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ΕΡΓΑ Κ Α Ι ΗΜΕΡΕΣ ΕΝ Ο Σ ΔΙΚΑΣΤΗ ΤΟ Υ 15ου ΑΙΩΝΑ

Ή
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΒΕΑΑ ΟΓΡΑ ΦΙΑΣ

Πρίν από λίγους μήνες είδε τό φως τής δημοσιότητας1ένα κείμενο πολύ
ένδιαφέρον στό περιεχόμενό του, άλλά συγχρόνως καί περίεργο στη μορφή
του. Πρόκειται γιά ενα κείμενο υβριστικό, γιά ενα λίβελλο δηλαδή, μέ τή
διαφορά ότι ένώ τά γραφτά τής μορφής αυτής στή βυζαντινή γραμματολογία
είναι συνήθως ανώνυμα2, τοΰτο έδώ είναι έπώνυμο. Πρός στιγμή αντιμετω
πίστηκε άπό τούς έκδοτες τοΰ κειμένου (σ. 8) τό ένδεχόμενο, νά πρόκειται
γιά ενα φιλολογικό κατασκεύασμα τελείως φανταστικό, έπηρεασμένο ϊσως
άπό τόν Α ριστοφάνη, πού γιά τό λόγο αύτό συνδέθηκε άπό τό συντάκτη του
μέ τόν όρο «κωμωδία». Οί ίδιοι όμως άποκρούουν αύτή τήν εκδοχή, έπειδή
αυτός, έναντίον τοΰ όποιου στρέφεται ό λίβελλος, ήταν πρόσωπο υπαρκτό.
"Αλλωστε καί ό εξαιρετικά έπιθετικός τόνος τοΰ συντάκτη σέ μερικά σημεία
δέν άφήνει περιθώρια γιά τήν υποστήριξη μιας τέτοιας άποψης (βλ. π.χ.
στίχ. 92 έπ.).
Τό κείμενο έχει τήν τυπική μορφή επιστολής, άπό τήν όποία προκύπτει
τό άκόλουθο πραγματικό ύλικό. Συντάκτης της είναι κάποιος Ιω άννης, πού
οί έκδοτες, μέ πολύ σοβαρά έπιχειρήματα, ταυτίζουν μέ τό γνωστό λόγιο τοΰ
15ου αίώνα Ιω άννη Άργυρόπουλο. Α ποδέκτης τής έπιστολής είναι ό
Δημήτριος Καταβλαττάς, πού άργότερα άλλαξε τό όνομά του σέ Δημήτριος
Καταδοκεινός. Λόγιοι καί οί δύο, κάποτε πιθανόν συνδέονταν μέ δεσμούς
φιλίας, γιατί σέ ένα σημείο τής έπιστολής λέγεται μέ άρκετή σαφήνεια, πώς
ό Ιω ά ννη ς βοήθησε τόν Καταβλαττά νά ξεμπλέξει άπό μία δικαστική
υπόθεση, στήν όποία βρισκόταν κατηγορούμενος γιά πλαστογραφία (στίχ.
27-31). "Αγνωστο γιά ποιούς λόγους ή φιλία αύτή, ή έστω καί ή άπλή φιλική
διάθεση, κάποια στιγμή μετατράπηκε σέ έχθρότητα. Μία άπό τίς έκδηλώσεις
αύτής τής άλλαγής είναι καί τό ότι ό Καταβλαττάς κατηγόρησε τόν ’Ιωάννη
γιά άσέβεια καί άθεΐα, διατυπώνοντας συγχρόνως μομφές καί γιά τήν
οίκογένειά του (ειδικότερα γιά τήν ήθική τής μητέρας του- βλ. στίχ. 51-52,
91-92).
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Δέν προκύπτει μέ βεβαιότητα άπό τά συμφραζόμενα, τό αν ή κατηγορία
αύτή διατυπώθηκε σέ δικαστήριο, όπότε ή ένέργεια αύτή θά είχε οδηγήσει
σέ κίνηση ποινικής διαδικασίας κατά τοϋ Ιω άννη, έφόσον είναι γνωστό ότι
οι πράξεις τής άπόκλισης άπό τήν ορθόδοξη δογματική διδασκαλία καί τής
άθεΐας συνιστοΰσαν στό Βυζάντιο καί παραβάσεις τοΰ κοινοΰ, δηλαδή τοΰ
πολιτειακού, ποινικού δικαίου3. ”Αν όμως είχε γίνει αυτό, έπειδή ό
συγγραφέας τής επιστολής —όπως ό ίδιος μάς πληροφορεί— ήταν μέλος τοΰ
κλήρου τής Μ. Ε κκλησ ία ς, θά είχε έπιληφθεΐ τής ύποθέσεως γιά νά δικάσει
τίς κατηγορίες τοΰ Καταβλαττά κάποιο έκκλησιαστικό δικαστήριο καί
ειδικά ή Ένδημοΰσα Σύνοδος, ένόψει τής σοβαρότητας τής κατηγορίας. Σ ’
αυτήν όμως τήν περίπτωση, έπειδή σύμφωνα μέ τίς καθιερωμένες στούς
κανόνες αρχές τής έκκλησιαστικής δικονομίας όρισμένα πρόσωπα άποκλείονται ώς κατήγοροι —μεταξύ αύτών καί όσοι δέν έχουν άμεμπτη ήθική
προσωπικότητα4—, πρέπει νά θεωρηθεί βέβαιο ότι ό κατηγορούμενος θά
είχε παρουσιάσει τό περιεχόμενο τής έπιστολής στό δικαστήριο γιά νά
πετύχει τήν άποβολή τοΰ κατηγόρου του, όπότε βεβαίως θά είχε τό έγγραφο
τελείως διαφορετική μορφή. Γ ι’ αύτό, θεωρώ πιθανότερο, ότι οί κατηγορίες
τοΰ Καταβλαττά, πού έδωσαν τήν αφορμή γιά τό γράψιμο τής έπιστολής, θά
είχαν διατυπωθεί πρός κάποια διοικητική άρχή, ίσως καί στόν ίδιο τόν
αύτοκράτορα, είτε άπλώς γιά νά μειώσουν τόν Ιω άννη, είτε καί γιά νά
παρεμποδίσουν τό διορισμό του σέ κάποια δημόσια θέση ή τήν άπονομή
ένός άξιώματος —πράγματα πού δέν άποκλείονταν άπό τήν κληρική του
ιδιότητα.
