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Η παρούσα μελέτη , η οποία φέρει το τίτλο «Ο Στρατιωτικός 

Θεσμός των Θεμάτων στο Βυζάντιο» , πραγματεύεται ως κύριο θέμα τη 

συγκρότηση και τη σύνθεση του θεματικού στρατού , το σύστημα 

στρατολογίας και τη μισθοδοσία των ανδρών του στρατεύματος . Η 

ερευνητική αυτή προσπάθεια αποσκοπεί να προσεγγίσει την ιστορική 

πραγματικότητα του βυζαντινού στρατολογικού συστήματος και να 

αναζητήσει ως ένα βαθμό τους παράγοντες που συνέβαλαν στην 

αναπροσαρμογή των κάθε φορά υφισταμένων δεδομένων . Επιπλέον , με 

την εξέταση των οικονομικών , πολιτικών και στρατιωτικών συνθηκών 

επιχειρείται να εκτιμηθεί η εξέλιξη της στρατιωτικής κατάστασης του 

Βυζαντίου , χωρίς όμως να γίνεται εκτεταμένη αναφορά και ανάλυση 

πολεμικών γεγονότων .

Αυτό που με εντυπώσιασε στην επαφή μου με την ιστορία της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας , ήταν η διαρκής συμμετοχή του κράτους 

αυτού σε πολέμους . Φαινόταν σαν κράτος που με μορφή πολεμικής 

μηχανής για έντεκα αιώνες , πολεμούσε με πολλούς και διαφορετικούς 

εχθρούς . Όταν , στη συνέχεια , άρχισα να ασχολούμαι , ερευνητικά , 

πλέον με τους στρατιωτικούς θεσμούς του Βυζαντίου , διαπίστωσα ότι 

υπήρχε μια παράμετρος πολύ πιο σημαντική από τις δομές του στρατού , 

τα αξιώματα , τα όπλα και τις πολεμικές μηχανές : η συμμετοχή των 

ανθρώπων σε όλα αυτά . Το πώς δηλαδή αντιμετώπιζε η ίδια η βυζαντινή 

κοινωνία τη συμμετοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις , αλλά και οι 

συνέπειες που επερχόταν δια μέσου των πολεμικών γεγονότων στην 

καθημερινή ζωή του βυζαντινού ανθρώπου , ανάλογα με την κοινωνική 

τάξη που ανήκε.

Η εμπλοκή στον πόλεμο , είτε με τη μορφή της προσωπικής 

συμμετοχής , είτε με τη φορολόγηση για την πραγματοποίησή του , 

αποτελούσε μια συνεχή πραγματικότητα για τη βυζαντινή κοινωνία . Το 

γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στη γεωγραφική , όσο και στην πολιτική
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θέση που κατείχε το βυζαντινό κράτος στο μεσαιωνικό κόσμο . Η 

πολιτική θεωρία που ήθελε τη βυζαντινή αυτοκρατορία διάδοχο της 

ρωμαϊκής , επέβαλλε με κάθε μέσο τη διατήρηση των εδαφών της και 

στις περιπτώσεις εδαφικών απωλειών την επανάκτησή τους . Το μέσο 

που χρησιμοποιούνταν για την επιβολή αυτής της πολιτικής θεωρίας 

στους αντιπάλους ήταν ο πόλεμος , ο οποίος κάποιες φορές 

εναλλασσόταν με διπλωματικές μεθόδους .

Έτσι , λοιπόν , η Βυζαντινή Αυτοκρατορία , αντιμετωπίζοντας 

πολλούς εχθρούς άλλοτε με διπλωματικά και άλλοτε με πολεμικά μέσα 

επικράτησε στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής 

χερσονήσου για περισσότερο από μια χιλιετία . Αναπόφευκτα , η ιστορία | 

της περιλαμβάνει πλήθος πολεμικών συγκρούσεων . Επειδή η ίδια η 

ύπαρξή της βασιζόταν κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις , οι εκάστοτε 

αυτοκράτορες στράφηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην οργάνωση του 

στρατού . Είναι εύλογο ότι η ανάγκη της συγκρότησης ετοιμοπόλεμου 

και αξιόμαχου στρατεύματος υπαγορευόταν όχι τόσο από τις επεκτατικές 

βλέψεις των αυτοκρατόρων , όσο από τις ίδιες τις συνθήκες που 

επικρατούσαν1 . _J
Λ

Οι Βυζαντινοί ήταν οι μοναδικοί που μελετούσαν με προσοχή και
I

επιμέλεια την τακτική του πολέμου . Είναι γνωστό ότι οι αυτοκράτορες 

που ενδιαφέρονταν πραγματικά για την ασφάλεια των εδαφών του I 

Βυζαντίου , αντιλαμβάνονταν τη σημασία του στρατού και φρόντιζαν για 

τη σωστή του συντήρηση καθώς και την προσωπική ευμάρεια των 

στρατιωτών" . Αν ο στρατός ήταν καλά εκπαιδευμένος και ισχυρός , 

έτοιμος να εκτελέσει το καθήκον του , το κράτος διέθετε ικανό αμυντικό 

σύστημα . Στην αντίθετη περίπτωση , όταν υπήρχαν σημεία κρίσης και 

διάβρωσης στο στράτευμα , επακολουθούσε σύντομα η γενική παρακμή .

Μ
ο

I

Καραγιαννόπουλος I.. Το Βυζαντινό Κράτος, σελ.62 

Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, Ιστορία II, σελ. 644
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Χαρακτηριστική είναι η φράση του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ του 

Πορφυρογέννητου : «ο στρατός είναι για το κράτος ό,τι το κεφάλι για το 

σώμα ' αν το παραμελήσετε , το κράτος κινδυνεύει»3 .

Στην περίοδο από τον 7° αιώνα ως τα τέλη του 9ου αιώνα , το κύριο 

χαρακτηριστικό είναι η αγροτοποίηση της βυζαντινής αυτοκρατορίας . 

Πρόκειται για ένα είδος διοικητικής , ιδιαίτερα φορολογικής , 

ανεξαρτητοποίησης της υπαίθρου από τα αστικά κέντρα , χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι οι πόλεις , οι οποίες αλλάζουν λειτουργία εξαφανίζονται4 . 

Όσον αφορά στην περιφέρεια , ο κυρίαρχος ρόλος των μεγάλων 

Μικρασιατικοί θεμάτων είναι αδιαμφισβήτητος . Η Μικρά Ασία κατείχε 

σημαντική θέση στο μεσοβυζαντινό κόσμο . Επιγραμματικά μπορούμε να 

πούμε πως σίγουρα αποτελούσε το ζωτικότερο τμήμα της 

αυτοκρατορίας, αφού αποτελούνταν από μεγάλες εύφορες εκτάσεις , 

πόλεις που ως ένα βαθμό τουλάχιστον , διατηρούσαν αστικό χαρακτήρα 

και ήταν κέντρο εμπορίου και επιστράτευσης πληθυσμού5.

Το θεματικό σύστημα στην πρώτη του φάση αναπτύχθηκε ως 

αμυντική συνέπεια της Αραβικής επέκτασης . Χάθηκαν για το κράτος οι 

πλουτοπαραγωγικές περιοχές όπως η Αίγυπτος , η Συρία και η 

Παλαιστίνη με άμεσες οικονομικές επιπτώσεις τόσο για το 

αυτοκρατορικό ταμείο όσο και για το πληθυσμό της πρωτεύουσας . Έτσι, 

λοιπόν , τα μεγάλα Μικρασιατικά θέματα για μεγάλο χρονικό διάστημα 

αποτελούν την παραγωγική βάση πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλη η 

αυτοκρατορία . Όμως με τη πάροδο του χρόνου οι πόλεις 

συρρικνώνονται , η οικονομία βασίζεται στην αγροτική παραγωγή και 

από τη σκοπιά αυτή η πρωτοκαθεδρία των παραδοσιακών θεμάτων 

υποχωρεί έναντι των νεότερων θεμάτων σταδιακά .

3 Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, Ιστορία II, σελ. 644
4 Σβορώνος Ν., Η Βυζαντινή επαρχία , σελ. 62-63
5 Βρυώνης Σπ., Η Παρακμή του Μεσαιωνικού Πολιτισμού, σελ. 15-40



Οι στρατιώτες των επαρχιακών θεμάτων αποτελούσαν ένα μεγάλο 

τμήμα της παραγωγικής βάσης της βυζαντινής κοινωνίας λόγω της 

διαχείρισης των αγροτικών εκτάσεων που κατείχαν , των γνωστών ως 

«στρατιωτικά κτήματα» . Οι κάτοχοι των στρατιωτικών κτημάτων δεν 

αποτελούσαν την κοινωνική πλειοψηφία , αλλά και δε ζούσαν 

αποκομμένοι από τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες . Ένα από τα 

χαρακτηριστικά της εποχής αποτελεί η κοινωνική και οικονομική άνοδος 

της στρατιωτικής επαρχιακής αριστοκρατίας , των ανθρώπων δηλαδή 

που προερχόταν από τα μεγάλα μικρασιατικά θέματα και ήταν στελέχη 

τόσο του διοικητικού συστήματος όσο και του στρατιωτικού μηχανισμού. 

Αυτή η άνοδος ταυτίζεται χρονικά με τις επιτυχείς επεκτατικές 

εκστρατείες του βυζαντινού στρατού της περιόδου που επιφέρουν 

σημαντικά οικονομικά οφέλη στους επικεφαλής των εκστρατειών6.

Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα που θέτουμε είναι το αν μπορούμε 

να χαρακτηρίσουμε μιλιταριστική τη βυζαντινή κοινωνία λόγω των 

συνεχών πολέμων . Μέσα από την εξέταση των πηγών , διαφαίνεται η 

συχνή προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας να δημιουργήσει όχι μόνο στο 

στράτευμα αλλά και στον υπόλοιπο πληθυσμό της αυτοκρατορίας την 

πολεμική διάθεση . Εκτός από τις δημηγορίες και τις υποσχέσεις για 

πλούσια λεία που απευθυνόταν στους στρατευμένους , μετά τον 10° και 

1 1° αιώνα , πολλοί ερευνητές έχουν αποδείξει ότι οι πολεμικές εικόνες 

αρχίζουν να αναπαρίστανται στην τέχνη , στις σφραγίδες , να χαράζονται 

στα νομίσματα , και έτσι να φτάνουν πιο κοντά στον ήρεμο αγρότη της 

βυζαντινής επαρχίας7.

Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που θα θέσουμε παρακάτω

είναι:

1 . Πως καθιερώθηκε ο στρατιωτικός θεσμός των «Θεμάτων» .

6 Σβορώνος Ν., Η Βυζαντινή Επαρχία , σελ. 14-17
7 Κόλιας Τ., Τα όπλα στη βυζαντινή κοινωνία, σελ.473
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2 . Ποιες μέθοδοι ακολουθούνταν για τη στρατολόγηση και τον

εξοπλισμό των στρατιωτών .

3 . Ποια ήταν η σχέση ανάμεσα στο θεματικό στρατό και στους 

επαρχιακούς πληθυσμούς .

4 . Τι κέρδιζαν και τι έχαναν οι άνθρωποι που συμμετείχαν στα 

εκστρατευτικά σώματα .

5 . Τι ήταν τα «στρατιωτικά κτήματα» και από πού προήλθαν .

6 . Πότε και γιατί παρήκμασε ο θεσμός των «Θεμάτων» .

Είναι σίγουρο ότι στην πορεία της έρευνας θα προκόψουν και 

άλλα θέματα προς εξέταση , στα οποία θα αναφερθούμε , αν συνάδουν με 

τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα . Ξεκινώντας , πρέπει να 

διασαφηνίσουμε το φαινόμενο που εξετάζουμε , δηλαδή τον θεσμό των 

«θεμάτων» ρΤα «θέματα» αποτελούσαν τα νέα στρατιωτικοποιημένα

διοικητικά διαμερίσματα που πήραν τη θέση των παλιών «Επαρχιών» . 

Με άλλα λόγια όρος «θέμα» πρωτοεμφανίζεται για να δηλώσει τους 

στρατιωτικούς καταλόγους στους οποίους ήταν εγγεγραμμένοι οι 

στρατιώτες μιας μονάδας . Στη συνέχεια δήλωνε την περιοχή στην οποία 

αυτή η μονάδα έδρευε και αργότερα μια γεωγραφική και διοικητική 

ενότητα .

Κατά τον 7° αιώνα η Μ. Ασία ήταν τόσο πυκνοκατοικημένη , ώστε, για 

να διευκολύνεται στην άμυνά της διαιρέθηκε σε αρκετά θέματα . Κάθε 

θέμα , δηλαδή , χωριζόταν σε μικρότερες διοικητικές περιφέρειες έτσι 

ώστε να είναι καλύτερη η ασφάλεια της περιοχής . Μέχρι τον 10° αιώνα 

ο θεσμός των θεμάτων είχε επεκταθεί σε όλη την περιοχή . Ο 

πολλαπλασιασμός των θεμάτων με αντίστοιχο περιορισμό της έκτασής 

τους αποσκοπούσε στον περιορισμό της δύναμης των διοικητών και στην 

καλύτερη οργάνωση όλου του αμυντικού συστήματος. Μ’ αυτό τον 

τρόπο η πολιτική διοίκηση έχανε ολοένα έδαφος και τη θέση της την 

πήραν τα θέματα .
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Επικεφαλής του θέματος ήταν ο στρατηγός , ο οποίος ασκούσε ως 

εκπρόσωπος του αυτοκράτορα τη στρατιωτική και πολιτική εξουσία με 

τη βοήθεια τριών συνεργατών . Ο πρώτος χειριζόταν τα θέματα των 

συντεχνιών και τα ζητήματα του εμπορίου , ο δεύτερος είχε αρμοδιότητα 

σε νομικές υποθέσεις , είχε τη διοίκηση των φυλακών και ο τελευταίος 

διαχειριζόταν τα οικονομικά του θέματος8. J

Όπως είπαμε και παραπάνω σκοπός αυτής της μελέτης είναι η 

παρακολούθηση της εξέλιξης του θεματικού θεσμού τόσο σε διοικητικό 

όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο . Η μελέτη ενός θεσμού , ο οποίος 

συνδέθηκε με τις λαμπρότερες μέρες της βυζαντινής αυτοκρατορίας και 

κατέληξε να αποτελεί ένα ασήμαντο στοιχείο της δημόσιας ζωής της . Η 

παρούσα εργασία χωρίζεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες καθεμιά από 

τις οποίες χωρισμένη σε υποκεφάλαια προσπαθεί να αναλύσει 

λεπτομερειακά τις σημαντικότερους παραμέτρους του θεματικού θεσμού.

Στο πρώτο μέρος της περιγράφεται η δημιουργία και η καθιέρωση 

του συστήματος των θεμάτων στη διοίκηση . Ο τρόπος με τον οποίο 

δημιουργήθηκαν τα θέματα και ποιος ήταν ο σκοπός αυτής της 

δημιουργίας .

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύεται ο όρος των 

στρατιωτικών κτημάτων και ποιοι είχαν το δικαίωμα να είναι κάτοχοι 

των κτημάτων αυτοί ν . Επιπλέον , αναλύονται τα καθήκοντα που 

απαιτούνταν από τους κατόχους των στρατιωτικών κτημάτων όπως 

επίσης και τα μέτρα που είχαν θεσπιστεί για τη προστασία τους . Το τρίτο 

μέρος περιλαμβάνει μια αναφορά στην εξέλιξη των θεμάτων από τον 7° 

έως τον 10° αιώνα . Ποια ήταν τα πρώτα θέματα που υπήρχαν και πως 

αυτά υποδιαιρέθηκαν σε μικρότερα , όπου γίνεται μια σύντομη 

περιγραφή του κάθε θέματος ξεχωριστά .

Rice Tamara Talbot,Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών, σελ.116 , 129
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Τέλος , στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εργασίας 

αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αυτό το τόσο καλά οργανωμένο 

σύστημα των θεμάτων παρακμάζει και παύει να υφίσταται με την 

σημασία που είχε όταν δημιουργήθηκε . Προσπαθούμε να δείξουμε με 

ποιον τρόπο ο κατακερματισμός των μεγάλων θεμάτων οδήγησε τελικά 

στην πτώση του θεματικού στρατού .
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Πηνές - Κριτική Πηγών

Όταν άρχισαν οι μαζικές ανακαλύψεις των ιστορικών τεκμηρίων , 

δηλαδή των πηγών , πολλοί ιστορικοί πίστεψαν ότι μέσα στην 

αυθεντικότητά τους περικλειόταν όλη η αλήθεια και εύκολα θα 

μπορούσαν να αποκαταστήσουν την αλυσίδα των γεγονότων9 . Όμως 

μετά την πάροδο τόσο ετών και τη διαπίστωση ότι η χρήση των πηγών 

συνέβαλε μεν στην εξέλιξη της ιστοριογραφίας , αλλά δεν έλυσε όλα τα 

προβλήματα της ιστορικής έρευνας , έχουμε περάσει στο επίπεδο της 

έντονης κριτικής των πηγών .

Η έρευνα που απαιτείται για να ερευνηθεί σε βάθος η εξέλιξη της 

βυζαντινής κοινωνίας είναι πολύ πολύπλοκη . Υπάρχουν χιλιάδες σελίδες 

πηγών που αναφέρονται σ’ αυτήν την περίοδο και θεωρητικά μπορούν να 

προσφέρουν πληροφορίες κι άλλες τόσες σελίδες μελετών που 

εκφράζουν πολυδιάστατες απόψεις ερευνητών και είναι πλέον αδύνατο 

να αποτελέσουν αντικείμενο συγκριτικής ή παράλληλης θεώρησης από 

έναν μόνο ερευνητή . Οι πηγές για το θέμα αυτό είναι διαφόρων ειδών 

και διασκορπισμένες γι’ αυτό και υπάρχουν μεγάλες διαφορές που 

αντικατροπτίζονται στους σύγχρονους μελετητές .

Περνώντας σε μια «περιγραφική» εξέταση , διαπιστώνουμε ότι 

όλοι οι βυζαντινοί ιστορικοί θριαμβολογούν για μια λαμπρή νίκη ή 

σημειώνουν με θλίψη την ήττα του βυζαντινού στρατού , προσπαθούν να 

αποδώσουν και στον ανθρώπινο εκτός από το θεϊκό παράγοντα και των 

γενικότερων συνθηκών μερίδιο της ευθύνης για το αποτέλεσμα μιας 

αναμέτρησης με τον εχθρό , αλλά και για να καταγράψουν λεπτομέρειες 

που προφανώς θεωρούν σημαντικές αν και δεν έχουν πάντοτε επιπτώσεις 

στην ιδιαίτερη έκβαση μιας μάχης . Επίσης , κρίνουν τη δυνατότητα 

καλής επιδόσεως ενός στρατιωτικού σώματος στον πόλεμο , που

9 Braudel F., Μελέτες για την Ιστορία, σελ. 22
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εξαρτάται από την προετοιμασία της εκστρατείας και την ικανότητα των 

απλών στρατιωτών , αλλά κυρίως από τα προσόντα του επικεφαλής των 

στρατιωτικών επιχειρήσεων . Δηλαδή , συνήθως επιμένουν στο ρόλο 

που διαδραματίζουν οι «επώνυμοι» και σπάνια αναφέρονται σε κάποιον 

απλό στρατιώτη . Το γεγονός αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την 

έρευνά μας , η οποία φυσικά δεν μπορεί να περιοριστεί στη συμμετοχή 

της αριστοκρατίας , πολιτικής και στρατιωτικής , στην οργάνωση και 

διεξαγωγή μιας επιχείρησης .

Τα «Τακτικά» , δηλαδή , οι κατάλογοι των πρωτοκαθεδριών 

αποτελούν μια χρησιμότατη πηγή , όχι μόνο για τη , μελέτη της 

οργάνωσης του κράτους και της κοινωνίας του Βυζαντίου , αλλά και για 

την αντίληψη της αρχής της κεντρικής εξουσίας αλλά και των επιμέρους 

εξουσιών . Διακρίνονται σε στρατιωτικά τακτικά , σε εκκλησιαστικά , σε 

τακτικά των τίτλων και των πόλεων .

Τα «Στρατηγικά Τακτικά» , που είναι πρακτικά κείμενα , 

εγχειρίδια οδηγιών για τη διοίκηση του στρατού και απευθύνονται σε 

στρατιωτικούς , συμπληρώνουν τις γνώσεις μας για τη στρατολογία και 

τις εκστρατείες του 10ου αιώνα , παρέχοντας περισσότερες λεπτομέρειες 

για τη διαχείριση ενός εκστρατευτικού σώματος μετά την αναχώρησή 

του .
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ «ΘΕΜΑΤΑ»
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1) Καθιέρωση «Θεματικής» Διοίκησης

Από την αρχή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας η έλλειψη μάχιμων 

ανδρών έκανε δύσκολη την πραγματοποίηση των μέτρων που 

αποφάσιζαν οι αυτοκράτορες . Ποτέ δεν υπήρχαν αρκετοί στρατεύσιμοι, 

ώστε να επανδρώνουν σαν τακτικοί στρατιώτες τις στρατιωτικές μονάδες 

με πλήρη σύνθεση και οι αρμόδιοι αντιμετώπιζαν συχνά την ανάγκη να 

προσλαμβάνουν μισθοφόρους σε μεγάλη αναλογία10 11 12 . J

Από τις αρχές της δεύτερης εικοσαετίας του 7ου αιώνα ο στρατός 

αντιμετώπιζε τέτοια έλλειψη ανδρών , ώστε ο αυτοκράτορας 

Ηράκλειος" κατέφυγε σ’ ένα ευφυές μέτρο για να προσελκύσει 

νεοσύλλεκτους , το οποίο οδήγησε στη δημιουργία του θεσμού των 

«Θεμάτων» , μεταρρύθμιση ιδιαίτερα σημαντική , που χαρακτηρίζει την 

επαρχιακή διοίκηση των μέσων βυζαντινών χρόνων ( 610-1081 ) . Μ’ 

αυτόν τον τρόπο παρατηρείται αλλαγή στην στρατιωτική ορολογία. 

