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ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ 12ου ΑΙΩΝΑ
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΤΥΠΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑΣ

Manolis G. Varvounis

Η μονή της Θεοτόκου της Κοσμοσώτειρας, στις Φέρες της Θρά-
κης, ιδρύθηκε από τον Ισαάκιο Κομνηνό, το έκτο κατά σειρά παιδί του 
αυτοκράτορα Αλεξίου Κομνηνού και της Ειρήνης,1 μεταξύ του 1139 
και του 1152, όταν, κατά τον Paul Gautier,2 είχε πλέον συμφιλιωθεί 
με τον αδελφό του Ιωάννη και με τον ανεψιό του Μανουήλ, και είχε 
επανέλθει στη Βασιλεύουσα των Πόλεων. Το κείμενο, όπως συμβαίνει 
με όλα σχεδόν τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μοναστηριακά τυπικά, 
πλην των άλλων, περιλαμβάνει σημαντικές και εκτενείς πληροφορίες 
για την καθημερινή ζωή τόσο των μοναχών, όσο και των ανθρώπων της 
εποχής που γράφτηκε.3 Αυτές ακριβώς τις πληροφορίες αποδελτιώνου-
με και μελετούμε εδώ, ως μικρή συμβολή στη λαογραφική θεώρηση 
της βυζαντινής Θράκης του 12ου αιώνα.

Ως γνωστόν, το Τυπικόν της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας γνώ-
ρισε επάλληλες εκδόσεις και μελέτες, από τον Μανουήλ Γεδεών,4 τον 
Louis Petit,5 και τον Γεώργιο Κ. Παπάζογλου.6 Την κριτική και σχο-

1. Βλ. σχετικά Kazhdan 1970: 234. Schreiner 1971: 247. Bαρζός 1984: 238. Gautier 
1972: 31. Gautier 1985: 20-21.
2. Gautier 1974: 9.
3. Barber 1994: 210-11. Βαρβούνης 1993: 292-306.
4. Γεδεών 1898: 112-15, 144-48, 188-91.
5. Petit 1908: 17-77.
6. Παπάζογλου 1994.

203

INTROVERSION AND EXTROVERSION, AUTARKY AND TRADE
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λιασμένη έκδοση του τελευταίου χρησιμοποιούμε εδώ ως βάση, αφού 
παρέχει φιλολογική και ερμηνευτική επεξεργασία του κειμένου μας, 
όπου μπορεί να στηριχτεί και η λαογραφική του αξιοποίηση. Ας σημει-
ώσουμε εδώ, προκαταβολικά, ότι οι όμοιες κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες αποτέλεσαν συχνά, στον ελληνικό χώρο, μια σταθερή υλική 
βάση, πάνω στην οποία στηρίχτηκαν ίδιες ή όμοιες μορφές του ανάλο-
γου πολιτισμικού πνευματικού εποικοδομήματος, αρχή που εξηγεί την 
ύπαρξη συνεχειών ανάμεσα στο λαϊκό πολιτισμό των βυζαντινών, των 
μεταβυζαντινών και των νεότερων χρόνων,7 σαν αυτές που κυρίως ανι-
χνεύονται στην παρούσα μελέτη. Αυτό αποτελεί και την κύρια μεθοδο-
λογική βάση όσων ακολουθούν.

Για την παρουσίαση αυτών των όψεων καθημερινής ζωής στη 
Θράκη του 12ου αιώνα, όπως αποτυπώνονται στο τυπικό της μονής 
της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας, επιλέχθηκε η μορφή της παράθεσης 
αποσπασμάτων από το κείμενο κατά τη σειρά των παραγράφων του, 
και του σχολιασμού τους από λαογραφική άποψη. Με βάση λοιπόν την 
αρχή αυτή δομήθηκε το κύριο σώμα της μελέτης, όπως παρατίθεται 
στη συνέχεια.

Γράφοντας για την ίδρυση της μονής, ο Ισαάκιος αναφέρεται σε 
παρόμοιες συνήθειες των ανθρώπων της εποχής του [Τυπικόν 2, 20-25 
= Παπάζογλου 1994: 35]:

– Πολλοὶ μέν, ὦ Θεομῆτορ, πολλὰ θεοσεβῶς ἔργα θεάρεστα τῷ 
παρόντι βίῳ διεπράξαντο πρὸς ὕμνον Θεοῦ τοῦ τῶν ὅλων δε-
σπόζοντος, ὃν καὶ σιγηλῶς πως τὰ καλῶς πεποιημένα ὑμνῳδίαις 
τῇ αὐτῶν ἀνακηρύττουσι τελειότητι, πίστει τῶν πραξάντων τῇ 
ὀρθογνώμονι, οἳ τὴν ὑστεροφημίαν αἰωνίζουσαν ἐκληρώσαντο 
μετὰ τὴν τῶν ὧδε μετάστασιν· οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν διενεμήσει τῆς 
χρηματικῆς περιουσίας πρὸς πένητας, οὓς ἀδελφοὺς ἑαυτοῦ ὁ 
Πλάστης ἡμῶν ἐπωνόμασε Κύριος, τούτου τὸν οἶκτον εἰς ἑαυ-
τοὺς εὐμενῶς ἐπεσπάσαντο καὶ τῇ ἐργασίᾳ καταλλήλου τοῦ τῆς 

7. Βλ. σχετικά Varvounis 1998: 161-69. Βαρβούνης 1995a: 499-509.
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ζωῆς ἐπέτυχον πέρατος, οἱ δὲ μεγαλοπρεπῶς μεγαλοπρεπεῖς να-
οὺς ἐξ ἰδίας δαπάνης καὶ ἱερὰ κατὰ πόλεις καὶ χώρας καθίδρυσαν 
φροντιστήρια, ἄλλοι δι’ ἔνδειαν βιωτικῆς περιουσίας, κατὰ τὸν 
ἐν θεολόγοις μέγαν Γρηγόριον, τὸ τῆς προθυμίας αὐτῶν εὐσυ-
νείδητον τῷ τῶν ὅλων δεσπόζοντι, οἷα θυμίαμα εὐπρόσδεκτον, 
εὐμενῶς συνεισήνεγκαν.
Η προσφορά χρημάτων στους ενδεείς, αλλά και η ίδρυση ναών 

και μονών, σε εκπλήρωση τάματος, που αναφέρεται εδώ, αποτελούν 
διαχρονικά πρακτικές του ελληνικού λαού,8 στις οποίες οφείλεται και ο 
μεγάλος αριθμός ναών, παρεκκλησίων και ξωκλησιών, που συναντού-
με στις διάφορες ελληνικές περιοχές.9 Συχνά μάλιστα, αν η εκπλήρωση 
του τάματος καθυστερήσει, ο ίδιος ο άγιος εμφανίζεται, σε όνειρο ή 
σε όραμα, και διεκδικεί το τάξιμο εν προκειμένω την οικοδόμηση του 
ναού, όπως αναφέρεται σε πολλές ελληνικές παραδόσεις.10 Ο άγιος θε-
ωρεί το ναό ως κατοικία του, σύμφωνα με τη λαϊκή θρησκευτική πίστη, 
ενεργεί και δρα με βάση αυτόν, μια αντίληψη που προέρχεται από τα 
βυζαντινά χρόνια και γνωρίζει ευρύτατη διάδοση στην παραδοσιακή 
θρησκευτική συμπεριφορά του ελληνικού λαού.11

Συχνές είναι οι αναφορές του Ισαακίου σε υλικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την οικοδόμηση της μονής του. Μνημονεύει, για παρά-
δειγμα, την οικοδόμηση διπλού φράχτη γύρω από τα κτίσματα του μο-
ναστηριού, αποθηκών και «σιτώνων», δηλαδή σιταποθηκών [Τυπικόν 
2,45 = Παπάζογλου 1994: 37] για τις ανάγκες των μοναχών. Κάποτε το 
κείμενο αναφέρεται σε τροφές. Ο Ισαάκιος παραγγέλλει να μοιράζε-
ται το περίσσευμα της τραπέζης12 κάθε ημέρας σε φτωχούς, στην πύλη 

8. Πρβλ. Kurtz 1907: 101-17. Kurtz 1926-27: 44-46.
9. Πρωτοπαπάς 1980: 11-13. Σκευοφύλακας 1961: 35. Χατζηφώτης 1978: 15.
10. Φλωράκης 1982: 99.
11. Βαρβούνης 1995b: 191-96, όπου σχετικά παραδείγματα και ανάλογο λαο-
γραφικό υλικό.
12. Πρόκειται για την κοινή κοινοβιακή τράπεζα των ορθοδόξων μονών, βλ. 
Κοτσώνης 1963: 153-54 και Sinos 1985: 38.

part 2.indb   205part 2.indb   205 11/18/10   9:03:41 AM11/18/10   9:03:41 AM



206

MANOLIS VARVOUNIS

του μοναστηριού [Τυπικόν 6, 108-112 = Παπάζογλου 1994: 41], ενώ οι 
προσφορές σε τρόφιμα αναβαθμίζονται τις ημέρες των εορτών: κατά 
την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ορίζεται η διανομή κρασιού, 
μελιού και χρημάτων, μαζί με ένα ψωμί, ενώ την ημέρα του θανάτου 
του κτήτορος ο ηγούμενος πρέπει να μοιράσει, για τη συγχώρηση της 
ψυχής του, φάβα, ψάρι ποταμίσιο, τυρί. Και πάλι η φιλανθρωπία απο-
σκοπεί στην εξασφάλιση της επουράνιας βασιλείας, σύμφωνα με ένα 
σχήμα γνωστό στη βυζαντινή θρησκευτική σκέψη.13

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, σχετικά, ο τρόπος που ορίζεται να προ-
σεύχονται οι μοναχοί για την ανάπαυση της ψυχής του Ισαακίου [Τυπι-
κόν 7, 120-136 = Παπάζογλου 1994: 42-43]:

– Τοιγαροῦν τοῦ παρόντος λόγου προβαίνοντος καὶ τοῖς μονα-
χοῖς κατὰ μέρος μέλλοντος ἅπαντα τὸν λογισμὸν ἡμῶν καὶ τὴν 
βούλησιν διατάξασθαι, ἀξιῶ τὸν τιμιώτατόν μοι καθηγούμενον 
καὶ πάντας τοὺς ὑπ’ αὐτὸν μοναχοὺς τὴν ἀβαρῆ ταύτην ἀξίωσιν, 
μετὰ τὴν τοῦ ἑσπερινοῦ ἀπόλυσιν ἐνώπιον ἅπαντας τῆς εἰκόνος 
τῆς Θεομήτορος συναθροίζεσθαι καὶ καθ’ ἑκάστην ἑσπέραν ὑπὲρ 
ἐλέους τῆς ἐμῆς ἀθλίας ψυχῆς ἐκτελεῖν τὸ τρισάγιον καὶ ὑπὲρ 
ταύτης ποιεῖν ἐκτενὴν πρόσφορον καὶ ἀναπεταννύειν τὰς χεῖρας 
καὶ ἐκφωνεῖν οὕτως ἐν θερμῇ καρδίᾳ τὸ “Κύριε ἐλέησον” τεσ-
σαράκοντα, εἶθ’ οὕτως ἐκφωνεῖν ταύτην δὴ τὴν ἐκφώνησιν, “ὦ 
Θεοῦ μῆτερ καὶ δέσποινα, ῥύσαις τὸν προσελθόντα σοι δοῦλόν σου 
καὶ κτήτορα Ἰσαάκιον τῇ πρὸς τὸν σὸν υἱὸν μεσιτείᾳ σου τῆς μελ-
λούσης κολάσεως, ἐγκολπωσαμένη τοῦτον ταῖς ἀχράντοις ὠλέναις 
σου”·αὖθις δὲ λέγειν τὸ “πρεσβεία θερμὴ” καὶ τὰ ἑξῆς, οὕτω τὸ 
ῥῆμα μεταποιουμένους ἐν τῷ μεταξύ, “καὶ ἐκ κινδύνου ψυχικοῦ 
λύτρωσαι αὐτόν, ἡ μόνη ταχέως προστατεύουσα”, ἔτι δὲ καὶ ἕτερον 
θεοτοκίον ἓν πρὸς τῆς ἐμῆς ψυχῆς τὸν ἔλεον πρόσφορον, οὕτω δὲ 
χωρεῖν εἰς τὰς κέλλας αὐτῶν ἕκαστον πρὸς ἀνάπαυλαν. Τοῦτο δὲ 

13. Παπάζογλου 1994: 41-42, σχ. 113. Κωνσταντέλος 1983: 186-91. Gautier 1974: 
119-25.
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παρ’ ὅλον ἐνιαυτὸν ἐσαεὶ πράττεσθαι βούλομαι καὶ τὴν εὐγνω-
μοσύνην τῶν μοναστῶν αἰτῶ δάκρυσι, μὴ τὴν κατὰ Θεὸν ταύτην 
ἐγχείρησιν ἀναβάλλεσθαι, ἀβαροῦς οὔσης τῆσδε τῆς ἀξιώσεως. 
Εδώ οι λαϊκές απόψεις για την επιμνημόσυνη προσευχή και δέη-

ση συμφύρονται με τα σχετικά με το ανάλογο εκκλησιαστικό λατρευ-
τικό τυπικό για τα μνημόσυνα. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και για 
το ακόλουθο χωρίο του κειμένου μας, όπου ο Ισαάκιος ρυθμίζει με 
λεπτομέρειες τη λατρευτική τάξη των εορτών, στο καθολικό της μο-
νής του. Οι φωταψίες και οι κηραψίες που ορίζονται, γνωστές και από 
την εθιμοταξία των λαϊκών θρησκευτικών πανηγυριών μας,14 συνδυ-
άζονται με προσφορά μύρων και θυμιαμάτων στο ναό, αλλά και με 
την απαραίτητη ελεημοσύνη προς τους φτωχούς, στην πύλη της μονής, 
που θα γίνεται και πάλι με πρωτοβουλία του ηγουμένου,15 με σκοπό 
πάντοτε την ψυχική σωτηρία και την καλή μεταθανάτια τύχη όλων, 
σύμφωνα με απόψεις γνωστές στην παραδοσιακή μεταφυσική σκέψη16 
και θρησκευτική συμπεριφορά του ελληνικού λαού [Τυπικόν 9, 158-
185 = Παπάζογλου 1994: 44-45]:

