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Η σειποτονία ενόρ Άπαβα φςλάπσος٭ 

 

                                      Τζνπιθαλάθεο Κ. Γεκήηξηνο 

Γξ. Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο 

 

Πεπίλητη: Ο Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, σο ν δηαζεκόηεξνο βηνγξάθνο αγίσλ ηνπ Βπδαληίνπ, απν-

δεηθλύεη πόζν ζεκαληηθέο είλαη νη αγηνινγηθέο πεγέο γηα ηε κειέηε ηεο θνζκηθήο ηζηνξίαο. Ο Κύξηι-

ινο απνηππώλεη κε ηελ πέλα ηνπ ζεκαληηθά γεγνλόηα ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηησηηθή θαη εθθιεζηαζηη-

θή ηζηνξία ηεο Παιαηζηίλεο, άγλσζηα ελ πνιινίο ζε άιιεο πεγέο. Ο Βίνο ηνπ νζίνπ Δπζπκίνπ πνπ 

ζπλέγξαςε κεηαμύ άιισλ ν Κύξηιινο, απνηειεί ηελ κνλαδηθή ζσδόκελε πεγή γηα ηελ αξαβόθσλε 

επηζθνπή Παξεκβνιήο ζηελ Παιαηζηίλε. Παξάιιεια, ν Κύξηιινο θαηέγξαςε θαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

ηδξπηή ηεο επηζθνπήο Παξεκβνιήο, ηνπ Αζπέβεηνπ-Πέηξνπ. Ο ηειεπηαίνο ππήξμε θαη ν πξώηνο η-

ζηνξηθά θύιαξρνο Παξεκβνιήο, κε θαζήθνλ λα πξνζηαηεύεη ηε δσή ησλ κνλαρώλ θαη ηηο πεξηνπζίεο 

ησλ κνλώλ ηνπο ζηελ έξεκν ηεο Ηνπδαίαο θαη ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Ηνξδάλε. 

 

 

Summary: Cyrillus Scythopolites, the most noted biographer of saints in Byzantium, proves the im-

portance of hagiographical sources in the study of secular history. Cyrillus illustrates important facts 

related to the military and ecclesiastical history of Palestine, in good part unknown to other sources. 

The Life of Saint Efthymios, which Cyrillus co-wrote among others, is the only extant source con-

cerning the Arabic Diocese of Parembole. At the same time, Cyrillus recorded the history of the 

founder of the Diocese of Parembole, Aspevetos-Peter. The latter was historical the first recorded 

phylarchos (=tribal chief) of Parembole, exercising the duty of protecting the lives of the monks and 

the property of their monasteries in the Desert of Judea and the valley of the Jordan River. 
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Ο Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο
1
 (524-560) είλαη α-

λακθηζβήηεηα ν δηαζεκόηεξνο βηνγξάθνο αγίσλ 

ηνπ Βπδαληίνπ. Σπλέγξαςε ηνπο Βίοσς Δπζπκίνπ 

ηνπ Μεγάινπ, Γεξαζίκνπ ηνπ Ηνξδαλίηνπ, Θεν-

δνζίνπ ηνπ Κνηλνβηάξρνπ, Σάβα ηνπ Ζγηαζκέ-

λνπ, Ησάλλνπ ηνπ Ζζπραζηνύ, Θενγλίνπ Βηηπιί-

νπ, Αβξακίνπ επηζθόπνπ Κξαηείαο θαη Κπξηα-

θνύ ηνπ Αλαρσξεηνύ. Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζύ-

ληαμε ησλ παξαπάλσ βίσλ άληιεζε αθελόο από 

πξνζσπηθά ηνπ βηώκαηα θαη αθεηέξνπ από ηηο 

πξνθνξηθέο δηεγήζεηο κνλαρώλ πνπ γλώξηζαλ 

από θνληά ηνπο δηάζεκνπο αζθεηέο ηεο εξήκνπ.
2
  

                                                 
1 Ο Κύξηιινο θαηαγόηαλ από ηε Σθπζόπνιε, πξσηεύνπζα 

ηεο επαξρίαο Γεύηεξε Παιαηζηίλε. Ο παηέξαο ηνπ Ησάλ-

λεο, ζύκβνπινο ηνπ κεηξνπνιίηε Σθπζνπόιεσο, ζπλδεό-

ηαλ κε κνλαρηθνύο θύθινπο ηεο Παιαηζηίλεο. Σε ειηθία 7 

εηώλ ν Κύξηιινο γλώξηζε ηνλ πεξίθεκν εγνύκελν ηεο 

Μεγίζηεο Λαύξαο Σάβα ηνλ Ζγηαζκέλν, όηαλ ν ηειεπηαίνο 

θηινμελήζεθε ζηελ παηξηθή νηθία. Ο μαθνπζηόο γηα ηηο 

κνλαρηθέο ηνπ αξεηέο εγνύκελνο “πξνείδε” ηε κεηέπεηηα 

κνλαρηθή βηνηή ηνπ Κπξίιινπ θαη απεπζπλόκελνο ζηνπο 

γνλείο ηνπ ηνλ επιόγεζε κε ηε ξήζε: “νὗηνο ἀπό γε ηνῦ 

λῦλ καζεηήο ἐκόο ἐζηη”. Ο Κύξηιινο παξαθνινύζεζε ε-

γθύθιηα καζήκαηα θαη ζε λεαξή ειηθία εθάξε κνλαρόο. Σε 

ειηθία 20 πεξίπνπ εηώλ μεθίλεζε πεξηνδείεο ζηελ Παιαη-

ζηίλε, όπνπ γλώξηζε δηάζεκνπο αζθεηέο ηεο επνρήο, όπσο 

ηνλ πξώελ επίζθνπν Κνισλίαο Ησάλλε ηνλ Ζζπραζηή θαη 

ηνλ Κπξηαθό ηνλ Αλαρσξεηή. Με πξνηξνπή ηνπ Ησάλλε 

Ζζπραζηνύ εηζήιζε ην 544 ζηε ιαύξα Δπζπκίνπ ηνπ Με-

γάινπ, όπνπ έκεηλε 11 έηε. Σηε ζπλέρεηα, πάιη κε πξνηξν-

πή ηνπ  πλεπκαηηθνύ ηνπ παηέξα, κεηέβε ην 555 επί δηεηία 

ζηε Νέα Λαύξα, όηαλ πιένλ είραλ απνρσξήζεη νη σξηγε-

ληζηέο. Τειηθά, εγθαηαβίσζε ηα ηειεπηαία ρξόληα ηνπ βίνπ 

ηνπ ζηε ζεκαληηθόηεξε κνλή ηεο Παιαηζηίλεο, ηελ Μεγί-

ζηε Λαύξα (ζεκεξηλή Mar Saba), ηελ νπνία ίδξπζε ην 485 

ν όζηνο Σάβαο ν Ζγηαζκέλνο. Βι. Π.Κ. Φξήζηνπ, Ελληνι-

κή Παηρολογία, η. Δ′, 2
ε
 έθδ., Θεζζαινλίθε 2010, ζ. 439-

442.  
2
 Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Bίος οζίοσ Εσθσμίοσ, 39.18-20, 

