Στά τέλη του έβδομου αιώνα, ή βυζαντινή αυτοκρατορία -παλεύοντας
ταυτόχρονα σέ τρία, όν όχι σέ τέσσερα πολεμικά μέτωπα καί χάνοντας
συνεχώς έδάφη- βρίσκεται σέ καθεστώς σχεδόν μόνιμου έμφύλιου πολέμου'.
”Αν αυτές οί συνεχείς άπώλειες έδαφών καί έπαρχιών δέν είναι άρκετές γιά
νά φέρουν τό κράτος στό χείλος του γκρεμού, τό κοινωνικό χάος άναδείχνει
τό στρατό μόνιμο ρυθμιστή των πολιτικών έξελίξεωνλ Μόνο ή δύναμη πού
προστατεύει τήν κρατική υπόσταση άπό τόν έξωτερικό έχθρό είναι Ικανή νά
άναλάβει τήν έξουσία. Ά π ό τό 717 πού οΐ ’Ίσαυροι διοικούν στήν
Κωνσταντινούπολη, άπό τά βασικότερα χαρακτηριστικά τής έποχής είναι ή
σχεδόν όλοκληρωτική έξαφάνιση τών δήμων πού ήσαν ένεργοί όργανισμοί
άκόμα έπί ’Ιουστινιανού Β ' τού Ρινότμητου καί ό περιορισμός τής άνάμιξης
τής Συγκλήτου στήν πολιτική ζωήλ
’Αλλά όλόκληρος ό έβδομος αίώνας πού είχε προηγηθεΐ, χαρακτηρίζε
ται άπό μιά όξύτατη κοινωνική κρίση πού όδηγεϊ κατευθείαν σ ’ αυτό πού ό
Ο. Ostrogorsky όνόμασε Thronwirren'', περιορίζοντας έτσι άρκετά τό
κοινωνικό του περιεχόμενο. Στήν πραγματικότητα, οί βίαιες μεταβολές τών

1. Βλέπε γιά τή γενική κατάσταση Μ. Ja. Siuziumov, Dofeodalnyi Period, ADSV 8, 1972,
σελ. .1-41, Του Ίδιου, στό Istorija Vizantii, τόμ. A ' Μόσχα 1967, κεφ. 9, τόμ. Β ', Μόσχα 1967,
κεφ. 1. Γιά τή στρωματογραφία τής βυζαντινής κοινωνίας, βλ. Ρ. Α. Yannopoulos, La société
profane dans Γ empire byzantin des Vile, Ville et IXe siècles, Louvain 1975, καθώς καί τίς κριτι
κές παρατηρήσεις τών Α. Ρ. Kazdan-I.S. Ìiiu ro v στά Vizantiiskie oïerki 4, 1977, σελ. 37-70.
' Επίσης J. F. Haldon, Some Remarks on the Background of the Iconoclast Controversy, BSL 38,
1977, σελ. 161-184.
2. Πρβλ. Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή 'Ιστορία, Β ', ’Αθήνα 1981, σελ.
82κ.έ. Πρβλ. έπίσης Ε. Darco, La militarizzazione dell’ impero Bizantino, Atti del V. Congresso
internazionale di studi Bizantini, τόμ. A ', Ρώμη 1939, σελ. 88-99. Ju. Kulakovsky, Istorija
Vizantii, τόμ. Γ ', Κίεβο 1915, σελ. 275 κέ.
3. Μ. Ja. Siuziumov, Problemy ikonoborcestva v Vizantii, UZ sverdlovskogo PI, 4, 1948, σελ.
81 κέ. Byzanz im Vll. Jahrhundert. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus (Fr.
Winkelmann, Helga Köpstein, H. Ditten, Ilse Rochow), Βερολίνο 1978 (BBA 48), σελ. 180, 185.
ΑΙκ. Χριστοφιλοπούλου, Ή Σύγκλητος είς τό Βυζαντινόν κράτος, ’Αθήνα 1949. Fr.
Winkelmann, Zur politischen Rolle der Bevölkerung Konstantinopels von der nachjustinianischen
Zeit bis zum Beginn des Bilderstreites, στό Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz; Probleme der
Herausbildung des Feudalismus (BBA 47), Βερολίνο 1976, σελ. 101-120, όπου υποστηρίζεται ή
παλιότερη άποψη τοΟ G. Bratianu, La fin du régime des partis à Byzance et la crise antisémite au
Vile siècle, Revue historique du Sud-Est européen 18, 1941, σελ. 49-67, κάτι πού άρνεϊται ό
Α. Cameron, Demes and Factions, BZ 67, 1974, σελ. 91-92.
4. G. Ostrogorsky, GeschichteL σελ. 127-130.
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χρόνων 695-717 κάθε άλλο παρά άπλές έναλλαγές προσώπων στό θρόνο είναι
καί, παρόλες του τίς μυθιστορηματικές προσωπικές περιπέτειες, ό Λέων άπό
τή Γερμανίκεια άνεβαίνει στό θρόνο μόνο σάν έκπρόσωπος μιας συγκεκρι
μένης πολιτικί|ς παράταξης: τοΟ στρατού των ’Ανατολικών’.
Ή στροφή άπό τόν έβδομο στόν όγδοο αίώνα δέ φέρνει μόνο τη
διάσπαση του στρατού καί τήν έπέμβασή του στά δημόσια πράγματα κάτω
άπό τήν ήγεσία τών έπικεφαλής του. Πρόκειται γιά μιά σχεδόν άνοιχτή
διαμάχη άνάμεσα στους διαφόρους θεματικούς στρατούς πού έμφανίζονται
άκόμα ένωμένοι (γιά τελευταία φορά;) στήν περίφημη )υ85Ϊο πρός τόν πάπα
’ Ιωάννη Ε ' (687)'', ένώ τό γεγονός τής διάσπασης είναι Ιδιαίτερα αίσθητό
στή δεύτερη βασιλεία του ’Ιουστινιανού Β' (705-711)λ Ό ’Ιουστινιανός
πού στηρίζεται κύρια στούς Ό ψικιανούς ύπό τόν πρωτοπατρίκιο καί
κόμητα Βαρασβακούριο**, έχει κάθε λόγο νά έχθρεύεται καί νά υποψιάζεται
τούς ’Ανατολικούς, πού πρέπει νά είχαν συμβάλει στήν έκθρόνισή του τό
695'*. Ό ’Ιουστινιανός βρίσκεται συχνά στά έδάφη τού ’Οψικίου κι έκεΐ
υποδέχεται τόν πάπα Κωνσταντίνο"', έκεΐ καταφεύγει (στή Δαματρύ), όταν
πληροφορείται τήν έναντίον του έξέγερση ύπό τόν Βαρδάνη-Φιλιππικό",
ένώ άντίθετα, έχει έπίγνωση του ότι δέν έλέγχει άρκετές πολιτικές ή
στρατιωτικές δυνάμεις καί στέλνει στρατούς καί στόλους σέ υπερπόντιες
έκστρατείες καταστολής, όπως στή Χερσώνα'^, στή Ραβέννα", ίσως άκόμα
καί τίς Βαλεαρίδες καί τήν 'Ισπανία'··.

