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ην εμψθπιιν: Ο απηνθξάηνξαο Μηραήι Ε΄ Γνχθαο (1071-1078) πιαηζησκέλνο απφ ηνλ άγην Ησάλλε 

ηνλ Υξπζφζηνκν θαη ηνλ Αξράγγειν Μηραήι. Σν φλνκα ηνπ Μηραήι Ε΄ Γνχθα έρεη εθ ησλ πζηέξσλ 

ζβεζηεί θαη αληηθαηαζηαζεί κε ην φλνκα ηνπ δηαδφρνπ ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε. Απφ ηηο 

ζπιινγέο «Κεξύγκαηα γηα ηελ Παλαγία» ηνπ κνλαρνχ Ησάλλε Κνθθηλφβαθνπ, (Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο 

Γαιιίαο, Παξίζη). (Απφ ηελ Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο, η. Θ, ζ. 11) 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε φηη ν 11
νο

 αη. θαη θπξίσο ην δεχηεξν ήκηζχ ηνπ απνηειεί 

κηα απφ ηηο θξηζηκφηεξεο πεξηφδνπο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Ζ ήηηα ηνπ 

Μαληδηθέξη ε νπνία ζεκαηνδφηεζε ηε ζηαδηαθή θαηάξξεπζε ηνπ αλαηνιηθνχ 

ζπλφξνπ θαζψο θαη ηα αιιεπάιιεια ζηαζηαζηηθά θηλήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ , 

ζπλέζεζαλ έλα θιίκα αλαηαξαρήο θαη κηαο γεληθεπκέλεο αζηάζεηαο ε νπνία 

δπζρέξαηλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ήδε ππάξρνπζα νηθνλνκηθή δπζπξαγία. Ζ  

έθξπζκε θαηάζηαζε ε νπνία δεκηνπξγείηαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελαιιαγή ζηελ 

εμνπζία, θαηά θαλφλα αλίθαλσλ απηνθξαηφξσλ νη νπνίνη αδπλαηνχλ λα 

ζπγθξαηήζνπλ ην θξάηνο απφ  ηελ παξαθκή θαη ηελ εδαθηθή ζπξξίθλσζε. ηε ρσξία 

ησλ βαζηιεπφλησλ  απηψλ, ν ηειεπηαίνο ν νπνίνο ζα ζεκαηνδνηήζεη ην θιείζηκν ηεο 

ηαξαγκέλεο  επνρήο, ζα είλαη θαη εθείλνο πνπ ζα απνηειέζεη αληηθείκελν ηεο 

παξνχζεο εξγαζίαο.  

 Ο Νηθεθφξνο Γ΄ Βνηαλεηάηεο, επηδεηθλχνληαο κηα ιακπξή ζηαδηνδξνκία θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο καθξαίσλεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο θαη ππεξεηψληαο ζε 

λεπξαιγηθέο θαη εκπφιεκεο πεξηνρέο ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο, θαηφξζσζε λα αλέιζε 

ζηνλ απηνθξαηνξηθφ ζψθν φληαο πιένλ ζε πξνρσξεκέλν γηα ηελ επνρή ηνπ γήξαο. 

Παξφιν πνπ νη αθεγεκαηηθέο πεγέο είλαη ηδηαίηεξα θεηδσιέο ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ 

Βνηαλεηάηε πξν αλάξξεζήο ηνπ ζηνλ ζξφλν, κπνξνχκε ζήκεξα λα αλαζπλζέζνπκε ηε 

γξακκή ηεο πνξείαο ηνπ κε αθξίβεηα θαζψο κεγάιε βνήζεηα πξνζθέξνπλ πιένλ άιια 

κέζα, φπσο επί παξαδείγκαηη, ε επηζηήκε ηεο ζηγηιινγξαθίαο.  

Χο απηνθξάησξ ν Βνηαλεηάηεο πξνζπάζεζε λα αλαραηηίζεη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ερζξνχο, λα  εθαξκφζεη έλα κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα θαη λα επηθέξεη θάπνηεο 

αιιαγέο. κσο ην πξνρσξεκέλν γήξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έθξπζκε εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε θαη ηε ζπλερή ακθηζβήηεζε ηεο εμνπζίαο απφ επίδνμνπο ζηαζηαζηέο δελ 

ηνπ άθεζαλ πνιιά πεξηζψξηα δξάζεο. ιεο ηνπ νη ελέξγεηεο  αλαιψζεθαλ ζηελ 

πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ηξφπσλ πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ 

θαη ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ εμνπζία. Ζ πνξεία ηνπ ινηπφλ πξν αλάξξεζήο ηνπ ζηνλ 

ζξφλν θαζψο θαη φζα δηαδξακαηίζηεθαλ θαηά ηελ εμαηξεηηθά βξαρχβηα αιιά 

πνιπηάξαρε βαζηιεία ηνπ, απνηέιεζαλ θαη ην έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ 

παξφληνο πνλήκαηνο. 
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 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηε ζπλερή ζηήξημε, 

θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ ηνλ 

Καζεγεηή θαη επηβιέπνληα ηεο εξγαζίαο κνπ θχξην Παλαγηψηε Αλησλφπνπιν. Ζ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ, νη εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ηνπ ζπλνδεπφκελεο  πάληα 

απφ κία γεξή δφζε ρηνχκνξ, κεηέηξεςαλ ηελ επίπνλε εξγαζία κνπ ζε κία επράξηζηε 

δηαδηθαζία. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνπο ζεβαζηνχο θαζεγεηέο κνπ κε ηνπο 

νπνίνπο είρα ηελ ηηκή λα ζπλεξγαζηψ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

κνπ νη νπνίνη δηεχξπλαλ ηηο γλψζεηο κνπ, θαιιηέξγεζαλ ην επηζηεκνληθφ κνπ πλεχκα 

θαη κεζφδεπζαλ ηελ αθαδεκατθή κνπ πνξεία. Πην ζπγθεθξηκέλα επραξηζηψ ζεξκά ηνλ 

Οκφηηκν Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θχξην Κψζηα Κσλζηαληηλίδε, ηνλ 

Καζεγεηή θχξην Michael Grünbart Γηεπζπληή ηνπ Institut für Byzantinistik und 

Neogräzistik ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Münster ηεο Γεξκαλίαο, ηνλ θχξην Andrea 

Babuin, Λέθηνξα ηνπ Σνκέα Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη 

ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηελ θπξία Έθε πγθέιινπ, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα Βπδαληηλήο 

Ηζηνξίαο.  

 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θχξην Σαμηάξρε Κφιηα , 

Οκφηηκν Καζεγεηή ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα 

ηελ πνιχηηκε παξνρή πιηθνχ, ηελ επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε θαη ηηο απφςεηο  πνπ 

κνηξάζηεθε απιφρεξα  καδί κνπ, θαζψο θαη ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπ πνπ επγεληθά 

δηέζεζε. 

 Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ρξσζηψ ζην πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ηελ επνλνκαδφκελε Dream Team, ρσξίο ηελ νπνία ε 

νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δε ζα είρε επηηεπρζεί.  

 Σέινο, επραξηζηψ ηδηαίηεξα θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο 

πνπ δέρηεθαλ λα θξίλνπλ ηελ εξγαζία κνπ. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Αντικείμενο τησ έρευνασ και ςτόχοι τησ παροφςησ μελέτησ 

 

Απξίιηνο 1081. Κσλζηαληηλνχπνιε. ηε κνλή  Πεξηβιέπηνπ ν πξψελ βεηεξάλνο 

ζηξαηησηηθφο θαη ηέσο απηνθξάηνξαο Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο θείξεηαη κνλαρφο. 

Έρεη κφιηο απνιέζεη ηνλ ζξφλν ηνπ απφ ηνλ Αιέμην Κνκλελφ. ηελ εξψηεζε εἰ 

εὐθόξσο ηὴλ κεηαβνιὴλ θέξεη, ν έθπησηνο πιένλ απηνθξάησξ απαληά ἡ ηνῦ θξέσο κε 

κόλνλ ἀπνρὴ ἀληᾷ, ηῶλ δ’ ἄιισλ ὀιίγε κνη ἡ θξνληίο
1
. Πνηνο φκσο ήηαλ ν ελ ιφγσ 

απηνθξάηνξαο ηνπ νπνίνπ ε ζηέξεζε ηνπ θξέαηνο, ηνπ πξνθάιεζε ηε κεγαιχηεξε 

δπζαξέζθεηα θαη ν νπνίνο ζεκαηνδφηεζε κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ πνπ επήιζε ιίγν κεηά, ην 

θιείζηκν κηαο ηαξαγκέλεο επνρήο πνπ δηήξθεζε ζρεδφλ έλαλ αηψλα; 

 Δίλαη γεγνλφο φηη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Βαζηιείνπ Β΄ ηνπ Βνπιγαξνθηφλνπ 

(976-1025) ε βπδαληηλή απηνθξαηνξία εηζέξρεηαη ζηαδηαθά ζηελ πεξηδίλεζε κηαο 

θξίζεο πνπ γίλεηαη αηζζεηή ζε θάζε επίπεδν πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, ζηξαηησηηθφ
2
. 

Οπζηαζηηθά, κέζα ζε δηάζηεκα 50 ρξφλσλ θάζε απφθηεκα ηνπ Βαζηιείνπ Β΄ είρε 

ραζεί. Σν ζθξίγνο ηεο απηνθξαηνξίαο ζπαηαιήζεθε ζηηο αηέιεησηεο πξνζηξηβέο 

αλάκεζα ζηελ αξηζηνθξαηία ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηνπο επαξρηψηεο επγελείο ηνπ 

ζηξαηνχ
3
. Οη αιιεπάιιειεο αιιαγέο ζηνλ ζξφλν κε θαηά θαλφλα αζήκαληνπο 

βαζηιείο, αλίθαλνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο θξίζηκεο πεξηζηάζεηο θαη λα αλαηξέςνπλ 

ηελ αξλεηηθή πνξεία ηνπ θξάηνπο, δελ είλαη παξά ε θπζηθή απφξξνηα ηεο ζπλζήθεο 

απηήο
4
. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ην 1025 έσο ην 1081 ζεκεηψζεθαλ γχξσ ζηα 

50 ζηαζηαζηηθά θηλήκαηα ελψ αλήιζαλ ζηνλ ζξφλν δψδεθα απηνθξάηνξεο. ηε 

ρνξεία απηψλ, ν Νηθεθφξνο Γ΄ Βνηαλεηάηεο ζα είλαη ν ηειεπηαίνο. Ζ ζχληνκε 

βαζηιεία ηνπ ζα απνηειέζεη ηελ έζραηε θάζε ζηελ πεξίνδν απηή ηεο  απνζχλζεζεο , 

ησλ επαλαζηάζεσλ θαη ησλ εκθπιίσλ πνιέκσλ ηνπ 11
νπ

 αη.
5
 

                                                             
1
 Άλλα Κνκλελή, Ἀιεμηάο, έθδ. D. Reinsch – A. Kambylis, [CFHB 40/1], Berlin 2001, III, I, ζ. 87, ζη. 

17-19 (ζην εμήο Ἀιεμηάο ). 
2 M. Angold, Ζ Βπδαληηλή απηνθξαηνξία από ην 1025 έσο ην 1204. Μία πνιηηηθή ηζηνξία, (κεη. Δ. 

Καξγηαληψηε), (επηκ. Π. Αγαπεηφο), Αζήλα 2008, ζζ. 143-168, (ζην εμήο: Angold, Απηνθξαηνξία). – Γ. 

Σζνπγθαξάθεο, Ζ Απηνθξαηνξία ζε θξίζε θαη ε νπηηθή ησλ ζπγρξφλσλ: κηα αλάγλσζε ησλ 

καξηπξηψλ, ζην: Ζ Απηνθξαηνξία ζε θξίζε(;). Σν Βπδάληην ηνλ 11ν αηώλα (1025-1081), ΔΗΔ/ΗΒΔ,11, 

Αζήλα 2003, ζζ. 274-290, (ζην εμήο : Σζνπγθαξάθεο, Κξίζε).  
3 S. Vryonis, The decline of medieval Hellenism in Asia Minor and the process of islamization from the 

eleventh through the fifteenth century, University of California Press 1986, ζζ. 73-74. 
4Α. Καξπόδεινο, Βπδαληηλνί ηζηνξηθνί θαη ρξνλνγξάθνη (11νο -12νο  αη.) η. Γ΄, Αζήλα 2009, ζζ. 25-29 

(ζην εμήο: Καξπφδεινο, Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη). 
5 G. Ostrogorsky, Ηζηνξία ηνπ Βπδαληηλνύ Κξάηνπο, ηφκνο Β΄, (κεη. Η. Παλαγφπνπινο), (επηκ. Δ. 

Υξπζφο), Αζήλα 1979, ζζ. 230-241, (ζην εμήο: Ostrogorsky, Ηζηνξία). 
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 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηε δηεζλή θαη ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία 

ζπαλίδνπλ δξακαηηθά νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε. Δμίζνπ 

θεηδσιέο είλαη θαη νη ηζηνξηθέο πεγέο πνπ ξίρλνπλ θσο ζηελ αηληγκαηηθή 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηε δξάζε ηνπ βεηεξάλνπ ζηξαηησηηθνχ κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηνλ 

Αηηαιεηάηε ν νπνίνο  δηάθεηηαη επλντθά – ζε βαζκφ ππεξβνιήο- πξνο ην πξφζσπν ηνπ 

ελ ιφγσ απηνθξάηνξα. Σν πφλεκα ηνπ Γ. Βεγιεξή κε ηίηιν «Ο απηνθξάησξ ηνπ 

Βπδαληίνπ Νηθεθόξνο ν Βνηαλεηάηεο Πξσηνπξόεδξνο θαη Γνπμ Διιάδνο θαη 

Πεινπνλλήζνπ» απνηειεί κηα απφ ηηο ειάρηζηεο κειέηεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. 

ηεξίδεηαη ζηε κειέηε  κνιπβδφβνπιινπ αλήθνληνο ζηνλ Βνηαλεηάηε πξνηνχ εθείλνο 

αλέιζε ζηνλ ζξφλν , ηελ πεξίνδν πνπ θπβεξλνχζε «ηὴλ ζηεξεὰλ ιιάδα θαὶ ηὴλ 

Πεινπόλλεζνλ  ὡο δνύμ , ἤηνη θπβεξλήηεο θαὶ ἀξρεγὸο ηνῦ θαηὰ μεξὰλ θαὶ ζάιαζζαλ 

ζηξαηνῦ αὐηῶλ»
6
. Καζψο πξφθεηηαη γηα κειέηε εθδφζεσο ηνπ 1916, είλαη 

αλακελφκελν  έλαλ αηψλα κεηά, λέα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα λα έρνπλ πξνθχςεη. 

Πξάγκαηη, ε ζχγρξνλε έξεπλα έρεη θέξεη ζην θσο θαη άιια κνιπβδφβνπιια ησλ 

νπνίσλ ε δεκνζίεπζε πξνζθέξεη κηα εηθφλα πην νινθιεξσκέλε θαη 

εκπεξηζηαησκέλε. Δπί παξαδείγκαηη, νη κειέηεο ηεο ιγαο Καξαγηψξγνπ νη νπνίεο 

αλαθέξνληαη  ζην ζχλνιν ησλ κνιπβδφβνπιισλ πνπ αθνξνχλ ζηε καθξφρξνλε 

ζηξαηησηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ Βνηαλεηάηε πξηλ ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηνλ ζξφλν
7
 . Σα 

πνλήκαηα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έιιεηςε άιιεο νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ην 

ζχλνιν ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ βίνπ ηνπ απηνθξάηνξα απνηέιεζαλ θαη ην έλαπζκα γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. Ζ εξεπλήηξηα . Καξαγηψξγνπ, κέζα απφ ηε 

κειέηε ησλ κνιπβδφβνπιισλ επηδηψθεη λα εμαγάγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

επίπεδν αιθαβεηηζκνχ ηνπ απηνθξάηνξα, ηηο πνιηηηθέο ηνπ θηινδνμίεο, ηα 

εηθνλνγξαθηθά ζηνηρεία, ηε ζηάζε ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο αηξέζεηο. Γελ 

εμεηάδνληαη φκσο ζε βάζνο φιεο νη πηπρέο ηεο δεκφζηαο, ζηξαηησηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο ηνπ δσήο θαζψο δελ ήηαλ απηφο ν ζηφρνο ηεο ζπγγξαθέσο. Δπηπιένλ ηα 

                                                             
6 Γ. Βεγιεξήο, Ο απηνθξάησξ ηνπ Βπδαληίνπ Νηθεθόξνο ν Βνηαλεηάηεο Πξσηνπξόεδξνο θαη Γνπμ 

Διιάδνο θαη Πεινπνλλήζνπ, Αζήλα 1916, ζζ. 3-16 (ζην εμήο: Βεγιεξήο, Βνηαλεηάηεο). 
7 Ζ . Καξαγηψξγνπ κειέηεζε ζπλνιηθά 31 κνιπβδφβνπιια ηνπ Βνηαλεηάηε. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε 

ηνπ ζηγηιινγξαθηθνχ απηνχ πιηθνχ πξνζπάζεζε λα αλαζπλζέζεη ηελ θνηλσληθή εμέιημε θαη ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηνλ ζξφλν: . Καξαγηψξγνπ, Πεξί 

αιθαβεηηζκνχ, αηξέζεσλ, εηθνλνγξαθίαο θαη πνιηηηθψλ θηινδνμηψλ ζηα κνιπβδφβνπιια ηνπ 

Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε (πεξίπνπ 1001/2-1081), Βπδαληηλά ύκκεηθηα, Αζήλα 2008, 18, ζζ. 77-122 
(ζην εμήο: Καξαγηψξγνπ, Μνιπβδφβνπιια). – . Καξαγηψξγνπ, «ἀπὸ Λάκπεο ιακπηξα θσζθόξνλ 

ἐπηδεκζαη ηνῖο βαζηιείνηο πξνεζήκαλνλ» (Attaleiates XII 9-10, p. 175). On the way to the throne: the 

career of Nikephoros III Botaneiates before 1078, ζην : Hypermachos. Festschrift für Werner Seibt zum 

65.Geburtstag, εθδ. Chr. Stavrakos – A.-K. Wassiliou – M. Κ. Krikorian, Wien 2008, ζζ. 105-133, 

(ζην εμήο: Karagiorgou, Botaneiates). 

 



10 
 

ζπκπεξάζκαηά ηεο θαζψο θαη νη εξκελείεο πνπ απνδίδεη ζηα κνιπβδφβνπιια 

πξνζπαζψληαο λα ζθηαγξαθήζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζθιεξνηξάρεινπ 

ζηξαηησηηθνχ δίλνπλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ιαβή γηα επαλεμέηαζε νξηζκέλσλ 

δεηεκάησλ. 

 ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα δνζεί φζν ην δπλαηφλ κηα 

νινθιεξσκέλε θαη πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ απηνθξάηνξα πνπ ζεκαηνδφηεζε ην 

θιείζηκν κηαο ηαξαγκέλεο θαη θξίζηκεο επνρήο. Ζ κειέηε επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηνλ 

βίν θαη ηελ πνξεία ηνπ, πξηλ ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηνλ ζξφλν φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζχληνκεο βαζηιείαο ηνπ, πνπ φληαο γεξαηφο πηα φδεπε πξνο ην ηέινο ηεο 

ελδηαθέξνπζαο δσήο ηνπ. Γίλεηαη έκθαζε ζηελ εζσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή έηζη φπσο 

απηή δηακνξθψζεθε θαηά ην ζχληνκν δηάζηεκα ησλ ηξηψλ εηψλ αιιά θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ εμσηεξηθψλ ερζξψλ ηεο απηνθξαηνξίαο κε 

δηπισκαηηθά σο επί ην πιείζηνλ κέζα. Δπηρεηξείηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα δνζεί κηα 

ελαξγήο εηθφλα αλαθνξηθά κε ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο , ηα κέηξα θαη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηνλ Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε.  

Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ηζηνξηνγξαθηθέο θαη ρξνλνγξαθηθέο πεγέο θαη 

κειεηάηαη ε εηθφλα έηζη φπσο ζθηαγξαθείηαη γηα ηνλ Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε σο 

άλζξσπν, ζηξαηησηηθφ θαη απηνθξάηνξα κε βάζε ηελ νπηηθή θαη ηα θίλεηξα ηνπ θάζε 

ζπγγξαθέα. Ζ αλαθνξά ζηνλ γάκν ηνπ κε ηε Μαξία ηελ Αιαλή ζθνπφ έρεη λα 

θσηίζεη ηπρφλ ππάξρνπζεο πνιηηηθέο ή άιιεο  ζθνπηκφηεηεο ηεο επηινγήο απηήο. 

Πεξηγξάθεηαη επίζεο ε ζρέζε ηνπ Βνηαλεηάηε κε ηελ απιή πξηλ απφ ηελ άλνδφ ηνπ 

ζηνλ ζξφλν θαη νη δηεξγαζίεο πνπ ηνλ νδήγεζαλ ηειηθά ζηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο 

κεηά ηελ πηψζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Μηραήι Ε΄ Γνχθα. 

 Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηα πνιπάξηζκα ζηαζηαζηηθά θηλήκαηα θαη ηηο 

ζπλνκσζίεο πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ν Βνηαλεηάηεο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ηαξαγκέλεο πεξηφδνπ πνπ αθνινχζεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο  ήηηαο ηνπ Μαληδηθέξη θαη 

ηεο νπνίαο ην ηέινο ζεκαηνδφηεζε ε άλνδνο ζηελ εμνπζία ηνπ Αιεμίνπ Α΄ Κνκλελνχ 

ν νπνίνο εγθαηλίαζε κηα λέα πεξίνδν ζηαζεξφηεηαο.  

 Σν γεγνλφο φηη νη αθεγεκαηηθέο πεγέο νη νπνίεο ζθηαγξαθνχλ ην πνξηξαίην 

ηνπ απηνθξάηνξα είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αληηθαηηθέο, απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

θαζψο νθείινπκε λα είκαζηε πξνζεθηηθνί ζηηο θξίζεηο καο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 

ηφρνο, λα κε γίλνπκε ζχκαηα κηαο άθξηηεο απνδνρήο ησλ ζέζεσλ ησλ βπδαληηλψλ 

ηζηνξηθψλ θαη ρξνλνγξάθσλ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δηαθξίλνπκε θάησ απφ ηνλ 

εθάζηνηε δηαζηξεβισηηθφ θαθφ ηεο θάζε πεγήο ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. 
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 Σέινο, κε ην θιείζηκν απηήο ηεο  εξγαζίαο, επειπηζηνχκε λα έρνπκε επηηχρεη 

έζησ θαη ζην ειάρηζην ηνλ θπξίαξρν ζηφρν καο: Να ξίμνπκε ιίγν θσο ζηελ άγλσζηε 

θαηά θχξην ιφγν θαη αηληγκαηηθή απηή πξνζσπηθφηεηα, θαζηζηψληαο ηελ πην νηθεία 

ζε καο θαη απνθαζηζηψληαο ηελ ζηελ ηζηνξηθή κλήκε. ηφρνο καο, λα πάςεη  ν 

Νηθεθφξνο Γ΄ Βνηαλεηάηεο λα είλαη ν κεγάινο άγλσζηνο ηεο Ηζηνξίαο ή ηνπιάρηζηνλ 

λα είλαη ιηγφηεξν άγλσζηνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

Ζ καηαγωγή ηηρ οικογένειαρ ηων Βοηανειαηών 

 

Οη Βνηαλεηάηεο ήηαλ βπδαληηλή αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα κε θαηαβνιέο απφ 

ηε Μηθξά Αζία. Πξψηε αλαθνξά ζην φλνκα απαληάηαη ζε επηγξαθή ηνπ 6
νπ

  αη. κ. Υ. 

θνληά ζηα χλαδα ηεο Φξπγίαο
8
 . ηελ ελδηαθέξνπζα απηή επηγξαθή ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε απφ ηελ Buckler θαη αλάγεηαη ζηα ρξφληα ηνπ Ηνπζηίλνπ Β΄, απαληά γηα 

πξψηε θνξά  ν Αξηέκσλ Βνηαληάηεο. Μάιηζηα ζπκβαίλεη ην φλνκα λα γξάθεηαη 

νξζψο θαηά ηνλ Άκαλην ζηελ πξψηε ηνπ απηή κλεία. Αληίζεηα, ζηηο κεηαγελέζηεξεο 

πεγέο ην ζχλεζεο ζα είλαη Βνηαλεηάηεο. χκθσλα πάληα κε ηνλ ίδην ζπγγξαθέα, 

πξφθεηηαη γηα φλνκα εζληθφ θαη φρη νηθνγελεηαθφ, νξκψκελν απφ ηελ πεξηνρή ηεο  

Βνηάλεο ή Βνηαλίαο
9
.   

Πνιιέο γελεέο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Βνηαλεηαηψλ είραλ δεζκνχο κε ηελ 

πεξηνρή ηεο Φξπγίαο. Σα πξψηα αζθαιή ζηνηρεία γηα ηελ νηθνγέλεηα ρξνλνινγνχληαη 

ζηνλ 9
ν
 αηψλα ελψ ζηε ζπλέρεηα ράλνληαη ηα ίρλε ηεο

10
. Ζ επαλεκθάληζε ζηηο πεγέο 

θαη ε άλνδφο ηεο  αξρίδεη ηελ επνρή ηνπ Βαζηιείνπ Β΄ (976-1025), φηαλ κέιε ηεο 

κλεκνλεχνληαη κεηαμχ ησλ ζηξαηεγψλ πνπ έδξαζαλ ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ 

ησλ Βνπιγάξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, γλσζηνπνηνχληαη ζε καο  δχν κέιε  ηεο 

νηθνγέλεηαο απηήο, ν παππνχο θαη ν παηέξαο ηνπ κειινληηθνχ απηνθξάηνξα 

                                                             
8« Κ(ύξη)ε, κὴ παξίδε(ο) ηὴλ δέεζηλ η- 

ο δνύιηο ζνπ. ἐλζάδε θαηάθε- 
ηε Κύξηιια ζπγάηεξ Δὐηπ- 

ρίνπ πξεζβπηέξνπ γακεηὶ 

γελακέλε Ἀξηέκσλνο ὁ <β> 

Βνηαληάηνπ ἐπίθιελ Κξνπβ- 

έιε, ηειεπηᾶ δὲ κελὶ Δἰα- 

λναξίνπ ἰλδ(ηθηηῶλνο) δ' ἐπὶ βαζηιί- 

αο Ἰνπζηίλνπ ηὸ ἕθηνλ 

κεηὰ ηὴλ ὑπαηίαλ η- 

νῦ αὐηνῦ ηὸ δεύηε- 

ξσλ»: G. Buckler, “A Sixth Century Botaniates”, Byzantion 6 , 1931, ζ. 405 (ζην εμήο:Buckler, 

Byzantion). 
9 Ο Άκαληνο ππνζηεξίδεη φηη ην "Βνηαληάηεο" νπδεκία γισζζηθή ζρέζε έρεη κε ην Βνηηάεηνλ ηεο 
Φξπγίαο ελψ παξάιιεια εθθξάδεη ηελ αδπλακία ηνπ λα πξνζδηνξίζεη πνπ πεξίπνπ έθεηην ε 

Βνηάλε:  Κ. Άκαληνο, «Οη Βνηαληάηαη», Διιεληθά 8 , Αζήλα 1935, ζ. 48 (ζην εμήο: Άκαληνο, «Οη 

Βνηαληάηαη».  
10 Μνιπβδφβνπιιν πνπ αλήθεη ζηνλ Αληξέα Βνηαλεηάηε, ζπαζάξην θαη αλζχπαην, ην νπνίν 

ρξνλνινγείηαη θαηά ηνλ 9ν αη., ζεσξείηαη πσο αλήθεη ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα.G. Buckler, Byzantion , ζ. 

409. 
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Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε, ακθφηεξνη ζηξαηεγνί
11

. Ο πξψηνο, ν νπνίνο θαηά ηνλ 

ρξνλνγξάθν Γεψξγην Κεδξελφ
12

 νλνκαδφηαλ Θενθχιαθηνο, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ 

Μηραήι Αηηαιεηάηε ιεγφηαλ Νηθεθφξνο
13

, ζπκκεηείρε σο δνπμ Θεζζαινλίθεο ζηνλ 

πφιεκν ελαληίνλ ησλ Βνπιγάξσλ ηνπ θξάηνπο ηνπ ακνπήι
14

. Ο έηεξνο Βνηαλεηάηεο, 

παηέξαο ηνπ κειινληηθνχ απηνθξάηνξα, νλνκαδφηαλ Μηραήι θαη ζχκθσλα κε ηνλ 

Αηηαιεηάηε είρε θιεξνλνκήζεη απφ ηνλ δηθφ ηνπ παηέξα ηφζν ην ζηξαηεγηθφ ηνπ 

αμίσκα φζν θαη ηελ πνιεκηθή νξκή
15

. ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη  ν 

Μηραήι Αηηαιεηάηεο, πνπ έγξαςε ηνλ παλεγπξηθφ ηνπ απηνθξάηνξα Νηθεθφξνπ Γ΄, 

δελ αλαθέξεηαη ζην απψηεξν παξειζφλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Βνηαλεηαηψλ , θαζψο 

απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ απηνθξάηνξα γλψξηδε κφλν ηνπο πξναλαθεξζέληεο δχν 

ζηξαηεγνχο ηνπ Βαζηιείνπ Β΄. Δληνχηνηο, αλαδεηψληαο ηξφπνπο γηα λα πξνβάιεη ην 

θχξνο ηεο νηθνγέλεηαο  , δε δίζηαζε απζαίξεηα λα ζπλδέζεη ηνπο Βνηαλεηάηεο κε 

ηνπο Φσθάδεο
16

, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο θαιιηεξγνχζαλ ηνλ ζξχιν πξνέιεπζήο 

ηνπο απφ ηε ξσκατθή νηθνγέλεηα ησλ Φαβίσλ
17

. 

 Σν θαινθαίξη ηνπ 1014 ν Νηθεθφξνο (Θενθχιαθηνο) Βνηαλεηάηεο ράλεη ηε 

δσή ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ ηε κάρε ηνπ 

Κιεηδίνπ
18

.Ο γηνο ηνπ Μηραήι Βνηαλεηάηεο, ν νπνίνο ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο 

ελαληίνλ ησλ Βνπιγάξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, θέξεηαη λα δηαθξίζεθε 

                                                             
11 Α. Kazhdan, "Botaneiates", ODB, vol. 1 (New York – Oxford 1991), ζ. 314 (ζην εμήο: Kazhdan, 

Botaneiates). 
12 «κεηὰ δπλάκεσο δ' ἐθπέκπεη ηὸλ Βνηαλεηάηελ Θενθύιαθηνλ ηὸλ δνῦθα Θεζζαινλίθεο, ὑπεξβλαη 

θειεύζαο ηνὺο ἐλ ηξνπκπίηδῃ βνπλνύο»: Georgius Cedrenus, Historiarum Compendium, ed. I. Bekker, 

[CSHB], Bonn 1939, ζ. 554. 
13

 Αηηαιεηάηεο, ζ. 230, ζη. 1-4. 
14 Σε ζχγρπζε απηή ησλ νλνκάησλ ηελ νπνία πξψηνο παξαηήξεζε ν G. Schlumberger, ν Βεγιεξήο ηελ 

απνδίδεη ζηε ιαλζαζκέλε απφδνζε ηνπ λνήκαηνο ηεο ιέμεο, αθνχ ην Θενθύιαθηνο ηνπ Κεδξελνχ  δε 
ζα πξέπεη λα εθιεθζεί σο θχξην φλνκα αιιά σο φλνκα πξνζεγνξηθφ ην νπνίν ζπλήζηδαλ λα 

κεηαρεηξίδνληαη νη Βπδαληηλνί γηα εμέρνληα πξφζσπα θαη ην νπνίν ηαηξηάδεη ζηνλ ζηξαηειάηε 

Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε, παππνχ ηνπ ελ ιφγσ απηνθξάηνξα, ηνλ νπνίν ν Βαζίιεηνο Β΄ Βνπιγαξνθηφλνο 

είρε βνεζὸλ θαὶ ζπιιήπηνξα βνπιεθόξνλ ἅκα θαὶ ζηξαηεγὸλ θαὶ ἱππόηελ θαὶ δεμηὸλ ἀξρεζηξάηεγνλ: 

Βεγιεξήο, Βνηαλεηάηεο, ζζ. 10-11. -  G. Schlumberger, Sigillographie de l’ Empire byzantine, Paris 

1884, ζ. 438, αξ. 2. 
15 Αηηαιεηάηεο, ζ. 231, ζη. 8.  
16 Αηηαιεηάηεο, ζ. 217, ζη. 5-7:Σν αλ ν Βνηαλεηάηεο φλησο ζπγγέλεπε κε ηνπο Φσθάδεο δελ κπνξνχκε 

λα ην πνχκε κε αθξίβεηα. Θεσξνχκε φηη έλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ ψζεζε ηνλ Αηηαιεηάηε ζηε 

ζπζρέηηζε ίζσο λα ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη ηφζν ν Βνηαλεηάηεο φζν θαη ν επηηπρεκέλνο 

απηνθξάηνξαο Νηθεθφξνο Φσθάο μεθίλεζαλ  ζαλ ζηξαηεγνί ηνπ ζέκαηνο ησλ Αλαηνιηθψλ (θάπνηε 

ην αλψηεξν ζηξαηησηηθφ αμίσκα ζε φιε ηελ απηνθξαηνξία) πξηλ θαηαιήμνπλ ζηνλ ζξφλν. 
17 «Ο απηνθξάηνξαο ήηαλ άςνγα επγελήο, θιεξνλόκνο κηαο έλδνμεο νηθνγέλεηαο. Μεηαμύ ησλ πξνγόλσλ 

ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη θηπίσλεο θαη ν Αηκίιηνο Παύινο θαη, πεξλώληαο από ηνλ ζξύιν ζηε ζύγρξνλε 

ηζηνξία, κπνξνύζε λα πεξεθαλεπζεί γηα ηα δηαθεθξηκέλα έξγα ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηνπ παππνύ ηνπ»: A. 

Kazhdan, Μειέηεο ζηε Βπδαληηλή Λνγνηερλία ηνπ 11νπ θαη 12νπ αηώλα, (κεη. Μ. Απγεξηλνχ-Σδηψγα), 

(επηκ. Β. Καηζαξφο), Αζήλα 2007, ζ. 32 (ζην εμήο Kazhdan, Μειέηεο). 
18 Αηηαιεηάηεο, ζ. 230, ζη. 4-20. 
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ηδηαίηεξα ζηελ άκπλα θαη ηελ ππεξάζπηζε ηεο πφιεο
19

. Γελ είλαη γλσζηφ πνην αμίσκα 

θαηείρε ηελ επνρή εθείλε. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, ν Μηραήι έιαβε κέξνο 

ζηηο εθζηξαηείεο ηνπ απηνθξάηνξα Βαζηιείνπ Β΄ ελαληίνλ ησλ Αβαζγψλ (1021-

1022).  

Με βάζε ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε έλαλ αηψλα 

ζησπήο απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ζηηο πεγέο γηα ηελ νηθνγέλεηα ησλ Βνηαλεηαηψλ, ε 

νπνία βγαίλεη μαθληθά απφ ηελ αθάλεηα θαη έξρεηαη ζην πξνζθήλην θαηά ηελ πεξίνδν 

δξάζεο ηνπ Βαζηιείνπ Β΄ θαηέρνληαο εμέρνπζα ζέζε ζηελ ηεξαξρία ηεο βπδαληηλήο 

αξηζηνθξαηίαο
20

. Σν γεγνλφο απηφ καο νδεγεί ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη ζηα 

πιαίζηα ηεο εληαηηθνπνίεζεο ηεο ζηξαηησηηθν-επεθηαηηθήο πνιηηηθήο, πνπ άξρηζε ζην 

β΄ ήκηζπ ηνπ 10
νπ

  αηψλα θαη θνξπθψζεθε ζηα ρξφληα ηνπ Βαζηιείνπ Β΄, δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα γξήγνξεο αλφδνπ ζε νηθνγέλεηεο νη νπνίεο κέρξη ηφηε δελ θαηείραλ 

πςειέο ζέζεηο ζηηο ηάμεηο ηεο βπδαληηλήο αξηζηνθξαηίαο κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα  ηελ νηθνγέλεηα ησλ Βνηαλεηαηψλ.  

Σνλ 12
ν
  αηψλα, επί  δπλαζηείαο ησλ Κνκλελψλ, νη Βνηαλεηάηεο 

εμαθνινπζνχλ αθφκε λα θπξηαξρνχλ ζε πςειφβαζκεο ζέζεηο, ράξε ζηνπο δεζκνχο 

ζπγγέλεηαο πνπ είραλ ζπλάςεη κε ηνπο Κνκλελνχο θαη ηνπο Γνχθεο. Απφ ηα ηέιε ηνπ 

12
νπ

  αηψλα ε θνηλσληθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο απηήο αξρίδεη ζηαδηαθά λα 

ππνβηβάδεηαη θαη λα ράλεηαη απφ ηηο πεγέο
21

. 

 

 

 

 
 

                                                             
19 Αηηαιεηάηεο , ζ. 231, ζη. 1-7.  

20 ηηο πεγέο απαληνχλ θαη άιια νλφκαηα Βνηαλεηαηψλ φπσο ν "ζεβαζηόο θὺξ Μαλνπήι ὁ 

Βνηαληάηεο" απφ ηα Σππηθά ηα εθδνζέληα απφ ηνλ Γεκεηξηέθζθπ, ν Γεψξγηνο Βνηαληάηεο απφ ηνλ 

Θ. Πξφδξνκν θαη απφ ζθξαγίδα, ν "Ἰσάλλεο ηαβνπιάξηνο ὁ Βνηαληάηεο" θαη ν "Θεόδσξνο 
Βνηαλεηάηεο" απφ έγγξαθα. Σέινο, απφ ζθξαγίδεο αλαγλσξίζηεθαλ ν Μαλνπήι ν 

"Βσησλεηάηεο"(!), ν Ησάλλεο Βνηαλεηάηεο θαη ν Δπζηξάηηνο Βνηαλεηάηεο: Άκαληνο, «Οη 

Βνηαληάηαη», ζ. 48. Ζ ζρέζε φκσο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κε ηνλ Νηθεθφξν Γ΄ Βνηαλεηάηε, γηα 

ηελ ψξα δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί. 
21 Kazhdan, Botaneiates, ζ. 314. 

 



16 
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

Ζ εικόνα ηος Νικηθόπος Γ΄ Βοηανειάηη μέζα από ηιρ αθηγημαηικέρ 

πηγέρ 

 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ ηνπο ηζηνξηθνχο  νη νπνίνη πξαγκαηεχνληαη ηα 

γεγνλφηα ηνπ  11
νπ

 αη. ζρεηηθά κε ηε καθξφρξνλε ζηξαηησηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ 

Βνηαλεηάηε είλαη θεηδσιέο. Καη απηφ απνηειεί έλα δήηεκα άμηνλ απνξίαο θαζφηη ν 

βεηεξάλνο ζηξαηησηηθφο ν νπνίνο ζηε καθξφρξνλε ζεηεία ηνπ θαηέθηεζε πςεινχο 

ηίηινπο θαη αμηψκαηα, αλέιαβε θαζήθνληα ζε λεπξαιγηθέο πεξηνρέο, είρε κηα 

πνιπηάξαρε θαη ελδηαθέξνπζα δσή, πήξε κέξνο ζε πιήζνο ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο, λα κελ έρεη ηελ αλάινγε αληηκεηψπηζε απφ ηηο πεγέο.  Αληίζεηα, 

πινχζηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ βίν ηνπ κεηά ηελ αλάξξεζή ηνπ 

ζηνλ ζξφλν. ‟ απηέο  ζα ζπλαληήζνπκε εθηφο ησλ άιισλ  αλαθνξέο θαη αμηνινγηθέο 

θξίζεηο ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπ θαη ηα πεπξαγκέλα ηνπ. Οη αλαθνξέο απηέο είλαη 

άιινηε αξλεηηθέο, νπδέηεξεο θαη ζηνλ αληίπνδα απφιπηα εγθσκηαζηηθέο φζνλ αθνξά 

ζην πξφζσπν ηνπ απηνθξάηνξα. Δίλαη γεγνλφο φηη νη Βπδαληηλνί ζπγγξαθείο, γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο ν θαζέλαο θαη κε βάζε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα , ζπλαηζζήκαηα 

αιιά θαη ζπγθεθξηκέλεο ζθνπηκφηεηεο πνπ θάζε θνξά  ππεξεηνχλ, πξνζαξκφδνπλ 

αλάινγα θαη ηελ αθήγεζή ηνπο, θηλδπλεχνληαο λα ππνπέζνπλ έηζη ζηελ παγίδα ηεο 

άθξαηεο κεξνιεςίαο. Πξέπεη ν εθάζηνηε κειεηεηήο λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο 

θαη επηθπιαθηηθφο θαζψο ε αξλεηηθή ή ζεηηθή ζηάζε ησλ πεγψλ αθνινπζεί θαη 

επεξεάδεη πνιιέο θνξέο θαη ηνπο ζχγρξνλνπο ηζηνξηθνχο νη νπνίνη αθνινπζψληαο ηελ 

ππνθεηκεληθή νπηηθή ησλ πεγψλ νδεγνχληαη ζε ιαλζαζκέλεο αμηνινγηθέο θξίζεηο, 

μεθεχγνληαο καθξηά απφ ηα πιαίζηα ηεο ηζηνξηθήο δενληνινγίαο θαη επηζηεκνληθήο 

κεζνδνινγίαο νη νπνίεο απαηηνχλ επηφηεηα θαη απνζηαζηνπνίεζε. 

 Σε  βαζηθφηεξε πεγή απφ ηελ νπνία αληινχκε πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

απηνθξάηνξα  απνηειεί ην έξγν ηνπ Μηραήι Αηηαιεηάηε. Γελλήζεθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ή ηελ Αηηάιεηα κεηαμχ ησλ εηψλ 1020 -1030 θαη πέζαλε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε κεηά ην 1085
22

. Άζθεζε ην επάγγεικα ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ 

δηθαζηή. Τπνινγίδεηαη φηη θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1050, επί Κσλζηαληίλνπ Η΄ 

                                                             
22 Η. Πνιέκεο , Μηραήι Αηηαιεηάηεο, Ηζηνξία (κεηάθξαζε - εηζαγσγή- ζρφιηα), 

[Κείκελα Βπδαληηλήο Ηζηνξηνγξαθίαο, 8], Αζήλα 1997, ζ. 9. 
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Γνχθα εηζέξρεηαη ζηελ απηνθξαηνξηθή απιή θαη θαηαιακβάλεη ζηαδηαθά δηάθνξα 

αμηψκαηα. Δπνκέλσο γλσξίδεη θαιά ηα γεγνλφηα ηεο επνρήο ηνπ θαη θπξίσο 

παξαθνινπζεί ζηελά ηνπο αγψλεο ησλ Βπδαληηλψλ ελαληίνλ ησλ ερζξψλ ζην κέησπν 

ηεο Αλαηνιήο απνηειψληαο κηα αμηφπηζηε ηζηνξηθή πεγή. Σν έξγν ηνπ ην νπνίν 

αθηεξψλεηαη ζηνλ απηνθξάηνξα, θαιχπηεη ρξνληθά ηελ πεξίνδν 1034-1079/80. Ζ 

παξνπζία ηνπ ζηακαηά ζην δεχηεξν έηνο ηεο βαζηιείαο ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ 

Βνηαλεηάηε κε κηα θξάζε πνπ δείρλεη φηη επξφθεηην λα αθνινπζήζεη θαη ζπλέρεηα
23

. 

Ο Αηηαιεηάηεο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα  ηεο Υξνλνγξαθίαο ηνπ 

Φειινχ. Δθείλνο ππέξκαρνο θαη ζεξκφο ππνζηεξηθηήο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Γνπθψλ 

θαη ηδηαίηεξα ηνπ Μηραήι Ε΄, ν Αηηαιεηάηεο  εγθσκηαζηήο ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ  ηνπ 

δηαδφρνπ ηνπ. Παξφιν πνπ ζεσξείηαη έξγν πξνπαγαλδηζηηθφ θαη θαηά βάζε 

κεξνιεπηηθφ, έρεη ηεξάζηηα αμία θαζψο ν ηζηνξηθφο ππήξμε ζχγρξνλνο ηνπ 

απηνθξάηνξα θαη έδεζε  φια ηα γεγνλφηα πνπ ζεκάδεςαλ ηελ επνρή αλαδεηθλχνληάο 

ηνλ έηζη σο ηε βαζηθφηεξε ηζηνξηθή πεγή ηνπ 11
νπ

 αη. Σν γεγνλφο φηη δίλεη κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ απηνςία θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πξνζδίδεη ζην έξγν ηνπ αθφκε 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα ε νπνία κεηξηάδεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηά ηνπ. 

  Ο Αηηαιεηάηεο είρε επεξγεηεζεί απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Γνπθψλ κε πνιινχο 

ηξφπνπο. ηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Μηραήι Ε΄ Γνχθα είρε ηηκεζεί κε ην αμίσκα 

ηνπ αλζππάηνπ θαη επηπιένλ ηα αθίλεηά ηνπ ζηε Θξάθε θαη ηε Μαθεδνλία είραλ 

απαιιαγεί απφ ηε θνξνινγία
24

. Απηφ φκσο δε ζηάζεθε εκπφδην ζηε ζθιεξή θξηηηθή 

πνπ άζθεζε ν επεξγεηεζείο πξνο ηελ νηθνγέλεηα ησλ Γνπθψλ
25

.  Σν έξγν αξρίδεη κε 

έλαλ ιφγν πξνζθσλεηηθφ ζηνλ απηνθξάηνξα Βνηαλεηάηε ελψ ην  έλα ηξίην ηεο 

αθήγεζήο ηνπ θαηαιακβάλεη ε δηεηήο βαζηιεία ηνπ
26

. Ήδε ζηνλ πξνζθσλεηηθφ ηνπ 

δηαθξίλεη θαλείο ηα πξψηα δείγκαηα ππεξβνιήο θαη άθξαηνπ ελζνπζηαζκνχ.  Ο 

Βνηαλεηάηεο ραξαθηεξίδεηαη σο «ζεηόηαηνο», θαινζπλάηνο , επηεηθήο, αιιά θαη 

                                                             
23 χκθσλα κε ηνλ Καξπφδειν, ε εμαγγειία γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ζπγγξαθήο δελ ήηαλ παξά έλαο 

επζεβήο πφζνο πνπ δελ εθπιεξψζεθε θαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν: Καξπφδεινο, Ηζηνξηθνί θαη 

Υξνλνγξάθνη, ζ. 207. 
24 H. Hunger, Βπδαληηλή Λνγνηερλία. Ζ ιόγηα θνζκηθή γξακκαηεία ησλ Βπδαληηλώλ, ηφκ. Β΄, (κεη. Σ. 

Κφιηαο, Κ. πλέιιε, Γ. Μαθξήο, Η. Βάζζεο), Αζήλα 1992, ζ. 203 (ζην εμήο: Hunger, Λνγνηερλία). 
25 χκθσλα κε ηνλ Hunger, ν ιφγνο πνπ ν Αηηαιεηάηεο δηάθεηηαη επλντθά ππέξ ηνπ Βνηαλεηάηε είλαη 

δηφηη επί εκεξψλ ηνπ ν ηζηνξηθφο είρε θαηαθηήζεη αθφκε πην πςεινχο ηίηινπο νη νπνίνη ηνπ επέηξεπαλ 

λα θηλείηαη κε άλεζε ζηνπο θχθινπο ηεο «θαιήο θνηλσλίαο». Δπηπιένλ ηα κέηξα πνπ είρε εηζαγάγεη ν 
πξνεγνχκελνο βαζηιηάο κε ην θξαηηθφ κνλνπψιην ησλ ζηηεξψλ, έζηγαλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ 

εηζνδεκαηία Βνηαλεηάηε:Hunger, Λνγνηερλία, ζ. 202. 
26Πξφθεηηαη γηα κηα αθηέξσζε ε νπνία απεπζχλεηαη πξνο ηνλ απηνθξάηνξα θαη απνηειεί κηα 

ππνδεηγκαηηθή ζχλνςε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξηθήο ηδενινγίαο , 

παξνπζηαζκέλε κε πνιιή ηέρλε απφ ηνλ Αηηαιεηάηε  ν νπνίνο  δηέζεηε ξεηνξηθή παηδεία:Hunger, 

Λνγνηερλία, ζ. 205. 
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αγαπεηφο, επζεβήο  πνπ έθαλε ζθνπφ ηεο δσήο λα εμνκνησζεί κε ηνλ Θεφ
27

. ε φιε 

ηελ έθηαζε ηεο Ἱζηνξίαο ηνπ ζεκεηψλνληαη κε ιεπηνκέξεηεο πξάμεηο εξσηζκνχ ηνπ 

λεαξνχ ηφηε αμησκαηηθνχ νη νπνίεο εληππσζίαζαλ ηνλ ζπγγξαθέα. Καη ελψ νη  λίθεο 

ηνπ, έζησ θαη αζήκαληεο , δίλνπλ κηα θαιή επθαηξία γηα ην πιέμηκν εγθσκίνπ,  νη  

ήηηεο ηνπ ζηηο κάρεο πξνζπεξλψληαη  κε ηδηαίηεξα επηηήδεην ηξφπν
28

. Ο Αηηαιεηάηεο  

αλαδεηψληαο ηξφπνπο λα πξνζδψζεη θχξνο ζηνλ Βνηαλεηάηε, δε δηζηάδεη λα 

απζαηξεηήζεη θαη λα  ζπλδέζεη ην φλνκά ηνπ κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ Φσθάδσλ ησλ 

νπνίσλ νη αξεηέο ππνηίζεηαη φηη πήγαδαλ απφ ηνπο αξραίνπο Ρσκαίνπο
29

. Κάζε 

αλαθνξά ηνπ ζην εξσηθφ πξφηππφ ηνπ, έζησ θαη κηθξή,  αθνινπζείηαη απφ κηα 

απαξίζκεζε ησλ αξεηψλ ηνπ θαη απφ πιεζψξα θνζκεηηθψλ επηζέησλ («θηιάλζξσπνο 

θαὶ γαιελὸο θαὶ παληὸο ηύθνπ θαηλόκελνο ὑςειόηεξνο» (ζ. 3, ζη.4-5), «δηαθέξσλ ηῶλ 

ἄιισλ ὅζνλ ἀζηέξσλ ἥιηνο» (ζ. 96, ζη.18-19), «θαὶ γελλαηόηεηη θαὶ θηινηίκῳ θαὶ 

θηινίθηῳ ςπρῆ» (ζ.212, ζη.17-18). Γηα ηνλ Αηηαιεηάηε, ν Βνηαλεηάηεο ζπγθεληξψλεη 

φιεο εθείλεο ηηο αξεηέο ηνπ ηδαληθνχ εγεκφλα «επζέβεηα, θηιαλζξσπία, δηθαηνζύλε, 

γελλαηόηεηα». Δπηπιένλ, νη φξνη «εὐβνπιία»-«δπζβνπιία», έλλνηεο πνπ κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία, έρνπλ θεληξηθή ζεκαζία ζηνλ 

Αηηαιεηάηε
30

.  Ο φξνο «δπζβνπιία» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε ιήςε 

θαθψλ απνθάζεσλ ελψ   ε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ, νλνκάδεηαη «εὐβνπιία». Ο 

Αηηαιεηάηεο παξνπζηάδεη ηνλ Βνηαλεηάηε λα ζεσξεί ηνλ θξφληκν ζχκβνπιν σο 

«δνθηκώηαηνλ ὄξγαλνλ εὐβνπιίαο» θαη λα δηνξζψλεη ηελ «Ῥσκαίσλ δπζβνπιίαλ» 

φπνηε θαη φπνπ ηελ εληφπηδε, φπσο ζην ρσξίν πνπ δείρλεη ηνλ Βνηαλεηάηε λα 

δηνξζψλεη κηα «δίθελ πξνβάησλ» άηαθηε θπγή -πξντφλ δπζβνπιίαο- ηνπ ξσκατθνχ 

ζηξαηεχκαηνο
31

. Πξηλ ινηπφλ αλέβε ζηνλ ζξφλν ν ηδαληθφο εγεκφλαο ηνπ Αηηαιεηάηε, 

ήηαλ εμαηξεηηθφο ζχκβνπινο, ζπλεηφο θαη ζψθξσλ.  

