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ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

α) Θζμα 

 

Κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ αποτελεί θ προςπάκειά μου να προςεγγίςω 

φιλολογικά και ιςτορικά ζνα αγιολογικό κείμενο τθσ μεςοβυηαντινισ περιόδου που 

διαφζρει απ’ όλα τα ςφγχρονα όμοιά του. Ρρόκειται για τον Βίο του αγίου Φιλαρζτου του 

Ελειμονοσ († 792) που γράφτθκε ςτθν Καρυοφπολθ τθσ Λακωνικισ Μάνθσ από τον εγγονό 

του αγίου, μοναχό Νικιτα, από τθν Άμνια τθσ Ραφλαγονίασ, το ζτοσ 821/822. Το κζμα δεν 

είναι νζο, από τθ ςτιγμι που το ςυγκεκριμζνο κείμενο μελετάται από τουσ 

βυηαντινολόγουσ ςυνεχϊσ κατά τα τελευταία 133 χρόνια1, αλλά οφτε όμωσ και 

εξαντλθμζνο, αν ςτ’ αυτιά του ερευνθτι αντθχεί θ προτροπι του Γάλλου φιλόςοφου και 

λογοτζχνθ Jean de La Bruyère (1645-1696) «Π,τι και να πει κανείσ για τθ ςθμαςία τθσ 

μελζτθσ των κειμζνων είναι λίγο: Είναι ο ςυντομότεροσ, ο αςφαλζςτεροσ και ο πιο 

ευχάριςτοσ δρόμοσ για κάκε είδοσ μάκθςθσ. Γνωρίςτε τα πράγματα από πρϊτο χζρι. 

Αντλείτε από τθν πθγι. Ερευνάτε και ξαναερευνάτε το κείμενο»2.  

Οι Βίοι των αγίων αποτελοφν ανεκτίμθτθσ αξίασ πθγζσ ςυνεχοφσ και ανανεοφμενου 

επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ, όχι μόνο κεολογικοφ και φιλολογικοφ, αλλά και ιςτορικοφ 

και λαογραφικοφ, γιατί μασ παρζχουν πολφτιμεσ, πολλζσ φορζσ μοναδικζσ κα λζγαμε, 

πλθροφορίεσ τόςο για τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία τθσ κακθμερινισ ηωισ των 

μεςαιωνικϊν ανκρϊπων όςο και για τον τρόπο τθσ ςκζψθσ και τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ. 

Ππωσ εφςτοχα παρατθρεί ο Fr. Halkin: «Οι Βυηαντινοί ιςτορικοί και χρονογράφοι 

αςχολοφνται με τουσ αυτοκράτορεσ, τισ ςτρατιωτικζσ επιχειριςεισ και με τα όςα 

ςυνζβαιναν ςτθν πρωτεφουςα. Ροφ κα αναηθτιςει κανείσ να βρει ςτοιχεία για τθ ηωι των 

απλϊν Βυηαντινϊν; Μόνο οι Βίοι των αγίων μάσ αφινουν να διειςδφςουμε ςτα βάκθ τθσ 

ψυχισ αυτοφ του κόςμου των ταπεινϊν και άςθμων και να διακρίνουμε τον τρόπο ςκζψθσ 

τουσ, τουσ καθμοφσ και τισ χαρζσ τουσ» 3. 

Από τθν άποψθ αυτι ο Βίοσ του Φιλαρζτου αποτελεί ζνα πρωτοποριακό ζργο, ςε 

ςχζςθ με τα άλλα αγιολογικά κείμενα τθσ περιόδου τθσ Εικονομαχίασ, γιατί ενϊ φζρει τον 

                                              
1 Ο πρϊτοσ που μετζφραςε το κείμενο ιταν ο S. P. Nikol ’skij το 1888 και ο πρϊτοσ που προχϊρθςε ςτθν 
αποςπαςματικι δθμοςίευςι του ιταν ο Ch. Loparev το 1897. Βλ. Kazhdan-Talbot (1998) 86-87. 
2 La Bruyère (1895) 72. 
3 Halkin (1966) 1-10. 
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ςυνικθ για τα αγιολογικά δεδομζνα τίτλο «Βίοσ καὶ Ρολιτεία τοῦ ἐν Ἁγίοισ Ρατρόσ ἡμῶν 

Φιλαρζτου τοῦ Ἐλειμονοσ» ςτθν πραγματικότθτα δεν αποτελεί παρά τθν κοςμικι 

βιογραφία ενόσ ζγγαμου και πλοφςιου γαιοκτιμονα τθσ Ραφλαγονίασ με ευρφ 

φιλανκρωπικό ζργο, που λόγω κακϊν ςυγκυριϊν χάνει όλθ του τθν περιουςία, αλλά δεν 

αγανακτεί. Με περίςςεια κάρρουσ αντιπαλεφει τθ δφςκολθ κακθμερινότθτα τθσ εποχισ και 

τθρϊντασ τθ βιβλικι ριςθ «δανείηει Κεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν, κατὰ δὲ τὸ δόμα αὐτοῦ 

ἀνταποδώςει αὐτῷ»4, δίνει αφειδϊσ ςτουσ φτωχοφσ από το υςτζρθμά του ό,τι ζχει. Θ 

υπερβολικι και ςυνεχισ εκδιλωςθ αλτρουιςμοφ και φιλαλλθλίασ προσ τουσ εμπερίςτατουσ 

ςυνανκρϊπουσ του, τον φζρνει ςε ςθμείο εντάςεων με τθ γυναίκα του και τα παιδιά του.  

Ρρόκειται ςτθν πραγματικότθτα για ζναν ιρωα τθσ κακθμερινισ ηωισ, που ενϊ 

γεννιζται πλοφςιοσ, φτωχαίνει ξαφνικά και βαςανίηεται μζχρι τα γεράματά του οπότε και θ 

τφχθ του αλλάηει. Με τον γάμο τθσ εγγονισ του Μαρίασ με τον αυτοκράτορα Κωνςταντίνο 

ΣΤϋ ο Φιλάρετοσ επανζρχεται ςτθν τάξθ των δυνατϊν για να ςυνεχίςει αςταμάτθτα τισ 

φιλανκρωπίεσ ωσ τον κάνατό του. Τo βιβλικό πρότυπο του Λϊβ προςαρμοςμζνο ςτθ 

βυηαντινι πραγματικότθτα του 8ου αιϊνα και γραμμζνο ςε βατι γλϊςςα και με απλό φφοσ 

προκάλεςε, προκαλεί και κα προκαλεί πάντα  το ενδιαφζρον των ειδικϊν για τθ μελζτθ και 

τθν ανάλυςι του. Το κείμενο που «αβίαςτα μπορεί να ςυγκαταλεχκεί ανάμεςα ςτα πλζον 

ςχολιαςμζνα βυηαντινά αγιολογικά κείμενα»5 είναι ςτθν πραγματικότθτα «ζνα νζο είδοσ 

αγιογραφίασ» με πλθκϊρα ιςτορικϊν πλθροφοριϊν και ωσ τζτοιο κα απαςχολεί πάντα 

τουσ μελετθτζσ γιατί ςτθν ουςία «ςθματοδοτεί μια προδρομικι κίνθςθ του βυηαντινοφ 

ανκρωπιςμοφ που κα εκδθλωκεί λίγα χρόνια αργότερα»6 ςτα βυηαντινά γράμματα με τθ 

λεγόμενθ «Μακεδονικι Αναγζννθςθ» (843-1025).  

 

β) τοχοκεςία 

 

Στόχοι τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι: 

1. Να καταδειχκοφν φιλολογικά οι ιδιαιτερότθτεσ του Βίου ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα 

αγιολογικά κείμενα τθσ ίδιασ χρονικισ περιόδου όςον αφορά: α) τθ δομι και το 

περιεχόμενο του κειμζνου, β) τθ γλϊςςα και το φφοσ του, γ) τθν ιδεολογία του ςυγγραφζα, 

                                              
4 Ραρ. 19,17. 
5 Ευκυμιάδθσ (2016) 18. 
6 Γιαννόπουλοσ (1985) 502-503. 
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δ) τον τρόπο παρουςίαςθσ των αγιολογικϊν ςτοιχείων και ε) τθ χειρόγραφθ παράδοςθ του 

κειμζνου και τισ μζχρι ςιμερα εκδόςεισ του. 

2. Να αποδοκεί το κείμενο τθσ τελευταίασ ζκδοςθσ του Βίου ςε δόκιμο νεοελλθνικό 

λόγο με επαρκι υπομνθματιςμό αφοφ προθγουμζνωσ λθφκοφν υπόψθ τόςο το είδοσ και θ 

γλϊςςα του (αγιολογικό κείμενο τθσ μεςοβυηαντινισ περιόδου ςε κοινι, δθμοτικι γλϊςςα 

με ζντονθ τθν εξάρτθςθ του ςυγγραφζα από τον βιβλικό λόγο) όςο και θ πλθκϊρα των 

αναφορϊν του ςε ιςτορικοφσ όρουσ (γεωγραφικοφσ, ςτρατιωτικοφσ, διοικθτικοφσ, 

οικονομικοφσ, κοινωνικοφσ). 

3. Να καταδειχκεί ιςτορικά θ τεράςτια ςθμαςία του Βίου ωσ πολφτιμθ ιςτορικι πθγι 

τθσ περιόδου τθσ Εικονομαχίασ και ωσ απαραίτθτο ςυμπλιρωμα των ειδιςεων που μασ 

δίνουν τα κακαρά ιςτορικά ζργα τθσ εποχισ (ιςτοριογραφίεσ, χρονογραφίεσ) μζςα από τθν 

επιςιμανςθ και τον αναλυτικό ςχολιαςμό τθσ αφκονίασ των ιςτορικϊν λεπτομερειϊν που 

μασ παρζχει. Σ’ αυτό το τμιμα τθσ εργαςίασ αναλυτικι αναφορά κα γίνει: α) ςτον ρόλο τθσ 

Ραφλαγονίασ, ιδιαίτερθσ πατρίδασ του Φιλαρζτου, ςτισ οικονομικζσ και πολιτικζσ 

διεργαςίεσ τθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ τον 8ο και 9ο αιϊνα, β) ςτθν οικονομικι (γενικά) 

και ςτθν αγροτικι δραςτθριότθτα των ανκρϊπων (ειδικότερα), γ) ςτθν κοινωνικι και 

διοικθτικι – ςτρατιωτικι οργάνωςθ του βυηαντινοφ κράτουσ και δ) ςτθ κζςθ και τον ρόλο 

τθσ γυναίκασ, όπωσ αυτόσ προκφπτει τόςο από τον τρόπο οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ 

οικογζνειασ του Φιλαρζτου όςο και από το ςφνολο των πλθροφοριϊν που μασ παρζχει για 

τισ γυναίκεσ τθσ μεςοβυηαντινισ εποχισ το κείμενο του Βίου. 
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Α) Ο ΒΙΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΦΙΛΑΡΕΣΟΤ Ω ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  

 

1. φντομθ περίλθψθ του ζργου 

 

Ο Βίοσ του αγίου Φιλαρζτου του Ελειμονοσ είναι ζνα αγιολογικό κείμενο τθσ 

μεςοβυηαντινισ περιόδου που γράφτθκε το ζτοσ 821/822 από τον εγγονό του Φιλαρζτου, 

μοναχό Νικιτα, ςτθν Καρυοφπολθ τθσ Λακωνικισ Μάνθσ, όπου όπωσ ο ίδιοσ ςθμειϊνει 

ηοφςε «εξόριςτοσ», χωρίσ να μασ αναφζρει τον λόγο7. Ο Βίοσ περιγράφει με λεπτομζρειεσ 

τθν περιουςία, τισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, τον τρόπο ηωισ και τισ ςυνικειεσ ενόσ 

πλοφςιου γαιοκτιμονα τθσ βυηαντινισ επαρχίασ με ευρφ φιλανκρωπικό ζργο. Ρρόκειται 

για τον άγιο τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ Φιλάρετο τον Ελειμονα (702–792), ο οποίοσ 

κεωρείται προςτάτθσ τθσ μελιςςοκομίασ και θ μνιμθ του εορτάηεται τθν 1θ Δεκεμβρίου 

εκάςτου ζτουσ8. Σφμφωνα με τον Βίο, ο Φιλάρετοσ αν και ιταν πιςτόσ χριςτιανόσ, δίκαιοσ 

και πολφ ελειμων, δοκιμάςτθκε ςκλθρά από τον διάβολο, γιατί ζχαςε όλθ του τθν 

περιουςία, αλλά δεν απογοθτεφκθκε και τελικά , με τθ βοικεια του Κεοφ, τθν επανζκτθςε 

για να τθ μοιράςει και πάλι ςτουσ φτωχοφσ.  

Ο Φιλάρετοσ, πικανόν αρμενικισ καταγωγισ9, γιοσ του γαιοκτιμονα Γεωργίου, ηοφςε 

ςτθν περιοχι τθσ Ραφλαγονίασ, και ςυγκεκριμζνα ςτο χωριό Άμνια που βριςκόταν κοντά 

ςτθν πόλθ Γάγγρα. Ιταν παντρεμζνοσ με τθ Κεοςεβϊ και είχαν αποκτιςει τρία παιδιά: 

Ζναν γιο, τον Λωάννθ, και δφο κόρεσ, τθν Υπατία και τθν Ευανκία10. Ο άνκρωποσ αυτόσ που 

ςυγκαταλεγόταν μεταξφ των ευγενϊν του Ρόντου και τθσ Γαλατίασ, ιταν πάρα πολφ 

πλοφςιοσ. Ζτρεφε μεγάλα κοπάδια ηϊων, τα οποία περιελάμβαναν 600 βόδια για εκτροφι, 

100 ηευγάρια βόδια για υποηφγια, 800 άλογα ελευκζρασ βοςκισ (ςε αγζλθ) κατάλλθλα για 

ςζλωμα, τα οποία προορίηονταν μάλλον για τον ςτρατό, ογδόντα άλογα και μουλάρια για 

τισ αγροτικζσ εργαςίεσ και 12.000 πρόβατα. Είχε ακόμθ ςτθν ιδιοκτθςία του 48 προάςτια, 

δθλαδι μεγάλεσ εκτάςεισ γθσ, μακριά από τθν κοινότθτα χωρίου, με ςαφι όρια και χωρίσ 

αμφιςβθτιςεισ, που άξιηαν πάρα πολλά χριματα, γιατί διζκεταν μόνιμα εγκατεςτθμζνο 

προςωπικό (ελεφκερουσ γεωργοφσ, παροίκουσ ι/και δοφλουσ), ιταν αρϊςιμα, αρδεφςιμα 

                                              
7 Βλ. Rydén (2002) 116, 901-902. Το βυηαντινό ζτοσ στλϋ (6330 από κτίςεωσ κόςμου) που αναφζρεται, 
αντιςτοιχεί ςτο ζτοσ 821/822 από Χριςτοφ γεννιςεωσ (6330 – 5509/5508 = 821/822). 
8 http://www.saint.gr/3004/saint.aspx (τελευταία ανάκτθςθ 3/3/2021).  
9 Βλ. Brehier (1924) 180, Treadgold (1988) 91 και 432, ςθμ. 375. 
10 Για το πλιρεσ γενεαλογικό δζνδρο τθσ οικογζνειασ του αγίου Φιλαρζτου Βλ. ςχ. 1 ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ τθσ 
παροφςασ εργαςίασ. 
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με περίςςεια φδατοσ και κατάλλθλα για όλεσ τισ καλλιζργειεσ11. Επίςθσ ο Φιλάρετοσ 

διζκετε πολλοφσ δοφλουσ και χριματα12.  

Ενϊ ο ίδιοσ - ςφμφωνα πάντοτε με τον βιογράφο του - υπιρξε υπόδειγμα αρετισ και 

αγακοεργίασ, το μίςοσ του διαβόλου και οι ςυγκυρίεσ τθσ εποχισ, ζλαχε να του ςτεριςουν 

όλο το βιόσ του. Οι πλοφςιοι γείτονεσ άρπαξαν τα κτιματά του όταν αυτόσ, λόγω τθσ 

ζκρυκμθσ κατάςταςθσ που δθμιουργοφςαν ςτθ Μ. Αςία οι αραβικζσ επιδρομζσ13, βρζκθκε 

ςε οικονομικι αδυναμία να πλθρϊςει τουσ φόρουσ του και θ περιουςία του 

διαςκορπίςτθκε. Στο τζλοσ του απζμειναν μόνο τα μελίςςια του, 250 δυνατζσ και 

παραγωγικζσ κυψζλεσ, που κι αυτζσ όμωσ γριγορα χάκθκαν, κακϊσ ο ίδιοσ μοίραηε το μζλι 

και ό,τι άλλο είχε ςε κάκε φτωχό που βριςκόταν ςε ανάγκθ και του ηθτοφςε βοικεια14.  

Θ τφχθ του Φιλαρζτου άλλαξε όταν θ περιβόθτθ μθτζρα του αυτοκράτορα 

Κωνςταντίνου ΣΤϋ, Ειρινθ θ Ακθναία15, ζςτειλε απεςταλμζνουσ ςτθν Ραφλαγονία 

προκειμζνου να αναηθτιςουν νεαρζσ κοπζλεσ για να επιλζξει από αυτζσ τθν ομορφότερθ 

ωσ ςφηυγο του νεαροφ γιου τθσ και τισ άλλεσ ωσ ςυηφγουσ για τα μζλθ τθσ ακολουκίασ του. 

Πταν οι βαςιλικοί απεςταλμζνοι πλθςίαςαν ςτο ςπίτι του πτωχευμζνου Φιλάρετου, ο ίδιοσ 

κζλθςε να τουσ φιλοξενιςει μεγαλοπρεπϊσ, αλλά δεν είχε τι να τουσ ετοιμάςει να φάνε.  

Οι πλοφςιοι κτθματίεσ του χωριοφ, όταν ζμακαν τα νζα, κατζβθκαν από τισ πλαγιζσ του 

βουνοφ ςτο ςπίτι του Φιλάρετου, φζρνοντάσ του ωσ δϊρα κριάρια, αρνιά, κοτόπουλα, 

περιςτζρια, εκλεκτό κραςί και όλα όςα απαιτοφςε θ περίςταςθ. Θ ςφηυγόσ του τα 

μαγείρεψε και τα ετοίμαςε ςτθν εντζλεια, όπωσ ζκανε όταν ιταν πλοφςιοι. Στθ μεγάλθ 

αίκουςα υποδοχισ του ςπιτιοφ, το λεγόμενο τρίκλινο, αφοφ ευπρεπίςτθκε κατάλλθλα ο 

περιβάλλων χϊροσ και ςτρϊκθκε πανθγυρικά  το τραπζηι, οι απεςταλμζνοι καφμαςαν τθν 

παλιά, μεγάλθ τραπεηαρία από ελεφαντόδοντο με τα χρυςά ςκαλίςματα, ςτθν οποία 

μποροφςαν να κακίςουν τριάντα ζξι καλεςμζνοι, ενϊ ςφντομα διαπίςτωςαν ότι όλα τα 

φαγθτά που τουσ είχαν ετοιμάςει ιταν κατάλλθλα για τθ φιλοξενία ενόσ βαςιλιά16.  

                                              
11 Ο Kaplan (1992) 332, υπολογίηει ότι θ ζκταςθ των προαςτίων του Φιλαρζτου ιταν γφρω ςτουσ 10.000 
μοδίουσ, δθλ. από 10.000 ζωσ 20.000 ςθμερινά ςτρζμματα γθσ. 
12 Rydén (2002) 60, 5-15. 
13 Χριςτοφιλοποφλου (1986) 319-320. 
14 Rydén (2002) 82, 352-375. 
15 Για τον ραδιοφργο χαρακτιρα και τθν ολζκρια διακυβζρνθςθ τθσ Ειρινθσ Βλ. Άμαντοσ (1963 2) 359-368, 
Diehl (1969) 104-105 και 113, Χριςτοφιλοποφλου (1986) 148-151, Runciman (1993) 51 και 246, Runciman 
(2005) 81-86. 
16 Rydén (2002) 84 και 86, 411-421. 
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Θ οικογζνεια του Φιλαρζτου αποτελοφνταν από τον ίδιο και τθ γυναίκα του Κεοςεβϊ, 

τον γιο του Λωάννθ με τθ γυναίκα του Ειρινθ και τα επτά παιδιά τουσ Βάρδα, Ευςτάκιο, 

Νικιτα, Φιλάρετο, Ελζνθ, Ευφθμία και Υπατία, τθν κόρθ του Ευανκία με τον άντρα τθσ 

Μιχαιλ και τα ζξι παιδιά τουσ Άνκι, Νικιτα, Ρζτρο, Φιλάρετο,  Κοςμοφ και Υπατία κακϊσ 

και τθ χιρα κόρθ του Υπατία με τα τζςςερα παιδιά τθσ Μαρία, Μυρανκία, Ευανκία και 

Ρετρωνά17. 

Στο κείμενο αναφζρεται ότι οι βαςιλικοί απεςταλμζνοι πιραν και τα 30 μζλθ τθσ 

οικογζνειασ του Φιλάρετου, μεταξφ αυτϊν και τισ αμζμπτου θκικισ, όμορφεσ κα ι νεαρζσ 

εγγονζσ του, και τισ μετζφεραν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Μία από τισ εγγονζσ του αυτζσ, θ 

Μαρία, ζγινε ςφηυγοσ του νεαροφ αυτοκράτορα Κωνςταντίνου ΣΤϋ, μία άλλθ, θ Μυρανκία, 

παντρεφτθκε τον νεαρό πατρίκιο Κωνςταντινάκιο και μία τρίτθ, θ Ευανκία, ςτάλκθκε για 

διπλωματικοφσ λόγουσ ωσ νφφθ ςτον Λογγοβάρδο βαςιλιά Αργοφςθ18.  

Ο Φιλάρετοσ τιμικθκε ωσ παπποφσ του αυτοκράτορα με το αξίωμα του υπάτου 

(επάρχου), γεγονόσ που τον κατζςτθςε και πάλι κάτοχο ςθμαντικισ ακίνθτθσ περιουςίασ 

και μεγάλου οικονομικοφ πλοφτου και του επζτρεψε να ςυνεχίςει ακατάπαυςτα το 

φιλανκρωπικό του ζργο ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ωσ το τζλοσ τθσ ηωισ του.  

Κατά τον ςυγγραφζα του βίου και εγγονό του, μοναχό Νικιτα, ο Φιλάρετοσ υπιρξε 

άγιοσ γιατί: α) είχε επιδείξει ζνα ευρφ φιλανκρωπικό ζργο (ιταν υπερβολικά ελειμων), β) 

προαιςκάνκθκε τον κάνατό του και αγόραςε ζναν τάφο ςτθ γυναικεία μονι του 

οδοφυλλίου, γ) ευλόγθςε τα εγγόνια του, πριν τον κάνατό του, προλζγοντασ επακριβϊσ το 

μζλλον τουσ, δ) ζλαμψε το πρόςωπό του ςαν τον ιλιο και ευωδίαςε το ςϊμα κατά τθ 

ςτιγμι του κανάτου του, ε) καυματοφργθςε το λείψανό του κατά τθν εξόδιο πομπι, όταν 

ζνασ δαιμονιςμζνοσ απαλλάχκθκε από το ακάκαρτο πνεφμα που τον κατζτρυχε και ςτ) ςε 

νεανικό του ενφπνιο (όνειρο) ο Νικιτασ είδε τον παπποφ του να είναι ςτον Ραράδειςο ςαν 

τον Αβραάμ. 

 

2. Ο ςυγγραφζασ του Βίου  

 

Με βάςθ τα όςα αναφζρονται ςτον επίλογο του κειμζνου, ςυγγραφζασ του Bίου 

είναι ο μοναχόσ Νικιτασ ο Αμνιάτθσ, εγγονόσ του αγίου Φιλαρζτου και ςυγκεκριμζνα τρίτο 

                                              
17 Rydén (2002) 88 και 90, 470-486. 
18 Winkelmann (1987) 192-193. 
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κατά ςειρά γεννιςεωσ αρςενικό παιδί του πρωτότοκου γιου του Φιλαρζτου Λωάννθ και τθσ 

ςυηφγου του Ειρινθσ.  

Στον Βίο διαβάηουμε ότι ο Νικιτασ γεννικθκε ςτθν Άμνια ανιμερα τθσ εορτισ του 

αγίου Κεοδϊρου και ότι, όταν πζκανε ο παπποφσ του, ιταν 7 ετϊν. Αν λάβουμε υπόψθ μασ 

ότι θ εορτι του αγίου Κεοδϊρου είναι ςτισ 17 Φεβρουαρίου και ότι ο Φιλάρετοσ πζκανε το 

792, προκφπτει ότι ο Νικιτασ γεννικθκε ςτισ 17 Φεβρουαρίου του 785, δθλαδι ςτα τζλθ 

του 8ου αιϊνα και απεβίωςε πικανότατα ςτα μζςα του 9ου αιϊνα.  

Ο ίδιοσ, μετά τθν εκτενι αναφορά ςτο γενεαλογικό δζντρο τθσ οικογζνειάσ του, 

ςθμειϊνει ότι όταν θ εξαδζλφθ του Μαρία επιλζχκθκε ωσ ςφηυγοσ του αυτοκράτορα 

Κωνςταντίνου ΣΤϋ, τον Νοζμβριο του 788, ολόκλθρθ θ οικογζνεια του Φιλαρζτου 

εγκαταςτάκθκε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ όπου ζηθςε και ο ίδιοσ μζχρι το ζτοσ 801, όταν ςε 

θλικία 18 ετϊν εγκατζλειψε τθν πατρικι εςτία και εκάρθ μοναχόσ, χωρίσ να αναφζρει όμωσ 

ςτο κείμενο οφτε ποια ιταν θ μονι τθσ μετανοίασ του οφτε και για ποιουσ λόγουσ επζλεξε 

το μοναχικό ςχιμα19.  

Με βάςθ τα όςα, επίςθσ ο ίδιοσ, αναφζρει, τθ ςυγγραφι του ζργου τθν τελείωςε το 

ζτοσ 6330 από κτίςεωσ κόςμου, δθλαδι το 821/822 μ.Χ. ευριςκόμενοσ «ἐν ἐξορίᾳ» ςτθν 

Καρυοφπολθ τθσ Μάνθσ, άγνωςτο επίςθσ από πότε και για ποιουσ λόγουσ. Για τθ μόρφωςι 

του γνωρίηουμε ελάχιςτα. Ο ίδιοσ αναφζρει ότι όταν ιταν μικρόσ περνοφςε τον 

περιςςότερο χρόνο μαηί με τον παπποφ του, που μάλλον πρζπει να υπιρξε και ο 

πνευματικόσ του κακοδθγθτισ. Ωςτόςο από τθν οικονομικι και κοινωνικι κζςθ τθσ 

οικογζνειάσ του και από τθ ηωι του ςτθν Κωνςταντινοφπολθ δίπλα ςτο ςυγγενικό 

περιβάλλον του αυτοκράτορα Κωνςταντίνου ΣΤϋ άνετα μποροφμε να εικάςουμε ότι κα είχε 

τφχει επιμελθμζνθσ αγωγισ και παιδείασ, όπωσ άλλωςτε ταίριαηε ς’ ζνα μζλοσ πλοφςιασ 

και αριςτοκρατικισ οικογζνειασ και μάλιςτα ςυγγενικό με το οικογενειακό περιβάλλον του 

αυτοκράτορα20. Στο γεγονόσ αυτό ςυνθγορεί επίςθσ ο τρόποσ γραφισ αλλά και το φφοσ του 

αγιολογικοφ κειμζνου, το οποίο ξεχωρίηει τόςο για τθν άνεςθ του ςυγγραφζα ςτον 

χειριςμό τθσ γλϊςςασ, όςο και για τθ λογοτεχνικι του επάρκεια και ποιότθτα21. 

 

 

                                              
19 Rydén (2002) 116, 892-897. 
20 Yannopoulos (1975) 169-170. 
21 Γιαννόπουλοσ (1985) 494. 
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3. Οι ιδιαιτερότθτεσ του κειμζνου  

 

Οι Βίοι των αγίων που γράφτθκαν κατά τθ διάρκεια των λεγόμενων «ςκοτεινϊν 

αιϊνων» τθσ βυηαντινισ αυτοκρατορίασ (8οσ-9οσ αιϊνασ) εμφανίηουν μία ςτερεότυπθ 

δομι: υμνοφν τθν αρετι, τθν εγκράτεια, τθν ευςζβεια και τθν επίμονθ προςιλωςθ ςτθ 

λατρεία των εικόνων και προβάλλουν ζντονα το μαρτφριο του βιογραφοφμενου αγίου που 

ςυνικωσ είναι ζνασ εικονόφιλοσ μοναχόσ. 

Εξαίρεςθ ςτον κανόνα αυτόν αποτελεί, και ωσ εκ τοφτου μεγάλο φιλολογικό 

ενδιαφζρον παρουςιάηει, ο Βίοσ του αγίου Φιλαρζτου, ο οποίοσ, παρότι γράφτθκε ςτισ 

αρχζσ του 9ου αιϊνα, ελάχιςτθ ομοιότθτα παρουςιάηει με τουσ Βίουσ των αγίων τθσ ίδιασ 

περιόδου. Οι ιδιαιτερότθτεσ του Βίου ςχετίηονται: α) με τθ δομι, το περιεχόμενο και τθ 

ςφνκεςθ του κειμζνου, β) με το φφοσ και τθ γλϊςςα του, γ) με τον τρόπο παρουςίαςθσ των 

αγιολογικϊν ςτοιχείων, δ) με τθν ιδεολογία του ςυγγραφζα και ε) με τθ χειρόγραφθ 

παράδοςθ του κειμζνου και τισ μζχρι ςιμερα εκδόςεισ του. 

 

α) Θ δομι, το περιεχόμενο και θ ςφνκεςθ του κειμζνου 

 

Ο Βίοσ του αγίου Φιλαρζτου δεν διακζτει τον κλαςικό πρόλογο με τουσ κοινοφσ 

αγιολογικοφσ τόπουσ και τθ ςυνθκιςμζνθ προςφϊνθςθ «εὐλόγθςον δζςποτα», πράγμα 

που δείχνει ότι παρότι γράφτθκε από τον εγγονό του, μοναχό Νικιτα, δεν προοριηόταν για 

μοναςτικι ανάγνωςθ. Θ αφιγθςθ ξεκινά από τον πρϊτο ςτίχο με τθν περιγραφι τθσ 

καταγωγισ, τθσ οικογζνειασ, του πλοφτου και του τρόπου ηωισ του βιογραφοφμενου αγίου 

και ςυνεχίηει με μια ςειρά από επειςόδια και ανζκδοτα από τθ ηωι του που περιγράφονται 

με χρονολογικι ςειρά, ζνα ςε κάκε μία ςχεδόν παράγραφο του κειμζνου. Τα επειςόδια 

αυτά είναι ποικίλθσ ζκταςθσ, από πολφ ςφντομα (όπωσ π.χ. το περιςτατικό με τθ δωρεά του 

αλόγου του Φιλαρζτου ςτον ςτρατιϊτθ Μουςιλιο22), ζωσ αρκετά εκτεταμζνα (όπωσ π.χ. το 

περιςτατικό με τθ δωρεά των δφο καματθρϊν του ηϊων ς’ ζναν φτωχό γεωργό και τθν 

αντιπαράκεςθ που αυτό του προκάλεςε με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του23) και από το τζλοσ 

τουσ απουςιάηουν οι γνωςτζσ θκικοδιδακτικοφ περιεχομζνου παροτρφνςεισ που 

ςυναντάμε ςτουσ άλλουσ βίουσ. Αντικειμενικόσ ςκοπόσ του Νικιτα δεν είναι να 

                                              
22 Ζκταςθσ 30 μόλισ ςτίχων Βλ. Rydén (2002) 72,218 – 74,247. 
23 Ζκταςθσ 137 ςτίχων Βλ. Rydén (2002) 64,81 – 72,217. 
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καταγράψει τον βίο του παπποφ του για να διαςϊςει τθ μνιμθ του Φιλαρζτου από τθ λικθ 

του χρόνου, αλλά με ςυγκεκριμζνθ μζκοδο πεικοφσ να αποδείξει λογικά, ςυναιςκθματικά 

και κεολογικά ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, ότι αυτόσ είναι άγιοσ, πράγμα που επιτυγχάνεται 

πλιρωσ προσ το τζλοσ του κειμζνου, όπου εντελϊσ αριςτοτεχνικά  ςυγγραφζασ και 

αναγνϊςτθσ καταλιγουν να ταυτίηονται με αυτι τθν άποψθ. Το γεγονόσ αυτό αποδεικνφει 

περίτρανα τόςο τθν πρωτοτυπία του βίου ωσ αγιολογικοφ κειμζνου όςο και τθν πνευματικι 

ςυγκρότθςθ και τθ ρθτορικι δεινότθτα του Νικιτα ωσ ςυγγραφζα.  

Ο επίλογοσ είναι ςφντομοσ και παρατίκεται εν είδει βιογραφικοφ – βιβλιογραφικοφ 

ςθμειϊματοσ, το οποίο μασ πλθροφορεί για τθν ταυτότθτα του Νικιτα και για τον τόπο και 

τον χρόνο ςυγγραφισ του ζργου, γεγονόσ που δείχνει πωσ ωσ μοναχόσ ιταν μάλλον 

εξοικειωμζνοσ με τθν ανάγνωςθ ι/και τθν αντιγραφι χειρογράφων. Το μόνο που μασ 

κυμίηει κλαςικό αγιολογικό κείμενο του 9ου αιϊνα είναι θ βραχεία κατακλείδα με τθν 

τιμθτικι αφιζρωςθ ςτθν Αγία Τριάδα. 

Είναι προφανζσ ότι το κείμενο δεν αποτελεί βιογραφία με τθ ςτενι ζννοια του 

όρου, δθλαδι μία πλιρθ και αναλυτικι εξιςτόρθςθ τθσ ηωισ και τθσ δράςθσ του 

ςυγκεκριμζνου αγίου, αλλά ζνα ιδιότυπο αγιολογικό κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου 

κα μποροφςε να ςυνοψιςτεί ςε ευρφτερεσ των παραγράφων του νοθματικζσ ενότθτεσ ωσ 

εξισ24: 

Στίχοι 5 – 33: Θ καταγωγι, ο πλοφτοσ, θ οικογζνεια και ο τρόποσ ηωισ του Φιλαρζτου. 

Στίχοι 34 – 67: Ο φκόνοσ του διαβόλου και οι κακζσ ςυγκυρίεσ πτωχεφουν τον Φιλάρετο. 

Στίχοι 68 – 80:  Ο Φιλάρετοσ εργάηεται κι ευχαριςτεί τον Κεό για τθ φτϊχεια του. 

Στίχοι 81 – 217: Ο Φιλάρετοσ χαρίηει τα βόδια του ς’ ζναν φτωχό  γεωργό κι ζρχεται ςε 

αντιπαράκεςθ με τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του.  

Στίχοι 218 – 247: Ο Φιλάρετοσ χαρίηει το άλογό του ς’ ζναν ςτρατιϊτθ που το ζχει ανάγκθ. 

Στίχοι 248 – 329: Ο Φιλάρετοσ προκαλεί τθν οργι τθσ γυναίκασ του χαρίηοντασ ςε 

εμπερίςτατουσ ανκρϊπουσ τα τελευταία ηϊα του κι ζνα ολόκλθρο φορτίο με δανεικό 

ςτάρι.  

Στίχοι 330 – 351: Ο Φιλάρετοσ μοιράηει ςτουσ φτωχοφσ ζνα νζο φορτίο με ςτάρι, δωρεά 

ενόσ πλοφςιου φίλου του.  

                                              
24 Θ ςτιχαρίκμθςθ των ενοτιτων ζγινε με βάςθ τθν ζκδοςθ του Rydén (2002) 60-118. 
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Στίχοι 352 – 375: Ο Φιλάρετοσ χαρίηει ςτουσ φτωχοφσ το μζλι που παράγει κι όταν δεν του 

απομζνει τίποτε άλλο, το πανωφόρι του, ιςχυριηόμενοσ ςτθ γυναίκα του ότι κάπου το 

ξζχαςε. 

Στίχοι 376 – 452: Βαςιλικοί απεςταλμζνοι φτάνουν ςτθν Άμνια και ο Φιλάρετοσ τουσ 

φιλοξενεί ςτο ςπίτι του. 

Στίχοι 453 – 516: Οι βαςιλικοί απεςταλμζνοι επιλζγουν τρεισ από τισ εγγονζσ του 

Φιλαρζτου ωσ υποψιφιεσ ςυηφγουσ του αυτοκράτορα Κωνςταντίνου ΣΤϋ και όλθ θ 

οικογζνεια αναχωρεί για τθν Κωνςταντινοφπολθ. 

Στίχοι 517 – 527: Ο βαςιλιάσ παντρεφεται τθν εγγονι του Φιλαρζτου, Μαρία, και τα μζλθ 

τθσ οικογζνειάσ του αποκτοφν αξιϊματα, μεγάλθ ακίνθτθ περιουςία, χριματα  και ακριβά 

δϊρα. 

Στίχοι 528 – 600: Ο Φιλάρετοσ δεξιϊνεται ςτθν Κωνςταντινοφπολθ εκατό φτωχοφσ και, με 

τθ ςυγκατάκεςθ των ςυγγενϊν του, τουσ μοιράηει ζνα τμιμα από τθν αξία των πολφτιμων 

δϊρων που τουσ χάριςε ο αυτοκράτορασ. 

Στίχοι 601 – 636: Με τθ ςτιριξθ του αυτοκράτορα και των αρχόντων, ο Φιλάρετοσ ςυνεχίηει 

ςτθν Κωνςταντινοφπολθ τθ φιλανκρωπικι του δράςθ. 

Στίχοι 637 – 663: Ο Φιλάρετοσ παίρνει το αξίωμα του υπάτου και προαιςκανόμενοσ τον 

κάνατό του αγοράηει ζναν τάφο ςτθ γυναικεία μονι του οδοφυλλίου. 

Στίχοι 664 – 709: Ο Φιλάρετοσ αποχαιρετά τουσ ςυγγενείσ του απευκφνοντάσ τουσ 

παραινζςεισ για τθν ελεθμοςφνθ. 

Στίχοι 710 – 802:  Ο Φιλάρετοσ ευλογεί τα εγγόνια του, προλζγοντασ το μζλλον τουσ και 

πεκαίνει. 

Στίχοι 803 – 832: Καφμα ςτθν εξόδιο πομπι του Φιλαρζτου κακϊσ ζνασ δαιμονιςμζνοσ 

απαλλάςςεται από το ακάκαρτο πνεφμα. 

Στίχοι 833 – 891: Ο Νικιτασ ονειρεφεται τον παπποφ του ςτον Ραράδειςο ςαν τον Αβραάμ. 

Στίχοι 892 – 913: Βιογραφικό και βιβλιογραφικό ςθμείωμα του ςυγγραφζα – Αγιογραφικι 

κατακλείδα. 

 Σε άρκρο των Kazhdan-Sherry ςτο περιοδικό «Βυηάντιον»25 που επαναλαμβάνεται 

ςτο βιβλίο του Kazhdan «Λςτορία τθσ Βυηαντινισ Λογοτεχνίασ»26 επιςθμαίνεται ότι ο 

Νικιτασ αφθγείται με αξιοκαφμαςτθ οικονομία και χωρίσ μεγάλεσ αςυνζπειεσ, μια 

                                              
25 Kazhdan-Sherry (1996) 351-362. 
26 Kazhdan (1999) 296-302. 
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περίπλοκθ ιςτορία, ςτθν οποία κυριαρχεί θ ςταδιακι μετάβαςθ από τθ μυκοπλαςία ςτθν 

πραγματικότθτα, με κφριο χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθν απουςία ρθτορικϊν υπερβολϊν και 

εντάςεων. Ζτςι, κατά τθν άποψι τουσ, από τθν ζντονθ μυκοπλαςία του πρϊτου μζρουσ (ςτ. 

5-375), που αναφζρεται ςτθ δοκιμαςία του Φιλαρζτου από τον ςατανά μζςω τθσ απότομθσ 

πτϊχευςισ του, ο ςυγγραφζασ με γριγορθ αφιγθςθ μασ περνά ςτθν ιςτορικι 

πραγματικότθτα του δεφτερου μζρουσ (ςτ. 376-636), όπου με τον γάμο τθσ εγγονισ του ο 

ιρωασ αποκακίςταται οικονομικά και κοινωνικά, κι από εκεί ςτθν καταπλθκτικι 

αγιογραφικι ςφνκεςθ του τρίτου μζρουσ (ςτ. 637-913), όπου με τθν παράκεςθ 

πρωτότυπων αγιολογικϊν ςτοιχείων κατορκϊνει να πετφχει τον ςτόχο του, να υποςτθρίξει, 

δθλαδι, πειςτικά τθν αγιότθτα του παπποφ του.   

 

β) Θ γλϊςςα και το φφοσ του κειμζνου 

 

Σε αντίκεςθ με τουσ Βίουσ των ορκοδόξων μοναχϊν, αρχιερζων και πατριαρχϊν , 

που γράφονται από τισ αρχζσ του 8ου αιϊνα και εξισ ςε μία λόγια και πολφ επιτθδευμζνθ 

γλϊςςα, ο Βίοσ του αγίου Φιλαρζτου είναι γραμμζνοσ ςτθν απλι δθμοτικι γλϊςςα τθσ 

εποχισ, με ςτρωτι ςφνταξθ και χωρίσ αρχαϊςμοφσ27.  

Το λεξιλόγιο του Βίου αντικατοπτρίηει τθν επιρροι που ζχει αςκιςει ςτον Νικιτα 

λόγω τθσ καταγωγισ του από τθν Ραφλαγονία θ υποςτρωματικι επίδραςθ τθσ αρχαίασ 

Λουβικισ γλϊςςασ π.χ. ςτθν απλοποίθςθ -ιον- > -ιν- ςε τελικι κζςθ, ςε λζξεισ όπωσ ςτον 

ςτρατιωτικό όρο ἀδνοφμιον~ἀδνοῦμιν ι ςτο μικρισ αξίασ χάλκινο νόμιςμα 

νουμίον~νουμίν, φαινόμενο που ςυναντάται ςε αφιερωματικζσ επιγραφζσ τθσ Μ. Αςίασ 

ιδθ από τισ αρχζσ του 6ου αιϊνα28, αλλά και θ γλϊςςα τθσ μεςαιωνικισ Καρυοφπολθσ, 

λόγω τθσ αναγκαςτικισ εκεί μετοίκθςισ του ςε ςυνδυαςμό με τθν ενδελεχι μελζτθ του 

ευαγγελικοφ λόγου αλλά και απόκρυφων ζργων τθσ βιβλικισ γραμματείασ λόγω τθσ 

ιδιότθτάσ του ωσ μοναχοφ π.χ. θ τρυφερι προςφϊνθςθ «τεκνία», με τθν οποία ο 

Φιλάρετοσ απευκφνεται ςτα παιδιά του29, αναφζρεται δισ ςτισ βιβλικζσ ριςεισ «τεκνία, ἔτι 

μικρὸν μεκ’ ὑμῶν εἰμι. ηθτήςετέ με»30, «τεκνία, οὓσ πάλιν ὠδίνω, ἄχρισ οὗ μορφωκῇ 

                                              
27 Ευκυμιάδθσ (2016) 16-17. 
28 Αναςταςιάδου (2005) 43-44, 597-599. 
29 Rydén (2002) 72,200. 
30 Λω. 13,33. 
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Χριςτὸσ ἐν ὑμῖν»31 και ςτο απόκρυφο ζργο «Διακικθ Ἰϊβ» ι “Testamentum Iobi”32, αλλά 

απαντάται ςιμερα και ςτθ μανιάτικθ ντοπιολαλιά.  

Θ ςτενι ςχζςθ του Βίου με τθ γλϊςςα τθσ Αγίασ Γραφισ εντοπίηεται επίςθσ: α) ςτθ 

ςφνδεςθ – ςφγκριςθ των θρϊων του ζργου με τα βαςικά πρόςωπα – πρότυπα τθσ Ραλαιάσ 

Διακικθσ, όπωσ π.χ. του Φιλαρζτου με τον Λϊβ33, τον Αβραάμ34 και τον Λακϊβ35, του 

πρωτότοκου γιοφ του Λωάννθ με τον Σαοφλ36, τον Αβεςαλϊμ37 και τον Λωςιφ38 και (ίςωσ) 

των νυφικϊν καλλιςτείων τθσ εγγονισ του Μαρίασ με τα αντίςτοιχα καλλιςτεία τθσ 

βιβλικισ Εςκιρ39, β) ςτθν κατά λζξθ παράκεςθ αποςπαςμάτων από τα τζςςερα Ευαγγζλια 

και τα άλλα βιβλία τθσ Καινισ Διακικθσ40, γ) ςτθ χριςθ πολλϊν λζξεων ι φράςεων που 

απθχοφν ςυγκεκριμζνα εδάφια ι εκφράςεισ από τθν Καινι Διακικθ, όπωσ π.χ. ζνα από τθ 

γνωςτι παραβολι του αςϊτου41 και δ) ςτισ αναφορζσ του Βίου ςε απόκρυφα κείμενα όπωσ 

π.χ. ςτθ «Διακικθ Ἰϊβ» ι “Testamentum Iobi”42, ςτο απόκρυφο ζργο «Ρράξεισ τοῦ ἁγίου 

ἀποςτόλου καὶ εὐαγγελιςτοῦ Ἰωάννου τοῦ Κεολόγου, ςυγγράφοντοσ τοῦ αὐτοῦ μακθτοῦ 

Ρροχόρου» ι “Acta Joannis”43, κακϊσ και ςτο μθ γνιςιο ζργο του Ἰωάννου τοῦ 

Χρυςοςτόμου «Ρερί ἐλεθμοςφνθσ»44.  

Τζλοσ, θ ςχζςθ τθσ γλϊςςασ του Βίου με τα λειτουργικά κείμενα, τουσ φμνουσ και τα 

τροπάρια τθσ Εκκλθςίασ εντοπίηεται ςτθν παράκεςθ παραλλαγμζνων φράςεων από τθ 

Κεία Λειτουργία του Λωάννου του Χρυςοςτόμου45 και ςτθ βραχεία κατακλείδα του 

επιλόγου, όπου γίνεται επί λζξει αναφορά ςτθ ςτερεότυπθ φράςθ «νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰσ τοὺσ 

αἰῶνασ τῶν αἰϊνων. Ἀμιν», θ οποία αποτελεί ειςαγωγι ςτα γνωςτά μασ Κεοτοκία, δθλαδι 

τα τροπάρια που είναι αφιερωμζνα ςτθν Ραναγία46. 

                                              
31 Γαλ. 4,19. 
32 Brock (1967) 22, 5.1 και 6.1 
33 Rydén (2002) 60,5-15 και 62,35 και 78,313. 
34 Rydén (2002) 60,25 και 86,422-424 και 100,656-659 και 104,705-706 και 114,865-871. 
35 Rydén (2002) 60,25 και 102,672-673 και 104,711-712 και 108,765. 
36 Rydén (2002) 86, 426-427. 
37 Rydén (2002) 86, 426-427. 
38 Rydén (2002) 86,426-427 και 104, 711-712 και 108,765. 
39 Βλ. Rydén (2002) 82,376 – 92,516 και  Ludwig (1997)118-120. 
40 Ευκυμιάδθσ (2016) 19-20. 
41 Ευκυμιάδθσ (2016) 20. 
42 Ludwig (1997) 81-88 και 164. 
43 Rydén (2002) 68,148-155 και 69,ςθμ. 36. 
44 Kazhdan-Sherry (1996) 359, Kazhdan (1999) 288.  
45 Rydén (2002) 80,337. 
46 Rydén (2002) 118, 912-913. 
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Το φφοσ του κειμζνου είναι απλό, λιτό και απζριττο. Τα γεγονότα παρουςιάηονται 

χρονολογικά, χωρίσ επαναλιψεισ και υπερβολζσ. Οι περιγραφζσ των προςϊπων είναι 

απλζσ και ο διάλογοσ μεταξφ τουσ ςυχνόσ, φυςικόσ και κάποτε ζντονοσ. Κφρια επιδίωξθ του 

ςυγγραφζα είναι όχι ο εντυπωςιαςμόσ και θ εκηιτθςθ, αλλά θ απλότθτα και θ πεικϊ, γι’ 

αυτό και απουςιάηουν τα κοςμθτικά επίκετα και τα  υπερκετικά και κυριαρχοφν μια ςειρά 

από απλοί χαρακτθριςμοί, οι οποίοι επαναλαμβάνονται ςυχνά αντί των πομπωδϊν 

επικζτων, τα οποία αλλοιϊνουν τθ λαϊκότθτα και τθν απλότθτα του χαρακτιρα του 

Φιλαρζτου. Είναι χαρακτθριςτικό ότι οι προςφωνιςεισ «γζρων» και  «ἄνδρασ», που 

κυριαρχοφν, επαναλαμβάνονται ςτο κείμενο 35 φορζσ ο πρϊτοσ και 13 ο δεφτεροσ, ενϊ οι 

χαρακτθριςμοί «ἐλειμων» και «ἅγιοσ» μόνον 7 και 6 φορζσ αντιςτοίχωσ47. 

Στθν απομυκοποίθςθ τθσ προςωπικότθτασ του Φιλαρζτου και ςτθ δθμιουργία ενόσ 

ενάρετου ανκρϊπου με λαϊκό προφίλ, ςυμβάλλουν επίςθσ οι χαρακτθριςμοί τθσ 

οργιςμζνθσ γυναίκασ του, θ οποία εκτόσ εαυτοφ για τθν υπερβολικι και ακατάπαυςτθ 

φιλευςπλαχνία του, δεν διςτάηει να τον αποκαλζςει «χαλκόςπλαχνο» και «ακαμάτθ»48, 

πείκοντασ με τον τρόπο αυτό και τον πιο δφςπιςτο αναγνϊςτθ ότι για τθν αγιότθτα του 

απλοφ οικογενειάρχθ με τθν υπερβολικι κοινωνικι δράςθ δεν χωρά καμία απολφτωσ 

αμφιβολία49.   

Λόγω τθσ απλότθτασ τθσ γλϊςςασ και τθσ λιτότθτασ του φφουσ, το κείμενο του Βίου 

υπιρξε διαχρονικά ζνα αγαπθμζνο ανάγνωςμα όχι μόνο για  τουσ ορκόδοξουσ κλθρικοφσ 

και μοναχοφσ αλλά και για πλθκϊρα πιςτϊν, τισ περιςςότερεσ φορζσ ολιγογράμματων και 

απλοϊκϊν ανκρϊπων, που ςτο πρόςωπο του φιλεφςπλαχνου Φιλάρετου είδαν τον λαϊκό 

άγιο τθσ καρδιάσ τουσ.  

Για το λόγο αυτό το κείμενο του Βίου του αγίου Φιλαρζτου: α) ςυμπτφχκθκε για να 

περιλθφκεί ςε Συναξάρια και Επιτομζσ Βίων που κατά καιροφσ εκδόκθκαν ςε διάφορεσ 

ςυλλογζσ50, β) αποτζλεςε πρότυπο ζργο για τθ ςυγγραφι πολλϊν μεταγενζςτερων 

αγιολογικϊν κειμζνων τθσ λεγόμενθσ «αγροτικισ αγιογραφίασ», όπωσ π.χ. για τουσ Βίουσ 

του Ρζτρου Ατρϊασ, του Νικθφόρου Μθδικίου, των Αυταδζλφων Δαυίδ, Συμεϊν και 

Γεωργίου Λζςβου κ.ά.51 και γ) ζγινε δθμϊδθσ μετάφραςθ του αρχικοφ κειμζνου ςτο 

                                              
47 Fourmy–Leroy (1934) 170. 
48 Rydén (2002) 68, 148-155. 
49 Γιαννόπουλοσ (1985) 497. 
50 Γιαννόπουλοσ (1985) 489. 
51 Kazhdan (1999) 281-294 και Rydén (2002) 79,ςθμ. 64. 
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πλαίςιο ενόσ πρϊιμου δθμοτικιςτικοφ κινιματοσ που εμφανίςτθκε ςτα μζςα του 16ου και 

κορυφϊκθκε κατά τθ διάρκεια του 17ου αιϊνα ωσ αντανάκλαςθ μιασ γενικότερθσ 

πνευματικισ αφφπνιςθσ του ελλθνορκόδοξου ςτοιχείου τθσ εποχισ, με ςκοπό τθν «ψυχικι 

ωφζλεια και πνευματικι οικοδομι μοναχϊν και κοςμικϊν»52.  

 

γ) Ο τρόποσ παρουςίαςθσ των αγιολογικϊν ςτοιχείων 

 

 Από όςα αναφζρονται ςτον Βίο, προκφπτει ότι ο Νικιτασ ςυνζγραψε τον βίο του 

παπποφ του, αγίου Φιλαρζτου, επειδι ο ίδιοσ ιταν ο αγαπθμζνοσ του εγγονόσ και παρότι 

ζηθςε πολφ λίγα χρόνια κοντά του, τον κεωροφςε πνευματικό του κακοδθγθτι και 

πατζρα53. Δεν υπιρχε άλλο εν ηωι μζλοσ τθσ οικογζνειασ για να το κάνει54 και διότι ικελε 

να αποδείξει τθν αγιότθτά του, θ οποία δεν ιταν δεδομζνθ για όλουσ55. Φυςικά το 

εγχείρθμά του δεν ιταν κακόλου εφκολο από τθ ςτιγμι που θ ηωι του παπποφ του ςε 

ςχζςθ με τθ ηωι άλλων αγίων διζφερε κατά πολφ, αφοφ ο Φιλάρετοσ δεν ιταν μοναχόσ, 

αςκθτισ ι κλθρικόσ, δεν μαρτφρθςε και δεν ζκανε κανζνα καφμα όςο ηοφςε. Αντίκετα ιταν 

ζνασ πλοφςιοσ (αρχικά τουλάχιςτον) γαιοκτιμονασ τθσ βυηαντινισ επαρχίασ, με πλθκϊρα 

υποςτατικϊν και δοφλουσ, παντρεμζνοσ, με πολλά παιδιά, ευρφ πλαίςιο κοινωνικϊν 

επαφϊν και το μόνο εμφανζσ ςτοιχείο που αναδείκνυε τθν αγιότθτά του ιταν θ μεγάλθ 

φιλευςπλαχνία του. Για να πείςει λοιπόν ο Νικιτασ για τθν αλικεια των όςων γράφει, 

χρθςιμοποίθςε τθ μζκοδο των ιςτοριογράφων. Ζτςι αναφζρει ότι αςχολικθκε με τθ 

ςυγκζντρωςθ του υλικοφ επί είκοςι χρόνια και οι πθγζσ που χρθςιμοποίθςε ιταν τα 

ελάχιςτα γεγονότα που ο ίδιοσ ζηθςε επί λίγα χρόνια κοντά του ωσ αυτόπτθσ και αυτικοοσ 

μάρτυρασ56 και τα πολλά γεγονότα που ο ίδιοσ πλθροφορικθκε είτε από τουσ γονείσ του με 

όρκο ενόςω αυτοί ηοφςαν57 είτε από τουσ αναξιοπακοφντεσ που ο Φιλάρετοσ βοικθςε58 

και οι οποίοι τθν εποχι που ζγραψε τον Βίο, ιταν εν ηωι και άρα αν τα όςα διθγείται ιταν 

ψευδι, εφκολα κα μποροφςαν να αμφιςβθτθκοφν από αυτοφσ. Για τον Νικιτα θ κοινωνικι 

δράςθ του Φιλαρζτου ςυνιςτά ςτάςθ ηωισ ιςάξια με το μαρτφριο ι τθν ομολογία άλλων 

                                              
52 Μελικίδου (1997). 
53 Rydén (2002) 112, 833-834. 
54 Γιαννόπουλοσ (1985) 492,ςθμ. 23. 
55 Rydén (2002) 116, 902-903. 
56 Rydén (2002) 116,899. 
57 Rydén (2002) 116, 899-900. 
58 Rydén (2002) 116, 900-901. 
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αγίων γι’ αυτό και τθν υπερ-προβάλλει ςτο κείμενο· ωςτόςο προκειμζνου να πετφχει το 

ςτόχο του και να πείςει ακόμα και τον πιο δφςπιςτο άνκρωπο για τθν αγιότθτα του παπποφ 

του, χρθςιμοποιεί τζςςερισ κοινοφσ αγιολογικοφσ τόπουσ: α) τθν πρόβλεψθ του κανάτου 

του59, β) τθν πρόρρθςθ του μζλλοντοσ των εγγονϊν του60, γ) τθ λάμψθ του προςϊπου και 

τθν ευωδία του ςϊματοσ κατά τθ ςτιγμι του κανάτου του61 και δ) τθ καυματοποίθςθ του 

λειψάνου του κατά τθν ϊρα τθσ εξοδίου πομπισ62. Το κφριο όμωσ αγιολογικό μοτίβο  που 

χρθςιμοποιεί ο Νικιτασ για να υποςτθρίξει τθν αγιότθτα του Φιλαρζτου, είναι το ευφυζσ 

ρθτορικό εφεφρθμα του παιδικοφ ονείρου προσ το τζλοσ του Βίου, με το οποίο ο νεαρόσ 

εγγονόσ φζρεται να αντικρίηει τον παπποφ του ςτον Ραράδειςο ςαν τον Αβραάμ και να 

ςυνομιλεί μαηί του63. Το εφεφρθμα αυτό φαίνεται πϊσ λειτουργεί πειςτικά για το λαϊκό 

ακροατιριο τθσ εποχισ, που μάλλον αποδίδει ιδιαίτερθ ςθμαςία και αξία ςτα όνειρα.  

 Ο ιδιαίτεροσ αυτόσ τρόποσ παρουςίαςθσ των αγιολογικϊν ςτοιχείων από τον Νικιτα 

δικαιϊκθκε κεολογικά, φιλολογικά και ιςτορικά  για  δφο λόγουσ: α) γιατί ο Φιλάρετοσ 

υπιρξε ζνασ από τουσ αγίουσ που αναγνωρίςτθκε και κακιερϊκθκε ςχετικά νωρίσ (ιδθ από 

τον 10ο αιϊνα) ςτο εορτολόγιο τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ64 και β) γιατί ειςιγαγε και 

κακιζρωςε ζνα νζο είδοσ αγιογραφίασ, όπου τα παραδοςιακά ανατολικά πρότυπα 

υποχωροφν και αντικακίςτανται από τα κλαςικά ελλθνικά και περιςςότερο ορκολογικά65, 

ςθματοδοτϊντασ ζτςι το πζραςμα από τθν εικονομαχικι αγιογραφία των υπερβολϊν, των 

φανατιςμϊν και των ςτείρων κεολογικϊν αντιπαρακζςεων, ςε μια αγιογραφία 

περιςςότερο λαϊκι και ανκρϊπινθ, πιο κοντά ςτα  πρότυπα τθσ πνευματικισ κίνθςθσ του 

βυηαντινοφ ανκρωπιςμοφ που κα επακολουκιςει. 

 

 

 

 

 

 
                                              
59 Rydén (2002) 100,637 – 102,663. 
60 Rydén (2002) 102,664 – 110,802. 
61 Rydén (2002) 110, 792-802. 
62 Rydén (2002) 110,818 – 112,832. 
63 Rydén (2002) 112,833 – 116,891. 
64 Κεωρείται προςτάτθσ άγιοσ τθσ μελιςςοκομίασ και των μελιςςοκόμων και θ μνιμθ του εορτάηεται τθν 1θ 
Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ. 
65 Γιαννόπουλοσ (1985) 502-503. 
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δ) Θ ιδεολογία του ςυγγραφζα  

 

Θ εξορία του Νικιτα ςτθν Καρυοφπολθ τθσ βορειοανατολικισ Μάνθσ66 ςυνδζεται 

από αρκετοφσ μελετθτζσ με τθν ανατροφι του ςτο εικονόφιλο περιβάλλον τθσ 

αυτοκράτειρασ Ειρινθσ ςε ςχζςθ με τθν ιδιότθτά του ωσ μοναχοφ και εντάςςεται ςτο κλίμα 

των διωγμϊν των εικονόφιλων μοναχϊν τθσ περιόδου 820-823.  

Οι δεφτεροι εκδότεσ του Βίου M.-H. Fourmy και M. Leroy, εικάηουν ότι ο 

αυτοκράτορασ Μιχαιλ Βϋ (820-829) εξόριςε τον Νικιτα, όταν μετά τθν επανάςταςθ του 

Κωμά του Σλάβου αναγκάςτθκε να πάρει ςκλθρά μζτρα εναντίον των εικονολατρϊν67.  

Ο P. Lemerle, αντίκετα, κεωρεί ότι, αν το ζτοσ ςυγγραφισ του βίου (821/822) είναι 

ςωςτό, ο αυτοκράτορασ Μιχαιλ Βϋ είναι απίκανο να εξόριςε  ωσ εικονόφιλο τον Νικιτα 

ςτθν Καρυοφπολθ, τθ ςτιγμι που γνϊριηε ότι αυτόσ κα μποροφςε εκεί να ενωκεί με τθν 

παράταξθ του εξεγερμζνου Κωμά68. 

Στον Βίο του αγίου Φιλαρζτου ο Νικιτασ δεν κάνει καμία αναφορά ςτθν 

αποκατάςταςθ των εικόνων από τθν αυτοκράτειρα Ειρινθ το ζτοσ 787 (τθν αναφζρει απλά 

ωσ «φιλόχριςτθ»69) παρότι λογικά κάτι τζτοιο κα το περιμζναμε αφοφ ιταν ςυγγενικό 

μζλοσ τθσ οικογζνειάσ τθσ. Το γεγονόσ αυτό οδιγθςε τον βυηαντινολόγο I. Ševčenko να 

αμφιςβθτιςει τθν εικονόφιλθ ιδεολογία του Νικιτα, παρατθρϊντασ ότι ο Μιχαιλ Βϋ (820-

829) ιταν ζνασ μετριοπακισ εικονομάχοσ αυτοκράτορασ που δεν προζβθ γενικά ςε 

μεγάλεσ διϊξεισ εναντίον των εικονόφιλων μοναχϊν70.  

Ραρόμοια άποψθ ζχει διατυπϊςει και θ M. Fr. Auzépy, θ οποία αφοφ διατυπϊνει 

τθν «αδφναμθ» υπόκεςθ ότι ο Νικιτασ εξορίςτθκε το ζτοσ 830, υποςτθρίηει ςτθ ςυνζχεια 

ότι αιτία τθσ εξορίασ του υπιρξε θ ςυγγζνεια που ο ίδιοσ είχε (ωσ κείοσ) με τθν Ευφροςφνθ, 

ςφηυγο με τθ βία του Μιχαιλ Βϋ, οι ςυγγενείσ τθσ οποίασ εκδιϊχκθκαν από τον γιο και 

                                              
66 Ο βυηαντινόσ οικιςμόσ τθσ Καρυοφπολθσ, που βρίςκεται πάνω ςε μια υπερυψωμζνθ οχυρι κζςθ (ζναν 
λόφο) ανάμεςα ςτα χωριά Δροςοπθγι και Βαχόσ τθσ Λακωνικισ Μάνθσ και ςιμερα είναι ερειπωμζνοσ, 
ιδρφκθκε πικανότατα ςτα τζλθ του 8ου αιϊνα. Άκμαςε κατά τθν περίοδο του Δεςποτάτου του Μυςτρά (1262 -
1460) και διατθρικθκε ωσ ζδρα ορκόδοξθσ επιςκοπισ μζχρι και τον 19ο αιϊνα οπότε και καταργικθκε με το 
ΒΔ τθσ 21/11/1833 «Ρερί διοριςμοφ του προςωπικοφ των Επιςκοπϊν του Βαςιλείου» για να ιδρυκεί θ 
επιςκοπι Γυκείου. Βλ. Ετηζογλου (1988) 3-7,18-23 και Τηιβάρα (2006) 349-372. Θ πόλθ αναφζρεται ωσ 
χριςτιανικό κζντρο και ςτον Βίο του αγίου Ανδρζα του Σαλοφ. Βλ. Rydén (1974) 204, Rydén (1995) 264, 3880-
3882. 
67 Fourmy–Leroy (1934) 97. 
68 Lemerle (1965) 258-259 και 262-263. 
69 Rydén (2002) 82, 376-377. 
70 Ševčenko (1977) 126-128. 



