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πολιτών. Κατά την Αρχαιότητα και τον Πρώιμο

τις σοβαρότερες συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων
υπήρξε διαχρονικά η αιχμαλωσία στρατιωτών και
Μεσαίωνα, ο «θεσμός» της αιχμαλωσίας, όπως και άλλοι
πολεμικοί «θεσμοί», είχε καθαρά εθιμικό χαρακτήρα, έτσι
ώστε η διαχείρισή του να μην απασχολεί ιδιαίτερα
τις εμπόλεμες πλευρές και να αντιμετωπίζεται μόνο
περιπτωσιακά. Κατά την περίοδο της Πρώιμης και Μέσης
βυζαντινής εποχής τους κύριους άξονες επικοινωνίας
των λαών -στο επίπεδο των κοινωνικών και πολιτικών
ελίτ- αποτελούσαν οι πρέσβεις, οι εκπρόσωποι
της Εκκλησίας, οι ιεραπόστολοι και σε μικρότερη κλίμακα
οι έμποροι. Ωστόσο, την ίδια εποχή, παρά
την επικρατούσα πολιτική φιλοσοφία περί της κυριαρχίας
του πολέμου, ο ίδιος ο πόλεμος, υπό την επίδραση
διαφόρων παραγόντων, με κυριότερο τον Χριστιανισμό,
δημιούργησε νέες οδούς επικοινωνίας, με σημαντικότερη
εκείνη της εκατέρωθεν εξαγοράς και ανταλλαγής

Λέξεις ευρετηρίου

αιχμαλώτων. Η συγκεκριμένη πρακτική εγκαινιάσθηκε

Αιχμάλωτοι
Ανταλλαγή
Διπλωματία
Πόλεμος
Βυζαντινοί
Άραβες

με ιδιαίτερη επιτυχία κατά τη Μέση βυζαντινή περίοδο
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και επηρέασε σημαντικά τις αραβο-βυζαντινές σχέσεις,
θέμα στο οποίο εστιάζει η παρούσα μελέτη.
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1. Άλωση και λεηλασία της Θεσσαλονίκης από τους
Άραβες του Λέοντος Τριπολίτη. Λεπτομέρεια της εικ. 12.

Μ

ία σύντομη αναδρομή στη διαχείριση του
ζητήματος της αιχμαλωσίας και της μεταχείρισης των αιχμαλώτων ένθεν κακείθεν κατά την
κλασική Αρχαιότητα και τη Ρωμαϊκή εποχή είναι
απαραίτητη προκειμένου να κατανοήσει κανείς την
εξέλιξη του «θεσμού» δια μέσου των αιώνων,
καθώς και τη διαμόρφωση του status των αιχμαλώτων κατά την περίοδο της αραβο-βυζαντινής
εποποιίας.
Στην Ιλιάδα του Ομήρου αναφέρεται η εξαγορά
και η απελευθέρωση αιχμαλώτων, όπως της
Εκάβης, της Χρυσηίδας και των υιών του Πριάμου.1
Η εξαγορά αιχμαλώτων, δηλαδή, υφίστατο ως
πρακτική και τότε και αργότερα αλλά δεν ασκείτο
παρά μόνο στο επίπεδο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και σε περιορισμένη κλίμακα. Κατά τους
ιστορικούς της Αρχαιότητας, μέχρι το τέλος της
κλασικής περιόδου, η θανάτωση των ανδρών
αιχμαλώτων και η υποδούλωση των γυναικών και
των παιδιών ήταν, σε γενικές γραμμές, ο κανόνας.2
Από τον 4ο αιώνα π. Χ. και εντεύθεν η εξαγορά
αιχμαλώτων άρχισε να διαδίδεται όλο και περισσότερο, πάντοτε όμως ως εθιμική πρακτική και όχι ως
απόρροια κάποιας νομικής υποχρέωσης.3 Κατά τη
ρωμαϊκή εποχή τα πράγματα άλλαξαν προς το
χειρότερο, όταν πλέον οι αιχμάλωτοι –Ρωμαίοι και
ξένοι– με βάση τον νόμο έχαναν κάθε δυνατότητα
απελευθέρωσης, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις και
υπό πολύ αυστηρούς όρους.4 Ο ρωμαϊκός νόμος
απέδιδε τόσο στους Ρωμαίους όσο και στους
ξένους αιχμαλώτους την ιδιότητα του δούλου. Ο
συγκεκριμένος νόμος θεμελιώθηκε πάνω στην
αντίληψη ότι στην αιχμαλωσία οδηγούνται εκείνοι
που δεν πολεμούν μέχρι θανάτου, επειδή προτιμούν τη ζωή από την ελευθερία, την οποία
ασφαλώς δεν αξίζουν.5
Στην περίοδο της Ύστερης Αρχαιότητας, τόσο
στη Δύση όσο και στην Ανατολή, υπό την επίδραση
του χριστιανικού θρησκευτικού κινήματος, η αιχμαλωσία απέκτησε νέο περιεχόμενο και η εξαγορά
αιχμαλώτων γενικεύθηκε. Σε αυτή την πρώιμη φάση
του Μεσαίωνα, στη διαδικασία εξαγοράς και
απελευθέρωσης αιχμαλώτων είχε, συχνά, ενεργό
ρόλο και η Εκκλησία ως αυτόνομος θεσμός του
κράτους αλλά όχι σε συνεργασία με αυτό.6
Στη διάρκεια της Πρώιμης και Μέσης Βυζαντινής περιόδου, μέχρι τα τέλη περίπου του 8ου
αιώνα, στο επίπεδο των διμερών και «διεθνών»
σχέσεων της εποχής, οι αιχμάλωτοι εντάσσονταν
στο πλαίσιο επίλυσης των γενικότερων προβλημάτων των ενδιαφερόμενων πλευρών και δεν συνι-
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2. Γαλάτης αιχμάλωτος των Ρωμαίων.