Μέχρι τότε ο όρος «μέρος» ήταν άγνωστος στο ευρύ κοινό με τη 

σημασία της στρατιωτικής μονάδας . Οι σύγχρονες πηγές της εποχής , 

όταν αναφέρονται στο βυζαντινό στράτευμα χρησιμοποιούν τις λέξεις 

«στρατός» και «λαός» . Αλλά οι στρατιωτικές υπηρεσίες δήλωναν 

παράλληλα με τη λέξη «μέρος» και τον όρο «θέμα» .

Ο όρος εμφανίζεται για πρώτη φορά από τον χρονογράφο 

Θεοφάνη (8°s - 901ί αιώνας) , ο οποίος αναφέρει ότι το έτος 622 ο 

αυτοκράτορας Ηράκλειος έφθασε «εις τάς χώρας των Θεμάτων» . Έτσι 

λοιπόν , εξαιτίας του γεγονότος ότι ο στρατός αντιμετώπιζε τεράστια 

έλλειψη ανδρών , ο αυτοκράτορας Ηράκλειος προκειμένου να

10 Rice Tamara Talbot,Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών, σελ. 116

11 Rice Tamara Talbot, Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών, σελ. 141

12 Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης , Τιμητικοί τίτλοι και αξιώματα στο Βυζάντιο , σελ. 131-132
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διευκολύνει την αμυντική οργάνωση του κράτους , έλαβε ένα αρκετά 

προοδευτικό μέτρο : την δημιουργία των Θεμάτων , πρώτα στις 

παραμεθόριες περιοχές της Ανατολής και αργότερα στις υπόλοιπες 

επαρχίες της Αυτοκρατορίας13 14 . Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την 

περίοδο εκείνη οι περιοχές της Ανατολής ήταν πιο ευπρόσβλητες στους 

εχθρούς και είχαν περιορισμένη αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα 

εξαιτίας της συχνής άρνησης των στρατιωτών να υπηρετούν σε αυτές τις 

περιοχές ,4. Για να κάνει τη μετάθεση σ’ αυτές τις περιοχές πιο 

ελκυστική ο Ηράκλειος , υποσχέθηκε σε κάθε στρατιώτη που θα πήγαινε 

να υπηρετήσει σ’ εκείνες τις στρατιωτικές δυνάμεις , ότι θα του 

παραχωρήσει ένα γεωργικό κλήρο , που θα μπορούσε να τον θεωρεί 

ιδιοκτησία του και να τον καλλιεργεί για λογαριασμό του .

Κάθε στρατιώτης μπορούσε να νυμφευθεί και να ζήσει σύμφωνα 

με το πρόγραμμά του σαν ένας στρατιωτικός μικροκτηματίας που είχε , 

όμως , την υποχρέωση , όταν τον καλούσαν , να παρουσιαστεί με πλήρη 

εξοπλισμό και εφοδιασμό για να υπερασπίσει τα σύνορα15.

Γ

13 Ostrogorsky G., Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, σελ. 162
14 Rice Talbot Τ., Ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών , σελ. 141.
15 Rice Talbot Τ., ΟΔημόσιοςκαι ο Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών , σελ. 141 .

15



1. Στρατιώτης ετοιμάζεται για μάχη16

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες 16 17, ο όρος «Θέμα» με τη σημασία 

του «μέρους» μαρτυρείται ήδη για το έτος 610-611 . Επομένως , η λέξη 

«Θέμα» αρχίζει να χρησιμοποιείται περίπου από τα τέλη του 6°” αιώνα 

και τις αρχές του 7ου αιώνα , για να δηλώσει μεγάλες μονάδες του 

Βυζαντινού στρατού . Κατά τον 8° αιώνα οι επόμενοι αυτοκράτορες 

υιοθέτησαν το σύστημα των Θεμάτων ακολουθώντας την στρατιωτική 

πολιτική του Ηρακλείου . Χρειάστηκαν , όμως , να διέλθουν δύο 

ολόκληροι αιοδνες έως ότου γενικευθεί το σύστημα των Θεμάτων . Ενώ 

από άλλους ιστορικούς υποστηρίζεται , ότι δεν είναι ένας όρος που

16 Rice Talbot Τ., Ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών , σελ. 142
17 Καραγιαννόπουλος Ι.Ε.,Το Βυζαντινό Κράτος , I , σελ. 69.

16



δημιουργήθηκε αυτή τη περίοδο αλλά ήταν αποτέλεσμα χρόνιων 

μεταρρυθμίσεων από προηγούμενους αυτοκράτορες που πήρε την 

οριστική του μορφή και οι οποίες ανάγονται στην πρωτοβυζαντινή ήδη 

περίοδο .

Αρχικά , ο όρος «Θέμα» σήμαινε τα στρατιωτικά μητρώα στα 

οποία ήταν καταχωρημένοι οι άνδρες ενός μεγάλου στρατιωτικού 

μετασχηματισμού. Στη συνέχεια , η ονομασία «Θέμα» δόθηκε στην 

επαρχία στην οποία έδρευε ο ομώνυμος στρατιωτικός σχηματισμός και 

τέλος «Θέμα» ονομάστηκε μια ευρύτερη γεωγραφική και διοικητική 

περιφέρεια . Πρόκειται , δηλαδή , για ένα μέτρο που είχε σκοπό την 

διοικητική αποκέντρωση και το οποίο υλοποιήθηκε με τη διαίρεση της 

χώρας σε νέες διοικητικές περιοχές , που ονομάστηκαν «Θέματα» και δεν 

είχαν καμία σχέση , ούτε εδαφική ούτε διοικητική , με τις επαρχίες στις 

οποίες ήταν χωρισμένο το κράτος κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο 

(324-610).

Ο νέος διοικητικός θεσμός θεωρήθηκε από τους Βυζαντινούς 

ιδιαίτερα σημαντικός γιατί μ ’αυτό τον τρόπο αναδιοργανώθηκε η 

επαρχιακή διοίκηση και συγκροτήθηκε εθνικός στρατός , ο οποίος σιγά 

σιγά αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό παράγοντα . Ταυτόχρονα , 

οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο θεσμός των «Θεμάτων» περιόριζε τις 

απολυταρχικές εξουσίες του αυτοκράτορα αναγκάζοντάς τον να 

εκχωρήσει στους διοικητές των «Θεμάτων» μέρος της στρατιωτικής και 

πολιτικής εξουσίας . Ενώ το νέο αυτό σύστημα απέβλεπε στην ενίσχυση 

της στρατιωτικής ετοιμότητας και αμύνης της χώρας .

Κάθε Θέμα ως διοικητική περιφέρεια , έλαβε ένα συγκεκριμένο 

όνομα , η προέλευση του οποίου ποίκιλλε . Τα Μικρασιατικά Θέματα 

κατατάσσονται ως προς την προέλευσή τους σε τρεις κατηγορίες : α ) τα 

Θέματα που εμφανίστηκαν κατά τον 7° και 8° αιώνα και έλαβαν τα 

ονόματα τους από τα στρατιωτικά τμήματα που είχαν την έδρα τους σ'
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αυτά , β ) τα Θέματα που συγκροτήθηκαν κατά τον 9° αιώνα και είχαν 

ονόματα γεωγραφικών περιοχών και γ ) τα νεότερα Θέματα του 10ου 

αιώνα που είχαν ονόματα τόσο γεωγραφικών περιοχών όσο και πόλεων18.

Κάθε μια από τις στρατιωτικοποιημένες αυτές περιοχές έπαιρνε το 

όνομα της στρατιωτικής μονάδας που στρατοπέδευε εκεί . Από τον 8° 

αιώνα , όταν ο αριθμός των θεμάτων μεγάλωνε με τη διαίρεση των 

πρώτων θεμάτων σε μικρότερα τμήματα , που κι αυτά με τη σειρά τους 

υποδιαιρούνταν , τότε πλέον τα θέματα έπαιρναν την ονομασία τους από 

τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκαν . Τα θέματα απέκτησαν με 

πολύ γρήγορο ρυθμό τέτοιο βαθμό αυτονομίας και τέτοιο γόητρο , ώστε 

πολλοί άντρες πήγαιναν εθελοντικά να υπηρετήσουν σ’ αυτά19 20.

Τα «Θέματα» που δημιουργήθηκαν , αρχικά , στη Μ. Ασία είναι 

τέσσερα : το Οψίκιον , το Ανατολικών , το Αρμενιάκων και το 

Θρακησίων . Ενώ λίγο αργότερα δημιουργείται το «Θέμα» των 

Βουκελλαρίων . Στη Βαλκανική χερσόνησο δημιουργούνται τα «θέματα» 

της Ελλάδας , της Μακεδονίας και τέλος στην Ιταλία το «Θέμα» της 

Σικελίας . Ακόμη , υπήρχαν και ναυτικά «Θέματα» , όπως των 

Κιβυρραιωτών που ιδρύθηκε το έτος 739 και της Κεφαλληνίας στα μέσα 

του 8ου αιώνα . Λίγο αργότερα , κατά το πρώτο μισό του 9ου αιώνα 

συγκροτήθηκε το «Θέμα» του Αιγαίου πελάγους .

Φυσικά , τα θέματα δεν είχαν πάντα τον ίδιο αριθμό ούτε 

καθορισμένη έκταση . Αντίθετα , ανάλογα με τις ανάγκες της άμυνας και 

της διοίκησης συνέχιζαν να συγκροτούνται και νέα «Θέματα» είτε σε 

εδάφη που είχαν γνωρίσει για κάποιο χρονικό διάστημα κατοχή από τους 

εχθρούς και ανακαταλαμβάνονταν από τους Βυζαντινούς , είτε έπειτα 

από τη διάσπαση μεγαλύτερων «Θεμάτων»" .

Ι8. Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης , Τιμητικοί τίτλοι και αξιώματα στο Βυζάντιο , σελ. 131-132
19 Rice Talbot Τ., Ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών, σελ. 144
20 ΕΛΛΑΣ , Ιστορία , 1 , σελ. 504 .
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Στα τέσσερα πρώτα «Θέματα» παρατηρείται μια κοινή γενική 

τάση να επεμβαίνουν στην εσωτερική και κοινωνική πολιτική , με 

διαφορετικούς τρόπους και ρυθμούς , βέβαια το κάθε Θέμα ξεχωριστά . 

Από τα τέσσερα αυτά Θέματα , το Οψίκιον και το Αρμενιάκων 

κατάγονται σε ευθεία γραμμή , σε αντίθεση με το Ανατολικών και 

Θρακησίων που όπως δηλώνουν τα ονόματά τους , βρίσκονται στις έδρες 

που τα έχουν συνηθίσει, έχοντας έλθει από αλλού~ .

Η ομοιότητα , λοιπόν , ανάμεσα στους Αρμενιάκους και τους 

Ανατολικούς είναι θεσμική , ενώ η σχέση ανάμεσα στο Οψίκιον και τους 

Αρμενιάκους βασίζεται στη συγκεκριμένη πολιτική και κοινωνική 

παράδοση που τους ενώνει. Συγχρόνως , ανάμεσα στο Οψίκιον και τους 

Ανατολικούς υπάρχει μια αντιπαλότητα .

Την εποχή της δημιουργίας τους υπάρχουν πολλές διαφορές και 

αντιθέσεις ανάμεσα στο Οψίκιον και τους Αρμενιάκους . Οι Αρμενιάκοι 

, αποτελούν ένα μεγάλο «καβαλλαρικόν» Θέμα και βρίσκονται συνέχεια 

σε εκστρατείες εναντίον εξωτερικών εχθρών . Ενώ από την άλλη πλευρά 

, το Οψίκιον , όπου αποτελείται κυρίως από πεζικό , περιβάλλει από την 

ευρωπαϊκή και την ασιατική ακτή την πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη 

και δεν πολεμάει με εξωτερικούς εχθρούς .

Είναι γνωστό ότι η κατανομή στρατιωτικών δυνάμεων της 

Αυτοκρατορίας στηριζόταν στη Θεματική οργάνωση . Τα « Θέματα» , 

λοιπόν, εξελίσσονταν κάτω από την ηγεσία των στρατηγών τους σε 

διοικητικές μονάδες , οι οποίες είχαν τοπική πολιτική και στρατιωτική 

εξουσία 21 22.

Τα επίλεκτα τμήματα του Στρατού εγκαταστάθηκαν αρχικά σε 

ιδιαίτερες περιοχές των μεγαλύτερων Θεμάτων χωρίς , όμως , να 

υπάγονται σ’ αυτά

21 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 40 - 43
“ Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, Ιστορία II, σελ. 645 .
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Ολόκληρο τον 7° αιώνα ενώ το Βυζαντινό Κράτος δέχεται τις 

Περσικές και αργότερα τις Αραβικές εισβολές , τα Θέματα του 

Βυζαντινού Στρατού είναι κινητές στρατιωτικές μονάδες που σπεύδουν 

να αποκρούσουν τους εισβολείς.

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 7°” αιώνα , όταν αναχαιτίζεται 

μπροστά στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη μεγάλη αραβική επίθεση και 

οι Άραβες απωθούνται πέρα από την Μ. Ασία , ξεκινάει μια νέα περίοδος 

για τα Θέματα . Τα Θέματα αποκτούν στατική αποστολή . Με άλλα 

λόγια, προστατεύουν περιοχές που περικλείονται στον τομέα ευθύνης 

τους . Έτσι το Θέμα των Ανατολικών ανέλαβε την προάσπιση των 

κεντρικών και ανατολικών επαρχιών της Μ. Ασίας , το Θέμα των 

Αρμενιάκων την άμυνα της περιοχής που εκτείνεται από τον Πόντο μέχρι 

την Αρμενία , το Θέμα του Οψικίου τη φρούρηση των περιοχών της 

Βιθυνίας , της Γαλατίας και του Ελλησπόντου .

Τα επίλεκτα τμήματα του στρατού εγκαταστάθηκαν αρχικά σε 

ιδιαίτερες περιοχές των μεγαλύτερων Θεμάτων χωρίς , όμως , να 

υπάγονται σ’ αυτά . Επομένως , οι «βουκελλάριοι» και οι «οπτιμάτοι» 

διαχωρίστηκαν από το σώμα του Οψικίου . Το σώμα αυτό είχε για 

πυρήνα του άνδρες της αυτοκρατορικής φρουράς23 24 . Αλλά και το σώμα 

των Θρακησίων , το οποίο είχε μεταφερθεί από την Ευρώπη στην 

Ανατολή και είχε ενσωματωθεί στο στρατό των ανατολικών επαρχιών , 

αποκόπηκε από το Ανατολικό Θέμα . Επιπρόσθετα , οι «φοιδεράτοι» , οι 

οποίοι στρατολογούνταν ακόμη σε περιορισμένη κλίμακα και είχαν 

εγκατασταθεί σε ιδιαίτερη περιοχή , παρέμειναν μέρος του Θέματος των 

Ανατολικών . Αξίζει να σημειωθεί σ’ αυτό το σημείο ότι τα Ανατολικά 

Θέματα διατήρησαν την υπεροχή τους καθώς επέδειξαν λαμπρά 

κατορθώματα απέναντι στους Άραβες επιδρομείς .

23Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μ., Ο μόνιμος στρατιωτικός πυρήνας των θεμάτων ,σελ.68
24 Καραγιαννόπουλος Ι.Ε., Το Βυζαντινό Κράτος I, σελ. 69
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Οι στρατιωτικές δυνάμεις των Θεμάτων στάθμευαν στις 

επαρχίες και στρατολογούνταν στην πλειοψηφία τους από ανθρώπους της 

περιοχής . Η αντίστασή τους σε εχθρικές εισβολές ήταν αποτελεσματική 

και η παραμονή τους ενίσχυε δημογραφικά και οικονομικά τα μέρη , 

όπου υπηρετούσαν . Οι παράγοντες που προσανατόλισαν τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία προς κατοίκους της υπαίθρου ήταν , κυρίως , οικονομικοί 

αφού , η οικονομική κατάσταση της Αυτοκρατορίας τότε δεν επέτρεπε 

την πληρωμή μισθοφόρων από το βαρβαρικό κόσμο . Κατά συνέπεια , η 

στρατιωτική διοίκηση στρέφεται στους ίδιους τους Βυζαντινούς . 

Ιδιαίτερα , το κέντρο βάρους της άμυνας επικεντρώνεται στους χωρικούς 

της υπαίθρου , αφού σε μεγάλο βαθμό οι κάτοικοι των πόλεων δεν ήταν 

κατάλληλοι και χρήσιμοι για το στρατό^ .

Στην αρχή ο Θεματικός στρατός ήταν σώμα , κυρίως , αμυντικό . 

Σε περιόδους που η Αυτοκρατορία βρισκόταν σε κατάσταση διαρκούς 

άμυνας αποτελούσε το σημαντικότερο όπλο της . Βέβαια, ο Θεματικός 

στρατός , μπορούσε να λάβει το χαρακτήρα μιας αντεπιτιθέμενης 

δύναμης , η οποία έχε ως αποστολή να προχωρεί σε αντίποινα εναντίον 

των αντιπάλων * 26.

23 Browning R .,Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σελ.100 .
26 Browning R Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ,σελ. 100 .
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2) Διοικητική διαίρεση «Θέματος»

Για την καλύτερη λειτουργία των θεμάτων δημιουργήθηκαν 

διάφορες υποδιαιρέσεις των διοικητικών περιοχών . Η διοικητική 

περιφέρεια του Θέματος καλούνταν «Τούρμα» ή «Τουρμαρχάτον» . Τα 

«Τουρμαρχάτα» έπαιρναν την ονομασία τους από τις μεγάλες 

στρατιωτικές μονάδες , τις γνωστές ως «Τούρμαι» ή «Μέρη» , οι οποίες 

είχαν μέγεθος περίπου σημερινής μεραρχίας και ανά δύο ή τρεις 

συγκροτούσαν το Θέμα , που αποτελούσε το μεγαλύτερο στρατιωτικό 

σχηματισμό των Βυζαντινών Ενόπλων Δυνάμεων . Κάθε στρατιωτική 

«Τούρμα» είχε την έδρα της σε ένα από τα δύο ή τρία «Τουρμαρχάτα» 

που συναποτελούσαν την ευρύτερη γεωγραφική και διοικητική διαίρεση 

περιφέρεια που καλούνταν Θέμα .

Κάθε θέμα περιελάμβανε δύο ή τρία «Τουρμαρχάτα» , το καθένα 

από τα οποία αποτελούνταν από τρεις «Κλεισούρες» , δηλαδή , στενά 

περάσματα στρατηγικής σημασίας , τα οποία , δεν συμπεριληφθήκανε 

στην οργάνωση των Θεμάτων . Οι περιοχές αυτές είχαν ενισχυμένη 

φρουρά και διοικούνταν με βάση ειδική στρατιωτική νομοθεσία . Είχαν 

όμως την δυνατότητα να εξελιχθούν σταδιακά σε Θέματα .

Η «Κλεισούρα» πήρε το όνομά της από τις ορεινές στενές 

διαβάσεις που υπήρχαν σε κάθε περιφέρεια . Αρχικά , η άμυνα των 

«Κλεισουρών» γινόταν με τη δημιουργία ενεδρών . Από τα μέσα του 

7ου αιώνα και μετά τη φύλαξη των σπουδαίων αυτών σημείων 

στρατηγικής σημασίας ανέλαβαν ενισχυμένες μονάδες του θεματικού 

στρατού , που ονομάζονταν «Κλεισουραρχίαι» και ήταν μόνιμα 

εγκατεστημένες κοντά στην περιοχή των επικίνδυνων περασμάτων . 

Αποστολή τους ήταν να σπεύδουν και να καταλαμβάνουν τα στενά 

περάσματα , μόλις οι σκοποί ανέφεραν την εμφάνιση μονάδων του 27

27 Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης , Τιμητικοί τίτλοι και αξιώματα στο Βυζάντιο , σελ. 131-132
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εχθρού , προκειμένου να απαγορεύσουν ή να επιβραδύνουν τη διέλευση 

του εισβολέα , παρέχοντας μ’ αυτό τον τρόπο τον απαιτούμενο χρόνο στα 

θεματικά στρατεύματα να καταφθάσουν και να εμπλακούν στον αγώνα .

2. Ο Θεματικός στρατός σε εκστρατεία28

Οι «κλεισούρες» , ήταν στενές διαβάσεις μεταξύ δυο βουνών ή 

δύσβατων τόπων , τα στενά μονοπάτια που επειδή κατά κάποιο τρόπο 

ήταν κλεισμένα πήραν αυτή την ονομασία' . Οι κλεισούρες του 

συνοριακού κυρίως χώρου δια μέσου των οποίων περνούσαν μεγάλες 

οδικές αρτηρίες του κράτους αποτελούσαν σημεία σπουδαίας 28 29

28 Andre Guillou , Ο Βυζαντινός Πολιτισμός , σελ. 204
29 Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μ., Οι Βυζαντινές Κλεισούρες και Κλεισουραρχίες, σελ. 181
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στρατηγικής σημασίας , διότι μόνο μέσα από αυτές ήταν δυνατή η 

επικοινωνία των εκατέρωθεν των βουνών περιοχών και επομένως η 

κατάληψή τους απέτρεπε τη διείσδυση στο κράτος εχθρικών δυνάμεων .

