
ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΝΕΑΡΑΣ 109 ΔΕΟΝΤΟΣ Τ' ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ *

Α'

I. Νομοθέται καί νομομαθείς τής Ρώμης καί τοϋ Βυζαντίου, άσχολη- 
θέντες μέ τό σημαντικώτατον τοΰ κοινωνικού βίου κεφάλαιον τοϋ γάμον> 
επρόσεζαν, ως ήτο επόμενον, καί τό σημεΐον εκείνο τό οποίον αφόρα εις την 
ηλικίαν τών μελλόντων νά μνηστευθοϋν ή καί να έλθουν εις γάμου κοινω
νίαν '. Ό Κώδιξ καί οί ΙΙανδέκται τοϋ Ίουστινιανοΰ μάς διέσωσαν τα 
παλαιότερον θεσπισθέντα, ενα> μεταγενέστεροι τούτων νομικαί πηγαί καί 
είδικώτερον αι κατά καιρούς εκδοθεΐσαι Νεαραί τάς αντιλήψεις καί τον τρό
πον μέ τον όποιον αύτοκράτορες αντιμετώπισαν τό τής ώς άνω ηλικίας 
ζήτημα.

Εις τούς Πανδέκτας2 παρατίθεται χωρίον τοϋ Μοδεστίνου έχον ως 
ακολούθως : «Προς σύναψιν μνηστείας δεν ορίζεται ηλικία των συμβαλλομέ- 
νων ως επί γάμου. Διά τοϋτο καί από μικροτάτης ηλικίας δύναται νά συνα- 
φθή μνηστεία, αρκεί μόνον νά θεωρήται δτι εκ προσώπου εκατέρου γίνεται 
τοϋτο, δηλ. εάν μη είναι μικρότεροι τών επτά ετών.»

’Αλλά καί εις άλλο σημεΐον τών Πανδεκτών 3 γίνεται λόγος περί τοΰ 
αύτοΰ ζητήματος παρατιθεμένου ένταΰθα χωρίου τοΰ Πομπωνίου έ'χοντος ως

* Τά ένταΰθα έν πλάτει αναπτυσσόμενα άνεκοινώθησαν έν περιλήψει ενώπιον 
τών συνέδρων τοϋ 'Ιστορικού τμήματος τοϋ έν Θεσσαλονίκη κατ’ ’Απρίλιον 1953 
συνελθόντος IX Διεθνούς Βυζαντινολογικοΰ Συνεδρίου.

1 Περί γάμου κατά τό έλληνορρωμαϊκόν δίκαιον διέλαβον μεταξύ άλλων καί 
ol Jos. Zhishman, Τό δίκαιον τοΰ γάμου τής ανατολικής ορθοδόξου εκκλη
σίας (μτφρ. Μελ. Άποστολοπούλου), Α’-Β', Άθήναι 1912, Henri Monnier, 
Les novelles de Leon le Sage, Bordeaux - Paris 1923 καί Γ ε ώ ρ γ. Μερί
δά κ η ς, Τό αστικόν δίκαιον έν ταις Νεαραϊς τών Βυζαντινών αΰτοκρατόρων, Άθή- 
ναι 1922. Τά υπό τούτων αναπτυσσόμενα εΐχομεν ύπ’ δψιν μας κατά τήν διαπρα
γμάτευσή τοΰ θέματός μας.

“ XXIII, 1, 14. Τά παρατιθέμενα έκ τών Πανδεκτών χωρία κατά τήν μετά- 
φρασιν Ήλ. Λιακοπούλου (Άθήναι 1930).

3 XXIII, 2, 4.
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εξής : «Ύπανδρευθείσα μικρότερα των δώδεκα ετών τότε θά είναι νόμιμος 
σύζυγος, δταν παρά τώ άνδρι ήθελε συμπληρώσει τά δώδεκα έ'τη.»

Περίληψις των χωρίων τούτων παρατίθεται εις τά Βασιλικά συνοδευο- 
μένη υπό Σχολίων των μεταγενεστέρων σχολιαστών Κυρίλλου (6ος αιών) καί 
’Ανώνυμου (περί τό 600). Οΰτω έν XXVIII, 1, 2 άπαντοί τοΰ Μοδεστίνου : 
«Ό το γινόμενον νοών καλώς μνηστεύεται, τον τ’ έ'στιν δ μη ώ ν ήττων 
επτά ετών.» ’Ακολουθεί Σχόλιον τοΰ Κυρίλλου : «Ούχ ώσπερ επι τών 
γάμων, ούτω και επι της μνηστείας ώρισμένος τών συναλλαττόντων έστιν 
ό χρόνος. Διά τούτο και άνήβων τνγχανόντων ετι τών μνηστενομένων μνη
στεία συνίσταται, μόνον εί τών μνηστ ενομένων έκάτερος αισθάνεται τών 
πραττ ομένων, τοντέστιν, εί μη η τ τ ο ν ες τών επτά ετών τ ν γ χά
νο υ ο ι ν δ ν τ ες.»

Έν συνεχεία ακολουθεί έ'τερον Σχόλιον επί τής γνώμης τοΰ Μοδεστί
νου : «...ο γάρ θέλει είπειν (ό Μοδεστΐνος), τούτο έστιν. ώρισμένος μέν 
έατι και έπι της μνηστείας τών σνναλλαττόντων ό χρόνος, ονχ οντω μέντοι, 
ώσπερ έπι τών γάμων. ούτε γάρ πάντως έφηβους είναι δει τους μνηστευο- 
μένους, ώσπερ έφηβους είναι δει τους γαμοΰντας· και γάρ έπταετίας 
τ νγχάνοντες χρόνον δ ν ν αν τ α ι μνηστείαν σνστ ή σασθαι.»

Είς άλλο σημεΐον τών Βασιλικών 1 άπαντα τοΰ Πομπωνίου: «Ή ήττων 
τών δώδεκα έτών γαμηθεΐσα τότε γίνεται νόμιμος γαμέτη, δτε παρά τφ 
άνδρι πληρώσει τά ιβ' έτη.» Καί ακολουθεί Σχόλιον ’Ανωνύμου : «οί γάρ 
έφηβοι γαμοϋσιν, τοΰτ’ έ'στιν, δ μέν αρρην πληρών τά ιδ' έτη, ή δέ θήλεια 
τά ιγ' ώς βιβλ. ε' τον Κώδικος, τίτ. δ', διατ. κδ' και ίνστιτ. α τίτ. ι .» 
Καί εξακολουθεί τό Σχόλιον : «Κόρην τις ήττονα τών ιβ' ενιαυτών τυγχά- 
νουσαν ήγάγετο δήθεν προς γάμον. Λέγει ό Πομπώνιος, και την ον τω 
γαμηθεϊσαν γίνεσθαι νομίμην γαμέτην, δταν τον ιβ' ένιαντδν πληρώση 
παρ’ αύτώ άνδρί.»

Ένταΰθα επιτρέπεται, νομίζομεν, νά γίνη μνεία δύο σχετικών μέ τον 
χρόνον εφηβείας καί γάμου διαταγμάτων τοΰ Ίουστινιανοΰ τών έτών 529 
καί 530. Συμφώνως προς τό πρώτον 1 2 * αί μέν θήλειαι θεωροΰνται ως είσελ- 
θοΰσαι είς την ήβην ά'μσ τή συμπληρώσει τοΰ δωδεκάτου έτους, οί δέ άρρε- 
νες ά'μα τή τοΰ δεκάτου τετάρτου. Κατά τό έ'τερον δέ τών διαταγμάτων 8 ή 
ηλικία γάμου διά μέν τά Οήλεα ήτο τό δωδέκατον έτος συμπεπληρωμένον, 
ενώ διά τά άρρενα τό δέκατον τέταρτον ομοίως.

1 XXVIII, 4, 3. Είς τήν διά μνηστείαν καί γάμον νόμιμον ηλικίαν άναφέ- 
ρονται ωσαύτως καί τά έν Βασιλικοΐς, XXVIII, 1, 7, τά όποια αποτελούν έπανά- 
ληψιν τών έν Πανδέκταις (XXIII, 1, 9), όπου αναδρομή είς τάς Εισηγήσεις (I, 22) 
καί τόν Κώδικα (V, 60, 3), καί συνοδεύονται υπό ερμηνευτικών σχολίων.

2 Cod., V, 60, 3.
8 Cod., V, 4, 24.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:20 EEST - 3.236.241.27



Λόγοι καί χρόνος έκδόσεως της Νεαράς 109 Λέοντος Τ' τοϋ Σοφού 325

Κατά χρονολογικήν σειράν εις την ιστορίαν των νομικών πηγών τοϋ 
Βυζαντίου ακολουθούν τά λεγάμενα τών Ροπών ή νομικής πηγής τοϋ 7ου 
αίώνος, έχοντα ώς ακολούθως : «'Η προ τών ιβ' ενιαυτών γαμηϋεΐσα ήτοι 
εϋλογηϋείαα και στεφανω&είσα γάμον ον ποιεί, εί μήτε δ’ αν προϋπήν 
μνηστεία, τότε γάρ ή μνηστεία μένει, και εϊ μεν πρόστιμου έπερωτηϋή, 
απαιτείται αυτό ο παραβαίνων τά σύμφωνα, εί δε άρραβών έδόέλη μόνον, 
διπλασιάζεται. ΑΙ ϋήλειαι μετά ιβ' έτη έφηβοι κρίνονται.»

Ταϋτα αποτελούν, ως είναι φανερόν, εν περιλήψει επανάληψιν τών εις 
παλαιοτέρας πηγάς διαλαμβανόμενων, μέ μίαν δμως χαρακτηριστικήν προσ
θήκην τής μετοχής «ενλογηϋεΐσα», έμφαίνουσαν τήν παρέμβασιν τοϋ νέου, 
χριστιανικού, πνεύματος εις τά τού γάμου.

Περί τής προς γάμον ενηλικιότητος όμιλεΐ καί ή ’Εκλογή τών Ίσαύ- 
ρων 1 2 εντός τής σαφώς χαρακτηριζούσης αυτήν χριστιανικής ατμόσφαιρας : 
«Συνίοταται γάμος χριστιανών, είτε έγγράφως είτε άγράφως, μεταξύ άνδρός 
και γνναικύς τον είναι έκατέρων τήν ηλικίαν προς συνάφειαν ήρμοσμένην, 
τοϋ μεν άνδρός από ι ε ε τ ο ϋ ς χρόνον, τής δε γ υ ν α ικό ς 
από ιγ έτους χρόνου άμφο τερών ϋελόντων μετά τής τών γονέων 
συναινέσεως.»

Τό αυτό συμβαίνει καί εις ωρισμένας νομικάς πηγάς τών χρόνων τής 
μακεδονικής δυναστείας. Οϋτω εις τον Πρόχειρον Νόμον 3 * * * : «Έννόμονς δέ 
γάμονς μεταξύ άλλήλων συνιστώσι ρωμαίοι, ήνίκα τά περί γάμων τοίς 
νόμοις διηγορευμένα φυλάξωαιν.

»γ') Αεί δ ε τους μεν ά ρ ρ ε ν α ς εφήβους είναι, τά ς 
δε $ η λείας άνδρός δεκτικός, τ ο ν τ έ σ τ ι τους μεν 
νπερβεβηκέναι τον ι δ' χρόνον, τ ά ς δ έ μείζονας 
είναι τών ι β' ενιαυτών...»

Εις τήν ’Επαναγωγήν 1 : «'Ο τό γινόμενον νοών καλώς μνηστεύεται 
τουτέστι ό μ ή ώ ν ήττων τών ζ' ετών, εί μέντοι τής μνηστείας 
γενομένης έσωέλεν τοϋ ιγ' χρόνον τολμήσειέ τις τοίς μνηστενομένοις ή τήν 
λεγομένην εύλόγησιν ή τό στεφάνωμα περιέλεΐναι, ώς τών {λείων νόμων 
παραβαϋέντων αύτίκα ή μεν προελ&οϋσα μνηστεία άμα τής δοκονσης συνά
φειας διαλύεται, καί τά παρ’ έκατέρον μέρους εν τή μνηστεία συμβληϋ-έντα 
πρόστιμα τοϋ τολμήματος ζημίαν ΰπέχοντος τφ δημοσίω είσκομίζονσι,

1 JGr., Ill, σ. 325 (εκδ. Ζέπου).
5 Τίτ. Β', κ. α' (έν JGr., τ. 2, εκδ. Ζέπου).
3 Τίτ. Δ', κ. β' καί γ' (έν JGr., τ. 2, έκδ. Ζέπου).
1 Τίτ. ΙΔ', κ. ια' (έν JGr., τ. 2, έ'κδ. Ζέπου). Έξεδόδη μεταξύ τών έτών 879 -

886" πβλ. Γεωργ. Πετροπούλου, 'Ιστορία καί Εισηγήσεις τοϋ ρωμαϊκού
δικαίου, Άθήναι 1944, σ. 234.
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μηδε τον τολμώντος ίερέως επί τη τοιαντη παρεΐναι πράξει άνεν&ύνου 
παρεστηκότος, άλλα τη αυστηρία των Ιερατικών υποκείμενον κανόνων.»

II. Τοιαύτα ήσαν τά μέχρι Λέοντος ‘Τ' ίσχΰοντα 1 και τά όποια ό αΰτο- 
κράτωρ οΰτος, έκδίδων τάς Νεαρός του περί γάμου καί είδικώς τάς ΰπ’ άριθ. 
74 καί 109, εΐχεν ΰπ’ δ'-ψιν του. Εις την πρώτην τούτων ορίζεται ή διά 
γάμον ηλικία, εις την δευτέραν τό αυτό, άλλα καί ή δι’ απλήν μνηστείαν 
τοιαΰτη. Καί πράγματι αί δυο αΰται Νεαραί δεν αποτελούν είμή επανάλη
ψην των καί παλαιότερον περί γάμου καί μνηστείας ΐσχυόντων, μέ μίαν καί 
μόνην διαφοράν εντοπιζομένην εις την τελευταίαν παράγραφον τής Νεαράς 
109. Αΰτη εμφανίζει τον Λέοντα 7" καινοτομοϋντα. Την καινοτομίαν έπρόσε- 
ξαν ήδη μελετηταί τοϋ ελληνορρωμαϊκού δικαίου 5, χωρίς όμως ν’ ασχολη
θούν μέ την άναζήτησιν των λόγων οί όποιοι ώθησαν εις τούτο τον 
αΰτοκράτορα καί οί όποιοι βεβαίως ήσαν καί οί λόγοι έκδόσεως τής όλης 
Νεαράς 109.