25 
 

διάδοχό του Κεόφιλο (829-842). Θ Auzépy παρατθρεί ότι αρκετά από τα ονόματα των 

εξαδζλφων του Νικιτα ζχουν ςχζςθ με λουλοφδια (Άνκισ, Ευανκία, Μυριανκία) και όχι με 

αγίουσ, κακϊσ και ότι κάποια μζλθ τθσ οικογζνειάσ του είναι καμμζνα ςε μονζσ που τθν 

περίοδο τθσ Εικονομαχίασ ιταν πολφ ιςχυρζσ ωσ μθ εικονόφιλεσ. Θ ίδια , τζλοσ, κεωρεί ότι 

το πλικοσ των αναφορϊν του Βίου ςτθν Ραλαιά Διακικθ κατατάςςει τον Νικιτα μάλλον 

ςτουσ εικονομαχικοφσ κφκλουσ71.  

O κακθγθτισ Ραναγιϊτθσ Γιαννόπουλοσ, κεωρεί πικανι τθν εξορία του εικονόφιλου 

Νικιτα από τον αυτοκράτορα Μιχαιλ Βϋ, αφοφ πιςτεφει πωσ θ Ειρινθ δεν κα δεχόταν 

εφκολα για νφφθ τθσ μια κοπζλα από εικονομαχικι οικογζνεια, αλλά παρατθρεί ότι θ μθ 

αναφορά ςτον Bίο του ηθτιματοσ των εικόνων από τον ςυγγραφζα, ζχει να κάνει με μια 

μετριοπακι ςτάςθ που φαίνεται να τθρεί ο Νικιτασ, προκειμζνου ο παπποφσ του 

Φιλάρετοσ, να γίνει αποδεκτόσ ωσ άγιοσ και από τισ δφο αντιμαχόμενεσ παρατάξεισ72. 

Οριςμζνοι βυηαντινολόγοι εκλαμβάνουν τθ μθ αναφορά του Νικιτα ςε 

εικονομαχικά κζματα ωσ ζκφραςθ ουδετερότθτασ ι αδιαφορίασ, ενϊ άλλοι όπωσ π.χ. ο Α. 

P. Kazhdan και οι ςυνεργάτεσ του ερευνθτζσ L. F. Sherry και Ch. Angelidi εντοπίηουν ςτον 

βίο του αγίου Φιλαρζτου το μοτίβο του αγίου – ςαλοφ, που κατά τθ γνϊμθ τουσ δεν 

ςυνάδει με αναφορζσ ςτθν εικονομαχικι ζριδα73.  

Θ αρχαιολόγοσ οδονίκθ Ετηζογλου κεωρεί ότι ο Νικιτασ εξορίςτθκε ςτθν 

Καρυοφπολθ όχι ωσ εικονόφιλοσ μοναχόσ, αλλά πικανόν λόγω τθσ εποικιςτικισ πολιτικισ 

του αυτοκράτορα Νικθφόρου Αϋ (802-811), ο οποίοσ ςτο πλαίςιο των μζτρων που οι 

χρονογράφοι Κεοφάνθσ ο Ομολογθτισ74 και Γεϊργιοσ Κεδρθνόσ75 αποκαλοφν «κακϊςεισ», 

μετζφερε αρμενικοφσ και άλλουσ πλθκυςμοφσ (με ελλθνικι ςυνείδθςθ76 ι υπό τον φόβο 

του «αμφιτεριςμοφ τουσ»77) από τθ Κράκθ και τισ παραμεκόριεσ ανατολικζσ επαρχίεσ τθσ 

Αυτοκρατορίασ ςτισ ςλαβοκρατοφμενεσ περιοχζσ τθσ Μάνθσ, για να ενιςχφςει εκνολογικά 

ι/και πλθκυςμιακά το νεοϊδρυκζν κζμα Ρελοποννιςου. Εξθγεί μάλιςτα τθ φράςθ του 

Νικιτα «ἐν ἐξορίᾳ ὤν» ωσ ζκφραςθ τθσ ζντονθσ δυςαρζςκειάσ του για τθν αναγκαςτικι 

                                              
71 Auzépy (1993) 121-123. 
72 Γιαννόπουλοσ (1985) 492, 501-502. 
73 Kazhdan (1999) 289-290. 
74 De Boor (1963) 486-487. 
75 PG 121, 920-923. 
76 Bon (1951) 74, Zakythinos (1966) 308, Charanis (1961) 144-145. 
77 Γλφκατηθ-Αρβελζρ (2012) 34, 90 και 204-205. 
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αυτι μετακίνθςθ και πικανολογεί πϊσ ο ίδιοσ ιταν ζνασ από τουσ «Αρμενίουσ» που 

αναφζρονται ςτο Χρονικό τθσ Μονεμβαςίασ78. 

H Claudia Ludwig υποςτθρίηει τθν άποψθ ότι ο μοναχόσ Νικιτασ δεν ιταν εγγονόσ 

του αγίου Φιλαρζτου και ζγραψε τον Βίο ςε απλι γλϊςςα, κατανοθτι από τον αμόρφωτο 

αυτοκράτορα Μιχαιλ Βϋ, ϊςτε να κερδίςει τθ ςυμπάκειά του και να τον ανακαλζςει από 

τθν εξορία του ςτθν Καρυοφπολθ79.  

Ραρεμφερι άποψθ ζχει διατυπϊςει ςτο δίτομο βιβλίο του για τον αυτοκράτορα 

Κωνςταντίνο ΣΤϋ και ο Paul Speck80. 

Θ Βοφλα Κόντθ τζλοσ, αναφζρει ότι θ εξορία για εικονολατρικοφσ λόγουσ του Νικιτα 

ςτθ κεωροφμενθ ωσ εικονόφιλθ Ρελοπόννθςο, είναι μάλλον δφςκολο να γίνει αποδεκτι81. 

Ρροςωπικά πιςτεφω ότι θ δυςκολία των βυηαντινολόγων να προςδιορίςουν τθν 

ιδεολογικι ταυτότθτα του Νικιτα ςτο κζμα τθσ εικονομαχίασ, οφείλεται ςτθν προςπάκεια 

του τελευταίου να επιδιϊξει τθν αγιοποίθςθ του Φιλαρζτου ςε μια πολφ ταραγμζνθ και 

γεμάτθ αντιφάςεισ εποχι. Αν δεχτοφμε τθν άποψθ του ιςτορικοφ Τθλζμαχου Λουγγι ότι ο 

αυτοκράτορασ Μιχαιλ Βϋ ςτθρίχκθκε ςτθ ςτρατιωτικι και εκκλθςιαςτικι θγεςία για να 

καταπνίξει τθν επικίνδυνθ ανταρςία του Κωμά του Σλάβου με αποτζλεςμα οι δφο θγεςίεσ 

να ςυςφίξουν τισ ςχζςεισ τουσ και να ςυλλειτουργοφν αρμονικά ςτθν Κωνςταντινοφπολθ 

ανεξάρτθτα από τθν ιδεολογικι τουσ τοποκζτθςθ82, καταλαβαίνουμε το δίλθμμα που 

αντιμετϊπιςε ο Νικιτασ όταν ωσ πρϊθν αριςτοκράτθσ και εξόριςτοσ μοναχόσ κλικθκε να 

πείςει με τθ δφναμθ του λόγου του τθν πολιτικι και εκκλθςιαςτικι θγεςία τθσ εποχισ για 

τθν αγιότθτα του παπποφ του.  

Για να δείξει ότι ο Φιλάρετοσ ιταν με τουσ ανκρϊπουσ και όχι με τισ παρατάξεισ και 

για να εγγράψει(;) καλφτερεσ υποκικεσ ςχετικά με το αβζβαιο μζλλον του ςτθν 

Καρυοφπολθ φαίνεται ότι πάει «με τα νερά τθσ εποχισ». Ζτςι χωρίσ να τοποκετεί και να 

τοποκετείται ξεκάκαρα, γράφει με επιρροζσ από τθ Βίβλο και τουσ ιςτοριογράφουσ ζνα 

αριςτοτεχνικό κείμενο, όπου δίπλα ςε κάκε εικονομαχικό ςτοιχείο αντιπαρακζτει ωσ 

ιςοηφγιο κι ζνα εικονολατρικό. Με τθν αμφιλεγόμενθ αυτι ςτάςθ του ικανοποιεί τουσ 

εκκλθςιαςτικοφσ και πολιτικοφσ κφκλουσ τθσ εποχισ του και φυςικά ειςάγει ζνα νζο είδοσ 

                                              
78 Ετηζογλου (1988) 11-12, Lemerle (1963) 10. 
79 Ludwig (1997) 156-157. 
80 Speck (1978) 206-207 και 626-630. 
81 Κόντθ (1999) 89-90. 
82 Λουγγισ (20132) 129. 
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αγιογραφίασ με κλαςικά πρότυπα, ςτο οποίο κυριαρχεί θ γλωςςικι απλότθτα, θ ιςτορικι 

ςυνζπεια και θ χάρθ83.  

 

ε) Θ χειρόγραφθ παράδοςθ και οι εκδόςεισ του κειμζνου 

 

Ο Βίοσ του αγίου Φιλαρζτου ςϊηεται ςε περιςςότερουσ από 40 χειρόγραφουσ 

κϊδικεσ, οι οποίοι χρονολογοφνται από τον 10ο ζωσ και τον 17ο αιϊνα. Από τουσ κϊδικεσ 

αυτοφσ ςθμαντικότεροι είναι ο Parisinus 1510 (V) που αρχικά κεωρικθκε του ζτουσ 1162, 

αλλά οι τελευταίεσ μελζτεσ τον χρονολογοφν ςτον 10ο αιϊνα και ο Genuensis Urbanus 34 

(G) του 11ου αιϊνα84. Ο κϊδικασ G παρότι μεταγενζςτεροσ του V κατά ζναν αιϊνα 

κεωρείται ότι αποδίδει περιςςότερο πιςτά το κείμενο που ςυνζγραψε το 821/822 ο 

μοναχόσ Νικιτασ λόγω του επϊνυμου βιογραφικοφ – βιβλιογραφικοφ ςθμειϊματοσ ςτον 

επίλογο του ζργου, αλλά και τθσ βατισ γλϊςςασ και του απλοφ φφουσ του κειμζνου. Ο V, 

αντίκετα, επειδι παραςιωπά ςυςτθματικά το όνομα του ςυγγραφζα και εξαιτίασ τθσ 

λογιότερθσ γλϊςςασ και φφουσ του κειμζνου κεωρείται προϊόν μεταγενζςτερθσ ρθτορικισ 

επεξεργαςίασ85.  

Ο πρϊτοσ μελετθτισ που αςχολικθκε με τον Βίο του αγίου Φιλαρζτου ιταν ο S. P. 

Nikol’skij, ο οποίοσ το ζτοσ 1888 δθμοςίευςε ςτθ Μόςχα μία πρϊτθ μετάφραςθ του 

ζργου.86 

Ακολοφκθςε 9 χρόνια αργότερα ο Ch. Loparev ο οποίοσ αφοφ επεςιμανε το 

ενδιαφζρον του κειμζνου, δθμοςίευςε μερικά αποςπάςματα από τον κϊδικα 1594 του 

Αγίου Προυσ ςτο επιςτθμονικό περιοδικό «Vizantijskij vremennik» («Βυηαντινά Χρονικά»)87.  

Θ πρϊτθ ζκδοςθ του ζργου δθμοςιεφκθκε το 1900 από τον ϊςο ιςτορικό Alexanter 

Alexantrovich Vasiliev με βάςθ τον κϊδικα Parisinus 1510 (V) του 10ου αιϊνα ςτο «Δελτίο 

του ωςικοφ Αρχαιολογικοφ Λνςτιτοφτου τθσ Κωνςταντινοφπολθσ»88. 

                                              
83 Γιαννόπουλοσ (1985) 502-503. 
84 Οι δεφτεροι εκδότεσ του κειμζνου καταμζτρθςαν 42 χ.φ. κϊδικεσ και χρονολογοφν τον Parisinus 1510 (V) 
ςτον 12o αιϊνα (1162). Βλ. Fourmy-Leroy (1934) 86-88 και 111. Ο Rydén (2002) 57, αντίκετα, βάςει των 
νεοτζρων μελετϊν τον χρονολογεί ςτον 10ο αιϊνα. 
85 Fourmy-Leroy (1934) 92-93, Ευκυμιάδθσ (2016) 17 και 22-25. 
86 Kazhdan-Talbot (1998) 86. 
87 Loparev (1897) 348-352. 
88 Vasiliev (1900) 49-86. 
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Ζνα χρόνο αργότερα (1901) ο Λταλόσ λατινιςτισ και βιβλιοκθκάριοσ Giuseppe 

Cugnoni δθμοςίευςε ςτθ ϊμθ μια ιταλικι μετάφραςθ του Βίου από το κείμενο του 

Κϊδικα τθσ Βιβλιοκικθσ Chigi89.  

Ακολοφκθςαν μεταξφ των ετϊν 1910 – 1912 ςυνεχόμενα εκτενι άρκρα του Ch. 

Loparev ςτο περιοδικό «Vizantijskij vremennik» για τισ ιδιαιτερότθτεσ του κειμζνου ςε 

ςχζςθ με τθν υπόλοιπθ αγιογραφία του 8ου – 9ου αιϊνα και τθν πρόςφατθ τότε 

ανακάλυψθ του κϊδικα Genouensis Urbanus 34 (G) του 11ου αιϊνα 90.  

Θ δεφτερθ ζκδοςθ του Βίου πραγματοποιικθκε το 1934 ςτισ Βρυξζλλεσ από τουσ 

Βυηαντινολόγουσ Marie – Henriette Fourmy και Maurice Leroy με βάςθ τρεισ χειρόγραφουσ 

κϊδικεσ, δθμοςιεφκθκε ςτον 19ο τόμο του περιοδικοφ «Βυηάντιον» και περιζχει εκτενι 

ειςαγωγι, γαλλικι μετάφραςθ του κειμζνου και ζνα ςυνοπτικό ευρετιριο91. 

Αποςπάςματα του Βίου δθμοςίευςε το 1957 ο κακθγθτισ Βυηαντινισ Λςτορίασ του 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Διονφςιοσ Ηακυκθνόσ ςτο βιβλίο του «Βυηαντινά κείμενα»92 και το 

1974 ο κακθγθτισ Βυηαντινισ Λςτορίασ του ΑΡΚ Λωάννθσ Καραγιαννόπουλοσ ςτο βιβλίο του 

«Θ Βυηαντινι Λςτορία από τασ πθγάσ»93.  

Στα χρόνια που ακολοφκθςαν κυκλοφόρθςε πλθκϊρα  ελλθνικϊν και ξενόγλωςςων 

μελετϊν για τθ φιλολογικι και ιςτορικι αξία του κειμζνου94.  

Θ τρίτθ ολοκλθρωμζνθ ζκδοςθ του Βίου ζγινε το 2002 ςτθν Ουψάλα τθσ Σουθδίασ 

από τον κακθγθτι του Τμιματοσ Κλαςικισ Φιλολογίασ του Ρανεπιςτθμίου τθσ πόλθσ 

Lennart Rydén με βάςθ οκτϊ χειρόγραφουσ κϊδικεσ. Θ εργαςία αυτι, που κεωρείται 

ςιμερα θ πλθρζςτερθ, δθμοςιεφκθκε ςτον 8ο αυτοτελι τόμο τθσ ςειράσ Studia Byzantina 

Upsaliensia, και περιλαμβάνει αναλυτικι ειςαγωγι, αγγλικι μετάφραςθ του κειμζνου, 

λεπτομερι ευρετιρια και το μεγαλφτερο μζροσ από τθν μζχρι τo ζτοσ ζκδοςθσ ςχετικι 

βιβλιογραφία95.  

Για τθν απόδοςθ του Βίου ςτθ νεοελλθνικι γλϊςςα χρθςιμοποίθςα το  κείμενο τθσ 

τελευταίασ ζκδοςθσ, δθλ. του L. Rydén (2002).  

                                              
89 Cugnoni (1901). 
90 Loparev (1910) 1-224,  Loparev (1911) 1-147, Loparev (1912) 1-151 και 70. 
91 Fourmy–Leroy (1934) 85-109. 
92 Ηακυκθνόσ (1957) 63-74. 
93 Καραγιαννόπουλοσ (1974) 163-166. 
94 Rydén (2002) 9-14. 
95 Rydén (2002) 1-143. 
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Στθ νεοελλθνικι απόδοςθ και ςτον ςχολιαςμό του Βίου ζλαβα υπόψθ μου όχι μόνο 

το γράμμα αλλά και το πνεφμα του κειμζνου, τόςο ςε ό,τι αφορά το είδοσ του (αγιολογία) 

όςο και ςε ό,τι αφορά το φφοσ του (ζντονθ εξάρτθςθ του ςυγγραφζα του, μοναχοφ Νικιτα, 

από τον βιβλικό λόγο96). 

 

4. υμπεράςματα 

 

     Το 821/822 ο μοναχόσ Νικιτασ από τθν Άμνια τθσ Ραφλαγονίασ «ἐν ἐξορίᾳ ὤν» ςτθν 

Καρυοφπολθ τθσ Μάνθσ για λόγουσ πολιτικισ ςκοπιμότθτασ που πικανόν ζχουν να κάνουν 

με τθν αναγκαςτικι μετοίκθςθ αρμενικισ καταγωγισ πλθκυςμϊν τθσ Μ. Αςίασ και τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ ςτθν αποδεκατιςμζνθ, από τισ επιδρομζσ των Σλάβων, Ρελοπόννθςο, 

ςυγγράφει τον Βίο του παπποφ του αγίου Φιλαρζτου του Ελειμονοσ. Το κείμενο του Βίου 

ςε απλι γλϊςςα αφθγείται τθ ηωι ενόσ πλοφςιου γαιοκτιμονα τθσ Ραφλαγονίασ, που 

λόγω κακϊν ςυγκυριϊν πτωχεφει, χάνοντασ εντελϊσ τθν περιουςία του, αλλά δουλεφοντασ 

ςκλθρά κατορκϊνει να ςυντθρεί με αξιοπρζπεια τθν πολυμελι οικογζνειά του και να 

μοιράηει αφειδϊσ το υςτζρθμά του ςτουσ φτωχοφσ.  

Με τον Βίο του αγίου Φιλαρζτου, ο Νικιτασ ειςάγει ςτθν αγιογραφικι παράδοςθ 

τθσ μεςοβυηαντινισ εποχισ ζναν νζο τφπο, λαϊκοφ κα λζγαμε, αγίου, που ςε αντίκεςθ με 

τον κλθρικό ι μοναχό μάρτυρα τθσ εικονομαχίασ: α) ηει μζςα ςτθν κοινωνία και βιϊνει τα 

κακθμερινά τθσ προβλιματα, β) εφαρμόηει κακ’ υπερβολιν τθ χριςτιανικι αρετι τθσ 

φιλευςπλαχνίασ και γ) αγιάηει μζςα ςτθν οικογζνεια. Τα πρωτότυπα αγιογραφικά ςτοιχεία 

του Βίου, ςε ςυνδυαςμό με τθν απλότθτα και τθν κομψότθτα του φφουσ, προκαλοφν τον 

καυμαςμό του αναγνϊςτθ και τον κακιςτοφν διαχρονικά ζνα από τα πλζον δθμοφιλι 

αγιολογικά κείμενα.  

Θ αντικατάςταςθ των παραδοςιακϊν ανατολικϊν προτφπων από κλαςικά ελλθνικά 

και περιςςότερο ορκολογικά, ςθματοδοτοφν το πζραςμα από τθν εικονομαχικι 

αγιογραφία των υπερβολϊν, των φανατιςμϊν και των ςτείρων κεολογικϊν 

αντιπαρακζςεων, ςε μια αγιογραφία περιςςότερο λαϊκι και ανκρϊπινθ, πιο κοντά ςτα 

πρότυπα τθσ πνευματικισ κίνθςθσ του βυηαντινοφ ανκρωπιςμοφ που κα επακολουκιςει. 

Λόγω τθσ πλθκϊρασ των ιςτορικϊν λεπτομερειϊν που ο Βίοσ μασ παρζχει για τθν αγροτικι 

                                              
96 Rydén (2002) 123-124, Ευκυμιάδθσ (2016) 16-25. 
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ιςτορία του 8ου αιϊνα, ζχει χαρακτθριςτεί ωσ βαςικό ζργο του είδουσ τθσ «αγροτικισ 

αγιογραφίασ» και ζχει αποτελζςει πρότυπο για πολλοφσ μεταγενζςτερουσ Βίουσ αγίων.  

Για όλα τα παραπάνω κεωρείται ζνα πρωτοποριακό και καινοτόμο ζργο τθσ 

βυηαντινισ λογοτεχνίασ των αρχϊν του 9ου αιϊνα.  
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ΒΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΕΙΑ  
ΣΟΤ ΕΝ ΑΓΙΟΙ ΠΑΣΡΟ ΘΜΩΝ  

ΦΙΛΑΡΕΣΟΤ ΣΟΤ ΕΛΕΘΜΟΝΟ  
 
 

(τίχοι 5-33) 
 
 

Ἦν τισ ἄνκρωποσ ἐν χϊρᾳ τῶν Ραφλαγόνων τοὔνομα Φιλάρετοσ, καὶ ὁ ἄνκρωποσ ἦν 

εὐγενὴσ τῶν ἀπὸ Ρόντου καὶ Γαλατικῆσ χϊρασ, υἱὸσ ὑπάρχων Γεωργίου τοῦ φερωνφμου.  
Ἦν δὲ πλοφςιοσ ςφόδρα, καὶ ἦν αὐτῷ κτινθ πολλά· βόεσ ἑξακόςιοι, ηεφγθ βοῶν ἑκατόν, 
ἵπποι νομάδεσ ὀκτακόςιαι, ἵπποι καὶ ἡμίονοι τῆσ προμοςζλλασ αὐτοῦ ὀγδοικοντα, 

πρόβατα χιλιάδεσ ιβϋ, προάςτια δὲ πολλῆσ γῆσ πεπλθρωμζνα μθϋ, μονϊτατα πάντα, ὡραῖα 
πάνυ καὶ πολλῆσ τιμῆσ ἄξια· κατζναντι γὰρ αὐτῶν ἑκάςτου πθγὴ ἦν βλφηουςα ἀπὸ κορυφῆσ 
δυνάμενα ἀρδεῦςαι πάντα τὰ χρῄηοντα ἀρφεςκαι ἐξ αὐτῆσ κατὰ περίςςειαν. Καὶ οἰκζται 

πολλοὶ ὑπῆρχον αὐτῷ, καὶ κτιματα πολλὰ ςφόδρα. 
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Ο ΒΙΟ ΚΑΙ Θ ΠΟΛΙΣΕΙΑ  

ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΠΑΣΕΡΑ  

ΦΙΛΑΡΕΣΟΤ ΣΟΤ ΕΛΕΘΜΟΝΑ97 

 

Θ καταγωγι, ο πλοφτοσ, θ οικογζνεια και ο τρόποσ ηωισ του Φιλαρζτου  

 

 Στθν περιοχι τθσ Ραφλαγονίασ98 ηοφςε ζνασ άνκρωποσ με το όνομα Φιλάρετοσ99. Ο 

άνκρωποσ αυτόσ ιταν από τουσ ευγενείσ100 του Ρόντου και τθσ Γαλατίασ101, γιοσ του 

Γεωργίου, ενόσ γεωργοφ, όπωσ λζει και το όνομα102. Ιταν πολφ πλοφςιοσ103 και είχε ςτθν 

κατοχι του πολλά ηϊα. Εξακόςια βόδια για εκτροφι, εκατό ηευγάρια βόδια για όργωμα, 

οκτακόςια άλογα ςε βοςκότοπουσ, ογδόντα άλογα και μουλάρια για ςζλωμα104, δϊδεκα 

χιλιάδεσ πρόβατα105, ςαράντα οκτϊ μεγάλα κτιματα πολφ καλισ ποιότθτασ106, με ςαφι 

όρια και χωρίσ αμφιςβθτιςεισ, όλα εφφορα και πολφ μεγάλθσ αξίασ, γιατί απζναντι ςτο 

κακζνα από αυτά υπιρχε τρεχοφμενο νερό, που ανάβλυηε από ζνα φψωμα, το οποίο 

μποροφςε να αρδεφει όλεσ τισ καλλιζργειεσ και να περιςςεφει. Και είχε επίςθσ πολλοφσ 

δοφλουσ και μεγάλθ περιουςία107. 

                                              
97 Τθν προςωνυμία Ἐλειμων φζρουν ζξι άγιοι τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ: α) ο άγιοσ Λωάννθσ Ρατριάρχθσ 
Αλεξανδρείασ, από τθν Αμακοφντα τθσ Κφπρου (556–619), β) ο άγιοσ Φιλάρετοσ, από τθν Άμνια τθσ 
Ραφλαγονίασ (702-792), γ) ο άγιοσ Λωάννθσ ο Κολοκτζνθσ, Μθτροπολίτθσ Κθβϊν (12οσ αι.), δ) ο άγιοσ 
Λωάννθσ Δοφκασ Βατάτηθσ, Αυτοκράτορασ τθσ Νίκαιασ (1193-1254), ε) ο όςιοσ Διονφςιοσ Μθτροπολίτθσ 
Λαρίςθσ (†1510) και ςτ) ο όςιοσ Λωάννθσ ο πρεςβφτεροσ, από τθ Χαλδία τθσ Μ. Αςίασ (1836 -1903). Βλ. 
Polemis (1973) 31-33 και http://www.saint.gr/2642/saint.aspx (τελευταία ανάκτθςθ 3/3/2021). 
98 Για τθν περιοχι τθσ Ραφλαγονίασ Βλ. γενικά Foss (1991) 1579 και Belke (1996) 170-171. 
99 Ρρβλ. Λϊβ 1,1 «ἄνκρωποσ τισ ἦν ἐν χϊρᾳ τῇ Αὐςίτιδι, ᾧ ὄνομα Λ̓ώβ».  
100 Ρρβλ. Λϊβ 1,3 «καὶ ἦν ὁ ἄνκρωποσ ἐκεῖνοσ εὐγενὴσ τῶν ἀφ’ ἡλίου ἀνατολῶν». 
101 Τον 3ο αι. μ.Χ. θ Ραφλαγονία οργανϊκθκε ωσ ιδιαίτερθ επαρχία του Ρόντου και τθσ Γαλατίασ με 
πρωτεφουςα τθ Γάγγρα και επί αυτοκράτοροσ Θρακλείου (630) αποτζλεςε το Κζμα Ραφλαγονίασ ι των 
Ραφλαγόνων. Οριςμζνοι μελετθτζσ υποςτθρίηουν πωσ οι κάτοικοι τθσ Γάγγρασ κεωροφςαν ότι ιταν απόγονοι 
των αρχαίων Γαλατϊν Βλ. Mango-Hawkins (1964) 333,  Feissel (1982) 376. 
102 Το όνομα Γεϊργιοσ είναι ελλθνιςτικό. Ρροζρχεται από τθν αρχ. ελλ. λ. γεωργόσ (<γῆ + ἔργον), ςθμαίνει τον 
αςχολοφμενο με τθν καλλιζργεια τθσ γθσ και γνϊριςε ευρεία διάδοςθ μετά τον 4ο αι. μ.Χ. λόγω του 
τροπαιοφόρου αγίου Γεωργίου, ο οποίοσ μαρτφρθςε επί Διοκλθτιανοφ (303 μ.Χ.). 
103 Βλ. τον διάλογο Λθςοφ Χριςτοφ και πλουςίου νζου (Λουκ. 18,2): «ὁ δὲ ἀκοφςασ ταῦτα περίλυποσ ἐγζνετο· 
ἦν γὰρ πλοφςιοσ ςφόδρα». 
104 Θ ςπάνια φράςθ «τῆσ προμοςζλλασ» (πικανϊσ από το λατ. ρ. promo = δείχνω, παρουςιάηω, προςφζρω + 
τθ λατ. λ. sella = εφίππιο, ςζλλα) χαρακτθρίηει κατά το λεξικό του Du Cange (1688) 1245 ιπποειδι εξαιρετικισ 
ποιότθτασ που επιλζγονταν ι προορίηονταν για τουσ αυτοκρατορικοφσ ςτάβλουσ. 
105 Ρρβλ. Λϊβ 1,3 «καὶ ἦν τὰ κτήνθ αὐτοῦ πρόβατα ἑπτακιςχίλια, κάμθλοι τριςχίλιαι, ηεύγθ βοῶν πεντακόςια, 
κήλειαι ὄνοι νομάδεσ πεντακόςιαι, καὶ ὑπθρεςία πολλὴ ςφόδρα καὶ ἔργα μεγάλα ἦν αὐτῷ ἐπὶ τῆσ γῆσ».  
106 «Ρροάςτια» ονομάηονταν ςτο Βυηάντιο οι μεγάλεσ ςε ζκταςθ μονάδεσ γεωργικισ εκμετάλλευςθσ που 
ανικαν ςε πλοφςιουσ γαιοκτιμονεσ και ςτισ οποίεσ ιταν εγκατεςτθμζνοι μόνιμα οι καλλιεργθτζσ τουσ 
(ελεφκεροι γεωργοί, πάροικοι ι/και δοφλοι) Βλ. Lemerle (1979) 77 και Kaplan (1992) 112-114. 
107 Ρρβλ. Ματκ. 19,22 «ἦν γὰρ ἔχων κτιματα πολλά». 
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Εἶχε δὲ καὶ ςφμβιον τοὔνομα Κεοςεβοῦν, καὶ αὐτὴ ὑπῆρχεν εὐγενὴσ καὶ φοβουμζνθ 
τὸν κφριον. Ὑπῆρχον δὲ αὐτοῖσ καὶ τζκνα, παιδάριον ἓν πάνυ ὡραῖον τοὔνομα Ἰωάννθσ, καὶ 

κυγατζρεσ δφο, ὄνομα τῇ μιᾷ Ὑπατία, καὶ ὄνομα τῇ δευτζρᾳ Εὐανκία, ὡραῖεσ δὲ καὶ αὗται 
πάνυ.  

Ἦν δὲ ὁ ἄνκρωποσ ἐλειμων ςφόδρα, καὶ ὅτε ἤρχετο πρὸσ αὐτὸν προςαιτισ, εἴ τι ἂν 

αἰτεῖτο, ἐδίδου αὐτῷ μετὰ χαρᾶσ εἰσ πλθςμονιν πρότερον ἐκ τῆσ τραπζηθσ αὐτοῦ εἴ τι ἂν 
ἐπεκφμει, καὶ εἶκ᾿ οὕτωσ παρεῖχεν αὐτῷ τὸ ηθτοφμενον προπζμπων αὐτὸν ἐν εἰρινῃ, 
ἀφωμοιωμζνοσ ἀλθκῶσ τῷ φιλοξζνῳ Ἀβραὰμ καὶ Ἰακϊβ. Ἐποίει δὲ οὕτωσ ἐπὶ χρόνουσ 
πολλοφσ. Ἐξάκουςτον δὲ ἐγζνετο ἐν ὅλῃ τῇ Ἀνατολῇ καὶ τῇ περιχϊρῳ ἐκείνῃ ἡ τοφτου 

ἐλεθμοςφνθ. Καὶ εἴ τινοσ βοῦσ ἠςτόχθςεν ἢ ἵπποσ ἢ ἄλλο τι τῶν τετραπόδων, ἐπορεφετο 
πρὸσ τὸν μακάριον ἄνδρα μετὰ κάρςουσ, ὡσ εἰσ ἰδίαν ἀγζλθν ἀπερχόμενοσ, καὶ ἐλάμβανεν 
ἕκαςτοσ εἴ τι ἂν χρείαν εἶχεν, καὶ οἷον ἕκαςτοσ ἐκ τῆσ ἀγζλθσ αὐτοῦ ἀπϊλεςεν, 

ἀπερχόμενοσ ἐλάμβανεν οἷον ἂν ἔκελεν. Καὶ ὅςον ἐδίδου, τοςοῦτον ἐπλθκφνετο.  
 

(τίχοι 34-67) 

 
Ἰδὼν δὲ ὁ διάβολοσ τὴν τοῦ ἀνδρὸσ ἐνάρετον πολιτείαν ἐηιλωςεν αὐτὸν ὥσ ποτε τὸν 

Ἰϊβ, καὶ ἐξαιτεῖται τοῦτον πτωχεῦςαι καὶ τότε ἰδεῖν αὐτοῦ τὴν τοιαφτθν ἁπλότθτα. Οὐδὲν 

γὰρ καυμαςτὸν ἔφθςεν ὁ διάβολοσ ποιιςειν τὸν ἄνδρα ἐκ τῶν περιςςευμάτων αὐτοῦ 
παρζχων τοῖσ πζνθςιν.  
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Είχε και ςφηυγο με το όνομα Κεοςεβϊ που ιταν κι εκείνθ ευγενισ και 

κεοφοβοφμενθ. Κι είχαν αποκτιςει και παιδιά, ζναν πολφ όμορφο γιο με το όνομα Λωάννθσ 

και δφο κόρεσ που το όνομα τθσ μιασ ιταν Υπατία και το όνομα τθσ δεφτερθσ Ευανκία, 

πολφ όμορφεσ και αυτζσ. 

 Ο άνκρωποσ αυτόσ ιταν πολφ ελειμων κι όταν ερχόταν ς’ αυτόν για βοικεια 

κάποιοσ φτωχόσ, ό,τι κι αν του ηθτοφςε, του το ζδινε χαροφμενα κι απλόχερα. Ρρϊτα του 

ζδινε από το τραπζηι του ό,τι του άρεςε κι ζπειτα, αφοφ του ζδινε αυτό που ηθτοφςε, τον 

ξεπροβόδιηε ειρθνικά, όμοιοσ ςτ’ αλικεια με τον φιλόξενο Αβραάμ108 και τον Λακϊβ109. 

Συμπεριφερόταν ζτςι επί πολλά χρόνια110 και θ ελεθμοςφνθ του ζγινε ξακουςτι και ςτθν 

περιοχι εκείνθ και ςε ολόκλθρθ τθν Ανατολι. Κι αν κάποιοσ ζχανε το βόδι, ι το άλογο, ι 

κάποιο άλλο από τα ηϊα του, πιγαινε ςτον ευλογθμζνο αυτόν άνδρα με κάρροσ, ςαν ςε 

δικό του κοπάδι, και φεφγοντασ ζπαιρνε ο κακζνασ ό,τι είχε ανάγκθ. Και κάκε ηϊο που 

ζχανε κάποιοσ από το κοπάδι του, πιγαινε και το διάλεγε από το  κοπάδι του Φιλάρετου. Κι 

όςο αυτόσ ζδινε, τόςο αποκτοφςε περιςςότερα. 

 

Ο φκόνοσ του διαβόλου και οι κακζσ ςυγκυρίεσ πτωχεφουν τον Φιλάρετο  

 

 Βλζποντασ όμωσ ο διάβολοσ τθν ενάρετθ ηωι αυτοφ του άνδρα τον ηιλεψε, όπωσ 

κάποτε τον Λϊβ, και ηιτθςε να πτωχεφςει για να δει, αν και τότε κα ιταν το ίδιο απλόχεροσ. 

Γιατί τίποτα το αξιοκαφμαςτο δεν κάνει ο άνκρωποσ, είπε ο διάβολοσ, από το να δίνει τα 

περιςςεφματά του ςτουσ φτωχοφσ111.  

 

 

 

 

 

 

 

                                              
108 Ρρβλ. με τθ φιλοξενία του Αβραάμ (Γεν. 18,2-8) και τθν αναφορά ςτον Μελχιςεδζκ (Εβρ. 7,3). 
109 Σχετικι ομοιότθτα Φιλαρζτου με Λακϊβ ο πλοφτοσ που απζκτθςαν (Γεν. 30,43: «καὶ ἐπλοφτιςεν ὁ 
ἄνκρωποσ ςφόδρα ςφόδρα, καὶ ἐγζνετο αὐτῷ κτινθ πολλὰ καὶ βόεσ καὶ παῖδεσ, καὶ παιδίςκαι καὶ κάμθλοι 
καὶ ὄνοι»). 
110 Ρρβλ. Λϊβ 1,5 «οὕτωσ οὖν ἐποίει Λ̓ὼβ πάςασ τὰσ ἡμέρασ». 
111 Ρρβλ. Λϊβ 1,6-12. 
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Εἶτα λαβὼν τὴν ἐξουςίαν παρὰ τοῦ κεοῦ - ἀδφνατον γὰρ αὐτὸν τοῦτο ποιῆςαι χωρὶσ κεοῦ, 
κφριοσ γὰρ πτωχίηει καὶ πλουτίηει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ, ἀνιςτᾷ ἀπὸ γῆσ πζνθτα καὶ ἀπὸ 

κοπρίασ ἐγείρει πτωχόν, κατὰ τὴν τῆσ προφθτίδοσ Ἄννθσ φωνιν - εἶτα ἀδιαλείπτωσ τοῦ 
ἀνδρὸσ διανζμοντοσ τοῖσ πτωχοῖσ τά τε κτινθ καὶ τὰ ἄλλα ὅςα ἂν ἐξεπόρει, τοῦ κεοῦ 
παυςαμζνου τῷ ἀποδιδόναι τὰ ἑκατονταπλαςίονα, τζλοσ πάντων διά τε τῆσ δόςεωσ, διά τε 

αἰχμαλωςίασ τῶν Ἰςμαθλιτῶν, διά τε ἑτζρων πολλῶν προφάςεων πζρασ ἤλαςε τοῦτον εἰσ 
ἄκραν πενίασ ὥςτε καταλειφκῆναι αὐτῷ ἓν ηεῦγοσ βοῶν καὶ ἕνα ἵππον καὶ ἕνα ὄνον καὶ 
μίαν βουκθλίαν μετὰ τοῦ μόςχου αὐτῆσ, καὶ ἕνα δοῦλον καὶ μίαν παιδίςκθν, τὰ δὲ 
προάςτια αὐτοῦ πάντα ἁρπαγῆναι ὑπὸ τῶν γειτονευόντων δυναςτῶν καὶ γεωργῶν. Ὡσ γὰρ 

εἶδον αὐτὸν πτωχεφοντα καὶ μὴ δυνάμενον αὐτὰ κατζχειν καὶ ἐργάηεςκαι τὴν ἑαυτοῦ γῆν, 
οἱ μὲν τυραννικῶσ, οἱ δὲ παρακλθτικῶσ διεμερίςαντο τὴν γῆν αὐτοῦ, ἐάςαντεσ αὐτῷ τὸ 
χωρίον ἐν ᾧ κατζμενεν καὶ τὸν πατρῷον οἶκον αὐτοῦ.  

Εἶτα ταῦτα πάντα πακϊν, οὐδζποτε ἐλυπικθ ἢ ἐβλαςφιμθςεν ἢ ἠγανάκτθςεν, ἀλλ  ̓
ὥςπερ ὅτε ἐξαπίνθσ πλουτιςει ἄνκρωποσ χαρᾶσ ἀνάπλεωσ γίνεται, οὕτωσ ἐκεῖνοσ 
πτωχεφςασ ἔχαιρε, ὡσ μζγα φορτίον ἀποβαλλόμενοσ τὸν πλοῦτον, μάλιςτα κατὰ νοῦν ἔχων 

τὸ ὑπὸ τοῦ κυρίου λεχκζν, τό Δυςκόλωσ οἱ τὰ χριματα ἔχοντεσ εἰςελεφςονται εἰσ τὴν 
βαςιλείαν τοῦ κεοῦ, καὶ πάλιν· Εὐκοπϊτερόν ἐςτι κάμθλον διὰ τρυμαλιᾶσ ῥαφίδοσ διελκεῖν 
ἢ πλοφςιον εἰσ τὴν βαςιλείαν τοῦ κεοῦ εἰςελκεῖν. Ἐν τοφτῳ ὁ ἀπακὴσ καὶ ἀνεφκυνοσ 

πλοῦτοσ φαίνεται ἐὰν παρόντοσ τοῦ πλοφτου καλῶσ τοφτῳ χρθςϊμεκα καὶ ἐὰν ἀπόντοσ 
ἀλφπωσ τοφτο ἐνζγκωμεν, κατὰ τὸ γεγραμμζνον. Καλὸσ ὁ πλοῦτοσ τοῖσ καλῶσ διοικοῦςιν, 
καὶ καλὴ ἡ πενία τοῖσ ὑπομζνουςιν.  
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Ζπειτα αφοφ πιρε τθν άδεια από τον Κεό – γιατί ιταν αδφνατον γι’ αυτόν να κάνει κάτι 

τζτοιο χωρίσ τον Κεό, επειδι «ο Κφριοσ φτωχαίνει και πλουτίηει, ταπεινϊνει και δοξάηει, 

ανορκϊνει από το χϊμα τον ηθτιάνο και ςθκϊνει από τθν κοπριά τον φτωχό»112, κατά τα 

λεγόμενα τθσ προφιτιδοσ Άννασ – κι ενϊ αδιάκοπα ο άνδρασ ςυνζχιηε να μοιράηει ςτουσ 

φτωχοφσ και ηϊα και όςα άλλα είχε, ο Κεόσ ζπαψε να του δίνει τα εκατονταπλάςια και 

τελικά λόγω τθσ γενναιοδωρίασ του, των αρπαγϊν των Αράβων113 και πολλϊν άλλων 

αιτίων, διαςκόρπιςε τθν περιουςία του και οδθγικθκε ςε τόςο ακραία φτϊχεια, ϊςτε του 

απόμειναν μονάχα ζνα ηευγάρι βόδια, ζνα άλογο, ζνα γαϊδουράκι, μια αγελάδα με το 

μοςχάρι τθσ, ζνασ δοφλοσ και μία υπθρζτρια. Τα κτιματά του τα άρπαξαν όλα δυνατοί 

γείτονεσ και γεωργοί, που, όταν τον είδαν να φτωχαίνει και να μθ μπορεί να κρατιςει και 

να καλλιεργιςει τθ γθ του, άλλοι με τθ βία κι άλλοι με παρακάλια μοιράςτθκαν τα χωράφια 

του114, αφινοντασ ς’ αυτόν μόνο τθ γθ που ζμενε και το πατρικό του ςπίτι.  

Πλα αυτά τα πάκαινε χωρίσ ποτζ να λυπθκεί, ι να βλαςφθμιςει, ι να αγανακτιςει, 

αλλά όπωσ ακριβϊσ ζνασ άνκρωποσ όταν πλουτίςει ξαφνικά, καταλαμβάνεται από χαρά, 

ζτςι κι εκείνοσ χαιρόταν που φτϊχαινε, γιατί ζδιωχνε από πάνω του ζνα μεγάλο φορτίο, 

τον πλοφτο του. Είχε μάλιςτα κατά νου αυτό που είπε ο Κφριοσ ότι «Δφςκολα όςοι ζχουν 

χριματα κα μπουν ςτθ Βαςιλεία του Κεοφ»115 και ότι «Ευκολότερο είναι να περάςει μια 

καμιλα από το μάτι μιασ βελόνασ παρά ζνασ πλοφςιοσ ςτθ Βαςιλεία του Κεοφ»116. Ζτςι 

ξεχωρίηει ο πλοφτοσ που δεν προκαλεί πάκθ και ευκφνεσ, όταν δθλαδι, τον 

χρθςιμοποιοφμε καλά, όταν υπάρχει, και υποφζρουμε χωρίσ λφπθ τθν ζλλειψι του, όπωσ 

είναι γραμμζνο: «Καλόσ είναι ο πλοφτοσ για όςουσ καλά τον διοικοφν και καλι θ φτϊχεια 

για όςουσ τθν υπομζνουν.»117 

 

                                              
112 Βλ. Αϋ Βας. 2,7-8 («Κύριοσ πτωχίηει καὶ πλουτίηει, ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ. ἀνιςτᾷ ἀπὸ γῆσ πένθτα καὶ ἀπὸ 
κοπρίασ ἐγείρει πτωχὸν κακίςαι μετὰ δυναςτῶν λαοῦ καὶ κρόνον δόξθσ κατακλθρονομῶν αὐτοῖσ»). 
113 Λςμαθλίτεσ ονομάηονται ςτθν ΡΔ οι Άραβεσ ωσ απόγονοι του Λςμαιλ και τθσ δοφλθσ του Αβραάμ, Άγαρ 
(Γεν. 21,9-11). Ο όροσ χρθςιμοποιείται ςτισ βυηαντινζσ πθγζσ για να δθλϊςει τουσ Άραβεσ από τον 7ο ζωσ τον 
11ο αιϊνα και τα τουρκικά φφλα (Σελτηοφκουσ, Οκωμανοφσ κ.ά.) από τον 11ο αιϊνα κ. εξϋ. Βλ. Σαββίδθσ 
(2003) 148.  Εδϊ ο  Νικιτασ αναφζρεται ςτισ αραβικζσ επιδρομζσ του 8ου αιϊνα ςτθ Μ. Αςία. 
114 Ρρβλ. Ψαλ. 21,19 «διεμερίςαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖσ καὶ ἐπὶ τὸν ἱματιςμόν μου ἔβαλον κλῆρον» και τα 
ςχετιηόμενα με τθν προφθτεία αυτι ευαγγελικά χωρία Ματκ. 27,35, Μαρκ. 15,24, Λουκ. 23,34 και Λω. 19,24. 
115 Βλ. Μαρκ. 10,23 «δυςκόλωσ οἱ τὰ χριματα ἔχοντεσ εἰσ τὴν βαςιλείαν τοῦ Κεοῦ εἰςελεφςονται». 
116 Βλ. Μαρκ. 10,25 και Λουκ. 18,24-25 «εὐκοπϊτερόν ἐςτι κάμθλον διὰ τρυμαλιᾶσ ῥαφίδοσ εἰςελκεῖν ἢ 
πλοφςιον εἰσ τὴν βαςιλείαν τοῦ Κεοῦ εἰςελκεῖν». 
117 Βλ. ςτο μθ γνιςιο ζργο του Ἰωάννου τοῦ Χρυςοςτόμου, Ρερί ἐλεθμοςφνθσ, PG 60,707 («καλὸν γὰρ ὁ 
πλοῦτοσ τοῖσ καλοῖσ διοικοῦςιν αὐτόν. καλὴ ἡ πενία τοῖσ καλῶσ ὑπομζνουςιν αὐτὴν») και Ρρβλ. Ἰςοκράτουσ, 
Ρρὸσ Δθμόνικον, 28 («Ρειρῶ τὸν πλοῦτον χριματα καὶ κτιματα καταςκευάηειν. ἔςτι δὲ χριματα μὲν τοῖσ 
ἀπολαφειν ἐπιςταμζνοισ, κτιματα δὲ τοῖσ κτᾶςκαι δυναμζνοισ»). 



38 
 

(τίχοι 68-80) 
 

Ἐν μιᾷ δὲ τῶν ἡμερῶν ἐπάρασ τὸ ηευγάριον αὐτοῦ ἑαυτὸσ ςὺν τῷ ἀρότρῳ λαβϊν 
ἐπορεφκθ εἰσ τὸ χωράφιον αὐτοῦ ἀροτριᾶν. Ἀροτριῶντοσ δὲ αὐτοῦ καὶ εὐχαριςτοῦντοσ τῷ 
κεῷ ὅτι κατθξιϊκθ τὸ πρῶτον ἐπιτίμιον τοῦ κεοῦ φυλάξαι ὅτι Μετὰ κόπου καὶ ἱδρῶτοσ 

φάγῃ τὸν ἄρτον ςου, καὶ τὸ τοῦ ἀποςτόλου ὅτι Οὕτωσ δεῖ κοπιῶντασ ἀντιλαμβάνεςκαι τῶν 
ἀςκενοφντων, καὶ πάλιν. Εἴ τισ οὐ κζλει ἐργάηεςκαι μθδὲ ἐςκιζτω, αἰδεςκεὶσ τῶν τοῦ κεοῦ 
ἐντολῶν, καὶ πάςθσ χαρᾶσ ἀνάπλεωσ γενόμενοσ ἤλαυνε τὸ ηεῦγοσ ὑπὲρ τὸ μζτρον, αὐτὸσ 
μθδ᾿ ὅλωσ κοπιάςασ ἐκ τῆσ πολλῆσ χαρᾶσ. Ὡσ δὲ εἶδεν τὸ ηεῦγοσ ἀτονιςαντα, μνθςκεὶσ 

πάλιν τὸ γεγραμμζνον ὅτι Μακάριοσ ὁ οἰκτίρων ψυχὰσ κτθνῶν αὐτοῦ, ςτιςασ τὸ ηεῦγοσ 
προςθφχετο εὐχαριςτῶν τῷ κεῷ ἐπὶ τῇ τοιαφτῃ πενίᾳ.  

 

(τίχοι 81-217) 
 

Τινὸσ δὲ γεωργοῦ πτωχοῦ ἀροτριῶντοσ καὶ αὐτοῦ τὴν ἰδίαν χϊραν ἔπεςεν ἄφνω ὁ 

βοῦσ αὐτοῦ καὶ ἀπζκανεν. Μὴ φζρων δὲ τὴν ηθμίαν ἤρξατο λυπεῖςκαι καὶ κλαίειν, μετὰ 
οἴκτου πολλοῦ ὀδυρόμενοσ καὶ λζγων πρὸσ τὸν κεόν· «Κφριε, ἄλλο τίποτε οὐχ ὑπῆρχζν μοι 
εἰ μὴ τὸ ηεῦγοσ τοῦτο, καὶ ὑςτζρθςάσ μοι καὶ αὐτό· πόκεν κρζψω τὴν γυναῖκά μου καὶ τὰ κϋ 

μου τζκνα τὰ νιπια; πῶσ δὲ καὶ φόρουσ τῷ βαςιλεῖ τελζςω; πόκεν τά δάνθ μου 
ἀποπλθρϊςω; Σὺ γὰρ ἐπίςταςαι, κφριε, ὅτι ὁ βοῦσ ὁ ἀποκανὼν ἀπὸ χρζουσ ὑπῆρχεν, καὶ τί 
πρᾶξαι οὐκ ἐπίςταμαι. Καταλείψω λοιπὸν τὸν οἶκόν μου καὶ ἀποδράςω εἰσ χϊραν μακρὰν 

πρὶν ἢ γνϊςουςιν οἱ χρεωφειλζται μου καὶ ἐπιπζςουςίν μοι ὥςπερ κῆρεσ ἄγριοι. Ὦ κφριε, 
εἴκε μὴ ἐπτϊχευςασ οὕτωσ τὸν φιλόπτωχον Φιλάρετον τὸν Ἀμνιάτθν, ἐπορεφκθν ἂν πρὸσ 
αὐτὸν μετὰ παρρθςίασ καὶ λαβὼν ἕτερον βοῦν ὑπζηευξα τῷ ηυγῷ μου, ἐπιλακόμενοσ τοῦ 
βοόσ μου τὸν κάνατον. Αλλὰ νῦν κἀκεῖνοσ ἄλλων ἐνδεὴσ γζγονεν.» 
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Ο Φιλάρετοσ εργάηεται κι ευχαριςτεί τον Θεό για τθ φτϊχεια του  

 

Μια μζρα πιρε το ηευγάρι των βοδιϊν με το αλζτρι και πιγε ςτο χωράφι του για να 

οργϊςει. Ενϊ όργωνε, ευχαριςτοφςε τον Κεό που τον αξίωςε να τθριςει το επιτίμιο τθσ 

πρϊτθσ εντολισ του Κεοφ «Με κόπο και ιδρϊτα να τρωσ το ψωμί ςου»118 και τθ ριςθ του 

Αποςτόλου «Με τον κόπο ςασ πρζπει να βοθκάτε τουσ αδφναμουσ» 119 κακϊσ και το «Αν 

κάποιοσ δεν κζλει να εργάηεται δεν πρζπει και να τρϊει»120 και επειδι ςεβόταν τισ εντολζσ 

του Κεοφ και ιταν γεμάτοσ από κάκε είδουσ χαρά τραβοφςε υπζρμετρα το ηευγάρι των 

βοδιϊν, χωρίσ ο ίδιοσ να κουράηεται εξαιτίασ τθσ πολλισ του χαράσ. Πταν όμωσ είδε 

εξαντλθμζνο το ηευγάρι, κυμικθκε πάλι αυτό που γράφει ότι «Ευτυχιςμζνοσ είναι αυτόσ 

που λυπάται τισ ψυχζσ των ηϊων του»121, ςταμάτθςε το όργωμα και προςευχόταν 

ευχαριςτϊντασ τον Κεό για τθν τόςθ φτϊχεια του. 

 

Ο Φιλάρετοσ χαρίηει τα βόδια του ς’ ζναν φτωχό γεωργό κι ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με 

τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του  

 

Κάποιου φτωχοφ γεωργοφ που όργωνε κι αυτόσ το χωράφι του, το ζνα βόδι ζπεςε 

ξαφνικά κάτω και πζκανε. Μθν υποφζροντασ τθ ηθμιά, αυτόσ άρχιςε να λυπάται, να κλαίει 

γοερά και να οδφρεται λζγοντασ προσ τον Κεό «Κφριε, τίποτε άλλο δεν είχα εκτόσ από αυτό 

το ηευγάρι και μου το ςτζρθςεσ και αυτό. Από ποφ κα κρζψω τθ  γυναίκα μου και τα εννζα 

παιδιά μου που είναι μικρά; Ρϊσ κα πλθρϊςω τουσ φόρουσ ςτον βαςιλιά; Από ποφ κα 

ξεπλθρϊςω τα χρζθ μου; Εςφ, Κφριε, γνωρίηεισ πολφ καλά ότι το βόδι που μου πζκανε ιταν 

χρεωμζνο και δεν ξζρω πια τι να κάνω. Κα εγκαταλείψω το ςπίτι μου και κα φφγω ςε χϊρα 

μακρινι122, προτοφ μάκουν τθ ςυμφορά οι δανειςτζσ μου και πζςουν πάνω μου ςαν τ’ 

άγρια κθρία. Κφριε, μακάρι να μθν είχεσ πτωχεφςει τόςο πολφ τον φιλόπτωχο Φιλάρετο τον 

Αμνιάτθ. Κα μποροφςα να πιγαινα ς’ αυτόν με κάρροσ και παίρνοντασ ζνα άλλο βόδι κα το 

ζηευα ςτον ηυγό και κα λθςμονοφςα τον κάνατο του δικοφ μου βοδιοφ. Αλλά τϊρα και 

εκείνοσ ζχει τθν ανάγκθ των άλλων». 

                                              
118 Βλ. Γεν. 3,19 «ἐν ἱδρῶτι τοῦ προςϊπου ςου φαγῇ τὸν ἄρτον ςου». 
119 Βλ. Ρραξ. 20,35 «κοπιῶντασ δεῖ ἀντιλαμβάνεςκαι τῶν ἀςκενοφντων». 
120 Βλ. Βϋ Κες. 3,10 «εἴ τισ οὐ κζλει ἐργάηεςκαι, μθδὲ ἐςκιζτω». 
121 Βλ. Ραρ. 12,10 «δίκαιοσ οἰκτείρει ψυχὰσ κτθνῶν αὐτοῦ». 
122 Ρρβλ. Λουκ. 15,13 «ἀπεδιμθςεν εἰσ χϊραν μακράν» ςτθ γνωςτι παραβολι του Αςϊτου. 
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Ταῦτα αὐτοῦ λογιηομζνου εἶπεν πρὸσ ἑαυτόν· «Ὅμωσ ἀπζλκω πρὸσ αὐτὸν καὶ κἂν 
ἀφθγιςομαι τὴν ἐμὴν ςυμφορὰν τῷ ποτε τροφζα τῶν ξζνων, ἵνα κἂν ςυνκρθνιςῃ μοι καὶ 

λάβω τινὰν παραμυκίαν τῆσ λφπθσ - οἶδα γὰρ ὅτι οὐκ ἐκπορεῖ δοῦναί μοί τι -, ἐπεὶ τὴν 
ἀρχαίαν ἐλεθμοςφνθν οὐκ ἐπελάκετο. Ἔκοσ γάρ ἐςτι τοῖσ ἀνκρϊποισ ὅτε ὁρῶςιν τοὺσ 
ἑαυτῶν φίλουσ ςυνκρθνοῦντασ αὐτοῖσ ἐν ταῖσ ςυμφοραῖσ αὐτῶν παρθγορίαν τινά 

λαμβάνειν, καὶ ἐν τῇ εὐπραγίᾳ αὐτῶν τοὺσ ςυγχαιρομζνουσ αὐτοῖσ πλείονα χαρὰν ἔχουςιν 
καὶ πλζον τὴν ἀγάπθν εἰσ αὐτοὺσ ἀνάπτουςιν. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ ἀπόςτολοσ λζγει· Χαίρειν 
μετὰ χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων, τὸ αὐτὸ εἰσ ἀλλιλουσ φρονοῦντεσ, μὴ τὰ ὑψθλὰ 
φρονοῦντεσ, ἀλλὰ τοῖσ ταπεινοῖσ ςυναπτόμενοι, τοῦτ᾿ ἐςτὶ τοῖσ πτωχεφουςι ςυμπτωχεῦςαι, 

τοῖσ κλαίουςι ςυγκλαίειν, τῶν ἀδυνάτων ςυμβοθκεῖν, τοῖσ ἀςκενοῦςιν ἀντιλαμβάνεςκαι, 
καὶ μὴ ἐλπίηειν ἐπὶ πλοφτῳ ἀδιλῳ.» Ἄρασ δὲ τὸ βοφκεντρον αὐτοῦ ἀπῆλκεν πρὸσ τόν ποτε 
πλοφςιον, τὸν ἀλθκῶσ φιλάρετον καὶ μθδζπω τῶν ἀρετῶν ἐπιλακόμενον.  

Εἶτα ἀπελκόντοσ τοῦ γεωργοῦ καὶ εὑρόντοσ αὐτοῦ ἀροτριῶντα τὸν δίκαιον ἤρξατο 
μετὰ δακρφων διθγεῖςκαι αὐτοῦ τὸν κάνατον τοῦ βοόσ. Ἃμα δὲ ἀκοῦςαι τὴν ἀρχὴν τὸν 
δίκαιον περὶ τοῦ βοὸσ εὐκζωσ μετὰ ςπουδῆσ ἐκ τοῦ ἰδίου ηυγοῦ ἔδωκεν τῷ γεωργῷ, 

κρεῖττον ἡγθςάμενοσ παρ᾿ αὐτῷ ςυγκλαῦςαι διὰ τοῦ δόματοσ παραμυκιςαςκαι τὴν 
ηθμίαν. Ὁ δὲ γεωργὸσ διεκρίνετο λζγων· «Κφριζ μου, ἓν οἶδα ὅτι ἕτεροσ βοῦσ οὐχ ὑπάρχει 
ςοι, καὶ πῶσ ἔχεισ ἀπαροτριᾶςαι τὴν χϊραν ςου;» Ἔφθ δὲ πρὸσ αὐτόν· «Ἔςτι μοι ἕτεροσ 

βοῦσ ἐν τῷ οἴκῳ μου δυνατὸσ καὶ μζγασ ςφόδρα, ὅςτισ ἰςχφει ὅλον τὸν οἶκόν μου 
διακρζψαι. Λαβὼν μόνον τοῦτόν ςὺ ἀπότρεχε, μὴ ἐξαργῇ τὸ ἕτερόν ςου βοῒδιν καὶ οἱ τοῦ 
οἴκου ςου γνϊςωνται καὶ ἡ ςφμβιόσ ςου καὶ κρθνιςῃ πλζον ςου.» Λαβὼν δὲ ὁ γεωργὸσ τὸν 

βοῦν ἐπορεφκθ μετὰ χαρᾶσ δοξάηων τὸν κεὸν καὶ εὐχόμενοσ τῷ Φιλαρζτῳ.  
Ἄρασ δὲ ὁ τίμιοσ καὶ δίκαιοσ ἀνὴρ τὸν μονϊτατον βοῦν καὶ τὸν ηυγὸν ἐπὶ τοῦ ὤμου 

ἐπὶ τὸν ἴδιον οἶκον χαίρων ἀπῄει. Κεαςαμζνθ δὲ ἡ ςφμβιοσ αὐτοῦ τὸν ἕνα βοῦν καὶ τὸν 
ηυγὸν ἐπὶ τοῦ ὤμου τοῦ γζροντοσ εἶπεν πρὸσ αὐτόν· «Κφριζ μου, ποῦ ἐςτιν ὁ ἕτεροσ βοῦσ;»  
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 Ενϊ ςυλλογιηόταν αυτά, είπε προσ τον εαυτό του «Πμωσ ασ πάω να πω τθ ςυμφορά 

μου ς’ αυτόν που κάποτε ζτρεφε τουσ ξζνουσ για να κρθνιςει μαηί μου και να βρω κάποια 

παρθγοριά ςτθ λφπθ μου. Ξζρω καλά ότι δεν μπορεί να μου δϊςει κάτι, αν και δεν ξζχαςε 

τθν παλιά του ελεθμοςφνθ». Γιατί οι άνκρωποι ςυνθκίηουν, όταν βλζπουν τουσ φίλουσ 

τουσ να κρθνοφν μαηί τουσ ςτισ ςυμφορζσ, να παίρνουν κάποια παρθγοριά και γίνονται 

περιςςότερο αγαπθτοί εκείνοι που χαίρονται μαηί τουσ ςτθν ευτυχία τουσ και τουσ 

μεγαλϊνουν τθ χαρά και ανάβουν ς’ αυτοφσ περιςςότερο το αίςκθμα τθσ αγάπθσ. Γι’ αυτό 

και ο απόςτολοσ λζει: “Να χαίρεςτε μ’ αυτοφσ που χαίρονται, να κλαίτε μ’ αυτοφσ που 

κλαίνε, να ζχετε μεταξφ ςασ το ίδιο φρόνθμα και να μθν είςτε εγωιςτζσ, αλλά να 

ςυναναςτρζφεςτε τουσ ταπεινοφσ”.123 Αυτό ςθμαίνει να είςαι φτωχόσ μαηί με τουσ 

φτωχοφσ, να κλαισ μαηί με αυτοφσ που κλαίνε, να βοθκάσ τουσ αδφνατουσ, να φροντίηεισ 

τουσ άρρωςτουσ και να μθν ελπίηεισ ςτον αβζβαιο πλοφτο.»124 Αφοφ πιρε λοιπόν τθ 

βουκζντρα του πιγε ςτον πρϊθν πλοφςιο και αλθκινά φιλάρετο που ποτζ δεν ξζχαςε τισ 

αρετζσ του. 

 Πταν πιγε ο γεωργόσ και βρικε τον δίκαιο να οργϊνει, άρχιςε  με δάκρυα ςτα μάτια 

να του διθγείται τον κάνατο του βοδιοφ του. Μόλισ ο δίκαιοσ άκουςε τθν ιςτορία για το 

βόδι, ξζηεψε αμζςωσ ζνα από τα δικά του και το ζδωςε ςτον γεωργό, κεωρϊντασ πωσ είναι 

καλφτερο να τον παρθγοριςει για τθ ηθμιά που ζπακε μ’ ζνα δϊρο, παρά να κλάψει μαηί 

του. Ο γεωργόσ όμωσ δεν ζπαυε να του λζει «Κφριζ μου, ξζρω καλά ότι δεν ζχεισ άλλο βόδι. 

