
224 Η ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΟΣΜΟ (11ος-15ος αι .)

2 . Η μονομαχία ως μορφή θεοκρισίας

Μία από τις πλέον ασυνήθιστες πτυχές της μεσαιωνικής μονομαχίας ήταν 
και η χρήση της ως μέσου εξακρίβωσης της αλήθειας σε περιπτώσεις που η 
ποινική νομοθεσία της εποχής, είτε εξαιτίας ελλιπών τεκμηρίων ή απλά εξαι-
τίας αδυναμίας των δικαστικών αρχών να καταλήξουν σε ετυμηγορία, αδυ-
νατούσε να δώσει λύση . Πρόκειται για τη λεγόμενη μονομαχία θεοκρισίας71 
ή δικαστική μονομαχία (judicial duel), σύμφωνα με τον Σπύρο Τρωιάνο72 . 
Συνήθως η μονομαχία αυτού του τύπου είχε τη μορφή πολεμικής αναμέτρη-
σης ανάμεσα στον κατηγορούμενο και στον κατήγορο, σε μία υπόθεση δι-
καστικού χαρακτήρα73 .

Η μονομαχία θεοκρισίας απαντά εξαιρετικά σπάνια στα βυζαντινά κείμε-
να . Σύμφωνα με την Άννα Κομνηνή, τρείς από τους διοικητές του νορμαν-
δικού στρατεύματος του Βοημούνδου, υιού του Ροβέρτου Γυισκάρδου, κα-
τηγορήθηκαν ως ένοχοι προδοσίας, επειδή υπήρχαν υποψίες ότι αλληλογρα-
φούσαν μυστικά με τον Αλέξιο Κομνηνό . Η ποινή που επιβλήθηκε στους 

71 . Η μονομαχία ήταν μία από τις πολλές, ιδιαίτερες και άκρως περίεργες, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μορφές που μπορούσε να πάρει η μεσαιωνική και σε μικρότερο βαθμό η βυζα-
ντινή θεοκρισία . Βλ . Δημητρακοπούλος Ν ., Ἡ θεοκρισία παρά τοῖς Ἕλλησιν, Αθηνα 1906 . 
Για τη μονομαχία ως κατηγορία θεοκρισίας στη δυτική Ευρώπη εκείνη την περίοδο, βλ . Bart-
lett R ., Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal, New York 1986, 103-126 . 
Υπήρχαν πολλές δοκιμασίες θεοκρισίας, κυρίως στη δυτική Ευρώπη, όπως η δοκιμασία του 
καυτού σιδήρου (όπου ο δοκιμαζόμενος έπρεπε να βαδίσει ορισμένα βήματα κρατώντας στα 
γυμνά χέρια του έναν πυρωμένο σίδηρο . Σε περίπτωση που δεν καίγονταν τα χέρια του ανα-
κηρυσσόταν αυτομάτως αθώος), η δοκιμασία του βραστού και παγωμένου νερού (στην πρώ-
τη απαιτούνταν από τον κατηγορούμενο να βυθίσει τα χέρια του σε βραστό νερό προκειμέ-
νου να ανασύρει κάποιο αντικείμενο, ενώ στη δεύτερη βύθιζαν τον κατηγορούμενο σε νερό, 
συνήθως σε ποτάμι, με κάποιο επιπρόσθετο βάρος αναρτημένο πάνω του και περίμεναν να 
επιπλεύσει προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά του . Στις περισσότερες καταγεγραμμένες 
περιπτώσεις ο κατηγορούμενος δεν τα κατάφερνε να επιπλεύσει), καθώς και άλλες κατηγο-
ρίες που απαντούν αποκλειστικά σε γερμανικές και σκανδιναβικές περιοχές (βλ . Glitsch H ., 
Gottesurteile, Leipzig 1913, Miller W ., “Ordeal in Iceland”, Scandinavian Studies 60 [1988], 
189-218 και Pilarczyk I ., “Between a Rock and a Hot Place: Issues of Subjectivity and Ra-
tionality in the Medieval Ordeal by Hot Iron”, AngloAmerican Law Review 25 [1996], 87–
112) και δεν θα μας απασχολήσουν στην παρούσα μελέτη . Στο Βυζάντιο απαντά η δοκιμα-
σία της μονομαχίας και του πυρωμένου σιδήρου .

