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Πξφινγνο  
 Σν βηβιίν απηφ πεξηιακβάλεη ηελ 
ηζηνξία κηαο καθξάο ηζηνξηθήο 
πεξηφδνπ, πνπ εθηείλεηαη απφ ηα 
ηέιε ηνπ 6νπ αηψλα σο ηηο αξρέο 
ηνπ 19νπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηζηνξία 
ηνπ Μεζαησληθνχ θαη ηνπ Νεφηεξνπ 
Κφζκνπ, ε γλψζε ηεο νπνίαο είλαη 
απαξαίηεηε γηα λα θαηαλνήζνπκε 
πψο θζάζακε ζην χγρξνλν 
Κφζκν. 
 Ζ χιε ηνπ βηβιίνπ αξζξψλεηαη ζε 
επηά επξχηεξεο ελφηεηεο, πνπ αξρί-
δνπλ κε κηα ζχληνκε εηζαγσγή κε 
ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 
εμεηαδφκελεο θάζε θνξά πεξηφδνπ. 
Κάζε ελφηεηα πεξηιακβάλεη επί κε-
ξνπο θεθάιαηα, πνπ απνηεινχληαη 
απφ ηα εμήο κέξε: 
 
 

1 Ηζηνξηθή Αθήγεζε 
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2 Πνηθίια παξαζέκαηα απφ γξα- 
πηέο πεγέο θαη απφςεηο λεφηεξσλ 
ηζηνξηθψλ 

 

3 Υάξηεο θαη εηθφλεο 
 

4 Γξαθήκαηα θαη πίλαθεο 
 

5 Δξσηήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο θαη  
ζέκαηα γηα ζπδήηεζε. 

 

 ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ παξαηίζε-
ληαη ελδεηθηηθή ειιελφγισζζε βη-
βιηνγξαθία, ρξνλνινγηθφο πίλαθαο 
ησλ βπδαληηλψλ απηνθξαηφξσλ θαη 
γισζζάξη φξσλ θαη ελλνηψλ πνπ 
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα εξκελεπζνχλ 
ζην πιαίζην ηεο αθήγεζεο. 
 Παξά ην γεγνλφο φηη ε καθξά 
ηζηνξηθή πεξίνδνο, ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη, είλαη πινχζηα ζε  
γεγνλφηα θαη ζε πνιχπινθα ηζην-
ξηθά θαηλφκελα, ην βηβιίν δελ επη- 
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κέλεη ζε γλσζηηθέο ιεπηνκέξεηεο, 
αιιά επηδηψθεη λα παξνπζηάζεη κε 
ηξφπν ζπλνπηηθφ θαη εχιεπην ηα 
θχξηα ζεκεία ησλ ζεκάησλ πνπ εμε-
ηάδεη. Απηφο ήηαλ θαη ν ζθνπφο ηεο 
αλαζεψξεζεο ηεο πξψηεο έθδνζεο 
(ΟΔΓΒ 2001), ε νπνία εμαθνινπζεί 
αζθαιψο λα απνηειεί ηε βάζε ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη ηεο δηδαθηηθήο 
κεζνδνινγίαο ηεο παξνχζαο 
έθδνζεο. 
 
εκείσζε: Οη ρξνλνινγίεο πνπ βξί-
ζθνληαη κέζα ζε παξελζέζεηο θαη 
αλαθέξνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο βαζη-
ιείαο εγεκφλσλ ή ζηε δηάξθεηα ηεο 
δσήο δηαθφξσλ ηζηνξηθψλ πξνζψ-
πσλ έρνπλ κφλν ζπκπιεξσκαηηθφ 
ραξαθηήξα θαη δελ απνηεινχλ αληη-
θείκελν εμέηαζεο. Οη ζεκεηνχκελνη 
κε αζηεξίζθν φξνη, δηεπθξηλίδνληαη 
ζην Γισζζάξην. 
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Οη νρπξνί - θπζηθά θαη ηερλεηά - 
νηθηζκνί απνηεινύλ έλα από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Κεζαίσλα. Δδώ 
ην θάζηξν θαη ε πόιε ηνπ Κπζηξά 

πνπ ηδξύζεθαλ ην 13ν αηώλα, 6 ρικ. 
δπηηθά από ηε πάξηε, ζηηο πιαγηέο 

ηνπ παξηνβνπληνύ. 
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Ηζηνξία ηνπ Μεζαησληθνχ θαη  
ηνπ Νεφηεξνπ Κφζκνπ  

565 - 1815 
 

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ  
ΣΟ ΜΔΑΙΩΝΑ 

 

Ζ θαζηέξσζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ σο 

επίζεκεο ζξεζθείαο ηνπ Ρσκατθνχ 
Κξάηνπο θαη ε κεηαθνξά ηεο πξσ-
ηεχνπζαο απφ ηε Ρψκε ζηελ Κσλ-
ζηαληηλνχπνιε, ην αξραίν Βπδά-
ληην, πξνεηνίκαζαλ ην πέξαζκα 
απφ ηελ Αξραηφηεηα ζηνλ Μεζαί-
σλα. Αξγφηεξα, ζηα ηέιε ηνπ 4νπ 
αηψλα, ε Απηνθξαηνξία ρσξίζηεθε 
ζε αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ ηκήκα. Σν 
Γπηηθφ ηκήκα θαηαιχζεθε απφ γεξ-
καληθά θχια ζηα ηέιε ηνπ 5νπ αη., 
αιιά ην Αλαηνιηθφ ηκήκα κεηακνξ-
θψζεθε βαζκηαία ζηε ρξηζηηαληθή  
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Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία πνπ ζηε-
ξηδφηαλ ζηνπο ξσκατθνχο πνιηηη-
θνχο ζεζκνχο θαη ζηελ ειιεληθή 
πλεπκαηηθή παξάδνζε. Πξέπεη λα 
ζεκεησζεί φηη ν φξνο Βπδαληηλή 
Απηνθξαηνξία επηλνήζεθε απφ λεφ-
ηεξνπο ηζηνξηθνχο. Οη ίδηνη νη Βπδα-
ληηλνί νλφκαδαλ ην θξάηνο ηνπο 

πνιηηεία Ρσκαίσλ. 
 

H κεηαβαηηθή πεξίνδνο πνπ αξρίδεη 

ζηα ηέιε ηνπ 3νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 
4νπ αη. ραξαθηεξίδεηαη γεληθά απφ 
αλαζθάιεηα θαη παξαθκή. Απηφ 
θαίλεηαη θπξίσο θαηά ηελ εμέιημε 
ησλ πφιεσλ πνπ είραλ απνηειέζεη 
ην επίθεληξν ηνπ αξραίνπ ειιελν-
ξσκατθνχ πνιηηηζκνχ. Οη πεξηζζφ-
ηεξεο απφ ηηο πφιεηο απηέο σο ηα 
ηέιε ηνπ 6νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ  
7νπ αη.  παξήθκαζαλ σο νηθνλν- 
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κηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά 
θέληξα θαη ζπξξηθλψζεθαλ απφ 
άπνςε ρψξνπ θαη πιεζπζκνχ: Σα 
δηνηθεηηθά θηίξηα ηεο αγνξάο εγθα-
ηαιείθζεθαλ, νη λανί θαη ηα ηεξά ηεο 
αξραίαο ζξεζθείαο κεηαζρεκαηίζηε-
θαλ ζε εθθιεζίεο, ηα ινπηξά θαη νη 
ρψξνη ησλ δεκνζίσλ ζεακάησλ 
(ζέαηξα) εξεηπψζεθαλ, νη θεληξηθέο 
ιεσθφξνη έγηλαλ ζηελά δξνκάθηα 
θαη ν νηθηζκέλνο ρψξνο πεξηνξί-
ζηεθε ζεκαληηθά. 
 

Αξθεηέο πφιεηο εγθαηαιείθζεθαλ 

γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, φπσο 
ε πάξηε θαη ε Πάηξα ζηελ Πειν-
πφλλεζν, ελψ νη πιεζπζκνί άιισλ 
πφιεσλ κεηαθηλήζεθαλ ζε θνληηλέο 
πεξηνρέο, ηδξχνληαο θαηλνχξγηεο 
πφιεηο. Οη εμειίμεηο απηέο απνδίδν-
ληαη ζε θπζηθέο θαηαζηξνθέο  
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(ζεηζκνί θαη επηδεκίεο) θαη ζηηο 
εηζβνιέο μέλσλ ιαψλ, φπσο νη 
ιάβνη θαη νη Άβαξνη. Πνιινί απφ 
ηνπο θαηνίθνπο, θεχγνληαο ππφ ηελ 
απεηιή ησλ εηζβνιέσλ, ίδξπζαλ 
λένπο νηθηζκνχο ζε δπζπξφζηηεο 
θαη αζθαιείο πεξηνρέο, φπσο νη 
θάηνηθνη ηεο Λαθσλίαο ην θάζηξν 
ηεο Μνλεκβαζηάο ζε κηα απφθξε-
κλε απφιεμε ηνπ Πάξλσλα (ηέιε 
ηνπ 6νπ αη.). Οη λένη νηθηζκνί ήηαλ 
νρπξνί θαη αζθαιείο, δηέθεξαλ 
φκσο πνιενδνκηθά θαη πζηεξνχζαλ 
νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά απφ ηηο 
πφιεηο ηεο Αξραηφηεηαο. 
 

Oη αιιαγέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην 

πέξαζκα απφ ηελ Αξραηφηεηα ζην 
Μεζαίσλα δελ έγηλαλ κνλνκηάο, 
αιιά απαίηεζαλ καθξφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Σν δηάζηεκα απηφ  
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εθηείλεηαη, ζε γεληθέο γξακκέο, απφ 
ηελ ίδξπζε ηεο Κσλζηαληηλνχπν-
ιεο (330) σο ην ηέινο ηεο βαζηιείαο 
ηνπ Ζξαθιείνπ (641). Ζ πεξίνδνο 
απηή (330-641) είλαη κεηαβαηηθή, 
θαζψο ζπλδπάδεη ην παιαηφ κε ην 
λέν. Ο ραξαθηήξαο ηεο αληαλαθιά-
ηαη ζηε δηπιή νλνκαζία ηεο: Όζηε-
ξε Ρσκατθή ή Πξσηνβπδαληηλή Πε-
ξίνδνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε Πξψηκε 
Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία απνηειεί, 
ζπγρξφλσο, ζπλέρεηα θαη κεηεμέιημε 
ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. Σελ 
εμέιημε απηή ππνδειψλεη θαη ν ρα-
ξαθηεξηζκφο ηεο Κσλζηαληηλνχ-
πνιεο σο Νέαο Ρψκεο. 
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Ζ Δπξώπε πεξί ην 570 κ.Υ. 
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ΡΑΒΔΝΑ 
ΡΩΜΖ 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ 

ΗΡΜΗΟ 

1. ΑΒΑΡΗΚΟ ΚΡΑΣΟ 

2. ΦΡΑΓΚΗΚΟ ΚΡΑΣΟ 

3. ΛΟΓΓΟΒΑΡΓΗΚΟ ΚΡΑΣΟ 

4. ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΚΡΑΣΟ 



 

Κεθάιαην   

 

ΑΠΟ ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ TOY 
ΙΟΤΣΙΝΙΑΝΟΤ Ω ΣΗΝ 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΔΙΚΟΝΩΝ 
ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΘΗΚΗ ΣΟΤ ΒΔΡΝΣΔΝ 

(565-843) 
 

ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο  

ε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία πθίζηα-
ηαη κεγάιεο εδαθηθέο απψιεηεο, πα-
ξάιιεια φκσο ε ειιεληθφηεηα ηεο 
εληζρχεηαη. Νένη ζεζκνί, φπσο ε ζε-
καηηθή δηνίθεζε, παξέρνπλ ην πιαί-
ζην, κέζα ζην νπνίν ην Βπδαληηλφ 
Κξάηνο ζα δψζεη έλα δχζθνιν αγψ-
λα επηβίσζεο ελαληίνλ ησλ πνηθί-
ισλ αληηπάισλ ηνπ, θπξίσο ησλ 
Αξάβσλ. Θα ζηεξηρζεί θαηά πξψην 
ιφγν ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ είραλ  
παξακειεζεί σο ηφηε απφ ηελ άξ- 

1 
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ρνπζα ξσκατθή ηάμε: ηνπο αγξφηεο-
ζηξαηηψηεο θαη ηνπο αλεμάξηεηνπο 
πινηνθηήηεο πνπ πξνέξρνληαλ, 
θπξίσο, απφ ηηο επαξρίεο ηεο Μ. 
Αζίαο. Οη επαξρίεο απηέο ζα απνηε-
ιέζνπλ ηψξα ηνπο πλεχκνλεο ηνπ 
θξάηνπο. 
 Σελ ίδηα επνρή, ζηε Γχζε, ην 
Φξαγθηθφ Κξάηνο ησλ Μεξνβηγ-
γείσλ βπζίδεηαη ζηελ αλαξρία θαη 
νδεχεη πξνο ηε δηάιπζε. Μηα πνιχ 
ζνβαξφηεξε πξνζπάζεηα νξγάλσ-
ζεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ αλέιαβαλ 
ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 8νπ αηψλα νη 
Καξνιίδεο Πηπίλνο θαη Κάξνινο. Ο 
Κάξνινο, πνπ επνλνκάζηεθε Με-
γαο, πξνήγαγε, ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνλ πάπα, ην βαζίιεην ηνπ ζε κηα 
απηνθξαηνξία, ζηελ νπνία πεξηέ-
ιαβε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Γπ-
ηηθήο Δπξψπεο. Ζ απηνθξαηνξηθή  
ζηέςε ηνπ Καξφινπ θαηά ην έηνο 
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800 ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηνπ 
θχξνπο ηνπ Φξαγθηθνχ Κξάηνπο, 
είρε φκσο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηηο 
ζρέζεηο ηνπ κε ην Βπδάληην. 

 

1. Οη δηάδνρνη ηνπ 
Ηνπζηηληαλνχ θαη ε θξίζε ηεο 

Απηνθξαηνξίαο (565-610) 
 

α. Δμσηεξηθά πξνβιήκαηα 
 Πέξα απφ ηα πηεζηηθά νηθνλνκη-
θά πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζαλ 
νη δαπαλεξνί πφιεκνη ηνπ Ηνπζηη-
ληαλνχ Α΄, νη δηάδνρνη ηνπ (Ηνπζηί-
λνο Β΄, Σηβέξηνο Α΄, Μαπξίθηνο θαη 
Φσθάο) είραλ λα αληηκεησπίζνπλ 
ηηο επηδξνκέο ησλ ιάβσλ θαη ησλ 
Αβάξσλ ζηε Βαιθαληθή, ησλ Λνγ-
γνβάξδσλ ζηελ Ηηαιία θαη ησλ 
Πεξζψλ ζηελ Αλαηνιή.  

 Οη ιάβνη ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη 
ζηηο αξρέο ηνπ 6νπ αηψλα ζηα βφ- 
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ξεηα ηνπ Γνχλαβε θαη πξαγκαην-
πνηνχζαλ επηδξνκέο ζηα εδάθε ηεο 
απηνθξαηνξίαο. Καζψο δελ είραλ 
εληαία πνιηηηθή νξγάλσζε, εληά-
ρζεθαλ ζηε ζθαίξα επηξξνήο ησλ 
Αβάξσλ. Οη ηειεπηαίνη, λνκαδηθφ 
θχιν αζηαηηθήο θαηαγσγήο, κε 
ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή νξγάλσ-
ζε, νηθνδφκεζαλ έλα ηεξάζηην θξά-
ηνο, πνπ εθηεηλφηαλ απφ ηε Βνεκία 
(ζεκεξηλή Σζερία) κέρξη ηηο εθβνιέο 
ηνπ Γνχλαβε. Οη Άβαξνη, ζπκπαξα-
ζχξνληαο ηνπο ιάβνπο, πξαγκαην-
πνηνχζαλ πνιπάξηζκεο επηδξνκέο 
ελαληίνλ ησλ επξσπατθψλ επαξ-
ρηψλ ηεο απηνθξαηνξίαο. ηνλ ειια-
δηθφ ρψξν άξρηζαλ κάιηζηα ζηηο 
αξρέο ηνπ 7νπ αη. λα δεκηνπξγνχ-
ληαη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ιάβσλ, 
ελψ νη Άβαξνη, κεηά ηηο ιεειαζίεο, 
ζπλήζηδαλ λα επηζηξέθνπλ ζηηο 
βάζεηο ηνπο. 
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 ην αλαηνιηθφ κέησπν θχξηνο 
ζηφρνο ησλ Πεξζψλ θαη ηνπ Βπδα-
ληίνπ ππήξμε ε Αξκελία, ρψξα κε 
ζηξαηεγηθή θαη εκπνξηθή ζεκαζία 
θαη πεγή πξνκήζεηαο ζηξαηησηψλ 
γηα ην Βπδάληην. Σν 591 ν βαζηιηάο 
ησλ Πεξζψλ Υνζξφεο Β΄ ππέγξαςε 
εηξήλε κε ηνλ απηνθξάηνξα Μαπξί-
θην. Ο Μαπξίθηνο, έρνληαο εμαζθα-
ιίζεη ηα λψηα ηνπ ζηελ Αλαηνιή, 
κεηέθεξε ζηξαηεχκαηα ζηε Βαιθα-
ληθή θαη έηζη ζην ηέινο ηνπ 6νπ αηψ-
λα ηα ζχλνξα ηεο απηνθξαηνξίαο 
έθζαζαλ θαη πάιη ζην Γνχλαβε. 
 Τπφ ηελ πίεζε ησλ Αβάξσλ νη 
Λνγγνβάξδνη ή Λνκβαξδνί κεηα-
λάζηεπζαλ θαη θαηέθηεζαλ εχθνια 
κεγάιν κέξνο ηεο Ηηαιίαο (568).  
Ζ απψιεηα ησλ ηηαιηθψλ εδαθψλ, 
πνπ είραλ αλαθηεζεί κε ηεξάζηηεο 
ζπζίεο απφ ηνλ Ηνπζηηληαλφ, ήηαλ 
έλα νδπλεξφ πιήγκα γηα ηελ απηφ- 
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θξαηνξία. Γηα λα πεξηζψζεη ηηο 
ππφινηπεο ηηαιηθέο θαη βνξεηνα-
θξηθαληθέο θηήζεηο ηνπ, ν Μαπξί-

θηνο ίδξπζε ηα εμαξράηα* ηεο 
Ραβέλαο θαη ηεο Καξρεδφλαο, ζηα 
νπνία ν επηθεθαιήο έμαξρνο ζπ-
γθέληξσζε ζην πξφζσπν ηνπ ηφζν 
ζηξαηησηηθέο φζν θαη πνιηηηθέο 
αξκνδηφηεηνο. 
 

