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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΣΤΑ ΤΕΛΗ TOT Η' ΑΙΩΝΑ 

Ή εργασία αύτη αποσκοπεί να δείξει την έκβαση της διαμάχης στρατού 

και κλήρου κατά την πρώτη είκονομαχική περίοδο. Ή διαμάχη αυτή οφείλε

ται κατά κύριο λόγο στην αυξανόμενη δύναμη του στρατού καί στην προσπά

θεια των εκπροσώπων της εκκλησίας καί των μοναχών νά διατηρήσουν την 

ισχύ τους. 'Από το 775 περίπου τά δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα παρουσιά

ζονται να συνθηκολογούν, άφοϋ σταματούν οι διωγμοί των μοναχών καί εγκα

θιδρύεται ό νόμος τοΰ στρατού στη βυζαντινή κοινωνία. Τα προβλήματα πού 

περικλείονται σ' αυτές τίς κοινωνικές αναδιαρθρώσεις θίγονται άπλα σέ αυτή 

τή μελέτη, μέ σκοπό νά αναλυθούν εκτενέστερα σέ επόμενο δημοσίευμα. 

Ή περίοδος της εικονομαχίας υπήρξε για το Βυζάντιο μιά εποχή βίαιων 

ανακατατάξεων1. Οι έντονες αυτές ανακατατάξεις εντοπίζονται κυρίως κατά 

τή διάρκεια της βασιλείας τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε' καί θα μπορού

σαν νά συνοψιστούν άπα τή μιά στην προοδευτική προσχώρηση στις είκονο-

μαχικές απόψεις ενός τμήματος τοϋ ανώτερου κλήρου2, έτσι ώστε νά συγκλη-

1. Οί κύριες πηγές πού διαθέτουμε, δηλαδή ή χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη καί ή σύντομη 
ιστορία ταϋ Πατριάρχη Νικηφόρου, παρόλη την αποσπασματικότητα των πληροφοριών 

πού παρέχουν, καθρεφτίζουν τήν ταραγμένη αύτη εποχή. Για τίς άλλες πηγές της έποχης 
της εικονομαχίας βλ. P . L e m e r l e , The Agrarian History of Byzantium from the 

origins to the twelfth century. The Sources and Problems, Galway 1979, σελ. 27 - 67. 

Στη σελίδα 47 - 48 ό Lemerle παρόλο πού αποκρούει τις βίαιες ανακατατάξεις, παραδέ

χεται δτι υπάρχει αργή εξέλιξη στις δομές πού όδηγοϋν σέ ριζικές αλλαγές ( radical change ) 

πού έγιναν τον έβδομο αιώνα. Για τίς κοινωνικές αλλαγές πού πρέπει να συνεχίστηκαν κατά 

τον δγδοο αιώνα πρβλ. Α. Ρ . Κ a z d a n, Ε Sie raz ob agrarnych otnosenijach ν Vi-

zantii IV - XI vv. fpo povodu novoi raboty P. Lemerlia), Viz. Vrem. 16 (1959), 

σελ. 9 2 - 1 1 3 καί ειδικά σελ. 1 1 0 - 1 1 1 . 

2. G. O s t r o g o r s k y , Geschichte des byzantinischen Staates, Μόναχο 1963, 

σελ. 143. P . L e m e r l e , Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur 

enseignement et culture à Byzance des origines au Xe siècle, Παρίσι 1971, σελ. 34 - 37. 

Για τή συντηρητικότητα τοϋ βυζαντινοΰ μικρασιάτικου κλήρου στην αρχή της εικονομαχίας 

βλ. S. G e r o , Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III. With particular 

attention to the Oriental Sources, Louvain 1973 σελ. 55 - 60. Γιά τους είκονομάχους 

επισκόπους πού έλαβαν μέρος στή Σύνοδο τοϋ 754 σύμφωνα μέ διαταγή τοϋ αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνου Ε ' βλ. Θεοφάνη, 427 (de Boor), Βίο Στεφάνου Νέου, P G 100, στ. 1085 C, 

1112 D καί G e r o , δ.π. 
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θεΐ ή είκονομαχική σύνοδος των 385 επισκόπων στην 'Ιέρεια το 754 καί άπα 

τήν άλλη, μετά τήν είκονομαχική αυτή σύνοδο, στην περίφημη καταδίωξη 

των μοναχών πού διεξήγαγε ό αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε ' μέ τή δύναμη 

των δπλων τοϋ στρατού του. Ό αυτοκράτορας μέ τή βοήθεια τοϋ στρατού η 

ό στρατός υπό τήν ηγεσία τοϋ αυτοκράτορα, κατορθώνει να διασπάσει τήν 

ενότητα τοϋ ανώτερου κλήρου, πού ως τή βασιλεία τοϋ Λέοντα Γ' φαίνεται 

δτι δεν εϊχε δ ιαταραχθεί 1 . Ό κίνδυνος πού απειλεί τον μοναχικό κόσμο μετά το 

754 είναι μεγάλος καί αυτόν ακριβώς τον φόβο άπηχοΰν οί Βίοι των άγιων, 

πού προσφέρουν σημαντικές ειδήσεις καί αντανακλούν τήν κοινωνική πραγμα

τικότητα της εποχής. 

Στους Βίους δοξάζονται καί επαινούνται ιεράρχες ή μέλη της μοναστικής 

κοινότητας, άγιοι άπο τήν πρωτεύουσα καί τίς επαρχίες του Βυζαντίου πού π ή 

ραν ενεργά μέρος κατά τήν πρώτη (ή δεύτερη ) περίοδο της ε ικονομαχίας 2 . Π ρ ω 

ταρχική μέριμνα τώνάγιογράφων είναι νά δώσουν πληροφορίες γ ι ά τ ή ν κ α τ α γ ω γ ή 

των αγίων, ήδη άπο τήν αρχή της αφήγησης τους. "Ετσι στον Βίο του Στεφάνου 

του Νέου, γραμμένο άπο τον Στέφανο Διάκονο το 806, αναφέρεται δτι ό άγιος 

γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη άπο γονείς σχετικά πλούσιους, άφοΰ κα

τοικούσαν στή βασιλική λεωφόρο, εκεί δπου υπήρχαν ευμεγέθεις οίκιαι3. Στον 

επικήδειο πάλι λόγο τοϋ Πλάτωνος, ηγουμένου της μονής Σακκουδίωνος, πού 

γράφτηκε άπο τον άνηψιό του Θεόδωρο Στουδίτη μετά το 814, γίνεται λόγος 

γ ια τήν κ α τ α γ ω γ ή τοϋ ηγουμένου: Πατέρες μεν τω μακάρια) Πλάτωνι, Σέρ

γιος καί Ευφημία, ών το ευγενές επίσημον, καί ο τρόπος ουκ αγενέστερος. . . 

καί οίκονριών επιμελείαις τα ενόντα νπερ τους πολλούς αύξοντες*. Πριν ό 

Πλάτων αφοσιωθεί στον μοναχισμό, είχε μιά λαμπρή σταδιοδρομία στις οικο

νομικές υπηρεσίες τοϋ κράτους 5 . Ό πατέρας τοϋ Πατριάρχη Νικηφόρου, Θεο

ί. . . .πολλοί τε κληρικοί καί μονασται καί ευλαβείς λαϊκοί ύπερεκινδΰνευααν τοϋ όρθον 

της πίστεως λόγον τον μαρτυρικον άναδησάμενοι στεφανον. Θεοφάνης, 409 (de Boor). Βλ. 

E. E. L i p s i e , Oierki istorii vizantiiskogo obScestva i kultury, Μόσχα - Λένιγκραντ 

1961, σελ 177. 

2. Για τους Βίους των αγίων κατά τή διάρκεια της εικονομαχίας βλ. Ι. § e ν e e n k Ο, 
Hagiography of the Iconoclast Period, στον τόμο Iconoclasm, Birmingham 1977, 
σελ. 113-129. 

3. rHv δε οΰτος οίκων προς το της βασιλικής δημοσίας λεωφόρου πρανές, εν φ άνίδρυται 
και Επιλέγεται το Στανρίον, εξ οδπερ προς τα κάταντες μέρος εϊσϊν ευμεγέθεις οΐκίαι προσα-
γορευόμεναι τα Κώνστα. Βίος Στεφάνου Νέου, δ.π., στ. 1073D- πρβλ. R. J a n in , 
Constantinople Byzantine, Παρίσι 1964, σελ. 345 - 346. 

4. Θεοδώρου Στουδίτη, Επιτάφιος εις Πλάτωνα, PG 99, στ. 805Α. 