72 . Τρωιάνος, Το δίκαιο στα χρόνια της Δ΄ σταυροφορίας, 294-295 .
73 . Σε περιπτώσεις που ο ένας εκ των δύο αδυνατούσε να συμμετάσχει στη μονομαχία, 

ένεκα αδυναμίας ή ασθένειας ή ήταν γυναίκα, οριζόταν αντικαταστάτης . Αυτό ίσχυε κυρίως 
στις χώρες της δυτικής Ευρώπης αλλά, όπως θα φανεί πιο κάτω, εφαρμόστηκε και στο Βυ-
ζάντιο σε μερικές εξαιρετικές περιπτώσεις .
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δύο εξ αυτών ήταν να μονομαχήσουν74 . Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μο-
νομαχία δεν λειτούργησε ως υποκατάστατο δικαστικής απόφασης, αλλά ως 
ποινή στα πλαίσια διαλεύκανσης μίας συνωμοσίας . Επρόκειτο όμως για θε-
οκρισία, καθώς ο νικητής, θεωρητικά, θα αναδεικνυόταν αθώος .

Ως παραπλήσια μπορεί να θεωρηθεί μία περίπτωση που απαντά στη σερ-
βική στρατιωτική νομοθεσία του 14ου αι ., η οποία καταρτίστηκε από τον 
ηγεμόνα Στέφανο Δουσάν (Stephan Uroš IV Dušan, 1308-1355) το 1346 και 
είναι γνωστή ως κώδικας του Δουσάν (Dušanov zakonik)75 . Συγκεκριμένα, 
το κεφάλαιο 126 του κώδικα αναφέρεται σε φιλονικίες ανάμεσα σε στρατι-
ώτες . Ο νομοθέτης δηλώνει ότι είναι επιθυμητό να μην υπάρχουν φιλονικί-
ες και διαμάχες ανάμεσα σε στρατιώτες . Σε περίπτωση όμως που δύο εξ αυ-
τών είχαν κάποια διαφωνία ή διαμάχη, η οποία δεν μπορούσε να επιλυθεί, 
έπρεπε να μονομαχήσουν χωρίς την ανάμειξη κάποιου άλλου . Σε περίπτω-
ση ανάμειξης τρίτου προσώπου και οι δύο στρατιώτες θα τιμωρούνταν με 
αποκοπή των χεριών τους76 . Πρόκειται ξεκάθαρα για περίπτωση θεοκρισί-
ας, αφού ο νικητής θα ήταν αυτός που θα δικαιωνόταν .

Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι Σέρβοι 
νομικοί χρησιμοποίησαν στην κατάρτιση του σερβικού νομοθετικού έργου 
στοιχεία από τη βυζαντινή νομοθεσία . Από τα διαθέσιμα βυζαντινά νομικά 
εγχειρίδια που διασώζονται δεν υπάρχει αντίστοιχη πληροφορία, για τη δυ-
νατότητα διεξαγωγής μονομαχίας θεοκρισίας στον βυζαντινό στρατο . Κατά 
πάσα πιθανότατα η διάταξη αυτή πρέπει να προέρχεται από κάποιο νομικό 
κώδικα της δυτικής Ευρώπης .

Το ζήτημα της προέλευσης της βυζαντινής εκδοχής της μονομαχίας της 
θεοκρισίας έχει απασχολήσει τη σύγχρονη έρευνα . Το γεγονός ότι στις πη-
γές δεν απαντούν περιπτώσεις πριν από τον 13ο αι . έχει οδηγήσει στη δια-
τύπωση υποθέσεων περί προέλευσής της από τη δυτική Ευρώπη, όπου ήταν 
εξαιρετικά διαδεδομένη και συνηθισμένη . Μία τέτοια υπόθεση είναι εξαιρε-
τικά πιθανή, δεδομένου ότι ο βυζαντινός κόσμος μετά τον 11ο αιώνα, αλλά 

