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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α' 

Δ ι α μ ό ρ φ ω σ η νέας σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς η γ ε σ ί α ς * 

'Λπο την 'ίδρυση του παπικού κράτους (754) μέχρι την εποχή τοΰ Βασιλείου 

Λ', ή Δύση επεκτεινόταν συνεχώς εδαφικά και ιδεολογικά, καθιστώντας έτσι 

ολοένα και πιο απειλητικό τον κίνδυνο της οριστικής αδυναμίας της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας νά αποκτήσει εκείνα πού, θεωρητικά πάντα, περιλαμβάνονταν 

στην αυτοκρατορική οικουμενική ρωμαϊκή ιδέα. Ή πρώτη δεκαετία της εξω

τερικής πολιτικής τοΰ Βασιλείου Α' (867 - 877 ) Ιχει ώς κύριο επίτευγμα τήν 

ευόδωση των διπλωματικών προσπαθειών για τη νομιμοποίηση μιας νέας 

βυζαντινής κυριαρχίας στα εδάφη της «Εσπέρας». Γιά τήν εφαρμογή τοΰ 

ίδεολογικο-πολιτικοΰ προγράμματος της Μακεδόνικης δυναστείας, πού εγκαι

νιάζει ό Βασίλειος Α', ήταν απαραίτητη ή παρουσία ανθρώπων, οι όποιοι θα 

έκαναν πραγματικότητα τίς νέες δυτικές πολιτικέ; και εδαφικές επιδιώξεις. 

Στα χρόνια 877 - 886 τήν ευνοϊκή έκβαση των διπλωματικών προσπαθειών 

Οά ακολουθήσουν έντονες στρατιωτικές προσπάθειες καί πολιτικές ζυμώσεις. 

JΙ ιό συγκεκριμένα, τα θέματα πού, κατά τή γνώμη μου τουλάχιστον, χρειά

ζεται να διερευνηθούν, είναι τά ακόλουθα: οί ζυμώσεις, οί όποιες συντελούνται 

στή βυζαντινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία" ή κατάληξη πού έχουν αυτές" 

οί αντιδράσεις στους νέους δυτικούς προσανατολισμούς της βυζαντινής αυτο

κρατορίας και ή προοδευτική τους εξάλειψη. 

Α'. ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟ Γ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α' ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΗ 

i. Τ α γ ε γ ο ν ό τ α : α λ λ ε π ά λ λ η λ ε ς ε κ σ τ ρ α τ ε ί ε ς (877 - 886 ) 

Κάθε φορά πού παρατηρείται το φαινόμενο σύζευξης της δυτικής δύναμης, 

κατεξοχήν ανταγωνιστικής προς το Βυζάντιο, με μια τοπική ιταλική δύναμη, 

ή αυτοκρατορία αντίστοιχα επιδιώκει να αποκτήσει με κάθε τρόπο υποχείρια 

μιά τοπική ιταλική δύναμη. "Έτσι, το διάστημα πού ό δυτικός αυτοκράτορας 

Κάρολος Φαλακρός (840 - 877 ) αναθέτει στο δούκα του Σπολέτο Lambert 

καί τον αδελφό του Guy τήν προστασία της 'Αγίας "Εδρας καί τήν ενίσχυση 

* Ί Ι μελέτη αύτη αποτελεί συνέχεια καί προέκταση της προηγούμενης πού δημοσιεύτηκε 
στα Σύμμεικτα 4 (1981), σελ. 301 - 315. 
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τοΰ πάπα Ιωάννη Η' (872 - 882) στον αγώνα εναντίον των 'Αράβων, οί Βυ

ζαντινοί εμπεδώνουν, δσο μπορούν, τήν κυριαρχία τους στην 'Ιταλία. "Ετσι, ό 

πατρίκιος Γρηγόριος, έπικυρίαρχος τοΰ Μπενεβέντο άπα το 873 1, εισέρχεται 

στις 25 Δεκεμβρίου 876 στο Μπάρι πού περιέρχεται ολοκληρωτικά πια στή 

βυζαντινή αυτοκρατορία2. Ό Γρηγόριος, ό όποιος παρέμεινε στο Μπάρι του

λάχιστον μέχρι το 885, είχε εκτεταμένες δικαιοδοσίες3. 'Από τή μια μεριά, 

ήταν ό μεσολαβητής των σχέσεων μεταξύ της βυζαντινής αυτοκρατορίας καί 

της παπικής "Εδρας, κι άπο τήν άλλη, προσπαθούσε νά συνενώσει τους λογ-

γοβάρδους ηγεμόνες σε Ινα κοινό μέτωπο εναντίον των 'Αράβων, πού 

εκείνη τήν εποχή άρχισαν νά εμφανίζονται απειλητικοί μπροστά στις Συρα

κούσες. 

"Οπως είναι γνωστό, τόσο οί ενωτικές προσπάθειες τοΰ εγκατεστημένου 

στο Μπάρι πατρικίου Γρηγορίου δσο καί ή αποστολή ενός ισχυρού βυζαντινού 

στόλου στή Δύση, έχουν ως αντικειμενικό σκοπό τήν απομάκρυνση τής αραβι

κής απειλής άπο τις Συρακούσες. OS προσπάθειες όμως αυτές δεν τελεσφορούν, 

πιθανότατα εξαιτίας τής αδικαιολόγητης (; ) καθυστέρησης τοΰ ναυάρχου 'Α

δριανού στο λιμάνι τοΰ 'ϊέρακα καί οί Συρακούσες πέφτουν στις 21 Μαίου 

878*. Ή πτώση των Συρακουσών δίνει στους "Αραβες τήν ευκαιρία νά πλη

σιάσουν απειλητικά τις δυτικές ακτές τής Βαλκανικής, δηλ. νά γίνουν το ϊδιο 

επικίνδυνοι δπως το 867, όταν ό Βασίλειος ανέβαινε στο θρόνο καί οί "Αραβες 

βρίσκονταν στή Δαλματία. Τώρα επιλέγουν ως στόχο τή Ζάκυνθο καί τήν Κε-

1. Βλ. F . T r i n c h e r à , Syllabus Graecarum Membranarum, Νεάπολη 1865, σελ. 

1, άρ. Τ. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Προς τον ίδιον υίον 'Ρωμανόν, κεφ. 29, στ. 213 -

216, σελ. 134 (Moravcsik - J e n k i n s ) . Πρβλ. V e r a v o n F a l k e n h a u s e n , 

Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. 

Jahrhundert, Wiesbaden 1967, σελ. 18. 

2. Πρβλ. Α. Ρ e r t U s i, Contributi alla storia dei temi bizantini dell'Italia, At t i 

del 3° Congresso Internazionale di s ludi sull 'Alto Medioevo, Spoleto 1958, σελ. 470 

καί F a l k e n h a u s e n , δ .π. , σελ. 19, σημ. 128. 

3. Για τή δράση τοΰ πατρικίου Γρηγορίου, πρβλ. J . G a y , L'Italie meridionale et 

l'empire byzantin depuis l'avènement de Basile 1er jusqu'à la prise de Bari par les Nor

mands (867 -1071), Παρίσι 1904, σελ. 1 1 0 - 1 1 1 καί 119 - 122 καί Λ. Α. V a S i 1 i e ν , 

Byzance et les Arabes, τόμ. Β' , πρώτο μέρος: L a dynast ie Macédonienne ( 8 6 7 - 9 5 9 ) , 

Βρυξέλλες 1968, σελ. 6 8 - 6 9 . 

4. Βλ. Βίο Βασιλείου, Συν. Θεοφ., σελ. 309 - 310 (CSHB). Γενέσιο, Δ', 33, σελ. 82 - 83 

(Lesmuel ler- W e r n e r - T h u r n ) . Σκυλίτζη, σελ. 1 5 8 - 1 6 0 ( T h u r n ) . Σ υ ν . Γ ε ω ρ γ . Μο

νάχου, σελ. 843 (CSHB). Ψευδοσυμεών, σελ. 691 (CSHB). Θεοδόσιο Μελιτηνό, σελ. 179 

(Tafel) . Up βλ. Α. V ο g t, Basile 1er empereur de Byzance (867 - 88β), Παρίσι 1908, 

σελ. 330 - 331. H é l è n e A h r w e i l e r , Byzance et la mer, ΙΙαρίσι 1966, σελ. 94 

καί V a s i 1 i e ν , δ.π.. σελ. 70 - 79. Για τον 'Αδριανό, πρβλ. R. G u i 11 a n d, Les 

patrices stratèges byzantins en Italie méridionale, de l'avènement de Basile 1er à la 

mort de Léon VI (867 - 912), Recherches sur les ins t i tu t ions byzant ines , τόμ. Β', 

Βερολίνο - "Αμστερνταμ 1967, σελ. 171. 
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φαλονιά1. Ό Βασίλειος Α', θέλοντας νά επανορθώσει τήν καταστροφή στις 

