Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ Β ’ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΣΛΑΒΩΝ (688)
ΜΑΡΘΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

-

IQASSIAOY

’Επιθυμώ καί άπό τή θέση αύτή νά έκφράσω τίς θερμές εύχαριστίες μου στό συνάδελφο
έπιμελητή τής έδρας τής Βυζαντινής 'Ιστορίας κ. Φαίδωνα Μαλιγκούδη γιά τήν πολύτιμη
βοήθειά του στίς μεταφράσεις τής σλαβικής βιβλιογραφίας καί τίς εύστοχες ύποδείξεις του.

Δύο ζητήματα έξωτερικής πολιτικής δφειλε νά άντιμετωπίσει ό Ι ο υ 
στινιανός Β', όταν ό πρόωρος θάνατος τού πατέρα του Κωνσταντίνου Δ' τό
685 τόν έφερε δεκαεξάχρονο στόν αύτοκρατορικό θρόνο: στήν Α νατολή, τή
σύναψη νέας συνθήκης εΙρήνης μέ τούς "Αραβες, πού οΐ διαπραγματεύσεις
της είχαν άρχίσει ήδη πρίν άπό τό θάνατο τού Κωνσταντίνου Δ ', καί στή
Βαλκανική τήν κατανίκηση τών Σλάβων τής Μακεδονίας καθώς καί των
Βουλγάρων τού Δούναβη πού μόλις λίγα χρόνια πρίν είχαν έμφανιστεϊ σάν
νέοι άντίπαλοι τής αύτοκρατορίας στό βαλκανικό χώρο'.
Ή στρατιωτική έπιχείρηση έναντίον τών Βουλγάρων καί Σλάβων πού
άνέλαβε ό Ιουστινιανός Β' στόν τρίτο χρόνο τής βασιλείας του (688) καί
ίδιαίτερα ή πορεία, πού άκολούθησε ό βυζαντινός αύτοκράτορας τόσο κατά
τή νικηφόρα πρός τά βαλκανικά σύνορα προέλασή του δσο καί κατά τήν
άτυχη έπιστροφή του, δέν μάς παραδίδονται άπό τίς πηγές μέ τρόπο
λεπτομερειακό. Ή έλλειψη άκριβώς λεπτομερειών στήν άφήγηση τού
Θεοφάνη^, πού είναι καί ή βασική πηγή τών πληροφοριών μας γιά τήν
έκστρατεία αύτή, καθώς καί ή πολλή συνοπτική έκθεση τών γεγονότων άπό
τό Νικηφόρο’ όδήγησαν τούς έρευνητές στό νά διατυπώσουν γιά τά
γεγονότα καί τήν πορεία τής έκστρατείας τού 688 άπόψεις ή είκασίες πολύ
λίγο ίκανοποιητικές. Μιά έπανεξέταση τών λιγοστών λοιπόν μαρτυριών τών
πηγών μας θά μπορούσε έπομένως νά συμβάλει στή διερεύνηση τού
ζητήματος αύτού ή νά υποκινήσει έστω τό ένδιαφέρον τής σύγχρονης
έρευνας γιά μιά έκ νέου άντιμετώπισή του^
Ό Ιουστινιανός Β' ήδη τό 687, στό δεύτερο δηλαδή χρόνο τής βασι
λείας του, «παρέλυσε... τήν μετά τών Βουλγάρων παγιωθείσαν εΙρήνην» καί
«βουλόμενος τούς τε Βουλγάρους καί τάς Σκλαυινίας αίχμαλωτίσαι» άρχισε
τίς έτοιμασίες έκστρατείας έναντίον τους καί πρός τό σκοπό αύτό διέταξε νά

1. Βλ. I. Καραγιαννόπουλος, "Ιστορία βυζαντινοΟ κράτους Β" (565-1081)2, Θεσσαλονίκη
1981, σ. 96 κέ.
2. Θεοφάνης 364.5 κέ. (C. de Boor).
3. Νικηφόρος 36.16 κέ. (C. de ΒοοΓ).-Πρβ. καί Αέοντα Γοαμματικό 163.1 κέ. (CB). -Γ. Κεδρηνό
I 771.23 κέ. (CB) - Ίο). Ζωναρά III. 229.12 κέ. (CB) -Πρβ. Γ Μοναχό 729.19 κέ. (C. de Boor) καί
Sigeberti Gemblacensis Chronica a. 689, MGH. SS. VI, σ. 327 (O. H. Pertz).
4. TÓ ζήτημα αύτό άπό άλλη πλευρά βέβαια μέ έχει άπασχολήσει καί σέ άλλη έργασίο μου.
Βλ Μάρθα Γρηγορίου-ΊοοαννΙδου, Τό έπεισόδιο τού ΚοΟβερ στά «Θαύματα τού "Αγίου
Δημητρίου», Βυζαντιακά I (1981) 67-87.
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διαπεραιωθοΟν στή Θράκη τά «καβαλλαρικά θέματα» τής Μ. Άσίαζ*.
Είχαν περάσει μόλις έπτά χρόνια άπό τότε πού ό πατέρας tra
Κωνσταντίνος Δ ' υστέρα άπό τήν άκαρπη προσπάθειά του νά έξουδετερα
τό «μυσαρόν καί νεοφανές ϊθνοί·* τών Βουλγάρων είχε ύποχρεωθίί ιί
συνάψει μιά έπαίσχυντη είρήνη (681). Ό βυζαντινός αϋτοκράτορο;
πάντας υποτελείς έαυτφ καταστησάμενος» άναγκάστηκε νά παρέχει «èiijoa
πάκτα»,* νά άνεχθεΐ τήν έγκατάσταπη τβν Βουλγάρων σέ βυζαντινά έϋ,(ΐ]
καί νά άναγνωρίσει τήν πολιτειακή τους ύπόστασηλ
' Η οίκτρή άποτυχία τής στρατιωτικής έπιχειρήσεως τοΟ 680 μέσιιστί
τενάγη τοΟ Δούναβη καί ή ταπεινωτική εΙρήνη τοΟ 681 πού ήταν άναμνήι^ίΐζ
νωπές, ή υποχρέωση καταβολής φόρου καθώς καί τό γεγονός άκόμη άυ ιά
νομαδικά καί άνήσυχα βουλγαρικά φύλα έχοντας άποκτήσει συνείδηση-ιί|ζ
δυνάμεώς τους πιθανότατα θά πρόβαιναν σέ ληστρικές έπιδρομές, πρέκι.«
ήταν οί λόγοι πού ώθησαν τό νεαρό αύτοκράτορα στή διάλυση i s
βυζαντινοβουλγαρικής είρήνης κάί στήν άπόφαση τής έκστρατείας*.
Καί ή στιγμή ήταν πράγματι κατάλληλη. Ή άποφασιστική νίκη ιοί;
Κωνσταντίνου Δ ' κατά τών "Αράβων τό 678'* καθώς καί οΐ έσωτερικέςipxk
πού τάραζαν τό άραβικό κράτος'® δημιουργούσαν συνθήκες ευνοϊκές ηΰιί
Βυζάντιο στήν "Ανατολή. Τό 685 ή Ανανέωση τής συνθήκης είρήνης μεσώ'
"Αβιμελέχ καί "Ιουστινιανού ύποχρέωσε τούς "Άραβες νά αύξήσοοι/κ:
ποσό τού φόρου πού είχαν υποχρεωθεί νά καταβάλλουν στόν Κωνστα/τίνι