Τά μέχρι Λέοντος Τ' ίσχυοντα παρεθέσαμεν, είναι αληθές, εν πλάτει' 
έπράξαμεν όμως τούτο διότι κατ’ αυτόν τον τρόπον προβάλλει σαφεστέρα ή 
υπό τού αΰτοκράτορος είσαγομένη καινοτομία. Προς εναργεστέραν δέ προ
βολήν ταύτης θά προβώμεν εις τήν παράθεσιν τής όλης Νεαράς 109 * 8, ή 
οποία φέρει τον τίτλον : «περί τοϋ μη μνηστείαν ένδον συνίστασ&αι των 
επτά ετών», δ όποιος μόνος άναγινωσκόμενος παραπλανά, νομίζομεν, εις ό,τι 
αφορά εις τά παρορμήσαντα τον νομοθέτην κίνητρα προς έκδοσιν ταύτης. 
’Έχει δ’ ή Νεαρά :

«Τον σοφον παραινοϋντος 'καιρός τώ παντί πράγματι’ και τής κοινής 
παρά πασιν δσοι φρενός εύτυχοϋσιν νπολψρεως τούτο και τιμώσης και 
συνομολογονσης, καλιάς εχει μάλιστα μεν έν πάση πράξει τηρεϊν τον καιρόν, 
εί δ’ οϋν άλλ’ εν γε τή κατά γάμον συναρμοστία τούτο μή παροράν. Αεί 
γάρ δουν εν τοΐς κατά βίον πράγμασιν άναγκαιοτέρα ή επιχείρησις, τοσοϋ- 
τον μετά γνώμης άσφαλεστέρας επί ταύτην χωρείν.

»Τοντου δή ενεκεν κατά τους πάλαι καλώς συνειδότας περί τούτου καί 
νόμον δεμένους, καί ημείς &εσπίζομεν, μηδαμώς συνίστασ’&αι 
μνηστείαν επί χ ρ ό ν ο ι ς ελάττοσι τ ώ ν επτά, μήτε

’ ’Επί των ώς άνω έκτεθέντων πβλ. Ζ h i s h m a n, έ'νθ’ άνωτ., A', σ. 257 εξ., 
355 έξ., 369 έξ. κάλλ., Μαριδάκη, ενθ’ άνωτ., σ. 24 εξ., Μ ο n π i e r, ενθ’ 
άνωτ., σ. 78.

2 Zhishman, ενθ’ άνωτ., Α', σ. 350, Β', σ. 720 καί 726. Μαριδάκη, 
ενθ’ άνωτ., σ. 24 έξ. Μ ο n η i e r, ενθ’ άνωτ., σ. 78.

8 Τό κείμενον έλήφθη έκ τής έκδόσεως Ρ. Noailles-A. Dai n, Les 
Novelles de Peon VI le Sage, Paris 1944.
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μην ίεροτελεστείαις βεβαιοϋσϋαι την μνηστείαν 
τοϋ τρισκαιδεκάτον έτους ένδιούσης τής νύμφης, 
τον δε νυμφίον τον τ εσσαρεσκαι. δέκατον μ ή δ ι α- 
μετρονντος.

»Ά λ λ ά τ ο ν τ ο μ k ν άπηγόρευται προς την κοι
νήν και δημοσίαν τοϋ πολιτεύματος χ ρ ή ο ι ν. Ε ί δε 
βασιλεύς, ο ι α πολλά συμβαίνει, π ρ ά τ τ ω ν οικονο
μίαν τι ν ά και μνηστείαν και την εξ ίερολογίας 
σννάρμοσιν τ ο I ς μνηστευομένοις ένδον των δ ι ο- 
ρισ'&εντων ετών έπιψηφιεΐται, τ ο ϋ τ ο προς τον 
νόμον ο ύ δ ε ν άντικείσεται. Ε ξ ε α τ ι γ ά ρ τ ο ΐ ς εκ 
θ ε ο ϋ την οικονομίαν των κοσμικών εγκεχειρι- 
σ μ ε ν ο ι ς πραγμάτων ύπέρτερον ή κατά νόμον ο ί- 
κονομεΐν ο ς άγει τους υπηκόους.»

Έκ των έν τι] ως ά'νω Νεαρά λεγομένων προκύπτει δτι και δ Λέων δέ
χεται τα εις τό Ίουστινιάνειον δίκαιον περ'ι ηλικίας των μνηστευομένων καί 
των ερχομένων εις γάμου κοινωνίαν κρατούντα. ’Ανανεώνει τρόπον τινά την 
ισχύν τούτων καί προβαίνει έν συνεχεία εις την προσθήκην καινοτομίας τινός. 
Ταΰτην δ’ αποτελούν, ως έλέχθη, τά εν τη τελευταίοι παραγράφφ τής Νεαράς 
109 λεγάμενα, τά οποία, καί τοϋτο δέον νά τονισθή, εύρίσκονται έν στενή 
γενεσιουργφ συναρτήσει προς τάς περί ανώτατου άρχοντος αντιλήψεις τής 
έποχής1, αλλά καί, ως θά δείξωμεν, προς ωρισμένον ιστορικόν γεγονός τής 
αυλής τοϋ Λέοντος Τ'.

"Ωστε καί κατά την Νεαράν 109 ή ηλικία προς σΰναψιν απλής μνηστείας 
παραμένει ή τοϋ Μοδεστίνου, νά μη είναι δηλ. μικρότεροι οι προς τοϋτο 
συμβαλλόμενοι των επτά ετών" αλλά καί προς σϋναψιν ίερολογημένης μνη-

1 Δηλωτικού τούτων είναι αί κάτωθι φράσεις καί λέξεις : «ό βασιλεύς είναι
εννομος επιστασία», «κοινόν αγαθόν», «ο βασιλεύς ούτε νόμοις οντε κανόαιν νπόκειται», 
ό βασιλεύς είναι «νόμος Άγραφος», «έμψυχος νόμος», «ϋεόοτεπτος», «θεοπρόβλητος», 
«φιλ.όϋεος», <ι φιλά χριστός». Αί περί βασιλέως είς τό Βυζάντιον κρατοϋσαι αντιλήψεις 
προβάλλουν συχνά είς κείμενα θεολογικά καί μή, είς ίστορικάς καί νομικάς πηγάς. 
Κατά περίεργον δέ σύμπτωσιν πλεΐστα είναι τά άνήκοντα είς τούς χρόνους τοΰ Λέον
τος καί μάλιστα αρκετά τά έχοντα άμεσον σχέσιν μέ τήν συγγραφικήν δραστηριό
τητα αύτοΰ τοϋ ίδιου καί των περί αύτόν. ’Επί τοΰ αύτοκρατορικοΰ θεσμού πβλ. 
τά λεγάμενα έν Zhishman, ένθ’ άνωτ., Α', σ. 24 έξ., 344, Β', σ. 726, C h. 
Diehl, Byzance, grandeur et decadence, σ. 25-36, Μ o n n i e r, ένθ’ άνωτ., 
σ. 8-11, M. Mitard, Be pouvoir imperial au temps de Leon VI le Sage, 
έν Melanges Ch. Diehl, σ. 217-223, O. Treitinger, Die ostromische Kai- 
ser-und Reichsidee, Jena 1938, καί τέλος L. Brehier, Les institutions de 
1’empire byzantin, Paris 1949, σ. 1 έξ.
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στείας ΐσοδυναμούσης προς γάμον οι είς σαρκικήν συνάφειαν μέλλοντες νά 
έλθουν δέον νά άγουν, δπως καί παρά Κώδικι καί άλλαις νομικαϊς παλαιοτέ- 
ραις τής Νεαράς 109 πηγαΐς, ό μέν άρρην το δέκατον τέταρτον συμπεπληρω- 
μένον, ή δέ θήλεια το δωδέκατον. Προβάλλει δμως έν συνεχεία καί εν συναρ
τήσει προς τά λεγάμενα εν τή τελευταίοι παραγράφφ τής Νεαράς 109 ή ακό
λουθος σκέψις - ερώτημα: Ό αύτοκράτωρ είχε μέν βεβαίως το δικαίωμα νά 
προβή ε’ις καινοτομίαν τινά, ήρκει αυτή νά μή άντέκειτο εις το δόγμα καί 
τους κανόνας τής εκκλησίας, διατί δμως εις την προκειμένην περίπτωσιν δ 
Λέων προσέθεσε την αναιρετικήν ή μάλλον περιοριστικήν των ανωτέρω παρά
γραφον εκείνην ; Δυο έκδοχαί προβάλλουν: α') προς άντιμετώπισιν περιπτώ
σεων άφορωσών εις κοινούς θνητούς, υπηκόους του- β') προς άντιμετώπισιν 
αορίστου ή συγκεκριμένης περιπτώσεως άφορώσης είς τούς κρατούντας, το 
άμεσον δηλ. περιβάλλον τού αύτοκράτορος. Ή πρώτη εκδοχή φαίνεται είς 
ημάς τά μάλιστα απίθανος, άλλως τε ή φράσις: «’Αλλά τούτο μεν άπηγόρενται 
προς την κοινήν και δημοσίαν τοϋ πολιτεύματος χρήσιν», δεν επιτρέπει σο
βαρούς ενδοιασμούς. Βεβαίως ή περί ής ό λόγος παράγραφος δεν δηλοΐ κατη- 
γορηματικώς εις ποιας περιπτώσεις θά ΐσχυεν ή καινοτομία. Πιστεύομεν μο
λοντούτο δτι ό Λέων αποκλείεται νά προέβη είς την ως άνω καινοτόμον προσ
θήκην μή άποβλέπων είς τήν άντιμετώπισιν σοβαράς τίνος μελλούσης νά προ- 
βάλη ή καί προβαλούσης ήδη περιπτώσεως τού βασιλεύοντος οίκου του. Ή 
καινοτομία, δσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, δεν προεκάλεσεν ού'τε κοινωνικόν 
σάλον ούτε απλώς άντίδρασιν τής εκκλησίας. Πώς άλλως τε ήτο δυνατόν νά 
προκαλέση, άφοϋ δεν έθίγοντο δι’ αυτής τό δόγμα ή καί απλώς οι κανόνες 
τής εκκλησίας ; Έρωτητέον τέλος: δ Λέων προέβη είς τήν προσθήκην τής 
ως άνω παραγράφου άποβλέπων είς τήν ρύθμισιν δημιουργηθέντος ήδη εν τή 
αυλή του ζητήματος ή τοιούτου μέλλοντος νά προκύψη λόγφ τών μέχρι τότε 
περί τής προς μνηστείαν καί γάμον ηλικίας ίσχυόντων ; Νομίζομεν, καί θ’ 
άποδείξωμεν διατί, δτι άπέβλεψεν είς τό νά προλάβη τήν δημιουργίαν νομικού 
ζητήματος κατά τήν ρύθμισιν περιπτώσεως, τής οποίας τήν άμεσον άντιμετώ- 
πισιν λόγοι γενικωτέρας εξωτερικής πολιτικής επέβαλλον καί ή οποία άντε- 
στρατεύετο τά μέχρι τότε περί ηλικίας τών μνηστευομένων ίσχύοντα. ’Άλλως 
τε καί δ χρόνος τού ρήματος «άντικείσεται» μελλοντικήν τινα μόνον περίπτω- 
σιν μνηστείας ύποδηλοΐ, κηδεστεία δέ μέ υπήκοον δσονδήποτε ίσχύοντα, ούτω 
επείγουσα, ως άφήνει νά έννοηθή ή έ'κδοσις τής Νεαράς 109, φαίνεται είς 
ημάς άπίθανος, καθ’ δσον τοιοϋτό τι θά ήτο δυνατόν ν’ άναβληθή μέχρι συμ- 
πληρώσεως τής νομίμου ηλικίας. Καί πράγματι παραδίδεται, ως θ’ άποδει- 
χθή, τοιαύτη άνηλίκου μέλους τής οικογένειας τού αύτοκράτορος Λέοντος.

III. 'Ως γνωστόν δ Λέων Λ' είναι έκ τών αύτοκρατόρων εκείνων τής 
Κωνσταντινουπόλεως, οί όποιοι ναι μέν δέν άνέπτυξαν ενεργόν προσωπικήν
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στρατιωτικήν δραστηριότητα, ανέπτυξαν δμως έντονον διπλωματικήν. Προς 
την τελευταίαν δ’ακριβώς τοιαΰτην τοΰ Λέοντος σχετίζεται τό δέμα μας.

Ή κατάστασις τελευτώντος τοϋ 9ου αίώνος εις τά σύνορα τής Δΰσεως 
δεν ήτο ευχάριστος, δ'πως άλλως τε καί εις τά τοΰ Βορρά καί τής ’Ανατολής. 
Ό αραβικός, ώς καί ό έκ μέρους των διαφόρων ηγεμόνων τής ιταλικής χερ
σονήσου, κίνδυνος προέβαλλεν απειλητικός των δέσεων τής αυτοκρατορίας 
εις την Ν. ’Ιταλίαν. Ό δέ Λέων, δπως ακριβώς καί ό πατήρ του ’, άνεζή- 
τησε τά μέσα εκείνα τά όποια δ’ άνεκοΰφιζαν τάς εκεί πιεζομένας δέσεις. 
“Οπως έ'ναντι τοΰ βουλγαρικοΰ κίνδυνου ε’ις τά σύνορα τοΰ Αίμου καί τοΰ 
άραβικοΰ εις τά τοϋ Ταΰρου 1 2, οΰτω καί έναντι τών άπειλοΰντων τά συμφέ
ροντα τοϋ κράτους εις την Δϋσιν έχδρών χρησιμοποιεί τάς έκ παραδόσεως εις 
τήν αυλήν τής Κωνσταντινουπόλεως γνωστάς αλλά καί αποδοτικός μεθόδους. 
Διοργανώνει δηλ. πρεσβείας εις τάς αϋλάς τόσον αυτών τούτων τών αντιπάλων, 
δσον καί εις ισχυρών παραγόντων τής διεδνοϋς κατά τους χρόνους εκείνους 
ζωής. Θ’άρκεσδώμεν ένταΰθα εις τήν μνείαν όσων σχετίζονται μέ τά συμ
φέροντα τής αυτοκρατορίας εις τήν Δϋσιν κατά τήν ένδιαφέρουσαν ήμάς επο
χήν. Οΰτω δυο πρεσβείαι τοϋ Λέοντος, ή πρώτη υπό τον ’Αναστάσιον (894) 
καί ή δεύτερα υπό τον επίσκοπον Λάζαρον (896), εις τήν αυλήν τοϋ Γερμα- 
νοϋ βασιλέως εΐς Ρατισβόννην, μαρτυροΰνται υπό συγχρόνων ιστορικών πη
γών3. Ό σκοπός τούτων δεν παραδίδεται, δεν είναι δμως δυνατόν νά ήτο 
διάφορος εκείνου τον όποιον διετυπώσαμεν.