Συρακούσες, προετοιμάζει μεγάλη ναυτική εκστρατεία. Στην ηγεσία τοΰ 

βυζαντινού στόλου, μετά τον 'Αδριανό πού εξορίστηκε, τοποθετείται ό άραβο-

γενής Νάσαρ πού με Ινα στόλο 140 πλοίων κατορθώνει νά εκκαθαρίσει το 'Ιό

νιο πέλαγος άπο τους Άραβες 2 . Μετά τήν επιτυχία αύτοΰ τοΰ ναυτικού αμυν

τικού εγχειρήματος, ό Νάσαρ με αυτοκρατορική διαταγή — ό βασιλεύς προ-

σοατέρω χωρεΐν εγκελενεται3— κατευθύνεται προς τή Σικελία, οπού φτάνει 

τον 'Οκτώβριο 879. Τήν ΐδια χρονιά, οί Άραβες ηττώνται σέ μια μεγάλη ναυ

μαχία κοντά στα νησιά Αιπάρες 4. Ό πάπας 'Ιωάννης Η', δταν είδε πριν δύο 

χρόνια ολόκληρη τήν Καμπάνια νά λεηλατείται άπο τους Σαρακηνούς, ζήτησε 

μέ επιστολή του στις 26 Φεβρουαρίου 878 τή στρατιωτική βοήθεια τοΰ Βασι

λείου Α' 5 . Τώρα ενθουσιασμένος, ανακοινώνει τή νίκη τοΰ βυζαντινού στόλου 

στον καρολίγγειο αυτοκράτορα Κάρολο Παχύ, ό όποιος μολονότι είχε ονομα

στεί βασιλιάς τής 'Ιταλίας περίμενε ακόμη τήν αυτοκρατορική στέψη6. Το 

880, ό Νάσαρ, για άλλη μιά φορά, νικά τους Άραβες στο νησί Στήλαι 7 . Ή 

εκκαθάριση των δυτικών θαλασσών τής αυτοκρατορίας άπο τον αραβικό στόλο 

εϊναι ή προϋπόθεση για νά αποσταλεί μέ ασφάλεια στην 'Ιταλία μιά ισχυρή 

βυζαντινή στρατιά, πράγμα πού, δπως φαίνεται, πάντα επιδίωκε ό Βασίλειος 

Α' άπο το 871 καί έξης 8. 

Τήν ΐδια χρονιά, δηλ. το 880, φτάνουν για πρώτη φορά στην 'Ιταλία βυζαν

τινά στρατεύματα μέ επικεφαλής τον πρωτοβεστιάριο Προκόπιο καί το στρα

τηγό των Θρακών καί Μακεδόνων Λέοντα Άποστύππη. "Οπως είναι γνωστό ) 

ή παρουσία των δύο στρατηγών στην 'Ιταλία θά οδηγήσει στή διένεξη τους 

καί τή «δολοφονία» τοΰ Προκοπίου άπο το συστράτηγό του. Ό Αέων Ά π ο -

στύππης συνεχίζει μόνος του τις επιχειρήσεις στην 'Ιταλία καί καταλαμβάνει 

τον Τάραντα, πριν τελικά ανακληθεί άπο τον Βασίλειο Α' 9 . Ώ ς άντικατα-

1. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 301-304. Γενέσιο, Δ', 34, σελ. 83-84. 
2. Πρβλ. Ε. Ε i c k h Ο f f, Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abendland, 

Βερολίνο 1966, σελ. 235 - 237. Για τον Νάσαρ, πρβλ. G u i l l a n d , δ.π., σελ. 171 - 172. 
3. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 304. 
4. Πρβλ. Ε i c k h ο f f, δ.π., σελ. 237 - 238. 
5. Πρβλ. G a y , δ.π., σελ. 120, σημ. 4. 
6. Βλ. J. B ö h m e r — Ε . M ü h l b a c h e r , Die Regesten des Kaiserreichs unter 

den Karolingern, τόμ. A', Innsbruck 1908, σελ. 673 - 674. Πρβλ. G a y , δ.π., σελ. 
112 καί V a s i 1 i e ν, δ.π., σελ. 99. 

7. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 305. Σκυλίτζη, σελ. 156. Πρβλ. Ε i c k h ο f f, δ.π., σελ. 237 
καί V a s i 1 i e ν, δ.π., σελ. 98. 

8. Πρβλ. Β α σ ι λ ι κ ή ς Β λ υ σ ί δ ο υ , Συμβολή στή μελέτη τής εξωτερικής πο
λιτικής τοϋ Βασιλείου Α' στή δεκαετία 867 - 877, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ. 308 - 312. 

9. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 305 - 307. Σκυλίτζη, σελ. 156 - 157. Συν. Γεωργ. Μονάχου, 
σελ. 22 (Istrin). Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 845. Θεοδόσιο Μελιτηνό, σελ. 181. Λέοντα 

θ 
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στάτης τοΰ Λέοντα Άποστύππη βρίσκεται στην 'Ιταλία μεταξύ 882 - 884 

ό Στέφανος Μαξέντιος επικεφαλής στρατευμάτων, τα όποια αποτελούνται 

άπο Θράκες, Μακεδόνες, επίλεκτους Χαρσιανίτες καί Καππαδόκες 1 - ό Στέφα

νος Μαξέντιος δμως αποτυγχάνει νά καταλάβει τήν Άμάντεα, κι έτσι παρα

λύεται τής αρχής2. Τέλος, κατά το διάστημα 885 - 886, αρχηγός των επιχει

ρήσεων στην «Εσπέρα» είναι ό Νικηφόρος Φωκάς è παλαιός, ό όποιος μέ 

στρατιωτικές δυνάμεις άπο τήν 'Ανατολή καταλαμβάνει τήν Άμάντεα, τά 

κάστρα Τρόπας καί Αγίας Σεβερίνας3. "Ετσι, δταν τον 'ιδρυτή τής Μακεδό

νικης δυναστείας Βασίλειο Α' διαδέχεται το 886 ό γιος του Λέων Σ Τ ' ό Σο

φός, ή πιο ισχυρή βυζαντινή στρατιά, στρατολογημένη άπο τά κυριότερα ανα

τολικά καί δυτικά ( = βαλκανικά) θέματα 4, βρίσκεται στην 'Ιταλία, στά προς 

δνόμενον ήλιον εδάφη. 

Ό Βασίλειος Α', κατά τήν πρώτη δεκαετία τής βασιλείας του (867 - 877), 

εϊχε ρίξει το κυριότερο βάρος των προσπαθειών του για τή νομιμοποίηση μιας 

νέας βυζαντινής κυριαρχίας στά εδάφη τής «Εσπέρας» άπο τις ενδιαφερόμενες 

δυτικές δυνάμεις, δηλ. άπο το δυτικό αυτοκράτορα καί τον πάπα, στο διπλω

ματικό τομέα 5 . Μετά τήν υπέρβαση δμως τοΰ πολιτικό-ιδεολογικού φραγμού, 

πού επέβαλε ή Παπωσύνη μέ τήν Ι'δρυση τοΰ κράτους της (754) καί μέ τήν 

Γραμματικό, σελ. 258-259 (CSHB). Πρβλ. G u i ] 1 a n d, δ.π., σελ. 172-173 καί 
F a l k e n h a u s e n , δ.π., σελ. 20. 

1. Ό Ρ e r t u s i (δ.π., σελ. 468 - 469) υποστηρίζει δτι τήν εποχή μεταξύ 882/3 -
892 ή ύπο κατάκτηση Λογγοβαρδία εμφανίζεται ενωμένη στρατιωτικά, ϊσως καί διοικητικά, 
μέ τά μεγαλύτερα καί αρχαιότερα δυτικά θέματα: Θράκη, Μακεδονία, Κεφαλονιά. 

2. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 312. Σκυλίτζη, σελ. 160. Πρβλ. Ρ e r t U S ι, δ.π., σελ. 470. 
3. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 313. Σκυλίτζη, σελ. 160. Λέοντος ΣΤ' Σοφοϋ, Τακτικά, PG 

107, στή).. 896D: προσεπαγαγών και πλείονα δύναμιν από των κατά τήν Άνατολήν 
αρχόντων. . . ενωθείς. . . ταΐς μετά Στεφάνου δννάμεσι. . . Πρβλ. Η. G r é g o i r e , La 
carrière du premier Nicéphore Phocas, Προσφορά εις Στ. Κυριακίδην, Θεσ/νίκη 1953, 
σελ. 236. Ρ e r t u s i, δ.π., σελ. 470 καί F a l k e n h a u s e n , δ.π., σελ. 20. 

