' Η βυζαντινή δομή τής κοινωνίας είχε κρατήσει μιά ξεχωριστή θέση γιά
τή σύζυγο τοΰ αΰτοκράτορα, πού ήταν ή πρώτη κυρία τής αυτοκρατορίας.
Αύτό ξεκινούσε άπό τή γενική διάθεση ή γυναίκα νά έχει τήν 'ίδια θέση μέ
τόν άντρα της στά διάφορα κοινωνικά στρώματα. ' Η αίγλη τής αύτοκρατορικής συζύγου ήταν άντανάκλαση τής αίγλης τού αύτοκράτοραλ
' Η έρευνα γύρω άπό τή βυζαντινή αύτοκράτειρα έχει δείξει ότι αυτή είχε
κάποια δικαιώματα στήν αύτοκρατορική έξουσία^. Τά δικαιώματα όμως αυ
τά, όπως έχει παρατηρήσει ό ΟΗ. ΟίεΗΡ -μιά παρατήρηση πού έχει διαφύγει
μέχρι τώρα άπό τήν έρευνα ή τεράστια σημασία της“·-, δέν τά άποκτοϋσε,
έπειδή ήταν σύζυγος τού αύτοκράτορα, άλλά γιατί σέ ειδική τελετή
άνεξάρτητη άπό τό γάμο, τό σ τ έ ψ ι μ ο
λάμβανε τά σύμβολα τής
έξουσίας. Στό έξής θά όνομάζουμε τήν αύτοκρατορική σύζυγο βασίλισσα
καί τήν έστεμμένη αύτοκράτειρα αύγούστα.
' Η θέση τής βασίλισσας καί τής αύγούστας ώς ένα βαθμό συμπίπτουν
καί οί δύο άπολαμβάνουν τίς 'ίδιες τιμές. ' Η αύγούστα όμως πέρα άπό τίς
τιμητικές διακρίσεις πού άπολάμβανε καί ή βασίλισσα, μπορούσε κάτω άπό
όρισμένες περιστάσεις νά άσκήσει καί έξουσία: σέ περίπτωση άνηλικότητας
ή ασθένειας τού αύτοκράτορα μπορούσε νά άσκήσει τήν άντιβασιλεία, σέ
περίπτωση άπουσίας τήν τοποτηρητεία, σέ περίπτωση χηρείας τού θρόνου
τή μεσοβασιλεία ή καί τήν 'ίδια τή βασιλεία, όπως μας έδειξαν οί περι
πτώσεις των πορφυρογέννητων Ζωής καί Θεοδώρας^.
1, Βλ. στόν Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, Περί βασιλείου τάξεως I 40 (20.1.16-24 CBHI
49(12.12-19 Εκδ. Α. Vogl, Pari.sl9.19) τά άντίστοιχα θηλυκά τών άρσενικίδν τίτλων. Βλ. καί
διονυσία Μισ/ου, Στάδια βασιλείας Κωνσταντίνου Στ' καί Είρήνης καί τά νομίσματά τους,
Βυζαντιακά I (1981) 142 σημ. 8.
2. ΑιονυσΙα ΜισΙου, Ή ΕΙρήνη καί τό «παραδόξως» τοΟ Θεοφάνη. Συμβολή στήν
••συνταγματική» θέση τής βυζαντινής αύγούστας, Βυζαντινά 10 (1980) 169-177, όπου στή σελ.
171 σημ. 1 καί ή βιβλιογραφία γιά τή θέση τής βυζαντινής αύγούστας. Πρβλ. Ρ. Speck, Kaiser
Konstantin VI. Die Legitimation einer fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft.
Quellenkritische Darstellung von 25 Jahren byzantinischer Geschichte, München 1978, σελ. 105
κέ.
1. Ch. Diehl, Figures byzantines, τόμ. I, Paris 1948, σελ. 18. -Πρβλ. Elisabeth Ben.vammar,
L’impératrice à Byzance du Ville au Xlle siècle (Diss.) Paris 1972, σελ. 61-62.- S. Runciman. The
Empress Irene, Conspectus of History 1(1974) 2.
4. Διονυσία ΜισΙου, Στάδια βασιλείας σελ. 155 σημ. 69.
5. Περιγραφή τοΰ στέψιμου αύγούστας μάς δίνει ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί
βασιλείου τάξεως I 40 (202.5 κέ.)=1Ι 49 (11.1 κέ.).
6. Τά παραδείγματα γιά κάθε περίπτωση έξετάζω σέ μελέτη πού έτοιμάζω γύρω άπό τό
θεσμό τής βυζαντινής αύγούστας.

128

Ή βυζαντινή Ιστορία άναφέρει βασίλισσες πού, &ν καί δέ στέφτηκαν
ποτέ αύγοϋστες, ώστόσο υπέβαλαν τή θέλησή τους στόν αύτοκράτορα καί
άσκησαν μεγάλη έπιρροή έπάνω του. Σίγουρα ή βυζαντινή βασίλισσα,
αύγούστα ή δχι, έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο, μιά καί ή θέση της ώς συζύγου,
μητέρας, κόρης ή άδελφής του αύτοκράτορα άφηνε μεγάλα περιθώρια, γιά νά
άσκήσει έπιρροή έπάνω του· άνάλογα βέβαια πάντα μέ τό χαρακτήρα καί
τήν προσωπικότητα τής κάθε γυναίκας. Ή έπίδραση των γυναικών αυτών,
πού άναδείκνυε τόν αύτοκρατορικό γυναικωνίτη «τήν καρδιά του δλου
πολιτειακού όργανισμοΰ τού βυζαντινού κράτους»^, ήταν ώστόσο άποτέλεσμα προσωπικής έπιρροής καί δχι θεσμού.
Μία άπό τίς υποχρεώσεις πού έμφανίζεται στόν ίστορικό, καί Ιδιαίτερα
σ ’ αυτόν πού έξετάζει τό θεσμό τής βυζαντινής αύτοκράτειρας, είναι νά
διακρίνει τήν αύτοκρατορική σύζυγο άπό τήν έστεμμένη αύτοκράτειρα πού
de jure μπορούσε νά άσκήσει τήν έξουσία· ό ίστορικός έχει νά άπαντήσει
στό πρόβλημα, ποιές καί πότε έγιναν αύγούστες.
’Έ χει έπικρατήσει ή άποψη δτι ή στέψη μιας αύγούστας γινόταν
ταυτόχρονα μέ τό γάμο της*. Ή άποψη αυτή κάνει πολύ εύκολη τήν
άπάντηση στό παραπάνω έρώτημα, γιατί κατά τήν άποψη αυτή δλες οί
βασίλισσες ήταν καί αύγούστες.
"Αν δμως τό στέψιμο πράγματι συνέπιπτε μέ τό στεφάνωμα, στήν
περίπτωση αυτή θά άρκούσε τό σχετικό κεφάλαιο στό «Περί βασιλείου
τάξεως» τού Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου «"Οσα δει παραφυλάττειν έπί
στεψίμφ Αύγούστας καί στεφανώματος»'^. ’ Η ύπαρξη δμως δύο άκόμη
κεφαλαίων, δπου περιγράφονται ξεχωριστά τό στεφάνωμα βασιλέως (=βασίλισσας)'*’ καί τό στέψιμο τής αύγούστας", δείχνει δτι ή άπάντηση δέν είναι
τόσο εύκολη, δσο παρουσιάζεται.
Ή δική μου άποψη είναι ότι ή βασίλισσα γινόταν αύγούστα, μόνον δταν
θά είχε χαρίσει παιδί ή παιδιά στόν αύτοκράτορα· ή άπόκτηση παιδικού θά
πρέπει νά θεωρηθεί γιά τούς πρώτους καί μέσους βυζαντινούς αί-

7. Π. Ροόσκανάκης, Ή βασίλισσα καί αΐ βυζαντιναΙ άρχόντισσαι, 'AOfjvai 1920, σελ. 14.
8. Α. RambauJ, Empereurs et impératrices d’Orient, Revue des Deux Mondes 1891, σελ. 8.13. CA. Diehi Figures byzantines σελ. 18.- J. Ehersoll, Le Grand Palais de Constantinople et le livre
des cérémonies, Paris 1910, σελ. 200. -S, Runciman, Some Notes on the Role of the Empress,
Eastern Churches Review 4, 2(1972) 119.-P. Speck. Konstantin VI σελ. 262. -Πβλ. St. Maslev, Die
staatsrechtliche Stellung der byzantinischen Kaiserinnen, BSl 27(1966)309.
9. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί βασιλείου τάξεως I 41(207. 14 κέ.)=ΙΙ 50 (16.1 κέ.),
10. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί βασιλείου τάξεως 1 39(196. 18 κέ-Π 48(6. 1 κέ.).
Οί G. Ostrogorsky-E. Stein, Die Krönungsordnungen des Zeremonienbuches. Chronologische und
verfassungsgeschichtliche Bemerkungen, Byzantion 7(1932)200 κέ. υποθέτουν δτι τό κεφ. 39 καί
41 άναφέρονται στό ίδιο ίστορικό γεγονός, τό γάμο του Στέφανου Λεκαπηνοΰ καί τό στέψιμο
τΐ|ς συζύγου του.
11. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί βασιλείου τάξεως 1 40 (202.5 κέ.)=1Ι 49 (11.1 κέ.).
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ώνες καθοριστικό στοιχείο γιά τήν άναγόρευση τής αύγούστας'^.
