
Η ΣΨΡΑΙΤΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΙΑΚΗ

Έν τή Revue Numismatique (1905 σ. 353) 6 αείμνηστος G. Schlum- 
berger περιέγραψε σφραγίδα έκ μόλυβδου, ήτις, κατ’ αυτόν, ανήκει ασφαλώς 
εις τον περιφανή στρατηγόν Γεώργιον Μανιακήν. Εικόνα τής σφραγΐδος 
ταΰτης έδημοσίευσεν ό αυτός εν τή Epopee Byzantine (τόμ. Γ'σελ. 457). 
Την εικόνα ταΰτην άναδημοσιευομεν καί ημείς ενταύθα. (Εικ. 1).

Έπ'ι τής εμπρόσθιας ό'ψεως τής σφραγΐδος εΐκονίζεται προτομή κατενώ
πιον (στηθάριον) τού αγίου Γεωργίου εν στρατιωτική περί βολή, έ'χουσα έκα- 
τέρωθεν την επιγραφήν κιονηδόν Ο AP(IOC) ΓβΙΒΡΓΙΟΟ, πέριξ δέ ετέραν 
επιγραφήν, ής σώζονται τά γράμματα OC ΜΑΝΙΑΚ...................άτινα ό

Εΐκ. 1. Ή λεγομένη σφραγίς τοϋ Μανιακή.

Schlumberger νομίζει δτι δΰνανται νά συμπληρωθώσι [Γ6ίλ)ΡΓΙ]Ο0 
MANIAKiHC.

Έπί τής οπίσθιας ό'ψεως τής σφραγΐδος υπάρχει μακρά επιγραφή, άτυ- 
χώς έφθαρμένη κατά τό ήμισυ, ήτις ασφαλώς άποτελεΐται έκ δυο τρίμετρων 
ιαμβικών στίχων. Αϊ μόναι λέξεις αΐτινες δΰνανται ν’ άναγνωσθώσι σαφώς 
έν αυτή είναι αί εξής τρεις ΓΡΑφΑΟ, ΑΘΛΗΤΑ, ΠΡΙΟΤΟΓΚΟΥΡΟ 
ΠΑΛ ΑΪΤΟΥ.

Άν ή σφραγις ήδΰνατο ν’ άποδοθή εις τον περιφανή στρατηγόν 
Γεώργιον Μανιάκην, θά ήτο αληθώς έν τών πολυτιμοτάτων μνημείων τής 
βυζαντιακής σιγιλλογραφίας, δυστυχώς δμως εις τήν άπόδοσιν ταυτην άντιτί- 
θενται λόγοι ισχυροί, καθιστώντες αδύνατον τήν ταύτησιν τού κτήτορος τής 
σφραγΐδος προς τον Γεώργιον Μανιάκην.

Και δή α'.) Τά γράμματα, άτινα ύπάρχουσιν επι τής έμπροσθίας όψεως
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τής σφραγΐδος, πέριξ τής προτομής τοΰ αγίου Γεωργίου, δεν είναι δυνατόν 
νά συμπληρωθώσιν, ως νομίζει ό Schlumberger, εις [r6UUPn]OC ΜΑΝΙ- 
AK[HC], διότι, ως ιθά παρατηρήση ό αναγνώστης, προ τοΰ εν αρχή OC 
υπάρχει σταυρός, εξ οΰ δηλοϋται σαφέστατα ότι έκεΐθεν άρχεται ή δλη επι
γραφή ή ύπάρχουσα πέριξ τής προτομής. Τό τελευταΐον άφ’ ετέρου γράμμα, 
δπερ υπό τοΰ Schlumberger άνεγνώσθη ως Κ, είναι ήμιεφθαρμένον καί 
είναι λίαν αμφίβολον αν είναι πράγματι Κ. Πλήν τούτου πρέπει νά έχωμεν 
ύπ’ δψιν δτι ή υπό τοΰ Schlumberger δημοσιευθεΐσα εικών τής σφραγΐδος 
έγένετο εκ σχεδιογραφήματος καί πιθανώτατα δ σχεδιαστής παρηνόησε καί 
άλλα γράμματα τής επί τής εμπρόσθιας δψεως επιγραφής, ώστε νά μή έχω
μεν οΰδεμίαν βεβαιότητα δτι αντέγραψε ταϋτα ακριβώς. "Οτι δ’ ό σχεδιαστής, 
άγνοών προφανώς τήν ελληνικήν γλώσσαν, παρηνόησε πολλά τών γραμμάτων 
τών επιγραφών τών δύο όψεων τής σφραγΐδος, καθίσταται φανερόν καί εκ 
τής ό'πισθεν επιγραφής, ής σφζονται μεν εύκρινώς τά ΠPUJTΟ. έν τή πέμπτη 
σειρά τών γραμμάτων, τά δε τελευταία άμυδρά γράμματα είναι ασφαλώς 
Κ]ΟΥ, άλλ’ 6 σχεδιαστής εδώ αντί Υ έσχεδίασεν (JU δλως έσφαλμένως άφ’ ού ή 
δλη λέξις συμπληροΰται άνευ δυσκολίας nPUJTOfKOY] — [ΡΟ]ΠΑΛΑΤΟΥ.

