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1. Τα κάτοπτρα ηγεμόνος
Τα συμβουλευτικά κείμενα που επιχειρούν να νουθετήσουν ηγεμόνες και
προέρχονται από το χέρι κάποιου διανοούμενου της εποχής, έχουν τις ρίζες τους,
βέβαια, βαθιά στον χρόνο. Διαθέτουμε τέτοια έργα που ανάγονται ήδη στην Αρχαία
Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία, ενώ δεν μας κάνει εντύπωση ότι η σχετική παράδοση
απαντάται και στην αρχαία Ελλάδα. Τέτοια στοιχεία μπορούν να ανιχνευτούν στον
Όμηρο και τον Ησίοδο, αλλά, βέβαια, πιο ξεκάθαρες είναι οι περιπτώσεις του
Πλάτωνα και του Ξενοφώντα αλλά και του Δίωνα του Χρυσόστομου και του ΨευδοΙσοκράτη. Ο Λιβάνιος, ο Θεμίστιος και ο Προκόπιος Γάζης είναι οι κρίκοι της
αλυσίδας που θα φτάσουν το είδος αυτό στο Βυζάντιο.1
Ο Ευσέβιος Καισαρείας ήταν αυτός που με τα έργα του «Εἰς Κωνσταντῖνον
Τριακονταετηρικὸς»2 και «Εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου Κωνσταντίνου βασιλέως»,3
ανέλαβε να εναρμονίσει την παράδοση αυτή με τα χριστιανικά ιδεώδη, συμβάλλοντας
έτσι αποφασιστικά στη δημιουργία της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδεολογίας.4
Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Κ. Παΐδα, με βάση τα έργα αυτά καθιερώθηκε ο Μέγας
Κωνσταντίνος ως πρότυπο αμετάβλητο και κυρίαρχο για τη βυζαντινή πολιτική
σκέψη μέχρι και την τελευταία πνοή της Αυτοκρατορίας.5 Ο μελετητής των
κατόπτρων ηγεμόνος υποστηρίζει, επιπλέον, ότι μετά τον Ευσέβειο Καισαρείας οι
βυζαντινοί διανοητές επιδιώκουν αφενός μεν να απευθύνουν παραινέσεις και
προειδοποιήσεις προς τους βασιλείς προκειμένου η βασιλεία των τελευταίων να
καταστεί λαμπρή και αφετέρου να εξυμνήσουν τα στοιχεία εκείνα των αυτοκρατόρων
τα οποία προσομοιάζουν με τις ικανότητες και τις αρετές του Μ. Κωνσταντίνου.6
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Υποστηρίχτηκε ότι το νέο στοιχείο που παρατηρείται στα βυζαντινά κάτοπτρα
ηγεμόνος, σε σχέση με τα ανάλογα κείμενα της Αρχαίας Ελλάδας, είναι η εισαγωγή
σε αυτά της χριστιανικής κοσμοθεωρίας.7 Η Σ. Τριαντάρη – Μαρά σωστά κατέληξε,
ωστόσο, στο συμπέρασμα ότι αν και όλα τα βυζαντινά κάτοπτρα ηγεμόνος
προσπαθούν να συνδυάσουν τη χριστιανική διδασκαλία με την κλασική παράδοση,
αν μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη θεματολογία τους
μπορούμε να ανιχνεύσουμε αλλαγές στη συλλογιστική τους.8 Υποστηρίζει, επιπλέον,
ότι στα κάτοπτρα ηγεμόνος μπορούμε να βρούμε το πάντρεμα του πολιτικού με το
θρησκευτικό από συγγραφείς οι οποίοι γνώριζαν το ίδιο καλά με τη θρησκευτική
παράδοση και τα διδάγματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.9
Αν και τα κάτοπτρα ηγεμόνος εντάσσονται στην παράδοση των ρητορικών
κειμένων, τα οποία ευδοκίμησαν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, εξυπηρετώντας
συγκεκριμένους ρόλους και λειτουργίες σε σχέση με την επικρατούσα πολιτειακή
μορφή,10 παρουσιάζουν μία σημαντική διαφορά σε σχέση με τους βασιλικούς λόγους,
τα άλλα ρητορικά κείμενα με τα οποία προσομοιάζουν. Η διαφορά αυτή έγκειται στο
ότι ενώ οι βασιλικοί λόγοι ως σκοπό τους έχουν να εγκωμιάσουν τον αποδέκτη τους,
τα κάτοπτρα ηγεμόνος έχουν ως στόχο τους να σκιαγραφήσουν τα χαρακτηριστικά
του ιδανικού μονάρχη, του «βασιλιά», σύμφωνα με τη διάκριση που κάνουν οι
συγγραφείς τους στα διάφορα ονόματα που περιγράφουν τον ηγεμόνα, να
νουθετήσουν και να προτρέψουν ώστε ο αυτοκράτορας ή ο διάδοχος του βασιλικού
θρόνου να ενεργήσουν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δοξαστούν οι ίδιοι και η βασιλεία
τους και να ευημερήσουν οι υπήκοοι και το κράτος. Από την άλλη πλευρά, οι
βασιλικοί ανδριάντες έχουν ως σκοπό τους, επίσης, να επισημάνουν τους κινδύνους
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και να ασκήσουν κριτική,11 με τον χαρακτηριστικό συγκαλυμμένο τρόπο με τον
οποίο μας έχουν συνηθίσει οι βυζαντινοί διανοητές σε ανάλογες περιπτώσεις, βέβαια,
ο οποίος αφήνει τον σύγχρονο μελετητή συχνά να διαισθάνεται και να μαντεύει,
διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, παρά να μιλάει με βεβαιότητα. Η M. Mullett,
συνοψίζοντας τη συζήτηση γύρω από τις διαφορές των παραινετικών λόγων με τους
πανηγυρικούς, υποστηρίζει ότι η παραίνεση περιγράφει στον βασιλιά τι πρέπει να
κάνει, ενώ ο πανηγυρικός επευφημεί τον αυτοκράτορα όταν έχει κάνει αυτό που
πρέπει. Επίσης θεωρεί ότι ενώ ένας παραινετικός λόγος μπορεί να γίνει αντικείμενο
επιτέλεσης, ένας πανηγυρικός έχει γραφτεί ακριβώς γι’ αυτόν τον σκοπό.12 Τέλος,
διατείνεται ότι ακόμα και στο περιεχόμενό τους, στις αρετές τις οποίες επιζητούν
στον βασιλιά, τα δύο είδη διαφέρουν.13
Όπως και να έχει, ο βασιλικός ανδριάντας ή κάτοπτρο ηγεμόνος είναι ένα
κατεξοχήν συμβουλευτικό κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου γειτνιάζει με αυτό του
εγκωμίου14 και στο οποίο μπορούμε να ανακαλύψουμε τις αντιλήψεις των
συγγραφέων του σχετικά με τις επιθυμητές ή ανεπιθύμητες ιδιότητες των
αυτοκρατόρων. Θεωρείται ότι τα κείμενα αυτά αποτελούν «γνήσια και εναργή
έκφραση της πολιτικής σκέψης και της επίσημης πολιτικής θεωρίας των
Βυζαντινών».15 Αν και διαθέτουμε πολλά εγκώμια, τα κάτοπτρα ηγεμόνος είναι
λιγοστά.
Ο ίδιος ο όρος «κάτοπτρο ηγεμόνος» προήλθε από τη Δύση τον 12ο αιώνα.16
Το είδος φυσικά, όπως είπαμε, ευδοκιμούσε ήδη στο Βυζάντιο, κάτω από τον όρο
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«βασιλικός ανδριάντας». Στην εργασία αυτή οι δύο όροι θα χρησιμοποιούνται χωρίς
διάκριση μεταξύ τους.
Ο H. Hunger θεώρησε ως παράγοντα κατηγοριοποίησης των κατόπτρων
ηγεμόνος την εσωτερική τους διάρθρωση, αν δηλαδή χωρίζονται σε πολλά μικρά
κεφάλαια, όπως συμβαίνει π.χ. με το έργο του Αγαπητού Διακόνου, του Φωτίου και
του μεταγενέστερου Μανουήλ Β΄. Στα έργα αυτά το πρώτο γράμμα του εκάστοτε
κεφαλαίου σχηματίζει μια ακροστιχίδα. Στα υπόλοιπα κείμενα ο Αυστριακός
μελετητής παρατηρεί μια νοηματική συνέχεια.17
Ο Κ. Παΐδας άσκησε κριτική στην κατηγοριοποίηση αυτή. Μελετώντας τους
βυζαντινούς βασιλικούς ανδριάντες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κάτοπτρα
ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου διαθέτουν έναν κοινό θεματικό άξονα, τον
οποίο, όμως, ο κάθε διανοητής διαπραγματεύεται κατά το δοκούν. Οι διαφορές
εντοπίζονται τόσο στο ύφος, όσο, κυρίως, στο περιεχόμενο και έχουν να κάνουν με
την προσωπικότητα του συντάκτη, τις επιδιώξεις του, την ιστορική συγκυρία, αλλά
και την προσωπικότητα του αποδέκτη του κειμένου.18
Ένα κείμενο το οποίο περιέχει τα σπέρματα της κριτικής, και μάλιστα πολλές
φορές των προσωπικών επιλογών του βασιλιά, σε μια περίοδο απόλυτης μοναρχίας δε
θα μπορούσε να προέλθει, φυσικά, από οποιοδήποτε χέρι. ο H. Hunger θεώρησε ως
γεγονός καθοριστικής σημασίας το ότι οι συγγραφείς των κειμένων αυτών
διατηρούσαν προσωπική σχέση με τους αποδέκτες των βασιλικών ανδριάντων, τους
βασιλείς και τους διαδόχους του θρόνου, και επομένως μπορούσαν να απευθύνουν
γνήσιες συμβουλές και προειδοποιήσεις. Οι συγγραφείς αυτών των ρητορικών
κειμένων άλλωστε, ξεκινώντας ήδη από τον Συνέσιο δεν παραλείπουν να δηλώσουν
με έμφαση ότι διαθέτουν την παρρησία αυτή που μπορεί να καταστήσει τις
συμβουλές τους πραγματικά χρήσιμες.19
Πράγματι, παρατηρούμε ότι, με την εξαίρεση, ενδεχομένως, του Κεκαυμένου,
ο οποίος δεν απευθύνει το έργο του φανερά σε κάποιον αυτοκράτορα, οι υπόλοιποι
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δημιουργοί συνδέονται με προσωπικούς δεσμούς με τους αποδέκτες των κειμένων. Οι
αποδέκτες μάλιστα αυτοί είναι πάντοτε πρόσωπα τα οποία είναι είτε διάδοχοι του
θρόνου, είτε έχουν μόλις ανέβει στην αρχή, είτε διανύουν κάποια ιδιαίτερα κρίσιμη
στιγμή για τη βασιλεία τους.20
Οι σχέσεις, λοιπόν, μεταξύ του συγγραφέα και του αποδέκτη δεν είναι
τυχαίες. Τα κάτοπτρα ηγεμόνος απευθύνονται από τον δάσκαλο στον μαθητή, από
τον φίλο στον φίλο, από τον γονέα στον γιο.21 Θεωρητικά η σχέση αυτή έχει ένα διττό
αποτέλεσμα, αφενός μεν εξασφαλίζει μια σχετική ελευθερία λόγου στον συντάκτη,
αφ’ ετέρου εγγυάται την ανιδιοτέλεια των γραφομένων, τα οποία εκφράζονται για την
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του αποδέκτη, ο οποίος αυταπόδεικτα είναι ένα
αγαπημένο πρόσωπο.22 Φυσικά και οι δύο αυτές παρατηρήσεις σχετική μόνο σημασία
μπορεί να έχουν. Τα κείμενα δημιουργούνται για να διαδοθούν και επομένως
οποιαδήποτε κριτική εκφράζεται σε αυτά είναι μια δημόσια κριτική. Επιπλέον, ο
«φίλος» και «μαθητής» έχει μια επιπλέον ιδιότητα που επισκιάζει όλες τις άλλεςείναι αυτοκράτορας ή διάδοχος του θρόνου και η οποιαδήποτε κριτική πρέπει να είναι
λελογισμένη.
Και τα πρόσωπα όμως που παράγουν τα κείμενα αυτά έχουν συνήθως πολύ
μεγάλη δύναμη, ικανότητες και φιλοδοξία και επομένως διαθέτουν και δική τους
ατζέντα. Ο Φώτιος είναι μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση. Μπορεί να είναι
δάσκαλος του Λέοντα ΣΤ΄, στον οποίο απευθύνει ένα από τα δύο κάτοπτρα ηγεμόνος
που του αποδίδονται, όμως είναι ταυτόχρονα ένας ισχυρός άνδρας της εποχής. Σε
γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι οι σχέσεις δασκάλου- μαθητή μέσα σε
τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν παρά να είναι πολυεπίπεδες και πολύπλοκες και
επομένως εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για τον μελετητή τους.
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να έχει τη σημασία του. Περισσότερα σχετικά με το ζήτημα θα δούμε στη συνέχεια.
22

Παΐδας Κ.Δ.Σ., «Εισαγωγή» στο [Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον

Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό, Αθήνα 2009, σελ. 22.
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Ο Κ. Παΐδας υποστηρίζει την άποψη ότι οι βυζαντινοί διανοητές είναι
πεπεισμένοι ότι η βασιλεία ως μίμηση της αρχέτυπης εξουσίας συνιστά την καλύτερη
πολιτειακή επιλογή και επομένως οι συγγραφείς των βασιλικών ανδριάντων
αναλώνονται στην αναζήτηση μόνο των επιμέρους ιδιοτήτων που θα καθιστούσε τη
βασιλική εξουσία περισσότερο αρεστή και χρήσιμη για τους υπηκόους και στέρεη και
παραγωγική για τους αυτοκράτορες.23 Δεν πρέπει, ωστόσο, να λησμονούμε ότι τα
κάτοπτρα ηγεμόνος είναι γραμμένα για να διαβαστούν από τον μελλοντικό
αυτοκράτορα και γι’ αυτό δεν μπορούν να είναι ιδιαίτερα ριζοσπαστικά. Από την
άλλη πλευρά οι συντάκτες των ρητορικών αυτών έργων απολάμβαναν την εγγύτητα
με το αυτοκρατορικό περιβάλλον, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να τους χαρίσει
μια κάπως μεγαλύτερη ελευθεροστομία σε σχέση με τους υπόλοιπους υπηκόους,
όπως είδαμε. Οι γραμμές, όπως θα δούμε, είναι λεπτές και, όπως σε όλα τα βυζαντινά
ρητορικά κείμενα, χρειάζεται πολλές φορές προσπάθεια για να γίνει κατανοητό το
νόημα που κρύβεται ανάμεσα στις γραμμές.
Το ζήτημα αυτό συνδέεται, βέβαια, με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η
οποία ως θέμα της έχει τη στατικότητα ή την εξέλιξη των ιδεών στον βυζαντινό χώρο.
Η συζήτηση αυτή δε στερείται βάσης και πολλοί μελετητές έχουν υποστηρίξει ότι οι
όποιες αλλαγές στις ιδέες ήταν πολύ περιορισμένες.24 Η βυζαντινή σκέψη
εμφανίζεται συχνά ως επικριτική απέναντι στις καινοτομίες, είτε αυτές έχουν να
κάνουν με την τεχνολογία, είτε με νέες ιδέες,25 και φυσικά, όσον αφορούν τα

23

Παΐδας Δ.Σ., Τα Βυζαντινά Κάτοπτρα Ηγεμόνος της Ύστερης Περιόδου (1254- 1403). Εκφράσεις του

Βυζαντινού Βασιλικού Ιδεώδους, Αθήνα 2006, σελ. 10.
24

Βλ. π. χ. Vryonis S. Jr., Byzantine Imperial Authority: Theory and Practice in the Eleventh Century,

στο D. Sourdel and J. Sourdel-Thomine (επιμ.), La notion d'autorité au Moyen Age Islam, Byzance,
Occident, Colloques Internationaux de la Napoule, 1978, Παρίσι 1982, σελ. 141.
25

Με το θέμα των καινοτομιών στην τεχνολογία έχουμε ασχοληθεί στο Καρατόλιος Κ., Το Υγρόν Πυρ

και η Συμβολή του στη Βυζαντινή Ισχύ, εκδόσεις Historical Quest, Αθήνα 2014, σελ. 59- 60. Για την
πρωτοτυπία των βυζαντινών ρητορικών κειμένων, με αφορμή τις «εκφράσεις» πόλεων, κάποιες πρώτες
παρατηρήσεις βρίσκονται στο Καρατόλιος Κ., «Η περιγραφή της Θεσσαλονίκης από τον Ιωάννη
Καμινιάτη. Ένα σημαντικό βυζαντινό κείμενο του 10ου αι.», Ιστορικά Θέματα 120 (2012), σελ. 86.
Πολύ χρήσιμο για το εξεταζόμενο ζήτημα, τόσο για τη συζήτηση γύρω από την καινοτομία που
αναπτύσσει, όσο και για τα συμπεράσματα του μετά από την εξέταση λεξικών και κειμένων είναι το
Spanos A., «Was Innovation Unwanted in Byzantium?», στο Nilsson I., Stephenson P. (επιμ.),
Byzantium Wanted: The Desire for a Lost Empire, Ουψάλα 2014, σελ. 43–56. Ξεχωριστό ενδιαφέρον
παρουσιάζει η ανάλυση για την καινοτομία στην πολιτική.
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πολιτειακά.26 Αν αυτό είναι μια πραγματική εικόνα, τότε θα περιμέναμε οι ιδέες που
εκφράζονται στα πρωιμότερα κάτοπτρα ηγεμόνος να συνεχίζουν να εκφράζονται
ακόμα και στα πιο ύστερα κείμενα του είδους. Θα περιμέναμε, επίσης, να βρούμε
διαφορετικούς συντάκτες να εκφράζουν ίδιες ή παρόμοιες ιδέες, ανεξάρτητα από το
ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν, το κοινωνικό περιβάλλον από το οποίο
προέρχονται και από την πνευματική τους καλλιέργεια. Τυχόν διαφοροποιήσεις θα
μπορούσαν όχι μόνο να ανατρέψουν τον ισχυρισμό της στατικότητας της βυζαντινής
σκέψης, αλλά θα μπορούσαν ενδεχομένως να μας υποδείξουν και ρωγμές στη
βυζαντινή πολιτική σκέψη, ρωγμές οι οποίες θα μπορούσαν να υποκρύπτουν υπόγειες
διεργασίες που οδηγούν σε μεταβολές, οι οποίες μπορεί να μην είναι φωναχτές, αλλά
να είναι σημαντικές και να οδηγούν σε νέες κατευθύνσεις. Στην παρούσα μελέτη θα
γίνει προσπάθεια να εξεταστούν τα θέματα αυτά σε βάθος, εκκινώντας από τα ίδια τα
κείμενα των βυζαντινών, τα μοναδικά υπαρκτά τεκμήρια που μπορούν να μας
οδηγήσουν στον πυρήνα της σκέψης του βυζαντινού ανθρώπου.
Ως υλικά τους οι συγγραφείς των βασιλικών ανδριάντων δε θα διστάσουν να
χρησιμοποιήσουν τα έργα των προκατόχων τους, αλλά και να ανατρέξουν στην
αρχαιότητα και τα χρόνια της μετάβασης από τη Ρώμη στο Βυζάντιο και να
αξιοποιήσουν τις ιδέες που τους κληροδότησαν ο Πλάτωνας, ο Ισοκράτης, ο
Ξενοφώντας, αλλά και ο Λιβάνιος, ο Προκόπιος Γάζης και ο Θεμίστιος. Η χρήση του
παλαιότερου υλικού θα γίνει αλλού με φειδώ, όπως στην περίπτωση του Κεκαυμένου
για παράδειγμα, και άλλοτε με μεγαλύτερη συχνότητα, όπως συμβαίνει με τον
Θεοφύλακτο Αχρίδος, όπου είναι ιδιαίτερα εμφανής η παρουσία απόψεων
πλατωνικών και αριστοτελικών, οι οποίες προσπαθούν να εξανθρωπίσουν την εικόνα
του βασιλιά.27 Η εξέταση των κειμένων αυτών σε βάθος ελπίζουμε να αναδείξει τον
βαθμό στον οποίο καινοτόμησαν οι συντάκτες των βασιλικών ανδριάντων ή να μας
υποδείξει ότι απλώς ακολούθησαν την πεπατημένη. Φιλοδοξεί, όμως, όχι μόνο να
δώσει απάντηση στο «αν» αλλά και στο «γιατί». Να καταδείξει, δηλαδή, τα στοιχεία
26

Βλ. π.χ. τις ιδέες που εκφράζονται από τον Μιχαήλ Ψελλό. Dennis G.T., Michaelis Pselli orationes

panegyricae. Teubner, Στουτγκάρδη 1994, 2. 669- 675, οὐ γὰρ ὥσπερ ἕτεροι μεταποιεῖς τὰ βασίλεια,
καὶ καινοτομεῖς τὰ πολλὰ πράγματα, καὶ νέους καθιστᾷς τῶν δημοσίων ἐπιμελητάς τε καὶ σπουδαστάς,
ἵν’ ἐκπλήξῃς ταῖς μεταποιήσεσι, καὶ ὕποπτος δόξῃς πρὸς ἅπαντας καὶ καινοποιός, ἀλλὰ τηρεῖς μὲν
ἀδιάπτωτον τὸ σχῆμα τῆς πολιτείας, οὐ μεταλλάττεις δὲ τοὺς τῶν κοινῶν φροντιστάς.
27

Τριαντάρη- Μαρά Σ., Οι Πολιτικές Απόψεις των Βυζαντινών Διανοητών από το Δέκατο ως το Δέκατο

Τρίτο αιώνα μ.Χ., Αθήνα 2002, σελ.96.
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αυτά που σχημάτισαν την κοσμοαντίληψη των συγγραφέων με τους οποίους θα
ασχοληθούμε, αλλά και να εξετάσει τις προθέσεις του καθενός τους.
Αν και στόχος της εργασίας αυτής είναι να εξετάσουμε τα κάτοπτρα ηγεμόνος
που συντάχτηκαν μόνο κατά τη Μέση Βυζαντινή περίοδο και τα οποία απευθύνονται
μόνο στον διάδοχο του βυζαντινού θρόνου, ωστόσο συχνές αναφορές θα γίνουν
επίσης στους δύο βασιλικούς ανδριάντες της Πρώιμης Βυζαντινής περιόδου, οι οποίοι
σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσαν έμπνευση και παρείχαν υλικό στα κάτοπτρα της Μέσης
περιόδου. Οι αναφορές στο κείμενό μας ως σκοπό τους έχουν κυρίως να αναδείξουν
τις συνέχειες και τις τομές στη σκέψη των συγγραφέων της εξεταζόμενης από εμάς
περιόδου σε σχέση με τα κείμενα αυτά.
Επιπλέον, η Επιστολή που συνέγραψε ο Φώτιος προς τον Βόρι- Μιχαήλ δεν
απευθύνεται, βέβαια, σε κάποιον διάδοχο του βυζαντινού θρόνου αλλά στον
Βούλγαρο ηγεμόνα. Αρκετές αναφορές θα γίνουν, όμως, και στο κείμενο αυτό, αφού
ο χρόνος συγγραφής του είναι κοντινός με αυτόν των άλλων κειμένων που
εξετάζουμε και συντάκτης του είναι ο Φώτιος, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα
βρίσκεται πίσω και από το ένα κάτοπτρο ηγεμόνος που μας παραδίδεται με το όνομα
του Βασιλείου Α΄. Τέλος, ο βασιλικός ανδριάντας του Κεκαυμένου δεν γνωρίζουμε
αν απευθύνεται σε κάποιον συγκεκριμένο αυτοκράτορα ή διάδοχο του θρόνου,
εμπίπτει όμως στα χρονολογικά μας πλαίσια και γι’ αυτό θα εξεταστεί εδώ
αναλυτικά.
Τα κείμενα τα οποία θα μας απασχολήσουν είναι:28
1. Ο «Περὶ βασιλείας Λὸγος» του επισκόπου Συνέσιου Κυρήνης.29 Ο
Συνέσιος εκφώνησε τον λόγο αυτό το 398, ενώπιον του αυτοκράτορα
Αρκαδίου. Η συγγραφή του κειμένου αυτού έγινε με την αφορμή της
επίσκεψης του επισκόπου στην Κωνσταντινούπολη, ως μέλους επιτροπής
κατοίκων της Κυρηναϊκής που αιτούνταν ελάφρυνση της φορολογίας εκ
μέρους του αυτοκράτορα.

28

Για τα κείμενα και τους δημιουργούς των βασιλικών ανδριάντων που θα μας απασχολήσουν θα

γίνει αναλυτικότερος λόγος στη συνέχεια. Εδώ επιχειρείται μία σύντομη, μόνο, πρώτη παρουσίασή
τους.
29

Νεότερη κριτική έκδοση Terzaghi N., Synesii Cyrenensis opuscula, Polygraphica, Ρώμη 1944.
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2. Η «Ἕκθεσις Κεφαλαίων Παραινετικῶν» του Αγαπητού Διακόνου.30 Ο
Αγαπητός, ο οποίος υπήρξε, μάλλον, διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας,
απεύθυνε τον ανδριάντα του στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α΄ κάποια στιγμή
ανάμεσα στα έτη 527 και 532, περίοδο κατά την οποίο ο βασιλιάς είχε μόλις
ανέβει στον βυζαντινό θρόνο.31 Από τα πολλά χειρόγραφα στα οποία
διασώζεται το έργο αυτό τεκμαίρεται ότι ο βασιλικός ανδριάντας είχε
χρησιμοποιηθεί και ως σχολικό εγχειρίδιο.32
3. «Τῷ περιφανεστάτῳ καὶ περιβλέπτῳ ἠγαπημένῳ ἐν κυρίῳ πνευματικῷ
υἱῷ Μιχαὴλ τῷ ἐκ θεοῦ ἄρχοντι Βουλγαρίας» του πατριάρχη Φωτίου.33 Ο
Φώτιος απέστειλε το κάτοπτρο ηγεμόνος αυτό, το οποίο έχει τη μορφή
επιστολής, στον νεοφώτιστο ηγεμόνα των Βουλγάρων Βόρι- Μιχαήλ ανάμεσα
στα έτη 864 και 866. Με την επιστολή του αυτή ο πατριάρχης επιχειρεί να
μεταλαμπαδεύσει, εκτός από την ορθόδοξη πίστη, και τη βυζαντινή
αυτοκρατορική ιδεολογία στον Βούλγαρο βασιλιά, σε μια καταφανή
προσπάθεια εξυπηρέτησης των συμφερόντων της βυζαντινής εξωτερικής
πολιτικής.
4. Τα «Κεφάλαια Παραινετικά» που παραδίδονται με το όνομα του
Βασιλείου Α΄.34 Το κείμενο συντάχτηκε πιθανόν μεταξύ του 879 και του 883
και ως αποδέκτη του είχε τον Λέοντα ΣΤ΄, διάδοχο του βυζαντινού θρόνου.
30

Νεότερη κριτική έκδοση Riedinger R., Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser

Iustinianos, Ἑταιρεία Φίλων του Λαοῦ. Κέντρον Ἐρεύνης Βυζαντίου, Αθήνα 1995.
31

Αν και αυτό ξεπερνάει τους στόχους της παρούσας εργασίας, ωστόσο πιστεύουμε ότι ενδιαφέροντα

αποτελέσματα θα μπορούσαν να προκύψουν από τη μελέτη των «Κεφαλαίων Παραινετικών» του
Φωτίου σε αντιπαραβολή με τον βασιλικό ανδριάντα του Αγαπητού για τον Ιουστινιανό. Αν και μέχρι
τώρα οι μελετητές έχουν εντοπίσει ομοιότητες στη μορφή και το περιεχόμενο, που έχουν εξηγηθεί στα
πλαίσια της θεωρίας των «κοινών τόπων» των ρητορικών κειμένων, ωστόσο η επιλογή του Αγαπητού
ως προτύπου για τον Φώτιο δε θα μας εξέπληττε αν αποκαλυπτόταν ότι υποκρύπτει μια προσπάθεια
ταύτισης του Βασιλείου Α΄ με τον Ιουστινιανό. Πράγματι, το πρόγραμμα και τα έργα της βασιλείας
του ιδρυτή της Μακεδονικής Δυναστείας μοιάζει να κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με αυτά του
αυτοκράτορα του 6ου αιώνα: και οι δύο επέδειξαν επιμονή στην επέκταση της αυτοκρατορίας προς τη
Δύση, και οι δύο προσπάθησαν να εκχριστιανίσουν πληθυσμούς (ο Βασίλειος τους μη χριστιανικούς
πληθυσμούς της Μάνης και φυσικά τους Σλάβους, ο Ιουστινιανός τους Ιουδαίους και τους
Σαμαρείτες), και οι δύο προέβησαν σε κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Ακόμα και η προσπάθειες του
Βασιλείου Α΄ να καταστήσει ανώτερη την Νέα Εκκλησία από την Αγία Σοφία μπορεί να κινείται στην
κατεύθυνση αυτή.
32

Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου

(398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005.σελ. 22.
33

Laourdas B., Westerink L.G., Photii Patriarchae Constantinopolitani epistulae et amphilochia, vol.

1, Epistularum pars prima, Teubner, Λειψία 1983- 1988.
34

Νεότερη κριτική έκδοση [Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα

Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό (εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2009.
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Είναι εξαιρετικά πιθανό ο βασιλικός ανδριάντας να προήλθε από το χέρι του
δασκάλου του Λέοντα, Φωτίου. Εντελώς επιγραμματικά θα πούμε ότι
στοιχεία που συνηγορούν υπέρ μιας τέτοιας άποψης είναι ότι παρουσιάζει
πολλές ομοιότητες με την επιστολή προς τον Βούλγαρο ηγεμόνα ΒόριΜιχαήλ, η οποία αποδίδεται με βεβαιότητα στον Φώτιο, η συγγραφή του
κειμένου συμπίπτει με μία περίοδο κατά την οποία ο Φώτιος είχε άριστες
σχέσεις με τον Βασίλειο Α΄. και το υψηλό περιεχόμενο και το εκλεπτυσμένο
ύφος του κειμένου ταιριάζουν με τη γραφίδα του μορφωμένου πατριάρχη, όχι
όμως και με αυτήν του Βασιλείου Α΄, ο οποίος γνωρίζουμε ότι κατέστη
εγγράμματος σε μεγάλη ηλικία.35 Περισσότερα στοιχεία θα δοθούν στη
συνέχεια.
5. Η «Ἑτἐρα Παραἰνεσις», αγνώστου συγγραφέα.36 Το κείμενο αυτό,
μικρότερο σε έκταση από τα «Κεφάλαια Παραινετικά» και φανερά κατώτερης
ποιότητας από αυτό, γράφτηκε το 886 και αποδέκτης του ήταν, επίσης, ο
διάδοχος του βυζαντινού θρόνου Λέοντας.
6. Το «Στρατηγικὸν» του Κεκαυμένου.37 Αν και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά
σε σχέση με το κείμενο αυτό, θα μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε και να
τοποθετήσουμε τη σύνταξή του ανάμεσα στο 1075 και το 1078. Αποτελεί
ξεχωριστό μέρος ενός βασιλικού ανδριάντα και αποδίδεται, όχι χωρίς
ενστάσεις, στον Κεκαυμένο που ήταν στρατιωτικός.
7. Η «Παιδεία Βασιλικὴ» του Θεοφύλακτου Αχρίδος.38 Συντάχτηκε πιθανόν
το 1085 από τον Θεοφύλακτο, πριν εκείνος γίνει αρχιεπίσκοπος, και
απευθυνόταν στον μαθητή του Κωνσταντίνο Δούκα, γιο του Μιχαήλ Ζ΄
Δούκα, που προοριζόταν για διάδοχος του θρόνου.

35

Παΐδας Δ.Σ., Τα Βυζαντινά Κάτοπτρα Ηγεμόνος της Ύστερης Περιόδου (1254- 1403). Εκφράσεις του

Βυζαντινού Βασιλικού Ιδεώδους, Αθήνα 2006, σελ. 27- 28.
36

Νεότερη κριτική έκδοση [Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα

Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό (εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 2009.
37

Αν και η νεότερη κριτική έκδοση του κειμένου είναι η Spadaro M.D., Raccomandazioni e consigli di

un galantuomo, Edizioni dell' Orso, Αλεσσάντρια Ιταλίας, 1998, ωστόσο η συγγραφέας δεν
συμπεριέλαβε σε αυτήν και το κάτοπτρο ηγεμόνος που αποτελεί το τελευταίο αυτόνομο τμήμα του
έργου. Νεότερη κριτική έκδοση ως προς το κομμάτι αυτό λοιπόν εξακολουθεί να είναι το Κεκαυμένος,
Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), εκδόσεις Κανάκη, Αθήνα 1996.
38

Νεότερη κριτική έκδοση Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus

fontium historiae byzantinae: Series Thessalonicensis, Association de Recherches Byzantines,
Θεσσαλονίκη 1980.
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2. Ο Φώτιος και η εποχή του

Βιογραφικά στοιχεία
Ο Φώτιος υπήρξε πολυπράγμονας. Ήταν εκτός από εκκλησιαστικός ηγέτης,
πολιτικός, νομοθέτης και διπλωμάτης, πνευματικό παιδί και ταυτόχρονα πατέρας της
πνευματικής κίνησης του βυζαντινού 9ου αιώνα.39 Ο N. G. Wilson θεωρεί ότι ο
Φώτιος «πρέπει να λογαριαστεί ως η σπουδαιότερη μορφή στην ιστορία των
κλασικών σπουδών στο Βυζάντιο». Τεκμηριώνει την άποψή του αναφερόμενος στην
επιρροή του πάνω στους σύγχρονούς του ανθρώπους αλλά και στη γνώση του για την
αρχαία λογοτεχνία, η οποία ήταν απαράμιλλη για την εποχή του.40 Ο P. Lemerle
ξεκινάει το οικείο κεφάλαιο στο βιβλίο του «Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός» με
την πρόταση «αισθάνεται κανείς ζωηρή περιέργεια, ανάμεικτη με κάποιο δέος,
πλησιάζοντας αυτή τη μορφή, μια από τις μεγαλύτερες της ιστορίας του Βυζαντίου,
και ίσως την πιο αντιπροσωπευτική του βυζαντινού πολιτισμού».41
Η γέννησή του Φωτίου τοποθετείται ανάμεσα στα έτη 800 και 827.
Επικρατούσα άποψη στη σχετική βιβλιογραφία είναι ότι γεννήθηκε κάποια στιγμή
κοντά στο 810.42 Ο E. Barker, ωστόσο, τοποθετεί τη γέννησή του γύρω στο 820.43
Ενώ πολλά είναι γνωστά για τα δύο διαστήματα της πατριαρχίας του, για τα
υπόλοιπα χρόνια της ζωής του οι πληροφορίες είναι λιγοστές και αβέβαιες.44
39

Ευθυμιάδης Σ., «Εισαγωγή» στο Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη, όσα της

ιστορίας, Ανθολογία, Αθήνα 2000, σελ. 7.
40

Wilson N.G., Οι Λόγιοι στο Βυζάντιο (μτφ. Νικ. Κανομής), Αθήνα 1991, σελ. 122.

41

Lemerle P., Ο Πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός. Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και

την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ως τον 10ο αιώνα (μτφ. Μ. Νυσταζοπούλου- Πελεκίδου),
Αθήνα 2010, σελ. 154.
42

Ευθυμιάδης Σ., «Εισαγωγή» στο Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη, όσα της

ιστορίας, Ανθολογία, Αθήνα 2000, σελ 8., Lemerle P., Ο Πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός. Σημειώσεις
και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ως τον 10ο αιώνα
(μτφ. Μ. Νυσταζοπούλου- Πελεκίδου), Αθήνα 2010, σελ. 158, Hunger H., Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η
λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών (μτφ. Τ. Κόλιας, Κ. Συνέλλη, Γ.Χ. Μακρής, Ι. Βλάσσης),
τόμος β΄, Αθήνα 2009, σελ. 373, Buchwald W., Hohlweg A., Prinz O., Tusculum- Λεξικόν Ελλήνων και
Λατίνων συγγραφέων της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα (μτφ. Α.Α. Φούρλας) , Αθήνα 1993, σελ. 494,
Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 1669.
43

Barker E., Social and Political Thought in Byzantium from Justinian I to the Last Paleologus,

Οξφόρδη 1961, σελ. 109.
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Επιπλέον, η φύση των εργασιών που του αφιερώθηκαν, στρατευμένες σε μεγάλο
βαθμό στη μία ή την άλλη άποψη συσκοτίζουν μάλλον, παρά ρίχνουν φως στη ζωή
του μεγάλου αυτού λογίου.45
Η εκπαίδευση που έλαβε ο Φώτιος αποτελεί ένα μεγάλο ερωτηματικό. Οι
πράξεις του και το συγγραφικό του έργο, ωστόσο, δεν μας αφήνουν καμία αμφιβολία
ότι η μόρφωση που έλαβε ήταν βαθιά και αξιόλογη.46 Μια τέτοιου είδους μόρφωση
ταιριάζει άλλωστε και με το κοινωνικό στάτους το οποίο απολάμβανε η οικογένειά
του, η οποία φαίνεται ότι διατηρούσε υψηλές θέσεις και σημαντικές διασυνδέσεις
τόσο με την ανώτερη κοσμική, όσο και με την ανώτερη εκκλησιαστική ιεραρχία. Ο
θείος του Φωτίου από την πλευρά του πατέρα του, ή θείος του πατέρα του κατά μία
άλλη εκδοχή, Ταράσιος, διετέλεσε πατριάρχης. Ο πατέρας του υπήρξε σπαθάριος,47
ενώ ο θείος του από την πλευρά της μητέρας του ήταν σύζυγος μιας αδελφής της
Θεοδώρας, γυναίκας του αυτοκράτορα Θεόφιλου.48 Κατά την κρίση της
εικονομαχίας, η οικογένεια του μετέπειτα πατριάρχη στάλθηκε στην εξορία, όμως ο
θάνατος του Θεόφιλου, το 842, σηματοδότησε τη ραγδαία άνοδό της. Τα αδέλφια του

44

Ευθυμιάδης Σ., «Εισαγωγή» στο Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη, όσα της

ιστορίας, Ανθολογία, Αθήνα 2000, σελ. 7- 8.
45

Lemerle P., Ο Πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός. Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και

την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ως τον 10ο αιώνα (μτφ. Μ. Νυσταζοπούλου- Πελεκίδου),
Αθήνα 2010, σελ. 154- 155. Η δράση του στα εκκλησιαστικά ζητήματα είναι αυτή που τον
δαιμονοποίησε στη δυτική βιβλιογραφία, ενώ τον αγιοποίησε στα μάτια των ορθόδοξων μελετητών.
Βλ. σχετικά Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991,
σελ. 1669.
46

Wilson N.G., Οι Λόγιοι στο Βυζάντιο (μτφ. Νικ. Κανομής), Αθήνα 1991, σελ. 122, Πλεξίδας Ι.,

«Εισαγωγή» στο Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ο Ηγεμών, Αθήνα 2007, σελ. 16.
47

Τιμητικό αξίωμα το οποίο όμως τον 9ο αιώνα δε διατηρούσε την ισχύ που ενείχε τους

προηγούμενους αιώνες. Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 3, Οξφόρδη- Νέα
Υόρκη 1991, σελ. 1935- 1936.
48

Ευθυμιάδης Σ., «Εισαγωγή» στο Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη, όσα της

ιστορίας, Ανθολογία, Αθήνα 2000, σελ. 8- 9. Lemerle P., Ο Πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός.
Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ως τον 10ο
αιώνα (μτφ. Μ. Νυσταζοπούλου- Πελεκίδου), Αθήνα 2010, σελ. 15, Buchwald W., Hohlweg A., Prinz
O., Tusculum- Λεξικόν Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων της Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα (μτφ.
Α.Α. Φούρλας) , Αθήνα 1993, σελ. 494.
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Φωτίου Σέργιος και Κωνσταντίνος έγιναν πρωτοσπαθάριοι,49 ο Ταράσιος πατρίκιος,
ενώ ο ίδιος ο Φώτιος πρωτοασηκρήτης50 και πρωτοσπαθάριος.51
Η έλλειψη διαφωτιστικών αναφορών στις πηγές σχετικά με την εκπαίδευση
του Φωτίου γεννά ερωτήματα. Ο N.G.Wilson υποθέτει ότι μπορεί ο δάσκαλός του να
ήταν εικονομάχος και γι’ αυτό να αποσιωπάται το όνομά του.52 Ο Σ. Ευθυμιάδης,
επίσης, υποθέτει ότι ο Φώτιος δύσκολα θα μπορούσε να είναι αυτοδίδακτος και ότι
πρέπει να υποθέσουμε ότι διέθετε κάποιον καλό δάσκαλο ή κάποιους καλούς
δασκάλους.53 Η σύνδεσή του με τον Λέοντα τον Μαθηματικό, του οποίο υποτέθηκε
ότι υπήρξε μαθητής, δεν βασίζεται σε κάτι συγκεκριμένο, πέραν ίσως του γεγονότος
ότι κάτι τέτοιο θα μας ταίριαζε χρονικά.54 Ο P. Lemerle πιθανολογεί, βασισμένος στο
αδύναμο επιχείρημα της διάστασης της προσωπικότητάς τους, όπως τη συνάγει από
τα έργα τους, ότι οι δύο άντρες δύσκολα δεν θα ακολουθούσαν διαφορετικούς
δρόμους.55
Απορία προκαλεί και μια αναφορά του Ψευδο- Συμεών για την εκπαίδευσή
του. Εκεί ο συγγραφέας ισχυρίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Φώτιος συμφώνησε με
έναν Εβραίο μάγο να εγκαταλείψει την πίστη του, σε αντάλλαγμα της γνώσης που

49

Ο πρώτος των σπαθαρίων. Αξίωμα το οποίο συνήθως απονεμόταν σε μέλη της συγκλήτου. Τον 10ο

αιώνα πρωτοσπαθάριοι ήταν συνήθως οι διοικητές των θεμάτων, τον 11ο αιώνα όμως το αξίωμα έχασε
την αξία του. Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991,
σελ. 1748.
50

Επικεφαλής των ασηκρητών. Η θέση συνεπαγόταν μεγάλη επιρροή. Στα καθήκοντα του

πρωτοασηκρήτη περιλαμβανόταν η παραγωγή χρυσοβούλλων. Kazhdan A., The Oxford Dictionary of
Byzantium, vol. 3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 1742.
51

Ευθυμιάδης Σ., «Εισαγωγή» στο Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη, όσα της

ιστορίας, Ανθολογία, Αθήνα 2000, σελ. 10.
52

Wilson N.G., Οι Λόγιοι στο Βυζάντιο (μτφ. Νικ. Κανομής), Αθήνα 1991, σελ. 122- 123.

53

Ευθυμιάδης Σ., «Εισαγωγή» στο Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη, όσα της

ιστορίας, Ανθολογία, Αθήνα 2000, σελ. 9.
54

Wilson N.G., Οι Λόγιοι στο Βυζάντιο (μτφ. Νικ. Κανομής), Αθήνα 1991, σελ. 122, Ευθυμιάδης Σ.,

«Εισαγωγή» στο Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη, όσα της ιστορίας, Ανθολογία,
Αθήνα 2000, σελ. 9-10.
55

Lemerle P., Ο Πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός. Σημειώσεις και παρατηρήσεις για την εκπαίδευση και

την παιδεία στο Βυζάντιο από τις αρχές ως τον 10ο αιώνα (μτφ. Μ. Νυσταζοπούλου- Πελεκίδου),
Αθήνα 2010, σελ. 159.
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απέκτησε και της επιτυχίας του.56 Σε μία ακόμα εχθρική πηγή για τον Φώτιο, τον βίο
του αρχιεπισκόπου Ιγνατίου, αναφέρεται ότι ο Φώτιος είχε πρόσβαση σε βιβλία και
γνώριζε την ποίηση, τη ρητορική, τη φιλοσοφία και την ιατρική, αλλά κατηγορείται
ότι στράφηκε στην κοσμική γνώση και γι’ αυτό αντί για σοφότερος κατάντησε
μωρός.57 Αν και προφανώς οι πηγές αυτές έχουν ως στόχο να μειώσουν και όχι να
εξάρουν την προσωπικότητα του Φωτίου, ωστόσο πιστοποιούν άθελά τους την βαθιά
του καλλιέργεια.
Παρόλο που οι αναφορές που έχουμε από εξωτερικές πηγές, λοιπόν, είναι
λίγες και συγκεχυμένες, η εξέταση του ίδιου του έργου του Φωτίου μπορεί να μας
προσφέρει πρώτης τάξεως αναφορές για την παιδεία του, με την ευρύτερη έννοια του
όρου. Ο Β. Λαούρδας δίνει παραδείγματα από τις επιστολές που συνέγραψε ο Φώτιος
που καταδεικνύουν την ικανότητά του να χρησιμοποιεί ρητορικά σχήματα.
Υποστηρίζει ακόμα ότι η διάρθρωση του λόγου και ο χειρισμός της γλώσσας
δείχνουν την κλασική παιδεία που είχε λάβει.58
Τα Χριστούγεννα του 858, μετά από την καθαίρεση του Ιγνατίου, ανήλθε για
πρώτη φορά στον πατριαρχικό θρόνο ανεβαίνοντας όλες τις βαθμίδες της ιεροσύνης
μέσα σε λίγες ημέρες.59 Οι οπαδοί του έκπτωτου πατριάρχη στράφηκαν τότε για
βοήθεια στον πάπα Νικόλαο Α΄, ο οποίος με τη σειρά του, παρόλο που αρχικά τον
είχε αναγνωρίσει, κήρυξε στη σύνοδο του Λατερανού έκπτωτο τον Φώτιο. Μετά τον
εκχριστιανισμό των Βουλγάρων, ο πάπας εκμεταλλευόμενος τη δυσαρέσκεια του
Βόρι- Μιχαήλ έθεσε τη βουλγαρική εκκλησία κάτω από τη δικαιοδοσία του και ο
Φώτιος το 867 αναδεικνύοντας το ζήτημα του filioque καταδίκασε δογματικά τη
Ρώμη ξεκινώντας το σχίσμα των δύο εκκλησιών.60
Η σύγκρουση του πατριάρχη με τον πάπα δεν συνέβη εν κενώ. Ο Φώτιος
έθεσε σε λειτουργία ένα άνευ προηγουμένου σχέδιο επέκτασης της επιρροής του

56

Migne J. P., Historiae Byzantinae scriptores post Theophanem. : Accedit Josephi Genesii Historia de

rebus Constantinopolitanis, Patrologiae cursus completes, series greca, vol. 109, Παρίσι 1863, 732 BC.
57

Migne J.P., Nicetae paphlagonis, Nicetae byzantini opera quae reperiri potuerunt Omnia,

Patrologiae cursus completes, series greca, vol. 105, Παρίσι 1862, σελ. 509- 511.
58

Λαούρδας Β., «Παρατηρήσεις επί του χαρακτήρος των επιστολών του Φωτίου», Επετηρίς Εταιρείας

Βυζαντινών Σπουδών 21 (1951), σελ. 97- 102.
59

Ό. π., σελ. 511.

60

Ευθυμιάδης Σ., «Εισαγωγή» στο Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη, όσα της

ιστορίας, Ανθολογία, Αθήνα 2000, σελ. 11.
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πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, το οποίο έδινε νέο περιεχόμενο στον όρο
«Οικουμενικός Πατριάρχης», τον έφερε όμως σε άμεση αντιπαράθεση με τον πάπα
Νικόλαο Α΄, ο οποίος φιλοδοξούσε με τη σειρά του να επέμβει ενεργά στα
εκκλησιαστικά πράγματα της Ανατολής.61 Αποκορύφωμα του σχεδίου αυτού
αποτελεί αναμφίβολα η προσπάθεια εκχριστιανισμού των Σλάβων.62
Οι αυξημένες πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Φώτιος και η συνακόλουθη
αύξηση της δύναμής του, σήμανε από την άλλη πλευρά την πτώση της ισχύος του
αυτοκράτορα, σε μία περίοδο κατά την οποία ο αυτοκρατορικός θεσμός είχε δεχτεί
καίρια πλήγματα από τις πράξεις και τις παραλείψεις του Μιχαήλ Γ΄.63 Από την άλλη
πλευρά η σύγκρουση του Φωτίου με τον πάπα της Ρώμης φαίνεται ότι έβγαζε νικητή
τον δεύτερο, καθιστώντας όλο τον σχεδιασμό της βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής
επισφαλή.64 Παράλληλα, η πολιτική που εφάρμοζε ο Φώτιος στη Δύση ερχότανε σε
αντίθεση με αυτή του βυζαντινού κράτους. Πιο συγκεκριμένα, ο Φώτιος στην
προσπάθειά του να αποκτήσει ερείσματα αναγνώριζε την κυριαρχία του Λουδοβίκου
Ιταλικού στην «Εσπέρα». Με αυτήν του την κίνηση όμως ο αυτοκράτορας έχανε το
δικαίωμά του να επεμβαίνει πολιτικά στην περιοχή.65 Επιπλέον, δεν πρέπει να
λησμονούμε ότι ο Βασίλειος Α΄ ανήλθε στον θρόνο με τρόπο αντικανονικό. Ο
Φώτιος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους συνεργάτες του καίσαρα Βάρδα, ενώ
αντίθετα, το αντιφωτιανό στρατόπεδο θα μπορούσε να προσφέρει τη στήριξη που είχε

61

Βλυσίδου Β., «Ο βυζαντινός αυτοκρατορικός θεσμός και η πρώτη εκθρόνιση του πατριάρχη

Φωτίου», Σύμμεικτα 7 (1987), σελ. 33- 36, Βλυσίδου Β., «Συμβολή στη μελέτη της εξωτερικής
πολιτικής του Βασιλείου Α’ στη δεκαετία 867- 877», Σύμμεικτα 4 (1981), σελ. 302., Καρατόλιος Κ.,
«Ο Πατριάρχης Φώτιος- Ένας Λόγιος του Πρώτου Βυζαντινού Ουμανισμού», Ιστορικά Θέματα 142
(2014), σελ. 27.
62

Buchwald W., Hohlweg A., Prinz O., Tusculum- Λεξικόν Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων της

Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα (μτφ. Α.Α. Φούρλας) , Αθήνα 1993, σελ. 494.
63

Βλυσίδου Β., «Ο βυζαντινός αυτοκρατορικός θεσμός και η πρώτη εκθρόνιση του πατριάρχη

Φωτίου», Σύμμεικτα 7 (1987), σελ. 37- 38.
64

Χριστοφιλοπούλου Αι., Βυζαντινή Ιστορία, τόμος Β2, 867- 1081, Αθήνα 1989, σελ. 33, Βλυσίδου Β.,

«Ο βυζαντινός αυτοκρατορικός θεσμός και η πρώτη εκθρόνιση του πατριάρχη Φωτίου», Σύμμεικτα 7
(1987), σελ. 34- 36. Ευθυμιάδης Σ., «Εισαγωγή» στο Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως,
Βιβλιοθήκη, όσα της ιστορίας, Ανθολογία, Αθήνα 2000, σελ. 66.
65

Βλυσίδου Β., «Ο βυζαντινός αυτοκρατορικός θεσμός και η πρώτη εκθρόνιση του πατριάρχη

Φωτίου», Σύμμεικτα 7 (1987), σελ. 39
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ανάγκη ο σφετεριστής αυτοκράτορας.66 Μετά από αυτά δεν μας κάνει εντύπωση το
γεγονός ότι ο Βασίλειος Α΄, στα πλαίσια ενδυνάμωσης της αυτοκρατορικής ισχύος
αφενός και της συμφιλίωσης με τον πάπα αφετέρου, καθαίρεσε τον Φώτιο, που ούτως
ή άλλως είχε ανέλθει στον πατριαρχικό θώκο αντικανονικά, και επανέφερε στη θέση
του τον Ιγνάτιο.67 Ο Σκυλίτζης, τονίζοντας ακριβώς το γεγονός της αντικανονικής
κατάληψης του θρόνου από τον Φώτιο, ισχυρίζεται ότι η πράξη του Βασιλείου
επέφερε ηρεμία στην εκκλησία.68
Έχοντας αυτά κατά νου, η επαναφορά του Ιγνατίου στον πατριαρχικό θρόνο
από το Βασίλειο ακούγεται ως μια πράξη λογική. Ο Ιγνάτιος διέθετε τη στήριξη των
Στουδιτών μοναχών, οι οποίοι έγιναν πλέον σύμμαχοι του αυτοκράτορα, δεν είχε
πολιτικές φιλοδοξίες και επιπρόσθετα ο πάπας είχε θετική διάθεση απέναντί του και
δεν τον θεωρούσε εχθρό του.69
Άλλωστε ο αυτοκράτορας δρα με παρόμοιο τρόπο και στα στρατιωτικά
πράγματα, φροντίζοντας να τοποθετήσει στον στρατό και τον στόλο ανθρώπους της
εμπιστοσύνης του, γεγονός που από ό,τι φαίνεται δεν είναι μία εύκολη διαδικασία,
αφού θα τον ταλαιπωρήσει κατά τα είκοσι πρώτα χρόνια της βασιλείας του και θα
θέσει σε κίνδυνο τον έντονα δυτικό προσανατολισμό της εξωτερικής του πολιτικής.70
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Μετά την καθαίρεση του Φωτίου και επίσημα από Οικουμενική Σύνοδο που
συγκλήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, άρθηκαν οι αμοιβαίοι αφορισμοί του Πάπα και του
Οικουμενικού Πατριάρχη και καταδικάστηκαν ο Φώτιος και οι οπαδοί του. Παρόλα
αυτά η ανατολική εκκλησία δεν έκανε πίσω στις αξιώσεις της δυτικής να υπαχθεί
στην τελευταία το θέμα του Ιλλυρικού, ούτε στο ζήτημα της Βουλγαρίας, παρά τις
παραχωρήσεις που αναγκάστηκε να κάνει στη βουλγαρική πρεσβεία που βρέθηκε για
αυτόν τον σκοπό στην Κωνσταντινούπολη.71
Παρά την εκθρόνιση του Φωτίου, ο Βασίλειος δεν διέρρηξε εντελώς τις
σχέσεις του με αυτόν, γεγονός που πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, από την ύπαρξη μιας
επιστολής που απευθύνει ο τέως πατριάρχης προς τον αυτοκράτορα, ο οποίος του είχε
ζητήσει την ερμηνεία ενός χωρίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Είμαστε σίγουροι
ότι η επιστολή αυτή γράφτηκε κατά την περίοδο της εξορίας του Φωτίου, αφού ο
τελευταίος δε χάνει την ευκαιρία να παραπονεθεί για την κατάστασή του, η οποία τον
αναγκάζει να παραμένει μακριά από τον βασιλιά και τις πνευματικές του
αναζητήσεις, σύμφωνα με τα λεγόμενά του.72
Οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν πλήρως όταν ο Βασίλειος επανέφερε τον
Φώτιο, το 873, από την εξορία προκειμένου να επωφεληθεί από τις γνώσεις του.
Μάλιστα τον εγκατέστησε στο Μέγα Παλάτιο και του ανέθεσε τη διδασκαλία των
τεσσάρων γιων του.73 Ο Φώτιος βρήκε έτσι μια ευκαιρία πρώτης τάξης για να
αναμιχθεί εκ νέου στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Όταν, λοιπόν, το 877, ο πατριάρχης
Ιγνάτιος πέθανε, κατάφερε να είναι αυτός που θα πλήρωνε την κενή θέση του
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επικεφαλής της Ορθόδοξης Εκκλησίας,74 προκαλώντας όπως είναι φυσικό την μήνη
των οπαδών του εκλιπόντος Ιγνατίου.75
Η αλλαγή στάσης του Βασιλείου φαίνεται ότι συνδέεται με την αλλαγή της
πολιτικής κατάστασης, η οποία έκανε λιγότερο σημαντική τη βοήθεια του πάπα στη
δυτική πολιτική της αυτοκρατορίας. Ίσως μάλιστα ο Βασίλειος, ο οποίος στο μεταξύ
είχε στερεωθεί στην εξουσία, να εκτίμησε ότι κατά τη διάρκεια της εξορίας του ο
Φώτιος είχε απολέσει τις πολιτικές του επιδιώξεις.76 Φυσικά, όπως μπορούμε να
συνάγουμε από την «Εισαγωγή», έργο στη συγγραφή του οποίου είναι πολύ πιθανό
ότι συμμετείχε ο Φώτιος, ο πατριάρχης κάθε άλλο παρά είχε εγκαταλείψει τις
φιλοδοξίες του. Στο νομοθέτημα αυτό διαχωρίζονται οι ρόλοι του αυτοκράτορα και
του πατριάρχη και για τον τελευταίο προβλέπεται ευρύ πεδίο δράσης.77
Ο θάνατος του πρωτότοκου γιου του Βασιλείου Α΄, Κωνσταντίνου, το 879,
τον οποίο ο πατέρας του υπεραγαπούσε και τον προόριζε για να τον διαδεχτεί στον
θρόνο, περιέπλεξε περισσότερο τα πράγματα. Τον κλονισμό του Βασιλείου για την
απώλεια του γιου του έσπευσε να εκμεταλλευτεί ο Φώτιος, ο οποίος
χρησιμοποιώντας ένα μοναχό, τον Θεόδωρο Σανταβαρηνό, επιχείρησε να αυξήσει
την επιρροή του πάνω στον βασιλιά.78
Ο Σανταβαρηνός ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, που ισχυριζόταν ότι
μπορούσε να έλθει σε επαφή με τον αποβιώσαντα γιο του Βασιλείου. Μάλιστα
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φαίνεται ότι οι δυο τους έφτασαν στο σημείο να εξυφάνουν σκευωρία εις βάρους του
Λέοντα ΣΤ΄, έτερου γιου του αυτοκράτορα.
Πραγματικά, κατόρθωσαν αρχικά να πείσουν τον αυτοκράτορα ότι ο
πρίγκιπας είχε σκοπό να τον δολοφονήσει κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού. Ο
Βασίλειος φυλάκισε τότε τον Λέοντα για τρία χρόνια. Ο πρίγκιπας γλίτωσε την
τύφλωση, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα και την αδυναμία του να διαδεχτεί τον
πατέρα του στον θρόνο, εφόσον δεν θα ήταν πλέον αρτιμελής, μόνο την τελευταία
στιγμή μετά από την παρέμβαση μελών της συγκλήτου. Όταν ο αυτοκράτορας, μετά
από την πάροδο τριών ετών, πείστηκε για την αθωότητα του Λέοντα, τον
αποκατέστησε και τελικά ο γιος του χρίστηκε αυτοκράτορας μετά το θάνατο του
Βασιλείου.
Την άνοδο του Λέοντα ΣΤ΄ στον θρόνο ακολούθησε δίκη για να βρεθούν οι
υπαίτιοι της σκευωρίας. Ο Φώτιος κατόρθωσε να αθωωθεί, ωστόσο καθαιρέθηκε από
το αξίωμά του,79 διαβάστηκε μομφή εναντίον του και ο ίδιος αναγκάστηκε να
αποσυρθεί στη μονή των Αρμενιανών, όπου και πάθανε το 893.80 Ο περιορισμός του
στο μοναστήρι και τελικά ο θάνατός του σήμαναν και τη διάλυση του κύκλου των
υποστηρικτών του.81

Ο Φώτιος ως δάσκαλος

Μια φράση από τον σλαβονικό βίο του Κωνσταντίνου- Κυρίλλου έχει
προκαλέσει μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον ο Φώτιος δίδαξε σε κάποιο
εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπολης. Ο P. Lemerle, όμως, διατείνεται ότι
μια τέτοια υπόθεση δεν μπορεί να ευσταθεί. Η σταδιοδρομία του Φωτίου πριν από
την ανάρρησή του στον πατριαρχικό θρόνο μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι
79
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ήταν μια σταδιοδρομία δημοσίου λειτουργού, υποστηρίζει, και δεν έχουμε καμία
αξιόπιστη πληροφορία που να μας κάνει να υποθέσουμε βάσιμα ότι ο Φώτιος υπήρξε
δάσκαλος, είτε έχοντας έναν δικό του κύκλο μαθητών, είτε συνδεδεμένος με κάποια
ανώτερη σχολή. Άλλωστε την περίοδο αυτή και η ύπαρξη ακόμα μιας τέτοιας σχολής
είναι υπό αμφισβήτηση.82
Ακόμα και αν είναι έτσι τα πράγματα, ωστόσο, η ύπαρξη ενός κύκλου
μαθητών γύρω από τον Φώτιο, κατά τη γνώμη μας , δεν πρέπει να αμφισβητηθεί.83 Το
«Λεξικό», έργο με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια, αφιερώνεται, όπως
μαθαίνουμε από τον τίτλο του, στον πρωτοσπαθάριο και άρχοντα Λυκοστομίου
Θωμά. Η αφιέρωση μάλιστα τον χαρακτηρίζει ως «οἰκεῖον μαθητὴν» του Φωτίου. Αν
και ο τίτλος δεν αποδίδεται στον ίδιο τον Φώτιο, η μαρτυρία καθίσταται αξιόπιστη
γιατί γράφτηκε όσο ακόμα εκείνος ήταν εν ζωή.84
Επιπλέον, στην επιστολή του Φωτίου προς τον πάπα Νικόλαο Α΄, που μπορεί
να χρονολογηθεί στο 861, ο βυζαντινός διανοητής, στο σημείο όπου προσπαθεί να
πείσει ότι δεν ανέλαβε με τη θέλησή του τον πατριαρχικό θρόνο και απαριθμεί τα
αγαθά της ζωής που έχασε με την πράξη του αυτή, αναφέρει ότι όταν έμπαινε στο
σπίτι του αντίκριζε έναν κύκλο «μανθανόντων», που έκαναν ερωτήσεις, εξασκούσαν
την εξυπνάδα και την κρίση τους αναζητώντας την αλήθεια και μελετούσαν τις ιερές
γραφές. Μάλιστα όταν ο Φώτιος επέστρεφε στο σπίτι του τον προϋπαντούσαν
μπροστά στην πόρτα και όσοι λόγω της αξίας τους είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση,
τον μάλωναν για την αργοπορία του. Έχει σημασία ότι στο απόσπασμα αναφέρεται η
λέξη «χορός», ο οποίος παραπέμπει στα σχολεία της αρχαίας Ελλάδας. 85 Παρ’ όλα
αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι αρκετά για να μας πείσουν, ο P. Lemerle διατείνεται
ότι ο Φώτιος δεν έκανε διδασκαλία, αλλά ότι πρόκειται απλώς για έναν κύκλο λογίων
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που συγκεντρώνονταν και συζητούσαν στο σπίτι του πατριάρχη.86 Αντίθετα ο E.
Barker θεωρεί ότι το σπίτι του Φωτίου αποτέλεσε ένα είδος σχολείου και
λογοτεχνικού σαλονιού.87 Άλλωστε το γεγονός της ανάθεσης της διδασκαλίας των
πριγκίπων από τον Βασίλειο Α΄ στον Φώτιο συνηγορεί στην υπόθεση ότι ο
τελευταίος διέθετε διδακτική εμπειρία.88 Επιπλέον, στην ερώτηση 23 στα
«Αμφιλόχια», έργο το οποίο επίσης θα εξετάσουμε στη συνέχεια, ο Φώτιος αναφέρει
τον εαυτό του ως «διδάσκαλον» σε σχέση με τον Αμφιλόχιο.89
Το συγγραφικό έργο του Φωτίου
α. Λεξικό
Το «Λεξικό» του Φωτίου, που φέρει τον πλήρη τίτλο «Λέξεων Συναγωγή, αἱ
μᾶλλον τῶν ἄλλων ῥήτορσι καὶ λογογράφοις ἀνήκουσιν εἰς χρείαν», είναι το πρώτο
χρονικά έργο που συνέγραψε και τοποθετείται στην νεότητά του, ή στα πρώτα χρόνια
της εφηβείας του.90 Το έργο μάς σωζόταν μόνο αποσπασματικά όμως το πλήρες
κείμενό του ανακαλύφθηκε τελικά το 1959 στο μοναστήρι της Ζάβορδας, κοντά στην
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Κοζάνη, μαζί με άλλα 200 χειρόγραφα από τον Λ. Πολίτη.91 Η μελέτη του κειμένου
αυτού είναι ακόμα και στις μέρες μας ελλιπής.92
Στο έργο αυτό, ο Φώτιος συνέλλεξε λέξεις και εκφράσεις τις οποίες στη
συνέχεια εξήγησε και μερικές φορές ανέλυσε γραμματικά. Ο συγγραφέας του
«Λεξικού» αποσκοπούσε στο να παρέχει ένα βοηθητικό έργο για τον άνθρωπο της
εποχής του που διάβαζε αττικά κείμενα ή έγραφε κατ’ απομίμηση της γλώσσας
αυτής.93 Η συλλογή των λέξεων αυτών είναι πρόχειρη και το έργο απαρτίζεται από
λέξεις τις οποίες προφανώς ο Φώτιος συναντούσε κατά τη διάρκεια των μελετών του,
που, αν κρίνουμε από το κείμενο αυτό, εκείνη την περίοδο αφορούσαν αποκλειστικά
κοσμικά συγγράμματα. Η ευκαιριακή σταχυολόγησή τους εξηγεί και το γιατί κάποιες
λέξεις τις συναντάμε δύο φορές στο «Λεξικό».94 Τα περισσότερα λήμματα είναι
σύντομα ωστόσο στο έργο περιέχονται και κάποια ιδιαίτερα εκτεταμένα που
περιέχουν ολόκληρα χωρία αρχαίων συγγραφέων.95 Αν και για τις ερμηνείες του
«Λεξικού» ο Φώτιος μάλλον ανέτρεχε σε άλλα έργα στα οποία είχε πρόσβαση,
ωστόσο δεν φαίνεται να αντιγράφει το υλικό που βρίσκει εκεί. Ο πρακτικός
χαρακτήρας του έργου μαζί με την αναγνωρισιμότητα του δημιουργού του
κατέστησαν το «Λεξικό» έργο πολυδιαβασμένο και πολυχρησιμοποιημένο.96 Η
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χρησιμότητα του στις μέρες μας, πέρα από τις λέξεις και τις εκφράσεις που περιέχει,
έγκειται στη διάσωση σε αυτό αποσπασμάτων έργων τα οποία έχουν σήμερα χαθεί.97
β. Βιβλιοθήκη
Η ονομασία του έργου είναι μεταγενέστερη, όπως μεταγενέστερη πρέπει να
είναι και η ονομασία «Μυριόβιλος» με την οποία επίσης αποδίδεται.98 Αρχικά πρέπει
να της είχε δοθεί ο τίτλος «Ἀπογραφὴ καὶ συναρίθμησις τῶν ἀνεγνωσμένων ἡμῖν
βιβλίων ὧν εἰς κεφαλαιώδη διάγνωσιν ὁ ἠγαπημένος ἡμῶν ἀδελφὸς Ταράσιος
ἐξῃτήσατο· ἔστι δὲ ταῦτα εἴκοσι δεόντων ἐφ’ ἑνὶ τριακόσια», δηλαδή απογραφή και
απαρίθμηση των βιβλίων που διάβασα, που μου ζήτησε ο αδερφός μου ο Ταράσιος.
Αυτά είναι 279.99 Στην εισαγωγή του έργου διασαφηνίζεται ακόμα περισσότερο η
σκοποθεσία του. Ο Φώτιος υποστηρίζει ότι το συνέγραψε για τον αδερφό του
Ταράσιο πριν αναχωρήσει για μία πρεσβεία στους Άραβες.100
Ο N.G. Wilson εκφράζει την υπόθεση ότι η αποστολή για την οποία μιλάει ο
Φώτιος, έγινε ή ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή, αφού πάντως είχε προετοιμαστεί,
σε κάποια από τις δύο περιόδους κατά τις οποίες ο Φώτιος δεν ήταν πατριάρχης.
Αυτό συνάδει με την υπόθεση ότι σε μία δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή ήταν
πολύ πιθανόν να σταλεί κάποιος που βρίσκεται σε δυσμένεια.101 Ο Σ. Ευθυμιάδης
προσπαθεί να εξετάσει πιο διεξοδικά το ζήτημα. Από τις πρεσβείες προς τους
Άραβες, στις οποίες πιθανόν να συμμετείχε ο Φώτιος, αποκλείει αυτή του έτους 838,
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αφού του φαίνεται δύσκολο ο εικονομάχος αυτοκράτορας Θεόφιλος να επέλεξε τον
εικονόφιλο Φώτιο για μια τέτοια αποστολή. Όμως και οι χρονολογίες κατά τις οποίες
διατέλεσε πατριάρχης θα μπορούσαν δύσκολα να γίνουν αποδεκτές, αφού μια τέτοια
αποστολή σίγουρα θα μνημονευόταν και αλλού. Δια της ατόπου απαγωγής οδηγείται
στο χρονικό διάστημα ανάμεσα στα έτη 843 και 858, οπότε ο Φώτιος ήταν κρατικός
αξιωματούχος.102 O P. Lemerle από την πλευρά του θεωρεί ότι ο Φώτιος ήταν μέλος
της πρεσβείας που στάλθηκε από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο το 838, αν και
παραδέχεται ότι δε μνημονεύεται σε καμιά πηγή η συμμετοχή του αυτή. Το γεγονός
θεωρεί ότι εξηγείται από το νεαρό της ηλικίας του Φωτίου εκείνη την περίοδο και την
χαμηλή θέση την οποία ο ίδιος κατείχε στην πρεσβεία αυτή.103
Σχετικά με τον τόπο συγγραφής του έργου, ο Σ. Ευθυμιάδης προτείνει την
Κωνσταντινούπολη,104 υπόθεση που μας φαίνεται πολύ πιθανή. Κάποια από αυτά τα
βιβλία που αναφέρονται πρέπει να βρίσκονταν στην βιβλιοθήκη του, όμως η υψηλή
τιμή τους την περίοδο αυτή μας κάνει να πιστεύουμε ότι αρκετούς από τους τίτλους
τούς προμηθεύτηκε από άλλες πηγές.105
Όπως και να έχει η «Βιβλιοθήκη» είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να
δούμε τι διάβαζε ο Φώτιος τη στιγμή που συνέγραφε το έργο και να συνάγουμε
συμπεράσματα σχετικά με τη μόρφωση και τα ενδιαφέροντά του. Η δυσκολία που
προκύπτει σε μια τέτοια εξέταση είναι ότι στη «Βιβλιοθήκη» συχνά παραλείπονται
έργα που θεωρούνται γνωστά και ήταν μέρος της εκπαίδευσης ενός μορφωμένου
ανθρώπου της εποχής, όπως π.χ. έργα ποιητικά ή έργα του Πλάτωνα και του
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Αριστοτέλη. Αντίθετα ο Φώτιος επιλέγει να ασχοληθεί με έργα πιο σπάνια και
περισσότερο δυσεύρετα.106
Στη «Βιβλιοθήκη» βλέπουμε τον Φώτιο να ασχολείται κάπως περισσότερο με
θεολογικά συγγράμματα από ότι με κοσμικά. Αν και η ιστορία αντιπροσωπεύεται
επαρκώς, το κίνητρο του Φωτίου φαίνεται να είναι περισσότερο η μελέτη του ύφους
παρά του περιεχομένου. Ο μεγάλος αυτός λόγιος δείχνει ακόμα μεγάλο ενδιαφέρον
για τα πράγματα της Ανατολής και για αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε ότι
εντάσσονται στον χώρο του «παράδοξου». Τα τελευταία, ωστόσο, τα εξετάζει με
κριτική διάθεση. Ασχολείται ακόμα με τις φυσικές επιστήμες, τη φιλοσοφία, κυρίως
εκείνη που σχετίζεται με το ζήτημα της ελεύθερης βούλησης, την ηθική, τη γεωργία
και την ιατρική.107 Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε, όμως, τις γνώσεις μας και
από τα υπόλοιπα έργα του. Για παράδειγμα στις Επιστολές του βρίσκουμε
περισσότερες αναφορές στην παραμελημένη στη «Βιβλιοθήκη» ποίηση,108 ενώ στα
«Αμφιλόχια» γίνεται περισσότερος λόγος για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη που
εξετάζονται επίσης πλημμελώς στη «Βιβλιοθήκη».109 Για τα πονήματα αυτά όμως θα
γίνει λόγος στη συνέχεια.
Από τα έργα που πραγματεύτηκε ο Φώτιος, εξήντα κοσμικά και εκατό
εκκλησιαστικά δεν μας έχουν σωθεί ή μας έχουν σωθεί μόνο τμηματικά, γεγονός που
μας κάνει να πιστεύουμε ότι τον 9ο αιώνα υπήρχαν ακόμα χειρόγραφα που στη
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συνέχεια καταστράφηκαν.110 Από τους ιστορικούς του 4ου και του 5ου μ.Χ. αιώνα,
για παράδειγμα, σχεδόν ό,τι γνωρίζουμε οφείλεται στον Φώτιο.111
Εύλογα ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με το αν ο Φώτιος είχε διαβάσει
πράγματι όλα αυτά τα έργα, αφού μάλιστα θεωρείται ότι η «Βιβλιοθήκη» είναι έργο
της νεότητάς του, ή αν απλά τα γνώριζε, όπως και για τον τρόπο εργασίας του. Ο
N.G. Wilson θεωρεί ότι ο Φώτιος διατείνεται αληθώς ότι τις περιλήψεις των έργων
που περιλαμβάνονται στη «Βιβλιοθήκη» τις συνέταξε από μνήμης.112 Ο P. Lemerle,
αντίθετα, θεώρησε ότι ο Φώτιος κρατούσε σημειώσεις ενώ διάβαζε και είναι της
άποψης ότι όσα γράφονται στην εισαγωγή, που θα μπορούσαν να μας κάνουν να
πιστέψουμε ότι εργάστηκε από μνήμης, είναι παραπειστικά.113 Ο Σ. Ευθυμιάδης από
την πλευρά του θεωρεί ότι το υλικό της «Βιβλιοθήκης» αποτελεί καρπό ομαδικής
ανάγνωσης των έργων που περιλαμβάνονται στη συλλογή, ίσως από έναν κύκλο
διανοουμένων με τον οποίο ο Φώτιος συγχρωτιζόταν.114 Ο Κ. Παΐδας, τέλος, θεωρεί
ότι είναι πολύ πιθανό ο Φώτιος να μην είχε καν αρχικά τη διάθεση να εκδώσει τις
σημειώσεις αυτές.115
Αν και δεν ήταν αυτός ο σκοπός του δημιουργού του, το έργο αυτό του
Φωτίου, με τη μεγάλη διάδοσή του από την πρώτη στιγμή της συγγραφής του,
έστρεψε την προσοχή των σύγχρονών του στην αρχαία ελληνική γραμματεία,116
γεγονός με μεγάλη σημασία, αφού έτσι συνέβαλε σε αυτό που ονομάστηκε «πρώτος
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βυζαντινός ουμανισμός». Παρόλη την εξάπλωσή του, ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το
γεγονός ότι δεν βρέθηκαν μιμητές και έτσι δεν διαθέτουμε άλλα παρόμοια έργα από
την ίδια εποχή.117 Η «Βιβλιοθήκη» δεν ήταν ένα έργο που διαβάστηκε μόνο την
εποχή της συγγραφής του, αλλά και στους αιώνες που θα ακολουθούσαν μέχρι τον
15ο.118
Στον Φώτιο, όχι άδικα, αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός του πρώτου
βιβλιοκριτικού, για το έργο του αυτό.119 Θεωρείται ακόμα ότι η «Βιβλιοθήκη»
εντάσσεται στην παράδοση της υφολογίας και της ρητορικής και ότι σηματοδοτεί μια
τάση της εποχής να κάνει αποδεκτή την ειδωλολατρική λογοτεχνία, την οποία πλέον
θεωρεί ακίνδυνη.120
γ. Αμφιλόχια
Τα «Αμφιλόχια» αποτελούνται από μία εισαγωγή που απευθύνεται στον
μητροπολίτη Κυζίκου Αμφιλόχιο, από όπου και το όνομα της συλλογής, και από
τριακόσιες ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις του Φωτίου σε αυτές.121 Η σύνταξή τους
έγινε σε διαφορετικές χρονολογίες και κάτω από διαφορετικές περιστάσεις και αυτό
που τις ενώνει είναι η διάθεση του δημιουργού του έργου να μην τις αφήσει να πάνε
χαμένες. Συντάχθηκαν κατά την περίοδο της πρώτης έκπτωσης του Φωτίου από το
πατριαρχικό αξίωμα, μάλλον κάποια στιγμή ανάμεσα στο 868 και το 872.122 Οι
ερωταποκρίσεις πρέπει σε μεγάλο βαθμό να αποτελούν καρπό της συνεύρεσης του
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κύκλου εκείνου, τον οποίο θεωρούμε ότι αποτελούσαν μαθητές του Φωτίου, και που
ήδη είδαμε ότι συγκεντρωνόταν στο σπίτι του πατριάρχη.123
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί μια σύγκριση ανάμεσα στα «Αμφιλόχια» και
τη «Βιβλιοθήκη», η οποία υπήρξε καρπός της νεότητας του λογίου. Ενώ στη
«Βιβλιοθήκη» υπάρχει μια έντονη περιέργεια για τη μελέτη κοσμικών θεμάτων, στα
«Αμφιλόχια» μόλις το ένα δέκατο των ερωτήσεων ασχολείται με τέτοια θεματολογία,
ενώ όλο το υπόλοιπο έργο καλύπτεται από ερωτήσεις θρησκευτικού χαρακτήρα.
Επιπλέον, η κρίση για τους αρχαίους συγγραφείς, εκτός ίσως από την εξαίρεση του
Αριστοτέλη, είναι ιδιαίτερα αυστηρή, αυστηρότητα η οποία εξαντλείται στην
περίπτωση του Πλάτωνα.124 Ίσως τα χρόνια που πέρασαν να άλλαξαν τον Φώτιο ως
άνθρωπο, ίσως πάλι και σε αυτό να συνέβαλε η θέλησή του να φανεί αφοσιωμένος
στα θρησκευτικά του καθήκοντα. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι ερωτήσεις μαζί με
τις απαντήσεις τους πρέπει να διατυπώθηκαν κατά την περίοδο της πρώτης
πατριαρχίας του, ενώ η σύνταξη του κειμένου πρέπει να έγινε κατά την περίοδο
ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη ανάληψη των καθηκόντων του επικεφαλής της
ορθόδοξης εκκλησίας.
δ. Η επιστολή του Φωτίου στον Βόρι- Μιχαήλ
Ο Φώτιος, ανάμεσα στα άλλα, αναδείχτηκε και στη συγγραφή επιστολών.125
Αυτό μπορεί να λεχθεί τόσο για το πλήθος της παραγωγής, όσο βέβαια και για το
υψηλό τους επίπεδο. Ήδη από τον 11ο αιώνα οι επιστολές αυτές είχαν ανθολογηθεί
με βάση το περιεχόμενό τους και το γεγονός ότι στις μέρες μας η «Ανθολογία» αυτή
σώζεται σε επτά διαφορετικούς κώδικες126 δείχνει την εξάπλωση που είχε το έργο
του. Φυσικά η συγγραφή του πλήθους αυτού των επιστολών εξυπηρετεί και έναν
πρακτικό σκοπό: οι περισσότερες εξ αυτών συντάχθηκαν κατά το διάστημα της
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πρώτης εξορίας του, όταν ο Φώτιος προσπαθούσε να διατηρήσει έναν κύκλο
πολιτικών φίλων που θα του φαινόντουσαν χρήσιμοι στο μέλλον.127
Πολλές από τις επιστολές αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα μικρές
πραγματείες που ασχολούνται με την ερμηνεία ζητημάτων που τίθενται στον Φώτιο
από τον κύκλο του.128
Ανάμεσα σε αυτές ιδιαίτερη σημασία έχει η επιστολή που γράφτηκε, πιθανόν
το 864/ 865,129 για τον Βόρι- Μιχαήλ, τον ηγεμόνα των Βουλγάρων, ο οποίος με τη
βάπτισή του το 864 άνοιξε το δρόμο για τον εκχριστιανισμό του λαού του.130 Η
συγγραφή της επιστολής την περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού συμπίπτει
με την προσπάθεια των Βουλγάρων να αποκτήσουν δικό τους πατριάρχη.131 Αν και η
επιστολή αυτή αποτελεί στην πραγματικότητα ένα κάτοπτρο ηγεμόνος, δεν θα
ασχοληθούμε μαζί της στη μελέτη αυτή παρά μόνο ακροθιγώς, αφού απευθύνεται
στον Βούλγαρο μονάρχη και όχι σε κάποιον Βυζαντινό πρίγκιπα.
Η επιστολή αυτή φυσικά έχει διαφορετικό χαρακτηριστικά από αυτόν που θα
φανταζόμασταν σήμερα. Πρώτα απ’ όλα ο χαρακτήρας της δεν ήταν ιδιωτικός αλλά
δημόσιος, ήταν δηλαδή γραμμένη με τη βεβαιότητα ότι θα αντιγραφεί και θα
μελετηθεί από πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο στη Βουλγαρία αλλά και αλλού.132
Επιπρόσθετα, κατατάσσεται στην κατηγορία των κατόπτρων ηγεμόνος, τα οποία
όπως είδαμε είναι έργα που απευθύνονταν συνήθως στους βυζαντινούς πρίγκιπες με
σκοπό να τους νουθετήσουν σχετικά με τις ικανότητες και τις ηθικές αξίες που θα
έπρεπε να διαθέτουν προκειμένου να ανταποκριθούν θετικά στον ρόλο τους ως
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αυτοκράτορες στο μέλλον.133 Ωστόσο στο περιεχόμενο της επιστολής αυτής, παρόλα
τα κοινά στοιχεία της με το είδος των κατόπτρων ηγεμόνος, μπορούμε να
παρατηρήσουμε και αρκετές διαφορές.
Στο έργο αυτό, εκτός από την ανάπτυξη των καθηκόντων ενός ορθόδοξου
χριστιανού βασιλιά, στο θέμα αυτό μάλιστα ο Φώτιος θα επανέλθει με μία δεύτερη
επιστολή που αναφέρεται στην προσπάθεια του μονάρχη να επιτελέσει τον ρόλο του
αυτό,134 συναντούμε, επίσης, συμβουλές καλής διακυβέρνησης, συμβουλές σχετικές
με τη διαπαιδαγώγηση του λαού του και συμβουλές σχετικές με την ηθική υπόσταση
του Βόρι- Μιχαήλ.135 Λείπει, όμως, η ανάπτυξη μιας πολιτικής ιδεολογίας, η οποία
περιέχεται στα υπόλοιπα κάτοπτρα ηγεμόνος.136 Η έλλειψη αυτή βέβαια δεν είναι
τυχαία και αντανακλά την αντίληψη των Βυζαντινών, σύμφωνα με την οποία ο
Βούλγαρος ηγεμόνας είναι κατώτερος από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα, ο οποίος σε
κάθε περίπτωση απολαμβάνει σε σχέση με τον πρώτο μια πολιτική και ηθική
ανωτερότητα.137 Επιπρόσθετα στην επιστολή αυτή λείπει το εγκώμιο των αρετών του
αυτοκράτορα, το οποίο συχνά συναντάμε σε άλλα έργα του είδους του.138 Αντίθετα,
διαβάζουμε μια εκτενή παράθεση πληροφοριών σχετικών με τη θρησκεία και την
Εκκλησία. Ο Φώτιος φροντίζει να περιλάβει στο έργο του το «πιστεύω», μια σύνοψη
των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων,139 αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις
αιρέσεις,140 γεγονός φυσικά που δεν μας εκπλήσσει προκειμένου για μια επιστολή
που συντάσσεται από τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και έχει ως αποδέκτη
έναν νεοφώτιστο, του οποίου η στερέωση της πίστης παίζει τόσο σημαντικό ρόλο για
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την εμπέδωση του χριστιανισμού στη Βουλγαρία. Στα πλαίσια αυτά κινούνται και
παραινέσεις οι οποίες δεν θα είχαν λόγο να περιλαμβάνονται σε ένα κάτοπτρο
ηγεμόνος που θα απευθυνόταν σε Βυζαντινό πρίγκιπα, όπως η συμβουλή προς τον
βασιλιά να μην προσεύχεται μόνο ιδιωτικά αλλά και δημόσια προκειμένου να
παρακινούνται οι υπήκοοί του να κάνουν το ίδιο,141 αλλά και η έκκληση να χτιστούν
ναοί, και μάλιστα σύμφωνοι με τους εκκλησιαστικούς θεσμούς, για να συνηθίζουν οι
άνθρωποι να εκκλησιάζονται εκεί.142 Εκτός από τον στόχο της στερέωσης της
χριστιανικής πίστης στη Βουλγαρία βέβαια, το έργο αυτό επιχειρεί και να μεταδώσει
τη βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία στον Βούλγαρο ηγεμόνα. Και οι δύο στόχοι
εντάσσονται στην προσπάθεια ένταξης της Βουλγαρίας στη βυζαντινή σφαίρα
επιρροής.143
Είχε υποστηριχτεί παλαιότερα από τους Dujčev και Pertucci ότι η επιστολή
του Φωτίου αποτελεί απάντηση στον Βόρι- Μιχαήλ, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια των
Βυζαντινών προκειμένου να μπορέσει να διαδώσει και να στερεώσει την νέα πίστη
στον λαό του, αφού ο ίδιος δε διέθετε ούτε λειτουργικά βιβλία, ούτε ιερείς για τον
σκοπό αυτό. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, η γενική και αφηρημένη απάντηση του
Φωτίου δεν ικανοποίησε τον Βούλγαρο ηγεμόνα, με αποτέλεσμα αυτός να στραφεί
στην καθολική εκκλησία. Ωστόσο ο Paolo Odorico ορθά παρατηρεί ότι δεν είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε αν στάλθηκε πραγματικά στον Φώτιο μια τέτοια επιστολή,
ούτε αν ο Βόρις- Μιχαήλ πραγματικά επιζητούσε τη συμβολή των Βυζαντινών σε
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σχέση με την εκκλησιαστική οργάνωση της χώρας του. Μάλιστα είναι μάλλον
απίθανο το Πατριαρχείο, το οποίο τόσο ενεργητικά υποστήριξε τον εκχριστιανισμό
των γειτόνων του Βυζαντίου, να επέδειξε τέτοια αδιαφορία σε ένα παρόμοιο
βουλγαρικό αίτημα. Πιο πιθανό είναι η επιστολή του Φωτίου, λοιπόν, να αποτελεί μια
πρωτοβουλία του ίδιου του Πατριάρχη.144

ε. Άλλα έργα

Ο Φώτιος φαίνεται ότι ασχολήθηκε, όμως, και με τη νομοθεσία,
συμμετέχοντας στο νομικό έργο του Βασιλείου Α΄ και συγγράφοντας την
«Επαναγωγή», η οποία πιο σωστά θα έπρεπε να αποδοθεί με το όνομα
«Εισαγωγή».145 Από το έργο αυτό του αποδίδονται τα κεφάλαια για την εξουσία του
πατριάρχη και του αυτοκράτορα.146 Σε αυτά, όπως θα περιμέναμε, ο Φώτιος φρόντισε
να παρέχει ευχέρεια κινήσεων στον πατριάρχη, γεγονός που δεν άρεσε στον Λέοντα
ΣΤ΄, ο οποίος κατάργησε τη σχετική νομοθεσία μετά την άνοδό του στον θρόνο.147
Επιπλέον, όπως είναι φυσικό, ο Φώτιος συνέγραψε και άλλα έργα
θρησκευτικού περιεχομένου πέρα από τα «Αμφιλόχια», αν και δε διακρίθηκε για
αυτά όσο για τα κοσμικά του έργα.148 Από αυτά ξεχωρίζει η Μυσταγωγία149 του, ο
144

Odorico P., «La letter de Photius à Boris de Bulgarie», Byzantinoslavica 54 (1993), σελ. 85,

Καρατόλιος Κ., «Ο Πατριάρχης Φώτιος- Ένας Λόγιος του Πρώτου Βυζαντινού Ουμανισμού»,
Ιστορικά Θέματα 142 (2014), σελ. 34.
145

Hunger H., Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών (μτφ.

Γ.Χ.

Μακρής, Ι. Οικονόμου- Αγοραστού, Τ. Κόλιας, Ε. Παπαγιάννη, Σ. Τρωινάνος, Δ. Γιάννου), τόμος γ΄,
Αθήνα 2005, σελ. 326. Δεν γίνεται δεκτή από όλους απόδοση του έργου στον Φώτιο. Βλ. π.χ. Kazhdan
A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 1669.
146
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Οξφόρδη 1961, σελ. 111
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Hunger H., Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών (μτφ.

Γ.Χ.

Μακρής, Ι. Οικονόμου- Αγοραστού, Τ. Κόλιας, Ε. Παπαγιάννη, Σ. Τρωινάνος, Δ. Γιάννου), τόμος γ΄,
Αθήνα 2005, σελ. 340
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Barker E., Social and Political Thought in Byzantium from Justinian I to the Last Paleologus,

Οξφόρδη 1961, σελ. 109- 110.
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Έκδοση κειμένου Migne J.P., «Mystagogy of the Holy Spirit», στο Graves J.(επιμ..), On the

mystagogy of the Holy Spirit by Saint Photius patriarch of Constantinople. Αστόρια, Νέα Υόρκη,
1983.
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πλήρης τίτλος είναι «Λόγος περὶ τῆς τοῦ ἁγίου πνεύματος μυσταγωγίας», που
στρέφεται εναντίον των Λατίνων, όπως άλλωστε και το «Συναγωγαὶ καὶ ἀποδείξεις
ἀκριβεῖς περὶ ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν». Αμφίβολο είναι αν θα πρέπει να του
αποδοθεί η πατρότητα του «Πρὸς τους λέγοντας ὠς ἠ ‘Ρώμη πρῶτος θρόνος».
Συνέγραψε ακόμα ένα έργο ενάντια στους Παυλικιανούς και σχολίασε την Κλίμακα
του Αγίου Ιωάννη του Σιναΐτη. Επιπλέον, έχουν σωθεί 17 ομιλίες του,150 με πιο
σημαντικές δύο που ασχολούνται με την επιδρομή των Ρως, ενώ συνέταξε και τους
Κανόνες των Συνόδων του 861 και του 879/880.151 Αξίζει να αναφερθεί και μία
συλλογή με 214 αποφθέγματα υπό τον τίτλο «Παραίνεσις διὰ γνωμολογίας» που
προήλθε από την πένα του.152
Στ. Τα «Κεφάλαια Παραινετικά»
Όπως είδαμε, το κείμενο των «Κεφαλαίων Παραινετικών» θεωρούμε ότι
συντάχτηκε ανάμεσα στα έτη 879 και 883. Πρόκειται για ένα κάτοπτρο ηγεμόνος που
ως αποδέκτη του είχε τον Λέοντα ΣΤ΄, νεαρό διάδοχο, τότε, του βυζαντινού θρόνου.
Επειδή ο βασιλικός ανδριάντας αυτός θα γίνει αντικείμενο επισταμένης μελέτης στη
συνέχεια, εδώ θα σταθούμε μόνο στο ζήτημα της πατρότητάς του.
Αν και στην αρχή του κειμένου ο συντάκτης δηλώνει καθαρά ότι είναι
πατέρας του αποδέκτη του λόγου και βασιλιάς,153 γεγονός που μας παραπέμπει στον
Βασίλειο Α΄, η ταύτιση αυτή έχει δεχτεί μεγάλη κριτική, κυρίως λόγω της έλλειψης

150

Έκδοση Λαούρδας Β., Ελληνικά 12 Παράρτημα, Θεσσαλονίκη 1966.
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Buchwald W., Hohlweg A., Prinz O., Tusculum- Λεξικόν Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων της

Αρχαιότητας και του Μεσαίωνα (μτφ. Α.Α. Φούρλας) , Αθήνα 1993, σελ. 495.
152

Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου

(398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 77, Buchwald W.,
Hohlweg A., Prinz O., Tusculum- Λεξικόν Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων της Αρχαιότητας και του
Μεσαίωνα (μτφ. Α.Α. Φούρλας) , Αθήνα 1993, σελ. 496.
153

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), 1. 102, τέκνον

ἠγαπημένον ὁ πατὴρ ἐγὼ καὶ

συμβασιλεὺς ἡγεμονεύουσάν σου τῆς βασιλείας ἔχειν νουθετῶ.
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παιδείας που χαρακτήριζε τον ιδρυτή της Μακεδονικής Δυναστείας αφενός και του
υψηλού επιπέδου του κειμένου μας αφ’ ετέρου.154
Πράγματι, στον Βίο Βασιλείου, το πέμπτο βιβλίο της Συνέχειας του
Θεοφάνους, ο οποίος θεωρείται ότι είναι προϊόν της σκέψης του εστεμμένου εγγονού
του Βασιλείου, Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, μας δίνονται στοιχεία για την
παίδευση τού προγόνου τού συγγραφέα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η μόνο μόρφωση που
δέχτηκε σαν παιδί αποτελούταν από τις πρακτικές συμβουλές του πατέρα του.155 Η
εικόνα

αυτή

προβάλλεται

καθαρά,

παρά

τη

φανερή

προσπάθειά

του

Πορφυρογέννητου να μετριάσει κάπως την άσχημη εντύπωση που προκαλεί η
έλλειψη μόρφωσης του παππού του, με τη σκιαγράφηση ενός πορτραίτου
«παιδαριογέροντος», ενός παιδιού το οποίο μπορεί εξωτερικά να διατηρεί την όψη
των ατόμων της ηλικίας του, δηλαδή, αλλά η σωφροσύνη του προσιδιάζει με αυτήν
ενός γέροντα.156 Αν και ο τρόπος περιγραφής της αγωγής του Βασιλείου αποτελεί
έναν κοινό τόπο,157 ένα μοτίβο δηλαδή που επαναλαμβάνεται σε διαφορετικά
βυζαντινά έργα, άποψή μας είναι ότι οι κοινοί αυτοί τόποι δεν επιλέγονταν τυχαία,
αλλά με γνώμονα τη σχέση τους με το αντικείμενο που πραγματευόταν κάθε φορά ο

154

Βλ., ενδεικτικά, Κρουμβάχερ Κ., Ιστορία της Βυζαντηνής (sic) Λογοτεχνίας (μτφ. Γ. Σωτηριάδης),

τόμος δεύτερος, Αθήνα 1900, σελ. 101- 102, Αγαπητός Α., «Η Εικόνα του Αυτοκράτορα Βασιλείου Α΄
στη Φιλομακεδονική Γραμματεία 867-959», Ελληνικά 40 (1989), σελ. 312.
155

Bekker I., Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus,

Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Βόννη 1838. 220. 6. 1- 14. «Τρεφόμενος τοίνυν ὁ παῖς παρὰ
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συγγραφέας που τα χρησιμοποιούσε και επομένως τα γραφόμενα δεν χάνουν την
αξιοπιστία τους.158
Η μόνη εκπαίδευση του Βασιλείου, σύμφωνα με τη βιογραφία του εγγονού
του, ο οποίος όχι μόνο δεν θα είχε κίνητρο να την αποσιωπήσει αλλά θα ήθελε και με
κάθε τρόπο να την μεγαλοποιήσει, αν υπήρχε, αφού σκοπός του έργου είναι να
δημιουργήσει μια θετική εικόνα για τον εγκαινιαστή της Μακεδονικής Δυναστείας,
ήρθε πολύ αργά, στα χρόνια κατά τα οποία είχε ήδη ανέβει στον θρόνο ο παππούς
του.159
Αφού, λοιπόν, η σύνδεση του κατόπτρου ηγεμόνος με τον Βασίλειο Α΄
απορρίφθηκε από τους μελετητές, αναδύθηκε αυτονόητα το ζήτημα του ποιος ήταν ο
συγγραφέας του κειμένου. Αν και δεν υπάρχει ομόνοια σχετικά με την πατρότητα του
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Καρατόλιος Κ., «Η περιγραφή της Θεσσαλονίκης από τον Ιωάννη Καμινιάτη. Ένα σημαντικό
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τις εποχής έχει διατυπώσει και ο P. Magdalino. Magdalino P., The Empire of Manuel I Comnenos,
1143- 1180, Κέιμπριτζ 1993, σελ. 418- 419.
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«ἄλλοτε δὲ τὴν ἀκοὴν

ὑπετίθει καὶ ἐπιμελῶς ἠκροᾶτο ἱστορικῶν τε διηγημάτων καὶ πολιτικῶν παραγγελμάτων καὶ ἠθικῶν
παιδευμάτων καὶ πατρικῶν τε καὶ πνευματικῶν νουθετημάτων καὶ εἰσηγήσεων, ἄλλοτε δὲ καὶ τὴν
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τῆς σωφροσύνης τὸ δίκαιον, καὶ πάντα εἶχε τὴν πρὸς τὸ κρεῖττον ἐπίδοσιν».
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έργου,160 έχει υποστηριχτεί ότι πιθανά πίσω από τη συγγραφή του πρέπει να
βρίσκεται το χέρι του Φωτίου, άποψη η οποία μας βρίσκει σύμφωνους, όπως θα φανεί
και στην ανάλυση του κειμένου που θα ακολουθήσει.
Για την ταύτιση αυτή συνηγορούν οι πολλές ομοιότητες που παρουσιάζει το
κείμενο με τον βασιλικό ανδριάντα που απευθύνεται στον Βόρι- Μιχαήλ και το οποίο
μπορούμε με βεβαιότητα να το αποδώσουμε στον Φώτιο, το ύφος και τα υψηλά
νοήματα που συνάδουν με τη βαθιά καλλιέργεια του πατριάρχη,161 αλλά και το
γεγονός ότι τα κάτοπτρα ηγεμόνος συντάσσονταν συχνά από τους δασκάλους για
τους μαθητές τους, σχέση η οποία βεβαιωμένα υπήρχε ανάμεσα στον Φώτιο και τον
Λέοντα.162 Επιπλέον, η χρονική περίοδος κατά την οποία το έργο δημιουργήθηκε,
ταιριάζει με μια καλή περίοδο στις σχέσεις ανάμεσα σε Φώτιο, Βασίλειο Α΄ και
Λέοντα. Αντίθετα η «Ετέρα Παραίνεσης», η οποία επίσης απευθύνεται στον Λέοντα,
είναι προϊόν μιας σκέψης και μιας τεχνικής υποδεέστερης του πρώτου κειμένου και
ανήκει σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των ανδρών που αναφέραμε είχαν
διαρραγεί. Ελλείψει, λοιπόν, του παραγκωνισμένου Φωτίου, ο Βασίλειος φαίνεται ότι
αναγκάστηκε να στραφεί για τη σύνταξη του έργου αυτού σε κάποιον αυλικό με
λιγότερες δυνατότητες από τον λόγιο πατριάρχη.
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Kazhdan A., The Aristocracy and the Imperial Ideal στο Angold M. (επιμ.), The Byzantine Aristocracy
IX to XIII Centuries, British Archaeological Reports International Series, Οξφόρδη 1984, σελ. 43.
161

Παΐδας Δ.Σ., Τα Βυζαντινά Κάτοπτρα Ηγεμόνος της Ύστερης Περιόδου (1254- 1403). Εκφράσεις του

Βυζαντινού Βασιλικού Ιδεώδους, Αθήνα 2006, σελ. 27- 28.
162

Barker E., Social and Political Thought in Byzantium from Justinian I to the Last Paleologus,

Οξφόρδη 1961, σελ. 110.