– Πᾶσαν μὲν οὖν ἑορτὴν λέγω τῆς Θεομήτορος παρ’ ὅλον ἐνι-
αυτόν, ἵν’ ἐκ ταύτης πρόσφορον τοῦ σκοποῦ ποιήσαιμι τὸ προ-
οίμιον, βούλομαι τοὺς μοναστὰς παρασκευάζειν ἐξηχεῖσθαι πρὸ 
τῆς ὑμνῳδίας αὐτάρκως διάτορον χερσὶν ἀνέρων τοὺς ἀντὶ ση-
μάντρων ἀναρτηθέντας παρ’ ἡμῶν γε περὶ τὸν πύργον μετεωρό-
τερόν φημι δύο κώδωνας, καὶ πρώτως τούτων τὸ ξύλινον κρού-
εσθαι σήμαντρον, εἶθ’ οὕτως τῷ ἐμβαδῷ τοῦ ναοῦ ἱεροπρεπῶς 
τοὺς μοναστὰς χωροῦντας φαιδρότατα ἐκτελεῖν πᾶσαν ὑμνῳδίαν 
τὴν τῇ ἑορτῇ πρόσφορον, τεσσάρων λαμπάδων ἀναπτομένων 
περὶ τοῦ ναοῦ τὸ μεσαίτατον καὶ ὀκταφώτων μανουαλίων δύο 
περὶ τὰς δύο προσκυνήσεις ἱσταμένων, περὶ μέρη φημὶ τοῦ ναοῦ 

14. Πρβλ. Βαρβούνης 1994: 383-91, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.
15. Για ανάλογες πληροφορίες σε άλλες βυζαντινές πηγές βλ. ΜΜ 5: 374-77.
16. Παπαθανάση-Μουσιοπούλου 1981: 117.

part 2.indb   207part 2.indb   207 11/18/10   9:03:42 AM11/18/10   9:03:42 AM



208

MANOLIS VARVOUNIS

τὰ ἑκάτερα, ἐν οἷς ὁ ὑπεράγαθός μου Χριστὸς καὶ ἡ Θεομήτωρ 
καὶ κοσμοσώτειρα ἄγαν τεχνηέντως εἰκόνισται, ὡς δοκεῖν τοῖς 
ὁρῶσι τὰ εἰκονίσματα ἔμπνοα καὶ αὐδὴν χαριτόεσσαν μικροῦ δή 
φημι ἀποθλίβειν πρὸς τοὺς ὁρῶντας τοῦ στόματος, θαῦμ’ ὄντως 
ἰδέσθαι τοὺς τύπους τὴν ζωγραφίαν, ὥσπερ τὴν ἔμπνοον καὶ μὴ 
κινουμένην τοπικῷ διαστήματι, καὶ οὕτω καθυμνῆσαι τὸν τε-
χνουργὸν τὸν ἐκ τοῦ πρώτου δημιουργοῦ καὶ δεσπότου τὴν σο-
φίαν τῆς ζωγραφίας καινοπρεπῶς κληρωσάμενον· τίς γὰρ τοῦτον 
οὐ μακαρίσειε τῶν τύπων τὸ ζῶν, ὥσπερ εἶδος τῇ ὁράσει καὶ τῇ 
καρδίᾳ ἀπομορξάμενος; Ἀλλά γε ταῖς εἰκόσιν αὐταῖς ἀνάπτεσθαι 
τούτων ἑκάστῃ καὶ τριφυεῖς θρυαλλίδας τὰς ἀργυροτεύκτους 
βουλόμεθα, ἃς ἐνώπιον αὐτῶν εὐπρεπῶς ἀνηρτήσαμεν· ἔτι πά-
ντα τὰ κηρία σὺν τούτοις ἀνάπτεσθαι, ὅσα περ ἡ χαλκῆ λάμνα 
πέφυκεν ὑποδέχεσθαι, ἡ κατ’ ἐγκάρσιον σχῆμα ἄνω περὶ τὰ πρό-
θυρα τῶν ἀδύτων ἐφηπλωμένη, καὶ ἔτι πᾶσα θρυαλλὶς ἀπῃωρη-
μένη περὶ τὰ πατηρὰ τοῦ ναοῦ καὶ τὰ προσαφιερωθέντα πρὸς 
κηρίων τὴν σύμπηξιν ἐφεδράζεσθαι, ἐντὸς λέγω περὶ τὸν νάρθη-
κα. Οὕτω δήπερ τὴν φωταγωγίαν λαμπροτάτην τελεῖσθαι βου-
λόμεθα ταῖς τῆς Θεομήτορος ἑορταῖς, πρὸς ἣν τὰς τῆς μεσιτείας 
καὶ σωτηρίας ἡμῶν ἐλπίδας κεκτήμεθα, ἣν ἄρα πρὸς τοῖς ἄλλοις 
καὶ μύροις πολυτελέσι καὶ θυμιάμασι δεξιοῦσθαι βουλόμεθα καὶ 
περὶ τὴν πύλην πενήτων ταῖς κατὰ δύναμιν ψυχικαῖς διαδόσεσιν, 
ἃς διευκρινήσει ἡ τοῦ ἡγουμένου πάντως σύνεσις καὶ προαίρε-
σις, χρεώστην ἄφυκτον τῆς ψυχικῆς διαδόσεως ταύτης τὸν Θεὸν 
ἔχουσα. 
Ακόμη και η διανομή τροφίμων στους φτωχούς, κατά τις μεγά-

λες θρησκευτικές εορτές, περιβάλλεται από ένα σκληρό τελετουργικό: 
ο ηγούμενος οφείλει να μοιράζει μαγειρεμένα όσπρια και, κατά την 
κρίση του, ποταμίσιο ψάρι, που είναι φτηνό και χορταστικό, κι αν αυτό 
είναι εφικτό τυρί, οι δε φτωχοί πρέπει να κάθονται κυκλικά στη γη, ο 
ένας πίσω από τον άλλο, για να διευκολύνεται η όλη διαδικασία. Μόλις 
δε χορτάσουν, πρέπει να σηκώνονται όρθιοι, να υψώνουν τα χέρια και 
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να αναφωνούν σαράντα φορές17 «Κύριε ἐλέησον» [Τυπικόν 10, 220-
224 = Παπάζογλου 1994: 47-48], ώστε τα πάντα να γίνονται με την 
πρέπουσα ευταξία και κατάνυξη. Όσον αφορά την ίδια τη μοναστηρια-
κή τράπεζα, ο Ισαάκιος ορίζει με λεπτομέρειες τις τροφές, αλάδωτες ή 
λαδερές, τα οστρακόδερμα και τα «λάχανα» που θα καταναλώνονται, 
μαζί με «τῷ κυμινάτῳ θερμῷ πόματι» και το ανάλογο κρασί.18

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσες είναι οι λεπτομέρειες της τελετής με 
την οποία ο νέος ηγούμενος της μονής λαμβάνει τα σύμβολα της εξου-
σίας του, την ηγουμενική βακτηρία, και καθοσιώνεται τελετουργικά 
ενώπιον της αδελφότητας, καθώς μας εισάγουν στην εσωτερική λει-
τουργική και τελετουργική ζωή του μοναστηριού [Τυπικόν 33, 731-744 
= Παπάζογλου 1994: 69]:

– Ἑπόμενον δ’ ἂν εἴη καὶ περὶ τοῦ τρόπου τῆς τοῦ ἡγουμένου 
εἰπεῖν προχειρίσεως· ὁπηνίκα γὰρ ἡ ἀδελφότης αὐτὸν τῷ ῥηθέντι 
μητροπολίτῃ προσαγαγεῖν βουληθείη, ἀναμεινάτω ἡμέραν τινά, 
καθ’ ἣν ἑορτή τις τῆς Θεομήτορος ἐπιφαύσειεν, ἐν τῇ τοιαύτῃ δὲ 
ἡμέρᾳ καὶ μὴ ἐν ἑτέρᾳ τινὶ τεθήτω τὸ τυπικὸν καὶ ἡ ἡγουμενικὴ 
βακτηρία περὶ τὴν θείαν τράπεζαν, ἐν ᾗ καὶ τελεσιουργοῦσιν 
οἱ θυηπόλοι τὰ μυστήρια. Εἶτα δὴ προτρεπέσθω ὁ προκριθεὶς 
εἰς προστασίαν εἰσελθεῖν εἰς τὸ ἅγιον βῆμα μετὰ τὸ ὀφειλόμε-
νον τρισάγιον καὶ τὰ τροπάρια ταῦτα, “ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε, 
ἐλέησον ἡμᾶς”, “δόξα”, “Κύριε, Κύριε, ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ 
καὶ ἴδε”, “καὶ νῦν”, “μονογενές, ὁμοούσιε τῷ πατρί σου καὶ τῷ 
Πνεύματι”, καὶ “Κύριε ἐλέησον” τριάκοντα, ποιήσαντά τε βα-
θείας τρεῖς γονυκλισίας ἐπὶ τῆς τραπέζης, λαμβάνειν ἐκεῖθεν τὸ 
τυπικὸν καὶ τὴν βακτηρίαν, ἐπιφωνούντων πάντων τὸ “ἄξιος”, 
καὶ ἐξιόντα ἵστασθαι εἰς τὸν ἀποκεκληρωμένον τόπον τῷ ἡγου-

17. Για τη μαγική και ιερή σημασία του αριθμού αυτού βλ. Σπυριδάκης 1939, με 
πολλά σχετικά παραδείγματα.
18. Ανάλογα και στα σημερινά μοναστήρια, ιδιαίτερα στο Άγιον Όρος, βλ. Χατζη-
φώτης 1995: 459-69. Χατζηφώτης 1977: 157-58, 175.
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μένῳ καὶ ὑπὸ πάντων ἀσπάζεσθαι καὶ ὡς πατέρα ἀσπάζεσθαι. 
Ἀρκεῖ γοῦν καὶ ταῦτα περὶ τῆς τοῦ ἡγουμένου προκρίσεώς τε καὶ 
προχειρίσεως, ἐν τούτοις γὰρ καὶ ἀνωτέρω ἱκανῶς περὶ τούτου 
διεσαφήσαμεν.
Όσον δε αφορά την εσωτερική ζωή και λειτουργία της μονής, ο 

ιδρυτής της ορίζει την ύπαρξη διακονημάτων. Πρόκειται για τα διακο-
νήματα του οικονόμου, του δοχειάριου ή δοχειαρίτη,19 του σκευοφύλα-
κα, του επιστημονάρχη, του τραπεζάριου, του κελλάριου, του αρτοποι-
ού, του οψοποιού, του επιμελητή ημιόνων, του μετοχιάρη, του διακο-
νητή και του εκκλησιάρχη,20 αξιώματα γνωστά από διάφορες μεσαιω-
νικές πηγές, αλλά και από τη ζωντανή μοναστική παράδοση του Αγίου 
Όρους,21 ως τις μέρες μας. Ιδιαιτερότητα της Κοσμοσώτειρας αποτελεί 
πάντως η θέσπιση τριών δοχειαρίων, από τους οποίους ένας ασχολεί-
ται με τα οικονομικά, ένας με τα σκεύη και τρίτος με τα ενδύματα 
που φυλάσσονται στο μοναστήρι και μοιράζονται στους αδελφούς. Ο 
Ισαάκιος ορίζει με λεπτομέρειες τα καθήκοντα όλων των διακονητών, 
τους παρακαλεί να επιδεικνύουν ζήλο και αυταπάρνηση, ελπίζοντας 
σε ηθική και υπερφυσική ανταμοιβή, και καταδικάζει όσους εξυπη-
ρετούν συγγενείς τους, καταχρώμενοι την περιουσία της μονής, μια 
πρακτική που φαίνεται ότι υπήρχε έντονα στην εποχή του. Καταδικάζει 
ακόμη τους ταραχοποιούς και τους στασιαστές εναντίον της θελήσε-
ως του ηγουμένου. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της τελετής με 
την οποία οι κατά καιρούς διακονητές αναλάμβαναν τα μοναστηριακά 
τους καθήκοντα [Τυπικόν 34, 750-761 = Παπάζογλου 1994: 70]:

– Ὃν δεῖ, τῆς προχειρίσεως μελλούσης γενέσθαι, μετὰ τὴν ἀπό-
λυσιν τοῦ ὄρθρου καὶ τὴν συνήθη τοῦ ἱερέως εὐχήν, τρισαγίου 

19. Πρβλ. Κουκουλές 1957: 89 και Κριαράς 1977: 202-03.
20. Για τα αξιώματα αυτά βλ. Παπάζογλου 1994: 70-72, σχ. 769. Κουκουλές 1957: 
80, 82, 89, 92. Κριαράς 1977: 234. Asdracha 1976: 218-19. Μανάφης 1970: 77 
και Janin 1964: 28-29.
21. Χατζηφώτης 1995: 267-70, με κατάλογο παρόμοιων διακονημάτων του αγιο-
ρείτικου μοναχισμού.

part 2.indb   210part 2.indb   210 11/18/10   9:03:42 AM11/18/10   9:03:42 AM



211

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

παρὰ πάντων γινομένου, τρεῖς βαθείας γονυκλισίας ποιεῖν πλη-
σίον τῶν ἱερῶν κιγκλίδων τοῦ θείου βήματος, εἶτα καὶ αὐτὰ τὰ 
σεβάσμια ἀσπάζεσθαι εἰκονίσματα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ καὶ 
τῆς τούτου παναχράντου μητρός. Μετὰ δὲ ταῦτα τῷ προεστῶτι 
τὴν προσήκουσαν ἀπονέμειν προσκύνησιν, εἶθ’ οὕτως τὴν ἑαυτοῦ 
κορυφὴν ἐκείνῳ ὑποκλινέτω ἀπερικάλυπτον, κἀκεῖνος ταύτην τῷ 
τιμίῳ σφραγίζων σταυρῷ λεγέτω οὕτω περ εὐλαβῶς, “ἡ πρεσβεία 
τῆς ὑπεραγίας μου Θεοτόκου δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων πατέρων ἡμῶν 
προχειρίζεταί σε οἰκονόμον τῆς μονῆς”. Ἔπειτα τὸν ἐν Κυρίῳ δοὺς 
αὐτῷ ἀσπασμόν, εἰς τὸν ἀποκεκληρωμένον τῷ οἰκονόμῳ τόπον 
ἱστάτω αὐτὸν καὶ καθεξῆς ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν αὐτὸν ἀσπαζέ-
σθωσαν· μετὰ δὲ τὸν ἀσπασμὸν δόξαν μὲν τῷ Θεῷ ἀναφερέτω-
σαν, ἑπέσθω δὲ καὶ ἡ ἀπόλυσις τῇ συνήθει τοῦ ἱερέως εὐχῇ.
Κατά το κείμενό μας, η περιουσία της μονής καταγράφεται σε ει-

δικό κατάστιχο, το «βρέβιον», μια πρακτική που ακολουθείται σε πολ-
λά βυζαντινά μοναστήρια και συνεχίζεται ως και τις μεταβυζαντινές 
μονές,22 και κάθε τροποποίηση γίνεται με την παρουσία και την έγκρι-
ση όλων των αξιωματούχων του μοναστηριού [Τυπικόν 45, 926-931= 
Παπάζογλου 1994: 77]. Τα γεννήματα της μονής, όπως το σιτάρι, το 
κριθάρι, τα όσπρια, το κρασί και το λάδι, πρέπει να καταγράφονται λε-
πτομερώς, ενώ ένοχοι θεωρούνται όσοι αποκτούν ιδιωτική περιουσία, 
ακόμη κι αν πρόκειται για λίγα νομίσματα ή λίγα φρούτα, όσοι τρώνε 
ή πίνουν κρυφά και δεν το εξομολογούνται, αλλά και όσοι δέχονται 
γράμματα από φίλους ή συγγενείς και απαντούν σε αυτά [Τυπικόν 47, 
947-951 = Παπάζογλου 1994: 79].