Στήν έπιστολή άναφέρεται ρητά (στίχ. 54-55), ότι ώς πρός τίς
κατηγορίες γιά τήν άσέβεια κατά τήν άθεΐα ό συντάκτης τής έπιστολής είχε
ήδη προσφύγει στά πολιτειακά δικαστήρια. ”Αν όμως ή κατηγορία τοΰ
Καταβλαττά είχε άπευθυνθεΐ στά δικαστήρια, τότε δέν είχε κανένα λόγο ό
συντάκτης τής έπιστολής νά προσφύγει στή δικαιοσύνη γιά νά προστατεύ
σει τήν προσωπικότητά του ώς ορθοδόξου χριστιανού, γιατί ή γνωστή
διάταξη περί ταυτοπαθείας5 θά όδηγοΰσε αύτόματα στήν τιμωρία τοΰ
κατηγόρου πού δέν μπόρεσε νά άποδείξει τό περιεχόμενο τής κατηγορίας.
"Ολα αύτά παραμένουν ώστόσο υποθέσεις, γιατί στήν άρχή τής έπιστολής
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σημ. 2) σ. 104 έπ.
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γράφει ό Ιω άννης: « ’Ήκουσά σου τών έφ ’ ήμάς ληρημάτων, ώ κακή κεφαλή,
καί όσα επί δικαστηρίου συμφορήσας ώσπερ τινά Ιόν καθ ’ ήμών έξέχεας». Δέν
αποκλείεται δμως νά πρόκειται γιά τό δικαστήριο, στό όποιο προσέφυγε ό
Ιω άννης έναντίον τοΰ κατηγόρου του.
Μέ πολύ πιθανό λοιπόν —πάντως όχι βέβαιο— τόν «έξωδικαστηριακό»
χαρακτήρα των κατηγοριών τοΰ Καταβλαττά γεννιέται τό έρώτημα, σέ τί
άποσκοποΰσε ή έπιστολή-λίβελλος. Κατά πάσα πιθανότητα άπέβλεπε σέ δύο
στόχους. Α φ ενός μέν στό νά μειώσει τό βάρος των κατηγοριών τοΰ
Καταβλαττά άπέναντι στούς τρίτους, άποκαλύπτοντάς τους, ποιός ήταν ό
κατήγορος, άφετέρου δέ στό νά κόψει τή διάθεση τοΰ τελευταίου γιά
συνέχιση τής πολεμικής κάτω άπό τήν ψυχολογική πίεση τής άπειλής, ότι
θά προχωρήσει καί σέ άλλες άποκαλύψεις σέ βάρος του —μέ πολύ
διεξοδικότερο τρόπο αύτή τή φορά (βλ. στίχ. 50-51, 717-719). Ά π ό αύτό
μπορεΐ νά συναχθεΐ, ότι τό κείμενό μας είχε στήν πραγματικότητα έναν εύρύ
κύκλο άποδεκτών, όπως π.χ. οί έπιστολές πού σήμερα δημοσιεύονται στόν
τύπο.
Θά καταβληθεί έδώ προσπάθεια νά άξιολογηθεΐ κοινωνιολογικά τό
περιεχόμενο τοΰ λιβέλλου. Ή άλήθεια τών ισχυρισμών τοΰ Ιω άννη δέν μάς
ένδιαφέρει, γιατί σκοπός τής παρούσας μελέτης δέν είναι ή προσωπογραφι
κή έρευνα. 'Ό σο γιά τή νομική άξιολόγηση, αύτή σέ πολύ περιορισμένη
κλίμακα είναι δυνατή, γιατί δέν πρόκειται γιά κείμενο νομικό. Τά λίγα
στοιχεία πού ένδιαφέρουν τό δίκαιο θά έπισημανθοΰν χωριστά.