3. Γαλάτισσες αιχμάλωτες των Ρωμαίων.

στούσαν κυρίαρχο ζήτημα στις μεταξύ τους
διαπραγματεύσεις. Οι απελευθερώσεις αιχμαλώτων, που πραγματοποιούνταν από και προς το
Βυζάντιο, μαζικές ή μεμονωμένες, είχαν συγκυριακό μόνο χαρακτήρα και επιτυγχάνονταν συχνά
με τη μεσολάβηση της Εκκλησίας7 ή κατ’εντολήν
των ηγετικών κύκλων, σε ένδειξη καλής θελήσεως,
όταν μάλιστα αφορούσαν σε επώνυμους ή υψηλούς
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4. Λεπτομέρεια από το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας.

αξιωματούχους της άλλης πλευράς.8 Στις βυζαντινο-περσικές σχέσεις, επί παραδείγματι, το ζήτημα των αιχμαλώτων ήταν υποβαθμισμένο και η
μεταχείρισή τους είχε συμπεριληφθεί στο γενικό
νομικό πλαίσιο που καθόριζε τη μεταξύ τους
«ισότιμη» σχέση.9
Με την εξάπλωση του Ισλάμ, από τα μέσα του
7ου αιώνα, το status των αιχμαλώτων άλλαξε
δραματικά, καθώς η πώληση και η υπαγωγή τους
σε καθεστώς δουλείας έγινε πλέον ο κανόνας.10

5. Η Αγία Σοφία από νοτιοδυτικά.

Κατά την περίοδο της δυναστείας των Ομμεϋάδων
και μέχρι τα τέλη περίπου του 8ου αιώνα, μέσα σε
κλίμα φανατισμού και σκληρών συγκρούσεων, τις
ζωές και τις τύχες των αιχμαλώτων είχαν στα χέρια
τους οι εκάστοτε νικητές, Βυζαντινοί ή Άραβες.11
Σποραδικές μαρτυρίες αναφέρουν περιορισμένες
εξαγορές ή ανταλλαγές αιχμαλώτων, κυρίως
επιφανών και επώνυμων αξιωματούχων της μίας ή
της άλλης πλευράς.12
Στα τέλη του 8ου έως τις αρχές του 9ου αιώνα,
ο πολιτικός και στρατιωτικός ανταγωνισμός Βυζαντινών και Αράβων βρισκόταν στην κορύφωσή του,
καθιστώντας την επικοινωνία των δύο κυρίαρχων
αντίπαλων δυνάμεων της εποχής ιδιαιτέρως δυσχερή και τις συνέπειες του πολέμου μη διαχειρίσιμες
και ανεξέλεγκτες. Τότε ακριβώς, μπροστά σε αυτό
το αδιέξοδο, στο οποίο βρίσκονταν και οι δύο
εμπόλεμες πλευρές, εισήχθη στις μεταξύ τους
σχέσεις ένας νέος πρωτόγνωρος θεσμός που είχε
ως επίκεντρο τους αιχμαλώτους. Για πρώτη φορά,
στην ιστορική διαδρομή του, το ζήτημα των
αιχμαλώτων και η επίλυσή του τέθηκε στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων των ανώτατων ηγετικών
κύκλων των δύο αυτοκρατοριών και αποτέλεσε τον
πυρήνα των συνομιλιών τους. Πρόκειται για την
συμφωνία των επίσημων ομαδικών πλέον ανταλλαγών αιχμαλώτων, Βυζαντινών και Αράβων,
συμφωνία που δημιούργησε νέα δυναμική στις
αραβο-βυζαντινές σχέσεις.13
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6. Σκηνή ναυμαχίας Βυζαντινών-Αράβων από ελληνικό κώδικα του 11ου αιώνα (Μαρκιανή Βιβλιοθήκη).