                                                             
27 Αηηαιεηάηεο , ζ. 4, ζη. 21. 
28 Hunger, Λνγνηερλία, ζ. 205.  
29 Αλ κε ηη άιιν, κφλν αζηεία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ε πξνζπάζεηα ηεθκεξίσζεο ησλ 

ιεγφκελψλ ηνπ φηαλ αλαθεξφκελνο ζε επίζθεςή ηνπ ζηελ Κξήηε είδε ζε λαφ ηελ παξάζηαζε ηνπ 

Φσθά σο ληθεηή θαη ηξνπαηνχρνπ. Με κεγάιε ηνπ ραξά δηαπίζησζε φηη ε κνξθή θπζηνγλσκηθά ήηαλ 

νιφηδηα κε εθείλε ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε, γεγνλφο πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπ απνδεηθλχεη αθξάδαληα 

φηη είλαη απφγνλνο ηνπ Φσθά: Αηηαιεηάηεο, ζ. 228, ζη. 15-19. 
30 M. Hinterberger, Φφβσ θαηαζεηζζείο: ηα πάζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο απηνθξαηνξίαο ζηνλ Μηραήι 
Αηηαιεηάηε. Σν αηηηνινγηθφ ζχζηεκα ελφο ηζηνξηνγξάθνπ ηνπ 11νπ  αηψλα, ζην: Ζ απηνθξαηνξία ζε 

θξίζε (;), . Βξπψλεο, Αζήλα 2003, ζ. 161. 
31«Σόηε δή, ηόηε, θαηὰ ηὴλ λύθηα ηο ἀζπληάθηνπ θπγο, ἐθ ηο θαηαζθνπο ὁ Βνηαλεηάηεο ηὸ 

πξαηηόκελνλ ἀηύρεκα θαὶ ηὰ παξ’ ἐιπίδα ηῆ Ῥσκαίσλ δπζβνπιίᾳ ζπκβεβεθόηα ζεώκελνο, […] Δἶηα ηνῖο 

ἀκθ’ αὐηὸλ παξεθειεύζαην κὴ δίθελ πξνβάησλ ἀπ’ ἀιιήισλ δηαζθεδαζζλαη.»: Αηηαιεηάηεο , ζ. 39, ζη. 

19-22 θαη ζ. 40, ζη. 1-2. 
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Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ είλαη λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν ζθεληθφ εκθάληζεο ηνπ Βνηαλεηάηε σο ζσηήξα. Ο 

ηξφπνο πνπ ην θάλεη απηφ είλαη κε ην λα δίλεη έκθαζε ζηα ζιηβεξά γεγνλφηα επί 

Μηραήι Ε΄ ηα νπνία πξνβάιινληαη κε ηξφπν ηδηαίηεξα δνθεξφ
32

. Ζ άλνδνο  ζηελ 

εμνπζία ηνπ Βνηαλεηάηε παξνπζηάδεηαη ζαλ ζέιεκα Θενχ, φπνηνο ζηξέθεηαη ελαληίνλ 

ηνπ  ραξαθηεξίδεηαη ζενκάρνο. Ο ιαφο ν νπνίνο αλέκελε ηνλ εξρνκφ ηνπ ζαλ ζσηήξα, 

είλαη απηφο πνπ πηέδεη ηνλ Βνηαλεηάηε λα πεξηβιεζεί ηα «παξάζεκα ηο βαζηιείαο»
33

. 

Δίλαη ηφζν ππεξβνιηθφο ν ηξφπνο πνπ απνδίδνληαη  ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

βίν ηνπ απηνθξάηνξα ψζηε θαη ν ίδηνο ν Αηηαιεηάηεο θάπνηα ζηηγκή λα αλεζπρεί γηα 

απηφ. Εεηά ζπγγλψκε γηα ηνλ  εγθσκηαζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θεηκέλνπ θαη ιέεη πσο ην 

έθαλε κε κνλαδηθφ ζθνπφ λα κάζνπλ νη κεηαγελέζηεξνη ηα έμνρα επηηεχγκαηα ηνπ 

απηνθξάηνξα. 

 Ο Αηηαιεηάηεο δελ παξαιείπεη λα αλαθεξζεί θαη ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε 

ηνπ Βνηαλεηάηε. Μέζα απφ ηε ιεπηνκεξή  πεξηγξαθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπνξνχκε λα 

εθκαηεχζνπκε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα  ηα πξφηππα νκνξθηάο ηνπ ηδαληθνχ 

άλδξα ηνπ 11
νπ

 αη.   Πνιχ ςειφο, δπλαηφο, κε ραξνχκελε θαη αζηξαθηεξή φςε. Σν 

πξφζσπφ ηνπ είρε ιακπεξφ θφθθηλν ρξψκα. Σα κάηηα ηνπ ήηαλ θαηάκαπξα θαη 

εμέπεκπαλ γνεηεία. Σα θξχδηα ηνπ θαηάκαπξα θη απηά , έκνηαδαλ κε αςίδεο. Σν 

κέησπφ ηνπ θεγγνβνινχζε. Σν πξφζσπφ ηνπ έκνηαδε κε ήιην. Ζ ζέα ηνπ πξνθαινχζε 

θφβν αλάκηθην κε επραξίζηεζε
34

. Ζ νκηιία ηνπ ήηαλ ζαγελεπηηθή: «ὁκηιζαη δὲ 

ηνζνῦηνλ ραξίεηο θαὶ εὔζπκνο θαὶ πεξηδέμηνο ἐο ηὰ κάιηζηα ὡο εηξλαο κηκεῖζζαη ηνὺο 

θζόγγνπο αὐηνῦ, πάληαο ἕιθνληαο πξὸο ἀθξόαζηλ»
35

. 

Ο ηζηνξηθφο θάλεη αλαθνξά θαη ζην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ Βνηαλεηάηε. Μαο 

ελεκεξψλεη πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ έγηλε απηνθξάηνξαο, αθνζηψζεθε εμ‟ νινθιήξνπ 

ζηελ επίπνλε ελαζρφιεζε κε ηα γξάκκαηα. Πξνζπαζνχζε κε θάζε ηξφπν λα 

δηεπξχλεη ην πλεχκα ηνπ θαη λα θαιιηεξγήζεη ηε ινγηφηεηά ηνπ. Ξελπρηνχζε κέρξη 

αξγά έηζη ψζηε λα κελ αθήλεη αλεθκεηάιιεπηεο ψξεο θαη αθνζησλφηαλ ζηε κειέηε 

βηβιίσλ. Ζ θηινκάζεηά ηνπ, ηνπ απνθφκηδε πιήζνο νθέιε θαη ηνλ κπνχζε  ζηε γλψζε 

                                                             
32 Καηά ηνλ αείκλεζην Κ. άζα, ν Αηηαιεηάηεο παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο δηαθεξχμεηο ηνπ ,ζπζίαζε ηελ 

ακεξνιεςία ηνπ ζηνλ βσκφ ηεο πξνζσπηθήο θηιίαο θαη ζπκπάζεηαο πξνο ηνλ Βνηαλεηάηε. Γηαηί, 
ζπλερίδεη, αλ ν ηζηνξηθφο ήζειε πξάγκαηη έλαλ θαιφ ζηξαηησηηθφ εγεκφλα ηνλ νπνίν ζηελ παξνχζα 

θάζε είρε αλάγθε ην θξάηνο , ηφηε εθείλνο αδηακθηζβήηεηα ζα έπξεπε λα είλαη ν έηεξνο ζηαζηαζηήο, ν 

Νηθεθφξνο Βξπέλληνο: Κ. Ν. άζαο, Μεζαησληθή Βηβιηνζήθε, η. Α΄, Βελεηία 1872, Πξφινγνο, ζ. ηε΄. 
33 Hunger, Λνγνηερλία, ζ. 205. 
34 Αηηαιεηάηεο, ζ. 215, ζη. 21-23 θαη ζ.216, ζη. 1-9. 
35 Αηηαιεηάηεο , ζ. 216, ζη. 9-12. 
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ησλ ζείσλ θαη ησλ αλζξσπίλσλ
36

. χκθσλα κε  έξεπλεο ην ρσξίν  απηφ δελ ππάγεηαη 

ζηελ θαηεγνξία ησλ θνηλψλ ηφπσλ πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ζε εγθψκηα 

απηνθξαηφξσλ
37

.  Πξνθαλψο απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζία θαζψο κηα πξνζεθηηθή 

αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απνζπάζκαηνο ζα καο βνεζνχζε λα 

δηεμαγάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηνλ Hunger, νη έλλνηεο θηινκάζεηα, 

βηβιηνθηιία, ινγηφηεηα θαη γεληθφηεξα ε παηδεία , δε ζπγθαηαιέγνληαη ζηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδαληθνχ κεζνβπδαληηλνχ απηνθξάηνξα. Καηά ηε γλψκε ηνπ ε 

αγξππλία ηνπ απηνθξάηνξα (nachtwache), νθείιεηαη ζηε κέξηκλά ηνπ γηα ηε ζσζηή 

δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο (sorge) θαη φρη ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ φπσο ηζρπξίδεηαη 

ν Αηηαιεηάηεο. Τπνζηεξίδεη κε βάζε ηε κειέηε ησλ θεηκέλσλ, φηη ν απηνθξάηνξαο 

θαη ν θάζε εγεκφλαο δηαρξνληθά είρε σο πξψηηζην θαζήθνλ ηνπ ηελ παξαηεηακέλε 

νινλχθηηα ππεχζπλε εθπιήξσζε ησλ ρξεψλ ηνπ απέλαληη ζηνλ ιαφ ηνπ. Μάιηζηα, 

ζεκεηψλεη πσο ην θαζήθνλ απηφ δελ αθνξνχζε κφλν ηνλ απηνθξάηνξα αιιά ήηαλ 

έξγν ππνρξεσηηθφ θαη ησλ πην ρακειφβαζκσλ θξαηηθψλ ππαιιήισλ. Με βάζε ην 

ζθεπηηθφ απηφ, ζχκθσλα κε ηνλ Hunger, ζε θακηά πεξίπησζε ε δηαθπβέξλεζε δελ 

ήηαλ εχθνιε ππφζεζε. Σν ελαληίνλ, επξφθεηην γηα κηα θνπηαζηηθή ζπλερή 

πξνζπάζεηα ρσξίο μεθνχξαζε , ρσξίο ειεχζεξν ρξφλν, κε πνιιέο αλεζπρίεο θαη 

ζηέξεζε χπλνπ
38

. 

 Καηά ηε γλψκε καο, δε ζα ήηαλ άηνπν λα ζπζρεηίζνπκε ηελ αγξππλία ηνπ 

απηνθξάηνξα θαη κε αίηηα βηνινγηθά θαη θπζηνινγηθά πνπ άπηνληαη ηεο ειηθίαο ηνπ. 

Ζ ζχγρξνλε επηζηήκε  απνδέρεηαη πσο έλαο γεξαηφο άλζξσπνο έρεη πνιχ ιηγφηεξεο 

αλάγθεο χπλνπ απφ έλα λεαξφ άηνκν
39

. Ο απηνθξάηνξαο εηζήιζε ζηνλ απηνθξαηνξηθφ 

ζψθν ζε ειηθία πεξίπνπ 78 εηψλ, πξνρσξεκέλν γήξαο γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη 

κε βάζε ηνλ κέζν φξν δσήο ηνπ αλζξψπνπ ηνπ 11
νπ

 αη. Γε ζα ηνπ ήηαλ πξνθαλψο 

θαζφινπ δχζθνιν λα θαιχπηεη επνηθνδνκεηηθά ηηο ψξεο ηεο αυπλίαο ηνπ, κε 

ελαζρνιήζεηο πνπ λα ζπλάδνπλ ηφζν κε ηελ ειηθία ηνπ φζν θαη κε ηνλ λέν ηνπ ξφιν.  

κσο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ απνθιείεηαη ην ρσξίν απηφ λα 

ππνθξχπηεη  θαη ζεκάδηα ελφο ππνιαλζάλνληνο αληαγσληζκνχ ηνπ Αηηαιεηάηε  κε 

ηνλ ζχγρξνλφ ηνπ Φειιφ. Καηά ηε γλψκε καο, πξφθεηηαη γηα κηα εζθεκκέλε 

πξνζπάζεηα λα πείζεη φηη θαη ν δηθφο ηνπ απηνθξάηνξαο δελ ππνιείπεηαη ζε ινγηφηεηα  

                                                             
36 Αηηαιεηάηεο, ζ. 312, ζη. 1- 8. 
37 Καξαγηψξγνπ, Μνιπβδόβνπιια, ζ. 88. 
38 H.Hunger, Prooimion. Elemente Der Byzantinischen Kaiseridee In Den Arengen Der Unkunden 

(Wiener Byzantinistische Studien, Bd. I.) Wien 1964, ζζ. 49-154 θαη ζζ. 94-100). 
39 C. Guyton, Φπζηνινγία θαη κεραληζκνί ησλ λόζσλ, (επηκ. Ά. Δπαγγέινπ), Αζήλα 2000, ζζ. 577-

580. 
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ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ Μηραήι Ε΄ Γνχθα, ν νπνίνο είρε εγθσκηαζηεί ζε ππεξζεηηθφ 

βαζκφ απφ ηνλ ύπαην ησλ θηινζόθσλ. Ζ νκνηφηεηα ησλ ρσξίσλ είλαη εκθαλήο ζε 

πνιιά ζεκεία, γεγνλφο πνπ καο θάλεη λα πηζηεχνπκε φηη ν Αηηαιεηάηεο ήηαλ γλψζηεο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Υξνλνγξαθίαο
40

. Γξάθεη ν Φειιφο γηα ηελ αγαπεκέλε 

ελαζρφιεζε ηνπ καζεηή ηνπ: «βηβιία ζνθίαο παληνδαπνῦο, ιόγσλ ραξαθηξεο 

ζνθῶλ»
41

 θαη αληαπαληά ν Αηηαιεηάηεο γηα ηνλ δηθφ ηνπ εθιεθηφ «ηνῖο βηβιίνηο θαὶ 

ηαῖο ἀλαγλώζεζηλ ἐπηδηδνὺο»
42

.  

 Δλδηαθέξνπζα είλαη ε κειέηε ηεο  . Καξαγηψξγνπ ε νπνία κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ 31 κνιπβδφβνπιισλ ηνπ απηνθξάηνξα, επηρεηξεί λα αλαζπλζέζεη 

πηπρέο ηεο δσήο ηνπ. Δίλαη επηχρεκα ην γεγνλφο φηη ηα κνιπβδφβνπιια απηά 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο θαξηέξαο ηνπ έηζη ψζηε ζε παξαιιειηζκφ 

κε ηηο αθεγεκαηηθέο πεγέο λα είλαη εθηθηή ε αθξηβήο αλαζχζηαζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο 

ηνπ. Ζ έξεπλά ηεο αλέδεημε πνιχ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην δήηεκα πνπ 

εμεηάδνπκε. Με βάζε απηήλ,  ηα πξψηκα κνιπβδφβνπιια ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

πιεζψξα νξζνγξαθηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ ιαζψλ. Καηά ηε ζπγγξαθέα, απηφ κάιινλ 

ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζε έιιεηςε ηθαλφηεηαο ηνπ Βνηαλεηάηε λα δηαθξίλεη θαη λα 

ειέγμεη ηα νξζνγξαθηθά ιάζε παξά ζε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο ηνπ ζθιεξνηξάρεινπ 

ζηξαηησηηθνχ πνπ αδηαθνξεί γηα ηε ζσζηή γξακκαηηθή. Αληίζεηα ιηγφηεξα ήηαλ ηα 

ιάζε ζηα νςηκφηεξα κνιπβδφβνπιια, ελψ ηα απηνθξαηνξηθά ηνπ δηαθξίλνληαλ ηφζν 

γηα ηελ άκεκπηε νξζνγξαθία φζν θαη γηα ηε ζχληαμε.  Απηφ ππνδειψλεη ζχκθσλα κε 

ηελ Καξαγηψξγνπ, κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο ινγηφηεηαο ηνπ απηνθξάηνξα, 

γεγνλφο πνπ ζπλάδεη κε ηα ιεγφκελα ηνπ Αηηαιεηάηε
43

. Ο απηνθξάηνξαο φθεηιε λα 

είλαη ή ηνπιάρηζηνλ λα δείρλεη εγγξάκκαηνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί είηε κε 

ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο γεληθήο παηδείαο ηνπ, είηε κε ηνλ ζρνιαζηηθφ έιεγρν 

ησλ επηγξαθψλ  απφ ηνπο ζπκβνχινπο ηνπ πξηλ δνζνχλ ζηνλ ραξάθηε. Ζ άπνςε γηα 

ηε κέηξηα πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ Βνηαλεηάηε δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηηο 

αλνξζνγξαθίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζε 

                                                             
40 Οη απφςεηο ησλ ηζηνξηθψλ γηα ηνλ αλ θαη θαηά πφζν θαιά γλψξηδε ν Αηηαιεηάηεο  ηελ χπαξμε ηεο 

Υξνλνγξαθίαο δηίζηαληαη . Ο Γ. Κξάιιεο ππνζηεξίδεη, κε κηα δφζε απζαηξεζίαο ίζσο, πσο ν 

Αηηαιεηάηεο  ζα είρε δηαβάζεη ακέζσο κεηά ηελ θπθινθνξία ηεο ηελ πξψηε κνξθή ηεο Υξνλνγξαθίαο 

ηνπ Φειινχ. Με βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ ππνζηεξίδεη πσο ε Ηζηνξία ηνπ Αηηαιεηάηε εχθνια κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κηα απάληεζε ζηε Υξνλνγξαθία ηνπ Φειινχ ε νπνία  ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 
ζπληνληζκέλε θαη  κεζνδηθή επίζεζε πξνο ην θείκελφ ηνπ: D. Krallis, Michael Attaleiates and the 

Politics of Imperial Decline in Eleventh – Century Byzantium, [ACMRS] ,Tempe, Arizona 2012, ζζ. 

76-94. 
41 Μηραήι Φειιφο, Υξνλνγξαθία,VII, 4, ζη. 3-4. 
42 Αηηαιεηάηεο, ζ. 312, ζη. 6-7. 
43 Καξαγηψξγνπ, Μνιπβδόβνπιια, ζζ. 86-87. 
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ηξεηο  επίζεκεο πξάμεηο ζηα αξρεία ηεο κνλήο Ηβήξσλ. Πξφθεηηαη γηα έλα ἔγγξαθνλ 

ηνπ 1061
44

, έλα ὑπόκλεκα ηνπ 1062
45

 θαη έλα πξαθηηθὸλ ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1062
46

 (εηθ. 3).   Ο Βνηαλεηάηεο ππνγξάθεη σο ΠΡΟΔΓΡΟ ΚΑΗ 

ΓΟΤΞ ΘΑΗΑΛΟΝΗ(ΚΖ). Σν ππφκλεκα ηνπ 1062 ζπλππνγξάθεη θαη ν Νηθφιανο 

εξβιίαο, σο ΚΡΗΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
47

. Δλδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη ν 

ηειεπηαίνο δε ζπκπαξαζχξεηαη απφ ηελ αλνξζφγξαθε «Θαηζαινλίθε» ηνπ πξψηνπ, αλ 

θαη πξνεγείηαη ηεο δηθήο ηνπ. Ζ παξαηήξεζε ηεο Καξαγηψξγνπ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαζψο επηβεβαηψλεη ην πςειφηεξν επίπεδν ηεο θηινινγηθήο θαηάξηηζεο ελφο 

δεκνζίνπ ππαιιήινπ , εθφδην απαξαίηεην γηα κηα ηέηνηα ζηαδηνδξνκία ζε αληίζεζε 

κε ηηο απαηηήζεηο ζηαδηνδξνκίαο ελφο ζηξαηησηηθνχ
48

. 

ε έλα αθφκε ρσξίν ην νπνίν αθνξά ζηε λνκηθή θαηάξηηζε ηνπ Βνηαλεηάηε 

θαη ζην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνο ηα λνκηθά δεηήκαηα ππνιαλζάλνπλ θαηά ηε γλψκε καο 

ζαθή ζεκεία αληηπαιφηεηαο Φειινχ- Αηηαιεηάηε. Ο Φειιφο παξαδέρεηαη γηα ηνλ 

δηθφ ηνπ απηνθξάηνξα φηη δελ ήηαλ θαη πνιχ θαιφο γλψζηεο ησλ λφκσλ
49

. Ο 

Αηηαιεηάηεο βξίζθεη ηελ επθαηξία λα ππεξζεκαηίζεη πξνβάιινληαο ηνλ δηθφ ηνπ σο 

άξηζην γλψζηε ησλ λνκηθψλ δηαηαγκάησλ. Μάιηζηα ηνλ εκθαλίδεη σο δηθαζηή θαη 

λνκνζέηε πνπ βειηηψλεη παιαηέο λεαξέο ηνπ Λένληνο Σ΄: «Νόκνηο κὲλ ηὰ πνιιὰ κὴ 

ἐκειεηήζαο» (Φειιφο, Υξνλνγξαθία, VII, 6, ζη. 5)», «ἐκέιεζε δ’ αὐηῷ θαὶ λνκηθῶλ 

δηαηαγκάησλ, θαὶ δηνξζώζεσο ηῶλ ἀκθηζβεηνπκέλσλ δνγκάησλ» (Αηηαιεηάηεο, ζ. 312, 

ζη. 8-10). αθέζηαηα, γηα αθφκε κία θνξά ε ειηθηαθή δηαθνξά αληαλαθιά θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρσξίν θαζψο ε εκπεηξία νθηψ ζρεδφλ δεθαεηηψλ θαη ε ζπζζψξεπζε 

γλψζεσλ πνπ είρε απνθνκίζεη ν Βνηαλεηάηεο, αλ κε ηη άιιν, ηνπ πξνζέθεξαλ κηα 

                                                             
44 Iviron II, αξ. 33. 
45 Iviron II, αξ. 34. 
46 Iviron II, αξ. 35. 
47Actes d’ Iviron vol. II (Du milieu du XLe siècle à 1204), Texte, eds. J. Lefort, N. Oikonomides, D. 

Papachryssanthou, avec la collaboration de V. Kravari et d‟ H. Métrévéli , [Archives de l‟ Athos XIV], 

Paris 1990, ζ. 98 . 
48 Δμίζνπ ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε άπνςε πνπ απνδίδεη ην ρακειφ επίπεδν γξακκαηηθψλ γλψζεσλ ηνπ 

Βνηαλεηάηε ζην πιαίζην ηεο επίζεκεο θξαηηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ζρνιηθήο ειηθίαο ηνπ Βνηαλεηάηε (πεξίπνπ 1000-1015) φηαλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ ζθιεξνηξάρεινπ 

Βαζηιείνπ Β΄ ζηα πεδία ησλ καρψλ δε ζα πξέπεη λα ηνπ άθελαλ πνιιά πεξηζψξηα ελαζρφιεζεο κε ηελ 

πνιηηηθή θαη ηδηαίηεξα κε ηελ παηδεία: Καξαγηψξγνπ, Μνιπβδόβνπιια, ζ. 86. 
49 Γλσξίδνπκε δε φηη ν Φειιφο είρε ζπληάμεη κεηαμχ 1060 θαη 1070 έλα εηδηθφ λνκηθφ δηδαθηηθφ 

εγρεηξίδην πνπ πξννξηδφηαλ γηα ηνλ καζεηή ηνπ. Δπξφθεηην γηα έλα θείκελν γξακκέλν ζε ζηίρνπο ψζηε 

λα απνκλεκνλεχεηαη εχθνια. θνπφο ηνπ ήηαλ λα εμνηθεηψζεη ηνλ λεαξφ Μηραήι κε ηηο λνκηθέο 

έλλνηεο ζε απινπζηεπκέλε κνξθή: «Πνιὺ θαὶ δπζζεώξεηνλ ηὸ κάζεκα ηνῦ λόκνπ, ἐλ πιάηεη 

δπζπεξίβιεπηνλ, ἀζαθὲο ἐλ ζπλόςεη,ἐλ ιόγῳ δπζεξκήλεπηνλ ἀιι’ ὅκσο ἀλαγθαῖνλ»: L.G. Westerink, 

Michael Psellus, Poemata, [BGRT], Stuttgart 1992, ζζ. 123-190. 
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ζηνηρεηψδε επρέξεηα ζηελ θξίζε ησλ λφκσλ θαη δηαηαγκάησλ ζε αληίζεζε κε ηνλ 

λεαξφ θαη άπεηξν Μηραήι.  

ην θείκελν ηνπ Αηηαιεηάηε ν Βνηαλεηάηεο παξνπζηάδεηαη σο ηδηαίηεξα 

επιαβήο ε πίζηε ηνπ νπνίνπ εθθξάδεηαη , εθηφο ησλ άιισλ, θαη κε ηε ζπλεηή ηήξεζε 

ησλ θαλφλσλ ηεο νξζνδνμίαο. Κφζκεζε ηηο δεζπνηηθέο γηνξηέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαλ θάζε ρξφλν κε ιακπξέο εθδειψζεηο ελψ γηα ηηο γηνξηέο εηο 

κλήκελ ησλ καξηχξσλ νξγάλσζε νινλπθηίεο ζηηο εθθιεζίεο θαη πάλδεκεο ηειεηέο
50

. 

Καζψο δελ ππάξρεη άιιε αθεγεκαηηθή πεγή πνπ λα αλαθέξεηαη ζηε 

ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ηε ιαηξεπηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Βνηαλεηάηε νθείινπκε λα 

αλαπιεξψζνπκε ην θελφ απφ άιιεο ζπλεπηθνπξηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.  

Μηα αμηφπηζηε έλδεημε απνηεινχλ ηα πξνζσπηθά αληηθείκελα ηα νπνία 

αληαλαθινχλ ηα ζξεζθεπηηθά ελδηαθέξνληα θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ ηδηνθηήηε. ε 

εμαηξεηηθά ζπάλην κεηάιιην ζην νπνίν εηθνλίδεηαη ε Παλαγία ζε ζηάζε δέεζεο, ν 

ειηθησκέλνο απηνθξάηνξαο δεηά ηε βνήζεηά ηεο: +ΘΔΟΣΟΚ[Δ] [ΒΟ]ΖΘΔΗ 

ΝΗΚΖΦΟΡꞶ ΦΗΛΟΥΡΗCTꞶ ΓΔCΠΟ[Σ]Ζ ΣꞶ ΒΟΣΑΝΔΗΑΣΖ
51

(εηθ.10). Δπηπιένλ, 

ηα κνιπβδφβνπιια πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο δείρλνπλ λα ζπληαπηίδνληαη  κε ηα 

ιεγφκελα ηνπ Αηηαιεηάηε θαζψο εθδειψλνπλ ηε βαζηά ηνπ επζέβεηα. ε φιεο ηηο 

ζθξαγίδεο ηνπ ππάξρεη πάληα ζηελ αξρή επίθιεζε ζηνλ Υξηζηφ κε ηελ έθθξαζε 

«Κύξηε βνήζεη». Ζ κνλαδηθή παξέθθιηζε απφ ηελ πξναλαθεξζείζα ηππνπνηεκέλε 

επηγξαθηθή δηάηαμε παξαηεξείηαη ζην κνιπβδφβνπιιν ηνπ Βνηαλεηάηε σο δνχθα 

Θεζζαινλίθεο φπνπ πξηλ απφ ηελ αλαθνξά ηνπ ηίηινπ «πξόεδξνο» πξνζηίζεηαη ε 

έθθξαζε «πξνλνίᾳ Θενῦ»
52

. Ζ Καξαγηψξγνπ εξκελεχεη ην θαηλφκελν απηφ σο 

πξνζσπηθή νκνινγία ηεο νξζήο πίζηεο απφ πιεπξάο Βνηαλεηάηε παξαθηλνχκελνπ 

πηζαλφλ απφ ηηο έληνλεο αληηπαξαζέζεηο αλάκεζα ζε νξζφδνμνπο ζενιφγνπο θαη ζε 

νπαδνχο ηνπ Βνγνκηιηζκνχ, νη νπνίεο θαηά ηελ πεξίνδν 1061-1077, ζα πξέπεη λα 

ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλεο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ίζσο θαη ζηελ παξαθείκελε αγηνξείηηθε 

θνηλφηεηα. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πηζηνπνηεί ηελ επζέβεηά ηνπ απνηειεί θαη ε 

απεηθφληζε πξνζηάηε αγίνπ ζηα ζθξαγίζκαηά ηνπ. Βξηζθφκελνο ζε έλα απφ ηα 

κεγαιχηεξα θέληξα ιαηξείαο ηνπ ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ, είλαη ε ζηηγκή πνπ 

απνθαζίδεη λα ζέζεη σο πξνζηάηε ηνπ  ηνλ Άγην Γεκήηξην ν νπνίνο εηθνλίδεηαη πιένλ 

                                                             
50 Αηηαιεηάηεο, ζ. 319, ζη. 13-18. 
51 H. Maguire, Ζ ηδησηηθή ιαηξεία ηεο Παλαγίαο, ζην Μήηεξ Θενύ : Απεηθνλίζεηο ηεο Παλαγίαο ζηε 

βπδαληηλή ηέρλε, (επηκ. Μ. Βαζηιάθε), Μηιάλν 2000, ζ. 300.- J. Beckwith, The Art of Constantinolpe. 

An Introduction to Byzantine Art (330-1453), New York 1961, ζ. 117. 
52 Karagiorgou, Boteneiates, ζ. 112. 
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ζηαζεξά ζε φια ηνπ ηα κνιπβδφβνπιια απφ ην 1062 θαη κεηά. ηα  φςηκα δε 

ζθξαγίζκαηα ε . Καξαγηψξγνπ δηαθξίλεη θάησ απφ ηνλ ηχπν αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

αγίνπ Γεκεηξίνπ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα
53

. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ηειεπηαία 

κνιπβδφβνπιια ηεο πεξηφδνπ πξν αλάξξεζήο ηνπ ζηνλ ζξφλν φπνπ ν Βνηαλεηάηεο 

αλαθέξεηαη σο θνπξνπαιάηεο,  ν άγηνο παξνπζηάδεηαη σο απιηθφο αμησκαηνχρνο. Γηα 

ηελ εξεπλήηξηα ε «κεηάιιαμε» απηή  εθθξάδεη ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ Νηθεθφξνπ 

Βνηαλεηάηε κε ζπγθεθξηκέλε ζθνπηκφηεηα· ηε ζηηγκή πνπ ν ζθιεξνηξάρεινο 

ζηξαηησηηθφο ελδχεη ηνλ άγην Γεκήηξην κε ηε ριακχδα ελφο απιηθνχ αμησκαηνχρνπ 

δηαηεξψληαο ην δφξπ θαη ηελ αζπίδα, είλαη 75 πεξίπνπ εηψλ θαη παξά ην 

πξνρσξεκέλν ηεο ειηθίαο ηνπ θιεξηάξεη ζνβαξά κε ην απηνθξαηνξηθφ ζηέκκα. 

Γχζθνιε ππφζεζε, γη‟ απηφ έπξεπε λα ζπζπεηξψζεη δπλάκεηο θαη λα αλαδεηήζεη 

ηζρπξά εξείζκαηα. Δχθνια κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηα κνιπβδφβνπιια κε ηνλ άγην 

λα ζπλνδεχνπλ επηζηνιέο ηνπ Βνηαλεηάηε πξνο ζεκαίλνληα κέιε ηεο βπδαληηλήο 

αξηζηνθξαηίαο πνπ ήζειε λα πξνζεηαηξηζηεί. Με ην επηθνηλσληαθφ απηφ ηέρλαζκα ν 

Βνηαλεηάηεο ή νη ζχκβνπινί ηνπ πξνδηέζεηαλ ζεηηθά ηνπο παξαιήπηεο κεηαδίδνληάο 

ηνπο παξάιιεια έλα ζαθέο πνιηηηθφ κήλπκα. ε κηα πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ αληηπαιφηεηα αλάκεζα ζηε δεκνζηνυπαιιειηθή αξηζηνθξαηία θαη ηε 

ζηξαηησηηθή αξηζηνθξαηία ηεο Μηθξάο Αζίαο, ν Βνηαλεηάηεο επηζπκεί λα 

παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο κέγα ζπκθηιησηή θαη άξα ηνλ θαηαιιειφηεξν 

ππνςήθην. Σν πείξακα, φπσο φινη γλσξίδνπκε, ηειηθά πέηπρε.  

 ζν γηα ηηο πξνζθνξέο ηνπ απηνθξάηνξα Βνηαλεηάηε πξνο ηελ Δθθιεζία νη 

νπνίεο πηζηνπνηνχλ ηε ζξεζθεπηηθφηεηά ηνπ, απηφ ηεθκαίξεηαη  θαη απφ άιια 

ζηνηρεία φπσο επί παξαδείγκαηη απφ ηε καξηπξία ελφο ρξπζφβνπιινπ πνπ απέιπζε ν 

Βνηαλεηάηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1079
54

. χκθσλα κε απηφ, ν απηνθξάησξ απνθαηέζηεζε 

ηελ παξνρή ζνιεκλίνπ
55

 ζηε κνλή Ηβήξσλ χςνπο ηεζζάξσλ ιηηξψλ θαη δεθαέμη 

λνκηζκάησλ πνπ είρε πεξηθφςεη ν Μηραήι Ε΄ Γνχθαο. Πξνθαλψο ε θίλεζε απηή, 

πέξα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο κνλαζηεξηαθήο θνηλφηεηαο, ππνθξχπηεη, πνιηηηθή 

ζθνπηκφηεηα θαζψο νη Ίβεξεο (φπσο νλνκάδνληαη απφ ηνπο Βπδαληηλνχο νη 

                                                             
53 Καξαγηψξγνπ, Μνιπβδόβνπιια, ζζ. 97-100. 
54 Actes d’ Iviron Actes d’ Iviron vol. II (Du milieu du XLe siècle à 1204), eds. J. Lefort, N. 
Oikonomides, D. Papachryssanthou, avec la collaboration de V. Kravari et d‟ H. Métrévéli , [Archives 

de l‟ Athos XIV], Paris 1990, αξ. 41. 
55 Σν ζνιέκληνλ (εθ ηνπ ιαηηληθνχ solemne donum=εφξηην δψξν) ήηαλ ε εηήζηα  ρξεκαηηθή παξνρή, 

ρνξεγνχκελε σο δψξν απφ ηνλ απηνθξάηνξα ζε θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα, κνλέο θαη εθθιεζίεο. Βι.  F. 

Dölger, Beitrage zur geschichte der byzantinischen finanzverwaltung : besonders des 10. und 11. 

Jahrhunderts , Leipzig  1927, ζζ. 117-118. 
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Γεσξγηαλνί ηνπ Καπθάζνπ), ήηαλ πάληνηε γελλαίνη θαη πηζηνί ζχκκαρνη ηεο 

απηνθξαηνξίαο
56

 εθδνρή πνπ εληζρχεηαη θαη απφ ηελ παξαρψξεζε δηθαζηηθήο 

πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο –πξάγκα ζπάλην ζην Βπδάληην – πξνο ηελ ίδηα κνλή. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν Βνηαλεηάηεο κε ρξπζφβνπιιφ ηνπ  αλαθέξεη ξεηά πσο ην δηθαζηήξην 

πνπ ζα ήηαλ αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ ηεο κνλήο, δε ζα ππάγνληαλ 

ζηε δηθαηνδνζία άξρνληα ν νπνίνο αζρνινχληαλ κε δεκφζηεο εηζπξάμεηο. Δπεηδή νη 

Ίβεξεο κνλαρνί δε γλψξηδαλ Διιεληθά (ὡο ἀιιόγισζζσλ ηῶλ ἐλ αὔηε ηπγραλόλησλ), ν 

απηνθξάηνξαο φξηδε πσο θάζε δίθε πνπ ηνπο αθνξνχζε, πνηληθή ή αζηηθή 

(ἐγθιεκαηηθὸλ ἢ θαὶ ρξεκαηηθὸλ), ζα δηεμάγνληαλ  κφλν κπξνζηά ζηνλ δνύθα ή 

θαηεπάλσ Θεζζαινλίθεο, δειαδή ηνλ αλψηαην ζηξαηησηηθφ δηνηθεηή ηεο πεξηνρήο 

ζηελ νπνία αλήθε ην Άγηνλ ξνο, θαη φρη απφ δηθαζηή ηνπ Θέκαηνο ή άιιν 

θνξνεηζπξάθηνξα
57

. Δίλαη πξνθαλέο πσο ζθνπφο ηνπ ρξπζφβνπιινπ ήηαλ λα 

πξνζηαηεχζεη ηνπο Ίβεξεο απφ αδηθίεο θαη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. Αθφκε, 

απάιιαμε πνιιέο κνλέο απφ ηελ θαηαβνιή θφξσλ, φπσο ηε κνλή Παλνηθηίξκνλνο
58

, 

αλαθαίληζε θαη επεξγέηεζε ηε κνλή Γνρεηαξίνπ
59

 θαη πξνζέθεξε  κεγάιεο δσξεέο ζηε 

κνλή Φηινζένπ «ὅζηηο εὔμεζε θαὶ ἀλεθαίληζε ηὴλ Μνλὴλ , πιεῖζηα  δὲ θεηκήιηα 

ἀθηέξσζελ , ἐλ νἷο θαὶ κέξνο ηνῦ ηηκίνπ Ἤινπ»
60

.  Σέινο, ν λαφο ηεο Πεξηβιέπηνπ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, απνιάκβαλε ηδηαίηεξεο εχλνηαο ηνπ απηνθξάηνξα, ν νπνίνο 

κάιηζηα κεηά ηελ παξαίηεζή ηνπ , απνζχξζεθε εθεί, φπνπ θαη εηάθε
61

. 

Δπηπιένλ, ν Αηηαιεηάηεο καο παξαδίδεη  φηη ν Βνηαλεηάηεο  μππλνχζε απφ ηα 

άγξηα ραξάκαηα, κε ην πξψην ιάιεκα ηνπ θφθνξα γηα λα παξαθνινπζήζεη ηεξέο 

αθνινπζίεο: «Καὶ ηνζνῦηνλ ἐμήξηεην θαὶ πεξηεγάλλπην ηαῖο ζείαηο ηαύηαηο 

ιακπξόηεζηλ, ὅηη πεξ ὀξζξηώηεξνο πεξὶ πξώηαο ἀιεθηξπόλσλ ᾠδὰο ηνῖο ὑκλνπόινηο 

                                                             
56 Δ. Κνχθθνπ, Ζ Γέλεζε ηνπ Αγίνπ ξνπο, ζην Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά θαη Αξρηηεθηνληθή Παξάδνζε 

ζηε Υαιθηδηθή θαη ην Άγην Όξνο, Πξαθηηθά Σξίηνπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ, Οπξαλνχπνιε 1990, ζζ. 75. 
57 Ν. Οηθνλνκίδεο, Σν Γηθαζηηθφ Πξνλφκην ηεο Νέαο Μνλήο Υίνπ, ζην Βπδαληηλά ύκκεηθηα, ζζ. 53-

54. 
58 Να ζεκεησζεί εδψ πσο ηε ζπγθεθξηκέλε κνλή είρε ηδξχζεη ην 1077 ν ίδηνο ν Αηηαιεηάηεο ζηε 

Ραηδεζηφ. Ο Βνηαλεηάηεο κε ρξπζφβνπιιφ ηνπ, επεξγέηεζε πινπζηνπάξνρα ηε κνλή θαζψο θαη ην 

Πησρνθνκείν πνπ είρε ηδξχζεη ν Αηηαιεηάηεο. Αιιά θαη ηνλ κνλαρνγηφ ηνπ ηζηνξηθνχ Θεφδσξν, 

βαζηιηθφλ φληα λνηάξηνλ, ν απηνθξάηνξαο ηνλ ηίκεζε κε ηνλ ηίηιν ηνπ δηζππάηνπ: Μηραήι 

Αηηαιεηάηεο, Γηάηαμηο, (επ. Κ. άζαο), ΜΒ, η. 1, Βελεηία 1872, ζ. 62. 
59 Ζ παξάδνζε αλαθέξεη φηη ν Βνηαλεηάηεο ήηαλ ν ηδξπηήο ηεο κνλήο Γνρεηαξίνπ. κσο είλαη 
εμαθξηβσκέλν φηη ε κνλή ππήξρε πξν ηνπ 1030, εθφζνλ ζψδεηαη ζρεηηθή ππνγξαθή εγνπκέλνπ ηεο. 

ύγρξνλνο Δγθπθινπαηδεία Διεπζεξνπδάθε, η. 1νο , Αζήλα 1964, ζει. 420. 
60 Δγθόιπηνλ, πεξηιακβάλνλ  ηα ελ Θάζσ Θαύκαηα ηνπ Αξρηζηξαηήγνπ Μηραήι θαη πεξί ηνπ ηηκίνπ Ήινπ, 

(Παλεπηζηήκην Κξήηεο), Θεζζαινλίθε 1923, ζζ.7, 9 θαη ζεκ. 2. 
61 H. Maguire, Ζ ηδησηηθή ιαηξεία ηεο Παλαγίαο, ζην Μήηεξ Θενύ : Απεηθνλίζεηο ηεο Παλαγίαο ζηε 

βπδαληηλή ηέρλε, (επηκ. Μ. Βαζηιάθε), Μηιάλν 2000, ζ. 300. 
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ἐπηθαηλόκελνο θαὶ ηνῖο ζπλεθθιεζηάδνπζη βνπιεπηαῖο θαὶ ζπγθιεηηθνῖο»
62

. Δληχπσζε 

πξνθαιεί ζηνλ ηζηνξηθφ ην γεγνλφο φηη ν βαζηιέαο παξά ηελ πξνρσξεκέλε ηνπ ειηθία 

ζηεθφηαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο φξζηνο παξακέλνληαο κέρξη ηε ιήμε, 

ελψ νη πξνεγνχκελνη βαζηιείο απνρσξνχζαλ ακέζσο κεηά ηελ αλάγλσζε ηνπ 

Δπαγγειίνπ κε κπνξψληαο λα αληέμνπλ ηφζν ηελ αγξππλία φζν θαη ην βάξνο ησλ 

πνιπηειψλ ελδπκάησλ ηνπο
63

.Σν γεγνλφο απηφ ην νπνίν  πξνθαιεί θαηάπιεμε ζηνλ 

Αηηαιεηάηε είλαη θαηά ηε γλψκε καο ζαθέζηαηνο ππαηληγκφο θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ 

απηνθξάηνξα Μηραήι Ε΄. ήκεξα φκσο γλσξίδνπκε, κε βάζε ηελ επηζηήκε, φηη έλαο 

γεξαηφο άλζξσπνο έρεη ιηγφηεξεο αλάγθεο χπλνπ απφ έλαλ λεαξφ
64

. Ο Βνηαλεηάηεο, 

αλήιζε ζηνλ ζξφλν ζε ειηθία 77 ρξνλψλ ζε αληίζεζε κε ηνλ λεαξφ Μηραήι ν νπνίνο 

απεζχξζε κφιηο 27 εηψλ. Ο εθθιεζηαζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αγξππλίεο ζπλάδνπλ 

δηαρξνληθά ζην πξνθίι ελφο ειηθησκέλνπ αηφκνπ. Σν γεγνλφο φηη νη θπζηθέο αληνρέο 

ηνπ Βνηαλεηάηε μεπεξλνχζαλ θαηά πνιχ ηνπ λεαξνχ Μηραήι ψζηε λα παξακέλεη 

φξζηνο γηα πνιιέο ψξεο ζηελ εθθιεζία, ζα πξέπεη θαηά ηε γλψκε καο λα αλαδεηεζεί 

ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο. Μαιζαθή θαη άθξσο ηξπθειή ε δσή ηνπ 

«γξαθεηνθξάηε»  Μηραήι , γεκάηε δξάζε, θίλεζε θαη άζθεζε απηή ηνπ γπκλαζκέλνπ 

ζηξαηησηηθνχ, πνπ πξνθαλψο ηνπ πξνζέδηδε κηα θαιή θπζηθή θαηάζηαζε αθφκε θαη 

ζηελ πξνρσξεκέλε ειηθία ησλ 80 εηψλ. ζν γηα ηα βαξηά βαζηιηθά ελδχκαηα, γηα έλα 

βεηεξάλν ζηξαηεγφ ν νπνίνο πέξαζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ βίνπ ηνπ ελδπφκελνο  

ηνλ  ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ, ην βάξνο ησλ δηακαληηψλ θαη ησλ ξνπκπηληψλ ζα πξέπεη 

λα ήηαλ γηα εθείλνλ , αλ κε ηη άιιν, αλεπαίζζεην.  

πλεπψο, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ν Νηθεθφξνο 

Βνηαλεηάηεο ζαθέζηαηα ήηαλ  έλα βαζηά ζξεζθεπφκελν άηνκν.  Δπιαβήο, ζπλεπήο 

πάληα ζηα ζξεζθεπηηθά ηνπ θαζήθνληα θαη ππέξκαρνο ηεο νξζήο πίζηεο. Γε δίζηαδε 

φκσο ζηα πιαίζηα ηεο ζθνπηκφηεηαο  λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζξεζθεία σο φρεκα γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έηζη φπσο απηνί δηακνξθψλνληαλ θάζε θνξά. ηε 

γξακκή ηεο πνιηηηθήο, ηνπ λα θαλεί αξεζηφο θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ, 

κνίξαζε αθεηδψο θνξναπαιιαγέο θαη δσξεέο ζε κνλέο θαη εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα 

ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. 

                                                             
62 Αηηαιεηάηεο, ζ. 319, ζη. 19-.22. 
63 Αηηαιεηάηεο, ζ. 320, ζη. 12-21. 
64 C. Guyton, Φπζηνινγία, ζζ. 577-580. 
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Σέινο, πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηνλ Αηηαιεηάηε φηη ν αγαπεκέλνο perfect man 

δελ έβξηδε πνηέ
65

. Μάιηζηα αληηπαζνχζε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηνλ ιφγν 

ηνπο βξηζηέο θαη πξνζπαζνχζε λα ηνπο ζπλεηίζεη φρη κε ηξφπν άγξην αιιά κε 

πξαφηεηα, «ἐπαηλέζαη δὲ παηδεπηηθόο»
66

. ην ζεκείν απηφ, αο καο επηηξαπεί λα 

εθθξάζνπκε ηηο ακθηβνιίεο καο γηα ην θαηά πφζν έλαο ζθιεξνηξάρεινο 

ζηξαηησηηθφο ν νπνίνο ήξζε πνιιάθηο αληηκέησπνο κε ζπλζήθεο άγξηεο ζηα πεδία ησλ 

καρψλ θαη έιαβε κέξνο ζε πιείζηα επεηζφδηα πνπ δε ζπλάδνπλ κε ηνλ πνιηηηθφ 

πνιηηηζκφ, κπφξεζε λα ζπγθξαηήζεη ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ ηνπ ζε «θφζκην» επίπεδν 

ρσξίο πνηέ λα ππνπέζεη ζε βσκνινρίεο θαη βξηζηέο. 

πσο εχζηνρα παξαηεξεί ν Hunger φιν απηφ δελ είλαη παξά έλα 

«εγθσκηαζηηθό ζσκαηνςπρνγξάθεκα» ηνπ Αηηαιεηάηε πξνο ηνλ Νηθεθφξν Γ΄ 

Βνηαλεηάηε
67

. Καηά ηε γλψκε καο πξφθεηηαη γηα έλα έξγν θαζαξά πξνπαγαλδηζηηθφ. 

Ο ζπγγξαθέαο γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα πξνιεηάλεη ην 

έδαθνο γηα ηελ απξφζθνπηε θαηάθηεζε ηνπ ζξφλνπ απφ ηνλ Βνηαλεηάηε. Ο 

θαηξνζθνπηζκφο θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηα νπνία ζίρηεθαλ ιφγσ ηεο 

πνιηηηθήο ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ έλαο θαιφο ιφγνο. 

κσο θαηά ηελ άπνςή καο ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ βαζχηεξα αίηηα ηα νπνία 

πξνζβιέπνπλ   ζηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζπγγξαθέα αιιά θαη ζε έλαλ 

δηαθαηλφκελν ππνιαλζάλνληα αληαγσληζκφ κε ηνλ ζχγρξνλφ ηνπ Φειιφ θαη ηνλ 

επλννχκελφ ηνπ βαζηιηά Μηραήι Ε΄ Γνχθα. Ο Αηηαιεηάηεο ζαπκάδεη ηνπο 

ζηξαηησηηθνχο απηνθξάηνξεο. Τπέξκαρνο θαη ππνζηεξηθηήο ηεο ζηξαηησηηθήο 

αξηζηνθξαηίαο, πνηέ δελ έθξπςε ηελ απέρζεηά ηνπ γηα ηε δεκνζηνυπαιιειηθή 

γξαθεηνθξαηία πνπ θαηεχζπλε ηηο ηχρεο ηεο απηνθξαηνξίαο ηεο νπνίαο απφιπηνο 

εθθξαζηήο ήηαλ ν Φειιφο. Οη δχν άληξεο είλαη βέβαην φηη γλσξηδφηαλ. Πηζαλφηαηα 

δελ έηξεθαλ θαη ηα θαιχηεξα αηζζήκαηα ακθφηεξνη
68

. Δπίζεο,  ζεσξείηαη βέβαην πσο 

                                                             
65 ε παξαιιειηζκφ κε ην θείκελν ηνπ Φειινχ, ηνπ νπνίνπ θαηά ηε γλψκε καο ήηαλ γλψζηεο ν 

Αηηαιεηάηεο, ν Μηραήι εκθαλίδεηαη εμίζνπ επγελήο σο πξνο ηνλ ηξφπν έθθξαζεο αιιά θαη ηδηαίηεξα 

ληξνπαιφο. Κνθθίληδε φηαλ άθνπγε θάπνηνλ ρπδαίν ιφγν θαη δελ ήηαλ πνηέ αλαηδήο. Βέβαηα ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε ειηθία ηνπ Μηραήι, νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη  ν ηξφπνο  κε ηνλ 

νπνίν δηαπαηδαγσγήζεθε ζπλάδνπλ πεξηζζφηεξν κ‟ απηή ηε ζπκπεξηθνξά απ‟ φηη ελφο γεξαηνχ 

ζθιεξνηξάρεινπ ζηξαηησηηθνχ.Μηραήι Φειιφο, Υξνλνγξαθία, VII, 3: «Ἄξηη δὲ πξώησο ἀλζνῦληα ἔρσλ 

ηὸλ ἴνπινλ θαὶ ηαῖο ζξημὶλ ἤδε ππθάδσλ ηὴλ παξεηὰλ, νὐδὲλ ηῶλ πξεζβπηέξσλ δηελελόρεη ηὴλ ζύλεζηλ. 

Οὔηε γὰξ ἡδνλαῖο ἐδεδώθεη ηὸλ ρξὸλνλ· νὔηε γαζηξὸο ἥηηεην· νὔηε θσκάδεηλ ἀπαξαθαιύπησο εἵιεην. 
ξώησλ δὲ ηνζνῦηνλ ἀπέζρεην, ὥζηε κεδὲ εἰδέλαη ηνὺο πιείνπο· θαὶ ὅζνη πόξξῳ ηνῦ λνκίκνπ 

ηπγράλνπζη· ηνζνῦηνλ δὲ αὐηῷ ηὸ πεξηὸλ ηο αἰδνῦο, ὡο θαὶ εἴ ηηο ἐμελέγθνη ῥκα θαῦινλ ηνῦ ζηόκαηνο ἢ 

γπκλὸλ ἔξσηνο ὄλνκα, ἐξπζήκαηνο εὐζὺο γέκνλ δεηθλύεηλ ηὸ πξόζσπνλ». 
66 «ὕβξεηο δὲ νὐ κόλνλ ηηζὶλ νὐ.θ ἐπέηξηβελ ἀιιὰ θαὶ ηνὺο ὑβξηζηὰο ἐκίζεη»: Αηηαιεηάηεο, ζ. 321, ζη. 6-8. 
67 Hunger, Λνγνηερλία, ζ. 205. 
68 Καξπφδεινο, Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη, ζ. 203. 
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ν Αηηαιεηάηεο   γλψξηδε ηελ χπαξμε ηεο Υξνλνγξαθίαο θαη ηνλ πξσηαγσληζηή απηήο. 