Ό συντάκτης τοΰ λιβέλλου άρχίζει τήν έξιστόρηση τών περισσότερο ή
λιγότερο άληθινών κατορθωμάτων τοΰ άντιπάλου του τηρώντας χρονολογι
κή σειρά. Καί πρώτο παραλαμβάνει τόν πατέρα τοΰ Καταβλαττά —φυσικό
άλλωστε, άφοΰ κι έκεΐνος είχε καίρια θίξει τήν ήθική τής μητέρας τοΰ
Ιω άννη—, προσάπτοντάς του τήν άσκηση ένός ταπεινοΰ, γιά τά μέτρα τών
Βυζαντινών, έπαγγέλματος, «βαναύσου» καί χειρωνακτικού, δηλαδή τοΰ
υφαντή. Α κόμα πληροφορεί, ότι ό πατέρας Καταβλαττάς είχε καταδικαστεί
ώς κλέφτης «δημοσίων». Στό σημείο αύτό διαφωνώ λίγο μέ τούς έκδοτες τοΰ
κειμένου. Νομίζω ότι ό όρος «δημόσια» καλύπτει έδώ όποιοδήποτε
άντικείμενο άνήκει στόν ίϊχοιίδ, κι όχι μόνο χρήματα. ’Αλλά κι άν άκόμα
δεχτοΰμε, ότι ό «κλέπτων τά δημόσια» είναι ό κλέφτης δημοσίου χρήματος,
καί πάλι αύτό δέ σημαίνει, ότι ό δράστης πρέπει νά βρισκόταν στήν
υπηρεσία τοΰ δημοσίου, νά ήταν δηλαδή διαχειριστής δημοσίου χρήματος
(όπως π.χ. στή Ν. 105 τοΰ Λέοντος), γιατί μπορεΐ νά νοείται ό άπλός
φοροφυγάς. Ενδιαφέρουσα είναι πάντως ή πληροφορία γιά τίς ποινές πού
επιβάλλονταν στούς ύπαίτιους αύτοΰ τοΰ έγκλήματος. ’Ίσω ς νά άποτελεΐ
αύτό καί μιά ένδειξη γιά τήν κοινωνική θέση τοΰ πατέρα Καταβλαττά, γιατί
διαπόμπευση καί δημόσια μαστίγωση γιά τά μέλη τών οικονομικά ισχυρών
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τάξεων, χωρίς νά αποκλείεται θεωρητικά, είναι δύσκολα νοητή, ιδίως γιά
έγκλημα περιουσιακής φύσης, δπως ή κλοπή, όπου κατά κανόνα οί ποινές
είναι περιουσιακές6. Γιά τή μητέρα τοΰ Καταβλαττά περιορίζεται ό
Ιω ά ννη ς νά γράψει ότι ήταν πιό ακόλαστη κι άπό τήν Ό μφάλη,
έπιφυλασσόμενος όμως νά τά πει άλλη φορά διεξοδικότερα.
'Ο έπόμενος στόχος τοΰ Ιω άννη ήταν ή παιδεία τοΰ Καταβλαττά. Τόν
κατηγορεί ότι άρχισε τή φοίτησή του σέ μεγάλη ήλικία (κοντά στόν
Α λ έξιο Φορβηνό) καί ότι, είτε γιατί σ ’ αυτή τήν ήλικία ήταν μειωμένη ή
αφομοιωτική του ικανότητα, εϊτε γιατί δέν τόν βοηθοΰσε τό μυαλό του, ε’ίτε,
τέλος, γιατί είχε στρέψει όλη του τήν προσοχή σέ άλλου είδους
ένδοσχολικές δραστηριότητες (γιά τίς όποιες θά γίνει λόγος πιό κάτω),
παρέμεινε απαίδευτος. Σχολιάζοντας τό γεγονός, ότι χάρη στήν εύνοια τής
τύχης εφθασε ό Καταβλαττάς νά γίνει δάσκαλος, δέν διστάζει νά τόν
άποκαλέσει «άναλφάβητον», «παντάπασιν άμαθή καί των γε γραμματικής καί
ρητορικής πρώτων στοιχείων καί τής άλλης των λόγων παιδείας άδαή».
Γιά νά δείξει τήν άγραμματοσύνη τοΰ πρώην φίλου του περιγράφει ό
Ιω ά ννης ένα χαριτωμένο στιγμιότυπο άπό τή δραστηριότητα τοΰ Κατα
βλαττά ώς δικαστικού γραμματέα. "Ενα άπό τά μέλη τοΰ δικαστηρίου ήταν
κληρικός καί μάλιστα ιερομόναχος. Ετοιμάζοντας λοιπόν τά δικαστικά
έγγραφα γιά υπογραφή έπρεπε νά γράψει ό Καταβλαττάς έκεΐ πού θά
υπέγραφε ό κληρικός-δικαστής τήν τυπική φράση «ό έλάχιστος έν
ίερομονάχοις». Ά π ό λάθος του όμως, άντί γιά «έλάχιστος» έγραψε
«όλόχεστος», πράγμα πού προκάλεσε τήν ειρωνική άντίδραση τοΰ άλλου
δικαστή. Σηκώθηκε καί άπομάκρυνε τό κάθισμά του γιά νά μήν τόν πάρουν
οί σχετικές μυρωδιές!
Α κολουθεί τό βαρύ πυροβολικό, δηλαδή οί (άληθινές ή υποθετικές)
έρωτικές περιπέτειες τοΰ ήρωά μας, πού ό συγγραφέας περιγράφει μέ
συναρπαστικό τρόπο, ιδίως όσα συνέβησαν τήν έποχή πού φοιτοΰσαν καί οί
δύο στό ίδιο σχολείο, άφοΰ, όπως καί μόνος του ό Ιω άννης ομολογεί,
παρακολουθοΰσε μέ πολύ ένδιαφέρον άπό τήν κλειδαρότρυπα τά καμώματα
τοΰ πολύ μεγαλύτερου σέ ήλικία συμμαθητή του. Αυτός λοιπόν ό μεγάλος
μαθητής είχε άποκτήσει μερικές πολύ κακές συνήθειες στόν τουρκικό
στρατό, όπου, όπως φαίνεται, υπηρέτησε γιά λίγο ώς έφηβος καί μετά τό
έσκασε (στίχ. 115-119), καί τίς συνήθειες αυτές δέ δίστασε νά τίς
μεταφυτέψει καί στό χώρο τοΰ σχολείου, τοΰ όποιου τό περιβάλλον ήταν
ιδιαίτερα πρόσφορο.