Θά στηρίξω τήν άποψή μου στά έξης σημεία;
1. Ψάχνοντας γιά τήν άρχή τοΟ θεσμοΟ τής αύγούστας τή βρίσκουμε στή
ρωμαϊκή έποχή. Ό τίτλος αύγούστα έγκαινιάστηκε άπό τή Λιβία, τρίτη
σύζυγο του Όκτάβιου Αύγουστου. Χαρακτηριστικό είναι δτι ή Λιβία παρά
τήν τεράστια έπιρροή πού άσκησε τόσο πάνω στό σύζυγό της, όσο καί στήν
πολιτική ζωή τής Ρώμης, δέν τιμήθηκε μέ τόν τίτλο τής αύγούστας παρά
μόνο μετά τό θάνατο τού Αύγουστου καί δταν διάδοχός του όρίστηκε ό γιός
Τιβέριος'λ
2. Μετά τή Λιβία ό τίτλος δόθηκε καί σέ άλλες ρωμαίες αύτοκρατορικές
συζύγους, δσες δμως τιμήθηκαν μέ τόν τίτλο αύτό, τιμήθηκαν ώς μητέρες
καισάρων ή αύγούστων καί έτσι προβάλλονται στά νομίσματά τους'“'. 'Έτσι
καταλαβαίνουμε πώς καί γιατί ό Μ. Κωνσταντίνος τίμησε μέ τόν
αύτοκρατορικό τίτλο καί τή μητέρα του 'Ελένη, άν καί αυτή ποτέ της δέν
υπήρξε σύζυγος αύτοκράτορα'’.
3. Δέν έχουμε πάντα πληροφορίες γιά τό πότε άκριβώς οί βυζαντινές
βασίλισσες στέφτηκαν αύγοΟστες. "Οταν δμως έχουμε τίς σχετικές
πληροφορίες, τότε τό στέψιμο έπεται τής γέννησης παιδιού'*. “Ετσι ή
Φαύστα, σύζυγος τού Μ. Κωνσταντίνου ήδη άπό τό 307, δέ στέφτηκε
12. Πβλ. (J. Osirogorsky-E. Stein, Die Krönungsordngen σελ. 220. 'Ενώ στούς πρώτους καί
μέσους αΙώνες ή άπόκτηση παιδιοΟ θεωρείται καθοριστικό στοιχείο γιά τήν άναγόρευση
βασίλισσας σέ αύγούστα, στά μετεγενέστερα χρόνια παύει νά ύφίσταται αύτή ή προύπόΟεση. ' Ο
αύτοκράτορας καί οΐ βασιλείς στέφουν τή σύζυγό τους αύγούστα τήν ήμέρα τού δικού τους
στέψιμο σέ αύτοκράτορα ή βασιλέα: βλ. Ψευόο-Κωόινός, Περί όφφικιαλίων, Εκδ. J. Verpeaux,
Paris 1966, σελ. 260.9-11: «εί 6έ Εχει (ό βασιλεύς) γυναίκα, πάσα έστί άνάγκη στεφΟήναι τότε καί
ταύτην». Αύτό είχε ώς συνέπεια ότι σέ περίπτωση πού ό αύτοκράτορας δέν ήταν παντρεμένος
κατά τήν ήμέρα τής στέψης του, όταν άργότερα θά άποκτούσε σύζυγο, τή σύζυγο αύτή θά τήν
Εστεφε καί αύγούστα· στέψιμο καί στεφάνωμα τής αύγούστας γινόταν πιά τήν ίδια μέρα. Πότε
συντελεΐται ή άλλαγή στό χρόνο τέλεσης τού στέψιμου αύγούστας, άποτελεί Ενα άλλο
πρόβλημα. Σίγουρα τό Ετος συγγραφής τού Εργου τού Τευδο-Κωδινού είναι Ενα terminus ante
quem, θά πρέπει όμως νά άναζητήσουμε τήν άλλαγή πολύ νωρίτερα, 'ίσως μέσα στόν I Ιο αΐ. Πβλ. St. Mastev, Kaiserinnen σελ. .109 σημ. 12.
13. H^.O. Gross, Julia Augusta. Untersuchungen zur Grundlegung einer Livia-lkonographic,
[Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse.
Dritte Folge, 52], Göttingen 1962, σελ. 10. -Πβλ, Fr. Sandeis, Die Stellung der kaiserlichen Frauen
aus dem julisch-claudischen Hause, Darmstadt 1912 (Diss.), σελ. 14.
14. Γιά τίς ρωμαίες αύγοΟστες βλ. καί Β. Hildegard Temporini, Die Frauen am Hofe Trajans,
Ein Beitrag zur Stellung der Augustae im Principal, Berlin-New York 1979.
15. Εύσέβιος, Βίος Κωνσταντίνου 111 47.2(103. 25-28 Εκδ. F. Winkerman [GCS, I], Berlin
1975.-Πβλ. J.Maurice, Nomismatique constantinienne, τόμ. 1, σελ. CXXIX.
16. Πληροφορίες γιά στέψιμο αύγούστας βλ. W. Sickel, Das bysantinische Krönunsrecht bis
zum 10 Jh., BZ 7 (1898)543.
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αύγούστα παρά μόνο στίς 8 Νοέμβρη 324, όταν άναγορεύτηκε καίσαρας ό
πραγματικός της γιός, Κωνστάντιος'^. Ή Ρΐ3οείΙΐ3 τοΟ Θεοδοσίου Α '
στέφτηκε μετά τή γέννηση τοϋ Άρκάδιου καί Όνώριου'*, ή Ευδοκία του
Άρκάδιου τό 408, άφοϋ προηγούμενα χάρισε παιδιά στόν Ά ρκάδιο” · ή Ευ
δοκία τού Θεοδοσίου Β' στίς 2 ’ Ιανουαρίου 423 μετά τή γέννηση τής πορ
φυρογέννητης Ευδοξίας2®, ή Θεοδώρα τοΟ ’ Ιουστινιανού Β' μετά τή γέννη
ση τού γιοΰ της, Τιβέριου^', ή Μαρία τού Λέοντα Γ ' μετά τή γέννηση τοϋ
διαδόχου Κωνσταντίνου Ε'^^καί ή Ευδοκία τρίτη σύζυγος τού Κωνσταντίνου
Ε ', άφοΟ προηγούμενα χάρισε στόν Κωνσταντίνο τρεϊς γιούς^^.
4. Ξεκινώντας άπό τήν παρατήρηση, ότι μιά βασίλισσα μπορούσε νά γίνει
αύγούστα καί έπομένως νά άποκτήσει δικαιώματα στήν έξουσία μόνο μετά
τήν άπόκτηση παιδιού, μπορούμε νά έρμηνεύσουμε τό χωρίο τού Θεοφάνη,
τό σχετικό μέ τή Θεοφανώ, σύζυγο τού Σταυράκιου.
Κατά τήν έκστρατεία κατά τών Βουλγάρων τού Κρούμου σκοτώθηκε ό
αύτοκράτορας Νικηφόρος Α ' καί τραυματίστηκε βαριά ό γιός καί διάδοχός
του, Σταυράκιος (811)^^. Ό Σταυράκιος γιά νά άντιμετωπίσει ένέργειες πού
άπέβλεπαν στήν άναγόρευση σέ αύτοκράτορα τού κουροπαλάτη Μιχαήλ,
συζύγου τής άδελφής του, Προκοπίας, σκεφτόταν νά μεταβιβάσει τή
βασιλεία στή σύζυγό του, Θεοφανώ” . "Αν τελικά ό Σταυράκιος δέν τά
κατάφερε, ήταν γιατί ή σύζυγός του δέν είχε στεφτεί ποτέ αύγούστα, μιά καί
ό γάμος της μέ τόν Σταυράκιο έμεινε άκαρπος. "Αν είχε στεφτεί, θά
μπορούσε αύτόματα νά άναλάβει τήν άντιβασιλεία κατά τήν περίοδο
άνικανότητας τού Σταυράκιου έξαιτίας τού τραυματισμού του. Δέν ήταν
όμως έστεμμένη καί αύτό ματαίωσε τά σχέδια τού Σταυράκιου -στό διάστημα
πού χρειαζόταν ό Σταυράκιος γιά νά έτοιμάσει τό στέψιμο τής Θεοφανώς,
τόν πρόλαβαν οΐ άντίπαλοί του καί έστεψαν τόν Μιχαήλ” - καθώς καί τίς
έλπίδες τής Θεοφανώς πού, όπως μάς πληροφορεί ό Θεοφάνης, «αύτίκα γάρ
ή τάλαινα κατά μίμησιν τής μακαρίας ΕΙρήνης κρατήσειν ήλπιζε τής βασιλείας
17. Κ. Βαρζάς, ΟΙ αύτοκρατόρισσες τοΟ Βυζαντίου, ’Αθήνα 1965 σελ. 41 σημ. 21.
18. The Roman Imperial Coinage τόμ. IX 6πό J.W.E.Pearce. London 1951 σελ. 153.
19. Πασχάλιο Χρονικό 567. 9-10 CB.
20. Πασχάλιο Χρονικό 580. 5-6· πβλ. Ε. Kornemann, Ooppelprinzipat und Reichsleilung im
Imperium Romanum, Leipzig-Berlin 1930, σελ. 147.
21. Θεοφάνης, Χρονογραφία 375. 27-28 £κδ. C.de Boor, Leipzig 1883 (dvar. 1980)·
Νικηφόρος, Ιστορία σύντομος 43. 6-9 Εκδ. C. de Boor, Leipzig 1880.
2Z Θεοφάνης, Χρονογραφία 400. 2-3' Ζωναράς III 2,12 (255.17-18 CB).
23. Θεοφάνης, Χρονογραφία 443. 28-30.
24. Θεοφάνης, Χρονογραφία σελ. 491.
25. Θεοφάνης, Χρονογραφία 492. 25-28.
