ΣΦΡΑΝΤΖΗΣ Ο ΦΙΑΛΙΤΗΣ
Δυο βραχέα χρονικά, περιεχόμενα εις κώδικας τής Μονής των Ίβήρων,
μαρτυρούν δτι ό δεσπότης Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος, καταλαβών τάς
Πάτρας τον Ίοΰλιον τοΰ 1430, ένεπιστεύίΐη την διοίκησιν αυτών εις τον
Γεώργιον Φραντζήν. Τά χρονικά ταΰτα έχουν ως ακολούθως : «τό αυτό έτος
[tς?/_λη'] ’Ιουλίου ελαβεν ό δεοπότης κυρ Κωνσταντίνος τον γούλα
Παλαιας Πάτρας από λιμόν και
Φραντζή τον Φιαλίτην»

καί :

της

ίποίησεν κεφαλήν τον κυρ Γεώργιον

«τό αυτό έτος Ίονλίω ελαβεν 6 δεσπότης

ό Κωνσταντίνος τον τόπον της Παλαιας Πάτρας από λιμοϋ και έποίησεν
κεφαλήν Γεώργιον Φράντζη τον Φιαλίτην» 1
2. * Αυτός ό ιστορικός

διηγείται

τά τής παραδόσεως τών Πατρών και τά τής άναθέσεως εις αυτόν τής διοικήσεως τής πόλεως. Εις την βραχεΐαν διατΰπωσιν τοΰ Χρονικού του γράφει
σχετικώς τά εξής : «ό <5έ δεσπότης και αυ&έντης μου κυρ Κωνσταντίνος,
τον Μάϊον τον αυτόν έτους, τον κουλάν τής Πάτρας άπήρεν από λιμοϋ καί
τής άλλης κακοπαέέείας τών ευρισκομένων
«και τώ λϋ' έ’τει μηνι Σεπτεβρίω

εντός αυτόν».

εύεργετήϋ'ην

Καί κατωτέρω :

εγώ τό

κεφαλατίκιον

τής Πάτρας» 8.

Μεταξύ τών δυο βραχέων χρονικών και τής άφηγήσεως
τοΰ ιστορικού ΰφίσταται άπόκλισις μόνον ως προς τον μήνα τής άλώσεως καί τό δ'νομα Φιαλίτης, υπό τό όποιον φέρεται ό Φραντζής. Δεν
είναι άπίθανον νά ύπάρχη μέχρι τίνος έξάρτησις τών πρώτων από τήν
δευτέραν 4. *
Εις τά πολλά προβλήματα, τά όποια άναφέρονται εις τήν σΰνθεσιν
και τήν γνησιότητα τοΰ έργου τοΰ Γεωργίου Φραντζή, προσετέθησαν τελευ
ταίως και τά έχοντα σχέσιν προς τό ό'νομα τοΰ ιστορικοΰ. Είναι γνω
στόν ό'τι διά δύο τελευταίων διατριβών του ό πατήρ V. Eaurent
άπέδειξεν δτι τό δ'νομα τοΰ άνδρός δεν είναι Φραντζής, ώς τοΰτο κοινώς

1 2 π. Λάμπρου, Βραχέα Χρονικά, έκδ. Κ. Άμάντου (Άθήναι 1932),
σελ. 17.

2 ΑΰτόδΊ, σελ. 54.
8 Γεώργιος Φραντζής: Migne, Patr. Graeca, τόμ. 156, στ. 1043.
Πρβλ. έκδ. Ί. Π α π α δ ο που λ ο υ, τόμ. Α', σελ. 157- 158.

4 Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, ”Ενθ·° άνωτ., σελ. ιε'.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΑΩΝ "Ετος ΚΓ'
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φέρεται, άλλα Σφραντζής

Την γνώμην ταΰτην άπεδέχθησαν καί άλλοι

έρευνηταί 1
2. *
Παρά ταΰτα, ανακόπτει νϋν και τό πρόβλημα τοΰ δεύτεροι' επώνυμου η
παρωνύμιού Φιαλίτης, τό οποίον άπαντα εις τά δΰο άνωτέρω παρατεθέντα
βραχέα χρονικά. Καθ’ δ'σον τουλάχιστον γνωρίζω, οΰδεμία άλλη πηγή, άναφερομένη εις την προσωπικότητα τοΰ ιστορικού, αποδίδει εις αυτόν τό ό'νομα
τοΰτο. 'Ο Σπυρίδων Λάμπρος, εις τάς βραχείας σημειώσεις, τάς οποίας κατέλιπε, γράφει σχετικώς τά εξής : «Ή ερμηνεία τής λέξεως ζητητέα εις την
διήγησιν τοϋ Φραντζή, σ. 145, 2, ένθα αί λέξεις εκεί ίοτάμενος τήν φιάλην
εχων και τους σιδήρους τοΐς ποσί. ’Αξιοπαρατήρητος ή γραφή τοΰ κώδικος
Ρ. : εις την κεφαλήν ίοτάμενος έ'χων καί, ήτις οδηγεί εις τό συμπέρασμα
δτι πρέπει νά γράψωμεν ίσως Ιοτάμενος και εχων την φιάλην εις την κεφα
λήν. Φιάλη είναι είδος καλύμματος τής κεφαλής, ίσως κουκοΰλλας μοναχικής.

