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Ἤπειρόνδε (Epeironde). Proceedings of the 10th International Symposium of 
Byzantine Sigillography (Ioannina, 1.-3. October 2009), έκδ. Chr. Stavrakos 
- Barbara Papadopoulou, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2011, σσ. 360 + 
178 εικ. + 3 πίν.

Η συναγωγή αυτή μελετημάτων αποτελεί τα πρακτικά του 10ου Διε-
θνούς Συμποσίου Βυζαντινής Σιγιλλογραφίας, που έλαβε χώραν στα Ιω-
άννινα στις 1-3 Οκτωβρίου 2009. Ο θεσμός αυτός των διεθνών συνεδρίων 
βυζαντινής σιγιλλογραφίας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1986, με τη διορ-
γάνωση του 1ου Συνεδρίου στο Dumbarton Oaks Center, στο πλαίσιο του 
ΙΖ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών, προσφέροντας από τότε 
ανεκτίμητες υπηρεσίες στη μελέτη των βυζαντινών μολυβδοβούλλων1.

Από την αρχή μπορούμε λοιπόν να επισημάνουμε τη σπουδαιότητα 
του ομολογουμένως πλούσιου και όμορφου αυτού τόμου και να αποδώ-
σουμε στους επιμελητές του, τον επίκουρο καθηγητή Βυζαντινής Ιστορίας 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Χρήστο Σταυράκο και τη διευθύντρια της 
8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και του Βυζαντινού Μουσείου Ιω-
αννίνων Βαρβάρα Παπαδοπούλου, τα σχετικά εύσημα.

Ο τόμος περιλαμβάνει τα εισαγωγικά σημειώματα του τότε Υπουργού 
Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλου Γερουλάνου και της Γενικής Γραμ-
ματέως του ίδιου υπουργείου Λίνας Μενδώνη (σ. 5-6), τα Περιεχόμενα 
(Contents, σ. 7-8), την Εισαγωγή του W. Seibt (Preface W. Seibt, σ. 9-10), τον 
Πρόλογο των επιμελητών Χρήστου Σταυράκου και Βαρβάρας Παπαδο-
πούλου (Editors’ Prologue Chr. Stavrakos - Barbara Papadopoulou, σ. 11-12), 
Κατάλογο των βραχυγραφιών (List of Abbreviations, σ. 13-16) και δεκαεν-
νέα ανακοινώσεις (σ. 17-360).

Στην πρώτη μελέτη του τόμου, με τον τίτλο «Zukunftsperspektiven der 
byzantinischen Siegelkunde - Auf welchen Gebieten sind die bedeutendsten 
Wissenszuwächse zu erwarten?» (σ. 17-36), ο W. Seibt επισημαίνει τη σημα-