26. Θεοφάνης, Χρονογραφία 492. 25 κέ.· γιά τή στέψη καί άναγόρευση του Μιχαήλ Α '
βλ. καί Αί. Χριστοφιλοπούλου, ’Εκλογή, άναγόρευσις καί στέψις τοΟ βυζαντινού αύτοκράτορος, Άθήναι 1956 σελ. 84 καί τής Ιδίας, Βυζαντινή ’Ιστορία Β' 1 610-867, Άθήναι 1981 σελ.
177-178.
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άπως οΰσα»^\ Γιά τήν Ιστορική έρμηνεία του κειμένου μέσα σ ’ ένα ιστορικό
πλαίσιο πού θέλει τήν αύγούστα όχι μόνο σύζυγο, άλλά καί μητέρα,
συμβάλλει ή μετοχή «ούσα», ή όποία πρέπει νά ληφθεί ώς έναντιωματική^*.
Τό χωρίο γίνεται άκόμη πιό σαφές, όταν σημειώσουμε ότι ή ΕΙρήνη κράτησε
τήν άντιβασιλεία κατά τό διάστημα 797-802, όταν ό Κωνσταντίνος Στ' μετά
την τύφλωσή του ήταν άνίκανος νά βασιλεύσει^'*, όπως στήν περίπτωση τής
Θεοφανώς ό Σταυράκιος ήταν άνίκανος νά βασιλεύσει έξαιτίας τού
τραυματισμού του. Ή παρατήρηση αύτή έξηγεϊ τό «κατά μίμησιν τής
μακΰψίας ΕΙρήνης» τού χωρίου τού Θεοφάνη’“.
Βέβαια ό Σταυράκιος γνώριζε ότι ή ένέργειά του αύτή, νά θέλει νά
μεταβιβάσει τήν έξουσία στή σύζυγό του, ήταν άντικανονική, μιά καί αύτή
ήταν «άπως», τήν έβρισκε ώστόσο πολύ πιό νόμιμη άπό τή «δημοκρατία» πού
έτοίμαζαν ό Μιχαήλ καί οΐ όπαδοί του” .
5. Τό συμπέρασμά μας έπιβεβαιώνεται καί άπό τά νομισματικά δεδομένα.
’Ενώ όλες οΐ βασίλισσες πού άπέκτησαν παιδιά, είκονίζονται στά
νομίσματα, άντίθετα βασίλισσες πού δέν άπέκτησαν παιδιά, όπως ή Εύσεβία
τού Κωνστάντιου, ή Ευφημία τού ’Ιουστίνου Α ' ή ή Θεοδώρα τού
’ Ιουστινιανού A ' -γιά νά άναφέρω μόνο τίς πιό διάσημες άνάμεσά τους- δέν
είκονίζονται στά νομίσματα” .
27. θίοψΛνης, Χρονογραφία 492. 24-25.
28. Πβλ. Anastasius, Chronographia Tripelrila ϊκβ. C.de Boor, Thcophanis Chronographia τόμ. Il, σελ. .1.11. 7, ό όποίος άναλύει τή μετοχή οτή δευτερεύουσα έναντιωματική πρόταση
«cum sine liberis esset».
29. Βλ. W. ühnsorge. Das Kaisertum der Eirene und die Kaiserkrdnung Karls des Grossen,
Saeculum I4( 1961)210 =IV. Ohnsarge, Konstantinopel und der Okzident. Gesammelte Aufsätze zur
Geschichte der byzantinischabendländischen Beziehungen und des Kaisertums, Darmstadt 1966.
σελ. 64=Das byzantinische Herrscherbild. £k6. II. Hunger, Darmstadl 1975. σελ. 298. ’ Αντίθετα ό
P. Speck, Konstantin VI σελ. 121 ici. όποστηρίζει Λτι ή ΕΙρήνη άσκεΐ τή βασιλεία ώς
συμβασιλεύς-διάδοχος τού Κωνσταντίνου Στ . Μέ τήν μονοκρατορία τής ΕΙρήνης Οά άσχοληΟώ
σέ ξεχωριστή μου μελέτη.
,10. Ό W. Ohnsorge, Das Kaisertum der Eirene σημ. 12 δίνει στή φράση τού Θεοφάνη μιά
άλλη έρμηνεία, πού άποτελεΙ άπόρροια τής θεωρίας πού άποποιήΟηκα οτίς μελέτες μου «ΕΙρήνη
καί τό «παραδόξως» τού Θεοφάνη», Βυζαντινά Ι() (1980) 169-177 καί «Στάδια βασιλείας
Κωνσταντίνου Στ' καί ΕΙρήνης καί τά νομίσματά τους», Βυζαντιακά 10(1981)1,19-156, ότι ή
ΕΙρήνη ήταν ή πρώτη γυναίκα πού κατέλαβε θέση συμβασιλέως στό Βυζάντιο.
11. θι,οφάνης, Χρονογραφία 492. 25-28; · Ό òi: Σταυράκιος άνιάτιος όρών Ι,αυτόν Αιακτ.Ιμτ.νον
τή γαρι-.τή τήν βασιλείαν ίσπούόαζε ηεριποιήσασΟαι, ή ΑημοκρατΙαν έγείραι ΧριστιανοΙς tn! τοίς
προλαβοΟσι κακοίς». Γιά τήν έρμηνεία τού χωρίου καί τή σημασία τού όρου δημοκρατία στό
Βυζάντιο βλ. α.Ι. Hralianu, Empire et «Démocratie» à Byzance, BZ 17 (1917) 86-111
καί ειδικότερα σελ. 88 καί 90-91. Ιίβλ. καί G. Osirogarsky, Geschichte des byzantinischen
Staates [Handbuch der Altcrtumwissenschaft, 2J München^ 1961, σελ. 165 σημ. 1, ό όποίος
πιστεύει ότι ό όρος δημοκρατία στό χωρίο τού Θεοφάνη ύποδηλώνει τό φόβο δτι ή φιλοδοξία
τής Θεοφανώς θά προκαλέσει έπανάσταση των δήμων. Τήν έρμηνεία τού G. Ostrogorsky,
άπόρροια κι αύτή τής παλιότερης θεωρίας γιά τή βυζαντινή αύγούστα (βλ. παραπάνω σημ. 10),
δέχεται καί ή Ai. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή ’Ιστορία Β' σελ. 178.
12. Cécile Morrisson, Cataloque des monnaies byzantines, τόμ. I 491-711. Paris 1970, σελ.
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Χαρακτηριστικό είναι έπίσης δτι ή Ειρήνη ή όποια είναι ή πρώτη
βυζαντινή αύγούστα πού ύστερα άπό πέντε αΙώνες είκονίζεται καί πάλι σέ
χρυσό νόμισμα μέ τό όνομά της καί τόν τίτλο της, τιμάται ώς μητέρα τοΰ
Κωνσταντίνου καί φέρει τήν έπιγραφή ΕΙΡΗΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΜΗΤΗΡ
ΑΥΤΟΥ (=Κωνσταντίνου)^3,
6. Τό τελευταίο έπιχείρημα μάς τό δίνει ή έξέταση τών τίτλων τής
βυζαντινής αύτοκράτειρας.
' Η διάκριση άνάμεσα στους τίτλους βασίλισσα καί αύγούστα ύπάρχει
καί στίς πηγές, χωρίς όμως νά είναι άπόλυτα αυστηρή. Στή ρωμαϊκή
περίοδο ό τίτλος αύγούστα προσδιορίζει τή γυναίκα έκείνη πού έχει
δικαίωμα στήν αύτοκρατορική έξουσία^“·.
Στούς πρώτους βυζαντινούς αΙώνες δίπλα στόν έπίσημο αύτοκρατορικό
τίτλο τού αύτοκράτορα αϋγουστος υπάρχει ό άντίστοιχος γυναικείος τίτλος
αύγούστα, πού δηλώνει τήν αύτοκρατορική σύζυγο καί τήν έστεμμένη
αύτοκράτειρα” , ένώ δίπλα στόν τίτλο τής μή έπίσημης γλώσσας βασιλεύς
υπάρχει ό αντίστοιχος τίτλος βασίλισσα (βασιλίς) πού δηλώνει τή σύζυγο
τού αύτοκράτορα, ή όποία μέ τό γάμο της «τών βασιλείων είσω παρήλθε καί
τής έπωνυμίας ταύτης ήξιώθη»^*. ΟΙ περισσότερες άπό τίς βασίλισσες
στέφτηκαν αύγοΟστες. Ή άλληλοδιαδοχή τών δύο Ιδιοτήτων στό ίδιο
πρόσωπο καί κατά συνέπεια καί τών τίτλων έφερε κάποια σύγχυση στήν
χρησιμοποίησή τους· ξεχάστηκε ή διάκριση άνάμεσά τους καί οΐ δύο τίτλοι
κατάντησαν Ισότιμοι καί έναλλάξιμοι. Ή διάκριση άνάμεσα στούς δύο
τίτλους διατηρήθηκε μόνο στήν έπίσημη όρολογία· έτσι στά νομίσματα ό
μόνος τίτλος πού κάνει τήν έμφάνισή του, είναι τής αύγούστας^λ
Ή σύγχυση πού έπικράτησε σχετικά μέ τούς τίτλους, ένισχύθηκε άκόμη
περισσότερο τό 629, όπότε καί ό τίτλος βασίλισσα μπορούσε καί στήν
125' πβλ. Maria Delivoria, L’iconographie de rimpératricc byzantine (Diss.), Paris 1966, σελ. 6465,
33. Ή σωστή άνάγνωστ) τής έπιγραφής ίγινε άπό τήν Cécile Morrisson. Cataloque des
monnaies byzantines τόμ. Il 711-1204, Paris 1970, 490 σημ. 1.
34. St. Ma.slev, Kaiserinnen σελ. 309.
35. Τήν ύποβάθμιση τοΟ τίτλου παρατήρησε καί ό Si. Ma.ilev, Kaiserinnen σελ. 309, δνκαί
τά έπιχειρήματά του (σελ. 309 σημ. 1 καί 11) δέν εύσταθοΟν.