Ρϊσ λοιπόν κα οργϊςεισ το χωράφι ςου;» Κι εκείνοσ του είπε: «Ζχω άλλο ζνα βόδι ςτο 

ςπίτι μου δυνατό και πολφ μεγάλο που μπορεί να κρζψει όλθ μου τθν οικογζνεια. Μόνο 

πάρε το αυτό και φφγε, μθν αγριζψει το άλλο ςου βόδι και το μάκουν οι δικοί ςου και θ 

γυναίκα ςου και κρθνιςουν περιςςότερο από ςζνα». Ραίρνοντασ λοιπόν ο γεωργόσ το βόδι 

ζφυγε γεμάτοσ χαρά, δοξάηοντασ τον Κεό και δίνοντασ ευχζσ ςτον Φιλάρετο. 

 Αφοφ πιρε ο τίμιοσ και δίκαιοσ άντρασ το μοναδικό βόδι που του απζμεινε και τον 

ηυγό ςτον ϊμο, επζςτρεψε χαροφμενοσ ςτο ςπίτι του. Πταν θ γυναίκα του είδε το ζνα βόδι 

και τον ηυγό ςτον ϊμο του γζροντα, είπε ς’ αυτόν «Κφριζ μου, ποφ είναι το άλλο βόδι»;  

                                              
123 Βλ. ωμ. 12,15-16 «χαίρειν μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίειν μετὰ κλαιόντων. Τὸ αὐτὸ εἰσ ἀλλιλουσ φρονοῦντεσ. 
μὴ τὰ ὑψθλὰ φρονοῦντεσ, ἀλλὰ τοῖσ ταπεινοῖσ ςυναπαγόμενοι». 
124 Ρρβλ. Ρραξ. 20,35 «κοπιῶντασ δεῖ ἀντιλαμβάνεςκαι τῶν ἀςκενοφντων». 
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Ὁ δὲ ἀποκρικεὶσ εἶπεν· «Ὀλιγωριςασ ἤμθν ἐν τῷ καφματι τοῦ ἡλίου καὶ ἔλυςα τοὺσ βόασ 
ἵνα βόςκωνται. Κἀγὼ μικρὸν ἀναπαυςάμενοσ, ὕπνῳ δὲ καταςχεκείσ, ἐξθνιάςκθν ὁ βοῦσ καὶ 

ἀπζδρα ἐπὶ τὸν ἀγρόν.» 
Ἐξελκὼν δὲ ὁ υἱὸσ αὐτοῦ ἐγφρευεν τὸν βοῦν ἐπὶ τὸν ἀγρόν. Γυρεφοντοσ δὲ αὐτοῦ, 

εὗρε τὸν γεωργὸν ἀροτριῶντα μετὰ τοῦ βοὸσ αὐτοῦ. Καὶ πολλοῦ κυμοῦ πλθςκείσ ἤρξατο 

ὑβρίηειν τὸν γεωργόν, λζγων ὅτι «Ρῶσ ἐτόλμθςασ ςὺ ἀλλότριον βοῦν τῷ ςῷ ηυγῷ 
κατοχεῦςαι; ὡσ ἀλθκῶσ ὅτι εἰσ τοὺσ νεκροὺσ ἡμᾶσ κατεψθφίςαςκε, τοὺσ ἀπὸ τοςοφτου 
πλοφτου εἰσ τοςαφτθν πενίαν ἐλκόντασ.» Ὁ δὲ γεωργὸσ ἀποκρικεὶσ εἶπεν αὐτῷ· «Τζκνον 
καλόν, ὁ πατιρ ςου δζδωκζν μοι τὸν βοῦν.» Καὶ ἐξθγιςατο αὐτῷ καὶ τὴν ἰδίαν ςυμφοράν.  

Ἀκοφςασ δὲ ὁ νεανίςκοσ ὅτι ὁ πατὴρ αὐτοῦ δζδωκε τὸν βοῦν, ἀνεχϊρθςεν μετὰ 
λφπθσ εἰσ τὰ ἴδια καὶ ἀνιγγειλεν τῇ μθτρὶ αὐτοῦ τὰ τοῦ βοόσ. Ἡ δὲ ἀκοφςαςα, ῥίψαςα τὸ 
φακιόλιον ἐκ τῆσ κεφαλῆσ αὐτῆσ ἤρξατο τίλλειν τὰσ τρίχασ αὐτῆσ. Καὶ πορευκεῖςα πρὸσ τὸν 

ἄνδρα ἐλοιδόρει αὐτὸν λζγουςα· «Χαλκόςπλαγχνε, ναὶ ἐμὲ οὐκ ἐλεᾶσ τὴν κακῶσ ςε 
γνωρίςαςαν, κἂν τὰ τζκνα ςου ἐλζθςον μὴ ἔχοντα τὸ πῶσ ηῆςαι ἐκτὸσ ηευγαρίου. Ἀλλὰ ςφ, 
ἀκαμάτα, περιεκάκθςασ ἐλαφνων τὸ ηευγάριν καὶ κζλων κοιμᾶςκαι εἰσ τὸ ςκίον, τοφτου 

χάριν αὐτὸ δζδωκασ, ἐπεὶ οὐχὶ διὰ τὸν κεόν.»  
Ὁ δὲ πρᾴωσ φζρων τῆσ γυναικὸσ τὰσ λοιδορίασ ἐμειδία μὲν τῷ προςϊπῳ, μθδὲν 

ἀποκρινόμενοσ, ἵνα μὴ τῷ κυμῷ ςυναρπαγεὶσ τὴν πραχκεῖςαν ἐλεθμοςφνθν ἀφανίςῃ. 

Τοιοῦτοσ γὰρ ἦν ὁ ἀνὴρ καυμαςτόσ, ὅτι οὐ μόνον τῆσ ἐλεθμοςφνθσ ἐπιμελεῖτο, ἀλλὰ καὶ 
διακρίςεωσ πλιρθσ ὑπάρχων καὶ ταπεινϊςεωσ ταφταισ ταῖσ ἀρεταῖσ ςυνεκίρνα τῇ 
ἐλεθμοςφνῃ. Ρολλὰ δὲ λοιδορθςάςθσ αὐτῆσ ἐν πικρίᾳ ψυχῆσ αὐτῆσ τοῦτο μόνον ἀπεκρίκθ 

πρὸσ αὐτὴν ὁ ἀνὴρ ὅτι «Ὁ κεὸσ πλοφςιόσ ἐςτι πολὺ καὶ ἀκοφω αὐτοῦ λζγοντοσ· 
Ἀναβλζψατε εἰσ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ ςπείρουςιν οὐδὲ κερίηουςιν οὔτε εἰσ 
ἀποκικθν ςυνάγουςιν καὶ ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιοσ τρζφει αὐτά· πολλῷ μᾶλλον ἡμᾶσ 
διακρζψει, κρείττονασ τῶν πετεινῶν ὑπάρχοντασ.  
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Εκείνοσ τθσ απάντθςε: «Πταν κουράςτθκα πολφ από τθ ηζςτθ του ιλιου, ξζηεψα τα βόδια 

για να βοςκιςουν κι εγϊ ξεκουράςτθκα λίγο. Μόλισ με πιρε ο φπνοσ το βόδι λφκθκε κι 

ζφυγε ςτα χωράφια». 

Τότε ο γιοσ του άρχιςε να ψάχνει το βόδι ςτα χωράφια και, ενϊ το ζψαχνε, βρικε 

τον γεωργό που όργωνε με αυτό. Αφοφ κφμωςε πολφ άρχιςε να τον βρίηει λζγοντάσ του: 

«Ρϊσ τόλμθςεσ να ζχεισ ςτο ηευγάρι ςου ξζνο βόδι; Στ’ αλικεια για νεκροφσ μασ περνάτε 

όλουσ εμάσ που μετά από τόςο πλοφτο φτάςαμε ςε τζτοια φτϊχεια»; Και ο γεωργόσ 

απαντϊντασ του είπε: «Καλό μου παιδί, ο πατζρασ ςου μου ζδωςε το βόδι». Και εξιγθςε ς’ 

αυτόν τθ ςυμφορά του. 

 Πταν ο νεαρόσ άκουςε ότι ο πατζρασ του το ζδωςε ς’ εκείνον, ζφυγε λυπθμζνοσ για 

το ςπίτι του και είπε ςτθ μθτζρα του τα ςχετικά με το βόδι. Εκείνθ όταν τα άκουςε, ζριξε το 

μαντιλι από το κεφάλι τθσ, άρχιςε να τραβά τα μαλλιά τθσ και πθγαίνοντασ προσ τον άντρα 

τθσ τον χλεφαηε λζγοντασ125: «Άςπλαχνε, καλά εμζνα δεν με λυπάςαι, που καλφτερα να μθ 

ςε γνϊριηα, λυπιςου τουλάχιςτον τα παιδιά ςου. Ρϊσ κα ηιςουνε χωρίσ το ηευγάρι; Αλλά 

εςφ, τεμπζλθ, βαρζκθκεσ να οργϊνεισ με το ηευγάρι κι επειδι ικελεσ να κοιμάςαι ςτον 

ίςκιο, γι’ αυτό το ζδωςεσ και όχι για τον Κεό». 

Εκείνοσ, υπομζνοντασ με χαμογελαςτό πρόςωπο τουσ χλευαςμοφσ τθσ γυναίκασ 

του, δεν τθσ απάντθςε τίποτα, για να μθ χάςει επθρεαςμζνοσ από τον κυμό τθν 

ελεθμοςφνθ που ζκανε. Τόςο καυμαςτόσ άνκρωποσ ιταν που όχι μόνο ζκανε τθν 

ελεθμοςφνθ, αλλά ςυνζνωνε και τισ αρετζσ τθσ διάκριςθσ και τθσ ταπείνωςθσ με τθν 

ελεθμοςφνθ. Κι ενϊ εκείνθ πικραμζνθ126 ςυνζχιςε να τον χλευάηει πολφ, αυτό μόνο τθσ 

απάντθςε ο άντρασ, ότι «Ο Κεόσ είναι πολφ πλοφςιοσ και τον ακοφω που λζει . “Κοιτάξτε τα 

πετεινά του ουρανοφ που οφτε ςπζρνουν οφτε κερίηουν οφτε ςε αποκικθ μαηεφουν και ο 

ουράνιοσ πατζρασ τα τρζφει”. Ρολφ περιςςότερο κα κρζψει εμάσ που αξίηουμε 

περιςςότερο από τα πετεινά.127  

                                              
125 Θ ςκθνι ανάλογθ με εκείνθ τθσ ωμάνασ ςτο απόκρυφο ζργο «Ρράξεισ τοῦ ἁγίου ἀποςτόλου καὶ 
εὐαγγελιςτοῦ Ἰωάννου τοῦ Κεολόγου, ςυγγράφοντοσ τοῦ αὐτοῦ μακθτοῦ Ρροχόρου» ι “Acta Joannis”, βλ. 
Zahn (1880) 25,13 – 26,2 («ἀκοφςαςα δὲ ἡ Ῥωμάνα ταῦτα, τὸ διάδθμα τὸ ἐπί τῆσ κεφαλῆσ αὐτῆσ ῥίψαςα ἐπί 
τὴν γῆν καὶ τῶν ἰδίων τριχῶν ἐπιλαβομζνθ μετὰ κλαυκμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ πικροτάτου ἤρξατο λζγειν: οἴμοι…»). 
Θ Ludwig κεωρεί ότι ο τρόποσ ςκιαγράφθςθσ του χαρακτιρα τθσ Κεοςεβϊσ είναι επθρεαςμζνοσ και από το 
επίςθσ απόκρυφο κείμενο «Διακικθ Ἰϊβ» ι “Testamentum Iobi” 25,1-20.  Βλ. Brock (1967) 36, Ludwig (1997) 
81-88 και 164. 
126 Ρρβλ. Σειρ. 4,6 «καταρωμζνου γάρ ςε ἐν πικρίᾳ ψυχῆσ αὐτοῦ». 
127 Βλ. Ματκ. 6,26 «ἐμβλζψατε εἰσ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ ςπείρουςιν οὐδὲ κερίηουςιν οὐδὲ 
ςυνάγουςιν εἰσ ἀποκικασ καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιοσ τρζφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖσ μᾶλλον διαφζρετε αὐτῶν;» 
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Καὶ πάλιν· Μὴ μεριμνιςθτε περὶ τῆσ αὔριον, τί φάγθτε ἢ τί πίθτε ἢ τί ἐνδφςθςκε· ταῦτα γὰρ 
πάντα τὰ ἔκνθ ποιοῦςι· ηθτεῖτε δὲ τὴν βαςιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ ταῦτα πάντα 

προςτεκιςεται ὑμῖν. Ρλὴν δὲ λζγω· Ἑκατονταπλαςίονα ἐπθγγείλατο δοῦναι τοὺσ ἕνεκεν 
αὐτοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου διαδόντασ τὰ ἑαυτῶν χριματα, καὶ ηωὴν αἰϊνιον κλθρονόμουσ 
ποιῆςαι. Κλίβεςαι ἐὰν εἰσ τὸν ἕνα βοῦν ἀπολάβωμεν ἑκατόν;» Ταῦτα δὲ ἔλεγεν οὐ τὰ 

ἑκατονταπλαςίονα ἀπολαβεῖν ἔνκεν ἐπιποκῶν, ἀλλὰ τῆσ γυναικὸσ τὴν ὀλιγοψυχίαν 
παραμυκοφμενοσ. Ἡ δὲ γυνὴ ἀκοφςαςα ταῦτα ἐςιϊπθςεν.  

Εἶτα μετὰ πζντε ἡμζρασ βοςκόμενοσ ὁ βοῦσ τοῦ γεωργοῦ ὁ πρὶν ὑπάρχων αὐτῷ 
μθδὲ φυγὼν τὴν βλάβθν τοῦ φαρμάκου τοῦ ἐπιλεγομζνου λυκοβότανοσ καταπιὼν αὐτὸ 

ἄφνω τρομάξασ κατζπεςεν καὶ αὐτὸσ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἀπζκανεν. Ἐπάρασ δὲ τὸν βοῦν ὃν 
παρζλαβεν παρὰ τοῦ ἐλειμονοσ ἀνδρόσ ἦλκε πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπεν· «Ἐπειδὴ ἡ ἁμαρτία ἣν 
ἐργαςάμθν εἰσ τὰ παιδία ςου ἐπάρασ τὸν βοῦν ἐκ ςοῦ καὶ ταῦτα τῇ ἐμῇ προκζςει 

λιμοκτονιςασ, τοφτου χάριν οὐκ ἀνείχετο ὁ κεὸσ τὴν ἀδιακριςίαν μου καὶ ἀπζκτεινε καὶ τὸν 
ἕτερον βοῦν.»  

Ὁ δὲ φιλόκεοσ καὶ φιλάρετοσ ἀλθκῶσ ἀνὴρ εὐκζωσ ἀναςτὰσ ἐπορεφκθ καὶ φζρασ 

καὶ τὸν ἕτερον βοῦν τὸν μεμονωμζνον ἔδωκε τὸν γεωργὸν εἰπὼν πρὸσ αὐτόν· «Λάβε καὶ 
τοῦτον καὶ πορεφου ἐργαηόμενοσ τὴν ἰδίαν γῆν· ἐγὼ γὰρ εἰσ ὁδὸν μακρὰν βοφλομαι 
ἀποδθμῆςαι καὶ ὡσ οὕτωσ ὁ βοῦσ ἐξαργεῖν ἔχει.» Τοῦτο δὲ ἔλεγεν ἵνα μὴ ὑποςταλῇ ὁ 

γεωργὸσ ἐπᾶραι τὸν βοῦν. Λαβὼν δὲ καὶ τοῦτον ἐπορεφετο μετὰ χαρᾶσ δοξάηων τὸν κεὸν 
καὶ καυμάηων καὶ τὴν τοῦ ἀνδρὸσ ἁπλότθτα, ὅτι καὶ τοςοῦτον πτωχεφςασ τὴν ἐλεθμοςφνθν 
οὐκ ἐπελάκετο.  
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Και λζει πάλι : “Μθ μεριμνάτε για το αφριο128, τι κα φάτε ι τι κα πιείτε ι με τι κα 

ντυκείτε.129 Γιατί όλα αυτά τα κάνουν οι ειδωλολάτρεσ130. Να ηθτάτε πρϊτα τθ Βαςιλεία 

των ουρανϊν κι όλα αυτά κα ςασ δοκοφν”131. Αλλά όμωσ ςασ λζω, υποςχζκθκε να δϊςει 

εκατονταπλάςια ς’ αυτοφσ που μοιράηουν τα ζχοντά τουσ για χάρθ Του και για χάρθ του 

Ευαγγελίου και να τουσ κάνει κλθρονόμουσ τθσ αιϊνιασ ηωισ 132.  

Στεναχωριζςτε αν αντί για ζνα βόδι κα πάρουμε πίςω εκατό;» Και ζλεγε αυτά όχι γιατί 

ποκοφςε να πάρει πίςω τα εκατονταπλάςια, αλλά για να γλυκάνει τθν πίκρα τθσ γυναίκασ 

του. Και θ γυναίκα του αφοφ άκουςε αυτά ςιϊπθςε.  

Μετά από πζντε θμζρεσ το βόδι που είχε από παλιά ο γεωργόσ, ενϊ ζβοςκε, ζφαγε 

το δθλθτθριϊδεσ φυτό που λζγεται «λυκοβότανο», το ζπιαςαν ξαφνικά ςπαςμοί, ζπεςε 

ςτθ γθ και πζκανε133. Αφοφ πιρε το βόδι που είχε πάρει από τον ελειμονα άντρα, ιρκε ς’ 

αυτόν και του είπε: «Επειδι αμάρτθςα απζναντι ςτα παιδιά ςου παίρνοντασ από ςζνα το 

βόδι και ςε άφθςα να πεκάνεισ από τθν πείνα, ο Κεόσ δεν ανζχτθκε τθν αδιακριςία μου και 

μου ςκότωςε και το άλλο βόδι.  

Και ο αλθκινά φιλόκεοσ και φιλάρετοσ άντρασ, αφοφ ςθκϊκθκε αμζςωσ και ζφερε 

και το άλλο βόδι που του είχε απομείνει, το ζδωςε ςτον γεωργό λζγοντάσ του: «Ράρε το κι 

αυτό και πιγαινε να εργαςτείσ τθ γθ ςου, γιατί εγϊ κα φφγω ςε μακρινό ταξίδι κι ζτςι δεν 

μου χρειάηεται». Και του είπε αυτό για να μθ διςτάςει ο γεωργόσ να πάρει το βόδι. 

Ραίρνοντασ, λοιπόν, κι αυτό εκείνοσ, ζφυγε χαροφμενοσ, δοξάηοντασ τον Κεό και 

καυμάηοντασ τθν απλότθτα του άντρα, που παρότι φτϊχυνε τόςο πολφ, ποτζ δε λθςμόνθςε 

τθν ελεθμοςφνθ.   

 

                                              
128 Βλ. Ματκ. 6,34 «Μὴ οὖν μεριμνήςθτε εἰσ τὴν αὔριον». 
129 Βλ. Ματκ. 6,25 «τί φάγθτε καὶ τί πίθτε, μθδὲ τῷ ςϊματι ὑμῶν τί ἐνδφςθςκε» και Ματκ. 6,31 «μὴ οὖν 
μεριμνήςθτε λέγοντεσ, τί φάγωμεν ἢ τί πίωμεν ἢ τί περιβαλώμεκα;» 
130 Βλ. Ματκ. 6,32 « πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔκνθ ἐπιηθτεῖ». 
131 Βλ. Ματκ. 6,33 «ηθτεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βαςιλείαν τοῦ Κεοῦ καὶ τὴν δικαιοςφνθν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα 
προςτεκιςεται ὑμῖν». 
132 Ρρβλ. Ματκ. 19,29 «καὶ πᾶσ ὃσ ἀφῆκεν οἰκίασ ἢ ἀδελφοὺσ ἢ ἀδελφὰσ ἢ πατζρα ἢ μθτζρα ἢ γυναῖκα ἢ 
τζκνα ἢ ἀγροὺσ ἕνεκεν τοῦ ὀνόματόσ μου, ἑκατονταπλαςίονα λιψεται καὶ ηωὴν αἰϊνιον κλθρονομιςει»,  
Μαρκ. 10,30 και Λουκ. 18,30. 
133 Ο Διοςκουρίδθσ ςτο ζργο του «Ρερί ὕλθσ Ἰατρικῆσ» (IV 78) περιγράφει το ακόνιτο ι λυκοκτόνο (κοινι 
ονομαςία λυκοβότανο) ωσ ζνα ποϊδεσ αγγειόςπερμο φυτό με μωβ άνκθ και μαφρεσ ρίηεσ που κατά τθν 
αρχαιότθτα χρθςιμοποιοφνταν ωσ δθλθτιριο για τουσ λφκουσ ςε δολϊματα με ωμό κρζασ. Το φυτό ευδοκιμεί 
ευρζωσ ςε υγρά λιβάδια και θμιορεινοφσ βοςκότοπουσ και θ κατανάλωςι του από τα ηϊα ι τουσ ανκρϊπουσ 
είναι πολφ επικίνδυνθ γιατί λόγω τθσ ιςχυρισ τοξικισ ουςίασ ακονιτίνθσ που περιζχει προκαλεί οξεία 
δθλθτθρίαςθ με διάρροια και ςπαςμοφσ, θ οποία ςε μικρό χρονικό διάςτθμα, αν δεν λθφκεί αντίδοτο, 
επιφζρει τον κάνατο.  
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Ἤρξαντο δὲ τὰ τζκνα αὐτοῦ κρθνεῖν ἅμα τῇ μθτρὶ αὐτῶν λζγοντεσ πρὸσ ἑαυτοὺσ ὅτι· 
«Κακῶσ ἐγνωρίςαμεν τὸν ἄνκρωπον τοῦτον· εἰ γὰρ καὶ ἐπτωχεφςαμεν, εἴχαμεν 

παραμυκίαν τὸ ηεῦγοσ τῶν βοῶν, ὅτι τῷ λιμῷ οὐ μὴ διαφκαρῶμεν.» Ὁ δὲ ἅγιοσ γζρων 
εἰδὼσ τὸν ὀλολυγμὸν τῶν παίδων καὶ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ ἤρξατο λζγειν μετὰ ὅρκου· 
«Τεκνία μου, μὴ λυπεῖςκε· ἔχω γὰρ χρῆμα ἀποκεκρυμμζνον εἰσ τόπον τινά πολὺ ςφόδρα, 

ὅτι ἐὰν ηιςετε ἑκατὸν ἔτθ καὶ μὴ ἀποκάνετε, ἐπαρκζςει ὑμῖν τοῦτο εἰσ πᾶςαν διατροφὴν 
καὶ ςκεπάςματα. Τὰ γὰρ κτινθ ἃ γινϊςκετε ὅτι ἐξεποροῦμεν, ταῦτα λάκρα ἐπϊλουν 
προγινϊςκων ταφτθν τὴν πενίαν καὶ τοὺσ λιμοὺσ τοὺσ ἐςομζνουσ, ἀκοφων ἐκ τῶν γονζων 
μου ὅτι ὁ δερμάτινοσ βίοσ οὐδζν ἐςτι. εἴτε γὰρ διὰ χειμῶνοσ εἴτε δι᾿ ἀςκενείασ εἴτε ἀπὸ 

αἰχμαλωςίασ ταχζωσ ἀφανίηεται· Τοῦτο ἐγὼ ἀκοφςασ κζκρικα μᾶλλον ταῦτα κατὰ μζροσ 
πιπράςκειν καὶ τὴν τιμὴν αὐτῶν κατακρφψαι εἰσ ςκεῦοσ ἄςθπτον. Καὶ προςιόντοσ μου 
πολλάκισ καὶ δοκιμάςασ μετρῆςαι αὐτὸ οὐκ ἴςχυςα.»  

Ταῦτα ἀκοφςαντεσ παρὰ τοῦ πατρὸσ αὐτῶν, μάλιςτα μετὰ ὅρκου λζγοντοσ, 
παρεμυκικθςαν. Ρροζβλεπεν γὰρ ὁ γζρων τῷ πνεφματι τὸν ἀδαπάνθτον πλοῦτον τοῦ 
κεοῦ, καὶ τὰ ἑκατονταπλαςίονα τοῦ νῦν αἰῶνοσ πιςτεφων, οὕτωσ ἐλογίηετο ὅτι πάντα ἃ 

ἐςκόρπιςε καὶ ἔδωκε τοῖσ πζνθςιν εἰσ τὸν κόλπον αὐτοῦ βαςτάηει, ὡςαφτωσ δὲ καὶ τὴν 
αἰϊνιον ηωιν· Τοφτου χάριν καὶ ἀδιακρίτωσ ὤμνυεν.  
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Άρχιςαν λοιπόν τα παιδιά του να κλαίνε μαηί με τθ μάνα τουσ και να λζνε μεταξφ 

τουσ: «Κακϊσ γνωρίςαμε αυτόν τον άνκρωπο . Γιατί αν και φτωχφναμε, είχαμε τθν 

παρθγοριά ότι το ηευγάρι των βοδιϊν δεν κα μασ άφθνε να χακοφμε από τθν πείνα»134. 

Βλζποντασ ο άγιοσ γζροντασ τον κρινο των παιδιϊν και τθσ γυναίκασ του άρχιςε να τουσ 

λζει με όρκο: «Ραιδιά μου135, μθ λυπάςτε, γιατί ς’ ζναν τόπο ζχω κρυμμζνα πάρα πολλά 

χριματα, που κι αν ακόμα ηιςετε εκατό χρόνια και δεν πεκάνετε, κα ςασ φτάνουν για να 

τρϊτε και να ντυνόςαςτε με επάρκεια. Τα ηϊα που εςείσ ξζρετε ότι είχαμε, εγϊ, 

προβλζποντασ αυτι τθ φτϊχεια και τθν πείνα που κα ερχόταν, τα πουλοφςα κρυφά, επειδι 

άκουγα από τουσ γονείσ μου ότι θ αςφαλισ και άνετθ ηωι136 δεν είναι τίποτα, μια και 

ςφντομα χάνεται είτε λόγω μιασ βαρυχειμωνιάσ είτε λόγω μιασ αρρϊςτιασ είτε λόγω μιασ 

αιχμαλωςίασ. Ακοφγοντασ αυτά, εγϊ ζκρινα καλό να τα πουλιςω ζνα - ζνα και τθν αξία 

τουσ τθν ζκρυψα ς’ ζνα άφκαρτο ςκεφοσ και, ενϊ πολλζσ φορζσ δοκίμαςα να μετριςω 

αυτόν τον κθςαυρό, δεν μπόρεςα»137. 

Ακοφγοντασ τα λόγια αυτά από τον πατζρα τουσ και περιςςότερο εκείνα που τουσ 

ζλεγε με όρκο, τα παιδιά παρθγορικθκαν. Γιατί ο γζροντασ προζβλεπε με το πνεφμα του 

τον ανεξάντλθτο πλοφτο του Κεοφ, πιςτεφοντασ ότι ςτθ ηωι αυτι κα πάρει τα 

εκατονταπλάςια, κι ζτςι ςκεφτόταν ότι όλα όςα μοίραςε κι ζδωςε ςτουσ φτωχοφσ, τα 

κρατάει ςτθν αγκαλιά του μαηί με τθν αιϊνια ηωι. Γι’ αυτό και ορκιηόταν χωρίσ να διςτάηει. 

 

 

 

                                              
134 Τα βόδια ιταν βαςικά ηϊα για τθν αγροτικι παραγωγι γιατί ηεφονταν εφκολα ςτο αλζτρι και 
χρθςιμοποιοφνταν ςχεδόν αποκλειςτικά ςτο καμάτεμα (=όργωμα τθσ γθσ). Για το λόγο αυτό ονομάηονταν 
καματθρά και ανάλογα με τον αρικμό τουσ οι φορολογικζσ υπθρεςίεσ του κράτουσ κατζταςςαν τουσ 
γεωργοφσ ςε ηευγαράτουσ (=αυτοφσ που είχαν ζνα ηευγάρι βόδια), ςε βοϊδάτουσ (=αυτοφσ που είχαν ζνα 
μόνο βόδι) και ςε ακτιμονεσ (=αυτοφσ που δεν είχαν κανζνα ηϊο). Βλ. Γουναρίδθσ (1993 ) 21-22. 
135 Θ λ. «τεκνία» αναφζρεται δφο φορζσ ςτισ βιβλικζσ ριςεισ : «τεκνία, ἔτι μικρὸν μεκ’ ὑμῶν εἰμι. ηθτήςετέ 
με» (Λω. 13,33) και «τεκνία, οὓσ πάλιν ὠδίνω, ἄχρισ οὗ μορφωκῇ Χριςτὸσ ἐν ὑμῖν» (Γαλ. 4,19), κακϊσ και ςτο 
απόκρυφο ζργο «Διακικθ Ἰϊβ» ι “Testamentum Iobi” Βλ. Brock (1967) 22, 5.1 και 6.1, αλλά απαντάται 
ςιμερα και ςτθ μανιάτικθ ντοπιολαλιά.  
136 Θ φράςθ του κειμζνου «δερμάτινοσ (= αςφαλισ, προςτατευμζνοσ) βίοσ» παραπζμπει ςτουσ δερμάτινουσ 
χιτϊνεσ με τουσ οποίουσ ο Κεόσ ζντυςε κατά τθν ΡΔ τουσ πρωτόπλαςτουσ μετά τθν παρακοι για να 
καλφψουν τθ γυμνότθτα του ςϊματόσ τουσ και να προςτατευκοφν από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ. Βλ. «Καὶ 
ἐποίθςε Κύριοσ ὁ Κεὸσ τῷ ᾿Αδὰμ καὶ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ χιτῶνασ δερματίνουσ καὶ ἐνέδυςεν αὐτούσ» (Γεν. 3,21). 
Κεολογικά οι δερμάτινοι χιτϊνεσ ςχετίηονται από τουσ πατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ με το ευμετάβλθτο τθσ ηωισ, τθ 
φκαρτότθτα του ςϊματοσ και τθ κνθτότθτα του ανκρϊπου Βλ. Βλάχοσ (2017). 
137 Βλ. τθν παραβολι του Κρυμμζνου Κθςαυροφ (Ματκ. 13,44) «Ράλιν ὁμοία ἐςτὶν ἡ βαςιλεία τῶν οὐρανῶν 
κθςαυρῷ κεκρυμμζνῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνκρωποσ ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆσ χαρᾶσ αὐτοῦ ὑπάγει καὶ πάντα 
ὅςα ἔχει πωλεῖ καὶ ἀγοράηει τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον». 
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(τίχοι 218-247) 
 

Μετὰ δὲ χρόνον τινά, ἐλκοφςθσ βαςιλικῆσ ἐπικουρίασ πρὸσ τὸ ἐκεῖςε ςτρατόπεδον 
ἵνα ςτρατεφςωνται κατὰ τῶν Ἰςμαθλιτῶν, ἀδνουμιαηόντων τὸν χιλιάρχθν καὶ ἑκατοντάρχθν 
καὶ πεντθκοντάρχθν ἐπιμελῶσ τὸ πλῆκοσ τῶν ςτρατιωτῶν ἀπαιτοῦντεσ αὐτῶν τά τε 

δικάβαλλα καὶ τὰ ἅρματα αὐτῶν ἀνελλιπῶσ, εἷσ τισ τῶν ςτρατιωτῶν ὀνόματι Μουςιλιοσ 
πτωχὸσ πάνυ ὑπάρχων καὶ μὴ ἐκπορῶν ἄλλο τι εἰ μὴ ἕνα ἵππον καὶ τὸ ἅρμα αὐτοῦ, καὶ ἔτι 
τοῦ ἀδνουμίου ἐπιςπουδοῦ γενομζνου, ςτροφωκεὶσ ὁ ἵπποσ αὐτοῦ καὶ ςυντρομάξασ ἄφνω 
κατζπεςεν ἐπὶ τῆσ γῆσ καὶ ἀπζκανεν. Εἰσ ἀπορίαν δὲ ἐλκὼν ὁ ςτρατιϊτθσ καὶ μὴ ἔχων 

πόκεν ἕτερον ἀγοράςει καὶ μᾶλλον μὴ παρεῶντοσ αὐτὸν τοῦ ἑκατοντάρχου, ἀλλὰ καὶ 
ὀρφὴν ἀπειλοῦντοσ καὶ κίνδυνον οὐ μικρὸν, ἀπορῶν ἐν ἑαυτῷ, δρομαίωσ ἐφίςταται ἐπὶ τὸν 
μζγαν Φιλάρετον, διθγοφμενοσ αὐτῷ τὸ ςυμβεβθκόσ, παρακαλῶν αὐτὸν ἵνα τζωσ πρὸσ 

ὥραν δϊςῃ αὐτὸν τὸν ἵππον καὶ διαβῇ τὸ ἀδνοῦμιν καὶ τὸν κίνδυνον διαδράςῃ. Εἶπεν δὲ 
πρὸσ αὐτὸν ὁ ἅγιοσ γζρων· «Εἶτα μετὰ τὸ διαβῆναί ςε τὸ ἀδνοῦμιν καὶ ἀποςτρζψαι ἡμῖν τὸν 
ἵππον, τί βοφλεςαι διαπράξαςκαι;» Ὁ δὲ ἔφθςεν· «Τζωσ τὴν ἡμζραν ἂσ διαβῶ ἵνα μὴ ὁ 

χιλίαρχοσ μαςτιγϊςῃ με, καὶ μετὰ ταῦτα ἀποδιδράςκω καὶ ὅπωσ ἰςχφςω ἀπελκεῖν τοῖσ 
ποςίν μου πελάηομαι εἰσ τὰ ξζνα, ἐπεὶ τί πρᾶξαι οὐκ ἐπίςταμαι.»  
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Ο Φιλάρετοσ χαρίηει το άλογό του ς’ ζναν ςτρατιϊτθ που το ζχει ανάγκθ  

 

Φςτερα από λίγο καιρό, ιρκε ζνα βαςιλικό βοθκθτικό ςϊμα ςτο εκεί ςτρατόπεδο, 

για να εκςτρατεφςουν εναντίον των Αράβων. Και ενϊ ο χιλίαρχοσ, ο εκατόνταρχοσ και ο 

πεντθκόνταρχοσ138 κατζγραφαν προςεκτικά τον αρικμό των ςτρατιωτϊν, τα άλογα και τον 

εξοπλιςμό τουσ, ζνασ από τουσ ςτρατιϊτεσ που λεγόταν Μουςιλιοσ139 και ιταν πολφ 

φτωχόσ, αφοφ δεν διζκετε παρά μόνο ζνα άλογο και τον εξοπλιςμό του, κακϊσ γινόταν θ 

ςυνάκροιςθ και καταγραφι140, ξαφνικά το άλογό του χτφπθςε, ζπεςε με ρίγοσ ςτο ζδαφοσ 

και πζκανε. Τότε ο ςτρατιϊτθσ βρζκθκε ςε πολφ δφςκολθ κζςθ141 γιατί δεν είχε από κάπου 

να αγοράςει άλλο, ο εκατόνταρχοσ ολοζνα και περιςςότερο οργιςμζνοσ τον απειλοφςε και 

ο ίδιοσ αντιλαμβανόμενοσ τον κίνδυνο, πάει τρζχοντασ ςτον μεγάλο Φιλάρετο, του 

διθγείται τι ζγινε και τον παρακαλεί να του δϊςει προςωρινά ζνα άλογο για να περάςει 

από τθν καταγραφι και να αποφφγει τον κίνδυνο. Τότε ο άγιοσ γζροντασ είπε ς’ αυτόν: 

«Αφοφ περάςεισ από τθν καταγραφι και μου φζρεισ πίςω το άλογο τι προτίκεςαι να 

κάνεισ»; Εκείνοσ του απάντθςε: «Ασ περάςει θ μζρα ϊςτε να μθ με μαςτιγϊςει ο χιλίαρχοσ 

και μετά με όςθ δφναμθ ζχω ςτα πόδια μου κα τρζξω και κα πάω ςτα ξζνα142. Μετά, τι κα 

κάνω, δεν ξζρω».  

                                              
138 Θ ίδια ςτρατιωτικι ιεραρχία αναφζρεται ςτθν ΡΔ (Εξοδ. 18,21) «καὶ καταςτήςεισ ἐπ᾿ αὐτὸν χιλιάρχουσ καὶ 
ἑκατοντάρχουσ καὶ πεντθκοντάρχουσ». Στον βυηαντινό ςτρατό ο χιλίαρχοσ (= ο επικεφαλισ χιλίων 
ςτρατιωτϊν) ιταν ανϊτεροσ αξιωματικόσ και ονομαηόταν δρουγγάριοσ Βλ. McGeer (1991) 663, ο 
εκατόνταρχοσ (= ο επικεφαλισ εκατό ςτρατιωτϊν) ιταν κατϊτεροσ αξιωματικόσ και ονομαηόταν κζνταρχοσ 
Βλ. Kazhdan (1991) 1120-1121, ενϊ ο πεντθκόνταρχοσ (= ο επικεφαλισ πενιντα ςτρατιωτϊν) ανικε ςτουσ 
υπαξιωματικοφσ ι επίλεκτουσ. 
139 Το όνομα του ςτρατιϊτθ είναι μάλλον αρμενικό Βλ. Winkelmann (1987) 205 και Ludwig (1997) 94, ςθμ. 47. 
140 Ο όροσ ἀδνοφμιον~ἀδνοῦμιν (<λατ. ad + nomen) που κατά το λεξικό Σουΐδα ςθμαίνει «ἀπογραφι 
ὀνομάτων παρὰ Ῥωμαίοισ» Βλ. Κατςαρόσ (2016) 50, δθλϊνει τθ  ςυνάκροιςθ του βυηαντινοφ 
ςτρατεφματοσ για εκςτρατεία ι επικεϊρθςθ και τθν ταυτόχρονθ διαδικαςία καταγραφισ των ςτρατιωτϊν και 
του εξοπλιςμοφ τουσ (ad + nomen γιατί ο επικεφαλισ αξιωματικόσ διάβαηε τουσ ςτρατιωτικοφσ καταλόγουσ 
και ο ςτρατιϊτθσ ζπρεπε να δθλϊςει παρϊν, όταν άκουγε το όνομά του). Βλ. 
https://smerdaleos.wordpress.com/2019/04/08 (τελευταία ανάκτθςθ 3/3/2021). 
141 Μία από τισ υποχρεϊςεισ του Βυηαντινοφ ςτρατιϊτθ – αγρότθ ιταν να διατθρεί με μζριμνα των διοικθτϊν 
του ςτρατοφ ςε καλι κατάςταςθ και ανά πάςα ςτιγμι το άλογο και τον εξοπλιςμό του. Βλ. τισ αναφορζσ ςτο 
«Στρατθγικόν» του Κεκαυμζνου «Τοὺσ ςτρατιϊτασ ἀνάγκαηε πρὸ πάντων ἔχειν ἵππουσ καλοφσ καὶ τὰ ἅρματα 
αὐτῶν ἀνελλιπῆ καὶ ἐςτιλβωμζνα, ςελοχάλινα δὲ καὶ πζδιλα ἐπιτιδεια…» Τςουγκαράκθσ (1996) 21,1 κ.εξϋ. 
και ςτα «Τακτικά» του Λζοντοσ ΣΤϋ του Σοφοφ 6α κ.εξϋ., «Δεῖ τοίνυν ὁπλιςκῆναι τοὺσ ςτρατιϊτασ διὰ τῶν 
ἰδίων αὐτῶν ἀρχόντων, καὶ τά ἐπιτιδεια τῷ καιρῷ εἴτε παρὰ χειμαδίου, είτε φοςςάτου, παραςκευάηεςκαι τὰ 
πρὸσ ἀναγκαίασ ἐκςτρατείασ, καὶ ἔχειν ἅπαντασ ἀναλόγωσ ἄρχοντασ τε καὶ ἀρχομζνουσ πρόσ τθν ἑκάςτου 
ποιότθτά τε καὶ δφναμιν…» Βλ. Ροταμιάνοσ (2001) 86 κ. εξϋ.  
142 Θ φράςθ ανάλογθ με το «καὶ γυναῖκα καὶ τζκνα καὶ οἶκον καταλιπὼν πελάηομαι δι ’αὐτοφσ εἰσ ἀλλοδαπὴν 
γῆν» από το απόκρυφο ζργο «Ρράξεισ τοῦ ἁγίου ἀποςτόλου καὶ εὐαγγελιςτοῦ Ἰωάννου τοῦ Κεολόγου, 
ςυγγράφοντοσ τοῦ αὐτοῦ μακθτοῦ Ρροχόρου» ι “Acta Joannis”, βλ. Zahn (1880) 38,10-11. 
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Ἀκοφςασ δὲ ταῦτα ὁ γζρων, εὐκζωσ μετὰ χαρᾶσ ἐξενζγκασ τὸν ἵππον αὐτοῦ πάνυ ὡραῖον 
καὶ καλὸν τῷ τε εἴδει καὶ τοῖσ ἔργοισ, δζδωκεν αὐτὸν τῷ ςτρατιϊτῃ εἰπὼν αὐτῷ· «Δζξαι, 

ἀδελφζ, καὶ χαριςκῇ ςοι καὶ κφριοσ ἔςται μετά ςου ἐν παντὶ τόπῳ καὶ ἐν τῷ πολζμῳ 
ἀκίνδυνόν ςε διαφυλάξει.» Λαβὼν δὲ ὁ ςτρατιϊτθσ τὸν ἵππον ἀπῄει μετὰ χαρᾶσ πρὸσ τὸ 
ἀδνοφμιον, δοξάηων τὸν κεὸν καὶ ἐπευχόμενοσ τὸν γζροντα. Ἡ δὲ κεοςεβὴσ ἀλθκῶσ 

ςφμβιοσ τοῦ ἐλειμονοσ ἀνδρὸσ ςὺν τοῖσ τζκνοισ αὐτῆσ πιςτεφςαςα τὸν ἄνδρα ὅτι χρῆμα 
πολὺ ἔχει ἀποκείμενον οὐκζτι ἠγανάκτει ἀλλ᾿ ἐκακζηετο ςιωπῶςα.  
 

(τίχοι 248-329) 

 
Εἶτα κατελείφκθ ἡ δάμαλισ μόνθ μετὰ τοῦ μόςχου αὐτῆσ καὶ  ὁ ὄνοσ καὶ τὰ μελίςςια 

αὐτοῦ βουτία ςνϋ. Ἦλκεν δὲ ἕτεροσ πτωχὸσ παρακαλῶν τὸν Φιλάρετον καὶ λζγων· «Δοῦλε 

τοῦ κεοῦ, δόσ μοι κἂν ἕνα μοςχάριν, ἵνα κτιςωμαι κἀγὼ ἀρχὴν ἐκ τῆσ εὐλογίασ ςου, ὅτι ἡ 
δόςισ ςου ἱλαρά ἐςτι, καὶ ὅπου ἂν εἰςῆλκεν εἰσ οἶκόν τινοσ τοῦτον ἐπλοφτιςεν 
πλθκυνομζνθ ἡ εὐλογία ςου.» Λαβὼν δὲ τὸ μοςχάριον ὁ Φιλάρετοσ ἔδωκεν τῷ πτωχῷ μετὰ 

χαρᾶσ. Ὁ δὲ διςασ αὐτὸ ἀγαλλόμενοσ ἐπορεφετο τὴν ἑαυτοῦ ὁδόν. Ἡ δὲ μιτθρ τοῦ 
μοςχαρίου ἥκει παρὰ τὴν κφραν τῆσ ςκθνῆσ βοῶςα φωνῇ μεγάλῃ, ὥςτε εἰσ οἶκτον φζρειν 
καὶ τὸν γζροντα. Ἀκοφςαςα δὲ ἡ ςφμβιοσ αὐτοῦ τὴν βοὴν τῆσ δαμάλεωσ διελφκθ τὰ 

ςπλάγχνα αὐτῆσ ὡσ πεπειραμζνθ τοῦ τεκεῖν καὶ κθλάηειν. Εἶπεν δὲ πρὸσ τὸν ἄνδρα αὐτῆσ· 
«Ναί, τὰ τζκνα ςου οὐκ ἠλζθςασ, κἂν τὴν δάμαλιν ςτενάηουςαν πῶσ οὐ ςπλαγχνίηῃ; Ρῶσ δὲ 
ἀνζςχου ταφτθν χωρίςαι τοῦ ἰδίου τζκνου; Σὺ δὲ οὐδὲ ἐμὲ  ἔχεισ φείςαςκαι χωριςκῆναί ςου 

ἢ τῶν ἰδίων τζκνων.» Ὁ δὲ ἀνὴρ ἠςπάςατο τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ εὐλόγθςεν αὐτὴν καὶ 
εἶπεν· «Εὐλογθμζνθ ςὺ τῷ κυρίῳ ὅτι δικαίωσ τοῦτο ἐλάλθςασ πρόσ με· ἀλθκῶσ γὰρ 
ἄςπλαγχνοσ ὑπάρχω καὶ ἀνελειμων, χωρίςασ τὸν μόςχον τῆσ ἰδίασ μθτρόσ. Τοῦτο καὶ ὁ 
κεὸσ λυπθκιςεται ἐν ἐμοί.» Καὶ καταδιϊξασ τὸν πτωχόν ἤρξατο κράηειν μεγάλῃ τῇ φωνῇ· 

«Ἄνκρωπε, ςτρζψον τὸ μοςχάριν, ὅτι ἡ μιτθρ αὐτοῦ βοᾷ πρὸσ τὴν κφραν τοῦ οἴκου μου.» 
Στραφεὶσ δὲ ὁ πζνθσ ἅμα τοῦ μοςχαρίου λογιηόμενοσ ὅτι πάντωσ μετεμελικθ ὁ γζρων ἐπὶ 
τῇ τοιαφτῃ δωρεᾷ. Ἰδοῦςα δὲ ἡ μιτθρ τὸ ἴδιον τζκνον ἔδραμε πρὸσ αὐτὸ καὶ περιεπτφξατο 

αὐτὸ καὶ ἤρξατο κθλάηειν αὐτό.  
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Πταν άκουςε αυτά ο γζροντασ αμζςωσ και με χαρά ζβγαλε το άλογό του που ιταν πάρα 

πολφ ωραίο, γερό και εργατικό και το ζδωςε ςτον ςτρατιϊτθ λζγοντάσ του: «Ράρε το, 

αδερφζ μου, ςα δϊρο και ο Κφριοσ να είναι μαηί ςου ςε κάκε τόπο και να ςε φυλάει από 

τουσ κινδφνουσ του πολζμου». Κι ο ςτρατιϊτθσ αφοφ πιρε το άλογο ζφυγε χαροφμενοσ για 

τθν καταγραφι, δοξάηοντασ τον Κεό και ευχαριςτϊντασ τον γζροντα. Και θ αλθκινά 

κεοςεβισ γυναίκα του ελειμονα άντρα επειδι πίςτεψε μαηί με τα παιδιά τθσ ότι ο άντρασ 

τθσ ζχει φυλαγμζνθ μεγάλθ περιουςία, δεν αγανάκτθςε, αλλά ςιωποφςε.  

 

Ο Φιλάρετοσ προκαλεί τθν οργι τθσ γυναίκασ του χαρίηοντασ ςε εμπερίςτατουσ 

ανκρϊπουσ τα τελευταία ηϊα του κι ζνα ολόκλθρο φορτίο με δανεικό ςτάρι 

 

Του απζμειναν μόνο θ αγελάδα με το μοςχάρι τθσ, το γαϊδουράκι και τα μελίςςια 

του, διακόςιεσ πενιντα κυψζλεσ. Ιρκε τότε ζνασ άλλοσ φτωχόσ παρακαλϊντασ τον 

Φιλάρετο και λζγοντασ: «Δοφλε του Κεοφ, δϊςε μου ζνα μοςχάρι, για να κάνω κι εγϊ μια 

αρχι με τθ δωρεά ςου, γιατί θ δωρεά ςου γίνεται με χαρά143, και ςε όποιου το ςπίτι μπικε 

τον ζκανε πλοφςιο, επειδι πλθκαίνει θ δωρεά ςου». Αφοφ πιρε το μοςχάρι ο Φιλάρετοσ το 

ζδωςε με χαρά ςτον φτωχό. Κι αυτόσ αφοφ το ζδεςε, προχϊρθςε χαροφμενοσ τον δρόμο 

του. Θ μάνα όμωσ του μοςχαριοφ βγικε ςτθν πόρτα του ςτάβλου μουγκρίηοντασ τόςο 

δυνατά, ϊςτε ο γζροντασ λυπικθκε. Πταν θ γυναίκα του άκουςε το μοφγκριςμα τθσ 

αγελάδασ, ζχοντασ περάςει τισ εμπειρίεσ τθσ γζννασ και του κθλαςμοφ, πόνεςε θ καρδιά 

τθσ και είπε ςτον άντρα τθσ: «Καλά, τα παιδιά ςου δεν τα λυπικθκεσ, τουλάχιςτον τθν 

αγελάδα που ςτενάηει δεν τθ λυπάςαι; Ρϊσ ανζχτθκεσ να τθ χωρίςεισ από το παιδί τθσ; Εςφ 

δεν κα λυπθκείσ να ςε χωρίςουν από εμζνα, ι από τα παιδιά ςου»; Τότε ο άντρασ φίλθςε 

τθ γυναίκα του, τθν ευλόγθςε και τθσ είπε: «Ευλογθμζνθ να είςαι από τον Κφριο, επειδι 

δίκαια μου μίλθςεσ. Γιατί ςτ’ αλικεια είμαι άκαρδοσ και άςπλαχνοσ που χϊριςα το μοςχάρι 

από τθ μάνα του και γι’ αυτό ο Κεόσ κα λυπικθκε με μζνα». Κι αφοφ ζτρεξε πίςω από τον 

φτωχό, άρχιςε να του φωνάηει με δυνατι φωνι: «Άνκρωπε, φζρε πίςω το μοςχάρι, γιατί θ 

μάνα του μουγκρίηει μπροςτά από τθν πόρτα του ςπιτιοφ μου». Και ο φτωχόσ με το 

μοςχάρι γφριςε πίςω ςκεπτόμενοσ ότι ο γζροντασ μετάνιωςε γι’ αυτι τθ δωρεά. Πταν θ 

μάνα είδε το παιδί τθσ, ζτρεξε κοντά του κι άρχιςε να το χαϊδεφει και να το κθλάηει.  

                                              
143 Ρρβλ. Βϋ Κορ. 9,7 «ἱλαρὸν γὰρ δότθν ἀγαπᾷ ὁ Κεόσ». 
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Ἐχάρθ δὲ ἡ κεοςεβὴσ λίαν. Εἶπεν δὲ ὁ Φιλάρετοσ πρὸσ τὸν πζνθτα· «Ἀδελφζ, ὡσ λζγει ἡ 
ςφμβιόσ μου ὅτι ἁμαρτίαν πεποίθκα χωρίςασ τὸν μόςχον ἐκ τῆσ μθτρὸσ αὐτοῦ, ἔπαρον καὶ 

τὴν τοφτου μθτζρα καὶ πορεφου τὴν ἑαυτοῦ ὁδόν, καὶ κφριοσ εὐλογιςει ςε καὶ πλθκφνει 
αὐτὸ ἐν τῷ οἴκῳ ςου, ὥσ ποτε τὴν ἐμὴν ἀγζλθν.» Ὅπερ καὶ γζγονεν· τοςοφτουσ βόασ 
ἐκτιςατο ὁ πζνθσ ἐξ’ ἐκείνθσ τῆσ εὐλογίασ καὶ ἐπλοφτθςεν, ὥςτε καὶ ἐπάνω τῆσ ἀρχαίασ 

ἀγζλθσ τοῦ γζροντοσ κτιςαςκαι αὐτόν. Ἡ δὲ γυνὴ μεμφομζνθ ἑαυτὴν ἔλεγεν· «Καλῶσ μοι 
γζγονε ταῦτα· εἰ γὰρ μὴ ἐλάλθςα, οὐκ ἂν καὶ τὴν μθτζρα τοῦ μόςχου ὑςτζρθςα τὰ τζκνα 
μου.»  

Εἶτα κατελείφκθ ὁ ὄνοσ μονϊτατοσ μετὰ τῶν μελιςςίων. Λιμοῦ δὲ γενομζνου καὶ μὴ 

ἔχων ὁ ἄνκρωποσ πῶσ τὰ τζκνα αὐτοῦ διακρζψαι, ἐπάρασ τὸ ὑποηφγιον αὐτοῦ ἐπορεφκθ 
εἰσ χϊραν μακρὰν καὶ ἐδανείςατο ςίτου μόδια ἕξ καὶ ἐπικιςασ ἐπὶ τὸ ὑποηφγιον ἤνεγκεν εἰσ 
τὸν οἶκον αὐτοῦ. Καὶ ἅμα ἀποφορτϊςασ αὐτὸ παρζςτθ πτωχὸσ αἰτοφμενοσ ςίτου μίαν 

δραγμιν. Εἶπεν δὲ ὁ ἐλειμων ἀνὴρ πρὸσ τὴν ςφμβιον αὐτοῦ ςινιάηουςαν τὸν ςῖτον ςὺν τῇ 
παιδίςκῃ αὐτῆσ·«Γφναι, δὸσ τῷ πζνθτι ἐκ τοῦ ςίτου μόδιον ἓν.» Ἡ δὲ εἶπεν πρὸσ αὐτόν· 
«Δὸσ ἐμοὶ τὸ μόδιον, καὶ τὰ παιδία ςου πρὸσ ἕνα, καὶ τὴν νφμφθν μου ἕνα, ὁμοίωσ καὶ τὴν 

παιδίςκθν μου, καὶ εἴ τι περιςςεφει, δὸσ αὐτὸ ὅπου κζλεισ.» Ὁ δὲ πρὸσ αὐτιν· «Καὶ τὴν 
ἐμὴν μοῖραν οὐ ποιεῖσ;» Ἡ δὲ εἶπεν· «Σφ, ἄγγελοσ εἶ καὶ οὐκ ἄνκρωποσ καὶ βρϊςεωσ οὐκ 
ἐπιδζεςαι, εἰ γὰρ ἔχρθηεσ αὐτοῦ, οὐκ ἂν τὸν ςῖτον τὸν ἀπὸ δανείου ἤνεγκασ τοςαῦτα μίλια 

καὶ ἐδίδουσ ἀλλαχοῦ.» Καὶ ἁπλῶσ μαινομζνθ ἐπ᾿ αὐτῷ εἶπεν· «Ἕνεκεν Κεοςεβοῦσ, δὸσ 
αὐτῷ καὶ δφο μόδια.» Εἶπεν δὲ ὁ γζρων· «Εὐλογθμζνθ ςὺ τῷ κυρίῳ.» Καὶ μετριςασ μόδια 
δφο δζδωκεν τὸν πτωχόν. Ἡ δὲ ὡσ ἐποξίηουςα αὐτῷ εἶπεν· «Ἐγὼ ἐὰν ἤμθν, δϊςειν αὐτῷ 

εἶχα τὸ ἥμιςυ τοῦ γομαρίου.» Μετριςασ δὲ καὶ τὸ ἄλλο μόδιν δζδωκεν αὐτῷ. Καὶ μὴ ἔχων 
ὁ πτωχὸσ ἀγγεῖον βάλλειν τὸν ςῖτον, βουλόμενοσ ἀποδφςαςκαι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ καὶ μὴ 
ἔχων τὸ πῶσ ὅτι μονόχιτοσ ὑπῆρχεν, περιεςπᾶτο μὴ ἔχων τὸ τί διαπράξαςκαι.  
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Θ κεοςεβισ γυναίκα χάρθκε πολφ και ο Φιλάρετοσ είπε ςτον φτωχό: «Αδελφζ, επειδι, 

όπωσ λζει θ γυναίκα μου, αμάρτθςα χωρίηοντασ το μοςχάρι από τθ μάνα του, πάρε τθ κι 

αυτι και προχϊρα τον δρόμο ςου και ο Κφριοσ να ςε ευλογιςει και να πλθκφνει τα ηϊα ςτο 

ςπίτι ςου, όπωσ κάποτε (ευλόγθςε και πλικυνε) το δικό μου κοπάδι.»144 Ρράγμα που ζγινε. 

Και ο φτωχόσ απόκτθςε από εκείνθ τθ δωρεά τόςα πολλά βόδια και ζγινε πλοφςιοσ, ϊςτε 

να κατζχει τελικά περιςςότερα απ’ όςα είχε παλιά το κοπάδι του γζροντα. Θ γυναίκα του 

όμωσ μεμφόμενθ τον εαυτό τθσ ζλεγε: «Καλά τα ζπακα, γιατί, αν δε μιλοφςα, δεν κα είχαν 

ςτερθκεί τα παιδιά μου και τθ μάνα του μοςχαριοφ».  

Κι ζτςι ζμεινε μόνο το γαϊδουράκι με τα μελίςςια. Φςτερα ζπεςε πείνα κι ο 

Φιλάρετοσ μθν ζχοντασ πϊσ να κρζψει τα παιδιά του, πιρε το γαϊδουράκι και πιγε  ςε 

μακρινι χϊρα και δανείςτθκε ζξι μόδια ςτάρι145 και αφοφ το ζβαλε πάνω ςτο ηϊο, το 

μετζφερε ςτο ςπίτι του. Πταν το ξεφόρτωςε ιρκε ζνασ φτωχόσ και του ηιτθςε μια χοφφτα 

ςτάρι146. Είπε λοιπόν ο ελειμονασ άντρασ ςτθ γυναίκα του που κοςκίνιηε το ςτάρι μαηί με 

τθν υπθρζτριά τθσ: «Γυναίκα, δϊςε ςτον φτωχό ζνα μόδι από το ςτάρι». Εκείνθ του είπε: 

«Δϊςε εςφ πρϊτα ςε μζνα το μόδι που μου αναλογεί και ςτα παιδιά ςου και ςτθ νφφθ μου 

από ζνα και ςτθν υπθρζτριά μου επίςθσ (ζνα), κι αν κάτι περιςςζψει δϊςε το όπου κζλεισ». 

Κι εκείνοσ τθσ λζει: «Σε μζνα μερίδιο δεν δίνεισ»; Αυτι του απάντθςε: «Εςφ είςαι άγγελοσ, 

όχι άνκρωποσ και δεν ζχεισ ανάγκθ από φαγθτό, γιατί αν είχεσ δεν κα ζδινεσ αλλοφ το 

ςτάρι που δανείςτθκεσ κι ζφερεσ από τόςα μίλια147 μακριά». Και κυμωμζνθ του λζει: «Για 

χάρθ τθσ Κεοςεβϊσ, δϊςε του δφο μόδια». Τθσ απαντάει ο γζροσ: «Να είςαι ευλογθμζνθ 

από τον Κφριο». Και αφοφ μζτρθςε δφο μόδια τα ζδωςε ςτον φτωχό. Εκείνθ εξαγριωμζνθ 

μαηί του, τοφ λζει: «Αν ιμουνα εγϊ ςτθ κζςθ ςου, κα του ζδινα το μιςό φορτίο». Κι αφ οφ 

μζτρθςε και το άλλο μόδι του το ζδωςε. Επειδι όμωσ ο φτωχόσ δεν είχε ςκεφοσ για να 

βάλει το ςτάρι, κζλθςε να βγάλει το ροφχο του και μθ μπορϊντασ, γιατί δεν φοροφςε 

τίποτε άλλο από μζςα, παιδευόταν μθν ξζροντασ τι να κάνει.  

                                              
144 Ρρβλ. Δευτ. 7,13. («καὶ ἀγαπήςει ςε καὶ εὐλογήςει ςε καὶ πλθκυνεῖ ςε καὶ εὐλογήςει τὰ ἔκγονα τῆσ κοιλίασ 
ςου καὶ τὸν καρπὸν τῆσ γῆσ ςου, τὸν ςῖτόν ςου καὶ τὸν οἶνόν ςου καὶ τὸ ἔλαιόν ςου, τὰ βουκόλια τῶν βοῶν 
ςου καὶ τὰ ποίμνια τῶν προβάτων ςου ἐπὶ τῆσ γῆσ, ἧσ ὤμοςε Κύριοσ τοῖσ πατράςι ςου δοῦναί ςοι»). 
145 Το μόδιον~μόδιν, «μζτρον τι» κατά το Λεξικό Σουΐδα Βλ. Κατςαρόσ (2016) 761 ιταν ςτρογγυλό ξφλινο 
δοχείο που χρθςιμοποιοφςαν οι Βυηαντινοί  ωσ μονάδα μζτρθςθσ του όγκου, κυρίωσ των δθμθτριακϊν και 
ιςοδυναμοφςε με 8 «λογαρικζσ λίτρεσ» δθλ. με 2,5 περίπου ςθμερινά κιλά. Βλ. Ρλακογιαννάκθσ (2006) 628 
και 621. 
146 Δραγμι = θ χοφφτα, από το ρ. δράττομαι = πιάνω κάτι με τθν παλάμθ του χεριοφ μου.  
147 Το μίλιον~μίλιν ιταν βυηαντινι μονάδα μζτρθςθσ μικουσ και ιςοδυναμοφςε με 7,5 ςτάδια, 1800 βιματα ι 
1387,5 ςθμερινά μζτρα. Βλ. Schilbah (1991)1373 και Ρλακογιαννάκθσ (2006) 627. 
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Ἰδοῦςα δὲ ἡ κεοςεβὴσ τὴν ἀπορίαν τοῦ πζνθτοσ καὶ τὴν ςπεῦςιν τοῦ γζροντοσ πρὸσ τὸ 
προπζμψαι αὐτόν εἶπεν πρὸσ τὸν ἄνδρα εἰρωνικῶσ· «Ἐγὼ ἐὰν ἤμθν, δϊςειν αὐτῷ εἶχα καὶ 

τὸ ςακίον.» Ὁ δὲ ἐποίθςεν οὕτωσ. Ῥίψαςα δὲ τὸ κόςκινον εἰσ τὸ ἔδαφοσ, ἀνζςτθ καὶ εἶπεν 
πρὸσ τὸν ἄνδρα· «Ἕνεκεν Κεοςεβοῦσ, δὸσ αὐτῷ καὶ τὸ ἄλλο ςακίον γζμοντα.» Καὶ ἐποίθςεν 
οὕτωσ. Ἀπάρασ δὲ ὁ πζνθσ καὶ μὴ δυνάμενοσ βαςτάςαι τὰ ἓξ μόδια ἐβόα πρὸσ τὸν νζον 

Ἰϊβ· «Κφριζ μου, ἄσ ἐςτιν ὧδε ὁ ςῖτοσ καὶ δφο δφο μόδια κουβαλῶ ἀποκομίηων εἰσ τὸν 
οἶκόν μου, ἐπεὶ οὐκ ἰςχφω ὅλον βαςτάςαι.» Ἡ δὲ κεοςεβὴσ ἀκοφςαςα παραπεπονθμζνθ 
ἀπεκρίκθ πρὸσ τὸν ἄνδρα· «Δὸσ αὐτῷ καὶ τὸν ὄνον, μὴ ψυαςκῇ ὁ ἄνκρωποσ.» Ὁ δὲ 
ἐπευλόγθςεν αὐτὴν καὶ ςτρϊςασ τὸ ὑποηφγιον καὶ φορτϊςασ δζδωκε τῷ πτωχῷ καὶ 

ἀπζλυςε μετὰ χαρᾶσ. Καὶ ἤρξατο λζγειν τὸν ἐπιχϊριον καὶ δθμοτικὸν λόγον· «Ρτωχὸσ 
μζριμναν μὴ ἐχζτω· αὐτὸσ γυμνὸσ ἐξῆλκον ἐκ κοιλίασ μθτρόσ μου, γυμνὸσ καὶ ἀπελεφςομαι 
ἐκεῖ.» 