5. θεοφ. 364. 9-9.-Νικηφ. 36. 17-18. -ΠρΙ'' •'<ι1 Λέοντα Γραμματικό 163.1; «ίλυσε 6è κϊίή
τών Βουλγάρων εΙρήνην». -Γ. Κεδρηνό I. 771. λΐ' “Τ φ γ ’ ëtei έπεστράτευσεν Ιουστινιανός τκ
Σθλαβίνων καΐ Βουλγάρων·. -7ω. ΖωναρΛ III· 229. 12: «ο6τος ό βασιλεύς ίλυσε καΐ τάς ιρί
τούς Βουλγάρους σπονδάς». -Sigeheni (iemhloctnii»C\\tot\\ai a. 689 (σ. 327): «Justinianuspiai
cum Bulgaribus paciam solvit...».
6. θεοφ. 359.19 κέ. -Νικηφ. 35. 24-25.
7.
Ό δυτικός χρονογράφος Sigehtrlus (Umhlmrn.tli. Chronica (σ. 326), ό όποιος έσφαλί
τοποθετεί τό γεγονός στό 680, λέγει ότι άπό Ίάτι; ή Βουλγαρία εισέρχεται στήν Ιστορία: «A.bliii
regnum Bulgarum adnotandum est...».
8. Κατά τόν 7ω. Ζωναρά III. 229. 12 κέ: "ϋλιιηι καί τάς πρός τούς Βουλγάρους σπονδ<4;,(
άνεχόμενος δασμούς παρέχειν αύτοίς». Πρβ. J Λ, Hury, A History οΙ the Later Roman Empire
London 1889 (άνατ. Amsterdam 1966) σ. 3.Τβι »....lustinian dissolved the peace which his fall·
had made by refusing to pay the stipulated Irihule». ‘St. Runciman, A History of the Fi
Bulgarian Empire, London 1930, σ. 30: «...Αΐωιψβά at paying a tribute to the barbarians, he so
broke the peace of 680, and in 689 invaded Bułgar territory... ». -A Umerle, Invasions et migratic
dans les Balkans depuis la fin de Γ époque romaine jusqu' au Ville siècle, R.H. 211 (1954) 3'
«Justinien II. rompit les accords conclus par Constantin IV avec les Bulgares -c’est-à-dire, je pen
refusa de verser les subsides convenus-·. —C. Head, Justinian II of Byzantium, Madis.
Wisconsin 1972, a. 36: «Justinian had staunchly refused the Bulgars their annual subsidy». -K(
μία υπόθεση τοΟ K. Παπαρρηγόπουλου, ‘Ιστορία τοΟ 'Ελληνικού "Εθνους, Ά θήναι 1925
έκδ.) 3.1, σ. 257 ό λόγος τής διαλύσεως τής «Ιρήνης όφείλεται στό γεγονός Λτι οΐ "Αρα
πιεζόμενοι άπό τούς Βυζαντινούς είχαν ύποκίνήσει πρός άντιπερισπασμό τούς Σλάβους καίτ
συμμάχους τους Βουλγάρους σέ έπιδρομές.
9. θεοφ. 353. 25 κέ.
10. θεοφ. 360. 27 κέ. καί 363. 21 κέ.
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Δ' καί άκόμη νά παραχωρήσουν στόν ’Ιουστινιανό τό μισό τών φόρων τής
Κύπρου, ’Αρμενίας καί Ίβηρίας". Τό 686 ό ’Ιουστινιανός έπωφελούμενος
τίς νέες ταραχές πού ξέσπασαν στό άραβικό κράτος κατανικά μέ τό
στρατηγό του Λεόντιο τόν άραβικό στρατό στήν ’Αρμενία καί είσπράττει
νέο βαρύ φόρο άπό τή χώρα αυτή καθώς καί άπό τήν Ίβηρία, ’Αλβανία,
Βουκανία καί Μηδία'^.
Ή εύνοϊκή αύτή γιά τούς Βυζαντινούς κατάσταση τών πραγμάτων τής
’Ανατολής έπέτρεψε στόν ’Ιουστινιανό νά στραφεί άπερίσπαστος πρός τούς
Βουλγάρους καί Σλάβους. Τό 688 λοιπόν έπικεφαλής Ισχυρού στρατού
έξεστράτευσε κατά τών Βουλγάρων καί τών Σκλαυινιών'^.
Ποιά είναι άκριβώς ή πορεία πού άκολούθησε ό βυζαντινός στρατός
βαδίζοντας πρός τίς περιοχές τών Βουλγάρων καί Σλάβων δέν είναι γνωστό,
έφόσον οΐ πηγές δέν έκφράζονται λεπτομερειακά'“'. Είναι φυσικό ώστόσο
ότι, έφόσον ό ’ Ιουστινιανός είχε διαλύσει τήν ειρήνη μέ τούς Βουλγάρους,
στράφηκε πρός τά βουλγαρικά σύνορα στά βόρεια τής Θράκης'*. Τό γεγονός
άκόμη ότι μετέφερε τά Ιππικά στρατεύματα στή Θράκη'*’ μάς όδηγεί στό
συμπέρασμα ότι ό ’Ιουστινιανός έπικεφαλής τού στρατού του ξεκινώντας
άπό τήν ’Αδριανούπολη, βασικό όρμητήριο τών έπιχειρήσεων στή
Βαλκανική, κατευθύνθηκε πρός Β.'^ Στήν πορεία του πρός Β. ό Ίουστινια-

1 1 . /. Καραγιαννόπουλος, ' Ιστορία Β' 96-97 μέ τίς σχετικές πηγές.
12. /. Καραγιαννόπονλος, 'Ιστορία Β' 97 μέ τίς σχετικές πηγές.
13. θεοφ. 364. II κέ.: «Τούτψ τφ έτει έπεστράτευσεν Ιουστινιανός κατά Σκλαυινίας καί
Βουλγαρίας». -Γιά τό ζήτημα τής χρονολογίας αύτής τής έκστρατείας, πού κατά τή γνώμη μου
δέν άποτελεΐ πρόβλημα γιατί όλα τά γεγονότα μπορούν νά ένταχθοΟν μέσα στό 688, δηλαδή
στόν τρίτο χρόνο τής βασιλείας τοΟ ΊουστινιανοΟ Β', βλ. Α. Στράτας, Τό Βυζάντιον στόν Ζ'
αίώνα, τόμ. Στ', Άθήναι 1977, σ. 21 κέ.
ί4 .'0 Θεοφάνης γράφει σχετικά 365.5 κέ.: «παρέλυσε δέ καί τήν μετά τών Βουλγάρων
παγιωθείσαν είρήνην διαταράξας τούς ύπό τού οίκείου πατρός ένορδίνους γεγονότος τύπους,
καί κελεύει περάσαι έπί τήν Θρήκην τά καβαλλαρικά θέματα βουλόμενος τούς τε Βουλγάρους
καί τάς Σκλαυινίας αίχμαλωτίσαι».
15. θεοφ. 364. ίΙ κέ.: «... έπεστράτευσεν Ιουστινιανός κατά Σκλαυινίας καί Βουλγαρίας.
Καί τούς μέν Βουλγάρους πρός τό παρόν ύπηντηκότας ώθησεν,...·.
16. θεοψ. 364. 8: «... κελεύει περάσαι έπί τήν Θρήκην τά καβαλλαρικά θέματα...».
17. Μάρθα ΓρηγορΙου-ΊωαννΙόοο, Τό έπεισόδιο τού ΚοΟβερ 82 καί σημ. 54. - Ό G.
Ostrogorsky, Geschichte des byzantinisches Staates, München 1963, σ. 108-9 χωρίς νά καθορίζει
λεπτομερειακά τήν πορεία τής έκστρατείας γράφει: « Ή πορεία τής έκστρατείας αυτής
διαφωτίζει στό έπακρο τήν κατάσταση πού έπικρατοΟσε τότε στά Βαλκάνια. Γιά νά φθάσει
δηλαδή ό αύτοκράτορας άπό τήν Κωνσταντινούπολη στή Θεσσαλονίκη χρειάσθηκε νά
συγκροτήσει ένα στρατό ειδικά γιά τό σκοπό αύτό καί νά διασχίσει μιά περιοχή πού κατείχαν οΐ
Σλάβοι». Είναι φανερό ότι ή περιγραφή τού Oslrogorsky δέν άποδίδει τό νόημα τών πηγών (Βλ.
σημ. 14 καί 15) -' Ο Στ. ΚυριακΙόης, στή βιβλιοκρισία τού Α. Α. VasUiev, An Edict of the Emperor
Justinian II. September 688, Μακεδονικά 2 (1941-1952) 758 άναφερόμενος στήν πορεία τής
έκστρατείας παρατηρεί μόνο ότι «όρμηθείς έκ Κωνσταντινουπόλεως έρχεται εις κλεισούραν του
Στρυμόνος (τού Ρουπελίου)...».