Έκ ταύτης δέ τής λέξεως τό Φιαλίτης ίσως προς άνάμνησιν τοΰ έπειτα μοναχικοΰ βίου τοϋ Φραντζή» s.
Τό χωρίον, τό όποιον υπαινίσσεται ό Λάμπρος, άναφέρεται εις τά γεγο
νότα τής άνακαταλήψεως των Πατρών (1429/1430). Κατά την πολιορκίαν
τής πόλεως υπό τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, ό Γεώργιος Φραντζής,
τραυματιστείς, συνελήφθη και ένεκλείσθη «εις τον γονλάν, ήτοι τον πύργον,
ίν οΐκω σκοτεινω,

εν&α ήσαν μύρμηκες καί σιτόφϋ·ειρες καί μνες διά τό

είναι ποτέ σίτον αποθήκην, καί χειροπέδας σιδηράς περιέϋηκαν τοΐς ποσί
μου καί σειράν λίαν βαρυτάτην καί στερεάν μετά σκόλοπος μεγάλου κατά
γης πεπηγότος» 4. Έκεΐ ό ιστορικός έμεινεν επί τεσσαράκοντα ημέρας. «Κει
μένου μου οϋν εν τη φρουρά, συνεχίζει, ημέρας τεσσαράκοντα,

ώς ήλϋεν ή

εορτή τής μνήμης τον ελενϋ·ερωτοϋ των αιχμαλώτων άγιου μεγάλομάρτυρος
Γεωργίου, εδεήϋ·ην τονδε, ώς κάγώ Γεώργιος καί παιδιόϋ·εν δούλος αύτοϋ,
ΐνα λυτρώση με των δεσμών καί αφυπνιασϋ·είς, έδοξέ μοι εύρεϋ·ήναί με είς
τό περικαλλές άγιον τέμενος τό είς τό δνομα αυτόν, των Μαγγάνων έπονομαζόμενον, είς τήν φιάλην ίοτάμενος,
διερχομένου τάχα τοϋ βασιλέως,

ΐνα

εχων καί τους σιδήρους τοΐς ποσί,
είς τήν άκολον&ίαν τής εκκλησίας

άπέλίέη, εδεήϋην αυτόν, ΐνα με των άλυσεων άπ ε λευ&ερ ώσ η» 5. Ή συνέχεια

1 V. I, a u r e n t, Σφραντζής et non Φραντζής, Byz. Zeitschrift, τόμ. 44
(1951), σελ. 373-378. Τοΰ αΰτοΰ, Sphrantzes et non Phrantzes a nouveau!
Revue des etudes byzantines, τόμ. 9 (1951, έκδ. τφ 1952), σελ. 170-171.
2 Ν. Τ ω μ α δ ά κ η, Δούκα - Κριτοβούλου - Σφραντζή - Χαλκοκονδύλη,

Περί

Άλοισεως τής Κωνσταντινουπόλεως (1453), (Άθήναι 1953), σελ. 137 κέ., ιδίως σελ.
138, σημ.

