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Η Ε Π Ι Β Ο Υ Λ Η Σ Τ Α Δ Α Μ Ι Α Ν Ο Υ 
ΚΑΙ Η Ν Α Υ Π Η Γ Η Σ Η « Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Ο Υ Δ Ρ Ο Μ Ω Ν Ι Ο Υ » 

Ή μετάβαση του Λέοντος ς ' στα Δαμιανού λίγο πριν άπο το 895 ή 
μεταξύ Αύγουστου και άρχων Νοεμβρίου 897 είχε γ ι ' αυτόν απρόσμενα 
δυσάρεστη έκβαση. Ή αυτοκράτειρα Θεοφανώ φαίνεται Οτι είχε υλο
ποιήσει την επιθυμία της εν τώ της αγίας σορού τεμένει τω εν Βλαχέρ-
να,ις... προσκαρτερεΐν και ό αυτοκράτορας στο ταξίδι του αύτο συνοδευό
ταν άπο την Ζωή και τον Στυλιανό Ζαούτζη. Ή απόφαση του να διανυ-

1. Κατά τον R.J.H. Jenkins (The Chronological Accuracy of the "Logothete" for the 
Years A.D. 867-913, Dumbarton Oaks Papers 19 (1965), σελ. 104 και 106, σημ. 71 = 
Studies on Byzantine History of the 9th and 10th Centuries, Variorum Reprints, Λονδίνο 
1970, άρ. I l l ) , terminus post quern για τή χρονολόγηση του επεισοδίου αυτού είναι ή κα
τάληψη του κάστρου Κόρον στην Καππαδοκία άπο τους "Αραβες στις 5 Αυγούστου 897 
(Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 360ΐ6-17 CSHB. Συνέχεια Γεωργίου Μονάχου, σελ. 85518-19 
CSHB. Ψ"ευδοσυμεών, σελ. 7028-9 CSHB) και terminus ante quem ό θάνατος της αυτοκρά
τειρας Θεοφανοΰς στις 10 Νοεμβρίου 897 (Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 36113-17. Συνέχεια 
Γεωργίου Μονάχου, σελ. 85614-18. Ψευδοσυμεών, σελ. 70218-21 ). Την τελευταία αύτη 
χρονολογία πρότεινε ό V. Grumel (Chronologie des événements du règne de Léon VI (886-
912), Echos d'Orient 35 (1936), σελ. 22-29), αμφισβητώντας την άποψη του C. de Boor 
(Vita Euthymii. Ein Anecdoton zur Geschichte Leo's des Weisen (886-912), Βερολίνο 
1888, σελ. 104) Οτι ή Θεοφανώ πέθανε στίς 10 Νοεμβρίου 893. 'Αντίθετα, ή Patricia 
Karlin-Hayter (La mort de Théophano [10. 11. 896 ou 895], Byzantinische Zeitschrift 62 
[1969] , σελ. 13-19 = Studies in Byzantine Political History, Variorum Reprints, Λονδίνο 
1981, άρ. XI) υποστηρίζει δτι ό θάνατος της επήλθε στίς 10 Νοεμβρίου 896 ή 895 και 
θεωρεί ότι ή επιβουλή στα Δαμιανού έγινε λίγο πρίν άπο το 895 (L'hétériarque. L'évo
lution de son rôle du "De Cerimoniis" au "Traité des Offices", Jahrbuch der Österreichi
schen Byzantinistik 23 [1 974] , σελ. 106 = Studies in Byz. Polit. History..., άρ. XVIII). 

2. Βίος Ευθυμίου, εκδ. P. Karlin-Hayter, Vita Euthymii Patriarchae CP. Text, 
Translation, Introduction and Commentary, Bibliothèque de Byzantion 3, Βρυξέλλες 
1970, σελ. 3732-33. Βλ. καί πιο κάτω, σημ. 6, όπου αναφέρονται οί υπόλοιπες πηγές. 'Ε
νώ στο Βίο Ευθυμίου (σελ. 3727-4127) οί σχέσεις Λέοντος ς ' καί Θεοφανοΰς εμφανίζον
ται ταραγμένες, στο Βίο Θεοφανοΰς (εκδ. E. Kurtz, Zwei griechische Texte über die hl. 
Theophano, die Gemahlin Kaisers Leo VI., Πετρούπολη 1898, σελ. 3931-409 καί 4133-
4227) σκιαγραφούνται περίπου ώς ιδεώδεις. — Βλ. πρόχειρα, Oxford Dictionary of By
zantium, Νέα 'Τόρκη - 'Οξφόρδη 1991, τόμ. Γ', σελ. 2064. 
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κτερεύσει εκεί έδωσε την ευκαιρία στους άνΟρώ/τους του Ζαούτζη, τον 
γιό του και μερικούς άλλους' , να πραγματοποιήσουν συμβούλιον με σκο
πό τον βασιλέα διαχειρίσασθαι. Αίσιο θα ήταν για τους επίδοξους συνω
μότες το πέρας του εγχειρήματος, αν ή βασιλική ερωμένη δε, είχε έγ
καιρα αντιληφθεί τα τεκταινόμενα. Ή αντίδραση του Λέοντος, όπως α
παιτείται άλλωστε σέ ανάλογες περιπτώσεις, ήταν αστραπιαία: ...εν 
πλοίω ευθύς είσελθών εις Πηγάς διεπέρασεν, αφήνοντας στον παρολίγο 
τόπο του εγκλήματος δλα τα μέλη της ακολουθίας του, ακόμη καί τον ί
διο τον Ζαούτζη, διευκρινίζουν σχολαστικά οι πηγές. 'Εκείνος, πού υπέ
στη τις συνέπειες της αποτυχημένης αυτής επιβουλής, ήταν ό δρουγγά-
ριος της βίγλας 'Ιωάννης, για τον όποιο ή πρωινή άφιξη του αυτοκράτο
ρα στο παλάτι σήμανε τήν απαλλαγή του από τα καθήκοντα πού μέχρι 
τότε ήταν επιφορτισμένος . Νέος δρουγγάριος της βίγλας διορίσθηκε ό 
Πάρδος, γιος του έταιρειάρχη Νικολάου', ό όποιος, ως φίλος καί έμπι
στος του βασιλέα, του γνωστοποίησε Ολα τα απόρρητα, του Ζαούτζη. 
Έκτοτε, σημειώνουν οι πηγές ως άλλη μία συνέπεια τών δσων διαδρα
ματίστηκαν στα Δαμιανού, ο βασιλεύς εις το του Ζαούτζα κελλίον ουκ 
είσήρχετο, ει μη Λέων ό μάγιστρος, ω Θεοδοτάκης έπώνυμον, τούτοις 
άλλήλοις διήλλαξεν . 