74 . Ἀλεξιάς, 153 .83-89: ἔκκριτοι τρεῖς τῶν κομήτων, ὅ τε Πουντέσης, ὁ Ῥενάλδος καὶ 
Γελίελμός τις καλούμενος συνωμοσίαν πεποιηκότες αὐτομολῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα ἐφωράθη-
σαν. Καὶ ὁ μὲν Πουντέσης τοῦτο προγνοὺς ἀποδράσας προσῆλθε τῷ αὐτοκράτορι, οἱ δὲ λοιποὶ 
δύο κατεσχέθησαν καὶ ἀπελύθησαν κατὰ τὸν νόμον τῶν Κελτῶν πρὸς πόλεμον. Καὶ ἡττηθεὶς 
κατεβλήθη ὁ Γελίελμος, ὃν καὶ κατασχὼν ἐτύφλωσε, τὸν δέ γε ἕτερον Ῥενάλδον ἀπέστειλε πρὸς 
τὸν πατέρα αὐτοῦ Ῥομπέρτον εἰς Λογγιβαρδίαν, ὑφ’ οὗ ἀφαιρεῖται καὶ οὗτος τοὺς ὀφθαλμούς .

75 . Законик цара Стефана Душана (κώδικας του αυτοκράτορα Στέφανου Ντουσάν) .
76 . Κώδικας Στεφάνου Ντουσαν, τόμ . 1, διάταξη 120, 191 (στη σερβική γλώσσα) και 241 

(γαλλική μετάφραση) .
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ιδιαίτερα μετά την εγκαθίδρυση λατινικών κρατιδίων στα εδάφη της Αυτο-
κρατορίας, το 1204, ήρθε σε επαφή με πολλές δυτικές συνήθειες, ορισμένες 
εκ των οποίων υιοθέτησε .

Ωστόσο, οι ερευνητές εξακολουθούν να εμφανίζονται διχασμένοι σχετι-
κά με την ακριβή προέλευση και διάδοση του εθίμου της μονομαχίας θεο-
κρισίας . Υπάρχουν κάποιες απόψεις που κλίνουν υπέρ μίας «ανατολικής» 
προέλευσης από τα σταυροφορικά κρατίδια της Μέσης Ανατολής και τη λα-
τινική ηγεμονία της Κύπρου77 . Σε αυτά τα λατινικά κρατίδια, σύμφωνα με 
τις Ασσίζες του βασιλείου της Ιερουσαλήμ, Έλληνες, δηλαδή Βυζαντινοί, μπο-
ρούσαν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να εξαναγκαστούν να λάβουν μέ-
ρος σε μονομαχίες θεοκρισίας78 .