5. L e m e r l e , Humanisme, σελ. 122. Στην αρχή της εικονομαχίας ό Πλάτων ίδρυ
σε μοναστήρι στο οικογενειακό του κτήμα Σακκουδίωνος' βλ. L e m e r l e , δ.π. σελ. 122 
καί σημ. 43. Το κτήμα Σακκουδίωνος άνηκε στην οικογένεια τοϋ Πλάτωνος βλ. Η. G. 
B e c k , Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Μόναχο 1959, 
σελ. 491. 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΛΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΣ 127 

δωρος, ήταν ευγενούς καταγωγής καί κατείχε καί αυτός εξέχουσα θέση στή 

δημόσια διοίκηση" κατά τή διάρκεια της βασιλείας τοϋ Κωνσταντίνου Ε' είχε 

το αξίωμα τοϋ άσηκρήτη στην αυτοκρατορική γραμματεία, οπότε ή αφοσίωση 

του στην είκονολατρεία τον απομάκρυνε προσωρινά καί έ'πειτα οριστικά άπο 

τήν πρωτεύουσα1. Ή ευγενής εξάλλου καταγωγή τοϋ Πατριάρχη Νικηφόρου 

μαρτυρεϊται άπο το βίο του, έργο τοϋ 'Ιγνατίου Διακόνου: το μεν δη γένος και 

περηφάνειαν βίου, πατρ/όα τε καί περωυσίαν, καί οίς οί των έξωθεν νόμοι 

ποεΐσθαι τους λόγους δρίζουσι 2. 'Επίσης ό συγγραφέας τοϋ Βίου τοϋ περί

φημου μονάχου Θεοδώρου Στουδίτη μας πληροφορεί δτι γονείς δε αύτω ευσε

βείς τε και ευπατρίδαι και της άποκληρωϋείσης αυτοΐς προς των φυσάντων 

προσηγορίας δια πραγμάτων τάς σημασίας επιδήλονς έχοντες3. Μιά άλλη 

παραλλαγή τοϋ βίου τοϋ Θεοδώρου Στουδίτη αναφέρει εμφαντικά δτι το πα

τρικό σπίτι τοϋ μονάχου ήταν στην περιοχή Κώνστα ετι μην καί αυτόν τον 

τα Κώνστα καλονμενον*, οπού, δπως είδαμε, βρισκόταν καί ή κατοικία του 

Στεφάνου τοϋ Νέου 5. Ό Βίος τέλος τοϋ Θεοφάνη τοϋ Όμολογητή αναφέρει 

δτι ό μακάριος ούτος. . . ευγενών γονέων και τών άξιώμασι περιβλέπτων γέ-

γονε τέκνον®. 

Κοινό χαρακτηριστικό τών αγίων πού αναφέρθηκαν είναι ή ευγενής κατα

γωγή πού συνεπάγεται τήν εύπορη οικονομική κατάσταση. 'Αλλά καί μόνο ό 

πλοΰτος είναι καθοριστικός στην κοινωνική διαστρωμάτωση καί αναδεικνύει 

τήν ανώτερη τάξη στην κοινωνία, χωρίς νά προσυπολογίζεται ή ευγενής κατα

γωγή 7 . Τον δγδοο αιώνα, στο Βυζάντιο, οί ευγενείς κατέχουν μεγάλη έγγεια 

ιδιοκτησία, σέ σημείο πού ό Θεόδωρος Στουδίτης νά λέει οτι οί γονείς του 

θείου του, Πλάτωνα, ήταν τόσο εοποροι, πού τους ζήλευαν οί συγγενείς καί 

οί φίλοι τους 8. Ένας άπο τους Βίους του Θεοδώρου Στουδίτη αναφέρει ρητά 

γιά τους γονείς του οι γ ε καί συν τάχει πολλω ουσίαν και χρήματα και υπαρ-

1. 'Ιγνατίου, Βίος Νικηφόρου, σελ. 142 - 143 (de Boor)· P. S p e c k , Kaiser Kon
stantin VI, Μόναχο 1978, σελ. 67 καί σημ. 133. 

2. Ιγνατίου, Βίος Νικηφόρου, δ.π., σελ. 141. Πρβλ. P. J. Α 1 e x a n d e r, The Pa
triarch Nicephorus of Constantinople. Ecclesiastical Policy and Image Worship m the 
Byzantine Empire, 'Οξφόρδη 1958, σελ. 55 σημ. 1. 

3. Βίος Θεοδώρου Στουδίτη, PG 99, στ. 236C ( =BIIG 1751). 
4. Β. L a t y s c h e v , Βίος Θεοδώρου Στουδίτη, Viz. Vrem. 21 (1914), σελ. 262 

( = B H G 1755D). 
5. Ό . π . , σελ. 126 σημ. 3. 
6. Βίος Θεοφάνη, σελ. 4 (de Boor) ( = B H G 1789). 
7. Πρβλ. Ρ. Α. Y a n n ο ρ ο u 1 ο s, La société profane dans l'empire byzantin 

des Vile, Ville, et IXe siècles, Louvain 1975, σελ. 16-17. 
8. . . .και ζηλωτοί δια Ταΰτα συγγενέσιν υπάρχοντες: Θεοδώρου Στουδίτη, 'Επιτάφιος 

εις Πλάτωνα, δ.π., στ. 805Α - Β. Βλ. επίσης J . F. Η a 1 d ο n, Some Remarks on the 
Background of the Iconoclast controversy, Bsl 38 (1977) σελ. 174 σημ. 49 καί σελ. 
178 σημ. 56. 
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ξιν αλλην πολυτάλαντον ουσαν1. Οί περισσότεροι άπο τους άγιους ανεγείρουν, 

σέ Ιδιόκτητες κυρίως περιοχές, ναούς καί μοναστήρια 2 . Ή Ινταση όμως τοϋ 

είκονομαχικοΰ διωγμού οδηγεί πολλούς πλούσιους γαιοκτήμονες νά πουλήσουν 

τίς ιδιοκτησίες τ ο υ ς 3 . 'Αρκετοί πάλι ενδύονται το μοναχικό σχήμα καί μετα

βιβάζουν τίς περιουσίες τους στην εκκλησία, άφοΰ ίσχυε το αναπαλλοτρίωτο 

τής ' Ε κ κ λ η σ ί α ς 4 . Μέ αυτό τον τρόπο οί περιουσίες τών μοναχών-πλουσίων π α 

ρέμεναν ακατάλυτες. Έ τ σ ι , οί συγγενείς τοϋ Θεοδώρου Στουδίτη πουλούν 

τήν κατοικία τους στην πόλη καί οικοδομούν μοναστήρι στην περιοχή Σ α κ 

κουδίωνος χώρον, οϊκεϊον οντά αυτών και πάνυ επιτήδειον εις μοναστών πε-

ριοχην και άνάπαυλαν5. 

Διαφορετική εϊναι ή εικόνα πού μας δίνει ό Βίος τοϋ Ίωαννικίου. Ό Ί ω ν -

νίκιος καταγόταν άπο φ τ ω χ ή οικογένεια καί πατρίδα του ήταν το χωριό Μα-

ρύκατον της Βιθυνίας, καί êv rfj πρώτη γαρ ων ηλικία, ήγουν επταετία, ό 

δσιος τοϋ βόσκει χοίρους παρά τών γεννητόρων προτρέπεται6. Κατά τήν 

κατάταξη του στο τ ά γ μ α τών έξκουβιτόρων το 773, ενστερνίστηκε τίς είκονο-

μαχικες ιδέες καί παρέμεινε στο είκονομαχικο στρατόπεδο καί μετά τον θά

νατο τοϋ Λέοντα Δ ' . Μετά το 790 προσχώρησε στην είκοναλατρεία καί υστέρα 

άπο τή μάχη τών Μαρκελλών (792) ασπάστηκε τον μοναχισμό 7 . Ό Ί ω α ν ν ί -

κιος, λοιπόν, ταπεινής καί άσημης κ α τ α γ ω γ ή ς , προσπάθησε νά ανέλθει κοι

νωνικά μέσα άπο τίς τάξεις του στρατού, έχοντας έτσι πολύ διαφορετική εξέ

λιξη άπο αυτή τών επώνυμων καί πλούσιων είκονολατρών. 

