
ΠΕΡΙ ΑΙΙΛΗΚΤΟΥ

'Όσα ενταύθα προτιθέμεθα νά έκθέσωμεν άναφέρονται εις την 
στρατιωτικήν οργάνωσιν τοϋ βυζαντινοί κράτους, καί δή εις τά άφορώντα 
εις τό στρατοπέδου. Επειδή δέ καί κατά τήν έκδήλωσιν ταύτην τοΰ δημο
σίου βίου τής βυζαντινής αυτοκρατορίας ή ρωμαϊκή παράδοσις διετηρήθη 
καί άπετέλεσε τό χαρακτηριστικιότερον γνώρισμα τής συγγενείας τοΰ ρω
μαϊκού καί βυζαντινού κόσμου, καθίσταται έπάναγκες, όπως προτάξωμεν 
ολίγα τινά περί τών κατά τήν εποχήν τής δημοκρατίας καί τούς πρώ- 
τους χρόνους τής αυτοκρατορίας (μέχρι τοΰ 4 μ. X. αίώνος) ίσχυόντων·

Άφ’ ής ημέρας τό κράτος τής Ρώμης άνέλαβε πρωτεύοντα στρατιω
τικόν ρόλον πέραν τών ορίων τοΰ Λατίου, δύο ζητήματα προέβαλλον προς 
λύσιν, τό τοΰ στρατοπέδου καί τό τοΰ καταλύματος. Άμφότερα άντιμετω- 
πίσθησαν μετά τής μεγαλυτέρας προσοχής, εύρόντα δέ τήν έμπρέπουσαν 
λύσιν, ουνέβαλον εις τήν έξασφάλισιν τοΰ θριάμβου τών ροψαϊκών λε

γεώνων.
Τοΰ στρατοπέδου καί τοΰ καταλύματος ή δσον έ'νεστιν άρτιωτέρα 

δργάνωσις ήτο αναγκαία, τοΰ μεν πρώτου διά τον διά μέσου ξένης τε καί 
ιδίας χώρας όδεύοντα στρατόν, τοΰ δέ καταλύματος διά τον αυτόν, διά 
μέσου δμως μόνον τής ιδίας χώρας όδεύοντα, ώς καί διά τά όργανα τοΰ 
κράτους τά έκτελοΰντα είδικάς έντολάς τοΰ κέντρου.

"Οσον μέν αφορά είς τά κατά τήν διάταξιν τοΰ στρατοπέδου κατά 
τήν εποχήν τής δημοκρατίας καί τούς πρώτους αιώνας τής αυτοκρατο
ρίας έ'χουν γραφή τά αναγκαία '. Διά τά τοΰ στρατοπέδου κατά τούς εν 
συνεχείρ αιώνας μόνην άξιόλογον μελέτην έ'χομεν τήν τοΰ R. Grosse s 
(1454) άλλα καί ταύτην άναφερομένην μόνον μέχρι καί τοΰ 10ου αίώνος. 
Τά άφορώντα λοιπόν είς τό στρατόπεδον κατά τό μέχρι τής άλώσεως 
διάστημα αποτελούν τήν επιδίωξιν ημών, συμπληρούντων έν πολλοΐς τά 
τοΰ R. Grosse διά τήν μέχρι τοΰ 10ου αίώνος εποχήν. Τά περί καταλύ- 1 * 3

1 J. Marquardt, Romische Staatsverwaltung, Leipzig 1876, II 391 έξ.
Πβλ. καί άρθρον castra έν Pauly - Wissowa, R. Β. 3 (1899) 1762—1766.

3 R. G r ο ss e, Der romisch - byzantinische Marschlager vom 4—10 Jahr- 
hundert B. Z. 25 (1913) 90-121.
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ματος (metatum) επιφυλασσόμενα νά εκθέσωμεν λίαν προσεχώς έν ιδι
αιτέρά μελέτη.

ΤΟ ΡΩΜΑΤΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ

Τάς περί ρωμαϊκοί} στρατοπέδου ειδήσεις όφείλομεν εις συγγραφείς 
συγχρόνους. Τούτων οί μέν σκοπόν ειχον νά παράσχουν εις τούς άνα- 
γνώστας των τό μυστικόν των στρατιοιτικών θριάμβων τής Ρώμης Χ, οί 
δέ όπως προκαλέσουν στρατιωτικήν άναγέννησιν 1 2 3, την οποίαν καθίστων 
επιτακτικήν αί άποτυχίαι των ρωμαϊκών οπλών αί προκληθεΐσαι ακρι
βώς από την παραμέλησιν τών στρατιωτικών πραγμάτων τής παλαιάς 
Ρώμης. Τήν περιγραφήν τοϋ στρατοπέδου τών μέν χρόνων τής δημοκρα
τίας όφείλομεν εις τον ΙΙολΰβιον , τών δέ αύτοκρατορικών εις τον Ίώ- 
σηπον 4, Hyginus καί Vegetius. ’Επί τή βάσει λοιπόν τών λεγομένων 
τών άνω συγγραφέων θά σκιαγραφήσωμεν τήν διάταξιν τοϋ ρωμαϊκού 
στρατοπέδου.

Λίαν ενωρίς είχε δημιουργηθή ειδική υπηρεσία επιφορτισμένη μέ 
τήν έξεΰρεσιν καί ρΰθμισιν τού προς στρατοπέδευσιν καταλλήλου χώρου 
τών ρωμαϊκών λεγεώνων. Τούτο, ώς καί ή διαχάραξις τοϋ στρατοπέδου 
γινομένη κατά τούς κανόνας τής limitatio, ήτις δέν διέφερε τής εφαρμο
ζόμενης κατά τήν ϊδρυσιν αποικίας, ήτο έ'ργον επί μέν τής εποχής τοϋ 
Πολυβίου ενός χιλίαρχου (tribunus), βοηθουμένου υπό τών προς τοΰτο 
προχειρισθέντων ταξιαρχών (centuriones) δ, βραδΰτερον δέ τών menso- 
res καί metatores. Διά τών δύο τελευταίων λέξεων, ών ή πρώτη είναι 
συνηθεστέρα, δηλοΰται ειδός τι τεχνικών, τών οποίων ή αποστολή ήτο ή 
καταμέτρησις. Οί mensores, οΐ'τινες κατά τούς χρόνους τής δημοκρατίας 
άναφέρονται σπανίως, συχνότερου δέ επί τής εποχής τών αύτοκρατόρων 
ήσαν ποικίλων ειδικοτήτων, λεγόμενοι agrarii καί agrimensores, fru- 
mentarii, aedificiorum, machinarii καί sacomarii καί άπετέλουν ιδιαί
τερα σωματεία.

1 Π ο λ ιι Ρ ί ο ιι, Ίστορίαι, VI, 1, έκδ. Th. Biittner Wobst, Λειψία 1889—1905. 
Φ λ. Ίωσήπον, Περί τοΰ ίουδαϊκοϋ πολέμου, III, 5, 1 καί 8, έκδ. Emm. Bet
ter, Λειψία 1855—1856.

2 Η y g i n i Gromatici, Eiber de munitionibus castrorum, t. 45. εκδ. 
G. Gemoll, Λειψία 1877. FI. V e g e t i i Renat i, Epitoma rei militaris, I 
προοίμ. καί κ. 1, έκδ. C. Lang, Λειψία 1885.

3 ’Ένθ’ άνωτ. VI, 27—32.
4 ’Ένθ’ άνωτ. III, 5.
3 Π ο λ ύ β. ”Ενθ’ άνωτ. VI, 41, 1.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΖ' 10
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Τούτων άλλοι άνήκον εις την υπηρεσίαν τοΰ κράτους, άλλοι είς τήν 
τοϋ αΰτοκράτορος καί άλλοι είς τήν τών πόλεων. Οί κατ’ εξοχήν όμως 
mensores ήσαν οί άνήκοντες είς τήν στρατιωτικήν υπηρεσίαν, οΐτι- 
νες κατεΐχον τήν πρώτην θέσιν εν τη ίεραρχίφ μεταξύ τών πολιτικών 
αξιωμάτων τών cohortes praetoriae. Έκάστη λεγεών ειχεν ίδιους men
sores, διατελοϋντας υπό τάς διαταγάς τοϋ primicerius mensorum καί τών 
οποίων 6 αριθμός κατ’ άρχάς είς 11 άνερχόμενος βραδΰτερον περιωρίσθη. 
Τής άρμοδιότητος τών mensores ήτο προσέτι καί ή έξεΰρεσις καταλύ
ματος διά τήν αυλήν καί τούς ανώτερους υπαλλήλους, άλλα περί τούτου 
είς τα περί μητάτου.

’Ήδη κατά τούς χρόνους τής δημοκρατίας γίνεται ενίοτε χρήσις τής 
λέξεως metator αντί mensor. Ειτα επί μακρόν χρονικόν διάστημα αυτή 
εκλείπει, διά νά επανεμφανισθή βραδύτερου καί εν μεγαλύτερη μάλιστα 
χρήσει, έστιν ότε δε μέ διάφορον ή ό mensor σημασίαν. Κατά τον Ve- 
getius 1 οί metatores, προπορευόμενοι τοϋ στρατοΰ, έξέλεγον τόν κατάλ
ληλον προς στρατοπέδευσιν χώρον, ένφ οί mensores καθώριζον τάς θέ
σεις μιας έκάστης μονάδος έν αύτφ. Επίσης έν τή αναγραφή τών στρα
τιωτικών αξιωμάτων υπό τοΰ Ίωάννου Λυδοΰ 1 2 οί μήνσωρες διακρίνονται 
τών μετατώρων, χαρακτηριζόμενοι οί μέν ώς προμέτραι, οί δέ ως χωρομέ- 
τραι. Τουναντίον είς τάς βυζαντινάς πηγάς οί μητάτωρες καί οί μήνσωρες 
άναφέρονται άμφότεροι αδιακρίτως ως επί τοϋ καταλύματος καί επί τής 
διατάξεως τοϋ στρατοπέδου 3.

Οί τεχνικοί οΰτοι έπλήρουν τήν μνημονευθεισαν αποστολήν των 
χρησιμοποιοΰντες ειδικόν όργανον, groma ή gruma λεγόμενον, εντεύ
θεν δέ εκαλούντο καί gromatici. Διά τής groma, ήτις ήτο ό'ργανον 
οπτικόν, τό καί κυριώτερον, τώιν μετρητών, έγίνετο ή χάραξις τών οδών 
μιας νέας πόλεως ή καί στρατοπέδου μέ βάσιν τό σύστημα παραλ
λήλων καί καθέτων οδών. Ή groma έτοποθετείτο πάντοτε είς τό μέσον 
τοΰ προς χάραξιν χώρου καί ακριβώς είς τό σημεΐον, όπου αί κυριώτε- 
ροι κάθετοι έπ’ άλλήλας οδοί διεσταυροϋντο. Τό σημεΐον δέ τούτο έκλή- 
θη επίσης groma 4.

1 ’Ένθ’ άνωτ. II, 7 : Metatores qui praecedentes locum eligunt castris.
3 Περί αρχών τής Ρωμαίων πολιτείας, I, 46, έκδ. R. Wiinsch, Λειψία 1906.
3 Περί τών δρων τούτων γίνεται διεξοδικώς λόγος έν Pauly-Wisso- 

w a, R. Β. 7 (1912) είς τά άρθρα στ. 1881—1886 groma, στ. 1886—1896 gromatici, 
15 (1932) 956 — 960 mensor καί στ. 1368 άρθρον metator. Πβλ. Marquardt, 
’Ένθ' άνωτ. II, 394.

1 Η y g i π. de mun. castr. 12 : in introitu praetorii partis mediae ad viam 
principalem gromae locus appellatur.... Ό Σουΐδας παρέχων παρά τό γνω
μών καί τύπον γ ν ώ μ α ερμηνεύει : «ολίγον έξωτέρω τής στρατηγίδος σκηνής
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"Ινα τόπος τις κριθή υπό τών προπορευομένων mensores κατάλλη
λος διά στρατοπέδευσιν, έπρεπεν ούτε λόφος, οΰτε δρος νά ύψούται πλη
σίον του, διότι ταΰτα καταλαμβάνοντες οί εχθροί θά ήδΰναντο εκεΐθεν 
νά προσβάλουν τούς εν τφ στρατοπέδφ.’Έπρεπεν επίσης νά παρέχη ασφά
λειαν δχι μόνον εναντίον εχθρικού αιφνιδιασμού, αλλά καί πλημμύρας, νά 
είναι υγιεινός, ευρύχωρος, με πόσιμον ύδωρ καί με ευκολίας διά την προ
μήθειαν ξύλων καί τροφής διά τά κτήνη ι.

Οί επί την εκλογήν τού στρατοπέδου τεταγμένοι διά λευκής σημαίας 
έδήλουν κατά πρώτον τό σημεΐον, εις τό όποιον θ’ άνηγείρετο ή σκηνή 
τού στρατηγού (praetorium). Είτα, τοποθετούντες τήν groma προ τού 
praetorium, προέβαινον τή βοηθείφ ταύτης εις τήν ρυμοτομίαν τού δλου 
χώρου καί είς τόν καθορισμόν τής θέσεοις ενός έκαστου χιλίαρχου, δηλου- 
μένης δι’ έρυθράς σημαίας * 1 2 3, καί έν γένει τήν θέσιν όλων τών τμημάτων 
τού στρατού. Ούτως ό καθείς άφικνούμενος έγνιόριζε ποιαν θέσιν ώφειλε 
νά καταλάβη.

Τό σχήμα τού στρατοπέδου έπρεπε νά είναι τετράγωνον κατά τόν 
Πολύβιον 8 καί τόν Ίώσηπον4, ορθογώνιον κατά τόν Hyginus 5 με άπο- 
στρογγυλωμένας γωνίας, ενφ κατά τόν Vegetius6 ορθογώνιον, αλλά καί 
τετράγωνον, τρίγωνον, κυκλικόν, ήμικυκλικόν άναλόγως τής διαμορφώσεως 
τού εδάφους ,7 Αί τέσσαρες δ’ αυτού πλευραί έπρεπε νά αντιστοιχούν προς 
τά τέσσαρα σημεία τού όρίζοντος. Κατά τόν Hyginus 8, ή κατεύθυνσίς 
του έπρεπε νά είναι προς τόν εχθρόν, ένφ κατά τόν Vegetius9 ή προς 
άνατολάς ή προς τόν εχθρόν ή προς τήν τής όλης πορείας κατεύθυνσιν.

Τό εσωτερικόν διηρεΐτο διά παραλλήλων καί καθέτων οδών, τών

χωρίον τι ώσπερ αγορά άπεδέδεικτο, ο δή γνώμα προσηγορεΰετο. ΈκεΤσε δέ αί 
πρεσβείαι καί αί άγγελίαι καί δλα έγίνοντο».

1 Η y g i η. Ένθ’ άνωτ. 57. V e g e t. Epit. rei milit. I, 21—25 καί III, 8.
2 Π ο λ υ β ’Ένθ’ άνωτ. VI, 41, 7. Περί σημαιών τοϋ ρωμαϊκού στρατού 

τών χρόνων τής δημοκρατίας καί τών πρώτων αύτοκρατορικών διέλαβεν ό ν. D ο- 
masze^ski, Die Fahnen im romischen Heere (Abhandlnngen des arch epigr. 
Seminars d. Univ. Wien Η. V.), Wien 1885.

3 ’Ένθ’ άνωτ. VI, 31, 10.
a Ένθ’ άνωτ. Ill, 5, 1.
5 "Ένθ' άνωτ. 57.
9 ’Ένθ’ άνωτ. I, 23, III, 8 σ. 82.
7 Ένθ’ άνωτ. I, 23. III, 8 σ. 82.
8 ’Ένθ’ άνωτ. 56 : Porta praetoria semper hostem spectare debet.
9 Ένθ’ άνωτ. I, 23 : Porta autem, quae appellatur praetoria, ant orientem 

spectare debet aut ilium locum, qui ad hostes respicit, aut, si iter agitur, illam 
partem debet adtendere, ad quam est profecturus exercitus, ....
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οποίων τα κυριώτεραι ήσαν, ή via principalis, ή via quintana καί ή via 
praetoria Ή πρώτη χωρίζουσα το στρατόπεδον εις δυο καί βαίνουσα προ 
τοϋ praetorium καί από Β. προς Ν. άπέληγεν εις τάς δυο πύλας, την por- 
tam principalem sinistram επί τής βορείου πλευράς καί την portam prin- 
cipalem^dextram επί τής νοτίας. Ή δεύτερα οδός, ή via quintana, διή- 
κουσα παραλλήλους τής via principalis, διήρει το εμπρόσθιου τμήμα τοϋ 
στρατοπέδου εις δυο ί'σα μέρη. Τέλος ή τρίτη, ηνία praetoria, άρχομένη 
από τής προ τοΰ praetorium εγειρόμενης ara (βωμοϋ) μετά τής ό'πισθεν 
τοΰ praetorium έπεκτάσεώς της διήρει τό στρατόπεδον κατά μήκος εις 
δυο ίσα μέρη Άπέληγον δε ή μεν via praetoria εις την επί τής ανατο
λικής πλευράς άνοιγομένην πύλην, την portam praetoriam, ένφ ή προέ- 
κτασίς της εις τήν επί τής δυτικής πλευράς πύλην, την portam decuma- 
nam. Έπί τής via principalis, καί εΐς τό μέσον, ήγείρετο τό praetorium 
εκατέρωθεν δε αυτοΰ τό quaestorium (δεξιά) καί τό forum (αριστερά), 
παραπλεΰρως δέ τοότου ή σωματοφυλακή (pedites καί equites delecti) 
ανέπτυσσε τάς σκηνάς της1. Εις τον υπόλοιπον χώρον κατέλυον καθ’ 
ωρισμένην τάξιν αί υπόλοιποι πεζικαί καί ίππικαί δυνάμεις, των σκη
νών των βαινουσών εις παραλλήλους σειράς, χωριζομένας άπ’άλλήλων δι’ 
οδών (ορισμένου πλάτους 1 2 3.

Τό στρατόπεδον ωχυροΰτο καί εκ τών τεσσάρων πλευρών υπό τά
φρου (fossa), χάρακος (vallum) καί τριβόλων (cervolus) 3. Εις τήν όχΰ- 
ρωσιν είργάζοντο πάντες οί όπλΐται φέροντες εκ τοΰ οπλισμού των 
μόνον τό ξίφος4. 'Ως προς τό βάθος καί πλάτος τής τάφρου αί απόψεις 
δεν συμπίπτουν" ούτως ό μέν Hyginus5 δέχεται 5 ποδών πλάτος καί 3 
βάθος, ενφ ό Vegetius6, εξαρτόίν ταϋτα εκ διαφόρων παραγόντων, δέχε
ται 9 ή 12 ποδών πλάτος καί 7 ή 9 βάθος. Τό άνασκαπτόμενον προς διό- 
ρυξιν τής τάφρου χώμα, άναρριπτόμενον προς τό εσωτερικόν καί ΰποστη- 
ριζόμενον διά πασσάλων καί κλάδων δένδρων, έσχημάτιζε τον χάρακα (val
lum). Τό ΰψος καί πλάτος τοΰτου έποίκιλεν επίσης. Οΰτω, κατά μέν τον 
Hyginus7 τό πλάτος ήτο 8 ποδών καί 6 τό ΰψος, κατά δέ τον Vege-

1 Marqn a|r d t, Ένθ’ άνωτ. II, 399.
2 Τήν ακριβή θέσιν ενός έκαστου τμήματος παρέχει oMarquardt, ”Ενθ’ 

άνωτ. σ. 391 εξ.
3 Η y g i n. ”Evft’ άνωτ. 48—53.
i C. C. T„a c i t i, Annales, XI, 18, εκδ. Th. Kiessling, Λειψία 1829. V e - 

get. "Ένθ" άνωτ. Ill, 8 σ. 83.
5 "Ενθ1 άνωτ. 49.
° ’Ένθ·’ άνωτ. I, 24.
7 ’Ένθ’ άνωτ. 60.
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tius1 13 ποδ. to ΐ5\^>ος καί 12 to πλάτος Ό χάραξ άνηγείρετο οΰχί αμέ
σως μετά τάς σκηνάς, άλλ’ εις άπόστασιν 200 ποδών από των τελευταίων 
τούτων. Ό χώρος οΰτος ήτο αναγκαίος διά την είσοδον καί εξοδον τοϋ 
στρατοί, καθόσον δλαι αί μεταξύ των σκηνών οδοί εκεί κατέληγον. Ε
κεί επίσης εφυλάσσοντο κατά την νύκτα τά σφάγια καί ή προσγενομέ- 
νη λεία, τό δέ σημαντικώτερον, διότι οΰτω τών εχθρών προσβαλλόντων 
τό στρατόπεδον ούτε ριπτόμενον πϋρ, ούτε βέλη έφθανον μέχρι τών 
σκηνών1 2 3.

'Η ασφάλεια τοΰ στρατοπέδου ένισχύετο προσέτι δια τριβόλοον, τοπο- 
θετουμένων εξω καί πέριξ αυτού καί διά τοποθετήσεως φρουρών νύκτα 
τε καί ημέραν (vigiliae, excubiae).