56.19-20, 71.1-4, 82.12-18: [Kyrillos von Skythopolis, 

Leben des Euthymios, έθδ. E. Schwartz, Λεηςία 1939] θαη 

Βίος οζίοσ Κσριακού, 29.27-30.6, 45.18: [Kyrillos von 

Skythopolis, Leben des Kyriakos, έθδ. E. Schwartz, Λεη-

ςία 1939] θαη Βίος οζίοσ Ιωάννοσ Ηζσταζηού, 201.16, 

205.1-2, 215.8-9, 23-24, 222.3-4: [Kyrillos von Skythopo-

lis, Leben des Iohannes Hesychastes, έθδ. E. Schwartz, 

Λεηςία 1939]. Ο Κύξηιινο καξηπξεί επίζεο όηη εθηελή Βίο 

ηνπ νζίνπ Θενδνζίνπ θαη ηνπ αγίνπ Θενγλίνπ ζπλέγξαςαλ 

νη Θεόδσξνο Πέηξαο θαη Παύινο Δινύζεο αληίζηνηρα. Βι. 

Τν έξγν ηνπ Κπξίιινπ απνηειεί ζεκα-

ληηθή πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πνιηηηθή, 

ζηξαηησηηθή θαη εθθιεζηαζηηθή ηζηνξία ηεο Πα-

ιαηζηίλεο θαηά ηνλ 5
ν
 θαη ην α′ κηζό ηνπ 6

νπ
 

αηώλα, ελώ ηαπηόρξνλα απνηειεί ηε κνλαδηθή 

ζσδόκελε καξηπξία γηα ηελ ηζηνξία ηεο θπιαξ-

ρίαο Παξεκβνιήο θαη γηα ηνλ βίν ηνπ ηδξπηή ηεο, 

ηνπ θπιάξρνπ Αζπέβεηνπ. Ο Κύξηιινο απνηειεί 

αμηόπηζηε πεγή, αθνύ θαηέγξαςε ηα γεγνλόηα, 

όπσο ηα άθνπζε από ην ζηόκα ησλ ειηθηαθά 

πξεζβπηέξσλ κνλαρώλ ηεο Παιαηζηίλεο, θπξίσο 

όκσο ηνπ θπιάξρνπ Τεξέβνλα Β′, ηνπ δηζέγγν-

λνπ ηνπ Αζπέβεηνπ.
3
  

Αο δνύκε ινηπόλ πνηνο είλαη ν Αζπέβε-

ηνο.   

Ο Σαζζαλίδεο βαζηιέαο Ηζδηγέξδεο Α′ 

δηαηήξεζε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο 

ηνπ (399-420) θηιηθέο θαη εηξεληθέο ζρέζεηο κε 

ην Βπδάληην θαη ζην εζσηεξηθό εθάξκνζε πνιη-

ηηθή αλνρήο έλαληη ησλ ρξηζηηαλώλ ππεθόσλ 

ηνπ. Λίγνπο κήλεο όκσο πξηλ ηνλ ζάλαηό ηνπ ην 

420 κεηέβαιε ηελ πνιηηηθή ηνπ θαη ππό ηελ πίε-

ζε ηνπ ηεξαηείνπ ησλ Μάγσλ μεθίλεζε ηηο δηώ-

μεηο. Αθνξκή ηνπ δησγκνύ, ν νπνίνο απνηέιεζε 

ηελ αηηία γηα ηνλ βπδαληηλνπεξζηθό πόιεκν πνπ 

μέζπαζε ζηα ηέιε ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη  ηειείσζε 

ην 422, ππήξμε, ζύκθσλα κε ηηο πεγέο, ε θαηα-

ζηξνθή ηνπ λανύ ηνπ Ηεξνύ Ππξόο ησλ Εσξνα-

ζηξώλ από νκάδα δεισηώλ ρξηζηηαλώλ ηεο 

Πεξζίαο κε επηθεθαιήο ηνλ επίζθνπν Κηεζηθώ-

ληνο Αβδά.
4
 Ο Ηζδηγέξδεο έδσζε απζηεξέο νδε-

γίεο ζηνπο ππνηειείο ηνπ Άξαβεο θπιάξρνπο πνπ 

                                                                                
Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Βίος οζίοσ Θεοδοζίοσ, 239.17-

20: [Kyrillos von Skythopolis, Leben des Theodosios, έθδ. 

E. Schwartz, Λεηςία 1939] θαη Βίος αγίοσ Θεογνίοσ, 

243.7-1: [Kyrillos von Skythopolis, Leben des Theognios, 

έθδ. E. Schwartz, Λεηςία 1939].    
3
 Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Bίος οζίοσ Εσθσμίοσ, 18.12-4: 

“Τά θαηά ηόλ παιαηόλ Τεξέβσλα ζπκθώλσο κέλ ἅπαληεο 

νἱ παιαηνί παηέξεο δηεγήζαληό κνη, ἀθξηβέζηεξνλ δέ ὁ 

ἐθείλνπ ἔθγνλνο θαί ὁκώλπκνο ὁ θαηά ηήλ ρώξαλ ηαύηελ 

πεξηβόεηνο ηῶλ Σαξαθελῶλ θύιαξρνο ἐμεγήζαηό κνη”. 
4
 Νηθεθόξνο Κάιιηζηνο, Εκκληζιαζηική Ιζηορία, PG 146, 

1113A-C: [Nicephori Callisti Xanthopuli, Ecclesiasticae 

Historiae, PG 146 θαη PG 147, 9-448].  
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επηηεξνύζαλ ηα ζύλνξα, λα κελ επηηξέςνπλ ζε 

