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Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα

Πολιτικές και πνευματικές σχέσεις της Θεσσαλονίκης 
με την Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του Λέοντα Στ’*

1. Η ιστορία της Θεσσαλονίκης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
λατρεία του πολιούχου της Αγίου Δημητρίου. Κάθε χρόνο την παραμο-
νή και την ημέρα της μνήμης του πανηγυριστές, συνήθως ο αρχιεπίσκο-
πος της πόλης, εγκωμίαζαν την πίστη, τη γενναιότητα του μάρτυρα, τη 
θαυματουργική του επέμβαση για τη σωτηρία της πόλης από επιδρομές 
και πολιορκίες, τον λιμό και τις επιδημίες, την «ἀόρατη συμμαχία τοῦ 
ἀθλοφόρου, καλλινίκου καὶ φιλοπόλιδος Δημητρίου». Μνημόνευαν όμως 
και θαύματα που αφορούσαν άρχοντες και απλούς ανθρώπους, που 
έσπευδαν από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας στον ναό, για να βρουν 
την «ἀπροσδόκητον ἴασιν»1. Και το θαύμα της ίασης του επάρχου του 
Ιλλυρικού Μαριανού «περίφαντον ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ καὶ τῇ βασιλευ-
ούση πόλει γεγονέναι», λέγει ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης, συντάκτης της 
Α΄ Συλλογής των Θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου2. Δεν είναι λοιπόν πα-
ράδοξο που ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός και αργότερα ο Μαυρίκιος ζή-
τησαν με επιστολές τους να τους σταλεί ένα μικρό λείψανο του Αγίου στη 
Βασιλεύουσα. Όπως αφηγείται σε επιστολή του προς τον αυτοκράτορα 
Μαυρίκιο ο τότε αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ευσέβιος, «κατὰ τὸν τῆς 
εἰδωλομανίας καιρόν» κανείς δεν γνώριζε πού θάβονταν τα σώματα των 
μαρτύρων, παρά μόνον όσοι μετείχαν στη διαδικασία της ταφής. Και οι 

* Ανεπτυγμένη μορφή ανακοίνωσης στο Κ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανι-
κή Θεσσαλονίκη» και με ειδικό θέμα «Χριστιανική Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολις 
μέχρι και του δεκάτου αιώνος», Θεσσαλονίκη, Ιερά Μονή Βλατάδων, 9-11 Νοεμβρίου 2006.

1. Θαύματα Αγίου Δημητρίου, έκδ. P. Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles de Saint 
Démétrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans, τ. I: Texte, Paris 1979, τ. II: Commentaire, Paris 
1981, I. σ. 53.2. Με βάση την παραπάνω κριτική έκδοση και ορισμένες διορθώσεις κυκλο-
φόρησε το 1993 η έκδοση του Π. Xρήστου με Προλεγόμενα και νεοελληνική μετάφραση, Η 
Γραμματεία των Δημητρείων. Α΄ Διηγήσεις περί των Θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου, [Κέντρον 
Αγιολογικών Μελετών Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης] Θεσσαλονίκη 1993, σ. 176 και 
178 κ.ε. – Βλ. επίσης Αγίου Δημητρίου Θαύματα. Οι Συλλογές Αρχιεπισκόπου Ιωάννου και 
Ανωνύμου. Ο βίος, τα Θαύματα και η Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου, Εισαγωγή, Σχόλια, 
Επιμέλεια Χ. Μπακιρτζής, Μετάφραση Αλόη Σιδέρη, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 56.

2. P. Lemerle, Μiracles I. σ. 53.15-16. Πρόκειται για το πρώτο θαύμα της αφήγησης σ. 57 κ.ε.
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Θεσσαλονικείς «δέει τοῦ μὴ τὰ τίμια σώματα τῶν μαρτυρούντων ἁγίων τοῖς 
τῶν εἰδωλολατρῶν προδοῦναι θυμοῖς, ἐχεμύθως ταῦτα καὶ μυστηριωδῶς ἐν 
γῇ κατετίθεσαν, ὡς μηδὲ μέχρι νῦν τηλαυγῶς μηδενὸς τῶν ἐν αὐτῇ μαρτυ-
ρησάντων τὰς ἁγιοδόχους θήκας γνωσθῆναι ὅποι τυγχάνοιεν ἀποκείμεναι, 
πλὴν τῆς σεμνοτάτης καὶ παναγίας παρθένου Ματρώνης»3. Πραγματικά 
απαγορευόταν από τους δικαστές ο ενταφιασμός των μαρτύρων και απει-
λούνταν με βασανιστήρια και θανατική ποινή όσοι ήταν επιφορτισμένοι 
με τη φύλαξη των λειψάνων4. Για να ανταποκριθεί λοιπόν στο αίτημα του 
Ιουστινιανού ο τότε αρχιεπίσκοπος μαζί με ιερείς έσκαψαν σε κάποιο μέ-
ρος του ναού, όπου υπέθεταν ότι θα εύρισκαν το λείψανο, ξαφνικά όμως 
ξέσπασε πυρκαϊά και τρομαγμένοι πήραν βιαστικά από το μέρος εκείνο 
χώμα ευωδιαστό (λύθρο) και έστειλαν λίγο στον αυτοκράτορα. Το υπόλοι-
πο το φύλαξαν στο σκευοφυλάκιο του μητροπολιτικού ναού (τῆς μεγάλης 
ἡμῶν ἐκκλησίας) και από αυτό ο Ευσέβιος έστειλε και στον Μαυρίκιο5. 

Η λαμπρά μεγαλόπολις Θεσσαλονίκη χρωστά τη φήμη και τη δόξα 
της περισσότερο στο μαρτύριο του πολιούχου της Αγίου παρά στους ιδρυ-
τές της, θα πεί στις αρχές του 10ου αι. ο αρχιεπίσκοπος Πλωτίνος: «ἥτις 
πλέον τὸ περιφανὲς καὶ ἐπίσημον ἀπὸ τῆς τούτου σεπτῆς μαρτυρίας ἢ πά-
λαι ἀπὸ τοῦ τοὺς θεμελίους ταύτῃ καταβαλομένου ἐκληρώσατο, ἣν οὗτος 
μᾶλλον λαμπρὰν καὶ αἰδέσιμον καὶ πᾶσι ὑπ’ οὐρανὸν γνώριμον διαδείκνυ-
σιν»6. 

3. P. Lemerle, Μiracles I. σ. 89.1-7 και 89.23-25, πέμπτο θαύμα της Συλλογής. – Για το λεί-
ψανο και το προσκύνημα του Αγίου και τα συναφή προβλήματα βλ. Α. Μέντζος, Το προσκύ-
νημα του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης στα βυζαντινά χρόνια, [Εταιρεία Φίλων του Λαού 
- Κέντρον Ερεύνης Βυζαντίου 1] Αθήναι 1994, σ. 43 κ.ε.

4. Βλ. σχετικά Κ. Α. Μπουρδάρα, Το δίκαιο στα αγιολογικά κείμενα, Αθήνα 1987, σ. 125-
137. – Της ίδιας, Ο Βίος και τα Θαύματα του Αγίου Δημητρίου ως πηγή νομικών πληροφο-
ριών, στα Πρακτικά ΙΒ΄ Επιστημονικού Συμποσίου «Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Ο ιερός ναός 
του Αγίου Δημητρίου προσκύνημα Ανατολής και Δύσεως, Ιερά Μονή Βλατάδων, 1-3 Οκτωβρίου 
1998, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 123-133, κυρίως 128-130.

