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ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΤΟ 13ο ΑΙΩΝΑ

Εἰσαγωγή

Ἡπραγματοποίηση μελετῶν, πού νά ἑστιάζουν στήν κοινωνικο-οἰκονο-
μική κατάσταση ἐπιμέρους πληθυσμιακῶν ὁμάδων κατά τήν ὕστερη

βυζαντινή περίοδο, εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολο ἐγχείρημα, ἀφοῦ γιά τίς περισσό-
τερες περιοχές ἐλλείπουν οἱ κατάλληλες πηγές, δηλαδή τά ἔγγραφα, δημόσια
καί ἰδιωτικά, πού νά περιέχουν πληροφορίες δικαιοπρακτικῆς, περιουσιακῆς
καί γενικότερα οἰκονομικῆς φύσης. Μία περιοχή, γιά τήν ὁποία διατηρεῖται
κάποια ἀρχειακή τεκμηρίωση βυζαντινῆς ἐποχῆς, εἶναι ὁ χῶρος τῆς Θεσσαλίας.
Ὅπως θά φανεῖ παρακάτω, ὁ τομέας τῆς γενικότερης κοινωνικο-οἰκονομικῆς
ἱστορίας τῆς περιοχῆς ἀφήνει ἀκόμη πολλά περιθώρια γιά ἐκτενῆ ἔρευνα καί
μελέτη ἐπιμέρους ζητημάτων. 

Πρέπει νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ μελέτη τῶν γυναικῶν παρουσιάζει δυσκολίες
λόγω τῆς φύσης τῶν πηγῶν κατά τήν ὕστερη βυζαντινή περίοδο. Ἡ αὐτοκρα-
τορική νομοθεσία, τά ἁγιολογικά κείμενα καί ἄλλα ἱστορικά ἔργα εἶναι προ-
ϊόντα ἀνδρικῆς ἔκφρασης. Ἐλάχιστα εἶναι τά γραπτά κατάλοιπα γυναικῶν,
ὅπως οἱ νεαρές πού ἐξέδωσαν αὐτοκράτειρες καί ἡ «Ἀλεξιάδα», τό ἔργο τῆς
Ἄννας Κομνηνῆς1. Οἱ πηγές εἶναι περισσότερο διαφωτιστικές γιά τίς γυναῖκες
στήν ἀριστοκρατία, γεγονός πού ὀφείλεται στήν κοινωνική προέλευση τῶν

1 Βλ. ἀναλυτικά Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ἡ θέση τῆς γυναίκας στή βυζαντινή κοινωνία, Ἀθήνα 1993, 11. 
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λογίων της ἐποχῆς καί στήν σχέση τους μέ τήν ὑψηλή ἀριστοκρατία2. Σέ αὐτό
τό πλαίσιο, στόχος τῆς παρούσας μελέτης εἶναι ἡ ἐνασχόληση μέ τίς πολιτι-
κές, οἰκονομικές καί θρησκευτικές δραστηριότητες τῶν γυναικῶν στό χῶρο
τῆς Θεσσαλίας καθώς καί μέ τήν θέση τους στά πλαίσια τῆς οἰκογένειας διαρ-
κοῦντος τοῦ 13ου αἰῶνα. Ἡ ἀποτύπωση τοῦ ρόλου τῶν γυναικῶν στό τοπικό
κοινωνικό οἰκοδόμημα μπορεῖ νά συμβάλει στήν πληρέστερη κατανόηση τῆς
παρουσίας τους στόν ἰδιωτικό καί δημόσιο βίο καί στήν ἀποκάλυψη συγκε-
κριμένων κοινωνικῶν ἀναγκῶν. Ἐξίσου σημαντική εἶναι ἡ διερεύνηση τῶν ἀντι-
λήψεων γιά τίς γυναῖκες ὅπως αὐτές ἀποτυπώνονται ἀπό τό ὑφιστάμενο
ἀρχειακό ὑλικό. Τό ἐν λόγῳ ζήτημα μπορεῖ νά συσχετισθεῖ μέ τά ἰσχύοντα κοι-
νωνικά στερεότυπα καί νά συμβάλλει στό νά ἐξακριβωθεῖ σέ ποιό βαθμό οἱ
συγκεκριμένες ἀντιλήψεις ἐπηρέαζαν τήν παρουσία τῶν γυναικῶν σέ ὅλες τίς
ἐκφάνσεις τῶν κοινωνικῶν τους δραστηριοτήτων. 