Έκτος δμως τών δυο τούτων πρεσβειών υπάρχει καί τρίτη, εις τήν αυ
λήν τής Βουργουνδίας αυτή. — “Αν καί δεν αποκλείεται πρεσβεία τής αυλής 
εκείνης προς τήν τής Κωνσταντινουπόλεως, αλλά καί έν τοιαϋτη περιπτώσει 
δεν παϋουν ϊσχϋοντα τά περί διπλωματικών ενεργειών τοΰ Λέοντος δι’ ους 
σκοπούς άνεφέραμεν. — Καί ταύτης μεν, κατ’ άντίδεσιν προς τάς δυο άλ- 
λας τών ετών 894 καί 896, μνεία ρητή δεν γίνεται εις ίστορικάς πηγάς, 
μολοντοΰτο επιβάλλεται, από τά δσα περί κηδεστείας μεταξύ τών αυλών 
Κωνσταντινουπόλεως καί Βουργουνδίας παραδίδονται υπό τοϋ συγχρόνου τών 
γεγονότων οίκουμενικοϋ πατριάρχου Νικολάου τοϋ Μυστικοϋ 4, δπως δεχθώ-

1 F r. D δ 1 g e r, Regesten d. Kaiserurkunden d. otsr. Reiches, άρ. 480 κ.ά. 
G. Ostrogorsky, Geschichte d. byz. Staates, Miinchen 1940, σ. 166. K. 
’Αμάν του, 'Ιστορία τοϋ βυζ. κράτους, Β', Άϋήναι 1947, σ. 50.

9 G. Kolias, Leon Choerosphactes, biographie - correspondance (texte 
et traduction), Athenes 1939, σ. 21 έξ., 47 έξ.

3 Πβλ. J. Gay, I/Italie meridionale et l’empire byzantin (867 -1071), 
Paris 1904, σ. 152' ομοίως F r. D ο 1 g e r, Regesten, άρ. 525 καί 533, όπου δη- 
λοϋνται αί πηγαί.

4 Πβλ. κατωτέρω σ. 339 έξ.
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μεν ως γενομένην τούτην. "Ωστε σκοπός τής ιστορικής εμμέσως μαρτυρουμέ- 
νης πρεσβείας εκείνης ήτο ή σύναψις επιγαμίας μεταξύ των δυο αυλών. Αί 
αντιλήψεις βεβαίως τής Κωνσταντινουπόλεως, εις δ,τι άφεώρα εις κηδεστείαν 
μέ ξένους ηγεμονικούς οίκους, ήσαν, ώς τούτο προκύπτει από αυτά τά λεγά
μενα τού αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Ζ', αυστηρής άπαγορευτικαί. Έξαίρε- 
σις εγίνετο προκειμένου περί τού ηγεμονικού οϊκου τών Φράγκων *. Ποια 
όμως ή νύμφη καί ποιος δ γαμβρός; Ό προσδιορισμός τούτων θά όδηγήση 
εις την λύσιν τοϋ προβλήματος: ποιοι οί λόγοι καί ποιος δ χρόνος τής έκδό- 
σεως τής Νεαρας 109 ; Έξ ύπαρχής φέρομεν εις γνώσιν τού αναγνώστου, δτι, 
βάσει τών ήδη υπό τής μέχρι τοΰδε έρεύνης περί Λέοντος ‘Τ' έλθόντων εις 
φής, νύμφη μέν ήτο ή θυγάτηρ τού αύτοκράτορος ’Άννα, γαμβρός δέ δ βασι
λεύς τής Βουργουνδίας καί εΐτα αύτοκράτωρ τής Δύσεως Λουδοβίκος Γ'. Καί 
ή μέν διαπίστωσις δτι πρόκειται περί τοϋ Λουδοβίκου έ'γινεν ήδη υπό τού 
Gay 1 2, ή σαφής δμως συσχέτισις τοϋ προσώπου τής νύμφης μέ τό ό'νομα τής 
’Άννης θυγατρός Λέοντος ‘Τ' ενταύθα γίνεται τό πρώτον. "Ωστε εν μέσφ 
τών γεγονότων τά όποια μάς ενδιαφέρουν κινούνται πρωταγωνιστοϋντα ωρι- 
σμένα πρόσωπα, ήτοι δ αύτοκράτωρ Λέων Τ' δ Σοφός, δ βασιλεύς τής Βουρ
γουνδίας καί εΐτα αύτοκράτωρ τής Δύσεως Λουδοβίκος Γ', καί τέλος ή’Άννα 
θυγάτηρ τοϋ Λέοντος. Ή εν σχέσει προς τό θέμα μας σκιαγράφησις τών δύο 
πρώτων καί ή κάπως λεπτομερεστέρα ένασχόλησις μέ βιογραφικά τής πορφυ- 
ρογεννήτου θυγατρός τοϋ Λέοντος επιβάλλεται από αύτήν ταύτην την οικο
νομίαν τής άνά χείρας μελέτης μας.

Ό Λέων, υιός τοϋ Βασιλείου Λ' καί τής Ευδοκίας Ίγγερίνης, έ'λαβεν, 
ως γνωστόν, τέσσαρας συζύγους: α') την Θεοφανώ, θυγατέρα Κωνσταντίνου 
Μαρτινακίου, εκ τής όποιας απέκτησε θυγατέρα άποθανοϋσαν εύθύς μετά την 
γέννησίν της- β') την Ζωήν, θυγατέρα τοϋ Στυλιανού Ζαούτζα, χήραν τοϋ 
Θεοδώρου Γουζουνιάτου, έκ τής όποιας απέκτησε θυγατέρα την ’Άνναν, την 
όποιαν μετά τον θάνατον τής μητρός της, κατά ρητήν μαρτυρίαν σχεδόν συγ
χρόνων ιστορικών πηγών3, έ'στεψεν αύγούσταν' γ') τήν Ευδοκίαν Βαϊανήν έκ 
τοϋ θέματος Όψικίου (Βιθυνίας) άποθανοϋσαν κατά τον τοκετόν όμοΰ μετά 
τοϋ άρρενος νεογεννήτου' καί τέλος δ') τήν Ζωήν Καρβωνοψίναν, μητέρα τού 
Κωνσταντίνου Ζ' τοϋ Πορφυρογεννήτου καί τής Ευδοκίας. Ή έκ τοϋ δευτέ
ρου γάμου τού Λέοντος θυγάτηρ αύτοΰ ’Άννα είναι τό πρόσωπον έκείνο, τό 
όποιον χρονολογικώς έμπίπτει εις τά πλαίσια τοϋ θέματός μας καί αύτή συνε

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, Πρός τόν ίδιον υιόν Ρωμα
νόν, κεφ. 13, σ. 86 (Βόννης), σ. 70 (Μ ο r a ν c s i k).

2 "Ενθ·’ άνωτ., σ. 153-154.
3 Συν. Θεοφ., VI, 17, σ. 364 (Βόννης). Πβλ. καί παραλλήλους πηγάς 

Συ μ. μάγ., σ. 703, Γ ε ώ ρ γ. μ ον., σ. 860, Λέοντα γραμμ., σ. 274.
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πώς είναι, ως ήδη προεδηλώθη καί ώς θ’ άποδειχθή, ή διά τον Λουδοβίκον 
τής Βουργουνδίας προοριζομένη σύζυγος.

Άλλ’ ας ίδωμεν εις γενικωτάτας γραμμάς τα κατά τον μνηστήρα Λου
δοβίκον. Οΰτος είναι υιός τοϋ Βόσωνος (Boso), βασιλέως τής Βουργουνδίας, 
έ'γγονος έκ μητρός τοϋ αυτοκράτορος Λουδοβίκου Β\ Έγεννήθη περί τό 882, 
έστέφθη βασιλεύς τής Βουργουνδίας τό 890. Έπί κεφαλής τών στρατιωτικών 
δυνάμεων τοϋ βασιλείου του διέβη κατά φθινόπωρου τοϋ 900 τάς ’Άλπεις, 
προσκληθείς υπό διαφόρων ηγεμόνων τής ’Ιταλικής χερσονήσου ΐνα λάβη τό 
στέμμα τοϋ βασιλέως τής ’Ιταλίας, τό οποίον ό πατήρ του εις μάτην εΐχεν 
επιδιώξει ν’άποκτήση. Την 12 ’Οκτωβρίου 900 έξελέγη έν Παβία βασιλεύς 
τής ’Ιταλίας υπό προς τοϋτο εκεί συγκεντρωθέντων ’Ιταλών ήγεμόνων. Περί 
τά μέσα δέ Φεβρουάριου 901 εστέφθη έν Ρώμη υπό τοϋ πάπα Βενεδίκτου 
Δ' αυτοκράτωρ ως Λουδοβίκος Γ'. Άντιστρατεύεται ό'μως εις τάς επιδιώξεις 
του ταΰτας 6 βασιλεύς τής ’Ιταλίας Βερεγγάριος (Berengarius - Perengarius), 
δ όποιος άνασυγκροτήσας τάς δυνάμεις του κατώρθωσε νά νικήση τον Λου
δοβίκον τό θέρος τοϋ 902 καί ν’ άναγκάση αυτόν όπως άποσυρθή εις τό πα
τρικόν κράτος κατ’ Αύγουστον τοϋ αύτοϋ έτους. Ό Λουδοβίκος, μολονότι 
ενόρκως εΐχεν ΰποσχεθή, δτι δεν θά έπανήρχετο εις την ’Ιταλίαν, τρία έτη 
βραδύτερου (905) εισβάλλει καί πάλιν εις την χερσόνησον. Την 21 ’Ιουλίου 
έξεπόρθησε την Βερώναν, έδραν τοϋ αντιπάλου του, ό οποίος όμως προλα- 
βών εΐχεν άπομακρυνθή έκεΐθεν. cO Λουδοβίκος, πεποιθώς έπί τήν νίκην 
του, έπαυσε νά λαμβάνη τά προσήκοντα μέτρα ασφαλείας, δ'χι μόνον δέ τούτο, 
άλλ’ έσπευσε ν’ αποστράτευση αξιόλογου μέρος τής δυνάμεώς του. Ταϋτα δια- 
πιστώσας ό Βερεγγάριος έπετέθη έξ απροόπτου εναντίον του καί δ'χι μόνον 
τον ένίκησεν, αλλά καί τον συνέλαβεν αιχμάλωτον. Μέ τήν κατηγορίαν δέ τής 
έπιορκίας έτΰφλωσεν αυτόν τό 905. 'Ο Λουδοβίκος, έστερημένος πλέον πά- 
σης δυνάμεώς καί, τό χειρότερον, τυφλός, έπανέκαμψεν εις τό πατρικόν κρά
τος, όπου εις τό εξής έζησε μέχρι τοϋ 927 ώς βασιλεύς - σκιά’.

Έν συνεχεία θά έκθέσωμεν βιογραφικά τής ’Άννης στοιχεία ίστορικώς 
μαρτυρούμελ'α καί θά έπιμείνωμεν εις τήν χρονολόγησίν των. Τοϋτο δέ διότι 
έντεϋθεν θά προβάλη, ώς νομίζομεν, έν άναγλΰφφ ή υπό τοϋ Νικολάου Μυ
στικού μαρτυρουμένη μνηστεία θυγατρός τοϋ αυτοκράτορος Λέοντος Τ' ώς 
άφορώσα εις τήν ώς άνω μνημονευθεΐσαν ’Άνναν, άνηβον ακόμη, καί διότι 
έπί πλέον οϋτω θ’ άχθώμεν ασφαλώς, ώς πιστεύομεν, εις τήν διακρίβωσιν 
τών λόγων καί τοϋ χρόνου έκδόσεως τής Νεαράς 109. 1

1 Ε· D ii m m 1 e r, Geschichte d. ostfrankischen Reiches8, Leipzig III 
(1888), a. 536 έξ., Gay, ενθ·’ άνωτ., σ. 153 εξ.
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IV. Σημαντικά γεγονότα τοΰ βίου τής Άννης είναι ή στέψις της ως 
αύγούστης καί ή μνηστεία της. Καί ενφ περί της στέψεως ε'χομεν σαφή, ως 
εΐπομεν, μαρτυρίαν των ιστορικών πηγών, περί τής μνηστείας ε'χομεν, καθ’ 
ήμάς, μόνον τήν ανώνυμον τοιαύτην τοΰ πατριάρχου Νικολάου Μυστικοΰ. 
Καί τά δυο ως άνω γεγονότα τοΰ βίου τής ’Άννης έχουν ανάγκην χρονικού 
προσδιορισμού, ενός terminus post quem καί ετέρου ante quern.