 Εἶτα κακεηομζνθ ἡ μιτθρ μετὰ τῶν παιδίων αὐτῆσ νῆςτισ μὴ ἔχουςα ἄλευρον 
πόκεν ὀπτιςει ἄρτουσ καὶ ἐμπλιςει τὰ τζκνα αὐτῶν, μὴ φζρουςα κεωρεῖν ταῦτα 
λιμϊττοντα ἀνζςτθ καὶ ἐπορεφκθ εἰσ τὴν γειτονίαν ηθτοῦςα ἄρτουσ ἐν δάνει. Καὶ εὑροῦςα 

ἕνα ἄρτον, ςυλλζξαςα ἄγρια λάχανα ἤνεγκε τοῖσ τζκνοισ αὐτῆσ καὶ ἔφαγον τῇ ἑςπζρᾳ καὶ 
ἐκοιμικθςαν, τὸν δὲ γζροντα οὐκ ἐκάλεςαν. Ἐπορεφκθ δὲ καὶ αὐτὸσ μὴ ἀγανακτιςασ εἰσ τὸ 
τοῦ γείτονοσ καταγϊγιον καὶ ἔφαγεν καὶ ἐκοιμικθ μετ᾿ εὐχαριςτίασ.  
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Βλζποντασ θ κεοςεβισ τθ δυςκολία του φτωχοφ και τθ διάκεςθ του γζροντα να ςπεφςει να 

τον ξεπροβοδίςει, είπε ςτον άντρα τθσ ειρωνικά: «Αν ιμουνα εγϊ ςτθ κζςθ ςου κα του 

ζδινα και το ςακί που είχα». Κι εκείνοσ αυτό ζκανε. Τότε αυτι αφοφ πζταξε το κόςκινο ςτο 

ζδαφοσ, ςθκϊκθκε και είπε ςτον άντρα τθσ: «Για χάρθ τθσ Κεοςεβϊσ δϊςε του γεμάτο και 

το άλλο ςακί. Κι ζτςι ζκανε. Μθ μπορϊντασ όμωσ ο φτωχόσ να ςθκϊςει  τα ζξι μόδια, είπε 

ςτον νζο Λϊβ148: «Κφριζ μου, ασ μείνει εδϊ το ςτάρι και κα το κουβαλιςω δφο - δφο μόδια 

ςτο ςπίτι μου, γιατί δεν μπορϊ να το ςθκϊςω όλο μαηί». Και θ κεοςεβισ ακοφγοντάσ τον 

παραπονεμζνθ απάντθςε ςτον άντρα τθσ: «Δϊςε του και το γαϊδουράκι  να μθν κουραςτεί ο 

άνκρωποσ». Κι εκείνοσ τθν ευλόγθςε και αφοφ ςζλωςε το ηϊο και το φόρτωςε, το ζδωςε 

ςτον φτωχό και τον ξεπροβόδιςε με χαρά149. Κι άρχιςε να λζει το τοπικό και λαϊκό ρθτό: «Ο 

φτωχόσ δεν ζχει ζγνοια . γυμνόσ βγικα από τθν κοιλιά τθσ μάνασ μου και γυμνόσ κα 

ξαναγυρίςω.»150  

Φςτερα από αυτά θ μάνα με τα παιδιά τθσ ζμεινε νθςτικι, χωρίσ να ζχει αλεφρι για 

να ψιςει ψωμιά και να χορτάςει τα εγγόνια και μθ μπορϊντασ να τα βλζπει να πεινάνε 

ςθκϊκθκε και πιγε ςτθ γειτονιά για να ηθτιςει δανεικό ψωμί. Κι  αφοφ βρικε ζνα ψωμί, 

μάηεψε άγρια χόρτα, τα ζφερε ςτα παιδιά τθσ και ζφαγαν εκείνο το βράδυ και κοιμικθκαν. 

Τον γζροντα όμωσ δεν τον κάλεςαν. Κι αυτόσ χωρίσ να αγανακτιςει πιγε ςτο ςπίτι του 

γείτονα και ζφαγε και κοιμικθκε με ευχαρίςτθςθ. 

 

 

 

 

 

                                              
148 Ραραλλθλιςμόσ του χαρακτιρα του Φιλαρζτου με εκείνον του Λϊβ. Ρρβλ. Λϊβ 1,6 -12.  
149 Ανάλογο περιςτατικό γενναίασ ελεθμοςφνθσ περιγράφεται και ςτον μεταγενζςτερο Βίο των αγίων 
αυταδζλφων Δαυίδ, Συμεϊν και Γεωργίου, όπου ο μοναχόσ άγιοσ Γεϊργιοσ Μυτιλινθσ χαρίηει ςε δφο 
φτωχοφσ ζνα φορτίο αλεφρι μαηί με το γαϊδουράκι του, για να παραλάβει λίγο αργότερα δφο ηϊα φορτωμζνα 
με τρόφιμα από ζναν άγνωςτο άντρα και τζςςερισ μζρεσ μετά δφο φορτία με ςτάρι και φαςόλια και 100 
χρυςά νομίςματα από ζναν αγγελιαφόρο που ζφταςε ςτο νθςί από τθ Σμφρνθ. Ρρβλ. Van den Gheyn (1899) 
224-225. 
150 Ο λόγοσ παρότι είναι κακαρά βιβλικόσ Βλ. Λϊβ 1,21-22 «αὐτὸσ γυμνὸσ ἐξῆλκον ἐκ κοιλίασ μθτρόσ μου, 
γυμνὸσ καὶ ἀπελεύςομαι ἐκεῖ» κεωρείται από τον Νικιτα ότι ζχει καταςτεί «ἐπιχϊριοσ καὶ δθμοτικόσ» δθλ. 
ευρζωσ διαδεδομζνοσ ςτον κόςμο, όπωσ ζνα απλό ρθτό. Ραρόμοια αντίλθψθ ςυναντάμε  και ςτον Βίο των 
αγίων αυταδζλφων Δαυίδ, Συμεϊν και Γεωργίου, όπου κατ’ απομίμθςθ του Βίου του αγίου Φιλαρζτου  ο 
«Συμεὼν εἶπε γραφικὸν μὲν οὐδζν, φωνὴν δ’ ἐγχϊριον καὶ παρὰ πάντων ᾀδομζνθν» τθν εμπνευςμζνθ από 
τθν ΚΔ (Λακ. 5,7), όςον αφορά τισ δφο πρϊτεσ λζξεισ τθσ, φράςθ: «μακροκυμιςατε, ἀδελφοί, αἱ γὰρ τῶν 
χοίρων φωναὶ περὶ τὰσ καλάνδασ.» Βλ. Van den Gheyn (1899) 229. 
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(τίχοι 330-351) 
 

 Ἀκοφςασ δζ τισ τῶν ἀρχόντων, φίλοσ αὐτοῦ διοικθτὴσ τὸ ἀξίωμα ὑπάρχων, ὅτι 
ἐπτϊχευςεν ὁ Φιλάρετοσ, αἰδεςκεὶσ τὴν ἀρχαίαν ἀγάπθν αὐτοῦ ἐφόρτωςε τζςςαρασ 
ἡμιόνουσ τεςςαράκοντα μόδια ςίτου καὶ ἀπζςτειλε πρὸσ τὸν Φιλάρετον γράψασ αὐτῷ· 

«Ἔςτω ςοι ταῦτα εἰσ διατροφὴν ςὺν τοῖσ τζκνοισ ςου, καὶ ὅτε πλθρϊςεισ αὐτά, πάλιν 
ἀποςτζλλω ςοι ἄλλα τοςαῦτα.» Δεξάμενοσ δὲ αὐτὰ παρὰ τὸν ςιτοφόρον ἐδόξαηε τὸν κεὸν 
τὸν μὴ παρορῶντα τοὺσ ἐλπίηοντασ ἐπ᾿ αὐτόν· Εἶπεν δὲ ἡ ςφμβιοσ αὐτοῦ πρὸσ αὐτόν· «Δὸσ 
ἐμοὶ τὸ μζροσ μου μὲ τὰ παιδία μου καὶ ἐςὺ ἆρον τὸ μζροσ ςου καὶ εἴ τι κζλεισ ποίθςον 

αὐτό.» Ὁ δὲ εἶπεν· «Ὡσ κζλεισ, ποιῶ.» Καὶ ἔλαχεν αὐτοῖσ ἀνὰ πζντε μοδίων· Ἄρασ δὲ τὴν 
ἰδίαν μοῖραν καὶ κεὶσ αὐτὴν παρὰ μίαν, ὅτε ἤρχετο πτωχόσ, ἐδίδου ἐξ αὐτοῦ, καὶ εἴςω δφο 
ἡμερῶν δζδωκεν ὅλον τοῖσ πτωχοῖσ. Ὅτε δὲ ἤρχετο ἡ ὥρα τοῦ ἀρίςτου καὶ ἤρξατο ἡ 

ςφμβιοσ αὐτοῦ ἐςκίειν μετὰ τῶν τζκνων αὐτῆσ, παρεγζνετο καὶ ὁ γζρων ὑπομειδιῶν τῷ 
προςϊπῳ καὶ λζγων· «Δζχεςκε, παιδία, φίλον;» Οἱ δὲ μὴ ἔχοντεσ τὸ τί ποιῆςαι 
προςελαμβάνοντο αὐτὸν καὶ ἤςκιεν μετ᾿ αὐτῶν. Ἔλεγον δὲ πρὸσ αὐτόν· «Ἕωσ πότε οὐκ 

ἐκβάλλεισ τὸ κεκρυμμζνον χρῆμα καὶ ἀγοράηεισ καὶ ςὺ καὶ τρϊγεισ, ἀλλὰ τὸν ςῖτον ὃν 
δζδωκασ ἡμῖν πάλιν ςτρζφῃ καὶ κατεςκίεισ αὐτόν;» Ὁ δὲ ἔλεγεν· «Ράντωσ εἰσ κονδὸν 
ἐκβαλῶ αὐτό.» 
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Ο Φιλάρετοσ μοιράηει ςτουσ φτωχοφσ ζνα νζο φορτίο με ςτάρι, δωρεά ενόσ πλοφςιου  

φίλου του 

 

Ζνασ άρχοντασ φίλοσ του που είχε το αξίωμα του διοικθτι151, όταν άκουςε ότι ο 

Φιλάρετοσ φτϊχυνε, ςεβόμενοσ τθν παλιά τουσ φιλία, φόρτωςε τζςςερα μουλάρια με 

ςαράντα μόδια ςτάρι και τα ζςτειλε ςτον Φιλάρετο γράφοντάσ του: «Να κρατιςεισ αυτά 

για το φαγθτό, το δικό ςου και των παιδιϊν ςου, και όταν ςου τελειϊςουν, κα ςου ςτείλω 

πάλι άλλα τόςα». Και αφοφ τα πιρε, δόξαηε τον Κεό που δεν εγκαταλείπει αυτοφσ που 

ελπίηουν ς’ Αυτόν152. Θ γυναίκα του, του είπε: «Δϊςε μου το μερίδιό μου και των παιδιϊν 

μου κι εςφ πάρε το μερίδιό ςου και κάνε το ό,τι κζλεισ153». Εκείνοσ τθσ είπε: «Κα κάνω 

όπωσ κζλεισ». Και πιρε ο κακζνασ τουσ από πζντε μόδια. Πταν πιρε το μερίδιό του το 

χϊριςε ςε ίςα μζρθ, κι όταν ερχόταν φτωχόσ, του ζδινε από αυτό. Μζςα ςε δφο θμζρεσ το 

είχε δϊςει όλο ςτουσ φτωχοφσ. Πταν ερχόταν θ ϊρα του μεςθμεριανοφ φαγθτοφ154, και 

άρχιηε θ γυναίκα του να τρϊει με τα παιδιά τθσ, πιγαινε κι ο γζροντασ χαμογελϊντασ και 

τουσ ζλεγε: «Δεχόςαςτε, παιδιά, ζναν φίλο»; Κι εκείνοι μθ μπορϊντασ να κάνουν κάτι άλλο, 

τον δζχονταν κι ζτρωγε μαηί τουσ. Και ζλεγαν ς’ αυτόν: «Μζχρι πότε δεν κα βγάηεισ τα 

κρυμμζνα χριματα για να αγοράηεισ και ςυ και να τρωσ; Το ςτάρι που μασ ζδωςεσ ηθτάσ να 

το τρωσ πάλι ο ίδιοσ»; Κι εκείνοσ τουσ ζλεγε: «Σίγουρα ςε λίγο καιρό κα τα βγάλω». 

 

 

 

 

 

                                              
151 Στισ παραδοςιακζσ βυηαντινζσ επαρχίεσ (Βικυνία, Γαλατία, Λυδία), ςε οριςμζνεσ εδαφικζσ ενότθτεσ 
(Ανατολικόν) και ςτα νθςιά (Κριτθ, όδοσ, Κφπροσ) το αξίωμα του διοικθτι ςυνδεόταν άμεςα με τθν 
είςπραξθ των κρατικὠν φόρων Βλ. Kazhdan (1991) 627-628 και, όπωσ αποδεικνφεται εδϊ, ιταν πολφ 
προςοδοφόρο. 
152 Θ φράςθ προζρχεται από τθν Κεία Λειτουργία του αγίου Λωάννου του Χρυςοςτόμου και ςυγκεκριμζνα από 
τθν γνωςτι Ευχι Αντιφϊνου Βϋ του ιερζα «…ςὺ αὐτοφσ ἀντιδόξαςον τῇ κεϊκῇ ςου δυνάμει καὶ μὴ 
ἐγκαταλίπῃσ ἡμᾶσ τοὺσ ἐλπίηοντασ ἐπὶ ςζ».  
153 Ο Ευκυμιάδθσ (2016) 20-21 αναφζρει ότι ο Νικιτασ βάηει εδϊ τθν Κεοςεβϊ να αναπαράγει τα λόγια του 
άςωτου υιοφ τθσ ευαγγελικισ παραβολισ (Βλ. Λουκ. 15,12) για να μασ υποβάλει τθν ιδζα ότι θ επίδειξθ τθσ 
δυςπιςτίασ τθσ απζναντι ςτον «πατζρα» τθσ οικογζνειασ, Φιλάρετο, δεν κα ςυνοδευτεί τελικά από τθ δικι 
του απόρριψθ. 
154 Ο Κουκουλζσ (1933) 97-101 αναφζρει ότι ςτο Βυηάντιο υπιρχαν τζςςερα γεφματα: το πρωινό που λεγόταν 
ἔμβρωμα ι πρόγε(υ)μα ι πρόφαγον, το μεςθμεριανό που λεγόταν ἄριςτον ι μεςθμβρινόν ι γζ(ῦ)μα, το 
απογευματινό που λεγόταν γιόμα(ν) ι δειλινόν ι δείλθ και το βραδινό που λεγόταν δεῖπνοσ ι δεῖπνον. Από τα 
τζςςερα αυτά γεφματα κφρια ιταν το ἄριςτον και το δεῖπνον. 
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(τίχοι 352-375) 
 

 Εἶτα κατελείφκθςαν αὐτῷ αἱ μζλιςςαι μόναι, τὰ ςνϋ βουτία, κάλλουςαι πάνυ καὶ 
ἐργαηόμεναι τὸν ἑαυτῶν καρπόν. Ὅτε δὲ ἤρχετο πρὸσ αὐτὸν πτωχόσ, μὴ ἔχων τί δοῦναι 
αὐτῷ ἐλάμβανε τὸν πτωχὸν καὶ ἀπιρχετο εἰσ τὸν μελιςςίονα καὶ ἤνοιγεν τὸ βουτίον καὶ 

ἐτρφγα ἐξ αὐτοῦ, ἕωσ οὗ ἐνζπλθςεν τὴν γαςτζρα τοῦ πζνθτοσ, ἐςκίων καὶ αὐτὸσ μετ  ̓
αὐτοῦ. Τοῦτο δὲ ποιῶν καὶ ἐν καιρῷ καὶ παρὰ καιρόν ἐξιλειψε καὶ αὐτά, κατελείφκθ δὲ 
μόνον ἕν. Ἰδόντα δὲ τὰ τζκνα αὐτοῦ ὅτι καὶ τὴν τοῦ μζλιτοσ τροφὴν ὑςτζρθςεν αὐτοφσ, 
ἀπελκόντα λάκρα τῇ ἑςπζρᾳ ἐτρφγθςαν τὸ βουτίον τοῦ μζλιτοσ καὶ ἔφαγον αὐτό. Καὶ 

χρίςαντεσ τὸ βουτίον ςάβουρον ἔαςαν αὐτὸ ἐκεῖ, ἵνα μὴ γνϊςῃ ὁ γζρων τὸ γεγονόσ. Ἦλκε 
δὲ ἄλλθν πτωχὸσ καὶ λαβὼν αὐτὸν ὁ γζρων ἀπῆλκεν εἰσ τὸν μελιςςίονα, καὶ ἀνοίξασ τὸ 
ςκεῦοσ εὗρεν αὐτὸ ςάβουρον. Μθδὲν δὲ μελιςασ περὶ τοφτου ἀποδυςάμενοσ τὸ ἱμάτιον 

αὐτοῦ δζδωκε τῷ πτωχῷ καὶ ἀπζλυςεν αὐτόν. Καὶ ςτραφεὶσ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ, 
κεωριςαςα ἡ ςφμβιοσ αὐτοῦ ἀπὸ ὑποκαμίςου ὄντα αὐτόν εἶπεν πρὸσ αὐτόν· «Κφριζ μου, 
ποῦ ἐςτιν ὁ χιτϊν ςου; μὴ καὶ τοῦτον πτωχοῖσ δζδωκασ;» Ὁ δὲ ὡσ ἀπὸ κάμβου εἶπεν πρὸσ 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ· «Δράμε, τζκνον, εἰσ τὸν μελιςςίονα, ὅτι ἐκεῖ ἐλθςμόνθςα τὸ ἱμάτιόν μου.» 
Ἀπελκὼν δὲ καὶ μὴ εὑρὼν αὐτό ὑπζςτρεψε καὶ ἀνιγγειλε τῇ μθτρὶ αὐτοῦ. Ἡ δὲ ἐλυπικθ 
ςφόδρα ὅτι ἐκ παντὸσ ἐκλάπθ, καὶ μὴ φζρουςα κεωρεῖν τὸν ἄνδρα γυμνόν ἐκβαλοῦςα τὸ 

ἴδιον ςτιχάριον ςυνζκοψεν ἀνδρῷον καὶ δζδωκε τῷ ἀνδρὶ αὐτῆσ. 
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Ο Φιλάρετοσ χαρίηει ςτουσ φτωχοφσ το μζλι που παράγει κι όταν δεν του απομζνει 

τίποτε άλλο, το πανωφόρι του, ιςχυριηόμενοσ ςτθ γυναίκα του ότι κάπου το ξζχαςε 

 

Του απζμειναν πια μόνο τα μελίςςια, διακόςιεσ πενιντα κυψζλεσ, ηωθρζσ και πολφ 

παραγωγικζσ. Κι όταν ερχόταν ς’ αυτόν κάποιοσ φτωχόσ μθν ζχοντασ κάτι να του δϊςει, τον 

ζπαιρνε, τον πιγαινε ςτα μελίςςια, άνοιγε μια κυψζλθ και τθν τρυγοφςε μζχρισ ότου να 

γεμίςει τθν κοιλιά του φτωχοφ, τρϊγοντασ κι αυτόσ μαηί του 155. Και κάνοντασ αυτό, είτε 

όταν ιταν περίοδοσ τρφγου είτε όχι156, τα ζχαςε κι αυτά και του ζμεινε μόνο μία κυψζλθ. 

Πταν είδαν τα παιδιά του ότι τουσ ςτζρθςε από τθν τροφι και το μζλι, πιγαν κρυφά το 

βράδυ, τρφγθςαν τθν κυψζλθ κι ζφαγαν το μζλι. Και, αφοφ ςφράγιςαν πρόχειρα ξανά τθν 

κυψζλθ τθν άφθςαν άδεια εκεί, για να μθν αντιλθφκεί ο γζροντασ τι ζγινε. Μια άλλθ μζρα 

που ιρκε ζνασ φτωχόσ, ο γζροντασ τον πιρε ςτα μελίςςια κι όταν άνοιξε τθν κυψζλθ τθν 

βρικε άδεια. Χωρίσ να τον νοιάηει κακόλου για το γεγονόσ αυτό, αφοφ ζβγαλε το 

πανωφόρι του, το ζδωςε ςτον φτωχό και τον ζδιωξε. Πταν γφριςε ςτο ςπίτι του και θ 

γυναίκα του τον είδε μόνο με το πουκάμιςο του είπε: «Κφριζ μου, που είναι το πανωφόρι 

ςου; Μιπωσ το ζδωςεσ κι αυτό ςτουσ φτωχοφσ»; Εκείνοσ ζκανε πωσ ξαφνιάςτθκε και είπε 

ςτο γιο του: «Τρζξε, παιδί μου, ςτα μελίςςια, γιατί εκεί ξζχαςα το πανωφόρι μου». Πταν 

πιγε το παιδί και δεν το βρικε, γφριςε και το είπε ςτθ μθτζρα του. Εκείνθ λυπικθκε πολφ 

που του ζκλεψαν τα πάντα και μθ μπορϊντασ να βλζπει τον άντρα τθσ γυμνό, ζβγαλε το 

δικό τθσ γυναικείο πανωφόρι157, το μεταποίθςε ςε αντρικό και το ζδωςε ςτον άντρα τθσ. 

 

 

 

                                              
155 Ο άγιοσ Φιλάρετοσ, θ μνιμθ του οποίου εορτάηεται τθν 1θ Δεκεμβρίου εκάςτου ζτουσ, κεωρείται για τον 
λόγο αυτό από τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία προςτάτθσ τθσ μελιςςοκομίασ και των μελιςςοκόμων Βλ. 
ΡΑΑΤΘΜΑ. 
156 Ρρβλ. Σειρ. 18,25 «μνήςκθτι καιρὸν λιμοῦ ἐν καιρῷ πλθςμονῆσ» και Βϋ Τιμ. 4,2 «ἐπίςτθκι εὐκαίρωσ 
ἀκαίρωσ». 
157 Το ςτιχάριον ιταν ζνα ελαφρφ και κοντό πανωφόρι ςυνικωσ από λινό φφαςμα που με μικρζσ διαφορζσ 
ςτα μανίκια και το μικοσ αποτελοφςε ςτο Βυηάντιο κοινό ζνδυμα για τουσ άνδρεσ και για τισ γυναίκεσ. Βλ. 
Kazhdan (1998) 14. Σιμερα ςτθν εκκλθςιαςτικι ορολογία ςτιχάριον ονομάηεται το εςϊτατο άμφιο που 
φοροφν οι κλθρικοί και των τριϊν βακμϊν (διάκονοι, πρεςβφτεροι, επίςκοποι). Θ πρϊτθ χριςθ του ςτιχαρίου 
ωσ λειτουργικοφ ενδφματοσ μαρτυρείται ιδθ από τον 4ο αιϊνα ςτθν 82θ ομιλία του αγίου  Λωάννου του 
Χρυςοςτόμου ςτο Κατά Ματκαίον Ευαγγζλιο, ο οποίοσ χρθςιμοποιεί γι’ αυτό τθ λζξθ «χιτωνίςκοσ» = κοντόσ 
χιτϊνασ. Βλ. PG 58,745. Στο ζργο του Σωφρονίου Λεροςολφμων «Λόγοσ περιζχων τιν ἐκκλθςιαςτικιν ἅπαςαν 
ἱςτορίαν καί λεπτομερῆ ἀφιγθςιν πάντων τῶν ἐν τῇ κείᾳ λειτουργίᾳ τελουμζνων» ι “Commentarius 
Liturgicus”, αναφζρεται παρετυμολογικά ότι θ ονομαςία του ωσ άμφιο των κλθρικϊν προζρχεται από το αρχ. 
ελλ. ρ. ἵςτθμι, επειδι «ἔςτθκεν (= είναι υπαρκτι) ἡ Χάρισ τοῦ Κεοῦ ἐν αὐτῷ». Βλ. PG 87/3, 3988Β. 
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(τίχοι 376-452) 
 

Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, βαςιλεφοντοσ τῆσ φιλοχρίςτου Εἰρινθσ αὐγοφςτθσ ςὺν 
ἄνακτι τῷ υἱῷ αὐτῆσ Κωνςταντίνῳ, ἐηιτει ἡ βαςίλιςςα κόρθν ἐπιλζξαςκαι ἐν πάςῃ τῇ τῶν 
Ῥωμαίων χϊρᾳ ἀπὸ ἀνατολῶν ἕωσ δυςμᾶσ πρὸσ τὸ ηεῦξαι τὸν υἱὸν αὐτῆσ τὸν βαςιλζα. 

Γυρεφςαντεσ δὲ πᾶςαν τὴν δφςιν μεςθμβρίαν τε καὶ τὴν ἀρκτῷαν καὶ μὴ εὑρόντεσ ἦλκον 
εἰσ τὰ μζρθ τοῦ Ρόντου. Γυρευόντων δὲ αὐτῶν ἦλκον κατὰ τὸ μεςόγειον Ραφλαγονίασ εἰσ 
τὸ χωρίον τοῦ ἐλειμονοσ ἀνδρόσ. Τὸ δὲ ὄνομα τοῦ χωρίου Ἄμνια, ὑπὸ τῆσ πόλεωσ Γαγγρῶν 
τελοῦςα. Ἰδόντεσ δὲ οἱ βαςιλικοὶ τὸν οἶκον τοῦ γζροντοσ ἀρχαῖον ὄντα καὶ μζγαν ςφόδρα 

καὶ πάνυ τερπνόν, νομίηοντεσ ὅτι εἷσ τῶν μεγιςτάνων καταμζνει ἐν αὐτῷ, ἐκζλευςαν τοὺσ 
ὑπθρζτασ αὐτῶν καὶ τοὺσ μθτάτορασ ἐκεῖςε καταλῦςαι. Οἱ δὲ πρῶτοι τοῦ χωρίου λζγουςι 
πρὸσ τοὺσ βαςιλικοφσ· «Μι, κφριοι, μὴ ἀπζλκθτε εἰσ τὸν οἶκον ἐκεῖνον, ὅτι εἰ καὶ ἔξωκεν 

μζγασ φαίνεται καὶ ἔντιμοσ, ἔςωκεν δὲ οὐδὲν ὑπάρχει ἐν αὐτῷ.» Οἱ δὲ βαςιλικοὶ νομίηοντεσ 
ὅτι ὑπὸ ἐπιτροπῆσ τοῦ κυρίου τῆσ οἰκίασ τοῦτο λαλοῦςιν, ἵνα μὴ καταλφςουςιν ἐν αὐτῇ διὰ 
τὸ εἶναι αὐτὸν πλοφςιον καὶ δυνάςτθν, εἶπον μετ᾿ ὀργῆσ πρὸσ τοὺσ ὑπθρζτασ αὐτῶν· 

«Ρορεφεςκε μόνον, ἀπζλκωμεν εἰσ ἐκεῖνον τὸν οἶκον.»  
Ὁ δὲ φιλόξενοσ ἀνὴρ ἀλθκῶσ καὶ φιλόκεοσ λαβὼν τὴν βακτθρίαν αὐτοῦ ὑπιντθςε 

τοὺσ βαςιλικοὺσ ἔξωκεν τοῦ οἴκου αὐτοῦ, μετὰ χαρᾶσ πολλῆσ προςπτυςςόμενοσ αὐτοὺσ 

καὶ λζγων· «Καλῶσ ὁ κεὸσ ἤνεγκε τοὺσ ἐμοὺσ δεςπότασ εἰσ τὰ δουλικὰ αὐτῶν· τί ἐμοὶ τοῦτο, 
ὅτι κατθξιϊςατε εἰσ πτωχοῦ καλφβθν εἰςελκεῖν;» Ἤρξατο δὲ πρὸσ τὴν ςφμβιον αὐτοῦ 
περιςπᾶςκαι καὶ διατάςςεςκαι λζγων· «Ροίθςον ἡμῖν, γφναι, δεῖπνον καλόν, ἵνα μὴ 

ἐντραπῶμεν εἰσ τοὺσ τοιοφτουσ ἄνδρασ.» Ἡ δὲ εἶπεν αὐτῷ· «Κακὼσ ἐδιοίκθςασ τὸν οἶκόν 
ςου ὅτι οὐδὲ μίαν ὄρνιν κατζλιπζσ με· μαγείρευε ἄρτι ἄγρια λάχανα, καὶ ὑπόδεξαι τοὺσ 
βαςιλικοφσ.»  
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Βαςιλικοί απεςταλμζνοι φτάνουν ςτθν Άμνια και ο Φιλάρετοσ τουσ φιλοξενεί  

ςτο ςπίτι του 

 

Τον καιρό εκείνο βαςίλευε θ φιλόχριςτοσ αυτοκράτειρα Ειρινθ μαηί με τον γιο τθσ 

αυτοκράτορα Κωνςταντίνο και ηθτοφςε να διαλζξουν από όλθ τθ βυηαντινι επικράτεια από 

τθν Ανατολι ζωσ τθ Δφςθ μια κοπζλα για να τθν παντρζψει με τον γιο τθσ τον βαςιλιά158. 

Βαςιλικοί απεςταλμζνοι ψάχνοντασ όλθ τθ Δφςθ μεςθμβρινι και βόρεια και μθ βρίςκοντασ 

τθν κατάλλθλθ, ιρκαν ςτα μζρθ του Ρόντου. Κι ενϊ ζψαχναν, ιρκαν ςτα μεςόγεια τθσ 

Ραφλαγονίασ, ςτο χωριό του ελειμονα άντρα. Το χωριό λεγόταν Άμνια και υπαγόταν ςτθν 

πόλθ των Γαγγρϊν. Πταν οι βαςιλικοί απεςταλμζνοι είδαν το ςπίτι του γζροντα, που ιταν 

παλιό, μεγαλοπρεπζσ και επιβλθτικό, νόμιςαν ότι κάποιοσ από τουσ άρχοντεσ μζνει ς’ αυτό 

και διζταξαν τουσ υπθρζτεσ και τουσ ακoλοφκουσ τουσ159 να μείνουν εκεί. Αλλά οι προεςτοί 

του χωριοφ είπαν ςτουσ βαςιλικοφσ απεςταλμζνουσ: «Μθ, κφριοι, μθν πάτε ς’ εκείνο το 

ςπίτι, γιατί ενϊ απζξω φαίνεται μεγαλοπρεπζσ και αρχοντικό, ςτο εςωτερικό του δεν 

υπάρχει τίποτα». Οι βαςιλικοί απεςταλμζνοι, όμωσ, νομίηοντασ ότι τουσ λζνε αυτό από 

κακοβουλία για τον ιδιοκτιτθ του ςπιτιοφ, για να μθ μείνουν ς’ αυτό επειδι είναι πλοφςιοσ 

και δυνατόσ, είπαν οργιςμζνα ςτουσ υπθρζτεσ τουσ: «Ρροχωριςτε και μθ δίνετε ςθμαςία . 

Κα μείνουμε ς’ εκείνο το ςπίτι».  

Και ο αλθκινά φιλόξενοσ και φιλόκεοσ άντρασ αφοφ πιρε το ραβδί του 

προχπάντθςε τουσ βαςιλικοφσ ακόλουκουσ ζξω από το ςπίτι του με μεγάλθ χαρά, 

αγκαλιάηοντάσ τουσ και λζγοντασ : «Άρχοντζσ μου, καλϊσ ςασ ζφερε ο Κεόσ ςτο φτωχικό 

μασ. Γιατί ςε μζνα αυτι θ τιμι, να καταδεχτείτε να μπείτε ςτο καλφβι του φτωχοφ»; Φςτερα 

πιγε ςτθ γυναίκα του και τθσ ζδωςε εντολζσ λζγοντασ: «Ετοίμαςζ μασ, γυναίκα, ζνα καλό 

δείπνο, για να μθ ντροπιαςτοφμε μπροςτά ς’ αυτοφσ τουσ τόςο ςπουδαίουσ άντρεσ». Κι 

εκείνθ του είπε: «Ζτςι όπωσ διοίκθςεσ το ςπίτι ςου και δεν άφθςεσ οφτε ζνα κοτόπουλο, 

μαγείρεψε τϊρα άγρια χόρτα και υποδζξου τουσ απεςταλμζνουσ του βαςιλιά».  

                                              
158 Ο βυηαντινόσ χρονογράφοσ του 12ου αιϊνα Λωάννθσ Ηωναράσ αναφζρει ότι θ ραδιοφργοσ αυτοκράτειρα 
Ειρινθ αφοφ αρραβϊνιαςε τον ζφθβο γιο τθσ Κωνςταντίνο ΣΤϋ με τθν κόρθ του Καρλομάγνου οτροφδθ,  όταν 
αυτόσ ενθλικιϊκθκε, διζλυςε τον αρραβϊνα «ἵνα μὴ δφναμιν ὁ υἱόσ αὐτῆσ περιβάλθται τὴν τῶν Φράγκων διὰ 
τὴν ἀγχιςτείαν» και τον πάντρεψε με τθν εγγονι του αγίου Φιλαρζτου Μαρία «ἄκοντι καὶ τὸν γάμον αὐτῆσ 
ἀποςτζργοντι, ὅτι τιν τοῦ Καροφλου παῖδα ἐκτόπωσ ἀγαγζςκαι ἐβοφλετο» Βλ. Dindorf (1870) 3,358. 
159 «Μθτάτορεσ» ονομάηονται εδϊ οι ακόλουκοι τθσ βαςιλικισ ςυνοδείασ που υπθρετοφν το κράτοσ, ςε 
αντίκεςθ με τουσ «ὑπθρζτεσ» οι οποίοι φαίνεται πωσ ζχουν προςωπικι ςχζςθ παροχισ υπθρεςίασ με τουσ 
βαςιλικοφσ απεςταλμζνουσ ωσ βοθκοί ι δοφλοι τουσ. 
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Εἶπεν δὲ ὁ ἀνὴρ πρὸσ αὐτιν· «Εὐτρζπιςον μόνον τὸ πῦρ καὶ κόςμθςον τὸν μζγαν τρίκλινον 
καὶ ςπόγγιςον τὴν τράπεηαν τὴν ἀρχαίαν τὴν ἐλεφάντινον, καὶ ὁ κεὸσ πζμψαι ἔχει τὸ τί 

ἔχουςιν φαγεῖν.» Ἐποίθςεν δὲ οὕτωσ. 
Καὶ ἰδοὺ οἱ πρῶτοι τοῦ χωρίου παρεγζνοντο ἐκ τῆσ πλαγίασ πρὸσ τὸν ἐλειμονα 

γζροντα κομίηοντεσ αὐτῷ κριοὺσ καὶ ἀρνοὺσ καὶ ὄρνεισ καὶ περιςτερὰσ καὶ οἶνον διαλεκτὸν 

καὶ ἁπλῶσ εἰπεῖν πᾶςαν χρείαν. Καὶ ἐποίθςε πάντα ἡ τοφτου ςφμβιοσ ἐδζςματα ςπαςτρικὰ 
πάνυ, ὡσ ἦν ποιοῦςά ποτε ὅτε ὑπῆρχον πλοφςιοι. Τῆσ δὲ τραπζηθσ εὐτρεπιςκείςθσ ἐν τῷ 
μεγάλῳ τρικλίνῳ, εἰςελκόντεσ οἱ βαςιλικοὶ καὶ κεαςάμενοι τόν τε τρίκλινον πάνυ ὡραῖον, 
ὡςαφτωσ δὲ καὶ τὴν τράπεηαν ἐλεφαντίνθν ἀρχαίαν περικεχρυςωμζνθν ςτρογγυλοειδῆ 

παμμεγζκθ, ὡσ κακζηεςκαι ἐν αὐτῇ ἄνδρασ τριάκοντα ἕξ, κεαςάμενοι δὲ καὶ ἐπικείμενα 
βρϊματα ἐν αὐτῇ κακάπερ τινὸσ βαςιλζωσ, κεωριςαντεσ δὲ καὶ τὸν ἄνδρα ἱεροπρεπῆ καὶ 
πάνυ ὡραῖον - ἦν γὰρ ἀλθκῶσ οὐ μόνον τῇ φιλοξενίᾳ ἀφωμοιωμζνοσ τῷ Ἀβραάμ, ἀλλὰ καὶ 

τῇ κεωρίᾳ ὅμοιοσ αὐτῷ ὑπῆρχεν - ἡδφνκθςαν αὐτῷ ςφόδρα. Κακίςαντεσ δὲ ἐπὶ τῆσ 
τραπζηθσ εἰςῆλκε καὶ ὁ υἱὸσ τοῦ γζροντοσ τοὔνομα Ἰωάννθσ πάνυ ὡραῖοσ· ἦν γὰρ τῇ ἡλικίᾳ 
κατὰ τὸν Σαοφλ, τό τε τρίχωμα τοῦ Ἀβεςαλϊμ, τὸ δὲ κάλλοσ τοῦ Ἰωςιφ. Εἰςιλκοςαν δὲ καὶ 

οἱ λοιποὶ ἔγγονεσ αὐτοῦ, υἱοὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ τὸν ἀρικμὸν ἑπτά, πάντεσ κάλλει 
κεκοςμθμζνοι. Κεαςάμενοι δὲ καὶ τοφτουσ οἱ βαςιλικοὶ ἠγάςκθςαν τὰ κάλλθ αὐτῶν. Εἶπον 
δὲ πρὸσ τὸν ἐλειμονα γζροντα· «Ἔςτι ςοι, καλόγερε, ςφμβιοσ;»  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



63 
 

Και ο άντρασ τθσ, τθσ είπε: «Ετοίμαςε μόνο τθ φωτιά και ςτόλιςε τθ μεγάλθ τραπεηαρία160, 

κακάριςε το παλιό χρυςελεφάντινο τραπζηι και ο Κεόσ κα μασ ςτείλει ό,τι χρειαςτεί για να 

φάνε». Κι αυτι ζτςι ζκανε.  

Και να, οι άρχοντεσ του χωριοφ ζρχονταν από τθν πλαϊνι πόρτα ςτον ελειμονα 

γζροντα, φζρνοντασ ς’ αυτόν κριάρια και αρνιά και κοτόπουλα και περιςτζρια και εκλεκτό 

κραςί και με λίγα λόγια κάκε τι που χρειαηόταν. Και με όλα αυτά θ γυναίκα του μαγείρεψε 

υπζροχα φαγθτά, όπωσ ζκανε τότε που ιταν πλοφςιοι. Πταν ετοιμάςτθκε το τραπζηι, οι 

βαςιλικοί απεςταλμζνοι μπικαν ςτθ μεγάλθ τραπεηαρία και, όταν είδαν το πολφ ωραίο 

δωμάτιο, το τεράςτιο παλιό ςτρογγυλό και χρυςελεφάντινο τραπζηι, όπου μποροφςαν να 

κακίςουν τριάντα ζξι άντρεσ161, τα βαςιλικά φαγθτά πάνω ς’ αυτό και τον άντρα ιεροπρεπι 

και πολφ ωραίο – γιατί ζμοιαηε πραγματικά με τον Αβραάμ όχι μόνο ςτθ φιλοξενία αλλά 

και ςτθ μορφι162 – ευχαριςτικθκαν πάρα πολφ. Μόλισ ζκατςαν ςτο τραπζηι, μπικε μζςα 

και ο γιοσ του γζροντα, ο Λωάννθσ, που ιταν πολφ ωραίοσ γιατί είχε τθν θλικία (το 

παράςτθμα) του Σαοφλ, τα μαλλιά του Αβεςαλϊμ και τθν ομορφιά του Λωςιφ163. Μπικαν 

μζςα και τα υπόλοιπα εγγόνια του, γιοί των γιων του, επτά ςτον αρικμό164, ζχοντασ όλα τθν 

ίδια ομορφιά. Πταν τουσ είδαν κι αυτοφσ οι βαςιλικοί απεςταλμζνοι καφμαςαν τθν 

ομορφιά τουσ. Και είπαν ςτον ελειμονα γζροντα: «Καλζ μασ γζροντα, ηει θ γυναίκα ςου»;  

                                              
160 Τρίκλινοσ, τρίκλινον ι τρικλίνιον (λατ. λ. triclinium) ονομαηόταν αρχικά το τραπζηι του φαγθτοφ γφρω από 
το οποίο υπιρχαν τρεισ κλίνεσ (ανάκλιντρα ι «ακκοφβιτα») για τουσ ςυνδαιτυμόνεσ και ςτθ ςυνζχεια το 
ευρφχωρο δωμάτιο υποδοχισ και ςυνεςτιάςεων ενόσ ςπιτιοφ. Αργότερα θ λζξθ ςιμαινε οποιαδιποτε 
αίκουςα δεξιϊςεων ακόμα και εκείνθ του αυτοκρατορικοφ κρόνου. Βλ. Ρλακογιαννάκθσ (2006) 574. 
161 Στα οικογενειακά τραπζηια των Βυηαντινϊν άντρεσ και γυναίκεσ ζτρωγαν μαηί. Στα επίςθμα όμωσ δείπνα 
φιλοξενίασ παρακάκονταν μόνον οι άντρεσ, οικοδεςπότεσ και φιλοξενοφμενοι. Θ παρουςία των γυναικϊν ςτο 
δωμάτιο υποδοχισ του ςπιτιοφ κεωρείτο άπρεπθ και για τον λόγο αυτό μόνον οι παντρεμζνεσ γυναίκεσ 
μποροφςαν να παραςτοφν εκεί και μόνον εφόςον προθγουμζνωσ τισ καλοφςαν. Βλ. Κουκουλζσ (1 933) 128-
129. 
162 Ππωσ και ςτον ςτ. 25 ζτςι και εδϊ γίνεται ζμμεςθ παραπομπι ςτθ φιλοξενία του Αβραάμ (Γεν. 18,2 -8) και 
ςτον Μελχιςεδζκ ωσ βαςιλζα τθσ ειρινθσ (Ρρβλ. Εβρ. 7,3 «ἀφωμοιωμζνοσ δὲ τῷ υἱῷ τοῦ Κεοῦ»). 
163 Πλα όςα αναφζρονται εδϊ για τθν εμφάνιςθ και τθν θλικία του πρωτότοκου γιου του Φιλαρζτου, Λωάννθ, 
ςτθρίηονται ςτισ περιγραφζσ τθσ ΡΔ για κάκε ζνα από τα τρία αναφερόμενα βιβλικά πρόςωπα. Σφμφωνα με 
τισ περιγραφζσ αυτζσ ο Σαοφλ, ο πρϊτοσ βαςιλιάσ του Λςραιλ ιταν ζνα κεφάλι πιο ψθλόσ από τουσ 
ψθλότερουσ Λςραθλίτεσ (Αϋ Βας. 9,2 και 10,23-24) και πρζπει να ιταν περίπου 30 ετϊν, όταν ζγινε βαςιλιάσ.  
Για τον τρίτο γιο του Δαυίδ, Αβεςαλϊμ, περίφθμο για τθν ομορφιά του και ιδίωσ για τα πλοφςια και ωραία 
μαλλιά του, αναφζρεται ότι «από τα πζλματα των ποδιϊν του μζχρι τθ κορυφι του κεφαλιοφ του δεν 
παρουςίαηε κανζνα ελάττωμα» (Βϋ Βας. 14,25-26). Τζλοσ ο Λωςὴφ, ο  γιοσ του Λακϊβ και τθσ αχὴλ και 
αδελφόσ του Βενιαμίν, τον οποίο ζβαλε ςτο μάτι θ ακόλαςτθ ςφηυγοσ του Ρετεφρι, ιταν ξακουςτόσ για τθν 
ομορφιά του («Καὶ ἦν Λ̓ωςὴφ καλὸσ τῷ εἴδει καὶ ὡραῖοσ τῇ ὄψει ςφόδρα» Βλ. Γεν. 39,6). 
164 Ο αρικμόσ επτά που αναφζρεται εδϊ αφορά τουσ γιουσ του Λϊβ  Βλ. «ἐγένοντο δὲ αὐτῷ υἱοὶ ἑπτὰ καὶ 
κυγατέρεσ τρεῖσ» (Λϊβ 1,2) και όχι τα άρρενα μζλθ τθσ οικογζνειασ του Φιλαρζτου που τθν περίοδο του 
επειςοδίου ιταν ζντεκα (ο γιοσ του Λωάννθσ, ο γαμπρόσ του Μιχαιλ και οι εννζα εγγονοί του) Βλ. Rydén 
88,474 – 90,486. 
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ὁ δὲ ἔφθ· «Ναί, κφριοί μου, ἔςτι μοι, καὶ ταῦτα τὰ παιδάρια τζκνα μοφ εἰςι καὶ ἐγγόνια.» 
Εἶπον δὲ πρὸσ αὐτόν· «Ἐλκζτω δὴ καὶ ἡ ςφμβιόσ ςου καὶ εὐξάςκω ἡμᾶσ.» Φωνιςασ δὲ τὴν 

ςφμβιον αὐτοῦ, ἐξῆλκε πρὸσ τοὺσ ἄνδρασ· Ἦν δὲ καὶ αὐτὴ ὡραία καὶ καλὴ τῷ εἴδει ςφόδρα 
οἷα οὐκ ἦν ὁμοία αὐτῆσ ἐν τοῖσ κλίμαςιν ὅλου τοῦ Ρόντου. Κεωριςαντεσ δὲ καὶ ταφτθν 
τοιοφτῳ κάλλει περιλάμψαςαν, καίτοι ἐν γιρει ὑπάρχουςαν, εἶπον πρὸσ αὐτοὺσ οἱ 

βαςιλικοί· «Εἰςὶν ἐν ὑμῖν κυγατζρεσ;» Εἶπεν δὲ ὁ γζρων· «Ὑπάρχουςί μοι κυγατζρεσ δφο, 
μθτζρεσ τῶν παιδαρίων ὧν ὑμεῖσ κεωρεῖτε.» Εἶπον δὲ οἱ βαςιλικοί· «Ράντωσ τὰ παιδία 
ταῦτα ἔχουςι καὶ ἀδελφάσ;» Εἶπεν δὲ ὁ γζρων· «Ἔςτι τῆσ κυγατρόσ μου τῆσ πρεςβυτζρασ 
κυγατζρεσ τρεῖσ.» Εἶπον δὲ οἱ βαςιλικοί· «Ἐξελκάτωςαν δὴ τὰ κοράςια, ἵνα ἴδωμεν αὐτάσ 

κατὰ τὴν ἔνκεον κζλευςιν τῶν ἐκ κεοῦ ἐςτεμμζνων μεγάλων βαςιλζων ἡμῶν. οὕτωσ γὰρ 
ἐκζλευςαν ἡμῖν τοῖσ ἀναξίοισ δοφλοισ αὐτῶν, ἵνα μὴ διαλάκῃ ἡμῖν ποφ ποτε ἐν πάςῃ τῇ γῇ 
τῇ Ῥωμαίων κόρθ ἣν μὴ ἴδωμεν.» Εἶπεν δὲ ὁ  γζρων πρὸσ τοὺσ βαςιλικοφσ· «Κφριοί μου, 

φάγωμεν καὶ πίωμεν ἐξ ὧν ἔδωκεν ἡμῖν ὁ κεὸσ καὶ εὐφρανκῶμεν. Καὶ ὑμεῖσ - ἀπὸ κόπου 
ἐςτὲ καὶ ἀπὸ ὁδοῦ πολλῆσ - κακευδιςθτε ἐν ἀμεριμνίᾳ καὶ αὔριον τὸ κζλθμα τοῦ κυρίου 
γενζςκω.» Ἐγζνετο δὲ οὕτωσ.  

 
(τίχοι 453-516) 

 

Καὶ ὡσ ἀνζςτθςαν τῷ πρωΐ ἐπεηιτθςαν πάλιν τὰ κοράςια μετὰ ςπουδῆσ πολλῆσ. 
Εἶπεν δὲ πρὸσ αὐτοὺσ ὁ γζρων· «Κφριοί μου, ἡμεῖσ εἰ καὶ πτωχοὶ ὑπάρχομεν, ἀλλ᾿ οὖν αἱ 
κυγατζρεσ ἡμῶν οὐδζποτε ἐξιλκοςαν ἐκ τοῦ κουβουκλίου αὐτῶν· ὡσ δὲ κελεφετε, οἱ ἐμοὶ 

δεςπόται, εἰςζλκατε εἰσ τὸ κουβοφκλιον καὶ κεάςαςκε αὐτάσ.» Ἀναςτάντεσ δὲ οἱ ἄνδρεσ 
ςπουδαίωσ εἰςιλκοςαν εἰσ τὸ κουβοφκλιον καὶ ὑπιντθςαν αὐτοῖσ αἱ κυγατζρεσ τοῦ 
γζροντοσ μετὰ τῶν κυγατζρων αὐτῶν. Καὶ κεωριςαντεσ τὰσ μθτζρασ καὶ κυγατζρασ κάλλει 
ςφοδροτάτῳ περιεκλαμψάςασ ὑπὲρ πᾶςαν κζαν γυναικὸσ ἐν καταςτολῇ κοςμίῳ, 

ἐξζςτθςαν, καὶ ςυγχαρεῖσ γενόμενοι καὶ μὴ δυνάμενοι χωρίςαι τὰσ μθτζρασ ἐκ τῶν 
κυγατζρων διὰ τὸ ἰςόμετρον κάλλοσ τῆσ κζασ αὐτῶν ἔφθςαν πρὸσ τὸν γζροντα·  
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Κι εκείνοσ είπε: «Ναι, κφριοί μου, ηει μαηί μου κι αυτά εδϊ είναι τα παιδιά και τα εγγόνια 

μου». Κι εκείνοι είπαν ς’ αυτόν: «Ασ ζρκει και θ γυναίκα ςου, να μασ ευχθκεί». Φϊναξε 

τότε τθ γυναίκα του, κι εκείνθ εμφανίςτθκε μπροςτά ςτουσ άντρεσ. Ιταν κι αυτι καλι και 

τόςο πολφ όμορφθ ςτθν εμφάνιςθ, που όμοιά τθσ δεν υπιρχε ςε όλθ τθν περιοχι του 

Ρόντου. Βλζποντασ κι αυτιν να λάμπει με τζτοια ομορφιά, παρότι ιταν ιδθ γζροντεσ και οι 

δυό τουσ, είπαν ς’ αυτοφσ οι απεςταλμζνοι του βαςιλιά: «Ζχετε και κόρεσ»; Ο γζροντασ 

απάντθςε: «Ζχουμε δφο κόρεσ, μθτζρεσ των παιδιϊν που βλζπετε». Και οι απεςταλμζνοι 

του είπαν: «Τα παιδιά αυτά ζχουν και αδελφζσ;» Απάντθςε ο γζροντασ: «Θ μεγαλφτερθ 

κόρθ μου ζχει τρεισ κοπζλεσ». Τότε οι απεςταλμζνοι του είπαν: «Ασ ζρκουν και τα κορίτςια, 

για να τα δοφμε, κατ’ εντολι των από τον Κεό εςτεμμζνων μεγάλων βαςιλζων μασ. Γιατί 

ζτςι διζταξαν εμάσ τουσ ανάξιουσ δοφλουσ τουσ, να μθ διαφφγει τθσ προςοχισ μασ από όλθ 

τθν αυτοκρατορικι επικράτεια καμία κοπζλα που να μθν τθ δοφμε». Είπε τότε ο γζροντασ 

ςτουσ βαςιλικοφσ απεςταλμζνουσ: «Κφριοί μου, ασ φάμε κι ασ πιοφμε, απ’ όςα μασ ζδωςε 

ο Κεόσ, κι ασ χαροφμε. Κι εςείσ – κατάκοποι κακϊσ είςτε από τον πολφ δρόμο – κοιμθκείτε 

ιρεμοι και αφριο ασ γίνει το κζλθμα του Κυρίου». Κι ζτςι ζγινε.165  

 

Οι βαςιλικοί απεςταλμζνοι επιλζγουν τρεισ από τισ εγγονζσ του Φιλαρζτου ωσ 

υποψιφιεσ ςυηφγουσ του αυτοκράτορα Κωνςταντίνου Σϋ και όλθ θ οικογζνεια 

αναχωρεί για τθν Κωνςταντινοφπολθ  

 

Κι όταν ςθκϊκθκαν το πρωί, ηιτθςαν πάλι με μεγάλθ βιαςφνθ να δουν τισ κοπζλεσ. Είπε 

τότε ς’ αυτοφσ ο γζροντασ: «Κφριοί μου, εμείσ αν και είμαςτε φτωχοί, οι κυγατζρεσ μασ 

ποτζ δεν βγικαν ζξω από τα δωμάτιά τουσ. Κακϊσ όμωσ προςτάηετε, μπείτε ςτα δωμάτιά 

τουσ και δείτε τισ». Τότε οι άντρεσ ςθκϊκθκαν βιαςτικά και μπικαν ςτα γυναικεία δωμάτια, 

όπου τουσ προχπάντθςαν οι κόρεσ του γζροντα με τισ κοπζλεσ τουσ. Κοιτάηοντάσ τισ 

μθτζρεσ και τισ κόρεσ που ζλαμπαν με εκκαμβωτικι ωραιότθτα μζςα από τθ ςεμνι τουσ 

εμφάνιςθ166, υπερβαίνοντασ κάκε κοςμικι γυναικεία ομορφιά, εξεπλάγθςαν και 

καταχάρθκαν. Αλλά μθ μπορϊντασ να ξεχωρίςουν τισ μθτζρεσ από τισ κόρεσ λόγω τθσ 

ομοιότθτασ που υπιρχε ςτθν ομορφιά του προςϊπου τουσ, είπαν ςτον γζροντα:  

                                              
165 Ρρβλ. Γεν. 1,6 «καὶ ἐγένετο οὕτωσ». 
166 Βλ. Αϋ Τιμ. 2,9 «ὡςαύτωσ καὶ τὰσ γυναῖκασ ἐν καταςτολῇ κοςμίῳ, μετὰ αἰδοῦσ καὶ ςωφροςύνθσ κοςμεῖν 
ἑαυτάσ». 
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«Ροῖαί εἰςιν αἱ κυγατζρεσ ςου καὶ ποῖαι αἱ ἔγγονζσ ςου;» Ὁ δὲ διεχϊριςεν αὐτὰσ, καὶ 
εὐκζωσ καταμετροῦςι τὸ μζτρον τὸ βαςιλικὸν τὴν ἡλικίαν τῆσ πρϊτθσ καὶ εὗρον κακῶσ 

ἔχρῃηον. Κεαςάμενοι καὶ τὸ λαυρᾶτον θὗραν καὶ τοῦτο ὅμοιον, ὁμοίωσ καὶ τὸ τηαγκίον 
καταμετριςαντεσ τοῦ ποδόσ εὗρον ἰςόμετρον. Καὶ ἄραντεσ ταφτασ μετὰ πολλῆσ χαρᾶσ ςὺν 
τῇ μθτρὶ αὐτῶν καὶ τῷ γζροντι καὶ παντὸσ τοῦ οἴκου αὐτῶν ἀπῄεςαν μετὰ χαρᾶσ εἰσ τὸ 

Βυηάντιον, ὁμοῦ τὸν ἀρικμὸν ψυχαὶ τριάκοντα.  
Ταῦτα δὲ τὰ ὀνόματα τῶν τζκνων αὐτοῦ·  
Ὁ υἱὸσ αὐτοῦ Ἰωάννθσ, ἡ δὲ κυγάτθρ ἡ πρϊτθ αὐτοῦ Ὑπατία, χιρα δὲ αὕτθ, ἡ δὲ 

δευτζρα Εὐανκία.  

Τῆσ δὲ χιρασ αἱ κυγατζρεσ· ἡ μὲν πρϊτθ Μαρία, ἡ δὲ δευτζρα Μυρανκία, ἡ δὲ τρίτθ 
Εὐανκία, καὶ ὁ τοφτων ἀδελφὸσ Ρετρωνᾶσ.  

Τῆσ δὲ δευτζρασ ὄνομα τῷ πρωτοτόκῳ αὐτῆσ υἱῷ Ἄνκισ, ὁ δὲ δεφτεροσ Νικιτασ, 

Ρζτροσ καὶ Φιλάρετοσ, Κοςμοῦ καὶ Ὑπατία, καὶ ὁ τοφτων πατὴρ Μιχαιλ.  
Τοῦ δὲ πρωτοτόκου υἱοῦ ἡ γυνὴ ἤτοι τοῦ Ἰωάννου, νφμφθ δὲ τοῦ ἐλειμονοσ 

γζροντοσ, τοὔνομα Εἰρινθ. Τὰ δὲ ὀνόματα τῶν παιδίων αὐτῆσ ταῦτα· ὁ πρῶτοσ Βάρδασ, ὁ 

δεφτεροσ Εὐςτάκιοσ, ὁ τρίτοσ Νικιτασ, ὁ τζταρτοσ Φιλάρετοσ. Αἱ δὲ κυγατζρεσ αὐτῆσ Ἑλζνθ 
καὶ Εὐφθμία καὶ Ὑπατία. 

 Ἐπελζχκθςαν δὲ καὶ ἄλλαι κόραι τὸν ἀρικμὸν δζκα, καὶ ἤγοντο ςὺν αὐταῖσ πρὸσ τὸν 

βαςιλζα.  
Ἡ δὲ τοῦ ἐλειμονοσ κυγατρὸσ κυγάτθρ παρεκάλει αὐτὰσ λζγουςα· «Ἀδελφίδεσ μου, 

ποιιςωμεν ςφνδεςμον πρὸσ ἀλλιλασ ἥτισ λζγεται ἀδελφοςφνθ, καὶ οἵα ἐξ ἡμῶν βαςιλεφςει 

ἵνα ἀντιλαμβάνεται τὰσ ἄλλασ.» Ἡ δὲ τοῦ Γεροντιανοῦ κυγάτθρ, πλουςία ὑπάρχουςα 
ςφόδρα καὶ καλὴ τῷ εἴδει, πεφυςιωμζνθ ἀπεκρίνατο πρὸσ αὐτιν· «Ἐγὼ ἀκριβῶσ ἐπίςταμαι 
ὅτι καὶ πλουςιωτζρα καὶ εὐγενεςτζρα καὶ εὐμορφοτζρα ὑπάρχω, κἀμοὶ ἔχει ἐπιλζξεςκαι ὁ 
βαςιλεφσ.» Ἡ δὲ ἐςιϊπθςεν καταιςχυνκεῖςα.  
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«Ροιεσ είναι οι κυγατζρεσ ςου και ποιεσ οι εγγονζσ ςου»; Αυτόσ τισ διαχϊριςε, και αμζςωσ 

οι βαςιλικοί απεςταλμζνοι μζτρθςαν, ςφμφωνα με το αυτοκρατορικό μζτρο, το ανάςτθμα 

τθσ πρϊτθσ και το βρικαν, όπωσ ζπρεπε. Κοιτάηοντασ τθν περίμετρο του ςτικουσ, τθ 

βρικαν και αυτιν παρόμοια και μετρϊντασ και το μικοσ του ποδιοφ το βρικαν να ζχει τισ 

ςωςτζσ αναλογίεσ. Ριραν λοιπόν τισ κοπζλεσ με πολφ χαρά, μαηί με τισ μθτζρεσ τουσ, τον 

γζροντα και όλουσ τουσ ανκρϊπουσ του ςπιτιοφ και ζφυγαν χαροφμενοι για τθν 

Κωνςταντινοφπολθ, όλοι μαηί ςυνολικά τριάντα άτομα167. 

Τα ονόματα των παιδιϊν του ιταν αυτά:      

  Ο γιοσ του λεγόταν Λωάννθσ, θ πρϊτθ του κόρθ Υπατία, ιταν χιρα και θ δεφτερθ 

κόρθ του λεγόταν Ευανκία.  

Τθσ χιρασ οι κόρεσ λζγονταν: θ πρϊτθ Μαρία, θ δεφτερθ Μυρανκία, θ τρίτθ 

Ευανκία και ο αδελφόσ τουσ Ρετρωνάσ. 

  Ο πρωτότοκοσ γιοσ τθσ δεφτερθσ κόρθσ λεγόταν Άνκθσ, ο δευτερότοκοσ Νικιτασ, τα 

άλλα παιδιά είχαν τα ονόματα Ρζτροσ, Φιλάρετοσ, Κοςμοφ και Υπατία και ο πατζρασ τουσ 

λεγόταν Μιχαιλ.  

Θ γυναίκα του πρωτότοκου γιου, δθλαδι του Λωάννθ, και νφφθ του ελειμονα 

γζροντα λεγόταν Ειρινθ και τα ονόματα των παιδιϊν τθσ ιταν: ο πρϊτοσ Βάρδασ, ο 

δεφτεροσ Ευςτάκιοσ, ο τρίτοσ Νικιτασ, ο τζταρτοσ Φιλάρετοσ και οι κόρεσ τθσ Ελζνθ, 

Ευφθμία και Υπατία.  

Επιλζχκθκαν και άλλεσ κοπζλεσ δζκα ςτον αρικμό, και οδθγικθκαν και αυτζσ προσ 

τον βαςιλιά.  

Θ κόρθ τθσ κυγατζρασ του ελειμονα τισ παρακαλοφςε λζγοντασ: «Αδελφοφλεσ μου, 

ασ κάνουμε μεταξφ μασ τθ ςυμφωνία που λζγεται αδελφοςφνθ και όποια από εμάσ 

βαςιλεφςει να υποςτθρίηει τισ άλλεσ». Πμωσ θ κόρθ του Γεροντιανοφ που ιταν πολφ 

πλοφςια και όμορφθ απάντθςε αλαηονικά ς’ αυτιν: «Εγϊ ξζρω πολφ καλά ότι και 

πλουςιότερθ και αριςτοκρατικότερθ και ομορφότερθ είμαι κι εμζνα κα διαλζξει ο 

βαςιλιάσ». Κι εκείνθ ςιϊπθςε χιλιοντροπιαςμζνθ. 

 

 

                                              
167 Εκτόσ από τα 24 ςυγγενικά μζλθ τθσ οικογζνειασ, που ο Νικιτασ κατονομάηει εδϊ, ςτο ςπίτι του αγίου 
Φιλαρζτου φαίνεται πωσ ςυγκατοικοφςαν ακόμθ άλλα 6 άτομα, πικανότατα μακρινότεροι ςυγγενείσ, 
βοθκθτικό προςωπικό ι/και δοφλοι. 
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Εἶτα φκαςάντων αὐτῶν ἐπὶ τὸ Βυηάντιον πρῶτον μὲν εἰςινεγκαν οἱ βαςιλικοὶ τὴν 
τοῦ Γεροντιανοῦ κυγατζραν, καὶ ἰδόντεσ αὐτὴν ὅ τε βαςιλεὺσ καὶ ἡ τοφτου μιτθρ 

βαςίλιςςα εἶπον πρὸσ αὐτιν· «Καλὴ μὲν ὑπάρχεισ καὶ ὡραία, ἀλλὰ πρὸσ βαςιλζαν οὐ 
ποιεῖσ.» Δϊςαντεσ δὲ αὐτὴν δόματα ἀπζλυςαν αὐτιν. Ὁμοίωσ δὲ κατόρδινα κεαςάμενοι 
καὶ τὰσ λοιπάσ, οὐκ ἠρζςκθςαν. Δϊςαντεσ καὶ αὐτὰσ δῶρα, ἀπζλυςαν αὐτάσ.  