39

3. Ο Κεκαυμένος

Το «Στρατηγικόν» και ο «Λόγος νουθετητικὸς πρὸς βασιλέα»
Αν και η συνήθης πρακτική υπαγορεύει ένα τέτοιο εισαγωγικό κεφάλαιο να
ξεκινάει από την εξέταση του συγγραφέα του, ωστόσο η έλλειψη πληροφοριών και η
σύγχυση που έχει προκληθεί στους μελετητές σχετικά με το πρόσωπο που κρύβεται
πίσω από τη συγγραφή του κειμένου, μας υποχρεώνει να πράξουμε διαφορετικά.
Εφόσον το κείμενο θα είναι ο κύριος πληροφοριοδότης μας σχετικά με τον
συγγραφέα του, επιλέξαμε να ασχοληθούμε πρώτα με αυτό και μετά με τον
δημιουργό του.
Εξετάζοντας, λοιπόν, το κείμενο δε θα μπορούσαμε πρώτα απ’ όλα να μην
προσπαθήσουμε να το εντάξουμε σε κάποιο από τα γνωστά μας γραμματειακά είδη.
Εδώ όμως θα συναντήσουμε ένα παράδοξο, αφού παρόλα όσα υπαινίσσεται ο τίτλος
του, το έργο δεν ανήκει στο είδος των «Στρατηγικών» ή «Τακτικών», με τη στενή
έννοια του όρου.163
Τα «Τακτικά» είναι καρπός της πρακτικής φύσης των Βυζαντινών, οι οποίοι
για κάθε ενασχόλησή τους συνήθιζαν να συγγράφουν οδηγούς. Έτσι, διαθέτουμε
βιβλία με συμβουλές για τις γεωργικές πρακτικές, για την ιατρική, με πληροφορίες
που αφορούν τους γειτονικούς στο Βυζάντιο λαούς και με πλείστες άλλες εκφάνσεις
της ζωής ενός ανθρώπου του Μεσαίωνα. Ανάμεσα σε αυτά τα εγχειρίδια σημαντική
θέση καταλαμβάνουν τα βιβλία εκείνα που απευθυνόμενα σε στρατιωτικούς. Τα
εγχειρίδια αυτά παρέθεταν πληροφορίες και συμβουλές που σχετίζονταν με τις
πολεμικές τακτικές, τους τρόπους παράταξης του στρατεύματος, τις συνήθειες
αντίπαλων στρατών κλπ. Η ευρύτατη κυκλοφορία τέτοιων οδηγών πιστοποιείται
σήμερα από την ύπαρξη διακοσίων και πλέον χειρογράφων που περιλαμβάνουν
τέτοια έργα.164
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Αντίθετα, το υπό εξέταση κείμενο, παρά την παραπειστική του ονομασία, την
οποία οφείλει στο χέρι κάποιου αντιγραφέα που αξιολόγησε τις πληροφορίες τις
σχετικές με τα στρατιωτικά ζητήματα ως ιδιαιτέρως σημαντικές και έτσι προσέθεσε
τον τίτλο αυτό στο χειρόγραφο,165 είναι ένα έργο που περιέχει συμβουλές τις οποίες
απευθύνει ένας πατέρας στον γιο ή τους γιους του.166 Οι συμβουλές αυτές είναι
πρακτικής φύσης167 και είναι το αποτέλεσμα της κατασταλαγμένης πείρας του
πατέρα. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αυτό επιχειρεί να πραγματευτεί την δημόσια και
την ιδιωτική ζωή, αλλά και τα σχετικά με το επάγγελμα του στρατιώτη και να
νουθετήσει για τον ενδεδειγμένο τρόπο συμπεριφοράς του αναγνώστη του σε κάθε
περίσταση. Το περιεχόμενο του κειμένου φυσικά εγγράφεται στις εξελίξεις της
περιόδου κατά την οποία δημιουργήθηκε και της οποίας είναι καρπός. Έχει προταθεί
μάλιστα ότι ο Κεκαυμένος ωθήθηκε να γράψει το «Στρατηγικόν» από την θέλησή του
να στηλιτεύσει την παραμέληση του στρατού και τον παραγκωνισμό των
στρατιωτικών στην εποχή του.168
Οι A. Kazhdan και G. Constable υποστηρίζουν ότι ο Κεκαυμένος, όπως και ο
Συμεών ο Θεολόγος και ο Συμεών Σηθ, εντάσσονται σε μία συζήτηση, η οποία θα
απασχολήσει τους διανοητές του 11ου αιώνα, και η οποία περιστρέφεται γύρω από
την ηθική υπευθυνότητα, τον σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης και τελικά την ίδια την
ανθρώπινη συμπεριφορά.169
Ο E. Barker χώρισε σε τέσσερα μέρη το έργο. Στο πρώτο μέρος θεωρεί ότι
περιλαμβάνονται αποφθέγματα και κανόνες για τους κρατικούς υπαλλήλους, στο
δεύτερο νουθεσίες και υποδείξεις για τους στρατιωτικούς, στο τρίτο κανόνες καλής
διαγωγής για τον ιδιωτικό και το δημόσιο βίο και στο τελευταίο υποδεικνύεται η
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πρέπουσα

συμπεριφορά

σε

περιπτώσεις

επαναστάσεων

και

πολιτικών

συγκρούσεων.170
Με παρόμοιο τρόπο ο Δ. Τσουγκαράκης χώρισε το κείμενο σε πέντε μέρη, και
σε άλλο ένα το οποίο ο συγγραφέας του εκλαμβάνει ως ξεχωριστό. Το πρώτο
απαρτίζεται από υπηρεσιακές συμβουλές, το δεύτερο είναι το κατεξοχήν
«Στρατηγικόν», το οποίο περιλαμβάνει νουθεσίες προς ένα στρατηγό, το τρίτο
απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ιδιωτεύουν, μη έχοντας κάποιο συγκεκριμένο
αξίωμα, το τέταρτο καταπιάνεται με την εξιστόρηση της επανάστασης των Βλάχων
και των Θεσσαλών και το τελευταίο έχει ως αποδέκτη του έναν τοπάρχη, ο οποίος
βρίσκεται έξω από τη βυζαντινή επικράτεια. Στο τελευταίο αυτό τμήμα του έργου
του, μάλιστα, ο Κεκαυμένος μάς εντυπωσιάζει, αφού οι συμβουλές του προς τον
τοπάρχη αυτόν κατατείνουν στο να παραμείνει η επικράτειά του αυτόνομη και
μακριά από τη βυζαντινή επιβουλή, γεγονός που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όσα
γράφει αλλού, στο ίδιο έργο.171 Ωστόσο, αν και μια τέτοια αντιμετώπιση μάς ξενίζει
με τα σημερινά δεδομένα, αντίθετα ταιριάζει απόλυτα με τη βυζαντινή σκέψη, στα
πλαίσια της οποίας γεννήθηκε. Αν και το θέμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον κατά
τη γνώμη μας, θα σταματήσουμε εδώ για να μην απομακρυνθούμε άλλο από τη
θεματολογία μας.
Το έκτο και τελευταίο μέρος στην ανάλυση του Δ. Τσουγκαράκη είναι ο
«Λόγος νουθετητικὸς πρὸς βασιλέα», ο οποίος εντάσσεται στο είδος των κατόπτρων
ηγεμόνος και θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Σε αντίθεση με το υπόλοιπο
«Στρατηγικόν», όπως γίνεται φανερό ήδη από τον τίτλο του, το κείμενο αυτό
απευθύνεται στον βασιλιά και όχι στον γιο του συγγραφέα.172
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Πατρότητα του κειμένου και χρονολόγηση

Οι μελετητές δεν συμφωνούν μεταξύ τους σχετικά με την πατρότητα του
κειμένου. Θεωρείται ότι σε κάποια περίοδο μετά από τη συγγραφή του, τα κεφάλαια
του έργου μπερδεύτηκαν, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση στους μελετητές.173 Αν
και η επικρατούσα άποψη θεωρεί ότι ο «Λόγος νουθετητικὸς πρὸς βασιλέα»
προέκυψε από το ίδιο χέρι που συνέθεσε και το υπόλοιπο «Στρατηγικόν», αυτό
υποστηρίζουν οι Litavrin, Savvides, Buckler και Τσουγκαράκης,174 άλλοι μελετητές
όπως οι Wassiliewsky- Jernstedt, Spadaro και ο Τατάκης θεωρούν ότι δεν έχουμε να
κάνουμε με ένα ενιαίο κείμενο αλλά με δύο ξεχωριστά έργα που πρέπει να
αποδοθούν σε δύο διαφορετικούς συγγραφείς.175 Ο Β.Ν. Τατάκης ισχυρίζεται ότι ο
λόγος γράφτηκε από τον Νικολούτζα, έναν σύγχρονο του Κεκαυμένου Θεσσαλό
ευγενή που είχε λάβει μέρος στον βυζαντινοβουλγαρικό πόλεμο του 1040. Αντίθετα,
πίσω από το «Στρατηγικόν» θεωρεί ότι βρίσκεται το χέρι του Κεκαυμένου, ενός
μεγάλου γαιοκτήμονα και στρατιωτικού.176 Ίδιες αντιλήψεις εκφράζει και ο E.
Barker.177 Στο Oxford Dictionary of Byzantium εκφράζεται η άποψη ότι ο
Κεκαυμένος είναι ο συγγραφέας του «Στρατηγικού» και πιθανόν και του κατόπτρου
ηγεμόνος που βρίσκεται στο τέλος του έργου. Η γέννηση του Κεκαυμένου
τοποθετείται ανάμεσα στο 1020 και το 1024 στη Μακεδονία και ο θάνατός του μετά
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τη δεκαετία του 1070. Αναφέρεται ακόμα ότι διέθετε αρμενικές και σλαβικές ρίζες.
Τέλος, σχετικά με την άποψη που έχει διατυπωθεί ότι ο Κεκαυμένος ανήκε στην
στρατιωτική αριστοκρατία, το έργο, την επιμέλεια του οποίου είχε αναλάβει ο A.
Kazhdan, θεωρεί ότι μία τέτοια άποψη δεν επιβεβαιώνεται.178
Η G. Buckler είχε ταυτίσει τον συγγραφέα του έργου με τον Κατακαλών
Κεκαυμένο, έναν επιφανή στρατιωτικό της εποχής του.179 Ο Δ. Τσουγκαράκης,
αντίθετα, παρατηρεί ότι δεν γνωρίζουμε το όνομα του δημιουργού του έργου, αλλά
ακόμα και το επώνυμό του το συνάγουμε από τα λεγόμενα του συγγραφέα για άλλα
μέλη της οικογένειάς του. Αν και στα μέσα του 11ου αιώνα υπάρχουν ένας ή δύο
στρατηγοί με το όνομα Κατακαλών Κεκαυμένος, η ταύτιση του δημιουργού του
«Στρατηγικού» με αυτούς δεν επιβεβαιώνεται. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι οι παππούδες
του συγγραφέα, τόσο από την πλευρά της μητέρας του, όσο και από αυτήν του
πατέρα του, ήταν σημαντικά πρόσωπα που διέθεταν διοικητική και πολεμική
εμπειρία. Η καταγωγή του είναι μάλλον αρμενο- γεωργιανή, η οικογένειά του
Κεκαυμένου όμως είχε εκβυζαντινιστεί.180
Τους μελετητές του έργου δίχασε και η χρονολόγησή του.181 Κατά μία άποψη,
που υποστηρίχτηκε από τους Savvides, Ostrogorsky και Τσουγκαράκη, η συγγραφή
του κειμένου τοποθετείται ανάμεσα στα έτη 1075 και 1078.182
Ο Ι. Καραγιαννόπουλος θεωρεί ότι γράφτηκε το έτος 1071, ενώ ο E. Barker
ανέβασε τη χρονολόγησή του στο 1080.183 Σε κάθε περίπτωση το έργο γράφτηκε
κάποια στιγμή στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα.
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Ο E. Barker και ο R. Jenkins θεώρησαν ότι ο νουθετητικός λόγος απευθύνεται
στον Αλέξιο Α’ Κομνηνό (1081- 1118 μ.Χ.),184 ενώ ο Β.Ν. Τατάκης υποστήριξε ότι
γράφτηκε για τον Μιχαήλ Ζ’ Δούκα.185
Το ύφος του Κεκαυμένου και οι πηγές που χρησιμοποίησε
Το ύφος και το περιεχόμενο του κειμένου του Κεκαυμένου αποκτούν
μεγαλύτερη σημασία λόγω της έλλειψης λοιπών στοιχείων για τον συγγραφέα. Οι
πληροφορίες που μας δίνει, λοιπόν, στο έργο του ο Κεκαυμένος φωτίζουν κάπως και
τον ίδιο τον δημιουργό του.
Ο Ševčenko θεώρησε ότι ο Κεκαυμένος είναι ένα δείγμα απλής, επαρχιώτικης
αντίληψης που δεν έχει επηρεαστεί από την κλασική παράδοση.186 Ο Τατάκης, από
την πλευρά του, υποστηρίζει ότι παρόλο που το έργο «είναι ξένο από κάθε θεωρητική
ηθική αναζήτηση», ωστόσο διακρίνεται από μία ενδιαφέρουσα ατομικότητα και
αποπνέει σοφία, κατορθώνοντας να εκφράσει τον κοινό νου της εποχής.187 Επιπλέον,
αν και ο Κεκαυμένος με αρκετή δόση ταπεινότητας μάς πληροφορεί ότι δεν έτυχε
ιδιαίτερης εκπαίδευσης και γι’ αυτό δε διαθέτει την απαραίτητη ευγλωττία,188 ωστόσο
έχει υποστηριχτεί ότι ο συγγραφέας μας είχε διδαχθεί τη ρητορική τέχνη, χωρίς ίσως
να ολοκληρώσει το ρητορικό curriculum.189 Η C. Roueché από την πλευρά της
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υποστήριξε ότι η απλότητα του λόγου του στρατιωτικού δεν πρέπει να μας οδηγήσει
στο να υποτιμήσουμε τις ικανότητες του.190
Το έργο άλλωστε που θα μας απασχολήσει εντάσσεται σε μία κίνηση αύξησης
του ενδιαφέροντος για συμβουλευτικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένων και των
κατόπτρων ηγεμόνος.191 Η Roueché, χρησιμοποιώντας το τμήμα του «Στρατηγικού»
όπου αναφέρεται στους δράκους, τους κεραυνούς και τις αστραπές, κατάφερε να
καταδείξει ότι παρότι η γλώσσα του Κεκαυμένου δεν είναι εκλεπτυσμένη, το έργο
του, ωστόσο, εντάχτηκε στις συζητήσεις των λογίων της εποχής του, γεγονός που
μαρτυρά ότι ο στρατιωτικός βρισκόταν σε επικοινωνία μαζί τους. Σε αυτό κατατείνει
και η κυκλοφορία σε πολλά χειρόγραφα του αποσπάσματος του κειμένου που
σχετίζεται με τους δράκους. Μάλιστα η Roueché υποστηρίζει ότι θα μπορούσαμε να
ακολουθήσουμε παρόμοια μεθοδολογία και για τα υπόλοιπα τμήματα του έργου του
Κεκαυμένου και να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα.192
Η ελλιπής γνώση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας αλλά και ο τρόπος
γραφής του Κεκαυμένου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως άτεχνος, μπαίνουν στο
στόχαστρο της κριτικής του A. Savivides, ο οποίος προσθέτει ότι δεν απαντώνται
παραδείγματα από την Αρχαία Ελλάδα ή την Ρώμη στο «Στρατηγικόν», αλλά μόνο
πρόσφατα γεγονότα, τάση βέβαια που δικαιολογείται και από τη στενή σύνδεση του
δημιουργού του με τα σύγχρονά του γεγονότα.193 Παρομοίως, ο E. Barker
υποστηρίζει ότι η διαφορά του έργου του Κεκαυμένου από τις υπόλοιπες βυζαντινές
πολιτικές πραγματείες είναι ότι ο συγγραφέας του δεν αντλεί από την αρχαία
φιλοσοφική σκέψη παρά μόνο σπάνια.194
Κατά τη γνώμη μας η γλώσσα του «Στρατηγικού» είναι απλή και οι ιδέες που
εκφράζονται είναι κάποιες φορές συντηρητικές ή δείχνουν ακόμα και φοβικές. Τόσο
190

Roueché C., «The Rhetoric of Kekaumenos», στο Jeffreys E. (επιμ.) Rhetoric in Byzantium, Papers

from the Thirty-fifth Spring Symposium of Byzantine Studies, Exeter College, University of Oxford,
March 2001, Άλντερσοτ 2003, σελ. 23.
191

Roueché C., «The Literary Background of Kekaumenos», στο Holmes C., Waring J., Literacy,

Education and Manuscript Transmission in Byzantium and Beyond, Λέιντεν- Βοστώνη- Κολωνία 2002,
σελ. 136.
192

Ό. π., σελ. 130- 136.

193

Savvides A., «The Byzantine Family of Kekaumenos (Cecaumenus), (Late 10th- Early 12th

Century)», Δίπτυχα 4 (1986- 1987), σελ. 18.
194

Barker E., Social and Political Thought in Byzantium from Justinian I to the Last Paleologus,

Οξφόρδη 1961, σελ. 120.

46

όμως η γλώσσα, όσο και οι ιδέες που διατυπώνονται δεν μας εκπλήσσουν αν τις
τοποθετήσουμε στα χείλη ενός στρατιωτικού και όχι ενός λογίου. Άλλωστε ούτε ως
προς την έλλειψη γνώσης σχετικά με την αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία
θα πρέπει να υπερβάλλουμε, αφού ο συγγραφέας δείχνει κάποια σημάδια ότι έχει μια
επαφή με το αντικείμενο, όπως όταν για παράδειγμα κάνει αναφορά σε ένα, άγνωστο
σήμερα, απόσπασμα από τον Δίωνα τον Κάσσιο.195 Ακόμα πιο χαρακτηριστική όμως
είναι η αναφορά στις τέσσερις αρετές τις οποίες πρέπει ο βασιλιάς να διαθέτει και οι
οποίες παραπέμπουν βέβαια στις απόψεις που διατύπωσαν ο Πλάτωνας και ο
Αριστοτέλης.196
Ως προς τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, έχει υποστηριχτεί ότι ο
Κεκαυμένος είχε πρόσβαση σε περισσότερες από μία συλλογές με γνωμικά, είδος
ιδιαίτερα διαδεδομένο στα βυζαντινά χρόνια.197 Στη διαπίστωση αυτή καταλήγουμε
όχι μόνο από τα παραθέματα του στρατιωτικού αλλά και από τη θεματολογία και την
οργάνωση της ύλης του. Ο Κεκαυμένος, ωστόσο, παρόλο που καταφεύγει συχνά σε
ανώνυμες αναφορές και σε γνωμικά που αντλεί από παλαιότερα έργα, δεν είναι ένας
απλός συμπιλητής. Στο έργο του μπορούμε να βρούμε πρωτότυπες ιδέες,
δημιουργήματα του ίδιου του συγγραφέα. Είναι ενδεικτικό ότι στο τμήμα του
κειμένου που ασχολείται με τα στρατιωτικά, όχι μόνο αναφέρει συμβουλές που ρητά
δηλώνει ότι είναι προϊόν εμπειρίας του ίδιου και κάνει κριτική σε γνωμικά
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παλαιότερων συγγραφέων, αλλά και παροτρύνει τον αναγνώστη του να σκεφτεί και
να εφαρμόσει δικά του τεχνάσματα που θα εφεύρει μόνος του.198

Αξιολόγηση του έργου
Όσον αφορά στην αξιολόγηση του έργου από τους μελετητές του, γενικά
μπορούμε να παρατηρήσουμε μια τάση οι ιδέες του Κεκαυμένου να χαρακτηρίζονται
ως πρωτότυπες.
Ο Κ. Παΐδας υποστήριξε ότι αν και το κείμενο κατά ένα μεγάλο βαθμό απηχεί
απόψεις για τον βασιλιά που συναντούμε και σε παλαιότερα κείμενα, ωστόσο
μπορούμε να ξεχωρίσουμε από το περιεχόμενό του τις συμβουλές προς τον
αυτοκράτορα, για το πώς πρέπει να επιλέγει και να αξιολογεί τους αξιωματούχους
του, και την παρότρυνση να έχει ίδια γνώση για τα ζητήματα που απασχολούν την
αυτοκρατορία.199
Ο Τσουγκαράκης από την πλευρά του, θεωρεί ότι ο Κεκαυμένος
πραγματεύεται το θέμα του με τρόπο μη συνηθισμένο και καταφέρνει να μας δώσει
μια σαφή εικόνα της κατάστασης της αυτοκρατορίας στην εποχή του.200
Το Tusculum- Λεξικόν δέχεται μια πρωτοτυπία του συγγραφέα, θεωρεί όμως
ότι αυτή έγκειται στο γεγονός ότι αντί ο Κεκαυμένος να παρουσιάσει συστηματικά
τις αρετές τις οποίες πρέπει να διαθέτει ένας βασιλιάς, καταπιάνεται μόνο με την
περιγραφή των ατασθαλιών της εποχής του.201
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Την διαπίστωση αυτή τη βρίσκουμε υπερβολική. Ο Κεκαυμένος, κατά τη
γνώμη μας, κινείται ανάμεσα στις δύο αυτές τάσεις. Περιγράφει μεν τις αρετές του
ιδανικού ηγεμόνα, παρέχει όμως μια εικόνα του βασιλιά όχι παρωχημένη αλλά
ταιριαστή με την ιστορική περίοδο κατά την οποία ζει και δημιουργεί. Ακόμα και αν
δεχτούμε ότι ο συγγραφέας δεν εντάσσεται σε λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής και
ότι στερείται λογοτεχνικών φιλοδοξιών, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτό έχει
εδώ ένα αποτέλεσμα απελευθερωτικό για τον δημιουργό και το έργο του, αφού του
επιτρέπει να ξεφύγει από τις συμβάσεις και να μας χαρίσει ένα κείμενο που μας
επιτρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση στα γεγονότα και τις σκέψεις των ανθρώπων
της εποχής. Αν και άποψή μας είναι ότι κανένα από τα κείμενα που θα εξετάσουμε
στη συνέχεια δεν είναι αποστεωμένο και πλήρως αναχρονιστικό, αλλά ότι όλα έχουν
επιρροές από τα σύγχρονά τους γεγονότα και αναφορές στην περίοδο κατά την οποία
δημιουργήθηκαν, ωστόσο το κείμενο του Κεκαυμένου είναι αυτό που μας επιτρέπει
μια εναργέστερη θεώρηση των πραγμάτων της εποχής του.
Ο συγγραφέας φαίνεται να εκφράζει την τάξη των ανώτερων στρατιωτικών
προσπαθώντας να στηλιτεύσει επιλογές, όπως η παραμέληση του στρατού και η
πρόσληψη μισθοφόρων, οι οποίες οδηγούν στον παραγκωνισμό της τάξης αυτής.
Επιπλέον, κριτικάρει τη διαφθορά και ζητάει ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους
ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη από την οποία προέρχονται.
Η γλώσσα που χρησιμοποιεί, εξάλλου, μπορεί να είναι απλή, είναι όμως
επαρκής για να μεταδώσει τα μηνύματα του Κεκαυμένου.202
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4. Ο Θεοφύλακτος Αχρίδος

Βιογραφικά στοιχεία
Ο Θεοφύλακτος υπήρξε μια προσωπικότητα που σημάδεψε με τη δράση του
τον 11ο αιώνα. Διετέλεσε δάσκαλος της ρητορικής, αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας,
άνθρωπος των γραμμάτων και του πολιτισμού. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους
σημαντικότερους θεολόγους του 11ου αιώνα.203
Ο ιστορικός που προσπαθεί να καταγράψει τη ζωή και το έργο του
Θεοφύλακτου βρίσκεται προ ανυπέρβλητων εμποδίων εξαιτίας της έλλειψης
εξωτερικών στοιχείων που θα μας βοηθούσαν στη χρονολόγηση των γεγονότων. Ο
Radoslav Katičić τοποθετεί τη γέννησή του στη δεκαετία του 1030 ή του 1040 και
πάντως σε κάθε περίπτωση πριν από το έτος 1055.204 Το Tusculum- Λεξικόν, από την
άλλη πλευρά, θεωρεί ότι ο Θεοφύλακτος γεννήθηκε ανάμεσα στα έτη 1050 και
1060.205
Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι καταγόταν από την Εύβοια. Μάλιστα μια
επιστολή του προς τον Ιωάννη Δούκα μάς πληροφορεί ότι η πόλη γέννησής του ήταν
η Χαλκίδα.206 Το επώνυμο της οικογένειάς του ήταν Ήφαιστος,207 ένα επώνυμο που
δεν γνωρίζουμε να απαντάται σε άλλη περίπτωση μετά από τον 6ο αιώνα.208 Από το
γεγονός ότι η οικογένειά του μπόρεσε να τον στείλει στην Κωνσταντινούπολη
προκειμένου να λάβει την εγκύκλιο παιδεία, η οποία περιελάμβανε τη γραμματική, τη
ρητορική και τη φιλοσοφία, συμπεραίνουμε ότι καταγόταν από εύπορη οικογένεια.209
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Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Βασιλεύουσα ως μαθητής, είχε την
ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την ακμάζουσα πνευματική κίνηση της πόλης που
διήρκεσε για μισό περίπου αιώνα μετά τον θάνατο του Βασιλείου Β΄ το 1025. Η
περίοδος σημαδεύεται από σημαντική πρόοδο σε επιστήμες όπως η φιλοσοφία, η
ρητορική και η νομική. Μεγάλες μορφές του πνεύματος όπως ο Ιωάννης Μαυρόπους,
ο Κωνσταντίνος Λειχούδης και ο Ιωάννης Ξιφιλίνος βρίσκονταν εκείνη την περίοδο
στο απόγειο της δημιουργικότητάς τους. Δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν ο
Θεοφύλακτος σχετίστηκε με κάποια από τις προσωπικότητες αυτές, μπορούμε όμως
να υποστηρίξουμε με σιγουριά ότι διετέλεσε μαθητής της σημαντικότερης
προσωπικότητας των γραμμάτων, και όχι μόνον, της εποχής του, του Μιχαήλ
Ψελλού,210 για τον οποίο αναφέρεται ιδιαίτερα θερμά σε μια επιστολή του.211
Μετά το πέρας των σπουδών του ο Θεοφύλακτος χρημάτισε διάκονος της
Αγίας Σοφίας212 και καθηγητής ρητορικής. Γνωρίζουμε μάλιστα ότι προβιβάστηκε
στη θέση του «μαΐστορος τῶν ῥητόρων». Το αντικείμενο του αξιώματος αυτού ήταν
η διδασκαλία της ρητορικής και της φιλοσοφίας, αλλά και η σύνταξη λόγων και η
ερμηνεία των γραφών.213 Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ιδιότητες αυτές διατρέχουν
ολόκληρο τον βίο του Θεοφύλακτου και όχι μόνο τα χρόνια τα οποία εξάσκησε
επίσημα το αξίωμά του αυτό, αφού, όπως θα δούμε, διακρίθηκε τόσο ως δάσκαλος,
όσο και ως σχολιαστής των Γραφών και συντάκτης ρητορικών κειμένων. Η σχολή
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στην οποία δίδαξε σχετιζόταν με το πατριαρχείο, αλλά δεν ήταν εκκλησιαστική, και
οι μαθητές του είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν ανάμεσα σε μια κοσμική ή μια
εκκλησιαστική σταδιοδρομία μετά την αποφοίτησή τους.214
Ανάμεσα στους μαθητές του ο πιο διαπρεπής ήταν, χωρίς αμφιβολία, ο
διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος Δούκας, γιος του Μιχαήλ Ζ΄ και της Μαρίας της
Αλανίας, ο οποίος άκουσε τις διδαχές του μετά το 1084 ή το 1085. 215 Ο δεκάχρονος
τότε Κωνσταντίνος Δούκας μόλις είχε αρραβωνιαστεί με την νεογέννητη Άννα
Κομνηνή, με έναν αρραβώνα που έγινε καθαρά για πολιτικούς λόγους και είχε ως
σκοπό του να ανοίξει τον δρόμο για το θρόνο στον Κωνσταντίνο. Τελικά τα
πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά, αφού το 1087 ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄
Κομνηνός απέκτησε άρρενα διάδοχο, τον Ιωάννη Κομνηνό. Ωστόσο ο Κωνσταντίνος
Δούκας εξακολούθησε να έχει την εύνοια του αυτοκράτορα. Η ανάθεση της
διδασκαλίας του Κωνσταντίνου Δούκα στον Θεοφύλακτο από τον αυτοκράτορα δεν
μπορεί παρά να εκληφθεί ως μια αναγνώριση της αξίας και της φήμης του ως λογίου
και ως ρήτορα.216 Δείχνει ακόμα ότι υπήρχε μια πολύ καλή σχέση ανάμεσα στον
Θεοφύλακτο και τον αυτοκράτορα.

Ο Θεοφύλακτος ως αρχιεπίσκοπος Αχρίδος
Το επόμενο βήμα στη σταδιοδρομία του Θεοφύλακτου ήταν η ανάληψη της
αρχιεπισκοπής της Βουλγαρίας. Όπως συμβαίνει και με τη χρονολογία γέννησής του
το ίδιο πρόβλημα ανακύπτει και σε σχέση με τη χρονολογία χειροτονίας του ως
αρχιεπισκόπου Αχρίδος. Οι μελετητές του έργου του έχουν προτείνει διαφορετικές
χρονολογίες, βασισμένοι σε υποθέσεις, εξαιτίας της έλλειψης κατατοπιστικών
στοιχείων που θα μας έκαναν να μιλάμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα. Ο P. Gautier
θεωρεί ότι τοποθετήθηκε ως αρχιεπίσκοπος ανάμεσα στα έτη 1088 και 1092,217 ο A.
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Kazhdan το 1088/89,

218

ο D. Obolensky το έτος 1089 ή το 1090,219 ενώ ο R. Katičić

επιχειρηματολογεί υπέρ της χειροτόνησής του το 1091.220
Στη θέση αυτή ο Θεοφύλακτος παρέμεινε τουλάχιστον για είκοσι χρόνια,221
δεν είμαστε όμως βέβαιοι για τη χρονολογία που τελείωσε η θητεία του ως
αρχιεπισκόπου Αχρίδας. Μπορούμε, ωστόσο, να συνάγουμε από τις επιστολές του ότι
αυτό συνέβη μετά το 1108.222
Η αρχιεπισκοπή της Αχρίδος είχε δημιουργηθεί από τον Βασίλειο Β΄
προκειμένου να μπορεί να επηρεάζει και να καθοδηγεί τα θρησκευτικά και
πνευματικά τεκταινόμενα στη Βουλγαρία με τρόπο που να μη δημιουργείται
αποξένωση μεταξύ της Εκκλησίας και του ντόπιου πληθυσμού. Πραγματικά η
αρχιεπισκοπή γρήγορα κατάφερε να γίνει κέντρο των ελληνικών γραμμάτων και του
βυζαντινού πολιτισμού. Ο σλαβικός πληθυσμός είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί
τη λειτουργία στη γλώσσα του, η Εκκλησία του όμως, τουλάχιστον όσον αφορά τις
ανώτερες βαθμίδες της, διοικούταν από Βυζαντινούς.223
Πολλά έχουν γραφτεί για τον λόγο της τοποθέτησης του Θεοφύλακτου στη
θέση αυτή. Οι απόψεις ποικίλουν ανάμεσα στην αντίληψη ότι η μετάθεση του
Θεοφύλακτου ήταν αποτέλεσμα αυτοκρατορικής δυσμένειας μέχρι την άποψη ότι
επιλέχτηκε προκειμένου να προωθήσει τον εξελληνισμό της Βουλγαρίας. Ο
D.Obolensky βλέπει πίσω από την τοποθέτησή του μια συνηθισμένη πρακτική που
αφορούσε μέλη του κλήρου που είχαν διακριθεί στο έργο τους.224 Ομοίως ο R.
Katičić υποστηρίζει ότι για έναν κληρικό της μεγάλης εκκλησίας θα ήταν φυσική
εξέλιξη

η

ανάληψη

καθηκόντων

επισκόπου,

μητροπολίτη

και

έπειτα
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αρχιεπισκόπου.225 Επιπλέον, αν βασιστούμε στις δύο επιστολές που μας παραδίδονται
με το όνομα «Πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς ἀτακτὴσαντας», για τις οποίες θα γίνει
λόγος στη συνέχεια, δεν θα μας έκανε εντύπωση αν ο λόγος της αναχώρησής του για
τη Βουλγαρία ήταν οι αντιπαλότητες που είχε δημιουργήσει ως καθηγητής ρητορικής
και το τέλμα στο οποίο ενδεχομένως να είχε πέσει η καριέρα του ως διδασκάλου.226
Το αξίωμα, πάντως, που ανέλαβε ο Θεοφύλακτος μόνο ασήμαντο δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί. Αν η μεταφορά του στη Βουλγαρία ενείχε στοιχεία εξορίας θα μας
ήταν αδιανόητο να τον δούμε να τοποθετείται σε μια τόσο σημαντική για τα ζωτικά
συμφέροντα των Βυζαντινών θέση. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ακόμα και
αν από άποψη κύρους η θέση αυτή μειονεκτούσε, σίγουρα δεν συνέβαινε το ίδιο από
πλευράς πόρων.227 Όπως σωστά έχει επισημανθεί, ο Θεοφύλακτος ως αρχιεπίσκοπος
Βουλγαρίας θα μπορούσε να είναι το ίδιο επικίνδυνος όσο αν διαβιούσε στην
Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον, οι καλές σχέσεις του Θεοφύλακτου με το
αυτοκρατορικό περιβάλλον δε φαίνεται να είχαν διαταραχτεί εξαιτίας του γεγονότος
ότι ο μαθητής του Κωνσταντίνος Δούκας δεν ήταν πλέον διάδοχος του βυζαντινού
θρόνου. Αυτό επιβεβαιώνουν οι πολυάριθμες επιστολές που ανταλλάσει με άτομα του
αυτοκρατορικού περιβάλλοντος όσο βρισκόταν στην Αχρίδα.228
Από την άλλη πλευρά, η Βουλγαρία αποτελούσε, φυσικά, μια απομακρυσμένη
βυζαντινή επαρχία στην οποία ομιλούταν η σλαβική γλώσσα και η οποία είχε
ενσωματωθεί πριν από περίπου εβδομήντα χρόνια στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.229
Στο διάστημα αυτό, η περιοχή δεν έπαψε να είναι πηγή ταραχών. Εκδηλώθηκαν
μάλιστα σε αυτή δύο επαναστάσεις, μία το έτος 1040230 και μία το 1072 με τη
συνδρομή των Σέρβων, ως αποτέλεσμα κυρίως της βαριάς φορολόγησης.231

225

Katičić R., «Βιογραφικά περί Θεοφύλακτου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος», Επετηρίς Εταιρείας

Βυζαντινών Σπουδών 30 (1960- 1961), σελ. 373.
226

Βλαχάκος Π.Κ., «Εισαγωγή» στο Θεοφύλακτος Αχρίδος. Οι Δεκαπέντε Μάρτυρες της Τιβεριούπολης,

Αθήνα 2008, σελ. 122- 123.
227
228

Magdalino P., The Empire of Manuel I Comnenos, 1143- 1180, Κέιμπριτζ 1993, σελ. 136- 137.
Katičić R., «Βιογραφικά περί Θεοφύλακτου Αρχιεπισκόπου Αχρίδος», Επετηρίς Εταιρείας

Βυζαντινών Σπουδών 30 (1960- 1961), σελ. 373- 374. Για τις επιστολές του Θεοφύλακτου βλ. Mullett
M., Theophylact of Ochrid: reading the letters of a Byzantine archbishop, Άλντερσοτ 1997.
229

Obolensky D., Six Byzantine Portraits, Οξφόρδη 1988, σελ. 35.

230

Καραγιαννόπουλος Ι., Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη 2001, σελ.179.

231

Ό. π., σελ. 194.

54

Πράγματι, αν πιστέψουμε τα λόγια του Θεοφύλακτου τότε θα πρέπει να
συμπεράνουμε ότι η βυζαντινή κατοχή ήταν τόσο σκληρή ώστε οι ντόπιοι να
αναγκάζονται να καταφύγουν στα δάση για να γλιτώσουν από την αρπακτική διάθεση
των φοροεισπρακτόρων και οι περιοχές να απογυμνώνονται από τη συγκέντρωση των
νέων για να υπηρετήσουν στον βυζαντινό στρατό.232 Σε μια τέτοια περιοχή η
αποστολή του Θεοφύλακτου ήταν διττή: αφενός μεν έπρεπε να ασκήσει τα
ποιμαντικά του καθήκοντα και αφετέρου έπρεπε να μεριμνήσει ώστε οι Βούλγαροι να
μείνουν πιστοί στην εξουσία του αυτοκράτορα.233
Δεν ήταν όμως μόνο η πολιτική κατάσταση της Βουλγαρίας που ήταν
δύσκολη, πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα του ποιμένα της. Από τις επιστολές του
Θεοφύλακτου συμπεραίνουμε ότι και οι σχέσεις του με το ποίμνιό του, τουλάχιστον
στην αρχή, δεν ήταν στρωμένες με ροδοπέταλα. Ο Θεοφύλακτος αναφέρει ότι οι
κάτοικοι της Αχρίδας τον υποδέχτηκαν με περιπαικτικά σχόλια και φιλοβουλγαρικά
τραγούδια και ότι ο αρχιεπίσκοπος δεν κυκλοφορούσε στην πόλη.234
Η παραμονή του αξιωματούχου της Εκκλησίας, λοιπόν, στην περιοχή δεν
εμφανίζεται να γίνεται με μεγάλη ευχαρίστηση. Ο Θεοφύλακτος στα γράμματά του
φέρεται να αναπολεί την Κωνσταντινούπολη και να θεωρεί ότι η πόλη που φιλοξενεί
την αρχιεπισκοπή του δεν έχει πνευματική ζωή να του προσφέρει.
Τα σχόλιά του αυτά μαζί με τις αναφορές του που χαρακτηρίζουν βάρβαρους
τους Βούλγαρους και «αηδία» τη γλώσσα τους, έκαναν Βούλγαρους κυρίως
ιστορικούς να τον χαρακτηρίσουν ως έναν εχθρό των Βουλγάρων που βρισκόταν σε
διατεταγμένη υπηρεσία εξελληνισμού του έθνους τους.235 Ο πιο σημαντικός από
αυτούς τους επικριτές ήταν ο ιστορικός Zlatarski. Στα επιχειρήματά του απαντά ο R.
Katičić προσάπτοντάς του το λάθος της εφαρμογής ιδεών που προσιδιάζουν στους
εκδηλωθέντες εθνικισμούς των νεότερων χρόνων και οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν
με τη μεσαιωνική ιστορία.236
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Δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι παρόμοια παράπονα για τη φτωχή
πνευματική ζωή των τόπων που διαβιούν αλλά και σύγκριση των πόλεων αυτών με
την κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη, διαβάζουμε στην αλληλογραφία και άλλων
στελεχών της Εκκλησίας που έχουν μετακινηθεί μακριά από τη Βασιλεύουσα,
ανεξάρτητα από το μέρος στο οποίο ζούνε. Χαρακτηριστική είναι βέβαια η
περίπτωση του Μιχαήλ Χωνιάτη, επισκόπου Αθηνών.237 Όπως ορθά παρατηρεί ο R.
Katičić τα παράπονα των καλλιεργημένων ανθρώπων που απομακρύνονταν από το
περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης για να εγκατασταθούν σε κάποια επαρχία τον
11ο και τον 12ο αιώνα αποτελούν κοινό τόπο238 και επομένως δεν συνδέονται με μια
υποτιθέμενη αντιπαλότητα με τους Σλάβους. Η καλύτερη, άλλωστε, απόδειξη του
γεγονότος ότι ο Θεοφύλακτος δεν διεπόταν από αντιβουλγαρικά αισθήματα είναι το
ίδιο το έργο του που μαρτυρεί μια βαθιά εμπλοκή με την πνευματική ζωή του
τόπου,239 όπως θα δούμε και στη συνέχεια.
Η γενική τάση που επικρατούσε στα τέλη του 11ου αιώνα, κατά τη διάρκεια
της βασιλείας του Αλέξιου Κομνηνού, η οποία ενέτεινε τις φορολογικές πιέσεις, δεν
θα μπορούσε παρά να βάλει στο στόχαστρο τόσο τον πλούτο των υπηκόων της
αυτοκρατορίας, μη εξαιρουμένων όσων διαβιούσαν στη Βουλγαρία, όσο και την
εκκλησιαστική περιουσία της αρχιεπισκοπής της Αχρίδος.240 Έτσι, η διάρκεια της
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παραμονής του Θεοφύλακτου στη Βουλγαρία θα σημαδευτεί από μια σφοδρή
αντιπαράθεση με τους φοροσυλλέκτες, τους οποίους κατηγορεί για αυθαιρεσίες. Στο
θέμα αυτό ο αρχιεπίσκοπος επανέρχεται επανειλημμένα και γνωρίζουμε ότι κατά την
υπεράσπιση των φορολογουμένων της αρχιεπισκοπής του, αλλά και των δικών του
συμφερόντων, δημιούργησε μεγάλες αντιπαλότητες με ισχυρούς άνδρες της
περιόδου.241
Ο Θεοφύλακτος έπαιξε κομβικό ρόλο, όμως, και στην προσπάθεια του
Αλέξιου Α΄ Κομνηνού για την ένωση των δύο Εκκλησιών. Οπαδός μετριοπαθών
απόψεων, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδος ήταν πρόθυμος
να παραβλέψει αυτά που θεωρούσε ως επουσιώδεις διαφωνίες, όπως τη χρήση των
άζυμων για παράδειγμα, και επέμεινε μόνο στο ζήτημα του filioque, με τρόπο όμως
που μια συνεννόηση μεταξύ των δύο Εκκλησιών δεν θα ήταν ανέφικτη. Συνέγραψε
μάλιστα τις θέσεις αυτές σε ένα σχετικό φυλλάδιο στο οποίο δεν παρέλειψε να
περιλάβει και αρκετή αυτοκριτική για τα βυζαντινά πεπραγμένα. Για τον Θεοφύλακτο
το filioque δεν ήταν τίποτα άλλο από μία παρεξήγηση που οφειλόταν στην πενία της
λατινικής γλώσσας που αδυνατούσε να αποδώσει την ακριβή έννοια των λέξεων της
αρχαίας ελληνικής. Η προσπάθεια της Ένωσης των δύο Εκκλησιών, ωστόσο, τελικά,
ως γνωστόν, δεν τελεσφόρησε, ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας δυσπιστίας που
επέδειξαν οι δύο πλευρές.242
Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη γέννησή του, ομοίως δε γνωρίζουμε με
βεβαιότητα ούτε τη χρονολογία του θανάτου του Θεοφύλακτου. Ο R. Katičić θεωρεί
ότι ο βυζαντινός λόγιος απεβίωσε μετά το 1081 σε μια άγνωστη κατά τα άλλα
ημερομηνία.243 Αντίθετα, ο D. Obolensky, στηριζόμενος σε μια επιγραφή που
συνοδεύει ένα ποίημά του, υποθέτει ότι αυτό συνέβη μετά το 1125.244

Το συγγραφικό έργο του Θεοφύλακτου
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Θεολογικά έργα
Ο Θεοφύλακτος πέρα από το φυλλάδιο το σχετικό με την Ένωση των δύο
Εκκλησιών συνέγραψε και άλλα θεολογικά έργα. Με τον εκκλησιαστικό άνδρα έχει
συνδεθεί ο βίος του Αγ. Κλήμεντος.245 Ο βίος αυτός είναι η βασική πηγή γνώσης που
διαθέτουμε για τον άγιο για την περίοδο ανάμεσα στον θάνατο του Μεθοδίου και τον
δικό του, δηλαδή για το διάστημα από το 885 ως το 916. 246 Το έργο, το οποίο
ξεκινάει με έναν πανηγυρικό για τον Κωνσταντίνο- Κύριλλο και τον Μεθόδιο, οι
οποίοι υπήρξαν δάσκαλοι του αγίου Κλήμεντος,247 έχει ως βασική του επιδίωξη τη
δημιουργία ενός αφηγήματος για το χριστιανικό παρελθόν της Βουλγαρίας,248 σε μια
προσπάθεια του συγγραφέα του να προσδώσει κύρος στην αρχιεπισκοπή του αλλά
και να παγιώσει την πίστη στην περιοχή.249 Ο άγιος Κλήμης, ο οποίος υπήρξε
μαθητής του Μεθοδίου, ήταν ιδρυτής μοναστικού κέντρου και σχολείου στην Αχρίδα.
Εκεί φρόντισε για τη μετάφραση πολλών εκκλησιαστικών κειμένων από τα ελληνικά
στα σλαβικά, γεγονός που συνέβαλλε στη δημιουργία μιας σλαβικής εκκλησιαστικής
παράδοσης. Ο Θεοφύλακτος χρησιμοποίησε για τη συγγραφή του έργου του υλικό
από παλαιότερους βίους που είχε στη διάθεσή του, γραμμένους στα σλαβικά.250
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο βίος των 15 μαρτύρων της
Τιβεριούπολης,251 για τη συγγραφή του οποίου χρησιμοποίησε άγνωστες σε εμάς
πηγές.252 Παρά την άγνοιά μας για επιμέρους ζητήματα, μπορούμε να πούμε με
βεβαιότητα ότι η εξιστόρησή του εδράζεται σε μια υπαρκτή θρησκευτική παράδοση
της περιοχής, η οποία επιβεβαιώνεται μεταξύ άλλων και από αρχαιολογικά
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δεδομένα.253 Πληροφορίες για τη συγγραφή άλλων βίων αγίων από τον Θεοφύλακτο
δε διαθέτουμε.254
Ο Θεοφύλακτος συνέγραψε, ακόμα, υπομνήματα στα τέσσερα Ευαγγέλια,
στους Ελάσσονες προφήτες, στις επιστολές του Παύλου, στις Πράξεις των
Αποστόλων, στις Καθολικές Επιστολές και στους Ψαλμούς (τα τελευταία
παραμένουν ανέκδοτα). Τις εξηγήσεις του στις Γραφές φαίνεται ότι συνέγραψε κατά
το διάστημα που διατέλεσε καθηγητής ρητορικής στην Κωνσταντινούπολη, πριν από
την αναχώρησή του για τη Βουλγαρία.255 Επίσης σώζονται μια σειρά Ομιλιών, ένα
σύγγραμμα με τίτλο «Περὶ ὧν ἐγκαλοῦνται οἱ Λατῖνοι» και μία πραγματεία κατά
Ιουδαίων, η οποία επίσης παραμένει ανέκδοτη.256 Τα σχόλια του στα Ευαγγέλια και
στις επιστολές του Απ. Παύλου επηρέασαν τον Έρασμο και κατ’ επέκταση τη δυτική
Αναγέννηση.257
Συνέθεσε ακόμα ύμνους για τον άγιο Κλήμεντα και έγραψε λειτουργικά
κείμενα που έθεσε σε χρήση στην αρχιεπισκοπή του.258
Επιστολές
Ο Θεοφύλακτος διακρίθηκε στη συγγραφή επιστολών. Έχουν σωθεί περίπου
130 τέτοια κείμενα που προήλθαν από το χέρι του. Αν και η χρονολόγησή τους
παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες, ωστόσο θεωρείται ότι συντάχτηκαν κατά τη
διάρκεια της παραμονής του αρχιεπισκόπου στην Αχρίδα.259 Από αυτές συνάγουμε
χρήσιμα συμπεράσματα για τη διοίκηση, την οικονομία και την κοινωνία της
Βουλγαρίας. Φυσικά σε αυτές καθρεφτίζονται επίσης οι σκέψεις του συντάκτη τους
και μπορούμε να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για τη φύση των εργασιών με τις
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οποίες ήταν επιφορτισμένος ο Θεοφύλακτος.260 Ανάμεσά στις επιστολές του λογίου
ξεχωρίζουν αυτές που απευθύνονται στον καίσαρα Νικηφόρο Βρυέννιο, τον επίσκοπο
Σερρών Νικήτα, τον μητροπολίτη Κερκύρας Νικόλαο, τον μέγα δρουγγάριο
Πακουριανό, τον ποιητή Νικόλαο Καλλικλή κ. α.261
Τρία πράγματα μπορούμε να πούμε ότι επανέρχονται συνεχώς στις επιστολές
του Θεοφύλακτου. Η αγάπη του για την Κωνσταντινούπολη και η λαχτάρα της
επιστροφής του στην πρωτεύουσα, η σημασία της φιλίας,262 η οποία εξιδανικεύεται
από τον αρχιεπίσκοπο, και η προσπάθεια να διατηρηθεί η επαφή με έναν κύκλο
ανθρώπων υψηλά ιστάμενων στη Βασιλεύουσα.263 Η δύσκολη κατάσταση που
επικρατούσε στη Βουλγαρία ήταν ίσως ένα από τα κίνητρα που ώθησαν τον
Θεοφύλακτο να γράψει όλες αυτές τις επιστολές.264
Η γλώσσα των επιστολών είναι έντονα αττικίζουσα και η γραφή του ενίοτε
αινιγματική.265 Το περιεχόμενό τους προδίδει άνθρωπο καλλιεργημένο που διαθέτει
κλασική παιδεία. Από τις αναφορές του Θεοφύλακτου διαφαίνεται η αγάπη του προς
τον Αριστοφάνη και κυρίως προς τον Ευριπίδη.266 Επιπλέον, οι επιστολές βρίθουν
από αναφορές στην αρχαία ελληνική μυθολογία.267 Είναι ακόμα ιδιαίτερη η
ενασχόλησή τους με θέματα ιατρικά και συχνή η επικοινωνία του Θεοφύλακτου με
τους αυτοκρατορικούς ιατρούς Νικήτα και Μιχαήλ Παντεχνή.268 Η εμμονή αυτή του
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λογίου και η φοβία του για τις ασθένειες έκανε τον D. Obolensky να τον
χαρακτηρίσει υποχόνδριο.269
Ανάμεσα στις επιστολές αίσθηση προκαλούν δύο που σώζονται με την
ονομασία «Πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς ἀτακτὴσαντας», οι οποίες χρονολογούνται
στην περίοδο κατά την οποία ήταν ακόμα διδάσκαλος της ρητορικής. Στην πρώτη
επιστολή ο Θεοφύλακτος απαντά σε κάποιους μαθητές του, που δεν κατονομάζονται,
οι οποίοι τον κατηγόρησαν για την αυστηρότητά του. Με την ευκαιρία αυτή ο λόγιος
θα εξάρει τη σημασία της οργάνωσης και της πειθαρχίας. Προς επίρρωσιν της θέσης
του θα φέρει το παράδειγμα της Αθήνας και της Σπάρτης. Η Σπάρτη θα υποστηρίξει
ότι άκμασε με τον Λυκούργο, ενώ αντίθετα η Αθήνα παρήκμασε εξαιτίας της
ασωτίας της.270 Η δεύτερη επιστολή απηχεί τις αντιδράσεις που ξεσήκωσε η
καινοτόμος προσέγγιση του Θεοφύλακτου στη ρητορική, η οποία εμπνεόταν κυρίως
από τον Ερμογένη και για μία ακόμα φορά ο δάσκαλος της ρητορικής προσπαθεί να
υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στις κατηγορίες που εκτόξευσαν εναντίον του οι
μαθητές του.271

Ποιήματα
Διαθέτουμε, ακόμα, 15 ποιήματα που έχουν προέλθει από τη γραφίδα του
Θεοφύλακτου. Τα ποιήματα αυτά έχουν γραφτεί σε διάφορες χρονικές περιόδους και
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με διάφορες αφορμές,272 η ποιότητά τους, όμως, δεν έχει εντυπωσιάσει τους
μελετητές.273
Ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδος συνέγραψε όμως και επιγράμματα στα οποία
ασχολείται με κοσμικά θέματα, όπως με έναν δούλο που απέδρασε, με ευνούχους, με
έναν ιερέα υπερόπτη, με ένα χειρόγραφο του Γαληνού κλπ. Ο H. Hunger θεωρεί ότι
τα επιγράμματα αυτά ήταν γυμνάσματα για τον Θεοφύλακτο, με τα οποία
προσπαθούσε να βελτιώσει την ικανότητά του να χειρίζεται τη φόρμα.274

Ρητορικά κείμενα
«Λόγος εἰς τὸν πορφυρογέννητον κῦρ Κωνσταντῖνον»

Ο Θεοφύλακτος συνέγραψε φυσικά και ρητορικά κείμενα. Αυτή του η
δραστηριότητα, άλλωστε, είναι που θα μας απασχολήσει στη μελέτη αυτή. Το
σημαντικότερο, ίσως, κείμενό του που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία έχει τίτλο
«Παιδεία βασιλική» και αποδέκτη τον Κωνσταντίνο Δούκα τον Πορφυρογέννητο. Το
έργο αυτό αποτελεί έναν πανηγυρικό λόγο, τον οποίο απηύθυνε το 1085 ο
Θεοφύλακτος στον, προοριζόμενο τότε για βασιλιά, μαθητή του.275
Στο πρώτο μέρος του έργου επαινούνται τα σωματικά και τα πνευματικά
χαρίσματα του Κωνσταντίνου276 και εγκωμιάζονται οι γονείς του για την αρετή τους
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και ιδιαιτέρως η μητέρα του Μαρία, για την ευσέβεια, την γενναιοδωρία και την
ευσπλαχνία της.277
Το δεύτερο μέρος του έργου αποτελείται από έναν βασιλικό ανδριάντα η
αποτίμηση του οποίου ως προς την πρωτοτυπία του έχει διχάσει τους μελετητές. Ο Κ.
Krumbacher θεώρησε ότι το κάτοπτρο ηγεμόνος αυτό είναι ξεχωριστό.278 Ο R.
Katičić, μάλιστα, χαρακτηρίζει το κείμενο ως «ένα από τα καλύτερα βυζαντινά έργα
περί βασιλικών αρετών».279 Στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα κατέληξε, όμως, ο E
Barker.280 Στο έργο αυτό ξεχωρίζουν οι προτροπές προς τον Κωνσταντίνο να μελετά
και γενικότερα εξαίρεται η σημασία της παιδείας.281
Άλλωστε η εκπαίδευση και γενικότερα η παιδεία της οποίας μετήρχετο ο
Θεοφύλακτος γίνεται ιδιαίτερα φανερή στο δημιούργημά του. Ο συγγραφέας μας
διέθετε βαθιά γνώση του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, στο θέμα αυτό θα
αναφερθούμε, μάλιστα, αναλυτικότερα στη συνέχεια, και του Ξενοφώντα. Επιπλέον,
φαίνεται ότι γνωρίζει καλά και τον Πολύβιο, τον Δίωνα τον Χρυσόστομο, τον
Διογένη Λαέρτιο, τον Ιουλιανό, τον Θεμίστιο και τον Συνέσιο.282 Εκτός από την
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ευρυμάθεια του Θεοφύλακτου, το έργο αποδεικνύει, ακόμα, τις ρητορικές ικανότητες
του δημιουργού του.283
Ο «Λόγος εἰς τὸν αὐτοκράτορα κῦριν Ἀλέξιον τὸν Κομνηνόν». Άλλα ρητορικά
έργα.
Ένα ακόμα σημαντικό ρητορικό έργο του Θεοφύλακτου είναι ο πανηγυρικός
λόγος που συντάχτηκε κατά πάσα πιθανότητα το 1088 και απευθύνεται στον Αλέξιο
Κομνηνό.284 Σε αυτόν, αφού πρώτα εκθειάζονται οι στρατιωτικές και διπλωματικές
αρετές του αυτοκράτορα και οι υπηρεσίες που προσέφερε στην Εκκλησία,
παρατίθεται και ένα εγκώμιο για τη μητέρα του Αλεξίου, Άννα Δαλασσηνή.285 Το
εγκώμιο αυτό που περιλαμβάνεται στον πανηγυρικό, όπως και αυτό που είδαμε ότι
αφορούσε την μητέρα του Κωνσταντίνου, η οποία άλλωστε φαίνεται ότι ήταν
παρούσα κατά την ακρόαση του λόγου,286 δεν πέρασε απαρατήρητο από τους
μελετητές, αφού είναι φανερό ότι τα γραφόμενα ξεπερνούσαν κατά πολύ αυτά που θα
περιμέναμε να διαβάσουμε για την μητέρα ενός εγκωμιαζόμενου προσώπου σε ένα
ρητορικό έργο. Η M. Mullett είδε πίσω από τα λόγια των ρητόρων έναν ιδιαίτερο
ρόλο που διαδραμάτισαν οι γυναίκες του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος στα πρώτα
χρόνια της Κομνήνειας περιόδου.287
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Στον λόγο αυτό παρουσιάζεται ο αυτοκράτορας ως κοινωνός της αρετής, της
ανδρείας που κάνει όλους τους εχθρούς του να τρέμουν και εξαίρεται η σωφροσύνη
του βασιλιά.288
Ο λόγος κλείνει με έναν ενδιαφέροντα τρόπο: με μια παράκληση προς τον
αυτοκράτορα για να στηρίξει τη ρητορική. Ως ιστορικά παραδείγματα ηγεμόνων που
έπραξαν το ίδιο αναφέρει ο Θεοφύλακτος τον Αδριανό, τον Μάρκο Αυρήλιο και τον
Κόμοδο.289 Η προτροπή αυτής θα βρει τη συνέχειά της στο έργο του Θωμά
Μάγιστρου.290
Υπάρχουν τρία ακόμα ρητορικά έργα που περιέχονται στον κώδικα
Vidobonensis theologicus Graecus 43 φυλ. 116- 147 v, τα οποία παρέμεναν μέχρι
σχετικά πρόσφατα ανέκδοτα.291 Πρόκειται για τα «Πρὸς τὸν μέγαν οἰκονόμον τὸν τοῦ
πατριάρχου ἀδελφόν», μια ανεπίγραφη απολογία ευνουχισμού με αποδέκτη τον
αδελφό του και μια ανεπίγραφη προσφώνηση απευθυνόμενη σε παιδιά.
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5. Τα ιστορικά γεγονότα των χρόνων της συγγραφής του «Στρατηγικού» και
της «Παιδείας Βασιλικής»
Τα δύο τελευταία κάτοπτρα ηγεμόνος που θα μας απασχολήσουν στην
παρούσα εργασία περιλαμβάνονται στις τελευταίες σελίδες των κειμένων του
«Στρατηγικού» του Κεκαυμένου και της «Παιδείας Βασιλικής» του Θεοφύλακτου
Αχρίδος αντίστοιχα. Έχουν γραφτεί αμφότερα κατά το τελευταίο τέταρτο του 11ου
αιώνα, σε μία περίοδο δηλαδή που σημαδεύτηκε από ενδιαφέρουσες ιστορικές
εξελίξεις292 τις οποίες θα εξετάσουμε εδώ όμως μόνο επιγραμματικά, αφού στόχος
μας δεν είναι να συγγράψουμε την ιστορία της περιόδου αλλά να παρέχουμε το
γενικό ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τα κείμενα που θα μελετήσουμε,
δημιουργήθηκαν.
Ο 11ος αιώνας είχε ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την
αυτοκρατορία και τα πρώτα 25 χρόνια τα πράγματα για το Βυζάντιο πήγαιναν από το
καλό στο καλύτερο κάτω από τη διακυβέρνηση του Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου.
Η επικράτεια της αυτοκρατορίας είχε επεκταθεί τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην
Ανατολή και κάλυπτε πλέον μια επιφάνεια που μπορούσε να συγκριθεί με εκείνη των
χρόνων

του

Ιουστινιανού.

Ο

στρατός

που

διέθετε

ήταν

αποδειγμένα

αποτελεσματικός, ο κρατικός μηχανισμός λειτουργούσε ως όφειλε, τα δημόσια
ταμεία ήταν γεμάτα και οι σχέσεις με τους γείτονες φαίνεται ότι βρίσκονταν σε ένα
καλό σημείο.293
Ο Βασίλειος Β΄ όμως, αν και ήταν ένας αυτοκράτορας που ομολογουμένως
κατόρθωσε πολλά, αμέλησε έναν παράγοντα που στοίχησε στην αυτοκρατορία σε
αφάνταστο βαθμό και για το οποίο οι σύγχρονοι ιστορικοί τον ψέγουν: δεν φρόντισε
να αφήσει διαδόχους πέρα από τον γηραιό και αδιάφορο για την εξουσία αδερφό
του.294 Ο Κωνσταντίνος Η΄ που τον διαδέχτηκε στον θρόνο έζησε για τρία μόνο έτη
μετά τη στέψη του και στη συνέχεια βασίλευσαν οι σύζυγοι της κόρης του Ζωής, οι
οποίοι επιλέχτηκαν από τους ανθρώπους της αυλής με κριτήριο την αδυναμία τους να
292
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κυβερνήσουν, η οποία τους καθιστούσε υποχείριό τους. Η αυτοκρατορία εισήλθε σε
μια φάση αστάθειας την οποία επιδείνωσαν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στους αυλικούς
και τους στρατιωτικούς αλλά και ανάμεσα στις πιο δυνατές οικογένειες της
περιόδου.295 Η επανάσταση στη Βουλγαρία, η εισβολή των Πετσενέγων στα
Βαλκάνια, η ανταρσία του Γεώργιου Μανιάκη και η άνοδος της ισχύος των
Νορμανδών είναι κάποια από τα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου αυτής.296
Παρόλη όμως την πολιτική αστάθεια και τις στρατιωτικές ήττες, η οικονομική
δραστηριότητα της αυτοκρατορίας δεν ακολούθησε τον κατηφορικό αυτό δρόμο,
αλλά αντίθετα μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης. Ανάλογη άνθιση παρατηρείται και στην
παιδεία και τον πολιτισμό, με την ίδρυση σχολείων και την αναζωπύρωση του
ενδιαφέροντος για τη φιλοσοφία και την ελληνική γραμματεία.297 Ακόμα και η
αυτοκρατορική ιδεολογία, παρά τη συχνότητα και τη βιαιότητα των στάσεων που
εκδηλώθηκαν τον 11ο αιώνα, υποστηρίχτηκε ότι παρέμεινε αμετάβλητη,298 αν και
ελπίζουμε ότι κάποιες διαφοροποιήσεις θα μπορέσουμε να αναδείξουμε μέσα από την
εργασία μας. Αυτή, σε γενικές γραμμές, είναι η κατάσταση που επικρατεί στην
αυτοκρατορία κατά τον χρόνο της δημιουργίας του «Στρατηγικού», το οποίο
γράφτηκε πιθανότατα ανάμεσα στα έτη 1075 και 1078. Η «Παιδεία Βασιλική»
γράφτηκε μερικά χρόνια αργότερα, πιθανόν γύρω στο 1085.
Ο Μιχαήλ Ζ΄ υπήρξε ένας αυτοκράτορας όχι ιδιαίτερα ικανός, η πολιτική του
οποίου στον οικονομικό τομέα υπήρξε επιζήμια για την αυτοκρατορία. Η άσχημη
οικονομική κατάσταση ήρθε μάλιστα να προστεθεί σε μια περίοδο με προβλήματα
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στην εξωτερική πολιτική, εντείνοντας τη δυσαρέσκεια του λαού.299 Μέσα σε αυτή τη
δύσκολη κατάσταση ακόμα και ο πανίσχυρος ως τότε Μιχαήλ Ψελλός, ο οποίος
υπήρξε δάσκαλος τόσο του Μιχαήλ Ζ΄ όσο και του Θεοφύλακτου Αχρίδος, και στον
οποίο και οι δύο χρωστάνε πολλά,300 παραγκωνίστηκε από τα κέντρα άσκησης
εξουσίας.301 Η «Παιδεία Βασιλική» απευθύνεται στον γιο του Μιχαήλ Ζ΄ και της
Μαρίας της Αλανίας, Κωνσταντίνο Ι΄ Δούκα, ο οποίος προοριζόταν τότε για διάδοχος
του βυζαντινού θρόνου.
Τα πράγματα στην αυτοκρατορία θα αλλάξουν όσο ακόμα ο Θεοφύλακτος θα
βρίσκεται εν ζωή, με την άνοδο στον θρόνο της στρατιωτικής μερίδας, και
συγκεκριμένα του Αλέξιου Κομνηνού. Όταν ο Αλέξιος ανέβηκε στον θρόνο302 βρήκε
μία μέτρια οικονομική κατάσταση, αντιπάλους όχι ιδιαίτερα δυνατούς αλλά και ένα
κράτος με μηχανισμούς διαλυμένους.303 Μέχρι το 1085, οπότε και πεθαίνει ο
Νορμανδός δούκας Ροβέρτος Γυισκάρδος και αποσοβείται η απειλή που αυτοί
αντιπροσώπευαν, τα πράγματα για την αυτοκρατορία στο δυτικό μέτωπο δεν ήταν
καθόλου καλά.
Όμως οι Νορμανδοί δεν ήταν οι μόνοι αντίπαλοι των Βυζαντινών κατά τα
πρώτα δέκα χρόνια της βασιλείας του Αλεξίου. Οι Πετσενέγοι αποτελούν επίσης
απειλή για τα Βαλκάνια, ενώ Τούρκοι μισθοφόροι που είχαν αυτομολήσει από τον
βυζαντινό στρατό κατακτούν νησιά του Αιγαίου. Η κατάσταση επιδεινώνεται έτι
περαιτέρω από τις εξεγέρσεις των κυβερνητών της Κύπρου και της Κρήτης, ενώ η
επικράτηση των Τούρκων στην Μικρά Ασία έμοιαζε οριστική.304
Χρειάστηκε η συγκυρία της Σταυροφορίας του Πάπα Ουρβανού Β΄ και οι
επιδέξιοι χειρισμοί του Αλεξίου για να αντιστραφεί η κατάσταση. Η αυτοκρατορία θα
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επωφεληθεί από το πέρασμα της Σταυροφορίας για να επεκταθεί γεωγραφικά,305
όμως οι χειρισμοί του Αλεξίου, οι οποίοι αναμφισβήτητα υπήρξαν προσωρινά
επωφελείς για την αυτοκρατορία, θα έρθουν να προστεθούν σε μια σειρά γεγονότων
που ενέτεινε την αμοιβαία καχυποψία Βυζαντινών και Δυτικών.306
Το τέλος του αιώνα βρήκε το Βυζάντιο να ξεκινάει μια εικοσαετία, που
συνέπεσε με τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του Αλεξίου, κατά την οποία
επικράτησε σχετική σταθερότητα και ευημερία.307
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6. Αγωγή και εκπαίδευση του αυτοκράτορα

Αν και τα κάτοπτρα ηγεμόνος παρέχουν, μεταξύ άλλων, και υλικό σχετικά με
τις αντιλήψεις των συγγραφέων τους για την εκπαίδευση, το θέμα έχει τύχει
ελάχιστης προσοχής ως τώρα. Θα καταβάλουμε, λοιπόν, μια πρώτη προσπάθεια, εδώ,
να καταγράψουμε τις απόψεις που διατυπώνονται και που άπτονται της θεματολογίας
μας, αλλά παράλληλα να επιστήσουμε την προσοχή και σε όψεις του φαινομένου οι
οποίες κατά τη γνώμη μας ελάχιστα έχουν φωτιστεί ως σήμερα.
Το πρώτο θέμα στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε είναι αυτό των σχέσεων
των συγγραφέων και των αποδεκτών των βασιλικών ανδριάντων, σχέσεις οι οποίες σε
κάποιες περιπτώσεις παραπέμπουν σε δάσκαλο και σε μαθητή.308
Πραγματικά, από τα τέσσερα κάτοπτρα ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής
περιόδου, τα οποία θα είναι το αντικείμενο της μελέτης μας, τα δύο έχουν γραφτεί
από τον δάσκαλο για τον μαθητή του: τα «Κεφάλαια Παραινετικά» από τον
πατριάρχη Φώτιο για τον Λέοντα ΣΤ΄ και η «Παιδεία Βασιλικὴ» από τον
Θεοφύλακτο Αχρίδος για τον Μιχαήλ Ζ΄ Δούκα. Από τα υπόλοιπα δύο κείμενα,
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι στο «Στρατηγικὸν» του Κεκαυμένου δεν υπάρχει
τέτοια σχέση, ενώ για τον βασιλικό ανδριάντα που μας σώθηκε με τον τίτλο «Ἑτέρα
Παραἰνεσις» δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα, αφού είμαστε στο σκοτάδι
αναφορικά με το ποιος τον συνέγραψε. Ακόμα και αν προσθέσουμε στα κείμενα αυτά
και την Επιστολή στον Βόρι- Μιχαήλ, η οποία δεν είναι άμεσο αντικείμενο μελέτης
στην παρούσα εργασία, αλλά θα εξεταστεί συμπληρωματικά προς τα άλλα κείμενα,
θα δούμε ότι εκεί, αν και δεν υπάρχουν οι τυπικές σχέσεις δασκάλου- μαθητή, ο
Φώτιος αναμφίβολα αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή για τον νεοφώτιστο
βασιλιά. Υπό αυτή την έννοια δεν μπορούμε παρά να θεωρήσουμε ως παράληψη της
μέχρι τώρα βιβλιογραφίας την μη εξέταση των ζητημάτων που ανακύπτουν από τις
σχέσεις αυτές.
Αναπόφευκτα, λοιπόν, η διδασκαλία του πρίγκιπα και διαδόχου του
βυζαντινού θρόνου δεν θα μπορούσε παρά να οδηγεί σε μια ιδιοτυπία μοναδική: Ο
δάσκαλος, η μορφή αυτή που περιβάλλεται κατεξοχήν με την αύρα της αυθεντίας και
της οποίας η σχέση με τους μαθητές ακόμα και στα πιο ελευθεριακά εκπαιδευτικά
308

Για το θέμα έγινε ήδη κάποιος λόγος στο εισαγωγικό κεφάλαιο για τα κάτοπτρα ηγεμόνος. Εδώ θα

εξετάσουμε το θέμα κάπως αναλυτικότερα.
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συστήματα παραμένει πάντοτε σχέση ιεραρχημένη, με τον δάσκαλο στη θέση του
ηγέτη και τον μαθητή στη θέση του καθοδηγούμενου,309 εδώ βρίσκεται στην πιο
πολύπλοκη μορφή της, αφού ο μαθητής είναι πρίγκιπας και πολλές φορές και
συναυτοκράτορας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα συμφραζόμενα της εποχής. Οι
σχέσεις των δασκάλων με τους μαθητές τους, που είναι ταυτόχρονα και πρίγκιπες,
κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας παρέχει κατά τη γνώμη μας πολύ
υλικό για διερεύνηση, αφού είναι πολύπλοκη, δημιουργεί σχέσεις αμφιμονοσήμαντες
και χρειάζεται ακόμα να καταγραφεί και να μελετηθεί συστηματικά για να
διασαφηνιστεί ως προς όλες της τις εκφάνσεις. Οι πορείες δασκάλων και μαθητών
μετά από την ανάρρηση των πριγκίπων στον θρόνο ως μονοκρατόρων έχει να μας
προσφέρει επίσης πολλά περιστατικά για διερεύνηση. Ένα παράδειγμα μόνο από τη
μακραίωνη βυζαντινή ιστορία νομίζουμε ότι αρκεί για να δείξει πόσο πολύ η
ιεράρχηση αυτή στη σχέση δασκάλου- μαθητή μπορεί να ανατραπεί στην περίπτωσή
μας. Ο Γεώργιος Ακροπολίτης μάς παρουσιάζει ένα περιστατικό κατά το οποίο, όταν
ο μαθητής του, Θεόδωρος Λάσκαρις, είχε γίνει πλέον αυτοκράτορας και τον είχε
τιμήσει με κάποιο οφίκιο, σε μια στιγμή διαφωνίας μεταξύ των δύο ανδρών, και παρά
την αναγνώριση, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ακροπολίτη, από την πλευρά του
αυτοκράτορα των πολλών καλών που του παρείχε μέσω της εκπαίδευσης, ο βασιλιάς
διέταξε ροπαλοφόρους να τον κατεβάσουν από το άλογό του και να τον χτυπήσουν,
σε ένα περιστατικό το οποίο σίγουρα δεν είναι τυπικό για τη σχέση δασκάλων και
μαθητών.310
309

Εντελώς ενδεικτικά βλ. για το θέμα αυτό βλ. Ματσαγγούρας Η., Η Σχολική Τάξη, Χώρος, Ομάδα,

Πειθαρχία, Μέθοδος, τόμος α΄, χ. ε., Αθήνα 2001, σελ. 18- 19.
310

Heisenberg A., Georgii Acropolitae opera, vol. 1, Λειψία 1903, 63. 68- 120 ἐπεὶ δὲ τοὺς ἄλλους

σιγῶντας ἑώρα, πρὸς μὲ τὸν λόγον ἀποστρέψας ἠρώτηκε· ‘σὺ δὲ τί φῂς πρὸς ταῦτα;’ τὴν τοῦ ὀφφικίον
κλῆσιν προσθείς· ‘ἡ τοιαύτη γὰρ ὑπόθεσις σοὶ ἁρμόττει καὶ ὡς σὴ καθέστηκε μάλιστα.’ ταυτὶ δὲ ἔλεγε
πρόφασιν ὀργῆς ζητῶν ἐφευρεῖν. ἦν δ’ ἐγώ· ‘τίνος χάριν ἐστὶν ἐμή; εἰ γὰρ μὴ καλῶς πεποίηκα τὰς
γραφὰς καὶ τοὺς ὅρκους τετέλεκα μηδὲ προσηκόντως αὐτόν τε καὶ τοὺς ἀμφ’ αὐτὸν ᾠκονόμηκα,
σφάλμα τοῦτο ἐμὸν καὶ πταῖσμα μακρόν· εἰ δὲ πρεπόντως ταῦτα γεγένηται καὶ ὡς οὐκ ἄλλως ἐχρῆν, τί
πρὸς ἐμὲ τὰ παρ’ ἐκείνου πρὸς ἀνατροπὴν τῶν γεγενημένων τελούμενα;’ καὶ ὁ βασιλεὺς— οὐκ οἶδ’
ὅπως· τὴν γὰρ αἰτίαν εἰρήκειν— πάλιν λέγει· ‘τί φῂς περὶ τῶν τοιούτων;’ καὶ αὐτός· ‘πολλάκις
εἰρήκειν, ὦ βασιλεῦ, ὡς ἐπὶ πλέον μοι δοκεῖ τὸ εἰρημένον ψευδές, ἐπ’ ἔλαττον δὲ ἀληθές· τὸ δὲ ἐπὶ τοῖς
ἀδήλοις ἀκριβῶς ἀποφαίνεσθαι οὔ μοι δοκεῖ ῥᾷον εἶναι.’ ἦ δ’ ἐκεῖνος· ‘ἐν τοῖς ἀδήλοις ἐστὶ χάρις
βεβαίως καὶ ἀκριβῶς ἀποφαίνεσθαι· ἐπὶ γὰρ τοῖς δήλοις καὶ οἱ ἀείδαροι λέγουσιν.’ ἦν δὲ ἐγώ· ‘ἰδοὺ
μετὰ τῶν ἀειδάρων καὶ ἡμεῖς συντετάγμεθα.’ καὶ ὁ βασιλεὺς χόλου πλησθείς· ‘σὺ πάντοτε ἦσθα’ ἔφη
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Επιπρόσθετα, αυτό που συνδέει άρρηκτα το κεφάλαιο αυτό με την εξέταση
της αυτοκρατορικής ιδεολογίας είναι, κατά τη γνώμη μας, ο αναπαραγωγικός
μηχανισμός της εκπαίδευσης. Πράγματι ο θεσμός της εκπαίδευσης δεν είναι ποτέ
ουδέτερος, αλλά επιχειρεί να αναπαράγει και να διαιωνίσει τις κοινωνικές συνθήκες
και να εμποτίσει τη νέα γενιά με τις κυρίαρχες ιδεολογικές αντιλήψεις της εποχής
της.311 Επιπλέον, αναλαμβάνει να προετοιμάσει τον αποδέκτη της εκπαίδευσης για
τον ρόλο που θα αναλάβει ως ενήλικος στη ζωή του. Ακριβώς η τελευταία αυτή
διαπίστωση είναι ο μίτος που ενώνει εκπαίδευση και ιδεολογία. Με τα κάτοπτρα
ηγεμόνος βρισκόμαστε μπροστά σε μια προσπάθεια να μεταδοθούν στάσεις και αξίες
σε έναν άνθρωπο ο οποίος ως ενήλικας αναμένεται να διαδραματίσει έναν μοναδικό
ρόλο: να ανέβει στον θρόνο του Βυζαντίου.312 Δεν θα μπορούσε, λοιπόν, παρά να
γαλουχηθεί ο νέος αυτός με τις αρχές της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Σε
‘μωρὸς καὶ ἀρτίως πάλιν μωρός.’ καὶ αὐτὸς οὐδέν τι πλέον μὰ τοὺς λόγους ἀνταπεκρίθην ἀλλ’ ἤ· ‘ἐγὼ
μέν εἰμι μωρὸς καὶ ἵνα σιωπῶ, οἱ δὲ φρονοῦντες λαλείτωσαν.’ Ταῦτ’ εἶπον, καὶ ὀργῆς ὁ βασιλεὺς
ἀπλέτου καὶ μανίας πλησθεὶς καὶ οἷον ἐκβακχευθεὶς τῷ θυμῷ ἑλκύσαι μὲν ὥρμησε τὴν σπάθην τοῦ
κουλεοῦ, τῆς κώπης ἐπιλαβόμενος. ἀλλὰ τοῦτο μὲν κατέσχε· μικρὸν γὰρ ταύτην ἀπογυμνώσας πάλιν
εἰσῆξε· τῷ μεγάλῳ δὲ δομεστίκῳ αὐτοῦ τῷ Μουζάλωνι Ἀνδρονίκῳ καταβαλεῖν με τοῦ ἵππου
προσέταξε. καὶ ὃς ἐβούλετο μέν, οὐκ ἠδύνατο δέ· λεπτὸν γὰρ εἶχε καὶ ἀδρανὲς τὸ σωμάτιον. ἠρέμα δέ
πως ἔφη· ‘ἔκστηθι τῆς ἐφεστρίδος.’ καὶ αὐτὸς ἀπέβην τῆς ἡμιόνου. ὁ δὲ χρηστότατος περὶ ἡμᾶς
βασιλεὺς τοὺς πολλὰ πρὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δι’ αὐτὸν πεπονθότας, ὃς ἐν πολλῷ πλήθει καὶ πολλάκις
διαπρυσίῳ ἔλεξε τῇ φωνῇ ὡς ‘πολλῶν μοι αἴτιος ἀγαθῶν οὑτοσὶ ὁ ἄνθρωπος γέγονε’ —περὶ τῆς
λογικῆς φάσκων παιδείας— ‘καὶ πολλῶν ὀφειλέτης τούτῳ τυγχάνω,’ ὁ τὴν κλῆσίν μοι προθέμενος ἐν
πολλοῖς καὶ γλυκὺ ταύτην κατονομάζων καὶ πρᾶγμα καὶ ὄνομα, δυοῖν κορυνοφόροιν προσέταξε
τύπτειν με, χθιζὰ καὶ πρὸ τρίτης τούτους χειροτονήσας, ὡς εἴκοσι τέσσαρας πάντας τὸν ἀριθμόν, οὐκ
οἶδα εἰ μὴ δι’ ἐμέ, ἵν’ εἴη καὶ σκηνὴ τοῦ δράματος εἰς τραγῳδίαν ἀξίαν μεμορφωμένη. καὶ οἱ μὲν
ἔτυπτον, ἐγὼ δὲ σιγῇ τὰς τύψεις ἐλάμβανον. ὃ καὶ μᾶλλον τοῦτον ἐξέμαινεν, ὅτι μηδ’ ὅλως πρὸς
διήσεις κάμπτομαι καὶ πληττόμενος. ἐπεὶ δὲ πολλὰς κατὰ παντὸς ἐδεξάμην τοῦ σώματος, μόγις ἰσχνῇ
καὶ ἠρεμαίᾳ φωνῇ ‘ὦ Χριστὲ βασιλεῦ,’ ἔφην, ‘πόσας νενόσηκα νόσους, καὶ διὰ τί ἐν οὐδεμιᾷ τούτων
κατέλυσα τὴν ζωήν, ἀλλ’ ἐν τοιούτοις με καιροῖς ἐταμίευες;’ ταῦτ’ εἶπον, καὶ ὁ βασιλεὺς οἷον
αἰδεσθεὶς ἀπηλλάγη, ἑνὶ τῶν ἀκολούθων αὐτοῦ εἰρηκώς· ‘λάβε τοῦτον αὐτός.’
311

Για την άποψη αυτή βλ. εντελώς ενδεικτικά Τσαούση Δ.Γ., Η Κοινωνία του Ανθρώπου, Εισαγωγή

στην Κοινωνιολογία, Αθήνα 2000, σελ. 559- 560. Ωστόσο δεν θα ήταν άκαιρο να παρατηρήσουμε ότι
συχνά οδηγεί σε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αφού η μόρφωση από τη φύση της
περιέχει τον σπόρο της αμφισβήτησης και της ανατροπής.
312

Για αυτόν τον ρόλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε διαφορετικές χρονικές περιόδους βλ., επίσης,

εντελώς ενδεικτικά Τσαούση Δ.Γ., Η Κοινωνία του Ανθρώπου, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αθήνα
2000.σελ. 557- 559.
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τελική ανάλυση, η εξέταση του περιεχομένου της εκπαίδευσης του πρίγκιπα δεν είναι
τίποτα διαφορετικό από την εξέταση της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδεολογίας,
όπως αυτή εκφράζεται στα κάτοπτρα ηγεμόνος.
Η σημασία της παιδείας του πρίγκιπα, και επομένως του αυτοκράτορα,
εξαίρεται ιδιαίτερα από τον Φώτιο. Ο συντάκτης των παραινετικών κεφαλαίων θέτει
εξ αρχής το ζήτημα της «παίδευσης», η οποία είναι σημαντική όχι μόνο για τους
βασιλείς αλλά και για τους ιδιώτες, όπως γράφει χαρακτηριστικά.313 Η κατάκτησή της
κοσμεί τη βασιλεία και καθιστά τους βασιλείς αξιομνημόνευτους στον χρόνο.314 Η
έλλειψή της στην ψυχή του ανθρώπου, μοιάζει με το σκοτάδι που επικρατεί όταν ο
ήλιος δεν φωτίζει την γη και καθιστά τα πράγματα συγκεχυμένα και δύσκολα να
διορθωθούν. Θα πρέπει να εντρυφήσει, λοιπόν, ο βασιλιάς στην ενάρετο παιδεία και
να καταφέρει να έχει και έναν ενάρετο βίο, γιατί μόνο η αρετή από όλα τα πράγματα
είναι αθάνατη.315
Είναι φανερό τόσο από το περιεχόμενο όσο και από την θέση που κατέχουν οι
παραινέσεις του συντάκτη στο κείμενο, ότι ο συγγραφέας σπουδαιολογεί την παιδεία και ότι
προκρίνει την απόκτησή της ως την σπουδαιότερη, ίσως, υποχρέωση του Λέοντα. Αφού θέσει,
λοιπόν, την κατάκτηση της αρετής ως στόχο της παίδευσης, αναφέρεται σε δύο σημεία στην
αθανασία που αυτή παρέχει στον κάτοχό της, θυμίζοντάς μας βέβαια έντονα τον Πλάτωνα, ο
οποίος δεν είναι καθόλου ξένος στον Φώτιο όπως συμπεραίνουμε από τη Βιβλιοθήκη του αλλά
κυρίως από τα Αμφιλόχια.316 Η επιθυμία για υστεροφημία αν και απαντάται και σε άλλα
ρητορικά κείμενα,317 είναι ένα πεδίο στο οποίο μέχρι σήμερα ελάχιστη σημασία έχει δοθεί. Οι
εικόνες της αντίθεσης μεταξύ του φωτός και του ήλιου είναι επίσης ιδιαίτερα συχνές στα
313

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 1. 102, Βιωφελές τι χρῆμα καὶ
σπουδαιότατον οὐ μόνον βασι λεῦσιν ἀλλὰ καὶ ἰδιώταις ἡ παίδευσις.
314

Ό. π., 1. 102, αὕτη γὰρ καὶ βασιλείαν κοσμεῖ καὶ τοὺς βασιλεύοντας ἀειμνήστους ἀποτελεῖ.

315

Ό. π., 1. 102- 104, ὥσπερ γὰρ ἡλίου ἐπὶ γῆς μὴ παρόντος σκοτεινὰ τὰ πάντα καὶ ἀδιάκριτα, οὕτω

καὶ παιδεύσεως ψυχῇ μή παρούσης πεφυρμένα τὰ πάντα καί ἀδιόρθωτα. δράξαι οὖν παιδείας τῆς
ἐναρέτου καὶ ἐπιτεύξῃ βίου τοῦ παναρέτου· μὸνη γάρ ἀρετὴ τῶν κτημάτων ἁπάντων ἀθὰνατον.
316

Για αναφορές του Φωτίου στον Πλάτωνα βλ. Wilson N.G., Οι Λόγιοι στο Βυζάντιο (μτφ. Νικ.

Κανομής), Αθήνα 1991, σελ. 153.
317

Εντελώς ενδεικτικά πρβ. την αρχή του τέταρτου ρητορικού λόγου, που έχει συνδεθεί με τον

Ολόβωλο, ο οποίος απευθύνεται στον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο. Previale P., «Un Panegirico inedito per
Michele VIII Paleologo», Byzantinische Zeitschrift 42 (1943), σελ. 15.
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ρητορικά κείμενα αφού έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν δυνατές εικόνες στον
ακροατή.318
Ο μορφωμένος άνθρωπος, συνεχίζει ο Φώτιος, αποκτάει μέσω της αγωγής
διάφορα θετικά γνωρίσματα: αποφεύγει το ακατάσχετο γέλιο, είναι σεμνός στο ήθος,
γίνεται πράος και ο λόγος του είναι ήρεμος.319
Ο πατριάρχης θα υποστηρίξει, ακόμα, ότι όποιος διαπαιδαγωγεί σωστά τα
παιδιά του ευεργετεί ολόκληρο το κράτος, ενώ όποιος τα αφήνει απαίδευτα ζημιώνει
ολόκληρη την πολιτεία. Με την παιδεία ο Λέοντας θα ωφελήσει τον εαυτό του και τη
βασιλεία του, αλλά θα τιμήσει και τον πατέρα του και θα χαρίσει την υστεροφημία
στον παιδαγωγό του, ο οποίος του απευθύνει αυτές τις συμβουλές.320 Η παιδεία εδώ
έχει τόσο πρακτικό χαρακτήρα, αφού είναι αυτή που θα βοηθήσει στην άσκηση της
βασιλικής εξουσίας, όσο και ηθική διάσταση, αφού προβάλλεται ως χρέος του
μαθητή- πρίγκιπα απέναντι στον πατέρα του και τον παιδαγωγό του.
Γιατί πρώτοι στη λίστα των φορέων της αγωγής δεν θα μπορούσαν να είναι
άλλοι, βέβαια, από τους γονείς. Στα «Κεφάλαια Παραινετικά», λοιπόν, συναντάμε
την παρότρυνση να ακολουθείται το παράδειγμα των γονέων οι οποίοι δεν
ολιγωρούν, ούτε είναι ράθυμοι, και προσπαθούν να αποτελέσουν πρότυπα προς

318

Βλ. για παράδειγμα τον πρώτο λόγο του Ολόβωλου Treu M., Manuelis Holoboli orations,

Πότσνταμ 1906, σελ. 43, 20-26 και τον Γρηγόριο Κύπριο Migne J.P., Patrologiae cursus completes,
vol. 142, Τουρχόλτι χ. χ., σελ. 369. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, βέβαια, αυτός που εμφανίζεται να
διαλύει το σκοτάδι και να φέρνει το φως είναι ο αυτοκράτορας και επομένως η εικόνα τοποθετείται
μέσα σε διαφορετικά συμφραζόμενα.
319

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 28. 162- 164, μηδὲ γέλωτα ἀκρατῆ
στέργε, ἀπαίδευτον γάρ· […] σεμνὸς δὲ τὸ ἦθος, πραῢς δὲ τῷ λόγῳ, ἥμερος δὲ καὶ ὁμιλητικὸς τὸν
τρόπον.
320

Ό. π., 60. 226- 228, Βασιλικώτατόν ἐστιν ἔργον μὴ μόνον τὰ ἑαυτοῦ τὸν βασιλέα σκοπεῖν, ἀλλὰ καὶ

τὰ τῶν ὑπηκόων μᾶλλον ἐπισκοπεῖν. οὐ γὰρ ἀρκεῖ τὸ ἑαυτὸν ἀγαθὸν παρέχειν τοῖς ὑπὸ χεῖρα, ἀλλὰ καὶ
τῆς ἰδίας ἀρετῆς τοὺς παῖδας καταλιμπάνειν εἰκόνας. ὥσπερ γὰρ ὁ ἀγαθοὺς τοὺς παῖδας ἐκτρέφων
ἅπασαν τὴν βασιλείαν εὐεργετεῖ, οὕτως ὁ πονηροὺς καὶ ἀπαιδεύτους ἐῶν ἅπασαν τὴν πολιτείαν ἀδικεῖ.
πείθου οὖν, τέκνον, τοῖς πατρικοῖς σου λόγοις, ἵνα καὶ σεαυτὸν ὠφελήσῃς καὶ τὴν βασιλείαν εὐοδώσῃς
καὶ ἐμοὶ χάριν τῆς παιδείας τὴν ἀγαθὴν μνήμην χαρίσῃ.
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μίμηση.321 Επιπλέον, ο πρίγκιπας θα πρέπει να μπορεί να απολαύσει μεν τα αγαθά της
ζωής, αλλά ταυτόχρονα να φροντίζει και για μετά τον θάνατο.322 Ο Φώτιος θα
υποστηρίξει ακόμα την άποψη ότι όπως οι ζωγράφοι οφείλουν να αναπαριστούν τα
χαρακτηριστικά όσων εικονίζουν, έτσι και τα παιδιά των βασιλιάδων οφείλουν να
είναι απεικονίσεις των αρετών των πατεράδων τους.323
Η μόρφωση και η αρετή εμφανίζονται, από τον πατριάρχη, ως γνωρίσματα
που τιμούν τον πατέρα του Λέοντα. Για να τιμήσει τον πατέρα του, υποστηρίζει ο
Φώτιος, δεν χρειάζεται βέβαια να καταφεύγει σε γονυπεσίες, δώρα και επευφημίες,
αφού αυτά δεν συνάδουν με τη θέση του πρίγκιπα. Θα πρέπει όμως να ασκεί τη
σωφροσύνη και το ήθος του, να μελετάει τα βιβλία που ομορφαίνουν τον χαρακτήρα
των νέων, και να προετοιμάζεται για να γίνει καλός βασιλιάς επίγειος αλλά και
απείκασμα του βασιλιά των ουρανών.324
Ο συντάκτης της «Ετέρας Παραινέσεως» θα μας δώσει εντελώς λακωνικά,
όπως κάνει άλλωστε και με άλλα θέματα όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια της
εργασίας μας, αλλά και έμμεσα, μια σχετική συμβουλή. Ο πρίγκιπας θα πρέπει να
τιμά τους ιερείς όπως τους γονείς του,325 υποστηρίζει, δίνοντάς μας έτσι μια πυξίδα
για το ποιοι θα έπρεπε να είναι, κατά τη γνώμη του, άξιοι σεβασμού.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το απόσπασμα όπου ο άγνωστος συγγραφέας του
δεύτερου βασιλικού ανδριάντα προτρέπει τον πρίγκιπα να ακούει τις νουθεσίες του
πατέρα του, γιατί μόνο αυτός δοξάζεται όταν το παιδί του τον ξεπερνάει, αντίθετα με
τον δάσκαλό του ο οποίος είναι φυσικό να τον φθονεί όταν ο μαθητής του γίνεται
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Ό. π., 6. 116, Ἔχε κατὰ νοῦν τοὺς γονικούς σου τρόπους διηνεκῶς καὶ τούτοις τὸν σὸν βίον

στοιχείου ἐπιμελῶς. οὐ γὰρ ὀλιγώρως ἡμεῖς οὐδὲ ῥᾳθύμως περὶ τοὺς ἀγῶνας διατελοῦμεν, ἀλλὰ τῆς
ἀρετῆς εἰκόνες σοι προκεῖσθαι φιλονεικοῦμεν, ἐπίψογον μὲν τὸν ὄκνον ἡγούμενοι, ἐν ἐπαίνῳ δὲ τὸν
πόνον ποιούμενοι.
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Ό. π., 6. 116- 118, ἀλλὰ γύμναζε σεαυτὸν ἀπολαύειν μὲν τῶν δοκούντων ἐν βίῳ ἀγαθῶν ὡς θνητός,

ἐπιμελεῖσθαι δὲ τυχεῖν τῶν μελλόντων ὡς ἀθάνατος.
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Ό. π., 2. 108, ὀφείλουσι γὰρ οἱ μὲν ζωγράφοι τοὺς χαρακτῆρας ἀναστηλοῦν, οἱ δὲ τῶν βασιλέων

παῖδες ἔμπνοοι εἰκόνες τῆς τῶν πατέρων ἀναδείκνυσθαι ἀρετῆς.
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Ό. π., 20. 144- 146, τίμησον τὸν θεὸν τὸν σὲ τετιμηκότα διὰ τῆς εἰς τὸν γεγεννηκότα τιμῆς. ἐμὲ δὲ

τιμήσεις οὐ καθάπερ τινὲς τῶν ὑπηκόων ἢ γονυπετῶν δωροφορῶν ἐπευφημῶν- ἀνάξια γὰρ ταῦτα
βασιλέως ἀνδρός- ἀλλὰ τιμῶν μὲν τὴν ἀρετήν, ἀσκῶν δὲ τὴν σωφροσύνην, κοσμῶν δέ σου τὸ ἦθος,
σπουδάζων δὲ περὶ τοὺς λόγους, οἷς ἡ τῶν νέων καλλωπίζεται γνώμη. καὶ ἁπλῶς οὕτω σεαυτὸν
παρασκευάζων ἄξιον βασιλέα τῶν ἐπὶ γῆς καὶ εἰκόνα τοῦ βασιλέως τῶν οὐρανῶν.
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Ό. π., 3. 248, Τίμα ἱερεῖς […] καθάπερ γονεῖς.
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καλύτερός του.326 Η επισήμανση αυτή μας εισάγει στο ζήτημα των σχέσεων
δασκάλου- μαθητή, θέμα ιδιαίτερα σύνθετο, όπως είπαμε, όταν ο μεν δάσκαλος είναι
ένας ισχυρός παράγοντας του κράτους, όπως συχνά συμβαίνει στις περιπτώσεις που
μελετάμε, ενώ ο δε μαθητής είναι ο διάδοχος του βυζαντινού θρόνου.
Η συγκεκριμένη αναφορά, ωστόσο, θεωρούμε ότι δεν απευθύνεται γενικά
στους δασκάλους, αλλά αποτελεί μία νύξη για τον δάσκαλο του Λέοντα, Φώτιο, ο
οποίος είχε πέσει στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στη συγγραφή των «Κεφαλαίων
Παραινετικών» και της «Ετέρας Παραίνεσης» σε δυσμένεια, εξαιτίας της σκευωρίας
που οργάνωσε με τον Θεόδωρο Σανταβαρηνό εναντίον του Λέοντα. 327 Αυτός είναι
φυσικά και ο λόγος για τον οποίο η δεύτερη αυτή παραίνεση για τον Λέοντα δεν είναι
γραμμένη από το χέρι του πατριάρχη, αλλά από κάποιον άλλον ο οποίος είναι φανερό
ότι δε διαθέτει τις δυνατότητες και την ευφράδεια του Φωτίου.
Ο Θεοφύλακτος, πάλι, θα επιλέξει τη μητέρα ως τιμώμενο πρόσωπο.
Βλέπουμε ότι προτρέπει, λοιπόν, τον πρίγκιπα να είναι υπάκουος σε αυτήν. Ο Θεός,
υποστηρίζει, θα τον βοηθήσει και θα του δώσει την αρετή της μητέρας του και θα
ευλογήσει τον βασιλικό οίκο, στηρίζοντάς τον ψυχικά.328 Η παραίνεση και,
ταυτόχρονα, ευχή αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα μακροσκελές εγκώμιο προς τη
μητέρα του πρίγκιπα, το οποίο περιλαμβάνεται στο τμήμα εκείνο του έργου που δεν
συνιστά κάτοπτρο ηγεμόνος και προηγείται αυτού.329
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Ό. π., 7. 256, τοῦ πατρός σου τοὺς λόγους ἀσφαλῶς φύλαττε· οὐδεὶς γὰρ ἀφθόνως διδάσκει, ὡς ὁ

πατήρ, τέκνον· διδάσκαλος γάρ, ὡς εἰκός, φθονεῖ μαθητῇ γενομένῳ ὑπὲρ αὐτόν· πατὴρ δὲ μεγάλην ἔχει
δόξαν, ὁπόταν ἴδῃ τὸ ἑαυτοῦ τέκνον οὐ μόνον ὑπὲρ αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων
πάντων γενόμενον. Νουθεσίαν πατρός σου ἄκουε καὶ ἀσέμνοις τρόποις μὴ ἐξακολούθει. Παντὶ δὲ
τρόπῳ κατακοσμείσθω σου καὶ ἦθος καὶ λόγος καὶ νόημα.
327
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Βλ. σχετικά το κεφάλαιο για τον Φώτιο.
P. Gautier, Theophylacte d'Achrida. Discours, Traités, Poésies [Corpus Fontium Historiae

Byzantinae. Series Thessalonicensis, 211. 10- 14, καὶ τῇ ὁσίᾳ σου μητρὶ καταπειθὴς ὢν ἐσαεὶ καὶ τοῖς
ταύτης χαλινοῖς ὑπαγόμενος, Θεὸν ἔχοις ἀεὶ καὶ τῶν ἔργων συμπράκτορα καὶ τῆς βασιλείας
συλλήπτορα. Πάντως δέ σοι τοῦτον δώσει μητρὸς ἀρετὴ καὶ εὐλογία, ἐπὶ κεφαλὴν καταβαίνουσα καὶ
τὸν οἶκον τόν τε βασιλικὸν καὶ τὸν ψυχικόν σοι στηρίζουσα.
329

Ό. π., 189.26- 193.4, Ἀλλ’ οὐχ ἡ σὴ μήτηρ, ὦ βασιλεῦ, ἑάλω τοῖς τοιούτοις δικτύοις· ἀλλὰ γὰρ

πάντας ἀνθρωπίνους λογισμοὺς διαπτύσασα καὶ τὸ ἐπικαλέσασθαι τὸ ὄνομα ἐπὶ τῶν γαιῶν τοῖς γεηροῖς
ἀπορρίψασα, ναὸν ἑαυτὴν κατεσκεύασεν, οἷον ὁ ἀρχιτέκτων Παῦλος ἡμῖν ὑποτίθεται, τῷ θεμελίῳ
Χριστῷ, καὶ ἄργυρον καὶ λίθους ἤδη τιμίους διὰ τῶν πενήτων ὡς ὑπουργῶν ἐποικοδομήσασα· πολλὰ
μὲν γὰρ καὶ τῶν πολιτῶν τοῖς μάλιστα δεομένοις ἐλέους διένειμε, πολλοῖς δὲ καὶ τὸ μοναχικὸν
ἐψυχαγώγησε σύνταγμα, ὅσον τε θῆλυ καὶ ὅσον ἄρρεν, ἅπαν κατὰ τοῦ κοσμοκράτορος ἀνδριζόμενον·

76

Η επιλογή του συγγραφέα του βασιλικού ανδριάντα να εγκωμιάσει τόσο
θερμά τη μητέρα, αλλά σχεδόν να αποσιωπήσει την ύπαρξη του πατέρα του, του
αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ΄ Δούκα, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Όπως
αναφέραμε σε άλλο σημείο της εργασίας, η βασιλεία του Μιχαήλ Ζ΄ υπήρξε
βαθύτατα αντιδημοφιλής. Υποστηρίχτηκε, λοιπόν, ότι ο Θεοφύλακτος συνειδητά
επιλέγει να σωπάσει σε σχέση με τα έργα του αυτοκράτορα, αντικαθιστώντας τον
ρόλο του με αυτόν της Μαρίας της Αλανίας.330 Ωστόσο, η θεωρία αυτή μετριάζεται
κάπως από την ανάγνωση του υπόλοιπου έργου του Θεοφύλακτου, αφού και στο
κείμενό του «Λόγος εἰς τὸν αὐτοκράτορα κῦριν Ἀλέξιον τὸν Κομνηνόν», περιέχεται
εγκώμιο για τη μητέρα του Αλεξίου, την Άννα Δαλασσηνή.331
Φορείς, φυσικά, της αγωγής, αλλά και της εκπαίδευσης πια, δεν είναι μόνο οι
γονείς αλλά και οι παιδαγωγοί, είτε αυτό συμβαίνει σε ένα οργανωμένο «σχολικό»
οὐδὲ τὰς ἀντιπέραν νήσους ἀφῆκας ἐκτὸς εἶναι τῆς σῆς κατασχέσεως, ἀλλὰ κἀνταῦθα τὸν σπόρον σου
ἔσπειρας, ὃν ἐν ἀγαλλιάσει καιροῖς ἰδίοις μὴ ἐκλυομένη θερίσειας, ὥστε καί σε λέγειν δύνασθαι·
ἐγκαινίζεσθε πρός με, νῆσοι, τὴν ἄρτι γενομένην ὑμῶν σώτειράν τε καὶ θρέπτειραν. Τὰ δ’ εἰς τοὺς
καθεκάστην παραβάλλοντάς σοι γινόμενα, πῶς μὲν ἕκαστον αὐτῶν ὑποδέχῃ ὡς ἄγγελον Θεοῦ, ὡς
Χριστὸν Ἰησοῦν, πῶς δὲ ἡ δόσις μεθ’ ἱλαρότητος, πῶς δὲ σὺν ταύτῃ καὶ ἡ δαψίλεια, τίς πάντα δυνατὸς
ἐξηγήσασθαι, μᾶλλον δὲ τίς πᾶσιν ἐπιβαλλόμενος οὐ καταγέλαστος ἔσεται; Πρότερον γὰρ ἄν τις
ἀριθμήσῃ ποσάκις τῆς ἡμέρας ἀνέπνευσας ἢ ποσάκις ἠλέησας· σοὶ γὰρ ἶσον τὸ ἀναπνεῖν καὶ τὸ ἐλεεῖν.
Ἡ δὲ πραότης πόση, τὸ δὲ φιλομαθὲς ὑπὲρ πᾶσαν ἀνθρωπίνην ὑπόληψιν. Ταύτην ποία μὲν βίβλος καὶ
τῶν πεπυκνωμένων καὶ στιβαρῶν διέφυγε; Ποῖον δὲ πατρῷον διήγημα; Ἥν ποτε μὲν ἐν τοῖς
τελειωτέροις ἐνδιαιτωμένην εὑρήσει τις, οἷόν τινα τροφὴν στερεὰν προσιεμένην τὰ δόγματα, ποτὲ δὲ
τοῖς ἁπλουστέροις ἐνδιατρίβουσαν ὡς ἄνθεσι λειμῶνος ἐπιτερποῦς καὶ χαρίεντος καί, συντόμως εἰπεῖν,
τῷ νόμῳ τοῦ Κυρίου νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐμμελετᾷ καὶ κοιταζομένη καὶ ἐγειρομένη καὶ περιπατοῦσα τὰ
θεῖα μέτεισι λόγια καὶ τρισσῶς ταῦτα πλαξὶ καρδίας ἐναπογράφεται ὡς Δαυὶδ καὶ Μωσῆς καὶ Σολομὼν
ἀπεφήνατο. Τί ἔτι; Καλὸν τεκνογονία καὶ ἀγωγὴ παίδων ἐπαινετὴ καὶ θεάρεστος καὶ τῇ μητρὶ ἀρκοῦσα
πρὸς σωτηρίαν, εἴ τι δεῖ Παύλῳ πιστεύειν τὰς μητέρας σῴζεσθαι ἐκ τοῦ τῆς τῶν παίδων ἐπιμελεῖσθαι
σωφροσύνης ἐγγυησαμένῳ. Καὶ τίς οὕτω σεμνῶς ἡλικίαν παιδὸς ἐπισφαλῆ διεξάγει; Τίς δὲ πλείονας
σωφρονιστὰς ἐφιστᾷ τῷ παιδί, τοὺς μὲν γλῶτταν ἐξευγενίζοντας, τοὺς δὲ τὸν νοῦν καταρτίζοντας, τοὺς
δ’ ἱστορίαν ἐρανίζοντας, πάντως δὲ πάντας τῷ νέῳ τι συνεισάγοντας; Ἐρυθριᾷς τοῖς ἐπαίνοις, ὦ
περιστερὰ Κυρίου καὶ καλὴ καὶ τελεία; Οὐκοῦν διὰ τοῦτο
μᾶλλον ἀξιεπαίνετος· οὐ γὰρ εὐφημητέος ὁ τοὺς ἐπαίνους θηρώμενος, ἀλαζὼν γάρ, ἀλλ’ ὑμνητέος
μᾶλλον ὁ τούτους ὑποστελλόμενος, φιλόσοφος γάρ
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Τριαντάρη- Μαρά Σ., Οι Πολιτικές Απόψεις των Βυζαντινών Διανοητών από το Δέκατο ως το

Δέκατο Τρίτο αιώνα μ.Χ., Αθήνα 2002.σελ. 77.
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Obolensky D., Six Byzantine Portraits, Οξφόρδη 1988, σελ. 39.
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πλαίσιο, είτε αφορά περισσότερο άτυπες μορφές του φαινομένου, όπως αυτές που
εξετάζουμε στην προκείμενη περίπτωση. Ο Κεκαυμένος είναι αυτός, από τους
συγγραφείς των κατόπτρων ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου, ο οποίος
κάνει λόγο για το θέμα. Θα πρέπει, ωστόσο, να παρατηρήσουμε ότι για τον Φώτιο και
τον Θεοφύλακτο μια παρότρυνση για εξεύρεση ενός παιδαγωγού πρέπει να ήταν
περιττή, αφού οι ίδιοι ήταν ήδη οι δάσκαλοι των νουθετούμενών τους.
Ο στρατιωτικός, λοιπόν, συμβουλεύει τον βασιλιά να κάνει φίλους του όσους
τον ελέγχουν και όχι όσους τον κολακεύουν. Για να στηρίξει την άποψή του αυτή
φέρνει ένα ιστορικό παράδειγμα.332 Μας λέει ότι ο Αύγουστος Καίσαρας (εννοεί τον
Οκταβιανό Αύγουστο) ήταν ευέξαπτος, σκληρός, πόρνος και είχε κακές ιδέες, άξιες
ψόγου. Είχε όμως και τη φρόνηση να συνειδητοποιήσει ότι θα τον ωφελούσε να έχει
έναν παιδαγωγό. Έστειλε λοιπόν στην Αλεξάνδρεια να του στείλουν κάποιον
Αθηνόδωρο που επαινούταν από πολλούς στο παλάτι για την ευβουλία του. Ο
Αθηνόδωρος ήταν φτωχός, αλλά διέθετε φρόνηση και ήταν συνετός. Όταν έφεραν τον
Αθηνόδωρο σε αυτόν, ο Αύγουστος παραδέχτηκε ότι ο τρόπος του δεν ταιριάζει με το
αξίωμά του και γι’ αυτό επιζητούσε να καταστήσει τον παιδαγωγό φίλο και
σύμβουλο. Η δουλειά του θα ήταν να ελέγχει τον Καίσαρα κάθε φόρα που αυτός θα
έπραττε ή θα έλεγε πράγματα επίψογα. Ο έλεγχος αυτός του ζητήθηκε να γίνεται κατ’
ιδίαν, αλλά αν ο Αύγουστος δεν συνετιζόταν τότε ο ψόγος θα έπρεπε να απευθύνεται
και δημοσίως. Ο Αθηνόδωρος δέχτηκε, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει εγγυήσεις ότι
ο έλεγχος αυτός δεν θα γίνει αιτία να καταστραφεί. Έτσι και έγινε, λοιπόν, και ο
Αθηνόδωρος έλεγχε τον Καίσαρα μέχρις ότου αυτός κατέστη τέλειος ως προς τις
αρετές του. Ζήτησε τότε την άδεια να επιστρέψει στην πατρίδα του, αλλά ο
Αύγουστος δεν του την έδωσε με την δικαιολογία ότι ακόμα δεν ήταν τέλειος.333
332

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 86.

