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ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Κ Ω Ν ΣΤΑΝ ΤΙΝΟ Υ Σ Τ ' Κ Α Ι ΕΙΡΗΝΗΣ
Κ Α Ι ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ Τ Ο Υ Σ
ΔΙΟ ΝΥ ΣΙΑ Μ Ι Σ Ι Ο Υ / Θ ΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ

"Οταν τό 780 πέθανε ό Λέων Δ ' , τόν διαδέχτηκε ό δεκαετής γιός του
Κωνσταντίνος καί ή χήρα του Ε ιρήνη. Ή νομική σ χέσ η άνάμεσα στή
μητέρα καί τόν γιό άποτελεΐ πρόβλημα, τό όπ οιο είναι τό άντικείμενο τής
άνακοίνωσής μ ου1.
'Υ ποστηρίχτηκε δτι ή Ε ιρήνη ήταν συμβασιλεύς τοΰ Κω νσταντίνου,
μάλιστα ή πρώτη γυναίκα πού κατάφερε νά καταλάβει θέση συμβασιλέω ς2.
Κατά τή δική μας άποψη ή θέση τής Ειρήνης είναι θέση αύγούστας πού ή
άνηλικότητα τοΰ γιοΰ της τής δίνει τό δικαίωμα νά άσκήσει τήν
άντιβασιλεία3. 'Η περίπτωση Κ ωνσταντίνου Σ τ'-Ε ιρήνη ς είναι άνάλογη μέ
τίς περιπτώσεις Βαλεντινιανοΰ Γ '-Π λακ ιδία ς, Θ εοδοσίου Β '-Π ουλχερ ία ς,
Λέοντος Β '-Β ερίνας (ή Α ρ ιά δ ν η ς )4 καί Ή ρακλω να-Μ αρτίνας5 καί δέν πα
ρουσιάζει καινοτομία6.

1. Ή μελέτη αύτή άνακοινώθηκε στά πλα ίσ ια τοϋ Β ' Συνεδρίου τή ς Ε λ λ η ν ικ ή ς
Ισ το ρ ικ ή ς Ε τ α ιρ ε ία ς (Θ εσσαλονίκη, 9-10 Μ αίου 1981).
2. W. Ohnsorge, Das Kaisertum der Eirene und die K aiserkrönung Karls des Grossen,
Saeculum 14 (1963) 223 κέ. = W. Ohnsorge, Konstantinopel und der Okzident. Gesam melte
Aufsätze zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen und des Kaisertum s,
Darmstadt 1966, σ. 52 κέ. = Das byzantinische H errscherbild (ϊκ δ. H. Hunger) [Wege der
Forschung, 341], D arm stadt 1975, σ. 285 κ.έ. — Al. Χριστοφιλοκοπούλου, Ή ά ντιβασιλεία είς
τό Βυζάντιον, Έ θ ν ικ ό ν Ί δ ρ υ μ α Ε ρ ευ ν ώ ν . Σύμμεικτα 2 (1970) 20-29. — AI. Χριστοφιλοπούλου,
Βυζαντινή 'Ισ το ρ ία Β, 610-867, Ά θ ή ν α ι 1981, σ. 134. —Π ρβλ. St. Maslev, Die staatsrechtliche
Stellung der byzantinischen Kaiserinnen, BS1 27 (1966) 339.
3. S. Runciman, The Empress Irene, Conspectus o f H istory 1 (1974) 5: «C onstantin, aged ten,
became sole Emperor. He needed a regent. Irene, as Empess-M other and the only living crowned
Augusta, at once assumed the Office». Τή μελέτη αύτή τοΰ Runciman μοϋ προμήθευσε ό
συνάδελφος θ . Κορρές, τόν όποιο εύχαριστώ καί άπό τή θέση αύτή θερμά. - S. Runciman. The
byzantine Theocracy, L ondon - New York - M elbourne 1977, σ. 77: «The Empress M other Irene
was, as a crowned Augusta, a recognized repository o f imperial power; and no one questioned her
right to be Regent for her young son. — Βλ. καί παρακάτω σ. 155 Ή Ε ιρήνη ά σκεϊ τήν
άντιβασιλεία de iure· τή ν αύτοκρατορία ά σκεϊ de facto, ή όποία de iure άνήκε μόνο στόν
Κωνσταντίνο.
4. Μένει νά έξεταστεΐ άν τή ν ά ντιβασιλεία γιά τόν Λ έοντα Β ’ άσκοϋσε ή για γιά του
αύγούστα Βερίνα ή ή μητέρα του Α ρ ιά δ ν η .
5. Στά παραπάνω παραδείγματα θά μπορούσαμε ίσ ω ς νά προσθέσουμε καί τή ν περίπτω ση
τοϋ Βαλεντινιανοΰ Β ’-Ίο υ σ τίν α ς· δέν έχω όμως καταλήξει άκόμη σέ συμπέρασμα, άν ή
Ίουστίνα στέφτηκε αύγούστα ή δχι. Γ ενικά γύρω άπό τή βυζαντινή αύγούστα ύπάρχουν πολλά
προβλήματα τά όποία έξετάζω σέ μελέτη πού έτοιμάζω γύρω άπό τό θεσμό τή ς βυζαντινής
αύγούστας άπό τό 324-1204.
6. Αύτή είναι καί ή άποψη πού είχα ν έκφράσει παλιότερα ό S. Runciman, The Constitution
of the Later Roman Empire, Selected Essays, Am sterdam 1964, σ. 111: «When her husband died,
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Μία διευκρίνηση: Στίς πηγές ώς αύγούστα χαρακτηρίζεται καί ή άπλή
σύζυγος τοΰ αύτοκράτορα7, δπως πατρικία ή σύζυγος τοΰ πατρικίου8.
Π αράλληλα δμως σημαίνει καί τη γυναίκα πού άνήκει στή βασιλική
οικογένεια καί πού σ έ ειδική τελετή, τό «στέψιμο», εχει δεχτεί τά σύμβολα
καί τό όνομα τής βασιλείας9. "Οταν λ ο ιπ ό ν λέμε ότι ή Ειρήνη κατέχει θέση
αύγούστας, χρη σιμοποιούμε τόν όρο μέ τή δεύτερη σημασία του, τής
έστεμμένης αύτοκράτειρας10.
Τό κυριότερο έπ ιχείρ η μ α11 τής θεωρίας πού θέλει τήν Ειρήνη

her son Constantine was too joung to rule, and she gouverned in the same way as Pulcheria had
governed for Theodosius» καί L. Brehier, Le monde byzantin II: Les institutions de Γ empire
byzantin, Paris 1949, σελ. 29. — Βλ. καί /. Καραγιαννόπουλος, 'Ισ το ρ ία Βυζαντινοί) Κράτους.
Τόμος Β \ Ι σ τ ο ρ ία μέσης βυζαντινής περιόδου (565-1081), Θ εσσαλονίκη 1981, σ. 162. — Πβλ.
F. Dölger, Byzanz und die europäische Staatenwelt. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, Ettal
1953, σ. 295 σημ. 15 καί G. Oslrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, M ünchen3 1963,
σ. 148 καί 151. — 'Α ντίθ ετη δποψ η διατυπώ νει ή ΑΙ. Χριστοφιλοπούλου, Ά ν τιβ α σ ιλ εία , ή όποία
τόσο στη ν περίπτω ση τοΰ Θ εοδοσίου Β ' (σ. 5-12) όσ ο καί σ τη ν περίπτω ση Λέοντα Β ’ (σ. 12-15)
καί ' Ηρακλω να (σ. 15-20) ύποσ τη ρίζει ό τι τή ν ά ντιβασιλεία άσκοϋσε ή σύγκλητος.
7. L. Brehier, Les institutions, σ. 27: «L’ epouse de P em pereur porte le meme titre que lui au
feminin».
8. Αύτό ξεκινούσε άπό τή γενική διάθεση ή γυναίκα νά ϊχ ε ι τή ν ίδ ια θέση μέ τόν άντρα της
μέσα σ τή ν κοινω νική ιεραρχία. Βλ. π.χ. Νεαρά Ιο υ σ τιν ια ν ο ύ 105. 1 (σ. 503, 5-15 έκδ. R. SchoellW. Kroll - C orpus Juris Civilis, τόμ. III Novellae) Berlin 1895 (άνατ. D ublin/Z ürich 1972): «El δέ
καί γαμέτην ό ύπατεύων εχοι, διώρισται π α ρ ' ήμών κα ί τό τής περί αύτήν μέτρον δαπάνης- δει γάρ
σνναπολαύειν καί ταύτας τής τοΰ συνοικοϋντας λαμπρότητος... έπειδή δέ αί γαμεταί συνεκλάμπουσι
ταΐς τών συνοικούντων άκτΐσι, τοΰτο αύταίς τοΰ νόμου δεδωκότος» καί Β VI, I, 30 = D XII, 1,13: ·Α ί
γυναίκες έχέτωσαν τάς τών πατέρων άξίας ήτοι τάς τών άνδρών».
9. Π εριγραφή τής τελετής τοΰ στέψιμου αύγούστας βλ. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος.
Π ερί βασιλείου τάξεως I. 40 (202.5 κέ. CB) = II. 49 (11.1 κέ. Εκδ. A. Vogt, Paris 1939).
10. Τούς τίτλους τή ς βυζαντινής αύτοκράτειρας άπό τόν 8-12 αί. έξετάζει ή E. Bensammar,
La titulature de Γ imperatrice et sa signification. Recherches sur les sources byzantines de la fin du
VHIe siecle ä la fin du X lle siede, Byzantion 46 (1976) 243-291 χω ρίς δμως νά κάνει τή διάκριση
άνάμεσα σ τή ν αύτοκρατορική σύζυγο καί τή ν έστεμμένη αύτοκράτειρα.
11. Γιά τό έπιχείρημ α πού ά ντλεΐ ό W. Ohnsorge, Kaisertum der Eirene, σημ. 12 άπό τό
χω ρίο τοΰ Θεοφάνη 454. 6-7 (έκδ. C. de Boor. Lipsiae 1883, άνατ. Hildesheim 1963): «ΕΙρήνη ή
εύσεβεστάτη άμα τω υίω αύτής Κωνσταντίνω παραδόξους θεόθεν τήν βασιλείαν έγχειρίζεται» βλ.
Διονυσία Μισίου, Ή Ε ιρήνη καί τό «παραδόξως» τοΰ Θεοφάνη. Συμβολή στή «συνταγματική»
θέση τή ς βυζαντινής αύγούστας, Βυζαντινά 10 (1980) 169-177. — Πβλ. P. Speck, Kaiser
Konstantin VI. Die Legim itation einer fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft,
M ünchen 1978, σ. 105 κέ.
Στό έπιχείρημ α τή ς Αί. Χριστοφιλοπούλου, Ά ν τιβ α σ ιλ εία , σ. 23-24, ότι ή Ειρήνη
παρακολούθησε αύτοπροσώπως τίς συνεδριάσεις τή ς Συνόδου καί ένήργησε έτσι «ώς οί άρρενες
αύτοκράτορες εις παρομοίας περιστάσεις», θά άντιπαραθέσουμε ότι καί ή Πουλχερία
παρακολούθησε τίς συνεδριάσεις τής συνόδου τή ς Χαλκηδόνος. Βλ. E. Schwanz, Die Kaiserin
Pulcheria auf der Synode von Chalkedon. Festgabe Jülicher, 1927, σ. 203 κέ. — Πβλ. W. Ensslin,
Zu Frage nach der ersten K aiserkrönung durch den Patriarchen und zur Bedeutung dieses Aktes
im W ahlzeremoniell, BZ 42 (1943-49) 110 καί M. Borowski, Pulcheria, Empress of Byzantium: an
Investigation o f the Political and Religions Aspects o f H er Reign (414-453 A.D.), Ann Arbor
M ichigan 1974, σ. 205 κέ. 'Ε π ίσ η ς ή Εύσεβία, δεύτερη σύζυγος τοΰ αύτοκράτορα Κωνστάντιου,
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συμβασιλέα καί ό χ ι αύγούστα-άντιβασιλέα τοϋ γιοΰ της, είναι δτι ή Ειρήνη
έξακολουθεΐ καί μετά τήν ένηλικίω ση τοΰ Κ ωνσταντίνου νά διατηρεί τήν
ίδια θέση μέ αύτή πού είχε κατά τήν άνηλικότητα τοΰ Κ ω νσταντίνου12. Τό
έπιχείρημα δμως αύτό δέν έχει βάση, δπως θά δοΰμε, ούτε στίς άφηγηματικές
πηγές ουτε στά νομισματικά δεδομένα.
Τό άδύνατο σημείο τής παραπάνω θεωρίας είναι δτι δέχεται τό 16ο έτος
τής ήλικίας ώς τό έτος τής πολιτικής ένηλικίω σης τοΰ βυζαντινοΰ
αύτοκράτορα13. Στό Βυζάντιο δμως δέν υπήρχε καθορισμένο έτος πολιτικής
ένηλικιώσεως14, άλλά αύτό κυμαινόταν άνάμεσα στό 18ο καί 20ο έτος15. 'Η
πολιτική ένηλικίωση τοΰ βυζαντινοΰ αύτοκράτορα έξαρτιόταν άπό τήν
ισορροπία των πολιτικών δυνάμεων16.
Ή Ειρήνη έξάντλη σε κάθε περιθώριο. "Οταν ό Κ ω νσταντίνος συμπλή
ρωσε τό 20ο έτος τής ήλικίας του καί ζή τησε νά άπαλλαγεΐ άπό τήν
έπιτροπεία τής μητέρας του, έπήλθε ρήξη, γιατί ή Ειρήνη δέν ήταν
διατεθειμένη νά άποσυρθεΐ17. Ή έπανάσταση τών Ά ρ μ ενια κ ώ ν πού βρήκε
μιμητές καί στά άλλα θέματα, κατέληξε στήν άνακήρυξη τοΰ Κ ωνσταντίνου
σέ αύτοκράτορα18- ή Ειρήνη άναγκάστηκε νά έγκαταλείψει τή βασιλεία καί

