
ΤΑ ΙΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ

Ό έξελληνισμός της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήτο τό άναγκαΐον επακο
λούθημα τής μεταφοράς τής έδρας της εις το Βυζάντιον, εν μέσιρ δηλαδή 
ελληνικών χωρών. Επειδή δέ ή μεταφορά αύτη έγένετο άνευ κλονισμών, ήτο 
επίσης επόμενον οί πληθυσμοί τών χωρών τούτων, διωργανωμένοι ως ήσαν 
εις κοινότητας αύτοδιοικουμένας, να συνεχίσουν άπροσκόπτως την προτέραν 
των ζωήν, χωρίς ούδ’ αυτή ή έπικράτησις τοϋ χριστιανισμού να άλλοιώση 
αίσθητώς τον χαρακτήρα τής τότε ελληνικής κοινωνίας, αφού «καί αντοι οι 
’Ολύμπιοι Θεοί προσήλθον εις τον Χριστιανισμόν·», ως έλεγε τότε κάποιος 
ζωγράφος μοναχός.

Πράγματι βλέπομεν δτι οί "Ελληνες, έκχριστιανισθέντες, εξελλήνισαν τον 
Χριστιανισμόν, εις τόσον βαθμόν μάλιστα, ώστε δυνάμεθα νά εϊπωμεν δτι, 
εάν Ίουλιανός ό Παραβάτης ένεφανίζετο πεντήκοντα έτη μετά τούς Τρείς 
‘Ιεράρχας, θά ευρισκεν έν τώ Χριστιανισμό) εκείνο τό οποίον επόθει ή ψυχή 
του καί δεν θά άνεδεικνύετο διώκτης του. Πάντως γλώσσα, ήθη, έθιμα, 
θεσμοί, παραδόσεις, άπαντα έν γένει τά στοιχεία τού πολιτισμού τής ελληνι
στικής περιόδου, άπαντώσι καθ’ δλον τον μακραίωνα βίον τού Βυζαντινού 
Κράτους από τών αρχών του μέχρι τής ύστάτης αυτού πνοής.

’Ενταύθα θά πραγματευθώμεν απλώς περί ενός σημείου σχετικού προς 
τάς περιουσίας τών Χριστιανικών ναών. Αύται προήρχοντο εξ ευσεβών δω
ρεών καί συνίσταντο εις χρήματα ρευστά, αναθήματα καί κτήματα. Επειδή 
δέ κατά τήν άρχαίαν ελληνικήν περίοδον, ως καί κατά τήν ελληνιστικήν, οί 
ναοί καί πάντα τά θρησκευτικής φύσεως ιδρύματα, ασκληπιεία, μαντεία, 
τεμένη κλπ. κατεΐχον τοιαΰτα περιουσιακά στοιχεία, ίδωμεν ποία σχέσις ύφί- 
στατο μεταξύ αυτών καί τών τής χριστιανικής περιόδου-

"Εκαστος ναός ή θρησκευτικόν ίδρυμα κατά τήν ελληνικήν αρχαιότητα 
ειχεν ιδιαίτερον ιερόν ταμεΐον, έν ω ήσαν κατατεθειμένα τά χρήματα καί τά 
τιμαλφή αναθήματα. Έκ παραλλήλου δμως ύφίσταντό έν τοΐς ναοΐς καί τά 
ταμεία τών πόλεων, οί ίίησαυροί, τελούντες υπό τήν προστασίαν τών οικείων 
θεών. Τά έν τοΐς ίεροίς ταμείοις φυλασσόμενα χρήματα καί αναθήματα προ
ήρχοντο έξ ευσεβών δωρεών καί ήσαν προωρισμένα, άφ’ ενός μεν διά τήν
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190 I. ΙΙαπαδοποΰλου