265- 267, Μὴ καταδέξῃ κολακεύεσθαι παρά τινος, κτῆσαι δὲ µᾶλλον φίλους τοὺς ἐλέγχοντάς σε. Εἴπω
δὲ τῇ βασιλείᾳ σού τι τοιοῦσον.
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Ό. π., 86. 267, Αὔγουστος ὁ Καῖσαρ θυμώδης ὢν καὶ ἀπηνὴς καὶ πόρνος καὶ γνώμας ἐπιψόγους

ἔχων καὶ κακάς, ὅμως τὴν φυσικὴν φρόνησιν ἔχων εἶπεν· «Οὐκ ἀγαθόν μοι χωρὶς παιδαγωγοῦ».
Ἀποστείλας oὖν εἰς Ἀλεξάνδρειαν ἤγαγεν Ἀθηνόδωρόν τινα πτωχὸν μὲν ὄντα καὶ ἠπορημένον μετὰ
τιμῆς πoλλῆς, φρόνιμον δὲ καὶ πάνυ συνετὸν τυγχάνοντα, μαρτυρηθέντα παρά τινων τῶν τοῦ παλατίου
ἐπὶ εὐβουλίᾳ καὶ συνέσει μέγαν εἶναι, καὶ φησὶ πρὸς αὐτόν· «Γινώσκεις, Ἀθηνόδωρε, διό σε ἐνταῦθα
ἤγαγον μετὰ τοσαύτης τιμῆς;» Ὁ δὲ ἔφη μὴ γινώσκειν. Καὶ ὁ Καῖσαρ ἔφη· «Ἔχω γνώμας ἐναντίας τοῦ
ἀξιώματος μου, ἀκηκοὼς δὲ περὶ σοῦ ἄνδρα ἀγαθόν σε εἶναι ἔν τε βουλῇ καὶ πράξει, ἠθέλησα
κτήσασθαί σε φίλον καὶ σύμβουλον, ὅπως ἃ βλέπεις ποιοῦντα καὶ λέγοντα οὐκ ἀγαθὰ καὶ ἐπίψογα
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Αλλά και όταν ο Αθηνόδωρος απεβίωσε, ο Καίσαρας αναζήτησε τις ίδιες
υπηρεσίες από τον Άβγαρο, τον βασιλιά της Έδεσσας, που ήταν «φρονιμότατος» και
«συνετότατος». Με τον ίδιο τρόπο τού ανακοίνωσε ο Οκταβιανός ότι επαφίεται στα
χέρια του και ότι θα τον έχει ως φίλο αλλά και ως πατέρα και έτσι διορθωνόταν για
πολλά χρόνια.334
Ο Κεκαυμένος καταλήγει από την ιστορία του αυτή στο συμπέρασμα ότι και ο
αυτοκράτορας θα πρέπει να αποκτήσει έναν τέτοιο φίλο, στον οποίο θα πρέπει να
δοθεί η παρρησία να ελέγχει σε καθημερινή βάση τις πράξεις και τα λόγια του.
Μάλιστα προλαβαίνει τον βασιλιά, που φοβάται ότι μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι
συνετός και τα ξέρει όλα, λέγοντάς του ότι πολλά ξέρει αλλά τα περισσότερα του
είναι άγνωστα. Γιατί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, μόνο ο Θεός είναι αλάθητος και ο
άνθρωπος είναι ελλιπής.335
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έννοια του «παιδαγωγού» στη συγκεκριμένη
εξιστόρηση. Αντίθετα με τα σημερινά συμφραζόμενα της, το αντικείμενο της αγωγής
δεν είναι κάποιο παιδί αλλά ένας ενήλικας άντρας. Και το περιεχόμενο όμως της
αγωγής είναι καθαρά ηθικοπλαστικού χαρακτήρα και δεν συνδέεται με την παροχή
γνώσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων. Είναι φανερό ότι η έμφαση δίνεται στην
απόκτηση μέσω της παιδείας συγκεκριμένων αρετών. Αν και το περιστατικό της
αφήγησης αφορά στη ρωμαϊκή περίοδο, ωστόσο η αναφορά του από τον Κεκαυμένο
δείχνει το ότι αυτή η λειτουργία της παιδείας είναι επίκαιρη και στην εποχή του.

ἐλέγχῃς με κατιδίαν· καὶ εἰ οὐ λάβω διόρθωσιν, καὶ φανερῶς τοῦτο ποίει». Ἀθηνόδωρος δέ· «Καὶ σύ,
ὦ κράτιστε, ἔφη, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἐλεγχόμενος καὶ ἐξουδενώσῃς με, καὶ ἐγὼ ἔσομαί
σοι εἰς τοῦτο ἰατρός». Ἐλέγχων oὖν αὐτὸν καθ' ἑκάστην ήμέραν οὐκ ἐπαύετο, ἕως ἂν τέλειον αὐτὸν
ἐποίησεν ἐν ἀρεταῖς. Αἰτησάμενος δὲ ὑποχωρῆσαι εἰς τὴν ἐνεγκαμένην οὐ συνεχωρήθη παρὰ τοῦ
Καίσαρος, εἰπόντος αὐτῷ· «Ὦ φίλε γνησιώτατε, ἔτι ἀτελής εἰμι».
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Ό. π., 86. 267- 269, Ἄβγαρον δὲ τὸν τῆς Ἐδέσης βασιλέα φρονιμώτατον ὄντα καὶ συνετώτατον καὶ

παντοίαις αρεταίς κατάκοσμον ἠθέλησε θεάσασθαι. Θεασάμενος δὲ καὶ εἰς ὁμιλίαν ἐλθὼν μετ’ αὐτοῦ,
«Εἰς χεῖράς σου, ἔφη, παρατίθημι ἐμαυτὸν καὶ ἔσῃ μοι ἀντὶ Ἀθηνοδώρου» (ἦν γὰρ ὁ Ἀθηνόδωρoς τὸν
βίον ἐκμετρήσας). Καὶ κατεῖχεν αὐτὸν ἐν τιμῇ πολλῇ, οὐχ ὡς φίλον μόνον, ἀλλὰ καὶ ὡς πατέρα,
διορθούμενος παρ' αὐτοῦ ἐπὶ χρόνοις συχνοῖς. Οὕτως ἦν πράττων ὁ Αὔγουστος καὶ διορθούµενος ὑπὸ
τῶν φίλων, καὶ ἔκτοτε καὶ µέχρι τοῦ νῦν ᾄδεται ἐπ' ἀγαθῷ.
335

Ό. π., 86. 269, Κτῆσαι oὖv καὶ σὺ ἄνθρωπον τοιοῦτον καὶ δὸς αὐτῷ παρρησίαν ἐλέγχειν σε

καθεκάστην ἐφ' οἷς ἐλάλησας καὶ ἔπραξας παραλόγοις. Καὶ µὴ εἴπῃς, ὅτι· «Ἐγὼ συνετός εἰµι καὶ
πάντα ἐπίσταµαι». Ἐρῶ γάρ σοι· «Πολλά εἰσιν ἃ γινώσκεις, πλείονα δὲ ἃ οὐκ ἐπίστασαι». Ὁ γὰρ Θεὸς
µόνος ἔχει τὸ ἀλάθητον, ὁ δὲ ἄνθρωπος, οἷος ἂν εἴη, ἐλλιπής ἐστι.
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Επιπλέον δεν θα μπορούσαμε να μην παρατηρήσουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της
σχέσης «παιδαγωγού»- «μαθητή» που δημιουργείται εδώ. Ο παιδαγωγός μπορεί να
διαθέτει τα πρωτεία σε ότι αφορά το περιεχόμενο της «εργασίας» του, δεν παύει
ωστόσο ο βασιλιάς να βρίσκεται σε σχέση ισχύος απέναντί του αφού ταυτόχρονα ο
δάσκαλός του είναι και υπήκοός του, σε μία περίπτωση μοναδικής κατά τη γνώμη
μας διαπλοκής ρόλων. Η αντίθεση γίνεται ιδιαίτερα φανερή όταν ο Αθηνόδωρος
ζητάει εγγυήσεις από τον βασιλιά ότι ο έλεγχος που θα του κάνει δεν θα επισύρει την
καταστροφή του παιδαγωγού.
Πρέπει ακόμα να παρατηρήσουμε ότι η καταφυγή του συγγραφέα σε ένα
ιστορικό παράδειγμα καταρρίπτει την άποψη κάποιων μελετητών που υπέθεσαν ότι ο
Κεκαυμένος γνωρίζει και παραθέτει στο έργο του μόνο γεγονότα σύγχρονά του ή
λίγο παλαιότερα,336 καθώς βλέπουμε ότι ο στρατιωτικός παραθέτει μια αφήγηση από
τη ρωμαϊκή ιστορία.
Μετά την εξέταση της σημασίας της εκπαίδευσης και των φορέων της φυσικό
είναι να ακολουθήσει και μια ανάλυση του περιεχομένου της.
Η «παίδευση» κατά τον Φώτιο έχει έναν διπλό χαρακτήρα. Είναι ψυχική, που
επιτυγχάνεται μέσω της μελέτης σπουδαίων λόγων, αλλά και σωματική, που
επιτυγχάνεται μέσα από την εκγύμναση σε κοσμικά έργα.337
Στην άσκηση της βασιλικής εξουσίας θα βοηθήσει ιδιαίτερα τον μονάρχη η
άσκηση της λογικής, διατείνεται ο Φώτιος. Σε ένα χωρίο- ύμνο προς τη λογική του
ανθρώπου, ο πατριάρχης θα αφήσει να διαφανεί η κλασική του παιδεία. 338 Για την
εξέταση του ζητήματός του θα καταφύγει σε δύο παραδείγματα, τα οποία, αμφότερα,
είναι δανεισμένα από την αρχαία ελληνική παράδοση. Στο πρώτο ο βασιλιάς
παρομοιάζεται με τον κυβερνήτη ενός πλοίου που το οδηγεί με ασφάλεια χάρη στην

336

Βλ. σχετικά το κεφάλαιο για τον Κεκαυμένο.

337

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 1. 102, καὶ γὰρ τοὺς κεκτημένους αὐτὴν
καὶ κατὰ ψυχὴν καὶ κατὰ σῶμα τὰ μέγιστα ὠφελεῖ, τὸ μὲν διὰ τῆς μελέτης τῶν σπουδαίων λόγων, τὸ δὲ
διὰ τῆς γυμνασίας τῶν κοσμίων ἔργων.
338

Ό. π., 64. 234, Λόγου τοῦ τιμιωτάτου πάντων ἐν ἀνθρώποις λίαν ἐπιμελοῦ· δι’ αὐτοῦ γὰρ ἡ ἐπίγειος

ἐξουσία τὴν ἐπουράνιον τάξιν καὶ ἁρμονίαν ἐξεικονίζει· λόγος γὰρ ἡγεμονεύει τῶν ἀνθρωπίνων
πραγμάτων, οὗ περιαιρεθέντος συμπεριαιρεῖται τὰ ἡμέτερα· κτῆσαι οὖν τοῦ λόγου τὸ χρῆμα μὴ ἐνδεὲς
ἀλλὰ τέλειον.
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έλλογη ικανότητά του.339 Στο δεύτερο μάς θυμίζει έντονα τον Πρωταγόρα του
Πλάτωνα,340 στο σημείο όπου αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος παρουσιάζει τον μύθο της
γέννησης του ανθρώπου, όπου ο Δίας αφού πρώτα μοίρασε σε κάθε ζώο από μία
ιδιαίτερη ικανότητα που θα μπορούσε να το βοηθήσει στην επιβίωσή του, στο τέλος
χάρισε στον άνθρωπο την έλλογη σκέψη. Με τον ίδιο τρόπο και ο Φώτιος,
παραλείποντας φυσικά το ρόλο του Δία στον μύθο, παρουσιάζει το λιοντάρι με τη
φυσική του ρώμη, τον αετό με την ικανότητά του να πετάει ψηλά και καταλήγει στον
άνθρωπο που είναι προικισμένος με τη λογική.341
Εκπαίδευση, βέβαια, χωρίς «βιβλία» δεν νοείται. Ο Φώτιος, λοιπόν, επιχειρεί
να καταδείξει στον νουθετούμενό του, τα αναγνώσματα εκείνα που θα του φανούν
«ωφέλιμα». Για να το κάνει αυτό περιγράφει μια πολύ όμορφη εικόνα. Όπως, τα
νεαρά φυτά, γράφει, όταν ποτίζονται μεγαλώνουν και δίνουν καρπούς, έτσι και η
διάνοια, αν ποτιστεί με τη μελέτη του θείου λόγου, θα αναπτυχθεί και θα δώσει τους
καρπούς των αρετών. Ακόμα, όπως οι κατάλληλες τροφές βοηθούν το σώμα να
αναπτυχθεί, έτσι και οι πνευματικοί λόγοι τρέφουν την ψυχή. Ενώ, όμως, η τροφή
ευχαριστεί μόνο το στόμα, η μελέτη των ωφέλιμων λόγων θα δώσει στον πρίγκιπα
καρπούς που θα τους απολαμβάνει σε όλη του τη ζωή και θα τον βοηθήσουν να
κυβερνήσει σωστά.342
Ωφέλιμα αναγνώσματα βέβαια είναι όσα σχετίζονται με τη θρησκεία, αλλά
και οι ιστορικές αφηγήσεις, από όπου ο Λέοντας θα μπορέσει να εξάγει
339

Ό. π., 64. 234- 236, οὐδὲ γὰρ κυβερνήτῃ πιστευτέον τοῦ σκάφους τὴν σωτηρίαν, εἰ μὴ, καλῶς

κυβερνᾶν ἐξεπίσταται, οὔτε δὲ βασιλεὺς βασιλικώτατα κρατεῖ, εἰ μὴ τοῦ λόγου τὴν ἄσκησιν τοῦ
πραγματικωτάτου διεξέρχεται.
340

Burnet J., Platonis opera, vol. 3, Οξφόρδη 1968, 320c6- 323c2 (το απόσπασμα είναι πολύ εκτενές

για να παρατεθεί εδώ).
341

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 64. 236- 238, λέοντι μὲν γὰρ τὸ ἀρχικὸν
ἐν θηρίοις, ὡς ὁ μῦθος, ἡ δύναμις, ἀετῷ δὲ ἐν πετεινοῑς τὸ ὑψιπετὲς καὶ δραστήριον, ἀνθρώπῳ δέ κατὰ
γῆν ὁ λόγος τὴν ἐξουσίαν χαρίζεται.
342

Ό. π., 17. 138, Ὥσπερ τὰ νεοθαλῆ τῶν φυτῶν ἀρδευόμενα τοῖς ὕδασι θάλλει καὶ καρποφορεῖ, οὕτως

καὶ ἡ σὴ διάνοια, τέκνον ἐμόν, ἀρδευομένη ταῖς τῶν θείων λόγων μελέταις, ἔτι μᾶλλον αὐξηθήσεται
καὶ καρποφορήσει τὰς ἀρετάς, σῶμα μὲν γὰρ αἱ κατάλληλοι τροφαὶ λιπαίνουσι, ψυχὴν δὲ οἱ
πνευματικοὶ λόγοι διατρέφουσιν. ἀλλ’ ἐκείνη μὲν τροφή μέχρι φάρυγγος· ἥδει καὶ φθορὰν αὔξει καὶ
ὑπὸ φθορᾶς δαπανᾶται· ἡ δὲ τῆς ψυχῆς τροφὴ ἀῒδιον ἔχει τὴν εὐφροσὺνην καὶ ἀφθαρσίαν προξενεῖ καὶ
εἰς ἀφθαρσίαν μεταχωρεῖ. μελέτην οὖν ποιοῦ τῶν ὠφελίμων λόγων ὅλον σου τὸν βίον, ἵνα τοὺς ἐξ
αὐτῶν καρποὺς τρυφήσῃς καὶ καλῶς τὴν βασιλείαν διοικήσῃς.
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συμπεράσματα για το πολύτροπο της τύχης αλλά και να βρει παραδείγματα
ανθρώπων προς μίμηση και αποφυγή.343
Το κλείσιμο του βασιλικού ανδριάντα μοιάζει, όχι τυχαία, πολύ με τον τρόπο
που επέλεξε ο συγγραφέας του για να τον αρχίσει. Όπως ακριβώς από την αρχή έκανε
λόγο για την παιδεία που πρέπει να λάβει ο βασιλιάς, στο ίδιο θέμα επανέρχεται και
τώρα, ζητώντας του να μην τον καταλαμβάνει οκνηρία αλλά να μελετάει τα έργα των
παλαιότερων. Του προτείνει μάλιστα αναγνώσματα τόσο κοσμικά όσο και
εκκλησιαστικά: τις ιερές Γραφές, τους λόγους του Σολομώντα, τον Ιησού του Σιράχ,
αλλά και τον Ισοκράτη. Όταν θα κατακτήσει την αρετή της φρόνησης θα είναι πλέον
σε θέση και ο ίδιος να νουθετεί τους άλλους ανθρώπους και θα γνωρίζει ότι κανείς
δεν είναι αθάνατος, κανείς δεν είναι αναμάρτητος, κανένας δε θα ξεφύγει από την
τελική κρίση και κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει το τέλος του, καταλήγει.344
Όπως συμβαίνει και με τον Φώτιο, που ξεκινάει τον βασιλικό του ανδριάντα
μιλώντας για την παιδεία του πρίγκιπα, έτσι και στην αρχή της «Εταίρας
Παραινέσεως» ο συντάκτης επιλέγει να παραθέσει μια συμβουλή για την επιδίωξη
της σοφίας, η οποία είναι δώρο από τον Θεό στον άνθρωπο για να μπορεί ο
τελευταίος να Τον δοξάζει. Από την παιδική ηλικία ο πρίγκιπας ανατρέφεται με
αυτήν και θα πρέπει να επιδιώξει να γίνει φιλόσοφος, υποστηρίζει.345
343

Ό. π., 56. 216- 218, Ἱστορίας ἀρχαίας διεξέρχεσθαι μὴ κατόκνει· ἐν αὐταῖς γὰρ εὑρήσεις ἀκόπως,

ἅπερ ἕτεροι συνῆξαν ἐγκόπως, καὶ μάθοις ἐκεῖθεν τάς τε τῶν σπουδαίων ἀρετὰς καὶ τὰς τῶν φαύλων
κακίας, τάς τε τοῦ βίου πολυτρόπους μεταβολὰς καὶ τῶν ἐν αὐτῷ πραγμάτων τὰς ἐναλλαγὰς καὶ τοῦ
κόσμου τὸ ἄστατον καὶ τὸ τῆς ἀρχῆς εὐμετάπτωτον καί, ἁπλῶς εἰπεῖν, τῶν μὲν φαύλων ἔργων τὰς
ἀμοιβάς, τῶν δὲ σπουδαίων πράξεων τὰς ἀντιδόσεις, ὧν τὰς μὲν φύγῃς, ἵνα τῆς ἐκεῖθεν δίκης πεῖραν
μὴ λάβῃς, τὰς δὲ κατορθώσῃς, ἵνα τῶν ἐντεῦθεν ἐπάθλων ἀξιωθῇς.
344

Ό. π., 66. 240- 242, Ἵνα δέ σου τὸ ἦθος διὰ πάντων κοσμήσῃς, μὴ κατόκνει τὰς τῶν παλαιῶν

διεξέρχεσθαι γνώμας· πολλὰ γὰρ ἐν αὐτοῖς εὑρήσεις τὰ χρήσιμα· τῶν δὲ ἄλλων πλὲον ἁπάντων τά τε
Σολομώντεια τά τε Ἰσοκράτεια, εἰ βούλει καὶ τὰ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Σιράχ, διαμελέτα διδάγματα, ὡς
ἐκεῖθεν καὶ πολιτικὰς καὶ βασιλικὰς ἀρετὰς δυνάμενος ἀναλέξασθαι. τὰ γὰρ ἄλλα ἅπαντα τῆς
θεοπνεύστου γραφῆς σωτήρια λόγια συναναπνέεσθαί σοι πάντως ἐπάναγκες. ἐπὰν δὲ τέλειος γένῃ τὴν
φρόνησιν, κἀμὲ τὸν βασιλέα καὶ πατέρα καὶ παιδευτὴν εὐφρανεῖς, τότε καὶ αὐτὸς ἑτέρους πάλιν
νουθετεῖν ἀξιωθήσῃ· καὶ τὸ οἰκεῖον τέλος ἄνθρωπος ὢν μᾶλλον ἐπιγνώσῃ, ὅτι οὐδεὶς ἀνθρώπων
ἀθάνατος, οὐδεὶς ἀνθρώπων ἀναμάρτητος, οὐδεὶς ἀνθρώπων τὴν τῶν βεβιωμένων διαφεύξεται κρίσιν,
οὐδεὶς ἀνθρώπων οἶδε τοῦ οἰκείου βίου τὸ ἄδηλον τέλος.
345

Ό. π., 1. 244- 246, δόξῃ τε καὶ τιμῇ στεφανώσασα, σοφίαν αὐτῷ ἐδωρήσατο, δι’ ἧς κοιτὰ τὸ

δυνατὸν Θεὸν γνωρίσαι δυνάμενος δοξάζοι διὰ παντὸς τὸν τῶν ἁπάντων κτίστην· ἡ σοφία τοίνυν ἐκ
τῆς αὐτῆς μεγαλειότητος τοῖς ἀνθρώποις δοθεῖσα. προδήλως καὶ καλὴ καὶ τερπνὴ ὡς Θεοῦ δῶρον
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Η έννοια του βασιλιά- φιλοσόφου, η οποία ανάγεται, φυσικά, στον
Πλάτωνα,346 αν δεν αποτελεί προϊόν «δανεισμού» από κάποιο άλλο κείμενο, μας
προβληματίζει με την παρουσία της εδώ, αφού ο συγγραφέας του συγκεκριμένου
κατόπτρου ηγεμόνος δε δείχνει στο έργο του να διαθέτει τέτοιες εκλεπτυσμένες
γνώσεις και ανησυχίες. Πάντως η εικόνα αυτή δεν είναι πρωτότυπη και συναντάται
ήδη στον Συνέσιο Κυρήνης, ο οποίος διατυπώνει την αντίληψη ότι η νεότητα του
εικοσιδυάχρονου τότε Αρκαδίου, ο οποίος ήταν ο αποδέκτης του κατόπτρου
ηγεμόνος του, είναι επικίνδυνη και ότι μόνο η καλλιέργεια της φιλοσοφικής γνώσης
μπορεί να τον κρατήσει στην ατραπό της αρετής.347
Ο

άγνωστος

συντάκτης

του

ανδριάντα

θα

συμβουλεύσει

ακόμη,

επιγραμματικά, τον Λέοντα να μελετάει τις ιερές γραφές,348 ενώ σε άλλο σημείο θα
κάνει λόγο για τη «θεοδίδακτη σοφία», η κατάκτηση της οποίας από τον άνθρωπο
γίνεται φανερή στους λόγους και τις αρετές, αποκαλύπτοντας σε αυτόν που την
κατέχει την ουσία των πραγμάτων, αλλά και στα έργα τα αγνά και θεάρεστα που
καταξιώνουν αυτόν που την κατέχει στα μάτια του Θεού και των ανθρώπων.349
Ο Θεοφύλακτος Αχρίδος θα ασχοληθεί, επίσης, με το θέμα. Σε ένα χωρίο του
κατόπτρου ηγεμόνος του υποστηρίζει ότι συνηθίζεται το αντικείμενο με το οποίο
ασχολείται ο αυτοκράτορας να προοδεύει. Αν ο αυτοκράτορας είναι φίλος της
καθέστηκε. Καὶ σὺ οὖν, τέκνον ἐμὸν θεοφύλακτον, σοφίᾳ ἐκτρεφόμενος γενοῦ φιλόσοφος ἐκ τοῦ τὸν
Θεὸν φοβεῖσθαι.
346

Burnet J., Platonis opera, vol. 4, Οξφόρδη 1968, 473c11- 473e2, Ἐὰν μή, ἦν δ’ ἐγώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι

βασιλεύσωσιν ἐν ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε
καὶ ἱκανῶς, καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν συμπέσῃ, δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν
πορευομένων χωρὶς ἐφ’ ἑκάτερον αἱ πολλαὶ φύσεις ἐξ ἀνάγκης ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα,
ὦ φίλε Γλαύκων, ταῖς πόλεσι, δοκῶ δ’ οὐδὲ τῷ ἀνθρωπίνῳ γένει, οὐδὲ αὕτη ἡ πολιτεία μή ποτε
πρότερον φυῇ τε εἰς τὸ δυνατὸν καὶ φῶς ἡλίου ἴδῃ, ἣν νῦν λόγῳ διεληλύθαμεν.
347

Terzaghi N., Synesii Cyrenensis opuscula. Ρώμη 1944, 6. 23- 27, ἰσχυρὸν γὰρ ἡ νεότης ἐφ’ ἑκατέρᾳ

ῥοπῇ, ὥσπερ οἱ ποταμοὶ ταῖς δοθείσαις ὁδῶν ἀφορμαῖς ἀπληστότερον ἐπεξέρχονται. ταύτῃ καὶ δεῖ τῷ
νέῳ βασιλεῖ φιλοσοφίας ἢ προσλαμβανούσης αὐτόν, ἢ ἀνθελκούσης ἀπὸ τῆς εἰς ἑκάτερον ἐκροῆς·
348

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 6. 254, Ταῖς θείαις βίβλοις ἐνασχολοῦ.
349

Ό. π., 3. 246- 248, Σχόλασον τῇ θεοδιδάκτῳ σοφίᾳ· ἀρίστη γὰρ ἥδε ὑπάρχουσα δυσὶ τρόποις ἐν τῷ

ἀνθρώπῳ θεωρεῖταί τε καὶ γνωρίζεται, τουτέστιν ἐν λόγοις καὶ ἐν ἀρεταῖς, αὐτὰ τὰ βάθη τῶν
πραγμάτων ἐναργῶς ἀποδεικνύουσα καὶ ἐν σεμνῇ διαγωγῇ καὶ ἔργοις ἁγνοῖς καὶ θεαρέστοις, δί’ ὧν
δύναταί τις πάντα πράττειν ἁρμοδίως, ὥστε καὶ Θεὸν θεραπεύειν καὶ ἀνθρώποις μέγας καὶ ἔνδοξος
ἀναδείκνυσθαι.
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ρητορικής, τότε κατακλυσμός σοφιστών θα κάνει τα αναγνώσματά τους να αντηχούν
στα ανάκτορα. Αν τον ενδιαφέρουν οι σπουδές που σχετίζονται με τη φιλοσοφία, στις
βασιλικές πόρτες θα συνωστίζονται άνθρωποι που θα μελετούν τον Πλάτωνα και θα
γνωρίζουν τον Αρχιμήδη, τον Ευκλείδη και τον Υψικλή. Αν ο βασιλιάς αγαπάει τα
άλογα, αυτά θα κατακλύσουν την αυτοκρατορία.350
Βλέπουμε εδώ ότι δύο στα τρία παραδείγματα ασχολιών που συνάδουν με τη
θέση του αυτοκράτορα κατά, τον Θεοφύλακτο, έχουν να κάνουν με τα γράμματα.
Μάς δείχνει έτσι ο βυζαντινός λόγιος τη σημασία που δίνει στον τομέα αυτόν,
παρουσιάζοντας την παιδεία του αυτοκράτορα ως μια σημαντική συνιστώσα της
πολιτικής σκέψης, αλλά και ως έναν οδηγό για τις πράξεις του βασιλιά.351 Αξίζει
επίσης, ίσως, να παρατηρήσουμε ότι στο παράδειγμά του το σχετικό με τη
«φιλοσοφία», τρεις από τις τέσσερεις προσωπικότητες που αναφέρονται εντάσσονται
στον χώρο των σημερινών θετικών επιστημών, γεγονός που μας δείχνει ότι η χρήση
του όρου εδώ έχει μια ευρύτερη έννοια από αυτήν στην οποία είμαστε συνηθισμένοι
σήμερα.
Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η δυνατότητα των αυτοκρατόρων να είναι
ταυτόχρονα και φιλόσοφοι και ρήτορες εξαίρεται και στο έργο του δασκάλου του
Θεοφύλακτου, του Μιχαήλ Ψελλού. Ο μεγάλος αυτός λόγιος του 11ου αιώνα
προχωράει βέβαια ένα βήμα παραπάνω ισχυριζόμενος ότι η φιλοσοφία είναι ένα θείο
δώρο που παρέχεται εξ ουρανού, απηχώντας έτσι πλατωνικές θέσεις.352

350

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 205.17- 30, Φιλεῖ γὰρ τὸ παρὰ βασιλέως σπουδαζόμενον
αὔξεσθαι· κἂν φιλορήτωρ ὁ αὐτοκράτωρ, βαβαὶ τῆς τῶν σοφιστῶν ἐπομβρίας, περιηχεῖται τοῖς
ἀναγνώσμασι τὰ ἀνάκτορα· κἂν δόξῃ φιλοσοφίᾳ προσέχειν καὶ περὶ τὰ μαθήματα στρέφεσθαι, παρὰ
τὰς βασιλικὰς θύρας οἱ τοῦ Πλάτωνος γέμοντες καὶ οὐδὲ τοῖς τὰς πύλας τηροῦσιν ὁ Ἀρχιμήδης, ὁ
Εὐκλείδης, ὁ Ὑψικλῆς ἀνεπίγνωστοι· ἂν δὲ φίλιππος νομισθῇ, στενοχωρεῖται τὰ βασίλεια Νισαίοις
ἵπποις καὶ Ἰταλοῖς. Καὶ τοίνυν τοὺς μὲν μετιόντας ἀρετὴν οὐκ οἶδεν οὐδὲ ὅποι γῆς διατρίβουσιν, οὐδὲ
ψιλὴν θέαν τούτοις παρέχεται· ἀνθρώπους δὲ κακοηθείας πάσης περιφανῆ ἐργαστήρια καὶ ἀξιώμασι
δωρεῖται καὶ δεξιώμασι καὶ τούτους ταῖς πόλεσιν ἐπαφίησι κερδῶν ἀδίκων ἐμπόρους καὶ ῥυπαρῶν
λημμάτων προσαγωγεῖς καὶ δίδωσι τούτοις καταμαγειρεύειν τὰ πρόβατα, μόνον εἰ αὐτῷ τὰ λιπαρώτερα
φέροιεν, καὶ πάντα συμφύρει καὶ θεῖα καὶ ἀνθρώπινα δίκαια, μόνον εἰ ὀβολὸν ἀναδέξαιτο.
351

Τριαντάρη- Μαρά Σ., Οι Πολιτικές Απόψεις των Βυζαντινών Διανοητών από το Δέκατο ως το

Δέκατο Τρίτο αιώνα μ.Χ., Αθήνα 2002, σελ. 90.
352

Dennis G.T., Michaelis Pselli orationes panegyricae, Στουτγκάρδη 1994,.1. 20- 24, Σὺ μὲν οὖν ἐν

μετεώρῳ τῶν σῶν πλεονεκτημάτων ἱστάμενος καὶ ὑπεραστράπτων λαμπρῶς, ἀνέφικτος καὶ τὸ κάλλος
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Οι πλατωνικές θέσεις, βέβαια, δεν λείπουν ούτε από τον μαθητή του Μιχαήλ
Ψελλού, Θεοφύλακτο, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε αρκετά σημεία της
παρούσας μελέτης. Ο δάσκαλος της ρητορικής είναι σαφέστατα επηρεασμένος από
την πλατωνική φιλοσοφία, ωστόσο δεν διστάζει συχνά να υιοθετήσει και
αριστοτελικές θέσεις. Η σύζευξη αυτή, του πλατωνισμού με τον αριστοτελισμό, έχει
τη δική της σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι συζητήσεις ανάμεσα στους
οπαδούς των δύο φιλοσόφων είναι συνεχείς.353
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι στα κάτοπτρα ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής
περιόδου μπορούμε να ανιχνεύσουμε ιδέες που σχετίζονται με την παιδεία και την
εκπαίδευση, γεγονός λογικό, αφού οι βασιλικοί ανδριάντες ήταν προορισμένοι για να
παράσχουν συμβουλές σε άτομα νεαρής ηλικίας.
Ωστόσο θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι τα κείμενα που εξετάζουμε
σπανίως κάνουν λόγο για την αγωγή του διαδόχου του θρόνου ως μια οργανωμένη,
σκόπιμη και προγραμματισμένη διαδικασία με την οποία επιχειρούμε να επιδράσουμε
σε έναν νέο άνθρωπο, αλλά κυρίως ασχολούνται με την παιδεία του, με την ευρύτερη
έννοια, δηλαδή τη διαδικασία εκείνη πρόσκτησης και επεξεργασίας πολιτισμικών
προϊόντων η οποία μπορεί να καλύπτει και αυθόρμητες μορφές μάθησης που δεν
εμπίπτουν σε τυπικές διαδικασίες.354 Οι ιδέες που διατυπώνονται μάς φαίνεται ότι
κατατείνουν σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου
που προσιδιάζει με τις αρχαιοελληνικές αντιλήψεις επί του θέματος.

καθέστηκας καὶ τὸ μέγεθος. φιλοσοφία δὲ καὶ νομοθετικὴ καὶ ἡ σοφιστικὴ τέχνη, ἡ μὲν ἐξ οὐρανοῦ, αἳ
δ’ ἐκ περιπεζίων σφαιρῶν.
353

Τριαντάρη- Μαρά Σ., Οι Πολιτικές Απόψεις των Βυζαντινών Διανοητών από το Δέκατο ως το

Δέκατο Τρίτο αιώνα μ.Χ., Αθήνα 2002, σελ. 77.
354

Εντελώς ενδεικτικά για τους όρους «Αγωγή» και «Παιδεία» βλ. Κρίβας Σ., Παιδαγωγική Επιστήμη:

Βασική Θεματική, Αθήνα 2001, σελ. 110- 115.
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7. Η ηθική συγκρότηση του βασιλιά

Σύμφωνα με τη βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία, ο μονάρχης είχε επιλεγεί
για τη θέση του βασιλιά από τον Θεό εξαιτίας του ήθους και των αρετών του. Θα
έπρεπε, λοιπόν, να τιμήσει την επιλογή αυτή, καλλιεργώντας, επεκτείνοντας και
εφαρμόζοντας τις αξίες αυτές κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι συγγραφείς
των κατόπτρων ηγεμόνων, υπηρετώντας τη σχετική παράδοση, αφιέρωσαν μεγάλο
τμήμα των έργων τους για να διατυπώσουν προτροπές προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο Συνέσιος Κυρήνης, πρώτος χρονικά από τους Βυζαντινούς συγγραφείς
βασιλικών ανδριάντων, υποστήριξε ότι ο κάτοχος του θρόνου θα πρέπει να διαθέτει
φρόνηση, η οποία θα οδηγεί τη βούλησή του. Η ισχύς, υποστηρίζει, πρέπει να
συνδέεται με τη σοφία, αξία απαραίτητη για τον βασιλιά.355 Ο αυτοκράτορας θα
πρέπει ακόμα να διαθέτει σύνεση, γιατί η δύναμη και ο πλούτος δεν είναι
προτερήματα αν δεν συνδέονται με την αρετή αυτή και μπορούν να προκαλέσουν
δεινά, ενώ ο βασιλιάς οφείλει, ακόμα, να χρησιμοποιεί την ισχύ του προς όφελος των
υπηκόων του.356
355

Terzaghi N., Synesii Cyrenensis opuscula, Ρώμη 1944, 7, Εὐμοιρίας μὲν οὖν καὶ εὐδαιμονίας τὰ

ἄκρα πατεῖ πᾶς, ὅτῳ φύσει πάντα μὲν ἕπεται τῇ βουλήσει· ἕπεται δὲ ἡ βούλησις τῇ φρονήσει, καὶ
δεσπότις οὖσα τῶν ἔξω, παραχωρεῖ τῆς ἀρχῆς τῇ συνοίκῳ τῇ κρείττονι, καὶ δέχεται παρ’ αὐτῆς τῶν
πρακτέων συνθήματα. οὐ γὰρ ἀπόχρη δυναστεία πρὸς εὐδαιμονίαν, οὐδ’ ἐν ἰσχύι τὸ μακάριον ἔθηκεν ὁ
θεός, ἀλλὰ δεῖ παρεῖναι, μᾶλλον δὲ προεῖναι, τὴν φρόνησιν, ἥτις ἂν κάλλιστα τῷ δύνασθαι χρήσαιτο.
καὶ τοῦτον ἐγὼ τελεώτατον ἄνδρα καὶ βίον ἀναγορεύω, τὸν ἄρτιον ἀπ’ ἀμφοῖν, καὶ οὐ θατέρᾳ
σκάζοντα, ὃς ἄρχειν ἔλαχεν, ἄρχειν εἰδώς· ὡς ἔστιν ἄμαχον, ὅταν ἰσχὺς καὶ σοφία συγγένωνται·
διαληφθεῖσαι δὲ ἀπ’ ἀλλήλων, ῥώμη τε ἀμαθὴς καὶ φρόνησις ἀσθενής, εὐχείρωτοι γίνονται. καὶ ἐγὼ
τοῦτο τῶν σοφῶν Αἰγυπτίων ἐθαύμασα· τὸν Ἑρμῆν Αἰγύπτιοι διπλῆν ποιοῦσι τὴν ἰδέαν τοῦ δαίμονος,
νέον ἱστάντες παρὰ πρεσβύτῃ, ἀξιοῦντες, εἴπερ τις αὐτῶν μέλλοι καλῶς ἐφορεύσειν, ἔννουν τε εἶναι
καὶ ἄλκιμον, ὡς ἀτελὲς εἰς ὠφέλειαν θάτερον παρὰ θάτερον. ταῦτ’ ἄρα καὶ ἡ Σφὶγξ αὐτοῖς ἐπὶ τῶν
προτεμενισμάτων ἱδρύεται, τοῦ συνδυασμοῦ τῶν ἀρετῶν ἱερὸν σύμβολον, τὴν μὲν ἰσχὺν θηρίον, τὴν δὲ
φρόνησιν ἄνθρωπος. ἰσχύς τε γάρ, ἔρημος ἡγεμονίας ἔμφρονος, ἔμπληκτος φέρεται, πάντα μιγνῦσα καὶ
ταράττουσα πράγματα· καὶ νοῦς ἀχρεῖος εἰς πρᾶξιν ὑπὸ χειρῶν οὐχ ὑπηρετούμενος. κόσμος μὲν οὖν
βασιλέως ἀρεταὶ πᾶσαι· φρόνησις δὲ ἁπασῶν βασιλικωτέρα. ταύτην μοι ποίησαι πάρεδρον· ἕψεται γὰρ
ἡ τριττὺς τῇ πρεσβυτέρᾳ τῶν ἀδελφῶν, καὶ πάσας εὐθὺς ἕξεις συσκήνους καὶ συστρατιώτιδας ἐπὶ σοί.
356

Συνέσιος 8 Λόγον ἐρῶ τοῦτον ἄτοπον ὡς εὐθὺς ἀκοῦσαι, παντὸς δὲ δήπου τῆς ἀληθείας ἐχόμενον.

ὅταν ἀσθένειαν ἐγὼ πρὸς δύναμιν ἐξετάζω, καὶ πενίαν πρὸς πλοῦτον, καὶ τὰς ἐν ἅπασι μειονεξίας πρὸς
τὰς ἐν ἅπασι πλεονεξίας, εἰ δίχα φρονήσεως καθαραὶ πρὸς ἀλλήλας κρίνοιντο, πενία τε καὶ ἀδυναμία
καὶ βίος ἰδιώτης ἀντὶ τῆς μεγίστης ἡγεμονίας εὐτυχέστεραι παρεῖναι τοῖς ἥκιστα ἐπηβόλοις νοῦ καὶ
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Ο Αγαπητός Διάκονος ασχολήθηκε επίσης με το θέμα των επιθυμητών
αρετών του αυτοκράτορα. Όπως ακριβώς ο χρυσός χρησιμοποιείται από τους τεχνίτες
και μετατρέπεται σε αντικείμενα, αλλά η υπόστασή του ποτέ δεν αλλάζει, έτσι
ακριβώς δεν πρέπει να αλλάξει και το φρόνημα του αυτοκράτορα, ισχυρίζεται.357
Διατείνεται, ακόμα, ότι ο πρώτος άνθρωπος από πλευράς εξουσίας θα πρέπει να
υποστηρίζει τη θέση του αυτή και με έργα που να δικαιολογούν τη θέση του και ότι
ανάλογες με τη μεγάλη δύναμή του πρέπει να είναι και οι πράξεις του, έτσι ώστε
μέσα από τη φροντίδα για τους πένητες να κερδίσει το στεφάνι της αήττητης
βασιλείας.358

φρονήσεως· ἐλάττω γὰρ ἂν ἐξαμάρτοιεν τῆς ἐν τῇ γνώμῃ κακίας οὐχ εὑρισκούσης πρόοδον εἰς
ἐνέργειαν. τὰ γὰρ θυραῖα τῶν ἀγαθῶν, ἅπερ ὀργανικὰ καλεῖν ἔθος Ἀριστοτέλει καὶ Πλάτωνι, τοῖς ἐμοῖς
ἡγεμόσιν, ὑπηρετεῖν οἶδε κακίαις οὐ μεῖον ἢ ἀρεταῖς. ταύτῃ καὶ τὼ ἄνδρε τούτω καὶ ὅσοι γε ἀπὸ
τούτων ῥύακες φιλοσοφίας ἐρρύησαν, οὔτε τῆς ἀμείνονος αὐτὰ προσηγορίας ἠξίωσαν, οὔτε τῇ χείρονι
κατεδίκασαν, ἀλλ’ ὀργανικὰ καλοῦσι, νῦν μὲν ἀγαθά, νῦν δὲ κακά, ταῖς τῶν χρωμένων ἕξεσιν αὐτὰ
χρωματεύοντες. ὥσπερ οὖν εὐχῆς ἄξιον ἀπεῖναι τοῦ φαύλου τὰ ὄργανα, ὅπως ἀνενέργητον ἔχῃ τὴν
μοχθηρίαν, οὕτω παρεῖναι τῷ καλῶς χρησομένῳ, οὗ πάντες ἂν καὶ πόλεις καὶ ἰδιῶται ὀνίναιντο, ἵνα μὴ
ἀχρεία καὶ ἄπρακτος ἀρετῆς φύσις ἀγνοουμένη μαραίνηται, ἀλλ’ εἰς ἀνθρώπων εὐεργεσίας δαπανήσῃ
τὴν δύναμιν. οὕτω μοι χρῶ τοῖς προκειμένοις ἀγαθοῖς· καὶ γὰρ μόνως ἂν οὕτως ἀγαθοῖς χρήσαιο.
ἀπολαυόντων οἶκοι καὶ πόλεις καὶ δῆμοι καὶ ἔθνη καὶ ἤπειροι προνοίας βασιλικῆς καὶ κηδεμονίας
ἔμφρονος, ἣν ὁ θεὸς αὐτὸς ἑαυτὸν ἐν τοῖς νοητοῖς στήσας ἀρχέτυπον, δίδωσιν εἰκόνα τῆς προνοίας, καὶ
ἐθέλει τὰ τῇδε τετάχθαι κατὰ μίμησιν ὑπερκόσμιον. φίλος οὖν τοῦ μεγάλου βασιλέως ὁ δεῦρο
ὁμώνυμος, ἂν μὴ ψεύδηται τοὔνομα· οὐ ψεύδεται δέ, ἂν καὶ θάτερον παρῇ τῶν ὀνομάτων τοῦ θεοῦ. ὃ
πρὶν εἰπεῖν, οὐκ ἂν ἄκαιρον εἴη διαλεχθῆναί τι τῶν παρὰ φιλοσοφίας ἐνθάδε σαφήνειαν
προοικονομούμενον.
357

Riedinger R., Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser Iustinianos, Αθήνα 1995, 34,

Ὥσπερ χρυσὸς ἄλλοτε ἄλλως ὑπὸ τῆς τέχνης μετατυπούμενος καὶ πρὸς διάφορα κοσμίων εἴδη
μεταποιούμενος ὅπερ ἐστὶ διαμένει καὶ τροπὴν οὐχ ὑπομένει, οὕτω καὶ αὐτός, εὐκλεέστατε βασιλεῦ,
ἄλλην ἐξ ἄλλης ἀμείβων ἀρχήν, φθάσας δὲ καὶ αὐτὴν τὴν ἀνωτάτω τιμὴν ὁ αὐτὸς διαμένεις, οὐκ ἐν
τοῖς αὐτοῖς πράγμασιν ἀναλλοίωτον ἔχων ἐν τῷ καλῷ τὸ φρόνημα.
358

Ό. π., 53, Ὅσον τῇ δυναστείᾳ πάντων ὑπερανέχεις, τοσοῦτον καὶ τοῖς ἔργοις ὑπερλάμπειν

ἀγωνίζου· ἀναλογοῦσαν γὰρ τῷ μεγέθει τῆς δυνάμεως τὴν ἐργασίαν τῶν καλῶν ἀπαιτεῖσθαι
προσδόκησον. ἵνα τοίνυν παρὰ θεοῦ ἀνακηρυχθῇς μετὰ τοῦ στεφάνου τῆς ἀηττήτου βασιλείας, κτῆσαι
καὶ τὸ στέμμα τῆς τῶν πενήτων εὐποιΐας.
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Θα πρέπει ακόμα να απέχει από υπεροπτικές πράξεις,359 γιατί παρόλο που
τιμάται με τιμές μεγαλύτερες από όλους τους άλλους ανθρώπους, η φύση του
εξακολουθεί να είναι θνητή.360
Αλλά και ο Φώτιος, από την πλευρά του, στην επιστολή του προς τον ΒόριΜιχαήλ θα αναλώσει πολύ χώρο για να εκθέσει τις απόψεις του πάνω στο ζήτημα.
Από την αρχή κιόλας του κατόπτρου ηγεμόνος του υποστηρίζει ότι από όλες τις
χάριτες προτιμότερες και μονιμότερες είναι όσες βελτιώνουν την ψυχή, την
καθαρίζουν από τα πάθη και την λαμπρύνουν με αρετές. Οι χάριτες αυτές χαρίζουν
μεγάλα και αθάνατα κέρδη.361 Οι αρετές ωστόσο είναι ολοκληρωμένες όταν
συνδυάζονται και με την ορθή πίστη362 αλλά και η ορθή πίστη πρέπει να συνοδεύεται
από τις αρετές, όπως συμβούλευσε ο Χριστός, ο απόστολος Παύλος και ο απόστολος
Πέτρος και όπως συμβουλεύει τώρα και ο Φώτιος.363
359

Ό. π., 14, Εἴ τις κεκαθαρμένον ἔχει τὸν λογισμὸν ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης ἀπάτης καὶ βλέπει τὸ

οὐτιδανὸν τῆς ἑαυτοῦ φύσεως, τό τε βραχὺ καὶ ὠκύμορον τῆς ἐνταῦθα ζωῆς καὶ τὸν συνεζευγμένον τῇ
σαρκὶ ῥύπον, εἰς τὸν τῆς ὑπεροψίας οὐκ ἐμπεσεῖται κρημνόν, κἂν ἐν ἀξιώματι ὑπάρχῃ ὑψηλῷ.
360

Ό. π., 21, Τῇ μὲν οὐσίᾳ τοῦ σώματος ἴσος παντὸς ἀνθρώπου ὁ βασιλεύς, τῇ ἐξουσίᾳ δὲ τοῦ

ἀξιώματος ὅμοιός ἐστι τῷ ἐπὶ πάντων θεῷ, οὐκ ἔχει γὰρ ἐπὶ γῆς τὸν αὐτοῦ ὑψηλότερον. χρὴ τοίνυν
αὐτὸν καὶ ὡς θνητὸν μὴ ἐπαίρεσθαι καὶ ὡς θεὸν μὴ ὀργίζεσθαι. εἰ γὰρ καὶ εἰκόνι θεϊκῇ τετίμηται, ἀλλὰ
καὶ κόνει χοϊκῇ συμπέπλεκται, δι’ ἧς ἐκδιδάσκεται τὴν πρὸς πάντας ἰσότητα αλλά και ο. π., 71, Ὁ
σοβαρὸς καὶ ὑπέροφρυς ἄνθρωπος μὴ ὡς ταῦρος ὑψίκερως ἐπαιρέσθω, ἀλλ’ ἐννοείτω τῆς σαρκὸς τὴν
ὑπόστασιν καὶ παυέτω τῆς καρδίας τὴν ἔπαρσιν. εἰ γὰρ καὶ γέγονεν ἄρχων ἐπὶ γῆς, μὴ ἀγνοείτω
ὑπάρχων ἐκ τῆς γῆς, ἀπὸ χοὸς ἐπὶ θρόνον ἀναβαίνων καὶ εἰς αὐτὸν μετὰ χρόνον καταβαίνων.
361

Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988, 1.3- 9, Αἱ μὲν ἄλλαι χάριτες, περιφανέστατε καὶ ἠγαπημένε ἡμῶν υἱέ,
μικρὰς καὶ προσκαίρους οἷς προσάγονται τὰς ὠφελείας παρέχουσιν· ὅσαι δὲ πεφύκασιν ψυχὴν
βελτίονα ἀπεργάζεσθαι, πλάνης μὲν καθαίρουσαι καὶ παθῶν, τὴν αἴγλην δὲ καὶ λαμπρότητα τῶν
ἀρετῶν καὶ τῆς ἀληθείας διαυγάζουσαι, αὗται δὲ ἄρα χάριτές εἰσιν ὡς ἀληθῶς, μεγάλα κέρδη καὶ
ἀθάνατα ἀθανάτῳ καὶ θεοειδεῖ πράγματι χορηγοῦσαι, τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν ἄσυλον αὐτῇ καὶ οὐράνιον
ἐμπορευόμεναι πλοῦτον.
362

Ό. π., 1.29- 34, Δεῖ δὲ τὰς ἀρετὰς τῇ πίστει παραπεπηγέναι καὶ δι’ ἀμφοῖν τὸν σπουδαῖον

καταρτίζεσθαι. καὶ γὰρ δογμάτων μὲν εὐθύτης πολιτείας προβάλλεται κοσμιότητα, πράξεων δὲ
καθαρότης πίστεως ἀπαγγέλλει θειότητα· ὧν ἑκάτερον χωρὶς τοῦ ἑτέρου ῥᾷον εἴωθεν ὑπορρεῖν καὶ
παρασύρεσθαι, μὴ ἀνεχόμενον κατὰ μόνας ψυχαῖς ἀνθρώπων ἐγκατοικίζεσθαι. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων
καὶ ὕστερον· νῦν δέ σοι τὸ ἱερὸν καὶ θεόχρηστον τῆς ἱερᾶς ἡμῶν λατρείας ἀνατιθέμεθα μάθημα.
363

Ό. π. , 1.570- 578, οὕτω Χριστὸς ὁ κοινὸς δεσπότης ἐγκελεύεται, καρποὺς ἀρετῶν προβάλλειν καὶ

μὴ καταισχύνειν τὴν πίστιν διὰ τῶν πράξεων, οὕτω Παῦλος ὁ μέγας τῆς ἐκκλησίας συμβουλεύει
διδάσκαλος, οὕτω Πέτρος ὁ κορυφαῖος τῶν ἀποστόλων καὶ τῶν οὐρανίων πυλῶν τὰς κλεῖς
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Ακολουθώντας τον Αγαπητό Διάκονο, ο Φώτιος υποστηρίζει ότι ο πρώτος
στην ιεραρχία θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και ο πρώτος στις αρετές. Γιατί αν αυτό
δεν συμβαίνει, τότε ο βασιλιάς θα χάσει τον εαυτό του, θα αποτελέσει άσχημο
παράδειγμα προς μίμηση και θα βλασφημεί απέναντι στον Θεό που τον επέλεξε για
τη θέση αυτή.364
Ο πατριάρχης συμβουλεύει, ακόμα, τον Βούλγαρο ηγεμόνα να απέχει από
πράξεις απάτης τόσο προς τους φίλους, στους οποίους πρέπει να είναι πιστός, όσο και
ως προς τους εχθρούς με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνίες.365 Η παραίνεση αυτή,
βέβαια, είναι εξόχως πολιτική. Ολόκληρο το κείμενο της επιστολής έχει ως σκοπό
του να εντάξει τη Βουλγαρία, μέσω του ηγεμόνα της, στη βυζαντινή σφαίρα
επιρροής. Όμως οι σχέσεις των δύο χωρών στο πρόσφατο παρελθόν δεν ήταν αγαθές.
Ο Φώτιος, λοιπόν, ουσιαστικά εδώ προτρέπει τον Βόρι να μην ξεστρατίσει από τη
συμμαχία με τους Βυζαντινούς και να μην προβεί σε κάποια πράξη που θα
εκλαμβανόταν από τους Βυζαντινούς ως εξαπάτηση.
Επιπλέον, ο βασιλιάς οφείλει όχι μόνο να είναι ενάρετος ο ίδιος αλλά να
καταστήσει ενάρετο και τον λαό του.366 Αυτό θα γίνει μέσω του παραδείγματος, αφού
ο τρόπος με τον οποίο δρα ο ίδιος, γίνεται κανόνας για όλους.367 Τα ατοπήματα του
ἐμπεπιστευμένος καὶ τὴν εἴσοδον, οὕτω τῶν λοιπῶν ἀποστόλων ὁ θεῖος χορὸς τὴν οἰκουμένην
ἐμαθήτευσεν, οὕτως ἡμῶν οἱ πατέρες παρειλήφασιν, οὕτως ἡμῖν τοῖς μετ’ ἐκείνους παραδεδώκασιν·
οὕτω καὶ ἡμεῖς σοι παραινοῦμεν καὶ συμβουλεύομεν, ἀρεταῖς κοσμεῖν τὴν πίστιν καὶ τῇ πίστει τὰς
ἀρετὰς λαμπροτέρας ἀπεργάζεσθαι.
364

Ό. π., 1.781- 785, Ὅσῳ δέ τις προέχει τῇ ἀρχῇ, τοσούτῳ χρεωστεῖ πρωτεύειν καὶ τῇ ἀρετῇ. ὁ δὲ

τοὐναντίον ποιῶν τρία ἅμα καὶ κάκιστα ἐπιτελεῖ· ἀπόλλυσιν ἑαυτόν, τοὺς ὁρῶντας εἰς κακίαν
παρακαλεῖ, βλασφημεῖσθαι παρασκευάζει τὸν θεὸν ὅτι τοιούτῳ τηλικαύτην ἐνεχείρισεν ἀρχήν. διὰ
τοῦτο παντὶ μὲν ἀνθρώπῳ φευκτέον ἡ κακία, μάλιστα δὲ τοῖς ἐν τῇ ἀρχῇ.
365

Ό. π., 1.932- 938, Ἀπάτη μὲν πανταχοῦ ἀσθενείας ὁμολογία. ἀλλ’ εἰ μὲν ἐν φίλοις κακόν τε ἔσχατον

καὶ ὑπερβαλλούσης μοχθηρίας· εἰ δὲ πρὸς ἐχθροὺς καὶ πολεμίους, μηδὲν μὲν προειδότας, οὐ πόρρω
στρατηγίας, κοινολογίας δὲ γενομένης, καὶ ταύτην οὐκ ἀθετοῦντας, πόρρω ἀριστείας καὶ
ἀνδραγαθίας. διὸ μηδὲ τοὺς πιστεύοντάς σοι πολεμίους ἀπάτῃ μετέρχου· εἰ γὰρ καὶ πολέμιοι, ἀλλ’
ὅμως οὐδὲν ἔλαττον ἀπατεὼν καὶ πλάνος ὁ τοὺς πεπιστευκότας ἐξαπατήσας.
366

Ό. π., 1.804- 808, Ἄρχοντος μέν τινες ἔφησαν ἀρετὴν ἐκ μικρᾶς μεγάλην πόλιν ποιῆσαι· ἐγὼ δὲ

μᾶλλον ἂν φαίην τὸ ἐκ φαύλης σπουδαίαν παρασκευάσαι. τοῦ μὲν γὰρ καὶ καιρῶν πολλάκις φορὰ
γέγονεν παραιτία, τὸ δὲ οὐκ ἔστι μὴ οὐχὶ παρὰ τοῦ ἄριστα διοικοῦντος γενέσθαι. ὃν σὺ παραζηλῶν δι’
ὧν κατορθοῖς, ἀρετῇ τὴν τῶν ἀρχομένων αὔξει πολιτείαν.
367

Ό. π., 1.819- 821, Ὁ τῶν ἀρχόντων τρόπος νόμος γίνεται τοῖς ὑπὸ χεῖρα. εἴ τι οὖν τὸ πλῆθος

ἐξαμαρτάνει, εἰς τὸν ἄρχοντα τὴν αἰτίαν ἀναπέμπει, πόσον οἴει σαυτὸν ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι καὶ
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βασιλιά, λοιπόν, πρέπει να προκαλούν ντροπή στον ίδιο, τόσο λόγο της κριτικής του
λαού του όσο και εξαιτίας της δικιάς του αυτοκριτικής.368
Θα πρέπει, ακόμα, ο ηγεμόνας να μην είναι αλαζόνας, αλλά να αντιμετωπίζει
τις προσωπικές και τις πολιτικές του επιτυχίες με ταπεινοφροσύνη.369
Για τον Φώτιο, το να μην αμαρτάνει ο αυτοκράτορας είναι γεγονός πολιτικής
σημασίας, γιατί ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι μπορεί να υποπίπτουν σε μικρά
ατοπήματα και να μην γίνονται αντιληπτοί, τα μάτια όλων είναι στραμμένα στον
βασιλιά και οποιοδήποτε πταίσμα του μπορεί να μεγεθυνθεί.370
Ο Φώτιος, όμως, ασχολήθηκε με το θέμα των αρετών που πρέπει να διαθέτει ο
αυτοκράτορας και στα «Κεφάλια Παραινετικά».
Πρώτα απ’ όλα ο πατριάρχης ισχυρίζεται ότι ο Θεός αναβίβασε τον
αυτοκράτορα στον θρόνο ως αποτέλεσμα των αρετών του. Οφείλει, λοιπόν, ο
βασιλιάς να αποδειχτεί άξιος αποδέκτης του δώρου δείχνοντας με τις πράξεις του ότι
πράγματι ξεχωρίζει για το φρόνημά του. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να
καλλιεργήσει την αρετή του ώστε να παραμείνει ο αξιότερος και να μην καταστεί
κίβδηλη η αρχή του.371 Η ιδέα αυτή επαναλαμβάνεται και σε άλλο σημείο, όπου ο
χρεωστεῖν ἀεὶ ἐπὶ τοῖς καλοῖς ἐγρηγορέναι; αλλά και ό. π., 878- 880, ἐπαίνει δὲ μὴ λόγῳ μόνον, ἀλλὰ
δι’ ὧν αὐτός τε μάλιστα τὰ ὅμοια πράττοις καὶ δι’ ὧν τοὺς μιμητὰς τῶν λοιπῶν προκρίνων ἐντίμους
ἀποδεικνύοις·
368

Ό. π., 1.1081- 1082, Ἀρχικῆς ἀρετῆς καὶ τελείας μὴ μόνον τὸ πλῆθος αἰσχύνεσθαι πρὸς τὸ μὴ

ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ καὶ ἑαυτὸν πρὸ τοῦ πλήθους.
369

Ό. π., 1.1165- 1169, Περὶ ὧν ἂν εὖ πράξῃς, εἴτε ἐν τῷ οἰκείῳ βίῳ εἴτε ἐν τῷ κοινῷ τῆς πολιτείας, τῷ

θεῷ ἀνατιθέναι δικαίου τὴν αἰτίαν· οὕτω γὰρ μᾶλλόν τε αὐτὸν ἐπίκουρον ἕξεις καὶ θεοφιλὴς εἶναι
δόξεις καὶ κοῦφον σεαυτὸν καὶ ἀλαζονικὸν οὐκ ἐλέγξεις καὶ τοῦ φθόνου δείξεις περιτεθραυσμένας τὰς
ἀκίδας.
370

Ό. π., 1.540- 546, εἰ βούλει δέ, καὶ ἐν μὲν τοῖς ἄρχουσιν καὶ τῶν ἄλλων τῇ ἐξουσίᾳ προέχουσιν,

μάλιστα δὲ οἷς κατὰ πλειόνων τὸ κράτος, καὶ τὸ μικρὸν τῶν πταισμάτων εἰς μέγεθος αἴρεται καὶ
πανταχοῦ φέρεται καὶ πᾶσι γίνεται περιβόητον· ἐν δὲ τοῖς ἀρχομένοις καὶ ταπεινοτέροις πολλὰ τῶν
παραπλησίως διαμαρτηθέντων οὐδ’ ὅτι ἐπράχθη συνεγνώσθησαν, ἀλλ’ ἐναπεκρύβη καὶ ἔλαθεν,
τῇ σμικρότητι καὶ εὐτελείᾳ συναποσβεσθέντα τοῦ ἁμαρτήσαντος.
371

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 10. 124- 126, ’Έλαβες ἐκ θεοῦ
βασιλείαν· φύλαξον αὐτὴν ὡς παρακαταθήκην ἄσυλον, μὴ φαῦλος ὀφθῇς τοῦ δεδωρημένου σοι φύλαξ·
μηδὲν ἀγενὲς μηδὲ ἀνάξιον αὐτῆς διαπράξῃ. ἀλλ’ ὥσπερ βασιλεύειν τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων
προεκρίθης κατὰ τὴν ἀξίαν, οὕτω προτερεύειν τῶν ὑπὸ χεῖρα πάντων σπεῦδε κατὰ τὴν ἀρετὴν. ἡ γὰρ
ἀρετὴ κρείττων ἐστὶ παντὸς ἀξιώματος. εἰ οὖν κατὰ μὲν τὸ ἀξίωμα κυριεύεις ἁπάντων, κατὰ δὲ τὴν
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Φώτιος υποστηρίζει ότι ο αυτοκράτορας τη βασιλική εξουσία την δέχτηκε μέσω του
πατέρα του από τον Θεό.372
Η ιδέα που διατυπώνεται εδώ δεν είναι, βέβαια, νέα. Η αντίληψη ότι η
εξουσία δίνεται από τον Θεό στον αυτοκράτορα ένεκα της αρετής και της αξίας του
υπάρχει διάχυτη στα έργα της βυζαντινής γραμματείας. Ωστόσο οι υμνητές της
μακεδονικής δυναστείας προέβαλλαν με έμφαση αυτή την ιδέα προκειμένου να
δικαιολογήσουν τον τρόπο που ανήλθε στο αξίωμα του αυτοκράτορα ο Βασίλειος Α΄,
αφού πρώτα δολοφόνησε τον Μιχαήλ Γ΄.373
Η σκέψη ότι ο αυτοκράτορας πρέπει να αποτελεί πρότυπο προς μίμηση
συναντάται σε πολλά σημεία στο έργο του πατριάρχη. Ο Φώτιος, λοιπόν, υποστηρίζει
ότι ο βασιλιάς θα πρέπει να διατηρεί αγνό το σώμα αλλά και τις σκέψεις του. Αν ο
αυτοκράτορας δεν είναι αγνός τότε οι υπήκοοί του, βλέποντάς τον να πράττει κατ’
αυτόν τον τρόπο, θα κάνουν και εκείνοι τα ανάλογα, γιατί εκείνοι μιμούνται τις
πράξεις του βασιλιά. Έτσι, αν οι πράξεις του δεν είναι καλές, θα είναι υπαίτιος για τα
ατοπήματα και των υπηκόων του. Αν, όμως, εξασκήσει την αρετή του και είναι
αγνός, θα καταστήσει τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπηκόους του αντάξιους του
Θεού.374
Επιπλέον, προκειμένου να είναι άμεμπτη η βασιλεία, θα πρέπει ο
αυτοκράτορας να μην κάνει όσα επικρίνει στους άλλους. Ο πατριάρχης
ἀρετὴν ὑπό τινων κυριεύῃ, κατὰ μὲν τὸ ἔλαττον εἶ βασιλεύς, κατὰ δὲ τὸ κρεῖττον ἀληθῶς οὐκ εἶ
βασιλεύς, ἀλλ’ ὑφ’ ἑτέρων βασιλευόμενος. μὴ οὖν νόθος γίνου δεσπότης ἐν τῷ ὑφ’ ἑτέρων κρατεῖσθαι,
ἀλλὰ βασίλευε ἀληθῶς ἐν τῷ πάντων κρατεῖν, κατὰ τὸ μέρος τῆς ἀρετῆς.
372

Ό. π., 20. 144, Στέφανον ἐκ θεοῦ διὰ τῆς ἐμῆς ἐδέξω χειρός· ἄμειψαι, τῷ δεδωκότι τὸ ἀντάξιον

δῶρον.
373

Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου

(398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005.σελ 83, υποσημ. 201.
374

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 19. 142, Ἁγνὸν σεαυτὸν συντήρει μὴ
μόνον τὸ σῶμα ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν διάνοιαν. ὥσπερ γὰρ ὁ διεφθαρμένος βίος χωρίζει θεοῦ, οὕτως ἐν
ἁγνείᾳ ζωὴ οἰκειοῖ πρὸς θεόν. ἔστω οὖν τὸ φῶς σου λάμπον ἐνώπιον τῶν ὑπὸ χεῖρα καὶ ἀγαθὴ γενοῦ
τοῖς ὑπηκόοις εἰκών· εἰ γὰρ αὐτὸς τὴν ἁγνείαν οὐ τιμήσεις, ποίῳ προσώπῳ τοὺς ὑπὸ σὲ ταύτην ἔχειν
νουθετήσεις; ἃ γὰρ ἄν σε πράττοντα ὁρῶσι, τὰ αὐτὰ καὶ αὐτοὶ πράττειν συνενεχθῶσι. πέφυκε γὰρ πρὸς
τὰς ἀρχὰς συμμεταβάλλεσθαι τὸ ὑπήκοον. ὥσπερ οὖν, εἰ μή καλῶς βιοῦν προαιρῇ, τῆς τῶν ὑπηκόων
βλάβης αἴτιος ὑπάρξεις, οὕτω τὴν ἁγνείαν μετὰ τῶν ἄλλων ἀρετῶν ἐξασκῶν πρόξενος· σωτηρίας τοῦ
παντός σου λαοῦ γενήσῃ καὶ μέγαν σεαυτῷ τὸν μισθὸν ἐντεῦθεν περιποιήσῃ τῷ μὴ μόνον σεαυτὸν
ἄξιον θεοῦ ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπὸ χεῖρα γενέσθαι παρασκευάζειν.
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επαναλαμβάνει για άλλη μία φορά ότι προκειμένου ο βασιλιάς να αποτελέσει
παράδειγμα προς μίμηση για τους υπηκόους του ώστε αυτοί να πράττουν τα ορθά,
οφείλει να αποφύγει τις μομφές αλλά και τα ατοπήματα.375 Ομοίως, η τήρηση των
νόμων από τον ίδιο θα θέσει το παράδειγμα για τους υπηκόους του για να κάνουν το
ίδιο.376
Η ευσέβεια είναι ακόμα μια αρετή που ζητάει ο Φώτιος εμφατικά από τον
αυτοκράτορα να κατέχει. Για τον συντάκτη των «Κεφαλαίων Παραινετικών» η
ευσέβεια πρέπει να είναι το θεμέλιο της ζωής του πρίγκιπα.377 Η πίστη αυτή είναι
ιερή παρακαταθήκη, υποστηρίζει.378
Ενδιαφέροντες είναι, όμως, και οι παραλληλισμοί που κάνει ο συντάκτης των
«Κεφαλαίων Παραινετικών» για να τονίσει στον πρίγκιπα ότι πρέπει να είναι
ευσεβής. Αφενός μεν σημειώνει ότι όπως οφείλουμε να σεβόμαστε και να τιμάμε
τους γονείς που χάρισαν πρόσκαιρα τη ζωή στα παιδιά τους, έτσι πρέπει αν
σεβόμαστε και τους πνευματικούς μας γονείς που μας χαρίζουν την αιώνια ζωή.379
Αφετέρου, ο πατριάρχης προτρέπει τον Λέοντα να τιμά τους ιερείς, γιατί αυτοί
μεσιτεύουν στον Θεό και όπως ο βασιλιάς απαιτεί να αποδίδονται τιμές στους
αξιωματούχους του, γιατί έτσι αποδίδονται τιμές προς εκείνον, έτσι και οι τιμές προς
375

Ό. π., 21. 146- 148, Ἵνα σου τὴν βασιλείαν ἄμεμπτον διαφυλάξῃς, ἅπερ ἂν ἑτέροις πράττουσιν

ἐπιτιμήσῃς, ταῦτα πράττειν αὐτὸς μὴ ἐπιχειρήσῃς· δεινὸν γάρ πως τὸ ὑπήκοον τὰς τῶν ἀρχόντων
πράξεις λογοθετεῖν· εἰ γὰρ τοῦτο φυλάξεις, δύο ταῦτα τὰ μέγιστα κατορθώσεις καὶ σεαυτὸν
ἀνέγκλητον παντὸς μώμου διατηρήσεις καὶ τοὺς ὑπὸ χεῖρα διδάξεις καὶ σιωπῶν καὶ λαλῶν πᾶσαν
ἀσκεῖν ἀρετήν. εἰ γὰρ ἐνάντια, ὧν λέγεις, πράττεις, ἕξεις σου κατήγορον τὴν συνείδησιν· εἰ δὲ λέγων
ἀγαθά τὰ ὅμοια πράττεις, ἕξεις τοὺς λογοθετοῦντάς σου τὸν βίον ὁμοῦ καὶ μάρτυρας καὶ μιμητὰς τῆς
σῆς καλοκἀγαθίας ἀπαραγράπτους.
376

Ό. π., 32. 170, Νόμον ἄγραφον τὸν σεαυτοῦ τρόπον τοῖς ὑπηκόοις παρέξεις καὶ τὴν μνήμην

ἄληστον τῆς σῆς βασιλείας διατηρήσεις, ἐὰν καὶ αὐτὸς τοῖς καλῶς κειμένοις νόμοις τῶν πρὸ σοῦ
βασιλέων ἀκολουθήσῃς καὶ τούτους ἀπαραβάτους πολιτεύεσθαι διατηρήσῃς· ἃ γὰρ τοὺς ὑπὸ χεῖρα
φυλάττειν ἀναγκάσεις, ταῦτα πολλῷ μᾶλλον τηρεῖν σεαυτῷ τὴν ἀνάγκην ἐπίθες, εἰ γὰρ αὐτὸς τῶν πρὸ
σοῦ τοῖς νόμοις οὐ πολιτεύσῃ, οὐδὲ τοῖς σοῖς ἕτεροι θεσπίσμασιν ἕψονται.
377

Ό .π., 2. 104, Ἀρχὴν τοῦ βίου παντὸς καὶ θεμέλιον ἀσφαλῆ κτῆσαι τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν

εἰλικρινῆ.
378

Ό. π., 2. 108, αὕτη τῶν ἀρετῶν ἁπασῶν ἡ τελείωσις. ταύτην οὖν ἔχε παρακαταθήκην ἄσυλον, ἥ σοι

γέγονε τροφὸς ἀπὸ σπαργάνων αὐτῶν.
379

Ό. π., 3. 110, εἰ γὰρ τοὺς σαρκικούς σου γονεῖς ὀφείλεις αἰδεῖσθαι καὶ τιμᾶν, πολλῷ πλέον τοὺς ἐν

πνεύματί σε θεοῦ γεγεννηκότας ὑπερτιμᾶν· ἐκεῖνοι μὲν γὰρ πρόσκαιρον τὴν ζωὴν τοῖς τέκνοις
χαρίζονται· αὕτη δὲ τὴν αἰώνιον ζωὴν διὰ τῆς ἀναγεννήσεως προξενεῖ.

92

τους ιερείς έχουν ως αποδέκτη το Θεό, ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να
εξοργιστεί.380 Υπενθυμίζει ακόμα ότι οι καλές πράξεις θα ανταμειφθούν από το Θεό,
ενώ οι κακές θα τιμωρηθούν.381
Με τις επισημάνσεις αυτές βλέπουμε να ξεδιπλώνεται το πολιτικό πρόγραμμα
του Φωτίου μπροστά μας. Ο πατριάρχης ξεχωρίζει δύο ηγεσίες, μία πνευματική και
μία κοσμική και όχι μόνο δεν υποτάσσει την πρώτη στη δεύτερη, αλλά αντίθετα
επικαλούμενος τη σχέση των ιερέων με τα θεία δίνει στην πνευματική αρχή το
προβάδισμα.
Συνεχίζοντας τις παραινέσεις του, ο συντάκτης του βασιλικού ανδριάντα
υποστηρίζει ότι η βασιλική εξουσία θα πρέπει να κοσμηθεί με αρετές όπως η
εγκράτεια, η σωφροσύνη, η δικαιοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Μόνον όταν ο
μονάρχης έχει επιτύχει σε αυτά μπορεί να θεωρηθεί ότι βασιλεύει πραγματικά,
διατείνεται.382
Ο Φώτιος προτρέπει ακόμα τον βασιλιά να δρα με κριτήριο τι θεωρεί σωστό η
συνείδησή του και να μην κάνει ό,τι δε θα ήθελε να πάθει και ο ίδιος. Επιπλέον,
υπενθυμίζει, ο ηγεμόνας θα πρέπει να έχει κατά νου και τον παντόπτη Θεό, ο οποίος
γνωρίζει τις σκέψεις και τις πράξεις των ανθρώπων, ακόμα και όταν κανείς άλλος δεν
είναι παρών. Θα πρέπει, λοιπόν, οι πράξεις του βασιλιά να έχουν ως κριτήριο και τη
δική Του παρουσία.383
380

Ό .π., 3. 110- 112, καὶ τοὺς ἱερεῖς αἰδοῦ οἷα πατέρας πνευματικοὺς καὶ μεσίτας ἡμῶν πρὸς θεόν. ἡ

γὰρ τῶν ἱερέων τιμὴ εἰς θεὸν ἀναφέρεται. ὥσπερ γὰρ διὰ σὲ τοὺς σοὺς ὑπηρέτας τιμᾶν δίκαιον, οὕτω
καὶ διὰ θεὸν τοὺς αὐτοὺς ἱερεῖς τιμᾶν ὅσιον· καὶ ὥσπερ ἡ εἰς αὐτοὺς τιμὴ ἐπὶ τὸν θεὸν ἀναβαίνει. οὕτω
καὶ ἡ εἰς αὐτοὺς ἀτιμία πολλῷ πλέον τὸν θεὸν ὀργίζει.
381

Ό .π., 4. 114, … κρίσιν δικαίαν τῶν ἑκάστῳ βεβιωμένων ἀνάμενε, οὐδὲν γὰρ κακὸν ἀτιμώρητον τὴν

θείαν διαφεύξεται δίκην, οὐδέ γε καλὸν ἀστεφάνωτον διαλάθοι. μήτε οὖν τὰ τῶν ἀγαθῶν γέρα λογίζου
θνητὰ μήτε μὴν τὰς τῶν φαύλων κολάσεις τέλος δέξασθαί ποτε. ἀμφότερα γὰρ αἰωνίαν ἔχει τὴν
διαμονὴν καὶ ἐν ἀμφοτέροις ἔσται τὸ ἀτελεύτητον.
382

Ό. π., 63. 230- 232, Ἴσθι, τέκνον ἐμόν, ὡς τότε σε βασιλέα κατ’ ἀληθὲς ὁρίσονται, ὅταν μὴ μόνον

τῶν ὑπηκόων κρατῇς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἡδονῶν ἁπασῶν ἐπικρατῇς. ἔστι γάρ σοι στέφανος τῆς βασιλείας
σύμβολοιν ἀλλ’ ἔστω καὶ δικαιοσύνη τῷ πράγματι σύνδρομος. πορφύρα δέ σε κοσμήσει, ἐὰν ἡ
σωφροσύνη ταύτῃ συνεπανθήσῃ. καὶ τῶν ποδῶν σε τὸ ἐρυθρὸν τιμήσει ὑπόδημα, ἐὰν ἐν αὐτοῖς τὴν
φλόγα τοῦ τύφου καταπατήσῃς. ἐκεῖνα μὲν γὰρ πρόσκαιρόν σοι τὴν βασιλείαν χαρακτηρίζει· ταῦτα δὲ
καὶ τῆς αἰωνίου κολάσεως ῥύεται καὶ τὴν ἀθάνατόν σοι προξενεῖ βασιλείαν.
383

Ό. π., 42. 188-190, Ἐὰν νόμον σεαυτοῦ τὴν συνείδησιν ἔχῃς καί, ἅπερ αὐτὸς παθεῖν οὐκ ἐθέλεις,

οὐδὲ ἑτέρους παθεῖν ἐπιτρέψῃς, οὐδέποτε μέμψιν ἁμαρτίας ὑποστήσῃ. εἰ δὲ καὶ τόν θεὸν ἐν πάσῃ σου
πράξει ἐπόπτην καὶ ἐξεταστήν, ὥσπερ ἔστιν, ἀναλογίσῃ, οὔτε φανερῶς ποτε οὔτε κρυπτῶς ἁμαρτήσεις.
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Ο αυτοκράτορας οφείλει, ακόμα, να επιδιώκει να σκέφτεται ως θνητός για τα
επίγεια, αλλά για τα σχετικά με την ψυχή θα πρέπει να συλλογίζεται σαν αθάνατος,
γιατί ακόμα και αν κατορθώσει να κατακτήσει ολόκληρη τη γη, μετά το θάνατο θα
έχει κερδίσει μόνο τρεις πήχεις γης. Ο πραγματικός σκοπός της επίγειας εξουσίας,
σύμφωνα με τον Φώτιο, είναι η επιδίωξη της αιώνιας βασιλείας.384
Σημασία, λοιπόν, σύμφωνα με τον Βυζαντινό λόγιο, δεν έχουν οι αθλητικοί
αγώνες αλλά η ενάρετη συμπεριφορά. Το σώμα μπορεί να είναι θνητό αλλά η ψυχή
αθάνατη. Θα κερδίσει ο νουθετούμενος την αθανασία μέσω της καλής μνήμης που θα
αφήσει πίσω του. Προκειμένου να το πετύχει αυτό θα πρέπει να λέει καλά πράγματα,
και, κυρίως, να επιβεβαιώνει τα λόγια του αυτά με πράξεις.385
Στη συνέχεια, ο πατριάρχης προτρέπει τον Λέοντα να σκεφτεί καλά πριν
πάρει κάποια απόφαση γιατί η απερισκεψία οδηγεί σε λάθη. Θα πρέπει, λοιπόν, να
σκέφτεται από πριν τα αποτελέσματα των πράξεών του γιατί τη σκέψη μπορεί να την
ακολουθήσει και δεύτερη σκέψη ενώ μετά την πράξη δεν έχει αξία η σκέψη.386
Ομοίως, σε άλλο σημείο του κατόπτρου του, υποστηρίζει ότι ο βασιλιάς θα
πρέπει να σκέφτεται καλά πριν μιλήσει και να μη βιάζεται να πάρει θέση, ούτως ώστε

κἂν γὰρ ἑτέρους λανθάνειν δόξῃς, ἅπερ ἐν κρυφῇ πράξεις, ἀλλ’ οὖν γε σεαυτῷ συνειδήσεις καὶ θεὸν
τὸν ἔφορον καὶ αὐτῶν τῶν τῆς ψυχῆς ταμείων ἐπαισχυνθήσῃ.
384

Ό. π., 45. 196-198, Θνητὸς ὑπάρχεις τῷ σώματι, ἀθάνατος δὲ διαμένεις τῷ πνεύματι· φρόνει οὖν

θνητὰ τῇ σαρκί, φρόνει δὲ ἀθάνατα τῇ ψυχῇ, περιβάλλῃ κόσμον τῷ σώματι θνητὸν τῷ θνητῷ·
περιβαλοῦ καὶ ὄλβον τῇ ψυχῇ ἀθάνατον ὡς ἀθανάτῳ. κἄν γὰρ ἐπὶ θρόνου ὑψωθῇς, ἀλλ’ οὖν μετὰ
χρόνον καταβήσῃ· καὶ εἰ τῆς γῆς ἁπάσης κρατῆσαι φιλονεικήσεις, ἀλλ’ οὐ πλέον τριπήχεως γῆς μετὰ
θάνατον κερδήσεις, ἐπιμελοῦ οὖν τῆς θνητῆς βασιλείας ὡς θνητός· περιποιοῦ δὲ καὶ κτῶ τὴν ἀθάνατον
βασιλείαν διὰ τῆς τῶν ἀρετῶν κτήσεως ὡς ἀθάνατος· διὰ τοῦτο γὰρ τῆς θνητῆς ἠξιώθης ἐξουσίας, ἵνα
δι’ αὐτῆς ἐμπορεύσῃ τὴν ἀθάνατον δεσποτείαν,
385

Ό. π., 49. 204- 206, Νεότητα κόσμησον μὴ τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν, ἀλλὰ τοῖς ἐναρέτοις τρόποις·

μηδὲ περιίδῃς σου τὴν φύσιν ἅμα πᾶσαν διαλυθῆναι· κἂν γὰρ σώματος ὑπάρχῃς θνητοῦ, ἀλλὰ καὶ
ψυχῆς ἔλαχες ἀθανάτου· πειρῶ οὖν διὰ τῆς ἀγαθῆς μνήμης κτήσασθαι τὸ ἀθάνατον. μνήμην δὲ
καταλίπῃς ἀγαθήν, ἐὰν καὶ αὐτὸς τοὺς ἀγαθὴν καταλιπόντας μνήμην ζηλοῖς, ἵνα καλὰ μὲν
ἐμμελετήσῃς λέγειν, τὰ ὅμοια δὲ συνεθισθῇς πράττειν, καί, ἃ φρονεῖν ἐπιτηδεύσῃς διὰ τῶν λόγων,
ταῦτα ποιεῖν ἐπιμελήσῃ διὰ τῶν ἔργων.
386

Ό. π., 18. 138- 140, Βουλῆς ἀρίστης οὐδὲν ἀσφαλέστερον καὶ πράξεως ἀπροβουλεύτου οὐδὲν

σφαλερώτερον. ἵνα οὖν μετὰ ἀσφαλείας πράττῃς ἃ βούλει, αἱροῦ προβουλεύεσθαι, ἃ πράττεις. μετὰ
μὲν γὰρ τὸ πρᾶξαι οὐκ ἔνι βουλεύσασθαι· μετὰ δὲ τὸ βουλεύσασθαι δυνατόν σοι μεταβουλεύσασθαι.
ὅρα οὖν ἑκάστου πράγματος τὸ τέλος καὶ οὕτως τῆς πράξεως ἀπάρχου.
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να μη βρεθεί ποτέ σε κατάσταση να αντιφάσκει με τον εαυτό του. 387 Η ίδια
ουσιαστικά νουθεσία επαναλαμβάνεται και στη συνέχεια, όπου ο Φώτιος
συμβουλεύει τον βασιλιά να συγκεντρώνει πρώτα προσεκτικά πληροφορίες και να
σκέφτεται δύο φορές πριν μιλήσει για να μην υπάρχει ο φόβος να πέσει σε κάποια
αντίφαση. Μάλιστα τώρα ο Φώτιος προσθέτει ότι ο μονάρχης θα πρέπει να παίρνει
θέση μόνο όταν είναι απαραίτητο ή όταν γνωρίζει ένα θέμα σε βάθος, αλλιώς θα είναι
καλύτερο να σιωπά.388
Ο βασιλιάς, ο οποίος με την ευκαιρία τονίζεται από τον Φώτιο ότι είναι ο
ανώτερος άνθρωπος πάνω στη γη, θα πρέπει να εξετάζει τα πάντα και να μην του
ξεφεύγει τίποτα. Όπως ακριβώς ο Θεός μεριμνά για τα πάντα στον ουρανό, έτσι και ο
βασιλιάς θα πρέπει να ασχολείται ακόμα και με το πιο μικρό ζήτημα στη γη. Και αυτό
γιατί από όσα πράγματα ο βασιλιάς επιμελείται προκύπτει μεγάλο όφελος, ενώ
αντίθετα όσα του ξεφεύγουν μπορεί να προκαλέσουν συμφορές. Ακόμα και το πιο
μικρό πράγμα δεν θα πρέπει να λανθάνει, λοιπόν, της προσοχής του μονάρχη.389
Η αγάπη για την αλήθεια και η αποφυγή του ψεύδους είναι μία επιπλέον
αρετή που πρέπει να διαθέτει ο ηγεμόνας. Η ειλικρίνεια του βασιλιά μπορεί να τον

387

Ό. π., 31. 168- 170, Ὥσπερ τὸ ἑαυτῷ συμφωνεῖν ἔμφρονα καὶ ἐπαινετὸν τὸν ἄνδροι χαρακτηρίζει,

οὕτως τὸ τοῖς οἰκείοις διαμάχεσθαι καὶ λόγοις καὶ πράγμασι ψεκτόν τι χρηματίζει καὶ ἀγεννὲς καὶ οὐκ
ἀγαθῆς ὑπολήψεώς ἐστιν ἐγγύς. ἅπερ οὖν ἢ πράττειν ἢ λέγειν βούλει, μηδέποτε ἀπερισκέπτως
προβάλλῃ· καὶ οὐδαμοῦ σεαυτῷ διαμαχόμενος φωραθῇς· ῥίζα μὲν γὰρ τοῦ τοιούτου πάθους ἡ ἀβουλία·
εἰ δὲ μετὰ βουλῆς ἅπαντα πράττεις τὴν ῥίζαν προεκτεμών, οὐδέποτε σεαυτῷ μαχόμενος εὑρεθῇς,
388

Ό. π., 36. 178, Νουνεχὴς ἔσο καὶ φρόνιμος ἐν τῷ τὸ ἑκάστου ἦθος ἀναμανθάνειν· καὶ τῶν μὲ

σπουδαίων τὰς γνώμας ἀποδέχεσθαι, τῶν δὲ φαύλων ἀποστρέφεσθαι. ἀλλὰ καί, ὅπερ ἂν μέλλῃς ἐρεῖν,
προεπισκόπει τῇ γνώμῃ, ἵνα μὴ ἡ γλῶσσα προτρέχουσα τοῦ λογισμοῦ ἀτάκτως βαίνειν ὀνειδισθῇ.
σκοπήσας μὲν γὰρ ἐν συλλόγῳ κύριος εἶ πρὸ τοῦ τι εἰπεῖν, ὧν μέλλεις εἰπεῖν, εἴ που καὶ μετὰ τὴν
προτέραν γνώμην ἡ δευτέρα κρείττων ἀναφανῇ· λαλήσας δὲ ἅπαξ οὐ δυνήσῃ τοῦ λαληθέντος ἐναντία
προσεπειπεῖν, εἴ γε μώμου χωρὶς τὰς ὁμιλίας ποιεῖσθαι, ποθεῖς. λέγειν δὲ ἀναγκαῖον ἢ περὶ ὧν ἀκριβῶς
γινώσκεις ἢ περὶ ὧν ὁ καιρὸς ἀπαιτεῖ ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ἅπασι κρείττων τοῦ λέγειν ἡ σιωπή.
389

Ό. π., 39. 182- 186, Ταύτην σεαυτῷ τὴν ἀνάγκην ἐπίθες τὸ πάντα μὲν ἐθέλειν ἐφορᾶν, μηδὲν δὲ

καταδέχεσθαι παρορᾶν· σεαυτῷ δέ φημι, ἐπεὶ βασιλεὺς ὑπάρχων οὐδένα ἔχεις ἐπὶ γῆς ὑπέρ σε, ὃς
ἀναγκάσαι σε δύναται. ἀλλ’ εἰ καὶ πάντων βασιλεύεις τῶν ἐπὶ γῆς, ἀλλ’ ἔχεις καὶ αὐτὸς βασιλέα τὸν ἐν
οὐρανοῖς. εἴ γε οὖν ἐκείνῳ πάντων μέλει, ὡς θεῷ, οὕτω χρὴ καὶ σὲ μηδὲν παρορᾶν ὡς ὑπὸ θεῷ βασιλεῖ.
ὥσπερ γὰρ τὰ παρὰ σοῦ ἐπιμελῶς ὁρώμενά τε καὶ διοικούμενα μεγάλης ἀπολαύει τῆς ὠφελείας, οὕτω
καὶ τὰ παρορώμενα πρὸς μεγάλην κατολισθαίνει ἀπώλειαν. εἰ γὰρ καὶ ἐπὶ πάντων οὐ μικρὸν τὸ παρὰ
μικρόν, ἀλλ’ οὖν ἐπὶ βασιλεῖ τὸ σοφὸν τοῦτο μᾶλλον ἁρμόσειε.
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καταστήσει λαοφιλή. Αντίθετα η έλλειψη ειλικρίνειας από μέρους του θα επισύρει
και το μίσος των υπηκόων.390
Μεγάλο μέρος του κατόπτρου ηγεμόνος αφιερώνεται από τον συντάκτη του
για τη διερεύνηση των ζητημάτων που άπτονται του σωματικού κάλλους. Ο
νουθετούμενος των «Κεφαλαίων Παραινετικών» πληροφορούμαστε ότι πρέπει να
επιδιώκει την κατάκτηση της αρετής. Η ομορφιά είναι παροδική και μπορεί να χαθεί
από το γήρας ή από ασθένεια, ο πλούτος φέρνει ραθυμία και επιθυμία ηδονών, η
σωματική ρώμη φέρνει νίκες αλλά παραγκωνίζει την επιδίωξη της αρετής. Η αρετή,
όμως, είναι η προτιμότερη όλων γιατί είναι η μόνη που μπορεί να βοηθήσει τον
άνθρωπο να κατακτήσει ό,τι φαίνεται ανέφικτο, υποστηρίζει ο Φώτιος.391
Το σωματικό κάλλος θα μπει στη συνέχεια εκ νέου στο στόχαστρο του
συντάκτη του κειμένου. Το σώμα έχει φτιαχτεί με λίγο χώμα και πάλι χώμα θα γίνει,
διατείνεται.392 Δεν αξίζει, λοιπόν, ούτε να αποζητούμε την ομορφιά, ούτε να
δυσανασχετούμε με την ασχήμια. Ο πρίγκιπας θα πρέπει να κοιτάει το κάλλος της
ψυχής και του πνεύματος, τα οποία είναι αθάνατα. 393
Ο βασιλιάς, λοιπόν, δε χρειάζεται να επιδιώκει να αποκτήσει σωματική
ομορφιά αλλά ψυχική, αφού σκοπός του είναι να ευχαριστήσει τον Θεό. Έτσι, θα

390

Ό. π., 29. 166, Ἀληθῆ λόγον περὶ πλεῖστου ποιοῦ καὶ αὐτὸς ἔχειν καὶ ἑτέρους τοὺς ἔχοντας

οἰκειοῦσθαι. οὕτω γὰρ βέβαιός τε εἶναι δόξεις πρὸς ἅπαντά σου τὰ λεγόμενα τά τε πραττόμενα καὶ
βεβαίαν καὶ ἀνύποπτον τὴν εἰς σὲ φιλίαν τῶν ὑπηκόων διαφυλάξεις· εἰ γὰρ ψεύδεσι λόγοις χρῆσθαι
ὑποπτευθείης, κἂν βασιλεύειν κατηξιώθης, ἀλλ’ ἀνάξια τῆς τοιαύτης ἀξίας διαπραττόμενος ἐλεγχθῆς
καὶ περιδεεῖς τοὺς ὑπὸ χεῖρα καὶ τεταραγμένους σοι πάντοτε εἶναι παρασκευάσεις· ὅσον γὰρ ὁ τῆς
ἀληθείας λόγος τὸν κεκτημένον ἄνδρα ποθητὸν ἀπεργάζεται, τοσοῦτον ὁ ψευδῆς τε καὶ ὕφαλος τὸν
ἐπιτηδεύοντα μισεῖσθαι παρασκευάζει.
391

Ό. π., 8. 118- 120, Οὐχ οὕτως τὰ τοῦ κόσμου πάντα τερπνὰ ὡς ὁ τῆς ἀρετῆς πλοῦτος τὸν βασιλέα

κοσμεῖ, τὸ μὲν γὰρ κάλλος καὶ ἡ εὐπρέπεια ἢ νόσῳ ἢ χρόνῳ μαραίνεται· πλοῦτος δὲ ῥᾳθυμίας καὶ
ἡδονῶν ὑπάρχει πατήρ· ῥώμη δὲ τὰ μὲν σώματα ταῖς νίκαις κοσμεῖ, ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις
ἐπισκοτεῖ· ἡ δὲ κτῆσις τῆς ἀρετῆς, οἷς ἂν προσγένηται, καὶ πλούτου καὶ εὐγενείας χρησιμωτέρα ἐστὶ
καὶ ἅπερ, πολλάκις ἄλλοις ἀδύνατα δοκεῖ, αὕτη ταῦτα σὺν θεῷ δυνατὰ παριστᾷ.
392

Ό. π., 9. 120, Σώματος εὐμορφία μή σου κατακρατήσῃ, ὅτι χώματος ὀλίγου ἄξιον τὸ τοιοῦτον.

