
  

  Byzantina Symmeikta

   Vol 9 (1994)

   SYMMEIKTA: IN MEMORIAM OF D.A. ZAKYTHINOS 9A

  

 

  

  Οἱ «Βυζαντινοὶ» Χουρραμῖτες καὶ ἡ Ἀρμενία 

  Hratch BARTIKIAN   

  doi: 10.12681/byzsym.763 

 

  

  Copyright © 2014, Hratch BARTIKIAN 

  

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0.

To cite this article:
  
BARTIKIAN, H. (1994). Οἱ «Βυζαντινοὶ» Χουρραμῖτες καὶ ἡ Ἀρμενία. Byzantina Symmeikta, 9, 115–132.
https://doi.org/10.12681/byzsym.763

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Publisher: EKT  |  Downloaded at: 22/05/2023 19:14:23



HRATCH BARTIKIAN 

ΟΙ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ» ΧΟΥΡΡΑΜΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΑΡΜΕΝΙΑ 

Οι Χουρραμΐτες (άραβ. Χουρραμιγιά, συρ. Χουρνταναγιέ, περσ. 

Χορραμντίν) ήταν μέλη σειράς διαδεδομένων στο 'Ιράν, την Άτρο-

πατηνή και Κεντρική 'Ασία άντιισλαμικών, άντιαραβικών κινημά

των. Αυτοί εμφανίσθηκαν ήδη στα χρόνια της εγκαθίδρυσης της 

δυναστείας των Άββασιδών (748-750) και ασπάζονταν τίς ιδέες 

τών Μασδακιτών. Σύμφωνα με τον "Ίμπν αλ- Άθίρ, οί Χουρρα-

μϊτες έπίστευαν στή θεωρία της μετεμψύχωσης, Οτι ή ψυχή είναι 

αθάνατη και μετέρχεται άπο ένα ον σε άλλο1. 01 Χουρραμΐτες έλα

βαν μέρος σε πολλές επαναστάσεις, ως του Άμποϋ Μουσλίμ (747-

750), του Μάγου Σουμπάτ (755), στην επανάσταση τών «Έρυ-

θροσημαιοφόρων» (778-779), στην επανάσταση του Μουκάνα, πού 

εξερράγη στις δεκαετίες '70-ΈΟ του Η' αιώνα και τέλος στή γνω

στή μεγάλη επανάσταση του Bäbek (στις αρμενικές πηγές Baban, 

Papale). Ή επανάσταση αυτή ξεκίνησε στην Άτροπατηνή, στο 

σημερινό Karadag, μεταξύ του Μουγαν και Ardabil, και διήρκεσε 

εως το 837/838, Οταν ό αρχηγός του κινήματος Bäbek συνελή-

φθηκε και εκτελέστηκε στή Σαμάρρα. 

Στο άρθρο αυτό δέν έχουμε σκοπό να εκθέσουμε γενικά τήν 

ιστορία του Bäbek και του κινήματος τών Χουρραμιτών. Αυτό έχει 

γραφτεί άπο ξένους ιστορικούς2. "Ο,τι άφορα τους 'Αρμενίους ιστο

ί. Ι. Ρ, P E T R O U S E V S K Y , Κ istorii Mazdakitov ν epohu gospodstva Islama (Na-
rodi Azii i Afriki, no 5) [Γύρω άπο τήν ιστορία των Μασδακιτών κατά την εποχή της 
κυριαρχίας τοΰ 'Ισλάμ (αριθ. 5)], 1970. 

2. Α. Α. VASILIEV, Byzance et les Arabes. Τόμ. 1.— La dynastie a"Amorium, Βρυ
ξέλλες 1935 (άνατύπ. 1959)· M. TOMARA, Babek, Μόσχα 1936· G. H. S A D I G H I , Les 
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ρικούς, αυτοί μελέτησαν τήν ληστρική δράση τοΰ Bäbek στή νότια 

'Αρμενία επί τη βάσει κυρίως αρμενικών πηγών3. 'Από τήν προσο

χή τών 'Αρμενίων μελετητών διέφυγε το γεγονός (ή αυτοί αγνοού

σαν) ότι υπήρξαν και «βυζαντινοί» Χουρραμΐτες οί όποιοι παρου

σιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τήν ιστορία της 'Αρμενίας κυρίως 

με τή δράση τους στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της χώρας. Έ δ ώ , 

εμείς θα προσπαθήσουμε επί τή βάσει ενός ολότελα εσφαλμένα ερ

μηνευμένου δεδομένου τοΰ Στεφάνου τοΰ Ταρωνίτη, 'Αρμενίου ιστο

ρικού τοΰ ΙΑ' αιώνα, σε σύγκριση με τα δεδομένα βυζαντινών συγ

γραφέων, να αποδείξουμε, ότι οί Χουρραμΐτες έκαναν ληστρικές 

επιδρομές και σφαγές Οχι μόνον στή νότια 'Αρμενία. 

Έ ύλη της μελέτης αυτής άφορα τήν δεύτερη περίοδο τοΰ κι

νήματος τών Χουρραμιτών, τήν δεκαετία τοΰ '30 τοΰ Θ' αιώνα, 

Οταν ό αυτοκράτωρ Θεόφιλος (829-842) αποπειράθηκε να εκμεταλ

λευτεί το κίνημα πού κατέσκαπτε τα θεμέλια τοΰ κράτους τοΰ φο

βερού του εχθρού, τοΰ 'Αραβικού Χαλιφάτου. Ή ανατολική αυτή 

πολιτική τοΰ Θεοφίλου προς τους επαναστάτες, πού ονομάστηκε 

άπο τους μελετητές «Χουρραμιτική πολιτική»4, άρχισε γύρω στο 

830. Αυτή θεωρείται ως ή «απάντηση» τοΰ Θεοφίλου για τήν ανά

λογη πολιτική πού υιοθέτησε ο χαλίφης Μαμούν (Ma'mün, 813-
833) κατά τοΰ Μιχαήλ Β' τοΰ Τραυλού (820-829), πατέρα τοΰ 

Θεοφίλου. Τότε è χαλίφης πήρε κάτω άπο τήν προστασία του τον 

επαναστάτη Θωμά πού καταγόταν άπο τήν περιοχή της λίμνης 

Γαζουροΰ, όταν ό τελευταίος, έχοντας πάρει άπο τους Άραβες πο

λυάριθμο στρατό, επιτέθηκε κατά τοΰ αυτοκράτορα. Ό Θωμάς δέ

χτηκε επίσης το στέμμα άπο τα χέρια τοΰ πατριάρχη της Άντιό-

inouvements religieux iranien*. Παρίσι 1938 Κ. Α. Rfl.YAVF.V, Arabi, Islam i Amb

ula fiali fat |Οί "Αραβε:. το 'Ισλάμ και το 'Αραβικό Χαλιφάτο]. Μόσχα 1965. Ι. Ρ. Ρ Ε -

ΤΗΟΙ äEYSKY, Islam ν frane e VH-XV ce [Tò 'Ισλάμ στο 'Ιράν κατά τους Ε'-IK' 

αιώνες] Λένινγκραντ 196β" TOT ΙΛΙον: Γινχυ ànà τίμ· ιστορία τών .Μασδακιτών. 

3. ΛΚΟ, 'Ιστορία τί/ζ \\ομη·ία:, τόμ Β', Έρεβαν 19Ί7 (αρμενικά)- Σ. Τ, ΜΚΑΙΚ-

ΜΠΛΧΣΙΛΧ, Ή "Αρμενία κατά τ or: Z'-tì' αίώνεΐ, Έρεβαν 1968 (αρμενικά)· Λ. Ν. T E R -

GHEYOXDIAW Armenia ι Arabxki Halifat | ' H 'Αρμενία και το 'Αραβικό Χαλιφάτο | 

Έρεβαν 1977. 

\. J . R O S S E R , «Theophilus' Khurramite Policy and ils Finale: the Revolt of 

Tlieophobus' Persian Troops in 838», Hn*<tvriva 6 (1974), σελ. "263-271. 
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χειας, κάτω άπο τήν πίεση τών Αράβων φυσικά, καί ανακηρύ

χθηκε αυτοκράτωρ5. 

Τήν εποχή αυτή επικεφαλής τοΰ κινήματος τών Χουρραμιτών 

ήταν δύο πρόσωπα* ό περιβόητος Bäbek καί ό Nasr (κατά τις συ

ριακές πηγές) ή Nasir (κατά τις αραβικές). Ή επανάσταση τοΰ 

Bäbek, όπως είδαμε, εξερράγη στην Άτροπατηνή, ενώ τοΰ Νάσρ 

στο Djibal (περιοχή τοΰ Hamadän). Είναι αυτονόητο, Οτι οί οπα

δοί καί τών δύο ήταν Χουρραμΐτες. 