5. P. Lemerle, Μiracles Ι. σ. 88-90. Πρόκειται για το πέμπτο θαύμα με ενδιαφέρουσες πλη-
ροφορίες για το λείψανο του Αγίου. – Η μεγάλη εκκλησία ήταν ο μητροπολιτικός ναός, πι-
θανότατα η πεντάκλιτη βασιλική, αρχιτεκτονικά υπολείμματα της οποίας βρέθηκαν στον 
χώρο, όπου ανεγέρθηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας. Βλ. Α. Μέντζος, Συμβολή στην έρευνα 
του αρχαιοτέρου ναού της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, Μακεδονικά 21 (1981) 201-220. – Βλ. 
και σχόλια Χ. Μπακιρτζή, Θαύματα (όπως σημ. 2) 374. – Βλ. επίσης Αλκμήνη Σταυρίδου-
Ζαφράκα, Η Αγία Σοφία ως Μητροπολιτικός ναός και το επισκοπείο, Αφιέρωμα στη Μνήμη 
του Σωτήρη Κίσσα, [Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών] Θεσσαλονίκη 2001, σ. 549-560.

6. Πλωτίνου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Ἐγκώμιον εἰς τὸν πανένδοξον τοῦ Χριστοῦ 
μάρτυρα Ἅγιον Δημήτριον, έκδ. Θ. Ιωάννου, Μνημεία αγιολογικά νυν πρώτον εκδιδόμενα, 
Βενετία 1884 (ανατ. Leipzig 1973), 41.26-42.2. – Η αρχιερατεία του Πλωτίνου προσδιορίστηκε 
στις αρχές του 10ου αι. και όχι στα μέσα του 9ου αι. (σύμφωνα με το Συνοδικό Θεσσαλονίκης) 
με βάση τους ιστορικούς υπαινιγμούς του εγκωμίου και την ταύτιση του συντάκτη με τον 
Πλωτίνο, γνωστό από τις επιστολές του Αρέθα, από την Patricia Karlin-Hayter, La date de 
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Χάρη στη θαυματουργική του δράση ο Άγιος ταυτίζεται με την ίδια 
την πόλη και η φήμη του απλώνεται στην οικουμένη7.

Όπως αναφέρει ο βιογράφος της Αγίας Θεοφανούς, της πρώτης συ-
ζύγου του Λέοντα Στ’ (886-912), ήταν ο εκ Θεσσαλονίκης Άγιος8, «νεα-
νίας τις, στρατιωτικὴν στολὴν ἠμφιεσμένος», που κρατώντας δόρυ με το 
δεξί χέρι και με το αριστερό ασπίδα9 ανήγγειλε σε όνειρο στον Λέοντα 
ότι ο αυτοκράτορας πατέρας του θα τον ελευθέρωνε από τον εγκλεισμό, 
στον οποίο τον είχε καταδικάσει επί μακρόν, εξαιτίας των διαβολών του 
Σανταβαρηνού10. Είχε κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσε εναντίον του πατέ-

Plotin, archevêque de Thessalonique, Byzantion 32 (1962) 129-131. – Της ίδιας, New Arethas 
Documents V. Introduction, Byzantion 34 (1964) 49-57, σ. 55-56. – Βλ. και PmbZ (= Prosopographie 
der mittelbyzantinischen Zeit, R.-J. Lilie - Claudia Ludwig - Thomas Pratsch - Ilse Roshow κ.ά.,
τ. 1-6, Βerlin-New Υork 1998-2001) 6300. – Ελένη Καλτσογιάννη - Σοφία Κοτζάμπαση - Ηλιάνα 
Παρασκευοπούλου, Η Θεσσαλονίκη στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Ρητορικά και Αγιολογικά 
Κείμενα, [Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών - Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 32] Θεσσαλονίκη 
2002, σ. 117-119. – Ελισάβετ Χατζηαντωνίου, Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τα μέσα του 8ου 
αι. έως το 1430. Ιεραρχική τάξη - Εκκλησιαστική περιφέρεια - Διοικητική οργάνωση, [Κέντρο 
Βυζαντινών Ερευνών - Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 42] Θεσσαλονίκη 2007, σ. 286-287, 
σημ. 1090.

7. Για την ταύτιση αυτή βλ. Αγγελική Κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. 
Χώρος και ιδεολογία, Γιάννενα 1996, σ. 15-43. – Για τη λατρεία και την προσκύνηση Ch. Ba-
kirtzis, Pilgrimage to Thessalonike: The Tomb of St Demetrios, Dumbarton Oaks Papers 56 (2002) 
175-192, κυρίως σ. 179-185. – Στ. Ευθυμιάδης, Η Μεσαιωνική Θεσσαλονίκη και τα Θαύματα 
των Αγίων της. Μικρές και μεγάλες διεκδικήσεις ενός αποκλειστικού προνομίου (9ος-12ος αι.), 
Βυζαντινά 28 (2008, Αφιέρωμα στη μνήμη του Γεωργίου Λάββα) 51-67. Βλ. και την παλαιότε-
ρη αλλά ενδιαφέρουσα μελέτη της Ruth J. Macrides, Subversion and Loyalty in the Cult of St. 
Demetrios, Byzantinoslavica 51 (1990) 189-197. 

8. Βίος Θεοφανούς, έκδ. Εd. Kurtz, Zwei griechische Texte über die Hl. Theophano, die Gemahlin 
Kaisers Leo VI, St. Petersbourg 1898, σ. 10.20-21: «Οὐ γὰρ ἐξ ἐμαυτοῦ ἦκον ἐνταῦθα, ἀλλ’ ὑμεῖς 
ἐκ Θεσσαλονίκης ἐλθεῖν ἐποιήσατε».

9. Κατά τον Α. Μέντζο, Ζητήματα της εικονογραφίας του Αγίου Δημητρίου, Βυζαντινά 28 
(2008) 363-392, κυρίως σ. 375-6 και 379, η περιγραφή του Αγίου στο όραμα οδήγησε στη διαφο-
ροποίηση του εικονογραφικού τύπου του Αγίου ως νέου με κοντά σγουρά μαλλιά σε εκείνον 
του ένοπλου νέου, χαρακτηριστικά που θα έφερε πιθανόν και η εικόνα στον ναό που ίδρυσε 
ο Λέων Στ΄ στο παλάτι. 

10. Βίος Θεοφανούς 10.10-30. – Kατά τους χρονογράφους ο εγκλεισμός του Λέοντα έγινε 
στον τρίκλινο του Μαργαρίτη, έναν από τους βασιλικούς κοιτώνες, κτίσμα του Θεοφίλου, 
όπου τον ακολούθησε και η Θεοφανώ, και κράτησε τρεις μήνες (Συνεχ. Θεοφάνη 350.10. 
– Συμεών Μάγιστρος 697.18. – Συνέχ. Γεωργίου Μοναχού 847.1). Αντίθετα το Συναξάριο 
της Αγίας και ο Λόγος που συνέταξε προς τιμήν της ο Νικηφόρος Γρηγοράς (έκδ. Εd. Kurtz
σ. 46.22 και σ. 39.28-29 αντίστοιχα) κάνουν λόγο για τρία έτη. Και αυτό φαίνεται πως αποδέχε-
ται και ο Sh. Tougher, The Reign of Leo VI (886-912). Politics and People, Leiden - New York - Koln 1997,
σ. 35, 136-137. – Η αναφορά της «Χρονικής Σύνοψης» του Ανωνύμου (έκδ. Κ. Σάθα, Μεσαιωνική 
Βιβλιοθήκη, τ. Ζ΄, εν Βενετία 1894, ανατύπ. Αθήναι 1972, σ. 145.25-26) «Τὸν Λέοντα ὁ βασιλεὺς 
Βασίλειος εἰς τὴν Θεσσαλονίκην σὺν τῇ γυναικὶ περιώρισεν», θεωρείται ανακριβής, όπως και 
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ρα του. Με τη μεσολάβηση της συγκλήτου και του πρωτοσπαθαρίου και 
εταιρειάρχη Στυλιανού Ζαούτζη ο Βασίλειος Α’ πείστηκε για την αθωό-
τητα του γιού του, άφησε ελεύθερο τον Λέοντα και τον αποκατέστησε με 
κάθε επισημότητα στη βασιλεία την ημέρα της εορτής του Προφήτη Ηλία 
το 886. Περιγραφή της πομπής, στην οποία προπορευόταν ο Βασίλειος, η 
είσοδός του «μετὰ τοῦ υἱοῦ καὶ βασιλέως» στο ευκτήριο του προφήτη Ηλία 
της Νέας Εκκλησίας και της δεξίωσης που παρατέθηκε στο παλάτι, μας 
δίνει ο Βίος της Αγίας Θεοφανούς11 . 