3. Σύμφωνα με τις πηγές, ό γιος του Στυλιανού Ζαούτζη ονομαζόταν Ταύτζης 
(Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 36023) ή Τζαούτζης (Συνέχεια Γεωργίου Μονάχου, σελ. 856 
2-3) ή Τζάντζης (Ψευδοσυμεών, σελ. 70214) ή Ζάντζης (Συνέχεια Γεωργίου Μονάχου, 
σελ. 2836 Istrin). Για τον Ν. Adontz (L'âge et l'origine de l'empereur Basile 1er (867-886), 
Byzantion 8 (1933), σελ. 483 = Etudes Armeno-byzantines, Λισαβώνα 1965, σελ. 55) το 
Ονομα του γιου του Ζαούτζη αποτελεί αποφασιστικό τεκμήριο για τήν υπόθεση δτι ό 
Στυλιανός ήταν γιος του στρατηγού Μακεδονίας Τζάντζη, κοντά στον όποιο ό Βασίλειος 
Α ' ξεκίνησε τή σταδιοδρομία του (Συνέχεια Γεωργίου Μονάχου, σελ. 81913-15). Κατά 
τον μεταγενέστερο Σκυλίτζη (σελ. 17859-60 Thurn) ό γιος του Ζαούτζη λεγόταν Λέων 
καί ως συνεργό του στην επιβουλή αυτή εΐχε.κάποΐ'ον (-συγγενή τρυ;) Χριστόφορο Τζάν
τζη. 

4. Για τις αρμοδιότητες του δρουγγαρίου της βίγλας βλ. R. Guilland, Le Drongaire 
et le Grand drongaire de la Veille, Recherches sur les institutions byzantines, τόμ. A', 
Βερολίνο-Άμστερνταμ 1967, σελ. 563-566 καί Ν. Oikonomidès, Les listes de préséance 
byzantines des IXe et Xe siècles. Introduction, texte, traduction et commentaire, Παρίσι 
1972, σελ. 331 . 

5. Βλ. Karlin-Hayter, L'hétériarque, σελ. 104 καί 106-107. 
6. Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 36018-36112. Συνέχεια Γεωργίου Μονάχου, σελ. 

85520-85613. Ψευδοσυμεών, σελ. 7029-17. Λέων Γραμματικός, σελ. 269l7-270l3 
(CSHB). Θεοδόσιος Μελιτηνός, σελ. 188 (Tafel). Συνέχεια Γεωργίου Μοναχού, σελ. 
2831-2911 (Istrin). Σκυλίτζης, σελ. 17857-17965. Ζωναράς, IV, σελ. 4110-15 (Dindorf). 
— Βλ. Jenkins, δ.π., σελ. 106 καί Καλλιόπης Μπουρδάρα, Καθοσίωσις και τυραννίς κα
τά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους. Μακεδόνικη δυναστεία (867-1056), Άθηναι-
Κομοτηνή 1981, σελ. 46-47. 

τυπώθηκε τον 'Ιανουάριο 1994 
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Οί μνείες των πηγών είναι φειδωλές, οι επιδιώξεις καί οι διασυνδέ
σεις τών ατόμων, πού ήδη αναφέρθηκαν, εμφανίζονται δυσεξιχνίαστες 
άλλα εκείνο, το όποιο εύκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει, είναι το ευ
μετάβλητο τών προσώπων πού περιστοίχιζαν τον αυτοκράτορα Λέοντα 
ς ' καί, κυρίως, της εμπιστοσύνης πού έχαιραν άπο αυτόν. 

'Αβέβαιο παραμένει για τους σύγχρονους ιστορικούς, αν ό δρουγγά-
ριος της βίγλας 'Ιωάννης , αδελφός, πιθανότατα, του τότε μυστικού8 καί 
μετέπειτα πατριάρχη Νικολάου', ήταν αναμεμιγμένος στην επιβουλή αυ
τή ή αν παύθηκε άπο το άξίωμά του, επειδή εκτελούσε τα καθήκοντα 
του ανεπαρκώς . 

Ό σ ο ν άφορα τή χρονική διάρκεια της πίστης του έταιρειάρχη Νικο
λάου προς τον Λέοντα ς ' μπορούμε να είμαστε βέβαιοι οτι δεν ήταν μεγά
λη, εφόσον στις αρχές του 900 τόσο ό Νικόλαος, όσο καί ό Πάρδος, εμ
φανίζονται μυημένοι στην επιβουλή του Βασιλείου Έ π ε ί κ τ η καί ό αυτο
κράτορας τον μεν πατέρα της πόλεως εξήγα,γεν, τον δε γιο έ8έσμευσενχχ. 