36. Ίουλιανός, ΕΙς Εύσεβίαν σελ. 84.7-8 (Εκδ. ./. Biclez, Paris 1932). Βλ. καί Κ. Meisierhans,
Grammatik der griechischen In.schriften. Berlin 1900, σελ. 101 καί A. Debrunner, Griechische
Wortbildungslehre, Heidelberg 1917, σελ. 152.
37.
Ό τίτλος βασίλισσα είσάγεται στά νομίσματα έπί τής μονοκρατορίας τής Ειρήνης τής
’Αθηναίας· βλ. Ph. Grierson, Catalogue of the byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection,
τόμ. Ill 1 Washington 1973, σελ. 347 κέ. Ol δύο τίτλοι, αύγούστα καί βασίλισσα, είναι οί μόνοι
έπίσημοι τίτλοι γιά τή βυζαντινή αύτοκράτειρα. Γιά τούςτίτλους τής βυζαντινής αύτοκράτειρας
κατά τόν 8-12ο αί. βλ. Elisabeth Bensammar, La titulature de l’impératice et sa signification.
Recherches sur les sources byzantines de la fin du Ville siècle à la fin du Xlle siècle, Byzantion 46
(1976) 243-291.
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έπίσημη όρολογία νά σημαίνει τήν έστεμμένη αύτοκράτειρα. ’Έ τσι οί δύο
τίτλοι άκολουθώντας μιά άντίθετη πορεία -ό τίτλος αύγούστα ξεκίνησε ώς
δηλωτικός τής ξεχωριστής θέσης τής αύτοκράτειρας καί τών δικαιωμάτων
της στήν έξουσία, γιά νά καταλήξει νά σημαίνει τήν αύτοκρατορική σύζυγο,
ένώ δ τίτλος βασίλισσα ξεκίνησε νά σημαίνει τήν αύτοκρατορική σύζυγο, γιά
νά καταλήξει μετά τό 629 νά σημαίνει καί τήν έστεμμένη αύτοκράτειραφτάνουν στό σημείο νά ταυτιστούν είτε ύπό τήν έννοια τής αύτοκρατορικής
συζύγου είτε ύπό τήν έννοια τής έστεμμένης αύτοκράτειρας. ' Η είδική ση
μασία τού τίτλου έξαρτάται κάθε φορά άπό τό γεγονός, άν ή αύτοκράτειρα
δέχτηκε τό αύτοκρατορικό στέμμα άπό τόν αύτοκράτορα ή δχι. Στό Βυζάντιο
λοιπόν δέν ύπήρχε ένας είδικός ad hoc τίτλος γιά τήν έστεμμένη αύτοκράτειρα.Πώς άντιμετωπιζόταν ή περίπτωση, δταν μία αύτοκράτειρα θά έπρεπε
νά δηλωθεί μέ τήν Ιδιότητά της ώς έστεμμένη;
Σέ άνάλογες περιπτώσεις πρός άντιμετώπιση τού προβλήματος τού
σχηματισμού θηλυκών γιά τή δήλωση έπαγγελμάτων ή Ιδιοτήτων πού ώς μιά
δεδομένη στιγμή άποτελούσαν προνόμιο ή βάρος τών άντρών, χρησιμοποι
ούνται τρείς λύσεις:
α) δημιουργείται νέος τίτλος προσδιοριστικός τής Ιδιότητας
β) χρησιμοποιείται ό άντίστοιχος άρσενικός τύπος
γ) χρησιμοποιείται ένα σύνθετο ή μία περίφραση άπό τόν άμφίσημο τίτλο
καί τό στοιχείο τής διαφοροποίησης μεταξύ τους^*.
Στό Βυζάντιο δέ βρέθηκε ποτέ ένας ad hoc τίτλος πού νά προσδιορίζει
τήν έστεμμένη αύτοκράτειρα, πού έχει δικαιώματα στήν έξουσία. Χρησιμο
ποιήθηκαν δμως οΐ άλλες δύο λύσεις, τής περίφρασης καί τής χρησιμοποίη
σης τού άρσενικού τύπου^’.
Αύτό πού διέκρινε τήν άπλή αύτοκρατορική σύζυγο άπό τήν έστεμμένη,
ήταν δτι ή δεύτερη ήταν καί μητέρα. ’Έτσι ένας περιφραστικός τίτλος
«βασίλισσα μήτηρ» ή «αύγούστα μήτηρ» θά μπορούσε νά προσδιορίσει τήν
έστεμμένη αύτοκράτειρα. Καί πραγματικά οί Βυζαντινοί δταν χρειάστηκε νά
κάνουν έμφανή τή θέση τής αύγούστας καί νά άποφύγουν άμφισβητήσεις
σχετικά μέ τή θέση αύτή, χρησιμοποίησαν αύτόν τόν τίτλο.
■Η πρώτη περίπτωση μετά τό 629, δπου έπρεπε νά τονιστεί τό γεγονός δτι
πρόκειται γιά έστεμμένη αύτοκράτειρα, είναι ή περίπτωση τής Μαρτίνας. Ό
'Ηράκλειος στή διαθήκη του παρατείνει τό άξίωμα τής Μαρτίνας ώς
αύγούστας καί μετά τό θάνατό του. Αύτό πρέπει νά γίνει σαφές, πολύ
περισσότερο πού είναι πιθανό, νά βρεθούν πολλοί πού θά θελήσουν νά
αμφισβητήσουν τή διαθήκη του. “Ετσι στή διαθήκη μπαίνει ό δρος ή
38. Ά. Τσοπανάκης, Ό δρόμος πρός τή δημοτική. Θεωρητικά καί γλωσσικά προβλήματα.
Σχηματισμός έπαγγελματικών θηλυκών, Νέα 'Εστία 102(1977) 113 κέ.
39. Τό γεγονός ότι στό Βυζάντιο δέν ύπήρχε είδικός τίτλος πού νά προσδιορίζει τήν
έστεμμένη αύτοκράτειρα, πού είχε δικαιώματα στήν έξουσία, δίνει τήν έξήγηση γιά τή χρήση
τών αρσενικών τίτλων «ΕΙρήνη πιστός βασιλεύς» (30Β 1.45' πβλ. καί 30Κ 1.49) καί
«αύτοκράχορες» (Μιχαήλ Άτταλειάτης 18.3 ΟΒ' πβλ. ΕΙιίαόεΐΙι Βεηίαηιιηαε, ΤίίαΙπΙαΓε σελ. 289-90).

134

Μαρτίνο νά τιμαται «ώς μητέρα καί βασίλισσα»*^. Τό Χδιο άργότερα όταν ή
ΕΙρήνη άσκεΐ τήν άντιβασιλεία τοΟ γιοΟ της Κωνσταντίνου Σ τ', στά
νομίσματα της ό τίτλος της είναι ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΜΗΤΗΡ^'.
Ώ ς έπιχείρημα ένάντια στήν δποψη πού άναπτύξαμε παραπάνω, δτι τό
στέψιμο αύγούστας γινόταν μετά τήν άπόκτηση παιδιού, θά μπορούσαν νά
χρησιμοποιηθούν οί πληροφορίες τού Θεοφάνη γιά τήν Ευδοκία, πρώτη
σύζυγο τού αύτοκράτορα Ήράκλειου^^ γιά τήν ΕΙρήνη, σύζυγο τού Λέοντα
Δ'··\ καί γιά τή Θεοδότη, δεύτερη σύζυγο τού Κωνσταντίνου Στ'*“·. Οί
πληροφορίες αύτές μπορούν νά όδηγήσουν στήν έρμηνεία, ότι τό στέψιμο
τών βασιλισσών στίς όποιες άναφέρονται, έγινε ταυτόχρονα μέ τό γάμο τους
καί κατά συνέπεια πρίν άπό τή γέννηση παιδιού“·’. Γιά τόν ίστορικό όμως
πού έχει κάνει τίς παραπάνω διαπιστώσεις καί παρατηρήσεις, γίνεται
άντιληπτό, ότι τά χωρία αύτά τού Θεοφάνη έχουν άνάγκη μιας άλλης
έρμηνείας.
Καί στίς τρείς περιπτώσεις τό στοιχείο πού όδηγεΐ σέ έρμηνεία γιά
στέψιμο είναι ή έκφραση ^<έστέφθη αύγούστα» ή «έστεψεν είς αύγούσταν». Θά
παρατηρήσουμε όμως ότι στέψη περιλαμβάνουν καί οί δύο τελετές, καί ή
θρησκευτική τελετή τού γάμου καί ή τελετή τής άναδείξεως σέ αύγούστα (οί
άντίστοιχοι βυζαντινοί όροι είναι στέψιμο καί στεφάνωμά)^*'. Θά πρέπει νά
προσθέσουμε καί τή σύγχυση πού δημιουργεί ό τίτλος αύγούστα, πού μπορεί
νά σημαίνει τήν έστεμμένη αύτοκράτειρα άλλά καί τήν αύτοκρατορική
σύζυγο^^
40. Νικηφόρος, Ιστορία 27.15-16.
41. Βλ. παραπάνω σελ. 1.72 σημ. .7.V
42. θΓ,οφάνης, Χρονογραφία 299.8-14: «Λ7(ΤίΑ0ίύν <5/ί 'Ηράκλειος είς τά βασίλεια ίστίφθη ύπό
Σεργίοιι πατριάρχοιι έν toi εόκτηρίψ τοό ΛγΙον Στεφάνου ίν τφ παλατίφ. Έστέφθη δέ τβ αύτβ ήμέρφ
καί ή μεμνηστευμένη αότφ ΕύδοκΙα αύγούστα, καί Ιλαβον άφμότεροι παρά Σεργίου πατριάρχου τούς
στεφάνους τού γάμου- καί τή αύτή ήμί.ρφ δμοΟ ούτοκράτωρ καί νυμφίος άναδείκνυταί'·.