Μετά την άνοδό του στον θρόνο, 30 Αυγούστου του 886, ο Λέων ανοι-
κοδόμησε από ευγνωμοσύνη περικαλλή ναό του Αγίου Δημητρίου μέσα 
στο συγκρότημα του μεγάλου παλατίου, μεταξύ του Χρυσοτρικλίνου 
και της Θεοτόκου του Φάρου, δίπλα στο Ηλιακόν. Ο Κωνσταντίνος Πορ-
φυρογέννητος στο Περί βασιλείου τάξεως διασώζει το τυπικό της εορτής 
του Αγίου Δημητρίου στο παλάτι στις 26 Οκτωβρίου και το τροπάριο του 
μάρτυρος (πρὸς τὸ «Λαθὼν ἐτέχθης») που συνέταξε ο Λέων και ψαλλό-
ταν κατά τη λιτή, ανήμερα της εορτής του Αγίου, «Ὅσα δεῖ παραφυλάτ-
τειν τῇ ἑορτῇ καὶ προελεύσει τοῦ ἁγίου Δημητρίου». Την ημέρα εκείνη οι 
αυτοκράτορες (Λέων και Αλέξανδρος) συνέτρωγαν στον Χρυσοτρίκλινο 
με τον Πατριάρχη, τους μητροπολίτες και ορισμένους συγκλητικούς που 
είχαν κληθεί12. Στον ναό του Αγίου Δημητρίου δεχόταν ο αυτοκράτορας 
το Σάββατο του Λαζάρου όλη τη σύγκλητο. Στεκόταν μπροστά στην ει-
κόνα της Θεοτόκου και έδινε σε κάθε συγκλητικό από ένα βάιο από φοι-
νικόφυλλα και ευώδη άνθη. Μετά περνούσαν στον ναό της Θεοτόκου του 
Φάρου, όπου άρχιζε το λυχνικόν13.

Ο διάκονος και ρεφερενδάριος Γρηγόριος στο εγκώμιο που έγρα-
ψε αργότερα «κατά προτροπή του Αγίου»14 και εκφώνησε στον ναό του 
Αγίου Δημητρίου στο παλάτι δίνει μία σύντομη και λιτή περιγραφή του 
ναού: Ο ναός βρισκόταν σε περίοπτη θέση. ΄Ηταν τετράγωνος και τέσσε-
ρις κίονες στήριζαν τον ποικιλμένο με χρυσές ψηφίδες θόλο που εικόνιζε 
τον έναστρο ουρανό (ο τρούλος, ως γνωστόν, συμβολίζει τον επίγειο ου-
ρανό) και ψηφιδωτά με αγίους, ως ἀειφανεῖς ἀστέρες. Στην κορυφή του 
τρούλου ο Χριστός, ως δικαιοσύνης ἥλιος υποβασταζόμενος από αγγέλους 

η σύνδεση της Θεοφανούς με τη Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από νε-
ότερους ερευνητές. Βλ. συζήτηση για διάφορα ζητήματα σχετικά με τον εγκλεισμό και την 
αποκατάσταση του Λέοντα στη διδακτορική διατριβή της Ευαγγελίας Ν. Αμοιρίδου, Αγία 
Θεοφανώ η βασιλίς. Η ζωή μιάς αυτοκράτειρας. Ο Βίος μιάς αγίας, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 107-123.

11. Βίος Θεοφανούς 13.4-14.2 
12. Κων. Πορφ., Περί βασιλείου τάξεως 121.22-124.20.
13. Κων. Πορφ., Περί βασιλείου τάξεως 170-171. 
14. Θ. Ιωάννου, Μνημεία Αγιολογικά (όπως σημ. 7) 64.18: «ἔχεις τὸν λόγον, ὃν συντάξαι 

ὄναρ με προτρεπόμενος». 
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με ανοιχτές φτερούγες. Και έμοιαζαν με τα αστέρια γύρω από τον ήλιο. 
Πολύχρωμες μαρμαροστρώσεις στο δάπεδο κατάλληλα τοποθετημένες 
και μαργαρόχροα μάρμαρα μιμούνταν ρεύματα του Ωκεανού που περι-
βάλλει σαν ποτάμι τη γη15.

Ο Λέων εκτός από το νομοθετικό και άλλο συγγραφικό του έργο συνέ-
γραψε και 42 ομιλίες, τις οποίες εκφώνησε ο ίδιος. Από αυτές τρεις ομιλίες 
αναφέρονται στον Άγιο Δημήτριο16: Ένα εκτενές εγκώμιο (αρ. 17), όπου 
ο Δημήτριος αναφέρεται ως τῆς Ἑλλάδος ἀνθύπατος και περιγράφεται 
η σταδιοδρομία και το μαρτύριό του17, ένας πιο σύντομος λόγος (αρ. 18), 
που εκφωνήθηκε ύστερα από γεύμα και ο αυτοκράτορας καλούσε τους 
συνδαιτημόνες να συνεορτάσουν τη μνήμη του Αγίου ευφραίνοντας την 
ψυχή και το σώμα, και ο λόγος (αρ. 19) που εκφωνήθηκε, όταν έγιναν τα 
εγκαίνια του ναού, «ὅτε … ὁ οἶκος ἐν τοῖς βασιλείοις ἀνιερώθη»18. Ο Λέων 
εκφώνησε επίσης μία ομιλία κατά την εορτή του προφήτη Ηλία σε ανά-
μνηση της απελευθέρωσής του (20 Ιουλίου 886), καθιέρωσε μάλιστα να δι-
αρκούν οι επίσημες εκδηλώσεις της εορτής του Προφήτη Ηλία σχεδόν μια 
εβδομάδα. Περιγραφή των εκδηλώσεων αυτών παρέχει ο Κωνσταντίνος 
Πορφυρογέννητος στο Περί βασιλείου τάξεως και το Κλητορολόγιον του 
Φιλοθέου19 . 

2. Δύο σημαντικά πολιτικά γεγονότα συνδέθηκαν με την ιστορία της 
Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λέοντα Στ΄ (886-912): Η 
έναρξη των βυζαντινοβουλγαρικών πολέμων και η άλωση της πόλης από 
τους Σαρακηνούς το 904. 

15. Θ. Ιωάννου, Μνημεία Αγιολογικά 64.27-65.20. – Για τον ναό βλ. R. Janin, La géographie 
ecclésiastique de l’ empire byzantin. Première partie. La siège de Constantinople et le patriarcat œcumé-
nique, t. III : Les églises et les monastères, Paris 1969, σ. 91. 

16. Εκτενή ανάλυση των ομιλιών από διάφορες απόψεις παρέχει η Theodora Antonopoulou, 
The Homilies of the Emperor Leo VI, [The Medieval Mediterranean Peoples, Economies and Cultures, 
400-1453, v. 14] Leiden - New York - Köln 1997, σ. 132-136.