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ζέιεζε θαη εθείλνο λα ππεξπξνβάιεη 

ηνλ δηθφ ηνπ ήξσα-πξσηαγσληζηή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν πξνζπαζεί λα πξνβάιεη θαη λα απνδείμεη φηη θαη ν δηθφο ηνπ επλννχκελνο δε 

ζηεξείηαη παηδείαο αιιά  μελπρηψληαο  επηδηψθεη λα δηεπξχλεη ην πλεχκα ηνπ. Καηά 

ηε γλψκε καο πξφθεηηαη γηα ζαθέζηαηε «κνλνκαρία» ηνπ ηδίνπ κε ηνλ χπαην ησλ 

θηινζφθσλ κε απνηέιεζκα ακθίξξνπν. Σν γεγνλφο φηη ν Αηηαιεηάηεο δελ ηήξεζε ηελ 

εμαγγειία ηνπ γηα ηε ζπλέρεηα ηεο Ἱζηνξίαο,  καο βξίζθεη πεξηζζφηεξν ζχκθσλνπο κε 

ηελ άπνςε ηνπ Καξπφδεινπ ν νπνίνο ζεσξεί πσο ην έξγν παξαδφζεθε εγθαίξσο πξηλ 

αξρίζεη ε αληίζηξνθε κέηξεζε κε ην ζθάλδαιν ηνπ γάκνπ ηνπ γεξαηνχ απηνθξάηνξα 

κε ηε λεαξή Μαξία ηελ Αιαλή
69

. Ζ ραχλσζε πνπ επέθεξε ζηνλ απηνθξάηνξα ε 

απιηθή δσή θαζψο θαη νη αιφγηζηεο ζπαηάιεο, ίζσο ήηαλ ν ιφγνο πξνζσπηθήο 

απνγνήηεπζεο θαη πηθξίαο ηνπ ηζηνξηθνχ ν νπνίνο εγθαηέιεηςε ηειηθά ηελ ηδέα 

ζπλέρηζεο ηεο ζπγγξαθήο. 

 Βαζηθή πεγή γηα ηνλ βίν ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε απνηειεί ε Ὕιε Ἱζηνξίαο 

ηνπ θαίζαξα Νηθεθφξνπ Βξπέλληνπ ζπδχγνπ ηεο Άλλαο Κνκλελήο, θφξεο ηνπ 

απηνθξάηνξα Αιεμίνπ Α΄
70

. Σν έξγν ηνπ θαιχπηεη ρξνληθά ηε δεθαεηία 1070-1079 

θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηελ εμηζηφξεζε ηεο δξάζεο κειψλ ησλ Κνκλελψλ, Γνπθψλ 

θαη Βξπελλίσλ. Ο ίδηνο είλαη εγγνλφο  ηνπ δνχθα ηεο Γχζεο Νηθεθφξνπ Βξπέλληνπ ν 

νπνίνο έιαβε κέξνο ζηε κάρε ηνπ Μαληδηθέξη ην 1071, φπνπ κάιηζηα είρε 

ηξαπκαηηζηεί. Αξγφηεξα , ην 1077-78 επαλαζηάηεζε θαηά ηνπ απηνθξάηνξα Μηραήι 

Ε΄ , αηρκαισηίζηεθε απφ ηνλ Αιέμην Κνκλελφ θαη θαηά δηαηαγή ηνπ Νηθεθφξνπ 

Βνηαλεηάηε ηπθιψζεθε
71

. Ζ Ἱζηνξία ηνπ Βξπέλληνπ έρεη αμία θαζψο ν ίδηνο δηαζέηεη 

ην πιενλέθηεκα λα γλσξίδεη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πξνεξρφκελεο απφ 

κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη απφ ηνπο εγεηηθνχο νίθνπο ησλ Κνκλελψλ θαη ησλ 

Γνπθψλ. Λφγσ ηεο ζηελήο ηνπ ζρέζεο κε ην παιάηη, σο γακπξφο ηνπ Αιεμίνπ, είρε 

ζηε δηάζεζή ηνπ ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχζε αλάινγα, 

                                                             
69 Καξπφδεινο, Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη, ζ. 209. 
70 Κ. Βαξδφο, Ζ γελεαινγία ησλ Κνκλελώλ, ηφκ. Α΄, Θεζζαινλίθε 1984, ζ. 145, (ζην εμήο: Βαξδφο, 

Γελεαινγία). 
71 ρεηηθά κε ηελ ηχθισζε ηνπ Βξπέλληνπ, νη απφςεηο ησλ ηζηνξηθψλ δηίζηαληαη: Ο Αηηαιεηάηεο, ζζ. 
291- 292 θαη 300  ππνζηεξίδεη φηη ε ηχθισζε επήιζε χζηεξα απφ βαζηιηθή δηαηαγή ηνπ Νηθεθφξνπ 

Βνηαλεηάηε. Ο Βξπέλληνο δελ αλαθέξεη θαζφινπ φηη ε δηαηαγή γηα ηελ ηχθισζε δφζεθε απφ ηνλ 

Βνηαλεηάηε ξίρλνληαο ηελ επζχλε εμνινθιήξνπ ζηνλ Βνξίιν, πνπ δελ ήηαλ επγελήο (IV , ζ. 283, ζη. 

18-26).  Ο Εσλαξάο η. ΗΗΗ, ζ. 722 θαη ε πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 181, ιέλε πψο ν Βξπέλληνο ηπθιψζεθε 

απφ ηνλ Αιέμην Κνκλελφ, παηέξα ηεο Άλλαο. Ζ Άλλα απνξξίπηεη απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ ελνρνπνηψληαο 

ηνλ νηθείν ηνπ Βνηαλεηάηε Βνξίιν ( Η, ζ. 28 θαη ΗΗ, ζ. 91). 
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ρξσκαηίδνληαο θαηά πεξίπησζε ή παξαιείπνληαο φηη δελ ηνπ ηαίξηαδε
72

. Ο ίδηνο ζε 

κηα θίλεζε (πξνζπνηεηήο θαηά ηε γλψκε καο) κεηξηνθξνζχλεο νλνκάδεη ην έξγν ηνπ 

Ὕιε Ἱζηνξίαο (ηζηνξηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θάπνηνο) θαη φρη Ηζηνξία ή 

Υξνλνγξαθία  ζεσξψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κε ηθαλφ  λα ζπλζέζεη κία νινθιεξσκέλε 

θαη πνηνηηθή αθήγεζε αληάμηα ηνπ ήξσα – πξσηαγσληζηή ηνπ.  Ήδε ζην 

πξννίκην  παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία θαη κε κειαλά ρξψκαηα ε θαηάζηαζε ζηελ 

απηνθξαηνξία κεηά ηελ άλνδν ζηνλ ζξφλν ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε (1078) θαη 

νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ήηαλ αλαγθαία ε επαλάζηαζε ηνπ Αιεμίνπ Α΄ ην 1081. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα δχν ηειεπηαία βηβιία (απφ ηα ηέζζεξα ζπλνιηθά) φπνπ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν Βνηαλεηάηεο έπξεπε λα θχγεη 

απφ ηελ εμνπζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ηξίην βηβιίν εμηζηνξνχληαη ηα γεγνλφηα πνπ 

εμψζεζαλ ηνλ Νηθεθφξν Βξπέλλην (παππνχ ηνπ ζπγγξαθέα) λα ζηαζηάζεη ελαληίνλ 

ηνπ Μηραήι Ε΄, ε επαλάζηαζε ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε θαη  ε άλνδφο ηνπ ζηνλ 

ζξφλν. Σν ηέηαξην βηβιίν πεξηγξάθεη ηε βαζηιεία ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε 

(1078-1081). Ζ αληθαλφηεηα ηνπ απηνθξάηνξα ελζαξξχλεη ηνλ Νηθεθφξν Βξπέλλην 

λα μαλαεπαλαζηαζηήζεη γηα λα εηηεζεί νξηζηηθά απηή ηε θνξά παξνπζηάδνληαο έηζη 

σο αλαγθαία ιχζε ζην αδηέμνδν ηελ άλνδν ηνπ Αιεμίνπ ζηνλ ζξφλν, ν νπνίνο θαηά 

ηνλ ηζηνξηθφ δηθαησκαηηθά ηνπ αλήθεη σο αληςηφο ηνπ Ηζααθίνπ Α΄.  

 Ο Βξπέλληνο  μεθηλάεη ηελ αθήγεζή ηνπ κε έλαλ  έκκεζν αξλεηηθφ 

ραξαθηεξηζκφ πξνο ηνλ Βνηαλεηάηε.  Σνλ ζθηαγξαθεί  σο αράξηζην ν νπνίνο 

θαηέιαβε ηε βαζηιεία κε επαλάζηαζε δίλνληαο κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θαθή αληακνηβή 

ζε απηφλ πνπ ηνλ επεξγέηεζε. Υαξαθηεξίδεη αλέληηκνπο απηνχο πνπ ηνλ 

αθνινχζεζαλ θαη αλίθαλνπο λα θαηαιάβνπλ θαη λα δηαρσξίζνπλ ην θαιφ απφ ην 

θαθφ
73

. Ο Βξπέλληνο αμηνινγεί ηνπο αλζξψπνπο κε βάζε απζηεξά  θξηηήξηα ηα νπνία 

εθπνξεχνληαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο  γηα ηε δσή ηεο ζηξαηησηηθήο 

αξηζηνθξαηίαο κε ηελ νπνία είρε γαινπρεζεί ν ίδηνο. Άμηνο θαη ηθαλφο ζεσξείηαη 

εθείλνο πνπ έρεη ιάβεη ζηξαηησηηθή παηδεία θαη έρεη δηαθξηζεί γηα ηα πνιεκηθά ηνπ 

θαηνξζψκαηα
74

. Με βάζε απηά ηα θξηηήξηα, ν Βξπέλληνο θαίλεηαη λα εθηηκά ηελ 

                                                             
72 Hunger, Λνγνηερλία, ζζ. 216-217. 
73 «θ ηο ἑᾠαο θαὶ νὗηνο ἀπνζηαηεῖ  θαη’  αὐηνῦ θαὶ ὑπεξηζρύζαο  ηο βαζηιείαο ἐπηιακβάλεηαη, ηο 

ἐγθερεηξηζκέλεο αὐηῷ, θαζὼο εἴξεηαη, ζηξαηεγίαο ηῶλ Ἀλαηνιηθῶλ/ ἀκνηβὴλ πνλεξὰλ ηῷ ἐγρεηξίζαληη  
ἀληηδνύο, θηβδήισλ ηηλῶλ ἀλδξῶλ θαὶ ηὴλ ηνῦ θαινῦ θύζηλ ἀγλνεζάλησλ παληάπαζη θαὶ κεδὲ πίζηηλ 

ὀξζὴλ ζπληεξεῖλ καζόλησλ, νἷο ηαύηελ ἐπώθεηινλ, εἰο ηαὐηό ζπλειζόλησλ γλώκεο θαὶ ζπκπλεπζάλησλ 

θαὶ ηνῦ δήκνπ παληὸο ἀινγίζησο νὕησ ηῷ ἐθείλσλ ζειήκαηη παξαθνινπζήζαληνο»: Νηθεθφξνο 

Βξπέλληνο, Ὕιε Ἱζηνξίαο Nicephori Bryennii historiarum libri quattuor, ed. P. Gautier, [CFHB, Series 

Bruxellensis –IX], Βξπμέιιεο 1975, Preface, ζ. 55, ζη. 1-7 (ζην εμήο Νηθεθόξνο Βξπέλληνο). 
74 Hunger, Λνγνηερλία, ζ. 222. 
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αξηζηνθξαηηθή θαηαγσγή ηνπ Βνηαλεηάηε. κσο,  ηα ζεηηθά ζρφιηα πξνο ην πξφζσπφ 

ηνπ ζπκππθλψλνληαη κφιηο ζε κία ζεηξά: «ἀλὴξ ζπλεηὸο κὲλ ηὰ πξῶηα θαὶ ἱθαλώηαηνο 

ηῆ ρεηξί»
75

. Αληίζεηα, εκθαλήο είλαη ε πξνζπκία ηνπ λα ςέμεη ηνλ απηνθξάηνξα 

αζθψληαο θξηηηθή γηα ηελ αληθαλφηεηά ηνπ θαζψο θαη ηελ αλεπάξθεηά ηνπ σο πξνο ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ βαζηιηθνχ αμηψκαηνο: «γήξᾳ δὲ ἅιισο θαὶ ρξόλῳ θαηεηξγαζκέλνο θαὶ 

ηὸ πεξὶ ηὴλ δεμηόηεηα πάιαη θαηαιύζαο θηιόηηκνλ θαὶ κηθξνῦ <δεῖλ> πᾶζαλ ηὴλ ἑαπηνῦ 

ἀθῃξεκέλνο ἐλέξγεηαλ θαὶ πξὸο ηὸ ηο βαζηιείαο ὕςνο κὴ ἐπαξθῶλ»
76

. Λίγεο ζεηξέο 

πην θάησ, εκθαλίδεη ηνλ γεξαηφ απηνθξάηνξα λα δηαθαηέρεηαη απφ ηχςεηο 

ζπλεηδήζεσο γηα ην φηη θαηείρε ην βαζηιηθφ αμίσκα ρσξίο λφκηκν δηθαίσκα γη‟ απηφ 

θαη δελ πξνβάιιεη θακία αληίζηαζε ζηνλ Αιέμην Κνκλελφ φηαλ εθείλνο  έξρεηαη κε 

πξαμηθφπεκα λα δηεθδηθήζεη ηελ εμνπζία
77

. Γηα ηελ αλαξξίρεζή  ηνπ ζηνλ ζξφλν ν 

Βξπέλληνο ηζρπξίδεηαη πσο ν Βνηαλεηάηεο εξρφκελνο κπζηηθά ζε επαθή κε άξρνληεο 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ππνζρφκελνο ππέξνγθεο ηηκέο θαη παξνρέο θαηάθεξε 

ηειηθά λα γίλεη θπξίαξρνο ηεο εμνπζίαο
78

. Με ηδηαίηεξα παξαζηαηηθφ ηξφπν 

πεξηγξάθεη ηνλ γάκν ηνπ ππέξγεξνπ Βνηαλεηάηε κε ηε Μαξία ηελ Αιαλή. Μαο 

πιεξνθνξεί φηη επξφθεηην γηα ηνλ ηξίην γάκν ηνπ απηνθξάηνξα θαη ελφζσ ε δεχηεξε 

ζχδπγφο ηνπ, ηεο νπνίαο ην φλνκα δελ αλαθέξεηαη, βξηζθφηαλ αθφκε ελ δσή
79

. 

 Ο Βξπέλληνο δελ είλαη θαη δε ζα κπνξνχζε λα είλαη αληηθεηκεληθφο. Ζ 

ηδηαίηεξε θαη ζηελή ζρέζε ζπγγέλεηαο πνπ έρεη κε ηνλ νίθν ησλ Κνκλελψλ σο 

γακπξφο ηνπ Αιεμίνπ, ζχδπγνο ηεο Άλλαο θαη αγαπεκέλνο «γηνο» ηεο  Δηξήλεο ε 

νπνία  ήηαλ εθείλε πνπ ηνλ πξνέηξεςε  λα γξάςεη ηελ Ηζηνξία , πκλψληαο ηνλ Αιέμην, 

δελ ηνπ αθήλνπλ θαη πνιιά πεξηζψξηα. Πψο ζα κπνξνχζε άιισζηε λα είλαη 

αληηθεηκεληθφο φηαλ ν παππνχο ηνπ ν νπνίνο γηα ηνλ Βξπέλλην ζπγθέληξσλε φια ηα 

ραξίζκαηα ηνπ ηδαληθνχ αλδξφο, πξφηππν αξεηήο  ηεο επνρήο ηνπ, εηηήζεθε ζηε 

δηεθδίθεζε ηνπ ζξφλνπ απφ ηνλ Βνηαλεηάηε θαη ηπθιψζεθε θαηά δηαηαγή ηνπ; Καη 

κπνξεί ν Βνηαλεηάηεο λα ηνπ έδσζε ηειηθά  ακλεζηία θαη λα ηνλ απνθαηέζηεζε ζηα 

θηήκαηά ηνπ
80

, ην δξακαηηθφ γεγνλφο φκσο δε κεηαβάιιεηαη θαη δελ παξαγξάθεηαη. 

χκθσλα κε ηνλ Hunger ν ιφγνο πνπ ν Βξπέλληνο δελ ππήξμε πνηέ ιάηξεο ηνπ 

                                                             
75 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, Preface, ζ. 55, ζη. 11. 
76 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, Preface, ζ. 55, ζη. 12-14. 
77 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, Preface, ζ. 67, ζη. 4-15. 
78 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, ΗΗΗ, ζ. 239, ζη. 15-20. 
79 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, ΗΗΗ, ζ. 253, ζη. 8-14. 
80 Ο Βνηαλεηάηεο αξγφηεξα ηνπ παξαρψξεζε εθ λένπ ηελ πεξηνπζία πνπ ηνπ είρε δεκεπηεί θαη ηνπ 

έδσζε πςεινχο ηηκεηηθνχο ηίηινπο (θνπξνπαιάηεο, πξσηνλνβειίζζηκνο): Γ. Σζνπγθαξάθεο- 

Γ.Σζνπθιίδνπ, Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, Ὕιε Ἱζηνξίαο, (Δηζαγσγή –Μεηάθξαζε- ρφιηα), Αζήλα 1996,  

ζ. 14. 
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ζξφλνπ, κε ζπκκεξηδφκελνο  ηε ζθνδξή επηζπκία ηεο ζπδχγνπ ηνπ Άλλαο, ήηαλ νη 

θαθέο εκπεηξίεο θαη ηα δξακαηηθά γεγνλφηα πνπ απνθφκηζε απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ
81

. 

Παξφια απηά, ζα πξέπεη λα εθιάβνπκε ηελ πεγή ηνπ σο ζεκαληηθφ ηζηνξηθφ 

ζπκπιήξσκα θαζψο πξφθεηηαη γηα άκεζν γλψζηε γεγνλφησλ θαη θαηαζηάζεσλ αιιά 

θαη αληηζηάζκηζκα ζηελ νπηηθή ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ ηζηνξηθψλ. ηελ άκεηξε 

θνιαθεπηηθή πνιηηηθή ηνπ Αηηαιεηάηε πξνο ην πξφζσπν ηνπ απηνθξάηνξα, ν 

Βξπέλληνο ιεηηνπξγεί σο εμηζνξξνπεηηθφ  αληίβαξν. Δπηπιένλ, κέζα ζηελ Ὕιε 

Ἱζηνξίαο  δηαθξίλνπκε  αληηιήςεηο γηα ηνλ θφζκν ηεο βπδαληηλήο ζηξαηησηηθήο 

αξηζηνθξαηίαο, εμέρνλ κέινο  ηεο νπνίαο είλαη θαη ν Βνηαλεηάηεο,  αιιά θαη ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ ζεηηθή εθηίκεζε ηνπ αλδξφο ηνπ 11
νπ 

 αη. πνπ δελ είλαη άιια απφ ηελ 

άξηηα ζηξαηησηηθή ηνπ παηδεία θαη ηηο πνιεκηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο. 

Ζ Άλλα
82

 ζηελ Ἀιεμηάδα εμηζηνξεί θπξίσο ηελ πεξίνδν ηεο βαζηιείαο ηνπ 

παηέξα ηεο Αιεμίνπ Α΄ Κνκλελνχ (1081-1118). πσο ε ίδηα αλαθέξεη, ε ηζηνξία ηεο 

απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηνπ ζπδχγνπ ηεο Νηθεθφξνπ Βξπέλληνπ
83

. Χζηφζν ε 

αθήγεζή ηεο δελ έρεη αθεηεξία ην 1079, έηνο θαηά ην νπνίν ζηακάηεζε ηελ 

εμηζηφξεζή ηνπ ν Βξπέλληνο, αιιά πνιχ λσξίηεξα , πξνθεηκέλνπ φπσο ιέεη ε ίδηα λα 

είλαη ε δηήγεζή ηεο  ζαθέζηεξε θαη πην ηεθκεξησκέλε. Ζ καξηπξία ηεο ζεσξείηαη 

πνιχ ζεκαληηθή θαζψο έρεη ην πιενλέθηεκα λα γλσξίδεη άξηζηα, εθ ησλ έζσ, 

γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο. Έρεη ζηε δηάζεζή ηεο έγγξαθα, αξρεία θαη επηζηνιέο απφ 

ηελ απηνθξαηνξηθή γξακκαηεία αιιά  θπξίσο  πινχζηεο πξνθνξηθέο καξηπξίεο ηφζν 

απφ ηνλ Αιέμην Κνκλελφ, απηφπηε κάξηπξα ησλ γεγνλφησλ φζν θαη απφ άιινπο 

πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο. Έρεη πνιχ ζηελή ζρέζε, απφ λεαξή ειηθία, κε ηε Μαξία 

ηελ Αιαλή, ρήξα ηνπ Βνηαλεηάηε ε νπνία ηεο εκπηζηεπφηαλ φια ηα κπζηηθά ηεο
84

. 

Μάιηζηα ζπγρσξεί ηνλ δεχηεξν κε λφκηκν γάκν ηεο κε ηνλ Βνηαλεηάηε απνδίδνληάο 

ηνλ ζηε κεηξηθή αγάπε.  

Ζ Άλλα δείρλεη λα «αγαπά» ηνλ ηέσο απηνθξάηνξα πξνζπαζψληαο λα θαλεί 

φζν ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθή. κσο κηα δηεηζδπηηθή καηηά αληηιακβάλεηαη εχθνια  

ηελ ππνθξηζία ηεο θαζφηη ήηαλ ν παηέξαο ηεο εθείλνο ν νπνίνο ζηέξεζε ηνλ ζξφλν 

απφ ηνλ γεξαηφ απηνθξάηνξα. Καη ήηαλ εθείλνο πνπ ηνλ αλάγθαζε  λα  πεξάζεη ην 

ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ βίνπ ηνπ ζε κνλαζηήξη. Ζ Άλλα ραξαθηεξίδεη ηνλ Βνηαλεηάηε 

                                                             
81 Hunger, Λνγνηερλία, ζ. 219. 
82 Γηα ηελ Άλλα Κνκλελή θαη ην έξγν ηεο βι. Hunger,  Λνγνηερλία, ζζ. 225-237.- Καξπφδεινο, 

Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη, ζζ. 397-425. 
83 Ἀιεμηάο, Πξφινγνο, III, ζ. 8, ζη. 70-79. 
84 Hunger, Λνγνηερλία, ζ. 226. 
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«ἐθ θύζεσο θαιόθαξδν», επαίζζεην θαη επζπγθίλεην. ηαλ νη γπλαίθεο ηνπ παιαηηνχ 

κε πξσηεξγάηξηα ηελ Άλλα Γαιαζζελή πξνζέηξεμαλ ζηνλ λαφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ 

ηνλ νλνκαδφκελν Πξνζθύγηνλ πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ρξφλν νη Κνκλελνί ψζηε λα 

νξγαλψζνπλ ζσζηά ηελ απνζηαζία ηνπο θαηά ηνπ Βνηαλεηάηε, εθείλνο έδεημε ηε 

κεγαινςπρία ηνπ. πγθηλήζεθε κε ηα ιφγηα ηεο κεηέξαο Γαιαζζελήο, έηζη φπσο ηνπ 

ηα κεηέθεξαλ νη απεζηαικέλνη ηνπ θαη ηεο κήλπζε πσο ηίπνηε απνιχησο δελ 

επξφθεηην λα απεηιήζεη ηε δσή ηεο
85

. Ζ ηζηνξηθφο αλαγλσξίδεη ηνλ έλδνμν βίν ηνπ θαη 

ηελ αλδξεία  πνπ επέδεημε θαηά ηε καθξφρξνλε ζεηεία ηνπ ζηνλ ζηξαηφ φκσο κε ιχπε 

ηεο δηαπηζηψλεη πσο ην γήξαο έζβεζε ηε θιφγα κέζα ηνπ κεηαηξέπνληάο ηνλ ζε 

θνβεηζηάξε
86

. ηαλ ε Άλλα είλαη ππνρξεσκέλε λα αζθήζεη θξηηηθή πξνο ην πξφζσπν 

ηνπ πξψελ απηνθξάηνξα, ην πξάηηεη κε ηξφπν ηδηαίηεξα θαπζηηθφ. Σνλ ραξαθηεξίδεη 

γηα ηε «κεγάιε ειαθξνκπαιηά» πνπ ηνλ δηαθξίλεη θαζψο δελ είλαη ηθαλφο λα 

αληηιεθζεί πσο νη άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο έρεη ηνπνζεηήζεη ζε θαίξηεο ζέζεηο, ηνλ 

επηβνπιεχνληαη θαη δε ιεηηνπξγνχλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ
87

. ε άιιν ζεκείν 

θαπηεξηάδεη ηνλ αζηαζή ραξαθηήξα ηνπ παξνκνηάδνληάο ηνλ ζαλ ηα λεξά ηνπ 

Δπξίπνπ ηα νπνία πεγαίλνπλ «πόηε από δσ πόηε από θεη»
88

. Έρνληαο αληηιεθζεί ηνλ 

ξφιν θαη ηελ ηζρχ ηεο Μαξίαο Αιαλήο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα δε δηζηάδεη λα ςέμεη 

ηνλ απεξρφκελν απηνθξάηνξα πσο αλ δελ πξνζπαζνχζε λα ζέζεη ζην πεξηζψξην ηνλ 

λφκηκν δηάδνρν Κσλζηαληίλν Γνχθα , ράλνληαο θαη‟ απηφ ηνλ  ηξφπν ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο δπλακηθήο απγνχζηαο , δε ζα έραλε ηνλ ζξφλν ηνπ
89

.  Γελ 

παξαιείπεη λα ηνλ θαηεγνξήζεη γηα ηηο αιφγηζηεο ζπαηάιεο ηνπ ελφζσ δηαηεινχζε 

απηνθξάησξ, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζην άδεηαζκα ησλ ηακείσλ ηνπ θξάηνπο ην νπνίν ζ‟ 

απηή ηελ θαηάζηαζε παξέιαβε ν δηάδνρφο ηνπ θαη παηέξαο ηεο Αιέμηνο
90

. Σέινο, 

είλαη ε Άλλα εθείλε πνπ καο παξαδίδεη ην πεξίθεκν ρσξίν, γηα ηε δπζαξέζθεηα ηνπ 

απηνθξάηνξα ζηελ απνρή  θξέαηνο, ζπλζήθε  πνπ ηνπ επέβαιε ε λέα ηνπ κνλαζηηθή 

δσή
91

. Ο θχξηνο Αλησλφπνπινο, θαζεγεηήο Βπδαληηλνινγίαο , εθθξάδεη ηηο 

ακθηβνιίεο ηνπ γηα ην θαηά πφζν έρεη βάζε ηζηνξηθή, σο γεγνλφο ππαξθηφ, ην 

                                                             
85 Ἀιεμηάο, II, V, ζ. 68, ζη. 98-99. 
86 Ἀιεμηάο, II, IX, ζ. 78, ζη. 93-95. 
87 Ἀιεμηάο, ΗΗ, ΗΗΗ, ζ. 61, ζη. 93-95. Ζ αλαθνξά γίλεηαη ζηνπο δχν δνχινπο Βνξίιν θαη Γεξκαλφ, 

ζηελνχο ζπλεξγάηεο ηνπ απηνθξάηνξα. 
88 Ἀιεμηάο, II, III, ζ. 61, ζη. 1-2. 
89 Ἀιεμηάο,II, II, ζ. 58, ζη. 82-88.Πξνθαλψο ζην ζεκείν απηφ εθθξάδεη γηα αθφκε κία θνξά ηελ πηθξία 

ηεο γηα ηελ απνκάθξπλζή ηεο απφ ηνλ ζξφλν, δηαθαήο πφζνο πνπ πνηέ δελ επεηεχρζε, θαζψο ήηαλ 

αξξαβσληαζκέλε απφ κηθξή κε ηνλ λεαξφ Κσλζηαληίλν. 
90 Ἀιεμηάο, V, I, ζζ. 142-143, ζη. 51-56. 
91 Ἀιεμηάο, III, I, ζ. 87, ζη. 16-19. 
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ζπγθεθξηκέλν επεηζφδην ή είλαη γέλλεκα θαληαζίαο ηεο πνξθπξνγέλλεηεο 

πξηγθίπηζζαο. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ζην ρσξίν απηφ ζε έλα δεχηεξν επίπεδν 

αλάιπζεο, ππνβφζθνπλ ςήγκαηα εηξσλείαο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζε ν 

πξψελ γελλαίνο ζηξαηεγφο θαη άξηη εηηεζείο θαη παξαηηεζείο απηνθξάησξ κε 

απψηεξν ζηφρν ηε γεινηνπνίεζή ηνπ
92

. 

 Μηα άιιε ζεκαληηθή θαη ζχγρξνλε κε ηνλ Μηραήι Αηηαιεηάηε πεγή απνηειεί 

ε πλέρεηα ηνπ Ησάλλε θπιίηδε.  Πξφθεηηαη κάιινλ γηα έξγν ηνπ ίδηνπ ηνπ Ησάλλε 

θπιίηδε
93

 ν νπνίνο ζπλέρηζε ηελ εμηζηφξεζή ηνπ (ύλνςηο Ἱζηνξηώλ) πνπ θάιππηε 

ηελ πεξίνδν 811-1057, επεθηείλνληάο ηελ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 1057- 1079. 

Αθνξκή γηα ηε πλέρεηα ηεο Υξνλνγξαθίαο ηνπ θπιίηδε ζηάζεθε αλακθίβνια ε 

εκθάληζε ηεο Ἱζηνξίαο ηνπ Αηηαιεηάηε. Ο θπιίηδεο ηε ζεψξεζε πξνθαλψο 

ππνθεηκεληθά γξακκέλε , θπξίσο ζην δεχηεξν κέξνο ηεο φπνπ εθζεηάδεη ηνλ 

Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε
94

. Τπφ ηελ έλλνηα απηή ην έξγν ηνπ θξίλεηαη πνιχηηκν θαζψο 

ιεηηνπξγεί σο αληηζηάζκηζκα ζηε κεξνιεπηηθή γξαθή ηνπ Αηηαιεηάηε. Μέζα απφ ην 

έξγν ηνπ απνδεηθλχεηαη πσο δελ πξφθεηηαη απιά γηα θάπνηνλ άθξηην ζπκπηιεηή αιιά 

γηα πξφζσπν πνπ δηαθξηλφηαλ γηα ηελ θξίζε ηνπ , ηελ πξνζνρή ηνπ θαη ηελ 

αθξηβνινγία ηνπ. πγθξηηηθά κε ηνλ Αηηαιεηάηε ην θείκελν ηεο πλέρεηαο καο 

παξαδίδεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κηα πιεξέζηεξε αθήγεζε. Δηδήζεηο, θξίζεηο θαη 

επεηζφδηα πνπ ελίνηε απνπζηάδνπλ απφ ην θείκελν ηνπ Αηηαιεηάηε ή ζθνπίκσο 

απνζησπψληαη, ζηε πλέρεηα παξαδίδνληαη κε ηξφπν κεηξεκέλν θαη φζν ην δπλαηφλ 

ακεξφιεπην
95

. Έηζη, ηα ζρεηηθά κε ηνλ δεχηεξν γάκν ηνπ Βνηαλεηάηε κε ηε ιεγφκελε  

Βεβδελή αιιά θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξίην κε ηε ζχδπγν ηνπ Μηραήι Ε΄, Μαξία 

                                                             
92 Π. Αλησλφπνπινο. Απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπ ζεκηλαξίνπ: «Ο θόζκνο ηνπ 12νπ  αη. κέζα από ηα θείκελα 

ηεο Άλλαο Κνκλελήο», 2017-2018. 
93 πλέρεηα θπιίηδε (εηζαγσγή), ζζ. 76-99, φπνπ ν Δ. Σζνιάθεο επηρεηξεκαηνινγεί ηελ άπνςή ηνπ 

ζρεηηθά κε ηελ παηξφηεηα ηεο πλέρεηαο. Καηά ηελ Δ. Κηαπίδνπ, ην πξφβιεκα ηεο παηξφηεηαο ηεο 

πλέρεηαο παξακέλεη αλνηρηφ πξνο ζπδήηεζε: Δ. Κηαπίδνπ, Ζ παηξφηεηα ηεο πλέρεηαο ηνπ θπιίηδε 

θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο: ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο απφ ηε χλνςε Ηζηνξηψλ, Δπεηεξίο Δηαηξείαο 

Βπδαληηλώλ πνπδώλ, 52, Αζήλα 2004-2006, ζζ. 329-362. 
94 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ν πλερηζηήο φζν θαη ν κεηαγελέζηεξνο Εσλαξάο 

αλαπαξάγνπλ ην γελεαινγηθφ θαηαζθεχαζκα ηνπ Αηηαιεηάηε ζρεηηθά κε ηελ αλαγσγή ηεο γελεάο ηνπ 

Βνηαλεηάηε ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Φσθάδσλ: «Ἦλ δὲ Βνηαλεηάηεο ηῶλ εὐπαηξηδῶλ, ἐθ ηνῦ Φσθᾶ ηὸ 

γέλνο πνιππιόθσο κὲλ ἀιι’  ὅκσο θαηάγσλ θαὶ ηῶλ πεξησλύκσλ Φιαβίσλ, νἳ ηὸ γέλνο ἀπὸ ηο 
πεξηδόμνπ  θαὶ πξεζβπηέξαο Ῥώκεο θαηγνλ, θαζὼο ἡ ἀλέθαζελ παξαδόζηο θξαηεῖ πεξὶ αὐηνῦ»:Ἡ 

πλέρεηα ηο Υξνλνγξαθίαο ηνῦ Ἰσάλλνπ θπιίηζε, (Ioannes Skylitzes Continuatus), έθδ. Σζνιάθε, 

[ΔΜ-105], Θεζζαινλίθε 1968, ζ. 172, ζη. 10-15 (ζην εμήο πλέρεηα θπιίηδε)  θαη «ἦλ δὲ ηῶλ 

εὐπαηξηδῶλ ὁ Βνηαλεηάηεο, ἐθ ηνῦ Φσθᾶ ηὴλ ηνῦ γέλνπο ἕιθσλ ζεηξὰλ λνκηδόκελνο», Εσλαξάο, XVIII, 

ζ. 715, ζη. 10-11 . 
95 Hunger, Λνγνηερλία, ζ. 214. 
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ηελ εμ Αιαλψλ, γλσζηνπνηνχληαη ζε καο κέζα απφ ην θείκελν ηνπ πλερηζηή
96

. 

Δπηπιένλ, είλαη ε κνλαδηθή πεγή ε νπνία αλαθέξεη πσο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα 

ζπλδεζεί ν Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο δηα γάκνπ κε ην γέλνο ησλ Γνπθψλ, είρε θάλεη 

αξρηθά πξφηαζε ζηελ Δπδνθία Μαθξεκβνιίηηζζα , ηελ νπνία εθείλε αζκέλσο 

απεδέρζε (ἡ δὲ ἠθνινύζε πεξηραξῶο) αιιά ε παξεθηξνπή εκπνδίζηεθε απφ ηνλ 

κνλαρφ Παλάξεην θαη έηζη ρσξίο ζπζηνιή παληξεχηεθε ηελ Αιαλή
97

. Δίλαη γεγνλφο 

φηη γηα ηνλ Βνηαλεηάηε δελ ηξέθεη ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ κε ηνλ ζχγρξνλφ ηνπ 

Αηηαιεηάηε. Θεσξεί πσο ε άλνδνο ηνπ Γηνγέλε ζηελ εμνπζία , ἐλῶ ἐςεθίδεην 

ἀμηνινγώηαηνο ὁ Βνηαλεηάηεο, ππήξμε θαζ‟ φια λφκηκε θαη ζχκθσλε κε ηε Θεία 

βνπιή (πλέρεηα, ζ. 121, ζη. 11-12), ζε αληίζεζε κε ηνλ Αηηαιεηάηε ν νπνίνο επ‟ 

απηνχ επηθαιείηαη ηνλ θζφλν θαη ηελ άδηθε θξίζε (Ἱζηνξία, ζ. 96, ζη. 19-20). Ο 

πλερηζηήο δε δηζηάδεη λα εθθξάζεη αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα άηνκα θαη πεξηζηάζεηο 

πνπ ηνλ ζπγθιφληζαλ φπσο επί παξαδείγκαηη ε αλαθνξά ηνπ ζηε δξακαηηθή κάρε ηνπ 

Μαληδηθέξη. Δθηφο ησλ άιισλ, αλαθέξεη πσο ηελ παξακνλή ηεο κεγάιεο κάρεο ν 

Ρσκαλφο Γηνγέλεο εμεδίσμε απφ ην ζηξάηεπκα ηνπο άρξεζηνπο θαη χπνπηνπο θαη καδί 

κε απηνχο ηνλ Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε θξαηψληαο κφλν εθείλνπο πνπ εκπηζηεπφηαλ. 

Καη καθάξη, ζπκπιεξψλεη ραξαθηεξηζηηθά, λα είρε ελεξγήζεη έηζη θαη λσξίηεξα. Θα 

γιίησλε ην πηθξφ πνηήξηνλ πνπ ηειηθά δελ απέθπγε
98

. πλάκα, παξαδίδνληαη 

ιεπηνκέξεηεο πνπ δίλνπλ άιιε δηάζηαζε ζηα γεγνλφηα, φπσο ηα νλφκαηα ηεο νκάδαο 

ησλ ζηξαηησηηθψλ  θαη ησλ ζπγθιεηηθψλ πνπ αλαγφξεπζαλ ηνλ Βνηαλεηάηε βαζηιέα 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1078
99

. Δλ θαηαθιείδη, ε πλέρεηα απνδεηθλχεηαη έλα ρξήζηκν θαη 

ελδηαθέξνλ ζπκπιήξσκα-δηφξζσζε ζην εγθσκηαζηηθφ θείκελν ηνπ Αηηαιεηάηε. 

                                                             
96 « δὲ βαζηιεὺο ηο γπλαηθὸο αὐηνῦ ηειεπηεζάζεο ηο Βεβδελο, ἅκα ηῆ ἀλαξξήζεη ἀλαγνξεπζείζεο 

θαὶ αὐηο, ἑηέξαλ ἠγάγεην»: πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 181, ζη. 22-23. 
97 «Πνιιαὶ κὲλ γὰξ αὐηῷ ἐκλεζηεύνλην, Εσή ηε γὰξ ἡ ηνῦ βαζηιέσο Γνύθα ζπγάηεξ, παξζέλνο νὖζα θαὶ 

ηῷ εἴδεη εὐπξεπήο, ἀιιὰ θαὶ ηῶλ ζπγθιεηηθῶλ ζπγαηέξεο πνιιαὶ ὥξαλ ἔρνπζαη γάκνπ.  δὲ κίαλ ᾑξεῖην 

ηῶλ δύν, ἢ ηὴλ ηνῦ Γνύθα ζύδπγνλ θαὶ  αὖζηο ηνῦ Γηνγέλνπο Δὐδνθίαλ ἢ ηὴλ ηνῦ ἔλαγρνο βαζηιεύζαληνο 

Μηραὴι  Μαξίαλ ηὴλ ἐμ Ἀιαλῶλ. ηέιιεη γνῦλ ηὴλ Δὐδνθίαλ ιεςόκελνο, ἡ δὲ ἠθνινύζεη πεξηραξῶο. 

Ὅπεξ γλνὺο ὁ ηεληθαῦηα ἐπ’ ἀξεηῆ δηαβόεηνο κνλαρόο, ὃλ δὴ θαὶ Παλάξεηνλ ἀλη’ ἄιινπ παληὸο ἐθάινπλ 

ὀλόκαηνο, παληὶ ηξόπῳ δηαθσιῦζαη ἐζπνύδαζε ηὸ ἀηόπεκα, πνιιῶλ ὑπνκλήζαο αὐηὴλ ηῶλ δπλακέλσλ 

παξαιῦζαη ηο πξνζπκίαο. Ἄγεηαη ηνίλπλ ηὴλ Μαξίαλ ἀπεξπζξηαζκέλσο ὁ βαζηιεὺο θαὶ ἱεξνινγεῖηαη 

αὐηῆ, θαὶ παξαπηίθα θαζαηξεῖηαη ὁ ἱεξεὺο ὡο πξνθαλῶο κνηρείαο ηειεζκέλεο»: πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 

181, ζη. 24-28 θαη ζ. 182, ζη. 1-7. 
98 «Δἴζε κὲλ νὖλ αὐηὸ εἰο πάληαο ἐπέπξαθην· θαὶ εἰ κὴ δπλαηὸλ ἦλ ηὸλ ζεῖνλ ὅξνλ παξειζεῖλ θαὶ ηὸ 
θεθεξαζκέλνλ πνηήξηνλ ἐθθπγεῖλ, ηέσο δ’ νὖλ ἀζθαιῶο πξάμαο ἐθάλε ἄλ.»: πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 143, 

ζη. 11-19. 
99 Δπξφθεηην γηα ηνπο  κεγαινγαηνθηήκνλεο ηεο Αλαηνιήο Αιέμαλδξν Καβάζηια, Ρσκαλφ 

ηξαβνξσκαλφ, Γνπδέιην θαζψο θαη ηνπο πλαδελνχο θαη ηελ « ινηπὴ ηῶλ ζπγθιεηηθῶλ ἀξρόλησλ 

ινγὰ» νη νπνίνη  ηάρζεθαλ κε ηνλ Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε θαη ηνλ αλαγφξεπζαλ απηνθξάηνξα ζηε 

Λάκπε: πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 171, ζη. 26-27 θαη ζ. 172, ζη. 1-6. 
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 Ζ πηηνκή Ἱζηνξηῶλ ηνπ Ησάλλε Εσλαξά, δξνπγγαξίνπ ηο βίγιεο θαη 

Πξσηναζεθξηη απνηειεί κηα αμηφινγε αθεγεκαηηθή πεγή κε ζηαζκηζκέλε θξίζε. 

Υξνλνινγείηαη ζηνλ 12
ν
 αη. θαη αλ θξίλνπκε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρεηξνγξάθσλ πνπ ην 

δηαζψδνπλ, ην έξγν ζα πξέπεη λα ήηαλ ηδηαίηεξα αγαπεηφ
100

. ηηο πεγέο ηνπ γηα ην 

ηειεπηαίν ηκήκα πνπ καο αθνξά, ζπγθαηαιέγνληαη ν Μηραήι Αηηαιεηάηεο θαη ε 

πλέρεηα ηνπ θπιίηδε
101

. Ο Εσλαξάο αθνινπζψληαο ηελ ππεξαζπηζηηθή  γξακκή ηνπ 

Αηηαιεηάηε, δηάθεηηαη ζεηηθά πξνο ηνλ γεξαηφ απηνθξάηνξα ζε ζρέζε κε ηε 

δεκνζηνλνκηθή ηνπ πνιηηηθή. Σνλ ραξαθηεξίδεη σο εππαηξίδε θαη ηα δηαηάγκαηά ηνπ 

κεγαιφθαξδα θαζψο απάιιαμαλ ην πιήζνο απφ ηα ρξέε πξνο ην δεκφζην
102

.  κσο ζε 

αληίζεζε κε ηελ εγθσκηαζηηθή  θαη άθξσο κεξνιεπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Αηηαιεηάηε 

ε νπηηθή ηνπ δξνπγγαξίνπ ηο βίγιεο ραξαθηεξίδεηαη σο ηδηαίηεξα θαπζηηθή θαη 

αληηθεηκεληθή. Έηζη επί παξαδείγκαηη, ν Εσλαξάο δελ έρεη ηελ αγσλία λα ακβιχλεη ή 

λα πξνζπεξάζεη ηερλεέλησο ήηηεο ηνπ γελλαίνπ θαη αήηηεηνπ ζηξαηεγνχ. Σηο 

πεξηγξάθεη σκά, ρσξίο πεξηζηξνθέο: «νὐ κέληνη γε ἠδπλήζεζαλ (ὁ Βνηαλεηάηεο θαὶ ὁ 

κάγηζηξνο ὁ Ἀπνθάπεο).  ἀιιὰ ζπκκίμαλ ζθίζη ηὸ βάξβαξνλ ηελ ηε ζπλνῦζαλ αὐηνῖο 

θαηεγσλίζαην ζηξαηηὰλ θαὶ ηνὺο εἰξεκέλνπο ἄλδξαο θαὶ ἄκθσ δνξπαιώηνπο 

ἀπήγαγνλ»
103

. Γηα ηελ άζθεζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ν Εσλαξάο είλαη θαηαπέιηεο. 

Απνδίδεη ηελ αληθαλφηεηα ηνπ Βνηαλεηάηε ηφζν ζηελ πξνρσξεκέλε ηνπ ειηθία φζν 

θαη ζηε «θπζηθὴλ ραύλσζηλ»
104

. Παξνπζηάδεη ηνλ απηνθξάηνξα σο ππνρείξην ησλ δχν 

παλνχξγσλ δνχισλ, ηνπ Βνξίινπ θαη ηνπ Γεξκαλνχ νη νπνίνη «ἦγνλ θαὶ ἔθεξνλ» ηα 

πάληα θαηά ηε βνχιεζή ηνπο
105

. Ηδηαίηεξα θαπζηηθφο δηαθξίλεηαη ν ηζηνξηθφο θαη σο 

πξνο ηνλ γάκν ηνπ απηνθξάηνξα κε ηε Μαξία ηελ Αιαλή, ζχδπγν ηνπ απεξρφκελνπ 

Μηραήι Ε΄, πξάμε ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη σο «κνηρεία ἀπεξπζξηαζκέλε» θαη γηα ηελ 

νπνία ν θιεξηθφο πνπ ηέιεζε ην κπζηήξην εμέπεζε ηεο ηεξνζχλεο
106

. Σέινο, αζθεί 

θξηηηθή γηα ηελ παξακέιεζε ησλ Αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ νη νπνίεο αθέζεθαλ ζηελ 

ηχρε ηνπο θαη  ιπκαίλνληαλ αλελφριεηα απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ζ κφλε ζηξαηησηηθή 

ελέξγεηα ζχκθσλα κε ηνλ Εσλαξά, ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο αμηφκαρνπ  ζψκαηνο 

                                                             
100 Hunger, Λνγνηερλία, ζζ. 246-250. 
101 Καξπφδεινο, Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη, ζζ. 465-467 θαη ζζ. 484-485. - 

Υξηζηνθηινπνχινπ, Ηζηνξία η. Γ΄ 1, Θεζζαινλίθε , 2001, ζζ. 22-23 (ζην εμήο Υξηζηνθηινπνχινπ, 

Ηζηνξία). 
102 Αληίζεηα ςέγεη  ηνλ απεξρφκελν απηνθξάηνξα Μηραήι Ε΄ Γνχθα σο εληειψο αθαηάιιειν γηα ηελ 
εμνπζία ελψ αζθεί δεθηηθφηαηε θξηηηθή γηα ηε Γπλαζηεία ησλ   Κνκλελψλ  πνπ αθνινπζεί: Εσλαξάο, 

XVIII, ζ. 714, ζη. 3-18 θαη ζ. 715, ζη. 1-4. 
103 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 678, ζη. 9-12. 
104 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 725, ζη. 1-4. 
105 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 725, ζη. 6-10. 
106 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 722, ζη. 13-16. 
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ζηξαηνχ κε αξρεγφ ηνλ Κσλζηαληίλν Γνχθα, αδεξθφ ηνπ Μηραήι Z΄, ην νπνίν 

ζηάιζεθε πξνο αληηκεηψπηζε ησλ ειηδνχθσλ. Ο Κσλζηαληίλνο φκσο, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηελ πεξίζηαζε, πεξλψληαο ζηηο Αζηαηηθέο αθηέο ζηαζίαζε θαη 

αλαγνξεχηεθε απηνθξάησξ
107

. Σέινο, είλαη ν Εσλαξάο εθείλνο πνπ ζα παξαδψζεη ζε 

κηαο κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

ζαλάηνπ ηνπ έθπησηνπ απηνθξάηνξα. Έηζη πιεξνθνξνχκαζηε πσο ν Βνηαλεηάηεο 

απεβίσζε ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ πηψζε ηνπ θαη εηάθε ζηελ ίδηα κνλή, ηε κνλή 

Πεξηβιέπηνπ ζηελ νπνία εθάξε κνλαρφο: «ἔλζα θαὶ ρξόλνλ ἐπηβηνύο ηηλα ηὸλ ρνῦλ 

ἀπέζεην ηῷ ρνΐ, ηαθεὶο παξ’ αὐηῆ»
108

.  

 Ο απφερνο ηεο βαζηιείαο ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε – παξφηη εμαηξεηηθά 

βξαρχβηαο- απνηππψλεηαη θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο ρξνλνγξαθίεο φπνπ θαηά θχξην 

ιφγν επαλαιακβάλνληαη ζπλνπηηθά νη πιεξνθνξίεο ησλ πξνγελέζηεξσλ πεγψλ. Ζ 

ύλνςηο Υξνληθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μαλαζζή
109

 είλαη έλα εγρείξεκα ζχδεπμεο 

ηζηνξίαο θαη πνίεζεο, ελφο ιατθνχ αλαγλψζκαηνο ην νπνίν γλψξηζε επξεία απήρεζε 

ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ, γεγνλφο πνπ καξηπξεί ν κεγάινο αξηζκφο ησλ ρεηξνγξάθσλ 

πνπ ζψδνληαη
110

. Πξφθεηηαη γηα κηα έκκεηξε ρξνλνγξαθία  6.620 

δεθαπεληαζχιιαβσλ ζηίρσλ πνπ εθηείλεηαη ρξνληθά απφ θηίζεσο θφζκνπ κέρξη ην 

1081, έηνο ηεο πηψζεσο ηνπ Βνηαλεηάηε
111

. Ζ ρξνλνγξαθία ε νπνία ρξνλνινγείηαη 

ζηε δεθαεηία ηνπ 1140 αθνινπζεί πξνεγνχκελνπο ηζηνξηθνχο θαη ρξνλνγξάθνπο ελψ 

ε ηειεπηαία θάζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην έξγν ηνπ Εσλαξά.     

Οπσζδήπνηε ε αμία ηεο Υξνληθο πλόςεσο σο πεγήο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Πξννξηζκέλε γηα λα ηέξςεη πεξηζζφηεξν, επηδεηά ηνλ εληππσζηαζκφ 

είηε κέζσ ησλ πεξηγξαθψλ πξνζψπσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε Οκεξηθνχο 

                                                             
107 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 724, ζη. 7-13. 
108 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 730, ζη. 10-11. Ο Δ. Σζνιάθεο δέρεηαη σο terminus ante quem ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 

απηνθξάηνξα ηνλ Μάην ηνπ 1082 ζηεξηδφκελνο ζε λεαξά ηνπ Αιεμίνπ Κνκλελνχ. Ο Βνηαλεηάηεο 

εθζξνλίζηεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 1081. Με βάζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο ν ζάλαηφο ηνπ είλαη πηζαλφλ λα 

επήιζε  ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα θαηά ην ίδην έηνο (1081), είηε ην επφκελν έηνο κέρξη ηνλ Μάην 1082 ζε 

ειηθία 80 εηψλ: Δ. Σζνιάθεο, Ο ρξφλνο ηεο γελλήζεσο θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ 

Βνηαλεηάηε, Διιεληθά, 27, Αζήλα 1974, ζζ. 150-151. 
109 Παξφιν πνπ ε ύλνςηο Υξνληθή ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, ειάρηζηα ζηνηρεία γλσξίδνπκε γηα ηνλ 

βίν θαη ηε δξάζε ηνπ Μαλαζζή. Ο ίδηνο ζε έξγν ηνπ αλαθέξεη φηη γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Ζ γέλλεζή ηνπ ηνπνζεηείηαη γχξσ ζηα 1115: Ο. Λακςίδεο,  Κσλζηαληίλνπ Μαλαζζή, ύλνςηο Υξνληθή, 

(κεη. Ο. Λακςίδεο), Αζήλα 2003, ζζ. 20-21 (ζην εμήο Λακςίδεο, Μαλαζζήο) 
110 Σελ επξεία απήρεζε πνπ είρε ε ρξνλνγξαθία ηνπ Μαλαζζή ζην επξχ θνηλφ, καξηπξεί ν κεγάινο 

αξηζκφο ρεηξνγξάθσλ πνπ ζψδνληαη, ε ζιαβηθή κεηάθξαζε πνπ έγηλε γχξσ ζην 1336-1338 θαη κηα 

πεδή επεμεξγαζία απφ ηελ νπνία ν Πιαλνχδεο άληιεζε πνιιά απνζπάζκαηα: Μ. Απγεξηλνχ – Σδηψγα, 

Ζ "ύλνςηο ρξνληθή" ηνπ Κσλζηαληίλνπ Μαλαζζή: πκβνιή ζηελ πθνινγηθή κειέηε κηαο έκκεηξεο 

ρξνλνγξαθίαο, Θεζζαινλίθε, 2013, ζ. 17. 
111 Λακςίδεο, Μαλαζζήο, ύλνςηο, ζ. 29. 
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πξσηαγσληζηέο  είηε κέζσ ησλ ππεξβνιψλ: «εἷο δέ ηηο κεγαινγελὴο θαὶ ηῶλ ἐθ πξώηεο 

ῥίδεο, γεξαίηεξνο καθξόβηνο, Πύιηνο ἄιινο Νέζησξ (Βνηαλεηάηελ ἔιεγνλ ἐθεῖλνλ 

Νηθεθόξνλ), ἐκπεηξνπόιεκνο ἀλήξ, θαηαβειὴο ηὰο ζάξθαο ἃηε πνιιαῖο ἐλεζιεθὼο 

κάραηο ἐμέηη βξέθνπο θαὶ γεγνλὼο ἀξετθῶλ κεζηὸο ιπκπηάδσλ»
112

. Λίγνπο ζηίρνπο 

πην θάησ, ν πξψελ γελλαίνο ζηξαηεγφο θαη  λπλ απηνθξάησξ παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ 

ρξνλνγξάθν κε ηα κειαλφηεξα ρξψκαηα. Δλψ ν θφζκνο ραιάεη γχξσ ηνπ, εθείλνο 

αξέζθεηαη ζην λα απνιακβάλεη ηηο ραξέο πνπ ηνπ πξνζέθεξε ην λέν ηνπ αμίσκα. 