4.7. Θεοφάνης, Χρονογραφία 444. 15-25: «Τή δέ a ' τού Νοεμβρίου μηνάς τής η ' Ιδικτιώνος
είσήλθεν Είρήνη έζ 'Αθηνών έλΟοΰσα άπό τής Ίερείας έν τή βασιλευούση πόλει δρομώνων καί
/ελαν<5/ων πλείστων έστολισμένων σηρικοίς παλλίοις, καί τών τής πόλετυς προυχόντων σύν γυναιζί
προσαπαντώντων καί προαγόντων αύτή. Καί τή γ ' τού αύτοΰ Νοεμβρίου μηνάς τού πατριάρχου
έλΟόντος ίν τφ παλατίφ έν τή έκκλησίφ τού Φάρου έγένετο τά πρός αύτήν Είρήνην τού βασιλέως
Λέοντος σπόνζα- καί τή ιζ ' τού Δεκεμβρίου μηνάς έστέφθη έν τφ τρικλίνφ τού Αύγουστέως ή
βασίλισσα Είρήνη, καί άπελθοΰσα έν τφ εύκτηρίφ τού Λγίου Στεφάνου έν τή Δάφνη έλαβε τά τού γάμου
στέφανο σύν τφ τού Κωνσταντίνου υίφ Δέοντι τφ βασιλεΐ» Νικηφόρος, Ιστορία 77.10-12.
44. Θεοφάνης, Χρονογραφία 470. \-7: «ΤφδέΑύγούστφ μηνίέστεψεν ό βασιλεύς θεοδότην τήν
κουβικουλαρίαν είς αύγούσταν καί έμνηστεύθη αύτήν παρανόμων... Τούτφ τφ έτει, μηνίΣεπτεμβρίφ,
ίνδικτιώνος δ ', έποίησε τόν γάμο ό βασιλεύς μετά θεοδότης έν τφ παλατίφ τού άγίου Μάμαντος
ήμέρας μ
45. Βλ. Ρ. Speck, Konstantin VI τόμ. II σελ. 688 σημ. 74.
46. Βλ. Αί. Χριστοφιλοπούλου, 'Εκλογή σελ. 68. -Πβλ. έπίσης τίς νεοελληνικές έκφράσεις
«στεφανώθηκαν», «τούς στεφάνωσε», «καλά στέφανο», «στό στεφάνι μου!», πού άναφέρονται
όλες σέ γάμο.
47. Βλ. παραπάνω σχετικά μέ τούς τίτλους σελ. 129 κέ.
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α )Ή έκφραση «έστέφθη αύγούστα» μπορεί νά άναφέρεται καί σέ στέψιμο
καί σέ γάμο. ' Η έρμηνεία του χωρίου του Θεοφάνη στήν πρώτη περίπτωση
τής Εύδοκίας θά πρέπει νά περιοριστεί στό γάμο της μέ τόν 'Ηράκλειο. Τόν
περιορισμό αυτό τονίζει καί ό ’ίδιος ό Θεοφάνης, πού ένώ άναφέρει δτι καί οί
δυό τους, ' Ηράκλειος καί Εύδοκία, έλαβαν τά στέφανα τού γάμου άπό τόν
πατριάρχη Σέργιο, στή συνέχεια διαχωρίζει τόν 'Ηράκλειο, γιατί μόνον
έκείνος άναδείχτηκε καί αύτοκράτορας καί νυμφίος^*.
β) Στήν περίπτωση τής Είρήνης άν δεχτούμε δτι τό στέψιμό της συνέπεσε μέ
τό γάμο της πού έγινε στίς 17 Δεκεμβρίου τού 769 έπί τής βασιλείας τού
Κωνσταντίνου Ε ', προκύπτει τό έξής πρόβλημα: Γιατί ό Κωνσταντίνος Ε '
άνάδειξε αύγούστα τήν ΕΙρήνη, δταν λίγους μόνο μήνες πιό μπροστά, τόν
’Απρίλιο τού 769*'>, είχε στέψει αύγούστα τήν τρίτη γυναίκα του Εύδοκία*®;
Στούς πρώτους καί μέσους βυζαντινούς αΙώνες στέφεται μία μόνο αύγούστα,
ή,σύζυγος τού αύτοκράτορα· οί σύζυγοι τών συμβασιλέων δέ στέφονται
άκόμη*'. Νά ύποθέσουμε δτι ή Εύδοκία είχε στό μεταξύ πεθάνει; "Ομως τό
διάστημα πού μεσολάβησε άπό τό θάνατό της μέχρι τό γάμο τού Λέοντα Δ '
μέ τήν ΕΙρήνη ήταν πολύ μικρό' άκόμη θά έπρεπε νά ήταν περίοδος πένθους
γιά τό θάνατό της, ώστε νά μή δικαιολογείται ούτε αυτή ή τελετή τού γάμου
τού Λέοντα καί τής Είρήνης. "Αλλωστε τό πιθανότερο είναι δτι ή Εύδοκία
πέθανε μετά τό θάνατο τού Κωνσταντίνου Ε ' καί μετά τήν καθαίρεση τών
καισάρων υίών της· έτσι έξηγείται δτι δέν ύπάρχει βασιλικός τάφος γιά τήν
Εύδοκία’λ
Θά πρέπει νά δεχτούμε δτι ή Είρήνη στέφτηκε αύγούστα άργότερα,δχι
μόνο μετά τή γέννηση τού Κωνσταντίνου Σ τ', πού γεννήθηκε στίς 14
Ίανουαρίου 770*\ άλλά καί μετά τή στέψη τού τελευταίου σέ συμβασιλέα τό
Πάσχα τού 776*··. ' Η τόσο διακριτική παρουσία τής Είρήνης κατά τή στέψη
48. θΓ,οφάνης, Χρονογραφία 299. \l-\y. «κα!Ιλαβον άμψότι:ροι παρά Σεργίου παχριάρχου τούς
στεφάνους τοΟ γάμου· καί τή αύτή ήμίρφ όμοΰ αύτοκράτωρ καί νυμφίος άναόείκνυται».
49. Βλ. G. Osirogorsky, Die Chronologie des Theophaiies im 7 und 8. Jahrhundert, Byz.neugr. Jahrbb. 7(1930)20.
50. Θεοφάνης, Χρονογραφία 443.28-30.
51. Βλ. Ιωάννης Έφίσου, ’Εκκλησιαστική 'Ιστορία III, VII (σελ. 102 στή γερμανική
μετάφραση τοΟ J.M. Schön/eider. München 1862). Βλ. καί Elisabeth Bensammar, La titulature,
Byzantinon 46(1976)274.
52. Ph. Grierson, The Tomps and Obits of the byzantine Emperors (337-1042), DOP
16(1962)34.
53. Θεοφάνης, Χρονογραφία 445.12.
54. Βλ. AI. Χριστοφιλοπούλου, ’Εκλογή σελ. 81-82. -Μία έξειδίκευση τών συμπερασμάτων
μου είναι δτι, δταν τό παιδί τής αΰτοκράτειρας ήταν ό μελλοντικός διάδοχος τοΟ θρόνου, τότε τό
στέψιμό της λάμβανε χώρα συνήθως μετά τή δική του άνάδειξη σέ συμβασιλέα. Τό άντίθετο
ύποστηρίζουν οί G. Osirogorsky-E, Stein, Die Krönungsordnungen σελ. 220-21, ol όποίοι δμως
δέν παρατήρησαν δτι ό τίτλος αύγούστα μπορεί νά χαρακτηρίζει καί τήν άπλή αύτοκρατορική
σύζυγο.
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τοΟ γιου της, βρίσκει ώς μόνη έξήγηση δτι στό μεταξύ δέν είχε στεφτεί
αύγούστα’*.
' Η τελετή τού στέψιμου συνδέονταν συνήθως στό Βυζάντιο μέ τίς δύο
μεγάλες γιορτές τής Χριστιανοσύνης, τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα^*'.
Είναι πολύ πιθανό τό στέψιμο τής Είρήνης νά έγινε τό Δεκέμβριο τού 776” .
Ό γάμος της έγινε έπίσης Δεκέμβριο^“. Ή σύμπτωση τού’ίδιου μήναγιά τίς
δύο τελετές, τό γεγονός ότι τελούνται στόν ίδιο χώρο” , όπως καί ή σύγχιση
σχετική μέ τό ρήμα στέφω καί τόν τίτλο αύγούστα όδήγησαν στήν συνεχή
παράταξη των δύο γεγονότων άπό μέρους τού Θεοφάνη. Δέν είναι άλλωστε ή
πρώτη φορά πού ό Θεοφάνης παραθέτει στοιχεία διάφορα χρονολογικά στήν
ίδια ένότητα τής χρονογραφίας του''«.
Σημαντικό γιά τόν Ισχυρισμό μας ότι ή Είρήνη στέφτηκε μετά τή
γέννηση τού Κωνσταντίνου, είναι ότι στά νομίσματά της τιμαται ώς μητέρα
τού Κωνσταντίνου'’!.