Είναι γνωστό δτι ή πλειοψηφία τών εκκλησιαστικών ήσαν είκονολάτρες, 

1. L a t y s c h e v , δ.π., σελ. 262. (=BHG 1755 D) 

2. Ή εκκλησιαστική καί ή μοναστική περιουσία, ήδη άπο τέλη τοϋ ίβδομου αιώνα, 
ανερχόταν στο ενα τρίτο της καλλιεργήσιμης γης. Βλ. P. G h a r a n i s, The monastic 
properties and the State in the Byzantine Empire, DOP 4 (1948) σελ. 54 (=Social, 
Economic and political life in the Byzantine Empire, Variorum Reprints, Λονδίνο 
1973, άρ. I ) . 

3. Βίος Στεφάνου Νέου, δ.π., στ. 1088Α - Β, 1117B-D. 
4. Γιά το αναπαλλοτρίωτο της εκκλησιαστικής καί μοναστηριακής περιουσίας βλ. Ί . Μ. 

Κ ο ν ι δ ά ρ η , Το δίκαιον τής μοναστηριακής περιουσίας, από τοϋ 9ου μέχρι και τοϋ 
12ου αιώνος, 'Αθήνα 1979, σ. 254 - 255. 

5. Βίος Θεοδώρου Στουδίτη, δ.π., στ. 241 Α - Β ( = B H G 1755). 

6. Βίος Ίωαννικίου, AASS, Νοέμβριος, Π, Βρυξέλλες 1894, σελ. 333 G. Για την 
καταγωγή τοϋ Ίωαννικίου βλ. S ρ. V r y ο n i s, St. Ioannicius the Great (754 - 846) 
and the «Slavs» of Bithynia, Byzantion 31 (1961), σελ. 245-248 [—Byzantium: 
its internal history and relations with the Muslim world, Variorum Reprints, Λονδίνο 
1971, άρ. IV). 

7. Βίος Ίωαννικίου, δ.π., σελ. 337Α. "Αξιοσημείωτο είναι δτι οί Στουδίτες κατηγο
ρούσαν τον Ίωαννίκιο δτι δέν εϊχε υποστεί καμία δίωξη κατά τή διάρκεια της εικονομαχίας· 
βλ. C. M a n g o , TL· two Lives of St. Ioannicios and the Bulgarians, Harvard 
Ukrainian Studies, Okeanos, 7 (1983), σελ. 403. 
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αν καί ό αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε' εϊχε φροντίσει νά επανδρώσει αρκετές 

επισκοπικές έδρες μέ ομοϊδεάτες του. Στην είκονολατρ ική παράταξη συγκατα

λέγονται επίσης οί πλούσιοι ευγενείς, πού πολλοί άπο αυτούς ή άπο τους 

συγγενείς τους έ'χουν περιβληθεί το μοναχικό σχήμα 1 . Πολλοί ανώτεροι εκ

κλησιαστικοί αξιωματούχοι καθώς καί μέλη τής μοναστικής κοινότητας αποτε

λούσαν, αυτή τήν περίοδο, τον απόηχο τής παλιάς βυζαντινής αριστοκρατίας. 

Στις τάξεις τών μοναχών καί τοϋ κλήρου, ανώτερου καί κατώτερου, έχουν 

βρει καταφύγιο όσοι απέμειναν άπο τήν παλιά βυζαντινή αριστοκρατία. "Ολοι 

οί πρωταγωνιστές, τα ηχηρά ονόματα τής είκονολατρείας, όπως ό Στέφανος 

ό Νέος, ό Θεοφάνης Σιγριανής. ό Πλάτων, ηγούμενος τής μονής Σακκουδίω

νος, ό Θεόδωρος Στουδίτης, ό μετέπειτα Πατριάρχης Νικηφόρος κατάγονταν 

άπο ευγενείς καί πλούσιες οικογένειες τής Κωνσταντινούπολης2, άπο τήν όποια 

εκπορεύεται καί ή εικονομαχία3. 'Από τήν άλλη πλευρά, Ινα ποσοστό τών 

χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων 4 καί κυρίως ό στρατός ανήκουν στο είκο-

νομαχικο στρατόπεδο. Ό Πατριάρχης Νικηφόρος στον απολογητικό του λόγο 

υπέρ τών εικόνων παραθέτει δσους συντάσσονται μέ τήν εικονομαχία: τους εκ 

τών εν τοις δήμοις χρωμάτων τής ιππικής άμίλλης προύχοντας' μέρος τής 

'Εκκλησίας, όσοι έπ αΐτίαις κανονικαΐς και εγκλήμασιν άλόντες εξώσθησαν 

και τών καπηλικών, και τών εκ τών τριάδων και χαμαιτυπείων επικουρήσειν 

τοις πραττομένοις συνεκάλ,εσαν και μέρος ουκ εύαρίθμητον τών εν στρατιωτι

κούς τάγμασι τελούντων ποτέ5. Θά μπορούσαμε λοιπόν νά δεχτούμε δτι υπάρ

χει κάποια αντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνική τάξη καί τή θρησκευτική 

ιδεολογία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής τής αντιστοιχίας είναι ή περί

πτωση τοϋ Ίωαννικίου. Ό τελευταίος κατατάσσεται στις τάξεις τοϋ στρατού 

καί μεταστρέφεται προς τήν εικονομαχία6, σέ μιά εποχή πού ή προσήλωση 

στην είκονολατρεία θά συνεπαγόταν μόνο διωγμούς. Ή κεντρική εξουσία, 

1. 'Ενδεικτική είναι ή μνεία στον Βίο τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου, σύμφωνα με τήν οποία 

οι περίφημοι διωγμοί τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε ' στράφηκαν οχι μόνο εναντίον 

τών μοναχών, άλλα καί τών συγγενών τους: Είτα παρενθύ διετάξατο επερωτήσεις και 

άνασκυλευΒμούς εν τή πάλει γενέσθαι. Και δστις είχεν, είτε συγγενή, ή φίλον, ή άγχιστεύον-

τα τοϋ μοναχικού καταλόγου τινά, ή καν Ιμάτιον μελεμβαφές, μετά δαρμούς αφόρητους, 

εξορία παρεπέμπετο· Βίος Στεφάνου Νέου, δ.π., στ. 1169D. Ε π ί σ η ς πρβλ. . . .ο Οεομισής 

Κοπρώννμος Κωνσταντίνος πάντας τε άλλους μονάζοντας τής Βυζαντίδος άπήλασε, καί 

δη μετά τών άλλων και τούτους. Βίος Θεοδώρου Στουδίτη, δ.π., στ. 145Β. ( = B H G 1755), 

2. C h a r a n i s , δ.π., σελ. 7 6 - 7 7 . 

3. H é l è n e A h r w e i l e r , The Geography of the Iconoclast World, στον τόμο 

Iconoclasmi, Bi rmingham 1977, σελ. 27. 

4. Πατριάρχη Νικηφόρου, Άντίρρησις Τρίτη, P G 100, στ. 492Α - D. Βλ. επίσης 

A h r w e i l e r , δ.π., σελ. 22. Πρβλ. ακόμα M a r i e - F r a n c e R o u a n , Une 

lecture «Iconoclaste» de la vie d'Etienne le jeune, TM 8 (1981), σελ. 427 - 428. 

5. Πατριάρχη Νικηφόρου, Ύπερ τής χριστιανών πίστεως, P G 100, στ. 556Α - Β. 

6. Βίος Ίωαννικίου, δ.π., σελ. 334. 

9 



130 ΕΛΕΩΝΟΡΑΣ Σ. ΚΟΪΝΤΟΤΡΑ-ΓΑΑΑΚΗ 

βασισμένη στη δύναμη τοϋ στρατού, άνηκε στην είκονομαχική παράταξη, 

άφοΰ, σύμφωνα μέ νεώτερες έρευνες, κύριο μέλημα της είναι νά κτυπήσει 

τήν μεγάλη ιδ ιοκτησία 1 καί κατά συνέπεια, τά είκονολατρικά μοναστήρια 2 . 

Ή κατάσχεση άπο τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε ' τών απέραντων μονα

στηριακών κτημάτων, οί γνωστές «κοινώσεις», άποσκοποΰσαν ακριβώς στην 

καταπολέμηση τής μεγάλης ιδιοκτησίας καί στην παραχώρηση αυτής της 

ιδιοκτησίας στο σ τ ρ α τ ό 3 . Ό θεματικός στρατός, πού απαρτιζόταν σχεδόν 

αποκλειστικά άπο ελεύθερους μικρούς καλλιεργητές 4 , υποστηρίζεται άπο την 

πολιτική τών Ί σ α ύ ρ ω ν αυτοκρατόρων 5 . Παράλληλα, ή αραβική απειλή, οί 

συνεχείς πόλεμοι μέ τους Βούλγαρους καί μέ τά Σλαβικά φΰλα επέβαλαν 

στο θεματικό στρατό νά κρατά τήν εξουσία στα χέρια του. 'Αναπόφευκτα 

λοιπόν, οί δύο παρατάξεις, στρατός καί κλήρος, συγκρούονται" άπο τήν σύγ

κρουση αυτή ωφελημένος θά βγει τελικά ό στρατός, 6 όποιος, γύρω στα μέ

σα τοϋ ογδόου αιώνα, θά γίνει ό ρυθμιστής τής βυζαντινής κοινωνίας®. 