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Βλ. Τρωϊάνου, 'Ο «Π οινάλιος» κλπ. σ. 111 έπ. Π ρβλ. καί Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος
καί πολιτισ μ ός, τ. 3, Ά θ ή ν α ι 1949, σ. 188 έπ., 219 έπ.
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Νά πώς περιγράφει σέ ένα σημείο ό Ιω άννης όσα συνέβαιναν στό
«φροντιστήριο» τοϋ Φορβηνοΰ: «Νΰν δέ σου τά τής άσελγείας καί προσωτέρω
προβήναι έτόλμησεν, ήδη τούς τών νέων πρωκτούς άρξάμενος άναψαν κάντεΰθεν
σύνδυο καί σύντρεις όσημέραι τούτους φευ διαπυγιζόμενος. Ταΰτά σοι καί ταχέως
τούς πλείστους αύτών άντί ήιθέων εύρυπρώκτους άπέφηνας, θαττον ήπερ
Ηρακλής τάς θεστίου θυγατέρας, σφας αύτάς διακορισάμενος». Ά π ό τίς
παραπάνω συνήθειες δέν άποξενώθηκε ό Καταβλαττάς ουτε κι άργότερα,
όταν ώς δάσκαλος είχε δικό του σχολείο, διδάσκοντας τούς μαθητές του τίς
παλιές του στρατιωτικές έμπειρίες. Ά λλω σ τε, όπως τοϋ γράφει καί ό
συντάκτης τής έπιστολής, τί νά τούς διδάξει, άφοΰ δέν ήξερε τίποτε άλλο:
«... καί νΰν μέν άσελγείας καίάκολασίας, νΰν δέ τής έναγοΰς άρρενοφθορίας, αυτός
αύτοΐς ήγεμών τούτων γινόμενος καί άντί λόγων ταυτί τά μυσαρά τών μαθημάτων
τοϊς φοιτηταϊς ύποδεικνύς; Καί ίσως γε ούκ άπεικότως- ά γάρ ήσθα διδαχθείς,
ταΰτα δήπου καί διδάσκων έτέλεις. Λόγων γοΰν παιδείας άμοιρών, πώς άν καί
διδάσκειν είχες αυτούς;» (στίχ. 210-215). Γιά νά δείξει τό μέγεθος τής γενικής
άγανακτήσεως εναντίον τοϋ Καταβλαττά σημειώνει ό Ιω ά ννη ς στό λίβελλό
του, ότι ό κόσμος τόν άποκαλοΰσε «ό κολάσεσι καί δίκαις μυρίαις ύπόχρεως, ό
παιδογόνων μορίων άφαίρεσιν δίκαιος ών ύποστήναι, ό ζεούση τέφρα τάς
ύπογαστρίους άξιος τετίλθαι τρίχας, καί τοιαϋθ' ετερα πολλά» (στίχ. 182-184).
Καί όσο μέν γιά τό μάδημα των τριχών καί γιά τήν εφαρμοστέα μέθοδο, αύτό
είναι θέμα φαντασίας καί έπινοητικότητας. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει
ό ακρωτηριασμός τών γεννητικών οργάνων, γιατί ή ποινή τής «καυλοτομής»
προβλέπεται κατά κανόνα μόνο γιά τήν κτηνοβασία7. Π αρ’ όλα αύτά
φαίνεται πώς ή ποινή αύτή έφαρμοζόταν ήδη άπό τήν ιουστινιάνεια έποχή
όχι σπάνια στήν πράξη καί σέ κρούσματα παιδεραστίας8. Στή συγκεκριμένη
πάντως περίπτωση πρέπει ή πληροφορία νά γίνει δεκτή μέ κάποια
έπιφύλαξη, γιατί ίσως νά μήν άνταποκρίνεται στή νομική πραγματικότητα
τής έποχής, άλλά νά έκφράζει άπλώς τό κοινό αίσθημα μέ βάση τήν άρχή
τής ειδικής προλήψεως, ώστε ό δράστης νά στερηθεί άπό τή φυσική
δυνατότητα νά έπαναλάβει τήν πράξη του.
Οί έξιδιασμένες όμως αύτές προτιμήσεις τοϋ Καταβλαττά δέ συνεχί
στηκαν, όπως μάς πληροφορεί τό κείμενο, σέ όλο τόν υπόλοιπο βίο του.
Άργότερα στήν Κωνσταντινούπολη περιορίστηκαν σέ πιό «όμαλά»
πλαίσια. ’Έ τσι ή γυναίκα του έσπευδε νά τοΰ κρύβει τήν ύπηρέτρια, επειδή
μόλις τήν έβλεπε «οίά τις Ίππος θηλυμανής, άναίδην έπιβαίνειν τής άνθρώπου»
όρμά (στίχ. 611-612). Αύτά καί άλλα πολλά είναι όσα καταμαρτυρεί στόν
7. Τρωϊάνου, Ό
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Καταβλαττά ό συντάκτης τής έπιστολής.