θαλέλα ρξηζηηαλό ππήθνό ηνπ λα θαηαθύγεη ζε 

βπδαληηλό έδαθνο. Έλαο από ηνπο θπιάξρνπο 

όκσο, όρη κόλν δελ εκπόδηζε ηε θπγή ησλ θαηα-

δησγκέλσλ ζηνλ ηνκέα επζύλεο ηνπ, αιιά ηνπο 

δηεπθόιπλε κάιηζηα ζηε θπγή ηνπο. Πξόθεηηαη 

γηα ηνλ Αζπέβεην, πνπ ήηαλ κέινο ηεο ηζρπξήο 

αξαβηθήο θπιήο Τακίκ, ζπκκάρνπ ησλ Σαζζαλη-

δώλ. Τν όλνκα Αζπέβεηνο πξνέξρεηαη από κεηα-

γξαθή ζηελ ειιεληθή ηνπ πεξζηθνύ ηίηινπ “Si-

panhbadh” πνπ έθεξε ν Άξαβαο θύιαξρνο θαη 

πνπ ζηελ αξαβηθή κεηεγξάθε σο “al-

Asbadiyyun”.
5
 Τν όηη νη ρξηζηηαλνί θπγάδεο πη-

ζαλόλ λα ήηαλ Άξαβεο εμεγεί, ελδερνκέλσο, θαη 

ηελ απξνζπκία ηνπ Αζπέβεηνπ, παξά ηηο ξεηέο 

εληνιέο ηνπ Πέξζε βαζηιέα, λα ηεξήζεη απαξέ-

γθιηηα ην θαζήθνλ ηνπ θαηαδηώθνληαο νκνθύ-

ινπο ηνπ, παξόιν πνπ ν ίδηνο ν θύιαξρνο εθείλε 

ηελ επνρή δελ ήηαλ αθόκε ρξηζηηαλόο. Κάπνηα 

ζηηγκή αλαθέξζεθε ε “πξνδνηηθή” ηνπ δηαγσγή 

ζηνλ Ηζδηγέξδε θαη, ηειηθά, γηα λα κελ ππνζηεί 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο νξγήο ηνπ βαζηιέα, απνθάζηζε 

λα δεηήζεη άζπιν ζηε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία. 

Τνλ θπγάδα θύιαξρν ππνδέρηεθε ζηα ζύλνξα ν 

αλώηαηνο ζηξαηησηηθόο δηνηθεηήο ησλ αλαηνιη-

θώλ επαξρηώλ, ν ζηξαηειάηεο ηεο Αλαηνιήο 

Αλαηόιηνο.
6
 Τν γεγνλόο όηη ην θαζήθνλ λα ππν-

δερηεί ηνλ θπγάδα ππόζπνλδν ησλ Πεξζώλ αλα-

ηέζεθε ζηνλ Αλαηόιην θαη όρη ζε θάπνηνλ θαηώ-

ηεξν ζηξαηησηηθό ή πνιηηηθό αμησκαηνύρν, δε-

ιώλεη εκθαηηθά ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ Αζπέβε-

ηνπ θαη πόζν πςειά βξηζθόηαλ ζηε ζηξαηησηηθή 

ηεξαξρία ησλ Πεξζώλ. Καηόπηλ ζπλελλόεζήο 

ηνπ κε ηνλ απηνθξάηνξα Θενδόζην Β′ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε  ζρεηηθήο εμνπζηνδόηεζήο ηνπ, ν 

Αλαηόιηνο ππέγξαςε ζπλζήθε ζπκκαρίαο κε ηνλ 

                                                 
5
 Βι. I. Shahid, Byzantium and the Arabs in the fifth centu-

ry, Οπάζηγθηνλ 1989, ζ. 42, ζ. 43 θαη ζεκ. 91, B. Isaac, 

“The Eastern Frontier”, Av. Cameron – P. Garnsey, The 

Cambridge Ancient History, η. 13, Κέτκπξηηδ 1998, ζ. 450. 

Γηα ηνλ Αζπέβεην, βι. A.H.M. Jones – J.R. Martindale – J. 

Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire, η. 

2 (395-527), Κέτκπξηηδ 1980, ζ. 169-170. 
6
 Γηα ηνλ Αλαηόιην, βι. Jones, Prosopography, ζ. 84-86. 

Αζπέβεην θαη ηνλ δηόξηζε θύλαρτο όισλ ησλ 

Σαξαθελώλ ππνζπόλδσλ ζηελ επαξρία Αξαβία.
7
 

Ο αλαθεξόκελνο ζηηο πεγέο όξνο “θύιαξρνο” 

είλαη ηερληθόο. Αθνξά ζηξαηησηηθό αμίσκα πνπ 

απνλεκόηαλ ζηνλ θάηνρό ηνπ καδί κε ηνλ ηηκεηη-

θό ηίηιν clarissimus (ιακπξόηαηνο) θαη δειώλεη 

ζεζκηθά ηε ζέζε ελόο Άξαβα εγέηε ζην βπδα-

ληηλό ζηξαηησηηθό ζύζηεκα σο “εμάξηεκα” ηεο 

ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο Αλαηνιήο.
8
 Σεκεησηένλ 

όηη ε άδεηα πνπ δόζεθε ζηνλ Αζπέβεην λα εγθα-

ηαζηαζεί σο ππόζπνλδνο, δειαδή ζύκκαρνο επ’ 

ακνηβή, ζε βπδαληηλό έδαθνο πξνηνύ λα γίλεη 

ρξηζηηαλόο, θαζώο θαη ν δηνξηζκόο ηνπ σο θπ-

ιάξρνπ, όρη κόλν ηεο δηθήο ηνπ θπιήο, αιιά ζπ-

λνιηθά όισλ ησλ αξαβηθώλ θπιώλ ζηελ επαξρία 

Αξαβία, απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζπάλην γεγνλόο 

θαηά ηελ Πξσηνβπδαληηλή πεξίνδν. Ζ ζπλζήθε 

εηξήλεο ηνπ 422, πνπ επηζθξάγηζε ηε ιήμε ησλ 

πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ κεηαμύ Βπδαληίνπ θαη 

Πεξζίαο ζην αλαηνιηθό κέησπν, πεξηείρε όξν, 

όπνπ ξεηά αλαθεξόηαλ όηη δελ επηηξεπόηαλ ζην 

κέιινλ λα ππνδέρεηαη θαλέλα από ηα ζπκβαι-

ιόκελα κέξε ηνπο θπγάδεο Άξαβεο ζπκκάρνπο 

ηνπ άιινπ. Ίζσο απηόο ν όξνο, πνπ απερεί ελδε-

ρνκέλσο ην γεγνλόο ηεο απνζθίξηεζεο ηνπ Α-

                                                 
7
 Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Βίος οζίοσ Εσθσμίοσ, 18.12-

19.9: “ηήλ θπιαξρίαλ ηῶλ ἐλ Ἀξαβίᾳ ὑπνζπόλδσλ 

Ῥσκαίνηο Σαξαθελῶλ Ἀζπεβέηῳ ἐλερείξηζελ”. Πβ.Shahid, 

Fifth century, ζ. 45-46. 
8
 Γηνηθεηηθά νη θύιαξρνη ππάγνληαλ ζηηο εληνιέο ηνπ δνύ-

θα ηεο επαξρίαο. Τν θύξην θαζήθνλ ηνπο ήηαλ ε πξνζηα-

ζία ησλ ζπλόξσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δπλάκεηο ησλ ιηκη-

ηαλέσλ ηεο επαξρίαο. Ζ ζηξαηησηηθή εγεζία ηεο Αλαην-

ιήο, όκσο, γλσξίδνληαο ηηο εμαηξεηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο ζε 

θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ πςειό βαζκό ηεο πν-

ιεκηθήο ηνπο εηνηκόηεηαο, ηνπο θαινύζε λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε εθζηξαηείεο θαη επηρεηξήζεηο ζην αλαηνιηθό κέησπν. Σ’ 

απηήλ ηελ πεξίπησζε επηρεηξνύζαλ ππό ηηο εληνιέο ηνπ 

magister equitum per Orientem. Ζ ακνηβή ηνπο, ε annona 

foederatica, πεξηιάκβαλε παξνρέο ζε είδνο θαη ρξήκα σο 

αληάιιαγκα γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Βι. J.A.S. Evans, Η 

εποτή ηοσ Ιοσζηινιανού, κηθξ. Β. Κνπξήο, Αζήλα 1999, ζ. 

