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ΧΡΑΤΣ Μ. ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ 

Ο ΚΟΥΡΑΤΩΡ ΜΑΝΖΙΚΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΩ ΙΒΗΡΊΑΣ 

ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΤΟΥ ΒΑΣΊΛΕΙΟΥ Β' 

Ό δάσκαλος μου, ό άνατολιστής-ΐστορικος καί αρχαιολόγος 'Ιωσήφ Όρμπέλι 

(1887-1961), διευθυντής του Έρμιτάζ του Λένινγκραντ (1934-1951) καί ιδρυτής 

καί πρώτος πρόεδρος της 'Ακαδημίας 'Επιστημών της 'Αρμενίας (1943-1947), 

υπογραμμίζοντας τήν εξαιρετική σημασία του υλικού πολιτισμού ως ιστορικής 

πηγής με κάθε ευκαιρία επαναλάμβανε: «Τα πράγματα, τα αντικείμενα δεν ψεύδο

νται», σε αντίθεση προς τις αφηγηματικές πηγές, πού έχουν χαρακτήρα υποκειμε

νικό καί όπου τα γεγονότα παρουσιάζονται από τή σκοπιά του συγγραφέα τους καί 

όχι πάντοτε τεκμηριωμένα. Τα βυζαντινά μολυβδόβουλλα ανήκουν στίς πηγές πού 

δεν ψεύδονται. Σέ αυτό συμφωνούν όλοι όσοι τα μελέτησαν καί συνεχίζουν να τα 

μελετούν, ένώ συγχρόνως τονίζουν τις σοβαρές δυσκολίες πού παρουσιάζει ή 

κατανόηση καί ερμηνεία τοΰ λακωνικού περιεχομένου τους. 

Στή μελέτη του για τα μολυβδόβουλλα, ό Ν. ΟΊκονομίδης1 επισημαίνει ότι 

αποτελούν πηγή μέ πρωταρχική σημασία κυρίως για θέματα διοικητικής οργάνωσης 

τού βυζαντινού κράτους καί παρατηρεί δτι συχνά θέτουν αναπάντεχα προβλήματα 

ιστορικής γεωγραφίας. Ώ ς παράδειγμα χρησιμοποιεί τή σφραγίδα τού Μιχαήλ 

Καταφλώρον, βασιλικού κουράτορα τού Μαντζικέρτ καί της «Έσω Ιβηρίας», που 

περιλαμβάνεται στή συλλογή τού Dumbarton Oaks (DO 58.106.5502) καί χρονο

λογείται γύρω στα μέσα τού 11ου α'ιώνα2. 'Αναζητώντας μέ βάση τήν επιγραφή τής 

1. Ν. ΟικοΝΟΜΊΔΗς, Τα βυζαντινά μολυβδόβουΛΛα ώς ιστορική πηγή, Πρακτικά της 'Ακαδημίας 

•Αθηνών, έτος 1987, τόμος 62, 'Αθήνα 1988, 240-255. 

2. Ό.π., 243-244. 
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σφραγίδας τήν περιοχή δικαιοδοσίας τού βασιλικού κουράτορα καί τήν ερμηνεία 

τής ονομασίας «Έσω Ιβηρία», ό Ν. Οίκονομίδης διατυπώνει τις ακόλουθες παρα

τηρήσεις: 

1. Ή «Έσω Ιβηρία» θα πρέπει να αναζητηθεί σχετικά κοντά στο Μαντζικέρτ 

καί δέν μπορεί να ταυτισθεί μέ τήν περιοχή τού Τάικ, τήν ώς τώρα θεωρούμενη ώς 

το μόνο βυζαντινό θέμα 'Ιβηρίας, καί ακόμη λιγότερο μέ τή βορειότερη Γεωργία, 

τήν οποία ό Σκυλίτζης φαίνεται να αποκαλεί έ ν δ ο τ έ ρ ω ' Ι β η ρ ί α ν . 

2. Ή ονομασία «Ιβηρία» σέ μιαν αναμφισβήτητα αρμενική περιοχή χρησιμο

ποιείται μάλλον καταχρηστικά για να δηλώσει, όπως καί σέ άλλα βυζαντινά κείμε

να, τον τόπο πού κατοικείται άπό ορθόδοξους 'Αρμενίους (Χαλκηδονίους), τους 

οποίους συχνά οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν " Ι β η ρ ε ς . 

3. Δέν αποκλείεται ό περίφημος «ιβηρικός στρατός», ό αποτελούμενος κατά 

κοινή παραδοχή άπό αρμενίους στρατιώτες καί τον όποϊο διέλυσε επί Κων

σταντίνου Μονομάχου ό φοροεισπράκτωρ Λέων Σερβλίας, για να αυξήσει τα κρα

τικά έσοδα, να βρισκόταν σέ αυτή τήν «Έσω Ιβηρία», όταν μάλιστα καί ό Κεκαυ-

μένος τοποθετεί τή δράση τού Σερβλία στο νότο, στην 'Ιβηρία καί τη Μεσοποτα

μία, καί όχι στο Τάικ. Καί είναι επίσης πιθανό ή κουρατορεία τής «Έσω Ιβηρίας» 

να δημιουργήθηκε ώς συνέπεια τών μέτρων τού Σερβλία, αφού είναι γνωστό άπό 

άλλες πηγές δτι καί παλαιότερα τα δημευόμενα κτήματα αρμενίων στρατιωτών μπο

ρούσαν να δοθούν σέ κουρατορεϊες. 

Καταλήγοντας, ό Οίκονομίδης σημειώνει οτι ή ύπαρξη μιας δεύτερης βυζα

ντινής διοικητικής περιοχής μέ το όνομα 'Ιβηρία, τής «Έσω Ιβηρίας», πολύ νοτιό

τερα άπό το Τάικ, σέ άρμενοκρατούμενη περιοχή, θα οδηγήσει χωρίς αμφιβολία σέ 

πολλές αναθεωρήσεις τής διοικητικής ιστορίας τού ανατολικού συνόρου καί καλεί 

τους καθ' υλην ειδικούς να αναζητήσουν οριστικότερες απαντήσεις. 

θ ά προσπαθήσω, λοιπόν, μέ τή σειρά μου να διατυπώσω έδώ μερικές σκέ

ψεις, αρχίζοντας από τό Μαντζικέρτ, το πρώτο άπό τα δύο τοπωνύμια τής επιγρα

φής, πού διαβάζομε στή σφραγίδα τού Καταφλώρον 

Α. Το Μανζηκερτ καί ή περιοχή του 

Τό μολυβδόβουλλο, ή πηγή πού δέν ψεύδεται, παραδίδει τό τοπωνύμιο ώς 

ΜΑΝΖΗΚΕΡΤ, όνομα τής αρμενικής πόλης3. 

3. Ό Οίκονομίδης μεταγράφει το τοπωνύμιο ώ ς Μ α ν ζ η κ ( ί ) ε ρ τ ( ε ) , βασιζόμενος στή μαρτυ

ρία του 'Ιωάννη Σκυλίτζη καί άλλων βυζαντινών πηγών: ΣκΥΛΊΤΖΗς, Σύνοψις ιστοριών, εκδ. J. THURN, 
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Σύμφωνα μέ τήν 'Αρμενική Γεωγραφία (Asxarhatsoyts), έργο εϊτε τού αρμέ

νιου συγγραφέα τού Ζ' αιώνα, Άνανία τού Σιρακηνού, είτε κάποιου ανώνυμου 

συντάκτη, ή Ιστορική Μεγάλη 'Αρμενία απαρτιζόταν άπό δεκαπέντε μεγάλες περι

φέρειες, asxarh4, πού ανάλογα μέ τό μέγεθος τους περιλάμβαναν έναν αριθμό, 

μικρότερο ή μεγαλύτερο, μικρότερων περιοχών, πού ονομάζονταν gawar5. 

Τό τέταρτο κατά σειρά asxarh τής Μεγάλης 'Αρμενίας ήταν τό tourouberan ή 

αλλιώς κλίμα —κατά λέξη: πλευρά— τού Ταρών καί περιλάμβανε δεκαέξι gawar. Τό 

δέκατο τέταρτο ήταν τό Apahounik'6, μέ κέντρο τήν πόλη Μαναζκέρτ7, πού μνη

μονεύεται από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο στην αρχή τού τίτλου τού 44ου 

κεφαλαίου του De Administrando Imperio: Περί τής χώρας του Άπαχουνής καί του 

κάστρου του Μανζικίερτ. 

Τό 966, τό Ταρών περιήλθε στή βυζαντινή επικράτεια, όχι όμως καί τό 

Apahounik' μέ τό Μαναζκέρτ. Εκεί ήταν τότε εγκατεστημένοι οί Καϊσίκοι8, τό 

Βερολίνο 1973, 462 Ό τύπος «Μανζικέρτ» (ορθότερα: Μαντζκέρτ) άπαντα σέ πολλές αρμενικές αφη

γηματικές πηγές, αν καί ή πιο διαδεδομένη γραφή είναι Μαναζκέρτ. Σης πρώιμες αρμενικές πηγές γρά

φεται καί Μαναβαζακέρτ. Στις βυζαντινές πηγές, δπως καί στο μολυβδόβουλλο, μέ τό γράμμα ζ αποδί

δεται φθόγγος μεταξύ του τζ καί τσ, πού δέν υπάρχει στην ελληνική γλώσσα. Ή τελευταία συλλαβή -

κέρτ (κάτ) του τοπωνυμίου είναι λέξη ιρανική καί δηλώνει την πόλη (π.χ. Τιγρανακέρτ —στίς ελληνικές 

πηγές Τιγρανόκερτα—, Έροθανδακέρτ, Βαλαρσακέρτ, Βαρδανακέρτ κ. ά): Ν. ADONTZ, Armenia in the 

Period of Justinian, Louvain 1970, 11. 

4. Στίς βυζαντινές πηγές το asxarh μεταφράζεται ώς χώρα: πρβλ. Κωνσταντίνος Πορφυρο

γέννητος, Προς τον 'ίδιον υίόν Ρωμανον [στο έξης: DAI], έκδ. G. MoRAVCSiK-R. J. Η. JENKINS, 

Washington 1967, κεφ. 43: Περί της χώρας τοΰ Ταρών. Ό όρος μεταφράζεται ώς province. 

