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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΙΙΔΡΟΜΗ TOT ΤΣΑΡϋΤ 

ΣΤΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΑΑΔΑΣ 

(αρχές 10ου αιώνα) 

Ό Βίος του 'Οσίου Λούκα τοΰ Στειριώτη εΐναι το μοναδικό κείμενο, το 

όποιο αναφέρεται, άμεσα και διεξοδικά στην επιδρομή τοΰ Συμεών Βουλγα

ρίας κατά της κυρίως 'Ελλάδας.1 Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής ζητούν κα

ταφύγιο, σύμφωνα με τη μαρτυρία του ανώνυμου βιογράφου, σε οχυρωμένες 

πόλεις ή φρούρια ή διαφεύγουν προς την Εββοια και Πελοπόννησο. Ό Λου

κάς εγκαταλείπει το δρος τοΰ Ίωαννίτζη στη Φωκίδα και καταφεύγει σε γει

τονικό νησί. "Οταν δμως ο'ι Βούλγαροι κατορθώνουν με κλεμμένα πλοία να 

περάσουν στα κοντινά νησιά του Κορινθιακού κόλπου, è όσιος διαφεύγει κατ' αρ

χήν στή Στερεά καΐ κατόπιν περνά με πλοίο στην απέναντι πελοποννησιακή 

ακτή. Έ κ ε ϊ παραμένει επί μία δεκαετία κοντά στο στυλίτη της Ζημενάς και 

κατόπιν στο ευκτήριο τοΰ μάρτυρα Προκοπίου στην Κορινθία. 

Ά π α τις πληροφορίες τοΰ Βίου συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα σχε

τικά με τήν επιδρομή αυτή τοΰ Συμεών, ή οποία τοποθετείται χρονικά στις 

αρχές ή στα μέσα τοΰ 918:2 

α') Ό Συμεών αφήνει ανενόχλητη τήν Εύβοια και Πελοπόννησο.3 

β') Στην περιοχή της κυρίως Ελλάδας βρίσκονται καλά οχυρωμένες πό

λεις, οί όποιες ανθίστανται στή βουλγαρική επίθεση.4 

γ') Οί κάτοικοι των περιοχών πού υφίστανται τις επιδρομές υποχρεώ

νονται να καταβάλλουν φόρο στο Βούλγαρο ηγεμόνα.5 

1. Δ. Ζ. Σ ο φ ι α ν ο ύ , "Οσιος Λονκας. Ό Βίος τον Όαίον Λονκα τοί< Στειριώτη, 

Αθήνα 1989, σελ. 182, § 4 1 . 

2. "Ο π., σελ. 47 και σημ. 79-81, δπου βρίσκεται συγκεντρωμένη δλη ή προγενέστερη 

βιβλιογραφία 

3. Ό . π . , σελ. 182, § 41 : ... οί οέ προς τήν Ενβοιάν τε καί τήν τον Πέλοπος άπεαώ-

ζοντο. 

4. "Ο.π , σελ 182, § 41 : 'Εντεύθεν οί μεν ώς εν είρκταΐς ή φρονραίς ταις πόλεσι κατε-

κλείοντο, ... 

5. "Ο.π., σελ. 182, § 41 : . . τους ο' ίλενθερίας άποστερεϊν και νποφόοονς ποιούμενος. 
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δ') Οί Βούλγαροι επιδρομείς επιδίδονται σε εξανδραποδισμό των κατοίκων, 

αρπαγή των αγαθών καί θανάτωση μεγάλου άριθμοϋ αυτοχθόνων.1 

"Εμμεση μαρτυρία για τή βουλγαρική επιδρομή των άρχων τοΰ δέκατου 

αιώνα αποτελεί το σχόλιο τοΰ Άρέθα Καισαρείας, το όποιο αναφέρεται στο 

Δίωνα Χρυσόστομο 7, 121, δπου εκφράζεται ό φόβος μήπως οί Βούλγαροι 

κατέστρεψαν ακόμα καί τήν Καδμεία ακρόπολη των Θηβών: "Οτι Θηβαίοι 

Βοιώτιδι καί Νέρωνος και Ονεσπεσιανον φαύλως ώκοϋντο μόνης της Καδ

μείας συνισταμένης ώσπερ και ννν ει μη και ταντην Βούλγαροι κατεστρέ-

ψαντο.^ 

Ή διατύπωση ανησυχίας για τήν τύχη της Καδμείας προδίδει τή βιαιότητα 

καί τήν ορμή της βουλγαρικής επίθεσης, ενώ παράλληλα συνηγορεί για τήν 

αξιοπιστία τοΰ κειμένου τοΰ Βίου τοΰ 'Οσίου Λουκά ως προς τήν πληροφορία 

δτι οί κύριες πόλεις έμεναν υπό τή βυζαντινή κυριαρχία. 