164, A. Walmsley, “Byzantine Palestine and Arabia: Ur-

ban Prosperity in Late Antiquity”, N. Christie – S.T. Lose-

by, Towns in Transition. Urban Evolution in Late Antiqui-

ty and the Early Middle Ages, Variorum Reprints, Λνλδίλν 

1996, ζ. 129, A.H.M. Jones, The Later Roman Empire 

284-602, η. 1-2, Ομθόξδε 1964, ζ. 611. 
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ζπέβεηνπ, λα πξνζηέζεθε ζην θείκελν ηεο ζπλ-

ζήθεο εηξήλεο θαηόπηλ πηέζεσλ ηεο πεξζηθήο 

δηπισκαηίαο, αθνύ είλαη κάιινλ βέβαην όηη νη 

Σαζζαλίδεο δελ ζα ήζειαλ λα ππάξμνπλ ζην 

κέιινλ αλάινγα πεξηζηαηηθά πνπ ζα ηξαπκάηη-

δαλ ην δηεζλέο γόεηξν θαη θύξνο ηνπο.
9
 

Γύν ρξόληα κεηά ηνλ δηνξηζκό ηνπ ζηε 

θπιαξρία ηεο Αξαβίαο (422), ν Αζπέβεηνο πξν-

ζειπηίζηεθε ζηνλ Φξηζηηαληζκό από ηνλ “πα-

ηξηάξρε” ηνπ αλαρσξεηηθνύ βίνπ ζηελ Ηνπδαία 

Δπζύκην ηνλ Μέγα (†473), γεγνλόο πνπ άιιαμε 

νινθιεξσηηθά ηε δσή ηνπ. Ζ κεηαζηξνθή ηνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ αζζέλεηα ηνπ γηνπ ηνπ Τεξέβν-

λα, ν νπνίνο ήηαλ παξάιπηνο ζε όιε ηε δεμηά 

πιεπξά ηνπ ζώκαηόο ηνπ, από θάπνην αηύρεκα 

πνπ ηνπ ζπλέβε, όηαλ αθόκε βξηζθόηαλ ζηελ 

Πεξζία. Αθνύ δνθίκαζε εθεί πιήζνο από ζεξα-

πεπηηθέο ζπληαγέο ησλ Μάγσλ ρσξίο απνηέιε-

ζκα, όπσο αλαθέξεη ν Κύξηιινο, ν λεαξόο νξθί-

ζηεθε λα αζπαζηεί ηνλ Φξηζηηαληζκό, αλ ν Θεόο 

ηνλ ζεξάπεπε από ηε ρξόληα αζζέλεηά ηνπ. Κά-

πνην βξάδπ ελώ θνηκόηαλ, ελύπλην ηνπ ππέδεημε 

όηη ην πξόζσπν πνπ ζα ηνλ ζεξάπεπε ήηαλ ν κν-

λαρόο Δπζύκηνο, ν νπνίνο αζθήηεπε ζε ζπήιαην 

ελόο ρεηκάξξνπ (wadi) ζηελ έξεκν ηεο Ηνπδαίαο, 

ζε απόζηαζε 10 ξσκατθώλ κηιίσλ λνηηναλαην-

ιηθά ηεο Ηεξνπζαιήκ. Όηαλ ε ζπλνδεία ηνπ Τε-

                                                 
9
 Πξίζθνο, ζ. 587: [Δθ ηεο ηζηνξίαο Πξίζθνπ ξήηνξνο, 

Περί πρέζβεων εθνών προς Ρωμαίοσς, ζην Κσλζηαληίλνο 

Πνξθπξνγέλλεηνο, Excerpta de legationibus gentium ad 

Romanos, έθδ. C. de Boor, η. 1, κέξ. 1, Βεξνιίλν 1903], 

Μάιρνο, ζ. 568: [Δθ ηεο ηζηνξίαο Μάιρνπ ηνπ Φηιαδει-

θέσο, Περί πρέζβεων εθνών προς Ρωμαίοσς, ζην Κσλζηα-

ληίλνο Πνξθπξνγέλλεηνο, Excerpta de legationibus gen-

tium ad Romanos, έθδ. C. de Boor, η. 1, κέξ. 1, Βεξνιίλν 

1903]. Ο απηόο όξνο ζπκπεξηιήθζεθε ξεηά θαη ζηε ζπλ-

ζήθε εηξήλεο ηνπ 562. Bι. Μέλαλδξνο Πξνηίθησξ, ζ. 180-

181: [Δθ ηεο ηζηνξίαο Μελάλδξνπ, Περί πρέζβεων Ρω-

μαίων προς εθνικούς, ζην Κσλζηαληίλνο Πνξθπξνγέλλε-

ηνο, Excerpta de legationibus Romanorunm ad gentes, 

έθδ. C. de Boor, η. 1, κέξ. 1, Βεξνιίλν 1903]. Πβ. Shahid, 

Fifth century, ζ. 36, Z. Rubin, “Diplomacy and War in the 

Relations between Byzantium and the Sassanids in the 

fifth century AD”, P. Freeman – D. Kennedy, The Defense 

of the Roman and Byzantine East: Proceedings of a collo-

quium held at the University of Sheffield in April 1986, 

Ομθόξδε 1986, ζ. 680-681. 

ξέβνλα νδήγεζε ηνλ εκηπαξάιπην λέν ζηνλ Δπ-

ζύκην, εθείλνο ηνλ ζεξάπεπζε “ζαπκαηνπξγηθά”. 