προήδρευσε σέ τοπική σύνοδο· βλ. Φιλοστόργιος, Ε κ κ λ η σ ια σ τικ ή Ισ τ ο ρ ία VII 6 (84.18 κέ.
έκδ. J. Bidez, Philostorgius Kirchengeschichte [Die griechischen christlichen Schriftsteller, 21],
Leipzig 1913).
12. Ai. Χριστοφιλοπούλου, Ά ν τιβ α σ ιλ εία , σ. 22-24.
13. Al. Χριστοφιλοπούλου, Ά ν τιβ α σ ιλ εία , σ. 1-4 καί 24.
14. Σωστά έπ ιχειρημ ατολογεΐ ό St. Maslev, Kaiserinnen, σ. 334 σημ. 186 δ τι μόνο άν
δεχτούμε δ τι δέν ύπήρχε καθορισμένο ετος π ολιτικ ής ένηλικίω σ ης «nur so können wir die
gewöhnlich gewaltsam erfolgten Absetzungen der Kaiserinnen von der Regentschaft erklären».
15. Ή περίπτωση τού Ιο υ σ τιν ια ν ο ύ Β ' ό όποιος άνέλαβε τή ν αύτοκρατορία μετά τό
θάνατο τοΰ πατέρα του σέ ήλικία 16 έτών χω ρίς άντιβασιλέα, θά συνηγορούσε ύπέρ τής
άπόψεως τής Ai. Χριστοφιλοπούλου. Ω σ τ ό σ ο ό Ζωναράς III 228. 10-13 CB, τονίζει δ τι ό
Ιουστινιανός Β ' άνέλαβε πολύ νέος τή ν βασιλεία χω ρίς άκόμη νά είναι ώριμος γ ι ' αύτό: « Ή ν
δε 'Ιουστινιανός, δ τι τής άρχής έπέβη, μειρακίσκος εξ έπί δέκα ένιαυτοϊς. Αύτοβούλως ο ίν τη
διοικήσει κεχρημένος τής βασιλείας πολλοϊς τήν Ρωμαίων ήγεμονίαν κακοϊς περιέβαλεν». Βλ. καί τά
νομίσματα τοΰ Ιο υ σ τιν ια ν ο ύ Β ', δπου κατά τή ν περίοδο 685-87 είκονίζεται άγένειος, ένώ άπό
τό 687 μέ γενειάδα Ph. Grierson, Cataloque o f the Byzantine Coins in the D um barton Oaks
Collection and the W hittem ore Collection, II, 2, W ashington 1968, σ. 574 κέ. — Πβλ. A. N. Στρα
τός, Τό Βυζάντιον στόν Ζ ' αιώνα. Τόμ. Σ τ ': Ιο υ σ τιν ια ν ό ς Β ', Λ εόντιος καί Τ ιβέριος 685-711,
Ά θήναι 1977, σ. 14. —Κατά τόν νομοκάνονα τοΰ Φ ωτίου —μοναδική πηγή , ά π ’ δσο, γνωρίζω
πού προσδιορίζει τό χρόνο λήξεως τή ς έφηβείας — ή έφηβεία έληγε γιά τούς άντρες στό 18ο
έτος· βλ. Γ. Α. Ράλλη - Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείω ν καί ίερών κανόνω ν, τόμ. 1ος, Ά θ ή ν α ι
1852, σ. 128.
16. Βλ. τή βιβλιοκρισ ία γιά τή μελέτη τή ς A i Χριστοφιλοπούλου, Ά ν τιβ α σ ιλ εία , τοΰ P.E.
Pieler, Jahrbuch der Österr. Byzantinistik 22 (1973) 320. Βλ. καί P. Speck, K onstantin VI, σ.
209-210.
17. Θεοφάνης 464.17 κέ. Π βλ. P. Speck, K onstantin VI, σ. 210 κέ.
18. Θεοφάνης 466.18-22: «Συναχθέντες δέ τ φ Ό κτω β ρίω μη νί τής ι ό ' Ινδικτιώνος ο! τών
θεμάτων έν τή Άτροχ/. έπεζήτησαν πάντες κοινή γνώμη Κωνσταντίνον βασιλέα είκοστόν άγοντα ίτος-
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τό παλάτι, γιά νά άποσυρθεΐ στό παλάτι τών Ε λευ θ ερ ίου πού είχε ή ίδια
κ τίσ ει19.
'Η Ειρήνη δέν είχε πολιτειακά δικαιώματα γιά τήν παραμονή της στήν
έξουσία μετά τήν ένηλικίω ση τοΰ γιοΰ της20. Ά π ό ποΰ άντλοΰσε τίς
διεκδικήσεις της αύτές;
Τό θέμα, πιστεύω, διαφωτίζει μιά φράση τοΰ Θεοφάνη: «Τούτφ τω έτει,
λέει ό Θ εοφάνης, έκίνησεν ό διάβολος φθάνω τής εύσεβείας τών βασιλέων
άνθρώπους πονηρούς, καί σννέβαλον τήν μητέρα κατά τοΰ υίοΰ, καί τόν υιόν κατά
τής μητρός. "Επεισαν γάρ αύτήν ώς έκ προγνωστικών πληροφορηθέντες, δτι «ούκ
εστιν ώρισμένον παρά τω θεφ κρατήσαι τόν υιόν σου τήν βασιλείαν, εί μή σή
έστιν, έκ θεοΰ δεδομένη σοι»21. Στή φράση αϋτή τοΰ Θεοφάνη πρέπει νά
δώσουμε ξεχω ριστή σημασία· βοηθάει, πιστεύω, στήν κατανόηση τής
προσωπικότητας τής Ειρήνης καί έξηγεΐ τήν περαιτέρω στάση της άπέναντι
στό γιό της.
Ή Ειρήνη ήταν φίλαρχη καί φ ιλόδοξη. Δέκα χρόνια στήν έξουσία
αύξησαν τό πάθος της αύτό. "Ολοι οί ιστορικοί, σ ύγχρ ονοί της καί
νεώ τεροι, τής άποδίδουν τήν ιδιότητα αύτή22. Αύτό δμως δέ φτάνει, γιά νά