νός βρέθηκε άντιμέτωπος μέ τούς Βουλγάρους'*, τούς όποίους, δπως μας
πληροφορεί ό Θεοφάνης, «πρός τό παρόν ϋπηντηκότας ώθησεν»'’ . "Έτσι ό
’Ιουστινιανός στήν πρώτη σύγκρουσή του μέ τούς Βουλγάρους περιορίστη
κε σέ άπλή «πρός τό παρόν» άπώθηση χωρίς νά τραπεί σέ συστηματική
καταδίωξη καί καταστροφή τους. Στή συνέχεια ό Θεοφάνης διηγείται:
«μέχρι δέ Θεσσαλονίκης έκδραμών, πολλά πλήθη τών Σκλάβων τά μέν
πολέμφ, τά δέ προσρυέντα παραλαβών είς τά τού Όψικίου διά τής ’ Αβύδου
περάσας κατέστησε μέρη»2“. Η πληροφορία τοΟ Θεοφάνη φαίνεται νά
περικλείει πολλά γεγονότα: πόλεμο καί υποταγή Σλάβων, παράδοση άλλων
καί μεταφορά τους στό Όψίκιο διά τής Άβύδου. "Ολα αύτά δέν μπορούσαν
νά γίνουν συγχρόνως. Θά πρέπει νά δεχτούμε ότι ό ’ Ιουστινιανός, άφού
νίκησε καί υπέταξε τούς Σλάβους, άπό τή Θεσσαλονίκη πιά όργάνωσε τή
μεταφορά τους στήν Ά σία.
"Ας έξετάσουμε τώρα κατά τή διάρκεια ποιας πορείας συνέβησαν αύτά.
Ό ’Ιουστινιανός, δπως είδαμε, ύστερα άπό μιά πρώτη σύγκρουση
έγκατέλειψε τήν έπιχείρηση κατά τών Βουλγάρων. ΟΙ λόγοι πού 6καναν τόν
’Ιουστινιανό νά περιοριστεί σέ άπώθηση μόνο τών Βουλγάρων καί νά μήν
προχωρήσει σέ περαιτέρω καταδίωξη καί όριστική κατανίκηση δέν μάς
είναι γνωστοί. Κατά τή γνώμη μου θά πρέπει νά ξεκίνησαν κατ’ άρχήν άπό
τήν πολεμική τακτική τών Βουλγάρων άλλά καί άπό τήν έκ μέρους τού
αύτοκράτορα έπί τόπου έκτίμηση τής καταστάσεως καί τής άμεσότητας τού
κινδύνου. Ά π ό τίς πρώτες κιόλας πολεμικές συγκρούσεις έναντίον τών

18.
Ή /ί/. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή 'Ιστορία Β Ί (610-867), Άθήναι 1981, σ, 364 ή
όποΐα σχετικά μέ τήν πορεία τοΟ ΊουστινιανοΟ Β' παρατηρεί δτι «πρέπει κατά τήν πορείαν
πρός τήν Δύσιν νά έπέλεξε μίαν τών δύο νοτιωτέρων τοΟ Αίμου όδικών άρτηριών άπό
'Ανατολών πρός Δυσμάς, όπου, ώς φαίνεται, ένεφανίζοντο Βούλγαροι...» άποφεύγει νά
διευκρινίσει ποιά νοτιότερη όδό έννοεΐ αυτή τής ' Αδριανουπόλεως-Φιλιππουπόλεως-Σαρδικής
ή τήν Έγνατία όδό; 'Εάν έννοεί τήν Έγνατία τότε μοιραία κατεβάζει τούς Βουλγάρους μέχρι
τήν ΚαλλΙπολη, γεγονός πού δέν βρίσκει κανένα στήριγμα στίς πηγές. "Αν πάλι δέχεται δτι δ
'Ιουστινιανός άκολούθησε τή βορειότερη όδό ' Αδριανουπόλεως-Φιλιππουπόλεως, δπου
συνάντησε τούς Βουλγάρους τούς όποίους, άφοΟ άπώθησε, συνέχισε τό δρόμο του, τότε
φαίνεται δτι δέχεται δ,τι δεχθήκαμε ήδη έμείς. Βλ. Μάρθα ΓρηγορΙσυ- ΊωαννΙδου, Τό έπεισόδιο
τοΟ ΚοΟβερ 82.
19. θεοφ. 364. 12-13.-Γ. ΑΓεόρί/*'<^ς I. 772.1.-'Η άπουσία τού έπεισοδίου αύτοΟ στούς άλλους
χρονογράφους καθώς καί οί άγαθές σχέσεις πού άνέπτυξε ό ' Ιουστινιανός μέ τούς Βουλγάρους
άργότερα όδηγοΟν τόν Α. Στράτο, Τό Βυζάντιον στόν Ζ ' αίώνα, τόμ. Στ' 25 στό συμπέρασμα δτι
«έάν είναι άκριβές αύτό πού άναφέρεται δτι συνήντησε τούς Βουλγάρους, τότε θά έπρόκειτο
περί έπιδρομής Βουλγαροσλάβων καί δχι τού στρατού τοΟ Κράτους των». 'Εφόσον όμως ό
'Ιουστινιανός είχε διαλύσει τήν εΙρήνη μέ τούς Βουλγάρους καί σκοπός τής έκστρατείας του
ήταν «τούς τε Βουλγάρους καί τάς Σκλαυινίας αίχμαλιοτίσαι» είναι φυσικό νά πιστέψουμε δτι ό
βυζαντινός αύτοκράτορας βαδίζοντας πρός τίς περιοχές τους συναντήθηκε καί συγκρούσθηκε
καθ’ όδόν μέ τμήματα τού στρατού τού έπίσημου βουλγαρικού κράτους, πού πιθανόν
ένεργώντας ληστρικές έπιδρομές έξω άπό τά σύνορα τού κράτους τους νά βρίσκονταν στίς
βόρειες περιοχές τής Θράκης κάτω άπό τόν Αίμο.
20. θεοψ. 364. 13-15. -Νικηφ. 36. 18-22.
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Βουλγάρων έπί Κωνσταντίνου Δ ' τό 680^' είχε γίνει φανερό ότι οί
Βούλγαροι άπέφευγαν τίς άνοιχτές μάχες καί τίς κατά μέτωπον συγκρούσεις
μέ τόν τακτικό βυζαντινό στρατό^^. Περιορίζονταν στήν τακτική τού
άνταρτοπολέμου ύποχωρώντας έγκαίρως στά κρυσφήγετά τους καί καιροφυλακτώντας τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά έπιτεθοΰν αίφνιδιαστικά. Πικρή
πείρα αύτής τής τακτικής είχαν δοκιμάσει τά στρατεύματα τοΟ Κωνσταντί
νου Δ ’, όταν άναγκασμένα νά τούς καταδιώκουν μέσα στά έλη τοί3 δέλτα τού
Δούναβη, έχασαν τή συνοχή τους γιά νά καταλήξουν άργότερα σέ άτακτη
ύποχώρηση καί νά μεταβληθοΟν άπό διώκτες σέ διωκόμενους^^. "Ετσι
ύστερα άπό τήν πρώτη συμπλοκή καί ύποχώρηση τών Βουλγάρων ό
’Ιουστινιανός Β', πού θά πρέπει νά γνώριζε τήν τακτική τους, άπέφυγε νά
άναλώσει τίς δυνάμεις του σέ έπίμονες καταδιώξεις καί νά χρονοτριβήσει.
Πολύ πιθανό είναι άκόμη ότι ό αϋτοκράτορας είχε πληροφορηθεϊ ότι οΐ
κινήσεις τών σλαβικών φύλων ήταν περισσότερο έπικίνδυνες καί έκρινε ότι
ή άντιμετώπισή τους ήταν τή στιγμή έκείνη περισσότερο έπείγουσα.
"Ετσι ό ’Ιουστινιανός μετά τούς Βουλγάρους κατευθύνθηκε ΝΔ.^^ ’ιράς
τή Φιλιππούπολη μέ άπώτερο στόχο του τίς Σκλαυινίες τού Στρυμόνα γιά νά
έκπληρώσει τό δεύτερο σκοπό τής έκστρατείας του, νά πλήξει δηλαδή τίς
έστίες τών Σλάβων. Στή Φιλιππούπολη ό ’Ιουστινιανός συνάντησε τή
μεγάλη άδική άρτηρία πού άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί διαμέσου
Άδριανουπόλεως-Φιλιππουπόλεως-Σόφιας κατέληγε στό Σίρμιο^^. Αύτή
τήν άρτηρία προφανώς άκολούθησε μέχρι τό σημ. Μπέλοβο, όπου ή όδός
διακλαδίζεται πρός Β. πρός τή Σόφια καί ΝΔ. πρός τό σημ. Σιμιτλί. Στό
Μπέλοβο ό βυζαντινός αύτοκράτορας πήρε τή ΝΔ. διακλάδωση πού πέρνα
σήμερα άπό τίς πόλεις Γιακορούντα, Μπελίτσα, Ραζλόγκ, Σιμιτλί καί
έφθασε στήν κοιλάδα τού Στρυμόνα τήν όποία άκολούθησε ώσπου νά
στραφεί πρός τή Θεσσαλονίκη.
Ή πορεία τής τελικής φάσεως τής έκστρατείας του διαμέσου τής
κοιλάδας τού Στρυμόνα πρός τή Θεσσαλονίκη υπήρξε νικηφόρα. «Πολλά
πλήθη τών Σκλάβων» ύποταγμένα μέ τή δύναμη τών όπλων ή «προσρυέντα»
κάτω άπό τήν πίεση τής άνάγκης μεταφέρθηκαν στή Βιθυνία, στό θέμα τού