Ό προσδιορισμός κατά πρώτον τοΰ έτους γεννήσεως τής ’Άννης, τοΰ 
φυσικοΰ βεβαίως terminus post quem, προβάλλει απαραίτητος. Αί πηγαί 
επ’ αυτοΰ σιωπούν καί, συνεπώς, διά νά γίνη τοϋτο θά καταφΰγωμεν εις 
συλλογισμούς επί τή βάσει βιολογικών δεδομένων. Καί πράγμιατι δέον ν’ άνα- 
τρέξωμεν εις τον χρόνον τοΰ γάμου τών γεννητόρων της, Λέοντος καί Ζωής. 
’Επειδή δέ καί επί τοΰ σημείου τούτου αί πηγαί ούδέν τό επακριβώς προσ- 
διοριστικόν λέγουν, θ’ άναζητήσωμεν τό έτος τοΰ γάμου εκείνου επί τή βάσει 
τοΰ γεγονότος, δτι ούτος έπηκολοΰθησε τον θάνατον τής πρώτης συζύγου τοΰ 
Λέοντος Θεοφανοϋς. Περί τοΰ χρόνου δμως τοΰ θανάτου τής Θεοφανοϋς, ως 
καί περί τοΰ αυτοΰ τών γάμων τοΰ Λέοντος καί τοΰ θανάτου τών άλλων δύο 
συζύγων του, έχομεν δύο ερευνητών τά άντικρουόμενα πορίσματα: τοΰ de 
Boor 1 καί τοΰ Grumel 1 2, οί όποιοι διά μακρών διεπραγματεύθησαν χρονο
λογικά ζητήματα τής βασιλείας Λέοντος Τ'.

Ούτω κατά τον de Boor τήν 10 Νοεμβρίου 893 έπήλθεν ό θάνατος τής 
Θεοφανοϋς, τής από τοΰ χειμώνος 881/882 πρώτης συζύγου Λέοντος Τ'. Τήν 
έπακολουθήσασαν δέ τον χρόνον τοΰ θανάτου τής Θεοφανοϋς άνοιζιν τοΰ 
ύ'τους 894 ή Ζωή, θυγάτηρ τοΰ Στυλιανού Ζαούτζα, είσήχθη εις τά ανά
κτορα καί περί τό τέλος τοΰ αυτοΰ έτους 894, έλαβε χώραν ό δεύτερος μετ’ 
αυτής γάμος τοΰ Λέοντος. Ή Ζωή μετά παρέλευσιν ενός έτους καί οκτώ 
μηνών 3 άπέθανε τό θέρος τοΰ 896. Ό Λέων, δεχθείς τό δεύτερον τοΰτο 
πλήγμα τής μοίρας, τό όποιον δέον νά θεωρηθή, λαμβανομένου ΰπ’ δψιν τοΰ 
συναισθηματικού δεσμοΰ μέ τήν Ζωήν, βαρύτατον, έμεινεν έν χηρεία μέχρι 
τής άνοίξεως τοΰ 899, οπότε προέβη εις τήν σύναψιν καί τρίτου γάμου μέ 
τήν ώραίαν Ευδοκίαν, κόρην έξ Όψικίου. ’Ίσως δεν είναι περιττόν νά ύπο- 
μνησθή καί τό τρίτον πλήγμα, κατενεχθέν έν έτος βραδύτερον, κατ’ ’Απρί
λιον τοΰ 900, τό όποιον μετά τινα έτη (905) ώδήγησε τον αύτοκράτορα, εν 
τή μερίμνη άποκτήσεως διαδόχου, εις τήν καινοτόμον καί επαναστατικήν άπό- 
φασιν τοΰ τετάρτου γάμου.

1 Vita Euthymii (έκδ. C. de Boor), σ. 103 έξ. καί 126.
2 V. Grumel, Chronologie des evenements du regne de Leon VI (886 — 

912), Elchos d’Orient, XXXV (1936), σ. 22 έξ.
3 Συν. Θεοφ., VI, 13, σ. 361, Σ υ μ. μάγ., 

σ. 857, Λέων γραμμ., σ. 270.
σ. 703, Γ ε ώ ρ γ. μ ο ν.,
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Διάφορος όμως παρατίθεται υπό τοΰ νεωτέρου έρευνητοΰ V. Grumel 
ό χρονικός των γεγονότων τούτων προσδιορισμός. ’Έχει δέ οϋτος ώς ακο
λούθως :

10 Νοεμβρίου 897, θάνατος Θεοφανοϋς μετά βασιλείαν 11 ετών, 2 μη
νών κα'ι 12 ημερών.

898, κατά Φεβρουάριον ή κα'ι μετά τάς έορτάς τοΰ Πάσχα, γάμος Δέον
τος καί Ζωής.

899, κατά τό τελευταΐον τρίμηνον, θάνατος Ζωής.
900, ’Ιούνιος ή ’Ιούλιος, τρίτος γάμος Δέοντος με Ευδοκίαν.
12 ’Απριλίου 901, θάνατος Ευδοκίας.

Έκ τών ανωτέρω επιτρέπεται νά συναγάγωμεν τα ακόλουθα :
Συμφώνως μέν προς τήν περί θανάτου τής Θεοφανοϋς άποψιν de Boor, 

ή ’Άννα θά έγεννήθη τό ένωρίτερον εννέα μήνας μετά τον Νοέμβριον ή τον 
Δεκέμβριον τοΰ έτους 894, ήτοι τελευτώντος τοΰ θέρους τοΰ έτους 895, ένφ 
κατά τά ΰποστηριζόμενα υπό τοΰ Grumel τελευτώντος τοΰ 898 καί άρχο- 
μένου τοΰ 899. "Ωστε τά δύο υπό τών πηγών μαρτυρούμενα γεγονότα εκ τοΰ 
βίου τής ’Άννης, ή: στέψις της ως αυγούστης καί ή μνηστεία της, γεγονότα 
αξιοσημείωτα διά τήν πολιτικήν καί κοινωνικήν ζωήν τής αυτοκρατορίας επί 
Δέοντος <Γ', έλαβον χώραν τό ένωρίτερον τελευτώντος τοΰ θέρους 895 ή 
κατά τον χειμώνα τοΰ 898/899. Ποία δ'μως τών δύο τούτων απόψεων εΰρί- 
σκεται εγγύτερον προς τά πράγματα ;

Αί ίστορικαί πηγαί διέσωσαν τον τρόπον κατά τον όποιον ό Λέων ήλθεν 
εις πρώτον γάμον. Τούτον, ώς καί τον χρόνον αυτοΰ, καθώρισεν, ώς γνω
στόν, ό πατήρ τοΰ Δέοντος Βασίλειος Α'. Ό Λέων ήτο ακόμη ανήλικος, δε- 
καεξαετής, ενυμφεύθη δέ τήν Θεοφανώ έκ τοΰ οίκου τοΰ Μαρτινακίου παρά 
τήν θέλησίν του ’. Ή βιαία αύτη έ'νωσις εΐχεν ώς συνέπειαν πικρόν συζυγι
κόν βίον, καί παρ’ ολίγον μάλιστα νά στοιχίση τήν ζωήν εις τον Λέοντα. 
Διότι, πράγματι, δταν κάποτε κατηγγέλθη είς τον Βασίλειον, δτι δήθεν ό 
Λέων ειχεν αθεμίτους σχέσεις μέ τήν Ζωήν, θυγατέρα τοΰ Στυλ. Ζαούτζα, 
έκεινος έξεμάνη τόσον, ώστε ό Λέων παρ’ ολίγον νά εύρη τον θάνατον έκ 
τών χειρών τοΰ ίδιου πατρός 1 2. 'Ο βίος τής Θεοφανοϋς άπέβη μετά τον θά
νατον τοΰ Βασιλείου σχεδόν μαρτυρικός, λόγφ τής ένταθείσης έξ αιτίας τοΰ 
επεισοδίου έκείνου, τό όποιον ό Λέων δεν έλησμόνει, συζυγικής αποστροφής. 
Άπέθανε δέ, ώς έλέχθη, προώρως, μετά βασιλείαν 12 ετών ή, άκριβέστερον,

1 Vita Euthymii, VII, 8, Σ υ μ. μάγ., σ. 694, Γ ε ώ ρ γ. μον., σ. 846, 
Λέων γραμμ., σ. 259, C h. Diehl, Figures byzantines, Paris 1909, σ. 187.

2 Vita Euthymii, VII, 5 έξ.
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11 ετών, 2 μηνών και 12 ημερών, την 10 Νοεμβρίου τοΰ έτους 893 κατά 
de Boor, τοΰ 897 κατά Grumel. Ή αποδοχή τής 10 Νοεμβρίου 897 προσ
κρούει εις εμπόδιά τινα. Καί δη, εάν άφαιρέσωμεν τον ως ά'νω χρόνον τής 
βασιλείας τής Θεοφανοΰς, κατερχόμεθα εις τάς τελευταίας ημέρας τοΰ μηνός 
Αύγουστου τοΰ έ'τους 886 ώς έ'τους γάμου Λέοντος - Θεοφανοΰς. Την εποχήν 
όμως εκείνην ό Λέων ειχεν ήδη διαδεχθή τον πατέρα του (f 29 Αύγουστου 
886 Βασίλειος), ένφ, ως εΐπομεν, σαφώς είναι γνωστόν, ότι ό γάμος εκείνος 
έ'γινε πρωτοβουλία καί ζώντος ακόμη τοΰ Βασιλείου. Έξ άλλου παρατηρη- 
τέον ότι ό Λέων, γεννηθείς τό 866 \ θά ήτο τό 886 20 ετών, ένφ ό πατήρ 
του τον ένύμφευσε δεκαεξαετή ακόμη όντα. Ή δυσχέρεια βεβαίως αύτη δεν 
διέλαθε τήν προσοχήν τοΰ Grumel, ό όποιος, διά νά άρη ταύτην, υποστη
ρίζει ότι τά 12 έ'τη βασιλείας τής Θεοφανοΰς δέον νά θεωρήσωμεν ως 
έ'τη καθ’ α ό Λέων, άποθανόντος τοΰ πατρός του (886), έμεινε μόνος κύριος 
τών τυχών τής αύτοκρατορίας 3. Τοιαΰτην όμως ερμηνείαν θεωροΰμεν έξεζη- 
τημένην, καθ’ όσον ό Λέων ήτο ήδη από τοΰ 869 συμβασιλεύς, μέ άλλας 
λέξεις όταν ένυμφεύθη τήν Θεοφανώ ήτο νόμιμος συνάρχων τοΰ πατρός του, 
διαφέρων τούτου καθ’ ωρισμένας εκδηλώσεις τοΰ πρωτοκόλλου τής αύλής. 
Συνεπώς καί ή νύμφη τοΰ νεαροΰ βασιλέως ιθά έστέφετο καί αύτή ως βασί
λισσα. Έξ όσων τούλάχιστον γνωρίζομεν, δεν παραδίδεταί τι τό αντίθετον 8. 
"Ωστε έντεΰθεν ή κατά de Boor χρονολογία θανάτου τής Θεοφανοΰς (10 
Νοεμβρίου 893) προβάλλει ως πιθανωτέρα, από τήν οποίαν, άφαιρουμένου 
τοΰ ως άνω χρόνου βασιλείας της, έχομεν τό 881/882 ως έτος γάμου Λέον
τος - Θεοφανοΰς.

Κατά τό έτος 881/882 ό Λέων, ώς γεννηθείς τό 866, είχε τήν νόμιμον 
ήλικίαν γάμου ή καθώς καί ή Θεοφανώ, ή οποία, κατά μαρτυρίαν τοΰ Νι- 1 2 3 4

1 Πβλ. μελέτην ημών: Βιογραφικά Στεφάνου Α' οίκουμενικοΰ πατριάρχου 
(886-893), εις τόμον Προσφορά είς Στίλπ. Κυριακίδην έπΐ τη 25ετηρίδι τής καθη
γεσίας αΰτοΰ (Παράρτημα 4 τοΰ περιοδ. Ελληνικά), Θεσσαλονίκη 1953, σ. 358 - 363.

2 Grumel, ένθ” άνωτ., σ. 27 έξ.
3 Ή μετά προσοχής άνάγνωσις τών κεφ. 39 (°Οαα δει παραφνλάττειν επί στε

φανώματος βασιλέτος), 40 ("Οαα δει παραφνλάττειν επί οτεψίμφ αυγούοτης) καί 41 (“Οαα 
δει παραφνλάττειν έπι οτεψίμφ αυγούοτης καί στεφανώματος) τοΰ δευτέρου βιβλίου τοΰ 
Περί βασιλείου τάξεως έργου τοΰ υίοΰ καί διαδόχου τοΰ Λέοντος, Κωνσταντίνου Ζ' 
Πορφυρογέννητου, πείθει δτι ή άποψις τοΰ Grumel, συμφώνως πρός τήν οποίαν τά 
έτη βασιλείας τής Θεοφανοΰς δέον νά ΰπολογισθοΰν άπό τοΰ θανάτου (886) τοΰ 
πατρός τοΰ Λέοντος, οπότε οΰτος μόνος πλέον άνέλαβε τά ήνία τοΰ κράτους, δέν 
εΰσταθεΐ. Ό Grumel (ένθ1 άνωτ., σ. 28) ναι μέν δέχεται δτι γάμος μετά συναυτο- 
κράτορος δημιουργεί αΰγούσταν, βασιλίδα ή καί βασίλισσαν, αποκρούει δμως δτι 
αίίτη βασιλεόει.