φοβηθεΐσα δέ ΕΙρήνη τό δρμημα τοΰ λαοΰ Απέλυσε αύτόν. Α ύτοί δέ τούτον αύτοκράτορα έκύρωσαν μέν,
άπεκήρυζαν δέ τήν τούτου μητέρα». Γιά τή σημασία τοϋ «άπεκήρυξαν» βλ. H.-G. Beck. Senat und
Volk von Konstantinopel. Probleme der byzantinischen Verfassungsgeschichte, Bayerische
Akadem ie der W issenschaften, phil.-histor. Klasse, Sitzungsberichte 1966, Heft 6, σ. 22-47 = Das
byzantinische Herrscherbild, σ. 373: «Die, άποκήρυξις, ein A usdruck, den die byzantinische
G räzität durchaus als juristisch relevant kennt, etwa im Sinne des Ausslusses von Privilegien und
Rechten und im Sinne des kirchlichen Bannes, wird hier zum staatsrechtlichen Antipoden der
ά νακήρυξις, der K aiserproklam ation».
Ό P. Speck, K onstantin VI, σ. 231-32 έφιστά τή ν προσοχή μας στό χω ρίο τοΰ Νικηφόρου,
Χ ρονογραφικόν Σύντομον 100.20 (έκδ. C. de Boor, Lipsiae (1880) δ τι ό Κ ωνσταντίνος «άνηγορεύθη έν τ φ φόρψ διά τής σάρκας αύτοΰ». Ό Speck βρίσκει άνάλογες τίς περιπτώ σεις τοΰ Κων
σταντίνου Ε ’-Ά ρ τά β α σ δ ο υ , Μ ιχα ήλ Γ ’-Θεοδώρας, Β ασιλείου Α '-Μ ιχ α ή λ Γ ' καί Μ ιχαήλ Ε 'Ζωής· τό κοινό αϋτών τών περιπτώσεων κατά τόν Speck είναι «daß ein bereits gekrönter Kaiser
gegen eine audere Person, die ebenfalls legalen A nspruch auf die Macht erhebt, sich eine neu
erworbene M acht durch einen kaiserlichen Abgesandten a u f dem Forum vom Volk einhoben
läßt». Μ όνο ή περίπτω ση Μ ιχα ήλ Γ '-Θ εοδώ ρ α ς βρίσκω πώς έχει πραγματική άναλογία μέ
τή ν περίπτω ση Κωνσταντίνου καί Ε ιρήνης. Ξεκινώντας άπό τόν δρ ο «σάκρα» θά μποροΰσε νά
βρεϊ κανείς άναλογία μέ τή σάκρα τή ς Βερίνας, δπου έχουμε έπικύρωση τής στέψης καί
άναγόρευσης τοΰ Λεόντιου καί άποκήρυξη τοΰ Ζήνωνα· βλ. Θεοφάνης 129. 10-21· πβλ. I.E.
Καραγιαννόπουλος, Βυζαντινή Δ ιπλω ματική. Α. Α ύτοκρατορικά έγγραφα [Βυζαντινά κείμενα
καί μελέται, 4], Θ εσ σ α λονίκη2 1972, σ. 172 σημ. 7.
19. Θεοφάνης 467. 1-3.
20. Si. Maslev, Kaiserinnen, σ. 323: «Die D auer ihrer A nteilnahme an der Herrschaft war mit
dem Z eitpunkt der M ündigkeit des Kaisers begrenzt. Sie war Regentin» καί 334: «Die Regentin
behielt ihre Stellung grundsätzlich bis zur Regierungsfähigkeit des Kaisers».
21. Θεοφάνης 464. 10-15.
22. Θεοφάνης 464.15-16: «ίχουσα (ΕΙρήνη) δέ κα ί τό φίλαρχον». Κωνσταντίνος Μανασσής,
Σύνοψις ισ τορική , στ. 4431 (σ. 190 CB): ·ή ν γάρ φύσει φίλαρχος καί τοΰ κρατεΐν διψώσα». -Ch.
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έξηγήσει πώς ή κατά τά άλλα ευσεβής Ε ιρήνη, δσο φιλόδοξη καί άν ήταν,
εφτασε έκεΐ πού εφτασε, έννοώ τήν τύφλωση τοΰ γιοΰ της23.
Τό περιβάλλον φρόντισε νά ύποδαυλίσει τή φιλαρχία τής βασίλισσας, ή
όποία όμως έκτός άπό φιλόδοξη ήταν εύσεβής καί θεοφοβούμενη24. 'Η
φράση δτι «ή βασιλεία έκ θεού δεδομένη σοι» έκτός άπό ώραΐα, κτύπησε καί
βαριά στά αύτιά τής βασίλισσα ς25. Ξέρουμε π όσ ο διαδεδομένη ήταν στό
Βυζάντιο ή άντίληψη, δτι ή έξουσία δίνεται άπό τό θεό26. Στήν περίπτωση
τής Ειρήνης αύτό ήταν όλοφάνερο: ό θεός μέ θαΰμα του στέρησε τόν
νεώτατο άκόμη είκονομάχο Λέοντα Δ ' άπό τή ζωή καί τήν έξουσία, πού τήν
εδωσε στήν Ειρήνη. “Α ν ό Λέων ζοΰσε μερικά χρ ό νια άκόμη, ή έξουσία θά
περνούσε στόν Κ ωνσταντίνο. “Ο λοι οί σ ύγχρ ο νο ί της, καί κύρια οί
εικονολάτρες, είδαν τήν άνοδο τής Ειρήνης στό θρόνο σάν £να θαΰμα τοΰ
θεοΰ, γιά νά άποκατασταθεΐ ή ειρήνη τής Ε κ κ λ η σ ία ς 27. "Ενα άλλο θεϊκό
σημάδι ήταν τό ίδιο τό όνομα τής Ε ιρήνης, πού προκαθόριζε τή θεϊκή
αποστολή της28. Τ έλος ή άνακάλυψη μιας λάρνακας μέ τήν επιγραφή
«Χριστός μέλλει γενάσθαι έκ Μαρίας τής παρθένου, καί πιστεύω εις αύτόν. ‘Ε πί δέ
Diehl, Figures Byzantines, τόμ. I Paris13 1948, σ. 85 (μετφρ. Σ. Βουρδουμπά, Ά θ ή ν α ι 1969, σ. 104105). -Κ. "Αμαντος, ' Ιστορία τοΰ βυζαντινού κράτους Α ' 395-867, Α θ ή ν α 3 1963, σ. 367. -Ai. Χρι
στοφιλοπούλου, Ά ν τιβ α σ ιλ εία , σ. 29. -AI. Χριστοφιλοπούλου, 'Ισ το ρ ία Β ,', σ. 132. -I.E. Καραγιαννόπουλος, Ισ τ ο ρ ία Β ' σ. 174.
23. Θεοφάνης 472.13 κέ. Βλ. τις ακραίες θέσεις τοΰ W. Ohnsorge, Kaisertum der Eirene,
σημ. 19 καί τής Ρόζας Ίμβριώ τη. Ή γυναίκα στό Βυζάντιο, Α θ ή ν α , σ. 88-90.
24. Οί πηγές πολύ συχνά χαρακτηρίζουν τή ν Ε ιρήνη «εύσεβή» καί «εύσεβεστάτη··. Στούς
νεώτερους ιστορικούς δημιουργήθηκε ή έντύπωση πώς ή Ε ιρήνη είχε ά νακηρυχτεϊ άγια· βλ. Σπ.
Λάμπρος, ’Επανόρθωσις τοΰ ιστορικού λάθους, Ε ιρήνη ή Α θ η ν α ία — Ε ιρήνη ή άγία, Μ ικταί
σελίδες, Ά θ ή ν α ι 1905, σ. 398-400. 'Ε π ίσ η ς ή άνάγνωση τής πολυσυζητημένης έπιγραφής τή ς
Α ' κατηγορίας τών νομισμάτων Κωνσταντίνου Σ τ ' καί Ε ιρήνης (βλ. παρακάτω σημ. 52) ήταν
ΕΙρήνη άγία. βλ. G. Zacos and A. Veglery. Enigmatic Inscriptions on Byzantine Coins, Num.
Circular 63 (1955) 107-111, καί ΕΙρήνη εύσεβής, βλ. A. Bellinger, Byzantine Notes, 2. The E nd of
the Isaurians, Museum Notes 13 (1967) 128. — Π βλ. Ch. Diehl, Figures byzantines, σ. 84 (έλλ.
μετφρ. σ. 104).
25. Χ αρακτηριστικά γιά τό πόσο διαποτισμένη ήταν ή Ε ιρήνη άπό τή ν πίστη 0τι ή
βασιλεία δίνεται άπό τό θεό, είναι τά ίδ ια τη ς τά λόγια πρός τόν Ν ικηφόρο Α '· βλ. Θεοφάνης
478. 4-18: «έγώ μέν, ώ άνθρωπε, θεόν ήγοϋμαι τόν καί πριν όρφανευθεϊσαν ύψώσαντά με, καί έπί τόν
θρόνον τής βασιλείας άναξίαν ούσαν άναβιβάσαντά με, καί τήν αιτίαν τής καθαιρέσεως έμαυτή
προσάπτω καί τοϊς έμοϊς άμαρτήμασιν, έν πασι δέ καί κατά πάντα τρόπον είη τό όνομα κυρίου
εύλογημένον, κράζουσα, τοΰ μόνου βασιλέως τών βασιλέων καί κυρίου τών κυρίων. Τόν δέ τρόπον τής
σής προαγωγής τώ κυρίω άποδίδωμι, οΰ χω ρίς ούδέν γενέσθαι πεπίστευκα. Τάς δέ κατά σού μοι
πολλάκις άνενεχθείσας περί τής νΰν σοι περικειμένης άξίας (άληθεϊς, ώς τό τέλος απέδειξε τών
πραγμάτων) άκοάς οΰκ άγνοεις· αίς εΐ συναπήχθην, άκωλύτως είχον τοϋ άνελεΐν σε. 'Αλλά τό μέν τοϊς
σοϊς δρκοις πειθομένη, τό δέ φειδομένη σου πολλούς εύνοήτορας παρελογισάμην, τω θεω καί
τηνικαϋτα τά κατ ' έμαυτήν άποδοΰσα, δ ι ' οΰ βασιλείς βασιλεύουσι καί δυνάσται κρατοϋσι γής. Κ αί τά
νΰν ώς εύσεβεΐ σοι καί έξ αύτοϋ προβληθέντι προσκυνώ σοι ώς βασιλεί».
26. Ο. Treitinger, Die oström ische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer G estaltung im
höfischen Zeremoniell. Vom oström ischen Staats- und Reichsgedanken, D arm stadt 1956, σ. 7 κέ.
27. Βλ. Διονυσία Μισίου, Ή Ε ιρήνη καί τό «παραδόξως», σ. 169 κέ.
28. Βλ. P. Speck, K onstantin VI, σ. 107, σημ. 24-30.