21. θcoφ. 358. 11 Kt. -Νικηφ. 34. 20 κί.
22. θεοφ. 358. 20 κί.; «τοΟτο δέ τό άθρόον καΐ παμπληθές τής παρατάξεως ο1 Βούλγαροι
θεασάμενοι, τής έαυτών άπεγνωκότες σωτηρίας είς τό προλεχθέν όχύρωμα (δηλ. τόν "Ογλο)
καταφεύγουσι καί έαυτούς άσφαλίζονται».
23. θεοφ. 358. 23 κέ. -Νικηφ. 35. 5 κέ. -Βλ. καί I. Καραγιαννόηουλος, ‘Ιστορία Β' 92-3.
24. Πρβ. καί / Β. Bury, Later Empire II. 336: «Justinian first marched northwards against the
Bulgarians, whom he repulsed and then turned westwards against the Slavonic settlements in the
neighbourhood of Thessalonica». -I. Καραγιαννόηουλος, ' Ιστορία Β' 98: «Τό 688 έπί κεφαλής τοΟ
στρατού του ώρμησεν έναντίον τών Βουλγάρων, τούς ένίκησεν, άλλά δέν τούς κατεδίωξεν
ύποχωρήσαντας, άντ' αύτοΟ δέ έστράφη νοτιοδυτικώς πρός Θεσσαλονίκην...».
25. Βλ. I. Καραγιαννόηουλος, Χάρται μέσης βυζαντινής περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη
1981, σχ. 39.
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Όψικίου,ζ«' όπου ό ’Ιουστινιανός συγκρότησε άπό αυτούς ëva Ιδιαίτερο
σλαβικό στρατιωτικό σώμα μέ Σλάβο άρχηγό καί «έπωνόμασεν αυτούς λαόν
περιούσιον» όπως λέγει ό Θεοφάνης^’. Ή ένέργεια αύτή τού αύτοκράτορα^β
έξυπηρετούσε ëva διπλό σκοπό: άποδυνάμωνε άπό τή μιά μεριά άριθμητικά
τό σλαβικό όγκο τής Μακεδονίας καί έξουδετέρωνε σημαντικά τήν άπειλή
τους στήν περιοχή- άπό τήν άλλη μεριά μεταφέροντάς τους στήν καρδιά τής
αύτοκρατορίας τούς άποσυνέδεε άπό τό σλαβικό τους περιβάλλον καί τούς
μετέτρεπε μέ τήν ένταξή τους στό βυζαντινό στρατό σέ έπωφελή γιά τό
κράτος στοιχεία^’.

26. θι:.οφ. 364. 13-15. -Νικηφ. 36. 19-22.
27. θεοφ. 365. 30 κέ.: «Τούτφ τφ £τει έπελέξατο ίκ τίδν μετοικισθέντων ΰπ' αύτοΟ Σκλάβων
καί έστράτευσε χιλιάδας λ ' καί όπλίσας αυτούς έπωνόμασεν αυτούς λαόν περιούσιον, άρχοντά
τε αύτών Νέβουλον τούνομα». -Πρβ. καί Νικηφ. 36. 22 κέ. - Ό άριθμός τών 30.000 άνδρών πού
«έστράτευσε» ό 'Ιουστινιανός σύμφωνα μέ τούς χρονογράφους καθώς καί ό άριθμός τών 20.000
άπό αύτούς πού κατά τόν Θεοφάνη (366. 19) αύτομόλησαν στούς "Αραβες στή μάχη τής
Σεβαστούπολης (692) φαίνονται ύπερβολικοί σέ σχέση μέ τά άριθμητικά δεδομένα τών
στρατολογουμένων βυζαντινών τμημάτων στό θέμα τοΟ Όψικίου ή άκόμη καί άναλογικά πρός
τό σύνολο τών βυζαντινών μαχίμων δυνάμεων. Ω στόσο τό ζήτημα αύτό δέν προβλημάτισε
πολλούς έρευνητές. Ό Στ. Κυριακίόης, σχετικά μέ τό σύνολο τών μετοικισθέντων Σλάβων
παρατηρεί άπλώς τά έξής στή βιβλιοκρισία τού Α. Α. yasiUev, An Edicl 756: «'Επομένως τό
σύνολον, έφ· όσον μάλιστα ό μετοικισμός έγένετο σύν γυναιξί καί τέκνοις, πρέπει νά ήτο πολύ
μεγαλύτερον ίσως μεγαλύτερον τών 80.000 είς όσους ύπολογίζει αύτό ό Lamanski. ' Εάν μάλιστα
ύπολογίσωμεν ώς συνήθως έκάστην οικογένειαν πρός πέντε άτομα, θά ήδύνατο ό άριθμός νά
άναβιβασθή καί είς 150.000.». -Πρβ. καί Κ. Άμαντο, ' Ιστορία τού βυζαντινού κράτους Α ' (395867)^ Άθήναι 1963, σ. 322. -Ρ. Charanis, Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh
Century, OOP. 13 (1959) 42-43 καί τού ίδίου. The Transfer of Population as a Policy in the
Byzantine Empire, Comparative Studies in Society and History 3 (1961) 143. Ό Charanis θεωρεί
υπερβολικό όχι τόν άριθμό τών 30.000 στρατολογημένων Σλάβων άλλά τόν άριθμό τών 20.000
πού διέφυγαν στούς "Αραβες. -Πρβ. καί πρόσφατα C. Mango, Byzantium: The Empire of New
Rome, 1980, σ. 26. Σύμφωνα όμως μέ νεότερες άπόψεις, πού στηρίζονται στήν περισσότερη
άληθοφανή πληροφορία τού Μιχαήλ Σύρου (.!.Β. Chabot, La Chronique de Michel le Syrien,
patriarche jacobite d'Antioche 1116-1119, Paris 1899-1910, τόμ. II, σ. 270) ότι κατά τή μάχη τής
Σεβαστούπολης διέρρευσαν πρός τούς "Αραβες 7.000 Σλάβοι, θεωρείται πιό πιθανό ότι στόν
άριθμό τών 30.000 πού παραδίδουν οΐ πηγές περιλαμβάνονταν όχι μόνο οΐ στρατολογημένοι
άλλά καί οΐ οικογένειες τών έποικισθέντων Σλάβων. Βλ. Μ. Graebner, The Slavs in Byzantine
Populations Transfers of the Seventh and Eighth Centuries, Études balkaniques 11 (1975), τεύχος
I, σ. 42-43. -Al. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή 'Ιστορία Β Ί , σ. 76 σημ. 3 καί σ. 365 καί Γ.
θεοχαρίδη, ' Ιστορία τής Μακεδονίας κατά τούς μέσους χρόνους (285-1354), Θεσσαλονίκη 1980,
σ, 190-1.
28. Μέσα στά πλαίσια τής έποικιστικής πολιτικής τού 'Ιουστινιανού Β' έντάσσεται καί ό
έξοικισμός τών 12.000 Μαρδαϊτών τού Λιβάνου τό 688 (θεοφ. 363. 8 κέ. καί 364. 5. -Πρβ. καί
Νικηφ. 36. 26-28) καί ό έξοικισμός τών Κυπρίων στήν Κύζικο τό 691 (θεοφ. 365. 9 κέ.), Μιά
άκόμη έποικιστική ένέργεια τού ' Ιουστινιανού άναφέρεται άπό τόν Κων/νο Πορφυρογέννητο,
Περί Θεμάτων I. 27 (σ, 85. 25 κέ., έκδ. Α. Pertusi), ή έγκατάσταση «Σκυθών» στις όρεινές
περιοχές τού Στρυμόνα.
29. Κατά τόν G. Osirogorsky, Geschichte 110 ή έγκατάσταση τών σλαβικών φύλων στόν
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Βέβαια ό δεύτερος τουλάχιστον υπολογισμός τοΟ βυζαντινού αύτοκράτορα δέν πέτυχε. “Αλλωστε τό παρελθόν θά έπρεπε νά τόν έχει διδάξει, γιατί
παρόμοια μεταφορά σλαβικής μάζας είχε πραγματοποιήσει καί ό Κώνστας
Β ' στή Μ. ’Ασία“ χωρίς ώστόσο ή προσπάθειά του νά έντάξει τά σλαβικά
στοιχεία στίς τάξεις τοΟ βυζαντινού στρατού ν ’ άποδειχθεϊ έπιτυχημένη καί
ώφέλιμη. Τό 664 πέντε χιλιάδες άπό τούς στατολογημένους Σκλαβηνούς τού
Κώνσταντα αύτομόλησαν στούς “Αραβες καί έγκαταστάθηκαν στή Συρία^',
Παρόμοια υπήρξε καί ή συμπεριφορά τού σλαβικού στρατιωτικού
σώματος πού συγκρότησε ό ’Ιουστινιανός Β', όταν χιλιάδες άπό τούς
στρατολογημένους Σλάβους —κατά τό Θεοφάνη 20.000— μαζί μέ τόν
άρχηγό τους Νέβουλο προσχώρησαν στούς "Αραβες μέ άποτέλεσμα νά
ΰποστούν οί Βυζαντινοί τή φοβερή ήττα στή Σεβαστούπολη τής ’Αρμε
νίας“ . Αυτό άσφαλώς δέν σημαίνει δτι δέν υπήρξαν καί άλλοι Σλάβοι πού
υπηρέτησαν ώς στρατιώτες, όταν καί έφόσον οΐ περιστάσεις τό καλούσαν.
Στούς έπόμενους αΐώνες^^ σλαβικά στρατιωτικά σώματα έξακολούθησαν νά
παραμένουν στίς τάξεις τού βυζαντινού στρατού καί νά χρησιμοποιούνται ώς
μάχιμες δυνάμεις στίς στρατιωτικές έπιχειρήσεις χωρίς νά δημιουργήσουν
ποτέ προβλήματα“ , καθώς μέ τήν πάροδο τών αΙώνων άφομοιώθηκαν άπό τό