Τό έπόμενο σημείο, στό όποιο συγκεντρώνονται οί βολές κατά τοΰ
ήρωά μας, είναι ή συμπεριφορά του ώς δικαστή. Έ δώ πρέπει νά γίνει μία
διευκρίνηση. Γιά τό ότι ό Καταβλαττάς ήταν δικαστής στήν Κωνσταντινού
πολη δέν υπάρχει άμφιβολία. Δέν είναι όμως καθόλου βέβαιο τό άν διετέλεσε
καί στή Θεσσαλονίκη. Σώζονται δύο έγγραφα, τοΰ 1405 καί τοΰ 1421, πού
μαρτυρούν ότι ύπηρέτησε έκεΐ ώς «βασιλικός ταβουλλάριος»9. 'Ο Ιω άννης
μάς λέει μόνο, ότι έχρημάτισε δικαστικός γραμματέας στή Θεσσαλονίκη.
Άναφερόμενος όμως στήν έγκατάσταση τοΰ άποδέκτη τής έπιστολής του
στή Βασιλεύουσα τοΰ γράφει: «... καί τύχης άλογία, κάνταΰθα τοΰ όικάζειν
ελαχες,...» (στίχ. 326). Είναι άσφαλώς πολύ τολμηρό νά στηριχθεΐ έπάνω στό
«κάνταΰθα» ή ύπόθεση, ότι συνέχισε στήν Κωνσταντινούπολη μιά δραστη
ριότητα, πού τήν είχε ήδη άρχίσει στή Θεσσαλονίκη. Ά λλω στε, έτσι ή
άλλιώς, ό Ιω ά ννη ς είχε φύγει άπό τή Θεσσαλονίκη πρίν άπό τόν
Καταβλαττά, ώστε δέν είχε προσωπική άντίληψη, άλλά άπό διηγήσεις
τρίτων γνώριζε τή συνέχεια τής «καριέρας» έκείνου.
Γιά τή συγκεκριμένη δικαστική ιδιότητα τοΰ Καταβλαττά, κάπου τόν
άναφέρει ώς «κριτή τοΰ βήλου» (στίχ. 502). 'Ο τίτλος αύτός χρησιμοποιήθηκε γιά τά μέλη τοΰ δικαστηρίου τοΰ Ιπποδρόμου, πού ήταν τό άνώτατο
δικαστήριο μέ περίοδο άκμής τό ΙΟο-ΙΙο αιώνα10. Έ χα σ ε άργότερα τή
σημασία του, όταν ή άνώτατη δικαστική έξουσία περιήλθε στά χέρια των
καθολικών κριτών των Ρωμαίων (ιδιότητα πού δέν άπέκτησε ό Καταβλαττάς
καί τό έφερε βαρέως [βλ. στίχ. 447-451]), χωρίς όμως καί νά έξαφανιστεΐ άπό
τούς πίνακες τών άξιωμάτων11. 'Η μνεία του πάντως σέ αύτό τό κείμενο τοΰ
15ου αιώνα είναι πραγματικά ένδιαφέρον στοιχείο.
Στήν περιγραφή όμως τών δικαστικών «ολισθημάτων» τοΰ άντιπάλου
του είναι ό Ιω ά ννης πολύ λακωνικός σέ σύγκριση μέ τό χώρο πού
άφιερώνει στίς σεξουαλικές του δραστηριότητες. Τά σκιαγραφεί μόνο μέ τίς
φράσεις: «Ούκ αποφάσεις παράνομοι καί τή άληθεία πολέμιαι; Ού γραμμάτων
συγγραφαί παράνομοι καί ψευδείς; Ού πλαστογραφίαν,: Ού δωροδοκίαν, Ού
δωροφαγίαι, δίκαις σκωλιαΐς τάς θέμιστας κρίνουσαι...;» (στίχ. 329-331). Στή
συνέχεια έξειδικεύει τίς κατηγορίες του, προσάπτοντας τή μορφή, ότι
χρηματιζόμενος έκανε ό Καταβλαττάς τεράστια περιουσία πού δέν τήν είχε

9. €αηίνει-ΟΟίοηοιηίά'ΐ$, δ.π. (σημ. 1) σ. 12 έπ.
10. Βλ. περισσότερες πληροφ ορίες γιά τή δικασ τηριακή όργάνωση τοΰ 11ου αίώνα Ν.
ΟΐΙίοηυπιιάεα, ί ένοΐιιΐίοη ίΐε Γοι·§3ηί53ΐΐοη 3<3ιηίηί5ΐΓ3ηνε άε 1’επιρίΓε 6γζ3ηΐίη 3υ Χ Ι' χιέείε
(1025-1118), ΤΓ3ν3ΐιχ εΐ Μ έπιοπε$ 6 (1976) 125-152 (έδώ 133 έπ.).
11. Τ ίς σ χετικ ές παραπομπές βλ. στους Οαηίνβΐ-ΟίΙίοηοηιίάεί, δ.π. σ. 62 σημ. 197.
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προηγουμένως καί πού δέν μπορεΐ νά δικαιολογήσει άλλιώς τήν προέλευσή
της (βλ. στίχ. 340-342 καί τούς έπομένους στίχους). Στό σημείο αύτό
προκαλεΐ άπορία τό γεγονός, ότι ό Ιω ά ννης άποσιωπά τελείως τίς
λεπτομέρειες τής ιστορίας μέ τήν πλαστογραφία, στήν όποία συμπαραστά
θηκε τοΰ Καταβλαττά (βλ. πιό πάνω καί στίχ. 27-31). "Ισως γιατί καί οί δικές
του ένέργειες τήν εποχή έκείνη, στήν προσπάθεια νά ξεμπλέξει τόν τότε
φίλο του, νά μήν ήταν άπόλυτα σύννομες.