Ἔςχατον δὲ πάντων εἰςῆλκε καὶ ἡ τοῦ ἐλειμονοσ γζροντοσ κυγάτθρ μετὰ τὰσ τρεῖσ 
κυγατζρασ αὐτῆσ. Καὶ ἰδόντεσ αὐτὰσ ὅ τε βαςιλεὺσ καὶ ἡ τοφτου μιτθρ  ἐξζςτθςαν ἐπὶ τῷ 
κάλλει αὐτῶν καὶ ἡδφνκθςαν ἐπὶ τῇ καταςτολῇ καὶ τῇ ςυνζςει αὐτῶν ἐπί τε τὸ εὔςχθμον 
βῆμα αὐτῶν. Καὶ παραυτὰ τὴν μὲν πρϊτθν ἐμνθςτεφςατο ὁ βαςιλεφσ, τὴν δὲ δευτζραν 

ἐμνθςτεφςατο εἷσ τῶν μεγιςτάνων αὐτοῦ, πατρίκιοσ ὄνομα Κωνςταντινάκιοσ, ὡραῖοσ καὶ 
αὐτὸσ καὶ καλὸσ τῷ εἴδει ςφόδρα. Τὴν δὲ τρίτθν, ἀπζλυςε πρζςβεισ ὁ τῶν Λογγιβάρδων 
βαςιλεφσ, τὸ ὄνομα Ἀργοφςθσ, μετὰ καὶ δϊρων πολλῶν πρὸσ τῷ βαςιλεῖ Κωνςταντίνῳ 

αἰτοφμενοσ ταφτθν μνθςτεφςαςκαι εἰσ γυναῖκα. Ὅπερ καὶ γζγονε· δεξάμενοσ γὰρ τὰ δῶρα 
ὁ βαςιλεὺσ καὶ τὴν ἱκεςίαν τοῦ Ἀργοφςθ ἀπζςτειλεν αὐτὴν μετὰ ςτολῆσ πολλῆσ καὶ τιμῆσ 
μεγίςτθσ.  
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Μόλισ ζφταςαν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, οι απεςταλμζνοι του βαςιλιά ζβαλαν μζςα 

τθν κόρθ του Γεροντιανοφ. Πταν τθν είδαν ο βαςιλιάσ και θ μθτζρα του168 τθσ είπαν: «Καλι 

και ωραία είςαι, αλλά για τον βαςιλιά δεν κάνεισ». Κι αφοφ τθσ ζδωςαν δϊρα τθν ζδιωξαν. 

Με τον ίδιο τρόπο αφοφ είδαν μία προσ μία169 και τισ υπόλοιπεσ, δεν τουσ άρεςαν και 

αφοφ ζδωςαν και ς’ αυτζσ δϊρα, τισ ζδιωξαν.  

Τελευταία από όλεσ μπικε μζςα θ κυγατζρα του ελειμονα με τισ τρεισ κόρεσ τθσ. 

Πταν τισ είδαν ο βαςιλιάσ και θ μθτζρα του170, καφμαςαν τθν ομορφιά και γοθτεφτθκαν 

από τθ ςεμνότθτα, τθ ςφνεςθ και το περπάτθμά τουσ171. Και αμζςωσ τθν πρϊτθ τθν 

αρραβωνιάςτθκε ο βαςιλιάσ, τθ δεφτερθ τθν αρραβωνιάςτθκε ζνασ από τουσ άρχοντζσ του, 

ο πατρίκιοσ172 που είχε το όνομα Κωνςταντινάκιοσ και ιταν ωραίοσ και πολφ όμορφοσ ςτθν 

όψθ173. Κι όςον αφορά τθν τρίτθ, ο βαςιλιάσ των Λογγοβάρδων που λεγόταν Αργοφςθσ174 

ζςτειλε ςτον αυτοκράτορα Κωνςταντίνο πρεςβευτζσ με πολλά δϊρα ηθτϊντασ τθ ςε γάμο. 

Ρράγμα που ζγινε, γιατί ο αυτοκράτορασ, αφοφ αποδζχτθκε τα δϊρα και τθν παράκλθςθ 

του Αργοφςθ, του τθν ζςτειλε με πολλι προίκα και μζγιςτεσ τιμζσ.  

 

 

 

 

                                              
168 Στο κείμενο τθσ ζκδοςθσ των Fourmy–Leroy (1934) 143 αναφζρεται ότι τθν παρουςίαςαν και «πρὸσ 
Σταυράκιον τὸν τῶν ἀνάκτων ἐπιςτικιον, ὃσ ἅπαντα ἐδιοίκει τὰ τοῦ παλατίου». Ο ευνοφχοσ Σταυράκιοσ που 
κατά τον Κεοφάνθ ιταν «ο πρϊτιςτοσ άνκρωποσ τθσ εποχισ του και υπεφκυνοσ για τα πάντα» υπιρξε ζνασ 
από τουσ πιο ςθμαντικοφσ και με επιρροι ςυνεργάτεσ τθσ Αυτοκράτειρασ Ειρινθσ τθσ Ακθναίασ και ο 
άνκρωποσ που τθ βοικθςε ςτθν οριςτικι απομάκρυνςθ, τθν τφφλωςθ και ίςωσ και ςτθ δολοφονία του γιου 
τθσ Κωνςταντίνου ΣΤϋ. Βλ. De Boor (1963) 464.17-21 και Garland (1999). 
169 Κατόρδινα = κατά ςειρά, μία προσ μία. Από τθν αρχ. ελλ. πρόκεςθ κατ(ά) + ὄρδινοσ (< λατ. λ. ordo, -inis = 
ςειρά). 
170 Στο κείμενο τθσ ζκδοςθσ των Fourmy–Leroy (1934) 143 αναφζρεται ότι τθν είδε επίςθσ «καὶ ὁ Σταυράκιοσ 
ὁ πρῶτοσ τοῦ παλατίου».  
171 Ρρβλ. Σειρ. 19,30 «καὶ βήματα ἀνκρώπου ἀναγγέλλει τὰ περὶ αὐτοῦ». Τα βαςιλικά καλλιςτεία ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ ίςωσ αποτελοφν μια παραλλαγι του επειςοδίου με τα καλλιςτεία τθσ βιβλικισ Εςκιρ 
(Ρρβλ. Εςκ. 1,15-18). Για τθν άποψθ αυτι Βλ. Ludwig (1997)118-120. 
172 Ο τίτλοσ από τθ λατ. λ. patricius κακιερϊκθκε από τον αυτοκράτορα Κωνςταντίνο Αϋ ωσ ιςόβιο τιμθτικό 
αξίωμα χωρίσ διοικθτικζσ αρμοδιότθτεσ για πρόςωπα (άνδρεσ και γυναίκεσ) που ανικαν ςτο ςτενό 
περιβάλλον τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ. Από τον 8ο ζωσ και τον 10ο αιϊνα ο τίτλοσ, που από ιεραρχικι άποψθ 
ιταν μεταξφ του ανκυπάτου και του πρωτοςπακαρίου, αποδιδόταν αποκλειςτικά ςε υψθλοφσ 
αξιωματοφχουσ τθσ ςτρατιωτικισ και διοικθτικισ ιεραρχίασ κακϊσ και ςε ξζνουσ θγεμόνεσ και ςυμμάχουσ. Βλ. 
Kazhdan (1991) 1600. 
173 Ο πατρίκιοσ Κωνςταντινάκιοσ δεν φαίνεται να εμφανίηεται ςε άλλεσ πθγζσ. 
174 Ο Αργοφςθσ του κειμζνου ταυτίηεται με τον δοφκα του Μπενεβζντο και βαςιλιά των Λογγοβάρδων Arichis 
ΛΛ (758 – 787). Βλ.Vasiliev (1900) 58-61. Οριςμζνοι, όμωσ, μελετθτζσ τον ταυτίηουν με τον δεφτερο γιο και 
διάδοχό του ςτο κρόνο, τον Grimoald ΛΛΛ (788 – 806). Βλ. Fourmy-Leroy (1934) 105, Auzépy (1993) 117-135 και 
Winkelmann (1987) 192-193. 
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(τίχοι 517-527) 
 

Εἶτα τοῦ γάμου γενομζνου καὶ τοῦ βαςιλζωσ εὐφραινομζνου ἐπὶ τοῦ ςυνοικεςίου, 
ἐκζλευςε πάντασ πανοικεὶ κλθτορεῦςαι τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ τὴν ςυγγζνειαν τοῦ 
ἀςπάςαςκαι καὶ φιλοτιμῆςαι αὐτοφσ. Εἶτα τοφτου γενομζνου ἀςπαςάμενοσ πάντασ ὁ 

βαςιλεὺσ καὶ αἰδεςκεὶσ ἐπὶ τῇ ςυγγενείᾳ τῆσ γυναικὸσ αὐτοῦ, ὅτι πάντεσ κάλλει 
κεκοςμθμζνοι ὑπῆρχον, μετὰ τὸ ἀναςτῆναι αὐτοὺσ ἐκ τοῦ κλθτορίου ἕνα ἕκαςτον αὐτῶν 
δζδωκε φιλοτιμίασ ἀπό τε τοῦ πρεςβφτου ἕωσ τοῦ κθλάηοντοσ, κτιματα καὶ ἱματιςμοφσ, 
χρυςίον τε καὶ ἀργφριον καὶ ἔργα τίμια ἀπό τε λίκων τιμίων καὶ ςμαράγδων καὶ ὑακίνκων 

καὶ μαργαρίτων, καὶ οἰκίασ μεγάλασ δζδωκεν αὐτοῖσ πλθςίον τοῦ παλατίου, καὶ ἀπζλυςεν 
ἐν εἰρινῃ.  

 

(τίχοι 528-600) 
 

Καὶ κομίςαντεσ ταῦτα εἰσ τοὺσ οἴκουσ αὐτῶν ἐπελάκοντο ἐνοχλεῖν τὸν γζροντα ἐπὶ 

τοῦ ποτε ςυνκεμζνου αὐτοῖσ χριματοσ, τὸ ὅπερ ἔλεγεν ὅτι ἔχει κεκρυμμζνον. Ὁ δὲ γζρων 
οὐκ ἐπελάκετο, ἀλλὰ ςυνακροίςασ πάντασ ἔφθ πρὸσ αὐτοφσ· «Αὔριον, ποιιςατε ἡμῖν 
ἄριςτον μζγαν, ἵνα καλζςωμεν καὶ ἡμεῖσ τὸν βαςιλζα ςὺν τῷ πατρικίῳ καὶ πᾶςαν τὴν 

ςφγκλθτον. Καὶ ὡσ ἔρχομαι ἐκ τοῦ παλατίου, πάντα ἵνα εὕρω εὐτρεπιςμζνα.» Νομίηοντεσ 
δὲ ἀλθκῶσ τὸν βαςιλζα κεκλῆςκαι τὸν γαμβρὸν αὐτοῦ ἐποίθςαν ἄριςτον μζγαν ςφόδρα.  

Ὁ δὲ γζρων νυκτερεφςασ ἀπῆλκεν εἰσ τὸ παλάτιον, καὶ ὑποςτρεφομζνου αὐτοῦ ἐκ 

τοῦ παλατίου ἐπὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ ὅςουσ εὕριςκεν πτωχοὺσ εἰσ τοὺσ ἐμβόλουσ ἐκάλει 
αὐτοφσ. Συνζλεξε δὲ τὸν ἀρικμὸν ἄνδρασ ρϋ, λωβοφσ, κυλλοφσ, χωλοφσ, ἀναπιρουσ, καὶ 
ἤνεγκεν αὐτοὺσ εἰσ τὸν οἶκον αὐτοῦ. Καὶ εἰςῆλκεν αὐτὸσ πρῶτον εἰσ τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. Ἔφθ 
δὲ πρὸσ αὐτοφσ· «Ὁ βαςιλεὺσ κατζλαβεν ἅμα τοῦ πατρικίου καὶ πάςθσ τῆσ ςυγκλιτου, 

ἀλλὰ καὶ οὓσ οὐ προςεδοκοῦμεν οὔτε ἐκαλζςαμεν, καὶ οὗτοι παρεγζνοντο ἐνταῦκα.» 
Κρφλλοσ δὲ ἐγζνετο μζγασ καὶ περιςπαςμὸσ ἐν αὐτοῖσ διά τὸ πλῆκοσ τοῦ ςυνελκόντοσ ἐν 
τῷ κλθτορίῳ.  
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Ο βαςιλιάσ παντρεφεται τθν εγγονι του Φιλαρζτου, Μαρία, και τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ 

του αποκτοφν αξιϊματα, μεγάλθ ακίνθτθ περιουςία, χριματα και ακριβά δϊρα  

 

Ευτυχιςμζνοσ ο αυτοκράτορασ από το ςυνοικζςιο, διζταξε μετά τθν 

πραγματοποίθςθ του γάμου να δεξιωκοφν όλουσ τουσ ςυγγενείσ τθσ γυναίκασ του για να 

τουσ χαιρετιςει και να τουσ τιμιςει. Αφοφ ζγινε θ δεξίωςθ, ο αυτοκράτορασ τουσ 

χαιρζτθςε όλουσ και χάρθκε με τουσ ςυγγενείσ τθσ γυναίκασ του, γιατί ιταν όλοι 

κοςμθμζνοι με ομορφιά. Πταν ςθκϊκθκαν από το τραπζηι, ςτον κακζναν από αυτοφσ, από 

τον πιο θλικιωμζνο μζχρι το μικρότερο νιπιο, ζδωςε ωσ δϊρα κτιματα και ροφχα, χρυςό 

και αςιμι, κοςμιματα από πολφτιμουσ λίκουσ, ςμαράγδια, υάκινκουσ και μαργαριτάρια 

επίςθσ τουσ ζδωςε και μεγάλα ςπίτια κοντά ςτο παλάτι και τουσ ζδιωξε ειρθνικά. 

 

Ο Φιλάρετοσ δεξιϊνεται ςτθν Κωνςταντινοφπολθ εκατό φτωχοφσ και τουσ μοιράηει ζνα 

τμιμα από τθν αξία των δϊρων που χάριςε ςτθν οικογζνειά του ο αυτοκράτορασ  

 

Αφοφ μετζφεραν τα δϊρα ςτα ςπίτια τουσ, λθςμόνθςαν να ενοχλιςουν τον γζροντα 

για τα χριματα που τουσ είχε υποςχεκεί κάποτε, αυτά που ζλεγε ότι ζχει κρυμμζνα. Ο 

γζροντασ όμωσ δεν το λθςμόνθςε, αλλά, αφοφ τουσ ςυγκζντρωςε όλουσ τουσ είπε: 

«Ετοιμάςτε για αφριο ζνα μεγάλο δείπνο, για να καλζςουμε κι εμείσ τον αυτοκράτορα μαηί 

με τον πατρίκιο και όλθ τθ ςφγκλθτο. Και όταν κα ζρκω από το παλάτι, να τα βρω όλα 

ζτοιμα». Εκείνοι νομίηοντασ ότι πράγματι ζχει καλζςει τον γαμπρό του, τον αυτοκράτορα, 

ετοίμαςαν ζνα πολφ μεγάλο δείπνο.  

Ο γζροντασ, όταν νφχτωςε, πιγε ςτο παλάτι και κακϊσ επζςτρεφε ςτο ςπίτι του, 

όςουσ φτωχοφσ εφριςκε ςτα ςτενά τουσ προςκαλοφςε. Μάηεψε λοιπόν εκατό άντρεσ 

άρρωςτουσ, κουλοφσ, κουτςοφσ, ανάπθρουσ και τουσ οδιγθςε ςτο ςπίτι του. Μπικε αυτόσ 

πρϊτα μζςα και είπε ςτουσ δικοφσ του: «Ιρκε ο αυτοκράτορασ μαηί με τον πατρίκιο και 

όλθ τθ ςφγκλθτο, αλλά ιρκαν εδϊ και άλλοι που οφτε τουσ περιμζναμε οφτε τουσ 

καλζςαμε». Ρροκλικθκε μεγάλοσ κόρυβοσ και αναςτάτωςθ από το πλικοσ των ανκρϊπων 

που ιρκαν ςτο δείπνο.  
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Ἁνῆλκον δὲ οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνεκλίκθςαν αὖκισ ἐπὶ τῆσ τραπζηθσ. Κεαςάμενοι δὲ οἱ οἰκεῖοι 
αὐτοῦ τὸ γεγονόσ ἤρξαντο πρὸσ ἑαυτοὺσ ψικυρίηειν· «Ὄντωσ ἀκμὴν ὁ γζρων τὸ ἀρχαῖον 

ἦκοσ οὐκ ἐπελάκετο, ἀλλ᾿ ὧδε ὅπου ἤλκομεν, κἂν κζλῃ, πτωχεῦςαι ἡμᾶσ οὐ δφναται.»  
 

 

 

 

 

 

Οι φτωχοί ανζβθκαν ςτο ςπίτι και κάκιςαν αμζςωσ ςτο τραπζηι175. Πταν οι ςυγγενείσ του 

είδαν αυτό που ζγινε, άρχιςαν μεταξφ τουσ να ψικυρίηουν: «Ακόμα και τϊρα ο γζροντασ 

δεν ξζχαςε τθν παλιά του ςυνικεια, εδϊ όμωσ που ιρκαμε, ακόμα και να κζλει να 

φτωχφνουμε, δεν μπορεί».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
175 Το απόςπαςμα απθχεί ξεκάκαρα τθν επιταγι του Ευαγγελίου: «ὅταν ποιῇσ ἄριςτον ἢ δεῖπνον, μὴ φϊνει 
τοὺσ φίλουσ ςου μθδὲ τοὺσ ἀδελφοφσ ςου μθδὲ τοὺσ ςυγγενεῖσ ςου μθδὲ γείτονασ πλουςίουσ, μιποτε καὶ 
αὐτοί ςε ἀντικαλζςωςι, καὶ γενιςεταί ςοι ἀνταπόδομα, ἀλλ᾿ ὅταν ποιῇσ δοχιν, κάλει πτωχοφσ, ἀναπιρουσ, 
χωλοφσ, τυφλοφσ, καὶ μακάριοσ ἔςῃ, ὅτι οὐκ ἔχουςιν ἀνταποδοῦναί ςοι» (Λουκ. 14,12-14). Θ ςκθνι είναι 
ςχεδόν αντιγραφι τθσ παραβολισ του Μεγάλου Δείπνου Βλ. Λουκ. 14, 16-24 («Εἶπεν ὁ Κφριοσ τθν παραβολὴν 
ταφτθν· ἄνκρωπόσ τισ ἐποίθςε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεςε πολλούσ· καὶ ἀπέςτειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ 
τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖσ κεκλθμένοισ· ἔρχεςκε, ὅτι ἤδθ ἕτοιμά ἐςτι πάντα. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶσ παραιτεῖςκαι 
πάντεσ. Ὁ πρῶτοσ εἶπεν αὐτῷ· ἀγρὸν ἠγόραςα, καὶ ἔχω ἀνάγκθν ἐξελκεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ ςε, ἔχε με 
παρῃτθμένον. Καὶ ἕτεροσ εἶπε· ηεύγθ βοῶν ἠγόραςα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάςαι αὐτά· ἐρωτῶ ςε, ἔχε με 
παρῃτθμένον. Καὶ ἕτεροσ εἶπε· γυναῖκα ἔγθμα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλκεῖν. Καὶ παραγενόμενοσ ὁ 
δοῦλοσ ἐκεῖνοσ ἀπήγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. τότε ὀργιςκεὶσ ὁ οἰκοδεςπότθσ εἶπε τῷ δούλῳ αὐτοῦ· 
ἔξελκε ταχέωσ εἰσ τὰσ πλατείασ καὶ ρύμασ τῆσ πόλεωσ, καὶ τοὺσ πτωχοὺσ καὶ ἀναπήρουσ καὶ χωλοὺσ καὶ 
τυφλοὺσ εἰςάγαγε ὧδε. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλοσ· κύριε, γέγονεν ὡσ ἐπέταξασ, καὶ ἔτι τόποσ ἐςτί. Καὶ εἶπεν ὁ κύριοσ 
πρὸσ τὸν δοῦλον· ἔξελκε εἰσ τὰσ ὁδοὺσ καὶ φραγμοὺσ καὶ ἀνάγκαςον εἰςελκεῖν, ἵνα γεμιςκῇ ὁ οἶκοσ μου. 
Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶσ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλθμένων γεύςεταί μου τοῦ δείπνου. Ρολλοὶ γάρ εἰςι 
κλθτοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί»). 
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Εἶτα ςυνανακλικεὶσ μετὰ τῶν πτωχῶν ὁ γζρων ἐκζλευςεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ςπακάριον 
ὄντα καὶ ἐπὶ τοῦ μαγλαβίου ὁμοίωσ καὶ τοὺσ ἔγγονασ αὐτοῦ ςὺν τῷ ἀδελφῷ τῆσ βαςιλίςςθσ 

τὸ αὐτὸ ἀξίωμα περιβεβλθμζνον παραςτακῆναι γνθςίωσ ἐν τῇ τραπζηῃ καὶ ὑπουργῆςαι ὡσ 
ἀλθκῶσ τῷ βαςιλεῖ τῶν βαςιλευόντων, κεκλθκὼσ ἅμα τοὺσ ἀδελφοὺσ αὐτοῦ, ςαφῶσ τὸ ὑπὸ  
τοῦ κυρίου λεχκὲν πλθρῶν ὅτι· Ἐφ᾿ ὅςον ἐποιιςατε ἑνὶ τοφτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 

ἐλαχίςτων, ἐμοὶ ἐποιιςατε.» Οἱ δὲ μετὰ προκυμίασ διθκόνουν. 
 Καὶ ὅτε ἔφαγον καὶ ἔπιον καὶ εὐφράνκθςαν, τοῦ κανιςκίου ἐπαρκζντοσ, ἐκζλευςεν 

ὁ γζρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ τοὺσ ἔγγονασ αὐτοῦ καὶ πᾶςαν τὴν ςυγγζνειαν αὐτοῦ ἐνζγκαι 
ἐπὶ τῆσ τραπζηθσ πάντα τὰ χριματα, τό τε χρυςίον καὶ τὸ ἀργφριον, καὶ τὸν ἱματιςμὸν καὶ 

πᾶν ἔργον τίμιον ἐκ λίκων καὶ μαργαρίτων εἰργαςμζνον καὶ πάντα ἃ δζδωκεν αὐτοῖσ ὁ 
βαςιλεφσ. Ὡσ χαριεντιηόμενοσ μετ᾿ αὐτῶν εἶπεν· «Ὅπωσ ἴδωμεν αὐτὰ ἐπὶ τῆσ τραπζηθσ καὶ 
εὐφρανκῶμεν.»  
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Ζπειτα αφοφ κάκιςε μαηί με τουσ φτωχοφσ, ο γζροντασ ζδωςε εντολι ςτον γιο του 

που ιταν ςπακάριοσ176 και «επί του μαγλαβίου»177 και ςτουσ εγγονοφσ του μαηί με τον 

αδελφό τθσ αυτοκράτειρασ που είχε το ίδιο αξίωμα να κακίςουν ςτο τραπζηι με όλθ τουσ 

τθ διάκεςθ και να υπθρετιςουν ςαν να επρόκειτο ςτ’ αλικεια για τον Βαςιλζα των 

Βαςιλζων, που προςκλικθκε μαηί με τουσ αδελφοφσ του, εκπλθρϊνοντασ αυτό που είπε ο 

Κφριοσ: «Π,τι προςφζρατε ςε κακζναν από αυτοφσ τουσ αδφναμουσ αδελφοφσ μου, ςε 

μζνα το προςφζρατε»178. Κι εκείνοι τον υπθρετοφςαν με προκυμία. 

Κι όταν ζφαγαν και ιπιαν και ευχαριςτικθκαν και μαηεφτθκε το τραπζηι, ζδωςε 

εντολι ο γζροντασ ςτον γιο του, τουσ εγγονοφσ και ςε όλουσ τουσ ςυγγενείσ του να φζρουν 

πάνω ςτο τραπζηι τα χριματα, τον χρυςό, το αςιμι, τα ροφχα, κάκε κόςμθμα που ιταν 

δουλεμζνο με πολφτιμουσ λίκουσ και μαργαριτάρια και όλα όςα ζδωςε ς’ αυτοφσ ο 

αυτοκράτορασ. Και αςτειευόμενοσ μαηί τουσ, τουσ είπε: «Για να τα δοφμε πάνω ςτο τραπζηι 

και να ευχαριςτθκοφμε». 

 

                                              
176 Κατά τθν πρωτοβυηαντινι περίοδο ςπακάριοι (από τθ λ. ςπάκθ) ονομάηονταν οι ςωματοφφλακεσ του 
αυτοκράτορα ι των ανϊτερων αξιωματοφχων του κράτουσ που είχαν ωσ κακικον τουσ τθν τιρθςθ τθσ τάξθσ 
και τθν εκτζλεςθ εμπιςτευτικϊν αποςτολϊν. Τθν εποχι του Κεοδοςίου Βϋ οι αυτοκρατορικοί ςπακάριοι 
ανικαν ςτο ςϊμα των κουβικουλαρίων και ιταν ευνοφχοι. Από τισ αρχζσ του 8ου αιϊνα ο τίτλοσ ζγινε 
κακαρά τιμθτικόσ. Κατά τον 9ο αιϊνα ο τίτλοσ άρχιςε να χάνει τθν ιςχφ του. Από τον 11ο αιϊνα απαντά 
ςπάνια ςτισ πθγζσ, ενϊ κατά τον 12ο αιϊνα δθλϊνει πλζον αςιμαντα πρόςωπα. Ωσ ενεργόσ αξιωματοφχοσ, ο 
ςπακάριοσ ςυμμετείχε ςτθ διοίκθςθ του κράτουσ, αλλά και ςτθ λειτουργία τθσ αυτοκρατορικισ αυλισ. Ωσ 
τιμθτικόσ τίτλοσ, απονεμόταν ςε αυλικοφσ, πολιτικοφσ και ςτρατιωτικοφσ αξιωματοφχουσ, μζλθ επιφανϊν 
οικογενειϊν, ςυγγενικά πρόςωπα του αυτοκράτορα και κλθρικοφσ. Στο «Κλθτορολόγιο» του Φιλοκζου 
αναφζρεται ότι ωσ βραβείον αξίασ, δθλαδι ςφμβολο του αξιϊματοσ του ςπακαρίου, «ςπάκθ χρυςόκανοσ ἐκ 
χειρὸσ βαςιλικῆσ ἐπιδίδοται». Βλ. Bury (1911) 134. Ρρωτοςπακάριοσ ονομαηόταν ὁ ἄρχων ἢ ὁ πρῶτοσ τῶν 
ςπακαρίων, δθλαδι των ςωματοφυλάκων του αυτοκράτορα. Από τισ αρχζσ του 8ου αιϊνα μαρτυρείται ωσ 
ζνα κακαρά αυλικό τιμθτικό αξίωμα Βλ. Guilland (1967) 99-131 και Kazhdan-Cutler (1991) 1748. 
 

177 Το μαγλάβιον ι μαγκλάβιον από τισ λατ. λζξεισ manus (=χζρι) + clavus (=καρφί) ι κατ’ άλλουσ από τθν 
αραβ. λ. mijlab (=βοφρδουλασ) ιταν ζνα μαςτίγιο αποτελοφμενο από κοντι ξφλινθ χειρολαβι και μακριζσ 
δερμάτινεσ λωρίδεσ, οι άκρεσ των οποίων κατζλθγαν ςε κόμπουσ ι μικρά μεταλλικά καρφιά Βλ. ςχ. 2 ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ. Το μαςτίγιο αυτό ςτο Βυηάντιο: α) χρθςιμοποιοφςαν οι υπάλλθλοι των δικαςτθρίων ωσ όργανο 
βαςανιςμοφ για τθν απόςπαςθ ομολογιϊν από τουσ κατθγοροφμενουσ και β) ζφεραν ςτθ ηϊνθ τουσ μαηί με 
ξίφοσ και δίκοπο τςεκοφρι ι κρατοφςαν ςτο χζρι τουσ ωσ όργανο επιβολισ και αποκατάςταςθσ τθσ τάξθσ (κάτι 
ανάλογο με το ςθμερινό κλομπ των αςτυνομικϊν οργάνων) οι ακόλουκοι και οι ςωματοφφλακεσ του 
βυηαντινοφ αυτοκράτορα, κατά τισ εξόδουσ του. Οι ςωματοφφλακεσ αυτοί, που θ δομι και οι αρμοδιότθτζσ 
τουσ ιταν ανάλογεσ με εκείνεσ των ςτρατόρων τθσ πρωτοβυηαντινισ περιόδου, λζγονταν μαγ(κ)λαβίτεσ και 
περί τα μζςα του 8ου αιϊνα αποτζλεςαν ζνα ειδικό ςϊμα επίλεκτων και ζμπιςτων ςτον αυτοκράτορα 
φρουρϊν, που ονομάςτθκε μαγ(κ)λάβιον. Επικεφαλισ αυτοφ του ςϊματοσ με το αξίωμα «των ςπακαρίων επί 
του μαγλαβίου» διορίηονταν άρρενα μζλθ των «οικειακϊν», δθλαδι ζμπιςτα ι, όπωσ εδϊ, ςτενά ςυγγενικά 
πρόςωπα του Αυτοκράτορα. Αναφορζσ ςτο αξίωμα βρίςκουμε ςτο «Ρερί Βαςιλείου Τάξεωσ» του 
Κωνςταντίνου Ρορφυρογζννθτου, ςε άλλα αγιολογικά κείμενα (π.χ. ςτον Βίο του Αγίου Ευκυμίου Σάρδεων) 
και ςε μολυβδόβουλα του 9ου αιϊνα. Στο αϋ μιςό του 9ου αιϊνα το ςϊμα των μαγ(κ)λαβιτϊν μετονομάςτθκε 
ςε Αυτοκρατορικι Εταιρεία τθσ οποίασ θ οργανωτικι δομι ιταν ανάλογθ με εκείνθ των μιςκοφορικϊν 
ταγμάτων «Σχολαί». Βλ. Gouillard (1965) 45.339 - 47.342 , Kazhdan (1991) 1284 και Mokhov (2016) 124-136. 
178 Βλ. Ματκ. 25,40 «ἐφ᾿ ὅςον ἐποιήςατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίςτων, ἐμοὶ ἐποιήςατε». 
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Οἱ δὲ πάντεσ ἐν μιᾷ ῥοπῇ ἤνεγκαν πάντα καὶ ἑτοίμαςαν αὐτὰ ἐπὶ τῆσ τραπζηθσ ςωροὺσ 
ςωροὺσ ἐπικζντεσ, ἐρίηοντεσ ἀλλιλοισ ὑποδεῖξαι τῷ γζροντι τὸ τίναν πλζον ἔδωκεν ὁ 

βαςιλεφσ, ὡσ καυχϊμενοι ὅτι καὶ πάντωσ πλζον αὐτὸν ἀγαπᾷ. Εἶπεν δὲ πρὸσ αὐτοὺσ ὁ 
γζρων· «Ἰδοφ, τζκνα μου, τὸ χρῆμα ὃ ἐςυνεκζμθν ὑμῖν τὸ ἀποκεκρυμμζνον δζδωκα ὑμῖν. 
Μι τι ἄρα ἔχετζ τι λζγειν πρόσ με;» Οἱ δὲ ἀναμνθςκζντεσ τοὺσ λόγουσ τοῦ ἁγίου ἀνδρὸσ 

ἐκείνου ἐδάκρυςαν πάντεσ λζγοντεσ πρὸσ αὐτόν· «Ἀλθκῶσ, κφριε, αὐτὸσ γινϊςκεισ ταῦτα 
πάντα, δίκαιοσ ὢν δικαίωσ καὶ ἔπραττεσ τὴν ἐλεθμοςφνθν, ἡμεῖσ δὲ ἄφρονεσ ὄντεσ τῇ 
ἀφροςφνῃ ἡμῶν ςυναπαγόμενοι προςεκροφομεν τῇ ςῇ τιμιότθτι. Ἀλλὰ ςυγχϊρθςον ἡμῖν, 
πάτερ, ἡμάρτομεν ἐνϊπιον τοῦ κεοῦ καὶ ἐνϊπιόν ςου.» Καὶ πεςόντεσ πάντεσ ἐπὶ πρόςωπον 

ἐπὶ τῆσ γῆσ προςεπτφςςοντο τοῖσ ἁγίοισ ποςὶν αὐτοῦ αἰτοφμενοι ςυγγνϊμθν.  
Εἶτα ςυγχωριςασ αὐτοῖσ ὁ γζρων καὶ ἐπευξάμενοσ αὐτοῖσ ἤγειρεν αὐτοὺσ ἐκ τοῦ 

ἐδάφουσ. Εἶπεν δὲ πρὸσ αὐτοφσ· «Γινϊςκετε, τεκνία μου, ὅτι ἐπθγγείλατο ὁ κεὸσ διὰ τοῦ 

ἁγίου αὐτοῦ εὐαγγελίου· Ὅςτισ πατζρα ἢ μθτζρα ἢ ἀγροὺσ ἐγκαταλείψει 
ἑκατονταπλαςίονα λιψεται.» Ἰδοφ, τὰ ἑκατονταπλαςίονα ἐπλιρωςεν· εἰ δὲ κζλετε καὶ τὴν 
αἰϊνιον ηωὴν κλθρονομῆςαι, ἀποχωρίςατε ἕκαςτοσ ὑμῶν ἀνὰ δζκα νομιςμάτων καὶ 

δϊςωμεν τοῖσ ςυνανακειμζνοισ ςὺν ἐμοί.» Οἱ δὲ μετὰ προκυμίασ δζδωκαν πάντεσ κακὼσ 
ἐκελεφςκθςαν. Εἶπεν δὲ πρὸσ αὐτοὺσ πάλιν ὁ γζρων· «Εἰ κζλετε τὴν ἐμὴν μοῖραν 
ἐξαγοράςαι ταῦτα τὰ βαςιλικὰ ἔργα, ἐκβάλετε ἕκαςτοσ ὑμῶν δικαίωσ ἑκάςτου εἴδουσ τὴν 

τιμὴν καὶ λάβετε αὐτά. Εἰ δὲ οὐ κζλετε, διαδίδω ταῦτα τοῖσ πζνθςι.» Οἱ δὲ πάντεσ μετὰ 
ςπουδῆσ καὶ χαρᾶσ πολλῆσ δζδωκαν τὰσ τιμὰσ αὐτῶν ἐν χρυςῷ τῷ γζροντι, καὶ ἐγζνετο 
ὁμοκυμαδὸν χρυςίον λίτρεσ εἴκοςι ὀκτϊ. Λαβόντεσ δὲ ταῦτα οἱ πτωχοὶ καὶ καυμάςαντεσ 

ἐπὶ τῇ ἁπλότθτι τοῦ ἀνδρόσ ἐδόξαςαν τὸν κεὸν τὸν μὴ ἐπιλανκάνοντα τῶν πενιτων αὐτοῦ 
εἰσ τζλοσ.  
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Κι εκείνοι τα ζφεραν όλα μονομιάσ και τα ζβαλαν πάνω ςτο τραπζηι, τοποκετϊντασ τα κατά 

ςωροφσ και μαλϊνοντασ μεταξφ τουσ για να δείξουν ςτον γζροντα ςε ποιον ο 

αυτοκράτορασ ζδωςε περιςςότερα, καυχϊμενοι ο κακζνασ ότι αυτόν αγαπά περιςςότερο. 

Και είπε ς’ αυτοφσ ο γζροντασ: «Να, παιδιά μου, τα κρυμμζνα χριματα που  είχα υποςχεκεί 

να ςασ δϊςω. Μιπωσ ζχετε άραγε να μου πείτε κάτι»; Κι αυτοί ενκυμοφμενοι τα λόγια του 

άγιου εκείνου άντρα δάκρυςαν όλοι και του είπαν: «Ρράγματι, κφριε, εςφ τα ιξερεσ όλα 

αυτά, γιατί είςαι δίκαιοσ και με δικαιοςφνθ ζπραττεσ τθν ελεθμοςφνθ. Κι εμείσ οι ανόθτοι, 

κυριευμζνοι από τθν ανοθςία μασ, εμποδίηαμε τθν τιμιότθτά ςου. Αλλά ςυγχϊρεςζ μασ, 

πατζρα, αμαρτιςαμε μπροςτά ςτον Κεό και ςε ςζνα»179. Κι αφοφ ζπεςαν όλοι με το 

πρόςωπο ςτθ γθ, φιλοφςαν τα άγια πόδια του, ηθτϊντασ ςυγγνϊμθ.  

Ζπειτα ο γζροντασ αφοφ τουσ ςυγχϊρεςε και ευχικθκε γι’ αυτοφσ, τουσ ςικωςε 

από το ζδαφοσ και τουσ είπε: «Γνωρίηετε, παιδιά μου, τι υποςχζκθκε ο Κεόσ με το άγιο 

ευαγγζλιο. Πποιοσ εγκαταλείψει τον πατζρα ι τθ μθτζρα ι τα χωράφια του, κα πάρει τα 

εκατονταπλάςια180. Να λοιπόν, μασ ζδωςε τα εκατονταπλάςια. Αν, όμωσ, κζλετε να 

κλθρονομιςετε και τθν αιϊνια ηωι, ασ παραχωριςει ο κακζνασ από εςάσ δζκα νομίςματα 

και να τα δϊςουμε ςτουσ καλεςμζνουσ μου»181. Κι αυτοί όλοι τα ζδωςαν με προκυμία 

κακϊσ τουσ τα ηιτθςε. Και είπε πάλι ς’ αυτοφσ ο γζροντασ: «Αν κζλετε να εξαγοράςετε το 

μερίδιό μου από τα βαςιλικά δϊρα, δϊςτε ο κακζνασ από ςασ μια δίκαιθ τιμι για το κάκε 

είδοσ και πάρτε τα. Αν πάλι δεν κζλετε, κα τα μοιράςω ςτουσ φτωχοφσ». Και αυτοί όλοι με 

μεγάλθ βιαςφνθ και χαρά ζδωςαν ςτον γζροντα τθν αξία τουσ ςε χρυςό κι αυτόσ με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ όλων μάηεψε εικοςιοκτϊ λίτρεσ χρυςοφ182. Πταν τα πιραν αυτά οι φτωχοί 

και καφμαςαν τθν απλότθτα του ανκρϊπου, δόξαςαν τον Κεό που ποτζ δεν ξεχνά τουσ 

φτωχοφσ.  

 

 

 

 
                                              
179 Βλ. παραβολι του Αςϊτου (Λουκ. 15,17: «πάτερ, ἥμαρτον εἰσ τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνϊπιόν ςου»). 
180 Ρρβλ. Ματκ. 19,29 και Μαρκ. 10,29-30 όπωσ αντίςτοιχα και για τουσ ςτ. 170-173. 
181 Ρρβλ. Λουκ. 12,33 «πωλήςατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεθμοςύνθν. Ροιήςατε ἑαυτοῖσ βαλλάντια μὴ 
παλαιούμενα, κθςαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ» και Ματκ. 12,21 «ὕπαγε πώλθςόν ςου τὰ ὑπάρχοντα 
καὶ δὸσ πτωχοῖσ, καὶ ἕξεισ κθςαυρὸν ἐν οὐρανῷ». 
182 Θ λίτρα χρυςοφ ι χρυςαφικι λίτρα ιταν μονάδα του βυηαντινοφ νομιςματικοφ ςυςτιματοσ και 
ιςοδυναμοφςε με 72 «ςολίδουσ» ι με βάροσ 322,56 γραμμαρίων χρυςοφ. Βλ. Schilbah (1991) 1238 και 
Ρλακογιαννάκθσ (2006) 621. 
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τίχοι (601-636) 
 

Γνωςτὸν δὲ ἐγζνετο τῷ βαςιλεῖ καὶ τοῖσ μεγιςτᾶςιν αὐτοῦ καὶ πάςῃ τῇ γερουςίᾳ καὶ 
πᾶςι τοῖσ Βυηαντίοισ, καὶ ἠγάςκθςαν τοῦ ἀνδρὸσ ςφόδρα. Ὁ δὲ βαςιλεὺσ παρεῖχεν τοῦ 
ἁγίου γζροντοσ χριματα πολλά, καὶ οἱ μεγιςτᾶνεσ αὐτοῦ, γνόντεσ τὴν ἐλεθμοςφνθν αὐτοῦ. 

Ὁ δὲ γζρων ἐρόγευε ταῦτα τοῖσ πτωχοῖσ ἀδιαλείπτωσ. Οὕτωσ δὲ ἦν τὸ ἔκοσ τοῦ γζροντοσ· 
ἕνα ποτὲ νόμιςμα ἢ ἀργφριον ἢ νουμὶν οὐκ ἐδφνατο διδόναι πτωχῷ, ἀλλ᾿ ἐγζμιηε βαλάντιον 
χρυςίου, καὶ ἄλλο ἀργυρίου καὶ ἕτερον νουμίων, καὶ ἐβάςταηεν αὐτὰ ὁ πρωτοβεςτιάριοσ 
αὐτοῦ Λφκαςτοσ πιςτὸσ πάνυ ἐν τῷ κόλπῳ αὐτοῦ καὶ ἠκολοφκει αὐτῷ. Ἦςαν δὲ τὰ 

βαλάντια τῇ ἰδζᾳ ὅμοια καὶ ἰςάρικμα, καὶ ὅτε ἐηιτθςεν πτωχόσ, ἐηιτει τὸ βαλάντιον, τὸ δὲ 
ποῖον οὐκ ὠνόμαηεν, εἰ μὴ ἐπίςτευεν ἐν τῷ κεῷ ὅτι «Οἷον κελεφει ὁ κεόσ, ἐκεῖνό μοι ἔχει 
ἀπανδοῦναι.  αὐτὸσ γὰρ γινϊςκει πάντων τὰ ἐγκάρδια καὶ ἑκάςτου τὴν πενίαν, καὶ κακ᾿ ὃ 

ἄν τισ χρείαν ἔχει, οὕτωσ καὶ παρζχει αὐτῷ, ἐξ ἐμαυτοῦ ἐπιςτάμενοσ ὁ γζρων ὅτι πολλοὶ καὶ 
πλοφςιοι πτωχεφοντεσ τοῖσ μὲν ἐςκῆτα περιβζβλθνται διὰ τὴν ἀρχαίαν εὐγζνειαν, τοῖσ δὲ 
βρωμάτων μὴ ἔχοντεσ ἀπολαῦςαι ἐνδεεῖσ ἑτζρων γίνονται. Εἰςὶ δὲ καὶ φαινόμενοι πτωχοὶ 

ἔχοντεσ χριματα ἐν τοῖσ ἰδίοισ οἴκοισ, τὸ δὲ τῆσ ἀρχαίασ πενίασ ἔκοσ μὴ ἐπιλανκανόμενοι 
περιβεβλθμζνοι ῥάκθ ἀπὸ κοπρίασ ςυνθγμζνα προςαιτεῖσ γίνονται, ςυλλζγοντεσ χριματα 
ὅπερ καὶ πλεονεξία τοῦτο ὀνομάηεται καὶ εἰδωλολατρεία·  
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Με τθ ςτιριξθ του αυτοκράτορα και των αρχόντων, ο Φιλάρετοσ ςυνεχίηει ςτθν 

Κωνςταντινοφπολθ τθ φιλανκρωπικι του δράςθ  

 

Το περιςτατικό ζγινε γνωςτό ςτον βαςιλιά, ςτουσ άρχοντεσ, ςτθ γερουςία και ςε 

όλουσ τουσ κατοίκουσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, οι οποίοι καφμαςαν πάρα πολφ τον 

άνκρωπο. Και ο βαςιλιάσ και οι άρχοντεσ ζδωςαν ςτον άγιο γζροντα πολλά χριματα 

γνωρίηοντασ τθν ελεθμοςφνθ του. Κι ο γζροντασ τα μοίραηε ςυνεχϊσ ςτουσ φτωχοφσ. 

Τζτοια ιταν θ ςυνικεια του γζροντα . Ροτζ δεν μποροφςε να δϊςει ςτον φτωχό ζνα μόνο 

χρυςό ι αςθμζνιο ι χάλκινο νόμιςμα183, αλλά γζμιηε ζνα πουγκί με χρυςά, ζνα με 

αςθμζνια και ζνα με χάλκινα νομίςματα και τα κρατοφςε ο πρωτοβεςτιάριόσ του184 ο 

Λφκαςτοσ185 που του ιταν πολφ ζμπιςτοσ και αγαπθτόσ και τον ακολουκοφςε. Τα πουγκιά 

ιταν όμοια και είχαν τθν ίδια χωρθτικότθτα. Πταν ηθτοφςε ο φτωχόσ, ηθτοφςε κι αυτόσ το 

πουγκί, χωρίσ να λζει ποιο, γιατί πίςτευε ςτον Κεό ότι «Πποιο διατάξει ο Κεόσ, εκείνο 

ζπρεπε να του δϊςει. Γιατί αυτόσ γνωρίηει το βάκοσ τθσ καρδιάσ και τθν φτϊχεια του 

κακενόσ, και ανάλογα με τθν ανάγκθ που είχε ο κακζνασ, του ζδινε, επειδι γνϊριηε καλά ο 

γζροντασ από τον εαυτό του, ότι πολλοί πλοφςιοι που πτϊχευςαν φοράνε αρχοντικά 

ροφχα, τθρϊντασ τθν παλαιά ευγζνεια, αλλά, επειδι δεν ζχουν να φάνε, αναγκάηονται να 

ηθτάνε. Και είναι επίςθσ και άλλοι που ενϊ φαίνονται φτωχοί, ζχουν χριματα ςτα ςπίτια 

τουσ, αλλά μθν ξεχνϊντασ τισ ςυνικειεσ τθσ προθγοφμενθσ φτϊχειασ τουσ και φορϊντασ 

κουρζλια μαηεμζνα από τα ςκουπίδια γίνονται ηθτιάνοι για να ςυςςωρεφουν χριματα, 

πράγμα που λζγεται πλεονεξία και ειδωλολατρία.  

                                              
183 Νουμίον~νουμίν (<λατ. λ. numus = νόμιςμα) ι/και Δθνάριον ονομαηόταν ςτο Βυηάντιο το μικρισ αξίασ 
χάλκινο νόμιςμα, το βάροσ του οποίου παρότι κατά περιόδουσ ποίκιλλε ιταν ςυνικωσ γφρω ςτο ζνα 
γραμάριο. Χάλκινα πολλαπλάςια του νουμίου ιταν το πεντανοφμιον, το δεκανοφμιον, το εικοςανοφμιον 
(μιςι φόλλισ) και θ φόλλισ. Βλ. Σβορϊνοσ (1978) 290-291. 
184 Ο πρωτοβεςτιάριοσ (απόδοςθ ςτα ελλθνικά του λατ. όρου “comes sacrae vestis”) ωσ υπεφκυνοσ για το 
οικιακό ιματιοφυλάκιο και το κθςαυροφυλάκιο του υψθλοφ προςϊπου ςτο οποίο υπθρετοφςε ιταν ςυνικωσ 
άνκρωποσ τθσ απολφτου εμπιςτοςφνθσ του. Ωσ τιμθτικόσ τίτλοσ και αξίωμα πρωτοεμφανίςτθκε ςτο Βυηάντιο 
ςτισ αρχζσ του 5ου αιϊνα και αρχικά προοριηόταν για τουσ ευνοφχουσ που φφλαςςαν τα χρυςοποίκιλτα 
ενδφματα των ευγενϊν. Από τον 9ο αιϊνα και μετά εξελίχκθκε ςε υπεφκυνο κυβερνθτικό αξίωμα με 
ςτρατιωτικζσ και διπλωματικζσ αρμοδιότθτεσ φτάνοντασ να ζπεται μόνο του παρακοιμϊμενου ςτθν υπθρεςία 
τθσ αυτοκρατορικισ αυλισ, ενϊ τον 11ο αιϊνα ξεπζραςε ςε ςθμαςία και τον τίτλο του κουροπαλάτθ. Βλ. Bury 
(1911) 125, Guilland (1967) 216-236 και Kazhdan (1991) 1749.  
185 Το αρχ. ελλ. αυτό όνομα παραπζμπει ςτον γιο που, κατά τθ μυκολογικι παράδοςθ, απζκτθςε ο κεόσ Άρθσ 
από τθ ςχζςθ του με τθ Φυλονόμθ. Το παιδί, που, από τον φόβο τθσ μθτζρασ του για τθν οργι του πατζρα 
τθσ, Νφκτιμου, αφζκθκε ζκκετο λίγο μετά τθ γζννθςι του ςτον Ερφμανκο, διαςϊκθκε από ζναν βοςκό που το 
μεγάλωςε και αργότερα ζγινε βαςιλιάσ τθσ Αρκαδίασ. Βλ. Richepin (1965) A150. 
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πᾶν γὰρ τὸ περιςςὸν τῆσ χρείασ πλεονεξία καὶ εἰδωλολατρεία λζγεται. Οὐκ εἰσ πάντασ 
ἀνκρϊπουσ, ἀλλ᾿ ἕκαςτοσ κατὰ τὸ ἴδιον μζτρον ὃ ἔλαβεν παρὰ τοῦ κεοῦ, τοῦτο καὶ 

ἀπαιτθκιςεται.» Ταῦτα κατὰ νοῦν ἔχων ὁ ἅγιοσ γζρων ἐν τῇ κρίςει τοῦ κεοῦ ἔβαλε τὴν 
χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ βαλαντίῳ, κἄν τε τοῦ χρυςίου, κἄν τε τοῦ ἀργυρίου κἄν τε τοῦ χαλκοῦ, 
οἷον ὁ κεὸσ ἐκζλευε, τοῦτο καὶ ἐκράτει. Ἔλεγεν δὲ καὶ αὐτὸσ μεκ᾿ ὅρκου ὅτι· «Ρολλάκισ 

εἶδον ἄνκρωπον φοροῦντα ἱμάτια καλὰ καὶ ἐχάλαςα τὴν χεῖρά μου ἐν τῷ βαλαντίῳ ὡσ 
βουλόμενοσ κρατῆςαι ἓν καὶ δοῦναι αὐτῷ, ὅτι πάντωσ κατὰ τὴν ςτολὴν αὐτοῦ οὔκ ἐςτι 
πτωχόσ, καὶ μὴ κζλοντόσ μου ἡπλϊκθ ἡ χείρ μου καὶ ἀνινεγκα πολλὰ καὶ ἔδωκα αὐτῷ. 
Ὁμοίωσ δὲ εἶδον ἕτερον φοροῦντα ῥάκθ παλαιὰ καὶ ἥπλωςα τὴν χεῖρά μου δοῦναι αὐτῷ 

πολλά, καὶ ἀνινεγκα ὀλίγα.» 
 

 (τίχοι 637-663) 

 
 Ηιςασ δὲ ἐν τῷ παλατίῳ ἔτθ τζςςαρα μὴ καταδεξάμενοσ χιτῶνα ςθρικὸν φορζςαι, 

μιτε χρυςὸν περὶ τὴν ὀςφὺν περιηϊςαςκαι, μιτε ἀξίωμα μζγα λαβεῖν παρὰ τοῦ βαςιλζωσ 

πάρεξ τὸ ὑπατίκιν, καὶ τοῦτο βίασ πολλῆσ αὐτῷ καὶ παρακλιςεωσ προςενεχκείςθσ παρά τε 
τοῦ βαςιλζωσ καὶ τῶν μεγιςτάνων αὐτοῦ - ἔλεγε δὲ πρὸσ τὸν βαςιλζα· «Ἀρκετόν μοί ἐςτι τὸ 
κεκλῆςκαι πάπποσ βαςιλζωσ» τοςαφτθν γὰρ ταπείνωςιν ἔςχεν ὁ ἀνιρ, ὥςτε μὴ ἀνεχόμενοσ 

ἀκοῦςαι παρά τινοσ ὄνομα ἕτερον ἀλλ᾿ ἢ τὸ ἀρχαῖον αὐτοῦ, Φιλάρετοσ ὁ Ἀμνιάτθσ -  τὰ δὲ 
τζςςαρα ἔτθ ἐλεθμόνωσ καὶ πιςτῶσ ηιςασ ἐν τῷ παλατίῳ, διδάςκων καὶ τὰ τζκνα αὐτοῦ τὸ 
αὐτὸ πράττειν, ἠξιϊκθ καὶ τῆσ τελευτῆσ αὐτοῦ ἰδίου ἀποκαλφψεωσ. 
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Γιατί, κάκε τι που είναι πάνω από τθν ανάγκθ του κακενόσ, λζγεται πλεονεξία και 

ειδωλολατρία186. Και από όλουσ τουσ ανκρϊπουσ δεν κα απαιτθκεί το ίδιο, αλλά από τον 

κακζνα ανάλογα με αυτό που πιρε από τον Κεό»187. Αυτά ζχοντασ κατά νου ο άγιοσ 

γζροντασ άφθνε τθν κρίςθ ςτον Κεό, βάηοντασ το χζρι του ςτο πουγκί είτε με τα χρυςά είτε 

με τα αςθμζνια είτε με τα χάλκινα νομίςματα και, ό,τι ο Κεόσ διζταηε, αυτό και ζπιανε. Και 

ο ίδιοσ ζλεγε με όρκο ότι «Ρολλζσ φορζσ είδα ζναν άνκρωπο να φοράει καλά ροφχα και 

ζβαλα το χζρι μου ςτο πουγκί κζλοντασ να πιάςω ζνα νόμιςμα και να του το δϊςω, αφοφ, 

τουλάχιςτον από τθ φορεςιά του δεν ζδειχνε φτωχόσ, και, χωρίσ να το κζλω, το χζρι μου 

απλϊκθκε και ζβγαλα και του ζδωςα πολλά. Ραρομοίωσ, είδα άλλον να φοράει παλιά 

κουρζλια και άπλωςα το χζρι μου να του δϊςω πολλά, και ζβγαλα λίγα». 

 

Ο Φιλάρετοσ παίρνει το αξίωμα του υπάτου και προαιςκανόμενοσ τον κάνατό του 

αγοράηει ζναν τάφο ςτθ γυναικεία μονι του Ροδοφυλλίου  

 

Επί τζςςερα χρόνια ζηθςε ςτο παλάτι, χωρίσ να δεχτεί να φορζςει μεταξωτά ροφχα, 

οφτε να ηϊςει ςτθ μζςθ του χρυςό, οφτε να πάρει μεγάλο αξίωμα από τον βαςιλιά, εκτόσ 

από εκείνο του υπάτου188, κι αυτό μετά από μεγάλθ πίεςθ και παράκλθςθ που του 

αςκικθκε από τον βαςιλιά και τουσ μεγάλουσ άρχοντεσ. Και ζλεγε ςτον βαςιλιά: «Μου 

είναι αρκετό το να με αποκαλοφν παπποφ του βαςιλιά». Τόςθ λοιπόν ταπείνωςθ είχε ο 

άντρασ, ϊςτε δεν ανεχόταν να ακοφςει από κάποιον όνομα άλλο, εκτόσ από το παλαιό του, 

δθλαδι Φιλάρετοσ ο Αμνιάτθσ. Αφοφ ζηθςε ςτο παλάτι τζςςερα χρόνια με ελεθμοςφνθ και 

πίςτθ, διδάςκοντασ και τα παιδιά του να κάνουν το ίδιο, αξιϊκθκε να του αποκαλυφκεί το 

τζλοσ του.  

 

                                              
186 Ρρβλ. Κολ. 3,5 «Νεκρώςατε οὖν τὰ μέλθ ὑμῶν τὰ ἐπὶ τῆσ γῆσ, πορνείαν, ἀκακαρςίαν, πάκοσ, ἐπικυμίαν 
κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν, ἥτισ ἐςτὶν εἰδωλολατρία». 
187 Το απόςπαςμα απθχεί τα λόγια του Ευαγγελίου «δίδοτε, καὶ δοκιςεται ὑμῖν· μζτρον καλόν, πεπιεςμζνον 
καὶ ςεςαλευμζνον καὶ ὑπερεκχυνόμενον δϊςουςιν εἰσ τὸν κόλπον ὑμῶν· τῷ γὰρ αὐτῷ μζτρῳ ᾧ μετρεῖτε, 
ἀντιμετρθκιςεται ὑμῖν» (Λουκ. 6,38). 
188 Ο φπατοσ (απόδοςθ ςτα ελλθνικά τθσ λατ. λ. consul) ιταν ανϊτερο αξίωμα του ρωμαϊκοφ κράτουσ που 
διατθρικθκε και ςτο Βυηάντιο. Κατά τθν πρωτοβυηαντινι περίοδο ο κάτοχοσ του αξιϊματοσ αςκοφςε 
ςθμαντικζσ διοικθτικζσ και δικαςτικζσ αρμοδιότθτεσ. Από τον 6ο αιϊνα και μετά ο τίτλοσ ζγινε κακαρά 
τιμθτικόσ και καταλάμβανε χαμθλι κζςθ ςτθν αυτοκρατορικι ιεραρχία (μόλισ ανϊτερθ από εκείνθ του 
ςπακαρίου). Στα κείμενα του 11ου αιϊνα ο τίτλοσ εμφανίηεται ανϊτεροσ του πρωτοςπακαρίου, ενϊ 
εξαφανίηεται εντελϊσ μετά το ζτοσ 1111. Βλ. Kazhdan (1991) 963-964 και Γκουτηιοκϊςτασ (2004) 10. 
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Ἔτι γὰρ τοῦ ςϊματοσ αὐτοῦ ἐρρωμζνου ὑπάρχοντοσ, ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν λαβὼν τὸν 
πρωτοβεςτιάριον αὐτοῦ κατ᾿ ἰδίαν ἀνῆλκεν εἰσ τὸ μοναςτιριον τὸ ἐπιλεγόμενον εἰσ τὴν 

Κρίςιν (καὶ Ῥοδοφφλλιόν τινεσ αὐτὸ καλοῦςιν, παρκζνοι δὲ ςεμναὶ ἐν αὐτῷ οἰκοῦςι), 
αἰτιςασ μνθμεῖον παρὰ τῆσ ἡγουμζνθσ. Καὶ δοὺσ αὐτῇ χρυςίον ἱκανόν ἔλαβε παρ᾿ αὐτῆσ 
λάρνακα καινόν, καρριςασ καὶ τὴν ἡγουμζνθν ὅτι· «Μετὰ δζκα ἡμζρασ ἐξζρχομαι τοῦ βίου 

τοφτου καὶ ἀπζρχομαι εἰσ τὴν ἀμείνω μακαριότθτα, καὶ κζλω ἵνα κατατεκῇ τὸ ἄκλιόν μου 
ςῶμα εἰσ τὸ μνθμεῖον τοῦτο», μιμθςάμενοσ καὶ τοῦτο τὸν γενναῖον Ἀβραάμ· κἀκεῖνοσ γὰρ 
ηῶν ἠγόραςε τὸ μνθμεῖον αὐτοῦ παρὰ Ἐμὸσ τοῦ Χετταίου τιμῆσ ἀργυρίου. Ραριγγειλε δὲ 
τὸν πρωτοβεςτιάριον αὐτοῦ μθδενὶ εἰπεῖν τὸ λαλθκζν. Ἀπελκὼν δὲ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ 

διαδοὺσ πάντα τὰ καταλειφκζντα αὐτῷ πτωχοῖσ, τά τε ἱμάτια αὐτοῦ καὶ εἴ τι ἂν εἶχεν, 
ἤρξατο τὸ ςῶμα αὐτοῦ ἀλγεῖν καὶ καταπεςὼν ἐπὶ τῆσ κλίνθσ ἠςκζνει.  
 

(τίχοι 664-709) 
 

Ὅτε δὲ ἐπλθρϊκθςαν ἡμζραι ἐννζα, τῇ δεκάτῃ ἡμζρᾳ ἐκζλευςε ςυναχκῆναι πᾶςαν 

τὴν ςυγγζνειαν αὐτοῦ. Συναχκζντων δὲ αὐτῶν ἀνιγγειλεν αὐτοῖσ λζγων· «Γινϊςκετε, τζκνα 
μου, ὅτι ἐκάλεςζν με ὁ βαςιλεὺσ καὶ ἀφίω ὑμᾶσ καὶ ἀπζρχομαι.» Νομίηοντεσ δὲ ὅτι περὶ 
τοῦ βαςιλζωσ τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ εἴρθκεν εἶπον πρὸσ αὐτόν· «Καὶ πῶσ δφναςαι, πάτερ, 

ἀπελκεῖν τῇ νόςῳ βαροφμενοσ;» Εἶπεν δὲ πρὸσ αὐτοφσ· «Εἰςὶν οἱ ἐλκόντεσ βαςτάξαι με 
μετὰ κρόνου χρυςοῦ, οἳ παρζςτθςαν ἐκ δεξιῶν μου μετὰ δόξθσ πολλῆσ καὶ οὐ βλζπετε 
αὐτοφσ.»  
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Γιατί, ενϊ ακόμα το ςϊμα του ιταν γερό, παίρνοντασ μια μζρα ιδιαιτζρωσ τον 

πρωτοβεςτιάριό του, ανζβθκε ςτο μοναςτιρι το επονομαηόμενο «Εισ τθν Κρίςιν» (το οποίο 

μερικοί ονομάηουν και οδοφφλλιο189, και ςτο οποίο εγκαταβιϊνουν ςεμνζσ παρκζνεσ), και 

ηιτθςε από τθν θγουμζνθ ζνα μνιμα. Αφοφ τθσ ζδωςε αρκετά χριματα, πιρε από αυτιν 

ζναν κενό πελεκθτό τάφο και εμπιςτεφτθκε ςτθν θγουμζνθ ότι «Μετά από δζκα μζρεσ 

αναχωρϊ από τθ ηωι αυτι και βαδίηω προσ τθν  αιωνιότθτα. και κζλω να κάψετε το άκλιο 

ςϊμα μου ς’ αυτό το μνιμα», μιμοφμενοσ και ς’ αυτό τον γενναίο Αβραάμ, γιατί κι εκείνοσ, 

ενϊ ακόμθ ηοφςε, αγόραςε το μνθμείο του από τον Χετταίο Εμόσ, πλθρϊνοντάσ τον με 

αςιμι190. Ραριγγειλε ακόμα ςτον πρωτοβεςτιάριό του να μθν πει ςε κανζναν γι’ αυτιν τθν 

ςυνομιλία. Και γυρίηοντασ ςτο ςπίτι του, αφοφ μοίραςε ςτουσ φτωχοφσ όςα του είχαν 

απομείνει, και τα ροφχα του και ό,τι άλλο είχε, άρχιςε το ςϊμα του να πονάει και ζπεςε 

ςτο κρεβάτι, άρρωςτοσ. 

 

Ο Φιλάρετοσ αποχαιρετά τουσ ςυγγενείσ του, απευκφνοντάσ τουσ παραινζςεισ για τθν 

ελεθμοςφνθ 

 

Και όταν πζραςαν εννζα θμζρεσ, τθ δζκατθ θμζρα ζδωςε εντολι να ςυγκεντρωκοφν 

όλοι οι ςυγγενείσ του. Κι αφοφ αυτοί ςυγκεντρϊκθκαν, τουσ είπε τα εξισ: «Γνωρίηετε, 

παιδιά μου, ότι με κάλεςε ο βαςιλιάσ και κα ςασ αφιςω και κα φφγω». Εκείνοι, νομίηοντασ 

ότι μίλθςε για τον βαςιλιά, τον γαμπρό του, του είπαν: «Μα, πϊσ μπορείσ να πασ, πατζρα, 

ενϊ ςε βαραίνει θ αρρϊςτια;» Και είπε ς’ αυτοφσ: «Βρίςκονται εδϊ αυτοί που κα με 

μεταφζρουν με χρυςό κρόνο και ςτζκονται δεξιά μου με μεγάλθ λαμπρότθτα, αλλά  εςείσ 

δεν τουσ βλζπετε».  