1. Τα πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συμποσίου Βυζαντινής Σιγιλλογραφίας δημοσιεύτηκαν 
στον τόμο 1 της σειράς Studies in Byzantine Sigillography. Βλ. Studies in Byzantine Sigillography, 
έκδ. N. Oikonomides, [Dumbarton Oaks Research Library and Collection] Washington, D.C. 
1987. Η σειρά αυτή άρχισε να εκδίδεται το 1987 στο Dumbarton Oaks Center, με την επιμέλεια 
του Ν. Οικονομίδη (τόμ. 1 [1987] - 6 [1999]) και στη συνέχεια του W. Seibt (τόμ. 7 [2002]). Από 
το 2003 συνεχίζει να εκδίδεται από τους J.-Cl. Cheynet και Claudia Sode αρχικά στο Μόναχο 
και τη Λειψία, από τις εκδόσεις K. G. Suar (τόμ. 8 [2003] - 9 [2006]), και έπειτα στο Βερολίνο και 
τη Νέα Υόρκη, από τις εκδόσεις De Gruyter (τόμ. 10 [2010]).
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σία του σιγιλλογραφικού υλικού για τη μελέτη της ιστορικής γεωγραφίας 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο συγγραφέας αναφέρεται στην πρόο-
δο που έχει επιτευχθεί με τη δημοσίευση νέου σιγιλλογραφικού υλικού 
αλλά και την αξιοποίηση του ήδη εκδοθέντος υλικού σε διάφορα ζητήμα-
τα, όπως για παράδειγμα την ακριβέστερη χρονολόγηση των μολυβδο-
βούλλων και τη γνώση μας για την κεντρική και την επαρχιακή διοίκη-
ση. Επισημαίνεται επίσης η συμβολή της σιγιλλογραφίας στον τομέα της 
προσωπογραφίας, αφού πολλά ονόματα Βυζαντινών και ξένων έρχονται 
στο φως με την αξιοποίηση του νέου αλλά και του παλαιότερου υλικού. 
Σημαντική είναι και η πρόοδος στον τομέα της εικονογραφίας και ιδιαί-
τερα της μελέτης των μονογραμμάτων. Ο συγγραφέας κλείνει την ανα-
κοίνωσή του, επισημαίνοντας τη συμβολή των μολυβδοβούλλων στην αρ-
χαιολογική έρευνα, αντίθετα με το παρελθόν, οπότε δινόταν περισσότερη 
σημασία στα νομισματικά ευρήματα.

Ο I. Jordanov, «Corpus of Byzantine Seals from the Territory of Modern 
Bulgaria. Possibilities of Dating and Identification» (σ. 37-46), αναφέρεται 
στο Corpus των βυζαντινών σφραγίδων που βρέθηκαν στην περιοχή της 
σύγχρονης Βουλγαρίας, το οποίο αποτελεί προϊόν μιας έρευνας που κρά-
τησε περισσότερο από τριάντα έτη, από το 1979. Το υλικό αυτό περιλαμ-
βάνεται στις εκδόσεις του συγγραφέα για τις σφραγίδες της Πρεσλάβας 
(Preslav)2, του Σιούμεν (Shumen)3 και του τετράτομου Corpus of Byzantine 
Seals from Bulgaria4. Ο συγγραφέας κάνει επίσης αναφορά στη χρονολόγη-
ση των μολυβδοβούλλων με βάση διάφορα στοιχεία (εικονογραφία, επί-
θετα των εικονιζομένων αγίων, χαρακτηριστικά συμπλέγματα και βρα-
χυγραφίες λέξεων κ.ά.) και παραθέτει παραδείγματα.

Η Victoria Bulgakova, στη μελέτη της «“Der Siegelfund vom Seraske-
rat” in Konstantinopel: Ein historiographischer Mythos? Ein Beitrag zum 
byzantinischen Siegelwesen» (σ. 47-64), εξετάζει το πολύ ενδιαφέρον ζήτη-
μα των 2.000 περίπου μολυβδοβούλλων που είχαν βρεθεί στο διάστημα 
1865-1869 στην πλατεία Eski Saray της Κωνσταντινούπολης, κατά την κα-
τασκευή του Υπουργείου Πολέμου (Seraskerat)5. Η συγγραφέας παρουσι-
άζει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και εξετάζει τις πτυχές αυτού του “ιστο-
ριογραφικού μύθου”, όπως αποκαλεί το ζήτημα.

2. I. Jordanov, Pečatite ot strategijata v Preslav (971-1088), [Monumenta Slavico-Byzantina et 
Mediaevalia Europensia II] Sofia 1993.