Ό Μουτασίμ (Mu'tasim, 833-842), διάδοχος τοΰ χαλίφη Μα-

μούν, κατόρθωσε το 833 να καταφέρει βαρύ πλήγμα στή μία πα

ράταξη τών Χουρραμιτών. Αυτοί μέ τον αρχηγό τους Νάσρ, τον 

χειμώνα τοΰ 833/834 κατέφυγαν στο Βυζάντιο. Ό Νάσρ ασπά

σθηκε τον Χριστιανισμό καί ονομάσθηκε Θεόφοβος6 καί μέ αυτό το 

όνομα είναι γνωστός στις βυζαντινές πηγές. 

Για τους Χουρραμίτες πού βρήκαν άσυλο καί ανέπτυξαν μεγάλη 

δράση στή Βυζαντινή αυτοκρατορία απαντούν αξιόλογες μνείες 

πρώτ' άπ' Ολα στις αραβικές πηγές, στα έ'ργα τοΰ Tabarï, Ibn 
al-Athir καί άλλων. Ό Tabarï γράφει: «ό βασιλιάς τοΰ Ρούμ (ό 

αυτοκράτωρ Θεόφιλος) τους "έρόγευσε", τους πάντρεψε καί σχη

μάτισε άπο αυτούς στρατιωτικό σώμα πού ονομάστηκε "περσικό". 

Αυτοί υποστήριζαν τον βασιλέα στις πιο δύσκολες περιπτώσεις»7. 

Ό Ibn al-Athir για το έ'τος 833 γράφει, Οτι «οί κάτοικοι τοΰ 

Hamadän, Spahan, Masibdan καί άλλων τόπων ασπάσθηκαν τήν 

πίστη τών Χουρραμιτών καί άφου συγκεντρώθηκαν, στρατοπέδευ

σαν στην επαρχία τοΰ Hamadän. Ό Μουτασίμ έστειλε εναντίον 

5. Συν. Θεοφάνη, (GSHB), σελ. 55. Ό Σαμουήλ ό Άνιώτης ονομάζει αυτόν «ψευδο-
βασιλέα Θωμά«. SAMOUEL D'ANI, Tables chronologiques (Collection d'Historiens 
Arméniens, traduits par M. Brosset, τόμ. II), 'Αγ. Πετρούπολη 1876, σελ. 421 

6. Τόν Νάσρ έταύτισε μέ τον Θεόφοβο δ Η. GRÉGOIRE, «Manuel et Théophobe 
ou la concurrence de deux monastères», Byzantion 9 (1934), σελ. 183-204. Ό REKAYA, 

«Mise au Point sur Théophobe et l'alliance de Babele avec Théophile (833/34-839/40)», 
Byzantion 44 (1974), σελ. 46, υποθέτει 8τι μεταξύ τών φυγάδων ήσαν καί Κούρδοι τοΰ 
Ίσπαχάν, Djibal, Mahsabadan καί Hamadän. Ot Tabarï, Baiami καί Ya'qübi μνημο
νεύουν κάποιον Ίσμάτ, Κοϋρδο άξιωμαηκο τοΰ Bäbek. 

7. T A B A R Ï , Annales, Ικδ. M. de Goeje, Leyden 1879, τόμ. Ill, 1235 (apud M. 
REKAYA, δ.π., σελ. 45). 
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τους στρατιώτες, μεταξύ τών οποίων ήταν καί ό Ishak ibn Ibra

him Mousab, τον όποιο διώρισε διοικητή τοΰ Djibal τον μήνα 

âaval (20 'Οκτωβρίου - 17 Νοεμβρίου). Αυτός πήγε εναντίον τους 

καί κατήγαγε νίκη στα μέρη τοΰ Hamadän, έφόνευσε εξήντα χι

λιάδες. Οί υπόλοιποι κατέφυγαν στή χώρα τών Ρούμ»8. 

Το γεγονός τής καταφυγής στο Βυζάντιο τών Χουρραμιτών μέ 

επικεφαλής τον Νάσρ άπαντα καί στή Χρονογραφία τοΰ Μιχαήλ 

τοΰ Σύρου. «Στα χρόνια αυτά —γράφει ό ιστορικός— πολλοί όμο-

φρονοΰντες τοΰ Bäbek μέ επικεφαλής τον Νάσρ, κάτω άπο τις 

αφόρητες συνθήκες τοΰ περσικοΰ πολέμου, καταναγκάσθηκαν να 

πάνε προς τον βασιλέα τών Ρωμαίων Θεόφιλο, καί ασπάσθηκαν τον 

Χριστιανισμό»9. Στή συνέχεια ό Μιχαήλ ό Σΰρος δείχνει, Οτι ό 

Θεόφιλος τους εγκατέστησε στή Μεγάλη 'Αρμενία, υπολογίζοντας 

νά τους εκμεταλλευθεί στον πόλεμο κατά τών 'Αράβων10. 

Ενδιαφέρουσα δεδομένα απαντούν στην αρχαία (τοΰ Ι Γ' αιώνα) 

αρμενική μετάφραση τής Χρονογραφίας τοΰ Σύρου ίστορικοΰ. Σχε

τικά μέ τή σύλληψη τοΰ Bäbek άπο τον 'Αρμένιο άρχοντα 'Ισαάκ 1 1 

καί τήν καρατόμηση του, σημειώνεται, ότι «λίγοι άπο αυτούς (τους 

Khourdan-Khourdanaye), άφοΰ διασώθηκαν, ήρθαν κρυφά προς 

τον Θεόφιλο»12. Είναι γνωστό, Οτι ό Bäbek εκτελέστηκε το 837/ 

838, άλλα εμείς εί'δαμε, ότι οί Χουρραμΐτες μέ επικεφαλής τον 

Νάσρ, πέρασαν στο Βυζάντιο ήδη το 833. Λοιπόν, ή ό 'Αρμένιος 

8. IBN AL-ATHIR, Al-kamil f-1-Tarikh, Κάφο, Ι-Χ, 1353 (1934-1935), σελ. 231. 

9. M I C H E L LE S Y R I E N , Chronique, Editée pour la première fois et t radui te 

en français par J. B. Chabot, III , Παρίσι 1905, σελ. 88. Στην αρχαία αρμενική μετά

φραση της Χρονογραφίας τοΰ Μιχαήλ τοϋ Σύρου: «Το Ιτος 1041 τών Σύρων καί 256 τών 

'Αρμενίων πέθανε ό βασιλιάς τών 'Ελλήνων Μιχαήλ καί βασίλεψε ό Θεόφιλος. ΤΗλθαν οί 

Βούλγαροι καί οί Khourdan [οί Χουρραμΐτες] πού υποτάχθηκαν σ' αυτόν». Chronique de 

Michel le Grand, Patriarche des Syriens Jakobites, Tradui te pour la première fois sur 

la version arménienne du Prêtre Ischok par Victor Langlois, Βενετία 1868, σελ. 269. 

10. MICHEL LE SYRIEN, Chronique, I II , σελ. 88. 

11. Ό Sahl Smbat ian τών αρμενικών πηγών, κύριος τοϋ Heret-Saki τής ανατολικής 

'Αρμενίας. Βλ. Ν. ADONTZ, '// όόξα τών Βαγραοιτών. Ίατορικίζ μελέτες, Παρίσι 1948, 

σελ. 134 κ.έ. (στα αρμενικά). Γι 'αυτόν βλ. καί V. MlNORSKY, «Sahl ibn Suribat of 

Shaki and Arran», Caucasica, IV. Bulletin/School of Oriental and African Studies 

15/3 (1953). 

12. Chronique de M I C H E L L E G R A N D , σελ. 270. 
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μεταφραστής σημειώνει τα γεγονότα τοΰ 838 κατά μία πενταετία 

νωρίτερα, ή μία νέα ομάδα Χουρραμιτών μετά τήν εκτέλεση τοΰ 

Bäbek ήρθε στο Βυζάντιο. Στή συνέχεια στην αρμενική μετάφρα

ση τής Χρονογραφίας διαβάζουμε: «"Οταν ό Θεόφιλος εϊδε τους 

φυγάδες πού ήρθαν προς αυτόν χάρηκε καί μέ αυτούς επιτέθηκε 

εναντίον τοΰ κράτους τών 'Αράβων, πήγε στή Ζάπετρα, τήν κυ-

ριευσε και τήν κατεκαυσε» . 

Ή εκστρατεία τοΰ Θεοφίλου κατά τής Σωζόπετρας έγινε τον 

Μάρτιο-Άπρίλιο τοΰ 837, è Bäbek καρατομήθηκε το 223 έτος 

τής Έγείρας (3 Δεκεμβρίου 837 - 22 Νοεμβρίου 838)1 4, επομένως 

ή διάβαση αυτή τών Χουρραμιτών προς το μέρος τοΰ Θεοφίλου 

είναι απλή ήχώ τών γεγονότων τοΰ 833. 