β') Τό όνομα καί τό αξίωμα τοΰ κτήτορος τής σφραγΐδος, δταν μόνον 
επί τής εμπρόσθιας δψεως ΰπάρχη εικών αγίου, κατά τον κανονικόν τύπον, 
αναγράφονται επί τής οπίσθιας δψεως, θά ήτο δε πλέον ή παράδοξον νά 
χαραχθή τό δνομα καί επί τής εμπρόσθιας δψεως πέριξ τής προτομής καί δή 
κατ’ ονομαστικήν πτώσιν. Καί είναι μέν αληθές δτι εις μίαν κατηγορίαν 
βυζαντιακών έκ μολύβδου σφραγίδων, έν ή έπ’ άμφοτέρων τών όψεων 
ύπάρχουσιν εικόνες αγίων, κατ’ ανάγκην αί έπιγραφαί εύρίσκονται πέριξ τών 
εικόνων, μή ΰπάρχοντος άλλου χώρου διά τήν αναγραφήν τών ονομάτων καί 
τών δφφικίων τών κτητόρων τών σφραγίδων, αλλά καί τότε κατά τον συνήθη 
τύπον αί έπιγραφαί αΰται άρχονται διά τής στερεοτύπου έπικλήσεως Κύριε ή 
Θεοτόκε βοήθει.

Ύπάρχουσιν δμως μολύβδιναι σφραγίδες, φέρουσαι έπί μέν τής οπίσθιας 
δψεως έπιγραφάς έπί δέ τής έμπροσθίας άγιογραφικούς τύπους καί πέριξ 
αυτών έπιγραφάς περιεχούσάς κατά κανόνα γραφικά χωρία, ιδίως έκ τών 
Ψαλμών. Άποκλειομένου δτι έν τφ άποδοθέντι υπό τοΰ Schlumberger εις 
τον Μανιάκην μόλυβδοβούλλφ είναι δυνατόν ν’ άναγράφηται τό δνομα τοΰ 
κτήτορος πέριξ τής είκόνος τοΰ αγίου Γεωργίου, είναι εύλογος ή σκέψις δτι 
ή έπιγραφή αυτή δυνατόν νά περιείχε γραφικόν τι χωρίον.

γ') Ή ό'πισθεν έμμετρος έπιγραφή, ής άναγινώσκονται σαφώς τρεις 
μόνον λέξεις, μαρτυρεί δτι ή σφραγίς δέν είναι δυνατόν νά είναι προγενε- 
στέρα τών χρόνων τών Κομνηνών, άφ’ ών άρχονται αί έμμετροι έπιγραφαί 
έπί τών σφραγίδων, τής χρήσεωςα υτών έπικρατούσης ιδία κατά τήν δωδε- 
κάτην εκατονταετηρίδα καί παρατεινομένης μέχρι τής δεκάτης τετάρτης.
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’Έμμετροι έπιγραφαί ύπάρχουσιν επι δυο νομισμάτων, ενός Κωνσταν
τίνου Θ' τοΰ Μονομάχου (1042-1056) και ετέρου Ρωμανού Δ' τοΰ Διογέ
νους (1067-1071), άλλ’ επί μολυβδίνων σφραγίδων (μολυβδοβοΰλλων) 
ούδέν παράδειγμα υπάρχει, δπερ να δυνάμεθα να τάξωμεν ασφαλώς εις επο
χήν προγενεστέραν τών Κομνΐ]νών. Μέχρι τοΰδε άπεδόθησαν σφραγίδες έχου- 
σαι εμμέτρους έπιγραφάς είς χρόνους προγενεστέρους τών Κομνηνών, άλλ’ ή 
τοιαΰτη άπόδοσις, όφειλομένη κυρίως εις απλήν ομωνυμίαν, ούδαμώς δύναται 
νά στηριχθή. 'Ως είναι γνωστόν, καί κατά τούς βυζαντιακούς χρόνους έπεκρά- 
τει τό έθος νά δίδεται εις τό πρώτον άρρεν τέκνον τό ό'νομα τοΰ πάππου, 
ούτως ώστε έν τή βυζαντιακή ιστορία εμφανίζονται πρόσωπα φέροντα τό 
αυτό κύριον όνομα καί τό αυτό έπώνυμον άνήκοντα όμως είς χρόνους διαφό
ρους. Επομένως είναι λίαν επισφαλές νά ταυτίζωμεν τούς κτήτορας τών