β. Δζσηεξηθή θξίζε θαη αλαξρία 
 Οη επηηπρίεο ηνπ Μαπξίθηνπ απφ-
δείρζεθαλ εθήκεξεο. ηα ηέιε ηνπ 
6νπ αηψλα νη πνιηηηθέο, θνηλσληθέο 
θαη ζξεζθεπηηθέο αληηζέζεηο ζην 
εζσηεξηθφ ηεο απηνθξαηνξίαο 
νμχλζεθαλ επηθίλδπλα, ελψ νη 
ζπρλέο πεξηθνπέο ζηξαηησηηθψλ  

κηζζψλ, νη νπνίεο ππαγνξεχνληαλ 
απφ δεκνζηνλνκηθνχο ιφγνπο, δπ-
ζαξεζηνχζαλ ην ζηξαηφ θαη πξνθα-
ινχζαλ αληαξζίεο θαη θηλήκαηα.  
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Μηα ζηάζε ηνπ ζηξαηνχ ζε ζπλδπα-

ζκφ κε εμέγεξζε ησλ δήκσλ* (δε-
ιαδή ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Ηππν-
δξφκνπ) πνπ εθδειψζεθε ζηελ 
πξσηεχνπζα, ζηνίρηζε ζην Μαπξί-
θην ην ζξφλν θαη ηε δσή ηνπ (602). 
 Ζ βαζηιεία ηνπ Φσθά, πνπ δηαδέ-
ρζεθε ην Μαπξίθην, ππήξμε πεξίν-
δνο αλαξρίαο θαη κεγάισλ ζηξαηησ-
ηηθψλ απνηπρηψλ: ν δήκνο ησλ Πξα-
ζίλσλ, πνπ αξρηθά είρε ζπκπαξα-
ζηαζεί ζην Φσθά, ζηξάθεθε αξγφ-
ηεξα κε θαλαηηζκφ ελαληίνλ ηνπ. 
Αληίζεηα, ν δήκνο ησλ Βέλεησλ 
ηάρζεθε ζηελ ππεξεζία ηεο ηπξαλ-
ληθήο εμνπζίαο ηνπ. Σελ ίδηα επνρή 
ν Πέξζεο βαζηιηάο εμαπέιπζε  

καθξνρξφλην πφιεκν ελαληίνλ ηνπ 
Βπδαληίνπ, κε πξφζρεκα ηε δνιν-
θνλία ηνπ Μαπξηθίνπ, απφ ηνλ 
νπνίν είρε επεξγεηεζεί. 
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Ζ Βπδαληηλή Ηηαιία κεηά ηηο πξώηεο 

θαηαθηήζεηο ησλ Ινγγνβάξδσλ 
(αξρέο 7νπ αη.) 

 

Οη Λνκβαξδνί ζηελ Ηηαιία 
 

 Λνκβαξδηθφ Βαζίιεην θαη  
 δνπθάηα π. 600 
 

 Απηνθξαηνξηθά εδάθε π. 600 

ΛΟΜΒΑΡΓΗΑ 

ΓΟΤΚΑΣΟ 
ΣΖ ΡΩΜΖ 

ΔΞΑΡΥΑΣΟ ΣΖ 
ΡΑΒΔΝΑ 
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Δπηδξνκή ησλ θιαβήλσλ 
ζηα επξσπατθά εδάθε  

ηεο απηνθξαηνξίαο. 
 

Σν ηξίην έηνο απφ ην ζάλαην ηνπ 
Ηνπζηίλνπ, επί ηεο βαζηιείαο ηνπ 
ληθεθφξνπ Σηβεξίνπ, ν θαηαξακέλνο 
ιαφο ησλ θιαβήλσλ δηέδξακε φιε 
ηελ Διιάδα, ηε ρψξα ησλ Θεζζαιν-
ληθέσλ θαη νιφθιεξε ηε Θξάθε: 
θπξίεπζαλ πνιιέο πφιεηο θαη θά-
ζηξα, ιεειάηεζαλ θαη ππξπφιεζαλ 
ηελ χπαηζξν, απήγαγαλ αηρκαιψ-
ηνπο θαη έγηλαλ θχξηνη ηεο ρψξαο, 
φπνπ θιείλνπλ, ρσξίο θφβν, ηέζ-
ζεξα ρξφληα δηακνλήο Καη έγηλαλ 
πινχζηνη αξπάδνληαο ρξπζάθη, 
αζήκη, αγέιεο αιφγσλ θαη πνιιά 
φπια, Έκαζαλ αθφκε λα πνιεκνχλ 
θαιχηεξα απφ ηνπο Ρσκαίνπο, ελψ 
πξνεγνπκέλσο ήηαλ πξσηφγνλνη  
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άλζξσπνη, δελ ηνικνχζαλ λα βγνπλ 
απφ ηα δάζε θαη ηνπο ππθλνδαζσ-
κέλνπο ηφπνπο ηνπο θαη (ζρεδφλ ) 
αγλννχζαλ ηα φπια, αθνχ ρξεζη-
κνπνηνχζαλ κφλν ινγράδηα (θνληέο 
ιφγρεο). 
 

Ησάλλεο Δθέζνπ, Δθθιεζηαζηηθή 
Ηζηνξία, III, Σ΄, 25, έθδ. E.W. 

Brooks, Ινπβαίλ 1952, 248-249. 

 

Οη πεξηζπαζκνί ηεο 
απηνθξαηνξηθήο θπβέξλεζεο 

 

Σνλ θαηξφ πνπ ε Διιάδα ιεειαηνχ-
ληαλ απφ ηνπο θιαβήλνπο θαη αι-
ιεπάιιεινη θίλδπλνη ηελ απεηινχ-
ζαλ απφ παληνχ, θαζψο ν Σηβέξηνο 
δελ είρε αμηφκαρε δχλακε λα αληη-
κεησπίζεη έλα κέξνο ησλ αληηπά-
ισλ ηνπ νχηε βέβαηα θαη φιε ηε  
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δχλακή ηνπο θαη δελ κπνξνχζε λα 
ηνπο αληηπαξαηαρζεί ζην πεδίν ηεο 
κάρεο, κηαο θαη νη δπλάκεηο ηνπ 
είραλ εκπιαθεί ζε πνιέκνπο ζηελ 
Αλαηνιή, έζηεηιε πξεζβεία ζηνλ 
εγεκφλα ησλ Αβάξσλ Βαταλφ. 
 

Κέλαλδξνο Πξνηήθησξ, Ηζηνξία, 
έθδ. R. C. Blockley, Ιίβεξπνπι  

1985, 192. 

 

Δξσηήζεηο 
 

 πλδπάδνληαο ηα δεδνκέλα ησλ 
παξαζεκάησλ ηνπ βηβιίνπ ζαο θαη 
ηελ ηζηνξηθή αθήγεζε, λα αλαδεηή-
ζεηε ηνπο ιφγνπο ησλ επηηπρηψλ 
πνπ είραλ νη ιάβνη ζηνλ ειιεληθφ 
ρψξν θαη λα επηζεκάλεηε ηνλ ηξφ-
πν αληηκεηψπηζεο ηνπο απφ ην 
Βπδάληην. 
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2. Ζ βαζηιεία ηνπ Ζξαθιείνπ  
(610-641). Απνθαζηζηηθνί 

αγψλεο θαη κεηαξξπζκίζεηο 
 

α. Δμσηεξηθνί θίλδπλνη 
 Οη αβαξνζιαβηθέο επηδξνκέο δε-
κηνχξγεζαλ κία λέα θαηάζηαζε ζηε 
Υεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ. Αθκαίεο πφ-
ιεηο θαηαζηξάθεθαλ, ελψ κεγάιν 
κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ εμνληψζεθε, 
αηρκαισηίζηεθε ή ηξάπεθε ζε θπ-
γή. Ζ Θεζζαινλίθε πνιηνξθήζεθε 
επαλεηιεκκέλα απφ ηνπο εηζβνιείο. 
 Οη ιάβνη εγθαηαζηάζεθαλ κφλη-
κα ζε εδάθε ηεο ζεκεξηλήο Διιά-
δαο, δεκηνπξγψληαο ηηο ιεγφκελεο 

ζθιαβελίεο, λεζίδεο ζιαβηθνχ 
πιεζπζκνχ, ζθνξπηζκέλεο αλά-
κεζα ζηνπο ληφπηνπο. Απφ ηελ 
άιιε πιεπξά, ν ειιεληθφο πιεζπ-
ζκφο κεηψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν  
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απηή ζην εζσηεξηθφ ηεο Υεξζνλή-
ζνπ, αιιά δηαηεξήζεθε ζηηο παξά-
θηηεο πεξηνρέο θαη ηηο πφιεηο. Απφ 
απηέο θπξίσο ηηο πεξηνρέο άξρηζε 
ζηα ηέιε ηνπ 8νπ αη. ε ζηαδηαθή 
απνθαηάζηαζε ηεο βπδαληηλήο 
δηνίθεζεο θαη ε αθνκνίσζε ησλ 
ιάβσλ. ηηο αξρέο ηνπ 7νπ αη. 
φκσο, φηαλ ν ζηξαηφο θάιεζε ζην 
ζξφλν ηνλ Ζξάθιεην, ε θαηάζηαζε 
ήηαλ αθφκε εμαηξεηηθά θξίζηκε. 
 Ακεζφηεξνο ππήξμε ν θίλδπλνο 
πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηνπο Πέξζεο. 
Οη Πέξζεο θαηέθηεζαλ ηε πξία 
(613) θαη ηα Ηεξνζφιπκα (614), αθαί-
ξεζαλ ηνλ Σίκην ηαπξφ θαη ηνλ 
κεηέθεξαλ ζηελ πξσηεχνπζα ηνπο 
Κηεζηθψληα. Ο Ζξάθιεηνο έθιεηζε 

ηφηε ζπλζήθε εηξήλεο κε ην Υαγά-
λν* ησλ Αβάξσλ (619) θαη κεηαθί-
λεζε ην ζηξαηφ ηνπ ζην κέησπν ηεο  
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Μ. Αζίαο. Ο πφιεκνο έγηλε κέζα ζε 
αηκφζθαηξα ζξεζθεπηηθήο έμαξζεο. 
Ζ εζηθή θαη πιηθή ζηήξημε ηνπ βπδα-
ληηλνχ απηνθξάηνξα απφ ηελ πιεπ-
ξά ηεο Δθθιεζίαο ήηαλ απεξηφξη-
ζηε. Ο παηξηάξρεο έξγηνο παξα-
ρψξεζε ζηνλ Ζξάθιεην σο δάλεην 
ηα ρξήκαηα ησλ θηιαλζξσπηθψλ 
ηδξπκάησλ θαη ηα πνιπθάλδεια θαη 
άιια ιεηηνπξγηθά ζθεχε ηεο Μεγά-
ιεο Δθθιεζίαο, φπσο αλαθέξεη ν 
ρξνλνγξάθνο Θενθάλεο. 
 
 

 
Πέξζεο βαζηιηάο  

παξαθνινπζεί  
δηεμαγσγή κάρεο.  

Παξάζηαζε  
αηγππηηαθνύ  

ηάπεηα (Ιπώλ,  
Ηζηνξηθό Κνπζείν Τθαζκάησλ). 

29 / 14 



 

 Ο ζξεζθεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ 
εθζηξαηεηψλ ηνπ Ζξαθιείνπ ήηαλ 
πξνθαλήο: ζηξέθνληαλ θαηά ησλ 
ππξνιαηξψλ Πεξζψλ πνπ θαηείραλ 
ηνπο Αγίνπο Σφπνπο θαη απεηινχ-
ζαλ ηε Ρσκαλία, δειαδή ηε Βπδα-
ληηλή Απηνθξαηνξία. 
 Δλψ ν Ζξάθιεηνο έηρε εθζηξαηεχ-
ζεη ζηελ Αλαηνιή, νη Πέξζεο ζε 
αληηπεξηζπαζκφ πνιηφξθεζαλ ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε, ζε ζπλεξγαζία 
κε ηνπο Αβάξνπο θαη ηνπο ιάβνπο, 
αιιά νη επηζέζεηο ηνπο απνθξνχζηε-
θαλ. Με ην γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη 

ε ζχλζεζε ηνπ Αθάζηζηνπ Ύκλνπ, 
πξνο ηηκή ηεο Θενηφθνπ, ζηελ 
νπνία θαη απνδφζεθε ε ζσηεξία 
ηεο Πφιεο (626). 
 Ζ ζχγθξνπζε ησλ δχν δπλάκεσλ 
θξίζεθε ζηε κάρε ηεο Νηλεπί, φπνπ 
ν πεξζηθφο ζηξαηφο αθαλίζηεθε 
θπξηνιεθηηθά. Ο λένο βαζηιηάο  
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ηξφεο ζπλήςε ζπλζήθε εηξήλεο 
θαη έηζη ην Βπδάληην αλέθηεζε, 
πξνζσξηλά φκσο, φια ηα εδάθε 
πνπ είρε ράζεη ζην ρψξν ηεο Δγγχο 
Αλαηνιήο. Ο ηξνπαηνχρνο απηνθξά-
ηνξαο έγηλε ζξηακβεπηηθά δεθηφο 
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν 630  
ν Ζξάθιεηνο χςσζε παλεγπξηθά 
ζηα Ηεξνζφιπκα ηνλ Σίκην ηαπξφ 
πνπ αλέθηεζε απφ ηνπο Πέξζεο. 
 

Πξνεηνηκαζία ηεο εθζηξαηείαο 
ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ 

Ο απηνθξάηνξαο, βιέπνληαο φηη ν 
ζηξαηφο είρε γίλεη πνιχ λσζξφο θαη 
δεηιφο θαη είρε ράζεη ηελ ηάμε θαη 
ηελ πεηζαξρία ηνπ θαη ήηαλ δηαζθνξ-
πηζκέλνο ζε πνιιά ζεκεία ηεο 
απηνθξαηνξίαο, ζπγθέληξσζε 
ακέζσο φινπο ηνπο ζηξαηηψηεο ζ’ 
έλα ζεκείν. Καη φινη κε απφιπηε 
νκνθσλία επαηλνχζαλ ηελ εμνπζία  
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θαη ηελ αλδξεία ηνπ απηνθξάηνξα, 
ελψ απηφο ηνπο ελζάξξπλε ιέγν-
ληαο: ‘‘Βιέπεηε, αδέιθηα θαη παηδηά 
κνπ, πψο νη ερζξνί ηνπ ζενχ εηζέβα-
ιαλ ζηε ρψξα καο, εξήκσζαλ ηηο 
πφιεηο θαη ππξπφιεζαλ ηνπο λανχο 
καο’’. 
 

Θενθάλεο, Υξνλνγξαθία, έθδ. C. de 
Boor, ηόκ. 1, Ιεηςία 1883, 303-304. 

 

Η γέλεζε ησλ ζεκάησλ θαη  
ε θαζηέξσζε ηεο Διιεληθήο 

Δπεηδή ε επηθξάηεηα ηνπ Ρσκατθνχ 
Κξάηνπο πεξηνξίζηεθε θαη αθξσ-
ηεξηάζηεθε ηφζν ζηελ Αλαηνιή φζν 
θαη ζηε Γχζε απφ ηνλ θαηξφ ηνπ 
Λίβπνπ Ζξαθιείνπ (610-641), νη απ-
ηνθξάηνξεο πνπ ηνλ δηαδέρηεθαλ, 
επεηδή δελ ήμεξαλ πνχ θαη πψο λα 
αζθήζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο, ππν-
δηαίξεζαλ ζε κηθξά ηκήκαηα ηε  
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δηνίθεζή ηνπο θαη ηα κεγάια ζηξα-
ηησηηθά ζψκαηα (ηάγκαηα), εγθαηα-
ιείπνληαο ηα πξνγνληθά ηνπο Λα-
ηηληθά θαη πηνζεηψληαο ηα Διιεληθά. 
 

Θσλζηαληίλνο Πνξθπξνγέλλεηνο, 
Πεξί ζεκάησλ, εθδ. Α. Pertusi, Πόιε 

ηνπ Βαηηθαλνύ 1952,60. 

 

β. Δζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε 
 Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηα-
θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο επηδηψρζε-
θε κηα εθηεηακέλε δηνηθεηηθή κεηαξ-
ξχζκηζε, ε δεκηνπξγία ησλ ζεκά-

ησλ. Σα ζέκαηα αξρηθά ήηαλ ζηξα-
ηησηηθέο κνλάδεο, κεηαθηλνχκελεο 
αλά ηελ επηθξάηεηα. ηαλ νη κνλά-
δεο απηέο απέθηεζαλ κφληκε εγθα-
ηάζηαζε, ζέκαηα νλνκάζηεθαλ νη 
πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ηνπο, νη 
νπνίεο εμειίρζεθαλ ζε δηνηθεηηθέο 
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πεξηθέξεηεο, Σελ αλψηαηε ζηξαηησ-
ηηθή θαη πνιηηηθή εμνπζία ηνπ ζέκα-
ηνο αζθνχζε ν ζηξαηεγφο. Οη ζηξα-

ηηψηεο δηέζεηαλ ζηξαηησηόπηα, δε-
ιαδή θηήκαηα, απφ ηα έζνδα ησλ 
νπνίσλ εμαζθάιηδαλ θαη ζπληεξνχ-
ζαλ ην άινγν θαη ηνλ νπιηζκφ ηνπο. 
Σν θηήκα θαη ε ππνρξέσζε γηα ζηξα-
ηησηηθή ππεξεζία κεηαβηβαδφηαλ 
απφ ηνλ παηέξα ζηνλ πξσηφηνθν 
γην. Σα πξψηα ζέκαηα νξγαλψζε-
θαλ ζηε Μ. Αζία πεξί ηα κέζα ηνπ 
7νπ αηψλα. Αξγφηεξα ν ζεζκφο 
απηφο, πνπ επξφθεηην λα απνηειέ-
ζεη ηε βάζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ 
Μεζνβπδαληηλνχ Κξάηνπο, επεθηά-
ζεθε θαη ζηε Βαιθαληθή Υεξζφ-
λεζν. 
 Σα λέα δηνηθεηηθά κέηξα είραλ 
ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ην  
ακπληηθφ ζχζηεκα θαη ηελ θνηλσ- 
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ληθή νξγάλσζε ηνπ Βπδαληίνπ: Οη 
κηζζνθφξνη εμέιηπαλ, ελψ νη λένη 
ζηξαηηψηεο-αγξφηεο αγσλίδνληαλ 
κε απηαπάξλεζε, επεηδή παξάι-
ιεια ππεξαζπίδνληαλ ηελ ηδηνθηε-
ζία ηνπο. Ζ κηθξή θαη ε κεζαία ηδην-
θηεζία εληζρχζεθαλ θαη γηα άιιν 
ιφγν: νη κεγάινη γαηνθηήκνλεο απν- 
δεθαηίζηεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ 
αβαξνζιαβηθψλ επηδξνκψλ θαη ηα 
ρέξζα ρσξάθηα ηνπο θαηαιήθζεθαλ 
απφ ειεχζεξνπο αγξφηεο αθηήκνλεο 
ή κηθξντδηνθηήηεο. Έηζη, ε κεζνβπ-
δαληηλή θνηλσλία αλαδηαξζξψζεθε 
ξηδηθά. Οη ειεχζεξνη αγξφηεο ζπ-
γθξνηνχζαλ ηψξα ηε δπλακηθφηεξε 
ηάμε ηεο, νξγαλσκέλνη ζε εχξσζηεο 

θαη νκνηνγελείο θνηλόηεηεο 
ρσξίσλ. 
 Οη αιιαγέο απηέο ζπλνδεχηεθαλ 
απφ νξηζκέλεο αθφκε κεηαβνιέο 
ζηε δνκή ηεο θξαηηθήο κεραλήο. 
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Απφ ηα κέζα ηνπ 7νπ αηψλα νη θξα-
ηηθέο ππεξεζίεο εμαξηηφληαλ άκεζα 
απφ ηνλ απηνθξάηνξα. Δμάιινπ, 

εθηφο απφ ην ινγνζέηε ηνπ Γελη-
θνύ, πνπ είρε ηελ επζχλε ησλ νηθν-
λνκηθψλ, εκθαλίζηεθε ην αμίσκα 

ηνπ ινγνζέηε ηνπ Γξόκνπ*, ν 
νπνίνο έγηλε βαζκηαία ν πξψηνο 
αμησκαηνχρνο ηεο απηνθξαηνξίαο, 
έλα είδνο πξσζππνπξγνχ. 
 