 

                                              
189 Θ γυναικεία αυτι μονι ευριςκόμενθ ςτο νοτιοδυτικό άκρο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (ςθμερινι ςυνοικία 
Φατίχ) ιταν αφιερωμζνθ ςτθ μνιμθ του εικονόφιλου ἁγίου Ἀνδρζα ἐν τῇ Κρίςει, ο οποίοσ μαρτφρθςε κατά τθ 
βαςιλεία του εικονομάχου αυτοκράτορα Κωνςταντίνου Εϋ Κοπρϊνυμου (741-775). Το 1483 θ μονι 
μετατράπθκε ςε τζμενοσ από τον Κοτηά Μουςταφά Ραςά και  ζκτοτε φζρει το όνομά του (τουρκ. Koca 
Mustafa Paşa Camii). Θ ονομαςία οδοφφλλιον δεν αναφζρεται ςε κάποια άλλθ πθγι. Για τθν τοποκεςία και 
το ιςτορικό τθσ μονισ Βλ. Ραςπάτθσ (1877) 318-320, Janin (1953) 32-35 και Rosenqvist (2008) 74. Το γεγονόσ 
ότι ο Φιλάρετοσ επιλζγει να ταφεί ς’ ζνα γυναικείο μοναςτιρι  τθσ Κωνςταντινοφπολθσ δείχνει, κατά τθν 
Auzépy (1993) 127, ότι θ μονι αυτι τον 8ο αιϊνα διζκετε ιδιαίτερο κφροσ και δφναμθ, ενϊ κατά τον Rydén 
(2002) 101,ςθμ.136 ότι ίςωσ να διατθροφςε διαςυνδζςεισ με τθν Ραφλαγονία, ιδιαίτερθ πατρίδα του αγίου. 
190 Το περιςτατικό από τθν ΡΔ (Γεν. 23,3-20 και 25,9-10) ι τθν ΚΔ (Ρραξ. 7,16) με λανκαςμζνθ απόδοςθ από 
τον Νικιτα του ονόματοσ του Εφρϊν (ςτθν ΡΔ ) ι του Εμμόρ (ςτθν ΚΔ)  ωσ Εμόσ. 
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Οἱ δὲ ςυνιζντεσ τὸ ῥῆμα ἤρξαντο κρῆνον μζγαν ςφόδρα ποιεῖν, ὥσ ποτε τὸν Ἰακὼβ τὰ ἴδια 
τζκνα, ὁ δὲ καταςείςασ αὐτοῦ τῇ χειρὶ ἐκζλευςε ςιωπὴν παρζχειν. Σιωπθςάντων δὲ αὐτῶν 

εἶπεν πρὸσ αὐτοφσ· «Οἴδατε, τζκνα μου, τὴν ἐμὴν ἀναςτροφιν τὸ πῶσ ἐκ νεότθτόσ μου 
ἐπόκθςα τὴν ἐλεθμοςφνθν. Ἐξ οἰκείου πόνου μου ταφτθν πράττω καὶ οὐχὶ ἐξ ἁρπαγῆσ, ἐν 
νῷ ἔχων τὸ γεγραμμζνον ὅτι· Ὁ κφων υἱὸν ἔναντι πατρὸσ αὐτοῦ, οὕτωσ ὁ προςάγων κυςίασ 

ἐκ χρθμάτων πενιτων. Οἴδατε δζ τινεσ ἐξ ὑμῶν καὶ τὸν πρότερον ἡμῶν τὸν αἰςκθτὸν 
πλοῦτον, οἴδατε δὲ καὶ τὴν ἐκ κεοῦ ἐπελκοῦςαν ἡμῖν πενίαν πρὸσ ὀλίγον χρόνον, οἴδατε δὲ 
καὶ τὸν παρόντα πλοῦτον. Μὴ εἴδετζ μζ ποτε ἀλλάξαντα τὸ ἔκοσ τῆσ ἐλεθμοςφνθσ; Μὴ 
εἴδετζ με ποτε ὑπερθφανευόμενόν τινα; Μὴ εἴδετζ με ἁρπάςαντά τινόσ ποτζ τι; Καὶ ἁπλῶσ 

ἵνα μὴ κακ᾿ ἓν λζγω, ἰδοὺ, ἐντζλλομαι ὑμῖν ὡσ οἴδατζ με ποιοῦντα, οὕτωσ ποιιςατε - εἰ δὲ 
καὶ πλεῖον τοφτου ποιιςετε, μακαριϊτεροι φανιςεςκε. Μὴ ἐλειςθτε τὸν αἰςκθτὸν 
πλοῦτον ὑμῶν, ἀλλὰ δίδοτε τοῦτον τοῖσ πζνθςι καὶ πζμπετζ μοι αὐτὸν εἰσ τὸν κόςμον ἐν ᾧ 

ἐγὼ πορεφομαι, καὶ ἐγὼ ὑμᾶσ φυλάξω αὐτὸν ἄςθπτον, καὶ ὅτε ἔλκετε καὶ ὑμεῖσ, εὑρίςκετε 
αὐτόν. Καὶ μὴ ἐάςθτε αὐτὸν ἐντεῦκεν, ἵνα μὴ ἐν τοῖσ ἀγακοῖσ ὑμῶν τρυφιςουςιν ἕτεροι· 
οὐκ οἴδατε τὸ γεγραμμζνον ἐν τῇ Σοφίᾳ τοῦ κεοῦ ὅτι· Σπεφδει πλουτεῖν βάςκανοσ ἀνὴρ καὶ 

οὐκ οἶδεν ὅτι ἐλειμων κρατιςει αὐτά; Ὑποδείκνυμι δὲ ὑμῖν πιςτοὺσ ἀποκριςιαρίουσ, οὓσ 
ἔχετε πιςτεφειν τὰ χριματα ἅπερ βοφλεςκε προπζμπειν μοι ἐκεῖκεν, ἵνα μὴ δολιεφονται 
ὑμᾶσ τί ποτε κομίηοντεσ ταῦτα εἰσ τὸν ἀςφαλῆ καὶ ἀςφλθτον κθςαυρόν. Βλζπετε μὴ 

ἀνζχεςκε ταῦτα πζμπειν μοι διὰ πλουςίων - δυςκόλωσ γὰρ οὗτοι εἰςζρχονται εἰσ τὴν 
βαςιλείαν τοῦ κεοῦ, κατὰ τὸ γεγραμμζνον - ἀλλὰ ταῦτα προπζμποντεσ διὰ πενιτων, διὰ 
χθρῶν καὶ ὀρφανῶν, διὰ ξζνων, διὰ τῶν ἐν φυλακῇ καὶ τῶν ὁμοίων αὐτῶν·  
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Αυτοί κατάλαβαν τα λόγια του και άρχιςαν να τον κρθνοφν δυνατά, όπωσ κάποτε τον Λακϊβ 

τα παιδιά του191. Εκείνοσ, κουνϊντασ το χζρι του, τουσ ηιτθςε να ςταματιςουν. Και όταν 

ςϊπαςαν, είπε ς’ αυτοφσ: «Γνωρίςατε, παιδιά μου, τον τρόπο ηωισ μου, πϊσ από τα νιά τα 

μου πόκθςα τθν ελεθμοςφνθ, τθν οποία και κάνω πράξθ με τον προςωπικό μου κόπο και 

όχι με αρπαγι ξζνου, ζχοντασ ςτον νου μου αυτό που γράφει ότι: «Αυτόσ που κυςιάηει τον 

γιο μπροςτά ςτον πατζρα, είναι όμοιοσ μ’ εκείνον που προςφζρει κυςίεσ με τα χριματα 

των φτωχϊν192. Κάποιοι από εςάσ γνωρίηετε τον προθγοφμενο υλικό μασ πλοφτο, γνωρίηετε 

και τθ φτϊχεια που ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μασ ςτάλκθκε από τον Κεό, γνωρίηετε 

και τον τωρινό μασ πλοφτο. Με είδατε ποτζ να υπερθφανεφομαι για τθ ςυνικεια τθσ 

ελεθμοςφνθσ; Με είδατε ποτζ να υπερθφανεφομαι για κάτι; Με είδατε ποτζ να ζχω 

αρπάξει κάτι από κάποιον άλλο; Και απλά, για να μθ μιλάω για το κακζνα ξεχωριςτά, ςασ 

αφινω εντολι, ό,τι με είδατε να κάνω εγϊ, το ίδιο να κάνετε κι εςείσ και, αν κάνετε ακόμθ 

περιςςότερα, κα γίνετε περιςςότερο ευτυχιςμζνοι193. Να μθ λυπάςτε τον υλικό ςασ 

πλοφτο, αλλά να τον δίνετε ςτουσ φτωχοφσ και να μου τον ςτείλετε ς’ εκείνον τον κόςμο 

προσ τον οποίον εγϊ βαδίηω, κι εγϊ κα ςασ τον φυλάξω άφκαρτο, και όταν κα ζλκετε κι 

εςείσ κα τον βρείτε. Και μθν τον αφιςετε εδϊ, για να απολαφςουν τα αγακά ςασ άλλοι. Δεν 

γνωρίηετε αυτό που είναι γραμμζνο ςτθ Σοφία του Κεοφ, ότι: «Με βιαςφνθ πλουτίηει ο 

φκονερόσ άνκρωποσ και δεν γνωρίηει ότι ο ελειμονασ κα κρατιςει τον πλοφτο194; Κα ςασ 

υποδείξω ζμπιςτουσ αγγελιαφόρουσ, ςτουσ οποίουσ κα εμπιςτευκείτε τα χριματα, τα 

οποία κα κελιςετε να μου ςτείλετε εκεί, για να μθ ςασ ηθμιϊςουν κακόλου, κακϊσ κα τα 

μεταφζρουν ςτον αςφαλι και απαραβίαςτο κθςαυρό. Ρροςζξτε, μθν ανεχκείτε να μου τα 

ςτείλετε με τουσ πλοφςιουσ, γιατί αυτοί δφςκολα μπαίνουν ςτθ βαςιλεία του Κεοφ, όπωσ 

ζχει γραφτεί195. Στείλτε τα ςε μζνα με τουσ φτωχοφσ, με τισ χιρεσ και τα ορφανά, με τουσ 

ξζνουσ, με τουσ φυλακιςμζνουσ και τουσ ομοίουσ τουσ.196  

 

                                              
191 Ρρβλ. Γεν. 50,1 «Καὶ ἐπιπεςὼν Λ̓ωςὴφ ἐπὶ πρόςωπον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ, ἔκλαυςεν αὐτὸν καὶ ἐφίλθςεν 
αὐτόν». 
192 Ρρβλ. Σειρ. 34,20 «κύων υἱὸν ἔναντι τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ ὁ προςάγων κυςίαν ἐκ χρθμάτων πενήτων». 
193 Οι προτροπζσ του Φιλαρζτου κυμίηουν τισ αντίςτοιχεσ προτροπζσ του Λθςοφ Χριςτοφ προσ τουσ μακθτζσ 
του ςτο κατά Λωάννθν Ευαγγζλιο (Λω. 14, 15-24). 
194 Βλ. Ραρ. 28,22 «ςπεύδει πλουτεῖν ἀνὴρ βάςκανοσ, καὶ οὐκ οἶδεν ὅτι ἐλεήμων κρατήςει αὐτοῦ». 
195 Βλ. Μαρκ. 10,23 «δυςκόλωσ οἱ τὰ χρήματα ἔχοντεσ εἰσ τὴν βαςιλείαν τοῦ Κεοῦ εἰςελεύςονται». 
196 Το κείμενο τονίηει τθν αξία του αλτρουιςμοφ και τθσ ελεθμοςφνθσ κατά το ευαγγελικό χωρίο «ἐπείναςα 
γὰρ καὶ ζδωκατζ μοι φαγεῖν, ἐδίψθςα καὶ ἐποτίςατζ με … ἐν φυλακῇ ἤμθν καὶ ἤλκετε πρόσ με...» (Ματκ. 
25,36 κ.εξϋ.) 
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οὗτοι γὰρ εὐκόλωσ εἰςζρχονται εἰσ τὸν παράδειςον καὶ ἀποςϊηουςι τὰ χριματα πρὸσ τοὺσ 
βαςιλεῖσ, κἂν ἁμαρτωλοὶ τυγχάνουςι κἂν δίκαιοι.  Οἱ μὲν ἁμαρτωλοὶ ἀποφζρουςιν αὐτὰ ἐκ 

τῶν ἐκεῖςε καὶ παραδιδόαςιν αὐτὰ τῷ Ἀβραὰμ καὶ ἀναχωροῦςι, μὴ ἀξιοφμενοι ςυνδιάγειν 
μετ᾿ αὐτοῦ, ὁ δὲ Ἀβραὰμ καταγράφεται αὐτά. Οἱ δὲ δίκαιοι κομίηουςιν αὐτὰ ἕωσ οὗ 
ἀπζλκῃ καὶ ὁ δοὺσ αὐτὰ καὶ ἀπολαμβάνῃ αὐτὰ μυριοπλαςίονα ςὺν τοφτοισ».  

 
(τίχοι 710-802) 

 
Ραυςάμενοσ δὲ τῆσ διδαχῆσ καὶ ἐπευξάμενοσ καὶ εὐλογιςασ αὐτοφσ ἐκζλευςε τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ, κακϊςπερ Ἰακϊβ ποτε τὸν Ἰωςιφ, ἐνζγκαι τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ, ὅπωσ εὐλογιςῃ 
αὐτοφσ. Καὶ ἤνεγκεν αὐτοφσ. Καὶ ἤνεγκε τὸν πρωτότοκον αὐτοῦ Βάρδα, καὶ εὐλόγθςεν 
αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἀναςτῆςαι κφριον τὸν κεὸν ςπζρμα αὐτοῦ εἰσ ἔτθ πολλά εἰσ διακράτθςιν τοῦ 

γζνουσ. Ὅπερ καὶ γζγονε· μόνοσ γὰρ αὐτὸσ ςυνοικιςασ γυναικί ἐγζννθςεν ἑπτὰ τζκνα καὶ 
ἀπζκανε.  

Καὶ προςινεγκε τὸν δεφτερον, Εὐςτάκιον, καὶ κρατιςασ αὐτοῦ τῆσ δεξιᾶσ χειρὸσ 

εἶπεν αὐτῷ· «Τζκνον, ὀλίγον ἐςτὶν ὁ βίοσ ςου ἐπὶ τῆσ γῆσ, ἐν γὰρ τῇ νεότθτί ςου 
τελευτιςεισ. Λοιπὸν μὴ φροντίςῃσ τοῦ ἐπιγείου, ἀλλὰ πάντα τὰ ἀδελφικά ςου διάδοσ 
πτωχοῖσ, ἵνα ἕξεισ κθςαυρὸν ἐν οὐρανοῖσ, οὐ γὰρ βιϊςεισ πλείονα τῶν εἰκοςιτεςςάρων 

χρόνων ἐν τῷδε τῷ βίῳ. Λοιπὸν ἀγωνίηου τὰ τῆσ ψυχῆσ ςου.» Ὅπερ καὶ γζγονεν ἐπ᾿ αὐτῷ 
τῷ παιδαρίῳ· γζγονεν ἀμφοτεροδζξιον, καὶ ἐν καλῇ νεότθτι ἀναςτραφζν, ἅμα τῷ πλθρῶςαι 
αὐτὸν τὸν ὡριςμζνον ὅρον διζδωκεν τὰ χριματα αὐτοῦ πάντα τοῖσ πτωχοῖσ, τά τε προάςτια 

αὐτοῦ ἐχαρίςατο ἐν τῷ μοναςτθρίῳ τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυροσ Γεωργίου τὸ ἐπιλεγόμενον 
τὰ Ρραιποςίτου, καὶ μετανοιςασ τὸν ἐνιαυτὸν γνθςίωσ ἐξομολογοφμενοσ τὰ τῆσ νεότθτοσ 
ἀνδράςιν ἁγίοισ τῷ εἰκοςτῷ τετάρτῳ ἔτει παρζδωκεν καὶ αὐτὸσ πρὸσ κφριον τὸ πνεῦμα, 
ταφεὶσ ἐν τῷ αὐτῷ μοναςτθρίῳ τοῦ ἁγίου Γεωργίου.  
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Γιατί αυτοί εφκολα μπαίνουν ςτον παράδειςο και αποδίδουν ακζραια τα χριματά ςασ 

ςτουσ βαςιλείσ είτε είναι αμαρτωλοί είτε είναι δίκαιοι. Οι αμαρτωλοί τα φζρνουν από 

αυτοφσ εκεί κι αφοφ τα παραδϊςουν ςτον Αβραάμ, ο οποίοσ τα καταγράφει, αναχωροφν, 

γιατί δεν είναι άξιοι να παραμείνουν κοντά του. Οι δίκαιοι πάλι τα μεταφζρουν μζχρισ ότου 

πάει εκεί και αυτόσ που τουσ τα ζδωςε και απολαμβάνει χίλιεσ φορζσ περιςςότερα μαηί με 

αυτά».  

 

Ο Φιλάρετοσ ευλογεί τα εγγόνια του προλζγοντασ το μζλλον τουσ και πεκαίνει  

 

Πταν ςταμάτθςε να τουσ διδάςκει κι αφοφ τουσ ευχικθκε και τουσ ευλόγθςε, 

ζδωςε εντολι ςτον γιο του, όπωσ κάποτε ο Λακϊβ ςτον Λωςιφ, να φζρει τουσ γιουσ του, για 

να τουσ ευλογιςει κι αυτοφσ197. Κι εκείνοσ τουσ ζφερε. Και ζφερε τον πρωτότοκο γιο του, 

τον Βάρδα, και τον ευλόγθςε να του χαρίςει ο Κεόσ για πολλά χρόνια ευγονία για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ οικογζνειασ. Ρράγμα που ζγινε. Γιατί μόνον αυτόσ, αφοφ παντρεφτθκε, 

απζκτθςε επτά παιδιά και φςτερα πζκανε.  

Κι ζπειτα του ζφερε τον δεφτερο, τον Ευςτάκιο, και, αφοφ κράτθςε το δεξί του χζρι, 

του είπε: «Ραιδί μου, θ ηωι ςου ςτθ γθ είναι λίγθ, γιατί κα πεκάνεισ νζοσ. Μθ φροντίςεισ 

λοιπόν για τα επίγεια, αλλά δϊςε το μερίδιό ςου ςτουσ φτωχοφσ, για να αποκτιςεισ 

κθςαυρό ςτουσ ουρανοφσ, γιατί ςτθ ηωι αυτι δεν κα ηιςεισ παραπάνω από τα 

εικοςιτζςςερά ςου χρόνια. Να αγωνίηεςαι λοιπόν για τθν ψυχι ςου». Ρράγμα που ςυνζβθ 

ς’ αυτό το παιδί.  Ζγινε επιδζξιοσ, μεγάλωςε με καλζσ ςυναναςτροφζσ και όταν πλθςίαςε 

να ςυμπλθρωκεί ο χρόνοσ που του κακορίςτθκε, μοίραςε όλα τα χριματά του ςτουσ 

φτωχοφσ, χάριςε τα κτιματά του ςτο μοναςτιρι του αγίου μεγαλομάρτυροσ Γεωργίου, το 

επονομαηόμενο του Ρραιποςίτου198 και αφοφ ζηθςε εκεί με μετάνοια επί ζνα ζτοσ, 

εξομολογοφμενοσ ειλικρινά τα τθσ νεότθτάσ του ςε άγιουσ άνδρεσ, ςτο εικοςτό τζταρτο 

ζτοσ τθσ θλικίασ του παρζδωςε το πνεφμα του ςτον Κφριο και τάφθκε ς’ αυτό το μοναςτιρι 

του αγίου Γεωργίου.   

 

 

                                              
197 Ρρβλ. Γεν. 48,9 «καὶ εἶπεν Λ̓ακώβ· προςάγαγέ μοι αὐτούσ, ἵνα εὐλογήςω αὐτούσ». 
198 Το μοναςτιρι αυτό τθσ Κωνςταντινοφπολθσ δεν είναι γνωςτό από άλλεσ πθγζσ. Θ Auzépy (1993) 126 
προτείνει να ταυτιςτεί με το μοναςτιρι του αγίου Γεωργίου Συκεϊτθ. 
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Εἶτα εἰςινεγκαν τὸν τρίτον, Νικιταν, ὃν καὶ ἐδζξατο ἐν ταῖσ ἀγκάλαισ αὐτοῦ ἐν τῷ 
βαπτίςματι, καὶ κρατιςασ αὐτὸν τῇ χειρί μετζςτθςε πρὸσ ὀλίγον ἐπὶ τὰ προςκζφαλα αὐτοῦ. 

Ἐκζλευςε δὲ προςαχκῆναι τὸν τζταρτον. Εἶπεν δὲ καὶ τοῦτον τὰ ὅμοια τοῦ δευτζρου, αὐτοῦ 
τε τὸν χρόνον καὶ αὐτοῦ τὴν διδαχιν. Ἐπλθρϊκθ δὲ καὶ εἰσ αὐτὸν τὰ ὅμοια· διδοὺσ τὰ 
ὑπάρχοντα αὐτοῦ πτωχοῖσ καὶ ἐν τῷ αὐτῷ μοναςτθρίῳ τὰ προάςτια, ἐξομολογθςάμενοσ 

καὶ αὐτὸσ πρὸ χρόνου ἁγίῳ γζροντι καὶ τυχὼν ἀφζςεωσ ἐκοιμικθ ἐν εἰρινῃ, ταφεὶσ καὶ 
αὐτὸσ ἐν τῷ αὐτῷ μοναςτθρίῳ τοῦ ἁγίου Γεωργίου, τοςαφτῃ νεότθτι, κάλλει καὶ ἀνδρείᾳ 
περικείμενοι, ὅτι καὶ τοῖσ ξζνοισ καὶ μὴ ςυγγενειάηουςιν αὐτοὺσ κρῆνον μζγαν κόψαςκαι 
ἐπ᾿ αὐτοῖσ διὰ τὸ τὰ τοιαῦτα ἄνκθ ἄφνω μαρανκῆναι.  

Εἶτα κρατιςασ τὸν τρίτον καὶ πνευματικὸν αὐτοῦ υἱὸν, τὸν Νικιταν, καὶ ἄρασ αὐτὸν 
ἐπὶ τῆσ κλίνθσ κατεφίλθςεν αὐτὸν καὶ ἔκλαυςαν ἀμφότεροι, ὅ τε γζρων καὶ τὸ παιδίον. Καὶ 
ὑψϊςασ αὐτὸ ταῖσ ἰδίαισ χερςὶ πρὸσ τὸ ὕψοσ τοῦ οὐρανοῦ εἶπεν· «Δζςποτα κφριε, εἰσ 

χεῖράσ ςου παρατίκθμι τὸ παιδίον τοῦτο, ὃ ἐγὼ καὶ ηῶν ἐπεπόκθςα πολλά, καὶ 
ἀποκνῄςκων ἀλγῶ ἐπ᾿ αὐτῷ. Ἀλλὰ δζομαί ςου, δζςποτα, χάριςαί μοι τὸ παιδίον τοῦτο, ἵνα 
παραμείνῃ ἐν τῷ κόςμῳ τοφτῳ καὶ πλείονα βιϊςῃ πάντων τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ καὶ τῶν 

γονζων αὐτοῦ, τθρῶν τὰσ ἐντολάσ ςου καὶ τὰ μαρτφριά ςου ἐπιτελῶν τε τάσ λειτουργίασ 
πάντων ἡμῶν τῶν προκεκοιμθμζνων, τὰσ μνείασ ἡμῶν ποιοφμενοσ. Καὶ δὸσ αὐτῷ, κφριε, 
τὴν χάριν ταφτθν τῆσ ἐλεθμοςφνθσ ἧσ ἔλαβον κἀγὼ παρά ςοῦ, δζςποτα, καὶ δὸσ αὐτῷ καὶ 

ςοφίαν καὶ φρόνθςιν, πρῶτον μὲν εἰσ τὸ φοβεῖςκαι τὸ ὄνομά ςου καὶ φυλάττειν τὰσ 
ἐντολάσ ςου, καὶ λόγον ἐν ἀνοίξει τοῦ ςτόματοσ αὐτοῦ, ἵνα ἱςτοριςῃ πάντα τὰ πραχκζντα 
ἡμῖν εἰσ μνθμόςυνον ταῖσ μελλοφςαισ γενεαῖσ. Ἀξίωςον αὐτὸν καὶ τοῦ ἁγίου καὶ 

ἀποςτολικοῦ ςχιματοσ γενζςκαι καὶ ἀχϊριςτόν μου αὐτόν ποίθςον, κφριζ μου, κφριε, εἰσ 
τὸν τόπον ὅπου ἔδειξάσ μοι κατοικεῖν.» Τοςοῦτον γὰρ ἐφίλει αὐτὸν ὥσ ποτε ὁ Ἰακὼβ τὸν 
Ἰωςιφ, ὥςτε μὴ κατζρχεςκαι αὐτὸν ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, ὅτε ὑπῆρχεν ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, 
καὶ ὅπου ἂν ἐπορεφετο, ἐβάςταηεν αὐτὸν ἔμπροςκεν ἐπὶ τοῦ ἵππου αὐτοῦ.  

Εἶτα παυςάμενοσ τὰ πρὸσ τὸν κεόν ἤρξατο παρακαλεῖν τὴν παναγίαν κεοτόκον· 
«Δζςποινα κεοτόκε, εἰσ τὴν ςκζπθν ςου ἀφίθμι τὸ παιδίον τοῦτο· ςκζπαςον αὐτὸ ἀπὸ 
πάςθσ ἐναντίασ δυνάμεωσ καὶ ἀπὸ παντὸσ πειραςμοῦ καὶ κινδφνου.» 
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Ζπειτα ζφεραν τον τρίτο, τον Νικιτα, τον οποίο και είχε αναδεχκεί ςτθν αγκαλιά 

του, όταν βαφτίςτθκε, και αφοφ του κράτθςε το χζρι, τον πιρε για λίγο ςτα προςκζφαλά 

του. Φςτερα ζδωςε εντολι να του φζρουν τον τζταρτο. Και είπε και ς’ αυτόν τα ίδια με τον 

δεφτερο, κακορίηοντασ τον ίδιο χρόνο και δίνοντάσ του τθν ίδια ςυμβουλι. Και ς’ αυτόν 

εκπλθρϊκθκαν κατά τον ίδιο τρόπο. Αφοφ ζδωςε τα υπάρχοντά του ςτουσ φτωχοφσ και τα 

κτιματά του ςτο ίδιο μοναςτιρι και αφοφ εξομολογικθκε κι αυτόσ πριν ζρκει ο χρόνοσ ς’ 

ζναν άγιο γζροντα και ζτυχε άφεςθσ (αμαρτιϊν), κοιμικθκε με ειρινθ και τάφθκε και 

αυτόσ ςτο ίδιο μοναςτιρι του Αγίου Γεωργίου. Και ιταν τόςο νζοι, όμορφοι και ανδρείοι, 

που, και οι ξζνοι, και αυτοί που δεν είχαν μαηί τουσ καμία ςυγγζνεια, τουσ κρινθςαν πολφ, 

βλζποντασ ξαφνικά να μαραίνονται και να κόβονται τζτοια λουλοφδια. 

Στθ ςυνζχεια κρατϊντασ τον τρίτο και πνευματικό του γιο, τον Νικιτα, και 

ςθκϊνοντάσ τον πάνω ςτο κρεβάτι, τον φίλθςε και ζκλαψαν και οι δφο, και ο γζροντασ και 

το παιδί. Και ςθκϊνοντάσ τον με τα ίδια του τα χζρια ςτο φψοσ του ουρανοφ είπε: 

«Δζςποτα Κφριε ςτα χζρια ςου παραδίδω το παιδί αυτό, το οποίο ηϊντασ αγάπθςα πολφ 

και πεκαίνοντασ πονάω γι’ αυτό. Σε παρακαλϊ, Δζςποτα, κάνε μου τθ χάρθ το παιδί αυτό, 

να παραμείνει ς’ αυτόν τον κόςμο και να ηιςει περιςςότερο από όλα τα αδζλφια και τουσ 

γονείσ του, τθρϊντασ τισ εντολζσ και τα παραγγζλματά Σου, τελϊντασ τισ λειτουργίεσ και 

μνθμονεφοντασ όλουσ εμάσ που κα κοιμθκοφμε ενωρίτερα. Και δϊςε ς’ αυτό, Κφριε, τθ 

χάρθ τθσ ελεθμοςφνθσ, που πιρα και εγϊ, Δζςποτα, από Σζνα. Δϊςε του ςοφία και 

φρόνθςθ για να φοβάται πρϊτα απ’ όλα το όνομά Σου και να τθρεί τισ εντολζσ Σου και 

δϊςε ςτο ςτόμα του τθν ευγλωττία, για να αφθγθκεί όλα όςα κάναμε προσ ανάμνθςθ των 

μελλοντικϊν γενεϊν.199 Αξίωςζ τον να λάβει το άγιο και αποςτολικό ςχιμα και να μθ με 

αποχωριςτεί, Κφριζ μου, αλλά να είναι κοντά μου ςτον τόπο που μου υπζδειξεσ να 

κατοικιςω». Τόςο πολφ τον αγαποφςε όπωσ κάποτε ο Λακϊβ τον Λωςιφ 200, ϊςτε να μθν 

κατεβαίνει από τθν αγκαλιά του όταν ιταν ςτο ςπίτι του και, όπου και αν πιγαινε, τον 

κρατοφςε μπροςτά του ςτο άλογο. 

Ζπειτα, τελειϊνοντασ τθν προςευχι του ςτον Κεό, άρχιςε να παρακαλεί τθν 

Ραναγία Κεοτόκο: «Δζςποινα, Κεοτόκε, αφινω ςτθν προςταςία ςου αυτό το  παιδί. 

Ρροςτάτεψζ το από κάκε εχκρικι δφναμθ και από κάκε πειραςμό και κίνδυνο». 

                                              
199 Ρρβλ. Εφες. 6,19 «καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοκῇ λόγοσ ἐν ἀνοίξει τοῦ ςτόματόσ μου, ἐν παρρθςίᾳ γνωρίςαι 
τὸ μυςτιριον τοῦ εὐαγγελίου». 
200 Ρρβλ. Γεν. 37,3 «Ἰακὼβ δέ ἠγάπα τὸν Λ̓ωςὴφ παρὰ πάντασ τοὺσ υἱοὺσ αὐτοῦ». 
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Ραρεκάλει δὲ καὶ τὸν ἅγιον Κεόδωρον τὸν μάρτυρα λζγων· «Ἅγιζ μου Κεόδωρε, ὑπζρμαχοσ 
γενοῦ τοῦ παιδίου τοφτου, ὅτι εἰσ τὴν ἀειςζβαςτον μνιμθν ςου ἐγεννικθ καὶ διὰ τοῦτο καὶ 

εἰσ τὸν ἅγιόν ςου ναὸν αὐτὸ ἐφωτίςαμεν διὰ τὸν ςὸν πόκον, ἔνκα καὶ εἰσ τὰσ ἀγκάλασ μου 
αὐτὸ ἐδεξάμθν ἐκ τοῦ ἁγίου ςου ναοῦ, καὶ πάλιν εἰσ τὰσ ἀγκάλασ ςου αὐτὸ παρατίκθμι 
ἅμα τοῦ κεοῦ καὶ τῆσ παναγίασ κεοτόκου.» 

 Εἰςινεγκαν δὲ καὶ τὰσ δφο κυγατζρασ αὐτοῦ, ὄνομα τῇ πρϊτῃ Ἑλζνθ καὶ ὄνομα τῇ 
δευτζρᾳ Εὐφθμοῦ. Ρρῶται δὲ αὗται ὑπῆρχον. Λζγουςι δὲ πρὸσ τὸν γζροντα· «Εὐλόγθςον 
καὶ ἡμῖν, πάτερ.» Εἶπεν δὲ καὶ πρὸσ αὐτάσ· «Εὐλογθμζναι ὑμεῖσ τῷ κυρίῳ, ἔςεςκε γὰρ 
παρκενεφουςαι, μζνουςαι ἀμίανται καὶ ἀςκανδάλιςται ςυνόμιλαι τῆσ ἁγίασ κεοτόκου. Καὶ 

ὑμεῖσ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ ἀγωνιςάμεναι κλθρονομιςθτε τὴν βαςιλείαν τῶν οὐρανῶν.» Ὅ καὶ 
γζγονεν· ἀποταξάμεναι γὰρ ἐν τῷ μοναςτθρίῳ τῆσ παναγίασ κεοτόκου τὸ ἐπιλεγόμενον ἐν 
τῇ Ρζμπτου πόρτᾳ, ἀγωνιςάμεναι βίον ςεμνὸν, νθςτείαισ τε καὶ ἀγρυπνίαισ καὶ πάςῃ 

ἀςκιςει κεκοςμθμζναι, δωδεκαετῆ χρόνον ἐν ἑνὶ καιρῷ ἐκοιμικθςαν αἱ δφο. Ἀρχὴ ἀγακῆσ 
ὁδοῦ γενόμεναι ταῖσ ἐκεῖςε παρκζνοισ κατθξιϊκθςαν τῷ ἐπουρανίῳ νυμφῶνι.  

Ὁμοίωσ δὲ κακ᾿ ἕνα ἕκαςτον τοὺσ λοιποὺσ ἔγγονασ εὐλόγθςεν, κακ᾿ ὃ ἂν ὁ κεὸσ 

ἐχοριγθςεν ἐν τῷ ςτόματι αὐτοῦ. Καὶ ἐπευξάμενοσ τιν τε ςφμβιον αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν καὶ 
τὰσ κυγατζρασ αὐτοῦ, τοῦτον δὲ αὐτοὺσ εὐλογοῦντα, ἔλαμψεν ἄφνω τὸ πρόςωπον αὐτοῦ 
ὡσ ὁ ἥλιοσ καὶ ἤρξατο ὑπομειδιᾶν καὶ ψάλλειν· Ἔλεον καὶ κρίςιν ἄςομαί ςοι κφριε, καὶ τὰ 

ἑξῆσ. Καὶ πλθρϊςαντοσ αὐτοῦ τὸν ψαλμόν ἐγζνετο ἐν τῷ οἴκῳ εὐωδία πολλὴ, ὥςτε νομίηειν 
ἡμᾶσ πλιρθ ἀλειπτῶν καὶ ἀρωμάτων πλθρωκῆναι τὸν οἶκον. Καὶ εἶκ᾿ οὕτωσ ἤρξατο τὸ 
ἅγιον ςφμβολον. Τελειϊςασ δὲ καὶ τοῦτο ἤρξατο τὸ Ράτερ ἡμῶν, καὶ ὅτε ἤρξατο τὸν λόγον 

τοῦτον· Γενθκιτω τὸ κζλθμά ςου, παρζδωκε τὸ πνεῦμα τῷ κυρίῳ.  
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Ραρακάλεςε επίςθσ και τον άγιο Κεόδωρο τον μάρτυρα, λζγοντασ: «Άγιζ μου Κεόδωρε, 

γίνε προςτάτθσ του παιδιοφ αυτοφ, γιατί ςτθν πανςεβάςμια γιορτι ςου γεννικθκε και για 

τον λόγο αυτό και ςτον άγιό ςου ναό το βαφτίςαμε για τθν αγάπθ ςου. Εκεί ςτον άγιο ναό 

ςου τον αναδζχκθκα ςτθν αγκαλιά μου και πάλι ςτθν αγκαλιά ςου τον αφινω κακϊσ και 

ςτον Κεό και τθν Ραναγία Κεοτόκο». 

Του ζφεραν επίςθσ και τισ δφο πρϊτεσ κόρεσ του Λωάννθ. Το όνομα τθσ πρϊτθσ ιταν 

Ελζνθ και τθσ δεφτερθσ Ευφθμία. Κι αυτζσ λζνε ςτον γζροντα: «Ευλόγθςε και μασ, πατζρα». 

Κι εκείνοσ τουσ είπε: «Ευλογθμζνεσ να είςτε κι εςείσ από τον Κφριο. Να παραμείνετε αγνζσ, 

αμόλυντεσ και αςκανδάλιςτεσ, όπωσ θ Αγία Κεοτόκοσ. Και αφοφ αγωνιςτείτε για λίγο, να 

κλθρονομιςετε τθ βαςιλεία των ουρανϊν». Ρράγμα που ζγινε, γιατί αποςφρκθκαν ςτο 

μοναςτιρι τθσ Ραναγίασ Κεοτόκου, που λζγεται «ςτθν πόρτα του Ρζμπτου»201, 

αγωνίςτθκαν ηϊντασ ςεμνά με νθςτείεσ και αγρυπνίεσ και κοςμθμζνεσ με κάκε άςκθςθ, 

μετά από δϊδεκα χρόνια κοιμικθκαν και οι δφο τθν ίδια χρονιά. Δείχνοντασ τθν αρχι του 

αγακοφ δρόμου ςτισ εκεί μοναχζσ, αξιϊκθκαν τον επουράνιο νυμφϊνα202. 

Κατά τον ίδιο τρόπο ευλόγθςε κακζναν από τουσ υπόλοιπουσ εγγονοφσ του, 

λζγοντασ αυτό που ο Κεόσ του ζβαλε ςτο ςτόμα να πει. Και ευχόμενοσ ςτθ γυναίκα του, τον 

γιο και τισ κόρεσ του, τθ ςτιγμι που τουσ ευλογοφςε, ξαφνικά ζλαμψε το πρόςωπό του ςαν 

τον ιλιο203 και άρχιςε να χαμογελά και να ψζλνει: «Το ζλεοσ και τθν κρίςθ ςου τραγουδϊ, 

Κφριε»204 και τα επακόλουκα. Και όταν ολοκλιρωςε τον ψαλμό, το ςπίτι ευωδίαςε τόςο 

πολφ, ϊςτε να νομίηουμε ότι γζμιςε από μφρα και αρϊματα. Μετά άρχιςε να λζει το 

Σφμβολο τθσ Ρίςτεωσ (το «Ριςτεφω»). Πταν το τελείωςε, άρχιςε το «Ράτερ θμϊν»205 και, 

όταν ζφταςε ςτισ λζξεισ «γενθκιτω το κζλθμά ςου»,206 παρζδωςε το πνεφμα του ςτον 

Κφριο.  

 

 

 

                                              
201 Το μοναςτιρι που ιταν αφιερωμζνο ςτθν Υπεραγία Κεοτόκο ονομάςτθκε ζτςι επειδι βριςκόταν ςτθν 
πζμπτθ ςτρατιωτικι πφλθ του Κεοδοςιανοφ τείχουσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ γνωςτι και ωσ «Ρφλθ του 
Ρζμπτου», κοντά ςτον ποταμό Λφκο Βλ. Janin (19642) 406. 
202 Θ φιλομοναςτικι τάςθ των περιςςότερων εγγονϊν του Φιλαρζτου ζχει ερμθνευκεί από κάποιουσ 
βυηαντινολόγουσ ωσ ιςχυρι ζνδειξθ τθσ εικονόφιλθσ ιδεολογίασ τθσ οικογζνειασ. Βλ. Auzépy (1993) 121-123. 
203 Βλ. Ματκ. 17,2 «καὶ ἔλαμψε τὸ πρόςωπον αὐτοῦ ὡσ ὁ ἥλιοσ». 
204 Βλ. Ψαλ. 100,1 «Ἔλεοσ καὶ κρίςιν ᾄςομαί ςοι, Κφριε». 
205 Βλ. Ματκ. 6,9 «Ράτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖσ οὐρανοῖσ». 
206 Βλ. Ματκ. 6,10 «γενθκιτω τὸ κζλθμά ςου». 
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(τίχοι 803-832) 
 

Ἤκουςε δὲ ὁ βαςιλεὺσ καὶ ἡ τοφτου μιτθρ βαςίλιςςα καὶ ἡ αὐτοῦ ἐγγόνθ αὐγοφςτα 
ὅτι ἀνεπαφςατο ὁ τοφτων πάπποσ. Καὶ παραγενόμενοι ἅμα τῆσ ςυγκλιτου πάςθσ, 
ἐκρινθςαν αὐτὸν κρῆνον μζγαν καὶ κθδεφςαντεσ τὸ τίμιον αὐτοῦ λείψανον μετὰ πολλῆσ 

δορυφορίασ, διαδόντεσ καὶ χριματα πάνυ πολλὰ τοῖσ δεομζνοισ.  
Ἔτι δὲ αὐτοῦ ἀπερχομζνου ἐν τῷ μνθμείῳ, ἠκολοφκει αὐτῷ πᾶν τὸ πλῆκοσ τῶν 

πενιτων κλαίοντεσ μετὰ βρυγμοῦ μεγάλου. Ἐγκωμιάηοντεσ τῷ κεῷ μετὰ κραυγῆσ ἔλεγον· 
«Οἴμοι, κφριε, διὰ τί ὑςτζρθςασ τὸν τροφζα ὃν δζδωκασ ἡμῖν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ; τίσ ἐςτι τοῦ 

λοιποῦ ἐμπλῆςαι τὰσ ἡμῶν γαςτζρασ κακάπερ οὗτοσ; τίσ ἐνδφςει τὰ γυμνὰ ςϊματα ἡμῶν; 
τίσ τοῖσ χρεωφειλζταισ ἡμῶν ἀντὶ ἡμῖν ἀποδϊςει τὰ χρζθ ἡμῶν; Ὅτι τοῦτο ἐποίθςασ, 
κρεῖττον ἦν ἵνα ἡμᾶσ πάντασ ἐκανάτωςασ ἢ τοῦτον τὸν ἄνδρα ὑςτζρθςασ ἡμῖν.» 

Ἔτι αὐτῶν κρθνοφντων, εἷσ τισ τῶν πενιτων ὄνομα Καῦκοσ ἔχων πνεῦμα ἀκάκαρτον 
ἀπὸ γεννιςεωσ αὐτοῦ - καὶ πολλάκισ καὶ εἰσ πῦρ αὐτὸν ἔβαλε καὶ εἰσ ποταμόν, πολλάκισ δὲ 
καὶ ἀπεδιμει ἐξ αὐτοῦ ἐπὶ ἡμζρασ ἱκανάσ, ἐςφχναηε δὲ καὶ τῷ ἁγίῳ γζροντι, ἔτι αὐτοῦ 

ηῶντοσ, καὶ πολλὰσ ἀρετὰσ παρ᾿ αὐτοῦ ἐκομίςατο, ἠγάπα γὰρ αὐτὸν πάνυ -, 
ἀκολουκοῦντοσ δὲ αὐτοῦ ἐν τῷ ἐξοδίῳ δαιμονιηομζνου, τῶν ςυγγενῶν αὐτοῦ 
παρακρατοφντων αὐτὸν διὰ τὸ λαβεῖν αὐτὸν ῥόγαν, κλαίων ἅμα καὶ ὑλάττων, ἀναπθδιςασ 

ἄφνω κατζςχε τὴν κλίνθν καὶ ἅμα τοῦ κρατῆςαι αὐτιν παραχρῆμα ἐξῆλκε τὸ ἀκάκαρτον 
πνεῦμα ἐξ αὐτοῦ καὶ γζγονεν ὑγιὴσ τῇ τοῦ κεοῦ χάριτι. Καὶ κρατιςασ τὸν πόδα τῆσ κλίνθσ 
ἐβάςταηε τὸν αὐτὸν γζροντα ἕωσ τοῦ μνθμείου.  
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Θαφμα ςτθν εξόδιο πομπι του Φιλαρζτου κακϊσ ζνασ  δαιμονιςμζνοσ απαλλάςςεται από 

το ακάκαρτο πνεφμα  

 

Πταν ο βαςιλιάσ και θ μθτζρα του θ βαςίλιςςα και θ εγγονι του θ αυγοφςτα 

άκουςαν ότι ο παπποφσ τουσ αναπαφκθκε, κατζφκαςαν με όλθ τθ Σφγκλθτο207, τον 

κρινθςαν πολφ και κιδεψαν το τίμιο ςϊμα του με μεγάλεσ τιμζσ και μοιράηοντασ πολλά 

χριματα ςτουσ φτωχοφσ. 

Κι ενϊ τον πιγαιναν ςτο μνθμείο, τον ακολουκοφςε όλο το πλικοσ των φτωχϊν, 

κλαίγοντασ με αναςτεναγμοφσ. Και εγκωμιάηοντασ τον Κεό με κραυγζσ ζλεγαν: «Αλίμονο, 

Κφριε, γιατί μασ ςτζρθςεσ τον άνκρωπο που πριν από λίγο χρόνο ζςτειλεσ να μασ τρζφει; 

Ροιοσ από εδϊ και πζρα κα γεμίηει τισ κοιλιζσ μασ, όπωσ αυτόσ; Ροιοσ κα ντφνει τα γυμνά 

μασ ςϊματα; Ροιοσ κα πλθρϊνει τα χρζθ μασ ςτουσ δανειςτζσ; Γιατί μασ το ζκανεσ αυτό; 

Καλφτερο να μασ ςκότωνεσ όλουσ παρά που μασ ςτζρθςεσ αυτόν τον άντρα».  

Ενϊ ακόμθ αυτοί τον κρθνοφςαν, ιταν ζνασ από τουσ φτωχοφσ με το όνομα 

Καφκοσ,208 ο οποίοσ είχε από τθ γζννθςι του ακάκαρτο (δαιμονικό) πνεφμα, που πολλζσ 

φορζσ τον είχε ρίξει ςτθ φωτιά και ςτο ποτάμι,209 ενϊ άλλεσ φορζσ πάλι ζβγαινε από μζςα 

του για πολλζσ μζρεσ. Αυτόσ, όταν ακόμα ηοφςε ο άγιοσ γζροντασ, πιγαινε ςυχνά κοντά του 

και ζπαιρνε από αυτόν πολλζσ δωρεζσ, γιατί τον αγαποφςε πολφ. Ενϊ, λοιπόν, 

ακολουκοφςε κι αυτόσ τθν εξόδιο τελετι δαιμονιηόμενοσ, και οι ςυγγενείσ του τον 

βαςτοφςαν, για να πάρει κάποια ευεργεςία, κλαίγοντασ και ουρλιάηοντασ ταυτόχρονα, 

πιδθςε ξαφνικά, άρπαξε το νεκροκρζβατο, και άμα το ακοφμπθςε, αμζςωσ βγικε από 

μζςα του το ακάκαρτο πνεφμα, ζγινε υγιισ με τθ χάρθ του Κεοφ και κρατϊντασ το πόδι του 

κρεβατιοφ, βάςταηε τον γζροντα μζχρι τθν περιοχι του μνθμείου.  

                                              
207 Ο κεςμόσ τθσ Συγκλιτου κακιερϊκθκε από τον Μ. Κωνςταντίνο για να ενςωματϊςει με διευρυμζνεσ 
αρμοδιότθτεσ (δικαςτικζσ κ.ά.) τα ανϊτερα ςτρϊματα του διοικθτικοφ μθχανιςμοφ του βυηαντινοφ κράτουσ ς’ 
ζναν πόλο εξουςίασ, ο ρόλοσ του οποίου υπιρξε ςθμαντικόσ, ειδικά ςε περιόδουσ πολιτικισ αςτάκειασ. Επί 
Λουςτινιανοφ, οι εξουςίεσ και οι αρμοδιότθτζσ τθσ περιορίςτθκαν. Στθ μεςοβυηαντινι περίοδο καταργικθκε 
το δικαίωμα των ςυγκλθτικϊν να ορίηονται αντιβαςιλείσ κακϊσ αυτό παραχωρικθκε ςτον πατριάρχθ και ο 
κεςμόσ νοκεφτθκε και υποβακμίςτθκε όταν οι αυτοκράτορεσ άρχιςαν να αναγορεφουν ςε ςυγκλθτικοφσ 
φιλικά ι ςυγγενικά τουσ πρόςωπα. Θ Σφγκλθτοσ που τυπικά παρζμεινε μζχρι τα τζλθ τθσ αυτοκρατορίασ 
ζπαψε να λειτουργεί ουςιαςτικά μετά τον 11ο αιϊνα. Βλ. Χριςτοφιλοποφλου (1949) 11-33. 
208 Καφκοσ και καφχοσ, πικανϊσ από το αρχ. ελλ. ρ. καυχῶμαι (= ο εραςτισ, ο αγαπθτικόσ). Θ λ. ςτθ δθμϊδθ 
βυηαντινι γλϊςςα ςιμαινε και τθν κοφπα του κραςιοφ μαηί με το περιεχόμενό τθσ Βλ. το ςκόλιο (= ςκωπτικό 
άςμα) που αναφϊνθςαν οι διμοι ςτον Λππόδρομο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ για να διακωμωδιςουν τον 
μζκυςο αυτοκράτορα Νικθφόρο Φωκά : «Ράλιν τὸν καῦκον ἔπιεσ, πάλιν τὸν νοῦν ἀπϊλεςασ». Du Cange 
(1688) 624. Ο Constantelos (1993) 101 εικάηει ότι πιρε το όνομα αυτό από τον Καφκωνα, γιο του Λυκάονοσ 
και εγγονό του ποταμοφ τθσ Ιλιδοσ Κελαινοφ, που κεωρείται ο μυκικόσ ιδρυτισ τθσ Ρελοποννθςιακισ πόλθσ 
Λζπανον (μεταξφ Μεςςθνίασ και Ιλιδοσ). Βλ. Σταματάκοσ (1972) 1180. 
209 Ρρβλ. Μαρκ. 9,22 «καὶ πολλάκισ αὐτὸν καὶ εἰσ πῦρ ἔβαλε καὶ εἰσ ὕδατα». 
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Καὶ κεαςάμενοι πάντεσ τὸ γεγονόσ ἐδόξαςαν τὸν κεόν. Φκαςάντων δὲ ἐν τῷ τάφῳ 
ψαλμῳδίαισ τε καὶ ὕμνοισ τιμιςαντεσ, κατζκεντο τὸ ἅγιον αὐτοῦ ςῶμα ἐν τῷ λάρνακι.  

 
(τίχοι 833-891) 

 

Ὁ δὲ τοφτου ἔγγων καὶ πνευματικὸσ υἱὸσ Νικιτασ ὁ λαβὼν τὰσ πολλὰσ εὐλογίασ 
παρὰ τοῦ πάππου αὐτοῦ, μικρὸσ τῇ ἡλικίᾳ ὑπάρχων ὡσ ἐτῶν ἑπτά, εἰσ τὴν τρίτθν ἡμζραν 
κακεφδων ἐπὶ τῆσ κλίνθσ αὐτοῦ ἐγζνετο ἐν ἐκςτάςει καὶ ἡρπάγθ εἰσ τὸν ἐκεῖκεν κόςμον καὶ 
εἶδε τάσ τε κολάςεισ καὶ τὸν ποταμὸν τὸν πφρινον βακὺν πάνυ κοχλάηοντα, ὥςτε μὴ 

ὑπομζνειν τὸν βρυγμὸν αὐτοῦ ἀνκρωπίνθ φφςισ, καὶ πζρακεν τοῦ ποταμοῦ παράδειςον 
τερπνὸν καὶ δζνδρα παντοδοπὰ καὶ ὡραῖα παμμεγζκθ πολλά, οἷά ποτε φφςισ ἀνκρϊπου 
οὐκ οἶδεν κατὰ τὸ γεγραμμζνον· Ἅ ὀφκαλμὸσ οὐκ εἶδεν καὶ οὖσ οὐκ ἤκουςεν καὶ ἐπὶ 

καρδίαν ἀνκρϊπου οὐκ ἀνζβθ, ἃ ἡτοίμαςεν ὁ κεὸσ τοῖσ ἀγαπῶςιν αὐτόν. Εἶδεν δὲ ὡσ φφςισ 
ἀνκρϊπου ἰδεῖν ἠδφνατο, εἶδεν γὰρ ῥόασ ἐγκάρπουσ καὶ μεγάλουσ, καὶ ὁ καρπὸσ αὐτῶν 
πολὺσ καὶ μζγασ, ὅμοια ςκυφιδίων χωροφντων οἴνου διακοςίασ λίτρασ, ὁμοίωσ δὲ καὶ 

ἀμπζλουσ ἀναδενδράδασ πάνυ εὐκοςμίουσ ἔχοντασ τοὺσ βότρυασ αὐτῶν παμμεγζκεισ ὡσ 
ἡλικία ἀνδρὸσ μεγάλου, ὁμοίωσ δὲ καὶ φοίνικασ παμμεγζκεισ καὶ καρφασ, καὶ ὁ καρπὸσ τῶν 
καρφων ὅμοιοσ πίκου, ἀνὰ μζτρων δϊδεκα χωροφντων, καὶ πᾶν εἶδοσ καρποῦ ὡρίμου ἐκεῖ 

ἐκεάςατο.  
Καὶ ἵςταντο ἄνδρεσ καὶ γυναῖκεσ καὶ παιδία, πάντεσ λευχειμονοῦντεσ, καὶ ἤςκιον ἐκ 

τοῦ καρποῦ καὶ εὐφραίνοντο. Ἐκεάςατο δὲ καὶ τὸν πάππον αὐτοῦ ἐν μζςῳ τῶν φυτῶν καὶ 

κακεηόμενον ἐπὶ κρόνου χρυςοῦ πεποικιλμζνου διὰ λίκου τιμίου καὶ ςμαράγδου, 
ἐνδεδυμζνον καὶ αὐτὸν ςτολὴν λευκιν, καὶ νιπια πολλὰ νεόφωτα ἑςτῶτα κφκλῳ αὐτοῦ 
κρατοῦντεσ λαμπάδασ.  
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Και βλζποντασ όλοι το γεγονόσ, δόξαςαν τον Κεό. Πταν ζφταςαν ςτον τάφο και τον τίμθςαν 

με ψαλμοφσ και φμνουσ210, τοποκζτθςαν το άγιο ςϊμα του ςτο πζτρινο μνθμείο.  

 

Ο Νικιτασ ονειρεφεται τον παπποφ του ςτον Παράδειςο ςαν τον Αβραάμ.  

 

Ο εγγονόσ και πνευματικόσ του γιοσ Νικιτασ, που πιρε πολλζσ ευλογίεσ από τον 

παπποφ του και, ενϊ ιταν μικρόσ, μόλισ επτά ετϊν, τθν τρίτθ μζρα μετά από τθν κθδεία και 

ενϊ κοιμόταν ςτο κρεβάτι του, βρζκθκε ςε ζκςταςθ και μεταφζρκθκε ςτον άλλο κόςμο211. 

Είδε τισ τιμωρίεσ, τον πφρινο ποταμό που ιταν πολφ βακφσ και κόχλαηε, ϊςτε να μθ μπορεί 

να αντζξει τον κόρυβό του θ ανκρϊπινθ φφςθ και πζρα από τον ποταμό, ζναν ευχάριςτο 

παράδειςο με κάκε είδουσ, ωραία, τεράςτια και πολλά δζντρα, τζτοια που ποτζ δεν 

γνϊριςε θ ανκρϊπινθ φφςθ, με βάςθ αυτό που ζχει γραφτεί: «Εκείνα που μάτι δεν είδε και 

αφτί δεν άκουςε και ανκρϊπινθ καρδιά δεν αιςκάνκθκε, εκείνα που ετοίμαςε ο Κεόσ γι’ 

αυτοφσ που Τον αγαποφν.»212 Είδε επίςθσ, όςο θ ανκρϊπινθ φφςθ μποροφςε να δει, ροδιζσ 

γεμάτεσ καρποφσ και μεγάλεσ, που τα ρόδια τουσ ιταν πολλά και μεγάλα, όμοια με 

βαρζλια που χωράνε διακόςιεσ λίτρεσ213 κραςί, το ίδιο και αμπζλια αναρριχϊμενα πολφ 

όμορφα που είχαν τα ςταφφλια τουσ μεγάλα ςε μζγεκοσ όςο ζνασ ϊριμοσ άντρασ και 

επίςθσ τεράςτιουσ φοίνικεσ και καρυδιζσ, που τα καρφδια τουσ ζμοιαηαν με πικάρια, που 

το κακζνα χωροφςε δϊδεκα μζτρα.214 Και κάκε είδοσ ϊριμου καρποφ το είδε εκεί.  

Και ςτζκονταν εκεί άντρεσ, γυναίκεσ και παιδιά, όλοι τουσ ντυμζνοι ςτα λευκά και 

ζτρωγαν από τουσ καρποφσ και ευφραίνονταν. Και είδε και τον παπποφ του ανάμεςα ςτα 

δζντρα, να κάκεται πάνω ςε ζναν χρυςό κρόνο, διακοςμθμζνο με πολφτιμεσ πζτρεσ και 

ςμαράγδια, ντυμζνο και αυτόν με λευκι ςτολι. Γφρω του ςτζκονταν ςε κφκλο πολλά 

νεοφϊτιςτα νιπια, κρατϊντασ λαμπάδεσ.215  

                                              
210  Ρρβλ. Εφες. 5,19 («λαλοῦντεσ ἑαυτοῖσ ψαλμοῖσ καὶ ὕμνοισ καὶ ᾠδαῖσ πνευματικαῖσ, ᾄδοντεσ καὶ 
ψάλλοντεσ ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ»). 
211 Ρρβλ. Βϋ Κορ. 12,2  «ἁρπαγζντα τὸν τοιοῦτον ἕωσ τρίτου οὐρανοῦ» και Βϋ Κορ. 12,4 «ὅτι ἡρπάγθ εἰσ τὸν 
παράδειςον καὶ ἤκουςεν ἄρρθτα ῥιματα». 
212 Βλ. Αϋ Κορ. 2,9 «ἃ ὀφκαλμὸσ οὐκ εἶδε καὶ οὖσ οὐκ ἤκουςε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνκρϊπου οὐκ ἀνζβθ, ἃ 
ἡτοίμαςεν ὁ Κεὸσ τοῖσ ἀγαπῶςιν αὐτόν». 
213 Θ λογαρικι λίτρα ι απλϊσ λίτρα ιταν βυηαντινι μονάδα μζτρθςθσ βάρουσ. Ανάλογα με το είδοσ που 
ηυγιηόταν μία λίτρα ιταν ίςθ από 319 ζωσ 342 γραμμάρια. Βλ. Schilbach (1991) 1238. 
214 Το μζτρον ιταν βυηαντινι μονάδα μζτρθςθσ όγκου κυρίωσ για υγρά τρόφιμα π.χ. λάδι, κραςί ι νερό. Από 
τον 9ο αιϊνα κ.εξϋ. και ειδικά για το κραςί ζνα μζτρον ιταν ίςο με 30 λίτρεσ ι 10,25 ςθμερι νά λίτρα. Βλ. 
Schilbach (1991) 1359. Άρα τα πικάρια αυτά είχαν χωρθτικότθτα 123 ςθμερινϊν λίτρων το κακζνα.  
215 Ο Rydén (2002) 115 παρατθρεί ότι ανάλογθ ςκθνι περιγράφεται και ςτον Βίο του αγίου Ανδρζα του διά 
Χριςτόν Σαλοφ, όπου κατά μίμθςθ τθσ ΡΔ (Ψαλ. 127,3) νεοφϊτιςτα νιπια κρατϊντασ λαμπάδεσ ςτζκονται 
«κφκλῳ τῆσ τραπζηθσ … ὡσ νεόφυτα ἐλαιῶν ἐν ἀμπελῶνι». 
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Καὶ ἓνα νιπιον νεόφωτον, ἀδελφὴ τοῦ τεκεαμζνου τὸ ὄναρ, ὃ πρὸ μικροῦ χρόνου 
ἐκοιμικθ, ἐκακζηετο ἐν τοῖσ κόλποισ του γζροντοσ, κρατῶν καὶ αὐτὸ λαμπάδα. Ραρίςτατο 

δὲ αὐτῷ καὶ ἕτερον τάγμα μζγα τῶν πενιτων λευχειμονοφντων. Ἕκαςτοσ ἀγακὰ πολλὰ 
ἀπιλαυον καὶ ὠκοῦντεσ ἀλλιλουσ ἠγωνιῶντο τίσ πρῶτοσ πλθςιάςει τὸν κρόνον τοῦ 
ἐλειμονοσ. Εἶδεν δὲ καὶ ἄνδρα ἑςτῶτα λαμπρὸν τῇ ἰδζᾳ, ὅλωσ γὰρ ὡσ πῦρ ὑπῆρχεν, 

κατζχων ῥάβδον χρυςῆν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. Ἠρϊτθςε δὲ τὸ παιδίον τὸ τεκεαμζνον τὸ ὄναρ· 
«Κφριε, τίσ ἐςτιν ὁ γζρων ἐκεῖνοσ ὁ κακεηόμενοσ ἐν τῷ κρόνῳ τῷ χρυςῷ; ἤκελον κἀγὼ 
ἀπελκεῖν ἐκεῖ.» Ἀποκρικεὶσ δὲ εἶπεν· «Ὁ Ἀβραάμ ἐςτιν.» Εἶπεν δὲ τὸ παιδίον· «Οὐχί, κφριε, 
ἀλλ᾿ ὁ πάπποσ μοφ ἐςτιν.» Ἀποκρικεὶσ δὲ ὁ νεανίςκοσ εἶπεν· «Ὁ πάπποσ ςοφ ἐςτιν, ἀλλὰ 

Ἀβραὰμ γζγονεν ἀρτίωσ.» 
 Ἤρξατο δὲ ὁ πρζςβυσ κράηειν τὸ παιδίον· «Τζκνον μου, ἐλκὲ καὶ ςὺ ἐνταῦκα καὶ 

ἀπόλαυε τῶν ἀγακῶν τοφτων.» Ἀποκρικεὶσ δὲ τὸ παιδίον εἶπεν· «Ράτερ, οὐ δφναμαι, ὅτι 

ςτενι ἐςτιν ἡ γζφυρα ὡσ τρίχα ὑπάρχουςα καὶ ποταμὸσ βακὺσ καὶ πφρινοσ. Ὁρῶ δὲ καὶ ἐν 
αὐτῷ πλῆκοσ γυμνῶν ἀνκρϊπων κολαηομζνων βρφχοντασ τοὺσ ὀδόντασ καὶ πτοοῦμαι μὴ 
ἐμπζςω κἀγὼ καὶ κολάηομαι ςὺν αὐτοῖσ.» Ἔφθ δὲ πρὸσ τὸ παιδίον· «Ἐλκὲ μόνον, μὴ πτοοῦ, 

ἡμεῖσ γὰρ πάντεσ αὐτοῦ ἐπεράςαμεν· δοκίμαςον μόνον κἀγϊ ςοι βοθκῶ.» Καὶ ἐκτείνασ ὁ 
γζρων τὴν χεῖρα, προςεκαλεῖτο τὸ παιδίον, ὁ δὲ ἀποτολμιςασ εἰςῆλκεν ἐπάνω τῆσ τριχὸσ 
καὶ ἤρξατο τοῦ περνᾶν. Σκελιηόμενοσ καὶ πτοοφμενοσ, τοῦ γζροντοσ αὐτὸν 

προςβοθκοῦντοσ, ἐπζραςεν ἐκεῖκεν.  
Καὶ ἅμα τοῦ περάςαι αὐτόν ἐγζνετο ἔξυπνοσ· ἐςάλευςεν γὰρ αὐτὸν ἡ μιτθρ αὐτοῦ, 

ἀκοφςαςα τὰσ φωνὰσ αὐτοῦ φανερῶσ καὶ τοὺσ ςτεναγμοὺσ διὰ τὸν φόβον τοῦ πυρόσ. Εἶπεν 

δὲ πρὸσ αὐτόν· «Τί ςοί ἐςτι, τζκνον μου, ἵνα τί κλαίεισ καὶ ςτενάηεισ;» Ὁ δὲ ἀφθγιςατο τὴν 
ὀπταςίαν καὶ λζγων· «Ἵνα τί με ἐξφπνιςασ; ἤκελον γὰρ ςυνεῖναι μετὰ τοῦ τατά μου καὶ 
πάππου μου· οὐ δφναμαι γὰρ ὑπομεῖναι τὸ γλυκὺ φῶσ καὶ τὰσ μαρμαρυγὰσ ἃσ ἑϊρακα 
ἐκεῖ, λογιηόμενοσ ὅτι ὧδε ἐν τῇ ςκοτίᾳ διάγομεν.»  
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Και ζνα νεοφϊτιςτο νιπιο, δθλαδι θ αδελφι αυτοφ που είδε το όνειρο, και θ οποία 

κοιμικθκε πριν λίγο καιρό, κακόταν ςτθν αγκαλιά του γζροντα, κρατϊντασ και αυτι 

λαμπάδα.216 Και δίπλα του ςτεκόταν και μια άλλθ μεγάλθ ομάδα από φτωχοφσ, που 

φοροφςαν λευκά. Ο κακζνασ τουσ απολάμβανε πολλά αγακά και αγωνίηονταν 

ςπρϊχνοντασ ο ζνασ τον άλλον ποιοσ κα πλθςιάςει πρϊτοσ τον κρόνο του ελειμονα. Και 

είδε κι ζναν άντρα να ςτζκεται λαμπρόσ ςτθν όψθ, γιατί ιταν όλοσ ςαν τθν φωτιά και 

κρατοφςε ςτο χζρι του ζνα χρυςό ραβδί. Και το παιδί που ζβλεπε το όνειρο τον ρϊτθςε: 

«Κφριε, ποιοσ είναι αυτόσ ο γζροντασ που κάκεται πάνω ςτον χρυςό κρόνο; Ικελα κι εγϊ 

να πάω εκεί». Και απαντϊντασ του είπε: «Είναι ο Αβραάμ». Και το παιδί του είπε: «Πχι, 

Κφριε, ο παπποφσ μου είναι». Και απαντϊντασ ο νεαρόσ, είπε: «Ο παπποφσ ςου είναι, αλλά 

προςφάτωσ ζγινε Αβραάμ».  