5. DAI, κεφ. 44, 40-41, 86-87: χώρα. Στή μετάφραση: district. 

6. Τό μνημονεύει ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος ώς Άπαχουνης: ταύτας τάς χώρας, τό τε 

Άπαχουνής καί το Κόρη καί το Χάρκα. DAI, κεφ. 44, 86-87). Το Κορή είναι το 15ο του Ταρών, τό 

Χάρκα (Hark') το 9ο gawar. 

7. Τον 4ο αιώνα μνημονεύεται ώς κώμη. Ή Σύνοδος του 726 έγινε στην πόλη Μαναζκέρτ. 

8. Βλ. περισσότερα για τους Καϊσίκους στον Α. TER-GHEWONDYAN. The Arab Emirats in Bagratid 

Armenia, Lisbon, 1976, 51 κ. έ. Οί Καϊσίκοι αναφέρονται καί στο έπος του Διγενή 'Ακρίτα: Καί αλί έμέν 

<άλί έμέν> αν μάθουν οί Κασίσοι (βλ. διασκευή Έσκοριάλ, στ. 245, κριτική έκδοση Στ. ΑΛΕΞΊΟΥ, Βασί

λειος Διγενής Άκριτης καί το άσμα τοΰ Άρμούρη, 'Αθήνα 1985). Ό ιδρυτής του εμιράτου των Κάίσί-

κων του Μαναζκέρτ ονομαζόταν Abu 1-Ward. Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος [DAI, κεφ. 44, 17, 

19, 23] τον ονομάζει Άπελβάρτ, δπως καί τον δεύτερο συνονόματο ηγέτη του εμιράτου [ròv αρτίως 

κρατούντα το Μανζικίερτ. DAI, κεφ. 44, 79, 107, 112], ό όποιος βασίλευε, όταν ό αυτοκράτορας έγρα

φε το έργο του. Ό Abu' 1-Ward στο βυζαντινό έπος ονομάζεται Άπλορράβδης: Ό μέγας Άμηράς ό 

ΆπΛορράβδης τής Ρωμανίας, έκούρσευε τάς πόλεις καί τάς χώρας (διασκευή "Ανδρου -'Αθηνών, έκδο

ση Π. ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ, Αθήνα2 1970, στ. 2446, 2468, 2552, ). 

Οι «Κασίσοι» εσφαλμένα ταυτίζονται μέ τους αιρετικούς Ίσμαηλίτες, Άσσασσίνους, οι όποιοι 

εμφανίστηκαν μόλις τα τέλη του 11ου αιώνα. 
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σημαντικότερο άπό τα αραβικά φύλα, πού άπό τον 8ο αιώνα είχαν αρχίσει να μετα

φέρονται στην 'Αρμενία, μετά τήν κατάκτηση τής χώρας άπό τους "Αραβες. Οί Καϊ

σίκοι εγκαταστάθηκαν έκεΐ, πιθανότατα, στα τέλη του 8ου αιώνα, στα χρόνια τοΰ 

χαλίφη Χαρούν άλ-Ρασίντ (786-809), ενώ τήν έκτη δεκαετία τού 9ου αιώνα, ήταν 

ήδη οί κύριοι του gawar. 

Στο 44ο κεφάλαιο τού De administrando imperio, πού πραγματεύεται τήν 

ιστορία τών Κάίσίκων άμηράδων τού Apahounik', τών πόλεων καί κάστρων του άπό 

τήν εποχή τού αρμένιου βασιλιά Άσώτιου Α' (884-890), ό Κωνσταντίνος Πορφυ

ρογέννητος αναφέρει επανειλημμένα οτι αυτοί ήταν φόρου υποτελείς στο βυζα

ντινό αυτοκράτορα: 'Ότι Άπελβάρτ (Abu'1-Ward Α') έκράτει το Μανζικίερτ, καί ήν 

υπό τήν έξουσίαν [Άσωτίου], του άρχοντος τών αρχόντων9... Του δε Συμβατίου 

(τού Βαγρατίδη βασιλέα Συμβατίου Α' [890-913]), του άρχοντος τών αρχόντων, 

παρά τοΰ Άποσάται, τοΰ άμηρά Περσίδος (Yusuf Abu Kasim' b. Abu'l Sadj, τής 

Άτροπατηνής), άναιρεθέντος, έκράτησεν (ό Άποσεβατάς =Abu-Sawada b. Abd al-

Hamid) αύθεντώς καί κυρίως ώς δεσπότης καί αυτοκέφαλος τό τε κάστρον τό Μαν

ζικίερτ καί τα λοιπά κάστρα καί τάς χώρας, όστις καί ύπετάγη τω βασιλεΐ [Ρωμαί

ων] μετά τών έτερων δύο αδελφών αυτού, τού τε Άπολεσφούετ ( Abu'l-Aswad b. 

abd al- Hamid) καί τοΰ Άποσέλμη (Abu Salim b. Abd al-Hamid), δια το διαφόρως 

καταπολεμηθήναι τά τε κάστρα καί πραιδευθήναι καί όφανισθήναι καί τας χώρας 

αυτών παρά τού δομεστίκου τών σχολών {τοΰ 'Ιωάννη Κουρκούα), παρέχοντες τον 

βασιλέα 'Ρωμαίων καί πάκτα υπέρ τών κάστρων καί τών χωρίων αυτών10. 

Φόρου υποτελείς στον βυζαντινό αυτοκράτορα παρέμειναν καί οί μετά τον 

Άποσεβατά άμηράδες τού Μαναζκέρτ: "Οτι ό 'Αποσεβατδς... έδίδου τά υπέρ αυτών 

(τού Άπαχουνής καί τού Κορή καί τού Χάρκα) πάκτα τώ 'Ρωμαίων βασιλεΐ, καί 

τούτου τελευτήσαντος, έκράτησεν ό υΐος αυτού, ό Άβδεραχείμ, καί έδίδου καί 

αυτός τά προρρηθέντα πάκτα11. 

'Αναφερόμενος στον επόμενο άμηρά, ό Πορφυρογέννητος σημειώνει: "Οτι 

καί αυτός ό Άχμετ δούλος ήν τού βασιλέως... παρέχων καί τά υπέρ αυτού καί τά 

υπέρ τού θείου αυτού, τοΰ Άπολεσφούετ, πάκτα12. 

Στο τέλος του Ί'διου κεφαλαίου μνημονεύονται συνοπτικά οί χώρες πού 

άνηκαν στους Καϊσίκους ώς έξης: 'Ότι ταύτα πάντα τά προρρηθέντα κάστρα καί αϊ 

9. DAI, κεφ. 44, 17-19. 

10. DAI, κεφ. 44, 27-34. 

11. DAI, κεφ. 44, 85-89. 

12. DAI, κεφ. 44, 110-112. 
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προρρηθεϊσαι χώραι ουδέποτε γεγόνασιν υπό τήν έξουσίαν τής Περσίδος13 ή υπό 

τήν έξουσίαν τού άμερμουμνή, αλλ' ύπήρχον, καθώς εϊρηται, έν ταϊς ήμέραις τοΰ 

κυροΰ Λέοντος, τοΰ βασιλέως υπό τήν έξουσίαν τού Συμβατίου, τοΰ άρχοντος τών 

αρχόντων, καί μετά ταΰτα ένένοντο υπό τήν έξουσίαν τών τριών αδελφών, τών 

προρρηθέντων όμηράδων, τού τε Άποσεβατά καί τοΰ Άπολεσφούετ καί τοΰ Άπο

σέλμη' καί έν ταϊς ήμέραις αυτών καί έδουλώθησαν καί έπακτώθησαν καί ένένοντο 

υπό τήν έξουσίαν τών βασιλέων τών 'Ρωμαίων14. 

Μολονότι, κατά τον Πορφυρογέννητο, τό Apahounik' καί τό Μαντζικέρτ 

έδουλώθησαν καί έπακτώθησαν άπό τό Βυζάντιο διατηρούσαν, ωστόσο, τήν ανε

ξαρτησία τους, αφού ή αυτοκρατορία κατέβαλε επανειλημμένες προσπάθειες να τά 

κυριεύσει. 

Τή συνέχεια τής ιστορίας διηγείται ό σύγχρονος τών γεγονότων, Στέφανος ό 

Ταρωνίτης, ό όποιος σημειώνει ότι: «τό 417ο έτος τών 'Αρμενίων (=29 Μαρτίου 

969-28 Μαρτίου 970) ό Βάρδας, ανιψιός (γιος τού αδελφού) τού Νικηφόρου 

[Φωκά], ήλθε μέ βαρύ στρατό στο [gawar] Apahounik' καί πολιόρκησε τήν πόλη 

Μαναζκέρτ, τήν κυρίευσε καί κατεδάφισε έκ θεμελίων τά τείχη της»15. Ή κατεδά

φιση τών τειχών της πόλης άπό τον Βάρδα σημαίνει, προφανώς, ότι τό Μαντζικέρτ 

δέν είχε ουσιαστικά ενταχθεί στα εδάφη τής αυτοκρατορίας καί ότι τό ζητούμενο 

ήταν να κλονισθεί ή άμυνα τής πόλης. 

Όταν τό 976 ό Βασίλειος Β' ανέβηκε στο θρόνο, ό Βάρδας Σκληρός επα

ναστάτησε καί ή αυτοκρατορία βρέθηκε σέ χαώδη κατάσταση. Ό Στέφανος ό 

Ταρωνίτης γράφει: «Καί όταν τό βασίλειο τών Ελλήνων εύρίσκετο σέ τέτοιαν ανα

ταραχή, ό άμηράς τού Χλάτ16 καί τού Νφρκέρτ17, ονόματι Μπάτ18, κτίζει έκ νέου 

τήν πόλη Μαναζκέρτ»19, δηλαδή τήν κυρίευσε καί ανοικοδόμησε τά κατεδαφισθέ-

ντα άπό τους Βυζαντινούς τείχη της. 