συντήρησιν τού ιερατικού και υπηρετικού προσωπικού καί προς καλλιέργειαν 
των γαιών του, άφ’ ετέρου δέ δι’ αγαθοεργίας. Αί πόλεις δ'μως, χρείας τυ- 
χουσης καί μη έπαρκοΰντος προς θεραπείαν αυτών τών εν τοΐς θησαυροΐς 
των ποσού, εθετον χεΐρα επί τών ιερών χρημάτων υπό μορφήν δανείων καί 
τή μεσολαβήσει τραπεζιτικών ιδρυμάτων, τοιαύτα δέ ύπήρχον εις δλα τά 
σπουδαία ιερά, ώς τού τής Κώ, τών Δελφών, τής Δήλου κλπ. μέ τόκον 10 
επί τοΐς εκατόν. ’Αλλά καί αυτά τά τιμαλφή εκ τών αναθημάτων έχρησιμο- 
ποιοΰντο προς τον αυτόν σκοπόν. Ταΰτα χωνευόμενα μετετρέποντο εις χρήμα. 
Έν Δελφοΐς έ'χομεν το παράδειγμα τών Φωκέων, οί όποιοι, μετά τό 3Γ>6, 
έχώνευσαν πάντα τά χρυσά καί αργυρά αναθήματα τού ναού τού ’Απόλλω
νος καί κατεσκεύασαν νομίσματα διά νά συντηρήσουν τό μισθοφορικόν των 
στράτευμα. Κατά τάς άρχάς μάλιστα τού Πελοποννησιακού πολέμου αί έχθραί 
τών ’Αθηνών πόλεις διενοήθησαν νά χρησιμοποιήσουν καί τά χρήματα καί 
τά αναθήματα τής ’Ολυμπίας καί τών Δελφών (Θουκ. 1. 143).

Πάσαι αί σχετικαί πράξεις εγίνοντο τή πρωτοβουλία καί υπό την έπί- 
βλεψιν τών πόλεων. Οί θρησκευτικοί άρχοντες τών ναών ήσαν απλοί έκτε- 
λεσταί.

'Ο δανεισμός έγίνετο δυνάμει συμβολαίου, άλλ’ αί δανειζόμενοι πόλεις 
δεν έδείκνυον πάντοτε πολύν σεβασμόν προς αυτό. Αί Άθήναι μάλιστα ουδέ
ποτε κατώρθοισαν νά άποσβέσωσι τά προς τά ιερά ταμεία χρέη των. Λέγεται 
δέ προσέτι ότι άπέσπασάν ποτέ καί τμήμα εκ τού χρυσού πέπλου τής ’Αθή
νας τού Φειδίου, τό όποιον ουδέποτε άνεπλήρωσαν. Τό μόνον δπλον, τό 
όποιον διέθετον τά 'Ιερά κατά τών κακοπληρωτών ήτο ή απειλή τής ιεροσυ
λίας, ήτις έπερρίπτετο κατά παντός δστις κατεκράτει ιερά χρήματα.

Είναι άξιον παρατηρήσεως δτι βαθμηδόν ήρχισαν νά συγχέωνται τά 
πολιτικά μετά τών ιερών ταμείων’ έπήλθε δέ πλήρης συγχώνευσις αυτών 
κατά τήν ελληνιστικήν περίοδον, απαράλλακτα δπως καί κατά τήν Τουρκο
κρατίαν, οπότε καί κοινοτικά καί εκκλησιαστικά χρήματα άπετέλουν έν καί τό 
αυτό, θεραπεύοντα καί τάς κοινοτικάς άνάγκας καί τά έργα εύποιιας, όπως 
έχρησιμοποιοΰντο καί διά «δοσίματα» εις τάς Τουρκικός άρχάς εν περιπτω- 
σει εκτάκτων φορολογιών. Προφανώς τοιοΰτόν τι θά συνέβαινε καί κατα την 
ελληνιστικήν περίοδον έν περιπτιόσει, καθ’ ήν ήγείροντο απαιτήσεις έκ μέρους 
τών ρωμαϊκών αρχών. Σημειωτέον δτι κατά τήν άρχαίαν ελληνικήν εποχήν 
καί ΐδιώται ήδύναντο νά δανεισθώσιν έκ τών ιερών χρημάτων. Τούτο άπέβη 
συνηθέστατον κατά τήν ελληνιστικήν περίοδον, αλλά προ πάντων επί Τουρ
κοκρατίας, πράγμα τό όποιον παρέσχε μεγίστας υπηρεσίας εις τάς συναλλα- 
γάς καί τάς έμπορικάς έπιχείρήσεις τού δουλεύοντος Γένους.