Τέλος στην εγκατάσταση τών Χουρραμιτών στο Βυζάντιο καί 

τήν υπηρεσία τους στο βυζαντινό στρατό αναφέρονται καί οί βυ

ζαντινοί συγγραφείς, ό Συμεών è Μάγιστρος, ό Συνεχιστής τοΰ 

Γεωργίου Μοναχού, ό Γενέσιος καί ό Συνεχιστής τοΰ Θεοφάνη. 

Σύμφωνα μέ τον Συμεών τον Μάγιστρο, κατά το δεύτερο έτος τής 

βασιλείας τοΰ Θεοφίλου (830) προσέφυγε Θεόφοβος ο Πέρσης Ρω-

rz>oiç, άμα τω πατρί αντοΰ μετά Περσών χιλιάδας ιό', ους καί 

διένειμεν εν τοις Θέμασι κατασκηνώσας και τούρμας άποκαταστή-

σας. αυτόν ôè τον Θεόφοβον είς άδελφήν Θεοδώρας Λύγούστης 

γαμβρόν εποιήσατο τρόπω τοιώδε. τοϊς Πέρσαις εθος ην εκ σει

ράς βασιλικής ύπέχειν άνάρρησιν δθεν τοϊς αλλεπαλλήλοις πολέ-

μοις τής βασιλικής σειράς εκλιπούσης, και εν αμηχανία γεγονότες, 

έγνωσαν ως εκ τής βασιλικής συγγενείας τω βασιλεϊ Ρωμαίων 

τίνες προσερρύησαν, και επί τούτω άσπαστον ελογίσαντο τής οι

κείας χώρας άπαναστεϋσαι και προσχωρήσαι τή Ρωμαΐδι δια τον 

Θεόφοβον, δπως τοϋ κατά γένους αρχηγού επιτεύξοιντο, καί μά

λιστα δτι και ό Περσών αρχηγός Βαβεκ αποστάσει τή προς τον 

άμερμουμήν15 επί πέντε ετεσιν εκεκωρύφωτο. ών αναμεταξύ πό-

λεμοι συμβεβηκότες, ηττηθείς ό Βαβέκ εϊσήει σύν χιλιάσιν ζ' προς 

13. Ό . π . , σελ. 270-271. 

14. IBN AL-ATHIR, σελ. 245-246. 

15. Ό amira al-muminin, άρχων τών πιστών, δηλαδή ό χαλίφης. 
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τήν Ρωμαϊκήν επικρατεί αν, τον θεοφόβου πατέρα κατά τήν πά

λιν Σινώπη άνερευνών δν ό Βαβεκ κατειληφώς, εγγνας τε παρά 

βασιλέως δεξάμενος, τον υπ' αύτω λαον και εαυτόν τω βασιλε'ι 

ύπήκοον τέθηκεν16. 

Στή διήγηση τοΰ Συμεών τοΰ Μαγίστρου είναι αξιοσημείωτο 

το γεγονός, Οτι è Θεόφοβος αυτός επικεφαλής 14.000 Περσών ήρθε 

στό Βυζάντιο δηλαδή αυτός τότε πράγματι ήγεΐτο στρατεύματος 

πού απαρτιζόταν άπο Χουρραμΐτες. "Οπως θα δοΰμε περαιτέρω, 

άλλοι βυζαντινοί συγγραφείς άγνοοΰν τήν δράση αυτή τοΰ Θεοφό

βου καί μας δίνουν λανθασμένες πληροφορίες. Βέβαια, δεν είναι σω

στή ή αναφορά τοΰ βυζαντινού συγγραφέα, Οτι τάχα ήρθε στό Βυ

ζάντιο, φθάνοντας ως τήν Σινώπη, ό Bäbek, άλλος αρχηγός τών 

Χουρραμιτών. Γι' αυτό θα γίνει λόγος κατωτέρω. 

Για τους διαφυγόντες στό Βυζάντιο Χουρραμΐτες17 καί τον αρ

χηγό τους Θεόφοβο (Νάσρ) πιό εμπεριστατωμένα στοιχεία — αν 

καί σε μερικά σημεία μυθικά, άλλα οπωσδήποτε μέ ιστορική βά

ση 1 8, απαντούν στα έ'ργα τοΰ Γενεσίου καί τοΰ Συνεχιστή τοΰ Θεο

φάνη. Ό τελευταίος γράφει τα έξης: δηλώσει δέ καί τον Θεόφοβον 

ό λόγος, όθεν τε καί δπως εκ Περσών καταγόμενος τω βασιλεΐ 

γέγονε γνώριμος καί τήν άδελφήν αύτοΰ εις γάμον ήρμάσατο. εις 

πρεσβείαν τις ποτέ τών εκ βασιλικής σειράς Περσών αφικόμενος 

προς τήν Κωνσταντίνου, ουκ εκ νομίμου συνάφειας κρύφιου δε και 

λαθραίας τούτον γεννηθήναι ποιήσας εξαπεδήμησεν. έπει δε νόμος 

τοις Πέρσαις απαράβατος μη τίνα τοις παρ' αυτών αρχής εγκρα

τή γενέσθαι, ει μή τής βασιλικής μετέχη σειράς, εξέλιπον δε εκ 

16. ΣϊΜΕΩΝ Ο λίΑΓΙΣΤΡΟΣ (CSHB), σελ. 625-626. Πρβλ. Γεώργιος Μοναχός 

(CSHB), σελ. 793. Διασώθηκε ένα μολυβδόβουλλο τοϋ Θεοφόβου, όπου αυτός ονομάζεται 

«εξουσιαστής Περσών» (G. ZACOS - Α. V E G L E R I , Byzantine Lead Seals, τόμ. 1, μέρος 

1-3, Βασιλεία 1972, no 2526). Οί έκδοτες τοϋ μολυβδοβούλλου ανέγνωσαν Θεόφοβος εξου

σιαστής Χερσώνος. Ό V. Ζ Ε Ι Β Τ διόρθωσε το λάθος: Θεόφοβος εξουσιαστής Περσών. 

(Byzantinoslavica, 36/2 (1975), σελ. 212). 

17. Σύμφωνα μέ τον Ma'südi, οί φυγάδες ήσαν «πολλές χιλιάδες», τον Συμεών Μά-

γιστρο καί Συνεχιστή τοϋ Γεωργίου τοϋ Μονάχου 14.000. Ό Συνεχιστής τοΰ Θεοφάνη 

γράφει, οτι αυτοί στο Βυζάντιο πληθύνθηκαν Ιως 30.000. 

18. Ή ηχώ τών μυθευμάτων αυτών άπαντα καί στο έργο τοϋ Συμεών τοΰ Μαγίστρου 

(σελ. 627). 
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τών συνεχών πολέμων και τήδε κάκεΐσε μετασκηνώσεων υπό τών 

Άγαρηνών ελαυνόμενοι οι τής βασιλικής φυλής, άλλα καί λόγος 

εφέρετο πολύς περί αύτοϋ παρά τών εν Περσίδι μενόντων, ως ή τις 

κατά το Βυζάντιον ώνομασμένος Θεόφοβος (και γαρ ήν δοθείς υπό 

τοΰ τηνικαϋτα σπείραντος πατρός), εδοξε τοις άρίστοις τών Περ

σών κρύφα τινάς εκπέμψαι τοΰ ζητουμένου εις ερευναν. (...) δή

λους εαυτούς οί απεσταλμένοι ποιοϋσι τω βασιλεϊ και τα τοϋ δρά

ματος σαφηνίζουσιν, είρήνην και σπονδάς καί παντός τοϋ έθνους 

ύποταγήν καθυπισχνούμενοι, ει τοϋτον αύτοίς επιδοΰναι ου παραι-

τήσεται. εγεγήθει γοϋν τοις ύποσχεθείσιν ό βασιλεύς, και επείπερ 

ούτως εχουσαν εύρισκε τήν άλήθειαν, εν βασιλείοις τοϋτον αύλί-

ζεσθαι και κατασκηνοϋν ποιεί, μαθήμασί τε καί παιδεία επιμελού-

μενον. 

"Εστί δε και άλλος λόγος περί τοϋ Θεοφόβου (καλόν γαρ αμφό

τερους είρήσθαι), μικρόν μεν κατά τήν αρχήν διενηνοχέναι δοκών, 

ταλλα δε δμοια σώζων τών γεγραμμένων καί πάρισα· εστίν δε δς 

ουκ από πρέσβεώς τίνος τήν νόθον σποράν δέξασθαι τούτον φησιν, 

άλλα κατά τίνα περιπέτειαν τών εν πολέμοις συμβαινόντων καί τον 

τούτου πατέρα, εϊτε βασιλεύοντα εϊτε καί βασιλέως εγγύς οντά 

κατά συγγένειαν, φυγείν εκ Περσίδος και προς τήν βασιλεύουσαν 

πένητα διαθλοϋντα βίον προρυήναι, κάκεΐσε καπηλίδι τ ivi γυναικών 

δονλενοντα όψέ ποτέ τω ταύτης ερωτι καί νομίμφ συνάφεια τοϋ

τον εναποτεκεΐν. αλλ* ό μεν έξ ανθρώπων εγένετο, αστρονομία δέ 

τινι και μαντεία (και γαρ φάσι ταύτας τάς επιστήμας άκμάζειν ετι 

παρά Πέρσαις) μαθεϊν περί τοϋ Θεοφόβου, ζητοϋσιν αύτοίς ει εστί 

πού τις εκ βασιλικής φυλής καταγόμενος, και επείπερ εμαθον, σπου

δή επι τήν Κωνσταντίνου θ ε tv εις τήν τοϋ ζητουμένου ερευναν. 