146

Κωνσταντίνου καί Ειρήνης των βασιλέων, ώ ήλιε, πάλιν με δψει» έδειχνε γιά
όίλλη μιά φορά δτι ή Ειρήνη είχε έκλεγεΐ άπό τό θεό, γιά νά βασιλεύσει29.
Ή έπιτυχής είκονολατρική πολιτική τής Ειρήνης άνοιξε τό δρόμο γιά
τήν έξουσία δίνοντας τή δυνατότητα γιά έκμετάλλευση των παραπάνω
στοιχείω ν30. Πιστεύω πώς, άν καί τό πραξικόπημα έγινε τό 79Θ31, ή ίδέα
άρχισε νά καλλιεργείται ήδη τρία χρ ό νια πιό μπροστά μέ τή σύνοδο τής
Νίκαιας, προσωπική νίκη τής Ε ιρήνης, πού ένίσχυ σ ε τή θέση της32.
"Αλλωστε κατά τή διάρκεια τής συνόδου έχουμε καί τήν πρώτη παραβίαση
στή βασιλική ιεραρχία, σύμπτωμα τών φιλόδοξω ν σχεδίω ν τής Ε ιρήνης33.
Βασική προϋπόθεση γιά τά σ χέδια τής Ε ιρήνης ήταν ή διατήρησή της
στή θέση τής αύγούστας. 'Η θέση της αυτή θά κινδύνευε άπό τή στιγμή πού

29. Θεοφάνης 455.12-17. Ό Θ εοφάνης τοποθετεί τή ν άνακάλυψη τής λάρνακας άκριβώς
κατά τό έτος τή ς άναρρήσεω ς τή ς Ε ιρήνης, δηλ. τό 780. Βλ. καί ρ. Speck. K onstantin VI, σ. 106
σημ. 102, όπου καί ή βιβλιογραφία ή σ χετική μέ τή ν έπιγραφή.
30. Πβλ. St. Maslev, Kaiserinnen, σ. 339: «durch ihre bilderfreundliche Politik gewann sie
beim Volke Popularität» καί Κ. Ά μαντος, Ι σ τ ο ρ ία A ', σ. 369: « Ή άντίδρασις κατά τής
εΐκ ονομ α χική ς π ολιτικ ή ς τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' έκράτησεν εις τόν θρόνον τή ν Ειρήνην».
"Ο ταν ή Ε ιρήνη ζήτησ ε τόν δρκο άπό τό στρατό, ό Θεοφάνης 465. 11-12 μάς πληροφορεί
δτι «ώμνυον πάντες όντως, μηόενός τολμώ ντος άντιπεϊν περί τούτου τό σύνολον». Πιστεύω ότι ό
στρατός δέχτηκε νά δώσει τόν όρκο κάτω άπό τό βάρος τών έπιχειρημάτω ν γιά τή θεϊκή
προέλευση τή ς έξουσίας τής Ε ιρήνη ς, ή όποία ά ντλεΐ τή δικαιολόγησ η τών διεκδικήσεων της
στή ν έξουσία άπό μυστηριακούς παράγοντες. Διαφ ορετική έρμηνεία τοΰ χω ρίου τού Θεοφάνη
βλ. I. Καραγιαννόπουλος. Ι σ τ ο ρ ία Β , σ. 175-176. —Π βλ. καί P. Speck, Konstantin VI, σ. 212 κέ.
μέ σημ. 188 καί 219.
31. Ό Θεοφάνης 464.25 κέ. μάς πληροφορεί ότι σ τίς 9 Φ εβρουάριου 790 έγινε σεισμός
τόσ ο δυνατός, ώστε όλοι οί κάτοικοι τή ς Κ ω νσταντινούπολης βγήκαν καί κοιμόνταν σέ σκηνές
έξω άπό τά σ πίτια τους· ό αύτοκράτωρ Κ ω νσταντίνος καί ή μητέρα του Ε ιρήνη πήγαν στόν "Αγ.
Μάμαντα. Ό Σταυράκιος έπεισε τή ν Ε ιρήνη νά έκμεταλλευθεΐ τή ν εύκαιρία, γιά νά θέσει υπό
περιορισμό τόν Κ ω νσταντίνο. "Ε τσι τό πραξικόπημα τής Ε ιρήνης τό άργότερο πού μπορεϊ νά
τοποθετηθεί, είναι μέσα στό Μ άρτιο. Α ν τίθ ε τα ό P. Speck, K onstantin VI, σ. 217 τό τοποθετεί
στό κ αλοκαίρι τού 790.
32.' Ο P. Speck, K onstantin VI, σ. 178 θεωρεί τή σύνοδο τή ς Ν ίκαιας «Höhepunkt der
M achtenfaltung Eirenes». Βλ. καί σύντομη άναγραφή τών Ο ικουμενικών Συνόδων πού έκδίδει ό
F. Dvornik, Greek Uniats and the Num ber of Oecumenical Councils, Studi e Testi 232, Cittä del
Vaticano 1964, σ. 97: « Έ π ί Ειρήνης τής μητρός Κωνσταντίνου τοΰ τυφλού γέγονε ή έβδομη σύνοδος
τών άγιων πατέρων έν τή Νίκαια». Τ ήν υπόδειξη γιά τή μελέτη τοΰ F. Dvornik όφείλω στή
συνάδελφο Νίκη Παπατριανταφύλλου-θεοδωρίδου, τή ν όποία θερμά εύχαριστώ καί άπό τή
θέση αύτή.
33. J. D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, τόμ. XIII, Florentiae
1767, 416 Ε: «καί λαβοΰσα ή αισίως προλάμπουσα εύσεβεστάτη βασίλισσα υπέγραψε, καί έδίδου τφ
συμβασιλεύοντι αύτή υίφ καίαύτόν ύπογράφειν» καί τόμ. XII, Florentiae 1766, 1154 D = XIII 201 Ε:
«Κωνσταντίνου καί ΕΙρήνης μεγάλων βασιλέων καί αύτοκρατόρων πολλά τά έτη» καί XII 1051 Α:
«Ειρήνης κα ί Κωνσταντίνου μεγάλων βασιλέων καί αύτοκρατόρων πολλά τά έτη» καί XIII 129 Β: «ή
άγια κα ί οικουμενική αυτή σύνοδος, ή εύόοκία θεοΰ καί έπινεύσει τών εύσεβών καί πιστοτάτων ήμών
βασιλέων, Ειρήνης τής νέας 'Ελένης, καί νέου Κωνσταντίνου τοΰ τούτης θεοφυλάκιου βλαστού
συναθροισθεϊσα» Πβλ. W. Ohnsorge, D as Kaisertum der Eirene, σημ. 19 καί P. Speck, Kaiser
K onstantin VI σ. 110 κέ.
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ό Κωνσταντίνος θά νυμφευόταν, όπότε ή νέα αύτοκράτειρα θά καταλάμβανε
τή θέση.
Μ έσα στην προσπάθεια τής Ειρήνης νά παραμείνει αύγούστα θά πρέπει
νά έντάξουμε τή διάλυση τοΰ άρραβώνα τοΰ Κ ωνσταντίνου μέ τήν κόρη τοΰ
Καρόλου τοΰ Μ εγάλου, Έ ρυθρώ , τόν Ν οέμβριο τοΰ 78834, όπως καί τόν
πρώτο γάμο τοΰ Κ ωνσταντίνου μέ τήν Μ αρία τήν έξ ’Α μνίας35. 'Η έκλογή
τής Μαρίας, πού άνήκε σέ πρωτοβουλία τής Ε ιρήνης36, έξηγεΐται άπόλυτα,
άν σκεφτοΰμε πώς ή Μ αρία ήταν έγγονή τοΰ όσίου Φιλαρέτου τοΰ
Έ λ εή μ ο νο ς37, καί κυρίως άν δεχτοΰμε, όπως πιστεύω, ότι ή Μ αρία άνήκε
στίς λεγόμενες θαλαμευόμενες γυναίκες38. ' Η συγγένεια μέ τόν όσ ιο αΰξανε
τή δημοτικότητα τής ευσεβέστατης Ε ιρήνης, ένώ τό γεγονός ότι ή Μ αρία
ήταν θαλαμευόμενη, άποτελοΰσε έγγΰηση ότι δέν θά διεκδικοΰσε θέση
αύγοΰστας, ή όποία ετσι θά εμενε γιά τήν Ε ιρή νη 39.