Ή ορμητική διάθεση, ό έντονος είκονομαχικος διωγμός, ή φανερή κυριαρχία 

τών είκονομάχων στρατηγών πού εϊχαν σημαδέψει ολόκληρη τήν βασιλεία 

τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε ' , αρχίζουν νά κοπάζουν μέ το θάνατο τοϋ 

κατεξοχήν είκονομάχου αυτοκράτορα. Ό θεματικός στρατός εϊχε κάθε λόγο 

νά εξακολουθεί καί επί Λέοντα Δ ' νά παραμένει πιστός στην πολιτική καί στην 

μνήμη τών είκονομάχων αυτοκρατόρων 7 . Ό Θεοφάνης αναφέρει δτι ό Λέων 

1. Τ. Κ. Λ ο υ γ γ ή, Νέοι Προσανατολισμοί τών Ίσαύρων, Βυζαντιακά 2 (1982), 63 -
75 καί ειδικά 67 - 69. 

2. Ό O s t r o g o r s k y [Geschichte, σελ. 145 σημ. 3 ) επισημαίνει δτι ό αντικειμενικός 
στόχος τής εικονομαχίας δεν ήσαν οί μοναχοί, άλλα δτι ή αντίδραση κατά τοϋ μοναχισμοΰ 
ήταν ένα σύνδρομο τής εικονομαχίας πού εκδηλώθηκε αρχικά τήν Εβδόμη δεκαετία τοϋ 
δγδοου αιώνα. Βλ. επίσης τήν κριτική της θεωρίας αυτής άπο τον Μ. J. S i u z i u m o v , 
Problemy Ikonoborcestva ν Vizantii, Uêenije zapiski sverdlovskogo pedagogiceskogo 
instituta 4 (1948), σελ. 78 κ.έ. Βλ. ακόμα P. C h a r a n i s, The Monk as An 
Element of Byzantine Society, DOP 25 (1971) σελ. 66 [=Social, Economie and Po
litical life in the Byzantine Empire, Variorum Reprints, Λονδίνο 1973, άρ. II) . 

3. Τ. Κ. Λ ο υ γ γ ή, Δοκίμιο για την κοινωνική εξέλιξη στη διάρκεια των λεγό
μενων «σκοτεινών αιώνων», Σύμμεικτα 6 (1985), σελ. 176-178. 

4. P. G h a r a n i s, On the Social Structure of the Later Roman Empire, By-
zantion 17 (1944 - 1945), σελ. 46 - 50. 

5. Για τίς μεταρρυθμίσεις στο στρατό κατά τή διάρκεια τών Ίσαύρων αυτοκρατόρων 
βλ. J u d i t h H e r r i n , The Context of Iconoclast Reform, στον τόμο Iconoclasm, 
Birmingham 1977, σελ. 18 - 19. Βλ. επίσης Α ο υ γ γ ή , Νέοι Προσανατολισμοί..., 
σελ. 69. Για τήν υποστήριξη πού πρόσφεραν τά μικρασιατικά θέματα στους δύο πρώτους 
"Ισαυρους αυτοκράτορες βλ. J . F. Η a 1 d ο η, δ.π., σελ. 179 - 180. 

6. Α ο υ γ γ ή , Δοκίμιο. . ., σελ. 171 κ.έ. 
7. W. Ε. K a e g i J r . , The Byzantine Armies and Iconoclasm, Bsl 27 (1966), 

48 - 70 καί ειδικά σελ. 61. 
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Δ' στρατεύματα τε εποίησε κατά θέμα πολλά και τα τάγματα επηύξησεν1. 

Ό διάδοχος τοϋ Κωνσταντίνου Ε', δεν φαίνεται νά έκανε μεγάλες μεταβολές 

στή σύνθεση καί στή διοίκηση τοϋ στρατού 2. Ό ϊδιος χρονογράφος διηγείται 

λίγο αργότερα, δτι στή μεγάλη εκστρατεία τοϋ 788, συμμετείχαν δλα τά 

ασιατικά χερσαία θέματα — έκτος άπο το θέμα τών Κιβυρραιωτών — ων 

ήγονντο Μιχαήλ ό Λαχανοδράκων τών Θρακησίων και Άρτάνασδος ô 'Αρμέ

νιος τών ανατολικών, και Τατζάτης τών Βουκελλαρίων και Καριστερότζης 

τών Άρμενιάκων, και Γρηγόριος δ τοϋ Μονσουλακίου τών Όψικιάνων^. Καί 

μόνη ή παρουσία τοϋ στρατηγού Θρακησίων Μιχαήλ Λαχανοδράκοντα στην 

εκστρατεία είναι αρκετή για νά δείξει δτι ό αυτοκράτορας Λέων Δ' συνέχιζε 

τήν πολιτική τοϋ πατέρα του μέ τον ϊδιο στρατό. Παράλληλα, οί διωγμοί 

είχαν κατασιγάσει, μέ μοναδική εξαίρεση τήν δίωξη ορισμένων αυλικών στο 

τελευταίο Ιτος τής βασιλείας του 4 . Κατά τήν άποψη τοϋ Speck, μετά το θά

νατο τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε', επικράτησε ή τάση τών πιο ήπιων 

είκονομάχων, εφόσον είναι φανερό καί άπο τίς πηγές δτι ό Λέων Δ' δέν ακο

λούθησε τήν είκονομαχική πολιτική τοϋ πατέρα του σέ δλη της τήν έκταση 6 . 

Δέν υπάρχει λοιπόν, είκονομαχικός στρατός μέ τήν έννοια πού υπήρχε επί 

Κωνσταντίνου Ε'. Ό στρατός έχοντας επιτύχει τους στόχους του, μέ τον 

περιορισμό τής δύναμης τής 'Εκκλησίας, έχει αρχίσει νά συνθηκολογεί μέ 

τους είκονολάτρες. Μέ αυτόν τον τρόπο εξηγείται ή ομαλή μεταστροφή6 τοϋ 

στρατιώτη Ίωαννικίου στην είκονολατρεία, παρά το γεγονός δτι αναδείχθηκε 

χάρη στο στρατό καί στους είκονομάχους. Ή προσήλωση στην εικονομαχία, 

αυτή τήν εποχή, δέν ωφελούσε σέ τίποτα, άφοΰ ό στρατός, ή κατεξοχήν έκφρα

ση τής εικονομαχίας είχε ισχυροποιήσει τήν κοινωνική του θέση, είχε συνθη

κολογήσει σιωπηρά μέ τήν εκκλησία καί τους μοναστικούς κύκλους καί είχε 

αρχίσει νά τηρεί στάση ουδετερότητας. Το 786, όταν ή αυτοκράτειρα Ειρήνη 

ετοίμαζε τή Σύνοδο γιά τήν αναστήλωση τών εικόνων, συνάντησε τήν αντί

δραση τών ταγμάτων τής Κωνσταντινούπολης7 καί 6γι τοϋ στρατού τών θε-

1. Θεοφάνης, 449 (de Boor). 
2. S p e c k , δ.π., σελ. 54, σημ. 12-16 καί σελ. 72, σημ. 186-188. Βλ. επίσης 

W. Ε. Κ a e g i J r . , Byzantine Military Unrest 471-843, "Αμστερνταμ 1981, σελ. 216. 
3. Θεοφάνης, 451 (de Boor). 
4. . . . έκρατήθη Ιάκωβος πρωτοσπαθάριος και Πάπιας και Στρατήγιος καί Θεοφά

νης οί κουβικονλάριοι καί παρακοιμώμενοι, Λέων τε καί Θωμάς, κουβικουλάριοι και οΰτοι, 
σύν και έτέροις εύλαβέσιν άνδράσιν ώς προσκυνοϋντες τάς [αγίας καί] σεπτός εικόνας. 
Θεοφάνης, 453 (de Boor). Πρβλ. R. G u i 11 a n d, Recherches sur les institutions 
byzantines, τόμ. A', "Αμστερνταμ 1967, σελ. 278. 