4. Ό Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ς (Le Thème de Céphalonie et la defence de l'Occident, 
L'Hellénisme Contemporain, 8/4-5 (1954), σελ. 305 = Byzance: Etat - Société -
Economie, Var. Reprints, Λονδίνο 1973, VIII) υποστηρίζει δτι ή συγκέντρωση των 
αξιωμάτων τοΰ στρατηγού Μακεδονίας, Θράκης, Κεφαλονιάς καί Λογγοβαρδίας στο πρό
σωπο του πρωτοσπαθαρίου Συμβατικίου (892) δέ σημαίνει τή συνένωση διοικητικών περι
φερειών άλλα τήν Ινταξη τών θεματικών στρατών υπό ενα κοινό αρχηγό- ή άποψη αυτή 
έρχεται βέ αντίθεση μέ δσα έχει διατυπώσει ό Ρ e r t u s i, βλ. πιο πάνω, σημ. 1. 
Τή γνώμη του Ζακυθηνοϋ ενισχύει ακόμη περισσότερο το γεγονός, δτι ή ύπαρξη στην 
'Ιταλία μικρασιατικών-άνατολικών στρατευμάτων δέν προϋποθέτει κάποια «ένωση» της 
ΰπο κατάκτηση Λογγοβαρδίας μέ τά ανατολικά θέματα, επειδή έκεϊ βρίσκονται Χαρσιανί-
τες, Καππαδόκες, κλπ. Άπλα, ή αποστολή στην 'Ιταλία επίλεκτων στρατευμάτων άπο 
ολα ανεξαιρέτως τα σημαντικά θέματα υποδηλώνει δτι-τουλάχιστον γιά τον Βασίλειο Α'- ή 
κατάκτηση τής 'Ιταλίας ήταν ή σημαντικότερη πολιτική του ενασχόληση. 

5. Πρβλ. Β λ υ σ ί δ ο υ , δ.π., σελ. 312. 
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απαγόρευση κάθε βυζαντινής επέμβασης στά εδάφη τής ((Εσπέρας», ή βυζαν

τινή στρατιωτική παρουσία στην 'Ιταλία τά χρόνια 877 - 886, 3πως αποδει

κνύεται άπο τή χρονολογική σειρά των γεγονότων, ήταν αδιάλειπτη, επίμονη 

καί υπ' αριθμόν ενα αυτοκρατορική φροντίδα, πράγμα πού επιβεβαιώνεται 

άπο τήν αποστολή στην 'Ιταλία επίλεκτων θεματικών στρατευμάτων άπο τή 

Μ. Ασία καί τά Βαλκάνια. 

2. Δ ι α μ ό ρ φ ω σ η ν έ α ς σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή ς η γ ε σ ί α ς 

Είναι γνωστό δτι μετά τή δολοφονία τοΰ Μιχαήλ Γ', ό δρουγγάριος τοΰ 

πλωίμου Νικήτας Ώορύφας προς έκδίκησιν Μιχαήλ βασιλέως κεκίνηται. 

Ή μνεία αυτή των πηγών υποδηλώνει, δτι ό μετέπειτα τροπαιούχος ναύαρχος 

δέν ήταν αρχικά άνθρωπος τής εμπιστοσύνης τοΰ Βασιλείου Α'. Παραδίδεται 

επίσης άπο τις πηγές, δτι υπήρξε συνδιαλλαγή μεταξύ τους, μετά τήν οποία 

ό Βασίλειος στράφηκε απερίσπαστος κατ' εχθρών, ενώ ό Ώορύφας έμεινε 

στην Κωνσταντινούπολη1. Παρόλη τή μεταγενέστερη δράση τοΰ Νικήτα 

Ώορύφα στή Δύση, πού Οά μποροΰσε νά χαρακτηριστεί καθόλα επιτυχημένη, 

τά ΐχνη του χάνονται άπο το στρατιωτικό καί πολιτικό προσκήνιο μεταξύ 872 -

873, χωρίς νά έχουμε κάποια πληροφορία πού νά διευκρινίζει τήν έκβαση τής 

σταδιοδρομίας του —• γεγονός πού ϊσως νά μήν έχει προσεχθεί αρκετά. 

Τή διοίκηση τοΰ βυζαντινοΰ στόλου αναλαμβάνει το 877 - 878 ό Αδριανός, 

ό όποιος δείχνει μιά πρωτοφανή απροθυμία, αν οχι ανικανότητα, νά εκπληρώσει 

τις αυτοκρατορικές εντολές για τήν εκστρατεία στή Δύση. '11 αποτυχία τοΰ 

Άδριανοΰ δέν μπορεί παρά νά συνδεθεί μέ τήν πτώση τών Συρακουσών άλλα, 

δπως ό 'ίδιος ισχυριζόταν, τών δεόντων όλιγωρήσας, και ουχί ονσπλοία πλέον, 

συγγνώμης ουκ ετυχεν2. Ό πατριάρχης, προφανώς ό Φώτιος, κατορθώνει 

νά απαλλάξει τον 'Αδριανό τής εσχάτης μεν και προσηκούσης τιμωρίας άλλα 

δέν μπορεί νά τον απαλλάξει καί τηίς μετρίας τιμωρίας, πού χρησιμεύει προς 

σωφρονισμον τών άλλων3. 

1. Βλ. Ψευδοσυμεών, σελ. 687. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 17 (Istrin). Πρβλ. Α. Ρ. 
Κ a ζ d a n, Ιζ istorii vizantiiskoi chronograßi X v. 3. «Kniga corei» i «jizneopisan-
nije Vasilija», Viz. Vrem. 21 (1962), σελ. 107 - 108 καί G u i 11 a n d, δ.π., σελ. 170. 
Ό κίνδυνος, πού διέτρεξε ό Βασίλειος Α' άπο τήν επιβολή τοϋ Νικήτα Ώορύφα γίνεται ακό
μη πιο αντιληπτός, αν σκεφτεί κανείς δτι τήν Ϊδια περίπου εποχή (έ'ως τά τέλη τοϋ 868) 
τοποθετείται ό κολασμός τών συνωμοτών Συμβατίου, στρατηγού Θρακησίων, καί Γεωργίου 
Πηγάνη, στρατηγού Όψικίου. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 240 καί 263. Σκυλίτζη, σελ. 134. 
Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 833 - 834. Ψευδοσυμεών, σελ. 680 - 681. Συν. Γεωργ. Μονά
χου, σελ. 14-15 (Istrin). Λέοντα Γραμματικό, σελ. 247-248. Θεοδόσιο Μελιτηνό, σελ. 173. 
Πρβλ, Κ α λ λ ι ό π η ς Μ π ο υ ρ δ ά ρ α , Καθοσίωαις και τνραννίς κατά τους μέσους βυ
ζαντινούς χρόνους. Μακεδόνικη δυναστεία (867-1056), 'Αθήνα - Κομοτηνή 1981, σελ. 35-36. 

2. Βλ. Γενέσιο, Δ', 33, σελ. 83. 
3. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 312. 
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Στή διοίκηση τοΰ στόλου δέν τοποθετείται πλέον ενα μέλος τής βυζαντινής 

άρχουσας τάξης, πού νά συνδέεται έμμεσα μέ τον Μιχαήλ Γ', δπως ό Νικήτας 

Ώορύφας, ή μέ τον Φώτιο, δπως ό Αδριανός, άλλα Ινας homo novus, ό άρα-

βογενής Νάσαρ. Ό Γενέσιος αναφέρει συνοπτικά δτι è αυτοκράτορας Βασί

λειος Α' έφερε εις πέρας τά έργα του στην Ιταλία Νάσαρ και Προκοπίου 

κατ' εκείνο καιρού στρατηγίας αντεχομένωνΧ, υποδηλώνοντας έμμεσα δτι 

ό Νάσαρ καί ό Προκόπιος ήταν άνθρωποι τής εμπιστοσύνης τοΰ Βασιλείου Α'. 

Ά π ο τις 26 Φεβρουαρίου 878, δταν ό πάπας 'Ιωάννης Η' ζήτησε άπο τον 

Βασίλειο Α' τή βοήθεια μιας στρατιάς, στά προς δνόμενον ήλιον εδάφη βρί

σκονται στρατηγοί, για τους οποίους οι πηγές μας δίνουν αρκετά σαφή εικόνα 

τών αρμοδιοτήτων πού είχαν στή νεοκατακτημένη περιοχή. Τήν è.pyjiyia. τής 

εκστρατείας τοΰ 880 έχει ό τοϋ βασιλέως πρωτοβεστιάριος Προκόπιος, τον 

όποιο è Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος μέ αφορμή τήν έριδα πού δημιουργή

θηκε στο βυζαντινό στράτευμα αποκαλεί μείζονα στρατηγό2. Στή Συνέχεια 

Γεωργίου Μονάχου (Istrin) βρίσκουμε σαφέστερες πληροφορίες για τον Προ

κόπιο: Προκόπιος ό τον βασιλέως πρωτοβεστιάριος εν Σικελία αποστέλλεται, 

πάντας τους τών δυτικών θεμάτων έχων μεθ' εαυτόν, και πολλά έργα άξια 

λόγων καταπραξάμενος, . .3. Ό Λέων Άποστύππης, επικεφαλής τής εκ

στρατείας μαζί μέ τον Προκόπιο, ήταν στρατηγός άλλα, κατά το Βίο Βασι

λείου, στρατηγός τών Θρακών καί Μακεδόνων ένώ, σύμφωνα μέ τή Συνέ

χεια Γεωργίου Μονάχου (Istrin), στρατηγός Πελοποννήσου^. Οί πηγές, 

πού μνημονεύουν τήν εκστρατεία αυτή, παρουσιάζουν τον Λέοντα Άποστύππη 

ως υπεύθυνο για το θάνατο τοΰ Προκοπίου. "Ετσι, το δτι ό Προκόπιος εϊχε 

τή «γενική αρχηγία» τής εκστρατείας τοΰ 880 στην 'Ιταλία, καθώς καί ή μετέ

πειτα στάση τοΰ Λέοντος Άποστύππη υποδηλώνουν δτι ό πρωτοβεστιάριος 

Προκόπιος καί δχι ο Λέων Άποστύππης προερχόταν άπό τδ άμεσο περιβάλ

λον τοΰ Βασιλείου Α' κι εκπροσωπούσε τήν πολιτική του. 