Η άμυνα των κλεισουρών γινόταν με την χρησιμοποίηση ενεδρών 

και παρόμοιων στρατηγικών ενεργειών που διευκολύνονταν από τη 

γεωγραφική τοποθεσία της κλεισούρας . Έτσι , όταν υπήρχε φόβος 

εχθρικής εισβολής σε μια περιοχή , ο στρατηγός φρόντιζε να 

προκαταλαμβάνει τα «στενά της οδού» (κλεισούρες) και με τις δυνάμεις 

του να εμποδίζει την είσοδο των εχθρών ή αν διείσδυαν , τους 

αποδεκάτιζε την ώρα που περνούσαν τα στενά .

Αντίθετα , όταν ο δικός του στρατός πρόκειται να περάσει από 

στενά περάσματα ή δύσβατη περιοχή μέσα στο εχθρικό έδαφος , τότε 

βασικό μέλη μα του στρατηγού ήταν η αποστολή τμήματος του στρατού 

ως εμπροσθοφυλακής , ώστε να προκαταλάβει τις διαβάσεις των στενών , 

τις λεγάμενες κλεισούρες , για να μη προφθάσουν οι εχθροί να σταθούν 

στα στενά και εμποδίσουν τη διάβαση ή εξαιτίας του στενού περάσματος 

φέρουν σε κίνδυνο το στράτευμα30.

Κάθε «Κλεισούρα» περιελάμβανε πέντε έως οκτώ μικρότερες 

περιοχές , που ονομάζονταν «Τοποτηρησίαι» ή «Βάνδα» .

Μ Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μ., Οι Βυζαντινές Κλεισούρες και Κλεισουραρχίες, σελ. 182-183
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3) Ο Στρατηγός ως Διοικητής «Θέματος»

Επικεφαλής του θέματος ως διοικητικής ενότητας ήταν ο 

στρατηγός . Μοναδική εξαίρεση αποτελούσαν οι διοικητές των θεμάτων 

του «Οψικίου» και των «Οπτιμάτων» , που είχαν το αξίωμα του 

«Κόμητος» και του «Δομεστίκου» , αντίστοιχα .

Βασική αρμοδιότητα του στρατηγού ήταν η εκπροσώπηση του 

αυτοκράτορα . Συγχρόνως , ασκούσε στρατιωτική και πολιτική εξουσία 

και είχε υπό τις διαταγές του όλες τις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές 

του Θέματος . Στον στρατηγό υπάγονταν και οι ξένοι λαοί που ζούσαν 

αυτοδιοικούμενοι στην περιοχή του Θέματος που διοικούσε , όπως 

επίσης και οι πόλεις που διατηρούσαν σύστημα αυτοδιοίκησης μέσα στο 

Θέμα .

Αντιστάθμισμα στην απεριόριστη δύναμη του στρατηγού 

αποτελούσαν τρεις περιορισμοί . Ο πρώτος αφορούσε τη μη εκχώρηση 

σε αυτόν του δικαιώματος να ελέγχει το φορολογικό μηχανισμό της 

επαρχίας του . Μ’ αυτό τον τρόπο κάθε διοικητής Θέματος ήταν άμεσα 

εξαρτημένος από την κεντρική εξουσία . Αυτό γινόταν γιατί ο θεματικός 

στρατός , δεν μπορούσε να καλύψει τις δαπάνες του , παρά μόνο όταν οι 

τοπικοί φορολογικοί υπάλληλοι , έδιναν την έγκριση και παραχωρούσαν 

ανάλογα χρηματικά ποσά .Έτσι, χωρίς τους απαραίτητους οικονομικούς 

πόρους η ανάληψη οποιασδήποτε δράσης από την πλευρά του στρατού 

ήταν αδύνατη . Στη συνέχεια , ο δεύτερος περιορισμός , απαγόρευε στον 

στρατηγό την απόκτηση γης μέσα στα όρια του θέματος που διοικούσε , 

περιορίζοντας έτσι τις εξουσίες του και θέτοντας όρια στην ενδεχόμενη 

εκ μέρους του καταπίεση των μικρογαιοκτη μόνων , προκειμένου να του 

πουλήσουν ή να του παραχωρήσουν κτήματα . Τέλος , ο τρίτος 

περιορισμός , απαγόρευε στον στρατηγό να συνάπτει γάμο με γυναίκα 

που ανήκε στην περιοχή που διοικούσε . Σκοπός αυτού του περιορισμού
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ήταν να παρεμποδίσει τον στρατηγό να αποκτήσει υπέρμετρη δύναμη 

μέσω των οικογενειακών δεσμών που δημιουργούνταν μεταξύ ισχυρών 

οικογενειών του θέματός του31 32 .

Συνοπτικά , μπορούμε να πούμε ότι ένας σωστός στρατηγός θα 

πρέπει να είναι σώφρων , εγκρατής , νηφάλιος , λιτός , απλός , 

καρτερικός στις ταλαιπωρίες , ευφυής , φρόνιμος , να μισεί τη 

φιλαργυρία , να έχει έντιμο και ένδοξο παρελθόν , να επαγρυπνεί , να 

μην είναι ούτε νέος ούτε γέρος , να έχει ευγενική ψυχή και ισχυρή 

κράση , να μη ρέπει προς την ακολασία , να έχει οικογένεια και τέλος να 

είναι σε θέση να μιλάει σε πλήθη'".

Η αναγόρευση του στρατηγού γινόταν από τον ίδιο τον 

αυτοκράτορα με μεγαλοπρεπή τελετή στα ανάκτορα . Ο στρατηγός 

διοριζόταν για τρία έως τέσσερα χρόνια και η αμοιβή του ήταν ανάλογη 

με τη θέση του , τη γεωγραφική περιοχή και την οικονομική κατάσταση 

του θέματος που διοριζόταν . Οι στρατηγοί των θεμάτων έπαιρναν τον 

μισθό τους από το κράτος .

Επιπλέον , στον στρατηγό του Θέματος υπάγονταν και ορισμένοι 

πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ήταν αρμόδιοι για τις 

διάφορες διοικητικές διαιρέσεις , στις οποίες ήταν χωρισμένο το Θέμα . 

Έτσι , διοριζόταν ο «Τουρμάρχης» ή «Μεράρχης» , ο οποίος ήταν 

ανώτατος αξιωματικός διοικητής της «Τούρμας» και ταυτόχρονα 

κυβερνήτης του «Τουρμαρχάτου» . Κατά την πολεμική διάταξη του 

στρατού του Θέματος ο διοικητής της μεσαίας στην παράταξη 

«Τούρμας» ονομαζόταν «Υποστράτηγος» , διότι σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης καλούνταν να αντικαταστήσει τον στρατηγό . Ταυτόχρονα ο 

«Υποστράτηγος» , όφειλε να γνωρίζει και γράμματα . Υπασπιστής του 

«Τουρμάρχου» οριζόταν συνήθως ένας «Σπαθάριος» , ο οποίος έφερε

31 Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης , Τιμητικοί τίτλοι και Ενεργά αξιώματα στο Βυζάντιο, σελ. 149
32 Λέων Στ', Τακτικά 705
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μαζί του και όπλα . Τέλος , ο «Τουρμάρχης» ως διοικητής του 

«Τουρμαρχάτου» είχε πέρα από τις διοικητικές αρμοδιότητες και 

δικαστικές . Ισότιμο βαθμολογικά αξίωμα μ’ αυτό του «Τουρμάρχη» 

ήταν ο «Κλείσουράρχης» , αρμοδιότητα του οποίου ήταν η φύλαξη των 

στενών περασμάτων της «Κλεισούρας» .

Ένα άλλο εξίσου σημαντικό αξίωμα ήταν αυτό του 

«Χαρτουλάριου» του Θέματος , ο οποίος ήταν ανώτατος διοικητικός 

υπάλληλος υπεύθυνος για την στρατολόγηση των νεοσύλλεκτων στο 

στρατό . Ο «Χαρτουλάριος» επισκεπτόταν κάθε χρόνο όλες τις περιοχές 

του Θέματος και με ευθύνη του στρατηγού και τη βοήθεια των τοπικών 

αρχόντων συγκέντρωνε τους νέους που είχαν ήδη συμπληρώσει το 18° 

έτος της ηλικίας τους και από αυτούς επέλεγε τους αρτιμελείς και τους 

καταχωρούσε στους στρατιωτικούς καταλόγους 33.

Ακόμη , υπήρχε ο «Πραίτωρ» ή «Κριτής» (δικαστής ) , ο οποίος 

προερχόταν από τα δικαστήρια της Κωνσταντινούπολης και ασκούσε 

την αστική δικαιοσύνη , δηλαδή , όλα όσα σχετίζονταν με το διοικητικό 

δίκαιο . Ο «Δρουγγάριος των Βάνδων» ή «Μοιράρχης» ή «Δουξ» ή 

«Χιλίαρχος» ήταν ο υπεύθυνος διοικητής της «Μοίρας» , της 

στρατιωτικής , δηλαδή , μονάδας . Κάθε «Μοίρα» αποτελούνταν από 

πέντε έως δεκαπέντε «Βάνδα» ή «Τάγματα» . Ενώ «Εκατόνταρχος των 

Σπαθαρίων» καλούνταν ο διοικητής των «ασπιδοφόρων» , των 

υπερασπιστών δηλαδή του στρατηγού , οι οποίοι είχαν τα όπλα τους στις 

διάφορες τελετές για την προστασία του .

Λέων Στ', Τακτικά 705
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3 . Μ να βυζαντινή στρατιά του 7ου αιώνα34.

Τα καθήκοντα του προϊσταμένου των «Καγκελλαρίων» , δηλαδή 

των αρχειοφυλάκων του Θέματος ασκούσε ο «Πρωτοκαγκελλάριος» . 

Ενώ ο «Πρωτομανδάτωρ» ήταν ο επικεφαλής των «Μανδατόρων» του 

Θέματος . Οι «Μανδάτορες» αποτελούσαν τους αγγελιοφόρους που 

χρησιμοποιούνταν τόσο από την πολιτική όσο και από την στρατιωτική 

διοίκηση . Στο στρατό οι «Μανδάτορες» ήταν οι σύνδεσμοι των 

διοικητών των Μονάδων και κατά τη διάρκεια των ασκήσεων

εκφωνούσαν τα παραγγέλματα των διοικητών ενώ στα πεδία των μαχών 

ενεργούσαν ως ανιχνευτές και ταυτόχρονα μετέφεραν τις διαταγές των 

διοικητών στους υφισταμένους τους35 .

Τέλος , αξίζει να σημειώσουμε , τον «Βανδοφόρο» , ο οποίος 

κρατούσε την πολεμική σημαία της μονάδας με το διακριτικό σήμα ή το 

έμβλημα του στρατηγού . Όπως επίσης τους «Επόπτες» , τους 

«Εξισώτες» και τους «Διοικητές» , που ήταν αρμόδιοι σε κάθε Θέμα για 

την απογραφή της γης , για την είσπραξη του εγγείου φόρου και για την

34 Andre Guillou , Ο Βυζαντινός Πολιτισμός , σελ.242 .
35 Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης , Τιμητικοί Τίτλοι και Ενεργά Αξιώματα στο Βυζάντιο , σελ. 161-163
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έγκριση των στρατιωτικών δαπανών , οι οποίες καλύπτονταν από πόρους 

που συγκεντρώνονταν με την τοπική φορολογία .

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε πως όλοι οι παραπάνω 

αξιωματούχοι είχαν και κάποια ευεργετήματα - απολαβές για τις 

υπηρεσίες που προσέφεραν . Έτσι οι ετήσιοι μισθοί αυτών των στελεχών 

ήταν οι εξής : για τον «Τουρμάρχη»: 3 λίτρες χρυσού , ο «Κόμης»: 2 

λίτρες χρυσού , ο «Χαρτουλάριος» : 2 λίτρες χρυσού , ο «Δομέστικος» : 

2 λίτρες , ο «Δρουγγάριος» : 2 λίτρες , ο «Κόμης του Βάνδου» : 1 λίτρα 

χρυσού , ο «Κόμης της Εταιρείας» : 36 χρυσά νομίσματα , ο 

«Εκατόνταρχος το)ν Σπαθαρίων» : 36 χρυσά νομίσματα , ο

«Πρωτομανδάτωρ» : 36 νομίσματα , και ο «Πρωτοκαγκελλάριος» : 36 

νομίσματα 36.

Συνοψίζοντας , λοιπόν , όλα τα παραπάνω ο στρατηγός είχε ως 

αποστολή την ισχυροποίηση και προστασία του Θέματος που διοικούσε, 

όπως επίσης την αντιμετώπιση και παραδειγματική τιμωρία όλων των 

εχθρών , εσωτερικών ή εξωτερικών , που θα επιβουλεύονταν την 

ασφάλεια και την ακεραιότητα του Θέματος του . Προκειμένου να 

εκπληρώσει την αποστολή του , ο στρατηγός είχε στην διάθεσή του σε 

καιρό ειρήνης , ένα μικρό τμήμα μισθοφόρων για να επιβάλλει την τάξη , 

να προστατεύει τους πολίτες και τέλος να επιβλέπει την εκτέλεση των 

δημόσιων έργοον που πραγματοποιούνταν από τους χωρικούς .

36 Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης, Τιμητικοί Τίτλοι και Ενεργά Αξιώματα στο Βυζάντιο , σελ. 156
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4)0 Θεματικός Στρατός

Η συγκρότηση των μονάδων του Θέματος και η επάνδρωσή τους 

με κατάλληλο προσωπικό ήταν αρμοδιότητα του ίδιου του στρατηγού . 

Παράλληλα , όμως , με τη στρατολογία νεοσύλλεκτων που θα 

επάνδρωναν τις τάξεις του θεματικού στρατού γινόταν και στρατολογία 

μόνιμων στρατιωτών που θα επάνδριοναν το μόνιμο στρατιωτικό πυρήνα 

των θεμάτων .

Σύμφωνα με αναφορά του Λέοντος ΣΤ' προς τον στρατηγό του 

σημειώνονται σχετικά με την επιλογή των στρατιωτών του τα ακόλουθα 

: « Έκλέξη δε στρατιώτας από παντός του υπό σε θέματος , μήτε παίδας , 

μήτε γέροντας , αλλά ανδρείους , ισχυρούς , ευρώστους , ευψύχους , 

εύπορούς , ώστε αυτούς , εν τω εξπεδίτω , ήγουν εν τη συναγωγή του 

φοσσάτου , εις την ιδίαν στρατείαν ασχολούμενους , έχειν εν τοις ιδίοις 

οίκοις ετέρους τους γεωργούντας , και προς απαρτισμόν εξόπλισιν του 

στρατιώτου χορηγείν δυναμένους» . Δηλαδή , οι στρατιώτες πρέπει να 

επιλέγονται από ολόκληρο το Θέμα που διοικείς , να μην είναι ούτε πολύ 

νέοι , ούτε ιδιαίτερα μεγάλοι , να είναι όμως ανδρείοι , εύρωστοι και 

εύποροι , ώστε να μπορούν να αφήνουν κάποιον στο πόδι τους που να 

ασχολείται με την καλλιέργεια των κτημάτων τους , προκειμένου όταν 

ενταχθούν στις μονάδες τους , να είναι απερίσπαστοι να εκτελούν τα 

καθήκοντά τους κατά την εκστρατεία και να είναι σε θέση να αποκτούν 

με δικά τους χρήματα τη στολή και τον οπλισμό τους37.

Οι βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνταν για τη στρατολογία 

νεοσύλλεκτων που θα επάνδρωναν τον θεματικό στρατό ήταν τρεις : α)τα 

φυσικά και ψυχικά προσόντα , β ) η ηλικία και γ ) η οικονομική 

επάρκεια.

37 Λέων Στ' , Τακτικά 697-700

30



Τα φυσικά και ψυχικά προσόντα που ήταν απαραίτητα ώστε να 

στρατολογούνται ικανοί στρατιώτες ήταν : ανδρεία , ισχύς , ευρωστία και 

ευψυχία . Όσον αφορά την ηλικία που έπρεπε να έχουν οι νεοσύλλεκτοι 

ήταν να έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους . Θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι ήταν πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή να καθοριστεί με 

ακρίβεια η ηλικία των νέων και ορισμένες φορές γινόταν κάποιες 

λανθασμένες όσον αφορά την ηλικία κατατάξεις . Η τελευταία 

προϋπόθεση που έπρεπε να τηρούν οι νεοσύλλεκτοι ήταν η καλή 

οικονομική κατάσταση ώστε να μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους τον 

απαραίτητο στρατιωτικό εξοπλισμό 38.

38 Γρηγορίου-Ιωαννίδου Μάρθα, Στρατολογία και Έγγεια Στρατιωτική Ιδιοκτησία στο Βυζάντιο, 
σελ. 16-18
39 Rice Talbot Τ., Ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών, σελ. 137
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Όσοι , λοιπόν , κατατάσσονταν και υπηρετούσαν στον Θεματικό 

στρατό είχαν αρκετές οικονομικές παροχές . Πρώτα απ’ όλα ,

απαλλάσσονταν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους από όλες τις έκτακτες 

φορολογίες και πλήρωναν μόνο το βασικό φόρο της γης που κατείχαν . 

Επιπλέον , μισθοδοτούνταν για όσο διάστημα ήταν στρατευμένοι και 

συμμετείχαν στις διάφορες εκστρατείες . Το ύψος του μισθού τους 

ξεκινούσε με ένα χρυσό νόμισμα τον πρώτο χρόνο της κατάταξής τους 

και αυξανόταν κατά ένα νόμισμα για κάθε έτος της υπηρεσίας τους . Τα 

έσοδα των στρατιωτών μπορούσαν επίσης να αυξηθούν από τα «σκύλλα» 

(λάφυρα) που έπαιρναν μετά από κάθε νικηφόρα εκστρατεία . Ενώ 

ταυτόχρονα σημαντική ενίσχυση αποτελούσαν και οι δωρεές των 

αυτοκρατόρων , που χορηγούνταν συνήθως μετά από κάποια 

στρατιωτική επιτυχία ή κάποια εορτή .

Θα πρέπει να τονίσουμε πως οι στρατιώτες των Θεμάτων δεν 

είχαν καμία επιβάρυνση όσον αφορά τα «σιτηρέσια» . Κατά τη διάρκεια 

των πολεμικών επιχειρήσεων τα τρόφιμα τους τα χορηγούσε το κράτος 

ενώ σε περίοδο ειρήνης τα τρόφιμα επιβάρυναν τους κατοίκους της 

περιοχής που ήταν εγκατεστημένος ο Θεματικός στρατός . Θα ήταν 

παράλειψη να μην πούμε ότι για την αντικατάσταση των όπλων που 

καταστρέφονταν κατά τη διάρκεια ενός πολέμου όπως επίσης και των 

ίππων που φονεύονταν τα έξοδα ήταν αρμοδιότητα της στρατιωτικής 

διοίκησης και όχι των στρατιωτών . Αντίθετα , σε περίοδο ειρήνης οι 

ίδιοι οι στρατιώτες ήταν υπεύθυνοι για τη συντήρηση του πολεμικού τους 

εξοπλισμού όπως επίσης και για τη φροντίδα του αλόγου τους . Τα 

έξοδα για την συντήρηση , λοιπόν , του στρατιωτικού τους εξοπλισμού 

ήταν είτε από την αγροτική περιουσία που κατείχαν και για το λόγο αυτό 

οι στρατιώτες που επιλέγονταν έπρεπε να ήταν εύποροι , είτε από τις
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παραπάνω οικονομικές παροχές που εισέπρατταν40 . Τέλος , οι ανάπηροι 

πολέμου , αυτοί που είχαν τραυματιστεί σε κάποια μάχη έπαιρναν 

σύνταξη , ενώ οι χήρες των ανδρών που είχαν σκοτωθεί κατά τη μάχη 

έπαιρναν ως αποζημίωση κάποιο χρηματικό ποσό ανάλογο με το βαθμό 

που είχε ο σύζυγός τους κατά τη διάρκεια της θητείας του 41 42.

5 . Εικόνα Ιππέως42

Αρκετές φορές , όμως , ο αριθμός των εύπορων στρατευμένων δεν 

ήταν ικανοποιητικός έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι στρατιωτικές 

ανάγκες οπότε το κράτος κατέφευγε και στη στρατολόγηση μη εύπορων 

στρατιωτών . Μέσω αυτής της διαδικασίας το κράτος είχε σκοπό να 

ενεργοποιήσει την μάζα των άπορων νέων που δεν είχαν την οικονομική 

δυνατότητα να στρατευθούν μετατρέποντας τους σε χρήσιμα για την

40 Μάρθα Γρηγορίου - Ιωαννίδου , Στρατολογία και Έγγεια Στρατιωτική Ιδιοκτησία στο Βυζάντιο , σελ.
41 Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης, Τιμητικοί Τίτλοι και Ενεργά Αξιώματα στο Βυζάντιο , σελ. 155-156

42 Rice Talbot Τ., Ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών, σελ. 139
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κοινωνία άτομα . Επειδή , οι στρατιώτες αυτοί αντιμετώπιζαν μεγάλα 

οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούσαν ούτε να εξασφαλίσουν οι 

ίδιοι τους το άλογο και τον απαραίτητο στρατιωτικό εξοπλισμό που 

χρειαζόταν ούτε να συντηρήσουν την οικογένειά τους θεσπίστηκε από 

το κράτος η από κοινού χορήγηση συνεισφοράς : «διά κοινωνίας και 

συγκροτήσεως» .