Ο ζεξαπεπκέλνο πιένλ λένο θαη νη ζπλνδνί ηνπ, 

βαζύηαηα εληππσζηαζκέλνη από ην ζαπκαζηό 

γεγνλόο, δήηεζαλ πάξαπηα λα βαπηηζηνύλ ρξη-

ζηηαλνί. Ο Δπζύκηνο βάπηηζε πξώηα ηνλ Αζπέ-

βεην, ζηνλ νπνίν έδσζε ην ειιεληθό όλνκα Πέ-

ηξνο, αθνινύζεζε ε βάπηηζε ηνπ Τεξέβνλα θαη 

θαηόπηλ ην ζύλνιν ησλ κειώλ ηεο θπιήο ηνπ.
10

 

Ζ θήκε ηνπ Δπζπκίνπ σο ζεξαπεπηή α-

ζζελώλ έιθπε θνληά ηνπ νινέλα θαη πεξηζζόηε-

ξνπο εηδσινιάηξεο Σαξαθελνύο, ηνπο νπνίνπο 

θαη βάπηηδε.
11

 Με ηε ζπλερή αύμεζε ηνπ αξηζ-

κνύ ησλ πξνζήιπησλ θαη ηελ αλάδεημε λέσλ α-

ξαβηθώλ ρξηζηηαληθώλ θνηλνηήησλ ζηελ θνηιάδα 

ηνπ πνηακνύ Ηνξδάλε, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε 

ηεο πλεπκαηηθήο θαζνδήγεζεο ηνπ αιιόγισζ-

ζνπ πνηκλίνπ. Τν 427 ν επίζθνπνο Ηεξνζνιύκσλ 

Ηνπβελάιηνο (422-458), έπεηηα από εηζήγεζε ηνπ 

Δπζπκίνπ, ρεηξνηόλεζε ηνλ Πέηξν επίζθνπν 

Παξεκβνιήο ζηελ επαξρία Πξώηε Παιαηζηίλε.
12

 

Παξόιν πνπ ε ρεηξνηνλία ηνπ Αζπέβεηνπ-

Πέηξνπ ήηαλ αληηθαλνληθή, δηόηη ε πξαμηθνπε-

καηηθή απηή ελέξγεηα ηνπ επηζθόπνπ Ηεξνζνιύ-

κσλ ακθηζβεηνύζε επζέσο ηελ εθθιεζηαζηηθή 

δηθαηνδνζία θαη ηα πξσηεία ηνπ κεηξνπνιίηε 

Καηζαξείαο ηεο Παιαηζηίλεο, ν Ηνπβελάιηνο 

ζεώξεζε όηη δελ κπνξνύζε λα ππάξμεη θαιύηε-

ξνο πλεπκαηηθόο παηέξαο από ηνλ Πέηξν γηα 

ηνπο ζθελίηεο Σαξαθελνύο ηεο θνηιάδαο ηνπ Η-

νξδάλε. Ζ επηινγή ηνπ σο ηνπ πξώηνπ ηζηνξηθά 

επηζθόπνπ Παξεκβνιήο απνηεινύζε ηελ ηδαλη-

θόηεξε ιύζε, δηόηη όληαο παξαδνζηαθόο αξρεγόο 

(ζεΐρεο) ηεο θπιήο ηνπ γλώξηδε άξηζηα όρη κόλν 

ηε γιώζζα ηνπ πνηκλίνπ ηνπ, αιιά θαη ηηο πνιη-

ηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπ σο λνκαδηθνύ ιανύ. 

                                                 
10

 Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Βίος οζίοσ Εσθσμίοσ, 18.5-

21.6. Πβ. D.J. Chitty, The Desert a City: An Introduction 

to the Study of Egyptian and Palestinian Monasticism un-

der the Christian Empire, Ομθόξδε 1966, ζ. 83. 
11

 Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Βίος οζίοσ Εσθσμίοσ, 21.16-

19. 
12

 Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Βίος οζίοσ Εσθσμίοσ, 25.1-9. 

Πβ. Shahid, Fifth century, ζ. 47. 
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Μεηά ηε ρεηξνηνλία ηνπ ην 427 ν Αζπέβεηνο ε-

γθαηέιεηςε ηε θπιαξρία ηεο Αξαβίαο, πξνθαλώο 

θαηόπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηηο βπδαληηλέο αξρέο 

θαη ηεο ζρεηηθήο άδεηαο πνπ ηνπ δόζεθε, θαη δη-

νξίζηεθε θύιαξρνο Παξεκβνιήο. Δπεηδή ν αλή-

ιηθνο ηόηε γηνο ηνπ Τεξέβσλ δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα αζθήζεη ηα ζηξαηησηηθά ηνπ θαζήθνληα σο 

θύιαξρνο Παξεκβνιήο, κηαο θαη ην αμίσκα, ό-

πσο καξηπξνύλ νη πεγέο, ήηαλ θιεξνλνκηθό, ν 

Αζπέβεηνο θξάηεζε ηαπηόρξνλα θαη ηα δύν α-

μηώκαηα, ηνπ θπιάξρνπ θαη ηνπ επηζθόπνπ, γε-

γνλόο κνλαδηθό θαη αλεπαλάιεπην, εμ όζσλ 

γλσξίδσ, ζηελ ηζηνξία ηνπ Βπδαληίνπ.
13

 

Τν όηη ν Πέηξνο Παξεκβνιήο ήηαλ ηζρπ-

ξή θαη αμηόινγε πξνζσπηθόηεηα καξηπξεί θαη ην 

γεγνλόο όηη επηιέρζεθε σο κέινο ηεηξακεινύο 

επίζεκεο αληηπξνζσπείαο, εμνπζηνδνηεκέλεο 

από ην πξνεδξείν ηεο Γ′ Οηθνπκεληθήο ζπλόδνπ 

ζηελ Έθεζν ην 431, λα κεηαβεί ζηελ Κσλζηα-

ληηλνύπνιε ζηνλ παηξηάξρε Νεζηόξην, πξνθεη-

κέλνπ λα ηνλ πείζεη λα παξνπζηαζηεί ελώπηνλ 

ηεο ζπλόδνπ. Ο Πέηξνο Παξεκβνιήο, έλαο ζρε-

ηηθά πξνζθάησο (427) ρεηξνηνλεκέλνο επίζθν-

πνο κηαο κηθξήο, θαη κάιινλ αζήκαληεο, θνηλό-

ηεηαο ζθεληηώλ Σαξαθελώλ, επηιέρηεθε, αλάκε-

ζα ζε εθαηνληάδεο άιινπο ηεξάξρεο, γηα λα θέ-

ξεη εηο πέξαο κία ιεπηήο θύζεσο δηπισκαηηθή 

απνζηνιή. Υπό ην παξαπάλσ πξίζκα δελ ζα α-

πνηεινύζε αζηνρία λα ζεσξήζνπκε όηη πξέπεη 

λα ήηαλ κνξθσκέλνο θαη πνιύ θαιόο γλώζηεο 

ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Τε ζθέςε καο απηή ε-

ληζρύεη ε πιεξνθνξία όηη θαηά ηηο ζπλνκηιίεο 

ηνπ κε ηνλ Δπζύκην, ν νπνίνο νκηινύζε κόλνλ 

ειιεληθά, ν Πέηξνο δελ ρξεηαδόηαλ ηε βνήζεηα 

δηεξκελέα.
14

 

Ο Άξαβαο θύιαξρνο έθηηζε ζην αζθεηή-

ξην ηνπ Δπζπκίνπ ηα θπξηόηεξα νηθνδνκήκαηα 

κηαο ιαύξαο, ε νπνία πήξε ην όλνκα ηνπ ηειεπ-

                                                 
13

 Βι. Shahid, Fifth century, ζ. 185. 
14

 Acta Conciliorum Oecumenicorum, έθδ. E. Schwartz, η. 