Μεταξύ 880 - 882 ή ηγεσία τόσο τοΰ στρατού δσο καί τοΰ στόλου βρίσκεται 

επιτέλους στά χέρια ανθρώπων τής εμπιστοσύνης τοΰ Βασιλείου Λ'. "Ομως ή 

((δολοφονία» τοΰ Προκοπίου άπο τον Λέοντα Άποστύππη οδηγεί στή μετα

φορά (εξασφαλισμένη άπο το στόλο τοΰ Νάσαρ) τής μεγάλης καί παντοδαπής 

στρατιάς τοΰ Στεφάνου Μαξεντίου. Ό στρατηγός τών εν Ααγοβαρδία δννά-

1. Βλ. Γενέσιο, Δ', 32, σελ. 82. Αξίζει να σημειωθεί δτι στο Βίο Βασιλείου αναφέρονται 
συνοπτικά δύο ακόμη στρατηγοί αφοσιωμένοι στον Βασίλειο Α': ό στρατηγός 'Ελλάδος 
Οίνιάτης, πού νικά τον εμίρη τής Ταρσοϋ Έσμάν (βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 298 - 299. Σκυ
λίτζη, σελ. 151 - 152), καί ό στρατηγός Πελοποννήσου 'Ιωάννης Κρητικός, στον όποιον 
οφείλεται, κατά κύριο λόγο, ή καταστολή τοϋ κινήματος στο στόλο τοΰ Νάσαρ (βλ. Συν. 
θεοφ., σελ. 303). 

2. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 305. 
3. Βλ. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 22 (Istrin). 
4. Βλ. πιο πάνω, σημ. 2 καί 3. 
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μεων κατηγορείται άπο τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο καί τον Σκυλίτζη 

για ανανδρίαν, μέλλησιν, ραθυμίαν και τρνφήν1. "Ετσι, τά πράγματα κατα

λήγουν στην αποστολή τοΰ Νικηφόρου Φωκά τοΰ παλαιοΰ. 

Ό Βίος Βασιλείου αναφέρεται μόνο στή δράση τοΰ Νικηφόρου Φωκά τοΰ 

παλαιοΰ στην 'Ιταλία, κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τοΰ Βασιλείου Α' καί 

τοΰ Λέοντος Σ Τ ' τοΰ Σοφοΰ. "Ομως, άπο τή Συνέχεια Γεωργίου Μοναχού 

(Istrin) μας είναι καλύτερα γνωστή ή σταδιοδρομία τοΰ Νικηφόρου Φωκά 

τοΰ παλαιοΰ, μιά καί το κείμενο αυτό μνημονεύει τά αξιώματα πού διαδοχικά 

έλαβε άπο τον Βασίλειο Α'. Στην αρχή αναφέρεται ως τουρμάρχης, μετά ως 

πρωτοστράτωρ καί, στή συνέχεια, ως στρατηγός τοΰ θέματος Χαρσιανοΰ2, 

το όποιο εϊχε ιδρυθεί το 873 άπο τον ϊδιο τον Βασίλειο Α'. Προτού, λοιπόν, 

ό Νικηφόρος Φωκάς σταλεί το 885 στην «Εσπέρα», είχε τοποθετηθεί άπο τον 

Βασίλειο Λ' σέ μιά εντελώς καινούρια, ευαίσθητη καί εμπιστευτική διοίκηση. 

Μετά τήν αποστολή του στην 'Ιταλία, ό Φωκάς αναφέρεται ως μονοστράτη-

γος τών δυτικών θεμάτων: . . καί πολλάς ανδραγαΟίας κατά τών'Αγαρηνών 

ενδειξάμενος καί διαφανής καταστάς εκ τών πράξεων κα\ μονοστράτηγος τών 

δυτικών θεμάτων προβάλλεται, Θράκης, ψημί, κα\ Μακεδονίας και Κεφαλι-

νίας, Λογγιβαρδίας τε και Κα?.αβρίας3. 

'Ολόκληρη ή σταδιοδρομία τοΰ Νικηφόρου Φωκά τοΰ παλαιοΰ στηρίζεται 

στην προσωπική εμπιστοσύνη τοΰ Βασιλείου Α' προς το άτομο του. Οί δια

δοχικές θέσεις τοΰ Νικηφόρου Φωκά οφείλονται στις πολιτικές ενέργειες καί 

προτεραιότητες τοΰ αυτοκράτορα, ό όποιος, όπως φαίνεται, εϊχε το αμφίβολο 

ιστορικό προνόμιο νά αναδείξει στά ύπατα αξιώματα τον προπάτορα τής οικο

γένειας πού Οά αντιπολιτευόταν τή δυναστεία του τον 10ο αιώνα. . . 

Β'. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥΣ 

1. Ό Γ ε ν έ σ ι ο ς ώ ς π η γ ή γ ι α τ ή δ υ τ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή τ ο ΰ 

Β α σ ι λ ε ί ο υ Α'. 

Το έργο τοΰ 'Ιωσήφ Γενεσίου «Βασιλεϊαι» καί, ειδικότερα, ή σχέση του μέ 

τή Συνέχεια Θεοφάνη έχει αποτελέσει αντικείμενο έ'ρευνας πολλών επιστημό

νων 4 . Στή μελέτη αυτή θά εξεταστούν οί πληροφορίες πού μας δίνει ό Γενέ

σιος γιά τή δυτική πολιτική τοΰ Βασιλείου Α' καί ό τρόπος πού τήν παρουσιάζει. 

1. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 312. Σκυλίτζη, σελ. 160. 
2. Βλ. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 20 (Istrin). 
3. Βλ. Συν. Γεωργ, Μονάχου, σελ. 20 καί 22 (Istrin). Ή παρουσία τοϋ μονοστρατή-

γου όλων τών δυτικών θεμάτων στην 'Ιταλία δέν είναι επιβεβαίωση τοΰ δτι αυτή τήν εποχή 
ή Ιταλία εϊναι ή κατεξοχήν πολιτική προτεραιότητα για τή βυζαντινή αυτοκρατορία; 

4. Πρβλ. F. H i r s c h , Byzantinische Studien, Λιψία 1876, σελ. 116-174. 
C. D e B o o r , Zu Genesios, BZ 10(1901), σελ. 62-65. F. δ t e i n m a n, Vopros 
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Σχετικά μέ τήν εξωτερική πολιτική τοΰ ιδρυτή τής Μακεδόνικης δυναστείας, 

ό Γενέσιος ασχολείται μέ τά εξής: 1) 'Εκστρατείες στην 'Ανατολή- ή διήγηση 

στρέφεται, κατά κύριο λόγο, γύρω άπο τους Παυλικιανούς καί τον αρχηγό τους 

Χρυσόχειρα1. 2) Πολιορκία τών Συρακουσών καί αποστολή τοΰ ναυάρχου 

'Αδριανού* γίνεται 'ιδιαίτερος λόγος γιά τις προφητείες σχετικά μέ τήν πτώση 

τής πόλης 2 καί 3 ) αποστολή τοΰ Νάσαρ γιά τήν αναχαίτιση τών Αράβων πού 

είχαν φτάσει μέχρι τήν Κεφαλονιά καί τή Ζάκυνθο* δίνονται λεπτομέρειες γιά 

τή λιποταξία κωπηλατών άπο το στόλο τοΰ Νάσαρ3. Προτοΰ ό Γενέσιος 

αναφερθεί στά δύο τελευταία επεισόδια, μάς πληροφορεί δτι πολυάριθμες πό

λεις τής Σικελίας καί τής Λογγοβαρδίας δέχονται τις επιθέσεις τών Σαρακηνών 

άπο τήν Αφρική, καί δτι εναντίον τοΰ άραβικοΰ στόλου στέλνονται ό Νάσαρ 

καί ό Προκόπιος. Στο σημείο αυτό, ό Γενέσιος εγκαταλείπει τή διήγηση τής 

εκστρατείας γιά νά ασχοληθεί μέ τήν ετυμολογία τών λέξεων 'Ιταλία καί Λογ

γοβαρδίας ) 4 . Ό Kazdan, αντιπαραθέτοντας το κείμενο τοΰ Γενεσίου μέ το 

κείμενο τής Συνέχειας Θεοφάνη, καταλήγει στο συμπέρασμα δτι στά τρία 

σημεία, πού αναφέρθηκαν παραπάνω, δέν υπάρχει τίποτα το αξιόπιστο καί δτι 

ό Βίος Βασιλείου είναι καλύτερα πληροφορημένος5. 