5. Αυτό τουλάχιστον λέγεται ίπίσημα. Πρβλ. ΑΙκ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή
Ισ το ρ ία , Β ', 99. Δ.Α. ΖακυθηνοΟ, Βυζαντινή Ισ το ρ ία Α ', ’Αθήνα 1972, σελ. 160. J. Β. Bury,
History of the Later Roman Empire, from Arcadius to Eirene (395-800), Λονδίνο 1889, Β'
378/379 καί 408, 409.
6. Ή Jussio τοΟ 687, στό Mansi XI, 737. Πρβ. Η. Geizer, Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung, Αιψία 1899, σελ. 33. T. K. Αουγγή, Διπλωματία καί Διιιλωμαιική. Τό
παράδειγμα τής Jussio..., Σύμμεικτα ΚΒΕ 3, 1979, σελ. 78. άρ. 3.
7. Πρβλ. Τό εκλαϊκευτικό έργο τής Constance Head, Justinian II of Byzantium,σελ. 80-92,
112 κέ. F. Görres, Justinan II und das römische Papsttum, BZ 17, 1908, σελ. 432-454.
8. Π. Γιαννόπουλος, Σπουδαί βυζαντινών προσωπικοτήτων: Βαρασβακούριος, κόμις τοΟ
’Οψικίου, Βυζαντινά 4, 1972, σελ. 288-297.
9. Σχετικά μέ τήν πρώτη έκθρόνισή τού ’ Ιουστινιανού A ' , βλ. Θεοφάνη σελ. 368/369, De
Boor. Πρβλ. C. Head, στό Ιδιο, σελ. 92 κέ.
10. Στή Νικομήδεια, πρωτεύουσα τού ’Οψικίου, όπως καί στή Νίκαια. ΠρΡλ. Liber
Pontificalis I, 390/391 έκδ. Duchesne.
11. C. Head, στό Ιδιο, σελ. 146-148 άπό τό Θεοφάνη σελ. 380. ’Επίσης Kulakovsky.lstorija,
Γ·, 275 κέ.
12. Πρβλ. Ά . Στράτου, Τό Βυζάντιον στόν Ζ ' αίώνα, τόμ. Σ Τ ': ’ Ιουστινιανός Β , 685-695
καί 705-711, Α θή να 1977.
13. Γιά τήν «τιμωρία» τής Ραβέννας άπό τόν ’Ιουστινιανό Β ', βλ. Α. Guillou,Régionalisme
et indépendance dans Γ empire Byzantin au Ville siècle; Γ exemple de Γ exarchat et de la Pentapole
d’ Italie, Ρώμη 1969, σελ. 216-218.
14. Γιά τίς άποστολές του στόλου στή Δύση έπί ’Ιουστινιανού Β ', πρβλ./Ρ. Goubert,
Byzance et Γ Espagne wisigothique (554-711), (R) EB 2, 1944, σελ. 5-77, έδώ 76.
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"Ετσι λοιπόν, έκεϊνος πού, όπως θά λέγαμε σήμερα, φέρνει τήν τυπική
ευθύνη γιά τή διάσπαση τής ένότητας τού στρατού τής αυτοκρατορίας είναι ποιός άλλος;- ό αΙώνιος υπαίτιος όλων των συμφορών ’Ιουστινιανός Β ', ό
πρώτος προστάτης τού Λέοντα "Ισαυρου, αύτός πού τόν όνόμασε σπαθάριο
στή διάρκεια τής μοιραίας περιόδου 705-71Ρ’. Ό στρατός τού Ό ψ ικίου πού
υποστηρίζει τόν ’Ιουστινιανό καί πού ταπεινώνεται άπό τό ΒαρδάνηΦιλιππικό, έπανέρχεται στά πράγματα τό 713 ύπό τόν πατρίκιο Γεώργιο
Βούραφο καί άναδείχνει αύτοκράτορα τόν πρωτοασηκρήτη ’Αρτέμιο ή
’ Αναστάσιο Β ' Ή τιμωρία τού Βούραφου άπ’ αυτόν πού είχε εύεργετήσει
καθώς καί ή άνάδειξη άπό τόν ’Αναστάσιο Β' τού Λέοντα “Ισαυρου σέ
στρατηγό τών ’ Ανατολικών ’ίσως νά σημαίνει τόν όριστικό παραμερισμό
τού Ό ψ ικίου άπό τό πολιτικό προσκήνιο καί νά υποδηλώνει τούς λόγους
γιά τούς όποίους ό ’Αναστάσιος Β ' δμεινεχωρίς ύποστηρικτές στή διάρκεια
τής έξέγερσης έναντίον του τό 715.
Αύτή ή κοινότητα χαρακτηριστικώνάνάμεσα στόν ’Ιουστινιανό Β' καί
στόν ’Αναστάσιο Β' δέν έπαρκεΐ γιά νά έξηγήσει τό βασικό γεγονός πού
συνοψίζεται Ετσι: ό ’Αναστάσιος Β ', άναδεικνυόμενος άπό τίς Ίδιες
δυνάμεις πού υποστήριζαν τόν ’Ιουστινιανό Β', δέ θέλει ή δέ μπορεί πιά νά
στηριχτεί σ ’ αυτές. Τό γεγονός έξάλλου ότι τό σώμα τών Ό ψ ικιανώ ν παύει
νά είναι στό έξής ρυθμιστικός παράγοντας τής βυζαντινής πολιτικής ζωής*'’,
άκολουθώντας κατά κάποιον τρόπο τίς τύχες τής Συγκλήτου καί τών δήμων
έπί Ίσαύρων, συνηγορεί γιά τήν ύποστήριξη τής δεύτερης έκδοχής, ότι
δηλαδή ό ’Αναστάσιος Β' μάλλον δέ μπορούσε πιά νά στηριχτεί στούς
Ό ψ ικιανούς. Σύμφωνα μέ τήν τακτική αύτή, τοποθετεί έναν παλιό έμπιστο
άπό τήν έποχή τού ’Ιουστινιανού Β ', τό Λέοντα άπό τή Γερμανίκεια,
έπικεφαλής τού στρατού τών ’Ανατολικών καί προσπαθεί νά έλέγχει αύτή
τήν έπικίνδυνη δύναμη, γνωστή άπό τίς δυναμικές της έπεμβάσεις τό 681'"
καί τό 695'’.
Στό σημείο αυτό όμως, έπεμβαίνει μιά τρίτη στρατιωτική παράταξη, τό
Ίδιο γνωστή καί έπίφοβη, όπως είναι οΐ Όψικιανοί καί οΐ ’Ανατολικοί.