Ο ζηξαηηώηεο-αγξόηεο θαη  
νη ππνρξεώζεηο ηνπ (ηέιε 8νπ αη.) 
Έλα επηθνπξηθφ ζψκα ηνπ απην-
θξαηνξηθνχ ζηξαηνχ ήιζε λα θαηα-
ιάβεη ην ζηξαηφπεδν πνπ ήηαλ εθεί 
(θνληά ζηελ πφιε Άκληα ηεο Παθ-
ιαγνλίαο), γηα λα πξνεηνηκάζεη κηα 
εθζηξαηεία ελαληίνλ ησλ Αξάβσλ. 
Ο ρηιίαξρνο, ν εθαηφληαξρνο θαη ν 
πεληεθφληαξρνο πξνρψξεζαλ ζε  
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θξνληηζκέλε επηζεψξεζε, απαη-
ηψληαο αδηάθνπα απφ ην πιήζνο 
ησλ ζηξαηησηψλ λα παξνπζηάδν-
ληαη κε ηα άινγα θαη ηηο πνιεκηθέο 
άκαμέο ηνπο. Κάπνηνπ ζηξαηηψηε–
πνπ νλνκαδφηαλ Μνπζνχιηνο θαη 
ήηαλ πνιχ θησρφο – ην άινγν, θα-
ζψο πιεζίαδε ε επηζεψξεζε, θαηά-
ιήθζεθε μαθληθά απφ θσιηθνχο 
πφλνπο θαη ζπαζκνχο, έπεζε θάησ 
θαη ςφθεζε. Ο ζηξαηηψηεο, πνπ δελ 
είρε ρξήκαηα λα αγνξάζεη άιιν 
άινγν, ήιζε ζε πνιχ δχζθνιε 
ζέζε, ελψ ν εθαηφληαξρνο ηνλ απεη-
ινχζε κέζα ζηελ νξγή ηνπ. 
 

Βίνο αγίνπ Φηιάξεηνπ, έθδ. Κ.-Ζ. 
Fourmy-M. Leroy, Byzantion 9 

(1934), 125-127. 
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Σν ινγνζέζηνλ ηνπ Γξόκνπ ππνδε-
ρόηαλ ηνπο μέλνπο απνθξηζηαξίνπο 
(πξέζβεηο) πνπ έξρνληαλ ζηελ πξσ-
ηεύνπζα. Δδώ βπδαληηλνί απνθξηζηά-

ξηνη πξνζέξρνληαη ζην ραιίθε Αι-

Κακνύλ. Μηθξνγξαθία* από ην 
ρεηξόγξαθν (12νπ αη.) ηεο Υξνλν-

γξαθίαο ηνπ Ησάλλε θπιίηδε 
(Καδξίηε, Δζληθή Βηβιηνζήθε). 

 

γ. Δμειιεληζκόο ηνλ θξάηνπο 
 Μεηά ην 630, φπσο ζα δνχκε 
παξαθάησ, ην Βπδαληηλφ θξάηνο 
έραζε κεγάιν κέξνο ησλ αλαην-
ιηθψλ ηνπ επαξρηψλ, απέθηεζε  

38 / 15-16 



 

φκσο κε απηφ ηνλ ηξφπν εζλνιν-
γηθή νκνηνγέλεηα, θαζψο νη πεξηζ-
ζφηεξνη θάηνηθνη ηνπ ήηαλ πιένλ 
Έιιελεο ή ειιελφθσλνη. Έηζη, ηα 
Διιεληθά πήξαλ ηε ζέζε πνπ θαηεί-
ραλ σο ηφηε ηα Λαηηληθά, σο επί-
ζεκε θξαηηθή γιψζζα. Ζ εμέιημε 
απηή αληαλαθιάηαη ζηνπο επίζε-
κνπο απηνθξαηνξηθνχο ηίηινπο. Ο 
Ζξάθιεηνο πηνζέηεζε ηνλ ειιεληθφ 

ηίηιν βαζηιεύο κε ηελ πξνζζήθε 

πηζηόο ελ Υξηζηώ, εγθαηαιείπνληαο 
ηνπο παιαηνχο ξσκατθνχο Σίηινπο 

imperator Romanorum (απηνθξά- 

ησξ Ρσκαίσλ)* caesar (θαίζαξ)* 

θαη augustus (αχγνπζηνο)*. 
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Δξσηήζεηο 
 

1. Να επηζεκάλεηε ηα ζηνηρεία πνπ 
 απνδεηθλχνπλ ην ζξεζθεπηηθφ 
 ραξαθηήξα ησλ εθζηξαηεηψλ ηνπ 
 Ζξαθιείνπ. 
 

2. Γηαβάζηε κε πξνζνρή ην παξά-
 ζεκα γηα ηα ζέκαηα. Πφηε δε-
 κηνπξγήζεθαλ ηα πξψηα ζέκαηα; 
 Πνηα αλάγθε νδήγεζε ζηε 
 δεκηνπξγία ηνπο; 
 

3. Μειεηήζηε ην παξάζεκα γηα ηνλ 
 ζηξαηηψηε-αγξφηε. Πνηεο ππν-
 ρξεψζεηο είραλ νη αγξφηεο ησλ 
 θνηλνηήησλ ζε πεξίπησζε 
 πνιέκνπ; 
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3. Ζ εκθάληζε ηνπ Ηζιάκ 
 

α. Η πξντζιακηθή Αξαβία 
 ηε λφηηα Αξαβία, πξηλ απφ ηελ 
εκθάληζε ηνπ Ηζιάκ, είρε δηακνξ-
θσζεί κηα κφληκα εγθαηεζηεκέλε 
αγξνηηθή θνηλσλία, ελψ ζηε βφξεηα 
δέζπνδε ε θπιεηηθή νξγάλσζε θαη 
νη θάηνηθνη ήηαλ ζρεδφλ απνθιεη-
ζηηθά λνκάδεο πνπ επηδίδνληαλ ζε 
εκθχιηνπο πνιέκνπο θαη ιεειαηνχ- 
ζαλ ηα δηεξρφκελα απφ ηηο πεξην-
ρέο ηνπο θαξαβάληα. Ωζηφζν, νη 
λνκάδεο απηνί δελ απνηεινχζαλ 
ζνβαξή απεηιή γηα ηε Βπδαληηλή 
Απηνθξαηνξία. 
 

β. Η νξγάλσζε ησλ Αξάβσλ 
 Ο Μσάκεζ, έλαο πνιπηαμηδεκε-
λνο νδεγφο θαξαβαληψλ απφ ηε  
Μέθθα, πνπ γλψξηδε ην Υξηζηηαλη-
ζκφ θαη ηνλ Ηνπδατζκφ, ππήξμε ν 
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ηδξπηήο κηαο λέαο ζξεζθείαο, πνπ 
νλνκάζηεθε Ηζιάκ. Απφ ην 613 
άξρηζε λα δηδάζθεη δεκφζηα ηε λέα 
απηή ζξεζθεία, θαηεγνξψληαο ηνπο 
ζπκπαηξηψηεο ηνπ σο εηδσινιά-
ηξεο. Γηα ην ιφγν απηφ φκσο ν Μσά-
κεζ εθδηψρζεθε ην 622 απφ ηε Μέθ-
θα θαη θαηέθπγε ζηε Μεδίλα, φπνπ 
ίδξπζε κηα θνηλφηεηα πηζηψλ. Σν 
έηνο απνδεκίαο ηνπ Μσάκεζ ζηε 
Μεδίλα ζεσξείηαη σο ε αξρή ηεο 
ηζιακηθήο θπξηαξρίαο θαη απνηειεί 
αθεηεξία ηνπ ρξνλνινγηθνχ ζπζηή-

καηνο ησλ Αξάβσλ (Δγίξα). Μέζα 
ζε κηα δεθαεηία ν Μσάκεζ θαηφξ-
ζσζε λα επηβάιεη ηε δηδαζθαιία 
ηνπ θαη λα ζπλελψζεη ηηο αξαβηθέο 
θπιέο, ζέηνληαο ηέξκα ζηελ πνιη-
ηηθή δηάζπαζε ηεο Αξαβηθήο 
Υεξζνλήζνπ. 
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 Οη πηζηνί ηεο λέαο ζξεζθείαο 
νλνκάζηεθαλ κνπζνπικάλνη. Ηεξφ 
βηβιίν ησλ κνπζνπικάλσλ είλαη ην 
Κνξάλην. Γηα ηνπο κνπζνπικάλνπο 

ηδηαίηεξε ζεκαζία είρε ν ηεξόο πό-

ιεκνο (ηδηράλη), δειαδή ε ππνρξέσ-
ζε ησλ πηζηψλ λα δηαδψζνπλ κε ην 
ζπαζί ηε ζξεζθεία ηνπο ζηνπο 
‘‘απίζηνπο’’. Οη κάξηπξεο ηεο πί-
ζηεο εμαζθάιηδαλ ηελ είζνδν ηνπο 
ζηνλ Παξάδεηζν. Ζ πίζηε απηή ησλ 
κνπζνπικάλσλ ππήξμε ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο ηεο ξαγδαίαο εμάπισ-
ζεο ηνπ Ηζιάκ.  
 Σν Ηζιάκ έρεη πνιιά δάλεηα ζηνη-
ρεία απφ ηε Υξηζηηαληθή θαη ηελ Ηνπ-
δατθή ζξεζθεία. Σν Κνξάλην, φκσο, 
δελ θαζνξίδεη κφλν ηε ζξεζθεπηηθή 
ζπκπεξηθνξά ησλ πηζηψλ, αιιά θαη 
ηα θαζήθνληα θαη ηνπο λφκνπο πνπ 
πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηνπο 
πνιίηεο, ηνπο ππαιιήινπο θαη 
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ηνπο θπβεξλψληεο. Ζ ζξεζθεπηηθή 
θνηλφηεηα ηαπηίδεηαη κε ην θξάηνο 

(ζενθξαηηθό θξάηνο). πνηνο 
παξαβηάδεη ηνπο ηεξνχο θαλφλεο 
δηθάδεηαη απφ ηνλ Μνπθηή ή ηνλ 
Καδή (δηθαζηή) βάζεη ηνπ Κνξα-
λίνπ. Ζ ζξεζθεπηηθή δηθαηνζχλε δελ 
δηαρσξίδεηαη απφ ηελ θνζκηθή. Ο 
αλψηαηνο άξρνληαο είλαη ηαπηφ-
ρξνλα ζξεζθεπηηθφο θαη θνζκηθφο 
εγέηεο. 
 
 
 
 
 

Ζ επηζηξνθή ηνλ Κσάκεζ ζηε Κέθθα 
(κηθξνγξαθία από αξαβηθό 

ρεηξόγξαθν) Σν ιεπθό ρξώκα 
νθείιεηαη ζηελ απαγόξεπζε ηεο 
απεηθόληζεο ηεξώλ πξνζώπσλ. 
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 Μεηά ην ζάλαην ηνπ Μσάκεζ 
(632) αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο 
θνηλφηεηαο ν Υαιίθεο, δειαδή ν 
ηνπνηεξεηήο ηνπ Πξνθήηε. Ήηαλ 
ζπγρξφλσο ην ζξεζθεπηηθφ πξφ-
ηππν πνπ αθνινπζνχζαλ νη πηζηνί, 
αιιά θαη αξρεγφο ηνπ θξάηνπο, πνπ 
ζπγθέληξσλε ζην πξφζσπφ ηνπ 
φιε ηελ θνζκηθή εμνπζία. Ωο ηνπν-
ηεξεηήο ηνπ Μσάκεζ, ν Υαιίθεο 
ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή 
ησλ εληνιψλ ηνπ Κνξαλίνπ. 
 

Ο πξνζθπλεηήο ηεο Πιαθεληίαο 
γηα ηνπο Άξαβεο (πεξ. 570) 

(ην θξνχξην Φαξάλ) είλαη εγθαηε-
ζηεκέλνη 800 θξνπξνί κε ηηο γπλαί-
θεο ηνπο ζηελ ππεξεζία ηνπ Ρσκατ-
θνχ θξάηνπο. Σξφθηκα θαη ζηνιέο 
εμαζθαιίδνπλ απφ ην ηακείν ηεο 
(επαξρίαο ηεο) Αηγχπηνπ. 
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Κάζε κέξα βγαίλνπλ γηα πεξηπνιίεο 
ζηελ έξεκν κε ηηο αξαβηθέο θνξά-
δεο ηνπο, πνπ ηξέθνληαη κε άρπξν 
θαη θξηζάξη απφ ην θξαηηθφ ηακείν, 
γηα λα πξνζηαηεχνπλ ηηο κνλέο θαη 
ηνπο εξεκίηεο απφ ηηο ιεζηξηθέο 
επηζέζεηο ησλ Αξάβσλ. Οη Άξαβεο, 
θπζηθά, δελ αλεζπρνχλ ηδηαίηεξα 
νχηε θνβνχληαη ηνπο ζηξαηηψηεο. 
ηαλ εγθαηαιείπνπλ ην θξνχξην, νη 
θξνπξνί θιεηδψλνπλ ηηο πχιεο θαη 
παίξλνπλ ηα θιεηδηά καδί ηνπο. 
 

J. Wilkinson, Jerusalem Pilgrims 
before the Crusades, Warminster 

1977, 88. 
 

To Κνξάλη γηα ηνλ πόιεκν θαηά 
ησλ απίζησλ 

Καηαπνιεκήζηε ηνπο ερζξνχο ζαο 
ζηνλ πφιεκν πνπ γίλεηαη γηα ηε 
ζξεζθεία, αιιά κελ επηηεζείηε πνηέ 
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πξψηνη. Ο Θεφο κηζεί ηνπο επηηηζέ-
κελνπο. θνηψζηε ηνπο ερζξνχο 
ζαο παληνχ φπνπ ηνπο βξίζθεηε. 
Γηψμηε ηνπο απφ ην θσο απ’ φπνπ 
ζαο έδησμαλ. Ο θίλδπλνο λα αιιά-
μεηε ζξεζθεία είλαη ρεηξφηεξνο απφ 
ην θφλν. Μελ ηνπο πνιεκάηε θαζφ-
ινπ θνληά ζην ηέκελνο Υαξάκ, 
εθηφο αλ ζαο πξνθαιέζνπλ. Αλ ζαο 
επηηεζνχλ, θνιπκπήζηε κέζα ζην 
αίκα ηνπο. Απηή είλαη ε αληακνηβή 
πνπ ρξσζηηέηαη ζηνπο άπηζηνπο. 

 

Θ. Θαινθαηξηλόο, Ηζηνξία Ρσκατθή 
θαη Βπδαληηλή (146 π.Υ-1453 κ. Υ.). 

ΟΔΓΒ, Αζήλα 1981, 232. 
 

Δξσηήζεηο 

Πψο αληηιακβάλεζηε ηε θξάζε ‘‘ν 
ηεξφο πφιεκνο ππήξμε ζεκαληηθφο 
παξάγνληαο ηεο ξαγδαίαο εμάπισ-
ζεο ηνπ Ηζιάκ’’; 
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4 Οη αξαβηθέο θαηαθηήζεηο  
θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο 

 

α. Η αξαβηθή εμάπισζε 
 Γελ πέξαζαλ δπν ρξφληα απφ ην 
ζάλαην ηνπ Μσάκεζ θαη νη Άξαβεο 
καρεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ 
δχν πξψησλ ραιηθψλ εηζέβαιαλ 
θαη θαηέθηεζαλ, ζε ειάρηζην ρξν-
ληθφ δηάζηεκα, ηηο γεηηνληθέο πινχ-
ζηεο ρψξεο ηεο Δγγχο Αλαηνιήο. Οη 
θαηαθηήζεηο ησλ Αξάβσλ πξαγκα-
ηνπνηήζεθαλ κε εθπιεθηηθή ηαρχ-
ηεηα θαη είραλ πνηθίιεο αηηίεο. Ηδηαί-
ηεξε ζεκαζία είρε ε εμάληιεζε ησλ 
Βπδαληηλψλ θαη ησλ Πεξζψλ απφ 
ηνπο καθξνρξφληνπο κεηαμχ ηνπο 
αγψλεο. Ζ ζπνπδαηφηεξε φκσο 
αηηία ήηαλ ην ςπρηθφ ζρίζκα πνπ 
είρε πξνθιεζεί αλάκεζα ζην θέληξν 
θαη ζηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο ηνπ 
Βπδαληηλνχ Κξάηνπο, ιφγσ ηεο  
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αίξεζεο ηνπ κνλνθπζηηηζκνχ πνπ 
είρε επηθξαηήζεη ζ’ απηέο. Οη ηχρεο 
ηεο πξίαο, ηεο Πεξζίαο, ηεο Παιαη-
ζηίλεο, ηεο Μεζνπνηακίαο θαη ηεο 
Αξκελίαο είραλ νξηζηηθά θξηζεί 
κέρξη ην 640. πγρξφλσο άξρηζε ε 
θαηάθηεζε ηεο Αηγχπηνπ, ηνπ ζηην-
βνιψλα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξα-
ηνξίαο, ε νπνία νινθιεξψζεθε κε 
ηελ νξηζηηθή θαηάιεςε ηεο Αιεμάλ-
δξεηαο ην 646. Μεηά ηελ θαηάιεςε 
ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ζηηο αξρέο 
ηνπ 8νπ αη., νη Άξαβεο θαηέθηεζαλ 
κέξνο ηεο βεζηγνηζηθήο Ηζπαλίαο.  
Ζ πξνέιαζή ηνπο φκσο ζηε Γχζε 
αλαραηηίζηεθε ηειηθά απφ ηνπο 
Φξάγθνπο ζην Πνπαηηέ ην 732. 
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Η νηθνλνκηθή ζεκαζία  
ηεο Αηγύπηνπ 

Πεξηζζφηεξν φκσο απφ ηελ ππφ-
ινηπε ρψξα, ε Αιεμάλδξεηα επσ-
θειείηαη απφ ηηο επεξγεζίεο ηνπ 
Νείινπ, πνπ ην ζέξνο αξδεχεη θαη 
πξνεηνηκάδεη ηε γε θαη ηε ζπνξά. 
ηαλ ε γε ζπαξζεί, νη θάηνηθνη 
απνιακβάλνπλ κηα κεγάιε επινγία. 
Έλα κέηξν θαξπνχ απνδίδεη ζην 
ηέινο εθαηφ έσο εθαηφλ είθνζη 
κέηξα. Έηζη γίλεηαη ρξήζηκε ζηηο 
άιιεο επαξρίεο. Απφ εδψ ε Κσλ-
ζηαληηλνχπνιε θαη ε Θξάθε εμα-
ζθαιίδνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
ηξνθήο ηνπο, ην ίδην θαη νη αλαην-
ιηθέο επαξρίεο, (πνπ ρξεηάδνληαη ην 
ζηηάξη) εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο ηνπ 
απηνθξαηνξηθνχ ζηξαηνχ πνπ 
πνιεκά ελαληίνλ ησλ Πεξζψλ.  
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Κακηά άιιε επαξρία έμσ απφ ηε 
ζεία Αίγππην δελ κπνξεί λα 
θαιχςεη απηή ηελ αλάγθε. 
 