1-3, Βεξνιίλν-Λεηςία 1927-1940, η. 1, κ. 1.2, ζ. 9, Κύξηι-

ινο Σθπζνπνιίηεο, Βίος οζίοσ Εσθσμίοσ, 33. Πβ. Shahid, 

Fifth century, ζ. 215. 

ηαίνπ. Σπγθεθξηκέλα, έθηηζε κία θηζηέξλα, έλα 

θνύξλν, αξθεηά θειηά θαη έλα κηθξό λαό, ν ν-

πνίνο εγθαηληάζηεθε ζηηο 7 Μαΐνπ ηνπ 428 από 

ηνλ Ηνπβελάιην Ηεξνζνιύκσλ. Ζ ιαύξα, επνκέ-

λσο, ηνπ νζίνπ Δπζπκίνπ (ζεκεξηλό Khan el-

Ahmar) ρξσζηά ηελ ύπαξμή ηεο ζηε γελλαηόδσ-

ξε πξνζθνξά ηνπ θπιάξρνπ Παξεκβνιήο Πέ-

ηξνπ. Παξάιιεια, ν πλεπκαηηθόο ηνπ παηέξαο 

ηνλ ζπκβνύιεπζε λα θηίζεη λαό ζηνλ θαηαπιη-

ζκό ηεο θπιήο ηνπ, ν νπνίνο βξηζθόηαλ επίζεο 

θνληά ζηε ιαύξα ηνπ Δπζπκίνπ. Τέινο, θξόληη-

ζε λα δώζεη ζηνπο Άξαβεο ζθελίηεο ηεο Παξεκ-

βνιήο πξεζβύηεξν θαη δηαθόλνπο γηα ηηο ιαηξεπ-

ηηθέο ηνπο αλάγθεο.
15

 

Τη είλαη όκσο ε “Παξεκβνιή”; Ο όξνο 

ππνδειώλεη ην θηλεηό ζηξαηόπεδν ησλ Αξάβσλ 

ζπκκάρσλ ηνπ Βπδαληίνπ, πνπ ζπλεπηθνπξνύ-

ζαλ ηνλ ηαθηηθό ζηξαηό ζηε θύιαμε θαη πξν-

ζηαζία κηαο επαξρίαο.
16

 Ζ Παξεκβνιή ηεο Πα-

ιαηζηίλεο, εηδηθόηεξα, ήηαλ κηα εηξεληθή θνηλό-

ηεηα Αξάβσλ ζθεληηώλ, πνπ δηαβηνύζε ζηελ 

θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Ηνξδάλε, κε ηελ έδξα ηεο 

λα ηνπνζεηείηαη κάιινλ θνληά ζηελ Ηεξηρώ.
17

 Τν 

θύξην θαζήθνλ ηνπ Αζπέβεηνπ-Πέηξνπ σο θπ-

ιάξρνπ Παξεκβνιήο ήηαλ λα πξνζηαηεύεη ελ 

είδεη αζηπλνκηθήο δύλακεο ηηο κνλέο θαη ηνπο 

αζθεηέο ζηελ έξεκν ηεο Ηνπδαίαο θαη ηελ θνηιά-

δα ηνπ Ηνξδάλε από ηηο αξπαθηηθέο δηαζέζεηο 

ησλ λνκάδσλ θαη άιισλ ιεζηώλ ηεο πεξηνρήο. 

Γλσξίδνπκε από ηηο πεγέο όηη νη, επί ηέζζεξηο 

ηνπιάρηζηνλ γεληέο (κέζα 5
νπ

-κέζα 6
νπ

 αηώλα), 

νξζόδνμνη ζηελ πίζηε θύιαξρνη ηεο ίδηαο νηθν-

γέλεηαο, σο ππόζπνλδνη ησλ Βπδαληηλώλ, πξν-

ζηάηεπζαλ επζπλείδεηα ηηο δσέο ησλ κνλαρώλ 

θαη ηηο πεξηνπζίεο ησλ κνλώλ ηνπο ζηελ σο άλσ 

αλαθεξζείζα πεξηνρή. Ζ κνλαδηθή θνξά πνπ δελ 

ηα θαηάθεξαλ ήηαλ ην 503, όηαλ ε επαξρία 

                                                 
15

 Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Βίος οζίοσ Εσθσμίοσ, 24.17-

25.1, 26.14-22. 
16

 Βι. I. Shahid, Byzantium and the Arabs in the fourth 

century, Οπάζηγθηνλ 1984, ζ. 496. 
17

 Γηα ηελ πηζαλή ηνπνζεζία ηεο Παξεκβνιήο, βι. Shahid, 

Fifth century, ζ. 213 θαη ζεκ. 11. 
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Πξώηε Παιαηζηίλε ππέζηε ηελ ηξνκεξή επηδξν-