ΙΙ. Ἡ περίπτωση τῆς Θεσσαλίας 

Στή βυζαντινή οἰκογένεια οἱ γυναῖκες εἶχαν τό ρόλο τῆς συζύγου, τῆς μητέ-
ρας ἤ τῆς θυγατέρας. Ὄφειλαν μέ τήν παρουσία τους νά ἐνισχύσουν τήν στα-
θερότητα τῆς οἰκογενειακῆς ὁμάδας3. Οἱ Alexander Kazhdan καί Ann Whar-
ton Epstein ἐκλαμβάνουν τήν ἔντονη παρουσία τῶν γυναικῶν ὡς ἔνδειξη χαλά-
ρωσης τῶν παραδοσιακῶν ἐνδοοικογενειακῶν δεσμῶν. Ἄν καί οἱ οἰκογένειες
παρέμειναν πατριαρχικές, ἐνισχύθηκε ἡ παρουσία τῶν γυναικῶν4. Ἡ Évelyne
Patlagean κατέδειξε ὅτι ἀπό τόν 9ο-10ο αἰῶνα τό ἰδεῶδες μοντέλο ἦταν οἱ
γυναῖκες νοικοκυρές-μητέρες, μέ παράλληλη ἐνίσχυση τοῦ παραγωγικοῦ
ρόλου τῆς οἰκογένειας5. Τό γεγονός αὐτό ἔδωσε κύρος στίς γυναῖκες τῆς ἀρι-
στοκρατίας, λόγω τῆς ἀνάγκης γιά ἐξασφάλιση τῆς οἰκογενειακῆς συνέχειας.

Τά διαθέσιμα δεδομένα γιά τό χῶρο τῆς Θεσσαλίας ἀποκαλύπτουν τήν
ὕπαρξη μιᾶς ἀριστοκρατίας, ἡ ὁποία, ἄν καί κατά περιόδους ἦρθε σέ σύγκρου-

2 M. MULLET, «Aristocracy and Patronage in the literary circles of Comnenian Constanti-
nople», M. ANGOLD (ed.), The Byzantine Aristocracy IX to XIII Centuries, Oxford 1984, 178. 
3 Βλ. Α. ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας στήν Ἤπειρο κατά τόν 13ο αἰῶνα, Ἀθή-
να 1990, 128.
4 Βλ. A. P. KAZHDAN, A. W. EPSTEIN, Ἀλλαγές στόν Βυζαντινό Πολιτισμό, (Μετάφραση:
Ἀνδρέας Παππᾶς), Ἀθήνα 1997, 163. 
5 Βλ. E. PATLAGEAN, L’histoire de la femme deguisee en moine et l’evolution de la sainteté femi-
nin a Byzance, Studi Medievali 17 (1971), 597-623 [= Structure, Famille, Chrétienté a Byzance, Vario-
rum Reprint, London 1981, XI].
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ση μέ τήν Κωνσταντινούπολη, τήν ἴδια στιγμή, ἐπιδίωξε τή νομιμοποίησή της
μέ τήν ἐπικύρωση τῶν προνομίων της ἀπό τόν αὐτοκράτορα τῆς Κωνσταντι-
νούπολης, ὅπως προκύπτει ἀπό τό χρυσόβουλο τοῦ Ἀνδρόνικου Β΄ Παλαι-
ολόγου, μετά τό θάνατο τοῦ Ἰωάννη Α΄ Δούκα. Τήν ἐποχή πού μᾶς ἀπασχολεῖ,
ἡ ἀριστοκρατία ἦταν συγκροτημένη σέ τάξη καί προσπαθοῦσε νά διασφαλίσει
τόν κλειστό της χαρακτήρα μέ γάμους πού γίνονταν μεταξύ τῶν μελῶν της.
Ἐνδεικτική εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Γρηγορᾶ γιά τόν Ἰωάννη Β΄ Δούκα, ἡ ὁποία
ἀναδεικνύει τή σημασία τῆς οἰκογένειας γιά τή διασφάλιση τῶν κληρονομικῶν
δικαιωμάτων τῶν τέκνων6. Συνεπῶς, ὁ γάμος εἶχε σημαντικές πολιτικές καί
οἰκονομικές προεκτάσεις. 