Είναι ό στόλος“ , πού άνατρέπει τόν ’Αναστάσιο Β ', τή στιγμή πού αύτός
προσπαθεί νά προσεταιριστεί τούς ’Ανατολικούς. Νωρίτερα, τό 698, ό
στόλος, έπιστρέφοντας άπό τή χαμένη πιά Καρχηδόνα, είχε έκθρονίσει
15. Πρβλ. C. Head, στό ίδιο σελ. 128/129. Kulakovsky, στό Ίδιο, Γ ', 319.
16. Θεοφάνης, σελ. 383. Νικηφόρος, σελ. 49. Πρβλ. (Τ.Κ. Λουγγής), άρθρο « Α να σ τά σ ιος
Β ■» στή ΜΓΕ ΥΔΡΙΑ, τόμ. 9.
17. Βλ. R. J. Lilie, Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber (miscellanea
byzantina monacensia 22), Μόναχο 1976, σελ. 367 κΐ.
18. Γιά τήν έπέμβαση τοΟ έτους 681, βλ. Ε. W. Brooks, The Succesors of Heraclius to 717,
CMH II, 405. ToO ίδιου. The Brothers o f the Emperor Constantine IV, EHR 30, 1915. Πρβλ. Ά .
Στράτου, Τό Βυζάντιον στόν Ζ ' αΙώνα, τόμ. Ε '. ’Αθήνα 1974, σελ. 135 κέ.
19. Γιά τό Λεόντιο, βλ. Byzanz im 7. Jahrhundert, σελ. 205, 217/218 (Fr. Winkelmann).
20 Ch. Diehl, L’ origine du régime des thèmes dans Γ empire byzantin. Études byzantines,
Π αρίσι 1905, σελ. 276-292, καί τό έργο τοΟ Η. Geizer, πιό πάνω σημ. 6.
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έναν ίίλλο έκπρόσωπο τοΟ στρατού των ’Ανατολικών, τόν πατρίκιο Λεόντιο,
άνταγωνιστή καί άντίπαλο, δπως φαίνεται, τών Όψικιανών^'. *0 στόλος θά
έπέμβει καί άργότερα, τό 727, προσπαθώντας νά καταλύσει τήν έξουσία
αύτοΟ τοΟ κατεξοχήν έκλεκτοΟ τοϋ στρατού τών ’Ανατολικών, δπως
πιστεύεται δτι είναι ό Λέων Γ ', άλλα αυτή ή προσπάθεια θά έχει οίκτρό
τέλος22. Ό Λέων Γ ' άπό τήν πλευρά του θά καταφέρει στόν έπικίνδυνο
στόλο τών Καραβησιάνων ένα άποφασιστικό πλήγμα. Ιδρύοντας τό 732 τό
θέμα τών Κιβυρραιωτών^^, κατεξοχήν δυναστικό στόλο, πού θά παραμείνει
πιστός καί στόν αύτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε '.
Μέ τήν προοδευτική έξουδετέρωση τών Ό ψικιανώ ν καί τών Καραβησιάνων, θά έλεγε κανείς δτι, άπό τή διάσπαση τών στρατιωτικών δυνάμεων
τής αυτοκρατορίας στό σημείο τομής τού έβδομου μέ τόν δγδοο αίώνα,
νικητής άναδείχνεται ό στρατός τών ’Ανατολικών, άλλά αύτό θά κρατήσει
πολύ λίγο χρόνο. 01 ·Ίσαυροι αύτοκράτορες θά φροντίσουν νά περικόψουν
τήν άνησυχητική ίσχύ του δημιουργώντας τό 741/742 (μετά τήν άνταρσία
τοΟ *Αρτάβασδου ή άκόμα στή διάρκειά της) τό θέμα Θρακησίων^^, πού θά
έχει κυρίαρχο ρόλο έπί στρατηγίας Μιχαήλ τού Λαχανοδράκοντα^’, ένώ,
τότε περίπου έπίσης, τό 767, θά Ιδρυθεί τό θέμα Βουκελλαρίων σέ βάρος τών
Όψικιανών^*, Τήν ’ίδια έποχή (771), ό δρος θάμα θά άποκτήσει τήν ένότητα
τοΟ πολιτικοΟ-στρατιωτικού περιεχομένου πού τού άποδίδεται συνήθως^’.
’Υπάρχει λοιπόν κάθε λόγος γιά νά άποδώσουμε στούς "Ισαυρους
αύτοκράτορες τήν άποκρυστάλλωση τής θεματικής διοίκησης, άλλά καί
τούς λόγους γιά τούς όποιους υΙοθετήθηκε αύτό τό είδος διοίκησης καί δχι
κάποιο άλλο.
Τό δτι οΐ Τσαυροι αύτοκράτορες άπέφυγαν νά στηριχτούν στούς
’Ανατολικούς πού τούς έφεραν στήν έξουσία, έρμηνεύει ώς ένα βαθμό γιά
21. Γιά τήν άντίθεση άνάμεσα στό στόλο (πού ύποστηρίζει τόν Ά ψ ίμ αρο) καί τούς
'Ανατολικούς (πού ύποστηρίζουν τό Λεόντιο), άντίθεση πού άντανακλάται στούς δήμους, δπου
οΙ Πράσινοι υποστηρίζουν Ά ψ ίμαρο, ο1 Βένετοι Λεόντιο, βλ. Fr. Cumom, Anecdola
Bruxellensia, A ' Βρυξέλλες 1874, σελ. 30 καί τίς σχετικές παρατηρήσεις τής Αίκ.
Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ισ το ρ ία Β', 81-83.
22. Βλ. Θεοφάνη σελ. 405 καί Νικηφόρο σελ. 58. Γιά μιά προγενέστερη άνταρσία του
Σικελικού στόλου τό 718, βλ. Θεοφάνη σελ. 398.
23. Βλ. 'Ελένης Άντωνιάδη-Μπιμπίκου, Λ propos du «Ihème des Caravisiens» στό Éludes
d’ hisloire marilime de Byzance σελ. 63-98, άριστη άνάλυση τού ζητήματος γιά τό λεγόμενο «Θέ
μα τών Καραβησιάνων». Hélène Ahrweiler, Byzance et la mer, Π αρίσι 1966, σελ. 22-31 καί P.
Charanis, A Note on the Origin of the Theme of Carabisiani, SBN 9, 1957, σελ. 72-75.
24. Βλ. R.J. Lilie, «Thrakien» zur Byzantinischen Provinzorganisation am Ende des 7.
Jahrhunderts, JÖB 26, 1977, σελ. 7-47.
25. Βίος Στεφάνου τού Νέου PG 100, 1165:... άρχων τής Ά σ ιά τιδο ς γαίης... (ό Μ ιχαήλ
Λαχανοδράκων). Ό πανίσχυρος στρατηγός έπέζησε σέ άρκετά προχωρημένη ήλικία καί τού
Κωνσταντίνου Ε '. βλ. Θεοφάνη σελ. 451.