Οι διαδικασίες προσέγγισης Βυζαντινών-Αράβων
μέσω των επίσημων ανταλλαγών αιχμαλώτων
Ο βυζαντινός όρος ἀλλάγιον αποδίδει, αναμφίβολα,
το περιεχόμενο της νεοελληνικής λέξης «ανταλλαγή» και είναι, περίπου, συνώνυμος του αραβικού
όρου fida.14 Σε αραβικές, κυρίως, πηγές έχουν
καταγραφεί περίπου είκοσι ανταλλαγές αιχμαλώτων από το β΄ ήμισυ του 8ου έως τα μέσα του 10ου
αιώνα, με πρώτη αναφερόμενη στα 769, επί
Κωνσταντίνου Ε΄.15 Άραβες ιστορικοί του 9ου και
10ου αιώνα, όπως οι al-Masudi, al-Tabari, al Maqrizi,
κ. ά. παρέχουν μέσα από τα κείμενά τους εκτενείς
περιγραφές των ανταλλαγών, των προϋποθέσεων
και των διαδικασιών που ακολουθούνταν για την
πραγματοποίησή τους και κυρίως των αποτελεσμάτων αυτής της πρωτόγνωρης σε πολεμικές περιόδους διπλωματικής δραστηριότητας, επικεντρώνοντας στη νέα δυναμική που είχαν προσλάβει οι
σχέσεις των δύο ισχυρών αντιπάλων. 16 Στις
βυζαντινές πηγές, μολονότι οι σχετικές πληροφορίες είναι πενιχρές και πολύ συνοπτικές, διακρίνεται, ωστόσο, η αλλαγή στο πνεύμα και τη
διάθεση προσέγγισης του ισχυρού αντίπαλου,
όπως, επί παραδείγματι, στα Τακτικά του Λέοντος
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ΣΤ’ του Σοφού17 και στο Περί της βασιλείου τάξεως
του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου.18
Οι αποστολές πρεσβευτών, επιστολών και
δώρων, οι εκατέρωθεν προσφορές ομήρων και το
πλήθος του κόσμου που συνέρρεε στον τόπο της
ανταλλαγής από τις πλησιέστερες συνοριακές
περιοχές, συνιστούσαν το τελετουργικό του νέου
status των αραβο-βυζαντινών σχέσεων με επίκεντρο τους αιχμαλώτους. Αυτή η πολυεπίπεδη επικοινωνία ξεκινούσε από τις βασιλικές αυλές της
Κωνσταντινούπολης και του αραβικού χαλιφάτου,
περνούσε στις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές
των συνοριακών επαρχιών και κατέληγε στους
απλούς ανθρώπους –χριστιανούς και μουσουλμάνους– οι οποίοι προσέτρεχαν στον ποταμό Λάμο
της Κιλικίας (τόπος ανταλλαγής αιχμαλώτων)
προκειμένου να παρακολουθήσουν όλες αυτές τις
πρωτοφανείς διπλωματικές διεργασίες.19 Βασική
προϋπόθεση για την ασφαλή και την επιτυχή
ανταλλαγή των αιχμαλώτων ήταν οι συμφωνίες
ανακωχής, συχνές και χαρακτηριστικές, όπως και οι
βίαιες συγκρούσεις των δύο πλευρών.
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7. Βασανιστήρια Αράβων αιχμαλώτων από τον βυζαντινό ναύαρχο Νικήτα Ωορύφα (μικρογραφία από το Χρονικόν
του Ιωάννη Σκυλίτζη).

Από το περιεχόμενο των επιστολών που
αντηλλάγησαν μέσω πρεσβειών ένθεν και ένθεν,
διαπιστώνεται ότι η προσπάθεια προσέγγισης του
αντιπάλου υπήρξε αμοιβαία και εκδηλωνόταν
παντοιοτρόπως από τις επίσημες αρχές και των
δύο πλευρών. Σε πνεύμα προσέγγισης και συμφιλίωσης των δύο κόσμων, συντάχθηκαν εκατέρωθεν
επιστολές με βασικό αντικείμενο τους αιχμαλώτους. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν αυτές του πατριάρχη και αντιβασιλέως Νικολάου Α΄ Μυστικού
προς τον χαλίφη al-Muqtadir,20 του αυτοκράτορα
Ρωμανού Λακαπηνού προς τον χαλίφη al-Radi,21
του βεζύρη Ali bn-Isa προς τις αρχές της Κωνσταντινούπολης το 912,22 του εμίρη της Αιγύπτου
Muhammad ibn Tugi al-Ihsid προς τον Ρωμανό
Λακαπηνό.23 Στο πλαίσιο των διαδικασιών που
ακολουθούνταν για τη διεκπεραίωση των ανταλλαγών αιχμαλώτων κορυφαίο ρόλο διαδραμάτιζαν οι
πρεσβευτές. Ο μετέπειτα ιεραπόστολος των
Σλάβων Μεθόδιος,24 ο Λέων Χοιροσφάκτης25 και ο
Ιωάννης Κουρκούας,26 από την πλευρά του Βυζαντίου, και οι Nasir (Nasr) bn al-Azhar27 και Abd alBaqi (γνωστός στις βυζαντινές πηγές ως Αβαλβάκης),28 από την πλευρά των Αράβων, υπήρξαν οι