Expositio totius mundi et gentium, 
θεθ. 36, έθδ. J.Rouge, Παξίζη 1966, 

172. 
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Ζ ΔΞΑΠΛΩΖ ΣΟΤ ΗΛΑΜ Ω ΣΟ 750 
Καηαθηήζεηο σο ην ζάλαην ηνπ Μσάκεζ (632) 

 

Καηαθηήζεηο ησλ πξψησλ ηεζζάξσλ ραιίθεδσλ  
(632-661) 

 

Καηαθηήζεηο ησλ Οκκευαδψλ (661-750) 
 

Έδξεο ηνπ Υαιηθάηνπ 
 1. Μεδίλα  2. Γακαζθφο 
 

 Πνιηνξθία 
 

 Αξαβηθά ζηξαηφπεδα – πφιεηο 
 3. Βαζφξα  4. Οπαζίη 
 

Θέζεηο θαζνξηζηηθψλ καρψλ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη θαηαθηήζεηο ησλ Αξάβσλ κέρξη ηα κέζα  
ηνπ 8νπ αηώλα. 
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β. Ο πόιεκνο ζηε ζάιαζζα θαη  
νη πνιηνξθίεο ηεο Κσλζηαληηλνύ-
πνιεο 
 ηα κέζα ηνπ 7νπ αηψλα ν ραιί-
θεο Μσαβίαο ζπλεηδεηνπνίεζε φηη 
ν αγψλαο κε ην Βπδάληην ζα θξηλφ-
ηαλ ζηε ζάιαζζα θαη κεξίκλεζε γηα 
ηε λαππήγεζε ζηφινπ. Ζ πξψηε 
λαπηηθή εθζηξαηεία ηνπ θαηέιεμε 
ζηελ άισζε ηεο Κσλζηάληηαο, 
πξσηεχνπζαο ηεο Κχπξνπ. εηξά 
είραλ ηα λεζηά Ρφδνο θαη Κσο. 
Ωζηφζν ήηαλ πξνθαλέο φηη ε 
Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ ν ηειηθφο 
ζηφρνοηνπ Μσαβία. 
 ηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ 
Κσλζηαληίλνπ Γ΄ αλαθφπεθε γηα 
πξψηε θνξά ε αθάζεθηε εμάπισζε 
ηνπ Ηζιάκ. Σν 674-678 νη Άξαβεο 
επηρείξεζαλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε. ιεο φκσο νη 
απφπεηξεο ηνπο απέηπραλ, ελψ  
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ν ζηφινο ηνπο θαηαζηξάθεθε απφ 

ην πγξόλ ππξ. Ο Μσαβίαο αλαγθά-
ζηεθε λα ππνγξάςεη ηαπεηλσηηθή 
εηξήλε, ε νπνία, παξά ηελ πεξηνξη-
ζκέλε δηάξθεηα ηεο, αλχςσζε ην 
δηεζλέο γφεηξν ηνπ Βπδαληηλνχ 
θξάηνπο. Σν 717 ν αξαβηθφο ζηφινο 
έθζαζε θαη πάιη κπξνζηά ζηα ηείρε 
ηεο Βαζηιεχνπζαο. Ζ πξσηεχνπζα 
ζψζεθε, γηα δεχηεξε θνξά, ράξε 
ζηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ ππε-
ξαζπηζηψλ ηεο θαη ην πγξφλ ππξ.  
Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε δελ απεηιή-
ζεθε έθηνηε απφ ηνπο Άξαβεο. 
 

γ. Οη αξαβνβπδαληηλέο ζπγθξνύ-
ζεηο ζηε Μ. Αζία θαη ηελ Αλαην-
ιηθή Μεζόγεην 
 Μεηά ηηο απνηπρεκέλεο πνιηνξ-
θίεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ν 
πφιεκνο κεηαθέξζεθε ζηε Μ.Αζία.  
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ηηο αξρέο ηνπ 9νπ αηψλα ε απην-
θξαηνξία απαιιάρζεθε πξνζσξηλά 
απφ ηηο αξαβηθέο επηδξνκέο ζηα 
κηθξαζηαηηθά εδάθε, γηαηί ην Υαιη-
θάην ζπγθινλίζηεθε απφ εζσηε-
ξηθέο δηακάρεο. 
 Σν 821-823 φκσο ε αλαζηάησζε 
πνπ πξνθιήζεθε ζην Βπδάληην απφ 
ηελ εμέγεξζε ηνπ Θσκά ιάβνπ θαη 
ε παξακέιεζε ηνπ ζηφινπ απφ ηελ 
πιεπξά ησλ Βπδαληηλψλ έδσζαλ 
ηελ επθαίξηα ζε Άξαβεο απφ ηελ 
Ηζπαλία λα θαηαιάβνπλ ηελ Κξήηε 
θαη λα θάλνπλ απφβαζε ζηε ηθε-
ιία. 
 Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ν απην-
θξάηνξαο Θεφθηινο αλαγθάζηεθε 
λα δψζεη ζθιεξνχο αγψλεο έλα-
ληίνλ ησλ Αξάβσλ ζην κηθξαζηα-
ηηθφ κέησπν. Σν ζπνπδαηφηεξν 
επεηζφδην ηνπ πνιέκνπ απηνχ 
ππήξμε ε πνιπζξχιεηε ζηελ επηθή 
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παξάδνζε θαηαζηξνθή ηνπ Ακν-
ξίνπ (838), ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ 
Θεφθηινπ. 
 Οη αξαβηθέο θαηαθηήζεηο έζεζαλ 
ηέξκα ζηελ ειιελνξσκατθή θπξηαξ-
ρία ζηε Μεζφγεην, ζηηο αθηέο ηεο 
νπνίαο εκθαλίζηεθε πιένλ έλαο 
λένο θφζκνο. Σε βπδαληηλή ζαιαζ-
ζνθξαηνξία δηαδέρζεθε κηα πεξίν-
δνο ζπγθπξηαξρίαο ησλ Αξάβσλ θαη 
ησλ Βπδαληηλψλ ζηε Μεζφγεην θαη 
ηα ζαιάζζηα ζχλνξα ηνπ Βπδαληίνπ 
ππνρψξεζαλ ζηε γξακκή Κξήηε-
Κχπξνο-Λπθία / Κηιηθία. ρεδφλ 
θάζε ρξφλν γίλνληαλ επηδξνκέο 

(θνύξζα) ησλ αξαβηθψλ ζηφισλ, κε 
απνηέιεζκα ν πιεζπζκφο ησλ 
λεζηψλ θαη ησλ αθηψλ ηνπ Αηγαίνπ 
λα κεησζεί δξακαηηθά θαη ην εκπφ-
ξην λα πεξηνξηζηεί. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά νη ρεξζαίεο αξαβηθέο επη- 
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δξνκέο έπιεμαλ ην εκπφξην θαη 
πεξηφξηζαλ ζεκαληηθά ηηο αγξνηη- 
θέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κηθξαζηα-
ηηθψλ πιεζπζκψλ. 
 
 
 
 
 
 

Ζ Κέθθα κε ην ηεξό Θαακπά, 
νηθνδόκεκα πνπ έρεη ζρήκα θύβνπ 
θαη πεξηέρεη έλα καύξν κεηεσξίηε 

(νμπγξαθία ηνπ 18νπ αη.) 
 

Σξόπνη ρξήζεο ηνλ πγξόλ ππξόο. 

Καη ν δξόκσλαο* (ηχπνο πνιεκηθνχ 
πινίνπ) αο έρεη ζε θάζε πεξίπησζε 
κπξνζηά ζηελ πιψξε ζίθσλα 
(ζσιήλα), θαηαζθεπαζκέλν απφ 
ραιθφ, κε ηνλ νπνίν ζα εθηνμεχεηαη 
ην πγξφ ππξ θαηά ησλ ερζξψλ. 
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Πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο επηλνήζε-
θαλ απφ ηνπο παιαηνχο θαη ηνπο 
λεφηεξνπο θαηά ησλ ερζξηθψλ 
πινίσλ θαη ησλ πνιεκηζηψλ πνπ 
επηβαίλνπλ ζ’ απηά, φπσο, γηα 
παξάδεηγκα ε εθηφμεπζε πγξνχ 
ππξφο απφ ηα ζηθψληα κε βξνληή 
θαη θαπλφ πνπ ζθεπάδεη ηα ζηθψ-
ληα. Δκείο ζπκβνπιεχνπκε λα εθην-
μεχνληαη θαη ρχηξεο γεκάηεο πγξφ 
ππξ, ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ζπ-
ζθεπαζίαο πνπ ππνδείρζεθε, ηαλ 
ζπληξηβνχλ νη ρχηξεο, ηα πινία ησλ 
ερζξψλ ζα αξπάμνπλ εχθνια θσηηά. 
 Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη 
κηα άιιε κέζνδνο: ε ξίςε κε ην ρέξη 
ησλ κηθξψλ ζηθσλίσλ, πνπ νλνκά-
δνληαη ρεηξνζίθσλα θαη ηα θξαηνχλ 
νη ζηξαηηψηεο πίζσ απφ ηηο ζηδεξέ-
ληεο αζπίδεο ηνπο . Απηά επηλνή-
ζεθαλ θαη θαηαζθεπάζηεθαλ πξφ- 
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ζθαηα. Μ’ απηά ην πγξφ ππξ ζα 
εθηνμεχεηαη θαηαπξφζσπα ζηνπο 
ερζξνχο. 
 

Λαπκαρηθά Ιένληνο η΄, έθδ. Α. 
Daim, Παξίζη 1943, 20, 29-30. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σν πγξόλ ππξ. Κηθξνγξαθία από  
ην ρεηξόγξαθν (12νο αη.) ηεο 

Υξνλνγξαθίαο ηνπ Ησάλλε θπιίηδε 
(Καδξίηε, Δζλ. Βηβιηνζήθε). 
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Δξσηήζεηο 
1. Γηαηί ε απψιεηα ηεο Αηγχπηνπ 
 ππήξμε βαξχ πιήγκα γηα ηε Βπ-
 δαληηλή Απηνθξαηνξία; (πκβνπ-
 ιεπηείηε θαη ην ζρεηηθφ παξάζεκα). 
 

2. Πνηνη ήηαλ νη ηξφπνη ρξήζεο ηνπ 
 πγξνχ ππξφο ζηε δηάξθεηα ηνπ 
 10νπ αη., ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ 
 παξάζεκα; 
 

3. Να ζπδεηήζεηε ηελ άπνςε ηνπ 
 ηζηνξηθνχ Ζ. Pirenne: ‘‘ Ζ (Μεζφ-
 γεηνο) ζάιαζζα πνπ ήηαλ κέρξη 
 ηφηε ην θέληξν ηεο Υξηζηηαλνζχ-
 λεο, έγηλε ην ζχλνξφ ηεο. Ζ κεζν-
 γεηαθή ελφηεηα ζξπκκαηίζηεθε’’. 
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5 Ζ Δηθνλνκαρία 
 

α. πλζήθεο εθδήισζεο  
ηεο Δηθνλνκαρίαο 
 Οη δχν πξψηνη Ίζαπξνη (Λέσλ Γ΄ 
θαη Κσλζηαληίλνο Δ΄) ππήξμαλ, ζε 
ζπλεξγαζία κε εθπξνζψπνπο ηνπ 
αλσηέξνπ θιήξνπ, νη πξσηεξγάηεο 
ηνπ θηλήκαηνο ηεο Δηθνλνκαρίαο, ην 
νπνίν ζπληάξαμε γηα πεξηζζφηεξν 
απφ έλαλ αηψλα ην Βπδαληηλφ Κξά-
ηνο (726-843). Αιιά ε εηθνλνκαρία 
δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαξπφο ηεο 
βνχιεζεο ελφο ή δχν απηνθξαηφξσλ 
κε ηδηφηππεο ζξεζθεπηηθέο ηδέεο. 
Ηδενινγηθή βάζε ηνπ θηλήκαηνο απ-

ηνχ ππήξμαλ νη αλεηθνληθέο αληηιή-
ςεηο* ησλ θαηνίθσλ ησλ αλαηνιηθψλ 
επαξρηψλ, νη νπνίεο ζηεξίδνληαλ 
ζην επηρείξεκα φηη ε απεηθφληζε 
ηνπ ζείνπ κε αλζξψπηλε κνξθή δελ 
ζπκβηβάδεηαη κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 
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Υξηζηηαληζκνχ σο θαζαξά πλεπκα- 
ηηθήο ζξεζθείαο. Δμάιινπ, νη ππεξ-
βνιέο ηεο ιαηξείαο ησλ εηθφλσλ θαη 
ησλ ιεηςάλσλ, κηαο ιαηξείαο πνπ 
άγγηδε ηα φξηα ηεο δεηζηδαηκνλίαο 
αλάκεζα ζην ιαφ, ηδηαίηεξα ζηηο 
επξσπατθέο επαξρίεο, πξνθαινχ-
ζαλ ζνβαξέο αληηδξάζεηο. 
 Σα κέηξα πνπ έιαβε ε θεληξηθή 
εμνπζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο, θαηά ηηο αξρέο ηνπ 
8νπ αηψλα, δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ 
θξηζηκφηεηα ησλ πεξηζηάζεσλ πνπ 
αληηκεηψπηδε ε απηνθξαηνξία ηελ 
πεξίνδν απηή: ηα αξαβηθά πινία 
φξγσλαλ ηηο βπδαληηλέο ζάιαζζεο 
θαη ιεειαηνχζαλ αθηέο, λεζηά θαη 
πφιεηο, παξαιχνληαο ην εκπφξην 
θαη απεηιψληαο αθφκε θαη ηελ ίδηα 
ηε Βαζηιεχνπζα (717). Σελ ίδηα επν- 
ρή νη βπδαληηλέο επαξρίεο ζηε Βαι- 
θαληθή είραλ θαηαθιπζζεί απφ ιά- 
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βνπο θαη ππέθεξαλ απφ ηηο επηδξν-
κέο ελφο λένπ γείηνλα, ησλ Βνπιγά-
ξσλ. 
 Μέζα ζηηο ζπλζήθεο απηέο ήηαλ 
θαλεξφ φηη ε ζσηεξία ηεο Απηνθξα-
ηνξίαο εμαξηηφηαλ νινθιεξσηηθά 
απφ ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπζκνχο 
ηεο Μ. Αζίαο πνπ ππεξεηνχζαλ 
ζηνπο ζεκαηηθνχο ζηξαηνχο θαη 
απέξξηπηαλ ηελ ηδέα ηεο αλαπαξά-
ζηαζεο ηνπ ζείνπ. Ζ εηθνλνκαρηθή 
πνιηηηθή ήηαλ ε κφλε πνπ ζα κπν-
ξνχζε λα ζπκθηιηψζεη ηελ θεληξηθή 
εμνπζία κε ηνπο πιεζπζκνχο απηνχο 
θαη ηελ πνιηηηθή απηή απφθάζηζαλ 
λα εθαξκφζνπλ νη απηφθξάηνξεο 
ηεο δπλαζηείαο ησλ Ηζαχξσλ. 
 

 

Η πνιηηηθή αλαγθαηόηεηα  
ηεο εηθνλνκαρίαο 

Μέζα ζ’ απηέο ηηο ζπλζήθεο γηλφηαλ 
φιν θαη πην θαλεξφ, φηη ε ζσηεξία  
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ηεο Απηνθξαηνξίαο εμαξηηφηαλ απν-
θιεηζηηθά απφ ηνπο αγξνηηθνχο πιε-
ζπζκνχο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Μ. 
Αζίαο Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία, 
φηη ε εηθνλνκαρηθή πνιηηηθή, πνπ 
ήηαλ εληειψο αληίζεηε ζ’ φηη ζχκηδε 
ηνλ ειιελνξσκατθφ πνιηηηζκφ θαη 
ηελ παιηά ηδενινγία, ζα κπνξνχζε 
λα ζπκθηιηψζεη ηελ Κσλζηαληηλνχ-
πνιε κε ηνπο αγξνηηθνχο πιεζπ-
ζκνχο ηεο αλαηνιηθήο Μ. Αζίαο, 
πνπ εμαζιησκέλνη θαη πάκθησρνη 
απνδνχζαλ απφ ηε γε, πνπ ηψξα 
φθεηιαλ λα ππεξαζπίζνπλ απφ 
ηνπο επηδξνκείο. 

Δ. Γιύθαηδε-Αξβειέξ, Ζ πνιηηηθή 
ηδενινγία ηνπ Βπδαληηλνύ Θξάηνπο, 

κεη, Σ. Γξαθνπνύινπ, Αζήλα  
1977, 34 
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Η έθξεμε ηνλ εθαηζηείνπ  
ηεο Θήξαο θαη ε έλαξμε  

ηεο εηθνλνκαρίαο 
Σνλ ίδην ρξφλν (726), ην θαινθαίξη, 
αλέβξαζε ε ζάιαζζα θαη ζαλ απφ 
θακίλη ζεθψζεθε αηκφο απφ ην βπ-
ζφ αλάκεζα ζηε Θήξα θαη ηε Θεξα-
ζία . Απηφ θξάηεζε θάκπνζεο κε-
ξεο. ην κέζν απηφ ηεο θνβεξήο 
θσηηάο ζρεκαηίζηεθε έλα λέν λεζί 
πνπ ζπλελψζεθε κε ην λεζί Ηεξά. 
πσο ε ζήξα θαη ε Θεξαζία, έηζη 
θαη ην λενζρεκάηηζην λεζί φθεηιε 
ηε γέλεζε ηνπ ζηελ έθξεμε ηνπ 
εθαηζηείνπ θαη δεκηνπξγήζεθε ζηε 
δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ αληίρξη-
ζηνπ Λένληνο. Ο απηνθξάηνξαο 
εμήγεζε απηφ ην ζεκάδη ηεο ζείαο 
νξγήο ελαληίνλ ηνπ κε ηξφπν επ-
λντθφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζήθσζε 
αθφκε πην αλαίζρπλην πφιεκν 
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ελαληίνλ ησλ αγίσλ θαη ζεπηψλ 
εηθφλσλ. Καη ν ιαφο ηεο Βαζηιεχ-
νπζαο εμαηηίαο ηεο απέξαληεο ιχ-
πεο ηνπ γηα ηηο θαηλνθαλείο δηδα-
ζθαιίεο πξνζπάζεζε λα επηηεζεί 
θαη λα ζθνηψζεη ηνπο ζηξαηηψηεο 
ηνπ απηνθξάηνξα πνπ θαζαίξεζαλ 
ηελ εηθφλα ηνπ Υξηζηνχ ζηε Υαιθή 
Πχιε. Καη ηφηε πνιινί απφ απηνχο 
ηηκσξήζεθαλ γηα ηελ επζέβεηα ηνπο 
κε αθξσηεξηαζκνχο, καζηηγψζεηο, 
εμνξίεο θαη πξφζηηκα θαη ηδηαίηεξα 
νη αξηζηνθξάηεο θαη επηθαλείο. 
 