8 Σιγ. Λάμπρου, ’Ένθ·’ άνωτ., σελ. ιδ'.
‘Γεώργιος Φραντζής, εκδ. Παπαδοπούλου, σελ. 141-142.
5 Αυτόθι, σελ. 147.
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τοΰ ενυπνίου και τής δλης άφηγήσεως τοϋ Φραντζή δεν ενδιαφέρει ημάς
ένταΰθα. Τοϋτο μόνον πρέπει νά σημειωθή, δτι ό νους τοϋ χωρίου είναι
προφανής κα'ι ούδεμία ύφίσταται ανάγκη διορθώσεως. 'Η λέξις φιάλη δεν
σημαίνει τό κάλυμμα τής κεφαλής, άλλα τήν κρήνην, ή οποία εύρίσκετο προ
τοΰ ναού τοΰ 'Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων, είναι δέ γνωστόν δτι αί
κρήναι άπετέλουν μέρος τής αυλής τής εκκλησίας, «ένθα ένίπτοντο οί μέλλον
τες νά είσέλθωσιν εις τον ναόν τάς χεΐρας καί τούς πόδας, συμβολίζοντες διά
τής πράξεως ταΰτης τήν καθαρότητα τής ψυχής κατά τάς προσευχάς» ι.
Τοιαύτη κρήνη, φιάλη ωσαύτως όνομαζομένη, υπήρχε καί είς τον 'Ιππό
δρομον 1
2. 3 4
Εκείνο, τό όποιον δεν είναι σαφές, είναι τό πως ό ανώνυμος τοΰ βρα
χέος χρονικοΰ, όρμώμενος εκ τοΰ διηγήματος τοΰ ίστορικοΰ, ως νομίζει ό
Λάμπρος, έπλασε τό δ'νομα Φίαλίτης. Καί τά πράγματα περιπλέκονται ακόμη
περισσότερον, διότι τό δ'νομα τοΰτο μαρτυρεΐται καί ώς επώνυμον Λ Φιαλίτης ώνομάζετο ό κατά τάς άρχάς τοΰ δεκάτου τετάρτου αΐώνος παρασκευάσας τήν βελτιωμένην έκδοσιν τής Διόπτρας καί των Κλανΰμών τοΰ
Φιλίππου τοΰ Μονοτρόπου *. Δεν γνωρίζομεν, εάν οΰτος έχη σχέσιν τινά
προς τον άντιγραφέα καί «χρυσογράφον» Κωνσταντίνον τον Φιαλίτην, δστις
αντέγραψε διαφόρους κώδικας εκκλησιαστικού καί λειτουργικού περιεχομέ
νου 5. Ή ακμή του τίθεται είς τον δωδέκατον αιώνα. Τον άντιγραφέα καί
χρυσογράφον τούτον μετά πολλής πιθανότητος ταυτίζει ό πατήρ V. Laurent
μετά τοΰ κατόχου μολυβδίνης σφραγΐδος, ής ή έμμετρος επιγραφή έχει ως
εξής :
Σώζοις με Χ(ριστ)ε Κων(σταντΐνον) (οόν) τον Φι[α]λ(ί)την 6.

1 Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή ’Αρχαιολογία, τόμ. Α' (Άθηναι 1942), σελ. 217 κέ.
2 Βλ. προχείρως Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός, τόμ. Γ
(Άθηναι 1949), σελ. 23.
3 Τοΰ επωνύμου τούτου δέν εδρομεν μνείαν εν τφ έργιρ τοϋ Η. Moritz, Die
Zunamen bei den Byzantiniscken Historikern und Chronisten, Programm des
K. Humanistischen Gymnasiums in Landshut, 1896/1898.

4 V. G r u m e 1, Remarques sur la Dioptra de Philippe le Solitaire, Byz.
Zeitschrift, τόμ. 44 (1951), σελ. 198 κέ.
5 M. Vogel καί V. Gardthausen, Die Griechisehen Schreiber des
Mittelalters und der Renaissance, Λειψία 1909, σελ. 252 καί 419.

Σ ω φ ρ. Εύ-

στρατιάδου καί Άρκαδίου, Catalogue ot the Greek Manuscripts in the
Library of the Monastery of Vatopedi on Mt. Athos, Cambridge 1924, σελ. 172.

6 K. Κωνσταντοπούλου, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα τοϋ έν Άθήναις
Εθνικού Νομισματικού Μουσείου, σελ. 182, άριθμ. 695. V. Laurent, Les
bulles metriques dans la Sigillographie byzantine, Ελληνικά, τόμ. 7 (1934),
σελ. 70, άριθμ. 581.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
25/05/2019 10:53:07 EEST - 34.229.151.87