πιο γνωστοί και επιτυχημένοι διπλωμάτες της
εποχής. Η μακρά παραμονή των πρεσβευτών στις
βασιλικές αυλές της Κωνσταντινούπολης και της
Βαγδάτης, τους έδινε την ευκαιρία όχι μόνο μιας
απλής εθιμοτυπικής επίσκεψης αλλά και μιας
βαθύτερης γνώσης του πολιτικού και κοινωνικού
συστήματος του αντιπάλου.29 Τόσο οι αραβικές
όσο και οι βυζαντινές πηγές περιγράφουν την
υποδοχή και τη φιλοξενία των πρεσβευτών στις
πρωτεύουσες των δύο αυτοκρατοριών ως μεγαλοπρεπή, δαψιλή και ιδιαίτερα πομπώδη.30
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Λέοντα
Χοιροσφάκτη, ο οποίος κατά την αποστολή του
904, παρέμεινε στη Βαγδάτη δύο ολόκληρα χρόνια
προκειμένου να διεκπεραιώσει με επιτυχία τις
διαπραγματεύσεις με κεντρικό άξονα τους αιχμαλώτους.31 Από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτη είναι
η διπλωματική αποστολή του Nasir ibn al-Azhar το
έτος 861 για τη διαπραγμάτευση της πέμπτης
ανταλλαγής αιχμαλώτων, ο οποίος κατά τον Άραβα
ιστορικό al-Tabari διέμεινε σε οίκημα του ανακτορικού συγκροτήματος. Οι αξιωματούχοι της βυζαντινής αυλής έστειλαν στον χαλίφη, μέσω του Άραβα απεσταλμένου, πολλά δώρα όπως αρώματα,
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8. Η αιχμαλωσία των κατοίκων του Ταυρομενίου από τους Άραβες κατά το β΄ ήμισυ του 9ου αιώνα (μικρογραφία από
το Χρονικόν του Ιωάννη Σκυλίτζη).

μετάξι, κρόκο και άλλα πολύτιμα είδη, σε ανταπόδοση των πλούσιων δώρων που ο χαλίφης alMutawakkil είχε αποστείλει στον βυζαντινό αυτοκράτορα.32 Ο Abd al-Baqi (Αβαλβάκης), γνώστης
της ελληνικής γλώσσας, εμφανίζεται στις πηγές
άλλοτε να συμμετέχει σε διπλωματικές αποστολές
στο Βυζάντιο και άλλοτε να παρίσταται ως διερμηνέας σε διαπραγματεύσεις στο χαλιφάτο αλλά και
στις ίδιες τις ανταλλαγές αιχμαλώτων.33
Από την άλλη πλευρά, οι Βυζαντινοί πρέσβεις
γίνονταν δεκτοί στις αραβικές αυλές με την ίδια
φιλόξενη και πομπώδη υποδοχή. Σε επιστολή που
απέστειλε ο εμίρης της Αιγύπτου Muhammad ibn

Tugj al-Ishid, με αφορμή τη βυζαντινή πρεσβεία του
936-937 για συμφωνία ανταλλαγής αιχμαλώτων
εκτυλίσσεται με λεπτομέρειες όλο το σκηνικό της
λαμπρής υποδοχής και της πλούσιας φιλοξενίας
των βυζαντινών απεσταλμένων.34
Το συνεχές «πήγαιν’–έλα» Βυζαντινών και
Αράβων πρεσβευτών στη Βαγδάτη και την Κωνσταντινούπολη, κυρίως κατά τον 10ο αιώνα, με
κεντρικό σημείο αναφοράς την ανταλλαγή αιχμαλώτων και η λαμπρή εκατέρωθεν υποδοχή τους,
είχαν δημιουργήσει έναν πραγματικό ιδεολογικό
ανταγωνισμό ανάμεσα στις δύο αυλές και μια
πολιτική ισορροπία για λόγους πλέον ιστορικής

9. Σκηνή από την προετοιμασία του βυζαντινού στόλου για την ανακατάληψη της Σικελίας από τους Άραβες,
υπό τον Μανουήλ Φωκά το 964 (μικρογραφία από το Χρονικόν του Ιωάννη Σκυλίτζη).
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10. Ο βυζαντινός στρατός μπροστά στο κάστρο του Χάνδακα (σημ. Ηράκλειο Κρήτης) το 961 για την ανακατάληψη
της Κρήτης (μικρογραφία από το Χρονικόν του Ιωάννη Σκυλίτζη).

αναγκαιότητας. Η πρακτική των ανταλλαγών αιχμαλώτων εξελίχθηκε, στην εποχή κυρίως των Αββασιδών, σε συνήθη κατάσταση για δύο πρωτίστως
λόγους: α) τα εσωτερικά πολιτικο-θρησκευτικά
προβλήματα των Αράβων είχαν αρχίσει να
δοκιμάζουν τη συνοχή του χαλιφάτου με συνέπεια
την κάμψη της στρατιωτικής δύναμης και του
άλλοτε υψηλού φρονήματός τους και β) η βυζαντινή
εξουσία, παρά τη σκληρή πολεμική που ασκούσαν
οι θρησκευτικοί κύκλοι της και καθ’ υπέρβαση των
ιδεοληψιών της, είχε συνειδητοποιήσει ότι βρισκό-

ταν αντιμέτωπη με μια μεγάλη ανερχόμενη δύναμη,
την οποία όφειλε να αντιμετωπίσει όχι μόνο με τον
πόλεμο αλλά με την ψυχρή λογική και πιο ρεαλιστικές προσεγγίσεις.35
Μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι στις τελετές
του παλατιού της Κωνσταντινούπολης
Την εικόνα των διμερών διπλωματικών διεργασιών
Βυζαντινών-Αράβων με επίκεντρο τις επίσημες
ανταλλαγές αιχμαλώτων και το κλίμα μιας προσωρινής έστω προσέγγισης, ήλθε να ενισχύσει από

11. Πυρπόληση αραβικού πλοίου με υγρόν πυρ (μικρογραφία από το Χρονικόν του Ιωάννη Σκυλίτζη).