26. Γιά τό θέμα Βουκελλαρίων, βλ. Θεοφάνη σελ. 440 καί Geizer, στό ίδιο , σελ. 79.
27. Βλ. J. Karayannopulos, Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung, Μόναχο
1959, σελ. 89-99.
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ποιό λόγο 6 ’Αναστάσιος Β ' είχε άποφΰγει τήν ύποστήριξη τών Ό ψ ικια νών στήν περίοδο 713-715. "Ομως αύτό δέν είναι άρκετό. Πώς θά έπρεπε νά
χαρακτηρίσουμε τή διάσπαση; Δέν πρέπει νά ξεχνάει κανείς ότι σχεδόν
όλοι οί νεώτεροι Ιστορικοί έπισείουν τόν άραβικό κίνδυνο γ ι ’ αύτήν τήν
έποχή, συνήθως μέ μεγάλα λόγια γιά τήν ήρωική άμυνα τής Κωνσταντινού
πολης τό 673-678 καί τό 717-7182",
καί γιά τίς στρατιωτικές άρετές τών
Ίσαύρων αύτοκρατόρων γ ι' αύτές τίς τελευταίες δέν υπάρχει, πράγματι, ή
παραμικρή άμφιβολία, όπως καί δέν υπάρχει έπίσης καμιά ώς πρός τό δτι
στή διάρκεια τής Ισαυρικής δυναστείας ό στρατός άποκτάει ένιαία
διοίκηση, πράγμα πού φαίνεται στήν άποκρυστάλλωση τού θεσμού τών
θεμάτων, σέ μιά έποχή πού ή δυναστεία βρίσκεται πιά κατοχυρωμένη στήν
έξουσία (τέλη τής βασιλείας Κωνσταντίνου Ε ').
"Αν ή έπικράτηση τής Ισαυρικής δυναστείας έθεσε τέρμα στή διάσπαση
τού στρατού προοδευτικά, ό περιορισμός τών δικαιοδοσιών τής Συγκλήτου
καί τών δήμων τής πρωτεύουσας δέν έξηγεϊται μόνο άπό τόν άραβικό
κίνδυνο καί τήν έπιβολή τής είκονομαχικής Ιδεολογίας^'*. Κάθε στρατοκρα
τία, σέ όποιοδήποτε Ιστορικό στάδιο, έπικρατεί μόνον όταν ή παλιά
πολιτική διοίκηση άποδείχνεται άνίκανη νά δώσει λύσεις στά ζωτικά
κοινωνικά προβλήματα καί, ταυτόχρονα, οί προϋποθέσεις γιά μιά έπαναστατική λύση «άπό τά κάτω» δέν έχουν ώριμάσει σέ Ικανοποιητικό βαθμό. Στό
Βυζάντιο, ή έπαναστατική λύση «άπό τά κάτω» πού είχε δοκιμαστεί στήν
έξέγερση τού 602-610 όχι μόνο δέν είχε άποδώσει^ο, άλλά είχε όδηγήσει
άντίθετα σέ μιά αίματηρή παλινόρθωση τής έπαρχιακής άριστοκρατίας ύπό
τόν 'Ηράκλειο, χωρίς όμως ή παλινόρθωση αυτή νά μπορέσει νά
σταματήσει τήν παρακμή της. Ή άραβική προέλαση στήν ’Ανατολή όπου
δέσποζε καίρια ή μεγάλη Ιδιοκτησία τής γής’' καί ή όλο καί μεγαλύτερη
υποχώρηση τής δουλοκτησίας είχαν έξασθενίσει τήν παλιά άρχουσα τάξη

28. Ά π ό τήν ίποχή τοΟ Σπ. Λάμπρου (3ς σήμερα, άπέναντι στή φραγκική νίκη άνάμεσα σέ
Tours καί Poitiers, πού δέν πρέπει νά ύποτιμηθεΐ. Τό θέμα έθιξε καί ό G. Ostrogorsky στήν
κλασική μελέτη του. Über die vermeintliche Reformtätigkeit der Isaurier, BZ 30, 1929/1930, σελ.
394-400.
29.
"Ετσι έπιγράφει ό G. Ostrogorsky, Geschichte’, σελ. 130 τό σχετικό μέ τό Λέοντα
κεφάλαιο. Στά Ιχνη του βαδίζει καί ή Judith Herrin, The Context of Iconoclast Reform (Iconoclasm Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies. University of
Birmingham, March 1975, Edited by A. Bryer and Judith Herrin), Birmingham 1977 σελ. 15-20.
’Αλλά καί ô C. Mango (Historical Introduction) σελ. 1-6, έπιμένει στή θεολογική πλευρά τού
ζητήματος. Πρβλ. τέλος, στό θεολογικό έπίπεδο πάντα, D. Stein, Der Beginn des byzantinischen
Bilderstreits und seine Entwicklung bis in der 40er Jahre des 8 Jahrhunderts (Miscellanea
Byzantina Monacensia 25), Μόναχο 1980.
30. Βλ. V. V. Kui5ma, Ο sotsialnoi susifnosti «Revolutsii» Foki, στό Vizantiiskie Oïerki 4,
1977, σελ. 120-129.
31. Βλ. Ε. R. Hardy, The Large Estates of Byzantine Egypt, Νέα Ύ όρκη 1931. E.E.
Lipiits, La tin du régime esclavagiste et le début du féodalisme à Byzance (Recherches
internationales à la lumière du Marxisme 79), Παρίσι 1974, σελ. 19-30. Μ. V. Levïenko,
Tserkovnye imu^Îestva V-VII vv VostoÎno-Rimskoi imperii, BB 2, 1949, σελ. 11-59.