Ό ψίκιο πέρα άπό τήν αϋξηση τών δυνάμεων τοΟ βυζαντινοΟ στρατοΟ έπέρερε καί σοβαρή
οικονομική άναγέννηση τής περιοχής πού είχε έρημωθεί άπό τίς έχθρικές έπιδρομές.
30. /. Καραγιαννόπουλος, 'Ιστορία Β' 83 μέ πηγές.
31. θί.οφ. 348. 16 κέ.: «έπεστράτευσεν ό Άβδεραχμάν, ό τοΟ Χαλέδου, τήν 'Ρωμανίαν καί
έν αυτή έχείμασε καί πολλάς έλυμήνατο χώρας. ΟΙ δέ Σκλαυινοί τούτψ προσρυέντες σύν αύτφ έν
Συρίςι κατήλθον χιλιάδες πέντε, καί ώκίσθησαν είς τήν Άπαμέων χώραν έν κώμη
Σελευκοβόλφ··. Ό Θεοφάνης άναφέροντας έδώ «Ρωμανία» έννοεί τή Μ. 'Ασία πού ήταν καί ό
κατ' έξοχήν στόχος τών άραβικών έπιδρομών. (Πρβ. //. Ahrweiter, L’ Asie Mineure et les
invasions arabes, Vlle-IXe sitcles, RH. 277. I, 1962, 2-3). -Βλ. καί P. Charanis, The Slavic Element
in Byzantine Asia Minor in the Thirteenth Century, Byzantion 18 (1946/48) 70 καί σημ, 3. -ΤοΟ
Ιδίου, Transfer of Population 143.
32. θίοφ. 365. 30 κέ. -Πρβ. καί Νικηφ. 36. 25 κέ. '-Η.4/. Χριστοφιλοπούλου, 'Ιστορία Β' Ι,σ.
366 συμπεραίνει βάσει τών σφραγίδων (G. Zacos.- A. VegUry, Byzantine Lead Seals, Basel 1972,
άριθ. 186a, 186b, 187, 188, 2764) ότι μετά τήν αύτομολία τών Σλάβων στή μάχη τής
Σεβαστούπολης τό κράτος έθεσε ύπό έλεγχο τούς Σλάβους έποίκους τής Μ. 'Ασίας καί γιά νά
μειώσει τόν κίνδυνο τής συμπράξεώς τους έναντίον τής αύτοκρατορίας τούς διασκόρπισε σέ
εύρύτερο χώρο.
33. 'Εγκατάσταση Σλάβων στή Μ. 'Ασία έγινε καί έπΙ Κωνσταντίνου Ε ', όταν μετά τή
μάχη τών Μαρκελλών τό 759 έξαιτίας τών έσωτερικών ταραχών πού άκολούθησαν στή
Βουλγαρία, μεγάλες σλαβικές μάζες δραπέτευσαν καί προσέφυγαν στόν Κωνσταντίνο ό όποίος
τίς έγκατέστησε στή Βιθυνία κοντά στόν ποταμό Άρτάνα. Βλ. θιοφ. 432. 27-29 καί Νικηφ. 68.
27 κέ. ό όποίος μιλά γιά 208.000 Σλάβους. Βλ. Ρ. Charanis, Slavic Element 76 κέ. -Ή At.
Χριστοφιλοπούλου, 'Ιστορία Β' Ι, σ. 126 βλέπει στήν έξοδο αύτή τών χιλιάδων Σλάβων καί
«άντίδρασιν τών Παλαιοβουλγάρων είς τήν άφομοίωσιν τοΟ σλαβικού στοιχείου».
34. Σκλαβησιάνοι τού Ό ψικίου άναφέροντοι μεταξύ τών μαχίμων δυνάμεων πού
στάλθηκαν στήν έπιχείρηση έναντίον τής Κρήτης τό 944; Kmv/νου Πορφ., De Cer. 662. 22, 666.
15, 669. 10 (CB.) όσο καί στήν άνάκτησή της τό 960: Συν. θεοφ. 474. 10 κέ. (CB.). Πρβ. καί C.
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βυζαντινό περιβάλλον καί έχασαν βαθμηδόν τήν έθνική τους ταυτότητα^ί.
Ό Ιουστινιανός Β' μέ τήν κατανίκηση των Σλάβων τοϋ Στρυμόνα καί
τόν έξοικισμό τους έφερε σέ πέρας μέ έπιτυχία καί τό δεύτερο μέρος τής
άποστολής του. Ή έπιτυχία του πράγματι καί έντυπωσιακή καί σημαντική
ήταν, δσο καί άν οΐ χρονογράφοι άποφεύγουν νά τήν σχολιάσουν εύνοϊκά^*.
Οί νίκες του άποκαθιστοΰσαν τό κλονισμένο κύρος τής αύτοκρατορίας στήν
περιοχή αύτή^λ Συνείδηση τού μεγέθους αύτής τής έπιτυχίας πρέπει νά είχε
προπαντός ό ’ίδιος ό αύτοκράτορας. Στήν Θεσσαλονίκη, όπου κατέληξε
άποδίδοντας τήν αίσια έκβαση τοΟ έγχειρήματός του στή βοήθεια του
'Αγίου Δημητρίου, δώρισε σέ ένδειξη εύγνωμοσύνης μέ διάταγμα τοΟ έτους
688/9 πού σώζεται σέ έπιγραφή, άλυκή στό ναό τοϋ πολιούχου άγίου: «...
πείραν σύμμαχον είληφότων ήμών τοϋ άγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, έν
τοίς παρ’ ήμών πραχθεϊσιν κατά των αύτοΟ τε καί ήμών πολεμίων διαφόροις
πολέμοις...»3». Πρέπει νά πιστέψουμε πώς ή άπήχηση τοϋ κατωρθώματος
αύτοϋ τοϋ Ίουστινιανοΰ ύπήρξε τόσο μεγάλη, ώστε νά έπιζήσει ή άνάμνησή
του στούς κατοπινούς αΙώνες, όπως τουλάχιστον μαρτυρεί έπιγραφή πάνω σέ
μωσαϊκό τής έποχής τών Παλαιολόγων τού σώζεται σήμερα στό μουσείο τοϋ
Sassoferrato; «ώ μεγαλομάρτυς Δημήτριε μεσίτευσον πρός Θεόν, 'ίνα τώ
πιστώ σου δούλφ τφ έπιγείφ βασιλεϊ 'Ρωμαίων Ίουστινιανώ δοίη μοι
νικήσαι τούς έχθρούς μου καί τούτους ύποτάξαι ύπό τούς πόδας μου»3«.