4 Πβλ. τά ανωτέρω εκτιθέμενα περί ηλικίας πρός μνηστείαν καί γάμον.
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κηφόρου Γρήγορα, άπαντώσαν εις τον βίον τής ιδίας 'Αγίας Θεοφανοϋς* 1, 
ήγε τότε τό 15 έτος τής ηλικίας της. Είναι όμως αληθές δτι ό αυτός συγ
γραφέας, ομίλων περί τοΰ θανάτου εκείνης, επάγεται : «ον γάρ πω προς 
δλον της ηλικίας τριακοστόν εφϋασεν έτος». Την φράσιν ταΰτην ό Grumel 
εκλαμβάνει ως σημαίνουσαν: δεν ειχεν ακόμη πλήρως διανΰσει τό τριακο- 
στόν έτος τής ηλικίας της2. Βασιζόμενος δέ εις τοιαύτην ερμηνείαν, προ
βάλλει τάς ίδικάς του περί έτους θανάτου τής Θεοφανοϋς απόψεις ως 
πιθανωτέρας των τοΰ de Boor. Νομίζομεν ό'μως δτι ή αληθής έννοια 
τής φράσεως τοΰ Νικηφόρου Γρήγορά είναι: δεν είχε προφθάσει να γίνη 
καλά-καλά τριάκοντα ετών, πριν ή ακόμη φθάση τό τριακοστόν έτος τής 
ηλικίας, πριν ή γίνη τριάκοντα ετών. Ή Θεοφανώ δηλ. ειχεν ΰπερβή τό 
25ον καί έβάδιζε προς τό 30όν έτος. Έάν ό Γρηγοράς, παρατηροΰμεν, ήθελε 
νά δηλώση εκείνο τό όποιον υπολαμβάνει ό Grumel, θά έλεγε μάλλον : 
«τριακοστόν έτος άγουσα» ή: «ετών ονσα ηλικίαν τριάκοντα»■ Έάν δέ εις 
τά 15 μαρτυροΰμενα έτη ήλικίας της, δταν αυτή ΰπανδρεΰετο, προσθέσωμεν 
και τά 12 τοΰ εγγάμου βίου της, φθάνομεν εις τό 27ον έτος. Έν τοιαΰτη δέ 
περιπτώσει επιτρέπεται, νομίζομεν, ή ώς άνω έκφρασις τοΰ Γρήγορά, προς 
δήλωσιν τοΰ δτι ή Θεοφονώ άπέθανε πριν ή ακόμη φθάση τό 30όν. Εις 
παρομοίαν περίπτωσιν, έχομεν την γνώμην, προσιδιάζει καλύτερον προς 
δήλωσιν τοΰ προώρου θανάτου τινός, διά λόγους ψυχολογικούς, ν’ άναφέρη 
τις δτι οΰτος δέν έφθασεν ακόμη ού'τε τό 30όν έτος, καί δχι δτι μόλις ΰπε- 
ρέβη τό 25ον. Τό 30όν αποτελεί, ως γνωστόν, πληρέστερου σταθμόν τής 
ανθρώπινης ζωής.

Άλλ’ οί υπολογισμοί τοΰ Grumel με βάσιν τό ώς άνω χωρίον τοΰ 
Γρήγορά περί τής ήλικίας τής Θεοφανοϋς δέν εΰσταθοΰν καί καθ’ εαυτούς 
εξεταζόμενοι. Καί, πράγματι, οΰτος, ύπολογίζων τά 12 έτη ή, ακριβέστερου, 
11 έτη, 2 μήνας καί 12 ημέρας τής βασιλείας της ώς άρχόμενα από τής ημέ
ρας καθ’ ήν ό Λέων διεδέχθη τον άποθανόντα πατέρα του (886), δέχεται δτι 
αΰτη άπέθανε τό 897. Έν τοιαΰτη ό'μως περιπτώσει θά ήγε τότε, ώς άγουσα 
ήδη τό 881/882 τό Ιδον, τό 31ον ή 32ον έτος τής ήλικίας της, δπερ βεβαίως 
αντιφάσκει προς αυτήν τήν υπό τοΰ Grumel ερμηνείαν τοΰ χωρίου τοΰ 
Ν. Γρήγορά.

Συμφώνως δθεν προς δλα τ’ αμέσως ανωτέρω έκτεθέντα, ή Θεοφανώ 
άπέθανε τήν 10 Νοεμβρίου 893. Τον θάνατον ταΰτης έπηκολοΰθησεν ολί
γους μήνας βραδύτερου ή είσοδος τής Ζωής εις τά ανάκτορα (άνοιξις 894),

1 Ημείς στερούμενοι τοΰ έργου τούτου τοΰ Νικ. Γρήγορά αντλοΰμεν κατ’ ανάγ
κην έκ των όσων σχετικώς μέ τό θύμα μας παραθέτει ό Grumel, ένίΚ άνωτ., 
σ. 26 έξ.

1 «Elle n’avait pas encore aeheve entierement sa trentieme annee.»
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ό γάμος μέ τον Λέοντα τελευτώντος τοΰ 894, τέλος δέ ή γέννησις τής ’Άννης, 
τό ένωρίτερον λήγοντος τοΰ θέρους τοΰ έτους 895. Οΰτω εφθάσαμεν εις τον 
προσδιορισμόν τοΰ φυσικοΰ τοΰτου terminus post quem έλαβον χώραν ή 
στέψις και ή μνηστεία τής πορφυρογέννητου ’Άννης.

’Απομένει προς προσδιορισμόν ό terminus ante quem τών αυτών ώς 
άνω γεγονότων τοΰ βίου τής ’Άννης. Προκαταβολικούς σημειοΰμεν ότι ως 
τοιοϋτος 9’ άποδειχθή ό τρίτος γάμος τοΰ Λέοντος μετά τής Ευδοκίας. ΙΙριν 
ή δ'μως ό λόγος περιστραφή εις τοΰτο, άναγκαίαν Οεωροΰμεν την παρεμβο
λήν σκέψεων τινων, αί δποΐαι άλλως τε προς τον αυτόν σκοπόν κατατείνουν.

Διαφορά μεταξύ τών απόψεων τών ερευνητών επί τοΰ χρονικού διαστή
ματος, άνερχομένου εις εν έτος και οκτώ μήνας (τέλος 894 — θέρος 896 κατά 
de Boor, άνοιξις 898 — τέλος 899 κατά Grumel), καθ’ δ ή Ζωή έβασίλευσε, 
δεν υπάρχει" άλλως τε περί τοΰτου όμιλοΰν αί πηγαί1. Δεδομένου δμως ό'τι 
υπάρχει τοιαΰτη ως προς τό έτος ανόδου αυτής εις τον θρόνον, επακολουθεί 
κατ’ ανάγκην ή ανωτέρω ήδη δηλωθεϊσα διάστασις γνωμών εις δ,τι αφορά 
εις τον χρόνον θανάτου τής ιδίας, αλλά και εις τον τοΰ τρίτου γάμου τοΰ 
Λέοντος. Κατά τον de Boor ό τρίτος γάμος έλαβε χώραν τήν άνοιξιν τοΰ 
899, κατά τον Grumel τό θέρος τοΰ 900. ’Ήτοι κατά μέν τον πρώτον έμε- 
σολάβησαν μεταξύ τοΰ θανάτου τής Ζωής και τοΰ τρίτου γάμου τοΰ. Λέον
τος υπέρ τά δυο καί ήμισυν έτη, ενφ κατά τον δεύτερον οκτώ τό πολύ μήνες. 
Εις τό σημεΐον τοΰτο επιτρέπεται, νομίζομεν, νά παρατηρήσωμεν τά ακό
λουθα : ή αποδοχή τής άπόψεως Grumel περί τοΰ έτους τοΰ θανάτου τής 
Ζωής καί τοΰ τρίτου γάμου τοΰ Λέοντος προσκρούει καί εις ψυχολογικούς 
λόγους. ’Έχοντες πράγματι ΰπ’ ό'ψιν μας τούς συναισθηματικούς δεσμούς 
Λέοντος καί Ζωής, οι όποιοι παρέμει,ναν μέχρι τέλους ζωηροί2, διστάζομεν 
νά δεχθώμεν δτι ό ερωτευμένος Λέων θά εβιάζετο νά συνάψη καί τρίτον 
γάμον, μάλιστα άποδοκιμαζόμενον υπό τής εκκλησίας καί τών νόμων3, καί 
έτι μάλλον μετά τόσον σύντομον συζυγικόν βίον περί μή άρμονικότητος τοΰ 
οποίου ούδεμίαν ένδειξιν έχομεν. Φυσικώτερα εμφανίζονται τά γεγονότα, εάν 
δεχθώμεν τον ύπό de Boor χρονικόν προσδιορισμόν τοΰ θανάτου τής Ζωής. 
Τό διάστημα πράγματι από τοΰ θέρους 896 μέχρις άνοίξεως 899 ήτο αρκε
τόν διά νά άτονήσουν τά αισθήματα συντριβής τοΰ Λέοντος εκ τής απώλειας 
τής λατρευτής του Ζωής καί νά σκεφθή οΰτος τήν διαδοχήν τοΰ θρόνου, διά 
την οποίαν τόσον, ώς είναι γνωστόν, εμερίμνα, καί νά προχωρήση τέλος εις

1 Πβλ. άνωτ. σ. 332, σημ. 3.
2 Σχετικώς πβλ. Vita Euthymii, VII, 6, IX, 18. Έάν οί δεσμοί δέν παρέ- 

μενον μέχρι τέλους στενοί, θά προέβαινεν δ αΰτοκράτωρ ευθύς μετά τόν θάνατον 
τής δευτέρας συζύγου του εις άνέγερσιν ναού αγία Ζωή έπονομασθέντος εις τόν 
όποιον νά τήν ενταφίαση; Σ υ μ. μάγ., σ. 703.

3 Ζ Irishman, ένθ’ άνωτ., Β', 113 εξ.
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την σύναψιν τρίτου γάμου. Άλλα επί πλέον καί τά στενότερου μέ τό θέμα 
μας συνδεόμενα γεγονότα, τό τής στέψεως τής Άννης ως αύγούστης καί τό 
τής μνηστείας της, τοποθετούνται άνετώτερα, ως έν συνεχεία θά δειχθή, είς 
τον ως άνω χρονικόν προσδιορισμόν de Boor.

Άς ίδωμεν νΰν διά τον εγγύτερον χρονικόν προσδιορισμόν κεχωρισμέ- 
νως τά δυο γεγονότα έκ τοϋ βίου τής ’Άννης.

Ό terminus post quem ως καί εκείνος ante quern τής στέψεως τής 
’Άννης παρέχονται σαφώς καί επακριβώς υπό τών πηγών. ’Ήτοι ό θάνατος 
τής μητρός της Ζωής είναι τό προς τά άνω δριον, καί ή άνοδος εις τον θρό
νον τής Ευδοκίας τό προς τά κάτω. Περί τών δυο τούτων ορίων δεν υπάρ
χει διαφωνία μεταξύ τών de Boor καί Griimel, ούτε είναι αυτή δυνατή 
κατόπιν τής ρητής μαρτυρίας τών πηγών. Διαφέρουν δμως, ως έλέ- 
χθη, αί απόψεις των εις δ,τι αφορά εις τό έτος θανάτου τής Ζωής καί είς 
τό αυτό ανόδου είς τον θρόνον τής Ευδοκίας. Ή Ζωή, κατά Grumel, άπέ- 
θανε τό ένωρίτερον τον ’Οκτώβριον τοϋ 899 — terminus post quem έγέ- 
νετο ή στέψις — καί πριν ή ακόμη ή ’Άννα γίνη ενός έτους. ‘Ο τρίτος έξ 
άλλου γάμος τοϋ Λέοντος μέ την Ευδοκίαν — terminus ante quem ή στέ
ψις — συνήφθη κατά ’Ιούνιον ή ’Ιούλιον τοϋ 900. Κατά τό διάστημα τοΰτο 
τών οκτώ περίπου μηνών ή ’Άννα έστέφθη αύγούστα, συνεπώς είς ηλικίαν 
ενός καί ήμίσεος τό πολύ έτους. Βεβαίως τά κατά τό σημεΐον τοΰτο περί 
τοϋ βίου τής ’Άννης λεγάμενα τοϋ Grumel1 είναι πολλής προσοχής άξια. 
’Άς μάς επιτραπή δμως ή παρατήρησις: ή ’Άννα, βρεφικής ακόμη ηλικίας, 
ήτο δυνατόν ν’ άναλάβη καθήκοντα αύγούστης, διά την έπιτέλεσιν τών 
οποίων, ως τοΰτο σαφώς τονίζεται υπό τών πηγών2, εστέφθη τοιαύτη ; 
Μολονότι έχομεν ΰπ’ δψιν δτι είς τό Βυζάντιον συχνά συνέβαινε νά έχωμεν 
βρέφη βασιλείς καί συχνότερον συμβασιλεΐς, θεωροΰμεν αμφίβολον την ως 
άνω πράξιν προκειμένου περί αύγούστης, τοΰτο δέ διότι ενταύθα δεν προε- 
βλέπετο άσκησις καθηκόντων διά κηδεμόνων ως ΐσχυεν εις περιπτώσεις ανη
λίκου βασιλέως. "Ωστε ό χρόνος στέψεως κατά τον Grumel δέον νά θεωρηθή 
μάλλον απίθανος. Βεβαίως καί συμφώνως προς τά χρονολογικά δεδομένα τοΰ 
de Boor (θάνατος Ζωής θέρος 896, στέψις Ευδοκίας ως τρίτης συζύγου 
άνοιξις 899) προβαίνοντες προσκρούομεν εις κάτι τό βεβιασμένου, έν πάση 
δμως περιπτώσει έχομεν ενώπιον μας νήπιον δυνάμενόν πως νά όμιλή καί 
δχι βρέφος, τό οποίον είναι ζήτημα εάν είχεν ακόμη άποσπαργανωθή.

Διά την ύποστήριξιν τών άπόψεών του περί τοΰ έτους θανάτου τής Ζωής 
καί τών άλλων εντεύθεν εξαρτωμένων προβλημάτων ό Grumel παραθέτει διά-
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1 ’ΈνίΚ άνωτ., σ. 32 -34.
2 Συν. Θεοφ., VI, 17, σ. 364, Σ υ μ. μάγ., σ. 703, Λέων γραμμ., σ. 