Σέ αὐτό τό πλαίσιο, ἰδιαίτερη μνεία πρέπει νά γίνει στήν περίπτωση τῆς
συζύγου τοῦ Ἰωάννη Α΄ Δούκα, μετέπειτα μοναχῆς Ὑπομονῆς, ἡ ὁποία προ-
ερχόταν ἀπό τή βλαχική οἰκογένεια τῶν Ταρωνάδων, ἡγετικό οἶκο μεταξύ τῶν
ὀρεινῶν κτηνοτροφικῶν πληθυσμῶν7. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ πληροφορία τοῦ
Παχυμέρη, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό κύρος τοῦ Ἰωάννη Α΄ Δούκα, σέ μεγάλο
βαθμό, καθορίστηκε ἀπό τό γάμο του μέ τήν κόρη τοῦ Ταρωνᾶ8. Φαίνεται ὅτι
τά πρῶτα χρόνια μετά τό θάνατο τοῦ συζύγου της, ἡ χήρα του Ἰωάννη Α΄ Δού-
κα, ὡς μοναχή Ὑπομονή πλέον, ἀναζήτησε τήν προστασία τοῦ αὐτοκράτορα
Ἀνδρόνικου Β΄ Παλαιολόγου, θέλοντας νά διασφαλίσει γιά τούς γιούς της τήν
ἐξουσία στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Θεσσαλίας, ὅπως προκύπτει ἀπό τό χρυ-