’Ανέκαθεν κύριος σκοπός τών ιερών χρημάτων ήσαν τά έργα εΰποιίας, 
αί σχετικαί προς τά ιερά Ταμεία Τραπεζιτικοί έργασίαι ήσαν απλώς μέσα 
προς έπαύξησιν τών πόρων αυτών.
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Ή Χριστεπώνυμος Πολιτεία τοϋ Βυζαντίου, άποβλέπουσα προς τον 
κύριον σκοπόν των εκκλησιαστικών ταμείων, ένεθάρρυνε τήν έπαύξησιν των 
πόρων αυτών, είτε διά τών προς αυτά γενομένων εύσεβοφρόνων δωρεών, 
είτε διά τής προστασίας τών Τραπεζικών εργασιών εις ας ταΰτα επεδίδοντο, 
σθεναρώς βοηθούσα τήν εκκλησίαν προκειμένου περί χρημάτων δανεισθέντων 
είς ίδιώτας.

Είναι πλάνη άκατανότητος τό νά νομίζηται δτι ήτο σπατάλη περιττή 
καί επιζήμια είς τό Κράτος ή προσφορά δωρεών είς τάς εκκλησίας. Ή πλάνη 
αύτη προέρχεται έκ τής άγνοιας τοϋ δτι ή Εκκλησία καί τά ιερά αυτής ταμεία 
ήτο επιφορτισμένη μέ τάς δαπάνας τριών σημερινών 'Υπουργείων: Παιδείας, 
Προνοίας καί 'Υγιεινής, επί πλέον δέ αυτή έφερε τό βάρος τής εξαγοράς 
τών αιχμαλώτων. Επομένως τό Κράτος ηυνόει μέ παν μέσον τον πλουτισμόν 
τών ιερών ταμείων.

Είς Νεαράς τού Ιουστινιανού βλέπομεν πάντοτε, προκειμένου περί εκ
κλησιών, νά γίνεται μνεία καί τών εξ αυτών έξαρτωμένων ευαγών ιδρυμάτων 
’Ορφανοτροφείων (κυρίως διά τά ορφανά πολέμου), ξενώνων (νοσοκομείων 
δηλαδή) γηροκομείων, λεπροκομείων κλπ. ‘.

Έν τή υπό τό όνομα τού Προκοπίου φερομένη Άποκρύφο; 'Ιστορία 
ό συγγραφεύς αυτής αναφέρει έν ανέκδοτον προς τόν σκοπόν νά ψέξη τον 
’Ιουστινιανόν' έξετάζων όμως τις τό ανέκδοτον τούτο έπισταμένως, βλέπει δτι 
τό αποτέλεσμα είναι εντελώς αντίθετον1 2 3 * *.

Τό έν τφ άνεκδότφ τούτφ μνημονευόμενον έπεισόδιον έδωσεν αφορμήν 
είς τόν ’Ιουστινιανόν νά έκδώση νόμον κατοχυροΰντα τά προς τάς εκκλησίας 
χρέη μή παραγραφόμενα είμή μόνον μετά παρέλευσιν εκατονταετίας8.

’Εν γένει άπαντες οί βασιλείς τοϋ Βυζαντίου από Κωνσταντίνου τοϋ 
Μεγάλου καί εφεξής έκ παραλλήλου μετά τών πλουσίων ιδιωτών προσέφερον 
εις τάς έκκλησίας μεγάλα χρηματικά ποσά ως καί πολύτιμα αναθήματα δπως 
έπαρκέσωσιν αύται εις τά έργα ευποιΐας, εις τά οποία έπεδίδοντο. Καί αν 
δέ ακόμη οί ίδιοι προέβαινον εις τήν ΐδρυσιν ευαγών καταστημάτων, τήν 
φροντίδα τής λειτουργίας αυτών άνελάμβανεν ή ’Εκκλησία.

’Ήνθισεν ό'ντως ή φιλανθρωπία εις τό Βυζάντιον καί ή προσπάθεια 
δπως έλθη καί επί τής γής ή βασιλεία τών ουρανών δέν έμεινεν άτελεσφόρη- 
τος έν τή Χριστεπωνύμφ αυτού Πολιτεία.