γ) Στήν περίπτωση τής Θεοδότης ή πληροφορία τού Θεοφάνη δημιουργεί έκ
55. θαιφάνης, Χρονογραφία 450.19-2.V «προήλΟι: όέ καΙ ή βιιαίλιασα ΗΙρήνημι.τή τό προΓ.λΟΰν
τοιίς βασιλείς όψικειιόμενη ι'ιπό κδν σκήητρων όιά χών σχολών, καί άνήλΟε διά τοι'ι άναβασίοο τής
Χαλκής είς τά κατηχοιιμενα τής λκκλησίας μή λ.λΟοϋσα ηΐς τήν μέσην τοίί έμβόλου«. 'Αντίθετα όλες οΐ
πηγές τονίζουν τήν παρουσία τής ΊουστΙνας κατά τήν άναγήρευπη τοΟ γιου της Βαλεντινιανοΰ
Β' (βλ. ΦιλοστΛργιος IX, 16 σελ. 12.1.4-5 ίκδ. ./, Hiilcf; (GCS, 21] Leipzig 1913: «ον
(Βαλεντινιανόν Β') ^ τι: μήτηρ Ίοι/στΙνα κα! δ κατά /ΙαιονΙαν στρατός βασΜα ποιεί» καί
παράρτημα VII 46 σελ. 240. 11-12: «τόν ιιίόν aiiroii, ιδς έτών δ ' άνηγόρευσαν Αΰγοεστον,
συμπάρούσης καί Ίοιιστίνης, τής μητρός wixoD»· Θεοφάνης, Χρονογραφία 62 5-7: -Οίιαλεντινιανόν.,. άνηγόρευσαν Αύγουστον, συμπιφοίιαης καί Ίουστίνης, τής μητρός αύτου»· π^λ. Ζώ σιμοςίν IX
έκδ, /.. Mfiulelssohn, Leipzig ΙΧΧ7 (1963) σελ. Ι73.29-.30 καί
δ 2,'όρος VII 7ίκδ./Λ, Chahot,
Paris 1X99 τόμ, I. σελ. 293-94. -Τά παραδείγμτα τής Κωνσταντίνας. Αριάδνης καί Βερίνας
άποδεικνύουν τή συνταγματική δυνατότητα γιά τέλεση στέφιμου άπό τήνΐδια τήν αύγούστα· βλ.
IV. I:n.tslin, Zur Frage nach der ersten Kaiserkriinung durch den Palriarchen und zur Bedeutung
dieses Aktes im Wahlzeremoniell, Würzburg I947=BZ 42(1942)110 κέ., ένώ άπό τό λόγο τοΰ
'Ιουστίνου Β' φαίνεται ότι κατά τήν άναγόρευση τοΟ Τιβέριου σέ καίσαρα παρευρίσκετο πλάι
στόν αύτοκράτορα καί ή αύγούστα Σοφία’ βλ. Θεοφάνης, Χρονογραφία 24Χ.20-21. -Πβλ. καί
Ψευδο-Κωδινός, Περί Λφφικιαλίων VII (257, 16-25), όπου έπίσης τονίζεται ή παρουσία τής
αύγούστας κατά τό στέψιμο συμβασιλέα,
56. Αί. Χριστοφιλοπούλου, 'Εκλογή σελ. 49.
57.
' Η Μαρία, σύζυγος του Αέοντα Γ ', στέφτηκε έπίσης μέσα στό Δεκέμβριο· βλ. Θεοφάνης,
Χρονογραφία 4(Κ).2.
5Χ. Θεοφάνης, Χρονογραφία 444.22.
59. Πρόκειται γιά τό χώρο τής Δάφνης' βλ. σχετικό χάρτη στό βιβλίο τού ./. Ebersoll. Le
grand Palais de Constantinople, όπου 19 είναι ή Δάφνη, 19α ό αύγουστεύς καί I9d ή έκκλησία
τοΰ άγιου Στεφάνου· βλ. καί R. Guillaml, Etudes de topographie de Constantinople byzantine
[Berliner byzantinische Arbeiten, 37], Berlin-Amsterdam 1969, τόμ, I σελ. XI-X2,
60.
"Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα στίς σελ. 330-332 όπου μέσα στήν 'ίδια χρονική
περίοδο (Α.Μ.6021) μέ άφορμή τήν άναφορά του στόν πατριάρχη Πύρρο διηγείται γεγονότα
μέχρι καί τό θάνατο τοΰ Κώνσταντα Β'. "Αλλα παραδείγματα αναφέρει ό θ. Κορρές, Οί διώξεις
τών Παυλικιανών έπί Μιχαήλ Α ', Βυζαντινά 10(19X0)213 σημ. 36.
61. Βλ. παραπάνω σελ. 132 σημ. 33 καί σελ. 133 σημ. .39.
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πρώτης δψεως τήν έντύπωση δτι ό Κωνσταντίνος Στ' Εστεψε τή Θεοδότη
αύγούστα Ενα μήνα πρίν άπό τό γάμο τους (τόν Αϋγουστο Εγινε τό στέψιμο
καί τό Σεπτέμβριο ό γάμος).
Δημιουργεϊται δμως κι έδώ τό Εξής πρόβλημα: Πώς ό Κωνσταντίνος
Εστεψε τή Θεοδότη αύγούστα παρά τήν άντίδραση πού δημιούργησε ή
πρόθεσή του νά τήν νυμφευτεί; "Οπως μάς παραδίδουν οί Ληγές ό τότε
πατριάρχης Ταράσιος άρνήθηκε νά τελέσει τούς γάμους καί άπείλησε τόν
αύτοκράτορα νά τόν άποκλείσει άπό τό μυστήριο τής θείας κοινωνίας σέ
περίπτωση πού θά πραγματοποιούσε τό γάμο*^. Ό Κωνσταντίνος τελικά
τέλεσε τό γάμο, δχι δμως μέ τήν παρουσία τού πατριάρχη, άλλά τού Ιερέα
‘Ιωσήφ. Πώς είναι δυνατό νά δεχτούμε δτι ό πατριάρχης πού τόσο Ισχυρά
άντέδρασε στό γάμο τού Κωνσταντίνου, δέχτηκε νά συμμετάσχει στό
στέψιμο τής Θεοδότης; Κάτι τέτοιο μοιάζει άπίθανο· Εξάλλου στίς
κατηγορίες πού άπευθύνουν άργότερα οΐ ΣακουδΙτες στόν πατριάρχη γιά τή
μεταστροφή τής στάσης του, δέν άναφέρεται τίποτε γιά στέψιμο. Νά
τελέστηκε τό στέψιμο άπό κάποιον Ιερέα, όπως ό γάμος, είναι Επίσης
άπίθανο'’’.
Ή Θεοδότη δέ στέφτηκε ποτέ αύγούστα. "Αν τό χωρίο τού Θεοφάνη
όδηγεϊ σέ μιά άντίθετη Ερμηνεία, όφείλεται καί πάλι στή σύγχυση πού
δημιουργεϊται άπό τήν Εκφραση «ϋστεψεν είς αύγούσταν».' Η πληροφορία τού
Θεοφάνη θά πρέπει νά δεχτούμε, δπως Εχει παρατηρήσει ό Ρ. 8ρ€ε1ί'’^, δτι
προέρχεται άπό δύο διαφορετικές πηγές καί. Ενώ ή μία τοποθετεί τό γάμο τόν
Αύγουστο, ή άλλη δίνει τή διάρκεια τών Εορτασμών πού Εγιναν μέ τήν
εύκαιρία τού αύτοκρατορικοΰ γάμου Επί τριάντα μέρες*·’ μέσα σέ δλο τό
Σεπτέμβριο'’*’.
Τό γεγονός δτι ή άντίδραση κατά τού μοιχικού γάμου ήταν άντίδραση
τών μοναχών μέ Επικεφαλής τούς Σακκουδίτες, συνηγορεί πρός τήν υπόθεση
δτι ή Θεοδότη δέν στέφτηκε αύγούστα. "Αν ή Θεοδότη είχε στεφτεί, τότε
στήν άντίδραση θά συμμετείχαν καί οΐ άλλοι καθεστωτικοί παράγοντες,
δπως Εγινε στήν περίπτωση τής Mαpτίvας’^
62. Γιά τήν άντίδραση πού δημιούργησε ό δεύτερος γάμος τοΟ Κωνσταντίνου Στ' βλ, θ.
Κορρές, Τό ζήτημα τοΟ δεύτερου γάμου τού Κωνσταντίνου Στ', Θεσσαλονίκη 1975 σελ. 26.1 κί;.
καί Ρ. Speck, Konstantin VI σελ. 251 κί.
63. Θεοφάνης, Χρονογραφία 470.25-28. -Γεώργιος Μοναχός 770.10-16 ϊκδ. C.äe Boor,
Leipzig 1904.
64. Ρ. Speck, Kaiser Konstantin VI σελ. 261.
65. Θεόδωρος ΣτοεδΙτης PG 99.999-1000. ’Αντίθετα ό Θεοφάνης 470.7 άναφέρει δτι οί
τελετές τού γάμου κράτησαν 40 μέρες «μ ' ήμέρας-. Θά πρέπει δμως νά δεχτούμε τήν έκδοχή τού
Θεόδωρου Στουδίτη, δπου ό άριθμός τών ήμερων μάς δίνεται όλογράφως.
66. Ό Ρ. Speck, Konstantin VI σελ. 267 καταλήγει στήν έρμηνεία δτι ό Κωνσταντίνος είχε
«in August 795 mit großer Zeremonie und mit Krönung der Thcodote in Konstantinopel weltlichoffiziell geheiratet und in September dann in Mamas-Palast sich von dem Abt Joseph kirchlich
trauen lassen«.
67. Νικηφόρος, 'Ιστορία σύντομος 14.23-25 καί 27.27-28-3. "Οτι ή Μαρτίνα στέφτηκε
αύγούστα άποδεικνύει ή έμφάνισή της στά νομίσματα βλ. Ph. Grierson, Catalogue of the
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Τέλος ό χρόνος ρήξεως τοΟ Κωνσταντίνου Στ' νομίζω δέν είναι άσχετος
μέ τό πρόβλημα άν ή Θεοδότη στέφτηκε αύγούστα ή όχι.