7. Για τή σφραγίδα τοΰ 'Ιωάννη βλ. G. Zacos, Byzantine Lead Seals (Τετράδια 'Αρ
χαιολογίας καί Τέχνης 3), τόμ. Β', Βέρνη 1984, σελ. 125, άρ. 177, δπου μεταξύ άλλων 
αναφέρεται δτι υπάρχει καί ή σφραγίδα τοΰ Πάρδου, διαδόχου τοΰ 'Ιωάννη στο αξίωμα 
τοΰ δρουγγαρίου της βίγλας (Dumbarton Oaks Collection, άρ. 1277). 

8. Βλ. R. Guilland, Etudes sur l'histoire administrative de l'empire byzantin. Le my
stique, ό μυστικός, Revue des Etudes Byzantines 26 (1968), σελ. 279-296 καί Oikonomi-
dès, Listes, σελ. 324. Ό σ ο ν άφορα τον Νικόλαο, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί το πότε 
ακριβώς έγινε μυστικός. — Βίος Ευθυμίου, σελ. 1131-32. — Βλ. καί τα σχόλια της 
Karlin-Hayter, σελ. 164. 

9. Στην εισαγωγή της έκδοσης τών 'Επιστολών τοΰ πατριάρχη Νικολάου Μυστι
κού (R.J.H. Jenkins - L.G. Westerink, Nicholas I Patriarch of Constantinople Letters, 
CFHB 6, Dumbarton Oaks 1973, σελ. xv καί xvi) ό Westerink θεωρεί ως πιθανή τήν ταύ
τιση τοΰ 'Ιωάννη πού παύθηκε μετά τήν επιβουλή στα Δαμιανοΰ μέ τον αδελφό τοΰ π α 
τριάρχη, πατρίκιο καί δρουγγάριο της βίγλας 'Ιωάννη ( 'Επιστολή άρ. 170, σελ. 4964-5) 
καί προσθέτει ότι ό διορισμός του ενδέχεται να οφειλόταν στην επιρροή πού είχε εκείνη 
τήν εποχή ό Νικόλαος ως μυστικός. 'Αντίθετα, ή ταύτιση τοΰ 'Ιωάννη μέ τον 'Ιωάννη 
Άνδροσαλίτη, δρουγγάριο της βίγλας, επί Βασιλείου Α ' — ό διορισμός του τοποθετείται 
μεταξύ-874 καί 8 7 5 — (Συνέχεια Γεωργίου Μοναχού, σελ. 84220-21. Ψευδοσυμεών, 
σελ. 69111-12), πού υπαινίσσεται ό J. Darrouzès (Epistoliers byzantins du Xe siècle, Ar-
hives de l'Orient Chrétien 6, Παρίσι 1960, σελ. 120, σημ. 22) καί αποδέχεται ό Η. 
J. Kühn, {Die byzantinische Armee im 10. und 11. Jahrhundert. Studien zur Organisation 
der Tagmata, Byzantinische Geschichtsschreiber - Ergänzungsband 2, Βιέννη 1991, σελ. 
108) είναι, μάλλον, απίθανη. — Βλ. Guilland, Le drongaire de la Veille, σελ. 569-570. 

10. Μπουρδάρα, ο.π., σελ. 47. — Πρβλ. R. Guilland, Etudes sur le Grand Palais de 
Constantinople, Byzantinoslavica 19 (1958), σελ. 66 καί Westerink, ο.π., σελ. xvi. 

11. Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 36217-36323. Συνέχεια Γεωργίου Μονάχου, σελ. 
85724-85918. Λέων Γραμματικός, σελ. 27l20-273l6. Θεοδόσιος Μελιτηνός, σελ. 189-

Δ Ι Π Τ Υ Χ Α Τ' - 6 
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Τέλος, σχετικά με την αποκατάσταση των σχέσεων του Λέοντος ς ' 
με τον Στυλιανό Ζαούτζη υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν πρέπει να ήταν ού
τε απόλυτη ούτε ουσιαστική άλλα, μάλλον, τυπική. Τα κείμενα μας πα
ραδίδουν μία ιστορία δωροδοκίας τών ανθρώπων του Ζαούτζη, Μουσι
κού καί Σταυρακίου, άπο τους στρατηγούς και τους άρχοντες, προκειμέ
νου να μεσολαβήσουν προς όφελος τους στον βασιλεοπάτορα. Τα γράμ
ματα κάποιου στρατηγού, πού ό Σταυράκιος προσκόμισε στον Ζαούτζη, 
περιήλθαν στα χέρια του Λέοντος καί, μετά τον κολασμό τών δύο μεσο
λαβητών, οι πηγές αναφέρουν με αυστηρά λιτό τρόπο: μετ' ολίγον $ε 
Ζαούτζας τελευτα εν τω παλατίω, καί Sia τοΰ Βουκολεοντος κατενεγ-
κόντες αυτόν εν τ9} μον?) του Καυλέου κατεθαφανϊ2. ""Αν, παράλληλα, α
νατρέξουμε καί στά λόγια πού ό Λέων ς ' απευθύνει στον μετέπειτα πα
τριάρχη Ευθύμιο, εττεί ου καταδέχομαι σοι εχειν άλλον Ζαούτζην προ-
στάσσοντα καί έπιτάττοντα , τότε μπορεί, Ί'σως, να γίνει λόγος οχι μό
νο για ύπαρξη ορισμένων επιπρόσθετων «σιωπηρών» προστριβών μετα
ξύ τών δύο ανδρών, άλλα καί για κάποια διαφοροποίηση τών σχέσεων 
του Λέοντος με τον Στυλιανό Ζαούτζη ως βασιλεοπάτορα άπο το 
891/893 ' καί ως «έξ αγχιστείας πατέρα» του βασιλέα άπο το 898 1 5 . 