Οί δύο μνείες τοΰ Γενεσίου, σχετικά μέ τις εκστρατείες τοΰ Αδριανού καί 

τοΰ Νάσαρ, αναφέρονται σέ αναταραχή καί αστάθεια στο βυζαντινό στράτευμα 

καί δίνουν τήν εικόνα ενός αυτοκράτορα πού εκδίδει διαταγές άλλα εΐτε οί 

στρατηγοί του αποδεικνύονται ανίκανοι, εϊτε τά στρατεύματα του αρνούνται 

νά υπακούσουν. Μολονότι ό Γενέσιος ασχολείται επίμονα μέ αυτές τις δύο 

επιχειρήσεις, προτιμώντας μάλιστα, σύμφωνα μέ τή γνώμη τοΰ Kazdan, νά 

προσθέσει στή διήγηση του ανακριβείς λεπτομέρειες, παρακάμπτει πρόσωπα καί 

γεγονότα, πού συνετέλεσαν στην επιτυχία τής νέας βυζαντινής επέμβασης στά 

εδάφη τής «Εσπέρας». "Ετσι, ό κύριος συντελεστής τών νικών καί επιτυχιών 

τοϋ Βασιλείου Α' στή Δύση, τά πρώτα χρόνια τής βασιλείας του, ό Νικήτας 

Ώορύφας δέν αναφέρεται άπο τον Γενέσιο6. Πρόκειται γιά μιά απλή «παρά-

ο licnosti avtora «Istorii carei» Genesija, Viz. Vrem. 21 (1914), σελ. 15 - 44. H. Gré 
g o i r e , Michel III et Basile le Macédonien dans les inscriptions d'Ancyre, Byzan-
tion 5 (1929 - 30), σελ. 335 καί 346. Τ ο ΰ ï δ ι ο υ, Le tombeau de Digénis Akritas, 
Byzantion 6 (1931), σελ. 495. Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Manuel et Théophobe, ou la concur
rence de deux monastères, Byzantion 9 (1934), σελ. 184-185. F. Β a r i s i c, Gé-
nésios et le Continuateur de Théophane, Byzantion 28 (1958), σελ. 119-133 καί 
K a z d a n , δ.π., σελ. 95 - 117. 

1. Βλ. Γενέσιο, Δ', 30, 31, σελ. 81 - 82, 34, σελ. 85, 35, 36, 37, σελ. 86 - 88. 
2. Βλ. Γενέσιο, Δ', 33, σελ. 82 - 83. 
3. Βλ. Γενέσιο, Δ', 34, σελ. 8 3 - 8 5 . 
4. Βλ. Γενέσιο, Δ', 32, σελ. 82. 
5. Πρβλ. K a z d a n , δ.π., σελ. 109 καί 116-117. 
6. 'Αξιοσημείωτο είναι δτι ούτε το Χρονικό τοϋ Λογοθέτη, σέ δλες του τις παραλ?.αγές, 
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λειψή» ή μήπως ή «παράλειψη» αυτή υπαγορευόταν άπο συγκεκριμένους πο

λιτικούς σκοπούς; Ακόμη, άπο τή διήγηση τοΰ Γενεσίου απουσιάζει οποια

δήποτε αναφορά στις διαπραγματεύσεις πού έκανε ό Βασίλειος Α' μέ τον πάπα 

καί το δυτικό αυτοκράτορα* στην κατάληψη τοΰ Μπάρι, πρώτα άπο τις συμ

μαχικές δυνάμεις καί υστέρα άπο τις βυζαντινές* στην ανελλιπή αποστολή στή 

«Εσπέρα» στρατευμάτων άπο τά κυριότερα ανατολικά καί δυτικά θέματα μέ 

επικεφαλής τον Προκόπιο καί τον Λέοντα Άποστύππη (880), τον Στέφανο 

Μαξέντιο (882 - 884) καί τον Νικηφόρο Φωκά τον παλαιό (885), σαν να πρό

κειται γιά γεγονότα πού δέν έγιναν ποτέ. 

Ή μ,όνη νίκη πού αναφέρεται καί άφορα, κατά κάποιο τρόπο, στις επιχει

ρήσεις στή Δύση, είναι ή νίκη τοΰ Νάσαρ στην Κεφαλονιά καί στή Ζάκυνθο. 

Πρόκειται όμως γιά εδάφη πού άνηκαν πάντα στή βυζαντινή αυτοκρατορία 

καί τά όποια δέν είχε διεκδικήσει ή Δύση ποτέ. Μετά άπο αυτή τή νίκη τοΰ 

Νάσαρ, πού è Γενέσιος αναφέρει παρεκβατικά, ακολουθεί ή πληροφορία δτι 

οί Ρωμαίοι λεηλάτησαν τή Λογγοβαρδία, τή Σικελία καί τήν Αφρική. Σύμ

φωνα μέ τήν άποψη τοΰ Kazdan, ή λεηλασία αύτη, πού δέν αναφέρεται στο 

Βίο Βασιλείου, είναι φανταστικό γεγονός 1 . Αποσιωπώντας δμως ό Γενέσιος 

τις διαπραγματεύσεις, πού προηγήθηκαν τής νόμιμης πια επέμβασης τοΰ Βασι

λείου Α' στή Δύση, δείχνει νά πιστεύει οτι ή λεηλασία τής Αογγοβαρδίας, τής 

Σικελίας καί τής Αφρικής άπο τους Ρωμαίους έχει χαρακτήρα παροδικής 

αναφέρει κάτι σχετικό μέ τή δράση τοϋ Νικήτα Ώορύφα στή Δύση. Μόνο στή Συν. Γεωργ. 
Μοναχού (Istrin) καί στον Ψευδοσυμεών μνημονεύεται οτι ό Νικήτας Ώορύφας επαναστά
τησε κατά τοϋ Βασιλείου Α' μετά τή δολοφονία τοΰ Μιχαήλ Γ', βλ. πιο πάνω, σελ. 131, 
σημ. 1. Οί μνείες τοΰ Χρονικού τοΰ Λογοθέτη πού άφοροΰν στή δυτική πολιτική τοΰ Βασι
λείου Α' είναι οί εξής: α) πρεσβεία τοϋ Βασιλείου Α' στή Ρώμη για εκκλησιαστικά θέματα, 
βλ. Συν. Γεο^ργ. Μονάχου, σελ. 18 (Istrin). Λέοντα Γραμματικό, σελ. 254 - 255. Θεοδόσιο 
Μελιτηνό, σελ. 177 - 178. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 841. Ψευδοσυμεών, σελ. 688 - 689. 
β) Ιΐτώση Συρακουσών, βλ. πιο πάνω, σελ. 128, σημ. 4 καί γ) «δολοφονία» τοϋ Προ
κοπίου άπο το συστράτηγό του Λέοντα Άποστύππη, βλ. πιο πάνω, σελ. 129, σημ. 9. Μια 
αρκετά σημαντική εξαίρεση υπάρχει στον Ψευδοσυμεών, σελ. 694- 697: επαναλαμβάνεται, 
ή ιστορία ή σχετική μέ τον Σολδανό, τον Λουδοβίκο Β' 'Ιταλικό καί τήν αιχμαλωσία του, 
πού όδηγεΐ στην υποταγή τών Λογγοβάρδων στον Βασίλειο Α' (βλ. καί Συν. Θεοφ., σελ. 
294 - 297. ΙΙρος τον ϊδιον υίδν 'Ρωμανόν, κεφ. 29, στ. 115 - 216, σελ. 128 - 134. De The
matibus, σελ. 97 - 98 (Pertusi). Tò περίεργο είναι δτι ό Ψευδοσυμεών περιγράφει το 
Μπάρι ώς μεγάλη πόλη τών Ραγουσαίων: . . . τήν Βάρψ κρατήσας, ήτις εστί πόλις 
μεγάλη τών 'Ραουσαίων,. . . (Ι). Σέ γενικές λοιπόν γραμμές το Χρονικό τοΰ Λογοθέτη, 
πού διάκειται εχθρικά προς τή Μακεδόνικη δυναστεία, αποφεύγει νά μνημονεύσει τήν 
έντονη καί πολύπλευρη δραστηριότητα τοϋ Βασιλείου Α' στή Δύση. Πρβλ. P a t r i c i a 
K a r l i n - H a y t e r , When Military Affairs were in Leo's Hands. A Note on 
Byzantine Foreign Policy (866-912), Traditio 23 (1967), σελ. 15 - 40 (^Studies in 
Political Byzantine History, Var. Reprints, Λονδίνο 1981, XIII) καί A. P. Κ a z d a n> 
Chronika Simeona Logofela, Viz. Vrem. 15 (1959), σελ. 141. 