σῶμα γὰρ μετ’ ὀλίγον χῶμα πάλιν ὀλίγον.
393

Ό. π., 9. 120- 122, μήτε κάλλει ἀγρευθῇς μήτε δυσμορφίαν ἐξουθενήσῃς, ἀλλ’ ὅρα τὸ κάλλος τὸ τῆς

ψυχῆς
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πρέπει να επιδιώκει να είναι αρεστός σε αυτόν φυλάσσοντας αμόλυντη τη
σωφροσύνη και την καλοσύνη του.394
Πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι ο Φώτιος δεν διατυπώνει μια αντίληψη η
οποία είναι αποδεκτή από όλους. Ο Μιχαήλ Ψελλός, για παράδειγμα, απηχώντας
πλατωνικές ιδέες, θεωρεί ότι το σωματικό κάλλος αντικατοπτρίζει την ωραιότητα της
ψυχής.395 Και αν και ο Μιχαήλ Ψελλός, όπως είπαμε, είναι επηρεασμένος από τις
πλατωνικές διδαχές, παρόμοιες απόψεις βρίσκουμε και στον Γρηγόριο Νύσσης.396
Αυτό μας κάνει να αναρωτηθούμε για τα κίνητρα της διατύπωσης αυτής του Φωτίου.
Άραγε να πρόκειται για μια τυπική παραίνεση του συγγραφέα, που θυμίζει τις
διδαχές του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος υποστηρίζει ότι το σωματικό κάλλος είναι
εφήμερο και επομένως θα πρέπει να αποζητούμε την ομορφιά της ψυχής; Κατά τη
γνώμη μας εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε μια πιο σύνθετη εξήγηση.
Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι αναφορές του Φωτίου σχετίζονται με την
φημολογούμενη ασχήμια του Λέοντα ΣΤ΄ και ότι ο δάσκαλός του θέλει απλά να κάνει
τον αποδέκτη του κατόπτρου να νιώσει καλύτερα.397 Αυτό θα ταίριαζε με τις
παραινέσεις του Φωτίου προς τον νουθετούμενό του, να μην ενδιαφέρεται για το
σωματικό, αλλά να επιδιώκει το ψυχικό κάλλος, γεγονός που μας κάνει να
394

Ό. π., 53. 210- 212, Ὡραιότης σώματος ἄξιον τὸν κεκτημένον ἐποίησε παρίστασθαι τῷ ἐπιγείῳ

βασιλεῖ· ὡραιότης δὲ ψυχῆς ἀγαπητὸν ἐργάζεται ἄνθρωπον τῷ ἐπουρανίῳ βασιλεῖ, ἀλλ’ ἡ μὲν
πρόσκαιρον ἔχει τὴν τῶν ἀξιωμάτων ἀπόλαυσιν, ἡ δὲ αἰωνίαν εὑρίσκει τὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ
δεσπότην οἰκείωσιν. ἀλλ’ αὐτὸς μὲν οὐκ ἔχεις ἕτερον ὑπὲρ σέ, ᾧ τῷ κάλλει τοῦ σώματος ἀρέσεις, ἀλλ’
ἔχεις θεόν, ὃς οὐ κάλλος σώματος ἐκζητεῖ, ἀλλὰ ψυχῆς εὐγένειαν ἐπιζητεῖ· τούτῳ οὖν ἀρέσκειν σπεῦδε
διὰ παντὸς τὴν αὐτοῦ εἰκόνα ἐν σεαυτῷ καθαρὰν καὶ ἀμόλυντον διαφυλάττων διὰ τῆς σωφροσύνης καὶ
ἀγαθότητος.
395

Dennis G.T., Michaelis Pselli orationes panegyricae, Στουτγκάρδη 1994, 1.41- 44, ἐρεῖ τι καὶ περὶ

τοῦ κάλλους καὶ τῆς ἐπ’ αὐτῷ ἀγλαΐας· ἐφάψεταί σου καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ νοῦ πηγῶν καὶ τῶν ἀπὸ τῆς
γλώττης ῥευμάτων· ἐπεντρυφήσει σου καὶ τῷ ἤθει καὶ τῷ εὐαρμόστῳ τοῦ σώματος·
396

Spira A., Gregorii Nysseni opera, vol. 9.1, Λέιντεν 1967., 9.449.11- 9.450.1, ὅτε τὸ πρῶτον εἶδεν ἡ

σώφρων ἐκκλησία ἐκείνη τὸν ἄνδρα, εἶδε πρόσωπον ἀληθῶς ἐν εἰκόνι θεοῦ μεμορφωμένον, εἶδεν
ἀγάπην πηγάζουσαν, εἶδε χάριν περικεχυμένην τοῖς χείλεσιν, ταπεινοφροσύνης τὸν ἀκρότατον ὅρον,
μεθ’ ὃν οὐκ ἔστιν ἐπινοῆσαι τὸ πλέον· κατὰ τὸν Δαβὶδ τὴν πραότητα, κατὰ τὸν Σολομῶντα τὴν
σύνεσιν, κατὰ τὸν Μωϋσέα τὴν ἀγαθότητα, κατὰ τὸν Σαμουὴλ τὴν ἀκρίβειαν, κατὰ τὸν Ἰωσὴφ τὴν
σωφροσύνην, κατὰ τὸν Δανιὴλ τὴν σοφίαν, κατὰ τὸν μέγαν Ἠλίαν ἐν τῷ ζήλῳ τῆς πίστεως, κατὰ τὸν
ὑψηλὸν Ἰωάννην ἐν τῇ ἀφθορίᾳ τοῦ σώματος·
397

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, σελ 121 υποσημ. 12.
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υιοθετούμε την εξήγηση αυτή. Ο πατριάρχης, όμως, κατά τη γνώμη μας, προσπαθεί
να εξυπηρετήσει ακόμα ένα σκοπό.
Πράγματι, είναι πολύ πιθανό εδώ να έχουμε να κάνουμε και με μια νύξη του
Φωτίου για την ερωτική ζωή του Λέοντα. Αν λάβουμε ως terminus ante quem το έτος
883 για τη σύνταξη των «Κεφαλαίων Παραινετικών», τότε ο Λέοντας θα πρέπει να
ήταν τότε 17 ετών, ή λίγο νεότερος αν το κείμενο συντάχθηκε μερικά χρόνια πιο πριν,
σε μια ηλικία, δηλαδή, όπου τα ερωτικά πράγματα σαφώς τον απασχολούσαν.
Γνωρίζουμε, ακόμα, ότι ο πρίγκιπας ήταν ερωτευμένος με την πολύ γοητευτική Ζωή
Ζαούτζαινα. Όμως ανάμεσα στα έτη 881 και 883, μετά από πιέσεις που δέχτηκε από
τους γονείς του, ο πρίγκιπας παντρεύτηκε την αδιάφορη εμφανισιακά Θεοφανώ,
διατήρησε όμως εξωσυζυγικές σχέσεις και με τη Ζωή Ζαούτζαινα, γεγονός που δεν
άργησε να γίνει γνωστό στη βυζαντινή αυλή, και δύσκολα θα είχε διαφύγει της
προσοχής του Φωτίου. Μάλιστα, μετά το θάνατο της πρώτης συζύγου του, το έτος
893- 894, ο Λέοντας, ο οποίος στο μεταξύ είχε ανέβει στον βυζαντινό θρόνο,
νυμφεύτηκε την Ζωή, η οποία στο μεταξύ είχε χηρέψει από τον δικό της σύζυγο,
Θεόδωρο Γουζουνιάτη. Έχοντας υπόψιν μας αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, μαζί με την
παραίνεση η οποία εκφράζεται σε άλλο σημείο του κατόπτρου ηγεμόνος, και εμείς θα
εξετάσουμε στη συνέχεια, όπου ο πατριάρχης υποστηρίζει ότι αυτοκράτορας θα
πρέπει να αποφεύγει τα ηδονικά πάθη, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο Φώτιος
εδώ προτρέπει τον μαθητή του να αφοσιωθεί στον γάμο του εγκαταλείποντας την
εξωσυζυγική του σχέση.398
Επιστρέφοντας στην εξέταση των βασιλικών ανδριάντων, θα στρέψουμε την
προσοχή μας σε άλλο ένα κείμενο που ως αποδέκτη του είχε τον Λέοντα ΣΤ΄.
Η ευσέβεια αναδεικνύεται ως εξαιρετικά σημαντική αρετή και για τον
συντάκτη της «Ετέρας Παραινέσεως». Ο νουθετούμενος θα πρέπει να δοξάζει τον
Κύριο με όλη την ψυχή και την καρδιά του και να Τον δοξάζει ως δημιουργό των

398

Για τα στοιχεία που παραθέσαμε αλλά και για τους γάμους και την ερωτική ζωή του Λέοντα ΣΤ΄

βλ. [Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό
(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, σελ. 123- 125 υποσημ.. 14, Παΐδας
Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου (3981085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 210- 211 και υποσημ. 499
και Jenkins R., «Three Documents Concerning the “Tetragamy”», Dumbarton Oaks Papers 16 (1962),
σελ. 231- 241.
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πάντων. Έτσι θα καταστήσει τον Θεό βοηθό του και στα επίγεια και στα επέκεινα,
υποστηρίζει ο συντάκτης της.399
Ο άγνωστος σε εμάς συγγραφέας θα αναφερθεί τροχάδην, αφιερώνοντας μία
φράση για κάθε περίπτωση, στις αρετές τις οποίες θεωρεί ότι πρέπει να διαθέτει ο
βασιλιάς. Σύμφωνα με τα όσα γράφει, λοιπόν, ο ηγεμόνας οφείλει να ακούει στην
εκκλησία με ησυχία τον λόγο του Θεού.400 Ακόμα, θα πρέπει να αγαπάει την αλήθεια
και να αποστρέφεται το ψέμα,401 να αποφεύγει την οκνηρία και να παραμένει
απασχολημένος,402 να αγαπά την ειρήνη και να αποστρέφεται τα σκάνδαλα, 403 να
γίνει ένα με τη σύζυγό του αλλά να μη ρίξει ούτε βλέμμα σε άλλη γυναίκα, 404 αλλά
και να μην γίνει αλαζόνας και να μην επαίρεται.405
Η παραίνεση του συντάκτη της «Ετέρας Παραινέσεως» προς τον Λέοντα να
αγαπάει τη σύζυγό του και να αποστρέφει το βλέμμα του από τις άλλες γυναίκες, μαζί
με την συμβουλή του να αποφύγει τις ηδονές, που θα δούμε παρακάτω, θα μπορούσε
επίσης να είναι μια νύξη στην εξωσυζυγική σχέση του Λέοντα. Η χρονολόγηση αυτού
του έργου στα 886 κάνει περισσότερο πιθανή αυτή την ερμηνεία.
Ο Κεκαυμένος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι ο βασιλιάς πρέπει να
είναι «τύπος καὶ ὑπογραµµός» για όλους επειδή όλοι τον μιμούνται. Αν η
συμπεριφορά του είναι καλή, όλοι θα προσπαθούν να ακολουθήσουν το παράδειγμά
του, αν όμως είναι κακή, τότε αυτή θα αποτελέσει αρνητικό πρότυπο.406 Ο
399

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 2. 246, Ἀρχὴ γὰρ σοφίας φόβος Κυρίου·
σύνεσις· δὲ ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν. Ἀγάπα τοίνυν τὸν Κύριον ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας σου
καὶ αὐτῷ λάτρευε καὶ αὐτὸν μόνον δόξαζε Δημιουργὸν οὐρανοῦ καὶ γῆς καὶ θαλάσσης, πάντων τε
ὁρατῶν καὶ ἀοράτων, ὃς καὶ γενήσεταί σοι βοηθὸς ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις τῆς προσκαίρου τῆσδε ζωῆς
σου καὶ ἐν αἰῶνι τῷ μέλλοντι.
400

Ό. π., 6. 252, Ἐν ἐκκλησίαις ἡσυχίαν ἅγε τῶν τοῦ θεοῦ λόγων ἀκούων καὶ πρὸς αὐτὸν ἐν ἀνέσει τὸν

νοῦν σου ποιούμενος.
401

Ό. π., 6. 252, Ἀλήθειαν ἀγάπα καὶ κτῆσαι ταύτην· ἀλήθεια γάρ ὁ Θεός· ψεῦδος δὲ μὴ γνωρίσῃς·

ψεύδους γὰρ πατὴρ ὁ διάβολος.
402

Ό. π., 6. 252- 254, ὅταν ἐκ τῶν συνεχουσῶν ἠρεμήσῃς φροντίδων, μὴ ἀργὸς μένε· ἀργία γὰρ νόσον

ψυχῆς τίκτει, καὶ σώματος.
403

Ό. π., 6.254, εἰρήνην ἀγάπα· σκάνδαλα ἀποστρέφου.

404

Ό. π., 6. 256, Γυναικὶ μέλος ἰδίᾳ γενοῦ, ἀλλοτρίᾳ δὲ μηδ’ ὀφθαλμῷ προσεγγίσῃς.

405

Ό. π., 7. 256, Τύφον καὶ κενοδοξίαν μὴ κτήσῃ·

406

Κεκαυμένος, Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 84.

263, Ὁ γὰρ βασιλεὺς τύπος καὶ ὑπογραµµός ἐστιν πᾶσι καὶ πάντες εἰς αὐτὸν ἀφορῶσι καὶ τὴν πολιτείαν αὐτοῦ
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Κεκαυμένος νουθετεί, λοιπόν, τον αυτοκράτορα να αποκτήσει τις τέσσερις αρετές:
την ψυχική ανδρεία, τη δικαιοσύνη, τη σωφροσύνη κι τη φρόνηση. Υπάρχει, βέβαια,
φρόνηση και ανδρεία που χρησιμοποιείται για καλό ή για κακό, υποστηρίζει ο
στρατιωτικός. Η σωφροσύνη, όμως, και η δικαιοσύνη μπορούν να είναι μόνο καλές.
Με την απόκτηση των τεσσάρων αυτών αρετών ο βασιλιάς μπορεί να ανυψωθεί από
τη γη στον ουρανό, να γίνει αποδέκτης επαίνων και ο Κύριος να τον βοηθήσει να
μακροημερεύσει, ενώ παράλληλα η δικαιοσύνη και η αλήθεια θα ανθούν στο
πρόσωπο και την καρδιά του.407
Οι τέσσερις αυτές αρετές δεν είναι επινόηση, βεβαίως, του Κεκαυμένου αλλά
ανάγονται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ο Πλάτωνας στο έργο του «Φαίδων», 408
αλλά και στους «Νόμους»409 αναφέρεται σε αυτές. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για
τον Αριστοτέλη. Αναφορές στις τέσσερις αρετές στα έργα του συναντάμε στα «Ηθικά
Νικομάχεια»,410 στα «Πολιτικά»411 και στην «Ρητορική».412 Η χρήση της ιδέας αυτής
δείχνει ότι ο στρατιωτικός, παρά την απλότητα του έργου του, διέθετε κάποια
μόρφωση, αντίθετα με ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

µιµοῦνται. Καὶ εἰ µὲν ἀγαθή ἐστιν, γλίχονται φθάσαι καὶ ἐπιλαβέσθαι αὐτῆς· εἰ δὲ κακὴ καὶ ἐπίψογος, ὡσαύτως
ποιοῦσι.
407

Ό. π., 84. 263, Ἑπιλαβοῦ οὖν καὶ κτῆσαι τὰς τέσσερας ἀρετάς· τὴν ἀνδρείαν, τὴν ψυχικὴν δὲ φηµί, τὴν

δικαιοσύνη, τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν φρόνησιν. Ἔστι δὲ φρόνησις ἐπ' ἀγαθῷ καὶ φρόνησις ἐπὶ κακῷ, ὡσαύτως
καὶ ἀνδρεία, σωφροσύνης δὲ ἢ δικαιοσύνης οὐκ ἂν εὕροι τις ἐπὶ κακῷ ἐνέργειαν. Κτησάµενος οὖν τὰς τέσσερας
ἀρετάς, ὡς εἴρηται, ἀνυψωθήσῃ ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανούς, καὶ ὁ ἔπαινός σου πολὺς ἔσται καὶ µακρότητα ἡµερῶν
δωρήσεταί σοι Κύριος, ἐπανθούσης τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀληθείας ἐπὶ τῷ προσώπῳ καὶ τῇ καρδίᾳ σου·
408

Burnet J., Platonis opera, vol. 1. Οξφόρδη 1967, 69b 2- 5, τῷ ὄντι ᾖ καὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη

καὶ δικαιοσύνη καὶ συλλήβδην ἀληθὴς ἀρετή, μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγνομένων καὶ
ἀπογιγνομένων καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν ἄλλων πάντων τῶν τοιούτων·
409

Burnet J., Platonis opera, vol. 5. Οξφόρδη 1967, 630a8- b3, σχεδὸν ὅσον ἀμείνων δικαιοσύνη καὶ

σωφροσύνη καὶ φρόνησις εἰς ταὐτὸν ἐλθοῦσαι μετ’ ἀνδρείας, αὐτῆς μόνης ἀνδρείας. πιστὸς μὲν γὰρ
καὶ ὑγιὴς ἐν στάσεσιν οὐκ ἄν ποτε γένοιτο ἄνευ συμπάσης ἀρετῆς·
410

Bywater I., Aristotelis ethica Nicomachea, Οξφόρδη 1962, 1104a 18- 19, οὕτως οὖν καὶ ἐπὶ

σωφροσύνης καὶ ἀνδρείας ἔχει καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν.
411

Ross W.D., Aristotelis politica., Οξφόρδη 1964, 1259b 24- 25, οἷον σωφροσύνη καὶ ἀνδρεία καὶ

δικαιοσύνη καὶ <ἑκάστη> τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ἕξεων
412

Ross W.D., Aristotelis ars rhetorica. Οξφόρδη 1964, 1360b 21- 24, ἔτι τὰς τοῦ σώματος ἀρετάς

(οἷον ὑγίειαν, κάλλος, ἰσχύν, μέγεθος, δύναμιν ἀγωνιστικήν), δόξαν, τιμήν, εὐτυχίαν, ἀρετήν [ἢ καὶ τὰ
μέρη αὐτῆς φρόνησιν, ἀνδρείαν, δικαιοσύνην, σωφροσύνην]·
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Ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, από την αρχή κιόλας του κατόπτρου ηγεμόνος που
συνέγραψε, ορίζει ως σκοπό του κειμένου του το να δείξει στον μελλοντικό
αυτοκράτορα τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει να προσθέσει στην αρετή των
προκατόχων του την δική του, έτσι ώστε να φτάσει στον κολοφώνα της αρετής και να
μην ρίξει σκιά στα έργα των παλαιότερων βασιλέων με άσχημες πράξεις.413 Ωστόσο
στο έργο του δεν συναντούμε παρά ελάχιστες αναφορές στις επιθυμητές αρετές του
αυτοκράτορα, αφού ο Θεοφύλακτος επιλέγει να ασχοληθεί εις μάκρος με άλλα
ζητήματα, όπως την ανάλυση των μορφών διακυβέρνησης.
Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι διακρίνουμε μια χρησιμοθηρία στο έργο
του, αφού θα υποστηρίξει ότι αν και ένας ιδιώτης μπορεί να κρύψει την έλλειψη της
εξάσκησης της αρετής στους τοίχους του σπιτιού του, για τον αυτοκράτορα κάτι
τέτοιο είναι αδύνατο.414 Φαίνεται να υποτάσσει, δηλαδή, ο δάσκαλος της ρητορικής,
εδώ, την ουσία στο φαίνεσθαι, όπως έκανε άλλωστε και ο Φώτιος πριν από τον ίδιο.
Στην μόνη αρετή στην οποία θα δώσει κάποιο βάρος ο Θεοφύλακτος είναι
στην πίστη. Η βασιλεία, υποστηρίζει, είναι ασφαλής όταν έχει ως θεμέλιό της την
ευσέβεια. Αν αγαπάει ο βασιλιάς τον Θεό, τότε θα είναι προσφιλής σε Αυτόν και θα
Τον έχει στήριγμα στην άσκηση των καθηκόντων του.415
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι μια τέτοια παρότρυνση συνδέεται άμεσα με τα
τεκταινόμενα της περιόδου, κατά την οποία παρατηρείται μια αναζωπύρωση
αιρετικών κινημάτων. Ο αυτοκράτορας, ως επικεφαλής της χριστεπώνυμης πολιτείας,
413

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 193. 4-11, Ἀκούεις, αὐτοκράτορ, οὐ γὰρ μάτην ταῦτά μοι
ἐρραψῴδηται, οὐδ’ ἵνα κενὴν ψάλλω, τοῦτο δὴ τὸ τῆς παροιμίας, ἀλλ’ ἵνα δείξαιμί σοι πόσοις ἀγαθοῖς
παρὰ τοῦ Κρείττονος κεχορήγησαι καὶ ὡς πάρεστί σοι πάντας ὑπερβαλέσθαι τοὺς πώποτε
αὐτοκράτορας, τοσαύταις ἀφορμαῖς βοηθουμένῳ πρὸς τὸ καλόν. Τίς μὲν γὰρ ἔσται μακαριώτερος, εἰ
τούτοις πᾶσι προσθείης καὶ τὸν κολοφῶνα τῆς σῆς ἀρετῆς; Τίς δὲ ἀθλιώτερος, εἰ ταῦτα καταρρυπάνῃς
διὰ τῶν σῶν μετέπειτα πράξεων;
414

Ό. π., 193.16- 20, ἰδιώτου μὲν γὰρ ἀλόγως βιώσκοντος καὶ τοῖς τῆς ἀρετῆς νόμοις ἐμπαροινοῦντος,

κἂν ὁ γειτονῶν ἀγνοήσειεν—οὐ γὰρ εἰς πολλοὺς διαβαίνειν τὴν ἰδιωτικὴν ἁμαρτίαν, ἀλλὰ τῷ οἰκιδίῳ
ἐμπερικλείεσθαι—, βασιλεὺς δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ καὶ λογισάμενος μόνον ὡς ἁμαρτήσει τοὺς πολλοὺς
οὐ λήσεται.
415

Ό. π., 201.5- 11, Οὐκοῦν ὁ ἀληθὴς βασιλεύς, εἰδὼς ὅτι καθάπερ οἰκίας καὶ νεὼς δεῖ τὰ κάτω

ἀσφαλέστερα εἶναι, οὕτω δὴ καὶ τῇ βασιλείᾳ προσήκει βαίνειν ἐπ’ ἀσφαλοῦς, τὴν εὐσέβειαν ποιεῖται
θεμέλιον, οὕτω μὲν εὐσεβὴς ὢν ὡς μηδὲ τοῖς ἱερεῦσι πρωτείων παραχωρεῖν, οὕτω δὲ πάντα ποιῶν καὶ
λέγων ὡς Θεὸν εἰδὼς πάντων ἔφορον καὶ πάντων ἐπήκοον· φιλόθεος δὲ ὤν, ἀναγινώσκεται ὡς ἔστι
θεοφιλής· φιλῶν γὰρ Θεὸν ὑπὸ Θεοῦ φιληθήσεται.
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έχει καθήκον να πατάξει την αίρεση και να λυτρώσει την ορθόδοξη εκκλησία. Δεν
είναι μόνο το καθήκον, όμως, που καθοδηγεί τις πράξεις του αλλά και το συμφέρον.
Ο αυτοκράτορας κατά τη διαδικασία της υπεράσπισης του ορθού δόγματος
ισχυροποιείται και τελικά η εξουσία του βγαίνει ενισχυμένη.416

Η αποφυγή των παθών είναι άλλος ένας πυλώνας της σκέψης που συναντάμε
στα κάτοπτρα ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου.
Αν και ο άνθρωπος είναι πολύπλοκος και διαφέρει από τον πλησίον του, τόσο
εξωτερικά όσο και εσωτερικά, ωστόσο όλοι μπορούν να σκεφτούν λογικά και να
κυριαρχήσουν πάνω στις επιθυμίες και τις ορμές τους. Ο αυτοκράτορας ο οποίος
είναι πρότυπο προς μίμηση για τους υπηκόους του αλλά και για τα άλλα έθνη θα
πρέπει να μπορεί να υποτάσσει τα πάθη του στη λογική. Με αυτόν τον τρόπο οι
εσωτερικές του αντιθέσεις θα αναχαιτιστούν και η ψυχή του θα τελεί εν αρμονία και
επομένως θα μπορεί να επιτελέσει τον ρόλο του ως ηθικού προτύπου για τους
υπόλοιπους ανθρώπους, υποστήριξε ο Συνέσιος.417
416

Τριαντάρη- Μαρά Σ., Οι Πολιτικές Απόψεις των Βυζαντινών Διανοητών από το Δέκατο ως το

Δέκατο Τρίτο αιώνα μ.Χ., Αθήνα 2002, σελ. 76.
417

Terzaghi N., Synesii Cyrenensis opuscula, Ρώμη 1944, 10, Εὐσέβεια δὲ πρῶτον ὑποβεβλήσθω

κρηπὶς ἀσφαλής, ἐφ’ ἧς ἑστήξει τὸ ἄγαλμα ἔμπεδον· καὶ οὐ μήποτε αὐτὸ περιτρέψῃ χειμὼν τῆς
κρηπίδος ἐχόμενον. αὕτη μὲν δὴ καὶ συναναβήσεται καὶ πολλαχοῦ φανεῖται, πρὸς τῇ κορυφῇ δὲ οὐχ
ἥκιστα. ἔνθεν ἑλών, φημὶ δεῖν, ἡγουμένου θεοῦ, τὸν βασιλέα πρῶτον αὐτὸν αὑτοῦ βασιλέα εἶναι καὶ
μοναρχίαν ἐν τῇ ψυχῇ καταστήσασθαι. εὖ γὰρ ἴσθι τοῦτο, ὡς οὐχ ἁπλοῦν τι χρῆμα οὐδὲ μονοειδὲς
ἄνθρωπος, ἀλλὰ συνῴκισεν ὁ θεὸς εἰς ἑνὸς ζῴου σύστασιν ὄχλον δυνάμεων παμμιγῆ τε καὶ πάμφωνον·
καὶ ἐσμὲν ὕδρας, οἶμαι, θηρίον ἀτοπώτερον καὶ μᾶλλόν τι πολυκέφαλον. οὐ γὰρ ταὐτῷ δήπου νοοῦμεν
καὶ ὀρεγόμεθα καὶ λυπούμεθα, οὐδὲ ταὐτῷ καὶ θυμούμεθα, οὐδὲ ὅθεν ἡδόμεθα καὶ φοβούμεθα. ἀλλ’
ὁρᾷς ὡς ἔνι μὲν ἄρρεν ἐν τούτοις, ἔνι δὲ θῆλυ, καὶ θαρραλέον τε καὶ δειλόν, ἔνι δὲ τὰ παντοδαπῶς
ἀντικείμενα, ἔνι δέ τις ἡ μέση διὰ πάντων φύσις, ἣν νοῦν καλοῦμεν, ὃν ἀξιῶ βασιλεύειν ἐν τῇ τοῦ
βασιλέως ψυχῇ τὴν ὀχλοκρατίαν τε καὶ δημοκρατίαν τῶν παθῶν καταλύσαντα. ἀφ’ ἑστίας γὰρ ἂν
οὗτος βασιλεύσειε τῇ κατὰ φύσιν ἀρχῇ τῆς ἡγεμονίας χρησάμενος· ὡς ὅστις γε τὰς ἀλόγους τῆς ψυχῆς
μοίρας τιθασοὺς καὶ χειροήθεις ποιήσας κατηκόους τῷ λόγῳ παρέσχετο, εἰς μίαν ἡγεμονίαν ἔμφρονα
συντάξας τὸ πλῆθος, οὗτός ἐστιν ὁ θεῖος καὶ ἰδιώτης καὶ βασιλεύς· μᾶλλον δὲ βασιλεύς, ὅτι τὴν ἀρετὴν
οὗτος ἔθνεσιν ὅλοις κοινοῦται, καὶ τῶν ἑνὸς ἀγαθῶν πολλοὶ ἐπαυρίσκονται ἄνθρωποι. τούτῳ γὰρ
ἀνάγκη τὸ ἔνδοθεν ἀστασίαστον διάγειν, καὶ μέχρι προσώπου γαλήνην ἔνθεον· καὶ ἔστιν οὐ φοβερόν,
ἀλλ’ ὑπέρσεμνον θέαμα ἐν αἰδοῦς ἀκύμονι διαθέσει, φίλους μέν, ταὐτὸν δὲ εἰπεῖν, ἀγαθοὺς ἐκπλήττων,
τοὺς δὲ ἐχθρούς τε καὶ πονηροὺς καταπλήττων. μετάνοια δὲ οὐκ ἐμβατεύει τῇ τούτου ψυχῇ· πράττει
γὰρ ὅ τι ἂν πράττῃ, δεδογμένα ἅπασι τοῖς μέρεσι τῆς ψυχῆς πράττων, τῷ πάντα πρὸς μίαν ἀρχὴν
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Ο ίδιος συγγραφέας προειδοποιεί, ακόμα, ότι η φιλοχρηματία είναι μέγιστο
κακό, αφού όποιος αγαπάει τα πλούτη και τα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα στη ζωή
του καταντά πιο ευτελής και από τα μυρμήγκια, γιατί αυτά τουλάχιστον αξιολογούν
τις προμήθειές τους χάριν της ζωής ενώ αυτός αξιολογεί τη ζωή με βάση τον
πλούτο.418 Σε άλλο σημείο μάλιστα θα υποστηρίξει ότι οι αρετές συνδέονται με την
πενία και ότι ο βασιλιάς με το παράδειγμά του θα πρέπει να διδάξει τους υπηκόους
του ότι ο μεν πλούτος είναι ντροπή ενώ η δε πενία επαινετή. 419 Βέβαια η διατύπωση
κεκοσμῆσθαι, καὶ μὴ ἀπαξιῶσαι μέρη τε εἶναι, καὶ εἰς ἓν τὸ ὅλον συννεῦσαι. ὅστις δὲ διοικίζει τὴν
προσβολὴν τῶν μερῶν τούτων, ἐνδοὺς αὐτοῖς εἰς ἐνέργειαν πολλοῖς εἶναι, καὶ ἀνὰ μέρος ἐθέλει
ἀναπείθειν τὸ ζῷον, τοῦτον ὄψει νῦν μὲν ὑψοῦ τὴν γνώμην, νῦν δὲ ὕπτιον· τεταραγμένον νῦν μὲν
ὁρμῇ, νῦν δὲ φυγῇ καὶ λύπαις καὶ ἡδοναῖς καὶ ἀτόποις ὀρέξεσιν. ὁμολογεῖ δὲ οὐδέποτε οὗτος ἑαυτῷ·
καὶ μανθάνω μὲν οἷα δρᾶν μέλλω κακά, θυμὸς δὲ κρείσσων τῶν ἐμῶν βουλευμάτων, ἔφη τις, ἐπιγνοὺς
τὴν ἑτερότητα καὶ διχόνοιαν τῶν ἴσων δυνάμεων. τοῦτό τοι πρῶτον καὶ σφόδρα βασιλικόν, αὐτὸν
ἑαυτοῦ βασιλεύειν, τὸν νοῦν ἐπιστήσαντα τῷ συνοίκῳ θηίῳ, καὶ μὴ κρατεῖν ἀξιοῦντα πολλάκις μυρίων
ἀνθρώπων, ἔπειτα αὐτὸν δοῦλον εἶναι δεσποινῶν αἰσχίστων, ἡδονῆς καὶ λύπης καὶ ὅσοι σύγγονοι
θῆρες ἐνδιαιτῶνται τῷ ζῴῳ.
418

Ό. π., 25. 13- 33, βασιλεὺς δ’ ἐρασιχρήματος αἰσχίων καπήλου· ὁ μὲν γὰρ ἔνδειαν οἴκου

παραμυθεῖται, τῷ δὲ ἀπροφάσιστος ἡ κακία τῆς γνώμης. ἔγωγέ τοι θαμὰ ἐπισκοπούμενος ἕκαστα τῶν
παθῶν, ὁποίους ἡμῖν τοὺς προστετηκότας ἄνδρας παρέχεται, κατιδεῖν ἐμοὶ δοκῶ καὶ τοῖς ἰδιώταις τὸ
χρηματιστικὸν τοῦτο φῦλον ὡς ἅπαντος μᾶλλον ἀγεννές τέ ἐστι καὶ κακόηθες καὶ ἀκριβῶς
ἀνελεύθερον, ἐν μόνῃ τε ἂν τῇ νοσούσῃ πολιτείᾳ χώραν εὑρίσκοι τὴν οὐ παντάπασιν ἄτιμον. οἵ γε καὶ
φθάσαντες ὑφ’ αὑτῶν αὐτοὶ κατεφρονήθησαν, ὅτι τῷ βουλήματι τῆς φύσεως ἀντικειμένως
διενοήθησαν περὶ τὸ πρῶτον καὶ πολλοστόν· ἐπεὶ τὸ μὲν σῶμα συνέταξεν εἰς ὑπηρεσίαν ψυχῆς, τὰ δὲ
ἐκτὸς εἰς χρείαν σώματος, τῷ δὲ ὑστέρῳ δέδωκε δεύτερα· οἱ δὲ καὶ σῶμα καὶ ψυχὴν τῷ τρίτῳ
συνάπτουσι. σφᾶς οὖν αὐτοὺς ἀτιμάσαντες καὶ τὸ ἐν αὐτοῖς ἡγούμενον δοῦλον ποιήσαντες, τί ἂν ἔθ’
οὗτοι μέγα καὶ σεμνὸν ἢ πράξειαν ἢ βουλεύσειαν; οὓς ἐγὼ καὶ μυρμήκων ἀγεννεστέρους
ἀποφηνάμενος καὶ μᾶλλον ὀλιγογνώμονας, οὐκ αἰσχύνομαι τὴν ἀλήθειαν· οἱ μὲν γὰρ χρείᾳ ζωῆς
μετροῦσι τὸν πόρον, οἱ δὲ τὴν ζωὴν μετρεῖν ἀξιοῦσι τῇ χρείᾳ τοῦ πόρου·
419

Ό. π., 28, Ἀλλὰ σύ τοι ποίει ζηλωτὸν ἀρετήν, κἂν πενίᾳ συνῇ· μὴ λανθανέτω σε φρόνησις ἀνδρὸς

καὶ δικαιοσύνη καὶ ὁ λοιπὸς ἐσμὸς τῶν ψυχικῶν ἀγαθῶν ἐσθῆτι φαύλῃ κρυπτόμενος· ἀλλ’ ἕλκειν τε
αὐτὸν ἐν μέσῳ, καὶ ἀξιοῦν δημοσιεῦσαι τὴν ἀρετήν, ἣν οὐκ ἄξιον οἰκουρεῖν, ἀλλ’ ὕπαιθρον εἶναι καὶ
ἐναγώνιον. εὖ γὰρ ἴσθι, σὺ μὲν ἐκείνους ἐν τῷ παραυτίκα κηρύξεις· ὁ δὲ ἀνακεκηρυγμένος αὐτὸς ἔσῃ
διὰ παντός, δεῖγμα δοὺς τῇ διαδοχῇ τοῦ χρόνου βασιλείας εὐδαίμονος. κἂν οὕτω ποιήσῃς, ταχὺ
πολλοὺς ὄψει πλοῦτον εἰργασμένον αἰσχυνομένους, καὶ ἄλλους ἐγκαλλωπιζομένους αὐθαιρέτῳ
πτωχείᾳ· καὶ μεταπεσοῦνται τοῖς ἀνθρώποις αἱ νῦν περὶ αὐτὸν ὑπολήψεις, τὸ πλοῦτον ἐξευρεῖν ὄνειδος
εἶναι καὶ ἐν σεμνότητος μοίρᾳ πενίαν τηρῆσαι. ὡς πολλῶν ὄντων ἃ δέδωκεν ὁ θεὸς βασιλείᾳ ζηλωτὰ
καὶ μακάρια, οὐδενὸς ἧττον εἰ μὴ καὶ παντὸς μᾶλλον ἀγασθείη τις ἂν αὐτῆς καὶ ὑμνήσειε τὴν ἐν ταῖς
ψυχαῖς τῶν ἀρχομένων ἰσχύν, ὅτι μετατίθησι βασιλεὺς δόξαν ἤθους ἐγκεκαυμένην ἔθει παλαιῷ καὶ
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αυτή, εκφρασμένη από τον συγκεκριμένο ρήτορα, δεν μας εκπλήσσει, αφού ο
Συνέσιος εκφώνησε αυτόν τον λόγο ακριβώς για να ζητήσει τη μείωση της
φορολογίας για την Κυρηναϊκή και οι ιδέες που εκφράζει θα μπορούσαν να
βοηθήσουν στον στόχο του.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται, όμως, και ο Αγαπητός Διάκονος,
προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση των χρημάτων είναι παροδική και αλλάζει χέρια
και ότι μόνο ο πλούτος της φιλανθρωπίας είναι μόνιμος.420
Επιπλέον, ο διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας ισχυρίζεται ότι με σύμμαχο την
ευσέβειά του και με πανοπλία του τη σωφροσύνη, ο αυτοκράτορας οφείλει να είναι
κύριος του εαυτού του και να αγωνίζεται ενάντια στις ηδονές του σώματος και στα
άλογα πάθη.421 Ο αληθινός βασιλιάς είναι εκείνος που συγκρατείται μπροστά στις
ηδονές, υποστηρίζει, και φοράει τον στέφανο της σωφροσύνης και την πορφύρα της
δικαιοσύνης. Ο μονάρχης που βασιλεύει με τον τρόπο αυτό έχει κατακτήσει την
αιώνια ζωή.422
Ο Φώτιος ισχυρίζεται στην επιστολή του προς τον Βόρι- Μιχαήλ ότι κάποιος
μπορεί να εξουσιάζει πραγματικά όταν μπορεί να εξουσιάσει τον εαυτό του. Όταν οι
υπήκοοί του βλέπουν κάποιον να είναι δούλος των παθών του, θεωρούν αφόρητο να
υποτάσσονται σε έναν τέτοιο ηγεμόνα. Αντίθετα, όταν βλέπουν κάποιον μονάρχη που
συγκρατείται μπροστά στις ηδονές, τότε πειθαρχούν και αυτοί ευκολότερα.423
τροφῇ τῇ πρώτῃ, τῷ φαίνεσθαι τἀναντία τιμῶν καὶ περὶ πλείστου ποιούμενος· ὅτῳ γὰρ βασιλεὺς
χαίρει, τοῦτο εὐθὺς αὔξειν ἀνάγκη καὶ ὑπὸ πλείστων ἐπιτηδεύεσθαι.
420

Riedinger R., Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser Iustinianos, Αθήνα 1995, 7, Τῶν

ἐπιγείων χρημάτων ὁ ἄστατος πλοῦτος τῶν ποταμίων ῥευμάτων μιμεῖται τὸν δρόμον· πρὸς ὀλίγον μὲν
ἐπιρρέων τοῖς ἔχειν νομίζουσι, μετ’ ὀλίγον δὲ παραρρέων εἰς ἄλλους ἀπέρχεται. μόνος δὲ τῆς εὐποιΐας
ὁ θησαυρὸς μόνιμός ἐστι τοῖς κεκτημένοις αὐτόν· τῶν γὰρ ἀγαθῶν ἔργων αἱ χάριτες ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας
ἐπαναστρέφουσιν.
421

Ό. π., 68, Κύριος μὲν πάντων ἐστὶν ὁ βασιλεύς, δοῦλος δὲ μετὰ πάντων ὑπάρχει θεοῦ· τότε δὲ

κυρίως κληθήσεται κύριος, ὅταν αὐτὸς ἑαυτοῦ δεσπόζῃ καὶ ταῖς ἀτόποις ἡδοναῖς μὴ δουλεύῃ, ἀλλὰ
σύμμαχον ἔχων τὸν εὐσεβῆ λογισμόν, τὸν ἀήττητον αὐτοκράτορα τῶν ἀλόγων παθῶν, τοὺς
πανδαμάτορας τῶν σωμάτων ἔρωτας τῇ πανοπλίᾳ τῆς σωφροσύνης καταγωνίζεται.
422

Ό. π., 18, Βασιλέα σε κατὰ ἀλήθειαν ὁρίζομαι τὸν βασιλεύειν καὶ κρατεῖν τῶν ἡδονῶν δυνάμενον,

ὡς τὸν στέφανον τῆς σωφροσύνης ἀναδησάμενον καὶ τὴν πορφύραν τῆς δικαιοσύνης ἀμφιασάμενον· ἡ
μὲν γὰρ ἄλλη ἐξουσία τὸν θάνατον ἔχει διαδοχήν, ἡ δὲ τοιαύτη βασιλεία τὴν ἀθάνατον σῴζει
διαμονήν, καὶ ἡ μὲν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ λύεται, ἡ δὲ τῆς αἰωνίου κολάσεως ῥύεται.
423

Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988, 840- 843, Ὅταν τις ἄρχῃ ἑαυτοῦ, τότε νομιζέτω καὶ τῶν ὑπηκόων ἄρχειν
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Υποστηρίζει ακόμα ότι είναι ντροπή για έναν ηγεμόνα να ηττάται από τις
γυναίκες και να καθίσταται δούλος των ηδονών. Προκειμένου να αποφύγει την
ντροπή αυτή μπορεί ο βασιλιάς να νυμφευτεί, γιατί η αγαμία είναι «θεῖον πρᾶγμα», η
πολυγαμία «ὑπέραισχρον καὶ μιαρὸν», ενώ η μονογαμία έργο ανθρώπινο που βοηθάει
στη διαιώνιση της κοινωνίας.424
Αν θέλει να αποφύγει τα ηδονικά πάθη, ο βασιλιάς οφείλει να απέχει από το
να βλέπει αλλά και να ακούει τις γυναίκες, γιατί με τα κάλλη τους είναι εύκολο να
τον βάλουν σε πειρασμό. Αν αφεθεί ο άντρας, μάλιστα, στον έρωτα, τότε είναι
εύκολο να χάσει την ψυχή του.425
Στο χωρίο αυτό δεν μπορούμε παρά να παρατηρήσουμε την πλήρη υποταγή
στα χριστιανικά κελεύσματα, ως προς το θέμα αυτό, του Φωτίου και την, επίσης,
πλήρη απομάκρυνσή του από τις αρχαιοελληνικές αντιλήψεις, τις οποίες πάντως ο
πατριάρχης γνώριζε καλά.426 Το κάλλος και ο έρωτας προβάλλουν εδώ ως κίνδυνοι
για την ηθική ακεραιότητα του ατόμου και η αποφυγή τους φαντάζει ως μονόδρομος
για τη σωτηρία της ψυχής.

ἀληθῶς. ὅταν γὰρ ἴδωσι τὸν ἐφεστηκότα ἄρχοντα παθῶν καὶ κρατοῦντα ἡδονῶν, τότε πόθῳ καὶ
ἑκόντες καὶ αὐτοὶ ὑποταγήσονται· ἂν δὲ ἀνδράποδον ἴδωσιν ἡδονῆς καὶ παθῶν, ἀφόρητον ἡγήσονται
ἀνδραπόδῳ δουλεύειν αὐτοί.
424

Ό. π., 1043- 1050, Αἰσχρόν ἐστιν ἀνδρῶν ἄρχοντα καὶ δεσπόζοντα γυναικῶν ἡττηθῆναι καὶ δοῦλον

ἡδονῶν ὀφθῆναι. ἣν δέ τις νόμῳ βοηθὸν ἐκτήσατο βίου, ταύτῃ συνοικῶν οὐχ ἁμαρτάνει. Ἀγαμία μὲν
θεῖον πρᾶγμα καὶ ὑπερφυὲς καὶ μεῖζον πολιτικῆς ἀρετῆς καὶ εὐνομίας· μονογαμία δὲ φύσεως
ἀνθρωπίνης ἔργον εἴς τε γένους διαδοχὴν καὶ εἰς κοινωνίαν ἡμέρου καὶ φιλανθρώπου βίου καὶ
πολιτείας εὐνομουμένης· πολυγαμία δὲ ὑπέραισχρον καὶ μιαρὸν καὶ τῆς τῶν ἀλόγων ἀκολασίας καὶ
ἀκαθαρσίας.
425

Ό. π., 1052- 1067, ὁ δὲ σώφρων ὡς ἀληθῶς ἀνὴρ καὶ δεσποτικῶν φύλαξ ἐντολῶν οὐ τὰς Περσίδας

μόνον, ἀλλὰ καὶ πάσης γυναικὸς ὄψιν ὡς ὀξὺ ψυχῆς βέλος καὶ θανατηφόρον φεύξεται καὶ
ἀποστραφεῖται. Ἦχος μὲν φωνῆς ἔπληξεν ἀκοήν, καὶ δι’ αὐτῆς ἐνετυπώθη τὸ πάθος τῇ ψυχῇ· κάλλος
δὲ σωμάτων εἵλκυσεν ὀφθαλμόν, καὶ δι’ αὐτοῦ δέσμιον λαβὸν κατεδουλώσατο τὸν αὐτοδέσποτον
λογισμόν. Ὥσπερ ἀδύνατον ἐν θαλάσσῃ πλέοντα ταραχῆς καὶ ζάλης ἀπείρατον διαμεῖναι, οὕτως
ἀμήχανον τὸν κάλλη σωμάτων ἐπισκοποῦντα καὶ περιεργαζόμενον τῶν ἐκεῖθεν κυμάτων καὶ κινδύνων
ἐκτὸς καθεστάναι. διὸ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς αἰτίας ἐκτρέπεσθαι χρὴ τῶν παθημάτων· τοῦτο γὰρ καὶ
συμφέρον καὶ οὐ χαλεπόν. ἐπειδὰν δὲ τοῖς λογισμοῖς τὸ κακὸν ἐνσκήψῃ καὶ τὸ εἴδωλον αὐτοῖς τῆς
ἐπιθυμίας ἐντυπώσῃ, δυσαπόβλητον γίνεται τὸ πάθος καὶ χαλεπὸν ἀπαλλαγῆναι. Τινὲς τοὺς ἐρῶντας
ἔφησαν ἐν ἀλλοτρίοις σώμασι τὴν ψυχὴν ἔχειν· εὐλογώτερον δ’ οἶμαι λέγειν αὐτοὺς ἐν ἀλλοτρίοις
σώμασι τὸν νοῦν τῇ ψυχῇ συναπολωλέναι.
426

Βλ. σχετικά το κεφάλαιο το σχετικό με τον πατριάρχη, όπου αναλύονται τα αναγνώσματά του.
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Αντίθετα, λίγους μόνο στίχους παρακάτω, ο Φώτιος θα καταφύγει σε μια
εικόνα ιδιαίτερη αγαπητή στους αρχαίους Έλληνες: την παρομοίωση του κυβερνήτη
μιας πολιτείας με τον καπετάνιο ενός πλοίου. Ο ηγεμόνας θα πρέπει, ισχυρίζεται, να
αποφεύγει τη μέθη και την τρυφή, γιατί σε αντίθετη περίπτωση το πλοίο της
διακυβέρνησής του κινδυνεύει να το βουλιάξει.427
Αλλά και το αμάρτημα της πλεονεξίας είναι απαράδεκτο για τον βασιλιά αφού
αυτός, λόγω της θέσης του, μπορεί έτσι κι αλλιώς να έχει όλα τα υλικά αγαθά που
χρειάζεται.428
Και στα «Κεφάλαια Παραινετικά» όμως ο Φώτιος, όπως είδαμε, θα
καταφερθεί ενάντια στα πάθη και θα προειδοποιήσει τον βασιλιά για τους κινδύνους
που αυτά εγκυμονούν. Ο αυτοκράτορας θα πρέπει να γρηγορεί ενάντια στα πάθη,
όπως ακριβώς γρηγορεί για τις επιβουλές ενάντια στον θρόνο του, ισχυρίζεται. Αν και
ο κίνδυνος και στις δύο περιπτώσεις είναι μεγάλος, η επιβουλή του θρόνου είναι
πρόσκαιρη και σταματάει με το θάνατο, ενώ ο κίνδυνος των παθών συνεπάγεται
τιμωρία και στα επέκεινα, συνεχίζει.429
Ο βασιλιάς θα πρέπει, ακόμα, να αποφεύγει τα συμπόσια και τη μέθη. Η μέθη
είναι εχθρός της φρόνησης και καθιστά τον άνθρωπο αντικείμενο χλευασμού. Όταν η
427

Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988, 1068- 1071, Μέθην καὶ τρυφὴν τῶν ἀρχόντων ναυάγιον νόμιζε τῶν
ἀρχομένων· ὅτε γὰρ ὁ κυβερνήτης καταποντίζεται τῇ πλησμονῇ καὶ τῷ οἴνῳ, πῶς οὐχὶ μυρίοις κύμασι
καὶ κλύδωσιν ἐσχάτοις ἡ κυβερνωμένη προσαράξει πολιτεία καὶ τῇ τοῦ κυβερνήτου ὑποβρυχίῳ
συγκαταποθήσεται ἀπωλείᾳ;
428

Ό. π., 775- 780, Ὥσπερ πολλῶν ἐπαίνων ἄξιος ὁ μεγάλην ἐξουσίαν τοῦ ἀδικεῖν λαβὼν καὶ τὰ δίκαια

πράττων, οὕτω πολλῶν ὑπεύθυνος ψόγων ὁ μηδενὸς ἐνδεὴς τῶν ἀναγκαίων καὶ εἰς τὰ ἀλλότρια τὰς
χεῖρας ἐκτείνων. ἀνδρὶ μὲν γὰρ πενομένῳ πρόφασις, εἰ καὶ παράλογος, τοῦ ἀδικεῖν ἡ πενία· ἀνὴρ δὲ
δυναστείαν ἔχων καὶ ἀπορίαν οὐκ ἔχων ἀναπολόγητον ἔχει τὴν ἀπὸ τοῦ ἀδικεῖν ἁμαρτίαν. Η
διατύπωση αυτή είναι πολύ πιθανό να αποτελεί μια έμμεση μεν, εύκολα αντιληπτή όμως στην εποχή
του πατριάρχη, μομφή για τον Μιχαήλ Γ΄, τον οποίο η φιλομακεδονική ιστοριογραφία παρουσίασε ως
μέθυσο και παραδομένο στις ηδονές, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει τη δολοφονία
του από τον Βασίλειο Α΄.
429

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 40. 186 ἀλλ’ ὥσπερ δεῖ σου τὴν
βασιλείαν φυλάττειν ἐκ τῶν ἐχθρῶν ἀνεπίβουλον, οὕτω χρὴ τηρεῖν καὶ τοῖς πάθεσιν ἀνεπίβατον.
ἀμφότερα γὰρ ἐπιβουλὴν ὁ λόγος ὁρίζεται, καὶ ἐν ἑκατέροις μέγας ὁ κίνδυνος. ἀλλ’ ἡ μὲν τοῦ σώματος
ἐπιβουλὴ παρὰ τῶν ἐχθρῶν πρόσκαιρον ἔχει τὸν θάνατον· ἡ δὲ κατὰ τῆς ψυχῆς ἐπιβουλὴ παρὰ τῶν
παθῶν τιμωρίαν προξενεῖ καὶ μετὰ θάνατον τὴν ἀθάνατον.
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διάνοια πάσχει, ο άνθρωπος υποπίπτει σε πολλά ψυχικά σφάλματα, υποστηρίζει ο
πατριάρχης.430
Εντελώς επιγραμματικά θα απευθύνει τις προειδοποιήσεις του ο συντάκτης
της «Ετέρας Παραινέσεως». Με μία φράση του ο συγγραφέας του βασιλικού
ανδριάντα καλεί τον νουθετούμενό του να είναι καλός με τους ανθρώπους, αλλά και
να αποφεύγει τις ηδονές,431 χωρίς να αφιερώσει περισσότερο χώρο για να αναλύσει
τις σκέψεις του.
Ο Θεοφύλακτος Αχρίδος θα αναφερθεί επίσης στην επικινδυνότητα των
ηδονών. Ο εκκλησιαστικός άνδρας υποστηρίζει ότι ο αυτοκράτορας προκειμένου να
βασιλεύει επάξια θα πρέπει να μπορεί να επιβάλλεται πάνω στις ηδονές που
σκλαβώνουν τον άνθρωπο, γιατί ο ηγεμόνας οφείλει να είναι πρότυπο για τους
υπηκόους του. Σε περίπτωση, λοιπόν, που δεν μπορεί ο ίδιος να αποφύγει τις ηδονές
πώς θα μπορούσε να δείξει στον λαό του να κάνει το ίδιο;432
Στο θέμα θα επανέλθει και στη συνέχεια ισχυριζόμενος ότι ο βασιλιάς πρέπει
πρόθυμα να κοπιάζει, να σηκώνει το βάρος των φροντίδων και να απέχει από τις
ηδονές.433

430

Ό. π., 25. 158, Συνουσίας τὰς ἐν πότοις εὐλαβοῦ· μέθη γάρ τῇ φρονήσει ἐναντίον τι χρῆμα καὶ

πολέμιον. ὅταν γὰρ ὁ νοῦς ὑπὸ τοῦ οἶνου τυραννηθῇ, ταὐτὸν πάσχει τοῖς φαύλοις ἡνιόχοις, οἳ τὸ ἅρμα
κυβερνᾶν ἀδυνατοῦντες καὶ ἑαυτοὺς καὶ τοὺς ἵππους ὧδε κἀκεῖσε περιφέρουσι καὶ γέλωτα τοῖς ὁρῶσι
μέγιστον ἐμποιοῦσιν· οὕτω δὲ πασχούσης τῆς διανοίας ἀνάγκη καὶ τὴν ψυχὴν πολλὰ σφαλλομένην
διατελεῖν.
431

Ό. π., 4. 250, (Γενοῦ) γλυκὺς τοῖς ἀνθρώποις, ταῖς ἡδοναῖς δ’ αὐστηρός.

432

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 193.27- 195. 3, Εἰ δέ σου καὶ τῶν ἡδονῶν ἡ γοητεία
κρατεῖ, καλός γε ἡμῖν ὁ αὐτοκράτωρ καὶ τοῦ τῶν ἄλλων βασιλεύειν ἐπάξιος, ὃς τρίδουλον ἑαυτὸν ταῖς
ἀνελευθέροις ἡδοναῖς ὑποτέθεικε, πῶς ἄλλον παιδεύσει μὴ τοὺς νόμους δευτέρους ἡδονῆς τίθεσθαι;
Πάνυ γὰρ ἑαυτὸν προεπαίδευσε. Πῶς ἑτέροις ἡγήσεται πρὸς τὸ βέλτιον; Οὐ γὰρ αὐτὸς τῶν νουθετητῶν
κατακούει. Ἐξοριστέον σοι τοίνυν καὶ ἐκκοπτέον πάσῃ μηχανῇ καὶ πυρὶ καὶ σιδήρῳ τῆς σῆς ψυχῆς τὸ
δεινότατον θηρίον τὴν ἡδονήν·
433

Ό. π., 207. 5- 14, Δεῖ δὲ οὐχὶ τῶν ἡδονῶν πλέον ἔχειν τὸν βασιλέα, τῶν δὲ πόνων καὶ τῶν

φροντίδων τὸ βάρος ἐθελοντὴν ἀναδέχεσθαι. Ἢ οὐχ ὁρᾷς καὶ τὸν κυβερνήτην ὅπως ἀεὶ ἐνεργός ἐστι
καὶ τῶν ἄλλων ἡδὺ καθευδόντων καὶ βαθὺ κῶμα διαγόντων, αὐτὸς τῇ ἀγρυπνίᾳ προστέτηκε; Κἂν
ἡμέρας ὑπνώσῃ καιροῦ δραξάμενος, ταῖς διακοπαῖς ὁ ὕπνος εἰς ἐγρήγορσιν αὐτῷ περιΐσταται ὥστε
πυκνῶς αὐτὸν λέγειν· τὴν ὀθόνην περίστειλον, τὸν πόδα ἐξάπλωσον, τὸ πηδάλιον περιάγαγε, ἀλλὰ
τρίζει τὸ κέρας, ἀλλὰ προβλῆτα σκόπελον ἔκφυγε, καὶ σχεδόν τι πλέον ἐνεργεῖ τῶν ἐγρηγορότων αὐτὸς
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8. Ευεργεσίες

Αποτελεί βασικό αξίωμα της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδεολογίας ότι ο
βασιλιάς είναι μιμητής της υπερκόσμιας εξουσίας, η οποία είναι αυτή που τον
αναβίβασε άλλωστε στον θρόνο.434 Εφόσον, λοιπόν, ο Θεός εκδηλώνει τη
φιλάνθρωπη διάθεσή του απέναντι στο ανθρώπινο είδος εξασφαλίζοντάς του υλικά
αγαθά και ευδαιμονία, αλλά και αποτρέποντας τους κινδύνους που το απειλούν και
αντιμετωπίζοντας με επιείκεια τα αμαρτήματα τα οποία τον βαραίνουν, ανάλογη
στάση θα πρέπει να ακολουθεί και η ομοίωσή του πάνω στη γη, ο Βυζαντινός
αυτοκράτορας.435
Εξετάζοντας το θέμα ο Δ. Κωνσταντέλος, υποστήριξε ότι η βυζαντινή
φιλανθρωπία συνδέεται βέβαια με τον χριστιανισμό, έλκει ωστόσο τις ρίζες της στην
αρχαία Ελλάδα, όπου η βάση της ήταν θρησκευτική και ηθική, εξυπηρετούσε ωστόσο
και πολιτικά κίνητρα.436 Η πρακτική της υιοθετήθηκε από την πρωτοχριστιανική
κοινωνία και συνδυάστηκε με την εβραϊκή ηθική. Το αποτέλεσμα ήταν μια
φιλανθρωπία θεοκεντρική, όπου η βασική της επιδίωξη είναι η μίμηση της στάσης
του Θεού.437
Η βυζαντινή φιλανθρωπία δεν ήταν μια θεωρητική αρχή, αλλά αντίθετα μια
διαρκής πρακτική, αφού φαίνεται ότι ένα σεβαστό ποσό του βυζαντινού
προϋπολογισμού

κατευθυνόταν

σε

έργα

φιλανθρωπίας

όπως

νοσοκομεία,

πτωχοκομεία, ξενοδοχεία για τους οδοιπόρους και γηροκομεία, αφού ο αυτοκράτορας
διαγκωνιζόταν με τους αριστοκράτες τις εποχής του ως προς τις δωρεές στα

καὶ κοιμώμενος. Πόνοις οὖν ὁ βασιλεὺς ἑαυτὸν ἐκδιδότω, μὴ τρυφῆς χωρίον ἀλλὰ φροντίδων τὴν
βασιλείαν ποιούμενος.
434

Την αντίληψη ότι εκτός από μοναδικός παγκόσμιος κυβερνήτης, ο αυτοκράτορας είναι και ο

αντιπρόσωπος του Θεού πάνω στη γη, ο οποίος, μάλιστα, οφείλει να επιδιώκει ενεργητικά τη μίμησή
Του, τη συναντάμε ήδη στον «Βίο Κωνσταντίνου» του Ευσεβίου Καισαρείας. Και ο Θεμίστιος, όμως,
θα υποστηρίξει ότι η φιλανθρωπία είναι αυτή που, από όλες τις αρετές, κάνει τον αυτοκράτορα να
ομοιάζει με τον Θεό. Κωνσταντέλος Δ., Βυζαντινή Φιλανθρωπία και Κοινωνική Πρόνοια, Αθήνα 1986,
σελ. 93.
435

Καραγιαννόπουλος Ι., Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη 2001, σελ 291- 292.

436

Κωνσταντέλος Δ., Βυζαντινή Φιλανθρωπία και Κοινωνική Πρόνοια, Αθήνα 1986, σελ. 33- 41.

437

Ό. π, σελ. 41- 46.
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αναρίθμητα ιδρύματα που υπήρχαν.438 Όταν μελετάμε τις αντιλήψεις των Βυζαντινών
για το θέμα, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εξετάζουμε μια κοινωνία που διαθέτει
προ- βιομηχανική τεχνολογία και περιορισμένες ιατρικές γνώσεις, η οποία για μεγάλα
χρονικά διαστήματα ερχόταν αντιμέτωπη με τεράστια εσωτερικά προβλήματα, αλλά
και εξωτερικούς κινδύνους τέτοιους που απαιτούσαν μια τεράστια κινητοποίηση σε
ανθρώπινο δυναμικό και πόρους, η οποία οδηγούσε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού
στην ένδεια.439
Ήδη ο Συνέσιος από την Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο είχε ασχοληθεί με το
θέμα, υποστηρίζοντας ότι οι ευεργεσίες προκύπτουν αβίαστα από το αυτοκρατορικό
αξίωμα, όπως ακριβώς ο ήλιος440 με τον ίδιο φυσικό τρόπο προσφέρει τα δώρα του
στο ανθρώπινο γένος.441

438

Andreades A. M., «Τα Δημόσια Οικονομικά: Νόμισμα, Δημόσιες Δαπάνες, Προϋπολογισμός,

Δημόσια Έσοδα», στο Baynes N.H., Moss H.St. L.B., Βυζάντιο. Εισαγωγή στο Βυζαντινό Πολιτισμό,
Αθήνα 2001, σελ. 135.
439

Κωνσταντέλος Δ., Πενία, Κοινωνία, Φιλανθρωπία στον Μεταγενέστερο Μεσαιωνικόν Ελληνικό

Κόσμο (μτφ. Αθ. Κοντογιαννακοπούλου), Θεσσαλονίκη 1994.
440

Η εικόνα του ήλιου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους Βυζαντινούς ρήτορες, οι οποίοι συχνά

παρομοίαζαν τον αυτοκράτορα με αυτόν. Μάλιστα από τον 12ο αιώνα και μετά εγκαινιάστηκε από τον
Μανουήλ Α΄ Κομνηνό η τελετή της «πρόκυψης» που συνδέεται με την ιδέα του ήλιου- αυτοκράτορα.
Στη διάρκειά της ο βασιλείας εμφανιζόταν με την οικογένειά του με θεαματικό τρόπο σαν ήλιος πάνω
σε μία πλατφόρμα.. Πληροφορίες για την τελετή αυτή αντλούμε από τον Ψευδο- Κωδινό που γράφει
τον 14ο αιώνα. Verpeux J., Pseudo- Kodinos: Traite des offices, Παρίσι 1966, σελ. 203- 204. Για την
εικόνα του αυτοκράτορα- ήλιου στη ρητορική παράδοση βλ. και Angelov D., Imperial Ideology and
Political Thought in Byzantium, 1204- 1330, Νέα Υόρκη 2011, σελ. 80.
441

Terzaghi N., Synesii Cyrenensis opuscula, Ρώμη 1944, 26, Χαρακτῆρα βασιλείας εὐεργεσίαν

ἐτίθεμεν· τὸν δωρητικὸν πάλιν, τὸν ἀγαθόν, τὸν ἵλεων, τὰς ὁμωνυμίας ἀναπεμπάζομεν τοῦ θεοῦ. αὐτά
τε οὖν ταῦτα καὶ ὅσα μετὰ τούτων ἐλέγετο, πρὶν ἐπαγγείλασθαι πλάττειν τὸν ἐν τῷ λόγῳ βασιλέα,
συντετάχθω νῦν εἰς μέρη καὶ πληρούτω τὸ ἄγαλμα. ὧν δή που κεφάλαιον ἦν, ὅτι παρεκτικὸς ὢν
ἀγαθῶν οὐ καμεῖται τοῦτο ποιῶν, οὐ μᾶλλον ἢ τὰς ἀκτῖνας ὁ ἥλιος φυτοῖς καὶ ζῴοις δωρούμενος. οὐ
γὰρ πόνος αὐτῷ καταλάμπειν, ἐν οὐσίᾳ τὸ λαμπρὸν ἔχοντι καὶ πηγῇ φωτὸς ὄντι. αὐτός τε οὖν ἑαυτὸν
ἐμβιβάσας τῷ τοιῷδε τῆς ζωῆς εἴδει δι’ ἑαυτοῦ κοσμήσει πᾶν, εἰς ὅσον ἐφικνεῖται τοῦ ἀρχομένου. καὶ
τοὺς ἀγχοῦ τῆς καθέδρας, οἳ μόνου μὲν αὐτοῦ δευτερεύουσι τῶν δὲ ἄλλων πρωτεύουσι, τῷ βασιλικῷ
τῆς ψυχῆς κόσμῳ συντάξει, ὠφελητικοὺς ἀνθρώπων ὄντας πρὸς μέτρον ἕκαστον τῆς νεμηθείσης
δυνάμεως. καὶ πρόεισι μὲν ἐπὶ πλεῖον οὕτω τὴν πρώτην ἡ ἐπιμέλεια τῶν ἀνθρώπων, πλεόνων αὐτὴν διὰ
χειρὸς ἐχόντων.
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Τη σκυτάλη από τον Συνέσιο πήρε ο Αγαπητός Διάκονος, ο οποίος έδωσε
περισσότερο χώρο για την εξέταση του θέματος αυτού στον βασιλικό του ανδριάντα.
Ο διάκονος της Αγίας Σοφίας, λοιπόν, υποστήριξε ότι τη δυνατότητα να ευεργετεί την
έλαβε ο αυτοκράτορας από τον Θεό και επομένως προκειμένου να εκπληρώσει τον
ρόλο του, θα πρέπει να αποφασίζει και να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τις αρχές της
φιλανθρωπίας.442 Ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι όσο μεγάλη ήταν η ευεργεσία που
δέχτηκε από τον Θεό, τόσο μεγάλη πρέπει να είναι και η φιλανθρωπία του βασιλιά
προς τους υπηκόους του, προκειμένου να ξεπληρώσει την χάρη που του έγινε.443
Ο αυτοκράτορας, σύμφωνα με τον διάκονο, δε θα πρέπει να προβληματίζεται
με τον πλούτο που δίνεται ως ευεργεσία, αφού αυτός είναι αδαπάνητος και όσο
ξοδεύεται, τόσο η υπερκόσμια αρχή τον ανανεώνει και θα τον αποδώσει στον
αυτοκράτορα όταν θα φτάσει η ώρα της ανταμοιβής του.444 Γιατί ο βασιλιάς θα
καταξιωθεί στην ουράνια βασιλεία αν φοράει την πορφύρα της φιλανθρωπίας, όσο
ζει, και καλλωπίζει την ψυχή του βοηθώντας τους πένητες.445 Αυτό θα γίνει
δείχνοντας τη σκληρότητά του στους πολεμίους της αυτοκρατορίας, ενώ αντίθετα η
φιλανθρωπία του πρέπει να κατευθύνεται στο εσωτερικό του κράτους.446 Θα ήταν
καλό, ακόμα, και σύμφωνο με τις θείες επιταγές, ο βασιλιάς να μην εξετάζει ποιος
442

Riedinger R., Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser Iustinianos, Αθήνα 1995, 6,

Οὐδὲν οὕτως εὐδόκιμον ἐργάζεται ἄνθρωπον ὡς τὸ δύνασθαι μὲν ἃ βούλεται πράττειν, ἀεὶ δὲ
φιλάνθρωπα καὶ βούλεσθαι καὶ πράττειν. ἐπειδὴ τοίνυν ἐκ θεοῦ σοι κεχάρισται δύναμις, ἧς ἐδεῖτο δι’
ἡμᾶς ἡ ἀγαθή σου βούλησις, πάντα καὶ βούλου καὶ πρᾶττε, ὡς ἀρέσκει τῷ ταύτην σοι δεδωκότι.
443

Ό. π., 5, Ἴσθι, ὦ εὐσεβείας θεότευκτον ἄγαλμα, ὅτι ὅσῳ μεγάλων ἠξιώθης παρὰ θεοῦ δωρεῶν,

τοσούτῳ μείζονος ἀμοιβῆς ὀφειλέτης ὑπάρχεις αὐτῷ· οὐκοῦν ἀπόδος τῷ εὐεργέτῃ τὸ χρέος τῆς
εὐχαριστίας, τῷ λαμβάνοντι τὸ χρέος ὡς χάριν καὶ τῆς χάριτος χάριν ἀντιδιδόντι. αὐτὸς γὰρ ἀεὶ καὶ
χαρίτων ἄρχει καὶ ὡς χρέος τὰς χάριτας ἀποδίδωσιν· εὐχαριστίαν δὲ ζητεῖ παρ’ ἡμῶν οὐ τὴν διὰ
ῥημάτων ἀγαθῶν προφοράν, ἀλλὰ τὴν διὰ πραγμάτων εὐσεβῶν προσφοράν.
444

Ό. π., 44, Ἀδαπάνητός ἐστι τῆς εὐποιΐας ὁ πλοῦτος, ἐν τῷ διδόναι γὰρ λαμβάνεται καὶ ἐν τῷ

σκορπίζειν συνάγεται. τοῦτον ἔχων ἐν τῇ ψυχῇ, πλουσιόδωρε βασιλεῦ, δίδου πᾶσι δαψιλῶς τοῖς
αἰτοῦσι παρὰ σοῦ· ἀπειροπλασίους γὰρ ἕξεις τὰς ὑπὲρ τούτων ἀμοιβάς, ὅταν ἔλθῃ ὁ καιρὸς τῆς τῶν
ἔργων ἀντιδόσεως.
445

Ό .π., 60, Ἱμάτιον ἀπαλαίωτόν ἐστι τὸ τῆς εὐποιΐας περιβόλαιον καὶ ἀδιάφθορος στολὴ ἡ πρὸς τοὺς

πένητας στοργή. δεῖ οὖν τὸν βουλόμενον εὐσεβῶς βασιλεύειν τοιούτοις ἐνδύμασι τὴν ψυχὴν
καλλωπίζειν· φιλοπτωχίας γὰρ ἠμφιεσμένος πορφύραν καὶ οὐρανίου βασιλείας καταξιοῦται.
446

Ό .π., 20, Σεπτὴ δικαίως ἐστὶν ἡ ὑμῶν βασιλεία, ὅτι τοῖς πολεμίοις μὲν δεικνύει τὴν ἐξουσίαν, τοῖς

ὑπηκόοις δὲ νέμει φιλανθρωπίαν· καὶ νικῶσα ἐκείνους τῇ δυνάμει τῶν ὅπλων, τῇ ἀόπλῳ ἀγάπῃ τῶν
οἰκείων ἡττᾶται· ὅσον γὰρ θηρίου καὶ προβάτου τὸ μέσον, τοσοῦτον ἀμφοτέρων ἡγεῖται τὸ διάφορον.
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του ζητάει βοήθεια, αλλά να την παρέχει σε όλους όσους την αιτούνται, γιατί είναι
καλύτερα να λάβουν βοήθεια και άνθρωποι που δεν την αξίζουν εξαιτίας όσων την
έχουν ανάγκη, παρά να τη στερηθεί κάποιος φτωχός, εξαιτίας όσων δεν την
χρειάζονται.447
Ο πλούτος είναι φαινόμενο παροδικό, συνεχίζει. Το μόνο που είναι παντοτινό
είναι τα αποτελέσματα της φιλανθρωπίας. Αν ο φιλάνθρωπος άνθρωπος ευεργετεί, η
χάρις των δωρεών του θα του επιστραφεί, επαναλαμβάνει.448
Επιπλέον, οι ευεργεσίες και η αποφυγή των αδικιών παρέχουν ασφάλεια στον
βασιλιά.449 Αν ο βασιλιάς επιθυμεί να είναι τα αυτιά του Θεού ανοιχτά προς αυτόν,
τότε και ο ίδιος θα πρέπει να έχει τα δικά του αυτιά ανοιχτά στις παρακλήσεις των
φτωχών,450 γιατί η σχέση του βασιλιά με τον δεσπότη- Θεό θα είναι ανάλογη με τη
σχέση που έχει δημιουργήσει με τους υπηκόους του.451
Βέβαια οι δωρεές θα πρέπει μόνο να εκπορεύονται από τον βασιλιά, όχι να
κατευθύνονται σε αυτόν. Αν ο αυτοκράτορας δέχεται δώρα, τότε ενδεχομένως θα
κληθεί να τα ξεπληρώσει προσφέροντας ηθικά μεμπτά ανταλλάγματα.452
447

Ό. π., 63, Ὁ μὲν θεὸς οὐδενὸς δεῖται, ὁ βασιλεὺς δὲ μόνον θεοῦ· μιμοῦ τοίνυν τὸν οὐδενὸς δεόμενον

καὶ δαψιλεύου τοῖς αἰτοῦσι τὸν ἔλεον, μὴ ἀκριβολογούμενος περὶ τοὺς σοὺς οἰκέτας, ἀλλὰ πᾶσι
παρέχων τὰς πρὸς τὸ ζῆν αἰτήσεις· πολὺ γὰρ κρεῖττόν ἐστι διὰ τοὺς ἀξίους ἐλεεῖν καὶ τοὺς ἀναξίους ἢ
τοὺς ἀξίους ἀποστερεῖν διὰ τοὺς ἀναξίους.
448

Ό. π., 7, Τῶν ἐπιγείων χρημάτων ὁ ἄστατος πλοῦτος τῶν ποταμίων ῥευμάτων μιμεῖται τὸν δρόμον·

πρὸς ὀλίγον μὲν ἐπιρρέων τοῖς ἔχειν νομίζουσι, μετ’ ὀλίγον δὲ παραρρέων εἰς ἄλλους ἀπέρχεται. μόνος
δὲ τῆς εὐποιΐας ὁ θησαυρὸς μόνιμός ἐστι τοῖς κεκτημένοις αὐτόν· τῶν γὰρ ἀγαθῶν ἔργων αἱ χάριτες
ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας ἐπαναστρέφουσιν.
449

Ό. π., 47, Ἀσφαλεστάτην ἡγοῦ τῆς σωτηρίας φυλακὴν τὸ μηδέποτέ τινα τῶν ὑπηκόων ἀδικεῖν· ὁ

γάρ τινα μὴ ἀδικῶν οὐχ ὑφορᾶταί τινα· εἰ δὲ τὸ μὴ ἀδικεῖν ἀσφάλειαν προξενεῖ, τὸ εὐεργετεῖν πολλῷ
πλέον· τὸ ἀσφαλὲς γὰρ δίδωσι καὶ τὸ προσφιλὲς οὐ προδίδωσιν.
450

Ό. π., 8, Ἀπρόσιτος μὲν ὑπάρχεις ἀνθρώποις διὰ τὸ ὕψος τῆς κάτω βασιλείας, εὐπρόσιτος δὲ γίνῃ

τοῖς δεομένοις διὰ τὸ κράτος τῆς ἄνω ἐξουσίας· καὶ ἀνοίγεις τὰ ὦτα τοῖς ὑπὸ πενίας πολιορκουμένοις,
ἵνα εὕρῃς τὴν τοῦ θεοῦ ἀκοὴν ἀνεῳγμένην. οἷοι γὰρ τοῖς ἡμετέροις γινόμεθα συνδούλοις, τοιοῦτον
περὶ ἡμᾶς εὑρήσομεν τὸν δεσπότην
451

Ό. π., 23, Τοιοῦτος γίνου περὶ τοὺς σοὺς οἰκέτας οἷον εὔχῃ σοι τὸν δεσπότην γενέσθαι· ὡς γὰρ

ἀκούομεν ἀκουσθησόμεθα, καὶ ὡς ὁρῶμεν ὁραθησόμεθα ὑπὸ τοῦ θείου καὶ παντεφόρου βλέμματος·
προεισενέγκωμεν οὖν τῷ ἐλέῳ τὸν ἔλεον, ἵνα τῷ ὁμοίῳ τὸ ὅμοιον ἀντιλάβωμεν.
452

Ό. π., 50, Πλέον ἀγάπα, βασιλεῦ γαληνότατε, τοὺς λαμβάνειν παρὰ σοῦ χάριτας ἱκετεύοντας ἤπερ

τοὺς σπουδάζοντας δωρεάς σοι προσφέρειν· τοῖς μὲν γὰρ ὀφειλέτης ἀμοιβῆς καθίστασαι, οἱ δέ σοι τὸν
θεὸν ὀφειλέτην ποιοῦσι τὸν οἰκειούμενον τὰ εἰς αὐτοὺς γινόμενα καὶ ἀμειβόμενον ἀγαθαῖς ἀντιδόσεσι
τὸν φιλόθεον καὶ φιλάνθρωπόν σου σκοπόν.
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Μια ειλικρινής σχέση, σύμφωνα με τον Αγαπητό, μεταξύ του βασιλιά και των
υπηκόων του, μπορεί να στηθεί μόνο στη βάση της ευεργεσίας και της μέριμνας του
μονάρχη για τις δυσκολίες του λαού του.453
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση του Αγαπητού Διακόνου ότι και οι
πλούσιοι και οι πένητες πάσχουν από μια ασθένεια η οποία προκαλείται, όμως, από
αντιθετικά αίτια. Οι μεν πλούσιοι πάσχουν από υπερκορεσμό, οι δε πένητες
πεθαίνουν από την πείνα. Και ενώ οι μεν κατέχουν τα πάντα, οι δε δεν έχουν
κυριολεκτικά πού να σταθούν. Θα κάνει λοιπόν και στους δύο καλό ο βασιλιάς και θα
θεραπεύσει τα προβλήματά τους αν με τη φορολογία του αφαιρέσει πλούτο από τους
πλουσίους και τον αποδώσει στους πένητες.454 Βρισκόμαστε εδώ μπροστά σε ένα
ξεκάθαρα διατυπωμένο αίτημα για αναδιανομή του πλούτου το οποίο εμφανίζεται ως
αμοιβαία επωφελές για τις διαφορετικές οικονομικές τάξεις της αυτοκρατορίας. Το
αίτημα αυτό δεν εκφράζεται βέβαια μέσα σε κενό. Στα χρόνια της διακυβέρνησης του
Ιουστινιανού η πολιτική της Reconquista, η οποία απαιτούσε μεγάλα ποσά για να
τροφοδοτήσει το στράτευμα, σε συνδυασμό με τις πολλές φυσικές καταστροφές είχε
επιφέρει την εξαθλίωση ενός μεγάλου ποσοστού του βυζαντινού πληθυσμού.455
Ο Φώτιος είναι ο συγγραφέας που ασχολήθηκε περισσότερο από όλους όσους
συνέγραψαν κάτοπτρα ηγεμόνος τη Μέση Βυζαντινή περίοδο, με το θέμα της
ευεργεσίας. Στην επιστολή του προς τον Βόρι- Μιχαήλ βρίσκουμε πολλές σχετικές
αναφορές.
Ο πατριάρχης ισχυρίζεται ότι όσοι έχουν βρεθεί ψηλά στην ιεραρχία θα
πρέπει να εκμεταλλεύονται τη θέση τους αυτή για να κάνουν φιλανθρωπίες. Σε

453

Ό. π., 19, Εἰ τὴν ἐκ πάντων βούλει καρποῦσθαι τιμήν, γίνου τοῖς ἅπασιν εὐεργέτης κοινός· οὐδὲν

γὰρ οὕτω πρὸς εὔνοιαν ἐφέλκεται ὡς εὐποιΐας χάρις διδομένη τοῖς χρῄζουσιν· ἡ γὰρ διὰ φόβον
γινομένη θεραπεία κατεσχηματισμένη ἐστὶ θωπεία, πεπλασμένης τιμῆς ὀνόματι φενακίζουσα τοὺς
αὐτῇ προσανέχοντας.
454

Ό. π., 16, Σφόδρα μοι δοκεῖ ἀτοπώτατον εἶναι, ὅτι πλούσιοι καὶ πένητες ἄνθρωποι ἐξ ἀνομοίων

πραγμάτων βλάβην πάσχουσιν ὁμοίαν· οἱ μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ κόρου διαρρήγνυνται, οἱ δὲ ὑπὸ τοῦ λιμοῦ
διαφθείρονται· καὶ οἱ μὲν κατέχουσι τοῦ κόσμου τὰ πέρατα, οἱ δὲ οὐκ ἔχουσι ποῦ στῆσαι τὰ πέλματα.
ἵνα τοίνυν ἄμφω τῆς ὑγείας τύχωσιν, ἀφαιρέσει καὶ προσθέσει τούτους θεραπευτέον καὶ πρὸς ἰσότητα
τὴν ἀνισότητα μετενεκτέον
455

Για τη βασιλεία του Ιουστινιανού βλ. Treadgold W., Βυζάντιο. Επίτομη Ιστορία (μτφ. Γ.

Λεβενιώτης), Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 87- 101.
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αντίθεση περίπτωση διαπράττουν ύβρη προς την υπερκόσμια αρχή που τους όρισε να
εξουσιάζουν.456
Ακόμα, υποστηρίζει ότι ο ευεργετούμενος θα πρέπει να μην είναι αγνώμονας
ως προς αυτόν που τον ευεργέτησε. Και αυτός, όμως, που έκανε τη δωρεά θα πρέπει
να είναι ανιδιοτελής και να μην περιμένει ανταπόδοση.457
Οι ευεργεσίες του βασιλιά θα πρέπει να έχουν διάρκεια και να μην
εξαντλούνται στην πρώτη περίοδο μόνο της ανάληψης της εξουσίας από αυτόν, γιατί
η ευγνωμοσύνη των ευεργετηθέντων δεν είναι παντοτινή και αυτοί, ανάλογα με τον
χαρακτήρα τους, βέβαια, ο καθένας, γρήγορα θα ξεχάσουν τις δωρεές που τους
έγιναν.458 Ο Φώτιος εδώ θίγει, ασφαλώς, ένα θέμα που πατάει σε πραγματικές βάσεις.
456

Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988, 1.913- 917, Οἱ χρώμενοι τοῖς ἐκ φύσεως πλεονεκτήμασιν εἰς πονηρίας
ὑπηρεσίαν, ἀλλὰ μὴ πρὸς τὴν τῶν πλησίον εὐεργεσίαν, οὗτοι καὶ τὴν φύσιν φαυλίζουσιν καὶ τῷ
δημιουργῷ τὴν περὶ αὐτοὺς φιλοτιμίαν εἰς ὕβριν καὶ ἀχαριστίαν περιτρέπουσιν.
457

Ό. π., 1.970- 973, Ἄξιος χαρίτων ὁ εὐλαβούμενος αὐτῆς καὶ φύσιν καὶ προσηγορίαν, καὶ μὴ

παυόμενος μελετᾶν, ἕως ἂν αὐτὴν ἀνταποδώσῃ. ὥσπερ δὲ ἀνάξιος χαρίτων ὁ ἀχαριστίᾳ γνώμης
ἀμείβων τὸν εὐεργέτην, οὕτως ἄξιος τοῦ τῆς εὐεργεσίας ἀξιώματος ὁ χαριζόμενος ἐφ’ ᾦ μὴ
ἀνταπολαβεῖν τὴν χάριν.
458

Ό. π., 1.992- 1018, Μὴ δὴ κατὰ πρώτας εὐεργετῶν, ἔπειτα δὲ ἀμελῶν, νόμιζε τὴν ἐξ ἀρχῆς σοι

εὔνοιαν τοὺς εὐεργετηθέντας διαφυλάττειν. πολλοὺς γὰρ αὐτὸς ἐγὼ πείρᾳ διέγνων ὅτι θαρρήσαντες τῷ
πλήθει

καὶ

μεγέθει

τῆς

κατ’

ἀρχὰς

εὐεργεσίας,

οὐδὲν

ἐν

τοῖς

ἐφεξῆς

ἐφρόντισαν

ἐπιδείξασθαι τοιοῦτον· ἀρκέσειν γὰρ τοῖς εὐεργετηθεῖσιν πρὸς τὴν διὰ βίου εὐχαριστίαν τὴν κατ’
ἀρχὰς ἤλπισαν φιλοτιμίαν, καὶ χρόνον οὐδένα ἂν ἐγγενέσθαι λήθης τοῖς εὖ πεπονθόσιν τῆς
ἀγαθουργίας· τὸ δὲ οὐ μόνον οὐ κατὰ τὰς αὐτῶν ἐλπίδας ἀπέβη, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὐναντίον ἐτράπη. ἀλλὰ
περὶ μὲν τῶν φαύλων τὴν προαίρεσιν οὐδὲν θαυμαστόν· οἱ γὰρ τοιοῦτοι οὐδὲ ῥεούσης αὐτοῖς εἰς
χεῖρας ἴσως τῆς εὐεργεσίας, οὐδὲ τότε γλώσσαις ἀνοθεύτοις ἠμείβοντο τὰς εὐεργεσίας. πλὴν καὶ ἐπὶ
τῶν ἄλλων τοὺς μὲν καλοκἀγαθίας ἐπιμελουμένους ἦν ἰδεῖν ὡς εἶχον μὲν μνήμην ὧν ἔτυχον
ἀπολελαυκότες καὶ εὐλογεῖν οὐκ ἐξίσταντο τὸν εὐεργέτην, ὅμως δὲ μὴ τῶν ὁμοίων τυγχάνοντες οὐδ’
αὐτοὶ καθαρὰν καὶ ἀκήρατον τὴν ἀρχαίαν διέσῳζον εὐγνωμοσύνην, ἀλλὰ τῷ χρόνῳ τὴν χάριν (οὐ γὰρ
εἶχον ἐπιρροήν) ὑπομαραινόμενοι, τὸ σφοδρὸν καὶ ὡραῖον ἀπηνθίζοντο τοῦ φίλτρου. οἱ δὲ μέσης
νομιζόμενοι διαθέσεως, εὐεργετούμενοι μὲν εὐχαρίστως διέκειντο, ἀμεληθέντες δὲ οὐδ’ αὐτοὶ τὴν
προτέραν διάθεσιν εἰς τοὐναντίον μεταβαλεῖν ἐνῃσχύνθησαν, μάλιστα βλέποντες ἑτέρους φιλοτιμιῶν
ἀπολαύοντας. οὐ γὰρ ἃ προπεπόνθασιν αὐτοί, καίτοι δέον, ἐλογίζοντο, οἷς δ’ εὖ πάθοιεν οἱ πλησίον
ἐνητένιζον, καὶ τούτοις παρακνιζόμενοι τὴν εὐφημίαν εἰς ἀχαριστίαν ἔτρεπον. πολλῷ ἄρα
λυσιτελέστερον ἄρχοντι καὶ ἐν πολιτείᾳ κατὰ μέρος καὶ διὰ βίου ταῖς δωρεαῖς ἢ ἀθρόον καὶ ἐφάπαξ
οἰκειοῦσθαι τὸ ὑπήκοον· τὸ δὲ πλῆθος καὶ βάρος τῶν χαρίτων ἁρμόσει μᾶλλον τοῖς ὑπέρογκόν τι καὶ
παράδοξον ἐπὶ κοινῇ σωτηρίᾳ κατωρθωκόσιν ἢ τοῖς εἰς τὸ σπανιώτατον τῆς ἡμῶν ἐπικουρίας δεῖσθαι
νομισθεῖσιν.
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Οι βασιλιάδες συνήθιζαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους να μοιράζουν
δώρα και χρήματα στους υπηκόους τους, σε μια πρακτική η οποία τους βοηθούσε,
βέβαια, και να στερεωθούν στον θρόνο. Οι πράξεις τους αυτές, όμως, περιορίζονταν
στην πρώτη μόνο περίοδο της βασιλείας τους και δεν επεκτείνονταν στον χρόνο.
Βλέπουμε, ακόμα, στο απόσπασμα αυτό μια χρησιμοθηρική αντίληψη της
φιλανθρωπίας, που αποσκοπεί στο να καταστήσει τους υπηκόους του βασιλιά
ευγνώμονες, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με όσα υποστηρίζει ο πατριάρχης
αλλού, ότι δεν πρέπει, δηλαδή, να περιμένει κάποιου είδους ανταπόδοση ο
αυτοκράτορας για την καλή του πράξη, αλλά να ενεργεί μέσα σε πνεύμα
ανιδιοτέλειας. Για την αντίληψη του πατριάρχη αυτή θα γίνει λόγος και στη συνέχεια.
Αλλά και λίγες σειρές μόνο παρακάτω ο Φώτιος θα επαναλάβει την άποψή
του, που έρχεται σε αντίφαση με αυτήν που μόλις διατύπωσε. Ο ευεργετηθείς σε μια
δύσκολη στιγμή για αυτόν, θα θυμάται τη βοήθεια που έλαβε για πάντα,
ισχυρίζεται.459 Η αντίφαση αυτή μπορεί να εξηγηθεί μόνο αν υποθέσουμε ότι το
προηγούμενο απόσπασμα εξυπηρετεί στο να καυτηριάσει μόνο τις πρακτικές των
δωρεών κατά την ανάληψη των καθηκόντων και την αντίφαση με μια σκληρή
δημοσιονομική πολιτική στη συνέχεια, χωρίς να έχει τη φιλοδοξία να αποτελέσει
γενικό κανόνα.
Τη χρησιμοθηρία του Φωτίου, στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως,
καταδεικνύει, ίσως, με τον καλύτερο τρόπο η αντίληψη που διατυπώνει ότι η
φιλανθρωπία είναι αυτή που θεμελιώνει την εξουσία του βασιλιά. Ακόμα και αν
διεξάγεις νικηφόρους πολέμους, ισχυρίζεται, αν στο εσωτερικό μέτωπο δεν είναι οι
υπήκοοι ευχαριστημένοι, ο αυτοκράτορας πάντοτε κινδυνεύει να ανατραπεί.460 Την
ίδια αντίληψη θα επαναλάβει. μάλιστα. εμφατικά, ξανά: με το να ευεργετεί ο
βασιλιάς τους υπηκόους του διατηρεί ακέραιο τον ιστό στον οποίο βασίζεται η

459

Ό. π., 1.1160- 1162, Ἐπικουρεῖν ἐν οἷς ἕκαστος ἔχει χρείαν ἀρχικῆς καὶ ἐχέφρονος

διανοίας, μάλιστα δὲ τοῖς ἐν συμφοραῖς περιπεσοῦσιν· μετὰ γὰρ τῶν ἄλλων καὶ ἀείμνηστον συντηρεῖν
εἰώθασι τὴν εὐεργεσίαν.
460

Ό. π., 1.856- 860, Οὐχ οὕτως ἡ ἐν πολέμῳ ἀνδρεία τὸν ἄρχοντα κοσμεῖ καὶ σῴζει, ὡς ἡ πρὸς τοὺς

ὁμοφύλους εὐμένεια καὶ φιλανθρωπία. πολλοὶ γὰρ πολεμίων κρατήσαντες ὑπὸ τῶν οἰκείων δι’
ὠμότητα διεφθάρησαν· καὶ πολλοὶ παρὰ μικρὸν ἁλῶναι. πολεμίοις κινδυνεύσαντες ὑπὸ τῶν ὁμοφύλων
διεσώθησαν, οὐδ’ αὐτὸ τὸ ζῆν ὑπὲρ τῆς σωτηρίας προτιμησάντων τοῦ ἄρχοντος.
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βασιλεία του. Αν αυτός ο ιστός διαρραγεί τότε η εξουσία θα χαθεί.461 Την ιδέα αυτή,
χωρίς την έμφαση που της δίνει ο Φώτιος, τη συναντήσαμε ήδη στον Αγαπητό
Διάκονο.
Η φιλανθρωπία του ηγεμόνα θα πρέπει, όμως, να εκδηλώνεται και την
κατάλληλη στιγμή, επειδή ελλοχεύει ο κίνδυνος αν αναβληθεί για το μέλλον να χάσει
τη χρησιμότητά της. Θα πρέπει ακόμα να μην μένει ημιτελής αλλά να
ολοκληρώνεται, γιατί αλλιώς και θα ζημιώσει αυτόν που προσφέρει και δεν θα
χαροποιήσει αυτόν που λαμβάνει.462 Υποστηρίζει, ακόμα, ο Φώτιος, ότι ο βασιλιάς
θα πρέπει να θυμάται αυτόν που τον ευεργέτησε αλλά να ξεχνά τις ευεργεσίες που
έκανε ο ίδιος και να μη χλευάζει ποτέ όσους βρέθηκαν στην ανάγκη να ευεργετηθούν,
γιατί έτσι είναι σαν να ακυρώνει τις δωρεές του.463 Μοιάζει όποιος ενεργεί με αυτόν
τον τρόπο, γράφει ο πατριάρχης, με τον γεωργό που σπέρνει το χωράφι του και μετά
αφήνει τα άγρια ζώα να λυμαίνονται τον σπόρο και τον καρπό που θα προκύψει.464
Δεν συναντάμε τέτοιες αντιλήψεις, όμως, μόνο στην επιστολή προς τον ΒόριΜιχαήλ Ακόμα και ο θάνατος μπορεί να καταλυθεί από την ευεργεσία, υποστηρίζει
με έμφαση ο Φώτιος στα «Κεφαλαία Παραινετικά». 465 Ακολουθώντας τον Αγαπητό
Διάκονο ο πατριάρχης θα υποστηρίξει ότι αυτό συμβαίνει γιατί μοιράζοντας τον

461

Ό. π., 1.1091- 1093, Εὐεργετῶν τὸ ὑπήκοον περιφρούρει ὡς τῆς ἀρχῆς νεῦρα καὶ οἰκεῖα μέλη·

ἐκείνων γὰρ διασπασθέντων κίνδυνος καὶ τὴν σὴν συγκαταλύεσθαι ἐξουσίαν.
462

Ό. π., 1.979- 986, Αἱ χάριτες ταῖς ἀναβολαῖς καὶ παρατάσεσιν τοῦ χρόνου ὥσπερ εἰς γῆρας

ἐλθοῦσαι τὸ οἰκεῖον μαραίνονται κάλλος· τὸ γὰρ ἄνθος ἀποβαλοῦσαι τῆς προθυμίας, μεθ’ ἧς ἀμήχανόν
τινα καὶ λαμπρὰν ἐποιοῦντο τὴν τέρψιν, οὐ καθ’ ὥραν φέρουσι τὴν εὐφροσύνην. Αἱ χάριτες ἡμιτελεῖς
οὖσαι οὐκ ἐθέλουσι χάριτες εἶναι, ἔσονται δέ, ἐπειδὰν τετελειωμέναι ὦσιν· ὁ δὲ ταύτας ἐξ ἡμισείας
κατατιθεὶς ἑαυτὸν ἐζημίωσεν καὶ τὸν λαβόντα οὐκ εὔφρανεν. ὁ γὰρ ἡμίτομον τὴν χάριν ἀπειληφὼς οὐχ
οὕτως τῷ ἡμίσει εὐφρανθήσεται ὡς ὑπὲρ τοῦ ἀφαιρέματος ἀνιάσεται.
463

Ό. π., 1.927- 931, Ἃ μὲν εὖ πάθοις, ἀεὶ μέμνησο· ὧν δ’ ἂν εὖ ποιήσαις, θᾶττον ἐπιλανθάνου· τὸ μὲν

γὰρ χρηστότητος καὶ εὐγνωμοσύνης, τὸ δὲ καθαρᾶς μεγαλοψυχίας καὶ καθαρὰν φυλάττει τὴν
εὐεργεσίαν. Εὐεργεσίας καὶ συμφορὰς ὀνειδίζειν τῆς αὐτῆς εἶναι νόμιζε κουφότητος καὶ ἀπανθρωπίας.
464

Ό. π., 1.988- 991. Ὁ τὰς χάριτας ὀνειδίζων ὅμοιός ἐστι γεωργῷ σπείροντι μὲν προθύμως, ἐπαφιέντι

δὲ χοίρους καὶ θηρία τῷ σπόρῳ. ὡς γὰρ ἐκεῖνος καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὸν ἐξ αὐτοῦ λυμαίνεται καρπόν,
οὕτω καὶ οὗτος καὶ τὰ καταβληθέντα καὶ τὴν βλαστάνουσαν αὐτῷ προσαπόλλυσιν εὐχαριστίαν.
465

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 5. 114, Λύει καὶ ὅρον θανάτου ἡ
ἐλεημοσύνη πολλάκις.
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πλούτο στην επίγεια ζωή, μαζεύεις πλούτο στη μετά θάνατον ζωή, στους ουρανούς.
Με αυτόν τον τρόπο όσο και να μοιράζεις τον πλούτο, τόσο αυτός συγκεντρώνεται.466
Ο βασιλιάς θα πρέπει να περιφρονεί το χρήμα, συνεχίζει. Δεν πρέπει να το
συσσωρεύει αλλά να το μοιράζει απλόχερα όταν εμφανίζεται ανάγκη. Θα πρέπει να
το χρησιμοποιεί για να ευεργετεί τους φίλους και να αποκρούει τους εχθρούς. Θα
πρέπει, επιπλέον, με τις δημόσιες ευεργεσίες του να καταστεί ο αυτοκράτορας
περίοπτος στην αντίληψη των υπηκόων του.467
Ο Φώτιος προτρέπει τον βασιλέα να ευεργετεί και να δείχνει συμπόνια σε
όσους του ζητάνε βοήθεια Τον νουθετεί, ακόμα, ώστε αυτός να δέχεται θετικά όσους
του ζητάνε να τους συνδράμει. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει τόσο την αναγνώριση
των ανθρώπων όσο και την ευσπλαχνία του Θεού που θα τον κρίνει με το ίδιο μέτρο
με το οποίο έκρινε και αυτός όσους είχαν ανάγκη, ισχυρίζεται. 468
Σε άλλο σημείο υποστηρίζει ότι ο βασιλιάς θα πρέπει να μην παραβλέπει
κανέναν που βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ακόμα και αν δεν πρόκειται να τον
ευεργετήσει με χρήματα. Ο παρηγορητικός λόγος, γράφει ο συντάκτης του
ανδριάντα, είναι πολλές φορές προτιμότερος και από την παροχή δώρων και είναι

466

Ό. π., 5. 114- 116, πλοῦτον οὖν σκορπίζων θνητὸν ἐπὶ γῆς πλοῦτον συνάγεις ἀθάνατον ἐν οὐρανῷ

καὶ προσπορίζεταί σοι καὶ τὰ ἐνταῦθα ἀγαθά. καὶ γὰρ ἀληθῶς ἀδαπάνητός ἐστι τῆς εὐποιίας ὁ πλοῦτο·
σκορπιζόμενος γάρ συνάγεται καὶ διδόμενους πάλιν λαμβάνεται·
467

Ό. π., 24* 154- 156, * [Ὑψηλὸν μὲν καὶ ἀδούλωτον τὸ τοῦ βασιλέως δεικνύει φρόνημα οὐ

τοσοῦτον ὁ ὄγκος τοῦ ἀξιώματος ὅσον ἡ τῶν χρημάτων ὑπεροψία. ἐν τούτῳ γὰρ καὶ μᾶλλον τὸ εὐγενὲς
τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καταφαίνεται. ὑπεροψία δὲ χρημάτων οὐ τὸ μάτην τοῖς βαλαντίοις ἐναποτίθεσθαι,
ἀλλὰ τὸ διαψιλῶς ἐν ταῖς ἀναγκαίαις χρείαις αὐτὰ χορηγεῖν. ἀναγκαῖα δὲ βασιλεῑ καὶ μᾶλλον τῶν
ἄλλων φίλους εὖ ποιεῖν καὶ ἐχθροὺς ἀμύνεσθαι, ὧν ἀμφοτέρων τὸ κατορθοῦν ἡ τῶν χρημάτων δαπάνη·
εἰ γοῦν καὶ αὐτὸς ὑψηλὸς ἐν πᾶσιν εἶναι βούλει καὶ μάλιστα ἐν συνέσει, ὑπερόπτης γίγνου χρημάτων.
«ἐπεὶ οὐδέ ἐστι τὰ σαυτοῦ ἴδιά σα, ἀλλὰ τῶν συνδούλων τῶν σῶν καὶ μάλιστα τῶν πενήτων καὶ ξένων·
φάνηθι τοίνυν ἴδιος εὐεργέτης ἐν τοῖς κοινοῖς καὶ οὕτως ὑψηλὸς ἔσῃ καὶ περίβλεπτος ἐν φρονήσει]
468

Ό. π., 37. 178- 180, Τὸν ἔλεον δαψιλεύου τοῖς δεομένοις, ἵνα ἔλεον ἐπισπάσῃ παρὰ τοῦ τῶν ὅλων

βασιλέως. εὐσέβεια γὰρ κυρίως ἡ τῶν δεομένων ἐστὶ μετάδοσις. καὶ μηδὲν ἡγοῦ τὴν ἡμέραν ἐκείνην,
ἐν ᾖ μηδένα εὐεργετήσεις, ὑπὲρ ὧν παρὰ θεοῦ καὶ αὐτὸς εὐηργετήθης. κτῆσαι οὖν τὴν ἐλεημοσύνην,
ἵνα τὸ ὅμοιον ἐκ θεοῦ ἀντιδέξῃ. κλῖνον τὸ οὖς σου τοῖς ἱκετεύουσι· δυσωπήθητι ὄμματι ἱλαρῷ τοὺς
δυσωποῦντας. οἴκτειρον δάκρυα χήρας καὶ στεναγμοὺς ὀρφανῶν μὴ ἀπώσῃ· ἃ γὰρ ἂν ποιήσωμεν,
ταῦτα καὶ πάθοιμεν· καί, ὡς ἀκούομεν, ἀκουσθησόμεθα· καί, ὡς ὁρῶμεν, ὁραθησόμεθα. οἷον οὖν εὔχῃ
τὸν θεὸν γενέσθαι περὶ σέ, τοιοῦτος περὶ τοὺς οἰκέτας γενοῦ καὶ αὐτός· ἐν ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρήσεις,
ἀντιμετρηθήσεταί σοι.
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ικανός από μόνος του να κερδίσει την εύνοια των υπηκόων του μονάρχη. 469 Η
διατύπωση αυτή του Φωτίου εισάγει την έννοια της ψυχολογικής υποστήριξης όσων
έχουν ανάγκη, για πρώτη φορά σε βασιλικό ανδριάντα.
Αμέσως μετά ο Φώτιος διατείνεται ότι τα αγαθά που κατέχει ο βασιλιάς
προέρχονται από τον Θεό. Θα πρέπει λοιπόν ο αυτοκράτορας να ανταποδίδει της
ευεργεσίες, όχι μόνο στον Θεό, αλλά και στους υπηκόους του, και μάλιστα σε αυτούς
που βρίσκονται πιο μακριά από εκείνον.470
Ο Φώτιος θα επαναλάβει μια άποψη που έχουμε ήδη δει στον Αγαπητό
Διάκονο. Ο βασιλιάς θα πρέπει, βέβαια, ο ίδιος να ευεργετεί, αλλά θα πρέπει να
αποθαρρύνει τις δωρεές προς το πρόσωπό του, διατείνεται ο πατριάρχης. Όποιος
λαμβάνει δώρο οφείλει ευγνωμοσύνη, υποστηρίζει, ενώ αντίθετα αυτός που
προσφέρει δώρο αφενός μεν προσμένει ανταπόδοση, αφετέρου σε βάζει σε θέση που
δεν ταιριάζει σε ελεύθερο άνθρωπο.471 Η αντίληψη αυτή που διατυπώνεται στα δύο
κάτοπτρα ηγεμόνος που εξετάσαμε φανερώνει μεγάλη ενάργεια πνεύματος και
δείχνει το υψηλό πνευματικό επίπεδο των συντακτών των κειμένων. Αιώνες πριν η
469

Ό. π., 51. 208, Ὑπόκλινον τὸ οὖς σου τῷ δεομένῳ καὶ ἀποκρίθητι αὐτῷ εἰρηνικά. κἂν γὰρ

ἀπρόσιτος ὑπάρχῃς διὰ τὴν κάτω δυναστείαν, ἀλλ’ εὐπρόσιτος γενοῦ διὰ τὴν ἄνω ἐξουσίαν.
παραμύθησαι τοὺς ὀδυνωμένους εἰ καὶ μὴ δώροις, ἀλλ’ οὖν τοῖς λόγοις· πολλῶν γὰρ δωρεῶν οἶδα καὶ
λόγον ἕνα ὑπεράξιον καὶ μυρίων ἄλλων πραγμάτων ῥῆμα ἓν εἰς παραψυχὴν ἰσχυρότερον. οὐ τοσοῦτον
γὰρ χρημάτων δύναται περιουσία ὡς βασιλέως ῥῆμα ἐπιεικὲς παραμυθήσεσθαι ψυχὴν ἀλγοῦσαν. οὕτω
γὰρ ἀγαπητὸς μάλιστα τοῖς ὑπὸ χεῖρα γενήσῃ καὶ δαπάνης χωρὶς τὴν ἁπάντων εὔνοιαν κερδήσεις καὶ
πατέρα σε μᾶλλον ἢ δεσπότην ἀνακηρύξουσιν.
470

Ό. π., 52. 210, Ἴσθι ὡς, ἐφ’ ὅσον ἠξιώθης παρὰ θεοῦ τῶν ἀγαθῶν, ἐπὶ τοσοῦτον ὀφείλεις αὐτῷ

ἀντιδιδόναι τὰς χάριτας τῷ μὴ ὡς χρέος δεχομένῳ τὰς ὀφειλάς, ἀλλ’ ἀντιδιδόντι ὥσπερ ἀντὶ χαρίτων
διπλασίονας χάριτας. ἄμειψαι οὖν τῷ εὐεργέτῃ τῶν ἀγαθῶν χάριν ἀγαθά, καί, ἣν ἔλαβες παρ’ αὐτοῦ
ἐξουσίαν, χρῆσαι ταύτην ταῖς εἰς τοὺς πλησίον εὐεργεσίαις, πλησιωτέρους δέ σου μᾶλλον νόμιζε κατὰ
τὴν εὐποιίαν ὅσοι μακρότεροί σου τυγχάνουσι διὰ τὴν ἐξουσίαν.
471

Ό. π., 57. 218- 220, Σοφόν σέ τι νουθετήσω καὶ ἄηθες ἴσως τοῖς συμβοουλεύουσι, πλὴν καὶ πατρὸς

καὶ βασιλέως στοργῆς οὐκ ἀνάξιον. μᾶλλον ἀποδέχου, τέκνον, τοὺς παρὰ σοῦ δωρεὰς ἐξαιτοῦντας ἢ
τοὺς δῶρα σοι φιλοτιμώτερον προσκομίζοντας. τοὺς μὲν γὰρ χρεώστας καταστήσεις εὐχομένους σοι τὰ
ἀγαθὰ παρὰ τοῦ θεοῦ, κἀντεῦθεν καὶ αὐτὸν τὸν θεὸν ὀφειλέτην ποιήσεις τὰς ἀμοιβάς σοι χρεωστικῶς
ἀπονέμοντα· τῶν δὲ χρεώστης ὑπάρξεις καὶ ὡς εὐεργέτας αἰδοῦς ἀνελευθέρου καταξιώσεις. θέλε οὖν
εὐεργετεῖν μὲν ἅπαντας ἀνθρώπους, εὐεργετεῖσθαι δὲ παρ’ οὐδενὸς τῶν ἀνθρώπων ἀλλ’ ἢ παρὰ μόνου
θεοῦ· τοῦτο γὰρ ὄντως ἁρμόδιον ἐλευθέρῳ καὶ ἀληθεῖ τυγχάνει βασιλεῖ. καὶ τοῖς μὲν αἰτοῦσι δίδου καὶ
στέργε τούτους, τοὺς δὲ διδόντας ἧττον ἀποδέχου· τούτοις μὲν γὰρ ὅλος ὁ σκοπὸς τὴν χάριν
ἀντιλαβεῖν, ἐκείνοις δὲ ἅπασα σπουδὴ τὴν χάριν ἀνταποδοῦναι, εἰ μὲν ἔχουσιν, ἀνθρωπίνην, εἰ δὲ μὴ
ἔχουσι, πολλαπλασίαν παρὰ τοῦ θεοῦ.
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ανθρωπολογία αναπτύξει τη σχετική της θεωρία, σύμφωνα με την οποία το δώρο
προσδοκά ανταπόδοση και το μεγαλύτερο προσφερόμενο δώρο σε σχέση με αυτό που
λαμβάνεις σε θέτει ιεραρχικά σε ανώτερη θέση από τον συναλλασσόμενο μαζί σου,472
ο Αγαπητός Διάκονος και ο Φώτιος δείχνουν να κατανοούν πλήρως το μηχανισμό
αυτό.
Σύμφωνα, όμως, και με τον συντάκτη της «Ετέρας Παραινέσεως» ο
νουθετούμενος θα πρέπει να βοηθάει τους πτωχούς και τους ενδεείς γνωρίζοντας ότι
πρόκειται για ένα δάνειο που θα ξεπληρωθεί από τον Θεό.473
Στο επόμενο ακριβώς κεφάλαιο ο συντάκτης του κειμένου θα εννοήσει
ακριβώς τα ίδια πράγματα, αλλάζοντας μόνο ελαφρά τη διατύπωση: ο βασιλιάς θα
πρέπει να προσφέρει ελεημοσύνη σε όσους την έχουν ανάγκη, γιατί ό,τι προσφέρεται
ως ευεργεσία στη γη θα αποδώσει εκατονταπλάσιους καρπούς στον ουρανό.474
Η ιδέα που διατυπώνει, βέβαια, δύο φορές μάλιστα, αλλά επί τροχάδην στο
κείμενό του ο άγνωστος συγγραφέας, ανακυκλώνει απλά ό,τι έχουμε ήδη διαβάσει
στα βυζαντινά κάτοπτρα ηγεμόνος που προηγήθηκαν. Επιπλέον, μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι ο συντάκτης του κειμένου αναφέρεται μόνο στην αμοιβή που θα
λάβει όποιος ευεργετεί μετά θάνατον. Η αντίληψη αυτή έχει οδηγήσει τους μελετητές
να υποθέσουν ότι ο συγγραφέας του κειμένου είναι άνθρωπος της Εκκλησίας.475 Μία
επιπλέον επισήμανση που πρέπει να γίνει είναι ότι σχετικά με το θέμα αυτό
προκύπτει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στον πιο πρακτικό συντάκτη των
«Κεφαλαίων Παραινετικών», ο οποίος ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα της
ευεργεσίας στο εδώ και στο τώρα, και στον συγγραφέα της «Ετέρας Παραινέσεως», ο

472

Για την ανάλυση της λειτουργίας του δώρου στην ανθρωπολογία βλ. Μως Μ., Το Δώρο. Μορφές

και Λειτουργίες της Ανταλλαγής στις Αρχαϊκές Κοινωνίες (μτφ. Α. Σταματοπούλου- Παραδέλλη),
εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1979.
473

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 3. 248, Πτωχοῖς καὶ ἐνδεέσι καὶ ἐν
ἀνάγκαις ὑπάρχουσι μεταδίδου προθύμως γινώσκων ὅτι δι’ αὐτῶν δανείζων Θεῷ παρ’ αὐτοῦ ἀπολήψῃ
τὰ μείζονα·
474

Ό. π., 4. 248, Ἐλεημοσύνην ἀγάπα καὶ ταύτην ἐργάζου· πᾶν γὰρ τὸ ἐπὶ γῆς σπειρόμενον, ἐπὶ γῆς καὶ

φύεται· ἐλεημοσύνη δὲ μόνη ἐπὶ γῆς μὲν σπείρεται, ἐν οὐρανοῖς δὲ ἑκατονταπλασίους καρποὺς
ἀποδίδωσι.
475

Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου

(398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ 249- 251, υποσημ. 6.
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οποίος ενδιαφέρεται για το επέκεινα. Η διαφορά αυτή στις αντιλήψεις μάς οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι τα δύο αυτά κείμενα προήλθαν από διαφορετικό χέρι.