Επιπλέον , μια άλλη διάταξη που θεσπίστηκε αφορούσε τους 

πλούσιους στρατευμένους , οι οποίοι ήθελαν να απαλλαγούν από τη 

στρατιωτική τους θητεία που ήταν αναγκασμένοι να εκπληρώσουν . 

Σύμφωνα με την διάταξη αυτή , οι πλούσιοι νέοι που δεν ήθελαν και 

θεωρούσαν ότι ήταν ανίκανοι να υπηρετήσουν οι ίδιοι προσωπικά 

μπορούσαν με την παροχή ενός αλόγου και ενός άνδρα να μην 

πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την θητεία τους . Και στη θέση τους 

πήγαιναν οι νέοι που δεν είχαν την οικονομική άνεση να αποκτήσουν 

από μόνοι τους τον απαραίτητο στρατιωτικό εξοπλισμό για την θητεία 

τους . Μέσω αυτής της διαδικασίας εξισώνονταν οι «άνανδροι» πλούσιοι 

και οι φτωχοί νέοι με όλους όσους υπηρετούσαν κανονικά43. Ακόμη , 

πρέπει να πούμε ότι την ίδια υποχρέωση εξαγοράς της στρατιωτικής 

θητείας είχε και η χήρα ιδιοκτήτη «στρατιωτοπίου» ή «στρατιωτικού 

κτήματος» , που είχε κληρονομήσει τα κτήματα του συζύγου της .

Εκτός από τα παραπάνο) , το κράτος προσέφευγε για την κάλυψη 

των δαπανών των άπορων στρατευμένων στους αξιωματικούς του 

στρατού , οι οποίοι καλούνταν να εξασφαλίσουν οι ίδιοι προσωπικά, τα 

απαραίτητα για τη στράτευση των νέων . Για το λόγο αυτό , κάθε 

αξιωματικός που διοριζόταν έπρεπε να είναι εύπορος . Ενώ υπήρχε η

Λέων Στ', Τακτικά 1069
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εντύπωση ότι μέσω αυτής της διαδικασίας θα αναπτυσσόταν μια σχέση 

φιλίας ανάμεσα στους αξιωματικούς και τους στρατευμένους44 45 .

6. Βυζαντινοί στρατιώτες καθώς επιτίθενται σε φρούριο45

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το κόστος οπλισμού ενός στρατιώτη 

ανερχόταν σε 18 και Vi χρυσά νομίσματα και η τιμή ενός πολεμικού 

ίππου σε 12 έως 20 χρυσά νομίσματα .

Όσοι καλούνταν να υπηρετήσουν στον Θεματικό στρατό έπαιρναν 

ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους αναπαλλοτρίωτα στρατιωτικά 

κτήματα , που ονομάζονταν «στρατεία» ή «στρατιωτόπια» . Τα κτήματα 

αυτά δεν είχαν πάντοτε την ίδια αξία .

44 Μάρθα Γρηγορίου - Ιωαννίδου , Στρατολογία και Έγγεια Στρατιωτική Ιδιοκτησία στο Βυζάντιο , 
σελ. 23
45 Robert Browning , Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σελ.72
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4.1 )Τα «Θέματα» και ο πληθυσμός τους

Γενικά , φαίνεται ότι η Κωνσταντινούπολη σε όλη τη διάρκεια της 

περιόδου που εξετάζουμε , ήταν ο τόπος που τελούνταν οι θρίαμβοι μετά 

από μια επιτυχημένη εκστρατεία , άλλα όχι τόπος στρατολόγησης ή 

συγκέντρωσης και αναχώρησης του στρατού και του στόλου όπως 

παλαιότερα π.χ. στις εκστρατείες της εποχής του Ιουστινιανού .Τώρα , ο 

στρατός για τις εκστρατείες ξεκινάει από τα χερσαία μικρασιατικά 

Θέματα . Ο λόγος του παροπλισμού της πρωτεύουσας είναι : η 

οργανωτική διάρθρωση του κράτους σε ενιαίες διοικητικές - 

φορολογικές - στρατολογικές περιοχές , τα Θέματα .

Τα Θέματα συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία του Θεματικού 

στρατού, που ήταν άλλωστε η απαρχή της δημιουργίας του συστήματος . 

Δίπλα στο κύριο στρατιωτικό σώμα της αυτοκρατορίας , τα τάγματα , 

που ήταν ο στρατός των μισθοφόρων , αναπτύσσεται ο στρατός των 

Θεμάτων , δηλαδή ένα είδος εθνικού στρατού αγροτών , οι οποίοι 

παρέχουν στρατιωτική υπηρεσία , με αντάλλαγμα την κατοχή 

καλλιεργήσιμης γης και ορισμένα φορολογικά προνόμια . Το σύστημα , 

στην αρχή της δημιουργίας του , είχε στόχο να συνδράμει στην όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσματική και οργανωμένη άμυνα απέναντι στην 

αραβική εξάπλωση .

Οι διαδικασίες που ακολουθούσαν από περιοχή σε περιοχή για τη 

δημιουργία των Θεμάτων διέφεραν . Μια περίπτωση ήταν , όταν κάποιοι 

οικιοθελώς ή κατόπιν επιβολής , αποφάσιζαν να εγγράψουν ολόκληρη ή 

μέρος της περιουσίας τους στους στρατιωτικούς καταλόγους ,να 

μετατραπούν σε «στρατιώτες» και τα κτήματά τους από «πολιτικοί 

οίκοι» να γίνουν «στρατιωτικοί οίκοι» . Άλλη περίπτωση ήταν το κράτος 

να παραχωρήσει κτήματα , δηλαδή , «στρατιωτικό οίκο» σε κάποιον που 

ως τότε δεν είχε , καθώς και φορολογικές απαλλαγές , προκειμένου
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αυτός στο εξής να είναι «στρατιώτης» , δηλαδή όποτε του ζητηθεί , να 

παρέχει στρατιωτική υπηρεσία .

Και στις δύο περιπτώσεις , τα στρατιωτικά κτήματα αποτελούσαν 

ιδιοκτησίες υπό όρους τις «στρατείες» . Οι αγρότες μπορούσαν να 

κατέχουν ολόκληρη ή μέρος μιας τέτοιας ιδιοκτησίας . Ο κάτοχος μιας 

ολόκληρης «στρατείας» είχε την υποχρέωση να παρέχει στρατιωτικές 

υπηρεσίες είτε ο ίδιος προσωπικά , είτε μέσω κάποιου άλλου μέλους της 

οικογένειάς του , παρουσιαζόμενος με τον οπλισμό του για να πάρει 

μέρος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις .

Στο Θεματικό θεσμό η Αρβελέρ διακρίνει τη δημιουργία εθνικού 

στρατού επιφορτισμένου με την άμυνα της περιοχής από την οποία 

προέρχεται σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των πολυδάπανων και 

αβέβαιων για την πίστη τους μισθοφορικών στρατών . Υποστηρίζει ότι ο 

«εθνικός» θεματικός στρατός εμπνέεται από αξίες διαφορετικές από 

εκείνες που επικρατούσαν στους μισθοφόρους , ότι αποτελείται από 

πολίτες όλων των κοινωνικών τάξεων που δεν έλκονταν καθόλου από το 

κέρδος . Ενώ ταυτόχρονα προσθέτει ότι δεν γίνεται συζήτηση για 

διεκδικήσεις των στρατιωτών που αφορούν την πληρωμή και την 

φορολογία των αποδοχών τους . Τέλος , ισχυρίζεται , ότι αυτού του 

είδους ο στρατός δεν υπηρετεί την επεκτατική πολιτική , αλλά διεξάγει 

τον αγώνα για την σωτηρία της πατρίδας τους 46 .

Η στρατικοποίηση της κοινωνίας που προέρχεται από την 

εφαρμογή του Θεματικού θεσμού φαίνεται ιδιαίτερα στη μορφή που 

αποκτούν αυτή την περίοδο οι Βυζαντινές πόλεις , εκτός από την 

Κωνσταντινούπολη . Είναι φυσικά ή τεχνητά οχυρωμένες και 

χρησιμεύουν σαν καταφύγια των αγροτικών πληθυσμών της ευρύτερης 

περιοχής γύρω τους . Στεγάζουν μόνιμα περισσότερο ή λιγότερο 

σημαντικές στρατιωτικές μονάδες . Χαρακτηρίζονται σαν «κάστρα» κι

46 Αρβελέρ , Η πολιτική ιδεολογία , σελ 38-39
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έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι αυτός ο όρος αντικαθιστά τον όρο 

«πόλις» . Ταυτόχρονα , το σύστημα των Θεμάτων εκφράζει την 

επικράτηση των στρατιωτικών στον κρατικό μηχανισμό 47 48.

Ο αγροτικός πληθυσμός των Θεμάτων διαιρείται στους κατόχους 

μικρής ή μεσαίας ιδιοκτησίας , στους στρατιώτες και στους 

εξαρτημένους ακτή μονές . Αυτές οι τέσσερις κατηγορίες συνθέτουν τη 

μικτή αγροτική κοινότητα :

47 Rice Talbot Τ., Ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός Βίος των Βυζαντινών, σελ. 145

48 Harvey, σελ. 36-37
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Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την αριθμητική σχέση ανάμεσα 

στις ομάδες αυτές . Ενώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι κάτοχοι των 

στρατιωτικών κτημάτων αποτελούν την ανώτατη βαθμίδα της αγροτικής 

κοινότητας , υπολογίζοντας ότι η αξία μιας στρατιάς μπορεί να 

κυμαίνεται ανάμεσα στις 2 και 4 λίβρες χρυσού , που αντιπροσωπεύουν 

κατ’ αναλογία εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης 200 έως 1.000 στρεμμάτων .

Η επέκταση της εφαρμογής του Θεματικού θεσμού έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της κατανομής της γης . Η απώλεια 

πολλών περιοχών και οι αραβικές επιδρομές στη Μικρά Ασία 

συντέλεσαν στον περιορισμό της μεγάλης ιδιοκτησίας . Ακόμη , είναι 

πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όλοι οι στρατιώτες ενός Θέματος 

ήταν ιππείς . Κι αυτό γιατί γνωρίζουμε το πόσο υψηλό εισόδημα 

χρειαζόταν , ώστε ο κάτοχος ενός στρατιωτικού Θέματος να συντηρεί το 

στρατιωτικό άλογο και το σχετικό εξοπλισμό .

Με τους όρους «λαός» και «λαοί» εννοείται στις περισσότερες 

πηγές της εποχής ο στρατός ή η στρατιωτική δύναμη ενός Θέματος με
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την ευρεία έννοια . Αντίθετα , ο μόνιμος πυρήνας των στρατιωτών ενός 

Θέματος που βρίσκεται διαρκώς ετοιμοπόλεμος , αποδίδεται με τους 

όρους «ταξάται» ή «ταξεώται» .
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΟΥΣ
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1 ) Γενικά

Η υποχρεωτική πρόσδεση των ανθρώπων σε καλλιεργήσιμη γη , 

άρχισε να εφαρμόζεται στα τέλη της πρωτοβυζαντινής περιόδου , ως 

αντιστάθμισμα στις τεράστιες εκτάσεις που παρέμεναν ακαλλιέργητες 

από τη μια και στις ολοένα και περισσότερο αυξανόμενες ανάγκες του 

κράτους από την άλλη . Έτσι , ένα τμήμα της καλλιεργήσιμης γης της 

αυτοκρατορίας ήταν καταγεγραμμένο στους στρατιωτικούς καταλόγους .

Επειδή , λοιπόν , η Βυζαντινή Αυτοκρατορία , δεν μπορούσε να 

αντεπεξέλθει στις δαπάνες που αφορούσαν τη μισθοδοσία των ξένων 

στρατιωτών επινοήθηκε το νέο αυτό σύστημα στρατολογίας . Σύμφωνα 

μ’ αυτό , το κράτος παραχωρούσε σε αγρότες , γηγενείς ή αλλοδαπούς , 

εκτάσεις γης , τις οποίες φορολογούσε αρκετά ελαφρά με αντάλλαγμα , 

όμως , την εφ’ όρου ζωής υπηρεσία τους στο Βυζαντινό στρατό . Τα 

αγροκτήματα αυτά ονομάζονταν επίσημα «τόποι στρατείας» και 

αποκαλούνταν «στρατοτόπια» από το λαό49 . Τα γνωστά σήμερα 

«στρατιιοτικά κτήματα» .

Εν συντομία , λοιπόν , θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως , λοιπόν 

«στρατιωτικά κτήματα» εννοούμε το μέρος της έγγειας περιουσίας των 

στρατιωτών , το αναγκαίο για την κάλυψη των δαπανών εξαρτύσεως και 

εξοπλισμού ενός στρατιώτη , που εγγράφεται στους στρατιωτικούς 

κώδικες και κηρύσσεται αναπαλλοτρίωτο50 .

Για να μελετήσουμε , όμως , τα «στρατιωτικά κτήματα» θα πρέπει 

πρώτα να ερευνήσουμε τα ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία των 

«στρατιωτικών κτημάτων» . Οι απόψεις που διατυπώθηκαν γύρω απ’ 

αυτό το ζήτημα διαμορφώνουν δύο θεωρίες : α ) τις θεωρίες

4<< Κορδάτος Γιώργος , Ακμή και Παρακμή τυυ Βυζαντίου , σελ. 164
50 Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μάρθα, Στρατολογία και έγγεια στρατιωτική ιδιοκτησία, σελ.31-32
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προελεύσεως και β ) τις χρονολογικές θεωρίες των « στρατιωτικών 

θεμάτων» , τις οποίες και θα αναλύσουμε παρακάτω .
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2 ) Θεωρίες προελεύσεως

Στο ερώτημα πως και από πού προήλθαν τα «στρατιωτικά 

κτήματα» του 10ου αιώνα πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι προήλθαν 

από γαίες που παρείχε το κράτος με αντάλλαγμα τη στρατιωτική 

υπηρεσία51 52 . Σύμφωνα με την θεωρία αυτή η δημιουργία των 

στρατιωτικών κτημάτων συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία των

θεμάτων ως στρατιωτικοδιοικητικές μονάδες . Την θεωρία αυτή 

ασπάζεται και ο A. Rambaud , ο οποίος αναφέρει ότι υπήρχε στενή 

σχέση στη νομοθεσία του 10°" αιώνα ανάμεσα στην έγγεια ιδιοκτησία 

των στρατιωτών και της υποχρεωσεως στρατιωτικής υπηρεσίας .

Με βάση τη σχέση αυτή αρκετοί ερευνητές υποστήριξαν ότι το 

κράτος , τελικά , εγκατέστησε αγροτικό πληθυσμό επάνω σε εδάφη που 

τους παραχώρησε με αντάλλαγμα την στρατιωτική υπηρεσία και αυτό 

αποτελούσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των Θεμάτων . Με άλλα λόγια η 

φυσιογνωμία των Θεμάτων εκφράστηκε με την εγκατάσταση των 

στρατιωτών σε γαίες που παραχωρήθηκαν από το κράτος .

Σύμφωνα με μια άλλη μερίδα ερευνητών , υποστηρίζεται ότι τα 

«στρατιωτικά κτήματα» παραχωρήθηκαν με αντάλλαγμα τις 

στρατιωτικές υπηρεσίες αλλά μόνο σε αιχμαλώτους ή καταφεύγοντες στο 

κράτος.

Την άποψη αυτή αποδέχονται πλήρως οι I. Καραγιαννόπουλος53 

και Η. Ahrweiler54 , οι οποίοι τονίζουν ότι το κράτος παραχωρούσε γαίες 

σε αντάλλαγμα στρατιωτικής υπηρεσίας και η τακτική αυτή εφαρμοζόταν 

κυρίως στους ξένους που εγκαθίστανται στην αυτοκρατορία. Έτσι , 

υποστηρίζουν ότι στην περίπτωση που το κράτος δεχόταν ξένους

51 J.F. Haldon , Recruitment, σελ. 74-79
52 Rambaud A., Empire , σε'. 287
53 Karayannopulos , Themenordnung , σελ 75

54 Ahrweiler Η., Recherches , σελ. 10
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βαρβάρους στις περιφέρειες του , τους παραχωρούσε γη να 

εγκατασταθούν . Στη συνέχεια , οι ξένοι γίνονταν υπήκοοι και το κράτος 

στρατολογούσε απ’ αυτούς στρατιώτες .

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω , το μόνο που μπορούμε να πούμε 

είναι ότι δεν έχουμε καμιά μαρτυρία ότι το κράτος καθόριζε 

στρατιωτικούς κλήρους τους οποίους διέθετε στους στρατιώτες 

προκειμένου να αναλάβουν την υπηρεσία τους . Οι μαρτυρίες που 

διαθέτουμε αφορούν μόνο στη δωρεά γαιών σε ήδη υπηρετούντες 

στρατιώτες . Ενώ , όλα όσα αναφέρονται εκφράζουν μόνο γνώμες ή 

υποθέσεις ερευνητών χωρίς να είναι σε θέση να προσαγάγουν μαρτυρίες 

πηγών55 .

Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μ. ^Στρατολογία και Έγγεια Στρατιωτική Ιδιοκτησία στο Βυζάντιο , σελ.34-36
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3 ) Χρονολογικές Θεωρίες

Όσον αφορά το ζήτημα της απαρχής των «στρατιωτικών 

κτημάτων» , δηλαδή , την εγκατάσταση των στρατιωτών σε γαίες 

παρεχόμενες από το κράτος , απ’ όπου προήλθαν τα «στρατιωτικά 

κτήματα» διατυπώθηκαν τρεις θεωρίες . Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές 

τα «στρατιωτικά κτήματα» ήταν : α ) έργο ενός αυτοκράτορα , β ) προϊόν 

μακρόχρονης εξέλιξης που οι απαρχές του ανάγονται στην 

πρωτοβυζαντινή περίοδο και γ ) οι αρχές των «στρατιωτικών κτημάτων» 

του 10ου αιώνα πρέπει να αναζητηθούν στη μόνιμη εγκατάσταση των 

στρατευμάτων από τα μέσα του 7ου αιώνα μέσα σε περιοχές που έπρεπε 

να προασπίζουν36.

Την πρώτη θεωρία σύμφωνα με την οποία τα «στρατιωτικά 

κτήματα» ήταν έργο ενός αυτοκράτορα υποστήριξε αρχικά ο F. 

Uspenskij , ο οποίος αν και δεν αποδίδει τη δημιουργία τους σε 

συγκεκριμένο αυτοκράτορα , ανάγει την δημιουργία τους σε 

συγκεκριμένη εποχή , τον 7° αιώνα , τον οποίο χαρακτηρίζει ως εποχή 

ολοκληρώσεως του θεματικού στρατού . Ο E.Stein , όμως , υποστηρίζει 

ότι η δημιουργία τους πρέπει να αναχθεί στον Ηράκλειο , του οποίου 

εξηγεί τις νίκες με την υπόσχεση που έδωσε στους στρατιώτες του ενόψει 

του πολέμου με τους Πέρσες για να ενισχύσει το ζήλο τους , πράγμα που 

πραγματοποίησε λίγο πριν και μετά τη νίκη κατά των Περσών κατά τα 

έτη 626 - 63456 57 .

Την θεωρία του E.Stein ακολουθεί απόλυτα και G. Ostrogorsky με 

τη μόνη διαφορά ότι υποστηρίζει πως ο Ηράκλειος πριν τη περσική 

εκστρατεία όχι μόνο υποσχέθηκε αλλά και παραχώρησε γαίες στους

56 Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μάρθα , Στρατολογία και Έγγεια Στρατιωτική Ιδιοκτησία στο Βυζάντιο,
σελ.36
57Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μάρθα , Στρατολογία και Έγγεια Στρατιωτική Ιδιοκτησία στο Βυζάντιο,
σελ.37
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στρατιώτες και μ’ αυτόν τον τρόπο εξηγεί το νικηφόρο αποτέλεσμα 

αυτών των αγώνων 58 . Ενώ με την άποψη αυτή συμφωνούν και οι 

W.Ensslin , Α. Στράτος και Η. Antoniadis - Bibicou59 .

Τη θεωρία του E.Stein αντικρούει ο ΕΚαραγιαννόπουλος , ο 

οποίος σημειώνει ότι τίποτε δεν μας επιτρέπει να δεχθούμε πως την 

περίοδο αυτή 610 - 641 συνέβησαν στο κράτος τόσο σημαντικές 

κοινωνικές μεταβολές , όπως η εγκατάσταση χιλιάδων στρατιωτών και 

επιπλέον αν κάποιος αυτοκράτορας σε μια ορισμένη χρονική περίοδο της 

βασιλείας του εγκατέστησε χιλιάδες στρατιώτες δεν μπορεί να εξηγήσει 

το πώς μια τόσο ευρεία κοινωνική μεταβολή δεν άφησε κανένα ίχνος 

ούτε στην ιστοριογραφία , ούτε στις φιλολογικές πηγές , ούτε στα 

νομοθετικά μέτρα60.

Η δεύτερη θεωρία διατυπώθηκε από τον I. Καραγιαννόπουλο , ο 

οποίος αποσυνδέει την εγκατάσταση στρατιωτών και τα στρατιωτικά 

κτήματα από τη θεματική οργάνωση υποστηρίζοντας ότι τα στρατιωτικά 

κτήματα , όπως και τα θέματα , δεν είναι αποτέλεσμα μιας 

συγκεκριμένης πράξης ενός αυτοκράτορα που τα ίδρυσε μέσα σε 

ορισμένο και σύντομο χρονικό διάστημα αλλά προϊόν μακράς και 

αθόρυβης εξέλιξης που εκτείνεται από τα πρώτα χρόνια της 

πρώτο βυζαντινής περιόδου μέχρι των μέσων του 10ου αιώνα61 .