34. Θεοφάνης 463. 21-22. 'Ο Ζωναρας III 286. 9-10 άναφέρει δ τι ή Ε ιρήνη προέβη σ ' αύτή
τήν ένέργεια «διά φόβον καίφιλαρχίαν, 7να μ ή δύναμιν ό υιός αύτής περιβάληται τής των Φράγκων διά
τήν αγχιστείαν» 'Α ντίθετα ό P. Speck, K onstantin VI, σ. 210 πιστεύει δ τι «die ganzen Vorgänge
mit der Auflösung der Verlobung mit R otrud kein M ißtrauen gegen K onstantin verraten». Πβλ. I.
Καραγιαννόπουλος 'Ισ το ρ ία B ', σ. 174.
35. Βλ. Βίο Φ ιλαρέτου τοΰ Έ λ εή μ ο νο ς έκδ. M.-H. Fourmy — M. Leroy, La vie de S.
Philarete, Byzantion 9 (1934). 113-167.
36. Θεοφάνης 463.23-27: «ήγαγε κόρην έκ τών Άρμενιάκω ν όνόματι Μαρίαν άπό ’Αμνίας, καί
ίζευξεν αύτήν Κωνσταντίνοι τώ βασιλεϊ καί υΐω αύτής, πολλά λυπουμίνου αύτοΰ καί μή θέλοντος διά
τήν πρός τήν τοΰ Καρούλον θυγατέρα, τον ρηγός τών Φράγκων, σχέσ η, ήν ήν προμνηστευσάμενος».
Α ν τίθ ετη εικόνα παρουσιάζει ό βίος τοΰ Φ ιλαρέτου, βλ. τις π αρατηρήσεις τοΰ P. Speck,
Konstantin VI, σ. 204 κέ.
37. Βίος Φ ιλαρέτου 141.17-20: Ή Μ αρία ήταν πρωτότοκη κόρη τή ς θυγατέρας τοΰ όσίου,
' Υπατίας.
38. Βίος Φ ιλαρέτου 139. 31-34: «Κύριοί μου, ήμεϊς εΐ καί πτω χοί ύπάρχομεν, ά λ λ ' ούν α!
θυγατέρες ήμών ούδέποτε έξήλθοσαν έκ τοΰ κουβουκλίου α ύτώ ν ώς δέ κελεύετε, οΐ έμοί δεσπόται,
είσέλθατε είς τό κουβούκλιον κα ί θεάσασθε αι5τάς». Γ ιά τίς θαλαμευόμενες γυναίκες βλ. Φ.
Κουκουλές, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Β ’ II, ’ Α θήναι 1948, σ. 166 κέ. καί τόμ. Δ \ Ά θήναι 1951, σ. 73 κέ. Βλ. καί Ρόζα Ίμβριώ τη, Ή γυναίκα στό Βυζάντιο, σ. 33 κέ.
Πιστεύω ότι είναι έσφαλμένη ή άποψη, δ τι ή θαλάμευση, δηλ. τό κλείσιμο τών γυναικών
στό γυναικωνίτη, ήταν γενικό φαινόμενο στό Βυζάντιο, άλλά δ τι χαρα κτή ριζε ξεχω ριστή
κατηγορία γυναικών, δπως άφήνει νά έννοήσουμε ή Νεαρά τοΰ ’ Ιουστινιανού Α ' τοΰ έτους 544
(NJ. CXXIV 1 [= CJC. III 626, 21-25]): «El δέ γυνή είη. ήτις διά τήν σεμνότητα τοΰ βίου έξω τικοϊς
άνδράσιν έαυτήν δεικνύναι ούκ είωθεν, τηνικαΰτα κα ί άπόντας τοΰ άντιδίκου τάς έκ τής τάξεως
πεμπομένους τούς μνημονευθέντας δέχεσθαι δρκους». Π βλ. Α. Ζακυνθηνός, Τό Βυζάντιον μεταξύ
Α ν α το λ ή ς καί Δύσεως, ΕΕΒΣ 28 (1958) 384: « 'Υ περβάλλομεν τόν ρόλον τοΰ γυναικωνίτου...
λεπτομερεστέρα έρευνα τοΰ θέματος θά άποκαλύψει φιλελεύθερος πλευράς έν τώ βίω τών γυναι
κών τοΰ Βυζαντίου». "Ας σημειώσουμε άκόμη δ τι σ 'δ λ η τή ν περίοδο τής βασιλείας τοΰ Κων
σταντίνου ή Μ αρία παραμένει πρόσω πο βουβό, ή παρουσία τη ς είναι άνύπαρκτη γιά τή ζωή τοΰ
Βυζαντίου.
39. Πβλ. Ch. Diehl - G. Marfais, Histoire du Moyen Age. III. Le m onde oriental de 395 ä
1081, Paris 1936, σ. 282: «Elle lui fit, en 788, epouser une jeune Asiatique, M aria d ’ Amnia,
jolie, intelligent, pieuse, mais de famille modeste, et dont F imperatrice savait q u ’ eile n’
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Μετά τήν αποτυχημένη έκβαση τών φιλόδοξω ν σχεδίω ν της ή Ειρήνη
περιορίζει τίς άξιώσεις της καί προσπαθεί νά ξανακερδίσει τή θέση της στό
παλάτι ώς αϋγούστα, ή όποία θέση παρά τό γάμο τοΰ Κωνσταντίνου μέ τή
Μαρία παρέμενε, δπως είδαμε, κενή.
Πράγματι σύντομα ό Κ ω νσταντίνος υποκύπτει στίς παρακλήσεις τής
μητέρας του40, τήν αναγορεύει καί πάλι αύγούστα καί τήν ξαναφέρνει στό
παλάτι41. Καί έτσι μπαίνουμε στό τέταρτο στάδιο τής βασιλείας τοΰ Κωνστα
ντίνου: Τό πρώτο είναι ή περίοδος τής άνηλικότητας τοΰ Κωνσταντίνου
(780-790), κατά τό όπ οιο βασιλεύει μέ άντιβασιλέα τή μητέρα του αύγούστα
Ειρήνη. Τό δεύτερο στάδιο είναι τής συμβασιλείας Κωνσταντίνου καί Ειρή
νης —ή καλύτερα Ειρήνης καί Κ ω νσταντίνου— κατά τούς μήνες τοΰ πραξι
κοπήματος τής Ειρήνης (Φ εβρουάριο μέ Σεπτέμβριο 790). Τό τρίτο στάδιο
είναι ή περίοδος τής μονοκρατορίας τοΰ Κωνσταντίνου, κατά τό όπ οιο ή Ει
ρήνη έχει απομακρυνθεί άπό τή βασιλεία καί τό παλάτι, μιά καί τής έχει
άφαιρεθεΐ τό άξίωμα τής αύγούστας (10 Ν οεμβρίου 79042 - 15 Ίανουαρίου
792). Κατά τό τέταρτο στάδιο (15 Ί α νουα ρίου 792 - 19 Αύγούστου 79743) ό
Κ ω νσταντίνος βασιλεύει έχοντας πάλι ώς αύγούστα τή μητέρα του. Τό τέ
ταρτο αυτό στάδιο δέν είναι ίδιο μέ τό πρώτο, δπως θά μποροΰσε νά υποθέσει
κανείς άπό τό γεγονός δτι ή Ειρήνη «σννευφημίζεται σύν αύτω (Κωνσταντίνα))
ώς έξ αρχής, Κωνσταντίνου καί Ειρήνης»44. Κατά τό πρώτό στάδιο ή Ειρήνη

aurait ä craindre nulle am bition genante». I. Καραγιαννόπουλος, 'Ισ το ρ ία Β ', σ. 174: «έσπευσε
νά νύμφευση τόν υιόν της μετά καλλίσ τη ς μέν, άλλα κατά τά άλλα άσημου καί προπαντός
άδυνάτου χαρακτήρος κόρης».
40. Ε ξ ά λ λ ο υ ό Κ ω νσταντίνος ποτέ δέν είχε τή ν πρόθεση νά άφαιρέσει τό άξίωμα τής
Ε ιρήνης, οϋτε δταν μετά τήν ένηλικίω σ ή του θέλησε καί de facto νά άναλάβει τήν έξουσία· βλ.
Θεοφάνης 464.25.
41. Θεοφάνης 467.17-19: «Τη δέ ι ε ' τοΰ Ίανουαρίου μηνάς παρακληθείς ό βασιλεύς υπό τής
ίδιας μητρός ... άναγορεύει αυτήν πάλιν». Τό χω ρίο δέ σ ημ αίνει τίποτε παραπάνω άπό τό δτι
ξαναδόθηκε σ τή ν Ε ιρήνη τό άξίωμα τής αύγούστας πού τής είχε άφαιρεθεΐ. Βλ. άνάλογη
περίπτω ση Γ άλλας Π λακιδίας καί Βαλεντινιανοΰ Γ ': «καί έπαναλαμβάνει αύτή (Πλακίδια) τής τό
Αύγούστης, ό δέ Ούαλεντινιανός τό τοΰ νωβελισσίμου άξίωμα» Ό λυμπιόδω ρος 46 (= C. Müller,
Fragm enta H istoricorum G raecorum , τόμ. IV, Paris 1885, σ. 68).
42. P. Speck, K onstantin VI, σ. 230-231.
43. S. Petrides, Quel jo u r C onstantin, fils d’ Irene eut-il les yeux creves?, Echos d’ Orient 4
(1900/01) 72-75· πβλ. P. Speck. K onstantin VI, σ. 306 κέ.
44. Θεοφάνης 467.19-20. Βλ. καί παραπάνω σημ. 41. Ή Αί. Χ ριστοφιλοπούλου, Ά ντιβασ ιλεία, σ. 25 δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στό γεγονός: «Δίς βεβαιοΰται δ τι ή εύφημία τών βασιλέων
περιελάμβανεν έξ ά ρ χή ς καί τό δνομα τή ς Ε ιρήνης. Τοϋτο δέ δικαιολογείται μόνον, έάν καί αυ
τή είχε τή ν αυτήν πρός τόν υιόν τη ς ιδιότητα, δηλονότι συνεβασίλευε μετ ’ αύτοΰ. ’ Υπό τήν
ιδιότητα τής άπλής έπιτρόπου τοΰ άνηλίκου δέν ήτο νοητή ή έπίσημος άναφώνησις τής βασιλομήτορος έν άπολύτφ ισ οτιμία πρός τόν αύτοκράτορα υιόν».
' Η Ε ιρήνη ά ντλεϊ τό δικαίωμά της άπό τό γεγονός δ τι είναι καί πάλι αύγούστα. Στό Περί
βασιλείου τάξεως τοΰ Κ ω νσταντίνου Π ορφυρογέννητου βλέπουμε συχνά παραδείγματα, δπου ή
αύγούστα συνευφημίζεται μαζί μέ τόν αύτοκράτορα. Χ αρακτηριστική είναι ή περίπτωση τής
Μ αρτίνας, ή όποία συνευφημίζεται μαζί μέ τόν Η ρ ά κ λ ε ιο , ένώ οί γιοί-συμβασιλεϊς τοΰ