Θέματα Αρχαιολογίας [τ.2.1] Ιανουάριος - Απρίλιος 2018

55

Σοφία Πατούρα Σπανού: Ο ρόλος των αιχμαλώτων στις αραβο-βυζαντινές σχέσεις

12. Άλωση και λεηλασία της Θεσσαλονίκης από τους Άραβες του Λέοντος Τριπολίτη (μικρογραφία από το Χρονικόν
του Ιωάννη Σκυλίτζη).

την πλευρά του Βυζαντίου ένα νέο σκηνικό στην
αυλή της βυζαντινής πρωτεύουσας, μέσω ενός
νεωτερισμού που εισήχθη επί αυτοκράτορος
Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού. 36 Σύμφωνα με το
Κλητορολόγιον του Φιλοθέου, στις μεγάλες γιορτές
της Χριστιανοσύνης, στις επίσημες αυλικές τελετές
και στα συμπόσια προσκαλούνταν και μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι που κρατούνταν στην Πρωτεύουσα, στη θέση των απόντων Αράβων πρεσβευτών.37 Κατά το πρωτόκολλο της αυλής, οι μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι λάμβαναν τιμητική θέση,
δίπλα στην αντιπροσωπεία των χριστιανών Βουλγάρων, συνθήκη που προσέδιδε νέα διάσταση στις
αραβο-βυζαντινές σχέσεις.38
Κατά τη βασιλεία του υιού και διαδόχου του
Λέοντος ΣΤ΄ Σοφού, Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, η προσπάθεια διπλωματικής προσέγγισης
των Αράβων εντάθηκε ακόμη περισσότερο. Στην
περιγραφή των βασιλικών τελετών στο έργο του
Περί τῆς βασιλείου τάξεως, στο οποίο ενσωμάτωσε
το Κλητορολόγιον του Φιλοθέου, αναφέρεται ότι
στα συμπόσια της βασιλικής αυλής μαζί με τους
Άραβες πρεσβευτές, προσκαλούνται πλέον και
μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι από το Πραιτώριο.39 Στο
Πραιτώριο, το οποίο κατά τον R. Janin βρισκόταν
πολύ κοντά στο αυτοκρατορικό παλάτι, εγκαθιστούσαν επιφανείς μουσουλμάνους αιχμαλώτους.40
Στόχος της βυζαντινής εξουσίας ήταν η προβολή
στα μάτια των ξένων της καλύτερης δυνατής
εικόνας της βυζαντινής πρωτεύουσας και της
δύναμης και γενναιοδωρίας του αυτοκράτορα. Την
εικόνα αυτή, άλλωστε, και τις γενικότερες
εμπειρίες τους από την παραμονή τους στην
Κωνσταντινούπολη θα μπορούσαν να μεταφέρουν
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στους ανώτερους κύκλους του χαλιφάτου μόνο οι
επώνυμοι αιχμάλωτοι.41
Τις παραπάνω πληροφορίες έρχεται να επιβεβαιώσει μία πολύ σημαντική αραβική πηγή, ο αιχμάλωτος στην Κωνσταντινούπολη Harun ibn Yahya.42
Στο έργο του Περιγραφή της Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο διέσωσε ο ομοεθνής του γεωγράφος Ibn Rosteh, o Harun εμπλουτίζει το σχετικό
περιεχόμενο του Περί τῆς βασιλείου τάξεως του
Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου με νέα στοιχεία,
αφού οι λεπτομερείς αναφορές του υποδεικνύουν
την προσωπική συμμετοχή του στις εορταστικές
εκδηλώσεις του παλατιού, στο πλαίσιο του θεσμού
που εισήγαγε ο Λέων ΣΤ΄ μέσω του Κλητορολογίου.
Η συγκεκριμένη πηγή μάς παρέχει μοναδικές και
ανεκτίμητης αξίας πληροφορίες για τις τελετές των
Χριστουγέννων και ιδιαιτέρως για τη θέση των
μουσουλμάνων αιχμαλώτων μέσα σε αυτό το
τελετουργικό σύμπλεγμα.43
Στο έργο αυτό ο Harun, μετά από μία σύντομη
αναφορά στο οδοιπορικό του από την Ασκάλωνα
στην Κωνσταντινούπολη, περνά στην περιγραφή
της βυζαντινής πρωτεύουσας, στην οποία καταγράφει γεωγραφικά και τοπογραφικά στοιχεία και
επισημαίνει την εξαιρετική της οχύρωση με ισχυρά
τείχη, πύργους και πύλες.44 Ο Άραβας αιχμάλωτος
εστιάζει ιδιαίτερα στο βασιλικό κτηριακό συγκρότημα, με επίκεντρο το παλάτι και όλα τα συνδεδεμένα με αυτό αυτοκρατορικά κτίσματα.45 Η λεπτομερής περιγραφή που κατέλιπε συμπίπτει, σε
γενικές γραμμές, με εκείνη των άλλων πηγών,
εμπεριέχει, ωστόσο, και επί πλέον μοναδικές και
ξεχωριστού ενδιαφέροντος πληροφορίες. Αναφέρεται στην ύπαρξη τεσσάρων φυλακών εντός του
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13. Αναπαράσταση της εκστρατείας του αραβικού στόλου για την κατάληψη της Κρήτης (823-824)
(μικρογραφία από το Χρονικόν του Ιωάννη Σκυλίτζη).