6 Nicephori Gregorae Historiae Romanae, L. SCHOPEN, I. BEKKER (eds), I, Bonnae 1829-30, 249:
...εἶχε γάρ ἀσθενῶς τηνικαῦτα τά περί Θετταλίαν πραγμάτων τοῦ διέποντος ἐκεῖ τήν ἀρχήν νέου
τε ὄντος τήν ἡλικίαν καί ἀπείρως ἔχοντος ἐς πραγμάτων μεγάλων διοίκησιν καί ἄλλως νόσῳ
δαπανωμένου μακρᾷ καί ὅσον οὐδέπω τεθνήξεσθαι μέλλοντος καί ἅμα αὐτῷ καταλύσειν τήν
μέχρις αὐτοῦ διαδοχήν τήν τῶν προγόνων καί σεβαστοκρατόρων ἀρχῆς.
7 Δέν εἶναι γνωστό τό λαϊκό της ὄνομα. Προέρχεται ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν Ταρωνάδων, οἱ ὁποῖοι
ἀνῆκαν στήν τοπική ἀριστοκρατία καί εἶχαν σχέσεις μέ ὀρεινoύς πληθυσμούς. Ὁ Paul Magdalino
θεωρεῖ ὅτι ἐπρόκειτο γιά μιά οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἐμπλεκόταν μέ τήν οἰκονομία τῆς Πίνδου, μέ
ἀποτέλεσμα νά λειτουργεῖ ὡς ἐνδιάμεσος ἀνάμεσα στήν κεντρική ἐξουσία καί τούς ὀρεινούς πλη-
θυσμούς. Βλ. ἀναλυτικά P. MAGDALINO, Between Romaniae: Thessaly and Epirus in the Later
Middle Ages, MHR 4 (1989), 87-110· PLP 27515· D. POLEMIS, The Doukai: A contribution to Byzan-
tine prosopography, London 1968, 97· D.J. GEANAKOPLOS, Emperor Michael Palaeologus and the
West 1258-1282, a study in Byzantine-Latin relations, Harvard Univ. Press 1959, 69· Χ. ΝΤΑΜ-
ΠΛΙΑΣ, Ἡ Ἱστορία τῆς Θεσσαλίας τό 13ο αἰ. μ.Χ., Θεσσαλονίκη 2002, 96-97· ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Ἡ Θεσ-
σαλία ὡς ἀνεξάρτητο κράτος (1266/ 67-1289/ 90). Ἡ διακυβέρνησή της ἀπό τόν Ἰωάννη Α΄ Δούκα,
κτίτορα τῆς μονῆς Πόρτα-Παναγιᾶς Πύλης Τρικάλων», Τρικαλινά 30 (2010), 164. 
8 Georges Pachymérès relations historiques, A. FAILLER (ed.), I, Paris 1984, 117: εἶχε δέ καί τόν
ἐκ νοθείας υἱόν Ἰωάννην, μετά τοῦ οἰκείου λαοῦ τά μέγιστα συναιρόμενον· ἐκεῖνος καί γάρ ἤδη
καθ’ αὐτόν, τῇ τοῦ Ταρωνᾶ θυγατρί συνών, λαόν ἕξαιτον ἔχων δυνατός ἦν καί μόνος στρατηγεῖν
καί προσκτᾶσθαι.
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σόβουλο τοῦ 1289 ὑπέρ τῆς μονῆς τῆς Λυκουσάδος (Θεομήτορος τῆς Ἐλεού-
σης), τήν ὁποία ἵδρυσε ἡ ἴδια. Ἡ προσπάθεια τῆς Ὑπομονῆς νά συνδέσει τή
μονή τῆς Λυκουσάδος μέ τήν οἰκογένειά της γίνεται περισσότερο κατανοητή ἄν
ἀναλογιστοῦμε τίς διατάξεις τοῦ χρυσοβούλου πού ἐξασφαλίζουν τήν ἀκεραι-
ότητα τῆς περιουσίας καί ὁρισμένες φοροαπαλλαγές9. Μέ τό συγκεκριμένο τρό-
πο, ἡ οἰκογένεια τῶν Δουκῶν ἐξασφάλιζε τήν ἀκεραιότητα τῆς περιουσίας της,
καθιστώντας την ἀναπαλλοτρίωτη, πρακτική διαδεδομένη ὅσον ἀφορᾶ στή
μεταβίβαση περιουσιακῶν στοιχείων, ἄν ἀναλογιστοῦμε ὅτι μεταξύ 12ου καί 15ου
αἰῶνα, σέ ἄλλες περιοχές, οἱ γυναῖκες τῆς ἀριστοκρατίας προέβαιναν σέ ἀνά-
λογες ἐνέργειες γιά τήν διασφάλιση τῆς οἰκογενειακῆς τους περιουσίας10. Ἐνδια-
φέρον ὅμως προκαλεῖ καί τό γεγονός ὅτι, παρόλο πού ὁ οἶκος τοῦ σεβαστοκρά-
τορα Ἰωάννη Α΄ Δούκα ἔχει ὡς ἕδρα τίς Νέες Πάτρες, ἡ χήρα του προτιμᾶ νά
ἱδρύσει μία μονή κοντά στό Φανάρι τῆς δυτικῆς Θεσσαλίας, ἀντί στήν πρω-
τεύουσα τῆς ἡγεμονίας τους. Ἡ ἐπιλογή αὐτή τῆς Ὑπομονῆς πιθανῶς συνδέεται
μέ τούς ἰδιαίτερους δεσμούς πού θά τήν συνέδεαν μέ τή δυτική Θεσσαλία, λόγω