Πάντως, σχετικά μέ τήν υπόθεση έκείνη, θέλω νά έπισημάνω μερικές
ένδιαφέρουσες πληροφορίες. Γράφει ό Ιω ά ννης τοΰ Καταβλαττά: «δτε τόν
περί ψυχής ετρεχες, κινδυνεύων άμα τήν τε δεξιάν άποτμηθήναι καί τοΰ παρ ’
άξίαν σοι δοθέντος δικαστικού θάκου άτίμως άπελαθήναι, ε φ ' οις άρα καί τότε
πλαστογραφήσας έάλως» (στίχ. 28-31). Φαίνεται έκ πρώτης όψεως οξύμωρη ή
αντιπαράθεση τοΰ κινδύνου νά καταδικαστεί σέ θάνατο καί τοΰ κινδύνου νά
τοΰ κόψουν τό δεξί χέρι. Ά ν άφαιρέσουμε τίς έπιβαλλόμενες άπό τή φύση
τοΰ κειμένου ύπερβολές, βλέπουμε ότι σέ μιά προσπάθειά έπιεικέστερης
έρμηνείας καί εφαρμογής τών παλαιών ρωμαϊκών διατάξεων ύποστηρίχθηκε
ότι κεφαλική ποινή δέν είναι ή θανατική, άλλά ή τύφλωση, ό άκρωτηριασμός «καί τά λοιπά δσα επιστροφής καιρόν διδόασι τω τιμωρουμένφ, καί τοΰ
έπταισμένου άπόστασιν, διά τό επί πολύ τιμωρεϊσθαι...»12. Επομένω ς καί ό
συγγραφέας τής έπιστολής, ξεκινώντας ’ίσως άπό τό γεγονός, ότι ή πράξη
τοΰ Καταβλαττά έπέσυρε κατά τίς πηγές κεφαλική ποινή (σημειωτέον ότι μέ
τόν όρο «πλαστογραφία» καλύπτεται στό βυζαντινό δίκαιο ένα ευρύτατο
φάσμα πράξεων13), έγραψε ότι ό κατηγορούμενος «τόν περί ψυχής έτρεχε»,
ένώ κατά τήν άκολουθούμενη δικαστηριακή πρακτική, όπως φαίνεται,
επιβαλλόταν γιά τά συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά άκρωτηριασμός
τοΰ χεριοΰ. Πάντως καί στό σημείο αύτό είναι ή πληροφορία σημαντική,
γιατί μέ μόνη έξαίρεση τή διάταξη τής Αύξημένης ιδιωτικής έκλογής 17.45,
πού δημιουργεί πάμπολλα προβλήματα γιά τήν προέλευσή της14, σέ κανένα
άλλο νομικό κείμενο δέν προβλέπεται ποινή άκρωτηριασμοΰ γιά τήν
πλαστογραφία. Πρίν κλείσουμε τό θέμα τής πλαστογραφίας πρέπει νά
προσθέσουμε ότι ό Καταβλαττάς, κατά τά γραφόμενα τοΰ Ιω άννη (στίχ.
675-713), έπιδείκνυε διάφορες συστατικές επιστολές τοΰ αύτοκράτορα (’ίσως

12. Βλ. σ χόλ ιο τοΰ Βαλσαμώνος στό Νομοκ. Ι Δ ' Τ ίτλω ν 9.25, Γ. Ράλλη - Μ. Ποτλή,
Σύνταγμα τών θείων καί Ιερών κανόνων, τ. 1, Ά θ ή ν α ι 1852 (άνατύπ. 1966), σ. 190 = Αυξημένο
Π ρόχειρο 39.118.
13. Σπ. Τρωϊάνον, Π ερί τοΰ έγκλήματος τή ς πλαστογραφίας έν τφ βυζαντινό) δικαίω, Έ π .
Έ τ. Βυζ. Σπ. 39-40 (1972-1973) ( - Λειμών. Τ ιμητική προσφορά ν. Τωμαδάκη) 181-200.
14. Βλ. Τρωϊάνου, Ό
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τοΰ Ιω άννη Ζ ' ή τοΰ Μανουήλ Β ' Παλαιολόγων) καί ένός Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης μέ πολλούς επαίνους γιά τό άτομό του —έπιστολές πού ό
Ιω ά ννη ς χαρακτηρίζει ώς πλαστές15.
Στό πλαίσιο τών κατηγοριών έναντίον τοΰ δικαστή Καταβλαττά
άναφέρει ό Ιω ά ννης μέ πολύ γραφικό τρόπο τά τεχνάσματα τοΰ ήρωά μας νά
αποκομίζει ύλικά οφέλη άπό τή δικαστική του ιδιότητα, π.χ. μέ τήν
προμήθεια διαφόρων, άναλωτών κυρίως, ειδών χωρίς πληρωμή (στίχ. 366446), πράξεις πού δέν συνιστοΰν μέν κατά κυριολεξία τό έγκλημα τής
δωροδοκίας, άφοΰ οί παραπάνω παροχές δέν άποτελοΰσαν άντάλλαγμα γιά
τήν έκδοση μιας δικαστικής άποφάσεως σέ κάποια συγκεκριμένη υπόθεση,
άλλά πού περιέχουν ώστόσο μία γενναία δόση ήθικής άπαξίας.