περιβόλου του «μεγάλου παλατιού», προορισμένων
να στεγάσουν μουσουλμάνους αιχμαλώτους διαφόρων κατηγοριών.46
Ιδιαίτερη έμφαση προσδίδει στην περιγραφή του
ίδιου του αυτοκρατορικού ανακτόρου, ενώ σε μια
παρέκβαση του λόγου του αναφέρεται λεπτομερώς
στο έθιμο του συμποσίου των Χριστουγέννων, στο
οποίο, κατ’εντολήν του αυτοκράτορα, προσκαλούνταν και μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι.47 Στο σημείο
αυτό παραθέτει με λεπτομέρειες το τελετουργικό
και το τυπικό της συγκεκριμένης εκδήλωσης48 με

τον ίδιο τρόπο που το εξιστορεί και ο Κωνσταντίνος
Πορφυρογέννητος στο Περί τῆς βασιλείου τάξεως.49
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η
περιγραφή που παραθέτει ο Harun ibn-Yahya για την
πομπή του αυτοκράτορα προς τη Μεγάλη Εκκλησία,
στην οποία συμμετείχαν, κατά τον συγγραφέα, και
μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι. Οι τελευταίοι εισέρχονταν
στο ναό, παρατηρούσαν με θαυμασμό και δέος το
μέγεθος και την πλούσια διακόσμησή του και
παρακαλούσαν τον Θεό να παρατείνει τη ζωή του
αυτοκράτορα για έτη πολλά.50

14. Αιχμάλωτοι Άραβες κατά την ανακατάληψη της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά το 963
(μικρογραφία από το Χρονικόν του Ιωάννη Σκυλίτζη).
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15. Αποτύπωση της περιοχής Αμνισού/Κρατερού ανατολικά του Χάνδακα (σημ. Ηράκλειο Κρήτης) από τον Βενετό
μηχανικό Fr. Basilicata (1618) σε ανάμνηση της αποτυχίας του στρατηγού Καρτερού να ανακαταλάβει την Κρήτη το 829.

Το έργο του μουσουλμάνου αιχμάλωτου Harun
ibn-Hahya είναι πολύ σημαντικό για δύο κυρίως
λόγους: α) για την πληροφόρηση που προσέφερε
στους ομοεθνείς του –σύγχρονους και μεταγενέστερους– σχετικά με το κέντρο εξουσίας της μοναδικής τότε μεγάλης αντιπάλου τους, της βυζαντινής
αυτοκρατορίας, και β) για την ανάδειξη του εύρους
της βυζαντινής διπλωματίας, όπως αποτυπώνεται
στο συγκεκριμένο έργο του Άραβα αιχμάλωτου.
Ολόκληρη η περιγραφή του διαπνέεται από
έκπληξη, θαυμασμό και δέος για ό,τι βίωσε ή
αντίκρυσε, εικόνες που μετέφερε κυρίως στους
υψηλούς κύκλους του χαλιφάτου, μέσω της
καταγραφής τους στην Περιγραφή της Κωνσταντινουπόλεως. Οι μηχανισμοί της βυζαντινής διπλωματίας είχαν εντάξει στην υπηρεσία της και τους
αιχμάλωτους, κυρίως τους μουσουλμάνους, εξαπολύοντας μέσω αυτών «πόλεμο» εντυπώσεων και
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«επίθεση» ιδεολογικής και πολιτισμικής επιρροής, η
οποία πέρασε πράγματι στους ηγετικούς κύκλους
των Αράβων, όπως σαφώς αποτυπώνεται στις
περιγραφές των βασιλικών συγκροτημάτων των
χαλίφηδων της Βαγδάτης και του Καΐρου, από
ιστορικούς και αυτόπτες μάρτυρες.51
Βυζαντινοί και Άραβες επιφανείς αιχμάλωτοι
Σε συνάφεια με το επίπεδο προσέγγισης των δύο
ισχυρών αντιπάλων, όπως παρουσιάστηκε πιο
πάνω, βρισκόταν μία επί πλέον πρακτική με άμεση
αναφορά στους αιχμάλωτους. Πρόκειται για την
εκδήλωση αμοιβαίας διάθεσης Βυζαντινών και
Αράβων σχετικά με την προστασία, την ευνοϊκή
μεταχείριση ή ακόμη και την απελευθέρωση
επιφανών και επώνυμων αιχμαλώτων προκειμένου
να εξυπηρετήσουν πολιτικές, στρατιωτικές και
ιδεολογικές σκοπιμότητες.52 Η κατάσταση αυτή
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16. Η αιχμαλωσία και ο ανασκολοπισμός του στρατηγού Κρατερού, κοντά στη νήσο Κω, από τους Σαρακηνούς μετά
την αποτυχία ανακατάληψης της Κρήτης (μικρογραφία από το Χρονικόν του Ιωάννη Σκυλίτζη).