Είκ. 2. Σφραγις Νικήτα ραίκτωρος καί κατεπάνω ’Αντιόχειας.

σφραγίδων προς γνωστά έκ τής ιστορίας πρόσωπα στηριζόμενοι απλώς εις 
την ομωνυμίαν.

δ') Έκ τής έπισκοπήσεως τής όπισθεν εμμέτρου επιγραφής εξάγεται ότι 
έκ τών δύο τριμέτρων ιαμβικών στίχων ό μέν πρώτος περιείχε τό κύριον 
όνομα καί τό έπώνυμον τοΰ κτήτορος τής σφραγΐδος, ών τό μέν πρώτον 
προτάσσεται τής λέξεως ΓΡΑφΑΟ τό δέ δεύτερον είναι έν τέλει τοΰ στίχου 
καί ότι τό έπώνυμον τούτο ήρχετο διά τού γράμματος Ν. Ό δεύτερος στίχος 
ό άρχόμενος διά τής λέξεως ΑΘΛΗΤΑ περιέχει τό αξίωμα αυτού ΠΡΩΤΟ- 
[ΚΟΥΡΟίΠΑΛΑΤΟΥ.

-----τάς γραφάς σφραγίζ(ο'}ις τον Ν....
άθλητά .... πρώτο [κούρο] παλάτου.

Επομένως ούδείς λόγος συντρέχει νά δεχθώμεν ότι τό όνομα τοΰ κτή
τορος τής σφραγΐδος θά έχαράσσετο καί έπί τής έμπροσθίας δψεως, κατ’ ονο
μαστικήν πτώσιν, πράγμα δλως άπίθανον.

ε') Περιεσώθησαν σφραγίδες άνήκουσαι είς γνωστά έκ τής ιστορίας 
πρόσωπα, αΐτινες ανάγονται είς τούς χρόνους, καθ’ οΰς ήκμασεν ό Γεώργιος
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Μανιακής (1030-1043). Πάσαι αύται συγκρινόμεναι προς την άποδοθεΐσαν 
εις τον Μανιακήν φαίνονται πολύ άρχαιότεραι. Αύται είναι:

1) Ή σφραγις τού Νικήτα ραίκτωρος και κατεπάνω ’Αντιόχειας, ήτις ανή
κει ή εις Νικήταν τον εκ Μισθείας, δστις υπήρξε διοικητής ’Αντιόχειας κατά τα 
έτη 1030-1034 ή εις τον διάδοχον αυτού Νικήταν, αδελφόν τοϋ αύτοκρά- 
τορος Μιχαήλ Δ', δστις επί βραχύ έκυβέρνησε τήν ’Αντιόχειαν εν ετει 1034 
(Schumberger, Sigillographie de l’Empire Byzantin σ. 309). (Είκ. 2).

2) Ή σφραγις τού Μιχαήλ πατρικίου, κατεπάνω ’Αντιόχειας, ήτις ανή
κει ή εις Μιχαήλ Σπόνδυλον, διοικητήν ’Αντιόχειας κατά τά ετη 1025 - 1030 
ή εις Μιχαήλ Ουρανόν, ωσαύτως διοικήσαντα τήν ’Αντιόχειαν κατά τά ετη 
1056-1059 (Sigillogr. σ. 310). (Εΐκ. 3).