Ειδική αναφορά γίνεται στα ενδύματα που δίνονται από τη μονή 
στους μοναχούς, μανδύες, φανέλες και υποδήματα,23 που κατά προτί-
μησιν δεν πρέπει να είναι καινούργια, και οπωσδήποτε δεν πρέπει να 
είναι πολυτελή, ενώ οι μοναχοί πρέπει να έχουν ίδιο φαγητό, ίδιο ποτό, 
ίδια ενδύματα και ίδια υποδήματα, ανεξάρτητα από τη θέση τους στη 

22. Βλ. σχετικά Μανάφης 1970: 118. Τσικνόπουλος 1969: 43. Leib 1940: 46.
23. Πρβλ. Χατζηφώτης 1995: 250-52.
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διοικητική ιεραρχία του μοναστηριού [Τυπικόν 52, 989-996 = Παπά-
ζογλου 1994: 81]:

– Ἱμάτια ὠνεῖσθαι καὶ τῷ βεστιαρίῳ ἀποτιθέναι προτρέπομαι, ὡς 
ἄν, ὅτε χρῄζοιτε, λαμβάνητε, περιποιεῖσθαι δὲ καὶ τὰ παλαιὰ ὡς 
δύναμις καὶ χρᾶσθαι τούτοις καλόν, μόνην γὰρ τὴν ἀναγκαίαν ζη-
τεῖτε χρείαν, τὸ δὲ περιττόν, ὡς τοὐναντίον, μισητέον τὸ δ’ αὐτὸ 
καὶ ἐπὶ τῶν μανδύων καὶ τῶν περιστηθίων καὶ τῶν ὑποδημάτων 
καὶ πάντων ἁπλῶς τῶν χρειωδῶν λέγομεν. Ὅταν γὰρ σχοίῃ τις 
ἀναγκαίως καινότερόν τι τούτων λαβεῖν, τὸ παλαιὸν κομιστέον 
ἄρα ἐν τῷ δοχείῳ, δοτέον τε αὐτὸ τοῦτο καὶ ἕτερον ἀποληπτέον 
εἰδήσει τοῦ προεστῶτος, ἄλλως γάρ, εἰ μὴ τὰ παλαιὰ κομίζοιντο, 
διδόναι ὑμῖν ἕτερα οὐκ ἐντέλλομαι.
Κατά τον Ισαάκιο, τους μοναχούς της Κοσμοσώτειρας δεν πρέ-

πει να απασχολούν ποικίλες βιοτικές μέριμνες της καθημερινής ζωής, 
οι οποίες ωστόσο αναφέρονται και περιγράφονται στο κείμενό μας: η 
μονή θα φροντίζει για την περίθαλψη των ασθενών, συχνά με την πα-
ροχή πλουσιότερης και καλύτερης τροφής από τη συνήθη. Για τον Λέ-
οντα τον Κασταμονίτη, ο συντάκτης του τυπικού προβλέπει ακόμη και 
να προσκομίζεται προσφορά στα μνημόσυνά του, αφού η αφοσίωσή 
του απέχει από των υπολοίπων και περιγράφεται, με έναν λαϊκό εκφρα-
στικό τρόπο στο κείμενό μας «ὁπόσον, ὡς εἰπεῖν, οὐρανὸς εὐρὺς γαίης 
ἀφίσταται·» [Τυπικόν 54, 1032-1033].

Σύμφωνα με μια ευρύτατα διαδεδομένη και στον ελληνικό λαό 
αντίληψη, όσοι δωρίσουν κάτι στο μοναστήρι δε δικαιούνται κατόπιν 
να το ζητήσουν πίσω, αφού ό,τι αφιερωθεί στο Θεό είναι αναφαίρε-
το, και όποιος το αποσπάσει ιερόσυλος24 [Τυπικόν 55, 1051-1055]. Ας 
σημειωθεί εδώ ότι ανάλογες απόψεις επικρατούν στο λαό μας για τη 
διαχείριση των ταμάτων, η αφαίρεση των οποίων επιφέρει βαρύτατες 
συνέπειες για τον τολμητή ιερόσυλο από μέρους του ιδιοκτήτη αγίου, 

24. Φλωράκης 1982: 75-79. Kriss, Kriss-Heinrich 1955: 127-28. Hallgarten 1929: 
60. Λουκάτος 1952: 152. Ήμελλος 1968: 85-90.
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καθώς εκφράζεται σε πλήθος ανάλογων λαϊκών παραδόσεων.25 Τα πο-
λύτιμα δε αντικείμενα και τα χρήματα της μονής πρέπει να φυλάσσο-
νται σε ειδικό χρηματοκιβώτιο [Τυπικόν 60, 1109-1111], το άνοιγμα 
του οποίου θα γίνεται από τον ηγούμενο, μαζί με τον οικονόμο, τον 
σκευοφύλακα και τους δύο δοχειάριους.

Στη μονή θα πρέπει να υπάρχει και ο μόνιμος γιατρός, που θα 
πληρώνεται σε ετήσια βάση, με ιατρικά εργαλεία που θα αγοράζει ο 
ηγούμενος, μαζί με αμύγδαλα, ζάχαρη και δέκα άτομα που θα υπηρε-
τούν τους νοσηλευόμενους στα τριανταέξι κρεβάτια του νοσοκομείου 
της [Τυπικόν 61, 1114-1130 = Παπάζογλου 1994: 85-86]:

– Ἔστω τοίνυν ἰατρὸς ἱκανὸς καὶ δόκιμος τῇ μονῇ πάντοτε ἀφω-
ρισμένος, ἐκ ταύτης ἀννόναν καὶ ῥόγαν λαμβάνων τὴν ἁρμό-
ζουσαν, ἔχων ἔργον ἐπιμελές τε καὶ ἀδιάλειπτον τὸ τῶν ἀρρω-
στούντων ἐπιμελεῖσθαι κατὰ τὴν ἐνοῦσαν τέχνην αὐτῷ καὶ ἰα-
τρεύειν αὐτοὺς ὁλοψύχως, τούς τε μοναχοὺς τῆς μονῆς, τούς τε 
καταπαθεῖς ἀδελφούς, ὅσους πρὸς Θεοῦ ἐξιλέωσιν τῷ ἐν τῇ μονῇ 
ταύτῃ γηροκομείῳ συνέταξα καὶ ἀνέκλινα, τῶν ἰατρικῶν εἰδῶν 
ἐξωνουμένων παρὰ τοῦ προεστῶτος καὶ ἀποτιθεμένων κατ’ ἐνι-
αυτὸν τῇ μονῇ, ὅτε καιρὸς ἐπιτήδειος. Πρὸς δὲ καὶ ἀμυγδάλων 
καὶ σάκχαρος καὶ ἑτέρων τῶν συντελούντων τοῖς κάμνουσι, μὴ 
φειδομένου τοῦ προεστῶτος χρημάτων, κἂν εἰς ἔσχατον ἡ τῆς 
μονῆς καταντήσειεν εἴσοδος, μηδὲ κατά τι ἀναβαλλομένου τὸ 
τοιοῦτον ἡμῶν περὶ τοὺς ἀρρωστοῦντας βούλημα καὶ διάταγμα, 
ἀλλ’ ἀφιερώσαντος καὶ ὑπουργοὺς εἰς ὑπηρεσίαν τῶν ἀρρωστού-
ντων καὶ ἀνακεκλιμένων δέκα, οἱ γὰρ ἀδελφοὶ οἱ δουλευθησόμε-
νοι παρὰ τούτων τὸν ἀριθμὸν ὀφείλουσιν ἐσαεὶ εἶναι τριάκοντα 
ἕξ, καὶ πᾶσαν χειραγωγίαν εἰς τούτους διὰ παντὸς ἐνδεικνυμένου 
διὰ τὸ καὶ τοὺς ἀνακεκλιμένους ψυχικὸν ἡμῶν ἀδελφοὺς τῇ μονῇ 
δέεσθαι τῆς τούτων χρεωστικῶς δουλείας καὶ τῆς τοῦ τεταγμένου 

25. Περδίκα 1940: 74. Ζευγώλη-Γλέζου 1963: 289. Φλωράκης 1971: 520. Ρωμαίος 
1973: 98.
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ἰατροῦ ἐπιμελείας καὶ ἰατρικῆς ἐπισκέψεως· εἴπερ δὲ κατά τι ὁ 
προεστὼς ἀμελήσειε τῆς τοιαύτης ἡμῶν διατάξεως, λόγους ἀπο-
δώσει τῷ πάντων κριτῇ ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.
Το νοσοκομείο είχε χτιστεί έξω από τον μεγάλο περίβολο της 

μονής και μέσα από τον εξωτερικό φράχτη, και ο κάθε νοσηλευόμενος 
έπρεπε να έχει ατομικό στρώμα, με διπλό κετσέ κρητικό («κέντουκλον 
κρητικόν»),26 ένα χοντροφτιαγμένο ύφασμα, αντί του μάλλινου στρώ-
ματος που συνηθιζόταν, ψάθα («ψάθιον»), δύο μικρά σκεπάσματα 
(«ποκρόβια») και χλαίνη («σαγίον»), αντί για πάπλωμα, ενώ το προ-
σκεφάλι θα έπρεπε να είναι λινό και γεμισμένο με μαλλί.27 Επίσης, 
κάθε άρρωστος θα έπρεπε να παίρνει ημερησίως ψωμί αντίστοιχο ενός 
δεκάτου χωριτικού μοδίου, όμοιο ποιοτικώς με το ψωμί των πατέρων 
της μονής, δύο πιάτα φαγητού και «ἓν κρασοβόλιον καλογερικόν»,28 
αλλά και έξι νομίσματα το μήνα29 [Τυπικόν 70, 1301-1325]. Ας σημει-
ωθεί ότι ανάλογες διατάξεις υπάρχουν και σε άλλα βυζαντινά Τυπικά 
μονών που διέθεταν παρόμοια ιδρύματα, στο πλαίσιο της οργανωμένης 
εκκλησιαστικής και μοναστηριακής φιλανθρωπίας και περιθάλψεως,30 
που ήταν συνήθης και εξαιρετικά αναπτυγμένη κατά την εποχή συνθέ-
σεως του κειμένου μας (1151/52).

Οι μοναχοί έπρεπε να παίρνουν, ως χορηγία, από τη μονή διπλό 
πανωφόρι, δύο υποκάμισα, δύο ζευγάρια αρβύλες και για τις χειμερινές 
επενδύσεις των υποδημάτων τους το μαλλί ενός προβάτου. Αυτά σε 
ετήσια βάση, αφού κάθε τρία χρόνια έπαιρναν μια βαμβακερή φανέλα 

26. Κουκουλές χ.χ. Β2: 23-24. Κριαράς 1982: 136.
27. Για τα υφάσματα και τα αντικείμενα αυτά βλ. Volk 1983: 203-04. Παπάζογλου 
1994: 102-03, σχ. 1311.
28. Πρβλ. Eideneier 1970:118-22. Volk 1983: 204. Gautier 1974: 48-49, 56-57. 
Παπάζογλου 1994: 103, σχ. 1319.
29. Gautier 1974: 108-09.
30. Πρβλ. Grumel 1949: 42-46. Κωνσταντέλος 1983: 232-37. Άμαντος 1923: 131-
64. Patlagean 1977: 181-96. Μαυρομάτης 1989: 147-52. Pournaropoulos 1960: 
379-80.
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για το χειμώνα και μια χωρίς βαμβάκι, για το καλοκαίρι, αλλά και έναν 
χειμωνιάτικο και έναν καλοκαιρινό μανδύα.31 Κάθε μήνα έπαιρναν μια 
λίτρα λάδι για το καντήλι τους και μία λίτρα σαπουνιού για πλύσιμο. 
Τα παλιά ενδύματα παραδίδονταν στο βεστιάριο, για τους μοναχούς 
που θα έφταναν στο μοναστήρι μετά τη διανομή του ρουχισμού. Επι-
προσθέτως, όσοι φρόντιζαν τα ζώα, οι φουρνάρηδες και οι γεωργοί 
της μονής θα έπαιρναν δύο πανωφόρια και πουκάμισα, ένα ζευγάρι 
αρβύλες και ένα ζευγάρι μπότες, και μαλλί για επενδύσεις των υποδη-
μάτων τους και για περικνημίδες, αλλά και φανέλες καλοκαιρινή και 
χειμωνιάτικη, κάθε δύο χρόνια [Τυπικόν 62, 1131-1150 = Παπάζογλου 
1994: 86-87]:

– Ἃ μὲν οὖν ἔκ τε παραινέσεως καὶ προσηκούσης παρακλήσε-
ως τοῖς μοναχοῖς ὑπεθέμεθα καὶ ἐν τῷ παρόντι τυπικῷ ἐνώπιον 
τῆς Θεομήτορος διεταξάμεθα, ταῦτά εἰσιν. Δέον τοίνυν περὶ τῆς 
αὐτάρκους ἐνδυμενίας αὐτῶν τῶν μοναχῶν ἐκθεῖναι καὶ διορίσα-
σθαι, ἵνα κἀν ταύτῃ τὰ παρ’ ἡμῶν διατεταγμένα τὴν συγκρότησιν 
ἔχοιεν. Ἕκαστος τοιγαροῦν τῶν ἐν τῇ μονῇ μοναχῶν ὀφείλει χά-
ριν ἐνδυμενίας λαμβάνειν κατ’ ἔτος διπλοῦν ἱμάτιον ἓν καὶ ὑπο-
κάμισα δύο, καλήγια ζυγὰς δύο, ἃ καὶ ἅπαξ ὀφείλουσι διὰ πετζίου 
ἀνακαινίζεσθαι, ἕνεκα δὲ ὀρταρίων ἐρίου ποκάριον ἕν, τοῖς δὲ 
τρισὶν ἐνιαυτοῖς δύο περιστήθια λαμβάνειν ὀφείλει, ἓν διὰ βαμβά-
κης πρόσφορον τῷ χειμῶνι, ἕτερον δ’ ἄνευ βαμβάκης ὡς χρᾶσθαι 
τούτῳ τῷ καλοκαιρίῳ, ὁμοίως δὲ καὶ δύο μανδύα, τοιαῦτα πρός 
τε τὸ καλοκαίριον καὶ τὸν χειμῶνα· ἑκάστῳ δὲ μηνὶ πρὸς ἄναψιν 
κανδήλης ἐν τῷ κελλίῳ διδόσθω ἔλαιον λίτρα μία καὶ σαπώνιον 
λίτρα μία πρὸς πλύσιν τῶν δεομένων. Καί γε τὰ παλαιωθέντα τῶν 
ἱματίων ὁ προεστὼς ἀφαιρείσθω τῶν μοναχῶν καὶ ἀποτιθέσθω 
τῷ βεστίῳ καὶ διδόσθωσαν τοῖς ὀψιγόνως προσερχομένοις τῇ 
μονῇ μοναχοῖς καὶ μὴ οὖσι τότε, ὅτε ἡ διανομὴ τῶν καινῶν ἱμα-