3. I. Jordanov - Zh. Zhekova, Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical Museum of 
Shumen, Shumen 2007.

4. I. Jordanov, Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria, τ. I-III/1-2, Sofia 2003-2009.
5. Βλ. και Victoria Bulgakova, Byzantinische Bleisiegel in Osteuropa. Die Funde auf dem Territo-

rium Altrußlands, [Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 6] Wiesbaden 2004, σ. 221-222.
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Ακολουθεί η μελέτη του A. Rhoby, «Epigrams, Epigraphy and Sigillogra-
phy» (σ. 65-79)6. Ο συγγραφέας επισημαίνει το γεγονός ότι, αν και έχουν 
ανακαλυφθεί χιλιάδες βυζαντινά αντικείμενα με επιγραφές, πολλά δεν 
έχουν αναλυθεί δεόντως, με μια εξαίρεση, τις επιγραφές των σφραγίδων, 
η αξία των οποίων έχει αναγνωριστεί πριν από αρκετές δεκαετίες. Από 
αυτές τις σφραγίδες πολλές φέρουν έμμετρες επιγραφές. Εκτός όμως από 
τις σφραγίδες, πολλά άλλα αντικείμενα έχουν έμμετρες επιγραφές (επι-
γράμματα). Από τα επιγράμματα αυτά, που διαφέρουν πολύ από τις έμ-
μετρες επιγραφές των σφραγίδων, μαθαίνουμε πολλά για τη βυζαντινή 
ποίηση και τη βυζαντινή κοινωνία.

Με το πολύ ενδιαφέρον θέμα της εικονογραφίας των μολυβδοβούλ-
λων της οικογένειας των Ξηρών ασχολείται η εργασία της Béatrice Caseau, 
«Saint Mark, A Family Saint? The Iconography of the Xeroi Seals» (σ. 81-109). 
Όπως επισημαίνει η συγγραφέας, τα μέλη της αριστοκρατικής αυτής οι-
κογένειας, που εμφανίστηκε τον Ι΄ αιώνα, χρησιμοποιούσαν στις σφρα-
γίδες τους κυρίως τις απεικονίσεις του Αγίου Μάρκου και της Θεοτόκου. 
Δεν λείπουν επίσης μεμονωμένες απεικονίσεις και άλλων αγίων, ενώ σε 
ορισμένες περιπτώσεις γίνεται επιλογή αγίου με βάση το βαπτιστικό όνο-
μα του ιδιοκτήτη της σφραγίδας. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρα-
τήρηση της συγγραφέως ότι οι Ξηροί τον ΙΑ΄ αιώνα φαίνεται ότι είχαν 
επιλέξει τους αγίους με βάση τις επιλογές των προηγούμενων μελών της 
οικογένειας, δημιουργώντας μια οικογενειακή παράδοση.

Ο M. Schaller, στην εκτενή εργασία του «Alte und neue Überlegungen 
zur Herkunft des Monogramms Karls des Grossen» (σ. 111-177), εξετάζει την 
άποψη για την ομοιότητα των μονογραμμάτων στα έγγραφα του Καρ-
λομάγνου (Charles I ή Charlemagne, 800-814) και του πατριάρχη Ναρσή 
Γ΄ της Αρμενίας (Narses III, 641-661), που διατύπωσε ο G. Wolfram στην 
Allgemeinen Zeitung του Μονάχου στις 4 Ιανουαρίου 1905. Ο τελευταίος 
υποστήριξε ακόμη, σε άρθρο του στην ίδια εφημερίδα στις 27 Φεβρουαρίου 

6. Για το βυζαντινό επίγραμμα βλ. και Die kulturhistorische Bedeutung byzantinischer Epigram-
me. Akten des internationalen Workshops (Wien, 1.-2. Dezember 2006), έκδ. W. Hörandner - A. Rhoby, 
[Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch - Historische Klasse, Denkschrif-
ten 371 / Veröffentlichungen zur Byzanzforschung XIV] Wien 2008. – Byzantinische Epigramme in 
Inschriftlicher Überlieferung, έκδ. W. Horändner - A. Rhoby - Anneliese Paul, τ. 1: A. Rhoby, By-
zantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken, [Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch - Historische Klasse, Denkschriften 374 / Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 
XV] Wien 2009, τ. 2: A. Rhoby, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten der Kleinkunst. 
Nebst Addenda zu Band 1 “Byzantinische Epigramme auf Fresken und Mosaiken”, [Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, Philosophisch - Historische Klasse, Denkschriften 408 / Veröffent-
lichungen zur Byzanzforschung XXIII] Wien 2009.
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1905, ότι δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί η βυζαντινή επίδραση στη δη-
μιουργία του μονογράμματος του Καρλομάγνου. Ο συγγραφέας παρουσι-
άζει αναλυτικά τις απόψεις του J. Lechner, του κυριότερου αντιπάλου της 
θεωρίας του G. Wolfram, αλλά και όσων στη συνέχεια τη στήριξαν.