13. Τών 'Αράβων άμηράδων του Adarbaygan (Άτροπατηνής) τής Περσίας. 

14. DAI, κεφ. 44, 116-124. 

15. Des Stephanos von Taron, Armenische Geschichte, γερμ. μτφρ. Heinr. GELZER und Aug. 

BURCKHARDT, Λιψία 1907, 134 (στο έξης: Stefanos von Taron, Geschichte) 

16. Πρβλ. DAI, κεφ. 44, 3: τοΰ Χλιάι καί τοΰ (διορθωτέο: του καί) Χαλιάτ. 

17. Είναι ή Μαρτυρούπολη, αρμενικά Np'rkert, συριακά mefrkt. 'Ονομάζεται καί Muharkin, 

συριακά mefarkin, πού είναι ισότιμο τοΰ αραβικού miyyafarkin, βλ. ADONTZ, Armenia in the Period of 

Justinian, 10-11. 

18. Badh al-Kurdi ή Abu Abd Allah al-Hasan b. Dustak al-Harbukhti, ιδρυτής του μεγάλου κουρ

δικού εμιράτου τών Μερβανιδών (στα αραβικά Μαρουάν). Πρβλ. TER-GHEWONDYAN, The Arab Emirates 

in Bagratid Arnenia, 111-113. 

19. Stephanos von Taron, Geschichte, 141. 
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Στην αρχή τής επανάστασης τοΰ Βάρδα Σκληρού, τό 976, ό Βασίλειος Β' 

στέλνει τον αγιορείτη μοναχό Τορνίκιο στον κουροπαλάτη τού Τάικ, Δαυίδ, ζητώ

ντας τή βοήθεια του καί υποσχόμενος να τού παραχωρήσει σέ ανταπόδοση πόλεις, 

gawar καί φρούρια: «τό Xaldoyarig μέ τήν κλεισούρα, τό Cormayr καί τό Καρίν 

(θεοδοσιούπολη), τή Βασιανή (Basen), τό φρούριο Σευάκ, δηλαδή τό Μαρδαλί, τό 

Χάρκ καί τό Apahounik'»20. Στο σημείο αυτό ό Στέφανος Ταρωνίτης δηλώνει 

άγνοια σχετικά μέ τήν πραγματοποίηση αυτών τών υποσχέσεων. Καί είναι γνωστό 

ότι ό Δαυίδ δέν απέκτησε τότε τό Apahounik'21. Συζητήσιμη είναι, άλλωστε, καί ή 

ειλικρίνεια τών προθέσεων του Βασίλειου Β'. Ωστόσο, είναι φανερό ότι τό 976 ό 

αυτοκράτορας θεωρούσε ότι τό Apahounik' καί συνακόλουθα τό κέντρο του, ή 

πόλη Μαναζκέρτ, τοΰ ανήκαν. 

Στή συνέχεια ό Ταρωνίτης γράφει για τήν τύχη του Μαντζικέρτ μετά τό θάνα

το τού άμηρά Μπάτ (990), ή κυριαρχία τού οποίου είχε προφανώς αποκατασταθεί 

στην πόλη: «ό άμηράς [τού gawar] Apahounik' καί τού Νφρκέρτ22, Μπάτ, πίπτει 

στον πόλεμο εναντίον τών 'Αράβων τής ερήμου. Τον διαδέχεται ό γιος τής αδελ

φής του καί τοΰ Μερουάν. Μετά τό θάνατο τού Μπάτ, ό κουροπαλάτης τού Τάικ 

Δαυίδ πολιορκεί τήν πόλη Μαναζκέρτ, δια τής σπάθης καί τού λιμού τήν βάζει σέ 

αφόρητη κατάσταση, τήν κυριεύει, εκτοπίζει τους "Αραβες κατοίκους της καί εγκα

θιστά εκεί 'Αρμενίους καί Ίβηρες, δηλαδή 'Αρμενίους Χαλκηδονίους, υπηκόους 

του. Ή ενέργεια του προκάλεσε τον φθόνο καί τήν οργή Περσών23 καί 'Αράβων, 

οί όποιοι στέλνουν στον κουροπαλάτη αντιπροσωπεία καί απαιτούν μέ τήν απειλή 

πολέμου να τους επιστρέψει τήν πόλη»24. Στον κουροπαλάτη Δαυίδ έστειλαν βοή

θεια ό βασιλιάς τού Άνίου Κακίκιος Α' (990-1020), ό βασιλιάς τού Βανάντ (Κάρς), 

Άμπάς (984-1029), καί ό βασιλιάς τών 'Ιβήρων, Παγκράτιος Γ' (975-1014). Ό 

«περσικός» στρατός, καταπτοηθείς, επέστρεψε στή χώρα του, χωρίς να εμπλακεί σέ 

μάχη, άφοΰ προηγουμένως αποτέφρωσε όλο τό gawar τού Bagrewand μαζί μέ τό 

κέντρο του, τήν πόλη Βαλαρσακέρτ25. 

Για μερικά χρόνια, λοιπόν, ή πόλη Μαναζκέρτ περιήλθε στον κουροπαλάτη 

τού Τάικ, Δαυίδ. Τό 447ο έτος τών 'Αρμενίων (22 Μαρτίου 997-21 Μαρτίου 998), 

20. Ό.π., 142. 

21 TER-GHEWONDYAN, The Arab Emirates in Bagratide Armenia, 110. 

22 'Αναφερόμενος στα γεγονότα τού 976, ό Στέφανος Ταρωνίτης ονομάζει τον Μπάτ άμηρά του 

Χλάτ καί του Νφρκέρτ, ένώ έδώ ώς άμηρά τού Apahounik' καί τού Νφρκέρτ. 

23 Πιθανότατα, τών άμηράδων τής Άτροπατηνής (Adarbay-gan). 

24. Stephanos von Taron, Geschichte, 202. 

25. Ό.π., 203. 
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ό άμηράς τής Άτροπατηνής Μαμλάν (Mamlan b. Abu'l-haydja al Rawwadi), γιος 

τοΰ Άπλχάτζ (Abu'l-haydja al- Rawwadi), κήρυξε, όπως γράφει ό Στέφανος ό 

Ταρωνίτης, πόλεμο εναντίον τοΰ Δαυίδ, επειδή οί Χριστιανοί είχαν κατεδαφίσει τό 

ευρισκόμενο στο Μαναζκέρτ τέμενος. Ό Μαμλάν συγκέντρωσε στρατούς Περσών 

καί Μήδων (=Κούρδων), πήρε βοήθεια άπό τον άμηρά τού Χορασάν, πλήθος άλλων 

ποικίλων βαρβάρων στρατιωτών, μέ τήν προοπτική να κυριεύσει τήν 'Αρμενία καί 

τήν 'Ιβηρία, να ανοικοδομήσει τή Θεοδοσιούπολη, να λεηλατήσει τή χώρα του Τάικ 

καί μέσω τού Βασπουρακάν να φθάσει στο gawar Apahounik'26. Τον κουροπαλά

τη Δαυίδ βοήθησαν ό βασιλιάς τής 'Αρμενίας, Κακίκιος, ό άντιβασιλεύς τής Άβα-

σγίας, Gurgen Β' (978-1008), καί ό βασιλιάς τοΰ Βανάντ, Άμπάς. Οί Χριστιανοί 

κατατρόπωσαν τους Πέρσες στρατιώτες τοΰ άμηρά Μαμλάν καί τους κατεδίωξαν ώς 

τήν πόλη Άρτζές27. 

Σύμφωνα πάντοτε μέ τον Στέφανο Ταρωνίτη, ό κουροπαλάτης τού Τάικ Δαυίδ 

είχε κληροδοτήσει τή χώρα του μαζί μέ τό τάγμα τών άζάτων του στον αυτοκράτο

ρα Βασίλειο Β', επειδή ό ίδιος «δέν είχε γιο ή αδελφό, για να τον διαδεχθεί»28. 

Είναι, όμως, βέβαιο ότι αυτό έγινε υπό τήν πίεση τών Βυζαντινών. Στο ϊδιο ζήτη

μα αναφέρεται καί ό Βαρδάνης ό Μέγας στην «Οικουμενική ιστορία» του, δπου 

γράφει ότι ό Δαυίδ κληροδότησε στον αυτοκράτορα Βασίλειο τή χώρα του, «τό 

Ούχτίκ29, τό Μαμρουάν καί τήν πόλη τού gawar Apahounik', Μαντζκέρτ»30 καί ότι 

ευθύς μετά τό θάνατο του, τό έτος 1000, ό αυτοκράτορας, ευρισκόμενος στην 

Ταρσό τής Κιλικίας, «σπεύδει να έλθει στή χώρα μας», για να γίνει κύριος τής κλη

ρονομιάς του. Συνεχίζοντας, ό Στέφανος ό Ταρωνίτης γράφει ότι ό Βασίλειος μέσω 

Μελιτηνής, Άνζιτηνής, Μπαλού, Άσθιανηνής, Σωφηνής καί Χορζιανηνής, έφθασε 

στο gawar Arsamounik', στην πόλη Έριζα καί «διέταξε τους στρατούς τής Τετάρ

της 'Αρμενίας καί τού Ταρών να σπεύσουν σέ βοήθεια του». Άπό εκεί μετέβη στο 

όρος Havgïg31, στην ομώνυμη πόλη, έπειτα, μέσω τού gawar Hark'32 στην πόλη 

Μαναζκέρτ, άπό εκεί στο gawar Bagrevand καί κατέληξε στην πόλη Ούχτίκ. Κυρί

ευσε όλα τά φρούρια καί τά οχυρά τού Τάικ, «διώρισε έκεΐ έμπιστους του ανθρώ

πους, μετέφερε καί εγκατέστησε στή χώρα τών Ελλήνων τους εναπομείναντες 

26. Ό.π., 205. 

27. Ό.π., 208. Ό Πορφυρογέννητος, DAI, κεφ. 44, 3, 11, 15, ονομάζει τήν πόλη Άρζές. 

28. Stephanos von Taron, Geschichte, 209-210. 

29. Κέντρο τού Τάικ. Τό σημερινό Όλτί στην Τουρκία. 