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τών μεγάλων γαιοκτημόνων πού έγκατέλειπε μαζικά τίς πόλεις τόν έβδομο
αΙώνα^2. Ή πτώση τών έπαρχιακών πόλεων δέ μπορούσε παρά νά εχει άμεσο
άντίκτυπο στήν πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη, όπου ή δυναστεία τών
Ήρακλειδών άντιμετώπιζε άμεσα προβλήματα άπομάκρυνσής της άπό τήν
έξουσία’λ
"Ετσι, ένας δυναμικός έκπρόσωπος τής δυναστείας πού τό 610 είχε πάρει
τήν εξουσία στό όνομα τής έπαρχιακής άριστοκρατίας, ό ’ Ιουστινιανός Β '
έπιχειρεί τή λεγόμενη «λύση άπό τά πάνω» καί στρέφεται μέ μανία ένάντια
στήν παραδοσιακή άρχουσα τάξη^“. Καί στίς δυό περιόδους τής βασιλείας
του (685-695 καί 705-711), οί πατρίκιοι καί οί άρχοντες ύπέφεραν τά
πάνδεινα^’. Δέν είναι περίεργη, μετά άπό όλα αύτά, ή τέτοια πολλαπλή
διάσπαση τού στρατού πού πραγματοποιείται. Ό στρατός αύτός όφειλόταν
στίς φροντίδες τών Ή ρακλειδών αύτοκρατόρων μέ τίς ευχές τής άρχουσας
τάξης. ' Η διάσπασή του πρέπει νά άντανακλδ τό γεγονός ότι ένα μέρος του
( ’Ανατολικοί) τάσσεται μέ τήν παλιά άρχουσα τάξη, ένώ άλλα τμήματά του
(Ό ψ ίκ ιο ν καί, ίσως, ό στόλος), μέ τό νεωτεριστή ’Ιουστινιανό Β'. Είναι
έπίσης χαρακτηριστικό ότι αύτοί άκριβώς οί άριστοκράτες τής ’Ανατολής
εκθρονίζουν τόν ’Ιουστινιανό Β ' τό 695 καί ότι ό ’Αναστάσιος Β ', γιά νά
τούς ελέγχει καλύτερα, τοποθετεί έπικεφαλής τού στρατού τους εναν
έμπιστο, τό Λέοντα, πού ή καταγωγή του είναι ταπεινήν*. ’Αντίθετα,
Ό ψ ικιανοί καί στόλος τηρούν μιά σχεδόν άπεριόριστη νομιμοφροσύνη
πρός τόν ’Ιουστινιανό B 'J \ μέ τή διαφορά ότι ό στόλος έξεγείρεται κάθε
φορά πού πιστεύει ότι οί ’Ανατολικοί βρίσκονται στήν έξουσία (698, 715,
727).
"Ετσι λοιπόν, τόσο ή καταγωγή, όσο καί ή μεταγενέστερη κοινωνική καί
διοικητική συμπεριφορά τού Λέοντα Γ ' ελαχιστοποιούν τή δυνατότητα νά
θεωρηθεί ή άνοδός του στό θρόνο σά νίκη τών άριστοκρατών τής ’Ανατο
λής, έστω κι άν ό Λέων έμφανίζεται άρχικά σάν έκπρόσωπος τού στρατού
τών ’Ανατολικών. Στή διάρκεια τής βασιλείας τών δυό πρώτων έκπροσώπων
32. Βλ. G.L. Kurbatov, Osnovnye problemy vnutrennego razvitija vizantiiskogo goroda v
IV-VII vv , Λένινγκραντ 1971.
33. ΤΙς άπόπειρες γιά άπομάκρυνση της δυναστείας άπό τήν έξουσία τό 641, τό 668, τό 695,
βλ. στους διάφορους τόμους τοΟ *Α. Στράτου.
34. Αύτό έχει υποστηριχτεί μέ έπιτυχία. Βλ. Α. Ρ. Kałdan-I.S. iiiu r o v , Ο strukturę
vizantiiskogo otüliestva VII-IX vv, Vizantiiskie Oberki 4, 1977, σελ. 37-70, άλλά καί τό βιβλίο
τής C. Head, σελ. 88 κέ. ‘Επίσης Fr. Winkelmann, στό συλλογικό έργο Byzanz im 7.
Jahrhundert, σελ. 189.
35. Βλ. Θεοφάνη σελ. 367: ...δστις πλείστους τής πολιτείας άρχοντας καί έμφανείς άνδρας
ούκ έκ τών διοικητών μόνον, άλλά καί έκ τών τής πόλεως οίκητόρων, εΙκή καί μάτην
άπροφασίστως, άπαιτήσεις καί έκταγάς καί δημεύσεις ποιούμενος σχοίνοις τε τούτους κρεμνών
καί άχύροις ύποκαπνίζων... σελ. 375:... άναρίθμητον δέ πλήθος έκ τε τού πολιτικού καί τού
στρατιωτικού καταλόγου άπώλεσεν...
36. Θεοφάνης σελ. 395. Πρβλ. καί Kulakovsky, στό Τδιο, σελ. 319/320.
37. Βλ. Θεοφάνη σελ. 377 καί δ,τι εΙπώθηκε πιό πάνω, σημ. 13 καί 14.
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της (717-775), ή Ισαυρική δυναστεία δέ θά άνεχθεΐ καμιά άλλη πολιτική
παράταξη μέ άποφασιστική βαρύτητα^*. Ή προοδευτική έπίδειξη νομιμο
φροσύνης πρός τή δυναστεία άπό μέρους τοϋ στόλου (Κιβυρραιώτες) μετά τό
727 είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική, άν σκεφθεί κανείς δτι ό στόλος είχε
έπιβληθεϊ δυό φορές στούς ’Ανατολικούς άνακηρύσσοντας δυό δικούς
του αύτοκράτορες: τόν ’ Αψίμαρο-Τιβέριο Γ ' (698-705) καί τό Θεοδόσιο Γ '
(715-717).
Δέν μπορεί κανείς έπίσης νά μήν παρατηρήσει δτι ή έδραίωση τού
θεσμού τών θεμάτων άπό τούς "Ισαυρους αύτοκράτορες συνδέεται άμεσα μέ
τήν παρακμή καί πτώση τών έπαρχιακών πόλεων στή διάρκεια τών
λεγάμενων «σκοτεινών αίώνων». Είναι άπόλυτη άλήθεια τό γεγονός δτι τά
θέματα άκμάζουν καί άποτελοΟν τή ραχοκοκκαλιά τής κρατικής έπαρχιακής
διοίκησης τή μόνη έποχή πού ή αύτοκρατορία δέ διαθέτει πόλεις άνθηρές
στήν έπαρχία. Καί τό γεγονός αύτό είναι μιά λύση στρατοκρατικοΟ
χαρακτήρα πού δμως, δπως άπέδειξε ή Ιστορική πείρα τής έποχής, έγινε ή
βάση μιάς νέας κοινωνικής άνάπτυξης, καθαρά μεσαιωνικής πιά” . "Οσο γιά
τήν Είκονομαχία, μάλλον σωστά παρατηρήθηκε δτι άποτελοΰσε τό
πρόσχημα γιά τήν έπιβολή μιάς νέας κατάστασης^®, χωρίς αύτό νά σημαίνει
δτι ή Είκονομαχία είχε σχέση μέ τήν άραβική προέλαση, τούς Μονοφυσίτες^ι ή τούς Παυλικιανούς^λ
'Οπωσδήποτε δμως, ή Ισαυρική στρατοκρατία έννοεί νά έπιβάλλει τήν
έξουσία καί τήν ίδεολογία της σέ οίκουμενική κλίμακα, καί κάθε άλλο παρά
ίσχύει, κατά τή γνώμη μου, αύτό πού είπώθηκε, δτι δηλαδή τόν δγδοο αίώνα
οί "Ισαυροι άπεμπολοϋν κάθε οίκουμενική διεκδίκηση καί δτι είναι
«έθνικιστές»^^. ’Εκείνο πού μπορεί νά είναι πιθανό, είναι ή προσέγγιση
δυναστείας καί στόλου μετά τό 727, πάνω στή βάση τής πολιτικής

38. Βλ. S. Gero, Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III, with particular attention
to the Oriental Sources, Louvain 1973. ToO ίδιου, Byzantine Iconoclasm during the Reign of
Constantine V, with particular attention to the Oriental Sources, Louvain 1977. ' Επίσης
P. Lewelyn, The Roman Church on the Outbreak of Iconoclasm, στόν τόμο Iconoclasm,
Birmingham 1977, σελ. 29-34.