274, Κεδρ.-Σκυλ., σ. 258.
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338 Γεωργίου Τ. Κολια

φορά επιχειρήματα. Τό σοβαρώτερον δλων είναι τό άναγομενον εις χωρίον 
τοϋ Κλητορολογίου τοϋ Φιλοθέου, δπου ρητή γίνεται μνεία Ζωής ως βασι- 
λίσσης καί ως ζώσης τό έτος κατά τό όποιον έγράφη τό Κλητορολογιον και τό 
όποιον είναι τό 899. Εις τό Κλητορολογιον πράγματι ό Φιλόθεος1, ομίλων 
περί των διανεμόμενων επ’ ευκαιρία των «βρουμαλίων» αΰτοκρατόρων άπο- 
κομβίων, λ^γει επί λέξει τα ακόλουθα: «Έπϊ δε τοϋ μηνός Νοέμβριον τε
λούνται τά βρουμάλια των δεοποτών, και τελούμενου έφ* έκδοτον κλήοειτοϋ 
εσπερίου φωτοφανούς σα 'ξίμου δίδονται άποκόμβια τάδε· επί μεν τοϋ βρου- 
μαλίου Λέοντος φιλοχρίστου δεσπότου χρυσοϋ λίτραι κ' επί δε τοϋ εντυ- 
χοϋς ’Αλεξάνδρου ανγούστου χρυοοϋ λίτραι ι'· επί δε της εϋσεβονς Ζώης 
αυγονοτης χρυσοϋ λίτραι η'...» Πρόκειται βεβαίως περί των δυο αδελφών 
συμβασιλέων Λέοντος Τ' καί ’Αλεξάνδρου καί περί αΰτοκρατορικής συζΰγου 
άκουοΰσης εις τό όνομα Ζωή. Ποία ή ως άνω αυγοΰστα Ζωή, ή οποία πρέ
πει νά έζη δταν έγράφετο τό Κλητορολογιον (899); Καί διατί, ενφ άναφέρον- 
ται τά ονόματα δΰο αΰτοκρατόρων, νυμφευμένων καί των δυο, γίνεται μνεία 
μιας μόνον αυγοΰστης; Αί πηγαί παραδίδουν δΰο αΰτοκρατείρας συζΰγους 
τοϋ Λέοντος Τ' υπό τό δ'νομα Ζωή, ώς επίσης καί τά ονόματα των δΰο άλλων 
συζυγών του. Δεν παραδίδουν δμως τό δ'νομα τής συζΰγου τοϋ ’Αλεξάνδρου, ό 
όποιος ρητώς φέρεται νυμφευμένος υπό τοϋ Βίου τοϋ πατριάρχου Ευθυμίου 2. 
’Εάν δέ μάλιστα λάβωμεν υπ’δψιν αυτά τά λεγάμενα εις τον Βίον τοϋ Ευθυ
μίου, δφείλομεν ν’άχθώμεν εις τό συμπέρασμα δτι αυτή παν άλλο ή έστερη- 
μένη προσωπικότητος ήτο. Πράγματι αυτή εμφανίζεται πρωτοστατούσα εις 
ένεργείας εναντίον τοϋ Λέοντος υπέρ τοϋ ίδιου συζΰγου, με αποτέλεσμα, δταν 
αΰται ήλίίον εις φως, νά έπισΰρουν την μήνιν τοϋ αΰτοκράτορος Λέοντος δ'χι 
εναντίον τοϋ ’Αλεξάνδρου, άλλ’αυτής, ή οποία καί ενεκλείσθη εις την φυλα
κήν. Άπαντώντες εις τό δεΰτερον ως άνω ερώτημα, τονίζομεν δτι τό γεγονός 
τής αναγραφής τοϋ ονόματος μιας αυγοΰστης καί δ'χι δΰο δηλοϊ, κατά πάσαν 
πιθανότητα, δτι ή σΰζυγος ενός των δΰο αδελφών δεν έ'ζη πλέον (899). Αυτή 
δέον να δεχθώμεν οτι ήτο ή Ζωή, δευτέρα σΰζυγος τοϋ Λέοντος, ως τοϋτο 
άλλως τε εκ τών λεγομένων τοϋ Βίου Ευθυμίου συνάγεται καί ως τοϋτο δέχε
ται ό de Boor. Ό Grumel διαφωνεί προς τον de Boor, βασιζόμενος εις 
την ως άνω μνείαν τοϋ ονόματος Ζωής ως αυγοΰστης κατά τό 899. Δεχόμενοι 
όμως ότι έζη τότε η δεύτερα σΰζυγος τοϋ Λέοντος, άδυνατοϋμεν ν’ άπαντήσω- 
μεν εις το ερώτημα: διατι δεν άναφερεται καί τό δ'νομα τής συζΰγου τοϋ 
Αλέξανδρου, η οποία και αυτή θα ήτο αυγοΰστα συμφώνως προς τά ΐσχΰον-

Περι βασιλείου ταξεως, II, 52, σ. 782, 20. Τας επί τοΰ χωρίου τοΰ Φιλό
θεου απόψεις τοΰ Grumel ίδ. ενθ’ άνωτ., 19 εξ.

2 IX, 19, 20.
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τα 1 τής βυζαντινής αυλής; Πιστεύομεν δλως τουναντίον, ότι δηλ. τό δνομα 
Ζωή τοΰ Κλητορολογίου είναι τό τής συζύγου τοϋ ’Αλεξάνδρου. Βεβαίως πε
ρίεργος ή σΰμπτωσις συνωνυμίας των δυο συννυφάδων, άλλ’ οχι τι τό άπο- 
κλειόμενον. Προς ένίσχυσιν τής υποψίας μας προσάγομεν την χειρόγραφον 
παράδοσιν τοϋ ονόματος, όπου πράγματι βλέπομεν άπαντών τό ό'νομα εις τήν 
γενικήν «Ζωής» καί ό'χι «Ζωής» ως θ’ άνέμενέ τις. Εις τοϋτο ενυπάρχει επι
θυμία τοΰ συγγραφέως προς διαφοροποίησιν των δυο υπό τό αυτό ό'νομα 
συννυφάδων ; Διατί όμως ό'χι καί συνάρτησίς τις μεταξύ τοϋ ισχυροΰ χαρα- 
κτήρος τής συζυγου τοϋ ’Αλεξάνδρου, ως οΰτος διαφαίνεται από τα λεγάμενα 
περί αυτής υπό τοϋ βιογράφου τοϋ πατριάρχου Ευθυμίου, καί τοϋ αδυνάτου 
τοιοϋτου τοϋ συζυγου της, ως τοϋτο πολλαχόθεν γνωρίζομεν ; Μέ άλλας λέ
ξεις, διά τοϋ άναβιβασμοΰ τοϋ τόνου «Ζώης» καί ό'χι «Ζωής» ύποδηλοΰται, 
ύποψιαζόμεθα, αυτό τό όποιον ενυπάρχει εις τάς λέξεις τής καθημερινής ομι
λίας : «άνδρογυναΐκα», «άνδροφέρνει» 2. "Ωστε ή άποψις τοϋ de Boor περί 
τοΰ έτους θανάτου τής Ζωής, δευτέρας συζυγου τοΰ Λέοντος, εξακολου
θεί νά είναι πιθανωτέρα τής τοΰ Grumel, συνεπώς πιθανώτερος καί ό έντεϋ- 
θεν εξαρτώ μένος χρόνος στέψεως τής ’Άννης ως αύγοϋστης τοΰ υπό τοΰ δευ
τέρου ϋποδεικνυομένου.

Οϋτω τέλος φθάνομεν ν’ άσχοληθώμεν μέ τον χρονικόν προσδιορισμόν 
τοϋ δευτέρου σημαντικοΰ γεγονότος έκ τοΰ βίου τής ’Άννης καί κατά πρώτον 
νά ζητήσωμεν τον terminum ante quem έλαβε χώραν ή μνηστεία της μέ τον 
Λουδοβίκον. Ό μέν Gay πρώτος διεπίστωσεν απόπειραν προς σΰναψιν κηδε- 
στείας μεταξύ τών αυλών Κωνσταντινουπόλεως καί Βουργουνδίας επί Λέον
τος τοΰ Σοφοΰ, ημείς όμως εΐμεθα εκείνοι οί όποιοι, ως ήδη έλέχθη, σα
φώς έσυσχετίσαμεν ταύτην προς τό πρόσωπον τής υπό τό όνομα ’Άννης θυ- 
γατρός Λέοντος *Γ' τοΰ Σοφοΰ. Ή συσχέτισις αϋτη ώς καί ό χρονικός προσ
διορισμός (terminus ante quem) τής μνηστείας γίνεται επί τή βάσει τών 
χρονολογικών καί άλλων δεδομένων περικοπής τής ύπ’ άριθ. 32 επιστολής 
τοΰ πατριάρχου Νικολάου τοϋ Μυστικού 3. Ή επιστολή αϋτη απευθύνεται 
προς τον πάπαν Αναστάσιον Γ' (911 - 913), άναφέρεται εις τά κατά τον 
τέταρτον γάμον τοΰ Λέοντος τ", ή δέ άφορώσα εις τό θέμα μας περικοπή έχει

1 Πβλ. άνωτ. σ. 334, σημ. 3. Τήν σύζυγον τοΰ ’Αλεξάνδρου δέχεται αύγού- 
σταν καί ό Grumel (ένθ·’ άνωτ., σ. 33).

5 Ή άποψις ότι πρόκειται περί άλλης ή ή Ζωή, σύζυγος Λέοντος Τ', αύτο- 
κρατείρας ένισχύεται ίσως καί έκ τοϋ γεγονότος ότι εις τήν σημερινήν ποντιακήν 
διάλεκτον άπαντά κύριον όνομα Ζώη αντί Ζωή, ως ό κ. Ί. Παμπούκης μέ πλη
ροφορεί.

3 Migne, PG, CXI, 196-220. Ί. Σακκελίωνος, Πατμιακή Βιβλιο
θήκη, σ. 279 - 288.
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ως ακολούθως : <<'Εδει τέκνον ημών, και βασιλεύ, φιλόϋ·εόν τε δντα και 
δεδοξασμένον υπό Θεόν μάλλον σοφία και τη άλλη αρετή τοις τρισιν άρκε- 
σ·&ήναι γάμοις' τάχα γάρ και τρίτος ανάξ,ιος ήν τής σής βασιλείας. Άλλ’ 
εκείνος έχει συγγνώμην, ίσως τα προς τον Φράγκον σύμφωνα, διότι αυμπε- 
φωνημένον ήν υπό σου την αήν θυγατέρα ήν μόνην εκέκτησο, νύμφην άπο- 
στέλλειν αύτφ. "Ήν δε δ τής Βέρτας ανεψιός, ώ συνέπεσε δυστυχήσαι οια 
δεδυατύχηκε. Και επειδή συμπεφώνηται την σήν ϋνγατέρα προς την Φραγ- 
κίαν άπιέναι, δει δέ γυναίκα τω παλατίφ προσεΐναι την διοικούσαν τάέπι- 
βάλλοντα των σών άρχόντων ταΐς γυναιξίν, ε'στι σνγχώρησις τφ τρίτα), τής 
ύλυγατρός έκδίδοσ&αι μελλούσης.» Αυτή αΰτη ή περικοπή τής επιστολής τοϋ 
Νικο?ωίου Μυστικοΰ βοηθεί ημάς διά τον χρονικόν προσδιορισμόν τής μνη
στείας τής θυγατρός τοΰ Λέοντος ‘Τ' με Φράγκον ηγεμόνα, εν ταυτω δέ καί 
προς διακρίβωσιν τοΰ ονόματος τής θυγατρός τοϋ αΰτοκράτορος. "Ωστε ter
minus ante quem έλαβε χώραν ή μνηστεία είναι 6 τρίτος γάμος τοϋ Λέον
τος, ήτοι συμφώνως προς τά ανωτέρω έκτεθέντα τό έτος 899 (άνοιξις). 
Συνεπώς ή υπό τοΰ Νικολάου Μυστικοΰ άναφερομένη θυγάτηρ τοΰ Λέοντος 
προέρχεται έξ ενός των δύο πρώτων γάμων του. Γνωρίζομεν δμως δτι ό αύτο- 
κράτωρ απέκτησε μέν θυγατέρα έκ τοΰ πρώτου μετά τής Θεοφανοΰς γάμου 
του, άλλ’ αΰτη άπέθανεν ολίγον μετά τήν γέννησίν της. Θυγατέρα απέκτησε 
καί έκ τοΰ δευτέρου μετά τής Ζωής γάμου του. Εκείνης γνωρίζομεν έκ των 
πηγών υχι μόνον τό ό'νομα, ’Άννα, αλλά καί δτι έπέζησε τής κατά τό 896 
(θέρος) θανοΰσης μητρός της Ζωής καί δτι, ως ήδη εΐδομεν, έστέφθη έπί 
πλέον αύγούστα προ τοΰ τρίτου γάμου τοΰ πατρός της μέ τήν Ευδοκίαν, κατά 
τό 899 λαβόντα χώραν. “Ωστε ή μόνη προ τοΰ 899 (άνοιξις) θυγάτηρ τοΰ 
Λέοντος ήτο ή ’Άννα καί αυτή άναμφιβόλως ήτο ή τον Φράγκον ηγεμόνα τής 
έπιστολής τοΰ Νικολάου Μυστικοΰ μνηστευθεΐσα. ΓΙρός άπόδειξιν δέ τοΰ δτι 
δ Φράγκος οΰτος είναι ό ήδη ανωτέρω σκιαγραφηθείς Λουδοβίκος τής Βουρ
γουνδίας καί εΐτα αΰτοκράτωρ Λουδοβίκος Γ', είναι αρκετά τά υπό τοΰ Gay 
παρατιθέμενα.

Έκ τής αυτής έπιστολής τοΰ Νικολάου Μυστικοΰ συνάγεται έπί πλέον 
δτι ό Λέων εΐχεν ΰποσχεθή τήν χεΐρα τής ’Άννης εις τον Λουδοβίκον πριν 
ή συνάψη τον τρίτον αΰτοΰ γάμον, δηλ. προ τοΰ 899 (άνοιξις), συνεπώς 
πριν ή ακόμη ό Λουδοβίκος στεφθή εις τήν Ρώμην αΰτοκράτωρ (901). “Ωστε 
ο Λέων εδέχθη τον Λουδοβίκον διά γαμβρόν του, δταν οΰτος ακόμη ήτο 
άπλοΰς βασιλεύς, καί μάλιστα αρκετά νεαρός, τής Βουργουνδίας. Προς ερμη
νείαν τής συγκαταβάσεως ταύτης ας έχωμεν ύπ’ όψιν μας τάς ανωτέρω μνη- 
μονευθείσας περί κηδεστειών μέ ξένους ηγεμόνας άντιλήιμεις τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ως καί τό δτι διά τον Λέοντα δεν έλειπον τά πρόσφατα προη
γούμενα καί, τό σπουδαιότερον, δτι οΰτος δέν θά ήγνόει δτι ό Λουδοβίκος 
κληρονομικφ δικαιώματι ήτο επίδοξος βασιλεύς τής γειτονικής ’Ιταλίας καί
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αύτοκράτωρ τής Δύσεως, αξιώματα τα οποία πράγμιατι κατέλαβε κατά τό 900 
και 901.