30. Vseobscaya istorija Vardana Velikogo, μτφρ. Ν. ΕΜΙΝ, Μόσχα 1861, 117. 

31 Στίς βυζαντινές πηγές γράφεται, Χαβτζίτζιν, βλ. Ε. HONIGMANN, Die Ostgrenze des 

byzantinischen Reiches, Βρυξέλλες 1961, 192, 194-196. 

32. Βλ. πιο πάνω, σημ. 7. 
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μεγιστάνες τοΰ Τάικ καί ό ϊδιος μέσω Θεοδοσιούπολης καί Xaltoyarig επέστρεψε 

στην Κωνσταντινούπολη»33. 

Στο σημείο αυτό, ό Άριστακές άπό τό Λαστιβέρτ, ό όποιος στο έργο του3 4 

χρησιμοποιεί ώς πηγή τον Στέφανο τον Ταρωνίτη, δίνει ορισμένες συμπληρωμα

τικές πληροφορίες για τήν οργάνωση τής διοίκησης της περιοχής άπό τον Βασί

λειο Β': « Ό Βασίλειος κυρίευσε πολλά gawar, φρούρια καί πόλεις καί διώρισε σέ 

αυτές διοικητές (gordzakal, δηλ. τοπάρχες, ηγεμόνες), κριτές (datavor)35 καί 

verakatzou36' αυτό έγινε τό τετρακοσιοστό πεντηκοστό έτος (450+551 =1001) καί 

ή χώρα επί δεκατέσσερα χρόνια ειρήνευσε»37. 

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πληροφορία, που προκύπτει άπό τά συμφραζό

μενα τού Άριστακές, είναι ότι ή ονομασία Μαναζκέρτ δέν δήλωνε μόνο τήν ομώ

νυμη πόλη. Ό συγγραφέας, αναφερόμενος στο Ούχτίκ, τό κέντρο τού Τάικ, τό 

ονομάζει πόλη, ένώ αριθμεί ώς gawar τά Hark, Μαναζκέρτ καί Bagrevand. Επίσης, 

στο 25ο κεφάλαιο τής Ιστορίας του, δπου αφηγείται τά γεγονότα τού 1071, σημει

ώνει ότι ό Ρωμανός Διογένης έφθασε «στα δρια του gawar Μαναζκέρτ»38. Τό 

ΜΑΝΖΗΚΕΡΤ, λοιπόν, τής σφραγίδας τού Μιχαήλ τοΰ Καταφλώρον δηλώνει, πιθα

νότατα, όχι μόνο τήν πόλη, άλλα τό gawar Apahounik' μέ κέντρο τήν πόλη Μαναζ

κέρτ, καί συνακόλουθα ό Μιχαήλ δέν είναι ό κουράτωρ τής πόλης, άλλα τού gawar 

Apahounik', τό όποϊο, κατά τά φαινόμενα, δέν εντάχθηκε στα πλαίσια τού βυζαντι

νού θέματος 'Ιβηρίας καί αποτέλεσε Ιδιαίτερη διοικητική περιφέρεια. 

33. Stephanos von Taron, Geschichte, 213. 

34. Aristakès de Lastivert, Récit des malheurs de la nation arménienne, γαλλ. μτφρ. καί σχόλια 

Μ. CANARD et Η. BÉRBÉRIAN, Βρυξέλλες 1973 (έκδοση στην αρχαία αρμενική Κ. YUZBASIAN, Έρεβαν 

1963, ρωσική μετάφραση ό 'ίδιος, Μόσχα 1968) 

35. Ό Άριστακές μνημονεύει ώς «datavor τής χώρας» έναν απεσταλμένο τού αυτοκράτορα στην 

Άκιλισηνή, ονόματι 'Ηλία, άλλα δέν διευκρινίζει ούτε για ποιόν αυτοκράτορα πρόκειται, ούτε τον 

χρόνο τής αποστολής. 

36. 'Απόδοση τού ελληνικού όρου «επιστάτης», στον όποϊο θα αναφερθούμε καί στή συνέχεια. 

Ό Yuzbasian μεταφράζει «nadsmotrscik» δηλαδή, επόπτης, οί Μ. Canard καί Η. Bérbérian «inspecteur». 

Κατά τον Άριστακές, τό 1027, ό βασιλιάς στέλνει ώς verakatzou στην Ανατολή κάποιον ευνούχο, ονό

ματι Νικήτα, πού περνά στο gawar τών 'Ιβήρων, δηλαδή στο βυζαντινό θέμα 'Ιβηρίας. Τό 1028 δέ έρχε

ται μέ βαρύ στρατό στην Ανατολή ό ευνούχος Σίμων ό παρακοιμώμενος (βλ. πιο κάτω, σημ. 62), «πού 

περνά στή χώρα τών Ιβήρων» δηλαδή στην καθεαυτό 'Ιβηρία. 

37. Aristakès de Lastivert, 6. 

38. Ό.π., 126. 
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Β. Ή Έσω Ιβηρία 

Συμφωνώ απολύτως μέ τον Οίκονομίδη ότι ή Έσω 'Ιβηρία δέν μπορεί μέ κανένα 

τρόπο να ταυτισθεί μέ τήν περιοχή τοΰ Τάικ, όχι όμως καί μέ τήν εκτίμηση του ότι 

βρισκόταν νοτιότερα τού Τάικ. Νοτίως τοΰ Τάικ είναι οί χώρες Αϊραράτ (τό δυτικό 

της άκρο) καί τό Ταρών, καί δυτικά ή 'Υψηλή 'Αρμενία ή χώρα τού Καρίν (τής θεο-

δοσιούπολης), πού δέν είναι δυνατόν να ονομασθούν Έσω 'Ιβηρία. Έξαλλου, ό 

Κεκαυμένος, στα λεγόμενα του οποίου βασίζεται ό Οίκονομίδης, δέν ομιλεί περί 

νότου, γράφει μόνον «εις Ίβηρίαν καί Μεσοποταμίαν»39 καί πρέπει να σημειωθεί 

ότι ή Μεσοποταμία τού Κεκαυμένου δέν συμπίπτει μέ τή Μεσοποταμία τοΰ 'Ιερο

κλή, τήν μεταξύ τού Τίγρη καί τοΰ Ευφράτη χώρα, πού δέν είχε παρά μία μόνο 

πόλη, τήν Άμιδα4 0. 

Ή Μεσοποταμία, στην οποία κατά τον Κεκαυμένο έδρασε ό φορο-

εισπράκτορας Λέων Σερβλίας, είναι τό ένατο θέμα τής Μεσοποταμίας, πού ιδρύθη

κε από τον Λέοντα ζ' μέ βάση τά καστέλλια πού παρέδωσαν στον αυτοκράτορα οί 

αρμένιοι αδελφοί Παγκρατούκας, Πουκρίκας καί Ταυτούκας, καί τό όποϊο, κατά τά 

λεγόμενα τού Πορφυρογέννητου, ήταν, πρώτα κλεισούρα τις ανώνυμος καί ακατο

νόμαστος41. Τό θέμα αυτό συνόρευε στο Βορρά μέ τό θέμα τής Κολωνείας καί μέ 

τή Χαλδία καί έφθανε ώς τήν Κάμαχο, αμέσως απέναντι άπό τό Έρζιντζάν, ανατο

λικά μέ τους Άραβες42, νοτίως μέ τή Λυκανδό καί δυτικά μέ τό θέμα Σεβάστειας43. 

Δέν χωρεί αμφιβολία ότι τό τοπώνυμο Έσω 'Ιβηρία δέν είναι παρά ή κατά 

λέξη μετάφραση τής Ιβηρικής ονομασίας Sida K'art'li. Στην ιβηρική συλλογή ιστο

ρικών έργων τού Λεόντιου Μροβέλι, του 11ου αιώνα, ή οποία είναι γνωστή ώς 

K'art'lis Tzxowreba (ό βίος τής K'art'li -Ιβηρίας) καί αρχίζει μέ τήν Ιστορία τών 

'Ιβήρων βασιλέων, προπατόρων καί γενών, ώς Sida K'art'li (Έσω Ιβηρίας) δηλώ

νεται ή περιοχή τών πόλεων Ούπλιστσίχε, Ούρμπνίσι καί Κάσπ ώς τήν πύλη τοΰ 

Τάικ. Στην αρχαία αρμενική μετάφραση τού K'art'lis Tzxowreba, πού εκπονήθηκε 

κατά τους 11ο καί 12ο αιώνες, ή Sida K'art'li μεταφράζεται ώς Νερκίν Κάρτλ (Έσω 

39. Sovety i rasskazy Kekavmena, έκδ. G. G. LITAVRIN, Μόσχα 1972, 152. 

40. Hieroclis Synecdemus accedunt fragmenta apud Constantinum Porphyrogennetum servata et 

nomina urbium mutata, έκδ. A. BURCKHARDT, Λιψία 1893, 39-40 (=v. 'Επαρχία Μεσοποταμίας, ύπο 

ηγεμόνα, πόλις α Άμιδα). 

41. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί Θεμάτων, έκδ. Α. PERTUSI, Βατικανό 1952, [Studi e 

Testi 160], 73. 

42. Δηλαδή τά άραβοκρατούμενα εισέτι αρμενικά εδάφη. 

43. Περί Θεμάτων, 140. Βλ. καί τον χάρτη του Honigmann, Fines orientales Imperii Byzantini c. 

annum 960. 
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Κάρτλ). Στή Sida K'art'li ό Λεόντιος Μροβέλι επανέρχεται, αναφερόμενος στή διοι

κητική δραστηριότητα τοΰ "Ιβηρα βασιλιά Φαρνάβαζου, όπου Sida K'art'li θεωρείται 

ή περιοχή τής Τιφλίδας, ή έκτεινόμενη άπό Άράγκβι ώς τήν πύλη τού Τάικ44. 