γνωστόν οϋτως γενέσθαι τω βασιλεϊ, καταληφθέντος αύτοϋ. επεί

περ οϋν ή τούτου εμφάνεια καί κατά τον βίον παρουσία άπασιν 

εγνώσθη τοις κατά τήν Περσίδα δια τών ύποστρεψάντων αποστό

λων, ηδύ πάσιν εφάνη και εφετόν τοΰ άπόστασίν τίνα εννοήσαι από 

τών τής "Αγαρ, τή δε τών Ρωμαίων αρχή προσχωρήσαι, ως αν 

τοϋ κατά γένος άρχηγοϋ εύμοιρήσειαν. έτυχε δε άλλως ό τών Περ

σών αρχηγός Βάβεκ ήδη πενταετίαν έχων εξ άμεραμνουνη άποστάς 
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καί πτέρναν επάρας κατ' αύτοϋ εν χιλιάσιν επτά' δς καί πόθω προς 

τον Θεόφοβον και φόβω τω εξ ου άπέστη 'Αγαρηνοϋ προς τήν 

Ρωμαϊκήν επικράτειαν κατά πόλιν Σινώπην έρχεται, και τω βασι

λεϊ εαυτόν τε και τό όλον έθνος ύπήκοον τέθεικεν. διά τοι τοϋτο 

τόν τ ε Θεόφοβον ό Θεόφιλος τιμή τή πατρικίων εναριθμεϊ, και τή 

έαυτοϋ αδελφή προς γάμον εκδίδωσι, συναρμόζεσθαί τ ε εκαστον 

τών Περσών νομοθετεί τοις Ρωμαίοις καί κατ* επιγαμίαν άπτε-

σθαί τε καί συνείρεσθαι, πολλούς τούτων τοις βασιλικοϊς εμπρέ-

πειν άξιώμασι πεποιηκώς. άλ,λά και κώδιξι στρατιωτικό ϊς αυτούς 

αναγράφεται, καί τάγμα ούτως καλούμενον Περσικόν εγκατέστη

σε, και τοις κατά πόλεμον εξιονσι Ρωμαίοις κατά τών Άγαρηνών 

εναριθμεΐσθαι προσέταξε19. 

Ό Συνεχιστής τοΰ Θεοφάνη, γράφει εμπεριστατωμένα για τή 

δράση τοΰ Θεοφόβου στον βυζαντινό στρατό καί τή συμμετοχή του 

στον πόλεμο κατά τών 'Αράβων. "Οταν επέστρεψε άπο τή μάχη 

τής Σωζόπετρας, ό αυτοκράτωρ Θεόφιλος τω Θεοφόβω τα τών 

Περσών ενδιαθέσθαι προτρεψάμενος και αύθις δια ταχέων επανα-

δραμεϊν προς αυτόν, αλλ" οι Πέρσαι συσχόντες αυτόν κατά τήν 

Σινώπην βασιλέα και άκοντα άνεκήρυξαν20, δς αίδοϊ τ ε και φόβω 

προς τόν βασιλέα βαλλόμενος άνένευέ τ ε καί δεινά πείσεσθαι τού

τους ελεγεν επί τω τολμήματι21. όθεν πλέον κατορρωδοϋντες αυ

τοί τάς εκ βασιλέως άπειλάς εϊχοντο μεν τής γνώμης αυτών, εΐχον 

δε καί αυτόν εν μέσω παραθαρρύνοντες. 'Αλλ' ό Θεόφοβος λάθρα 

τα τελεσθέντα δηλοϊ τω βασιλεϊ, καί ενωμότως πληροφορεί ώς 

ούκ αυτός εκείνοι δε τών τολμηθέντων υπαίτιοι, αλλ* εκείνου τ ε ό 

βασώεύς ασμένως αποδέχεται τήν προαίρεσιν καί προς τά βασί

λεια είσκαλεϊ, τήν άρχαίαν εύκληρίαν άποδιδούς' συγγνώμην τ ε 

άπασι τοις άλλοις καί άμνηστίαν κακών δούς τής Σινώπης, είτε 

19. Συν. Θεοφάνη (CSHB), σελ. 110-112. 

20. Για τήν άντιβυζαντινή επανάσταση τών Περσών (Χουρραμιτών) τοϋ Θεοφόβου 

τό 838 βλ. ιδιαιτέρως: ROSSER, δ.π., σελ. 263-271. 

21. Τήν ήχώ αύτοϋ άπαντοΰμε στο ιστορικό Ιργο τοϋ Σαμουήλ τοϋ Άνιώτη, Βαλαρ-

σαπάτ 1893, σελ. 92, πού αναφέρει δτι ό Θεόφιλος μπήκε στην Τραπεζούντα καί «κατέ-

σφαξε τους ΙΙέρσες», κατά πάσα πιθανότητα τους Χουρραμϊτες. Ό BROSSET, δ.π., σελ. 423, 

κατά λάθος μεταφράζει «"Αραβες». 
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δή καί Άμάστριδος, ποιεί εκδημεϊν. καί επείπερ εις πολυπληθίαν 

ενέδωκάν τε καί ηϋξησαν ώς εις τρεις μυριάδας εληλακέναι, ού 

συμφέρον εδόκει τω βασιλεϊ τούτους ελευθέρους είναι καί άνειμέ-

νους, αλλά καλώς σκεψάμενος έκάστω θέματι χιλιάδας δύο άπέ-

σταλκεν, υπό χείρα τελεϊν τοις εις στρατηγίαν τεταγμένοις· εφ' ών 

καί τουρμάρχας επιστατεϊν εξετίθετο. δθεν άχρις ημών τήν προση-

γορίαν Περσών ai τών θεμάτων τοϋρμαι κακλήρωνται, εφ' οις διε-

σπάρησαν. τοϋτο γοϋν τό τόλμημα θρασύτερόν πως καί ίταμώτερον 

δόξαν τω Θεοφίλω αυτούς τ ε διασπαρήναι καί διανεμηθήναι εποίη-

σεν καί τόν Θεόφοβον μετ ού πολύ απήγαγε τής ζωής22. 

Το ζήτημα είναι ότι ό Θεόφοβος κατηγορείται για έ'σχατη προ

δοσία, καί γι ' αυτό φυγαδεία χρησάμενος προς τήν "Αμαστριν (πό-

λις δε αυτή Ποντική) μετά τέκνων δμοϋ χωρεϊ τε καί γυναικών 

καί τίνων έκκρίτων ανδρών, άνήγετο οϋν στόλος ευθύς κατ' αύτοϋ, 

καί πόλεμος σφοδρός εξηρτύετο ώς προς εχθρόν τοϋ βασιλέως κα-

τάδηλον, καί τοϋ τοιούτου στόλου αρχηγός ό τής βίγλης δρουγγά-

ριος ούτως Ώορύφας λεγόμενος, αλλ' ό Θεόφοβος τόν τοϋ θεοϋ φό-

βον εν εαυτω συλλαβών ούκ εφησε δίκαιον είναι Χριστιανόν οντά 

αϊμασιν ανθρώπων χαίρειν πιστών δθεν ύπείκει τω βασιλεϊ δρκοις 

δελεασθείς, καί προς αυτόν επανάγεται τοις δρκοις θαρρών, αλλ' ο 

Θεόφιλος τούτους θ έμένος εις ούδεν νϋν μεν είρκτή τ ivi καί φρου

ρά τή κατά τόν Βονκολέοντα τοϋτον τίθησι, φρουρεϊσθαι προστά-

ξας· μια δέ τινι τών ήμερων, επεί εγνω εαυτόν ήδη άποβιοϋντα 

καί τα έσχατα πνέοντα, κελεύει εν νυκτί εξ αυθεντίας άποτμηθή-

ναι οϊόν τι πικρόν αύτοϋ εντάφιον καί λυπηρόν, καί προς εαυτόν 

τήν εκείνου άχθήναι κεφαλήν. Έπεί γοϋν ήχθη κατά τό πρόσταγ

μα, τή έαυτον χειρί τήν εκείνου ρϊνα λαβών «νϋν γε» εφησεν «ούδε 

συ Θεόφοβος ούδ' εγώ Θεόφιλος»2^, ε'ισί δέ οι τόν θάνατον τοϋ 

22. Συν. Θεοφάνη, σελ. 124-125. 
23. Σύμφωνα μέ τον Συμεών τον Μάγιστρο (σελ. 810), ή αίτια τής εκτέλεσης τοΰ 