77 . Μέσω της μετάφρασης στα ελληνικά των Ασσιζών του βασιλείου της Ιερουσαλήμ . Βλ . 
Angold M ., “The interaction of Latins and Byzantines during the period of the Latin Empire 
(1204-1261): the case of the ordeal”, στον τόμο: Actes du XVe Congrès international des 
etudes Byzantines, IV, Athènes 1980, 3 . Για περιπτώσεις μονομαχίας θεοκρισίας στις Ασσί-
ζες του βασιλείου της Ιερουσαλήμ και της Κύπρου, βλ . την ελληνική μετάφραση του Livre 
des Assises des Bourgeois [Σάθας Κ ., Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη: Ασσίζαι του Βασιλείου των Ιε-
ροσολύμων και της Κύπρου, Κυπριακοί Νόμοι, τόμ Στ΄, Βενετία-Παρίσι 1877 . Επίσης, Coure-
as N ., The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus, Nicosia 2002 (αγγλική μτφ . του ελ-
ληνικού κειμένου)] . Οι Ασσίζες περιέχουν πολυάριθμες διατάξεις που αναφέρονται σε μονο-
μαχίες θεοκρισίας, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις αφορούν και Έλληνες, Σύρους, Μου-
σουλμάνους, εκτός των Λατίνων (για παράδειγμα, απαγορευόταν η πρόκληση σε μονομαχία 
θεοκρισίας Λατίνου από τις παραπάνω εθνολογικές ομάδες) . Ο Νικόλαος Κουρέας εντοπίζει 
τουλάχιστον 17 άρθρα που σχετίζονται με μονομαχίες θεοκρισίας στο βασίλειο της Κύπρου, 
τα οποία προέρχονται από αντίστοιχα άρθρα των Ασσιζών του βασιλείου της Ιερουσαλήμ (σ . 
98,103,134,136-139,151-152,176-178,197-206,213) . Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τονιστεί 
ότι οι μονομαχίες θεοκρισίας αποτελούσαν ύστατο μέσο για την εξακρίβωση της αλήθειας, 
όταν είχαν εξαντληθεί όλα τα άλλα νομικά μέσα και δεν υπήρχαν μάρτυρες . Οι μονομαχίες 
θεοκρισίας χρησιμοποιούνταν σε πληθώρα περιπτώσεων, όπως σε περιπτώσεις διαμάχης για 
την κληρονομία αποθανόντος, τραυματισμό ή προσβολή κάποιου προσώπου, σε περιπτώσεις 
αδυναμίας εξεύρεσης αξιόπιστων μαρτύρων (περιπτώσεις συζυγικής απιστίας, διαμάχης συγ-
γενών για το μοίρασμα της περιουσίας εκλειπόντος κ .ά .), καθώς και σε περιπτώσεις χρεών 
και οφειλών . Είναι άγνωστο, αν όντως εφαρμόζονταν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ή απλώς 
αποτελούσαν κατάλοιπα τα οποία απλώς είχαν διασωθεί και βρίσκονταν σε αχρησία (το πι-
θανότερο) . Ενδιαφέρον έχει, τέλος, η μετάφραση των λατινικών όρων στα ελληνικά . Χρησι-
μοποιούνται οι όροι πόλεμος, πατάλια, πόλεμος διὰ πρόβαν (Ασσίζαι του Βασιλείου των Ιερο-
σολύμων και της Κύπρου, 46 .12-13) .

78 . Livre des Assises de la Cour des Bourgeois, II, κέφ . 276, 209 . Στις μονομαχίες θεοκρι-
σίας χρησιμοποιούνταν ειδικός εξοπλισμός (ασπίδες, κόκκινα ρούχα), ενώ προκειμένου να 
μην αποκτήσει πλεονέκτημα ένας από τους δύο αντιπάλους επιδιωκόνταν οι καλύτερες ατμο-
σφαιρικές συνθήκες (μεσημέρι ή σούρουπο) . Βλ . Coureas N ., The Assizes of the Lusignan 
Kingdom of Cyprus, Nicosia 2002, 202-204 .
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Υπάρχουν εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα στις περιπτώσεις από αυτά 
τα κρατίδια και τη βυζαντινή Αυτοκρατορία της Νίκαιας, για την οποία έχου-
με και την καλύτερη πληροφόρηση . Πιο συγκεκριμένα, η αξιοπιστία ορισμέ-
νων μαρτύρων, η οποία δεν μπορούσε να ελεγχθεί με κανένα συνηθισμένο 
αποδεικτικό μέσο, εξεταζόταν με τη διεξαγωγή μονομαχίας . Αν ο μάρτυρας 
κατηγορίας έχανε, μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο79 . Κάτι σχετικό συ-
νέβη και στην περίπτωση του Μιχαήλ Παλαιολόγου το 1253, όταν ζήτησε να 
αποδείξει την αθωότητά του απέναντι στις κατηγορίες περί εσχάτης προδο-
σίας που του αποδίδονταν με την πρόκληση σε μονομαχία οποιουδήποτε 
μάρτυρα κατηγορίας είχε να παρουσιάσει η κατηγορούσα αρχή80 .