Μητρόπολη τής Sida K'art'li ώς τά τέλη τοΰ 5ου αιώνα ήταν ή Μτσχέτα, είκοσι ένα 

χιλιόμετρα βορείως τής Τιφλίδας. "Υστερα, μητρόπολη της έγινε ή Τιφλίδα. Έσω 

'Ιβηρία, δηλαδή, είναι τό κεντρικό τμήμα, ή κοιτίδα τού 'Ιβηρικού κράτους, τό οικο

νομικό, πολιτικό καί πολιτιστικό του κέντρο. Στίς αρμενικές πηγές ή Sida K'art'li 

ονομάζεται Vérin asxarh Vratz, δηλαδή «Άνω χώρα τών Ιβήρων», έκφραση πού 

αποδίδει κατά λέξη τήν ιβηρική zemo sop'eli, «Άνω χώρα»45. Καί αξίζει επίσης να 

σημειωθεί ότι ό Πορφυρογέννητος μνημονεύει τή zemo sop'eli ώς Βεριασάχ, άπό 

τήν αρμενική της ονομασία, Vérin asxarh46. 

θ α αναφερθώ τώρα στην έ ν δ ο τ έ ρ ω 'Ιβηρία τού Σκυλίτζη, τήν οποία ό 

Honigmann τοποθετεί βορείως τού Τάικ47 καί ό Οίκονομίδης, όπως εϊδαμε, στή βο

ρειότερη Γεωργία καί θεωρεί δτι δέν θα μπορούσε μέ κανένα τρόπο να ταυτισθεί 

μέ τήν Έσω 'Ιβηρία. Τά δικά μας, όμως, συμπεράσματα είναι τελείως διαφορετικά: 

κατά τή γνώμη μας, ή έ ν δ ο τ έ ρ ω 'Ιβηρία τοΰ Σκυλίτζη καί ή Έσω 'Ιβηρία τής 

σφραγίδας τού Μιχαήλ Καταφλώρον είναι ή Ίδια γεωγραφική περιοχή. Έσω 'Ιβη

ρία (Sida K'art'li) είναι ή επίσημη ονομασία της, αύτη μέ τήν οποία γράφεται καί στή 

σφραγίδα τοΰ κρατικού λειτουργού, τού βασιλικού κουράτορα Μιχαήλ. Ό Σκυ-

λίτζης, ό όποιος γνώριζε καλά τήν ύπαρξη τού βυζαντινού θέματος «Ιβηρία»48, στο 

βάθος καί πέρα άπό τήν καθαυτό 'Ιβηρία (K'art'li), ήταν φυσικό να τήν αποκαλέσει 

έ ν δ ο τ έ ρ ω 'Ιβηρία. 

44. Βλ. τήν αρχαία αρμενική μετάφραση τού K'art'lis Tzxowreba ή «'Ιστορίας τών Ιβήρων». Τό 

ιβηρικό πρωτότυπο καί τήν αρχαία αρμενική του μετάφραση μέ μελέτη καί λεξικό εκδίδει ό I. ABULADZE, 

Τιφλίδα 1953, 13, 35· βλ. καί G. Α. MELIKISVILI, Κ istorii drevnei Gruzii, Τιφλίδα 1959, 113, 118· M. D. 

LORDKIPANIDZE, Istoria Gruzii XI-nacala XIII veka, Τιφλίδα 1974, 7 καί σημ. 3' Ocerki istorii Gruzii, τόμος 

2, Τιφλίδα 1988, passim. 

45. S. T. EREMIAN, Hayastane est Asxarhatzoytzi ( Ή 'Αρμενία κατά τήν Γεωγραφία τού 7ου αι.), 

Έρεβαν 1965, 83-84. 

46. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί βασιλείου τάξεως, τόμ. 1, Βόννη 1829, 687. 

47. HONIGMANN, Die Ostgrenze, 194 κ.έ. 

48. Πρβλ. τις πηγές πού δέν ψεύδονται: τήν ελληνική επιγραφή του 'Ιωάννη Μοναστηριώτη από 

τό Άνιο (1059): «'Ιωάννου βεστάρχου καί κατεπάνω Αρμενίας καί 'Ιβηρίας τού Μοναστηριώτου»· τή 

σφραγίδα τού μάγιστρου 'Ααρών: «Κύριε βοήθει 'Ααρών μαγίστρω καί δουκί 'Ιβηρίας καί τής Μεγάλης 

Αρμενίας», τήν επιγραφή ενός άλλου κατεπάνω: «Κύριε βοήθη τον δούλον σου Ρωμανόν τον Δαλα-

σινόν κέ κατεπάνον τής Ήβερίας»: Χρ. ΜΠΑΡΤΙΚΙΆΝ, Για τον «ιβηρικό στρατό» καί τό βυζαντινό θέμα 

«Ιβηρία», Βυζαντινά 13/1, 1985, 473, 475. 
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Γ. 7α όρια τής δικαιοδοσίας τοΰ κουράτορα Μιχαήλ Καταφλώρον καί οί αρμοδιό

τητες του 

Τό μολυβδόβουλλο τής συλλογής τοΰ Dumbarton Oaks, πού δημοσιεύει ό 

ΟΊκονομίδης, δέν είναι ή μοναδική σφραγίδα τού κουράτορα Μιχαήλ Καταφλώρον 

πού έχει διασωθεί. Ή Valentina Sandrovskaya, πού επί δεκαετίες μελετά τήν πλού

σια συλλογή μολυβδόβουλλων τού Έρμιτάζ τού Λένινγκραντ, ανακάλυψε ένα δεύ

τερο μολυβδόβουλλο τού Μιχαήλ (Μ-6733), όπου αυτός ονομάζεται κουράτωρ 

μόνο τής Έσω 'Ιβηρίας. Τό ΜΑΝΖΗΚΕΡΤ δέν μνημονεύεται στον τίτλο του. Στον 

όπισθότυπο αυτού τού μολυβδόβουλλου εικονίζεται ή μορφή τής Θεοτόκου, ένώ 

σέ εκείνον τού μολυβδόβουλλου τού Έρμιτάζ ό άγιος Νικόλαος. Στην επιγραφή 

τού έμπροσθότυπου διαβάζομε: Ο(εοτόκ)ε (βοήθει) Μιχαήλ κουράτωρ(ι) τής Έσω 

'Ιβηρίας. 

'Αναφερομένη στα πορίσματα τού ΟΊκονομίδη, ή Sandrovskaya σημειώνει μέ 

τή σειρά της δτι ή ονομασία τής Έσω 'Ιβηρίας, ή θέση της, τά όρια καί ό χρόνος 

τής ύπαρξης της είναι ζητήματα πού παραμένουν ακόμη προς εξακρίβωση. Καί προ

σθέτει δτι ή Έσω 'Ιβηρία ήταν, κατά τά φαινόμενα, τμήμα μεγάλου βυζαντινού 

θέματος καί ή διοικητική της οργάνωση, όπως καί τά καθήκοντα τού κουράτορα της, 

απαιτούν περαιτέρω διευκρίνηση49. 

Για να καθορίσομε τό ρόλο τού βασιλικού κουράτορα τής Έσω 'Ιβηρίας, 

δηλαδή τού καθεαυτό βασιλείου τών 'Ιβήρων (τής Γεωργίας) είναι αναγκαίο να 

αναφερθούμε στίς βυζαντινο-ίβηρικές καί βυζαντινο-άρμενικές σχέσεις τής εποχής 

πού μας ενδιαφέρει: τό Τάικ, τό έτος 1000, περιήλθε στο Βυζάντιο, χωρίς όμως να 

οργανωθεί ώς διοικητική περιφέρεια καί, πιθανότατα, εξακολουθούσε να ονομάζε

ται Τάικ50. Στή συνέχεια, ό βασιλιάς τών 'Ιβήρων, Γεώργιος (1014-1027), σφετερί-

σθηκε, σύμφωνα μέ τους Ισχυρισμούς τών βυζαντινών αρχών, διάφορες περιοχές 

τού Τάικ καί, όταν, μετά τό τέλος τού βυζαντινο-βουλγαρικοΰ πολέμου (1018), ό 

αυτοκράτορας Βασίλειος Β' ασχολήθηκε απερίσπαστος μέ τις ιβηρικές υποθέσεις 

49. Valentina SANDROVSKAYA, Ermitaznye pecati Kataflorov, Naucnaja konferacija pamjati A. V. 

Bank, Αγία Πετρούπολη 1996, 67. Ό τελευταίος στίχος τής επιγραφής είναι σβησμένος. 'Εκφράζω άπό 

έδώ θερμές ευχαριστίες στην κυρία Sandrowskaya, για τή βοήθεια της κατά τίς μεταπτυχιακές μου σπου

δές (1954-1958) στο βυζαντινολογικό τμήμα του Έρμιτάζ καί για τίς φωτογραφίες τού μολυβδόβουλ

λου πού μου διάθεσε για μελέτη καί έκδοση. 

50. Μερικές δεκαετίες πρ'ιν άπό τήν εποχή πού μας ενδιαφέρει ό Πορφυρογέννητος [Περί βασι

λείου τάξεως, 687] τό ονομάζει Καρνατάης· πρόκειται για μετάθεση τού ιβηρικού Taos Kar(n)i =Πύλη 

τού Τάικ. Ό Πορφυρογέννητος μεταφέρει τήν αρμενική προφορά τού Τάικ (Τάις είναι ή αιτιατική τού 

Τάικ): βλ. C. TOUMANOFF, Studies in Christian Caucasian History, Georgetown 1963, 493-494. 
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καί απαίτησε να τοΰ έπιστραφοΰν τά καταπατημένα εδάφη, τά πράγματα κατέληξαν 

στον βυζαντινο-Ίβηρικό πόλεμο. 