Νηπκέλνο ζηα ρξπζά δηάγεη επηπρηζκέλα γεξαηεηά κε ινπηξά, πνηά , ηξπθέο 

απέρνληαο απφ ηνπο θακάηνπο ησλ πνιέκσλ
113

. Παξφια απηά, ζα κπνξνχζε λα 

εληνπίζεη θαλείο ζεκεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κία  κνλαδηθφηεηα ζηελ 

πιεξνθφξεζε πνπ παξέρνπλ.  Έηζη, πιεξνθνξνχκαζηε γηα ηηο αιφγηζηεο ζπαηάιεο 

ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε θαηά ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηνλ ζξφλν, ρσξίν ην νπνίν 

ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο  απνξξέεη απφ ην πξφηππν ηεο πλόςεσο Υξνληθο ηνπ 

Θενδψξνπ θνπηαξηψηε ζην  νπνίν πξέπεη λα είρε πξφζβαζε ν Μαλαζζήο.
114

 

Καηά ηελ άπνςή καο, ε ύλνςηο Υξνληθή ηνπ Μαλαζζή κπνξεί λα κε 

ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάδεημε ηεο  ηζηνξηθήο αιήζεηαο , είλαη φκσο πνιχ 

ζεκαληηθή ζην λα πξνβάιεη ηνλ απφερν πνπ είρε αθήζεη έλαλ αηψλα κεηά (αλ θαη 

πνιχ ζχληνκε) ε βαζηιεία ηνπ Βνηαλεηάηε, έηζη φπσο απηή απνηππψζεθε ζηε ιατθή 

ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ ηνπ 12
νπ

 αη. 

 Ζ Βίβινο Υξνληθή, έξγν ηνπ Μηραήι Γιπθά ν νπνίνο πηζαλφηαηα γελλήζεθε ην 

πξψην ηξίην ηνπ 12
νπ

 αη., εθηείλεηαη ρξνληθά απφ θηίζεσο θφζκνπ κέρξη ηνλ ζάλαην 

ηνπ Αιεμίνπ Α΄ (1118) θαη αλ θξίλνπκε απφ ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ ρεηξνγξάθσλ πνπ 

ζψζεθαλ πξέπεη λα είρε ηδηαίηεξε δηάδνζε
115

. Ο Γιπθάο γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ 

ηκήκαηνο πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζηε βπδαληηλή ηζηνξία ηνπ 11
νπ

 αη., άληιεζε πιηθφ 

απφ πξνγελέζηεξνχο ηνπ  ρξνλνγξάθνπο θαη ηζηνξηθνχο , θπξίσο απφ ηνλ θπιίηδε, 

                                                             
112 Μαλαζζήο, ύλνςηο Υξνληθή, ζη. 6664-6669. 
113 «θακάησλ δ’ ἀπερόκελνο ηῶλ θαηὰ ηνὺο πνιέκνπο  

ἐθάζεην ρξπζνθνξῶλ, θνζκνύκελνο ἀκθίνηο  

ἀθηῖλαο ἀπαπγάδνπζη ππξξάδνληνο ρξπζίνπ,  

ινπηξνῖο θαὶ πόηνηο θαὶ ηξπθαῖο εὐδαῖκνλ γξαο βόζθσλ,  
ρξπζόπηεξνο, ἂλ εἴπνη ηηο, θύθλνο ἀγαικαηίαο,  

ὁπόηε δύλεηλ ἔκειιε θαὶ θξύπηεζζαη ηῷ ηάθῳ,  

ἀξρόκελνο ἡδύλεζζαη θεὐθξαίλεζζαη ηῷ βίῳ,  

ηξηγέξσλ ἁπαιόβηνο, ζπάηαινο, ηξπθεηίαο.»: Μαλαζζήο, ύλνςηο Υξνληθή, ζη. 6685-6693. 
114 Καξπφδεινο, Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη, ζ. 546. 
115 Hunger, Λνγνηερλία, ζζ. 155-161. 
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ηνλ Μαλαζζή  θαη ηνλ Εσλαξά
116

. Με δεδνκέλν  φηη ηα πεξηζζφηεξα ρσξία πνπ 

αθνξνχλ ζηνλ Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε, φπσο ζην ζεκείν πνπ ν βαζηιηάο αλαγθάδεηαη 

κεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ Κνκλελψλ λα εγθαηαιείςεη ηνλ ζξφλν , έρνπλ αληηγξαθεί 

ζρεδφλ απηνιεμεί απφ ηνλ Ησάλλε Εσλαξά, ζεσξνχκε πσο ε πεγή ηνπ Γιπθά δελ έρεη 

λα θνκίζεη θάηη θαηλνχξην ζηε κειέηε καο
117

. 

 Ζ ύλνςηο Υξνληθή ηνπ Θεφδσξνπ θνπηαξηψηε, αλ θαη αλάγεηαη ζηνλ 13
ν
  

αη. απνηειεί κηα αμηφπηζηε πεγή. Παηξηαξρηθφο αμησκαηνχρνο ν θνπηαξηψηεο, 

θαίλεηαη λα γελλήζεθε πεξί ην 1230 , ελψ ν ρξφλνο ζαλάηνπ ηνπ ηνπνζεηείηαη γχξσ 

ζην 1305
118

. Ζ ζπγγξαθή ηεο ύλνςεο Υξνληθήο ρξνλνινγείηαη κεηά ην 1282. Σν 

θείκελφ ηνπ απνηειεί νγθψδε ρξνλνγξαθηθή επηηνκή πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ 

θηίζεσο θφζκνπ σο ην 1261
119

. Παξφιν πνπ βαζίδεηαη ζε πξνγελέζηεξνπο 

ζπγγξαθείο , απνηειεί ζεκαληηθή πεγή γηα ηα γεγνλφηα πνπ εμεηάδνπκε θαζψο 

εκπινπηίδεη ην θείκελφ ηνπ κε κηθξνπξνζζήθεο θαη επεμεγήζεηο αιιά  θπξίσο δηφηη 

ζηεξίδεηαη ζε άγλσζηε ζε καο πεγή απφ ηελ νπνία αληινχζε θαη ν Κσλζηαληίλνο 

Μαλαζζήο. 

 Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνθηνχλ γηα ηελ έξεπλά καο νη αλαηνιηθέο πεγέο 

θαζψο απνηππψλνπλ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή φζνλ αθνξά ηα πξφζσπα θαη ηα 

γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε. Ο χξνο ρξνλνγξάθνο ηνπ 13
νπ

 αη. Gregory 

Abu‟ l Farah, γλσζηφο σο Μπαξ Δβξαίνο, πνπ ζπλέηαμε ζηε ζπξηαθή γιψζζα 

Παγθόζκηα Ηζηνξία απφ έηνο θηίζεσο θφζκνπ έσο ην 1286
120

, καο κεηαθέξεη κηα 

εληειψο δηαθνξεηηθή εηθφλα ησλ γεγνλφησλ. Έηζη, αλαθέξεη πσο ε βπδαληηλή 

απηνθξαηνξία είρε πεξηέιζεη ζε εμαηξεηηθά θξίζηκε θαηάζηαζε ιφγσ ηεο αδπλακίαο 

ηνπ Μηραήι Ε΄ λα θπβεξλήζεη. Ζ αδπλακία ηνπ δε, δελ νθεηιφηαλ ζηε ηθαλφηεηά ηνπ 

λα δηνηθήζεη αιιά ζε παζνινγηθά αίηηα θαζφηη ππέθεξε απφ πάζεζε ησλ λεθξψλ ε 

νπνία ζπλ ηνηο άιινηο ηνπ πξνμελνχζε θαηαθξάηεζε αιιά θαη παληειή αδπλακία 

ζεμνπαιηθήο επαθήο. Κάπνηνο ηφηε ζθέθηεθε λα θαιέζεη ηνλ Βνηαλεηάηε θαη λα ηνλ 

πείζεη λα επαλαζηαηήζεη θαηά ηνπ Μηραήι. Γηα ηνλ Μπαξ ν Βνηαλεηάηεο ήηαλ έλαο 

                                                             
116 . Μαπξνκάηε-Καηζνπγηαλλνπνχινπ, Ζ ρξνλνγξαθία ηνπ Μηραήι Γιπθά θαη νη πεγέο ηεο : πεξίνδνο 

100 π.Υ.-1118 κ.Υ., Θεζζαινλίθε 1984, ζ. 37. 
117 «Σόηε δὴ ηόηε ηὴλ ηῶλ Κνκλελῶλ εἰζέιεπζηλ Βνηαλεηάηεο καζὼλ ηῶλ βαζηιείσλ κὲλ ἄπεηζη, παξὰ δὲ 
ηῆ ηο πεξηβιέπηνπ κνλῆ ἐπηθείξεηαη θαὶ ἄθσλ.»:Μηραήι Γιπθάο, Βίβινο Υξνληθή, I. Bekker.- «ἔλζελ ηνη 

ὁ κὲλ Βνηαλεηάηεο καζὼλ ηῶλ Κνκλελῶλ ηὴλ εἰζέιεπζηλ, ἄπεηζηλ αὐηίθα ηῶλ βαζηιείσλ θαὶ εἰο ηὴλ ηο 

Πεξηβιέπηνπ κνλὴλ ἀπειζώλ.»: Εσλαξάο, XVIII, ζ. 730, ζη. 3-6. 
118 Η. Καξαγηαλλφπνπινο, Πεγαί ηεο Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο, Θεζζαινλίθε 1971, ζζ. 337-338, αξ.464 . 
119 Hunger, Λνγνηερλία, ζζ. 328-329. 
120 Καξαγγηαλφπνπινο, Πεγαί, ζζ.338-339, αξ.465.-Υξηζηνθηινπνχινπ, Ηζηνξία Γ1, ζ. 108. 
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απιφο αγξφηεο (!), ζπγγελήο  ελφο Amîr ηεο θπιήο ησλ ειηδνχθσλ, ηνπ Katlamîsh 

(!) ν νπνίνο αλέβεθε βήκα βήκα ηα ζθαιηά ηεο εμνπζίαο
121

.  

Ο Μπαξ γξάθεη θάπνηνπο αηψλεο αξγφηεξα. Δίλαη θαλεξφ φηη ε απφζηαζε 

ηφζν ζηνλ ρξφλν φζν θαη ζηνλ ρψξν (ν γεσπνιηηηθφο ράξηεο ηεο απηνθξαηνξίαο θαηά 

ηνλ 13
ν
  αη. έρεη κεηαβιεζεί ξηδηθά), λα αιινηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ηζηνξηθή 

αιήζεηα. κσο κία πιεξνθνξία πνπ έξρεηαη δηα ζηφκαηφο ηνπ έρεη ηεξάζηηα δπλακηθή 

θαζψο, αλ ηζρχεη, πξφθεηηαη λα ζπκπιεξψζεη ην κνλαδηθφ θελφ πνπ ππάξρεη ζην 

ζηάδην ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ Βνηαλεηάηε θαη πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε θακία άιιε 

πεγή είηε άκεζε είηε έκκεζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ πιεξνθφξεζε πσο ν Βνηαλεηάηεο 

ππεξέηεζε θάπνηα ζηηγκή ζηελ Κχπξν θαη ακέζσο κεηά ζηελ Αληηφρεηα
122

. Σν 

ρξνληθφ απηφ θελφ ηνπνζεηείηαη ζηα έηε 1065-1067 θαη ζχκθσλα κε ηελ 

Καξαγηψξγνπ εληάζζεηαη θαιά ζην ρσξνρξνληθφ πιαίζην ηνπ ζρεδηαγξάκκαηνο ηεο 

θαξηέξαο ηνπ θαζψο  ζα ήηαλ έλα ινγηθφ αλακελφκελν ζηάδην ιφγσ ηεο γεσπνιηηηθήο 

ζπγγέλεηαο κεηαμχ Κχπξνπ θαη Αληηφρεηαο
123

.  

 Ο Μαηζαίνο Δδέζζεο (12
νο

 αη.) ν νπνίνο ζπλέηαμε ζηελ αξκεληθή γιψζζα 

ρξνλνγξαθία ησλ εηψλ 952-1137
124

 καο πιεξνθνξεί πσο «emperor Botaniates, after 

occupying the throne of the realm for a year, no longer wanted it. This was because 

he was considered [the emperor] through prostitution and not at God's command, 

having foully taken [the rightful emperor] Michael's wife as his own — not at God's 

command — and ruled illegitimately. His conscience bothered him greatly and he 

said to himself: "The one who was emperor and the [rightful] lord of this throne, left 

it and became a monk. How could I resist him with my maliciousness? [Besides 

which,] death will come at the end. Then he left the imperial throne, since he had 

betrayed the blessed emperor with his great crimes. Subsequently, Botaniates became 

a monk»!
125

. Χο εθ ηνχηνπ, γίλεηαη θαλεξφ πσο δελ είλαη δπλαηφλ λα αληιεζνχλ 

αμηφινγεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ αλσηέξσ αλαηνιηθή πεγή.  

                                                             
121 E. A. Wallis Budge, The Chronography of Gregory Abu' l Faraj, The Son of Aaron, The Hebrew 

Physician Commonly Known as Bar Hebraeus Being The First Part of His Political History of the 

World, vol. 1, London 1932, ζ. 226, (ζην εμήο Μπαξ Δβξαίνο). 
122 “Then did a certain man called NICEPHORUS BOTANICUS rebel against him. This man was at 

one time a husbandman, and he rose step by step and ruled first over the ISLAND OF CYPRUS, and 
then over ANTIOCH”: Μπαξ Δβξαίνο, ζ. 226. 
123 Karagiorgou, Botaneiates, ζζ. 127-128. 
124 Υξηζηνθηινπνχινπ, Ηζηνξία Γ1, ζ. 107. 
125 Μαηζαίνο Δδέζζεο, Matthew of Edessa’s Chronicle, (Translated by R. Bedrosian), Long Branch 

2017, ΗΗ, ζ. 75, ζη. 1-7. ηνλ αληίπνδα, φηαλ ν Μαηζαίνο Δδέζζεο αλαθέξεηαη ζηνλ πξνθάηνρν ηνπ 

Βνηαλεηάηε Μηραήι Ε΄ Γνχθα, πιέθεη ην εγθψκηφ ηνπ ην νπνίν μεπεξλά ζε επαίλνπο θαη ππεξβνιέο 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ernest+A.+Wallis+Budge&text=Ernest+A.+Wallis+Budge&sort=relevancerank&search-alias=books
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Σέινο, ν Μηραήι χξνο (1126-1199)
126

 ζην Υξνληθφ ηνπ αλαθέξεηαη ελ 

ζπληνκία ζηα γεγνλφηα πνπ καο αθνξνχλ. Φέγεη ηνλ Μηραήι Ε΄ Γνχθα γηα ηε δεηιία 

ηνπ θαη ηελ ηξπθειή δσή ηνπ ελ αληηζέζεη κε ηνλ Βνηαλεηάηε ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεη 

έλα πην ζεηηθφ πξνθίι
127

. Ζ καξηπξία ηνπ δελ έρεη λα θνκίζεη θάηη επηπιένλ ζηελ 

έξεπλά καο. 

 Απφ ηηο δπηηθέο πεγέο ελδηαθέξνλ έρεη ε καξηπξία ηνπ Γνπιηέικνπ ηεο 

Απνπιίαο  (William of Apulia), Ννξκαλδνχ ηζηνξηθνχ ν νπνίνο ζπλέγξαςε ην έξγν 

ηνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1090.   Ζ αλαθνξά ηνπ ζην πξφζσπν ηνπ απηνθξάηνξα γίλεηαη 

κε ηελ επθαηξία ηεο εηζβνιήο ηνπ Robert Guiscard ζηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία ην 

1081 ηεο νπνίαο ππεχζπλνο ζεσξήζεθε ν Νηθεθφξνο Γ΄ Βνηαλεηάηεο θαζψο κε ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ Μηραήι Ε΄ ζηέξεζε απφ ηελ θφξε ηνπ Έιελα ηα δηθαηψκαηά ηεο 

ζηνλ ζξφλν θαζψο ήηαλ αξξαβσληαζκέλε κε ηνλ λεαξφ Κσλζηαληίλν, γην ηνπ πξψελ 

βαζηιηά. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Οπιηέικνο ηεο Απνπιίαο: «An old man called 

Nikephoros had undertaken the reins of government. He was ignorant of war, and 

although cunning, ingenious and watchful for hidden dangers, he was cowardly and 

more fearful than to be feared»
128

. Ζ νπηηθή ηνπ έρεη ελδηαθέξνλ θαζψο 

απνζηαζηνπνηεκέλνο απφ  γεγνλφηα θαη  θαηαζηάζεηο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο 

καο παξέρεη κηα πην δίθαηε θαη αληηθεηκεληθή άπνςε γηα ηνλ Νηθεθφξν Γ΄ 

Βνηαλεηάηε, πέξαλ ηνχηνπ  δελ έρεη λα επηζπλάςεη θάηη  λεφηεξν ζηελ έξεπλά καο. 

 πλεπψο ε εηθφλα ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε, έηζη φπσο απηή κνξθψλεηαη 

κέζα απφ ηα θείκελα ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ ηζηνξηθψλ είλαη θαηά θχξην ιφγν αξλεηηθή 

αλ εμαηξέζεη θαλείο ηνλ εγθσκηαζηηθφ ιφγν ηνπ Αηηαιεηάηε, ηνπ νπνίνπ ε ππεξβνιή 

θαη ν άθξαηνο ελζνπζηαζκφο πξνζηδηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε δπζθήκηζε αθπξψλνληαο 

ζε πνιιά ζεκεία ηηο πξνζέζεηο ηνπ εγθσκηαζηή ηνπο. Αιιά θαη ν απφερνο ηεο 

βαζηιείαο ηνπ ζηηο κεηαγελέζηεξεο πεγέο δείρλεη λα ζπληεξεί ηελ αξλεηηθή απηή 

απνηίκεζε.  Φαίλεηαη πσο ε θξίζηκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ε 

απηνθξαηνξία ηε δεδνκέλε ζηηγκή αιιά θαη νη κεηέπεηηα εμειίμεηο πνπ αθνινχζεζαλ, 

                                                                                                                                                                              
αθφκε θαη ηνλ επίζεκν πκλεηή ηνπ Μηραήι Φειιφ. Δλ νιίγνηο, παξνπζηάδεη ηνλ ηέσο απηνθξάηνξα σο 

θαιφ ρξηζηηαλφ, άγην απηνθξάηνξα, πξνζηάηε ησλ ρεξψλ θαη ησλ νξθαλψλ. 
126 Καξαγηαλλφπνπινο, Πεγαί, ζ. 311. 
127 Μηραήι χξηνο, The Chronicle of Michael the Great, Patriarch of the Syrians, (Translated by R. 

Bedrosian), Long Branch 2013, ζ. 166, ζη. 1-12 . 
128 William of Apulia The Deeds of Robert Guiscard, Translated by G.A. Loud, University of 

Leeds 2000, IV, ζ. 47. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Guiscard
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έθαλαλ αθφκε πην έθδειε ηελ αδπλακία θαη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ γεξαηνχ 

απηνθξάηνξα ν νπνίνο δελ θαηάθεξε λα αληαπνθξηζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Ζ ζηπαηιωηική ζηαδιοδπομία ηος Νικηθόπος Γ΄ Βοηανειάηη 

χκθσλα κε ηνλ Σζνιάθε, ν Βνηαλεηάηεο πξέπεη λα γελλήζεθε γχξσ ζηα 

1001/1002
129

. Γε  γλσξίδνπκε ζρεδφλ ηίπνηε  γηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσή ηνπ. Ζ 

πξψηε αλαθνξά ζην φλνκά ηνπ κέζα απφ ηηο αθεγεκαηηθέο πεγέο γίλεηαη φηαλ 

εθείλνο είλαη ήδε ζε πξνρσξεκέλε ειηθία (1053), ελψ ε παξνπζία ηνπ ζε 

ζθξαγηζηηθφ πιηθφ ηεθκαίξεηαη ιίγα ρξφληα αξγφηεξα (1057-1059)
130

. Ξέξνπκε φκσο 

φηη πξηλ απφ ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηνλ ζξφλν ν Νηθεθφξνο είρε κία καθξά θαη 

επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία ζηνλ ζηξαηφ. Απηφ θαηά ηε γλψκε καο ζεσξείηαη ινγηθφ 

θαη σο ε θπζηθή απφξξνηα ηεο εμέιημεο ελφο αηφκνπ πνπ έρεη γαινπρεζεί ζε ακηγψο 

ζηξαηησηηθφ πεξηβάιινλ. πσο έρεη πξναλαθεξζεί, ήδε θαηά ηα ρξφληα ηνπ 

Βαζηιείνπ Β΄ Βνπιγαξνθηφλνπ ε νηθνγέλεηά ηνπ είρε απνθηήζεη κεγάιε ζηξαηησηηθή 

παξάδνζε έρνληαο θαηαθηήζεη πςειά αμηψκαηα θαη ζεσξνχληαλ  κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζηξαηησηηθέο νηθνγέλεηεο ηεο Μηθξάο Αζίαο. Αλακελφκελν ινηπφλ 

θαη ν ζπγθεθξηκέλνο απφγνλνο λα αθνινπζήζεη ηα ζηξαηησηηθά βήκαηα ηνπ γελλαίνπ 

παηξφο θαζψο θαη ηνπ πάππνπ ηνπ.  

Κνκκάηη θνκκάηη ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαζπλζέζνπκε ηελ πνξεία  ηεο δσήο  

θαη ηα ζηάδηα ηεο θαξηέξαο ηνπ, θαηά ηε καθξφρξνλε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία,  κε 

φπνην κέζν έρνπκε ζηε δηάζεζή καο. Πνιχηηκνο αξσγφο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε ην ζηγηιινγξαθηθφ πιηθφ ην νπνίν έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη, λα 

ζπκπιεξψζεη ή αθφκε θαη λα αθπξψζεη πιεξνθνξίεο πνπ θνκίδνπλ νη αθεγεκαηηθέο 

πεγέο. Δμάιινπ ζχκθσλα κε ηνλ Λεβεληψηε «νη ζθξαγίδεο αλήθνπλ ζηηο πεγέο πνπ 

δελ ςεύδνληαη πνηέ» θαη δελ απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ κειεηεηή ζε αληίζεζε κε ηα 

αθεγεκαηηθά θείκελα πνπ ζπλήζσο δηαζέηνπλ ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα
131

. 

 Ο Βνηαλεηάηεο εκθαλίδεηαη μαθληθά επί ζθελήο ζηα ρξφληα ηνπ απηνθξάηνξα 

Κσλζηαληίλνπ Θ΄ ηνπ Μνλνκάρνπ (1042 -1055) σο ζηξαηεγφο ελαληίνλ ησλ 

Πεηζελέγσλ επηηπγράλνληαο κάιηζηα πεξίιακπξε λίθε. ηε κάρε απηή θαηάθεξε λα 

αλαδείμεη ηηο εγεηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο αθνχ κε ην ζάξξνο θαη ηελ 

επβνπιία ηνπ θαηφξζσζε λα γιηηψζεη ηνπο άλδξεο ηνπ απφ βέβαην ζάλαην νδεγψληαο 

                                                             
129 Σζνιάθεο, Βνηαλεηάηεο, ζζ. 150-151. 
130 Καξαγηψξγνπ, Μνιπβδόβνπιια, ζ.78. 
131 Λεβεληψηεο, Καηάξξεπζε, ζ. 89. 
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ηνπο ζψνπο θη αβιαβείο ζηελ Αδξηαλνχπνιε: «νἳ δὴ θαὶ ζπκθξνλήζαληεο ἅκα θαὶ ηῆ 

ἀλδξίᾳ ηνύηνπ ζαῥῥήζαληεο ηὴλ ἑαπηῶλ ζσηεξίαλ ηνύηῳ θαὶ ηὴλ εὐζπσξίαλ 

ἀλέζελην»
132

. Ζ ξεηή εληνιή πνπ είρε δψζεη ζηνπο άλδξεο ηνπ, ήηαλ λα κε 

ζθνξπίζνπλ απφ θνληά ηνπ απνηειψληαο  εχθνιν ζηφρν, αιιά ζπληαγκέλνη θαη 

ζπλαζπηζκέλνη ν έλαο θνληά ζηνλ άιιν λα ηνλ αθνινπζνχλ ρσξίο βηαζχλε. Πξάγκαηη 

ην ζρέδην απνδείρζεθε απνηειεζκαηηθφ θαζψο νη Πεηζελέγνη δελ θαηάθεξαλ λα ηνπο 

δηαζπάζνπλ θαη νπηζζνρψξεζαλ. Γελ εγθαηέιεηςαλ φκσο ηελ πξνζπάζεηα 

επηδηψθνληαο απηή ηε θνξά ρηππήκαηα εμ‟ απνζηάζεσο  κε βέιε, έρνληαο ζθνπφ λα 

ηνπο ζηεξήζνπλ η‟ άινγα. Απηφεηνο αξρεγφο ν Βνηαλεηάηεο, βάδηδε κπξνζηά 

δίλνληαο δχλακε θαη θνπξάγην κε ηελ αλδξεία ηνπ. ηελ πξφηαζε πνπ ηνπ έγηλε λα 

εγθαηαιείςεη ην ζψκα  παίξλνληαο ην άινγν πνπ ηνπ πξνζθέξζεθε θαη λα ηξαπεί ζε 

θπγή ζψδνληαο ηε δσή ηνπ , εθείλνο θπζηθά αξλήζεθε. πλνιηθά, έληεθα κέξεο θαη 

έληεθα λχρηεο πνιεκνχζαλ ππφ πιήξε εμάληιεζε ψζπνπ έθηαζαλ ηειηθά ζην 

αζθαιέο έδαθνο ηεο Αδξηαλνχπνιεο
133

. Απηφ ήηαλ ην πξψην επεηζφδην πνπ δηα 

ζηφκαηνο Αηηαιεηάηε έθεξε επί ζθελήο ηνλ κειινληηθφ απηνθξάηνξα Νηθεθφξν Γ΄ 

Βνηαλεηάηε. Παξά ηελ πηζαλή ππεξβνιή ηνπ Αηηαιεηάηε ην θαηφξζσκα απηφ είλαη 

πνιχ πηζαλφ λα έιαβε ρψξα θαζψο ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ηε κεηέπεηηα ζεακαηηθή  

πνξεία ηνπ θαη ηε θήκε πνπ απέθηεζε σο γελλαίνο ζηξαηεγφο.  

 ηε ζπλέρεηα ηα ίρλε ηνπ ράλνληαη. Δπί βαζηιείαο ηεο απηνθξάηεηξαο 

Θενδψξαο (1055-1056) δελ έρνπκε θακία αλαθνξά ζην πξφζσπφ ηνπ θαη θαλέλα 

ζηνηρείν πνπ λα ππνδειψλεη ην ζηίγκα ηνπ.  Δθηφο θη αλ δψζνπκε βάζε ζηελ 

ππφζεζε πνπ θάλεη ν Βεγιεξήο πσο ν αλαθεξφκελνο ζηηο ηζηνξηθέο πεγέο Νηθεθφξνο 

ν Πξσηεχσλ ζα κπνξνχζε θαη λα είλαη ν ελ ιφγσ Βπδαληηλφο απηνθξάηνξαο
134

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επξφθεηην γηα άηνκν ηεο ζσκαηνθπιαθήο  ηνπ απηνθξάηνξα 

Κσλζηαληίλνπ Θ΄ Μνλνκάρνπ πνπ ππνδείρζεθε σο ν πιένλ θαηάιιεινο δηάδνρφο ηνπ 

ζηελ εμνπζία θαζψο δηαθαηλφηαλ πσο πιεζίαδε ην ηέινο ηνπ
135

. Ο Πξσηεχσλ ηε 

δεδνκέλε ζηηγκή βξηζθφηαλ ζηε Βνπιγαξία θαζψο είρε ηνπνζεηεζεί εθεί σο δηνηθεηήο 

ηεο
136

. Ακέζσο ζηάιζεθε κπζηηθή απνζηνιή λα θέξεη πίζσ ηνλ πξννξηζκέλν γηα 

                                                             
132 Αηηαιεηάηεο , ζ. 40, ζη. 6-8. 
133 Αηηαιεηάηεο , ζζ. 39-43. 
134 Βεγιεξήο, Βνηαλεηάηεο, ζ.12. 
135 Αηηαιεηάηεο, ζ. 51, ζη. 13-18.- Εσλαξάο, XVII, ζ. 650, ζη. 10-14. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Πξσηεχνληα 

Νηθεθφξν, δηνηθεηή ηεο Βνπιγαξίαο. Ο Η. Πνιέκεο πηζαλνινγεί φηη ην «Πξσηεύσλ» κάιινλ είλαη 

επψλπκν, φρη ηίηινο: Πνιέκεο ,Μηραήι Αηηαιεηάηεο, ζ. 105, ζεκ. 95. 
136 Εσλαξάο, ζ. 650, ζη. 15-17.-Ησάλλνπ θπιίηζε Υξνλνγξαθία: λενειιεληθή κεηάθξαζε κε ηηο 

κηθξνγξαθίεο ηνπ θώδηθα ηεο Μαδξίηεο, (εηζ.- κεη. Γ. Μνχζνπξαο), Αζήλα 2001, ζζ. 517-519 (ζην 

εμήο θπιίηζεο, Υξνλνγξαθία). 
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δηάδνρν ηνπ ζξφλνπ.  κσο ε Θενδψξα ε νπνία αληηιήθζεθε ηα ζρέδηα ησλ 

ζπκβνχισλ ηνπ Μνλνκάρνπ δηέηαμε λα ζπιιεθζεί ν Νηθεθφξνο Πξσηεχσλ θαη λα 

εμνξηζηεί ζηε κνλή Κνπδελά ζηε Θξάθε πξάγκα ην νπνίν θαη έγηλε
137

.  

 Μπνξεί ε ηαχηηζε ηνπ αλσηέξσ πξνζψπνπ κε ηνλ Νηθεθφξν Γ΄ Βνηαλεηάηε 

λα θαληάδεη κάιινλ απίζαλε, ε πνξεία ηνπ φκσο θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε  ρξνληθή 

πεξίνδν  είλαη βέβαην πσο ππήξμε αλνδηθή θαη ηδηαίηεξα επηηπρήο  φζνλ αθνξά ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θη αο κε γλσξίδνπκε ηίπνηε γη‟ απηέο. ην 

ζπκπέξαζκα απηφ καο νδεγεί ην γεγνλφο φηη ηελ επνρή ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ηζααθίνπ 

Κνκλελνχ (1057) ηελ νπνία θαη ζηήξημε ν Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο, έθεξε ήδε ηνλ 

ηίηιν ηνπ καγίζηξνπ
138

 θαη εζεσξείην έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο 

ηεο ζηξαηησηηθήο αξηζηνθξαηίαο φπσο ζαθψο αλαθέξεη ν θπιίηζεο ζηε 

Υξνλνγξαθία ηνπ
139

. Σελ πιεξνθνξία γηα ην αμίσκα ηνπ καγίζηξνπ παξαδίδεη ζε καο 

κέζα απφ ην θείκελφ ηνπ ν Αηηαιεηάηεο.
140

 Πφηε φκσο έιαβε απηφλ ηνλ ηίηιν γηα 

πξψηε θνξά θαη αλ αζθνχζε άιιν αμίσκα πξηλ απφ απηφ, παξακέλεη άγλσζην. ηε 

ζπλνκσζία απηή  ε νπνία εμπθάλζε ελαληίνλ ηνπ απηνθξάηνξα Μηραήι Σ΄ ηνπ 

ηξαηησηηθνχ, ν Βνηαλεηάηεο  εκθαλίδεηαη σο έλαο εθ ησλ ζπλσκνηψλ ηεο Μηθξάο 

Αζίαο. Ζ  εμέγεξζε πξνήιζε σο απνηέιεζκα ηεο επλνηνθξαηίαο πνπ επέδεημε ν 

Μηραήι πξνο ηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη κέξνπο ηεο αξηζηνθξαηίαο  ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο πεξηθξνλψληαο ηε ζηξαηησηηθή αξηζηνθξαηία ησλ 

επαξρηψλ. Μηα αληηπξνζσπεία ζηξαηεγψλ ησλ αλαηνιηθψλ ζηξαηεπκάησλ κε αξρεγφ 

ηνλ Ηζαάθην Κνκλελφ έθηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε επηδεηψληαο ηελ 

απηνθξαηνξηθή εχλνηα. Σν κφλν πνπ επέηπραλ ήηαλ ηελ ηαπείλσζε  εθ‟ κέξνπο ηνπ 

Μηραήι ν νπνίνο αξλήζεθε λα ηνπο δψζεη αθφκε θαη ηα θαζηεξσκέλα 

δψξα. Απνθαζίζηεθε κάρε ε νπνία έιαβε ρψξα ζηα ηέιε Απγνχζηνπ ηνπ 1057
141

, κε 

                                                             
137 θπιίηζεο, Υξνλνγξαθία, ζ. 517. 
138 Σνλ ζεζκφ εηζήγαγε ν Κσλζηαληίλνο Α΄ ην 320. Αξρηθά επξφθεηην γηα έλα αμίσκα ην νπνίν 

βξηζθφηαλ πνιχ ςειά ζηελ θιίκαθα ηεο ηεξαξρίαο κε εμαηξεηηθά δηεπξπκέλεο αξκνδηφηεηεο. 

Ο  κάγηζηξνο ήηαλ  απηνθξαηνξηθφο ζχκβνπινο, αξκφδηνο επί πνιινχο αηψλεο γηα ηελ απηνθξαηνξηθή 

θξνπξά, ηηο παξακεζφξηεο ακπληηθέο δπλάκεηο, ην απηνθξαηνξηθφ ηαρπδξνκείν θ.ά. Χζηφζν, απφ ηνλ 

6ν αη. θαη κεηά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ καγίζηξνπ άξρηζαλ λα πεξηνξίδνληαη. Καηά ηα κέζα ηνπ 10νπ αη. ν 

αξηζκφο ησλ καγίζηξσλ απμήζεθε ππεξβνιηθά. Πάλησο, αλ θαη ην αμίσκα ηνπ καγίζηξνπ είρε παχζεη 

πιένλ λα έρεη νπνηαδήπνηε αξκνδηφηεηα θαη δηθαηνδνζία, εληνχηνηο ζπγθαηαιεγφηαλ κεηαμχ ησλ 

αλψηαησλ αμησκάησλ ηνπ θξάηνπο θαη ν απηνθξάηνξαο ην απέλεκε ζε επηθαλείο δηνηθεηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο. Βι. Πιαθνγηαλλάθεο, Σηκεηηθνί ηίηινη θαη ελεξγά αμηώκαηα ζην Βπδάληην: εζηκνηππία, 
δηνίθεζε, επαξρόηεηεο, έπαξρνη, ινγνζεζία, ινγνζέηεο, ζύγθιεηνο, δήκνη, ζέκαηα, αλαθηνξηθή θξνπξά, 

βαζηιηθό θαη ζεκαηηθό πιώηκν, ζηξαηόο μεξάο, λνκηζκαηηθό ζύζηεκα, Θεζζαινλίθε 2001, ζζ. 45-49. 
139 θπιίηζεο, Υξνλνγξαθία, ζζ. 531-532. 
140 Αηηαιεηάηεο, ζ. 56, ζη. 2-3. 
141 Δπξφθεηην γηα ηε κάρε ηνπ Πνιέκσλα/Άδε, κηα απφ ηηο πην αηκαηεξέο εκθχιηεο δηακάρεο φπνπ θαη 

«θξαηαηόο … ἐδείρζε θαὶ πεξηβόεηνο Νηθεθόξνο κάγηζηξνο ὁ Βνηαλεηάηεο»: Αηηαιεηάηεο, ζ. 56, ζη. 2-3. 



46 
 

απνηέιεζκα ηε λίθε ηνπ Ηζααθίνπ ν νπνίνο επαλέθεξε ηε ζηξαηησηηθή αξηζηνθξαηία 

ζηελ εμνπζία γηα πξψηε θνξά χζηεξα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ Βαζηιείνπ Β΄
142

. Ο 

Αηηαιεηάηεο  αλαθέξεη πσο θαηά ηελ εμέγεξζε εθείλε ν Βνηαλεηάηεο αξίζηεπζε 

κεηαμχ φισλ ησλ άιισλ παίδνληαο θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην λα επηηεπρζεί ε 

αλαγφξεπζε ηνπ Ηζααθίνπ σο απηνθξάηνξα ηνπ βπδαληηλνχ ζξφλνπ. Σν ζεκείν απηφ 

ζεσξείηαη θνκβηθφ ζηελ πνξεία ηνπ θαζψο ε άλνδνο ηνπ Ηζααθίνπ Α΄ Κνκλελνχ ζηελ 

εμνπζία έδσζε ηελ επθαηξία  ζην λα αλέιζεη ν Βνηαλεηάηεο ζηα πιένλ εμέρνληα 

ζηξαηησηηθά αμηψκαηα.  

Κάπνηα ζηηγκή θαηά ηελ πεξίνδν απηή, ν Βνηαλεηάηεο αλαιακβάλεη θαη‟ 

εληνιή ηνπ Ηζαάθηνπ Κνκλελνχ απνζηνιή ζην βφξεην ζχλνξν ηνπ Γνχλαβε. Δθεί, 

ζηνλ Ίζηξν πνηακφ ηνλ εληνπίδνπκε λα κάρεηαη γελλαία θαηά ησλ Πεηζελέγσλ 

(1059).  Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο απνζηνιήο ζψδεη απφ βέβαην ζάλαην ηνλ 

ζηξαηεγφ θαη κειινληηθφ απηνθξάηνξα Ρσκαλφ ηνλ Γηνγέλε, γεγνλφο πνπ δηεγείηαη 

ζηνλ Αηηαιεηάηε ν ίδηνο ν Ρσκαλφο: «δηὰ ρεηιέσλ ηνῦ Γηνγέλνπο ὁκνινγνύκελνλ 

ἐππζόκελ».
143

  Ο Βεγιεξήο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο δελ ήηαλ δπλαηφλ ν 

Ηζαάθηνο σο εθιέθησξ ηεο ζηξαηησηηθήο θαηξίαο λα παξαβιέςεη ηηο ζηξαηησηηθέο 

αξεηέο ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε  θαη λα κε ρξεζηκνπνηήζεη επ‟ φθειφο ηνπ ηνλ 

γελλαίν ζηξαηεγφ αλαζέηνληάο ηνπ πςειά ππνπξγήκαηα
144

. ε κνιπβδφβνπιιν ηνπ 

Βνηαλεηάηε ηεο πεξηφδνπ βαζηιείαο ηνπ Ηζααθίνπ Α΄ Κνκλελνχ (1057-1059) ν 

βπδαληηλφο αμησκαηνχρνο αλαθέξεηαη σο κάγηζηξνο, βεζηάξρεο
145

 θαη δνπμ 

                                                             
142 Ο θπιίηδεο αλαθέξεη φηη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κάρεο ν Νηθεθφξνο ήξζε ζε κνλνκαρία κε 

έλαλ απφ ηνπο κηζζνθφξνπο ηνπ Μηραήι, ηνλ Φξάγθν Ραλδνχιθν ν νπνίνο πεξηπιαλψκελνο επέκελε 

λα ζπκπιαθεί κε θάπνηνλ απφ ηνπο κεγάινπο θαη γλσζηνχο. ηαλ έκαζε πσο ζα πεξλνχζε απφ θεη ν 

Βνηαλεηάηεο έηξεμε θαη ηνλ θάιεζε ζε κνλνκαρία. Με ηελ έλαξμε ηεο κνλνκαρίαο ν Βνηαλεηάηεο έξημε 
κε ην μίθνο ηνπ ζηελ αςίδα ηνπ Ραλδνχιθνπ θφβνληάο ηελ ζηα δπν. Σνπ „ξημε θαη ν Φξάγθνο ζηελ 

πεξηθεθαιαία  αιιά ην μίθνο γιίζηξεζε θαη δελ ηνπ έθαλε δεκηά. Σειηθά ν Ραλδνχιθνο ζπλειήθζε θαη 

νδεγήζεθε αηρκάισηνο κπξνζηά ζηνλ Κνκλελφ: Ησάλλεο θπιίηδεο, Jean Skylitzes, Empereurs de 

Constantinople, texte traduit par B. Flusin et annote par J.C. Cheyenet, Paris 2003, ζ. 407-408. 
143 Αηηαιεηάηεο, ζ. 98, ζη. 1. Ζ εηξσλεία ηεο ηχρεο ζα έξζεη πεξίπνπ 10 ρξφληα κεηά, φηαλ ν Γηνγέλεο 

φληαο απηνθξάησξ πιένλ, ζα απνθιείζεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθζηξαηεία  θαηά ησλ Σνχξθσλ 

ηνλ  Βνηαλεηάηε  θξίλνληάο ηνλ σο χπνπην  θαη ζα βξεη ηξαγηθφ ζάλαην κεηά ηα γεγνλφηα ηεο ήηηαο 

ηνπ Μαληδηθέξη πνπ αθνινχζεζαλ. 
144 Βεγιεξήο, Βνηαλεηάηεο, ζ. 13. 
145 Ο ηίηινο ηνπ βεζηάξρε (ηκαηηνθχιαθα) εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην Σαθηηθόλ ηνπ Δζθνξηάι 

(10νο  αη.) θαη αξρηθά δηλφηαλ ζε επλνχρνπο πνπ έθεξαλ ηνλ ηίηιν ηνπ «παηξηθίνπ» θαη αξγφηεξα ζε 

«βαξβάηνπο». Σνλ 11ν αη. ν βεζηάξρεο ηνπνζεηείηαη ηεξαξρηθά κεηαμχ ηνπ καγίζηξνπ θαη ηνπ βέζηε.  
Σνλ ηίηιν απηφ, εθηφο ηνπ Βνηαλεηάηε έθεξαλ θαη άιινη δηάζεκνη ζηξαηεγνί φπσο ν δνχθαο ηεο 

Αληηφρεηαο Μηραήι Βνχξηδεο (10νο  -11νο  αη.), ν Νηθεθφξνο Μειηζζελφο πξηλ αλαγνξεπηεί «Καίζαξ», 

ν Κσλζηαληίλνο Βαζηιάθεο θαη ν Ρσκαλφο Γηνγέλεο πξηλ αλαγνξεπηεί απηνθξάησξ. Σνλ ηίηιν έθεξε 

επίζεο θαη ν «Ύπαηνο ησλ Φηινζόθσλ» Μηραήι Φειιφο. ην ηέινο ηνπ 11νπ  αη. ν ηίηινο εθθπιίζηεθε 

θαη θαηά ηνλ 12ν  αη. εμαθαλίζηεθε:N. Oikonomides, Les Listes de préséance byzantines des IXe et Xe 

siècles, Paris 1972, ζζ. 299-300.- Πιαθνγηαλλάθεο, Σίηινη, ζζ.95-96. 
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Οςηθίνπ
146

. Ο δξφκνο γηα κηα ιακπξή ζηξαηησηηθή ζηαδηνδξνκία είρε κφιηο αλνίμεη 

δηάπιαηα…  

 Δπί βαζηιείαο Κσλζηαληίλνπ Η΄ Γνχθα (1057-1059) γίλεηαη θαλεξφ πιένλ πσο 

ν Βνηαλεηάηεο έρεη ηζρπξνπνηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζέζε ηνπ έρνληαο αλέιζεη 

πνιχ ςειά ζην cursus honorum. Χο ζηξαηεγφο κε κεγάιε πείξα θαη αλαγλσξηζκέλεο 

δηνηθεηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπνζεηείηαη ζε έλα ηδηαίηεξα θξίζηκν γηα 

ηελ απηνθξαηνξία πεδίν θαη κάιηζηα κε απμεκέλεο επζχλεο: δηνξίδεηαη δνπμ Έδεζζαο 

θαη Αληηφρεηαο. Σφζν ην δνπθάην ηεο Έδεζζαο φζν θαη απηφ ηεο Αληηφρεηαο 

απνηεινχζαλ ζεκαληηθφηαηα νηθνλνκηθά θαη θπξίσο ζηξαηησηηθά θέληξα ζηα ζχλνξα 

Αλαηνιήο θαη πξίαο. Σν γεγνλφο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ  καξηπξεί ζθξαγίδα ηεο 

πεξηφδνπ (1059-1061), θαηά ηελ νπνία ν Βνηαλεηάηεο εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεηαη κε 

ηνπο ίδηνπο ηίηινπο (κάγηζηξνο, βεζηάξρεο) θαη επηπιένλ κε ην αμίσκα «δνπμ Δδέζζεο 

θαη Αληηνρείαο». Φαίλεηαη φκσο πσο θάπνηα ζηηγκή θαηά ηελ πεξίνδν απηή έπαςε λα 

είλαη δνπμ Αληηφρεηαο θαη ε δηθαηνδνζία ηνπ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο 

Δδέζζεο. Απηφ πηζηνπνηεί ε  εζθεκκέλε φπσο θαίλεηαη απφμεζε ηεο ιέμεο 

«Αληηνρείαο» κε ζθνπφ ηελ αλέμνδε πξνζαξκνγή ηνπ βνπιισηεξίνπ ζηα λέα 

θαζήθνληα ηνπ Βνηαλεηάηε
147

(εηθ. 5). Ση κπνξεί λα ζπλέβε ινηπφλ; Γηα πνην ιφγν θαη 

πνηα ρξνληθή ζηηγκή παχηεθε ν Βνηαλεηάηεο απφ ηα θαζήθνληά ηνπ σο δνχθαο 

Αληηφρεηαο; Λφγσ έιιεηςεο άιισλ καξηπξηψλ, γηα ηελ ψξα κφλν ππνζέζεηο 

κπνξνχκε λα θάλνπκε. Ζ  . Καξαγηψξγνπ ε νπνία έρεη αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε ηε 

κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνιπβδφβνπιινπ εηθάδεη πσο ε θνηλή απηή εληνιή γηα 

δηνίθεζε ησλ δχν πεξηνρψλ πξνέθπςε επεηδή ελέζθεςε μαθληθά θάπνηνο θίλδπλνο
148

. 

Πηζαλφηαηα απεηιήζεθαλ ηα ζχλνξα ησλ πεξηνρψλ απηψλ κε απνηέιεζκα ηελ αλάγθε 

γηα άκεζε ζηξαηησηηθή επέκβαζε ιφγσ εμαηξεηηθά επηζθαινχο θαηάζηαζεο. Αθφκε, 

ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη επείγνπζα αλάγθε γηα αληηθαηάζηαζε ζηξαηησηηθψλ 

δηνηθεηψλ πνπ ζα είραλ πεζάλεη, επί παξαδείγκαηη, θαηά ηε δηάξθεηα ερζξνπξαμηψλ 

ζηελ πεξηνρή . ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε κπνξνχκε εχθνια λα θαληαζηνχκε φηη κφιηο 

                                                             
146 Πξφθεηηαη γηα ην κνλαδηθφ κνιπβδφβνπιιν ηεο Ννκηζκαηηθήο πιινγήο ηνπ Μνλάρνπ ην νπνίν 

καξηπξεί ην πξστκφηεξν ζηάδην ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ Βνηαλεηάηε θαη θέξεη επηγξαθή θαη ζηηο δχν 

πιεπξέο. Απφ δσ θαη ζην εμήο ε χπαξμε κνιπβδφβνπιισλ πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηα ζηάδηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ Βνηαλεηάηε ζα είλαη αδηάιεηπηε θαη ζα ζπληαπηίδεηαη απφιπηα κε ηηο 

ηζηνξηνγξαθηθέο πεγέο αλαζπλζέηνληαο κε αθξίβεηα ηελ πνξεία ηνπ. Μηθξφ θελφ ην νπνίν καξηπξείηαη 
κφλν απφ ηνπο ηζηνξηθνχο απνηειεί ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν Βνηαλεηάηεο ππεξεηνχζε σο 

πξφεδξνο θαη δνπμ Βνπιγαξίαο (1064-1065) θαη πξφεδξνο θαη δνπμ Κχπξνπ (1065-1067). ε φια ηα 

κνιπβδφβνπιια ν Βνηαλεηάηεο θέξεη πάληα ην αμίσκα ηνπ δνπθφο, ηνπ ζηξαηησηηθνχ δειαδή αξρεγνχ 

ελφο ηάγκαηνο ή ηκήκαηνο ηάγκαηνο: Karagiorgou, Botaneiates, ζζ.107-108. 
147 Καξαγηψξγνπ, Μνιιπβδόβνπια, ζζ. 79-80. 
148 Karagiorgou, Botaneiates, ζζ. 110-111.  
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πέξαζε ε θξίζε ν  Βνηαλεηάηεο απνδεζκεχηεθε απφ ηα θαζήθνληά ηνπ θαη επαλήιζε 

μαλά ζηελ αξρηθή ηνπ ζέζε
149

. 

 Αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ θαη ηελ αλνδηθή ηνπ πνξεία 

ζηελ θιίκαθα ηνπ cursus honorum, βξίζθνπκε ηνλ Βνηαλεηάηε λα έρεη αλαβαζκηζηεί 

απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Η΄ Γνχθα, ν νπνίνο ηνλ ηίκεζε κε ην αμίσκα ηνπ πξνέδξνπ. 

Έηζη, απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1061 κέρξη θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1063, ν Νηθεθφξνο 

Βνηαλεηάηεο ππεξεηεί σο πξόεδξνο
150

 θαη δνπμ Θεζζαινλίθεο. Ζ πεξίνδνο απηή ε 

νπνία ηεθκαίξεηαη ηφζν κέζα απφ ην ζθξαγηζηηθφ πιηθφ φζν θαη απφ ηηο γξαπηέο 

πεγέο , ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε δσεξή αλάκεημε ηνπ 

Βνηαλεηάηε ζε δεηήκαηα ζξεζθεπηηθήο θαη εθθιεζηαζηηθήο δηθαηνδνζίαο. Ζ βαζηά 

ζξεζθεπφκελε θχζε ηνπ θαη ην γεγνλφο φηη βξηζθφηαλ ζην κεγαιχηεξν θέληξν 

ιαηξείαο ελφο  ζεκαληηθνχ αγίνπ ζα πξέπεη λα έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε θχζε 

ηνπ κέιινληα απηνθξάηνξα. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ απνθαζίδεη λα εγθαηαιείςεη ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηχπν ζθξαγίδαο κε επηγξαθή θαη ζηηο δχν πιεπξέο θαη λα ζέζεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη ζην 

εμήο ν Βνηαλεηάηεο ζα πηνζεηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν δηαθνζκεηηθφ κνηίβν πνπ ζα 

απνηειέζεη ηε «κφληκε ππνγξαθή» ζηηο ζθξαγίδεο ηνπ κέρξη ηελ άλνδφ ηνπ ζηνλ 

ζξφλν, φηαλ ζα ζηξαθεί πηα ζηε ζπλεζηζκέλε γηα απηνθξαηνξηθέο ζθξαγίδεο πξνηνκή 

ηνπ Υξηζηνχ (εηθ. 7). Σν έληνλν ελδηαθέξνλ ηνπ γηα δεηήκαηα ηεο  πίζηεσο θαη ηνπ 

νξζνχ δφγκαηνο δηαθαίλεηαη θαη απφ κηα έθθξαζε πνπ κεξηκλά  λα πξνζζέζεη ζηε 

ζθξαγίδα ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε: «πξνλνία Θενύ». 