Τέλος, σημαντικό μέρος τής έπιστολής καλύπτεται άπό διηγήσεις μέ
άρκετά περίεργο περιεχόμενο γιά κείμενο αυτής τής μορφής. Πρόκειται γιά
τήν άφήγηση συμβάντων πού δέν μπορεΐ νά έχει άλλο σκοπό —άλλά οϋτε
καί νά πετύχει τίποτε περισσότερο— άπό τό νά γελοιοποιήσει τό κεντρικό
τους πρόσωπο. Οί πιό πολλές άπό αυτές άνάγονται στήν έποχή τής
Θεσσαλονίκης, πού ϊσως ό συγγραφέας τίς έζησε άπό κοντά, καί δείχνουν
είτε τήν άνικανότητα τοΰ Καταβλαττά σέ διάφορους τομείς (π.χ. στήν
ψαλτική τέχνη), είτε έλαττώματα τοΰ χαρακτήρα του (π.χ. φιλαργυρία), είτε
τήν έλλειψη σεβασμοΰ όλων τών κοινωνικών στρωμάτων πρός τό πρόσωπό
του κλπ.
Αύτό τό πράγμα είναι μέχρις ένα ορισμένο σημείο κατανοητό, γιατί
στήν έπιστολή γίνεται παραλληλισμός τοΰ προσώπου καί τής πολιτείας τοΰ
συγγραφέα μέ τόν Καταβλαττά. "Αλλοτε γίνεται αύτό εχρίΐδδίδ νεΓ&ίδ κι
άλλοτε μέ έμμεσο τρόπο. Έ δώ έχουμε τή δεύτερη αύτή περίπτωση, έπειδή
πρόκειται άκριβώς γιά τούς χώρους, μέσα στούς οποίους άναπτύχθηκε ή
άνταγωνιστικότητα τών δύο αυτών προσώπων, πράγμα πού σίγουρα θά
συνετέλεσε καί στή σύγκρουσή τους. Τονίζοντας τίς άδυναμίες καί τήν
άνικανότητα τοΰ Καταβλαττά, πρόβαλλε έντεχνα ό Ιω ά ννης τή δική του
υπεροχή.
’Ανακεφαλαιώνοντας τά σημεία πού περιλαμβάνει τό «κατηγορητήριο»
τοΰ Ιω ά ννη, παρατηρούμε ότι τό μεγαλύτερο σέ άναλογία μέρος άφιερώνεται στίς έρωτικές δραστηριότητες τοΰ Καταβλαττά. Ή σπουδαιότητα πού
άποδίδεται άπό τό συντάκτη τής έπιστολής στό θέμα αύτό φαίνεται καί άπό
τόν τρόπο άναφοράς τοΰ άποδέκτη τής έπιστολής: « Ίοχίννης τω άκολάστψ
Πριάπω τω Σκαταβλαττά. Χαίρειν». Δέν γράφει ουτε «τω άναλφαβήτφ», ουτε

15. ϋαπινει— Οϋίοηοηύά'εχ, δ.π. σ. 13.
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«τώ πλαστογράφφ». Τό γιατί είναι αυτονόητο. ’Έ τσι εξασφαλίζει πολύ πιό
εύκολα άναγνωστικό κοινό. Στήν ίδια φράση ύπάρχει καί ένα στοιχείο άπό
τήν προσπάθεια διακωμωδήσεως τοΰ άντιπάλου. ' Η άλλοίωση τοΰ ονόματος
του άπό «Καταβλαττάς» σέ «Σκαταβλαττάς». 'Η παραμόρφωση αύτή
προκαλεΐ εύκολα τό γέλιο, κι αύτό βέβαια προδιαθέτει ευνοϊκά τόν
αναγνώστη. Δέν άποκλείεται, άλλωστε, ή παραμόρφωση αύτή νά μήν ήταν
έπινόηση τοΰ ’Ιωάννη καί ή έντονη ήχητική προσέγγιση τών δύο λέξεων νά
ήταν αύτό πού άνάγκασε τό δυστυχή Καταβλαττά νά άναζητήσει κάποιο
άλλο οικογενειακό όνομα, λιγότερο πρόσφορο σέ (ήθελημένες ή άθέλητες)
παραφθορές. Πολύ συνοπτική είναι ή μνεία όλων τών εγκλημάτων πού
συνδέονται μέ τή δικαστική ιδιότητα τοΰ Καταβλαττά-Καταδοκεινοΰ:
Δωροληψίες, πλαστογραφίες, παραβάσεις καθήκοντος κλπ. Παρά τή
βαρύτητα τών πράξεων αύτών, είναι κι έδώ σχετικά άπλή ή έξήγηση. Στά
τελευταία εκείνα χρόνια τής παρακμής τά κρούσματα έγκλημάτων αυτής τής
κατηγορίας ήταν τόσο διαδεδομένα, ώστε δέν εντυπώσιαζαν κανένα. Ά ρ κ εΐ
νά θυμηθοΰμε, ότι περίπου έκατό χρόνια πιό πρίν, λίγο άφοΰ είχε είσαχθεΐ ό
θεσμός τών καθολικών κριτών τών Ρωμαίων, άποδείχθηκε ότι είχαν
δωροδοκηθεί οί τρεις άπό τούς τέσσερις πρώτους δικαστές αύτής τής
βαθμίδας16. Στό κάτω-κάτω τής γραφής ή έπιστολή αύτή άπευθυνόταν πρός
τό κοινό καί όχι πρός τίς άρχές, γιά νά προκαλέσει τήν ποινική δίωξη τοΰ
υπαιτίου.