660

Διον. Ά. Ζακυθηνοΰ

Και άλλος άντιγραφευς τοϋ δέκατου τετάρτου η τοϋ δέκατου πέμπτου αιώνος, κατά τήν άνάγνωσιν τοϋ Σπυρίδωνος Λάμπρου, έφερε τό αϋτδ έπώνυμον, δ Μανουήλ δ Φιαλίτης
Λεπτομερέστερα έρευνα θά αποκάλυψή ίσως κα'ι άλλα δμώνυμα πρόσωπα.
Δι’ ημάς αρκεί ενταύθα ή διαπίστωσις δτι τό δ'νομα άπαντα ως οικογενεια
κόν. Έτυμολογικώς τοϋτο δεν φαίνεται νά έχη σχέσιν προς τήν λέξιν φιάλη,
υφ’ ήν τουλάχιστον σημασίαν συνηντήσαμεν αυτήν ανωτέρω. Άλλ’ ή λέξις
φιάλη είχε καί άλλας σημασίας. Έν πρώτοις υπό τό δ'νομα τοϋτο έφέροντο
είρκταί εν Κωνσταντινουπόλει, αϊτινες είναι κυρίως γνωσταί εκ των διωγμών
τής Είκονομαχίας 1
2. Ό βιογράφος τοϋ Στεφάνου τοϋ νεωτέρου δμιλεΐ περί
τής έν Φιάλη ειρκτής τής «εζοφωμένης» 3. 4Έξ
* 6 άλλου,
7
δ Κωνσταντίνος δ Πορ
φυρογέννητος εις τό πεντηκοστόν πρώτον κεφάλαιον τοϋ Προς τον ίδιον
υιόν 'Ρωμανόν έργου του εκθέτει τά κατά τάς δικαιοδοσίας τοϋ πρωτοσπαθαρίου της Φιάλης *. 'Υπό τον άνώτερον τοϋτον άξιωματοΰχον, προερχόμενον, ως φαίνεται, εκ τών πλαισίων τοϋ πολεμικοϋ ναυτικοϋ, υπήγοντο οί
ναϋται (έλάται) τών βασιλικών πλοίων (άρχικώς τών άγραρίων καί ακολού
θως τών δρομωνίων), τά δποϊα ήσαν προσηλωμένα εις τήν υπηρεσίαν τοϋ
αϋτοκράτορος, ένφ τά πλοία, τά άπεσπασμένα εις τήν υπηρεσίαν τής αϋτοκρατείρας, υπήγοντο εις τον έπι της τραπέζης τής αϋγοϋστης δ. Τά καθή
κοντα τοϋ πρωτοσπαθαρίου τής φιάλης ήσαν στρατιωτικά καί δικαστικά.
"Οτε δ αΰτοκράτωρ μετά τής ακολουθίας του είσήρχετο εις τό πλοΐον, δ
πρωτοσπαθάριος β ΐστατο «μέσον τοϋ δρομωνίον, προθνμοποιών και προτρεπόμενος τους τοϋ δρομωνίον ελάτας γενναιότερον και άνδρικώτερον έλαύνειν τε και κωπηλατεΐν,

άμα

δε τοΐς τότε πρωτοκαράβοις υποτιθέμενος

κατά την δυσκρασίαν και πνενσιν τών ανέμων την βασίλειον ναϋν πηδαλιουχεΐν τε και κυβερνάν»

'Ως δικαστικός λειτουργός,

δ πρωτοσπαθάριος

«καθ’ έκάστην ημέραν και καθ’ έκάστην δειλήν από παλαιού τύπου κατήρχετο κα'ι έκαθέζετο έν τη φιάλη διά τοϋτο γάρ και έλέγετο πρωτοσπαθάριος
της φιάλης και τάς αναμεταξύ δίκας τών ελατών τών τε άγραρίοον και τών

1 Μ. Vogel καί V. Gardthausen, ”Ενθ’ άνωτ., σελ. 282. Σ. Λάμ
πρου, Νέος 'Ελληνομνήμων, τόμ. 6 (1909), σελ. 512.
a R. Janin, Constantinople byzantine. Developpement urbain et reper
toire topographique, Παρίσιοι 1950, σελ. 377.

8 M i g n e, Patr. Grseca, τόμ. 100, στ. 1156.
4 Πορφυρογέννητου, Προς τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν, κεφ. 51, εκδ. Gy.
Moravcsik καί R. Jenkins (Βουδαπέστη 1949), σελ. 246-256.
6 Αότόθι, σελ. 248.

6 Πρεπει νά σημειωθή ότι τό κείμενον άναφέρεται είς συγκεκριμένον πρόσωπον.
7 Πορφυρογέννητος, Αυτόθι, σελ. 252.
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δρομωνίων, των παρ’ αυτού εξουσιαζόμενων, εκρινεν και κατά τό δίκαιον
έδίκαζέν τε και έδιοίκει»

Αλλά τί ήτο εις την συγκεκριμένην ταΰτην περίπτωσιν ή φιάλη ; Κατά
τον A. Vogt, αυτή ήτο οικοδόμημά τι παρά την -θάλασσαν, ά'γνωστον ποΰ
ίδρυμένον 1
2. 3 Ό L,. Brehier πιστεύει δτι ή φιάλη αυτή άνήκεν εις το συγ
κρότημα τοϋ Τρικόγχου, τό όποιον άνήγειρεν ό αϋτοκράτωρ Θεόφιλος κατά
τό έτος 838 8. Ουδετέρα των γνωμών τούτων φαίνεται εΰσταθοϋσα. Πιθανώτερον είναι δτι ή Φιάλη, εις την οποίαν ό πρωτοσπαθάριος ήσκει τά
καθήκοντά του, δεν ήτο οικοδόμημα, αλλά λιμήν.