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ

Καί ένφ τά κατά τό στρατόπεδον διαρκούσης τής ρωμαϊκής περιόδου 
διασαφηνίζονται απολύτως διά τής παρακολουθήσεως τής ιστορίας τών 
λέξεων mensor, metator, metatio, metatum, castra, groma, gromatici, 
κατά τον μακραίωνα βίον τής βυζαντινής αυτοκρατορίας διασαφηνίζονται 
επίσης διά τής έρεύνης τών τεχνικών όρων μήνσωρ, μητάτωρ, σπανιώτε- 
ρον μητατον (=στρατόπεδον), χάραξ (=χαράκωμα, τόπος διά χαράκων 
περικεκλεισμένος, στρατόπεδον ωχυρωμένον), τάφρος (=χάνδαξ, δ'ρυγμα), 
ταφρεία (=κατασκευή τάφρων ή προχωμάτων, τάφρος), σούδα (=τάφρος 
καί δή διά πασσάλων (οχυρωμένη) 3, σόνδατον (=τόπος (οχυρωμένος διά 
χαρακώματος καί τάφρου), φόσαα (=τάφρος, δ'ρυγμα), φοσσατον (=στρα- 
τόπεδον διά φόσσας ωχυροκμένον, στρατός, στράτευμα), φοσαατενω(=στρα- 
τοπεδεύο.) οχυρών διά φόσσας τό στρατόπεδον, έκστρατεύοι), παρεμβολή 
(=στρατοπέδευσις, στρατόπεδον, κατάλυμα στρατιωτών), άπληκτον (=κα- 
τάλυμα, τόπος όπου καταλύει δ στρατός, στρατόπεδον), απλ-ηκενω (=κα- 
ταλύω, στρατοπεδεύω), κατοννα (=:άποσκευαί, άποσκευαί στρατιώτου, 
σκηνή, στρατόπεδον, οικος), κατοννενω (=κατασκηνώ, καταλύω, στρατο
πεδεύω), κατουνοτόπιον (—στρατόπεδον, κατάλυμα).

1 ’Ένθ’ άνωτ. I, 24.
2 Π ο λ ό β. ”Κνθ’ άνωτ. VI, 31, 11 έξ.
3 Ό F. D δ 1 g e r συσχετίσας τό όνομα Σουΐδας πρός τήν λ. σ ο ν δ α (Szb. 

d. Bayr. Acad. 1930) εδωσεν αφορμήν νά γράφουν πλεΐστα περί τής λέξεως. Πβλ. 
Η. Gregoire (Βυζάντιον 11 (1936) 744—83 12 (1937) 293—300, 658—660). F. 
D δ 1 g e r, Zur Σοϋδα-frage, B.Z. 38 (1938) 36—57. F. L a m m e r t, Suda, die 
Kriegschriftsteller und Suidas, B. Z. 38 (1938) 23—35,
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Έκ τών όρων τούτων ό κατ’ εξοχήν έν χρήσει ήτο τό άπληκτον και 
άπληκενω εκ τοΰ λατ. aplicitum π. μ. τοΰ ρ aplico-are 1, άπαντών ήδη 
τον 6ον αιώνα 1 2 3.

Την σημασίαν τών λέξεων τούτων παρηκολουθήσαμεν κατά πρώτον 
μέν λόγον εις τά ειδικά περί στρατηγικής τέχνης έργα τής βυζαντινής 
φιλολογίας, τά πολυάριθμα τακτικά, κατά δεύτερον δέ, καί εντελώς υπο
βοηθητικούς, εις τά ιστορικά συγγράματά της.

Α' ΤΑ ΜΟΝΙΜΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

Έν τή ρωμαϊκή αυτοκρατορία λίαν ενωρίς ειχεν όργανωθή επαρκές 
σύστημα εμπορικών καί στρατιωτικών οδών. ’Από τοΰ 292 μ. X., επί Διο- 
κλητιανοϋ, χάρις εις τήν προαγωγήν τής Νικομήδειας εις πρωτεύουσαν 
τοΰ ανατολικού τμήματος τοΰ ρωμαϊκού κράτους, ήρχισε βαθμιαία μετα
βολή τοΰτου, ή όποια έσταθεροποιήθη διά τοΰ καθορισμού ώς πρωτευ- 
οΰσης τής Κων]πόλεως. Πάσαι αί οδοί ώδήγουν πλέον εις τήν νέαν Ρώ
μην. 'Η συμπλήρωσις δμως τοΰ όδικοΰ συστήματος, τής βυζαντινής αυτο
κρατορίας συντελεΐται επί τής βασιλείας τοΰ ’Ιουστινιανού Α λ Τάς περί 
τοΰτου ειδήσεις άντλοΰμεν δχι εξ ιδιαιτέρων πηγών, διότι τοιαΰται, δεν 
μάς διεσώθησαν, άλλ’ έκ τών ιστορικών, ΰφ’ ών σποραδικούς παραδίδον- 
ται, έκ τών λειψάνων ένίων αυτών, καί τέλος έκ τοΰ γεγονότος, δτι 
πλεΐσται ήσαν έν χρήσει ακόμη έπί Τουρκοκρατίας.

Διά τών άρτίως ωργανωμένων καί έπιμελώς συντηρουμένο^ν στρα
τιωτικών οδών έκινοΰντο αί στρατιαί, σπεΰδουσαι προς άπόκρουσιν τών 
ποικίλων εισβολέων, οχυρώσεις δέ κατά διαστήματα παρεΐχον τήν απα
ραίτητον ασφάλειαν.

Τοΰ αΰτοκράτορος απερχομένου εις πόλεμον, ΰπήρχον εις ώρισμένα 
κατάλληλα σημεία τής στρατιοιτικής όδοΰ μόνιμα στρατόπεδα, εις τά ό
ποια αί ένοπλοι δυνάμεις τών κατά μήκος ταΰτης έπαρχιών άνέμενον, ό
πως ένσωματωθοΰν εις τάς μετά τοΰ αΰτοκράτορος. Τά μόνιμα ταΰτα

1 Ή έκπτωσις τοΰ φθόγγου ι έν τή οΰσιαστικοποιηθείση μετοχή δΰναται ν’ 
άναχθή εις τήν λατινικήν προφοράν τής λέξεως. Ή διά τοΰ η παραδεδομένη γρα
φή οφείλεται είς παρετυμολογίαν : ά π λ η η τ ο ν = τό μή πλησσόμενον, ή δπου 
καταφεΰγων τις δέν κινδυνεύει νά πληγή, είτα δέ καί τό ρ. ά π λ η κ ε ύ ω. Πβ. 
S. Ρ s a 1 t e s, Grammatik der byzantinischen Chroniken, o. 36 καί 112, Gottin
gen 1913.

2 M a υ ρ ι κ ί ο υ, Στρατηγικόν, ο. 67, 125, 134 κάλ. έκδ. J. Scheffer μετά 
Άρριανοΰ, Τέχνη τακτική, Upsala 1664. Μ α λ ά λ α. Χρονογραφία, ο. 333, 15
κάλ. έκδ. Βόννης, Πασχάλιον Χρονικόν, ο. 551, 2 κάλ. έκδ. Βόννης.
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στρατόπεδα εκαλούντο απληκτα ι καί είναι τα υπό των Ρωμαίων stativa 
λεγάμενα. Έκ τών στρατιωτικών οδών τοΰ Βυζαντίου μόνον ή την Μ. 
’Ασίαν διασχίζουσα μας είναι, χάρις εις τον W. Μ. Ramsay1 2, επαρκώς 
γνωστή. Εις τον ’Ιουστινιανόν επίσης αποδίδεται ή όργάνωσις ταΰτης ως 
καί ή έγκατάστασις τών μονίμων άπλήκτων ’Αφετηρία ήτο ότέ μέν ή 
Χαλκηδών, ότέ δέ ή Έλενοΰπολις, εις τον κόλπον τοΰ ’Αστακού. Ή δεύ
τερα ήτο συνηθεστέρα, καθόσον ούτως ή επί στρατείαν άναχώρησις τοΰ 
βασιλέως ήτο δυσκολώτερον νά ΰποπέση εις τήν άντίληψιν τών ως δή
θεν εμπόρων εν Κων]πόλει διατριβόντων ’Αράβων κατασκόπων. Εις τους 
μεταγενεστέρους χρόνους οί αύτοκράτορες, αποβιβαζόμενοι εις τάς Πάλας 
τής Βιθυνίας, έκεϊθεν εξώρμων i 4.

Τά απληκτα ταΰτα μνημονεύονται υπό τριών πηγών. Ή πρώτη υπό 
τον τίτλον «'Όσα δε! παραφυλάττειν βασιλέως μέλλοντος ταξιδεΰειν» 5 
άναφέρεται εις τήν από Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου μέχρι τών Ίσαΰρων 
εποχήν. Ή δευτέρα άνήκουσα εις Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητον καί 
υπό τον τίτλον «"Οσα δει γίνεσθαι τοΰ μεγάλου καί ύψηλοΰ βασιλέως 
τών Ρωμαίων μέλλοντος φοσσατεΰσαι» 6 ανάγεται εις τήν από Ίσαΰρων 
μέχρι καί Βασιλείου Α' εποχήν. Ή κυρίως όμως πηγή είναι ή τρίτη άπο- 
τελουμένη από όλιγόστιχον κείμενον τοΰ 9ου—10ου αίώνος υπό τον τί
τλον «Ύπόθεσις τών βασιλικών ταξειδίων καί ύπόμνησις τών άπλή
κτων» 7,όπου όχι μόνον μνημονεύονται ταΰτα, αλλά καί κατονομάζονται.

Καί εις τά τρία κείμενα γίνεται λόγος, ως εξ αύτοϋ τοΰ τίτλου των 
καταφαίνεται, περί άπλήκτων, εις ήν περίπτωσιν προσιοπικώς ό βασιλεύς 
ηγείτο τοΰ στρατοΰ. Εις μίαν τοιαΰτην περίπτωσιν ό αΰτοκράτωρ πριν ή 
εγκαταλίπη τήν πρωτεύουσαν διέτασσε μεταξύ άλλων τούς αρμοδίους 
«εγγράφως δούναι αύτφ τά απληκτα καί τά διαστήματα αυτών, καί πό

1 Κατ’ απληκτα ύπελογίζετο ενίοτε καί ή πορεία τοΰ στρατοΰ έπερχο- 
μένου εναντίον τοΰ έχθροΰ. Πβλ. Ν ι κ η φ. Φωκά, Περί παραδρομής πολέμου, 
σ. 251, 5, έπδ. Βόννης : «ήνίκα δέ πρό τεσσάρων σταθμών ήτοι άπλήκτων έπιγνώς 
τήν οδόν, δι’ ής ωρμησαν οί πολέμιοι. . . », καί σ. 251, 13 : « . . . ώς ήνίκα οί
πολέμιοι ώς από δύο άπλήκτων τή κλεισούρα πλησιάσωσι . . . ».

3 W. Μ. R a ra s a y, The Historical Geography of Asia Minor, σ. 74 έξ. 197 
έξ. London 1890.

3 Αυτόθι, σ. 75 έξ. καί 200.
4 Αυτόθι, σ. 201.
δ νΕκδ. έν Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου, ‘Έκθεσις 

τής βασιλείου τάξεως, I, 445—454, έκδ. Βόννης. Περί τοΰ συγγραφέως έλπίζομεν 
νά διαλάβωμεν προσεχώς.

6 Αυτόθι, I, 455—508.
1 Αυτόθι. I, 444—445.
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σου λαοϋ έ'στιν ή χώρησις αυτών» ι. Μετά την συμπλήρωσιν των προετοι
μασιών 8 έξήρχετο οΰτος της πρωτευοΰσης έν μεγάλη πομπή. Διαπεραι- 
ούμενος επί τής ασιατικής ακτής—έφ’ δσον βεβαίως ή εκστρατεία έστρέ- 
φετο εναντίον των άπ’ ανατολών εχθρών—κατηυθΰνετο προς τα μόνιμα 
στρατόπεδα, οπού ό συγκεντρωμένος στρατό; τών γειτονικών θεμάτων 
άνέμενε.

Μόλις έφθανεν ή εΐδησις περί προσεγγίσεως τοΰ βασιλέως οί στρα
τηγοί τών συγκεντρωθέντων θεμάτων παρέτασσον τούς άνδρας των προ 
τοΰ άπλήκτου καί κατά μήκος τής όδοΰ. "Οταν δέ πλέον ό βασιλεύς έπλη- 
σίαζεν, ό στρατηγός τοΰ θέματος μετά τών αξιωματικών του, ήτοι τοΰ 
πρωτονοταρίου, τών τουρμαρχών, τών δρουγγαροκομήτων, τών μεραρχών, 
τοΰ κόμητος τής κόρτης, τοΰ χαρτουλαρίου καί τοΰ δομεστίκου, άφιππεύ- 
οντες έπιπτον επί τοΰ εδάφους προσκυνοΰντες τον βασιλέα, ένφ οί στρα- 
τιώται παρέμενον επί τών ίππων. Εγειρόμενοι έπειτα ούτοι επευφημούν 
μετά παντός τοΰ στρατοΰ τον βασιλέα, όστις, άνακόπτων τον δρόμον του 
καί πλησιάζων, ήρώτα περί τής υγείας αυτών τών ιδίων καί τών οικογε
νειών των. Μετά ταΰτα διέτασσεν, όπως ίππεΰσωσι καί καταλάβωσι την 
έν τή παρατάξει, διά τό θέμα ωρισμένην θέσιν 1 * 3.

Εις τό άκρον τέλος τοΰ «άπλήκτου» προϋπήντων παρατεταγμένοι οί 
προαποσταλέντες έκ τής «τάξεως» (=τής σωματοφυλακής) καί τά «τά
γματα», οί όποιοι καί τον συνώδευον μέχρι τής βασιλικής σκηνής (κορ- 
τίνος) 4). "Οταν δ’ επέκειτο ή διά τό προσεχές στρατόπεδον άναχώρησις 
προαπεστέλλοντο οί τά «άπληκτα» καί τάς οδούς γνωρίζοντες, δηλ. οί 
μηνσουράτωρες, τών όποίιον άλλοι μέν προεπορεΰοντο φέροντες την βα
σιλικήν «κόρτην» καί «τένταν» 5, καί «υπουργίαν» —κυρίως είπεΐν τό ή- 
μισυ τής υπουργίας,—άλλοι δέ προέτρεχον τών «θεμάτων», υποδεικνΰον- 
τες την οδόν καί τούς πόρους τών ποταμών 6.

Ή «ύπόθεσις τών βασιλικών ταξειδίων καί ύπόμνησις τών άπλή- 
κτων», οΰσα έργον στρατιωτικού τίνος μόλις εγγραμμάτου, μάς γνωρίζει 
τά μόνιμα μόνον άνά την Μικράν’Ασίαν καί κατά τον 9ον καί 1()ον αίόϋνα

1 Αυτόθι, I, 417, 1 εξ.
s Τά κατ’ αύτάς μάς περιγράφει έν λεπτομερείς ό Κωνσταντίνος 

Πορφυρογέννητος (ένθ’ άνωτ. I, 447 έξ.).
* Αυτόθι, σ. 453, 1 έξ. καί 482, 15 εξ.
4 Αυτόθι, I. 451. 5 έξ. Πβλ. τά λεγάμενα έν σ. 483, 18 έξ.
5 Διαρκούσης της πορείας έν τή ίδίς χώρς ύπήρχον δυο «κόρται» καί διπλαΐ 

σκηναί' έκ τούτων οί μηνσουράτωρες προπορευόμενοι έφερον άνά μίαν. Οΰτω δ’ 
άφικνούμενος ό βασιλεύς εϋρισκε τά πάντα εύτρεπισμένα καί έ'τοιμα

“Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ’Ένθ’ άνωτ. I, 452 
12 έξ. 465, 3 έξ.
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άπαντώντα στρατόπεδα. Το εις τό χειρόγραφον τής Λειψίας διασωθέν 
κείμενον ταϋτης, τό μετά τοϋ Περί βασιλείου τάξεως τοϋ Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου συνεκδοθέν 1, παρέχεται λίαν τεταραγμένον. Εντεύθεν 
άπετέλεσε τοΰτο άντικείμενον μελέτης των ερευνητών W. Μ. Ramsay1 2 * 
Η. Gelzer s καί J Β. Bury4. Οΰτοι, δεχόμενοι τον παρεχόμενον αριθμόν 
έξ των άπλήκτων τής Μ. ’Ασίας, διαφωνούν ως προς τά θέματα, τά ό
ποια εις εν έκαστον των άπλήκτων άνέμενον τον αϋτοκράτορα. Ό πρώ
τος μεγάλος σταθμός (άπληκτον) τοϋ εναντίον τών άπ’ ανατολών εχθρών 
έπερχομένου αϋτοκράτορος ήσαν τά Μαλάγινα παρά τον Σαγγάριον έν 
Βιθυνίφ. Αυτόθι άνέμενε κατά μεν τον Ramsay ό στρατηγός τών Όπτι- 
μάτων, κατά δέ τον Gelzer ό δομέστικος τών σχολών καί ό στρατηγός τών 
Όψικίων, τέλος δέ κατά Bury οι στρατηγοί Θρφκης καί Όψικίων.Ό προσ
εχής σημαίνων σταθμός ήτο τό Δορΰλαιον, οπού οί στρατηγοί τών Ό
ψικίων καί τών Θρακησίων κατά τον Ramsay, ό στρατηγός μόνον 
τών Θρφκησίων κατά τον Gelzer, ό δομέστικος τών σχολών καί ό 
στρατηγός τών Θρφκησίων κατά Bury, ώφειλον νά συγκεντρωθούν 
άναμένοντες την άφιξιν τοϋ βασιλέως. Τό τρίτον άπληκτον ήτο εις Κα- 
βόρκιον έν Φρυγίφ οϋχί μακράν τοϋ Άμορίου, όπου άνέμενον οί στρατη
γοί τών ’Ανατολικών, τής Σελεύκειας (Ramsay, Gelzer, Bury) καί ό δο- 
μέστικος τών σχολών (Ramsay). Έν συνεχείς εάν μεν ή εκστρατεία 
άπέβλεπεν εις την άραβοκρατουμένην Ταρσόν τά υπόλοιπα θέματα, δηλ. 
Καππαδοκίας, Χαρσιανόν, Βουκελλαρίων, Παφλαγονίας, Άρμενιακών καί 
Σεβαστείας (Bury) ώφειλον νά συγκεντρωθούν εις την Κολωνίαν τής 
Καππαδοκίας,0. Εις περίπτωσιν δμως καθ’ ήν ό άντικειμενικός σκοπός τής 
εκστρατείας ήτο ή ’Ανατολή οί μεν στρατηγοί τών θεμάτων Καππαδοκίας* 
Χαρσιανοϋ καί Βουκελλαρίων συνεκεντροΰτο εις Κολωνίαν κατά Gelzer, 
Bury, εις Σανίαναν δέ κατά Ramsay, δστις προσθέτει αυτόθι καί τον 
τοϋ θέματος Παφλαγονίας, οί δέ τών Άρμενιακών, Παφλαγονίας καί Σε
βαστείας εις Καισάρειαν κατά Gelzer, Bury, κατά Ramsay δέ μόνον 
οί Άρμ. καί Σεβ. Τέλος, εάν άπέβλεπεν ή εκστρατεία εις τήν Τεφρικήν 
τά άρμενιακά θέματα, ήτοι κατά Bury Άρμενιακών, Παφλαγονίας καί 
Σεβαστείας, συνεκεντροΰντο εις τον Βαθύν Ρΰακα.

1 Αυτόθι I, 444—445.
2 ”Ενθ’ άνωχ. σ. 202 έξ.
8 Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung, σ. 108 έξ. Leipzig 1899.
4 The άπληκτα of Asia Minor, Βυζαντις 2 (1911) 216—224.
“ "0 Ramsay (’Ένθ’ άν. 202 έξ. καί 218—219) διορθώνει τήν Κολωνίαν τοΰ 

κειμένου εις Σανίαναν, ό δέ Gelzer είς Καβόρκιν, ώς επίσης τήν φράσιν ε ί δ έ 
πρός τά μέρη τήςΑ. είς ο ί δ έ κλπ., δεχόμενος ίτακισμόν. Τά επι
χειρήματα άμφοτέρων δεν φαίνονται ικανά, ώστε ν’ άποστώμεν τής παραδόσεως 
τοϋ κειμένου, τής οποίας φαίνεται έχεται καί ό Bury.
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Καί ταϋτα μέν διαρκοΰσης τής πορείας διά μέσου τής ίδιας χώρας. 
Επικείμενης όμως τής εισόδου είς την ξένην, καί δη εις την έρημον τής 
Συρίας, άπεβάλλετο παν τό περιττόν. ’Ήτοι τό τοΰλδον, μία κόρτη, αί επί 
πλέον σκηναί, αί συστελλόμενοι τράπεζαι κλπ., οί ασθενέστεροι των άν- 
δρών ώς καί έκ των ίππων οί χωλοί καί οί τραυματίαι. Ταΰτα παρελάμβα- 
νεν ό πρωτονοτάριος τοΰ θέματος, από τοϋ όποιου έγίνετο ή είς Συρίαν 
εισβολή, μέ την εντολήν να παραδώση αυτά είς τον πρωτονοτάριον τοΰ 
θέματος εκείνου διά τοϋ οποίου ό βασιλεύς έγκαταλείπων την Συρίαν 
θά είσήρχετο εις την χώραν του.