Ostrogorsky. Geschichte 110-111: «ή έποικιστική πολιτική τοΟ ’ΙουστινιανοΟ Β' άποδείχθηκε
βιώσιμη καΐ άνταποκρίθηκε στις ζωτικές άνάγκες τοΟ βυζαντινοΟ κράτους».
35. Ρ. Charanis. Slavic Element 80-81. -ΤοΟ (δίου, Ethnic Changes 43.
36. Πρβ. C. Head. Justinian II of Byzantium Madison, Wiscondin 1972, σ. 35: «One might
expect that so patriotic a move as the refusal of tribute to the barbarian Bulgars would win
Justinian commendation from the chroniclers, particularly since his Sklavinian campain was to
turn out very successfully. But no Nikephoros and Theophanes both take the stand that his
breaking of tbe peace established by Constantine IV was but another indication of his folly and
overbearing pride».
37. Πρβ. καί C. Head. Justrinian H, 36.
38. Βλ. Γ. θεοχαρίδης, Ιστορία τής Μακεδονίας 191 κέ. όπου τό κείμενο τής έπtγpαφής
καθώς καί παρατηρήσεις γιά τήν Ιστορία άνευρέσεώς της καί τή χρονολόγησή της. -G.
Ostrogorsky, Geschichte 109 σημ. 2. -Σχετικά μέ τήν τοιχογραφία πού συνδέθηκε έπίσης μέ τήν
είσοδο τοΟ ΙουστινιανοΟ Β' στή Θεσσαλονίκη βλ. Γ. θεοχαρίδης, Là. 195κέ.-ΌΑ·. "Αραντος,
Παρατηρήσεις τινές είς τήν Μεσαιωνικήν Γεωγραφίαν, ΕΕΒΣ. 1 (1924) 47 διατύπωσε τή γνώμη
ότι στήν έκφραση τοΟ Θεοφάνη «μέχρι δέ Θεσσαλονίκης έκδραμών (Ιουστινιανός)... » δέν
έννοείται ή πόλη τής Θεσσαλονίκης όλλά τό θέμα Θεσσαλονίκης δηλαδή ή κεντρική
Μακεδονία. Ω στόσο ή άποψη αυτή τοΟ Άμάντου δέν είναι όρθή έφόσον τό 688 δέν ύφίσταται
άκόμη τό θέμα Μακεδονίας ή τό θέμα Θεσσαλονίκης τά όποΐα, όπως είναι γνωστό,
δημιουργήθηκαν άργότερα, τό θέμα Μακεδονίας στά τέλη τοΟ 8ου αΐ. καί τής Θεσσαλονίκης
στίς άρχές τοΟ 9ου αΐ. Βλ. σχετικά Α. Pertusi, Constantino Porfirogenito de thematibus, Citta del
Vaticano 1952, σ. 162 καί 168. -N. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines de IXe et Xe
siècles, Paris 1972, σ. 349 καί 352. -Γ. θεοχαρίδης, ' Ιστορία τής Μακεδονίας 215 κέ. καί 220 κέ.
39. Α. Α. Vasiiiev, The Historical Significance of the Mosaic of Saint Demetrius at
Sassoferrato, DOP. 5 (1950) 32.
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Ποιό δμως ήταν τό σχέδιο τοΒ ’Ιουστινιανού γιά τήν έκπλήρωση τοϋ
πρώτου σκοποϋ τής έκστρατείας του, τήν κατανίκηση δηλαδή των
Βουλγάρων, σχέδιο πού, όπως είδαμε, άνέβαλε προσωρινά ύστερα άπό τίς
πρώτες συγκρούσεις γιά νά στραφεί κατά τών Σλάβων;
Δέν είναι δυνατόν βέβαια νά πιστέψουμε δτι 6 ’Ιουστινιανός θά άφηνε
άπείραχτους τούς Βουλγάρους, άφοΟ ή διάλυση τής εΙρήνης πού είχε
συνάψει μαζί τους πρόδιδε τήν πρόθεσή του νά τούς έξουδετερώσει
όοιστικά. Καί τό σχέδιο τής κατανικήσεως τών Βουλγάρων σκόπευε κατά τή
γνώμη μου νά έκτελέσει κατά τήν έπιστροφή του. ’Εφόσον σύμφωνα μέ τήν
πληροφορία του Θεοφάνη, δταν τούς συνάντησε καθ’ όδόν «πρός τό
παρόν... ώθησεν», γίνεται φανερό δτι άνέβαλε άπλώς πρός στιγμήν τήν
καταδίωξή τους καί έπομένως έχοντας άνοιχτούς λογιαριασμούς άποσκοπουσε σέ μνά μελλοντική άναμέτρηση πού θά πραγματοποιούσε κατά τήν
πορεία τής έπιστροφής του.
Ποιά δμως όδό άκολούθησε στήν έπιστροφή του; Δυό δρόμους
απορούσε νά άκολουθήσει ό Ιουστινιανός: ή τήν Έγνατία ή τήν όδό πού
είχε πάρει έρχόμενος πρός τή Θεσσαλονίκη. Ή μόνη πληροφορία πού
συνδέεται μέ τά γεγονότα τής έπιστροφής προέρχεται πάλι άπό τόν
Θεοφάνη: «έν δέ τφ ύποστρέφειν αύτόν όδοστατηθείς υπό τών Βουλγάρων έν
τώ στενφ τής κλεισούρας μετά σφαγής τού οίκείου λαού καί τραυματίας
πολλής μόλις άντιπαρελθεΐν ήδυνήθη»'«'.
Ποιό ήταν τό στενό τής κλεισούρας δπου ό 'Ιουστινιανός δέχτηκε τόν
αιφνιδιασμό τής βουλγαρικής ένέδρας; Ό γεωγραφικός καθορισμός τής
κλεισούρας καθορίζει τήν όδό τής έπιστροφής άλλά έμμεσα προσδιορίζει
καί τό βάθος τών βουλγαρικών έπιδρομών στίς μακεδονικές περιοχές.