κή ηνπ Αιακνύλδαξνπ (al-Mundir) ησλ Λαρκη-

δώλ, πνπ είραλ έδξα ηνπο ηελ πόιε Φίξα ζηνλ 

Κάησ Δπθξάηε. Ο εμαίξεηνο ζηξαηησηηθόο εγέ-

ηεο ησλ Αξάβσλ Λαρκηδώλ θαη πηζηόο ζύκκαρνο 

ησλ Πεξζώλ επί κία νιόθιεξε πεληεθνληαεηία 

(503-554) πξαγκαηνπνηνύζε κε ην ειαθξύ ηππη-

θό ηνπ αηθλίδηεο, θαηαζηξνθηθέο επηδξνκέο θαηά 

κήθνο όινπ ηνπ αλαηνιηθνύ ζπλόξνπ, από ηε 

βόξεηα Μεζνπνηακία έσο ηελ Παιαηζηίλε. Ο 

Αιακνύλδαξνο, πνπ ήηαλ εηδσινιάηξεο θαη θα-

λαηηθόο πνιέκηνο ησλ ρξηζηηαλώλ, δηαδέρηεθε 

ζηελ εγεζία ησλ Λαρκηδώλ ηνλ παηέξα ηνπ Να-

ακάλ (Nu‛man) ην 503. Ωο πξώην ζηξαηεγηθό 

ζηόρν έζεζε ηε ιεειαζία ησλ Αγίσλ Τόπσλ θαη 

εηδηθόηεξα ηεο Ηεξνπζαιήκ. Γλώξηδε γηα ηνλ 

πινύην ηεο, πνπ ζπζζσξεπόηαλ από ηελ επνρή 

ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ θαη πξνεξρόηαλ 

αθελόο από γελλαηόδσξεο απηνθξαηνξηθέο ρν-

ξεγίεο θαη δσξεέο θαη αθεηέξνπ από ηηο πξν-

ζθνξέο αλαξίζκεησλ πξνζθπλεηώλ (πνιηηηθώλ 

θαη ζηξαηησηηθώλ αμησκαηνύρσλ, επηζθόπσλ, 

αξηζηνθξαηώλ αιιά θαη αλζξώπσλ ηνπ κό-

ρζνπ).
18

 Ο Αιακνύλδαξνο θαηάθεξε λα παξα-

βηάζεη ζε βάζνο ηηο ακπληηθέο γξακκέο ηνπ Βπ-

δαληίνπ ζηνλ λνηηναλαηνιηθό ηνκέα ησλ ζπλό-

ξσλ, εθκεηαιιεπόκελνο κάιηζηα θαη ηελ επλντ-

θή γη’ απηόλ ζπγθπξία ηεο ηαπηόρξνλεο απνπζί-

αο ησλ δνπθώλ ηεο Παιαηζηίλεο θαη ηεο Αξαβί-

αο ζην πνιεκηθό κέησπν ηεο Μεζνπνηακίαο, ό-

πνπ νη βπδαληηλέο δπλάκεηο δηεμήγαγαλ επηρεη-

ξήζεηο ελαληίνλ ηνπ Πέξζε βαζηιέα Καβάδε 

(488-496 θαη 498-531). Τε δεδνκέλε ρξνληθή 

                                                 
18

 Ζ επηδξνκή ηνπ έσο ηα πξόζπξα ηεο Ηεξνπζαιήκ ζπκί-

δεη έληνλα ηελ απόπεηξα ηνπ Φνζξόε Α′ (531-579) ζαξά-

ληα ρξόληα αξγόηεξα (542) “ὅπσο ηά ἐλ Ἱεξνζνιύκνηο 

θεηκήιηα ιεΐζεηαη. Φώξαλ γάξ ηαύηελ ἀγαζήλ θαί πνιπ-

ρξύζσλ νἰθεηόξσλ ἤθνπελ εἶλαη”. Ο Πέξζεο βαζηιέαο 

ήιπηδε, όπσο θαίλεηαη, λα γεκίζεη ηα άδεηα απηνθξαηνξηθά 

ηακεία κε κηα γξήγνξε αηθληδηαζηηθή επηδξνκή ζηνπο Α-

γίνπο Τόπνπο. Βι. Πξνθόπηνο, Yπέρ πολέμων, 2.20.18: 

[Procopii Caesariensis opera omnia, De Bellis libris, έθδ. 

J. Haury, η. 1-2, Λεηςία 1962-1963], Θενθάλεο, 219.22-3: 

[Theophanis, Chronographia, έθδ. C. de Boor, η. 1, Λεη-

ςία 1883]. 

ζηηγκή ε Πξώηε Παιαηζηίλε απέκεηλε νπζηαζηη-

θά αθύιαθηε θαη ε κόλε κηθξή ζηξαηησηηθή δύ-

λακε πνπ παξέκελε επηηόπνπ ήηαλ ε θπιαξρία 

ηεο Παξεκβνιήο. Δπεηδή όκσο ν ερζξόο ππεξηε-

ξνύζε ζπληξηπηηθά ηόζν αξηζκεηηθά όζν θαη ζε 

ηζρύ, νη Άξαβεο ζύκκαρνη ηνπ Βπδαληίνπ δελ 

ηόικεζαλ λα αληηπαξαηεζνύλ καδί ηνπ. Δίραλ 

όκσο πξνιάβεη εγθαίξσο λα εηδνπνηήζνπλ ηνπο 

κνλαρνύο ηεο εξήκνπ ηεο Ηνπδαίαο θαη ηεο θνη-

ιάδαο ηνπ Ηνξδάλε γηα ηελ επηθείκελε επηδξνκή 

παξνηξύλνληάο ηνπο λα αλαδεηήζνπλ αζθαιή 

θαηαθύγηα, ώζπνπ λα πεξάζεη ν θίλδπλνο.
19

   

Ζ κειέηε ησλ πεγώλ κάο επηηξέπεη λα 

ελλνήζνπκε όηη ην αμίσκα ηνπ θπιάξρνπ Πα-

ξεκβνιήο ήηαλ θιεξνλνκηθό θαη όηη ε εμνπζία 

κεηαβηβαδόηαλ από παηέξα ζε γην κεηά ηνλ ζά-

λαην ηνπ πξώηνπ. Όηαλ πέζαλε ν Πέηξνο, ηνλ 

δηαδέρζεθε ζην αμίσκα ηνπ θπιάξρνπ Παξεκ-

βνιήο ν γηνο ηνπ Τεξέβσλ.
20

 Ο λένο θύιαξρνο 

θξάηεζε ην αμίσκά ηνπ κέρξη ηνλ ζάλαηό ηνπ ην 

485. Γηνο πξσηόηνθνο, θαη πξνθαλώο δηάδνρνο, 

ηνπ Τεξέβνλα ζηε θπιαξρία Παξεκβνιήο ήηαλ ν 

Πέηξνο Β′, πνπ γελλήζεθε κε “ζαπκαηνπξγηθό” 

ηξόπν θαηόπηλ παξαθιήζεσο ηνπ κέρξη ηόηε ά-

ηεθλνπ Σαξαθελνύ θπιάξρνπ θαη ηεο ζηείξαο 

γπλαίθαο ηνπ πξνο ηνλ πλεπκαηηθό ηνπο παηέξα 

όζην Δπζύκην.
21

 Τνλ Πέηξν Β' δηαδέρζεθε ν Τε-

ξέβσλ Β′, πνπ ππήξμε ζηα κέζα ηνπ 6
νπ

 αηώλα ν 

θύξηνο πιεξνθνξηνδόηεο, όπσο πξναλέθεξα, ηνπ 
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 Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Bίος οζίοσ Ιωάννοσ Ηζστα-