Οι περισσότεροι ερευνητές τείνουν υπέρ μίας δυτικής προέλευσης της 
μονομαχίας αυτού του είδους81, είτε από τη νορμανδική Κάτω Ιταλία και Σι-
κελία ή από τα δυτικής προέλευσης στρατεύματα της Δ΄ σταυροφορίας που 
εγκαταστάθηκαν στα βυζαντινά εδάφη μετά το 1204 . Το πρόβλημα όμως 
φαίνεται να είναι πιο πολύπλοκο, όπως αφήνουν να διαφανεί οι μαρτυρίες 
των ιστορικών πηγών εκείνης της περιόδου, ιδίως του Ακροπολίτη και του 
Παχυμέρη .

Περιπτώσεις μονομαχίας θεοκρισίας στο Βυζάντιο

Η περίπτωση του Μιχαήλ Παλαιολόγου.

Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος, μετέπειτα Μιχαήλ Η΄ (1259-1282), ιδρυτής της 
τελευταίας δυναστείας της Αυτοκρατορίας, έζησε μία ταραχώδη ζωή τόσο κα-

79 . Από το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε ότι η μονομαχία αυτή δεν απαιτούσε την θανά-
τωση του ηττημένου, μολονότι ατυχήματα και τραυματισμοί θα πρέπει να ήταν πολύ συχνοί .

80 . Η περίπτωση του Μιχαήλ, η οποία θα εξεταστεί αναλυτικότερα πιο κάτω, είναι εξαι-
ρετικά πολύπλοκη και έχει συγκεντρώσει την προσοχή αρκετών σύγχρονων ερευνητών (Ma-
crides Ruth, “Trial by Ordeal in. Byzantium: On Whose Authority?”, στον τόμο: Armstrong 
Pamela (επιμ .), Authority in Byzantium, Farnham 2013, 42-43, Geanakoplos D ., “Ordeal by 
Fire and Judicial Duel at Byzantine Nicaea (1253) - western or eastern legal influence?”, στον 
τόμο: Geanakoplos D . (επιμ .), Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures 
in the Middle Ages and Italian Renaissance (3301600), New Heaven and London 1976, 146-
155 και Angold M ., “The interaction of Latins and Byzantines during the period of the Lat-
in Empire (1204-1261): the case of the ordeal”, στον τόμο: Actes du XVe Congrès interna-
tional des etudes Byzantines, IV, Athènes 1980, 3) .

81 . Angold M ., “The interaction of Latins and Byzantines during the period of the Latin 
Empire (1204-1261): the case of the ordeal”, στον τόμο: Actes du XVe Congrès international 
des etudes Byzantines, IV, Athènes 1980, 8-11 και Τρωιάνος, Το δίκαιο στα χρόνια της Δ΄ 
σταυροφορίας, 296 .
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τά την περίοδο της βασιλείας των Λασκαριδών (ιδίως των τελευταίων τριών 
αυτοκρατόρων της δυναστείας, Ιωάννη Γ΄, Θεόδωρου Β΄ και Ιωάννη Δ΄)82, 
όσο και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, όταν αναγκάστηκε να δώσει 
σκληρούς αγώνες, ιδιαίτερα στη Δύση, αρχικά εναντίον συνασπισμένων αντι-
πάλων και αργότερα εναντίον των επεκτατικών βλέψεων του αδερφού του 
Γάλλου βασιλιά και επικυρίαρχου του βασιλείου της Σικελίας, Κάρολου του 
Ανδεγαυού83 . Στο εσωτερικό μέτωπο ξεκίνησε μία θρησκευτική έριδα με την 
επιδίωξή του να ενώσει την ανατολική Εκκλησία με τη δυτική . Το γεγονός 
αυτό δίχασε τον βυζαντινό κλήρο και λαό και αποδυνάμωσε περαιτέρω την 
Αυτοκρατορία, ενώ η διαμάχη αυτή συνέχισε αμείωτη, χωρίς να επιλυθεί μέ-
χρι και την τελική πτώση της Αυτοκρατορίας, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα84 .