προϋπήρχε μεν ως αντίληψη και πρακτική, κατά
την περίοδο όμως των σκληρών αραβο-βυζαντινών
πολέμων παγιώθηκε και εκφράσθηκε με τον πλέον
επίσημο τρόπο στα Τακτικά του Λέοντος Σοφού με
την παρακάτω γνωστή οδηγία: «τοὺς δὲ αἰχμαλώτους πρὸ τοῦ τελείως καταπαῦσαι τὸν πόλεμον μὴ
κτεῖνε καὶ μάλιστα τοὺς ἐνδόξους καὶ μεγάλους
παρὰ τοῖς πολεμίοις ὄντας ... ἵν’ ἔχης δι’ αὐτῶν
ἀντικαταλλάττειν καὶ ἀνακαλεῖσθαι τὰ, ὡς εἰκὸς,
συμβαίνοντα ἡττήματα».53
Από τη βυζαντινή πλευρά, την πρακτική εφαρμογή αυτού του κώδικα αποδεικνύει η ύπαρξη στην
Κωνσταντινούπολη ειδικών κρατητηρίων ή η παραχώρηση αξιοπρεπών καταλυμάτων σε επώνυμους
μουσουλμάνους αιχμαλώτους.54 Αξίζει να αναφερθούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αξιοπρεπούς μεταχείρισης και σχετικά γρήγορης απελευθέρωσης δύο υψηλών αξιωματούχων Αράβων από
τις βυζαντινές αρχές: του ναυάρχου Khalil ibnkisan, στις αρχές του 8ου αιώνα και του αρχιστρατήγου Ugaif ibn-Anbasa επί της χαλιφίας του
Mamun.55 Περιπτώσεις καλής συμπεριφοράς προς
επώνυμους μουσουλμάνους αιχμαλώτους αναφέρονται συχνά στις πηγές, από τις οποίες όμως
ξεχωρίζουν τρεις: οι αιχμαλωσίες των Harun ibn
Yahya, Quabath ibn-Razin και του Άραβα ποιητή
Abu-Firas, οι οποίοι κατέγραψαν ή αφηγήθηκαν τα
προσωπικά τους βιώματα σε άλλους, ομολογώντας
την καλή μεταχείριση και δαψιλή φιλοξενία εκ
μέρους των Βυζαντινών.56

Από την πλευρά των Αράβων, εντυπωσιακή και
ιδιαίτερα ενδεικτική για τη συμπεριφορά τους προς
επιφανείς βυζαντινούς αιχμαλώτους, είναι η περίπτωση της μνηστής τού γιου του αυτοκράτορα Νικηφόρου Α΄ Φωκά, την απελευθέρωση της οποίας
διέταξε, κατά τον ιστορικό Tabari, o ίδιος ο χαλίφης
Harun al Rashid.57
Αναμφισβήτητα η συμπεριφορά των νικητών
προς τους επιφανείς αιχμαλώτους, Βυζαντινούς ή
Άραβες, επηρέαζε σε μεγάλο βαθμό την πορεία
των σχέσεων των δύο εμπόλεμων πλευρών. Τα
παραδείγματα δύο επιφανών βυζαντινών αιχμαλώτων, του Κωνσταντίνου Φωκά, ανεψιού του αυτοκράτορα Νικηφόρου και του στρατηγού Μελία, για
τους οποίους οι ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι
απεβίωσαν κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους,
είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικά για τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορούσαν να επιφέρουν παρόμοια
γεγονότα, με κυριότερη την όξυνση των αραβοβυζαντινών σχέσεων στο επίπεδο κυρίως των
στρατιωτικών επιχειρήσεων.58
Συμπεράσματα
Η περίοδος της λεγόμενης αραβο-βυζαντινής
εποποιίας (9ος-10ος αι.) προσδιορίζεται από δύο
βασικά χαρακτηριστικά: α) τις σκληρές και ανελέητες μεταξύ τους πολεμικές συγκρούσεις και β) την
αμοιβαία προσπάθεια των δύο πλευρών για πολιτική προσέγγιση μέσω ποικίλων μέσων και μεθόδων.
Σε επίπεδο ηγεσιών, οι δύο πλευρές είχαν προ
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17. Αιχμάλωτοι-ικέτες Αγαρηνοί μετά από μάχη Βυζαντινών-Αράβων (μικρογραφία από το Χρονικόν του Ιωάννη Σκυλίτζη).