5. S ρ e c k, δ.π., σελ. 71 - 72. 
6. Σύμφωνα μέ τον S p e c k (δ.π., σελ. 63-70) υπήρχαν συνοδοιπόροι (Mitläufer) τής 

εικονομαχίας, πού ήταν σχετικά πιο εύκολο γι' αύτους νά γίνουν οπαδοί τής είκονολατρείας. 
7. Ό ôè λαός τών σχολαρίων τε καί εκσκουβιτόοων και τών λοιπών ταγμάτων ύπο-
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μάτων πού είχαν δείξει μεγάλη είκονομαχική εμπάθεια στα χρόνια τής βα

σιλείας τοϋ Κωνσταντίνου Ε'. Πιθανότατα è θεματικός είχε αρχίσει νά συν

θηκολογεί μέ τήν είκονολατρεία αρκετά νωρίτερα άπο τον ταγματικό, 'ίσως 

καί άπο τά τέλη τής βασιλείας τοϋ Κο^νσταντίνου Ε ' 1 καί τις αρχές τής βα

σιλείας τοϋ Λέοντα Δ'. 

Ή αναθεώρηση τής είκονομαχικής πολιτικής τών Ίσαύρων άπο τήν αυτο

κράτειρα Ειρήνη είχε άμεσες συνέπειες στή στρατιωτική διοίκηση τοϋ Βυ

ζαντινού κράτους. Κατά τό χρονικό διάστημα πού ή φιλόδοξη αυτοκράτειρα 

προσπαθούσε νά εδραιωθεί στον θρόνο, ή διοίκηση τοϋ στρατοΰ υπέστη ουσια

στικές αλλαγές (νέοι διορισμοί, αντικαταστάσεις καί μεταθέσεις στρατιωτικών 

διοικητών)2. Ή τ α ν φυσικό εξάλλου, είκονομάχοι στρατηγοί μέ λαμπρή στα

διοδρομία στα πεδία τών μαχών κατά τήν εποχή τοϋ Κωνσταντίνου Ε', νά μην 

παρέχουν εχέγγυα εμπιστοσύνης στην είκονολάτρισσα Ειρήνη, ή οποία, ήδη ως 

επίτροπος τοϋ αύτοκρατορικοΰ θρόνου (781 ), τοποθέτησε επικεφαλής τοϋ στρα

τού τον Ιωάννη Σακελλάριο επιστήσασα αύτοΐς κεφαλήν Ίωάννην τον σα-

κελλάριον εύνοϋχον οντά και οίκειακον αυτής3. Το αμέσως επόμενο έτος ό 

Θεοφάνης μνημονεύει τον γνωστό συνεργάτη τής αυτοκράτειρας Σταυράκιο 

βληθείς εκ τών οικείων αρχόντων, . . . γυμνώσαντες τα ξίφη επήλθον αύτοΐς. Θεοφάνης, 

461 (de Boor) . Ό Κ a e g i , [The Byzantine Armies. . ., σελ. 6 0 - 6 1 ) βασίζεται στην 

προηγούμενη μνεία τοϋ Θεοφάνη καί εκφράζει τήν άποψη δτι τά τάγματα της Κωνσταντι

νούπολης, στρατολογημένα άπο τον ΐδιο τον Κωνσταντίνο Ε' , ήταν περισσότερο αφοσιωμένα 

στην εικονομαχία, άπ* δ,τι ό θεματικός στρατός. 

1. Ό στρατιώτης Στέφανος ασπάστηκε τήν είκονολατρεία μέ τήν ευκαιρία της θερα

πείας του άπο τον άγιο Στέφανο το Νέο. Ή μεταστροφή του όμως αυτή δέν έγινε φυσιο

λογικά, γιατί δέν είχε ωριμάσει ή έννοια τής συνθηκολόγησης στρατοΰ καί κλήρου καί έ'τσι 

υπό τήν πίεση τοϋ «άρχισατράπη Θράκης» επανήλθε καί πάλι στο στρατόπεδο τής εικονο

μαχίας" Βίος Στεφάνου Νέου, δ.π., στ. 1 1 5 6 Α - C. Για τή συνθηκολόγηση στρατοΰ καί 

κλήρου βλ. επίσης Α ο υ γ γ ή , Δοκίμιο... δ.π. σελ. 1 8 0 - 1 8 2 , 1 8 3 - 1 8 4 . 

2. L. Α. Τ r i 11 e, Τatzates' Flight and the Byzantine - Arabe Peace Treaty of 

782, Byzant ion 47 (1977), σελ. 2 7 9 - 3 0 0 καί ειδικά σελ. 296 καί σημ. 59 καί σελ. 

298 - 299, δπου αποδεικνύεται δτι ή φυγή τοϋ Τατζάτη στους "Αραβες οφείλεται στην 

πολιτική της αυτοκράτειρας Ειρήνης κατά τών αξιωματούχων πού είχαν υπηρετήσει τον 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε ' , καί οχι δπως αναφέρει ό χρονογράφος «μίαει τω ποός 

Σταυράκιον» [Θεοφάνης, 456 (de B o o r ) ] . Πρβλ. επίσης J . Α. Λ r ν i t e s, TL·Defense 

of Byzantine Anatolia during the reign of Irene (780 - 802), στον τόμο Armies a n d 

Frontiers in Roman and Byzantine Anatolia. BAR International series 156, 1983, 
σελ. 223. 

3. Θεοφάνης, 455 (de Boor) . Ό Tabar i αναφέρει δτι στην εκστρατεία τοϋ 781 συμ

μετείχε καί 6 Μιχαήλ Λαχανοδράκων. Ό A r v i t e s υποθέτει δτι θά πρέπει νά συμμε

τείχε σέ μιά τέτοια εκστρατεία. Βλ. J . Α. A r ν i t e S, Irene: Woman Emperor of Con

stantinople, her life and times, άδημ. διδ. διατρ. Univ . of Mississipi 1979 (Univ. Mi

crofilms I n t e r n . ) , σελ. 31. 
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τον πατρικών και λογοθέτην τοϋ δρόμου, τον εύνοϋχον, προηεύοντα πάντων 

τών τηνικαϋτα όντων καί τά πάντα διοικούντα1. Το 782 επίσης ή αυτο

κράτειρα Ειρήνη διορίζει τον πατρίκιο καί εύνοΰχο Θεόδωρο επικεφαλής 

λαοϋ επίλεκτου έκ τών θεμάτων για νά καταστείλει τήν ανταρσία τοϋ Έλπιδίου 

στή Σικελία 2. Οί ανακατατάξεις στο στρατό έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 

786 καί ό χρονογράφος Θεοφάνης αναφέρει δτι ή αυτοκράτειρα είχε δημιουρ

γήσει δικό της στρατό καί άρχοντας πειθήνιους αύτη3. 

Στον θεματικό στρατό, δμως, εξακολουθούσε νά παραμένει ό ένδοξος από

ηχος τών Ίσαύρων αυτοκρατόρων. Τά θέματα, καί 8χι οί στρατηγοί τους, 

προσπάθησαν νά ενισχύσουν τον αυτοκρατορικό θεσμό, ό όποιος έδειχνε νά 

έχει εξασθενήσει μετά το θάνατο τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε' και δέν 

μπορούσε νά εκτελέσει τήν επιθυμία τοϋ θεματικού στρατοΰ4. Τά θέματα 

διέβλεψαν αρχικά στό πρόσωπο τοϋ Κωνσταντίνου Σ Τ ' έναν άξιο συνεχιστή 

τών προγόνων του 5 , άλλα γρήγορα απογοητεύτηκαν. Ό Κωνσταντίνος Σ Τ ' 

φυλάκισε καί τύφλωσε τον 'Αλέξιο Μουσουλέμ6, τον στρατηγό πού μόνοι 

τους οί Άρμενιάκοι 7 είχαν αναδείξει επαναστατικά. Παράλληλα, ο νεαρός 

αυτοκράτορας δοκίμασε μέ τό πρόσχημα τής είκονομαχικής παράδοσης τών 

προγόνων του νά ανασυντάξει τον στρατό καί νά τον οδηγήσει ό ί'διος στις 

εκστρατείες εναντίον τών Βουλγάρων. Ή προσπάθεια τοϋ Κωνσταντίνου 

Σ Τ ' κατέληξε στην ήττα τών Μαρκελλών (Ιούλιος 792), δπου σκοτώθηκαν 

παλιοί στρατηγοί τοϋ Κωνσταντίνου Ε', δπως ό Μιχαήλ Ααχανοδράκων καί 

ό Βάρδας τών Άρμενιάκων: . . . πολλούς άπο β αλών, ού μόνον τοϋ κοινού λαοϋ, 

άλλα και τών εν τέλει, εν οίς καί Μιχαήλ μάγιστρον τον Λαχανοδράκοντα, και 

Βάοδαν πατρίκιον, και Στέφανον πρωτοσπαθαριον, τον Χαμέα, Νικήταν τε και 

1. Θεοφάνης, 456 (de Boor). 
2. "Ο. π., 455 - 456. Πρβλ. J. G a y , L'Italie meridionale el l'empire byzantin depuis 

l'avènement de Basile 1er jusqu'à la prise de Bari par les Normands (867 - 1071), 
Παρίσι 1904, σελ. 14 - 15. 