Η παρούσα μελέτη θα ασχοληθεί περισσότερο με τα γεγονότα που προ-
ηγήθηκαν της ανάρρησης του Μιχαήλ στον αυτοκρατορικό θρόνο . Το 1253 
ο Μιχαήλ, κυβερνήτης από το 1246 των πόλεων Μελένικο και Σέρρες στη 
δυτική Μακεδονία, κατηγορήθηκε ενώπιον του αυτοκράτορα Ιωάννη Γ΄ Βα-
τάτζη ότι συμμετείχε σε συνωμοσία με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας . 
Οι δύο πηγές της περιόδου που αναφέρονται στο γεγονός αυτό, η Χρονικὴ 
Συγγραφὴ του Γεώργιου Ακροπολίτη και οι Συγγραφικαὶ Ἱστορίαι του Γεώρ-
γιου Παχυμέρη, παρέχουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την εκδίκαση της 
υπόθεσης, την πρόταση του μητροπολίτη Φιλαδέλφειας, Φωκά, να περάσει 
ο Παλαιολόγος τη δοκιμασία του πυρακτωμένου σιδήρου και τον τελικό θρί-
αμβο του Παλαιολόγου, που όμως δεν τον απάλλαξε εντελώς από τις υπο-
ψίες και την εχθρότητα της δυναστείας των Λασκαριδών . Οι δύο συγγρα-
φείς παρέχουν, επίσης, σημαντικές, μολονότι σε κάποια σημεία αντικρουό-
μενες, πληροφορίες για περιστατικά θεοκρισίας που επρόκειτο να εκδικα-
στούν ή εκδικάστηκαν με την χρήση δικαστικής μονομαχίας .

i. Η μαρτυρία του Γεώργιου Ακροπολίτη.

Ο Ακροπολίτης, παραθέτει μία πιο λεπτομερή περιγραφή από αυτή του 
Παχυμέρη, καθότι ο ίδιος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της εκδίκασης της 

82 . Το 1261 συνέβη το γεγονός που στιγμάτισε την υστεροφημία του Μιχαήλ, ο παραγκω-
νισμός και η τύφλωση του νεαρού Ιωάννη Δ΄ . 

83 . Βλ . Dunbabin J ., Charles I of Anjou. Power, Kingship and Statemaking in Thirteenth
century Europe, London 1998 . Επίσης, βλ . Ντούρου-Ηλιοπούλου Μαρία, «Η ανδεγαυική κυ-
ριαρχία στη Ρωμανία επί Καρόλου Α΄ (1266-1285)» (Διδακτορική Διατριβή), Αθήνα 1987 
και της ιδίας, «Η ανδεγαυική παρουσία στο πριγκιπάτο Αχαΐας και στην Κέρκυρα τα πρώτα 
χρόνια του Καρόλου Α’ (1289-1300)», Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια 1 (1993), 45-59 .

84 . Geanakoplos, Emperor Michael Palaeologus, 258-279, 285-294, 305-324 .
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υπόθεσης85 . Παρ’ όλα αυτά, μεροληπτεί έκδηλα υπέρ του Παλαιολόγου και 
είναι εχθρικός απέναντι στον Θεόδωρο Β΄, με συνέπεια η περιγραφή του να 
μη θεωρείται ιδιαίτερα αξιόπιστη και αντικειμενική για θέματα που αφορού-
σαν τα σφάλματα ή τις επιδιώξεις του Μιχαήλ .

Σύμφωνα με τον Ακροπολίτη, η διαδικασία κλήσης του Μιχαήλ στο αυ-
τοκρατορικό δικαστήριο ξεκίνησε από τη διένεξη δύο κατοίκων των Σερ-
ρών, πιθανότατα στρατιωτών, σχετικα με το αν ο Μιχαήλ σχεδίαζε ή όχι συ-
νωμοσία κατά του Ιωάννη Γ΄ . Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τον συγγρα-
φέα, απέτυχε εξαιτίας του πρόωρου θανάτου ενός εκ των πρωτεργατών της86 . 
Ο ένας από τους δύο στρατιώτες κατήγγειλε αυτές τις πληροφορίες στο αυ-
τοκρατορικό περιβάλλον και οι δύο τους κλήθηκαν για ανάκριση . Ο πρώτος 
ισχυρίστηκε ότι ο Μιχαήλ Παλαιολόγος γνώριζε τα γεγονότα, τα οποία αυ-
τός κατήγγειλε, κάτι το οποίο εάν αποδεικνυόταν ισοδυναμούσε με ενοχή 
για έγκλημα καθοσιώσεως, ενώ ο δεύτερος ισχυρίστηκε ότι ο Μιχαήλ δεν 
γνώριζε τίποτα για την οργάνωση συνομωσίας και ότι απλά οι δηλώσεις που 
είχε κάνει σχετικά με αυτή ήταν η δική του ερμηνεία για τα γεγονότα .