Η θεωρία , λοιπόν , του Ι.Καραγιαννόπουλου , υποστηρίζει ότι τα 

στρατιωτικά κτήματα δεν αποτελούν στοιχείο του θεματικού θεσμού 

αλλά είναι ανεξάρτητα απ’ αυτόν και ότι δεν είναι θεσμός που εισήγαγε 

ορισμένος αυτοκράτορας με συγκεκριμένη νομοθετική του πράξη αλλά

58 Ostrogorsky G., Ιστορία τον Βυζαντινού Κράτους, σελ. 160-165

60 Karayannopulos J., Themenordnung , σελ.73
ή| Karayannopulos J., Themenordnung, σελ.87-88

5 ’ Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μάρθα, Στρατολογία και Έγγεια Στρατιωτική Ιδιοκτησία στο Βυζάντιο,
σελ.38
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αποτέλεσμα μακρόχρονης εξέλιξης που βρίσκει τη νομοθετική της 

κύριοση στη νομοθεσία του 10ου αιώνα .

Από το νομοθετικό έργο , λοιπόν , των αυτοκρατόρων , από τις 

πράξεις των παπύρων αλλά και από τις νομικές συλλογές του 8ου - 9ου 

αιώνα διαπιστώνεται η ύπαρξη στρατιωτικής ιδιοκτησίας , η οποία όμως 

δεν έχει καμία σχέση με τα στρατιωτικά κτήματα , διότι μπορεί να 

διατίθεται εξ ολοκλήρου από το στρατιώτη κύριό της62 . Κύριο 

χαρακτηριστικό του «στρατιωτικού κτήματος» δεν είναι ότι ο στρατιώτης 

έχει έγγεια ιδιοκτησία αλλά ότι η ιδιοκτησία αυτή είναι αναπαλλοτρίωτη 

κατά το μέρος εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο για τη κάλυψη των 

εξόδων εξοπλισμού του στρατιώτη . Από τη στιγμή , λοιπόν , που το 

κράτος επιδιώκει συνειδητά και με θεσμικό τρόπο να εξασφαλίσει το 

αναπαλλοτρίωτο αυτό τμήμα , από τότε δημιουργείται ο θεσμός των 

«στρατιωτικών κτημάτων»63 64.

Η θεωρία αυτή του Ι.Καραγιαννόπουλου αν και έγινε πλήρως 

αποδεκτή από τους περισσότερους ερευνητές , ωστόσο αμφισβητήθηκε 

ως προς το δεύτερο σκέλος της που αφορούσε το ζήτημα της απαρχής 

των «στρατιωτικών κτημάτων» . Η θεωρία αμφισβητήθηκε από δύο 

νεότερους ερευνητές , τους J.F. Haldon και R.J. Lilie , οι οποίοι 

προσπάθησαν να καθορίσουν ακριβέστερα την απαρχή του θεσμού
' 64αυτου .

Οι J.F. Haldon και R.J. Lilie είναι λοιπόν οι εισηγητές της τρίτης 

θεωρίας . Οι εν λόγω ερευνητές , ενώ αποδέχονται ότι τα στρατιωτικά 

κτήματα και η θεματική οργάνωση δεν δημιουργήθηκαν από τη 

συνειδητή μεταρρύθμιση ενός ή περισσοτέρων αυτοκρατόρων θεωρούν

62 Karayannopulos J., Themenordnung , σελ.77-81

63 Karayannopulos J., Themenordnung , σελ.86

64 Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μάρθα , Στρατολογία και Έγγεια Στρατιωτική Ιδιοκτησία στο Βυζάντιο, 
σελ.42
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ότι οι αρχές των στρατιωτικοί κτημάτων πρέπει να αναζητηθούν στη 

μόνιμη εγκατάσταση των στρατιών του αυτοκρατορικού στρατού από το 

650 και εξής στις περιοχές που έπρεπε να προασπίζουν και ότι 

εξελίχθηκαν βαθμιαία ως απάντηση στις τοπικές ανάγκες και περιστάσεις 

και σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον ως αποτέλεσμα μιας προϋπάρχουσας 

αρχής κληρονομικών στρατιωτικών υποχρεώσεων65 66 .

Έτσι , το κράτος δεν προέβη σε εγκατάσταση στρατιωτών σε 

ερημωμένες γαίες από τις οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίζουν τη 

συντήρησή τους . Εγκαταλειμμένη ή ερημωμένη γη χρειάζεται 

σημαντική εργασία για γίνει ξανά παραγωγική και ένα τέτοιο έργο θα 

αποσπούσε τους στρατιώτες από το κύριο καθήκον τους . Πιθανότερο 

είναι ότι οι μόνιμοι στρατιώτες με τα χρόνια άρχισαν να γίνονται 

γαιοκτήμονες στην περιοχή που φρουρούσαν .

65 Haldon J.F., Recruitment, σελ.79
66 Haldon J.F., Recruitment, σελ. 74
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4 ) Καθήκοντα κατόχου «Στρατιωτικού Κτήματος»

Ο κάτοχος τέτοιου είδους γης ήταν υποχρεωμένος να στρατεύεται 

και μάλιστα να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων εξοπλισμού 

και συντήρησής του κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας με τα έσοδα που 

εξασφάλιζε από την καλλιέργεια των στρατιωτικών κτημάτων. Επιπλέον 

, ο αγρότης - στρατιώτης αποκτούσε το δικαίωμα να νυμφευθεί και να 

ζήσει ως στρατιωτικός κτηματίας με την υποχρέωση , φυσικά , να μείνει 

εφ’ όρου ζωής στρατευμένος . Έτσι , κάθε φορά που θα τον καλούσαν 

στο στράτευμα είχε χρέος να παρουσιάζεται και να λαμβάνει μέρος σε 

αμυντικές ή άλλου είδους στρατιωτικές επιχειρήσεις . Αυτό συνέβαινε 

όποτε το κράτος χρειαζόταν να θωρακιστεί αμυντικά απέναντι σε 

εχθρικές επιδρομές67 . Η διατήρηση , κατά συνέπεια , των μικρών και 

μεσαίων κλήρων και η αποδοτική μέσω της καλλιέργειας αξιοποίησή 

τους συνέβαλλε στην εξασφάλιση της ετοιμότητας και 

αποτελεσματικότητας του στρατού 68.

Συγχρόνως με την καλλιέργεια της γης οι στρατευμένοι είχαν και 

διάφορα άλλα καθήκοντα , όπως τον έλεγχο των διαβατηρίων όσων 

μετακινούνταν στα σύνορα και από τα παρατηρητήρια να εποπτεύουν τη 

μεθόριο για την ασφάλεια των συνόρων του βυζαντινού κράτους . Από 

τα παρατηρητήρια των συνόρων οι στρατιώτες επικοινωνούσαν μεταξύ 

τους και σήμαιναν συναγερμό σε περίπτωση επικείμενης επιδρομής των 

εχθρών69 .

Κάθε κληρούχος στρατιώτης είχε το νόμιμο δικαίωμα της 

μεταβίβασης της έγγειας στρατιωτικής ιδιοκτησίας του στο γιο του υπό 

τον όρο να αναλάβει εκείνος τα στρατιωτικά καθήκοντα που ανέλαβε ο

97 Rice Talbot Τ., Βίος , σελ.142
68 Κόλιας, Η θέση του στρατιωτικού στη Βυζαντινή κοινωνία , σελ. 11
69 Rice Talbot Τ., Βίος , σελ.142
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πατέρας του . Οι κληρονομικοί κληρούχοι στρατιώτες μπορούσαν να 

χρησιμοποιούν υπηρέτες και δούλους για τις πιο βαριές εργασίες70 .

Επομένως , τα στρατιωτικά κτήματα αποτελούνταν από αγροτική 

γη που ήταν καταγεγραμμένη ως στρατιωτική ιδιοκτησία σε κρατικούς 

καταλόγους και παραχωρούνταν από την αρμόδια κρατική υπηρεσία σε 

αγρότες , οι οποίοι αναλάμβαναν στρατιωτική υποχρέωση . Είναι 

κατανοητό , αφενός , από τα έσοδα που επέφερε η καλλιέργεια της γης ο 

στρατιώτης έπρεπε να καλύπτει τα έξοδα της θητείας του και τις δαπάνες 

που χρειαζόταν για τον πολεμικό εξοπλισμό του καθώς επίσης να 

συντηρεί και την οικογένειά του . Από την άλλη , όμως , το κράτος τον 

απάλλασσε από την βαριά φορολογία στοιχείο που αποτελούσε 

σημαντική οικονομική διευκόλυνση γι’ αυτόν .

Παρ’ όλες τις παραχωρήσεις , όμως εκ μέρους της κυβέρνησης , οι 

αγρότες , οι οποίοι είχαν λάβει έγγεια στρατιωτική ιδιοκτησία , δεν ήταν 

πάντοτε συνεπείς στις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις . Συχνά , λοιπόν , 

παρατηρείται το γεγονός της εγκατάλειψης του αγρού και της 

απομάκρυνσής τους από τις τάξεις του στρατεύματος . Κάθε φορά που 

συνέβαινε αυτό , ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους , επακολουθούσαν 

δυσάρεστες συνέπειες για την αποτελεσματικότητα και την αμυντική 

ισχύ του βυζαντινού στρατού71 . Για να αντιμετωπίσει η Αυτοκρατορία 

το πρόβλημα αυτό μεταβίβασε την υποχρέωση στράτευσης από τον 

κάτοχο κάθε στρατιο^τικού κτήματος στην ίδια τη γη . Με την νέα αυτή 

ρύθμιση το κράτος μπορούσε να απαιτεί από τον εκάστοτε κάτοχο 

στρατιωτικής γης την υποχρεωτική στρατολόγηση και ένταξή του στο 

στράτευμα καθώς και την από μέρος του προσφορά υπηρεσίας στην 

άμυνα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας . Δεν είχε σημασία πλέον αν ο

70 Rice Talbot Τ., Βίος, σελ.142-143
71 Ελλάς, Ιστορία I, σελ. 506
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αγρότης αυτός ήταν ο αρχικός κάτοχος ή κληρονόμος της στρατιωτικής 

γης ή γείτονας ή άλλο πρόσωπο72.

Επιχειρώντας μια σφαιρική προσέγγιση στο ζήτημα των 

στρατιωτικών κτημάτων , ο Harvey73 , υποστηρίζει ότι η καθιέρωση 

αυτού του θεσμού αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ενίσχυσε 

την οικονομική θέση των αγροτιον . Οι κάτοχοι μιας «στρατείας» είχαν 

την υποχρέωση να συνεισφέρουν έναν πλήρως εξοπλισμένο στρατιώτη 

για τον θεματικό στρατό . Οι απαρχές αυτού του θεσμού ανέρχονται στον 

7° αιώνα , σαν επακόλουθο των οικονομικών δυσχερειών που 

αντιμετώπιζε το κράτος μετά την απώλεια εύφορων περιοχών και την 

συρρίκνωση των κρατικών εσόδων που ακολούθησε .

Το πρόβλημα που ανέκυπτε ήταν το να διατηρηθεί αξιόμαχο 

στράτευμα με μειωμένα έσοδα . Η λύση δόθηκε με τη μετάθεση της 

ευθύνης για τη διαβίωση και τον εξοπλισμό των στρατιωτών από το 

κράτος στους ίδιους , με μέσο για να επιτευχθεί αυτό , την παροχή 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων . Το σίγουρο είναι ότι το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής του θεσμού δικαίωσε τους εμπνευστές του , αφού σε πρώτη 

φάση ενήργησε θετικά στην άμυνα και στην συνέχεια συνέβαλε στη 

δημιουργία δυναμικών , εύκολα κινητοποιήσιμων και φθηνών 

εκστρατευτικών σωμάτων για επεκτατικές εκστρατείες .

72 Ελλάς, Ιστορία 1, σελ. 506
‘ Harvey , Οικονομική ανάπτυξη στο Βυζάντιο ,σελ. 47
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3 ) Μέτρα για την προστασία των «Στρατιωτικών Κτημάτων»

Η πώληση των στρατιωτικοί κτημάτων απαγορευόταν αυστηρά 

και δεν αναγνωριζόταν . Πολύ συχνά , όμοις , οι πλούσιοι γαιοκτήμονες 

κατόρθωναν είτε με τη βία είτε με διάφορα δάνεια προς τους κατόχους 

τους να τα οικειοποιούνται . Με τον τρόπο αυτό ζημίωναν διπλά το 

κράτος , αφού από τη μια μεριά διασπούσαν τις τάξεις του στρατού ( 

είναι λογικό ότι οι στρατολογημένοι κτηματίες , έπειτα από την εκποίηση 

και μεταβίβαση του αγροτεμαχίου τους σε μεγαλογαιοκτή μονές , 

αποχωρούσαν από το στράτευμα θεωρώντας ότι είχαν απαλλαγεί 

οριστικά από τις υποχρεώσεις τους απέναντι σ’ αυτό) και από την άλλη 

στερούσαν σημαντική και ασφαλή πηγή εισοδημάτων από την κρατική 

οικονομία , αφού οι εκτάσεις φορολογούνταν , έστω και στοιχειωδώς74 

(π.χ. ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α' κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 

επιστράτευσε και τους πιο φτωχούς χωρικούς με την υποχρέωση η 

κοινότητα κάθε χωριού να καταβάλει στο δημόσιο ταμείο δεκαοχτώ 

«solidi» , νομίσματα το χρόνο για τον εφοδιασμό τους75.

Στις αρχές του 10ου αιώνα οι ίδιες οι επιτυχίες του στρατού 

ενίσχυσαν την οικονομική και πολιτική δύναμη της στρατιωτικής 

αριστοκρατίας . Από την εποχή αυτή ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί 

αρχίζουν να καταπατούν στις επαρχίες τους απαλλαγμένους σχεδόν από 

την φορολογία στρατιωτικούς κλήρους και να πλήττουν με τον τρόπο 

αυτό την οικονομική βάση του θεματικού στρατού .

74 Ελλάς, Ιστορία I, σελ. 506

75 Πανεπιστημίου Κέμπριτζ , Ιστορία, Π, σελ.647
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8. Οι «θεματικός» στρατός κατακτά μια πόλη76

Η εγκαθίδρυση αυτού του καθεστώτος τύπου φεουδαρχίας στην 

ύπαιθρο επέφερε αρκετές συνέπειες για την εθνική οικονομία και 

στρατολογία . Πρώτα απ’ όλα η κεντρική διοίκηση της

Κωνσταντινούπολης δεν έχει πια τη δυνατότητα είσπραξης εσόδων από 

τα στρατιωτικά κτήματα των επαρχιών . Έπειτα , οι ίδιοι οι χωρικοί της 

υπαίθρου , οι οποίοι άλλοτε ενίσχυαν οικονομικά το κράτος με την 

πληρωμή ορισμένων φόρων , εξαναγκάζονται τώρα να γίνουν 

δουλοπάροικοι στους μεγαλογαιοκτήμονές στρατηγούς . Η συνέπεια , 

όμως , με τον πιο αρνητικό αντίκτυπο στην στρατολογία ήταν ότι η 

φεουδαρχία της στρατιωτικής αριστοκρατίας προκάλεσε τη σταδιακή 

μείωση και έλλειψη νεοσύλλεκτων για στράτευση77.

Προς αποφυγή τέτοιων γεγονότων και για την αντιμετώπιση των 

πληγμάτων που δεχόταν το στρατολογικό σύστημα από ισχυρούς

76 Browning Robert, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία , σελ. 139
77 Browning Robert, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία , σελ. 137
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αξιωματικούς , οι αυτοκράτορες όρισαν το αναπαλλοτρίωτο της 

στρατιωτικής γης .Με το νέο αυτό νόμο καθοριζόταν η απαγόρευση να 

εκποιηθεί από τους κατόχους της κάθε έκταση που είχε χαρακτηριστεί 

στρατιωτική . Επιπροσθέτως , εκδόθηκαν «Νεαραί» , νόμοι που 

ακύρωναν αυτές τις πωλήσεις και διέτασσαν την επιστροφή ταν 

κτημάτων στους παλαιούς κατόχους με καταβολή αποζημίωσης 

ανάλογα με τον τρόπο που ο παλιός ιδιοκτήτης είχε στερηθεί την 

κυριότητα .

Έτσι , εάν κάποιος είχε πάρει τα στρατιωτικά κτήματα με βίαιο 

τρόπο και είχε μετατρέψει τον παλαιό ιδιοκτήτη του σε πάροικο , όφειλε 

να επιστρέψει την γη και να καταβάλει αποζημίωση 36χρυσών 

νομισμάτων . Από το ποσό αυτό 18 νομίσματα περιέρχονταν στον παλιό 

ιδιοκτήτη για κάλυψη των εξόδων επανεγκατάστασής του και 18 

νομίσματα στο κράτος για τις υπηρεσίες που είχε στερηθεί . Στην 

περίπτωση , όμως , που ο νέος κύριος είχε αγοράσει τα κτήματα όφειλε 

να το επιστρέφει στον παλαιό ιδιοκτήτη καταβάλλοντας χρηματική 

αποζημίωση 24 νομισμάτων μόνο στο κράτος .

Επιπλέον , κάθε στρατιωτικό κτήμα μπορούσε να κατανεμηθεί σε 

περισσότερους από έναν κατόχους . Έτσι , όλοι οι συγκάτοχοι της 

στρατιωτικής γης αναλάμβαναν στρατιωτικά καθήκοντα . Επειδή 

επιθυμούσαν να απαλλαγούν απ’ αυτά κατέβαλλαν για κάποιο χρονικό 

διάστημα ορισμένο χρηματικό ποσό σε έναν από τους συνιδιοκτήτες του 

αγροτεμαχίου προκειμένου να εκτελεί εκείνος τη στρατιωτική θητεία στη 

θέση τους . Λίγο αργότερα , οι συγκάτοχοι ή ο μοναδικός κάτοχος είχαν 

το δικαίωμα να προσλαμβάνουν ένα άτομο για να υπηρετεί εκ μέρους 

τους78.

Η συνήθεια αυτή , ωστόσο , παρουσίαζε εξέλιξη , η οποία είχε 

αρνητικές συνέπειες στο σύστημα στρατολογίας . Μία από αυτές ήταν η

78 Καραγιαννόπουλος Ιωάννης , Το Βυζαντινό Κράτος I, σελ. 73
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εξαγορά της στρατιωτική θητείας . Έτσι , όσοι είχαν την οικονομική 

δυνατότητα πλήρωναν σε μετρητά και απαλλάσσονταν από την 

υποχρέωση της στράτευσης . Με τα χρήματα αυτά η Αυτοκρατορία 

αναγκαζόταν , προκειμένου να διατηρήσει σε καλό επίπεδο τη μάχιμη 

ικανότητα του στρατού , να προσλαμβάνει ξένους μισθοφόρους , οι 

οποίοι συχνά διοικούνταν από συμπατριώτες τους79 80 .

Οι ιδιοκτήτες των στρατιωτικών κτημάτων είχαν την υποχρέωση 

να συντηρούν έναν πολεμικό ίππο και βέβαια τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, αφού προοριζόταν να υπηρετήσουν . Σε περίπτωση που ο 

στρατευμένος αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες , το κράτος 

για να μην τον εξαναγκάσει να εγκαταλείψει τα κτήματά του , τον 

χαρακτήριζε ως «άπορο» και τον απάλλασσε από οποιαδήποτε 

υποχρέωση .

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω , όσον αφορά το σύστημα των 

στρατιωτικών κτημάτων συμπεραίνουμε ότι η Αυτοκρατορία 

συγκροτούσε τις τάξεις του επαρχιακού στρατού από το γηγενή 

πληθυσμό με την παραχώρηση στους στρατολογημένους στρατιωτικής 

γης με αντάλλαγμα τη δια βίου στρατιωτική θητεία και βέβαια χωρίς 

μεγάλες δαπάνες . Παράλληλα , ενίσχυε τους αγρότες και περιόριζε την 

αστυφιλία . Ωστόσο , από ένα σημείο και μετά τα δεδομένα 

αντιστράφηκαν εξαιτίας της καταπάτησης της στρατιωτικής ιδιοκτησίας 

από τους δυνατούς . Το γεγονός αυτό πρόκειται να προκαλέσει στους 

επόμενους αιώνες ιδιαίτερα δραματικές συνέπειες όχι μόνο για το 

στράτευμα , αλλά γενικότερα για ολόκληρη την πολιτική και κοινωνική 

οργάνωση της Αυτοκρατορίας.

79 Καραγιαννόπουλος Ιωάννης, Το Βυζαντινό Κράτος I, σελ. 73
80 ΕΛΛΑΣ, Ιστορία , σελ. 506
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 7° ΕΩΣ ΤΟΝ
10°ΑΙΩΝΑ
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1 ) Γενικά

Σύμφωνα με το στρατιωτικό θεσμό των «θεμάτων» έχουμε , 

αρχικά , την διαίρεση των βυζαντινών εδαφοδν της Μικράς Ασίας σε 

τέσσερα μεγάλα τμήματα , τα οποία διοικούνταν από στρατηγούς . Τα 

πρώτα αυτά Θέματα ήταν : το Αρμενιακό ανατολικά , το Οψίκιον στα 

βόρεια , το Ανατολικό στα νότια και το θέμα των Θρακησίων στη δυτική 

ακτή . Ενώ , θα πρέπει να πούμε ότι στην Ευρώπη , η Ελλάδα και η 

Θράκη αποτελούν η καθεμιά και από ένα θέμα .