Πέρα όμως από τις προσωπικές δωρεές και ευεργεσίες, οι συντάκτες των
βασιλικών ανδριάντων ασχολήθηκαν, επίσης, με τη δημοσιονομική πολιτική του
κράτους. Όταν τα βυζαντινά κείμενα κάνουν λόγο, λοιπόν, για δωρεές και ευεργεσίες
που κατευθύνονται προς το σύνολο των πολιτών εννοούν κατά κύριο λόγο
φοροελαφρύνσεις.476
Ο Συνέσιος προτρέπει τον βασιλιά να μην υπερφορολογεί τους υπηκόους του
προκειμένου να χρηματοδοτήσει έργα περιττά και να μην εμπλέκεται σε άσκοπους
δαπανηρούς πολέμους και έτσι να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του κράτους
επιβάλλοντας μέτρια φορολογία.477
476

Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου

(398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 155, υποσημ. 361.
477

Terzaghi N., Synesii Cyrenensis opuscula, Ρώμη 1944, 25, Οὐδὲ τὸ τρύχειν εἰσφοραῖς τὰς πόλεις

βασιλικόν. ἀγαθῷ γὰρ ὄντι ποῦ καὶ δεῖ χρημάτων πολλῶν, οὔτε χαυνότητι γνώμης εἰς ἔργα δαπανηρὰ
καθιέντι, [καὶ] ἀντὶ σώφρονος χρείας ἀλαζόνα φιλοτιμίαν πρεσβεύοντι, οὔτε μειρακιώδει γνώμῃ
καταχαριζομένῳ ταῖς ἐπὶ σκηνῆς παιδιαῖς τοὺς τῶν σπουδαίων ἱδρῶτας, ἀλλ’ οὐδὲ εἰς ἀνάγκην
ἀφικνουμένῳ συχνῶν πολέμων, οὓς ὁ Λάκων φησὶν οὐ τεταγμένα σιτεῖσθαι; ἀνεπιβούλευτον γὰρ καὶ
ἀνεπιχείρητον ὁ λόγος ἐποίει τὸν ἀγαθόν. συνεσταλμένων οὖν αὐτῷ τῶν ἐφ’ ἃ δεῖ, περιττῶν οὐδὲν δεῖ.
τούτων ἔξεστι γίνεσθαι ποριστὴν ἀλυπότατον, τὰ μὲν ἀναγκαῖα τῶν ἐλλειμμάτων ἀνιέντα, τὰ δὲ
σύμμετρα ταῖς τῶν εἰσφερόντων δυνάμεσιν ἀγαπῶντα. βασιλεὺς δ’ ἐρασιχρήματος αἰσχίων καπήλου· ὁ
μὲν γὰρ ἔνδειαν οἴκου παραμυθεῖται, τῷ δὲ ἀπροφάσιστος ἡ κακία τῆς γνώμης. ἔγωγέ τοι θαμὰ
ἐπισκοπούμενος ἕκαστα τῶν παθῶν, ὁποίους ἡμῖν τοὺς προστετηκότας ἄνδρας παρέχεται, κατιδεῖν
ἐμοὶ δοκῶ καὶ τοῖς ἰδιώταις τὸ χρηματιστικὸν τοῦτο φῦλον ὡς ἅπαντος μᾶλλον ἀγεννές τέ ἐστι καὶ
κακόηθες καὶ ἀκριβῶς ἀνελεύθερον, ἐν μόνῃ τε ἂν τῇ νοσούσῃ πολιτείᾳ χώραν εὑρίσκοι τὴν οὐ
παντάπασιν ἄτιμον. οἵ γε καὶ φθάσαντες ὑφ’ αὑτῶν αὐτοὶ κατεφρονήθησαν, ὅτι τῷ βουλήματι τῆς
φύσεως ἀντικειμένως διενοήθησαν περὶ τὸ πρῶτον καὶ πολλοστόν· ἐπεὶ τὸ μὲν σῶμα συνέταξεν εἰς
ὑπηρεσίαν ψυχῆς, τὰ δὲ ἐκτὸς εἰς χρείαν σώματος, τῷ δὲ ὑστέρῳ δέδωκε δεύτερα· οἱ δὲ καὶ σῶμα καὶ
ψυχὴν τῷ τρίτῳ συνάπτουσι. σφᾶς οὖν αὐτοὺς ἀτιμάσαντες καὶ τὸ ἐν αὐτοῖς ἡγούμενον δοῦλον
ποιήσαντες, τί ἂν ἔθ’ οὗτοι μέγα καὶ σεμνὸν ἢ πράξειαν ἢ βουλεύσειαν; οὓς ἐγὼ καὶ μυρμήκων
ἀγεννεστέρους ἀποφηνάμενος καὶ μᾶλλον ὀλιγογνώμονας, οὐκ αἰσχύνομαι τὴν ἀλήθειαν· οἱ μὲν γὰρ
χρείᾳ ζωῆς μετροῦσι τὸν πόρον, οἱ δὲ τὴν ζωὴν μετρεῖν ἀξιοῦσι τῇ χρείᾳ τοῦ πόρου· ἐλατέον οὖν
αὐτοῦ τε καὶ τῶν ἀρχομένων τὴν χαλεπὴν ταύτην κῆρα, ἵν’ ἀγαθὸς ἀγαθῶν ἄρχῃ, καὶ ζῆλον ἀρετῆς
ἀντεισενεκτέον, ἧς αὐτὸς βασιλεὺς καὶ ἀγωνιστὴς καὶ ἀγωνοθέτης γινέσθω. καὶ γὰρ αἰσχρόν, ἔφη τις,
διακοντίζεσθαι μὲν δημοσίᾳ καὶ διαπληκτίζεσθαι καὶ στεφάνους εἶναι τοῖς ταῦτα νικῶσι, μὴ
διασωφρονίζεσθαι δὲ μηδένα μηδὲ διαρετίζεσθαι. εἰκὸς δήπου, μᾶλλον δὲ πλέον εἰκότος, καὶ ἀνάγκη
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Ο Φώτιος από την πλευρά του υποστηρίζει, στα «Κεφάλαια Παραινετικά», ότι
ο βασιλιάς θα πρέπει, ενεργητικά να προσπαθήσει να μαζέψει χρήματα για τα
δημόσια ταμεία επειδή αυτό θα ευνοήσει τη βασιλεία του. Τα χρήματα, όμως, θα
πρέπει να συγκεντρωθούν με δίκαιο τρόπο γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα
προκαλέσουν αντιδικία με το θείο και καταστροφή.478
Ο υλικός πλούτος πρέπει να συγκεντρώνεται όχι χάριν ηδονής, συνεχίζει,
αλλά για να μπορεί να χορηγηθεί σε όσους το έχουν ανάγκη και σε όσους
θυσιάζονται για τις ανάγκες των άλλων. Όταν ο πλούτος δεν κατευθύνεται προς
ευεργεσίες τότε υπηρετεί τη φαυλότητα και όχι την αρετή.479
Ο Κεκαυμένος, από την πλευρά του, αναφέρεται πρώτα απ’ όλα στα δημόσια
οικονομικά ως τομέα της πολιτικής ζωής που μπορεί να προκαλέσει εξέγερση.
Αναφέρει αόριστα κάποιον «αρχαίο σκαιό άνθρωπο» που συμβούλευσε τον

γε πᾶσα τοιαύτῃ διαθέσει βασιλέως ἑπομένας τὰς πόλεις βίον βιοτεῦσαι τὸν πάλαι, τὸν χρυσοῦν, τὸν
ὑμνούμενον, ἀσχολίαν ἐχούσας κακῶν, σχολὴν δὲ ἀγαθῶν καὶ πρώτης τῆς εὐσεβείας, εἰς ἣν ἡγεμὼν
αὐτὸς ἔσται βασιλεύς, ἅπαντος ἀρχὴν καὶ μείονος ἔργου καὶ μείζονος θεόθεν αἰτῶν. ὡς ἔστι παντὸς
δήπου σεμνότερον θέαμά τε καὶ ἄκουσμα βασιλεὺς ἐν τῷ δήμῳ τὼ χεῖρε αἴρων, καὶ προσκυνῶν τὸν
κοινὸν ἑαυτοῦ τε καὶ τοῦ δήμου βασιλέα· λόγον τε ἔχει καὶ τὸ θεῖον γανύσκεσθαι κυδαινόμενον
βασιλέως εὐσεβοῦς θεραπείᾳ καὶ ἀρρήτοις συναφαῖς τὸν τοιοῦτον οἰκειοῦσθαι. κἀντεῦθεν οὖν παρὰ τὸ
θεοφιλὴς εἶναι φιλάνθρωπός ἐστι παντὸς μᾶλλον, οἵου τυγχάνει τοῦ βασιλέως, τοιοῦτος τοῖς
βασιλευομένοις φαινόμενος. ἀλλ’ ἐν τούτῳ τί οὐκ ἂν εἰκὸς τῶν δεόντων παρεῖναι; καί μοι πάλιν ὁ
λόγος ἐπὶ τὰ μικρῷ πρόσθεν ἀνακάμπτει.
478

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 27. 160- 162, ἄριστα δὲ τὸ ὑπήκοον
διοικήσεις, εἰ χρημάτων δημοσίων κτῆσιν ἐπιμελῶς ποιήσεις, ἀλλὰ τὴν ἐκ δικαίων πορισμῶν, οὐχὶ δὲ
τὴν ἐξ ἀδίκου συναγωγὴν οὐδὲ τὴν ἐκ δακρύων συλλεγομένην· χρήματα μὲν γάρ, εἰ μὲν δικαίως
συνάγεται, πολλά τε τὸν κεκτημένον ὠφελήσει καὶ ἰσχὺς τῇ βοισιλείᾳ χρηματίσει· εἰ δὲ ἐξ ἀδικίας καὶ
δακρύων πορίζεται, καὶ τὰ ἐκ δικαίου συνηγμένα συναφανίζει καὶ θεὸν ἀντίδικον τὸν τοῦ δικαίου
νομοθέτην ἐπισπᾶται· οὐχ οὕτω γὰρ πῦρ ἀφανίζει χόρτον, ὡς ὁ κακῶς· καὶ ἀδίκως συνηγμένος πλοῦτος
καὶ τὸν καλῶς καὶ δικαίως ἐπισωρευθέντα προσαπόλλυσιν.
479

Ό. π., 34. 174, Ἔρα χρημάτων μὴ χάριν ἡδονῆς ἀλλὰ χρείας ἕνεκα τῆς ἀναγκαίας, ἢ ἵνα τοῖς

δυστυχοῦσι βοηθῇς ἢ ἵνα τοῖς ὑπὲρ ἀλλήλων καλῶς ἀποθνήσκειν αἱρουμένοις χορηγῇς. ἡ γὰρ ἄλλως
φιλοχρηματία οὐ μόνον ὠφέλειαν οὐ ποιεῖ, ἀλλὰ καὶ βλάβην μᾶλλον προξενεῖ. πλοῦτος μὲν γὰρ μὴ δι’
ἀρετὴν ἐνυπάρχων κακίας μᾶλλον ἀλλ’ οὐκ ἀρετῆς ὑπηρέτης ἐστίν. ὁ δὲ χάριν τῆς ἀρετῆς προσὼν τοῖς
κεκτημένοις μεγάλα δύναται ὠφελεῖν καὶ τὰς ψυχὰς αὐτῶν καὶ τὰ σώματα, τὸ μὲν τοῖς δεομένοις
δαψιλευόμενος, τὸ δὲ τοῖς ἀγαθοῖς τῶν φίλων ἐπιχορηγούμενος· εὐποιία γὰρ ἀμφότερα, κἂν διαφόροις
ὑπογράφεται τοῖς ὀνόμασι.
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πορφυρογέννητο Βασίλειο να φτωχύνει το λαό.480 Επειδή οι άνθρωποι, όπως λέει,
είναι λογικά όντα, αν συμβεί αυτό τότε θα εξεγερθούν εναντίον του.481
Οι μισθοί δεν πρέπει να καθυστερούν να καταβάλλονται ούτε στους
στρατιώτες, ούτε στους συγκλητικούς, ούτε στους πολίτες, συνεχίζει, προκειμένου
αυτοί να συνεχίσουν να εργάζονται αγόγγυστα.482 Όπως θα δούμε, μάλιστα στη
συνέχεια483 παρόμοιες απόψεις θα εκφράσει και ως προς το θέμα της παροχής
χρημάτων και θέσεων στους κρατικούς αξιωματούχους, προκειμένου αυτοί να έχουν
ένα κίνητρο για να δουλέψουν με περισσότερη όρεξη.
Αλλά και η φορολογία που επιβάλλεται στις επαρχίες, ισχυρίζεται ο
στρατιωτικός, δεν θα πρέπει να αυξάνεται συνεχώς, ώστε οι περιοχές που εξουσιάζει
ο αυτοκράτορας να τους καταβάλλουν κανονικά και να μην θέλουν να
αποστατήσουν. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τις ξένες χώρες που εξουσιάζει ο
βασιλιάς.484 Μάλιστα ο Κεκαυμένος κλείνει το απόσπασμα αυτό παραπονούμενος ότι
στις μέρες του υπάρχει μία άδικη φορομπηχτική πολιτική, 485 ενημερώνοντάς μας ότι
οι διατυπώσεις του δεν είναι θεωρητικές αλλά ότι προσπαθούν να προτείνουν λύσεις
για ένα υπαρκτό πρόβλημα του καιρού του.
Από αυτή την άποψη μπορούμε να χαρακτηρίσουμε και τον Κεκαυμένο, όπως
κάναμε

προηγουμένως

και

για

τον

Φώτιο,

χρησιμοθήρα.

Μπορούμε

να

υποστηρίξουμε ότι κάτω από το χριστιανικό περίβλημα των αντιλήψεων και των δύο,
είναι πολύ εύκολο να διαφανεί ότι οι συγγραφείς αποζητούν ένα πρακτικό κέρδος για
τον αυτοκράτορα που ασχολείται με τις ευεργεσίες. Ο μεν Φώτιος, ο οποίος
480

Κεκαυμένος, Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 82.

257-259, Συνεβουλεύσατο δὲ ἔτερον ἀρχαῖος σκαιὸς ἂνθρωπος τῷ πορφυρογεννήτῳ κῦρ Βασιλείῳ ἐφιέµενος
τῆς τούτου καταστροφῆς, εἰπών· «Πτώχευε λαόν».
481

Ό. π., 82. 259. Καὶ µισήσει σε, µᾶλλον δὲ ἀντάρας ἐπαναστήσεταί σοι· µὴ γὰρ πρὸς ἄλογα ἔχεις, ἀλλὰ πρὸς

ἀνθρώπους λογικούς, διαλογιζομένους καὶ νοοῦντας εἴτε ἀγαθὸν πανθάνουσιν εἴτε κακόν.
482

Ό .π., 82. 259, Καὶ οἱ µὲν στρατιῶται µὴ καθυστερείσθωσαν τῆς ῥόγας αυτῶν, ὡσαύτως καὶ οἱ συγκλητικοὶ

καὶ οἱ πολῖται, καὶ ἕκαστος κατὰ τὸ ἔργον αὐτοῦ, καθὼς ἐξ αρχῆς ἐτυπώθη, δουλεύσει σοι και οὐ μὴ γογγύσει.
483

Στο κεφάλαιο για τους συμβούλους και τους αξιωματούχους του κράτους.

484

Κεκαυμένος, Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 82.

259, Αἱ χῶραι αἱ ὑπὸ τὸ κράτος σου µὴ δεχέσθωσαν καθηµερινὰς αὐξήσεις καὶ φανερώσεις καὶ ἐπινοίας ξένας
καὶ καινοφανεῖς, καὶ οὐ µὴ ἀποστῶσιν ἀπὸ σοῦ, ἀλλ' ὁλοψύχως σοι βουλεύσουσιν, εἴπερ κατὰ τὴν δύναµιν
αὐτῶν τὰ ἐτήσια τέλη παρέχουσι τῷ δηµοσίῳ. Τὰς τῶν ἐθνῶν χώρας τὰς ὑποκειµένας σοι µὴ βαρύνῃς.
485

Ό .π., 82. 259, Καὶ τί ἐστιν ὃ νῦν βλέποµεν θέαµα; Ἐκταγὴν µείζονα τοῦ κεφαλαίου καὶ οὐ µόνον εἰς τὰ

ἀπαιτούµενα χρέη, ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς µαταίαις ἀγωγαῖς.
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ενδιαφέρεται περισσότερο για την πολιτική, προσδοκά την εδραίωση του
ευεργετούντα στην εξουσία, ο δε Κεκαυμένος, που ενδιαφέρεται περισσότερο για την
ασφάλεια του κράτους, ασχολείται περισσότερο με ζητήματα που άπτονται τις
φορολογίας ελπίζοντας με τις νουθεσίες του να περιορίσει τον κίνδυνο των
εξεγέρσεων που ταλάνιζαν το βυζαντινό κράτος.
Τα παράπονα του Κεκαυμένου σχετικά με τις υπέρμετρες φορολογικές
επιβαρύνσεις της εποχής του επιβεβαιώνουν μια κατάσταση την οποία γνωρίζουμε
και από άλλες πηγές. Ο Μιχαήλ Ατταλειάτης, για παράδειγμα, περιγράφοντας τη
βασιλεία του Μιχαήλ Ζ΄, αλλά και τον ρόλο του Νικηφορίτζη, μας πληροφορεί ότι
μετά την ανάρρηση του Μιχαήλ στον θρόνο παραπέμφθηκαν πολλοί άνθρωποι σε
δίκη για φορολογικά αδικήματα, αδιάφορο από το αν ήταν ένοχοι ή όχι, με μόνο
κίνητρο την επιθυμία δήμευσης των περιουσιών τους.486
Ενδιαφέρον έχει, βέβαια, και η επιλογή του Θεοφύλακτου Αχρίδος να μην
αναφερθεί στο θέμα αυτό, ειδικά αφού γνωρίζουμε ότι έδωσε μεγάλους αγώνες
ενάντια στους φοροσυλλέκτες τις εποχής του, οι οποίοι ρήμαζαν, όπως ισχυρίζεται
την περιοχή την οποία ποίμαινε.487

486

Bekker I., Michaelis Attaliotae historia, Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Weber, Βόννη

1853, 182. 20- 183. 3, καὶ τοῦτο ἦν βασιλικὸν ἐπίταγμα καὶ συντήρημα, ὅπερ τῷ κακίστῳ τούτῳ
Νικηφόρῳ συνέδοξεν. ἐντεῦθεν κατηγορίαι καὶ ἀπαιτήσεις ἀθώων ἀνδρῶν καὶ ἀποτίσεις
ἀχρεωστήτων, καὶ κρίσεις τῷ δημοσίῳ τὸ πλέον ἢ τῷ δικαίῳ προσνέμουσαι, ἀφ’ ὧν δημεύσεις
καθολικαί τε καὶ μερικαί, κατηγορίαι συχναί, φισκοσυνηγορίαι πολλαί, καὶ θρῆνος τῶν πασχόντων καὶ
σκυθρωπότης οὔτι μικρά.
487

Βλ. σχετικά το κεφάλαιο για τον Θεοφύλακτο Αχρίδος.
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9.

Επιλογή αξιωματούχων, συμβούλων και φίλων

Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και το
πολίτευμα της απόλυτης μοναρχίας είχαν ως αποτέλεσμα την εξύψωση της πολιτικής
σημασίας, με τα οικονομικά και κοινωνικά συνακόλουθα που μπορεί αυτό να ενέχει,
των ατόμων που μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο αυτοκρατορικό περιβάλλον. Η
λήψη όλων των αποφάσεων, θεωρητικά τουλάχιστον, αφού υπάρχουν περίοδοι κατά
τις οποίες το μοντέλο αυτό αμφισβητήθηκε από τον αυτοκράτορα, σήμαινε ότι όποιος
μπορούσε να επηρεάσει την κρίση του κατείχε ένα σημαντικό μερίδιο εξουσίας, έστω
και με έναν έμμεσο τρόπο.
Επιπλέον, μια αυτοκρατορία τόσο εκτεταμένη γεωγραφικά όσο η Βυζαντινή
κατά τη Μέση περίοδο, δε θα μπορούσε παρά να χρειάζεται πλήθος ανθρώπων οι
οποίοι να εξασκούν εξουσία στο όνομα του βασιλιά. Η επιλογή των ανθρώπων
αυτών, με τις ικανότητες και τις αδυναμίες τους, ήταν φυσικό ότι είχε άμεσα
αποτελέσματα στην ισχύ του κράτους, θα μπορούσε όμως, επιπλέον, σε περίπτωση
αστοχιών, να σπαταλήσει πολύτιμο πολιτικό κεφάλαιο για τον αυτοκράτορα, ο οποίος
σε τελική ανάλυση είχε την ευθύνη για καθετί που γινόταν στην Αυτοκρατορία.
Δεν μας κάνει εντύπωση, λοιπόν, το γεγονός ότι οι συγγραφείς των
κατόπτρων ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου σπατάλησαν τόση προσπάθεια
και αφιέρωσαν τόσο χώρο στα έργα τους προκειμένου να απευθύνουν συμβουλές
στον αυτοκράτορα, ή τον μελλοντικό βασιλιά, όχι μόνο για την επιλογή των
συνεργατών του, αλλά και του φιλικού του περιβάλλοντος, αφού, άλλωστε, ανάμεσα
στους δύο αυτούς κύκλους ανθρώπων δεν υπήρχαν τείχη και στεγανά και συχνά η μία
δεξαμενή τροφοδοτούσε την άλλη.
Δεν πρέπει να λησμονούμε, άλλωστε, ότι και οι ίδιοι οι συγγραφείς των
κατόπτρων αυτών συχνά βρίσκονταν ανάμεσα στους κύκλους που προαναφέραμε.
Από τους δημιουργούς που εξετάζουμε εδώ, αυτό μπορεί να λεχθεί σίγουρα για τον
Φώτιο, παρά τις κατά καιρούς αναταράξεις των σχέσεων που κάποιες φορές έφτασαν
ως και τη ρήξη με τον αυτοκράτορα.488 Ο Θεοφύλακτος φαίνεται ότι βρισκόταν πιο
μακριά από το περιβάλλον του βασιλιά, είχε όμως επαφές με αυτό. Αντίθετα, ο
Κεκαυμένος φαίνεται ότι δε βρισκόταν στον αυτοκρατορικό περίγυρο. Το έργο του,
488

Σχετικές λεπτομέρειες υπάρχουν στο κεφάλαιο για τον πατριάρχη Φώτιο που έχει προηγηθεί. Το

ίδιο ισχύει και για τον Θεοφύλακτο Αχρίδος.
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άλλωστε, κατά πάσα πιθανότητα, δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένο αυτοκράτορα ή
διάδοχο του θρόνου. Για τον ανώνυμο συγγραφέα της «Ετέρας Παραινέσεως» μόνο
εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Φαίνεται ότι το πρόσωπο που συνέθεσε το
συγκεκριμένο έργο, και το οποίο είναι πιθανόν να ήταν μοναχός ή άνθρωπος της
Εκκλησίας, ήταν αρκετά κοντά στο αυτοκρατορικό περιβάλλον ώστε να του ανατεθεί
ένα τέτοιο έργο.
Ξεκινώντας, λοιπόν, από τον Φώτιο και από τα «Κεφάλαια Παραινετικά»,
διαβάζουμε ότι ο πρίγκιπας θα πρέπει να συναναστρέφεται με «γιατρούς ψυχών»,
γιατί αυτοί θα τον συμβουλεύσουν τι να επιθυμεί και από τι να απέχει. Θα του
υποδείξουν ακόμα ποιους ανθρώπους να συναναστρέφεται και ποιους πρέπει να
αποφεύγει προκειμένου να ακολουθήσει τον δρόμο της αρετής. 489 Έχει, μάλιστα,
υποστηριχτεί ότι η παραίνεση αυτή ουσιαστικά προτρέπει τον Λέοντα να αναζητεί
περισσότερο τις συμβουλές του Φωτίου, 490 υπόθεση πιθανή αλλά όχι βέβαιη.
Την παρομοίωση με το ιατρικό επάγγελμα θα τη συναντήσουμε άλλη μια
φορά στον βασιλικό ανδριάντα, αυτή τη φορά σε σχέση με τους φιλοσόφους. Όπως
ακριβώς, ισχυρίζεται ο Φώτιος, οι γιατροί πρέπει να θεραπεύουν τα σώματα, έτσι
πρέπει και οι φιλόσοφοι να θεραπεύουν τις ψυχές.491
Θα πρέπει ακόμα, υποστηρίζει ο συγγραφέας του βασιλικού ανδριάντα, ο
αποδέκτης του κειμένου όχι μόνο να διαθέτει φρόνηση ο ίδιος, αλλά και να επιλέγει
για τις συναναστροφές του ανθρώπους που έχουν κατακτήσει τη φρόνηση και αυτοί.

489

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 7. 118, Ἰατροῖς ψυχῶν ὁμίλει συνεχῶς,
ἵνα εὐεκτεῖν ἔχῃς κατὰ ψυχήν. μάθοις γὰρ ἂν παρ’ αὐτῶν τίνων χρὴ πραγμάτων ὀρέγεσθαι καὶ τίνων
ἀπέχεσθαι καὶ τίσι τῶν ἀνθρώπων συναναστρέφεσθαι, τίνας δὲ αὐτῶν ἀποστρέφεσθαι καὶ πῶς τὸν σὸν
βίον οἰκονομήσεις, ἵνα μὴ συχνοῖς τοῖς νοσήμασι περιπέσῃς. εἰ γὰρ ταύτην τρίψεις τὴν ὁδόν, τοῦ τῆς
ἀρετῆς ἀκριβοῦς ὅρου γνησίως ἐφικέσθαι δυνήσῃ.
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Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου

(398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 119, υποσημ. 10.
491

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 54. 212, Κενός ἐστιν ἐκεῖνος ὁ τοῦ
ἰατροῦ πόνος, ἐὰν τὸ παρ’ αὐτοῦ φάρμακον τὸ σῶμα μὴ ἰατρεύσῃ καὶ μάταιος ἐκεῖνος ὁ τοῦ
φιλοσόφου λόγος, ἐὰν μὴ δύνηται τὰ πάθη τῆς ψυχῆς θεραπεῦσαι, ὥσπερ γὰρ ἰατροῖς περὶ σωμάτων
φιλοσοφεῖν, οὕτω καὶ φιλοσόφοις ψυχὰς ἰατρεύειν ἀναγκαῖόν ἐστιν. ἐκείνους οὖν ἡγοῦ ἰατροὺς
ἀληθεῖς, ὅσοι ἀπὸ τῶν σωμάτων τὰς νόσους τῇ τέχνῃ διώκουσι, καὶ ἐκείνους ὁρίζου φιλοσόφους
ἀψευδεῖς, ὅσοι ἀπὸ τῶν ψυχῶν τὰ πάθη τοῖς λόγοις ἐξορίζουσιν.
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Τέτοιοι άνθρωποι είναι ικανοί να ωφελήσουν την ψυχή του και να τον βοηθήσουν να
πετύχει αυτά που φαίνονται δύσκολο να επιτευχθούν.492
Ο Φώτιος υποστηρίζει ακόμα ότι ο βασιλιάς θα πρέπει να παραχωρήσει την
ελευθερία της κριτικής στους συμβούλους του και τον προτρέπει να προτιμάει τους
ανθρώπους που επικρίνουν τις πράξεις του σε σχέση με αυτούς που επαινούν όλες
του τις ενέργειες. Προσέχοντας περισσότερο όσους του ασκούν κριτική θα ωφεληθεί,
ενώ αντίθετα προσέχοντας τους κόλακες θα ζημιωθεί ο βασιλιάς.493 Η νουθεσία αυτή
του Φωτίου διατυπώνεται για πρώτη φορά σε βασιλικό ανδριάντα και θα δούμε ότι
την ίδια αντίληψη θα επαναλάβει στη συνέχεια ο Κεκαυμένος στο δικό του κείμενο.
Οι πράξεις είναι σημαντικότερες από τα λόγια, υποστηρίζει ο Φώτιος. Θα
πρέπει λοιπόν ο συμβουλευόμενος να προτιμά τους ανθρώπους που επιβεβαιώνουν τα
λόγια τους με έργα και να μην καταδέχεται, ούτε ο ίδιος να είναι τέτοιος βέβαια, από
αυτούς που στα λόγια είναι καλοί αλλά όχι και στις πράξεις. Θα πρέπει να
συναναστρέφεται, λοιπόν, όσους δεν κοσμούν τις πράξεις τους με τα λόγια τους αλλά
τα λόγια τους με τις πράξεις τους.494
Οι σύμβουλοι οφείλουν, επιπλέον, να έχουν διαχειριστεί καλά τα δικά τους
ζητήματα, γιατί αυτός που άσχημα συλλογίστηκε για όσα τον αφορούν δεν θα δώσει
καλές συμβουλές για τα ξένα θέματα. Θα πρέπει, ακόμα, ο βασιλιάς να αποφεύγει
τους άπειρους και τους κόλακες. Γιατί οι πρώτοι δεν έχουν γνώση και συμβουλεύουν
σαν τυφλοί, ενώ οι δεύτεροι επιζητούν μόνο να κερδίσουν την εύνοιά του. Αντιθέτως,

492

Ό .π., 15. 134- 136, μὴ μόνον οὖν αὐτὸς σπουδάσῃς τὴν φρόνησιν σύνοικον ἔχειν, ἀλλὰ καὶ τὸν

ταύτην κεκτημένον αἰδοῦ καὶ τίμα καὶ αὐτῷ συναναστρέφου καὶ ἐν ἡμέρᾳ καὶ ἐν νυκτί· ἐκεῖνος γάρ σε
δύναται μόνος ὠφελῆσαι τὰ μέγιστα εἰς ψυχὴν και, ἃ πολλάκις ἀμήχανά σοι πραχθῆναι δοκοῦσιν ἐν
περιστάσει, ταῦτα δι’ αὐτοῦ ῥᾳδίως σὺν θεῷ κατορθώσεις.
493

Ό. π., 48. 202- 204, Ἐπαίνει τῶν συνόντων μὴ τοὺς ἅπαντα τὰ πραττόμενά σοι ἐπαινοῦντας, ἀλλὰ

τοὺς τοῖς ἐσφαλμένοις μᾶλλον ἐπιτιμῶντας· τούτους γάρ ἐγὼ καὶ εὐνουστέρους καὶ σωφρονεστέρους
οἶδα τῶν ἄλλων· καὶ γὰρ τοῦ ψεύδους ἡ ἀλήθεια προτιμητέα. ἀλλὰ καὶ τοῖς· εὖ φρονοῦσι παρρησίαν
χαρίζου, ἵνα, περὶ ὧν ἀμφιγνοεῖς, ἔχῃς μεθ’ ὧν ἄριστα συμβουλεύσῃ. καὶ οὕτω διατεθεὶς σκοπήσεις,
ὡς οὐ χρὴ τοῖς διὰ τέχνης κολακεύουσιν, ἀλλὰ τοῖς μετ’ εὐνοίας θεραπεύουσι προσέχειν ἀεί. τῆς γὰρ
ἑκατέρου ὠφελείας καὶ βλάβης εὖ μάλα πειραθεὶς τοῦ μὲν ἀποφεύξῃ τοῦ δὲ ἐπιτεύξῃ.
494

Ό. π., 16. 136- 138, ἀλλὰ μηδὲ τοὺς λόγῳ μὲν πιθανούς, ἔργῳ δὲ τοὺς λόγους μὴ βεβαιοῦντας

ἀποδέχου. εἰσὶ γάρ, οἳ λέγειν μέν εἰσιν ἀγαθοί, ἔργῳ δὲ καὶ λίαν ψυχροί. μήτε οὖν αὐτὸς εἶναι θέλε
τοιοῦτος, μήτε μὴν ἑτέρους εἶναι περὶ σὲ τοιούτους καταδέχου. ἀλλ’ ἐκείνους στέργε καὶ οἰκειοῦ,
οἵτινες οὐ κοσμοῦσι τοὺς τρόπους λόγῳ ἀλλὰ τοὺς λόγους τρόπῳ·
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οι μόνοι που είναι ικανοί ως φίλοι και ως σύμβουλοι είναι αυτοί που γνωρίζουν καλά
τα ζητήματα και ελέγχουν συχνά τα σφάλματά του μονάρχη.495
Ο βασιλιάς θα πρέπει, επιπλέον, να γνωρίζει καλά ποιοι ζητούν δώρα και
αξιώματα από εκείνον. Σε όσους από αυτούς είναι ενάρετοι θα πρέπει να τα
παραχωρεί, γιατί εκείνοι θα του επιστρέψουν τη χάρη στο πολλαπλάσιο και η εξουσία
του θα φρουρείται από πολλά μάτια και μυαλά. Αντίθετα, όποιος ευεργετεί τους
κακούς είναι σαν να μεγαλώνει φίδι το οποίο με την πρώτη ευκαιρία θα τον
δαγκώσει.496 Η πολύ παραστατική εικόνα που χρησιμοποιεί εδώ ο Φώτιος, βέβαια,
είναι δανεισμένη από μια πολύ όμορφη ιστορία του Αισώπου.497
Επιπλέον, θα πρέπει να έχει στην υπηρεσία του, αλλά και να χαρίζει τη φιλία
του, σε ανθρώπους που συμπεριφέρθηκαν καλά σε άλλους φίλους τους ή στους

495

Ό .π., 18. 140, συμβούλοις δὲ χρῶ τοῖς καλῶς περὶ τῶν οἰκείων βουλευσαμένοις καὶ διοικήσασιν,

ἀλλὰ μὴ τοῖς κακῶς τὰ ἐαυτῶν ἐξ ἀβουλίας οἰκονομήσασιν. ὁ γὰρ κακῶς περὶ τὰ οἰκεῖα διατεθεὶς
οὐδέποτε καλῶς βουλεύσεται περὶ τῶν ἀλλοτρίων. ἀλλὰ μηδὲ τοῖς ἀπείροις περὶ ὧν ἂν βουλεύῃ
πραγμάτων ἀνακοινοῦ μήτε μὴν τοῖς κολακείαις περὶ σὲ χρωμένοις· οἱ μὲν γὰρ ὡς τυφλοὶ
ἀνεπιστημόνως βουλεύσονται. οἱ δὲ κατὰ χάριν σοι προσελεύσονται. ἀλλ’ ἐκείνοις μάλιστα
συμβουλεύου. οἳ καὶ τὸ ἐπίστασθαι, περὶ τῶν πραγμάτων ὀρθῶς ἔχουσι καὶ οἳ μάλιστα ἐπὶ τοῖς
ἐσφαλμένοις σοι πολλάκις διελέγχειν εἰώθασι· μόνοι γὰρ οὗτοι καὶ φίλων καὶ συμβούλων τάξιν
πιστεύεσθαι ἄξιοι.
496

Ό .π., 22. 148- 150, Λανθανέτω σε μηδεὶς τῶν παρὰ σοῦ δωρεὰς αἰτούντων ἢ ἀξιώματα

ἐπιζητούντων καὶ τούτους ἀναμανθάνων τοὺς μὲν ἀγαθοὺς εὖ ποίει, ἕξεις γὰρ ἀεὶ τὴν εὔνοιαν
ἀδιάπτωτον· ἄσυλος γὰρ θησαυρὸς παρὰ ἀνδρὶ σπουδαίῳ καὶ πολλαπλασίων ἡ χάρις παρ’ αὐτοῦ
ἐποφείλεται. ὁ δὲ τοὺς κακοὺς εὐεργετῶν ἐγκόλπιον ἔχει τὸν ὄφιν, ἐν καιρῷ μὲν θαλπόμενον, ἐν καιρῷ
δὲ τὸν εὐεργέτην ἰοβόλῳ δήγματι ἀμειβόμενον. ὥσπερ γὰρ αἱ ἀλλότριαι κύνες τῶν σιτιζόντων ξένων
καθυλακτοῦσιν, οὕτως οἱ κακοὶ τοὺς ὠφελοῦντας ὥσπερ τοὺς βλάπτοντας ἀδικοῦσιν. ἀγαθοὺς γὰρ
εὐεργετῶν ἕξεις σεαυτὸν πολλαπλοῦν καὶ κτήσῃ μίαν ψυχὴν ὑπὸ πολλῶν καὶ φρενῶν καὶ ὀφθαλμῶν
κύκλῳ διαφυλαττομένην.
497

Hausrath A., Hunger H., Corpus fabularum Aesopicarum, vols. 1.1 & 1.2, Λειψία 1.1: 1970; 1.2:

1959, 186, ὁδοιπόρος χειμῶνος ὁδεύων ὡς ἐθεάσατο ἔχιν ὑπὸ κρύους διαφθειρόμενον, τοῦτον ἐλεήσας
ἀνείλατο καὶ βαλὼν εἰς τὸν ἑαυτοῦ κόλπον θερμαίνειν ἐπειρᾶτο. ὁ δὲ μέχρι μὲν ὑπὸ τοῦ ψύχους
συνείχετο, ἠρέμει· ἐπειδὴ δὲ ἐθερμάνθη, † ὀδὰξ εἰς τὴν γαστέρα αὐτοῦ ἀνῆκε. καὶ ὃς ἀποθνῄσκειν
μέλλων ἔφη· „ἀλλ’ ἔγωγε δίκαια πέπονθα· τί γὰρ τοῦτον ἀπολλύμενον ἔσῳζον, ὃν ἔδει καὶ ἐρρωμένον
ἀναιρεῖν; “ὁ λόγος δηλοῖ, ὅτι πονηρία εὐεργετουμένη πρὸς τῷ ἀμοιβὰς μὴ ἀποδιδόναι καὶ κατὰ τῶν
εὐεργετῶν ἀναπτεροῦται.
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κυρίους τους. Την προφύλαξη αυτή θα πρέπει να την λάβει γιατί η παλαιότερη
διαγωγή αποτελεί εχέγγυο για την κατοπινή.498
Στη συνέχεια ο πατριάρχης επανέρχεται το ζήτημα των κολάκων. Ο βασιλιάς
οφείλει να αποφεύγει, ισχυρίζεται, τους κόλακες επειδή αυτοί είναι άπιστοι και
αποκρύπτουν την αλήθεια. Οι συμφορές που προκαλούν δεν είναι εύκολα αντιληπτές
και μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφές.499
Θα πρέπει όμως, εξίσου, να αποφεύγονται και οι συκοφάντες και ο βασιλιάς
δεν πρέπει να πιστεύει σε διαδόσεις γιατί αλλιώς καθίσταται και ο ίδιος υπεύθυνος
για το αθώο αίμα που θα χυθεί.500
Ο Φώτιος υποστηρίζει στη συνέχεια ότι η αρχή της φιλίας είναι ο έπαινος.
Συμβουλεύει λοιπόν τον Λέοντα, ακολουθώντας τον Ψευδο- Ισοκράτη,501 να λέει
καλά πράγματα για ανθρώπους που απουσιάζουν, μπροστά σε άλλους που θα
μεταφέρουν τα λεγόμενά του σε αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει όχι μόνο την

498

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 23. 150, Ἐκείνους κτῆσαι φίλους καὶ
θεράποντας οἰκειοτάτους, οἵτινες ἀγαθοὶ καὶ πρὸς ἑτέρους φίλους ἢ δεσπότας προγεγονότες
τυγχάνουσιν. ἃ γὰρ εἰς ἐκείνους· εἰργάσαντο, ταῦτα καὶ εἰς σὲ ποιήσειν οὐκ ὀκνήσουσιν· ὁ μὲν γὰρ
σπουδαῖος περὶ τοὺς πάλαι φίλους γεγονὼς σπουδαῖος ἄρα καὶ περὶ σὲ γενήσεσθαι πιστευθήσεται· ὁ δὲ
τοῖς προτέροις φίλοις ἢ δεσπόταις ἄχρηστός τε καὶ ῥᾴθυμος γεγονὼς σχολῇ γε, ἂν περὶ σὲ σπουδαῖος
καὶ χρήσιμος ὀφθείη ποτέ.
499

Ό .π., 15. 2. 24, Ὑπολάμβανε τοὺς κόλακας οὐ τοσοῦτόν σε ὠφελῆσαι ὁπόσον βλάψαι

δεδυνημένους· ἔχουσι μὲν γὰρ ἐν περιστάσει τὸ ἄπιστον, ἔχουσι δὲ καὶ τὸ κρύπτειν ἀπὸ σοῦ τὴν
ἀλήθειαν. ἔοικε γὰρ ἡ κολακεία γεγραμμένῃ χρώμασι πανοπλίᾳ, ἥτις ἐν καιρῷ χρείας οὐδὲν πλέον
σκιᾶς ὠφελῆσαι τὸν κεκτημένον δυνήσεται· εἰ δὲ τῶν κολάκων τὸ ἦθος καὶ τὴν ἀλήθειαν ὑποκλέπτει
πολλάκις, πολλαπλάσιον τὸ κακόν· ὃς γὰρ ἂν ἑαυτὸν ἐκείνοις πιστεύσῃ τοῖς ἐκείνων φενακιζόμενος
ῥήμασιν, τυφλοῦ δίκην ἐμπεσεῖται τοῖς ἀδοκήτοις καὶ ἑαυτὸν μέμψεται τῆς ἀβουλίας.
500

Ό. π., 55. 212- 216, Ἀκοὴν ματαίαν μὴ παραδέχου μηδὲ τοὺς συκοφάντας ἐναγκαλίζου μηδὲ

φαύλοις ἀνθρώποις εἰκῇ πίστευε. οἱ μὲν γὰρ πολλάκις τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας διὰ κακίας ὑπόληψιν
ἀπώλεσαν, οἱ δὲ τοὺς ἰδίους τῆς κακίας θυμοὺς ἐμοῦντες ἀθώου αἵματος ὑπεύθυνόν σε καταστήσουσι,
οἱ δὲ ὕπωπτόν σε ποιήσουσιν ὡς χαίροντα τοῖς κακοῖς· μεθ’ ὧν γὰρ ἀναστρέφεσθαι ποθεῖς καὶ οἷς
πιστεύειν φιλονεικεῖς, καὶ τοὺς αὐτῶν τρόπους εὐλόγως κεκτῆσθαι δόξεις.
501

Brémond É., Mathieu G., Isocrate. Discours, vol. 1, Les Belles Lettres, Παρίσι 1929 (ανατυπ.

1963), 26. 7- 8, Τῶν ἀπόντων φίλων μέμνησο πρὸς τοὺς παρόντας, ἵνα δοκῇς μηδὲ τούτων ἀπόντων
ὀλιγωρεῖν.
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εύνοια όσων απουσιάζουν, αλλά ακόμα οι παρόντες μπορεί να θεωρήσουν ότι καλά
λόγια λέγονται και για εκείνους εν τη απουσία τους.502
Οι φίλοι θα πρέπει να δοκιμάζονται στα δύσκολα και ο βασιλιάς θα πρέπει να
θεωρεί φίλους του όσους τον αγαπούν πραγματικά και όχι όποιους επιζητούν το
κέρδος, γιατί σε τέτοια περίπτωση η φιλία καταντά εμπόρευμα.503
Ο αυτοκράτορας θα πρέπει, ακόμα, να ακούει όλες τις συμβουλές, οφείλει
όμως να υιοθετεί μόνον εκείνες που δε βλάπτουν τους υπηκόους του και διατηρούν
την κοινωνική ειρήνη, αλλά ωφελούν ταυτόχρονα και τον ίδιο. Ένας κακός
σύμβουλος μπορεί να προκαλέσει μεγάλες συμφορές αν βρει ώτα ευήκοα σε κάποιον
με μεγάλη εξουσία. Ο βασιλιάς λοιπόν οφείλει να επιλέγει τους συμβούλους του με
μεγάλη προσοχή.504
Η σωστή επιλογή των συνεργατών είναι απαραίτητη για τη χρηστή βασιλεία,
επαναλαμβάνει σε άλλο σημείο ο συντάκτης των «Κεφαλαίων Παραινετικών. Ο
βασιλιάς θα πρέπει να εξετάζει επισταμένα το ήθος και τις πράξεις των συνεργατών
του και να εμπιστεύεται την πολιτική εξουσία μόνο σε όσους είναι ευσεβείς και

502

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 26. 158- 160, Ῥαδίως κτήσῃ φίλον, ὃν
ἂν βουληθῇς, εἰ ἀγαθά τινα λέγεις περὶ αὐτοῦ ἀπόντος ἐπὶ τῶν ἀπαγγελλόντων αὐτῷ· ἀρχὴ γάρ, ὡς
ἔοικεν, φιλίας μὲν ἔπαινος, ἔχθρας δὲ ψόγος ἐστίν· ἀλλὰ καὶ οὓς ἤδη κέκτησαι φίλους, εἰ βούλει πλέον
ἐφέλκεσθαι, ἐπαίνει ἀπόντας ἐπὶ τῶν παρόντων· καὶ γὰρ οὕτω δόξεις ἐπαινεῖν καὶ τοὺς παρόντας ἐπὶ
τῶν ἀπόντων.
503

Ό. π., 26. 160, δοκίμαζε δὲ τοὺς φίλους ἔν τε ταῖς ἀνάγκαις καὶ ταῖς δυσπραγίαις· τῶν γὰρ

εὐημερούντων φίλοι πολλοί. κἀκείνους ἀληθεῖς φίλους λογίζου, ὅσοι μὴ κέρδους ἕνεκα φιλοῦσιν, ἀλλὰ
δι’ αὐτὴν τὴν ἀρετὴν τῆς ἀγάπης. ἡ γὰρ ἄλλως φιλία τῷ καιρῷ δουλεύουσα ἐμπορία τις, ἀλλ’ οὐ φιλία
οὖσα ἐλέγχεται.
504

Ό .π., 61. 228- 230, Ἄκουε πάντα καὶ μάνθανε περὶ πάντων· ἀλλὰ τὰ μὲν ἀποδέχου, τὰ δὲ

ἀποστρέφου, καὶ ἀποδέχου μέν, ὅσα σοὶ ὄφελος καὶ τιμὴν περιποιεῖται καὶ τοῖς ὑπηκόοις οὐδὲν
λυμαίνεται· ἀποστρέφου δέ, ὅσα καὶ τοὺς ὑπηκόους βλάψει καὶ σὲ οὐδὲν ὠφελήσει. γλῶσσα γὰρ
δολία, ἐὰν ἔχῃ τὸν συνεργάτην δυνάμενον, πολλῶν κακῶν αἰτία ἑαυτῇ τε καὶ τοῖς ἑπομένοις γενήσεται.
στόμα δὲ εὔφημον σὺν ἀληθείᾳ διαλεγόμενον πολλὰ τούς τε ἀκροωμένους καὶ τὸν κεκτημένον
ὀνίνησι. θέλε οὖν μὴ τοῖς κακοῖς χαίρειν, ἀλλὰ τοὺς ἀγαθοὺς ἀποδέχεσθαι· καὶ εἰρηνεύειν μὲν τὸ
ὑπήκοον, ἀλλὰ μὴ κατ’ ἀλλήλων ὀτρύνεσθαι· οὗ γὰρ μάχαι καὶ ἔριδες, ἐκεῖθεν μακρύνεται ὁ θεός· οὗ
δὲ εἰρήνη καὶ ἀγάπη καὶ ὁμόνοια, καὶ τοῖς εἰρηνεύουσιν εὐίλατον καὶ ἐγγὺς τὸ θεῖον ταῦτα παριστᾷ καὶ
τοῖς εἰρηνοποιοῖς τὴν υἱοθεσίαν τοῦ θεοῦ προξενεῖ.
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ενάρετοι. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σίγουρος ότι οι συνεργάτες του θα
καταστείλουν την αδικία.505
Στο θέμα αυτό θα επανέλθει, μάλιστα, και στη συνέχεια ο συντάκτης του
ανδριάντα. Οι φαύλοι άνδρες θα πρέπει να αποπέμπονται, υποστηρίζει, γιατί τα
αδικήματά των συνεργατών του βασιλιά ο λαός τα καταλογίζει στον ίδιο τον
μονάρχη. Για άλλη μια φορά υπενθυμίζεται, λοιπόν, ότι οι υψηλές θέσεις θα πρέπει
να δίδονται σε ενάρετους ανθρώπους προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να αυξάνεται
η λαοφιλία του βασιλιά.506
Επιπλέον, τις θέσεις θα πρέπει να κατέχουν άνθρωποι που δεν δωροδόκησαν
προκειμένου να λάβουν τα αξιώματά τους. Όσοι έναντι αμοιβής κατέλαβαν τις θέσεις
τους έχουν μάθει ότι τα αξιώματα είναι αντικείμενο αγοραπωλησιών και θα
επιδιώξουν να κάνουν το ίδιο και αυτοί. Ακόμα περισσότερο, όσοι επιζητούν να
ανέλθουν στην ιεραρχία με αυτόν τον τρόπο προσβλέπουν στο να αποκομίσουν οι
ίδιοι οικονομικά οφέλη μέσω των δωροδοκιών.507
505

Ό. π., 30. 166- 168, …βασιλεὺς ἐκεῖνός ἐστιν ἀγαθός, ὃς ἀδικουμένων τῶν ὑπηκόων τοὺς τὰς

ἀδικίας ἐκδιώξαντας προβάλλεται, ἄρχοντας· ὥσπερ γὰρ ἱπποκόμου μὲν ἴδιον τὸ τῶν ἵππων ἑκάστου
τὴν ἀρετὴν ἐπιγινώσκειν, κυνηγέτου δὲ τὸ τοὺς διώκοντας τῶν κυνῶν καλῶς ἐξεπίστασθαι καὶ
στρατηγοῦ δὲ τὸ τοὺς στρατιώτας γνωρίζειν, ὁποῖοι τὰς ἀρετὰς ὑπάρχουσιν ἕκαστος, ἵν’ ἐν παρατάξει
τὸ ἄριστον τῆς ἐκλέξεως ἔχῃ, οὕτω καὶ βασιλέως ἀγαθοῦ τὸ τὰ ἤθη καὶ τοὺς τρόπους καὶ τὰς ἀρετὰς
καὶ γνώμας τῶν ὑπ’ αὐτὸν ἀρχόντων ἀναμανθάνειν, ἵν’ ἐπιστημόνως ἔχῃ περὶ ἑκάστου καὶ
καταλλήλως τὸν καθ’ ἕνα τῇ προσηκούσῃ τάξει διατάττῃ καὶ τοὺς μὲν λοιμοὺς τῆς πολιτείας ἐξορίζῃ,
τοὺς εὐσεβεῖς δὲ καὶ ἐναρέτους τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς διοικεῖν καταπιστεύῃ.
506

Ό. π., 33. 172- 174, Λοιμοὺς ἄνδρας τῆς πολιτείας ἐξόριζε καὶ μηδέποτε τοῖς τοιούτοις ἀρχὴν

καταπιστεύσῃς. ἵνα μὴ καὶ αὐτὸς ὅμοιος ἐκείνοις εἶναι δόξῃς καὶ χαίρων ἐπὶ ταῖς ἐκείνων ἀδικίαις. ἃ
γὰρ ἂν ἐκεῖνοι πράξωσι κακά, σοὶ τούτων τὰς αἰτίας ἀναθήσουσι καὶ τῆς ἐκείνων φαύλης γνώμης
κοινωνόν σε νομίσουσι καὶ λόγον ὑφέξεις περὶ αὐτῶν τῷ θεῷ. ἡ γὰρ τῶν φαύλων ἀνθρώπων προαγωγὴ
τῶν προαγόντων ἐστὶν ἔλεγχος ἀκριβὴς καὶ τὰ ἐκείνοις πεπραγμένα πονηρὰ τοῖς προχειριζομένοις
αὐτοὺς ἅπαντες ἐπιγράφονται. σπούδαζε οὖν μάλιστα τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας προβάλλεσθαι ἄρχοντας,
ἵνα αἱ καλαὶ αὐτῶν φῆμαι σὸς γένωνται κόσμος καί, ἅπερ ἐκεῖνοι πράττουσιν ἀγαθά, σοὶ ταῦτα τὸ
ὑπήκοον ἀναγράψηται, πολλῶν γὰρ χρημάτων κρείττων ὁ παρὰ τοῦ πλήθους ἔπαινος.
507

Ό. π., 43. 190-192, Προῖκα χαρίζου τὰ ἀξιώματα καὶ μὴ δώροις ἀπεμπόλει τὰς ἐξουσίας. ὁ γὰρ

τιμῆς τὴν ἀρχὴν ὠνούμενος πολλῷ μᾶλλον τοὺς ἀρχομένους ὠνήσατο, ἵνα τῇ δωροδοκίᾳ θαρρῶν πρὸς
δωροκοπίαν ἀδεῶς ὁρᾷ. ἀναζήτει οὖν ἐπιμελῶς καὶ ἀνερεύνα κἀκείνους ἐπὶ τὰς ἀρχὰς ἀναβίβαζε- εἴ γε
βούλει τὴν δωροληψίαν ἐξορίσαι τῆς πολιτείας- ὅσοι δωρεὰν ἀλλ’ οὐ δώροις ταύτας ἐπιζητοῦσιν. ὁ
γὰρ διδούς τι διὰ τὴν ἀρχὴν κέρδος τι λαβεῖν ζητεῖ παρὰ τῆς ἀρχῆς, δόσει τὴν λῆψιν ὠνούμενος καὶ
παρανομίᾳ τὴν ἀνομίαν πραγματευόμενος· ὃς γὰρ ἂν μισθοῦ μάθῃ τὴν ἀρχὴν ἐμπορεύεσθαι, οὗτος
οὐδὲ δώρων χωρὶς πρᾶξαι, τί ποτε μεταμάθῃ καὶ σὲ τῆς δωροκοπίας διδάσκαλον ἔχων τὸν ταύτην

129

Η παρατήρηση αυτή του Φωτίου δεν είναι αφηρημένη αλλά καυτηριάζει μία
πρακτική που πράγματι εφαρμοζόταν κατά τη χρονική περίοδο που συντάσσεται ο
βασιλικός ανδριάντας.508
Στη συνέχεια ο Φώτιος θα υποστηρίξει ότι ο βασιλιάς θα πρέπει να τιμάει
τους άξιους αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να αδικεί και όσους δεν ξεχωρίζουν. Θα
πρέπει ακόμα να γνωρίζει την αξία του καθενός και να εμπιστεύεται την εξουσία
στους καλύτερους εξ αυτών.509
Σημαντικό, ακόμα, είναι για τον ηγεμόνα να αναγνωρίζει τους ανθρώπους
αυτούς που ενσπείρουν έριδες στον λαό και να τους απομονώνει, ενώ αντιθέτως θα
πρέπει να γίνεται φίλος με όσους επιζητούν την ειρήνη. Ο βασιλιάς θα πρέπει να
συμφιλιώνει τους υπηκόους του και να αποβάλλει κάθε έχθρα επιζητώντας το ρόλο
του ειρηνοποιού.510
Και στην Επιστολή του προς τον Βόρι- Μιχαήλ, όμως, ο Φώτιος αναπτύσσει
παρόμοιους προβληματισμούς. Όπως ακριβώς μια πόλη μπορεί να έχει λαμπρά
οικοδομήματα και να διαθέτει αφθονία αγαθών, να την εξευτελίζει όμως το σαθρό
της τείχος, έτσι και ο αυτοκράτορας δεν αρκεί να είναι άμεμπτος ο ίδιος, θα πρέπει
και να περιστοιχίζεται από ανθρώπους που να είναι εξίσου άξιοι και ενάρετοι με
εκείνον,511 υποστηρίζει.

κρίνειν ὀφείλοντα οὐ μόνον αὐτὸς δωροληπτήσει, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους τοὺς ὑπ’ αὐτὸν τὰ αὐτὸν πράττειν
συναναγκάσει.
508

Για τις αγοραπωλησίες αξιωμάτων κατά τη Μέση Βυζαντινή περίοδο βλ. Χριστοφιλοπούλου Αικ.,

Βυζαντινή Ιστορία, τόμος Β1, 867- 1081, Αθήνα 1981, σελ. 268- 269.
509

Ό .π., 46. 198, ἐκεῖνοι γὰρ μάλιστα ἡδέως βασιλεύουσιν, οἵτινες τὸ ὑπήκοον ἄριστα θεραπεύουσι

καὶ τοὺς μὲν ἀξίους τιμῶντες ἀγαθοποιοῦσι, τοὺς δὲ ἀναξίους οὐκ ἀδικοῦσι. μάλιστα δ’ ἂν
εὐδοκιμήσῃς, εἰ τὴν ἀξίαν ἑκάστῳ χώραν ἀποδώσῃς καὶ τοῖς μὲν ἀξίοις ἄρχειν τὰς ἀρχὰς
καταπιστεύσῃς.
510

Ό. π., 47. 200, Μακάριον σεαυτὸν καὶ κόπου χωρὶς ἀποδείξεις, εἰ τὰ μαχόμενα σπεύσῃς

εἰρηνοποιεῖν καὶ πᾶσαν ἔχθραν καὶ πᾶσαν ἔριν τῆς πολιτείας ἐξορίσῃς καὶ πᾶσαν γαλήνην καὶ πᾶσαν
ἀγάπην τὸ ὑπήκοον ἀσπάζεσθαι διδάξῃς καὶ τοὺς μὲν τὰς ἔχθρας γεννῶντας ἀποβάλῃ, τοὺς δὲ τὴν
εἰρήνην φιλοῦντας οἰκειοῦσαι.
511

Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988, 809- 813, Ὥσπερ τεῖχος σαθρόν, κἂν οἰκίας ἔνδον ἔχῃ λαμπρὰς καὶ
ἀέρων εὐκρασίαν καὶ ὠνίων ἀφθονίαν, ὅμως τὴν πόλιν ἐξευτελίζει, οὕτως οἱ περὶ τὸν ἄρχοντα φαῦλοι
καὶ τὸν ἐκείνου συνδιαβάλλουσι τρόπον· οἱ γὰρ ἐκείνων τῆς πονηρίας λαμβάνοντες πεῖραν καὶ τὸν ὑπ’
αὐτῶν δορυφορούμενον παραπλήσιον ὑπολαμβάνουσιν εἶναι.
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Οι αξιωματούχοι του κράτους συμβουλεύει ότι πρέπει να επιλέγονται με
προσοχή ώστε να είναι δίκαιοι, γιατί αλλιώς η οργή των αδικημένων θα στραφεί
ενάντια σε αυτόν που τους επέλεξε.512 Ο Φώτιος μάλιστα θα πρωτοτυπήσει σε σχέση
με τα υπόλοιπα κείμενα του είδους, αφού θα προτρέψει τον βασιλιά να αναζητήσει
πληροφορίες από τον λαό σε σχέση με το ποιόν του ανθρώπου που σκοπεύει να
τιμήσει με κάποιο αξίωμα. Θα πρέπει, ακόμα, ο μονάρχης να εξετάσει τον τρόπο που
συμπεριφέρεται στη γυναίκα του και τους δούλους του, τους φίλους και τους γείτονές
του και γενικότερα πώς διοικεί τα του οίκου του, αλλά και πώς προστατεύεται από
τους εχθρούς του, προκειμένου να διαπιστώσει τις ικανότητές του και τον χαρακτήρα
του.513
Ο Φώτιος, μάλιστα, θα καταστεί για άλλη μια φορά πρωτότυπος,
ισχυριζόμενος ότι όποιος κατέχει την εξουσία θα πρέπει να προσέξει για να μην
παρουσιάσει την νόσο της ψυχής που λέγεται φθόνος, ιδιαίτερα μάλιστα όσον αφορά
τους συνεργάτες του.514 Δεν πρόκειται, βέβαια, για μια θεωρητική παρατήρηση, αλλά
για το καταστάλαγμα της τεράστιας πολιτικής εμπειρίας του Φωτίου. Ένα
παράδειγμα που εμπίπτει στην παραίνεση του πατριάρχη μάς παρέχει ο Μιχαήλ
Ψελλός, ο οποίος καταλογίζει ευθέως, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια πολύ όμορφη
λογοτεχνικά εικόνα, στον Κωνσταντίνο Θ΄ Μονομάχο φθόνο για τον στρατηγό
Γεώργιο Μανιάκη.515 Η ύπαρξη μιας τέτοιας παραίνεσης στο έργο του Φωτίου δείχνει
512

Ό .π., 861- 864, Ἄρχοντας δεῖ καθιστάναι μάλιστα μὲν πάσαις πλουτοῦντας ταῖς ἀρεταῖς, εἰ δὲ μή,

πάντως γε δικαιοτάτους· καὶ γὰρ ἃ τοῖς ἄρχουσι παρανομεῖται, ταῦτα τὸ μῖσος καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ
πλήθους εἰς τὸν προχειρισάμενον ἀναφέρει.
513

Ό. π., 865- 872, Πολλαχόθεν δεῖ τὸν ἄρχοντα θηρεύειν τῶν ὑπηκόων τὰς γνώμας, καὶ οὕτως

κοινωνοῖς χρῆσθαι φιλίας καὶ ἀρχῆς καὶ βουλευμάτων· πρῶτον ἐξ ὧν τὰ κατὰ τὴν αὐτὸς αὐτοῦ οἰκίαν
οἰκονομεῖ δεύτερον ἐξ ὧν γυναικί τε καὶ παισὶ καὶ δούλοις συνδιατίθεται· τρίτον ἐξ ὧν κέχρηται τοῖς
φίλοις· τέταρτον ἐξ ὧν πρὸς τοὺς ἐκ γειτόνων διάκειται· καὶ πέμπτον ἐξ ὧν ἔχθραν τε ἀναδέχεται καὶ
ἀμύνεται, καὶ πάλιν οἷς κατατίθεται καὶ διαλύεται. ἱκανὰ γὰρ ταῦτα φύσιν ἀνδρὸς τεκμηριῶσαι καὶ
δεῖξαι γυμνὸν προσωπείου καὶ τοῖς ἐπὶ σκηνῆς ὑποκρίσεως τὸν ἄνθρωπον θεωροῦσιν.
514

Ό. π., 830 -834, Ὁ φθόνος πάσῃ μὲν ψυχῇ μεγάλη νόσος, μεγίστη δὲ μάλιστα τοῖς ἐν ἐξουσίᾳ·

ἀνάγκη γάρ, οἷς συνεργοῖς μέλλει χρῆσθαι καὶ βίου καὶ πόλεως πρὸς εὐδαιμονίαν, τούτους ὁρᾶν ὡς
ἐχθροὺς διὰ τὴν ἐνοῦσαν ἀρετὴν καὶ ἐπιβουλεύειν ὡς πολεμίους· οὗ τί ἂν εἴη ὀλεθριώτερον ἢ
ἀφρονέστερον;
515

Renauld É., Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976-1077), 2 τόμοι,

Παρίσι α΄ τόμος 1926, β΄ τόμος 1928 (ανατύπωση 1967), 6. 74. 6- 25, Χαλεπὰ τὰ καλὰ, φασὶν οἱ
παροιμιαζόμενοι, ἀλλὰ καὶ οὕτως ἐχόντων ἕρπει καὶ κατὰ τῶν ὀλίγων ὁ φθόνος, καὶ εἴ πού τις ἄνθη,
λέγω δὴ ἐν πᾶσι τὸ πλεῖστον καιροῖς, ἢ γονίμου ἀναβλαστήσειε φύσεως, ἢ φρονήσεως ἀκριβοῦς, ἢ
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ότι τα κάτοπτρα ηγεμόνος, παρόλους τους συχνούς κοινούς τόπους που
επαναλαμβάνουν, δεν είναι ξεκομμένα από την πολιτική πραγματικότητα της εποχής
τους, αλλά μας παρέχουν σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αξιολογούμε
προσεκτικά.
Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με τα «Κεφάλαια Παραινετικά» και στην επιστολή
προς τον Βόρι – Μιχαήλ, στην «Εταίρα Παραίνεση» το ζήτημα των συναναστροφών
λύνεται με μια μικρή αναφορά, χωρίς να της αφιερώνεται κάποιο ιδιαίτερο κεφάλαιο.
Ο άγνωστος συγγραφέας της περιορίζεται στο να γράψει ότι ο νουθετούμενος θα
πρέπει να συναναστρέφεται με ευσεβείς ανθρώπους και να αποφεύγει τους
στρεβλούς, γιατί εκείνοι με τα λόγια τους μπορούν να καταστρέψουν το ήθος του
βασιλιά.516
Ο Κεκαυμένος, από την πλευρά του, συνδέει το ζήτημα της επιλογής των
συνεργατών με τις πανταχού παρούσες αξιώσεις του για αξιοκρατία. Ζητάει οι
ευεργεσίες, λοιπόν, να κατευθύνονται στους άξιους.517 Στους «μίµους δὲ καὶ οὕστινας
λέγουσι πολιτικοὺς» διατείνεται ότι μπορεί να δίνει ο βασιλιάς μόνο λίγα νομίσματα
και σε καμία περίπτωση αξιώματα, αφού το αξίωμα από τη φύση του προσιδιάζει σε
άξιο.518 Όταν ανάξιοι άνθρωποι περιβάλλονται με τον τίτλο του πρωτοσπαθάριου519
μεγαλοφυΐας, ἢ ψυχῆς καρτερᾶς καὶ ἀνδρείας, ἢ ἀγαθοῦ τινος ἄλλου, εὐθὺς ἐφέστηκεν ὁ τομεὺς, καὶ
τοῦτο μὲν τὸ μέρος τῆς βλάστης ἐκκέκοπται, παραβλαστάνουσι δὲ τὰ ὑλώδη καὶ ἄκαρπα, καὶ ὑλομανεῖ
ἐπὶ πλέον ἡ ἄκανθα· καὶ οὐ τοῦτο δεινὸν, εἴ τις ἔλαττον ἔχων τῶν θαυμασίων φύσεων, ἔπειτα τούτοις
βασκαίνειν εἴωθεν. Ἀλλ’ ὁρῶ τὸ πάθος καὶ βασιλέων ἁπτόμενον· οὐ γὰρ ἀρκεῖ τούτοις ἡ ταινία καὶ
ἁλουργὶς, ἀλλ’ ἢν μὴ τῶν σοφῶν σοφώτεροι εἶεν καὶ τῶν ἀκριβούντων δεινότεροι, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν
ὑπερτελεῖς κορυφαὶ τῶν ἁπασῶν ἀρετῶν, ἐν δεινῷ ποιοῦνται τὸ πρᾶγμα· καὶ εἰ μὴ ὡς θεοὶ ἡμῖν
ἐφεστήκοιεν, οὐκ ἂν ἄλλως ἄρχειν ἐθέλωσιν· ἐνίους δὲ αὐτὸς καθεώρακα ὡς ἐθέλουσιν ἥδιστ’ ἂν
ἀποθανεῖν, μὴ συμμαχούντων ἐνίων αὐτοῖς, ἢ δι’ ἐκείνους κρατύνεσθαι· καὶ δέον σεμνύνεσθαι ὅτι χεὶρ
αὐτοῖς βοηθὸς παρὰ Θεοῦ πέπλασται, οἱ δ’ ἀποτέμνειν ταύτην αἱροῦνται, ὅτι παρ’ αὐτῆς βεβοήθηται.
516

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 4. 250, Μετὰ ὁσίων ἀνδρῶν
ἀναστρέφου· στρεβλοὺς δ’ ἀπαναίνου καὶ ἀποστρέφου· φθείρουσι γάρ, φησίν, ἥθη χρηστὰ ὀμιλίαι
κακαί.
517

Κεκαυμένος, Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 79.

247, Αἱ εὐεργεσίαι σου ἔστωσαν λελογισµέναι καί κοµιζέσθωσαν αὐτὰς παρὰ σου οἱ ἄξιοι .....
εὐεργεσίαι αἱ γινόµεναι παρὰ τῶν βασιλέων εἰς τοὺς µὴ ὄντας ἀξίους.
518

Ό .π., 79, 247- 249, Μίµους δὲ καὶ οὕστινας λέγουσι πολιτικοὺς ἐὰν θέλῃς εὐεργετῆσαι, διὰ

νοµισµάτων ὀλίγων αὐτοὺς εὐεργέτει καὶ µὴ δι' ἀξιωµάτων· τὸ γὰρ ἀξίωµα ἀπ' αὐτοῦ τοῦ ὀνόµατος εἰς
τὸ ἄξιον δηλοῖ.
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πλήττεται το φρόνημα των στρατιωτών και, ομοίως, όταν ανάξιος προβιβάζεται σε
πατρίκιο,520 οι νοτάριοι521 και οι σεκρετικοί522 θα δυσαρεστηθούν,523 ισχυρίζεται. Ο
Κεκαυμένος μάλιστα κάνει σαφές ότι αυτή δεν είναι μια απλή συμβουλή ξεκομμένη
από την πραγματικότητα, αφού υποστηρίζει ότι και ο ίδιος έχει δει πολλούς «γέλωτος
ἀξίους» να ευημερούν και άξιους ανθρώπους περιφρονημένους, ψεύτες να περνούν
καλά και άξιους στρατιώτες να καταφρονούνται.524
Το σημείο όπου ο Κεκαυμένος αναφέρεται στους «Μίµους... πολιτικοὺς»
είναι ενδιαφέρον αλλά και συνάμα σκοτεινό. Η έννοια βέβαια του «πολιτικού» εδώ
είναι αρνητική, σημασία που τεκμαίρεται τόσο από τα συμφραζόμενα όσο και από
την παρουσία της λέξης «μίμος». Ο Δ. Τσουγκαράκης υποστηρίζει ότι στο
«Στρατηγικόν» η λέξη «πολιτικός» απαντάται τόσο με θετική όσο και με αρνητική
σημασία και υποθέτει ότι χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον άνθρωπο της πόλης

519

Αξίωμα της αυτοκρατορικής ιεραρχίας που μνημονεύεται από τον 8 ο αιώνα και μετά. Αρχικά ο

τίτλος αποδιδόταν κυρίως σε διοικητές Θεμάτων, από τον 10ο αιώνα και μετά όμως αυτή η πρακτική
έπαψε. Ο τίτλος συνεπαγόταν οικονομικές απολαβές αλλά και υψηλό κοινωνικό κύρος. Kazhdan A.,
The Oxford Dictionary of Byzantium, vol.3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 1748.
520

Ανώτερο αξίωμα της βυζαντινής ιεραρχίας που συνδέεται με τον αντίστοιχο τίτλο της Ρώμης. Στο

Βυζάντιο εισήχθη από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο ως τιμητικός τίτλος χωρίς συγκεκριμένα διοικητικά
καθήκοντα. Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol.3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991. σελ.
1600.
521

Υπάλληλοι επιφορτισμένοι με την καταγραφή συναλλαγών και την σύνταξη πάσης μορφής

εγγράφων. Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol.3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ.
1495.
522

Υπάλληλοι των σεκρέτων. Κάθε «σέκρετον» είχε στην αρμοδιότητά του συγκεκριμένες λειτουργίες

του κράτους. Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol.3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991,
σελ. 1866. Οι υπηρεσίες των σεκρέτων έχουν παραλληλιστεί επανειλημμένα με αυτές των σύγχρονων
υπουργείων. Π. χ. Τσουγκαράκης Δ. στο Κεκαυμένος, Στρατηγικόν, Αθήνα 1996, σελ. 248.
523

Κεκαυμένος, Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 79.

249, Ἐὰν γὰρ τιμήσῃς πρωτοσπαθάριον µῖµον ἢ αἰσχρὸν ἄνθρωπον, τὸν στρατιώτην σου τὸν θέλοντα
χῦσαι τὸ αἷµα αὐτοῦ διὰ σέ, ὡσαύτως καί τὸν ἐνεργῆ νοτάριόν σου ἢ σεκρετικὸν ἐὰν τιμήσῃς
πατρίκιον, ἡγεῖται τοῦτο ἀντ’ οὐδενός.
524

Ό. π., 79. 249, Εἶδον γὰρ ἐγὼ πολλὰ τοιαῦτα· κριτὰς γέλωτος ἀξίους καὶ εὐηµεροῦντας, καὶ ἑτέρους

δὲ συνετωτάτους καὶ ἀγαθοὺς καταπεφρονηµένους παρὰ τῶν βασιλέων, ὡσαύτως καὶ στρατιώτας
ἀγαθοὺς καὶ καταπεφρονηµένους παρὰ τῶν βασιλέων, καὶ ψεύστας καὶ εὐπραγοῦντας, καὶ ἐστέναξα
µέγα ἐκ καρδίας µὴ φέρων τὴν ἀδικίαν.
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που με τους λεπτούς του τρόπους δεν συνάδει με το αυστηρό, στρατιωτικό πρότυπο
του Κεκαυμένου.525
Θα πρέπει να παρατηρήσουμε, ακόμα, ότι το αίτημα των κατόπτρων ηγεμόνος
της Μέσης περιόδου για αξιοκρατία, που εμφανίζεται συχνά στους συγγραφείς των
βασιλικών ανδριάντων, και στον Κεκαυμένο με ιδιαίτερη ένταση, απηχεί μία
πραγματικότητα όπου η αξία αυτή λείπει. Δεν είναι μόνο οι επισημάνσεις στα
ρητορικά κείμενα που μας κάνουν να καταλήγουμε σε αυτό το συμπεράσματα. Οι
ιστοριογράφοι της εποχής έχουν να προσθέσουν παραδείγματα που αποδεικνύουν του
λόγου το αληθές. Ο Μιχαήλ Ψελλός, για παράδειγμα, στη Χρονογραφία του επικρίνει
τον Μιχαήλ ΣΤ΄ Στρατιωτικό για τις αθρόες προαγωγές του αλλά και επειδή αδίκησε
τους πραγματικά άξιους στρατιωτικούς, ανάμεσά τους και τον Κατακαλών
Κεκαυμένο.526 Το περιστατικό αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, και ο Μιχαήλ
Ατταλειάτης.527
525
526

Τσουγκαράκης Δ. στο Κεκαυμένος, Στρατηγικόν, Αθήνα 1996, σελ. 84- 85, υποσημ. 2.
Renauld É., Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976-1077), 2 τόμοι,

Παρίσι α΄ τόμος 1926, β΄ τόμος 1928 (ανατύπωση 1967), 7. 2-3, Ὁ δέ γε πρεσβύτης Μιχαὴλ
ἐπιδεικτικώτερον ἢ προσῆκε τὰς τῶν ἀξιωμάτων διανεμήσεις πεποίητο· οὐ γὰρ τῷ προσεχεῖ ἕκαστον
συνίστα βαθμῷ, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν ἐφεξῆς καὶ τὸν ἐπέκεινα ἀνεβίβαζεν· εἰ δέ τις αὐτῷ ἐκ πλαγίου στὰς
καὶ τὸν τέταρτον ἐπεζήτησεν, εὐηκόου ἐτύγχανεν ἐκείνου· ἐντεῦθεν ἄλλος ἀντιπαραστὰς καὶ τὴν
ἑτέραν διασείσας πλευρὰν, οὐδὲ τοῦ πέμπτου ἡμάρτανε· καὶ ἦν ἀτεχνῶς σύγχυσις τὸ φιλότιμον.
Τούτων τοιγαροῦν οἱ στρατιῶται ἀκηκοότες καὶ τῶν στρατιωτῶν ὁπόσον στρατηγικόν τε καὶ ἔκκριτον,
καταλαμβάνουσι τὸ Βυζάντιον, τῶν ἴσων ἢ καὶ κρειττόνων τευξόμενοι· ὥριστο γοῦν αὐτοῖς ἡμέρα τῆς
εἰς τὸν βασιλέα εἰσόδου, κἀγὼ τηνικαῦτα παρεγενόμην τῷ αὐτοκράτορι· καὶ εἰσῄεσαν ἄνδρες γενναῖοι
καὶ ἀτεχνῶς ἥρωες, εἶτα δὴ τὰς κεφαλὰς ὑποκλίναντες καὶ ἐπευφημήσαντες ὅσον εἰκὸς, ἐπὶ μέρος, τοῦ
βασιλέως κελεύσαντος, ἔστησαν· εἶτα δέον καθένα τούτους διαιρεῖν καὶ λόγων πρὸς ἐκείνους
βασιλικῶν καὶ φιλοτίμων ἀπάρξεσθαι, ὁ δὲ πρῶτα μέν τοι ἀγενῶς ὠνείδισε ξύμπασιν, εἶτα δὴ ἐς
μέσους τὸν κορυφαῖον τούτων στήσας καὶ τὸν εὐθὺς μετ’ ἐκεῖνον (ἐπρέσβευε γὰρ τούτοις ξύμπασιν ὁ
Κομνηνὸς Ἰσαάκιος, ἦν δ’ ὁ Κεκαυμένος οὗτος ὁ Κολωνείαθεν), ὕβρεσι μυρίαις κατέπλυνεν ὡς
ἀπολωλεκότα μικροῦ δεῖν τὴν Ἀντιόχου καὶ τὰς δυνάμεις καταλελυκότα, καὶ γενναῖον μὲν ἢ
στρατηγικὸν οὐδὲν ἐπιδείξαντα, τὰ δὲ τῶν πολλῶν συλλέξαντα χρήματα, καὶ τὴν ἀρχὴν ἐσχηκότα οὐκ
εὐκλείας, ἀλλ’ ἀπληστίας ὑπόθεσιν· ἐφ’ οἷς ἐκείνου παγέντος τῷ ἀθρόῳ τῆς ἐπιπλήξεως, καὶ τὰ
κρείττω

μὲν

προσδοκήσαντος,

τοῖς

δ’

ἐναντίοις

καθυβρισθέντος,

τῶν

τε

συστρατήγων

ὑπεραπολογήσασθαι ἐκείνου ἐπικεχειρηκότων, ὁ βασιλεὺς καὶ τούτοις τὴν γλῶτταν ἐπέσχε· καὶ εἰ τῶν
ἄλλων κατωλιγωρήκει, δέον τόν γε Ἰσαάκιον πάσης ἀξιῶσαι εὐφημίας τε καὶ τιμῆς, ὁ δὲ κἀκείνῳ
ἀπείπατο τὴν εὐμένειαν.
527

Bekker I., Michaelis Attaliotae historia, Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Βόννη 1853, 52.

19- 53. 17, Ἀναγορεύουσι τοίνυν πρεσβύτην τινὰ ὀνομαζόμενον μὲν Μιχαήλ, πολιτικοῖς δὲ
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Ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, με τη σειρά του, υποστηρίζει ότι προκειμένου να
ορίσει διοικητές στις πόλεις του, ο αυτοκράτορας οφείλει να προβεί σε τριπλή
εξέταση του υποψηφίου. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να εξετάσει το ήθος του
ανθρώπου. Ο υποψήφιος θα πρέπει, ακόμα, να είναι εγκρατής και να μη γίνεται
έρμαιο των επιθυμιών του ή του θυμού. Στη συνέχεια ο βασιλιάς θα πρέπει να
εξετάσει πώς διοικεί τα του οίκου του. Αν και εκεί τα καταφέρνει καλά, τότε είναι
κατάλληλος για να αναλάβει τη διοίκηση της πόλης. Έχοντας αυτές τις ιδιότητες ο
διοικητής αυτός θα είναι σε θέση να αυξήσει τη βασιλεία του αυτοκράτορα.528
Ο P. Magdalino θεώρησε ότι οι απόψεις που εκφράζονται από τον
Θεοφύλακτο τείνουν να εγκωμιάσουν τον νουθετούμενό του, σε μια περίοδο όπου η

συντεθραμμένον ἤθεσί τε καὶ πράγμασι, καὶ τὸ τοῦ στρατιωτικοῦ τηνικαῦτα διαφέροντα σε…, ἁπλοῦν
μὲν καὶ ἀφελῆ κατὰ τὸ δόξαν αὐτοῖς, πλεῖον δὲ τῷ γήρει τρυχόμενον, καὶ διὰ τοῦτο κοινωνοῖς αὐτοῖς
τῆς βασιλείας καὶ συνασπισταῖς ἐξ ἅπαντος χρώμενον, καὶ τοῖς ἐκείνων βουλεύμασι καὶ θελήμασι
καταχρώμενον. τῆς οὖν ἐξουσίας εἰς πολλοὺς καὶ ποικίλους διαιρεθείσης, καὶ τῶν παραδυναστευόντων
ἑκάστου βασιλεῖ γαυρουμένου, πολὺς γογγυσμὸς τούς τε ἀριστοκρατικοὺς καὶ τοὺς δημοτικοὺς διὰ τὴν
δημοκρατίαν κατεῖχε καὶ σύγχυσις. ἐκείνων γὰρ ἦν τὸ εὐπραγεῖν τῶν τῆς μερίδος τυγχανόντων αὐτῶν
καὶ τῶν ὁπωσοῦν γεῖν τῶν τῆς μερίδος τυγχανόντων αὐτῶν καὶ τῶν ὁπωσοῦν προσηκόντων τῷ
βασιλεῖ, κἄν τε σπουδαῖον τῇ πολιτείᾳ εἰσήνεγκαν, κἄν τε δεινὸν ἢ καὶ ἄπρακτον· τῶν δ’ ἄλλων λόγος
οὐδείς, ὅτι μὴ καὶ μᾶλλον ἀλαζονείας ἀλόγου καὶ κενοῦ φυσήματος ἐγίνοντο πάρεργον. ἐξ οὗ καί τις
τῶν εὖ γεγονότων καὶ περὶ τὴν ἑώαν ὀνομαστῶν καὶ γενναίων, Ἰσαάκιος ὄνομα (Κομνηνὸς αὐτῷ τὸ
ἐπώνυμον), ὑβρισθεὶς παροράσει καὶ προπηλακισθεὶς ὠθισμοῖς μεστὸς ἀνίας ἐφάνη, καὶ τὴν συμφορὰν
κοινοποιεῖταί τισι τῶν στρατιωτῶν. προεξοιδούμενοι δὲ καὶ οὗτοι τῇ τῶν γινομένων ἀνωμαλίᾳ, καὶ
λύπῃ συγκατεχόμενοι, παρορμῶσιν εἰς τὴν ἀποστασίαν αὐτόν.
528

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 203.30- 205. 16, Τούτους μέντοι τοὺς φίλους ἐπιστήσει
ταῖς τῶν πόλεων διοικήσεσι, πάντως πειρᾶν λαβὼν αὐτῶν ὅτι καλῶς ἐπιστήσονται. Τίς δὲ ἡ πεῖρα; Καί
μοι συνακολούθει τῷ λόγῳ προσεκτικώτερον· τάχα γάρ σοι παραδώσω τὴν λίθον τὴν χρυσογνώμονα.
Τρία ταῦτα περὶ τὴν πεῖραν ταύτην ἔχομεν θεωρεῖν, ἄνθρωπον, οἶκον καὶ πόλιν. Πρῶτον μὲν οὖν
σκόπει τὸν ἄνθρωπον εἰ τὸ οἰκεῖον ἦθος κατήρτισεν ὡς μήτε τὸν θυμὸν μήτε τὴν ἐπιθυμίαν, τὰ δοῦλα
ταῦτα καὶ ὑποχείρια τοῦ λογισμοῦ, καταστῆσαι ἐγκρατῆ τε καὶ κύρια, κἀπειδὰν εὕρῃς τοιοῦτον, ἐπὶ
τὴν τοῦ οἴκου διοίκησιν ἀναβίβασον· εἰ δὲ καὶ περὶ ταύτην εὕρῃς εὐδόκιμον, πρὸς ἄλλον αὐτὸν
ἀναβαθμὸν ὕψωσον καὶ πόλεως διοίκησιν πίστευσον. Ὁ γὰρ μὴ ἑαυτὸν ἰθύνας, πῶς οἴκου κατὰ τὸ δέον
ἐπιστατήσειεν; Ὁ μὴ οἶκον εὐθετήσας, πῶς πόλιν ἰθύνειεν; Οὗτος ἔστω σοι γνώμων τῶν ἀρχόντων
ἀπαραλόγιστος, καὶ τοὺς ἐν τοῖς εἰδικωτέροις δοκιμασθέντας ταῖς κοιναῖς προσάγαγε διοικήσεσιν· ὁ
γὰρ ἐν ὀλίγῳ πιστὸς καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστιν, ὡς ἐμάθομεν· ὥσπερ εἴ τις τοῦ οἴκου οὐκ οἶδε
προΐστασθαι, οὐκ ἐκκλησίαν αὐτῷ παραδίδωσιν ὁ ἀπόστολος. Τοιοῦτοι δ’ ὄντες οἱ ἄρχοντες ταχέως
τὴν βασιλείαν αὐξήσουσι πρὸς τὸ βέλτιον, πολλοὺς καὶ ἄλλους ἑαυτοῖς ὁμοίους ἐξεργασάμενοι
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διοίκηση του κράτους αποδεικνυόταν βαθύτατα αντιδημοφιλής, πράξη την οποία
αποδίδει στην τάση του συγγραφέα του κατόπτρου να ωραιοποιεί τις καταστάσεις για
να μην έρθει σε ρήξη με τον βασιλιά.529 Σπέρματα αμφισβήτησης όμως, κατά τη
γνώμη μας, υπάρχουν στο έργο του ρήτρα, όπως θα δούμε για παράδειγμα στο
κεφάλαιο για τις πολιτειακές αναζητήσεις.
Επιπλέον, ο Θεοφύλακτος εδώ μας δείχνει για μία ακόμα φορά τη βαθιά
γνώση του για την αρχαία ελληνική γραμματεία. Μεταχειρίζεται δύο αριστοτελικές
έννοιες κοινωνικής συμβίωσης, τον «οίκο» και την «πόλη», μεταβαίνοντας νοηματικά
από

το

μέρος

στο

όλον.530

Την

«Απομνημονεύματα» του Ξενοφώντα,

531

ίδια

αντίληψη

συναντάμε

και

στα

ενώ είδαμε ότι και ο Φώτιος είναι θιασώτης

της άποψης ότι μόνο όποιος ανταπεξέρχεται καλά στις ιδιωτικές του υποθέσεις
μπορεί να εξασκεί ικανοποιητικά και τα δημόσια αξιώματα.
Τα θέματα φυσικά που αναλύονται εδώ είχαν απασχολήσει και τους
παλαιότερους διανοητές του Βυζαντίου. Ήδη ο Συνέσιος Κυρήνης είχε επισημάνει ότι
τα αξιώματα θα πρέπει να δίνονται στους άριστους και τους δικαιότερους και όχι
στους πιο πλούσιους, οι οποίοι είναι πολύ πιθανόν να απέκτησαν τον πλούτο τους
ακριβώς λόγω της ανομίας τους. Είχε, ακόμα, επισημάνει τους κινδύνους που ενέχει η
πρακτική να πωλούνται και να αγοράζονται τα αξιώματα,532 ενώ είχε προειδοποιήσει
529

Magdalino P., The Empire of Manuel I Comnenos, 1143- 1180, Κέιμπριτζ 1993, σελ. 416- 417.