Γηα ηελ Καξαγηψξγνπ δε ζεσξείηαη δηφινπ απίζαλν θαηά ηελ πεξίνδν απηή λα 

μέζπαζε θάπνηνο πφιεκνο νξζνδφμσλ ελαληίνλ νπαδψλ δπτζηηθψλ αηξέζεσλ.
151

 Ο 

Βνηαλεηάηεο πνιχ πηζαλφλ λα ζπκκεηείρε ελεξγά θαη κε δσεξφ  ελδηαθέξνλ ζηα 

δεηήκαηα απηά, γεγνλφο πνπ ηνπ πξνθάιεζε θαη ηελ αλάγθε νκνινγίαο ηεο νξζήο 

πίζηεο.  

                                                             
149 Σν γεγνλφο φηη βξέζεθε κφλν έλα κνιπβδφβνπιιν θη απηφ αλήθνλ ζηελ πεξίνδν πνπ ηα θαζήθνληά 

ηνπ είραλ πεξηνξηζηεί ζε κία κφλν πεξηθέξεηα, είλαη θαηά ηε γλψκε καο έλα ηζρπξφ ηεθκήξην πνπ 

πηζηνπνηεί ην πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηέζεζε ν Βνηαλεηάηεο ζηηο πεξηνρέο απηέο πξνο ην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1060. 
150 Σν αμίσκα ηνπ «πξνέδξνπ» εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ν απηνθξάηνξαο Νηθεθφξνο Φσθάο (963-

969) πξνθεηκέλνπ λα ηηκήζεη ηνλ «Παξαθνηκώκελνλ Βαζίιεηνλ», ν νπνίνο ηνλ είρε βνεζήζεη λα 
αλέιζεη ζηνλ ζξφλν ηνπ Βπδαληίνπ. ηελ ηεξαξρία, ν πξφεδξνο πξνεγνχληαλ ηνπ Μαγίζηξνπ θαη ηνπ 

Πξαηπνζίηνπ, ελψ πξνζεξρφκελνο πξνο ηνλ βαζηιέα, γηλφηαλ ακέζσο δεθηφο. Απφ ηα κέζα ηνπ 11νπ αη. 

εκθαλίδεηαη θαη ην αμίσκα ηνπ «Πξσηνπξνέδξνπ», αλψηεξν απφ εθείλν ηνπ πξνέδξνπ. Καη ηα δχν 

νθίθηα επέδεζαλ κέρξη ην πξψην κηζφ ηνπ 11νπ αη., θαζψο είραλ ππνβαζκηζηεί εληειψο θαη ζηε 

ζπλέρεηα εμαθαλίζηεθαλ. Βι. Πιαθνγηαλλάθεο, Σίηινη, ζζ. 83-84. 
151 Καξαγηψξγνπ, Μνιπβδόβνπιια, ζ. 94. 
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Δίλαη ε επνρή πνπ εκπιέθεηαη ζηελά κε ηελ παξαθείκελε θνηλφηεηα ηνπ Αγίνπ 

ξνπο φπνπ θαιείηαη πνιιάθηο λα δηεπζεηήζεη δηθαζηηθέο δηακάρεο πνπ αθνξνχζαλ 

ηε κνλαζηηθή θνηλφηεηα. Δηθάδνπκε πσο θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζπλδέζεθε ηδηαίηεξα 

κε ηε Μνλή Ηβήξσλ θαζψο θιήζεθε ηξεηο θνξέο λα δηεξεπλήζεη θαηαγγειίεο νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ζηελ θαηαπάηεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο κνλήο είηε απφ ηδηψηεο 

είηε απφ ην θξάηνο θαη ζηηο νπνίεο ν Βνηαλεηάηεο απεθάλζε πάληα ππέξ ηεο
152

. Σν 

γεγνλφο απηφ θαηά ηε γλψκε καο , ίζσο εμεγεί θαη ηελ πεξαηηέξσ επλντθή 

κεηαρείξηζε πνπ θξάηεζε ν Βνηαλεηάηεο σο πξνο ηε κνλή Ηβήξσλ φληαο πιένλ 

απηνθξάησξ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1062, θιήζεθε λα δηεπζεηήζεη αθφκε κηα δηακάρε, 

απηή ηε θνξά κεηαμχ ηεο Μνλήο Λαχξαο θαη ηνπηθνχ γαηνθηήκνλα (Θενδψξνπ 

Αηρκαιψηνπ) φπνπ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απεθάλζε ππέξ ηεο κνλήο
153

.  

Καηά ην 1064 δηαλχεη κηα πνιχ ζχληνκε ζεηεία σο πξόεδξνο θαη δνπμ 

Βνπιγαξίαο. Ζ πεξίνδνο απηή ηεο ζηαδηνδξνκίαο ηνπ ε νπνία θξαηάεη ζρεδφλ έλα 

έηνο, καο είλαη γλσζηή κφλν κέζα απφ ηελ ηζηνξηνγξαθία
154

. Πξνθαλψο θιήζεθε απφ 

ηνλ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλν Η΄ Γνχθα λα αληηκεησπίζεη κηα έθηαθηε αλάγθε πνπ 

ελέζθεςε ζηα βφξεηα ζχλνξα. Πξάγκαηη ε θαηάζηαζε έηζη φπσο είρε δηακνξθσζεί ηε 

ζηηγκή απηή ζηα Βαιθάληα ήηαλ ηδηαίηεξα θξίζηκε. Οη Οχγγξνη είραλ εμαπνιχζεη 

ηξνκεξή επίζεζε θαη είραλ θαηαιάβεη ην ζπνπδαίν θάζηξν Βειηγξάδη ζηνλ Γνχλαβε. 

Παξάιιεια κηα λέα θνβεξή πιεγή έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο, νη Οχδνη  νη νπνίνη 

επέδξακαλ κε αλαξίζκεηα ζηίθε ην Φζηλφπσξν ηνπ 1064 ζηε βαιθαληθή 

ρεξζφλεζν
155

. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ν Βνηαλεηάηεο, σο έκπεηξνο θαη ηθαλφηαηνο 

ζηξαηεγφο θαιείηαη απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Η΄ Γνχθα λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε. 

Σν επεηζφδην απηφ έκειιε λα απνηειέζεη κία καχξε ζειίδα ζηε δσή ηνπ βεηεξάλνπ 

ζηξαηησηηθνχ θαζψο ππέζηε ηαπεηλσηηθή ήηηα, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεηαη λα 

παξαδερηεί κε πφλν ςπρήο, αθφκε θαη ν πκλεηήο ηνπ Μηραήι Αηηαιεηάηεο. Οη δχν 

βπδαληηλνί αμησκαηνχρνη Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο θαη Βαζίιεηνο Απνθάπεο φρη κφλν 

                                                             
152 Iviron II, (Texte), ζζ. 17-107. 
153 Actes de Lavra, η.Η (Des Origines a 1204), Texte, Ed. par P. Lemerle, A. Guillou, N. Svoronos, avec 

la collaboration de D. Papachryssanthou, [Archives de lʹAthos, V], Paris 1970, ζζ. 226-229. 
154Βι. Αηηαιεηάηεο, ζ. 83, ζη.10-23.- Εσλαξάο, XVIII, ζ. 678, ζη. 1-15 – πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 113, ζη. 

25-26 θαη ζ.114, ζη. 1-16.  
155 Ostrogorsky, Ηζηνξία, ζ. 232: επξφθεηην γηα ιαφ ηνπξθηθήο θαηαγσγήο, ζπγγελή πξνο ηνπο 
ειηδνχθνπο νη νπνίνη πέξαζαλ ηνλ Ίζηξν θαηαδησθφκελνη απφ ηνπο Κνπκάλνπο. Καηά ην Φζηλφπσξν 

ηνπ 1064 επέδξακαλ ζηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν. Οη πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο, ε Μαθεδνλία, ε Θξάθε, 

αθφκε θαη ε Διιάδα εξεκψζεθαλ απφ ηηο άγξηεο νξδέο. Σελ απηνθξαηνξία έζσζε απφ ηνπο Οχδνπο 

έλαο θαηαζηξεπηηθφο ινηκφο. Οη πεξηζζφηεξνη απνδεθαηίζηεθαλ , έλα κέξνο απνζχξζεθε πίζσ απφ ηνλ 

Γνχλαβε θαη νη ππφινηπνη εγθαηαζηάζεθαλ ζην απηνθξαηνξηθφ έδαθνο θαη εληάρζεθαλ ζηελ ππεξεζία 

ηνπ απηνθξάηνξα. 
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θαηαηξνπψζεθαλ απφ ηνπο ερζξνχο αιιά θαη ζπλειήθζεζαλ θαη θξαηήζεθαλ 

αηρκάισηνη θαίηνη – φπσο αλαθέξεη ν Αηηαιεηάηεο- «δηαγσληζακέλνπο ἐθζύκσο, θαὶ 

κᾶιινλ ηνῦ Βνηαλεηάηνπ»
156

. Ο Κεδξελφο είλαη ν κφλνο απφ ηνπο ηζηνξηνγξάθνπο ν 

νπνίνο αλαθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ην ηη αθνινχζεζε κεηά ηε ζχιιεςή ηνπο: «εὐζὺο 

κεηὰ ηαῦηα ἀπειεπζεξνῦηαη ὑπὸ ηῶλ Πεηζελέγσλ θαὶ Βνπιγάξσλ»
157

.  

 Άιιε κηα βξαρχβηα απνζηνιή είλαη απηή πνπ κφιηο αθνινπζεί. Ο Βνηαλεηάηεο 

ακέζσο κεηά ηε Βνπιγαξία ηνπνζεηείηαη σο πξόεδξνο θαη δνπμ Κχπξνπ, πεξίπνπ 

θαηά ηα έηε 1065-1067.  Γελ έρνπκε θακία καξηπξία απφ ηηο βπδαληηλέο πεγέο γηα ην 

ζηάδην απηφ. Ίζσο κηα αθφκε ζηξαηησηηθή θξίζε παξφκνηα κε ηηο πνιπάξηζκεο 

απαηηεηηθέο απνζηνιέο πνπ είρε θιεζεί θαηά θαηξνχο λα δηεθπεξαηψζεη λα απαηηνχζε 

ηψξα ηελ παξνπζία ζηελ Κχπξν; Πνιχ πηζαλφλ. Μνλαδηθή πεγή πιεξνθφξεζεο γηα 

ην ζηάδην απηφ απνηειεί ν χξηνο ηζηνξηνγξάθνο ηνπ 13
νπ

 αη. Μπαξ Δβξαίνο
158

. Ζ 

απφζηαζε ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν θαζψο θαη θάπνηεο αλαθξίβεηεο ζην θείκελφ ηνπ 

απαηηνχλ θαηά ηε γλψκε καο ηδηαίηεξε επηθχιαμε. Σν γεγνλφο φκσο φηη  θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ην θείκελφ ηνπ θξίλεηαη αθξηβέο κε βάζε παξάιιειεο αμηφπηζηεο 

πεγέο, καο επηηξέπεη λα εθιάβνπκε ηε καξηπξία ηνπ  σο νξζή. 

 Ακέζσο κεηά θαιείηαη λα αζθήζεη ηα θαζήθνληά ηνπ σο πξόεδξνο θαη δνπμ 

Αληηφρεηαο (ηέιε Γεθεκβξίνπ 1067- πξψην εμάκελν 1068). Δίλαη ε δεχηεξε θνξά πνπ 

ν Κσλζηαληίλνο Η΄ Γνχθαο ζηέιλεη ζε ζηξαηησηηθή απνζηνιή κέζα ζε δηάζηεκα 6 

εηψλ ηνλ Βνηαλεηάηε ζηελ Αληηφρεηα. Απηή ηε θνξά ε επηινγή ηνπ Βνηαλεηάηε 

έξρεηαη σο απάληεζε ηνπ απηνθξάηνξα ζηελ αληθαλφηεηα ηνπ λπλ δνχθα 

Νηθεθνξίηδε λα αληαπεμέιζεη επηηπρψο ζηα θαζήθνληά ηνπ
159

. Ο Βνηαλεηάηεο 

θαιείηαη πξνο αληηθαηάζηαζή ηνπ θαη ν πξψελ δνχθαο Αληηνρείαο ν νπνίνο κε ηνλ 

ζάλαην ηνπ Κσλζηαληίλνπ Η΄ Γνχθα ράλεη γηα έλα δηάζηεκα ηελ απηνθξαηνξηθή 

εχλνηα, θπιαθίδεηαη θαη εμνξίδεηαη.  

                                                             
156 Καηά ηε γλψκε καο ην εμαηξεηηθά βξαρχβην δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπ Βνηαλεηάηε ζηε Βνπιγαξία 

θαη νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπ εθεί (ζπληξηπηηθή ήηηα, 

αηρκαισζία) ίζσο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηγηιινγξαθηθά ληνθνπκέληα γηα ην ζηάδην απηφ 

ηεο θαξηέξαο ηνπ. Αηηαιεηάηεο, ζ. 83, ζη.10-23.- Εσλαξάο, XVIII, ζ. 678, ζη. 1-15. 
157 Κεδξελόο, ζ. 651. 
158 Μπαξ Δβξαίνο, ζ. 226. 
159Ο Νηθεθνξίηδεο, επί βαζηιείαο Κσλζηαληίλνπ Η΄ Γνχθα, ήηαλ θξαηηθφο ππάιιεινο θαη ππεξεηνχζε 

«εἰο ηάμηλ ησλ ζεθξεηηθῶλ ὑπνζέζεσλ» (Αηηαιεηάηεο, ζ. 180, ζη. 22). Σν 1063 δηνξίδεηαη σο δνπμ 

Αληηνρείαο ελψ ην 1067, θαηά ηελ πεξίνδν επηηξνπείαο ηεο Δπδνθίαο, θπιαθίδεηαη ζηελ Αληηφρεηα γηα 
πξνγελέζηεξεο ζπθνθαληίεο πνπ αθνξνχζαλ ζην πξφζσπν ηεο Δπδνθίαο Μαθξεκβνιίηηζζαο. ηαλ ν 

Ρσκαλφο Γ΄ Γηνγέλεο (1068-1071) αλέξρεηαη ζηνλ απηνθξαηνξηθφ ζξφλν, ν Νηθεθνξίηδεο 

απνθπιαθίδεηαη θαη δηνξίδεηαη πξαίησξ ηνπ ζέκαηνο Πεινπνλλήζνπ θαη Διιάδνο. Με ηελ άλνδν ηνπ 

Μηραήι Ε΄ ζηνλ ζξφλν ν Νηθεθνξίηδεο θαιείηαη ζηελ πξσηεχνπζα φπνπ αλαιακβάλεη ην αμίσκα ηνπ 

ινγνζέηε ηνπ δξόκνπ: Εσλαξάο, ζ. 707, ζη. 10-16.-πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 155, ζη. 14-22.- Brand, 

“Nikephoritzes”, ODB, ζ. 1475.  
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Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Κσλζηαληίλνπ Η΄ Γνχθα
160

 ε Δπδνθία αλαιακβάλεη ηα 

ελία ηνπ Κξάηνπο έρνληαο σο ζπκβαζηιείο ηνπο πηνχο ηεο νη νπνίνη φκσο δε 

ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Βπδαληίνπ
161

. Σε δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ε νηθνλνκηθή θαη ζηξαηησηηθή θαηάζηαζε ηεο απηνθξαηνξίαο είλαη άζρεκε. 

Οη ππέξνγθεο ζπαηάιεο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ είραλ νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ 

απνζεκάησλ ζηα δεκφζηα ηακεία ελψ ν βπδαληηλφο ζηξαηφο είρε πιήξσο 

παξακειεζεί. Σν εζηθφ ηνπ ήηαλ ρακειφ θαη νη ζηξαηηψηεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

άπεηξνη θαη αλεθπαίδεπηνη
162

. Άκεζν απνηέιεζκα ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηάζηαζεο 

ηνπ Κξάηνπο ήηαλ λα απμεζνχλ νη επηδξνκέο ησλ ειηδνχθσλ Σνχξθσλ κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνπ Κσλζηαληίλνπ Η΄ Γνχθα ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο βπδαληηλήο 

επηθξάηεηαο. πγθεθξηκέλα νη ειηδνχθνη κε αξρεγφ ηνπο ηνλ Αιπ Αξζιάλ αθνχ 

λίθεζαλ ηνπο Βπδαληηλνχο ζηε Μειηηελή ιεειάηεζαλ ηηο πεξηνρέο ηεο Καππαδνθίαο 

θαη ηεο Κηιηθίαο θαη ηέινο ηελ Αληηφρεηα ηεο πξίαο
163

. Δθεί ιφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο 

ηεο θαηάζηαζεο απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ε νπνία σζηφζν δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εμαηηίαο ηεο κε έγθαηξεο 

θαηαβνιήο κηζζνχ ζηνπο ζηξαηηψηεο. Αληηζέησο, έγηλε κία πξφρεηξε ζηξαηνιφγεζε 

λέσλ απεηξνπφιεκσλ θαη κε ππνηππψδε εμνπιηζκφ ζηξαηησηψλ νη νπνίνη φκσο δελ 

κπφξεζαλ λα πξνζθέξνπλ θακία βνήζεηα ζηνλ δνχθα Αληηνρείαο Νηθεθφξν 

Βνηαλεηάηε πνπ ήηαλ ν επηθεθαιήο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή
164

. 

Ο ηειεπηαίνο κάιηζηα πξνζπάζεζε θαη θαηάθεξε σο έλα βαζκφ λα πεξηνξίζεη ηελ 

ηνπξθηθή απεηιή ζηεξηδφκελνο απνθιεηζηηθά ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ε απνηειεζκαηηθή απφθξνπζε ησλ ηνπξθηθψλ επηζέζεσλ απφ ηνλ 

πξφεδξν θαη δνχθα  Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ 

ζηξαηησηηθνχ γνήηξνπ ηνπ. Γη‟  απηφ ν Βνηαλεηάηεο  πξνβαιιφηαλ θαη σο ν 

επηθξαηέζηεξνο ππνςήθηνο γηα ζχδπγνο ηεο Δπδνθίαο φηαλ νη αιιεπάιιειεο ήηηεο 

ησλ Βπδαληηλψλ θαζηζηνχζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε εχξεζεο έκπεηξνπ θαη ηθαλνχ 

                                                             
160 Ο Κσλζηαληίλνο Η΄ Γνχθαο απεβίσζε ζηηο 23 Μαΐνπ 1067 θαη «ζάπηεηαη ἐλ ηῆ κνλῆ ηνῦ Μνιηβσηνῦ 

ἔζσζελ ηο Υξπζο πόξηεο» (θνπηαξηψηεο, ύλνςηο Υξνληθή, ζ. 166, ζη.28-29).-Polemis, The Dukai, 

ζ. 42-43. – Υξηζηνθηινπνχινπ,  Ηζηνξία Β΄2, ζ. 235. 
161 Η. Καξαγηαλλφπνπινο, Ηζηνξία Βπδαληηλνύ Κξάηνπο, η. Β΄, Θεζζαινλίθε 1987, ζ. 563 (ζην εμήο 

Καξαγηαλλφπνπινο, Ηζηνξία). 
162 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 683, ζη. 5-9. 
163 Αηηαιεηάηεο, ζ. 93., ζη. 5 θε.-Ostrogorsky, Ηζηνξία, ζ. 233 
164 Αηηαιεηάηεο, ζ. 96, ζη. 2-14.- πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 129, ζη. 17-28 θαη ζ. 130 , ζη. 1-6.-Εσλαξάο, 

XVIII, ζ. 683, ζη. 9-12. 
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εγεκφλα
165

. Βέβαηα ε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ δελ επλφεζε ζηελ αλάξξεζε ηνπ 

βπδαληηλνχ ζξφλνπ ηνλ Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε αιιά ηνλ Ρσκαλφ Γηνγέλε
166

. Ο 

Γηνγέλεο ηε δεδνκέλε ζηηγκή είρε θιεζεί ζην παιάηη ψζηε λα ινγνδνηήζεη γηα 

θαηεγνξία ζθεηεξηζκνχ ηνπ ζξφλνπ. Σελ ψξα πνπ πεξίκελε λα δερηεί ηελ πνηλή ηνπ ε 

ρήξα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Η΄ Γνχθα γνεηεχηεθε απφ ην παξνπζηαζηηθφ ηνπ θαη ηνλ 

εξσηεχηεθε
167

. ρη κφλν ηνλ ζπγρψξεζε ραξίδνληάο ηνπ ηε δσή, αιιά θαη ηνλ επέιεμε 

γηα ζχδπγφ ηεο
168

. Σν ζεκείν απηφ δείρλεη λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο παίδεη 

ξφιν θαηαιπηηθφ ζηε ζρέζε ησλ δχν αλδξψλ έηζη φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. Ο ππνιαλζάλσλ αληαγσληζκφο ν νπνίνο δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπο κεηά ηα 

γεγνλφηα,  θαίλεηαη πξσηίζησο απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε 

ακέζσο κεηά θαη ηελ απνκφλσζή ηνπ ζηα θηήκαηά ηνπ ζην Θέκα ησλ Αλαηνιηθψλ
169

. 

Σν γεγνλφο φηη ηελ θξίζηκε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Γηνγέλεο μεθηλάεη ηε κεγάιε ηνπ 

εθζηξαηεία θαηά ησλ Σνχξθσλ, απνθιείεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ εκπεηξφηαηνπ 

Βνηαλεηάηε, θαλεξψλεη μεθάζαξα ηελ θαρππνςία ηνπ θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

απφ πιεπξάο ηνπ. Ο Γηνγέλεο δείρλεη πιένλ αλνηρηά ηελ ακθηζβήηεζή ηνπ ζην 

πξφζσπν ηνπ ζηξαηεγνχ θαη ακθηβάιιεη γηα ηελ αθνζίσζή ηνπ.  

Ζ απφθαζε ηνπ απηνθξάηνξα, ε νπνία έξρεηαη ιίγν αξγφηεξα, λα ηνπνζεηήζεη 

ηνλ Βνηαλεηάηε σο δνχθα Πεινπνλλήζνπ θαη Διιάδνο
170

 θαλεξψλεη θαηά ηε γλψκε 

καο φρη κφλν αληαγσληζκφ θαη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο αιιά πξσηίζησο έλα αίζζεκα 

αλαζθάιεηαο απφ πιεπξάο Γηνγέλε. ηέιλνληάο ηνλ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζην 

απνκαθξπζκέλν απηφ θαη «θαηψηεξεο» ζεκαζίαο  Θέκα ηεο απηνθξαηνξίαο, δείρλεη 

λα ζέιεη λα απαιιαγεί απφ ηελ παξνπζία ηνπ θαη λα δηαζθαιίζεη ηνλ ζξφλν ηνπ απφ 

                                                             
165 Αηηαιεηάηεο, ζ. 96, ζη. 15-22: Ο Αηηαιεηάηεο ηζρπξίδεηαη πσο ν θζφλνο θαη ε άδηθε θξίζε δελ 

επέηξεςαλ ζην λα επηιεγεί ν Βνηαλεηάηεο σο ζχδπγνο ηεο Δπδνθίαο. Σν γεγνλφο φκσο φηη ν 

Βνηαλεηάηεο ηε δεδνκέλε ζηηγκή βξηζθφηαλ πνιχ καθξηά απφ ηελ πξσηεχνπζα, θαζψο αζθνχζε ηα 

θαζήθνληά ηνπ σο δνπμ Αληηνρείαο θαη επηπιένλ ήηαλ έγγακνο, ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά ζηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ γάκνπ θάησ απφ ηελ  αζθπθηηθή πίεζε ηνπ ρξφλνπ  θαη ηελ θαηάζηαζε εθηάθηνπ 
αλάγθεο  πνπ είρε δηακνξθσζεί. 
166 πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 121, ζη. 9-14. 
167 Αηηαιεηάηεο, ζ. 96, ζη. 15 θε.-πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 122, ζη. 13-20. Ζ αθήγεζε ηνπ Αηηαιεηάηε 

είλαη ηδηαίηεξα ιεπηνκεξήο θαζψο απνηεινχζε κέινο ηνπ δηθαζηεξίνπ: Υξηζηνθηινπνχινπ, Ηζηνξία Β΄2,  

ζ. 235, ζεκ. 3. 
168 «Ἡ βαζίιηζζα δὲ ἀζξόνλ κεηαβιεζεῖζα, ἐπηιαλζάλεηαη κὲλ ηῶλ πξὸο ηὸλ θαηνηρόκελνλ ἄλδξα 

ζπλζεθῶλ, ἀινγεῖ δὲ θαὶ ηο ηῶλ νἰθείσλ παίδσλ ἀζθαιείαο, θαὶ ὅιε ηνῦ πξὸο ηὸλ Ρσκαλὸλ γεγελεκέλε 

ἔξσηνο, ἀσξεὶ ηῶλ λπθηῶλ εἰο ηὰ βαζίιεηα ηὸλ ζαλάηῳ θαηάδηθνλ ἀλαβηβάδεη θαὶ ἀλαγνξεύεη, 

ζπλαθζεῖζα ηνύηῳ πξὸο γάκνλ»: θνπηαξηψηεο, ύλνςηο Υξνληθή, ζ. 167, ζη. 9-14. 
169

 Ακέζσο κεηά ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηνλ ζξφλν, ν Γηνγέλεο απνκαθξχλεη ηνλ Βνηαλεηάηε απφ ηε ζέζε 

ηνπ σο δνχθα Αληηνρείαο (1068) ν νπνίνο θαη θαηαθεχγεη ζηα θηήκαηά ηνπ ζην Θέκα Αλαηνιηθψλ θαη 

ηε ζέζε ηνπ ιακβάλεη ν Πέηξνο Ληβειίζζηνο. Βι. Ch. Stavrakos, Die byzantinischen Bleisiegel mit 

Familiennamen aus der Sammlung des Numismatischen Museums Athen, Wiesbaden 2000, ζ. 239, αξ. 

147. 
170 Karagiorgou, Botaneiates, ζζ. 117-118. 
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πηζαλφ πξφβιεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ηνπ δεκηνπξγήζεη ν έκπεηξνο ζηξαηησηηθφο. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηθέξεηα ν Βνηαλεηάηεο ζα παξακείλεη γηα έμη ζπλαπηά έηε 

(1068-1074), ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα παξακνλήο ζηνλ ίδην ηφπν θαηά ηελ πνξεία ηεο 

ζηξαηησηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο. Παξφιε ηε κεγάιε δηάξθεηα, δελ έρνπκε θακία 

γξαπηή πιεξνθφξεζε γηα ηα έηε απηά. 

 Μεηά ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο ήηηαο ηνπ Μαληδηθέξη πνπ αθνινχζεζαλ, ηα 

ελία ηεο απηνθξαηνξίαο αλαιακβάλεη ν γηνο ηεο Δπδνθίαο, Μηραήι Ε΄ Γνχθαο, ν 

νπνίνο φρη κφλν αλαθαιεί ηνλ Βνηαλεηάηε, δηνξίδνληάο ηνλ σο δνχθα Οςηθίνπ 

(θαινθαίξη 1074- πεξίπνπ 1075)
171

  θαη ακέζσο κεηά δνχθα Αλαηνιηθψλ
172

 ,  αιιά 

ηνλ ηηκά θαη κε ηνλ πςειφηαην ηίηιν ηνπ θνπξνπαιάηε
173

(εηθ. 6). Ο ηίηινο απηφο 

δηλφηαλ ζπάληα θαη αθνξνχζε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1057, κφλν ηνπο ζπγγελείο ηνπ 

απηνθξάηνξα. Γηα ηελ θίλεζε απηή ηνπ παιαηηνχ, παξφιν πνπ δελ έρνπκε ηζηνξηθέο 

αλαθνξέο, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη ήηαλ βαξχλνπζαο ζεκαζίαο θαη εμππεξεηνχζε 

ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ε απηνθξαηνξία ηε δεδνκέλε 

ζηηγκή. Ο Βνηαλεηάηεο ήηαλ έλαο δηάζεκνο ζηξαηησηηθφο αμησκαηνχρνο κε 

αδηακθηζβήηεηεο ζηα πεδία ησλ καρψλ ηθαλφηεηεο. Οη άλζξσπνη ηνπ παιαηηνχ νη 

νπνίνη είραλ ηαρζεί θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ απηνθξάηνξα έζπεπζαλ ηψξα  λα 

απνθαηαζηήζνπλ  ηνλ πνιηηηθφ ηνπ αληίπαιν. Ο έκπεηξνο ζηξαηησηηθφο γλψξηδε φζν 

θαλείο άιινο ην Θέκα ησλ Αλαηνιηθψλ (πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπ) ζην νπνίν ηψξα είρε 

κεηαθεξζεί ην θπξηφηεξν ζέαηξν ηνπ πνιέκνπ θαη ην νπνίν έρξεδε άκεζεο βνήζεηαο. 

Αλακθίβνια ε επηινγή απηή  απφ ηνλ Μηραήι έγηλε κε ηελ ειπίδα λα εληζρχζεη ηελ 

άκπλα θαη λα αλαραηηίζεη ηηο νξδέο ησλ Σνχξθσλ πνπ κεηά ηε κάρε ηνπ Μαληδηθέξη  

απεηινχζαλ θαη παξαβίαδαλ ζπζηεκαηηθά ηα αλαηνιηθά ζχλνξα.  

 Σν ζηάδην απηφ ζα είλαη θαη ην ηειεπηαίν, κηαο καθξάο θαη ιακπξήο 

ζηξαηησηηθήο πνξείαο. Σν επφκελν αμίσκα ζην cursus honorum ηνπ βεηεξάλνπ 

ζηξαηησηηθνχ ζα είλαη θαη ην απψηεξν. Λίγν αξγφηεξα ν Βνηαλεηάηεο, έρνληαο σο 

                                                             
171 Ζ Καξαγηψξγνπ ζπζρεηίδνληαο ην κνλαδηθφ κνιπβδφβνπιιν απφ ηελ πεξίνδν απηή, κε ηε γξαπηή 

καξηπξία ηνπ Αηηαιεηάηε ζηελ νπνία ν Βνηαλεηάηεο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηνλ ηίηιν ηνπ 

θνπξνπαιάηε θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε κάρε ηνπ Εφκπνπ, ζεσξεί πσο ν Βνηαλεηάηεο  ζηε κάρε απηή 

ήηαλ δνπμ Οςηθίνπ, ρξνλνινγψληαο ηε ζπγθεθξηκέλε ζεηεία γχξσ ζην 1074-1075: Karagiorgou, 
Botaneiates, ζζ. 119-120. – «ἦλ δ’ νὗηνο Νηθεθόξνο θνπξνπαιάηεο ὁ Βνηαλεηάηεο»: Αηηαιεηάηεο, ζ. 

185, ζη. 15-16. 
172 Νηθεθφξνο Βξπέλληνο, III, ζ. 237, ζη. 15-17. 
173 Ο ηηκεηηθφο ηίηινο ηνπ θνπξνπαιάηε αθνινπζνχζε ζηελ ηεξαξρία εθείλνπο ηνπ θαίζαξα θαη ηνπ 

λσβειηζζίκνπ· θαη νη ηξεηο απνλέκνληαλ ζπάληα θαη θαηά θαλφλα κφλν ζε ζπγγελείο ηεο βαζηιηθήο 

νηθνγέλεηαο. Βι. Kazhdan, ι. “kouropalates”, ODB, η. 2, ζ. 1157.- Πιαθνγηαλλάθεο, Σίηινη, ζζ. 43-44. 
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αθεηεξία ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ θαη κε ιίγν ζηξαηφ απνηεινχκελν απφ ζπληνπίηεο  

ηνπ ζα μεθηλήζεη γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ζξφλνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ 

Ο ύποπηορ πόλορ ηος ζηη μάση ηος Εόμπος 

 

Έλα ζθνηεηλφ επεηζφδην ζηελ θαξηέξα ηνπ Βνηαλεηάηε απνηέιεζε αλακθίβνια ε 

ακθηιεγφκελε ζηάζε ηνπ θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακάηηζε ζηε ιεγφκελε κάρε ηνπ 

Εφκπνπ. Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Μαληδηθέξη επηθξάηεζε ζηε Μηθξά Αζία κία πεξίνδνο 

ζχγρπζεο θαη αλαζθάιεηαο. Πνηθίια πνιηηηθά θηλήκαηα θαη ζηξαηησηηθέο ζηάζεηο 

εκθαλίζηεθαλ κε απνθνξχθσκα ηε ζηάζε ηνπ Ννξκαλδνχ Οπξζέιηνπ ε νπνία 

απνδείρζεθε ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθή θαη επηθίλδπλε. Ζ απιή ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε αληηιήθζεθε φηη έπξεπε λα δξάζεη άκεζα. Ο ινγνζέηεο ηνπ 

δξόκνπ
174

 Νηθεθνξίηδεο απνθάζηζε λα ζηείιεη πξνο αληηκεηψπηζή ηνπ έλα 

εθζηξαηεπηηθφ ζψκα κε αξρεγφ ηνλ ζείν ηνπ απηνθξάηνξα θαίζαξα Ησάλλε Γνχθα. 

πζηξάηεγνο είρε νξηζηεί ν εκπεηξφηαηνο 73ρξνλνο Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο
175

. Ζ 

εθζηξαηεία έιαβε ρψξα θαηά ην θαινθαίξη ηνπ 1074
176

. χκθσλα κε ηνλ Βξπέλλην ν 

επθπήο ινγνζέηεο επηζπκνχζε κε ηελ ελέξγεηα απηή λα απαιιαγεί απφ ηελ ελνριεηηθή 

παξνπζία θαη λα εμνπδεηεξψζεη πνιηηηθά ηνλ ζείν ηνπ απηνθξάηνξα ψζηε λα ζέζεη 

ηνλ Μηραήι απνθιεηζηηθά ππφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ επηξξνή
177

. πσο ήηαλ θπζηθφ, ν 

Ησάλλεο Γνχθαο δελ επηζπκνχζε αξρηθά λα αλαιάβεη ηελ αξρεγία ηνπ 

εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο, ζχληνκα σζηφζν, κεηά απφ απηνθξαηνξηθή πίεζε 

αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη
178

.  

Ο απηνθξαηνξηθφο ζηξαηφο παξαηάρζεθε ζην πεδίν ηεο επηθείκελεο κάρεο κε 

ηνλ θιαζηθφ ηξφπν πνπ ζπλήζηδαλ λα εθαξκφδνπλ νη Βπδαληηλνί, δειαδή ζε δχν 

μερσξηζηέο γξακκέο
179

. ην δεμί θέξαο ηεο πξψηεο γξακκήο είρε ηαρζεί έλα ζψκα 

                                                             
174 Ο ινγνζέηεο ηνπ δξόκνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλνο κε πνιιαπιέο αξκνδηφηεηεο-δηπισκαηηθέο 

απνζηνιέο. Δίρε ηελ επηκέιεηα ησλ ηαρπδξνκείσλ θαη ησλ ζπγθνηλσληψλ. Δπίζεο, ήιεγρε ηηο ππεξεζίεο 

αζθαιείαο. Σα ζεκαληηθά θαζήθνληά ηνπ ηνλ κεηέηξεςαλ νπζηαζηηθά ζε έλα είδνο πξσζππνπξγνχ ή 

ππνπξγνχ ησλ εμσηεξηθψλ. Βι. R. Guilland, Les Logothètes : Etudes sur l'histoire administrative de 

l'Empire byzantine, REB 29, (1971), ζζ. 5-115.-Υξηζηνθηινπνχινπ, Ηζηνξία Β΄2, ζ. 293-294.- 

Πιαθνγηαλλάθεο, Σίηινη, ζ. 215. 
175 Αηηαιεηάηεο, ζ. 185, ζη.  14-20. 
176 I. Polemis,  Notes on Eleventh-century Chronology (1059-1081), BZ 58 (1965), ζ. 66 (ζην εμήο 
Polemis, Notes). 
177 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, II, ζ. 167, ζη. 7-19. 
178 Γ. Λεβεληψηεο, Σν ζηαζηαζηηθό θίλεκα ηνπ Ννξκαλδνύ Οπξζειίνπ (Ursel de Bailleul) ζηελ Μηθξά 

Αζία (1073-1076), Θεζζαινλίθε 2004, ζ.121( ζην εμήο Λεβεληψηεο, Οπξζέιηνο). 
179 Βι. G. T. Dennis, The Byzantines in Battle, ζην Σν Δκπόιεκν Βπδάληην (9νο -12νο  αη.), (επηκ. Κ. 

Σζηθλάθεο), [ΔΗΔ-ΗΒΔ], Γηεζλή πκπφζηα 4, ζζ.169-173. 
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Κειηψλ  κηζζνθφξσλ ππφ ηελ εγεζία ελφο Φξάγθνπ πνπ νλνκαδφηαλ Πάπαο. Ο γηνο 

ηνπ θαίζαξα Αλδξφληθνο πνπ έθεξε ηνλ πςειφ ζηξαηησηηθφ ηίηιν ηνπ δνκέζηηθνπ ηῶλ 

ρνιῶλ
180

, βξηζθφηαλ ζηα αξηζηεξά. ηε δεχηεξε γξακκή είρε ηαρζεί ν 

θνπξνπαιάηεο θαη βεηεξάλνο ζηξαηεγφο Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο. Σα ζηξαηεχκαηά 

ηνπ πξνέξρνληαλ απφ δχν Θέκαηα: ησλ Αλαηνιηθψλ (πεξηνρή πνπ δηνηθνχζε 

πξνζσπηθά ν Βνηαλεηάηεο ( Υσκαηελνί), θαζψο θαη ησλ Θξαθεζίσλ. Ο βπδαληηλφο 

ζηξαηφο πξνσζήζεθε κέρξη ηε γέθπξα ηνπ Εφκπνπ ζηνλ αγγάξην πνηακφ. Σελ 

θξίζηκε ζηηγκή ν βεηεξάλνο θαη έκπεηξνο θνπξνπαιάηεο ζπζηξάηεγνο Βνηαλεηάηεο 

εηζεγήζεθε λα κελ βηαζηνχλ λα πεξάζνπλ ζηελ απέλαληη φρζε ηελ νπνία ήιεγρε ν 

αληίπαινο. Να ρξνλνηξηβήζνπλ έρνληαο σο πξνθάιπςή ηνπο ηνλ αγγάξην θαη λα 

αλακέλνπλ ηελ άθημε επηθνπξηψλ
181

. Ο ζηξαηησηηθά άπεηξνο φκσο θαίζαξαο Ησάλλεο 

αγλφεζε ηε ζπγθεθξηκέλε εηζήγεζε εθαξκφδνληαο εληειψο ιαλζαζκέλε ζηξαηεγηθή: 

αληί λα θσιπζηεξγήζεη εθκεηαιιεπφκελνο ην ακπληηθφ  πιενλέθηεκα πνπ ηνπ 

πξνζέθεξε ε ίδηα ηνπ ε ζέζε, εληειψο αλαίηηα θαη μαθληθά έδσζε εληνιή γηα επίζεζε.      

Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο κάρεο νη Κέιηεο
182

 ηεο βπδαληηλήο παξάηαμεο, ππφ ην 

αίζζεκα ηεο θνηλήο θαηαγσγήο, ζπλελλνήζεθαλ κε ηνπο αληηθξηλνχο ζπκπαηξηψηεο 

ηνπο θαη πξνζρψξεζαλ ζηελ πιεπξά ηνπ απνζηάηε. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο κάρεο 

θξίλεηαη νξηζηηθά φηαλ ν Βνηαλεηάηεο κε ηελ νπηζζνθπιαθή ηνπ, ρσξίο θάπνηνλ 

εκθαλή ιφγν, νπηζζνρσξεί θαη εγθαηαιείπεη ηε κάρε.  

Ζ έθβαζε ηεο ζχγθξνπζεο ππέξ ηνπ Οπξζειίνπ ήηαλ πιένλ κε αλαζηξέςηκε. 

Έηζη, γηα κηα αθφκε θνξά επαλαιακβάλεηαη ην ίδην ζθεληθφ, ζηνλ ίδην ρψξν, κε 

δηαθνξά δχν έηε απφ ηελ παλσιεζξία ηνπ Μαληδηθέξη. Ο Αλδξφληθνο Γνχθαο έκειιε 

ζην ζεκείν απηφ λα ζπλαληήζεη ηε λέκεζή ηνπ θαη λα πάζεη αθξηβψο φηη είρε θάλεη θη 

                                                             
180 Ο Γνκέζηηθνο ηῶλ ζρνιῶλ ήηαλ έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηξαηησηηθά αμηψκαηα. Απαληά γηα 

πξψηε θνξά ζηα 767. Αξρηθά ν δνκέζηηθνο ήηαλ απιά ν δηνηθεηήο ηνπ «ηάγκαηνο» ησλ «ζρνιῶλ», ηελ 

πξεζβχηεξε ησλ επίιεθησλ κνλάδσλ ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ζηξαηνχ, αιιά γξήγνξα ην αμίσκα 

απέθηεζε κεγάιν θχξνο, θαη ήδε ζηα κέζα ηνπ 9νπ αηψλα, νη θάηνρνί ηνπ δξνχζαλ σο αξρηζηξάηεγνη 

ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ ζηε ζέζε ηνπ απηνθξάηνξα. Σνλ Γνκέζηηθν ηῶλ ζρνιῶλ δηφξηδε ν ίδηνο ν 

απηνθξάηνξαο ζε ιακπξή ηειεηή πνπ γηλφηαλ ζηα αλάθηνξα. Σν αμίσκα έραζε ηε ζεκαζία ηνπ κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Μεγάινπ Γνκέζηηθνπ ηνλ 12ν  αηψλα, θαη θαηά ηελ Παιαηνιφγεηα πεξίνδν (13νο -15νο 

αη.) απνηέιεζε έλαλ κεζαίν, θαζαξά ηηκεηηθφ, απιηθφ ηίηιν. Βι. Kazhdan, ι. “domestikos ton 

Scholon”, ODB, η. 1, ζζ. 647-648 θαη Πιαθνγηαλλάθεο , Σίηινη, ζζ. 179-197. 
181 Αηηαιεηάηεο, ζ. 185, ζη. 14- 24. 
182 Ο Grégoire επηζεκαίλεη φηη νη Κέιηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη Φξάγγνη ή Νέκηηδνη, θαζψο απηνί 

κλεκνλεχνληαη ζηηο πεγέο ζρεδφλ πάληνηε ζην πιεπξφ ησλ πειεθπθφξσλ Βαξάγγσλ. Ζ ζπλελλφεζε 

φκσο ησλ αλσηέξσ αλδξψλ κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ Οπξζέιηνπ , ζα σζήζεη ηνλ Grégoire ζην 

ζπκπέξαζκα φηη κάιινλ πξφθεηηαη γηα Ννξκαλδνχο: H. Grégoire, Le césar Nicèphore Bryennios. Les 

quatre livres des histoires, Byz 23 (1953), ζ. 514, ζεκ. 1. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82_(%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82
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εθείλνο δχν ρξφληα πξηλ εγθαηαιείπνληαο ζην πεδίν ηεο κάρεο ηνλ Ρσκαλφ Γ΄ 

Γηνγέλε
183

.  

Σν θξίζηκν εξψηεκα πνπ γελλάηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη γηα 

πνηνλ ιφγν ν Βνηαλεηάηεο πήξε ηελ απφθαζε λα εγθαηαιείςεη μαθληθά ηε κάρε. 

Άξαγε ε έθβαζε ηνπ αγψλα ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή αλ είρε παξακείλεη θαη είρε 

αγσληζηεί; Ο πκλεηήο ηνπ Αηηαιεηάηεο απηή ηε θνξά δε καο δηαθσηίδεη ηδηαίηεξα 

παξά μεπεξλά κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ επηηήδεην ηξφπν ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ 

έπαημε ε ζηάζε ηνπ ζηελ ήηηα ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ. Ζ κφλε θεηδσιή 

πιεξνθφξεζε δηα ζηφκαηφο ηνπ είλαη πσο ν Βνηαλεηάηεο θαη νη άλδξεο ηνπ εθηέιεζαλ 

κηα νξγαλσκέλε ππνρψξεζε ρσξίο παληθφ ή θφβν!
184

  Γηα ην πψο κπνξεί λα 

εξκελεπηεί ε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε ηνπ έκπεηξνπ ζηξαηησηηθνχ, κφλν εηθαζίεο 

κπνξνχκε λα θάλνπκε. Ίζσο ε απνρψξεζή ηνπ λα νθείιεηαη ζε πξνδνζία θαη 

ιηγφηεξν ζε ιηγνςπρία εθείλνπ ή ησλ αλδξψλ ηνπ θαζψο ε κέρξη ηψξα γελλαία ζηάζε 

ηνπ δελ έρεη επηδείμεη αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο.  

Ζ N. Duyé αλαιχνληαο ηα γεγνλφηα δίλεη κηα αθξαία  θαη θαηά ηε γλψκε καο 

αξθεηά απζαίξεηε εξκελεία: ε ηειηθή έθβαζε ηεο ζχγθξνπζεο νθεηιφηαλ ζηελ 

χπνπηε ζηάζε ηνπ θαίζαξα Ησάλλε! Ζ ήηηα ζηε κάρε ηνπ Εφκπνπ δελ ήηαλ παξά 

κέξνο ελφο θαιά πξνκειεηεκέλνπ ζρεδίνπ. Ο Ησάλλεο Γνχθαο είρε θηλήζεη ηηο 

ππνςίεο ηνπ αληςηνχ ηνπ Μηραήι  ν νπνίνο είρε γίλεη έξκαην ηνπ ινγνζέηε ηνπ δξόκνπ. 

Ζ (ζθελνζεηεκέλε) ήηηα ηνπ θαη ε ζχιιεςή ηνπ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ 

Οπξζέιην ζα  δηαζθέδαδε  ηηο ππνςίεο απηέο.
185

 Ζ εξκελεία απηή ζα κπνξνχζε λα 

δψζεη κηα ινγηθή εμήγεζε ζηε κπζηεξηψδε απνρψξεζε ηνπ Βνηαλεηάηε. κσο θακία 

απφ ηηο ππάξρνπζεο πεγέο δελ απεπζχλεη θάπνηα θαηεγνξία ή αθήλεη νπνηνλδήπνηε 

                                                             
183 Λεβεληψηεο, Οπξζέιηνο, ζ. 127. 
184 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο: II, ζ. 171, ζη. 3- 31 θαη ζ. 173, ζη. 1-3.-Αηηαιεηάηεο, ζ.186, ζη. 6-12.-

πλέρεηα θπιίηδε, ζ.158, ζη. 14-17.-Εσλαξάο, XVIII, ζ. 710, ζη. 8-11:  «Ο πλερηζηήο ηνπ θπιίηδε, 

παξαθξάδνληαο ηνλ Αηηαιεηάηε, δελ αλαθέξεη ηίπνηε γηα ηε ζαπκάζηα ζπκβνπιή. Αλη’ απηνύ, 

ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη ν Βνηαλεηάηεο ην έβαιε ζηα πόδηα κε κηα ρνύθηα άλδξεο. Ο Βξπέλληνο δίλεη 

αθόκε κεγαιύηεξε έκθαζε ζηε θπγή ηνπ Βνηαλεηάηε, αλ θαη απνδέρεηαη έλαλ θάπνην βαζκό αλδξείαο. 

Δθεί όκσο πνπ ν Βξπέλληνο είλαη ζπγθαηαβαηηθόο,  ν Αηηαιεηάηεο εθζεηάδεη. Αθόκε θαη ζ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε βξίζθεη ηξόπν λα αλαθεξζεί ζηελ θαηαγσγή ηνπ ήξσα θαη ζηε ζηξαηησηηθή αλδξεία πνπ 

θιεξνλόκεζε από ηνπο πξνγόλνπο ηνπ. Ζ γελλαηόηεηα θαη ε επγέλεηα είλαη αιιειέλδεηεο»: A. Kazhdan, 

Μειέηεο, ζ. 33. 

5185 «Dans ces conditions il se pourrait que les intentions de Jean Doukas ne furent pas désintéressées 
et que la défaite que lui infligea Roussel fit partie d’un projet prémédité. Le césar se méfiait de son 

neveu, devenu un jouet entre les mains du logothéte du drome Niképhoritzés»: N. Duyé, Un  haut 

fonctionnaire byzantin du XIe siècle : Basile Malésès, REB 30 (1972), ζζ. 167-168. Γηα ηελ 

εξεπλήηξηα,  ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ν πξσηνβέζηεο Βαζίιεηνο 

Μαιέζεο , ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ θαίζαξα Ησάλλε αιιά θαη θίινο ηνπ Οπξζέιηνπ ν νπνίνο θαη 

ζπλειήθζε κεηά ησλ Γνπθψλ. 
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ππαηληγκφ γηα χπνπηε ζηάζε ηνπ θαίζαξα. Αληίζεηα ε αλαιπηηθή θαη ηδηαίηεξα 

δξακαηηθή  πεξηγξαθή ηνπ Βξπέλληνπ, επ‟ νπδελί δελ παξαπέκπεη ζε ζθελνζεηεκέλν 

επεηζφδην. Σν βέβαην είλαη πσο κεηά θαη ηε λέα ήηηα ζηε κάρε ηνπ Εφκπνπ γηα ηελ 

νπνία κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο έθεξε κε ηελ ππνρψξεζή ηνπ θαη ν ίδηνο ν 

Βνηαλεηάηεο, ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ ζρεδφλ πελήληα ρξφληα κέρξη λα εκθαληζηεί 

θαη λα πνιεκήζεη ζηελ πεξηνρή νξγαλσκέλν απηνθξαηνξηθφ ζηξάηεπκα
186

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
186 Απηφ ζα γίλεη ην 1116 ζην Φηινκήιην ηεο Πηζίδαο, φηαλ ν Αιέμηνο Α΄ Κνκλελφο ζπγθξνχζηεθε 

επηηπρψο κε ηνπο ειηδνχθνπο: Λεβεληψηεο, ζ. 129, ζεκ. 133. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΣΟ 

Ζ ζηάζη ηος ενανηίον ηος Μισαήλ Ε΄ Γούκα και η ανάππηζή ηος ζηον 

θπόνο 

 

χκθσλα κε ηνλ Αηηαιεηάηε, ν πξσηαγσληζηήο ηνπ θαη δνπμ ησλ Αλαηνιηθώλ 

Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο είρε πξνεηδνπνηήζεη πνιιέο θνξέο ηνλ Μηραήι Ε΄ Γνχθα γηα 

ηελ θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο ζηε Μηθξά Αζία. Σνλ είρε πξνηξέςεη κάιηζηα λα 

αληηκεησπίζεη ηνπο ειηδνχθνπο Σνχξθνπο κε ζπλδπαζκφ δηπισκαηηθψλ θαη 

ζηξαηησηηθψλ κέζσλ
187

. Χζηφζν νη πξσηνβνπιίεο ηνπ Βνηαλεηάηε φρη κφλν δελ 

εηζαθνχζζεζαλ αιιά αληηζέησο πξνθάιεζαλ θαη ηε δπζαξέζθεηα ηνπ απηνθξάηνξα. 

Σφηε ν βεηεξάλνο ζηξαηησηηθφο αλαγθάζηεθε , χζηεξα θαη απφ πξνηξνπή ησλ 

αλζξψπσλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, λα ζηαζηάζεη πξνθεηκέλνπ λα ζψζεη ηελ 

απηνθξαηνξία. Μάιηζηα ν ηζηνξηθφο παξαδίδεη θαη έλα ππεξθπζηθφ γεγνλφο ην νπνίν 

πξνκήλπε ηελ άλνδν ηνπ Βνηαλεηάηε ζηνλ ζξφλν. πγθεθξηκέλα, ζηηο 3 Οθησβξίνπ  

θη ελψ ν Βνηαλεηάηεο εηνηκαδφηαλ λα ζηήζεη ηε βαζηιηθή ηνπ ζθελή παξνπζηάζηεθε  

έλα φξακα. Μηα άπιε θσηηά πνπ μεθηλνχζε απφ ηελ Αλαηνιή, θπινχζε ζαλ πνηάκη 

θηάλνληαο κέρξη ηε Υαιθεδφλα θαη ηε Υξπζνχπνιε. Απφ θεη ε θιφγα θαηεπζχλζεθε 

πξνο ηα ζηελά ηνπ Βνζπφξνπ. Έλα κέξνο ηεο εμαπιψζεθε ζηα αλάθηνξα ησλ 

Βιαρεξλψλ , ελψ έλα άιιν θαηεπζχλζεθε βφξεηα
188

. Σν ζαχκα απηφ πξνκήλπε φηη κηα 

ηζρπξή δχλακε ζα έθηαλε απφ ηελ Αλαηνιή πνπ ην θσο ηεο ζα έδηλε ραξά ζηελ 

απηνθξαηνξία. Δπνκέλσο ην θαηλφκελν απηφ ζπκβφιηδε ηελ πνξεία ηνπ Νηθεθφξνπ 

Βνηαλεηάηε πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ ηειηθή επηθξάηεζή ηνπ.  