’Από τό θάνατο τοΟ Λέοντα Δ ' ή Είρήνη συμβασιλέυσε έπί 17 χρόνια μέ
τό γιό της Κωνσταντίνο, χωρίς νά δείξει ότι θέλει νά τόν παραγκωνίσει άπό
τήν έξουσία, δν καί δέν τής έλλειψαν οί εύκαιρίες; τόν Φεβρουάριο του 790 ό
Σταυράκιος άποκάλυψε συνωμοσία όπαδών τοΟ Κωνσταντίνου, πού στρεφό
ταν κατά τής Ειρήνης. Ή αΰτοκράτειρα άντέδρασε άστραπιαΐα καί
κατάφερε νά έξουδετερώσει τήν άπόπειρα καί νά φυλακίσει καί τιμωρήσει
πολλούς άπό τούς συνεργάτες τοΟ Κωνσταντίνου, ένώ τόν’ίδιο τόν περιόρισε
στά διαμερίσματά του, δέν έκμεταλλεύτηκε όμως τή δύναμή της, γιά νά
έξουδετερώσει τό γιό της, όπως θά κάνει άργότερα. Τό 792 ή έπιτυχία τής
έπανάστασης τών Άρμενιακών είχε ώς άποτέλεσμα τήν άπελευθέρωση τοΟ
Κωνσταντίνου καί τήν άπομάκρυνση τής ΕΙρήνης άπό τήν έξουσία. Καί
όταν τόν ’Ιανουάριο τού 792 κατάφερε μέ τίς παρακλήσεις της πρός τό γιό
της αύτοκράτορα νά ξαναπάρει τή θέση της στό παλάτι, δέν έδειξε σημεία
έκδίκησης. Ή Είρήνη άρκεϊται στή θέση αύγούστας πού τής έξασφάλιζε
τόν έλεγχο τοΟ παλατιού**.
Παρά τό γάμο τού Κωνσταντίνου μέ τή Μαρία, ή Είρήνη κατάφερε νά
διατηρήσει τή θέση αύγούστας, γιατί ή Μαρία δέ στέφτηκε ποτέ αύγούστα,
ούτε μετά τή γέννηση τών θυγατέρων της. Ή Είρήνη φρόντισε ή νύφη της
νά είναι μιά έπαρχιοτοπούλα πού δέν είχε βγεί άπό τήν κάμαρα τού σπιτιού
της. Έγγονή τού όσίου Φιλαρέτου τού Έλετ^μονος άσχολεΐται μέ τίς
προσευχές της, ένώ ή αύλική ζωή τήν τρόμαζε. Θά πρέπει νά ένιωθε
ευγνωμοσύνη γιά τήν Είρήνη, πού τήν άπάλλασε άπό τό δύσκολο καί
κοσμικό ρόλο τής αύγούστας*’.
Ό Κωνσταντίνος φαίνεται ότι ποτέ του δέν ένιωσε χαρά γιά τό γάμο του
μέ τή Μαρία. Είχε δεσμούς μέ άλλες γυναίκες κ α ί γρήγορα έρωτεύτηκε μιά
κυρία άπό τήν άκολουθία τής μητέρας του, τήν κουβικουλαρία Θεοδότη, τήν
όποία θέλησε νά παντρευτεί. Ό γάμος του αύτός προκάλεσε τήν άντίδραση
τού πατριάρχη, άλλά σύμφωνα μέ τήν πληροφορία τού Θεοφάνη είχε τήν
byzanline Coins in the Dumburton Oaks Collection and in th e Whittemorc Collection, τόμ. II I,
Washington 1968, σελ. 288 κέ,, καΐ ή ϊκφραση «άνηγόρευσεν αύγούσταν» της πληροφορίας τοΰ
Θεοφάνη 300. 25-28; « Ό δέ 'Ηράκλειος τφ αύτφ χρόνψ Ιγημν. ΜαρτΙναν καί άνηγόρευσεν αύτήν
αύγούσταν στέψας αύτήν αύγούσταν είς τόν Αύγουστέα, στεφθεϊσαν ύηό Σεργίοο παχριάρχου». Ή
έρμηνεία τοΟ χωρίου τοΟ Θεοφάνη έδώ είναι δτι ό γάμος τοΟ 'Ηρακλείου καί της Μαρτίνος
έγιναν τόν ίδιο χρόνο, τό 614. Στό ένδιάμεσο, μεταξύ γά μ ο υ καί στέψιμου τής Μαρτίνος,
γεννήθηκε ό πρώτος της γιός Φλάβιος. Κατά τόν Νικηφόρο, Ιστορία σύντομος 14.18-19 τά
πρώτα παιδιά τής Μαρτίνος ήταν ό Φλάβιος καί ό Θεοδόσιος, ό όποίος πάλι κατά τόν Νικηφόρο
21.19-21 τό 628 ήτανσέ ήλικία γάμου. 'Επομένως ό Φλάβιος π ο ύ ήταν πρωτότοκος, γεννήθηκε
τό 614 καί τό στέψιμο τής Μαρτίνος άκολούθησε τή γέννηκτή του. Ή βυζαντινή νομοθεσία
πρόβλεπε ώς κατώτατο όριο ήλικίας γάμου γιά τούς άρρενες τχΝ δέκατο τέταρτο έτος· βλ. 'Εκλο
γή, τίτλ. Β ' κεφ. ο (=J.G.R II 18).
68. Αιονυσία Μισίου, Στάδια βασιλείας σελ. Ι4Ι κέ.
69. Διονυσία Μισίου, Στάδια βασιλείας σελ. 147 κέ.
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ένθάρρυνση τής Είρήνης’ο. Πώς ή Είρήνη, ή όποια έμεινε στήν Ιστορία ώς
«Είρήνη ή ευσεβής»^' ύποστήριζε αύτό τό γάμο, πού άπό τούς μοναχικούς
κύκλους τής έποχής θεωρήθηκε μοιχεία;
Κύριος στόχος τής Είρήνης ήταν ή παραμονή της στή θέση αύγούστας
πού έπέτρεπε σ ’ αυτήν καί τούς εύνούχους της νά έλέγχουν τίς κινήσεις του
Κωνσταντίνου άλλά καί όλη τήν πολιτική κίνηση τοΰ παλατιού. 'Υποστη
ρίζοντας τό δεσμό τοΟ γιοΟ της μέ τή Θεοδότη, ένώ οί κύκλοι της
καλλιεργούσαν μιά άντίδραση έναντίον τους, έτρεφε τήν έλπίδα ότι
ένδεχόμενα τούς δημιουργήσει άναστολές καί δεσμεύσεις πού θά τής
έπέτρεπαν τή συνέχιση τής παραμονής της ώς αύγούστα μέσα στό παλάτι^^.
Ή Θεοδότη^^ όμως δέν είχε τό χαρακτήρα μιας Μαρίας. Ώ ς κουβικουλαρία
τής βασίλισσας ήταν έξοικειωμένη μέ τήν αύλική ζωή, πού θά τής άρεζε. Καί
δεύτερο καί σπουδαιότερο ήταν ή γυναίκα πού άγαπούσε ό αύτοκράτορας
καί πού ήθελε νά τής προσφέρει καί νά μοιραστεί μαζί της όλες τίς τιμές τού
άξιώματός του. Ή Είρήνη γρήγορα κατάλαβε ότι δέν μπορεί νά τρέφει
καμιά έλπίδα, ότι ή Θεοδότη θά παραιτιόταν άπό τό άξίωμα τής αύγούστας,
όταν θά μπορούσε νά τό άποκτήσει· καί ή στιγμή αύτή θά ήταν, όταν θά
χάριζε στόν αύτοκράτορα ένα παιδί.
Τόν ’Οκτώβριο τού 796 ή Θεοδότη γέννησε στόν Κωνσταντίνο έναγιό,
καί αύτό σήμαινε ότι ό καιρός πού θά στεφόταν αύγούστα καί θά έπρεπε ή
Είρήνη νά έγκαταλείψει τό παλάτι, δέ θά άργοΰσε. ' Η είδηση γιά τή γέν
νηση τού διαδόχου βρήκε τήν Είρήνη καί τόν Κωνσταντίνο στήν Προύσα,
όπου είχαν πάει γιά λουτρά’^. ' Ο Κωνσταντίνος άναχώρησε άμέσως γιά τήν
Κωνσταντινούπολη, «εύροΰσα δέ διωρίαν ή τούτου μήτηρ προσελάλησε καί
ύπέσυρε δωρεαϊς καί ύποσχέσεσι τούς ταγμάτων άρχοντας πρός τό κ α θ ελ ε ΐ V τόν υίόν αύτής καί μ ο ν ο κ ρ α τ ο ρ ή σ α ι αύτήν»^^. Γιά
πρώτη φορά μέσα στά 17 χρόνια συμβασιλείας μέ τό γιό της έκδηλώνει
πρόθέσή της νά τόν παραγκωνίσει’*. Καί πιστεύω ότι δέν είναι τυχαίο ότι
70. θν,οφάνης 469.23 Kt. Κατά τό Θεοφάνη πρόθεση τής Είρήνης ήταν νά έπωφεληθεΐ τό
σκάνδαλο πού θά δημιουργοΟσε ό δεύτερος γάμος τοΟ Κωνσταντίνου.
71. ^ιονυσ/α ΜισΙοιι, Στάδια βασιλείας 145 κδ. 'Αντίθετα ό Ρ. Speck, στό βιβλίο του
«Konstantin VI» άπομακρύνεται άπό τήν είκόνα τής εύσεβούς Είρήνης, γιά νά παρουσιάσει.μιά
Είρήνη πού ίπιβάλλεται τών πολιτικών έξελίξεων τής έποχής της καί τίς έκμεταλλεύεται γιά τίς
προσωπικές της φιλοδοξίες. .
72.