530

Τριαντάρη- Μαρά Σ., Οι Πολιτικές Απόψεις των Βυζαντινών Διανοητών από το Δέκατο ως το

Δέκατο Τρίτο αιώνα μ.Χ., Αθήνα 2002, σελ. 89- 90.
531

Marchant E. C., Xenophontis opera omnia, vol. 2, Οξφόρδη 1921 (ανατύπ. 1971), 3.4.12, μὴ

καταφρόνει, ἔφη, ὦ Νικομαχίδη, τῶν οἰκονομικῶν ἀνδρῶν· ἡ γὰρ τῶν ἰδίων ἐπιμέλεια πλήθει μόνον
διαφέρει τῆς τῶν κοινῶν, τὰ δὲ ἄλλα παραπλήσια ἔχει, τὸ <δὲ> μέγιστον, ὅτι οὔτε ἄνευ ἀνθρώπων
οὐδετέρα γίγνεται οὔτε δι’ ἄλλων μὲν ἀνθρώπων τὰ ἴδια πράττεται, δι’ ἄλλων δὲ τὰ κοινά. οὐ γὰρ
ἄλλοις τισὶν ἀνθρώποις οἱ τῶν κοινῶν ἐπιμελόμενοι χρῶνται ἢ οἷσπερ τὰ ἴδια οἰκονομοῦντες· οἷς οἱ
ἐπιστάμενοι χρῆσθαι καὶ τὰ ἴδια καὶ τὰ κοινὰ καλῶς πράττουσιν, οἱ δὲ μὴ ἐπιστάμενοι ἀμφοτέρωθι
πλημμελοῦσι.
532

Terzaghi N., Synesii Cyrenensis opuscula, Ρώμη 1944, 27. 16- 41, διανεμέτω τὴν ἀρχὴν ὡς δυνατὸν

ἐπιστάταις δικαιοτάτοις τε καὶ ἀρίστοις· καὶ γὰρ ῥᾷον ὀλίγους ἢ πολλοὺς γνώσεται, καὶ ῥᾷον ὀλίγων
ἁμαρτανόντων ἢ κατορθούντων αἰσθήσεται. ἀριστίνδην οὖν, ἀλλὰ μὴ πλουτίνδην, ὥσπερ νῦν, ἡ τῶν
ἀρξόντων αἵρεσις γινέσθω, ἐπεὶ καὶ ἰατροῖς τὸ σῶμα ἐπιτρέπομεν οὐ τοῖς πλουσιωτάτοις, ἀλλ’ οἵτινες
ἂν ὦσι τῆς τέχνης ἐπηβολώτατοι· ἄρχοντα δὲ δὴ καὶ μᾶλλον ἀνθαιρετέον τοῦ πλουσίου τὸν ἔχοντα τὴν
ἀρχικὴν ἐπιστήμην, ὅτι πλείω παρ’ αὐτὸν κινδυνεύεται χεῖρον ἢ βέλτιον κεῖσθαι. τί γάρ, εἴ τις παρ’
αὐτοῦ τοῦ κακὸς εἶναι πλοῦτον συνείλοχεν, ἆρα ἄξιον ἄρχειν αὐτόν, ἀλλὰ μὴ τὸν πένητα μέν, νόμιμον
δὲ ἄνδρα καὶ δίκαιον, ὃς δι’ αὐτὸ τὸ δίκαιος εἶναι πενίᾳ συνοικῶν οὐκ αἰσχύνεται; ἀλλ’ ἐκεῖνός τε ὁ
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για τη βλαπτική δράση των κολάκων τόσο για την αυτοκρατορία, όσο και για την ίδια
την ηθική υπόσταση του βασιλιά.533 Οι συμβουλές που απευθύνονται προς τον
αυτοκράτορα θα πρέπει να έχουν ως σκοπό να διορθώσουν τα σφάλματά του και ο
βασιλιάς οφείλει να επιδιώκει να συναναστρέφεται ανθρώπους που έχουν αυτό ως
σκοπό τους,534 υποστηρίζει. Οι σύμβουλοι θα πρέπει να απολαμβάνουν, λοιπόν, την
ελευθερία του λόγου και να μην αναλώνονται σε άσκοπους επαίνους.535
πλουτῶν ὁπωσοῦν, ἐωνημένος δὲ τὴν ἀρχήν, οὐκ ἂν εἰδείη ὁποῖος ἂν γένοιτο νεμητὴς τοῦ δικαίου.
φαίνεται γάρ, ὡς οὕτως εἰπεῖν, οὐ ῥᾷστα ὁ τοιοῦτος ἀδικίαν μισῆσαι, σχολῇ δ’ ἂν ὑπεριδεῖν χρημάτων,
ἀλλ’ οὐκ ἀποδείξειν τὸ ἀρχεῖον δικῶν πωλητήριον· ὡς οὐκ εἰκός γε αὐτὸν διαράμενον βλοσυροῖς
ὀφθαλμοῖς ἀντιβλέψαι χρυσίῳ· τοὐναντίον μὲν αἰδεσθῆναί τε καὶ ἐνδοῦναι καὶ τελευτῶντα
περιπτύξασθαι, ᾧ καὶ κατ’ αὐτὸ τοῦτο χάριν οἶδεν, ὅτι ἄρα πλούτου μοίρας τὴν πολιτείαν ἠλλάξατο,
καὶ ὥσπερ ἄλλο τι τὰς πόλεις μεμίσθωται. οἶδεν οὖν ὅτι διὰ τοῦτο σεμνός τέ ἐστι καὶ ὑψοῦ κάθηται,
περιβλεπόμενος ὑπὸ πολλοῦ τε ἄλλου λεὼ καὶ τῶν εὖ ἡκόντων δικαίων τε καὶ πενήτων
533

Ό. π., 12. 1- 8, Παραφυλακτέον μέντοι, καὶ μάλα ὅλῃ τῇ γνώμῃ, καί, εἴγε δυνάμεθα, ἅπασι τοῖς ἐν

ταῖς αὐλαῖς ὅπλοις ἐπὶ τούτῳ χρῆσθαι, μὴ λάθῃ παρεισδῦσα κολακεία τὸ φιλίας πρόσωπον
περικειμένη. ὑπὸ μόνης γέ τοι ταύτης, καὶ ἀγρυπνούντων τῶν δορυφόρων, λῃστεύεται βασιλεία.
εἰσφέρεται γάρ, ἢν μὴ καὶ πάνυ ἐρύκηται, μάλα ἐνδοτέρω τῶν ταμιείων καὶ ἐπιχειρεῖ τῷ κυριωτάτῳ
τῶν βασιλέων, αὐτῇ τῇ ψυχῇ· ἐπεὶ τό γε φιλέταιρον οὐχ ἥκιστα ἀρετὴ βασιλέως.
534

Ό .π., 1, Ἆρα, εἰ μή τις ἐκ πόλεως ἥκοι μεγάλης τε καὶ πλουτούσης, καὶ κομίζοι λόγους γαύρους τε

καὶ χλιδῶντας, οἵους ῥητορικὴ καὶ ποιητικὴ τίκτουσι, πάνδημοι τέχναι πάνδημα ἔκγονα, τοῦτον, ὅταν
ἐνθάδε γένηται, δεῖ κάτω νεύειν, ὡς οὐκ οὔσης αὐτῷ παρρησίας ἐν βασιλείοις οὔτε ἐρυγγάνειν, οὐκ
ἔχοντι τῆς πατρίδος τὸν ὄγκον, οὔτε παρασχεῖν ἀκροαμάτων χαριέντων τε καὶ συνήθων ἡδονὴν
καταδημαγωγησόντων βασιλέα τε καὶ τοὺς συνεδρεύοντας; ἢ καὶ φιλοσοφίαν ποτὲ ἐπιδημοῦσαν
προσήσεσθε, καί τις αὐτὴν οὐκ ἀμφιγνοήσει δεῦρο διὰ πλείστου φανεῖσαν, ἀλλὰ ξεναγήσει καὶ κατερεῖ
τι αὐτῆς ἀγαθόν, πρὸς οὓς ἄξιον; δεῖται γάρ που τούτων οὐχ ἑαυτῆς, ἀλλ’ ὑμῶν ἕνεκα, μὴ
καταφρονηθεῖσα ἀνόνητος ἂν γενέσθαι. αὐτὴ μέντοι παρέξεται λόγους, οὐ τοὺς ἱλαροὺς δὴ τούτους
καὶ διατιθέντας ἐν ἡδονῇ τὰ μειράκια, ὡς οὔτε ἤθει διαρρέοντας οὔτε λέξεσι κομμωθέντας εἰς νόθου
κάλλους ἐπίδειξιν· ἀλλ’ ἕτερον τρόπον τοῖς ἐφικέσθαι δυναμένοις, τὸν ἐμβριθῆ τε καὶ ἔνθεον,
ἀρρενωποὺς καὶ σεμνοὺς καὶ ἀπαξιοῦντας ἀνελευθέρου θωπείας χάριν τὰ παρὰ τῶν δυνατῶν
ἐξωνεῖσθαι. οἳ δὲ οὕτως ἄρα ἀστεμφῶς ἔχουσι, καὶ εἰσὶ πάντολμοι δή τινες, καὶ ὡς ἐν βασιλείοις
ἀλλόκοτοι, ὥστε οὐδέ φασιν αὐτοῖς ἀποχρήσειν, εἴ τις ξυγχωρήσει μὴ πάντα ἐκ πάντων ἐπαινεῖν τὰ
βασιλέως καὶ βασιλέα· ἀλλ’ εἴ πῃ παρείκοι, καὶ λυπήσειν ἀνατείνονται, καὶ ἀπειλοῦσι δήξεσθαι τὴν
καρδίαν οὐκ ἐν χρῷ μόνον, ἀλλὰ καὶ μέσην, εἰ ἄρα τις ἀνιαθεὶς ὠφελήσοιτο.
535

Ό. π., 2, Πολλοῦ μέντ’ ἂν ἄξιος εἴη βασιλέως ἀκοῇ λόγος ἐλεύθερος· ὁ δὲ ἐφ’ ἅπαντι γινόμενος

ἔπαινος σὺν ἡδονῇ λυμαινόμενος ἐοικέναι μοι δοκεῖ τῶν φαρμάκων ἃ μέλιτι λυμαινόμενος ἐοικέναι
μοι δοκεῖ τῶν φαρμάκων ἃ μέλιτι δεύσαντες τοῖς ἀπολουμένοις ὀρέγουσιν. οὐκ οἶσθ’ ὅτι μαγειρικὴ μὲν
κατακαρυκεύουσα καὶ νόθους ὀρέξεις ἐκκαλουμένη λωβᾶται τοῖς σώμασι, γυμναστικὴ δὲ καὶ ἰατρικὴ
σῴζετον ἄμφω τὸ παραυτίκα λυποῦσαι; σὲ τοίνυν ἐγὼ βούλομαι τῶν σῳζομένων εἶναι, καὶ εἰ μέλλεις
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Θα πρέπει, ωστόσο, εδώ να λάβουμε υπόψιν και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο γράφτηκε το κάτοπτρο ηγεμόνος αυτό. Ο Αρκάδιος, λοιπόν, ο αποδέκτης του
βασιλικού ανδριάντα, περιγράφεται από τις πηγές ως άνθρωπος με αδύναμο
χαρακτήρα που επέτρεπε στο περιβάλλον του, τη σύζυγό του Ευδοκία, τον Ρουφίνο,
τον Γαϊνά και τον Ευτρόπιο να κατευθύνουν τα ζητήματα της Αυτοκρατορίας κατά το
δοκούν.536
Τη σκυτάλη από τον Συνέσιο πήρε ο Αγαπητός Διάκονος. Από την πλευρά
του θα προτρέψει τον βασιλιά να κάνει σωστή επιλογή συνεργατών, αφού τα
ατοπήματά τους σε τελική ανάλυση θα βαραίνουν τον ίδιο.537 Την άποψη αυτή είδαμε
να την επαναλαμβάνουν μετά από αυτόν και οι συντάκτες των βασιλικών ανδριάντων
της Μέσης Βυζαντινής περιόδου.
Ο Αγαπητός αναφέρεται, ακόμα, στους κόλακες, λέγοντας ότι με τη συνήθειά
τους να μιλούν θετικά για όσα δεν πρέπει να γίνονται και αρνητικά για όσα πρέπει να
γίνονται, είναι το ίδιο βλαπτικοί για την ψυχή όσο και τα κοράκια για τα πεθαμένα
σώματα.538 Ο Αγαπητός νουθετεί λοιπόν τον αυτοκράτορα να επιζητεί να ακούει τη

δυσχεραίνειν ἐπὶ τῷ σῴζεσθαι. κρέα μὲν γὰρ οὐκ ἐᾷ διαρραγῆναι στυφότης ἁλῶν· νέου δὲ βασιλέως
γνώμην ὑπ’ ἐξουσίας ᾗ ἂν τύχῃ βαδιουμένην συνέχει λόγων ἀλήθεια. οὕτως οὖν ἀνάσχοισθε τοῦ ξένου
γένους τῶν λόγων· ἀλλὰ μὴ ἀγροικίας ἐν ὑμῖν ἁλώσονται καὶ κατασιγασθεῖεν, πρὶν καὶ βραχὺ
προχωρῆσαι, ὅτι μὴ εἰσὶ θεραπευταὶ πειθοῦς, νέοις ἡδεῖς καὶ συμπαίστορες, ἀλλὰ παιδαγωγοί τινες
ἀτεχνῶς σωφρονισταὶ καὶ βαρεῖς ἐντυχεῖν. εἰ δὲ γένοισθε καρτεροὶ συνουσίαν τοιάνδε βαστάσαι, καὶ
μὴ παντάπασιν ὑμῖν ὑπὸ τῶν ἐπαίνων, οὓς ἀκούειν εἰώθατε, τὰ ὦτα ἐκδεδιῄτηται, ἔνδον μὲν δὴ ὅδ’
αὐτὸς ἐγώ.
536

Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης

Περιόδου (398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 259.
537

Riedinger R., Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser Iustinianos, Αθήνα 1995, 30,

Ἐγκόσμιον ὑπὸ θεοῦ πιστευθεὶς βασιλείαν μηδενὶ χρῶ τῶν πονηρῶν πρὸς τὰς τῶν πραγμάτων
διοικήσεις. ὧν γὰρ ἂν ἐκεῖνοι κακῶς διαπράξωνται, λόγον ὑφέξει θεῷ ὁ τὴν ἰσχὺν αὐτοῖς δεδωκώς.
μετὰ πολλῆς οὖν ἐξετάσεως αἱ τῶν ἀρχόντων προβολαὶ γινέσθωσαν
538

Ό. π., 12, Ἀποστρέφου τῶν κολάκων τοὺς ἀπατηλοὺς λόγους ὥσπερ τῶν κοράκων τοὺς

ἁρπακτικοὺς τρόπους· οἱ μὲν γὰρ τοὺς τοῦ σώματος ἐξορύττουσιν ὀφθαλμούς, οἱ δὲ τοὺς τῆς ψυχῆς
ἐξαμβλύνουσι λογισμούς, μὴ συγχωροῦντες ὁρᾶν τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήθειαν. ἢ γὰρ ἐπαινοῦσιν ἔσθ’
ὅτε τὰ ψόγου ἄξια, ἢ ψέγουσι πολλάκις τὰ ἐπαίνου κρείττονα, ἵνα δυοῖν θάτερον αὐτοῖς ἁμαρτάνηται,
ἢ τὸ κακὸν ἐπαινούμενον ἢ τὸ καλὸν ὑβριζόμενον.
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γνώμη των συμβούλων, να αποφεύγει, όμως, τους κόλακες που συμβουλεύουν
σύμφωνα με το συμφέρον τους.539

Η επιλογή των φίλων κατέχει ξεχωριστή θέση στο περιεχόμενο των
κατόπτρων ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου. Περισσότερο με το θέμα αυτό
ασχολήθηκε ο Φώτιος, γεγονός που δεν μας κάνει εντύπωση αφού η δημιουργία και η
διατήρηση ενός μεγάλου αριθμού φίλων φαίνεται ότι αποτέλεσε τακτική στη ζωή του,
η οποία, μάλιστα, του επέτρεψε να διατηρήσει την ισχύ του ακόμα και σε
περιπτώσεις κατά τις οποίες ήταν έκπτωτος από αξιώματα και είχε πέσει στη
δυσμένεια του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος.540
Ο Φώτιος συμβουλεύει, λοιπόν, τον Λέοντα, στα «Κεφάλαια Παραινετικά» να
επιλέγει φίλους που να αγαπούν την αλήθεια.541 Ο συντάκτης του ανδριάντα θυμίζει
ότι η αγάπη της φιλίας είναι πολύ ισχυρή και γι’ αυτό η αληθινή φιλία θα πρέπει να
διαφυλάσσεται. Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει ο βασιλιάς να μην είναι αγνώμων και
να ευεργετεί, γιατί αυτή η ευεργεσία θα επιστραφεί και με αυτόν τον τρόπο θα
μπορέσει ο μονάρχης να κάνει πολλές φιλίες.542
Μάλιστα, ο πατριάρχης προτρέπει τον νουθετούμενο να στηρίζεται
περισσότερο στους φίλους παρά στους συγγενείς. Οι συγγενείς, υποστηρίζει, είναι

539

Ό. π., 22, Ἀποδέχου τοὺς τὰ χρηστὰ συμβουλεύειν ἐθέλοντας, ἀλλὰ μὴ τοὺς κολακεύειν ἑκάστοτε

σπεύδοντας· οἱ μὲν γὰρ τὸ συμφέρον συνορῶσιν ἐν ἀληθείᾳ, οἱ δὲ πρὸς τὰ δοκοῦντα τοῖς κρατοῦσιν
ἀφορῶσι, καὶ τῶν σωμάτων τὰς σκιὰς μιμούμενοι τοῖς παρ’ αὐτῶν λεγομένοις συνᾴδουσι.
540

Βλ. σχετικά το κεφάλαιο για τον Φώτιο.

541

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 29. 166, Ἀληθῆ λόγον περὶ πλεῖστου
ποιοῦ καὶ αὐτὸς ἔχειν καὶ ἑτέρους τοὺς ἔχοντας οἰκειοῦσθαι.
542

Ό. π., 35. 176, Οὐδὲν ἀγάπης, ὡς ἔοικε, κραταιότερον. φίλου γὰρ ἀληθοῦς οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα

τῶν ὄντων οὐδέν. φύλαττε οὖν τὴν φιλίαν ἐν παντὶ καιρῷ καὶ τόπῳ πρὸς τοὺς γνησίους σου φίλους, ἵνα
καὶ αὐτοὶ ἀνύποπτόν σε καὶ βεβαίαν τὴν ἀγάπην διατηρῶσιν. καὶ μὴ γίνου τῇ γνώμῃ ἀχάριστος, ἀλλ’
ἔσο τῷ τρόπῳ εὐχάριστος· μέρος γὰρ εὐσεβείας τὸ ἀνταποδιδόναι τοῖς εὖ ποιοῦσι τὰς χάριτας· ὁ γὰρ
ἀχάριστος ἑαυτῷ ὑπάρχει πολέμιος. χάρις μὲν γὰρ ἀνταποδιδομένη πλεονάζεται, μὴ ἀποδιδομένη δὲ
καὶ τὴν καταβληθεῖσαν προσαπόλλυσι. εὐχάριστος τοίνυν γενόμενος πολλοὺς ἕξεις τοὺς περὶ σὲ
σπουδάζοντας καὶ πολλάς σοι καταβαλοῦντας τὰς χάριτας· ἀχάριστος δὲ ὑπάρχων οὐδένα κτήσῃ φίλον
οὐδαμῶς, μεθ’ οὗ συμβιώσεις ἡδέως, κἂν ἅπαντες ἄνθρωποι τὴν πρὸς σὲ φιλίαν ὑποκριθῶσι.
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αποτέλεσμα της φύσης ενώ η φιλία αποτέλεσμα επιλογής. Στην ανάγκη λοιπόν είναι
πολύ πιθανότερο να σου σταθούν οι φίλοι σου παρά οι συγγενείς.543
Στην επιστολή του προς τον Βόρι- Μιχαήλ ο Φώτιος θέτει, επίσης, το θέμα
της φιλίας. Δε θα πρέπει να βιάζεται ο βασιλιάς να κάνει φιλίες, υποστηρίζει, αλλά θα
πρέπει να μεριμνά ώστε οι φιλίες που τελικά συνάπτει να στεριώνουν. Ο καλός φίλος
είναι αυτός που δε θα ζηλέψει στο καλό και θα συμπαρασταθεί στο κακό, ενώ, τέλος,
η συναναστροφή με ενάρετους ανθρώπους έχει να ωφελήσει το ήθος του βασιλιά.544
Αντιθέτως, η συναναστροφή με κόλακες, οι οποίοι έχουν μόνο καλά πράγματα να
πουν, μπορεί να βλάψει την κρίση του αυτοκράτορα και να τον διαφθείρει.545
543

Ό. π., 12. 128- 130, Χαῖρε τοῖς σπουδάζουσι περὶ σὲ τῶν φίλων μᾶλλον ὡς άληθέσιν ἢ τοῖς τῷ γένει

προσήκουσιν. ἡ μὲν γὰρ τοῦ γένους φιλία οὐκ ἐξ ἀρετῆς, ἀλλ΄ ἐκ φύσεως περιγέγονεν, ἥτις οὐδὲ
ἑκούσιος σὺν δίκῃ κριθείη· ἡ δὲ τῶν σπουδαίων φίλων ἐξ ἀρετῆς καὶ γνώμης ἑκουσίου κατώρθωται
περὶ σέ. κἀκείνη μὲν τὴν φύσιν ἔχει νόμον, αὕτη δὲ τὸν θεόν. πολλῷ γὰρ κρείττων ἐν χρείᾳ καὶ ὁ
τρόπος τοῦ γένους καὶ ἡ προαίρεσις τῆς ἀνάγκης. συγγενεῖς μὲν γὰρ συγγενέσι πολλάκις μικρῶν ἕνεκα
χρημάτων ἐπεβούλευσαν, φίλοι δὲ ἀληθεῖς τὸν κόσμον ἅπαντα παριδόντες οὐδὲ τὴν ζωὴν αὐτὴν τῆς
τῶν φίλων ἀγάπης προέκριναν.
544

Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988, 717- 734, Μὴ ταχὺς ἦσθα ζευγνύειν εἰς φιλίαν· συζεύξας δὲ παντὶ τρόπῳ
τὸν δεσμὸν ἄλυτον συντήρει, ἅπαν τοῦ πλησίον ἀνέχων τὸ βάρος, πλὴν εἰ μήπω ψυχῆς κίνδυνον
ἐπάγει. αἱ γὰρ πρὸς τοὺς φίλους διαστάσεις τὴν ὅλην προαίρεσιν ἐκφαυλίζουσι τῶν ἀνθρώπων, καὶ οὐ
τὸν ὑπαίτιον μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀναίτιον εἰς τὴν αὐτὴν ὑπόνοιαν κατασπῶσιν. ἐκείνοις δὲ κέχρησο
φίλοις, οἳ πρὸς ἑτέρους κατὰ πάντα καιρὸν ἄδολον διεσώσαντο τὴν φιλίαν, καὶ μήτε εὐπραγοῦσι
βασκανίας ἐπέβαλον ὀφθαλμὸν μήτε ἠμέλησαν δυσπραγούντων. πολλοὶ γὰρ κακῶς μὲν πράττουσιν
ἐπεκούρησάν τε καὶ συνήλγησαν τοῖς φίλοις, εὖ δὲ φερομένων ὁρᾶν οὐκ ἤνεγκαν τὴν εὐημερίαν· καὶ
οὓς οὐκ ἤλεγξε καιρὸς συμπαθείας, τούτους ἐφώρασε τὸ πάθος τοῦ φθόνου. κτῶ τοίνυν φίλους, μὴ
τοὺς φαύλους, ἀλλὰ τοὺς ἀρίστους· ἐκ γὰρ τῶν φιλουμένων ὡς τὰ πολλὰ κρίνεται τὰ ἤθη τῶν φίλων·
καὶ διὰ μὲν τῶν σπουδαίων ῥᾷστον ἄν τις καὶ παρασφαλεὶς ἐπαναχθείη, οἱ φαῦλοι δὲ καὶ τὴν
προσοῦσαν λυμαίνονται καλοκἀγαθίαν· καὶ οἱ μὲν καὶ τὸ λεῖπον εἰς ἀρετὴν δι’ ἑαυτῶν ἐπιτειχίζοντες
ἀνελλιπὲς φαίνεσθαι ποιοῦσιν, ἡ δὲ πρὸς τοὺς φαύλους ἐπιμιξία καὶ ὅπερ ἐστὶν ὑπόλοιπον ἀρετῆς
νόθον ἀποφαίνει.
545

Ό. π., 735- 747, Μὴ ζήτει δὲ παρὰ φίλων ἀκούειν τὰ ἡδέα, ἀλλὰ τὰ ἀληθῆ μᾶλλον. εἰ γὰρ ἐχθροῖς

μὲν οὐδ’ ἀληθεύουσι πιστευτέον, φίλοις δὲ διέφθορεν τὰ τῆς ἀληθείας καὶ τὸ ἡδὺ λέγειν ζητοῦσι
κἀκεῖνοι, πόθεν ἡμῖν ἀλλαχόθεν ἡ τῆς ἀληθείας ἔσοιτο γνῶσις καὶ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν οὐκ εὐαγῶς ἐνίοτε
παρ’ ἡμῶν λεγομένων ἢ πραττομένων; διὸ μέγιστον ἡγοῦ φίλους κολάκων διαφέρειν· οἱ μὲν γὰρ κατὰ
πρόσωπον ἐπαινοῦντες, σέ τε τῶν ὡς εἰκὸς ἁμαρτανομένων συναίσθησιν λαβεῖν οὐκ ἐῶσιν καὶ μείζω
ταῦτα πρὸς τοὺς ἄλλους ταῖς διαβολαῖς ἀποτελοῦσιν, οἱ δὲ καὶ σὲ τῷ διὰ φιλίας ἐλέγχῳ συνιδεῖν τὸ
παρανομηθὲν μᾶλλον δυναμοῦσιν, κἄν τι δέῃ πρὸς τοὺς ἔξω λέγειν, ἀντὶ κατηγορίας ἀπολογίαν τοῦ
πραχθέντος ἐκμηχανῶνται. ὅσον οὖν τοῦ ἐπὶ κακίαν προκόπτειν τὸ ἀρετὴν ἀσκεῖν διενήνοχεν καὶ τοῦ
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Ο Φώτιος θα κάνει άλλη μια παρατήρηση η οποία δείχνει πόσο καλός
γνώστης του πολιτικού παιχνιδιού είναι. Ο βασιλιάς, ισχυρίζεται, δεν πρέπει να
διαταράσσει ποτέ την εικόνα του στους φίλους του. Προκειμένου να το κάνει αυτό δε
θα πρέπει ούτε να τους προτρέπει να κάνουν ανομίες εξ ονόματός του, ούτε και να
τους εκμυστηρεύεται δικά του ανομήματα, όμως, γιατί αυτό θα μπορούσε να τους
οδηγήσει στο να αλλάξουν τα φιλικά αισθήματα που είχαν προς αυτόν. Το
σημαντικότερο, όμως, είναι ότι αν οι σχέσεις τους διαταραχτούν, εκείνοι, αν ο
βασιλιάς πολιτεύεται με αυτόν τον τρόπο, δε θα έχουν τίποτα να του προσάψουν και
να διαδώσουν για να σπιλώσουν την εικόνα του.546
Ο πατριάρχης επαναλαμβάνει ακόμα, για το θέμα των φίλων και αυτή τη
φορά, την άποψή του ότι ο μονάρχης πρέπει να φροντίζει να επαινεί τους απόντες
φίλους του μπροστά σε άλλους, ώστε αυτοί να μένουν με την εντύπωση ότι το ίδιο
κάνει και εν τη δική τους απουσία.547
Αν και η συμβουλές του Φωτίου σχετικά με την μεγάλη αξία της φιλίας δεν
μας εκπλήσσουν, ωστόσο δε θα μπορούσαμε να μην παρατηρήσουμε ότι αποτελούν
μια ειρωνεία της ιστορίας, αφού ο Βασίλειος Α΄, ο οποίος θεωρητικά είναι ο
συντάκτης του κειμένου αυτού, ανήλθε στον θρόνο εκμεταλλευόμενος τη φιλία του
προκατόχου του Μιχαήλ Γ΄ και θανατώνοντάς τον στη συνέχεια με τα ίδια του τα
χέρια.

διαβάλλεσθαι ἐν τοῖς ἀρχομένοις τὸ τὰς διαβολὰς διαλύειν, τοσοῦτον εῖ παρὰ σοὶ τοὺς εὔνους πλέον
ἔχειν τῶν κολάκων.
546

Ό. π., 748- 761, Τῶν ἀπορρήτων ἃ μὲν τὴν σὴν ἀρετὴν αὐξάνει, κοινώνει τοῖς φίλοις· ἃ δὲ τὴν

γνώμην φαυλίζει, μητ’ αὐτὸς μετέρχου μήτε τοῖς φίλοις ἀνατίθει. ἄριστον μὲν γὰρ τοῦτο καὶ χωρὶς
αἰτίας ἑτέρας· πλήν γε δὴ καὶ εἰς κόρον, οἷα πολλὰ τὰ ἀνθρώπινα, τοῦ φίλτρου τραπέντος, μᾶλλον τῆς
παραινέσεως τὸ χρήσιμον καθορᾶται. τὸ μὲν γὰρ φαῦλον τῶν κρυφίων τότε μάλιστα τοὺς λογισμοὺς
τοῦ συνεγνωκότος ὑποτρέχον καὶ διακυμαῖνον, θᾶττόν τε καὶ σὺν οὐθενὶ ὄκνῳ τῆς ἀγάπης ἀποστήσει
καὶ πρὸς ἐπιστροφὴν ἰδεῖν οὐκ ἐάσει, σοί τε διαβολὴν βαρεῖαν ἔκφορον γεγονὸς ἐποίσει, καὶ πρὸς τὸν
ἐξειπόντα χαλεπώτερον διαθήσει. τὸ δέ γε χρηστὸν τόν τε συνεγνωκότα ῥαγῆναι τῆς φιλίας
ἐπικατασχήσει, δεσμῷ κρατίστῳ τῇ ἀρετῇ βιαζόμενον, καὶ εἰς ἔπαινον τῆς σῆς σπουδαίας γνώμης ἐπὶ
νοῦν ἐρχόμενον διαναστήσει, καὶ σὲ δηλονότι ταῦτα συνορῶντα οὐκ ἀηδῶς ἀναλαβεῖν, εἴ τι
παρηνέχθης, τήν τε πρὸς αὐτὸν ὁμιλίαν καὶ τὴν ἐν τῷ πόθῳ σχέσιν ἀναπείσει.
547

Ό. π., 761- 765, ἀεὶ μὲν οὖν φίλους εὐλόγει, μάλιστα δὲ τοὺς ἀπόντας ἐπὶ τῶν παρόντων· οὕτω γε

γὰρ καὶ τὸ τῆς κολακείας διαφύγοις, ἀπόντας ἐπὶ τῶν παρόντων· οὕτω γε γὰρ καὶ τὸ τῆς κολακείας
διαφύγοις, οὐδ’ ἴχνος αὐτῆς ἐν σοὶ φαίνεσθαι παρασκευάζων, καὶ τοῖς φίλοις ἔσῃ πράττων
κεχαρισμένα, τοιοῦτον σεαυτὸν εἶναι τοῖς παροῦσι πιστώσας οἷος αὐτοῖς περὶ τῶν ἀπόντων ἐγνώσθης.
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Θα άξιζε να δούμε τις αντιλήψεις και άλλων διανοητών της εποχής σε σχέση
με το θέμα αυτό. Ο Κεκαυμένος δεν αναφέρει τίποτα στον βασιλικό του ανδριάντα,
μπορούμε όμως να συνάγουμε την άποψή του από το υπόλοιπο «Στρατηγικόν». Εκεί
ο στρατιωτικός εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στις κοινωνικές συναναστροφές.
Ο Φώτιος, όπως είδαμε,παρουσιάζεται να έχει ένα έντονο ενδιαφέρον για τους
φίλους του και τις ζωές τους, στάση η οποία μοιάζει πολύ με αυτή που κρατάει ο
Ψελλός. Οι φιλίες που συνάπτουν, όμως, οι δύο άνδρες, δείχνουν να είναι
χρησιμοθηρικές και οι συμβουλές που διατυπώνονται για αυτές σχεδόν μακιαβελικές.
Ο Θεοφύλακτος Αχρίδος αναφέρεται στο θέμα της φιλίας σε δύο
περιπτώσεις. Τη μία από αυτές, το ζήτημα εντάσσεται στην ανάλυσή του για τις
μορφές πολιτευμάτων και συγκεκριμένα στη σύγκριση της βασιλείας με την
τυραννίδα.548 Διατείνεται εκεί, ότι ο βασιλιάς θα πρέπει να περιστοιχίζεται από
φίλους, οι οποίοι, αν κερδίσει την εύνοιά τους, θα τον προστατεύουν. Αντιπαραθέτει
μάλιστα την εικόνα αυτή με το παράδειγμα του τυράννου, ο οποίος μεταχειρίζεται τις
απειλές και τον φόβο και καθίσταται μισητός. Παρά τη μέριμνά του, μάλιστα, να
περιτριγυρίζεται από σωματοφύλακες ποτέ δεν είναι ασφαλής. Και αν και οι υπήκοοι
του τυράννου φωναχτά τον επευφημούν, στην πραγματικότητα τον μισούν και τον
αντιστρατεύονται.549
Η δεύτερη αναφορά είναι περισσότερο κατατοπιστική. Ο Θεοφύλακτος σε
αυτή αναφέρεται στους κόλακες και τους αντιδιαστέλλει με τους πραγματικούς
φίλους. Ο πραγματικός φίλος φροντίζει νυχθημερόν για τον βασιλιά, χωρίς να
αποσκοπεί σε ανταλλάγματα. Δε διστάζει ακόμα να λυπήσει για λίγο τον
αυτοκράτορα για να του χαρίσει μεγάλη ευχαρίστηση αργότερα, μη κρύβοντας την
548

Περισσότερα για το θέμα στο κεφάλαιο για τις πολιτειακές αναζητήσεις των συγγραφέων των

κατόπτρων ηγεμόνος.
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Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 201. 23- 203.8, Ἀλλ’ ἐπειδὴ φίλων ἐμνήσθην ἀναδιδάξω
σέ τι περὶ τούτων πλατύτερον· πολλῶν γὰρ ὄντων τῇ βασιλείᾳ καλῶν, οὐδὲν τοιοῦτον ὡς τὸ τοῦ φίλου
πρᾶγμα καὶ ὄνομα. Τύραννος μὲν γὰρ τῷ φόβῳ περιστοιχίζεται καὶ τὰς ἀπειλὰς ἔχει καὶ τοὺς ἑκάστοτε
φόνους στερρόν τι καὶ ἀκαθαίρετον πρόβλημα· σὺ δὲ ἀλλὰ τῇ φιλίᾳ τειχίζου καὶ τῇ εὐνοίᾳ μάλιστα
πάντων φράττου· οὐδὲν γὰρ οὕτως ἀσθενὲς ὡς ὁ παρὰ πολλῶν μισούμενος ἄνθρωπος, κἂν ὑπὸ πολλῶν
δορυφόρων φυλάττηται. Προσκυνεῖ μὲν ἴσως ὁ πολίτης καὶ μεγαλύνει καὶ εὐφημεῖ καὶ προσθήκην
ἡμερῶν αἰτεῖται παρὰ τοῦ Κρείττονος· ἀλλ’ ἡ γλῶσσ’ ὀμώμοχ’, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος, καὶ τὰ χείλη μὲν
ἐδίηνεν, ὑπερῴην δ’ οὐκ ἐδίηνε, καὶ δέδοικε μὲν ἐξειπεῖν ὅτι μισεῖ καὶ βδελύττεται, καιροῦ δὲ
λαβόμενος, οὐ λόγοις, ἀλλὰ ἔργοις τὸ μῖσος δείκνυσι καὶ τῶν ἡπάτων ὠμῶν ἀπογεύεται.

142

κριτική του και μη υποκλινόμενος στα θελήματα του βασιλιά, ενώ ταυτόχρονα
μηχανορραφεί εναντίον του. Αντίθετα, αν και τα λόγια των κολάκων στάζουν μέλι, οι
πράξεις τους στάζουν χολή. Σε αυτούς ο βασιλιάς θα πρέπει να κρατάει κλειστά τα
αυτιά του, σαν να ήταν Σειρήνες, υποστηρίζει ο δάσκαλος της ρητορικής.550
Πέρα από τις αναφορές στο συγκεκριμένο θέμα στον βασιλικό ανδριάντα του
Θεοφύλακτου, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε καλύτερα τις απόψεις του
διαβάζοντας τις επιστολές του και εξετάζοντας τον βίο του. Βλέπουμε, λοιπόν, εκεί,
ότι ο εκκλησιαστικός άνδρας χρησιμοποίησε τις κοινωνικές του διασυνδέσεις κυρίως
για να αποκομίσει οφέλη για την εκκλησία του και το ποίμνιό του.551
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η φιλία τον 11ο αιώνα νοηματοδοτείται τόσο από
τα σχετικά ιδεώδη στην αρχαιότητα, όσο και από την επιδίωξη να δημιουργηθούν
κύκλοι πολιτικής υποστήριξης στις δύσκολες πολιτικές καταστάσεις της εποχής.552
Από την άλλη πλευρά, αν και το ιστορικό πλαίσιο είναι δεδομένο και η αξία των
συμμαχιών αναντίρρητη, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι εμφανίζονται και
διαφορές ανάμεσα στους διανοητές, που μπορεί να αντανακλούν την ποικιλία των
προσωπικοτήτων τους.
Με το θέμα της φιλίας, βέβαια, είχαν ήδη καταπιαστεί οι συγγραφείς των
κατόπτρων ηγεμόνος της Πρώιμης Βυζαντινής περιόδου.
Ο Συνέσιος Κυρήνης είχε διατυπώσει την άποψη ότι οι φίλοι έχουν
ανεκτίμητη αξία. Είναι αυτοί που θα συντρέξουν σε μια δύσκολη ώρα τον βασιλιά και
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Ό. π., 201. 10- 25, Ἀλλ’ οὐχ ὁ φίλος οὕτως. Νυκτὸς δὲ καὶ ἡμέρας τοῦ φίλου βασιλέως φροντίζει

καὶ ταῖς ὑπὲρ ἐκείνου κάμνει μερίμναις, οὐχ ὅπως κερδάνῃ τοῦτο μόνον σκοπῶν καὶ τὴν ἀρχὴν
ἐκκαρπώσηται, ἀλλ’ ὅπως ἀραρότως ἕξει τῇ βασιλείᾳ τὰ πράγματα, καὶ λυπήσει μικρόν, ἵνα μεῖζον
εὐφράνῃ, καὶ δριμύξεται τοῖς ῥήμασιν, ἵνα γλυκάνῃ τοῖς πράγμασιν, οὐχ ὑποκλινόμενος τοῖς τοῦ
βασιλέως θελήμασιν, οὐδὲ σκιᾶς ἔργον ποιῶν καὶ συνεπινεύων τοῖς νεύμασι καὶ συγκινούμενος τοῖς
κινήμασιν, ἀληθὴς δὲ ὢν καὶ αὐθέκαστος καὶ τὰ τοῦ φίλου δι’ ἀγάπην ἐξιδιούμενος. Καὶ μέντοι καὶ
βασιλεὺς οὐ βαρὺν σωφρονιστήν, ἀλλὰ γλυκὺν νουθετητὴν τὸν φίλον οἰήσεται, καὶ τοῖς μὲν
κολακεύουσιν ὡς ἐχθραίνουσιν ἐμπικρανεῖται καὶ βαρὺ συνάξει τὸ ἐπισκύνιον· τῷ ὄντι γὰρ οἱ τῆς
κολακείας θεραπευταὶ θανάσιμον κιρνῶσι μελίκρατον, καὶ φιλοῦσιν, ἀλλὰ καὶ δάκνοντες, καὶ
σαίνουσιν, ἀλλὰ καὶ σπαράττοντες, καὶ μέλι μὲν ἀποστάζουσιν, ἀλλὰ πικροτέρας χολῆς τὰς ἀναδόσεις
ποιούμενον. Τούτοις μὲν οὔτε τὰς τῶν βασιλείων ἀναπετάσει θύρας οὔτε τὰς τῶν ὠτίων, ἀλλ’ ὡς
Σειρῆνας παραπλεύσεται, κηρῷ καὶ λόγοις σοφοῖς τὰς ἀκοὰς ἐμφραξάμενος.
551

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. το κεφάλαιο για τον Θεοφύλακτο Αχρίδος.

552

Kazhdan A., Constable G., People and Power in Byzantium, An Introduction to Modern Byzantine

Studies, Ουάσιγκτον 1982, σελ. 28- 29.
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αυτοί που θα τον αποθαρρύνουν όταν οι πράξεις του δεν είναι σωστές. Η ύπαρξη ενός
μεγάλου κύκλου φίλων, λοιπόν, αποτελεί δύναμη για τον αυτοκράτορα.553
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Αγαπητός Διάκονος, ο οποίος
υποστήριξε ότι οι πραγματικοί φίλοι δεν θα ενθαρρύνουν μόνο τις καλές πράξεις του
αυτοκράτορα, αλλά θα αποθαρρύνουν και θα επικρίνουν τις αρνητικές του
ενέργειες.554 Για να αποφύγει, λοιπόν, τους κόλακες και να ξεχωρίσει τους καλούς
φίλους θα πρέπει να τους εξετάζει και να τους κρίνει όλους με την καρδιά του.555 Με
αυτόν τον τρόπο ο βασιλιάς θα καταφέρει να συναναστρέφεται μόνο με τους
αγαθότερους ανθρώπους ώστε να μπορεί να καλλιεργεί και ο ίδιος τις δικές του
αρετές.556 Οι απόψεις αυτές του Αγαπητού Διακόνου είναι φανερό ότι επηρέασαν

553

Terzaghi N., Synesii Cyrenensis opuscula, Ρώμη 1944, 11, Ἐντεῦθεν δὲ ἤδη παρ’ ἑαυτῷ προιὼν ὁ

βασιλεὺς πρώτοις ἐντεύξεται τοῖς πέλας τε καὶ φίλοις, μεθ’ ὧν συνεστώτων περὶ τῶν ὅλων
βουλεύσεται. τούτους προσερεῖ φίλους, οὐ κατειρωνευόμενος τοῦ ὀνόματος, οὐδὲ ὥσπερ οἱ
κολάζοντες τὸ τραχὺ καὶ πρόσαντες τῆς δεσποτείας ἔργῳ φιλανθρωποτέρῳ τῆς ἀληθείας ὀνόματι. τί
γὰρ κτῆμα βασιλικὸν οὕτως, ὥσπερ ὁ συνὼν φίλος; τίς εὐτυχίας κοινωνὸς ἡδίων; τίς δὲ διενεγκεῖν
χείρω τύχης ῥοπὴν ἀσφαλέστερος; τίς ἀδολώτερος εἰς ἔπαινον; τίς εἰς πλήττουσαν νουθεσίαν
ἀλυπότερος; εὐγνώμονος δὲ βασιλέως ποῖον ἐπιδηλότερον τῷ πλήθει τεκμήριον ἢ εἰ φαίνοιτο
ζηλωτοὺς ποιῶν ἀεὶ τοὺς συνόντας; οὕτω γὰρ καὶ τοῖς πόρρωθεν ἐραστὸς ἂν εἴη καὶ γένοιτο ἂν
ἀγαθοῖς εὐχὴ τεύξασθαι φιλίας βασιλικῆς, ὧν τἀναντία τοῖς τυράννοις ὑπάρχει, δι’ οὓς ἡ κομψὴ
παροιμία, ‘πόρρω Διός τε καὶ κεραυνοῦ’, διὰ τοὺς ἐπιβούλως τοῖς συνοῦσι χρωμένους, ἀδεέστερον
εἶναι λέγουσα τὴν μετ’ ἀπραγμοσύνης ἀσφάλειαν τῶν ἐν ἐπιφανεῖ βίῳ κινδύνων. οὐ γὰρ ἔφθασέ τις
μακαρισθῆναι τῆς τοῦ τυράννου φιλίας καὶ ἠλεήθη τῆς ἔχθρας· ἀλλ’ ὅ γε βασιλεὺς οἶδεν, ὡς τὸ μὲν
αὔταρκες ἐν θεῷ καὶ ἀρχαία θεὸς οὐσία τῶν ἀρχομένων ὑπερκείμενος· ἀνθρώπῳ δὲ ἀνθρώπων ἄρχοντι
πολλῶν καὶ ὁμοίων οὐκ αὐτάρκης ἡ φύσις εἰς ἅπαντος ἔργου περινόησιν. ἰώμενος οὖν τὴν τῆς φύσεως
ἔνδειαν, συνουσιοῦται τοῖς φίλοις τὴν δύναμιν ἑαυτῷ πολυπλασιάζων. οὕτω γὰρ τοῖς ἁπάντων μὲν
ὀφθαλμοῖς ὄψεται, ταῖς ἁπάντων δὲ ἀκοαῖς ἀκούσεται καὶ ταῖς ἁπάντων γνώμαις εἰς ἓν ἰούσαις
βουλεύσεται.
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Riedinger R., Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser Iustinianos, Αθήνα 1995, 32,

Ἡγοῦ τούτους εἶναι φίλους ἀληθεστάτους μὴ τοὺς ἐπαινοῦντας ἅπαντα τὰ παρὰ σοῦ λεγόμενα, ἀλλὰ
τοὺς κρίσει δικαίᾳ πάντα πράττειν σπουδάζοντας καὶ συνηδομένους μὲν ἐπὶ τοῖς χρηστοτέροις,
ἐπιστυγνάζοντας δὲ ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις· οὗτοι γὰρ ὄντως ἀψευδεστάτης φιλίας δεικνύουσι τεκμήριον.
555

Ό. π., 56, Ἐν τῷ ἀκριβεῖ τῆς καρδίας βουλευτηρίῳ ἐπιμελῶς κατανόει τῶν συνόντων σοι τοὺς

τρόπους, ἵνα γινώσκῃς ἀκριβῶς καὶ τοὺς ἐν ἀγάπῃ θεραπεύοντας καὶ τοὺς ἐν ἀπάτῃ κολακεύοντας·
πολλοὶ γὰρ εὐνοεῖν ὑποκρινόμενοι μεγάλως τοὺς πιστεύοντας καταβλάπτουσιν.
556

Ό .π., 29, Λίαν συμφέρειν ὑπολαμβάνω τὸ φεύγειν τὰς τῶν κακῶν συνδιαιτήσεις, τὸν γὰρ συνόντα

πάντοτε ἀνθρώποις πονηροῖς ἢ παθεῖν ἢ μαθεῖν ἀνάγκη τι πονηρόν· ὁ δὲ τοῖς ἀγαθοῖς συνδιάγων ἢ
μίμησιν τῶν καλῶν ἐκδιδάσκεται ἢ μείωσιν τῶν κακῶν ἐκπαιδεύεται.
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καθοριστικά τους συντάκτες των ανάλογων κειμένων της Μέσης Βυζαντινής
περιόδου.
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10. Δικαιοσύνη
Το θέμα της δικαιοσύνης και της νομοθεσίας, όπως είναι φυσικό, απασχολεί
τους συγγραφείς των βασιλικών ανδριάντων και κατά την Μέση Βυζαντινή περίοδο,
όπως συνέβαινε άλλωστε και κατά το παρελθόν.
Στα «Κεφάλαια Παραινετικά» διαβάζουμε ότι η τήρηση των νόμων από τον
βασιλιά, και μάλιστα εκείνων τους οποίους θέσπισαν οι προκάτοχοί του, είναι
εχέγγυο για τον σεβασμό τους και από τους υπηκόους του. Μάλιστα ο Φώτιος
προειδοποιεί ότι σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να επέλθει σύγχυση και ταραχή και
ότι τέτοιες καταστάσεις έχουν οδηγήσει σε καταστροφές ολόκληρων εθνών.557
Ο Κεκαυμένος αν και δέχεται, όπως μας λέει, ότι ο αυτοκράτορας δεν
υπόκειται στους νόμους αλλά είναι ο ίδιος νόμος, σπεύδει να τοποθετήσει όρια σε
αυτό. Υποστηρίζει ότι δεν πρέπει κανείς να υπακούει σε παράλογες απαιτήσεις του
και ότι και ο ίδιος υπόκειται στους ευσεβείς νόμους. Επιπλέον, διατυπώνει την άποψη
ότι εφόσον η εξουσία του πηγάζει από τη Θεία Χάρη, τότε και οι πράξεις του πρέπει
να συνάδουν με τις χριστιανικές αρετές της αλήθειας και της δικαιοσύνης.558
Ο Θεοφύλακτος θα αναφερθεί μόνο επί τροχάδην στο θέμα, σε ένα
απόσπασμα όπου περισσότερο θέλει να νουθετήσει τον αυτοκράτορα να απέχει από
τις ηδονές παρά να μας μιλήσει για τους νόμους. Γράφει, λοιπόν, ότι αν ο ίδιος ο
557

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 32. 170 Νόμον ἄγραφον τὸν σεαυτοῦ
τρόπον τοῖς ὑπηκόοις παρέξεις καὶ τὴν μνήμην ἄληστον τῆς σῆς βασιλείας διατηρήσεις, ἐὰν καὶ αὐτὸς
τοῖς καλῶς κειμένοις νόμοις τῶν πρὸ σοῦ βασιλέων ἀκολουθήσῃς καὶ τούτους ἀπαραβάτους
πολιτεύεσθαι διατηρήσῃς· ἃ γὰρ τοὺς ὑπὸ χεῖρα φυλάττειν ἀναγκάσεις, ταῦτα πολλῷ μᾶλλον τηρεῖν
σεαυτῷ τὴν ἀνάγκην ἐπίθες, εἰ γὰρ αὐτὸς τῶν πρὸ σοῦ τοῖς νόμοις οὐ πολιτεύσῃ, οὐδὲ τοῖς σοῖς ἕτεροι
θεσπίσμασιν ἕψονται. καὶ οὕτως οἱ νόμοι ὑπ’ ἀλλήλων ἀνατρεπόμενοι ταραχῆς καὶ συγχύσεως τὸν
βίον ὅλον ἀναπλήσουσι, δι’ ὧν πολλάκις ὁλόκληρα ἔθνη πρὸς καταστροφὴν κατωλίσθησαν.
558

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 77.

245, Έπει λέγουσί τινες, ὅτι ὁ βασιλεὺς νόμῳ οὐχ ὑπόκειται, ἀλλὰ νόμος ἐστί, τὸ αὐτὸ κἀγὼ λέγω'
πλὴν ὂσα ἂν ποιῇ καὶ νομοθετῇ καλῶς ποιεῖ καὶ πειθόμεθα τούτῳ, εἰ δὲ εἴπῃ· «Πίε δηλητήριον»,
πάντως οὐ μὴ ποιήσῃς τοῦτο. Εἰ δὲ εἴπῃ. «Εἴσελθε εἰς τὴν θάλασσαν καὶ διαπέρασον αὐτὴν
κολύμβου», οὐδὲ τοῦτο ἔχεις ποιῆσαι. Καὶ ἐκ τοῦτου γνῶθι, ὅτι ὁ βασιλεὺς ἄνθρωπος ὢν νόμοις
εὐσεβέσιν ὑπόκειται. Διὰ ταῦτα oὖν ποιοῦμεν τὴν γραφὴν ταύτην πρὸς τοὺς μετέπειτα εὐσεβείς καὶ
φιλοχρίστους ἡμῶν βασιλεῖς. Δέσποτα ἅγιε, ἀνεβίβασέ σε ὁ Θεὸς εἰς τὴν βασίλειον ἀρχὴν καὶ ἐποίησέ
σε τῇ αὐτοῦ χάριτι, τὸ δὴ λεγόμενον, Θεὸν ἐπίγειον, ποιεῖν καὶ πράττειν ἃ βούλει.Ἔστωσαν οὖν αἱ
πράξεις σου καὶ τὰ ποιήματά σου συνέσεως πλήρεις καὶ ἀληθείας, δικαιοσύνη δὲ ἐν τῇ καρδίᾳ σου.
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βασιλιάς δεν μπορεί να απέχει από τις ευχαριστήσεις τότε κινδυνεύει η νομοθεσία να
περάσει σε δεύτερη μοίρα.559 Φαίνεται ότι ο ρήτορας επιλέγει εδώ να «μιλήσει
σωπαίνοντας», επιλέγοντας να μην αναφερθεί σε κάτι το οποίο ήταν γνωστό ότι
αποτελούσε αδύνατο σημείο για τη βασιλεία του Αλέξιου Κομνηνού.
Οι συγγραφείς των βασιλικών ανδριάντων της Μέσης Βυζαντινής περιόδου με
τις παρατηρήσεις τους χτυπάνε τον πυρήνα της σχέσης του αυτοκράτορα με την
νομοθεσία, μιας σχέσης πολύπλοκής και σε καμία περίπτωση μονοσήμαντης. Αν και
ο αυτοκράτορας είναι ο ίδιος ο νόμος, ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να θεσπίσει, να
τροποποιήσει και να καταργήσει την υφιστάμενη νομοθεσία και ταυτόχρονα ο
θεματοφύλακας ο επιφορτισμένος με το καθήκον της επιτήρησης της εφαρμογής
τους, στην πραγματικότητα πάντοτε δεσμεύεται και ο ίδιος από αυτούς, χωρίς να
είναι υπεράνω των κανόνων που θεσπίζονται. Ο βασιλιάς οφείλει να πειθαρχεί στους
νόμους ενισχύοντας έτσι την ισχύ της βασιλείας του, αλλά παρέχοντας έτσι και ένα
πρότυπο για τους υπηκόους του.560 Οι θεμελιώδεις νόμοι του κράτους, οι οποίοι
αντανακλούν μια παράδοση η οποία αναγνωρίζεται από όλους στην αυτοκρατορία,
οφείλουν να γίνονται σεβαστοί, λοιπόν, ακόμα και από τον ίδιο τον βασιλιά. Ο S.
Runciman βλέπει πίσω από αυτήν την παράδοση μια αντίληψη που έχει επιβιώσει
μέσα στους αιώνες και που θέλει τον αυτοκράτορα να ασκεί την εξουσία που του έχει
μεταβιβάσει ο λαός.561 Ο Δ.Σ. Παΐδας παρατηρεί, επιπλέον, ότι στην αντίληψη αυτή
συναντούμε μια αντανάκλαση του ρωμαϊκού δικαίου, η οποία είχε επιβιώσει μέσα
στον «Πανδέκτη».562
Πραγματικά, η σκέψη αυτή δεν είναι καινούρια ή καθαρά βυζαντινή
επινόηση. Ο πρώτος που γνωρίζουμε ότι διατύπωσε την αντίληψη του «έμψυχου
νόμου» είναι ο Διωτογένης, συγγραφέας του 2ου αιώνα π.Χ., του οποίου
559

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 193.27- 195. 3, Εἰ δέ σου καὶ τῶν ἡδονῶν ἡ γοητεία
κρατεῖ, καλός γε ἡμῖν ὁ αὐτοκράτωρ καὶ τοῦ τῶν ἄλλων βασιλεύειν ἐπάξιος, ὃς τρίδουλον ἑαυτὸν ταῖς
ἀνελευθέροις ἡδοναῖς ὑποτέθεικε, πῶς ἄλλον παιδεύσει μὴ τοὺς νόμους δευτέρους ἡδονῆς τίθεσθαι;
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Βλ. Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης

Περιόδου (398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 111, όπου
υπάρχει και ενδεικτική βιβλιογραφία επί του θέματος.
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Ράνσιμαν Στ., Βυζαντινός Πολιτισμός (μτφ. Δ. Δετζώρτζη), , Αθήνα 1978, σελ. 70- 71.
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Περιόδου (398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 122, υποσ.
288.
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αποσπάσματα σώζει ο Στοβαίος. Παρεμφερείς αντιλήψεις, ωστόσο, μπορούμε να
ανιχνεύσουμε και στον Πίνδαρο, τον Ευριπίδη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.
Μάλιστα ο Αριστοτέλης στα «Ηθικά Νικομάχεια» υποστηρίζει ότι ο ιδανικός
ηγεμόνας θα ήταν σαν Θεός και ότι δεν θα χρειαζόταν νόμους για να κυβερνήσει.563
Έναν παρόμοιο συλλογισμό συναντάμε και σε κάτοπτρο ηγεμόνος της
πρώιμης περιόδου του Βυζαντίου. Ο Αγαπητός Διάκονος προτρέπει με νόημα τον
αυτοκράτορα να βασιλεύει «ἐννόμως».564 Με αυτόν τον τρόπο, και μέσω του
παραδείγματος, θα μπορέσει ο βασιλιάς να γεφυρώσει τα λόγια με τις πράξεις και να
καταστήσει τη βασιλεία του ένδοξη.565 Επιπλέον, αν φροντίσει να μην αδικεί τους
υπηκόους του, τότε η βασιλεία του θα είναι ασφαλής.566 Αντίθετα, στον
μεταγενέστερο (12ος αι.) Βαλσαμών συναντάμε την άποψη ότι ο αυτοκράτορας δεν
υπόκειται σε νόμους και κανόνες.567
Επιστρέφοντας στα κείμενά μας και τους δημιουργούς τους, πρέπει να
παρατηρήσουμε ότι ο Φώτιος σε ένα άλλο του έργο, την επιστολή του στον ΒόριΜιχαήλ αναφέρεται στο θέμα, χωρίς βέβαια να γίνεται ρητή αναφορά στους νόμους,
αλλά μιλώντας περισσότερο για τις πράξεις του βασιλιά. Πώς είναι δυνατόν, ρωτάει ο
Φώτιος, να ελέγξεις τα σφάλματα των υπηκόων σου, αν σε αυτά τα ίδια ατοπήματα
έχεις περιπέσει και εσύ ο ίδιος;568 Θα πρέπει, λοιπόν, γράφει ο Φώτιος σε ένα άλλο
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Dvornik F., Early Christian and Byzantine Political Philosophy, Origins and Background, The

Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies, Ουάσινγκτον 1966, τόμος Α΄, σελ. 247- 249.
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Riedinger R., Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser Iustinianos, Αθήνα 1995. 1. 5-7,

ὑπὸ τῶν αὐτοῦ βασιλευόμενος νόμων καὶ τῶν ὑπὸ σὲ βασιλεύων ἐννόμως.
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Ό. π., 49. Ἃ τοῖς ὑπηκόοις νομοθετεῖς διὰ τῶν λόγων, ταῦτα προλαβὼν ὑπέδειξας διὰ τῶν ἔργων,

ἵνα καὶ τοῖς λόγοις οἷς πείθεις καὶ χρηστὸς συναγωνίζηται βίος· οὕτω γὰρ εὐδόκιμον ἀποφανεῖς σου τὸ
κράτος καὶ λέγων πρακτικῶς καὶ πράττων λογικῶς.
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Ό. π., 47, Ἀσφαλεστάτην ἡγοῦ τῆς σωτηρίας φυλακὴν τὸ μηδέ- ποτέ τινα τῶν ὑπηκόων ἀδικεῖν· ὁ

γάρ τινα μὴ ἀδικῶν οὐχ ὑφορᾶταί τινα· εἰ δὲ τὸ μὴ ἀδικεῖν ἀσφάλειαν προξενεῖ, τὸ εὐεργετεῖν πολλῷ
πλέον· τὸ ἀσφαλὲς γὰρ δίδωσι καὶ τὸ προσφιλὲς οὐ προδίδωσιν
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Τατάκης Β.Ν., Η Βυζαντινή Φιλοσοφία (μτφ. Ε. Καλπουρτζή), Αθήνα 1977, σελ. 137.
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Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988. 1. 873- 877, Τότε κριτὴς ἄριστος ἔσῃ τῶν ἄλλων, ὅτε τὰ σαυτοῦ
ἐπισκοπῶν λόγον ἑκάστης πράξεως ὑπὸ συνειδότι κριτῇ δίδως καὶ διόρθωσιν ἐπινοεῖς τῶν
ἡμαρτημένων. ἐπεὶ πῶς τοὺς ἄλλους ἐπιτιμῶν οὐκ ἐρυθριάσεις, ἐφ’ οἷς αὐτὸς τὰ ὅμοια ἐξαμαρτάνεις;
πῶς δὲ ἐκείνους οἴει σοι διατεθῆναι, ἡνίκα ἐν οἷς ἀνεύθυνόν σε καθορῶσιν, αὐτοὶ δίκας εἰσπράττεσθαι
δικαιοῦνται;
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σημείο της ίδιας επιστολής, ο βασιλιάς να φροντίζει να ορίζει τις πράξεις του,
σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για όλους.569
Ο πατριάρχης, επιπλέον, όπως είδαμε, τονίζει ότι ο βασιλιάς πρέπει να τηρεί
τους νόμους που θέσπισαν οι προκάτοχοί του και ότι οι αλλεπάλληλες αλλαγές στη
νομοθεσία μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για το κράτος. Η παρατήρηση
αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία αν σκεφτούμε ότι ο Λέων ΣΤ΄, ο αυτοκράτορας στον
οποίο απευθύνονται οι νουθεσίες, από τα πρώτα χρόνια κιόλας της βασιλείας του
προέβη σε εκτεταμένες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Το απόσπασμα αυτό μπορεί
δείχνει ότι οι αλλαγές αυτές ήταν επιβεβλημένες και ότι το ζήτημα της νομοθεσίας
ήταν ανοιχτό και συζητιόταν. Είναι πιθανό όμως ο Φώτιος να προσπαθεί, με τον
χαρακτηριστικό έμμεσο τρόπο που συναντούμε στα ρητορικά κείμενα, να αναχαιτίσει
τις ριζικές αλλαγές της νομοθεσίας, προσπαθώντας να πείσει τον Λέοντα να
καινοτομήσει με μετριοπάθεια.570
Έχει ίσως μια αξία να παρατηρήσουμε, επίσης, ότι ο Κεκαυμένος πέρα από
την όχι και τόσο πρωτότυπη διαπίστωση, ότι ο αυτοκράτορας είναι ο νόμος αλλά
πρέπει να υπακούει και στους νόμους, διαπίστωση η οποία έκανε όμως τον P.
Magdalino να διατυπώσει την άποψη ότι ο συγγραφέας του νουθετητικού λόγου με
την έμφασή του στον σεβασμό και την υπευθυνότητα που πρέπει να επιδεικνύει ο
αυτοκράτορας στους θεσμούς εκφράζει την αντίληψη της στρατιωτικής μοναρχίας
πάνω στο θέμα,571 σπεύδει με έναν απλοϊκό ίσως τρόπο να διευκρινίσει ότι υπάρχουν
και περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπήκοοι δεν πρέπει να υπακούουν. Αν και τα
παραδείγματα που χρησιμοποιεί είναι ακραία, π.χ. γράφει «αν ο αυτοκράτορας πει να
πέσουμε στη θάλασσα να κολυμπήσουμε» ή «διατάξει να πιούμε δηλητήριο», παρόλα
αυτά φροντίζουν να παράσχουν και μία υπενθύμιση για το ότι όλες οι διαταγές δεν
είναι ανάγκη να ακολουθούνται, τουλάχιστον όχι τυφλά. Πίσω από αυτή την
επισήμανση ο Κ. Παΐδας είδε μια επιβίωση του ρωμαϊκού δικαιώματος της
επανάστασης ενάντια στον κάτοχο του θρόνου. Θεωρεί ωστόσο ότι μια τέτοια ιδέα
μπορεί να υφίσταται στο κείμενο μόνο επειδή το συγκεκριμένο κάτοπτρο ηγεμόνος
569

Ό. π., 1. 793- 795, Νόμων τοὺς ἀκριβεστάτους ἐπαίνει καὶ ἀποδέχου, καὶ πρὸς ἐκείνους βλέπων τὸν

σεαυτοῦ ῥύθμιζε βίον·
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δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο βασιλιά ως αποδέκτη, ο οποίος, σε αντίθετη
περίπτωση, μπορεί να οργιζόταν από μια τέτοια διατύπωση.572 Η ιδέα του
Κεκαυμένου, ωστόσο, μπορεί να αποτελεί και γέννημα της ιστορικής συγκυρίας που
επιτρέπει μια χαλαρότερη υπακοή στα κελεύσματα του αυτοκράτορα, το κύρος του
οποίου έχει τρωθεί.
Η απόδοση της δικαιοσύνης και η αποκατάσταση του αισθήματος της
δικαιοσύνης στην αυτοκρατορία, είναι βασικά καθήκοντα για τον βασιλιά. Ο Φώτιος
προτρέπει, λοιπόν, τον μονάρχη όταν κάποιος προσέρχεται σε αυτόν επειδή έχει
αδικηθεί, αυτός να τον δικαιώνει και να αποκαθιστά στην αδικία. Σε αντίθετη
περίπτωση φαίνεται ότι και ο ίδιος ο αυτοκράτορας συμμετέχει στην ανομία, αφού
αναμφίβολα τον βαραίνει μερίδιο ευθύνης για το κακό που συντελέστηκε. 573 Την
νουθεσία να έχει τα αυτιά του ανοιχτά στις καταγγελίες των αδικημένων
επαναλαμβάνει επιγραμματικά ο Φώτιος και στην επιστολή του στον Βόρι –
Μιχαήλ.574 Η ιδέα του αυτοκράτορα που αντιμετωπίζει ως ίσους όλους τους
υπηκόους του κατά την απόδοση της δικαιοσύνης απαντάται και στο ανώνυμο ποίημα
«Εἰς τὸν Βασίλειον βασιλέα», το οποίο πιθανόν να είναι έργο του Φωτίου και
απευθύνεται στον Βασίλειο Α΄.575
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Ο Κεκαυμένος καλεί, ομοίως, τον αυτοκράτορα να έχει τη δικαιοσύνη στην
καρδιά του, γιατί η άσκησή της είναι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός τον αναβίβασε
στην εξουσία.576
Οι προτροπές προς τον βασιλιά ώστε αυτός να μεριμνά για την απόδοση
δικαιοσύνης είναι θέμα κοινότατο και στον Αγαπητό Διάκονο, ο οποίος καλεί τον
αυτοκράτορα να αγρυπνά και να έχει «τα μάτια του δεκατέσσερα» για την απόδοση
της,577 γιατί δεν αρκεί να πολιτεύεται ο ίδιος σωστά, αλλά πρέπει και να πατάσσει
όσους αδικούν για να μην καθίσταται συνεργός τους,578 επειδή ο ρόλος του βασιλιά
είναι διαφορετικός από αυτόν του ιδιώτη και ενέχει τα καθήκοντα που
αναφέρθηκαν.579 Άλλωστε ο διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, διατυπώνει αλλού
την άποψη ότι ο Θεός αναβίβασε στην εξουσία τον βασιλιά ακριβώς για να διδάξει
τους νόμους στους ανθρώπους, αντίληψη που όπως είδαμε επανέλαβε και ο
Κεκαυμένος.580
Όμως, κατά την απόδοση δικαιοσύνης, και η αμεροληψία είναι εκ των ων ουκ
άνευ.
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Ο Φώτιος θα αναφερθεί στο ζήτημα αυτό στην επιστολή του προς τον ΒόριΜιχαήλ, όχι όμως και στα «Κεφάλαια Παραινετικά», επιλογή η οποία υποβιβάζει το
ζήτημα σε δευτερεύων. Τον Βούλγαρο ηγεμόνα θα συμβουλεύσει κατά την απονομή
της δικαιοσύνης να μην συνυπολογίζει ούτε τη φιλία και τη συγγένεια, αλλά ούτε και
την έχθρα.581
Ο Κεκαυμένος είναι αυτός που θα δώσει τη μεγαλύτερη σημασία από όλους
στην αμεροληψία του αυτοκράτορα, αλλά και των δικαστικών λειτουργών. Οι κριτές
πρέπει να είναι δίκαιοι και να δικάζουν «μετά φόβου Θεού». 582 Θα πρέπει, ακόμα, ο
αυτοκράτορας να αντιμετωπίζει όλους τους υπηκόους του ως ίσους ανεξάρτητα από
την κοινωνική θέση τους.583 Ο στρατηγός νουθετεί, επιπλέον, τον βασιλιά να μην
ανέχεται ο κύκλος του να αδικεί τους υπηκόους του αλλά να τους προστατεύει όταν
παραπονούνται και προσέρχονται σε αυτόν για βοήθεια. Μάλιστα τον προτρέπει να
χορηγεί άδεια ώστε να κάνουν υπομνήματα στον αυτοκράτορα σε τέτοιες
περιπτώσεις.584 Υποστηρίζει ακόμα ότι ο βασιλιάς θα πρέπει να περιοδεύει585 στις
περιοχές και στα θέματα και να βλέπει τις αδικίες που υφίστανται οι φτωχοί, τι
έκαναν οι κρατικοί υπάλληλοι που απέστειλε εκεί και τις αδικίες που έχουν υποστεί
οι πένητες και να τις διορθώνει. Πέρα από την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, ο
αυτοκράτορας με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει να γνωρίζουν και στα Θέματα της

581

Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988, 1. 848- 850 καὶ μόνην μὲν συγγένειαν καὶ φιλίαν καὶ δόξαν οἶδεν ἐν τῷ
δικάζειν τὴν δικαιοσύνην, μόνην δὲ ἀλλοτρίωσιν καὶ ἔχθραν καὶ ἀδοξίαν τὴν ἀδικίαν.
582

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 82.

259 τοὺς δὲ κριτὰς ἐξασφάλισαι ἵνα κρίνωσι µετὰ φόβου Θεοῦ καὶ δικαιοσύνης.
583

Ό. π., 77. 245 Βλέπε oὖν καὶ πρᾶττε ἐν ἴσῳ ὀφθαλμῷ πρὸς πάντας, τούς τε ἐν τέλει καὶ τοὺς

λοιπούς, καὶ μὴ τοὺς μὲν δωρεὰν κακίζῃς, τοὺς δὲ εὐεργετῇς παρὰ πάντα δίκαιον λόγον, ἀλλ' ἰσότης
ἔστω πρὸς πάντας.
584

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 83. 259, Τοῖς οἰκείοις ἀνθρώποις τοῦ
κράτους σου παράγγειλον µὴ ἀδικεῖν τινὰς µηδὲ προΐστασθαι πονηρῶν ἀνθρώπων καὶ ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας,
ἀλλὰ µᾶλλον, εἰ προσέλθη αὐτοῖς ἀδικούµενος, προΐστασθαι αὐτοῦ. Καὶ δὸς αὐτοῖς ἄδειαν ὑποµιµνήσκειν ὑπὲρ
ἀδικουµένων τὴν βασιλείαν σου.
585

Το θέμα των περιοδειών του αυτοκράτορα θα το εξετάσουμε λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο το

σχετικό με τα στρατιωτικά ζητήματα.
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αυτοκρατορίας και στις περιοχές των άλλων εθνών που κυβερνά ότι έχουν αφέντη
που τις επισκέπτεται.586
Μεγαλύτερη έμφαση όμως δίνει στο να μην αδικούν οι συγγενείς του
αυτοκράτορα του υπηκόους. Προς επίρρωση των λεγόμενών του αναφέρει το
παράδειγμα του Παφλαγόνα, (εννοεί τον Μιχαήλ Δ΄ τον Παφλαγόνα 1034- 1041) τον
οποίο περιγράφει ως ενάρετο. Μάς πληροφορεί ότι αυτός είχε έναν αδελφό, τον
Ορφανοτρόφο (εννοεί τον Ιωάννη Ορφανοτρόφο), ο οποίος επιφορτίστηκε με την
φροντίδα των πολλών φτωχών συγγενών του βασιλέως. Αυτός, λοιπόν, προκειμένου
να βοηθήσει τους συγγενείς του να πλουτίσουν, τους επέτρεψε να αρπάζουν την
περιουσία των ξένων, ενώ ο Μιχαήλ αγνοούσε τα όσα γινόντουσαν. Αλλά και στους
αγγελιοφόρους και τους βασιλικούς υπαλλήλους επέτρεψε όταν συναντούν κάποιον
έφιππο σε πανδοχείο ή σε έρημο δρόμο, να τον ρίχνουν από το άλογο ή το γαϊδούρι
του, να το παίρνουν και να αποχωρούν. Εξαιτίας αυτών των πράξεων ο αυτοκράτορας
έγινε μισητός και οι άνθρωποι καταριόντουσαν τη γενιά του να αφανιστεί, γεγονός
που συνέβη σύντομα. Αυτό συνέβη όταν αυτός πέθανε και η πόλη ξεσηκώθηκε
εναντίον του ανιψιού του (αναφέρεται στον Μιχαήλ Ε΄) με πρόφαση την εξορία της
θείας του (της Ζωής, χήρας του Μιχαήλ Δ΄). Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφτηκε και
αυτός και η γενιά του σε μία μέρα και τον θρόνο κατέλαβε ο Μονομάχος (εννοεί τον
Κωνσταντίνο Θ’ Μονομάχο 1042- 1055), ο οποίος σύμφωνα με τον Κεκαυμένο
κατέστρεψε και ερήμωσε την χώρα.587
586

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996 88.

273- 275. Ἐξέρχου oὖν εἰς τὰς xώρας τὰς ὑπὸ σὲ oὔσας καὶ εἰς τὰ θέματα καὶ βλέπε τὰς ἀδικίας ἃς
παθάνουσιν οἱ πτωχοί, καὶ τί ἐποίησαν οἱ πράκτoρες οἱ παρὰ σοῦ πεμπόμενοι, καὶ εἰ ἠδικήθησαν οἱ
πένητες, καὶ διόρθωσε πάντα. Γνώσωσι δὲ καὶ τὰ θέματα τῶν Ῥωμαίων καὶ αἱ ὑπὸ σὲ τῶν ἐθνῶν
χῶραι, ὅτι βασιλέα ἔχουσι καὶ αὐθέντην ἐπισκεπτόµενον αὐτάς.
587

Ό. π, 82. 259- 263 Οἱ δὲ συγγενεῖς σου φοβείσθωσάν σε καὶ µὴ ἐχέτωσαν ἄδειαν τοῦ ἀδικεῖν τινάς. Εἴπω σοι

δέ, δέσποτα, πῶς συνέβη ἡ καταστροφὴ τῆς τοῦ Παφλάγονος βασιλείας. Οὗτος γὰρ ὁ μακαρίτης οὐκ εἶχεν
ἐνδόξους γονεῖς, ἀλλὰ γονέων μὲν ἦν ἀσήμων καὶ τῶν κάτω παντελῶς, ἀρετὰς δὲ εἶχε μεγάλας.
Ἐπεφημίζουσι δέ τινες τῶν ἀμαθῶν, ὅτι πάντες ἄνθρωποι ἑνὸς ἀνθρώπου τέκνα εἰσί, τοῦ Ἀδάμ, οἵ τε
βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες καὶ οἱ ἄρτον ζητοῦντες. Εἶδον δὲ ἐγὼ τοὺς μεγάλα φυσῶντας εἰς κλεψίας καὶ
μαντείας καὶ μαγείας χωρήσαντας· τούτους ἐγὼ φημὶ δυσγενεῖς. Ὁ γὰρ ἄνθρωπος λογικὸς ὦν, ἐὰν
θέλῃ, θεὸς γίνεται χάριτι Θεοῦ. Οὗτος ἦν ὁ μακαρίτης βασιλεὺς κῦρ Μιχαήλ· αρεταῖς ὡς εἴρηται,
μεγάλαις ἤνθει, εἶχε δὲ συγγενεῖς γνησίους πολλοὺς και πτωχούς, οἵτινες καὶ ἐπρονοοῦντο παρὰ τοῦ
ορφανοτρόφου. Ἀδελφὸς δὲ οὗτος ἦν τοῦ βασιλέως, ὃς καὶ τοῦ παλατίου ἐδιοίκει. Ἠθέλησε δὲ πλουτίσαι αὐτοὺς
καὶ δέδωκεν αὐτοῖς ἄδειαν ληΐζεσθαι τὰ ἀλλότρια, τοῦ βασιλέως μηδὲν εἰς τοῦτο ἐπισταμένου. Ἀλλὰ καὶ οἱ εἰς
δουλείαν ἀποστελλόμενοι μανδάτορες καὶ οἱ βασιλικοὶ ἂνθρωποι ὅπου δἂν ἀπήντησαν ἔφιππον, κἄν τε ἐν
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Θα πρέπει, λοιπόν, ο αυτοκράτορας να φυλάγεται από αυτά και να επιδιώκει ο
«πρῶτος ἄνθρωπος τῆς βασιλείας», «ὁ διοικῶν τὰ πάντα», να τον ενημερώνει για ό,τι
συμβαίνει, αλλιώς θα ακούει πράγματα για τα οποία δεν θα γνωρίζει τίποτα.588
Ο Κεκαυμένος θέτει, λοιπόν, μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της αυθαιρεσίας όσων
αντλούν τη δύναμή τους από τις σχέσεις τους με το βασιλιά, είτε πρόκειται για
αξιωματούχους είτε πρόκειται για συγγενείς του. Χρησιμοποιώντας για παράδειγμα
τη βασιλεία του Μιχαήλ Δ΄ και τα γεγονότα που ακολούθησαν το θάνατο του,589
συμβουλεύει το βασιλιά να βάζει όριο στις πράξεις των οικείων του, αλλά και να έχει
προσωπική άποψη για τις διαμαρτυρίες όσων νιώθουν ότι αδικούνται, αλλά και για
όσα συμβαίνουν στην αυτοκρατορία, για να μπορεί να δράσει κατάλληλα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρότρυνση του Κεκαυμένου προς τον βασιλιά να
επισκέπτεται την επαρχία. Ανάμεσα στα άλλα, ο συγγραφέας σημειώνει ότι με αυτόν
τον τρόπο θα μπορεί να πληροφορηθεί καλύτερα το τι συμβαίνει σε κάθε τόπο, να
ακούσει τα παράπονα των πενήτων και να τους συνδράμει ανατρέποντας τις
αδυναμίες σε βάρος τους από τους δυνατούς αλλά και από τις αυθαιρεσίες των
κρατικών αξιωματούχων. Το ότι όσα γράφει ο στρατιωτικός συνδέονται άμεσα με τις
συνθήκες της περιόδου μπορούμε να το συνάγουμε και από ενδείξεις που μας παρέχει
η νεαρά του 996 του Βασιλείου Β΄, που συντάχθηκε κάποιες δεκαετίες πριν από τον
νουθετητικό λόγο του Κεκαυμένου. Εκεί γίνεται φανερό ότι ο αυτοκράτορας
παραδέχεται ότι η προστασία των πενήτων αλλά και των κρατικών γαιών δεν
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τοῦ
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ἡμιόνου ἀνελαμβάνοντο αὐτό καὶ ὑπεχώρουν. Καὶ τὸ μὲν δι' αὐτούς, τὸ δὲ πλεῖστον μισητὸς γέγονεν ὁ
θαυμαστὸς ἐκεῖνος ἄνθρωπος καὶ φανερὸς διὰ τὰς ἀδικίας τῶν συγγενῶν αὐτοῦ, καὶ κατηρῶντο πάντες
ἐξαλειφθῆναι τὴν γενεὰν αὐτοὺ. Ὃ οὐχὶ εἰς μακρὸν ἀπέβη. Τελευτήσαντος γὰρ ἐκείνου ἐν εἰρήνῃ καὶ ἐν
μετανoίᾳ καλῇ καὶ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ βασιλεύσαντος ἐπανέστη αὐτῷ πᾶσα ἡ πόλις καὶ οἱ ἐκ τῶν ἔξω
εὑρεθέντες ἐν αυτῇ, πρόφασιν εὐρηκότες κατ' αυτόῦ ὡς τὴν θείαν αὐτοῦ, τὴν δέσποιναν ἐξορίσαντος. Καὶ
ἐξηλίφη κἀκεῖνος καὶ ἡ γενεὰ αὐτοῦ πᾶσα ἐν µίᾳ ἡµέρᾳ. Ἐβασίλευσε δὲ ἀντ' αὐτοῦ ὁ Μονοµάχος, ὅστις καὶ τὴν
βασιλείαν τῶν Ῥωµαἰων διέφθειρε καὶ ἠρήµωσε.
588

Ό. π., 83. 263, Χρὴ οὖν τὸ κράτος σου φυλάττειν ταῦτα. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος τῆς βασιλείας σου ὁ διοικῶν

τὰ πάντα καθ' ἑκάστην ὑπόθεσιν ὑποµιµνησκέτω σοι, καὶ ἔλθῃ πρᾶγµα εἰς ἀκοάς σου καὶ οὐκ ἔχεις εἴδησιν
αὐτοῦ.
589

Για τα γεγονότα της περιόδου βλ. Angold M., Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204.

Μία Πολιτική Ιστορία (μτφ. Ε. Καργιανιώτη), Αθήνα 2008, σελ. 105- 108, Treadgold W., Βυζάντιο.
Επίτομη Ιστορία (μτφ. Γ. Λεβενιώτης), Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 229- 232.
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εξασφαλίζονται επαρκώς από τους απεσταλμένους του.590 Γεννάται ωστόσο ένα θέμα
από την αντίφαση που διαφαίνεται ανάμεσα στις αντιλήψεις του στρατιωτικού και τα
συμφέροντα του και της τάξης του: ενώ ο ίδιος ανήκει στους «δυνατούς», μέσα από
το έργο του αφήνει να εννοηθεί ότι στηρίζει τους πένητες. Η αντίφαση αυτή θα
μπορούσε να εξηγηθεί αφενός μεν από το γεγονός ότι η υποστήριξή του είναι μάλλον
«χλιαρή», αφού δεν ξανακάνει λόγο για τη διαμάχη πενήτων και δυνατών αλλού, και
αφετέρου από μία προσπάθεια να μην έρθει σε αντίθεση με την κοινή γνώμη της
εποχής. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρούμε και στη στάση του Βάρδα Σκληρού στη
συνάντησή του με τον Βασίλειο Β΄, μετά τη λήξη του μεταξύ τους εμφυλίου πολέμου,
όπου ο Βάρδας λέει πράγματα ενάντια στην τάξη του.591 Φυσικά, όσο το ζήτημα της
οριστικής ταύτισης του συγγραφέα του έργου με κάποιο ιστορικά αποδεδειγμένο
πρόσωπο δεν λήγει οριστικά, σε συνδυασμό και με τις υπόλοιπες ριζοσπαστικές
απόψεις που διατυπώνει σε διάφορα σημεία του έργου σχετικά με την κοινωνική
δικαιοσύνη, μας επιτρέπει να αναρωτιόμαστε αν η ταύτιση με κάποιον πλούσιο
γαιοκτήμονα και ανώτερο στρατιωτικό, όπως έχει προταθεί για τον δημιουργό του
κειμένου, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Το θέμα της αμεροληψίας του βασιλιά έχει θιχτεί και από τον προγενέστερο
Αγαπητό Διάκονο, ο οποίος καλεί τον αυτοκράτορα να μην ξεχωρίζει φίλους και
εχθρούς κατά την άσκηση της δικαιοσύνης.592 Η έμφαση στο ζήτημα των κακοδικιών
από τους συγγραφείς των κατόπτρων ηγεμόνος, σε συνδυασμό με ανάλογες αναφορές
ιστορικών, έχουν κάνει τον Κ. Παΐδα να υποστηρίξει ότι οι λήψεις αποφάσεων με
βάση τις φιλίες, την εγγύτητα στο περιβάλλον του αυτοκράτορα και η κοινωνική τάξη
590

Πβλ. για παράδειγμα τη νεαρά του έτους 996 του Βασιλείου Β΄, και συγκεκριμένα τις παραγράφους

Δ1 και Δ2. Svoronos N., Les Novelles des Empereurs Macédoniens Concernant la Terre et les
Stratiotes, Αθήνα 1994, σελ. 212- 213.
591

Renauld É., Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976-1077), Παρίσι

1926. 1.28.10 «ὁ δὲ ἄρα οὐ στρατηγικὴν βουλὴν, ἀλλὰ πανοῦργον εἰσηγεῖται γνώμην, καθαιρεῖν μὲν
τὰς ὑπερόγκους ἀρχὰς, καὶ μηδένα τῶν ἐν στρατείαις ἐᾶν πολλῶν εὐπορεῖν, κατατρύχειν τε ἀδίκοις
εἰσπράξεσιν, ἵνα τοῖς ἑαυτῶν ἀσχολοῖντο οἴκοις, γυναῖκά τε εἰς τὰ βασίλεια μὴ εἰσαγαγεῖν, καὶ μηδενὶ
πρόχειρον εἶναι, μήτε τῶν ἐν ψυχῇ βουλευμάτων πολλοὺς ἔχειν εἰδήμονας.»
592

Riedinger R., Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser Iustinianos, Αθήνα 1995, 41.

Ἴσως πρός τε φίλους καὶ ἐχθροὺς ποιοῦ τὰς κρίσεις, μήτε τοῖς εὐνοοῦσι χαριζόμενος διὰ τὴν εὔνοιαν,
μήτε τοῖς δυσμενέσιν ἀνθιστάμενος δι’ ἀπέχθειαν, ἐπειδὴ τῆς αὐτῆς ἐστιν ἀτοπίας καὶ δικαιοῦν τὸν
ἄδικον, εἰ καὶ φίλος ὑπάρχει, καὶ ἀδικεῖν τὸν δίκαιον, εἰ καὶ ἐχθρὸς τυγχάνει· τὸ γὰρ κακὸν ἐν
ἀμφοτέροις ὅμοιον, κἂν ἐν τοῖς ἐναντίοις εὑρίσκηται.
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ήταν φαινόμενα συχνά στο Βυζάντιο.593 Πράγματι, αν κρίνουμε από τις αναφορές των
πηγών μας, η δικαιοσύνη την περίοδο αυτή κάθε άλλο παρά αμερόληπτη πρέπει να
ήταν. Η αναφορά, για παράδειγμα του Μιχαήλ Ατταλειάτη για τον Κωνσταντίνο Ι΄
Δούκα είναι χαρακτηριστική.594
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται όμως από τους συγγραφείς των κατόπτρων
ηγεμόνος και στις ποινές που πρέπει να επιβάλλονται σε όσους παραβιάζουν τον
νόμο.
Ο συντάκτης των «Κεφαλαίων Παραινετικών» προτρέπει τον βασιλιά να
δείχνει έλεος στους υπηκόους του αν θέλει και ο Θεός να δείχνει έλεος σε εκείνον.
Θα πρέπει να θυμάται ότι όλοι οι άνθρωποι, και εκείνος και οι υπήκοοί του,
φτιάχτηκαν από πηλό και έχουν έναν κοινό δεσπότη, τον Θεό. Οφείλει, λοιπόν, να
μην δείχνει έπαρση και να θυμάται τα σφάλματα που υπέπεσε απέναντι στον Θεό
πριν κρίνει τα σφάλματα των υπηκόων του.595 Η αντίληψη αυτή μας θυμίζει την
άποψη που διατυπώνει ο Μιχαήλ Ψελλός στα «Ποιήματά» του σύμφωνα με την οποία
ο αυτοκράτορας ξεχωρίζει μεν για την αρετή του και προσπαθεί να υψωθεί στον Θεό,
η φύση του όμως δεν είναι θεϊκή.596

593

Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου

(398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 136, υποσ. 322.
594

Bekker I., Michaelis Attaliotae historia, Corpus scriptorum historiae Byzantinae, Βόννη 1853. 77.

3- 10, ἔστιν οἷς καὶ οὐκ ἐν εὐπροσώποις αἰτίαις, καὶ τὸ κατ’ ἐξουσίαν δικαστικόν, καὶ τὸ
καταφρονητικὸν τῆς στρατιωτικῆς εὐπραγίας καὶ στρατηγικῆς καὶ ἀκρητικῆς εὐπαθείας πολλῶν καὶ
σχεδὸν ἁπάντων τῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις τελούντων λυμαντικὸν ἐψηφίζοντο. ἠγείρετο γὰρ πολὺς γογγυσμὸς
τῶν τε καταδικαζομένων οὐ νομικῶς καὶ τῶν κατηγορουμένων σοφιστικῶς, καὶ τῶν ἀπαιτουμένων εἰς
τὸ δημόσιον ἐνίοτε ἀχρεώστητα.
595

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009. 14. 132- 134 Ἵλεων ἔχειν βούλει, περὶ
σέ τὸν θεόν· ἵλεως γενοῦ περὶ τοὺς ὑπηκόους καὶ αὐτός. κἂν γὰρ δεσπότης ἐκρίθης, ἀλλὰ καὶ
σύνδουλος ὑπάρχεις· ἕνα γὰρ δεσπότην, τὸν μόνον δεσπότην τῶν ὅλων, κεκτήμεθα πάντες ἄνθρωποι
καὶ πηλὸς ἡμῶν τοῦ γένους εἷς ὑπάρχει προπάτωρ, κἂν κωτ’ ἀλλήλων οἱ χόες φυσώμεθα. μέμνησο
τοίνυν ὁ ὑψηλὸς χοῦς σεαυτοῦ, ὡς ὅπου δ’ ἂν ὑψωθῇς ἀπὸ γῆς, πάντως πάλιν κατενεχθήσῃ πρὸς γῆν,
καὶ οὐδέποτε κατὰ χοὸς ἐπαρθήσῃ ταπεινοῦ. μέμνησο τῶν σεαυτοῦ σφαλμάτων πρὸς θεὸν καὶ ἐπιλήσῃ
τῶν τοῦ πλησίον πταισμάτων πρὸς σεαυτόν.
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Westerink L.G., Michaelis Pselli poemata. Στουτγκάρδη 1992, 2. 467- 471 Τοσοῦτον ἀκατάληπτον

ὄντως ἐστὶ τὸ θεῖον, ὅτι κἂν πάσας ἀρετάς τις κατορθώσῃ πόνοις, κἂν ὑψωθῇ πρὸς οὐρανοὺς τοῖς
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Ομοίως, σε άλλο σημείο, ο Φώτιος παρατηρεί ότι η αμαρτία είναι μέσα στη
φύση του ανθρώπου και κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει εντελώς. Θα πρέπει
λοιπόν ο αυτοκράτορας κατά την απόδοση της δικαιοσύνης να δείχνει επιείκεια σε
όσους έχουν σφάλλει. Άλλωστε, όπως οι υπήκοοί του λογοδοτούν σε εκείνον για τα
ατοπήματά τους το ίδιο θα κάνει και ο ίδιος ο βασιλιάς απέναντι στον Θεό.
Δείχνοντας επιείκεια στους υπηκόους του μπορεί να ελπίζει και ο ίδιος σε μία
ευνοϊκή θεία κρίση για τα πεπραγμένα του.597 Επιπλέον, ο Φώτιος ζητάει από τον
νουθετούμενο να μην είναι φιλοκατήγορος, ούτε επιτιμητικός στις συναναστροφές
του με τους υπηκόους του. Αντίθετα θα πρέπει να είναι μακρόθυμος με όσους
υποπίπτουν σε σφάλματα και φιλάνθρωπος στις επιβολές ποινών. Αν πολιτεύεται με
αυτόν τον τρόπο θα είναι προσφιλής στον λαό που θα τον θεωρεί περισσότερο πατέρα
παρά βασιλιά.598
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται ο Φώτιος και στην επιστολή του προς τον
Βόρι- Μιχαήλ. Εκεί νουθετεί τον Βούλγαρο ηγεμόνα να φροντίσει να μην γίνει
απεχθής στους υπηκόους του μέσω των ποινών του, αλλά αντίθετα να προσπαθεί να
τους διαπαιδαγωγεί.599 Η εύκολη επιβολή ποινών προσιδιάζει σε ανθρώπους
ἐναρέτοις τρόποις κἀντεῦθεν σύνεγγυς θεοῦ νομίσῃ καθεστάναι, ἔξω τυγχάνει πόρρωθεν τῆς θεϊκῆς
οὐσίας.
597

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009. 50. 206- 208. Ὥσπερ οὐκ ἔνι σῶμα, οὐ
παρέπεται σκιά, οὕτως οὐδὲ ἅνθρωπος, ᾧ οὐ παρέπεται ἁμαρτία, ἡ γὰρ φύσις ἡμῶν εὐόλισθόν τι χρῆμα
καὶ πρὸς τὸ πταίειν εὐκατάφορον. ἔσο οὖν ἐπὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν εὐμενὴς καὶ τῷ δικαίῳ κίρνα τὸ
φιλάνθρωπον. κἂν γὰρ ἑτέρους πταίοντας λογοθετῇς, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς τῶν σεαυτοῦ σφαλμάτων
λογοθέτην ἔχεις τὸν θεόν, καὶ καθ’ ἑκάστην σεαυτῷ παρεγγύα τὴν ἡμέραν ὡς ἀφήσεις, καὶ αὐτὸς
ἀφεθῆναί σοι παρ’ αὐτοῦ ἔλπιζε. ἐπεὶ οὖν σεαυτῷ τὴν κρίσιν ἐπιψηφίζῃ, ἄφες τοῖς ὀφειλέταις τὰ
ὀφειλήματα καὶ ἀφεθήσεταί σοι τὰ ἁμαρτήματα. ἃ γὰρ τοῖς συνδούλοις σου ποιήσεις, ταῦτα παρὰ τοῦ
κοινοῦ δεσπότου ἀνταποδέξῃ, ὅτι ἐν κρίματι κρίνεις, ἐν τούτῳ καὶ κριθήσῃ.
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Ό. π., 28. 162- 164, Μὴ ἦσθα φιλαίτιος ἐν τοῖς ὑπὸ χεῖρα, βαρὺ γάρ· μηδὲ ἑτοίμως ἐπιτιμῶν ἐν ταῖς

ἀναστροφαῖς, φορτικὸν γάρ· […] ἀλλ’ ἔσο μακρόθυμος μὲν ἐπὶ τοῖς πταίουσι, φιλάνθρωπος δὲ ἐπὶ τοῖς
ἐπιτιμίοις […] ταῦτα γὰρ ἅπαντα ποθητόν σε ποιήσει τοῖς ὑπὸ χεῖρα καὶ πατέρα μᾶλλον ἢ βασιλέα
καλεῖσθαι παρασκευάσει.
599

Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988, 1. 793- 796, μὴ μέντοι κατὰ τὰς ἐκείνων ψήφους τὸ ὑπήκοον
ἀπαραιτήτους εἰσπράττου τὰς τιμωρίας, ἀλλὰ διὰ τῶν φιλανθρωποτέρων μᾶλλον παιδαγώγει. οὕτω τε
γὰρ φοβερὸς δι’ ὧν σεαυτὸν ἀκριβολογεῖς τοῖς ἁμαρτάνουσιν εἶναι δόξεις καὶ ἀνεπαχθὴς τοῖς
ὑπηκόοις.
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οργίλους, διατείνεται ο Φώτιος. Αν ο βασιλιάς θέλει όμως να καταστήσει τους
υπηκόους του καλύτερους ανθρώπους, τότε θα πρέπει να είναι εγκρατής.600 Μάλιστα
με μια κατηγορηματική διατύπωση εξορκίζει τον βασιλιά να μην παίρνει ποτέ και σε
καμία περίπτωση και για κανέναν άνθρωπο αποφάσεις ενώ είναι οργισμένος.601
Οι αναφορές όμως στην επιστολή στο θέμα των ποινών δεν τελειώνουν εδώ.
Ο μονάρχης οφείλει να συγκεράσει την αγάπη με τον φόβο. Όσοι βέβαια δεν αδικούν,
δεν εμπίπτουν στην κατηγορία όσων πρέπει να φοβούνται. Οι υπόλοιποι, όμως, θα
πρέπει να νιώθουν δέος που θα τους κάνει να απέχουν από τις παρανομίες. Ούτε
αυτοί όμως πρέπει να φοβούνται τόσο ώστε να μισήσουν τον βασιλιά. Θα πρέπει να
τον νιώθουν σαν πατέρα που τους βοηθάει στις δυστυχίες και τους τιμωρεί όταν
παρεκκλίνουν του δρόμου τους.602 Την ίδια παραίνεση θα συναντήσουμε και στη
συνέχεια: θα πρέπει ο βασιλιάς να φοβίζει όσους αδικούν και να ενισχύει τους
υπόλοιπους.603
Το πνεύμα που διατυπώνεται εδώ από τον Φώτιο μπορούμε πραγματικά να το
βρούμε στο προοίμιο της Νεαράς αρ. 105 «Περὶ τοῦ ἐὰν ἄρχων τις ἁλῷ δημοσίων
600

Ό. π., 1. 797- 803 Δεῖ δὲ ἐγκρατῶς ἄρχειν, οὐ τῷ κολάζειν, ἀλλὰ τῷ δοκεῖν κολαστικὸν εἶναι. τοῦτο

δὲ ἦθος εὐσταθὲς ποιεῖ καὶ ἡ τῶν οἰκείων τρόπων σεμνότης καὶ ἐπιμέλεια· ὀργίλων δὲ μᾶλλον
ἀνθρώπων ἢ φρονίμων αἱ κολάσεις, οἵτινες ἀπορίᾳ τοῦ δημαγωγεῖν σωφρόνως ἐπὶ τὸ κολάζειν
τρέπονται ῥᾳδίως. καὶ τὸ μὲν καὶ ὁ τυραννικώτατος πράξειεν ἄν, τὸ δὲ μόνος ὁ ἀρχικώτατος, εἴπερ
ἄρχοντος ἀρετὴ μὴ φθείρειν, ἀλλὰ πλείους καὶ βελτίονας ποιεῖν τοὺς ἀρχομένους.
601

Ό. π., 1. 1025- 1028, Μηδαμῶς μηδένα μηδὲ δικαίως θυμῷ κολάσῃς· ὡς γὰρ ἂν ὁ πάσχων τὴν δίκην

ὑφέξῃ, αὐτὸς ὅμως οὐδὲν ἔλαττον ἐξελεγχθήσῃ σφαλερῶς τῇ πράξει κεχρημένος. διὸ καὶ κάλλιστά τις
τῶν ἀρχαίων ἀπεθέσπισε πρὸς ἡμαρτηκότα· ‘ἐκόλασα ἄν σε, εἰ μὴ ἐθυμούμην.’. Παρόμοια αντίληψη
είχε διατυπώσει παλαιότερα και ο Αγαπητός Διάκονος στα «Κεφάλαια Παραινετικά» Riedinger R.,
Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser Iustinianos, Αθήνα 1995. 55, Ὀξὺν μὲν εἶναι χρὴ
περὶ πάντα τὸν ἄνακτα καὶ μάλιστα περὶ τὰς κρίσεις τῶν δυσχερῶν πραγμάτων, βραδὺν δὲ λίαν εἰς
ὀργὴν ἐπιδείκνυσθαι. ἐπεὶ δὲ τὸ πάντῃ ἀόργητον εὐκαταφρόνητον, καὶ θυμούσθω μετρίως καὶ μὴ
θυμούσθω. τὸ μέν, ἵνα τῶν φαύλων τὰς ὁρμὰς ἀναστέλλῃ, τὸ δέ, ἵνα τῶν φόνων τὰς ἀφορμὰς ἀνιχνεύῃ.
602

Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988, 1. 906- 913. Χαλεπὸν μὲν φόβον ἀγάπῃ κεράσαι· οἱ γὰρ φιλοῦντες ὡς
ἐπὶ πᾶν τὸ δέος οὐκ ἔχουσιν καὶ οἱ δεδιότες φιλεῖν οὐκ ἐθέλουσιν. σὺ δὲ δίελε· καὶ τοὺς μὲν ἀρίστους
φιλεῖν παρασκεύασον (οὐδὲν γὰρ δεῖ δέους ἐπὶ τοῖς τοιούτοις), τοὺς δ’ ἄλλους ἀνάγκη φοβεῖν, ἵνα τῶν
φαύλων ἀπέχωνται. φοβήσονται δὲ χωρὶς μίσους, ἂν μὴ μετ’ ὀργῆς ὁρῶσι κολάζοντα, ἀλλ’ ὡς πατέρα
παιδεύοντα, καὶ ἐν μὲν τοῖς ἁμαρτήμασιν οὐχ ἡδέως τιμωρούμενον, ἐν δὲ ταῖς συμφοραῖς καὶ τοῖς
δυστυχήμασιν ἀπροφασίστως ἐπικουρεῖν προθυμούμενον.
603

Ό. π., 1. 892- 895 Ὥσπερ δεῖ τὸν ἄρχοντα φοβερὸν εἶναι τοῖς ἀδικοῦσιν, οὕτως φυλακὴν καὶ

ἀσφάλειαν τῶν μηδὲν ἀδικούντων, ἀλλὰ κατὰ τοὺς νόμους πολιτευομένων.
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πραγμάτων κλέπτης», του νουθετούμενου Λέοντος ΣΤ΄. Εκεί παρουσιάζεται ως
σκοπός του νόμου όχι μόνο να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη αλλά και η πρόληψη και
προτείνονται ποινές που θα επιβάλλονται μέσα σε ένα πνεύμα φιλανθρωπίας.604
Και ο συγγραφέας της σύντομης Ετέρας Παραινέσεως, όμως, αναφέρεται στο
ζήτημα των ποινών, το οποίο είναι και το μόνο που θίγει σε σχέση με τη δικαιοσύνη.
Οι απόψεις που διατυπώνει, μάλιστα, έρχονται σε αντίθεση με όλες τις άλλες που
συναντούμε στα κάτοπτρα ηγεμόνος, σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν και
είμαστε συνηθισμένοι να διαβάζουμε παραινέσεις που να μιλούν για μέτριες ή
επιεικείς ποινές εδώ θα βρούμε μια αντίθετη συμβουλή: ο βασιλιάς θα πρέπει να είναι
ήπιος με όσους συμπεριφέρονται σωστά, αυστηρός όμως με όσους αδικούν.605
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η επόμενη σχετική συμβουλή του συντάκτη
αυτού του βασιλικού ανδριάντα. Ο αυτοκράτορας θα πρέπει να νουθετεί εκείνον που
αδικεί. Αν αυτός συνετιστεί έχει καλώς. Αν όμως επιμείνει, τότε θα πρέπει ο βασιλιάς
να γίνει αυστηρότερος μαζί του. Μάλιστα ισχυρίζεται ότι ο συνετιζόμενος μπορεί
αρχικά να μισήσει τον αυτοκράτορα εξαιτίας του πόνου που θα νιώσει, (αναφορά σε
σωματική ποινή άραγε ή απλώς σχήμα λόγου;) αλλά στη συνέχεια θα τον αγαπήσει
παντοτινά.606
Η διάσταση απόψεων με τα κείμενα που εξετάσαμε ήδη, την επιστολή στον
Βόρι- Μιχαήλ, η οποία αποδίδεται με σιγουριά στον Φώτιο, και τα «Κεφάλαια
Παραινετικά», τα οποία εικάζουμε ότι γράφτηκαν από τον ευφυή πατριάρχη, μας
παρέχουν μια ισχυρότατη ένδειξη για το ότι η «Ετέρα Παραίνεση» προήλθε από
κάποιο άλλο χέρι.

604

Dain A., Noialles P., Les novelles de Léon VI le Sage., Παρίσι 1944. 105. 4- 9 Καλὸν ἡ ἐκ τῶν

νόμων ἐπαγομένη τιμωρία καὶ κόλασις, ὅτι σωφρονίζει τὸ ἄτακτον καὶ ἄκοντας ἀναστέλλει τῆς ἐπὶ τὰ
πονηρὰ ῥύμης τοὺς προπετεῖς ἐπὶ κακίαν. Καλὸν δὲ ὅτε τὴν προσήκουσαν τοῖς νόμοις σῴζει
φιλανθρωπίαν ἡ κόλασις καὶ μὴ ταύτης ἐλαυνομένη διελέγχεται μηδὲ προφάσει τοῦ σωφρονίζειν
ὠμοτάτην ἐπιδεικνύει προαίρεσιν·
605

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 4 . 248- 250, Γενοῦ ἑκάστῳ ἤπιος καλῶς
ἀγομένῳ. τῷ ἀδικοῦντι δὲ σοβαρός·
606

Ό. π., 5. 250- 252, Ἀδίκῳ μὴ παραχώρει, ἀλλὰ τοῦτον νουθέτει· κἂν μὲν ἐπιστρέψῃ, εὖ ἂν ἔχοι· ἂν

δ’ ἐπιμένῃ, αὐστηροτέρως τοῦτον ἐπίστρεφε. Οὕτω γὰρ πράττων καὶ Θεῷ μὲν εὐάρεστος ἔσῃ κἀκεῖνον
ἐν κημῷ ἄγξεις καὶ γνωρίζειν διδάξεις Θεόν. ’Ὰν γὰρ καὶ πρὸς μικρὸν ὀδυνηθῇ καὶ μισήσῃ σε, ἀλλ’
οὖν ἔσεται μετὰ ταῦτοι ἀγαπῶν σε εἰς τὸν αἰῶνα.
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Ο Κεκαυμένος, αν και στρατιωτικός, διατυπώνει τις επιεικέστερες απόψεις σε
σχέση με τις ποινές. Ζητάει κατά την απόδοση της δικαιοσύνης ο αυτοκράτορας να
επιβάλει μέτριες τιμωρίες. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να διατυπώσει την άποψη ότι
αν δεν επιβληθεί καμία ποινή στον φταίχτη αυτό είναι «θεῖον καὶ βασιλικόν». Αυτόν
δε που δεν έσφαλε θα πρέπει ο ηγεμόνας να τον ευεργετεί.607
Ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, από την πλευρά του, συνδέει τις έννοιες της
φιλανθρωπίας και της δικαιοσύνης. Ισχυρίζεται ότι η φιλανθρωπία του αυτοκράτορα
προς τους υπηκόους του πρέπει να είναι τόση, όση απολαμβάνει και ο άνθρωπος από
τον Θεό. Θυμίζει ότι η φύση έφτιαξε έτσι τη βασίλισσα μέλισσα ώστε να είναι η μόνη
η οποία δε διαθέτει κεντρί.608 Όποιος εύκολα απογυμνώνει το ξίφος, υποστηρίζει, δεν
είναι βασιλιάς αλλά δήμιος και δεν έχει ως πρότυπό του τον Θεό αλλά τον Δαίμονα.
Τα κόκκινα υποδήματα που φορούν οι αυτοκράτορες, διατείνεται ότι είναι σύμβολα
της φωτιάς.609 Η φωτιά όμως έχει δύο ιδιότητες: μπορεί να φωτίσει ή να κατακαύσει,
στην περίπτωσή μας να ευεργετήσει ή να τιμωρήσει. Ο βασιλιάς οφείλει, λοιπόν, να
φωτίζει συχνά και να καίει σπάνια, όπως η λαμπάδα που προπορεύεται του
αυτοκράτορα και ως σκοπό της έχει να φωτίσει και όχι να κάψει. Έτσι θα πρέπει να
λάμπει και ο βασιλιάς με τα αγαθουργήματά του, επειδή αυτός που προορίζεται να

607

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996. 77.

245- 247, Καὶ ὁ μὲν πταίσας ἀπολαβέτω μετρίως εὶς τὰ πταίσματα αὐτοῦ, εἰ δὲ καὶ συμπαθήσεις αὐτῷ καὶ
ἀπολύσεις τοῦ σφάλµατος, τοῦτο θεῖον καὶ βασιλικόν. Τὸν µηδέν σοι πταίσαντα µὴ δὴ λυπήσῃς, ἀλλὰ
µᾶλλον εἰ θέλῃς ἀγάθυνον' ὁ γὰρ µὴ πταίσας σοι κρείττων ἐστὶ παρὰ τὸν πταίσαντα' καὶ ἐὰν
εὐεργετήσεις τὸν πταίσαντα ... ὡς ποιήσας τῷ κακῷ ἀγαθὸν καὶ τῷ αγαθῷ κακόν.
608

Η εικόνα της βασιλείας ως μελισσιού ανάγεται στον Μεγάλο Βασίλειο: Giet S., Basile de Césarée.