Έν συνεχείς* άνασυντάσσων ό· ήγεμό>ν τάς δυνάμεις καί όρίζων τά 
τής τάξεως κατά την πορείαν έδιδε τό σημεΐον έκκινήσεως. Οί άνδρες 
τής εμπροσθοφυλακής έξελέγοντο μεταξύ των «θεμάτων» των γειτονευ- 
όντων προς την εχθρικήν χώραν «διά τό καί πείραν έχειν αύιούς τών τε 
οδών καί τών λοιπών τόπων τών εχθρών, καί έτι τήν πείραν τών ένε- 
δρευμάτων καί τών πολέμων αύτών». Έφ’ δσον δέ διήρκει ή διά μέσου 
τής εχθρικής χώρας πορεία, έπεβάλλετο ή στρατοπέδευσις έκάστην νύκτα 
περιχαρακωμένου τοΰ στρατοπέδου καί λαμβανομένων πάντων τών μέ
τρων ασφαλείας αύτοΰ 1.

Β' ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΝ ΣΤΡΑΤΟΓΙΕΔΟΝ

Καί ταΰτα μέν δσον αφορά είς τά μόνιμα στρατόπεδα. Τά δσα εν 
συνεχεία θά εϊπωμεν άναφέρονται είς μή μόνιμα, συγκροτούμενα υπό 
τοΰ εν πορείφ στρατού διά μίαν ή περισσοτέρας νύκτας, διά μέσου εχ
θρικής χώρας, αλλά καί τής ιδίας είς περίπτωσιν καθ’ ήν υπήρχε φόβος 
αιφνιδιασμού έκ μέρους είσβαλόντος ήδη εχθρού. Τάς σχετικάς πληρο
φορίας θά παράσχωμεν κατά σειράν χρονολογικήν τών περί στρατηγικής 
βυζαντινών συγγραφών έκ τών οποίων κυρίως άντλοΰμεν.

ΟΡΒΙΚΙΟΥ, ΤΑΚΤΙΚΟΝ

'Ως συνέβη καί κατά τήν πρώτην ομαδικήν χρησιμοποίησιν βαρβά
ρων μισθοφόρισν, οΰτω καί κατά τόν 5°ν αιώνα, τήν κατ’ έξοχήν περίο
δον τών ξενικών μισθοφορικών στρατευμάτων, ήτις ήρχισε άμα τή άναρ- 
ρήσει τοΰ Θεοδοσίου Α'3), έπήλθε χαλάρωσις τών κατά τήν τακτικήν πα- * 5

1 Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ”Ενθ' άνωτ. I, 453, 
8 έξ. καί 486, 11 έ'ξ.

5 Ζ α> σ ι μ ο ς, IV, 26, 40, έκδ. Βόννης. Πβλ. τά περί τοΰ ρόλου αύτών έν 
τη διοικήσει τών κοινών λεγάμενα ΰπό A. V a s i 1 i e v, Histoire de l’einpire by- 
zantin, I, 106 έξ. καί 110, Paris 1932. Γ. K ό λ ι α, Ή προβυζαντινή Θεσσαλο
νίκη καί ή στάσις τοϋ 390, σ. 37, Άθήναι 1935.
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ραδεδομένων. Τά πλήγματα έξ άλλου υπό των γειτόνων έν τη Δύσει καί τή 
'Ανατολή ήσαν αλλεπάλληλα, με τεράστιας δέ διά την αυτοκρατορίαν 
συνέπειας. Αί δυτικαί έπαρχίαι, μηδ’ αυτής τής πρωτευούσης τοϋ δυτικοΰ 
ρωμαϊκού κράτους εξαιρούμενης, άπωλέσθησαν διά παντός, έν φ χρόνφ οι 
Πέρσαι έν τή ’Ανατολή ρωμαϊκάς στρατηγικάς μεθόδους έφαρμόζοντες 
έσημείωναν προόδους βραδείας αλλά σταθεράς. Τοιαΰτην κρίσιμον κα- 
τάστασιν άπεσκόπει νά έπανορθώση ό Όρβίκιος, στρατιοδτης, συγγρα- 
ψεύς ενός εγχειριδίου, άρχομένου τοϋ 6ου αίώνος έπί αϋτοκράτορος ’Α
ναστασίου 1.

Κατά τον Όρβίκιον ή άναζήτησις των ασφαλέστερων οδών καί τοϋ 
καταλλήλου χώρου προς στρατοπέδευσιν άνήκεν εις τους άντικέναωρας ή 
προπάτωρας, εις δέ τούς μηνσωρας ή καταμέτρησις καί διάταξις τοϋ χώ
ρου καί ή έγκατάστασις ενός έκάστου εις την ύπ’ αυτών καθορισθεΐσαν 
θέσιν. ΙΙαρ’ έκάστω τάγματι ή βάνδφ εύρίσκοντο άνά δύο άντικένσωρες 
καί μήνσωρες2, οΐτινες, προπορευόμενοι, ώφειλον νά εΰρουν τον κατάλ
ληλον χώρον προς «άπλήκευσιν ή φοσσάτα ποιήσαι». Έθεωρείτο δέ ως 
τοιοΰτος ό παρέχουν ασφάλειαν. Κατά ταΰτα έ'πρεπεν άπαραιτήτως ν’ 
άποφεύγηται τόπος πλησίον τοϋ οποίου ύψοΰτο λόφος ή ό'ρος ή έξετεί- 
νετο δάσος ή εύρίσκετο τό στρατόπεδον τοϋ έχθροΰ 3. Ώς πλέον δέ κα
τάλληλος προς τό «άπληκεΰσαι» χώρος συνιστάτο ό έπί υψηλότερου καί 
αναπεπταμένου πεδίου ευρισκόμενος καί άφ’ έαυτοΰ οχυρός i ως π. χ. 
δ χώρος, δπου ή μία τών πλευρών τοϋ στρατοπέδου θά έξησφαλίζετο 
υπό ποταμού, λίμνης ή παρομοίου τινός. Επίσης συνιστάτο, δπως δ τό-

’ Έκδ. ίδ. έν Krumbacher, BLG3 687. ’Αποσπάσματα έκδίδονται ώς Fontes 
υπό R. V a r i, Leonis imperatoris Tactica, Βουδαπέστη 1917. At παραπομπαί γίνον
ται εις τήν έκδ. J. Scheffer, Arriani, Tactica et Mauricii, Ars militaris, Upsala 
1664. Τήν στρατιωτικήν όργάνωσιν τοϋ βυζαντινοί κράτους κατά τόν 6ον αί. ήρεύ- 
νησεν ό Aussaresses, L’armee byzantine a la fin du Vie siecle d’apres le 
Strategicon de l’empereur Maurice, Bordeaux et Paris, 1909. Πβλ. Μαυρίκιου, 
Στρατηγικόν, προοίμ. σ. 1 καί Λ έ ο ν τ ο ς, Τακτικά, I, προοίμ. σ. 5, έκδ. Vari : 
«Τής στρατιωτικής καταστάσεως άμεληθείσης χρόνο) πολλφ καί εις παντελή λή
θην ώς είπεΐν έλθοΰσης, ώς μηδέ αυτά τά πρόχειρα τοϋ στρατηγεΐν έγχειροϋντας 
έπίστασθαι πολλά τε δυσχερή διαφόρως συμβήναι, καί ποτέ μέν αγυμνασίαν αίτι- 
άσθαι στρατιωτών, ποτέ δέ απειρίαν στρατηγών καταμέμφθεσθαι, συνείδομεν έκ 
τε τών αρχαίων λαβόντες και μετρίαν πείραν έπί τών έργων εύρόντες ταύτην συγ- 
γραφή παραδοΰναι κατά τό ήμϊν δυνατόν συντόμφ τε καί απλή . . . ».

3 Μαυρίκιου, Στρατηγ. I, 3 σ. 29. 9 σ. 41. II, 11 σ. 66 έξ. VII, 17 σ. 
170 έξ. IX, 3 σ. 218. XII, 8, 22 σ. 349 έξ. έκδ. Scheffer.

3 Αυτόθι, IX, 3 σ. 217 έξ. XII, 8, 20 σ. 343 έξ.
4 Αυτόθι, IX, 3 σ. 218.
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πος είναι ανοικτός (γυμνός) και ελαφρώς επικλινής. Τό τελευταΐον διά 
λόγους έντυπώσεως, καθόσον οΰτω to στρατόπεδον θά έφαίνετο μεγαλΰ- 
τερον εις τον εχθρόν, παρ’δ,τι επί επιπέδου έκτάσεως \ Ή στρατοπέ- 
δευσις έπρεπε νά γίνηται μακράν ελωδών εκτάσεων καί άλλως πως ανθ
υγιεινών. 'Όλως δ’ ιδιαίτερα μέτρα έλαμβάνοντο, δπως ό τόπος διατηρή- 
ται καθαρός1 2 3 * 5. Επειδή δέ τό τελευταΐον τοΰτο, ήτο δΰσκολον, ΐσχυεν ή 
αρχή τής συχνής μεταστρατοπεδεΰσεως εις άλλον τόπον.

Ένδεδειγμένος προς στρατοπέδευσιν χώρος ήτο επίσης εκείνος, δπου 
θά έξησφαλίζετο ευκόλως τροφή καί ύδωρ δι’ ανθρώπους καί ζφα. Έπε- 
ζητεΐτο δέ χώρος, δπου παραρρέων ποταμός δχι μόνον πόσιμον ΰδωρ θά 
παρεΐχεν αλλά καί ασφάλειαν εκ μιας τών πλευρών 8. Εις περίπτωσιν 
δμως, καθ’ ήν ό εχθρός εύρίσκετο ακόμη μακράν, άπηγορευετο, δπως ή 
στρατοπέδευσις, καί μάλιστα τοϋ ίππικοΰ, γίνηται πλησίον ΰδατος, «ϊνα 
μή καί τά άλογα καί οί άνδρες έν συνηθείφ τής πολυποσίας γινόμενοι, 
εν καιρφ καρτερίας μή φέροντες όλιγωρώσιν» i.

Τής πορείας γινομένης είτε έν τή ίδίφ χώρφ είτε έν τή τοΰ έχθροϋ 
έπεβάλλετο ή όχυρωσις τοΰ στρατοπέδου ακόμη καί αν έπρόκειτο δι’ 
ανάπαυλαν μιας μόνον ημέρας β. Ή καί έν τή ιδία ακόμη χώρα στρατο- 
πέδευσις καί δχΰρο)σις τοΰ στρατοπέδου είχε, νομίζομεν, μάλλον χαρα
κτήρα άσκήσειος ή ασφαλείας, έξαιρουμένης βεβαίως τής περιπτώσειος 
καθ’ ήν οί έχθροί ειχον ήδη εισβάλει εις τήν χώραν καί περιέτρεχον 
ταΰτην δηοΰντες.

"Αμα τή άφίξει τοϋ στρατού εις τον προς άπλήκευσιν έκλεγέντα τό
πον, έν φ τά μεταγωγικά εισερχόμενα κατελάμβανον τήν εν τφ στρατο- 
πέδφ θέσιν των6 καί φρουροί έτοποθετοϋντο πέριξ πρός άντιμετώπισιν 
παντός αιφνιδιασμού, οί άνδρες έπεδίδοντο εις τήν άνέγερσιν οχυρώματος 
Τοΰτο συνεκρότουν αί άμαξαι 7, τοποθετοΰμεναι κατά σειράν πέριξ τοϋ

1 Αυτόθι, XII, 8, 22 σ. 353.
a ΙΙβλ. καί Cod. Just. XII, 35, 12. Βασιλ. 57, 3, 12.
3 ’Εάν ό ποταμός ήτο βατός, έπετρέπετο νά διασχίζη τό στρατόπεδον, εάν 

δχι, νά παραρρέη αυτό.
"Μαυρίκιου, Στρατηγ. XII, 8, 22 σ. 354 έξ.
5 Αυτόθι, V, 4 σ. 125. VIII, 1 σ. 179.
• Αυτόθι, IX, 3 σ. 219.
7 Πιθανώς ή τοιαΰτη χρησψ,οποίησις τών αμαξών οφείλεται εις έπίδρασιν 

τής τακτικής τών από βορρά βαρβάρων εχθρών τοϋ Βυζαντίου, ο'ίτινες εις άδιά- 
κοπον κίνησιν ευρισκόμενοι, νομαδικώς διαβιοϋντες καί εις άμαξας ένδιαιτώμενοι, 
περιέκλειον διά τούτων τόν προσωρινόν καταυλισμόν των. ’Εν πάση περιπτώσει
έπίδρασις τής πολεμικής τακτικής τών Άβάρων επί τής τών Βυζαντινών κατά τόν 
7ον αιώνα διεπιστώθη υπό τοϋ Ε. D a r k ό, Die militarischen Reformen des Kai-
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στρατοπέδου, τοίχος, αν βεβαίως ό τόπος παρείχε τα απαραίτητα υλικά, 
και τάφρος πλάτους μέν ποδών 5—6, βάθους δέ 7—8, τοΰ άνασκαπτομέ- 
νου χώματος άναρριπτομένου προς τά έσω.Ή όχΰρωσις συνεπληροϋτο διά 
τής πατά διαστήματα τοποθετήσεως τριβόλων πέριξ τοΰ στρατοπέδου και 
τής άνασκαφής οπών φερουσών σκόλοπας. Έάν όμως ό τόπος ήτο πε
τρώδης, πάσα δ’ εκσκαφή τάφρου αδύνατος ή ήτο αργά και ή νύξ έπέ- 
κειτο, οί τρίβολοι καταλλήλως τοποθετούμενοι παρεΐχον την δυνατήν 
ασφάλειαν.

Τό ώχυρωμένον στρατόπεδον ήτο σχήματος «παραμήκους τετραγσ»- 
νου» ή έφερε τέσσαρας κυρίας πύλας, άνά μίαν εφ’ εκάστης πλευράς, επί 
πλέον δέ «παραπόρτια», πράγμα τό όποιον αποτελεί μίαν ουσιώδη και
νοτομίαν τό πρώτον ενταύθα άπαντώσαν. Ή άμυνα των πυλών, δηλ. τοΰ 
ασθενέστερου σημείου ενός στρατοπέδου, άνετίθετο εις τους καλυτέ
ρους των αξιωματικών (χρησίμους τών τριβούνων) μετά των υπ’ αυτούς 
ταγμάτων.

Εις τό εσωτερικόν τού στρατοπέδου καί κατά μήκος τών αμαξών 
ήγειρον τάς σκηνάς των οί «τριλοί» τών στρατιωτών. Άφιεμένου ενός 
διακένου εκ 300 ή 400 ποδών, ήρχιζεν ή στρατοπέδευσις τού υπολοίπου 
στρατού, τούτο δέ «ώστε ταΐς τών εχθρών τοξείαις μή πλήττεσθαι τούς 
έν μέσψ, άλλ’ έν τφ εύκαίρφ τόπφ πίπτειν τάς σαγίτας». Τό στρατόπε
δον εχώριζον δύο οδοί καθέτως διασταυρούμενοι καί άπολήγουσαι εις 
τάς 4 πύλας. Εις τό μέσον έσχηματίζετο σταυροειδής πλατεία πλάτους 
μέχρι 40 ή 50 ποδών. ΙΙέριξ ταύτης όις καί κατά μήκος τών οδών καθ’ 
ώρισμένην τάξιν έστήνοντο αί σκηναί εκάστου «όρδίνου», χωριζόμεναι 
διά στενωπών, τοΰ καθ’ έκαστον «μεράρχου» στρατοπεδεύοντος εις τό 
μέσον τών ύπ’ αυτών άνδρών. Ό στρατηγός δεν ανέπτυσσε πλέον τήν 
σκηνήν του εις τό μέσον τής πλατείας, ως τούτο ειδομεν συμβαινον εις 
τούς παλαιοτέρους χρόνους (Hyginus, Vegetius), άλλ’ εις άλλο τι ση- 
μεΐον τοΰ στρατοπέδου καί τούτο «ΐνα μή καί τή μέση έμποδίζη προς πά
ροδον καί υπό τών παρερχομένων όχλήται».

Τό ιππικόν συνηθέστατα έλάμβανε θέσιν έξω τού στρατοπέδου, άλ
λως εις τό μέσον αυτού.

Ό στρατηγός διά τών «τουβατώρων» καί «βουκινατώρων», οΐτινες * 1

sers Herakleios, Izvestija Bulg. Arch. Inst. 9 (1935) 110—116. Περί της έπιδράσεως 
τής τακτικής τών βαρβαρικών φυλών γενικώτερον επί τής έλληνορ ρωμαϊκής διεξο
δικού; διέλαβεν ό αυτός (Influences touraniennes sur devolution de l’art militai- 
re des Grecs, des Romains et des Byzantins, Byzantion 12 (1937) 119—147).

1 Μαυρίκιου, Στρατηγ. XII, 8, 22 a. 353.
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άδιαλείπτως περιεστοίχιζον αυτόν, έ'διδεν εσπέρας γενομένης τό σημεΐον 
τής καταπαύσεως πόσης εργασίας. Έπηκολούθει τό δεΐπνον καί, αφού 
έψάλλετο ό τρισάγιος ύμνος, οί επί τούτω τεταγμένοι ώριζον καί έτοπο- 
θέτουν τάς νυκτερινός φρουράς. ί£ίς τό έξης άπηγορεύετο αύστηρώς πας 
θόρυβος έν τφ στρατοπέδφ. Ούδείς δ’ έπετρέπετο νά είσέλθη ή έξέλθη 
αυτού.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Έκ τής εποχής τοΰ ’Ιουστινιανού, τής τελευταίας ενσυνειδήτου 
προσπάθειας άναβιώσεως τοΰ αρχαίου ρωμαϊκού κράτους, μάς διεσώθη 
πολύτιμον σύγγραμμα ανώνυμου συγγραφέως υπό τον τίτλον «Πολιτικής 
πρακτικόν μέρος, ήτοι περί στρατηγικής»1. 'Ο ανώνυμος Βυζαντινός συγ
γραφείς εις τέσσαρα κεφάλαια (26—29) παρέχει πολυτίμους σχετικός μέ 
τό θέμα μας ειδήσεις. Εντεύθεν συνάγεται, δτι τό στρατόπεδον καί κατό 
τον 6ον αιώνα εΐχεν εις πλεϊστα σημεία ως βάσιν τό τοΰ Hyginus. Καί 
τότε οί μήνσωρες 1 * 3 έξεπλήρουν ανάλογο ν έργον, ο Ιον οί mensores καί οί 
metatores κατά τον 2°ν καί 3ον αιώνα. Οΰτοι, προτρέχοντες τοΰ στρα
τού, εΐχον ως αποστολήν τό «εΰπρεπίζειν τό στρατόπεδα». "Όντες υπο
χρεωμένοι νά προπορεΰωνται τής φάλαγγος, νά διώκουν φεύγοντας εχ
θρούς ή καί νά διαφεύγουν διωκόμενοι υπό ίσχυροτέρων αντιπάλων, ή- 
σαν έφιπποι3. Τής πορείας δε γινομένης διά τής εχθρικής χώρας, ούτοι 
προεπορεύοντο έν ό'ψει πάντοτε τής άκολουθούσης φάλαγγος 4 *. "Ωφειλον 
προσέτι νά γνωρίζουν κατά πόσον τό χόρτον τής περιοχής διά τής οποίας 
θά διήρχετο τό στράτευμα ήτο κατάλληλον διά τούς ίππους, έν έναντίμ 
δέ περιπτώσει, νά ζητήσουν αλλαχού τόπον στρατοπεδεύσεως. Επίσης έρ
γον των ήτο ή δοκιμή τών ύδάτων, μή τυχόν δηλ. ταΰτα ήσαν ακατάλ
ληλα προς πόσιν ή φύσει ή υπό τών εχθρών δηλητηριασμένα 6.

Οί μήνσωρες τοΰ έκτου αίώνος έπαυσαν, φαίνεται, έν τφ μεταξύ νά 
είναι οί ειδικοί τών χρόνων τής δημοκρατίας καί τών πριότων τής αυτο
κρατορίας επιστήμονες mensores. Είναι μάλλον έμπειρικοί τών βοηθη
τικών υπηρεσιών τοΰ στρατοΰ, οί όποιοι δεν χρησιμοποιούν πλέον τά ορ-

1 ’Έκδ. Η. Kochi}'- W. R ii s t o w, Griechische Kriegsschriftsteller, τόμ. 
II, μ. 2, Λειψία 1855.

8 «Περί μηνσάρων» είναι ό τίτλος τοΰ XXVI κεφ.
3 XXVI, 5.
4 XXVI, 6.
Β XXVI, 2. Πβλ. καί Κ ε δ ρ η ν ό ν, I, 728,7: «Ό δέ Ηράκλειος άπάρας άφ' 

εσπέρας ωδευσε δι’ δλης τής νυκτός, μακράν τε γενόμενος άπ’ αυτών, ευρών πε-
δίον χλοηφόρον ήπλήκευσε».
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γανα των ομοτέχνων των τών παρελθόντων αιώνων. Ούτως άντ'ι της πα- 
λαιάς διά groma καί σχοινιού καταμετρήσεως τοΰ χώρου, όπερ σύστημα 
ό ανώνυμος θεωρεί γελοΐον, γίνεται αΰτη διά ρίψεως βελών, «δ δη τά
χιστόν έστιν προς τήν είρημένην άναμέτρησιν» 1.

Είς τό έργον των τής διαχαράξεως τοΰ στρατοπέδου έβοηθοΰντο οί 
μήνσωρες καί ΰφ’ ενός «λόχου» εξ έκαστου τάγματος. Οί άνδρες οΰτοι έ- 
φερον τά εμβλήματα τοΰ τάγματός τιον * 2, τά όποια, μετά τήν διαχάραξιν 
τοΰ στρατοπέδου υπό των μηνσώρων, έπήγνυον είς τήν διά τό τάγμα υπό 
τών αυτών προκαθορισθεΐσαν θέσιν καί ήτις άνταπεκρίνετο είς εκείνην 
τήν όποιαν τοΰτο κατείχεν έν τή φάλαγγι όδευοΰση. Άναμένοντες δε 
τήν άφιξιν τοΰ στρατού υπεδείκνυον είς ένα έκαστον τήν θέσιν του 3.