3. Θεοφάνης, 462 (de Boor). 
4. Για τήν εξέλιξη τοΰ αυτοκρατορικού θεσμοΰ σέ σχέση μέ τά μικρασιατικά θέματα 

καί γενικά μέ το στρατό, μετά τή βασιλεία τοΰ Ίουστινιανοΰ Β' βλ. J. F. Η a l d o η, 
δ.π., σελ. 176 - 186. 

5. J. Β. B u r y , A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene 
(395-802), τόμ. Β', ανατ. "Αμστερνταμ 1966, σελ. 485· O s t r o g o r s k y , Geschi
chte. . ., σελ. 148. 

6. Θεοφάνης, 468 (de Boor). Ό βίος τής αυτοκράτειρας Ειρήνης, πού εκδόθηκε 
πρόσφατα, παραλείπει νά αναφέρει δτι ή ίδια ή αυτοκράτειρα συμβούλεψε τον Κωνσταντίνο 
Στ' νά τυφλώσει τον 'Αλέξιο Μουσουλέμ· βλ. W. Τ. T r e a d g o l d , The Unpublisfad 
Saint's Life of the Empress Irene ( = B H G 2205), BF 8 (1982), σελ. 238. 

7. Για τήν κατάσταση πού διαμορφώθηκε στο θέμα τών 'Αρμενιάκων μετά τον θάνατο 
τοΰ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε' βλ. Α ο υ γ γ ή , Δοκίμιο. . ., σελ. 187-191. 
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Θεόγνωστον στρατηγούς γεγονότος1. Μόνον ή μνεία «γεγονότας» υποδηλώνει 

δτι οί στρατηγοί πού έ'πεσαν στή μάχη δέν ήσαν εν ενεργεία. Επομένως, ή 

ηγεσία τοΰ θεματικού στρατοΰ ή δέν έ'λαβε μέρος στην εκστρατεία αυτή, ή 

συμμετείχε, άλλα άπέσχε συνειδητά άπο κάθε πολεμική δραστηριότητα καί 

συνεπώς δέν εξοντώθηκε στή διάρκεια τής μάχης. Αυτοί πού πολέμησαν τελικά 

ήταν ό Μιχαήλ Λαχανοδράκων, ό Χαμέας, ό Νικήτας, ό Θεόγνωστος, δηλαδή 

παλιοί στρατηγοί, πιστοί στην ιδέα τοΰ ίσχυροΰ αύτοκρατορικοΰ θεσμοϋ καί 

τής εικονομαχίας2. "Ετσι, εξέλιπαν οί μεγάλες προσωπικότητες τής εικονο

μαχίας καί ταυτόχρονα μειώθηκε το γόητρο τοΰ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου 

Στ ' , μέ αποτέλεσμα νά παραμείνει ανοιχτό το πεδίο για τήν αυτοκράτειρα Ει

ρήνη νά εκπληρώσει τίς ηγετικές της φιλοδοξίες· στις 15 Αυγούστου τοΰ 797 

τύφλωσε τον γιό της Κωνσταντίνο καί παρέμεινε μόνη «αυτοκράτωρ»3 τοΰ 

Βυζαντίου. 

Ή αυτοκράτειρα Ειρήνη προσπάθησε νά ανακόψει τήν ολοένα αυξανόμενη 

δύναμη τοΰ στρατοΰ τοποθετώντας κληρικούς σέ καίριες διοικητικές θέσεις, 

απομακρύνοντας παλιούς αξιωματικούς τοΰ στρατοΰ καί ενδυναμώνοντας 

παράλληλα τήν παρακμασμένη παλιά άρχουσα τάξη. Συγχρόνως πρόσφερε τήν 

ευνοιά της στους πλούσιους είκονολάτρες γαιοκτήμονες, επιχειρώντας νά τους 

εντάξει στή διοικητική μηχανή 4. "Ετσι βλέπουμε δτι άπο τό 797 μέχρι το τέλος 

τής βασιλείας τής αυτοκράτειρας οί μνείες στρατηγών θεμάτων είναι περιο

ρισμένες: το 798 οί "Αραβες λεηλάτησαν τήν Καππαδοκία καί τή Γαλατία 

καί ό Δωρόθεος, ηγούμενος τής Χρυσόπολης καί ό Κωνσταντίνος, χαρτοφύ

λακας τής 'Αγίας Σοφίας ανέλαβαν νά διαπραγματευτούν ειρήνη μέ τον άραβα 

στρατηλάτη5 - το 799 τά βυζαντινά στρατεύματα τοΰ Όψικίου καί τών Ό π τ ι -

μάτων, υπό τήν στρατηγία τοΰ κόμητα Όψικίου Παύλου, ηττήθηκαν άπο 

μεγάλη αραβική στρατιά πού έφτασε ως τή Λυδία6 - τήν ϊδια χρονιά μνημο

νεύεται άπό τήν ϊδια πηγή ό Βαρδάνης στρατηγός Θρακησίων, ό Σισίννιος 

στρατηγός Θράκης, ό Νικήτας δομέστικος τών σχολών καί ό Κωνσταντίνος 

Βοϊλας οί όποιοι συνόδευδαν τό άρμα τής αυτοκράτειρας τήν ήμερα τοΰ Πά-

1. Θεοφάνης, 467 - 468 (de Boor). 
2. Α ο υ γ γ ή , Δοκίμιο. . ., σελ. 189. 

3. Ζ έ π ο ς , J G R , τόμ. Ι, σελ. 45, 49. Πρβλ. Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο -

π ο ύ λ ο υ, Βυζαντινή 'Ιστορία (610-867), τόμ. Β', σελ. 149. 

4. 'Ενδεικτική είναι ή θέση πού καταλαμβάνει ό πατρίκιος Νικήτας στο θέμα Σικε

λίας. Βλ. D e n i s e P a p a c h r y s s a n t h o u , Un confesseur de V iconoclasme: la 

Vie du patrice Nicetas ff 836), TM 3 (1968), σελ. 316· ακόμα ό στρατηγός Βαρδάνης 

διορίζεται στο θέμα Θρακησίων στά πλαίσια τής πολιτικής τής αυτοκράτειρας Ειρήνης. 

Βλ. Έ λ ε ω ν ό ρ α ς Κ ο υ ν τ ο ύ ρ α - Γ α λ ά κ η , Ή επανάσταση τοϋ Βαρδάνη Τούρ

κου, Σύμμεικτα 5 (1983), σελ. 2 0 5 - 2 0 6 . 

5. Θεοφάνης, 473 (de Boor) . 

6. *Ό.π. 
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σχα 1 , το ί'διο έ'τος επίσης πέθανε ό συνεργάτης τής αυτοκράτειρας Σταυράκιος, 

αφήνοντας τόν αντίζηλο του Άέτιο ανεμπόδιστο στις μηχανορραφίες του 2 . 

Ή κατανομή τών θεμάτων στους στρατηγούς λίγο πριν τίς αρχές τοϋ 

ένατου αιώνα έ'χει ώς έξης: ό πατρίκιος Παΰλος είναι κόμης τοΰ 'Οψικίου 

καί έχει διαδεχτεί τον 'Ιωάννη 3* ό αδελφός τοΰ Άετίου, Λέων, μνημονεύεται 

ώς μονοστράτηγος τών θεμάτων τής Θράκης καί Μακεδονίας, καταλαμβά

νοντας τή θέση τοΰ στρατηγού Θράκης Σισιννίου4 ' ό Βαρδάνης εϊναι στρα

τηγός Θρακησίων5 καί ό Νικήτας εϊναι στρατηγός Σικελίας6. "Ολοι ήσαν 

άνθρωποι τοΰ περιβάλλοντος τής αυτοκράτειρας Ειρήνης, είκονολάτρες καί 

διορισμένοι άπο τήν ϊδια τήν αυτοκράτειρα. Ή παρουσία μονοστρατήγων πρέ

πει νά σχετίζεται μέ τήν ενδεχόμενη έλλειψη ίκανοΰ άριθμοΰ είκονολατρών 

στρατηγών, γεγονός πού οδήγησε τήν αυτοκράτειρα νά προβεί στή συγκεκρι-

1. Θεοφάνης, 474 (de Boor). 
2. Τούτω τω ετει Άέτιος ο πατρίκιος απαλλαγείς Σταυρακίον και άπομεριμνήσας το 

κράτος εις τον ίδιον άδελφον μετενέγκαι εσπευδεν, δν και προεβάλετο μονοστράτηγον εις 
τε την Θράκην και Μακεδονίαν, αυτός τά περατικά θέματα κατέχων, ανατολικούς και το 
Όφίκιν, δ.π., 475. 