Σέηνηα θαηαζθεπαζκέλα ππεξθπζηθά επεηζφδηα δελ ήηαλ άγλσζηα ζηε 

βπδαληηλή ηζηνξηνγξαθία
189

. Αληίζεηα επξφθεηην γηα κηα ζπλήζε πξαθηηθή ψζηε λα 

δηθαηνινγεζνχλ θαη λα λνκηκνπνηεζνχλ πεξηπηψζεηο εγεκφλσλ πνπ θαηέιαβαλ ηελ 

εμνπζία κε ζηάζε. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ε αλάξξεζε ηνπ Βαζηιείνπ Α ζηνλ 

ζξφλν
190

. ηφρνο ηεο πξνβνιήο ηέηνησλ αθεγήζεσλ, ππεξθπζηθψλ ζεκείσλ, 

πξνθεηεηψλ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε απήρεζε ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ κεζαησληθνχ αλζξψπνπ 

                                                             
187 Αηηαιεηάηεο: ζ. 214, ζη. 13- 23. 
188 Αηηαιεηάηεο: ζ. 242, ζη. 10-23 θαη ζ. 242, ζη. 1-11. 
189 Βι. Polemis, Notes, ζ. 69, ζεκ. 55. 
190 Π. Αγαπεηφο, Ζ εηθφλα ηνπ Βαζηιείνπ Α΄ ζηε θηινκαθεδνληθή γξακκαηεία (867-959), Διιεληθά 40 

(1989), ζζ. 285-322. 
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ήηαλ λα θαηαδείμνπλ φηη ν εθάζηνηε ζηαζηαζηήο απνιάκβαλε ηε ζετθή εχλνηα. 

Δπνκέλσο δελ επξφθεηην γηα έλαλ επαλαζηάηε αιιά γηα ηνλ εθιεθηφ ηνπ Θενχ ζηε γε 

ν νπνίνο δηθαησκαηηθά ζα αλαιάκβαλε ηηο ηχρεο ηεο απηνθξαηνξίαο ζηα ρέξηα ηνπ
191

. 

 ηε  δεδνκέλε πεξίπησζε, γηα ηνλ Αηηαιεηάηε, ν εθιεθηφο ηνπ Θενχ δελ ήηαλ 

άιινο απφ ηνλ Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε, ηνλ δνύθα ησλ Αλαηνιηθώλ, ν νπνίνο έρνληαο 

θεξδίζεη ηε ιατθή ζπκπάζεηα  ηφζν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο φζν θαη ησλ επαξρηψλ,   

μεθίλεζε ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ πξσηεχνπζα.   

 ρεδφλ ηαπηφρξνλα έλαο άιινο ζηαζηαζηήο θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηε 

βαιθαληθή ρεξζφλεζν. Δίλαη ν δνχθαο ηνπ Γπξξαρίνπ Νηθεθφξνο Βξπέλληνο ν νπνίνο 

εμέξρεηαη απφ ηε γελέηεηξά ηνπ Αδξηαλνχπνιε θαη βαδίδεη σο ηα ηείρε ηεο βπδαληηλήο 

πξσηεχνπζαο
192

. Οη δχν ζπλνλφκαηνη ζθεηεξηζηέο αξρίδνπλ έλαλ αγψλα δξφκνπ γηα 

ηελ εμνπζία. 

 ηηο αξρέο Οθησβξίνπ ηνπ 1077
193

 νη κεγαινγαηνθηήκνλεο ηεο Αλαηνιήο 

Αιέμαλδξνο Καβάζηιαο
194

,  ηξαβνξσκαλφο
195

, Γνπδέιηνο
196

, νη πλαδελνί
197

 θαη «ἡ 

ινηπὴ ηῶλ ζπγθιεηηθῶλ ἀξρόλησλ ινγὰο», εθκεηαιιεπφκελνη ηε δπζαξέζθεηα ησλ 

επαξρησηψλ γηα ηελ εγθαηάιεηςή ηνπο απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ αληθαλφηεηά ηεο 

λα αλαραηηίζεη ηνπο Σνχξθνπο, ηάζζνληαη  κε ηνλ Βνηαλεηάηε θαη ηνλ αλαγνξεχνπλ 

απηνθξάηνξα ζηε Λάκπε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ν Βνηαλεηάηεο ηε 

                                                             
191 Η. Καξαγηαλλφπνπινο, Ζ πνιηηηθή ζεσξία ησλ Βπδαληηλώλ, Θεζζαινλίθε 1988, ζζ. 19-20. 
192 Ο πξφεδξνο Νηθεθφξνο Βξπέλληνο, δνπμ ηνπ Γπξξαρίνπ, επαλαζηάηεζε κφιηο ν Μηραήι Ε΄ Γνχθαο 

ηνλ απέιπζε απφ ηε ζέζε ηνπ. Σφηε ν Βξπέλληνο, επηθεθαιήο ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ πξνήιαζε κέρξη ηελ 

Σξαταλνχπνιε φπνπ θαη αλεθεξχρζε απηνθξάησξ. ηε ζπλέρεηα,  εηζήιζε ζηελ Αδξηαλνχπνιε χζηεξα 

απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ δηνηθεηή ηεο. ηνλ Βξπέλλην πξνζρψξεζαλ ε Ραηδεζηφο θαη ην Πάληνλ: 

Καξαγηαλλφπνπινο, Ηζηνξία, ζ. 590.  
193 πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 172, ζη. 5.- Καξαγηαλλφπνπινο, Ηζηνξία, ζ. 591. 
194 Ζ νηθνγέλεηα ησλ Καβαζηιψλ πηζαλφηαηα θαηαγφηαλ απφ ηε Φξπγία (Θέκα Θξαθεζίσλ): Kazhdan,  
“Kabasilas”, ODB, η. 2., ζ. 1087. Ο Αιέμαλδξνο Καβάζηιαο κεηά ηελ άλνδν ηνπ Βνηαλεηάηε ζηνλ 

ζξφλν δηνξίζηεθε δνπμ θνπίσλ (πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 185, ζη. 20) σο αληάιιαγκα γηα ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ ζηνλ ηειεπηαίν. Πηζαλφηαηα έθεξε ηνλ ηίηιν ηνπ θνπξνπαιάηε θαη αξγφηεξα επί 

Κνκλελψλ εθείλνλ ηνπ λσβειηζζίκνπ ή πξσηνλσβειηζζίκνπ :Βι. Ch. Stavrakos, 

Die byzantinischen Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des Numismatischen Museums 

Athen, Wiesbaden 2000, ζ. 169, αξ. 95. 
195 Ο Ρσκαλφο ηξαβνξσκαλφο ήηαλ ζπγγελήο ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε. Καηαγφηαλ απφ ηελ 

Πεληάπνιε ηεο Φξπγίαο: Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, ζ. 261, ζη. 3-6.- Σνλ Ηνχιην ηνπ 1077, φληαο κέινο ηεο 

πξεζβείαο πνπ ζηάιζεθε απφ ηνλ Βνηαλεηάηε ζηνλ ζηαζηαζηή Βξπέλλην, είρε ην αμίσκα ηνπ κεγάινπ 

ἑηαηξεηάξρε θαη έθεξε ηνλ ηίηιν ηνπ πξσηνπξνέδξνπ: Αηηαιεηάηεο, ζ. 286, ζη.10-13. 
196 Ο ζπγθεθξηκέλνο ππνζηεξηθηήο ηνπ Βνηαλεηάηε, πηζαλφηαηα είλαη ν κάγηζηξνο, ζηξαηεγόο 

Υξηζηφθνξνο Γνπδέιεο: πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 219 (ζρφιηα εθδφηε), ζεκ. 172. – Καηά ηνλ Βαξδφ, ν ελ 
ιφγσ Γνπδέιεο ήηαλ εμ αγρηζηείαο ζπγγελήο ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε: Βαξδφο, Γελεαινγία, ζζ. 128 

– 129. 
197 Οη πλαδελνί θαηαγφηαλ απφ αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα κε θαηαβνιέο απφ ηα χλαδα ηεο Φξπγίαο. 

Καηά ηνλ 11ν -12ν αη. ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ ζηξαηησηηθνί δηνηθεηέο:Kazhdan,  “Synadenos”, 

ODB, η. 3., ζ. 1990 θαη Ch. Hannick- G. Schmalzbauer, Die Synadenoi, ζην Jahrbuch der 

Osterreichischen Byzantinistik, 25, Wien 1976, ζζ. 125-131. 
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ζηηγκή απηή δελ θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη πεξηζζφηεξνπο απφ 300 άλδξεο γηα λα 

θαηαιάβνπλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πξάγκα πνπ δείρλεη πφζν απφιπηε ήηαλ ε 

θαηάξξεπζε πνπ είρε ππνζηεί ην επαξρηαθφ ζηξαηησηηθφ ζχζηεκα
198

. Ζ αληίδξαζε 

ηνπ ιανχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηε ζηάζε ηνπ Βνηαλεηάηε, 

ήηαλ θαηά θχξην ιφγν ζεηηθή, ζχκθσλα κε ηηο γξαπηέο πεγέο. Οη πξφζθπγεο πνπ 

θαηέθζαλαλ απφ ηελ Αλαηνιία, ε εμάληιεζε απφ ηελ έιιεηςε θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ 

ζηηαξηνχ θαη νη απζαηξεζίεο ηεο πξνεγνχκελεο θπβέξλεζεο, έζηξεςαλ ηηο ειπίδεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πξνο ην πξφζσπν ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε.
199

   

Δπηπιένλ, ε επγελήο θαηαγσγή ηνπ θαη ε ζηξαηησηηθή ηνπ ηδηφηεηα ιεηηνχξγεζαλ 

θαηαιπηηθά ψζηε λα εδξαησζεί αξρηθά  κία ηζρπξή βάζε ζηήξημεο ζηελ Αλαηνιή ελψ 

παξάιιεια ε αληηιατθή δηνίθεζε θαη ε ηπξαλλία ηνπ Μηραήι βνήζεζαλ ψζηε θαη νη 

άλζξσπνη ηεο πξσηεχνπζαο λα εληαρζνχλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε ηνπο ζηαζηαζηέο 

ηεο Λάκπεο. Μάιηζηα, φπσο αλαθέξεη ν Αηηαιεηάηεο, ν νπνίνο ζην ζεκείν απηφ 

δείρλεη λα είλαη πην θνληά ζηα γεγνλφηα,  νξηζκέλνη δε δίζηαζαλ λα εγθαηαιείςνπλ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη λα κεηαβνχλ ζηε Μ. Αζία, ψζηε λα εληαρζνχλ ζηηο 

δπλάκεηο ηνπ Βνηαλεηάηε, αςεθψληαο ηνλ θίλδπλν πνπ ζα δηέηξεραλ νη νηθνγέλεηέο 

ηνπο θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνλ απηνθξάηνξα αιιά θαη 

νη ίδηνη ιφγσ ησλ Σνχξθσλ πνπ ιπκαίλνληαλ ηελ πεξηνρή
200

.  

Ο δε απηνθξάησξ ηαξάρηεθε απφ ηελ είδεζε ηεο ζηάζεο ιφγσ θαη κηαο 

πξνθεηείαο πνπ θπθινθνξνχζε επξέσο φηη ην Ν ζα ππεξηεξήζεη ηνπ Μ
201

, δει. ν 

Νηθεθφξνο έλαληη ηνπ Μηραήι. Βέβαηα, ππήξρε θαη ν έηεξνο Νηθεθφξνο Βξπέλληνο  ν 

νπνίνο δξνχζε παξάιιεια. κσο δηεπθξηλίδεη ν Αηηαιεηάηεο, ν ιαφο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο δελ πεξίκελε σο ιπηξσηή ηνλ Βξπέλλην αιιά ηνλ Νηθεθφξν 

Βνηαλεηάηε. Ζ δηήγεζε ηνπ Βξπέλληνπ, παππνχ ηνπ επίδνμνπ ζθεηεξηζηή, θαζψο θαη 

ε θαηνπηλή εμέιημε ησλ γεγνλφησλ δείρλνπλ πσο ν Αηηαιεηάηεο βξίζθεηαη πην θνληά 

ζηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα.  

Ο Νηθεθφξνο Βξπέλληνο, αθνχ απέλεηκε ζηνλ αδεξθφ ηνπ Ησάλλε ηνλ ηίηιν 

ηνπ θνπξνπαιάηε θαη ην αμίσκα ηνπ δνκέζηηθνπ ησλ ρνιψλ, ηνλ έζηεηιε κε 

ζπλνδεία αξρφλησλ θαη ηζρπξή ζηξαηησηηθή δχλακε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο 

Βξπέλληνο πίζηεπε πσο ν ιαφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζα πξνζρσξνχζε ζηνλ 

                                                             
198 Βξπψλεο, Παξαθκή, ζ. 95. 
199 J. C. Cheynet, Σν Βπδάληην αλάκεζα ζηνπο Σνχξθνπο θαη ηνπο ηαπξνθφξνπο (1057-1204), ζην 

Ο Βπδαληηλόο θόζκνο. Ζ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία (641-1204), (κεη. Α. Καξαζηάζε), (επηκ. Γ. 

Μσπζείδνπ, Α. Παπαζπξηφπνπινο, Α. Μαξαγθάθε), η. 2, Αζήλα 2011, ζζ. 131-160. 
200 Αηηαιεηάηεο,  
201 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 715, ζη. 9-10. 
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αδεξθφ ηνπ Ησάλλε αθελφο ιφγσ ηεο δπζαξέζθεηαο θαη ηεο νξγήο ηνπ γηα ηνλ Μηραήι 

Ε΄ Γνχθα θαη ηνλ Νηθεθνξίηδε θαη αθεηέξνπ δηφηη ν Βξπέλληνο δηέζεηε κηα 

αμηνζεκείσηε ζηξαηησηηθή δχλακε. ηε ζπλέρεηα, φπσο ππνιφγηδε, ζα θαηεπζπλφηαλ 

θαη ν ίδηνο ζηελ πξσηεχνπζα ψζηε λα ζηεθζεί απηνθξάηνξαο. Οη εμειίμεηο φκσο ήηαλ 

δηαθνξεηηθέο. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ Βξπέλλην, ν Ησάλλεο ρσξίο λα βξεη εκπφδην 

έθηαζε έμσ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. κσο θάπνηνη απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ κε 

βξίζθνληαο ιεία ψζηε λα πξνβνχλ ζε ιεειαζία εμνξγίζηεθαλ θαη άξρηζαλ λα βάδνπλ 

θσηηέο. Σα επεηζφδηα πήξαλ αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζνχλ 

εθηεηακέλεο δεκηέο ζηα θηήκαηα πνπ βξίζθνληαλ έμσ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ 

εμέιημε απηή κεηέηξεςε ηελ επλντθή δηάζεζε έλαληη ηνπ Ησάλλε ν νπνίνο θαη 

αλαγθάζηεθε λα μεθηλήζεη ηελ πνιηνξθία ηεο Πφιεο. κσο κπξνζηά ζηνλ 

επεξρφκελν ρεηκψλα, ν ζηξαηφο ηνπ Βξπέλληνπ αλαγθάζηεθε λα απνζπξζεί ζηελ 

Αδξηαλνχπνιε
202

.   

Γελ είκαζηε θαζφινπ βέβαηνη, φηη νη θάηνηθνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

δηάθεηλην επλντθά ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ ηζηνξηθνχ Βξπέλληνπ. Αληίζεηα, ην 

γεγνλφο φηη νη θάηνηθνη ηεο Πφιεο ζην άθνπζκα ηεο έιεπζεο ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

Ησάλλε είραλ κεηαθέξεη ηα πάληα εληφο ησλ ηεηρψλ, γεγνλφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ίδηα ηελ αθήγεζε ηνπ Βξπέλληνπ, δείρλεη φηη ν Αηηαιεηάηεο βξίζθεηαη πην θνληά ζηα 

πξαγκαηηθά γεγνλφηα. 

ην κεηαμχ ν Βνηαλεηάηεο βξηζθφκελνο ζηε Λάκπε ζπγθέληξσλε 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θαη κνίξαδε ρξήκαηα θαη αμηψκαηα ζηνπο ππνζηεξηθηέο 

ηνπ
203

. Σελ Κπξηαθή 7 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1078
204

 ν απηνθξάηνξαο Μηραήι ζπλεδξίαδε 

κε ηα κέιε ηεο πγθιήηνπ ζηα αλάθηνξα ησλ Βιαρεξλψλ. Παξάιιεια, ν ιαφο πνπ 

εθθιεζηαδφηαλ ζηελ Αγία νθία άξρηζε λα επεπθεκεί σο απηνθξάηνξα ηνλ απφληα 

Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε. ηε ιατθή απηή απζφξκεηε ελέξγεηα πξνζρψξεζαλ αθφκε θαη 

αξρηεξείο κε επηθεθαιήο ηνλ παηξηάξρε Κνζκά
205

.   Ο Μηραήι αληέδξαζε απνιχνληαο 

έλα ρξπζφβνπιιν πνπ αλαγλψζηεθε ζηνλ ιαφ, αιιά νη ππνζρέζεηο ηνπ δελ 

ηθαλνπνίεζαλ θαλέλα θαη εθηνμεχηεθαλ αθφκε θαη χβξεηο ελαληίνλ ηνπ
206

.Ο 

επίζθνπνο Ηθνλίνπ πνπ ηάρζεθε θη εθείλνο αλνηρηά ππέξ ηνπ Βνηαλεηάηε, ζπλειήθζε 

                                                             
202 Angold, Απηνθξαηνξία, ζζ. 206-207. 
203 πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 176, ζη. 15-19. 
204 Ostrogorsky, Ηζηνξία, ζ. 238. 
205 Αηηαιεηάηεο, ζ. 258, ζη. 10-18. Παηξηάξρεο απφ ην 1075-1081. 
206 Αηηαιεηάηεο, ζ. 256, ζη. 21-24 θαη ζ. 257, ζη. 1-3. 
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θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Μηραήι παξφιν πνπ είρε αλαδεηήζεη άζπιν ζην ηεξφ ηεο Αγίαο 

νθίαο
207

. 

ηαλ ν Βνηαλεηάηεο πιεξνθνξήζεθε ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, δειαδή ηελ αλαγφξεπζή ηνπ θαη ην επλντθφ γηα απηφλ θιίκα, 

αλαρψξεζε εζπεπζκέλα θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηε Βηζπλία
208

. πγρξφλσο 

δηαηεξνχζε κπζηηθέο επαθέο κε αλζξψπνπο πνπ βξηζθφηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

ππνζρφκελνο παξνρέο θαη κεγάιεο ηηκέο ζ‟ απηνχο πνπ ζα  ζηήξηδαλ ηελ πξνζπάζεηα 

αλάξξεζήο ηνπ ζηνλ ζξφλν
209

. Ο Μηραήι Ε΄ Γνχθαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηείιεη ηε 

ζηάζε ηνπ Βνηαλεηάηε, πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ηνλ νπιετκάλ Α΄, γην ηνπ 

Κνπηινπκνχο
210

. Δθείλνο φκσο,  πξνζρψξεζε ζην πιεπξφ ηνπ ζηαζηαζηή φπνπ κε ηε 

βνήζεηα Σνχξθσλ κηζζνθφξσλ , ελίζρπζαλ ζεκαληηθά ηε ζέζε ηνπ θαη ηελ 

επηρεηξεζηαθή ηνπ δξάζε. Ο Αηηαιεηάηεο δε, ζαπκάδεη ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία 

Βπδαληηλψλ – Σνχξθσλ, επηθαινχκελνο ηελ πξνθεηεία: «πξόβαηνλ κεηὰ ιύθσλ 

ζπκβνζθεζήζνληαη θαὶ παξδάιεηο κεηὰ ἐξίθσλ»
211

.  Παξαηεξνχκε δειαδή, πσο νη 

Βπδαληηλνί, ηφζν νη ζηαζηαζηέο φζν θαη νη θπβεξλψληεο , κπξνζηά ζηελ επηζπκία 

ηνπο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ζξφλνπ, δε δηζηάδνπλ λα εκπιέμνπλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο 

δηακάρεο ηνπο Σνχξθνπο, αλαδεηθλχνληάο ηνπο ζε ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο. 

Σελ 25
ε
 Μαξηίνπ 1078

212
 νη ζπλσκφηεο θαη νη ππνζηεξηθηέο ηνπ Βνηαλεηάηε 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ Αγία νθία. Άλνημαλ ηηο θπιαθέο θαη εμφπιηζαλ ηνπο 

θξαηνχκελνπο. Παξάιιεια απεηινχζαλ ηνπο αμησκαηνχρνπο πνπ αξλνχληαλ λα 

ηαρζνχλ κε ην κέξνο ηνπο κε ππξπφιεζε ησλ νηθηψλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα νη 

ζπγθιεηηθνί θαη ηα κέιε ηεο Ηεξάο πλφδνπ κε πξνεμάξρνληα ηνλ παηξηάξρε 

Αληηνρείαο Αηκηιηαλφ επεπθήκεζαλ ηνλ απφληα Βνηαλεηάηε θαη αθνινχζεζαλ νη 

επεπθεκίεο ησλ θιεξηθψλ, ησλ κνλαρψλ θαη ηνπ ιανχ πνπ είραλ ζπξξεχζεη  ζηνλ 

                                                             
207 χκθσλα κε ηνλ Αηηαιεηάηε, ν θαηαγφκελνο απφ ηελ Αζθάισλα ηεο Φνηλίθεο επίζθνπνο, 

νδεγήζεθε κπξνζηά ζηνλ απηνθξάηνξα ν νπνίνο φκσο θνβνχκελνο ηελ νξγή ηνπ Θενχ δελ ηνπ 

επέβαιε θακηά ηηκσξία. κσο ε άλνκε απηή πξάμε πξνθάιεζε ηελ νξγή ζχζζσκνπ  ηνπ ιανχ: 

Αηηαιεηάηεο, ζ. 259, ζη. 2-21. 
208 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, ζ. 239, ζη. 15-16 θαη (ζρφιηα εθδφηε) ζεκ. 9. 
209 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, ζ. 239, ζη. 16-19. 
210 Ο νπιετκάλ Α΄ (1077-1089), πνπ ήηαλ γηνο ηνπ Κνπηινπκνχο θαη αληςηφο ηνπ Αιπ Αξζιάλ , 

δηεθδίθεζε ηελ εμνπζία απφ ηνλ νκφθπιν θαη ζπγγελή ηνπ Μαιίθ αρ, ζνπιηάλν ηεο Βαγδάηεο. Ζ 
εκθχιηα δηακάρε απνθεχρζεθε ράξηλ ζηελ παξέκβαζε ηνπ ραιίθε, ν νπνίνο ηνπο έπεηζε λα κελ έξζνπλ 

ζε ζχγθξνπζε αιιά λα βνεζήζεη ν ζνπιηάλνο ηνλ νπιετκάλ λα θαηαιάβεη νξηζκέλα βπδαληηλά εδάθε 

θαη εθεί λα ηδξχζεη ηε δηθή ηνπ εγεκνλία: πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 176, ζη. 22-27 θαη ζ. 177, ζη. 1-17. 
211 Αηηαιεηάηεο, ζ. 267, ζη. 7-8. 
212 «ἅξηη ηῶλ ηνῦ Δὐαγγειηζκνῦ ηο Θενκήηνξνο ἐπηβαηεξίσλ ἐθηζηακέλσλ»: Αηηαιεηάηεο, ζ. 270, ζη. 2-

3.- πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 177, ζη. 25-26. 
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λαφ
213

. Έηζη ν Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο αλαγνξεχηεθε γηα δεχηεξε θνξά 

απηνθξάηνξαο. Οθείινπκε λα παξαηεξήζνπκε ζην ζεκείν απηφ, ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν 

πνπ παίδεη ν ιαφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ελψ παξάιιεια έρεη κεησζεί δξακαηηθά ε 

αίγιε ηεο απηνθξαηνξηθήο αξρήο.  Με βάζε ηα γεγνλφηα δηαπηζηψλνπκε φηη ν ιαφο 

ηεο Πφιεο ζην  ηέινο ηνπ 11
νπ

 αη. δηαδξακαηίδεη πιένλ ξπζκηζηηθφ ξφιν θαη απνηειεί 

έλα βαζηθφ παξάγνληα ζηε δηακφξθσζε ηεο βπδαληηλήο πνιηηηθήο. 

Σίπνηε δελ κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο. Οη ζηαζηαζηέο 

ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ Βνηαλεηάηε 

θαηέιαβαλ ην Μέγα Παιάηηνλ. Αθνινχζεζε ε θαζαίξεζε  ηνπ Μηραήι Ε΄ ν νπνίνο 

είρε θαηαθχγεη κε ηε Μαξία Αιαλή θαη ηνλ γην ηνπο ζην παιάηη ησλ Βιαρεξλψλ. Ο 

απηνθξάηνξαο ππνρξεψζεθε λα θαξεί κνλαρφο θαη λα κεηαβεί κε επηειέο ππνδχγην, 

ζπλνδεία θξνπξάο ζηε κνλή ηνπδίνπ
214

. Ζ αλαηξνπή ηνπ Μηραήι Ε΄ Γνχθα έιαβε 

ρψξα ζηηο 31 Μαξηίνπ 1078 αλήκεξα ηεο αλαζηάζεσο ηνπ Λαδάξνπ
215

. 

 Ο Βνηαλεηάηεο ηε ρξνληθή απηή ζηηγκή  βξηζθφηαλ ζηε Νίθαηα. Μφιηο 

πιεξνθνξήζεθε ηα γεγνλφηα, πσο ηνπ αλνίρηεθε δηάπιαηα ν δξφκνο γηα ηελ εμνπζία, 

«ρσξίο λα αλνίμεη κύηε»
216

, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Αηηαιεηάηεο, 

αλαρψξεζε ακέζσο γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. ηηο 3 Απξηιίνπ 1078 έθηαζε ζηε 

Γάκαιε. Δθεί ηνλ πεξίκελε έλαο βαζηιηθφο δξφκσλαο ζηνλ νπνίν επηβηβάζηεθε θαη 

έπιεπζε πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Οη θάηνηθνη ηνλ ππνδέρηεθαλ κε επεπθεκίεο 

θαη επηδνθηκαζίεο
217

. Σελ ίδηα κέξα ν Νηθεθφξνο Γ΄ Βνηαλεηάηεο ζηέθζεθε 

απηνθξάηνξαο απφ ηνλ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο Κνζκά Α΄
218

. Οη Σνχξθνη νη 

νπνίνη είραλ ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ επηηπρία ηνπ, εγθαηαζηάζεθαλ πιένλ 

                                                             
213 Αηηαιεηάηεο, ζ. 270, ζη. 3-9.- Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, ζ. 246, (ζρφιηα εθδφηε) ζεκ. 2.-  

Καξαγηαλλφπνπινο, Ηζηνξία, ζ. 593. 
214 Αηηαιεηάηεο, ζ. 270, ζη. 19-24.- πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 178, ζη. 4-12.  
215 πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 178, ζη. 7-14.- Εσλαξάο, XVIII, ζ. 720, ζη. 2-5.-  Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, ζ. 

248, (ζρφιηα εθδφηε) ζεκ. 2.- Angold, Απηνθξαηνξία, ζ. 207. 
216 «ὡο κεδὲ ῥῖλά ηηλνο αἵκαηνο γελέζζαη δηὰβξνρνλ»: Αηηαιεηάηεο, ζ. 271, ζη. 8-9. 
217 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, III, ζ. 251, ζη. 18-22. 
218 ρεηηθά κε ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο  ζηέςεο νη απφςεηο δηίζηαληαη. Ο J. C. Cheynet 

ππνζηεξίδεη φηη ε ζηέςε έγηλε είηε ηελ 27ε Μαξηίνπ είηε ηελ 1ε Απξηιίνπ 1078: J. C. Cheynet, 

Pouvoir et contestations a Byzance (963-1210), Paris 1990, ζζ. 84-85. Ο D. Polemis ηζρπξίδεηαη πσο 

ε ζηέςε έιαβε ρψξα ζηηο 2 Ηνπλίνπ (ηνπ αγίνπ Νηθεθφξνπ). Ο ζπγθεθξηκέλνο εξεπλεηήο δηνξζψλεη 

ηε καξηπξία ηνπ Αηηαιεηάηε ν νπνίνο παξαδίδεη φηη ε ηειεηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2 Ηνπιίνπ, 
θαζψο ζεσξεί πηζαλφηεξν ε επίζεκε ζηέςε ηνπ απηνθξάηνξα λα έγηλε ηελ εκέξα ηεο νλνκαζηηθήο 

ηνπ γηνξηήο:Polemis, Notes, ζ. 71.θαη «Καὶ πεξηβάιιεηαη κὲλ ριακύδα θαὶ βύζζνλ θαὶ ἀινπξγίδα, ηὴλ 

δ’ εὐθεκίαλ ηνῦ θξάηνπο παξὰ πάλησλ εἰζδέρεηαη, δεπηέξαλ ἀγόληνο ηνῦ ἰνπιίνπ κελὸο ηο α΄ 

ἰλδηθηίσλνο»: Αηηαιεηάηεο, ζ. 215, ζη. 6-9. Ο Η. Καξαγηαλλφπνπινο (Ηζηνξία, ζ. 593) θαζψο θαη ε Α. 

Υξηζηνθηινπνχινπ (Ηζηνξία Β2, ζ. 257), αλαγλσξίδνπλ σο ζσζηή εκεξνκελία ζηέςεο, ηε Μεγάιε 

Σξίηε 3 Απξηιίνπ 1078). 
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αλελφριεηνη ζηε δπηηθή Μ. Αζία. Σν 1081 ν αξρεγφο ηνπο νπιετκάλ  ζα ηδξχζεη ην 

ζνπιηαλάην ηνπ Ρνπκ κε πξσηεχνπζα ηε Νίθαηα. 
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                                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΣΟ 

Ο γάμορ ηος Νικηθόπος Γ΄ Βοηανειάηη με ηη Μαπία Αλανή 

 

Ακέζσο κεηά ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηνλ ζξφλν ν Βνηαλεηάηεο επηδίσμε λα 

λνκηκνπνηήζεη θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ κέζσ ελφο γάκνπ. πσο καο 

πιεξνθνξεί ν Εσλαξάο, ν Βνηαλεηάηεο είρε ράζεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη 

πεξηηξηγπξηδφηαλ απφ πνιιέο ππνςήθηεο ζπδχγνπο
219

. Ο πλερηζηήο γλσζηνπνηεί ζε 

εκάο φηη  ε ζχδπγφο ηνπ, ε νπνία ιεγφηαλ Βεβδελή, είρε ζηεθζεί απγνχζηα καδί κε 

ηνλ απηνθξάηνξα, φκσο πέζαλε ιίγν αξγφηεξα
220

. Ο γάκνο ηνπο είρε πξαγκαηνπνηεζεί 

ζε αλχπνπην ρξφλν  θαηά ην παξειζφλ θαη ήηαλ ήδε ν δεχηεξνο γηα ηνλ γεξαηφ 

απηνθξάηνξα ν νπνίνο δελ είρε θαηαθέξεη λα απνθηήζεη απφγνλν κε θακία απφ ηηο 

ζπδχγνπο ηνπ.  

Απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ηζηνξηθνχο  ιακβάλνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο καξηπξίεο 

σο πξνο ην ζέκα ηεο δεχηεξεο ζπδχγνπ ηνπ Βνηαλεηάηε: ν, θαηά ηα άιια, ιαιίζηαηνο 

Αηηαιεηάηεο ζησπά, ν θπιίηδεο αλαθέξεη φηη έρεη πεζάλεη, ν Βξπέλληνο φηη ήηαλ 

δσληαλή
221

. Αλ ιάβνπκε ππφςηλ ην γεγνλφο φηη φηαλ έγηλε ν γάκνο  ν Βξπέλληνο ήηαλ 

πεξίπνπ 15 εηψλ θαη ερζξφο ηνπ Βνηαλεηάηε (είρε ηπθιψζεη ηνλ παππνχ ηνπ), κάιινλ 

ζα δψζνπκε πεξηζζφηεξε βαξχηεηα ζηε καξηπξία ηνπ θπιίηδε (ηελ νπνία πηνζεηεί 

θαη ν Εσλαξάο) ν νπνίνο έρνληαο θηάζεη πηα ζηελ σξηκφηεηά ηνπ βιέπεη ηα πξάγκαηα 

πην αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο πξνθαηάιεςε. Σν γεγνλφο είλαη πσο είηε λεθξή είηε 

δσληαλή, δελ κπνξνχζε ηε δεδνκέλε ζηηγκή λα πξνζθέξεη ζηνλ απηνθξάηνξα απηφ 

πνπ επηδίσθε, ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπ.  Έηζη έξρεηαη πξνο αλαδήηεζε θαη 

ηξίηεο ζπκβίαο κέζσ ηεο νπνίαο, θαηά θχξην ιφγν,  ζα εμαζθάιηδε ηελ απξφζθνπηε 

παξακνλή ηνπ ζηνλ ζξφλν. 

 Αξρηθά ηνπ πξνηάζεθε σο ππνςήθηα ε θφξε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Η΄ Γνχθα 

Εσή
222

. Μάιηζηα ιέγεηαη πσο ε ίδηα ε κεηέξα ηεο, Δπδνθία Μαθξεκβνιίηηζζα 

επηζπκνχζε δηαθαψο ηνλ γάκν απηφ  ζηελ πξνζπάζεηά ηεο  λα επηηχρεη ηε δηαζχλδεζε 

                                                             
219 «Σῷ δὲ βαζηιεῖ ηνύηῳ ηο ὁκνδύγνπ ηειεπηεζάζεο, πνιιαὶ κὲλ ἐκλεζηεύνλην παξζέλνη, θαὶ πξὸ ηῶλ 

ἄιισλ ἡ ηνῦ βαζηιέσο ηνῦ Γνύθα ζπγάηεξ Εσή»: Εσλαξάο, XVIII, ζ. 722, ζη. 6-8. 
220 πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 181, ζη. 22-23. 
221 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, III, ζ. 255: «… θαὶ ἣλ εἶρελ ὁ Βνηαλεηάηεο ἐθ δεπηέξνπ ζπλνηθεζίνπ ὁκεπλέηηλ 

ἔηη ηῷ βίῳ πεξηεῖλαη, ζπλαγαγὼλ ἑαπηὸλ θαὶ γλνὺο ὅπε θαθνῦ θέξεηαη κνηρείαλ ἅκα θαὶ ηξηγακίαλ 

εὐινγῶλ». 
222 Εσλαξάο, XVIII, ζ.722, ζη. 7-9. Ζ Εσή ήηαλ πνξθπξνγέλλεηε θαη πνιχ φκνξθε. κσο ν 

Βνηαλεηάηεο γηα ιφγνπο θαζαξά πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο πξνηίκεζε λα βαζίζεη ηελ εθινγή ηνπ ζε κία 

απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο βαζίιηζζεο. 
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ηεο νηθνγέλεηάο ηεο κε ηε λέα απηνθξαηνξηθή αξρή
223

. Ο Βνηαλεηάηεο φκσο έδεηρλε 

ηελ πξνηίκεζή ηνπ πξνο ηελ ίδηα ηελ πξψελ βαζίιηζζα ε νπνία ηειηθά απεδέρζε ηελ 

πξφηαζή ηνπ
224

. Γηα ηνλ Β. Leib  πέξαλ ηεο πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο πνπ ελείρε ε 

θίλεζε απηή, θαζψο επξφθεηην γηα άκεζε δηαζχλδεζε κε ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο 

κέζσ ηεο ζπδχγνπ ηνπ πξψελ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ Η΄ Γνχθα, έλαο επηπιένλ 

ιφγνο ήηαλ θαη ε ζηελή ζπγγέλεηα ηεο Δπδνθίαο κε έλα άηνκν κεγάιεο θήκεο, ηνλ 

πξψελ παηξηάξρε Μηραήι Κεξνπιάξην
225

. Ο γάκνο απηφο ζα ηεινχληαλ κεηά 

βεβαηφηεηαο αλ ηελ θξίζηκε ζηηγκή δελ παξελέβαηλε θάπνηνο κνλαρφο νλφκαηη 

Παλάξεηνο
226

 ν νπνίνο θαη θαηφξζσζε λα απνηξέςεη ηα παξάλνκα ζρέδηα ηεο 

Δπδνθίαο πνπ είρε απφ ην 1071 θαξεί κνλαρή, παξά ηε ζέιεζή ηεο, θαηφπηλ ησλ 

δξακαηηθψλ γεγνλφησλ πνπ αθνινχζεζαλ κεηά ηελ ήηηα ηνπ δεχηεξνπ ζπδχγνπ ηεο 

Ρσκαλνχ Γηνγέλε ζην Μαληδηθέξη.  

Ο Leib ππνζηεξίδεη πσο ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ 

δελ ήηαλ άιινο απφ ηνλ θαίζαξα Ησάλλε Γνχθα πνπ έλησζε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ λα δηαζαιεχνληαη θαζψο ν ζξφλνο ζα παξαδίδνληαλ ζηα ρέξηα ησλ 

απνγφλσλ ηνπ Γηνγέλε. Ο ίδηνο δε, ζα εξρφηαλ  κε βεβαηφηεηα αληηκέησπνο κε ηελ 

εθδίθεζε ηεο Δπδνθίαο σο ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ εμνξία ηεο. Σν ζρέδην 

ζχκθσλα κε ηνλ Leib ήηαλ απιφ. Να ρξεζηκνπνηεζεί σο εθηειεζηήο ηνπ ζρεδίνπ 

άηνκν κεγάιεο επηξξνήο πξνο ηελ πξψελ απγνχζηα
227

. Σν άηνκν απηφ βξέζεθε ζην 

πξφζσπν ηνπ κνλαρνχ Παλάξεηνπ ν νπνίνο έζεζε ζε δξάζε φια ηα δπλαηά 

επηρεηξήκαηα ψζηε λα ηελ πείζεη γηα ηελ αζέβεηα επηθείκελνπ ηξίηνπ γάκνπ. 

ηε ζπλέρεηα ν θαίζαξαο Ησάλλεο Γνχθαο πξνζπάζεζε λα πείζεη ηνλ 

απηνθξάηνξα φηη ε θαιχηεξε ιχζε ήηαλ λα λπκθεπηεί ηε Μαξία Αιαλή
228

 ζχδπγν ηνπ 

                                                             
223 Ἀιεμηάο, III, II, ζ. 91, ζη. 42-43. 
224 Εσλαξάο, XVIII, ζ.722, ζη. 8-10. 
225 B. Leib, Nicephore III Botaneiates (1078-1081) et Marie d'Alanie, ζην Actes du VI Congrès 

international d' études byzantines, Paris 27 juillet-2 aout 1948,  vol. 1,  Paris 1950-1951, ζ. 131(ζην 

εμήο Leib, Botaneiates). 
226 πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 182, ζη. 1-5. 
227 Leib, Botaneiates, ζ. 132. 
228 Ζ Μαξία πνπ νλνκαδφηαλ Μάξζα πξηλ απφ ηελ άθημή ηεο ζηε Βπδαληηλή απιή, ήηαλ θφξε ηνπ 

βαζηιηά ηεο Γεσξγίαο Βαγξάη Γ΄ ν νπνίνο είρε λπκθεπζεί πεξί ην 1031/1032 ηελ Διέλε 

Αξγπξνπνπιίλα,  αληςηά ηνπ απηνθξάηνξα Ρσκαλνχ Γ΄ Αξγπξνχ. χκθσλα κε ηνλ βίν ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ ηνπ Αζσλίηνπ (11νο αη.) ε Μαξία είρε έξζεη σο φκεξνο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ην 
θαινθαίξη ηνπ 1056. Σφηε ηε ζπλφδεπαλ ε γηαγηά ηεο, βαζίιηζζα Μαξηάκ θαη άιινη Γεσξγηαλνί 

επγελείο, ελψ κεηά ηνλ ζάλαην ηεο απηνθξάηεηξαο Θενδψξαο επέζηξεςε ζηελ παηξίδα ηεο. Ζ Μαξία 

επαλήιζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κεηαμχ 1066 θαη 1071 κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Η΄ 

Γνχθα, γηα λα παληξεπηεί ηνλ Μηραήι Γνχθα: Βι. Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, ΗΗ, ζ. 143, ζη. 9-11-Polemis, 

Doukai, ζ. 46, ζεκ. 43- L. Garland, Byzantine empresses: women and power in Byzantium, AD 527-

1204, London 1999 ζ. 281- Γ. Μακαγθάθεο, Γπλαίθα θαη Πνιηηηθή Γξάζε ζην Βπδάληην: Σέζζεξα 
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έθπησηνπ Βαζηιηά Μηραήι Ε΄. Ο γάκνο απηφο ζηνλ νπνίν απνζθνπνχζε ν Γνχθαο 

ελείρε, φπσο πξναλαθέξζεθε, πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα θαζψο ζα δηαζθαιίδνληαλ έηζη ε 

ζπλέρεηα ηεο δπλαζηείαο ησλ Γνπθψλ κέζσ ηνπ Κσλζηαληίλνπ, γηνπ ηνπ Μηραήι Ε΄ 

Γνχθα θαη ηεο Μαξίαο Αιαλήο. Σν επηρείξεκα πνπ πξνέβαιε ν θαίζαξαο ψζηε λα 

πείζεη ηνλ απηνθξάηνξα γηα ηελ επηινγή ηεο Αιαλήο ήηαλ πσο φληαο μέλε δε ζα είρε 

ελνριεηηθνχο ζπγγελείο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε!
229

 Έρεη σζηφζν δηαηππσζεί θαη ε 

άπνςε φηη ε ίδηα ε Μαξία ήηαλ ελδερνκέλσο εθείλε πνπ πξφηεηλε θαη πξνψζεζε ηελ 

ηδέα ηεο γακηθήο ζχλδεζεο κε ηνλ Βνηαλεηάηε θαη φρη ν θαίζαξαο Ησάλλεο φπσο 

καξηπξνχλ νη βπδαληηλέο πεγέο
230

. Πξφθεηηαη γηα κηα ππφζεζε πνπ δελ κπνξεί λα 

ηεθκεξησζεί επαξθψο. Σν γεγνλφο σζηφζν φηη ε Μαξία είρε σο βαζηθφ κέιεκα, κέρξη 

θαη ηνλ ζάλαην ηνπ γηνπ ηεο, ηελ κε θάζε ηξφπν ππεξάζπηζε ηνπ λεαξνχ 

Κσλζηαληίλνπ πάλσ ζηνλ ζξφλν θαη απφ ηελ άιιε φηη ν γάκνο απηφο αλακθίβνια 

δηαζθάιηδε ηα δηθαηψκαηα απηά, ζα πξέπεη λα καο βάιεη ζε ζθέςεηο γηα ην αλ ηειηθά 

ήηαλ ν θαίζαξαο εθείλνο πνπ ζπλέιαβε ηελ ηδέα. Σν βέβαην πάλησο είλαη φηη  θαη ν 

ίδηνο ν Βνηαλεηάηεο ζα βξήθε ηελ πξφηαζε απηή δειεαζηηθή, σο ηελ πην πξφζθνξε 

ιχζε ζηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ πξνεγνχκελε δπλαζηεία θαη ζα δέρηεθε ρσξίο δεχηεξε 

ζθέςε. Ζ θίλεζε φκσο απηή ηνπ Βνηαλεηάηε δελ έκεηλε άκνηξε ζπλεπεηψλ. Σν 

γεγνλφο φηη επξφθεηην γηα ηνλ ηξίην γάκν ηνπ απηνθξάηνξα αιιά θπξίσο γηα ην φηη ε 

Μαξία ηεινχζε ηνλ δεχηεξν γάκν ηεο ρσξίο λα έρεη κείλεη ρήξα πξνθάιεζε ηελ 

θαηαθξαπγή ηνπ ιανχ θαη θπξίσο ηεο εθθιεζίαο· «κνηρεία γὰξ ἀπεξπζξηαζκέλε ηὸ 

ηνικεζὲλ·δηὸ θαὶ ὁ ηὴλ ἱεξνινγίαλ ηεηειεθὼο ἐπ’ αὐηνῖο ηο ἱεξνζύλεο 

ἐθπέπησθελ»
231

(εηθ. 2). 

Ο Φειιφο ζηε Υξνλνγξαθία δίλεη κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηελ Μαξία Αιαλή. 

Σελ επαηλεί γηα ηελ θαηαγσγή ηεο , ην ήζνο ηεο ην νπνίν έξρεηαη ζε απφιπηε ζχδεπμε 

κε ηε θπζηθή θαη αλεπηηήδεπηε νκνξθηά ηεο , αιιά θαη ην ρακειφ πξνθίι ηεο θαη ηελ 

αθνζίσζή ηεο ζηνλ Μηραήι
232

. Ζ Άλλα ζηελ Αιεμηάδα ηεο θάλεη ιφγν γηα ηελ 

εληππσζηαθή ηεο εμσηεξηθή εκθάληζε: ςειή ζαλ θππαξίζζη θαη ιεπθή ζαλ ην ρηφλη, 

                                                                                                                                                                              
γπλαηθεία πνξηξαίηα κέζα από ηελ Αιεμηάδα, Λεπθσζία 2008, ζζ. 133-134-Σνπ ηδίνπ, , Μαξία ε Αιαλή 

: κηα κνλαρηθή βαζίιηζζα ή κηα βαζηιηθή κνλαρή; Βπδαληηαθά, 30, Αζήλα 2004 ζ. 228 θαη ζεκ 4. 
229 Ἀιεμηάο, III, II, ζ. 91: «ὅηη ηὲ ἐμ ἀιινδαπο ἐζηὶ θαὶ ζπγγελῶλ ὄρινο νὐ πξνζλ αὐηῆ, δη’ ὧλ ὁ 
βαζηιεὺο ὀριεῖην». 
230 Βι. B. Hill, Imperial women in Byzantium 1025-1204: power, patronage and ideology, London 

1999, ζ. 44 – Garland, Empresses, ζ. 182 –Μακαγθάθεο, Γπλαίθα, ζ. 135 – Σνπ ηδίνπ, Μαξία Αιαλή, 

ζ. 230. 
231 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 722, ζη. 15-16. 
232 Μηραήι Φειιφο, Υξνλνγξαθία, ζ. 448, ζη. 1-11. 
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ην ρξψκα ηεο επηδεξκίδαο ηεο έκνηαδε κε ινπινχδη ηεο άλνημεο ή κε ηξηαληάθπιιν 

θαη ήηαλ θπξηνιεθηηθά ζαλ άγαικα δσληαλφ
233

. 

ρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο Μαξίαο Αιαλήο ζηε βπδαληηλή απιή επί βαζηιείαο 

Μηραήι Ε΄ Γνχθα δελ ππάξρνπλ  θαζφινπ γξαπηέο αλαθνξέο. Ζ απεηθφληζή ηεο φκσο 

ζε λνκίζκαηα ηνπ Μηραήι Ε΄ θαη αξγφηεξα ηνπ δεπηέξνπ ζπδχγνπ ηεο Βνηαλεηάηε
234

, 

ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο κειεηεηέο σο έλδεημε δπλακηθφηεηαο ηνπ ραξαθηήξα ηεο  θαη 

έληνλεο πξνζσπηθφηεηαο
235

 παξφιν πνπ ν Φειιφο καο δηαβεβαηψλεη πσο δελ είρε 

απεπζχλεη ζε θαλέλαλ άιιν ηνλ ιφγν παξά κφλν ζηνλ ζχδπγφ ηεο (κεδελί ηῳ ἄιιῳ ἢ 

ηῷ ἀλδξὶ ηὴλ γιῶηηαλ ἐγλώξηζελ).
236

. Βέβαηα, ε απεηθφληζή ηεο ζηα λνκίζκαηα ζα 

κπνξνχζε λα είλαη απιψο ε ζπλέρεηα κηαο πξαθηηθήο πνπ εγθαηληάζηεθε απφ ηε 

δπλακηθή πξνθάηνρφ ηεο Δπδνθία Μαθξεκβνιίηηζζα
237

. Καηά ηε γλψκε καο νη 

κεηέπεηηα εμειίμεηο θαη ε ελεξγφο αλάκεημή ηεο ζηηο παξαζθεληαθέο δπκψζεηο θαηά 

ηελ πεξίνδν αλάδεημεο ησλ Κνκλελψλ ζηνλ ζξφλν δείρλνπλ έλα ηδηαίηεξα δπλακηθφ 

θαη επθπέο άηνκν. Ο δε Φεπδν –Κσδηλόο ηεο πξνζάπηεη ηελ θαηεγνξία πξνδνζίαο ηνπ 

ζπδχγνπ ηεο Μηραήι βνεζψληαο ζηελ αλάξξεζε ηνπ ζξφλνπ ηνλ Βνηαλεηάηε γεγνλφο 

πνπ θαηά ηελ άπνςή καο δελ επζηαζεί θαζψο δελ ζπλέηξερε θαλέλαο ιφγνο γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα
238

. 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε Μαξία δέρηεθε αζκέλσο ηνλ γάκν παξά ηελ 

πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπ Βνηαλεηάηε δηφηη ζεσξνχζε φηη έηζη ζα δηαζθάιηδε ηελ 

άλνδν ηνπ γηνπ ηεο ζηνλ ζξφλν. ηαλ φκσο θαηάιαβε φηη ν ζηφρνο ηεο δελ επξφθεηην 

λα επνδσζεί , δπζαξεζηήζεθε θαη επαλαπξνζδηφξηζε ηα ζρέδηά ηεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα , έρνληαο δηαςεπζηεί νη πξνζδνθίεο ηεο γηα εδξαίσζε θαη 

πεξηθξνχξεζε ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ γηνπ ηεο θαζψο ν Βνηαλεηάηεο 

                                                             
233 Ἀιεμηάο, III, II: «θαὶ γὰξ ἦλ εὐκήθεο κὲλ ηὴλ ἡιηθηαλ θαζαπεξεὶ θππάξηηηνο, ιεπθὴ δὲ ηὸ ζῶκα ὡζεὶ 

ρηώλ, πξόζσπνλ θύθινλ κὲλ νὐθ ἀπαξηίδνλ, ηὸ δὲ ρξῶκα δη’ ὅινπ ἄλζνο ἠξηλὸλ ἢ ῥόδνλ ἄληηθξπο». 
234 Ph. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the 

Whittemore Collection, ed. by A. R. Bellinger and Ph. Grierson, v. III: Leo III to Nicephorus III (717-

1081), part 2, Basil I to Nicephorus (867-1081), Washington D.C. 1973, ζ. 798-823 (ζην εμήο 

Grierson, Coins). 
235 B. Hill, Imperial women, ζζ. 98-99. 
236 Φειιφο, Υξνλνγξαθία, ζ. 448,  ζη. 9-10. 
237 Grierson, Coins, ζζ. 779-792. 
238 Φεπδν-Κσδηλφο, Υξνλνγξαθία, Πεξί ησλ απφ θηίζεσο θφζκνπ εηψλ θαη ησλ αλέθαζελ 

βαζηιεπζάλησλ ελ ηε Ρσκαλία, ed. P. Schreiner, Die byzantinitscen Kleinchroniken, vol. 1 [CFHB], 

Vienna 1975, ζ. 145: «θαηαβηβαζζεὶο δὲ παξὰ ηνῦ Βνηαλεηὰηνπ ἀπὸ πξνδνζίαο ηο ζπκβίνπ απηνῦ θαὶ ηὸ 

κνλαρηθὸλ ζρκα ἐλδπζεὶο ἀπεζηὰιε εἰο ηὴλ κνλὴλ ηῶλ ηνπδίνπ. Ὕζηεξνλ δὲ γέγνλε βίᾳ κεηξνπνιίηεο 

θέζνπ». 
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πξνσζνχζε ζηε δηαδνρή ηνπ ζξφλνπ έλαλ ζπγγελή ηνπ , ηνλ Νηθεθφξν πλαδελφ
239

, 

ε Μαξία ζα αλαδεηήζεη αιινχ εξείζκαηα. Θα πξνζεγγίζεη ηνπο Κνκλελνχο, ζα 

ζπκκαρήζεη καδί ηνπο θαη ζα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ αλαηξνπή ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

Οη Κνκλελνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ππνζρεζνχλ ζηελ Αιαλή ηελ πξνάζπηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ πηνχ ηεο Κσλζηαληίλνπ ζηνλ ζξφλν ελψ ε ίδηα ζα ηνπο ελεκεξψλεη 

γηα θάζε χπνπηε θίλεζε ηνπ παιαηηνχ ελαληίνλ ηνπο. Φαίλεηαη κάιηζηα πσο ζηα 

πιαίζηα απηήο ηεο ζπλελλφεζεο είρε αλαπηπρζεί θαη έλα εξσηηθφ εηδχιιην κεηαμχ ηεο 

Αιαλήο θαη ηνπ Αιεμίνπ Κνκλελνχ γεγνλφο πνπ εμππεξεηνχζε ηα ζπκθέξνληα 

ακθνηέξσλ
240

. Μάιηζηα ε Άλλα Κνκλελή, έρνληαο πιήξσο αληηιεθζεί ηνλ ξφιν θαη 

ηελ ηζρχ ηεο Μαξίαο ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα, παξαδέρεηαη φηη ν Βνηαλεηάηεο δε ζα 

έραλε ηνλ ζξφλν ηνπ αλ δελ επηδίσθε λα ζέζεη ζην πεξηζψξην ηνλ λφκηκν δηάδνρν 

Κσλζηαληίλν Γνχθα ράλνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πνιχηηκε εκπηζηνζχλε ηεο 

δπλακηθήο απγνχζηαο.  ηαλ ν ζχδπγφο ηεο Βνηαλεηάηεο ζα αλαηξαπεί θαη ζα ράζεη 

ηνλ ζξφλν ηνπ  ε εξσηηθή ζρέζε ηεο Μαξίαο Αιαλήο θαη ηνπ Αιέμηνπ ζα ιήμεη 

άδνμα. Ο λένο απηνθξάησξ ζα ζηέςεη σο απγνχζηα ηε ζχδπγφ ηνπ Δηξήλε Γνχθαηλα 

(εγγνλή ηνπ θαίζαξα Ησάλλε Γνχθα) θαη ε Αιαλή ζα απνζπξζεί ζην παιάηη ησλ 

Μαγγάλσλ καδί κε ηνλ γην ηεο ηνπ νπνίνπ ηα δηθαηψκαηα ζα αλαγλσξηζηνχλ έζησ θαη 

ηππηθά κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ πνπ ζα επέιζεη ιίγα ρξφληα κεηά
241

. Ζ Μαξία ε Αιαλή 

ζα απνζπξζεί ζε κνλαζηήξη θαη φληαο κνλαρή πηα ζα δεηήζεη θαη ζα ιάβεη 

ζπγρψξεζε απφ ηνλ πξψην ηεο ζχδπγν Μηραήι Ε΄ ιίγν πξηλ εθείλνο απνβηψζεη
242

.  