Πράγματι, επί τής ασια

τικής δ'χθης τοϋ Βοσπόρου έ'κειτο ό λιμήν τής Φιάλης, όνομασθείς οϋτω διά
τό «τροχοειδές» τοϋ σχήματος4. * Εις τοϋτον άναφερόμενος, ό Διονύσιος ό
Βυζάντιος γράφει
«με#’ ον άλλος δρμος Φιάλη 6 * Χαλκηδονίων των μέγα
δννηϋ'έντων άνδρών. Έπί ό’ αντώ βοννός ύπτιος κα'ι περιφερής εις κύκλον
σχήμα

περιγράφων την βάσιν

ύλέατρον δέ τις είκάσειεν δραν άπρονόητον

επιτήδευμα τής φύσεως- τούτο δ’ άρα και κέκληται» β. Ό λιμήν μνημονεύε

ται εις ευάριθμα βυζαντινά κείμενα, τοποθετείται δέ εις τον σημερινόν
δρμον Korfes, τοϋ οποίου τό δ'νομα ανάγεται εις τό ελληνικόν κόρφος,
κόλπος 1.
Νομίζω δτι τό δ'νομα Φίαλίτης άδιστάκτως δϋναται νά συναφθή έτυμολογικώς προς τον λιμένα τής Φιάλης, δηλοϋν είτε τους παροικοΰντας είτε,
πιθανώτερον, τους άσκοϋντας λειτούργημά τι συναφές προς τήν υπηρεσίαν
τοϋ αύτοκρατορικοϋ στολίσκου, τοϋ οποίου προΐστατο ό πρωτοσπαθάριος.
Πώς τώρα τό δ'νομα τοϋτο άπεδόθη υπό τοϋ ανώνυμου τοϋ βραχέος χρονι
κού εις τον ιστορικόν Γεώργιον τον Σφραντζήν ή Φραντζήν, τό πράγμα δέν

1 Αυτόθι, σελ. 248. Περί τοϋ θεσμοί πρβλ. A. Vogt, Le protospathaire
de la phiale et la marine byzantine, Echos d’Orient, τόμ. 39 (1940), σελ.
328-332.
2 A. Vogt, Αυτόθι, σελ. 330, σημ. 1.
3 L. Brehier, Res institutions de l’Empire byzantin (Παρίσιοι 1949),
σελ. 134. Περί τοϋ Τρικόγχου βλ. R. J a n i η, Ένθ’ άνωτ., σελ. 114 καί 400.
4 Τό έπίθετον «τροχοειδής» χρησιμοποιεί ό Φλάβιος Ίώσηπος,

Ίουδ.

Πόλ., Γ’, 509 (Ν aber), χαρακτηρίζων τήν λίμνην Φιάλην τής Παλαιστίνης.
6 Τό κείμενον εχει τόν τύπον Φιέλα, όρθώς όμως ό Muller διώρθιοσεν είς
Minores, τόμ. Β', σελ. 86, σημ. 21. Πρβλ. καί Frag-

Φιάλη : Geographi Grasci

menta Historicorum Graecorum (Muller), τόμ. E', σελ. 188, σημ.
6 Διονυσίου τοϋ Βυζαντίου, ’Ανάπλους Βοσπόρου,' 5: Fragmenta
Historicorum Graecorum, τόμ. Ε', σελ. 188.
1 Περί τοϋ δρμου τής Φιάλης βλ. καί J. Pargoire,
dion, Byz. Zeitschrift, τόμ. 12 (1903), σελ. 454- 456.
σελ. 444.
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είναι σαφές. Πάντως ή ανωτέρω παρατεθεΐσα ερμηνεία τοϋ Σπυρίδωνος
Λάμπρου δεν είναι πειστική. ’Ίσως καί εις την περίπτωσιν ταΰτην πρόκειται
διπλωνυμία έκ των συνήθων κατά τούς τελευταίους αιώνας τοΰ Βυζαντίου.
Δεν αποκλείεται νεώτερον εύρημα ή νεώτερον παρατήρημα νά διαφωτίσουν
πλήρως τό μικρόν τούτο πρόβλημα.
ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝ02
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