Ό Άριστακές άπό τό Λαστιβέρτ, τό έτος 470 τών Αρμενίων (=16 Μαρτίου 

1021-15 Μαρτίου 1022), γράφει δτι ό Βασίλειος ήλθε μέ βαρύ στρατό στή Θεο-

δοσιούπολη καί περίμενε τό βασιλιά τών 'Ιβήρων να έλθει να τού δηλώσει «τήν 

υποταγή του». Ό "Ιβηρας όμως ηγεμόνας αρνήθηκε να προσέλθει, πειθόμενος στή 

συμβουλή τών προκρίτων του: «Πολλοί άπό αυτούς τον έκφόβιζαν, ότι μόλις σέ 

δεϊ (ό βασιλιάς τών Ρωμαίων) ή θα σέ σκοτώσει ή θα σέ ρίξει στή φυλακή»51. Ό 

Βασίλειος, πλήρης οργής, διατάσσει να καταστραφεί δια πυρός, σιδήρου καί εξαν

δραποδισμού ή μεγάλη κωμόπολη Όκόμη (σημ. Ugumi τής Τουρκίας) καί τά περί

χωρα. Ό Γεώργιος εισβάλλει στή μεγάλη πόλη Ούχτίκ καί αυτή γίνεται παρα

νάλωμα τού πυρός. Ή αποφασιστική μάχη μεταξύ τού Βασιλείου καί τοΰ Γεωργί

ου διεξάγεται κοντά στή λίμνη Παλακατσίς (σημ. Caldyr-göl στην Τουρκία), ό 

βυζαντινός στρατός ηττάται, ό μεγάλος άρχων Ράτ πέφτει στο πεδίο τής μάχης «καί 

έγινε μέγα πένθος στή χώρα τού Τάικ»52. Ό Βασίλειος, πύρ καί μανία, «στέλνει 

στα τέσσερα μέρη τής χώρας [τών Ιβήρων] στρατό, δίνει φοβερή διαταγή να μή 

λυπηθούν γέροντες, νέους, παιδιά καί ενηλίκους, άνδρες καί γυναίκες, κάθε 

ηλικίας. Καί έτσι έδήωσε δώδεκα gawar... Άλλοίμονο, άσπλαγχνη διαταγή τού 

βασιλιά... Μέ τον τρόπο αυτό άφησε τήν ανθούσα χώρα έρημη ανθρώπων»53. 

Ό Ματθαίος ό Έδεσσηνός συσχετίζει στο Χρονικό του τή μεγάλη οργή τού 

Βασίλειου Β' καί μέ τή συμμαχία, που συνήψε τό 1022 ό Γεώργιος εναντίον τού 

αυτοκράτορα, μέ τον επαναστάτη Νικηφόρο τον Στραβολαίμη (γιο τού Βάρδα 

Φωκά). «Ό Βασίλειος μέ μεγάλη οργή καί πολυάριθμο στρατό επιτίθεται εναντίον 

τοΰ "Ιβηρα βασιλιά Γεώργιου... ό όποιος κατατροπωθείς περισώζεται στα οχυρά 

φρούρια καί γράφει τον εαυτό του δούλο τοΰ Βασιλείου, δώσας τον γιό του ώς 

όμηρο»54. 

Παρόμοια είναι ή περιγραφή τών γεγονότων καί άπό τον Λέοντα Μροβέλι: 

«ο'ι Ίβηρες αφανίσθηκαν καί καταστράφηκαν, ή χώρα τους ερειπώθηκε... Ό Γεώρ

γιος ηττήθηκε καί απελπισθείς έδωσε για τρία χρόνια τό γιό του Παγκράτιο ώς 

όμηρο καί ομολόγησε δουλεία [στον Βασίλειο]»55. 

51. Aristakès de Lastivert, 12. 

52. Ό.π., 13. 

53. Ό.π. 

54. Chronique de Matthieu d'Edesse (962-1136) avec la Continuation de Grégoire le Prêtre 

jusqu'en 1162, έκδ. καί γαλλ. μτφρ. E. DULAURIER, Παρίσι 1858 (471ο έτος τών 'Αρμενίων =16 Μαρτί

ου 1022-15 Μαρτίου 1023). 

55. K'art'lis Tzxowreba, 222-224. 
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Σύμφωνα μέ τον Άριστακές, ό Βασίλειος διαχειμάζει στο gawar Χαλδία, 

όπου έρχεται καί τον συναντά, τήν ημέρα τών Θεοφανείων, ό Αρμένιος πατριάρ

χης, Πέτρος. «Εκεί υπογράφηκε τό έγγραφο τής απώλειας τών Αρμενίων. Έ φ ' 

όσον ό [αρμένιος βασιλιάς] 'Ιωάννης είχε παραγγείλει στον πατριάρχη: Γράψε 

έγγραφο καί δώσε στον βασιλιά ότι, μετά τό θάνατο μου, τήν πόλη μου [Άνιο] 

καί τή χώρα μου αφήνω σέ αυτόν κληρονομιά»56. Πρέπει να σημειωθεί ότι ή ενέρ

γεια αυτή τού αρμένιου βασιλιά έχει σχολιασθεί τόσο άπό τους αρμένιους ιστορι

κούς τής εποχής όσο καί άπό τους σύγχρονους ερευνητές ώς λιποψυχία. Άν, 

όμως, αναλογισθούμε τή θέση του αμέσως μετά τήν καταστροφή τών 'Ιβήρων, μετά 

τήν κατάκτηση τού βασιλείου τών Άρζτρουνιδών τής Βασπρακανίας/Βασπουρακάν, 

φαίνεται δτι ό 'Ιωάννης δέν είχε άλλη επιλογή. 

Ό βασιλιάς τών 'Ιβήρων Γεώργιος ζητεί άπό τον Βασίλειο να συνάψουν 

ειρήνη. Ό Βασίλειος απαιτεί να πάρει ώς όμηρο τον γιό τοΰ Γεωργίου καί τον παίρ

νει, μαζί μέ άλλους ομήρους, υποσχόμενος ότι μετά άπό τρία χρόνια θα τους επι

στρέψει. Καί κράτησε τό λόγο του. 

Κατά τους βυζαντινούς ιστορικούς, οί όποιοι επίσης αναφέρονται στα παρα

πάνω γεγονότα, μετά τήν κατάκτηση τού Τάικ, τό έτος 1000, ό ϊβηρας βασιλιάς είχε 

βλέψεις σέ διάφορα εδάφη τοΰ Τάικ, πού ό Βασίλειος τά θεωρούσε μέρη τής 

κληρονομιάς του. Ό Σκυλίτζης λέει ότι ό αυτοκράτορας τον Γεώργιο, τον τής 

ένδοτέρω Ιβηρίας άρχοντα τοίς οίκείοις άρκεϊσθαι πείσας, καί μή έπιβαίνειν τοις 

άλλοτρίοις57' καί συνεχίζει: Γεωργίου δε... τάς προς 'Ρωμαίους άθετήσαντος συν-

θήκας καί τά όμορα κατατρέχοντος, εξεισι κατ' αυτού ό βασιλεύς πανστρατί καί ό 

Γεώργιος φεύγει εις τά ενδότερα όρη τής 'Ιβηρίας (εις τά όρη τής ένδοτέρω Ιβη

ρίας;)· μετ' ολίγον δέ πρεσβευσάμενος καί τω βασιλεΐέκστάς χώρας όπόσης έβού-

λετο, σπένδεται, δμηρον δούς τον υ'ιόν αυτού Παγκράπον. δν μάγιστρον ό βασι

λεύς ποιήσας ύπέστρεψε58. 

Τό ερώτημα πού τίθεται είναι άν, πράγματι, ό Γεώργιος σφετερίσθηκε τά 

εδάφη τού Τάικ ή μήπως ή αιτίαση τοΰ σφετερισμού επινοήθηκε ώς πρόσχημα, πού 

θα επέτρεπε στον Βασίλειο να έκστρατεύσει εναντίον του, ώστε, μετά τήν κατά

κτηση τής Αρμενίας, να ολοκληρώσει καί τήν κατάκτηση τής 'Ιβηρίας. Μία τέτοια 

υπόθεση δέν φαίνεται ξένη προς τίς φιλοδοξίες τού Βασιλείου ούτε προς τήν 

τακτική τών βυζαντινών αυτοκρατόρων σέ ζητήματα του ανατολικού συνόρου τής 

επικράτειας τους. 

56. Aristakès de Lastivert, 16. 

57. ΣκΥΛ-ιτζΗς, 339. 

58. ΣΚΥΛΊΤΖΗς, 367. 
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Ανάλογη τακτική εφαρμόζει μερικά χρόνια αργότερα καί ό Κωνσταντίνος Θ' 

ό Μονομάχος, όπως φαίνεται άπό τή διήγηση τοΰ Σκυλίτζη. Τό 1045, όταν άρχισε 

ό πόλεμος εναντίον τοΰ βασιλείου τών Βαγρατιδών καί τού βασιλιά Κακικίου Β', 

ό Κωνσταντίνος ό Μονομάχος στέλνει γράμματα... προς Άπλησφάρην (Abu'l-

Aswar), τον άρχοντα τοΰ Τιβίου καί τής παρά τον Άράξην ποταμόν Περσαρμενίας, 

παρακαλοϋντα τούτον κατά τό δυνατόν δηοΰν τήν μεγάλην Άρμενίαν καί τήν 

ύποκειμένην χώραν τω Κακικίω... Ό δε τα γράμματα δεξάμενος αμείβεται επιτελή 

ποιήσαι τά κεκελευσμένα, ει γράμμα πεμφθείη τούτω βασιλικόν άσφάλειαν παρέ

χον αύτώ πάντα εχειν έν βεβαίω δεσποτικώς τα φρούρια καί χωρία, οσαπερ ίσχύ-

σειε νόμω πολέμου κτήσασθαι άπό τών διαφερόντων τω Κακικίφ. έδέξατο τον 

λόγον ό βασιλεύς, καί χρυσοβούλλοις γραφαΐς έπιβεβαιοΐ, δσα ό Άπλησφάρης 

ήτήσατο59. 