Ο Th. Kourempanas, «The Seal of the First known Katepano of Italy»
(σ. 179-182), ασχολείται με το μολυβδόβουλλο του πρώτου γνωστού κατε-
πάνω Ιταλίας πατρικίου Μιχαήλ, το οποίο βρέθηκε στην Ιταλία7. Ο συγ-
γραφέας εξετάζει την περίπτωση ταύτισης του κατόχου της σφραγίδας 
με τον κατεπάνω Μιχαήλ Αβιδελά, γνωστό από τις φιλολογικές πηγές, 
οπότε η σφραγίδα θα πρέπει να χρονολογηθεί μεταξύ του 970 και του Μα-
ΐου του 975. Δεν αποκλείει βέβαια και την περίπτωση η σφραγίδα να ανή-
κε σε κάποιον άλλο κατεπάνω Ιταλίας με το ίδιο όνομα και τον ίδιο τίτλο.

Οι A. Hoti - D. Komatas, στο άρθρο τους «Byzantine Epigraphs of Early 
Medieval Period in Albania (7th-11th c.)» (σ. 183-189), παρουσιάζουν διάφο-
ρες επιγραφές από ευρήματα που βρέθηκαν στην Αλβανία και συγκεκρι-
μένα: 1. Τρία χρυσά και αργυρά σκεύη από τον θησαυρό που βρέθηκε στο 
Vrap, δώδεκα χιλιόμετρα από τα Τίρανα, και χρονολογούνται από το δεύ-
τερο μισό του ΣΤ΄ έως το δεύτερο μισό του Ζ΄ αιώνα και ακριβέστερα μετα-
ξύ των ετών 559 και 665· 2. Μια στήλη που βρέθηκε στο Ballsh (Glavinica) 
και χρονολογείται με βάση την επιγραφή στο έτος 866· 3. Δακτυλίδια που 
βρέθηκαν σε ανασκαφές στα κοιμητήρια διαφόρων οικισμών (Koman, 
Kruja, Piskova κ.ά.), με ορισμένα από τα οποία βρέθηκαν και νομίσματα 
που χρονολογούνται από τον Θ΄ έως τον ΙΑ΄ αιώνα· 4. Βυζαντινές επιγρα-
φές που ανακαλύφθηκαν στο παρεκκλήσιο του Αμφιθεάτρου στο Δυρρά-
χιο και χρονολογούνται στον Ι΄ αιώνα· 5. Ένα χρυσό περιδέραιο που βρέ-
θηκε στη Σκόδρα και χρονολογείται τον ΙΑ΄-ΙΒ΄ αιώνα.

Πολύ σημαντική είναι η μελέτη του A. Gkoutzioukostas, «Some Remarks 
on Mystographos and Mystolektes» (σ. 191-219). Ο συγγραφέας, στον οποί-
ον οφείλουμε πρόσφατα την έκδοση μονογραφίας για το αξίωμα του 
μυστικού8, εξετάζει τα αξιώματα του μυστογράφου και του μυστολέκτη, 
που απαντούν σε μολυβδόβουλλα του ΙΑ΄ αιώνα. Αντίθετα με άλλους 
ερευνητές που θεωρούν τους κατόχους των αξιωμάτων αυτών δικαστι-
κούς αξιωματούχους, ο συγγραφέας, με βάση άλλες πηγές, αποδεικνύ-

7. Για το αξίωμα του κατεπάνω Ιταλίας και τους γνωστούς κατόχους του βλ. Vera von 
Falkenhausen, Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahr-
hundert, [Schriften zur Geistesgeschichte des östlichen Europa 1] Wiesbaden 1967, σ. 83-95. – J.-
Cl. Cheynet, La place des catépans d’Italie dans la hiérarchie militaire et sociale de Byzance, στο 
Ἀμπελοκήπιον. Studi di amici e colleghi in onore di Vera von Falkenhausen, τ. IV, Roma 2007 (= Νέα 
῾Ρώμη / Nea Rhome 4 [2007]), σ. 143-161.