Οί στρατιώται άφικνοΰμενοι επεδίδοντο κατά πρώτον εις τήν κατα- 
σκήνωσιν, είτα δέ, άφοΰ έγευμάτιζον, εις τήν άνόρυξιν τής τάφρου, άναρ- 
ρίπτοντες τό άνασκαπτόμενον χώμα προς τά έσω. Ούτως ό «χάραξ» καθί
στατο τρεις πόδας υψηλός, ενφ τό πλάτος καί τό βάθος τής τάφρου έπρεπε 
νά είναι άνά 5 πόδας4. Ό περικεκλεισμένος οΰτος χώρος διηρεΐτο διά δύο 
επαλλήλων καθέτων οδών άποληγουσών είς τό μέσον έκάστης πλευράς, 
δπου καί ήνοίγοντο αί 4 πΰλαι τοΰ στρατοπέδου. Έτέρα δέ περιφερειακή 
οδός διήκουσα παραλλήλως τών τεσσάρων αυτοΰ πλευρών έχώριζε τήν 
κατασκήνωσιν από τον χάρακα. Τά τέσσαρα τμήματα είς τά όποια αΰτη 
έχωρίζετο υπό τών δυο διασταυρουμένων οδών διηροΰντο ομοίως είς 
μικρότερα διά ,δρομίσκων έξικνουμένων μέχρι τής περιφερειακής όδοΰ. 
Τοιουτοτρόπως καθίστατο δυνατή καί ταχεία ή κίνησις τοΰ στρατοΰ 
προς τον χάρακα είς περίπτωσιν εχθρικής επιθέσεως 5.

Ώς έλέχθη, ή εν τφ στρατοπέδφ ΰφ’ ενός έκάστου τμήματος κατα
λαμβανόμενη θέσις άντεστοίχει προς τήν έν τή φάλαγγι. Έκ τών σημαν- 
τικωτέρων προσέτι διατάξεων εθεωρεΐτο καί ή καθορίζουσα, όπως οί άν
δρες έκάστης ί'λης καταλύουν υπό μίαν ή υπό δυο παρακειμένας σκηνάς 
καί τοΰτο διά λόγους ψυχολογικούς, καθόσον ούτως άνεπτΰσσετο ψυχι
κό; σύνδεσμος μεταξύ τών άνδρών της.

Είς τό μέσον τής σκηνής συνεκεντροΰντο αί τροφαί. Τά δόρατα έπή-

ι XXVI, 3.
3 Περί τών σημαιών καί τών διακριτικών ενός έκάστου τμήματος τοΰ βυζαν

τινού στρατοΰ διέλαβεν δ R. G r ο s s e, Die Fahnen in der romisch-byzantinischen 
Armee des 4—10. Jahrhunderts, B. Z. 24 (1914) 359—372.

3 XXVI, 4.
* XXIX, 1.
s XXVIII, 3, 4.
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γνυντο παρά τούς πόδας ενός έκαστου, παρ’ αυτά δ’ έτοποθετοΰντο αί α
σπίδες μέ την κοίλην αυτών επιφάνειαν προς τά άνω, διότι ούτως ή άνά- 
ληψις, ανάγκης τυχοΰσης, θά ήτο .ταχεία, ένφ τά υπόλοιπα όπλα των 
κατελάμβανον θέσιν επ’ αριστερά αυτών κατακλινομένων Παρ’ έκαστη 
σκηνή προεβλέπετο διαρκούσης τής νυκτός ή τοποθέτησις φρουράς, κυ
ρίως προς πρόληψιν κλοπών 2.

Ή θέσις τών πεζών καί τών ιππέων έν σχέσει προς άλλήλους ήτο 
επίσης καθωρισμένη. Ούτως οι μέν πρώτοι προσφοριότερον έθεωρειτο 
νά πήξουν τάς σκηνάς των παρά τον χάρακα έν άδιαπτώτφ συνεχείμ, 
ένισχυομένου κατ’ αυτόν τον τρόπον εκείνου, ένφ οί ιππείς εις τό μέ
σον τοΰ στρατοπέδου, άποφευγομένης ούτω τής διαταραχής, την οποίαν 
οί ίπποι θά ήτο δυνατόν νά προκαλέσουν τοξευόμενοι υπέρ τον χάρακα 
υπό έπιτιθεμένων εχθρών 3. Συνιστάται έπίσης ώς σκόπιμον, δπως οί 
παρά τον χάρακα πηγνΰοντες τάς σκηνάς των μή αντικαθίστανται ύπ’ 
άλλων τμημάτων στερουμένων τής άπαιτουμένης πείρας4.

Καί κατά τον 6ον αιώνα προτιμητέον σχήμα στρατοπέδου έθεωρειτο 
τό τοΰ Hyginus δηλ. «τό ετερόμηκες τετράγωνον», καθόσον ούτω μόνον 
ήτο δυνατόν πάντες οί κατά μήκος μιας τών τεσσάρων πλευρών παρατε- 
ταγμένοι από κοινού καί ϊσοπόσως νά ύφίστανται την πίεσιν επιτιθεμέ
νου εχθρού, πράγμα τό όποιον βεβαίως δεν θά συνέβαινε, έάν τό στρα- 
τόπεδον ήτο κυκλικόν 5.

Ή ασφάλεια τού έν στρατοπεδεΰσει στρατού δεν έπαφίετο μόνον 
εις την άνέγερσιν χάρακος καί άνόρυξιν τάφρου. Εις έκάστην πλευράν, 
κατά την διάρκειαν τής νυκτός, έτάσσοντο στρατιώται επιφορτισμένοι, 
δπως σπεΰσουν εις δ σημειον θά έξεδηλοΰτο έπίθεσις 6.

Επειδή, ώς έλέχθη, τό ασθενέστερο1' σημειον τής όχυρώσεως τοΰ 
στρατοπέδου ήσαν αί πΰλαι, τής νυκτός έπερχομένης, άνωρΰσσετο έμπρο
σθεν αυτών τάφρος καί ήγείρετο χάραξ, ούτιος ώστε άμφότερα έλάμβα- 
νον μίαν άδιάκοπον πέριξ τοΰ στρατοπέδου συνέχειαν. Προσέτι δέ δέκα 
άνδρες τασσόμενοι παρ’ έκάστη πύλη άπέφρασσον άσφαλέστερον τάς εισ

όδους 7.
Ή όχύρωσις τοΰ στρατοπέδου συνεπληροϋτο διά τριβόλων διασκορ-
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1 XXVII, 2, 3, 4.
3 XXVII, 6.
3 XXVIII, 1, 2.
τ XXVIII, 6.
6 XXIX, 2.
° XXIX, 3.
’ XXIX, 4, 5.
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Περί άπλήκτου. m

πιζομένων πρό τής τάφρου. ’Επί πλέον δέ εις άπόστασιν 20 πήχεων από 
τών τριβόλων έξηπλοΰτο δίκτυον εκ σχοινιού προσδεδεμένον εις μικρούς 
πασσάλους από τού οποίου άνηρτώντο κώδωνες, προειδοποιοΰντες δι’ εν
δεχόμενον αιφνιδιασμόν τών εχθρών 1. Τό μέτρον τούτο άναφέρεται δια 
πρώτην φοράν καί ενθυμίζει τά ήλεκτροφόρα σύρματα τών σημερινών 
στρατοπέδων ή καί τών προκεχωρημένων γραμμών.

*
* *

‘Η στρατιωτική φιλολογία τών Βυζαντινών σημειώνει επί τής μακεδο
νικής δυναστείας καί αύτη, όμοϋ με τάςτόσας άλλας εκδηλώσεις τού δημο
σίου βίου, εξαιρετικήν άνθησιν. Μετά αλλεπαλλήλους ταπεινώσεις εκ μέ
ρους εξωτερικών εχθρών, δφειλομένας εις τήν διαταραχήν, τήν οποίαν προ- 
εκάλεσε τό ζήτημα άφ’ ενός τώιν εικόνων καί ή ακατάσχετος άφ’ ετέρου 
ορμή τού απ’ ανατολών θρησκευτικού καί πολιτικού αντιπάλου, ή άντίδρα- 
σιςκαί ή προς άναγέννησιν τάσις έξεδηλώθη καί εις τά στρατιωτικά πρά
γματα. Τούτο διαπιστοΰται όχι μόνον εκ τής σειράς επιτυχιών, τάς οποίας 
απανταχού τής αυτοκρατορίας τά δπλα έξησφάλισαν, προσενεγκόντα συν
άμα τήν μεγαλυτέραν αί'γλην τήν οποίαν ο μεσαιωνικός ελληνισμός εγνώ- 
ρισεν, αλλά καί εκ τού γεγονότος δτι εις τήν εποχήν εκείνην ανήκει ολό
κληρος σειρά συγγραμμάτων αναφερομένων εις τήν στρατιωτικήν τακτι
κήν. Τό περιεχόμενον τών περισσοτέρων αποτελεί μάλλον αντιγραφήν ή 
καί παράφρασιν τής ελληνικής καί ρωμαϊκής στρατιωτικής φιλολογίας, 
δλιγώτερον δέ προσφέρει νέον τι καί πρωτότυπον. Ουδέ ήτο δυνατόν 
άλλως τε νά συμβαίνη διαφόρως, δεδομένου δτι τά στρατηγικά προβλή
ματα ειχον αντιμετωπίσει καί έν πολλόΐς λύσει αί στρατιωτικοί φυσιο- 
γνωμίαι τής Ελλάδος καί τής Ρώμης, ενφ έν τφ μεταξύ ούδέν ουσιώδες 
έπήλθε δυνάμενον ν’ άνατρέψη άρδην τάς καθωρισμένας άρχάς εκεί
νων, πράγμα τό όποιον συνέβη πολύ βραδύτερον μέ τήν άνακάλυψιν τής 
πυρίτιδος. ’Επί πλέον τά τακτικά δέν ειχον τόσον περιγραφικόν χαρα
κτήρα, δσον διδακτικόν, προς διδασκαλίαν δέ κατάλληλα εθεωρήθησαν 
πάντοτε τά συμπεράσματα εις δσα "Ελληνες καί Ρωμαίοι ειχον καταλή- 
ξει καί εύρίσκοντο άποθησαυρισμένα εις τάς είδικάς συγγραφάς.

ΛΕΟΝΤΟΣ, ΤΑΚΤΙΚΑ

Κατά χρονολογικήν τάξιν συγγραφής προηγούνται τά τακτικά τού

ι XXIX, 6.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΖ'
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αυτοκράτορος Λέοντος ΣΤ' τοϋ Σοφοϋ 1. Καί ενφ ό καθείς θ’ άνέμενεν 
ϊσως νά διδαχθή τά ως προς τό θέμα μας κατά τον 9ον αιώνα συμβαίνον- 
τα, διαπιστώνει, δτι τό σύγγραμμα τούτο παρέχει σχεδόν αυτολεξεί τά λε
γάμενα τοϋ Όρβικίου. Τοϋτο ισχύει δχι μόνον εις ό',τι αφορά τά κεΦ· Π 
«περί άπλήκτων», αλλά καί εις αυτό τό προοίμιον, οπού αναπτύσσονται 
οί λόγοι οί άγαγόντες εις την συγγραφήν καί οΐτινες ήσαν προφανώς οί 
αυτοί. Δηλ. καί ό αύτοκράτωρ έπεδίωκεν, ώς ό Όρβίκιος, την άναβίωσιν 
απλώς τοϋ καταπεπτωκότος παλαιού στρατιωτικού πνεύματος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ’ Ο ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ

Ή συμβολή τοϋ αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Ζ' τοϋ Πορφυρογέννη
του εις τον κλάδον τούτον τής βυζαντινής φιλολογίας είναι πολύ μικρά έν 
άντιθέσει προς τήν εις άλλους κλάδους. Ή θέσις τήν οποίαν κατέχει δεν 
είναι εκείνη οΐα από τής εποχής τοϋ Μεουρσίου μέχρι πρό τίνος έπιστεύε- 
το. Άπεδείχθη πλέον άναμφισβητήτως s, δτι τό άποδιδόμενον εις τον Κων
σταντίνον Ζ' Τακτικόν δεν άνήκεν εις αυτόν, καθόσον μεταξύ τών άλλων 
πηγών μνημονεύεται εν αύτφ σύγγραμμα μεταγενέστερον τής βασιλείας 
τοϋ Κωνσταντίνου, ή «Στρατηγική έκθεσις» τοϋ Νικηφόρου Φωκά. Εις 
αυτόν αποδίδεται ή παράφρασις ή διασωθεΐσα εις τον Codex Laurentia- 
nus LV—4 τοϋ 11 βιβλίου τού Στρατηγικού τοϋ Όρβικίου1 * 3, φέροντος 
τόν τίτλον «ΓΙερί τών έκάστου έθνους εθών τε καί τάξεων». "Ετερον σχε
τικόν έργον άνωνύμως φερόμενον υπό τόν τίτλον «'Όσα δει παραφυλάτ- 
τειν βασιλέως μέλλοντος ταξειδεύειν», προσεγράφη εις τόν Πορφυρογέν-

162

1 Λέοντος έν Χριστφ αυτοκράτορος τών έν πολέμοις τακτικών σύντομος πα- 
ράδοσις, έκδ. R. Vdri, Βουδαπέστη, τ. 1 (1917), τ. II, μ. I (1922) Πλήρες τό κεί
μενον παρέχεται έν Μ i g n e, Patr. Gr. τ. 107, 669—1120. Πβλ. Z a c h. v. L in
gen t h a 1, Zutn Militargesetz des Leo, B. Z. 2 (1893) 606—608, όπου ισχυρίζεται 
δτι τά Τακτικά Λέοντος είναι Λέοντος Γ' τοϋ Ίσαύρου καί δχι Λέον
τος ΣΤ' τοΰ Σοφοϋ. Τά αυτά αναπτύσσονται υπό τοϋ α ΰ τ ο ϋ : Wissenschaft und
Recht fur das Heer vom 6—10. Jahrh. B. Z. 3 (1894) 437 έξ. Μέ τήν άποψιν τοΰ ν. 
Lingenthal συντάσσεται καί ό Κ. S c h e n k, Kaiser Leons III Walten im Innern, 
B. Z. 5 (1896) 298 έξ. G. Vernadsky, «The Tactics» of Leo the Wise and 
the Epanagoge, Byzantion 6 (1931) 333 — 335.

3 A. D ai n, La «Tagtique» de Nicephore Ouranos, Paris 1937, Collection d’ 
etudes anciennes publiee sous Ie patronage de Γ Association Guillaume Bude, a. 

138 έξ.
3 "Εκδ. υπό J. Meursius όμοϋ μετά τοΰ De adm imp. καί τοϋ περί θεμάτων, 

Lugduni Bat. 1617, καί J. Scheffer μετά τοΰ Στρατηγικού τοΰ Μαυρίκιου, 
σ. 253 έξ. ΓΙβλ. R. V a r i, Das Mullersehe Fragment iiber griechische Kriegswt- 
sen, ΕΙς μνήμην Σπ. Λάμπρου (1933) 205—209.
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Γίερί άπλήκΐον.

νητον έκ τού γεγονότος και μόνον, δτι μας διεσώθη εις τον κώδικα τής 
Λειψίας, τον μοναδικόν τοΰ σπουδαίου συγγράμματος «’Έκθεσις τής βα
σιλείου τάξεως» τοΰ αυτού αυτοκράτορος (φ. 1—4β), μεθ’ ής καί συν- 
εξεδόθη υπό J. Reiske ώς Appendix έν σ. 445—454. Άλλ’ ενταύθα δεν 
πρόκειται περί έργου τακτικής, άλλα κυρίως ειπειν περί σελίδων τινών 
άναφερομένων εις την στρατιωτικήν εθιμοτυπίαν, οσάκις ό αΰτοκράτωρ, 
ηγούμενος τοΰ στρατού, άπήρχετο εναντίον των εχθρών. Εις τό αυτό χει
ρόγραφον τής Λειψίας (φ. 4—21) περιέχεται καί έτερον υπόμνημα, θά έλέ- 
γομεν, τό όποιον ανήκει άναμφισβητήτως εις τον Κωνσταντίνον Πορφυρο- 
γέννητον καί ανάγεται ακριβώς εις τα έτη 945—950. Φέρει τον τίτλον 
«Κωνσταντίνου εν Χριστφ βασιλεϊ αίωνίιρ βασιλέως 'Ρωμαίων, υίοΰ Λέον- 
τος τοΰ αοιδίμου καί σοφωτάτου βασιλέως, απογόνου δέ Βασιλείου τοΰ 
άνδρικωτάτου καί γενναιότατου βασιλέως, προς 'Ρωμανόν τον θεοστεφή 
βασιλέα καί υιόν αυτοΰ, δσα δει γίνεσθαι, τοΰ μεγάλου καί ΰψηλοΰ 
βασιλέως τών 'Ρωμαίων μέλλοντος φοσσατεΰσαι» καί έκδίδεται ως Ap
pendix μετά τής «Έκθέσεως τής βασιλείου τάξεως» έν σ. 455—508. Καί 
πάλιν δεν πρόκειται περί πρωτοτύπου κυρίως ειπειν έργου, αλλά περί 
παραφράσεως μέ πλείστας προσθήκας σχετικού έργου τοΰ Λέοντος Κατα- 
κύλα ’, μαγίστρου καί εΐτα μοναχού καρέντος επί Λέοντος τοΰ Σοφού, τό 
όποιον ό ίδιος ό αύτοκράτωρ μετά μακράς καί επιμόνους έρευνας άνεκά- 
λυψεν έν τή μονή Σιγριανή. Τούτο είναι ομοίως εθιμοτυπικού περιεχο
μένου άναφερομένου εις τά τής στρατείας εις περίπτωσιν καθ’ ήν αύτη 
έτέλει υπό την προσωπικήν ηγεσίαν τοΰ αυτοκράτορος. Αί αυτόθι άπαν- 
τώσαι καί τό θέμα μας ένδιαφέρουσαι ειδήσεις, ναι μεν δεν είναι έκτε- 
νεΐς, είναι δμως ίδιαζούσης σημασίας, καθ’ δτι είναι έκ τών ολίγων, αι- 
τινες μάς διεσώθησαν περί τών μονίμων κατά μήκος τών στρατιωτικών 
οδών ευρισκομένων στρατοπέδων. Ταύτας παρεθέσαμεν ανωτέρω, δπου 
έγένετο λόγος περί τών μονίμων «άπλήκτων» (σ. 150 έξ.).

Καί άλλως έξεδηλώθη τό ένδιαφέρον Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρο
γενν ήτου υπέρ τής στρατιωτικής φιλολογίας. Ούτως εις τό διαταγή αυτοΰ 
συγκροτηίίέν έράνισμα, τό γνωστόν υπό τον τίτλον Excerpta Constan- 
tiniana, παρατίθεται κεφάλαιον περί στρατηγημάτων.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ

Εις τά μέσα τοΰ 10ου αίώνος ανάγεται καί έ'τερον περί στρατηγικής 
εργον, ή Συλλογή τακτικών, έκδοθεΐσα υπό τοΰ A. Dain \ Άποδοθέν * 3
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1 Αύιόθι, α. 457, 10 έξ.

3 Sylloge Tacticorum quae olim cinedita Leonis Tactica» dicebatur. Nou-
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τούτο υπό τοΰ to πρώτον δίαπιστώσαντος την ύπαρξίν του Φρειδερίκου 
Hase εις τον Λέοντα ΣΤ'1, έδηλοΰτο υπό τών φιλολόγων μέ τον τίτλον 
Tactica inedita Leonis. Ό πρώτος, δστις συνεζήτησε την πατρότητα 
τουτου είναι ό R. Vari3, άποδώσας αυτό εις τον αδελφόν τυϋ αύτοκρά- 
τορος Λέοντος ΣΤ' ’Αλέξανδρον. Ό εκδότης δ μ ως τής αυλλογής ταυτης 
Α· Dain 3 αμφισβητεί την ορθότητα τής άπόψεως τοΰ R. Vari. Άνό)- 
νυμος τών μέσων τοΰ 10ου αίώνος μένει δι’ αυτόν ό συγγραφεΰς. Πάν
τως ανήκει εις τούς αύτοκράτορας τοΰ Βυζαντίου, ως ρητώς λέγεται έν 
κεφ, 54 παρ. 1.

Ή Συλλογή τακτικών είναι ούταις είπεΐν είδος στρατιωτικής εγκυ
κλοπαίδειας και άποτελεΐται από αποσπάσματα ελευθέρους έκλελεγμένα 
καί διατεταγμένα έκ παλαιοτέρων πηγών καί κυρίως έκ τοΰ Όνησάν- 
δρου, τοΰ Αίλιανοΰ, τοΰ Όρβικίου, εξ άπολεσθέντος Τακτικοΰ, τέ
λος δε έκ τοΰ corpus perditum, ώς δ Dain άπεκάλεσε συλλογήν τινα 
τακτικών.