"Ενα άλλο δμως κείμενο μας βοηθεΐ να κατανοήσουμε πληρέστερα τον ιδιαί

τερο χαρακτήρα των επιδρομών πού επιχείρησε εναντίον των βυζαντινών εδα

φών ό τσάρος Συμεών. Πρόκειται για τήν επιστολή τοΰ αυτοκράτορα Ρω

μανού Λακαπηνοΰ προς το Συμεών, ή οποία γράφτηκε άπα τον πρωτασηκρήτη 

Θεόδωρο Δαφνοπάτη, γύρω στο 925, καί δηλώνει τήν επίσημη απάντηση της 

αυτοκρατορικής καγκελλαρίας ως προς το ζήτημα τοΰ σφετερισμού τοΰ τίτλου 

«βασιλεύς 'Ρωμαίων» άπο το Συμεών.3 

Στην επιστολή 5 εκτίθενται τά κύρια επιχειρήματα της βυζαντινής αυτο

κρατορικής προπαγάνδας κατά της επεκτατικής πολιτικής τοΰ Συμεών: 

α') Ό τίτλος Βασιλεύς Βουλγάρων καί 'Ρωμαίων δεν απονέμεται άπο τους 

ανθρώπους άλλα παραχωρείται άπο το Θεό. Οί βουλγαρικές αξιώσεις εμφα

νίζονται, επομένως, κενές ίδεολογικοΰ περιεχομένου καί εμμέσως έμφυλίζον-

ται ως βαρβαρικές ενώ ή αύτοαναγόρευση τοΰ Συμεών προδίδει τον τυραννικό 

καί πραξικοπηματικό χαρακτήρα της εξουσίας του. ΟΙ θεοκρατορικές δομές 

τοΰ πολιτεύματος δικαιώνονται μέ τήν υπογράμμιση της θεϊκής προέλευσης της 

κυριαρχίας τοΰ βυζαντινοΰ αυτοκράτορα ενώ παράλληλα αμφισβητούνται οί 

διεκδικήσεις των διαφόρων άνταπαιτητών : Τι γάρ, είπε μοι, και περισσότερον 

εξεγένετό σοι εκ τον σεαντον γράψειν βασιλέα Βουλγάρων καί 'Ρωμαίων, τον 

Θεον μη σννεργονντος τω πράγματι;* 

1. "Ο.π., σελ. 182, § 41 : ... έξανδραποοιζόμενός τε και ληιζόμενος, και τους μεν ζωής, 
τους δ' ελευθερίας άποστερών... 

2. Ν. Α. Β έ η, Ai επώρομαί των Βονλγάρων υπό τον τζάρον Σνμεών καί τα σχετικά 
σχόλια τον 'Αρέθα Καισαρείας, Ελληνικά 1 (1928), σελ. 337 καί σημ. 2. 

3. J. D a r r ο υ z è s - L. G. W e s t e r i n k, Théodore Daphnopatès. Correspon
dance, Παρίσι 1978, σελ. 15 καί σελ. 56-59. 

4. Ό . π . , σελ. 59, στ. 20-21. Τόσο στο Βίο τοΰ 'Οσίου Λουκά δσο καί στις επιστολές 
τοϋ Θεόδωρου Δαφνοπάτη προς το Συμεών αναφέρεται ό 1. Β Ο 2 i 1 ο ν, Car Simeon Veil-
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β') Ή κατάληψη βυζαντινών εδαφών είναι ανώφελη άπο πλευράς φόρων 