Τότε άρχιςε ο γζροντασ να φωνάηει ςτο παιδί: «Ραιδί μου, ζλα κι εςφ εδϊ να 

απολαφςεισ τα αγακά αυτά». Και απαντϊντασ του το παιδί, του είπε: «Ρατζρα, δεν μπορϊ, 

γιατί θ γζφυρα που υπάρχει είναι ςτενι ςαν τρίχα και ο ποταμόσ βακφσ και πφρινοσ. Και 

βλζπω μζςα ς’ αυτόν πολλοφσ γυμνοφσ ανκρϊπουσ να τιμωροφνται, να τρίηουν τα δόντια 

τουσ, και φοβάμαι μθν πζςω κι εγϊ και τιμωροφμαι μαηί τουσ». Κι εκείνοσ είπε ςτο παιδί: 

«Μονάχα ζλα, μθ φοβάςαι, γιατί όλοι εμείσ περάςαμε από το ςθμείο αυτό. Δοκίμαςε 

μονάχα κι εγϊ ςε βοθκϊ». Και απλϊνοντασ ο γζροντασ το χζρι του, προςκαλοφςε το παιδί· 

κι εκείνο, αφοφ τόλμθςε, ανζβθκε πάνω ςτθν τρίχα και άρχιςε να περνάει με μεγάλουσ 

διαςκελιςμοφσ και φόβο, ενϊ ο γζροντασ τον βοθκοφςε και πζραςε απζναντι. 

Και όταν πζραςε, ξφπνθςε, γιατί τον ςκοφντθςε θ μθτζρα  του, που τον άκουςε να 

φωνάηει δυνατά και να αναςτενάηει από τον φόβο τθσ φωτιάσ, και του είπε: «Τι ςου 

ςυμβαίνει, παιδί μου, γιατί κλαισ κι αναςτενάηεισ»; Εκείνοσ τθσ αφθγικθκε το όνειρο και 

τθσ είπε: «Γιατί με ξφπνθςεσ»; Ικελα να βρεκϊ με τον νονό και παπποφ μου. Γιατί δεν 

μπορϊ να αντζξω το γλυκό φωσ και τα λαμπυρίςματα που είδα εκεί, όταν ςκζφτομαι ότι 

εδϊ ηοφμε μζςα ςτο ςκοτάδι.»217 

 

 

                                              
216 Ππωσ ο Λάηαροσ ςτθν αγκαλιά του Αβραάμ Ρρβλ. Λουκ. 16,23 «ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπὸ μακρόκεν καὶ 
Λάηαρον ἐν τοῖσ κόλποισ αὐτοῦ». 
217 Θ φράςθ επθρεαςμζνθ από τθν ευαγγελικι προτροπι (Λω. 12,35-36) «περιπατεῖτε ἕωσ τὸ φῶσ ἔχετε, ἵνα 
μὴ ςκοτία ὑμᾶσ καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ ςκοτίᾳ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει. ἕωσ τὸ φῶσ ἔχετε, πιςτεύετε 
εἰσ τὸ φῶσ, ἵνα υἱοὶ φωτὸσ γένθςκε». 
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(τίχοι 892-913) 
 

Ταῦτα ἐγὼ κεαςάμενοσ, Νικιτασ ὁ ἔγγονοσ καὶ υἱὸσ πνευματικὸσ τοῦ ἁγίου μου 
πάππου, ἔτθ δζκα διατρίψασ ἐν τῷ οἴκῳ μου, τὰσ ἐντολὰσ τοῦ πάππου μου κατὰ νοῦν ἔχων 
ἐν τῇ καρδίᾳ μου καὶ κατὰ δφναμιν ἐργαηόμενοσ, χρόνων ὢν ὀκτὼ καὶ δζκα γενόμενοσ, 

ἀπζδραςα ἐκ τοῦ οἴκου μου καὶ ἐγενόμθν μοναχόσ. Μετὰ δὲ εἴκοςι χρόνουσ τῆσ ἐμῆσ 
ἀποταγῆσ, ἀκριβῶσ ἐρευνιςασ τὰσ ἀρετὰσ τοῦ πάππου μου καὶ τὴν καλὴν ἀναςτροφὴν 
αὐτοῦ ἃ μὲν αὐτόπτθσ ἐγενόμθν, ἃ δὲ ἤκουςα παρὰ τῶν ἐμῶν γονζων μεκ᾿ ὅρκων 
διθγουμζνων, ἃ δὲ παρὰ τῶν πενιτων πλθροφορθκεὶσ ςυνεγραψάμθν τὸν βίον αὐτοῦ 

ἔτουσ στλϋ ἐν ἐξορίᾳ ὢν ἐν Ρελοποννιςῳ ἐν Καριουπόλει. Γζνοιτο δὲ πάντασ ἡμᾶσ 
καταξιωκῆναι τῶν ἀρετῶν αὐτοῦ καὶ ςυνδοξαςκῆναι αὐτῷ.  

Ἡ δὲ κεοςεβὴσ ςφμβιοσ αὐτοῦ λαβοῦςα χριματα ἱκανὰ ὑπζςτρεψεν εἰσ τὴν ἰδίαν 

πατρίδα. Κἀκεῖςε πάντασ τοὺσ ἁγίουσ ναοὺσ τοὺσ πάλαι πεπτωκότασ ὑπὸ τῶν Ρερςῶν 
ἀνοικοδομιςαςα καὶ ἱερὰ πολφτιμα χαριςαμζνθ αὐτοῖσ, καταςτιςαςα μοναςτιρια καὶ 
πτωχεῖα, ὑπζςτρεψεν πάλιν ἐν Κωνςταντινουπόλει, καὶ καλῶσ τὸν βίον αὐτῆσ τελζςαςα 

ἐκοιμικθ καὶ αὐτὴ ἐν εἰρινῃ, ταφεῖςα μετὰ τοῦ ἀνδρὸσ αὐτῆσ, εἰσ δόξαν τοῦ κυρίου ἡμῶν 
Ἰθςοῦ Χριςτοῦ, ᾧ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτοσ ςὺν τῷ πατρὶ *καὶ τῷ υἱῷ+ καὶ τῷ παναγίῳ καὶ 
ηωοποιῷ πνεφματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν αἰϊνων. Ἀμιν.  
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Βιογραφικό και βιβλιογραφικό ςθμείωμα του ςυγγραφζα – Επίλογοσ 

 

Αυτά αφοφ είδα εγϊ, ο Νικιτασ ο εγγονόσ και βαφτιςιμιόσ του αγίου μου παπποφ, 

ζηθςα δζκα χρόνια ςτο ςπίτι μου, ζχοντασ ςτον νου και τθν καρδιά τισ εντολζσ του παπποφ 

μου, εργαηόμενοσ ςφμφωνα με τισ δυνάμεισ μου. Κι όταν ζγινα δεκαοχτϊ ετϊν, ζφυγα 

κρυφά από το ςπίτι μου κι ζγινα μοναχόσ.218 Είκοςι χρόνια μετά τθ μετάνοιά μου, αφοφ 

εξζταςα με ακρίβεια τισ αρετζσ του παπποφ μου και τθν καλι του ςυναναςτροφι, ςε άλλα 

υπιρξα αυτόπτθσ μάρτυρασ, άλλα τα άκουςα από τουσ γονείσ μου που μου τα διθγικθκαν 

με όρκο, και άλλα τα πλθροφορικθκα από τουσ φτωχοφσ, ςυνζγραψα τον βίο του το ζτοσ 

821/822, κατά τθ διάρκεια τθσ εξορίασ μου ςτθν Καρυοφπολθ τθσ Ρελοποννιςου. Ασ 

αξιωκοφμε όλοι μασ να αποκτιςουμε τισ αρετζσ του και να δοξαςτοφμε μαηί με αυτόν.  

Θ κεοςεβισ γυναίκα του, αφοφ πιρε μαηί τθσ πολλά χριματα, επζςτρεψε ςτθν 

πατρίδα τθσ. Εκεί, αφοφ ζχτιςε τουσ ιεροφσ ναοφσ που παλαιότερα είχαν γκρεμιςτεί από 

τουσ Ρζρςεσ219 και χάριςε ς’ αυτοφσ πολφτιμα ιερά ςκεφθ και ζχτιςε μοναςτιρια και 

πτωχοκομεία, επζςτρεψε πάλι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και, αφοφ τελείωςε καλϊσ τθ ηωι 

τθσ, κοιμικθκε και αυτι με ειρινθ και τάφθκε κοντά ςτον άντρα τθσ, προσ τιμιν του 

Κυρίου μασ Λθςοφ Χριςτοφ, ςτον οποίο ανικει θ δόξα και θ δφναμθ μαηί με τον Ρατζρα και 

τον Υιό και το Ρανάγιο και Ηωοποιό Ρνεφμα, και τϊρα και πάντα και ςτουσ αιϊνεσ των 

αιϊνων. Αμιν.220  

 

 

 

 

 

 

                                              
218 Το γεγονόσ ότι οι γονείσ του Νικιτα αντζδραςαν ςτθν απόφαςι του να γίνει μοναχόσ, δείχνει κατά τον 
Rydén (2002) 116 ότι αυτοί ιταν εν ηωι το ζτοσ 802, ενϊ το γεγονόσ ότι δεν μασ αναφζρει τθ μονι τθσ 
μετανοίασ του, δείχνει κατά τθν Auzépy (1993) 122 ότι μάλλον το μοναςτιρι ιταν εικονόφιλο και άρα 
επικίνδυνο να αναφζρεται επί τθσ βαςιλείασ του Μιχαιλ Βϋ. 
219 Από τθν αναφορά αυτι, προκφπτει ότι πολλοί ναοί τθσ Ραφλαγονίασ που είχαν καταςτραφεί από τισ 
περςικζσ επιδρομζσ των αρχϊν του 7ου αιϊνα, δεν είχαν ανοικοδομθκεί ζωσ και τα τζλθ του 8ου. Βλ. 
Κουντοφρα-Γαλάκθ (1996) 39. 
220 Θ βραχεία κατακλείδα με τθν τιμθτικι αφιζρωςθ ςτθν αγία Τριάδα και τθν επί λζξει αναφορά ςτθν 
ςτερεότυπθ φράςθ «νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰσ τοὺσ αἰῶνασ τῶν αἰϊνων. Ἀμιν», που αποτελεί ειςαγωγι ςτα γνωςτά 
μασ Κεοτοκία, δθλαδι ςτα τροπάρια που είναι αφιερωμζνα ςτθν Υπεραγία Κεοτόκο, είναι ζνα από τα 
ελάχιςτα ςτοιχεία του Βίου που παραπζμπουν ςε κλαςικό αγιολογικό κείμενο του 8ου – 9ου αιϊνα. 
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Β) Ο ΒΙΟ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΦΙΛΑΡΕΣΟΤ Ω ΙΣΟΡΙΚΘ ΠΘΓΘ  

 

 Οι Βίοι των αγίων ωσ ζμμεςεσ αφθγθματικζσ πθγζσ221, μασ παρζχουν πολφτιμεσ 

ιςτορικζσ πλθροφορίεσ τόςο για τθν οικονομικι, κοινωνικι, πολιτικι και ςτρατιωτικι 

οργάνωςθ του βυηαντινοφ κράτουσ222, όςο και για τον κακθμερινό τρόπο ηωισ και για τισ 

ςυνικειεσ των πολιτϊν του223.  

Σθμαντικζσ προχποκζςεισ για τθν αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν αυτϊν αποτελοφν ο 

χρόνοσ ςφνταξθσ του Βίου, θ προςωπικότθτα του βιογράφου (μόρφωςθ, ζλλειψθ 

φανατιςμοφ, ψυχικι ςτάςθ απζναντι ςτα προβλιματα τθσ εποχισ του) και θ χρονικι 

απόςταςθ που μεςολαβεί από τον κάνατο του αγίου μζχρι τον χρόνο ςφνταξθσ του Βίου 

του224.  

Στθν περίπτωςθ του Βίου του αγίου Φιλαρζτου, οι προχποκζςεισ αυτζσ πλθροφνται 

κατά τρόπο ςχεδόν κα λζγαμε, ιδανικό. Το ζτοσ ςυγγραφισ (821/822) είναι καίριο, γιατί 

ορίηεται ςτο μεςοδιάςτθμα που ςθματοδοτεί τθν καμπι για το πζραςμα από τθν εποχι τθσ 

εικονομαχίασ (602 – 867) ςτθν περίοδο τθσ μακεδονικισ αναγζννθςθσ (867 – 1057) 225. Θ 

προςωπικότθτα του Νικιτα είναι ξεχωριςτι, γιατί ςτο πρόςωπό του ςυνδυάηεται αρμονικά 

θ μόρφωςθ, με τθν εγκράτεια και τθν ζλλειψθ φανατιςμοφ226. Πςον αφορά τθ χρονικι 

απόςταςθ των 30 χρόνων που μεςολαβεί ανάμεςα ςτο κάνατο του αγίου Φιλαρζτου (792) 

και τθ ςυγγραφι του Βίου από τον εγγονό του (821/822), είναι αςφαλισ, γιατί προςφζρει 

το εχζγγυο μιασ εξιςτόρθςθσ που είναι κοντά ςτα πραγματικά γεγονότα και μακριά από 

εκηθτιςεισ και υπερβολζσ, αφοφ τα πρόςωπα που αναφζρονται ωσ μάρτυρεσ των 

γεγονότων ηοφςαν ακόμθ και τυχόν αναλθκι ι φανταςτικά ςτοιχεία του Βίου κα 

μποροφςαν εφκολα να διαψευςτοφν227.  

Οι δεφτεροι εκδότεσ του Βίου, ςτθν ειςαγωγι τθσ μελζτθσ τουσ, επεςιμαναν ότι 

από τισ παράλλθλεσ ιςτορικζσ πθγζσ επιβεβαιϊνονται ιςτορικά όλα τα γεγονότα που ο Βίοσ 

του αγίου Φιλαρζτου αναφζρει για τισ επιδρομζσ των Αράβων ςτθ Μ. Αςία, τον 

κακοριςτικό ρόλο τθσ Ειρινθσ ςτισ αποφάςεισ του παλατιοφ, τον γάμο τθσ Μαρίασ με τον 

                                              
221 Βλ. γενικά Karayannopoulos-Weiss (1982).  
222 Βλ. γενικά Aigrain (1953), Θλιάδθ (2006) και ειδικότερα Magoulias (1971) 303-330. 
223 Halkin (1966) 1-10. 
224 Χριςτοφιλοποφλου (1991) 72. 
225 Γιαννόπουλοσ (1985) 502-503. 
226 Γιαννόπουλοσ (1985) 502. 
227 Γιαννόπουλοσ (1985) 497-498. 
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αυτοκράτορα Κωνςταντίνο ΣΤϋ, τον γάμο τθσ Ευανκίασ με τον βαςιλιά των Λογγοβάρδων 

Αργοφςθ κ.τ.λ228.  

Το 1957, ο κακθγθτισ Βυηαντινισ Λςτορίασ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν Διονφςιοσ 

Ηακυκθνόσ, εκτιμϊντασ τθν ιςτορικι αξία του κειμζνου, δθμοςίευςε αποςπάςματα του 

Βίου ςτο βιβλίο του «Βυηαντινά Κείμενα»229. 

Το 1971 ο Λάκωνασ κακθγθτισ Βυηαντινισ Λςτορίασ του ΑΡΚ Λωάννθσ 

Καραγιαννόπουλοσ ςτο βιβλίο του «Ρθγαί τθσ Βυηαντινισ Λςτορίασ», χαρακτιριςε τον Βίο 

πολφτιμθ ιςτορικι πθγι του 8ου αιϊνα για τθ βυηαντινι κοινωνία, τθν αγροτικι οικονομία 

και τθ ςτρατολογία των Βυηαντινϊν, και περιζλαβε τον Νικιτα ςτουσ ςθμαντικότερουσ 

ςυγγραφείσ του 9ου αιϊνα230.  

Μοναδικι παραφωνία ςε όλα τα παραπάνω αποτζλεςε θ δθμοςίευςθ ενόσ άρκρου 

τθσ ςοβιετικισ βυηαντινολόγου Sofia Poljakova το ζτοσ 1973, με το οποίο αμφιςβιτθςε τθν 

ιςτορικι αξιοπιςτία του Βίου, υποςτθρίηοντασ πωσ πρόκειται περί ενόσ λαϊκοφ κρφλου231, 

για να ειςπράξει τρία χρόνια αργότερα τθν αποςτομωτικι απάντθςθ του Ihor Ševčenko ότι 

θ κεϊρθςι τθσ δεν ανταποκρίνεται ςτθν ιςτορικι πραγματικότθτα, γιατί ο Βίοσ του αγίου 

Φιλαρζτου αποτελεί ςτθν ουςία το πρϊτο βυηαντινό ιςτορικό λογοτζχνθμα232. 

Το γεγονόσ ότι, ο Νικιτασ αναφζρει, κατά τθ ςυνικεια των ιςτοριογράφων τθσ 

εποχισ, τισ πθγζσ των πλθροφοριϊν του, προςκζτει, κατά τον Ραναγιϊτθ Γιαννόπουλο, ζνα 

επιπλζον ςτοιχείο ςτθν ιςτορικι αξιοπιςτία του κειμζνου233.  

Οι περιςςότεροι βυηαντινολόγοι παρατθροφν ότι θ αναλυτικι περιγραφι του 

αγροτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ Ραφλαγονίασ, κακιςτά τον Βίο, μία από τισ κυριότερεσ πθγζσ 

που διακζτουμε για τθ μελζτθ τθσ αγροτικισ κοινωνίασ και οικονομίασ ςτθ μεςοβυηαντινι 

Μ. Αςία234 και κακιερϊνει το είδοσ τθσ λεγόμενθσ «αγροτικισ αγιογραφίασ», που 

αποτζλεςε πρότυπο ςυγγραφισ για πολλοφσ μεταγενζςτερουσ Βίουσ αγίων235.  

 

 

 
                                              
228 Fourmy-Leroy (1934) 99-108. 
229 Ηακυκθνόσ (1957) 63-74. 
230 Καραγιαννόπουλοσ (19875) 209-210, 221. 
231 Poljakova (1973) 130-136. 
232 Ševčenko (1977) 126-129. 
233 Γιαννόπουλοσ (1985) 497-498. 
234 Nesbitt (1969) 150-158, Lemerle (1979) 52-55, Κιουςοποφλου (1997) 127. 
235 Kazhdan (1999) 281-294. 
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1. Ο Βίοσ ωσ πθγι για τθν Παφλαγονία και τθν ςθμαςία τθσ για το Βυηάντιο  

Ο άγιοσ Φιλάρετοσ γεννικθκε και πζραςε το μεγαλφτερο μζροσ τθσ αγακοεργοφ 

ηωισ του ςτθν κωμόπολθ Άμνια 236 τθσ Ραφλαγονίασ. Γιοσ ενόσ εφπορου κτθματία που είχε 

το όνομα Γεϊργιοσ και ιταν πικανόν αρμενικισ καταγωγισ237, διζκετε μεγάλθ περιουςία 

που ςτθριηόταν ςτθν εναςχόλθςι του με τθν κτθνοτροφία και τθ μελιςςοκομία ςε 

ςυνδυαςμό με τισ αγροτικζσ καλλιζργειεσ238 και ςτον Βίο αναφζρεται ωσ ευγενισ του 

Ρόντου και τθσ Γαλατίασ239.  

Θ Ραφλαγονία είναι μία ορεινι περιοχι τθσ Βορειοκεντρικισ Μ. Αςίασ ανάμεςα 

ςτον Ρόντο, τθ Φρυγία και τθ Βικυνία, που διαρρζεται από τον ποταμό Άλυ και διακζτει 

εφφορεσ κοιλάδεσ, πλοφςια γεωργικι παραγωγι και ζξοδο ςτα παράλια τθσ Μαφρθσ 

Κάλαςςασ. Θ περιοχι, που από τα τζλθ του 4ου αιϊνα είχε αυτονομθκεί με βάςθ τισ 

μεταρρυκμίςεισ του Διοκλθτιανοφ (284-305), χωρίςτθκε αργότερα ςε δφο μζρθ: Τθν 

Ραφλαγονία, ςτα ανατολικά, με μθτρόπολθ τθ Γάγγρα, και τθν Ονωριάδα, ςτα δυτικά, με 

μθτρόπολθ τθν Κλαυδιοφπολθ240.  

Από το τζλοσ του 7ου αιϊνα και μετά, θ Ραφλαγονία ωσ περιοχι γειτνιάηουςα με 

τουσ Άραβεσ, μετατράπθκε ςε Κζμα Ραφλαγονίασ ι Ραφλαγόνων, το οποίο γφρω ςτα 826 

περιζλαβε το μεγαλφτερο μζροσ που ιδθ από τον 4ο αιϊνα καταλάμβανε θ περιοχι τθσ 

αρχαίασ Ραφλαγονίασ241.  

Θ οικονομία τθσ Ραφλαγονίασ ςτθριηόταν κυρίωσ ςτθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία. 

Καλλιεργοφνταν ςυςτθματικά δθμθτριακά και όςπρια και παράγονταν ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ μιλα, λάδι, ξθροί καρποί (καρφδια, φουντοφκια), τυρί, κραςί και μζλι242.  

Στα θμιορεινά λιβάδια τθσ εκτρζφονταν πρόβατα, κατςίκεσ, βοειδι και άλογα, ενϊ 

ςτα ςπίτια τουσ οι κάτοικοι ζκαναν ςυςτθματικι εκτροφι πουλερικϊν και χοίρων, που ςε 

ςυνδυαςμό με τθν αλιεία ςτισ ακτζσ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ, κάλυπταν ςε μεγάλο βακμό 

                                              
236 Για τθν Άμνια  τθσ Ραφλαγονίασ Βλ. Belke (1996) 170-171. 
237 Τθν αρμενικι καταγωγι του Φιλαρζτου υποςτθρίηουν ο Brehier (1924)180 και o Treadgold (1988) 91 και 
432, ςθμ.375, ενϊ διαφωνεί ο Nesbitt (1969) 152. O Zakythinos (1966) 308 τονίηει ότι οι αρμενικοί πλθκυςμοί 
τθσ Ραφλαγονίασ είχαν ελλθνικι ςυνείδθςθ. 
238 Evert-Kappesova (1963) 37. 
239 Rydén (2002) 60, 5-7. 
240 Schoell (1895) 87-88 και 218-222, Foss (1991) 1579, Belke (1996) 118.  
241 Για το Κζμα Ραφλαγονίασ Βλ. Pertusi (1952) 72, Oikonomides (1972) 349 και McGeer–Nesbitt–
Oikonomides  (2001) 25. 
242 Lefort (2002) 232-235. 



102 
 

τισ διατροφικζσ τουσ ανάγκεσ και εξάγονταν ωσ αλλαντικά και αλίπαςτα και ςε άλλεσ 

περιοχζσ τθσ Αυτοκρατορίασ243.  

Στισ περιοχζσ τθσ Γάγγρασ και τθσ Καςταμονισ, γινόταν παραγωγι αλατιοφ και 

εξόρυξθ χαλκοφ και ςτυπτθρίασ γθσ. Κατά μικοσ των ακτϊν τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ 

υπιρχαν βιοτεχνίεσ χφτευςθσ μετάλλων244, παραγωγισ κεραμεικϊν ειδϊν και τόξων και 

πολλά ναυπθγεία ςτα οποία καταςκευάηονταν αλιευτικά, εμπορικά και πολεμικά πλοία με 

ξφλα που μεταφζρονταν από τα εςωτερικά πυκνά δάςθ. Τζλοσ θ Άμαςτρισ χρθςίμευε ωσ 

βάςθ του αυτοκρατορικοφ πολεμικοφ ςτόλου245. 

 Τα λιμάνια τθσ Ραφλαγονίασ διζκεταν μεγάλεσ αποκικεσ και εξυπθρετοφςαν ωσ 

ενδιάμεςοι ςτακμοί το διαμετακομιςτικό εμπόριο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ με τθν Κριμαία, 

τον Ρόντο, τον Καφκαςο και τισ περιοχζσ τθσ αςιατικισ ενδοχϊρασ246.  

Από όλα τα παραπάνω ςτοιχεία που γνωρίηουμε από παράλλθλεσ ιςτορικζσ και 

αρχαιολογικζσ πθγζσ ςτον Βίο του αγίου Φιλαρζτου επιβεβαιϊνονται: α) θ διοικθτικι 

οργάνωςθ, θ εκκλθςιαςτικι διοίκθςθ και θ ιςτορικι καταγωγι των κατοίκων τθσ 

περιοχισ247, β) οι επικερδείσ εναςχολιςεισ τουσ με τθ γεωργία, τθν κτθνοτροφία και τθ 

μελιςςοκομία248, γ) θ ιδιαίτερθ ςθμαςία τθσ Ραφλαγονίασ ωσ ακριτικισ περιοχισ για τθν 

άμυνα του βυηαντινοφ κράτουσ249 και δ) τα φοβερά οικονομικά και κοινωνικά προβλιματα 

που δθμιοφργθςαν από τα μζςα του 7ου και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 8ου αιϊνα οι 

ςυςτθματικζσ επιδρομζσ των Αράβων και τα καταςτροφικά τουσ αποτελζςματα (πολιορκίεσ 

ςτισ πόλεισ, λεθλαςίεσ ςτθν αγροτικι παραγωγι τθσ υπαίκρου, δθϊςεισ ναϊν και 

καταςτροφζσ μοναςτθριϊν250).  

                                              
243 Για τουσ αρνθτικοφσ χαρακτθριςμοφσ των Ραφλαγόνων ςχετικά με τισ κτθνοτροφικζσ αςχολίεσ και τισ 
διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ ςε ζργα τθσ βυηαντινισ λογοτεχνίασ Βλ. Magdalino (1998) 141-142. 
244 Για τθν ανάπτυξθ τθσ μεταλλουργίασ ςτθν Ραφλαγονία και τθν επζκταςι τθσ ςτθν Τραπεηοφντα Βλ. 
Λωαννίδθσ (2000) 246. 
245 Βλ. Γυφτοποφλου (2005) ςτο http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5740 (Τελευταία ανάκτθςθ 3/3/2021) και 
Χατηθλίασ (2018) ςτο https://cognoscoteam.gr (Τελευταία ανάκτθςθ 3/3/2021). 
246 Ακριβι εικόνα για τθν εμπορικι και οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθν Ραφλαγονία και τθν ευρφτερθ 
περιοχι του Ρόντου ςτισ αρχζσ του 8ου αιϊνα μασ δίνει θ μελζτθ για τθ ςφραγίδα του Aναςταςίου, 
κομμερκιαρίου αποκικθσ Oνωριάδοσ, Ραφλαγονίασ και τθσ παράλου Ρόντου μζχρι Tραπεηοφντοσ το ζτοσ 
721/2 τθσ Stepanova (2003) 126. Βλ. επίςθσ Ragia (2010) 227-245. 
247 Rydén (2002) 60, 5-7 και 84, 382-385 και 86, 436. 
248 Rydén (2002) 60, 8-15 και 74, 248-249. 
249 Rydén (2002) 72,218 – 74,245. 
250 Rydén (2002) 62, 34-55 και 116, 904-908. 
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Θ ξαφνικι χρεοκοπία του Φιλάρετου251, το περιςτατικό με τον απελπιςμζνο γεωργό 

που ικελε να φφγει μακριά για να γλιτϊςει από το ανθλεζσ κυνιγι των δανειςτϊν του252, θ 

περίπτωςθ του φτωχοφ ςτρατιϊτθ–αγρότθ Μουςιλιου που δεν είχε χριματα για να 

αντικαταςτιςει ςτθ ςτρατιωτικι απογραφι («αδνοφμιο») του κεματικοφ ςτρατοφ το άλογο 

που του πζκανε253, αλλά και οι δωρεζσ τθσ χιρασ του Φιλαρζτου, Κεοςεβϊσ, για τθν 

αναςτιλωςθ των ερειπωμζνων εκκλθςιϊν και μοναςτθριϊν254, περιγράφουν το ερεβϊδεσ 

οικονομικό και κοινωνικό τοπίο που προκάλεςαν οι επιδρομζσ αυτζσ του 8ου αιϊνα ςτθν 

εφπορθ κατά τα άλλα αυτι περιοχι τθσ Μ. Αςίασ. 

Λόγω τθσ προςεκτικισ ςτάςθσ του Νικιτα απζναντι ςτα ιδεολογικά – κρθςκευτικά 

ηθτιματα τθσ εικονομαχικισ διαμάχθσ, ςτον Βίο του αγίου Φιλαρζτου δεν αναφζρεται 

τίποτα για τθν φπαρξθ οποιουδιποτε μοναςτθριοφ ςτθν Ραφλαγονία255.  

Από τισ  ιςτοριογραφικζσ, ωςτόςο, πθγζσ, γνωρίηουμε ζναν επϊνυμο μοναχό που 

ζγινε πατριάρχθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, τον Κφρο (705-711), ο οποίοσ πριν ανζλκει ςτον 

πατριαρχικό κρόνο ιταν μοναχόσ ςτθν Άμαςτρι, γεγονόσ που φανερϊνει ότι ςτθν περιοχι 

υπιρχε τουλάχιςτον ζνα ανδρικό μοναςτιρι, το όνομα του οποίου δεν ζχει διαςωκεί 256. 

Θ ζντονθ ςτρατιωτικοποίθςθ τθσ Ραφλαγονίασ ςτα μζςα του 8ου αιϊνα και θ 

ιςχυροποίθςθ οριςμζνων μεγαλοκτθματιϊν τθσ περιοχισ, δθμιοφργθςαν τον πυρινα μιασ 

νζασ επαρχιακισ αριςτοκρατίασ, που με όπλο τθν ιςχφ του κεματικοφ ςτρατοφ και τθ 

δφναμθ του χριματοσ, άρχιςαν να διεκδικοφν ρόλο ςτθν κεντρικι πολιτικι ςκθνι και να 

γίνονται υπολογίςιμοι από τουσ αδφναμουσ αυτοκράτορεσ τθσ περιόδου που ζςπευςαν να 

τουσ προςεταιριςτοφν257. 

Υπό το πρίςμα αυτό, κάποιοι μελετθτζσ κεωροφν ότι θ επιλογι τθσ Ειρινθσ ςτο 

πρόςωπο τθσ εγγονισ του Φιλαρζτου ωσ ςυηφγου του νεαροφ αυτοκράτορα Κωνςταντίνου 

ΣΤϋ, υπιρξε αποτζλεςμα κάποιασ τζτοιου είδουσ πολιτικισ ςκοπιμότθτασ 258.  

Τθν αριςτοκρατία αυτισ τθσ περιόδου οι βυηαντινολόγοι ονομάηουν αρμενο-

παφλαγονικι λόγω τθσ πολιτικισ ςφμπλευςθσ που παρατθρικθκε μεταξφ επιφανϊν 

οικογενειϊν αρμενικισ και παφλαγονικισ καταγωγισ, θ ζγγεια ιδιοκτθςία των οποίων 
                                              
251 Rydén (2002) 62, 34-55. 
252 Rydén (2002) 64,81 – 66,93. 
253 Rydén (2002) 72,218 – 74,245. 
254 Rydén (2002) 116, 904-908. 
255 Γιαννόπουλοσ (1985) 500-501. 
256 Dindorf (1870) 327, De Boor (1880) 119, De Boor (1883) 375, Ruggieri (1991) 233.  
257 Λουγγισ (20132) 91. 
258 Λουγγισ (20132) 103. 
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βριςκόταν ςτα όρια του παλαιοφ κζματοσ των Αρμενιάκων και του αποκοπζντοσ απ' αυτό 

— κατά μεγάλο μζροσ — κζματοσ τθσ Ραφλαγονίασ259.  

Αξίηει να αναφερκεί εδϊ ότι από τον 9ο αιϊνα και μετά, κάποιεσ από τισ ιςχυρζσ 

αυτζσ οικογζνειεσ τθσ περιοχισ, όπωσ οι Αργυροί και οι Δοφκεσ αρχικά , και οι Κουρκοφεσ 

και οι Κομνθνοί ςτθ ςυνζχεια, κα αντιταχκοφν ςφοδρά ςτθν πολιτικι των Μακεδόνων 

αυτοκρατόρων και, αφοφ μετεξελιχκοφν ςε ανϊτερουσ πολιτικοφσ και ςτρατιωτικοφσ 

αξιωματοφχουσ του κράτουσ, κα διαδραματίςουν ςθμαίνοντα ρόλο ςτθ μετζπειτα πολιτικι 

ηωι τθσ αυτοκρατορίασ.  

 

2. Ο Βίοσ ωσ πθγι για τθν βυηαντινι οικονομία και κοινωνία (βϋ μιςό του 8ου αιϊνα) 

 

 Ο άγιοσ Φιλάρετοσ παρουςιάηεται από τον εγγονό του Νικιτα ωσ γιοσ ενόσ 

ελεφκερου γεωργοφ που ζφερε το όνομα Γεϊργιοσ, αλλά κατείχε μια τεράςτια περιουςία. 

Θ αντίκεςθ αυτι δθμιουργεί το εφλογο ερϊτθμα για το ποια ιταν τελικά θ οικονομικι και 

κοινωνικι κζςθ του Φιλαρζτου. Ρρόκειται για ζναν αυτοδθμιοφργθτο άνκρωπο ι για τον 

κλθρονόμο ενόσ πλοφςιου αριςτοκράτθ τθσ βυηαντινισ επαρχίασ; Στο ερϊτθμα αυτό ζχουν 

δοκεί από τουσ βυηαντινολόγουσ ποικίλεσ απαντιςεισ. 

 Ο P. Charanis υποςτθρίηει ότι ο Φιλάρετοσ δεν ιταν αριςτοκράτθσ, αλλά ζνασ απλόσ 

αγρότθσ, αφοφ, όταν πτϊχευςε, δεν φοβικθκε να καλλιεργιςει ο ίδιοσ με το ηευγάρι του 

τθ γθ που του απζμεινε 260. 

Ο L. Brehier κεωρεί ότι ο πατζρασ του Φιλαρζτου ιταν ζνασ εφποροσ γαιοκτιμονασ, 

που όμωσ δεν κατείχε κάποιο δθμόςιο αξίωμα και δεν άςκθςε ποτζ κάποια δθμόςια 

λειτουργία261.  

Ο L. Rydén, υιοκετϊντασ τισ απόψεισ των βυηαντινολόγων Helga Köpstein και Paul 

Lemerle κεωρεί τον Φιλάρετο τυπικό εκπρόςωπο τθσ επαρχιακισ αριςτοκρατίασ και 

ερμθνεφοντασ τθ φράςθ του κειμζνου: «Καὶ ὅςον ἐδίδου, τοςοῦτον ἐπλθκφνετο» 

διατυπϊνει τθν υπόκεςθ ότι ο Φιλάρετοσ με τθν εργαςία του κατόρκωςε να προςκζςει νζα 

περιουςιακά ςτοιχεία ς’ αυτά που κλθρονόμθςε262. 

                                              
259 Βλυςίδου (2003) 113-114. 
260 Charanis (1944/1945) 44. 
261 Brehier (1924) 180. 
262 Lemerle (1979) 52-55, Köpstein (1983) 69-76, Rydén (1986) 542, Rydén (2002) 26-27. 
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O J. Nesbitt πιςτεφει ότι ο τίτλοσ «εὐγενισ τῶν ἀπὸ Ρόντου καὶ Γαλατικῆσ χϊρασ» 

αναφζρεται ςτο νζο πλοφτο που απζκτθςε ο Φιλάρετοσ ςτισ περιοχζσ αυτζσ και δεν 

χαρακτθρίηει τθν κοινωνικι τάξθ των προγόνων του263. 

Ο A. P. Kazhdan κεωρεί ότι ο Φιλάρετοσ κλθρονόμθςε τθ γθ που κατείχε από τον 

πατζρα του, αλλά υποςτθρίηει πωσ το μζγεκοσ τθσ ζγγειασ ιδιοκτθςίασ του ζχει διογκωκεί 

υπερβολικά από τον Νικιτα, για να τονιςτεί το μζγεκοσ τθσ οικονομικισ του κατάπτωςθσ 

μετά τθ δοκιμαςία του από τον διάβολο. Υποςτθρίηει επίςθσ ότι ο όροσ «ευγενισ» που 

αποδίδεται ςτον Φιλάρετο από τον εγγονό του, ζχει περιςςότερο τθν ζννοια του ταπεινοφ, 

πιςτοφ και ενάρετου ανκρϊπου, κατά το βιβλικό πρότυπο του Λϊβ, που υιοκετεί ο Νικιτασ 

για τον παπποφ του, και λιγότερο τθν ζννοια του αριςτοκράτθ264. 

Ο M. Kaplan, πάλι, που υπολογίηει τθν ζκταςθ τθσ γθσ του Φιλαρζτου ςε 10 χιλιάδεσ 

μοδίουσ, δθλ. από 10 ζωσ 20 χιλιάδεσ ςθμερινά ςτρζμματα γθσ, χαρακτθρίηει 

αριςτοκρατικό τον τρόπο ηωισ του και ςθμειϊνει ότι αυτόσ διαφζρει κατά πολφ από τον 

τρόπο ηωισ όλων των υπόλοιπων ςυγχωριανϊν του265. 

Ο Νίκοσ Σβορϊνοσ παρατθρεί ότι οι νζοι κεςμοί των κεμάτων και τθσ φορολογίασ 

που βοικθςαν ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των μικροϊδιοκτθτϊν από τον 7ο ζωσ τον 9ο 

αιϊνα, περιόριςαν κάπωσ, αλλά δεν εξαφάνιςαν τθ μεγάλθ κρατικι, εκκλθςιαςτικι και 

ιδιωτικι γαιοκτθςία ςτο Βυηάντιο. Αναφζρει τον Φιλάρετο ωσ ζνα από τα πλζον 

χαρακτθριςτικά παραδείγματα πλοφςιου γαιοκτιμονα τθσ Ραφλαγονίασ τον 8ο αιϊνα, 

αλλά υποςτθρίηει ότι δεν είναι το μοναδικό, από τθ ςτιγμι που ςτον ίδιο τον Βίο 

αναφζρεται θ φπαρξθ και άλλων δυνατϊν μεγαλοκτθματιϊν που κατονομάηονται από τον 

Νικιτα ωσ «δυνάςτεσ», «άρχοντεσ» ι «πρϊτοι του χωρίου» 266. 

Θ Ζφθ άγια αναφζρει ότι ςτον Βίο του αγίου Φιλαρζτου ςυνυπάρχουν το βιβλικό 

πρότυπο του Λϊβ με το αρχαίο ελλθνικό πρότυπο τθσ ευγζνειασ, λόγω τθσ αυτοχκονίασ και 

τθσ ιδιοκτθςίασ τθσ γθσ, και υποςτθρίηει ότι ςτον πλοφτο του Φιλαρζτου ςυνζβαλε 

αποφαςιςτικά όχι μόνο θ ζκταςθ και θ ποιότθτα τθσ καλλιεργοφμενθσ γθσ, που μπορεί να 

εμφανίηεται διογκωμζνθ, αλλά και θ κατοχι μεγάλων κοπαδιϊν ηϊων, λόγω τθσ 

ανεπτυγμζνθσ κτθνοτροφίασ που κυριαρχοφςε ςτισ περιοχζσ τθσ Ραφλαγονίασ και τθσ 

Γαλατίασ. Κατά τθ γνϊμθ τθσ ο Φιλάρετοσ ιταν ζνασ πλοφςιοσ τοπικόσ άρχοντασ, που 

                                              
263 Nesbitt (1969) 152. 
264 Kazhdan (1994) 81. 
265 Kaplan (1992) 222 και 332. 
266 Σβορϊνοσ (20092) 66-67. 
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ςυμμετείχε ενεργά ςτθ ηωι τθσ κοινότθτασ χωρίου, γιατί ς’ αυτόν προςζφευγαν οι χωρικοί, 

όταν αντιμετϊπιηαν οικονομικά προβλιματα, και αυτόν, ςε μια ςχζςθ ανταπόδοςθσ, 

ςυνζδραμαν πρϊτοι, όταν χρειάςτθκε να ςυμβάλουν ςτθν προετοιμαςία του ακριβοφ 

δείπνου για τουσ βαςιλικοφσ απεςταλμζνουσ, γεγονόσ που μζςω του γάμου τθσ εγγονισ 

του με τον αυτοκράτορα οδιγθςε ςτθν πλιρθ οικονομικι και κοινωνικι του 

αποκατάςταςθ267. 

Ο Τθλζμαχοσ Λουγγισ, τζλοσ, ςυνδζει τθν αποκατάςταςθ αυτι του Φιλαρζτου με 

τισ ζντονεσ απαιτιςεισ που πρόβαλλε ςτο αςτακζσ και διαρκϊσ μετα βαλλόμενο πολιτικό 

προςκινιο τθσ εποχισ θ ανερχόμενθ οικονομικι και ςτρατιωτικι ιςχφσ των Αρμενίων τθσ 

Ραφλαγονίασ και ερμθνεφοντασ τθ φράςθ του χρονογράφου Κεοφάνθ ότι ο αυτοκράτορασ 

Κωνςταντίνοσ ο ΣΤϋ παντρεφτθκε «κόρθν ἐκ τῶν Ἀρμενιάκων ὀνόματι Μαρίαν268» εικάηει 

πϊσ θ επιλογι αυτι τθσ ραδιοφργου μθτζρασ του Ειρινθσ ςτο πρόςωπο τθσ εγγονισ ενόσ 

παλιοφ αριςτοκράτθ δεν μπορεί να ζγινε τυχαία και μόνον εξαιτίασ τθσ ομορφιάσ τθσ269. 

Στοιχεία που μαρτυροφν τθν υψθλι κοινωνικι κζςθ του Φιλαρζτου και ςυνθγοροφν 

υπζρ τθσ καλισ ανατροφισ του ςε μια πλοφςια και αριςτοκρατικι οικογζνεια 

γαιοκτθμόνων τθσ Ραφλαγονίασ, είναι αναμφιςβιτθτα: α) θ αναφορά τθσ φράςθσ 

«ευγενισ του Ρόντου και τθσ Γαλατίασ» ςτον πρόλογο270, γιατί ςυνδζει άμεςα τθν ευγζνεια 

του χαρακτιρα και τθσ καταγωγισ του με τθν κατοχι τθσ γθσ και το μζγεκοσ τθσ περιουςίασ 

του, β) θ κατοχι και εκτροφι μεγάλου αρικμοφ αλόγων για ςζλωμα και αγροτικζσ 

εργαςίεσ, γεγονόσ εξαιρετικά ςπάνιο για φτωχά αγροτικά νοικοκυριά ςτο Βυηάντιο271, γ) θ 

φιλικι του ςχζςθ με τον επαρχιακό διοικθτι και φοροειςπράκτορα, που του ζςτειλε ωσ 

βοικεια ζνα φορτίο με ςτάρι, όταν ζμακε ότι πτϊχευςε272, δ) το αρχοντικό του ςπίτι ςτθν 

Άμνια, που εντυπωςίαςε τουσ βαςιλικοφσ απεςταλμζνουσ τθσ Ειρινθσ και το οποίο μάλλον 

είχε κλθρονομιςει από τον πατζρα του273, ε) θ μεγάλθ χρυςελεφάντινθ τραπεηαρία ςτο 

τρίκλινο του ςπιτιοφ, που ιταν ςε κζςθ να φιλοξενιςει ζνα πολυτελζσ δείπνο ζωσ και 36 

ατόμων με γεφματα που θ γυναίκα του μαγείρεψε, όπωσ τον καιρό που ιταν πλοφςιοι, με 

                                              
267 Βλ. άγια ςτο http://byzmettyhes.gr/δεδομζνα-κειμζνου/Βίοσ-Φιλαρζτου-του-ελειμονοσ (τελευταία 
ανάκτθςθ 3/3/2021. 
268 De Boor (1883) 463, 23.  
269 Λουγγισ (20132) 103. 
270 Rydén (2002) 60, 6-7.  
271 Kazhdan (1997) 53. 
272Rydén (2002) 80, 330-336. 
273 Rydén (2002) 84, 385-389. 
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τρόπο που να ταιριάηουν ςε βαςιλιά274, ςτ) το γεγονόσ ότι όλα τα παιδιά και τα εγγόνια του 

ηοφςαν μαηί ςτο ςπίτι του, και οι γυναίκεσ παρά τισ οικονομικζσ δυςκολίεσ τθσ οικογζνειασ 

«οὐδζποτε ἐξιλκοςαν ἐκ τοῦ κουβουκλίου» για δουλειζσ275, η) θ ευχζρεια που είχε ςτο να 

υποδεχτεί με ευγζνεια και να φιλοξενιςει πλουςιοπάροχα τουσ βαςιλικοφσ 

απεςταλμζνουσ276, θ) το γεγονόσ ότι θ αυτοκράτειρα Ειρινθ δφςκολα κα επζλεγε να 

αρραβωνιάςει τον γιο τθσ με τθν εγγονι ενόσ απλοφ αγρότθ, όςο όμορφθ κι αν ιταν277, και 

κ) θ γριγορθ και εφκολθ προςαρμογι του ςτθν αριςτοκρατικι ηωι τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ, αλλά με αυτοςυγκράτθςθ και χωρίσ εξεηθτθμζνθ επίδειξθ του 

πλοφτου και τθσ νζασ κοινωνικισ του κζςθσ278.  

Ζνα δεφτερο ερϊτθμα που δθμιουργείται είναι για ποιουσ λόγουσ ο Φιλάρετοσ 

πτϊχευςε τόςο ξαφνικά. Αν εξαιρζςουμε τθ κεολογικι εξιγθςθ του Νικιτα, που κζλει τον 

παπποφ του κφμα τθσ ςατανικισ παρζμβαςθσ του διαβόλου για να δοκιμάςει τισ αντοχζσ 

και τθν υπομονι του279, υπάρχουν κατά τθ γνϊμθ των περιςςότερων βυηαντινολόγων 

πζντε ακόμθ λόγοι: α) το ζντονο κλίμα αβεβαιότθτασ και πικανόν θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ 

που δθμιοφργθςε ςτθ νομιςματικι οικονομία του Βυηαντίου θ οικονομικι και κοινωνικι 

αναςτάτωςθ που προκάλεςαν ςτθν Ραφλαγονία και γενικότερα ςτθ Μ. Αςία οι αραβικζσ 

επιδρομζσ280, β) θ φορολογικι νομοκεςία που ςτο πλαίςιο του γεωργικοφ νόμου281 και τθσ 

ςυλλογικισ φορολογικισ ευκφνθσ κακιζρωνε τθν πρακτικι, ο γαιοκτιμονασ που εξοφλοφςε 

τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ενόσ οικονομικά αδφναμου ςυγχωριανοφ του να αποκτά 

πλιρθ δικαιϊματα ςτθν εκμετάλλευςθ και τθν κατοχι τθσ ζγγειασ ιδιοκτθςίασ του282, γ) θ 

κυνικι ςυμπεριφορά και οι αρπακτικζσ διακζςεισ των γειτόνων και ςυγχωριανϊν του , οι 

οποίοι κοίταξαν να εκμεταλλευτοφν τθν αδυναμία του για να πλουτίςουν οι ίδιοι283, δ) το 

γεγονόσ ότι ο ίδιοσ δεν πζραςε ςτθ διοικθτικι αριςτοκρατία, πράγμα που άλλοι, όπωσ ο 

παλιόσ φίλοσ του που του χάριςε το φορτίο με το ςτάρι, ζκανε, αναλαμβάνοντασ 

κακικοντα διοικθτι επαρχίασ και φοροειςπράκτορα284 και ε) το γεγονόσ ότι υπερζβαλλε 

                                              
274 Rydén (2002) 86, 416-421. 
275 Rydén (2002) 88, 455-457. 
276 Rydén (2002) 86, 421-424. 
277 Rydén (2002) 90 και 92, 504-509. 
278 Rydén (2002) 100, 637-645. 
279 Ryden (2002) 62, 34-36. 
280 άγια (2011) 255-259. 
281 Βλ. Ashburner (1910) 85-108 και Ashburner (1912) 68-95. 
282 Ostrogorsky (1989) 204-206. 
283 Rydén (2002) 62, 51-55. 
284 Rydén (2002) 80, 330-334. 
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μζχρι του ςθμείου δθμιουργίασ ζντονων ενδοιοκογενειακὠν προςτριβϊν και 

παρεξθγιςεων τόςο ςτο μζγεκοσ όςο και ςτθ ςυχνότθτα τθσ ελεθμοςφνθσ προσ τουσ 

εμπερίςτατουσ και αναξιοπακοφντεσ ςυνανκρϊπουσ του285.  

Ο G. Ostrogorsky υποςτθρίηει πωσ ςτθ μεςοβυηαντινι περίοδο δεν υπιρχε μεγάλθ 

ιδιοκτθςία και ότι ςτθ κζςθ τθσ εμφανίςτθκε μια πολυάρικμθ τάξθ μικροϊδιοκτθτϊν που 

ανζλαβαν να καλλιεργοφν τθ γθ των παλαιϊν μεγαλογαιοκτθμόνων ηϊντασ ελεφκεροι και 

χωρίσ κανζναν περιοριςμό ςτισ ελευκερίεσ τουσ286.  

Θ άποψθ αυτι καταρρίπτεται εν μζρει απ’ όςα αναφζρονται ςτον Βίο, τόςο για το 

μζγεκοσ τθσ περιουςίασ του Φιλαρζτου, προτοφ αυτόσ πτωχεφςει287, και από τθν τραγικι 

κζςθ του γεωργοφ που καταχρεωμζνοσ είχε γίνει υποχείριο των δανειςτϊν του και 

ςκεφτόταν να το ςκάςει ςτα ξζνα288, όςο και από τθν περίπτωςθ του φτωχοφ ςτρατιϊτθ–

αγρότθ, που απελπιςμζνοσ από τθν απϊλεια του αλόγου του, κινδφνευε να τιμωρθκεί από 

τον εκατόνταρχό του κατά τθν επικεϊρθςθ («αδνοφμιο») του κεματικοφ ςτρατοφ289. 

Από τθν αναφορά όλων των παραπάνω προκφπτει ότι ευγενισ ςτο βϋ μιςό του 8ου 

αιϊνα δεν ονομαηόταν μόνον αυτόσ που κατείχε κάποιο αξίωμα, αλλά και κάκε εφποροσ 

μεγαλογαιοκτιμονασ που ανικε ςτον κφκλο των κρατοφντων τθσ περιοχισ του290. Θ 

περίπτωςθ του Φιλαρζτου δείχνει ότι ςτο πλαίςιο των νζων κεςμϊν τθσ κεματικισ 

οργάνωςθσ και τθσ φορολογίασ του βυηαντινοφ κράτουσ και μεταξφ των πολλϊν 

μικρομεςαίων αγροτϊν που οι κεςμοί αυτοί δθμιοφργθςαν, άρχιςε να ξεχωρίηει μια 

επαρχιακι αριςτοκρατία που αντλοφςε κφροσ και δφναμθ από τθν αυτοχκονία τθσ, τθν 

κατοχι και τθν εκμετάλλευςθ μεγάλων εκτάςεων γθσ, τθν οργανωμζνθ εκτροφι κοπαδιϊν 

με ηϊα, τθ μελιςςοκομία και τθν ανάμειξθ κάποιων μελϊν τθσ με τον διοικθτικό μθχανιςμό 

του κράτουσ. Είναι θ εποχι που ςτο Βυηάντιο θ κοινωνία αρχίηει να ςτρατιωτικοποιείται, 

δθμιουργοφνται οι πρϊτεσ μεγάλεσ αριςτοκρατικζσ οικογζνειεσ, κακιερϊνονται τα 

οικογενειακά ονόματα και κάνει δειλά τθν εμφάνιςι του ο μετζπειτα κεςμόσ τθσ 

κλθρονομικισ αριςτοκρατίασ291. Το γεγονόσ ότι ο Φιλάρετοσ πτϊχευςε ξαφνικά, ενϊ ανικε 

ςτουσ ιςχυροφσ τθσ περιοχισ του και αποκαταςτάκθκε οικονομικά και κοινωνικά πολφ 

                                              
285 Rydén (2002) 68,146 – 70,158 και 78,306 – 80,329. 
286 Ostrogorsky-Miakotine (1962) 45-46. 
287 Rydén (2002) 60, 7-15. Βλ. επίςθσ Mango (1988) 63. 
288 Rydén (2002) 64,81 – 66,93. 
289 Rydén (2002) 72,218 – 74,245. 
290 Kaplan (1992) 362-363, Nesbitt (1969) 153. 
291 Ostrogorsky (1971) 3-5, Loos (1978) 14, Σβορϊνοσ (20092) 66-67. 
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αργότερα μόνο μζςω του γάμου τθσ εγγονισ του με τον αυτοκράτορα, μασ φανερϊνει 

ςτοιχεία από τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ εποχισ: τθν αβεβαιότθτα και τθν αςτάκεια 

που δθμιοφργθςαν ςτθν οικονομία και τθν κοινωνία οι αραβικζσ επιδρομζσ, τθν πικανι 

ζλλειψθ ρευςτότθτασ, τον αποκθςαυριςμό από τουσ πολίτεσ χρθμάτων και πολφτιμων 

αντικειμζνων για ϊρα ανάγκθσ, τθν κακοριςτικι ςθμαςία που είχε ςτθν οικονομία θ 

πρωτογενισ παραγωγι (γεωργία, κτθνοτροφία, μελιςςοκομία), τθν ζλλειψθ ικανϊν 

κεςμϊν κοινωνικισ πρόνοιασ για τθ βοικεια των αναξιοπακοφντων, τθ βεβαιότθτα και τθν 

αςφάλεια που παρείχε θ κρατικι μιςκοδοςία («ρόγα») ςε όςουσ αςκοφςαν δθμόςιο 

λειτοφργθμα ι κατόρκωναν (μζςω επιγαμίασ, δωρεάσ κ.τ.λ.) να αποκτιςουν κάποιο 

τιμθτικό αξίωμα ι τίτλο292.   

 

3. Ο Βίοσ ωσ πθγι για τθν βυηαντινι διοίκθςθ και τον ςτρατό (βϋ μιςό του 8ου αιϊνα) 

 

Είναι γνωςτό ότι θ πολιτικι των βυηαντινϊν αυτοκρατόρων τθσ Μζςθσ περιόδου 

επικεντρϊκθκε ςτθν υλοποίθςθ δφο βαςικϊν ςτόχων: α) ςτθ δθμιουργία ενόσ ιςχυροφ 

ςυγκεντρωτικοφ κράτουσ, πράγμα που επιτεφχκθκε με τθ ςταδιακι  κατάργθςθ όλων των 

ενδιάμεςων διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και τθ δθμιουργία των λογοκεςίων (κάτι αντίςτοιχο με 

τα ςθμερινά υπουργεία), οι υπεφκυνοι των οποίων ελζγχονταν άμεςα από τθν κεντρικι 

εξουςία και β) ςτθ ςτρατιωτικοποίθςθ του κράτουσ για τθν αποτελεςματικότερθ 

αντιμετϊπιςθ των εξωτερικϊν κινδφνων πράγμα που επιτεφχκθκε με τθν επζκταςθ του 

κεςμοφ των κεμάτων και τθ δθμιουργία του κεματικοφ ςτρατοφ293.  

Τα κζματα (από τθ λ. κζςθ κατά τον Κωνςταντίνο Ηϋ Ρορφυρογζννθτο294), που 

αρχικά ιταν ςτρατιωτικζσ μονάδεσ μετακινοφμενεσ ανά τθν επικράτεια και ζπαιρναν το 

όνομά τουσ από τισ περιοχζσ που ςτρατοπζδευαν, μετατράπθκαν ςε διοικθτικζσ διαιρζςεισ 

τθσ αυτοκρατορίασ μετά τα μζςα του 7ου αιϊνα, όταν οι τεράςτιεσ εδαφικζσ απϊλειεσ, 

που υπζςτθ το Βυηάντιο (Συρία, Αρμενία, Αίγυπτοσ, Βόρεια Αφρικι, Κφπροσ) λόγω των 

αραβικϊν επιδρομϊν, ςυνοδεφτθκαν από μεγάλθ μείωςθ του γενικοφ πλθκυςμοφ και 

ςυνακόλουκα του ςτρατοφ295.  

                                              
292 Γουναρίδθσ (1993) 28, Νεράντηθ-Βαρμάηθ (2002) 19, άγια (2011) 255-259, 270-272, 279. 
293 Σβορϊνοσ (20092) 63. 
294 Pertusi (1952) 60. 
295 54% περίπου για τον γενικό πλθκυςμό και 34% περίπου για τον ςτρατό κατά τον Treadgold (1995) 162. 
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Οι περιςςότεροι ςφγχρονοι ιςτορικοί ςυμφωνοφν ότι τα πρϊτα κζματα 

δθμιουργικθκαν ςτθ Μ. Αςία και οι ονομαςίεσ τουσ προζρχονταν από τα ονόματα των 

ςτρατιωτικϊν μονάδων που ζδρευαν (Αρμενιάκων, Ανατολικϊν, Οψικίου, Κρακθςίων, 

Καραβθςιάνων), ενϊ προσ τα τζλθ του 7ου αιϊνα ο κεςμόσ επεκτάκθκε ςτθν θπειρωτικι 

Ελλάδα λόγω των ςλαβικϊν επιδρομϊν και ςτα νθςιά του Αιγαίου296.  

Τθν ανϊτατθ πολιτικι και ςτρατιωτικι εξουςία μζςα ςτα όρια ενόσ κζματοσ 

αςκοφςε ο ςτρατθγόσ. Ο κεματικόσ ςτρατόσ αποτελοφνταν από ελεφκερουσ αγρότεσ, 

μόνιμουσ κατοίκουσ του κζματοσ, ςτουσ οποίουσ το κράτοσ παραχωροφςε ςτρατιωτικά 

κτιματα (ι ςτρατιωτόπια)297 και φορολογικζσ απαλλαγζσ298. Με τα ζςοδα από τθν 

εκμετάλλευςθ των ςτρατιωτικϊν κτθμάτων οι αγρότεσ ςυντθροφςαν τισ οικογζνειζσ τουσ, 

αγόραηαν τον αναγκαίο εξοπλιςμό για τισ μάχεσ και κάλυπταν οι ίδιοι τα ζξοδα των 

πολεμικϊν επιχειριςεων299. Ο κεματικόσ ςτρατόσ, ςτον οποίο ςθμαντικό ρόλο ζπαιηε το 

ιππικό300, ςτοίχιηε ελάχιςτα ςτο κράτοσ, ιταν ςχετικά ομοιογενισ και αποδείχκθκε πολφ 

αποτελεςματικόσ ςτθν απόκρουςθ των αραβικϊν επικζςεων. Βοικθςε μάλιςτα πολλαπλά 

τθν άμυνα και τθν οικονομία του Βυηαντίου γιατί οι ςτρατιϊτεσ–αγρότεσ που τον 

ςυγκροτοφςαν είχαν καλι γνϊςθ τθσ περιοχισ τουσ, ανταποκρίνονταν άμεςα ςτθν άμυνά 

τθσ, ςτιριηαν τθν αγροτικι παραγωγι καλλιεργϊντασ ςυςτθματικά τισ ιδιοκτθςίεσ τουσ και 

πολεμοφςαν με πλιρθ ςυνείδθςθ ότι αγωνίηονταν «υπζρ βωμϊν και εςτιϊν»301.  

Στον Βίο του αγίου Φιλαρζτου πλθροφοροφμαςτε ότι ςε περίπτωςθ επιςτράτευςθσ 

οι αξιωματικοί του κεματικοφ ςτρατοφ, αφοφ ςυγκζντρωναν τουσ ςτρατιϊτεσ, προζβαιναν 

ςε επαναλαμβανόμενθ επικεϊρθςθ, καλϊντασ τουσ ονομαςτικά και ελζγχοντασ 

εξονυχιςτικά τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονταν τα άλογα και τα όπλα τουσ (αμυντικά 

και επικετικά). Θ διαδικαςία που ονομαηόταν «ἀδνοφμιον» (από τισ λατ. λ. ad + nomen) 

ιταν ιδιαίτερα αυςτθρι και ςε κάκε επανάλθψι τθσ οι ςτρατιϊτεσ–αγρότεσ όφειλαν να 

δείχνουν και να είναι ετοιμοπόλεμοι, ζχοντασ πλιρθ και άμεςα διακζςιμο όλο τον 

εξοπλιςμό τουσ και ζνα άλογο. Σε περίπτωςθ που αυτό δεν διαπιςτωνόταν ο επικεφαλισ 

αξιωματικόσ ιταν υποχρεωμζνοσ να τιμωριςει τον ςτρατιϊτθ, αδιαφορϊντασ για το αν οι 

                                              
296 Treadgold (1995) 24-25. 
297 Uspenskij (1900) 199-207. 
298 Σβορϊνοσ (20092) 64. 
299 Ostrogorsky (1989) Α164-165. 
300 Rautman (2006) 213. 
301 Σβορϊνοσ (20092) 64. 
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όποιεσ ελλείψεισ ςτθ ςκευι του είχαν ςχζςθ με τα οικονομικά ι άλλα προβλιματα που 

αυτόσ αντιμετϊπιηε302.  

Στο Βυηάντιο οι εφποροι αγρότεσ και εκτροφείσ ιπποειδϊν ιταν υποχρεωμζνοι, ςτο  

πλαίςιο τθσ λεγόμενθσ «παραγγαρείασ», να προμθκεφουν με επιλεγμζνα ηϊα τουσ 

αυτοκρατορικοφσ αξιωματοφχουσ και τα ςτρατιωτικά ςϊματα τθσ περιοχισ τουσ 303.  

Ρολλά από τα εξαιρετικά αυτά άλογα και μουλάρια, που ςτισ βυηαντινζσ πθγζσ 

αναφζρονται ωσ ηϊα «τθσ προμοςζλλασ», κατζλθγαν ςτα βαςιλικά ιπποφορβεία304. 

Ερμθνεφοντασ τθν κίνθςθ του απεγνωςμζνου ςτρατιϊτθ Μουςιλιου να ςπεφςει να 

αποτακεί ςτον Φιλάρετο για να αντικαταςτιςει το άλογο που απϊλεςε από κολικοφσ 

πόνουσ κατά τθ διαδικαςία του αδνουμίου, ςε ςυνδυαςμό με τθν ποιότθτα του αλόγου 

που του χάριςε ο άγιοσ και τθν ποςότθτα των αλόγων «προμοςζλλασ» που ςε αγζλθ 

εξζτρεφε, προτοφ χρεοκοπιςει, μποροφμε βάςιμα να υποκζςουμε ότι ο Φιλάρετοσ ιταν 

μάλλον ζνασ από τουσ εφπορουσ γαιοκτιμονεσ, που προμικευαν με άλογα τουσ 

αυτοκρατορικοφσ ςτάβλουσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, αρχικά , και τον κεματικό ςτρατό τθσ 

Ραφλαγονίασ, ςτθ ςυνζχεια. 