Πλεισται είναι αί αναφορικούς μέ τό θέμα μας πληροφορίαι, αί υπό 
τής νέας πηγής παρεχόμεναι. Έν κεφ. 22 υπό τον τίτλον «Περί άπλή- 
κτου καί τί δει ποιήσαι τον στρατηγόν τών πολεμίων επιτιθεμένων αύ- 
τφ» συνεκεντρώθησαν άπασαι αί σχετικαϊ ειδήσεις περί τοΰ έν καιρφ εκ
στρατείας στρατοπέδου. Τό κεφ. 21 «Περί προφυλακής ήμερινής τε καί 
νυκτερινής καί πώς δει καίειν πυρά» διαλαμβάνει, επί τή βάσει τών 
τοΰ Όνησάνδρου, περί τών μέτρων ασφαλείας, τά όποια ό επί κεφαλής 
τοΰ στρατού ώφειλε νά λαμβάνη προς ματαίωσιν έχθρικοΰ αίφνιδιασμοΰ. 
Έπί πλέον καί εις άλλα σημεία τής Συλλογής τακτικών (35, 1 καί 17. 
40, 7. 49, 2 καί 54, 1) ούχί μικροτέρας σημασίας είναι αί περί τοΰ θέμα
τος άπαντώσαι ειδήσεις.

Οι «μίνσωρες» ή «μινσουράτοορες» καταλεγόμενοι μεταξύ τών «υπη
ρετών» έκαστου «τάγματος»4, ήσαν επιφορτισμένοι προτρέχοντες νά έξ- 
ομαλίζουν όδοΰς, νά φροντίζουν διά τήν νομήν τών ίππων, τήν επάρκειαν 
ύδατος, προς τουτοις δέ νά ανευρίσκουν τον κατάλληλον χώρον προς

164

velle collection dt textes et documents publiee sous le patronage de l’Association 
Guillaume Bude, Paris 1938.

1 De militarium scriptorum Graecorum et Latinorum omnium editione insti- 

tuenda, Berolini 1847.
1 Die sog. «Inedita tactica Leonis», B. Z. 27 (1927) 241—270 καί δή σ. 

266 έξ.
3 Sylloge Tacticorum, προλ. σ. 7—8 καί La «Tactique» de Nicephore Ou-

ranos, a. 53. 
a 35, 1.
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στρατοπέδευσιν καί καθορίζουν την θέσιν ενός έκαστου «τάγματος» \ 
Το Τακτικόν παρέχει τά γνωρίσματα, τα όποια συγκεντρών τόπος τις θα 
ήτο ό ένδεδειγμένος προς στρατοπέδευσινa. Είναι τά αυτά μέ τά υπό 
τοΰ Όρβικίου παρεχόμενα "Οσον δ’ αφορά εις τό σχήμα τοΰ στρατοπέδου, 
ώς ασφαλέστερου έκρίνετο καί πάλιν τό «έπίμηκες τετράγωνον» 3. Ό Ο

λος χώρος περιεκλείετο διά τάφρου καί χάρακος. ’Έσωθεν τούτου, καί 
κατά μήκος των τεσσάροον πλευρών, έτάσσοντο αί άμαξαι σύμπαντος τοΰ 
στρατού. Παρά ταύτας άνηγείροντο σκηναί τών πεζών. Ειτα άφίνετο 
κενός χώρος πλάτους 300 ποδών, μετά τον όποιον κατελάμβανον τάς οι
κείας θέσεις οι τουρμάρχαι καί λοιποί ηγεμόνες εν μέσφ τοΰ ίδιου έκα
στος τάγματος. Ή θέσις, την οποίαν ό μηνσουράτωρ ωσαύτως θά εξέ
λεγε διά την σκηνήν τοΰ στρατηγού, ώφειλε νά είναι μακράν τών άλ
λων σκηνών καί πάσης όδοΰ. Τοΰτο δέ, προς αποφυγήν τών εντεύθεν 
θορύβων 4.

Δυο οδοί από βορρά προς νότον καί έτεραι δυο από δυσμών προς 
άνστολάς «χώριζον τον δλον χώρον τοΰ στρατοπέδου, ήσαν δέ πλάτους 
έκαστη πεντήκοντα ποδών. ’Ισάριθμοι προς τάς όδοΰς ήσαν καί αί πΰλαι, 
αΐτινες ήνοίγοντο οΰχί κατ’ ευθείαν, αλλά εις σχήμα Γ. Αί κύριαι αύται 
οδοί έτέμνοντο υπό ρυμών, υπό τών οποίων τά τάγματα εχωρίζοντο άπ’ 
άλλήλων °.

Ρητώς προεβλέπετο, όπως μήτε ό στρατηγός μήτε τις τών μάλλον δια
κεκριμένων αξιωματικών μετά τών ύπ’ αυτούς καλυτέρων ταγμάτων κα- 
τέρχωνται τών ίππων πριν ή συγκροτηθή πλήρως τό «άπληκτον», οί δέ 
σκοποί εξέλθουν καί καταλάβουν τάς πέριξ τοΰ στρατοπέδου θέσεις 
των6.

Καί εις δ,τι αφορά εις την ασφάλειαν τοΰ άπλήκτου ό ερανιστής 
ούδαμώς καινοτομεΐ. Παραμένων πιστός είς τάς παλαιάς δεδοκιμασμένας 
αρχής, δέχεται ως βάσιν τής δχυρόίσεοις την τάφρον, την οποίαν ό στρα
τός ευθύς άμα τή άφίξει του είς τον προς στρατοπέδευσιν τόπον διή- 
νοιγε, τοΰ άνασκαπτομένου χώματος άναρριπτομένου προς τό εσωτερι
κόν τοΰ άπλήκτου προς σχηματισμόν τοΰ χάρακος. Τό πλάτος ταΰτης κα
θορίζεται καί πάλιν 5—6 ποδών, ένφ τό βάθος 7—8. Έν περιπτώσει δέ 
καθ’ ήν, τοΰ εδάφους ό'ντος σκληροΰ καί πετρώδους, ή άνόρυξις τής τά-

ι 35, 17. 49, 2.
2 22, 1 καί 3.
8 22, 5.
* 22, 7.
5 22, 8.
• 22, 11. 40, 7.
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φρουήτο δύσκολος, αν μή αδύνατος, ή άμυνα έπετυγχάνετο δια τής άνε- 
γέρσεως προπετάσματος (χάρακος), συγκροτούμενου εκ των ένόντων, ήτοι 
πλίνθων, λίθων, κορμών ή κλάδων δένδρων, αμαξών κλπ.1;

Ή ασφάλεια ενισχύετο προσέτι διά των σιδηρών «τριβόλων», το- 
ποθετουμένων εις άπόστασιν 8—10 όργυιών από τής τάφρου, διά των 
«ίπποκλαστών», τούς οποίους ό ’Ανώνυμος τοϋ 10 αί., ως θά ίδωμεν, 
ονομάζει εύστοχώτερον «ποδοκλάστας» — ως προς τό τελευταίον ή Συλλο
γή είναι λεπτομερεστέρα, παρέχουσα τάς διαστάσεις αυτών—: «ορύγματα 
δηλαδή στρογγυλά πλάτος μέν ποδος ενός, βάθος δε δύο ή καί τριών έ'κα- 
στον ε'χοντα» 2, διά τών κωδωνίσκων, τούς οποίους ήδη εκ τοϋ Όρβι- 
κίου γνωρίζομεν, καί τέλος διά τής τοποθετήσεως πέριξ καί καθ’ ώρισμέ- 
να διαστήματα εφίππων φρουρών, «προφυλακών» καλουμένων 3. Έάν ή 
νΰξ ήτο ασέληνος καί ανάστερος, αί «προφυλακαί» επυκνοϋντο, τής μετα
ξύ των άποστάσεως μειουμένης. Έκάστη «προφυλακή» συνέκειτο εξ εξ 
άνδρών, τής δε νυκτός εις τρία διαιρουμένης, εφύλασσον άνά δύο. Εις πε- 
ρίπτωσιν όμως καθ’ ήν ή μέν στρατιωτική δύναμις εστερεΐτο πεζικών τα
γμάτων, τά όποια, ως έλέχθη, κατεσκήνουν παρά τόν χάρακα, άποτελου- 
μένου ούτως εϊπεΐν δευτέρου έκ στρατιωτών τοιούτου, ό δέ χάραξ δεν 
ήτο αυτός καθ’ εαυτόν ασφαλής, αί έφιπποι προφυλακαί κατά τήν νύκτα 
επυκνοϋντο, Ιξικνούμεναι ενίοτε, άναλόγως τής διαπλάσεως τοΰ εδάφους, 
μέχρι 3 ή καί 4 μιλιών, ενώ ό αριθμός τών ιππέων μιας έκάστης ηϋξα- 
νεν εις 10 τό όλιγοιτερον ή Αί προφυλακαί έτάσσοντο κατά κλιμάκια εις 
άπόστασιν άπ’άλλήλων βολής τόξου ή καί δύο βολών, άναλόγως τής δια
πλάσεως τοΰ εδάφους καί τής φνσεως τής νυκτός °.

Έκ τοΰ Στρατηγικού τοϋ Όνησάνδρου παραλαμβάνων ό συγγρα- 
φεύς, συνιστά τήν τήρησιν μέτρου, τό όποιον θά συνέβαλλε τά μάλιστα 
προς ματαίωσιν πάσης προσεγγίσεως τών εχθρών εις τόν χάρακα, ήτοι 
αί μάλλον τοϋ στρατοΰ άφιστάμεναι προφυλακαί ν’ άνάπτουν πυράς εις 
άπόστασίν τινα άπό τής θέσεώς των. Ούτως, ενώ αΰται, εν τή σκιά ίστά- 
μεναι, θά ήσαν υπό τών πολεμίων άόρατοι, θά κατώπτευον τουναντίον 
πάσαν κίνησιν εκείνων6.

Ή λήψις ώρισμένων μέτρων διά τήν άσφάλειαν τοϋ πλέον άδυνά-

1 22, 4.
* 22, 5.
* 22, 6.
4 21, 1, 2, 4. 

δ 21, 6.
6 21, 3.
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του σημείου τοΰ χάρακος, δηλ. των πυλών, συνιστάται καί πάλιν. Είναι 
δέ ταϋτα, οία καί δ Όρβίκιος μας διέσοοσεν. Οί ίκανώτεροι δηλ. των κο
μητών καί τών εκατόνταρχων με τούς ύπ’ αυτούς άνδρας έπεφορτίζοντο 
την φρούρησιν τούτων, έλέγχοντες συνάμα πάντα εισερχόμενου καί εξ- 
ερχόμενον1. Ή μή διά τών πυλών έξοδος οίουδήποτε συνεπήγετο κεφα- 
λικήν ποινήν 2.

Εις τά προς ασφάλειαν τοΰ στρατοπέδου συντείνοντα μέτρα ανήκε 
καί ή άπαγόρευσις παντός εν τφ στρατοπέδφ θορύβου καί κινήσεως 
μετά την εσπερινήν προσευχήν καί τό δεΐπνον 3.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ, ΕΚΘΕΣΙΣ

Εις τον αύτοκράτορα Νικηφόρον Φωκάν αποδίδεται έ'ργον στρατιω
τικής τακτικής μέ τον τίτλον «Στρατηγική έ'κθεσις καί σύνταξις Νικηφό
ρου δεσπότου». Τοΰτο, τοΰ οποίου τά 6 πρώτα κεφάλαια είναι τά μόνα 
μέχρις ημών διασωθέντα, έξεδόθη μέ σχόλια ερμηνευτικά τφ 1908 υπό 
Jul. A. Kulakovskij 4. Τό ελληνικόν κείμενον καταλαμβάνον 21 σελίδας 
εμελετή-άη καί υπό τοΰ R. Vari5, τοΰ καλυτέρου γνοίστου τών στρατιω
τικών ζητημάτων τών Βυζαντινών. Περί τοΰ αύτοΰ όμιλε! καί δ Α. 
Dain

Εις τό ειδικόν τής συγγραφής τοΰ Νικηφόρου κεφάλαιον (σ. 18—-20), 
«περί άπλήκτου» έπιγραφόμενον, αί παρεχόμεναι περί στρατοπεδεύσεως 
ειδήσεις είναι δλίγαι καί περιέχονται πάσαι εις τό «’Ανωνύμου βιβλίον 
τακτικόν» τοΰ αύτοΰ αίώνος, περί τοΰ οποίου εν συνεχεία γίνεται εκ
τενής λόγος. Τά υπό τοΰ Σκυλίτση 7 λεγόμενα, ως προς τον χάρακα καί 
τάφρον8, μαρτυρούν δτι τά σχετικά τής Έκθέσεως τοΰ Νικηφόρου Φω-

ι 22, 8.
2 Νόμοι Στρατιωτικοί, κεφ. κβ', έκδ. Ε. Korzenszky έν Jus Graecoro- 

nianum, εκδ. Ί. καί Π. Ζέπου, ΆΌήναι 1931, τ. Β\
3 22, 9 καί Νόμοι Στρατιωτικοί, κεφ. κε', εκδ. Korzenszky αύτόύι.
* Nicephori, Praecepta militaria ex codice Mosquensi, εν Memoires de 

l’Academie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg, VIII serie, Classe histori- 
co-philologique, τόμ. VUI, no 9, 1908, Πετρούπολις.

3 Die «praecepta Nicephori», B. Z. 30 (1930) 49— 58.
6 La «tactique» de Nicephore Ouranos, σ. 47 κ. ά.
7 K ε δ ρ η v ό ς, II, 340, 11 εξ.
* Μνείας άξιον είναι, δτι από τής έποχής εκείνης νέα λέξις είσήχθη εις τήν 

ελληνικήν έκ τής αραβικής πρός δήλωσιν τής τάφρου, είναι δ’ αΰτη ή,λ. χάνδαξ. 
(Θ s ο φ. Σ υ ν ε χ. σ. 76, 15, έκδ. Βόννης. Γ ε ν ε σ. Βασιλ. σ. 47,14, έκδ. Βόννης. 
Φ ρ α ν τ ζ. Χρον. σ. 100, 2 έκδ. Βόννης). Έξ 'Ισπανίας όρμησΦέντες "Αραβες κα
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κά άπέδιδον τά τότε ίσχύοντα. Αυτόθι ό συγγραφεύς, έκθετων τα κατά 
την εκστρατείαν τοϋ Ν. Φωκά προς άνάκτησιν τής Κρήτης (961) έπάγε- 
ται: «αυτός τε ασφαλώς άπέβη καί τον στρατόν άπεβίβασεν ακίνδυνος. 
Χάρακα τε οΰν έπήξατο καρτεράν, τάφρο; βαθεία καί σταυρώμασι καί 
πασσάλοις τοϋτον κατοχυρώσας καί τον στόλον εν δρμοις γαληνοτάτοις 
όρμήσας καί πάντα καταστησάμενος κατά τό ασφαλές ήπτετο τής πολιορ
κίας των έν τή νήσφ πόλεων ...... 'Ομοίως Λέων ό Διάκονος1, ομί
λων περί τοΰ στρατοπέδου, τό όποιον ό Ίω. Τσιμισκής άνήγειρε προ τοΰ 
Δορυστόλου (972) εντός τοΰ οποίου είχε κλεισθή ό Ρώσσος ήγεμών Σφεν- 
δοσλάβος, μάς πληροφορεί, δτι προς στρατοπέδευσιν εξέλεξε γήλοφον, δια- 
τάξας συνάμα «ταφρείαν άνορΰττειν κυκλόθεν τόν τε χοΰν έκφοροΰν- 
τας είς την τό στρατόπεδον ταινιοΰσαν τής τάφρου δφρϋν άποτίθεσθαι 
εις ύψος δε άποχρών αιρόμενων των χωμάτων άνο.)θεν καταπηγνΰειν 
τά δόρατα, έπερείδειν τε τοΰτοις τούς θυρεούς άλλήλων ψαύοντας’ ώς 
αντί τείχους χρηματίζειν τήν τε τάφρον καί τόν έκφορηθέντα χοΰν τφ 
στρατεύματι . . . επεί δε τόν χάρακα τοϋτον τόν τρόπον έκρατύνατο. . .»·

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ, ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΕΜΟΥ

Είς τήν βυζαντινήν στρατιωτικήν φιλολογίαν, καί δή είς τήν εποχήν 
τής μακεδονικής δυναστείας, ανήκει μία πρωτότυπος καί σπουδαιοτάτη 
περί τακτικής συγγραφή φερομένη υπό τόν τίτλον : «Περί παραδρομής πο
λέμου τοΰ κυροΰ Νικηφόρου τοΰ βασιλέως» * 1 2. Είναι έργον ανωνύμου στρα
τηγού τοΰ αύτοκράτορος Νικηφόρου Φωκά. Ό συγγραφεύς, διαταγή τοϋ 
αύτοκράτορος, ώς ό ίδιος έν τφ προοιμίφ μάς λέγει, έπεδίωξεν, δπως «ή 
τής παραδρομής μέθοδος», διά τής οποίας έπετεύχθη ή έξουδετέρωσις τοΰ 
άραβικοΰ κινδύνου, μή παραδοθή είς τήν λήθην καί τήν άγνοιαν. Χάρις 
πράγματι είς τό έργον τοΰτο γνωρίζομεν τό μυστικόν των στρατιωτικών

τέλαβον τήν Κρήτην καί ίσχυρώς ώχύρωσαν διά τάφρου τήν πόλιν, έντευδεν 
X ά ν δ α | κατ’ εξοχήν κληδεΐσαν, είναι δέ τό σημερινόν Ηράκλειον. Ή τά
φρος ώς μέσον όχυρώσεως τοϋ στρατοπέδου υπό των ’Αράβων άναφέρεται ήδη 
κατά τούς πολέμους τούτων εναντίον τοΰ Βυζαντίου επί Ίσαύρων (Θ ε ο φ. Χρο- 
νογρ. σ. 395, 18, έκδ. de Boor). Παρά τοϊς ’Άραψι δέν ϊσχυον μόνον οσον άφορρ 
είς τήν όχύρωσιν τοϋ στρατοπέδου τά αυτά οΐα καί παρά Βυζαντινοΐς, άλλά κα; 
τά άφορώντα είς τόν -δεσμόν των μηνσουρατώρων (Νικηφόρου Φωκά, 
Περί παραδρομής πολέμου, κεφ. 13 σ 218, έκδ. Βόννης).

1 Ίστ. Θ' σ. 142 έξ. έκδ. Βόννης.
2 ’Έκδ. C. Β. Hase, Βόννη 1828, όμοΰ μετά τοΰ Λέοντος Διακόνου. Περί τού

του διαλαμβάνει ό G. S c h lumber ger, Ό αύτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς, σ. 
19G έξ. (έλλην. μετ. Άδήναι 1905).
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επιτυχιών τοϋ Νικηφόρου άνά τάς κλεισώρειας καί τά υψίπεδα τοΰ 
Ταύρου. Ή άπομάκρυνσις τοΰ αραβικού κινδύνου είχε συναρπάσει τούς 
υπηκόους τής Κωνσταντινουπόλεως καί καταστήσει τό πρόσωπον τοϋ ή- 
ρωός της θρυλικόν μεταξύ των συγχρόνων του. ΟΙ πάντες προσέβλεπον 
εις τάς επιτυχίας τοϋ Νικηφόρου ως πρός θαύμα, δ τρόπος δ’ ακριβώς 
δι’ ου έπετεύχθη τό αποτέλεσμα τούτο αποτελεί τό περιεχόμενον τής πο
λυτίμου συγγραφής. Ό Νικηφόρος τεθείς ως δομέστικος τών σχολών επί 
κεφαλής ταιν στρατιωτικών δυνάμεων τής πατρίδος του διακατείχετο υπό 
τής κοινής επιθυμίας νά ΐδη τάς επιδρομάς τών ’Αράβων εναντίον τών 
ασιατικών επαρχιών αναστελλόμενος Στρατιώτης έξ επαγγέλματος, ειχεν 
ήδη άφοσιωθή εις την μελέτην τής μέχρι τότε στρατιωτικής φιλολογίας. 
Τό συμπέρασμα τής μελέτης ταΰτης καί τής κριτικής επί τής έφαρμοζο- 
μένης τακτικής ήτο ή διαπίστωσις, δτι ή μέθοδος τών μεγάλων στρατιών 
διά την διεξαγωγήν τοΰ πολέμου εναντίον τών απ’ ανατολών εισβολέων 
έπρεπε νά μεταβληθή. ’Αλλεπάλληλοι άπόπειραι διαβάσεως τών στενών 
τού Ταύρου εΐχον συντριβή υπό ταίν αραβικών αιφνιδιασμών καί ένε- 
δρών, δηλαδή τοΰ κλεπτοπολέμου. Ό Νικηφόρος, καινοτομών 1, ενεστερ- 
νίσθη τήν τακτικήν ταύτην, ήκιστα βεβαίως σύμφωνον πρός τάς στρατιω
τικός παραδόσεις τής αυτοκρατορίας, υπό τών πραγμάτων δμως επιβαλ- 
λομένην. Καί πράγματι ή νέα τακτική εντός ολίγου δχι μόνον εματαίωσε 
τάς άραβικάς διεισδύσεις εντός τοΰ κράτους τής Κωνσταντινουπόλεως, 
αλλά καί κατέστησεν ευχερή τήν άνάληψιν μεγαλυτέρας ολκής προσπα
θειών εναντίον τών Άράβοιν. ’Εντός ολίγου ό αύτοκράτωρ ήδυνήθη, εγ- 
καταλιπών τήν αμυντικήν τακτικήν, ν’ άναλάβη έπίθεσιν. Ό αγών μετε- 
τοπίσθη πλέον είς αυτά τά ενδότερα τοΰ κράτους τών χαλιφών. Ή τα
κτική τοΰ κλεπτοπολέμου έθαυματούργησεν. Ό άνιόνυμος δε στρατηγός — 
συγγραφεύς ταύτην ήθέλησε νά παραδώση είς τούς έπιγενομένους, ϊνα, 
εάν αί περιστάσεις ήθελον τό επιβάλει, έφαρμοσθή καί πάλιν. Ούδαμώς 
λοιπόν πρέπει νά έκπλήσση τό γεγονός, δτι ούδείς έν αύτφ γίνεται λόγος