17. Λόγος ΙΖ΄, (ΒΗG 536): Leonis VI Sapientis imperatoris Byzantini Homiliae, εκδ. Theodora 
Antonopoulou, [Corpus Christianorum Series 10, No 63], 2008, σ. 243-257. – Ως ανθύπατος ανα-
φέρεται και από τον Πλωτίνο (έκδ. Θ. Ιωάννου, Μνημεία αγιολογικά, όπως σημ. 7, σ. 42.19 
κ.ε.): «Ἀνθύπατος γὰρ πάσης τῆς Ἑλλάδος ἀναῤῥρηθεὶς καὶ ταύτην, ὡς εἰκός, τὴν μεγίστην 
διέπων ἀρχήν, οὐ καθυφῆκε τὸν τόνον τῆς ψυχῆς τὸ τοῦ ἀξιώματος ὕψος». 

18. Λόγος ΙΗ΄ (ΒCH 537) σ. 259-261 και ΙΘ΄(ΒCH 538) σ. 263-265.
19. Λόγος αρ. ΛΔ΄(ΒHG 577), έκδ. Theodora Antonopoulou, σ. 447-450 και σχόλια: The 

Homilies σ. 234- 236. – Για τις τελετές βλ. Κων. Πορφ., Περί βασιλείου τάξεως 114.10-118.16. Βλ. 
και Βίος Θεοφανούς, σ. 13.4-14.2. – Κλητορολόγιον του Φιλοθέου, έκδ. Ν. Oikonomidès, Les 
listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, Paris 1972, σ. 215.17-19 και σημ. 184, και 217.30-32. 
Πρβ. Ευαγγελία. Αμοιρίδου, Αγία Θεοφανώ (όπως σημ. 11) 120-123. – Βλ. επίσης P. Magdalino, 
Basil I, Leo VI, and the Feast of the Prophet Elijah, JÖB 37 (1987) 51-64.
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Α. Οι ειρηνικές σχέσεις που επικράτησαν μετά τον εκχριστιανισμό των 
Βουλγάρων (864) ανατράπηκαν, όταν στον βουλγαρικό θρόνο ανήλθε ο νε-
ότερος γιος του Βόρη, ο Συμεών (893-927), που αποδύθηκε σε πολύχρονους 
και αιματηρούς πολέμους εναντίον του Βυζαντίου. Στόχος και φιλοδοξία 
του όχι μόνον να κατακτήσει βυζαντινά εδάφη, αλλά και να καταλύσει τη 
ρωμαϊκή αυτοκρατορία με την κατάληψη της Βασιλεύουσας. Αφορμή για 
την έναρξη των εχθροπραξιών στάθηκε η απόφαση του ισχυρού άνδρα της 
αυλής Στυλιανού Ζαούτζη το 893/4 ύστερα από μεσολάβηση του πιστού 
του ευνούχου Μουσικού να ανατεθεί ο εκτελωνισμός των βουλγαρικών 
προϊόντων στη Θεσσαλονίκη σε δύο Ελλαδικούς τελώνες, τον Σταυράκιο 
και τον Κοσμά, οι οποίοι από αισχροκέρδεια φορολογούσαν βαρύτερα 
τους Βουλγάρους εμπόρους, «κακῶς κουμερκεύοντες τοὺς Βουλγάρους» 
ή «βαρέα εἰσπραττόμενοι τελωνήματα». Οι Βούλγαροι διαμαρτυρήθηκαν 
και, όταν τα διαβήματα της ηγεσίας τους προς τον αυτοκράτορα δεν απέ-
δωσαν, ο Συμεών κήρυξε τον πόλεμο εναντίον του Βυζαντίου. Οι περισσό-
τεροι ερευνητές θεώρησαν ότι επρόκειτο για μετάθεση του εκτελωνισμού 
του βουλγαρικού εμπορίου από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη 
με βάση την αινιγματική φράση της Συνέχειας του Θεοφάνη: «τὴν μετὰ 
Βουλγάρων πραγματείαν ἐν τῇ πόλει ἐν Θεσσαλονίκῃ μετέστησαν, κακῶς 
κουμερκεύοντες τοὺς Βουλγάρους»20. Θεωρήθηκε μεταξύ άλλων ότι το 
μέτρο απέβλεπε στη δημιουργία μονοπωλίου του βουλγαρικού εμπορίου 
στη Θεσσαλονίκη και η ταλαιπωρία και τα έξοδα των Βουλγάρων εμπό-
ρων από το μακρινό ταξίδι ήταν που εξόργισε τον Συμεών21, ή ότι επρόκει-
το για ένα οικονομικό πρόγραμμα του Λέοντα Στ΄ που απέβλεπε στην αύ-
ξηση και επέκταση του βυζαντινού εμπορίου (H. Antoniadis-Bibicou)22, ή 
στην αποσυμφόρηση της Κωνσταντινούπολης από την παρουσία πολλών 
ξένων εμπόρων και στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης του διεθνούς 
εμπορίου της Θεσσαλονίκης, που γίνεται το δεύτερο διοικητικό κέντρο της 
αυτοκρατορίας. «Η Θεσσαλονίκη είναι οπωσδήποτε το οικονομικό κέντρο 
του βαλκανικού κόσμου στα τέλη του 9ου αι. … με πρόσχημα τα μέτρα του 
Ζαουτσά και την κακομεταχείριση των Βουλγάρων εμπόρων, ο Συμεών 
κινητοποιείται για να καταλάβει τη Θεσσαλονίκη και την περιοχή της» 
(Ελένη Ahrweiler)23.  Κατά τον Α. Τοymbee η Θεσσαλονίκη βρισκόταν 
σε πλεονεκτικότερη θέση από ό,τι η Κωνσταντινούπολη για το εμπόριο 
με το εσωτερικό της Βαλκανικής. Αυτό που εξόργισε τον Συμεών ήταν 

20. Συν. Θεοφ. (έκδ. Βόννης) 357.12 κ.ε. 
21. G. I. Bratianu, Le commerce bulgare dans l’Empire byzantin et le monopole de l’empereur 

Léon VI à Thessalonique, Izvestija na Bŭlgarskoto Istoričesko Družestvo 16-18 (1940, Sbornik P. Nikov) 
30-36.

22. H. Antoniadis-Bibicou, Recherches sur les douanes à Byzance, Paris 1963, σ. 140-141, 40 κ.ε. 
23. Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler στον τόμο Ιστορικοί Ελληνικοί χώροι, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 4000 

χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1982, σ. 277.
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η αισχροκέρδεια των Ελλαδικών εμπόρων εις βάρος των Βουλγάρων24. 
Παρόμοια άποψη διατύπωσε αργότερα και ο Ν. Οικονομίδης με βάση 
κυρίως το σφραγιστικό υλικό. Θεώρησε ότι επρόκειτο για μεταφορά του 
εμπορίου που αφορούσε τη βουλγαρική ενδοχώρα και όχι το εμπόριο της 
Μαύρης Θάλασσας και διευκολυνόταν από τους μεγάλους ποταμούς, 
Αξιό, Στρυμόνα και Έβρο, που εκβάλλουν στο Αιγαίο. Τούτο επιβεβαιώ-
νεται από την παρουσία κομμερκιαρίων σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, 
Χριστούπολη, Αδριανούπολη, Διδυμότειχο25. Άλλος ερευνητής απέδωσε 
σε ψυχολογικό και συναισθηματικό κίνητρο τη μετάθεση του σημείου 
άφιξης των βουλγαρικών εμπορευμάτων και των Βουλγάρων εμπόρων 
από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη: Ο Λέων Στ΄ θέλησε να εκ-
φράσει την ευγνωμοσύνη του στον Άγιο Δημήτριο ενισχύοντας την πόλη 
του με το μονοπώλιο του βουλγαρικού εμπορίου και τα έσοδα από τα κομ-
μέρκια καθώς και με την άφιξη περισσοτέρων προσκυνητών, ιδίως κατά 
την πανήγυρη της εορτής του Αγίου στις 26 Οκτωβρίου, τα Δημήτρια26. 