Ε κ είνο όμως πού δημιουργεί άρκετά έρωτήματα είναι ή ιδιαιτερότητα
τοΰ ϋφους τής έπιστολής. "Οπως προαναφέρθηκε, ένα μεγάλο μέρος της
καλύπτεται άπό άφηγήσεις γύρω άπό εύτράπελα παθήματα τοΰ ΚαταβλαττάΚαταδοκεινοΰ, μέ άντικειμενικό σκοπό τή γελοιοποίησή του. Τό ίδιο όμως
«χαρίεν» υφος χρησιμοποιείται καί γιά τήν έκθεση περιστατικών, πού κάθε
άλλο παρά γιά ψυχαγωγία προσφέρονται. 'Ο διασκεδαστικός ώστόσο
τρόπος, μέ τόν όποιο τό παρουσιάζει ό συγγραφέας συντελεί, ώστε ό
αναγνώστης νά γελάει μάλλον μέ τά καμώματα τοΰ δράστη —’ίσως νά νιώθει
καί λύπηση γΓ αύτόν— παρά νά άγανακτεΐ. “Ετσι, περιγράφοντας μιά
σκηνή άποπλανήσεως ενός άνήλικου μαθητή, πού τόν είχε κατεβάσει ό
Καταβλαττάς στά υπόγεια τοΰ σχολείου, σημειώνει: «Πλήν έκ τής άτοπου σου
ταύτης οχείας τό μεφάκιον δεινοπαθήσαν, δεινά κέκραγε και μεταστραφέν ευθύς
σου τών γενείων δραξάμενον πολλοις σε τοϊς σκώμμασι έπλυνε, μιαρόν καί
παμμίαρον καί τά τοιαΰτα σε άποκαλών εί καί σύ τούτοις ώσπερ ρόδοις
βαλλόμενος έχαιρες καί ταϊς ΰβρεσιν ούχ ήττον ήγάλλου, ή οί στεφάνοις τισίν
έπινικίοις άναδούμενον...» (στίχ. 166-171).

16. Βλ. τή διήγησ η τοΰ ιστορικού Γ ρήγορα, έκδ. I . 8οΗορ«η, Βόννη 1829, τ. 1, σ. 536-538.
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Κατά τή γνώμη μου, δέν όφείλεται αύτό σέ κάποια Ιδιορρυθμία τοΰ
ΰφους τοΰ συγγραφέα, άλλά είναι τό άποτέλεσμα τής προσφυγής σέ μία
διαφορετική διαδικασία. Στίς περιπτώσεις πού οί συντάκτες τέτοιων
κειμένων άποβλέπουν στό νά προκαλέσουν τήν κοινωνική άποδοκιμασία μέ
τή μορφή τής άγανακτήσεως σέ βάρος αύτοΰ, έναντίον τοΰ όποιου
στρέφονται —μέ ύστατη κύρωση τήν άποβολή άπό τό κοινωνικό σύνολο—
άνατρέχουν άμεσα ή έμμεσα σέ κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς (συνήθως
πολιτειακής προελεύσεως, δηλαδή νόμους), ώστε μέ τόν τρόπο αύτό νά
υπογραμμιστεί ό βαθμός τής άντικοινωνικότητας τοΰ προσώπου. Αύτό όμως
προϋποθέτει πρώτον, ομοιομορφία καί σταθερότητα τών κανόνων αύτών καί
δεύτερον, πλήρη έπικάλυψη τής συμπεριφοράς τοΰ προσώπου άπό τίς
έπιτακτικές ή άπαγορευτικές διατάξεις τών παραπάνω κανόνων. Μέ άλλα
λόγια πρέπει νά μή μένει καμιά άμφιβολία γιά τό παράνομο τής
συμπεριφοράς τοΰ κρινόμενου προσώπου. Οί προϋποθέσεις όμως αυτές στό
πεδίο τοΰ βυζαντινοΰ δικαίου δέν ήταν δεδομένες. Τό φαινόμενο τής
παράλληλης Ισχύος διατάξεων πού δέν συμπορεύονταν άπόλυτα είναι
γνωστό. Αυτός δέ ό πλουραλισμός παρατηρεΐται κατ’ έξοχήν στό χώρο τοΰ
ποινικοΰ δικαίου. "Ετσι λοιπόν τό έπιδιωκόμενο άποτέλεσμα τής κοινής
άγανακτήσεως δέν έπιτυγχάνεται τόσο εύκολα, όταν πρόκειται γιά πράξεις
πού ναί μέν άποδοκιμάζονται άπό τήν ήθική, άλλά ό παράνομος χαρακτήρας
τους είναι κάπως άμφίβολος. Οί δυσκολίες αυτές παρακάμπτονται μέ τή
διακωμώδηση τοΰ άντιπάλου, γιατί αύτή παρουσιάζει άμεσότητα σέ σχέση
μέ τούς μηχανισμούς τής κοινωνικής παραδοχής, έφόσον τότε κρίνεται
άπευθείας ή προσωπικότητα τοΰ άτόμου, χωρίς νά περνάει μέσα άπό τό
φίλτρο τών κανόνων τής κοινωνικής συμπεριφοράς.
Πανεπιστήμιο Α θηνώ ν
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