1. Πρβλ. K a z d a n , Iz istorii vizantiiskoi chronografii. . ., σελ. 104 - 105. 
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αντεπίθεσης καί οχι επέμβασης πού εξυπηρετεί σημαντικούς πολιτικούς προσα

νατολισμούς της αυτοκρατορίας. 

Ό Γενέσιος, αναφορικά μέ τή Δύση, μπορεί νά παραθέτει ανακριβείς λεπτο

μέρειες καί νά αποσιωπά μεγάλης σημασίας γεγονότα άλλα γιά τήν Ανατολή 

ή διήγηση του παίρνει άλλες διαστάσεις, πού ϊσως νά μας βοηθοΰν νά καταλά

βουμε τις πολιτικές του εκτιμήσεις. Ειπώθηκε παραπάνω δτι οί πληροφορίες 

τοΰ Γενεσίου γιά τά γεγονότα τής Ανατολής στρέφονται, κατά κύριο λόγο, 

γύρω άπο τους Παυλικιανούς καί τον Χρυσόχειρα. Στις αρχές τής βασιλείας 

τοΰ Βασιλείου Α', ή αυτοκρατορία είχε κρατήσει αμυντική καί επιφυλακτική 

στάση στην Ανατολή, επειδή οί δυνάμεις της ήταν απασχολημένες στο δυτικό 

μέτωπο. 'Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός αυτό, οί Παυλικιανοί έφτασαν μέχρι 

τή Νικομήδεια, τή Νίκαια, το θέμα Θρακησίων καί τήν πρωτεύουσα του "Εφεσο, 

περιοχές πού βρίσκονταν πάντα κάτω άπο το στενό έλεγχο τής κεντρικής 

διοίκησης. Σέ απάντηση δλων αυτών, 6 Βασίλειος στέλνει το 869 πρεσβεία 

στον Χρυσόχειρα, μέ επικεφαλής τον Πέτρο Σικελιώτη, καί προτείνει ειρήνη 1 . 

"Η απάντηση τοΰ Χρυσόχειρα, πού μετέφερε ό Πέτρος Σικελιώτης στον Βασί

λειο τήν άνοιξη τοΰ 870, περιείχε βαρύτατους δρους: εϊπερ εθέλοις, ώ βασιλεϋ, 

μεθ' ημών ειρήνη ν επιτελέσαι άπόστηθι τής κατ' άνατολήν εξουσίας σου, τής 

δε προς δύσιν άντέχου, καί είρηνεύσομεν μετά σοϋ' ει δε μη, σπενσομεν όλως, 

ίνα και τής βασιλείας εξοστρακίσωμεν 2. 

Σύμφωνα μέ τον Γενέσιο, οί νέοι δυτικοί προσανατολισμοί τοΰ Βασιλείου Α' 

φαίνεται δτι χρησιμεύουν ως επιχείρημα γιά τον ηγέτη τών Παυλικιανών Χρυ

σόχειρα, ό όποιος δείχνει «κατανόηση» καί προτρέπει τον Βασίλειο νά στραφεί 

προς τή Δύση, αφήνοντας τήν Ανατολή στους Παυλικιανούς. Ό Κωνσταντί

νος Πορφυρογέννητος, δπως είναι γνωστό, κατηγόρησε τους αυτοκράτορες 

τής δυναστείας τοΰ Αμορίου δτι παραμέλησαν τά προς δυόμενον ήλιον 

εδάφη 3 . Καί ό Γενέσιος, μέ τή σειρά του, παραθέτοντας αυτή τήν απάντηση 

τοΰ Χρυσόχειρα, νά παραιτηθεί δηλ. ό βυζαντινός αυτοκράτορας άπο τήν 

κυριαρχία του στην Ανατολή, ϊσως νά αποδίδει κάποια έμμεση μομφή στον 

ιδρυτή τής Μακεδόνικης δυναστείας δτι παραμέλησε τά εδάφη πού πάντα άνη

καν στή βυζαντινή αυτοκρατορία κι οπού υπήρχε κάθε δυνατότητα δράσης. 

"Οπως είναι γνωστό, δ Γενέσιος ανέλαβε νά γράψει το έ'ργο του μέ εντολή 

τοΰ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, στον όποιο καί το αφιερώνει *. "Ωστόσο, 

ό Γενέσιος, ό όποιος χαρακτηρίστηκε άπο τον Σκυλίτζη, στο προοίμιο τής 

1. Πρβλ. P. L θ m e r 1 e, L'histoire des Pauliciens d'Asie Mineure d'après les sour
ces grecques, TM 5 (1973), σελ. 103. 

2. Βλ. Γενέσιο, Δ', 35, σελ. 86. 
3. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 288. Προς τον ϊδιον υίον 'Ρωμανόν, κεφ. 29, στ. 58 - 66, 

σελ. 124. 
4. Βλ. Γενέσιο, Προοίμιον, σελ. 3. 
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Χρονογραφίας του, επιζήμιος1, καί άπο τον Krumbacher άκριτος2, προτί

μησε, άπ* δ,τι φαίνεται, νά διαμορφώσει τή διήγηση του μέ τέτοιο τρόπο, 

ώστε ό αναγνώστης νά μπορεί νά διακρίνει καί πράγματα πού κάθε άλλο παρά 

τονίζονται άπο τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο3. "Η ιδιοτυπία αυτή κατα

λήγει νά δίνει στο κείμενο τοΰ Γενεσίου αρκετά διαφορετική δομή άπο εκείνη 

τοΰ Βίου Βασιλείου, μέ κεντρικό άξονα, δπως φαίνεται, τή δυτική πολιτική 

τοΰ Βασιλείου Α', δπου οί προσανατολισμοί ήταν πραγματικά νέοι καί αντί

θετοι μέ τους παλαιούς. Παρόλα λοιπόν τά κολακευτικά λόγια πού αναφέρει 

γιά τόν Βασίλειο Α', ό Γενέσιος αποφεύγει συστηματικά νά εκθέσει τους πραγ

ματικούς λόγους, γιά τους οποίους ό Βασίλειος μεγάλυνε τή βυζαντινή αυτο

κρατορία, κι εκείνα ακριβώς τά γεγονότα πού προσπόρισαν τή δόξα τής νέας 

Reconquista στον ιδρυτή τής Μακεδόνικης δυναστείας. 

2. Α ν ί κ α ν ο ι α ρ χ η γ ο ί ή α ν τ ι π ο λ ι τ ε υ ό μ ε ν ο ι ; 

Πέρα άπο κάθε αμφισβήτηση, ό «ισχυρός άνδρας» τής βυζαντινής αυτο

κρατορίας τον 9ο αιώνα ήταν ό Βασίλειος Α', ό όποιος μπόρεσε καί διοχέτευσε 

τις υπάρχουσες αντικειμενικές δυνατότητες σέ νέα πολιτικά καί ιδεολογικά 

πλαίσια παραδεκτά άπο τή συνεχώς ανερχόμενη Δύση. Ά π ό τήν 'ίδρυση τοΰ 

παπικοΰ κράτους μέχρι τήν εποχή τοΰ Βασιλείου Α', ένώ στο μεταξύ είχε μεσο

λαβήσει καί ή 'ίδρυση τής αυτοκρατορίας τών Καρολιγγείων, ή Δύση δέν Ικανέ 

τίποτε άλλο παρά νά επεκτείνεται εδαφικά καί ιδεολογικά εις βάρος τής βυ

ζαντινής οικουμενικότητας4. 'Επεμβαίνοντας δυναμικά στή Δύση, κατά πα

ράβαση τής Κωνσταντίνειας Δωρεάς, è Βασίλειος Α' εγκαινιάζει σχέσεις ποιο

τικά διαφορετικές μέ τή ρωμαϊκή - παπική παράδοση, ή οποία, σέ ανάλογη 

περίπτωση, είχε καταδικάσει τους αυτοκράτορες Κώνσταντα Β' καί Λέοντα Γ' 5 . 

Είναι σαφές δτι γιά τήν επιβολή μιας τέτοιας πολιτικής στρατηγικής δέν 

1. Βλ. Σκυλίτζη, Προοίμιον, σελ. 3 - 4 : ei γαρ καί τίνων δοκονσιν επιμνησθήνα1 

πράξεων, αλλά και ταύτας ουκ εστοχασμένως συγγραψάμενοι έβλαψαν τους εντυγχάνοντας, 
ουκ ωφέλησαν. . . 'Ιωσήφ Γενέσιος, . . . 

Ί. Πρβλ. K a r l K r u m b a c h e r , Geschichte der byzantinischen LiUeratur, Μό
ναχο 18972, σελ. 264 - 265. 

3. Πρβλ. T. C. L ο u n g h i s, L'historiographie de l'époque macédonienne et la 
domination byzantine sur les peuples du Sud-Est européen d'après les traités de paix 
du IXe siècle, Balkan Studies 21 (1980), σελ. 73. 