8. Α. Ε. Γκουτζιουκώστας, Το αξίωμα του μυστικού. Θεσμικά και προσωπογραφικά προ-
βλήματα, Θεσσαλονίκη 2011.
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ει ότι το αξίωμα του μυστογράφου συνδεόταν κυρίως με γραμματειακά 
καθήκοντα. Από την άλλη υποστηρίζει ότι οι μαρτυρίες των σφραγίδων 
δεν φανερώνουν ότι ο μυστολέκτης ήταν δικαστικός αξιωματούχος, αλλά 
ίσως κάποιου είδους αυτοκρατορικός διαγγελέας. Πολύ χρήσιμοι είναι οι 
λεπτομερείς κατάλογοι των γνωστών κατόχων των δύο αξιωμάτων που 
παραθέτει ο συγγραφέας.

Το άρθρο της Αλεξάνδρας-Κυριακής Βασιλείου-Seibt, «Πρώιμα βυζα-
ντινά μολυβδόβουλλα με έμμετρες επιγραφές» (σ. 221-236), αναφέρεται 
στις δύο γενικές κατηγορίες των έμμετρων βυζαντινών μολυβδοβούλ-
λων: των ανωνύμων και αυτών που αναφέρουν το όνομα του κατόχου τους. 
Η συγγραφέας, η οποία εξέδωσε πρόσφατα τον πρώτο τόμο ενός Corpus 
των βυζαντινών έμμετρων σφραγίδων9, κάνει ακολούθως αναφορά στο 
μέτρο των έμμετρων μολυβδοβούλλων, που συνήθως είναι ο δωδεκασύλ-
λαβος και σπανιότερα ο δεκαπεντασύλλαβος. Η συγγραφέας παρουσιά-
ζει σε συντομία τους κανόνες των μέτρων αυτών, επισημαίνοντας τη σπά-
νια χρήση και άλλων μέτρων: του επτασύλλαβου, του οκτασύλλαβου και 
του δεκασύλλαβου. Σε αυτά πρέπει επίσης να προστεθεί και η μοναδική 
γνωστή περίπτωση χρήσης του εξάμετρου σε σφραγίδα του ΙΒ΄ αιώνα. Η ερ-
γασία ολοκληρώνεται με την έκδοση έντεκα έμμετρων μολυβδοβούλλων.

Η Ιωάννα Κολτσίδα-Μακρή, «Μολυβδόβουλλα από ανασκαφές και 
γενικότερα γνωστής προέλευσης στον ελλαδικό χώρο» (σ. 237-255), επι-
σημαίνει την αξία των μολυβδοβούλλων με γνωστή προέλευση για την 
καταγραφή με ακρίβεια της διακίνησης της αλληλογραφίας στα βυζαντι-
νά χρόνια, είτε αυτή αφορούσε την επικοινωνία μιας περιοχής της περιφέ-
ρειας με την Κωνσταντινούπολη είτε την επικοινωνία μεταξύ των περιφε-
ρειακών διοικητικών κέντρων. Πρόκειται για δύο κατηγορίες ευρημάτων: 
τα τυχαία ευρήματα που έχουν εντοπιστεί σε μια γεωγραφική θέση και 
τα ανασκαφικά ευρήματα. Η συγγραφέας στην ανακοίνωσή της παρουσι-
άζει τα μολυβδόβουλλα γνωστής προέλευσης από τον ελλαδικό χώρο τα 
τελευταία είκοσι χρόνια και συγκεκριμένα στο διάστημα που μεσολάβησε 
από το 2ο Διεθνές Συμπόσιο Βυζαντινής Σιγιλλογραφίας, το οποίο διεξή-
χθη στην Αθήνα στις 16-17 Μαΐου 1988 και είχε ως θέμα τα μολβδόβουλλα 
γνωστής προέλευσης10.