Θεοφόβου ήταν ό φόβος τοϋ αυτοκράτορα, βτι μετά τον θάνατο του οί Πέρσες μποροΰσαν 
νά ανακηρύξουν αυτοκράτορα τον Θεόφοβο. (Πρβλ. καί το έργο τοϋ Συνεχιστή τοϋ Γεωργίου 
τοϋ Μονάχου, σελ. 810). Βλ. καί S. SESTAKOV, Ο rukopisjah Simeona Logofeta (Για 
τα χειρόγραφα τοϋ Συμεών τοΰ Λογοθέτη, Viz. Vrem. 5 (1898), σελ. 20). 
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Θεο(]<όβου τώ "Ωορύφα αλλ" ού τω βασιλεϊ όιδόασιν, φάσκοντες ώς 

άμα τώ πιστεϋσαι τούτω αυτόν, τήν κεφαλικήν επαγαγεϊν τιμω-

ρίαν αύτώ λάθρα δια νυκτός, εκείθεν οϋν διαβεβόηται μέχρι τοϋδε 

παρά Πέρσαις μή δψεσθαι θάνατον τόν Θεόφοβον αλλ' εν αφθαρ

σία διαζήν, τω κρύβδην αλλ" ουκ αναφανδόν τόν εκείνου θάνατον 

γενέσθαι ποτέ21. 

Στή διήγηση τοΰ Συνεχιστή τοΰ Θεοφάνη δεν είναι δύσκολο να 

σημειο>σουμε πολλά λάθη καί μυθεύματα. Πρώτα τό Οτι è Θεόφο

βος (Νάσρ) γεννήθηκε στό Βυζάντιο. Τα δεδομένα τών πηγών, σύμ

φωνα μέ τα όποια στα χρόνια τής βασιλείας τοΰ Θεοφίλου ήταν 

ένα δωδεκάχρονο παιδί, είναι απόλυτο λάθος. 'Εάν, ακόμη, οί Πέρ

σες τόν ανακάλυψαν κατά τό πρώτο έτος τής βασιλείας τοΰ Θεο

φίλου (829), κατά τό έ'τος τοΰ θανάτου τοΰ αυτοκράτορα (842) θα 

ήταν τό πολύ 24 χρονών, ενώ έμεΐς τόν συναντοΰμε ώς αρχιστρά

τηγο κατά τήν πρώτη εκστρατεία τοΰ Θεοφίλου (830) 2 5 . Τό δεύ

τερο λάθος άφορα στην πληροφορία για τή φυγή τοΰ Bäbek στό 

Βυζάντιο. Είναι γνωστό, Οτι ό Bäbek επαναστάτησε τό 816/817. 

Πρώτα ά π ' όλα δεν συμφωνούν τα χρονολογικά δεδομένα. Κατά 

τόν βυζαντινό συγγραφέα ό Bäbek ήρθε δήθεν στό Βυζάντιο πέντε 

χρόνια μετά τήν κήρυξη τής επανάστασης, δηλαδή τό 821 . 'Αλλά 

ό Θεόφιλος βασίλευε άπό τό 829. Ό Α. Vasiliev έχει δίκαιο θεω

ρώντας ώς λάθος τή μνεία για τό πέρασμα τοΰ Bäbek καί τών 

Περσών, στους όποιους αυτός ήγεΐτο, στό μέρος τών βυζαντινών, 

εφόσον εϊναι γνωστό, ότι ό Bäbek επί είκοσι χρόνια πολεμοΰσε 

στην Περσία εναντίον τών 'Αράβων καί δέν εΐχε εξέλθει άπό τή 
' 2fi 

χωρά 1 2 0. 

24. Συν. Θεοφάνη, σελ. 135-135. Πρβλ. Γ Ε Ν Ε Σ Ι Ο Γ (CSHB), σελ. 53. Ή διαδεδομένη 

μεταξύ τών Περσών γνώμη, δτι ό Θεόφοβος δέν μπορεί να πεθάνει, δτι είναι αθάνατος, 

είναι ήχώ τής ιδεολογίας τών Χουρραμιτών (βλ. παραπάνω, σημ. 1). Κατά τον "Αρμένιο 

'ιστορικό τοϋ ΙΓ ' αιώνα Βαρδάνη ((ένας άνδρας άπο τό έθνος τών Περσών ονόματι Bab 

[ό Bäbek] ... έλεγε πώς είναι αθάνατος». La domination arabe en Arménie, ex t ra i t de 
l 'Histoire Universelle de Vardan, t radui t de l 'arménien et annotée par J . Muylder-
mans, Αουβαίν-Παρίσι 1927, σελ. 119. 

25. VASILIEV, Byzance et les Arabes, τόμ. 1, σελ. 98-103. 

26. "Ο.re. Ή αρχαία αρμενική μετάφραση της Χρονογραφίας τοΰ Μιχαήλ τοϋ Σύρου 

(σελ. 274) αναφέρει δτι μαζί μέ τον Νάσρ καί ό Bäbek είχε τάχα διαφύγει στο Βυζάντιο: 
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Δεύτερο" κατά τα δεδομένα τών βυζαντινών συγγραφέων, τόν 

Θεόφοβο (Νάσρ) τόν καταδίκασε σέ θάνατο καί τόν εκτέλεσε ό 

Θεόφιλος (ή ό δρουγγάριος Ώορύφας) 2 7, διότι αυτός ήταν επικεφα

λής τής άντιβυζαντινής επανάστασης τών Χουρραμιτών. 'Αλλά ό 

Μιχαήλ ό Σΰρος γράφει ότι εναντίον τοΰ άρχηγοΰ τών Χουρραμι

τών (Khourdanaye) Νάσρ, τό θέρος τοΰ 839 ή 840, επιτέθηκε è 
νεοδιορισμένος διοικητής τής Συρίας καί τής Μεσοποταμίας Abu 

Sa'ïd Muhammad, ό γιος τοΰ Γιουσούφ, καί Οτι ό Νάσρ φονεύθηκε 

στό θέμα τών Βουκελλαρίων, κατά τή μάχη πού έγινε στην Οχθη 

τοΰ πόταμου Aqarqa. Ό Νάσρ καρατομήθηκε άπό τόν B§ir, στρα

τηγό τοϋ Abu Sa'îd Muhammad, πού αναφέρθηκε παραπάνω καί 

κάρφωσε τό κεφάλι του σέ λόγχη. Σύμφωνα μέ τόν Σΰρο ιστορικό, 

όταν οί Χουρραμΐτες είδαν Οτι ό στρατηγός τους είναι νεκρός, αν 

καί έπείσθηκαν Οτι δέν υπάρχει σωτηρία, πολέμησαν άλλα ηττήθη

καν. Ό άμηρας διέταξε να τους αποκεφαλίσουν καί τα κεφάλια 

τους τα έστειλε στή Μοψουεστία, στον χαλίφη. Ό τελευταίος Οταν 

έμαθε για τόν θάνατο τοΰ Νάσρ, χάρηκε, εφόσον αυτός, è Νάσρ, 

είχε κατερειπώσει τήν πόλη Zubatra 2 8 . 

'Από τα δεδομένα τών βυζαντινών πηγών τό πραγματικό είναι29 

Οτι μέγα σώμα Χουρραμιτών πέρασε στό Βυζάντιο καί Οτι ή αυ

τοκρατορία οργάνωσε άπό αυτούς τάγματα, τα όποια πολέμησαν 

σέ διάφορα μέτωπα κατά τοϋ Χαλιφάτου. Μέ βάση όλα τα δεδο

μένα τών πηγών γίνεται φανερό, ότι οί Χουρραμΐτες τοΰ Νάσρ πή-

«Τότε οί δύο στρατηγοί τών 'Αράβων Νάσρ καί Bäbek, άφοϋ ασπάστηκαν τήν πίστη τών 

Χριστιανών, πού τήν έγνώρισαν άπο τους Νουβίους, μέ πλήθος στρατιωτών επήγαν προς 

τον βασιλέα τών Ελλήνων Θεόφιλο καί Ιγιναν Χριστιανοί». Έ δ ώ ή μνεία τοϋ Bäbek 

είναι απλή προσθήκη τοΰ 'Αρμένιου μεταφραστή' στο συριακό πρότυπο δέν άπαντα τίποτε 

το παρόμοιο, αν καί τέτοια λαθεμένη άποψη, όπως είδαμε, άπαντα καί στις βυζαντινές 

χρονογραφίες. 

27. Κατά τον ΛΕΟΝΤΑ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ (CSHB), σελ. 227-228, ό Πετρωνας, ό 

αδελφός της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, καί ό Αογοθέτης (Θεόκτιστος), σελ. 227-228. 