Η βυζαντινή κυβέρνηση , επειδή , αφενός δεν ήθελε να 

εμπιστεύεται σ’ έναν διοικητή τόσο μεγάλες εκτάσεις και αφετέρου 

επιθυμούσε να συγκροτήσει στρατιωτικά και τις υπόλοιπες περιοχές που 

απειλούνταν από τους γεωγραφικούς της γείτονες επέκτεινε το θεσμό 

της οργάνωσης των θεμάτων υποδιαιρώντας τα ήδη υπάρχοντα . Έτσι , 

στα τέλη του 7ου αιώνα δημιουργείται το θέμα της Σικελίας και το θέμα 

του Οψικίου διασπάται στα θέματα των Οπτιμάτων και των 

Βουκελλαρίων , ενώ από το Ανατολικό θέμα αποσπάται το θέμα των 

Κιβυρραιωτών . Στο τέλος του αιώνα ιδρύεται το θέμα της Μακεδονίας 

που περιλαμβάνει και τη δυτική Θράκη . Στη συνέχεια , το μεγάλο θέμα 

του Αρμενιακού στη Μικρά Ασία χωρίζεται σε πολλές μικρές 

περιφέρειες καθεμιά από τις οποίες αποτελεί και ένα μικρότερο θέμα . 

Έτσι, έχουμε τα εξής θέματα : Αρμενιακού , Καππαδοκίας , Χαρσιανού , 

Χαλδίας και της Κολώνειας . Ακόμη την περίοδο αυτή αποσπάται η
Ο 1

περιοχή της Παφλαγονίας από το θέμα του Οψικίου . Τα νησιά του 

Αιγαίου το 842 αποτελούν υποδιαίρεση του θέματος των Θρακησίων και 

τα νησιά του Ιονίου δημιούργησαν το θέμα της Κεφαλληνίας . Τέλος , 

την περίοδο αυτή αποτελεί θέμα και η Πελοπόννησος .

81 Andre’ Guillou , Ο Βυζαντινός Πολιτισμός, σελ. 39,50
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9 . Τα «Θέματα» κατά τον 7° αιώνα82

82 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.Θ
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Λίγο αργότερα στα τέλη του 9ου με αρχές του 10ου αιώνα το 

σύστημα των θεμάτων τελειοποιείται με τη δημιουργία νέων θεμάτων . 

Καταρχήν , στην περιοχή γύρω από τα αραβικά σύνορα δημιουργούνται 

τα θέματα της Μεσοποταμίας , της Σεβάστειας και της Σελεύκειας στη 

νότια ακτή της Μικράς Ασίας . Στα νησιά του Αιγαίου δημιουργήθηκε 

της Σάμου . Στα Βαλκάνια ιδρύονται τα θέματα του Στρυμόνα , της 

Δαλματίας και της Νικόπολης . Στην περιοχή της Δύσης εμφανίζεται το 

θέμα της Αογγοβαρδίας και στα νοτιοανατολικά το θέμα της Ιταλίας .

Ο διοικητικός χάρτης των θεμάτων που παρουσιάζει , λοιπόν , η 

βυζαντινή Αυτοκρατορία τον 10° αιώνα ανά περιοχή και τα οποία θα 

αναλύσουμε παρακάτω είναι ο ακόλουθος :

Στην Μικρά Ασία , τα θέματα του Οψικίου , των Βουκελλαρίων , των 

Οπτιμάτων , της Παφλαγονίας , του Αρμενιακού , της Χαλδίας , της 

Κολωνείας , του Χαρσιανού , του Ανατολικού , των Θρακησίων , της 

Καππαδοκίας , της Μεσοποταμίας , της Σεβάστειας , της Λυκανδού , της 

Σελεύκειας και το ναυτικό Θέμα των Κιβυρραιωτών .

Στην Ευρώπη , τα θέματα της Θράκης , της Μακεδονίας , του Στρυμόνα , 

της Θεσσαλονίκης , της Ελλάδας , της Πελοποννήσου , της Κεφαλληνίας, 

της Νικόπολης , του Δυρραχίου , της Δαλματίας , της Σικελίας της 

Αογγοβαρδίας και της Αουκανίας .

Στη θάλασσα , τα θέματα του Αιγαίου και της Σάμου .

Στα βόρεια της Μαύρης Θάλασσας , το θέμα της Χερσώνος83 .

83 Andre’ Guillou , Ο Βυζαντινός Πολιτισμός, σελ. 50
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10 . Τα «Θέματα» της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά τον 10° αιώνα 8 .

84 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.Θ'
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2 )ΘΕΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ

Το θέμα των Ανατολικών θεωρείται το μεγαλύτερο θέμα όλης της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας το οποίο είχε στην επικράτειά του τον 

ισχυρότερο θεματικό στρατό σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα . Με βάση 

τις σφραγίδες και τις πηγές που έχουν βρεθεί και αναφέρουν τους 

αξιωματικούς του θέματος των Ανατολικών το καθιστούν το πιο 

πλούσιο σε προσωπογραφικό υλικό από όλα τα άλλα μικρασιατικά 

θέματα' . Εξαιτίας του γεγονότος ότι αρκετοί στρατηγοί του θέματος 

ανέβηκαν στο θρόνο και έγιναν αυτοκράτορες αποδίδει τον ηγετικό 

ρόλο , τον οποίο διαδραμάτισε το θέμα αυτό στα πολιτικά και 

στρατιωτικά ζητήματα της αυτοκρατορίας .

Την ισχύ και την ικανότητα που διέθετε το θέμα των Ανατολικών 

να επιβάλλεται όφειλε κυρίως στην μεγάλη στρατολογική βάση που 

διέθετε . Αυτό συνέβαινε επειδή η περιοχή στην οποία εκτεινόταν το 

θέμα ήταν αγροτική και αυτό ευνοούσε σε μεγάλο βαθμό την δημιουργία 

θεματικού στρατού . Τα εδάφη στα οποία εκτεινόταν το θέμα , αν και 

είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με απόλυτη ακρίβεια , ήταν οι παλαιές 

επαρχίες , δηλαδή , οι περιοχές της Λυκαονίας , της Πισιδίας και 

τμήματα της Καππαδοκίας , της Γαλατίας , της Σαλουταρίας , της 

Φρυγίας Σαλουταρίας και της Φρυγίας Πακατιανής .

Το θέμα όφειλε την ονομασία του στους παλιούς numeri της 

διοίκησης της Ανατολής , που αποκαλούνταν Ανατολικοί και οι οποίοι 

μετά το 636 , όταν χάθηκαν οι επαρχίες της διοίκησης της Ανατολής , 

μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στο κέντρο της Μ. Ασίας , στις 

περιοχές που λίγο αργότερα αποτέλεσαν το θέμα των Ανατολικών85 86 . Η

85 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 70
86Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 90
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σύμπτυξη του μεγαλύτερου μέρους του στρατού στην περιοχή αυτή 

οφείλεται στην άμεση και αποτελεσματική απόκρουση των αραβικών 

επιδρομών όσο και στις καλές αγροτικές συνθήκες , οι οποίες ήταν το 

ιδανικότερο για την εγκατάσταση στρατιωτικών μονάδων και ευνοούσαν 

τη δημιουργία ευρείας στρατολογικής βάσης .

Οι κάτοικοι του θέματος αυτού στο σύνολό τους ήταν χιορικοί , 

δεινοί στην ιππασία και την πολεμική τέχνη και ιδιαίτερα πρόθυμοι να 

πάρουν όπλα στα χέρια τους προκειμένου να αποκρούσουν τους εχθρούς 

ή για να στηρίξουν τους εκάστοτε στρατηγούς τους ή μεγάλους 

γαιοκτήμονες για τη διεκδίκηση της εξουσίας . Επιπλέον , η συνεχής 

ενασχόληση με τα στρατιωτικά θέματα αποτέλεσε και το κύριο 

χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας των ανδρών του θέματος , από το 

οποίο προήλθαν πολλοί ικανοί στρατιωτικοί1 .

Η πρώτη εμφάνιση των στρατευμάτων του θέματος των 

Ανατολικών με στρατηγό τον Μιζίζιο , είναι το 669 , όταν το στράτευμα 

εμφανίστηκε απειλητικά στη Χρυσόπολη , απαιτώντας από τον 

Κωνσταντίνο Δ' τη στέψη των αδελφών του , Τιβερίου και Ηρακλείου . 

Ο τρόπος εμφάνισής του στο ιστορικό προσκήνιο προμήνυε και το ρόλο 

που θα διαδραμάτιζε αργότερα . Τα κύρια χαρακτηριστικά του θέματος 

είναι η κυρίαρχη θέση του έναντι των υπολοίπων θεμάτων και η ανάδειξη 

των αυτοκρατόρων από τις τάξεις του στρατού του .

Οι σημαντικότεροι στρατηγοί του θέματος των Ανατολικών , οι 

οποίοι κατάφεραν να ανέλθουν στο θρόνο είναι οι : Λεόντιος , Λέων Γ' 
Ίσαυρος , Λέων Ε' Αρμένιος , Νικηφόρος Β' Φωκάς , ο Ιωάννης Α' 

Τζιμισκής και ο Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης . Από την δημιουργία του 

θέματος μέχρι και λίγο πριν την πτώση του η μαχητικότητα των 

στρατευμάτοιν του θέματος παρέμεινε υψηλή . Αυτό το πιστοποιούν

87Η Μικρά Ασία των Θεμάτων, σελ. 111
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αρκετές σημαντικές μάχες καθώς επίσης και οι χωρίς αποτέλεσμα 

επιδρομές των Αράβων .

Τέλος , παρά τη δυναμική του πορεία και την έντονη ανάμειξή του 

στα πολιτικά πράγματα , το θέμα των Ανατολικών , στα τέλη του 10ου 

αιώνα παύει να αναμειγνύεται σε δυναστικά προβλήματα , δεν εγείρει 

επαναστάσεις και δεν εμπλέκεται σχεδόν καθόλου στα πολιτικά 

πράγματα της αυτοκρατορίας . Συνεχίζει , βέβαια , να συμμετέχει σε 

μάχες , χωρίς , όμως να επιδιώκει να του αποδοθεί κάποια διάκριση ή 

αρχηγία .

S8H Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 73
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3 ) ΘΕΜΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΩΝ

Το θέμα των Αρμενιάκων δημιουργήθηκε τον 7° αιώνα και 

αποτελούσε μία από τις πρώτες μεγάλες μικρασιατικές θεματικές 

διοικήσεις . Η ακριβής χρονολογία ίδρυσης του θέματος τοποθετείται στα 

χρόνια της βασιλείας του Ηρακλείου το 626/627 . Με βάση τις σφραγίδες 

που βρέθηκαν οι περισσότεροι στρατηγοί του θέματος των Αρμενιάκων 

ήταν αρμενικής καταγωγής ή είχαν κάποια σχέση με την Αρμενία . Κάτι 

το οποίο φαίνεται και από τα ονόματά των στρατηγών του θέματος . Οι 

σημαντικότεροι στρατηγοί ήταν οι : Σαβώριος , Αρτάβασδος , Βάρδας , 

Βαριστερότζης , Αλέξιος Μουσουλέμ , Ααλάκων , Κατακαών .

Το θέμα των Αρμενιάκων καλύπτει μια περιοχή όπου δεν 

υπάρχουν πολλές και μεγάλες πόλεις , ενώ κατακλύζεται από φρούρια , 

τα οποία βρίσκονται σε απόκρημνους βράχους έτσι ώστε να είναι 

εύκολος ο έλεγχος των γύρω περιοχών . Πρόκειται για μια περιοχή κατά 

βάση ορεινή , δύσβατη , πετρώδη και σε πολλές περιοχές που δεν 

υπάρχουν ποτάμια άνυδρη89 . Περιλαμβάνει εδάφη της Παφλαγονίας , 

του Ελενοπόντου , του Πόντου Πολεμωνιακού , της Καππαδοκίας και της 

Αρμενίας .

Οι σχέσεις του θέματος των Αρμενιάκων με την κεντρική εξουσία 

ήταν αρμονικές . Δεν είχαν διαφωνίες ούτε με την κεντρική διοίκηση , 

αλλά ούτε και με το επίσημο ορθόδοξο δόγμα του Βυζαντίου , το οποίο 

διέφερε από το μονοφυσιτικό δόγμα των Αρμενίων . Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι παρά το μονοφυσιτικό δόγμα των Αρμενίων 

κάποιοι από τους στρατηγούς του θέματος ήταν προσηλωμένοι στην 

ορθοδοξία . Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του δεύτερου 

στρατηγού του θέματος των Αρμενιάκων του Αρτάβασδου όπου

89 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 156
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φαίνεται η προσήλωσή του στην ορθοδοξία μέσα από διάφορα 

αγιολογικά κείμενα εναντίον του εικονομάχου αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνου Ε' . Ταυτόχρονα αξιοσημείωτος είναι και ο μύθος της 

φιλοχρίστου Ευσεβίας , η οποία συνδέεται με τη λατρεία του προστάτη 

της περιοχής και αναφέρεται ότι οδήγησε τους κατοίκους της περιοχής 

στον χριστιανισμό . Για το λόγο αυτό μνημονεύεται ότι το έτος 717/718 

το θέμα των Αρμενιάκων πήρε το όνομα «φιλόχριστον» . Κάτι το οποίο 

πιστοποιεί ότι οι κάτοικοι του θέματος είναι ορθόδοξοι αυτή την εποχή90.

Στο τελευταίο τέταρτο του 8ου αιώνα , με βάση τις διάφορες 

εκστρατείες , το θέμα των Αρμενιάκων βρίσκεται τέταρτο στη 

στρατιωτική ιεραρχία σε σύγκριση με τα άλλα θέματα . Αργότερα , τον 

9° αιώνα , το θέμα παρά την εδαφική του μείωση διαθέτει ένα άξιο 

πολεμικά στράτευμα . Ενώ τον 10° αιώνα εμφανίζεται με μια ισχυρή 

ναυτική δύναμη από τον 11 ° αιώνα αρχίζουν να μειώνονται θεαματικά οι 

χερσαίες του δυνάμεις .

90 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 119
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4) ΘΕΜΑ ΟΨΙΚΙΟΝ

Το θέμα του Οψικίου δημιουργήθηκε τον 7° αιώνα και αποτελείται από 

ία εδάφη της Βιθυνίας , του Ελλησπόντου , της Ονιοριάδας , της 

Παφλαγονίας καθώς και τμήματα των παλιών επαρχιών της Φρυγίας , 

της Λυδίας , της Γαλατίας και της Πακατιανής . Οι πόλεις των διάφορων 

περιοχών του Οψικίου είχαν ένδοξη αρχαία καταγωγή .

Από τα νοτιοδυτικά προς τα βορειοανατολικά στο θέμα Οψικίου 

δεσπόζουν τρία ορεινά συγκροτήματα , που αποτελούν μοναστικά 

κέντρα. Τα όρη της Τρωάδος , ο βιθυνικός Όλυμπος και ο Δίνδυμος ή τα 

Φρυγία όρη .

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο επικεφαλής του θέματος του Οψικίου δεν 

έχει την επίσημη ονομασία «στρατηγός» ,όπως στα άλλα θέματα , αλλά 

«κόμης»91 . Η ονομασία «στρατηγός» ως επικεφαλής του στρατού του 

θέματος εμφανίζεται από το τρίτο τέταρτο του 9ου αιώνα92 . Το θέμα του 

Οψικίου παρουσιάζει αρκετές διαφορές σε σχέση με τα άλλα 

καβαλλαρικά θέματα ως προς τη δομή και τη διοίκηση . Εδώ την ηγεσία 

του στρατού , που περιλαμβάνει πεζικά και ιππικά τμήματα , την έχουν ο 

Κόμης και οι δομέστικοι . Ενώ στα άλλα θέματα στρατηγοί και 

τουρμάρχες διοικούν το στράτευμα , που αποτελείται μόνο από ιππείς .

91 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 164-165
92 Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης , Τιμητικοί Τίτλοι και Ενεργά Αξιώματα στο Βυζάντιο , σελ. 155-156
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5 ) ΘΕΜΑ ΘΡΑΚΗΣΙΩΝ

Το θέμα των Θρακήσιων , αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και 

μεγαλύτερα θέματα της Μικράς Ασίας . Ιδρύθηκε στις αρχές του 8ου 

αιώνα και διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στα πολιτικά και στρατιωτικά 

πράγματα της αυτοκρατορίας . Επειδή το θέμα βρισκόταν κοντά στην 

Κωνσταντινούπολη , με την ίδρυση του ο αυτοκράτορας επεδίωκε την 

ύπαρξη ενός δεύτερου στρατού , έτοιμο να υπακούσει τις διαταγές του 

και να ακολουθήσει την πολιτική του .

Στα τέλη του 9ου αιώνα και αφού ο Αραβικές δυνάμεις έχουν 

μετατεθεί προς τα Ανατολικά και δεν κινδυνεύουν οι περιοχές της 

Κωνσταντινούπολης , ο στρατός του θέματος των Θρακησίων αρχίζει να 

μεταβάλλεται . Η κύρια αποστολή του συνδέεται , κυρίως , με 

επιχειρήσεις στα ευρωπαϊκά εδάφη της αυτοκρατορίας και με τις 

ναυτικές εκστρατείες κατά της Κρήτης που ήταν κάτω από Αραβική 

κατοχή . Ενώ , θα πρέπει να πούμε ότι ελάχιστα συμμετέχει σε χερσαίες 

επιχειρήσεις στα Ανατολικά . Όπως και τα άλλα θέματα έτσι και αυτό 

στα τέλη του 10011 αιώνα εμφανίζεται με έναν αρκετά μικρότερο 

αριθμητικά στρατό σε σύγκριση με τους προηγούμενους αιώνες .

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι στο θέμα των 

Θρακησίων αναπτύχθηκε ο μοναχισμός . Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό 

έπαιξαν η απουσία αραβικής απειλής στην περιοχή και η εύφορη γη . 

Τόσο μεγάλη ήταν η ανάπτυξή του , όπου η παρουσία μοναχών στα 

εδάφη αυτά ήταν πιο αισθητή σε σχέση με την παρουσία του στρατού . 

Τρεις ήταν οι ιδρυτές μονών στο θέμα των Θρακησίων οι Παύλος 

Αάτρους , Νικηφόρος Μιλήτου και Λάζαρος Γαλησιώτης93.

93Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 229
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Έτσι . κατά τη διάρκεια του 1000 και 11 °" αιώνα , το θέμα των 

Θρακησίων , αποτελεί μια ήρεμη περιοχή , εύφορη με έντονο αγροτικό 

χαρακτήρα ,όπου δεσπόζουν , κυρίως , τα μικρά χωριά . Υπήρχαν , όμως 

, και κάποιοι περίοδοι, όπου η εύφορη γη των Θρακησίων δοκιμάστηκε . 

Το 926/927 ο σεισμός εξαφάνισε πολλές εκκλησίες και χωριά . Ενώ ο 

δριμύτατος χειμώνας και ο λιμός που ακολούθησαν το 927/928 κλόνισαν 

ακόμη περισσότερο την περιοχή94.

Τέλος , το γεγονός ότι το θέμα των Θρακησίων βρισκόταν δίπλα 

στην Κωνσταντινούπολη προσδιόριζε και την πορεία του . Αυτό 

συνέβαινε επειδή οι αυτοκράτορες στα πρόσωπα των εκάστοτε 

στρατηγών αναζητούσαν πιστούς εφαρμοστές της πολιτικής τους95 . Ενώ 

η διατήρηση υπό κρατικό έλεγχο της εύφορης γης του θέματος 

αποτελούσε επιτακτική ανάγκη για την κεντρική διοίκηση της 

Κωνσταντινούπολης.

3/ II Εξέλιξη των «Θεμάτων» από τον 7ο έως τον 10ο αιώνα
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94 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 232
95 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 218
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11. Η εξέλιξη των «Θεμάτων» από τον 7° έως τον 10° αιώνα96

96 Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης , Τιμητικοί Τίτλοι και Ενεργά Αξιώματα στο Βυζάντιο , σελ. 133
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6) ΘΕΜΑ ΟΠΤΙΜΑΤΩΝ

Η πρώτη εμφάνιση του θέματος των Οπτιμάτων τοποθετείται το 

773/774 κατά τη βουλγαρική εκστρατεία του Κωνσταντίνου Ε' . Ενώ 

λίγο αργότερα το 798/799 αναφέρονται όταν ο κόμης του Οψικίου 

Παύλος ηττάται από τους Άραβες συν όλω τω θέματι αυτού και τοις 

οπτιμάτοις . Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι οι 

Οπτιμάτοι αποτελούν ένα σώμα μάχιμο και κατάλληλο για εκστρατεία .

Το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις εμφανίζονται 

προσαρτημένοι την πρώτη φορά στα τάγματα της φρουράς και τη 

δεύτερη στη δύναμη του Οψικίου , εξηγείται τόσο από τη μικρή 

αριθμητική τους δύναμη όσο και από το βαθμό που είχε ο διοικητής τους 

, ο οποίος ήταν «δομέστικος», δηλαδή κατώτερος από έναν θεματικό 

στρατηγό ή τον κόμη του Οψικίου . Ο δομέστικος των Οπτιμάτων 

πρέπει να ήταν αρχικά διοικητής ιππικής ομάδας . Ενδεχομένως , αυτή η 

μικρή σε αριθμό παρατακτή δύναμη ( περίπου 4.000 άνδρες ) το 

καθιστούσε αναποτελεσματικό και το υποβάθμιζε στη στρατιωτική 

ιεραρχία των θεμάτων" .