4. Πρβλ. W. Ο h n s ο r g e, Das Kaisertum der Eirene und die Kaiserkrönung 
Karls des Grossen, στο «Das byzantinische Herrscherbild», Darmstadt 1975, σελ. 281 -
332 καί T. C. L ο u n g h i s, Les ambassades byzantines en Occident depuis la fonda
tion des états barbares jusqu'aux Croisades (407 - 1096), 'Αθήνα 1980, σελ. 143-213 
καί 446 - 447. 

5. Πρβλ. Τ. Κ. Λ ο υ γ γ η , Ή πρώιμη βυζαντινή Χρονογραφία καί το λεγόμενο 
«μεγάλο Χάσμα», Σύμμεικτα 4 (1981), σελ. 78-80. 
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έ'φτανε μόνο ή δολοφονία τοΰ Μιχαήλ Γ' άλλα ήταν αναγκαία., άπο τή μιά 

πλευρά, ή δημιουργία ανάλογου πολιτικού κλίματος καί άπο τήν άλλη, ή εδ-

ρεση ανθρώπων πού θα εφάρμοζαν πιστά το νέο πολιτικό πρόγραμμα τής βυ

ζαντινής αυτοκρατορίας. Σχετική έρευνα στο Βίο Βασιλείου αποδεικνύει, δτι 

ολόκληρη ή περίοδος 867 - 886 διακρίνεται άπο μιά τακτική συνεχών παύσεων 

αξιωματούχων καί διορισμών νέων 1 . Ό Βασίλειος Α', κατά τή διάρκεια τής 

βασιλείας του, παύει τους εξής στρατηγούς: τον Ανδρέα τών εκ Σκυθών2, 

τον Αδριανό, τον Λέοντα Άποστύππη καί τον Στέφανο Μαξέντιο. Ή κατα

γωγή τών τριών άπο αυτούς τους αξιωματούχους είναι άπο τήν Ανατολή — 

ό Ανδρέας, Σκύθης, ό Λέων Άποστύππης, Αρμένιος ή Σύρος, ό Στέφανος 

Μαξέντιος, Καππαδόκης — ένώ ό τομέας δράσης τοΰ Άδριανοΰ, τοΰ Λέοντος 

Άποστύππη καί τοϋ Στεφάνου Μαξεντίου εντοπίζεται στά προς δυόμενον 

ήλων εδάφη, πρωταρχικό σημείο τής εξωτερικής πολιτικής τής βυζαντινής 

αυτοκρατορίας τήν εποχή αυτή. "Ενας πέμπτος πολέμαρχος πού δρα καί αυτός 

στή Δύση, άλλ' δμως εξαφανίζεται ανεξήγητα, ό πολύς Νικήτας Ώορύφας, 

αντιπολιτεύτηκε, δπο,ις ήδη αναφέραμε, τον Βασίλειο Λ' στην αρχή τής βασι

λείας του 3 . 

Ό κωλυσιεργος τής δυτικής πολιτικής τοΰ Βασιλείου Λ', ναύαρχος Αδρια

νός, υποστηρίζεται άπο τον Φώτιο, κατά τή διάρκεια τής δεύτερης πατριαρ

χίας του, ένώ ό πατριάρχης Νικόλαος Μυστικός (901 - 907 καί 912 - 925 ) 4 

θεωρεί τον Αδριανό υπαίτιο γιά τή πτώση τών Συρακουσών5. Ό Αδριανός 

μπορεί νά απαλλάχτηκε τής εσχάτης μεν και προσηκούσης τιμωρίας, χάρη 

στην επέμβαση τοΰ Φωτίου, άλλα ή Μακεδόνικη δυναστεία φαίνεται δτι τον 

καταδίκασε ως ανίκανο εφαρμοστή τής δυτικής πολιτικής τοΰ Βασιλείου Α'. 

Λίγα χρόνια αργότερα, μετά τήν ανεπιτυχή έκβαση τής ιταλικής εκστρατείας 

1. Ή έρευνα αυτή έγινε μέσα στα πλαίσια τοϋ προγράμματος της Βυζαντινής Χρονο
γραφίας, πού λειτουργεί στδ Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (Τράπεζα πληροφοριών Βυζαν
τινής Ιστορίας). 

2. Βλ. Συν. θεοφ., σελ. 286. Σκυλίτζη, σελ. 144. 
3. Βλ. πιο πάνω, σελ. 131, σημ. 1. Για κανέναν άπο τους πολέμαρχους τοΰ Βασιλείου Α', 

έκτος άπο τον Νικήτα Ώορύφα, δέν υπάρχει μνεία δτι βρισκόταν στην ηγεσία τοϋ στρατοϋ 
κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τοΰ Μιχαήλ Γ'. Συνεπώς, ή στάση ορισμένων άπο αυτούς 
υποδηλώνει, δτι ήταν μέν αντίθετοι μέ τήν πολιτική τοΰ Βασιλείου Λ' άλλα οχι απαραί
τητα οπαδοί τής πολιτικής τών 'Λμοριανών. 

4. Πρβλ. J. G a y , Le patriarche Nicolas Mystique et son rôle politique, Mélanges 
Charles Diehl, Παρίσι 1930, τόμ. A', σελ. 91 - 101 καί Ί ω. Κ ω ν σ τ α ντ ι ν ί δ ο υ, 
Νικόλαος Α', ο Μυστικός. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (901-907, 912-925), 
'Αθήνα 1967. 

5. Βλ. Νικολάου Μυστικού, Έ π . 75, στ. 58-60, σελ. 326 (Jenkins - Westerink): 
. . . ή Συράκουσα ήφανίσΟη, και ή Σικελία πάσα. Δια τι; Δια τήν άμέλειαν τοϋ τότε 
ορουγγαρίου τοΰ πλωιμον, λέγω δι τοϋ Άδριανοΰ. V. G r u ni e 1, Regestes (715 -
1043), άρ. 665. 
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τοΰ 880, ό Βασίλειος Α' δέν δίστασε νά εξοντώσει ολόκληρη τήν οικογένεια 

τοΰ Λέοντα Άποστύππη. "Οταν δηλ. è Άποστύππης ανακλήθηκε άπο τον Βα

σίλειο, εξορίστηκε κοντά στο Κοτυάειο. Μιά επιστολή, πού συντάσσουν ό 

πρωτοστράτωρ Βαϊάνος καί ό κουβικουλάριος Χαμάρετος καί δι ης εδηλοϋτο 

και ό τοϋ πρωτοβεστιαρίου Προκοπίου θάνατος γνώμη τον κνρίον αυτών γε-

γονώς και καθοσιώσεως έγκλημα καί άλλα τινά βαρέα και δυσχερή, θά συν

τελέσει ώστε ή δλη υπόθεση νά πάρει άλλες διαστάσεις, μιά καί οί γιοι τοΰ 

Άποστύππη, ό Βάρδας καί ό Δαβίδ, σκοτώνουν τον Βαϊάνο καί μαζί μέ τον 

πατέρα τους προσπαθούν νά καταφύγουν στή Συρία. Διατάσσεται ή καταδίω

ξη τους πού θά καταλήξει στο θάνατο τών γιων τοΰ Άποστύππη καί στή σύλ

ληψη καί τον ακρωτηριασμό τοΰ ίδιου τοΰ Άποστύππη 1 . Ό Λέων Άποστύπ

πης, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο ή υπόθεση τοΰ θανάτου τοΰ Προκοπίου 

νά πάρει δυσάρεστες γι ' αυτόν διαστάσεις καί νά αποδειχτεί κύριος υπεύθυνος 

τής μή ευνοϊκής έκβασης τής δυτικής πολιτικής τοΰ Βασιλείου Α' εκείνη τή 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εκδηλώνει καθαρά πιά, τήν αντίθεση του προς 

τον αυτοκράτορα Βασίλειο Α' καί τήν πολιτική του. Πριν άπο τήν αποστολή 

τοΰ Νικηφόρου Φονκά τοΰ παλαιοΰ στην «Εσπέρα», ό Στέφανος Μαξέντιος 

παύεται άπο το άξίωμά του, εξαιτίας τών στρατιωτικών του αποτυχιών. "Ολα 

αυτά στις πηγές καλύπτονται μέ μνείες γιά μέλλησιν, ολιγωρίαν, ραθυμίαν, 

τρυφήν καί άλλους τέτοιους κοινούς τόπους. Στην περίπτωση δμως ενός δαφνο-

στεφοΰς ναυάρχου, δπως ήταν è Νικήτας Ώορύφας, παρόμοιες εκφράσεις θά 

ήταν εντελώς ανεπαρκείς γιά νά δικαιολογήσουν τήν εξαφάνιση του 2. . . 