Στο επόμενο άρθρο, με τον τίτλο «Lead Seal from the Basilica of Alkisson 
at Nikopolis» (σ. 257-260), η Barbara N. Papadopoulou παρουσιάζει ένα μο-

9. Alexandra-Kyriaki Wassiliou-Seibt, Corpus der byzantinischen Siegel mit metrischen Legenden, 
μέρ. 1: Einleitung, Siegellegenden von Alpha bis inklusive My, [Wiener Byzantinistische Studien 28/1] 
Wien 2011.

10. Τα πρακτικά του συμποσίου εκδόθηκαν στον τόμο 2 των Studies in Byzantine Sigil-
lography. Βλ. Studies in Byzantine Sigillography 2, έκδ. N. Oikonomides, [Dumbarton Oaks Re-
search Library and Collection] Washington, D.C. 1990.
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λυβδόβουλλο από την παλαιοχριστιανική βασιλική Αλκίσωνος στη Νικό-
πολη. Πρόκειται για μια ανέκδοτη σφραγίδα, χωρίς γνωστούς παράλλη-
λους τύπους, που χρονολογείται από το πρώτο τρίτο του Ζ΄ αιώνα. Και οι 
δύο όψεις της απεικονίζουν μονογράμματα. Η επιγραφή δεν μπορεί να 
διαβαστεί με βεβαιότητα, μια πιθανή όμως ανάγνωση είναι: Ἰανουαρίου 
διακόνου.

O Chr. Stavrakos, «The Basilika Kommerkia of the Islands of the South-
ern Aegean Sea. A New Interpretation Concerning the Role of the Southern 
Aegean Islands in the 8th C. A.D.» (σ. 261-276), εξετάζει το ζήτημα των βα-
σιλικών κομμερκίων των νησιών του Νοτίου Αιγαίου τον Η΄ αιώνα. Κα-
ταλήγει στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να δεχθούμε την ύπαρξη μιας 
σταθερής διοίκησης στο Αιγαίο και ενός κέντρου συλλογής των φόρων, 
που ξεκίνησε από τη Μήλο και σύντομα συμπεριέλαβε και έναν αριθμό 
νησιών (Ίος, Αμοργός, Θήρα και Ανάφη), για τη διευκόλυνση των επιχει-
ρήσεων του βυζαντινού στόλου.

Η Vera Bulgurlu, στο άρθρο της «Seals from the Kadikalesi/Anaia 
Excavation» (σ. 277-291), εκδίδει οκτώ μολυβδόβουλλα που βρέθηκαν στις 
ανασκαφές της Αναίας, στην περιοχή του Αϊδινίου, που ξεκίνησαν το 
2001. Οι σφραγίδες αυτές απόκεινται σήμερα στο Μουσείο του Αϊδινίου 
(Aydin Museum).

Σημαντικές προσθήκες στη γνώση μας για τους κατόχους του αξιώμα-
τος του επάρχου Θεσσαλονίκης κάνει η Elena Stepanova στην εργασία της 
«Seals of Eparchoi of Thessalonica from the Hermitage Collection» (σ. 293-
296)11. Η συγγραφέας, αφού αναφέρεται στον θεσμό του επάρχου Θεσσα-
λονίκης, εκδίδει τρεις σφραγίδες, που χρονολογούνται από το πρώτο μισό 
του Η΄ αιώνα έως τον Θ΄ αιώνα.