Ό Άπλησφάρης έπληξε τον Κακίκιο στα νώτα, πολλά τών τοΰ Κακικίου 

έκπολιορκήσας κατέσχεν όχυρώματα καί χωρία. Ό Μονομάχος δμως, μολονότι 

είχε υποσχεθεί στον Άπλησφάρη μέ χρυσόβουλλο, πώς ό,τι κυρίευε θα ήταν δικό 

του, μετά τή συνθηκολόγηση τού Κακικίου τά έκπολιορκηθέντα φρούρια παρά τοΰ 

Τιβιώτου (τοΰ Άπλησφάρη) καί χωρία ώς μέρη τοΰ Άνίου (βασιλείου τών Βαγρατι

δών) επιζητών, έπεί εκείνος εκών γε είναι ου μεθίετο τούτων, αλλ' άντείχετο τής 

χρυσοβούλλου γραφής, αναιρείται πόλεμον προς αυτόν60. Ό Σκυλίτζης παραδίδει 

εκτενή περιγραφή τής λήξης τού πολέμου. Ό βυζαντινός στρατός κατατροπώθηκε, 

μαζί μέ αυτόν καί ό αρμενικός, πού ήδη υπηρετούσε στο Βυζάντιο. Στο πεδίο τής 

μάχης έπεσαν ό αρχιστράτηγος τών Αρμενίων Βαχράμ Παχλαβίδης μαζί μέ τό γιό 

του Γρηγόριο61. 

Τό 1022, μετά τή νικηφόρα για τους Βυζαντινούς λήξη τοΰ πολέμου, τό Τάικ 

οργανώνεται ώς ιδιαίτερη διοικητική περιφέρεια, κατεπανάτο, μέ τό όνομα 'Ιβηρία. 

Στην ονομασία αυτή λανθάνει ή πολιτική σκοπιμότητα τής μελλοντικής συγχώ

νευσης τού εδάφους τοΰ καθαυτό 'Ιβηρικού κράτους μέ τό θέμα τής 'Ιβηρίας, ή 

οποία καί θα σήμαινε τήν ολοκλήρωση τού ευρύτερου κατακτητικού προγράμματος 

τού Βασιλείου Β': τό 1018, ό Βασίλειος υπέταξε τή Βουλγαρία, τό 1022 είχε συντε

λεσθεί ή κατάκτηση τής Αρμενίας (τό 966, τό Ταρών είχε προσαρτηθεί στα βυ

ζαντινά εδάφη, ακολούθησε τό 1000 ή προσάρτηση τού Τάικ καί τό 1021 τοΰ 

Βασπουρακάν, ενώ ή μεγάλη Αρμενία τών Βαγρατιδών είχε κληροδοτηθεί στην 

αυτοκρατορία) καί ή μόνη πού είχε απομείνει ήταν ή Έσω 'Ιβηρία -K'art'li. Είναι 

59. ΣΚΥΛΊΤΖΗς, 436. 

60. ΣΚΥΛΊΤΖΗς, 437. 

61. Matthieu d'Edesse, 80. 
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τυχαία ή τόσο επίμονη, πεισματώδης καί ανένδοτη αντίσταση τού βασιλιά Γεωργί

ου κατά τού Βασιλείου; Ή συμμετοχή του στα άντιβυζαντινά επαναστατικά κινή

ματα; Μήπως όλα αυτά αφορούσαν μόνο τήν κατάληψη μερικών περιοχών τοΰ Τάικ; 

Ό Βασίλειος απεβίωσε τό 1025, έχοντας πραγματοποιήσει μέ τήν κατάληψη 

τοΰ Τάικ μέρος μόνο τών ιβηρικών του σχεδίων καί ό αδελφός του Κωνσταντίνος 

θα καταβάλει προσπάθειες, ώστε να τά φέρει σέ πέρας. Τό 1028 τό Βυζάντιο άρχι

σε νέο πόλεμο εναντίον τού 'Ιβηρικού βασιλείου. Έχουμε τή μαρτυρία τού 

Άριστακές: «στην αρχή τού τρίτου έτους (τής βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου τού Η') 

έρχεται στην Ανατολή μέ πολυάριθμο στρατό ό ευνούχος (ελλ. παρακοιμώμενος) 

Σίμων62, πού είχε τήν εξουσία τού μισού βασιλείου. Αυτός φθάσας επί τόπου, 

περνά στή χώρα (asxarh) τών 'Ιβήρων. Άλλα δέν πρόλαβε να κάνει κάτι. Έφθα

σε ή συγκλονιστική εϊδηση τοΰ θανάτου τοΰ βασιλιά, καί άκουσας αυτό, άνευ ανα

βολής επέστρεψε μέ τό στρατό του στην Κωνταντινούπολη»63. 

Τό 1028, ή κατάκτηση τής Ίβηρίας-Κάρτλι δέν επιτεύχθηκε. Τό 1045, μετά τήν 

κατάκτηση τής Μεγάλης Αρμενίας, τό βυζαντινό θέμα 'Ιβηρίας, δηλαδή τό Τάικ, 

καί ή Μεγάλη Αρμενία οργανώθηκαν ώς ενιαίο κατεπανάτο, «τής Μεγάλης Αρμε

νίας καί Ιβηρίας». 

Άν, λοιπόν, εμπιστευθούμε τον Σκυλίτζη, ή έγνοια τοΰ Βασιλείου ήταν να 

κάνει τό γιό τού ϊβηρα βασιλιά μάγιστρο! Μέ μεγάλες απώλειες64 καί βαρείες 

ήττες65 να νικήσει τελικά τον βασιλιά Γεώργιο καί εκείνος να γράψει «εαυτόν 

δοΰλον τού Βασιλείου»66 καί ώς μόνη εγγύηση να πάρει ώς όμηρο τό γιό του Πα-

62. Αναφερόμενος, στους διορισμούς τού Κωνσταντίνου Η', ό ΣκΥΛΊΤΖΗς [370] γράφει δτι αυτός 

Νικόλαον... δομέστικον προεβάλλετο τών σχολών καί παρακοιμώμενον..., Συμεών... δρουγγάριον τής 

βίγλας. 'Εφ' δσον ό Άριστακές ονομάζει τον Σίμωνα παρακοιμώμενο, ό Α. Kazhdan είναι βέβαιος, δτι 

τό 1028 έδρασε στην 'Ιβηρία ό παρακοιμώμενος Νικόλαος καί όχι ό Σίμων-Συμεών. Ό παρακοιμώμε

νος Νικόλαος έδρασε στην Αρμενία τό 1047, άλλα δέν έχουμε καμία ένδειξη δτι 20 χρόνια πρίν έδρα

σε καί στήν'Ιβηρία. Πώς ό Άριστακές θα έκανε τον Νικόλαο Σίμωνα; Τό πολύ μπορεί κατά λάθος να 

τον θεώρησε παρακοιμώμενο. 

63. Aristakès de Lastivert, 27. Για τό Βυζάντιο παρόμοια αναποδιά συνέβη καί τό 1047 στην 

'Αρμενία, όταν ό μέγας έταιρειάρχης Κωνσταντίνος πολεμούσε εναντίον τού άμηρά τού Τιβίου (Δβίν), 

ήτις ην τοΰ παντός έθνους μητρόπολις. Κυρίευσε σειρά φρουρίων τών οσα τω Άνίω ΰπέκειντο, λίγο 

έλειψε να πάρει καί rò φρούριον το καλούμενον Χελιδόνιον... ού πόρρω κείμενον τοΰ Τιβίου, όταν 

αιφνιδίως ή τοΰ πατρικίου Λέοντος τοΰ Τορνικίου εξ εσπέρας άνήφθη αποστασία Ό Κωνσταντίνος λύει 

τήν πολιορκίαν... και τάς δυνάμεις άναλαβών σπουδαίως ήπείγετο προς τήν βασιλίδα ΣκΥΛΊΤΖΗς, 438-

439. 

64. ΣκΥΛΊΤΖΗς, 367: πίπτουσι πολλοί τών 'Ρωμαίων. 

65. «κατατρόπωσαν τους στρατούς τών Ρωμαίων»: Aristakès de Lastivert, 7-8 

66. Matthieu d'Edesse, (έτος 470 =16 Μαρτίου 1021-15 Μαρτίου 1022). 
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γκράτιο για να τον κάνει μάγιστρο! Ό Βασίλειος, όμως, είχε ήδη επανακτήσει τά 

εδάφη τοΰ Τάικ δια τών όπλων. Είναι γνωστό ότι ό νικητής παίρνει ομήρους τοΰ 

ηττημένου για να τον αναγκάσει να εκτελέσει σειρά υποχρεώσεων. ΟΊ υποχρεώ

σεις τού Γεωργίου απέναντι στον αυτοκράτορα θα ήταν ή καταβολή φόρων ή 

μάλλον πολεμικής αποζημίωσης καί ασφαλώς αρμόδιος να μεριμνήσει για τήν 

είσπραξη ό διορισμένος άπό τον Βασίλειο βασιλικός έπόπτης-έφορος· στην περί

πτωση μας, ό κουράτωρ τής Έσω 'Ιβηρίας, Μιχαήλ ό Καταφλώρον. 

Ά ν ή αιχμαλωσία του γιου τού βασιλιά τών 'Ιβήρων, Παγκρατίου, έληξε τό 

1025 μέ τον θάνατο τού Βασιλείου, τούτο σημαίνει ότι καί οί υποχρεώσεις τού 

πατέρα του έναντι τοΰ Βυζαντίου είχαν εκπληρωθεί. Κατά συνέπεια, ή θητεία τοΰ 

κουράτορα τής Έσω 'Ιβηρίας, ή οποία δέν είχε λόγο να παραταθεί, θα πρέπει να 

τοποθετηθεί στο διάστημα μεταξύ 1022 καί 1025. Μπορούμε, λοιπόν, να συναγά-

γομε ότι ή 'Ιβηρία τού Κεκαυμένου, όπου έδρασε ό Λέων Σερβλίας τήν εποχή τού 

Κωνσταντίνου Μονομάχου, δέν έχει σχέση μέ τήν Έσω 'Ιβηρία. Ό Κεκαυμένος 

είχε, προφανώς, στο νού του ή τό βυζαντινό θέμα 'Ιβηρίας, δηλαδή τό Τάικ, ή 

μάλλον τή Μεγάλη Αρμενία. Ό μοναχός Θεόδουλος, γραφέας τής διαθήκης τοΰ 

Ευσταθίου τού Βοήλα (1059), ονομάζει στην ενθύμηση του τον κατεπάνω Αρμε

νίας καί 'Ιβηρίας, 'Ιωάννη Μοναστηριώτη, ό τής Ήβηρίας67. Τό 1047, ό έται-

ρειάρχης Κωνσταντίνος, μαχόμενος εναντίον τού άμηρά τού Δβίν Άπλησφάρη, 

είχε πολιορκήσει τό φρούριο Χελιδόνιο, ου πόρρω κείμενον τοΰ Τιβίου, δηλαδή 

τού Δβίν, πρώην πρωτεύουσας τής Αρμενίας καί έδρας τού πατριάρχη-καθολικοΰ 

τών Αρμενίων. Έπί άραβοκρατίας έγινε έδρα άραβα κυβερνήτη τής «Άρμίνιγια». 