1 ”Ηδη ό σερατηγός Βάρδας καί Κωνσταντίνος Μελεϊνός εΐχον κάμει περι- 
ωρισμένην χρήσιν τής τακτικής ταύτης (Περί παραδρομής πολέμου, σ. 185). Προσ
αρμογή τής τακτικής τών Βυζαντινών πρός τήν τών άπό βορρά βαρβάρων σημει- 
οϋται πολύ ενωρίς, ήδη τόν 4ον αιώνα. Συνεπληριόθη δέ κατά τόν Ε. Dar- 
k ό (Influences touraniennes etc. Byzantion 12 (1937) 119—147) τόν 7ov αιώνα 
καί έσχε πράγματι ώς αποτέλεσμα τήν νικηφόρον άντιμετώπισιν τών επιδρομέων. 
Τά κυριώτερα χαρακτηριστικά τής τακτικής τών τουρανικών λαών ήσαν ; χειρι
σμός τοΰ τόξου καί έκ μέρους ιππέων, αγών είς μικρά ανεξαρτήτως άπ’ άλλή- 
λων δρώντα τμήματα, έπίθεσις εναντίον τών πλευρών καί νώτων, αιφνιδιασμοί καί 
ένέδραι. Πβλ. καί Jul. Kulakovskij, Τό βυζαντινόν στρατόπεδον περί τά 
τέλη τοϋ 10ου αί. (ρωσ.), Βυζαντινά Χρονικά 10 (1903) 66.
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περί στρατοπέδου, καθόσον ή βασική αρχή τής τακτικής τοϋ κλεπτοπο
λέμου ήτο κίνησις και ελιγμοί. "Οτι όμως καί επί Νικηφόρου τά αυτά 
περί του του ΐσχυον, έφ’ όσον βεβαίως έπρόκειτο περί μεγάλης στρατιω
τικής δυνάμεως, καταφαίνεται από τήν ιδίαν συγγραφήν τοϋ αύτοκρά- 
τορος «Στρατηγική έκθεσις καί σύνταξις Νικηφόρου δεσπότου» καί από 
τά παρατεθέντα χωρία τών συγχρόνων συγγραφέων Σκυλίτση καί Λέον
τας Διακόνου.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ, ΤΑΚΤΙΚΟΝ

Διά νά είναι πλήρης ή έπισκόπησις τής όλης στρατιωτικής φιλολο
γίας τής εποχής τής μακεδονικής δυναστείας, ϊσως δεν είναι περιττόν νά 
προσθέσωμεν ενταύθα κατά χρονολογικήν τάξιν ολίγα τινά περί μιας άλ
λης ανεκδότου πηγής, τοϋ «Τακτικού» Νικηφόρου Ούρανοΰ. Ταΰτης έ
χουν έκδοθή κατά καιρούς αποσπάσματα αποδιδόμενα εις διαφόρους συγ
γραφείς. Ό A. Dain, ώς ό ίδιος λέγει έν ειδική αύτοΰ μελέτη : La Ta- 
ctique de Nicephore Ouranos, έν Collection d’Etudes anciennes pu- 
bliee sous le patronage de l’Association Guillaume Bude, έργασθείς 
επί μακράν σειράν ετών με τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν μέθοδον καί 
επιμονήν καί έρευνήσας έν χειρογράφοις τήν βυζαντινήν στρατιωτικήν 
φιλολογίαν, επέτυχε ν’ανασυγκρότηση τό «τακτικόν» τοϋ ένδοξου τούτου 
στρατηγού Βασιλείου Β'. Καί πάλιν πρόκειται περί έρανίσματος παρέχον- 
τος έν παραφράσει τά ύπό παλαιοτέρων πηγών παραδοθέντα. Τοϋ άπο- 
κατασταθέντος προς έκδοσιν κειμένου τοϋ νέου τακτικού ή μνημονευ- 
θεΐσα έργασία τοϋ A. Dain αποτελεί τήν εισαγωγήν. ”Ας έλπίσωμεν μετ’ 
αύτοΰ, ότι αί περιστάσεις θά ευνοήσουν μίαν ημέραν τήν έμφάνισιν τοϋ 
άπαιτουμένου Μαικήνα.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ, ΤΑΚΤΙΚΟΝ

Ή κατ’ εξοχήν όμως περί στρατοπέδου πηγή εκ τής περί ής ό λόγος 
έποχής είναι : ’Ανωνύμου, Βιβλίον τακτικόν, τοΰτο δέ όχι μόνον διά τήν 
λεπτομερή περιγραφήν τοϋ στρατοπέδου, αλλά κυρίως, διότι εις τά περι- 
σώζοντα τό κείμενον χειρόγραφα αναγράφεται σχεδιάγραμμα αύτοΰ. Τό 
γεγονός ακριβώς τοΰτο επιτρέπει εις ημάς, όπως, έπιθυμοΰντες νά παρά- 
σχωμεν άκριβεστέραν εικόνα τοϋ στρατοπέδου κατά τον 10ον αιώνα, έπα- 
νέλθωμεν, καίτοι ήδη δύο έρευνηταί δ Jul. Kulakovskij1 καί ό R. Gros-

1 ’ΈνΟ’ άνωτ. σ. 61—90.
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se 1 διεπραγματεΰθησαν εκ τής αυτής πηγής άντλήσαντες. Τό κείμενον 
έξέδωκε to πρώτον δ Graux-Martin, Traite de castrametation, Noti
ces et extraits des mss de la Bibliotheque Nat. t. 36, 1 partie, σ. 71 
εξ. Paris 1899. Έπανεξεδόθη υπό R. Vari, Incerti scriptoris Byzan- 
tini saeculi X. Liber de re militari, Leipzig (Teubner) 190’, είς την 
οποίαν έκδοσιν παραπέμπομεν. Κατά την γνώμην τοϋ R. Vari (Praef. σ. 
XXI), ή συγγραφή τοϋ έργου έλαβε χώραν διαρκοϋσης τής βασιλείας Νι
κηφόρου Φωκά (963—969) και μάλιστα διαταγή αυτοϋ τοϋ αύτοκράτο- 
ρος. Ό Kulakovskij δμως εν κριτική) τής έκδόσεως σημειώματι, εμμένων 
είς παλαιότερον άναπτυχθεΐσαν γνώμην αυτοϋ, παραθέτει στοιχεία απο
δεικτικά, δτι τοΰτο εΐδε τδ φως βραδυτερον έπ'ι Βασιλείου Β' καί δη 
περί τό 996 1 * 3.

"Οσον αφορά εις την άναζήτησιν τοϋ καταλλήλου προς στρατοπέ- 
δευσιν χώρου, το σχήμα, την εσωτερικήν διάταξιν καί τήν δχϋρωσιν, αί 
άρχαί, επί τή βάσει των οποίων γίνονται πάντα ταΰτα, παραμένουν είς 
τάς γενικάς γραμμάς αί των παλαιοτέρων τακτικών.

Οί «μινσουράτωρες» (mensores) είναι καί κατά τον 10°ν αιώνα οί 
επιφορτισμένοι με τήν έξεΰρεσιν τοϋ καταλλήλου χώρου. Είς τήν απο
στολήν των δμως ταΰτην έβοηθοΰντο καί υπό τών «δουκατώρων» 3 Οΰτοι, 
άποτελοΰντες κατά τόν 10°ν αιώνα ιδιαίτερον σώμα, ειχον ως κυρίαν 
αποστολήν τήν ασφαλή καθοδήγησιν τοϋ στρατού διά μέσου στενωπών 
ε'ν τε τή ϊδίρ καί τή εχθρική χώρα, ύποχρεοΰμενοι δέ να γνωρίζουν «τά 
σύμμετρα τών άπλήκτων διαστήματα καί χώρων τους επιτηδείους καί 
υδάτων αφθονίαν έχοντας προς τό άστενοχώρητον τό άπλήκτον γίνεσθαι» 
ήσαν οί πολυτιμότεροι συνεργάται τών «μινσουρατώρων» 4.

Ό υπό τοϋ στρατηγού έπιλεγείς «μινσουράτωρ», συνοδευόμενος καί 
υπό τών «μινσουρατώρων» ενός έκάστου άρχηγοϋ μονάδος, προεπορεΰετο 
φέρων σχοινίον εκ χιλίων όργυιών προς καταμέτρησιν τοϋ εκλεγησομέ- 
νου χώρου. Έάν δέ ή αποστολή του έλάμβανε χώραν είς εχθρικόν έδα- 
δαφος, συνώδευον αυτόν αί απαραίτητοι «βίγλαι» καί φρουρά. Τό «άπλη- 
κτον» έπρεπε νά ίδρϋηται διά λόγους ασφαλείας μακράν μέν όρους ή

1 Das romisch-byzantinische Marschlager vom 4—10 Jahrhundert, B. Z. 22
(1913) 90—121 καί ακριβώς σ. 112 έξ.

3 ’Ένθ’ άνωτ. σ. 63. Β. Ζ. 11 (1902) 547 έξ.
8 Etc τά Τακτικά τοΰ Λέοντος (VII § 47) καλούνται «καμπιδούκτωρες». 

«’Έμπροσθεν δέ τοΰ μετώπου περιπατοΰσιν δ μανδάτωρ, ό καμπιδούκτιορ, ήγουν ό 
οδηγός τών τόπων, δ μέν τούς τόπους άνερευνών καί οδηγών, δ δέ τά μανδάτα 
γνώμη τοΰ άρχοντος διδούς».

^ XVIII σ. 28. XIX σ. 29 έξ. XX σ. 32, 9 έξ. XXII σ. 41, 15 έξ.
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δάσους ή καί στενωπών, πλησίον δέ άδιαβάτου ποταμού, λίμνης, κρημνού 
καί ψάραγγος, καθόσον ούτω θά ειχεν έξησφαλισμένην την μίαν η καί 
δυο τών πλευρών του.

Μετά την διαπίστωσιν τού καταλλήλου τού χώρου, ό μηνσουράτωρ 
άνεζήτει εν αύτφ μέρος «επιτήδειον καί εύσύνοπτον», δπου θ’ άνηγείρε- 
το ή βασιλική σκηνή, εις τό σημεϊον δ’ αυτό επήγνυε τό «βασιλικόν φλάμ- 
μουλον». Εκατέρωθεν τού βασιλικού φλαμμούλου, προς τά τέσσαρα ση
μεία τού όρίζοντος καί εις άπόστασιν 500 δργυιών από τούτου—προς 
καταμέτρησιν τών αποστάσεων έχρησίμευε τό μνημονευθέν τών J000 
δργυιών σχοινίον—διήρχοντο αί πλευραί τού τετραγώνου, εντός τού οποίου 
θά κατέλυε σύμπασα ή πεζική καί ή ιππική δΰναμις. Έπί πλέον κα 
θήκον τού μηνσουράτωρος ήτο ό καθορισμός τής θέσεως μιας έκάστης 
μονάδος πηγνυομένου εκεί τού φλαμμούλου ταύτης ή

Ό συγγραφέας είναι ομοίως υπέρ τού τετραγώνου σχήματος τού 
στρατοπέδου, διότι τούτο, έν άντιθέσει προς τό στρογγυλόν, παρείχε με- 
γαλυτέραν ασφάλειαν. Ή κύκλωσις ήτο δύσκολος, αν μή αδύνατος, διότι, 
εάν ό εχθρός άπετόλμα νά προσβάλη εξ όλων τών πλευρών συγχρόνως, 
αί τάξεις αυτού θά διεσπώντο καί θά καθίσταντο ούτως εύκαταγόίνιστοι. 
Βεβαίως άπόκλισις από τής περί σχήματος αρχής ταύτης έπεβάλλετο ενί
οτε, άλλα προς τούτο έπρεπε νά άναγκάζη, ως καί κατά τον Vegetius, 
ή διάπλασις τού εδάφους. Ούτω τό στρατόπεδον προσελάμβανεν έστιν ό- 
τε σχήμα ετερόμηκες ή τρίγωνον ή καί στρογγύλον1 2 3. Έάν δέ ό τόπος 
δέν ήτο ευρύχωρος διά τήν άνετον στρατοπέδευσιν τού δλου στρατεύμα
τος, έπετρέπετο ή εις δύο μέρη καί ή κεχωρισμένως στρατοπέδευσις.

"Εκαστον μέρος κατέλυεν εις μικράν ή καί μεγαλυτέραν άναλόγως 
τής διαμορφώσεως τού εδάφους από τού άλλου άπόστασιν λαμβάνον τά 
προσήκοντα άσφαλείας άπλήκτου μέτρα s.

‘Ο δλος χώρος περιωρίζετο, ώς καί εις τά προγενέστερα τακτικά, υπό 
χάρακος καί τάφρου, διετέμνετο δέ υπό τών σταυροειδώς άγουσών οδών 
καί μονοπατίων, τά όποια έπρεπε νά διαχωρίζουν τάς μικροτέρας στρα- 
τιωτικάς μονάδας άπ! άλλήλων.

Ή δύναμις, τήν οποίαν ό ’Ανώνυμος ειχεν ύπ’ οψιν του, άνήρχετο 
εις 16 ταξιαρχίας 4. Διηρεΐτο ή δύναμις αύτη τών 16.000 άνδρών είς 4’ίσα

1 I σ. 2—3.
a I σ. 1, 18 έξ. VI σ. 14, 23 έξ.
3 VII σ. 16, 1 έξ.
« Έκαστη ταξιαρχία είχε 500 όπλίτας, 200 άκοντιστάς καί 300 τοξότας. I σ. 

1, 10 έξ. Περί ταξιάρχου βλ. V. Valdenberg, Ταξίαρχος, Βυζ. Χρονικά 24 
(1926) 134-137.
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μέρη, έκαστον των οποίων κατέλυε παραλλήλους τών τεσσάρων πλευρών 
τοΰ στρατοπέδου. Άνά δΰο χιλιάδας οπλιτών κατελάμβανον έκάστην πλευ
ράν ισταμένων δΰο οπλιτών άνά έκάστην δργυιάν. Ούτως ή δλη περίμε
τρος άνήρχετο εις 4000 όργυιών. ’Όπισθεν τών όπλιτόϋν έλάμβανον θέ- 
σιν οι άκοντισταί και οί τοξόται, τηρουμένης αΰστηρώς τής τάξεως, ήτις 
εκράτει και κατά τάς μάχας καί οδοιπορίας, εφ’ δσον βεβαίως ή διάπλα- 
σις τοΰ εδάφους έπέτρεπε τοϋτοΧ. Έκάστης επί μέρους μονάδος δ επί 
κεφαλής κατελάμβανε θέσι,ν μεταξύ τών άνδρών του. Πέριξ καί έσωθεν 
τοΰ χάρακος άφίνετο χώρος κενός εκ 50 όργυιών, άφ’ οΰ σημείου ήρχι- 
ζον αί σκηναί τών πεζών 3. Τό κενόν τοϋτο άφίνετο, δχι μόνον διότι ού
τως άπεφεΰγοντο αι βολαί τών εχθρών έγγιζόντων τον χάρακα, αλλά καί 
διότι ήτο αναγκαίος προς Ιγκατάστασιν τών «κερκίτων» 3.

Ή βασιλική σκηνή άνεπτΰσσετο εις τό μέσον4 5. Πέριξ αυτής άφίνε
το κενός χώρος, δπου έκινοϋντο νύκτα καί ημέραν οι τής «κόρτης». 
Πέραν τοΰ κενοΰ τοΰτου χώρου πρός μέν τά αριστερά έστήνετο ή σκη
νή τοΰ «πρωτοβεστιαρίου», πρός δέ τά δεξιά ή τοΰ επί τής «τραπέζης». 
’Όπισθεν τής σκηνής τοΰ πρωτοβεστιαρίου ήτο ή θέσις τών σκηνών τοΰ 
φΰλακος, τών κοιτωνιτών, τών έβδομαρίων καί τών λοιπών τής προσωπι
κής υπηρεσίας τοΰ βασιλέως. ’Έμπροσθεν τής βασιλικής σκηνής, πρός τό 
άνατολικόν αυτής μέρος—ή κατεΰθυνοις τοΰ στρατοπέδου ήτο πρός άνα- 
τολάς—ήτο ή θέσις τής σκηνής τοΰ άρχονταρείου, έμπροσθεν τής οποίας 
κατέλυον οι επί τοΰ στάβλου τοΰ βασιλέως μετά τών βασιλικών ίππων 6. 
Έν συνεχεία καθορίζεται υπό τοΰ συγγραφέως εν πάση λεπτομερείς ή 
θέσις ενός έκαστου στρατιωτικοΰ τμήματος. ’Αρχή, τής οποίας ή τήρησις 
αΰστηρώς συνιστάται, ήτο ή άνάπτυξις τών σκηνών τα>ν ιππέων εν τφ 
μέσφ τών πεζών6. Ταΰτα καταφαίνονται εις τό διάγραμμα, τό όποιον ό 
Kulakovskij καί ό Grosse άνασυνέστησαν εν πάση άκριβεία εις τάς μνη- 
μονευθείσας μελέτας αυτών.

Καί οΰτω μέν ειχεν ή διάταξις τοΰ στρατοπέδου οσάκις ή δΰναμις 
άνήρχετο εις 16 ταξιαρχίας.’Ενίοτε όμως συνέβαινεν, ώστε ό άριθμός νά 
είναι μικρότερος ή καί μεγαλύτερος. Ό άνώνυμος συγγραφεϋς διαλαμ
βάνει μόνον περί τής περιπτώσεως καθ’ ήν αΰτη άνήρχετο εις 12 μόνον

ι I <ι. 2, 8 έξ. X σ. 20, 11 έξ. 
a I σ. 4, 18 έξ. καί VI σ. 14, 4 έξ. 
5 III σ. 10, 18 έξ.
i IX σ. 19, 17.
5 I σ. 5, 11 έξ.
s ΥΙΙ σ. 16, 10 έξ.
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ταξιαρχίας ή ή δύναμις δέ εκάστης συνέκειτο, οις καί προκειμένου περί 
16 ταξιαρχιών, εκ 500 οπλιτών, 200 ακοντιστών καί 300 τοξοτών. Τότε, 
τοΰ σχήματος τοΰ στρατοπέδου τηρου μενού τετραγώνου, ό μηνσουράτωρ 
εμέτρει εκ τοΰ αΰτοΰ ως ανωτέρω κεντρικού σημείου διά τοΰ μνημονευ- 
θέντος σχοινιού προς τα τέσσαρα σημεία τοΰ όρίζοντος 375 δργυιάς. Οΰ- 
τω τό μήκος εκάστης πλευράς τοΰ στρατοπέδου περιωρίζετο εις 750 όρ- 
γυιάς, καί πάλιν δηλαδή δυο όπλΐται άντεστοίχουν εις εκάστην όργυιάν. 
“Οσον αφορά δέ εις την εσωτερικήν διάταξιν, ΐσχυον τά αυτά ώς καί επί 
16 ταξιαρχιών.

Κατά ταΰτα λοιπόν ό επί κεφαλής τοΰ στρατοΰ έρρΰθμιζε τό μέγε
θος τοΰ στρατοπέδου άναλόγιος τοΰ άριθμοΰ τών στρατιωτών του. Επει
δή όμως ή αναλογία τών υπό τάς διαταγάς του ιππικών καί πεζικών δυ
νάμεων δεν ήτο πάντοτε ή αυτή, είχε προβλεφθή ό τρόπος, καθ’ δν εις 
παρομοίαν περίπτωσιν θά διετάσσοντο τά τοΰ στρατοπέδου. Ούτως, εάν 
ό αριθμός τών ιππέων ήτο μικρότερος τοΰ συνήθους, τοΰ δέ πεζικοΰ πλή
ρης καί συνεπώς χώρος κενός θά παρέμενεν εντός τοΰ χάρακος, πράγμα 
επικίνδυνον διά την ασφάλειαν, επήρχετο περιορισμός τοΰ χώρου εις τό 
απαραίτητον τασσομένων τριών αντί δυο οπλιτών άνά όργυιάν. Εις αν
τίθετον δμως περίπτωσιν, καθ’ ήν δηλ. τό πεζικόν ήτο ολίγον, περισσό
τερον δέ τό ιππικόν καί επομένως ό υπό δΰο οπλιτών άνά όργυιάν δημι- 
ουργουμενος χώρος ήτο ανεπαρκής, εξευρίσκετο ό άναγκαιών διά τών ή- 
μίσεων ακοντιστών πασών τών ταξιαρχιών ενός έκάστου τούτων τασσο- 
μένου κατά μέτωπον πέντε οπλιτών 1 * 3.