Θενθάλεο, Υξνλνγξαθία, έθδ. C. de 
Boor, ηόκ. 1, Ιεηςία 1883, 404-405. 

 

β. Έλαξμε ηεο εηθνλνκαρίαο 
 Σελ αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ηεο 
εηθνλνκαρίαο θαίλεηαη φηη έδσζε 
έλαο θαηαζηξνθηθφο ζεηζκφο πνπ  
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είρε επίθεληξν ην ζαιάζζην ρψξν 
κεηαμχ Θήξαο θαη Θεξαζίαο (726). 
Ο ζεηζκφο εξκελεχηεθε σο εθδή-
ισζε ζείαο νξγήο, δηφηη, ηάρα, ε 
ιαηξεία ησλ εηθφλσλ απνηεινχζε 
εθδήισζε εηδσινιαηξίαο ζην ρψξν 
ηεο Δθθιεζίαο. Σν 726 ν Λέσλ Γ΄ 
εμαπέιπζε ηελ πξψηε επίζεζε ηνπ 
θαηά ησλ εηθφλσλ. Με δηαηαγή ηνπ ν 
ζηξαηφο απνκάθξπλε απφ ηε Υαιθή 
Πχιε ησλ αλαθηφξσλ κηα εηθφλα 
ηνπ Υξηζηνχ. Σν νξγηζκέλν πιήζνο 
αληέδξαζε θαη μέζπαζαλ νδνκα-
ρίεο. Ζ αληίδξαζε θαηά ηεο εηθνλν-
καρηθήο πνιηηηθήο απιψζεθε απφ 
ηελ πξσηεχνπζα ζην Θέκα Διιά-
δνο (ζεκεξηλή αλαηνιηθή ηεξεά 
Διιάδα). Ο ζεκαηηθφο ζηφινο θηλή-
ζεθε ελαληίνλ ηνπ Λένληνο, αιιά 
θαηαηξνπψζεθε θνληά ζηνλ 
Διιήζπνλην. 
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 Σν πξψην επίζεκν εηθνλνκαρηθφ 
δηάηαγκα θαίλεηαη φηη εθδφζεθε ην 
έηνο 730 θαη πξνέβιεπε θαηάζηξν-
θή ησλ εηθφλσλ θαη δηψμεηο θαηά 
ησλ εηθνλνθίισλ. Οη δηψμεηο απηέο 
πήξαλ ζηελ πξάμε δηάθνξεο κνξ-
θέο: βαζαληζηήξηα, εμνξίεο, δεκεχ-
ζεηο πεξηνπζηψλ. 
 Σν δηάηαγκα βξήθε αληίζεηε ηελ 
εθθιεζία ηεο Ρψκεο. Ο πάπαο, δπ-
ζαξεζηεκέλνο, ζηξάθεθε αξγφηεξα 
πξνο ηνπο Φξάγθνπο θαη ζπλδέζεθε 
ζηελά κε ηνπο εγεκφλεο ηνπο. Έηζη 
ε εηθνλνκαρία είρε αξλεηηθέο ζπλέ-
πεηεο γηα ηηο ζρέζεηο ηεο Απηνθξα-
ηνξίαο κε ηε Γχζε. 
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Σα επηρεηξήκαηα  
ησλ εηθνλνθιαζηώλ*. 

Οη εηθφλεο αλαπιεξψλνπλ ηα είδσ-
ια θαη άξα απηνί πνπ ηηο πξνζθπ-
λνχλ είλαη εηδσινιάηξεο. κσο δελ 
πξέπεη λα πξνζθπλνχκε θαηα-
ζθεπάζκαηα ησλ αλζξψπηλσλ ρε-
ξηψλ θαη θάζε είδνπο νκνίσκα. Πιε-
ξνθφξεζέ κε πνηνο καο άθεζε σο 
θιεξνλνκηά απηήλ ηελ παξάδνζε, 
δειαδή λα ζεβφκαζηε θαη λα πξν-
ζθπλνχκε θαηαζθεπάζκαηα ρεξηψλ, 
θαη εγψ ζα ζπκθσλήζσ φηη απηφ 
είλαη λφκνο ηνπ Θενχ. 
 

Δπηζηνιή ηνπ Ιένληνο Γ΄ ζηνλ πάπα 
Γξεγόξην Β΄, ζην: Κ, Kaplan, 

Βπδάληην θαη Διιάδα, κεη.  
Κ. Βαξέηηαο, εθδ. Α. Γειεζαλάζεο, 

Αζήλα 1994, 158. 
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Δηθνλνκάρνη θαιύπηνπλ ηελ εηθόλα 
ηνπ Υξηζηνύ κε αζβέζηε. 

Κηθξνγξαθία από ην Φαιηήξη 
Υινπληώθ (γύξσ ζην 830) 

(Κόζρα, Ηζηνξηθό Κνπζείν). 
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Σα επηρεηξήκαηα  
ησλ εηθνλνιαηξώλ 

Πξνζθπλψ θαη ζέβνκαη ην ηαπξφ 
θαη ηε ιφγρε, ηνλ θάιακν θαη ην 
ζπφγγν, κε ηα νπνία νη ζενθηφλνη 
Ηνπδαίνη βαζάληζαλ θαη χβξηζαλ θαη 
ηέινο ζθφησζαλ ηνλ Κχξηφ κνπ, 
γηαηί φια απηά ζηάζεθαλ φξγαλν 
ηνπ έξγνπ ηεο ζσηεξίαο ησλ αλ-
ζξψπσλ. Πψο ινηπφλ, λα κελ 
πξνζθπλήζσ θαη ηηο εηθφλεο πνπ 
θαηαζθεπάδνπλ νη πηζηνί κε αγαζή 
πξναίξεζε θαη κε ζθνπφ ηε δνμν-
ινγία θαη ηελ αλάκλεζε ησλ παζε-
κάησλ ηνπ Υξηζηνχ;  
ηη δελ πξνζθπλψ ηελ χιε, είλαη 
θαλεξφ. Γηφηη, αλ θαηαζηξαθεί ην 
ζρήκα ελφο ζηαπξνχ πνπ είλαη 
θαηαζθεπαζκέλνο απφ μχιν, ην  
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ξίρλσ ζηε θσηηά λα θαεί. Σν ίδην 
ζπκβαίλεη θαη κε ην μχιν ησλ εηθν-
ληζκάησλ, φηαλ θαηαζηξαθεί. 
 

Ησάλλεο Γακαζθελόο, Πεξί εηθόλσλ, 
κεη. Ι. Σζαθηζίξαο, ζην:  

Ι. Σζαθηζίξαο-Ε. Οξθαλνπδάθεο- 
Κ. ζενράξε. Ηζηνξία Ρσκατθή θαη 

Βπδαληηλή, ΟΔΓΒ, Αζήλα 1999, 183. 

 

γ. Κνξύθσζε ηεο εηθνλνκαρίαο 
 Ζ εηθνλνκαρία θνξπθψζεθε επί 
Κσλζηαληίλνπ ηνπ Δ΄, νπφηε θαη 
πξνζέιαβε δηαζηάζεηο κηαο αλε-
ιέεηεο εθζηξαηείαο ελαληίνλ ησλ 
κνλαρψλ θαη ησλ κνλαζηεξηψλ, 
πνπ απνηεινχζαλ ηα πξνπχξγηα 
ηεο εηθνλνιαηξίαο. Ζ εθζηξαηεία 
απηή λνκηκνπνηήζεθε απφ ηε ζχλν-
δν ηεο Ηέξεηαο (754), ε νπνία θαηά-
δίθαζε ηε ιαηξεία ησλ εηθφλσλ θαη 
αλαζεκάηηζε ηνπο νπαδνχο ηεο.  
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Σν 787 φκσο, επί Κσλζηαληίλνπ Σ΄ 
θαη Δηξήλεο, ε Ε΄ Οηθνπκεληθή χλν-
δνο θαηαδίθαζε ηελ εηθνλνκαρία. 
 

δ Αλαδσπύξσζε θαη ηέινο  
ηεο Δηθνκαρίαο. 
 Ζ εηθνλνκαρία αλαδσππξψζεθε 
απφ ηνπο απηνθξάηνξεο Λένληα Δ΄ 
θαη Θεφθηιν, ρσξίο πάλησο λα έρεη 
ηελ νξκή θαη ην θαλαηηζκφ ηεο 
πξψηεο πεξηφδνπ. Σειηθά, ην Μάξ-
ηην ηνπ 843, ε ζχλνδνο, πνπ ζπγθιή-
ζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ 
ηε κεηέξα ηνπ απηνθξάηνξα Μηραήι 
Γ΄, Θενδψξα, θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 
ηεο, Βάξδα θαη Θεφθηηζην, απνθά-
ζηζε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ εηθφ-
λσλ. Ζ απφθαζε ηεο ζπλφδνπ 
απηήο ζήκαλε ηελ νξηζηηθή απνηπ-
ρία ηνπ θξάηνπο λα ππνηάμεη νιν-
θιεξσηηθά ζηε βνχιεζε ηνπ ηελ 
Δθθιεζία. 
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Δξσηήζεηο 
1. Αθνχ κειεηήζεηε ην ζρεηηθφ πα-
 ξάζεκα θαη κε βάζε ηελ ηζηνξηθή 
 αθήγεζε, λα εμεηάζεηε πνηα πν-
 ιηηηθή αλαγθαηφηεηα επέβαιε ηελ 
 εηθνλνκαρία θαη πνηα ιατθή αληί-
 ιεςε ππεξεηνχζε. 
 

2 Πνηα ε εξκελεία πνπ έδσζαλ ζηελ
 έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Θή-
 ξαο (παξάζεκα ) νη εηθνλνκάρνη 
 θαη πνηα νη εηθνλνιάηξεο; Πνην 
 ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζαησληθήο 
 λννηξνπίαο απνθαιχπηνπλ νη 
 ζπγθεθξηκέλεο εξκελείεο; 
 

3. Να επηζεκάλεηε ηα θπξηφηεξα 
 επηρεηξήκαηα ησλ εηθνλνκάρσλ 
 θαη εηθνλνιαηξψλ (βι.ζρεηηθά 
 παξαζέκαηα) αθνχ ιάβεηε ππφ-
 ςε ζαο ηηο απνθάζεηο ησλ ζπ-
 λφδσλ ηνπ 754 θαη ηνπ787  
 (βι. ζει.94). 
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6. Κνηλσλία θαη νηθνλνκία 
 

α. Η νηθνλνκία (6νο-9νο αη.) 
 Οη επηδεκίεο θαη νη θπζηθέο θαηά-
ζηξνθέο πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ απ-
ηφθξαηνξία ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 
6νπ αη., ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απψ-
ιεηεο απφ ηνπο πνιέκνπο θαη ηηο 
ερζξηθέο εηζβνιέο, πξνθάιεζαλ 
κεγάιε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. 
Ωζηφζν, παξά ηελ νηθνλνκηθή θαη 
δεκνγξαθηθή θξίζε πνπ πξνθά-
ιεζαλ νη παξαπάλσ αηηίεο, δεθάδεο 
πφιεηο επηβίσζαλ θαηά ηε δχζθνιε 
απηή πεξίνδν. Πνιιέο κάιηζηα απφ 
ηηο πφιεηο απηέο, φπσο ε Έθεζνο 
θαη ε Νίθαηα, ζπλέρηζαλ λα αθκά-
δνπλ σο θέληξα εκπνξίνπ θαη 
βηνηερλίαο. 
 κσο νη αζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
πεξηνξίδνληαη θαη ην εμσηεξηθφ  
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εκπφξην θζίλεη ζπλερψο. Οη ρεξ-
ζαίνη δξφκνη ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ 
Αλαηνιή, ηα ιηκάληα θαη ηα εκπνξη-
θά θέληξα ηεο πξίαο θαη ηεο Αηγχ-
πηνπ ειέγρνληαη πηα απφ ηνπο Άξα-
βεο. ηηο πεξηφδνπο αλαθσρήο, βέ-
βαηα, ην αξαβνβπδαληηλφ εκπφξην 
αλαβηψλεη. 
 Οη Βπδαληηλνί σζηφζν είλαη ππν-
ρξεσκέλνη λα κνηξάδνληαη ηα θέξδε 
ηνπο κε ηνπο Άξαβεο, ζηνπο νπνίνπο 
θαηαβάιινπλ ηεισλεηαθνχο δα-
ζκνχο. Σν εκπφξην κε ηε Γχζε, ζηηο 
αξρέο ηνπ 8νπ αη., κεηψλεηαη ζην 
ειάρηζην, ρσξίο ε επηθνηλσλία λα 
δηαθνπεί εληειψο. Πάλησο νη ζα-
ιάζζηεο επηθνηλσλίεο παξακέλνπλ 
εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο εμαηηίαο ηεο 
δξάζεο ησλ πεηξαηψλ. 
 Καηά ηα ηέιε ηνπ 8νπ θαη ηηο αξ-
ρέο ηνπ 9νπ αη. ν πιεζπζκφο ηεο 
απηνθξαηνξίαο απμάλεηαη θαη  
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θζάλεη πεξίπνπ ηα 11 εθαηνκκχξηα, 
ελψ παξάιιεια ε νηθνλνκία θαη ην 
εκπφξην αξρίδνπλ λα αλαθάκπηνπλ. 
Ο Νηθεθφξνο Α΄ πήξε ηνικεξά δε-
κνζηνλνκηθά κέηξα γηα ηελ αλφξζσ-
ζε ηεο νηθνλνκίαο, ηα νπνία απφ 
ηνπο αληηπάινπο ηνπ θαη ηνλ ρξν-
λνγξάθν Θενθάλε ραξαθηεξίζηε-

θαλ σο θαθώζεηο. Σα κέηξα απηά  
ήηαλ ηα αθφινπζα: 
 1. Ζ αθχξσζε ησλ θνξναπαι-
ιαγψλ πνπ είρε ζεζπίζεη ε απηφ-
θξάηεηξα Δηξήλε θαη ε εγγξαθή ησλ 
πνιηηψλ ζηνπο θνξνινγηθνχο θαηά-

ιφγνπο 2. Ζ επηβνιή ηνπ θαπληθνύ 
θόξνπ (γηα θάζε εζηία πνπ θαπλί-
δεη, δειαδή γηα θάζε λνηθνθπξηφ) 

ζηνπο πάξνηθνπο (εμαξηεκέλνπο 
γεσξγνχο) ησλ κνλψλ θαη ησλ 
λαψλ, θαζψο θαη ζηα πνιπάξηζκα 
θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα 3. Ζ θαζηέ-
ξσζε ηεο ζπιινγηθήο επζχλεο ηεο  
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θνηλφηεηαο ηνπ ρσξηνχ γηα ηελ θα-
ηάβνιή ησλ θφξσλ 4. Ζ απαγφξεπ-
ζε ηεο ηνθνγιπθίαο 5. Ζ δεκηνπξ-
γία θιήξσλ γηα ηνπο λαχηεο ζηξα-
ηηψηεο ηεο Μ. Αζίαο θαη 6. Ζ ππν-

ρξέσζε ησλ πινχζησλ λαπθιήξσλ 
(πινηνθηεηψλ) ηεο Κσλζηαληηλνχ-
πνιεο λα δαλεηζηνχλ απφ ην θξά-
ηνο κε πςειφ επηηφθην. Σν ηειεπηαίν 
απηφ κέηξν απέβιεπε ζηελ αλάπηπ-
με ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 
λαπζηπινΐαο. 
 

β. ηξαηησηηθνπνίεζε θαη 
επνηθηζκνί 
 Απφ ηα κέζα ηνπ 7νπ σο ηα κέζα 
ηνπ 9νπ αη. ην Βπδάληην δηέξρεηαη 
κηα πεξίνδν θξίζεο, ε νπνία ραξα-
θηεξίδεηαη απφ ηελ έληνλε θνηλσ-
ληθή παξνπζία ηνπ ζηξαηνχ.  
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Ζ ζηξαηησηηθνπνίεζε ηεο κεζνβπ-
δαληηλήο θνηλσλίαο εθθξάδεηαη κε 
ηελ εκθάληζε ησλ νηθνγελεηαθψλ 
επσλχκσλ θαη ηελ νηθνδφκεζε 
πνιιψλ θάζηξσλ. Σα επψλπκα 
πξνζδηνξίδνπλ, ζρεδφλ απνθιεη-
ζηηθά, ζηξαηησηηθέο αξηζηνθξαηηθέο 
νηθνγέλεηεο, ελψ ηα θηηζκέλα ζε 
δπζπξφζηηεο πεξηνρέο νρπξά θά-
ζηξα αληηθαζηζηνχλ ηηο πφιεηο πνπ 
παξαθκάδνπλ. ηνηρείν ζηξαηησ-
ηηθνπνίεζεο, αιιά θαη έλδεημε 
εδξαίσζεο ηεο βπδαληηλήο θπξηαξ-
ρίαο απνηειεί θαη ε βαζκηαία επέ-
θηαζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζεκάησλ κε 
ηε δηρνηφκεζε παιαηφηεξσλ κεγά-
ισλ ζεκάησλ (Μ. Αζία) ή ηε δε-
κηνπξγία λέσλ (Βαιθαληθή). Με ηε 

δεκηνπξγία λαπηηθώλ ζεκάησλ ε 
απηνθξαηνξία θαηφξζσζε λα ζσξα-
θίζεη ηηο παξάιηεο πεξηνρέο, αιινχ  
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ζε κηθξφηεξν θαη αιινχ ζε κεγα-
ιχηεξν βάζνο. Ηδηαίηεξεο δπζρέξεηεο 
αληηκεηψπηδε ε απηνθξαηνξία ζηηο 
επξσπατθέο επαξρίεο ηεο, φπνπ 
είραλ εγθαηαζηαζεί πνιινί ζια-
βηθνί πιεζπζκνί. Σν Βπδαληηλφ θξά-
ηνο, γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξφ-
βιεκα, εθάξκνζε κηα ζπγθξνηε-

κέλε επνηθηζηηθή πνιηηηθή: πνιινί 
ιάβνη κεηαθέξζεθαλ απφ ηηο ζθια-
βελίεο ησλ Βαιθαλίσλ ζε πεξηνρέο 
ηεο Μ. Αζίαο θαη, αληίζηξνθα, πνι-
ινί κηθξαζηαηηθνί πιεζπζκνί κεηα-
θηλήζεθαλ θαη εγθαηαζηάζεθαλ 
θαηά ηελ πεξίνδν απηή ζηηο ζθια-
βελίεο ηεο Θξάθεο, ηεο Μαθεδνλίαο 
θαη ηεο Νφηηαο Διιάδαο. Απφ ηα 
ηέιε ηνπ 8νπ αη. νη ιάβνη άξρηζαλ 
λα ελζσκαηψλνληαη ζηε βπδαληηλή 
θνηλσλία θαη ζηαδηαθά λα 
αθνκνηψλνληαη. 