31. Πρβλ. Gautier 1974: 65 και Volk 1983: 138-39, με παρόμοιες διατάξεις άλλων 
βυζαντινών μοναστικών τυπικών.
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τίων γένοιτο. Ἕκαστος δὲ τῶν ἐκδουλευόντων τοῖς τῶν μοναχῶν 
ἡμιόνοις, τῶν τε μαγκίπων καὶ τῶν γεωργῶν διπλοῦν ἱμάτιον ἕν, 
ὑποκάμισα δύο, καλήγια ζυγὴν μίαν, καὶ τζαγγία ζυγὰς δύο, καὶ 
ποκάριον ἓν ἀντὶ ὀρταρίων, καὶ ἕνεκα τουβίων τῆς μιᾶς ζυγῆς τὸ 
ἀρκοῦν λουνίκιον, καὶ τοῖς δυσὶν ἐνιαυτοῖς ἐπιστήθια δύο, καλο-
καιρινόν τε καὶ χειμωνικόν. Ταῦτα γοῦν πρὸς ἀνενδεῆ αὐτάρκει-
αν τῶν διακονητῶν καὶ τῶν μοναχῶν τετάχαται. 
Με ανάλογες λεπτομέρειες ρυθμίζεται και η καθημερινή διατρο-

φή των μοναχών της Κοσμοσώτειρας: αγιοζούμι32 και όσπρια στις νη-
στείες, ψάρι33 και τυρί στις καταλύσιμες ημέρες και στις γιορτές, κρασί 
καλογερικό, ενώ το λάδι θα έπρεπε να αγοράζεται σε καλή τιμή από 
την Αίνο,34 και το κρασί να προέρχεται, ει δυνατόν, από αμπελώνες που 
θα φυτευθούν στον χώρο της μονής [Τυπικόν 63, 1151-1165 = Παπά-
ζογλου 1994: 87-88]:

– Τούτων δὲ καὶ τροφῆς ἐφημέρου δεομένων ἐξάπαντος διὰ τῆς 
φυσικῆς ἐνδείας τὴν ἀναπλήρωσιν, τὰς μὲν δευτέρας καὶ τετρά-
δας καὶ παρασκευὰς λαμβάνειν τούτους διαταττόμεθα μαγειρίαν 
τὴν λεγομένην ἁγιοζώμιον καὶ ὄσπριον, τὰς δ’ ἄλλας τῆς ἑβδο-
μάδος ἡμέρας μίνσους δύο ἕκαστον, ὀψάριον ὁποῖον ἡ ἡμέρα 
δώσει, καὶ τυρὸν τὸν ἀρκοῦντα, καὶ ἑκάστῃ τῶν ἡμερῶν οἴνου 
καλογηρικὰ κρασοβόλια δύο πλὴν τῆς μεγάλης τεσσαρακοστῆς, 
ἐν ταύτῃ γὰρ ἑκάστῃ τῶν ἡμερῶν ἓν κρασοβόλιον. Ἐν δὲ ταῖς νη-
στίμοις ἡμέραις τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Χριστουγέννων 
καὶ τῶν ἐμῶν μνημοσύνων τράπεζαι γινέσθωσαν κατὰ τὴν τοῦ 
προεστῶτος συνείδησιν, τῶν βρωμάτων προτιθεμένων καὶ τῶν 
πομάτων παρεχομένων. Παρατηρητέον δὲ ὡς, ἵνα ὁ προεστὼς 
θηρεύῃ καιρὸν ἐπιτήδειον εὐωνοτέρας τοῦ ἐν τῇ Αἴνῳ πιπρασκο-

32. Βλ. Χατζηφώτης 1995: 468.
33. Βλ. Χατζηφώτης 1995: 461-62.
34. Βλ. σχετικά Παπάζογλου 1994: 88, σχ. 1162. Asdracha 1976a: 120-24. Σαμο-
θράκης 1963: 45-53. Vogiatzis 1987: 135-37. Makris 1988: 93-95, 158 και Soustal 
1991: 170-73.
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μένου ἐλαίου πράσεως, καὶ ἐξωνῆται τοῦτο ἅπαξ πρὸς τὴν χρεί-
αν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, μὴ ἀπὸ πραγματευτῶν τινων, ἀλλὰ τῶν 
διακομιζόντων πλοίων τὸ ἔλαιον καὶ καταιρόντων ἐν τῇ Αἴνῳ· 
οἴνου δὲ τὴν ἐξώνησιν ἡ τοῦ προεστῶτος σύνεσις φροντίσει κατὰ 
καιρὸν ἐπιτήδειον γίνεσθαι, ἔστ’ ἂν ἀμπελῶνας οἱ μοναχοὶ νεουρ-
γήσωσιν ἐν τῇ καθέδρᾳ τῆς μονῆς, προσφόρου ὄντος τοῦ τόπου 
πρὸς τὴν τούτων καλλιεργίαν.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το τυπικό, ο ηγούμενος οφείλει να 

έχει αλιευτικό σκάφος («σανδάλιον») στον ποταμό Έβρο («Μαρίτζα»), 
για να εφοδιάζει με ψάρια τη μοναστηριακή τράπεζα,35 αλλά και για να 
εμποδίζει την αλιεία των ξένων, κατά παράβασιν των προνομίων της 
μονής.

Ενδιαφέρουσες είναι οι λεπτομέρειες που παραθέτει το κείμενό 
μας για την εθιμοταξία της πανήγυρης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
(15 Αυγούστου), όπως αυτή τελούνταν στη μονή της Παναγίας της 
Κοσμοσώτειρας, στις Φέρες, με λιτανευτική πομπή που έφτανε έως 
το κοιμητήριο των μοναχών, η οποία διέγραφε κύκλο αγιαστικό του 
χώρου του μοναστηριού, για να επιστρέψει στο καθολικό, όπως συμ-
βαίνει με όλες τις σημερινές εθιμικές λιτανείες των ελληνικών λαϊκών 
θρησκευτικών πανηγυριών36 [Τυπικόν 65, 1174-1195 = Παπάζογλου 
1994: 89]:

– Ἀλλὰ μικρὸν ἀναδράμωμεν πρὸς τὴν ἀνωτέρω τῆς ἑορτῆς 
τῆς θείας Κοιμήσεως τῆς Θεομήτορος ἔννοιαν καὶ διαδόσεώς 
τινος γινομένης ἐπὶ τοῖς ἐμοῖς μνημοσύνοις πρὸς πένητας κατὰ 
τὴν τοῦ προεστῶτος συνείδησιν. Ἔφθημεν οὖν εἰπεῖν περὶ τῆς 
τῶν ἑορτῶν ἑορτῆς τῆς θείας Κοιμήσεως τῆς ἐμῆς εὐεργέτιδος 
Θεοτόκου, ὅσα δὴ καὶ προείπομεν· ἐπεὶ δὲ κόρον οὐκ οἶδα τῆς 

35. Πρβλ. Asdracha 1976a: 221-22 και Tapkova-Zaimova 1960: 123-27. Tapkova-
Zaimova 1989: 434.
36. Βλ. σχετικά Αικατερινίδης 1987-89: 29-42. Αικατερινίδης 1975: 11-19. Επίσης 
βλ. Nikolakakis 1992: 42-48.
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ἐφέσεως τῆς περὶ τὴν εὐεργέτιδά μοι ταύτην ἑορτῆς, τῆς τιμῆς 
καὶ παντοίας αὐτῆς συγκροτήσεως, βούλομαι καὶ ἔτι πρὸς τοῖς 
λεχθεῖσι μετὰ τὸν ἑωθινὸν ὕμνον τῆς ἡμέρας, καθ’ ἣν τὴν Κοί-
μησιν ἑορτάζομεν, ἱερεῖς ἱκανοὺς καὶ διακόνους τὰς ἱερατικὰς 
στολὰς ἐνδιδύσκεσθαι καὶ τὸν προεστῶτα σὺν αὐτοῖς φέρειν ἐν 
ταῖς χερσὶν τὸ εὐαγγέλιον, ἕτερον δ’ αὖθις εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, 
καὶ τὸν μέγαν σταυρὸν ἕτερον τὸν περὶ τὸ βῆμα ἐφεδραζόμενον. 
Ἐκτενῆς δὲ γεγονυίας ἐν αὐτῷ τῆς προσηκούσης, τοῦ ναοῦ ἐξέρ-
χεσθαι φέροντας ταῦτα τοὺς ἱερεῖς ἐν φωταψίᾳ προοδευούσῃ τῇ 
προσηκούσῃ καὶ τὸν πυλῶνα τοῦ περιβόλου ἐξέρχεσθαι λιτανείᾳ 
καὶ εἰς τὸ κοιμητήριον τῶν μοναχῶν κατέρχεσθαι, περικάμπτειν 
οὕτω πρὸς τὴν ἀπονεύουσαν ἑτέραν πύλην, πρὸς μέρος φημὶ τὸ 
ἑσπέριον, τῆς βαδίσεως περικυκλούσης ἐντὸς ἅπαντα τὸν περί-
βολον εἰς ἁγιασμὸν καὶ συντήρησιν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ ἐμβαδοῦ 
σύμπαντος, καὶ οὕτως ἐν τῷ ναῷ εἰσέρχεσθαι καὶ ἀποδιδόναι τοῖς 
ὀφειλομένοις ἁγίοις τόποις τὰ φερόμενα ἱερά. Ἡ δὲ περὶ τὴν πύ-
λην ἄνωθεν ἐστηριγμένη διὰ μουσείου Κοίμησις τῆς Θεοτόκου 
φωταψίαν ἐχέτω κατὰ τὴν ἑορτὴν μή τινα πενιχρὰν καὶ καταπε-
φρονημένην, ἀλλὰ ἀξίαν λόγου φημὶ τοῦ προσήκοντος, περὶ δέ 
γε τοῦτο τὸ εἰκόνισμα τῆς θειοτάτης Κοιμήσεως ἀκοίμητον βού-
λομαι θρυαλλίδα παρ’ ὅλον τὸν χρόνον ἀνυστερήτως ἀνάπτεσθαι 
σχινελαίῳ· οἶμαι γὰρ ὡς κεχαριτωμένον ἐστὶ τοῦτο ἐπιπνοίας θεί-
ας χαρίσματι.
Σε άλλο σημείο του κειμένου, ο Ισαάκιος Κομνηνός αναφέρεται 

στις γέφυρες που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της μονής, που 
οικοδομήθηκαν στέρεα, με στήριξη «τοῖς λεγομένοις φατνώμασιν», για 
την ασφαλή διέλευση των περαστικών. Σε μία μάλιστα τοποθετήθηκε, 
ως φυλακτήριο, και εικόνα της Θεοτόκου σε προσκυνητάρι. Οι διατυπώ-
σεις του κειμένου θυμίζουν τις ανάλογες αναφορές στο τραγούδι για το 
«Γεφύρι της Άρτας», σχετικά με τις ευχές ή τις κατάρες των διαβατών,37 

37. Ρωμαίος 1952: 308-34 (=Ρωμαίος 1979: 13-45). Μέγας 1971: 25 κ.εξ.
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και απηχούν πάγιες λαϊκές αντιλήψεις. Το ίδιο συμβαίνει και στη συνέ-
χεια, όταν ο Ισαάκιος αναφέρει ότι «ἵνα διὰ τῆς τῶν διερχομένων περὶ 
ταύτας εὐχῆς εὕροιμεν ἀτελμάτιστόν τε καὶ ῥᾴονα τὴν μέλλουσαν ἡμᾶς, 
οἶμαι, διαβιβάσαι γέφυραν ἐκείνην πρὸς τὰς αἰωνίους σκηνάς» [Τυπικόν 
67, 1221-1223]. Απηχούνται εδώ οι λαϊκές αντιλήψεις για το επικίνδυ-
νο «Γεφύρι της Τρίχας», που πρέπει να περάσουν οι ψυχές των νεκρών 
στην πορεία τους για τον Κάτω Κόσμο, το οποίο τρέμει, και του οποίου 
η διάβαση παρουσιάζεται, στις λαϊκές παραδόσεις, ως μεγάλη και δύ-
σκολή δοκιμασία.38

Στο συγκεκριμένο χωρίο παραδίδεται και το τοπωνύμιο της πε-
ριοχής («τῷ τόπῳ τῷ καὶ ἐπονομαζομὲνῳ τοῖς πολλοῖς οὕτω πως Ἀει-
δαροπνίκτης»: Τυπικόν 67, 1219), το οποίο ο Μ. Γεδεών ταυτίζει με 
την περιοχή Βουλιαγμένη της Αίνου39 και ο Αχ. Σαμοθράκης, μάλλον 
ορθότερα, με το έλος «Γαϊδαροπνίχτης»,40 που βρισκόταν δυτικά των 
Φερών.

Σύμφωνα με το τυπικό, οι μοναχοί της Κοσμοσώτειρας, έπρεπε 
να ξυπνούν την ώρα του λαλήματος του τρίτου πετεινού του χειμώνα, 
και δύο ώρες, πριν φανεί ο αυγερινός το καλοκαίρι, ώστε να τελούν τις 
ακολουθίες τους «νηφαλεώτεροι καὶ ἐρρωμενεστέρῳ νοΐ» [Τυπικόν 68, 
1241-1242], σύμφωνα με πάγια μοναστηριακή πρακτική.41 Στη μονή 
παραχωρούνται τα δικαιώματα των πανηγύρεων που γίνονταν κάθε 
χρόνο στο Νεόκαστρο, προφανώς εκτός των τειχών του οικισμού, κα-
θώς οι βυζαντινές πανηγύρεις είχαν τόσο λατρευτική και εθιμική, όσο 
και οικονομική υπόσταση και λειτουργικότητα.42 Επίσης, αναφέρεται η 
πρακτική της μεταφοράς με βάρκες των καρπών από τα χωράφια στα 

38. Baud-Bovy 1936: 169. Ρωμαίος 1979: 38-44.
39. Γεδεών 1898: 112.
40. Σαμοθράκης 1963: 121 και Sinos 1985: 35-36. Παπάζογλου 1994: 91-92, σχ. 
1216.
41. Πρβλ. Μανάφης 1970: 86.
42. Βλ. ενδεικτικά Vryonis 1981: 198-200, 206-214, με τη σχετική βιβλιογραφία, 
Επίσης, Laiou 1986: 111-22.
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σπίτια των γεωργών, δια των υδάτων του Έβρου, εξαιτίας της οποίας 
και αποφασίζεται η μεταφορά ενός χωριού, ώστε οι κάτοικοι του να 
διευκολύνονται σχετικά [Τυπικόν 69, 1256-1260]. Αναφέρονται επίσης, 
από τον Ισαάκιο, διάφορα χωριά και οικισμοί (Κανίκλειο, Λυκοχώριο, 
Δράχος, Κούριανις, Νεοχώριο, Χοιροσφάκτης, Βατζινέα, Χούσδερι, 
Σινάλη, Βήρος, Σωτήρ των Βλάχων, Άγιος Νικόλαος, Διλιανού, Δρα-
γάβαστα Αετός, Τζεχοβά, Σοκαράδα, Βράνιστα, Νεβοσέλους, Δελβο-
τζιάνους, Τζιάμπη, Ραυνιάνους, Σόφους, Σαγουδάους, Γαλάτου, Τζερ-
νίκου, Ραδαβούντος, Κερκιζόν, Χατησίου, Καλοσέρας), η ταύτιση των 
οποίων αναφέρεται στη σχετική βιβλιογραφία,43 ώστε να μη χρειάζεται 
να μας απασχολήσουν εδώ, παρά μόνον ως περιπτώσεις αναφοράς το-
πωνυμικού υλικού της βυζαντινής Θράκης του 12ου αιώνα στο κείμενό 
μας.