Ο I. G. Leontiades, «Byzantine Lead Seals with Family Names» (σ. 297-
316), εκδίδει έναν αριθμό μολυβδοβούλλων, συνολικά δεκαοκτώ, της 
ύστερης βυζαντινής περιόδου με οικογενειακά ονόματα12. Ο συγγραφέ-
ας αναφέρεται επίσης σε άλλες σφραγίδες, εκδομένες και ανέκδοτες, των 

11. Για το αξίωμα του επάρχου Θεσσαλονίκης βλ. την παλαιότερη εργασία της Angeliki 
Konstantakopoulou, L’éparque de Thessalonique: Les origines d’une institution administrative 
(VIIIe-IXe siècles), στο Ελληνικές ανακοινώσεις στο Ε΄ Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, Βελιγράδι: 11-17 Σεπτεμβρίου 1984, επιμ. Τ. Π. Γιοχάλας, Αθήναι 1985, σ. 
157-162.

12. Βλ. και την εργασία του I. G. Leontiades, Unpublished Byzantine Seals with Family 
Names, στο Hypermachos. Studien zu Byzantinistik, Armenologie und Georgistik. Festschrift für Wer-
ner Seibt zum 65. Geburtstag, έκδ. Chr. Stavrakos - Alexandra-Kyriaki Wassiliou - M. K. Krikorian, 
Wiesbaden 2008, σ. 199-209. Σημειώνουμε επίσης τη σημαντική εργασία του ίδιου, Μολυβδό-
βουλλα του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέ-
ται 40] Θεσσαλονίκη 2006.
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προσώπων που παρουσιάζει και των οικογενειών τους και συζητεί σχετι-
κά προσωπογραφικά και ιστορικά προβλήματα.

Η εργασία του V. Stepanenko, «The Sts. Apostles Sts. Peter and Paul in 
Byzantine Sigillography» (σ. 317-323), έχει ως θέμα το πολύ ενδιαφέρον 
ζήτημα της απεικόνισης των αγίων Πέτρου και Παύλου στη βυζαντινή 
σιγιλλογραφία. Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι πολύ λίγα μολυβδόβουλ-
λα, περίπου δέκα, απεικονίζουν και τους δύο αγίους μαζί τον ΙΑ΄ και τον 
ΙΒ΄ αιώνα13. Η κυριότερη εξήγηση, κατά τον συγγραφέα, είναι ότι το τε-
λευταίο στάδιο της δραστηριότητας των δύο αγίων συνδέεται με τη Ρώμη, 
όπου μαρτύρησαν και τα λείψανά τους σύντομα αποτέλεσαν αντικείμενο 
λατρείας, ενώ οι απεικονίσεις τους πολύ πρώιμα εμφανίστηκαν στις πα-
πικές σφραγίδες. Ο συγγραφέας εξετάζει το ζήτημα στην πορεία του χρό-
νου, παραθέτοντας το σχετικό υλικό για την απεικόνιση των δύο αγίων 
σε διάφορα έργα.

Οι Κρυσταλλία Μαντζανά - Κ. Τσόδουλος, στην εργασία τους «Ανέκ-
δοτα πατριαρχικά σιγίλλια από την Ι. Μ. Αγίου Στεφάνου Μετεώρων»
(σ. 325-346), εκδίδουν τρία πατριαρχικά σιγίλλια που φυλάσσονται στο 
σκευοφυλάκιο της μονής Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Πρόκειται για σι-
γίλλια των πατριαρχών Ραφαήλ Β΄ (1603-1607), Παϊσίου Β΄ (1726-1732, 
1740-1743, 1744-1748, 1751-1752) και Γρηγορίου ΣΤ΄ (1835-1840, 1867-1871), 
των ετών 1605, 1743 και 1838 αντίστοιχα. Τα σιγίλλια αυτά αναφέρονται 
στα προνόμια της μονής, τη διοικητική της αυτονομία, τη διασφάλιση των 
κτημάτων της και των ιερών λειψάνων της. Φέρουν μολυβδόβουλλα, στον 
εμπροσθότυπο των οποίων απεικονίζεται η Παναγία Βρεφοκρατούσα, 
ενώ στον οπισθότυπο υπάρχει επιγραφή με το όνομα του πατριάρχη και 
το έτος έκδοσης του σιγιλλίου.