Είναι όμως υπερβολή τό νά νομισθή δτι παρά τοΐς άρχαίοις Έλλησι δέν

Τά ιερά χρήματα κατά την άρχαίαν ελληνικήν καί τήν βυζαντινήν περίοδον 191

1 Βλ. τήν ύπ’ άρ. 75 Νεαρόν.
2 (Βλ. Προκοπίου, historia arcana, έκδ. Βόννης, σ. 156 εξ.).
3 'Ο σχολιαστής τής περί ής ό λόγος απόκρυφου ιστορίας, Ν. Αλλεμάνος λεγει

έν σ. 464 δτι ή διάταξις αΰτη περιέχεται έν τή υπ’ αριίΐ. d νεαρά τοϋ Ιουστι
νιανού.
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192 I. ΓΙαπαδοπούλου

ήσκεΐτο ή φιλανθρωπία. Εις την πλάνην ταΰτην έδωσεν αφορμήν ή πρωτο
βουλία την οποίαν έ'λαβεν Ίουλιανός δ Παραβάτης, όπως προτραπώσι καί οι 
Εθνικοί νά έπιδείξωσι τά αυτά μέ τοΐ>ς Χριστιανούς φιλάνθρωπα αισθήματα 
έξαιρόμενοι εις τό ύψος ενός Μεγάλου Βασιλείου παραδείγματος χάριν, δστις 
έτρεφε τρείς χιλιάδας πενήτων.

Ή προτροπή τοΰ Ίουλιανοΰ ήτο αποτέλεσμα τοΰ δτι «ή δαίδαλος αύλά» 
είχε πέσει πλέον χαμαί, δ δέ Φοίβος ούκέτι είχε καλύβαν. Τά ιερά τών Εθνι
κών δσημέραι κατέπιπτον διά νά άφανισθώσι μετ’ ολίγον εντελώς. Άπητοΰντο 
δέ κατά τήν κρίσιμον εκείνην εποχήν τεράστια ποσά διά νά άντιμετωπισθή ή 
κατακλύσασα τον τότε πεπολιτισμένον κόσμον δυστυχία λόγιο τών μεγάλων 
βαβαρικών επιδρομών καί τοΰ κύματος τών πενήτων προσφύγων Ελλήνων τε 
κοί μή οί δποϊοι είσήρχοντο κατά μυριάδας εντός τοΰ Κράτους.

Κατά δέ τήν άρχαίαν εποχήν μή λησμονώμεν δτι ήσκεΐτο εν εύρυτάτη 
μοίρα ή δουλεία, οί δέ Κύριοι ήσαν υποχρεωμένοι νά εκτρέφωσι τούς δού
λους των. ΔΓ άπαντας δμως τούς πτωχούς είτε ελευθέρους είτε δούλους ύπήρ- 
χεν αφθονία κρεάτων καί παντοειδών τροφών όφειλομένη εις τάς θυσίας 
τάς τε δημοσίας καί ίδιωτικάς, από τών πολυτελεστάτων εκατομβών μέχρι 
τοΰ ταπεινού δείπνου τής 'Εκάτης, άφ’ ετέρου δέν μάς είναι έπαρκώς γνωστή 
ή λειτουργία τότε τών ’Ασκληπιείων, εκ τών ολίγων δμως στοιχείων τά 
οποία κατέχομεν δυνάμεθα νά συναγάγομεν δτι 1ν αύτοΐς, δπως καί έν τοϊς 
Μαντείοις καί τοϊς λοιποΐς 'Ιεροΐς μέ τό πολυάριθμον καί έξειδικευμένον 
προσωπικόν των, παρείχοντο ύπηρεσίαι εις τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα ούχί 
ευκαταφρόνητοι. Τελευταίως χάρις εις τάς έρεύνας τής Γαλλικής Άρχαιολο- 
λογικής Σχολής ’Αθηνών άπεδείχθη δτι τό Άσκληπιείον τής Γόρτυνος, ένθα 
γίνονονται αί σχετικαί άνασκαφαί, άπετελεϊτο εκ δύο τμημάτων δυναμένου 
έκαστου αυτών νά περιλάβη τουλάχιστον εκατόν ασθενείς. Τό έν εξ αυτών 
ήτο προωρισμένον διά τούς στρατιώτας, τό δέ έτερον διά πολίτας.

’Αλλά μήπως καί αυτό τούτο τό καύχημα τοΰ βυζαντινού πολιτισμού, 
ό θεσμός τών ορφανοτροφείου καί ή αυτόχρημα τρυφερά μέριμνα διά τά 
ορφανά πολέμου δέν εΐχεν τό αντίστοιχόν του κατά τήν άρχαίαν εποχήν; Τήν 
άπάντησιν δίδει δ Περικλής ε’ις τον επιτάφιόν του.