Επειδή δεν υπήρχαν άλλοι μάρτυρες, ο Ακροπολίτης αναφέρει ότι οι αρ-
χές ανάγκασαν τους δύο αντιδίκους να συμμετάσχουν σε δοκιμασία θεοκρι-
σίας με τη μορφή δικαστικής μονομαχίας87 . Η μονομαχία διεξήχθη σε στά-
διο, οι δύο αντίπαλοι ήταν έφιπποι και αναμετρήθηκαν έχοντας πιθανότατα 
ως κύριο όπλο το δόρυ . Ο κατήγορος κατόρθωσε να νικήσει και να πετάξει 
τον αντίπαλό του στο έδαφος, χωρίς, ωστόσο, να τον τραυματίσει θανάσι-
μα88 . Παρόλο που η ήττα του θεωρητικά καταδείκνυε την ενοχή του, συνε-
πώς και του Παλαιολόγου, η ανάκριση συνεχίστηκε με τη χρήση βασανι-
στηρίων και απειλών89, δείγμα της έλλειψης εμπιστοσύνης των βυζαντινών 
αρχών στα αποτελέσματα πρακτικών θεοκρισίας .

Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί μία σπανιότατη καταγραφή περι-
γραφής δικαστικής μονομαχίας ανάμεσα σε δύο βυζαντινούς υπηκόους, ίσως 

85 . Ἀκροπολίτης, Χρονικὴ Συγγραφή, 99 .6-12: ἤκουσα δὲ καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῇ κρίσει παρών, 
καὶ σὺν ἐμοὶ ὁ Μακρωτὸς Ἰωάννης, τάχα καὶ ἡμεῖς συναριθμούμενοι τοῖς κρίνουσι πρὸς τοῦ 
βασιλέως, ὡς ξύλων ἄν τινες μηδὲν διαφέροντες ἐνταῦθ’ ἵστανται. ἐβούλετο γὰρ πάντας κατ’ 
αὐτοῦ συμψηφίζεσθαι, ἡμῖν δὲ οὐκ ἦν λόγος, ἄνευ λόγου τοῦ Κομνηνοῦ Μιχαὴλ κρινομένου .

86 . Ό .π ., 93 .10-94 .5 .
87 . Ό .π ., 95 .5-6: ἐντεῦθεν ηὐτρέπιστο τούτοις στρατιωτικὴ τις ἀπόδειξις, ἐπεὶ μὴ ὑπῆρχον οἱ 

μαρτυροῦντες, ἡ διὰ μάχης διάπειρα . 
88 . Ό .π ., 95 .7-10: ὡπλίσθησαν οὖν καὶ ἄμφω, εἰσῆλθον εἰς τὸ στάδιον, ξυνέβαλον ἀλλήλοις, 

καὶ νενίκηται ὁ κατηγορούμενος ἀπερρίφη τε τοῦ ἵππου, καὶ τὴν νικῶσαν ὁ κατήγορος ἔσχηκε. 
συλληφθεὶς οὖν ζωός,  οὐδὲ γὰρ καιρίαν τέτρωται ...