Ο Ισαάκιος τονίζει με έμφαση ότι δε χρησιμοποίησε για την οι-
κοδόμηση του μοναστηριακού συγκροτήματος τίποτε που να μην έχει 
αγοράσει [Τυπικόν 70, 1335-1338], απηχώντας τις λαϊκές αντιλήψεις για 
την κατάρα, και την αντίστοιχη θεϊκή αποδοκιμασία, που συνοδεύει τη 
χρήση κάθε κλεμμένου αντικειμένου ή υλικού, όπως εκφράζεται στις 
παραδόσεις του ελληνικού λαού.44 Σε μια κορύφωση της φιλανθρωπικής 
του διάθεσης, ορίζει ότι, με φροντίδα της μόνης, στο σπίτι κάθε αρρώ-
στου πρέπει να υπάρχει «πινάκιον ἕν» [Τυπικόν 70, 1352-1353], παρέχο-
ντας μία ακόμη μαρτυρία για τα σκεύη και τα περιεχόμενα της οικοσκευ-
ής στον 12ο αιώνα.45 Στα ίδια πλαίσια, οι άρρωστοι, με υπόδειξη του 
γιατρού, πρέπει και ψάρια να τρώνε, ακόμη και σε περιόδους νηστείες, 
και λουτρά να κάνουν, για την ανακούφιση του σωματικού πάθους τους 
[Τυπικόν 70, 1362-1369 = Παπάζογλου 1994: 105]:

–Ταῖς γοῦν ἑορταῖς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου δι’ ἰχθυοφαγίας τοὺς 

43. Παπάζογλου 1994: 93-98, σχόλια. Asdracha 1976: 58, 65, 77. Βλυσίδου κ.ά. 
1989: 59-157. Asdracha 1976b: 204. Soustal 1991: 168, 347-48, 373, 453.
44. Λουκάτος 1978: 107-108. Κυριακίδης 1960: 130-39.
45. Βλ. σχετικά Κουκουλές χ.χ: Β΄2, 60-116.
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μοναχοὺς καὶ τοὺς ἀδελφοὺς ὁ προεστὼς παραμυθείσθω, τοὺς δὲ 
νοσήμασι περιπεπτωκότας ἀδελφούς μοι μοναχοὺς δεξιούσθω 
ἐν ταῖς μεγάλαις τεσσαρακοσταῖς καὶ διὰ λουτρῶν καὶ διὰ προ-
σφόρου τῇ ἀσθενείᾳ τούτων τροφῆς συνορᾶν τὴν ἀνθρωπίνην 
ἀσθένειαν. Ἐὰν οὖν ὁ μέλλων ἰατρεύειν τοὺς ἀνακεκλιμένους 
ἀδελφοὺς ἰατρὸς δεηθῇ ἔν τισι τούτων καὶ λουτροῦ χρήσεως εἰς 
ὠφέλειαν σωματικήν, οὗτοι λουέσθωσαν, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ἵνα 
συνελὼν εἴποιμι, ὡς αὐτὸν τὸν Θεὸν ὁ προεστὼς ὀφείλει καθορᾶν 
τοὺς ἀδελφοὺς καὶ παντοίως περιθάλπειν αὐτούς.
Παραλλήλως, οι άρρωστοι του νοσοκομείου του μοναστηριού 

πρέπει να μένουν εκεί έως να γιατρευτούν ή ως τον θάνατό τους, και 
επιτρέπεται να φορούν τα παλιά ενδύματα των μοναχών [Τυπικόν 70, 
1385-1386], ενώ δεν πρέπει να τους δίνεται κρασί ξινισμένο «οἶνος 
ὀξώδης» [Τυπικόν 70, 1397], αφού αυτό δε συντελεί στη θεραπεία, 
παρά προκαλεί την ταλαιπωρία και την κακοπάθεια του σώματος. Σε 
κάθε περίπτωση, τα αντικείμενα, η οικοσκευή, ο εξοπλισμός και η πε-
ριουσία της μονής θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενα προστασίας 
και φροντίδας, σαν να ήταν γονική τους κληρονομιά.

Με λεπτομέρειες ο Ισαάκιος Κομνηνός αναφέρεται στην κατα-
σκευή της δεξαμενής υδάτων46 και των υδρευτικών έργων της μονής, 
παρέχοντας μας πληροφορίες για τα υδραυλικά συστήματα και το επί-
πεδο της τεχνικής και της τεχνολογίας της εποχής του. Παραλλήλως δε 
υποχρεώνει τον εκάστοτε ηγούμενο να μεριμνά για τη συντήρηση των 
έργων αυτών, ώστε το νερό να είναι πάντοτε τρεχούμενο, διαυγές και 
πόσιμο [Τυπικόν 73, 1443-1460 = Παπάζογλου 1994: 108-09]:

–Ἐπεὶ δὲ καὶ κινστέρναν ἐντὸς τοῦ περιβόλου τῆς μονῆς συστή-
σασθαι κατηρξάμεθα, εἰ μὲν ἐντὸς τῆς ἐμῆς ζωῆς ταύτην συνα-
παρτίσωμεν, ὀφεῖλον τῷ προεστῶτι καὶ τοῖς μονασταῖς ἀεὶ τῆς 
διαμονῆς ταύτης φροντίζειν καὶ τὰ τῷ χρόνῳ συμβαίνοντα ταύτῃ 

46. Πρβλ. Σίνος 1987-90: 226. Σκαρλάτος Βυζάντιος 1851: 115-20. Σιδερίδης 
1907: 249-64 και Janin 1943: 85-115.
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ἐπανορθοῦσθαι συμπτώματα εἰς ὑποδοχὴν αἰωνίζουσαν τοῦ δι-
απορθμευθέντος παρ’ ἡμῶν ὕδατος πρὸς τὴν μονήν· διὸ παρὰ 
τῶν κληρονόμων τῆς κρήνης τούτου τοῦ ὕδατος καὶ ἔγγραφος 
χαριστική μοι τοῦ δικαίου τούτου γέγονεν ὑπογραφεῖσα παρὰ 
τοῦ μητροπολίτου Τραϊανουπόλεως, ὅπερ ἔγγραφον ἀποτιθέσθω 
τῷ σκευοφυλακίῳ εἰς ἀσφάλειαν αἰωνίζουσαν, πολλοῖς ἱδρῶσι 
παρ’ ἡμῶν εὑρεθέντος τοῦ ὕδατος ὑπογείῳ ὀρυγῇ καὶ δαπάνῃ 
περὶ ταύτην πολλῶν νομισμάτων τοῦ βίου μου. Χρὴ οὖν ἐσαεὶ 
πεπληρωμένην εἶναι τὴν κινστέρναν τοῦ ὕδατος, περισκεπομέ-
νην ἐγχορηγίῳ ὀρόφῳ καὶ κεραμίσι διὰ τὴν τοῦ ἡλίου καὶ τῶν 
ῥυπασμάτων ἀντίφραξιν, ὑδραγωγοῦ φροντισθέντος παρὰ τοῦ 
προεστῶτος εἰς περιποίησιν τῆς κινστέρνης καὶ τῶν σωληναρί-
ων τῶν διαπορθμευόντων πρὸς ταύτην τὸ καταρρέον ὕδωρ καὶ 
διαυγέστατον καὶ πότιμον· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο, οἷα θυσίαν εὐπρόσ-
δεκτον, τῇ Θεοτόκῳ προσήνεγκα, δέχοιο καὶ τήνδε τὴν προσα-
γωγήν, ὦ Θεομῆτορ καὶ κοσμοσώτειρα, δέχοιο, ὁ δ’ ὑδραγωγὸς 
συνταχθήτω διὰ τῆς προσηκούσης προνοίας τῇ μονῇ, ὅπως αὕτη 
τοῦτον ἀδιάλειπτον ἔχοι εἰς διηνεκῆ συντήρησιν τοῦ καταρρέο-
ντος ὕδατος.
Ιδιαίτερες είναι οι αναφορές του κειμένου μας στη θεία βοήθεια 

και σε θεοσημίες που επισήμαναν τη συμφωνία της Θεοτόκου με το 
επιχειρούμενο έργο, επισφραγίζοντας την υπερφυσική συμπαράσταση 
προς τον κτήτορα του μοναστηριακού συγκροτήματος. Η κατά καιρούς 
βοήθεια της Παναγίας περιγράφεται ως «οἱάπερ θησαυρός» [Τυπικόν 
75, 1476], θυμίζοντας μας τις κοινές στον ελληνικό λαό παραδόσεις για 
την εύρεση θησαυρών με υπερφυσική αποκάλυψη.47 Ο ίδιος ο Ισαάκι-
ος διηγείται δύο περιπτώσεις φαινομένων που ερμηνεύει στο πλαίσιο 
αυτό: στην πρώτη, μια μέλισσα έκανε τη φωλιά της στο νεόδμητο άγιο 
βήμα, θυμίζοντας τις παραδόσεις για την υπόδειξη του σχεδίου της Αγί-
ας Σοφίας από κατασκευές μελισσών, σύμφωνα με νεοελληνικές παρα-

47. Βλ. σχετικά Μέγας 1913: 22-34, με παραδόσεις κυρίως από την ΒΔ Θράκη, 
σύγκρισή τους με άλλες ελληνικές παραδόσεις και εκτενή σχολιασμό τους.
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δόσεις.48 Στη δεύτερη, θεόσταλτο περιστέρι επισημαίνει τη θεία υπο-
στήριξη, σύμφωνα και πάλι με ανάλογες ελληνικές παραδόσεις περί 
θεοσημιών49 [Τυπικόν 75, 1482-1509 = Παπάζογλου 1994: 110-11]:

–Συμβέβηκε δέ τι τότε τοῦ ναοῦ τῷ κτίσματι διηγήσεως ἄξι-
ον καὶ προανακηρύττον τοῦ Θεοῦ τὴν μέλλουσαν ἐπεισφρῆσαι 
τούτῳ γλυκεῖαν καὶ αἰγλήεσσαν χάριτα, τί δὲ τοῦτο, λεκτέον. 
Οὔπω τῶν τοῦ τεμένους τοίχων συναπαρτισθέντων τοῖς τέκτο-
σιν, ἀθρόον καὶ ἐξ ἀδήλου μέλισσα ὑπέδυ τῷ κύτει τῶν ἀδύτων, 
ἐν ᾧ τελεσιουργοῦσιν οἱ ἱερεῖς τὰ θεῖα μυστήρια, κἀντεῦθεν ὀπῇ 
τινι τὸν ἑαυτῆς φωλεὸν ἐξεργάσασθαι κατηπείγετο ὑπὸ βομβή-
σει τῆς φύσεως· ὅθεν οἱ ἔμφρονες τὸ γεγονὸς ἱστορήσαντες οὐκ 
ἄλογον καὶ ἀναίτιον αὐτὸ τὸ συμβὰν ὑπετόπασαν, ἀλλὰ θείας 
ἐπιπνοίας τῆς ἐν τῷ ναῷ καὶ γλυκύτητος εἶναι περιεθρύλλουν τὸ 
σύμβαμα. Ἔτι δ’ οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ καὶ αὐτὸς αὖθις περὶ τὸ 
κύτος τοῦ ναοῦ καθιστόρησα θαυμάσιον ἕτερον, σκίμποδι προ-
σκαθήμενος καὶ περιαθρῶν τὰ παρὰ τῶν τεκτόνων τελούμενα, 
ὡς εἶχον ἀσθενείας, περιεργότερον· περιστερὰν γὰρ χρυσαυγῆ 
τὸν τράχηλον ἔχουσαν καθιστόρησα προσκαθημένην ἠρέμα καὶ 
παρ’ ἐλπίδα πασσάλῳ τινὶ πεπαρμένῳ περὶ μίαν τῶν πλευρῶν 
τῶν ἀδύτων, οἷσπερ τότε ὁ ὄροφος στερέμνιος ἤδη περιετίθε-
το, πόθεν δέ ποι γέγονεν ἡ τῆς περιστερᾶς εἴσοδος, οὐκ οἶδεν ἡ 
αἴσθησις. Ἐντεῦθεν δοκιμασίᾳ χρησαμένων ἡμῶν τῆς ἐξωθήσε-
ως ταύτης, ὡρᾶτο δυσχερῶς αὕτη περὶ τὴν μετάβασιν καὶ ἐξώθη-
σιν ἔχουσα καὶ οὕτω μικρὸν ἀνισταμένη τῆς καθέδρας ἡμῶν ταῖς 
διὰ χειρὸς ἐξωθήσεσι καὶ ἀνιπταμένη πάλιν συντόμως ἄγχιστα 
ταύτης ἐκάθητο μεταβαίνουσα· κἀντεῦθεν τοῖς εὖ φρονοῦσι τὸ 
τεκμήριον εὔδηλον, αὐτῆς προαναφωνούσης ὥσπερ τὴν τοῦ πα-

48. Σπυρόπουλος 1988: 19-23, όπου και το σχετικό γνωστό ποίημα του Γεωργίου 
Βιζυηνού (1848-1894), από τη συλλογή «Ατθίδες αύραι» (Λονδίνο 1884).
49. Πρβλ. Ιερωννυμίδης 1957: 269, όπου αναφορά σε εμφάνιση περιστεριών ως 
οιωνών, ανάλογη με την εξεταζόμενη εδώ, του κειμένου μας.
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ναγίου Πνεύματος τῷ ναῷ πρόδρομον ἐπιφοίτησιν, οὕτω συμβο-
λικῶς ἀνεκηρύττετο τὸ ἐσόμενον τοῖς θεασαμένοις πελάσασαν 
τοῖς ἀδύτοις οὕτω τὴν πέλειαν εἰς θάμβος τῶν ἱστορησάντων 
ἐξαίσιον. Ἡμεῖς δὲ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον τῇ μεσιτείᾳ τῆς Θεομή-
τορος ἐπιφαῦσαι τῇ μονῇ καθικετεύομεν οἱ δείλαιοι δάκρυσιν, ἧ 
ταύτην τὴν ἁγίαν μονὴν ἀνεθέμεθα καὶ τὴν ταύτης συντήρησιν, 
καὶ θαρροῦμεν ἐν τούτοις μὴ ἀποτυχεῖν τῆς τοιαύτης ἐφέσεώς τε 
καὶ παρακλήσεως· ἡ γοῦν ὑμνῳδία τῆς ἐκκλησίας διὰ τὸν Κύρι-
ον μετὰ προσοχῆς καὶ φόβου γινέσθω, σφόδρα γὰρ ἡ ψυχή μου 
ταύτην ἐκ παιδικῆς ἡλικίας ἠγάπησε, κἂν τῷ βορβόρῳ τῆς ἁμαρ-
τίας αὐτὸς ἐγκεκύλισμαι.
Και στις δύο περιπτώσεις, η ερμηνεία των σημείων γίνεται σύμ-

φωνα με τις σχετικές λαϊκές προλήψεις, νοοτροπίες και αντιλήψεις, οι 
οποίες απηχούνται στις ανάλογες λαϊκές παραδόσεις των καιρών μας. 
Το ίδιο ισχύει και για την αντίληψη ότι η υπερβολική καταπίεση και 
αυστηρότητα επιφέρει την «στυγητὴν τῷ Θεῷ κατὰραν» [Τυπικόν 76, 
1514], που τελικά ζημιώνει αυτόν, εναντίον του οποίου στρέφεται, 
όπως ακριβώς πιστεύει και σήμερα ο ελληνικός λαός.