’Εκφράστηκαν δύο κυρίως άπόψεις άπό τούς έρευνητές γιά τήν
τοποθεσία τής βουλγαρικής ένέδρας: α) ή άποψη τού V. Besevliev, τού D.
Angelov καί τής G. Cankova-Petkova, δτι είναι ή έκβολή τού ποταμού
Ρεντίνα στήν Έγνατία όδό-" ή, δπως δέχονται οΐ I. Mutafciev καί l.Dujcev,
40 θΜψ. 364. 15-ΙΗ. -'H πληροφορία αύτή τοΟ θι-,οφάνη θεωρήθηκε άπό μερικούς
έ ευνητές περίεργη καί ύποπτη. Βλ. Α. Στράτας, Τό Βυζάντιον στόν Ζ' αΙδνα, τόμ. Ι τ ’ 26, ένώ ή
C Head Justianian Π, 41 άπό τήν άπουσία τοΟ Επεισοδίου στήν άφήγηση τοΟ Νικηφόρου
όδπγείται στήν ύπόθεση ότι Λ Θεοφάνης συγχέει τά γεγονότα: «Since this information is found
only in Theophanes and not in the generally more reliable work of Nikephoros, it is open to some
doubt particularly since Justinian was ambusched by Bułgar enemies on one occasion in his second
i
Theophanes may simply have been confused as to when this disaster occured». Κατά τή

"^νώμ'η ρου ή Head παρεξηγεί τά γεγονότα, έφόσον δέν μαρτυρείται παρόμοιο γεγονός
ένεδρεύσεως τοΟ Ιουστινιανού άπό τούς Βουλγάρους. Στή δεύτερη περίοδο τής βασιλείας ταυ
1705-711) δέχτηκε Επίθεση καί ϋπέστη καταστροφή στήν Ά γχίαλο τό 70S όχι δμως άπό ένέδρα
σέ όρεινό πέρασμα άλλά άπό αίφνίδια Επίθεση τών Βουλγάρων Εναντίον τών στρατιωτών του
στούς κάμπους, δπου «άπαραφυλάκτως» είχαν διασκορπιστεί «ώς πρόβατα... πρόςτό συλλέξαι
όρτον», δπως χαρακτηριστικά είρωνεύεται ό Θεοφάνης 376. 13 κέ.
^ 41 V. Besevliev, Madarskijat Konnik, Sofia 1956, σ. 62, του ίδίου. Die protobulgarischen
Inschriften, Berlin 1963, σ. 109 καί πρόσφατα Die protobulgarische Periode der bulgarischcn
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τά στενά τοΰ Άκοντίσματος μεταξύ τοΰ ποταμού Νέστου καί τΐ|ς σημ.
Καβάλας·*2· β) ή άποψη τοΰ Στ. Κυριακίδη μέ τόν όποιο συμφώνησε καί ό Α.
Στράτος δτι είναι τά στενά τοΰ Στρυμόνα (ΡοΟπελ) ή βορειότερα τά στενά
τΐΐς Κρέσνας·*^ Τή γνώμη τοϋ Στ. Κυριακίδη ότι πρόκειται γιά τήν
κλεισούρα τοϋ Στρυμόνα δέχθηκε έκφράζοντας όμως κάποια άμφιβολία καί
ό Ρ. Lemerle, καί χωρίς έπιφύλαξη πρόσφατα ή Al. Χριστοφιλοπούλου^“·.
Κατ’ άρχήν πρέπει νά άποκλειστεΐ τό όρεινό πέρασμα τής Ρεντίνας, ή
περιοχή τοϋ Άκοντίσματος καί ή Έγνατία όδός ώς όδός έπιστροφής τοϋ
βυζαντινοϋ στρατοϋ. Καί τοϋτο γιά λόγους στρατιωτικής σκοπιμότητας: ό
Ιουστινιανός δέν θά έπέλεγε γιά τήν έπιστροφή του όδό νοτιότερη καί
άπομακρυσμένη τόσο άπό τίς περιοχές δράσεως τών Βουλγάρων, έφόσον
γνώριζε καλά δτι στούς βορειότερους δρόμους έκκρεμοϋσε ή έπιχείρηση
έναντίον τών Βουλγάρων πού τήν καταπολέμησή τους είχε άναβάλει γιά
εύθετότερο χρόνο“·’. Θά μπορούσε ’ίσως νά υποστηρίξει κανείς δτι ό
βυζαντινός αύτοκράτορας άκολούθησε στήν έπιστροφή του τήν Έγνατία άν
υπήρχαν μαρτυρίες γιά παρουσία Βουλγάρων στήν περιοχή. "Ομως καμιά
παρουσία Βουλγάρων δέν μαρτυρείται έδώ τότε άλλά οΐ Βούλγαροι, δπως
παρατηρεί καί ό Ρ. Lemerle, κατέβηκαν στήν Α. Μακεδονία τό πρώτο μισό
τοϋ 9ου αΙώνα στά χρόνια τοϋ Κρούμου: «Dans la première moitié du IXe
siècle, les Bulgares pénétrèrent profondément en Macédoine orientale et
occupèrent Philippes»“·’. Ό Στ. Κυριακίδης άποκλείει τήν Έγνατία όδό
προβάλλοντας καί λόγους γεωγραφικούς: «Έάν ό ’Ιουστινιανός μετά τήν
έπίσκεψιν τής Θεσσαλονίκης έπέστρεφεν είς Κωνσταντινούπολιν διά τής
συνήθους όδοϋ, τής Έγνατίας, δέν βλέπω ποϋ ήδύνατο νά περιπέση είς
σοβαράν ένέδραν, ώστε νά άποβάλη μέγα μέρος τοϋ στρατοϋ του. Ή
Έγνατία όδός ήτο κατά τήν έποχήν έκείνην, δπως καί βραδύτερον, πολύ
μακράν τών Βουλγάρων, έκτός δέ τούτου τά στενά, διά τών όποίων αϋτη
διέρχεται έκ Θεσσαλονίκης πρός τήν Θράκην, τής Ρεντίνης καί τών
Σαπαίων, είναι άσήμαντα, ώστε νά μή έπιτρέπουν μεγάλας ένέδρας καί