39. Βλ. A. P. Kasdan, Derevnia i gorod v Vizantii IX-X vv. Oiierki po istorii vizantiiskogo
feodalizma I960. Τίς άπόψεις του, ό A. P. KaKdan διατύπωσε γιά πρώτη φορά στή μελέτη του
Vizantiiskie goroda v VII-IX w , Sovetskaja archeologija 21, 1954, σελ. 166-179. Ό M. Ja.
Siuziumov, Vizantiiskii goroda, seredina Vll-seredina IX v. BB 27, 1967, σελ. 38-70 πολέμησε τΙς
θέσεις τού KaHdan πού δμως έπιβεβαιώθηκαν άπό τό βιβλίο τού G. L. Kurbatov, πιό πάνω, σημ.
32. Βλ. έπίσης D. Zakythinos, Die byzantinische Stadt (Korreferat zu E. Kirsten. Berichte zum XL
Internationalen Byzantinistenkongress), Μόναχο 1958, δπου ύποστηρίζεται έπίσης ή «τομή»
άνάμεσα στήν πρωτοβυζαντινή καί τή μεσοβυζαντινή πόλη.
40. Βλ. Hélène Ahrweiler, L’ Ideologie politique de I’ empire Byzantin, Παρίσι 1975, σελ. 29.
4L Βλ. S. Brock, Iconoclasm and Monophysites στό Iconoclasm κλπ. Birmingham 1977,
σελ. 53-58.
42. Βλ. L. Barnard, The Paulicians and Iconoclasm, στό ίδιο, σελ. 75-80.
43. Βλ. Hélène Ahrweiler, στό ίδιο, σελ. 27-29.
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οικουμενικής Ιδεολογίας^, όπως πρέπει νάσυνέβαινε έπί ’Ιουστινιανού Β'.
"Οπως όμως κι άν 6χουν τά πράγματα, ό Λέων Γ' έχει μιά άδιάκοπη ροπή καί
άνάμιξη στά πράγματα τής Δύσης σέ δλη τή διάρκεια τής βασιλείας του^5_
' Ο Κωνσταντίνος Ε ' , χωρίς νά άκολουθήσει στήν πράξη τόν πατέρα του, θά
προχωρήσει άκόμα περισσότερο πρός αύτή τήν κατεύθυνση, δεχόμενος τήν
υποταγή τού διαδόχου τοϋ λογγοβαρδικοϋ θρόνου^\ μπροστά στόν κίνδυνο
νά χάσει όριστικά τή βόρεια καί μέση ’Ιταλία, μετά τήν άλωση του
έξαρχάτου τής Ραβέννας.
’Αλλά κι αύτή άκόμα ή λεγάμενη «διπλωματική» προσπάθεια τού
Κωνσταντίνου Ε ' άπέναντι στή Δύση άμφισβητεΐται, ώς πρός τό άν ήταν
μόνο διπλωματική. ’Από τή γνωστή συλλογή έπιστολών μέ τό όνομα Codex
Carolinas ξέρουμε πολύ καλά πόσο τρέμει ό πάπας Παύλος A ' (757-768) μιά
βυζαντινή μαχητική άπόβαση στήν ’Ιταλία^’. Παράλληλα ή άνάμεσα σέ
άλλεπάλληλες διπλωματικές άποστολές μαθαίνουμε, λίγο μετά τό 760 ότι
trecenta navigia έκτός άπό τό στόλο τής Σικελίας, μέ έπικεφαλής έξι
πατρίκιους έφυγαν άπό τήν Κωνσταντινούπολη (absoluti a regia urbe) καί
κατευθύνονται στή Ρώμη (in hac Romana urbe... ad nos properantur)<*. "Αν ή
είδηση είναι άληθινή, τότε πρόκειται γιά βυζαντινή πανστρατιά στήν
’Ιταλία. Λίγο άργότερα, ό Θεοφάνης μάς πληροφορεί ότι 2.600 χελάνδια
χάθηκαν σέ μιά έκστρατεΐα έναντίον τών Βουλγάρων καί ότι, στή συνέχεια,
ό αύτοκράτορας θανάτωσε στόν 'Ιππόδρομο άρχοντας ιθ ' (τό 765/766),
άνάμεσα στούς όποίους διαφόρους πατρίκιους, τόν κόμητα τού Ό ψ ικίου, τό
στρατηγό Θράκης καί τό στρατηγό Σικελίας^’. Προσωπικά, πιστεύω ότι
ποτέ κανένας στρατηγός Σικελίας δέ συμμετείχε σέ έκστρατεία στή
Βουλγαρία καί, ’ίσως, ό Θεοφάνης νά κάνει έδώ κάποιο λάθος, άκούσιο ή
έκούσιο, έκτός άπό τόν άριθμό των 2.600 χελανδίων, πού άπό ό,τι ξέρω
τουλάχιστον, είναι ό ύπερβολικότερος στόλος τής Βυζαντινής ’ Ιστορίας.
"Ετσι, δέν άποκλείεται καθόλου νά ήσαν σέ άρκετά μεγάλο βαθμό
δικαιολογημένοι οΐ φόβοι τού πάπα Παύλου, βλέποντας νά κατευθύνονται
έναντίον του στόλοι άπό πολλά αύτοκρατορικά θέματα μαζί. "Οπως όμως κι
άν έχουν τά πράγματα, στά χρόνια 764 καί 765, δυό διαφορετικές βυζαντινές
44. Γιά τό στόλο έπΙ Λέοντα Γ ', βλ. Ο. Bertolini, Quale fu il vero obbietivo assegnato in
Italia da Leone III «Isaurico» all' armata di Manes, stratego dei Cibyreotil BF 2, 1967, σελ. 15-49.
45. Βλ. Fr. Masai, La politique des Isauriens el la naissance de Γ Europe, Byzantion 33, 1963,
σελ. 191-221 καί T. C. Lounghis, Les ambassades byzantines en Occident, depuis la fondation des
états barbares jusqu' aux Croisades (407-1096), Άθήνο 1980, σελ. 128-132.