"Ετσι, εξαφανίζονται χωρίς διάκριση νικητές καί ηττημένοι πολέμαρχοι, 

ένώ οί ήττες καί οί προδοσίες τών στρατηγών του στή Ν. Ι τ α λ ί α υποχρεώνουν 

τον Βασίλειο Α' να ανανεώνει συνεχώς τήν ηγεσία τοΰ στρατοΰ καί τοΰ στόλου 

καί νά αφιερώνει στην κατάκτηση τής «Εσπέρας» δ,τι καλύτερο διέθετε ή 

1. Βλ. Συν. θεοφ., σελ. 306-307. Σκυλίτζη, σελ. 157. 
2. Ό Νικήτας Ώορύφας, έκτος άπο τήν αρχική του αντιπολιτευτική στάση, είχε προσ

φέρει στον Βασίλειο Α' καί νέα ευκαιρία για να είναι δυσαρεστημένος μαζί του. Βασικής 
σημασίας προϋπόθεση στην προσπάθεια τοϋ Βασιλείου Α' να συνάψει συμμαχία μέ< τις 
δυτικές δυνάμεις καί να επέμβει ελεύθερα στην 'Ιταλία ήταν ό γάμος ανάμεσα στον πρωτό
τοκο γιό του καί συμβασιλέα Κωνσταντίνο καί τήν Ermengarde, κόρη τοϋ Λουδοβίκου Β' 
'Ιταλικού καί τής Ingelbcrge. Tò 869, όπως εϊναι γνωστό, ό πατρίκιος Νικήτας Ώορύφας 
καταπλέει μέ μεγάλο στόλο στο Μπάρι για να παραλάβει τήν Ermengarde καί νά τή φέ
ρει στην Κωνσταντινούπολη. 'Αλλά, δπως αναφέρουν οί Annales Bertiniani για το έτος 
869: . . .quadam occasione interveniente displicuit llludowico dare fìliam suam patricio. 
unde idem palricius molestus, Corinthum rediit. . . (πρβλ. L ο u n g h i s, Les am
bassades byzantines, σελ. 183, σημ. 2). Καί το συνοικέσιο ανάμεσα στους δύο αυτοκράτο
ρες ναυάγησε μέ αυτόν τον τρόπο, για να επακολουθήσει ή άλωση τοϋ Μπάρι το 871, 
ή αιχμαλωσία τοΰ Λουδοβίκου Β' άπο τους Μπενεβεντάνους, ή παραίτηση του άπο κάθε 
εδαφική διεκδίκηση σέ αυτά τά μέρη, ή ανταλλαγή οργισμένων επιστολών ανάμεσα σέ αυτόν 
καί τον Βασίλειο Α' καί, τέλος, ή οριστική εξαφάνιση τοΰ Νικήτα Ώορύφα. 



140 ΒΑΣΤΛΙΚΗΣ Ν. ΒΛΥΣΙΔΟΥ 

βυζαντινή αυτοκρατορία σέ στρατεύματα, δπως σαφώς φαίνεται άπο τις πηγές. 

Συμπερασματικά, 0ά μπορούσαμε νά ποΰμε δτι οί πηγές επισημαίνουν ώς, κατά 

καιρούς, αντιπολιτευόμενους τον δρουγγάριο τοΰ πλωίμου Νικήτα Ώορύφα, 

τον στρατηγό Θρακησίων Συμβάτιο, τον στρατηγό Όψικίου Γεώργιο Πηγάνη, 

τον ναύαρχο Αδριανό, τον στρατηγό Θράκης καί Μακεδονίας ή Πελοποννήσου 

Λέοντα Άποστύππη, ένώ, γιά το έτος 885 περίπου, οί περισσότερες πηγές 

αναφέρονται στή μεγάλη ανταρσία τοΰ δομεστίκου τών ίκανάτων Ιωάννη 

Κουρκούα, ό όποιος συνάσπισε εναντίον τοΰ αυτοκράτορα 66 άρχοντες — ανα

φέρονται τά ονόματα: Μιχαήλ έταιρειάρχης, Κατούδης, Μυξιάρης καί Βα-

βούτζικος 1. Αντίθετα, ώς αφοσιωμένοι στον Βασίλειο Α' αναφέρονται è πρω

τοβεστιάριος Προκόπιος, ό ναύαρχος Νάσαρ, ό στρατηγός Ελλάδος Οίνιάτης, 

ό στρατηγός Πελοποννήσου 'Ιωάννης Κρητικός καί, τέλος, ό Νικηφόρος Φω

κάς ό παλαιός. Μόνο ή περίπτωση τοΰ Στεφάνου Μαξεντίου είναι αμφιλεγόμενη, 

εφόσον οί μαρτυρίες τών πηγών είναι λακωνικότατες άλλα καί φειδωλές. 

Κατά τή διάρκεια τής πρώτης δεκαετίας τής βασιλείας του, ό Βασίλειος Α' 

δημιουργεί τις αντικειμενικές πολιτικές προϋποθέσεις πού θά τοΰ επιτρέψουν 

νά επέμβει στή Δύση, χωρίς δμως νά εϊναι,βέβαιος δτι οί πολέμαρχοι τής αυτο

κρατορίας θά ακολουθήσουν. Καί δπως φαίνεται, παίρνοντας μάλιστα υπόψη 

μας το γεγονός δτι τά χρόνια 867 - 877 δέν διέθετε έμπιστους του στή στρα

τιωτική ηγεσία, συνάντησε πολλές ((δυσκολίες» γιά νά βρει τους ανθρώπους, 

οί όποιοι θά πραγματοποιούσαν τις δυτικές του πολιτικές καί εδαφικές επι

διώξεις. Δεκαεννέα χρόνια βασιλείας δέν ήταν αρκετά γιά νά μπορέσει νά εξα

λειφθεί κάθε αντίδραση πού προερχόταν άπο τις τάξεις τοΰ στρατοΰ κι έτσι, 

ή εμφάνιση στρατιωτικών αρχηγών, οί όποιοι θά επάνδρωναν τή νέα στρατιω

τική ηγεσία καί θά υποστήριζαν τους νέους πολιτικούς καί ιδεολογικούς προσα

νατολισμούς τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, δπως τά γεγονότα αποδεικνύουν, 

άργησε νά έρθει. 

Διακατεχόμενος πάντα άπο τους ίδιους πολιτικούς στόχους, ό Βασίλειος 

Α' άποδύεται σέ μιά μόνιμη προσπάθεια νά βρει τους ανθρώπους, οί όποιοι 

θά εφάρμοζαν κατά γράμμα τις διαταγές του σχετικά μέ τήν ύπ' αριθμόν ενα 

προτεραιότητα πού άποτελοΰσαν οί δυτικές εκστρατείες. Ωστόσο, μιά μερίδα 

βυζαντινών αξιωματούχων δέν φαινόταν πρόθυμη νά ενστερνιστεί τους δυ

τικούς προσανατολισμούς τής εξωτερικής πολιτικής τοΰ Βασιλείου Α'. Ή δια

μάχη τών δύο «φατριών» στην ηγεσία τοΰ βυζαντινού στρατοΰ καί στόλου, 

1. Βλ. Συν. Θεοφ., σελ. 277. Σκυλίτζη, σελ. 140. Ψευδοσυμεών, σελ. 699. Συν. Γεωργ. 
Μονάχου, σελ. 847. Συν. Γεωργ. Μονάχου, σελ. 24 (Istrin). Λέοντα Γραμματικό, σελ. 
261. Θεοδόσιο Μελιτηνό, σελ. 182. Πρβλ. Ν. O i k o n o m i d è s , Les listes de pré
séance byzantines des IXe et Xe siècles, Παρίσι 1972, σελ. 332 καί Μ π ο υ ρ δ ά ρ α , 
δ.π., σελ. 41 - 43. 
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πού δείγμα της εΐναι τόσο ή «δολοφονία» τοΰ Προκοπίου άπο τον Λέοντα 

Άποστύππη, δσο καί ή ανταρσία στο στόλο τοΰ Νάσαρ — δυστυχώς, δεν ανα

φέρονται αξιωματούχοι στασιαστές — δέν σταματά ούτε το 885, αν λάβουμε 

υπόψη μας τήν ανταρσία τοΰ Ιωάννη Κουρκούα. Οί διορισμοί καί οί παύσεις 

στην ηγεσία τοΰ στρατεύματος συνδέονται καί μέ «προσχωρήσεις» αξιωματού

χων τής Άμοριανής δυναστείας στον Βασίλειο Α'. Ή «προσχώρηση» τοΰ 

Νικήτα Ώορύφα ανταμείβεται μέ τήν εξαφάνιση του, ένώ ή «προσχώρηση» 

τοΰ πατριάρχη Φωτίου παραμένει, πρώτα άπ' δλα, ένα πολιτικό αίνιγμα. 

'Οπωσδήποτε, παρά τις αντιδράσεις, δσο τά χρόνια περνούν περισσότερες 

προσχωρήσεις κραταιώνουν τήν εξουσία τοΰ Βασιλείου Α', ό όποιος δέν δι

στάζει νά δείξει το πόσο σημαντική γι' αυτόν είναι ή νέα περιορισμένη Be-

conquista τής Δύσης, στην οποία αφιερώνει το σύνολο σχεδόν τών επίλεκτων 

δυνάμεων τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ν. ΒΑΥΣΙΔΟΥ 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