Ο συντάκτης του τυπικού στηλιτεύει τη συνήθεια της εποχής του 
να εικονίζονται οι κτήτορες σε παραστάσεις μέσα στους ναούς που 
έχτισαν, και απαγορεύει την εφαρμογή της στην Κοσμοσώτειρα [Τυ-
πικόν 77, 1530-1536], αν και, κατά τον Χαρ. Μπακιρτζή, οι στρατιω-
τικοί άγιοι του εικονογραφικού διακόσμου του ναού, στους πλάγιους 
τοίχους του, θα μπορούσαν να ταυτιστούν με τον ίδιο τον Ισαάκιο και 
άλλα μέλη του οίκου των Κομνηνών, όπως τον αυτοκράτορα Αλέξιο, 
τον Ιωάννη και τον Ανδρόνικο,50 κατά παράβαση της ρητής απαγόρευ-
σής του. Επίσης, ορίζει οι μοναχοί που ψέλνουν να αλλάζουν υποδή-
ματα, πριν μπουν στο ναό για την ακολουθία, βάζοντας άλλα, καινούρ-
για και καθαρά [Τυπικόν 82, 1573-1576] και στους κινούμενους με 

50. Μπακιρτζής 1993: 177-86. Bakirtzis 2001: 85-87. Για τις τοιχογραφίες του ναού 
της Παναγιάς Κοσμοσώτειρας βλ. επίσης Κωνσταντινίδη 1989: 303-28. Panayotidi 
1989: 457-84. Μπακιρτζής 1991: 797.
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όνους μύλους της μονής51 να μην εξυπηρετούνται χωρικοί ή, κυρίως, 
γυναίκες «ἵνα μὴ σύγχυσις ἀπρεπὴς τῇ τῶν κοσμικῶν κοινωνίᾳ παρὰ 
τὸ ἡμέτερον γένοιτο βούλημα καὶ εἰς ὕβριν τῶν μοναστῶν»[Τυπικόν 
83, 1581-1583].

Επεμβαίνει ακόμη και σε τυχόν λειτουργικά άτοπα, καθώς μάλι-
στα έχει ορίσει η μονή να είναι άβατη για τις γυναίκες, εκτός συγκε-
κριμένων εξαιρέσεων και κατά τις εορτές της Θεοτόκου, επιβάλλοντας 
να μη θάπτονται τα περισσεύματα της θείας κοινωνίας, ούτε να παρα-
δίδονται ατόπως σε διακόνους, αλλά οι ίδιοι οι ιερείς να τα καταλύ-
ουν, χωρίς να βιάζονται να φύγουν, επειδή κάπου τους έχουν καλέσει 
ή προσδοκούν οικονομικό κέρδος από έκτακτες ιεροπραξίες [Τυπικόν 
85, 1607-1626 = Παπάζογλου 1994: 117]:

– Ἐπεὶ δὲ ταῖς θείαις παλάμαις καὶ τῇ πρὸς Θεὸν μεσιτείᾳ τῆς Θε-
ομήτορος τὴν ἐμὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας ἀνεθέμην ὁ ἁμαρτωλός, 
παραινῶ τῷ προεστῶτι τῆς μονῆς μὴ παραχωρεῖν τοῖς ἱερεῦσι θά-
πτειν τὰ ἐν τῷ δίσκῳ τῆς θείας μεταλήψεως περιττεύοντα ἅγια 
εἰς κατάκριμα ἐμὸν καὶ τούτου αἰώνιον, ἄτοπον γὰρ καὶ ἀνόσιον 
τὸ τὸν Χριστὸν καὶ Θεὸν ἡμῶν μυριάκις, καὶ ταῦτα παρὰ τῶν 
ἱερουργούντων αὐτόν, θάπτεσθαι· προσοχὴ οὖν ἔστω λοιπὸν τῆς 
τῶν περιττευόντων ἁγίων εὐπρεποῦς καὶ ἀνεγκλήτου γε διοική-
σεως. Ἐταλάνισα δέ ποτε τὴν οἰκείαν συνείδησιν, θέαμά ποτε 
τῶν καιρῶν ἱστορήσας ἀνόσιον, τισὶ τῶν ἱερέων τελούμενον· ἐν 
γὰρ τῷ λειποτακτεῖν τούτους πολλάκις, εἴτε διὰ τροφῆς ἔφεσιν, 
εἴτε διὰ χρείαν ἑτέραν τινὰ συρφετώδη καὶ κοσμικήν, τινὰς τῶν 
ἱερέων, ὡς εἴρηται, τὴν ἱερατικὴν ἑώρων στολὴν ἐκδιδυσκο-
μένους καὶ τοῖς διακόνοις μετὰ τὴν τῆς λειτουργίας ἀπόλυσιν 
αἰσχροκερδίᾳ πάντως χρειωδῶν τινων λήψεως τὰ ἅγια τῆς θείας 
μεταλήψεως ἐγχειρίζοντας, ὅπως δι’ αὐτῶν ἀπρεπῶς τῶν θείων 
μυστηρίων μεταλαμβάνωσιν ἕτεροι πρὸς οὓς ὀψιγόνως πρὸς τὴν 

51. Για παρόμοιους μοναστηριακούς μύλους βλ. Petit 1904: 13. Gautier 1984: 33. 
Asdracha 1976a: 202-04.
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μετάδοσιν ἤρχοντό τε καὶ μετελάμβανον. Ὅθεν κἀν τῇ βαρείᾳ μοι 
ὑποθέσει ταύτῃ καὶ πρὸ ἐμοῦ τῷ Θεῷ προσέχειν ἀκριβῶς δεῖ τὸν 
ἡγούμενον, ἵνα μὴ τελῆται τὸ ἄτοπον, αὐτοῦ τυχὸν ἐνασχολου-
μένου τισὶν ὑποθέσεσι. Βούλομαι τοίνυν καὶ εὔχομαι ἐκ πάσης 
ἄρ’ ἐκκλησίας τὸ τοιοῦτον ἄθεσμον ἔργον, οἷά περ ὑπὸ διστόμου 
μαχαίρας, ἐκτέμνεσθαι.
Φυσικά, στηλιτεύοντας όλα αυτά μας πληροφορεί για συνήθειες 

που επικρατούσαν στην εποχή του. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί 
και για την απαγόρευση να θάβονται στον κατοικημένο χώρο των 
οικισμών τους οι κάτοικοι των χωριών Λυκοχώρι και Δράχου, και με 
την επιταγή οι ταφές να γίνονται μακριά από τα κατοικημένα μέρη 
«ἵνα μὴ ἐκ τοῦ πλησιασμοῦ τῆς τῶν σωμάτων ταφῆς μολυσμὸς νο-
σοποιὸς τῷ ἀέρι προσγένηται» [Τυπικόν 86, 1643-1644]. Αυτό μας 
δείχνει και το επίπεδο της καθημερινής ζωής στη βυζαντινή Θράκη 
του 12ου αιώνα.

Αρκετές είναι οι πληροφορίες του κειμένου μας για νεκρικά έθι-
μα και συνήθειες της εποχής. Ο Ισαάκιος Κομνηνός αναφέρει ότι αρ-
χικώς είχε ο ίδιος κατασκευάσει τον τάφο του στη μονή της Χώρας,52 
στην Κωνσταντινούπολη [Τυπικόν 89, 1675-1676], κατόπιν όμως απο-
φάσισε να ταφεί στη μονή της Θεομήτορος της Κοσμοσώτειρας, στις 
Φέρες.53 Είχε μάλιστα φροντίσει να κατασκευασθεί και η δική του 
επιτύμβια στήλη, δηλαδή η εικόνα του που θα έμπαινε πάνω από τον 
τάφο του, για την οποία ορίζει να παραμείνει στη μονή της Χώρας, 
στη μεγάλη δέηση του ανατολικού τοίχου του εσωνάρθηκα.54 Όμως, 
καθώς η μεγάλη δέηση χρονολογείται στα 1315-1321, στα χρόνια του 

52. Η οικογένεια των Κομνηνών, και ο ίδιος ο Ισαάκιος, είχαν ιδιαίτερες σχέσεις 
με την κωνσταντινουπολίτικη μονή της Χώρας, βλ. Janin 1969: 534. Παπάζογλου 
1994: 119-20, σχ. 1675. Millingen 1974: 288-331. Underwood 1966: 3-24.
53. Πρβλ. Sevčenko 1984: 135-40. Ousterhout 1985: 34. Παπάζογλου 1994: 121, 
σχ. 1691.
54. Παλιούρας 1990: 147. Janin 1969: 535. Underwood 1966: 4. 19-84. Του ίδιου 
1955: 254-60. Του ιδίου 1958: 258 κ.εξ. 
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Μετοχίτη, πιθανόν η απεικόνιση του Ισαακίου αντιγράφει παλαιότερη 
εικόνα του.

Ορίζει ακόμη να τοποθετηθεί στον τάφο του στις Φέρες η ει-
κόνα της Θεοτόκου που προερχόταν από τη Ραιδεστό, και την οποία 
ο ίδιος είχε στολίσει με χρυσό και ασήμι,55 και η ανάλογη εικόνα του 
Χριστού [Τυπικόν 90, 1715-1725]. Αξίζει εδώ να επισημανθεί η συ-
νήθεια κόσμησης και κάλυψης εικόνων με πολύτιμα μέταλλα, η οποία 
διατηρείται ως σήμερα στην παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά 
του ελληνικού λαού, και στα πλαίσια της αφιερωματικής πράξης και 
πρακτικής. Στη λαϊκή λατρευτική αυτή συνήθεια οφείλονται τα περίτε-
χνα και πολύτιμα «πουκάμισα» εικόνων, έργα της παραδοσιακής μας 
εκκλησιαστικής αργυροχρυσοχοΐας, που κοσμούν ναούς και μονές.56 
Επίσης, η συνήθεια τοποθέτησης εικόνων πάνω σε τάφους συνηθίζεται 
μέχρι σήμερα, στα ταφικά έθιμα του ελληνικού λαού, ώστε ο τάφος 
να καθαγιάζεται με την παράσταση του αγίου προστάτη του νεκρού, ή 
κάποιου ιερού προσώπου της ορθοδοξίας.

Όσον αφορά τον τάφο του Ισαάκιου Κομνηνού, στην Κοσμο-
σώτειρα των Φερών, ας σημειωθεί ότι αυτός δεν έχει ακόμη εντοπι-
στεί, θα έπρεπε όμως να βρίσκεται μέσα στο ναό, στα αριστερά του 
«νάρθηκα», χωριζόμενος από τον υπόλοιπο ναϊκό χώρο με χυτό χάλ-
κινο κιγκλίδωμα. Έχει μάλιστα υποτεθεί ότι στον τάφο του ανήκε η 
επιτύμβια επιγραφή, του δεύτερου μισού του 12ου αιώνα, που υπήρχε 
στην Κοσμοσώτειρα, ένα ζήτημα που έχει συστηματικά απασχολήσει 
τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία.57

55. Για την περιγραφή της εικόνας βλ. Παπάζογλου 1994: 122-23, σχ. 1698, όπου 
και ανάλογα χωρία άλλων κειμένων.
56. Φλωράκης 1982: 100-02. Kriss, Kriss-Heinrich 1955: 84. Οικονομάκη-
Παπαδοπούλου 1980: 23-24. Τίγκας 1967: 150.
57. Για την επιγραφή αυτή βλ. Λαμπουσιάδης 1929: 87-93 και του ιδίου 1941: 
99-134. Ορλάνδος 1933: 27. Βολανάκης 1975: 14. Παπάζογλου 1994: 121, σχ. 
1691. Sevčenko 1984: 135. Ousterhout 1985: 34. Sinos 1985: 55-58. Asdracha και 
Bakirtzis 1986: 261-63, εικ. 66.

part 2.indb   227part 2.indb   227 11/18/10   9:03:45 AM11/18/10   9:03:45 AM



228

MANOLIS VARVOUNIS

Στο τυπικό ορίζεται με λεπτομέρειες η επιμνημόσυνη τιμή που 
πρέπει να απονέμεται από τους μοναχούς στον πατέρα και τη μητέρα 
του δωρητή, τον αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό58 και τη σύζυγό του 
Ειρήνη,59που πέθαναν στις 15 Αυγούστου 1118 και 19 Φεβρουαρίου 
1133, αντιστοίχως [Τυπικόν 95, 1774-1786 = Παπάζογλου 1994: 128-
31]:

–Τοὺς αὐθέντας μου καὶ ἀοιδίμους βασιλεῖς καὶ γεννήτορας ἀδι-
αλείπτως μνημονευέτωσαν οἱ ἐν τῇ τοιαύτῃ μονῇ, ὅτε δὲ ἡ ἡμέ-
ρα τῆς αὐτῶν ἀποβιώσεως παραγένηται, τότε διὰ τοῦ ἐπιταφίου 
ὕμνου μνημονευέσθωσαν διὰ παννυχίδος καὶ προσφορᾶς, καὶ 
ἁπλῶς κατὰ τὴν προσήκουσαν ἀκολουθίαν τελείσθωσαν αὐτῶν τὰ 
μνημόσυνα, εἰ καὶ τῷ Θεῷ δεκτοὶ οὗτοι εἰς τὰς αἰωνίους σκηνὰς 
γεγόνασι καταντήσαντες, μύρου σαφῶς ὑποβλυστάνοντος ἐν τῷ 
τάφῳ τῆς γεννητρίας μου, ἥτις, ὢ τοῦ θαύματος, χερσὶν ἰδίαις 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, πάσης τῆς συγγενείας παρουσιαζούσης, 
ἐκάλυψε κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀποβιώσεως, μή τινος ἑτέρου τοῖς 
ὀφθαλμοῖς αὐτῆς κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ θανάτου τὰς χεῖρας αὐτοῦ 
ὑφαπλώσαντος· καὶ γὰρ αὕτη πρὸς Κύριον ἱεροπρεπῶς ἐξεδή-
μησε κατὰ τὴν πρώτην ἰνδικτιῶνα, ἡμέρᾳ ἐννεακαιδεκάτῃ τοῦ 
φεβρουαρίου μηνός, τοῦ αὐθέντου καὶ πατρός μου καὶ βασιλέως 
τοῦ βίου ἀπάραντος αὐγούστου πεντεκαιδεκάτῃ, ἡμέρᾳ πέμπτῃ 
τῆς ἁγίας Κοιμήσεως τῆς Θεομήτορος. 
Σύμφωνα με ανάλογες λαϊκές δοξασίες, δείγμα της αγιότητας του 