191. Συνέχεια Γεωργίου Μονάχου, σελ. 2932-3022 (Istrin). Σκυλίτζης, σελ. 17973-
1803. — Βλ. Jenkins, Accuracy, σελ. 107. — Karlin-Hayter, L'hétériarque, σελ. 107. — 
Μπουρδάρα, δ.π., σελ. 47-48. 

12. Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 3621-16. Συνέχεια Γεωργίου Μονάχου, σελ. 8578-23. 
Λέων Γραμματικός, σελ. 2713-19. Θεοδόσιος Μελιτηνός, σελ. 189. Συνέχεια Γεωργίου 
Μονάχου, σελ. 2919-31 (Istrin). Ό Ζαούτζης πέθανε τον Ίούνιο/Ίούλιο 899. — Βλ. 
Jenkins, Accuracy, σελ. 104 καί 106. Ά π ο ενα σχόλιο του Άρέθα στον διάλογο «Χάρων 
ή Έπισκοποΰντες» τοΰ Λουκιανού συνάγεται ότι ό Ζαούτζης δεν πέθανε εν τώ παλατίω 
άλλα στο οίκημα πού είχε χτίσει κοντά στο παλάτι: ...Στυλιανός ό Ζαούτσης οίκημα 
προς το παλάτιον κατασκευάσας φιλοτίμως, τοσούτον άπελαυσεν αύτοΰ, ώστε τον έγ-
καινισμον τοΰ οίκου αρχήν αυτω τοΰ θανάτου καί τέλος ΰπάρξαι τοΰ βίου... — Βλ. Σ.Β. 
Κουγέα, Αϊ εν τοις σχολίοις τοΰ Άρέθα λαογραφικαί ειδήσεις, Λαογραφία 4 (1912-
1913), σελ. 256 και Ν. Festa, A proposito di criteri per stabilire l'autenticità degli scritti 
compresi nel "Corpus Lucianeum", Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire ori
entales, τόμ. Β ' (1934), Mélanges J. Bidez, σελ. 390-391. — Πρβλ. καί τα σχόλια της 
Karlin-Hayter στην έκδοση τοΰ Βίου Ευθυμίου, σελ. 151-152. 

13. Βίος Ευθυμίου, σελ. 5532-33. 
14. Την άποψη TouGrumel (ό.π., σελ. 36-40) ότι ό Ζαούτζης έγινε βασιλεοπάτωρ 

το τρίτο έτος της βασιλείας τοΰ Λέοντος ς ' (888-889) ανασκεύασε ό Jenkins (Accuracy, 
σελ. 106), χρονολογώντας το συμβάν μεταξύ Αυγούστου 891 καί Μαΐου 893. — Βλ. ακό
μη, P. Karlin-Hayter - Α. Leroy-Molinghen, Basileopator, Byzantion 38 (1968), σελ. 278-
2 8 1 . Για τις φιλοδοξίες τοΰ Ζαούτζη βλ. Α. Vogt, La jeunesse de Léon VI le Sage, Revue 
Historique 174 (1934), σελ. 418. 

15. Ό Λέων ς ' νυμφεύθηκε τη Ζωή Ζαουτζίνα το Μάιο 898. — Βλ. Jenkins, Ac
curacy, σελ. 104. 
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Μία δεκαετία περίπου μετά την άνοδο του στο θρόνο , ό Λέων ς ' 
αντιμετώπισε τήν πρώτη ανεπιτυχή συνωμοσία εναντίον του : το ταξίδι 
αναψυχής εν τοις λεγομένοις άγροΐς του Δαμκχνοΰ κατέληξε σε από
πειρα δολοφονίας του. Εκείνο, ωστόσο, πού ενδιαφέρει τήν παρούσα 
μελέτη είναι, αν ή επιβουλή αυτή, ως συνέπειες της όποιας οι πηγές 
μνημονεύουν μόνο τήν παύση του δρουγγαρίου της βίγλας 'Ιωάννη και 
τήν προσωρινή, έστω, διατάραξη των σχέσεων Λέοντος ς ' και Στυλια
νού Ζαούτζη, υπήρξε ή αφορμή επανεξέτασης του τρόπου, με τον όποιο 
θά γίνονταν στο έξης οι βασιλικές θαλάσσιες μετακινήσεις. 

Σ τ ο κεφάλαιο 51 του Προς τον LSLOV οίον 'Ρωμανόν ό Κωνσταντί
νος Ζ ' Πορφυρογέννητος περιγράφει λεπτομερέστατα το αυστηρό τυπι
κό πού ό πατέρας του Λέων ς ' τηρούσε, όταν εξερχόταν εις μακρόκενσα 
ή εις τα πλησίον πρόκενσα. Ή βασιλεία του Λέοντος ς ' αποτέλεσε χρο
νικό σταθμό ' και για τή ναυπήγηση αυτοκρατορικού δρόμωνα. Μέχρι τό
τε δέν υπήρχε βασιλίκον 8ρομώνιον και οι αυτοκράτορες ταξίδευαν με 
ρουσιον άγράριον, μέ μόνη εξαίρεση τον Βασίλειο Α', ό όποιος δύο φορές 
—μετάβαση στα λουτρά της Προύσας και επιθεώρηση τής γέφυρας του 
Ρ η γ ί ο υ — εις δρομώνιον είσηλθεν, ένώ, ταυτόχρονα, ένας δεύτερος δρυ
μώνας μετέφερε τους άρχοντες τής πολυάριθμης βασιλικής συνοδείας. 
Για όλες, όμως, τις υπόλοιπες μετακινήσεις του, διευκρινίζει ό Πορφυ
ρογέννητος, ό Βασίλειος χρησιμοποιούσε άγράριον κατά τον παλοίίον τυ-

16. Βλ. πιο πάνω, σημ. 1. 