‘Ανάλογη πρός τήν περίπτωση ΕΙρήνης-Θεοδότης είναι ή περίπτωση ΠουλχερίαςΕύδοκΙας. όπου έπίσης παρουσιάζεται άνταγωνισμός γιά τήν κατάληψη τής θέσης τής
αύγούστας Ό Ch. Delhi, Figures byzantines σελ. 27-28 (έλλ. μετφρ. Στ. Βουρδουμπβ, 'Αθήνα
1969, σελ. 37-38) σημειώνει τά έξής χαρακτηριστικά γιά τήν περίπτωσή μας: «Καταλαβαίνουμε
άκόμα καί τό γιατί ή φιλόξενη Πουλχερία, πού κρατούσε στά χέρια της τήν έξουσία, καί πού
ήθελε νά τή διατηρήσει μέ κάθε τρόπο, διευκόλυνε πρόθυμα αύτόν τόν γάμο, όπου ή νιόπαντρη
θά τής χρωστούσε τά πάντα. "Εγινε νονά της, θέλησε νά πάρει κοντά της τή θέση τής θετής
μητέρας καί πίστευε ότι έτσι στό ‘Ιερόν Παλάτιον δέν θ ‘ άλλαζε τίποτα».
73. Γιά τό χαρακτήρα τής θεοδότης βλ. Ρ. Speck, Konstantin VI σελ. 253 κέ.
74. Θεοφάνης, Χρονογραφία 471.8 κέ.
75. Θεοφάνης, Χρονογραφία 471.13-16.
76. Πβλ. Ρ. Speck, Konstantin VI σελ. 287.
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συμπίπτει μέ τή γέννηση του έγγονοΟ της’’, πού θά είχε ώς συνέπεια τό
στέψιμο τής Θεοδότης. Χαρακτηριστικό είναι έπίσης ότι άπό τή στιγμή
αυτή ή άντίδραση τών μοναχών, πού βρισκόταν σέ συνεννόηση μέ τήν
Ειρήνη’*, έντείνεται, γιά νά μήν υπάρχει τό κατάλληλο κλίμα νά
πραγματοποιήσει ό Κωνσταντίνος τό στέψιμο τής Θεοδότης καί νά δώσει
άντίθετα χρόνο στήν παράταξη τής ΕΙρήνης νά πραγματοποιήσει τά σχέδιά
της, πού θά καταλήξουν στήν τύφλωση τοΟ Κωνσταντίνου” .
Ώ ς άλλο έπιχείρημα ένάντια στό συμπέρασμά μας θά μπορούσε νά
προβληθεί τό γεγονός ότι δίπλα στίς αύγοϋστες μητέρες έχουμε άλλες
γυναίκες πού στέφτηκαν αύγοϋστες, άν καί δέν ύπήρξαν ποτέ τους μητέρες,
π.χ. Πουλχερία, Θέκλα. Αύτές όμως οΐ γυναίκες δέν ύπήρξαν ούτε βασιλικές
σύζυγοι· τό δικαίωμά τους νά στεφτούν τό όφείλουν στή βασιλική τους
καταγωγή καί όχι στό γεγονός ότι είναι μητέρες τών παιδιών τού
αύτοκράτορα.
ο ι βυζαντινοί αύτοκράτορες έστεφαν αύγοϋστες καί τίς πορφυρογέννη
τες κόρες τους. Ή συνήθεια υπήρχε ήδη στούς Ρωμαίους καί άπό αύτούς
κληρονομήθηκε στούς Βυζαντινούς.
'Η “Αννα Κομνηνή μάς πληροφορεί ότι όταν γεννήθηκε, τής άποδόθηκαν όλες οΐ τιμές πού έδιναν σέ πορφυρογέννητα· μία άπό τίς τιμές αύτές
ήταν καί τό στέψιμό της σέ αύγούστα*®. ' Η πληροφορία τής ’Άννας
Κομνηνής σέ συνδιασμό μέ τήν πληροφορία τού Μαλάλα, ότι οΐ βυζαντινοί
αύτοκράτορες συνήθιζαν νά στέφουν τά παιδιά τους σέ μικρή ήλικία*', καί
σέ συνδιασμό μέ τά Ισχύοντα στό άστικό δίκαιο, όπου τά τέκνα, γιός ή
θυγατέρα, άποκτοΰν τό άξίωμα τού πατέρα τους μόνο σέ περίπτωση πού θά
γεννηθούν μετά τήν άπόκτηση τού άξιώματος άπό τόν πατέρα*’, μάς όδηγεί
στό συμπέρασμα ότι οΐ Βυζαντινοί αύτοκράτορες συνήθιζαν νά στέφουν
μόνο τίς πορφυρογέννητες κόρες τους*·’.
77. Σχέση άνάμεσα στή ■/έννηση τοϋ Λέοντ* καί τή ρήξη τοΟ Κωνσταντίνου παρατηρούν
καί οΐ IV. Ohnsorge, Das Kaisertum der Eirene σημ. 36 καί l·.Speck, Konstantin VI σελ. 285 κέ.,
άλλά γιά διαφορετικές αΙτίες.
78. Βλ. θ. Κορρ6ς, Τό ζήτημα τοΟ δευτέρου γάμου σελ. 84 κέ.
79.
’Αντίθετα ό Ρ. Speck, Konstantin VI σελ. 294 κέ. υποστηρίζει ΰτι ή άντίδραση τών
μοναχών δέν είχε σχέση μέ τά σχέδια τής ΕΙρήνης.
80. '.4ννα Κομνηνή, ’Αλεξιάς VI.VIII 3 (τόμ. II σελ. 61.29-62.7 έκδ. Β. Leib, Paris 1943).
81. Μαλάλας 429.3-5: «τά τέκνα αιίτών έκ naiôôOev Ιστοφον οί πατέρες καί μετ ' αύτών έβασίλενον».
82. Βασιλικά VI 1,28 (έκδ. Ι.Δ. Ζέπου, Ά ήναι 1910, τόμ. I σελ. 252): «ΟΙ τοΟ συγκλητικού ή
τοΰ λαμπροτάτου υΙοΙ ήτοι θυγατέρες Ιδιωτεύουσιν, έάν πρίν ή έπιβή τοΰ άξιώματος à πατήρ αύτών,
έγεννήθησαν».
83. Δέ συμφωνώ μέ τήν άποψη τής Elisabeth Bensammar, La titulature σελ. 278, ότι oî
Βυζαντινοί άπό τά μέσα τοΟ 11ου αΐ, χαρακτηρίζουν μιά άπλή πριγκήπισσα ώς βασίλισσα.
"Οταν οΐ πηγές χαρακτηρίζουν μιά αΰτοκρατορική κόρη ώς αύγούστα ή βασίλισσα, σημαίνει
ότι ή κόρη αυτή έχει στεφτεί. ' Η παρατήρηση τής Bensammar καί τά παραδείγματα τής "Αννας
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Τό συμπέρασμά μας έπιβεβαιώνεται καί στήν πράξη: Ό Μ. Κωνσταντί
νος έστεψε αύγούστα τήν κόρη του Κωνσταντίνα*·*. Αύγοΰστες στέφτηκαν
έπίσης ή Όνωρία*’, κόρη τής Πλακιδίας, καί ή Πουλχερία**, κόρη τοΟ
Άρκάδιου.
Ό 'Ηράκλειος έστεψε τρεις κόρες του, τήν Έπιφανία*’ άπό τόν πρώτο
του γάμο καί τήν Μαρίνα καί ’Αναστασία άπό τόν δεύτερό του γάμο μέ τήν
Μαρτίνα**. Έπίσης ό Θεόφιλος έστεψε αύγοΟστ^ς τίς κόρες του Θέκλα,
’Αναστασία καί Μαρία*’, ό Λέων Στ' τήν κόρη του "Αννα’“ καί άργότερα
στά χρόνια τών Κομνηνών ό ’Αλέξιος τήν κόρη του "Αννα’' καί ό Μανουήλ
τήν κόρη του Μαρία’^.
Ή Αί. Χριστοφιλοπούλου άναρωτιέται πότε στέφτηκε αύγούστα ή
Θεοδώρα ή Πορφυρογέννητη τής Μακεδονικής δυναστείας, ή όποία δέν
υπήρξε ποτέ βασιλική σύζυγος. Διατυπώνει τήν υπόθεση, δτι καί οΐ δύο
πορφυρογέννητες άδελφές. Ζωή καί Θεοδώρα, ένδέχεται νά στέφτηκαν ήδη
άπό τήν έποχή τής συμβασιλείας τοΟ Βασιλείου Β' καί Κωνσταντίνου Η '.
Τό συμπέρασμά μας βοηθά, ώστε ή υπόθεση αύτή νά περάσει στό έπίπεδο
τής άπόδειξης’·’.
’Ελπίζω νά άπάντησα στό έρώτημα πού έθεσα στήν άρχή αύτής τής
μελέτης, ποιές καί πότε στέφτηκαν αύγοΟστες. Τώρα μπορούμε νά
προχωρήσουμε στή σύνταξη τοΟ καταλόγου τών βυζαντινών αύγουστών, πού
αποτελεί άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν περαιτέρω έξέταση τού θεσμού
τής βυζαντινής αύγούστας.

καΐ Μαρίας Κομνηνής πού δίνει (σελ. 278 σημ. 35), δέν μπορούν νά είναι πειστικά, γιατί, καί
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85. Γιά τήν Όνωρία βλ. .1, Η, Bury. Ju.sta Grata Honoria. JRS 9 (1919) 1-13.
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91. Βλ. παραπάνω σημ. 80.
92. Κίνναμος 118. 21 CB.
93. Al. Χριστοφιλοπούλου, ’Εκλογή σελ. 113-14" πβλ. καί Elisabeth Bensammar, Titulature
σελ. 283 σημ. 63.