Ύστερα από μία ενδελεχή ανάλυση των διαφόρων θεωριών και των 
πηγών ο Ι. Καραγιαννόπουλος υποστήριξε πειστικά ότι δεν επρόκειτο 
για μεταφορά του βουλγαρικού εμπορίου από την Κωνσταντινούπολη 
στη Θεσσαλονίκη, αλλά για διαφορετική, υψηλότερης κλίμακας δασμο-
λόγηση των βουλγαρικών εμπορευμάτων στη Θεσσαλονίκη. Στο συμπέ-
ρασμα αυτό οδηγεί η διατύπωση στη Συνέχεια του Γεωργίου Μοναχού 
«οὗτος (ενν. ο Ζαούτζης) ἐφιλιώθη Σταυρακίῳ καὶ Κοσμᾷ Ἑλλαδικοῖς φι-
λοχρύσοις καὶ πραγματευταῖς, οἵτινες πρὸς αἰσχροκερδίαν ἀφορῶντες με-
σιτείᾳ καὶ δυνάμει τοῦ Μουσικοῦ διέστησαν τὴν ἐν τῇ πόλει πραγματείαν 
τῶν Βουλγάρων ἐν Θεσσαλονίκῃ, κακῶς τοὺς Βουλγάρους διοικοῦντες ἐν 
τῷ κομμερκεύειν»27. Την αύξηση των τελών δέχεται και ο Οικονομίδης, 

24. Α. Τοymbee, Constantine Porphyrogenitus and his World, London 1973, σ. 62, 500-501. 
25. N. Oikonomidès, Le kommerkion d’Abydos, Thessalonique et le commerce bulgare au IXe 

siècle, στο Hommes et richesses dans l’empire byzantin, t. II. VIIIe-XVe siècles, εκδ. Vassiliki Kravari -
J. Lefort - Cécile Morrisson, [Réalités Byzantines 3] Paris 1991, σ. 241-248, κυρίως σ. 246-248.

26. P. Magdalino, Saint Demetrius and Leo VI, Byzantinoslavica 51 (1990) 198-201, κυρίως 
σ. 200-201 και σημ. 16, όπου επικαλείται τη μαρτυρία της Χρονογραφίας του Θεοφάνη, έκδ.
Ch. De Boor, 469-470 (αναφέρεται στο κομμέρκιν του πανηγυρίου του ναού του Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου στην Έφεσο, που ανερχόταν σε εκατό λίτρες χρυσού, και το χάρισε ο αυτοκρά-
τορας Κωνσταντίνος Στ΄ μετά τη νίκη του εναντίον των Αράβων για τις ανάγκες του ναού). 
– Για τις πανηγύρεις βλ. ενδεικτικά Sp. Vryonis, Jr., The Panegyris of the Byzantine Saint, στο 
The Byzantine Saint, ed. S. Hackel, London 1981, σ. 196-226. – Περιγραφή της πανήγυρης των 
Δημητρίων παρέχει ο νεκρικός διάλογος Τιμαρίων ἢ περὶ τῶν κατ’ αυτὸν παθημάτων, του
12ου αι., έκδ. R. Romano, Pseudo-Luciano, Timarione (testo critico, introduzione, traduzione, commen-
tario e lessico), Napoli 1974. – Βλ. επίσης Εισαγωγή, Μετάφραση και Σχόλια από τον Π. Βλαχάκο, 
Τιμαρίων. Ένα ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη, Πρόλογος Β. Κατσαρός, 
Θεσσαλονίκη 2002. 

27. Ι. Καραγιαννόπουλος, Οι βυζαντινο-βουλγαρικές συγκρούσεις επί Συμεών, Βυζα-
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θεωρεί όμως ότι υπήρξε η μεταφορά του βουλγαρικού εμπορίου από 
την Πόλη (sic) στη Θεσσαλονίκη. Είναι φανερό πως οι πηγές τονίζουν 
την αισχροκέρδεια και τη φιλοχρηματία του Σταυρακίου και του Κοσμά. 
Έχουν διασωθεί οκτώ σφραγίδες Κοσμᾶ βασιλικοῦ σπαθαρίου καὶ κομμερ-
κιαρίου Θεσσαλονίκης και δύο ενός Σταυρακίου με τους ίδιους τίτλους, 
που πιθανότατα ανήκαν στους δύο Ελλαδικούς εμπόρους που κατάφε-
ραν να τούς ανατεθεί η είσπραξη των τελών των βουλγαρικών προϊό-
ντων28. Πιθανότατα επρόκειτο για μισθωτές των τελών, των κομμερκίων, 
για τελώνες, όπως τους χαρακτηρίζει και ο Ιωάννης Σκυλίτζης29. Όπως 
συμπεραίνει ο Ι. Καραγιαννόπουλος, «Το ότι …δεν είναι δυνατή η υπό-
θεση ότι το εμπόριο και ο εκτελωνισμός του μπορούσε να συγκεντρωθεί 
σε μια πόλη, το αποδεικνύουν … οι μνείες των κομμερκιαρίων ήδη από το 
620 ως τον 11ο αι. Θεσσαλονίκης, Χριστουπόλεως, Θράκης, Μεσημβρίας, 
Κωνσταντινουπόλεως, Ελλησπόντου, Αβύδου, Αιγαίου Πελάγους, Άνδρου, 
Ελλάδος, Κορίνθου, Πελοποννήσου, Δύσεως, Κεφαλληνίας» αλλά και οι 
σφραγίδες γενικών κομμερκιαρίων, βασιλικών κομμερκιαρίων και άλλες 
που μνημονεύουν «αποθήκες»30. «Μόνη δυνατή υπόθεση απομένει, ο δια-
χωρισμός των βουλγαρικών εισαγωγών της Θεσσαλονίκης και της περιο-
χής της από το φορολογικό σύστημα που βάρυνε τις λοιπές εισαγωγές, και 
της εκμισθώσεώς τους στους δύο Ελλαδικούς εμπόρους, που βρήκαν την 
ευκαιρία να επιβαρύνουν υπέρμετρα τους Βουλγάρους εμπόρους»31.

 
Β. Παράλληλα προς τoν βουλγαρικό κίνδυνο οι Βυζαντινοί είχαν να 

αντιμετωπίσουν στη Δύση τους Άραβες της Αφρικής που απειλούσαν τη

ντιακά 11 (1991) 23-46. Διαφοροποιείται από την άποψη που είχε διατυπώσει παλαιότερα 
στον τόμο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (όπως σημ. 24) σ. 280 και 327.

28. J. Nesbitt - N. Oikonomides, Catalogue of Byzantine Lead Seals at Dumbarton Oaks and in the 
Fogg Museum of Art, vol. 1: Italy, North in the Balkans, North of the Black Sea, [Dumbarton Oaks] 
Washington, D.C. 1991, αρ. 18.38 (a-h) του Κοσμά και αρ. 18.37 (a-b) του Σταυρακίου. – Βλ. και 
Ν. Oikonomidès, Kommerkion d’Abydos (όπως σημ. 26) 247.

29. Ιω. Σκυλίτζης, έκδ. Ι. Thurn, 176.81 κ.ε.: «καὶ τοὺς εἰρημένους ἐμπόρους τελώνας ἐκεῖσε 
κατέστησεν, οἵτινες κακῶς διετίθεσαν τοὺς τὰς πραγματείας μετιόντας Βουλγάρους, βα-
ρέα εἰσπραττόμενοι τελωνήματα». – Βλ. και Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Τα θέματα του 
Μακεδονικού χώρου. Το θέμα Θεσσαλονίκης ως τις αρχές του 10ου αι., Βυζαντινά 19 (1998) 
157-170, κυρίως σ. 169-170.