Η περιοχή που εκτεινόταν το θέμα των Οπτιμάτων περιελάμβανε 

τρία φρούρια και την πόλη της Νικομήδειας . Από τα τρία αυτά φρούρια , 

το μοναδικό , που είχε σταθερή διαχρονική αξία ήταν ο στρατιωτικός 

σταθμός των Μαλαγίνων . Ακόμη , πρέπει να πούμε ότι και στα 

Μαλάγινα τοποθετείται και η έδρα του δομεστίκου των Οπτιμάτων . Η 

περιοχή όλου του θέματος χαρακτηρίζεται αγροτική με , όπου 

κυριαρχούσαν τα μοναστήρια . Θα ήταν παράλειψη να μην πούμε ότι τη 97 98 99

97 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 238
98 f r1 Χριστοφιλοπούλου Κ., Βυζαντινή Ιστορία , σελ. 294-295
99 Εμμανουήλ Πλακογιαννάκης , Τιμητικοί Τίτλοι και Αξιώματα στο Βυζάντιο , σελ. 150
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περίοδο αυτή είχε αναπτυχθεί στα όρια του θέματος ένα νέο ρεύμα 

μοναχισμού , το οποίο επηρεάζει την περιοχή100 .

Βασική αρμοδιότητα του δομέστικου των Οπτιμάτων ήταν να 

εμφανίζεται μαζί με τους Οπτιμάτους του στις Πύλες και να παρέχει 

«κατασαγμάριον οπτιμάτον» . Με άλλα λόγια κάθε Οπτιμάτος όφειλε να 

αναλάβει ένα μεταφορικό ζώο ( σαγμάριον ) και ο δομέστικος 

κατέγραφε για κάθε Οπτιμάτο το όνομά του και το χωριό του . Εάν για 

κάποιο λόγο πάθαινε κάτι το ζώο , ο καταγεγραμμένος Οπτιμάτος 

χρεωνόταν την αποδλειά του . Έτσι , οι Οπτιμάτοι με τη νέα τους αυτή 

μορφή τοποθετήθηκαν στη Βιθυνία για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

εκστρατειών των αυτοκρατόρων στην Ανατολή , από τις Πύλες της 

Βιθυνίας έως τα Μαλάγινα , όπου έδρευαν 101.

100 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 240

101 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 244
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7 ) ΘΕΜΑ ΒΟΥΚΕΛΛΑΡΙΩΝ

Το θέμα των Βουκελλαρίων δημιουργείται στα μέσα του 8ου αιώνα 

μετά από τη διάσπαση του θέματος του Οψικίου . Με τη δημιουργία του 

θέματος αυτού παρατηρείται σημαντική εδαφική μείωση στο θέμα του 

Οψικίου αφού όλες οι περιοχές στα δυτικά εμφανίζονται ως θέμα των 

Βουκελλαρίων . Έτσι , οι πόλεις που ανήκουν πλέον στο θέμα των 

Βουκελλαρίων είναι οι : Άγκυρα , Κλαυδιούπολις , Ηράκλεια Ποντική , 

Προυσιάς και το Τήιον . Δηλαδή , περιελάμβανε τις επαρχίες Ονωριάδα 

και Παφλαγονία καθώς και τα τμήματα των περιοχών Γαλατίας και 

Γαλατίας Σαλουταρίας που μέχρι τότε ανήκαν στο θέμα του Οψικίου102.

Οι Βουκελλάριοι διοικούνταν από έναν δομέστικο και ήταν 

επίλεκτοι μαχητές . Πέρα από τις χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις , 

το θέμα των Βουκελλάρίων είχε αναπτύξει και τις θαλάσσιες 

δραστηριότητες με το εμπόριο αφού επικοινωνούσε με την Χερσώνα και 

την ανεφοδίαζε με σιτάρι και κρασί103 . Η ακμή αυτού του θέματος 

συμπίπτει με την εποχή των λεγόμενο)ν «πέντε θεμάτων της Ανατολής» 

(766 - 828 ). Λίγο μετά την ακμή του και γύρω στο 890 το θέμα των 

Βουκελλαρίων ακρωτηριάζεται και χάνει πολλές σημαντικές περιοχές οι 

οποίες προσαρτώνται στο θέμα των Ανατολικών και στο θέμα 

Καππαδοκίας .

ιο2Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 245

102 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 246
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8) ΘΕΜΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Η ίδρυση του θέματος της Καππαδοκίας ανάγεται στην πρώτη 

τριακονταετία του 9ου αιώνα , το 830 και αρχικά προσδιόριζε τις 

εκτάσεις νοτίως του όρους Ταύρου ενώ σταδιακά κατέληξε σε μία 

τεράστια έκταση , που περιελάμβανε σχεδόν όλο το εσωτερικό της Μ. 

Ασίας . Η δημιουργία του θέματος της Καππαδοκίας οφείλεται σε 

αυτονόμηση περιοχών από το θέμα των Ανατολικών . , του οποίου ήταν
- 104τουρμα

Η περιοχή της Καππαδοκίας δεν ήταν ενιαία και είχε χωριστεί σε 

τρία τμήματα : α ) την Καταονία , που άρχιζε από τη Μελιτηνή , β ) την 

Ταυρική , την περιοχή του όρους Ταύρος και γ ) το «μεσόγαιον» τμήμα 

με επίκεντρο την Καισάρεια . Ακόμη , το φρούριο Κόρον που 

προστέθηκε στην περιοχή της Καππαδοκίας αποτελούσε την έδρα του 

κλεισουράρχη της Καππαδοκίας και πιθανότατα και του στρατηγού που 

αποτέλεσε συχνό στόχο των αραβικών επιδρομών . Όπως τα υπόλοιπα 

θέματα έτσι και το θέμα της Καππαδοκίας μετά την ακμή του άρχισε 

σταδιακά να χάνει εδάφη . Πολλά από τα σημαντικά εδάφη που έχασε 

προσαρτήθηκαν στο θέμα Χαρσιανόν , το οποίο δημιουργείται εκείνη την 

περίοδο104 105.

104 Η Μικρά Ασία ίων Θεμάτων , σελ. 264

105 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 267 - 270
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9) ΘΕΜΑ ΠΑΦΛΑΓΟΝΙΑΣ

Το θέμα της Παφλαγονίας ανήκει στα θέματα που δημιουργήθηκαν 

τον 9° αιώνα . Το φυσικό τοπίο της Παφλαγονίας βρίσκεται σε αντίθεση 

με το δυναμισμό και τις προοπτικές ενός τόπου που διαθέτει ένα πλούσιο 

ανθρώπινο δυναμικό . Στο πρώτο μισό του 9ου αιώνα η στρατολογική 

δύναμη ανέρχεται σε 5.000 άνδρες . Επιπλέον στο θέμα της Παφλαγονίας 

απαντάται για πρώτη φορά ο θεσμός του «κριτή» , θεσμός που 

αποδυνάμωσε τη σπουδαιότητα του στρατηγού των θεμάτων . Τέλος , 

πρέπει να πούμε ότι εξαιτίας της εδαφικής του θέσης το θέμα της 

Παφλαγονίας διέθετε ισχυρή ναυτική δύναμη106.

10) ΘΕΜΑ ΧΑΑΑΙΑΣ

Το θέμα της Χαλδίας αποτελεί μια στρατιωτικό - διοικητική 

υποδιαίρεση στα βορειοανατολικά εδάφη του αρχικού θέματος των 

Αρμενιάκων και η ίδρυσή του χρονολογείται μαζί με τα θέματα 

Παφλαγονίας και Καππαδοκίας τον 9° αιώνα . Η περιοχή , λοιπόν , της 

Χαλδίας καλύπτει μεγάλη έκταση της βορειοανατολικής Μικράς Ασίας . 

Στον 9° και 10° αιώνα περιελάμβανε όλη σχεδόν την περιοχή της 

σημερινής Τραπεζούντας ως τον ποταμό Φάσι καθώς και το τμήμα της 

επαρχίας της Θεοδοσιούπολις107. Πρωτεύουσα και έδρα του θέματος της 

Χαλδίας είναι η Τραπεζούντα που συγχρόνως αποτελούσε και σημαντικό

106 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων . σελ. 275 - 284

107 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων , σελ. 288 - 296
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εμπορικό λιμάνι . Η στρατολογική δύναμη του θέματος αυτού ανερχόταν 

στου 4.000 άνδρες108 .

11 ) ΘΕΜΑ ΧΑΡΣΙΑΝΟΥ

Η περιοχή του θέματος του Χαρσιανού , αρχικά , αποτελούσε 

τούρμα του θέματος των Αρμενιάκων . Πήρε το όνομά του από το 

ομώνυμο κάστρου που βρίσκεται στην περιοχή και η αρχική του έκταση 

ήταν μια μικρή περιφέρεια γύρω από το κάστρο . Η ίδρυση του θέματος 

τοποθετείται ανάμεσα στο 863 και 872109 . Αξίζει να σημειώσουμε την 

συμμετοχή των στρατιωτών του θέματος σε επιχειρήσεις εναντίον των 

Αράβων από την πρώιμη κιόλας περίοδο της δημιουργίας του . Ενώ 

διέθετε στρατιωτική δύναμη 4.000 ανδρών110.

12) ΘΕΜΑ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

Το θέμα της Σεβαστείας , όπως και τα υπόλοιπα θέματα που 

δημιουργήθηκαν μετά τον 9° αιώνα φέρει το όνομα της αρχαίας πόλης 

που είχε μετατραπεί σε κάστρο . Το θέμα της Σεβαστείας , πριν την 

ίδρυσή του αποτελούσε κλεισούρα του θέματος του Χαρσιανού . Τα 

γνωστά φρούρια των Παυλικιανών , Λάρισσα και Άμαρα , αποτελούσαν 

δύο τούρμες του θέματος . Όπως επίσης στην περιοχή της Σεβαστείας 

βρισκόταν και το φρούριο Κόπτον , επίσης φρούριο των Παυλικιανών111 .

108 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ
109 Η Μικρά Ασία των Θυμάτων , σελ. 299 - 300
110 Ιστορία του Ελλάνικού Έθνους, τ
"1 Η Μικρά Ασία των Θεμάτων, σελ. 332 -334
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Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω , αξίζει να σημειώσουμε τη 

σημαντική αυτή εξέλιξη των θεμάτων από τον 7° αιώνα έως τον 10° 

αιώνα . Κατά τη διάρκεια αυτών των αιώνων παρατηρούμε τη 

δημιουργία νέων θεμάτων τα οποία προέρχονται από τη υποδιαίρεση των 

ήδη μεγάλων υπαρχόντων θεμάτων . Ενώ στην αρχή του 7ου αιώνα 

έχουμε τα τέσσερα θέματα : των Ανατολικών , Θρακησίων , Αρμενιάκων 

και Οψικίου , στις αρχές του 10ου αιώνα ο χάρτης της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας σχηματίζονται τα ακόλουθα θέματα : Βουκελλαρίων , 

Οπτιμάτων , Παφλαγονίας , Χαλδίας , Κολωνείας , Χαρσιανού , 

Καππαδοκίας , Μεσοποταμίας , Σεβαστείας , Λυκανδού , Αεοντοκώμης , 

Σελεύκειας , Κιβυρραιωτών , Σάμου και Αιγαίου Πελάγους . Θα ήταν 

παράλειψη να μη πούμε ότι η συνολική στρατιωτική δύναμη που ήταν 

καταγεγραμμένη στους στρατιωτικούς καταλόγους ανερχόταν στους 

70.000 άνδρες"2.

112 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ , σελ. 344



ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
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1 ) Γενικά

Από το πρώτο μισό του 10ου αιώνα , όπως είπαμε και παραπάνω , 

κάνουν την εμφάνισή τους νέες στρατιωτικό - διοικητικές ενότητες - 

θέματα , περιορισμένα σε έκταση γύρω από μια πόλη ή οχυρό . Η 

δημιουργία αυτών των μικρών ενοτήτων κοντά στα σύνορα με τον εχθρό 

σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας διοικητικής εξέλιξης που όσο περνάει 

ο καιρός γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή113 . Τα θέματα αυτά 

είχαν στρατιωτική δύναμη πολύ μικρή σε σχέση με εκείνη των μεγάλων 

θεμάτων.

Το φαινόμενο της αύξησης του αριθμού των θεμάτων μετά τον 

κατακερματισμό των μεγάλων θεμάτων συνοδεύει ένα σημαντικό αριθμό 

στρατηγών - φρουράρχων και δουκών πόλεων ή κάστρων ή μικρών 

περιοχών . Χαρακτηριστικό της νέας αυτής αλλαγής είναι ότι οι 

νεοϊδρυόμενες διοικήσεις δεν εξυπηρετούν πλήρως τις απαιτήσεις της 

κρατικής μηχανής ενώ παράλληλα κατάφεραν την αποδυνάμωση των 

μεγάλων στρατηγών .

113 Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μάρθα , Παρακμή και πτώση τυυ θεματικού θεσμού , σελ. 55
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2 ) Δομικές αλλαγές

Η αύξηση , λοιπόν , του αριθμού των θεμάτων , η οποία οδηγεί 

στον κατακερματισμό των παλαιότερων θεματικών περιοχών του 

κράτους συνοδεύεται από ένα γενικό φαινόμενο το οποίο θα οδηγήσει 

τελικά στην παρακμή του Θεματικού στρατού . Ισχυροποιούνται οι 

δούκες και οι πολιτικοί ηγέτες των θεμάτων και μειώνεται η δύναμη του 

στρατηγού ως ανώτατου στρατιωτικού και πολιτικού ηγέτη του θέματος . 

Μ’ αυτόν τον τρόπο οι στρατηγοί εμφανίζονται ως απλοί διοικητές 

πόλεων , κάστρων και άλλων περιοχών ενώ συγχρόνως περιορίζεται η 

δύναμη των μεγάλων στρατιωτικών θεμάτων απέναντι στην κεντρική 

εξουσία114. Με την εμφάνιση των φρουράρχων - διοικητών οι στρατηγοί 

του θέματος δεν έχουν μεγάλη δύναμη αλλά απλώς διοικούν και 

διατάζουν μια σειρά τοπικών στρατιωτικών διοικητών που δεν είχαν 

κανένα λόγο να είναι περισσότερο αφοσιωμένοι σ’ αυτόν παρά στον 

αυτοκράτορα115 . Οι στρατιωτικοί αυτοί διοικητές ονομάζονταν δούκες 

και κατεπάνω και η σημασία τους αυξάνει στην στρατιωτική ιεραρχία , 

επειδή αντίστοιχα μειώνονται οι στρατιωτικές αρμοδιότητες του 

στρατηγού ενώ συγχρόνως δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την 

κεντρική εξουσία , αφού διοικούν πολύ μικρές περιφέρειες .

Στη θέση , λοιπόν , του στρατηγού εμφανίζονται τώρα ο δούκας , 

ο οποίος αποκτά σταδιακά τη δύναμη και τη σπουδαιότητα του 

στρατηγού . Τώρα οι αυτοκράτορες προάγουν ή υποβιβάζουν 

στρατηγούς στο αξίωμα του δούκα ανάλογα με τις στρατιωτικές του 

επιτυχίες . Θα πρέπει ωστόσο να τονίσουμε ότι παρά τη σπουδαιότητα 

που αποκτούν εις βάρος του στρατηγού δεν τον αντικαθιστούν πλήρως σε 

όλα τα πολιτικά και στρατιωτικά του καθήκοντα .

114

115
Γρηγορίου - Ιοιαννίδου Μάρθα, Παρακμή και πτώση ίου θεματικού θεσμού , σελ. 79
Καραγιαννόπουλος I., Φυγόκεντρες Δυνάμεις , σελ. 66
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Ταυτόχρονα τον 11° αιώνα παρατηρείται η ισχυροποίηση των 

επικεφαλής του πολιτικού σκέλους του θέματος , οι οποίοι καταλήγουν 

να γίνονται ηγέτες μιας διοικητικής ενότητας . Οι «κριτές» και οι 

υπόλοιποι υπάλληλοι του θέματος καθώς διατηρούσαν πάντα χαμηλά 

εξάρτηση από τον στρατηγό , αναλαμβάνουν την πολιτική διοίκηση του 

θέματος116 . Έτσι ο «κριτής» ή «πραίτωρ» ασκεί τη δικαστική εξουσία 

στο θέμα , επιβάλλει φυλακίσεις και απαγορεύσεις και αναλαμβάνει τις 

οικονομικές αρμοδιότητες117.

Όλες αυτές οι αλλαγές στη διοίκηση των θεμάτων οδήγησαν στα 

μέσα του 11ου αιώνα στην εξαφάνιση των στρατηγών ως διοικητών των 

στρατιωτικών - διοικητικών ενοτήτων , των θεμάτων . Με την αφαίρεση 

, λοιπόν , των αρμοδιοτήτων τους από τους δούκες και τους κριτές 

χάνουν το λόγο ύπαρξής τους . Η αντικατάσταση αυτή , όμως , των 

στρατηγών δίνει νέες αρμοδιότητες στους δούκες , που συνοδεύονται 

από αλλαγές στο σύστημα της άμυνας118.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι ότι δεν διατηρούνται 

πλέον οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στις επαρχίες και σχηματίζονται 

ισχυροί στρατοί κρούσης που κατευθύνονται από το κέντρο . Μέσω 

αυτής της αλλαγής οι δούκες δεν διοικούν μεγάλες στρατιωτικές 

δυνάμεις και χάνουν μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής τους ικανότητας . 

Εκτός απ’ αυτό ασκούν και διάφορες άλλες αρμοδιότητες εκτός από τα 

στρατιωτικά τους καθήκοντα . Αναλαμβάνουν την ευθύνη των 

δικαστικό)ν και οικονομικών ενοτήτων που σχηματίζονται αυτή την 

περίοδο .

Από την άλλη μεριά , οι αυτοκράτορες συνεργάζονται στενά με 

τον δούκα ή κατεπάνω γιατί αποτελεί την υπερέχουσα αρχή σε κάθε 

περιφέρεια παρόλο που έχουν χάσει τη σπουδαιότητά τους . Στη συνέχεια

116 Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μάρθα , Παρακμή και πτώση του Θεματικού θεσμού , σελ. 82,83
117 Πλακογιαννάκης Εμαννουήλ , Τιμητικοί τίτλοι και Ενεργά Αξιώματα στο Βυζάντιο , σελ. 146
118 Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μάρθα , Παρακμή και πτώση του Θεματικού θεσμού , σελ. 91
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τον 12° αιώνα οι δούκες βρίσκονται επικεφαλής των μικρών 

περιφερειών τους έχοντας εκτός από την στρατιωτική δικαιοδοσία και 

την ευθύνη της πολιτικής διοίκησης και κυρίως τη φορολογική ευθύνη 

της περιφέρειάς τους.

Λίγο αργότερα και οι αρχηγοί της διοίκησης αλλάζουν όνομα . 

Από δούκες που ονομάζονταν μέχρι τώρα οι επικεφαλής των διοικήσεων 

στις επαρχιακές πόλεις ονομάζονται «κεφαλές» ή «κεφαλατικεύοντες»119 

. Οι κεφαλές ασκούν στις περιοχές δικαιοδοσίας τους μικτή στρατιωτική , 

πολιτική και δικαστική εξουσία αντιπροσωπεύοντας τον αυτοκράτορα .

Τα θέματα χάνουν , λοιπόν , τον παλαιό τους χαρακτήρα και 

εμφανίζονται με νέες αρμοδιότητες . Επιπλέον , από το δεύτερο μισό του 

11ου αιώνα παρατηρείται το φαινόμενο της συνένωσης δύο ή τριών 

θεμάτων σε μία ενιαία δικαστική και οικονομική ενότητα . Εξαιτίας όλων 

αυτών των αλλαγών το θέμα δεν εμφανίζεται σαν μια στρατιωτική 

μονάδα που διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά σαν μια δικαστική 

και οικονομική ενότητα που εκτείνεται στη γεωγραφική περιοχή ενός ή 

περισσοτέρων παλιών θεμάτων .

119 Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μάρθα , Παρακμή και πτώση του θεματικού θεσμού , σελ . 102
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Ανακεφαλαιώνοντας , ο στρατιωτικός θεσμός των θεμάτων . 

χωρίς αμφιβολία , θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν στη βυζαντινή αυτοκρατορία . Με τη δημιουργία 

του θεματικού στρατού αναδιοργανώθηκε όλος ο κρατικός μηχανισμός 

και κατάφερε η βυζαντινή αυτοκρατορία να δημιουργήσει ένα ισχυρό 

αμυντικό σύστημα για την αναχαίτιση των εχθρών . Με τη συγκρότηση 

του θεματικού στρατού φυλασσόταν όλες οι περιοχές ακόμη και οι πιο

απομονωμένες . Ενώ συγχρόνως δεν 

,άιαμο-τ—

Όσον αφορά τον κατακερματισμό των μεγάλων θεματικών 

περιοχών παρατηρούμε ότι όλα τα μεγάλα θέματα χάνουν την 

επιχειρησιακή τους αυτονομία , δεν έχουν πλέον την στρατιωτική τους 

υφή ως μεγάλα στρατιωτικά κέντρα και από τα μέσα του 11ου αιώνα 

μετατρέπονται σε οικονομικές και δικαστικές περιφέρειες. Αποτέλεσμα 

αυτού του κατακερματισμού είναι κατά τόπους δούκες στων 

στρατιωτικών τμημάτων να αποκτούν στρατιωτική σπουδαιότητα εις 

βάρος των στρατηγών .