Καί ταΰτα μέν ως προς τήν κατά τήν Βυζαντινήν περίοδον χρησιμο- 
ποίησιν τών χρημάτων τών ’Εκκλησιών υπέρ έργων εύποιΐας. ’Αλλά καί ή 
υπό τού Κράτους χρησιμοποίησις τών ιερών χρημάτων υπέρ τών αναγκών του, 
χρείας τυχούσης, εγίνετο κατά τον ίδιον τρόπον, δπως καί κατά τήν άρχαίαν 
ελληνικήν εποχήν.

Κατά πρώτον λόγον έχομεν τό γνωστότατοι’ τοϊς πάσι παράδειγμα τής 
διαθέσεως υπό τοΰ Πατριάρχου Σέργιου άπάσης τής εκκλησιαστικής περιου
σίας καί εις ρευστόν χρήμα καί εις άναθήματα τιμαλφή, υπέρ τοΰ πολέμου 
τον όποιον διεξήγεν ό αύτοκράτωρ 'Ηράκλειος εναντίον τών Περσών.
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Έχομεν προσέτι το παράδειγμα τοϋ Αύτοκράτορος ’Αλεξίου Α' τοϋ 
Κομνηνοΰ, δστις κατέσχεν άπασαν την περιουσίαν των εκκλησιών εις χρήμα 
καί εις αναθήματα προς διεξαγωγήν των πολέμων του. Τό πράγμα αναφέρει 
’Άννα ή Κομνηνή έν τή Άλεξιάδι, έπιβεβαιοΐ δέ καί αυτός ό αύτοκράτωρ 
’Αλέξιος διά τοΰ ύπ’ άριθ. XXII Χρυσοβοΰλλου άπολυθέντος κατ’ Αύγου
στον μήνα τής Ε' ίνδικτιώνος τοϋ έτους 1080 *, έν φ λέγει συν άλλοις... 
«ένθεν ύπ’ αμηχανίας καί τοϋ μη συμπεσοϋσιν έχειν δ,τι καί χρήσαιτο, τών 
ιερών έγνω καί θείων άψασθαι κειμηλίων καί τούτοις τό τής χρείας ένδέον 
παραμυθείσασθαι. Τουτί μέν τό έργον έν πολλαΐς τών αγίων έκκλησιών διε- 
πράξατο καί πολλά τών αναθημάτων εις δημοσίας έστρεψε χρείας, ούχ ϋβρει 
καί περιφρονήσει θεοϋ, ούδ’ ολιγωρία τών εύαγώς αύτφ άνατεθέντων... 
αλλά καιροΰ περιστάσει...».

Ό ’Αλέξιος εν συνεχεία, έπηρεασθείς προφανώς έκ τών έπιτιμήσεων τοϋ 
Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Λέοντος, απαγορεύει ρητώς την εις τό μέλλον 
έπανάληψιν τής τοιαύτης πράξεως. Ούχ’ ήττον δμως τό πράγμα, ως φαίνεται, 
έξηκολούθησε' κατ’αυτήν δέ την ύστάτην τοΰ Κράτους πνοήν έχομεν τό παρά
δειγμα Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, δστις, έχρησιμοποίησε κατά τήν πο
λιορκίαν τής πόλεως τά σκεύη τών έκκλησιών κατά τον Φραντζήν, γράφοντα3- 
«έπειδή καί χρημάτων έσπάνιζον τά βασίλεια διά τον μισθόν τών στρατιωτών, 
προσέταξεν δ βασιλεύς λαβεΐν τά τών έκκλησιών σκεύη άγια καί αφιερωμένα 
τφ θεφ, καί χρήματα έποίησεν. Καί μη τις έγκαλέση ημάς ως Ιερόσυλους· 
έ'νεκεν τής τοϋ καιροΰ ανάγκης έγίνετο...» 1 2.

I. ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ02
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1 Βλ. Ζ έ π ο υ, Νεαραί καί Χρυσόβουλλα, σσ. 302 - 304.
2 (Έκδ. Βόννης, σ. 256, 7 - 10). Ώς εΐδομεν ανωτέρω, τήν λέςιν *!βρόονλο;» 

μετεχειρίζοντο καί οί αρχαίοι "Ελληνες έν προκειμένω.
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