81 / 25 



 

Δπηζηνιή ηνπ Μηραήι Β΄  
ζηνλ εγεκόλα ησλ Φξάγθσλ 

(...) Βξήθακε ηνπο Υξηζηηαλνχο 
ρσξηζκέλνπο ζε δχν ζηξαηφπεδα. 
Μεγάινο αξηζκφο αθνινπζνχζε ηνλ 
ηχξαλλν (δειαδή ηνλ ζθεηεξηζηή 
ηεο λφκηκεο απηνθξαηνξηθήο εμνπ-
ζίαο) (Θσκά ηνλ ιάβν) θαη γη’ απηφ 
ην ιφγν δελ ήκαζηαλ ζε ζέζε λα 
ηνλ θαηαπνιεκήζνπκε απνηειε-
ζκαηηθά. Ο Θσκάο επσθειήζεθε 
απφ απηφ θαη πξνζέιθπζε πνιινχο 
θνληά ηνπ. Έπεηηα πνιηφξθεζε θαη 
απέθιεηζε απφ ηε ζάιαζζα ηελ Κσλ-
ζηαληηλνχπνιε ην Γεθέκβξην ηεο 
15εο ηλδηθηηψλνο (δειαδή ηνπ έηνπο 
821). πγθξνηήζεθε λαπκαρία θαη ν 
ζεφο καο έδσζε ηε λίθε. Ήηαλ έλα 
ζαχκα. (...), Ο Θσκάο θαηαδηθάζηε-
θε ζε απνθνπή ησλ ρεξηψλ θαη ησλ  
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πνδηψλ θαη πέζαλε ζηελ αγρφλε. 
Απφ ηνπο δπν γηνπο ηνπ ν έλαο δν-
ινθνλήζεθε απφ ηνπο δηθνχο καο 
αλζξψπνπο ζηελ (Μηθξά) Αζία, ν 
άιινο θαηαδηθάζηεθε ζηελ ίδηα κε 
ηνλ Θσκά πνηλή... Απφ ηφηε φινη νη 
Υξηζηηαλνί ηνπ θξάηνπο καο μαλαγχ-
ξηζαλ ζηελ ελφηεηα θαη ηελ 
νκφλνηα.(...) 

 

P. Lemerle, Thomas le Slav,  
Travaux et memoires 1 (1965)  

256-257. 

 

Η αλνηθνδόκεζε ησλ πόιεσλ  
ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Δλαο ζηξαηεγφο απφ ην γέλνο ησλ 
θιεξψλ, αθνχ πνιέκεζε κε ηνπο 
(ζ)ιαβήλνπο, ππέηαμε κε ηα φπια 
θαη εθκεδέληζε πιήξσο ην έζλνο 
ηνπο. Έηζη, επέηξεςε ζηνπο πα- 
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ιαηνχο θαηνίθνπο ηεο Πεινπνλ-
λήζνπ λα αλαθηήζνπλ ηηο πεξηνπ-
ζίεο ηνπο. Ο απηνθξάηνξαο Νηθε-
θφξνο Α΄ πιεξνθνξήζεθε ηα λέα 
θαη γεκάηνο ραξά θξφληηζε λα 
μαλαρηίζεη ηηο πφιεηο πνπ ήηαλ ζ’ 
απηφ ην κέξνο, λα αλνηθνδνκήζεη 
ηηο εθθιεζίεο πνπ θαηεδάθηζαλ νη 
βάξβαξνη θαη λα θάλεη ρξηζηηαλνχο 
ηνπο ίδηνπο ηνπο βαξβάξνπο. Έηζη, 
αλνηθνδφκεζε εθ βάζξσλ ηελ 
Πάηξα θαη ηε πάξηε. 
 

Υξνληθώλ ηεο Κνλεκβαζίαο, έθδ.  
I. Dujev, Παιέξκν 1976, 18-22. 

 

γ. Σν θίλεκα ηνπ Θσκά ηνπ ιάβνπ 
 ηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Μη-
ραήι Β΄ ην θξάηνο ζπγθινλίζηεθε 
απφ ην θίλεκα ηνπ Θσκά ηνπ ιά-
βνπ, ην νπνίν εθδειψζεθε ην 821  

84 / 24-25 



 

ζηε Μηθξά Αζία. Ο Θσκάο, ν νπνίνο 
ζηέθζεθε απηνθξάηνξαο απφ ηνλ 
παηξηάξρε Αληηνρείαο, εκθαλίζζεθε 
σο εηθνλφθηινο θαη πξνζηάηεο ησλ 

θησρψλ, ζηνπο νπνίνπο ππνζρέ-
ζεθε απαιιαγή απφ ηε θνξνινγία. 
Ζ αλαηαξαρή πνπ πξνήιζε απφ ην 
θίλεκα, κεηαδφζεθε απφ ηελ χπαη-
ζξν ζηηο πφιεηο θαη ζην ζηξαηφ. 
Απφ ηα έμη κηθξαζηαηηθά ζέκαηα κφ-
λν δχν έκεηλαλ πηζηά ζηνλ απηφ-
θξάηνξα Μηραήι. Με ηε ζχκπξαμε 
ηνπ λαπηηθνχ ζέκαηνο ησλ Κηβπξ-
ξαησηψλ, ν Θσκάο πέξαζε ζηελ 
Δπξψπε θαη πνιηφξθεζε ηελ πξσ-
ηεχνπζα. Ζ έθβαζε ηεο πνιηνξθίαο 
θξίζεθε απφ ην απφξζεην ησλ 
ηεηρψλ ηεο Βαζηιεχνχζαο, ηηο ιηπν-
ηαμίεο ησλ πιεξσκάησλ ηνπ Θσκά, 
ηε βαξηά ήηηα ηνπ ζηφινπ ηνπ 
κπξνζηά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε  
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(θζηλφπσξν ηνπ 822) θαη ηελ επί-
ζεζε πνπ δέρζεθε απφ ηνπο Βνπι-
γάξνπο, κε ηνπο νπνίνπο είρε ζπκ-
καρήζεη ν Μηραήι Β΄. Ο ζηαζηαζηήο 
αλαγθάζηεθε ηφηε λα ιχζεη ηελ πν-
ιηνξθία θαη αξρηθά θαηφξζσζε λα 
δηαθχγεη, αιιά ηνλ Οθηψβξην ηνπ 
823 ζπλειήθζε θαη ζαλαηψζεθε. Σν 
θίλεκα ηνπ Θσκά δελ κπνξεί λα 
εξκελεπζεί σο ιατθή εμέγεξζε θαη 
θνηλσληθή επαλάζηαζε, αλ θαη 
έπαημαλ θάπνην ξφιν ζε απηφ νηθν-
λνκηθνί θαη θνηλσληθνί παξάγνληνο. 
Δπξφθεηην πεξηζζφηεξν γηα εκθχ-
ιην πφιεκν, κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ 
λνκηκφηεηαο θαη ζθεηεξηζκνχ ηεο 
εμνπζίαο, πνπ επεξεάζηεθε θπξίσο 
απφ ηηο πξνζσπηθέο θηινδνμίεο θαη 
ηα θίλεηξα ηνπ ζηαζηαζηή, απφ ηνλ 
αληαγσληζκφ ησλ βπδαληηλψλ 
επαξρηψλ κε ηελ θεληξηθή εμνπζία 
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θαη ηελ πνιηηηθή ηεο θαη απφ ηε 
δηακάρε γηα ηηο εηθφλεο. 

 
 
 
 
 
 

Ο Κηραήι Β΄ κεηά ηε λίθε ηνπ 
αθαηξεί ην ζηέκκα από ην ζθε-

ηεξηζηή Θσκά ην ιάβν. 
Κηθξνγξαθία από ην ζιαβνληθό 

ρεηξόγξαθν ηεο Υξνλνγξαθίαο ηνπ 
Θσλζηαληίλνπ Καλαζζή (14νο αη.) 
(Ρώκε, Βηβιηνζήθε ηνλ Βαηηθαλνύ). 
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Δξσηήζεηο 
1. Να ζρνιηάζεηε πο νηθνλνκηθέο 
 κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Νηθεθφξνπ 
 Α΄ θαη λα επηζεκάλεηε ηπρφλ 
 αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπο. 
 

2. Πνηα ζηνηρεία πηζηνπνηνχλ ηε 
 βαζκηαία ζηξαηησηηθνπνίεζε ηεο 
 βπδαληηλήο θνηλσλίαο; 
 

3. Πνηεο ζθνπηκφηεηεο εμππεξεηνχ-
 ζαλ νη επνηθηζκνί 
 

4. Να επηζεκάλεηε ηνλ ραξαθηήξα 
 θαη ηηο αηηίεο ηεο απνηπρίαο ηνπ 
 θηλήκαηνο ηνπ Θσκά ηνπ ιάβνπ. 
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7. ιάβνη θαη Βνχιγαξνη 
 

α. θιαβελίεο 
 Οη κφληκεο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
ιάβσλ ζηε Υεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ 

είλαη γλσζηέο κε ηνλ φξν ζθιαβε-
λίεο. ην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο 
Διιάδαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, νη 
ζθιαβελίεο απνηεινχζαλ απηφλν-
κεο λεζίδεο ζιαβηθνχ πιεζπζκνχ, 
κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο έθηαζεο. 
ηε δηάξθεηα ηνπ 9νπ αη., νη ζθιαβε-
λίεο πνπ βξίζθνληαλ ζηα βνξεηνδπ-
ηηθά ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ 
εμειίρζεθαλ ζηα πξψηα θξαηίδηα 
ησλ έξβσλ θαη Κξναηψλ. Ζ χπαξ-
με θαη ε αλάπηπμε ησλ δχν απηψλ 
θξαηηδίσλ δηεπθφιπλε ηνλ εθρξη-
ζηηαληζκφ ησλ δχν ιαψλ επί Βαζη-
ιείνπ Α΄. Σελ ίδηα επνρή (9νο αη.), νη 
ζθιαβελίεο πνπ βξίζθνληαλ ζηα  
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λφηηα ηεο Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ 
άξρηζαλ λα ελζσκαηψλνληαη ζηελ 
επεθηεηλφκελε ζεκαηηθή δηνίθεζε 
ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο. Οη ζθια-
βελίεο ήηαλ αξρηθά εκηαπηφλνκεο 
θαη πιήξσλαλ θφξν ππνηέιεηαο. 
 

Πόιεκνο θαη θαηαζθνπία 
Καη ην κήλα Οθηψβξην (ηνπ έηνπο 
773) ν απηφθξάηνξαο (Κσλζηαληί-
λνο Δ΄) έιαβε κήλπκα (καλδάηνλ) 
απφ ηνπο θξπθνχο θίινπο ηνπ ζηε 
Βνπιγαξία φηη ν ράλνο (θχξηνο) ηεο 
Βνπιγαξίαο ζηέιλεη 12.000 ζηξαηφ 
θαη ηνπο βνγηάξνπο ηνπ, γηα λα ιεε-
ιαηήζνπλ ηε ζθιαβελία ηεο Βεξδη-
ηίαο θαη λα απαγάγνπλ ηνλ πιεζπ-
ζκφ ηεο ζηε Βνπιγαξία, Καη φζν νη 
απεζηαικέλνη (απνθξηζηάξηνη) πνπ 
είραλ έιζεη απφ ην βνχιγαξν ράλν  
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πεξέκελαλ ζηελ Πφιε, ν απηνθξά-
ηνξαο ππνθξηλφηαλ φηη εηνηκάδεη 
εθζηξαηεία θαηά ησλ Αξάβσλ. Δηζη, 
βγήθαλ απφ ηηο πχιεο ηεο Πφιεο 
κφλν κηθξά ζηξαηησηηθά ηκήκαηα 
θαη ηα αλαθηνξηθά ζηξαηεχκαηα. Καη 
αθνχ απέιπζε ηνπο βνχιγαξνπο 
απεζηαικέλνπο θαη έκαζε απφ ηνπο 
θαηαζθφπνπο ηνπ φηη νη απεζηαι-
κέλνη εγθαηέιεηςαλ ηε βπδαληηλή 
επηθξάηεηα, ζπλέηαμε ην ζηξαηφ θαη 
μεθίλεζε εζπεπζκέλα, Μφιηο έθηα-
ζε ζηα Ληζνζψξηα, επέπεζε ζηηο 
ηάμεηο ησλ Βνπιγάξσλ, ρσξίο 
πξνεγνπκέλσο λα ζαιπίζεη επίζε-
ζε, ηνπο έηξεςε ζε θπγή θαη θέξ-
δηζε κεγάιε λίθε, 
 

Θενθάλεο, Υξνλνγξαθία, έθδ. C. de 
Boor, ηόκ.1, Ιεηςία 1883, 447. 
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β. Η ίδξπζε ηνπ θξάηνπο  
ησλ Βνπιγάξσλ 
 Δπί Κσλζηαληίλνπ Γ΄ ηδξχζεθε 
ζηε Υεξζφλεζν ηνπ Αίκνπ ην θξά-
ηνο ησλ Βνπιγάξσλ, ιανχ πνπ 
πξνσζήζεθε απφ ηηο αζηαηηθέο 
ζηέπεο ζηηο εθβνιέο ηνπ Γνχλαβε. 
Οη Βνχιγαξνη λίθεζαλ ην βπδαληηλφ 
ζηξαηφ θαη θαηέθηεζαλ ηα εδάθε 
κεηαμχ Γνχλαβε, Αίκνπ θαη Δπμεί-
λνπ Πφληνπ. Ο απηνθξάηνξαο ππν-
ρξεψζεθε λα αλαγλσξίζεη ζησπεξά 
ηε λέα θαηάζηαζε θαη λα ππνζρεζεί 
ηελ θαηαβνιή εηήζησλ ρνξεγηψλ 
γηα ην κέιινλ. Απηφ απνηεινχζε 
πξάμε ζχλεζεο, δηφηη ζηελ πεξηνρή 
απηή είραλ δηεηζδχζεη ήδε ζιαβηθέο 
θπιέο, κε ζπλέπεηα απηή λα έρεη 
απνζπαζηεί νπζηαζηηθά απφ ηνλ 
έιεγρν ηεο απηνθξαηνξίαο. 
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 Ζ ζπκθσλία κε ηνπο Βνπιγά-
ξνπο αλαλεψζεθε αξγφηεξα . Οη 
Βνχιγαξνη κάιηζηα βνήζεζαλ ην 
Λένληα Γ΄ λα αληηκεησπίζεη ηνπο 
Άξαβεο επηδξνκείο κπξνζηά ζηα 
ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 
 Σνλ 8ν αηψλα ν Κσλζηαληίλνο Δ΄ 
πξνζπάζεζε κε αιιεπάιιειεο 
εθζηξαηείεο λα θαηαιχζεη ην Βνπι-
γαξηθφ Κξάηνο. Ζ δηεμαγσγή ηνπ 
πνιέκνπ ππήξμε δπζρεξήο γηα ηνπο 
Βνπιγάξνπο, θαζψο αληηκεηψπηδαλ 
κηα κεγάιε εζσηεξηθή πνιηηηθή θξί-
ζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε ζχ-
γθξνπζε ηεο αληηβπδαληηλήο κε ηε 
θηινβπδαληηλή παξάηαμε. Ζ παιαηά 
βνπιγαξηθή αξηζηνθξαηία αθνινπ-
ζνχζε αληηβπδαληηλή πνιηηηθή, ελψ 
ην θηινβπδαληηλφ θφκκα είρε ηηο 
ξίδεο ηνπ ζηελ εζλφηεηα πνπ δηα-
κνξθσλφηαλ απφ ηελ αλάκεημε ησλ 
ζιαβηθψλ πιεζπζκψλ κε ηηο ιατθέο 
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βνπιγαξηθέο ηάμεηο. Ζ εμαζζέλεζε 
ησλ Βνπιγάξσλ, απνηέιεζκα ηεο 
εζσηεξηθήο απηήο ζχγθξνπζεο, 
ζπλέβαιε ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 
βπδαληηλήο ππεξνρήο ζηε Υεξζφ-
λεζν ηνπ Αίκνπ, αιιά ν απηνθξά-
ηνξαο δελ κπφξεζε λα πεηχρεη ην 
ζθνπφ ηνπ. 
 

Δζσηεξηθέο ηαξαρέο  
ζηε Βνπιγαξία 

Απηφ ην ρξφλν (763) νη Βνχιγαξνη 
επαλαζηάηεζαλ θαη ζθφησζαλ ηνπο 
θπξίνπο ηνπο πνπ θαηάγνληαλ απφ 
ηε βαζηιεχνπζα δπλαζηεία θαη φξη-
ζαλ θχξην ηνπο ηνλ θαθφβνπιν 
Σειέηδε πνπ ήηαλ ηξηάληα ρξνλψλ. 
Σφηε πνιινί ιάβνη ηξάπεθαλ ζε 
θπγή θαη πξνζρψξεζαλ ζηνλ απηφ-
θξάηνξα πνπ ηνπο εγθαηέζηεζε 
ζηνλ πνηακφ Αξηάλα ηεο Βηζπλίαο. 
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(Μεηά ηε λίθε ηνπ βπδαληηλνχ ζηξα-
ηνχ επί ηνπ Σειέηδε θαη ησλ ζιά-
βσλ ζπκκάρσλ ηνπ ζηελ πεδηάδα 
ηεο Αγρηάινπ ζηηο 30 Ηνπλίνπ 763) νη 
Βνχιγαξνη ζηαζίαζαλ θαη ζθφησ-
ζαλ ηνλ Σειέηδε καδί κε ηνπο άξρν-
ληεο ηνπ (δειαδή ηνπο βνγηάξνπο 
ηνπ) θαη έβαιαλ ζηε ζέζε ηνπ ην 
αβίλν, γακπξφ ηνπ παιηνχ θπξίνπ 
ηνπο Κνξκεζίνπ. Μφιηο φκσο ν 
αβίλνο, ρσξίο θαζπζηέξεζε, έζηεη-
ιε κήλπκα ζηνλ απηνθξάηνξα, δε-
ηψληαο εηξήλε, νη Βνχιγαξνη 
ζπγθάιεζαλ ιατθή ζπλέιεπζε θαη 
αληηζηάζεθαλ κε πείζκα ζηα ζρέδηα 
ηνπ, ιέγνληαο, ‘‘εμαηηίαο ζνπ ε 
Βνπιγαξία θηλδπλεχεη λα ππνδνπ-
ισζεί ζηνπο Ρσκαίνπο’’. Σφηε 
μέζπαζε επαλάζηαζε θαη ν αβίλνο 
θαηέθπγε ζην θάζηξν ηεο Μεζεκ-
βξίαο θαη πξνζρψξεζε ζηνλ 
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απηνθξάηνξα. Οη Βνχιγαξνη έβαιαλ 
ζηε ζέζε ηνπ σο θχξην ηνπο ηνλ 
Παγάλν. 
 

Θενθάλεο, Υξνλνγξαθία, έθδ. C. de 
Boor, ηόκ. I, Ιεηςία 1883, 432-433. 