30. Ι. Καραγιαννόπουλος, Bυζαντινο-βουλγαρικές συγκρούσεις (όπως σημ. 28) 42, με 
παραπομπές σε καταλόγους σφραγίδων που παραθέτει η H. Antoniadis-Bibicou, Douanes 
(όπως σημ. 23). – Για τους κομμερκιαρίους, κομμερκιαρίους αποθηκών κ.λπ. βλ. τώρα
W. Brandes, Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur byzantinischen Administration im 
6.-9. Jahrhundert, [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte 25] Frankfurt am Main 2002, 
σ. 239 κ.ε.

31. Ι. Καραγιαννόπουλος, Bυζαντινο-βουλγαρικές συγκρούσεις (όπως σημ. 28) 43.
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Σικελία και την Κάτω Ιταλία. Το 901 κατέστρεψαν το Ρήγιο και το 902 
κατέλαβαν το Ταυρομένιο (Ταορμίνα) και διαπεραιώθηκαν στην Κάτω 
Ιταλία, όπου επωφελήθηκαν από τις εμφύλιες διαμάχες των Λομβαρδών 
ηγεμόνων. Πιο επικίνδυνοι όμως ήταν οι Άραβες της Κρήτης – οι Κρήτες, 
όπως λέγουν οι πηγές – και της Συρίας που με πειρατικά πλοία επέτρεχαν 
κάθε χρόνο στις παράλιες πόλεις και τα νησιά, όπως μαρτυρούν οι ιστο-
ρικοί και τα αγιολογικά κείμενα (ο Βίος του Αγίου Πέτρου του Άργους, 
του οσίου Ευθυμίου του Νέου κ.ά.). Το 902 με αρχηγό τον αρνησίθρησκο 
Δαμιανό κατέλαβαν την Δημητριάδα (σημερινό Βόλο) και λεηλάτησαν 
την περιοχή, και στη συνέχεια κατέλαβαν τη Λήμνο και αιχμαλώτισαν 
τους κατοίκους της. Την άνοιξη του 904 ο εξωμότης Λέων ο Τριπολίτης 
με ισχυρή ναυτική μοίρα κατευθύνθηκε προς τα Στενά του Ελλησπόντου. 
Διατάχθηκε ο δρουγγάριος των πλωΐμων Ευστάθιος να τον αναχαιτίσει, 
ο οποίος όμως αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει. Ο Λέων σε μια επίδει-
ξη δυνάμεως έφθασε ως το Πάριον στην Προποντίδα, στη συνέχεια όμως 
εξήλθε από τα Στενά και κατευθύνθηκε προς τα δυτικά. Ο νέος αρχηγός 
του στόλου, ο πρωτοασηκρήτις Ιμέριος έπλευσε εναντίον του, τον πρόλα-
βε στη Θάσο, δεν τόλμησε όμως να συγκρουστεί μαζί του εξαιτίας των 
υπέρμετρων ναυτικών δυνάμεων του Τριπολίτη, «πλήθει καὶ προθυμίᾳ 
ὑπερέχοντας αὐτοὺς ἰδών»32. 

Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης είχαν ειδοποιηθεί για τον επερχόμενο 
κίνδυνο. Όπως αναφέρει ο Ιωάννης Καμινιάτης, που έζησε και περιέγραψε 
τα τραγικά γεγονότα της πολιορκίας και της άλωσης της Θεσσαλονίκης, 
ο αυτοκράτορας έστειλε τον πρωτοσπαθάριο Πετρωνά, ο οποίος, όταν 
είδε την κατάσταση των παραλίων τειχών, συνέστησε να ρίξουν σαρκο-
φάγους μπροστά από τα θαλάσσια τείχη, για να μη μπορούν να πλησιά-
σουν τα εχθρικά πλοία. Η προσπάθεια όμως αυτή εγκαταλείφθηκε, όταν 
ανακλήθηκε ο Πετρωνάς και ο στρατηγός του θέματος Θεσσαλονίκης 
Λέων Χατζιλάκιος διέταξε την ανύψωση των τειχών. ΄Ηταν φανερό όμως 
πως δεν προλάβαιναν να ολοκληρώσουν το έργο. Τα πράγματα πήγαν 
προς το χειρότερο, όταν έφθασε και τρίτος απεσταλμένος του αυτο-
κράτορα, ο στρατηγός Νικήτας που ανέλαβε την άμυνα της πόλης, ενώ 
κατά την υποδοχή του ο Χατζιλάκιος τραυματίστηκε πέφτοντας από το 

32.  Ιω. Σκυλίτζης 183.65. Εκτενώς για τα γεγονότα και τις διάφορες απόψεις που διατυ-
πώθηκαν βλ. τη μελέτη της Βασιλικής Σκοπελίτη, Οι ναυτικές δυνάμεις του Βυζαντίου την 
εποχή της άλωσης της Θεσσαλονίκης από τους Άραβες (904), Βυζαντινά 23 (2002-2003) 95-115. 
– Βλ. και την πρόρρηση του Ηλία του Σικελιώτη για την πλεύση του αραβικού στόλου στον 
Ελλήσποντο και την άλωση της Θεσσαλονίκης: G. Rossi Taibbi, Vita di Sant Elia il giovanne, 
[Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. Testi 7] Palermo 1962 [BHG 580], 108.1478-1482. 
Πρβ. Ε. Καλτσογιάννη κ.ά, Θεσσαλονίκη (όπως σημ. 7) 115-117 και 140-141: το γ΄ Θαύμα της 
Συλλογής του Νικήτα Θεσσαλονίκης που αναφέρεται στην άλωση της Θεσσαλονίκης το 904. 
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άλογο33. Η μαρτυρία του Καμινιάτη και των άλλων αφηγηματικών πη-
γών επιβεβαιώνεται από επιγραφή στο υπέρθυρο πύλης του θαλάσσιου 
τείχους, που βρέθηκε το 1879 μετά την κατασκαφή του παραλιακού τεί-
χους της Θεσσαλονίκης, στη διασταύρωση των οδών Λέοντος Σοφού και 
Φράγκων, και εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της 
Θεσσαλονίκης: 

Ἀνεκεν(ίσ)θη ἐπὶ Λέον(τος) κ(αὶ) Ἀλεξάνδρου τῶ(ν) αὐταδέλφω(ν) κ(αὶ) 
αὐτοκρατόρω(ν) κ(αὶ) φιλοχρίστω(ν) ἡμῶ(ν) βασιλέω(ν) κ(αὶ) ἐ[πὶ Νικολάου 
τοῦ] οἰκουμενικοῦ ἡμῶν πατριάρχου. / Ἀνεκενίσθ(η) ἐπὶ Λέοντ(ος) βασ(ι)-
λ(ικοῦ) (πρωτο)σπαθ(αρίου) κ(αί) στρατιγῷ Θεσσαλ(ονίκης) τοῦ Χιτζιλάκη 
κ(αὶ) ἐπὶ Ἰω(άννου) ἀρχ(ι)[ε]πισκόπ(ου) Θεσσαλονίκης τοῦ ἐντοπίου34. 

Το πρωί της Κυριακής της 29ης Ιουλίου εμφανίστηκε ο αραβικός στό-
λος και πλησίασε την πόλη. Ο αρχηγός των Σαρακηνών επιθεώρησε τα 
τείχη, για να επισημάνει τα αδύνατα σημεία. Ο Καμινιάτης περιγράφει 
τις επιθέσεις των εχθρών και τον ηρωισμό των υπερασπιστών της πόλης, 
την αλλοφροσύνη του λαού και την καταφυγή του στον ναό του Αγίου 
Δημητρίου και στους άλλους ναούς, αλλά και τον τρόπο, με τον οποίο 
κατάφεραν οι Σαρακηνοί να υπερκεράσουν το θαλάσσιο τείχος. Ένωσαν 
ανά δύο τα καράβια τους και με αυτοσχέδιους ξυλόπυργους που ήταν ψη-
λότεροι από το τείχος εισέβαλαν στην πόλη τα ξημερώματα της Τρίτης 
31 Ιουλίου. Δέκα μερόνυχτα κράτησαν οι σφαγές και οι λεηλασίες, και 
όσοι επέζησαν, όπως ο Καμινιάτης ο πατέρας και τα αδέλφια του, φορ-
τώθηκαν σε καράβια για τα σκλαβοπάζαρα της Κρήτης και της Συρίας. 
Ο Καμινιάτης μαζί με άλλους Θεσσαλονικείς κατέληξε στην Ταρσό, όπου 
πιθανότατα έγραψε την αφήγησή του, και εκεί έγινε η ανταλλαγή τους με 
Σαρακηνούς αιχμαλώτους. 