Καί τά άναφερόμενα εις την ασφάλειαν τοΰ στρατοπέδου παρέχον
ται λεπτομερώς. Τό στράτευμα προβαινον υπό τήν καθοδήγησιν τών δου- 
κατώρων έ'φθανεν εις τον προς άπλήκευσιν υπό τών μηνσουρατώρων κα
τάλληλον κριθέντα τόπον. Έκ τών πριότων μελημάτων τοΰ στρατηγοΰ ήτο 
ή πέριξ τοποθέτησις τ<7)ν απαραιτήτων φρουρών Μέχρι τής άφίξεως τών 
μεταγωγικών (σάκα) εις οΰδένα επετρέπετο οχι μόνον νά είσέλθη εις τό 
στρατόπεδον, αλλά καί επ’ έλάχιστον ν’ άπομακρυνθή τής θέσεώς του3· 
Άφιχθέντων τόόν μεταγωγικών, τότε μόνον ήρχιζεν ή καθ’ ωρισμένην 
σειράν είσοδος εις τό στρατόπεδον, ένφ τρεις «τάξεις», άνά μία έξ έκατέ- 
ρας πλευράς καί ή τρίτη έκ τής εμπροσθοφυλακής παραμένουσαι έξω έξ- 
ησφάλιζον τάς κινήσεις, αΐτινες διενηργοΰντο υπό τήν άμεσον εποπτείαν

1 κεφ. VI.
* κεφ. V.
3 Περί τών ποινών προβλέπουν οί Νόμοι Στρατιωτικοί, έκδ. W. A h s b u τ

η e r κεφ. δ', έκδ. E. Korzenszky κεφ. κβ' (Jus Graecovomanum, έκδ. Ί. καί Π. 
Ζέπου, τ. Β').
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Περί άπλήκτου.

ΐοΰ ανώτατου αρχηγού. Άφοΰ έκαστη μονάς κατελάμβανε την οίκείαν εν 
τφ άπλήκτφ θέσιν, εδίδετο τό σύνθημα τής κατασκηνώσεως, τής βασιλι
κής σκηνής πρώτης αναπτυσσόμενης Χ.

Τό στρατόπεδον, ακόμη κα'ι διά μίαν νύκτα αν άνηγείρετο, έπρεπε 
νά άσφαλισθή εναντίον παντός εχθρικού αιφνιδιασμού. Εις τούτο άπέ- 
βλεπεν ή άνόρυξις τάφρου διενεργουμένη υπό τού πεζικού. ’Έπρεπε δε 
αύτη νά έχη βάΌ-ος 7—8 ποδών άποστενουμένη προς τά κάτω, πλάτος δε 
κατά τό χείλος 5-6 ποδών. Τό άνασκαπτόμενον χώμα άναρριπτόμενον 
προς τό εσωτερικόν έσχημάτιζε πρόχωμα, τον χάρακα, ενισχυόμενον καί 
διά πασσάλων, λίθων κλπ. 3 * 5. Τό συνεχές τής τάφρου καί τού χάρακος 
διεκόπτετο υπό τών εφ’ εκάστης πλευράς πυλών, επειδή δέ, ως έλέχθη 
τό μέγεθος τού στρατοπέδου εποίκιλλεν άναλόγως τού πλήθους τού στρα
τεύματος, ύφίστατο αύξομείωσιν καί ό αριθμός τών πυλών. Ούτως επί 
στρατού 16 ταξιαρχιών αί εφ’ εκάστης πλευράς πύλαι ήσαν τρεις τον α
ριθμόν, ενφ επί 12 ταξιαρχιών αύται έμειούντο εις δύο 8. ’Έμπροσθεν 
τούτων ή τάφρος καί ό χάραξ διεκόπτοντο εις πλάτος 8 δργυιών, ένφ ή 
δλη διάταξις μιάς εκάστης προσελάμβανε σχήμα Γ ή

Πέριξ τού χάρακος έτοποθετοΰντο τρίβολοι, άνά όκτω τών οποίων 
έφερεν έκαστος οπλίτης, προσδενόμενοι διά λεπτού καί στερεού σχοι
νιού εις σιδηροΰν σκόλοπα, άνά ένα τών οποίων έφερεν έκαστη 
δεκαρχία, καί ό οποίος έπηγνύετο εις τό έδαφος εις άπόστασιν 10 
δργυιών από τής τάφρου. Λάκκοι, οί λεγόμενοι «ποδοκλάσται» μετά τών 
έν τφ μέσφ αυτών πηγνυομένων οξέων ξυλίνων σκολόπων, άνορυσσόμε- 
νοι κατά διαστήματα πέριξ τής τάφρου, καθίστων τήν προσέγγισιν τών 
εχθρών κατά τήν νύκτα τά μάλιστα επικίνδυνον. 'Όπως δέ μή πίπτωσιν 
έκ τών ιδίων άνδρών εις τάς παγίδας ταύτας, έτοποθέτουν σήματα π. χ. 
μικράν τάφρον, μικρόν ανάχωμα ή καί σωρόν λίθων.

Καί κατά τον 10°ν αιώνα οί Βυζαντινοί έχρησιμοποίουν τό ήδη υπό 
τού ’Ανωνύμου τού 6ου αίώνος μνημονευόμενου μέσον, τό όποιον καθί- 
στα αδύνατον τήν νύκτωρ προσέγγισιν εχθρών ή καί κατασκόπων, χω
ρίς οΰτοι νά γίνουν αντιληπτοί υπό τών φρουρών. ΤΗτο δέ τούτο μικροί 
πάσσαλοι πηγνυόμενοι πέριξ τού στρατοπέδου, έξωθεν τών τριβο
λιού, καί συνδεόμενοι διά σχοινιών από τών οποίων έκρέμαντο κωδωνί- 
σκοι °.

175

ι X σ. 22, 6 έξ. 
a I σ. 4, 15 έξ.
5 I σ. 4, 11 έξ. καί VI σ. 14, 7 έξ.
1 I σ. 3, 25 έξ.
5 II σ. 9, 18 έξ. ίδ. καί άνωτ. σ. 161.
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Ή ασφάλεια τοΰ στρατοπέδου ένισχύετο κατά την διάρκειαν τής 
νυκτός και. διά τής τοποθετήσεως. φρουρών, των λεγομένων «κερκ.ίτων». 
Ούτως, ένφ έκαστος τών ταξιαρχών ώριζε τούς άνδρας, οΐτινες θά έφύ- 
λασσον τούς κοιμισμένους στρατιώτας τής μονάδος των, δύναμις εκατόν 
ψιλών υπό τον «όπλιτάρχην», τούς όποιους οΰτος ήλλασσε τό μεσονύ
κτιον δι’ ά'λλων εκατόν, άνελάμβανε την φρούρησιν τοΰ στρατοπέδου έν
δον τοΰ χάρακος, περιφερομένη εις τον μεταξύ τούτου καί τής κατασκη- 
νώσεως κενόν χώρον 1.

ΓΓλήν δμως τών «κερκίτων» τής νυκτός ύπήρχον καί αί «βίγλαι» 
φρουροΰσαι ημέραν τε καί νύκτα έξω τοΰ χάρακος. Αΰται διακρινόμεναι 
εις «έσιόβιγλα» καί «έξώβιγλα» συνέκειντο εξ ακοντιστών καί τοξοτών 
πεζών. Έκάστη ταξιαρχία ύπεχρεοΰτο εις την κατάρτισιν άνά πέντε 
έσωβίγλων καί έξιοβίγλων. Τά έσώβιγλα συγκείμενα έξ οκτυό άνδρών 
έκαστον άφίσταντο τοΰ μέν χάρακος βολήν τόξου ή καί τι περισσότερον, 
απ’ άλλήλων δέ πεντήκοντα περίπου όργυιάς. Τά έξώβιγλα συγκείμενα εκ 
τεσσάρων άνδρών έκαστον, καλούμενα εντεύθεν καί «τετράδια», έτοποθε- 
τοΰντο εις άπόστασιν βολής λίθου από τών έσωβίγλων, άπ’ άλλήλων δέ 
πεντήκοντα ομοίως δργυιών. ’Αλλά κ«ί έκ τών ιππέων έξελέγοντο ά'νδρες 
διά την φρούρησιν τοΰ στρατοπέδου. Τούτων ομάδες εξ έξ άνδρών έκάστη 
έτοποθετοΰντο μακρότερον τών έξωβίγλων, τής άποστάσεως έξαρτωμένης 
εκ τής διαπλάσεως τοΰ εδάφους, άν δηλ. ή το ομαλόν μακρότερον. Ενίο
τε έτοποθετοΰντο έτι πορρωτέρω φρουραί έκ τεσσάρων Ιππέων έκάστη 
«έξώβιγλα» ομοίως καλούμεναι. Εις περίπτωσιν δμως καθ’ ήν ό τόπος 
ήτο δύσβατος καί δασώδης, ή φρούρησις τοΰ στρατοπέδου έπαφίετο εις 
τούς πεζούς μόνον, δι’ ιππέων δέ έφυλάσσοντο αί οδοί καί αύται ούχί 
μακράν τοΰ «άπλήκτου», ιδίως δ’ έκεϊναι διά τών οποίων ήτο δυνατόν 
ό εχθρός νά επιχείρηση αιφνιδιασμόν. ’Ολίγον προ τής δύσεως τοΰ ήλιου 
άπασαι αί φρουραί τής νυκτός έπρεπε νά έχουν καταλάβει τάς θέσεις 
των2.

Ό συγγραφεύς δεν παρέλιπε νά διαλάβη καί περί μιας ακόμη ουσιώ
δους λεπτομέρειας, τής «άποκινήσεως» τοΰ στρατού, εκ τοΰ «άπλήκτου». 
Την ημέραν καθ’ ήν ό στρατός θά έγκατέλειπε τό στρατόπεδον, αί σάλ
πιγγες ήχουν λίαν πριοί καί ένωρίτερον τοΰ συνήθους δίδουσάι τό σύνθημα 
τής προετοιμασίας. Είδικαί τότε περίπολοι εφίππων στρατιωτώιν περιερχό- 
μεναι τάς οδούς τοΰ στρατοπέδου άπηγόρευον πάσαν κίνησιν «σαγμαρίων 
ή παριππαράτων». Τό μέτρον άπέβλεπεν, δπως, διατηρουμένων κενών τών * 3

' III σ. 10, 10 έξ.
3 κεφ. IV σ. 11, 17 εξ.
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οδών, ή κίνησις των μαχίμων μονάδων προς τάς εξόδους καθίσταται εύκο
λος. ΟΙ επί κεφαλής τής εμπροσθοφυλακής, των πλαγιοφυλακών καί τοϋ 
«σάκα» έσπευδον εις την «κόρτην», όπως λάβουν τάς διαταγάς καί τάς 
εύχάς τοϋ βασιλέως, έπιστρέφοντες δέ είς τάς μονάδας των άνέμενον τό 
σημεΐον τής εκκινήσεως. Τοΰτο έδίδετο δι’ ενός δευτέρου σαλπίσματος, 
οπότε έξήρχετο πρώτη ή εμπροσθοφυλακή, ήτις, φθάνουσα εις άπόστασιν 
βολής τόξου ή καί δυο, ί'στατο. Ήκολούθουν αί πλαγιοφυλακαί, αΐτινες, 
φθάνουσαι είς την αυτήν ως καί ή εμπροσθοφυλακή άπόστασιν, ϊσταντο 
ομοίως. Ένώ ταΰτα συνέβαινον, ό επί κεφαλής τοϋ «σάκα» άπέστελλε 
στρατιωτικήν δΰναμιν προς εξασφάλισιν των νάιτων των Ιξελθουσών δυ
νάμεων.

Με τό δεύτερον ομοίως σάλπισμα ήρχιζεν ή διάλυσις των σκηνών, 
τής αρχής γινόμενης εκ τής βασιλικής. "Οπως ή πρώτη σκηνή, ήτις θά 
ήγείρετο, έπρεπε νά είναι ή βασιλική, οϋτω καί ή πρώτη, ήτις θά διελΰετο, 
προκειμένου νά έγκαταλειφθή τό στρατόπεδον, προεβλέπετο ρητώς, όπως 
είναι ή αυτή.

Έν αναμονή τοϋ τρίτου καί τελευταίου σαλπίσματος εκκινήσεως, οί 
μεταγωγικοί έφόρτωνον τάς άποσκευάς. "Οταν δέ τέλος τό τρίτον ήχουν 
αί σάλπιγγες, ό βασιλεύς προχωρών εν τφ μέσφ τής «κόρτης» καί ακο
λουθούμενος υπό τοϋ στρατού, εξήρχετο τοϋ στρατοπέδου 1.

Διά τήν όσον δέ τό δυνατόν άρτιωτέραν τήρησιν τούτων, πριν ή 
ακόμη ό στρατός έξέλθη τής ιδίας χώρας, εξησκεΐτο τρις καί τετράκις 
είς τό στρατοπεδεύειν. ‘Ομοίως έγίνοντο ασκήσεις πορείας στρατιάς 3.

ΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ- I. ΚΙΝΝΑΜΟΣ -Ν. ΧΩΝΙΑΤΗΣ

Ή στρατιωτική ζωή τής βυζαντινής αυτοκρατορίας έγνώρισε νέαν, 
τήν καί τελευταίαν, αναλαμπήν. Οί τρεις πρώτοι εκ τής δυναστείας τών 
Κομνηνών ηγεμόνες έξησφάλισαν διά σειράς νικών άνά τήν ’Ασίαν καί 
τήν Ευρώπην τάς τελευταίας δάφνας είς τήν στρατιωτικήν ιστορίαν τοϋ 
μεσαιωνικού ελληνισμού. Ή εποχή αΰτη, άν καί διακρίνεται επί πλουσίφ 
πνευματική παραγωγή, ούδέν περί τακτικής μάς παρέδωκε. Προφανώς οί 
τρεις Κομνηνοί, άντλοΰντες εκ τών ήδη μνημονευθεισών τής μακεδονικής 
δυναστείας σχετικών πηγών, κατεπολέμουν τούς απ’ ανατολών, βορρά καί 
δυσμών εχθρούς. "Οσον άφορςί είδικώς είς τά περί τού στρατοπέδου, αί 
σποραδικώς είς συγχρόνους συγγραφείς γινόμεναι μνεϊαι επιβάλλουν νά 1 2 *

1 κεψ. IX.
2 κεφ. XXX.

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Έτος ΙΖ' 12

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:35 EEST - 34.211.113.242



178 Γ. Κόλια

δεχθώμεν, δτι πράγματι ϊσχυον καί τότε αί αύταί άρχαί, οιαι καί κατά 
τον 9ον— 10ου αιώνα. Οί συγγραφείς ’Άννα Κομνηνή, Ίοιάννης Κίν- 
ναμος καί Νικήτας Χωνιάτης ομιλούν περί παρεμβολής, χάρακος, τάφρου, 
ταφρείας.

Ή πορφυρογέννητος συγγραφεύς εξιστορούσα τάς πράξεις τοϋ πα- 
τρός της Αλεξίου Κομνηνοΰ καί διαλαμβάνουσα περί των επιτυχιών τοϋ 
αύτοκρατορικοΰ στρατού εναντίον τών εις την Θρμκην εισβαλόντων ΙΙα- 
τσινάκων επάγεται : «Έπί τρισίν ουν ήμέραις αυτοΰ που διαναπαυσάμε- 
νος (ό Άλ. Κομνηνός), έκεΐθεν άπάρας καταλαμβάνει την Τζουρουλόν, 
σκοπήσας δέ, ώς χρή μη ταχέοις έκεΐθεν μεταστήναι, τάφρον άποχρώααν 
προς τό άνατολικώτερον μέρος τοϋ πολιχνίου ταϊς προσούσαις αϋτφ δυ- 
νάμεσι διορύξας, την τε βασιλικήν σκηνήν καί τάς σκευάς άπάσας εΐσω
τοΰτου κατέθετο, οι δέ γε Σκύθαι επιόντες καί ουτοι...........αγχοΰ που
τοϋ πολιχνίου τούτου .... τον χάρακα έπήξαντο ....»’.

Ό αυτός αύτοκράτωρ ’Αλέξιος συνεχίζων τούς άγώνάς του εναντίον 
τών την Θράκην ληιζομένων Πατσινάκων έ'φθασεν εις την Αίνον : «καί 
τηνικαΰτα εν άμφιρρΰτφ είσελθών καί παραδρομών τήν τοϋ δλου ποτα
μού θέσιν καί τήν δλην αυτοΰ κοίτην κατασκεψάμενος εκατέρωθεν, καί 
διαγνούς, δποι τό στρατιωτικόν καταθεΐναι βέλτιον, έπέστρεψε καί διά 
τής νυκτός τούς λογάδας συναγαγών τού στρατεύματος, τά κατά τον πο
ταμόν καί τά τούτου παρ’ έκάτερα διηγείτο, καί ως χρή τήν αύ'ριον δια- 
περάσαντας καί υμάς τήν δλην περιαθρήσαι πεδιάδα, καί ίσως ούκ αδό
κιμος ον αυτός ύμίν υποδείξω τόπον φανειται, ου χρή τάς σκηνάς πήξα- 
σθαι. τούτου δέ πάσι συνδόξαντος, αύγαζούσης ημέρας πρώτος αυτός τήν 
περαίαν κατέλαβε, καθ’ ούτως ά'παν αύτφ συνείπετο τό στρατιωτικόν, 
καί μετά τών λογάδων αύθις κατασκοπήσας τάς δχθας τοϋ ποταμού καί 
τήν ύπερκειμένην πεδιάδα, καί τον άρέσκοντα τόπον αύτφ ύποδείξας 
αύτοΐς, (αγχοΰ δέ ήν πολιχνίου τίνος τοϋ ούτωσί Χοιρηνούς έγχωρίως έπο- 
νομαζομένου, έξ ενός μέν μέρους έ'χοντος τον ποταμόν, έξ ετέρου δέ βαλ- 
τώδης ών), έπεί ικανόν δχύροηια καί πάσιν όμοϋ τοΐς στρατιώταις έφαί- 
νετο, θάττον τάφρον διορύξας, άπαν εκεί τό στράτευμα κατατίθησιν.» 3.

Ώς καί έ'τερον χωρίον μαρτυρεί, δ ’Αλέξιος, ακολουθών προφανώς 
τήν ρητήν ύπόδειξιν τών τακτικών περί προτιμήσεο^ς προς στρατοπέδευ- 
σιν χωρίου φυσικώς δχυροΰ, εις ετέραν εναντίον τών Πατσινάκων ομοίως 
εκστρατείαν καταλύει παρά τάς δχθας ποταμού. Ούτως : «αναζέσας προς 
μάχην καί τήν Σιδηράν μετά τών ταγμάτων διελθών τον χάρακα περί τήν * 1

1 "Α ν ν α Κομνηνή, ’Αλεξίας, VII, 11, τ. 1 σ. 260, έ'κδ. A. Reifierscheid.
1 Αυτόθι, VIII, 3, τ. 2 σ. 8 έξ.
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Βιτζίναν έπήξατο' ποταμός δέ ούτος από των παρακειμένοον ορών ρέων 
. . . . τη δέ μετ’ αυτήν παρά τινα ποταμόν έρχεται άγχοΰ τής Δρίστρας 

ρέοντα καί ώσεί σταδίους είκοσι προς τοϊς τέσσαρσιν άπέχοντα κάκεισε 
τάς σκευάς καταθέμενος τον χάρακα πήγνυται.»1. Και πάλιν δ ’Αλέξιος 
επεξελθών εναντίον τοΰ την Λάρισσαν πολιορκοϋντος Βοϊμοΰνδου είσ- 
ήλθεν είς Θεσσαλίαν «. . ,έκεϊθεν δέ καταλαβών ετέραν αύθις κωμόπολιν 
Παλαβίτζαν συνήθως καλουμένην, άγχοΰ που τοΰ ούτωσί πως καλούμενου 
ποταμού f ρέοντος διακειμένην, την σκηνήν κατέ&ετο, άποχρώντα τάφρον 
διορΰξας...» Επίσης τέλος δ ’Αλέξιος στρατεΰων είς Μακεδονίαν εναν
τίον τοΰ Βασιλακίου κατέφυγε προς στρατοπέδευσιν εις φυσικώς ασφαλή 
χώρον ευρισκόμενον μεταξύ τής παλαιάς καί χαραδρώδους άποβάσης κοί
της τοΰ Άξιου καί τής νέας 5.

Καί επί Κομνηνών δ στρατός προβαίνων είς την διά πολιορκίας εκ- 
πόρθησιν εχθρικής πόλεως ώφειλεν, άκολουθόίν παλαιόν δίδαγμα τώ>ν τα
κτικών, νά δχυρο;>θή είς στρατόπεδον, τό όποιον εκεί πλησίον θ’ άνήγει- 
ρεν. Ούτως δ αΰτοκράτωρ ’Ιωάννης Κομνηνός, στρατεΰων εναντίον τών 
Τούρκων τής Μ. ’Ασίας, «επειδή τε πόλεως άγχοΰ Φιλαδελφείας ήν, αυ
τός μεν αυτή που χάρακα περιβαλών έστρατοπεδεΰετο . . . » 1 2 3 4. Ό αυτός 
«βασιλεύς είς τήν Κιλίκων παρελθών Μοψουεστίαν τε ειλε, καί Ταρσού 
καί Άδάνης περιγεγονό)ς προ Άναζάρβου τον χάρακα πήγνυται» 5.