 

γ. Η Βνπιγαξία ππό ηνλ Κξνύκν 
 Ζ Βνπιγαξία ηζρπξνπνηήζεθε 
ζεκαληηθά ζηηο αξρέο ηνπ 9νπ αη., 
φηαλ πξνζάξηεζε πξψελ αβαξηθά 
εδάθε. Σηο ερζξνπξαμίεο αλάκεζα 
ζηνπο Βνπιγάξνπο θαη ηνπο Βπδα-
ληηλνχο εγθαηλίαζε ν ράλνο Κξνχ-
κνο κε ηελ θαηάθηεζε ηεο αξδηθήο 
(φθηαο) θαη ηελ εμφλησζε ησλ ππε-
ξαζπηζηψλ ηεο (809). Ο απηνθξά-
ηνξαο Νηθεθφξνο Α΄ εμεζηξάηεπζε 
ηφηε θαηά ησλ Βνπιγάξσλ θαη πξν-
ρψξεζε βαζηά ζηε βνπιγαξηθή επη-
θξάηεηα. Αιιά ε επηρείξεζε είρε 
ηξαγηθή γη απηφλ έθβαζε. ηηο δηα- 
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βάζεηο ηνπ Αίκνπ ν ζηξαηφο ηνπ 
εθκεδελίζηεθε νινθιεξσηηθά. Ο 
ίδηνο ν απηνθξάηνξαο έπεζε ζην 
πεδίν ηεο κάρεο. χληνκα ν Κξνχ-
κνο επαλέιαβε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ, 
θαηαθηψληαο ιηκάληα ηνπ Δπμείλνπ 
Πφληνπ. Ζ εκθάληζε ηνπ κπξνζηά 
ζηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 
απνηέιεζε ην απνθνξχθσκα ησλ 
επηζεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ. κσο ν 
βνχιγαξνο εγεκφλαο πέζαλε μαθλη-
θά (814) θαη έηζη ην Βπδάληην απαι-
ιάρζεθε απφ έλαλ ηζρπξφ αληίπα-
ιν. Ο δηάδνρνο ηνπ Κξνχκνπ 
Οκνπξηάγ ζπλήςε 30εηή ζπλζήθε 
εηξήλεο. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο εηξή-
λεο απηήο, ζηα βπδαληηλνβνπιγα-
ξηθά ζχλνξα επηθξάηεζε, ζρεδφλ 
σο ηα ηέιε ηνπ αηψλα, αδηαηάξαθηε 
εηξήλε. 
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Σν Πξώην Βνπιγαξηθό Θξάηνο. 
 

 Σν θξάηνο ηνπ Αζπαξνχρ 
 πεξί ην 680 
  

 Σν θξφηνο ηνπ Κξνχκν» θαη  
 ηνπ Οκνπξηάγ πεξί ην 814 
  

 Σν θξάην ηνπ πκεψλ  
 (893-927) 
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ΦΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΖ 

ΒΑΡΝΑ 



 

δ. Η νξγάλσζε ηνπ Βνπιγαξηθνύ 
Κξάηνπο 
 Ζ δνκή ηνπ Βνπιγαξηθνχ θξά-
ηνπο σο ηνλ 9ν αη. ραξαθηεξίδεηαη 
απφ ηε δηαθνξεηηθή ζπκκεηνρή ζηε 
δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο ησλ δχν 
θπιεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλέζε-
ηαλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ, δειαδή ησλ 
Πξσηνβνπιγάξσλ θαη ησλ ζιαβη-
θψλ θπιψλ, πνπ είραλ εγθαηαζηα-
ζεί ζηελ επηθξάηεηα ηνπ θαη είραλ 

νξγαλσζεί ζε ζθιαβελίεο. Ο ράλνο* 
θαη ε πξσηνβνπιγαξηθή αξηζηνθξα-
ηία θαζφξηδαλ ηελ θξαηηθή πνιηηηθή, 
ελψ νη αξρεγνί ησλ ζθιαβεληψλ 
δηαηεξνχζαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπο 
κηα νξηζκέλε απηνλνκία θαη ζπκκε-
ηείραλ σο έλα βαζκφ κφλν ζηε δηνί-
θεζε. Τπήξρε, κε άιια ιφγηα, κηα 
δπαξρία πνπ αληηζηνηρνχζε ζηνλ 
εζληθφ-θπιεηηθφ δπτζκφ ηεο ρψξαο. 
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 ηε δηάξθεηα φκσο ηνπ 9νπ αη. 
εληζρχζεθε ε θεληξηθή εμνπζία, ελψ 
ζηαδηαθά ππνρψξεζε ε δχλακε 
ησλ αξρεγψλ ησλ ζιαβηθψλ θπ-
ιψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αξηζ-
κεηηθή ππεξνρή ησλ ιάβσλ είρε 
σο απνηέιεζκα ηνλ εθζιαβηζκφ 
ησλ Βνπιγάξσλ. Έηζη, νη ιάβνη 
ππνηάρζεθαλ πνιηηηθά ζηελ πξσ-
ηνβνπιγαξηθή αξηζηνθξαηία, αιιά 
αθνκνίσζαλ εζλνινγηθά ηνπο 
νπλληθήο θαηαγσγήο Βνπιγάξνπο. 
 

Δξσηήζεηο 
1. Πνην ήηαλ ην κεγαιχηεξν εζσηε-
 ξηθφ πξφβιεκα πνπ αληηκεηψ-
 πηδε ην Πξψην Βνπιγαξηθφ Κξά-
 ηνο; Πφηε θαη πψο ιχζεθε ην 
 πξφβιεκα απηφ; 
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2. Δθηφο απφ ηνλ πφιεκν θαη ηελ 
 επίζεκε δηπισκαηία, κε πνηνπο 
 άιινπο ηξφπνπο αζθνχζε ην 
 Βπδαληηλφ θξάηνο ηελ εμσηεξηθή 
 πνιηηηθή ηνπ; πκβνπιεπηείηε ην 
 ζρεηηθφ παξάζεκα. 
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8. Σν Φξαγθηθφ Κξάηνο ππφ  
ηηο δπλαζηείεο  

ησλ Μεξνβηγγείσλ θαη  
ησλ Καξνιηδψλ 

 

α. Η επνρή ησλ Μεξνβηγγείσλ θαη 
ε θξίζε ηνπ Φξαγθηθνύ θξάηνπο 
 Σν ζεκαληηθφηεξν ‘‘βαξβαξηθφ’’ 
θξάηνο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ήηαλ 
ην εθρξηζηηαληζκέλν Βαζίιεην ησλ 
Φξάγθσλ, πνπ ίδξπζε ν Υισδνβί-
θνο, ν γελάξρεο ηεο δπλαζηείαο 
ησλ Μεξνβηγγείσλ (ηέινο 5νπ-αξρέο  
6νπ αη.) ηα ρξφληα ησλ δηαδφρσλ 
ηνπ μέζπαζαλ εκθχιηνη πφιεκνη, κε 
απνηέιεζκα ην Φξαγθηθφ Κξάηνο 
λα δηαζπαζηεί. Ζ θξίζε επεξέαζε 
ζπλνιηθά ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Φξά-
γθσλ, ηδηαίηεξα φκσο ηελ νηθνλνκία 
ηνπο, κε ηελ ππνρψξεζε ηνπ εκπν-
ξίνπ θαη ηεο βηνηερλίαο, ηελ εγθαηά-
ιεηςε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηελ  
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παξαθκή ησλ πφιεσλ. Έηζη, ζηα 
ηέιε ηνπ 7νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 8νπ 
αη. ην πνιηηηθφ ζχζηεκα πνπ εγθα-
ζίδξπζαλ νη Μεξνβίγγεηνη νδήγεζε 
ζηελ απνδπλάκσζε ηνπ ζεζκνχ 
ηεο βαζηιείαο θαη ζηελ αλάδεημε 
πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ δπλά-
κεσλ. Μία απφ απηέο ήηαλ θαη ε 
εθθιεζία. 
 

β. Οη Καξνιίδεο θαη ε αθκή  
ηεο θξαγθηθήο δύλακεο 
 ην Φξαγθηθφ θξάηνο ηδηαίηεξα 
ζεκαληηθφ ήηαλ ην αμίσκα ηνπ 

απιάξρε* (majoraomus), ην νπνίν 
απφθηεζε λέν θχξνο, φηαλ ν απιάξ-
ρεο Κάξνινο Μαξηέινο αλαραίηηζε 
ηελ πξνέιαζε ησλ Αξάβσλ ζην 
Πνπαηηέ ηεο Γαιιίαο (732). Ο Κάξν-
ινο Μαξηέινο, γφλνο κηαο ηζρπξήο 
αξηζηνθξαηηθήο νηθνγέλεηαο, ππήξ- 
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με ν ηδξπηήο κηαο λέαο δπλαζηείαο, 
ηεο δπλαζηείαο ησλ Καξνιηδψλ, 
πνπ δηαδέρζεθε ηνπο Μνξνβίγ-
γεηνπο ππφ ηηο εμήο ζπλζήθεο: Ο 
πάπαο, απεηινχκελνο απφ ηνπο 
Λνγγνβάξδνπο πνπ εηνηκάδνληαλ 
λα βαδίζνπλ θαηά ηεο Ρψκεο, αλαγ-
θάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ην Βπδά-
ληην θαη λα πξνζεηαηξηζηεί ηνπο 
Φξάγθνπο, ζηέθνληαο ην γην ηνπ 

Καξφινπ Μαξηέινπ Πηπίλν ειέσ 

Θενύ βαζηιέα* ησλ Φξάγθσλ (754). 
Ζ παπηθή επινγία πξνζέδσζε ζηε 
θξαγθηθή βαζηιεία κεγάιν εζηθφ 
θχξνο θαη κε ηε ζηέςε απηή επηθξά-
ηεζε ζηελ Δπξψπε ε αληίιεςε ηεο 
ειέσ Θενχ βαζηιείαο. 
 Ο Πηπίλνο Α΄, σο αληάιιαγκα, 
δψξηζε ζηελ Αγία Έδξα ηελ πεξην-
ρή απφ ηε Ραβέλλα κέρξη ηε Ρψκε, 
ε νπνία θαηέζηε ν ππξήλαο ηνπ 
Παπηθνχ Κξάηνπο. Ο Πηπίλνο θαη νη  
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γηνη ηνπ νλνκάζηεθαλ παηξίθηνη 
ησλ Ρσκαίσλ, ηίηινο πνπ ζπλεπα-
γφηαλ ηελ ππνρξέσζε ηνπ βαζη-
ιηθνχ νίθνπ λα πξνζηαηεχεη ηε Ρψ-
κε. Έηζη, ν παπηζκφο ζπλδέζεθε 
ζηελά κε ην Βαζίιεην ησλ Φξάγθσλ, 
ελψ ην ράζκα κεηαμχ Αλαηνιήο θαη 
Γχζεο, πνπ είρε αξρίζεη λα αλνίγεη 
φηαλ θεξχρζεθε ε εηθνλνκαρία, 
έγηλε ηψξα πνιχ βαζχ. ηαλ πέζαλε 
ν Πηπίλνο, ην Φξαγθηθφ Βαζίιεην 
πεξηιάκβαλε ηε ζεκεξηλή Γαιιία 
θαη έλα κέξνο ηεο ζεκεξηλήο Γεξ-
καλίαο, Ο δηάδνρνο ηνπ Κάξνινο ν 
Μέγαο (Καξινκάγλνο) θαηέθηεζε 
πνιιά εδάθε θαη επεμέηεηλε 
ζεκαληηθά ηελ επηθξάηεηα ηνπ. 
 Γηα λα εληζρχζεη ηελ εζσηεξηθή 
νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο ηνπ ν Κά-
ξνινο πήξε ηα αθφινπζα κέηξα: 
 

 1. Γηαίξεζε ηε θξαγθηθή επη-
θξάηεηα ζε 200 πεξίπνπ θνκεηείεο.  
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Οη θνκήηεο αζθνχζαλ, κε ηε βνή-
ζεηα ησλ επηζθφπσλ ηε ζηξαηησ-
ηηθή θαη πνιηηηθή δηνίθεζε, θαη 
ζπγρξφλσο ήηαλ δηθαζηέο θαη 
θνξνεηζπξάθηνξεο. 
 2. Καζηέξσζε ην ζεζκφ ησλ βα-
ζηιηθψλ απεζηαικέλσλ, νη νπνίνη 
ζα επέβιεπαλ ηελ εθαξκνγή ησλ 
λφκσλ θαη ησλ δηαηαγκάησλ πνπ 
εμέδηδε. 
 3. Πξνρψξεζε ζε εθθιεζηαζηηθή 
κεηαξξχζκηζε πνπ ζπκπιήξσζε ηε 
δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε. Ζ Δθθιε-
ζία απεηέιεζε απφ ηφηε παξάγνληα 
ζπλνρήο θαη ελφηεηαο. 
 

γ. Σν πξόβιεκα ησλ δύν 
απηνθξαηνξηώλ 
 Ζ αλάκεημε ηνπ Καξφινπ ζηα 
πξάγκαηα ηεο Ηηαιίαο ρξνλνινγεί-
ηαη απφ ην 774, φηαλ εθείλνο θαηέ-
ιπζε ην θξάηνο ησλ Λνγγνβάξδσλ.  
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Με ηελ επηηπρία απηή ην Φξαγθηθφ 
Κξάηνο ηζρπξνπνηήζεθε, ππνζθε-
ιίδνληαο ηα παιαηφηεξα γεξκαληθά 
βαζίιεηα, θαη ε εμνπζία ηνπ Καξφ-
ινπ αλαβαζκίζηεθε: έγηλε κηα ηζρπ-
ξή βαζηιεία, πνπ εμνπζίαδε έλα 
θξάηνο κε πνιινχο ιανχο. 
 Ζ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία επη-
δίσμε αξρηθά λα πξνζεγγίζεη δη-
πισκαηηθά ην λέν αληίπαιν ηεο.  
Σν 781 ηειέζηεθαλ κε θάζε επηζε-
κφηεηα νη αξξαβψλεο ηνπ Κσλζηα-
ληίλνπ Σ΄ κε ηε Ρνηξνχδε, θφξε 
ηνπ Καξφινπ. Αιιά νη ζρέζεηο ησλ 
δχν θξαηψλ νδεγήζεθαλ ζε ξήμε 
θαη ην ζπλνηθέζην ηειηθά αθπξψ-
ζεθε. Αξγφηεξα, εζσηεξηθέο δηακά-
ρεο αλάγθαζαλ ηνλ πάπα Λένληα Γ΄ 
λα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ Καξφινπ, 
ππνζρφκελνο λα ηνλ ζηέςεη απηφ-
θξάηνξα. Ο θξάγθνο βαζηιηάο 
απνδέρζεθε ηελ πξφηαζε. 
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 Σελ εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 
ηνπ έηνπο 800, ζηελ εθθιεζία ηνπ 
Αγίνπ Πέηξνπ ζηε Ρψκε, ν Κάξνινο 
ζηέθζεθε, ζχκθσλα κε ην βπδαληη-

λφ ηππηθφ, Μέγαο θαη εηξελνπνηόο 

απηνθξάησξ, θπβεξλήηεο ηνπ 
Ρσκατθνύ Κξάηνπο, ππφ ηηο 
επεπθεκίεο ηνπ ιανχ θαη ηνπ θιή-
ξνπ. Ο Κάξνινο φκσο δελ επέιεμε 
ηε Ρψκε, αιιά ην Άαρελ σο έδξα  
ηνπ. Δθεί αλήγεηξε έλα αλάθηνξν, ην 
παξεθθιήζην ηνπ νπνίνπ δηαθνζκή-
ζεθε κε έξγα ηέρλεο απφ ηε Ραβέλ-
λα θαη ηελ ππφινηπε Ηηαιία. 
 Ζ ζηέςε ηνπ Καξφινπ είρε σο 
απνηέιεζκα λα ζπλππάξρνπλ αληη-
κέησπεο απφ ην 800 θαη εμήο δπν 
απηνθξαηνξίεο, κία αλαηνιηθή θαη 
κία δπηηθή. Γη’ απηφ ην ιφγν ε ζηέςε 
ζεσξήζεθε απφ ηνπο Βπδαληηλνχο 
σο ζθάλδαιν θαη ζθεηεξηζκφο ησλ 
λνκίκσλ θαη απνθιεηζηηθψλ δηθαησ- 
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κάησλ ηνπο ζηε ξσκατθή θιεξνλν-
κηά θαη θπξίσο ηνπ δηθαηψκαηνο 
ρξήζεο ηνπ φξνπ βαζηιεχο ησλ 
Ρσκαίσλ. Ζ δηάζηαζε κεηαμχ Αλα-
ηνιήο θαη Γχζεο επεθηάζεθε ηψξα 
θαη ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα. Ζ νηθνπ-
κέλε δηαζπάζηεθε γισζζηθά, 
πνιηηηθά θαη ζξεζθεπηηθά ζε δχν 
αληίπαινπο θφζκνπο. 
 Οη Βπδαληηλνί αλέκελαλ φηη ν Κά-
ξνινο ζα επηρεηξνχζε λα ππνηάμεη 
ηελ Αλαηνιηθή Απηνθξαηνξία. Ο 
ηειεπηαίνο φκσο επηδίσμε θαη πέ-
ηπρε ην ζπκβηβαζκφ κε ην βπδαληη-
λφ απηνθξάηνξα χζηεξα απφ δχ-
ζθνιεο θαη καθξέο δηαπξαγκαηεχ-
ζεηο. 
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Ο Άγηνο Πέηξνο παξαδίδεη ζηνλ 
πάπα Ιένληα Γ΄ ην καλδύα (pallium) 
θαη ζην βαζηιέα (rex) Θαξινκάγλν 

κηα ζεκαία. (Κσζατθό ζην Αλάθηνξν 
ηνπ Ιαηεξαλνύ, ρξνλνινγνύκελν 

πξηλ από ηηο 25 Γεθεκβξίνπ  
ηνπ 800). 

 
 

Η ζηέςε ηνπ Καξινκάγλνπ από  
ηε ζθνπηά ησλ Φξάγθσλ 

Δπεηδή δελ ππήξρε πηα απηνθξά-
ηνξαο ζην έζλνο ησλ Διιήλσλ θαη ε 
απηνθξαηνξηθή εμνπζία βξηζθφηαλ 
ζηα ρέξηα κηαο γπλαίθαο, θάλεθε 
ζσζηφ ζηνλ ίδην ηνλ πάπα Λένληα  
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θαη ζ’ φινπο ηνπο άγηνπο παηέξεο 
πνπ πήξαλ κέξνο ζηε ζχλνδν λα 
δψζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ απηνθξάηνξα 
ζην βαζηιηά ησλ Φξάγθσλ Κάξνιν, 
πνπ έρεη ζηελ θπξηαξρία ηνπ ηελ 
πφιε ηεο Ρψκεο, φπνπ ζπλήζηδαλ 
πάληα λα εδξεχνπλ νη θαίζαξεο, θαη 
ηηο άιιεο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο, ηεο 
Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Δπεηδή 
ινηπφλ ν παληνδχλακνο Θεφο επδφ-
θεζε λα πεξάζνπλ φιεο απηέο νη 
ρψξεο ζηελ θπξηαξρία ηνπ Καξφ-
ινπ, νη θιεξηθνί ηεο πλφδνπ 
ζθέθζεθαλ φηη, ζχκθσλα κε ην 
ζέιεκα ηνπ Θενχ θαη ην αίηεκα 
φισλ ησλ Υξηζηηαλψλ, εθείλνο ζα 
έπξεπε λα έρεη θαη ηνλ ηίηιν ηνπ 
απηνθξάηνξα. Ο Κάξνινο δελ ήζειε 
λα ελαληησζεί ζ’ απηφ ην ζέιεκα 
θαη, ππνηαζζφκελνο ηαπεηλά ζην 
ζεφ, θαζψο θαη ζηελ επηζπκία πνπ  
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εθθξάζηεθε απφ φιν ην ρξηζηηαληθφ 
θφζκν, δέρζεθε ηε ρεηξνηνλία ηνπ 
απφ ηνλ πάπα Λένληα θαη, καδί κ’ 
απηή, ηνλ ηίηιν ηνπ απηνθξάηνξα. 
 