Όπως αναφέρει ο Καμινιάτης, ο Λέων ο Τριπολίτης είχε σκοπό να κά-
ψει την πόλη, μεταπείστηκε όμως, όταν Βυζαντινός αξιωματούχος που 
έτυχε να βρίσκεται στην πόλη, ο Συμεών, τού έδωσε άφθονο χρυσάφι που 
προοριζόταν για τον στρατό της Σικελίας και που είχε φέρει ο κουβικου-
λάριος Ροδοφύλης35. Οι Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι δεν συμφω-
νούν ως προς την αποστολή του Ροδοφύλη και αυτό αντικατοπτρίζεται 
και στις απόψεις των νεότερων ερευνητών. Όπως έδειξε η Patricia Karlin-

33.   Ιωάννης Καμινιάτης, έκδ. Gertrud Böhlig, Ioannis Caminiatae De expugnatine Thessalonicae, 
[CFHB 4] Berlin - New York 1973, σ. 16.56-19.70. – Γ. Τσάρας, Ιωάννου Καμενιάτου στην άλωση 
της Θεσσαλονίκης (904) μ.Χ. Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια, Θεσσαλονίκη 1987, με ενδιαφέ-
ρουσες παρατηρήσεις στις απόψεις της Βöhlig για το όνομα Καμενιάτης. 

34.  J.-M. Spieser, Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions historiques de Byzance, I. 
Les inscriptions de Thessalonique, TM 5 (1977) σ. 162-163 αρ. 12, με σχολιασμό. 

35. Ιω. Καμινιάτης 55.6-23. – Ο Συμεών είχε σταλεί στη Θεσσαλονίκη «δι’ αἰτίαν τινὰ χρει-
ώδη … περί ἧς οὐκ ἀναγκαῖον εἰπεῖν», λέγει ο Καμινιάτης (σ. 54.66-69). 
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Hayter ύστερα από συγκριτική εξέταση των πηγών, οι περισσότεροι χρο-
νογράφοι πρέπει να είχαν υπόψη την αφήγηση του Ιωάννη Καμινιάτη 
ότι ο ευνούχος Ροδοφύλης λίγο πριν από την άλωση καθ’ οδόν προς την 
Σικελία σταμάτησε στη Θεσσαλονίκη, όπου και εγκλωβίστηκε: «τὴν ἐπὶ 
δύσιν σταλεὶς καί τινων χρειῶν ἕνεκεν πρὸς τῇ πόλει γενόμενος, μεθ’ ἡμῶν 
συγκλεισθῆναι καὶ τῶν ῥηθέντων ἀνιαρῶν μετασχεῖν· ὃς καὶ ἐκόμιζε μεθ’ 
ἑαυτοῦ πλῆθος χρυσίου, ὅπερ ἔλεγεν ἀπάγειν ἐπικουρίας τινὸς χάριν τοῦ 
κατὰ Σικελίαν στρατοῦ, συμπλεκομένου τοῖς κατὰ τὴν Ἀφρικὴν βαρβάροις 
ἀεὶ καὶ πολλῆς δεομένου τῆς ἐν τοῖς πράγμασι συνεργίας»36. O Ροδοφύλης 
αρρώστησε στη Θεσσαλονίκη, πρόλαβε όμως να φυγαδεύσει τα χρήματα – 
δύο τάλαντα χρυσού – μαζί με επιστολή προς τον στρατηγό του Στρυμόνος 
να τα διαφυλάξει ως την έκβαση του πολέμου. Πλήρωσε όμως με τη ζωή 
του την άρνησή του να αποκαλύψει πού τα είχε κρύψει. Ο Ψευδοσυμεών 
αναφέρει ότι ο Ροδοφύλης έφερε μαζί του εκατό λίτρες χρυσού, για να τις 
παραδώσει στους Φράγκους, με τους οποίους το Βυζάντιο διατηρούσε φι-
λικές σχέσεις37. Κατά την P. Karlin-Hayter ο Ψευδοσυμεών στη συνοπτική 
διατύπωση της αφήγησής του μετέτρεψε το «ἐπὶ τὴν δύσιν» σε «πρὸς τοὺς 
Φράγγους», δημιουργώντας έτσι σύγχυση μεταξύ των νεότερων ερευνη-
τών38. 

Μία διαφορετική εκδοχή για τον χρυσό που έδωσε ο Συμεών στον 
Τριπολίτη για την σωτηρία της πόλης και την ανταλλαγή αιχμαλώτων, 
θεωρήθηκε ότι παρέχει ο Βίος του Πατριάρχη Ευθυμίου. Επρόκειτο για 
χρήματα που προορίζονταν ως βασιλική χορηγία προς τους Βουλγάρους39. 
Όπως συνάγεται όμως από την παραπάνω πηγή αλλά και άλλες πηγές, 
δεν επρόκειτο για χορηγία προς τους Βουλγάρους, με την οποία μετέ-

36. Ιω. Καμινιάτης 51.57-64. – Πρβ. Συν. Θεοφ. 368. 6 κ.ε. – Συν. Γεωργίου Μοναχού 863.7 
κ.ε. – Λέων Γραμματικός 277.9 κ.ε. – Ιω. Σκυλίτζης 183.70 κ.ε.: «Ῥοδοφύλης δέ τις κουβικουλά-
ριος κατά τινα χρείαν ἐν Σικελίᾳ πεμφθεὶς μετὰ χρυσίου λιτρῶν ἑκατόν, νόσῳ περιπεσὼν ἐν 
Θεσσαλονίκῃ εἰσῆλθεν ἐφ’ ᾧ ἐπιμελείας ἀξιωθῆναι». 

37. Ψευδοσυμεών 707.22-708.2.
38. Patricia Κarlin-Hayter, Vita Euthymii patriarchae CP, [Bibliothèque de Byzantion 3] Bru-

xelles 1970 [BHG 651], Εισαγωγή σ. 23-24. – Για τις διάφορες ερμηνείες των ερευνητών που 
αποδέχτηκαν την πληροφορία του Ψευδοσυμεών βλ. Β. Σκοπελίτη, Ναυτικές δυνάμεις 
(όπως σημ. 33) 110-112.