Παρά τοΰ Ίωάννου Κιννάμου 6 πληροφοροΰμεθα, ότι καί επί τών 
ημερών του ισχυον παρά τώ βυζαντινώ στρατφ αί περί σαλπίσματος 
με τήν έπέλευσιν τής νυκτός διατάξεις τών τακτικών, άλλά μέ ϊδιά- 
ζουσαν έννοιαν, τής δποίας, δσον τουλάχιστον ήδυνήθημεν νά έξακριβώ- 
σωμεν, ούδεμία μνεία γίνεται είς τά τακτικά Ούτως έπεκράτει, δσάκις δ 
στρατός ώδευεν εις πόλεμον καί «εΐπου διατριβήν ποιεισθαι χρεών τον 
στρατόν, σάλπιγγα τής ημέρας άλαλάζειν όψέ, καί σύνθημα τούτο τοΐς 
πλήθεσι γίνεται τοϋ καί τήν εξής προς έκείνω διακαρτερήσειν τφ χώρφ». 
Τό έθος τοΰτο έχρησίμευσεν ώς τέχνασμα είς τον Ίωάννην Κομνηνόν 
στρατεΰοντα εναντίον τών Σλάβων τής Δαλματίας. Ό αΰτοκράτωρ εΰρε- 
θείς αίφνης εστρατοπεδευμένος οΰχί μακράν τοϋ στρατοπέδου τών αν
τιπάλων διέταξε τό εσπέρας νά σαλπίσουν πεποιθώς, δτι οί εκεί πλη
σίον έστρατοπεδευμένοι εχθροί, εν γνώσει τελοΰντες τής σημασίας τοϋ

1 Αυτόθι, VII, 3, τ. 1 σ. 233.
2 Αυτόθι, V, 5, τ. 1 σ. 169.
3 Αυτόθι, I, 7, τ. 1 σ. 4, 28 έξ.
4 Αυτόθι, I, 7 σ. 16. Πβ. καί IV, 9 σ. 148—149 καί 154.
5 Αυτόθι, III, 7 σ. 106.
6 Ί ω. Κιννάμο υ, Ίστορ. I, 2 σ. 5, έκδ. Βόννης.
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τοιούτου, σαλπίσματος, θά έπίστευον, δη την επομένην θά παρέμενον οί 
Βυζαντινοί εις την θέσιν των. Παραλλήλους δμως κατέστησεν εις τούς ύπ’ 
αύτδν γνουστάς τάς πραγματικός σκέψεις του. Πράγματι δέ ό κατά τήν 
επομένην πρωίαν διενεργηθείς εναντίον των Δαλματών αιφνιδιασμός 
επέτυχε πλήρως.

Ύπό τοϋ Νικήτα Χωνιάτου έξαίρεται μεταξύ άλλων προσόντων τοΰ 
αύτοκράτορος Μανουήλ Κομνηνοϋ καί τό δτι «σύν κόσμφ καί τάξει τούς 
σταθμούς ό βασιλεύς ετίθετο, βάλλων χάρακας»\

’Ίσως δεν στερείται γενικής διά τήν τότε δλην στρατιωτικήν κατά- 
στασιν σημασίας συμβάν τής βασιλείας Ίσαακίου ’Αγγέλου (1185—1195), 
αναγόμενου εις τούς αγώνας τοϋ Βυζαντίου εναντίον των ύπό τούς 
αδελφούς Πέτρον καί Άσάν άποστατησάντοον Βλάχων καί Βουλγάρων 
καί τό όποιον μάς διέσωσεν ό Νικήτας Χωνιάτης 2. Ό αύτοκράτωρ 
Ίσαάκιος επελθών εναντίον των επαναστατών τοϋ Αί'μου κατέβα- 
λεν αύτοΰς. Έφαρμόσας δέ σκληρά αντίποινα «εις πλατύτερου μάλ
λον επήρε τούς βαρβάρους κατά 'Ρωμαίων μυκτήρα καί πλειόνως ήρ- 
ρένωσεν». Ένφ δέ ό αύτοκράτωρ είσήρχετο είς τήν πρωτεύουσαν, ό Πέ
τρος καί ο Άσάν διέβησαν έκ νέου τον Δούναβιν, πέραν τοΰ οποίου εΐ- 
χον διαφύγει, τυχόντες όμοθύμου καί θερμής εκ μέρους τών οπαδών των 
Βουλγάρων καί Βλάχων υποδοχής. Τό επαναστατικόν κίνημα έλαβε τα
χέως διαστάσεις καί ό αύτοκράτωρ έσπευσε νά άποστείλη τάς άναγκαι- 
ούσας προς καταστολήν δυνάμεις ύπό τον θειον του σεβαστοκράτορα 
Ίωάννην. Τούτον, αν καί έσχεν άξιολόγους επιτυχίας, άνεκάλεσεν ύπο- 
πτευόμενος «βασιλειάν», τήν δέ αρχηγίαν τοΰ στρατού ένεπιστεύθη είς 
τον καίσαρα Ίιοάννην Καντακουζηνόν, γαμβρόν επ’ αδελφή. Είς τό ση
μείου τοΰτο ό κώδιξ Β πληρέστερου παραθέτει τά τής αποτυχίας 
τοϋ νέου στρατηγού καί τά αίτια. Ό Καντακουζηνός ών ανδρείος καί 
δόκιμος είς τά πολεμικά άπέδειξεν ύπερβολικήν αύτοπεποίθησιν. "Οθεν 
«τούς βαρβάρους ό καΐσαρ άκούων εν δρεσι διάγειν καί μή είς τον κάμπον 
κατέρχεσθαι, μή διαλογισάμενος δτι διά τήν αύτών άνάπαυσιν καί ασφά
λειαν έν τοις τοιούτοις εύρίσκονται δρεσιν, αλλά δειλίαν τοΰτο κρίνας 
αύτών, μέσον τοΰ κάμπου εποίει τά αύτοΰ κατουνοτόπια, μήτε φύλακας 
εχων ακριβείς η βίγλας, μήτε μην βάλλων χάρακα, νυκτός ούν αύτφ οί
βάρβαροι επιθέμενοι, μόλις αύτός διασώζεται..........νικηθέντων ούν οϋ-
τω τών ’Ρωμαίων καί φευγόντων ήρπάγησαν παρά τών βαρβάρων αί κα- 
τοϋναι αύτών.». 1

1 ‘Ιστορία, σ. 231, εκδ. Βόννης. Ό κώδιξ Β παρέχει «χάρακας βάλλων καί τά 
κατουνοτόπια έμμέτρως ποιούμενος ......

a *Ένθ’ άνωτ. σ. 485 έξ. καί 489,
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Άφ’ ής δμως ή Κωνσταντινούπολή ήλλαξε διά πρώτην φοράν κύ
ριον (1204), ή βυζαντινή αυτοκρατορία έ'λαβεν έναντι τών εχθρών της 
θέσιν άποκλειστικώς αμυντικήν. Αί μετακινήσεις μεγάλων στρατιωτικών 
δυνάμεων τοΰ παλαιού καιρού περιωρίσθησαν εις τό έλάχιστον, ή δέ α
σφάλεια τής χώρας εναντίον τών εχθρών, έπετεΰχθη διά τής δχυρώσεως 
επικαίρων θέσεων. Τά άνά πάσαν χαράδραν και ύψωμα μακράν τών πό
λεων φρούρια άπετέλουν τό ένδιαίτιψια τών προφυλακών (βιγλών). Εις την 
νέαν αμυντικήν πολιτικήν λοιπόν τοΰ Βυζαντίου πρέπει ακριβώς νά ζη- 
τηθή ή έξήγησις τοΰ μεγάλου αριθμού κάστρων τής Φραγκοκρατίας, ούχί 
δέ μόνον εις τήν άνάπτυξιν τής φεουδαρχίας άνά τάς έλληνικάς χώρας, 
ώς γενικώς πιστεύεται. Έπεκράτησε πλέον τό σύστημα τών μονίμων 
φρουρών τών κάστρων, δπου επί πλέον πάσα μετακινουμένη μεγαλυτέρα 
στρατιωτική δύναμις κατά προτίμησιν έζήτει καταφύγιον. Ούτως επίσης, 
νομίζω, πρέπει νά έρμηνευθή ή λίαν αραιά υπό τών συγγραφέων, έξιστο- 
ρούντων πολεμικά γεγονότα τής εποχής των, μνεία περί στρατοπέδου 
(άπλήκτου) κλπ., ώς τούτο γίνεται εις παλαιοτέρους συγγραφείς.

Τά στρατιωτικά πράγματα ούχ ήττον ύπέστησαν τήν επίδρασιν τών 
Φράγκων. Μεταξύ άλλων τό στρατόπεδον (χάραξ), άποβαλόν τό παλαιό- 
τερον ό'νομα άπληκτον, προσέλαβε τό φραγκικής προελεύσεως καχοννα, 

έξ ου καί τό καχουνοχόπιον.
Περί «καχοννοχοπίον* λοιπόν γίνεται λόγος εις τό υπό τον τίτλον 

«Περί τής εν τφ φοσσάτω τοΰ μεγάλου δομεστίκου υπηρεσίας, τοΰ μεγά
λου δρουγγαρίου τής βίγλης, τοΰ επί στρατοΰ καί τοΰ μεγάλου άδνουμια- 
στοΰ» ιστ' κεφ. τοΰ Κωδινοΰ VO Κωδινός συντάσσων τό πρωτόκολλον τής 
ζωής τών ανακτόρων κατά τον 14°ν αιώνα καί έπεκτεινόμενος εις τά τής 
εθιμοτυπίας εν τφ στρατοπέδφ, οσάκις παρίστατο ό αύτοκράτωρ, παρα- 
σύρεται καί μάς παρέχει τάς τελευταίας ειδήσεις περί τών κατά τήν στρα- 
τοπέδευσιν ίσχυόντων. Κατά τούς τελευταίους αιώνας τοΰ Βυζαντίου αί 
εσωτερικοί άνωμαλίαι, αί αλλεπάλληλοι ΰφαρπαγαί τοΰ θρόνου, ή έ'λλει- 
ψις εμπιστοσύνης απέναντι καί τών στενωτέρων συγγενών, ήνάγκαζον 
τούς αύτοκράτορας νά μή άπομακρύνωνται, εί δυνατόν ουδέποτε, τής 
πρωτευούσης. Τούς πολέμους διεξήγον διά τοΰ μεγάλου δομεστίκου, οσ- 
τις προίστατο πλέον μονίμως τοΰ στρατεύματος. Ή κατάστασις δέ αύτη 
είχε τόσον σταθεροποιηθή, ώστε δ μέγας δομέστικος είχε τήν πρωτοβου
λίαν ακόμη καί αν ό αύτοκράτωρ παρευρίσκετο 3. 1

1 Περί τών όφφικιαλίων τοΰ παλατιού Κωνσταντινουπόλεως καί τών όφφι- 
κίων τής Μ. ’Εκκλησίας, σ. 83—85, ίκδ. Βόννης.

s Αυτόθι, σ. 88, 7 έξ. Περί τοΰ θεσμού τοΰ μεγ. δομ. ϊδ. αυτόθι, σ. 17, 8 έξ. 

28 έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:49:35 EEST - 34.211.113.242



182 Γ. Κόλια

Αί σχετικαί πληροφορίαι μέ τό θέμα μας είναι δλίγαι, άναφερόμε- 
ναι μόνον εις την άναζήτησιν τοΰ καταλλήλου προς στρατοπέδευσιν χοί
ρου, την εκεί άφιξιν τοΰ στρατού και την εγκατάστασιν φρουρών. ’Άξιον 
σημειώσεως είναι, δτι ούδεμία μνεία χάρακος καί εσωτερικής διατάξεως γί
νεται. Πάντως τα παρεχόμενα στοιχεία μας καθιστούν προφανείς τάς 
έπελθοΰσας μεταβολάς.'Ο στρατός, όδεύων υπό τάς διαταγάς τοϋ μεγάλου 
δομεστίκου, ήτο ενίοτε ήναγκασμένος νά κατάλυση εις άναπεπταμένον 
χώρον εκτός πόλεως ή φρουρίου. Εις την περίπτωσιν ταυτην αρμόδιος 
επί τοϋτφ αξιωματικός «ό επί τοϋ στρατού» 1 λεγόμενος προαπήρχετο 
εις άναζήτησιν τοΰ καταλλήλου προς στρατοπέδευσιν τόπου,τοΰ «κατου- 
νοτοπίου» λεγομένου. Την τελικήν δμως περί τής καταλληλότητος τοϋτου 
γνώμην επεφύλασσεν δ μέγας δομέστικος δι ’ εαυτόν. Δυστυχώς τά γνωρί
σματα, τά όποια τόπος τις έπρεπε νά συγκεντρώνη όπως κριθή κατάλ
ληλος καί τά όποια τά παλαιά τακτικά έπιμελώς αναφέρουν, δεν παρα- 
δίδονται υπό τοΰ Κωδινοϋ. Φρονοΰμεν, δτι, επειδή αί άρχαί τής πολεμι
κής τέχνης δεν μετεβλήθησαν καί δή έφ’ δσον τά δπλα έμειον τά αυτά, 
τά αυτά θά ΐσχυον καί κατά τον 14°ν αιώνα. Ό «επί τοΰ στρατοΰ» 
αντιστοιχεί προς τον μήνσωρα καί μηνσουράτωρα, μέ την διαφοράν, δτι ή 
δικαιοδοσία του περιορίζεται μόνον εις την ύπόδειξιν τοΰ καταλλήλου 
χώρου. Τον καθορισμόν τής θέσεως ενός εκάστου τμήματος (φλαμμοΰλου) 
έφΰλασσε καί πάλιν δι’ εαυτόν δ μέγας δομέστικος 1 2, εργασία ήτις, ως 
εΐδομεν, άνήκεν όμοίως εις τούς μήνσωράς καί μηνσουράτωρας. Τοΰ 
κατουνοτοπίου έκλεγέντος, εκάστη στρατιωτική μονάς κατελάμβανε τήν 
θέσιν τήν όποιαν δ μ. δομέστικος καθώριζεν, άπαγορευομένου πρότερον 
αύστηρώς δπως οί άνδρες αφιππεύσουν ή άποθέσουν τά δπλα 3. Ή ασφά
λεια τής κατασκηνόίσεως έπαφίετο, κατά τον Κωδινόν, εις τάς έγκαθι- 
σταμένας βίγλας ήμερινάς τε καί νυκτερινάς. Τήν υπηρεσίαν ταυτην άνέ- 
θετεν ό μ. δομέστικος εις ειδικόν αξιωματικόν, τον επί «τής βίγλης μέγαν 
δρουγγάριον» λεγόμενον. Ούτος, πριν ή ακόμη τό στράτευμα κατάλυση, 
άπήρχετο προς εγκατάστασιν τοΰ «ήμεροβιγλίου», τών φρουρών δηλ. 
τής ημέρας, εις θέσεις τάς οποίας ό μ. δομέστικος θά ύπεδείκνυε. Τό 
«ήμεροβίγλιον» άνετίθετο εις ελαφρώς μέ τόξα (οπλισμένους στρατιώτας. 
Κατά τό δειλινόν δ αυτός μέγας δρουγγάριος απερχόμενος προς τούς διά 
τάς βίγλας τής νυκτός δρισθέντας διέτασσε νά έτοιμασθοϋν καί νά 
δώσουν τροφήν εις τούς ίππους, λέγων επί λέξει: «άρχοντες, έτοιμά-

1 Αυτόθι, σ. 10 καί 23.
2 Αυτόθι, σ. 83—84.
s Αυτόθι, σ. 84, 2 έξ.
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σθητε, δειπνήσατε, καί δότε τροφήν τοίς ΐπποις». Ή τελευταία φράσις 
δέν φαίνεται, αν αφόρα μόνον εις τους επί κεφαλής των τμημάτων τών 
προς νυκτερινήν φρουράν έκλεγέντων ή γενικώς δηλοΐ δτι ή φρουρά τής 
νυκτός διενηργεϊτο υπό ίππέθ)ν μόνον. Πάντως σαφώς αναγράφεται, δτι 
οί τοξόται φρουροί τής ημέρας «ούδαμώς κατά τήν νύκτα βιγλίζουσι». 
Έπελθουσης τής στιγμής ό δρουγγάριος τής βίγλης ωδήγει τους νυκτο
φρουρούς Ικτός τοΰ στρατοπέδου καί έ'τασσεν εις τάς καταλλήλους θέ
σεις.—Τήν τελευταίαν ταυτην εργασίαν έτέλει οσάκις τούτο εΰρισκεν 
άναγκαιον αυτός ό μ. δομέστικος.— Κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός ό 
αυτός μ. δρουγγάριος τής βίγλης ήτο επιφορτισμένος μέ τήν παρακολοΰ- 
θησιν (έφοδον) τών φρουρών Τής ύποχρεώσεως νυκτερινής φρουράς 
ούδείς τών αξιωματικών μετά τών ύπ’ αυτόν άνδρών άπηλλάσσετο, μηδ’ 
αυτών τών υιών τοΰ αύτοκράτορος έξαιρουμένων 1 2.

Έπικειμένης τής έκκινήσεως, τό προς τούτο σάλπισμα έδίδετο εκ τής 
σκηνής τοΰ μ. δομεστίκου, ακόμη καί εν ή περιπτώσει ό βασιλεύς παρευ- 
ρίσκετο.—Ό λόγος έξετέθη ανωτέρω.—’Όχι δέ μόνον τούτο, αλλά καί 
τό δλον παράγγελμα τής παρατάξεως έκράτει ό μ, δομέστικος, τού βασι- 
λέως περιοριζομένου να «επικρίνη» τήν δλην κατάστασιν. Ήχήσαντος τού 
σαλπίσματος τής έκκινήσεως, ούδενός «άρχοντος» τό φλάμμουλον έπε- 
τρέπετο ν’ άναπετασθή προ τοΰ βασιλικού. Έξαίρεσιν πάλιν άπετέλει τό 
τοΰ μ. δομεστίκου, δικαιουμένου ν’ άναπετάση τούτο καί προ τοΰ βασιλι
κού 3.

*
* *

Κατά τήν έκθεσιν τών περί στρατοπέδου ήκολουθήσαμεν τήν χρο
νολογικήν τάξιν τών σχετικών πηγών. Ό τρόπος ούτος, καίτοι άχαρις 
προεκρίθη, καθόσον ουτω καθίσταται δυνατή ή παρακολοΰθησις τής Ιξ- 
ελίξεως καί τής ιστορίας τού δλου ζητήματος, παρεχομένης συνάμα μιας 
είκόνος τής σχετικής στρατιωτικής φιλολογίας τών Βυζαντινών. Έλπίζο- 
μεν, εξ όσων ανωτέρω παρετέθησαν, δτι ό αναγνώστης θά δυνηθή νά 
εισέλθη εις τάς λεπτομέρειας τών περί στρατοπέδου, σημαντικού κεφα
λαίου τής στρατηγικής τέχνης, ισχυόντων. ’Εντεύθεν καθίσταται φανε
ρόν, δτι τά περί στρατοπέδου διδάγματα τών Ελλήνων καί τών Ρωμαίων 
είναι κατ’ εξοχήν εκείνα τά όποια άνεσυροντο εις τήν επιφάνειαν, οσά
κις τά στρατιωτικά πράγματα τοΰ Βυζαντίου διήρχοντο κρίσιν.

1 Αυτόθι, σ. 84.
2 Αυτόθι, σ. 85 έξ.
5 Αυτόθι, σ. 83, 8 έξ.
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Ή εμμονή αυτή δεν ενέχει ποσώς την έννοιαν αδυναμίας προς άνα- 
ζήτησιν καί άνεΰρεσιν νέων μεθόδων, καθόσον Άλλως τε, διαρκοΰντος 
τοΰ μακραίωνος βίου τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, ούδεμία έπήλθε ρι
ζική μεταβολή εις τήν τέχνην τοΰ πολέμου. Έν χρήσει παρέμενον τά άγ- 
χέμαχα δπλα, ό δε πόλεμος εκρίνετο εις συγκρούσεις εκ τοΰ συστάδην. 
Ούχ ήττον δμο)ς, ό,τιδήποτε αί έκάστοτε παρουσιαζόμεναι νέαι συνθήκαι 
επέβαλλον, άνεζητεϊτο καί άνευρίσκετο. Οΰτω τά μόνιμα κατά μήκος των 
στρατιωτικών οδών στρατόπεδα είναι έπινόησις βυζαντινή. Επίσης ή 
εσωτερική διαχάραξις τοΰ στρατοπέδου προσηρμόζετο προς τήν εκάστοτε 
συγκρότησιν τοΰ.στρατεύματος, ήτις δεν παρέμενε πάντοτε ή αυτή."Ο
ταν, ως γνωστόν, αί βαρβαρικαί όρδαί έφιπποι καί ελαφρώς ώπλισμέναι 
είσέβαλον εις τό κράτος τής Κο>νσταντινόυπόλεο)ς, τοϋτο άναπροσαρμο- 
σθέν ηΰξησε τον αριθμόν τών ελαφρώς (οπλισμένων ιππέων καί εμεί- 
ωσε τον τών πεζών. Αλλά τότε καί τό εσωτερικόν τοΰ στρατοπέδου 
διερρυθμίσθη άναλόγως. Καί εις δ,τι δ’ αφορά εις τήν ασφάλειαν τοΰ 
στρατοπέδου παρουσιάζει αυτή νέα άγνωστα μέχρι τότε στοιχεία, ώς εί
ναι οί κωδωνίσκοι, οί ποδοκλάσται, ή κατά μήκος τοΰ χάρακος προς τό 
εσωτερικόν τοΰ στρατοπέδου παράταξις τών αμαξών, ή ενίσχυσις τής 
άμύνης τών πυλών διά διορύξεως τάφρου καί άνεγέρσεως χάρακος κάλ.

Γ. ΚΟΛΙΑΣ
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