89 . Ό .π ., 95 .10-96 .4: καὶ αὖθις ἠρώτηται..... καὶ εἶχον αὐτὸν κλοιοὶ καὶ κάθειρξις .
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της μοναδικής που διασώζεται από τα κείμενα της περιόδου . Η διεξαγωγή 
της μονομαχίας περιέχει πολλά στοιχεία που θυμίζουν αγώνες ιπποτικής μο-
νομαχίας δυτικού τύπου (tournois), γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι το 
συγκεκριμένο έθιμο είχε ξένη, λατινική, προέλευση . Άλλωστε, όπως ήδη 
προαναφέρθηκε, δικαστικές μονομαχίες και οι κανόνες τους, ενίοτε και με 
τη συμμετοχή Βυζαντινών και μουσουλμάνων, περιγράφονται στις Ασσίζες 
του βασιλείου της Ιερουσαλήμ . Μία τέτοια εξήγηση θα ήταν απολύτως δικαι-
ολογημένη και ταιριαστή, καθώς θα εξηγούσε την απουσία μνείας στις πη-
γές αντίστοιχων πρακτικών πριν το 1204, αν δεν υπήρχε η μαρτυρία του Πα-
χυμέρη για το ίδιο περιστατικό .

ii. Η μαρτυρία του Γεώργιου Παχυμέρη.

Ο Παχυμέρης παραθέτει μία πιο σύντομη περιγραφή, καθότι δεν ήταν 
αυτόπτης μάρτυρας . Η διήγησή του, ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντική, 
αν αληθεύει, καθώς αμφισβητεί την ξένη προέλευση της βυζαντινής δικα-
στικής μονομαχίας . Πιο συγκεκριμένα, ο Παχυμέρης αναφέρει ότι ο Μιχα-
ήλ παρουσιάστηκε πρόθυμος να μονομαχήσει ὑπὲρ ἀληθείας, προφανώς με 
κάποιον μάρτυρα της κατηγορούσας αρχής, προκειμένου να αποδείξει την 
αθωότητά του90, εφόσον υπήρχε αδυναμία μαρτυρικής απόδειξης91 .

Ο Παχυμέρης γράφει ότι η δικαστική μονομαχία ήταν ἀρχαῖον ἔθος τοῖς 
βασιλεῦσιν, δηλαδή παλαιά συνήθεια που είχε επικρατήσει για την απόδειξη 
της αλήθειας όταν κρίνονταν από τους αυτοκράτορες υποθέσεις στηριζόμενες 
σε αναπόδεικτες, με συνηθισμένα μέσα, κατηγορίες92 . Αυτή η αναφορά είναι 
εντυπωσιακή επειδή συνηγορεί υπέρ μίας βυζαντινής και όχι λατινικής, του-
λάχιστον πριν το 1204, προέλευσης της δικαστικής μονομαχίας στο Βυζάντιο .

Λίγο πιο κάτω, ο Παχυμέρης ενισχύει την προηγούμενη αναφορά του πα-
ραθέτοντας ένα άλλο ενδιαφέρον χωρίο, στο σημείο που περιγράφει τα σχε-
τικά με την άνοδο του Μιχαήλ Παλαιολόγου στον αυτοκρατορικό θρόνο, αρ-
χικά ως δεσπότη και συμβασιλέα-προστάτη του νεαρού Ιωάννη Δ΄ το 125893 . 
Ανάμεσα στις πολλές εξαγγελίες του Μιχαήλ ξεχωρίζουν εκείνες για την κα-

90 . Παχυμέρης, Ι .7, 37-39: Μὴ δήλου δὲ γενέσθαι δυναμένου τοῦ κατηγορήματος, ἄδηλον 
ὂν εἴτ’ ἀληθεύοι ὁ προσαγγέλλων, ὡς ἐκεῖνος ἰσχυρίζετο, εἴτε συκοφαντοίη, ὡς ὁ Παλαιολόγος 
ἀντεπιφέρων ἕτοιμος ἦν ὑπὲρ ἀληθείας μονομαχεῖν κατά τι κρατῆσαν ἐπὶ τοῖς ἀδήλοις τῶν προ-
σαγγελιῶν . 

91 . Τρωιάνος, Το δίκαιο στα χρόνια της Δ΄ σταυροφορίας, 294-295 .
92 . Παχυμέρης, Ι .7, 37-39 και Τρωιάνος, Το δίκαιο στα χρόνια της Δ΄ σταυροφορίας, 295 .
93 . Geanakoplos, Emperor Michael Palaeologus, 121-122, 145 .