πολλού ξεκινήσει τις διπλωματικές διεργασίες, οι
οποίες μέχρι τον 9ο αιώνα αφορούσαν κυρίως σε
ζητήματα πολέμου και σε συνθήκες ειρήνης. Η
αδυναμία κάθε μορφής ιδεολογικής προσέγγισης
λόγω της μεγάλης διάστασης των θρησκειών τους,
οι οποίες συνιστούσαν τον πυρήνα της κοσμοθεωρίας τους, οδήγησαν τις δύο πλευρές στην
αναζήτηση άλλων σημείων επαφής, αρχικά μέσω
της διπλωματίας και αργότερα μέσα από τον ίδιο
τον πόλεμο. Με άλλα λόγια, οι δύο μεγάλες δυνάμεις της εποχής, καταδικασμένες ιστορικά σε
διαρκείς και ανελέητες συγκρούσεις με ανυπολόγιστες συνέπειες, ήσαν υποχρεωμένες να «εξημερώσουν» τον πόλεμο. Όφειλαν, δηλαδή, να τον
εντάξουν στις πολιτικές και διπλωματικές τους σχέσεις, να τον καταστήσουν προβλέψιμο, να περιορίσουν τον χρόνο και τον χώρο του και εν τέλει να
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τον μετατρέψουν σε αιτία και παράγοντα επικοινωνίας.
Οι αιχμάλωτοι, λοιπόν, ως μία από τις σοβαρότερες συνέπειες του πολέμου κατά την περίοδο
του πιο σκληρού πολιτικού και στρατιωτικού
ανταγωνισμού τους, αποτέλεσαν τον κεντρικό
άξονα επαφής και επικοινωνίας των δύο αυτοκρατοριών. Οι πολυπληθείς αιχμαλωσίες, μετά από
αιματηρές συγκρούσεις ή καταλήψεις πόλεων,
είχαν καταστήσει το πρόβλημα των αιχμαλώτων
ιδιαιτέρως οξύ και για τις δύο πλευρές. Επομένως,
οι αιχμάλωτοι, είτε ως πραγματικό πρόβλημα είτε
ακόμη και ως πρόσχημα, λειτούργησαν καταλυτικά
στην προσέγγιση Βυζαντινών και Αράβων, τόσο
μέσω του θεσμού των επίσημων ανταλλαγών όσο
επίσης μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης και
απελευθέρωσης των επιφανών και επωνύμων. Από
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18. Ο χαλίφης al-Ma'moun δέχεται
στη Βαγδάτη Βυζαντινούς απεσταλμένους
(μικρογραφία από το Χρονικόν
του Ιωάννη Σκυλίτζη).

19. Εικονογράφηση δημοφιλούς
ιστορίας του μεγάλου χαλίφη
της Βαγδάτης Harun al-Rashid
(περσικό χειρόγραφο του 15ου αιώνα).

τη μία πλευρά, οι περίπλοκες διαδικασίες και ολόκληρη η διαδρομή την
οποία ακολουθούσαν οι εντεταλμένοι
επί του θέματος, συνέβαλαν στη
βελτίωση της ποιότητας των πολεμικών τους σχέσεων με την απελευθέρωση ανθρώπων, τις προσωρινές ανακωχές και τις συγκυριακές έστω
ειρηνικές περιόδους. Από την άλλη, η
μεταφορά εντυπώσεων και θετικών
εικόνων από τους επώνυμους αιχμαλώτους στην ιδιαίτερη πατρίδα τους,
μετά την απελευθέρωσή τους, αποτέλεσαν αναμφισβήτητα σημαντικούς
δίαυλους επικοινωνίας ανάμεσα στις
δύο αντίπαλες δυνάμεις.
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ABSTRACT
The Role of Prisoners in the Arab-Byzantine Relations (8th - 10th c.)
War and Diplomacy

Sophia Patoura Spanou
Research Director
Institute of Historical Research, National Hellenic Research Foundation
Themes in Archaeology Magazine 2018, 2(1): 48 - 63

Taking into consideration the number of war events that took place at the arab byzantine borders and on
the territory of the two empires, we could easily describe the relations between the two sides in terms
purely polemic. However, despite the severe polemic that was used by religious arab and byzantine circles
against each other and the bloody conflicts on the battlefields, the two sides were obliged to «tame» the
war and make it a factor of approach, in the spirit of «Jus Gentium» and the «political communication» that
characterized this particular era. Through this historical evolution a new dynamic was developed, focused
on the prisoners. The procedures used for the resolution of the problems concerning the prisoners led to
new forms of diplomatic activity in both courts. A crucial point in the diplomatic relationships between
Byzantium and Islam were the official mass exchanges of prisoners, an institution established at the late
eighth century. Emperors and caliphs, ambassadors and interpreters and famous captives constitute the
main factors engaged in the diplomatic game of captivation and captives' liberation or exchange, which led
to the political, social and cultural approach of two worlds.
Key words: Prisoners, Exchange, Diplomacy, War, Byzantines, Arabs
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