28. MICHEL LE S Y R I E N , III , σελ. 96. Ή πόλη Z u b a t r a (Ζάπετρα-Σωζόπετρα) 

ήταν ή γενέτειρα τοΰ χαλίφη Μουτασίμ. 

29. Ό Η. GRÉGOIRE, δ.π., σελ. 183-204, απέδειξε, δτι ό μϋθος αυτός πού άπαντα 

στις βυζαντινές πηγές Ιχει ιστορική βάση. Πρβλ. καί V A S I L I E V , Byzance et les Arabes, 

δ.π., (Notes complémentaires), σελ. 413-417. 
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ραν μέρος στή μάχη τής Σωζόπετρας τόν Μάρτιο-Άπρίλιο τοΰ 

837. Κατά τόν Tabarï, ό βασιλεύς Θεόφιλος «έφθασε στή Ziba-

thra, έχοντας μαζί του Ινα στρατιωτικό τάγμα πού τό άποτελοΰ-

σαν Χουρραμίτες, μεταξύ τών όποιων ήταν καί άπό αυτούς πού 

είχαν επαναστατήσει στό Djibal καί είχαν καταφύγει στους Ρω

μαίους»30. Αυτοί πήραν μέρος καί στή μάχη τοΰ Δαζιμών τό 838 

(κατά τόν Ramsay ή πόλη Τοκάτ) 3 1. Σύμφωνα μέ τόν Ma'südi 
«πολλές χιλιάδες Χουρραμιτών», οί όποιοι ήσαν φυγάδες άπό τό 

«Azarbaïdjan32 καί Djibal, πολεμούσαν μέσα στον στρατό τοΰ 

Θεοφίλου»33. 

Ό Συνεχιστής του Θεοφάνη μνημονεύει καί ενα ενδιαφέρον γε

γονός. Τελειώνοντας τόν λόγο του για τήν θανάτωση τοΰ Θεοφό

βου άπό τόν Θεόφιλο, θυμάται αίφνης, Οτι τόν Θεόφοβο καί τόν 

αδελφό τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας καίσαρα Βάρδα, è Θεόφιλος 

τους έστειλε στην Άβασγία, όπου αυτοί Ισχυρώς εδυστύχησαν, 

ολίγων άγαν εκείθεν νποστρεψάντωνΜ. 

Τήν εκστρατεία αυτή, πού έγινε τό 837, οί μελετητές τήν ταυ

τίζουν μέ εκείνη πού πραγματοποίησε ό Θεόφιλος στή Χαλδία, καί 

τήν οποία μνημονεύει ό 'Αρμένιος ιστορικός Στέφανος ό Ταρωνί-

της 3 5 . Ό J. Laurent υποθέτει ότι αυτή κατευθυνόταν εναντίον τοΰ 

άμηρα τής Τιφλίδας Ishak ibn Ismail (στην Χρονογραφία τοΰ 

Στεφάνου τοΰ Ταρωνίτη Sahak υίοΰ τοΰ Ismail) 3 6. 'Αλλά τής έκ-

30. T A B A R I , III , 1235-1236 (apud R E K A Y A , δ.π., σελ. 56). 

31. W . M. R A M S A Y , The Historical Geography of Asia Minor, Λονδίνο 1890, σελ. 

326 καί 329. 

32. Ό REKAYA (σελ. 62), μέ βάση άλλες πηγές έδειξε, δτι οί φυγάδες αυτοί δέν 

ήταν άπο τήν Άτροπατηνή, άλλα μόνο άπο το Djibal. 

33. "Ο.π. 

34. Συν. Θεοφάνη, σελ. 137. Ξεκινώντας άπο αυτό, ό Α. K a i d a n συμπεραίνει, δτι ή 

ίστορία τοϋ Θεοφόβου στή Χρονογραφία τοϋ Συνεχιστή τοϋ Θεοφάνη είναι παρεμβολή, 

δτι ό Ιστορικός μετά τήν αποπεράτωση τοϋ βασικοΰ μέρους τοΰ έ'ργου του σχετικά μέ τον 

Θεόφοβο εκμεταλλεύτηκε μια άλλη πηγή (Α. KAZDAN, « Ι Ζ istorîi vizantiiskoj hrono-
grafii X veka. "Kniga t s a r e j " i "Zizneopisanije Vasilija"», Viz. Vrem. 21 (1962) (σελ. 

113). 

35. Histoire Universelle par Etienne Acoghig de Daron. T r a d u i t e de l 'arménien 
et annotée par E. D U L A U R I K R , τόμ. 1, Παρίσι 1883, σελ. 171. 

36. J . LAURENT, L'Arménie entre Byzance et l'Islam. Nouvelle édition revue et mi-
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στρατείας αυτής ήγεΐτο άραγε ό Θεόφιλος, καί πράγματι έγινε 

προς τήν Άβασγία; Μεταφέρω εδώ ολόκληρο τό μέρος τής Χρο-

νογραφίας τοΰ Στεφάνου πού μας ενδιαφέρει. 

«Τό 278 (829) πέθανε ό Μιχαήλ [ό Μιχαήλ ό Β' Τραυλός -

820-829] καί βασίλεψε ό γιος του Θεόφιλος, έτη 13. Στα χρόνια 

του έ'γινε ή έλευση τών Horomdier στην επαρχία Basean 3 7. Αυ

τοί, άφοΰ επιτέθηκαν κατά τής κωμόπολης Gomadzor, κατέσφα-

ξαν πολλούς. Ό Θεόφιλος πήγε στή Χαλδία, ανέβηκε στή Tsamak 

kamourdj 3 8 καί αιχμαλώτισε πολλές οικογένειες 'Αρμενίων, έδω

σε τό αξίωμα τής ύπατείας, δηλαδή τοΰ ανθυπάτου πατρικίου στον 

Άσώτ, γιο τοΰ êapouh, καί τόν άφησε στην επαρχία τοΰ Sper3 9. 

Ό ίδιος, άφοΰ πήρε τους φόρους άπό τους Θεοδοσιουπολίτες, επέ

στρεψε άπό έκεΐ. 'Έπειτα, άφοΰ ήλθαν στην (επαρχία) Vanand 4 0, 

στην κώμη Kajkakar οί Horomdier, εξοντώθηκαν άπό τόν Sahak 

γιο τοΰ Ismail. Τό ίδιο έτος ό Θεόφιλος είσέβαλλε στή Συρία4 1 

καί κυρίευσε τήν πόλη Ourbeli4 2, πολέμησε κατά τών 'Αράβων 

στό Aämouäat43 καί ένίκησε. Κατά τήν εκστρατεία του στην 'Ανα

τολή, στα μέρη τής 'Αρμενίας, κατέλαβε στην επαρχία Gelam τό 

κάστρο Çmu44 τών 'Αρμενίων, τό Asa'i, Metzkert, Albert καί κα-

se a jour par M. CANARD, Αισαβώνα, 1980, σελ. 67. Ό μόνος διισχυρισμος τοΰ Laurent, 
S-rt ή εκστρατεία αύτη ήταν εναντίον τοϋ άμηρα τής Τιφλίδας στηρίζεται στή μνεία του 
Στεφάνου τοϋ Ταρωνίτη, ή οποία δμως δέν μας δίνει βάση γιά τέτοια ερμηνεία. Ό άμηράς 
τής Τιφλίδας απλώς τους εξόντωσε στο Vanand. Ή δμυνα τών περιοχών αυτών άπο το 
Βυζάντιο ήταν κύριο καθήκον του. 

37. Basean-Basen (ή Βασσιανή τοΰ Μενάνδρου). Επαρχία τοΰ νομοϋ Άϊραράτ τής 
Μεγάλης 'Αρμενίας, στην άνω Οχθη τοϋ πόταμου Άράξη, ανατολικά της Θεοδοσιούπολης 
(Έρζερούμ). Τώρα Πασίν Όβά. 

38. Tsamak kamourdj. Κατά λέξη «Ξερή γέφυρα». 
39. Sper (Σπιρϊτις). Ή 7η επαρχία τοϋ νομοϋ Υψηλή "Αρμενία (τώρα Ίσπίρ), στην 

άνω όχθη τοΰ πόταμου Τζορόχη. 
40. Ή 9η επαρχία τοΰ ^ομον> Άϊραράτ, μέ κέντρο τήν πόλη Κάρς. 
41. Γιά τήν εκστρατεία αυτή τοΰ Θεοφίλου βλ. J. MARKWART, Südarmenian und 

die Tigrisquellen, Βιέννη 1930, σελ. 53. E. HONIGMANN, Die Ostgrenze des Byzan
tinischen Beiches, Βρυξέλλες 1961, σελ. 58, 199. 