Στον Βίο του αγίου Φιλαρζτου γίνεται αναφορά ςτα αξιϊματα του διοικθτι 

επαρχίασ305, του πατρικίου306, του υπάτου307, του ςπακαρίου «επί του μαγλαβίου308» και 

του πρωτοβεςτιαρίου309. 

Για τθν προζλευςθ του τίτλου και τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα κακενόσ από τα 

αξιϊματα αυτά, γίνεται εκτενισ αναφορά ςτα αντίςτοιχα ςχόλια τθσ μετάφραςθσ310. 

Στο ςθμείο αυτό ασ ςθμειωκεί ότι ςτθ μεςοβυηαντινι εποχι οι περιςςότεροι τίτλοι 

τθσ ιεραρχίασ είναι ςτρατιωτικισ προζλευςθσ και προζρχονται από τισ παλαιζσ ανακτορικζσ 

φρουρζσ όπωσ π.χ. αυτόσ του ςπακαρίου «επί του μαγλαβίου». Από τθν πρωτοβυηαντινι 

εποχι φαίνεται να επιβιϊνει ςτθ μζςθ περίοδο ο τίτλοσ του πατρικίου και να 

δθμιουργείται ο τίτλοσ του υπάτου. Οι τίτλοι αυτοί που ςτο «Κλθτορολόγιον» του 

                                              
302 Rydén (2002) 72,218 – 74,233. 
303 Nesbitt-Kazhdan-Cutler (1991) 274. 
304 Du Cange (1688) 1245. 
305 Rydén (2002) 80, 330-331. 
306 Rydén (2002) 92, 510-511. 
307 Rydén (2002) 100, 639-640. 
308 Rydén (2002) 94, 552-553. 
309 Rydén (2002) 96, 609. 
310 Βλ. τισ αντίςτοιχεσ υποςθμειϊςεισ 151, 172, 188, 176/177 και 184. 
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Φιλοκζου χαρακτθρίηονται «προελευςιμαίοι311», απονζμονται από τον αυτοκράτορα ςε 

μζλθ τθσ ακολουκίασ του και ςε όςουσ ο ίδιοσ επιλζγει για τα ανϊτερα ςτρατιωτικά 

αξιϊματα και λειτουργιματα του «ιεροφ παλατίου», χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ όςοι 

ιδθ ζφεραν ςυγκλθτικοφσ τίτλουσ. Ζτςι, οι ανϊτερεσ κλίμακεσ τθσ παλατινισ ιεραρχίασ 

ςτελεχϊνονται από ςτρατιωτικοφσ και αυλικοφσ τθσ απολφτου επιλογισ του αυτοκράτορα, 

θ ςφγκλθτοσ χάνει τθν αυτονομία τθσ και παφει να ταυτίηεται απαραίτθτα με τον 

αυτοκρατορικό κφκλο. 

Τα αξιϊματα αυτά που ζχουν «ρόγα», δθλαδι μιςκοδοτοφνται γενναιόδωρα από το 

κρατικό ταμείο, απονζμονται επιλεκτικά από τον αυτοκράτορα ςε πρόςωπα που ζχουν 

ςτενά ςυγγενικι ι φιλικι ςχζςθ με τον ίδιο και τον κοινωνικό του κφκλο. Επομζνωσ θ όποια 

ανϊτερθ κοινωνικι, πολιτικι και οικονομικι διάκριςθ ςτθ μεςοβυηαντινι περίοδο, 

επιτυγχάνεται μόνο με τθν υπθρεςία ςτο πρόςωπο του αυτοκράτορα312.  

 Θ εξζλιξθ αυτι ςθματοδοτεί: α) τθν απϊλεια των τίτλων και των προνομίων που 

ζωσ τα μζςα περίπου του 8ου αιϊνα απολάμβαναν με ανταποδοτικι εξαγορά οριςμζνα 

μζλθ τθσ επαρχιακισ αριςτοκρατίασ, όπωσ για παράδειγμα ο φίλοσ του αγίου Φιλαρζτου, 

που ωσ διοικθτισ επαρχίασ είχε, λόγω του προνομίου τθσ είςπραξθσ των φόρων, τθν 

οικονομικι ευχζρεια να ξεπεράςει τθν οικονομικι κρίςθ τθσ εποχισ και να κάνει ακριβά 

δϊρα (ζνα μεγάλο φορτίο ςταριοφ) ςτον ενδει Φιλάρετο313 και β) τον περιοριςμό τθσ 

ςυγκλιτου ς’ ζναν ρόλο κακαρά διακοςμθτικό, πράγμα που βλζπουμε χαρακτθριςτικά 

ςτθν εξόδιο ακολουκία του Φιλαρζτου, όπου οι ςυγκλθτικοί ςτα τζλθ του 8ου αιϊνα (792) 

παρακολουκοφν απλϊσ ωσ τιμθτικι ςυνοδεία του αυτοκράτορα τθν κθδεία του υπάτου, 

ςτενοφ ςυγγενι του314.  

   

4.Ο Βίοσ ωσ πθγι για τθν κζςθ τθσ γυναίκασ και τθν κακθμερινι ηωι ςτο Βυηάντιο  

 

 Θ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτο Βυηάντιο άρχιςε να μελετάται ωσ κζμα από τθ δεκαετία 

του ’80 και μετά και παρά τισ εγγενείσ δυςκολίεσ των πθγϊν (ςυγγραφι των κυριότερων 

                                              
311 Bury (1911) 133. 
312 άγια (2011) 255-259, 270-272, 279. 
313 Rydén (2002) 80, 330-336. 
314 Rydén (2002) 110, 803-808. 
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ζργων από άνδρεσ, εκτεταμζνθ ζκφραςθ αρνθτικϊν απόψεων για τισ γυναίκεσ κ.τ.λ.) θ 

ζρευνα ζχει καταλιξει ςε πολφ ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα315.  

Από τθν άποψθ αυτι τα αγιολογικά κείμενα βοθκοφν ιδιαίτερα τουσ ερευνθτζσ 

λόγω τθσ πλθκϊρασ των πλθροφοριϊν που παρζχουν για τθν κακθμερινι ηωι ςτο Βυηάντιο 

από τθν οποία φυςικά δεν απουςιάηουν κακόλου οι γυναίκεσ316. 

Στον Βίο του αγίου Φιλαρζτου, θ ςφηυγόσ του Κεοςεβϊ καταγόταν όπωσ και ο ίδιοσ 

ο Φιλάρετοσ από ευγενικι και πλοφςια οικογζνεια τθσ Ραφλαγονίασ («κα ὶ αὐτὴ ὑπῆρξεν 

εὐγενὴσ317») γεγονόσ που μασ επιτρζπει να ςυμπεράνουμε πωσ ςτο Βυηάντιο ςυνθκίηονταν 

οι γάμοι μεταξφ ατόμων που ανικαν ςτθν ίδια κοινωνικι τάξθ. 

Από τον γάμο τουσ είχαν αποκτιςει τρία παιδιά, τα οποία θ Κεοςεβϊ είχε κθλάςει, 

κακϊσ όπωσ ο ςυγγραφζασ του Βίου μασ πλθροφορεί ιταν «πεπειραμζνθ τοῦ τεκεῖν καὶ 

κθλάηειν318». 

Θ παντρεμζνθ γυναίκα περνοφςε τον περιςςότερο χρόνο τθσ θμζρασ μζςα ςτο ςπίτι 

τθσ, όπου ςυνικιηε να μαγειρεφει, να κακαρίηει, να κοςκινίηει το ςτάρι, να ηυμϊνει το 

αλεφρι, να ψινει το ψωμί, να υφαίνει, να ράβει, να μεταποιεί τα ροφχα τθσ οικογζνειασ και 

γενικά να φροντίηει για όλεσ τισ δουλειζσ του ςπιτιοφ 319. Θ Κεοςεβϊ, με τθ βοικεια τθσ 

μοναδικισ οικιακισ δοφλθσ που τθσ είχε απομείνει, ζκανε όλεσ τισ δουλειζσ ςτο ςπίτι του 

Φιλάρετου αλλά και ζξω από αυτό, όταν π.χ. χρειαηόταν να βγει ςτα χωράφια για να 

μαηζψει και να μαγειρζψει άγρια χόρτα320.  

Επίςθσ θ γυναίκα ςτο Βυηάντιο ιταν υποχρεωμζνθ να φροντίηει για τθν ανατροφι 

των παιδιϊν και τθ μόρφωςθ των κοριτςιϊν τθσ οικογζνειασ321. «Μζςα ςτο ςπίτι» 

παρατθρεί θ όηα Λμβριϊτθ «θ Βυηαντινι ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ τάξθσ είναι βαςίλιςςα 

και φζρεται δεςποτικά ςε όλουσ322». H μθτζρα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνθ για τθ 

φροντίδα των παιδιϊν, όταν ο πατζρασ τουσ για κάποιον λόγο δεν μπορεί να το κάνει323. 

Πταν ο Φιλάρετοσ χαρίηει ς’ ζναν φτωχό ολόκλθρο το φορτίο του ςταριοφ που είχε 

                                              
315 Νικολάου (2005) 17. 
316 Halkin (1966) 1-10. 
317 Rydén (2002) 60, 16-17. 
318 Rydén (2002) 76,259. 
319 Νικολάου (1986) 29, Νικολάου (1994) 27-28, Garland (1988) 379, Rautman (2006) 45, Μαμαγκάκθσ (2008) 
78-79. 
320 Rydén (2002) 80, 326. 
321 Νικολάου (1994) 27-28, Μουτηάλθ (1998) 11, James (2001) 35. 
322 Λμβριϊτθ (2002) 69-70. 
323 Νικολάου (2005) 139. 
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δανειςτεί από κάποιον μακρινό τόπο, μαηί με το γαϊδουράκι που το μετζφερε, θ Κεοςεβϊ 

εκριγνυται. Ρετάει κάτω το κόςκινο, επιπλιττει τον άντρα τθσ που δωρίηει τισ προμικειεσ 

τθσ οικογζνειασ χωρίσ προθγουμζνωσ να ζχει εξαςφαλίςει τθ διατροφι των παιδιϊν τουσ 

και ςπεφδει να βρει δανεικό ψωμί από τουσ γείτονεσ και άγρια χόρτα από τα χωράφια για 

να ετοιμάςει ζνα φτωχικό δείπνο από το οποίο τον αποκλείει 324.   

Μζςα όμωσ από τισ δυςκολίεσ τθσ κακθμερινότθτασ, θ γυναίκα ςτο Βυηάντιο 

δενόταν ςυναιςκθματικά με τον άντρα τθσ, δεν εγκατζλειπε τθν οικογζνειά τθσ και δεν 

ζπαιρνε διαηφγιο ακόμα κι όταν υπιρχαν οι λόγοι που τθσ το επζτρεπαν. Πταν ο Φιλάρετοσ 

δωρίηει ς’ ζναν φτωχό το πανωφόρι του και δικαιολογείται λζγοντασ ότι το ξζχαςε κάπου 

ζξω, θ Κεοςεβϊ καταλαβαίνει ότι το χάριςε, μεταποιεί ςτα μανίκια το δικό τθσ και του το 

δίνει για να το φοράει325. 

Θ κυριότθτα τθσ περιουςίασ που θ γυναίκα ζπαιρνε ωσ προίκα, ανικε ςτθν ίδια και 

ο ςφηυγοσ διατθροφςε μόνο το δικαίωμα τθσ διαχείριςθσ και τθσ επικαρπίασ. Θ προίκα 

ωςτόςο ιταν προςτατευμζνθ ζναντι των δανειςτϊν του ςυηφγου, ο οποίοσ είχε δικαίωμα 

να τθ μεταβιβάςει μόνο ςτθν περίπτωςθ που τα παιδιά του ηευγαριοφ κινδφνευαν να 

πεινάςουν. Εδϊ ο Φιλάρετοσ εμφανίηεται να ζχει δωρίςει όλθ του ςχεδόν τθν περιουςία, 

άρα και τθν προίκα τθσ Κεοςεβϊσ, ςε φιλανκρωπίεσ, χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ ςυηφγου του, θ 

οποία όμωσ δεν τον κατθγορεί γι’ αυτό και δεν το αναφζρει ποτζ ςτουσ καβγάδεσ τουσ326. 

Ο Βίοσ του αγίου Φιλαρζτου μασ δίνει επίςθσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τον τφπο 

και τον τρόπο ηωισ τθσ βυηαντινισ οικογζνειασ. Ρρόκειται για μια εκτεταμζνθ οικογζνεια 

τθσ βυηαντινισ επαρχίασ, τθσ οποίασ όλα τα μζλθ ςυγκατοικοφν327. Στο παλιό, ευρφχωρο 

ςπίτι του Φιλαρζτου και τθσ Κεοςεβϊσ, βλζπουμε να ηουν αρμονικά μαηί ο πρωτότοκοσ 

γιοσ του Λωάννθσ με τθ ςφηυγό του Ειρινθ και τα επτά παιδιά τουσ, θ χιρα κόρθ του 

Φιλαρζτου, Υπατία, με τα τζςςερα παιδιά τθσ και θ δεφτερθ κόρθ του, Ευανκία, με τον 

άντρα τθσ Μιχαιλ και τα ζξι παιδιά τουσ. Αν ς’ όλουσ αυτοφσ προςτεκεί και το βοθκθτικό 

προςωπικό του ςπιτιοφ, όπωσ π.χ. θ «παιδίςκθ» (= οικιακι δοφλθ) τθσ Κεοςεβϊσ, τθν 

                                              
324 Rydén (2002) 80, 322-328. 
325 Rydén (2002) 82, 368-375. 
326 Νικολάου (2005) 305-306. 
327 Νικολάου (2005) 167. 
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οποία θ ίδια φρόντιηε ωσ αναπόςπαςτο μζλοσ τθσ οικογζνειάσ τθσ328, μιλάμε για ζνα 

ςφνολο 30 ατόμων που ςυγκατοικοφν ςτο ίδιο ςπίτι 329. 

Στο κακθμερινό οικογενειακό τραπζηι των Βυηαντινϊν, άντρεσ και γυναίκεσ ζτρωγαν 

μαηί. Στα επίςθμα όμωσ δείπνα φιλοξενίασ, παρακάκονταν μόνον οι άντρεσ, οικοδεςπότεσ 

και φιλοξενοφμενοι. Θ παρουςία των γυναικϊν τθσ οικογζνειασ κεωρείτο άπρεπθ και για 

τον λόγο αυτό μόνον οι παντρεμζνεσ γυναίκεσ μποροφςαν να παρουςιαςτοφν ςτο δωμάτιο 

υποδοχισ του ςπιτιοφ, όταν ο ςφηυγόσ τουσ είχε επιςκζψεισ ι παραχωροφςε δείπνο ςτουσ 

φιλοξενοφμενουσ, και μόνον αφότου προθγουμζνωσ τισ καλοφςαν330. Χαρακτθριςτικι ςτον 

Βίο είναι θ περίπτωςθ με το δείπνο που παραχωρεί ο Φιλάρετοσ ςτουσ βαςιλικοφσ 

απεςταλμζνουσ. Θ Κεοςεβϊ που ζχει ετοιμάςει το τραπζηι, εμφανίηεται ςτο τρίκλινο για να 

ευχθκεί ςτουσ υψθλοφσ προςκεκλθμζνουσ μόνον όταν κατϋ εντολι τουσ ο Φιλάρετοσ τθν 

καλεί να μπει μζςα331. 

Ρριν από τον γάμο, θ ηωι των γυναικϊν περιοριηόταν αυςτθρά ςτον γυναικωνίτθ332. 

Ο εγκλειςμόσ αυτόσ των νεαρϊν κοριτςιϊν, που μιμείται τθ ςκιατραφία των παρκζνων τθσ 

αρχαίασ Ακινασ, ςυνδζεται με το αρχαιοελλθνικό ζκιμο τθσ καλάμευςθσ333. Σφμφωνα με 

το ζκιμο αυτό, οι νεαρζσ κοπζλεσ ζπρεπε να προςτατεφονται από τα αδιάκριτα βλζμματα 

των ανδρϊν, με ςκοπό να διατθροφν τθν θκικι και τθν αγνότθτά τουσ, πράγμα που 

αποτελοφςε αναγκαία προχπόκεςθ για τθ ςφναψθ ενόσ καλοφ γάμου334. Ο εγκλειςμόσ 

αυτόσ εντείνεται από τισ ςυςτάςεισ των πατζρων τθσ Εκκλθςίασ, όπωσ π.χ. του αγίου 

Λωάννου του Χρυςοςτόμου «ταχζωσ ὑπὸ τοῦ γάμου ηυγοῦ αὐτοὺσ ἕλκετε» για τθ 

διατιρθςθ τθσ αρετισ των νζων που πρόκειται να παντρευτοφν335, αλλά και από 

μεταγενζςτερεσ θκικζσ αντιλιψεισ όπωσ π.χ. του Κεόδωρου Στουδίτθ, που κεωρεί ότι ζνα 

από τα κυριότερα προςόντα τθσ νεαρισ κοπζλασ είναι να ζχει ηιςει πριν τον γάμο 

«κρυμμζνθ και από τον ίδιο τον ιλιο» ςτα άδυτα του γυναικωνίτθ, ςυναναςτρεφόμενθ 

μόνο ςτενοφσ ςυγγενείσ και ιερωμζνουσ336. 

                                              
328 Νικολάου (2005) 267. 
329 Rydén (2002) 60, 16-20 και 88,470 – 90,486, Νικολάου (2005) 181. 
330 Κουκουλζσ (1933) 128-129, Rautman (2006) 44-45. 
331 Rydén (2002) 86, 433-439, Νικολάου (2005) 166. 
332 Λμβριϊτθ (2002) 14-15, Βακαλοφδθ (1998) 44-45. 
333 Κουκουλζσ (1948) 166-167, Κουκουλζσ (1951) 73-74, Kyrris (1982) 465-466. 
334 Garland (1988) 368, Μαμαγκάκθσ (2008) 80-81. 
335 PG 54,518 και 62,426. 
336 PG 99,857. 
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Πταν οι βαςιλικοί απεςταλμζνοι ηθτοφν από τον Φιλάρετο να δουν τισ κόρεσ και τισ 

εγγονζσ του, αυτόσ αρχικά με εφςχθμο τρόπο αποφεφγει τθ ςυνάντθςθ. Τθν επόμενθ μζρα 

όμωσ που αυτοί επιμζνουν, τουσ επιςθμαίνει ότι οι εγγονζσ του «οὐδζποτε ἐξζλκοςαν ἐκ 

τοῦ κουβουκλίου των» παρότι θ οικογζνειά του ιταν φτωχι. Τουσ προτρζπει μάλιςτα να τισ 

επιςκεφτοφν ςτον γυναικωνίτθ για να το διαπιςτϊςουν337. Κακϊσ πρόκειται για τθν 

οικογζνεια του αγίου και τθ μζλλουςα αυγοφςτα, καταλαβαίνουμε ότι θ καλάμευςθ  είναι 

προφανϊσ επιβεβλθμζνθ. Ωςτόςο γνωρίηουμε ότι θ καλάμευςθ δε τθροφνταν πάντα, 

κακϊσ οι ανάγκεσ τθσ κακθμερινότθτασ ανάγκαηαν ςυχνά τισ νεαρζσ κοπζλεσ, ειδικά ςτισ 

πιο φτωχζσ οικογζνειεσ, να απαςχολοφνται και εκτόσ ςπιτιοφ ςε αγροτικζσ και άλλεσ 

εργαςίεσ338. 

Τον 8ο και 9ο αιϊνα, θ επιλογι τθσ αυτοκρατορικισ νφφθσ γινόταν με  διαδικαςία 

παραπλιςια προσ τα ςθμερινά καλλιςτεία339. Βαςιλικοί απεςταλμζνοι περιόδευαν ςε 

διάφορεσ περιοχζσ τθσ βυηαντινισ επικράτειασ και αναηθτοφςαν βάςει ςυγκεκριμζνων 

κριτθρίων τθν κατάλλθλθ νφφθ, ενϊ τθν τελικι επιλογι από μια ομάδα υποψθφίων 

φιναλίςτ ζκανε ο νεαρόσ αυτοκράτορασ340 (ςτθν περίπτωςθ εδϊ ο Κωνςταντίνοσ ΣΤϋ και θ 

μθτζρα του Ειρινθ, ενδεχομζνωσ υπό το βλζμμα του παντοδφναμου ςτο παλάτι ευνοφχου 

Σταυράκιου341). 

Ραρότι οι βυηαντινολόγοι ερμθνεφουν με διαφορετικό τρόπο ο κακζνασ τισ λζξεισ 

«θλικία342», «λαυράτον343» και «τηαγκίον344» που αναφζρονται ςτον Βίο και αφοροφν τθν 

αρχικι επιλογι των κοριτςιϊν, φαίνεται πωσ κακοριςτικά κριτιρια για τθν τελικι επιλογι 

τθσ νφφθσ ιταν: α) θ φυςικι ομορφιά που εκφραηόταν με το πρόςωπο, τθν θλικία, το 

ανάςτθμα, τθν περίμετρο του ςτικουσ και τθσ μζςθσ, και το μζγεκοσ του πζλματοσ του 

ποδιοφ τθσ νεαρισ υποψιφιασ, β) θ άμεμπτθ θκικι που εκφραηόταν με τθν αγνότθτα και 

εξαςφαλιηόταν με τθ καλάμευςι τθσ και γ) θ ευγενικι καταγωγι και ςυμπεριφορά, που 

                                              
337 Rydén (2002) 88, 454-459. 
338 Νικολάου (1986) 33, Βακαλοφδθ (1998) 34, Κουκουλζσ (1948) 204-205. 
339 Κουκουλζσ (1951) 121, Βακαλοφδθ (1998) 56.  
340 Ρζννα (2001) 48-49, Connor (2004) 210. 
341 Fourmy-Leroy (1934) 143. 
342 Θ λ. ἡλικία αποδίδεται από τουσ Fourmy-Leroy (1934) 140 ωσ «ανάςτθμα» και από τον Rydén (2002) 89 ωσ 
«αυτοκρατορικό μζτρο φψουσ». 
343 Θ λ. λαυρᾶτον αποδίδεται από τουσ Fourmy-Leroy (1934) 140 ωσ «ςτικοσ», από τουσ Kazhdan-Sherry 
(1996) 353 ςθμ.7 ωσ «μζςθ» και από τον Rydén (2002) 89 και ςθμ.95 ωσ «ιδανικό πορτραίτο». 
344 Θ λ. τηαγκίον αποδίδεται από τουσ Fourmy-Leroy (1934) 140 ωσ «μζγεκοσ πζλματοσ ποδιοφ», από τον  
Kazhdan (1991) 2135 ωσ «μπότα ι ςανδάλι» και από τον Rydén (2002) 89 ωσ «μζγεκοσ του ποδιοφ από το 
παποφτςι». 
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κρινόταν με βάςθ τουσ τρόπουσ, το παράςτθμα και το βάδιςμά τθσ345. Στθν εκλογι τθσ 

νφφθσ ςθμαντικό ρόλο φαίνεται πωσ ζπαιηαν και ςυγκεκριμζνα κρθςκευτικά ι/και πολιτικά 

κριτιρια346. 

Απ’ όςα αναφζρονται ςτον Βίο του αγίου Φιλαρζτου, είναι προφανζσ ότι τα 

καλλιςτεία αυτά δεν διοργανϊνονταν από τον γαμπρό αλλά από τουσ γονείσ του (ςτθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ από τθ μθτζρα του αυτοκράτορα, Ειρινθ), ότι γίνονταν ςε δφο 

ςτάδια, όπου από τθν ομάδα των φιναλίςτ επιλεγόταν  τελικά θ νφφθ μζςα ςτο παλάτι και 

ότι όλεσ οι υποψιφιεσ νφφεσ που παρουςιάηονταν ενϊπιον του νεαροφ αυτοκράτορα 

λάμβαναν πολφτιμα δϊρα347.  

Το ξεχωριςτό ςτον Βίο του αγίου Φιλαρζτου είναι θ πρόταςθ τθσ Μαρίασ να 

ςχθματιςτεί από τισ κοπζλεσ μια αδελφότθτα και όποια τελικά γίνει αυτοκράτειρα να 

μεριμνά για τισ άλλεσ, πράγμα που τονίηει τθν ευγζνεια και τθν ακωότθτά τθσ348 και το 

γεγονόσ ότι τα καλλιςτεία αυτά δεν αναφζρονται από τον ςθμαντικότερο χρονογράφο τθσ 

εποχισ, τον Κεοφάνθ, ο οποίοσ ςθμειϊνει απλά ότι ο Κωνςταντίνοσ παντρεφτθκε «κόρθν 

ἐκ τῶν Ἀρμενιάκων ὀνόματι Μαρίαν349».  

Θ φράςθ αυτι του Κεοφάνθ που μπορεί να υποκρφπτει απλά τθ δυςαρζςκεια του 

Κωνςταντίνου για τθν επιλογι τθσ μθτζρασ του Ειρινθσ ςτο πρόςωπο τθσ Μαρίασ350, 

μπορεί επίςθσ να υποδθλϊνει ότι ο γάμοσ εξυπθρετοφςε τελικά και τισ πολιτικζσ 

ςκοπιμότθτεσ τθσ εποχισ, αφοφ το 788 οι Αρμενιάκοι τθσ Ραφλαγονίασ πρόβαλλαν με 

απαιτιςεισ ςτο αςτακζσ πολιτικό προςκινιο τθσ εποχισ 351.  

Τον 8ο αιϊνα διευρφνεται θ χριςθ του γάμου ωσ διπλωματικοφ μζςου. Θ διεκνισ 

ακτινοβολία τθσ βυηαντινισ αυλισ ιταν τόςο μεγάλθ, ϊςτε όταν ξζνοι θγεμόνεσ μάκαιναν 

ότι ςτθν Κωνςταντινοφπολθ υπιρχαν διακζςιμεσ νφφεσ, ζςπευδαν να υποβάλουν επίςθμα 

τισ προτάςεισ τουσ ςτον βυηαντινό αυτοκράτορα μζςω αποςτολισ επιςτολϊν ι ειδικϊν 

απεςταλμζνων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ςτον Βίο το ενδιαφζρον του βαςιλιά των 

Λογγοβάρδων Αργοφςθ, ςτον οποίο ςτάλκθκε με κάκε επιςθμότθτα ωσ νφφθ από τον 

αυτοκράτορα Κωνςταντίνο ΣΤϋ θ κουνιάδα του (αδελφι τθσ ςυηφγου του Μαρίασ και 
                                              
345 Κουκουλζσ (1951) 120-123, Hill (1999) 93, Βακαλοφδθ (1998) 55-57, Ρζννα (2001) 48, Treadgold (1988) 
409-410. 
346 Βακαλοφδθ (1998) 57, Λουγγισ (20132) 103. 
347 Rydén (2002) 38-39. 
348 Rydén (2002) 39. 
349 De Boor (1883) 463,23 
350 Λόγω των αιςκθμάτων του για τθν πρϊθν μνθςτι του οτροφδθ. Βλ.De Boor (1883) 475,29 
351 Λουγγισ (20132) 103,ςθμ.81. 
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εγγονι του αγίου Φιλαρζτου), Ευανκία352. Ο γάμοσ όμωσ αυτόσ που ζγινε κακαρά για 

λόγουσ πολιτικισ ςκοπιμότθτασ, δεν είχε ευτυχι κατάλθξθ, κακϊσ όταν το 795 ο 

Κωνςταντίνοσ ΣΤϋ χϊριςε τθ Μαρία, ο Αργοφςθσ ζκανε το ίδιο με τθν αδελφι τθσ, Ευανκία, 

θ οποία επζςτρεψε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ353. Στθν περίπτωςθ αυτι φαίνεται πωσ οι 

γάμοι των ξζνων θγεμόνων με τισ βυηαντινζσ αρχόντιςςεσ ιταν κυρίωσ γάμοι 

ςκοπιμότθτασ, που διατθροφνταν για όςο χρονικό διάςτθμα θ εξ’ αγχιςτείασ ςυγγζνεια 

τουσ παρείχε κάποια πολιτικοςτρατιωτικά ι εμπορικά προνόμια και διαλφονταν εφκολα, 

όταν αυτό για οποιοδιποτε λόγο ζπαυε να ςυμβαίνει. 

Με τον αυτοκρατορικό γάμο ςτο Βυηάντιο εξαςφαλίηεται οικονομικά και κοινωνικά 

ολόκλθρθ θ οικογζνεια τθσ νφφθσ. Χαρακτθριςτικι είναι ςτον Βίο θ περίπτωςθ όλων των 

αρςενικϊν μελϊν τθσ οικογζνειασ του Φιλαρζτου, που «ἀπό τε τοῦ πρεςβφτου ἕωσ τοῦ 

κθλάηοντοσ» λαμβάνουν από τον αυτοκράτορα ωσ δϊρα κτιματα, ροφχα, χριματα, 

πολφτιμα ςκεφθ, κοςμιματα, μεγάλα ςπίτια κοντά ςτο ιερόν παλάτιον354 και ζμμιςκα 

τιμθτικά αξιϊματα, όπωσ αυτά του «υπάτου»355 και του «ςπακαρίου επί του 

μαγλαβίου»356. 

Στισ βυηαντινζσ αυτοκράτειρεσ απζδιδαν ςυνικωσ τουσ τίτλουσ «βαςίλιςςα» για τθν 

αυτοκρατορικι ςφηυγο και «αυγοφςτα» για τθν εςτεμμζνθ αυτοκράτειρα και μθτζρα357, 

ενϊ o μεταγενζςτεροσ τίτλοσ «δζςποινα» χρθςιμοποιοφνταν ςπανιότερα, αρχικά για να 

δθλϊςει τθν αυτοκρατορικι ερωμζνθ, και ςτθ ςυνζχεια τθν υποταγμζνθ ςτον άντρα τθσ 

αυτοκράτειρα358. Θ εγγονι του αγίου Φιλαρζτου, Μαρία, ωσ επίςθμθ ςφηυγοσ του 

Κωνςταντίνου ΣΤϋ, αναφζρεται ςτον Βίο αρχικά ωσ «βαςίλιςςα359», όταν είναι ακόμα 

νιόπαντρθ χωρίσ παιδιά, ωσ «αυγοφςτα360» μετά τθ γζννθςθ των παιδιϊν τθσ και 

εμφανίηεται να ηει μια άνετθ ηωι ςτο παλάτι μζχρι τον κάνατο του παπποφ τθσ361, το 792. 

Από τον χρονογράφο Κεοφάνθ όμωσ μακαίνουμε ότι τα πράγματα γιϋ αυτιν δεν 

εξελίχκθκαν αρμονικά, κακϊσ μετά τθ γζννθςθ των δφο παιδιϊν τουσ, ο Κωνςταντίνοσ 

                                              
352 Ραναγοποφλου (2006) 417, Rydén (2002) 88, 477-478 και 92, 511-516. 
353 Rydén (2002) 24. 
354 Rydén (2002) 92, 517-527. 
355 Rydén (2002) 100,639. 
356 Rydén (2002) 94,553. 
357 Holum (1982) 30, McCormick (1991) 694, James (2001) 118-125. 
358 Hill  (1999) 114-117, James (2001) 225. 
359 Rydén (2002) 94,554. 
360 Rydén (2002) 110,804. 
361 Rydén (2002) 110, 803-808. 
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«μιςιςασ … τὴν Μαρίαν ὑποβολὴ τῆσ ἑαυτοῦ μθτρόσ, ἐφιεμζνθσ τῆσ ἀρχῆσ362» τθν 

εξανάγκαςε τον Λανουάριο του 795 να εγκαταλείψει τα ανάκτορα και να καρεί μοναχι για 

να ηιςει με τθν ερωμζνθ του, κουβικουλαρία Κεοδότθ, τθν οποία ανζδειξε ςε «αυγοφςτα», 

προτοφ ακόμα τθν παντρευτεί επίςθμα.  

Ο επιδεικτικά προκλθτικόσ εορταςμόσ του γάμου που ακολοφκθςε, παρά τισ 

ςφοδρζσ αντιδράςεισ του πατριάρχθ Ταραςίου, ο οποίοσ αρνικθκε να τον τελζςει363, 

αποκάλυψε τον αδφναμο και αςτακι χαρακτιρα του Κωνςταντίνου, δίχαςε τθν εκκλθςία 

προκαλϊντασ τθ λεγόμενθ «ζριδα τθσ μοιχείασ», διζκοψε τθν επικοινωνία του κινιματοσ 

των Ηθλωτϊν με το Οικουμενικό Ρατριαρχείο και ζφερε ςε αντίκεςθ τουσ περιςςότερουσ 

μοναχοφσ με τθν κρατικι και εκκλθςιαςτικι θγεςία364.  

Θ Μαρία ζχτιςε ςε κάποιο από τα Ρριγκθπόνθςα τθσ Κάλαςςασ του Μαρμαρά το 

γυναικείο μοναςτιρι των Δεςποινϊν ςτο οποίο ζηθςε ωσ μοναχι μζχρι τον κάνατό τθσ365. 

Από εκεί μάλιςτα αλλθλογραφοφςε με τον Κεόδωρο Στουδίτθ366.  

Ωσ εγγράμματθ και καλλιγράφοσ, φαίνεται ότι εργάςτθκε ςτο ςκριπτόριο τθσ 

μονισ367, όπου αντζγραψε ςε περγαμθνό κϊδικα δφο τόμων τθν Καινι Διακικθ. Ο πρϊτοσ 

τόμοσ περιλαμβάνει τα 4 ευαγγζλια και ο δεφτεροσ τισ Ρράξεισ και Επιςτολζσ των 

Αποςτόλων και τθν Αποκάλυψθ του Λωάννθ.  

Και οι δφο τόμοι που ςϊηονται με τον αρικμό κϊδικα 2 ςτθν ιερά Μονι του Αγίου 

Ραφλου ςτο Άγιο Προσ, φζρουν παραςελίδια ςχόλια με τθν ερμθνεία του αρχιεπιςκόπου 

Καιςαρείασ Ανδρζα. Ο κϊδικασ που αρχικά χρονολογικθκε ςτο ζτοσ 800, φζρει ςτο τζλοσ 

του ζμμετρο ςθμείωμα ςε ςχιμα ςταυροφ με τθ φράςθ : «Σταυρὲ φφλαττε βαςίλιςςαν 

Μαρίαν368».   

Σε μεταγενζςτερθ ωςτόςο μελζτθ, ο κϊδικασ χρονολογικθκε ςτον 11ο αιϊνα και 

υποςτθρίχκθκε ότι θ αναφερόμενθ βαςίλιςςα δεν είναι θ ςυγγραφζασ του, Μαρία τθσ 

Άμνιασ, αλλά θ αποδζκτθσ του, Μαρία θ Αλανι369. 

                                              
362 De Boor (1883) 469. 
363 O γάμοσ τελζςτθκε από τον θγοφμενο τθσ μονισ των Κακαρϊν, Λωςιφ Βλ. De Boor (1883) 470 και 
Latyschev (1914) 267-268. 
364 Ostrogorsky (1989) 50. 
365 Janin (19692) 88, Speck (1978) 810, Rosenqvist (2008) 75. 
366 Fatouros (1992) 227, 309 και 512. 
367 Νικολάου (2005) 286-287. 
368 Loparev (1897) 350-351, Λάμπροσ (1903) 7-8. 
369 Ραπαδόπουλοσ–Κεραμεφσ (1905) 260-270.   
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Θ γυναίκα ςτο Βυηάντιο είχε ίςο δικαίωμα ςτον μοναχιςμό με τον άντρα370 και ςτο 

πλαίςιο τθσ φιλομοναςτικισ τάςθσ που κυριάρχθςε μετά τθ λιξθ τθσ Εικονομαχίασ, πολλζσ 

νεαρζσ κοπζλεσ ςτράφθκαν ςτον μοναχιςμό371. Οι εγγονζσ του αγίου Φιλαρζτου Ελζνθ και 

Ευφθμία, αφοφ ηιτθςαν και πιραν τθν ευλογία του παπποφ τουσ, ίδρυςαν το γυναικείο 

μοναςτιρι «τῆσ Ραναγίασ Κεοτόκου τὸ ἐπιλεγόμενον ἐν τῇ Ρζμπτου πόρτᾳ372», πικανότατα 

ςτθν πζμπτθ ςτρατιωτικι πφλθ του Κεοδοςιανοφ τείχουσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, θ οποία 

ιταν γνωςτι και ωσ «Ρόρτα του Ρζμπτου», κοντά ςτον ποταμό Λφκο373. 

Τζλοσ, θ χιρα ςτο Βυηάντιο, όταν κλθρονομοφςε περιουςία, γινόταν διαχειρίςτρια 

τθσ περιουςίασ αυτισ και αποκτοφςε νομικι και φορολογικι υπόςταςθ. Ζτςι μποροφςε να 

διευκφνει επιχειριςεισ, να κάνει δωρεζσ, να ανεγείρει με ζξοδά τθσ ναοφσ και να ιδρφει 

μονζσ και φιλανκρωπικά ιδρφματα374. Θ Κεοςεβϊ μετά τον κάνατο του  αγίου Φιλαρζτου, 

πιγε ςτθν Άμνια τθσ Ραφλαγονίασ, όπου με ζξοδά τθσ ανοικοδόμθςε τουσ ναοφσ που 

παρζμεναν κατεςτραμμζνοι από τισ περςικζσ επιδρομζσ του 7ου και τισ αραβικζσ 

επιδρομζσ του 8ου αιϊνα και ίδρυςε πολλά μοναςτιρια και πτωχοκομεία375. Φςτερα 

επζςτρεψε ςτθν Κωνςταντινοφπολθ και, όταν πζκανε, τάφθκε δίπλα ςτον άντρα τθσ, ςτο 

γυναικείο μοναςτιρι του οδοφυλλίου376. 

 

5.υμπεράςματα  

 

Θ προςωπικότθτα του Νικιτα, θ αναλυτικι περιγραφι του οικονομικοφ και 

κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ τθσ αγροτικισ Ραφλαγονίασ και θ χρονικι απόςταςθ των 30  

χρόνων που μεςολαβεί ανάμεςα ςτον κάνατο του αγίου Φιλαρζτου (792) και το ζτοσ 

ςυγγραφισ (821/822) του Βίου του, κακιςτοφν το κείμενο αυτό μία αξιόπιςτθ ζμμεςθ 

αφθγθματικι πθγι, που μασ παρζχει πλικοσ ιςτορικϊν πλθροφοριϊν, τόςο για τθν 

οικονομικι, κοινωνικι, διοικθτικι και ςτρατιωτικι οργάνωςθ του βυηαντινοφ κράτουσ, 

ςτθν ελλειμματικι από πλευράσ επάρκειασ πθγϊν ιςτορικι περίοδο του 8ου αιϊνα, όςο 

και για τον κακθμερινό τρόπο ηωισ και τισ ςυνικειεσ των πολιτϊν του.  
                                              
370 Κουκουλζσ (1948) 215. 
371 Κουντoφρα-Γαλάκθ (1996) 205-228. 
372 Rydén (2002) 108,779 – 110,791. 
373 Janin (19642) 406, Janin (19692) 218, Auzépy (1993) 126-127. 
374 Νικολάου (1994) 25-26, 29, 33-34, Μουτηάλθ (1998) 12, Kazhdan (1998) 10, Rautman (2006) 40, 
Μαμαγκάκθσ (2008) 84-85. 
375 Ruggieri  (1991) 231, Κουντοφρα-Γαλάκθ (1996) 39, Νικολάου (2005) 237-238. 
376 Rydén (2002) 116, 904-910. 
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Θ Ραφλαγονία, μία από τισ πιο παραγωγικζσ και πλοφςιεσ επαρχίεσ τθσ βυηαντινισ 

Μ. Αςίασ, βιϊνει τθν περίοδο αυτι ζνα ερεβϊδεσ οικονομικό και κοινωνικό ςκθνικό, λόγω 

των μεγάλων καταςτροφϊν και τθσ εκτεταμζνθσ αβεβαιότθτασ που τθσ προκαλοφν οι 

αραβικζσ επιδρομζσ αρχικά και οι ιδεολογικοπολιτικζσ αναςτατϊςεισ τθσ Εικονομαχίασ και 

οι αλλαγζσ ςτον φορολογικό, διοικθτικό και ςτρατιωτικό μθχανιςμό του κράτουσ  ςτθ 

ςυνζχεια. 

 Μελετϊντασ προςεκτικά τον Βίο του αγίου Φιλαρζτου, παρατθροφμε ότι οι 

οικογζνειεσ ςτθ μεςοβυηαντινι φπαικρο είναι κατά κανόνα πατριαρχικζσ και εκτεταμζνεσ. 

Τα μζλθ τουσ ηουν μαηί με τουσ παροίκουσ και τουσ δοφλουσ τουσ ςε οργανωμζνεσ 

αγροτικζσ κοινότθτεσ, τα λεγόμενα «χωρία». Χαρακτθριςτικό εδϊ είναι το παράδειγμα του 

Φιλάρετου, θ 30μελισ οικογζνεια του οποίου, αλλά και οι εξαρτϊμενοι από αυτόν (γονείσ, 

παιδιά, εγγόνια, δοφλοι) ηουν όλοι μαηί όχι ςτθν πόλθ τθσ Γάγγρασ, αλλά ςτο γειτονικό 

χωριό Άμνια.   

Θ οικονομία του βυηαντινοφ κράτουσ είναι κατά βάςθ αγροτικι και κτθνοτροφικι 

και αποςκοπεί ςτθν αυτάρκεια. Θ γθ, θ εκμετάλλευςθ τθσ οποίασ αποτελεί τθν κφρια 

πρόςοδο, καλλιεργείται εντατικά και ςυςτθματικά, ειδικά όταν ζχει το προνόμιο να είναι 

αρδεφςιμθ. Π,τι παράγεται καταναλϊνεται ςτο πλαίςιο τθσ οικογζνειασ, των ςυγγενϊν και 

των φίλων, και ό,τι περιςςεφει πωλείται, αποφζροντασ χριματα και δθμιουργϊντασ 

ςυςςωρευμζνο πλοφτο.  

Θ κοινωνία αποτελείται από λίγουσ μεγαλογαιοκτιμονεσ «τουσ δυνάςτεσ» ι 

«πρϊτουσ του χωρίου», οι οποίοι ηουν ςε υποςτατικά κάπωσ πιο απόμερα από το χωριό, 

από τουσ μικροκαλλιεργθτζσ, «τουσ γεωργοφσ», οι οποίοι ηουν κυρίωσ μζςα ςτο χωριό, και 

από τουσ πάροικουσ και τουσ δοφλουσ που ηουν μαηί με τουσ κυρίουσ τουσ.  

Οι μεγαλογαιοκτιμονεσ ζχουν πολλά, μεγάλα και εφφορα αγροκτιματα, κυρίωσ 

αρδεφςιμα, τα λεγόμενα «προάςτια», τα οποία καλλιεργοφν εντατικά μαηί με τα μζλθ τθσ 

οικογζνειάσ τουσ, αλλά και με τθ βοικεια των εξαρτθμζνων από αυτοφσ παροίκων και 

δοφλων.  

Διακζτουν επίςθσ μεγάλα κοπάδια ηϊων (άλογα, μουλάρια, πρόβατα, κατςίκεσ, 

βόδια, πουλερικά), τα οποία εκτρζφουν είτε για τθν παραγωγι τροφίμων (κρζασ, γάλα, 

τυρί) είτε για τθν παραγωγι ενδυμάτων και υποδθμάτων (μαλλί, δζρματα) είτε για τθν 

καλλιζργεια τθσ γθσ (ηευγάρια βοδιϊν με τα οποία γίνεται το όργωμα των κτθμάτων) είτε 

για τθ  μεταφορά των ανκρϊπων και των προϊόντων, (γαϊδουράκια, μουλάρια) είτε για τισ 
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ανάγκεσ των αυτοκρατορικϊν ςτάβλων και του κεματικοφ ςτρατοφ (άλογα και μουλάρια 

«τθσ προμοςζλλασ»).  

Οι μεγαλογαιοκτιμονεσ ηουν μζςα ςτθν τρυφι και τθν πολυτζλεια που τουσ 

παρζχουν τα παχυλά ειςοδιματά τουσ και με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ – ο ελειμων Φιλάρετοσ 

αποτελεί αναμφιςβιτθτα μία από αυτζσ – νοιάηονται ελάχιςτα για τουσ φτωχότερουσ 

ςυγχωριανοφσ τουσ.  

Οι μικροκαλλιεργθτζσ, αντίκετα, ζχουν μικρά ςε αρικμό και ζκταςθ κτιματα και 

λιγοςτά ηϊα, ίςα για να μποροφν να τα καλλιεργοφν. Ρολλοί από αυτοφσ ζχουν 

υποκθκεφςει ζναντι χρζουσ τθν περιουςία τουσ ςτουσ μεγαλογαιοκτιμονεσ και ςε 

δφςκολεσ περιόδουσ είναι κυριολεκτικά ζρμαια των αρπακτικϊν διακζςεϊν τουσ.  

Τθν κατάςταςθ αυτι φαίνεται πωσ επιτείνει θ φορολογικι νομοκεςία, που ςτο 

πλαίςιο του γεωργικοφ νόμου και τθσ ςυλλογικισ φορολογικισ ευκφνθσ κακιζρωνε τθν 

πρακτικι ο γαιοκτιμονασ που εξοφλοφςε τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ ενόσ οικονομικά 

αδφναμου ςυγχωριανοφ του, να αποκτά πλιρθ δικαιϊματα ςτθν εκμετάλλευςθ και κατοχι 

τθσ ζγγειασ περιουςίασ του.  

Τα αποτελζςματα αυτισ τθσ πρακτικισ ιταν ςυνικωσ τραγικά. Ο ίδιοσ ο Φιλάρετοσ 

όταν πτωχεφει μζνει με ελάχιςτα ηϊα (ζνα ηεφγοσ βοδιϊν, ζνα άλογο, ζνα μουλάρι, μία 

αγελάδα, ζνα μοςχάρι) και δφο δοφλουσ,  με τα οποία ίςα που μπορεί να ηιςει με 

δυςκολίεσ τθν οικογζνειά του. 

Σθμαντικι, ςυμπλθρωματικι, πθγι εςόδων ςτθ γεωργικι παραγωγι αποτελεί θ 

μελιςςοκομία, θ οποία φαίνεται ότι απζδιδε και ιταν ανεπτυγμζνθ. Ο Φιλάρετοσ όταν 

πτωχεφει, ςυντθρεί 250 δυνατζσ και παραγωγικζσ κυψζλεσ που του αποδίδουν αρκετά, 

ϊςτε να ηει ικανοποιθτικά και να ελεεί όςουσ φτωχοφσ ζχουν μεγαλφτερθ ανάγκθ από 

αυτόν. 

Ο Βίοσ του αγίου Φιλαρζτου αποδεικνφει ότι ςτο αςτακζσ οικονομικό και πολιτικό 

περιβάλλον τθσ περιόδου, ςθμειϊκθκαν ςθμαντικζσ κοινωνικζσ ανακατατάξεισ. Οι 

αριςτοκράτεσ γαιοκτιμονεσ που τον προθγοφμενο (7ο) αιϊνα εξαφανίςτθκαν από τισ 

βυηαντινζσ επαρχίεσ λόγω των εχκρικϊν ειςβολϊν, επανεμφανίςτθκαν ςτα μζςα του 8ου 

αιϊνα. Επίςθσ ευγενισ ςτο β’ μιςό του 8ου αιϊνα δεν ονομαηόταν μόνον αυτόσ που 

κατείχε κάποιο αξίωμα, αλλά και κάκε εφποροσ μεγαλογαιοκτιμονασ που ανικε ςτον 

κφκλο των κρατοφντων τθσ περιοχισ του.  
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Με τθ ςταδιακι ςυγκζντρωςθ των μικρϊν ιδιοκτθςιϊν δθμιουργικθκε μία τοπικι 

επαρχιακι αριςτοκρατία που αντλοφςε το κφροσ και τθν ιςχφ τθσ κυρίωσ από τθν κατοχι 

και τθν εκμετάλλευςθ μεγάλων εκτάςεων γθσ.  

Μζςα από τθν εμπλοκι τουσ με τον διοικθτικό μθχανιςμό του κράτουσ και τισ 

επιγαμίεσ τουσ με τθν αριςτοκρατία των πόλεων ι τθν αυτοκρατορικι αυλι, οι άνκρωποι 

αυτοί απζκτθςαν ςταδιακά πρόςβαςθ και ςτθν πολιτικι εξουςία και τελικά δθμιοφργθςαν 

αργότερα (ςτα τζλθ του 10ου αιϊνα) τθν ενιαία και πανίςχυρθ οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτικά τάξθ «των δυνατϊν».  

Με τθν επζκταςθ τθσ νζασ διοικθτικισ οργάνωςθσ του βυηαντινοφ κράτουσ και τθ 

δθμιουργία του κεματικοφ ςτρατοφ, κακιερϊκθκαν οι υποχρεϊςεισ του ςτρατιϊτθ–

αγρότθ, ο οποίοσ ωσ ελεφκεροσ γεωργόσ και ιδιοκτιτθσ ςτρατιωτικϊν κτθμάτων με 

φορολογικζσ απαλλαγζσ ιταν υποχρεωμζνοσ να προμθκεφεται από τα ζςοδα τθσ αγροτικισ 

του εκμετάλλευςθσ το άλογο και τον εξοπλιςμό του, να τα διατθρεί ςε καλι κατάςταςθ και 

να ανταποκρίνεται άμεςα, με κίνδυνο τιμωρίασ για το αντίκετο, ςε κάκε οργανωμζνθ 

ςτρατολογικι επικεϊρθςθ («αδνοφμιο»). 

Τθ βακμιαία ςτρατιωτικοποίθςθ τθσ κοινωνίασ εντοπίηουμε ςτθν απονομι των 

τίτλων, οι οποίοι κατά κανόνα προζρχονται από τισ παλαιζσ ανακτορικζσ φρουρζσ, όπωσ 

π.χ. του ςπακαρίου «επί του μαγλαβίου», και των αξιωμάτων, τα οποία παφουν να 

χορθγοφνται με ανταποδοτικι εξαγορά (όπωσ ςυνζβαινε μζχρι και τα μζςα του 8ου αιϊνα), 

κακϊσ θ όποια ανϊτερθ κοινωνικι, πολιτικι και οικονομικι διάκριςθ επιτυγχάνεται πλζον 

μόνο με τθν υπθρεςία προσ το πρόςωπο του αυτοκράτορα και αφορά ςχεδόν αποκλειςτικά 

άτομα που ζχουν ςτενι ςυγγενικι ι φιλικι ςχζςθ με τον ίδιο και τον κοινωνικό του κφκλο.   

Ταυτόχρονα παρατθροφμε τον περιοριςμό τθσ ςυγκλιτου ς’ ζναν ρόλο κακαρά 

διακοςμθτικό, με τθν εμφάνιςθ των μελϊν τθσ, ωσ απλι ςυνοδεία του αυτοκράτορα, ςε 

τελετζσ όπωσ π.χ. θ κθδεία του Φιλαρζτου. 

Ρολφτιμθ, τζλοσ, είναι θ ςυμβολι του Βίου ςτθν παροχι πλθκϊρασ ιςτορικϊν 

πλθροφοριϊν που περιγράφουν με λεπτομζρειεσ τθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων τθσ 

βυηαντινισ επαρχίασ αλλά και τον ρόλο και τθ κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθ βυηαντινι κοινωνία 

του 8ου αιϊνα. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 

 

 

Ο άγιοσ  Φιλάρετοσ ο Ελειμων (702–792) κεωρείται προςτάτθσ τθσ  μελιςςοκομίασ  και των 

μελιςςοκόμων και θ μνιμθ του εορτάηεται από τθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία τθν 1θ  Δεκεμβρίου 

εκάςτου ζτουσ. Θ τίμια κάρα του αγίου φυλάςςεται ςτθν Λερά Μονι Αγίασ Λαφρασ 

Καλαβρφτων. 

Ἀπολυτίκιον  

Ἦχοσ γϋ. Θείασ πίςτεωσ.  

Κείασ  πίςτεωσ  περιουςία,  διεςκόρπιςασ  τοῖσ  δεομζνοισ  τὸν  προςιόντα ςοι πλοῦτον, 

Φιλάρετε. καὶ  εὐςπλαχνίᾳ κοςμιςασ  τὸν  βίον  ςου, τὸν  χορθγὸν  τοῦ  ἐλζουσ ἐδόξαςασ.  

Ὅν ἱκζτευε δοκῆναι  τοῖσ εὐφθμοῦςι ςε ῥανίδα οἰκτιρμῶν καὶ κεῖον ἔλεοσ. 

Κοντάκιον  

Ἦχοσ γϋ. Ἡ Παρκζνοσ ςιμερον.  

Τοῦ Ἰὼβ κτθςάμενοσ, ἐν πειραςμοῖσ τὴν ἀνδρείαν, τοῖσ πτωχοῖσ διζνειμασ, ὡσ ςυμπακὴσ 

τὸν ςὸν πλοῦτον.  ὤφκθσ γὰρ, τῆσ  εὐςπλαγχνίασ ἔμψυχοσ βρφςισ, νάμαςι, τῶν κείων 

τρὀπων ςου ἰλαρφνων, τοὺσ ἐκ πόκου ςοι βοῶντασ.  χαίρεισ  κεράπον Χριςτοῦ, Φιλάρετε. 

Μεγαλυνάριον  

Χαίρεισ τῶν πενιτων ὁ προμθκεὺσ, καὶ τῶν δυςτυχοφντων, ἀντιλιπτωρ καὶ βοθκὸσ. χαίρεισ 

ὁ ἐν οἴκτῳ, τὸν Λόγον κεραπεφςασ, Φιλάρετε τριςμάκαρ, Δικαίων ςφςκθνε. 
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Εὐχὴ μελιςςίων  

Δζςποτα Κφριε, ὁ Κεὸσ ἡμῶν, ὁ ἔχων ἐξουςίαν πάςθσ κτίςεωσ, ςοῦ δεόμεκα καὶ ςὲ 

παρακαλοῦμεν. Ὡσ εὐλόγθςασ καὶ ἐπλικυνασ τὸν μελιςςῶνα τοῦ δικαίου ςου Φιλαρζτου, 

εὐλόγθςον καὶ τὰ μελίςςια ταῦτα (τοῦ δοφλου ςου τοῦ δεῖνοσ, ἤ τῆσ Ἁγίασ Μονῆσ ταφτθσ) 

καὶ πλικυνον καὶ ἐνδυνἀμωςον αὐτὰ, καὶ ποίθςον αὐτὰ εἰσ χιλιάδασ καὶ μυριάδασ, καὶ 

ῥῦςαι ταῦτα ἐκ τῆσ καταδυναςτείασ τοῦ διαβόλου, καὶ πάςθσ ἐπιβουλῆσ ἐχκρῶν, καὶ αὔρασ 

κανατικῆσ καὶ λοιμικῆσ νόςου. Ρεριφροφρθςον αὐτὰ δι’ ἁγίων Ἀγγζλων ςου πᾶςαν 

ἀςκζνειαν, πάντα φκόνον καὶ πειραςμόν φαρμακίασ καὶ γοθτείασ, ἐξ’ ἐνεργείασ 

ἐπερχομζνθσ τοῦ διαβόλου, ἀποδιϊκων ἐξ’ αὐτῶν. Ὅτι ςοῦ ἐςτιν ἡ βαςιλεία, καὶ ἡ δφναμισ, 

καὶ ἡ δόξα τοῦ Ρατρὸσ, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ τοῦ ἁγίου Ρνεφματοσ, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰσ τοὺσ 

αἰῶνασ τῶν αἰϊνων, Ἀμιν. 

 

                                                                                                            

                                                                                                                                    

   Γεϊργιοσ Άγνωςτθ

θ 

   Φιλάρετοσ Κεοςεβϊ  

   Βάρδασ  

   Μιχαιλ Άγνωςτοσ   

ββαΆΆγν

ωςτοσΦιλ

άρετοσ 

   Λωάννθσ 

Ελζνθ  Ευφθμία  

Ευανκία Υπατία Ειρινθ 

   Φιλάρετοσ    Νικιτασ   Ευςτάκιοσ Υπατία  

Μαρία Μυρανκία Ευανκία    Ρετρωνάσ    Κων/νοσ Στϋ 

Ειρινθ Ευφροςφνθ     Μιχ αιλ Β’  

Κοςμοφ Υπατία     Φιλάρετοσ    Νικιτασ    Ρζτροσ    Άνκισ  

Αργοφςθσ    Κωνςταντιναάκιοσ 

 

χ. 1. Σο γενεαλογικό δζντρο τθσ οικογζνειασ του αγίου Φιλαρζτου  
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χ. 2. Σο μαγλάβιον ι μαγκλάβιον  

 

 

 

 

 

 

ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΙ ΕΙΚΟΝΕ ΚΑΙ ΣΑ ΧΕΔΙΑ  

Σο ςκίτςο τθσ ςελ. 31 είναι από τον ιςτότοπο https://gr.dreamstime.com/ (τελευταία 

ανάκτθςθ 3/3/2021)  

Θ εικόνα τθσ ςελ. 135 είναι από τον ιςτότοπο 

https://www.christianarticons.com/pages/newindexes/agioi5.htm#filaretos-eleimon 

(τελευταία ανάκτθςθ 3/3/2021)  

Σο ςχ. 1 τθσ ςελ. 136 είναι δθμιοφργθμα του γράφοντοσ.  

Σο ςχ. 2 τθσ ςελίδασ 137 είναι από τον ιςτότοπο 

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/AS3/magklabion.pdf   (τελευταία ανάκτθςθ 

3/3/2021)  
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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

 

Το 821/822 ο μοναχόσ Νικιτασ από τθν Άμνια τθσ Ραφλαγονίασ, ο οποίοσ ιταν 

εξόριςτοσ ςτθν Καρυοφπολθ τθσ Μάνθσ για λόγουσ πολιτικισ ςκοπιμότθτασ που πικανόν 

είχαν να κάνουν με τθν αναγκαςτικι μετοίκθςθ αρμενικισ καταγωγισ πλθκυςμϊν ςτθν 

Ρελοπόννθςο από τον αυτοκράτορα Νικθφόρο Αϋ (802-811), ςυγγράφει τον Bίο του 

παπποφ του αγίου Φιλαρζτου του Ελειμονοσ.  

Το κείμενο του Βίου γραμμζνο ςε απλι γλϊςςα και με επιρροζσ από τον βιβλικό 

λόγο, αφθγείται τθ ηωι ενόσ πλοφςιου γαιοκτιμονα τθσ Ραφλαγονίασ, που λόγω κακϊν 

ςυγκυριϊν πτωχεφει, χάνοντασ εντελϊσ τθν περιουςία του, αλλά δουλεφοντασ ςκλθρά 

κατορκϊνει να ςυντθρεί με αξιοπρζπεια τθν πολυμελι οικογζνειά του και να μοιράηει 

αφειδϊσ το υςτζρθμά του ςτουσ φτωχοφσ.  

Με τον Βίο του αγίου Φιλαρζτου, ο Νικιτασ ειςάγει ςτθν αγιογραφικι παράδοςθ 

τθσ μεςοβυηαντινισ εποχισ ζναν νζο τφπο, λαϊκοφ αγίου, που ςε αντίκεςθ με τον κλθρικό ι 

μοναχό μάρτυρα τθσ εικονομαχίασ ηει μζςα ςτθν κοινωνία, βιϊνει τα κακθμερινά τθσ 

προβλιματα, εφαρμόηει υπερβολικά τθ χριςτιανικι αρετι τθσ φιλευςπλαχνίασ και αγιάηει 

μζςα ςτθν οικογζνεια.  

Τα πρωτότυπα αγιογραφικά ςτοιχεία του Βίου, ςε ςυνδυαςμό με τθν απλότθτα και 

τθν κομψότθτα του φφουσ, προκαλοφν τον καυμαςμό του αναγνϊςτθ και τον κακιςτοφν 

ζνα από τα πιο δθμοφιλι αγιολογικά κείμενα.  

Θ αντικατάςταςθ των παραδοςιακϊν ανατολικϊν προτφπων από κλαςικά ελλθνικά 

και πιο ορκολογικά, ςθματοδοτοφν το πζραςμα από τθν εικονομαχικι αγιογραφία των 

υπερβολϊν, των φανατιςμϊν και των ςτείρων κεολογικϊν αντιπαρακζςεων, ςε μια 

αγιογραφία περιςςότερο λαϊκι και ανκρϊπινθ, πιο κοντά ςτα πρότυπα τθσ πνευματικισ 

κίνθςθσ του βυηαντινοφ ανκρωπιςμοφ.  

Λόγω τθσ πλθκϊρασ των ιςτορικϊν λεπτομερειϊν που ο Βίοσ μασ παρζχει για τθν 

αγροτικι ιςτορία του 8ου αιϊνα, ζχει χαρακτθριςτεί ωσ βαςικό ζργο του είδουσ τθσ 

«αγροτικισ αγιογραφίασ» και ζχει αποτελζςει πρότυπο για πολλοφσ μεταγενζςτερουσ 

Βίουσ αγίων.  

Ο Βίοσ του αγίου Φιλαρζτου είναι  μία αξιόπιςτθ, ζμμεςθ αφθγθματικι πθγι, θ 

οποία μασ παρζχει πολλζσ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ, για τθν οικονομικι, κοινωνικι, 

διοικθτικι και ςτρατιωτικι οργάνωςθ του βυηαντινοφ κράτουσ, αλλά και για τον 
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κακθμερινό τρόπο ηωισ, τισ ςυνικειεσ των πολιτϊν, τον ρόλο και τθ κζςθ τθσ γυναίκασ 

ςτθν κοινωνία.   

Για όλα τα παραπάνω κεωρείται ζνα πρωτοποριακό και καινοτόμο ζργο τθσ 

βυηαντινισ λογοτεχνίασ των αρχϊν του 9ου αιϊνα.  

 

ΛΕΞΕΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ  

Αγιολογία    

Βυηάντιο     

Βίοσ     

Φιλάρετοσ     

Ελειμων      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

SUMMARY 

 

In 821/822 monk Niketas from Amnia of Paphlagonia, who was exiled to Karyoupolis 

of Mani, probably for reasons of political expediency related to the forced displacement of 

Armenian populations in the Peloponnese by Emperor Nikephoros I (802-811), writes the 

Life of his grandfather, Saint Philaretos of the Merciful. 

The text of Life, written in plain language, influenced by the word of the Bible, 

describes the life of a wealthy landowner of Paphlagonia, who, due to bad circumstances 

and because of the intervention of the devil too, completely loses his property, but, by 

working hard, he succeeds in maintaining with dignity his large family and handing out 

profusely from his deficiency to the poor. 

With the Life of St. Philaretos, Niketas introduces to the hagiographic tradition of the 

Middle Byzantine era a new type of folk saint, who unlike the clergyman or monk saint of 

iconoclasm, lives in society, faces daily problems, is too merciful and becomes a saint within 

the family. 

The original hagiographic elements of Life, combined with the simplicity and 

elegance of the style, provoke the admiration of the reader and make this work one of the 

most popular hagiographic texts. 

In Life, traditional eastern standards are replaced by more rational classical Greek 

standards and mark the transition from the iconoclastic hagiography of excesses, 

fanaticisms and sterile theological confrontations, to a hagiography more popular and 

human, closer to the patterns of the spiritual movement of Byzantine humanism that will 

follow. 

The Life of St. Philaretos gives us a lot of historical information about the agricultural 

history of the 8th century and for this reason it has been characterized as a paradigm of the 

kind of "rural hagiography" and has been a model for many similar works that followed. 

The Life of St. Philaretos is a reliable, indirect narrative source, which provides us 

with a lot of historical information, about the economic, social, administrative and military 

organization of the Byzantine state, but also about the daily way of life, the habits of 

citizens, the role and position of women in society. 

For all of the above it is considered a pioneering and innovative work of Byzantine 

literature of the early 9th century. 
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