Καί ενφ από τά ως άνω λεγάμενα τοΰ Νικολάου Μυστικού προβάλλει 
σαφής ό terminus ante quern έλαβε χώραν ή μνηστεία, καί δεν είναι άλλος 
από τον τρίτον γάμον τοΰ Λέοντος, δεν συμβαίνει τό ’ίδιον καί εις ο,τι 
αφορά εΐς τό ερώτημα : ή μνηστεία έγινε ζώσης τής Ζωής ή μετά τον -θάνα
τόν της ; Μέ άλλας λέξεις ποιος είναι επακριβέστερον ό terminus post quem 
συνήφθη ή μνηστεία ; Ή άπάντησις εμπερικλείει απλώς πιθανότητας, προ- 
κυπτοΰσας από αυτά τά λεγάμενα τοΰ Νικολάου Μυστικού καί από την γνώ- 
σιν των συνθηκών τής περί ής ό λόγος περιόδου. Καί, πράγματι, από την 
ως άνω περικοπήν τής επιστολής τοΰ Μυστικοΰ συνάγεται μετά πιθανότητος, 
δτι ή μνηστεία έλαβε χώραν προ τοΰ -θανάτου τής Ζωής, τής ’Άννης συνε
πώς άγοΰσης ηλικίαν από ενός μέχρι δέκα μηνών. Διότι άλλως ό πατριάρχης 
δεν θά προέβαλλε ταΰτην ως έλαφρυντικόν προηγούμενον διά τήν έγκρισιν καί 
τρίτου γάμου. «Άλλ’ εκείνος (ό τρίτος γάμος) εχει συγγνώμην, ίσως τά 
προς τον Φράγκον σύμφωνα, διότι σνμπεφωνημένον ην υπό αον την 
αην θυγατέρα ην μόνην εκέκτησο, νύμφην άποστέλλειν αϋτφ...» ’Εάν δέ 
τυχόν ό Λέων ειχεν ύποσχεθή τήν ’’Ανναν ως σύζυγον εις τον Λουδοβίκον 
μετά τήν θάνατον τής Ζωής (896), ό πατριάρχης ασφαλώς δεν θά ετήρει τήν 
διά μέσου τών ως άνω γραμμών διαφαινομένην στάσιν, αλλά θά ήρνείτο 
διαρρήδην νά δικαιολογήση αυτόν διά τον τρίτον γάμον του (έκ τών υστέ
ρων βεβαίως, καθόσον οΰτος δεν ήτο ακόμη τήν εποχήν εκείνην (899) οικου
μενικός πατριάρχης). Καί κάτι άλλο συνηγορεί υπέρ τής τοιαύτης ερμηνείας 
τών λεγομένων τοΰ Νικολάου Μυστικοΰ. Είναι δέ τοΰτο ή σκέ-ψις δτι, εάν 
δέν έζη πλέον ή δευτέρα σύζυγος τοΰ Λέοντος, ή καί μήτηρ τής ’Άννης, ό 
αύτοκράτωρ θά ήτο δυνατόν ν’ άποφασίση όπως άποχωρισθή τό μοναδικόν, 
έστω καί θήλυ, τέκνον του, διά βίου, δίδων τοΰτο εΐς γάμον τόσον πρόω
ρον, δσονδήποτε έστω υπό τής πολιτικής σκοπιμότητος ΰπαγορευόμενον, μέ 
ήγεμόνα τόσον άπομεμακρυσμένης χώρας ; 'Οσονδήποτε καί αν ήτο μεγάλη 
ή επιθυμία του ν’ απόκτηση άρρενα γόνον — διάδοχον καί οσονδήποτε διά 
τον λόγον τούτον καί αν εσκέπτετο τρίτον γάμον, άδυνατοΰμεν νά δεχθώμεν 
δτι θά έσπευδεν ευθύς μετά τον θάνατον τής Ζωής καί προ τοΰ τρίτου, ως 
γνωστόν, γάμου του ν’ άναλάβη έναντι τοΰ Λουδοβίκου ΰποχρέωσιν οΐα ή 
ανωτέρω. ’Απομένει βεβαίως ή απορία : ήρκεσε τό δεκάμηνον από τής γεν- 
νήσεως τής ’Άννης μέχρι τοΰ θανάτου τής μητρός της Ζωής διάστημα, ώστε 
τό γεγονός τής γεννήσεως νά γίνη γνωστόν εις τήν Δύσιν, νά διεξαχθοϋν αΐ 
απαραίτητοι διαπραγματεύσεις, ν’ άνταλλαγοϋν τ’ απαραίτητα γράμματα καί 
νά κλεισθή συμφωνία επιγαμίας ; Άναμφιβόλως, χωρίς ν’ αποκλείεται καί 
καταφατική άπάντησις, εμφανίζονται ωρισμέναι δυσχέρειαι' αύται δμως 
αίρονται, εάν δεχθώμεν δτι ήδη ευθύς μετά τήν σύνα-ψιν τοΰ δευτέρου γάμου
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είχε προσυμφωνηθή μεταξύ τοϋ Λέοντος άφ’ ενός και των κηδεμόνων τοϋ 
Λουδοβίκου, 6 οποίος θά έκηδεμονεύετο τό 895 - 896 ως γεννηθείς περί 
τό 882, άφ’ ετέρου ή κηδεστεία εις περίπτωσιν κατά τήν οποίαν θά 
έγεννάτο θήλυ. Καί τοιοΰτό τι δεν αποκλείεται. Γεννηθείσης δέ τής ’Άν- 
νης συνήφθη, χωρίς νά παραστή ανάγκη διαπραγματεύσεων, ούτως είπείν 
άφ’ έαυτής, ή περί ής ό λόγος εν τή επιστολή Νικολάου τοϋ Μυστικού 
μνηστεία.

’Από τα μέχρι τοϋδε έκτεθέντα προκύπτει άναμφισβητήτως, δτι οί άνω- 
νύμως ως μνηστευθέντες φερόμενοι εν τή επιστολή τοϋ Νικολάου Μυστικού 
δεν είναι άλλοι από τήν ’Άνναν καί τον Λουδοβίκον. ’Επίσης διαπιστοϋται 
σαφώς, ό'τι ή πορφυρογέννητος θυγάτηρ τοϋ Λέοντος ήτο ανήλικος καθ’ ον 
χρόνον συνήπτετο ή μνηστεία.

Β'

I. Συμφώνως προς τά ως άνω χρονολογικά δεδομένα, έχομεν μνηστείαν 
βρέφους, ως ήτο ή ’Άννα, προσκρούουσαν όμως εις τό κοινόν αίσθημα, τό 
όποιον ήτο διαμορφωμένον συμφώνως προς τά περί ηλικίας των μνηστευο- 
μένων ίσχύοντα νόμιμα. 'Υπήρχε μέ άλλας λέξεις νομικόν κώλυμα διά τήν 
μνηστείαν. Τούτο δε δεν ήτο άλλως δυνατόν ν’άρθή είμή διά τής νομοθετι
κής οδού, ή οποία, ως έλέχθη, ήτο εις τον αύτοκράτορα προσιτή ελέφ θεού. 
Καί, πράγματι, οϋτω αντιμετώπισε τό ζήτημα ό Λέων. Έξέδωκε τήν Νεαράν 
109 έπηυξημένην κατά τήν τελευταίαν παράγραφον, διά τής οποίας έρρυθμί- 
ζοντο περιπτώσεις ακριβώς ως ή τής ανηλίκου ακόμη διά μνηστείαν οϋσης 
’Άννης. ’Επειδή δέ ή βεβιασμένη εκείνη περίπτωσις παρουσιάσθη κατά τό 
από τού θέρους, λήγοντος, τοϋ 895 μέχρι τού θέρους τοϋ 896 διάστημα, κατά 
τό αυτό διάστημα έλαβε χώραν καί ή έκδοσις τής Νεαράς. Κατά τον νομοθε
τικόν τούτον τρόπον διηυθετεΐτο κατ’ οικονομίαν δχι μόνον ή ταυτοχρόνως 
σχεδόν συναφθείσα μνηστεία, αλλά καί ό γάμος, ό όποιος ενδεχομένως θά 
παρίστατο ανάγκη νά συναφθή καί αυτός πριν ή ακόμη ή ’Άννα συμπλη- 
ρώση τήν υπό τών προγενεστέρων τής Νεαράς 109 νόμων προβλεπομένην 
ήλικίαν τών δώδεκα ετών.

II. Άλλ’ έρωτητέον: ή κατά τον ως άνω τρόπον θεμελιωθεΐσα νομι- 
κώς μνηστεία έξειλίχθη εις γάμον ; Ή άπάντησις, νομίζομεν, δέον νά 
είναι αρνητική. Τοΰτο δέ διά τούς έν συνεχεία εκτιθεμένους λόγους. Υπάρ
χει μαρτυρία τού Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου εις τό Περί βασιλείου 
τάξεως έργον του καί ακριβώς εις τό κεφάλαιον «περί τών τάφων τών 
βασιλέων τών δντων έν τώ ναώ τών 'Αγίων ’Αποστόλων», όπου επί πλέον
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ό λόγος περί τάφων βασιλικών καί εις άλλους ναούς τής πρωτευούσης, 
έχουσα ως εξής : «·■■ ετερος λάρναξ προικονήσιος, εν ω άπόκεινται ’Άννα 
και ’Άννα (άνάγν. Ευδοκία) αϊ θυγατέρες τοϋ μακαρίου Λέοντος καί 
Ζωής» "Ωστε ή ’Άννα άπέθανε καί έτάφη έν Κωνσταντινουπόλει, άγνω
στον ακριβώς εις ποιαν ηλικίαν, πάντως όμως μετά τον τρίτον γάμον τοϋ 
Λέοντος (899), καθ’ όσον, ώς ήδη έλέχθη, αυτή ολίγον προ τούτου είχε στε- 
φθή αύγούστα, καί όχι πριν ή εΐσέλθη εις την εφηβείαν, ώς εν συνεχείμ Λα 
φανή.

’Έχομεν πράγματι, έκτος τής ανωτέρω, μαρτυρίας δηλωτικάς τοϋ ότι ή 
’Άννα όχι μόνον άπέΛανε καί ετάφη έν Κωνσταντινουπόλει, αλλά καί ότι άπέ- 
Λανε τό όλιγιότερον έφηβος, έτι δ’ άκριβέστερον ότι έζη κατά τό μεταξύ 906 
καί 911 διάστημα. Τό ότι έζη κατά τό από 906-911 διάστημα συνάγεται 
από έπιγραφήν συγκειμένην από εξ μονογράμματα ονομάτων, τά όποια σώ
ζονται εις τό τείχος τής πόλεως παρά τό Πετρίον1 2 καί τά όποια εύρίσκονται 
εις στενήν προς άλληλα σχέσιν όχι απλώς χρονικήν αλλά καί συγγενικήν. 
Ή επιγραφή αΰτη, συμφώνως προς πρόσφατον υπό Α. Μ. Schneider έκδο- 
σίν της 3, έχει ώς ακολούθως : «.Κύριε βοή&ει Λέοντος δεσπότου, ’Αλεξάν
δρου, Κωνσταντίνον, ’Άννης, 'Ελένης, Μαρίας των πορφυρογέννητων.» 
Είναι φανερόν ότι έχομεν ενώπιον μας τά ονόματα ζώντων, καθ’ δν χρόνον 
έχαράσσετο ή έπιγραφή, απογόνων τοϋ Βασιλείου Α' τοΰ Μακεδόνος, μέ επι
κεφαλής τον υιόν του αύτοκράτορα Λέοντα Τ'. Όρθώς δέ έχρονολόγησε ταύ- 
την ό Schneider δεχθείς ώς χρόνον χαράξεώς της τό από 906 μέχρι 911 διά
στημα. ’Έσφαλεν όμως περί άλλα τινά σημεία. Τά αναγραφόμενα ονόματα 
είναι τοιαΰτα αδελφών καί τέκνων Λέοντος τοϋ Σοφοΰ, κατακεχωρημένα μάλι
στα κατά ίεραρχικήν υπό τοϋ πρωτοκόλλου τής αυλής προβλεπομένην σειράν. 
Λέων βεβαίως, συνοδευόμενος καί υπό τοΰ έπισήμου τίτλου τοΰ δεσπότου, 
είναι ό αύτοκράτωρ Λέων Τ' ό Σοφός. ’Αλέξανδρος είναι ό νεώτερος τούτου 
αδελφός, ό υπό τοΰ πατρός των Βασιλείου καί αυτός αύτοκράτωρ στεφθείς, 
ό από κοινοΰ μετά τοΰ Λέοντος διαδεχθείς έκεΐνον άποθανόντα’ τό όνομά του

1 II, 42, σ. 642 εξ. ’Ενταύθα ενυπάρχει σύγχυσις. Τό εν των δύο ονομάτων 
δέον νά διορθωθή εις Ευδοκία. Ό Λέων έσχε δυο θυγατέρας, τήν "Ανναν εκ τής 
δευτέρας συζύγου του Ζωής καί τήν Ευδοκίαν έκ τής τετάρτης, Ζωής επίσης, τής 
μητρός τοΰ Κωνσταντίνου Ζ’ Πορφυρογέννητου (Πρός τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν, σ. 
118 έκδ. Βόννης, σ. 112 Moravesik).

2 Τό Πετρίον άναφέρεται ώς τόπος ένθα αί θυγατέρες τοΰ Βασιλείου Α' έμό- 
ναζον (Συν. Θεοφ., V, 43, σ. 275).