βίου της Ειρήνης και της ξεχωριστής μεταθανάτιας τύχης της θεωρεί-
ται το ότι η ίδια έκλεισε τα μάτια της, πριν πεθάνει, με τα χέρια της, 
αλλά και η επιβεβαιωτική της αγιότητάς της μυροβλησία του τάφου 
της, στη μονή της Παναγίας της Κεχαριτωμένης, που η ίδια ίδρυσε στις 

58. Βαρζός 1984: 103. Darrouzés 1970: 269. Janin 1969: 525.
59. Παπάζογλου 1994: 129-30, σχ. 1774. Βάρζος 1984: 231. Gautier 1972: 51. 
Gautier 1969: 245-47. Gautier 1985: 9. Dimitrievskij 1895: 3, 662.

part 2.indb   228part 2.indb   228 11/18/10   9:03:46 AM11/18/10   9:03:46 AM



229

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

αρχές του 12ου αιώνα, στο δυτικό τμήμα της Κωνσταντινούπολης.60 
Την ανάβλυση μύρου από τον τάφο της επιβεβαιώνει, άλλωστε, και 
ο Κωνσταντίνος Μανασσής, ο σύγχρονος του Ισαάκιου ποιητής και 
χρονικογράφος.61 Η μυροβλησία, ως σημείο αγιότητας, αναφέρεται σε 
πολλές αγιολογικές πηγές, αλλά και μνημονεύεται σε λαϊκές παραδό-
σεις και θρησκευτικές δοξασίες, ως δείγμα αφανούς ή νεοφανούς αγίου 
ή οσίου, καθώς συνδέεται με πολλούς αγίους της ορθοδοξίας.62

Το κείμενο μας αναφέρεται επίσης εκτενώς στην οικοδόμηση και 
κατασκευή λουτρού στη μονή, και μάλιστα στον εκτός του περιβόλου 
της χώρο. Ο ηγούμενος υποχρεώνεται να το συντηρεί και να το διατη-
ρεί λειτουργικό, όχι μόνο για τους μοναχούς, αλλά και για όσους θέ-
λουν να το χρησιμοποιήσουν, ακόμη και για τις γυναίκες, κάθε Τετάρ-
τη και Παρασκευή. Οι μοναχοί θα έπρεπε να λούζονται δώδεκα φορές 
το χρόνο, αλλά και όποτε ήταν άρρωστοι, αφού οι Βυζαντινοί πίστευαν 
στη θεραπευτική δύναμη και επενέργεια του λουτρού. 63 Στο πλαίσιο 
αυτό, στο μοναστήρι έπρεπε να υπάρχουν μονίμως τεχνίτες, που θα 
συντηρούσαν και θα επισκεύαζαν τα σχετικά τεχνικά έργα [Τυπικόν 
97, 1809-1828 = Παπάζογλου 1994: 133-136]:

–Ἤδη μὲν οὖν λέξαντες περὶ ὧν ἀνωτέρω διωρισάμεθα, φράσο-
μεν καὶ ταῦτα, ὧν εἰς μνήμην ἤλθομεν σήμερον· ἐκ βάθρων γὰρ 
αὐτῶν τῆς σεβασμίας μονῆς ἐκτὸς περὶ τὸν ῥύακα τὸν τῷ κοιμη-
τηρίῳ τῶν μοναχῶν πλησιάζοντα εἰς τὴν τούτων παραμυθίαν καὶ 
πολλῶν ἑτέρων χριστιανῶν λουτρὸν δι’ ἐγχορήγου καινίσαντες 
κτίσματος καὶ τοῦτο σὺν τοῖς ἄλλοις τῇ μονῇ προσκυρώσαντες, 

60. Gautier 1985: 9, 12. Παπάζογλου 1994: 130, σχ. 1779. Janin 1969: 190-91. 
Janin 1946: 131-50. Για το κείμενο του Κωνσταντίνου Μανασσή βλ. Kurtz 1910: 
306 και Kurtz 1912: 561.
61. Βλ. σχετικά Varvounis 1999: 132-33.
62. Παπάζογλου 1994: 133, σχ. 1810. Volk 1983: 212-15. Sinos 1985: 50-51. Sinos 
1987-90: 226. Πρβλ. Ευστρατιάδης 1928: 306.
63. Πρβλ. Γούναρης 1990: 10-30, 4-10 και Ορλάνδος 1958: 58-59. Κουκουλές 
χ.χ.: Δ΄, 419-67. Παπάζογλου 1994: 134, σχ.
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περὶ αὐτὸ δὲ καὶ οἰκήματα εἰς ἀνάπαυλαν ὁμοῦ συστησάμενοι, 
εἰς πάκτον ἐκδοθῆναι τοῦτο βουλόμεθα τὸ λουτρόν. Τὰ δέ γε 
λουτροῦ δεόμενα γύναια οὐκ ἐν ἄλλαις ἡμέραις τισὶ τῆς ἑβδο-
μάδος λούεσθαι ἐν τούτῳ βουλόμεθα, ἀλλὰ ταῖς τετράσι μόναις 
καὶ ταῖς παρασκευαῖς· ταῖς δ’ ἄλλαις ἡμέραις τοῦ ἐνιαυτοῦ παντὶ 
τῷ βουλομένῳ παραχωρεῖσθαι τοῦ λούματος θέλομεν καὶ μήπο-
τε εἰς αἰῶνα τοῦτον τὸν σύμπαντα καταφρονηθῆναι τὸ λουτρὸν 
παρὰ τοῦ προεστῶτος, ὡς ὑπαχθῆναι εἰς ἀπώλειαν, ἡ γὰρ τούτου 
ἀπώλεια μεγάλην τὴν ἁμαρτίαν παράσχῃ τῷ προεστῶτι καὶ τοῖς 
λοιποῖς μοναχοῖς ἀνίαν, στερηθησομένοις τοῦ λούματος. Διορι-
ζόμεθα γὰρ τοὺς μοναχοὺς λούεσθαι καθ’ ὅλον ἐνιαυτὸν δωδε-
κάκις, ἤγουν ἅπαξ καθ’ ἕκαστον μῆνα, εἰ δέ που καὶ πλειόνων 
λουτρῶν χρεία ἔσοιτό τισι νοσοῦσι τῶν μοναχῶν, ἀνεμποδίστως 
οὗτοι παρὰ τοῦ προεστῶτος παραχωρείσθωσαν λούεσθαι διὰ τοῦ 
σώματος τὴν ἀσθένειαν. Οἱ δὲ μέλλοντες τῶν μοναχῶν λούεσθαι 
οὐκ ὀφείλουσι παραχωρεῖσθαι παρὰ τοῦ προεστῶτος ἐν ἄλλῳ 
τινὶ τόπῳ ἢ ἄστει, ἀλλ’ ἐν τῷ τῆς μονῆς λουτρῷ λούεσθαι, ὃν 
προεστῶτα δεῖ φροντίδα ποιεῖσθαι, ὡς εἶναι τῇ μονῇ ἐγκαθέτους 
τεχνίτας τινὰς χρειώδεις πρὸς ἐργασίαν τῶν ἔργων, ὧν ἡ μονὴ 
δέεται.
Στη συνέχεια, το κείμενο μας αναφέρεται σε περιπτώσεις εμπρη-

σμών σπιτιών, και ορίζει τη συνεργασία και την αλληλοβοήθεια για 
την ανοικοδόμηση των καμένων, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα 
ανάλογα κοινωνικά έθιμα του ελληνικού λαού.64 Μνημονεύεται μάλι-
στα η τιμωρία και ο εξ αυτής σωφρονισμός για περιπτώσεις βιαιοπρα-
γιών και αδικιών, τις οποίες ο εκάστοτε ηγούμενος θα φροντίζει να 
αντιμετωπίζει και να πατάσσει, με τις ποινές και τις αποζημιώσεις που 
προβλέπονται εδώ λεπτομερειακά [Τυπικόν 98, 1829-1854 = Παπάζο-
γλου 1994: 136]:

64. Βλ. σχετικά Πετρόπουλος 1943-44: 59-85, με πολλά σχετικά νεοελληνικά 
παραδείγματα.
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– Ἐπεὶ δὲ πολλάκις, καθάπερ ἡμεῖς ἱστορήσαμεν, τῶν βροτῶν κα-
κία διαμάχην ὡς τὰ πολλὰ ἐξεργάζεται τὴν πρὸς ἀλλήλους αὐτούς, 
ἐφ’ οἷς καὶ πολλοὶ κρυφαλέως οἰκίας ἐποίκων ἐμπιπρῶσιν, οἱ τὸ 
δεινὸν ἐργαζόμενοι τούτων διαταττόμεθα καὶ σὺν Θεῷ παραι-
νοῦμεν τῷ προεστῶτι, οἱ περὶ τοῦ καλοῦ τὴν ἐργασίαν ἄφρονες, 
ἵνα, ὅτε τις τῶν ἐποίκων τῶν τῆς μονῆς ἀκινήτων ὑπεισελθών τι-
νος οἰκίας ἐμπρησμὸν ἐξεργάσηται, ἀπαραιτήτως παρ’ αὐτοῦ τοῦ 
προεστῶτος συνελαύνωνται πάντες οἱ πάροικοι ἐκείνου τοῦ χω-
ρίου, ἐν ᾧπερ ὁ ἐμπρησμὸς γένηται, εἰς καινοποίησιν τοῦ ἐμπρη-
σθέντος οἰκήματος· κἂν δέκα γὰρ τυχὸν ἐμπρησθῶσι, τὸ τοιοῦτον 
χωρίον ὀφείλει φροντίζειν ἐξ ἀνάγκης τῆς τῶν ἐμπρησθέντων 
καινοποιήσεως, οὐκ ἐκ δαπάνης τινὸς τῶν τὰς οἰκίας ἀπολωλε-
κότων, ἀλλ’ ἐκ πόνου καὶ σπουδῆς τῶν ῥηθέντων ἐποίκων τοῦ 
χωρίου, μὴ ἀναβολὴν τοῦ ἔργου δεχομένου τινὰ καὶ ὑπέρθεσιν, 
ἀλλ’ ἀπαραίτητόν τε καὶ σύντομον τὴν τούτου περαίωσιν. Εἰ δ’ 
ἴσως δίκῃ θείᾳ καὶ προμηθείᾳ ὁ τὸν ἐμπρησμὸν ἐργασάμενος κα-
τασχεθείη ἐπ’ αὐτοφώρῳ καὶ ἡ κατάσχεσις τούτου καὶ ἡ φανέρω-
σις λέγω τῆς ὑποθέσεως οὐκ ἄδηλος γένηται τῷ προεστῶτι, ἀλλὰ 
δήλη μᾶλλον καὶ ἀναμφίλεκτος, ἀπ’ ἐντεῦθεν διοριζόμεθα πρὸς 
τῇ προσηκούσῃ παιδεύσει καὶ κολάσει τοῦ τὸ δεινὸν πράξαντος, 
εἰ μὲν οὐκ ἔχει οὗτος παῖδας ἢ γυναῖκα, τὸν ὅλον αὐτοῦ βίον δί-
δοσθαι πρός τε τοὺς ἀπολέσαντας διὰ πυρὸς τὰς οἰκίας καί τινας 
ἄλλους τῶν πτωχοτέρων παροίκων καὶ ἀκτημόνων τῶν δεομένων 
ἐπικουρίας βιωτικῆς. Εἰ δ’ ἴσως παῖδας ὁ τοιοῦτος ἔχει καὶ γυ-
ναῖκα, τὸ ἥμισυ τῆς περιουσίας αὐτοῦ ἀρκέσει αὐτῷ τῷ κακῶς 
πράξαντι μετὰ τὴν ἀπὸ τῆς φυλακῆς καὶ τῶν δεσμῶν αὐτοῦ ἀπό-
λυσιν, τὸ δ’ ἥμισυ δίδοσθαι, οἷς καὶ διωρισάμεθα, πρὸς τὸν ἀνα-
χαιτισμὸν τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ καλοῦ τὴν συζήτησιν. Πρὸς τούτοις 
διοριζόμεθα ὅλῃ χειρὶ καὶ γνώμῃ τὸν προεστῶτα διανίστασθαι 
πρὸς ἐκδίκησιν ἀπαράβατον τῶν ἀδικουμένων παροίκων καὶ τῶν 
ἀδικούντων σωφρονισμόν· ἐν τούτῳ γὰρ Θεὸς θεραπεύεται καὶ ἡ 
τούτου παναγία μήτηρ, ἥτις πρὸς ἐπικουρίαν ἀρραγεστάτην τῆς 
μονῆς ταύτης διαναστήσεται.
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Κατά τον Ισαάκιο, ο ηγούμενος πρέπει να φροντίζει για να κατα-
χωρούνται στα βιβλία της μονής με ακρίβεια τα έσοδα από τα κτήματα 
«διὰ τὸ εὔδηλον τῆς εἰσόδου καὶ τῶν μοναζόντων τὸ ἀσκανδάλιστον» 
[Τυπικόν 100, 1872-1873]. Επίσης πρέπει να μεριμνά για την επισκευή 
τυχόν ζημιών στο ναό από σεισμούς, ώστε να μην ευτελίζεται η πο-
λυτελής και ακριβή του διακόσμηση [Τυπικόν 102, 1885-1887], αλλά 
και για την τέλεση λιτανειών το Πάσχα, όπως και στη γιορτή της Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου, για την οποία έγινε εκτενής λόγος παραπάνω 
[Τυπικόν 103, 1887-1895], με τους μοναχούς να ανάβουν κερί μιάμιση 
ουγκιάς. Στο πλαίσιο επίσης των καθηκόντων του, ο ηγούμενος πρέπει 
να μεριμνά, ώστε οι κάτοικοι των χωριών κοντά στο μοναστήρι να μην 
τρώνε την Τετάρτη και την Παρασκευή αβγό, τυρί και κρέας, τηρώντας 
τη νηστεία, που είναι σεβαστή και από τον ελληνικό λαό,65 αλλά και να 
συμμετέχουν στους όρθρους και τις θείες λειτουργίες των Κυριακών 
και των σπουδαίων εορτών του ετήσιου εορτολογικού κύκλου «πά-
ντας προσκαλουμένου τοῦ σημάντρου κατὰ τὸ ἀπαραίτητον εἰς τὴν τῆς 
ἐκκλησίας αὐτῶν ἐπιφοίτησιν» [Τυπικόν 104, 1903-1904].