Homélies sur l'hexaéméron, Sources chrétiennes 26 bis, Παρίσι 1968, 16- 24. ἀλλ’ ἐκ φύσεως ἔχων τὸ
κατὰ πάντων πρωτεῖον, καὶ μεγέθει διαφέρων καὶ σχήματι καὶ τῇ τοῦ ἤθους πραότητι. Ἔστι μὲν γὰρ
κέντρον τῷ βασιλεῖ, ἀλλ’ οὐ χρῆται τούτῳ πρὸς ἄμυναν. Νόμοι τινές εἰσιν οὗτοι τῆς φύσεως ἄγραφοι,
ἀργοὺς εἶναι πρὸς τιμωρίαν τοὺς τῶν μεγίστων δυναστειῶν ἐπιβαίνοντας. Ἀλλὰ καὶ ταῖς μελίσσαις,
ὅσαι ἂν μὴ ἀκολουθήσωσι τῷ ὑποδείγματι τοῦ βασιλέως, ταχὺ μεταμέλει τῆς ἀβουλίας, ὅτι τῇ πληγῇ
τοῦ κέντρου ἐπαποθνήσκουσιν.
609

Σε μια παρόμοια παρομοίωση είχε καταφύγει και ο Αγαπητός Διάκονος προκειμένου να καταδείξει

τη σημασία της δικαιοσύνης ,παρομοιάζοντάς την με την πορφύρα. Riedinger R., Agapetos Diakonos.
Der Fürstenspiegel für Kaiser Iustinianos, Αθήνα 1995. 18. 1- 4 Βασιλέα σε κατὰ ἀλήθειαν ὁρίζομαι
τὸν βασιλεύειν καὶ κρατεῖν τῶν ἡδονῶν δυνάμενον, ὡς τὸν στέφανον τῆς σωφροσύνης ἀναδησάμενον
καὶ τὴν πορφύραν τῆς δικαιοσύνης ἀμφιασάμενον·
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άρχει τους ανθρώπους θα πρέπει να υπερέχει των υπηκόων του στην αρετή, όπως
ακριβώς υπερέχει ο επιστάτης των βοδιών του και ο βοσκός των προβάτων του.610
Με μόνη παραφωνία, λοιπόν, τον συντάκτη της «Ετέρας Παραίνεσης»
μπορούμε να πούμε ότι οι συγγραφείς των κατόπτρων ηγεμόνος της περιόδου
εκφράζουν φιλάνθρωπες αντιλήψεις ως προς την επιβολή των ποινών. Η αντίληψη
αυτή απορρέει τόσο από τον ανθρωπισμό, όσο και από τις χριστιανικές ιδέες. Η
έμφαση που δίνεται λοιπόν στο θέμα στην επιστολή προς τον Βόρι- Μιχαήλ εξηγείται
ακριβώς μέσα στα πλαίσια της ενστάλαξης αυτής της νέας κοσμοθεωρίας στο
βουλγαρικό κράτος.611 Η μεγάλη σημασία του θέματος μπορεί να φανεί και στο
γεγονός ότι όλοι οι συγγραφείς των βασιλικών ανδριάντων της περιόδου που
εξετάζουμε έκαναν λόγο για το θέμα στα κείμενά τους, ανεξάρτητα από το πόσο
σύντομα ή όχι είναι αυτά.
Βέβαια, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι παρόλο που οι συγγραφείς των
βασιλικών ανδριάντων ζητάνε επιείκεια κατά την επιβολή των ποινών, κανένας δε
ζητάει την ελάφρυνσή τους στη σχετική νομοθεσία. Είμαστε της άποψης ότι αυτό
συμβαίνει επειδή οι νόμοι υπήρξαν μεν πολύ αυστηροί, η επιβολή όμως των ποινών
που προέβλεπαν ήταν μάλλον σπάνια. Αν και οι πηγές περιγράφουν πράγματι την
610

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980. 209. 13- 211.5 Ἡ φιλανθρωπία δὲ πόση τις ἔσται τῷ
αὐτοκράτορι; Ὅση Θεῷ πρὸς ἀνθρώπους· οὐ γὰρ προηγουμένως τῷ ξίφει χρήσεται, ἀλλὰ ἀναγκαίως
καὶ βιαζόμενος· τὸν γὰρ ἄνω βασιλέα μιμήσεται, εἰ δὲ μὴ τὸν βασιλέα, τὴν μέλισσαν αἰσχυνθήσεται,
ἣν τῶν ἄλλων μελιττῶν μόνην ἡ φύσις παρήγαγεν ἄκεντρον. Ὅστις δὲ ῥᾳδίως ἀπογυμνοῖ τὸ ξίφος,
οὗτος οὐ βασιλεὺς ἀλλὰ δήμιος, οὐδὲ Θεὸν ἔχων ἀρχέτυπον καὶ πρὸς ἐκεῖνον τυπούμενος, ἀλλὰ
δαίμονας ἀλάστορας ἀνθρώπων τρεφομένους αἵμασι. Καὶ οὐκ ἀμβλυνῶ τῷ βασιλεῖ τὸ ξίφος
παντάπασι— μή τις ἐπιφυέσθω τῷ λόγῳ, μηδέ μου σπαραττέτω τὰ ῥήματα—, οἶδα γάρ, ὦ κάλλιστε
βασιλεῦ, ὅτι τὰ κόκκινά σοι ὑποδήματα καὶ ἐνδύματα τοῦ πυρός εἰσι σύμβολα· τοῦ δὲ πυρὸς διπλῆ τις
ἡ δύναμις φωτιστική τε καὶ καυστική, ὅπερ ἐστὶν εἰπεῖν, εὐεργετική τε καὶ τιμωρητική. Χρῶ τοίνυν
ταῖς τιμωρίαις, ἀλλ’ ἐπ’ ἐλάχιστον· φώτιζε μὲν συνεχέστερον, κατάκαιε δὲ ἀργότερον. Τοῦτο καὶ ἡ
λαμπὰς ἡ προπορευομένη τοῦ αὐτοκράτορος βούλεται, ᾗ πρὸς τὸ φωτίζειν μόνον, ἀλλ’ οὐχὶ καὶ πρὸς
τὸ καίειν προσκέχρηται. Λάμπε τοίνυν καὶ σὺ τοῖς ἀγαθουργήμασιν. Ἐπὶ πᾶσι τοῦτό μοι παραφύλαττε·
φημὶ γὰρ τὸν ἄρξειν ἀνθρώπων μέλλοντα δεῖν εἶναι τὴν ἀρετὴν ὑπὲρ ἄνθρωπον· ὡς γὰρ ὁ τῶν
προβάτων ἄρχων οὐ πρόβατον, ἀλλ’ ἄνθρωπος δήπουθεν, καὶ ὁ τῶν βοῶν οὐ βοῦς, ἀλλὰ λογικὸς
ἐπιστάτης καὶ τῶν ἀγομένων μακρῷ τὴν φύσιν ὑπέρτερος, οὕτως ἄρα καὶ τὸν ἄρχοντα τῶν ἀνθρώπων
ὑπερκεῖσθαι δεῖ τοσοῦτον ὅσον προβάτων ὁ ποιμὴν καὶ βοῶν ὁ βουκόλος.
611

Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου

(398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 129.
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εφαρμογή τέτοιων σκληρών ποινών, για παράδειγμα για τη βασιλεία του
Κωνσταντίνου Η΄ έχουμε τις μαρτυρίες του Μιχαήλ Ψελλού612 και του Ιωάννη
Σκυλίτζη,613 έχουμε την εντύπωση ότι οι αναφορές αυτές γίνονται για να κατακρίνουν
612

Renauld É., Michel Psellos. Chronographie ou histoire d'un siècle de Byzance (976-1077), Παρίσι

1926- 1928 (ανατύπωση 1967), 7- 38 τοὺς δὲ τῶν ὑπηκόων στασιάζοντας δεινῶς ἐτιμωρεῖτο· κἂν
ὑπείληφέ τινα τολμητίαν ἢ στασιώδη, πρὸ τῆς πείρας τὴν τιμωρίαν ἐπῆγεν, οὐκ εὐνοίαις τοὺς ὑπὸ
χεῖρα δουλούμενος, ἀλλὰ παντοδαπαῖς βασάνων κακώσεσιν· ὀξύρροπος εἰ καί τις ἄλλος ἦν, θυμοῦ τε
ἥττων, καὶ πρὸς πᾶσαν ἀκοὴν εὐπαράδεκτος, μάλιστα δὲ πάντων οὓς βασιλειῶντας ὑπώπτευε, καὶ διὰ
τοῦτο ἐτιμωρεῖτο δεινῶς, οὐ τὸ νῦν ἀνείργων, οὐδὲ περιγράφων αὐτοὺς, οὐδ’ ἀπροΐτους ποιούμενος,
ἀλλ’ εὐθὺς σιδήρῳ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὀρυττόμενος· ταύτην δὲ τὴν κόλασιν πᾶσιν ἀπεμέτρει, κἂν ὁ μὲν
μείζονα, ὁ δὲ ἐλάττονα ἁμαρτάνειν ἔδοξε, καὶ ὁ μὲν ἔργου ἥπτετο, ὁ δὲ μέχρι φήμης προέβαινεν· οὐ
γὰρ ἐφρόντιζεν ὅπως ἂν ἀναλόγους τὰς τιμωρίας ἀποδώσει τοῖς ἁμαρτήμασιν, ἀλλ’ ὅπως ἂν ἑαυτὸν
ἐλευθερώσειε τῶν ὑποψιῶν· ἐδόκει δὲ αὐτῷ καὶ ἡ τοιαύτη βάσανος κουφοτάτη τῶν ἄλλων· διότι δὲ
τοὺς τιμωρουμένους ἀπράκτους ἐποίει, ταύτῃ μᾶλλον ἐχρῆτο· προέβη δὲ οὕτω ποιῶν ἀπὸ τῶν πρώτων
καὶ ἄχρι τῶν τελευταίων· ἐξέτεινε δὲ τὸ κακὸν καὶ ἐνίοις τῶν ἐν κλήρῳ κατειλεγμένων, οὐδὲ
ἀρχιερωσύνης ἐφείσατο· ἅπαξ γὰρ κατάφορος τῷ θυμῷ γεγονὼς, δυσανάκλητος ἦν καὶ δυσήκοος πρὸς
πᾶσαν παραίνεσιν· οὕτω δὲ δύσοργος ὢν, οὐδὲ τοῦ συμπαθοῦς ἤθους ἀπῴκιστο, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς
συμφορὰς ἐδυσωπεῖτο καὶ τοῖς ἐλεεινολογουμένοις ἐξευμενίζετο· τὴν δὲ ὀργὴν οὐκ ἔμμονον εἶχεν,
ὥσπερ ὁ ἀδελφὸς Βασίλειος, ἀλλὰ ταχὺ μετεβάλλετο· καὶ ἐφ’ οἷς ἐποίει δεινῶς κατεβάλλετο· ἀμέλει
κἄν τις αὐτῷ φλεγμαίνοντα κατέσβεσε τὸν θυμὸν, ἀπείχετό τε τοῦ τιμωρεῖν καὶ χάριτας ὡμολόγει τῷ
κεκωλυκότι· εἰ δὲ μηδὲν ἐγεγόνει τὸ ἀντικείμενον, ἀπέσκηπτε μὲν αὐτῷ ὁ θυμὸς ἐπί τι κακὸν, ὁ δ’
εὐθὺς ἀκούσας ἠνιᾶτο καὶ τὸν τετιμωρημένον συμπαθῶς ἠγκαλίζετο καὶ δάκρυα τῶν ὀμμάτων ἠφίει
καὶ ἀπελογεῖτο ἐλεεινοῖς ῥήμασιν.
613

Thurn J., Ioannis Scylitzae synopsis historiarum, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Series

Berolinensis 5, Βερολίνο 1973.Κωνσταντίνος Η΄1. 47- 71, τοῦτο ὡς ἦλθεν εἰς ὦτα τῷ Κωνσταντίνῳ,
παραλύεται μὲν εὐθὺς τῆς ἀρχῆς ὁ Νικηφόρος καὶ εἰς τὴν βασιλίδα εἰσάγεται, κριτήριόν τε καὶ βῆμα
ἦρτο, καὶ καταδικάζεται ὡς συνομοσάμενος κατὰ τῆς βασιλείας, καὶ τὰς ὄψεις πηροῦται. ἐγκοτῶν δὲ
καὶ Βάρδᾳ πατρικίῳ τῷ ἐγγόνῳ τοῦ μαγίστρου Βάρδα τοῦ Φωκᾶ καί τισιν ἄλλοις, ῥάπτει διά τινος τῶν
παρατρεφομένων συκοφαντῶν τυραννίδος ἐπίθεσιν κατ’ αὐτοῦ, καὶ εὐθὺς ἀποτυφλοῖ τοῦτον καὶ τοὺς
συνδιαβληθέντας αὐτῷ. καὶ στάσεως δὲ γενομένης ἐν τῇ Ναυπάκτῳ κατὰ Γεωργίου τοῦ στρατηγοῦντος
αὐτῆς, ὃν καὶ Μωρογεώργιον διὰ τὸ ἄστατον τῆς γνώμης ἐκάλουν, ἀναιρεῖται μὲν ὁ στρατηγός,
διαρπάζουσι δὲ καὶ τὰ προσόντα πάντα αὐτῷ, κακῶς διατιθέμενος περὶ τοὺς ἐγχωρίους καὶ εἰσπράξεσι
σεσοφισμέναις καὶ συνεχέσι τούτους συντρίβων. ὁ βασιλεὺς δὲ οὐ μόνον τοὺς αἰτίους ἀπηνῶς ἐκόλασε
τοῦ φόνου, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν ἀρχιερέα τῆς Ναυπάκτου ἐτύφλωσε. Βασίλειος δὲ πατρίκιος ὁ
Ῥωμανοῦ τοῦ Σκληροῦ υἱὸς προσκρούων τῷ μαγίστρῳ Προυσιάνῳ τῷ Βουλγάρῳ στρατηγοῦντι
Βουκελλαρίων, ἐς τοσοῦτον προήχθη τόλμης, ὡς καὶ διὰ μάχης τούτῳ ἐλθεῖν. τούτων τὴν διένεξιν
Κωνσταντῖνος ὁ βασιλεὺς ἀναισχυντίαν κρίνων κατὰ τῆς βασιλείας ἄμφω ὑπερορίζει, τὸν μὲν ἐν τῇ
Ὀξείᾳ νήσῳ, τὸν δὲ ἐν τῇ Πλάτῃ. μετὰ μικρὸν δὲ τὸν μὲν Βασίλειον, κατηγορηθέντα, ὡς εἴη
ἀπόδρασιν μελετῶν, ἀπετύφλωσε, τὸν δὲ Προυσιάνον μικροῦ δεῖν τοῦτο αὐτὸ πείσεσθαι κινδυνεύοντα
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τον αυτοκράτορα για τη βαρβαρότητά του και όχι για να μας περιγράψουν μια
συνηθισμένη τακτική.
Τα κάτοπτρα ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου εφιστούν την
προσοχή του ηγεμόνα και σε σχέση με τους ψευτοκατήγορους και τους συκοφάντες.
Αν και στα «Κεφάλαια Παραινετικά» δε διαβάζουμε κάποια σχετική
νουθεσία, στην επιστολή προς τον Βόρι- Μιχαήλ ο Φώτιος προτρέπει τον βασιλιά να
αποστρέφεται τους συκοφάντες, γιατί οι ψεύτικες κατηγορίες έχουν στρέψει γονείς
εναντίον των τέκνων τους και παιδιά εναντίον των πδετεράδων τους, έχουν διαλύσει
οικογένειες και έχουν καταστρέψει ολόκληρες πόλεις.614 Τα λόγια που μεταχειρίζεται
εδώ ο Φώτιος για τους συκοφάντες θυμίζουν πολύ έντονα τα αντίστοιχα του
Λουκιανού.615
Η επιλογή του Φωτίου να μην αναφερθεί στους συκοφάντες «που διαλύουν
οικογένειες και πόλεις ολόκληρες» στα «Κεφάλαια Παραινετικά» μπορεί να είναι
τυχαία ή όχι. Πάντως η ιστορία έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι στον πατριάρχη αλλά
και τον νουθετούμενο Λέοντα ΣΤ΄, αφού όπως είδαμε στο εισαγωγικό κεφάλαιο για
τον Φώτιο, ο τελευταίος βρισκόταν κατά πάσα πιθανότητα πίσω από το σχέδιο
κατασυκοφάντησης του Λέοντα που στοίχησε τη φυλάκιση του και παρ’ ολίγο να του
στοιχήσει και τη διαδοχή στον θρόνο.
Και οι προτροπές στον Βόρι- Μιχαήλ όμως δεν είναι άσχετες με την πολιτική
συγκυρία. Η επιλογή του Βόρι να ασπαστεί τον χριστιανισμό, επιλογή ταυτόχρονα

ἠλευθέρωσεν. ἐτύφλωσε δὲ καὶ Ῥωμανὸν τὸν Κουρκούαν, ἐπ’ ἀδελφῇ ὄντα γαμβρὸν τοῦ Προυσιάνου
καὶ τὸν Βογδάνον καὶ τὸν Γλαβᾶν καὶ τὸν Γουδέλιον. ἐγλωσσοτόμησε δὲ καὶ τὸν μοναχὸν Ζαχαρίαν
τὸν συγγενῆ τοῦ βέστου Θευδάτου, συσκευάζεσθαι τούτους πλασάμενος κατ’ αὐτοῦ.
614

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980. 1. 714- 717, Χείλη δὲ κατήγορα καὶ συκοφαντίας
ἀποστρέφου· πολλάκις γὰρ παῖδας κατὰ πατέρων καὶ πατέρας ἐξέμηνε κατὰ παίδων, καὶ βίον ἔσχισεν
συζυγίας, καὶ συγγενεῖς ἐπανέστησε κατ’ ἀλλήλων· καὶ τι λέγω; πόλεις ὅλας καὶ οἰκίας ἀνέτρεψε μία
φωνὴ συκοφάντου.
615

Harmon A.M., Lucian, vol. 1, Κέιμπριτζ 1913 (ανατυπ. 1961), 1. 19- 27, Λέγω δὲ καὶ ἐς τὰ ἄλλα

μὲν ἀποβλέπων, μάλιστα δὲ ἐς τὰς οὐκ ἀληθεῖς κατὰ τῶν συνήθων καὶ φίλων διαβολάς, ὑφ’ ὧν ἤδη καὶ
οἶκοι ἀνάστατοι γεγόνασι καὶ πόλεις ἄρδην ἀπολώλασι, πατέρες τε κατὰ παίδων ἐξεμάνησαν καὶ
ἀδελφοὶ κατὰ τῶν ὁμογενῶν καὶ παῖδες κατὰ τῶν γειναμένων καὶ ἐρασταὶ κατὰ τῶν ἐρωμένων· πολλαὶ
δὲ καὶ φιλίαι συνεκόπησαν καὶ ὅρκοι συνεχύθησαν ὑπὸ τῆς κατὰ τὰς διαβολὰς πιθανότητος.
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θρησκευτική, πολιτική και πολιτιστική, άνοιγε το πεδίο για κάθε λογής
συκοφαντίες.616
Ο Κεκαυμένος, σε παρόμοιο τόνο, προτρέπει τον βασιλιά να ακούει όλες τις
κατηγορίες αλλά να μη δίνει βάση στους ψευτοκατήγορους.617 Να επιβραβεύει όσους
λένε την αλήθεια αλλά να μην τιμωρεί τους συκοφάντες. Σε περίπτωση επιβουλής για
το θρόνο θα πρέπει να εξετάζει τα γεγονότα πρώτα κρυφά, και αν αποδειχτεί ότι οι
υποψίες του επαληθεύονται τότε να προχωράει σε δημόσια δίκη.618
Η αντίληψη του Κεκαυμένου για την μη επιβολή τιμωρίας σε όσους
συκοφαντούν είναι πρωτότυπη και δεν απαντάται στα υπόλοιπα κάτοπτρα ηγεμόνος.
Εντάσσεται όμως αρμονικά στην φιλάνθρωπη στάση που ζητάει γενικά ο
Κεκαυμένος να επιδεικνύει ο αυτοκράτορας στους υπηκόους του. Ακόμα και στο
ζήτημα της επιβουλής κατά του θρόνου του ο βασιλιάς, σύμφωνα με τον στρατιωτικό,
θα πρέπει να ακολουθήσει ιδιαίτερα προσεκτικά και ψύχραιμα βήματα.
Μπορούμε να παρατηρήσουμε πάντως γενικά ότι οι συκοφαντίες ήταν ένα
συνηθισμένο φαινόμενο στα μοναρχικά καθεστώτα και γινόταν τόσο πιο συχνό όσο
πιο επισφαλής ήταν η θέση του εκάστοτε ηγεμόνα. Οι ψευτοκατήγοροι στις
προπτώσεις αυτές μπορεί να αποσκοπούσαν είτε στην εύνοια του βασιλιά είτε στην
εξόντωση των πολιτικών τους αντιπάλων.619

616

Για πηγές σχετικές με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πολιτική αυτή του Βόρι- Μιχαήλ στη

Βουλγαρία βλ. Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και
Μέσης Περιόδου (398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 139,
υποσ. 330.
617

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996. 78.

247, Τοῖς ψευδοκατηγόροις µὴ πρόσεχε. Οὐ λέγω δέ σοι µὴ ἀκούειν αὐτῶν τὸ σύνολον' εἰσί τινες προσαγγελεῖς
λέγοντες ἀλήθειαν. Καὶ δοκίµασον τὸν λόγον αµφοτέρων, καὶ τὸν µὲν ψευδοκατήγορον ἀπόπεµψον κενόν, ἀλλὰ
µὴ µετὰ ὕβρεως, τὸν δὲ λέγοντα ἀλήθειαν εὐεργέτησον.
618

Ό. π., 78. 247 Ἐὰν ἀκούσῃς κατὰ ἄρχοντός σου ὄτι µελετᾷ κατὰ τῆς βασιλείας σου κακά, µὴ ἐνεδρεύῃ ἡ

κακία ἐν τῇ ψυχῇ σου καὶ ὀρέγῃ τοῦ ἀπολέσαι αὐτόν, ἀλλ' ἐρεύνησον ἀκριβῶς, πρῶτα µὲν κρυφά, ἔπειτα δέ, ἐαν
εὕρῃς ἀληθές, γενέσθω κριτήριον κατ' αὐτοῦ καὶ φανερῶς
619

Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου

(398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 138.

164

11. Στρατιωτικά Θέματα

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν θα μπορούσε να έχει διατηρήσει την
υπερχιλιετή υπόστασή της χωρίς την ύπαρξη ισχυρού στρατού και στόλου για να την
προστατεύει από τους πολυάριθμους εχθρούς της, αλλά και για να εξυπηρετεί ενίοτε
τα επεκτατικά της σχέδια. Όπως είναι λοιπόν φυσικό, συμβουλές για τη στάση του
αυτοκράτορα σε σχέση με τα στρατιωτικά ζητήματα δεν λείπουν από τα κάτοπτρα
ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου, αν και, όπως θα δούμε και στη συνέχεια,
σε μερικά κείμενα το θέμα εμφανίζεται με ένταση και συνέχεια, ενώ σε κάποια άλλα
υποαντιπροσωπεύεται σε σχέση με την υπόλοιπη ύλη.
Σε δύο από τα κάτοπτρα ηγεμόνος της περιόδου διατυπώνεται η αντίληψη ότι
οι στρατιωτικές νίκες θα έλθουν ως αποτέλεσμα της ηθικής τελειότητας του βασιλιά,
η οποία με τη σειρά της θα επιφέρει τη θεία βοήθεια για την επίτευξη των πολεμικών
σκοπών της αυτοκρατορίας.
Πιο αναλυτικά, ο συντάκτης των «Κεφαλαίων Παραινετικών» συσχετίζει τις
στρατιωτικές νίκες που θα πετύχει ο αυτοκράτορας με τις νίκες που θα επιφέρει
ενάντια στα πάθη του. Προειδοποιεί, μάλιστα, τον Λέοντα ότι αν παρασυρθεί από τις
ηδονές, τότε ο Θεός δεν θα του χαρίσει νίκες ενάντια στους εχθρούς.620
Παρόμοια αντίληψη συναντούμε και στον Θεοφύλακτο Αχρίδος. Εκεί
υποστηρίζεται η άποψη ότι ο βασιλιάς πρέπει να καταστήσει τον εαυτό του φίλο του
Θεού. Σε αυτή την περίπτωση Εκείνος θα του προσφέρει τη βοήθειά του για να
μαζέψει πολεμικά τρόπαια και να γίνει αήττητος στις μάχες. Ακόμα όμως και στην
ειρήνη θα του χαρίσει την ευτυχία.621

620

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 11. 126- 128, Νίκας σοι καὶ τρόπαια
κατὰ ἐχθρῶν τότε παρέξει θεός, ὁπόταν καὶ αὐτὸς τρόπαια καὶ νίκας στήσῃς κατὰ τῶν παθῶν· νικῶντι
γάρ σοι τοὺς ἀοράτους ἐχθροὺς ἐπάναγκες ἕπεσθαι νικᾶν καὶ τοὺς ὁρατούς. ὃν γάρ ὡς ἀνδράποδον αἱ
ἡδοναὶ παρασύρειν ἰσχύουσιν, οὐκ εὐδοκήσει θεὸς ἐλευθερίᾳ νίκης τιμηθῆναί ποτε. ὃς δὲ τὴν κατὰ τῶν
παθῶν νίκην τοῖς ἑκουσίοις ἀναδήσεται πόνοις, εἰς δεῖγμα σαφὲς τῆς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν
ἀντιδόσεως καὶ τὴν κατ’ ἐχθρῶν νίκην χρεωστικῶς αὐτῷ χορηγουμένην κομιεῖται παρὰ θεοῦ.
621

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 201.11- 16, Ὅθεν αὐτῷ τὰ πάντα ἔσται Θεός, καὶ πατὴρ
καὶ ἀδελφὸς καὶ στρατιώτης καὶ σύμμαχος, ἐν πολέμῳ κατορθῶν καὶ συνεγείρων τὰ τρόπαια, ἐν εἰρήνῃ
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Η ιδέα αυτή αποτελεί έναν τυπικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων για
τους Βυζαντινούς, οι οποίοι εξηγούσαν όχι μόνο νίκες ή ήττες στα πεδία των
μαχών,622 αλλά ακόμα και φυσικές καταστροφές, με βάση την αρετή των κατοίκων
της πόλης ή της περιοχής που υφίστατο τα δεινά των σημείων της φύσης.623
Και η εικόνα του θεοφιλούς αυτοκράτορα, όμως, δεν συναντάται σπάνια στη
βυζαντινή γραμματεία. Η ιδέα αυτή έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και
σχετική αναφορά συναντάμε στον «Φίληβο» του Πλάτωνα.624 Μετά την έλευση του
χριστιανισμού η εικόνα του θεοφιλούς αυτοκράτορα, για ευνόητους λόγους, θα
αποτελέσει κοινό τόπο στη μεσαιωνική γραμματεία της Ανατολής.625
Οι συγγραφείς των βασιλικών ανδριάντων ασχολήθηκαν και με το ζήτημα των
στρατηγικών ικανοτήτων του βασιλιά.
Ο Φώτιος είναι ο πρώτος χρονικά, από τους διανοητές που απασχολούν την
παρούσα εργασία, που θα αναφερθεί στο θέμα. Δεν στέκεται πολύ στο ζήτημα αυτό
και από τη μοναδική αναφορά του φαίνεται ότι δεν θεωρεί τις στρατιωτικές αρετές
του αυτοκράτορα ως ένα ζήτημα μείζονος σημασίας. Η σωματική δύναμη,
ισχυρίζεται, θα πρέπει να συνδυάζεται με τη φρόνηση γιατί αλλιώς μοιάζει με τη

τὰ τῆς εὐνομίας συμπρομηθούμενος. Τίς οὖν ὀλβιώτερος τοῦ τὸν Θεὸν φίλον ἔχοντος; Τίς μᾶλλον ἐν
ταῖς μάχαις ἀήττητος; Τίς ἐκεχειρίαις εἰρηνικώτερος;
622

Τυπικός από αυτή την άποψη είναι ο τρόπος της δικαιολόγησης της συμφοράς της άλωσης της

Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς το 904 εκ μέρους του Ιωάννη Καμινιάτη, ο οποίος υπήρξε
αυτόπτης μάρτυρας της καταστροφής. Βλ. Ιωάννης Καμινιάτης, Εις την Άλωσιν της Θεσσαλονίκης
(Μετάφραση- Εισαγωγή- Σχόλια Ε. Τσολάκης), Αθήνα 2000, 12. 44- 46.
623

Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση της έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας το 726, γεγονός που

εκμεταλλεύτηκε προπαγανδιστικά ο Λέων Γ΄, διατεινόμενος ότι επρόκειτο για σημάδι από τον Θεό
που έδειχνε έτσι τη δυσαρέσκειά του για την λατρεία των εικόνων. Ανεξάρτητα από το αν ο Λέων Γ΄
πίστευε πραγματικά αυτή την εξήγηση, ή την χρησιμοποίησε ως πρόσχημα για την εικονομαχική
πολιτική του, και μόνο η χρήση της έκρηξης ως ένδειξης της θείας θέλησης σημαίνει ότι μια τέτοια
αντίληψη ήταν διαδεδομένη στους Βυζαντινούς. Βλ. σχετική ανάλυση στο Καρατόλιος Κ.,
«Εικονομαχία. Η Σύγκρουση που Άλλαξε τη Μορφή του Βυζαντίου», Ιστορικά Θέματα 94 (2010),
σελ. 97- 98.
624

Burnet J., Platonis opera, vol. 2. Οξφόρδη 1967. 39e 10- 11. Δίκαιος ἀνὴρ καὶ εὐσεβὴς καὶ ἀγαθὸς

πάντως ἆρ’ οὐ θεοφιλής ἐστιν;
625

Για σχετικά παραδείγματα βλ. Τριαντάρη- Μαρά Σ., Οι Πολιτικές Απόψεις των Βυζαντινών

Διανοητών από το Δέκατο ως το Δέκατο Τρίτο αιώνα μ.Χ., , Αθήνα 2002. σελ. 88, υποσημ. 32.
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δύναμη που έχουν τα ζώα. Αντίθετα, η δύναμη που συνδυάζεται με τη φρόνηση είναι
ανδρεία, ενώ η άφρονος δύναμη είναι θράσος.626
Σε αντίθετη κατεύθυνση κινείται ο Θεοφύλακτος. Αυτός τονίζει ότι δεν είναι
η τήβεννος και οι πολυτελείς στολές που κάνουν τους εχθρούς να νιώθουν σεβασμό
στον αυτοκράτορα.

Αντίθετα, μια τέτοια εμφάνιση την περιφρονούν. Ο

αυτοκράτορας θα πρέπει να διακρίνεται για τις πολεμικές του αρετές και για τις
ηγετικές του ικανότητες στον πόλεμο.627 Παρόμοιες απόψεις εκφράζονται άλλωστε
και στο έργο του «Λόγος εἰς τὸν αὐτοκράτορα κῦριν Ἀλέξιον τὸν Κομνηνόν», όπου
εξαίρονται οι πολεμικές αρετές του αυτοκράτορα.628
Ωστόσο και στο έργο του Θεοφύλακτου, για τον βασιλιά επιφυλάσσεται μια
επιτελική θέση, αφού ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο ρόλος του μαχητή δεν ταιριάζει σε
μονάρχη. Ο αυτοκράτορας, υποστηρίζει, πρέπει στους πολέμους να είναι πάντοτε
παρών και να εξετάζει τα πάντα χωρίς, όμως, να εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο,
γιατί ο θάνατος του στρατιώτη δεν του ταιριάζει. Θα πρέπει να είναι νουνεχής
στρατηγός για να δρέψει πολλά τρόπαια. Οφείλει ακόμα να ασκείται όταν επικρατεί
ειρήνη σε όλα τα είδη του πολέμου, γυμνάζοντας μαζί με αυτόν και ολόκληρο το
στράτευμα.629

626

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 13. 130- 132. Ῥώμην σώματος καὶ τίμα
καὶ ἀποδέχου, ἐὰν καὶ φρονήσει κοσμῆται· ὅσον γὰρ μετὰ φρονήσεως ὠφελεῖν δύναται, τοσοῦτον ἄνευ
φρονήσεως βλάπτειν τοὺς ἔχοντας εἴωθεν. ἰσχὺς γὰρ ἔμφρων ἄνθρωπον χαρακτηρίζει· εἰ δὲ
ἀφροσύνην ταύτῃ παρέπεται, θηρίον ἄλογον ἐξεικονίζει. ἀποδέχου τοίνυν μὴ τοὺς ἄφρονι ῥώμῃ, ἀλλὰ
τοὺς ἔμφρονι χρωμένους. ἡ μὲν γὰρ μετὰ ἀφροσύνης ῥώμη θράσος λέγεται, ἡ δὲ μετὰ φρονήσεως
ἀνδρεία.
627

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 193. 21- 27, Μὴ δὲ νόμιζέ σοι τὴν κατάχρυσον καὶ
περιπόρφυρον τήβενναν ὑπαγαγεῖν ἄνδρας θεράποντας Ἄρεος, ἄνδρας δεινὸν δερκομένους καὶ
λεοντῶδες, εἰ μή σε καὶ χαλκεοθώρακα βλέποιεν καὶ αὐτουργοῦντα τὸν πόλεμον· οὐ γὰρ ἐκπλήττεται
βάρβαρος ὁρῶν νυμφικῶς ἐστολισμένον τὸν αὐτοκράτορα, ἀλλὰ καταγελᾷ χρυσοφοροῦντος ὡς
παιδαρίου καὶ διαπαίζων ὡς μαλακόν τε καὶ ἄναλκιν, οἴεται δικαίως ὡς οὐδὲ κονδύλου πρὸς τὸν φόνον
τούτου δεήσεται.
628

Ό. π., 221 κ. ε.

629

Ό. π., 207. 14- 19, Καὶ τοὺς μὲν πολέμους αὐτὸς ἐνεργείτω, πᾶσι παρὼν καὶ πάντα θεώμενος· οὐ

μέντοι γε τοῖς κινδύνοις ἑαυτὸν παραλόγως προήσεται, οὐδὲ στρατιώτου θάνατον ἀποθανεῖται, ἀλλὰ
στρατηγοῦ λελογισμένου καὶ πολλὰ τρόπαια στήσαντος· εἰρηνεύων δὲ ἀσκείτω τὸν πόλεμον, ἑαυτὸν
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Στο θέμα της άσκησης του βασιλιά ο Θεοφύλακτος θα επανέλθει μάλιστα και
στη συνέχεια. Με τη συνεχή αυτή άσκηση, επαναλαμβάνει, θα κρατήσει ο
αυτοκράτορας το σώμα του υγιές και τον νου του σε εγρήγορση. Κανένας εχθρός,
προσθέτει, δεν θα μπορεί να του αντισταθεί και οι μίμοι και οι γελωτοποιοί θα
απομακρυνθούν, γιατί όλοι θα δουν ότι ο βασιλιάς τους ασκείται για να είναι έτοιμος
να υπερασπιστεί τον λαό του. Σε αντίθετη περίπτωση η βασιλεία ανοίγεται σε
ανθρώπους ασελγείς και ανάξιους που ασχημονούν και βωμολοχούν. Σε αυτούς θα
πρέπει οι πύλες των ανακτόρων να είναι κλειστές και να τιμούνται εκεί μόνον οι
άξιοι.630
Ο P. Magdalino θεώρησε ότι ο Θεοφύλακτος με τις προτροπές του αυτές
υποτίμησε τον στρατιωτικό ρόλο του αυτοκράτορα, δίνοντας περισσότερο χώρο για
να εμφανιστούν καθαρότερα οι ανθρωπιστικές του αρετές.631 Υποστηρίζει ότι
πρόκρινε τις ηθικές αρετές ως ανώτερες των φυσικών, που ταιριάζουν με τους
βαρβάρους. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, η υιοθέτηση ενός πιο επιτελικού ρόλου για
τον βασιλιά δεν έρχεται σε αντίθεση με την ενασχόληση του αυτοκράτορα με τα
στρατιωτικά ζητήματα, όπως φαίνεται άλλωστε καθαρά και στα αποσπάσματα του
κατόπτρου που ήδη αναλύσαμε.
Ενώ οι αναφορές των υπόλοιπων βασιλικών ανδριάντων εξαντλούνται στις
επισημάνσεις που περιγράψαμε, το κάτοπτρο ηγεμόνος του Κεκαυμένου είναι γεμάτο

μὲν ἐκπονῶν ἑκάστοτε πρὸς πᾶν εἶδος πολέμου καὶ μηδὲν τούτων ἀπαναινόμενος, συγγυμνάζων δὲ καὶ
στρατιώτας ὁμοῦ καὶ ξύμπαντας.
630

Ό. π., 207. 28- 209. 12, ἐκ ταύτης γὰρ τῆς ἀσκήσεως τό τε σῶμα αὐτοῦ ὑγιεινότερον ἔσται καὶ

ἀπεριττότατον καὶ τὸ λογικὸν οὐκ ἐμποδισθήσεται, πολλοῖς οὐκ ἐπιχωννύμενον περιττώμασι. Τίς οὖν
τοιούτῳ πολέμιος αὐτοκράτορι; Πῶς δὲ σχολάσει μίμοις καὶ γελωτοποιοῖς ὁ τοιοῦτος ἢ πῶς οὐ πάντας
πρὸς εὔνοιαν ἐπισπάσεται, ὑπὲρ αὐτῶν ὁρῶντας φροντίζοντά τε καὶ γυμναζόμενον; Ἐπεὶ τοὐναντίον, εἰ
τοῖς μὲν σκηνικοῖς καὶ τοῖς ἀσελγέσιν ἀνοίγονται τὰ βασίλεια καὶ τοὺς ἀξίους βαράθρων ὑποδέχονται
τὰ ἀνάκτορα, συνασχημονήσοντας τῷ τῆς οἰκουμένης δεσπότῃ, καὶ βωμολόχους συμφθεγξομένους καὶ
διαφθεροῦντας τὸ λογιζόμενον, τοῖς δὲ καὶ βασιλεύειν ἀξίοις καὶ τὴν πρώτην πύλην κατὰ τῶν
προσώπων οἱ πυλωροὶ ἐντινάσσουσι, καὶ ὁ μὲν τιμηθήσεται ὅτι ψιττακὸν ὑπεκρίνατο καὶ ὡς ἀηδὼν
ἐτερέτισεν, οἱ δ’ ἀνθρώπινα λέγοντες, μᾶλλον δὲ θεῖα φθεγγόμενοι, περιελεύσονται ἄτιμοι, αὐτοὶ μὲν
παρ’ οὐδενὸς τρεφόμενοι, παχεῖς δὲ τοὺς φθεῖρας τοῦ σώματος ἀποτρέφοντες, καὶ ὕβρεως μὲν ἆθλα
καὶ ἀσχημοσύνης προκείσονται, ἀρετὴ δὲ μάταιον χρῆμα καταλειφθήσεται, αὐχμοῦ καὶ εὐρῶτος
ἀνάμεστον, πῶς οὖν ἕξειν οἴει τούτοις τὰ πράγματα;
631

Magdalino P., The Empire of Manuel I Comnenos, 1143- 1180, Κέιμπριτζ 1993, σελ. 419.
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με λεπτομερείς συμβουλές που αφορούν κάθε πτυχή της στρατιωτικής οργάνωσης
του κράτους και των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ιδανικός μονάρχης.
Πρώτα απ’ όλα ο Κεκαυμένος θα αναφερθεί στους στρατιώτες και στους
μισθοφόρους. Ο στρατιωτικός συμβουλεύει, λοιπόν, τον αυτοκράτορα να φροντίζει
τους στρατιώτες του και να μην κόβει τους μισθούς τους, αφού όπως λέει
χαρακτηριστικά «ὁ γὰρ στρατιώτης λαµβάνων παρὰ σοῦ τὸ αἷµα αὐτοῦ σοι πιπράσκει».
Πρέπει, λοιπόν, ανεξαρτήτως εθνικότητας να λαμβάνουν ανελλιπώς τους μισθούς, τα
σιτηρέσια και τις ζωοτροφές τους και οι άξιοι να αμείβονται με αξιώματα. 632 Σε
αντίθετη περίπτωση «ἐκεῖ βούλονται ἀπελθεῖν ἔνθα δύνανται χορτάσαι», θα γίνουν εχθροί
του βασιλιά και η ανάμνηση των στερήσεων θα τους κάνει όχι μόνο να μην θέλουν να
επιστρέψουν

αλλά

να

υποκινούν

και

τους

υπόλοιπους

στρατιώτες

να

αποστατήσουν.633
Στην τελευταία αυτή παρατήρηση, βέβαια, δεν μπορούμε να μην
ανιχνεύσουμε μια απειλή για αποστασία, αφού ο Κεκαυμένος, με την ευθύτητα που
τον διακρίνει σε ολόκληρο το έργο του, δεν διστάζει να καταφύγει σε μια διατύπωση
οξεία, η οποία δεν ξέρουμε αν θα υπήρχε στο κείμενό του, βέβαια, αν αυτό είχε ως
αποδέκτη κάποιο συγκεκριμένο αυτοκράτορα.
Ο συγγραφέας, στη συνέχεια, συμβουλεύει τον αυτοκράτορα να μη δίνει
μεγάλα αξιώματα και εξουσίες σε ξένους που δεν κατάγονται από βασιλική γενιά. Η
απόδοση τίτλων σε ξένους υποστηρίζει ότι μειώνει τους Βυζαντινούς αξιωματικούς
και τελικά προκαλεί την έχθρα τους. Αλλά και στο εξωτερικό μια τέτοια πρακτική
μπορεί να εκληφθεί ως αδυναμία, αφού οι άλλοι λαοί θα βλέπουν ανθρώπους που οι
ίδιοι θεωρούν ανάξιους να ανέρχονται σε αξιώματα στο Βυζάντιο και θα σκέφτονται
ότι δεν υπάρχουν άξιοι Βυζαντινοί για να καταλάβουν τις θέσεις αυτές.634 Ο
632

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 80.

249, Τῶν στρατιωτῶν σου λίαν ἐπιµελοῦ. Μὴ ἐκκόπτῃς τὰς ῥόγας αὐτῶν· ὁ γὰρ στρατιώτης λαµβάνων παρὰ σοῦ
τὸ αἷµα αὐτοῦ σοι πιπράσκει, ἀξιώµατα δὲ δίδου αὐτοίς, ἀλλὰ µὴ πᾶσι, τοῖς δὲ ἐναργήσασιν. Οἱ περὶ τὴν
βασιλικὴν ἐθνικοί τε καὶ ῾Ρωµαῖοι οἱ φυλάσσοντες µὴ ὑστερείσθωσαν, ἀλλὰ λαµβανέτωσαν τὰ σιτηρέσια αὐτῶν
ἀνελλιπῶς καθένα ἕκαστον µῆναν καὶ τὰ χορτάσµατα καὶ τὰς ῥόγας αὐτῶν σώας.
633

Ό. π., 80. 249- 251, Φιλοτιµοῦ δὲ αὐτοῖς καὶ οὐ µὴ ἐπιβουλευθήσῃ παρ' αὐτῶν. Εἰ δὲ ὑστεροῦνται, πάντως

ἐκεῖ βούλονται ἀπελθεῖν ἔνθα δύνανται χορτάσαι, καὶ γενόµενοι κατὰ σοῦ ἄσπονδοι ἐχθροί σου γενήσονται, καὶ
ἔκτοτε οὐκ αὐτοµολήσωσιν πρός σε, µεµνηµένων ὡς οὐδὲν ἀγαθὸν ἔπαθον παρὰ σοῦ, µᾶλλον δὲ
ὑπονοθεύσαντες καὶ τοὺς εὐνοοῦντάς σοι ἀποστήσωσιν ἀπὸ σοῦ καὶ τότε µεταµεληθήσῃ µηδὲν ὠφελούµενος.
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Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 81.

251 τοὺς ἐθνικοὺς εἴπερ οὐκ εἰσὶν ἀπὸ βασιλικοῦ γένους τῆς ώρας αὐτῶν μὴ ἀναβίβαζε εἰς μεγάλας
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Κεκαυμένος προλαβαίνει μάλιστα την πιθανή δικαιολόγηση της πρακτικής αυτής εκ
μέρους του βασιλιά με το επιχείρημα ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να
προσελκύσει και άλλους ξένους μισθοφόρους, υποστηρίζοντας ότι αυτό μπορεί να
γίνει «με ένα ψωμί και ένα ιμάτιο», όπως λέει χαρακτηριστικά. Μάλιστα σε αυτήν
την περίπτωση θα υπάρχει η προσδοκία μεγαλύτερης ανταμοιβής, ενώ αν
περιβληθούν με υψηλά αξιώματα οι ξένοι, θα καταφρονούν τον βασιλιά και δεν θα
εργάζονται σωστά.635 Για να ενισχύσει τα επιχειρήματά του φέρνει ως παράδειγμα τη
βασιλεία του Βασιλείου Πορφυρογέννητου, του πατέρα και του παππού του, αλλά και
του Ρωμανού Γ΄, που όπως ισχυρίζεται, δεν τιμούσαν με μεγάλα αξιώματα τους
ξένους και στην καλύτερη περίπτωση αναβίβαζαν κάποιον στο αξίωμα του
σπαθάριου.636 Τα αξιώματα δίνονταν σε Βυζαντινούς και έτσι η χώρα ευημερούσε.637

ἀξίας μήτε ἐμπίστευε αὐτοίς μεγάλας ἀρχάς· πάντως γὰρ καὶ σεαυτὸν ἀχρειώσεις οὔτως πράττων καὶ
τοὺς ἄρχοντάς σου τοὺς Ῥωμαίους. Ὁπόταν γὰρ τιμήσῃς τὸν ἐξ ἀγέλης ἐθνικὸν ἐλθόντα πριμικήριον ἢ
στρατηγόν, τί ἀξίαν ἔχεις δοῦναι τῷ ῾Ρωμαίῳ στρατηγίαν; Πάντως ποιήσεις αὐτὸν ἐχθρόν. Ἀλλὰ καὶ
εἰς τὴν χώραν του, ἀκούσαντες εἰς τοιαύτην αὐτὸν ἐλθεῖν ἀξίαν καὶ ἀρχήν, γελάσωσι πάντες καὶ
εἴπωσιν' «Ήμεῖς εἴχομεν ἐνταῦθα αὐτὸν ἀντ' οὐδενός, καὶ ἀπελθὼν εἰς ῾Ρωμανίαν ἔτυχε τοιαύτης ἀξίας'
καί, ὡς ἔοικεν, εἰς ῾Ρωμανίαν ἄνθρωπος οὐκ ἔνι ἱκανὸς καὶ διὰ τοῦτο ὑψώθη ὁ ἡμέτερος· εἰ ἦσαν
ἐνεργεῖς οἱ ῾Ρωμαῖοι, οὐκ ἂν ἀνεβίβασαν τοῦτον εἰς τοσοῦτον ὕψος.
635

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 81.

251- 253, Καὶ μὴ εἴποι ἡ βασιλεία σου ὅτι «Ἐγὼ ἐπὶ τοῦτο εὐεργέτησα αὐτόν, ῾ίνα καὶ ἄλλοι ἰδόντες
προσέλθωσιν». οὐκ ἀγαθὸς οὗτος ὁ σκοπός' εἰ γὰρ θέλῃς, πρὸς ψωμίον καὶ ἱμάτιον τοιούτους ὅσους
θέλεις ἵνα σοι ἀγάγω ἐθνικούς. Πολλά γὰρ συμφέρει τῇ Pωμανίᾳ, δέσποτα, τὸ μὴ τιμᾶν ἐθνικοὺς ἀξίας
μεγάλας· εἰ γὰρ πρὸς ἱμάτιον καὶ ἄρτον δουλεύσωσιν, πληροφορήθητι, πιστῶς σοι δουλεύσουσιν καὶ
ὁλοψύχως, ἀποβλέποντες εἰς τὰς χεῖράς σου εἰς τὸ λαβεῖν νομίσματα οὐδαμινὰ καὶ ἄρτον. Εἰ δὲ
τιμήσεις ἐθνικὸν ἐπέκεινα σπαθαροκανδιδάτου, ἔκτοτε γίνεται καταφρoνητὴς καὶ οὐ µή σοι δουλεύσῃ
ὀρθῶς.
636

Οι σπαθάριοι μνημονεύονται από τη ρωμαϊκή περίοδο ως σωματοφύλακες. Αργότερα ο όρος

κατέληξε να σημαίνει έναν τίτλο χωρίς ιδιαίτερο περιεχόμενο και με μειωμένη αξία την περίοδο την
οποία μας ενδιαφέρει. Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol.3,, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη
1991, σελ. 1935- 1936.
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Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 81.

253, ᾿Έρώτησον καὶ µάθε, δέσποτα, ὡς πολλαῖς περιστάσεσιν ἤλθοσαν τοῖς προβεβασιλευκόσιν, τῷ τε
κῦρ Bασιλείῳ τῷ πορφυρογεννήτῳ, τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τῷ πάππῳ καὶ τῷ προπάππῳ καὶ τοῖς ἐπέκεινα.
Καὶ τί λέγω αρχαίους; οὐδὲ ὁ ᾿Αργυρόπουλος κῦρις ῾Ρωµανὸς οὐδέ τις ἐκ τῶν µακαριτῶν ἐκείνων
ἀνεβίβασεν Φράγγον ἢ Βάραγγον εἰς τὴν τοῦ πατρικίου ἀξίαν, ἀλλ' οὐδε ὔπατον κατεδέξατο οὐδὲ
στρατιωτοφύλακα ποιῆσαι ἐξ αὐτῶν, µόλις δὲ πού τινα ἐξ αὐτῶν σπαθάριον. Πάντες δὲ oὗτοι πρὸς
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Με αφορμή τα αξιώματα που δίνονταν σε ξένους και Βυζαντινούς ο
Κεκαυμένος θα βρει την ευκαιρία να αφηγηθεί στο σημείο αυτό την ιστορία της
οικογενείας του. Την εξιστόρηση αυτή την παραθέτουμε περιληπτικά αφού συνδέεται
με το υπό εξέταση θέμα.
Πληροφορούμαστε, λοιπόν, ότι ο παππούς του ο Νικουλιτζάς, ο οποίος
κόπιασε για το Βυζάντιο, είδε τα έργα του να αναγνωρίζονται και έλαβε με
χρυσόβουλλο ισόβια τον τίτλο του δούκα638 της Ελλάδος. Ανήλθε ακόμα στο αξίωμα
του δομέστικου των εξκουβίτων639 της Ελλάδας. Ο Κεκαυμένος μάς αφηγείται,
επιπλέον, ότι όταν κάποιος Πέτρος, άγνωστος σε εμάς, που ήταν αδελφός του βασιλιά
των Φράγκων, πήγε στον Βασίλειο, ο αυτοκράτορας του παραχώρησε τους τίτλους
του σπαθαρίου και του δομέστικου των εξκουβίτων της Ελλάδας. Με επιστολή που
έστειλε ο αυτοκράτορας στον παππού του συγγραφέα, του γνωστοποιούσε ότι στον
Πέτρο δεν παραχωρούσε το αξίωμα του στρατηγού, παρά την ευγενική του
καταγωγή, επειδή ήταν ξένος, αλλά του έδινε τους τίτλους που αναφέραμε. Επειδή ο
Νικουλιτζάς κατείχε όμως το αξίωμα που προοριζόταν για τον Φράγκο ευγενή, ο
βασιλιάς δώριζε στον παππού του Κεκαυμένου την αρχή των Βλάχων της Ελλάδας. 640
ἄρτον καὶ ἱµάτιον ἐδούλευον, τὰς δὲ ἀξίας τὰς µεγάλας καὶ τὰς πράξεις οἱ ῾Ρωµαῖοι ἐλάµβανον, καὶ ἦν
ἡ ‘Ρωµανία ἐν προκοπῇ.
638

Ο δούκας ήταν στρατιωτικός διοικητής μιας ευρύτερης γεωγραφικά περιοχής. Kazhdan A., The

Oxford Dictionary of Byzantium, vol.1, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 659.
639

Διοικητής του τάγματος των εξκουβίτων. Το σώμα των εξκουβίτων δημιουργήθηκε από τον Λέοντα

Α΄ ως επίλεκτο τμήμα της αυτοκρατορικής φρουράς. Αν και τον 6ο- 7ο αιώνα το σώμα ήταν ιδιαίτερα
σημαντικό, η θέση του τον 10ο αιώνα ήταν υποβαθμισμένη. Kazhdan A., The Oxford Dictionary of
Byzantium, vol.1,, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 646- 647.
640
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253- 255, Ὁ πάππος µου ὁ Νικουλιτζᾶς πολλὰ κοπιάσας ὑπὲρ τῆς Ρωµανίας ἔφθασε καὶ δοὺξ
῾Ελλάδος φιλοτιµηθεὶς ὡς πιστὸς παρὰ τῶν κρατούντων. Καὶ τὴν µὲν ἐξουσίαν ταύτην εἶχεν
ἀδιάδοχον διὰ χρυσοβούλλου, ὡσαύτως δὲ καὶ τὸ δοµεστικᾶτον τῶν ἐξκουβίτων τῆς ῾Ελλάδος.
Προσῆλθε δέ τις ὀvόµατι Πέτρος ἀδελφόπαις ὤν τοῦ βασιλέως Φραγγίας πρὸς τὸν µακαρίτην βασιλέα
κῦρ Βασίλειον ἐν τῷ τετάρτῳ ἒτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ. Καὶ ἐτίµησεν αὐτὸν σπαθάριον προβαλόµενος
αὐτὸν δοµέστικον τῶν ἐξκουβίτωv ῾Ελλάδος. 'Έγραψε δὲ πρὸς τὸν πάππον µου' «Γvωστὸν ἔστω σοι,
βέστα, ὡς προσῆλθεν εἰς τὴν δούλωσιv τῆς βασιλείας µου Πέτρος ὁ γνήσιος ἀνεψιὸς τοῦ ῥηγὸς
Γερµαvῶν καί, ὡς λέγει, ἐτύπωσεν εἶναι καὶ ἀποθανεῖν δοῦλος τῆς βασιλείας µου. Τούτου τὴν πίστιν
ἀποδεξαµένη ἠ βασιλεία μου ἐτύπωσεν αὐτὸν σπαθάριον ἐπὶ τοῦ χρυσοτρικλίνου. Ἐπεὶ δε ἐθνικὸς
ἐστιν, οὐ κατεδὲξατο ἡ βασιλεία μου προβαλέσθαι αὐτὸν στρατηγόν, ἴνα μὴ ἀχρειώσωμεν τους
῾Ρωμαίους, ἀλλὰ προεβάλετο αὐτὸν δομέστικον τῶν ὑπὸ σὲ ἐξκουβίτων. Γινώσκουσα δὲ ἡ βασιλεία
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Ο συγγραφέας θα επιμείνει στο θέμα παραθέτοντάς μας δύο ακόμα παρόμοια
παραδείγματα. Όταν ο βασιλιάς Σεναχηρείμ641 έδωσε την πατρίδα του στον Βασίλειο
Πορφυρογέννητο, εκείνος σαν αντάλλαγμα του παραχώρησε μόνο τον τίτλο του
μαγίστρου.642
Ακόμα, όταν ο Αράλτης,643 διάδοχος του θρόνου της Βαραγγίας, ήλθε με 500
άνδρες στον αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Παφλαγόνα να τον προσκυνήσει, ο
αυτοκράτορας, αφού τον υποδέχτηκε, τον έστειλε στη Σικελία για να πολεμήσει στο
πλευρό των Βυζαντινών. Όταν ο Αράλτης επέστρεψε νικητής τιμήθηκε με τον τίτλο
του μαγκλαβίτη.644 Και αφού εκστράτευσε εκ νέου, αυτή τη φορά εναντίον των
Βουλγάρων, σε μια εκστρατεία όπου ο Κεκαυμένος αναφέρει ότι πολέμησε και ο
ίδιος, και επέστρεψε νικητής, έλαβε τον τίτλο του σπανθαροκανδιδάτου.645 Ο
Αράλτης όχι μόνο δεν δυσανασχέτησε με τα ταπεινά αυτά αξιώματα, αλλά και μετά
την επιστροφή στην πατρίδα του και την στέψη του ως βασιλιάς επέδειξε πίστη και
αγάπη προς τους Βυζαντινούς.646
μου, ὅτι ἀπὸ τοῦ μακαρίτου μου πατρὸς ἒχεις τοῦτο διὰ χρυσοβούλλου, ὰντὶ τῶν ἐξκουβίτων δωρεῖταί
σοι τὴν ἀρχὴν τῶν Βλάχων Ἑλλάδος».
641

Για τον οίκο των Σεναχηρείμ και τη σχέση τους με το Βυζάντιο βλ. λήμμα Arcruni στο Kazhdan A.,

The Oxford Dictionary of Byzantium, vol.1, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 161.
642

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 81.

255, Καἰ ἴδε τὴν ἀκρίβειαν τοῦ πορφυρογεννήτου εἰς τὸν ἐθνικόν, εἰ καὶ νέοι ἦν τότε ὁ βασιλεὺς. Εἴπω
δέ σοι καί ἕτερον, δέσποτα ἅγιε. Ὁ Σεναχερείμ, ὅν σὺ οἶδας ἀρχαίων βασιλέων εἶναι ἀπόγονον,
ἠθέλησε δοῦναι τὴν χώραν αὐτοῦ τᾦ βασιλεῖ κῦρ Βασιλείῳ τῷ πορφυρογενήτῳ, ὡς εἶναι καὶ αὐτὸς
δοῦλος αὐτοῦ. Ὁ δὲ ἀποδεξάμενος τὴν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ ἐτίμησεν αὐτὸν μάγιστρον καὶ πλεῖον
οὐδέν, καίτοι ἀρχαίων βασιλέων ἀπόγονον καὶ βασιλέα.
643

Πρόκειται για τον μετέπειτα θρυλικό βασιλιά της Νορβηγίας Χάρολντ Γ΄, ο οποίος πέθανε στη

μάχη του Στάμφορντ Μπριτζ. Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol.2, Οξφόρδη- Νέα
Υόρκη 1991, σελ. 902.
644

Τμήμα της αυτοκρατορικής σωματοφυλακής. Η παρουσία τους μνημονεύεται μετά τον 9ο αιώνα.

Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol.2, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 1284.
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Τίτλος χωρίς ιδιαίτερη σημασία που μνημονεύεται από τον 9ο αιώνα. Kazhdan A., The Oxford

Dictionary of Byzantium, vol.3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 1936.
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Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 81.

255- 257, Ἁράλτης βασιλέως μὲν Βαραγγίας ἦν υἱός, ἔχων δὲ ἀδελφὸν τὸν Ἱούλαβον, ὃς καὶ μετὰ
θάνατον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ κατέσχε τὴν πατρικὴν βασιλείαν, προβαλόμενος Ἁράλτην τὸν αδελφὸν
αὐτοῦ δεύτερον μετ' αὐτοῦ εἰς τὴν βασιλείαν. Ὃς δὴ καὶ νέος ὢν ἠθέλησεν εἰσελθεῖν καὶ προσκυνῆσαι
τῷ μακαριωτάτῳ βασιλεῖ κῦρ Μιχαὴλ τᾦ Παφλάγονι καὶ ἐν θέᾳ γενέσθαι τῆς ῥωμαϊκῆς καταστάσεως·
ἤγαγε δὲ καὶ μετ' αὐτοῦ καὶ λαόν, ἄνδρας γενναίους πεντακοσίους· καὶ εἰσῆλθε, καὶ ἐδέξατο αὐτὸν ὁ
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Οι ιδέες που διατυπώνει εδώ ο Κεκαυμένος συνδέονται άμεσα με την εποχή
του. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι ο στρατός έχει παραμεληθεί από τους κυβερνώντες
από την Κωνσταντινούπολη. Η παραγκώνιση των στρατιωτών σε μια ταραγμένη
πολιτικά περίοδο είχε ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση των ντόπιων φρουρών από
μισθοφόρους, και αυτό με τη σειρά του είχε ως συνέπεια την αύξηση των φόρων για
να μπορέσουν να πληρωθούν οι μισθοφόροι αυτοί. Επιπλέον, η διαμάχη των
στρατιωτικών με τους πολιτικούς για την εξουσία μαινόταν, με νικητές τις
περισσότερες φορές τους πολιτικούς, μέχρι τα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού φυσικά,
γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια στον Κεκαυμένο.647
Αυτό που προκαλεί εντύπωση, βέβαια, είναι ότι ο Κεκαυμένος παρά την
ξενική καταγωγή του δεν διστάζει ακόμα και να υπερθεματίσει υπέρ της μη
ανύψωσης των προγόνων του σε υψηλά αξιώματα, προκειμένου να υποστηρίξει τη
γνώμη του ότι οι ξένοι δεν πρέπει να καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις στην
αυτοκρατορία. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ένιωθε πλέον
ότι ήταν Βυζαντινός.
Ο Κεκαυμένος θα κάνει λόγο και για τις εξεγέρσεις. Ισχυρίζεται ότι
προκειμένου για να μην οδηγούμαστε σε τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει οι δημόσιοι
λειτουργοί να έχουν σωστή συμπεριφορά και οι στρατηγοί να ασκούν το επάγγελμά
τους με σωφροσύνη και ευσέβεια.648
βασιλεὺς ὡς ἐνεδέχετο, καὶ ἀπέστειλεν αύτὸν μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ εἰς Σικελίαν· ἐκεῖ γὰρ ἦν ὁ
ῥωµαϊκὸς στρατός, πολεµῶν τὴν νῆσον. Καὶ ἀπελθὼν ἐνεδείξατο ἔργα µεγάλα. Ὑποταγείσης δὲ τῆς
Σικελίας ὑπέστρεψε µετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἐτίµησεν αὐτὸν µαγγλαβίτην. Μετὰ
δὲ ταῦτα ἔλαχε τὸ τεµουλτεῦσαι τὸν Δελιάνον εἰς Βουλγαρίαν. Καὶ ἐσυνεταξίδευσε καὶ ὁ Ἁράλτης
µετὰ τοῦ βασιλέως, ἔχων τὸν λαὸν αὐτοῦ, καῖ ἐνεδείξατο ἔργα εἰς τοὺς πολεµίους ἄξια τῆς εὐγενείας
καὶ τὴς γενναιότητος αὐτοὺ. Ὑποτάξας δὲ τὴν Βουλγαρίαν ὁ βασιλεὺς ὑπέστρεψεν. Ἤµην δὲ κἀγὼ
τότε ἀγωνιζόµενος ὑπὲρ τοῦ βασιλέως κατὰ τὸ δυνατόν. Ἐλθόντων δὲ ἡµῶν ἐν Μοσυνουπόλει,
ἀµειβόµενος αὐτῷ ὁ βασιλεὺς ὑπὲρ ὧv ἀγωνίσατο ἐτίµησεν αὐτὸν σπαθαροκανδιδάτην. Μετὰ δὲ τὴν
τελευτὴν τοῦ κῦρ Μιχαὴλ καὶ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ τοῦ ἀποβασιλέως ἠθέλησεν ἐπὶ τοῦ Μονοµάχου
αἰτησάµενος ὑποχωρῆσαι εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ, καὶ οὐ συνεχωρήθη, ἀλλὰ γέγονεν αὐτῷ στενὴ ἡ
ἔξοδος. Ὅµως λαθὼν ὑπεχώρησεν καὶ ἐβασίλευσεν εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ ἀντὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
Ἱουλάβου. Καὶ οὐκ ἐγόγγυσεν ὑπὲρ ὧv ἐτιµήθη µαγγλαβίτης ἢ σπαθαροκανδιδάτης, ἀλλὰ µᾶλλον καὶ
βασιλεύων ἐφύλαξε πίστιν καὶ ἀγάπην πρὸς Ῥωμαίους.
647

Τσουγκαράκης Δ., «Εισαγωγή» στο Κεκαυμένος, Στρατηγικόν, Αθήνα 1996, σελ. 10- 11.
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Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 82.

259, Τοῖς στρατηγοῦσι παράγγελε σωφροσύνην ἀσκεῖν καὶ εὐσέβειαν καὶ µὴ αὐθαδῶς πράττειν ἢ µηνιᾶν τινί,
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Το θέμα των εξεγέρσεων, βέβαια, απαντάται όχι μόνο στον νουθετητικό λόγο
αλλά και στο κυρίως σώμα του «Στρατηγικού». Εδώ ο Κεκαυμένος, ο οποίος
θυμίζουμε ότι σε αυτό το μέρος του έργου του απευθύνεται στους γιους του και όχι
στον αυτοκράτορα, συμβουλεύει ότι σε περίπτωση επανάστασης θα πρέπει πάντοτε
να επιλέγεται το στρατόπεδο των πιστών στον βασιλιά και δίνονται σχετικές
οδηγίες.649
Οι Kazhdan και Constable χρησιμοποίησαν το απόσπασμα αυτό για να
ενισχύσουν την άποψή τους ότι ο βυζαντινός άνθρωπος της εποχής ήταν φοβικός
απέναντι στην εξουσία και διατηρούσε πάντοτε μια στάση υποτέλειας.650 Ωστόσο,
κατά τη γνώμη μας οι συχνές αναφορές στο θέμα των εξεγέρσεων δεν μπορεί παρά να
απηχούν την ιστορική συγκυρία μέσα στην οποία δημιουργήθηκε το κείμενο. Η
περίοδος αυτή, αν πιστέψουμε τα λόγια του Κεκαυμένου, σημαδεύεται όχι μόνο από
πολιτική αστάθεια, αλλά και από την παραμέληση του στρατού και τον
παραγκωνισμό των στρατιωτών. Αν η μισή εικόνα είναι, λοιπόν, οι συμβουλές του
Κεκαυμένου να μην συμμετέχουν οι στρατιωτικοί σε ανταρσίες, η άλλη μισή εικόνα
είναι ότι οι ανταρσίες αυτές γίνονταν και μάλιστα σχετικά συχνά, αμφισβητώντας την
εξουσία του εκάστοτε αυτοκράτορα.
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Spadaro M.D., Raccomandazioni e consigli di un galantuomo, Αλεσσάντρια Ιταλίας, 1998, 4. 168.

1- 27, ἐάν τις μουλτεύσῃ καὶ βασιλέα ἑαυτὸν ἐπιφημίζῃ, μὴ ἔλθῃς εἰς βουλὴν αὐτοῦ, ἀλλ’ ἀπόσθητι ἐξ
αὐτοῦ. καὶ εἰ μὲν δυνηθῇς πολεμῆσαι καὶ καταβαλεῖν αὐτόν, πολέμησον ὑπὲρ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς
τοῦ παντὸς εἰρήνης· εἰ δ’ οὐ δύνασαι τοῦτον πολεμῆσαι, ἀπόσθητι, ὡς εἴρηται, ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ
κρατήσας τινὸς ὀχυρώματος μετὰ τῶν ἀνθρώπων σου, γράψον πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἀγωνίζου, ὅσον
δύνασαι, ποιῆσαι δουλείαν, ὅπως τιμηθῇς καὶ σὺ καὶ τὰ παιδία σου καὶ οἱ ἄνθρωποί σου. εἰ δ’ οὐκ
ἔχεις τινὰς ἵνα κρατήσεις ὀχυρώματος, κατάλιπε πάντα καὶ πρόσφυγε πρὸς τὸν βασιλέα. εἰ δ’ ἴσως διὰ
τὴν φαμιλίαν σου οὐ τολμᾷς φυγεῖν, ἔσο μὲν μετ’ αὐτοῦ, ὁ δὲ νοῦς σου ἔστω πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ
ὁπόταν δυνηθῇς, δεῖξον ἔργον ἐπαίνου ἄξιον· ὢν γὰρ μετ’ αὐτοῦ ὑπόσυρόν τινας οὓς ἔχεις φίλους
ὑπερψυχίους καὶ ἔργασαι αὐτὸν καὶ ἔχε πίστιν πρὸς τὸν βασιλέα ἐν Κωνσταντινουπόλει, καὶ οὐ μὴ
διαμάρτῃς ἐλπίδος σου. γράφε δὲ αὐτῷ κρυφίως. καὶ εἰ μὲν οἰκεῖς εἰς κάστρον τῆς ἀνατολῆς εἴτε τῆς
δύσεως, ἔχον κουλά, καὶ γένηται ἀποστασία, διανάστηθι καὶ περισύναξόν τινας καὶ πολέμησον τῷ
ἀποστατήσαντι· εἰ δὲ καταγύρωθεν ὅλα θέλουν ἀποστατήσουν, περισύναξον τὰ γεννήματά σου καὶ τὰ
παραβλήματά σου ἃ ἔχεις καὶ εἰσάγαγε αὐτὰ ἔνδον τοῦ κουλά, ἐπαγόρασον δὲ καὶ ἄλλα γεννήματα καὶ
εἰσάγαγε αὐτὰ ἐκεῖσε, καὶ ἔχε ἐναπόθετον γέννημα ὅσον ἀρκεῖ σοί τε καὶ τῇ φαμιλίᾳ σου καὶ τοῖς
δούλοις καὶ ἐλευθέροις τοῖς ὀφείλουσι μετὰ σοῦ ἐποχεῖσθαι τοῖς ἵπποις καὶ ἐξέρχεσθαι εἰς παράταξιν.
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Kazhdan A., Constable G., People and Power in Byzantium, An Introduction to Modern Byzantine

Studies, Ουάσινγκτον 1982, σελ. 125.
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Ο στρατιωτικός ωστόσο, παρόλη την αντίθετη παράδοση των κατόπτρων
ηγεμόνος, θα μπει και σε λεπτομέρειες σε σχέση με την οργάνωση του στρατού και
του στόλου από τον αυτοκράτορα.
Νουθετεί, λοιπόν, τον βασιλιά να μην καταδεχτεί να εξασθενήσει και να
φτωχύνει το στρατό, γιατί αυτό θα βάλει σε περιπέτειες και τον ίδιο. Αν δεν υπάρχει
στρατός, γράφει χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει ούτε κράτος, και όποιος θέλει μπορεί
να αντιστέκεται στον βασιλιά.651
Αλλά και για τον στόλο τον συμβουλεύει να αγωνίζεται να είναι πάντοτε
ακμαίος και χωρίς ελλείψεις, γιατί αυτός είναι η δόξα της Ρωμανίας.652 Θα πρέπει
ακόμα να μεριμνεί ώστε οι διοικητές του στόλου να είναι ακέραιοι και να μην
δωροδοκούνται. Γιατί αν αυτοί είναι πλεονέκτες και δωροδοκούνται, τότε
απαλλάσσουν όσους πρέπει να υπηρετήσουν τον στόλο, και έτσι μένει το χελάνδιο653
χωρίς επαρκές πλήρωμα, με αποτέλεσμα τα πλοία να μην πλέουν σωστά. Επιπλέον,
όταν οι επικεφαλής του στόλου δωροδοκούνται, τότε επιτρέπουν στους ναύτες να
είναι άοπλοι, με αποτέλεσμα, όταν συγκρούονται με τον εχθρό, αυτοί να τρέπονται σε
φυγή ή ακόμα χειρότερα χωρίς καν να συγκρουστούν, μόλις τους βλέπουν, να το
βάζουν στα πόδια ντροπιάζοντας τους Ρωμαίους. 654
651

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 87.

269, Τὸν στρατόν σου µὴ καταδέξῃ καταλυθῆναι καὶ πτωχεῦσαι, καὶ πτωχεύστῃς σὺ καὶ πολλὰ
σεαυτὸν ταλανίσεις· ὁ γὰρ στρατός ἐστιν ἡ δόξα τοῦ βασιλέως καὶ τοῦ παλατίου ἡ δύναµις. Στρατοῦ
γὰρ µὴ ὄντος οὐδ’ ὁ δηµόσιος συνίσταται, ἀλλὰ πάντως ὁ βουλόµενος ἀντιστήσεταί σοι.
652

Ό. π., 87. 269, Τὸν στόλον ἀγωνίζου πάντοτε ἀκµάζειν καὶ ἔχειν αὐτὸν ἀνελλιπῆ· ὁ γὰρ στόλος

ἐστὶν ἡ δόξα τῆς Ῥωµανίας.
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Το χελάνδιο ήταν ένας συνδυασμός πολεμικού και μεταφορικού πλοίου. Αναφέρονται από τον 8ο

αιώνα και μετά. Τα πλοία αυτά ήταν πυρφόρα και μπορούσαν και να μάχονται αλλά και να
μεταφέρουν βαριά φορτία. Καρατόλιος Κ., Το Υγρόν Πυρ και η Συμβολή του στη Βυζαντινή Ισχύ,
Αθήνα 2014, σελ. 47, Karapli K., «Shalandi- Chelandion» στο Θησαυροί της Αραβο- βυζαντινής
ναυσιπλοΐας (7ος- 13ος αι.), Αθήνα 2004, σελ. 31.
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Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 87.

269- 271, Ἀγωνίζου δὲ ἔχειν καὶ τοῦ στόλου ἄρχοντας ἀνωτέρους παντὸς δώρου καὶ λήµµατος. Εἰ γάρ
εἰσιν λείξουροι καὶ δωρολῆπται οἱ τοῦ στόλου ἄρχοντες, ἄκουσον τί ποιοῦσιν. Ἐν πρώτοις µὲν
στρατείας ἐῶσιν ἐξκουσεύεσθαι λαµβάνοντες ἐξ αὐτῶν νοµίσµατα οὐχ ὅσα ἤθελον δοῦναι εἰς τὴν
ἐπήρειαν τοῦ στόλου, ἀλλ' ἐν διπλῇ ποσότητι, καὶ γίνεται χελάνδιον ἐλλιπές. Καὶ ὁ ἀετὸς ἐν ἀέρι
ἱπτάµενος, ἐὰν λείπῃ τὸ πτερόν, πάντως οὐκ ἀγαθὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ πτῆσις· οὕτως oὖv καὶ αἱ µακραὶ
νῆαι ἐὰν λείπωσι κῶπαι οὐκ εὐπλοοῦσι. Ἄλλο δ' ἔτι ποιοῦσιν οἱ πλευστικοὶ ἄρχοντες λαµβάνοντες ἀπὸ
τῶν στρατιωτῶν δῶρα· παραχωροῦσιν αὐτοῖς τοῦ εἶναι ἀόπλους, καντεῦθεν συγκρούσαντες µετὰ τῶν
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Θα πρέπει ακόμα στα μικρά πλοία να τοποθετούνται τοξότες. Ο
δρουγγάριος655 και ο πρωτονοτάριος του στόλου656 να είναι ευσεβείς, δραστήριοι,
ικανοί, συνετοί, θεοσεβούμενοι και να σέβονται τη βασιλεία. Ο βασιλιάς οφείλει να
γνωρίζει και να ερευνά με ακρίβεια το παραμικρό που συμβαίνει στον στόλο. Γιατί αν
περιπέσει σε αδυναμία ο στόλος, τότε και ο βασιλιάς θα περιπέσει σε αδυναμία και
θα ανατραπεί.657
Την ίδια στάση που προτείνει ο Κεκαυμένος για το κατώτερο πλήρωμα
ισχυρίζεται ότι πρέπει ο βασιλιάς να επιδεικνύει και απέναντι στους επικεφαλής του
στόλου και να τους παρέχει επαρκώς αυτά που τους αρμόζουν. Αν βέβαια αυτοί
προβούν σε ατασθαλίες τότε θα πρέπει να τιμωρούνται με δαρμούς, κουρά και
πρόστιμα. Συνηθίζεται ακόμα στους διοικητές του στόλου όταν μένουν πολλά χρόνια
σε αυτήν την υπηρεσία να γίνονται νωθροί και να αποζητούν την ανάπαυση και την
τρυφή. Πρέπει λοιπόν ο βασιλιάς, να γνωρίζει επακριβώς τι γίνεται στον στόλο και
όταν τους βλέπει να ζουν και να ενεργούν με αυτόν τον τρόπο να τους διώχνει και να
τους αντικαθιστά με άλλους.658
Ενδιαφέρον έχει εδώ ότι ο Κεκαυμένος, ο οποίος γενικά είναι της άποψης ότι
οι τιμωρίες θα πρέπει να αποφεύγονται ή εν πάση περιπτώσει ότι δεν πρέπει να είναι
βαριές,659 για την κατάσταση αυτή προτείνει τη σωματική τιμωρία και τα πρόστιμα,
πολεµίων τρέπονται. Καὶ τί λέγω «συγκρούσαντες»; Οὐδ' εἰς ὄψιν αὐτῶν ἐλθόντες φεύγουσι, καὶ
γίνεται αἰσχύνη τῶν Ῥωµαίων.
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Ο δρουγγάριος του πλοΐμου ήταν ο διοικητής του στόλου που στάθμευε στην Κωνσταντινούπολη.

Kazhdan A., The Oxford Dictionary of Byzantium, vol.1, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 663- 664.
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Αξιωματούχος επιφορτισμένος με το καθήκον της τροφοδοσίας του στόλου. Kazhdan A., The

Oxford Dictionary of Byzantium, vol.3, Οξφόρδη- Νέα Υόρκη 1991, σελ. 1746.
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Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 87.

273, Τοξόται δὲ ἔστωσάν σοι ἐν ταῖς μακραῖς νήαις. Δρoυγγάριoς δὲ καὶ πρωτoνoτάριoς οἱ τοῦ στόλου
ἔστωσαν εὐσεβεῖς, ἐνεργεῖς, ἱκανοί, συνετοὶ καὶ φοβούμενοι τὸν Θεὸν καὶ τὴν βασιλείαν σου,
πρoσέχoντες καὶ ἐρευνῶντες μετὰ ἀκριβείας καὶ τὸ λεπτότατον ὃ πράττεται εἰς τὸν στόλον·
ἀνατραπέντoς γὰρ τοῦ στόλου εἰς τὸ οὐδαμινώτατον σὺ ἀνατραπήσῃ καὶ καταπέσῃς.
658

Ό. π., 87. 271, Χρὴ οὖν σε ἔχειν, δέσποτα, ἀκρίβειαν εἰς ταῦτα, καὶ τὸν στόλον σου ἔχειν σῶον καὶ

ἀνελλιπῆ, µὴ γογγύζοντα τὸ οἱονοῦν. […] Καὶ εἴπερ εἰς λειξούρας χωρήσουσι, παίδευσον αὐτοὺς διὰ
γίνεται. Χρὴ οὖν σε ἀκρίβειαν ἔχειν εἰς τὸν στόλον καὶ εἴπερ δαρµοῦ καὶ κουρᾶς καὶ χρηµατικῆς
ζηµίας. Εἰώθασι δὲ οἱ τοῦ στόλου ἄρχοντες ἐπιµείναντες χρόνοις πολλοῖς ἐν τῷ στόλῳ κεκτῆσθαι
νωθρότητα, ἀνάπαυσίν τε καὶ τρυφήν, ἐν αἷς παντελὴς ἀφέλεια ἴδῃς οὕτως αὐτοὺς βιοῦντας καὶ
πράττοντας, διώκειν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν στόλων, ἑτέρους δὲ ἀντ' αὐτῶν προϊστᾶν.
659

Βλ. σχετικά στο οικείο κεφάλαιο.
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προκειμένου να αναχαιτιστούν οι ατασθαλίες των αξιωματικών του στόλου. Αυτή την
αλλαγή στάσης πρέπει να την αποδώσουμε ίσως στην αντίληψη ότι στον στρατό θα
πρέπει να εφαρμόζεται η πειθαρχία. Κυρίως όμως, πίσω από αυτή τη διαφορετική
στάση πρέπει να βρίσκεται η απέχθεια του συγγραφέα του νουθετητικού λόγου για τις
ατασθαλίες, τις οποίες καυτηριάζει με κάθε ευκαιρία.660
Ο στρατιωτικός καταδικάζει, ακόμα, τη συνήθεια του στόλου να μεταβαίνει
στα νησιά με την πρόφαση ότι θα τα φυλάξει και αντί γι’ αυτό να συγκεντρώνει
προμήθειες, όπως σιτάρι, κριθάρι, όσπρια, τυρί, κρέατα, λάδι, πολλά χρήματα και ό,τι
άλλο διαθέτουν αυτά. Αυτό γίνεται, σύμφωνα με τον συγγραφέα, στις Κυκλάδες,661
αλλά και στην Κρήτη και την Κύπρο.662
Μάλιστα, ο Κεκαυμένος παροτρύνει τον βασιλιά να μην αντικαθιστά όσους
απομακρύνει από τη θέση τους με άλλους ναυτικούς, αλλά να καλύπτει τα κενά με
ηλικιωμένους κόμητες δρουγγάριους του στρατού ξηράς, που είτε έχουν
απομακρυνθεί ήδη από τα τάγματά τους, είτε πρέπει να απομακρυνθούν. Προτείνει
μάλιστα και ένα λογύδριο του βασιλιά προς αυτούς. Ο αυτοκράτορας λοιπόν,
σύμφωνα με τον Κεκαυμένο, πρέπει να τους πει ότι γνωρίζουν ότι είναι ηλικιωμένοι
και όχι ικανοί προς υπηρεσία και ότι θα έπρεπε να αναπαύονται στις οικίες τους. Η
βασιλεία του, όμως, αναγνωρίζοντας ότι αν αποσυρθούν στα σπίτια τους θα
στερηθούν τα αναγκαία, για τα οποία έχουν κοπιάσει, δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Γι’
αυτό τους τοποθετεί στις θέσεις των αρχηγών του στόλου, ώστε να μπορούν να
συντηρούν τους εαυτούς τους. Και από εκείνους, όμως, περιμένει να είναι
ενεργητικοί και με τη βοήθεια του Θεού να στήσουν τρόπαια. Ο στρατιωτικός
υποστηρίζει ότι αν ο βασιλιάς πράξει με αυτόν τον τρόπο δεν θα αποτύχει στον σκοπό
του, αλλά ο στόλος θα βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση.663
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Καρατόλιος Κ., «“Ο νουθετητικός λόγος” του Κεκαυμένου. Οι συμβουλές ενός στρατιωτικού του

11ου αι. προς τον Βυζαντινό αυτοκράτορα», Ιστορικά Θέματα 129 (2013), σελ. 29- 30.
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Είναι πιθανόν να αναφέρεται στα Δωδεκάνησα και όχι στα σημερινά Κυκλαδονήσια. Κεκαυμένος-

Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996,σελ. 270, υποσημ. 3.
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Ό. π., 87. 271, Ἐν δὲ ταῖς νήσοις ἀπερχόµεναι αἱ µακραὶ νῆαι προφάσει λογικῆς φυλακῆς οὐδὲν

ἄλλο ποιοῦσιν εἰ µὴ ἀπὸ τῶν Κυκλάδων καὶ ἀµφοτέρων τῶν ἠπείρων συνάγουσι σῖτον, κριθήν,
ὄσπριον, τυρόν, οἶνον, κρέη, ἔλαιον, νοµίσµατα πολλὰ καὶ ἄλλο εἴ τι αἱ νῆσοι ἔχουσι. Τὸ αὐτὸ δὲ
ποιοῦσι καὶ εἰς τὴν Κύπρον καὶ εἰς τὴν Κρήτην.
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Ό. π., 87. 271- 273. Εἴπερ ἴδῃς τοὺς πλευστικοὺς ἄρχοντας οὕτως σοι ὡς, προείρηται διακειµένους,

µὴ ἄλλους πλευστικοὺς ἀντ’ αὐτῶν εἰς τὸν βαθµὸν αὐτῶν καταστήσῃς, ἀλλὰ ἀπὸ τῶν παραταγῶν εὑρὲ
κόµητας δρουγγαρίους γέροντας, οὓς ὀφείλεις ὡς ἀνενεργήτους διῶξαι ἀπὸ τῶν ταγµάτων εἴτε καὶ
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Ο Κεκαυμένος καταπιάνεται, λοιπόν, λεπτομερώς με το θέμα του αξιόμαχου
του στρατού και με τη μέριμνα για τους στρατιώτες. Αυτή τη φορά θα επικεντρωθεί,
ωστόσο, στο ναυτικό. Ενδιαφέρουσα πληροφορία αντλούμε από την αναφορά του
στη δωροληψία των επικεφαλής του ναυτικού, που ως στόχο της είχε να απαλλάξει
στρατεύσιμους από την υποχρέωση της υπηρεσίας στα πλοία ή την άοπλη θητεία σε
αυτά. Η πληροφορία αυτή μπορεί να συνδυαστεί με μα ακόμα αναφορά που γίνεται
για τη συμπεριφορά του στόλου όταν προσορμιζόταν στα νησιά. Ο ανεφοδιασμός των
πλοίων από αυτά δεν μας κάνει εντύπωση, είναι όμως φανερό, από τον τρόπο που
περιγράφει τη διαδικασία ο συγγραφέας, ότι οι διοικητές του ναυτικού
εκμεταλλευόντουσαν την κατάσταση για να αποσπάσουν αγαθά και χρήματα από τα
νησιά με ληστρικό τρόπο. Η εικόνα που σκιαγραφείται μας δίνει μια εντύπωση
προχωρημένης διαφθοράς από τους επικεφαλής του στόλου. Ωστόσο είναι φανερό ότι
ο συγγραφέας δεν θεωρεί αυτή τη διαφθορά ως κάτι το φυσικό και το καταδικάζει.
Η άποψη που διατυπώνει ο συγγραφέας του νουθετητικού λόγου σχετικά με
τις αντικαταστάσεις των μη ικανών διοικητών του ναυτικού είναι ενδεικτική των
συμφερόντων που εκφράζει το έργο του. Η πρότασή του να μεταφερθούν στις θέσεις
αυτές οι γηραλέοι και ανίκανοι προς υπηρεσία αξιωματικοί του στρατού ξηράς είναι
δηλωτική της αντίληψής του ότι το ναυτικό είναι υποδεέστερο και λιγότερο
σημαντικό από αυτόν, παρά την διατύπωσή του ότι «ο στόλος είναι η δόξα της
Ρωμανίας». Επιπλέον δείχνει ότι δεν θεωρεί ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να
υπηρετήσεις στο ναυτικό. Η μάχη στη θάλασσα την εποχή αυτή γινόταν, βεβαίως,
κυρίως εκ του σύνεγγυς, με τα εχθρικά πλοία να πλευρίζουν το ένα το άλλο και το
πλήρωμά τους να πολεμάει όπως και σε μία μάχη στην ξηρά,664 ωστόσο δύσκολα
μπορούμε να φανταστούμε ότι δεν χρειάζονταν ειδικές γνώσεις για την πλοήγηση
ενός πλοίου.

δεδιωγµένους παντελῶς, καὶ κατάστησον αὐτοὺς ἄρχοντας τοῦ στόλου. Καὶ δηµηγόρησον αὐτοῖς
οὓτως, ὃτι· «Ὑµεῖς οἴδατε, ὃτι γέροντές ἐστε καὶ ἀνενέργητοι καὶ ἥρµοζεν ὑµᾶς ἀναπαύεσθαι ἐν ταῖς
οἰκίαις ὑµῶν, ἡ δὲ βασιλεία µου, γινώσκουσα, ὃτι εἰς τὰς oἰκίας ὑμῶν ἀπελθόντες στερηθῆναι ἔχετε
τῶν ἀναγκαίων, δι' ἃ προεκοπιάσατε οὐ κατεδέξατο στερεῖσθαι ὑμᾶς. Διὰ ταῦτα προεβάλετο ὑμᾶς
ἄρxoντας τοῦ στόλου, ὅπως ἔχoντες τὴν αὐτάρκειαν ὑμῶν μὴ ἀμελήσητε, ἀλλ' ἀνακείμενοι, τὸ δὴ
λεγόμενον, δυνήσησθε Θεοῦ εὐδοκoῦντoς στῆσαι τρόπαια». Καὶ τοῦτο γίνωσκε, ὅτι ἐὰν οὕτως
πoιήσεις, οὐχ ἁμάρτῃς τοῦ σκοποῦ, ἀλλ' ἐν τελείᾳ καταστάσει ἔσται ὁ στόλoς σου.
664

Περισσότερα για τον τρόπο που ναυμαχούσαν οι Βυζαντινοί στο Καρατόλιος Κ., Το Υγρόν Πυρ και
η Συμβολή του στη Βυζαντινή Ισχύ, Αθήνα 2014. σελ. 45- 50.
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Με τη διευθέτηση που προτείνει ο συγγραφέας είναι φανερό ότι θέλει να
εξασφαλίσει το, αβέβαιο, όπως περιγράφεται στο κείμενο, μέλλον των ηλικιωμένων
αξιωματικών του στρατού ξηράς, δείχνοντας εμφατικά ότι ουσιαστικά το έργο του
αποτελεί την έκφραση της δικής τους αντίληψης για τα πράγματα στην
Αυτοκρατορία.
Οι φροντίδες του αυτοκράτορα, όμως, θα πρέπει να επεκτείνονται και στην
πρόβλεψη

ύπαρξης

προμηθειών

στην

πρωτεύουσά

του,

ώστε

να

είναι

προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο.
Γράφει, λοιπόν, ο Κεκαυμένος, ότι ο αυτοκράτορας θα πρέπει αν φροντίσει
ώστε να διαθέτουν η πόλη (εννοεί την Κωνσταντινούπολη) και το παλάτι προμήθειες
για πέντε με έξι χρόνια. Θα πρέπει ακόμα να έχει συγκεντρωμένο πολεμικό υλικό
όπως βέλη, όπλα, δόρατα, θώρακες, κράνη, ασπίδες, σπαθιά, αλλά και πολιορκητικές
μηχανές και τριβόλους, γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι σκοπεύουν να κάνουν οι
«κακοί».665
Η υπόμνηση προς τον αυτοκράτορα από τον Κεκαυμένο ότι θα πρέπει να
διαθέτει αρκετές προμήθειες σε τρόφιμα και πολεμικό υλικό δεν μας ξενίζει βεβαίως
λαμβάνοντας υπόψη μας τον προνοητικό χαρακτήρα του στρατιωτικού, όπως
αναδύεται μέσα από το κείμενό του. Ο συγγραφέας αποδίδει εδώ ιδιαίτερη σημασία
στην Κωνσταντινούπολη, αφού αναφέρεται μόνο σε αυτήν, χρησιμοποιώντας τη λέξη
«πόλη» γι’ αυτόν τον σκοπό. Η αναφορά έρχεται να συμπληρώσει την άποψη που
αλλού έχει εκφράσει, ότι όποιος κατέχει την Πόλη κερδίζει πάντα. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, όμως, έχει και το ότι οι «κακοί», όπως τους αναφέρει χαρακτηριστικά, οι
οποίοι επιβουλεύονται την πόλη, δεν φαίνεται να είναι εξωτερικοί εχθροί, αλλά
μάλλον επίδοξοι σφετεριστές του χρόνου.

Η έκκληση για αυτές τις προετοιμασίες πηγάζει από την αντίληψη του
Κεκαυμένου ότι τα πράγματα είναι ευμετάβλητα και η πολιτική κατάσταση ρευστή.

665

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 85.

265, Γεννήµατα δὲ πολλὰ ἔστωσάν σοι ἐναπόθετα, σοί τε καὶ τῇ βασιλικῇ αὐλῇ καὶ τῇ πόλει σου, εἰς
χρόνους, πέντε ἢ καὶ ἕξ. Ἔστωσαν δέ σοι καὶ βέλη καὶ ὅπλα πολλὰ καὶ δόρατα καὶ θώρακες καὶ κράνη,
ἀσπίδες τε καὶ σπάθαι καὶ ἄλλο εἴ τι ἐν πολέµῳ ἁρµόζῃ. Ἔστωσάν σοι καὶ µαγγανικὰ καὶ τρίβολοι· οὐ
γὰρ oἶδας τί βούλονται οἱ κακοί.
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Ο στρατιωτικός μάλιστα αναφέρει ότι έχει δει τέτοιες ταχείες μεταβολές. Όπως
γράφει χαρακτηριστικά, είδε ο πρώην βασιλιάς, ο Μιχαήλ (εννοεί τον Μιχαήλ Ε΄) με
την ανατολή του ήλιου να είναι κραταιός βασιλέας και κατά τη δύση ήταν πλέον
ελεεινός, έρημος και τυφλός.666 Γι’ αυτό, συνεχίζει ο στρατιωτικός, δεν πρέπει να
επαίρεται ο βασιλιάς και να θεωρεί ότι κανείς δεν μπορεί να τον εκτοπίσει.
Αναφέρεται μάλιστα τη ρήση του Γρηγορίου του Θεολόγου ότι «Μία γὰρ καιροῦ
ῥοπή καὶ πολλῶν πραγµάτων µεταβολή». Θα πρέπει η ελπίδα του αυτοκράτορα,
λοιπόν, να βρίσκεται στον Θεό για να είναι ασφαλής. Θα πρέπει, ακόμα, να
προνοούμε για τον εαυτό μας και να εξασφαλίζουμε τη σωτηρία μας έχοντας πάντοτε
πίστη και στον Θεό.667
Η διατύπωση αυτή δεν απηχεί μόνο την αντίληψη του Κεκαυμένου, για το
πόσο ευμετάβλητες είναι οι καταστάσεις, αλλά σχετίζεται με την γενικότερη
φιλοσοφία των Βυζαντινών. Τέτοια παραδείγματα, μάλιστα, μπορούμε να βρούμε
πολλά στο κάτοπτρο ηγεμόνος που συνέγραψε ο Φώτιος για τον Λέοντα ΣΤ΄.
Διαβάζουμε, λοιπόν, στα «Κεφάλαια Παραινετικά» του Φωτίου την
υπενθύμιση ότι τίποτα δεν μένει αμετάβλητο και ότι άλλοτε διανύουμε περιόδους
ευτυχίας και άλλοτε δυστυχίας. Ο συγγραφέας του βασιλικού ανδριάντα προτρέπει,
λοιπόν, τον βασιλιά να αντιμετωπίζει και τις δύο περιπτώσεις με σύνεση. Ούτε η
έπαρση στις μέρες της ευτυχίας είναι σωστή, ούτε όμως και θα πρέπει ο άνθρωπος να
καταρρέει μπροστά στις δυστυχίες. Η σωστή συμπεριφορά και στις δύο περιπτώσεις
θα σώσει τον βασιλιά από τον ψόγο όσων εξετάζουν τις πράξεις του.668
666

Ό. π., 85. 265, Εἶδον γὰρ ἐγὼ τοιοῦτον τι καὶ ἐταλάνισα τὸν βίον. Εἶδον γὰρ τὸν ἀπoβασιλέα κῦρ

Μιχαὴλ τὸν γεγονότα ποτὲ καίσαρα πρωΐ µὲν ἡλίου ἀνίσχοντος κραταιὸν ὄντα βασιλέα, πρὸς τρίτην δὲ
ὥραν τῆς ἡµέρας ἐλεεινὸν καὶ ἔρηµον καὶ τυφλόν. Καὶ µὴ ἐπαρθῇς, δέσποτα, εἰς τὴν δόξαν τῆς
βασιλείας, µᾶλλον δὲ θαρρῇς ἐν τῇ δυναστείᾳ σου καὶ εἴπῃς· «Τις δύναταί µε καταγαγεῖν ἀπὸ τοῦ
ὕψους τῆς δόξης μου;» «Μία γὰρ καιροῦ ῥοπή, φησὶν ὁ µέγας ἐν σoφίᾳ Γρηγόριος ὁ θεολόγος, καὶ
πολλῶν πραγµάτων µεταβολή». Στα γεγονότα της πτώσης του Μιχαήλ Ε΄ αναφερθήκαμε ήδη στο
κεφάλαιο το σχετικό με τη Δικαιοσύνη.
667

Ό. π., 85. 265, Ἡ ελπίς σου δὲ ἔστω ἐν τῷ Θεῷ καὶ ἔστω ἐν ἀσφαλείᾳ. Ἐπεὶ δὲ λογικοὺς ἐποίησεν

ἡµὰς ὁ Θεός, ἐξασφαλίσασθαι χρὴ ἑαυτοὺς τῇ αὐτοῦ χάριτι, προνοεῖσθαί τε έαυτῶν καὶ τὴν σωτηρίαν
ἡµῶν πορίζεσθαι πεποιθότας εἰς αὐτόν.
668

[Βασίλειος Α΄ Μακεδών], Δύο Παραινετικά Κείμενα προς τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό

(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 38. 182 Ἴσθι, τέκνων ἐμόν, ὡς οὐδὲν ὁ
βίος ἔχει τὸ στάσιμον, οὐδὲν βέβαιον ἢ ἀμετάβλητον. ἄλλοτε γὰρ ἄλλως ἀμείβει τὰ πράγματα καὶ
τροχοῦ δίκην κυλιομένου τὰ μὲν ἄνω φέρεται κάτω, τὰ δὲ κάτω φέρεται ἄνω. διὸ μήτε ἐν ταῖς
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Σε άλλο σημείο, προτρέποντας τον βασιλιά να κάνει αγαθοεργίες, ο
συγγραφέας του βασιλικού ανδριάντα θυμίζει ότι η βασιλική εξουσία δεν είναι
παντοτινή και ότι τα ανάκτορα τα οποία ανήκουν σήμερα σε αυτόν, αύριο θα
ανήκουν σε άλλον και ότι στην πραγματικότητα δεν ανήκουν σε κανέναν. 669 Αν και ο
Φώτιος φανερά μιλάει για το εφήμερο της ζωής, στην πραγματικότητα η έκταση που
δίνει σε αυτή την εναλλαγή των εξουσιών σε σχέση με την νουθεσία για ευεργεσίες
μάς κάνει να σκεφτούμε μήπως στο μυαλό του έχει όχι μόνο την εναλλαγή της
εξουσίας που προέρχεται από το θάνατο, αλλά και τις αλλαγές που είναι αποτέλεσμα
σφετερισμών. Άλλωστε η μακεδονική δυναστεία κατέλαβε το θρόνο με αυτόν
ακριβώς τον τρόπο, γεγονός που ήταν γνωστό σε όλους τους σύγχρονους του έργου
αναγνώστες.
Ομοίως, ο Φώτιος παρατηρεί ότι οι ιστορικές αφηγήσεις είναι γεμάτες από
παραδείγματα

μεταβολών

και

εναλλαγής

εξουσιών

που

αποδεικνύουν

το

ευμετάβλητο των πραγμάτων.670 Ο νουθετούμενός του θα πρέπει να αποδέχεται αυτές
τις μεταβολές με στωικότητα και να μην αγανακτεί με όσα του στέλνει ο Θεός. Δεν
θα πρέπει ούτε να επαίρεται στην ευτυχία ούτε να παίρνει πολύ βαριά τη δυστυχία.