17. Ή Μπουρδάρα (δ.π., σελ. 45-46) καταγράφει ώς πρώτη επιβουλή εναντίον του 
Λέοντος ς ' τήν απομάκρυνση του Φωτίου καί του Σανταβαρηνοΰ μέ τήν κατηγορία δτι 
σχεδίαζαν τήν ανάρρηση στον αυτοκρατορικό θρόνο κάποιου συγγενή του πατριάρχη. 
Πιστεύουμε Οτι ήταν ή τελευταία πράξη μιας σκευωρίας πού είχε εκδηλωθεί άπα το 883. 
— Βλ. Βασιλικής Βλυσίδου, 'Εξωτερική πολιτική και εσωτερικές αντιδράσεις την εποχή 
τοΰ Βασιλείου Α '. "Ερευνες για. τον εντοπισμό των αντιπολιτευτικών τάσεων στάχρόνια 
867-886, 'Αθήνα 1991, σελ. 164-189. 

18. Σκυλίτζης, σελ. 17857-58. 

19. Τ. Λουγγή, Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου De Administrando Imperio 
(Προς τον ίδιον υίον 'Ρωμανόν). Μια μέθοδος ανάγνωσης, Θεσσαλονίκη 1990, σελ. 137-
138. 

20. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Προς τον ίδιον υίον 'Ρωμανόν, εκδ. Gy. Μο-
ravcsik - R.J.Η. Jenkins, Constantine Porphyrogenitus De Administrando Imperio, CFHB 
1, Dumbarton Oaks 1967, κεφ. 5 1 , σελ. 2465-22 (στο έξης: D.A.I.). Για τον σχολιασμό 
του χωρίου αύτοΰ βλ. F. Dvornik - R.J.Η. Jenkins - Β. Lewis - Gy. Moravcsik - D. Obolen-
sky - S. Runciman, Constantine Porphyrogenitus De Administrando Imperio, τόμ. Β': 
Commentary, Λονδίνο 1962, σελ. 195-198 (στο έξης: Commentary. Τα σχόλια στο κεφ. 
51 ανήκουν στον Jenkins). — Πρβλ. καί Hélène Ahrweiler, Byzance et la mer. La marine 
de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIP-XVe siècles, Παρί
σι 1966, σελ. 157-158 καί 409-418. 
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.Λίγα χρόνια μετά, ό γιος και διάδοχος του Λέων ς ' φαίνεται Οτι 
συμπεριέλαβε τή μέχρι τότε περιστασιακή χρήση του δρόμωνα στα ((α
ναγκαία» πράγματα, για τα όποια, σύμφωνα με το προοίμιο του Α ' βι
βλίου του Περί βασιλείου τάξεως, ό αυτοκράτορας οφείλε να δείχνει ιδι
αίτερη φροντίδα, προκειμένου ή εξουσία του να είναι αξιοθαύμαστη ε-
Θνεσί τε καί ήμετεροις . 

Ώ ς αιτία της ναυπήγησης του «βασιλικού δρομωνίου» προβάλλον
ται ή ευνοϊκή στάση του Λέοντος προς τους μαγίστρους, τους πατρικί
ους καί τους οικείους συγκλητικούς καί ή θέληση του άεί τούτοις συγ-
χαίρεσθαι. "Ως τότε, κατά τόπον, ακολουθία του βασιλέα εν τω άγραρίω 
ήταν μόνο ό δρουγγάριος της βίγλας, ό δρουγγάριος του πλωίμου, ό λο
γοθέτης του δρόμου, ό έταιρειάρχης, ό μυστικός, ό έπί τών δεήσεων, ό 
δομέστικος τών σχολών, Οταν παρευρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, 
ό πρωτοβεστιάριος καί όσοι άπό τους κοιτωνίτες διέτασσε ό αυτοκράτο
ρας. Ή υλοποίηση, επομένως, της βασιλικής επιθυμίας προϋπέθετε τήν 
κατασκευή δρόμωνα, εφόσον το «άγράριον» δεν επαρκούσε πια για τήν ύ-
ποδοχην τόσων αρχόντων2 2. 

Αι ' οΰν τον τρόπον τούτον εποίησεν Λέων, ό άοίδιμος και σοφώτα-
τοςβασιλεύς, το δρομώνιον, συνεχίζει ό Πορφυρογέννητος, καί μετά άπό 
κάποιο χρονικό διάστημα ναυπήγησε καί άλλο ενα, το όποιο δεύτερον 
προσηγορεύθη και ακόλουθος ώνομάσθη. Με τή δημιουργία αυτής της 
ναυτικής μοίρας καθορίστηκαν αυστηρά οι περιστάσεις, κάτω άπό τις ό
ποιες ό αυτοκράτορας θα τή χρησιμοποιούσε. Ό τ α ν προορισμός ήταν ή 
Νικομήδεια, ό Ό λ υ μ π ο ς ή τά Πύθια, Οταν δηλαδή εις μακρόκενσα άπήει 
ό μακάριος ούτος βασιλεύς, είχε στή διάθεση του καί τά δύο «δρομώνια» 
γιά τήν ύπηρεσίαν καί άνάπαυσιντου ίδιου καί τών αρχόντων του. Ό τ α ν , 
Ομως, ό Λέων εξερχόταν εις τά πλησίον πρόκενσα, την μίαν ούσίαν κα-