Όταν εξερράγη ή επανάσταση τού Λέοντα Τορνίκιου, πήγε άπό τήν Κωνσταντι

νούπολη άγγελος εις τον Κωνσταντΐνον έν 'Ιβηρία για να τον ειδοποιήσει να επι

στρέψει τό ταχύτερο68. Ό Κωνσταντίνος δέν βρισκόταν στην 'Ιβηρία. Αυτό, όμως, 

δέν σημαίνει ότι ό κουράτωρ τού Μαντζικέρτ έπαυσε τή δράση του. Ό Άριστακές 

πρίν άπό τό 1054, μνημονεύει άρχοντα, πού είχε τή μέριμνα τού verakatzou τής 

πόλης Μαναζκέρτ. 

Στην περαιτέρω διευκρίνιση τού δρου «κουράτωρ Έσω Ιβηρίας» καί τον 

προσδιορισμό τών αρμοδιοτήτων τοΰ κρατικού αυτού λειτουργού συμβάλλει, νομί-

ζομε, τό περιεχόμενο τής επιστολής τοΰ 'Ιωάννη Τζιμισκή στον Βαγρατίδη βασι

λέα Άσώτιο Γ'. Όπως είναι γνωστό, ή επιστολή διασώζεται μόνο σέ αρχαία αρμε

νική μετάφραση στή Χρονογραφία τού Ματθαίου τού Έδεσσηνού, πού ασφαλώς 

συντάχθηκε στην αυλή τοΰ Αρμένιου βασιλιά. 

67. P. LEMERLE, Cinq études sur le Xle siècle byzantin, Παρίσι 1977, 39. 

68. ΣΚΥΛΊΤΖΗς, 439. 
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Στην επιστολή, ό Τζιμισκής εξιστορεί τίς νίκες του στην «άπασα ανατολή τών 

Περσών», δηλαδή τών Μουσουλμάνων, οί όποιες μνημονεύονται στή Χρονο

γραφία τοΰ Σκυλίτζη συνοπτικά: Τών δ' υπό τού βασιλέως Νικηφόρου προσκτη-

θεισών πόλεων καί τών ύποφόρων γενομένων 'Ρωμαίοις, άραμένων πτέρναν καί 

τήν 'Ρωμαϊκήν άποσεισαμένων έξουσίαν, εξεισι κατ' αυτών ό βασιλεύς [Τζιμισκής] 

καί απεισιν άχρι Δαμασκού. Καί τάς μέν πειθοϊ καί λόγω, τάς δέ πολέμω καί ßig 

άνακτησάμενος, καί πάντα κατά το πρέπον καταστησάμενος, άνεζεύγνυε προς τήν 

βασιλίδα69. 

Ό Τζιμισκής γράφει στην επιστολή του προς στον Άσώτιο ότι κυριεύσας τή 

Νίσιβη, έλαβε τους φόρους του καί αναχώρησε. "Υστερα νίκησε τον άμερμουμνή 

τής Αιγύπτου, κυρίευσε rò έσω τής χώρας του, κατέκοψε πολλές επαρχίες καί ανα

χώρησε. Εισέβαλε στή χώρα τών Φοινίκων καί τών Παλαιστινίων, τους υπέταξε καί 

επέβαλε έπ' αυτών βαρείς φόρους. Πολιόρκησε τήν πόλη καί τήν επαρχία τής 

Δαμασκού καί εισέπραξε φόρο σαράντα χιλιάδες νομίσματα. ΟΊ Δαμασκηνοί «έλα

βαν άπό εμάς στρατηγούς καί έδωσαν έγγραφο, ότι εις αιώνας θα είναι δούλοι τού 

βασιλείου». Ό Τζιμισκής «διώρισε έκεϊ στρατηγό κάποιον Βαγδατηνό ονόματι 

Τούρκο... Οί Δαμασκηνοί έδωσαν γραπτόν όρκο δτι θα καταβάλλουν άδιακόπως 

τους φόρους». Άπό έκεϊ ό βασιλεύς πήγε στην Τιβεριάδα, «οί κάτοικοι τής οποί

ας έδήλωσαν υποταγή, κατέβαλαν φόρο τριάντα χιλιάδες νομίσματα, έκτος τών 

άλλων δασμών, απαίτησαν στατηγούς, καί όπως ο'ι Δαμασκηνοί, έδωσαν έγγραφο 

αδιάσειστου δουλείας να είναι αιώνια υποτελείς καί να καταβάλλουν άδιακόπως 

τον φόρο. Στον Τζιμισκή άποτάθηκαν οί άπό τό Ραμαλάχ καί τήν 'Ιερουσαλήμ 

προσλιπαροΰντες έλεος. Έξαίτησαν στρατηγό, έγιναν φόρου υποτελείς καί δούλοι 

τών Ρωμαίων. 

Στή συνέχεια, ό Τζιμισκής αριθμεί καί άλλες πόλεις πού έγιναν φόρου υποτε

λείς: «ή Πενιάδα, δηλαδή ή Δεκάπολη», ή Γενησαρέτ, «ή Άκρα δηλαδή ή Πτο-

λεμαΐδα», καί εγγράφως υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν ετήσιο φόρο καί να είναι 

δούλοι. Κυρίευσε καί τή Βηρυττό καί διώρισε έκεϊ στρατηγό. Οί Σιδώνιοι για να 

απαλλαγούν άπό τον πόλεμο, συμφώνησαν να είναι φόρου υποτελείς. Ό Τζιμι-

σκής διώρισε καί σέ αυτούς στρατηγούς. 

Είναι, νομίζομε, εμφανές τό συμπέρασμα πού προκύπτει άπό τήν επιστολή. Ό 

Τζιμισκής ενδιαφερόταν κυρίως για τή φορολογία τών πόλεων καί επαρχιών πού 

είχε κυριεύσει. Δέν φαίνεται να άλλαξε τή διοίκηση τους, δέν συγκρότησε στρατη-

γεΐες ή θέματα, δέν εγκατέστησε βυζαντινές φρουρές. Άλλωστε, ούτε ό Σκυλίτζης 

αναφέρει κάτι σχετικό. Τό ζήτημα, συνεπώς, είναι οικονομικό καί όχι διοικητικό καί 

69. ΣΚΥΛΊΤΖΗς, 311. 
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οί «στρατηγοί», πού επανειλημμένα μνημονεύονται είναι μάλλον —ό αρμένιος μετα

φραστής τής επιστολής μετέφρασε ώς «ζοραβάρ» τον άγνωστο σέ αυτόν βυζαντινό 

όρο στρατηγός— επόπτες, επιστάτες, έφοροι, διαχειριστές, πού θα είχαν ώς έργο 

τήν είσπραξη τών φόρων άπό τους ύποταχθέντες στον αυτοκράτορα πληθυσμούς, 

καί ο'ι οποίοι «είναι δούλοι τού βασιλέως καί καταβάλλουν φόρους». Ό ϊβηρας 

βασιλεύς «γράφει εαυτόν δούλον τοΰ βασιλείου», επομένως καταβάλλει φόρο70. 

Τό περιεχόμενο τού όρου «κουράτωρ» τών σφραγίδων τοΰ Μιχαήλ πρέπει να 

συμπίπτει μέ εκείνο τοΰ verakatzou τού Άριστακές καί τοΰ στρατηγού τής επι

στολής τού Τζιμισκή. Ώ ς verakatzou, όπως ήδη σημειώσαμε, μεταφράζεται ό ελλη

νικός όρος επιστάτης71. Ό λατινικός δηλαδή όρος curator διατηρεί τήν πρώτη του 

σημασία, αυτή τού επιμελητή, τοΰ επόπτη, τού έφορου. Τό Μαναζκέρτ (τό gawar) 

είχε τον δικό του κουράτορα. Ό Μιχαήλ, πρώτα, ήταν κουράτωρ τοΰ Μαντζικέρτ. 

Τό 1022, έγινε κουράτωρ τού Μαντζικέρτ καί τής Έσω 'Ιβηρίας καί, υστέρα, μόνο 

τής Έσω 'Ιβηρίας. Φυσικά, τό λειτούργημα τού κουράτορα τού Μαντζικέρτ θα ανα

τέθηκε σέ άλλον. 

Μία μικροσκοπική πηγή, όπως είναι ή σφραγίδα τοΰ Μιχαήλ, έδωσε τόση 

τροφή γιά σκέψεις καί συλλογισμούς... 

70. Κατά τον Πορφυρογέννητο, DAI, κεφ. 44, 110-112, (ό καϊσίκος όμηρος του Μαναζκέρτ, 

Αχμέτ) δούλος ήν τού βασιλέως... παρέχων καί τα υπέρ αύτοϋ καί τά υπέρ τού θείου αυτού, τού Άπο

λεσφούετ, πάκτα 

71. Βλ. σημ. 39. 
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Η. BARTIKIAN, Le curateur de Mantzikert et de l'Ibérie Intérieure et la politique 

orientale de Basile II 

Se fondant sur l'indiscutable crédibilité des informations provenant des deux sceaux 

du curateur royal Michel Kataphlôron (DO 58. 106. 5502 et M-6733), l'auteur 

réexamine les sources narratives byzantines en les confrontant avec les récits des 

chroniqueurs arméniens et aboutit à des propositions nouvelles concernant 1) le 

type correct du nom Mantzikert et la région administrative qu'il représentait 2) le 

contenu géographique et administratif de l'Ibérie Intérieure et 3) l'étendue de la 

juridiction de ce fonctionnaire et ses compétences. 
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