46. Θεοφάνης σελ. 449: Τφ δ ' αύτφ έτει (6267)χαίδτώνΛογγιβάρδων βήξ Θεόδοτος έντί)
βασιλίδι έληλυθώς πόλει τφ βασιλεΐ προσέφυγεν... Πρβλ. έπΙσης D. Η. Miller, Byzantine-Papal
Relations during the Pontiricate of Paul 1: Confirmation and Completion of the Roman Revolution
in the Eighth Century, BZ 68, 1975, σελ. 47-64.
47. Βλ. A. Lombard, Constantin V, empereur des Romains (741-775), Π αρίσι 1902 καί
Miller, στό ίδιο, σελ. 51-53.
48. Codex Carolinus άρ. 20 (MGH ΕΡΡ. Ill, 521).
49. Θεοφάνης σελ. 438.
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πρεσβείες θά κάνουν εΙρηνικές προτάσεις στόν Πεπίνο τό Βραχύ καί θά
προτείνουν καί τό συνοικέσιο τής Gisela γιά τό διάδοχο τοΰ θρόνου Λέοντα.
Αύτές οί διαπραγματεύσεις θά διαρκέσουν ώς τό θάνατο τοΰ Πεπίνου τό
7685».
Συνεπώς, άνεξάρτητα άπό τό πόσο τεταμένες είναι οΐ σχέσεις τών
Ίσαύρων αύτοκρατόρων μέ τούς Πάπες τοΰ όγδοου αΙώνα, οί βυζαντινές
προσπάθειες γιά τή διατήρηση τών Ιταλικών κτήσεων δέ σταματοΰν οϋτε
λεπτό, είτε μέ πρεσβείες στή Φραγγία, είτε μέ έκστρατεΐες ναυτικές, είτε μέ
τόν προσεταιρισμό τών Λογγοβάρδων άκόμα, κάτι πού ή αύτοκρατορία δέν
είχε έπιχειρήσει ποτέ ώς τότε. Δέ νομίζω λοιπόν ότι έπί τών πρώτων
’ Ισαύρων αύτοκρατόρων άλλάζει ή αύτοκρατορική οίκουμενική Ιδεολογία,
παρόλο πού τήν έποχή αυτή άκριβώς συντελεΐται ή διακοπή της στή Δύση
άπό τούς Πάπες’'. ’Εκείνο πού μοΰ φαίνεται σίγουρο είναι τό ότι Λέων Γ '
καί Κωνσταντίνος Ε ' ξέρουν πολύ καλά τίς έπιδιώξεις τής Παπωσύνης καί
παίρνουν τά άνάλογα μέτρα πού έκτείνονται άπό τήν άπόπειρα δολοφονίας
τοΰ Γρηγόριου
ώς τήν προσάρτηση Σικελίας, Καλαβρίας καί
Ίλλυρικοΰ στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως” . Φυσικά όταν θριαμ
βεύσουν οί φιλοπαπικοί είκονολάτρες, τό Πατριαρχείο δέ θά έπιστρέψει στή
Ρώμη τίς έκκλησιαστικές διοικήσεις. Τό πρόσχημα λοιπόν τής Είκονομαχίας δέν είναι άρκετό γιά νά δικαιολογήσει τήν άντιπαπική πολιτική τών
■Ισαύρων αύτοκρατόρων πού παρομοιάζονται άπό τόν πάπα Γρηγόριο Β ' μέ
τόν Κώνσταντα Β '. Τήν'ίδια έκκλησιαστική τακτική μέ τούς ”Ισαυρους θά
άκολουθήσουν καί οί είκονολάτρες αύτοκράτορες’^.
’Αλλά ή εύθεία γραμμή άπό τόν Κώνσταντα Β ' στό Λέοντα Γ ' περνάει
άναγκαστικά άπό τόν αύτοκράτορα έκείνον πού άνέδειξε τό Λέοντα σέ
κρατικά άξιώματα, τόν ’ Ιουστινιανό Β ', πού κι αύτός είχε θανατώσει
πατρίκιους καί άρχοντες, κι αύτός είχε προσπαθήσει νά άπαγάγει έναν πάπα,
τό Σέργιο Λ ’ (687-701) τό 692, βαδίζοντας στά ίχνη τοΰ Κώνσταντα Β ’, άλλά
καί τοΰ ’ Ιουστινιανοΰ Λ ' πού προσπαθούσε μέ κάθε τρόπο νά μιμηθεί” , ”Av
50. Βλ. LounghLs, Ambassades, σελ. 152.
51. Βλ. Τ. Κ. Λουγγή, Ή πρώιμη βυζαντινή Ιστοριογραφία καί τό λεγόμενο «μεγάλο
χάσμα», Σύμμεικτα ΚΒΕ 4, 1981, σελ. 49-85.
52. Liber Pontificalis I, 40.1-405.
53. Πού ίίν Εχει δίκιο 6 V. Grume! (L' annexion de I' Illyricum oriental, de la Sicile et de la
Calabre au patriarca! de Constantinople, Recherches de Science religieusc 40, Melanges Jules
Lebretton 2, 1951/1952,· σελ. 191-200) καί ή προσάρτηση Εγινε τό 754, τότε συνδέεται άμεσα μέ
τήν άπόσχιση τής Δύσης. ' Η παραδοσιακή άποψη τοΟ 732/733 βρίσκεται στή μελέτη τού Μ. V.
Anastos, The Transfer of Illyricum, Calabria and Sicily to the Jurisdiction of the Patriarcate of
Constantinople, SBN (Silloge Bizantina in onore di S. G. Mercati) 9, 1957, σελ. 14-31.
54. Μετά τό 787 καί τό 843 δέ θά γίνονται πιά τέτοιες σκέψεις. Πρβλ. Fr. Dvornik, The
Patriarch Photius and Iconoclasm, DOP 7, 1953, σελ. 69-97. C. Mango, The Liquidation of
Iconoclasm and the Patriarch Photius, στό Iconoclasm κλπ., σελ. 133-140. Ό Γρηγόριος
’Ασβεστάς πού συνετέλεσε στή χειροτονία τού Φώτιου ήταν Επίσκοπος Συρακουσών.
55. Γιά τήν προσπάθεια άπαγωγής τού πάπα Σέργιου A ' άπό τόν πρωτοσπαθάριο Ζαχαρία,
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δμως ό ’ Ιουστινιανός Α ’ καί, Ισως άκόμα κι ό Κώνστας Β ' , Επρατταν σάν
τυπικοί Εκπρόσωποι τής δρχουσας τάξης τής Εποχής τους, ό ’Ιουστινιανός
Β ’ καί οΐ δύο πρώτοι "Ισαυροι αύτοκράτορες Εφάρμοζαν τήν παλιά δυτική
πολιτική τής βυζαντινής άρχουσας τάξης, τσακίζοντας την δμως σάν τάξη
ταυτόχρονα.