Σύμφωνα με μια αρχή που εξακολουθεί να ισχύει στην παραδο-
σιακή αφιερωτική πράξη και πρακτική του ελληνικού λαού, όσα αφι-
ερώνονται στο Θεό ή στους αγίους είναι κτήμα Του, και σε ένδειξη 
σεβασμού πρέπει να παραμένουν ανεκποίητα και αναπαλλοτρίωτα66 
[Τυπικόν 106, 1927-1928]. Με ιδιαίτερο μάλιστα ζήλο, ο Ισαάκιος με-
ριμνά για την επιμελημένη κατασκευή του τάφου του γραμματικού του 
Μιχαήλ, που θα ταφεί επίσης στη μονή της Κοσμοσώτειρας [Τυπικόν 
107, 1945-1955 = Παπάζογλου 1994: 142]:

–Ὅτε δ’ αὐτός, οἷά περ ἄνθρωπος, καταλύσει τὸν βίον καὶ τῶν 
ὧδε ἀπάρῃ, τότε βούλομαι, εἰ καὶ αὐτὸς συνέπεται τῷ ἡμετέρῳ 
βουλήματι, λαμπρᾶς τυχεῖν τοῦτον παρὰ τοῦ προεστῶτος τῆς 

65. Ενδεικτικά βλ. Λουκάτος 1978: 261 και Φλωράκης 1982: 88.
66. Μέγας 1975: 7, τχ. 3, κεφ. 11. Φλωράκης 1982: 82-83. Πολίτης 1920: 94. 
Σιέττος 1975: 235-36, με ανάλογες νεοελληνικές πληροφορίες.

part 2.indb   232part 2.indb   232 11/18/10   9:03:46 AM11/18/10   9:03:46 AM



233

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

προπομπῆς καὶ ἐνταφιάσεως καὶ τῶν λοιπῶν μοναχῶν εἰς θερα-
πείαν Θεοῦ καὶ ἡμῶν. Ἡ δ’ αὐτοῦ ἐνταφίασις γινέσθω διὰ μαρμα-
ρίνης καὶ καλλίστης λάρνακος καὶ καμάρας ἐγχορήγου καὶ ἀξίας 
τῶν περὶ τὴν δουλείαν ἡμῶν πόνων αὐτοῦ, κόσμον γὰρ ἔχειν διὰ 
ζωγραφίας τὴν ἁψῖδα ταύτην βουλόμεθα. Ἡ δ’ αὖ πῆξίς τε καὶ 
ἵδρυσις τοῦ τάφου αὐτοῦ γινέσθω περὶ τὰ δεξιὰ μέρη ἢ τὰ εὐώ-
νυμα τοῦ ἐξωναρθήκου μετὰ τὴν ἡμῶν ἀποβίωσιν, ἔνθα καὶ τοῦ 
Κασταμονίτου καὶ οἰκειοτάτου καὶ ἀπαραμίλλου τῇ πίστει πρὸς 
τὸν δεσπότην ἀνθρώπου μου τοῦ Λέοντος γενέσθαι τὸν τάφον καὶ 
συμπηχθῆναι ὁμοιοτρόπως βουλόμεθα,...
Οι κάτοικοι που δούλεψαν στα έργα του μοναστηριού, και προ-

έρχονται από την «ἐπίσκεψιν»67 του Νεοκάστρου, ορίζεται να μην ενο-
χληθούν από τον προνοητή των χωριών της μονής, ούτε από τον ηγού-
μενο, «μήτε εἰς ἀγγαρείας ἢ παραγγαρείας ἢ ψωμοζημίας» [Τυπικόν 
112, 2044] μας παρέχεται ακόμη μία πληροφορία, εδώ, για την καθη-
μερινή ζωή και τις υποχρεώσεις των χωρικών, την εποχή των Κομνη-
νών. Στη συνέχεια μάλιστα, το κείμενό μας αναφέρεται στο νερό που 
διοχετεύθηκε στο μοναστήρι, και ορίζει την υποχρέωση του εκάστοτε 
ηγούμενου να φροντίζει, ώστε το νερό να είναι διαυγές και οι αγω-
γοί του καθαροί, και τα αποχωρητήρια των μοναχών πάντοτε καθαρά, 
ώστε να μη μολύνεται ο αέρας και προκαλούνται σχετικές ασθένειες. 
Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να προστεθούν στις υπόλοιπες πηγές 
που έχουμε για το αποχετευτικό σύστημα στο Βυζάντιο,68 στο πλαίσιο 
των οποίων και μπορούμε να τις κατανοήσουμε [Τυπικόν 113, 2073-
2086 = Παπάζογλου 1994: 148]:

–Δέον τὸν προεστῶτα ταύτην πυκνῶς ἀποσμήχειν τῷ ὕδατι καὶ 
ἔτι τὰ τῶν καλογήρων διὰ τούτου σωτήρια θαμὰ καθαίρειν, ὡς 

67. Για τον όρο αυτό, που δηλώνει αυτοκρατορικά κτήματα, βλ. Dölger 1960: 
151-52. Soustal 1991: 51, 101. Επίσης βλ. Οικονομίδης 1968: 198.
68. Βλ. σχετικά Καρπόζηλος 1989: 335-52, όπου η προγενέστερη βιβλιογραφία, 
και οι σχετικές με το θέμα πηγές.
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μὴ τοῖς ἐναποκειμένοις ταῖς τῶν σωτηρίων ὀπαῖς περιττώμασι 
δύσοσμος καὶ μεμολυσμένος ὁ ἀὴρ γίνοιτο κἀκ τούτου λώβη νο-
σοποιὸς τοῖς μοναχοῖς ἐπεισφρήσειεν. Ἤδη δὲ καὶ λουτρὰ δύο 
ἐκτὸς τῆς μονῆς καὶ ἐντὸς σὺν τοῖς ἄλλοις συνεστησάμεθα, ὧν 
ἄρα τὸ ἐκτὸς διακείμενον πρὸς κοινὴν τοῦ βουλομένου συνέ-
λευσιν καὶ τῆς μονῆς εἴσοδον ἀνεγείραντες εἰς αἰῶνα τοῦτον τὸν 
σύμπαντα συντηρεῖσθαι ἀμείωτον θέλομεν καὶ ἀσύμπτωτον, τοῦ 
προεστῶτος τῆς τούτου διαμονῆς φροντίζειν μὴ λήξοντος, ὡς 
ἔχειν τοὺς μοναχοὺς τὴν ἐκ τοῦ λουτροῦ εἴσοδον ἀνυστέρητον· 
τὸ δ’ ἐντὸς τοῦ τῆς μονῆς περιβόλου δομηθέν, ἐπειδήπερ πρὸς 
καιρικήν τινα χρῆσιν καὶ ἀπόλαυσιν ἡμῶν ἐποιήσαμεν, βουλό-
μεθα καὶ παραινοῦμεν τῷ κατὰ καιροὺς προεστῶτι τῆς ταύτης 
μονῆς, ἵνα μετὰ τὴν ἡμετέραν παρέλευσιν, εἰ μὲν τὸ λουτρὸν 
τοῦτο καὶ ἡ χρῆσις αὐτοῦ γίνεται πρὸς τῶν μοναχῶν τὴν παρα-
μυθίαν τε καὶ ὠφέλειαν, συντηρῆται παρὰ τούτων καὶ μένῃ καὶ 
αὐτὸ ἀδιάφθαρτον εἰς αἰῶνα τοῦτον τὸν σύμπαντα.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιγραφές του Ισαακίου 

Κομνηνού για το κοιμητήριο των μοναχών, την κατανομή του χώρου 
γύρω από το νεκρικό ναό του κοιμητηρίου, με λιθόκτιστο φράκτη γύρω 
του. Το κοιμητήριο πρέπει να χωρίζεται στα δύο, και στο νεκρικό ναό 
πρέπει να ψάλλουν δύο μοναχοί, για τη συγχώρηση των νεκρών, [Τυπι-
κόν 118, 2150-2170 = Παπάζογλου 1994: 152]:

–Καὶ δήπερ ἐκτὸς τοῦ ῥηθέντος θριγγεύματος περὶ τὸν πλησιά-
ζοντα ῥύακα τῷ καινισθέντι παρ’ ἡμῶν βαλανείῳ τινὰ τόπον εἰς 
ταφὴν τῶν μοναχῶν ταφρείᾳ περιορίσαντες καὶ περὶ τὰ μέσα τού-
του ὀρυγῇ διαζωγραφήσαντες μικρόν τι εὐκτήριον πρὸς ἱλασμὸν 
τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς τούτου μητρός, ἀπάρτι τὸν θεμέλιον τούτου 
καὶ τοῦ πέριξ λιθοκτίστου θριγγίου πηγνύειν αὐτοὶ κατηρξάμεθα, 
τοῦ πέρατος τοῦ τοιούτου σκοποῦ τυχεῖν ἐφιέμενοι·καὶ εἰ μὲν ἡ 
πρὸς τὸν υἱὸν πρεσβεία τῆς Θεομήτορος ζωῆς ἔτι παράτασιν δοίη 
μοι, ἐγὼ σὺν τούτοις συμπερανῶ τὸ βούλημα ὕψει καὶ πάχει προ-
σήκοντι τοῦ θριγγεύματος καὶ τοῦ εὐκτηρίου τὴν διασκευήν, εἰ 
δ’ οὔ, τῷ κατὰ τὴν ἡμέραν προεστῶτι καταλιμπάνω τὴν τούτου 
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περαίωσιν καὶ τοῦ περὶ τὸ ἄκρον τοῦ θριγγίου ἐγχορήγου κοιμη-
τηρίου. Αἱ γὰρ παρ’ ἡμῶν γεγονυῖαι τὴν σήμερον ὀρυγαὶ τὸν ἐσό-
μενον τῶν κτισμάτων σκοπόν μου πάντως διαφωτίζουσιν· ὅλον 
γὰρ τοῦτο τὸ κοιμητήριον, τὸ περὶ τὸ ἄκρον διατυπωθὲν τοῦ θριγ-
γίου, δι’ ὀρόφου ἐγχορήγου γενέσθαι βουλόμεθα καὶ τὸν ἐν βάθει 
διὰ πηλοῦ καὶ τὸν ὅλον τοῦ θριγγίου περίβολον διὰ πύλης τοῖς 
μέλλουσιν εἰσιέναι παραχωροῦντα τῆς εἰς τὸ εὐκτήριον εἰσόδου 
ὕψους ἐσόμενον πηχῶν τριῶν. Καὶ μή ποτε τῆς τούτων ἁπάντων 
διαμονῆς καὶ συστάσεως ὁ προεστὼς ἀμελήσειεν, ὀφείλοντος 
ἔχειν τοῦ κοιμητηρίου διαιρέσεις δύο διὰ πλακῶν ἢ κτίσματος 
ἀποφράδος, μοναχῶν δύο ὀφειλόντων προσμένειν καὶ ψάλλειν ἐν 
τῷ εὐκτηρίῳ, καθάπερ βουλόμεθα· ἐν δὲ ταῖς ὑμνῳδίαις πάντων 
τῶν μοναχῶν ὀφεῖλον αὐτοῖς περί τε τοὺς ὄρθρους, περί τε τὸν 
ἑσπερινὸν ὕμνον, ἀδιαλείπτως προσφωνεῖσθαι τοῦτο τὸ θεοτοκί-
ον, “τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ”.
Παίρνουμε έτσι πληροφορίες για τα βυζαντινά κοιμητήρια του 

12ου αιώνος, τη μορφή και τη δομή τους,69 με αφορμή εκείνο της μο-
νής της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας των Φερών, όπως το περιγράφει 
ο κτήτορας και ιδρυτής της.

Από όσα προηγήθηκαν φαίνεται ότι το Τυπικόν της Παναγίας της 
Κοσμοσώτειρας αποτελεί πηγή για την καθημερινή ζωή στη Θράκη 
του 12ου αιώνα. Άλλωστε, γενικότερα τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά 
μοναστικά τυπικά αποτελούν πηγές της λαογραφίας μας, καθώς συχνά 
αποτυπώνουν ενδιαφέρουσες και μοναδικές στιγμές της καθημερινής 
ζωής. Πρόκειται για συμβολές στο πολύχρωμο ψηφιδωτό της βυζαντι-
νής λαογραφίας, που ενισχύουν τις γνώσεις μας για την ιστορικότητα 
του λαϊκού βίου στη Θράκη, ιστορικότητα που στηρίζεται, βεβαίως, 
στη διατήρηση των ίδιων ή σε ύπαρξη παρόμοιων συνθηκών, στον οι-
κονομικό και κοινωνικό τομέα.

69. Για τη διάρθρωση του κοιμητηρίου στον λαϊκό μας πολιτισμό βλ. ενδεικτικά, 
Κωστάκης 1977: 241-43. Μέγας 1975: 119. Μερακλής 2004: 47-48, με σχετικές 
παρατηρήσεις.
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Ίσως μάλιστα θα έπρεπε να γίνει μια συνολική αποδελτίωση και 
μελέτη των βυζαντινών μοναστηριακών τυπικών, ώστε να γνωρίσου-
με σε βάθος και σε λεπτομέρειες την καθημερινότητα της μοναστηρι-
ακής ζωής, αλλά και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ζούσαν 
γύρω, και σε στενή συνάφεια, προς τις μονές, στο βυζαντινό και τον 
μεταβυζαντινό κόσμο.70 Κι αυτό, επειδή επί αιώνες ο ελληνικός λαός 
έζησε δίπλα στα μοναστήρια και σε στενή συνάφεια προς αυτά, δόμη-
σε την πνευματική, την κοινωνική και την υλική ζωή του παράλληλα 
προς τον ορθόδοξο μοναχισμό και επιβίωσε, διατηρώντας την ταυ-
τότητά του, χάρη και στη φιλογενή δράση των ορθοδόξων μοναχών, 
διαχρονικά.

Σε αυτή τη διαδικασία εντάσσεται και η βυζαντινή Θράκη, ως 
ένα, αλλά και απολύτως χαρακτηριστικό, ενδεικτικό παράδειγμα αυτής 
της πολιτισμικής διαδικασίας.

ASPECTS OF DAILY LIFE IN THE 12TH CENTURY
IN THRACE BASED ON THE TYPIKON

OF THE KOSMOSOTEIRA MONASTERY

In this study the Typikon of the Monastery of Virgin Mary Kosmosoteira 
(Savior of the World) near Pherai in Greek Thrace is examined from a 
folkloristic point of view. In this text we can fi nd much information 
about everyday life in 12th-century Thrace, and about the life in an 
orthodox convent. This can be compared to similar information 
garnered from other texts of the period in order to examine the forms of 
traditional  life, as they are presented in the Typikon.

70. Για την Παναγιά την Κοσμοσώτειρα των Φερών βλ. επίσης Ορλάνδος 1941: 
500-03. Μπακιρτζής 1977: 6-7, όπου και ευρύτερη, ιστορική και αρχαιολογική, 
σχετική βιβλιογραφία.
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