9 F. ΜIKLOSICH, J. ΜÜLLER, Acta et Diplomata graeca aevi sacra et profana, V, Vienna 1890,
254-255: ἡ μέντοι τῷ περιποθήτῳ συμπενθέρῳ τῆς βασιλείας μου, τῷ σεβαστοκράτορι ἐκείνῳ
Κομνηνῷ κυρῷ Ἰωάννῃ τῷ Δούκᾳ κατά κόσμον χρηματίσασα σύζυγος, εἴτα τόν μοναδικόν ζυγόν
ὑποδῦσα Κομνηνή κυρά Ὑπομονή ἡ Δούκαινα, τό τῆς βασιλείας καλῶς ἐπεγνωκυῖα δικαίωμα,
καί ὡς οὐκ ἔστιν ἐν βεβαίω τήν τῶν προσόντων ἀποφέρεσθαι κτῆσιν, οὔτε μήν καθ’ ἕνα τῶν ἐν
βίῳ, οὔτε μοναστῶν καταγώγιον, εἰ μή τό κῦρος ἐπιθείη τούτοις βασιλικά διατάγματα, διαπέμπε-
ταί τε πρός τήν ἡμετέραν βασιλείαν, καί τῇ παρ’ αὐτῆς συστάσῃ σεβασμίᾳ μονῇ τό κῦρος τῶν ἐνυ-
παρχόντων αἰτεῖται διά χρυσοβούλλου προσγενέσθαι τῆς βασιλείας μου.
10 Αὐτό μαρτυρεῖται ἀπό τά μόλις πέντε τυπικά γυναικείων μοναστηριῶν, τό ἕνα ἀπό τήν ἐποχή
τῶν Κομνηνῶν καί τά ὑπόλοιπα ἀπό τήν Παλαιολόγεια περίοδο. Πρόκειται γιά τά τυπικά των
μονῶν Θεοτόκου τῆς Κεχαριτωμένης, Λιβός, Ἁγίων Ἀναργύρων, Χριστοῦ Φιλανθρώπου καί Θεοτό-
κου Βεβαίας Ἐλπίδος, πού βρίσκονταν ὅλες στήν Κωνσταντινούπολη. Βλ. σχετικά στά P.G. τ. 127,
στ. 991-1128· H. DELEHAYE, Deux typica byzantines d’époques des Paléologues, Brussels 1921, 18-
105, 106-136, 136-140· P. MEYER, Bruchstucke zweier «τυπικά κτητορικά», Byzantinische Zeitschrift
4 (1895), 45-58. Εἶναι ἐμφανές ὅτι οἱ ἱδρύτριες εἶχαν στόχο νά συνδέσουν τίς μονές μέ τίς οἰκογέ-
νειές τους. Ἡ Μονή Κεχαριτωμένης προέβλεπε τήν ἀποδοχή δωρεῶν περιουσίας ἀπό συγγενεῖς
τῶν μοναχῶν ἤ καί ἄλλους. Ὁριζόταν ὅτι ἡ ἀκίνητη περιουσία τῆς μονῆς ἦταν ἀναπαλλοτρίωτη.
Ἡ Μονή τοῦ Χριστοῦ Φιλανθρώπου εἶχε πολυτελῆ οἰκήματα, ἐνῶ ἡ Μονή Λιβός προικοδοτήθηκε
ἀπό τή Θεοδώρα Παλαιολογίνα. Στή Μονή Βεβαίας Ἐλπίδος, ἡ Θεοδώρα Συναδηνή Παλαιολογίνα
μεταβίβασε σημαντική περιουσία. Μέ τόν τρόπο αὐτό, οἱ ἀριστοκράτες ἐξασφάλιζαν τήν ἀκεραι-
ότητα τῆς περιουσίας τους, καθιστῶντας την ἀναπαλλοτρίωτη. Παράλληλα ἔβρισκαν τρόπους
ὥστε τήν περιουσία αὐτή νά διαχειρίζονται συγγενεῖς τους. Ἡ Εἰρήνη Δούκαινα στό τυπικό της
προέβλεπε ὅτι τά πολυτελῆ διαμερίσματα πού ἀνήγειρε δίπλα στή μονή, μποροῦσαν νά χρησι-
μοποιηθοῦν ἀπό τήν κόρη της, τήν Ἄννα, καί τίς γυναῖκες ἀπογόνους της Ἄννας. Βλ. σχετικά A.
LAIOU, «Observations on the Life and ideology of Byzantine Women», Byzantinische Zeitschrift
IX (1985), 59-102 [=Gender, Society and Economic Life in Byzantium, Variorum Reprint, Brookfield
1992, II]· A.M. TALBOT, «Late Byzantine Nuns: By choice or necessity?», Byzantinische Forsch-
ungen 9 (1985), 103-117.
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τῆς καταγωγῆς της ἀπό τούς Βλάχους τῆς Πίνδου. 
Ἀπό τήν ἄλλη, μιά σειρά ἐγγράφων πού σχετίζονται μέ τό χῶρο τοῦ Βελε-