2 1 . Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί βασιλείου τάξεως, εκδ. I. Reiske, Con-
stantini Porphyrogeniti Imperatorie De Cerimonüs Aulae Byzantinae (CSHB), Βόννη 
1829, σελ. 3-4: "Αλλοις μεν τισιν ί'σως £8οξεν αν τουτί το εγχείρημα περιττόν, οΐς ού 
τοσαύτη τών αναγκαίων φροντίς, ημϊν 8ε καί λίαν φίλον και περισπούδαστον καί τών άλ
λων απάντων οίκειότερον, ατε Sia της επαινετής τάξεως της βασιλείου άρχης Βεικνυμέ-
νης κοσμιωτερας καί προς το εύσχημονέστερον άνατρεχουσης καί Sia τοΰτο θαυμαστής 
ούσης εθνεσί τε καί ήμετεροις. — Πρβλ. P. Lemerle, Le premier humanisme byzantin. 
Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au Χ1 siècle, Παρί
σι 1971, σελ. 275-276. 

22. D.A.I., κεφ. 51, σελ. 24622-33. — Βλ. Commentary, σελ. 198. — Πρβλ. Κ.Α. 
'Αλεξανδρή, Ή θαλάσσια 8ύναμις εις την ίστορίαν της βυζαντινής αυτοκρατορίας, 'Αθή
ναι, 1957, σελ. 67-68. Για τή σημασία της λέξης «τύπος» στις βυζαντινές πηγές βλ. 
Κ.Α. Μανάφη, Μοναστηριακά τυπικά - διαθηκαι, 'Αθήναι 1970, σελ. 21-23. 
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τελίμπανεν εις τον ίππόδρομον προς φύλαζιν του παλατιού δια το το τά
γμα, του αριθμού κατά τον έπιχρατήσαντα πάλαιαν τύπον μετά του δο-
μεστίκου των σχολών ταξιδεύειν, και εναπομένοντες εις τον Ίππόδρομον 
<Cou^> συνεξιοΰσι κατά τύπον τοις βασιλευσιν εις τα πρόκενσα '. 

Το χωρίο, πού μόλις παραθέσαμε, έχει χάσμα, στο όποιο οφείλον
ται και οι διαφορετικές ερμηνείες πού δόθηκαν άπο τον Guilland καί τον 
Jenkins: κατά τον πρώτο, το εναπομένοντες αναφέρεται στο απόσπασμα 
του τάγματος του αριθμού, το όποιο ακολουθούσε τον αυτοκράτορα στα 
κοντινά ταξίδια του , ενώ κατά τον δεύτερο, στο πλήρωμα του ενός 
«δρομωνίου», πού παρέμενε στον 'Ιππόδρομο για τη φύλαξη του παλα
τιού καί δεν συνόδευε τους βασιλείς στις μετακινήσεις τους . 

'Ανεξάρτητα άπο το ποια άποψη θά δεχθούμε ως ορθότερη σχετικά 
με τον τρόπο χρησιμοποίησης ορισμένων στρατιωτικών ή ναυτικών 
τμημάτων στην περίπτωση πού ό αυτοκράτορας ταξίδευε μόνο με τον έ
να δρόμωνα, είναι εμφανές Οτι την εποχή του Λέοντος ς ' καθιερώθηκε 
μία νέα τάζις , σύμφωνα με τήν οποία θά γίνονταν στο έξης οι μετακινή
σεις του αυτοκράτορα. Δίπλα, δμως, σέ αυτήν τήν αέπαινετήν τάξιν» , 
ή οποία διέκρινε τά βασιλικά ταξίδια αναψυχής, καί τήν επιθυμία του Λέ
οντος συγχαίρεσθαι με τους άρχοντες πού εκείνος θά επέλεγε, είναι αι
σθητή ή λήψη μέτρων προστασίας καί ασφάλειας του αυτοκράτορα, προ
κειμένου ή ανάπαυση του νά μήν κατέληγε σέ απρόσμενες καί επικίνδυ
νες «ταλαιπωρίες». 

'Ασφαλή χρονολογική ένδειξη για τήν ύπαρξη, Οχι όμως καί τή δη
μιουργία, του αυτοκρατορικού στολίσκου αποτελεί ή «περίστασις», κα
τά τήν οποία οι πρωτοκάραβοι Ποδάρων καί Λέων Άρμένης μαζί μέ 
τους κωπηλάτες των δύο δρομωνίων καί τον αναγκαίο εξοπλισμό τέθη
καν υπό τις διαταγές του πατρικίου καί δρουγγαρίου του πλωίμου Ευ
σταθίου . Σ τ ο σημείο αυτό, ό Πορφυρογέννητος δεν υπαινίσσεται τον 

23. D.A.I., κεφ. 5 1 , σελ. 24633-24845. 

24. Grand Palais, σελ. 64-71. 

25. Commentary, σελ. 198-199. 
26. Περί βασιλείου τάξεως, σελ. 56010-11. 
27. Βλ. πιο πάνω, σημ. 2 1 . 
28. D.A.I., κεφ. 5 1 , σελ. 25077-86. — Βλ. Commentary, σελ. 199-200. Για το έάν ό 