καί τελών, τά όποια αποδίδονται στον κατακτητή. 'Αντίθετα ή σιτοδότηση 

καί ό εξοπλισμός τών κάστρων, τά όποια έχουν καταληφθεί, δημιουργεί στο 

Συμεών ποικίλα προβλήματα: ΤΊ δέ σοι και τήν γήν κατααχόντος βιαίως τήν 

ήμετέραν προσετέθη κέρδος; Ποίοι οί εκ ταύτης φόροι; Τίνα τά εξ αυτής 

αποδιδόμενα σοι τέλη; Μάλλον μεν ονν, εΐ σκοπεΐν ακριβώς εθελήσεις, ουδέν 

άλλο σοι μετά τους τοσούτους φόνους και τάς λεηλασίας νπολέλειπται, πλην 

ή τών κάστρων καί μόνων εξουσία, εξ ών σοι και ουκ όλίγη καινοτομία πε-

ρίεστιν ταϋτα σιταρχοϋντι και καΟοπλίζοντι, τον τε εν αντοϊς λαοϋ σνντρι-

βομένον τε και άπολλνμένον.1 

Ή επιστολή 5 μδς παρέχει τήν πληροφορία οτι ό Συμεών κατέλαβε πόλεις 

καί οτι αδυνατούσε να εισπράξει φόρους άπο τους κατοίκους τών περιοχών πού 

είχαν κατακτηθεί. Αντ ιτ ίθεται δηλαδή στή μαρτυρία τοΰ Βίου τοΰ 'Οσίου 

Λουκά, σύμφωνα με τήν οποία άπο τή μια μεριά οί οχυρωμένες πόλεις δεν 

είχαν καταλειφθεΐ καί άπο τήν άλλη οί κάτοικοι τών περιοχών πού περιήλθαν 

σε βουλγαρική κατοχή πλήρωναν φόρους. 

γ ' ) Ό φιλοπόλεμος χαρακτήρας της εξουσίας τοΰ Συμεών οδηγεί τους 

υπηκόους του, συγκεκριμένα 20.000 Βουλγάρους, νά αναζητήσουν τή γαλήνη 

καί ειρήνη πού εγγυάται ή βυζαντινή διοίκηση. Ή βυζαντινή αυτοκρατορία εμ

φανίζεται ώς ό ασφαλής λιμένας, ό όποιος προσφέρει σωτηρία καί καταφύγιο, 

σε αντίθεση με το βουλγαρικό κράτος, τοΰ οποίου ή θέση είναι πρόσκαιρη καί 

ανασφαλής: Ου γαρ αυθαιρέτως σοι προσέφυγαν, αλλά βία και πολέμω παρ' />-

μών δουλωθέντες, τών υμετέρων άποδιδράσκουσι και προς ημάς ώς ομογενείς 

καταπεφεύγουσιν. Κάκεϊνο τοίννν εννοήσουσιν πάρεστιν, ώς μέχρι που τών 

είκοσι χιλιάδων Βούλγαροι προς το γαληνον και ειρηνικον της βασιλείας ημών 

καταπεφενγασι κράτος, τήν ύμετέραν ώσπερ μισήσαντες φιλοπόλεμον ένστασιν 

και άδιάλλακτον πρόΟεσιν.2 

δ') Ό Βούλγαρος ηγεμόνας, μολονότι εϊναι χριστιανός, δε διστάζει νά κα

ταστρέψει, κατά τή διάρκεια τών επιδρομών του, βυζαντινούς ναούς καί νά 

σκοτώσει 'ιερείς καί μοναχούς - συγκαταλέγεται έ'τσι μεταξύ τών βαρβάρων 

ηγεμόνων, οί όποιοι κατά καιρούς Ιλεηλάτησαν τ ά βυζαντινά εδάφη. Ή ϊδια 

εντύπωση ολοσχερούς καταστροφής καί εξανδραποδισμού τών κατοίκων, τήν 

οποία μας παραδίδει ό βιογράφος τοΰ 'Οσίου Λουκά, αποκομίζεται καί άπο 

ki, 893-927. Zlatnijal vek na Srednovekovna Bälganja, Σόφια 1983, σελ. 114-116, 
126-127, 143-145. 

1. J. D a r r ο π 7, e s - L. G. W e s t e n n k , δ.π , σελ. 59, στ. 21-27. 
2. "Ο.π., σελ. 59, στ. 40-45. Σχετικά μέ τή θεϊκή προέλευση της αυτοκρατορικής εξου

σίας καί τήν παρουσίαση τοϋ βυζαντινού αυτοκράτορα ώς «Ιμψυχου νόμου», Π. H u n g e r , 
Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden, 
Βιέννη 1984, σελ. 49-58 καί 117-122. 
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τήν επιστολή 5 τοΰ Θεόδωρου Δαφνοπάτη: ... και καθ' ημών έξεστράτευσας, 