Τέλος, το άρθρο του Δ. Κλωνάρη, «Μια σπάνια σφραγίδα του Κωνστα-
ντίνου Κλωνάρη με προτομή του Αγίου Κωνσταντίνου. Παράλληλα στη 
βυζαντινή τέχνη και προέλευση του οικογενειακού ονόματος» (σ. 347-360), 
έχει ως αντικείμενο την απεικόνιση της προτομής του Αγίου Κωνσταντί-
νου σε μολυβδόβουλλα, χειρόγραφα και έργα της μνημειακής τέχνης. 
Ανάμεσα στις περιπτώσεις, που παρουσιάζει ο συγγραφέας, περιλαμβά-

13. Στις περιπτώσεις που παραθέτει ο συγγραφέας προσθέτουμε τη σφραγίδα του σπα-
θαροκανδιδάτου Δανιήλ Ώπου. Βλ. Byzantine Seals published between 1986 and 1991/2, στο 
Studies in Byzantine Sigillography 3, έκδ. N. Oikonomides, [Dumbarton Oaks Research Library 
and Collection] Washington, D.C. 1993, σ. 143-208, κυρίως 194, αρ. 493. Για την οικογένεια των 
Ώπων βλ. Στ. Γ. Γεωργίου, Προσωπογραφικά της Κομνήνειας περιόδου Α΄: Ο πρωτονωβε-
λίσσιμος και μέγας δούκας Κωνσταντίνος Ώπος, Βυζαντινά 24 (2004) 219-232. – Του ίδιου, 
A Contribution to the Study of the Byzantine Prosopography: The Byzantine Family of Opoi, 
Byzantion 78 (2008) 224-238.
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νεται το μολυβδόβουλλο του Κωνσταντίνου Κλωνάρη από το Αρχαιολογι-
κό Μουσείο της Βάρνας (Arheologičeski Muzej Barna, αρ. VIII-237), το οποίο 
έχει ήδη εκδοθεί από τον I. Jordanov14. Ο συγγραφέας εξετάζει επίσης την 
ετυμολογία του οικογενειακού ονόματος Κλωνάρης.

Η έκδοση αυτή αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική συμβολή στη βυ-
ζαντινή σιγιλλογραφία, που προσφέρει νέες πολύτιμες γνώσεις σε πολλά 
ζητήματα. Σε αυτό συμβάλλει η ποιότητα των εκδιδομένων εργασιών και 
ο πλούτος του υλικού που παρατίθεται.

Πέραν της αισθητικής του τόμου και της άρτιας τυπογραφικής επιμέ-
λειας, που τιμά οπωσδήποτε τις εκδόσεις Harrassowitz Verlag του Βισμπά-
ντεν (Wiesbaden), επισημαίνουμε επίσης την πλούσια εικονογράφηση, 
που δίνει στον αναγνώστη τη δυνατότητα μιας πληρέστερης μελέτης και 
αξιοποίησης του παρατιθέμενου υλικού. Μόνη ίσως αναγκαία προσθήκη 
θα ήταν η συμπερίληψη ενός αναλυτικού ευρετηρίου.

Κλείνοντας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το αποτέλεσμα είναι εξαι-
ρετικό και φανερώνει τη φιλοπονία και την επιστημονική εγκυρότητα των 
επιμελητών του τόμου Χρήστου Σταυράκου και Βαρβάρας Παπαδοπού-
λου.

Σταύρος Γ. Γεωργίου
Λευκωσία

14. I. Jordanov, Corpus (όπως σημ. 4), τ. III/2, αρ. 1929 (τέλη του ΙΒ΄ αιώνα): + Γραφὰς σφρα-
γίζω Κλωνάρῃ Κων(σταντίνῳ).
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