3. Τελευταία μνεία τοΰ κόμη Όψικίου 'Ιωάννη το 795 [Θεοφάνης, 470 (de Boor)]. 
Στή συλλογή τών μολλυβδοβούλλων Ζάχου - Βεγλερή υπάρχει σφραγίδα τοϋ ογδόου αι
ώνα τοΰ κόμη Παύλου, πού θά μπορούσε ενδεχομένως νά αποδοθεί στον κόμη Όψικίου 
Παΰλο. Βλ. G. Z a c o s - Λ . V e g l e r y , Byzantine Lead Seals, Βασιλεία 1972, 
άρ. 2289Α. 

4. Τελευταία μνεία τοΰ στρατηγού Θράκης Σισιννίου το 797' Θεοφάνης, 474 (de Boor). 
Βλ. επίσης Z a c o s - V e g l e r y , δ.π., άρ. 2374. 

5. Για τόν διορισμό τοΰ Βαρδάνη στο θέμα Θρακησίων βλ. Κ ο υ ν τ ο ύ ρ α - Γ α -
λ ά κ η, δ.π., σελ. 205 - 206. "Εχει σωθεί μια σφραγίδα τοϋ Θεοδώρου, στρατηγού Θρα
κησίων, πού χρονολογείται στο δεύτερο μισό τοΰ ογδόου αιώνα. "Ισως 6 στρατηγός Θεό
δωρος νά ήταν ό προκάτοχος τοΰ στρατηγού Βαρδάνη στο θέμα Θρακησίων. Βλ. Ζ a e 0 s-
V e g l e r y , δ.π. άρ. 2462. Ό γνωστός στρατηγός Θρακησίων Μιχαήλ Λαχανοδράκων 
μνημονεύεται για τελευταία φορά το 792 κατά τήν μάχη τών Μαρκελλών [Θεοφάνης, 468 
(De Boor)]. "Οταν σκοτώθηκε ό πρώην διαπρεπής στρατηγός Θρακησίων αναφέρεται 
μέ το αξίωμα τοΰ μαγίστρου. Ό Μιχαήλ Λαχανοδράκων απομακρύνθηκε άπο το θέμα 
Θρακησίων καί τοποθετήθηκε ώς μάγιστρος στην πρωτεύουσα. Ή αυτοκράτειρα Ειρήνη 
προφανώς αποσκοπούσε στην αποδέσμευση τοΰ Μιχαήλ Λαχανοδράκοντα άπο τον μικρα
σιατικό θεματικό στρατό, ενώ ή οριστική απομάκρυνση του άπο τή δημόσια ζωή ΐσως θά 
επέφερε ταραχές στο στράτευμα. Έχουν διασωθεί σφραγίδες τοΰ Μιχαήλ Λαχανοδράκοντα 
ώς στρατηγού Θρακησίων καί ώς μαγίστρου. Βλ. Z a c o s - V e g l e r y , δ.π., άρ. 2189, 
2190 καί 3145. 

6. Ή χρονογραφία τοΰ Θεοφάνη δέν μνημονεύει τον Νικήτα στρατηγό Σικελίας, άλλα 
μας είναι γνωστός άπο άλλες πηγές: Annales Einhardi Ιτος 797 = M G H SSRG (in u-
sum scholarum 101)· Annales regni Franeorum Ιτος 797 = Ausgewählte Quellen 
zur Deutschlands Reichsgeschichte, I, 66· Annales Fuldenses έτος 797 =MGH SSRG, 
I, 351. Πρβλ. T. C. L ο u n g h i s, Les ambassades byzantines en Occident, depuis la 
fondation des états barbares jusqu'aux Croisades (407 - 1096), 'Αθήνα 1980, σελ. 156. 
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μένη διοικητική ενέργεια. Ή διοίκηση τοΰ στρατοΰ έ'χει οριστικά πια επαν

δρωθεί μέ είκονολάτρες καί ή διαφοροποίηση στο στρατό έ'χει συντελεστεί. 

Ή επαναφορά τής είκονολατρείας στή βυζαντινή κοινωνία στα τέλη τοΰ τα

ραγμένου βγδοου αιώνα έχει συντελέσει στις μεταβολές αυτές στο στρατό 

ανάλογα μέ τά συμφέροντα εκείνων πού έξυπηρετοΰσε ή είκονολατρική τάση. 

Ή απουσία στρατηγών παρατηρείται καί στις ενέργειες τοΰ λογοθέτη Νι

κηφόρου νά αναλάβει τήν αυτοκρατορική εξουσία. Στις 31 'Οκτωβρίου 802 

ή Ειρήνη ανατράπηκε άπό μιά συνωμοσία, στην οποία συμμετεΐχεν πατρίκιοι. 

Νικηφόρος πατρίκιος καί γενικός λογοθέτης ετυράννησε κατά τής ευσεβέστα

της Ειρήνης,. . ., συνεργούντων δε αύτώ Νικήτα, πατρικίου και δομεστίκον 

τών σχολών, και Σισιννίου πατρικίου και αδελφού αυτού, τών επίορκων καί 

δολερών Τριφυλλιών. Συνήσαν δε αύτοΐς και Λέων πατρίκιος ό Σεραντάπηχος 

και Γρηγόριος πατρίκιος δ τοΰ Μουσουλ.ακίου καί Θεόκτιστος πατρίκιος καί 

κυαίστωρ, και Πέτρος πατρίκιος1. Ά π ό αυτούς στρατιωτικός έν ενεργεία πρέπει 

νάήταν μόνον ό Νικήτας Τριφύλλιος, πατρίκιος καί δομέστικος τών σχολών. Τά 

τάγματα βρέθηκαν στο πλευρό τών συνωμοτών εί'τε επειδή ακολουθούσαν τόν 

Νικήτα, είτε επειδή τά εξαπάτησαν, όπως λέει ό Θεοφάνης 2. Ούτε ένας στρα

τηγός δέν αναφέρεται Οτι συνέπραξε στή συνωμοσία, ενώ ό θεματικός στρα

τός πρέπει καί αυτός νά έμεινε αμέτοχος, ύπό τήν ηγεσία πού αναφέρθηκε 

παραπάνω. 'Από τή σκοπιά αυτή ή στάση καί ή τακτική τοΰ Νικηφόρου Α' 

απέναντι στό στρατό μπορεί νά ερμηνευτεί σέ σχέση μέ τίς δυνάμεις πού 

συμπαρατάχθηκαν ή αντιπαρατάχθηκαν προς τήν κεντρική εξουσία στην εξέ

γερση τοΰ Βαρδάνη Τούρκου, καθώς καί άπό τή στάση τών δυνάμεων αυτών 

απέναντι στην κοινωνική πολιτική του αυτοκράτορα αύτοΰ3. Ό Βαρδάνης 

Τούρκος, ό μόνος στρατηγός αυτή τήν εποχή (στρατηγός Θρακησίων διορισμέ

νος άπό τήν αυτοκράτειρα Ειρήνη), δέν πρέπει νά αντιτάχθηκε στην επικρά

τηση τής συνωμοσίας τοΰ λογοθέτη τοΰ γενικού Νικηφόρου, ενδεχομένως 

επειδή γνώριζε τόν μελλοντικό του διορισμό ώς μονοστρατήγου άπό τόν αυτο

κράτορα Νικηφόρο. Ό Θεοφάνης, μοναδική σύγχρονη πηγή, δέν μνημονεύει 

στρατηγούς θεμάτων άπό τήν άνάρρ-ησΊ) τοΰ Νικηφόρου στον αυτοκρατορικό 

θρόνο, ώς την εξέγερση τοΰ Βαρδάνη ('Οκτώβριος 802 - Ιούλιος 803), πρά

γμα πού σημαίνει εί'τε δτι δέν υπήρχαν καθόλου στρατηγοί στα θέματα, ε'ίτε 

δτι οί στρατηγοί ήταν είκονολάτρες καί απομακρύνθηκαν σταδιακά, αμέσως 

μετά τήν άνοδο τοΰ Νικηφόρου Α'. Είναι φυσικό, εξάλλου, σέ νέες δυναστικές 

αρχές νά επιταχύνεται ή διαδικασία τής αλλαγής στή στρατιωτική ηγεσία. 