39.  Βλ. Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία Βυζαντινού Κράτους, τ. Β΄: Ιστορία της  Μέσης Βυζα-
ντινής Περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη 1993, σ. 328: «ο Λέων Τριπολίτης ήθελε να καύ-
σει την αλωθεῖσαν πόλιν, μετεπείσθη όμως υπό του ασηκρήτου Συμεών φθάσαντος τότε 
εις Θεσσαλονίκην και εξαγοράσαντος την σωτηρίαν της πόλεως διά του προοριζομένου 
δια τους Βουλγάρους χρυσίου». – Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία Β΄2 867-10812, 
Θεσσαλονίκη 1997, σ. 65: «Ο Λέων Τριπολίτης παραιτήθηκε από το σχέδιό του να πυρπο-
λήση την πόλη με αντάλλαγμα τη βασιλική χορηγία, που προοριζόταν για τον Συμεών 
Βουλγαρίας και την κρίσιμη ώρα του παρέδωκε με δική του πρωτοβουλία ο επιφορτισμένος 
με την μεταφορά της στη Βουλγαρία βυζαντινός αξιωματούχος». 
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πεισε τον Τριπολίτη ο Συμεών, αλλά τού πρόσφερε την φιλικὴν δεξίωσιν 
(Βίος Ευθυμίου), κανίσκιον (Ψευδοσυμεών), δώρα (Θεοδόσιος Μελιτηνός), 
που πιθανόν περιλάμβαναν και χρήματα, που είχε φέρει για τους Βουλ-
γάρους – μήπως αυτή ήταν η μυστική αποστολή που δεν αποκαλύπτει 
ο Καμινιάτης; – αλλά και τον χρυσό που είχε στείλει στον στρατηγό του 
Στρυμόνα ο Ροδοφύλης (μετὰ καὶ τῆς ὁλκῆς τοῦ χρυσίου)40, και που απαι-
τούσε ο Τριπολίτης41. Μήπως τα δώρα αυτά προς τους Βουλγάρους απέ-
βλεπαν στην αποτροπή μιάς επίθεσης από τον Βούλγαρο Συμεών; Την 
καταστροφή της Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς φαίνεται θέλησε 
να εκμεταλλευτεί ο Βούλγαρος Συμεών και να καταλάβει την πόλη, όπως 
μαρτυρεί ο Λέων Χοιροσφάκτης, ο οποίος βέβαια καυχησιολογεί στην υπ’ 
αρ. ΚΓ΄ επιστολή του προς τον Λέοντα Στ’ ότι η μεταστροφή του Συμεών 
οφειλόταν στις δικές του διπλωματικές ενέργειες: «καὶ τρίτῃ πρεσβείᾳ τὴν 
ἁλωθεῖσαν ὑπ’ Ἀγαρηνῶν Θεσσαλονίκην κατοικῆσαι βουληθέντων Βουλ-
γάρων πείσας καὶ διώξας ἀπέλαβον»42, υπονοώντας ίσως ότι χρησιμο-
ποίησε τα παλαιά όπλα της διπλωματίας, την πειθώ και τη δωροδοκία. 
Πάντως, όπως λέγει ο Ιωάννης Σκυλίτζης, ο αυτοκράτορας τίμησε τον 
ασηκρήτις Συμεών για τους επιτυχείς χειρισμούς του στη Θεσσαλονίκη 
με τον τίτλο του πατρικίου και τον προήγαγε σε πρωτοασηκρήτις43.

Τόσο ο Ιωάννης Καμινιάτης όσο και ο συντάκτης του Βίου του Πατρι-
άρχη Ευθυμίου εξαίρουν  το ήθος, την προσωπικότητα και τη διπλωματι-
κή εμπειρία του ἀσηκρῆτις Συμεὼν. Τις διαπραγματεύσεις για την ανταλ-
λαγή διακοσίων Θεσσαλονικέων αιχμαλώτων με ισάριθμους Αγαρηνούς 
και την αποτροπή της πυρπόλησης της Θεσσαλονίκης ανέλαβε ο Συ-
μεών «φρονήσει βεβηκὼς καὶ διὰ πείρας ὢν πολλῶν πραγμάτων» (Ιω. 
Καμινιάτης), «ὁ θεοφιλὴς καὶ τιμιώτατος ἀνὴρ» «ἀγχίνους καὶ ἐχέφρων» 

40. Βίος Ευθυμίου, έκδ. P. Karlin-Hayter, 101.8-19: «συνείποντο δὲ τῷ βασιλεῖ καὶ οἱ αὐτοῦ 
ἀποκρισιάριοι, ὅ τε Λέων, ὁ κατ’ ἐπίκλην Χοιροσφαγεύς, καὶ Συμεὼν ὁ θεοφιλὴς καὶ τιμιώτα-
τος καὶ κατὰ πάντα ἀξιάγαστος ἀνήρ, ὃς καὶ τὴν πόλιν Θεσσαλονίκης μέχρις ἐδάφους καταλύ-
εσθαι μέλλουσαν … παραλαβόντος ταύτην ἀσεβοῦς Ἰσμαηλίτου, τοῦ Τριπολίτου καλουμένου 
… πείθει τοῦτον τό τε ἄστυ σῷον ἐᾶσαι καὶ τὸ τῆς αἰχμαλωσίας πλεῖστον καταλιπεῖν, τὴν εἰς 
Βουλγάρους παρ’ αὐτοῦ ἀποσταλεῖσαν φιλικὴν δεξίωσιν μετὰ καὶ τῆς ὁλκῆς τοῦ χρυσίου τοῖς 
Ἄραψι παρασχόμενος». Ορθά μεταφράζει η P. Karlin-Hayter σ. 100 «by making over to the Arabs 
the friendly gifts destined to the Bulgars along with the load of specie». – Ψευδοσυμεών 707.22-708.2 
«Συμεὼν πρωτοασηκρῆτις λαβὼν μετὰ κανισκίου χρυσίου λίτρας ρ΄.. ὃς καὶ δέδωκεν τό τε χρυ-
σίον καὶ τὸ κανίσκιον τοῖς Σαρακηνοῖς». – Θεοδόσιος Μελιτηνός 193-194 «ἀνελάβετο λαβεῖν τό 
τε χρυσίον καὶ τὰ δῶρα τῷ Τριπολίτῃ ἔχων λίτρας ρ΄».

41. Ιω. Καμινιάτης 54.67-55.23.
42. Λέοντος Χοιροσφάκτου Ἐπιστολαί, έκδ. G. Kolias, Léon Choerosphactès, magistre, proconsul 

et patrice, Athènes 1939, σ. 113.11-13. Πρβ. και σ. 46-47.
43. Ιω. Σκυλίτζης 183.78-79 : «ἀποδεξάμενος δὲ τὸν Συμεὼν τοῦ ἔργου ὁ βασιλεὺς πατρίκιον 

καὶ πρωτοασηκρῆτις τετίμηκε».
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(Βίος Πατρ. Ευθυμίου)44. Έπεισε τον Λέοντα Τριπολίτη «δεικύων τήν τε τοῦ 
ἀνδρὸς ἀρετὴν καὶ τὸ ἀξιόπιστον»45. 

Ωστόσο εξαιρετικά σημαντικός υπήρξε ο ρόλος του Συμεών όπως 
και του Λέοντα Χοιροσφάκτη στην όλη διαδικασία της εκλογής του μονα-
χού και πνευματικού του Λέοντα Στ΄ Ευθυμίου στον πατριαρχικό θρόνο 
μετά την «παραίτηση» και απομάκρυνση του Νικολάου Μυστικού τον 
Φεβρουάριο του 907 λόγω του τετραγαμικού ζητήματος46.

Ο Λέων Χοιροσφάκτης ανέλαβε την αποστολή και άφιξη στην 
Κωνσταντινούπολη των τοποτηρητών των πατριαρχείων Αντιοχείας, 
Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, ενώ ο Συμεών μετέβη στη Ρώμη, απ’ όπου 
επέστρεψε με τους τοποτηρητές του Πάπα εφοδιασμένος με συνοδικές επι-
στολές (λιβέλλους) όπως και οι άλλοι τοποτηρητές47. Οι δύο αποκρισιάριοι 
μαζί με τους τοποτηρητές συνόδεψαν τον αυτοκράτορα στα Ψαμαθιά, για 
να πείσουν τον Ευθύμιο να δεχθεί την πατριαρχία48.

Στον Βίο του Πατριάρχη Ευθυμίου ο Συμεών αναφέρεται μόνον ως 
ἀσηκρῆτις, γι’ αυτό θεωρώ πως τιμήθηκε με τον τίτλο του πατρικίου και 
το αξίωμα του πρωτοασηκρῆτις αργότερα. Πιθανότατα ταυτίζεται με τον 
ἀσηκρῆτις Συμεών, αποδέκτη επιστολής του Ανωνύμου Καθηγητή49, και 
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