8 Α. Μ. Schneider, Mauern und Tore am Goldenen Horn zu Kon- 
stantinopel, έν Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen, 
I, Phil. - Hist. Klasse, 1950, No 5, σ. 98.
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άπαντα ενταύθα χωρίς προσηγορικόν (δεσπότης, αΰγουστος), ύπεμφαίνει δέ 
τό γεγονός τοϋτο, νομίζομεν, τον γνωστόν κα'ι άλλοθεν παραγκωνισμόν τοΰ 
’Αλεξάνδρου υπό τοΰ συναυτοκράτορος αδελφού του Λέοντος, στοιχεΐον και 
τοϋτο δηλωτικόν τοΰ χρόνου χαράξεως τής επιγραφής, διότι πράγματι ό ’Αλέ
ξανδρος φέρεται συγκυβερνών μέχρι τοΰ 906, πράγμα τό όποιον δεν ισχύει 
διά τά επόμενα τελευταία έτη τής αρχής τοΰ Λέοντος (f912) \ Κωνσταντί
νος είναι ό υιός τοΰ Λέοντος εκ τοΰ τετάρτου γάμου του και οχι Κωνσταν
τίνος, υιός εκ τοΰ πρώτου γάμου τοΰ Βασιλείου καί ετεροθαλής αδελφός τοΰ 
Λέοντος, ως φαίνεται προτιμών ό Schneider. Ό αδελφός εκείνος τοΰ Λέον
τος ειχεν ήδη ζώντος τοΰ πατρός των άποθάνει, πριν ή δηλ. ό Λέων μείνη, 
άποθανόντος τοΰ Βασιλείου Λ', ό κατ’ εξοχήν ρυθμιστής των κοινών, πριν 
ή γίνη «δεσπότης». ’Εάν έ'ζη κατά τήν χάραξιν τής επιγραφής ό Κωνσταντί
νος, ό υιός τοΰ Βασιλείου, τοΰτου τό όνομα θά προετάσσετο καί οΰτος οπωσ
δήποτε θ’ άπεκαλεϊτο «δεσπότης». Είναι άλλως τε γνωστή ή προτίμησις καί 
ή αγάπη τοΰ αυτοκράτορος εκείνου πρός τον πρωτότοκον Κωνσταντίνον. 
"Ωστε καί εντεύθεν συνάγεται ότι ή χάραξις τής επιγραφής έλαβε χώραν μετά 
τό έτος γεννήσεως τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου (φθινόπωρον905). 
’Άννα είναι ή θυγάτηρ τοΰ Λέοντος εκ τής δευτέρας συξΰγου του, δηλ. ή 
’Άννα τό δεσπόξον πρόσωπον τής άνά χεΐρας μελέτης μας, ώς έκ των έν 
συνεχεία λεγομένων θά φανή. Άκολουθοΰν τά ονόματα Ελένη καί Μαρία. 
Ταϋτα δέον νά ανήκουν εις πρόσωπα οικεία τοΰ Λέοντος. Καί Μαρία μεν θά 
είναι ή αδελφή τοΰ Λέοντος καί ’Αλεξάνδρου, τής οποίας ό τάφος εύρίσκετο 
εις τήν μονήν τοΰ Αρχιστρατήγου 1 2, καί ό'χι ή μήτηρ τοΰ ’Αλεξάνδρου, ώς 
δέχεται ό Schneider, διότι τό όνομα εκείνης ήτο Ευδοκία (Ίγγερίνα). Ή δέ 
Μαρία, ή αδελφή τοΰ Λέοντος καί ’Αλεξάνδρου, θ’ άπέθανεν ώριμος τήν ηλι
κίαν, εάν κρίνωμεν από τό ότι ταΰτης ό τάφος δεν ήτο «λαρνάκων» αλλά 
«λάρναξ». Δυσχερής όμως τέλος αποβαίνει ή προσδιορισμός τής Ελένης. 
'Ο Schneider θεωρεί ταΰτην ώς καί τήν ’Άνναν θυγατέρας τοΰ Βασιλείου Λ'. 
Τοιοΰτό τι όμως αποκλείεται, διότι αυτή ακόμη ή μαρτυρία εκ τοΰ Περί βασι
λείου τάξεως 3, τήν οποίαν εκείνος προσάγει, μάς υποχρεώνει νά δεχθώμεν 
ότι αί δυο άδελφαί εΐχον άποθάνει όταν ακόμη εΰρίσκοντο εις παιδικήν ηλι
κίαν. ’Άς έχωμεν ενταΰθα ύπ’ δψιν μας τό έτος θανάτου Βασιλείου Λ' (886). 
Πράγματι δέ τό σκήνωμα άμφοτέρων φέρεται κατατεθέν εντός «λαρνακίον 
μικρόν», άποκειμένου έν τφ ναφ τοΰ Προδρόμου, όπερ δέν θά συνέβαινεν

1 Πβλ. Sp. Lambros, Beo und Alexander als Mitkaiser von Byzanz, 
έν Byz. Zeitschr., 4 (1895), σ. 92 -98. Schneider, ένθ’ άνωτ., a. 98.

2 Περί βασιλείου τάξεως, II, 42, σ. 649.
3 Σελ. 648.
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εάν αΰται άπέθνησκον εις ώριμων ηλικίαν. Είς τό σχετικόν κεφάλαιον τοϋ 
Περί βασιλείου τάξεως σαφής είναι ή διαφορά περ'ι την χρήσιν των λέξεων 
λάρναξ καί λαρνάκων, τής πρώτης σχετιζομιένης πάντοτε μέ ονόματα προσώ
πων άποθανόντων εν σωματική ωριμότητι. ’Έχοντες τοΰτο ΰπ’ όψιν μας, ως 
καί τό δτι ή επιγραφή ανήκει είς τό από 906 - 911 χρονικόν διάστημα, νομί- 
ζομεν δ'τι ή ά'ποψις τοϋ Schneider περί ’Άννης δέν εύσταθεί, διότι, εάν 
έπρόκειτο περί θυγατρός τοϋ Βασιλείου, αϋτη θά ήγε τότε τό εικοστόν τό 
δλιγώτερον έτος τής ηλικίας της, άποθνήσκουσα δέ ή σορός της δέν θά κατε
τίθετο εντός λαρνακίου καί αϋτοϋ μάλιστα μικροΰ, ως άναφέρεται υπό τοϋ 
συγγραφέως τοϋ Περί βασιλείου τάξεως έργου, άλλ’ εντός λάρνακος

"Οθεν συμφώνως προς τά άνοοτέρω ή ’Άννα οχι μόνον έζη κατά τό από 
906 μέχρι 911 διάστημα, αλλά καί άπέθανε καί έτάφη έν Κωνσταντινουπό- 
λει. Τό τελευταΐον δέ τοΰτο δηλοϊ δ'τι ή πορφυρογέννητος θυγάτηρ τοϋ Λέον
τος κατά πάσαν πιθανότητα δέν ϋπανδρεϋθη τον Λουδοβίκον τής Βουργουν
δίας ακόμη καί δ'ταν ένηλικιώθη- άλλως τε τοιοΰτό τι θά παρεδίδετο υπό 
τίνος των Βυζαντινών συγγραφέων καί προπαντός τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ 
Πορφυρογέννητου.

Ή μνηστεία εκείνη ή δέν έξειλίχθη είς γάμιον παραμιείνασα εκκρεμής ή 
διελΰθη, αν καί μνηστείας διάλυσις δέν προβλέπεται από τους ίσχΰοντας 
νόμους1 2 3 *. Διά ποιον ό'μιως λόγον; Ή άπάντησις, συγκεντριόνουσα πολλάς 
πιθανότητας, δϋναται ν’ άναζητηθή είς τό ίστορικώς μαρτυροΰμιενον γεγο
νός τής ήττης, αιχμαλωσίας καί τυφλώσεως τοϋ Λουδοβίκου υπό τοϋ αντι
πάλου του Βερεγγαρίου κατά τό 905. Θά ήτο βεβαίως δυνατόν είς τό μέχρι 
τοϋ 905 διάστημα νά είχε γίνει καί δ γάμος' ήτο δ'μως περίοδος τεταραγμένη 
καί πλήρης φροντίδων τόσον διά τον Λέοντα8, δσον καί διά τον Λουδοβΐ-

1 'Αξιοσημείωτος βεβαίως είναι ή παράλειψις τοϋ ονόματος τής Ζωής, τέταρ
της συζύγου τοϋ Λέοντος. Τοΰτο δυνατόν νά συμβαίνΐ] είτε διότι ό χρόνος τό άπή- 
λειψεν, οπερ ό Schneider φαίνεται μή αποκλείων, είτε διότι ουδέποτε έχαράχθη, 
δπερ καθ’ ημάς πιθανώτερον. Τό τελευταΐον δέ τοΰτο διότι ή χάραξις τής έπιγρα- 
φής, γενομένη μεταξύ των ετών 906 καί 911, εμπίπτει είς τό χρονικόν εκείνο διά
στημα κατά τό όποιον έδημιουργήθη τό γνωστόν ζήτημα τοϋ τετάρτου γάμου τοϋ 
Λέοντος, τό όποιον τόσον εΐχεν ερεθίσει την κοινήν γνώμην καί τήν εκκλησίαν. 
Ή μνεία μάλιστα τοϋ Κωνσταντίνου, υίοΰ Λέοντος καί Ζωής, δχι όμως καί τής 
μητρός του, αποτελεί, νομίζομεν, στοιχεΐον αποδεικτικόν τοϋ δτι ή επιγραφή έχα- 
ράχθη πράγματι κατά τό μεταξύ τής βαπτίσεως τοϋ Κωνσταντίνου καί τής άναγνω- 
ρίσεως τής Ζωής ώς νομίμου συζύγου τοϋ Λέοντος χρονικόν διάστημα (’Ιανουάριος 
906 - ’Ιούνιος 911).

2 Zhishman, ένθ’ άνωτ., Λ', 258 έξ.
3 Kolias, ένθ’ άνωτ., σ. 21 έξ., 47 έξ., 49 έξ., δπου καί ή παλαιοτέρα βιβλιο
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κον, έπί πλέον δέ πρόωρος θά ήτο ό γάμος διά την ’Άνναν, μολονότι, ως 
έλέχθη, νομικόν κώλυμα μετά την έκδοοιν τής Νεαράς 109 δεν ΰπήρχεν. 
Εις δ,τι δ’ αφορά εις τ° Μ-ετά τό 905. και μέχρι τοϋ 927, έτους θανάτου τοϋ 
Λουδοβίκου, διάστημα, παρατηρητέον δτι ή κατάστασις εις την Δΰσιν ειχεν 
έξελιχθή εις βάρος τοΰ υποψηφίου γαμβρού τοϋ Λέοντος. 'Ο δέ αύτοκράτωρ 
ουδέ πόρρωθεν ήδΰνατο ν’ άντιπαρέλθη τοϋτο. ’Άλλως τε πολιτικοί ακριβώς 
υπολογισμοί ήσαν τά ωθήσαντα αυτόν κίνητρα εις τήν σύναψιν τής βεβια
σμένης καί προώρου εκείνης μνηστείας.

Γ*

Τήν έρευναν τοϋ Βυζαντινού δικαίου άπησχόλησε μεταξύ άλλων προβλη
μάτων καί δ χρόνος έκδόσεως τής Συλλογής των Νεαρών τοϋ Λέοντος Τ' τοϋ 
Σοφοΰ, μία των οποίων είναι καί ή περί ής δ λόγος 109. Μέ τήν χρονολό- 
γησιν τής Συλλογής άπησχολήθη είδικώτερον δ Monnier *. Συμφώνως προς 
τάς απόψεις τούτου ή έκδοσις έ'λαβε χώραν πριν ή ακόμη δ Λέων έλθη εις 
δεύτερον γάμον μετά τής Ζωής, θυγατρός τού Στυλιανού Ζαούτζα, καί ακρι
βώς κατά τό 894. Ή ως άνω δμως γενομένη συσχέτισις τής Νεαράς 109 
προς τήν μνηστείαν τής Άννης ως καί δ χρονικός τής μνηστείας προσδιορι
σμός ανατρέπουν τήν άποψιν τού Monnier.

Λαμβανομένου ΰπ’ ό'ψιν δτι δ χρόνος έκδόσεως τής Νεαράς 109 αποτελεί 
ασφαλές χρονικόν δριον μετά τό δποΐον έξεδόθη ή Συλλογή τών Νεαρών τοΰ 
Λέοντος Τ', ή έκδοσις έλαβε χώραν μετά τό θέρος τοϋ ,896, εσχάτου δρίου 
δημοσιεύσεως τής Νεαράς 109. Διότι πώς άλλως θά ήτο δυνατόν νά περιλη- 
φθή ή 109 εις Συλλογήν έκδοθείσαν κατά τον Monnier τό 894, προ δηλ. 
τοΰ έτους έκδόσεως τής Νεαράς 109 ;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τά πορίσματα τών μέχρι τοϋδε λεχθέντων έχουν gv άνακεφαλαιώσει 
ως εξής:

Ή ίστορικώς μαρτυρουμένη μνηστεία θυγατρός Λέοντος Τ' τοϋ Σοφού 
μετά Φράγκου ηγεμονος άναφέρεται εις τήν εκ τοΰ δευτέρου γάμου αυτού 
θυγατέρα Ανναν και εις τον Λουδοβίκον βασιλέα τής Βουργουνδίας. Λύτη 
δμως προσεκρουεν εις το νομικόν κώλυμα τής άνηλικιότητος τής πορφυρο- 1

1 Ένθ’ άνωτ., σ. 2.
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γεννήτου ’Άννης. Τοϋτο ΐνα άρη έξέδωκεν ό αϋτοκράτωρ την Νεαράν 109, 
διά τής τελευταίας παραγράφου τής οποίας ό βασιλεύς ήδΰνατο νά έγκρίνη 
κατ’ οικονομίαν μνηστείαν ή καί γάμον, ακόμη καί εάν ό μνηστευόμενος δεν 
είχε την υπό τοϋ ’Ιουστινιάνειου δικαίου προβλεπομένην προς τοϋτο ηλι
κίαν. Ή εκδοσις τής Νεαρας ελαβε χώραν κατά τό από τοϋ θέρους λήγοντος 
τοϋ έτους 895 μέχρι τοϋ θέρους τοϋ 896 διάστημα. Τό διάστημα δέ τοϋτο 
τέλος χρησιμεύει, ως είναι εϋνόητον, ως terminus post quem έξεδόθη ή 
Συλλογή Νεαρών τοϋ Λέοντος Τ'.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ
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