3) Ή σφραγις τοΰ Πόθου ’Αργυρού, κατεπάνω ’Ιταλίας κατά τά ετη 
1032-1034 (Κ. Κωνσταντοπούλου, Ό κατεπάνω ’Ιταλίας Πόθος ’Αργυ
ρός. Βυζαντ'ις τόμ. Β'. σελ. 397 κέξ.). (Είκ. 4).

Είκ. 3. Σφραγις Μιχαήλ πατρικίου καί κατεπάνω ’Αντιόχειας.

4) Ή σφραγις τοϋ Κωνσταντίνου Διογένους, κατεπάνω Θεσσαλονίκης 
κατά τά ετη 1028-1029. (Sigillogr. σελ. 104). (Είκ. 5).

Πάσαι αί σφραγίδες αύται φέρουσιν έπιγραφάς επ’ άμφοτέρων των 
όψεων, δχι εμμέτρους, καί συγκρινόμεναι προς τήν σφραγίδα τήν άποδοθεΐ- 
σαν υπό τοΰ Schumberger εις τον Γεώργιον Μανιάκην, φαίνονται σαφέ
στατα πολύ άρχαιότεραι, ως εΐπομεν καί ανωτέρω. Ή πραγματική σφραγις 
τοϋ στρατηγού καί κατεπάνω Γεωργίου Μανιάκη, αν περιεσώζετο, θά ή το 
ανάλογος προς τάς ανωτέρω σφραγίδας των κατεπάνω ’Αντιόχειας, ’Ιταλίας 
καί Θεσσαλονίκης. Προ παντός αδύνατον είναι νά έφερεν έμμετρον επιγραφήν.

ς') Ό τύπος τής εμμέτρου επιγραφής τής σφραγΐδος τής άποδιδομένης
εις τον Μανιάκην___ γραφάς σφραγίζοις άθλη τά κτλ. εμφανίζεται εις
τάς εμμέτρους έπιγραφάς τών σφραγίδωντ οΰ δευτέρου ήμίσεος τής δωδεκάτης 
καί ολοκλήρου τής δεκάτης τρίτης έκατονταετηρίδος, ως άποδεικνύεται εκ 
πολυαρίθμων παραδειγμάτων σφραγίδων, ών τούς κτήτορας γνωρίζομεν καί 
εξ ά'λλων πηγών.

ξ') Τό αξίωμα πρωτοκουροπαλάτης δεν φαίνεται προγενέστερον
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των χρόνων τών Κομνηνών, οπότε ως γνωστόν έδημιουργήθησαν πολλά νέα 
αξιώματα, προς θεραπείαν τών αναγκών τής αύλικής Ιεραρχίας. Ουτω εις τό 
μέχρι τών χρόνων εκείνων υφιστάμενον αξίωμα τοΰ κουροπαλάτου προσ- 
ετέθη ανώτερος βαθμός, ό τοΰ πρωτοκουροπαλάτον, ώς έγένετο καί εις 
άλλα όφφίκια, ως επί παραδείγματι, πρωτοσέβαστος, πρωτονοβελί- 
σσιμος, πρωτοπραίτωρ καί άλλα.

η') Είς την εξέλιξιν τών εμμέτρων επιγραφών παρατηρείται δτι πρώτον 
εμφανίζονται αί άποτελοΰμεναι έξ ενός στίχου τριμέτρου ιαμβικού, είτα δέ, 
προϊόντος τοΰ χρόνου, κατά τό δεύτερον ήμισυ τής δωδέκατης εκατονταετη
ρίδας καί την δεκάτην τρίτην, εμφανίζονται αί μακρότεραι έμμετροι, άποτε
λοΰμεναι εκ δυο στίχων καί ενίοτε εκ τριών. Σφραγίδες έχουσαι δυο στίχους 
τριμέτρους ιαμβικούς άπεδόθησαν είς τά τέλη τής ΙΑ' ή τάς άρχάς τής ΙΒ' 
έκατονταετηρίδος υπό τοΰ Schlumberger καί άλλων, πλήν ή τοιαΰιη άπό- 
δοσις οφείλεται είς απλήν ομωνυμίαν τών κτητόρων τών σφραγίδων προς 
πρόσωπα γνωστά έξ άλλων πηγών. Ώς δέ καί ανωτέρω εΐπομεν, είναι

Εΐκ. 4. Σφραγίς Πόθου Άργυροΰ 
κατεπάνω ’Ιταλίας.