149
κατείχε θέση αύγούστας-άντιβασιλέως, τώρα μόνο αύγούστας· κατά τό πρώ
το στάδιο άσκοΰσε τήν έξουσία, τώρα δέν άσκεΐ καμιά έξουσία. Χαρακτηρι
στική πάνω στό σημείο αύτό είναι ή πληροφορία τοΰ Ζωναρα: «Καν γάρ συvfjv τώ υίώ περί τά ανάκτορα, άλλ ’ ού συμμετείχε τής έξουσίας, μόνης δέ γε τής
εύφημίας»*5. Π ολύ διαφωτιστικές είναι οί έκφράσεις καί άλλω ν άφηγηματικών πηγών. Γιά τήν περίοδο 780-790 οί έκφράσεις πού άναφέρονται στή
βασιλεία τοΰ Κωνσταντίνου, άναφέρουν καί τήν Ε ιρήνη46, ένώ άντίθετα γιά
τήν περίοδο 792-797 οί σχετικές έκφράσεις άναφέρουν μόνο τόν Κωνσταντί
νο 47.
Κύρια πηγή τής βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου Σ τ' είναι ό Θεοφάνης.
Ε μφ ανέστατη είναι μέσα στή χρονογρα φ ία τοΰ Θεοφάνη ή άλλαγή θέσεως
τής Ειρήνης κατά τό τέταρτο στάδιο τής βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου. Κατά
τό πρώτο στάδιο ή Ειρήνη άναφέρεται πολύ συχνά καί μάλιστα σέ
όνομαστική πτώση μέ τό όνομ ά της καί τόν τίτλο της, αύγούστα ή
βασίλισσα, τίτλος ισότιμος άπό τό 629 μέ τόν τίτλο αύγούστα48. Α ντ ίθ ε τ α οί
άναφορές στήν Ειρήνη κατά τό τέταρτο στάδιο είναι πολύ λιγότερες, πάντα
σέ πλάγια πτώση καί ποτέ μέ τό όνομά της ή τόν τίτλο της, άλλά μόνο ώς
' Ηράκλειου επονται. Στό ίδ ιο τυπικό έχουμε καί τίς ευφημίες γιά τίς θυγατέρες-αύγοϋστες του
'Η ράκλειου· Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Π ερί βασιλείου τάξεως II 29 (II 630.5-9 CB):
« 'Ηράκλειε αΰγουστε, τούμβικας, ’Α ναστασία Μαρτίνα αύγούστα, τούμβικας. Κωνσταντίνε αΰγουστε,
τούμβικας. 'Ηράκλειε αΰγουστε. τούμβικας. Αύγουστίνα αύγούστα, τούμβικας. 'Αναστασία αύγούστα,
τούμβικας». —Πβλ. F. Dölger. Das byzantinische M itkaisertum in den U rkunden, Byzantinische
Diplom atik. Zwanzig Aufsätze zum Urkundenwesen der Byzantiner, E ttal 1956, σ. 108 (= Das
byzantinische Herrscherbild, σ. 21 σημ. 8).
Ε ξ ά λ λ ο υ άναφωνήσεων τυγχάνουν καί ο ί αϋτοκρατορικές σύζυγοι πού δέν έχουν στεφτεί,
δπως μάς δείχνει ή περίπτω ση τή ς Α ν α σ τα σ ία ς, συζύγου τοΰ αϋτοκράτορα Τ ιβέριου' βλ.
Θεοφάνης 249.25-29.
45. Ζωναρας III 295. 14 CB. —Βίος Θεοδώρου Στουδίτη, PG 99.136 D. — Πβλ. St. Maslev,
Kaiserinnen, σ. 323: «Im September 791 wurde sie... wieder in ihre Stellung als Kaiserin - M utter
eingesetzt, ohne jedoch eine reelle M acht ausüben zu können». — P. Speck. Konstantin VI, σ. 24041.
46. Θεοφάνης 454.1-.'. «Ρωμαίων βασιλεύς Κωνσταντίνος σύν τη μ η τρ ί αύτοΰ». — Νικηφόρος,
Χ ρονογραφικόν σύντομον 100.12-14, (έκδ. C. De Boor. Lipsiae 1880): «Κωνσταντίνος υιός
Λέοντος σύν τή μ η τρ ί Ειρήνη έτη ι ' μήνας β ' ήμερος β '». — Λέων Γραμματικός 192.17-18 CB:
«Κωνσταντίνος σύν τή μ η τρί αύτοΰ Ειρήνη έβασίλευσεν έτη δέκα». — Πέτρος Άλεζανδρεύς,
"Εκθεσις χρόνω ν, έκδ. Z.G. Samodurova, Chronika Petra Aleksandrijskogo, VV. 18 (1961) 197.
13-14: <«Κωνσταντίνος υιός Λέοντος, εγγονος Κωνσταντίνου, δισέγγονος Λέοντος σύν τή μ η τρί αύτοΰ
Ειρήνη έτη ι
47. Θεοφάνης 465.27-30: «Ρωμαίων βασιλεύς Κωνσταντίνος έτη ζ
— Νικηφόρος, Χ ρονο
γραφικόν σύντομον 100.18-19: «Κωνσταντίνος μόνος έτη σ τ ' μήνας θ ' ή μέρας η » . — Πέτρος
Άλεζανδρεύς, "Ε κθεσις χρόνω ν 197.14-15: « Ό αύτός Κωνσταντίνος άνευ τής μητρός αύτοΰ έτη
ζ '»·
48. Θεοφάνης 454.6-7, 454.12-13, 454.20, 454.21-22, 454.25-27, 454.28-30, 454.31-455.4,
455.19-20, 455.26-28, 456.10-11, 456.19-20, 456.25-27, 457.6-11, 457.17-19, 457.22-24, 458.10-11,
458.18, 460.27, 460.31-32, 462.5-14, 462.15-21, 463.8-10, 463.21-24, 464.2-5. 464.17-25, 464.28-29,
465.2-14· πβλ. καί 461.19, 461.12-13 καί 463.6-7 όπου υποκείμενο είναι «οί βασιλείς»
(^Κ ωνσταντίνος καί Ειρήνη).
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μητέρα τοΰ Κ ω νσταντίνου49.
Οί μαρτυρίες των Αφηγηματικών πηγών δέν αφήνουν, νομίζω, καμία
άμφιβολία δτι ή θέση τής Ειρήνης κατά τό τέταρτο στάδιο τής βασιλείας
τοΰ Κ ωνσταντίνου ήταν διαφορετική άπό αύτή πού κατείχε κατά τή διάρκεια
τοΰ πρώτου.
Τό σκάνδαλο άπό τήν άλλη μεριά καί ή άντίδραση πού δημιουργήθηκε
γύρω άπό τό δεύτερο γάμο τοΰ Κωνσταντίνου, άντίδραση πού ύποκινήθηκε
άπό τήν Ειρήνη καί τό περιβά λλον της50, δείχνουν γιά άλλη μιά φορά τήν
προσπάθεια τής Ειρήνης νά διατηρηθεί στή θέση τής αύγούστας51.
’Ά ς έρθουμε τώρα νά έξετάσουμε τά νομισματικά δεδομένα. Έ δώ έχουμε
δύο κατηγορίες νομισμάτων:
I. Στήν πρώτη κατηγορία στήν πρόσθια όψη έχουμε τά πορτραΐτα τοΰ Κων
σταντίνου καί τής Ειρήνης, ένώ σ τή ν πίσω όψη έχουμε τίς φιγούρες τών Ί σαύρων προγόνω ν, Λ έοντα Γ ', Κ ωνσταντίνου Ε ' καί Λέοντα Δ '. Ή έπιγραφή, σχετικά μεγάλη, Κωνσταντίνος βασιλεύς δεσπότης σύν Ειρήνη αϋγούστη
μητρί αύτοΰ52 άρχίζει άπό τήν πρώτη καί συνεχίζεται στή δεύτερη όψη.
Ια. Ή κατηγορία αύτή τών νομισμάτων έμφανίζει μία παραλλαγή: ή Ειρήνη
εϊκονίζεται καί αύτή μέ σταυροφόρο σφαίρα καί ή έπιγραφή άντί νά άρχίζει
άπό τήν πρώτη όψη, γιά νά σ υνεχίσ ει στή δεύτερη, άρχίζει άπό τή δεύτερη
όψη καί συνεχίζει στήν πρώτη.
II. Στή δεύτερη κατηγορία οί Ί σ α υ ρ ο ι πρόγονοι έχουν έξαφανιστεΐ. Στίς
δύο όψεις τοΰ νομίσματος έμφανίζονται ή Ειρήνη στήν πρώτη όψ η53 μέ τήν
έπιγραφή Ειρήνη αύγούστη καί ό Κ ω νσταντίνος στή δεύτερη όψη μέ τήν
έπιγραφή Κωνσταντίνος βασιλεύς.
"Αν προσπαθήσουμε νά τοποθετήσουμε τά νομίσματα μέσα στήν ιστορία
τής βασιλείας τοΰ Κ ωνσταντίνου καί τής Ε ιρήνης, παρουσιάζονται πολλά
προβλήματα, γ ι ’ αύτό καί οί κατατάξεις πού έχουν μέχρι στιγμής προταθεΐ,
παρουσιάζουν διαφορές:
Ό Bellinger τοποθετεί τήν πρώτη κατηγορία σ τήν περίοδο 780-790, τήν
παραλλαγή τής Α ' κατηγορίας στό 790 καί τήν Β ' κατηγορία στήν περίοδο
792-79754.
49. Θεοφάνης 468.14, 469.24, 471.8-9, 471.11, 471.21, 472.4.
50. Θεοφάνης 469.23-25: «μισήσας ό βασιλεύς τήν εαυτού γυναίκα Μαρίαν υποβολή τής έαυτοϋ
μητρός, έφιεμένης τής άρχής, πρός τό καταγνωσθήναι αύτόν υπό πάντων». Γιά τό γάμο τοΟ
Κωνσταντίνου Σ τ ' μέ τή Θ εοδότη καί τό σκάνδαλο πού προκάλεσε βλ. θ . Κορρές, Τό ζήτημα
τοΰ δεύτερου γάμου τοΰ Κωνσταντίνου Σ τ '. Συμβολή εις τή ν ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου κατά τά
τέλη τοΰ Η ' αΐώνος, Θ εσσαλονίκη 1975, καί P. Speck. K onstantin VI, σ. 251 κέ.
51. Ή Θ εοδότη, όπως καί ή Μ αρία, δέν στέφτηκε ποτέ αύγούστα- βλ. ανακοίνωσή μου στό
XVI Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών μέ θέμα: «Über die institutioneile Rolle der
byzantinischen Kaiserin».
52. Βλ. παραπάνω σημ. 24. ' Η σωστή άνάγνω ση τή ς έπιγραφής άπό τήν Cecile Morrisson,
Catalogue des monnaies byzantines. II 711-1204, Paris 1970, σ. 490 σημ. 1.
53. A. Bellinger. Byzantine Notes, σ. 130.
54. A. Bellinger. Byzantine Notes σ. 130-131.
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Ή χρ ο νο λό γ η σ η τοΰ Bellinger δέν δίνει νομίσματα γιά τήν περίοδο 790792, καί πολύ σωστά, μιά καί ή περίοδος αύτή είναι τό στάδιο τής μονοκρα
τορίας τοΰ Κ ωνσταντίνου κατά τό όπ οιο ή Ειρήνη δέν έχει καμιά συμμετοχή
καί έχει άπομακρυνθεΐ άπό τή βασιλεία καί τό παλάτι55. ' Ω στόσο τό κενό
πού παρουσιάζεται είναι αρκετά μεγάλο, άν σκεφτεϊ κανείς δτι έχουμε νομί
σματα γιά βασιλείες πολύ μικρότερης διάρκειας.
"Ετσι ό Grierson προσπαθώντας νά καλύψει τό κενό56 προτείνει μιά άλλη
χρ ονολόγη σ η : Τοποθετεί τά νομίσματα τής παραλλαγής τής Α ' κατηγορίας
τό 780-790, τά νομίσματα τής Α ' κατηγορίας τό 790-792 καί τήν Β '
κατηγορία στήν περίοδο 792-79757.
Διαφορετική χρ ο νο λό γ η σ η προτείνει ή Morrisson: Τ ήν παραλλαγή τής
Α ' κατηγορίας τοποθετεί στήν περίοδο 780-790, τήν Β ' κατηγορία στήν
περίοδο άπό τόν Ια ν ο υ ά ρ ιο μέχρι τό Σεπτέμβριο τοΰ 790, ένώ τήν Α '
κατηγορία σ τήν περίοδο 790-797 ή 792(;)58.
'Η δική μας άποψη: *Η κατηγορία μέ τούς "Ισαυρους πού παρουσιάζει
συγγένεια μέ τίς κοπές >.4\)μισμάτων τών προηγούμενω ν αύτοκρατόρων,
Κ ωνσταντίνου Ε ' καί Λέοντα Δ ’59, θά πρέπει νά τοποθετηθεί <ίτίς άρχές τής
βασιλείας τοΰ Κ ω νσταντίνου60. Τά νομίσματα πού είκονίζουν τήν Ειρήνη μέ
τή σταυροφόρο σφαίρα καί πού έχο υ ν τήν έπιγραφή άνάποδα, νά άρχίζει άπό
τήν πίσω όψη τοΰ νομίσματος, άποτελοΰν, όπως είπαμε, παραλλαγή τής Α '
κατηγορίας, πού σημαίνει ότι έπονται χρ ο νο λο γικ ά τών άλλων νομισμάτων
τής κατηγορίας πού φέρουν κανονικά τήν έπιγραφή. Ή άναστροφή τής
έπιγραφής δέν είναι παρά ένα τέχνασμα τής Ε ιρήνης νά περάσει τό όνομά
της στήν πρώτη όψη πού είναι καί ή τιμητική. Ε π ιπ λ έ ο ν μέ τόν τρόπο αύτό
τό όνομα τής Ε ιρήνης άπομακρύνεται άπό τούς είκονομάχους ’Ίσαυρους61.
"Ετσι πιστεύω ότι τά κανονικά νομίσματα τής Α ' κατηγορίας πρέπει νά
τοποθετηθούν στό διάστημα 780-787, ένώ τά νομίσματα τής παραλλαγής στό
διάστημα 787-79062, όταν μετά τή σύνοδο τής Νικαίας ένισχύθηκε ή θέση τής
αύγούστας καί ήταν μιά προετοιμασία γιά τίς περαιτέρω έπιδιώξεις τής
Ειρήνης καί τοΰ περιβάλλοντός της. "Οπως είδαμε ή εΐκονολατρική
55. Βλ. παραπάνω σ. 144 σημ. 19.
56. Ph. Grierson. D um barton Oaks Collection, τόμ. III 1, W ashington 1973, σ. 338 σημ. 8.
57. Ph. Grierson. D um barton Oaks Collection τόμ. III 1, σ. 337-339.
58. Cecile Morrisson, C atalogue, σ. 490.
59. Βλ. St. Masleff, Die byzantinische K om m em orationsm ünzen mit einem Beitrag zur
Klärung der staatsrechtlichen Stellung der byzantinischen Kaiserinnen, Diss., München 1946.
60. Cecile Morrisson, C atalogue, σ. 490: «E tant donne sa parente avec les emissions
anterieures, il doit etre classe au debut du regne».
61. Γιά τό πρόβλημα άν ή Ε ιρήνη μετά τή σύνοδο τής Ν ικαίας έγκατέλειψε τή ν κοπή μέ
τούς Ί σ α ύ ρ ο υ ς προγόνους βλ. A. Bellinger. Byzantine Notes, σ. 130" πβλ. καί A. Bellinger, The
Coins and the Byzantine Im perial Policy, Speculum 31 (1956) 79. Ή άπάντηση ολων τών
μελετητώ ν είναι αρνη τική, γ ι ’ αύτό καί κανείς δέν τοποθετεί τή ν κοπή τή ς Β ' κατηγορίας
άμέσως μετά τό 787.
62. Βλ. P. Speck. K onstantin VI, τόμ. II σ. 498 σημ. 34.
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πολιτική είναι έκείνη πού άνοιξε στήν Ειρήνη τό δρόμο γιά τήν έξουσία63.
Ά π ό τόν Φεβρουάριο μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοΰ 790 ή Ειρήνη έχει
καταφέρει νά συγκεντρώσει τήν έξουσία στά χέρια της θέτοντας ύπό
περιορισμό τόν Κ ω νσταντίνο, καί έπιδιώκει τήν έπίσημη νομιμοποίηση τής
αύτοκρατορίας της πού ώς τότε άσκοΰσε de facto, έγείροντας άξιώσεις α) νά
μήν άναγνωρίσει ό στρατός τόν Κ ω νσταντίνο αύτοκράτορα, όσ ο θά βρισκό
ταν ή ίδια στή ζωή, καί β) νά εχει τό προβάδισμα στή βασιλική ιεραρχία64.
"Ετσι τά νομίσματα τής Β ' κατηγορίας, όπου είναι καταφανής ή προτεραιό
τητα τής Ειρήνης πού εϊκονίζεται στήν πρώτη όψ η, συμφωνώ μέ τή Morrisson πώς θά πρέπει νά τά τοποθετήσουμε σ τήν περίοδο αύτή. "Ισως μάλιστα
ή κοπή τών νομισμάτων αυτών νά άποτέλεσε καί τήν αιτία γιά τήν έπανάσταση τών Ά ρ μ ενια κ ώ ν65.