εὐτυχίαις ἐπαίρου μήτε ἐν ταῖς δυσπραγίαις καταφέρου· ἀλλ’ ἔσο κατ’ ἄμφω σταθηρὸς καὶ
ἀμετάπτωτος, μόνῳ τῷ καλῴ σπουδάζων, τὰ δ’ ἄλλα προσανατιθεὶς τῷ θεῷ. ὅταν γὰρ εὐτυχῇς, τῇ
ἐλπίδι τῆς δυστυχίας ἐπαίρεσθαι οὐκ ὀφείλεις· μηδ’, ὁπόταν δυστυχῇς, τῇ ἐλπίδι τῆς εὐτυχίας
καταφέρεσθαι παρενεχθῇς· μικροψυχίας γὰρ τὸ τοιοῦτον καὶ ἀνάξιον βασιλικῆς ἀρετῆς. διότι τὸ
μέλλον ἀόρατον· μήτε οὖν στυγνάζων ποτὲ μήτε γελοιάζων αὐθαδῶς φωραθῇς· οὕτω γὰρ φρόνιμός τε
δόξεις καὶ τὰ ἐξ ἑκατέρου πάθη διαφύγοις· καὶ οἱ τὰ σὰ λογοπραγμονοῦντες οὐδεμίαν ἕξουσι λαβὴν
τοῦ μέμφεσθαι, τὰ προσπίπτοντα.
669

Ό. π., 41. 186-188. Πολλοὶ βασιλεῖς τὰ βασίλεια ταῦτα παρῴκησαν, ἀλλ’ ὀλίγοι, τὴν ἐπουράνιον

βασιλείαν κατῴκησαν. σπούδαζε οὖν, τέκνον ἠγαπημένον, μὴ μόνον ταύτην τὴν βασιλείαν
κατορθῶσαι διὰ τῆς τῶν τρόπων καλοκαγαθίας, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπουράνιον κληρονομῆσαι διὰ τῆς τῶν
ἀρετῶν ἀγαθοεργίας. σήμερον γάρ εἰσι τὰ βασίλεια σὰ καὶ αὔριον ἔσονται οὐ σά, μετὰ δὲ τὴν αὔριον
ἑτέρου, καὶ τὴν μετ’ ἐκείνην τοῦ μετ’ ἐκεῖνον, ὥστε οὐκ εἰσὶν οὐδέποτε οὐδενός. εἰ γὰρ καὶ πολλοὺς
ἀμείβουσι τοὺς δεσπότας, οὐδένα ἄρα τὸν γνήσιον ἔχουσι δεσπότην. ἐπεὶ οὖν μεταβῆναι χρὴ τῆς
ἐντεῦθεν ἐξουσίας, σπεύσωμεν ἀμείψασθαι δι’ ἀρετῆς τὴν ἐκεῖθεν βασιλείαν, ἥτις μόνη τὸ ἀθάνατον
κέκτηται καὶ ἀδιάδοχον· τὰ δέ ἄλλα πάντα ῥεῑ καὶ παρέρχεται.
670

Ό. π., 56. 216 τάς τε τοῦ βίου πολυτρόπους μεταβολὰς καὶ τῶν ἐν αὐτῷ πραγμάτων τὰς ἐναλλαγὰς

καὶ τοῦ κόσμου τὸ ἄστατον καὶ τὸ τῆς ἀρχῆς εὐμετάπτωτον
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Αντίθετα θα πρέπει να δέχεται με καρτερικότητα αυτά που ο Θεός οικονομεί για
αυτόν.671
Επειδή ακριβώς η τύχη είναι ευμετάβλητη, ο μονάρχης νουθετείται να
στρέψει την προσοχή του προς σταθερές αξίες και να καλλιεργήσει τις αρετές της
ψυχής του. Γιατί ο πλούτος χάνεται εύκολα και η δόξα περνάει, η εξουσία αλλάζει
χέρια και οι απολαύσεις δεν κρατούν για πολύ. Όμως η αρετή μπορεί να καταστήσει
κάποιον αξέχαστο και να κάνει τους υπηκόους του να θέλουν να τον μιμηθούν.672
Επιπλέον, το αβέβαιο του μέλλοντος του ανθρώπου θα πρέπει να κάνει τον
νουθετούμενο να μην χαίρεται για τη συντριβή των εχθρών του, ούτε να επαίρεται για
τις νίκες του. Ούτε βέβαια να περιγελάσει τη δυστυχία του άλλου και να επικροτήσει
το θάνατο άλλου ανθρώπου. Αντίθετα, όλα αυτά θα πρέπει να τα παρατηρεί και να
προσπαθεί να συνάγει συμπεράσματα από την έκβαση των ιστοριών τους.673
Βλέπουμε εδώ τον Φώτιο να αφιερώνει ένα αρκετά μεγάλο μέρος του έργου
του στο ζήτημα αυτό. Μάλιστα αναφέρεται με έμφαση στην ιδέα της καρτερικότητας
που θα πρέπει να επιδεικνύει ο άνθρωπος και στον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζει
671

Ό. π., 59. 224- 226. Μηδέποτε πρὸς θεὸν ἀγανακτήσῃς, τέκνον, ἐν οὐδενί· τοῦτο γὰρ πολλάκις

οἶδεν ἡ μικροψυχία γεννᾶν· ἀλλ’ εὐχαρίστως ἅπαντα δέχου τὰ περιπίπτοντα καὶ πᾶσιν ἕπου
ἀνενδοιάστως, οἷς ἂν θέλῃ ὁ θεὸς γίνεσθαι περὶ σέ· ἂν χαίρειν, χαῖρε· ἂν λυπεῖσθαι, λυποῦ· ἐὰν
εὐημερεῖν, εὐημέρει· ἂν πάλιν δυστυχεῖν, δυστύχει· πᾶσιν εἶκε, πᾶσιν ἀρέσκου· μόνης δὲ τῆς ἁμαρτίας
μακρύνου. ταύτην γάρ σε μόνην καταδέχεσθαι οὐ χρή. οὐδὲ γὰρ ἐκ θεοῦ, ἀλλ’ ἐξ ἀπροσεξίας
ἐπιγίνεσθαι εἴωθε. μήτε οὖν εὐτυχῶν ἐπαρθῇς μήτε δυστυχῶν ὑπεραλγήσῃς· εἰ μὲν γὰρ μακροθύμως
φέρων ἐπὶ πᾶσιν εὐχαριστήσεις τοῖς ἀνιαροῖς, τὸν τῆς ὑπομονῆς πάντως ἀπολήψῃ μισθόν. εἰ δὲ
σεαυτὸν τρύχων ἐναντιοῦσαι τῇ περὶ σὲ τοῦ θεοῦ οἰκονομίᾳ, καὶ ἄκων πάθοις τῇ προνοίᾳ φερόμενος
καὶ οὐδὲν μὲν προσωφελήσεις σαυτόν, μᾶλλον δὲ καὶ τὸν τῆς ὑπομονῆς προσαπολέσεις μισθόν.
672

Ό. π., 62. 230 Στέφανον βασιλείας τὴν ἀγαθὴν ὁρίζου συνείδησιν δι’ ἧς κοσμήσεις σεαυτὸν μᾶλλον

ἢ τοῖς μυρίοις ἄλλοις ἐν γῇ καλλωπίσμασιν. ὁ γὰρ πλοῦτος ἄπιστόν τι χρῆμα καὶ εὐόλισθον· ἡ δὲ δόξα
παρέρχεται· τὸ δέ κράτος μετέρχεται· αἱ ἡδοναὶ διαρρέουσι· μόνος δὲ ὁ ἀγαθὸς τρόπος εἰς αἰῶνας
συμπαρεκτείνεται καὶ ἀθάνατόν σε ποιήσει τῇ μνήμῃ. ἀλεξιφάρμακον ὥσπερ τὴν σὴν ἀρετὴν τοῖς μετὰ
σὲ χαριζόμενος καὶ πάντας ἐπαινέτας καὶ μιμητὰς τῆς σῆς πολιτείας ποιούμενος,
673

Ό. π., 65. 238- 240. Ἐπὶ νίκαις ὑπεναντίων μηδέποτε ἐπαρθῇς μηδὲ ἐπὶ πολεμίων συμφοραῖς

γαυρίαμα κτήσῃ· μηδὲ ἐπιχαρῇς ἐπὶ πτώσει ἐχθρῶν σου μηδὲ γελάσῃς δυστυχίαν ἑτέρου μηδ’
ἐπικροτήσῃς ἀπωλείᾳ ἀνθρώπου· κοινὴ γὰρ ἡ φύσις καὶ τὸ μέλλον ἀόρατον. ὅρα οὖν τοὺς πρὸ σοῦ καὶ
τότε μαθήσῃ τὰ μετὰ σέ. πολλὰ γὰρ οἶδεν ὁ βίος πράγματα ἀμείβειν καὶ τῶν παρελθόντων τὰ πάθη τοῖς
νῦν παροῦσιν ὑπάρχει διδασκαλία. μὴ οὖν μέγα ἐπαρθῇς φησίν, ἵνα μὴ μεῖζον καταπέσῃς· ἀλλὰ μηδὲ
τῶν κατορθουμένων σοι τροπαίων μηδὲν ὅλως ἴδιον λογίσῃ καὶ οὐδέποτε τῶν ἀπευκταίων πειραθήσῃ·
ἀλλ’ ἐπιδάκρυε μὲν ταῖς ἀλλοτρίαις συμφοραῖς, συμπάθει δὲ πάσχουσιν ἀνθρώποις, ἄνθρωπος ὢν καὶ
αὐτός·
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τις συμφορές. Είναι πολύ πιθανό αυτές οι αναφορές να έχουν μια συγκεκριμένη
αφετηρία, την κατάσταση μελαγχολίας στην οποία είχε περιέλθει ο Βασίλειος Α΄
μετά το θάνατο του πολυαγαπημένου του γιου Κωνσταντίνου, τον οποίο προόριζε για
διάδοχό του στον θρόνο.674
Επιστρέφοντας στον Κεκαυμένο θα παρατηρήσουμε ότι σε σχέση με τη
θεματική που αναλύει θα πρωτοτυπήσει για ακόμα μία φορά. Έτσι, βλέπουμε ότι ο
στρατιωτικός θα προτρέψει τον βασιλιά να αφήνει την πρωτεύουσά του και να
περιοδεύει στις επαρχίες.675
Γράφει, λοιπόν, ο Κεκαυμένος ότι γνωρίζει ότι η φύση των ανθρώπων αγαπά
την ανάπαυση και ότι γι’ αυτό έχει επικρατήσει η ανώφελη και βλαβερή συνήθεια ο
βασιλιάς να μην περιοδεύει στις επαρχίες του στην Ανατολή και τη Δύση, αλλά,
αντίθετα, να παραμένει στην Κωνσταντινούπολη, σαν αυτή να είναι κάποιου είδους
δεσμωτήριο. Ο Κεκαυμένος τονίζει την αντίφαση του πράγματος: αν κάποιος,
ισχυρίζεται, περιόριζε τον βασιλιά σε μία πόλη αυτός θα αγωνιούσε και θα
αδημονούσε γι’ αυτό που έπαθε, όμως τώρα αυτόν τον περιορισμό τον επιβάλει ο
ίδιος στον εαυτό του.676 Αν, λοιπόν, ο αυτοκράτορας απολέσει αυτή τη συνήθεια του
αυτοπεριορισμού, τότε θα μπορέσει να αποκτήσει γνώση για τη δύναμη κάθε
θέματος, κάστρου και περιοχής, για την κατάσταση που επικρατεί εκεί και θα ξέρει
από τι βλάπτεται και από τι ωφελείται. Έτσι θα μπορεί να προλάβει τις ανταρσίες και
τις στάσεις ενάντια στους διοικητές και όσα βρίσκονται κάτω από την εξουσία του θα
είναι ειρηνικά.677

674

Ό. π., σελ. 225- 227, υποσημ. 67.

675

Εδώ θα αναφερθούμε στο στρατιωτικό σκέλος μόνο αυτής της προτροπής. Σε ό,τι έχει να κάνει με

τη διοίκηση αναφερθήκαμε στο κεφάλαιο για τη Δικαιοσύνη.
676

Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 88.

273, Οἶδα, κράτιστε, ὅτι ἡ φύσις τῶν ἀνθρώπων τὴν ἀνάπαυσιν ἐφίεται, παρέδραμε δὲ τύπoς
ἀνωφελής, μᾶλλον δὲ βλαβερός, τὸ μὴ ἐξέρχεσθαι βασιλέα εἰς τὰς ὑπ' αὐτὸν xώρας, ἀνατολῶν τε φημὶ
καὶ δύσεως, ἀλλ' ὡς ἐν δεσμωτηρίῳ τινὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει εἶναι. Καὶ πάντως εἰ περιώρισέ σε τις
ἐν μιᾷ πόλει, ἀγωνιᾶν εἶχες καὶ ἀδημονεῖν τοῦτο παθών· ὅτι δὲ σεαυτῷ σὺ τοῦτο πεποίηκας, τί δὲ καὶ
λέγειν;
677

Ό .π., 88. 275, Γνώσῃ δὲ καὶ σὺ δύναµιν ἑκάστου θέµατος καὶ κάστρου καὶ χώρας, καὶ πῶς

διάκειται καὶ εἰς τί βλάπτεται καὶ εἰς τί ὠφελεῖται, καὶ οὐδὲ ἀνταρσία γενήσεται οὔτε ἐπαναστάσονται
τοῖς πράττουσιν, ἀλλ’ ἐν εἰρηνικῇ καταστάσει ἔσονται τὰ ὑπὸ σε.
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Ο στρατιωτικός διατείνεται, ακόμα, ότι γνωρίζει ότι όσοι βρίσκονται στην
υπηρεσία του βασιλιά θα τον συμβουλεύσουν αντίθετα με αυτόν, δήθεν για να μην
κοπιάσει, αλλά και ισχυριζόμενοι ότι δεν είναι καλό να περιοδεύσει στις περιοχές και
στα θέματα αυτά μαζί με τη συνοδεία του επειδή θα επιβαρύνει τις περιοχές αυτές.
Του εισηγούνται ακόμα ότι αν απομακρυνθεί από την Κωνσταντινούπολη άλλος θα
βασιλεύσει στη θέση του. Όμως αυτός που θα αφήσει στο παλάτι για να φροντίζει τα
πράγματα και να διοικεί τα των Ρωμαίων και των άλλων εθνών, θα είναι δραστήριος
και ικανός και θα πράττει ό,τι χρειάζεται.678
Για να ενισχύσει περεταίρω τη θέση του καταφεύγει στο ιστορικό παράδειγμα
και θυμίζει ότι οι αυτοκράτορες και οι αύγουστοι των Ρωμαίων που κυβέρνησαν τη
Ρώμη αλλά και την Κωνσταντινούπολη, είχαν την ίδια στάση που εισηγείται ο
Κεκαυμένος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο γιος του ο Κωνστάντιος, ο Ιουλιανός, ο
Ιοβιανός και ο Θεοδόσιος έμεναν για λίγο στην Κωνσταντινούπολη και περιόδευαν
πότε στην Ανατολή και πότε στη Δύση. Ειρήνευαν, λοιπόν, τότε όλες οι περιοχές και
όλη η Ευρώπη και η Λιβύη (εννοεί την βόρεια Αφρική), και το σημαντικότερο μέρος
της Ασίας έως την Ευφρατησία και τις χώρες των Αδιαβηνών, και η Αρμενία και η
Συρία, η Φοινίκη, η Αίγυπτος και η μεγάλη και θρυλική Βαβυλώνα, που ήταν
περιοχές υποταγμένες στους Ρωμαίους. Από τότε που επικράτησε, όμως, η
μεγαλύτερη βλακεία στους ανθρώπους, που ενέσκηψε σαν νόσος, τίποτα καλό δεν
συνέβη στη βασιλεία των Ρωμαίων.679
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ἀγαθόν ἐστιν, ἀλλὰ θλίψεις τὰς χώρας καὶ τὰ θέµατα διερχόµενος ἐν αὐτοῖς µετὰ λαοῦ καὶ δορυφορίας
βασιλικῆς.
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Ῥωµαίων, πάντως ἐνεργὴς καὶ ἱκανὸς ὢν ἐγρηγορέναι µέλλει καὶ τὰ ἁρµόζοντα ποιεῖν.
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εἶχον, οὐ µόνον οἱ ἐν Ῥώµῃ κρατήσαντες, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐν τῷ Βυζαντίῳ, Κωνσταντῖνός τε ὁ µέγας καὶ ὁ
υἱὸς αὐτοῦ Κωνστάντιος, Ἰουλιανός, Ἰουβιανός καὶ Θεοδόσιος· καὶ ποτὲ μὲν εἰς ἑῴαν ποτὲ δὲ εἰς
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Βαβυλὼν ὑπόφοροι ἦσαν Ῥωµαίοις· ἀφ’ οὗ δὲ ἡ µεγίστη βλακεία τοῖς ἀνθρώποις ἐπεγένετο, µᾶλλον
δὲ ὥσπερ τις νόσος ἐνέσκηψεν, οὐδὲν ἀγαθὸν τῇ βασιλείᾳ τῶν 'Ῥωµαίων ἐγεγόνει.
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Θα ξεκινήσουμε τον σχολιασμό μας από το τέλος για να εξετάσουμε πρώτα τα
ιστορικά παραδείγματα τα οποία φέρνει ο Κεκαυμένος, και τα οποία ειρήσθω εν
παρόδω, δεν δείχνουν άνθρωπο με τόσο μεγάλη ένδεια παιδείας όση κάποιοι
ιστορικοί ισχυρίζονται. Αναφέρεται, λοιπόν, ο Κεκαυμένος σε αυτοκράτορες της
Πρώιμης Βυζαντινής περιόδου οι οποίοι μόνο περιστασιακά διέμεναν στην
Κωνσταντινούπολη. Στις πληροφορίες του ο στρατιωτικός είναι σε γενικές γραμμές
ακριβής.680
Ο Μέγας Κωνσταντίνος από το 330, οπότε και ιδρύθηκε η Βασιλεύουσα, και
ύστερα διέμεινε κυρίως σε αυτήν και την εγκατέλειψε μόνο για μικρά χρονικά
διαστήματα. Το ίδιο δεν μπορεί, όμως, να ειπωθεί για τον Κωνστάντιο Β΄. Μπορούμε
να διακρίνουμε στη βασιλεία του Κωνστάντιου δύο φάσεις σχετικά με τη
εγκατάστασή του στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την πρώτη απέφυγε την εκεί
διαμονή του, με πρόθεση να τιμωρήσει την πόλη για την εξέγερση του 342. Η
δεύτερη περίοδος, οπότε και η συνήθεια του μεταβλήθηκε, από το 359 έως το 360,
είναι σύντομη, έχει όμως ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη των θεσμών της
πρωτεύουσας. Ο Ιουλιανός φαίνεται περισσότερο συνδεδεμένος με την Αντιόχεια
παρά με την Κωνσταντινούπολη και στη Βασιλεύουσα θα μείνει μόνο για ένα
σύντομο χρονικό διάστημα περίπου έξι μηνών. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τον
Ιοβιανό που φαίνεται να προτιμά επίσης την Αντιόχεια. Ο Θεοδόσιος παρέμεινε πολύ
περισσότερο στην Κωνσταντινούπολη, από το 380 μέχρι το 387 και από το 391 ως το
394, χωρίς ωστόσο να αποτελέσει ούτε για αυτόν η πόλη μόνιμη κατοικία.681
Όσον αφορά στα αντεπιχειρήματα που προσπαθούν να πείσουν τον
αυτοκράτορα να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη, έχουν και αυτά τη σημασία
τους. Πραγματικά, το αντεπιχείρημα στις ιδέες του Κεκαυμένου έχει βάση, αφού η
έλευση κρατικών αξιωματούχων στην επαρχία σήμαινε πράγματι μεγάλη επιβάρυνση
για τους ντόπιους πληθυσμούς που ήταν υποχρεωμένοι να τους παράσχουν
φιλοξενία,682 πόσο μάλλον η παρουσία του αυτοκράτορα με ολόκληρο το επιτελείο
του.
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Η άποψη ότι η απομάκρυνση από τη Βασιλεύουσα μπορεί να ισοδυναμεί και
με απώλεια του θρόνου έχει επίσης τη σημασία της και μπορεί να συνδυαστεί με την
ιδέα που αναφέρει αλλού ο Κεκαυμένος ότι «όποιος κατέχει την Κωνσταντινούπολη
έχει και το κράτος». Η περίοδος στην οποία εντάσσεται το έργο είναι τεταμένη
πολιτικά. Η πτώση του Μιχαήλ Ε΄, την οποία αναφέρει στον νουθετητικό του λόγο ο
συγγραφέας, αλλά και οι εσωτερικές έριδες που κατέτρωγαν την Αυτοκρατορία και οι
μηχανορραφίες των ανθρώπων του παλατιού φαίνεται ότι υποχρέωναν τον
αυτοκράτορα να κρατάει μια πολύ προσεκτική στάση.683
Την παράκληση να μην παραμελείται η επαρχία για χάρη της πρωτεύουσας τη
συναντάμε για άλλη μία, μοναδική, φορά σε βασιλικό ανδριάντα, στον Συνέσιο.684
Θα πρέπει ωστόσο να πούμε ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μία μοναδική
περίπτωση, αφού ο Συνέσιος εκφώνησε τον λόγο του αυτό ενώπιον του αυτοκράτορα
στην Κωνσταντινούπολη ως μέλος αποστολής των κατοίκων της Κυρηναϊκής που
ζητούσαν φορολογικές ελαφρύνσεις.685
Συνοψίζοντας, λοιπόν, θα λέγαμε ότι στα «Κεφάλαια Παραινετικά» ο
αυτοκράτορας εμφανίζεται περισσότερο ως ειρηνοποιός και λιγότερο ως πολεμιστής,

Ryden L., The Life of St. Philaretos the Merciful Written by His Grandson Niketas, Ουψάλα 2002, στ.
377-424.
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ενώ και η εξέταση του ζητήματος που μας απασχολεί εδώ περνάει σε δεύτερη θέση
σε σχέση με άλλες πτυχές της αυτοκρατορικής ιδεολογίας.686
Ο D. Obolensky θεωρεί ότι τα ρητορικά κείμενα του Θεοφύλακτου
αποκαλύπτουν τις συντηρητικές αντιλήψεις του συγγραφέα τους, αφού ο
αρχιεπίσκοπος ακολουθεί τις συμβάσεις των παλαιότερων συγγραφέων του είδους.687
Ωστόσο ο A. Kazhdan αντέκρουσε αυτούς τους ισχυρισμούς. Υποστήριξε, ορθά, ότι
η στρατιωτική επιδεξιότητα για τον Θεοφύλακτο είναι βασική αρετή για έναν
αυτοκράτορα και προσέθεσε ότι οι απόψεις του χωρίς αμφιβολία αντανακλούν τις
γενικότερες αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη βυζαντινή κοινωνία την περίοδο που
γράφει, με τη στρατιωτικοποίηση της αυτοκρατορίας εκ μέρους των Κομνηνών.688
Ο Κεκαυμένος είναι αυτός που ανάμεσα στους συγγραφείς των κατόπτρων
ηγεμόνος που θα ασχοληθεί τόσο εξονυχιστικά με τα στρατιωτικά ζητήματα. Η
έμφασή του στα θέματα αυτά έχει ως αφετηρία τόσο την θέση του ίδιου, ο οποίος
προέρχεται από τον κόσμο των στρατιωτικών και έχει πάρει μέρος σε πολέμους και
συμμερίζεται τις απόψεις της τάξης του, έχει, όμως, να κάνει και με την ιδιαίτερη
ιστορική συγκυρία με τους επικίνδυνους εξωτερικούς εχθρούς για την αυτοκρατορία
που επιβάλλουν τη διατήρηση ενός όσο το δυνατόν μεγαλύτερου και πιο αξιόμαχου
στρατεύματος.
Η Τριαντάρη- Μαρά διάβασε πίσω από αυτές τις γραμμές μια έμφαση από την
πλευρά του Κεκαυμένου σε ζητήματα που αφορούν τη συμπεριφορά και τις
υποχρεώσεις του αυτοκράτορα σε σχέση με τους στρατιώτες, έμφαση την οποία
αντιπαραβάλλει με την έλλειψη παρότρυνσης προς τον βασιλιά, ώστε εκείνος να
βρίσκεται σε πολεμική ετοιμότητα, αφού ο στρατιωτικός θεωρεί κάτι τέτοιο
δεδομένο689 Ωστόσο, κατά τη γνώμη μας, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκύπτει από
το κείμενο. Ο Κεκαυμένος, αντίθετα, με κάθε ευκαιρία προτρέπει τον αυτοκράτορα
να είναι προσεκτικός και έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να ανακύψει.
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Ομοίως, η ίδια μελετητής, περιγράφει ως «εξωπραγματική εικόνα» αυτή που
σκιαγραφεί ο Κεκαυμένος, ισχυριζόμενος ότι ο αυτοκράτορας πρέπει να επιμελείται
το στράτευμά του και να άρχει ορθά,690 διατύπωση που μας φαίνεται κάπως
υπερβολική.
Τέλος, οι A. Kazhdan και G. Constable επισήμαναν ότι παρόλο που η έννοια
του ευγενούς ιππότη έχει ήδη εισαχθεί στη βυζαντινή σκέψη μετά τον Νικηφόρο
Φωκά, ωστόσο ο Κεκαυμένος επιλέγει να εξάρει περισσότερο παραδοσιακές πτυχές
της αυτοκρατορικής ιδεολογίας παραλείποντας να αναφερθεί στη δόξα του
αυτοκράτορα που απορρέει από τις νίκες του στο πεδίο της μάχης.691 Αυτό συμβαίνει
παρά τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στις σχετικές αντιλήψεις τον 11ο αιώνα
και τις οποίες συναντάμε, για παράδειγμα, στο έργο του Μιχαήλ Ατταλειάτη,692 αλλά
και στον Θεοφύλακτο Αχρίδος, αν και όχι με τόσο μεγάλη έμφαση στο κάτοπτρο
ηγεμόνος του τελευταίου, που εξετάσαμε. Πάντως στην «Παιδεία βασιλική» οι
στρατιωτικές ικανότητες είναι προτεραιότητα για τον εγκωμιαστή. Ο Κωνσταντίνος
εμφανίζεται να έχει ευχέρεια στην ιππασία, τη ρίψη ακοντίου και την τοξοβολία από
άλογο και να εξασκείται για τα πολεμικά του καθήκοντα τρέχοντας και
κυνηγώντας.693
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12. Πολιτειακές αναζητήσεις
Αν και το πολίτευμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν η απόλυτη
μοναρχία, υπήρχαν θεσμοί και ομάδες, όπως η σύγκλητος, η Εκκλησία, ο στρατός, οι
δήμοι, οι αυλικοί, η αριστοκρατία και τα πλήθη της Κωνσταντινούπολης, που έπαιζαν
τον δικό τους ρόλο στη χάραξη της αυτοκρατορικής πολιτικής.694
Από τα κάτοπτρα ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου, δύο είναι αυτά
στα οποία γίνεται λόγος στο θέμα του πολιτεύματος.
Ο Φώτιος είναι ο πρώτος χρονολογικά συγγραφέας της περιόδου που
ασχολείται με το θέμα. Οι αναφορές του ωστόσο βρίσκονται όλες στην επιστολή του
προς τον Βόρι- Μιχάλη. Αντίθετα στο έργο του «Κεφάλαια Παραινετικά» δεν
ασχολήθηκε καθόλου με το ζήτημα αυτό.
Σε όλες τις αναφορές του ο Φώτιος είτε αναφέρεται στην ολιγαρχία,
αντιδιαστέλλοντάς την με την τυραννίδα, είτε αναφέρεται στους τυράννους για να
καταδικάσει κάποια ιδιότητα του τρόπου διακυβέρνησής τους.
Πρώτα απ’ όλα θα αναφερθεί, λοιπόν, στον τρόπο με τον οποίο ο βασιλιάς και
ο τύραννος αποδίδουν τη δικαιοσύνη.695 Ο βασιλιάς, υποστηρίζει, φροντίζει ώστε να
υπάρχει ευνομία στο κράτος και κατά την επιβολή των ποινών στους αδικούντες είναι
φιλάνθρωπος, αντίθετα με ό,τι πράττει ο τύραννος.696 Επιπλέον, ο βασιλιάς κυβερνάει
έχοντας την εύνοια των υπηκόων του, αντί να τους προκαλεί τον φόβο, και έχει ως
μέριμνα την ευημερία του λαού του.697
694

Περισσότερα για το βυζαντινό πολίτευμα στο Χριστοφιλοπούλου Αι., Εκλογή, Αναγόρευσις και

Στέψις του Βυζαντινού Αυτοκράτορος, [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 22, αρ. 2], Γραφείον
Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 1956.
695

Το απόσπασμα αυτό αναλύεται και στο κεφάλαιο το σχετικό με τη Δικαιοσύνη.
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Laourdas B., Westerink L.G., Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia,

vols. 1-6. Λειψία 1983- 1988, 1. 766- 774, Οὕτω δὲ σεαυτὸν φιλίᾳ περιφράξας, ἔσο τοῖς μὲν εἰς
ἑτέρους καὶ εἰς τὰ κοινὰ πλημμελοῦσιν ἀπαραίτητος, τοῖς δὲ εἰς σὲ ἁμαρτάνουσιν συμπαθέστατος. διὰ
μὲν γὰρ ἐκείνου εὐνομία ἔσται τῇ πολιτείᾳ καὶ ἡ σὴ περὶ τοὺς ἀρχομένους ἐπίδηλος σπουδὴ καὶ
κηδεμονία· διὰ δὲ τούτου τὸ φιλάνθρωπον τῆς γνώμης καὶ ὁ βασίλειος ὡς ἀληθῶς ἀνακηρύττεται
τρόπος. οἱ μὲν γὰρ τύραννοι τὰ κοινὰ τῶν ἀδικημάτων καὶ τὰ εἰς ἀλλήλους πολλάκις ὑπερορῶσιν,
πικρῶς δὲ τὰ εἰς ἑαυτοὺς ἐξετάζουσιν· βασιλέως δε ἐστι καὶ ἀρχῆς ἐννομωτάτης ἔργον τὰ μὲν εἰς
ἑαυτὸν φιλανθρώπως φέρειν, τὰ δὲ εἰς κοινὰ καὶ εἰς ἀλλήλους δικαίως διευθετεῖν καὶ διεξάγειν.
697

Ό .π., 1. 786- 791, Ἄρχε τοίνυν τῶν ὑπηκόων μὴ πεποιθὼς τυραννίδι, ἀλλὰ τῇ τῶν ἀρχομένων

εὐνοίᾳ· εὔνοια γὰρ μεῖζον ἀρχῆς βάθρον καὶ ἀσφαλέστερον ἢ φόβος. τοῦτο δὲ ἀρετῶν τε κτῆσις ποιεῖ

189

Ο τύραννος, ακόμα, επιχειρεί να διαιρέσει τους υπηκόους του, γνωρίζοντας
ότι όταν υπάρχει διχόνοια ανάμεσά τους αυτός μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα.
Αντίθετα, η βάση της εξουσίας του βασιλιά εδράζεται στην ομόνοια του λαού του, ο
οποίος την εχθρότητα των υπηκόων του την στρέφει ενάντια στους αντιπάλους της
αυτοκρατορίας.698
Θα πρέπει, ασφαλώς, να μας απασχολήσει το ζήτημα γιατί ο Φώτιος επιλέγει
να αντιπαραβάλλει στην επιστολή του προς τον Βόρι- Μιχαήλ την βασιλεία με την
τυραννίδα, ενώ στο κάτοπτρο ηγεμόνος που συνέγραψε προς τον Λέοντα ΣΤ΄ δεν
γράφει ούτε μία σχετική λέξη. Η εξήγηση κατά τη γνώμη μας βρίσκεται στο γεγονός
ότι η μεταστροφή του Βόρι- Μιχαήλ στον χριστιανισμό δεν υπήρξε μόνο μια
θρησκευτική πράξη, αφού τα αποτελέσματά της επεκτείνονται επίσης στον πολιτικό
και τον πολιτιστικό τομέα. Η βάφτιση του Βούλγαρου ηγεμόνα ισοδυναμεί, ή
τουλάχιστον ο Φώτιος επιθυμεί να ισοδυναμεί, με την εισδοχή του ηγεμόνα και του
λαού του στο πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον του Βυζαντίου. Ο Φώτιος λοιπόν
επιχειρεί εδώ να γαλουχήσει τον νεοφώτιστο με μια αυτοκρατορική ιδεολογία που
είναι ήδη τόσο καλά εδραιωμένη στο Βυζάντιο, ώστε να μην χρειάζεται να γίνει για
αυτήν λόγος, στην Βουλγαρία όμως αποτελεί το επίδικο την δεδομένη στιγμή.
Ο δεύτερος συγγραφέας ο οποίος θα αναφερθεί στο θέμα του πολιτεύματος
είναι ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, ο οποίος αφιερώνει ένα αρκετά μεγάλο τμήμα του
έργου του στην ανάλυση του ζητήματος αυτού.
Ο Θεοφύλακτος, λοιπόν, προχωράει σε μια μακροσκελή ανάλυση των τύπων
των πολιτευμάτων, η οποία θυμίζει έντονα την αρχαία ελληνική γραμματεία, και πιο
συγκεκριμένα τις αναζητήσεις του Πλάτωνα στην «Πολιτεία»699 και του Αριστοτέλη
καὶ οἱ περὶ τὸ ὑπήκοον πόνοι καὶ φροντίδες. οὕτω δὲ αὐτός τε ὡς ἀληθῶς βασιλικῶς καὶ ἡδέως βιώσεις
κἀκείνοις ἐλευθέραν ἐπιβουλῆς καὶ συμφορῶν ἀλογίστων τὴν πολιτείαν συντηρήσας ἀείμνηστον
σαυτοῦ κλέος τὸν ἅπαντα χρόνον καταλείψεις.
698

Ό .π., 886- 891, Τὰς πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀρχομένων ἔρεις εἰς τοὺς πολεμίους τρέπων ἐν τοῖς ὑπὲρ

τῆς πατρίδος ἀγῶσιν μετατίθει. τυράννων μὲν γὰρ στασιάζειν τὰ πλήθη, ἐν γὰρ τῇ κοινῇ φθορᾷ καὶ
διχοστασίᾳ ἡ τυραννὶς τὴν ἀσφάλειαν ἔχει· ἄρχοντος δὲ καὶ βασιλέως ἀστασίαστον συντηρεῖν τὴν
ὁμόνοιαν τῶν ὑπηκόων, ἐν γὰρ τῇ τῶν ἀρχομένων σωτηρίᾳ τὸ βάθρον αὐτοῖς πέπηγεν τῆς ἐξουσίας.
699

Burnet J., Platonis opera, vol. 4. Οξφόρδη 1968, 545b3- 545c5, Ἆρ’ οὖν, ὥσπερ ἠρξάμεθα ἐν ταῖς

πολιτείαις πρότερον σκοπεῖν τὰ ἤθη ἢ ἐν τοῖς ἰδιώταις, ὡς ἐναργέστερον ὄν, καὶ νῦν οὕτω πρῶτον μὲν
τὴν φιλότιμον σκεπτέον πολιτείαν - ὄνομα γὰρ οὐκ ἔχω λεγόμενον ἄλλο· ἢ τιμοκρατίαν ἢ τιμαρχίαν
αὐτὴν κλητέον- πρὸς δὲ ταύτην τὸν τοιοῦτον ἄνδρα σκεψόμεθα, ἔπειτα ὀλιγαρχίαν καὶ ἄνδρα
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στο έργο του «Πολιτικά»,700 σχετικά με τον προσφορότερο τρόπο διακυβέρνησης
μιας πολιτείας.
Ο βυζαντινός διανοητής εκκινεί από την ανάλυση της μοναρχίας ή βασιλείας,
η οποία μας λέει ότι εδράζεται στον λαό, όπως φανερώνει και η ετυμολογία της
λέξης.701 Συνεχίζει με την αριστοκρατία στην οποία την εξουσία μάς πληροφορεί ότι
την κατέχουν οι άρχοντες και καταλήγει στη δημοκρατία στην οποία καλείται όλος ο
λαός να πάρει μέρος στη διακυβέρνηση.
Όταν αυτοί οι τρεις τύποι πολιτεύματος δεν λειτουργούν σωστά, τότε
προκύπτουν από τη μεν βασιλεία η τυραννίδα, από τη δε αριστοκρατία η ολιγαρχία,
στην οποία οι πλούσιοι χρησιμοποιώντας τη βία και υποκρινόμενοι τους άριστους
αναλαμβάνουν την διακυβέρνηση. Τη δημοκρατία αντιστρατεύεται η οχλοκρατία,
στην οποία το άνομο και άτακτο πλήθος επικρατεί.702 Ο Θεοφύλακτος περιορίζεται
σε αυτές τις παρατηρήσεις όσον αφορά στην παρουσίαση των υπόλοιπων
πολιτευμάτων, εξετάζει, όμως, ενδελεχέστερα την βασιλεία και την τυραννίδα.

ὀλιγαρχικόν, αὖθις δὲ εἰς δημοκρατίαν ἀποβλέψαντες θεασόμεθα ἄνδρα δημοκρατικόν, τὸ δὲ τέταρτον
εἰς τυραννουμένην πόλιν ἐλθόντες καὶ ἰδόντες, πάλιν εἰς τυραννικὴν ψυχὴν βλέποντες, πειρασόμεθα
περὶ ὧν προυθέμεθα ἱκανοὶ κριταὶ γενέσθαι;
700

Ross W.D., Aristotelis politica. Οξφόρδη 1964, 1289a 26- 30, Ἐπεὶ δ’ ἐν τῇ πρώτῃ μεθόδῳ περὶ τῶν

πολιτειῶν διειλόμεθα τρεῖς μὲν τὰς ὀρθὰς πολιτείας, βασιλείαν ἀριστοκρατίαν πολιτείαν, τρεῖς δὲ τὰς
τούτων παρεκβάσεις, τυραννίδα μὲν βασιλείας ὀλιγαρχίαν δὲ ἀριστοκρατίας δημοκρατίαν δὲ πολιτείας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση του Μιχαήλ Εφέσιου πάνω στους τύπους πολιτευμάτων, όπως
αυτοί παρουσιάζονται από τον Αριστοτέλη, αφού μας παρουσιάζουν μια «βυζαντινή ματιά» πάνω στην
αρχαία ελληνική σκέψη. Βλ. σχετικά Τριαντάρη- Μαρά Σ., Οι Πολιτικές Απόψεις των Βυζαντινών
Διανοητών από το Δέκατο ως το Δέκατο Τρίτο αιώνα μ.Χ., Αθήνα 2002, σελ. 60.
701

Πρόκειται φυσικά για παρετυμολογία, ιδιαίτερα διαδεδομένη όμως στο Βυζάντιο, αφού

εξυπηρετούσε άψογα τους σκοπούς όσων κατά καιρούς κατέφευγαν σε αυτήν.
702

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 195.8- 20, Ἀλλὰ γὰρ δεῦρο καὶ μάνθανε βασιλείας τύπον
ὡς οἷόν τε συντομώτατον. Τρεῖς εἰσι πολιτειῶν καταστάσεις καθολικωτέραι, ὧν ἣ μὲν μοναρχία καὶ
ἔννομος καὶ βασιλεία καλεῖται, βάσις οὖσα λαοῦ καὶ στήριγμα κατὰ τὸ ἔτυμον τοῦ ὀνόματος· ἣ δ’ ἐκ
πολλῶν μὲν ἀρχόντων, ἐννομωτάτων δὲ καὶ τούτων, συντέθειται· ἀριστοκρατία ταύτῃ τὸ ὄνομα· ἣ δέ
τις τοῦ δήμου παντὸς συνδρομὴ πρὸς τὴν τῶν τῆς πολιτείας διοίκησιν, ἣν δημοκρατίαν ὠνόμασαν.
Ἀντικάθηνται δὲ ταύταις ἑτέραι τρεῖς τῆς ἀξίας ἐκβιαζόμεναι· καὶ τὴν μὲν βασιλείαν τυραννὶς
ἐνεδρεύει· τὴν δ’ ἀριστοκρατίαν ὀλιγοκρατία τοξεύει, ὅταν πλούσιοί τινες καὶ βίαιοι τοὺς ἀρίστους
ὑποκρινόμενοι ἄρχωσι· δημοκρατίαν δὲ ἡ ὀχλοκρατία ὁρᾷ ἀντιπρόσωπος, συγκεχυμένου τοῦ πλήθους
συνέλευσις ἄνομός τε καὶ παντάπασιν ἄτακτος. Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων οὐδ’ ὁτιοῦν διαλέξομαι·
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Ο τύραννος, λοιπόν, γράφει, δεν αποκτά τα χαλινάρια της εξουσίας
στηριζόμενος στη θέληση των πολιτών αλλά την υφαρπάζει με βίαιο τρόπο, βάφοντας
τα χέρια του με αίμα από την πρώτη κιόλας στιγμή. Αλλά και όταν εισέλθει στα
ανάκτορα ασχολείται με τις σωματικές ηδονές, βυθίζει τους υπηκόους του στη θλίψη,
δεν αναγνωρίζει κανέναν ως φίλο, κάνοντας όλους τους ανθρώπους εχθρούς του, και
αγωνιά πάντοτε μήπως εμφανιστεί κάποιος πονηρότερος από τον ίδιο και καταλάβει
την αρχή. Για τον λόγο αυτό φροντίζει πάντοτε τους ισχυρότερους να τους περιορίζει
και σκέφτεται τρόπους για να καταστήσει όλους τους υπηκόους του φτωχούς, ώστε
αυτοί να μην έχουν χρόνο για να συνειδητοποιούν την κατάσταση που επικρατεί. Οι
νόμοι του ακολουθούν τα μονοπάτια της φιλοχρηματίας και της ακόλαστης ψυχής
του. Αντί να φροντίζει για το στράτευμα, μεριμνά για τη σωματοφυλακή του.703
Η περιγραφή της βίαιης υφαρπαγής του θρόνου με τη βοήθεια του στρατού,
έχει ως αφόρμηση πιθανά την περίπτωση του Ισαάκιου Κομνηνού και προσπαθεί να
βάλει κανόνες σε μια περίοδο όπου όλο και συχνότερα στρατιωτικά κινήματα
ανακηρύσσουν τους αρχηγούς τους αυτοκράτορες. Στη διάρκεια μιας τέτοιας στάσης,
και ενώ ο Μιχαήλ Ψελλός είχε σταλεί από τον Μιχαήλ Δ΄ για διαπραγματεύσεις, ο
στρατός τον πληροφόρησε ότι η αυτοκρατορική εξουσία είχε περάσει πλέον στον
Ισαάκιο. Ο Ψελλός ανταπάντησε ότι παρά τη στρατιωτική ήττα που υπέστη ο
Μιχαήλ, ο Ισαάκιος ήταν ένας τύραννος και όχι βασιλιάς, επειδή δεν είχε
ανακηρυχτεί ακόμα στο αξίωμα από τη σύγκλητο και τον λαό, δεν είχε κάτσει στον

703

Ό. π., 195.20- 197.17, τυραννίδος δὲ καὶ βασιλείας ἄκουε τὰ γνωρίσματα. Πρῶτον μὲν οὖν ὁ

τύραννος ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἐκβιάζεται· οὐ γὰρ ὑπὸ τῶν πολιτῶν τὰ χαλινὰ τῆς ἀρχῆς ἐκδέχεται, ἀλλ’
αὐτὸς ἁρπάζει ταῦτα σφαγαῖς τε καὶ αἵμασι. Τοιαῦτα μὲν αὐτῷ τὰ προοίμια καὶ οὕτως ἐξ ἀρχῆς τοῖς
αἵμασι περιρραίνεται· ἐπὰν δὲ εἰσέλθῃ πρὸς τὰ ἀνάκτορα, ποίας τὰς τελετὰς ἐκτελεῖ; Πάσας μὲν
ἡδονὰς πρεσβεύει τοῦ σώματος, πάσας δὲ λύπας τοῖς ὑπηκόοις ἐπιτεχνάζεται, οὐδενὶ πιστεύων, οὐδένα
φίλον ἔχων, πάντας ἐχθροὺς καὶ ποιούμενος καὶ ἡγούμενος, τοὺς μὲν ἀγαθοὺς ὅτι νομίζει τούτοις
μισεῖσθαι, ἀγαθοὶ γὰρ ὄντως μισήσουσι τὸν ἀνόμοιον, τοὺς δὲ πονηροὺς δ’ αὐτὸ τοῦτο πάντως ὅτι
πονηροὶ καὶ τῶν αὐτῶν ἐφιέμενοι· ἀγωνιᾷ γὰρ μή τις αὐτοῦ πονηρότερος τῇ ἀρχῇ
ἐπιθήσοιτο. Ἀεὶ τοίνυν κόπτει τῶν ἀσταχύων τοὺς προὔχοντας καὶ πάντας ἀπεργάζεται πένητας καὶ
πάντας ἀναγκάζει πενθεῖν καὶ κόπτεσθαι, ἵνα μὴ τρυφῶντες, φησί, σχολάζοιεν καὶ σχολάζοντες
περιεργάζονται καὶ περιεργαζόμενοι φρονοῖεν νεώτερα. Νόμους τε μεταπεττεύει καὶ μετατίθησιν ἢ τῷ
φιλοχρημάτῳ τῆς ψυχῆς ἢ τῷ ἀκολάστῳ, πάντως δὲ πάθει τινὶ χαριζόμενος. Καὶ στρατιωτικὸν μὲν οὔτε
τρέφειν οἶδεν ὑπὲρ τῆς πολιτείας οὔτε συνίστησι· δορυφόρους δὲ περὶ αὐτὸν συναγαγὼν τοῦ σώματος
φύλακας, τούτους σιτίζει καὶ πιαίνει, κατὰ τῆς πολιτείας τρέφων τοὺς σύμπαντας, καὶ πᾶσαν αὐτοῖς
ἐφιεὶς τὴν ἡνίαν, σφάττειν, ἐξουθενεῖν, ἀτεκνοῦν τῇ αὐτῶν ῥομφαίᾳ διακελεύεται.
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θρόνο του παλατιού και δεν είχε στεφθεί από τον πατριάρχη, θέτοντας ουσιαστικά
έναν κανόνα που ξεχώριζε τον βασιλιά από τον τύραννο. Φυσικά το σχήμα αυτό δεν
θα μπορούσαν παρά να είναι μόνο θεωρητικό. Η ισχύς είχε περάσει πια στα χέρια του
Ισαάκιου και αυτό σήμαινε ότι σύντομα θα αναγνωριζόταν ως αυτοκράτορας από
όλους.704
Στην τυραννίδα, συνεχίζει ο Θεοφύλακτος, ο γεωργός θερίζει δάκρυα και
λύπη αντί για καρπούς και δεινοπαθεί.705 Παρομοίως, όσοι ασχολούνται με τη
θάλασσα εύχονται ο δυνατός αέρας να τους είχε καταποντίσει για να γλιτώσουν από
την μορφή αυτή της διακυβέρνησης.706 Αλλά και τα επώνυμα μέλη της κοινωνίας
υπόκεινται σε πάσης φύσεως συμφορές, όπως δημεύσεις περιουσιών, αρπαγή των
θυγατέρων και των γυναικών τους και ανελευθερία λόγου.707
Συνεχίζοντας, ο Θεοφύλακτος υποστηρίζει ότι ακόμα και ο τύραννος δεν
μπορεί να είναι ευτυχισμένος με τις συνθήκες που επικρατούν, επειδή δεν δύναται να
ησυχάσει ποτέ, αφού και τη γυναίκα του υποπτεύεται μήπως τον δολοφονήσει στον
ύπνο του, αλλά και τους φίλους του. Ακόμα και το φαγητό, το οποίο χαρίζει
ευχαρίστηση στους υπόλοιπους ανθρώπους, ο τύραννος δεν μπορεί να το
ευχαριστηθεί, αφού φοβάται μήπως η τροφή ή το ποτό του περιέχουν δηλητήριο.

704

Vryonis S. Jr., Byzantine Imperial Authority: Theory and Practice in the Eleventh Century, στο D.

Sourdel and J. Sourdel-Thomine (επιμ.), La notion d'autorité au Moyen Age Islam, Byzance, Occident,
Colloques Internationaux de la Napoule, 1978, Παρίσι 1982, σελ. 153- 154.
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Ό. π., 197. 18- 22, Τυράννου κρατοῦντος, καὶ γεωργὸς καρποῦται τὰ δάκρυα, πόνοις μὲν καθ’

ἡμέραν τρυχόμενος, ὑπὸ τυραννικῷ δὲ λαίλαπι συναρπαζόμενον ὁρῶν τὸ γεώργιον, καὶ τὴν τῆς λύπης
βάτον ἀντὶ σταφυλῆς γεωργεῖ κεντοῦσαν αὐτοῦ τὰ σπλάγχνα τῇ τῆς ἀκάνθης ὀξύτητι, καὶ τὸ
δεινότερον ὅτι καὶ τοῖς ἐχθροῖς καὶ τοῖς οἰκείοις ἅρπαγμα γίνεται.
706

Ό. π., 197. 22- 24, Ὁ θαλάσσιος δὲ τοῖς ἀνέμοις ἀρᾶται καὶ τῇ θαλάσσῃ ὅτι μὴ αὐτὸν κατεβύθισαν,

οὕτω πικροτέρας θαλάσσης καὶ τυραννικωτέραν ἀνέμων πεπείραται.
707

Ό. π., 197. 24- 199. 7, Οἱ δὲ τῆς πολιτείας ἐπώνυμοι, οὗτοι μέν γε πᾶσαν συμφορᾶς

ὑπερβολὴν παρελαύνουσιν, ὅσῳ καὶ συνοικοῦσι τῷ Μινωταύρῳ καὶ πρὸς βρῶσίν εἰσι προχειρότατοι·
τοῦ μὲν γὰρ ὁ πλοῦτος μετακομίζεται· τοῦ δὲ θυγάτηρ θαλαμευομένη σεμνῶς τὸ πρὶν εἰς ὕβριν
ἁρπάζεται καὶ κρότους ἐξεγείρειν ἐλπίζων ἐπὶ τῇ παστάδι καὶ τοῖς νυμφεύμασιν οἰγωγὰς ἀνεγείρει τὴν
ὕβριν ἀνακλαιόμενος καὶ δάκρυσι χαρμονῆς τῆς λύπης ἀντιχέει τὰ δάκρυα· τοῦ δὲ <ἡ> γυνὴ πρὸς
μυσαρὰν ἀπαγομένη κοίτην· οἷον τὸ βέλος τῇ καρδίᾳ ἐμπήγνυσι. Κἂν γρύξωσί τι ῥῆμα ἐλεύθερον, τὸ
ξίφος εὐθὺς κατὰ σπλάγχνων βαπτίζεται.
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Αλλά και τη σωματοφυλακή του, την οποία έχει οπλίσει για να τον προστατεύει από
τους εχθρούς του, την υποπτεύεται και τρέμει μήπως στραφεί ενάντια στον ίδιο.708
Η αναφορά του Θεοφύλακτου στην αρπαγή των γυναικών και των θυγατέρων
από τον τύραννο ίσως να μην είναι αφηρημένη και θεωρητική, αλλά να αποτελεί έναν
υπαινιγμό για τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Γ΄ Βοτανειάτη, ο οποίος ανέβηκε στον
θρόνο αντικανονικά και παντρεύτηκε την Μαρία Αλανή, πρώην σύζυγο του Μιχαήλ
Ζ΄ Παραπινάκη, ο οποίος στο μεταξύ είχε γίνει μοναχός.709
Ακόμα, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η διαπίστωση του δασκάλου της
ρητορικής ότι ο τύραννος δεν απολαμβάνει τη ζωή γιατί είναι μισητός από όλους και
αναγκάζεται να ζήσει έναν βίο γεμάτο αγωνία και ανασφάλεια για τη ζωή του, είναι
πρωτότυπη. Η μόνη ανάλογη αναφορά που έχουμε συναντήσει σε προγενέστερα
κάτοπτρα ηγεμόνος είναι στον Συνέσιο, εκεί όμως ο ρήτορας δεν αναφέρεται στην
έλλειψη φίλων από την πλευρά του τυράννου, αλλά υποστηρίζει ότι οι φίλοι του δεν
μπορεί να αισθάνονται ποτέ ασφαλείς και όχι ο ίδιος.710
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Ό. π., 199.9- 18, Ἐκεῖνο τὸ θηρίον ὁ τύραννος οὐδὲ τὴν γυναῖκα ἡδέως βλέπει οὐδὲ τὰ φίλτατα,

ἀλλὰ καὶ ταύτην ὑποπτεύει καὶ συγκοιμωμένην τρέμει καὶ τὸν ὕπνον ὑποφρίττει, μήπως αὐτὸν τῷ
ἀδελφῷ θανάτῳ παρακατάθηται. Καὶ πᾶσι μὲν τοῖς ἄλλοις παρέχει τὴν εὐφροσύνην ἡ τράπεζα, ὁ δὲ
τότε μάλιστα πέφρικε μὴ δηλητήριόν τι τοῖς βρώμασιν ἀναμέμικται, μὴ τὸ ποτήριον αὐτοῦ θανάτου
ποτήριον γένηται. Οὐδὲ τοῖς δορυφόροις ἔχει πιστεύειν ὁ ἀλιτήριος. Πόθεν; Οὓς τῶν ἄλλων μάλιστα
δέδοικεν, ὅσῳ καὶ ξιφηφοροῦσιν ἔγγιον· ἀεὶ γὰρ ἐννοεῖ μήπως οὐχ ὑπὲρ ἑαυτοῦ, κατ’ αὐτοῦ δὲ τοῖς
ξίφεσι χρήσωνται. Κατὰ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων ὁπλίζει τούτους, κατὰ δὲ τῶν δορυφόρων οὐκ ἔχει τίνας
ὁπλίσειεν.
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Terzaghi N., Synesii Cyrenensis opuscula, Ρώμη 1944, 11, Ἐντεῦθεν δὲ ἤδη παρ’ ἑαυτῷ προιὼν ὁ

βασιλεὺς πρώτοις ἐντεύξεται τοῖς πέλας τε καὶ φίλοις, μεθ’ ὧν συνεστώτων περὶ τῶν ὅλων
βουλεύσεται. τούτους προσερεῖ φίλους, οὐ κατειρωνευόμενος τοῦ ὀνόματος, οὐδὲ ὥσπερ οἱ
κολάζοντες τὸ τραχὺ καὶ πρόσαντες τῆς δεσποτείας ἔργῳ φιλανθρωποτέρῳ τῆς ἀληθείας ὀνόματι. τί
γὰρ κτῆμα βασιλικὸν οὕτως, ὥσπερ ὁ συνὼν φίλος; τίς εὐτυχίας κοινωνὸς ἡδίων; τίς δὲ διενεγκεῖν
χείρω τύχης ῥοπὴν ἀσφαλέστερος; τίς ἀδολώτερος εἰς ἔπαινον; τίς εἰς πλήττουσαν νουθεσίαν
ἀλυπότερος; εὐγνώμονος δὲ βασιλέως ποῖον ἐπιδηλότερον τῷ πλήθει τεκμήριον ἢ εἰ φαίνοιτο
ζηλωτοὺς ποιῶν ἀεὶ τοὺς συνόντας; οὕτω γὰρ καὶ τοῖς πόρρωθεν ἐραστὸς ἂν εἴη καὶ γένοιτο ἂν
ἀγαθοῖς εὐχὴ τεύξασθαι φιλίας βασιλικῆς, ὧν τἀναντία τοῖς τυράννοις ὑπάρχει, δι’ οὓς ἡ κομψὴ
παροιμία, ‘πόρρω Διός τε καὶ κεραυνοῦ’, διὰ τοὺς ἐπιβούλως τοῖς συνοῦσι χρωμένους, ἀδεέστερον
εἶναι λέγουσα τὴν μετ’ ἀπραγμοσύνης ἀσφάλειαν τῶν ἐν ἐπιφανεῖ βίῳ κινδύνων. οὐ γὰρ ἔφθασέ τις
μακαρισθῆναι τῆς τοῦ τυράννου φιλίας καὶ ἠλεήθη τῆς ἔχθρας· ἀλλ’ ὅ γε βασιλεὺς οἶδεν, ὡς τὸ μὲν
αὔταρκες ἐν θεῷ καὶ ἀρχαία θεὸς οὐσία τῶν ἀρχομένων ὑπερκείμενος· ἀνθρώπῳ δὲ ἀνθρώπων ἄρχοντι
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Πρωτότυπος είναι ο Θεοφύλακτος και όταν γράφει ότι ο τύραννος δεν
ενδιαφέρεται να προστατεύσει τους υπηκόους και το κράτος του αλλά μεριμνά μόνο
για την προσωπική του ασφάλεια.711 Το μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον συγκεντρώνει
η άποψη που διατυπώνεται ότι η συμφωνία του λαού είναι απαραίτητος όρος για την
κατάληψη του θρόνου ακόμα και αν ο υποψήφιος είναι νόμιμος διάδοχος. Ο
Θεοφύλακτος διατείνεται ότι ο βασιλιάς αναδεικνύεται στο αξίωμά του από τον λαό
ως αποτέλεσμα της αρετής του, η οποία τον καθιστά ανώτερο όλων.712
Η αναφορά στον ρόλο αυτό του λαού, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να
υπερεκτιμάται αλλά ούτε να υποτιμάται. Ο λαός θεωρητικά είναι ένας από τους
παράγοντες που αναβιβάζουν στην εξουσία έναν αυτοκράτορα. Η δυνατότητά του
αυτή, βέβαια, είναι περισσότερο θεωρητική παρά πραγματική και λίγες φορές στη
βυζαντινή ιστορία είδαμε αυτοκράτορες να ανεβαίνουν στον θρόνο τους με τη
συνδρομή του λαού. Θα δικαιολογούταν, λοιπόν, εδώ μια αναφορά στον λαό ως βάση
από την οποία αντλεί εξουσία ο αυτοκράτορας. Ωστόσο παρατηρούμε ότι η αναφορά
στον λαό είναι μοναδική, απουσιάζει δηλαδή οποιαδήποτε μνεία στη σύγκλητο και το
στρατό, γεγονός το οποίο πρέπει να υπογραμμιστεί. Τα συμπεράσματά μας
μετριάζονται κάπως από τη διατύπωση του Θεοφύλακτου περί υπεροχής του
αυτοκράτορα ως προς την αρετή του, έννοια όχι και τόσο συγκεκριμένη, η οποία
όμως εγκαθιστά τον βασιλιά στο αξίωμά του. Η ιδέα αυτή συνδέεται κάπως με την
αντίληψη που εκφράζεται στα υπόλοιπα κάτοπτρα ηγεμόνος, σύμφωνα με την οποία
η επιλογή του αυτοκράτορα στον θρόνο έγινε από τον Θεό, ως αποτέλεσμα της
απαράμιλλης αξίας του. Η απουσία της αναφοράς στον Θεό ως παράγοντα που
καθορίζει τη βασιλική διαδοχή από τον Θεοφύλακτο δεν μπορεί παρά να έχει,
πολλῶν καὶ ὁμοίων οὐκ αὐτάρκης ἡ φύσις εἰς ἅπαντος ἔργου περινόησιν. ἰώμενος οὖν τὴν τῆς φύσεως
ἔνδειαν, συνουσιοῦται τοῖς φίλοις τὴν δύναμιν ἑαυτῷ πολυπλασιάζων. οὕτω γὰρ τοῖς ἁπάντων μὲν
ὀφθαλμοῖς ὄψεται, ταῖς ἁπάντων δὲ ἀκοαῖς ἀκούσεται καὶ ταῖς ἁπάντων γνώμαις εἰς ἓν ἰούσαις
βουλεύσεται.
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Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 199. 27- 201. 2, Καὶ πρῶτον ὅρα τοῦτον εὐθὺς ἐναντία τῷ
τυράννῳ ζωγροῦντα τὰ πρόθυρα καὶ οὐ βίᾳ τὴν ἀρχὴν κτώμενον, οὐδὲ τὸν πέπλον αἵματι βάπτοντα,
ἀλλ’ εὐνοίᾳ πλήθους καὶ λαοῦ συνδρομῇ καὶ σώφρονι καὶ εὐγνώμονι· ἀρετῆς γὰρ ἆθλον τὴν βασιλείαν
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ωστόσο, την αξία της. Αντίθετα, η παγιωμένη αντίληψη ότι η επιλογή του βασιλιά
γίνεται από τον Θεό και οι εμπλεκόμενοι σε αυτή φορείς εκφράζουν απλά τη θεία
βούληση, είναι μια αντίληψη αντιδραστική αφού αναστέλλει την κριτική για το
πρόσωπο του αυτοκράτορα.713
Η αναφορά στην τυραννίδα από τον συγγραφέα μας είναι αναλυτική. Η
μακροσκελής αυτή ανάλυση της θέματος από τον Θεοφύλακτο, βέβαια, δικαιολογεί
την παρουσία της μόνο ως αντίβαρο στην εικόνα του βασιλιά, η οποία θα περιγραφεί
στη συνέχεια και της οποίας οι βασικές αρχές αναλύθηκαν σε διάφορα σημεία του
κειμένου. Η διατύπωση του Θεοφύλακτου ότι η εικόνα της βασιλιάς βρίσκεται
ακριβώς στον αντίποδα της τυραννίδας είναι ενδεικτική.714 Βρισκόμαστε εδώ, λοιπόν,
μάλλον μπροστά σε ένα ρητορικό σχήμα το οποίο ο εμπνευστής του θεωρεί ότι θα
τον βοηθήσει να αναδείξει καλύτερα τις αξίες και της αρχές της σωστής
διακυβέρνησης παρά μπροστά σε μία προσπάθεια να αναλυθεί ένα φαινόμενο της
εποχής με πολιτική σημασία.
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο Θεοφύλακτος, σε αντίθεση με τον Φώτιο, αναφέρεται
και σε άλλες μορφές πολιτευμάτων και στις εκφυλισμένες μορφές που προκύπτουν
από αυτές, με τρόπο μάλιστα που φανερώνει την κλασική του παιδεία. Όμως, παρ’
όλα αυτά, γίνεται αναλυτικός μόνο όταν φτάνει στο δίδυμο βασιλείας- τυραννίδας,
αποκαλύπτοντάς μας ότι εκεί βρίσκεται για τον ίδιο το πραγματικό διακύβευμα, η
φροντίδα δηλαδή για να μην εκφυλιστεί η μοναρχία στην χειρότερη, σύμφωνα με τον
συγγραφέα, μορφή της.
Όπως ακριβώς συμβαίνει με την ανάλυση των υπόλοιπων πολιτευμάτων, η
ανάλυση της τυραννίδας οφείλει επίσης πολλά στις απόψεις του Πλάτωνα, όπως
εκφράζονται στον «Γοργία»715 και του Αριστοτέλη, όπως αναλύονται στο έργο του
713

Παΐδας Κ.Δ.Σ., Η Θεματική των Βυζαντινών κατόπτρων Ηγεμόνος της Πρώιμης και Μέσης Περιόδου

(398- 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Αθήνα 2005, σελ. 36, υποσημ. 66.
714

Gautier P., Theophylacte d'Achrida, discours, traités, poésies, Corpus fontium historiae byzantinae:

Series Thessalonicensis, Θεσσαλονίκη 1980, 199.21- 26, Εἶδες τὴν τυράννου μορφὴν ὡς βδελυρά τε
καὶ ἀποτρόπαιος. Ὅρα λοιπὸν καὶ τὸ τοῦ βασιλέως κάλλος ὡς πολυπόθητον, ὡς ἐράσμιον ἄντικρυς,
οἷον τὸ σόν, εἴ γε βούλοιο. Καίτοι τρόπον μέν τινα καὶ τὸν βασιλέα ἐζωγράφησα οἷς ἔγραψά σοι τὸν
τύραννον, καὶ γὰρ ἐναντίος ἂν εἴη ἐκείνῳ οὗτος ὁ βασιλεύς, πλὴν ὀλίγα τινὰ προσεπιβαλῶ τούτῳ τῷ
χρώματι.
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Burnet J., Platonis opera, vol. 3. Οξφόρδη 1968, 510 b6- d4, {ΣΩ.} Οὐκοῦν ὅπου τύραννός ἐστιν

ἄρχων ἄγριος καὶ ἀπαίδευτος, εἴ τις τούτου ἐν τῇ πόλει πολὺ βελτίων εἴη, φοβοῖτο δήπου ἂν αὐτὸν ὁ
τύραννος καὶ τούτῳ ἐξ ἅπαντος τοῦ νοῦ οὐκ ἄν ποτε δύναιτο φίλος γενέσθαι; {ΚΑΛ.} Ἔστι ταῦτα.
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«Πολιτικά».716 Την πιο κλασική ανάλυση βέβαια των διαφορών της τυραννίδας με
την βασιλεία, όπως και της δημοκρατίας με την οχλοκρατία, την χρωστάμε στον
Ξενοφώντα, ο οποίος δεν βρίσκεται μακριά από τη σκέψη του Θεοφύλακτου για το
θέμα αυτό, υποστηρίζοντας ότι στη μεν βασιλεία οι άνθρωποι εξουσιάζονται με τη
θέλησή τους και σύμφωνα με τους νόμους, ενώ στην τυραννίδα αναγκάζονται να
ακολουθούν έναν ηγέτη που κυβερνά μέσα στην ανομία.717
Την σκυτάλη του θέματος από τους αρχαίους Έλληνες διανοητές είχε ήδη
πάρει ο Συνέσιος, πριν από τον Φώτιο και τον Θεοφύλακτο. Στον Συνέσιο, λοιπόν, θα
συναντήσουμε την άποψη που εντοπίσαμε και στο έργο των συγγραφέων των
βασιλικών ανδριάντων της Μέσης περιόδου, ότι η ιδανική μορφή της μοναρχίας είναι
η βασιλεία, ενώ αντίθετα η τυραννίδα αντιπροσωπεύει τον εκφυλισμό της.718 Ο
ρήτορας υποστηρίζει, ακόμα, ότι ο βασιλιάς οφείλει να γνωρίζει τη φιλοσοφία για να
μην εκτραπεί το πολίτευμα σε τυραννία και ότι ο τύραννος ηγείται του πλήθους
{ΣΩ.} Οὐδέ γε εἴ τις πολὺ φαυλότερος εἴη, οὐδ’ ἂν οὗτος· καταφρονοῖ γὰρ ἂν αὐτοῦ ὁ τύραννος καὶ
οὐκ ἄν ποτε ὡς πρὸς φίλον σπουδάσειεν. {ΚΑΛ.} Καὶ ταῦτ’ ἀληθῆ. {ΚΑΛ.} Καὶ ταῦτ’ ἀληθῆ. {ΣΩ.}
Λείπεται δὴ ἐκεῖνος μόνος ἄξιος λόγου φίλος τῷ τοιούτῳ, ὃς ἂν ὁμοήθης ὤν, ταὐτὰ ψέγων καὶ
ἐπαινῶν, ἐθέλῃ ἄρχεσθαι καὶ ὑποκεῖσθαι τῷ ἄρχοντι. οὗτος μέγα ἐν ταύτῃ τῇ πόλει δυνήσεται, τοῦτον
οὐδεὶς χαίρων ἀδικήσει. οὐχ οὕτως ἔχει; {ΚΑΛ.} Ναί.
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Marchant E.C., Xenophontis opera omnia, vol. 2, Οξφόρδη 1921 (ανατυπ. 1971), 4. 6. 12,

Βασιλείαν δὲ καὶ τυραννίδα ἀρχὰς μὲν ἀμφοτέρας ἡγεῖτο εἶναι, διαφέρειν δὲ ἀλλήλων ἐνόμιζε. τὴν μὲν
γὰρ ἑκόντων τε τῶν ἀνθρώπων καὶ κατὰ νόμους τῶν πόλεων ἀρχὴν βασιλείαν ἡγεῖτο, τὴν δὲ ἀκόντων
τε καὶ μὴ κατὰ νόμους, ἀλλ’ ὅπως ὁ ἄρχων βούλοιτο, τυραννίδα. καὶ ὅπου μὲν ἐκ τῶν τὰ νόμιμα
ἐπιτελούντων αἱ ἀρχαὶ καθίστανται, ταύτην μὲν τὴν πολιτείαν ἀριστοκρατίαν ἐνόμιζεν εἶναι, ὅπου δ’
ἐκ τιμημάτων, πλουτοκρατίαν, ὅπου δ’ ἐκ πάντων, δημοκρατίαν.
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Terzaghi N., Synesii Cyrenensis opuscula, Ρώμη 1944, 17. 25. 29- 31, μοναρχίαν γὰρ διαβάλλει μὲν

τυραννίς, ζηλωτὴν δὲ ποιεῖ βασιλεία, καὶ Πλάτων αὐτὴν θεῖον ἀγαθὸν ἐν ἀνθρώποις καλεῖ·
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ενδιαφερόμενος μόνο για το προσωπικό του συμφέρον και γι’ αυτό δεν είναι ποιμένας
για το ποίμνιό του αλλά μάγειρας.719
Ενδιαφέρον θα είχε κατά τη γνώμη μας να δούμε τις αντιλήψεις που
εκφράζουν οι συγγραφείς των βασιλικών ανδριάντων και σε σχέση με την ευγενική
καταγωγή.
Ο πρώτος που αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό ήταν ο Αγαπητός Διάκονος. Ο
Διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας υποστήριξε ότι αφού όλοι οι άνθρωποι κατάγονται
από πηλό, εννοώντας τη δημιουργία του ανθρώπου από τον Θεό, τότε δεν πρέπει να
ξεχωρίζουν σε ευγενείς και μη.720
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Ό. π., 6, Ἴσοις ὅροις φημὶ βασιλέα τε καὶ τύραννον διεστάναι· καίτοι τὰ παρὰ τῆς τύχης ἀμφοῖν

ὅμοια, ἄρχουσιν ἑκάτερος ἀνθρώπων πολλῶν· ἀλλ’ ὃς μὲν ἂν ἑαυτὸν συντάττῃ τῷ φαινομένῳ τῶν
ἀρχομένων καλῷ, καὶ ἐθέλῃ μοχθεῖν, ἵνα μηδὲν ἐκείνοις ᾖ μοχθηρόν, καὶ προκινδυνεύειν, ἵνα ἐπ’
ἀδείας ἐκεῖνοι βιοτεύωσιν, καὶ ἀγρυπνεῖν καὶ συνεστιᾶσθαι μερίμναις, ἵνα νύκτωρ καὶ μεθ’ ἡμέραν
σχολάζωσι δυσχερῶν, οὗτός ἐστιν ἐν προβάτοις μὲν ποιμήν, ἐν ἀνθρώποις δὲ βασιλεύς. ὅστις δὲ
ἀπολαύει τῆς ἡγεμονίας εἰς τρυφὴν καὶ καθηδυπαθεῖ τὴν ἐξουσίαν, οἰόμενος δεῖν ἐμπιπλάναι τὰς αὐτὸς
αὑτοῦ πάσας ὀρέξεις, ὅθεν οἰμώξεται τὸ ἀρχόμενον, τοῦτο κέρδος τοῦ πολλῶν ἄρχειν τιθέμενος, τὸ
παρὰ πολλῶν αὐτῷ θεραπεύεσθαι τῆς ψυχῆς τὸ ἡδόμενον· καὶ καθάπαξ εἰπεῖν, ὅστις οὐ πιαίνει τὴν
ἀγέλην, ἀλλ’ αὐτὸς ὑπὸ τῆς ἀγέλης θέλει πιαίνεσθαι, τοῦτον καλῶ μάγειρον ἐπὶ βοσκημάτων, τοῦτον
ἀποφαίνω [τὸν] τύραννον, ὅταν ᾖ δῆμος ἔλλογος τὸ ἀρχόμενον. εἷς οὗτος βασιλείας σοι γνώμων. σὺ δὲ
ἤδη σαυτὸν πρόσαγε τῷ βασανιστηρίῳ· κἂν μὲν ἐφαρμόζῃς, χρῆσθαι δικαίως τῇ σεμνῇ προσηγορίᾳ
τοῦ σεμνοῦ πράγματος· ἀφαρμόζων δέ, ἐπανορθοῦν πειρῶ τὰ διάστροφα, καὶ τῷ κανόνι προσφύεσθαι.
οὐ γὰρ ἀπογινώσκω τῆς ἡλικίας χωρῆσαι πᾶσαν ἐπίδοσιν, μόνον εἴ τις αὐτὴν εἰς ζῆλον ἀρετῆς
μυωπίσειεν· ἰσχυρὸν γὰρ ἡ νεότης ἐφ’ ἑκατέρᾳ ῥοπῇ, ὥσπερ οἱ ποταμοὶ ταῖς δοθείσαις ὁδῶν ἀφορμαῖς
ἀπληστότερον ἐπεξέρχονται. ταύτῃ καὶ δεῖ τῷ νέῳ βασιλεῖ φιλοσοφίας ἢ προσλαμβανούσης αὐτόν, ἢ
ἀνθελκούσης ἀπὸ τῆς εἰς ἑκάτερον ἐκροῆς· ἄλλαι μὲν γὰρ ἄλλαις ἀρεταῖς κακίαι γείτονες, καὶ ἀφ’
ἑκάστης ὄλισθος οὐκ εἰς ἑτέραν, ἀλλ’ εἰς τὴν γείτονα. βασιλείᾳ δὲ τυραννὶς παροικεῖ, καὶ μάλα
ἀγχίθυρος, καθάπερ ἀνδρείᾳ μὲν θρασύτης, ἐλευθεριότητι δὲ ἀσωτία· καὶ ὁ μεγαλόφρων, ἢν μὴ παρὰ
φιλοσοφίας εἴσω τῶν τῆς ἀρετῆς ὅρων φυλάττηται, προκύψας ἀλαζών ἐστι καὶ φαῦλος τὴν γνώμην
ἀντὶ τοῦ μεγαλόφρονος. μὴ τοίνυν ἄλλην, ἀλλὰ τὴν βασιλείας νόσον, τυραννίδα, δείδιθί τε καὶ
διαγίνωσκε, χαρακτῆρσι τοῖς τεθεῖσιν ὑπὸ τοῦ λόγου χρώμενος· μεγίστῳ δέ, ὅτι βασιλέως μέν ἐστι
τρόπος ὁ νόμος, τυράννου δὲ ὁ τρόπος νόμος· ἡ δὲ ἐξουσία κοινή τίς ἐστιν ὕλη, καὶ μαχομένων τῶν
βίων.
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Riedinger R., Agapetos Diakonos. Der Fürstenspiegel für Kaiser Iustinianos, Αθήνα 1995, 4, Ἐπὶ

προγόνων εὐγενείᾳ μηδεὶς ἐναβρυνέσθω· πηλὸν γὰρ ἔχουσι πάντες τοῦ γένους προπάτορα, καὶ οἱ ἐν
πορφύρᾳ καὶ βύσσῳ καυχώμενοι καὶ οἱ ἐν πενίᾳ καὶ νόσῳ τρυχόμενοι καὶ οἱ διαδήματα περικείμενοι
καὶ οἱ διὰ δόματα προκείμενοι· μὴ τοίνυν εἰς πήλινον ἐγκαυχώμεθα γένος, ἀλλ’ ἐπὶ χρηστότητι
σεμνυνώμεθα τρόπων.
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Όπως θα περιμέναμε από το υπόλοιπο έργο του και ο Κεκαυμένος κάνει μια
τέτοια αναφορά. Με αφορμή τον «Παφλαγόνα»,721 για τον οποίο μας λέει ότι δεν είχε
ένδοξους γονείς, άλλα άσημους, που ανήκαν στην κατώτερη τάξη, ισχυρίζεται ότι
κάποιοι αμαθείς διατείνονται ότι κάποιοι κατάγονται από ευγενική γενιά ενώ άλλοι
από ταπεινή. Όμως όλοι οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον στρατιωτικό, είναι απόγονοι
του Αδάμ, και οι βασιλιάδες και οι άρχοντες και όσοι ζητιανεύουν για το ψωμί τους.
Ο συγγραφέας ισχυρίζεται, ακόμα, ότι είδε μεγαλόσχημους να κλέβουν και να
επιδίδονται σε μαντείες και μαγεία, και για αυτούς, κατά τη γνώμη του, θα πρέπει να
ισχυριζόμαστε ότι είναι ταπεινής καταγωγής. Ο άνθρωπος, αν είναι λογικός, μπορεί
να γίνει Θεός με τη χάρη του Θεού, συνεχίζει.722
Με βάση τις ιδέες που διατυπώνονται εδώ και αναδεικνύουν ως εξόχως
σημαντική την ηθική ποιότητα του ατόμου, η οποία υπερισχύει της συγκυρία της
γέννησής του ή της κοινωνικής του θέσης, προβάλλει καθαρή η θέση του συγγραφέα
υπέρ της ισότητας του ανθρώπου.723 Επιπλέον, ο Κεκαυμένος χρησιμοποιεί το
επιχείρημα της εν Χριστώ αδελφοσύνης και της δυνατότητας του καθενός να φτάσει
στη θέωση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία εμφατική διατύπωση της άποψης
ότι στο κράτος πρέπει να επικρατεί αξιοκρατία και ότι η ευγενική καταγωγή δεν είναι
επαρκής απόδειξη της αξίας του ατόμου.
Ο Φώτιος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η ψυχική ευγένεια είναι αξία
μεγαλύτερη της ευγενικής καταγωγής, αφού η πρώτη καλλιεργείται ενώ η δεύτερη
είναι προϊόν της φύσης. Ο αυτοκράτορας λοιπόν θα πρέπει να περιβάλλει με την
ευμένειά του αυτούς που κόπιασαν για να αποκτήσουν τις ψυχικές αρετές και όχι
όσους κατάγονται από ευγενική γενιά.724
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Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών (1034- 1041).
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Κεκαυμένος- Στρατηγικόν (Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Δ. Τσουγκαράκης), Αθήνα 1996, 83.

261, Οὗτος γὰρ ὁ μακαρίτης οὐκ εἶχεν ἐνδόξους γονεῖς, ἀλλὰ γονέων μὲν ἦν ἀσήμων καὶ τῶν κάτω
παντελῶς, ἀρετὰς δὲ εἶχε μεγάλας. Ἐπιφημίζουσι δέ τινες τῶν ἀμαθῶν, ὅτι εὐγενὴς οὗτος καὶ ἀπὸ μεγάλης
ῥίζης, ὁ δὲ δυσγενὴς καὶ χθαμαλός. Ἐγὼ δὲ φημὶ, ὅτι πάντες ἄνθρωποι ἑνὸς ἀνθρώπου τέκνα εἰσί, τοῦ
Ἀδάμ, οἵ τε βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες καὶ οἱ ἄρτον ζητοῦντες. Eἶδον δὲ ἐγὼ τοὺς μεγάλα φυσῶντας εἰς
κλεψίας καὶ μαντείας καὶ μαγείας χωρήσαντας· τούτους ἐγὼ φημὶ δυσγενεῖς. Ὁ γὰρ ἄνθρωπος λογικὸς
ὦν, ἐὰν θέλῃ, θεὸς γίνεται χάριτι Θεοῦ.
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(εισαγωγή- μετάφραση- σχόλια Κ.Δ.Σ. Παΐδας), Αθήνα 2009, 58. 222- 224, Ὑβρίζει τὴν τοῦ σώματος
εὐγένειαν ἐσχάτως ὁ τὴν τῆς ψυχῆς εὐγένειαν μὴ κεκτημένος, καὶ αὐτὸς οὖν σὺν τῇ τοῦ σώματος
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Τη συμβουλή αυτή φαίνεται ότι ακολούθησε πραγματικά ο μαθητής του, αφού
Ο Λέων ΣΤ΄ στα «Τακτικά» του όχι μόνο ισχυρίζεται ότι η αξία του στρατηγού δεν
κρίνεται από την αριστοκρατική του καταγωγή, αλλά φτάνει στο σημείο να
υποστηρίζει ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο.725
Στον αντίποδα των δύο αναφορών που είδαμε βρίσκεται ο Θεοφύλακτος. Αν
και στο κάτοπτρο ηγεμόνος του δε βρίσκουμε αναφορές στην ευγενική καταγωγή,
στο κείμενο στο οποίο εντάσσεται ο βασιλικός ανδριάντας, την «Παιδεία Βασιλική»
ο αυτοκράτορας εξαίρεται για το γεγονός ότι προέρχεται από ευγενική γενιά και
χαρακτηρίζεται ως «αγαθό γέννημα». 726
Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι, σε γενικές γραμμές, η ευγενική γενιά
δεν εξαίρεται στους βασιλικούς ανδριάντες. Εξαίρεση, αν και όχι ηχηρή αφού δεν
περιέχεται στο κάτοπτρο ηγεμόνος του, αποτελούν οι ιδέες του Θεοφύλακτου
Αχρίδος.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η αντίληψη που επικρατεί ανάμεσα στους
μελετητές είναι ότι οι βυζαντινοί συγγραφείς των κατόπτρων ηγεμόνος δεν υπήρξαν
πρωτότυποι ως προς τις αναζητήσεις τους για τα πολιτεύματα και ότι δεν
κατόρθωσαν να προσθέσουν κάτι στις αναζητήσεις των αρχαίων Ελλήνων διανοητών,
αφού οι περιπτώσεις που ανέπτυξαν σχετικό προβληματισμό είναι λιγοστές και δεν
αμφισβήτησαν το πολιτειακό σύστημα της αυτοκρατορίας. Αντί γι’ αυτό επέλεξαν να
εκθειάσουν τη μοναρχία και μάλιστα την ιδανική της, όπως ισχυρίστηκαν, μορφή, τη

βασιλικῇ εὐγενείᾳ κτῆσαι καὶ τὴν τῆς ψυχῆς ἀκροτάτην εὐγένειαν. ἐκείνη μὲν γάρ ἐστι φυσικὴ καὶ
ἄμισθος, αὕτη δὲ προαιρετικὴ καὶ ἔμμισθος. καὶ τίμα μὲν οὖν καὶ ἀποδέχου μὴ τοὺς εὐγενεῖς τῷ
σώματι, ἀλλὰ τοὺς κεχαριτωμένους τῷ πνεύματι. οὐ γὰρ ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ζῴοις ὁ ἄνθρωπος ὀφείλει
γυμνὴν τὴν τοῦ σώματος εὐγένειαν ἔχειν· ἵππου μὲν γὰρ εὐγένεια τὸ σοβαρόν τε καὶ εὐσταθές, κυνὸς
δὲ τὸ ὑλακτικὸν ἢ κυνηγετικόν, καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ὁμοίως, ἀνθρώπου δὲ τὸ τὴν ψυχὴν ἔχειν
παντοίοις κεκοσμημένην ἀρεταῖς· τῶν μὲν γὰρ σωμάτων ὁ κόσμος κάλλος καὶ ῥώμη καὶ εὐεξία· τῶν δὲ
ψυχῶν λόγος καὶ τρόπος ἀγαθὸς καὶ τῶν ἀρετῶν ἡ τελείωσις.
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βασιλεία.727 Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, ο
οποίος προβαίνει σε μια απλή έκθεση των πολιτευμάτων και των εκφυλισμένων
μορφών τους.
Δεν θα πρέπει, πάντως, να παραγνωρίσουμε την έκταση της αναφοράς του
αυτής προσδίδει κάποια βαρύτητα στο περιεχόμενο. Το ότι η συζήτηση αυτή γίνεται,
είναι ένα γεγονός που έχει από μόνο του μια αξία. Αν προσθέσουμε στην ανάλυσή
μας και το έργο του Κεκαυμένου, που δεν προκρίνει την τυφλή υπακοή στα
κελεύσματα του αυτοκράτορα, και βέβαια τις απόψεις του Ιωάννη Οξείτη που θα
ασκήσει κριτική στους λόγους του στον Αλέξιο Κομνηνό λίγα χρόνια αργότερα,728
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι διανοητές της περιόδου κινούνται κάπως πιο
ελεύθερα σε σχέση με το παρελθόν και ότι τα πρώτη ρήγματα στον αυτοκρατορικό
έλεγχο, που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ελευθεροστομία εκ μέρους των
ρητόρων, εμφανίζονται την περίοδο αυτή, ίσως ως απότοκο των γενικότερων
ανακατατάξεων που διενεργούνται σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.
Η αποφυγή της ανοιχτής κριτικής εκ μέρους των ρητόρων, ωστόσο, δεν
πρέπει να μας εκπλήσσει. Τα κάτοπτρα ηγεμόνος είναι ένα λογοτεχνικό, με την
ευρεία έννοια του όρου, είδος, το οποίο προέκυψε στα πλαίσια του πολιτειακού
συστήματος της μοναρχίας, όπως ακριβώς οι ρητορικοί λόγοι της αρχαίας Αθήνας
προέκυψαν στα πλαίσια της άμεσης δημοκρατίας. Αποδέκτες των κειμένων αυτών
ήταν οι ίδιοι οι αυτοκράτορες. Ακόμα και αν υπήρχε, λοιπόν, κάποια τάση ανάμεσα
στον λαό ή σε κάποια από τις τάξεις που τον απάρτιζαν, η οποία θα αποσκοπούσε
στην αλλαγή του πολιτεύματος, γεγονός που θα εκδηλωνόταν μάλλον σπάνια και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, έτσι κι αλλιώς, στη βυζαντινή ιστορία, η τάση αυτή, κατά
πάσα, πιθανότητα δεν θα εκφραζόταν μέσα από αυτό το γραμματειακό είδος. Η ίδια η
αναφορά στις διάφορες μορφές των πολιτευμάτων, η ανάλυσή τους και οι πάντοτε
καλυμμένες και έμμεσα διατυπωμένες προτάσεις για την εφαρμογή κάποιων κανόνων
και, κυρίως, την αποφυγή κάποιων πράξεων εκ μέρους του αυτοκράτορα, οι οποίες
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θα μπορούσαν να τον προσομοιάσουν με τύραννο,
είναι πράξεις ήδη επαναστατικές για τους διανοητές που έγραψαν τα κείμενα αυτά
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στις δεδομένες συγκυρίες. Άλλωστε, διαθέτουμε παραδείγματα αυτοκρατόρων οι
οποίοι αντέδρασαν με μένος ενάντια στους ρήτορες που τους επέκριναν.729
Δεν ήταν, όμως, μόνο ο φόβος παράγοντας ανάσχεσης τέτοιων σκέψεων. Δεν
πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε τη διαπλοκή του ρήτορα με τον αυτοκράτορα και το
περιβάλλον του, αφού σε πολλές περιπτώσεις ο συγγραφέας εξαρτάται άμεσα ή
έμμεσα από την υποστήριξη του βασιλιά.
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Συμπεράσματα
Ο βυζαντινός αυτοκράτορας ήταν η ανώτερη εξουσία του κράτους. Ήταν στη
διακριτική του ευχέρεια να προσλαμβάνει και να απολύει κρατικούς λειτουργούς,
είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα οικονομικά του κράτους, ήταν ο
μοναδικός νομοθέτης και ταυτόχρονα καταλάμβανε το πιο υψηλό στρατιωτικό και
εκκλησιαστικό αξίωμα στην Αυτοκρατορία.730
Στην πράξη, ωστόσο, αν ήθελε να μακροημερεύσει στον θρόνο του θα έπρεπε
να λαμβάνει υπόψιν του πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες οι οποίοι δεν είχαν
σε όλους τους αιώνες την ίδια βαρύτητα. Η ισχύς του αυτοκράτορα περιοριζόταν από
τη διαμορφωμένη μέσα στους αιώνες παράδοση, από τις εξωτερικές συνθήκες που
επικρατούσαν και βέβαια από τη δυνατότητά του να ελέγχει διαφορετικούς φορείς
εξουσίας όπως τον στρατό, την Εκκλησία και τον λαό ως σύνολα, ως υποομάδες αλλά
και ως ενότητες που μέσα τους κρύβουν τις δικές τους εσωτερικές αντιθέσεις. Η
τέχνη της διευθέτησης αυτών των ζητημάτων με τρόπο που να διατηρεί την βασιλική
του ισχύ ή και να την ενδυναμώνει, ανταποκρινόμενος παράλληλα στις διαφορετικές
επιταγές κάθε εποχής που άλλοτε τον ήθελαν ενάρετο και πιστό χριστιανό και άλλοτε
αριστοκράτη πολεμιστή ήταν η τέχνη του να βασιλεύεις στη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία. Αυτή ακριβώς η διελκυστίνδα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο
εργάζονταν και δημιουργούσαν οι ρήτορες.
Ανάμεσα στα ρητορικά έργα, ξεχωριστή θέση κατέχουν τα κάτοπτρα
ηγεμόνος, κείμενα συμβουλευτικά που ως σκοπό τους είχαν να νουθετήσουν και να
προειδοποιήσουν για τους κινδύνους που ενέχει η άσκηση της βασιλικής εξουσίας.
Τα έργα αυτά τα συνέθεταν πρόσωπα εγνωσμένου κύρους του αυτοκρατορικού
περιβάλλοντος και απευθύνονταν στους νεαρούς βασιλιάδες ή πρίγκιπες. Μια
συνηθισμένη πρακτική ήταν ο συντάκτης να είναι ο δάσκαλος και ο αποδέκτης ο
διάδοχος του βυζαντινού θρόνου.
Αν και οι πρώτοι μελετητές θεώρησαν ότι οι συμβουλές των παραινετικών
κειμένων θα μπορούσαν να ταίριαζαν σε οποιαδήποτε περίοδο και βασιλεία και
υποστήριξαν ότι λείπουν οι άμεσες αναφορές σε πρόσωπα και περιστάσεις της εποχής
της συγγραφής τους, χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, την πρακτική αυτή ως «γνησίως
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βυζαντινή»,731 μια προσεκτική μελέτη των κειμένων αυτών μπορεί να μας οδηγήσει
σε διαφορετικά συμπεράσματα.
Αν και η θεματολογία των κατόπτρων ηγεμόνος είναι σε πολλά σημεία κοινή,
οι ιδέες που εκφράζονται, αλλά και η έμφαση που δίνει ο κάθε συγγραφέας στους
τομείς του ενδιαφέροντός του, διαφέρουν από έργο σε έργο. Παράγοντες
διαφοροποίησης είναι η ιστορική συγκυρία, η στοχοθεσία του συγγραφέα, η σχέση
του με τον αποδέκτη του βασιλικού ανδριάντα, η κοινωνική θέση του δημιουργού
αλλά και η ιδιοσυγκρασία τόσο του συντάκτη, όσο και του αποδέκτη του
παραινετικού λόγου.
Επιπλέον, τα ιδιαίτερα μηνύματα που μεταφέρουν τα κείμενα αυτά είναι
συχνά συγκαλυμμένα και χρειάζεται προσπάθεια για να εντοπιστούν. Τέτοια
παραδείγματα αποτελούν οι υπαινιγμοί για τον παράνομο δεσμό του Λέοντα με τη
Ζωή Ζαούτζαινα και στους δύο παραινετικούς λόγους που απευθύνονται σε αυτόν και
που απηχούν, βέβαια, την καταδίκη από τους κύκλους του παλατιού της παράνομης
αυτής σχέσης, αλλά και οι αιχμές που αφήνει ο συντάκτης της «Ετέρας
Παραινέσεως» ενάντια στον Φώτιο, συντάκτη απ’ ό,τι φαίνεται του πρώτου
βασιλικού ανδριάντα που απευθύνεται στον Λέοντα, για τη σκευωρία που αυτός
έστησε ενάντια στον μαθητή του και που είχε ως αποτέλεσμα την άδικη φυλάκιση
του τελευταίου από τον πατέρα του.
Η χριστιανική διδασκαλία και η αρχαία ελληνική παράδοση είναι οι δύο
πυλώνες που οδηγούν τη σκέψη των συντακτών των βασιλικών ανδριάντων. Ωστόσο,
η έμφαση στις κλασικές αξίες ή στις αξίες του χριστιανισμού διαφέρουν, επίσης, από
συντάκτη σε συντάκτη ανάλογα με την μόρφωση, την κοινωνική θέση και τις ιδέες
του καθενός από τους συγγραφείς.
Πιο αναλυτικά οι ιδέες που εκφράζονται από τους συντάκτες των κατόπτρων
ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου ανά θέμα είναι οι εξής:
Εκπαίδευση
Όπως θα ήταν φυσικό τα κάτοπτρα ηγεμόνος ως κείμενα συμβουλευτικά, τα
οποία συχνά συντάσσονται από δασκάλους και απευθύνονται στους μαθητές τους,
περιέχουν στοιχεία για την επιθυμητή διαπαιδαγώγηση των αποδεκτών τους. Από
τους συγγραφείς των βασιλικών ανδριάντων της Μέσης Βυζαντινής περιόδου, ο
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Φώτιος είναι αυτός που ασχολήθηκε με μεγαλύτερη έμφαση με το θέμα, όμως όλα τα
κάτοπτρα ηγεμόνος περιέχουν στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση. Ως φορείς της
αγωγής των πριγκίπων, αλλά και των βασιλέων σε μεγαλύτερη ηλικία, προκρίνονται
οι γονείς και οι «παιδαγωγοί», με την ευρύτερη έννοια του όρου. Τα αναγνώσματα
που περιγράφονται ως ωφέλιμα είναι τόσο θρησκευτικά όσο και κοσμικά, ενώ το
επιθυμητό αποτέλεσμα της μόρφωσης είναι η καλλιέργεια της αρετής, αλλά και η
παροχή εφοδίων που θα βοηθήσουν τον βασιλιά στο έργο της διακυβέρνησης της
αυτοκρατορίας.
Ηθική συγκρότηση
Τα κάτοπτρα ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου ασχολούνται
επισταμένα με το ζήτημα των αρετών που πρέπει να κοσμούν τον αυτοκράτορα. Ο
βασιλιάς επιλέγεται από τον Θεό με βάση την αξία του, υποστηρίζουν, και θα πρέπει
με τις ενέργειές του να δικαιώσει την επιλογή αυτή, χρησιμοποιώντας την εξέχουσα
θέση του για να παραδειγματίσει θετικά τους υπηκόους του. Η εξουσία, άλλωστε, του
αυτοκράτορα δεν είναι παρά το μέσον που του παρέχεται για να διεκδικήσει την
αιώνια ζωή.
Ο αυτοκράτορας θα πρέπει να διακρίνεται από ηθική ακεραιότητα, να είναι
ευσεβής και σώφρον, να απέχει από τη φιλαργυρία και τα ηδονικά πάθη και να μην
είναι αλαζόνας. Θα πρέπει, επίσης, να επιδιώκει ενεργητικά να καλλιεργεί τις αρετές
του.
Ευεργεσίες
Οι συγγραφείς των βασιλικών ανδριάντων συμφωνούν ότι ο βασιλιάς ως
μιμητής του Θεού οφείλει να επιδίδεται σε έργα φιλανθρωπίας. Δεν πρέπει να δέχεται
ο ίδιος δώρα, γιατί έτσι τελεί υπό την υποχρέωση της ανταπόδοσης. Αντίθετα, θα
πρέπει να κάνει δωρεές ο ίδιος, εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο
για τους υπηκόους του. Οι προσπάθειές του πρέπει να είναι συνεχείς και ο
αυτοκράτορας δεν πρέπει να φείδεται χρημάτων όταν πρόκειται για ευεργεσίες.
Ωστόσο, παρά την πανταχού παρούσα χριστιανική αντίληψη η οποία συνδέει
τις ευεργεσίες με μια ανταπόδοση που θα έρθει από τον Θεό μετά τον θάνατο του
αυτοκράτορα και συστήνει ανιδιοτέλεια ως προς τα επίγεια, αν εξαιρέσουμε τον
άγνωστο συντάκτη της «Ετέρας Παραινέσεως», ο οποίος ακολουθεί τις διδαχές αυτές,
τόσο ο Φώτιος όσο και ο Κεκαυμένος προβάλλουν μια περισσότερο χρησιμοθηρική
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θεώρηση των πραγμάτων. Ο μεν Φώτιος προτρέπει σε ευεργεσίες προσδοκώντας
στην στερέωση της εξουσίας του βασιλιά, ο δε Κεκαυμένος προτείνει στον
αυτοκράτορα να εφαρμόσει μια μέτρια δημοσιονομική πολιτική προκειμένου να
αποφύγει τον κίνδυνο των εξεγέρσεων.
Σύμβουλοι, αξιωματούχοι, φίλοι
Ανάμεσα στους συγγραφείς των βασιλικών ανδριάντων συναντούμε μια
ομόνοια σε σχέση με την αναγκαιότητα της ύπαρξης συμβούλων και αξιωματούχων
που θα συνδράμουν στο κυβερνητικό έργο του αυτοκράτορα. Η καταλληλότητα των
αξιωματούχων και των συμβούλων αυτών εξαρτάται από την ποιότητα του
χαρακτήρα τους, το ήθος και την αίσθηση δικαιοσύνης που διαθέτουν. Οι σύμβουλοι
θα πρέπει να είναι έμπειροι, να διαθέτουν γνώσεις και να επιθυμούν το καλό του
βασιλιά και του κράτους . Σε αντάλλαγμα, ο αυτοκράτορας θα πρέπει να τους χαρίζει
την ελευθερία του λόγου, ώστε αυτοί να εκφράζουν ανεμπόδιστα και χωρίς φόβο τις
απόψεις τους.
Από την άλλη πλευρά, οι συγγραφείς των κατόπτρων ηγεμόνος εφιστούν την
προσοχή του μονάρχη στο θέμα της επιλογής των συνεργατών του, αφού τυχόν κακές
πράξεις και παραλείψεις τους σε τελική ανάλυση βαραίνουν τον άνθρωπο που τους
ανέδειξε στις θέσεις αυτές. Ο βασιλιάς θα πρέπει να εξετάζει προσεκτικά, λοιπόν, το
παρελθόν και τα έργα των ανθρώπων που θα αναδείξει χαρίζοντάς τους αξιώματα και
να παρακολουθεί στενά το έργο τους ως κυβερνητικών αξιωματούχων. Επιπλέον, θα
πρέπει να αποφεύγει τους κόλακες γιατί οι συμβουλές τους έχουν αρνητική επίδραση
στο ήθος του βασιλιά και στα πράγματα της αυτοκρατορίας.
Οι φίλοι μπορούν να αποδειχτούν χρήσιμοι για τον βασιλιά. Θα πρέπει να
επιλέγονται με προσοχή και με γνώμονα τον άμεμπτο χαρακτήρα τους. Θα πρέπει
ακόμα να είναι ανιδιοτελείς και να μην επιχειρούν να προωθήσουν τα προσωπικά
τους συμφέροντα μέσα από τη φιλία τους με τον βασιλιά. Τέλος, οφείλουν να
μοιράζονται ειλικρινά τις χαρές και τις λύπες του μονάρχη. Για μια ακόμη φορά ο
Φώτιος είναι αυτός που αναδεικνύει τους φίλους ως χρήσιμους συμμάχους του
βασιλιά, αντίληψη που εντάσσεται στη γενικότερη χρησιμοθηρία του.
Δικαιοσύνη
Σύμφωνα με τους συγγραφείς των κατόπτρων ηγεμόνος της Μέσης
Βυζαντινής περιόδου, ο αυτοκράτορας είναι ο «έμψυχος νόμος». Αν και η νομοθεσία
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εκπορεύεται από αυτόν, ο βασιλιάς πρέπει να είναι ο πρώτος που εφαρμόζει τον νόμο
για να αποτελέσει το παράδειγμα για τους υπηκόους του. Πρέπει ακόμα να φροντίζει
για την απόδοση της δικαιοσύνης. Στους βασιλικούς ανδριάντες κυριαρχεί γενικά μια
αντίληψη ότι οι ποινές που επιβάλλονται πρέπει να εμπίπτουν στο πνεύμα της
φιλανθρωπίας και να μην είναι εξοντωτικές. Κατά την άσκηση της δικαιοσύνης ο
βασιλιάς θα πρέπει να είναι αμερόληπτος και να μην επηρεάζεται από φιλίες και
συγγένειες, ούτε να αφήνει την οργή να θολώνει την κρίση του. Τέλος, θα πρέπει να
εξετάζει καλά τις κατηγορίες που διατυπώνονται για να μπορεί να αποφύγει τους
συκοφάντες.
Στρατιωτικά ζητήματα
Αν και η ανάλυση των ζητημάτων που σχετίζονται με τον στρατό δεν είναι
μια παραδοσιακή θεματική για τα κάτοπτρα ηγεμόνος, ωστόσο παρατηρούμε ότι
σχεδόν όλοι οι δημιουργοί των κειμένων αυτών γράφουν κάτι σχετικά. Ο
Κεκαυμένος, μάλιστα, αφιερώνει ένα δυσανάλογα μεγάλο μέρος του έργου του για να
αναλύσει το θέμα. Αυτή η επιλογή προκύπτει προφανώς τόσο από την κοινωνική
θέση του συγγραφέα, ο οποίος είναι στρατιωτικός, όσο και από τη σκοποθεσία του
έργου του, η οποία φαίνεται ότι είναι να εκφράσει τα παράπονα και τις επιδιώξεις της
τάξης του. Η ιστορική συγκυρία μέσα στην οποία γράφεται το έργο, με τους
εξωτερικούς εχθρούς του κράτους που καραδοκούν και τη διαπάλη για την εξουσία
ανάμεσα στους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς, έχει προφανώς τη δική της
βαρύτητα σε αυτή την επιλογή. Δεν είναι τυχαίο ότι ο δεύτερος συγγραφέας
βασιλικού

ανδριάντα

που

αναδεικνύει

τις

στρατιωτικές

ικανότητες

ως

αυτοκρατορικές αρετές, είναι ο Θεοφύλακτος Αχρίδος ο οποίος βιώνει την ίδια
πολιτική και στρατιωτική κατάσταση με τον Κεκαυμένο.
Η συζήτηση για τα πολιτεύματα
Στα κάτοπτρα ηγεμόνος της Μέσης Βυζαντινής περιόδου δεν συναντούμε
πολιτειακούς προβληματισμούς. Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα αυτόν είναι ο
Θεοφύλακτος, ο οποίος προβάλλει ως ιδανική μορφή διακυβέρνησης τη βασιλεία και
προειδοποιεί για τα ατοπήματα εκείνα που μπορούν να οδηγήσουν την μοναρχία στην
εκφυλισμένη της μορφή, την τυραννία, στην οποία οι κυβερνώντες σφετερίζονται τον
θρόνο, χρησιμοποιούν την εξουσία για να προωθήσουν τις προσωπικές τους
επιδιώξεις, αδιαφορούν για τους νόμους και το δίκαιο, δημεύουν τις περιουσίες των
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υπηκόων τους και μετέρχονται τη βία. Στο έργο του Θεοφύλακτου μπορούμε να
ανιχνεύσουμε και κάποιες πρωτότυπες ιδέες, οι οποίες έρχονται, όμως, να
προσθέσουν επιχειρήματα υπέρ της μοναρχίας και όχι να την αμφισβητήσουν.
Εξαίρεση αποτελεί η άποψη που διατυπώνει σύμφωνα με την οποία ο λαός θα πρέπει
να εγκρίνει τον νέο βασιλιά ακόμα και αν αυτός διαθέτει νόμιμα δικαιώματα στον
θρόνο. Δεν πρέπει επίσης να περάσει απαρατήρητη και η μεγάλη έκταση που
καταλαμβάνει η συζήτηση η σχετική με τα πολιτεύματα στον βασιλικό ανδριάντα
του.
Από τις υπόλοιπες ιδέες που διατυπώνονται πάνω στα πολιτειακά ξεχωρίζει
για την πρωτοτυπία της η άποψη που εκφράζει ο Κεκαυμένος ο οποίος προτρέπει σε
ανυπακοή σε περίπτωση που τα κελεύσματα του βασιλιά είναι παράλογα. Οι συνεχείς
στάσεις και η πολιτική αδυναμία της κεντρικής κυβέρνησης ίσως είναι οι παράγοντες
εκείνοι που αφήνουν για πρώτη φορά να διαφανούν κάποιες ρωγμές και να ασκηθεί
μία πρωτόλεια κριτική στο πολίτευμα της αυτοκρατορίας στα χρόνια του
Κεκαυμένου και του Θεοφύλακτου.
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