ρεδφλ δέθα αηψλεο κεηά, ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε ζα θέξεη ζην θσο ηνλ 

ηάθν ηεο. Λίγα κηθξά απνκεηλάξηα νζηψλ θαη κέξνο αιινησκέλεο ελδπκαζίαο πνπ 

έθεξε αζεκέληεο θισζηέο ήηαλ φηη είρε απνκείλεη απφ ηε Γεσξγηαλή πξηγθίπηζζα. 

Απηφ πνπ καο βεβαίσζε ηελ ηαπηφηεηά ηεο ήηαλ ην δαρηπιίδη- ζθξαγίδα πνπ βξέζεθε 

ζηνλ ζθξαγηζκέλν ηάθν, έρνληαο επάλσ ηνπ ηα ζηνηρεία ηεο θαηφρνπ κε αξλεηηθή 

γξαθή "MAPHAC BOTANIATHNA"
243

(εηθ. 11). 

                                                             
239Απ‟ φηη θαίλεηαη, πξέπεη λα ήηαλ γηνο ηνπ Θεφδνπινπ πλαδελνχ, γακπξνχ ηνπ Βνηαλεηάηε ( είρε 

παληξεπηεί κία αδεξθή ηνπ): Ch. Hannick- G. Schmalzbauer, Die Synadenoi, ζην Jahrbuch der 

Osterreichischen Byzantinistik, 25, Wien 1976, ζ. 129.- Treadgold, History, ζ. 610. 
240 Chalandon, Essai sur le regne dʹAlexis Ier Comnene (1081-1118), New York 1971, ζζ. 42-43 θαη 

53-55. 
241 Μακαγθάθεο, Μαξία Αιαλή, ζζ. 237-238. -Σνπ ηδίνπ, Γπλαίθα, ζζ. 140-143. 
242 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 723, ζη.15-18. 
243 Ο ηάθνο ηεο βξέζεθε ζην φξνο Παπίθηνλ Ρνδφπεο, ζε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κνλαζηηθά θέληξα 

ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ ηνπ 11νπ θαη 12νπ αη. Φαίλεηαη πσο ην κνλαζηήξη ζην Παπίθηνλ ρηίζηεθε κε 

νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ελφο πάηξσλα ηεο βπδαληηλήο αξηζηνθξαηίαο. Σελ ππφζεζε απηή εληζρχεη ε 

αλεχξεζε ζηνλ ρψξν ηνπ λάξζεθα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξφζηαζε ηεο εηζφδνπ πνπ νδεγεί ζηνλ 

θπξίσο λαφ, ηκήκα πιηλζφθηηζηνπ ηφμνπ κε ηνηρνγξαθίεο. ηε δεμηά παξαζηάδα εηθνλίδεηαη ν Υξηζηφο 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

Δξεγέπζειρ και ζηαζιαζηικά κινήμαηα 

 

Ζ ζχληνκε βαζηιεία ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε ζεκαδεχζεθε απφ ηελ εθδήισζε 

αιιεπάιιεισλ επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ, ηα νπνία νπζηαζηηθά απνηεινχζαλ ηε 

ζπλέρεηα ησλ εκθχιησλ πνιέκσλ πνπ ηαιάληδαλ ηελ απηνθξαηνξία κεηά ηελ ήηηα 

ηνπ Μαληδηθέξη θαη ηελ άλνδν ζηνλ ζξφλν ηνπ λεαξνχ Μηραήι Ε΄ Γνχθα. Ο ζξφλνο 

ηνπ γεξαηνχ απηνθξάηνξα απεηιήζεθε επαλεηιεκκέλα θαηά ηελ ηξηεηία ηεο βαζηιείαο 

ηνπ απφ ηηο ζηάζεηο επηθαλψλ εθπξνζψπσλ ηεο ζηξαηησηηθήο αξηζηνθξαηίαο, ηφζν 

ζην επξσπατθφ φζν θαη ζην αζηαηηθφ ηκήκα ηεο απηνθξαηνξίαο. 

 Πξψηε εμέγεξζε πνπ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ήηαλ απηή ηνπ Νηθεθφξνπ 

Βξπέλληνπ ν νπνίνο φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηηο εμειίμεηο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε , 

απνθάζηζε λα ζπλερίζεη ηε ζηάζε ηνπ, απηή ηε θνξά ελαληίνλ ηνπ Βνηαλεηάηε 

έρνληαο σο έδξα ηνπ ηελ Αδξηαλνχπνιε
244

. Ο απηνθξάηνξαο κε δηαζέηνληαο 

αξθεηνχο ζηξαηηψηεο γηα λα αληηπαξαηεζεί κε ηνλ Βξπέλλην έζηεηιε πξεζβεία ε νπνία 

ζα πξνζπαζνχζε λα δηαπξαγκαηεπηεί «ράξηλ εἰξήλεο ηε θαὶ ζπνλδῶλ θακέλσλ θαὶ 

θνηλνπξαγίαο
245

». Ζ νκάδα ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ παξέδσζε ζηνλ Βξπέλλην ηελ 

απηνθξαηνξηθή επηζηνιή
246

 κέζσ ηεο νπνίαο ν Βνηαλεηάηεο πξνζπαζνχζε δηα ηεο 

επίθιεζεο ζην ζπλαίζζεκα λα κεηαζηξέςεη ηα ζρέδηα ηνπ επίδνμνπ ζθεηεξηζηή. 

Έγξαθε ε επηζηνιή: «Δγώ, ν νπνίνο γλώξηδα από παιηά ηνλ παηέξα ζνπ , ηθαλό 

ζηξαηεγό θαη θαη’ επαλάιεςε ληθεηή ησλ θπζώλ, θαη ν νπνίνο είρα ζπλεθζηξαηεύζεη 

κε απηόλ θαη ηνλ είρα ζύληξνθν ζηηο εηαηξείεο, είκαη ζίγνπξνο όηη θαη εζύ είζαη εμίζνπ 

άμηνο γηνο ηέηνηνπ παηέξα. Γη’ απηό επεηδή ν Θεόο κε αλήγαγε ζην ύςνο ηνπ βαζηιηθνύ 

                                                                                                                                                                              
θαη ζηελ αξηζηεξή , γπλαηθεία θαη παηδηθή κνξθή κε πνιππνίθηιηεο θνζκηθέο ελδπκαζίεο. Πξνθαλψο 

πξφθεηηαη γηα παξάζηαζε ρνξεγψλ κεηέξαο θαη γηνπ. Σν θεθάιη ηεο γπλαηθείαο κνξθήο έζηεθε 

δηάδεκα. Ο Ν. Εήθνο κε βάζε ηα επξήκαηα θαη ηηο γξαπηέο πεγέο ηαχηηζε ηηο κνξθέο κε ηελ βπδαληηλή 

απηνθξάηεηξα Μαξία Αιαλή θαη ηνλ γην ηεο Κσλζηαληίλν. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ γηνπ ηεο ην 1095 νη 

πεγέο γηα ηε δσή ηεο είλαη θεηδσιέο. Απνγνεηεπκέλε απφ ηελ ηξνπή ησλ πξαγκάησλ βξίζθεη 

θαηαθχγην ζηε κνλαζηηθή δσή. Ήδε απφ ηα ρξφληα ηεο θπξηαξρίαο ηεο είρε πξνεηνηκαζηεί γηα απηφ. 

Δίρε ζηελ ηδηνθηεζία ηεο, εθηάζεηο ζηε Υξηζηνχπνιε (Καβάια) ζηνλ Πέξληθν θαη ζηελ Πεηξηδφ, 

έθηηζε κε ηε κεηέξα ηεο Μπνξέλα γπλαηθείν κνλαζηήξη ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ζπλέδξακε νηθνλνκηθά 

ηελ κνλή Ηβήξσλ. Γηα ηειεπηαία θνξά κλεκνλεχεηαη ην 1103 ζε θψδηθα ηεο εθθιεζηαζηηθήο ζπλφδνπ 

ησλ Ruis-Urbnisi ηεο Γεσξγίαο. Πεξηνδεχνληαο ηα κνλαζηήξηα πνπ ε ίδηα έθηηζε ή ελίζρπζε 
νηθνλνκηθά, έκειιε  ην ηαμίδη ηεο ζην Παπίθην λα είλαη ην ηειεπηαίν: Βι. Ν. Εήθνο, Παπίθηνλ φξνο. 

Μνλαζηεξηαθφ ζπγθξφηεκα Λελνχ Ρνδφπεο, ΑΔΜΘ, 8, Θεζζαινλίθε 1994, ζζ. 371-383. 
244 Ἀιεμηάο, I, IV, ζ. 18, ζη. 6 θ.ε. 
245 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, ΗV, ζ. 261, ζη. 22. 
246 Σν θείκελν ηεο επηζηνιήο ην αλαθέξεη κφλν ν Βξπέλληνο ν νπνίνο ήηαλ εγγνλφο ηνπ (θαη‟ άιινπο, 

παηέξαο ηνπ): Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, IV, ζ. 263, ζη. 5-14. 
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αμηώκαηνο, ζέισ λα γίλσ γηα ζέλα έλαο παηέξαο θηιόζηνξγνο. Γίλε ινηπόλ θη εζύ γηα 

κέλα γηνο επγλώκσλ θαη όρη αγλώκσλ, ππνζηεξηθηήο ηεο νθεηιόκελεο ζηα γεξάκαηα 

αδπλακίαο κνπ, θαη ιάβε πξνο ην παξόλ ην αμίσκα πνπ έξρεηαη δεύηεξν κεηά από 

εθείλν ηνπ απηνθξάηνξα, ελλνώ ηνπ θαίζαξα θαη κεηά από ιίγν ζα γίλεηο θαη ν 

δηάδνρόο κνπ ζηε βαζηιεία ησλ Ρσκαίσλ»
247

. Οη πξνζπάζεηεο γηα εμεχξεζε εηξεληθήο 

ιχζεο φπσο θάλεθε εθ ησλ απνηειεζκάησλ έπεζαλ ζην θελφ θαζψο θαλέλαο απφ 

ηνπο δχν αληαπαηηεηέο δελ είρε δηάζεζε γηα ζπκβηβαζκφ.  

Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ν Βνηαλεηάηεο δηφξηζε ηνλ 

Αιέμην Κνκλελφ Μέγα Γνκέζηηθν ηεο Γύζεσο
248

  ζηέιλνληάο ηνλ εζπεπζκέλα λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ ζηαζηαζηή. Σαπηφρξνλα δήηεζε λέα βνήζεηα απφ ηνλ ζχκκαρφ ηνπ 

νπιετκάλ , ν νπνίνο έρνληαο ήδε ζηείιεη 2.000 Σνπξθνκάλνπο, ππνζρέζεθε θαη 

αθφκε πεξηζζφηεξνπο
249

. Ζ ζηάζε ζα θαηαζηαιεί επηηπρψο ηελ άλνημε ηνπ 1078 κε  

κάρε πνπ έιαβε ρψξα θνληά ζηελ Καιαβξχε ηεο Θξάθεο
250

. Δθεί ν απηνθξαηνξηθφο 

ζηξαηφο κε επηθεθαιήο ηνλ Μέγα Γνκέζηηθν Αιέμην Κνκλελφ, λίθεζε ηα 

ζηξαηεχκαηα ηνπ ζηαζηαζηή θαη ζπλέιαβε ηνλ Βξπέλλην. Καηφπηλ εληνιήο ηνπ 

απηνθξάηνξα ν Βξπέλληνο ηπθιψζεθε
251

, αξγφηεξα φκσο έιαβε ράξε θαη 

απνθαηαζηάζεθαλ νη ηίηινη ηνπ θαη ε πεξηνπζία ηνπ. 

Ζ ηξαγηθή θαηάιεμε ηνπ Βξπέλληνπ δε θάλεθε λα αλαραηηίδεη ηηο θηινδνμίεο 

ηνπ έηαηξνπ ζηαζηαζηή θαη αληαπαηηεηή ηνπ ζξφλνπ Νηθεθφξνπ Βαζηιάθηνπ
252

. Ο ελ 

ιφγσ ζηαζηαζηήο ν νπνίνο δηαδέρηεθε ηνλ Βξπέλλην ζην αμίσκα ηνπ δνπθφο 

Γπξξαρίνπ, μεθίλεζε πνξεία πξνο ηελ πξσηεχνπζα
253

. Ο Βνηαλεηάηεο ηνπ δηακήλπζε 

πσο ζα ηνλ ακλήζηεπε θαη ζα ηνπ απέλεηκε ηνλ ηίηιν ηνπ λσβειίζζηκνπ, αλ 

επαλεξρφηαλ ζηε λνκηκφηεηα
254

. Δθείλνο ζπλέρηζε λα ζπγθεληξψλεη ζηξαηφ απφ 

                                                             
247 Ο Βξπέλληνο παηέξαο ηνπ επαλαζηάηε, είρε ληθήζεη ηνπο Πεηζελέγνπο ην 1050 (ζρφιην ηνπ 

κεηαθξαζηή, ζ. 261, ζεκ. 240): Γ. Σζνπγθαξάθεο- Γ.Σζνπθιίδνπ, Νηθεθόξνο Βξπέλληνο,  

Ὕιε Ἱζηνξίαο, (Δηζαγσγή –Μεηάθξαζε-ρφιηα), Αζήλα 1996, ζ. 261. 
248 Δπί απηνθξάηνξα Ηζααθίνπ Α΄ Κνκλελνχ (1057-1059) ν αλψηαηνο δηνηθεηήο ησλ ρεξζαίσλ 

δπλάκεσλ ηφζν ηεο Αλαηνιήο φζν θαη ηεο Γχζεο έπαςε λα νλνκάδεηαη «Γνκέζηηθνο ηῶλ ρνιῶλ» θαη 

θιήζεθε «Μέγαο Γνκέζηηθνο Ἀλαηνιο» ή «Μέγαο Γνκέζηηθνο Γύζεσο». Βι. Πιαθνγηαλλάθεο, Σίηινη, 

ζζ. 182-187. 
249 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, IV, ζ. 265, ζη. 9-15. 
250 Αηηαιεηάηεο, ζ. 288, ζη. 21-23 θαη ζ. 289, ζη. 1-11. 
251 Ο Βξπέλληνο πεξηγξάθεη κε άθαληε πίθξα ην γεγνλφο πνπ ζηέξεζε ην θσο απφ ηνλ ήξσα- πξφηππφ 

ηνπ θαη πξφγνλφ ηνπ Νηθεθφξν Βξπέλλην: «Σὸλ δὲ Βξπέλληνλ ὁ Βνξίιαο παξαιαβὼλ θαὶ πξὸο ηὸ 

Φηινπάηηνλ ιεγόκελνλ ἀπαγαγὼλ ἐθηπθινῖ, ἄλδξα ζηεξήζαο ηῆ Ῥσκαίσλ ἀξρῆ θαὶ πνιηηείᾳ νἷνλ νὔηηλα 
ἄιινλ ἐθέθηεην ἄλεπ ηνῦ ηνύηῳ ὑπεξηζρύζαληνο». Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, IV, ζ. 283, ζη. 18-21. 
252 Ἀιεμηάο, I, VII, ζ. 27, ζη. 91 θ.ε. 
253 « δὲ πξσηνπξόεδξνο Νηθεθόξνο ὁ Βαζηιάθηνο, ηνῦ Βξπελλίνπ γελόκελνο ἐπὶ ηῷ Γπξξαρίῳ 

δηάδνρνο, θαὶ αὐηὸο ἔξσηα ηο βαζηιείαο ἐλεθπθόκεζε θαὶ ζηξαηηὰλ ἀζξνίζαο ζὺλ αὐηῆ πξὸο 

Θεζζαινλίθελ ἀλῄεη»: Εσλαξάο, XVIII, ζ. 723, ζη. 7-10. 
254 Treadgold, History, ζ. 610. 
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Έιιελεο, Φξάγθνπο, Βαξάγγνπο, Βνπιγάξνπο θαη Αξβαλίηεο θαη έθζαζε ζηελ 

Αρξίδα, φπνπ ήζειε λα αλαγνξεπζεί απηνθξάησξ. Δκπνδίζηεθε φκσο απφ ηνλ 

αξρηεπίζθνπν Αρξίδνο θαη ηφηε θαηεπζχλζεθε πξνο ηε Θεζζαινλίθε.  

Ο απηνθξάηνξαο γηα κηα αθφκε θνξά ζηέιλεη ηνλ Αιέμην λα αληηκεησπίζεη 

ηνλ επίδνμν ζθεηεξηζηή. Ο Βαζηιάθηνο είρε ζηξαηνπεδεχζεη 18 κίιηα καθξηά απφ ηε 

Θεζζαινλίθε, ζηηο φρζεο ηνπ Βαξδάξε. Ο Αιέμηνο θαηάθεξε κε ηέρλαζκα λα ηνλ 

παγηδεχζεη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο λπρηεξηλήο επίζεζεο. πγθεθξηκέλα, δηέηαμε ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηηο ζθελέο ηνπο αθήλνληαο φκσο ηηο δάδεο 

αλακκέλεο ψζηε λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη παξαβξίζθνληαη εληφο. Ο Βαζηιάθηνο 

έπεζε ζηελ παγίδα θαη επηηέζεθε ζε άδεηεο ζθελέο
255

. 

Καηάθεξε φκσο λα δηαθχγεη θαη λα θηάζεη ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ θαη 

πξνζπάζεζε λα ακπλζεί θαηαθεχγνληαο ζηελ αθξφπνιή ηεο. Σειηθά ζπλειήθζε  απφ 

ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ Αιεμίνπ, παξαδφζεθε ζηνλ Νηθεθφξν Γ΄ Βνηαλεηάηε ν νπνίνο 

θαη δηέηαμε ηελ ηχθισζε ηνπ ζηαζηαζηή
256

.  

Αλακθίβνια ε δεθαεηία πνπ αθνινχζεζε κεηά ην Μαληδηθέξη ήηαλ πεξίνδνο 

βαζηάο παξαθκήο, πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη αλαζθάιεηαο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

νη ζπλερείο απνθαιχςεηο, νη εθδειψζεηο ζπλνκσζηψλ, νη δηαξθείο ζηξαηησηηθέο 

επαλαζηάζεηο. Μέζα ζ‟ απηφ ην επάισην θνηλσληθνπνιηηηθφ πιαίζην ζα κπνξνχζε λα 

εληαρζεί θαη ε απφπεηξα δνινθνλίαο θαηά ηνπ Βνηαλεηάηε απφ άλδξεο ηεο θξνπξάο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1079 θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ηππηθήο επηζεψξεζεο ε Φξνπξά 

ησλ Βαξάγγσλ επηηέζεθε κε εγθιεκαηηθέο δηαζέζεηο ελαληίνλ ηνπ απηνθξάηνξα. 

Παξά ηνλ αξρηθφ  αηθληδηαζκφ, ν Βνηαλεηάηεο δελ έραζε ηελ ςπρξαηκία ηνπ: 

«ζπλήζεο δὲ ηαῖο ὁπινκαρίαηο ηπγράλσλ θαὶ ηαῖο θαηὰ πόιεκνλ ἀληηπαξαηάμεζηλ νὐθ 

ἐζξνήζε»( Αηηαιεηάηεο, ζ.295, ζη. 11-12). Σν ζηξαηησηηθφ ηνπ ππφβαζξν,  ε ηεξάζηηα 

εκπεηξία ηνπ ζηηο κάρεο  θαη ηα γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά ηνπ ήηαλ απηά πνπ ηνπ 

έζσζαλ ηε δσή. Με ζπληνληζκέλεο θαη κεζνδηθέο θηλήζεηο θαηάθεξε λα απνθχγεη ηα 

φπια ησλ ζπλσκνηψλ κέρξη λα θαηαθζάζνπλ νη εληζρχζεηο απφ ηελ απηνθξαηνξηθή 

θξνπξά ε νπνία θαη εμνπδεηέξσζε ηελ εμέγεξζε
257

. 

Γείγκα ηεο έθξπζκεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε θαηά ηελ πεξίνδν 

βαζηιείαο ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε ήηαλ ε γεληθή αλαζηάησζε ηφζν ζηνπο 

                                                             
255 Αηηαιεηάηεο, ζ. 299, ζη. 13- 18.- Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, IV, ζ. 289, ζη. 8-14.-William of Apulia, IV, 

ζζ. 47-48. 
256 Εσλαξάο, XVIII, ζ. 723, ζη. 19-21 θαη ζ. 724, ζη.1-3. 
257 Αηηαιεηάηεο, ζ. 294, ζη. 12-22 θαη ζ. 295, ζη. 1-19. 
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ίδηνπο ηνπο θφιπνπο ηεο απηνθξαηνξίαο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο
258

. Οη βπδαληηλέο 

δπλάκεηο φπσο αλαθέξεη ν Αηηαιεηάηεο δελ ηνικνχζαλ λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηε 

Υξπζνχπνιε θαζψο ηα Σνπξθηθά θχια επέδξακαλ ζπζηεκαηηθά θαη είραλ γίλεη πνιχ 

επηθίλδπλα. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ ν Βνηαλεηάηεο λα αλαραηηίζεη απηέο ηηο επηδξνκέο 

νξγάλσζε κηα εθζηξαηεία ηελ άλνημε ηνπ 1079 κε επηθεθαιήο ηνλ αδεξθφ ηνπ 

Μηραήι Ε΄ Γνχθα, Κσλζηαληίλν θαη αμηφκαρν ζηξάηεπκα
259

. ια πξνκήλπαλ κηα 

επηηπρή έθβαζε , σζηφζν εθδειψζεθε ε ζηάζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ ν νπνίνο θαηάθεξε 

λα πξνζεηαηξηζηεί έλα ηκήκα ηνπ ζηξαηνχ πνπ βξηζθφηαλ ζηε Υξπζνχπνιε θαη λα 

αλαγνξεπηεί απηνθξάηνξαο
260

. Σε θνξά φκσο απηή ν Βνηαλεηάηεο δελ αληηκεηψπηζε 

ηδηαίηεξε δπζθνιία ζην λα θαηαπλίμεη ηε ζηάζε ραξαθηεξίδνληαο κάιηζηα ηελ 

ελέξγεηα απηή ηνπ Κσλζηαληίλνπ σο «κεηξαθηῶδεο ἄζπξκα»
261

. Καηφξζσζε λα 

δσξνδνθήζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη νη ηέσο θίινη θαη νπαδνί ηνλ 

ζπλέιαβαλ θαη ηνλ παξέδσζαλ ζηνλ Βνηαλεηάηε ν νπνίνο αξθέζηεθε λα ηνλ θείξεη  

κνλαρφ θαη λα ηνλ εμνξίζεη ζε θάπνην λεζί
262

. Οη ζπλέπεηεο φκσο ηεο ζηάζεο απηήο 

ήηαλ πνιχ βαζχηεξεο θαζψο ε επηρείξεζε ζηε Μ. Αζία καηαηψζεθε , νη δπλάκεηο 

αλαθιήζεθαλ ιφγσ έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο ηνπ απηνθξάηνξα πξνο απηέο θαη νη 

επηδξνκέο ησλ Σνχξθσλ φρη κφλν ζπλερίζηεθαλ αιιά θαη εληάζεθαλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηεο Μεζνγείνπ ν Ννξκαλδφο θαηαθηεηήο ηεο Νφηηαο 

Ηηαιίαο Ρνβέξηνο Γηζθάξδνο , πξνεηνηκαδφηαλ λα εηζβάιεη ζηηο αιβαληθέο επαξρίεο 

ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. Τπνζηήξηδε φηη δηαηεξνχζε ηα δηθαηψκαηα απφ ηνλ 

πξνεγνχκελν απηνθξάηνξα Μηραήι Ε΄ Γνχθα ν νπνίνο είρε ζπκκαρήζεη καδί ηνπ ην 

1074. Απηή ε ζπκκαρία είρε επηζθξαγηζηεί κε ηνλ αξξαβψλα ηεο  λεαξήο θφξεο ηνπ 

Γηζθάξδνπ Έιελαο θαη ηνπ γηνπ ηνπ Μηραήι , Κσλζηαληίλνπ
263

. Ζ ζπκκαρία απηή 

δηήξθεζε ειάρηζηα θαζψο δηαιχζεθε φηαλ ν Βνηαλεηάηεο αλέηξεςε ηνλ Μηραήι
264

. Ο 

Γηζθάξδνο ρξεζηκνπνίεζε ην γεγνλφο απηφ σο  πξφθαζε λα εηζβάιεη ζηελ Αιβαλία ε 

νπνία ήηαλ πιένλ άδεηα απφ ζηξαηεχκαηα χζηεξα απφ ηηο επαλαζηάζεηο ηνπ 

Νηθεθφξνπ Βξπέλληνπ θαη ηνπ Βαζηιάθηνπ πνπ είραλ πξνεγεζεί
265

. Σελ ίδηα ζηηγκή, 

                                                             
258 Αηηαιεηάηεο, ζ. 306, ζη. 15-21. 
259 Αηηαιεηάηεο, ζ. 306, ζη. 6 θ.ε. 
260 Treadgold, History, ζ. 610. 
261 Αηηαιεηάηεο, ζ. 308, ζη. 4-5. 
262 Αηηαιεηάηεο, ζ. 309, ζη. 3-10.- πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 184, ζη. 26 θ.ε. Ο Νηθεθφξνο είρε αξρηθά 

ζεσξήζεη ηνλ Κσλζηαληίλν Γνχθα σο ππνςήθην γηα θιεξνλφκν ηνπ, θαζψο δελ είρε δηθά ηνπ παηδηά, 

αιιά εγθαηέιεηςε ηελ ηδέα, αθνχ ν Κσλζηαληίλνο εμεγέξζεθε ελαληίνλ ηνπ.  
263 Ἀιεμηάο, IV, I, ζ. 121, ζη. 1 θ.ε. 
264 Angold, Απηνθξαηνξία, ζ. 214. 
265 William of Apulia, IV, ζ. 47. 
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ελψ ν Βνηαλεηάηεο εκπηζηεπφηαλ ζεκαληηθέο έλνπιεο δπλάκεηο γηα λα αληηκεησπίζεη 

ηελ επηθείκελε επίζεζε ησλ Ννξκαλδψλ, νη Γνχθεο θαζνδεγνχκελνη απφ ηνλ θαίζαξα 

Ησάλλε ζπλσκνηνχζαλ ελαληίνλ ηνπ κε ζθνπφ λα θαηαιχζνπλ ηελ εμνπζία ηνπ.  

Ζ ηειεπηαία ζηάζε θαηά ηνπ Βνηαλεηάηε πξηλ εθείλνο απνιέζεη νξηζηηθά ηνλ 

ζξφλν ηνπ απφ ηνλ Αιέμην Α΄ Κνκλελφ, ήηαλ απηή ηνπ Νηθεθφξνπ Μειηζζελνχ
266

. Ο  

Μειηζζελφο, εμεγέξζεθε θαηά ηνπ απηνθξάηνξα ην θζηλφπσξν ηνπ 1080, ελψ 

βξηζθφηαλ ζηελ Κσ, πηζαλψο σο εμφξηζηνο
267

. Σξία ρξφληα λσξίηεξα είρε αξλεζεί λα 

ππνζηεξίμεη ηνλ Βνηαλεηάηε ζην θίλεκά ηνπ, αληίζεηα κε άιινπο 

κεγαινγαηνθηήκνλεο ηεο Μηθξάο Αζίαο, παίξλνληαο ην κέξνο ηνπ λφκηκνπ 

απηνθξάηνξα Μηραήι Ε΄ Γνχθα. Απφ ηελ Κσ πέξαζε ζηε Μηθξά Αζία, «θνθθνβαθ 

ὑπνδεζάκελνο πέδηια»
268

 θαη πξνρψξεζε θαηά κήθνο ησλ δπηηθψλ παξαιίσλ ηεο, κε 

θαηεχζπλζε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Κέξδηζε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζηξαηεπκάησλ ηεο 

Αλαηνιήο, πνπ θξνπξνχζαλ ηηο πφιεηο ηεο δπηηθήο Μηθξάο Αζίαο, ελψ επεδίσμε θαη 

εμαζθάιηζε ηε ζπλεξγαζία ησλ ειηδνχθσλ, ελζσκαηψλνληάο ηνπο ζηνλ ζηξαηφ ηνπ 

σο κηζζνθφξνπο. Καηά ηελ πξνέιαζή ηνπ ζηα κηθξαζηαηηθά εδάθε, ν Μειηζζελφο δε 

ζπλάληεζε αληίζηαζε απφ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, πνπ έζπεπζαλ λα αλαγλσξίζνπλ ζην 

πξφζσπν ηνπ  ζηαζηαζηή ηνλ κειινληηθφ απηνθξάηνξα πνπ ζα θξφληηδε γηα ηελ 

πξνάζπηζε ησλ κηθξαζηαηηθψλ πφιεσλ θαη ζα αλαραίηηδε ηε ιαίιαπα ησλ 

επηδξνκέσλ
269

. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1081 ν επίδνμνο ζθεηεξηζηήο θαηαιακβάλεη 

ηε Νίθαηα θαη εθεί «ηο βαζηιείαο ἀληεπνηεῖην Ῥσκαίσλ»
270

. 

Ο Βνηαλεηάηεο ηφηε θαηέθπγε γηα κηα αθφκε θνξά ζηνλ Αιέμην Κνκλελφ ν 

νπνίνο φκσο ηψξα κε δηάθνξεο πξνθάζεηο απέθπγε λα εθζηξαηεχζεη θαηά ηνπ 

απνζηάηε. Σφηε ν απηνθξάηνξαο  αλέζεζε ηελ αξρεγία ηνπ ζηξαηνχ ζηνλ 

επλνχρν πξσηνβεζηηάξην Ησάλλε, ν νπνίνο, ελψ έθζαζε κέρξη ηα ηείρε ηεο Νίθαηαο, 

αλαγθάζζεθε ζε άηαθηε ππνρψξεζε, αθνχ εηηήζεθε θαηά θξάηνο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ζπκκάρνπο ηνπ Μειηζζελνχ θαη επέζηξεςε άπξαθηνο ζηελ 

                                                             
266 Ἀιεμηάο, II, VΗΗΗ, ζ. 75,  ζη. 23 θ.ε. Ο Μειηζζελφο θαηαγφηαλ απφ ην γέλνο ησλ Βνπξηδίσλ. Σν 1066 

παληξεχηεθε ηε δεπηεξφηνθε θφξε ηνπ Ησάλλε Κνκλελνχ θαη ηεο Άλλαο Γαιαζζελήο Δπδνθία. Έθεξε 

ηνλ ηίηιν ηνπ καγίζηξνπ θαη επί Μηραήι Ε΄ Γνχθα δηνξίζηεθε δνχθαο Σξηαδίηδεο. ηαλ ν Αιέμηνο Α΄ 

αλέβεθε ζηνλ ζξφλν , ηνπ πξνζέθεξε ηνλ ππνβαζκηζκέλν πιένλ ηίηιν ηνπ θαίζαξα θαη ηε δηνίθεζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Βαξδφο, Γελεαινγία, ζζ. 81-84. 
267 Ο Νηθεθφξνο Βξπέλληνο δελ αλαθέξεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίνλ ν Μειηζζελφο έκελε ζηελ Κσ. Ο 

Gautier  ππνζέηεη φηη είρε εμνξηζζεί εθεί εμαηηίαο ηεο άξλεζήο ηνπ λα ηαρζεί κε ην κέξνο ηνπ 

Βνηαλεηάηε θαηά ηελ εμέγεξζε ηνπ ηειεπηαίνπ: Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, IV, ζ. 301, ζεκ. 3. 
268 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, IV, ζ. 301, ζη. 6. 
269 Treadgold, History, ζ. 610. 
270 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, IV, ζ. 301, ζη. 12. 



77 
 

Κσλζηαληηλνχπνιε
271

. Σνλ Μάξηην ηνπ 1081, ελψ ν Μειηζζελφο είρε 

ζηξαηνπεδεχζεη κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ζηε Γάκαιε, πιεξνθνξήζεθε ηε ζηάζε ηνπ 

Αιεμίνπ θαη ηνπ Ηζααθίνπ Κνκλελνχ θαηά ηνπ Βνηαλεηάηε.    Μπξνζηά ζηελ ηαρεία 

εμέιημε ησλ γεγνλφησλ θαη ηελ απξνζδφθεηε ηξνπή πνπ πήξαλ ηα πξάγκαηα, ν 

Νηθεθφξνο Μειηζζελφο εγθαηέιεηςε ηηο απηνθξαηνξηθέο ηνπ θηινδνμίεο πξνηηκψληαο 

λα απνδερηεί ηνπο ηίηινπο θαη ηηο ρξεκαηηθέο δσξεέο πνπ ηνπ παξαρσξνχζε ν λένο 

απηνθξάησξ. 

 Ζ ηειεπηαία επθαηξία πνπ δφζεθε ζηνλ Μειηζζελφ λα θαηαιάβεη ην ζξφλν 

πξνήιζε απφ ηνλ ίδην ηνλ Βνηαλεηάηε, ν νπνίνο, βιέπνληαο φηη νη Κνκλελνί ζχληνκα 

ζα θαηαιάκβαλαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, έζηεηιε έλαλ άλζξσπφ ηνπ λα δηαζρίζεη 

ηνλ Βφζπνξν κε ηελ απηνθξαηνξηθή κνίξα ηνπ ζηφινπ θαη λα θέξεη ηνλ Μειηζζελφ 

ζην παιάηη, πξνθεηκέλνπ λα κνηξαζηεί καδί ηνπ ηελ εμνπζία. κσο θαη ε 

απεγλσζκέλε απηή θίλεζε ζα έπεθηε ζην θελφ. Δληφο νιίγνπ ν ζηξαηφο ησλ 

Κνκλελψλ ζα έκπαηλε ζηελ Πφιε θαη ν Αιέμηνο ζα γηλφηαλ ν θπξίαξρφο ηεο θαη 

επφκελνο απηνθξάηνξαο. 

 Οη ζπλέπεηεο πνπ είραλ νη ζηάζεηο απηέο γηα ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο 

απηνθξαηνξίαο ππήξμαλ  ζνβαξέο. Απνηέιεζαλ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα γηα ην 

πψο ε πνιηηηθή δηακάρε γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ ζξφλνπ έδηλε ηελ επθαηξία ζηνπο 

ειηδνχθνπο – νη νπνίνη γλψξηδαλ πιένλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηε δηακάρε κεηαμχ ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ Βπδαληίνπ- λα αλακεηρζνχλ ζηα εζσηεξηθά ηεο απηνθξαηνξίαο θαη 

ηειηθά λα θπξηεχνπλ ρσξίο θφπν πφιεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο σο κηζζνθφξνη ησλ 

εμεγεξκέλσλ αξηζηνθξαηψλ. Οη πφιεηο ηεο Αζίαο, ηεο Φξπγίαο θαη ηεο Γαιαηίαο, ζηηο 

νπνίεο ν Μειηζζελφο είρε εγθαηαζηήζεη σο εθπξνζψπνπο ηνπ ειηδνχθνπο 

θξνπξνχο, κεηά ηελ απνηπρία ηεο ζηάζεο ηνπ παξέκεηλαλ ζηα ρέξηα ησλ ηειεπηαίσλ. 

Οη εμεγέξζεηο απηέο νινθιήξσζαλ ην επηδήκην γηα ηελ απηνθξαηνξία έξγν ηεο 

ζηάζεο ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε ην 1077, θαζψο  παξαδφζεθαλ ζηνπο 

ειηδνχθνπο  θαη άιιεο πφιεηο ηεο θεληξηθήο θαη δπηηθήο Μηθξάο Αζίαο
272

. 

Λίγν αξγφηεξα ζα εξρφηαλ θαη ε  ζεηξά ηνπ ίδηνπ ηνπ Βνηαλεηάηε λα γεπηεί, 

ζε πξνρσξεκέλν γήξαο πηα, ηελ  πξνδνζία θαη ηελ εθζξφληζε. Έρνληαο θαηαζηεί 

εμαξηψκελνο απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ  ζηξαηεγνχ ηνπ Αιέμηνπ  θαη έρνληαο 

απνμελσζεί  απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Γνπθψλ, έπεζε ζχκα ησλ κεραλνξξαθηψλ ηεο 

Απιήο. Κνκλελνί θαη Γνχθεο , κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ ζπγγελψλ ηνπο , φπσο νη 

                                                             
271 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, IV, ζζ. 301-307. 
272 Βξπψλεο, Παξαθκή, ζζ. 102-103. 
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Παιαηνιφγνη,  μεθίλεζαλ απφ ην Σδνπξνπιφ ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο. Δλψ βάδηδαλ 

πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηακάηεζαλ ζην ρσξηφ ρίδα γηα λα ζπζθεθηνχλ θαη λα 

απνθαζίζνπλ πνηνλ ζα πξνσζνχζαλ ζηνλ ζξφλν
273

. Δπέιεμαλ ηνλ Αιέμην Κνκλελφ ν 

νπνίνο είρε λπκθεπηεί ηελ Δηξήλε, εγγνλή ηνπ θαίζαξα Ησάλλε Γνχθα. Μ‟ απηφ ηνλ 

ηξφπν θαηνρπξσλφηαλ ηα ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν νηθνγελεηψλ. Καηφπηλ, ράξε ζηελ 

πξνδνζία ησλ κηζζνθφξσλ ηεο θξνπξάο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο , κηα πχιε ηεο 

πφιεο άλνημε θαη  ν Αιέμηνο κπήθε ζξηακβεπηήο ηελ 1
ε
 Απξηιίνπ 1081

274
. Ο 

Βνηαλεηάηεο, βγάδνληαο ίζσο θαη ηελ θφπσζε ηνπ γήξαηνο, γηα πξψηε θνξά ζηνλ βίν 

ηνπ κνηάδεη λα παξαηηείηαη ηεο πξνζπάζεηαο.  Αδχλακνο, θαίλεηαη λα αθήλεηαη ζηελ 

ηχρε ηνπ. Γε ιακβάλεη θαλέλα ακπληηθφ κέηξν θαη ζηελ νπζία απνδέρεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηε κνίξα ηνπ. κσο ηίπνηε αθφκε δελ είρε θξηζεί. Οη ζηαζηαζηέο 

ρξεηάζηεθε λα πνιεκήζνπλ κεο ζηνπο δξφκνπο θαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε γλψξηζε ηε 

θξίθε ησλ νδνκαρηψλ
275

.  Ίζσο , κέζα ζε απηή ηε ζχγρπζε, αλ ν Βνηαλεηάηεο 

επηρεηξνχζε λα αληηζηαζεί, λα είρε ληθήζεη. κσο δελ ην ζέιεζε ή δελ ην 

απνηφικεζε. Ζ απνζηαζία ηνπ ζηφινπ πνπ ηάρηεθε ζην πιεπξφ ησλ Κνκλελψλ, ήηαλ 

ην ηειεησηηθφ ρηχπεκα. Γηα λα ζηακαηήζεη ε αηκαηνρπζία, ν απηνθξάηνξαο κε 

πξνηξνπή ηνπ  παηξηάξρε Κνζκά, απνθαζίδεη λα κε θέξεη θακία αληίζηαζε θαη λα 

εγθαηαιείςεη ηνλ ζξφλν. ηαλ ν Αιέμηνο θαηέιαβε ην παιάηη, ν Βνηαλεηάηεο δέρηεθε 

λα θαξεί κνλαρφο θαη λα θαηαθχγεη ζηε κνλή Πεξηβιέπηνπ απνδερφκελνο ζησηθά ηε 

κνίξα ηνπ. Ήηαλ ήδε 80 εηψλ. ηελ εξψηεζε ηη ηνλ ελνριεί πεξηζζφηεξν ζηε λέα ηνπ 

θαηάζηαζε απαληά πσο απηφ πνπ ηνλ ζηελνρσξεί είλαη φηη δε ζα ηξψεη ζην εμήο 

θξέαο. ια ηα άιια ηνπ είλαη αδηάθνξα
276

. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
273 Treadgold, History, ζ. 611. 
274  Ἀιεμηάο, II, X, ζ. 81,  ζη. 95-11. 
275 Εσλαξάο , XVIII, ζ. 729, ζη. 1-16. Ο Εσλαξάο πεξηγξάθεη κε ηδηαίηεξα κειαλά ρξψκαηα ηα 

γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηεο πνιηνξθίαο θαη ηελ θαηάιεςεο ηνπ παιαηηνχ απφ ηνπο Κνκλελνχο. 

Βηαζκνί, αηκαηνρπζίεο , ζπιήζεηο θαη άιια ηξαγηθά ηα νπνία απνθξχπηεη ηερλεέλησο ε Κνκλελή 

πξηγθίπηζζα παξνπζηάδνληαο κέξνο κφλν ηεο αιήζεηαο. 
276 Ἀιεμηάο, III, I, ζ. 87, ζη. 17-19. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

Δζωηεπική Πολιηική 

 

Ο Βνηαλεηάηεο αλήιζε ζηνλ ζξφλν φρη δηα ηεο λνκίκνπ νδνχ αιιά κέζσ ελφο 

πξαμηθνπήκαηνο. Μέζα ζε κηα πεξίνδν αλαζθάιεηαο, ζπλνκσζηψλ θαη απνθαιχςεσλ 

νη νπνίεο ζπλερίζηεθαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ, ν Βνηαλεηάηεο 

επηδεηνχζε απεγλσζκέλα λα βξεη ζηεξίγκαηα , φπνπ θαη φπσο κπνξνχζε. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ φιεο νη θηλήζεηο ηνπ θαη νη πνιηηηθέο επηινγέο ηνπ ζηφρεπαλ πεξηζζφηεξν 

ζην λα εληζρχζεη ηε δηθή ηνπ ζέζε παξά λα δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ ζα 

απνζθνπνχζαλ  ζηελ επεκεξία ηνπ θξάηνπο.   Καηά πξψηνλ, επηρείξεζε  λα 

επηθπξψζεη ηε λνκηκφηεηά ηνπ ζηνλ ζξφλν θαη λα ακβιχλεη ηελ εηθφλα ηνπ 

ζθεηεξηζηή κέζα απφ ηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ πξνεγνχκελε δπλαζηεία. ηα 

πιαίζηα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο κπνξνχκε λα εληάμνπκε ηφζν ηνλ γάκν ηνπ κε ηε 

ζχδπγν ηνπ πξνεγνχκελνπ απηνθξάηνξα φζν θαη ηελ παξακνλή ζηηο ζέζεηο ηνπο ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο ζε κηα θίλεζε θαηεπλαζκνχ ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ. 

  ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θεξδίζεη ή λα δηαηεξήζεη ηε ζπκπάζεηα «ιανῦ θαὶ 

ἀξρόλησλ» πξνέβε ζηε δηαζπάζηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο
277

. Έδσζε ηίηινπο, 

πξνλφκηα θαη δσξεέο ζηνπο αξηζηνθξάηεο ησλ επαξρηψλ θαζψο θαη ζε εθθιεζίεο θαη 

κνλαζηήξηα. Γηα λα θαλεί γελλαηφδσξνο, κνίξαζε κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζηνλ ιαφ, 

έθαλε ρνξεγίεο ζηε χγθιεην, απέλεηκε ηίηινπο ζε επγελείο θαη αζηνχο. ηαλ νη 

ηίηινη απηνί εμαληιήζεθαλ θαη άξρηζαλ λα μεθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν, φινη 

θαηάιαβαλ φηη είραλ πηα γίλεη θάηη πνιχ θνηλφ θαη δελ είραλ θακηά αμία. Δπξφθεηην 

ζχκθσλα κε ηνλ εχζηνρν ραξαθηεξηζκφ ηνπ Angold γηα έλαλ «πιεζσξηζκό ηηκώλ»
278

. 

χκθσλα κε καξηπξία ηεο επνρήο, ν αξηζκφο ησλ απιηθψλ αμησκάησλ πιεζίαδε ηηο 

δέθα ρηιηάδεο. Ο Βνηαλεηάηεο αδπλαηνχζε λα πιεξψζεη ηηο ζπληάμεηο πνπ 

δηθαηνχληαλ λα απνθηήζνπλ. Σν θφζηνο ηνπο είρε θπξηνιεθηηθά νδεγήζεη ηελ 

πνιηηεία ζε ρξεσθνπία εληζρχνληαο ηελ άπνςε φηη ππήξρε απ‟ επζείαο ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ πιεζσξηζκφ ησλ ηηκψλ θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ ρξήκαηνο.  

                                                             
277 Καξαγηαλλφπνπινο, Ηζηνξία, ζ. 595. 
278 Angold, Απηνθξαηνξία, ζ. 164. 
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 Δπαλέθεξε ζε ηζρχ ηνλ λφκν παξνρήο βνεζεκάησλ πξνο ηνπο θησρνχο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Γηα λα επνπιψζεη ηηο δηρφλνηεο πνπ είρε πξνθαιέζεη ε ζθιεξή 

πνιηηηθή ηνπ Νηθεθνξίηδε θαη λα εμαγνξάζεη ηελ εχλνηα ηεο πξσηεχνπζαο, δηέγξαςε 

φια ηα ρξέε πξνο ην δεκφζην θαη θήξπμε άθπξεο ηηο απαιινηξηψζεηο ζηηο νπνίεο είρε 

πξνβεί ν Μηραήι Ε΄ Γνχθαο
279

. Δπηπιένλ ν Βνηαλεηάηεο πξνρψξεζε ζηελ θαηάξγεζε 

κέηξνπ πνπ είρε ζεζπίζεη ε πξνεγνχκελε αξρή ζρεηηθά κε ηηο εκπνξηθέο 

παξαζαιάζζηεο ζθάιεο
280

. Ο Μηραήι Ε΄ Γνχθαο είρε αθαηξέζεη ηελ θπξηφηεηα ησλ 

ζθαιψλ απηψλ απφ ηνπο επαγείο νίθνπο θαη ηα κνλαζηήξηα. ηφρνο ηνπ  ήηαλ ν 

έιεγρνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε είζπξαμε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ, θαζψο 

ηα έζνδα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζθάιεο ήηαλ πςειά θαη ε απψιεηα εζφδσλ γηα ην 

θξαηηθφ ηακείν ζεκαληηθή. Ο Βνηαλεηάηεο φρη κφλν θαηάξγεζε ην ζπγθεθξηκέλν 

κέηξν αιιά θξφληηζε θαη λα θαηνρπξψζεη ηελ αλαθαίξεηε θπξηφηεηα ησλ ζθαιψλ γηα 

ηηο κνλέο θαη ηα θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα επηβαξχλνληαο φκσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν , 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκία.   Γηα λα έρεη ηε ζηήξημε ησλ ζπγθιεηηθψλ, 

ππνηίζεηαη πσο λνκνζεηνχζε κφλν κε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο πγθιήηνπ θαη ελψ 

αλέιαβε ηελ εμνπζία σο εθπξφζσπνο ηεο ζηξαηησηηθήο αξηζηνθξαηίαο, ζέιεζε λα 

επραξηζηήζεη φιεο ηηο ηάμεηο, πξάγκα ηνπ ηειηθά δελ επέηπρε.  

Δπί Βνηαλεηάηε, μέζπαζε αλνηρηά ε νηθνλνκηθή θξίζε ηεο απηνθξαηνξίαο , 

πνπ είρε αξρίζεη λα εθδειψλεηαη πεξίπνπ απφ ην 1068. Ζ απψιεηα ηνπ κεγαιπηέξνπ 

κέξνπο ηεο Μηθξάο Αζίαο ζηέξεζε ηελ απηνθξαηνξία απφ θφξνπο ελψ δπζρέξεηεο 

αληηκεηψπηδαλ θαη νη δπηηθέο επαξρίεο, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξεζεί κεγάιε 

έιιεηςε ρξεκάησλ ζηα ηακεία ηνπ θξάηνπο. Δπηπιένλ, νη ππέξνγθεο  ζπαηάιεο, νη 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο πνπ είρε ζεζπίζεη ν απηνθξάηνξαο, ηα έμνδα ησλ 

κηζζνθφξσλ, νη ρνξεγίεο ζε μέλνπο ιανχο, ε κείσζε ηεο παξαγσγήο, θαηέιεμαλ ζε 

ζεακαηηθή ππνηίκεζε ηνπ βπδαληηλνχ λνκίζκαηνο. Ο Βνηαλεηάηεο ηφηε πξνρψξεζε ζε 

θηβδήιεπζε ηνπ λνκίζκαηνο κε απνηέιεζκα ν ζφιηδνο, ην ρξπζφ λφκηζκα πνπ είρε 

εηζαγάγεη ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο θαη πνπ είρε δηαηεξήζεη ηελ αμία ηνπ επί ηφζνπο 

αηψλεο, λα λνζεπηεί ζηα ρξφληα ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε, ζχκπησκα ηεο 

                                                             
279πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 179: «Πάζαο δὲ ηὰο δεκνζηαθὰο ὀθεηιὰο ῥηδόζελ ἀπέηεκελ νὐ κεηὰ 

πξνζδηνξηζκνῦ, ἀιιὰ, ζπιιήβδελ πάλησλ ηῶλ ρξόλσλ ὁκνῦ, ὡο κεδ’ ὄλνκα ηνὺησλ ἢ κλήκελ 
εὑξίζθεζζαη». Ννκνζέηεκα αλεχζπλν, δεκαγσγηθφ θαη θαηαιπηηθφ ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

ραξαθηεξίδεηαη ην ζπγθεθξηκέλν δηάηαγκα απφ ηελ Α. Υξηζηνθηινπνχινπ. χκθσλα κε ηελ ίδηα, ην 

λνκνζέηεκα απηφ πξέπεη λα εμεδφζε γχξσ ζην Πάζρα (8 Απξηιίνπ) 1078): Υξηζηνθηινπνχινπ, Ηζηνξία 

Β΄2, ζ. 258. 
280 Οη ζθάιεο βξηζθφηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα πεξίρσξα θαη ζε απηέο γηλφηαλ ζπλαιιαγέο 

εκπφξσλ θαη πινηνθηεηψλ: Υξηζηνθηινπνχινπ, Ηζηνξία Β΄2, ζ. 258, ζεκ. 5. 
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θζίλνπζαο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηνπ θξάηνπο.  Σν ρξπζφ απηφ λφκηζκα είρε κείλεη 

κφλν κε 8 θαξάηηα θαζαξφ ρξπζφ αληί γηα 22 πνπ είρε ζηελ αξρή ηνπ αηψλα (εηθ. 8,9). 