42. Κατά τον Markwart (δ.π., σελ. 48, σημ. 2) ή Σωζόπετρα. 
43. Τά Άρσαμόσατα (Άσμόσατον, άραβ. Simäat) στή Σωφηνή τής τετάρτης "Αρμενίας. 
44. Τα Τζιμενοΰ τών Notitia episcopatuum. Στην Κελτζινή ('Ακιλισηνή τών αρχαίων 

ελληνικών πηγών). 



128 H R A T C H BARTIKIAN 

τερείμωσε τό Xozan καί τήν Τετάρτη 'Αρμενία άπό ανθρώπους 

καί ζώα» 4 5. 

Γίνεται σαφές, Οτι εδώ δέν γίταται λόγος γιά εκστρατεία στην 

Άβασγία, άλλα στην 'Αρμενία. Οί βυζαντινοί συγγραφείς όταν κά

νουν λόγο γιά εκστρατεία στην Άβασγία, δεν μνημονεύουν τόν Θεό

φιλο, άλλα μόνο τόν Θεόφοβο καί τόν καίσαρα Βάρδα. Καί άπό 

τα δεδομένα τοΰ Στεφάνου τοΰ Ταρο^νίτη είναι σαφές, οτι ό λόγος 

δέν άφορα τις εκστρατείες τοΰ Θεοφίλου. 'Ανεξάρτητα άπό τόν Θεό

φιλο, έκανε εκστρατεία στην 'Αρμενία ενα αινιγματικό στράτευμα, 

πού στό ïpyo του 'Αρμενίου ιστορικού παρουσιάζεται ώς «Horom

dier». Ποιοί είναι αυτοί; Ά ς δούμε εδώ πώς ερμηνεύουν οί μετα

φραστές τής Χρονογραφίας τοΰ Στεφάνου τοΰ Ταρωνίτη τήν φράση 

αύτη. Πρώτα ό Μ. Έμίν στή ρωσική του μετάφραση: «Τό 2 7 8 = 

829 πέθανε ο Μιχαήλ καί κάθησε στον θρόνο è γιος του Θεόφιλος 

(πού βασίλεψε) 13 χρόνια. 'Επί τής βασιλείας του τα ε λ λ η ν ι κ ά 

σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α ( Horomi diear?) μπήκαν στην επαρχία Ba

sen». <(...Μετά τά ε λ λ η ν ι κ ά σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α (Horomi 

diearank?) ήρθαν στή κώμη Kajkakar, πού βρίσκεται στή Va

nand» 4 0 . 

Στή γαλλική μετάφραση τοΰ Ε. Dulaurier διαβάζουμε αντί

στοιχα: «...Théophile, son fils, qui occupa le trône 13 ans. Sous 
son règne eut lieu l'arrivée des Horomitians (Romains ou 
Grecs), Chalcédoniens dans le district de Pasen...». «...Les 
Horomitians ayant pénétré dans / le sidtrict de / Vanant, au 
village de Gadjgak'ar...»47, δηλαδή τό Horomi dier (ή Horom

dier, αυτός γράφει Horomitians) τοΰ κειμένου μεταφράζει Ρω

μαίοι ή "Ελληνες, χαλκηδονΐτες. 

ΊΓ>. fli.sioire Umverteile par Etienne Açagkik de Daran. Tradui te de l 'arménien 
dimoici' par Κ 1)1 L U Rlhit, τόμ 1, ΙΙαρίσι 1883. σελ. 171. 

'it"> i\eobsâaja Islonja Stcpaito&a Taronikogo, Asogika pò prozvaniju, pisatelja 

XI stoletija | Γενική 'Ιστορία τοϋ Στεφάνου τοϋ Ταρωνίτη, συγγραφέα τοΰ ΙΑ' αιώνα], 

Μόσχα 186Ί, σελ 335. Ό Μ. Έμιν, όπως βλέπουμε, μεταφράζει «ελληνικά στρατεύμα

τα» άλ>ά εν παρενθέσει καί μέ ερωτηματικό δίνει τή διατύπωση πού μας ενδιαφέρει μη 

μπορώντας να δώσει εξήγηση. ''Οπως φαίνεται, παρατηρεί έδώ κάποια αλλοίωση. 

47. Histoire Universelle par Etienne Açoghig de Daran, σελ. 171. 
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Κατά τήν άποψη μου, ορθότερα τό απέδωσαν οί Η. Geizer καί 

Aug. Burckhardt, οί μεταφραστές στα γερμανικά τοΰ έργου τοΰ 

Στεφάνου τοΰ Ταρωνίτη. Γι' αυτούς, αναμφίβολους, ήταν σαφές, Οτι 

οί Horomdier δέν έχουν τίποτε τό κοινό μέ τους Ρωμαίους-βυ-

ζαντινούς, άλλα καί μή έχοντας τή δυνατότητα να δώσουν κάποια 

εξήγηση στό αινιγματικό αυτό στρατιωτικό τάγμα, άφησαν τή λέ

ξη χωρίς μετάφραση: «Aber im 278sten Jahre der Ära starb 
Mikhayêl, und es war Kaiser sein Sohn Theöphilos 13 Jahre. 
In seinen Tagen kam Horomdieros (mit seinen Leuten) nach 
Provinz Basean...», «...Als nun die Horomdäer nach dem 
Dorfe Kaökakhar in Distrikt von Wanand gekommen wa
ren...»48. 

Τό εθνικό Horom (Ρωμαίος -Έλλην) ήταν τόσο σαφές καί 

κατανοητό στους μεσαιωνικούς 'Αρμένιους συγγραφείς, πού αυτοί 

μέ κανένα τρόπο δέν μπορούσαν να τό αλλοιώσουν. Έάν αυτό πα

ρουσιάζεται μέ τή «συνέχεια» (dier), σημαίνει ότι γιά τους με

σαιωνικούς αντιγραφείς τοΰ χειρογράφου εκεί φέρεται γι' αυτούς 

μια ακατανόητη ((λέξη». Τό πρώτο μισό πολύ εύκολα ήταν δυνατό, 

ξεκινώντας άπό τήν ομοφωνία, να τό πάρουν ώς Hofom-Ρωμαίος. 

'Αλλά γι' αυτούς ήταν όλως ακατανόητο τό δεύτερο μισό τής «λέ

ξης». Πάντως είναι άγνωστο σέ μας πώς απαντούσε ή ((λέξη» αυτή 

στό αυτόγραφο τοϋ Στεφάνου. 

"Οπως είδαμε, το πρώτο μισό τής «λέξης» τό ερμήνευσαν «Ρω

μαίος» (δηλαδή Έλλην) καί οί μεταφραστές τής Χρονογραφίας τοΰ 

Στεφάνου τοΰ Ταρωνίτη ((ελληνικά στρατεύματα» (στις αρμενικές 

πηγές οί λέξεις Horom (Ρωμαίος) καί Yoyn ("Ιων -Έλλην) είναι 

συνώνυμα), Horomitians (Romains ou Grecs, Chalcedoniens). 

Καί οί νέοι ερευνητές δέν διαφέρουν άπό αυτούς καί τό Horom 

(δπως οί 'Αρμένιοι αντιγραφείς τών χειρογράφων) τό έννοοΰν ώς 

Ρωμαΐος-βυζαντινός, χωρίς να κάνουν απόπειρα να ερμηνεύσουν 

το δεύτερο μισό της λέξης -dier. Κι έτσι, κατ' αυτούς οί βυζαντινοί 

48. Der Stephanos von Taron Armenische Geschichte. Aus dem altarmeniseiies 
übersetzt von Heinr. Geizer und Aug. Burckhardt. Αιψία 1907, σελ 107. 

il 
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έφθασαν μέχρι τήν επαρχία τής 'Αρμενίας Gelarkouni, κατέσφα-

ξαν τους κατοίκους, κατερείπωσαν πόλεις καί χωριά4 9. 

Συμπέρασμα: Πρώτο" ή στρατιά τών Horomdier πού μνημο

νεύεται άπό τόν Στέφανο τόν Ταρωνίτη, πού εισέβαλε στή Βασ-

σιανή καί τό Vanand καί διέπραξε θηριωδίες δέν ήταν βυζαντινή, 

άλλα τήν αποτελούσαν Χουρραμΐτες (ό Στέφανος ό Ταρωνίτης μας 

δίνει τήν περσική ονομασία τους «Χορραμντίν» καί Οχι τήν αρα

βική ή συριακή), τους οποίους ό αυτοκράτωρ Θεόφιλος εγκατέστη

σε στον Πόντο, στή Σινώπη καί Άμαστρίδα καί στις περιοχές τής 

Μεγάλης 'Αρμενίας, πού βρίσκονταν στα πλαίσια τής αυτοκρατο

ρίας, δηλαδή στό θέμα των Άρμενιάκων, πλησίον τών αρμενικών 

επαρχιών Βασσιανής καί Vanand, πού περιλαμβάνονταν στα πλαί

σια τής άραβοκρατουμένης 'Αρμενίας. Σύμφωνα μέ τα σχέδια τοΰ 

Θεοφίλου, οί Χουρραμΐτες αυτοί θα πολεμούσαν κατά τών ανατο

λικών εδαφών τοΰ Χαλιφάτου, στις αρμενικές περιφέρειες επίσης. 