'Από τήν άλλη πλευρά όμως, ό Βαρδάνης, ώς μονοστράτηγος, παρέμενε στις 

1. Θεοφάνης, 476 (de Boor). 

2. . . .άπατήσαντες καί τινας τών αρχόντων τοϋ λαοϋ τών ταγμάτων. Θεοφάνης, 476 
(de Boor). 

3. Κ ο υ ν τ ο ύ ρ α - Γ α λ ά κ η, δ.π., σελ. 202 - 203. 
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κορυφές τής στρατιωτικής ιεραρχίας καί παράλληλα, κατείχε αυτή τήν εποχή 

τών ανακατατάξεων τή θέση τοΰ διοικητή ολόκληρου τοΰ μικρασιάτικου στρα

τοΰ. Ή καθαρά διοικητική δραστηριότητα τοΰ Νικηφόρου Α ' ώς λογοθέτη 

τοΰ γενικού, μέχρι τήν à.vxppy\ai] του στον αυτοκρατορικό θρόνο ϊσως δέν επέ

τρεπε στον νέο αυτοκράτορα νά έχει γενική αντίληψη τής πολιτικής ιδεολογίας 

δλων τών στρατιωτικών διοικητών, τών διορισμένων άπό τήν προκάτοχο του. 

Ά ν ό νέος αυτοκράτορας είχε διενεργήσει τίς μεταβολές στή διοίκηση τοΰ 

στρατού, ό είκονολάτρης Βαρδάνης θά εύρισκε κατά τήν εξέγερση του, αντι

μέτωπο δλο, ή έστω Ινα μέρος τοϋ στρατοΰ. Ή μνεία τοΰ Θεοφάνη, πού ανα

φέρεται στην τιμωρία τοΰ Βαρδάνη μετά τήν άτυχη έκβαση τοΰ κινήματος του, 

ό δε πρώτον μεν γυμνοί αυτόν (Βαρδάνη) τής υποστάσεως αυτοϋ, και αφορμής 

δραξάμενος πάντας τών θεμάτων τους άρχοντας καί κτήτορας, τινάς δε καί 

εκ τής βασιλίδος πόλεως ήχμαλώτενσενΧ υποδηλώνει δτι ό Βαρδάνης ήταν 

μονοστράτηγος κατά τήν εξέγερση, χωρίς, όμως, νά διοικεί άλλους στρατη

γούς. Ό Βαρδάνης δηλαδή, συμπαρέσυρε στο κίνημα του τελικά, 8χι κανένα 

άλλο στρατηγό, άλλα ανθρώπους τής τάξης του (άρχοντας και κτήτορας)2. 

Ίί μεγάλη έγγεια ιδιοκτησία συνεχίζει νά υφίσταται στό Βυζάντιο, στις αρχές 

τοΰ ένατου αιώνα, παρόλη την προσπάθεια τών Ίσαύρων αυτοκρατόρων νά 

καταπολεμήσουν τη δύναμη τής παλιάς άρχουσας τάξης, καί νά εδραιώσουν 

τό θεσμό τοΰ στρατοΰ. Ή αυτοκράτειρα Ειρήνη αναθεωρώντας τήν πολιτική 

τών προκατόχων της έσπευσε νά υποστηρίξει τόν κλήρο, πού τόσα δεινά 

είχε υποστεί άπό τόν ανηλεή διωγμό τοΰ Κωνσταντίνου Ε ' . Διόρισε μοναχούς 

σέ υψηλές διοικητικές θέσεις καί ακόμα προσεταιρίστηκε τους πλούσιους 

γαιοκτήμονες προσφέροντας τους σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις. 

Σ τ α τέλη τοϋ ταραγμένου ογδόου αιώνα ή δομή τής βυζαντινής κοινωνίας 

είχε υποστεί βίαιες μεταβολές. Οί δύο παρατάξεις πού ανταγωνίστηκαν είναι 

ό στρατός καί ό κλήρος. Ή Ίσαυρική δυναστεία, κατά τή διάρκεια τής βασι

λείας τών δύο πρώτων εκπροσώπων της (717 - 775 ) επέτυχε νά εγκαθιδρύσει 

τό νόμο τοΰ στρατοΰ, παραμερίζοντας τά παραδοσιακά αριστοκρατικά στοιχεία. 

Λυτή ή διεργασία τής κοινωνικής επιβολής τοϋ στρατοΰ προσέκρουσε στην μέχρι 

τότε ακμάζουσα δύναμη τής 'Εκκλησίας, πού, δπως είναι γνο^στό, είχε τήν 

κατοχή της μεγάλη έ'γγεια ιδιοκτησία. Ό μοναχικός κόσμος απειλήθηκε άπό 

1. Θεοφάνης, 479-480 (de Boor). 
2. Ό Θεοφάνης δταν αναφέρει «άρχοντας και κτήτορας» δέν εννοεί στρατηγούς, γιατί 

τους τελευταίους τους μνημονεύει σέ σχέση μέ τήν αφαίρεση τής περιουσίας τους. Χρησι
μοποιεί λοιπόν κυριολεκτικά τους πιο πάνω δρους, γιά νά δηλώσει ανθρώπους πού ανήκουν, 
κατά τήν αποψή του, στην άρχουσα τάξη καί πού κατέχουν σημαντική περιουσία. "Ο ϊδιος 
χρονογράφος, εξάλλου δέν παραλείπει νά αναφέρει τους στρατηγούς με το όνομα καί το 
άξίωμά τους, δπου τουλάχιστον γνωρίζει δτι υπάρχουν. 
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τήν καταδίωξη τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε' καί οί Βίοι τών άγιων κα

θρεφτίζουν τήν απελπισία τών εκπροσώπων τοΰ χληρου καί τών μοναχών. 

"Από τή διαμάχη στρατοΰ καί κλήρου αναδείχθηκε ώς δρώσα ιστορική δύ

ναμη, ό στρατός. "Ομως, μετά τό έ'τος 775 περίπου, ό στρατός, άφοΰ επιβλή

θηκε στή βυζαντινή κοινωνία, παρουσιάζεται νά συνθηκολογεί μέ τόν κύριο 

αντίπαλο του, τήν 'Εκκλησία. Οί κατώτεροι αξιωματούχοι θά αργήσουν νά 

αντιληφθούν τό νόημα αυτής τής νέας κοινωνικής διευθέτησης, άλλα στή δε

καετία τοΰ 790 θά αρχίσουν νά μεταστρέφονται ομαλά στην είκονολατρεία, 

δπως δείχνει καί τό παράδειγμα τοΰ στρατιώτη-μονάχου Ίωαννικίου, χωρίς 

δμως ό ί'διος νά κατορθώσει νά βελτιώσει τήν κοινωνική του θέση. 

Ό κλήρος, σύμφωνα καί μέ τήν μαρτυρία τοϋ Πατριάρχη Νικηφόρου ήταν 

στην πλειοψηφία του οπαδός τής είκονολατρείας. Οί άγιοι πού πρωταγωνίστη

σαν κατά τήν πρώτη είκονομαχική περίοδο, κατάγονταν, δπως ε'ίδαμε, άπό 

πλούσιες οικογένειες τής Κωνσταντινούπολης. Ή πλειοψηφία τών αγίων αυτών 

μεταβίβασε στην εκκλησία τά περιουσιακά της στοιχεία άσπαζόμενη τόν μονα

χισμό. Ή άνοδος τής αυτοκράτειρας Ειρήνης στο θρόνο θά σημάνει τή νο

μιμοποίηση τής είκονολατρείας, άλλα καί τήν επαναφορά στή δημόσια ζωή 

τών παλιών αριστοκρατών. Πλούσιοι είκονολάτρες τοποθετούνται τόσο στην 

εκκλησιαστική δσο καί στην στρατιωτική διοίκηση τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους. 

"Η εύνοια δμως αύτη, χάνεται μέ τήν άνοδο στον αυτοκρατορικό θρόνο τοϋ 

Νικηφόρου Α', πού θεωρεί αποστολή του τους εν τέλει άτιμάσαι1. 

ΕΛΕΩΝΟΡΑ Σ. ΚΟΤΝΤΟΤΡΑ-ΓΑΑΛΚΠ 

1. Θεοφάνης, 479 (de Boor). 
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