στίνου ἀποκαλύπτουν σημαντικές πληροφορίες γιά τόν τρόπο πού δομεῖται
ἡ οἰκογένεια καί γιά τό ρόλο τῶν γυναικῶν στά κατώτερα κοινωνικά στρώματα
τά ἔτη 1271 καί 1272. Καταρχάς, ἀποτυπώνεται ἡ ὕπαρξη δεσμῶν συγγένειας,
ἄν ἀναλογιστοῦμε τίς περιπτώσεις τοῦ Νικόλαου Βάρδα, ἀδερφοῦ τῆς συζύ-
γου τοῦ Μιχαήλ Μαρτίνου, τῆς Ἄννας, καί τοῦ Ἰωάννη Κατζιδώνη, ἀδερφοῦ
τοῦ Κωνσταντίνου Κατζιδώνη. Οἱ συγγενικοί δεσμοί ἔχουν ἐπιπτώσεις στό
κληρονομικό σύστημα καί τήν παροχή προικώων ἐκτάσεων. Συγκεκριμένα, ἡ
ἔκταση πού κατεῖχε ὁ Ἰωάννης Κατζιδώνης ἦταν δίπλα σε ἐκείνη τοῦ Κων-
σταντίνου Κατζιδώνη, ὅπως ἀναφέρεται στό πατριαρχικό ἔγγραφο, τό 127211

καί τήν πωλητήρια πράξη τοῦ Ἰωάννη Κατζιδώνη12, γεγονός πού μᾶλλον ὀφεί-
λεται στό ὑφιστάμενο κληρονομικό σύστημα πού συνήθως διέθετε στά τέκνα
τή γονεϊκή περιουσία μέ βάση τήν ἀρχή τῆς ἰσομοιρίας. Ἀξίζει πάντως νά
σημειωθεῖ ὅτι σέ αὐτή τήν περίπτωση ὁ Ἰωάννης Κατζιδώνης κατεῖχε ἔκταση
πού ἀντιστοιχοῦσε στά 3/4 μιᾶς ἁλμυριωτικῆς ὁλοκοτιναραίας, γιά τήν ὁποία
ἔλαβε τό ποσό τῶν 6.75 ὑπερπύρων, τήν στιγμή πού ὁ Κωνσταντῖνος Κατζι-
δώνης κατεῖχε ἔκταση μιᾶς ἁλμυριωτικῆς ὁλοκοτιναραίας13. Στήν περίπτωση
τοῦ Μιχαήλ Μαρτίνου, τό οἰκόπεδό του ἦταν δίπλα σε αὐτό τοῦ Νικολάου
Βάρδα, τοῦ ἀδερφοῦ τῆς γυναίκας του τῆς Ἄννας, καί, στό πωλητήριο ἔγγραφό
του, δηλώνεται ὅτι πρόκειται γιά προικῶο14. Φαίνεται ὅτι δέν ὑπῆρχαν κωλύμ-
ματα ἐκμετάλλευσης τῶν προικώων ἐκτάσεων ἀπό τήν πλευρά τοῦ συζύγου,
χωρίς, ὡστόσο, νά δίνονται περαιτέρω πληροφορίες, πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι
ἐπρόκειτο γιά μιά κάθετα διευρυμένη οἰκογένεια, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν
παρουσία τῶν δύο ἀνήλικων θυγατέρων, τῆς Εἰρήνης καί τῆς Ἑλένης. Ἐπιπλέ-
ον, καί σέ αὐτή τήν περίπτωση, τά διαθέσιμα στοιχεῖα ἀνταποκρίνονται στό