πολυάριθμοι έν τή βυζαντιακή ιστορία ιδία από τής I' μέχρι τής ΙΓ' έκα
τονταετηρίδος, οί φέροντες τά αυτά κύρια ονόματα καί τά αυτά επώνυμα, 
άνήκοντες εις την αυτήν οικογένειαν άλλ’ είς χρόνους διαφόρους. Τοΰτο 
κατεστήσαμεν σαφέστατον, δταν έδημοσιεΰσαμεν την σφραγίδα τοΰ Πόθου 
Άργυροΰ κατεπάνω ’Ιταλίας (Βυζαντίς τόμ. Β'. σελ. 397 κ.έξ.). Ή σφραγίς 
αΰιη είχε προδημοσιευθή υπό τοΰ Schlumberger (Sigillograpbie σ. 761). 
δστις άπέδωκε ταΰτην εις τον περιώνυμον στρατηγόν Πόθον Άργυρόν, 
άκμάσαντα περί τά μέσα τής Γ έκατονταετηρίδος. Ημείς δμως κρίνοντες 
εκ τής τεχνοτροπίας αυτής ένομίσαμεν δτι δεν είναι δυνατόν νά είναι προγε- 
νεστέρα τής ΙΑ' έκατονταετηρίδος. Έπί τή βάσει δέ τής παρατηρήσεως ταΰ- 
της καί στηριζόμενοι εις άναλόγους σφραγίδας γνωστών εκ τής ιστορίας 
προσώπων, κατεδείξαμεν δτι κιήτωρ τής σφραγιδος Πόθος Άργυρός είναι 
δ κατά τά έτη 1032- 1034 κατεπάνω ’Ιταλίας, τοΰ οποίου περιεσώθησαν 
διατάγματα καί άλλα έγγραφα δημοσιευθέντα υπό τοΰ Trinchera (Syllabus 
Graecarum membranarum σελ. 24 καί 28,) δστις πιθανώτατα ύπήρξεν
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έ'γγονος τοϋ κατά τά μέσα τής εκατονταετηρίδας άκμάσαντος στρατηγού 
Πόθου Άργυροΰ.

θ') ’Όχι μόνον έκ τών πηγών δεν είναι γνωστόν ότι ό στρατηγός Γεόίρ- 
ργιος Μανιακής υπήρξε ποτέ πρωτοκουροπαλάτης, άλλα τουναντίον έξ 
όσων γνωρίζομεν περί τοΰ βίου αυτοΰ μαρτυρεΐται ότι ουτος κατ’ εξοχήν 
διετέλεσεν εις στρατιωτικός υπηρεσίας, μακράν τής πρωτευοόσης, οΰδαμώς 
άναμιχθείς εις την αυλικήν ιεραρχίαν.

ι') Διά πάντα εξοικειωμένον προς τήν τεχνοτροπίαν τών έκ μόλυβδου 
βυζαντιακών σφραγίδων (μολυβδοβουλλων), ή είκών τοΰ αγίου Γεωργίου επί

Είκ. 5. Σφραγίς Κωνσταντίνου Διογένους 
κατεπάνω Θεσσαλονίκης.

τής εμπρόσθιας όψεως τής λεγομένης σφραγΐδος τοΰ Γεωργίου Μανιακή, δεν 
φαίνεται προγενέστερα τής δωδέκατης εκατονταετηρίδος. ’Ιδία τοΰτο καθί
σταται σαφές έκ τοΰ τρόπου καθ’ όν είκονίζεται προ τοΰ στήθους ή χλαμύς 
καί έκ τής πλατείας κεντητής αυτής παρυφής, ήτις αποτελεί γνώρισμα τής 
έποχής ταυτης είς τάς έπί μολυβδίνων σφραγίδων εικόνας στρατιωτικών αγίων.

Έκ πάντων τών ανωτέρω λόγων, έξάγεται, νομίζομεν, ότι ή υπό τοΰ 
Schlumberger άποδοθεισα εις τον στρατηγόν Γεώργιον Μανιάκην σφραγίς 
δεν δΰναται ν’ άνήκη είς αυτόν.

ΚΩΝΣΤ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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