και τήν γήν κατηρήμωσας, και τάς πόλεις εϊληφας, καί τον άπαντα λαόν τω 

ξίφει εθέρισας, τά τε θυσιαστήρια τοΰ Θεοΰ εκ βάθρων αυτών κατ^δάφισας, 

και ιερείς καί μονάζοντας έργον μαχαίρας πεποίηκας.1 

Ά π ο τή συνεξέταση τών δύο πηγών, τοΰ Βίου τοΰ 'Οσίου Λουκά καί τής 

επιστολής 5 τοΰ Θεόδωρου Δαφνοπάτη, προβάλλουν τά ακόλουθα ερωτήματα: 

α') Υπήρχε δημοσιονομική πολιτική στο κράτος τοΰ Συμεών καί ποιας 

μορφής ήταν; ΟΊ φόροι, στους οποίους αναφέρεται δ ανώνυμος βιογράφος, 

εισπράττονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα ή μήπως ήταν ευκαιριακοί, χω

ρίς να αποδίδουν μόνιμα καί σταθερά οφέλη, σύμφωνα με τον ισχυρισμό τοΰ 

αυτοκρατορικού πρωτασηκρήτη ; 

β ) Κατέλαβε ό Συμεών κατά τή διάρκεια των επιδρομών του οχυρωμένες 

πόλεις-καταφύγια τοΰ αυτόχθονος πληθυσμού καί πόσο χρονικό διάστημα κα

τόρθωσε νά διατηρήσει τις κατακτημένες αυτές περιοχές; 

γ') ΟΊ επιδρομές τοΰ Βούλγαρου ηγεμόνα ακολουθούσαν συγκεκριμένο στρα

τηγικό σχέδιο ή ήταν περισσότερο ληστρικές επιδρομές πρόσκαιρου χαρακτήρα; 

Το ιδιαίτερο «υφός» τής επιστολής 5 τοΰ Θεόδωρου Δαφνοπάτη πρέπει 

επίσης νά τονιστεί. Πρόκειται δηλαδή γιά κείμενο τής αυτοκρατορικής προ

παγάνδας, το όποιο αποσκοπεί στο νά αποδυναμώσει τις οποιεσδήποτε διεκ

δικήσεις καί φιλοδοξίες τοΰ βούλγαρου ηγεμόνα καί νά εκφράσει τις απόψεις 

τής βυζαντινής αυτοκρατορικής καγκελλαρίας. Ά ρ α αναφέρεται στή βυζαντινή 

αυτοκρατορία στο σύνολο της καί οχι σε συγκεκριμένες περιοχές- περιγράφει 

τις συνέπειες τών βουλγαρικών επιδρομών στα βυζαντινά εδάφη καί οχι τήν 

ερήμωση μίας ορισμένης περιοχής ή τον εξανδραποδισμό τών κατοίκων μίας 

πόλης. Αντίθετα το κείμενο τοΰ Βίου τοΰ 'Οσίου Λουκά, με τον εντοπισμό 

τοΰ ενδιαφέροντος τοΰ βιογράφου στην κυρίως 'Ελλάδα, κερδίζει σε ακρίβεια 

καί αξιοπιστία. 

Γίνεται έτσι σαφές οτι ή επιστολή 5 τοΰ Θεόδωρου Δαφνοπάτη μας επι

τρέπει νά ερμηνεύσουμε καλύτερα τις πληροφορίες πού παραδίδονται στο Βίο 

τοΰ Όσιου Λουκά, εντάσσοντας τες σέ ενα ευρύτερο πλαίσιο καί καταλή

γοντας στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

ΟΊ βουλγαρικές επιδρομές στην κυρίως Ελλάδα στις αρχές τοΰ δέκατου 

αιώνα δεν ακολούθησαν συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο, αλλά ήταν περι

στασιακές καί εϊχαν ληστρικό χαρακτήρα, μέ στόχο τήν επίδειξη δυνάμεως 

εκ μέρους τοΰ βούλγαρου ηγεμόνα. Ή κατάληψη πόλεων άπο το Συμεών 

1. J. D a r r ο u z è s - L. G. W e s t e r i n k, ο.π., σελ. 61, στ. 69-72. 
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είναι πιθανή, άλλα πρέπει νά αμφισβητηθεί το γεγονός οτι ό βούλγαρος τσά

ρος μπόρεσε νά διατηρήσει τις πόλεις αυτές για μακρύ χρονικό διάστημα κάτω 

άπο τήν κυριαρχία του. 'Ιδιαίτερα προβληματική παρουσιάζεται ή πιθανότητα 

είσπραξης φόρων σε τακτά χρονικά διαστήματα άπο τους κατοίκους τών κα

τακτημένων περιοχών. 

ΘΕΩΝ II MIIAZAIOY-BARABAS 
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