11 MM IV 365: ...τό ἐξ ἀγορασίας περιελθόν αὐτῷ ἀμπέλιον ἀπό τοῦ Κατζιδώνῃ Ἰωάννου τό
ποσούμενον εἰς ὁλοκοτιναρίαν ἀλμυριωτικήν μίαν παρά τρίτον ἐν τῇ τοποθεσίᾳ τοῦ Βελεστίνου.
ἐξ ἀγορασίας ἑτέρα ὁλοκοτιναρία ἐν τῇ αὐτῇ τοποθεσίᾳ τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Κωνσταντίνου
τοῦ Κατζιδώνη. 
12 MM IV 411: ...ἀμπελίου τοῦ ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ Βελεστίνου διακειμένου τοῦ πλησίον Κωνσταν-
τίνου τοῦ Κατζιδώνη, τοῦ ἐμοῦ μέν τοῦ Ἰωάννου αὐταδέλφου...
13 Πρόκειται γιά μονάδα μέτρησης πού ἰσοδυναμοῦσε μέ ἕνα μόδιο γῆς. Βλ. σχετικά E. SCHIL-
BACH, Byzantinische Metrologie, München 1970, 60-61. 
14 MM IV 400: …τό γονικόν μου τῆς Ἄννης ἀμπέλιον τό ἐν τῇ περιοχῇ τοῦ Βελεστίνου διακείμενον
τό ποσούμενον εἰς ὁλοκοτιναρέαν μίαν ἀλμυριωτικήν, τό πλησίον τοῦ Νικολάου Βάρδα, τοῦ ἐμοῦ
μεν τοῦ Μιχαήλ γυναικαδέλφου...
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ἰσχῦον κληρονομικό σύστημα, δεδομένων ἀφενός τῆς γειτνίασης τῆς ἔκτασης
πού ἐδόθη ὡς προικῶο στήν Ἄννα μέ ἐκείνης τοῦ ἀδερφοῦ της, τοῦ Νικολάου
Βάρδα, καί ἀφετέρου τῆς ἰσομοιρίας, ἀφοῦ κάθε τεμάχιο ἰσοδυναμοῦσε μέ μιά
ἀλμυριωτική ὁλοκοτιναραία.  

Τό περιεχόμενο τῶν ἐγγράφων θέτει ἕνα ἀκόμα ζήτημα, σχετικά μέ τό ρόλο
τῶν γυναικῶν ἐντός τῆς οἰκογένειας. Τουλάχιστον σέ δύο περιπτώσεις, οἱ φόβοι
γιά πιθανή παραβίαση τῶν συμφωνιῶν ἀποδίδονται κυρίως στήν ἐπιρροή τῶν
γυναικῶν στούς συζύγους τους. Συγκεκριμένα, στά πωλητήρια ἔγγραφα τοῦ
Μιχαήλ Μαρτίνου καί τοῦ Ἰωάννη Κατζιδώνη γίνεται λόγος γιά τίς συζύγους
τους, τήν Ἄννα καί τήν Εἰρήνη ἀντίστοιχα, οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται ὡς
φορεῖς πιθανῶν ἀντιδράσεων στό μέλλον, ὅσον ἀφορᾶ στή νομιμότητα τῶν
παραχωρήσεων, γεγονός πού ἀποδίδεται στή γυναικεία φύση πού, στίς συγ-
κεκριμένες περιπτώσεις, ἐμπεριέχει τά στοιχεῖα τῆς πονηρίας καί τῆς ἀπά-
της15. Οἱ πιθανές ἐνστάσεις τῶν γυναικῶν καί οἱ φόβοι γιά ἀκύρωση τῶν
παραχωρήσεων δικαιολογοῦνται, ἄν ἀναλογιστοῦμε τό νομοθετικό πλαίσιο τῆς
ἐποχῆς, ἰδιαίτερα σέ περιπτώσεις ἐκτάσεων πού ἀποτελοῦσαν προικώα, ὅπως
δηλώνεται μέ σαφήνεια γιά τό ἀμπέλι τοῦ Μιχαήλ Πανάρετου. Ἡ προίκα
ἀνῆκε κατά κυριότητα στίς γυναῖκες καί δέ μποροῦσε νά ἀπαλλοτριωθεῖ χωρίς
τή συναίνεσή τους. Ὁ βασικός της ρόλος ἦταν νά ἐξασφαλίσει οἰκονομικά τίς
γυναῖκες καί τά παιδιά τους. Ἡ διαχείριση καί ἡ ἐπικαρπία τῆς προίκας
περιέρχονταν στούς ἄνδρες, ὡστόσο, οἱ γυναῖκες μποροῦσαν νά καταφύγουν
στό δικαστήριο, ἄν ἔκριναν ὅτι ὁ σύζυγός τους ἦταν κακός διαχειριστής16. Ἐν
προκειμένῳ, ἡ Ἄννα καί ἡ Εἰρήνη ἀποποιοῦνται τοῦ δικαιώματός τους νά
διεκδικήσουν τά ἀμπέλια, παρέχοντας ἕνα πέπλο νομιμότητας στίς ἐν λόγῳ
παραχωρήσεις. Πάντως, ἀνεξάρτητα ἀπό τό νομικό καθεστώς τῶν ἐκτάσεων,
οἱ γυναῖκες ἐμπλέκονταν ἐνεργά σέ οἰκονομικές δραστηριότητες, τουλάχιστον
στά πλαίσια τῆς διαχείρισης καί διάθεσης τῆς οἰκογενειακῆς τους περιουσίας. 