63. Βλ. παραπάνω σ. 146.
64. Θεοφάνης 465.9-11: «ήρξατο δέ (ΕΙρήνη) όρκίζειν τόν στρατόν, δτι «'έως ού ζής, ού
καταδεξόμεθα τόν υιόν σου κρατήσω » καί 465.32-466.3: «οίδέ ( Άρμενιάκοι) ού καταδέζαντο όμόσαι,
δτι «ού βασιλευόμεθα ύπό τοΰ υίοΰ σου έν τη ζωή σου, ούδέ προτάσσομεν τό δνομα Ειρήνης πρό
Κωνσταντίνου, άλλά Κωνσταντίνου καί Ειρήνης, ώ ς έξ άρχής παρελάβομεν«. Πβλ. G. Ostrogorsky
Geschichte, σ. 150, St. Maslev, Kaiserinnen, σ. 338-339, I. Καραγιαννόπουλος, 'Ισ το ρ ία Β ', σ.
173, W. Ohnsorge, Das Kaisertum der Eirene, σ. 131. Μ όνη ή Ai. Χριστοφιλοπούλου, Ι σ τ ο ρ ία
Β'„ σ. 135 σημ. 1 δέ δέχεται δ τι ή Ε ιρήνη είχε πετύχει καί νομική μεταβολή τή ς πολιτεια κής θέ
σης τοΰ γιοΰ τη ς γιά τό διάστημα άπό τό Φ εβρουάριο μ έχρ ι τό Ν οέμβριο τοΰ 790.
65. "Οταν οί «όρκίζοντες» έφτασαν στό θέμα τών Ά ρ μ ενια κ ώ ν, αύτοί άρνήθηκαν νά
προτάξουν τό δνομα τής Ε ιρήνης. Τ έτοια άξίω ση δμως δέν άναφερόταν σ τόν δρκο. Ά π ό ποΰ οί
Ά ρμ ενιάκ οι γνώριζαν τήν άξίω ση αύτή τή ς Ε ιρήνη ς; Ά π ό έγγραφα, δπως άφήνει νά ύποθέσουμε ό S. Runciman, Irene, σ. 8; Γιά τήν περίοδο 787-797 δέν γνωρίζουμε αύτοκρατορικά έγγρα
φα' βλ. F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des oström ischen Reiches von 565-1453, Teil I:
Regesten von 565-1025, M ünchen-Berlin 1924, σ. 43. 'Ε π ιπ λ έο ν είναι άπίθανο τέτοιου είδους
λεπτομέρειες αύτοκρατορικών έγγράφων νά μποροΰσαν νά γίνουν γνω στές άπό τά θέματα· τά
πρακτικά τής 7ης Συνόδου, δπου έπίσης έγινε παραβίαση τή ς βα σ ιλικής ιερα ρχίας (βλ. παραπά
νω σημ. 33) δέν προκάλεσαν καμιά άντίδραση, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ή παραβίαση δέν
έγινε γνωστή· ό Θεοφάνης δέ φ αίνεται νά γνω ρίζει τό γεγονός καί άναφέρει σ. 463.8 δ τι «ύπέγραψεν ö τε βασιλεύς καί ή μήτηρ αύτσυ»' πρβλ. καί J.A. Munitiz, Synoptic G reek A ccounts o f the
Seventh Council, REB 32 (1974) 178-183, δπου σέ δλα τά κείμενα άναφέρεται πρώτος ό Κωνστα
ντίνος καί μετά ή Ε ιρήνη.
Τό πιό πιθανό είναι δ τι ή Ε ιρήνη υστέρα άπό τή ν έπιτυχία πού σημείωσε, δταν δ λο ι δ έχτη 
καν νά δώσουν τόν δρκο πού ζητοΰσε, έκοψε νομίσματα μέ τή μορφή της στή ν πρώτη καί τιμη
τική όψη τοΰ νομίσματος. Τά νομίσματα αύτά έξαιτίας τή ς πλατείας κυκλοφορίας πού είχαν
—τά νομίσματα ήταν τό κατεξοχήν μέσο τή ς π ολιτικής προπαγάνδας— έκαναν γνω στές τις
άξιώσεις τής βασίλισσας καί προκάλεσαν τή ν άντίδραση τών Ά ρ μ ενια κ ώ ν καί στή συνέχεια
καί τών άλλων θεμάτων. Ό στρατός λειτουργεί καί άντιδρα ώς πολιτειακός παράγοντας, υπερα
σπίζοντας τά δικαιώματα τοΰ Κ ω νσταντίνου ώς νόμιμου αύτοκράτορα. Γ ιά τή ν έρμηνεία τών
γεγονότων πού άκολουθοΰν βλ. P. Speck, Konstantin VI, σ. 224 κέ.
Ό A. Bellinger, Byzantine Notes, σ. 131 υποθέτει δ τι τά νομίσματα τή ς παραλλαγής τή ς Α ’
κατηγορίας άποτέλεσαν τή ν άφορμή γιά τήν έπανάσταση τών Ά ρ μ ενια κ ώ ν, τά όποια καί τοπο
θετεί στήν περίοδο τοΰ πραξικοπήματος τή ς Ειρήνης· ό ίδ ιο ς δμως δίνει καί τό έπιχείρημ α γιά
τήν αναίρεση τής υπόθεσής του: «The new variety o f gold will hardly have been the sole cause of
this revolt but it may well have been one o f a num ber o f measures taken in 790 in which the empress
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Γιά τήν περίοδο 790-792 θά συμφωνήσω μέ τόν Bellinger ότι έχουμε
νομισματικό κενό. Κ ανονικά γιά τήν περίοδο αυτή τής μονοκρατορίας τοΰ
Κ ωνσταντίνου θά έπρεπε νά είχαμε νομίσματα μέ μόνο τή μορφή τοΰ
Κωνσταντίνου.
Γιά τήν περίοδο 792-797, πού όπως είδαμε άπό τήν έξέταση τών
δεδομένων πού μάς δίνουν οί άφηγηματικές πηγές, ή Ειρήνη δέν είχε καμία
συμμετοχή σ τή ν έξουσία, θά πρέπει νά άποκλείσουμε τά νομίσματα πού
δείχνουν μιά προτεραιότητα τής Ε ιρήνης άπέναντι στόν Κωνσταντίνο, δηλ.
τά νομίσματα τής Β ' καί τής παραλλαγής τής Α ' κατηγορίας. Μ ένουν έτσι
μόνο τά νομίσματα τής Α ' κατηγορίας.
Γιά μιά χρ ο νο λ ό γ η σ η όμως πού τοποθετεί τά νομίσματα τής Α '
κατηγορίας σ τήν περίοδο 792-797 ή Morrisson διατηρεί κάποια έπιφύλαξη
—όπως βλέπουμε σ τόν πίνακα τοποθετεί έρωτηματικό— , έμεΐς έχουμε δύο
άντιρρήσεις.
Βασικό χαρακτηριστικό τών βυζαντινών νομισμάτων είναι ότι ή χάραξη
δέ γίνεται κατά τρόπο τυχαίο, άλλά άκολουθεΐ κανόνες πού άπηχοΰν
πολιτειακές καταστάσεις, ώστε τά νομίσματα κάθε βασιλείας νά άντανακλοΰν
τή νομική θέση άνάμεσα στούς συμβασιλεΐς. ’Έ τσ ι κάθε τι πού δηλώνει
νομικές καταστάσεις άποτυπώνεται πάνω στό νόμισμα μέ κάθε λεπτομέρεια
καί κάθε δυνατή άκρίβεια66.
"Εχοντας ύπόψη αυτή τή γενική παρατήρηση ή πρώτη άντίρρηση γιά
μιά κάλυψη τής περιόδου 792-797 μέ νομίσματα τής πρώτης κατηγορίας
είναι ότι σ τήν περίπτωση αύτή τά ίδια νομίσματα θά έπρεπε νά δηλώνουν τή
μιά φορά τήν Α καί τήν άλλη φορά τή Β νομική σ χέσ η άνάμεσα στόν Κων
σταντίνο καί τήν Ε ιρήνη. "Αλλωστε ή έπιγραφή Κωνσταντίνος βασιλεύς
δεσπότης σύν Ειρήνη αύγούστη μητρί αύτοΰ έρχεται σ έ άντίφαση μέ τά δεδομέ
να τών άφηγηματικών πηγών.
Καί ή δεύτερη άντίρρηση: Υ π ά ρ χ ε ι μία λεπτομέρεια πού δέν έπιτρέπει
νά έντάξουμε κανένα νόμισμα τών δύο κατηγοριών στήν περίοδο μετά τήν
ένηλικίω ση τοΰ Κωνσταντίνου: σέ όλα τά νομίσματα ό Κωνσταντίνος
είκονίζεται άγένειος, ένώ άν πραγματικά άνήκαν σ τήν περίοδο μετά τό 790