δρουγγάριος του πλωίμου Ευστάθιος ταυτίζεται ή 6χι μέ τον Ευστάθιο Άργυρο βλ. R.H. 
Dolley, The Lord High Admiral Eustathios Argyros and the Betrayal of Taormina to the 
African Arabs in 902, Atti dello Vili Congresso Internazionale di Studi Bizantini = Studi 
Bizantini e Neoellenici 7 (1953), σελ. 340-353, F. Vannier, Familles byzantines: les Ar-
gyroi (IX'-XIF siècles), Παρίσι 1975, σελ. 22-24 καί Commentary, σελ. 191. 
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πόλεμο της αυτοκρατορίας με τον Συμεών μεταξύ των ετών 894-896 
άλλα τή σικελική εκστρατεία του 902' . Δ ίπλα στα επιχειρήματα του 
Jenkins' αξίζει να προσθέσουμε ενα ακόμα: ή συμμετοχή του Ποδαρω-
νος και του Λέοντος Άρμένη στή ναυτική αυτή επιχείρηση πρέπει να έ
χει άμεση σχέση με τή γνώση και τήν πείρα, πού οι δύο αυτοί άνδρες εί
χαν αποκτήσει, υπηρετώντας ώς πρωτελάτες στο στόλο του Νάσαρ 
τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 880' . Γνώση των άνεμων, πού φυσούσαν 
στίς δυτικές θάλασσες, καί πείρα των δύσκολων καταστάσεων, οι όποιες 
αναφύονταν, όταν ό στόλος ταξίδευε σε αυτές" . 

'Ανάλογη χρησιμοποίηση των πληρωμάτων των αυτοκρατορικών 
δρομώνων δεν μνημονεύεται το 895, δταν ό Ευστάθιος ανέλαβε νά καλύ
ψει το διάπλου του Δούναβη άπο τους Ούγγρους, συμμάχους της αυτο
κρατορίας στή σύρραξη με τή Βουλγαρία' '. Παράλληλα, ό διορισμός του 
Μιχαήλ Βαρκαλά ώς δευτεροελάτη του «βασιλικού δρομωνίου» μετά το 
895 ή τή λήξη του βουλγάρικου πολέμου ' είναι πιθανό νά μας παρα
πέμπει στην εποχή πού ό Λέων ς ' επιχειρούσε νά επανδρώσει τά μόλις 
«καινουργηθέντα δρομώνια», καθώς ό συνετός Μιχαήλ το 902 αναφέρε
ται ώς πρωτελάτης' . ""Αν οι πηγές μαρτυρούν σαφέστατα τήν ύπαρξη 

29. Για τον πόλεμο αυτό βλ. Commentary, σελ. 150 καί 173-174, όπου καί ή σχετι
κή αναφορά στίς πηγές καί τή βιβλιογραφία. 

30. Βλ. Ε. Eickhoff, Seekrieg und Seepolitik zwischen Islam und Abendland, Βερολί
νο 1966, σελ. 247-249 καί A.A. Vasiliev - M. Canard, Byzance et les Arabes, τόμ. Β', 
πρώτο μέρος: La dynastie Macédonienne (867-959), Βρυξέλλες 1968, σελ. 145-147. 

3 1 . Commentary, σελ. 200-201. Μολονότι ό Α. Vogt {Basile 1er empereur de Byzan
ce [867-886] et la civilisation byzantine à la fin du IXe siècle, Παρίσι 1908 [ανατύπωση 
Νέα 'Υόρκη 1972], σελ. 370) είχε διατυπώσει αρχικά τήν άποψη ότι οι Ποδάρων καί Λέ
ων Άρμένης έλαβαν μέρος στην εκστρατεία του 902, αργότερα υποστήριξε ότι συμμε
τείχαν στον πόλεμο εναντίον τών Βουλγάρων (Le Protospathaire de la phiale et la marine 
byzantine, Echos d'Orient 39 [1941-42], σελ. 330). 

32. D.A.I., κεφ. 5 1 , σελ. 24873-75. — Βλ. Commentary, σελ. 200. — Πρβλ. Eick
hoff, ό.π., σελ. 235-238 καί Vasiliev-Canard, ό.π., σελ. 96-98. 

33 . Βλυσίδου, ό.π., σελ. 94-95, σημ. 45. 
34. Λέοντος ς ' Σοφού Τακτικά, Patrologia Graeca 107, στηλ. 956 CD: Καί γαρ τών 

•ημετέρων δυνάμεων κατά Σαρακηνών ασχολουμένων Τούρκους η θεία Πρόνοια αντί 
'Ρωμαίων κατά Βουλγάρων έστράτευσε, πλωΐμου στόλου της ημών βασιλείας τον "I-
στρον αυτούς 8ιαπεράσαντός τε καί συμμαχήσαντος, καί τον κακώς κατά Χριστιανών ό-
πλισθέντα Βουλγάρων στρατόν τρισί μάχαις κατά κράτος νενικηκότας, ώς αν ει 8ημίους 
έξαποστείλασα κατά αυτών, ίνα μη έκόντες 'Ρωμαίοι Χριστιανοί Χριστιανών Βουλγά
ρων αίμασι χραίνοιντο. — Βλ. επίσης, D.A.I., κεφ. 5 1 , σελ. 250110-252120. — Πρβλ. 
Commentary, σελ. 201 . 

35. D.A.I., κεφ. 51, σελ. 252124-125. 
36. D.A.I., κεφ. 51, σελ. 25088-90. Βλ. Commentary, σελ. 2 0 1 . 
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του αυτοκρατορικού στολίσκου στις ά^χές του δέκατου αιώνα, δεν συμ
βαίνει το ϊδιο καί στα μέσα της τελευταίας δεκαετίας του ένατου, την 
περίοδο δηλαδή πού, σύμφωνα με τους ιστορικούς, εκδηλώθηκε ή επι
βουλή στα Δαμιανού' . 