Παρακολουθώντας , όμως , την εξέλιξη των δουκών παρατηρούμε 

ότι ο περιορισμός τους σε μικρές περιφέρειες τόνισε βέβαια τη 

σπουδαιότητά τους σε σχέση με το θεματικό στρατηγό από τον οποίο 

αφαίρεσαν τις αρμοδιότητες , χωρίς όμως να τους φέρει σε θέση 

αποφασιστικού στρατιωτικού ηγέτη αφού η δύναμη που είχαν τους 

κατέστησε ασήμαντους από επιχειρησιακή άποψη . Έτσι , οι κύριες 

στρατιωτικές επιχειρήσεις διεξάγονται τώρα από τον κεντρικό στρατό και 

μόνο η άμυνα των περιφερειακών φρουρίων και κάστρων περιέρχεται
Iστα χέρια των περιφερειακών διοικητών

Ο κατακερματισμός , λοιπόν , των θεματικών περιοχών που είχε 

σαν αποτέλεσμα τη μείωση της δύναμης των στρατηγών από τη μια και

120 Γρηγορίου - Ιωαννίδου Μάρθα , Παρακμή και πτώση του Θεματικού θεσμού , σελ. 94
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από την άλλη την ενίσχυση της πολιτικής εξουσίας οδήγησε στην 

καταστροφή του θεματικού θεσμού . Ο θεσμός των θεμάτων που είχε 

σκοπό τη συνένωση των εξουσιών παύει να υπάρχει. Και αυτό γιατί το 

θέμα δεν υφίσταται πλέον σαν ένα στρατιωτικό σώμα σε μία γεωγραφική 

περιφέρεια με διοικητική ενότητα υπό έναν στρατηγό . Έτσι , ο όρος 

θέμα από τα μέσα του 11ου αιώνα και μετά αποτελεί είτε τη γεωγραφική 

περιφέρεια ενός πρώην στρατιωτικού σώματος είτε μια δικαστική και 

οικονομική περιφέρεια υπό έναν κριτή είτε τέλος μια μικρή φορολογική 

ενότητα .
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Θέματα

1. Στρατηγός τοίνυν εστίν ο της υπ’ αυτόν απάσης υπαρχίας 

μείζονα πάντων εξουσίαν έχων μετά τον βασιλέα .

Στρατηγός έστιν ο του υπό χειρα στρατιωτικού θέματος 

κορυφαίος άρχων , εκ βασιλέως μεν προχειριζόμενος , τους δε υπ’ 

αυτόν άρχοντας τους μέν ψήφω τη αυτου εκ βασιλέως δε 

καταπεμπόμενος , τους δε εξουσία ιδία προβαλλόμενος .

Ίδιον δε στρατηγού τό κρείττω πάντων είναι των υπό χειρα 

φρον’ησει , και ανδρεία , και δικαιοσύνη και σωφροσύνη .

Το εις αυτόν αναφέρεσθαι της κατά αυτόν επαρχίας τάς 

διοικήσεις όσαι τε στρατιωτικοί , και όσαι ιδιωτικαί , και δημόσιοι.

Λέων Στ',Τακτικά θ'-ιβ'(ΡΟ. 107.705 Β)

2. Ο γάρ πρωτονοτάριος του θέματος , και ο χαρτουλάριος , 

προσέτι δε και ο πραίτωρ , ήγουν ο του θέματος δικαστής . Ο μέν 

της πολίτικης εστι διοικήσεως ο αρχών , ο δε προς την του 

στρατηγού καταγραφήν τε και αναζήτησιν . Ο δε τας δίκας των 

δικαζομένων διαλύει , ους ει και τω στρατηγω εν τισιν 

υποτάσσεσθαι χρή , αλλ’ ουν τους λόγους των ιδικων αυτών 

διοικήσεων προς την βασιλείαν ημών αφοραν , ώστε δι’ αυτών 

μανθάνειν τάς τε των πολίτικων και των στρατιωτικών πραγμάτων 

καταστάσεις και διοικήσεις ασφαλέστερον ηγούμεθα .

Λέων Στ', Τακτικά λα' (PG. 107.705Β).
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3. Ου κατά την των πολλών υπόληψιν , ως εμοί καταφαίναται, η 

των θεμάτων εγένετο προσηγορία . Ουδέ γάρ παλαιά τις εστιν , 

ουδέ τις των ιστορίας γραψάντων εμνήσθη της τοιαύτης ονομασίας , 

ως λέγονται νυν αλλά πρώην και κατ’ αρχάς τάγματα τινα και 

λεγεώνες υπήρχον αναγεγραμμεναι κατ’ έθνος ως η λεγεών η των 

τεσσαράκοντα μαρτύρων (ελέγετο Κεραυνοβόλος) και άλλη 

Μαρμαριτων και άλλη Πισιδική και ετέρα Θετταλική και άλλη

άλλως ωνομ,ασμένη.......................................................................................

Ότε δε του στρατέυειν οι βασιλείς απεπαύσαντο , τότε και 

στρατηγούς και θέματα διωρίσαντο . Και εις τούτο κατέληξεν η των 

Ρωμαίων αρχή μέχρι της σήμερον . Νυνί δε στενωθείσης κατά τε 

ανατολάς και δυσμάς της Ρωμαϊκής βασιλείας και ακρωτηριασθείσης 

από της αρχής Ηρακλείου του Λιβυος , οι απ’ εκείνου κρατήσαντες 

ουκ εχοντες οποί και όπως καταχρήσονται τη αυτών εξουσία εις 

μικρά τινα μέρη κατέτεμον την εαυτών αρχήν και τα των 

στρατιωτών τάγματα , μάλιστα ελληνίζοντες και την πάτριον και 

ρωμαϊκήν γλωτταν αποβαλόντες . Λογγίνους γαρ ελεγον τους 

χιλιάρχους και κεντουρίωνας τους εκατοντάρχους και κόμητας τους 

νυνί στρατηγούς . Αυτό γάρ το όνομα του θέματος ελληνικόν εστι 

και ου ρωμαϊκόν , από της θέσεως ονομαζόμενον .

Κων. Πορφυρογένητου , Περί θεμάτων ,1.1-7 και 17-30.

4. Διηρέθησαν δε και εγένοντο θέματα , ότε η των Ρωμαίων αρχή 

παρά των αθέων Αγαρηνών ήρξατο κολοβουσθαι και 

ακρωτηριάζεσθαι και συστέλλεσθαι κατά μικρόν ' και έως μεν
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Ιουστινιανού του βασιλέως υπό μίαν αρχήν ησας άπαντες και της 

Μαυρίκιου βασιλείας' και μάρτυς αυτός Βελισάριος , ος ην 

μονοστράτηγος πάσης Ανατολής . Επεάν δε ηρξαντο οι Αγαρηνοί 

εκστρατεύειν κατά Ρωμαίον και διαφθείρειν τας χώρας και πόλεις 

αυτών , ηναγκάσθησαν οι κατά καιρόν βασιλείς τέμνειν εις μικρά 

την μίαν αρχήν , και το μεν απένειμον στρατηγω τινι εκάλεσαν 

Ανατολικόν , διότι , ως προείπομεν , προς ημάς τους κατοικουντας 

το Βυζάντιον , προς ανατολήν κειται . Το δε παλαιόν κατά έθνος ην 

αρχηγός ' επολιτεύοντο δε ως ην έθος αυτοις , άλλοι μεν 

δημοκρατίαις , άλλοι δε τυράννοις υποταττόμενοι .Υπό δε την των 

Ρωμαίων βασιλείαν γενόμενοι , εις επαρχίας διηράθησαν και 

ηγεμονίας και δουκάτα και τους καλουμένους κονσιλαρίους , τουτέστι 

βουλευτάς.

Κων. Πορφ., Περί Θεμ. I. 48 - 61 .
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Στρατός

Τα στελέχη του βυζαντινού στρατού

1. Στρατηγός τοίνυν προσαγορεύεται ο του παντός στρατού 

καορυφαιος τε και ηγεμών . Υποστράτηγος δε , ο την δευτέραν τούτω 

τάξιν εκπληρων . Υπολαμβάνω δε ως οι παλαιότεροι ημών 

υποστρατήγους μεν εκάλουν τους στρατηγούς , δια τον στρατηγόν 

απάντων κυρις είναι τον βασιλέα , εκ προσώπου δε αυτου είναι καθ’ 

έκαστον θέμα τον στρατηγόν . Και δια την τοιαύτην αιτίαν ο στρατηγός 

υποστράτηγος εκαλείτο , στρατηγός δε κυρίως ελέγετο ο εκ προσώπου 

βασιλέως επί πάντων αποστελλόμενος , έχων υποστρατήγους τους των 

θεμάτων στρατηγούς . Όπερ εστίν άριστος.

Νυν δε υποστράτηγος ου γνωρίζεται ει μη τι ο καλούμενος μεράρχης , 

και τουρμάρχης έστιν όποτε καλούμενος μεράρχης , ήτοι ο του μέρους 

της αρχής εμπεπιστευμένος .

Δρουγγάριος δε λέγεται ο μιας μοίρας αρχών , ήτις υπό του μέρους 

του τουρμάρχου τάσσεται . Μέρος γάρ εστιν η τούρμα το εκ τριών 

μοιρών ήγουν δρούγγων συγκείμενον άθροισμα . Μοίρα δε εστιν , ήτοι 

δρουγγος , το εκ ταγμάτων ήτοι ανδρων των λεγομένων κομήτων 

συγκείμενον πλήθος .

Κόμης δε εστιν , ο του ενός τάγματος , ήτοι βάνδου αφηγούμενος .

Κένταρχος δε εστιν , ο εκατόν ανδρων άρχων , ήτοι εκατόνταρχος , 

όστις και υπό τον κόμητα τέκταται.

Δέκαρχος δε εστιν , ο των δέκα πρώτος ' ώσπερ και πεντάρχης ο των 

πέντε , όστις και μέσος ίσταται της ακίας .

Λέων Στ', Τακτικά ζ'-ιβ' (PG.107. 701C - 704Α).
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2. Άπαν το φωσσάτον υπό την του μεγάλου δομεστίκου χειρα 

ευρίσκεται. Διο και του βασιλέως εις το φωσσάτον ευρισκομένου εις την 

του μεγάλου δομεστίκου τένταν σαλπίζουσι το της κινήσεως σήμαντρον . 

Και οπότε η του φωσσάτου κατάστασις έμπροσθεν γίνεται του βασιλέως, 

δι’ αυτου δη του μεγάλου δομεστίκου ενεργειται , ήγουν τίνες μεν 

έμπροσθεν τίνες δ’ αυ εκ πλαγίων οφείλουσιν ευρίσκεσθαι . Ο δε 

βασιλεύς επικρίνει την τοιαύτην κατάστασιν .

Ψευδο-Κωδινός 248.3 - 17.

3. Ο δε μεγας αδνουμιαστής του φωσσάτου αδνουμιαζομένου παρά 

του μεγάλου δομεστίκου πάρεστι μέν και αυτός ' εάν δε τινες ωσιν 

από τούτων στερούμενοι αλόγων η αρμάτων τινων , απογραφόμενος 

ουτος τα λείποντα επιμελείται αναπληρουσθαι ταυτα .

Ψευδο-Κωδινός 250.13 -20.
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Διάρθρωση βυζαντινών δυνάμεων

1. Ούτως ουν ίων ταγμάτων , ήγουν βάνδων διαιρουμένων , εφ’ 

εαυτά χρη επιστηναι αυτοις άρχοντας τους λεγομένους κόμητας , 

συνίστασθαι δε έκαστον τάγμα από ανδρων τριακοσίων κατά τον 

μέσον τρόπον . Μήτε δε πλέον τετρακοσίων ανδρων το τάγμα 

έχειν ορίσης , καν πάνυ πολύν στρατόν έχης , μήτε υποκάτω των 

διακοσίων , καν εστιν ολίγος ο στρατός .

Ταυτα δε τα τάγματα συνάξεις εις χιλιαρχίας , ήτοι μοίρας 

τας λεγομένας δρούγγους . Και επιστήσεις αυτοις μοιράρχας 

χρησίμους , ανδρείους , και φρονήσει και ευταξία ει δυνατόν , και 

ευγενεία και ευπορία διαφέροντας , τους λεγομένους δρουγγαρίους 

ους ποτέ χιλιάρχους εκάλουν οι παλαιοί.

Τας δε μοίρας ταύτας ήτοι τους δρούγγους , συντάξεις εις 

μέρη , ήγουν τούρμας και επιστήσονται αυτοις γνώμη της βασιλείας 

ημών μεράρχαι , οι λεγόμενοι ποτέ και στρατηλάται , νυν δε τη 

συνήθεια καλούμενοι τουρμάρχαι . Και τούτους φρονίμους και 

ευτάκτους είναι , και εναρέτους , και εμπείρους , ει δυνατόν , 

ειδότας και γράμματα , και μάλιστα τον του μέσου μέρους τον 

λεγόμενον υποστράτηγον , οφείλοντα , ει χρεία γένηται, εν πασι τον 

του στρατηγού τόπον αναπληρουν .

Ταυτα δε τα μέρη τρία συστηναι , εφ’ ω και τρεις επιστήσονται 

τουρμάρχαι , εις έκαστος ιδίου μέρους αρχών , ώστε είναι του παντός 

στρατού την ανωτάτην τομήν , τρία μέρη ισάριθμα , ηγουν τούρμας , 

τουτέστι μέσον , αριστόν τε και δεξιόν . Ταυτα ποιεί την πασαν την υπό 

τω στρατηγω τεταγμένην .
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Χρη δε , ως ειρηται , μη τάγμα πλέον των τετρακοσίων 

ανδρων γίνεσθαι , ηγουν το του κόμητος βάνδον ' μήτε δρουγγον πλέον 

των τρισχιλίων ' μήτε τουρμαν πλέον των εξάκις χιλίων .

Ει δε συμβη πλέον του λεχθέντος μέτρου είναι τον στρατόν , 

καλλιόν εστιν εξωθεν των μερών , ήτοι των τουρμαρχιων , εν Δευτέρα 

τάξει καθίστασθαι , ήγουν εν τη όπισθεν της προμάχου τάξεως 

παραταγη εν υποβοηθεία και εις φυλακήν των πλαγίων μερών , και 

εις νωτοφυλακας , και εις ενέδρας , ήτοι εγκρύμματα , και εις 

κυκλώσεις των πολεμίων .

Και μήτε τας τούρμας , μήτε τους δρούγγους μείζονας ποιειν 

ινα μη ως μεγάλα και επί πολύ εκτεινόμενα απειθή προς τα 

παραγγέλματα , και συγκεχυμένα ευρεθωσιν .

Λέων Στ' , Τακτικά μα' - μζ' ( PG.107. 708C - 709Β ).
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Επιλογή στρατιωτών

Κελεύομεν τοίνυν τη ση ενδοξότητι κατά την άνωθεν και εξ 

αρχής συνήθειαν τους στρατιώτας και τους άρχοντας αυτών 

επιλέξασθαι , ους αν δοκιμάσης ικανούς είναι προς την του 

πολέμου χρείαν . Εκλέξη δε στρατιώτας από παντός του υπό σε 

θέματος , μήτε παιδας , μήτε γέροντας , αλλά ανδρείους , ισχυρούς , 

ευρώστους , ευψύχους , εύπορούς , ώστε αυτούς εν τω εξπεδίτω , 

ηγουν εν τη συναγωγή του φοσσάτου εις την ιδίαν στρατείαν 

ασχολουμένους , έχειν εν τοις ιδίοις οικοις ετέρους τους 

γεωργουντας , και τα προς απαρτισμόν εξόπλισιν του στρατιώτου 

χορηγειν δυναμένους , δηλονότι ελευθέρους τους οίκους έχοντας των 

άλλων πασών του δημοσίου δουλειών . Ου γαρ βουλόμεθα τον 

ημέτερον συστρατιώτην πλην μόνον του δημοσίου τέλους ετέρα 

υποκεισθαι οιαδήποτε δουλεία .

Λέων Στ', Τακτικά α' ( PG 107. 697D-700A ).
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Στρατολογία

Εάν τις εν πολεμώ τελευτήση οπωσδήποτε στρατευόμενος , ο υιός 

αυτου , εάν εις εστιν , η πολλών παίδων ο μείζον παραχρημα εις τον 

τόπον του πατρός υπεισερχέσθω και τας αννόνας τας αυτάς 

λαμβανέτω , ει μέχρι βιάρχου ην ο πατήρ . Ει δε ανώτερος ην του 

βιάρχου , βίαρχον μόνον γίνεσθαι τον παιδα . Πρόδηλον γαρ , ότι ο 

μείζων ταύτην έχων την παραμυθίαν φροντίζει και των ιδίων 

αδελφών .

Νόμος αυτοκράτορος Θεοδοσίου Α' (379-395).

CJ. XII.47.3(=CJC.n. 478-479).



Ένας βυζαντινός στρατιώτης

1. Έν αρχή δε της τρίτης της ηλικιώσεως , ήγουν εξκαιδεκαετίας , 

τριακοστω δε και πρώτω έτει της αρχής του κρατουντος , 

ενιαυτω τε πρωτω της νυμφευθείσης Χαζάρω Λέοντι τω τούτου 

υιω φιλοχρίστου Ειρήνης , διεπλάττετο όλως καθ’ ηλικίαν 

υπερφερη και μορφήν αυτός ωραιοτάτην και ευπρεπή . Όθεν τω 

εννεακαιδεκάτω αυτου χρόνω της ηλικίας εις την των 

εξσκουβιτόρων στρατίαν και εν βάνδω οκτοκαιδεκάτω κατ’ 

εκλογήν ακριβή υπό του τυράννου εντάττεται , τοις ομοτάγεσιν 

αεί , ως άλλος τις αστήρ πυρσολαμπής , ενορώμενος . Ου 

μόνον γαρ σώματος ρώμη και κάλλει και μεγέθει άπαντας 

υπερηρεν εκείνους , αλλά γε και πασι φυσικοις αγαθοις 

πλεονεκτήμασιν εκέκτητο τους συστρατιώτας , ταπεινοφρόνως 

υπηρετών και εν πολέμοις δυνάμει Χρίστου τοις χρήζουσι 

βοήθειας επαμυνόμενος και των εχθρών εκλυτρούμενος.

Βίος Ιωαννικίου 1.2 (AASS.Nov.II.334C).
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Οπλισμός

1. Έχειν δε αυτούς δει τον έκαστον άνδρα όπλισιν τοιαύτην 

Ζάβας τελείας μέχρι του αστραγάλου , ανασυρομένας δε δια λωρίων 

και κρικελλίων , μετά των θηκαρίων αυτών . Έχειν και κασσίδας 

σιδηράς στιλπνός δια παντός εχούσας άνωθεν εις τας κορυφάς 

τουφία μικρά . Τοξάρια δε έκαστον κατά την ιδίαν ισχύν και ουχ 

υπέρ αυτήν , μάλλον δε και απαλωτέρα , έχοντα θηκάρια πλατέα , 

ίνα εν καιρω τεταγμένα χωρειν τα τοξάρια ει δυνατόν εστιν αυτοις 

, έχειν δε και χορδάς εκ περισσού εν τοις πουγγίοις αυτών . 

Κουκουρα μετά σαγιττων και σκεπασμάτων αυτών επιτήδεια 

χωρουντα από τριάκοντα ή τεσσαράκοντα σαγιττων . Εν δε τοις 

τοξοζωνίοις ρινία και σουβλιά . Εχειν δε και κοντάρια καβαλλαρικά 

, μακρά , έχοντα λωρία κατά το μέσον μετά φλαμούλων . Έχειν δε 

και σπαθία αποκρεμάμενα των ωμων αυτών κατά την Ρωμαϊκήν 

τάξιν και ετερα παραμήρια , ήοι μαχαίρας διεζωσμένας .

Όσοι δε μη οιδασι τοξεύειν νεώτεροι , εχέτωσαν κοντάρια μετά 

σκουταρίων τελείων . Ει δε και χειρομάνικα σιδηρά , α λέγεται 

χειρόψελλα , τινές κτήσωνται , λίαν χρήσιμον . Έχειν δε και μικρά 

τουφία κατά των οπισθελλίνων των ίππων , και φλάμουλα μικρά 

επάνω των ζαβών κατά των νόμων . Όσον γαρ έστιν εύσχημος εν 

τη οπλίσει αυτου ο στρατιώτης , τοσουτον και αυτω προθυμία 

προσγίνεται , και τοις εχθροις δειλία .

Ει δυνατόν δε και θώρακας έχειν , οίτινες καλούνται νυν 

κλιβάνια και αυτά στιλπνά και λαμπρά . Και περικνημίδας , άτινα 

λέγεται νυν ποδόψελλα και πτερνιστήρας ενίοτε ' έχειν δε και 

επιλώρικα οτε χρεία επενδυόμενα .

Πάντας δε τους νεωτέρους Ρωμαίους άχρι τεσσαράκοντα ετών 

αναγκάζεσθαι , είτε [κατά] λόγον οιδασι τοξευσαι είτε και μετρίως ,

98



του πάντων τοξοφάρετρα φορειν . Της γαρ τοξείας παντελώς 

αμεληθελισης και διαπεσούσης εν τοις Ρωμαίοις τα πολλά νυν 

ειωθε σφάλματα γίνεσθαι.

Έχειν δε και κοντάρια δύο , ινα του ενός , ως εικός 

αστοχουντος έχη το άλλο εις χρησιν , τους δε απειροτέρους 

απαλώτερα έχειν τοξάρια . Καν γαρ ουκ οίδασι τοξεύειν , τω χρόνω 

επιτηδεύουσι μαθειν , όπερ των αναγκαίων .

Ει δε δυνατόν και ακόντια ήτοι ρικτάρια έχειν έως δύο , ίνα 

εν καιρω και ακοντίση κατά του πολεμίου . Και τον μεν ιππέα 

στρατιώτην ούτως οπλίσεις .

Λέων Στ', Τακτικά β'-ζ' (PG.107. 721Β-724Β).
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