ΙΙΙ. Συμπεράσματα 

Οἱ γυναῖκες στό χῶρο τῆς Θεσσαλίας κατεῖχαν ἕνα σημαντικό τμῆμα τῆς

15 MM IV 400: …ἰδικῶς δέ ἐγώ ἡ Ἄννα ἀποβάλλομαι πᾶσαν καί παντοίαν γυναικείαν ἀσθένειαν
καί ἀπάτην, IV 410: ...ἰδικῶς δέ ἐγώ ἡ Εἰρήνη ἀποβάλλομαι πάσαν καί παντοίαν γυναικείαν
ἀσθένειαν καί ἀπάτην...
16 Βλ. A. LAIOU, «The role of women in Byzantine society», JÖB 31 (1981), 233-260 [=Gender,
Society and Economic Life in Byzantium, Variorum Reprint, Brookfield 1992, I]
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ἔγγειας ἰδιοκτησίας καί ἀντιλαμβάνονταν τόν ἑαυτό τους ὡς ἕνα ἀναπόσπα-
στο τμῆμα τῆς οἰκογένειάς τους. Ἐν προκειμένω, φαίνεται ὅτι οἱ γυναῖκες τῆς
ἀριστοκρατίας εἶχαν ἐπίγνωση τῆς ἀριστοκρατικῆς καταγωγῆς τους καί τοῦ
ρόλου πού τούς ἀποδίδονταν, γεγονός πού ἀναδεικνύεται ἀπό τίς πρωτοβου-
λίες πού πῆρε ἡ Ὑπομονή, προκειμένου νά ἐξασφαλίσει τήν πολιτική ἐπιρροή
καί τά οἰκονομικά συμφέροντα τῆς οἰκογένειάς της. 

Ἀπό τήν ἄλλη, στίς γυναῖκες τῶν κατώτερων κοινωνικῶν στρωμάτων ἀπο-
δίδονταν ἀρνητικά χαρακτηριστικά, ὅπως τό στοιχεῖο τῆς πονηρίας. Ὡστόσο,
παρά τήν ἰσχύουσα κοινωνική ἰδεολογία, ἀναλάμβαναν σημαντικές πρωτοβου-
λίες σέ οἰκονομικό ἐπίπεδο, ἰδιαίτερα μέ τό θεσμό τῆς προίκας καί, κατ’ ἐπέ-
κτασιν, μέ τίς δυνατότητες πού εἶχαν ὅσον ἀφορᾶ στή διαχείριση καί διάθεση
τῆς οἰκογενειακῆς τους περιουσίας.
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