' Η Χρονογραφία τού Θεοφάνη, αυτό τό σκόπιμα ΕμπαθΕς κείμενο, σΕ
πολλά σημεία’^ άφήνει νά Εννοηθεί δτι οΐ διωγμοί τών άρχόντων άρχισαν
πάλι στή βασιλεία τοϋ ΛΕοντα Γ' καί συνεχίστηκαν στή βασιλεία του
Κωνσταντίνου Ε '. ’Ενώ, δπως άναφέρθηκε, ό στρατός άνασυντάσσεται καί
Ενοποιείται, τό νΕο στοιχείο στήν περίοδο τών δυό πρώτων είκονομάχων
αύτοκρατόρων είναι δτι τώρα διασπάται καί ό άνώτερος κλήρος. ' 0 Θεοφάνης,
σΕ τρία σημεία” ΕπιμΕνει στήν παπική πολιτική άποστασία, χωρίς νά τόν
ΕνδιαφΕρει καθόλου τό γεγονός δτι οΐ νικητΕς είκονολάτρες δφειλαν νά
άποκαταστήσουν τίς παλιΕς σχέσεις μέ τή Ρώμη μετά τή νίκη τους.
Τό γεγονός δτι ό Λέων Γ' Εφτασε στήν Εξουσία σάν στρατηγός τών
’Ανατολικών πρΕπει νά όδήγησε σέ παρεξήγηση. ’Από τήν παρεξήγηση
αυτή, φαίνεται, πηγάζει τό δτι μερικές φορές, θεωρείται ό πρώην βοσκός
Λέων άπό τή Γερμανίκεια «Εκπρόσωπος τής στρατιωτικής άριστοκρατίας
τής γής»’“. Ενώ τό γεγονός τής περικοπής τής Ισχύος τών ’Ανατολικών
έρμηνεύθηκε σέ σχέση μέ άλλες συγκυρίες” . Στήν πραγματικότητα, οΐ
πρώτοι "Ισαυροι Εδωσαν στό στρατό τή συνοχή πού του έλειπε,
άποκρυστάλλωσαν καί τυποποίησαν, μέσα στό πνεύμα αύτό, τό θεματικό
θεσμό στρεφόμενοι άκριβώς Ενάντια στήν άρχουσα τάξη πού είχε δεχτεί
κιόλας τό μοιραίο πλήγμα τήν Εποχή τοΟ Ιουστινιανού Β '. Στό Επίπεδοτής
δυτικής Εξωτερικής (άν ήταν Εξωτερική) πολιτικής δμως, δέν είχαν καμιά
δυνατότητα νά άκολουθήσουν διαφορετική τακτική άπό τούς προηγούμε
νους αύτοκράτορες. "Ετσι, ή άναμέτρηση μέ τή Δύση Εγινε στό Ιδεολογικοθρησκευτικό Επίπεδο, σέ μιά Εποχή πού ή 'Α γία "Εδρα, μετά τή
συνθηκολόγηση τού Κωνσταντίνου Στ' στήν Σ τ' ΟΙκουμενική Σύνοδο,
προετοίμαζε ήδη τήν πολιτική της χειραφέτηση άπό τήν αύτοκρατορική
Επικυριαρχία. ' Η ΕΙκονομαχία, κίνημα καθαρά κωνσταντινουπολιτικό καί
αύτοκρατορικό“ , βρίσκει τήν οίκουμενική της διάσταση στή δυτική
πολιτική τών δυό πρώτων’ Ισαύρων αύτοκρατόρων.
βλ. Liber Pontificalis I, 373. Πρβλ. έπίσης A. Guillou, στόΙδιο, σελ. 209, 216 καί τή μελέτητοΟ
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58. Ν. Σβορώνος, στήν ' Ιστορία τοδ 'Ελληνικού "Εθνους, τόμ. Η ", 'Αθήνα 1979, οελ. 209.
59. Σχετικά μέ τήν έξέγερση τοΟ Άρτάβασδου, βλ. W. Ε. Kaegi, The Byzanline Armies and
Iconoclasm, BSL 27, 1966, σελ. 48-70. "Οπως φαίνεται, οί τελευταίες έρευνες τοΟ Ρ. Speck
άπόδειξαν δτι ό Ά ρτάβασδος ήταν όρθόδοξος. Τό νεότατο αύτό έργο δέν μπόρεσα νά
συμβουλευτώ.
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Ό λίγο μεταγενέστερος πατριάρχης Νικηφόρος σταμάτησε τήν 'Ισ το 
ρία του τήν έποχή πού χαλκεύτηκε στή Δύση ή Κωνσταντίνεια Δωρεά καί στό
φραγκικό θρόνο άνέβηκε ό Καρλομάγνος. Ό πατριάρχης Νικηφόρος Εζησε
άρκετά γιά νά ξέρει ότι τό πολιτικό πεπρωμένο τού Καρλομάγνου δέν ήταν
άσχετο άπό τή χάλκευση τής Δωρεάς άπό τούς πάπες*'... Παρόλα αύτά, ό
εικονολάτρης Νικηφόρος Εμεινε φιλοπαπικός σέ όλη του τή ζωή, χωρίς νά
ένδιαφερθεΐ έπίσημα γιά τήν παπική πολιτική άποστασία. Είδαμε δτι ό
όμοϊδεάτης τοΟ πατριάρχη Νικηφόρου Θεοφάνης ό 'Ομολογητής δέ
διστάζει νά διαβεβαιώσει ότι ό πάπας Στέφανος Β ' (752-757) πού κατέφυγε
στούς Φράγκους έσώθη*'^, χωρίς νά διευκρινίσει άν σώθηκε άπό τούς
Λογγοβάρδους ή άπό τούς διωγμούς τοΟ Λέοντα Γ '. Είδαμε έπίσης όμως, καί
αύτό Επιβεβαιώνεται κι άπό τή μαρτυρία τού Πάπα Γρηγόριου 8'*^, ότι ό
Λέων Γ ', τόσο στό κοινωνικό Επίπεδο δσο καί στίς σχέσεις μέ τή Ρώμη,
προσπαθούσε νά πλήξει τήν άρχουσα τάξη τής αύτοκρατορίας. "Ετσι,
παρόλο του τό είκονομαχικό περικάλυμμα, τό Εργο τών δυό πρώτων
’ Ισαύρων αύτοκρατόρων όλοκληρώνει Εκείνα πού δέν είχε φέρει σέ πέρας ό
’Ιουστινιανός Β'. "Αν άληθεύει αύτό, τότε δέν είναι υπερβολικό νά πούμε
Οτι ή πρόσκαιρη άδυναμία τής αύτοκρατορίας άπέναντι στήν άραβική
προέλαση είναι μόνον άντανάκλαση στό έξωτερικό τής κρίσης κορυφών πού
διανύει στό Εσωτερικό, κρίσης κορυφών πού άντιμετωπίζεται μέ μέτρα «άπό
τά πάνω», άφού ή «κοινωνική Επανάσταση» τών άρχών τού Εβδομου αίώνα
είχε άποδειχτεί μάταια καί ούτοπική.
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