'Επομένως δέν πρέπει να θεωρηθεί τυχαία ή εγκατάσταση τους 

στό θέμα αυτό. 

Δεύτερο' ή βυζαντινή στρατιά γιατί θα πήγαινε στην Άβασγία 

μέσω τοΰ Vanand; Επομένως ή ή Άβασγία τών βυζαντινών πη

γών είναι παραφθορά τής Αρμενίας, ή πρόκειται για δύο διαφορε

τικές εκστρατείες. Μέ βάση τήν ομοιότητα τών δεδομένων τοΰ 

Συνεχιστή τοΰ Θεοφάνη γιά τήν εξολόθρευση τών Χουρραμιτών 

τοΰ Θεοφόβου στην ((Άβασγία» (άποσταλέντες μετά στρατιάς Ισχυ

ρώς εδυστύχησαν, ολίγων άγαν εκείθεν ύποστρεψάντων) καί τής 

εξιστόρησης τοΰ Στεφάνου τοΰ Ταρωνίτη γιά τήν πανωλεθρία τών 

Horomdier στό Vanand («εξοντώθηκαν άπό τόν Sahak, γιόν τοΰ 

Ismail»), πιστεύουμε Οτι ό λόγος άφορα στην Αρμενία καί στην 

ίδια εκστρατεία. Ό Θεόφιλος καί οί βυζαντινοί (Ρωμαίοι) στην 

Αρμενία δέν κατέσφαξαν γυναίκες καί παιδιά. Τέλος είναι προσή

κον να παραθέσουμε έδώ τις διηγήσεις τών αρμενικών πηγών γιά 

49. ΑΕΟ, Ιστορία τής 'Αρμενίας, τόμ. 2, Έρεβαν 1947. σελ. 436. R. GliOL'SSET, 
Histoire de l'Arménie des origines à 1071, Παρίσι 1947, σελ. 354. ,1. LAURENT, δ π., 
σελ 250 Α. TER-GHEVONI>IAN, Armenia i Arabski Halifat, σελ. 138. 
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τό πανομοιότυπο τής μεθόδου τών θηριωδιών τοΰ Bäbek καί τών 

Horomdier, γιά να φανεί καθαρά ή ταυτότητα τοϋ «χειρογράφου» 

τής δράσης τους. «Άνθρωποσφάκτη, εξολοθρευτή, αίματομανές θη

ρίο» ονομάζει ό Μωϋσής άπό τό Καλανκατούϊκ ( Dasxurançi) τόν 

Χουρραμίτη Bäbek (Baban), è όποιος «κατερείπωσε τήν χώρα, 

κατέσφαξε τις γυναίκες καί τα παιδιά τής επαρχίας Balk. Ά π ό 

έκεΐ τό επόμενο έτος ό Baban πέρασε στην επαρχία Gelarkouni 

καί κατέκοψε τους κατοίκους ώς 15 χιλιάδες. Αυτός έκανε παρα

νάλωμα τοΰ πυρός τήν μεγάλη μητροπολιτική πόλη Makenaçik»50. 
Σύμφωνα μέ τόν Βαρδάνη ό Bäbek ήλθε «μέχρι τήν Gelarkouni 

καί εξόντωνε δια μαχαίρας μεγάλους καί μικρούς»51. 

Ό Στέφανος Όρμπελιάν, Αρμένιος ιστορικός τοΰ Ι Γ' αιώνα, 

γράφει οτι ό Baban «κατέσφαξε φοβερά καί ανελέητα τους κα

τοίκους τής επαρχίας Balasakan (τής νότιας Αρμενίας). Αυτός 

θανάτωσε ακόμη γυναίκες καί παιδιά, πού οντάς άναμάρτητα, θα 

λάβουν τόν στέφανο τοΰ μάρτυρα άπό τόν Χριστό. Τό δέ επόμενο 

έτος ό Baban πήγε στην επαρχία Gelarkouni καί κατακρεούργησε 

τους κατοίκους εως 15 χιλιάδες, καταλήστεψε τήν περίβλεπτη μονή, 

περίφημη σκήτη Makenoçik, κατέκαυσε καί κατερείπωσε Ολα τα 

οικοδομήματα»52. Οί Χουρραμΐτες πού βρήκαν άσυλο στό Βυζάν

τιο μέ επικεφαλής τόν Νάσρ, όπως είδαμε, άφοΰ ήλθαν στην επαρ

χία Basean, επιτέθηκαν εναντίον τής κωμόπολης Gomadzor καί 

((πάμπολλους κατέσφαξαν»53. 

50. The History of the Caucasian Albanians by Movsës Dasxurançi, translated by 
C. J. F. DOWSETT, AovSivo 1961, σελ. 214. 

51. La domination arabe en Arménie, σελ. 119. Οί Χουρραμϊτες Ικαναν θηριωδίες 
στην 'Αρμενία καί έπί τοϋ Mandi, ενός άπο τους προγενεστέρους τοϋ Bäbek. (MICHEL LE 
S Y R I E N , III, σελ. 50). 

52. Histoire de la Siounie par Stephannos Orbelian. Traduite de l'arménien par 
M. BROSSET, τόμ. 1, 'Αγ. Πετρούπολη 1864, σελ. 97. 

53. "Οπως είναι γνωστό, ή σοβιετική ίστοριογραφία καί τους λήσταρχους ανακήρυξε 
ήρωες κοινωνικών, λαϊκό-απελευθερωτικών κινημάτων. Δεν Ιμεινε άμοιρος τής «τιμής» 
αυτής καί 6 Bäbek. "Αν καί δπως εΕδαμε βλες οί πηγές (βυζαντινές, αρμενικές, αραβικές, 
συριακές) τον Bäbek καί τους οπαδούς του τους αποκαλούν Πέρσες, ή άζερμπαϊτζανική 
ιστοριογραφία τους βάφτισε 'Αζέρους, βασιζόμενη στο γεγονός δτι το κίνημα τους ξεκί
νησε στην Άτροπατηνή (το κυρίως 'Αζερμπαϊτζάν-Aderbatati). Tò τελευταίο ήταν καί 
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"Ετσι μας γίνεται γνωστή μια ακόμη θλιβερή σελίδα τής ιστο

ρίας τού αρμενικού έθνους. Οί αναφερόμενοι άπό τόν Στέφανο τόν 

Ταρωνίτη Horomdier δέν είναι άλλοι, άπό τους Χουρραμΐτες, πού 

εγκαταστάθηκαν στό Βυζάντιο καί πού συνεχίζοντας τις «παραδό

σεις» τους, κατερείπωσαν δια πυρός καί σιδήρου τις αρμενικές επαρ

χίες Basean καί Vanand. Γίνεται επίσης σαφές Οτι οί Χουρραμΐ

τες μέ τό ονομά τους αυτό είναι γνωστοί Οχι μόνο άπό τις ανατο

λικές πηγές, άλλα καί άπό τις αρμενικές. 

είναι επαρχία τής Μερσίας Μετά τήν μπολσεβικική επανάσταση, οί τρεις λαοί τοϋ Άντι-

καυκάσου ανακήρυξαν ανεξάρτητες Δημοκρατίες. Το εθνικιστικό κόμμα «Μουσαβάτ» τών 

Τατάρων τοϋ Καυκάσου πού κυβερνά, επιδιώκοντας, γιά πολιτικούς, φυσικά, λόγους, να 

καταβροχθήσει το κυρίως 'Αζερμπαϊτζάν, πού κατοικείται κυρίως άπό τουρκόφωνους (ή 

ιστορία τής «Μακεδονίας» έχει προηγούμενο...), τή χώρα τους Άρράν-Σιρβάν τήν ώνόμα-

σαν 'Αζερμπαϊτζάν, καί τους εαυτούς τους Άζερμπαίτζανούς Αυτοί ανακήρυξαν τον Bä

bek ώς εθνικό τους ήρωα. Ή κινηματογραφία τους μάλιστα γύρισε καί αφιερωμένη σ' αυ

τόν καλλιτεχνική ταινία, οπού πλέκεται τά εγκώμιο τοΰ όλετήρα-άρχιληστή καί λέγονται 

τα αϊσχιστα κατά τοΰ 'Αρμενίου άρχοντα 'Ισαάκ (Hahl Smbat ian) , πού τον συνέλαβε καί 

-αν παρέδωσε στις αραβικέ: αρχές. Στο 'Αζερμπαϊτζάν τώρα υπάρχει καί πόλη μέ τό 

όνομα τοϋ κακούργου, πού έκεϊ έχει γίνει καί βαφτιστικό. 
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