ζηού, 211.15-22. Πβ. I. Shahid, Byzantium and the Arabs 

in the sixth century, Οπάζηγθηνλ 1995, ζ. 17-19, 27-28. 
20

 Γελ γλσξίδνπκε πόηε αθξηβώο πέζαλε ν Πέηξνο. Ζ ηε-

ιεπηαία αλαθνξά ζην όλνκά ηνπ είλαη ην 431, όηαλ θαη 

ζπκκεηείρε σο επίζθνπνο Παξεκβνιήο ζηελ Γ′ Οηθνπκε-

ληθή ζύλνδν ηεο Δθέζνπ. Γελ ζπκκεηείρε ην 449 ζηε “ιε-

ζηξηθή” ζύλνδν ηεο Δθέζνπ, όπνπ ηε ζέζε ηνπ πήξε ν 

επίζθνπνο Απμόιανο. Ζ ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 

Πέηξνπ, επνκέλσο, ηνπνζεηείηαη θάπνπ κεηαμύ ησλ εηώλ 

431-449. Γηα ηνπο θαηαιόγνπο ησλ επηζθόπσλ, βι. E. Ho-

nigmann, “The Original Lists of the Members of the 

Council of Nicaea, the Robber-Synod and the Council of 

Chalkedon”, Byzantion 16 (1942-1943), ζ. 36, E. Ho-

nigmann, “Juvenal of Jerusalem”, Dumbarton Oaks Pa-

pers 5 (1950), ζ. 221, 233. 
21

 Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Βίος οζίοσ Εσθσμίοσ, 35.26-

36.12. 
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Κπξίιινπ Σθπζνπνιίηε γηα ηελ ηζηνξία ηεο Πα-

ξεκβνιήο. 

Ο βηνγξάθνο ηνπ νζίνπ Δπζπκίνπ κλε-

κνλεύεη ελ θαηαθιείδη έλα γεγνλόο, από ηελ α-

λάιπζε ηνπ νπνίνπ ζπλάγνληαη πνιύηηκα ζπ-

κπεξάζκαηα γηα ηε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο δηνί-

θεζεο ησλ Αξάβσλ θπιάξρσλ ηεο απηνθξαηνξί-

αο ηνλ 5
ν
, πηζαλώο θαη ηνλ 4

ν
 αηώλα. Σπγθεθξη-

κέλα, ν θύιαξρνο ηεο Παξεκβνιήο Παιαηζηίλεο 

Τεξέβσλ Α′ ζπλειήθζε ην 459 ζηελ επαξρία 

Αξαβία θαη θπιαθίζηεθε ζηα Βόζηξα από ηνλ 

πνιηηηθό δηνηθεηή ηεο επαξρίαο. Ο εγθιεηζκόο 

ηνπ Τεξέβνλα ζηε θπιαθή ήξζε σο απνηέιεζκα 

ησλ ζπθνθαληηθώλ εηο βάξνο ηνπ θαηεγνξηώλ 

από ηνλ θύιαξρν ηεο Αξαβίαο. Ο Τεξέβσλ απε-

ιεπζεξώζεθε έπεηηα από παξέκβαζε ηνπ πλεπ-

καηηθνύ ηνπ παηέξα Δπζπκίνπ. Με επηζηνιή ηνπ 

πξνο ηνλ κεηξνπνιίηε Βόζηξσλ Αληίπαηξν, ό-

πνπ ηνπ εμέζεζε ηηο ζπθνθαληηθέο εηο βάξνο ηνπ 

Τεξέβνλα θαηεγνξίεο, ν Δπζύκηνο παξαθάιεζε 

ηνλ ηεξάξρε λα κεζνιαβήζεη ζηνλ πνιηηηθό δηνη-

θεηή γηα ηελ άκεζε απειεπζέξσζε ηνπ πλεπκα-

ηηθνύ ηνπ ηέθλνπ, πξάγκα πνπ ηειηθά επηηεύρζε-

θε.
22

 Από ηε δηήγεζε ηνπ Κπξίιινπ ζπλάγεηαη 

εκκέζσο ην ζπκπέξαζκα όηη θάζε Άξαβαο θύ-

ιαξρνο επηρεηξνύζε απζηεξά κέζα ζηα όξηα ηεο 

επαξρίαο όπνπ είρε δηνξηζζεί ππό ηελ εμνπζία 

ηνπ δνύθα, ηνπ αλώηαηνπ δειαδή ζηξαηησηηθνύ 

δηνηθεηή ηεο επαξρίαο. Γελ είρε δηθαίσκα λα κε-

ηαθηλείηαη ζε γεηηνληθέο επαξρίεο ρσξίο ηελ έ-

γθξηζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ αξρήο. Ζ εμνπζία 

ηνπ θπιάξρνπ πεξηνξηδόηαλ κέζα ζηα όξηα ηεο 

θπιαξρίαο ηνπ, ε εμνπζία ηνπ δειαδή είρε ηζρύ 

κόλν αλάκεζα ζηα κέιε ηεο θπιήο ηνπ ή ζηνπο 

άλδξεο πνπ δηνηθνύζε ζηξαηησηηθά. Απηό ζεκαί-

λεη όηη δελ είρε δηθαηνδνζία ή εμνπζία πάλσ ζε 

άιιν θύιαξρν, αθνύ ηελ εληνιή εγθιεηζκνύ ηνπ 

Τεξέβνλα ζηε θπιαθή ησλ Βόζηξσλ ηελ έδσζε 

ν πνιηηηθόο δηνηθεηήο ηεο Αξαβίαο θαη όρη ν ην-

                                                 
22

 Κύξηιινο Σθπζνπνιίηεο, Βίος οζίοσ Εσθσμίοσ, 52.19-

53.1. Γηα ηνλ Αληίπαηξν Βόζηξσλ, βι. Π.Κ. Φξήζηνπ, 

Ελληνική Παηρολογία, η. Γ′, 2
ε
 έθδ., Θεζζαινλίθε 2006, ζ. 

562-563. 

πηθόο θύιαξρνο. Τνλ 5
ν
 αηώλα, επνκέλσο, ε δη-

νηθεηηθή δνκή ηνπ ζηξαηησηηθνύ ζπζηήκαηνο 

ηεο θπιαξρίαο ησλ Αξάβσλ ζπκκάρσλ ηεο απ-

ηνθξαηνξίαο ήηαλ πιήξσο απνθεληξσκέλε ζηηο 

επηκέξνπο επαξρίεο ησλ αλαηνιηθώλ ζπλόξσλ.  

Τνλ 6
ν
 αηώλα, αληίζεηα, ράξε ζηελ θαη-

λνηόκν ζηξαηησηηθή πνιηηηθή ηνπ Ηνπζηηληαλνύ 

αλαπηύρηεθε έλα θεληξηθό ζύζηεκα δηνίθεζεο 

όισλ ησλ Αξάβσλ θνηδεξάησλ (ππνζπόλδσλ) 

ηεο απηνθξαηνξίαο ππό ηηο εληνιέο ηνπ “βαζηιέ-

α” Αξέζα (al-Harith) ησλ Γαζζαληδώλ. Ζ αλά-

ιπζε ηνπ ζέκαηνο απηνύ, όκσο, δελ ζπγρσξείηαη 

ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο.  

 

 