Τήν υπόθεση ότι ή ναυπήγηση των δύο «βασιλικών δρομωνίων» πρέ
πει χρονικά να τοποθετηθεί μετά τήν επιβουλή αυτή ενισχύει καί το γε
γονός οτι τα κείμενα για να δηλώσουν το μέσον, με το όποιο ό Λέων ς ' 
διέφυγε άπό τα Δαμιανού' , χρησιμοποιούν τήν αρχαΐζουσα λέξη «πλοΐ-
ον»' . Σ τ ή στροφή του ένατου προς το δέκατο αιώνα, ή εποχή, δσον αφο
ρούσε το θέμα των μετακινήσεων του αυτοκράτορα, ήταν μεταβατική 
καί οι βυζαντινοί συγγραφείς προτίμησαν να αποδώσουν με λογοτεχνικό 
τρόπο το πλεούμενο, με το όποιο ό Λέων εγκατέλειψε το μέρος, όπου ε
πιχειρήθηκε ή δολοφονία του. Μετά τή βασιλεία του, ό αυτοκρατορικός 
δρόμωνας μνημονεύεται συχνά καί οι ιστοριογράφοι γνωρίζουν δτι ό 
Κωνσταντίνος Ζ ' , για να μεταβεί στή Βιθυνία, επιβιβάστηκε σε «δρο-
μώνιο» . 

Μία ενδεχόμενη επανάληψη των Οσων διαδραματίστηκαν εκείνη τή 
νύχτα στα Δαμιανού, ίσως, να μήν παρείχε στον Λέοντα ς ' τήν ευκαιρία 
να φθάσει στο παλάτι καί να παύσει τον δρουγγάριο της βίγλας, ένώ οι 
έκ των υστέρων αποκαλύψεις του έταιρειάρχη του για τους «απόρρη
τους» σκοπούς των συνωμοτών είναι αμφίβολο, αν θα του ήταν πια χρή
σιμες. Έ ν α ταξίδι, κατά τό όποιο ό βασιλεοπάτορας εμφανίσθηκε να 
γνωρίζει ή να υποθάλπει συνωμοσία* καί αξιωματούχοι της αυλής του 
δεν επέδειξαν τήν απαιτούμενη ετοιμότητα για τήν προστασία του, πι
στεύουμε Οτι ήταν αρκετό για τόν αυτοκράτορα Λέοντα ς ' να αποφασί
σει οχι μόνο τήν προσωρινή αποστασιοποίηση του άπο τόν Ζαούτζη καί 

37. Βλ. πιο πάνω, σημ. 1. 
38. Ό τόπος, στον όποιο αποβιβάστηκε, ήταν οι Πηγές, έκεϊ δπου ό πατέρας του 

Βασίλειος Α', έχοντας κτίσει βασιλικά... καταγώγια, καί ενδιαιτήματα, πραγματοποιού
σε τα πλείονα αότοΰ μεταστασίματα με άγράριον κατά τον πάλαιαν τύπον. — Συνέχεια 
Θεοφάνη, σελ. 33711-12. D.A.I., κεφ. 5 1 , σελ. 24614-17. Βλ. Commentary, σελ. 197 καί 
R. Janin, Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, 
Παρίσι 1964 2 , σελ. 142. 

39. Βλ. πιο πάνω, σημ. 6. — Πρβλ. Ahrweiler, ο.π., σελ. 409, ή οποία αναφέρει δτι 
ό δρος «πλοϊον» είναι «d'usage littéraire et archaïsant». 

40. Commentary, σελ. 196. 
4 1 . Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 4644-6: τούτω τω πάθω κάτοχος γεγονώς αντίκα του 

8ρομωνίου έπέβαινεν καί προς χώρας των Βιθυνών έπεφοίτα... 

42. Μπουρδάρα, δ.π., σελ. 47. 
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τ ή ν π α ύ σ η τ ο υ δ ρ ο υ γ γ α ρ ί ο υ τ η ς β ί γ λ α ς ά λ λ α και τ η ν α ν α θ ε ώ ρ η σ η τ ο υ 
τ ρ ό π ο υ , μέ τον ό π ο ι ο θα τ α ξ ί δ ε υ ε σ τ ο μέλλον. 

"*Αν π ρ ι ν ά π ό κ ά θ ε κ α ι ν ο τ ο μ ί α υ π ά ρ χ ε ι π ά ν τ α ή α ι τ ί α ή ή α φ ο ρ μ ή 
π ο ύ τ ή ν π ρ ο κ α λ ε ί , τ ό τ ε σ τ ή δ ή λ ω σ η τ ο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η 
τ ο υ ότ ι ό Λ έ ω ν ς ' ε π ι β ι β α ζ ό τ α ν άπαύστως σ τ ο « δ ρ ο μ ώ ν ι ο » , οπού 8' αν 
εβοΰλετο άπελθεΐν ' , ας μ α ς ε π ι τ ρ α π ε ί να σ η μ ε ι ώ σ ο υ μ ε μ ί α ε ξ α ί ρ ε σ η : τ ο 
τ α ξ ί δ ι εν τοις λεγομένοις άγροΐς του Δαμιανού. 

Β Α Σ Ι Λ Ι Κ Η Ν. Β Λ Τ Σ Ι Δ Ο Τ 

RÉSUMÉ 

V a s s i l i k i Ν . V l y s s i d o u , Le complot à Damianou et la construction du 
"basilikon dromônion". 

Vers le milieu de la dernière décennie du IX e siècle, l'empereur Léon VI le 
Sage échappa à une tentative d'assassinat qui a eu lieu à Damianou. Selon l'avis 
de l 'auteur, cette aventure a offert à Léon VI l'occasion de réviser la façon, selon 
laqpelle devraient désormais être organisés les déplacements maritimes de 
l'empereur. Les renseignements et les indications, que nous fournissent les 
sources, permettent l'hypothèse que la construction du "basilikon dromônion", 
dont nous connaissons bien l'histoire et la création par le chapitre 51 du "De 
Administrando Imperio", doit être placée peu après le complot à Damianou. 

43. D.A.I., κεφ. 51, σελ. 24626-27. 
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