Geschichte, Amsterdam 1980, σ. 170. -/λ Angelov, Obrazuvane na bulgarskata narodnost, Sofia
1981, σ. 194 -Βλ. καί G. Cankova-Petkova, Bulgarians and Byzantines during the First Decates
after the Foundation of the Bulgarian State, Byzantinoslavica 24 (1963) 49 σημ. 37.
42. Βλ. G. Cankova-Petkova, Bulgarians ί.ά. καί I. Dujcev, Fontes graeci historiae bulgaricae
111, Cerdicae 1960, σ. 265 ύποσ. 9.
43. Στ. Κυριακίδης, Βιβλιοκρ. τοΰ Α.Α. VasiUev, An Edict 758-9. - A. Στράτος, Τό Βυζάντιον
στόν Ζ ' αΙώνα, τόμ. Σ τ'26-27.
44. Ρ. Lemerle, Invasions 306. -Al. Χριστοφιλοπούλου, “Ιστορία Β Ί , σ. 364 σημ. 2.
45.
"Οπως όρθά παρατηρεί ό Α. Στράτος, Τό Βυζάντιον στόν Ζ ' αΙώνα, τόμ. Στ' 26, ή
’ Εγνατία όδός ήταν πολύ άπομακρυσμένη άπό τόν Α\μο, όπου ήταν οΐ περιοχές τών Βουλγάρων,
καί ή παρουσία Βουλγάρων τόσο κάτω δέν θά περνούσε άπαρατήρητη άπό τΙς βυζαντινές άρχές,
46. Ρ. Lemerle, Philippes et la Macédoine Orientale à Γ époque chrétienne et byzantine, Paris
1945, σ. 131.
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καταστροφάς»^^.
Ή ΑΙ. Χριστοφιλοπούλου, όπως καί οί έρευνητές πού δέχονται δτι ό
'Ιουστινιανός ένεδρεύτηκε στήν κλεισούρα τού Στρυμόνα,'·* έφόσον είναι
βέβαιο δτι, δν καί «όδοστατήθηκε», μπόρεσε ώστόσο νά «άντιπαρέλθει»,
άποδέχονται μοιραία πώς ό βυζαντινός αύτοκράτορας κατευθυνόταν πρός
τήν όδό Φιλιππουπόλεως-Κωνσταντινουπόλεως“®. "Ετσι τό ζήτημα είναι δν
ό τόπος τής βουλγαρικής ένέδρας είναι τό Ροΰπελ ή οί «δυσχωρίες» τής
Φιλιππουπόλεως*“.
Στήν πρώτη περίπτωση θά είχα νά παρατηρήσω δτι ή κλεισούρα τοΟ
Στρυμόνα είναι χωρίς άμφιβολία έπικίνδυνο πέρασμα καί πρόσφορο στούς
έχθρικούς αίφνιδιασμούς*'. Μοϋ είναι ώστόσο δύσκολο νά φανταστώ τούς
Βουλγάρους πού μόλις λίγο καιρό πρίν είχαν υποχωρήσει μπροστά στήν
ίσχύ τών βυζαντινών Ιππικών στρατευμάτων κατά τήν προέλασή τους πρός
τίς περιοχές τους, τώρα νά είσχωροϋν συνειδητά τόσο βαθιά μέσα στή
βυζαντινή έπικράτεια άποφεύγοντας —πώς;— τίς δυνάμεις τής Φιλιππουπόλεως γιά νά ένεδρεύσουν τό βυζαντινό αύτσκράτορα στά στενά τού
Στρυμόνα, τόσο μακριά άπό τά οίκεΐα σ' αυτούς καί άσφαλή δρια τοΟ Α'ίμου,
δπου μπορούσαν άνενόχλητοι νά ένεδρεύουν καί νά κρύβονται.
Θά μπορούσαν νά προχωρήσουν ώς τά στενά τού Στρυμόνα Εχοντας
πίσω τους τή φρουρά τής Φιλιππουπόλεως;
Ό ’Ιουστινιανός Β' πρέπει νά άκολούθησε στήν πορεία τής Επιστροφής
του, δπως παρατήρησε καί ό I. Καραγιαννόπουλος, τήν'ίδια όδό” . Κατά τή
47. Στ. ΚυριακΙδης, An Edict 758-9. -Πρβ. ώστόσο Κ BesevHev, Protobulgarische Periode
170: «Der Weg, den der Kaiser benutz hat, war wohl die bekannte Via Egnatia, die zwischen
Thessalonike und der Mestamündung mehrere Engpässe überquert».
48. AI. Χριστοφιλοπούλου, 'Ιστορία Β' 1, σ. 364 σημ. 2; « Ώ ς έμφανίζονται αΐ στρατιωτικαί
συνθήκαι τής έκστρατεΐας, ό Ιουστινιανός Β' έπέστρεφε διά τής διαβάσεως τούτης»,
49.
' Ο Στ. ΚυριακΙδης, An Edict 759 διατύπωσε μιά πολύ λίγο πιθανή άποψη, πού καΐ ό Ίδιος
δέν θεώρησε τελεσίδικη, σχετικά μέ τήν πορεία τής έπιστροφής τοΟ ’Ιουστινιανού Β’:
«...άνέρχεται(· Ιουστινιανός Β') διά τού ' Αξιού είς τήν κοιλάδα τής Τιβεριουπόλεως, προφανώς
διά νά έπισκεφθή έκ νέου τάς Σκλαβηνίας, καί δι' αύτής κατέρχεται είς τήν κλεισούραν τού
Στρυμόνος, όπου διερχόμενος πλέον άνύποπτος, ύφίσταται τήν ένέδραν τών Βουλγάρων,
συνεργαζομένων πιθανώτατα μετά τών άπίστων φυλάκων αύτής Σλάβων. Διελθών κακήν κακώς
τά στενά, φθάνει τέλος είς τήν πεδιάδα τών Σερρών καί διά τούτης είς τήν Έγνοτίαν, διά τής
όποίας έπιστρέφει είς Κωνσταντινούπολιν», -Πρβ. καίΑ. Στράτο, Τό Βυζάντιον στόνΖ ’ αίώνα,
τόμ. Στ' 27-28. Ή άποψη αυτή τελείως άπίθανη, δέν βρίσκει πάντως κανένα στήριγμα στίς
πηγές.
50.
"Οταν δ Βασίλειος Β' τό 986 άποσκοπώντας στήν κατάληψη τής Τριαδίτζας (Σόφιας)
προήλαυνε κατά μήκος τού "Εβρου ΒΔ. τής Ροδόπης, όπως μάς πληροφορεί ό ’/ω. Σκυλίτζης
330. 14 κέ. (/. Thurn), άφησε τόν μάγιστρο Λέοντα Μελισσηνό «τάς δυσχωρίας φυλάττειν». ' Ο /.
Καραγιαννόπουλος, 'Ιστορία Β' 438 σημ. 742 παρατηρεί ότι πρόκειται «περί τών περί τήν
Φιλιππούπολιν δυσχωριών», στηριζόμενος στόν Ίω. ΣκυλΙτζη 331. 43 κέ.: «μόλις δέ ό βασιλεύς
τά στενά διελθών είς Φιλιππούπολιν διασώζεται».
51. ΥΙρΡ. Αί. Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία Β Ί , σ, 364 σημ. 2.
52. I. Καραγιαννόπουλος, 'Ιστορία Β' 98.
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γνώμη μου άνέβηκε καί πάλι τήν κοιλάδα τοϋ Στρυμόνα καί περνώντας άπό
τό σημ. Σιμιτλί προχώρησε πρός τό σημ. Μπέλοβο καί τήν κοιλάδα τοΟ
'Έβρου πρός τή Φιλιππούπολη,’^ όπου στά όρεινά της περάσματα, πού καί
έπικίνδυνα είναι καί πιό κοντινά στίς περιοχές τών Βουλγάρων, πρέπει νά
δέχτηκε τήν αίφνιδιαστική έπίθεση.
Δέν μπορώ νά συμφωνήσω, όπως έχω τονίσει σέ προηγούμενη έργασία
μου,5< μέ τήν άποψη μικρής βέβαια μερίδας έρευνητών, ότι οΐ Βούλγαροι
τούς όποίους ό ’Ιουστινιανός Β' άντιμετώπισε στήν πορεία τής έκστρατείας
τοΟ 688 ήταν άλλοι καί όχι οΐ Βούλγαροι τοΟ ’Ασπαρούχ, οί έγκατεστημένοι
στή γύρω άπό τή Βάρνα περιοχή“ . Μέ τολμηρές ή αύθαίρετες είκασίες πού
ξεκινούν άπό άστήρικτες έρμηνείες μιάς καί μόνης άγιολογικής πηγής, τών
Θαυμάτων τού 'Αγίου Δημητρίου,’* φτάνουν νά διατυπώσουν σχεδόν μέ
βεβαιότητα τήν άποψη ότι στίς μακεδονικές περιοχές καί μάλιστα κοντά στή
Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκε παράλληλα μέ τό κράτος τού ‘Ασπαρούχ ίνα
δεύτερο βουλγαρικό κράτος άπό ένα Βούλγαρο έπίσης άρχηγό καί άδελφό
τοϋ ’Ασπαρούχ, τόν ΚοΟβερ“.
' Η άποψη περί βουλγαρικής έθνικότητας τού ΚοΟβερ καί συγγενικής του
σχέσης μέ τόν 'Ασπαρούχ όσο καί περί παρουσίας Βουλγάρων ή
δημιουργίας βουλγαρικού κρατικού μορφώματος στά μακεδονικά έδάφη
αύτή τήν έποχή, είναι καθαρή υπόθεση καί μάλιστα κάπως αύθαίρετη
υπόθεση πού δέν βρίσκει καμιά στήριξη στίς πηγές.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μάρθα Γρηγορίου-Ίωαννίδου

53. Μάρθα ΓρηγορΙου-ΊωαννΙδου, Τό έπεισόδιο τοϋ ΚοΟβερ 82 κέ.
54. Βλ. σημ. 4.
55. Αύτή τήν άποψη υποστήριξε άκόμη καΐ πρόσφατα ό Κ Besevliev, Protobulgarische
Periode 169, ότι δηλαδή ο[ Βούλγαροι τούς όποίους ό 'Ιουστινιανός Β' άντιμετώπισε στήν
έκστρατεία τοΟ 688 δέν ήταν άλλοι άπό τούς Βουλγάρους τοΟ ΚοΟβερ, τούς δράστες τοΟ
έπεισοδίου τής Θεσσαλονίκης στά Θαύματα τοΟ ' Αγίου Δημητρίου (Λ temerle. Les plus anciens
recueils des miracles de Saint Démitrius, I: Le texte, Paris 1979, σ. 227-234) μέ τούς όποίους,
σύμφωνα πάντα μέ τόν Besevliev, ό Κωνσταντίνος Δ' έκλεισε εΙρήνη καί άφησε νά
έγκατασταθοΟν κοντά στή Θεσσαλονίκη καί στίς έκβολές τοΟ Στρυμόνα, στή Χαλκιδική. 'Εδώ
όμως ό Besevliev κάνει ένα μεθοδολογικό σφάλμα. Μεταφέρει αυθαίρετα τή μαρτυρία τοΟ
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