Σν αξγπξφ «κηιηαξήζηνλ» πεξηείρε κφλν 45% θαζαξφ αζήκη, αληί γηα 90%. Αθφκε, 

θπθινθφξεζαλ ηζηάκελα θαη ηεηαξηεξά απφ ήιεθηξν θαη ράιθηλεο θφιιεηο
281

.   Ζ 

ππνηίκεζε απηή, θαηέζηξεςε νξηζηηθά ηε δηεζλή θήκε ηελ νπνία ην βπδαληηλφ 

λφκηζκα είρε δηαηεξήζεη γηα επηά αηψλεο
282

. Σν φηη δελ θφπεθαλ ρξπζά λνκίζκαηα 

αιιά κφλν εμ‟ ειέθηξνπ, θαλεξψλεη ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θαηάπησζε. 

Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα είλαη ε άπνςε ηνπ θπξίνπ Κφιηα ν νπνίνο κέζα απφ 

κηα ζεηξά – πεηζηηθψλ είλαη ε αιήζεηα-  επηρεηξεκάησλ, πξνηείλεη κία αλαηξεπηηθή 

εθδνρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Βνηαλεηάηεο ζηα ηξία ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ, δελ 

πξνέβε κφλν ζε θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, φπσο πξνζπαζνχλ λα καο 

πείζνπλ νη κε θηιηθά πξνο εθείλνλ  πξνζθείκελεο πεγέο, αιιά έιαβε θαη κέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο άκπλαο
283

. Ζ ππφζεζή ηνπ ζηεξίδεηαη ζηε κεγάιε 

πηζαλφηεηα, λεαξά 
284

 πνπ απνδίδεηαη -ιαλζαζκέλα θαηά ηελ άπνςή ηνπ- ζηνλ 

Νηθεθφξν  Φσθά, λα αλήθεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ Νηθεθφξν Γ΄ Βνηαλεηάηε. Ζ 

λεαξά ε νπνία αλαθέξεηαη ζην κέηξν  ηξηπιαζηαζκνχ ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρνχζε 

ζηελ αμία  ησλ ζηξαηησηηθψλ θηεκάησλ, έγηλε απφ ηνλ Βνηαλεηάηε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξήζνπλ απηά ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία ε νπνία είρε θαηξαθπιήζεη κεηά ηε 

λφζεπζε ηνπ λνκίζκαηνο θαη ηελ ππνηίκεζε. ηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο απηήο, 

ζχκθσλα πάληα κε ηνλ εξεπλεηή,  ν Βνηαλεηάηεο ζα πξνζπάζεζε λα αλαβηψζεη ηνλ 

ζεζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ θηεκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ λα πεξηνξίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

                                                             
281 Γηα ηελ Morrisson  ε άπνςε πνπ θαηά θαηξνχο έρεη δηαηππσζεί, πσο ε πξαγκαηηθή αηηία ηνπ 

θαηλνκέλνπ πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ έιιεηςε αξγχξνπ πνπ παξαηεξείηαη εθείλε ηελ επνρή ζηε 

κνπζνπικαληθή Αλαηνιή, δελ επζηαζεί. Γελ ππάξρεη ε παξακηθξή ακθηβνιία θαηά ηε ζπγγξαθέα, 

φηη ην θαηλφκελν ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ πιεζσξηζκφ ησλ ηηκψλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

πιήηηεη ηε ζπλζιηβφκελε κεηαμχ ησλ ειηδνπθηδψλ θαη Πεηζελέγσλ Απηνθξαηνξία, είλαη απηή πνπ 

εμσζεί ζηελ αδηάπησηε λνκηζκαηηθή αιινίσζε θαη ππνηίκεζε θαη ε νπνία ζα νδεγήζεη αθνινχζσο 

ζηε δεκνζηνλνκηθή θαηάξξεπζε θαη ρξενθνπία επί βαζηιείαο Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε: C. 

Morrisson, Νφκηζκα, Γεκφζηα Οηθνλνκηθά θαη Αληαιιαγέο, ζην Ο Βπδαληηλόο θόζκνο. Ζ Βπδαληηλή 

Απηνθξαηνξία (641-1204), (κεη. Α. Καξαζηάζε), (επηκ. Γ. Μσπζείδνπ, Α. Παπαζπξηφπνπινο, Α. 

Μαξαγθάθε), η. 2, Αζήλα 2011, ζζ. 445-446. 
282 «ηῶλ ρξεκάησλ ἐθιεινηπόησλ ηό ηε λόκηζκα θεθηβιήιεπην»: Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, IV, ζ. 257, ζη. 

18-19.Σν βπδαληηλφ λφκηζκα ράλνληαο ην θχξνο ηνπ, έγηλε ιηγφηεξν «αληαγσληζηηθφ» θαη έπαςε λα 
είλαη ην θχξην δηεζλέο κέζν αληαιιαγψλ. χληνκα ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην βελεηηθφ δνπθᾶηνλ θαη ην 

θισξεληηαλφ θηνξίλη: Καξαγηαλλφπνπινο, Ηζηνξία, ζ. 596. 
283 Βι. Σ. Κφιηαο, Νηθεθόξνο Βʹ Φσθάο (963-969) : ν ζηξαηεγόο απηνθξάησξ θαη ην κεηαξξπζκηζηηθό 

ηνπ έξγν, Αζήλα 1993. 
284 Πξφθεηηαη γηα ηε λεαξά collation III, αξηζκφο 22, «Πεξὶ ηῶλ ἀπεκπνιεζάλησλ ζηξαηησηῶλ ηόπνπο 

αὐηῶλ, εἶηα ηνύηνπο ἐπηδεηνύλησλ»: Κφιηαο, Νηθεθόξνο Β΄ Φσθάο, ζ. 15 θαη ζεκ. 7 κε επεμεγήζεηο. 
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μέλσλ κηζζνθφξσλ εγθαηληάδνληαο ηελ επηζηξνθή ζηηο εληφπηεο δπλάκεηο
285

. Αλ ε 

εθδνρή απηή ηνπ θπξίνπ Κφιηα, απνδεηρζεί απφ ηελ επηζηήκε ηνπ κέιινληνο σο νξζή, 

ηφηε θαηά ηε γλψκε καο ζα πξφθεηηαη γηα ηελ απφιπηε δηθαίσζε ηνπ Αηηαιεηάηε ν 

νπνίνο πξνβάιεη ηνλ Βνηαλεηάηε σο ηνλ ζσηήξα εθπξφζσπν ηεο ζηξαηησηηθήο 

αξηζηνθξαηίαο ησλ γαηνθηεκφλσλ, πνπ ήξζε λα απνηξέςεη ηελ απηνθξαηνξία απφ ηελ 

θαηαζηξνθή.  

Δπηπιένλ ν Αηηαιεηάηεο εμήξε ηνλ Βνηαλεηάηε γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ζηνλ 

λνκηθφ θψδηθα θαη ηελ επηκέιεηα κε ηελ νπνία αζθνχζε ηα απηνθξαηνξηθά ηνπ 

θαζήθνληα. χκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ ν απηνθξάηνξαο πξνήδξεπε δηθαζηηθψλ 

ππνζέζεσλ θαη εθδίθαδε απηνπξνζψπσο. Μειεηνχζε ηνπο λφκνπο ,ψζηε λα 

θαηαξηηζηεί επαξθψο θαη λα βειηηψζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα θξίλεη ηηο πεξηπηψζεηο 

επηηπρψο.  Έλαο  απφ ηνπο λφκνπο πνπ ζέζπηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ 

ήηαλ απηφο πεξί ζπδπγηθήο παξαθξνζχλεο (1079) θαζνξίδνληαο ην ρξνληθφ φξην πνπ 

πξέπεη λα ππνκέλεη ν πγηήο απφ ηνπο ζπδχγνπο κέρξη λα νδεγεζεί ζην δηαδχγην ιφγσ 

ςπρνπάζεηαο ηνπ άιινπ
286

. ηε ζπλέρεηα επηθχξσζε παιαηφ λφκν ηνπ απηνθξάηνξα 

Θενδνζίνπ ζην δηελεθέο ν νπνίνο απαγφξεπε λα εθηεινχληαη άκεζα νη ζαλαηηθέο 

πνηλέο πξηλ πεξάζεη  ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηάληα εκεξψλ θαηά ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ 

λα παξνπζηαζηνχλ λέα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζα απέηξεπαλ ηελ θαηαδίθε
287

. 

πλεπψο ε εζσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε δελ έρεη λα 

επηδείμεη θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ή κεηαξξχζκηζε. Δπξφθεηην κφλν γηα κηθξέο 

ηξνπνπνηήζεηο λφκσλ πξνθαηφρσλ  θαη θπξίσο αιιαγέο πνπ απνζθνπνχζαλ φρη ηφζν 

ζην θνηλφ ζπκθέξνλ ηεο απηνθξαηνξίαο αιιά ζηελ εδξαίσζε ηεο δηθήο ηνπ ζέζεο 

πνπ θξηλφηαλ ηδηαίηεξα επηζθαιήο. Δπηπιένλ ε πξνρσξεκέλε ειηθία ηνπ ππέξγεξνπ 

απηνθξάηνξα, νη ζπλερείο εζσηεξηθέο εμεγέξζεηο πνπ έπξεπε λα θαηαζηαινχλ θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη εμσηεξηθνί ερζξνί θαη θπξίσο νη Σνχξθνη δελ 

άθελαλ πνιιά πεξηζψξηα ζηνλ λπλ απηνθξάηνξα λα επηηειέζεη ζεκειηψδεηο αιιαγέο. 

Σν γεγνλφο φηη ρξεηάζηεθε ηε ζπλδξνκή ηνπ έκπεηξνπ ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο 

κεηξνπνιίηε Ησάλλε ίδε γηαηί θαηά ηνλ Εσλαξά δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί 

                                                             
285 Ο P. Magdalino, αθνινπζψληαο ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ θ. Κφιηα αληηθξνχεη  ηα επηρεηξήκαηά ηνπ θαη  

ζηεξίδεη ηε ζέζε πσο ε λεαξά επ‟ νπδελί δελ πξέπεη λα απνδνζεί ζηνλ Νηθεθφξν Βνηαλεηάηε. Σν 
βαζηθφηεξν επηρείξεκα ζην νπνίν βαζίδεη ηελ άπνςή ηνπ είλαη πσο ην θείκελν ηεο λεαξάο δελ 

εληάζζεηαη πθνινγηθά θαη κε βάζε ην πεξηερφκελφ ηεο ζε θείκελν ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟70.Βι. P. Magdalino, The Byzantine Army and the Land: from Stratiotikon Ktema to Military 

Pronoia, ζην Byzantium at War (9th-12th Century), (ed. N. Oikonomides), Αζήλα 1997, ζζ. 15-36. 
286 Αηηαιεηάηεο, ζ. 312, ζη. 11-23. 
287 Αηηαιεηάηεο, ζ. 313, ζη. 1-23. 
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επαξθψο ζηα θαζήθνληά ηνπ απνδεηθλχεη πεξίηξαλα ηφζν ηελ αδπλακία ηνπ, θπζηθή 

– βηνινγηθή, φζν θαη ηελ αληθαλφηεηά ηνπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΣΟ 

Δξωηεπικέρ ζσέζειρ – Γιπλωμαηία 

 

Καηά ηελ πεξίνδν  ηεο ραψδνπο θαηάζηαζεο  πνπ επηθξάηεζε θαηά ηε 

δεθαεηία 1071-1081, κε ηα δηαξθή ζηαζηαζηηθά θηλήκαηα θαη ηηο εζσηεξηθέο 

δηακάρεο, νη Σνχξθνη πξνρψξεζαλ αθφκε πην δπηηθά θαη άξρηζαλ λα ζπλεξγάδνληαη 

άιινηε κε ηνπο επίδνμνπο ζθεηεξηζηέο θαη άιινηε κε ηνπο θξαηνχληεο ελαληίνλ ησλ 

ζθεηεξηζηψλ. ηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Βνηαλεηάηε νη Σνχξθνη εηζρψξεζαλ 

αθφκε πην βαζεηά. Ο ίδηνο αλ θαη ζηξαηησηηθφο , φηαλ ζηέθζεθε απηνθξάηνξαο 

επέδεημε ραξαθηεξηζηηθή αδξάλεηα ζην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ερζξψλ νη νπνίνη 

ζπξξίθλσλαλ ζπζηεκαηηθά ηελ εδαθηθή επηθξάηεηα. Οθείινληαο ηελ εμνπζία ηνπ 

ζηνπο ειηδνχθνπο Σνχξθνπο, δελ ηφικεζε λα πάξεη νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή 

πξσηνβνπιία αλαραίηηζήο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εηζρσξνχλ φιν θαη δπηηθφηεξα. 

Δπηπιένλ, ε πξνρσξεκέλε ηνπ ειηθία δελ ηνπ πξνζέδηδε ην ζζέλνο θαη ηε θπζηθή 

θαηάζηαζε λα αληηδξάζεη πην δπλακηθά. Ήδε νη έθνδνη ησλ ειηδνχθσλ είραλ ιάβεη 

ραξαθηήξα κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζεκαληηθά θέληξα είραλ ήδε θαηαιεθζεί.  

Καηά ηελ πεξίνδν βαζηιείαο ηνπ Βνηαλεηάηε νιφθιεξε ε Μ. Αζία , εθηφο απφ ηηο 

πεξηνρέο Ζξάθιεηα ηνπ Πφληνπ , έλα ηκήκα ηεο Καππαδνθίαο , Παθιαγνλία θαη 

Σξαπεδνχληα, είρε πεξηέιζεη ζηελ θπξηαξρία ησλ ειηδνχθσλ. Απνθνξχθσκα ηεο 

θπξηαξρίαο ησλ ειηδνχθσλ ζηε Μηθξά Αζία ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ νπιηαλάηνπ ηνπ 

Ρνπκ ην 1080 απφ ηνλ Σνχξθν εγεκφλα νπιετκάλ A΄
288

. 

ηα βφξεηα Βαιθάληα είραλ επηθξαηήζεη νη Πεηζελέγνη, ελψ νη Ννξκαλδνί ηεο 

λφηηαο Ηηαιίαο ήηαλ ν αλεξρφκελνο θίλδπλνο ζηα Γπηηθά
289

. Οπζηαζηηθά ν 

Βνηαλεηάηεο ήηαλ θπξίαξρνο κφλν ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Ο Βνηαλεηάηεο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ  λα αλαπηχμεη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε 

ηζρπξά πξφζσπα ψζηε λα εμαζθαιίζεη εξείζκαηα δε δίζηαζε λα παξαρσξήζεη 

πξνλφκηα  πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα επηδήκηα γηα ην θξάηνο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ν 

αξκέληθεο θαηαγσγήο Φηιάξεηνο Βξαράκηνο
290

 ν νπνίνο  επσθειήζεθε ησλ 

                                                             
288 Brand, “Süleyman Ibn Kutulmus”, ODB, vol.3,  ζζ. 1975-1976.- Καξαγηαλλφπνπινο, Ηζηνξία, ζ. 

595.-Υξηζηνθηινπνχινπ, Ηζηνξία Γ΄1, ζ. 44. 
289 W. Treadgold, Βπδάληην, (κεη. Γ. Λεβεληψηεο, επηκ. Γ. Αβξακίδεο), Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 236. 
290 Μαηζαίνο Δδέζζεο, ζ. 73.Σελ πην ζεκαληηθή πεγή γηα ηνλ Φηιάξεην Βξαράκην απνηειεί ην Υξνληθό 

ηνπ Μαηζαίνπ Δδέζζεο ν νπνίνο ραξαθηεξίδεη αξλεηηθά ηνλ αξκέλην εγεκφλα:« indeed, he was Satan' s 
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πεξηζηάζεσλ θαη δεκηνχξγεζε κηα εθηεηακέλε αλεμάξηεηε επηθξάηεηα ζηα 

λνηηναλαηνιηθά κηθξαζηαηηθά εδάθε. 

Ο Φηιάξεηνο ήδε απφ ην 1074, επί βαζηιείαο Μηραήι Ε΄ Γνχθα ιεηηνπξγνχζε 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, ειέγρνληαο ηελ πεξηνρή απφ ην Υάξπεηε, ζηνλ 

πνηακφ Δπθξάηε, κέρξη ηα Αλάδαξβα θαη ηελ Σαξζφ ζηελ Κηιηθία
291

. κσο, 

απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ ηελ Αληηφρεηα. Με ηελ 

αλάξξεζε ηνπ Βνηαλεηάηε ζηνλ ζξφλν, ν Βξαράκηνο βξίζθεη ηελ επθαηξία λα δειψζεη 

ππνηαγή. Ζ ππνηαγή απηή θπζηθά εμαξγπξψζεθε κε αληίζηνηρα αληαιιάγκαηα. 

χκθσλα κε απηά ν Φηιάξεηνο αλαγλσξηδφηαλ σο θπξίαξρνο ζηελ πεξηνρή θαη λένο 

δνπμ ηεο Αληηφρεηαο. ηε ζπλέρεηα ν Βξαράκηνο δηνξίζηεθε απφ ηνλ Βνηαλεηάηε σο 

δνκέζηηθνο ησλ ζρνιψλ ηεο Αλαηνιήο θαη έιαβε ηνλ ηίηιν ηνπ πξσηνθνπξνπαιάηε. 

ιε ε δξάζε ηνπ Φηιάξεηνπ Βξαράκηνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

αλζξψπνπ, γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζπζπεηξψζεθαλ νη νκνεζλείο ηνπ θαη κέζσ απηνχ 

επηδίσμαλ, θάησ ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ. Καηαδεηθλχεη 

ζαθψο, ηηο επηδήκηεο ζπλέπεηεο πνπ είρε γηα ην θξάηνο ε επηινγή νξηζκέλσλ 

απηνθξαηφξσλ λα αλαπηχζζνπλ πξνζσπηθνχο δεζκνχο κε ζπγθεθξηκέλα άηνκα, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα πξνλφκηα πνπ ηνπο παξείρε ν απηνθξάηνξαο εηο βάξνο ηεο 

απηνθξαηνξίαο. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
senior son. He was a man with a foul breath, the precursor of the abominable Antichrist, and a person 

of diabolical, uncouth, and most wicked behavior». Αιιά θαη νη βπδαληηλέο πεγέο δηάθεηληαη αξλεηηθά 
(εθηφο απφ ηελ Άλλα Κνκλελή)  σο πξνο ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Φηιάξεηνπ Βξαράκηνπ: «ἀλὴξ ηηο ἐμ 

Ἀξκελίαο ὁξκώκελνο  Φηιάξεηνο ηὴλ ἐπσλπκίαλ, πεξίβιεπηνο  ἐπ’  ἀλδξείᾳ θαὶ θξνλήζεη», Ἀιεμηάο, VI, 

IX, ζ. 186, ζη. 65-66.- «ἀλδξὶ ζηξαηησηηθὴλ κὲλ αὐρνῦληη πεξηνπήλ , αἰζρξνῦ δὲ βίνπ θαὶ δηαβεβιεκέλνπ 

ηπγράλνληη», Αηηαιεηάηεο, ζ. 132, ζη. 10-12.- Εσλαξάο, XVIII, ζ. 693, ζη. 1-5.- πλέρεηα θπιίηδε, ζ. 

136, ζη. 18-24. 
291 Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, ΗΗ, ζ. 202, (ζρφιηα εθδφηε) ζεκ 1. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Ο Νηθεθφξνο Γ΄ Βνηαλεηάηεο (1001-1081) θαηαγφηαλ απφ βπδαληηλή αξηζηνθξαηηθή 

νηθνγέλεηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. Οη θεηδσιέο πιεξνθνξίεο ησλ ζχγρξνλψλ ηνπ 

ηζηνξηθψλ θαη ε έιιεηςε άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ δε καο επηηξέπνπλ λα 

θαιχςνπκε ην θελφ πνπ αθνξά ζηε δσή ηνπ θαηά ην δηάζηεκα απφ ηε γέλλεζή ηνπ 

κέρξη ηελ ειηθία ησλ 52 εηψλ. Παππνχο ηνπ ήηαλ ν Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο, 

ζηξαηεγφο ν νπνίνο δηαθξίζεθε ζηνλ πφιεκν ελαληίνλ ησλ Βνπιγάξσλ ηνπ θξάηνπο 

ηνπ ακνπήι. Ο παηέξαο ηνπ Μηραήι, αθνινχζεζε θαη εθείλνο ζηξαηησηηθή θαξηέξα 

κε ζεκαληηθέο επηηπρίεο θπξίσο ζηελ ππεξάζπηζε ηεο Θεζζαινλίθεο απφ ηνπο 

Βνπιγάξνπο. Ο Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο , αθνινπζψληαο ηα ρλάξηα ησλ πξνγφλσλ 

ηνπ, δηέγξαςε κηα καθξφρξνλε πνξεία ζηνλ ζηξαηφ, φπνπ αλέδεημε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ 

θαη αλήιζε ζηα πην πςειά αμηψκαηα θαηαθηψληαο ζεκαληηθνχο ηηκεηηθνχο ηίηινπο. 

Καζ' φιε ηελ πνξεία ηνπ, πξν αλάξξεζήο ηνπ ζηνλ ζξφλν, παξέκεηλε πηζηφο θαη 

αθνζησκέλνο ζην θαζήθνλ ηνπ θάλνληαο φηη ήηαλ δπλαηφλ ψζηε λα πξνζηαηέςεη ηελ 

απηνθξαηνξία αθφκε θαη φηαλ απηή βξηζθφηαλ ζε θαθή θαηάζηαζε. Έκεηλε 

αθνζησκέλνο, πεγαίλνληαο φπνπ θάζε θνξά ηνλ θαινχζε ην θαζήθνλ θαη 

ππεξεηψληαο ζε ηδηαίηεξα λεπξαιγηθέο ζέζεηο ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο απηνθξαηνξίαο. 

Παξά ηελ θαηάζηαζε γεληθήο παξαθκήο, πξνζπάζεζε λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά, θάλνληαο ην θαιχηεξν δπλαηφ ζπρλά ππφ  ζπλζήθεο  δπζκελείο. 

Παξ‟ φιε  ηελ θαηά γεληθή νκνινγία επηηπρεκέλε ζηξαηησηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, 

δχν κειαλά ζεκεία έκειε λα αθήζνπλ αξλεηηθφ απνηχπσκα ζηε ιακπξή ηνπ θαξηέξα: 

ε ληξνπηαζηηθή ήηηα ηνπ απφ ηνπο Οχδνπο θαηά ην Φζηλφπσξν ηνπ 1074 θαη ε 

ζθνηεηλή ζειίδα ζηε κάρε ηνπ Εφκπνπ. Σα αίηηα πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ 

αςπρνιφγεηε ζπκπεξηθνξά λα εγθαηαιείςεη μαθληθά ηε κάρε κε ηηο  δπλάκεηο ηνπ, 

αθήλνληαο αβνήζεηα ηα βπδαληηλά ζηξαηεχκαηα ηα νπνία γλψξηζαλ ζαξσηηθή ήηηα 

απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Ννξκαλδνχ Οπξζέιηνπ, παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηα. Γηα ην 

αλ ε έθβαζε ηεο κάρεο είρε δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα, εάλ ν έκπεηξνο ζηξαηεγφο 

Βνηαλεηάηεο παξέκελε θαη ζπκκεηείρε ζηε κάρε, είλαη θάηη πνπ δε ζα ην κάζνπκε 

πνηέ. Δηθάδνπκε φκσο πσο αλ είρε εηζαθνπζζεί ε εηζήγεζή ηνπ, ηφηε θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ην απνηέιεζκα  γηα ηα βπδαληηλά ζηξαηεχκαηα ζα ήηαλ ζεηηθφ. Ζ κάρε 

απηή ζεσξήζεθε θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απηνθξαηνξία θαζψο θξίζεθε ζε κεγάιν 

βαζκφ ε ηχρε ηεο Αλαηνιήο. Δίρε σο απνηέιεζκα λα ραζεί ε επθαηξία νπνηαζδήπνηε 
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ζπληνληζκέλεο επηρείξεζεο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ δηεπθνιχλνληάο ηνπο ζηελ 

αλελφριεηε δξάζε θαη παξακνλή ηνπο ζηελ πεξηνρή θαη επέηεηλε ηελ αλαζθάιεηα ζηε 

Μηθξά Αζία. 

 Με βάζε ηε κειέηε ησλ πεγψλ, απηφ πνπ δηαθξίλεη θαλείο ζρεηηθά κε ην 

πξφζσπν ηνπ Νηθεθφξνπ Βνηαλεηάηε είλαη, πσο θαηά γεληθή παξαδνρή , φινη 

ζπκθσλνχλ ζηε γελλαηφηεηα, ηε ιακπξή ζηξαηησηηθή ζηαδηνδξνκία θαη ηελ επγελή 

θαηαγσγή ηνπ βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα. Πέξα απφ απηφ ην ζεκείν ζχγθιηζεο, 

ππάξρνπλ δχν απνιχησο αληίξξνπεο δπλάκεηο σο πξνο ηελ νπηηθή θαη ηελ θξηηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ ελ ιφγσ απηνθξάηνξα. Απφ ηε κία πιεπξά ν απφιπηνο εγθσκηαζηήο 

ηνπ, ν Αηηαιεηάηεο, δίλνληαο κία εηθφλα ζεηηθή, ζε ηέηνην βαζκφ ππεξβνιήο, πνπ 

πνιιέο θνξέο λα θαηαληά δηαζηξεβισηηθή, απφ ηελ άιιε πιεπξά φινη νη άιινη. Γηα 

ηνλ Αηηαιεηάηε, ν Βνηαλεηάηεο ζπγθεληξψλεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ηδεψδνπο απηνθξάηνξα: Δπγέλεηα θαηαγσγήο. Ο Βνηαλεηάηεο παξνπζηάδεηαη σο 

άςνγα επγελήο, θιεξνλφκνο κηαο έλδνμεο νηθνγέλεηαο, ησλ Φσθάδσλ. ηξαηησηηθή 

αλδξεία. Ο Βνηαλεηάηεο ηελ απέδεημε ζηα πεδία ησλ καρψλ θαζψο γηα ηνλ 

Αηηαιεηάηε δελ ππήξμε θακία ζεκαληηθή πνιεκηθή ζχγθξνπζε ρσξίο ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ. Ο Βνηαλεηάηεο ραξαθηεξηδφηαλ απφ θηιαλζξσπία θαη δηθαηνζχλε θαη ήηαλ 

αλίθαλνο λα δείμεη ππεξνςία. Δπηπιένλ, ν ηδαληθφο εγέηεο γηα ηνλ Αηηαιεηάηε ήηαλ 

ηδηαίηεξα επιαβήο. Ζ επιάβεηά ηνπ εθθξαδφηαλ θπξίσο ζε δεκφζηεο ηειεηέο, ζηελ 

παξνπζία ηνπ ζηηο ηαθηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο πξνζειεχζεηο ηνπ ζηελ εθθιεζία 

αθφκε θαη ζε ψξεο πξνρσξεκέλεο λχρηαο. Σέινο, ν Βνηαλεηάηεο ραξαθηεξηδφηαλ γηα 

ηελ νξζή ηνπ θξίζε θαη επθπΐα. Ο απηνθξάηνξαο αθηέξσλε ηηο κέξεο θαη ηηο άγξππλεο 

λχρηεο ζηελ αλάγλσζε, ηε δηεπζέηεζε ησλ θξαηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζηε δίθαηε 

εθαξκνγή ησλ λφκσλ. Ζ κεξνιεπηηθή απηή άπνςε ηνπ Αηηαιεηάηε, καο 

πξνβιεκάηηζε ηδηαίηεξα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο, κε 

δεδνκέλν φηη απνηεινχζε ηελ θχξηα πεγή πιεξνθφξεζεο. Ζ εγθσκηαζηηθή απηή 

ζηάζε ζεσξήζεθε σο απφξξνηα πνιιψλ παξαγφλησλ. Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα 

πσο νη θχξηεο ζπληζηψζεο πνπ ηε δηακφξθσζαλ ήηαλ ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα ηνπ 

Αηηαιεηάηε (θπξίσο νηθνλνκηθά), ηα νπνία ζίρηεθαλ, ε απψιεηα κεγάινπ κέξνπο ηεο 

Μηθξάο Αζίαο, ηεο νπνίαο ππεχζπλε θξίζεθε ε πξνεγνχκελε θπβέξλεζε κε ηελ ήηηα 

ηνπ Μαληδηθέξη, ε απνηξφπαηα ζπκπεξηθνξά ελαληίνλ ηνπ Ρσκαλνχ Γ΄ Γηνγέλε 

(ζηξαηησηηθνχ απηνθξάηνξα πνπ ζαχκαδε επίζεο ν Αηηαιεηάηεο) θαη ηα δξακαηηθά 

γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ θαη ηέινο, ν πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ηζηνξηθνχ. 

Ο Αηηαιεηάηεο  σο ππέξκαρνο θαη ππνζηεξηθηήο ηεο ζηξαηησηηθήο αξηζηνθξαηίαο, 
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πνηέ δελ έθξπςε ηελ απέρζεηά ηνπ γηα ηε δεκνζηνυπαιιειηθή γξαθεηνθξαηία πνπ 

θαηεχζπλε ηηο ηχρεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Ο ππνιαλζάλσλ αληαγσληζκφο ν νπνίνο 

δηαθάλεθε κεηαμχ ηνπ Αηηαιεηάηε θαη ηνπ ζχγρξνλνχ ηνπ Φειινχ δε ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα κε ιεθζεί ζνβαξά ππφςηλ καο.  

Σα θνηλά ζηνηρεία, δηάζπαξηα ζε φιν ην ζψκα ησλ δχν θεηκέλσλ, καο 

νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη δχν ηζηνξηθνί φρη κφλν γλσξηδφηαλ αιιά θαη δελ 

έηξεθαλ ηδηαίηεξε ζπκπάζεηα ν έλαο γηα ηνλ άιιν. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ, εηθάδνπκε πσο ν Αηηαιεηάηεο ήζειε λα απνδείμεη πσο θαη ν δηθφο ηνπ 

απηνθξάηνξαο δελ ππνιεηπφηαλ ζε ηίπνηε - κάιηζηα ππεξηεξνχζε θαηά πνιχ- ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εγέηε Μηραήι Ε΄ Γνχθα. 

 ηεξηδφκελνη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ζπκβνιή ηνπ ζηγηιινγξαθηθνχ πιηθνχ, 

θαηνξζψζακε λα αλαζπλζέζνπκε κε κεγάιε αθξίβεηα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο πνξείαο 

ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, πξν αλάξξεζήο ηνπ ζηνλ ζξφλν, γηα ην νπνίν 

ζησπνχζαλ νη γξαπηέο ηζηνξηθέο πεγέο. Γηαπηζηψζακε φηη ν Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο 

θαηφξζσζε λα δηαγξάςεη έλα εληππσζηαθφ cursus honorum, θαηαθηψληαο πςειά 

αμηψκαηα θαη ηίηινπο θαη  ππεξεηψληαο ζε λεπξαιγηθέο ζέζεηο ζε φιν ην θάζκα ηεο 

απηνθξαηνξηθήο επηθξάηεηαο. Καηά ηελ πεξίνδν βαζηιείαο ηνπ Ρσκαλνχ Γ΄ Γηνγέλε, 

θαίλεηαη λα ηίζεηαη γηα πξψηε θνξά εθηφο ηνπ θάδξνπ ησλ εμειίμεσλ θαη λα 

απνζχξεηαη πξνζσξηλά απφ ηε δεκφζηα δσή θαηαθεχγνληαο ζηα θηήκαηά ηνπ ζηελ 

Αλαηνιή. Δπαλέξρεηαη δπλακηθά ζην πξνζθήλην φηαλ θαιείηαη απφ ηνλ Μηραήι Ε΄ 

Γνχθα λα αλαιάβεη θξίζηκν ξφιν ζηελ πξνάζπηζε ηεο Μηθξάο Αζίαο απφ ηνπο 

επηθίλδπλνπο ερζξνχο ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ. Δίλαη ε ζηηγκή πνπ ζα ηηκεζεί κε ηνλ 

πςειφηαην ηίηιν ηνπ θνπξνπαιάηε θαη ζα θαηαβάιεη ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο κε 

ηνλ αλχπαξθην ζηξαηφ θαη ηηο ειάρηζηεο δπλάκεηο πνπ δηέζεηε  λα αλαραηηίζεη ηνπο 

ειηδνχθνπο Σνχξθνπο εληζρχνληαο παξάιιεια ην γφεηξφ ηνπ. 

 Λίγν κεηά ηελ άλνδφ ηνπ ζηελ εμνπζία, ν Βνηαλεηάηεο λπκθεχζεθε ηελ 

εληππσζηαθή ζε εκθάληζε Γεσξγηαλή πξηγθίπηζζα Μαξία Αιαλή, ζχδπγν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ απηνθξάηνξα Μηραήι ν νπνίνο είρε θαξεί κνλαρφο. Δπξφθεηην θαζαξά 

γηα έλαλ γάκν ζθνπηκνηήησλ ν νπνίνο εμππεξεηνχζε ηηο επηδηψμεηο θαη ηα 

ζπκθέξνληα θαη ησλ δχν πιεπξψλ. Ο Βνηαλεηάηεο αλαδεηνχζε ηζρπξά εξείζκαηα 

ψζηε λα λνκηκνπνηήζεη θαη λα εδξαηψζεη ηελ επηζθαιή ζέζε ηνπ ζηελ εμνπζία. Απηά 

ζα εμαζθαιίδνληαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ άκεζε δηαζχλδεζε κέζσ ελφο γάκνπ κε 

ηελ πξνεγνχκελε αξρή  ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Μαξία Αιαλή επηρεηξνχζε κε 

θάζε ηξφπν λα δηαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πηνχ ηεο Κσλζηαληίλνπ ζηνλ ζξφλν. 
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 Ακέζσο κεηά ηελ αλάξξεζή ηνπ , ν απηνθξάηνξαο θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη 

κηα ζεηξά αιιεπάιιεισλ επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ, ηα νπνία νπζηαζηηθά 

απνηεινχζαλ ηε ζπλέρεηα ησλ εκθχιησλ πνιέκσλ πνπ ηαιάληδαλ ηελ απηνθξαηνξία 

κεηά ηελ ήηηα ηνπ Μαληδηθέξη. Ο ζξφλνο ηνπ γεξαηνχ απηνθξάηνξα απεηιήζεθε 

επαλεηιεκκέλα θαηά ηελ ηξηεηία ηεο βαζηιείαο ηνπ απφ ηηο ζηάζεηο επηθαλψλ 

εθπξνζψπσλ ηεο ζηξαηησηηθήο αξηζηνθξαηίαο, ηφζν ζην επξσπατθφ φζν θαη ζην 

αζηαηηθφ ηκήκα ηεο απηνθξαηνξίαο.  Σα θπξηφηεξα ήηαλ απηά πνπ εθδειψζεθαλ ζηνλ 

επξσπατθφ ρψξν απφ ηνλ πξψελ δνχθα ηνπ Γπξξαρίνπ, Νηθεθφξν Βξπέλλην θαη απφ 

ηνλ δηάδνρφ ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αμίσκα, Νηθεθφξν Βαζηιάθην. Καη νη δχν 

ζηαζηαζηέο αληηκεησπίζηεθαλ επηηπρψο απφ ηνλ ζηξαηεγφ ηνπ Βνηαλεηάηε Αιέμην 

Κνκλελφ. Καηά ηε γλψκε καο ε βαζηιεία ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε ζα ήηαλ 

αθφκε πην βξαρχβηα αλ δελ ππήξρε ζηελ ππεξεζία ηνπ ν ηθαλφηαηνο ζηξαηεγφο 

Αιέμηνο Κνκλελφο, απφδεημε ηνπ νπνίνπ απνηειεί ην γεγνλφο πσο κφιηο ν Αιέμηνο 

αληηιήθζεθε φηη δελ είρε πιένλ λφεκα λα ππεξεηεί πηζηά θαη λα δηαηεξεί ζηνλ ζξφλν  

έλαλ παξεθκαζκέλν γεξαηφ απηνθξάηνξα, απνθάζηζε λα ζηεθζεί ν ίδηνο 

απηνθξάηνξαο, κε ραξαθηεξηζηηθή νκνινγνπκέλσο επθνιία. 

 Χο πξνο ηε δηνηθεηηθή ηνπ πξνζπάζεηα θαηά ηε ζχληνκε βαζηιεία ηνπ, 

δηαθάλεθε μεθάζαξα φηη ν Βνηαλεηάηεο κπνξεί λα ήηαλ ηθαλφηαηνο ζηξαηεγφο, δε 

γλψξηδε φκσο ηίπνηε απφ πνιηηηθή θαη δηνίθεζε. Πνιχ κεγάινο ζε ειηθία πηα  - 

ηδηαίηεξα γηα ην πξνζδφθηκν δσήο ηνπ 11
νπ

 αη. - εμαζζελεκέλνο απφ ηε καθξφρξνλε 

ζεηεία ηνπ ζηνλ ζηξαηφ, δελ κπφξεζε λα θαλεί απνηειεζκαηηθφο. ηεξηδφκελνο θαηά 

θχξην ιφγν  ζε αλίθαλνπο απιηθνχο νη νπνίνη «ἦγνλ θαὶ ἔθεξνλ» ηνλ αδχλακν 

απηνθξάηνξα, δελ κπφξεζε λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζηα απηνθξαηνξηθά ηνπ 

θαζήθνληα.  Ζ δηαθπβέξλεζή ηνπ , έδσζε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πάηαμε ησλ 

ζηαζηαζηηθψλ θηλεκάησλ θαη φρη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ μέλσλ εηζβνιέσλ νη νπνίνη 

είραλ θπθιψζεη επηθίλδπλα ηελ απηνθξαηνξία. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εδξαηψζεη ηε 

ζέζε ηνπ αθνινχζεζε κηα πνιηηηθή παξνρψλ ε νπνία εμαλέκηζε φηη είρε απνκείλεη 

ζηα βαζηιηθά ηακεία. Ζ άκεηξε απνλνκή ηίηισλ θαη αμησκάησλ, νη δσξεέο θαη νη 

θνξναπαιιαγέο πξνο θάζε θαηεχζπλζε είραλ σο απνηέιεζκα ηελ ηεξάζηηα 

δηαζπάζηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Ζ πεξεηαίξσ λφζεπζε ηνπ βπδαληηλνχ 

λνκίζκαηνο ήηαλ ε ραξηζηηθή βνιή. Ζ ππνηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο ήηαλ ηέηνηα πνπ  

είρε ζαλ ζπλέπεηα ηελ απνβνιή ηνπ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 Αλ θαη εθπξφζσπνο ν ίδηνο ηεο ζηξαηησηηθήο  αξηζηνθξαηίαο, δελ θαηέβαιε 

θακία πξνζπάζεηα αλφξζσζεο ηνπ γνήηξνπ θαη ηεο δηάιπζεο ζηελ νπνία είρε 
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πεξηέιζεη ν βπδαληηλφο ζηξαηφο ιφγσ ηεο ρξφληαο παξακέιεζεο θαη απαμίσζεο απφ 

ηελ θεληξηθή εμνπζία. Ο Βνηαλεηάηεο αξθέζηεθε ζε ιχζεηο απνζπαζκαηηθέο πνπ 

απνζθνπνχζαλ θπξίσο ζην λα δψζεη βξαρππξφζεζκεο ιχζεηο ζηα άκεζα πξνβιήκαηά 

ηνπ θαη φρη σο κέξνο ελφο νινθιεξσκέλνπ ζηξαηησηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ έπξεπε λα κηζζψλεη ζπλερψο κηζζνθφξνπο Σνχξθνπο θάζε θνξά πνπ ήηαλ λα 

αληηκεησπίζεη έλα ζηαζηαζηηθφ θίλεκα ή κηα έθηαθηε ζηξαηησηηθή αλάγθε. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ φκσο έδσζε ην δηθαίσκα ζηνπο Σνχξθνπο λα αλακεηρζνχλ ζηα εζσηεξηθά 

ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ηειηθά λα θπξηεχνπλ ρσξίο θφπν πφιεηο ηεο Μηθξάο Αζίαο, 

ηνπ κεγαιχηεξνπ θέληξνπ ζηξαηνινγίαο θαη θνξνζπιινγήο ηεο απηνθξαηνξίαο.  

 Χζηφζν, είλαη εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη αθφκε θαη ζε πξνρσξεκέλν γήξαο 

ήηαλ ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ απηνθξαηνξία. Ζ θαιή θπζηθή θαη λνεηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε ηνπ επέηξεπε λα παξακέλεη αθκαίνο θαη ελεξγφο αθφκε θαη ζηελ ειηθία 

ησλ 80 εηψλ. Σν γεγνλφο φηη είρε θαιή ζρέζε κε ηνπο Σνχξθνπο ίζσο ηειηθά λα κελ 

έπξεπε λα απνηηκεζεί ηφζν αξλεηηθά.  Δίλαη πνιχ πηζαλφλ νη ζρέζεηο απηέο λα 

ιεηηνχξγεζαλ επεξγεηηθά ζην λα απνθεπρζεί ε ηαρχηεξε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο 

Αλαηνιήο πξάγκα πνπ επέηξεςε ζηελ επφκελε δηαθπβέξλεζε ηνπ Αιεμίνπ Α΄ 

Κνκλελνχ λα αλαθηήζεη γξήγνξα δπλάκεηο θαη λα πξνβεί ζηελ αλφξζσζε ηνπ 

θξάηνπο. Σν γεγνλφο φηη πξνζπάζεζε, ζ‟ απηφ ην εμαηξεηηθά βξαρχβην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο βαζηιείαο ηνπ , λα θαηαθέξεη λα ιάβεη έζησ θαη απνζπαζκαηηθά, 

θάπνηα κέηξα πνπ έβαδαλ θξέλν ζηηο θαηαρξήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ θαζεζηψηνο θαη 

λα επηρεηξήζεη λα βάιεη ηάμε ζε λνκηθά δεηήκαηα ηεο επνρήο ηνπ, επηβάιιεηαη θαηά 

ηε γλψκε καο λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςηλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κπνξνχκε λα εληάμνπκε 

ηνλ Βνηαλεηάηε φρη ζηε ρσξία ησλ αλίθαλσλ απηνθξαηφξσλ ηνπ 11
νπ

 αη. σο εθείλνλ 

πνπ ζεκαηνδφηεζε  ην θιείζηκν κηαο πεξηφδνπ απνζχλζεζεο θαη παξαθκήο αιιά σο 

αξρή ηνπ κεηαβαηηθνχ ζηαδίνπ αλάθακςεο πνπ άξρηζε κε ηε βαζηιεία ηνπ θαη 

θνξπθψζεθε ηνλ 12
ν
 αη. κε ηελ άλνδν ηεο δπλαζηείαο ησλ Κνκλελψλ ζηελ εμνπζία. 

 Σέινο, κε ην θιείζηκν απηνχ ηνπ πνλήκαηνο, επειπηζηνχκε λα ξίμακε θσο 

ζηελ ελδηαθέξνπζα απηή πξνζσπηθφηεηα ε νπνία γηα θάπνην ιφγν είρε κπεη ζην 

πεξηζψξην ησλ ζπγρξφλσλ ηζηνξηθψλ ηεο επνρήο ηνπ αιιά θαη ησλ ζπγρξφλσλ καο 

επηζηεκφλσλ απνθαζηζηψληαο ηνλ ζηελ ηζηνξηθή κλήκε. Σα ζθνηεηλά ζεκεία ησλ 

πξψησλ ρξφλσλ ηνπ βίνπ ηνπ γηα ηα νπνία δελ κπνξέζακε λα αλαθηήζνπκε θακία 

γλψζε, επαθίεληαη ζηνπο κειινληηθνχο εξεπλεηέο κε ηα επξήκαηα πνπ ηπρφλ  

πξνθχςνπλ λα ζπκπιεξψζνπλ ην παδι. Πνιχ πηζαλφλ ε επηζηήκε ηνπ κέιινληνο, κε 

ηα κέζα πνπ ζα δηαζέηεη, λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη πιήξσο απηά ηα θελά. 
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Λεβεληψηεο Γ. Λεβεληψηεο, Σν ζηαζηαζηηθό θίλεκα ηνπ Ννξκαλδνύ Οπξζειίνπ 

(Ursel de Bailleul) ζηελ Μηθξά Αζία (1073-1076), Θεζζαινλίθε 2004. 

 

Μακαγθάθεο Γ. Μακαγθάθεο, Γπλαίθα θαη Πνιηηηθή Γξάζε ζην Βπδάληην: Σέζζεξα 

γπλαηθεία πνξηξαίηα κέζα από ηελ Αιεμηάδα, Λεπθσζία 2008. 

 

Μακαγθάθεο Γ. Μακαγθάθεο, Μαξία ε Αιαλή : κηα κνλαρηθή βαζίιηζζα ή κηα 

βαζηιηθή κνλαρή; Βπδαληηαθά, 30, Αζήλα 2004, ζζ. 225-253. 

 

Μαπξνκάηε . Μαπξνκάηε-Καηζνπγηαλλνπνχινπ, Ζ ρξνλνγξαθία ηνπ Μηραήι 

Γιπθά θαη νη πεγέο ηεο : πεξίνδνο 100 π.Υ.-1118 κ.Υ., Θεζζαινλίθε 1984. 

 

Οηθνλνκίδεο Ν. Οηθνλνκίδεο, Σν Γηθαζηηθφ Πξνλφκην ηεο Νέαο Μνλήο Υίνπ, ζην 

Βπδαληηλά ύκκεηθηα, [ΔΗΔ], Αζήλα 1997, ζζ. 49- 62. 

 

Πιαθνγηαλλάθεο Κ. Δ. Πιαθνγηαλλάθεο, Σηκεηηθνί ηίηινη θαη ελεξγά αμηώκαηα 

ζην Βπδάληην: εζπκνηππία, δηνίθεζε, επαξρόηεηεο, έπαξρνη, ινγνζεζία, ινγνζέηεο, 

ζύγθιεηνο, δήκνη, ζέκαηα, αλαθηνξηθή θξνπξά, βαζηιηθό θαη ζεκαηηθό πιώηκν, ζηξαηόο 

μεξάο, λνκηζκαηηθό ζύζηεκα, Θεζζαινλίθε 2001. 

 

Πνιέκεο Η. Πνιέκεο ,Μηραήι Αηηαιεηάηεο, Ηζηνξία (κεηάθξαζε - εηζαγσγή- 

καπζρφιηα),[Κείκελα Βπδαληηλήο Ηζηνξηνγξαθίαο, 8], Αζήλα 1997. 

 

 ύγρξνλνο Δγθπθινπαηδεία Διεπζεξνπδάθε. η 1
νο

 , Αζήλα 1964, ζει. 420. 

 

Σζνιάθεο Δ. Σζνιάθεο, Βπδαληηλνί Ηζηνξηθνί θαη Υξνλνγξάθνη 11
νπ

 θαη 12
νπ

 

αηώλα, Θεζζαινλίθε 1984. 
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Σζνιάθεο Δ. Σζνιάθεο, Ο ρξφλνο ηεο γελλήζεσο θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ 

Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε, Διιεληθά, 27, Αζήλα 1974. 

 

Σζνπγθαξάθεο Γ. Σζνπγθαξάθεο- Γ.Σζνπθιίδνπ, Νηθεθόξνο Βξπέλληνο, Ὕιε 

Ἱζηνξίαο, (Δηζαγσγή –Μεηάθξαζε-ρφιηα), Αζήλα 1996. 

 

Σζνπγθαξάθεο Γ. Σζνπγθαξάθεο, Ζ Απηνθξαηνξία ζε θξίζε θαη ε νπηηθή ησλ 

ζπγρξφλσλ: κηα αλάγλσζε ησλ καξηπξηψλ, ζην: Ζ Απηνθξαηνξία ζε θξίζε(;). Σν 

Βπδάληην ηνλ 11
ν
 αηώλα (1025-1081), ΗΒΔ, Γηεζλή πκπφζηα 11, Αζήλα 2003 

 

Υξηζηνθηινπνχινπ Α. Υξηζηνθηινπνχινπ, Βπδαληηλή Ηζηνξία, η.  Β΄2, 

Θεζζαινλίθε 1997.  

  

Υξηζηνθηινπνχινπ Α. Υξηζηνθηινπνχινπ, Βπδαληηλή Ηζηνξία, η.  Γ΄1 Θεζζαινλίθε 

2001.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 1: Ο απηνθξάηνξαο Νηθεθφξνο Γ΄ Βνηαλεηάηεο αλάκεζα ζε απιηθνχο αμησκαηνχρνπο. 

Μηθξνγξαθία απφ ρεηξφγξαθν  κε Οκηιίεο ηνπ Ησάλλνπ Υξπζνζηφκνπ (Bibliothèque Νationale de 

France). 
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Δηθφλα 2: Ο γάκνο ηνπ Νηθεθφξνπ Γ' Βνηαλεηάηε κε ηε Μαξία ηεο Αιαλίαο. 

Μηθξνγξαθία απφ ρεηξφγξαθν  κε Οκηιίεο ηνπ Ησάλλνπ Υξπζνζηφκνπ 
(Bibliothèque Νationale de France). 
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Δηθφλα 3: Ἔγγξαθνλ ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε, δνχθα Θεζζαινλίθεο , Γεθέκβξηνο 1061. (θση.  

Iviron II, αξ. 33). 
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Δηθφλα 4: Υξπζφβνπιιν Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε, Ηνχιηνο 1079, (θση. Iviron II, αξ. a 41). 
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Δηθφλα 5:Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο, κάγηζηξνο, βέζηεο, βεζηάξρεο θαη δνπμ Δδέζζεο θαη Αληηνρείαο. 

Οπάζηλγθηνλ, Dumbarton Oaks, Fogg 175 (θση. DO Seals 5, αξ. 9.2- Zacos-Veglery, no. 2686). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 6:Νηθεθφξνο Βνηαλεηάηεο , θνπξνπαιάηεο θαη δνπμ Αλαηνιηθψλ. 

Οπάζηλγθηνλ, Dumbarton Oaks, Fogg 1571 (θση. DO Seals 3, no. 86.18. 
Cf. Zacos-Veglery, no. 2690). 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 7:Νηθεθφξνο Γ΄ Βνηαλεηάηεο (1078-1081). 
Οπάζηλγθηνλ, Dumbarton Oaks, Fogg 1679 (θση. DO Seals 6, no. 85.7). 
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Δηθφλα 8: Ηζηάκελν λφκηζκα ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε. 

https://el.wikipedia.org 

 

 

 

Δηθφλα 9: Ηζηάκελν λφκηζκα ηνπ Νηθεθφξνπ Γ΄ Βνηαλεηάηε. 

Οπάζηλγθηνλ, Dumbarton Oaks,  DOC 3, no. 1.3 
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Δηθφλα 10: Πιαθίδην απφ πξάζηλν νθίηε, κε ηελ Παλαγία ζηεζαία ζε δέεζε, ην νπνίν  

ζχκθσλα κε ηελ επηγξαθή ηνπ αλήθε ζηνλ Νηθεθφξν Γ΄ Βνηαλεηάηε. 
Victoria and Albert museum, London, A.1:1, 2-1927. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Δηθφλα 11:Σν ρξπζφ δαρηπιίδη – ζθξαγίδα ηεο Μαξίαο Βνηαλεηάηε. 

 

ps://www.xronos.gr/arthra/agio-oros-tis-rodopis#quick-view-4 

https://www.xronos.gr/arthra/agio-oros-tis-rodopis#quick-view-4