overreached herseif. The only num ism atic reason for hesitating to accept this date is that the second
variety seems to have been m ore com m on than the first and should have lasted longer instead of
having been brought to an abrupt end by the rebellion».
O i CA. Diell - G. Marqais, Le m onde onental, σ. 282 έξηγοϋν τή ν έπανάσταση τών θεμάτων
ώς δυσαρέσκεια τοΰ στρατοΰ άπέναντι σ τίς άποτυχίες τή ς άδύνατης κυβέρνησης μιδς γυναίκας.
Ό G. Oslrogorsky, Geschichte, σ. 150 πιστεύει δτι ή κ ίνησ η τών στρατευμάτων ήταν αντίδραση
κατά τή ς είκονόφ ιλη ς αύτοκράτειρας.
66.
Βλ. Ph. Grierson, D um barton O aks Collection, τόμ. II, σ. 69-70 καί τόμ. III, σ. 110 κέ
Τ. Beriete. Num ism atique byzantine suivie de deux etudes inedites sur les monnaies des
Paleologues. Edition franijaise mise ä jo u r et augmentee de planches par Cecile Morrisson,
W etteren 1978, σ. 30 κέ. — Πβλ. H. Longuel, Introduction ä la num ism atique byzantine, London
1961, σ. 18 καί Ai. Χριστοφιλοπούλου, Ά ν τιβ α σ ιλ εία , σ. 26 κέ.
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θά έπρεπε νά είκονίζεται γενειοφ όρος67.
"Ετσι καί γνά τήν περίοδο 792-797, δπως καί γιά τήν περίοδο 790-792,
έχουμε νομισματικό κενό πού πρέπει νά καλυφτεί μέ χρυσά νομίσματα πού
θά άπεικονίζουν μόνο τόν Κ ω νσταντίνο68.
'Η Ειρήνη κατά τήν περίοδο 792-797 μπορεΐ νά είκονίζεται μόνο στά
χάλκινα νομίσματα, χω ρίς νά άναφέρεται τό δνομά της καί ό τίτλος της. Σέ
χάλκινα μόνο νομίσματα είκονίζονται καί οί προηγούμενες άπό τήν Ειρήνη
αύγοΰστες, ή Σοφία, σύζυγος τοΰ Ιο υ σ τ ίν ο υ Β ', ή Α ν α σ τ α σ ία , σύζυγος τοΰ
Τιβερίου Β ', ή Κωνσταντίνα τοΰ Μ αυρίκιου, ή Λ εοντία τοΰ τυράννου Φωκά,
καί ή Μαρτίνα, σύζυγος τοΰ 'Η ρακλείου.
Π ροσπάθησα νά άποδείξω δτι Ειρήνη κατά τή διάρκεια τής βασιλείας
τοΰ Κωνσταντίνου —μέ έξαίρεση τήν περίοδο τοΰ πραξικοπήματός της—
δέν υπήρξε συμβασιλεύς. 'Ω σ τόσ ο δέχομαι δτι ήταν συμβασιλεύς. Ή
άντίφαση έξηγεϊται άπό τό γεγονός δτι δέν έχει έκτιμηθεί άπό τήν έρευνα δτι
ή αύγούστα είναι ό τρίτος φορεύς τοΰ θεσμοΰ τής συμβασιλείας, έπειδή
άκριβώς δέν έχει έκτιμηθεί τό γεγονός καί ή σημασία τοΰ στέψιμου τής
αύγούστας69.
"Ετσι ή τελευταία δήλωσή μου, πώς δέχομαι δτι ή Ειρήνη ήταν
συμβασιλεύς τοΰ Κ ω νσταντίνου, δέν σημαίνει άσυνέπεια πρός τά όσα
υποστήριξα προηγούμενα. Ή Ε ιρήνη ήταν συμβασιλεύς τοΰ Κωνσταντίνου
μέ τήν ιδιότητα τής αύγούστας, ό χ ι τήν ιδιότητα τοΰ βασιλέως.
Β α σ ι 
λ ε ύ ς
καί
α ύ γ ο ύ σ τ α
κατέχουν ξεχω ριστή θέση μέσα στήν
αυστηρή βυζαντινή βασιλική ιεραρχία, δπως ξεχω ριστή θέση κατέχει καί ό

67. Ά π ό τή ν έποχή τοΰ Φωκά (βλ. W. Wroth, Im perial byzantine Coins in the British
Museum τόμ. I, Chicago 1966, σ. XX III) ο ί βυζαντινοί ένήλικες αύτοκράτορες έμφανίζονται μέ
γενειάδα. "Ετσι π.χ. ό Ιο υ σ τιν ια ν ό ς Β" στή ν ή λ ικ ία τών 16-19 χρόνω ν είκονίζεται άγένειος,
μετά τό 19ο έτος είκονίζεται γενειοφόρος. Ό Κ ω νσταντίνος Ε ’ γεννήθηκε τό Φ εβρουάριο τοΰ
718 καί στέφτηκε συμβασιλεύς στις 25 Μ αρτίου 720' άπό τότε είκονίζεται στά νομίσματα μαζί μέ
τόν πατέρα του Λ έοντα Γ -, άγένειος μέχρι τό 735, μέ γενειάδα άπό τό 735 κέ. Ό Λέων Λ"
γεννήθηκε σ τίς 25 Ία νο υα ρ ίο υ 749 καί στέφτηκε στίς 6 Ιο υ ν ίο υ 751, όπότε ά ρχίζει νά
έμφανίζεται στά νομίσματα μέ τόν Κ ω νσταντίνο Ε ’· άπό τό 770 κέ. είκονίζεται γενειοφόρος.
68. "Ας σημειώσουμε ό τι γενικά γιά περίοδο βασιλείας δέκα έτών τά κομμάτια πού
σώζονται είναι πάρα πολύ λίγα, δπω ς δ τι δέν υπάρχουν νομίσματα άπό έπαρχιακά
νομισματοκοπεία, βλ. Ph. Grierson, D um barton O aks Collection, τόμ. III 1, σ. 84.
69. Τή σημασία τοΰ στέψιμου έχει έπισημάνει ό Οι. Diehl, Figures byzantines, σ. 18 (έλλ.
μτφρ. σ. 26). Βλ. καί S. Runciman, Irene, σ. 2. Ω σ τ ό σ ο ή παρατήρηση τοΰ Diehl δέν έχει γίνει
δεκτή άπό όλους τούς μελετητές- βλ. π.χ. St. Maslev, Kaiserinnen, σ. 309-310 σημ. 14. P. Speck,
Konstantin VI, τόμ. II σ. 660 σημ. 36. ' Η μή αποδοχή τή ς παρατήρησ ης τοΰ Diehl άποτελεί προ
ϋπόθεση γιά τή θεωρία τών W. Ohnsorge καί AI. Χριστοφιλοπούλου.
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πρώτος τής ιεραρχίας αύτής, ό

Θ εσσ αλονίκ η, Π ανεπιστήμιο

α ύ τ ο κ ρ ά τ ω ρ 10.

Διονυσία Μ ισίου

70.
Α ύτοκράτωρ, βασιλεύς καί αύγούστα είναι ο ί τρεις φορείς τή ς συμβασιλείας· καί οί
τρεις σέ ειδική τελετή δέχονται τά σύμβολα καί τό όνομα τή ς βασιλείας· καί οί τρεις
χαρα κτη ρίζοντα ι ώς «βασιλείς»: Βλ. Διονυσία Μισίου, Βυζαντινά 10 (1980) 510 σημ. 7' βλ. καί
παραπάνω σημ. 33 καί 48. — Πβλ. P. Schreiner. Z ur Bezeinchnung «Megas» und «Megas Basileus»
in der byzantinischen K ainsertitulatur, Βυζαντινά 3(1971) 182-184. —Βλ. καί J. Λ. Muniliz, Synoptic G reek Accounts, σ. 180 «Κω νσταντίνου καί Ε ιρήνης τών βασιλέων» καί Θεοφάνης 455.17 καί
464.10.