Από ηα Υξνληθά ηνπ Lorsch (Annates 
Laureshamenses), Monumenta 

Germaniae Historica, ηόκ. I, 37, κεη. 
Ι. Σζαθηζίξαο, ζην: Ι. Σζαθηζίξαο-

Ε. Οξθαλνπδάθεο- Κ. Θενράξε, 
Ηζηνξία Ρσκατθή θαη Βπδαληηλή, 

ΟΔΓΒ, Αζήλα 1999,183. 
 

Η ζηέςε ηνλ Καξινκάγλνπ από  
ηε ζθνπηά ησλ Βπδαληηλώλ 

Απηφ ην ρξφλν (800), ζηηο 25 Γεθεκ-
βξίνπ, ν ξήγαο ησλ Φξάγθσλ Κάξν-
ινο ζηέθζεθε (απηνθξάηνξαο) απφ 
ηνλ πάπα Λένληα. Καη ελψ ζθφπεπε 
λα επηηεζεί κε ζηφιν ζηε ηθειία, 
άιιαμε γλψκε θαη απνθάζηζε λα 
δεηήζεη ζε γάκν ηελ απηφθξάηεηξα 
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Δηξήλε. Γηα ην ζθνπφ απηφ έζηεηιε 
ηνλ επφκελν ρξφλν πξεζβεπηέο ζην 
Βπδάληην  
Κη έθηαζαλ νη απεζηαικέλνη ηνπ 
Καξφινπ θαη ηνπ πάπα Λένληνο 
(ζηελ Πφιε), δεηψληαο απφ ηελ 
Δηξήλε λα παληξεπηεί ηνλ Κάξνιν 
θαη έηζη λα ελσζεί ε Αλαηνιή κε ηε 
Γχζε. Κη εθείλε ζα δερφηαλ αλ δελ 
ηελ εκπφδηδε ν Αέηηνο, πνπ είρε κε-
γάιε δχλακε θαη ζθφπεπε λα θάλεη 
απηνθξάηνξα ηνλ αδειθφ ηνπ. Σνλ 
επφκελν ρξφλν (802), ηνλ Οθηψ-
βξην, ν Νηθεθφξνο, παηξίθηνο θαη 
γεληθφο ινγνζέηεο, έγηλε απηφθξά-
ηνξαο δηψρλνληαο ηελ απγνχζηα 
Δηξήλε. 
 

Θενθάλεο, Υξνλνγξαθία, έθδ. C. de 
Boor, ηόκ. 1, Ιεηςία 1883, 475-476. 
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δ. Η δηάζπαζε ηεο Απηνθξαηνξίαο 
ηνπ Καξόινπ 
 Ζ δπλαζηεία ησλ Καξνιηδψλ ζπ-
λέλσζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 
ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ ηεο Γ. Δπξψ-
πεο (Γαιαηία, Γεξκαλία θαη Ηηαιία). 
Ζ δηνηθεηηθή ελφηεηα ηνπ εηεξνγε-
λνχο απηνχ θξάηνπο άξρηζε φκσο 
λα θινλίδεηαη, φηαλ εμέιηπε ε επη-
βιεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μεγά-
ινπ Καξφινπ. 
 Ο δηάδνρνο ηνπ ηειεπηαίνπ, Λνπ-
δνβίθνο ν Δπζεβήο, δηέπξαμε ιάζε  
πνπ έπιεμαλ ζνβαξά ην θχξνο ηεο 
απηνθξαηνξηθήο εμνπζίαο. Μεηά ην 
ζάλαην ηνπ, ην 840, νη ηξεηο γηνη ηνπ 
(Λνπδνβίθνο, Κάξνινο Φαιαθξφο 
θαη Λνζάξηνο ) δηέλεηκαλ, κε ηε ζπλ-
ζήθε ηνπ Βεξληέλ (843), ηελ θιεξν-
λνκηά ηνπ. Ο πξψηνο έιαβε ηα εδά-
θε αλαηνιηθά ηνπ Ρήλνπ, ν δεχηε- 
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ξνο πεξηνρέο ηεο ζεκεξηλήο Γαι-
ιίαο θαη ν ηξίηνο κηα δψλε πνπ 
εθηεηλφηαλ απφ ην ζεκεξηλφ Βέιγην 
κέρξη ηελ θεληξηθή Ηηαιία. 
 Οη ηξεηο απηέο εδαθηθέο ελφηεηεο 
επξφθεηην λα απνηειέζνπλ ηε βάζε 
ζρεκαηηζκνχ ηξηψλ απφ ηα κεγα-
ιχηεξα θξάηε ηεο ζχγρξνλεο Δπ-
ξψπεο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Γαιιίαο 
θαη ηεο Ηηαιίαο. 
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Ζ δηαίξεζε ηνπ Φξαγθηθνύ Θξάηνπο 

βάζεη ηεο πλζήθεο ηνπ Βεξληέλ 
(843). 

 

1. (ππνηειή εδάθε) 
2. ΒΑΗΛΔΗΟ ΛΟΤΓΟΒΗΚΟΤ 
 ΓΔΡΜΑΝΗΚΟΤ 
3. ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΛΟΘΑΡΗΟΤ Α΄ 
4. ΒΑΗΛΔΗΟ ΣΟΤ ΚΑΡΟΛΟΤ ΣΟΤ 
 ΦΑΛΑΚΡΟΤ 

1 2 

3 4 

ΒΔΡΝΣΔΝ 
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Δξσηήζεηο 
1. Πψο είδαλ νη Γπηηθνί θαη πψο νη 
 Βπδαληηλνί ηελ απηνθξαηνξηθή 
 ζηέςε ηνπ Καξφινπ; Να ιάβεηε 
 ππφςε ζαο ην πεξηερφκελν ηνπ 
 θεθαιαίνπ θαη ηα δπν 
 παξαζέκαηα. 
 

2. ρνιηάζηε ηε ζηάζε ηνπ Καξιν-
 κάγλνπ απέλαληη ζην Βπδάληην 
 κεηά ηε ζηέςε ηνπ. 
 

3. Ο ρξνλνγξάθνο Θενθάλεο αλα-
 θέξεη φηη ζρεδηαδφηαλ γάκνο 
 κεηαμχ Δηξήλεο θαη Καξφινπ, 
 ψζηε λα ζπλελσζνχλ νη δχν 
 απηνθξαηνξίεο. Αλεμάξηεηα απφ 
 ην βαζκφ αμηνπηζηίαο ηεο πιεξν-
 θνξίαο απηήο, πνηα πξνβιήκαηα 
 λνκίδεηε φηη ζα πξνθαινχζε απηή 
 ε επηινγή; 
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Ζ Λύρηα θαη ν Όξζξνο, από ηελ ‘‘Πξν-
ζεπρή ηνπ Ζζαΐα’’. Ιεπηνκέξεηα από 

εηθνλνγξαθεκέλν ρεηξόγξαθν ηνπ 
10νπ αη. Παξίζη, Δζληθή Βηβιηνζήθε. 
Ζ απεηθόληζε ηεο Λύρηαο παξαπέ-

κπεη ζε γπλαηθείεο κνξθέο ηεο Διιε-
λνξσκατθήο ηέρλεο. Υαξαθηεξηζηηθό 
δείγκα ηεο ηέρλεο ηεο Καθεδόληθεο 

Αλαγέλλεζεο. 
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Κεθάιαην  

 

Η ΔΠΟΥΗ ΣΗ ΑΚΜΗ: 
ΑΠΟ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ 

ΣΗ ΔΙΚΟΝΟΜΑΥΙΑ 
Ω ΣΟ ΥΙΜΑ 

ΣΩΝ ΓΤΟ ΔΚΚΛΗΙΩΝ 
(843-1054) 

 

 Δπί Μαθεδφληθεο Γπλαζηείαο, ε 

Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θζάλεη 
ζηε κέγηζηε αθκή ηεο. Ο ζπγθε-
ληξσηηζκφο πνπ επηηεχρζεθε κε ηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κσλζηα-
ληηλνχπνιεο, ε θπξηαξρία ηεο αζηη-
θήο αξηζηνθξαηίαο θαη ε βαζκηαία 
αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ επέ-
ηξεςαλ ζην Βπδάληην λα αλαθφςεη 
ηηο αξαβηθέο εηζβνιέο θαη λα πεξά-
ζεη ζηελ αληεπίζεζε. Υάξε ζηνπο 
επηθνχο αγψλεο ησλ κεγάισλ 

2 
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ζηξαηεγψλ-απηνθξαηφξσλ, Νηθε-
θφξνπ Β΄ Φσθά, Ησάλλε Α΄ Σδηκη-
ζθή θαη Βαζηιείνπ Β΄, ην Βπδαληηλφ 
Κξάηνο θαηφξζσζε λα αλαθηήζεη ηα 
κεγάια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη λα 
θαηαθηήζεη ηε πξία θαη ηε Βνπιγα-
ξία. Σν θχξνο θαη ε πνιηηηζηηθή 
αθηηλνβνιία ηνπ ζε δηεζλέο επίπεδν 
θζάλνπλ ηφηε ζην απφγεην ηνπο. 
 Ζ ζηαζεξφηεηα, εμάιινπ, επέηξε-
ςε ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο νξ-
γάλσζεο, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 
ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε. Σα αξηζηνθξαηηθά γέλε 
ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ (Φσ-
θάδεο, θιεξνί, Γνχθεο) παξακέ-
λνπλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο θεληξηθήο 
εμνπζίαο, ε νπνία πξνζηαηεχεη ηελ 
αγξνηηθή θνηλφηεηα απφ ηηο αξπα-
θηηθέο δηαζέζεηο ηνπο. Ζ πξαθηηθή  
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απηή ζα αλαηξαπεί επί ησλ ηειεπ-
ηαίσλ Μαθεδφλσλ. Απφ ηα κέζα 
ηνπ 11νπ αη., εθδειψλεηαη κεγάιε 
θξίζε, ιφγσ θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ 
ζπζρνηηζκνχ δπλάκεσλ ζε δηεζλέο 
επίπεδν. 
 ζνλ αθνξά ηε Γχζε, εθεί, εμαη-
ηίαο ησλ θνβεξψλ επηδξνκψλ ησλ 
Βίθηγθο θαη ησλ Οχγγξσλ, αιιά θαη 
ηεο εμαζζέλεζεο ηεο θεληξηθήο 
εμνπζίαο, απνθξπζηαιιψλεηαη θαη 
πξνζιακβάλεη ηελ θιαζηθή ηνπ 
κνξθή ην ζχζηεκα ηεο θενπδαξ-
ρίαο. ην πιαίζην ηεο θενπδαξρίαο 
νη θνηλσληθέο ηάμεηο ζπλδένληαη 
κεηαμχ ηνπο κε εμαξηήζεηο πνπ βα-
ζίδνληαη ζην ζεζκφ ηεο ππνηέιεηαο-
πξνζηαζίαο. 
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1. Πξννίκην ηεο αθκήο  
ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο 

(843-867) 
 
ηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Μη-
ραήι Γ΄ (842-867) επηηεχρζεθε αη-
ζζεηή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο 
παηδείαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ελψ 
ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο ζηξαηησ-
ηηθέο επηηπρίεο θαηά ησλ Αξάβσλ 
ζηε Μ. Αζία. 
 

α. Ο εθρξηζηηαληζκόο ησλ ιάβσλ 
 Οη Βπδαληηλνί, θαηά ηελ πεξίνδν 
απηή, ζηξάθεθαλ πξνο ην ζιαβηθφ 
θφζκν θαη επηδίσμαλ ηνλ εθρξηζηηα-
ληζκφ ηνπ. Έηζη, χζηεξα απφ κηα 
αλεπηηπρή επίζεζε ησλ Ρψζσλ 
θαηά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 
(860), βπδαληηλνί ηεξαπφζηνινη 
ελαπφζεζαλ ηα πξψηα ζπέξκαηα  
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ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζην λενζχζηαην 
Ρσζηθφ Κξάηνο. 
 Δπαθνινχζεζε ην 863 ε απνζην-
ιή ηεξαπνζηφισλ ζηε Μνξαβία, 
χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ εγε-
κφλα ηεο ρψξαο Ραζηηζιάβνπ. 
Δπηθεθαιήο ηεο πξεζβείαο ηνπν-
ζεηήζεθαλ ν ιφγηνο θαη γλψζηεο 
ηεο ζιαβνληθήο, δειαδή ηεο αξ-
ραίαο ζιαβηθήο γιψζζαο, Κσλ-
ζηαληίλνο-Κχξηιινο θαη ν αδειθφο 
ηνπ Μεζφδηνο απφ ηε Θεζζαινλίθε. 
Ο Κσλζηαληίλνο επηλφεζε ην ιεγφ-

κελν γιαγνιηηηθό αιθάβεην* θαη 
κεηέθξαζε ηελ Αγία Γξαθή ζηα 
ζιαβνληθά. Έηζη ε Λεηηνπξγία θαη 
ην θήξπγκα ζηε Μνξαβία άξρηζαλ 
λα γίλνληαη ζηε ζιαβνληθή γιψζζα. 
ηε Μνξαβία νη δχν Θεζζαινληθείο 
εξγάζηεθαλ κε αθάκαην δήιν. Αξγφ-
ηεξα νη καζεηέο ηνπο εθδηψρζεθαλ  
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απφ ηε ρψξα θαη ν θξαγθηθφο θιή-
ξνο θπξηάξρεζε, αιιά ν βπδαληηλφο 
πνιηηηζκφο, ράξε ζην έξγν ησλ δχν 
αδειθψλ, πέηπρε λα ξηδψζεη βαζηά. 
Οη ιάβνη νθείινπλ ηηο απαξρέο 
ηεο εζληθήο θηινινγίαο ηνπο ζηνπο 
δχν απηνχο ηεξαπνζηφινπο. ην 
δήηεκα ηνπ εθρξηζηηαληζκνχ ησλ 
Βνπιγάξσλ ην παηξηαξρείν, ζε ζπ-
λεξγαζία κε ηελ απηνθξαηνξηθή 
εμνπζία, έδξαζε δπλακηθά. πγθε-
θξηκέλα, φηαλ νη Βνχιγαξνη δήηε-
ζαλ απφ ηνλ πάπα ηεξαπνζηφινπο, 
ην Βπδάληην επελέβε αζηξαπηαία, 
γηα λα απνηξέςεη ηελ έληαμε ηεο 
γεηηνληθήο ρψξαο ζηε ζθαίξα 
επηξξνήο ηεο Γχζεο. ηξαηφο θαη 
ζηφινο απέθιεηζαλ ηα ζχλνξα θαη 
ηα παξάιηα ηεο Βνπιγαξίαο θαη έηζη 
ν βνχιγαξνο εγεκφλαο Βφξεο 
αλαγθάζηεθε λα ελδψζεη. Σν 864  
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κάιηζηα βαπηίζηεθε ζηελ Κσλζηα-
ληηλνχπνιε κε αλάδνρν ηνλ απηφ-
θξάηνξα θαη έιαβε ην φλνκα 
Μηραήι. 
 

β. Ο αληαγσληζκόο κεηαμύ  
ησλ δύν Δθθιεζηώλ θαη ην Πξώην 
ρίζκα 
 Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ βαπηί-
ζκαηνο απφ ην Βνχιγαξν εγεκφλα, 
ν ειιεληθφο θιήξνο πξνρψξεζε 
ζηελ νξγάλσζε ηεο Βνπιγαξηθήο 
Δθθιεζίαο ζχκθσλα κε ηηο ππνδεί-
μεηο ηνπ παηξηάξρε Φσηίνπ. Ο Βφ-
ξεο ζπλέηξηςε ηελ αληίζηαζε ησλ 

βνπιγάξσλ επγελψλ (βνγηάξσλ)*, 
πνπ έκελαλ πηζηνί ζηελ εζληθή 
ζξεζθεία, αιιά γξήγνξα απνγνε-
ηεχζεθε απφ ην γεγνλφο φηη ε δη-
νίθεζε ηεο Δθθιεζίαο αλαηέζεθε ζε 
έιιελα επίζθνπν θαη ζηξάθεθε εθ 
λένπ πξνο ηε Ρψκε. 
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Με ηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ απηνθξά-
ηνξα, ν παηξηάξρεο Φψηηνο απέ-
θξνπζε θαη ηε λέα επέκβαζε ηεο 
Ρψκεο θαη θαηεγφξεζε ηε Ρσκαην-
θαζνιηθή Δθθιεζία γηα ζέκαηα ια-
ηξείαο θαη εθθιεζηαζηηθήο ηάμεο, 
θπξίσο φκσο γηα ην δφγκα φηη ην 
Άγην Πλεχκα εθπνξεχεηαη θαη απφ 

ηνλ Τηφ (filioque). Σν δφγκα απηφ 
ηειηθά απνξξίθζεθε απφ ηε χλνδν 
ηνπ 867 θαη ν πάπαο Νηθφιανο αλα-

ζεκαηίζηεθε (Πξώην ρίζκα). Σν 
βνπιγαξηθφ δήηεκα δηεπζεηήζεθε κε 
απφθαζε ηεο πλφδνπ πνπ ζπγθιή-
ζεθε ην 870 ζηελ Κσλζηαληηλνχπν-
ιε: ε Βνπιγαξία ζα ππαγφηαλ πιένλ 
ζηε δηθαηνδνζία ηνπ παηξηαξρείνπ 
ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 
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Η ηεξαπνζηνιή ζηε Μνξαβία 
Δθείλεο ηηο εκέξεο ν ζιάβνο εγεκφ-
λαο Ραζηηζιάβνο  έζηεηιε απεζηαι-
κέλνπο ζηνλ Απηνθξάηνξα Μηραήι 
κε ην εμήο κήλπκα: Δκείο νη ιάβνη, 
φκσο, είκαζηε έλαο απιντθφο ιαφο 
θαη δελ ππάξρεη θαλέλαο πνπ λα 
κπνξεί λα καο δηδάμεη ηελ αιήζεηα 
θαη λα καο εμεγήζεη ην αιεζηλφ 
λφεκα ηεο Αγίαο Γξαθήο. Γη’ απηφ, 
απηνθξάηνξα, ζηείιε καο έλαλ 
άλδξα ηθαλφ λα αλνξζψζεη φιε ηελ 
αιήζεηα’’ Σφηε ν απηνθξάηνξαο είπε 
ζην Φηιφζνθν: Αθνχο ηη ιέλε, θηιφ-
ζνθε; Καλείο άιινο εθηφο απφ ζέλα 
δελ κπνξεί λα θέξεη ζε πέξαο απηφ 
ην έξγν. Κνίηα εδψ ππάξρνπλ πνι-
ιά δψξα, πάξε ηνλ αδειθφ ζνπ, 
ηνλ εγνχκελν Μεζφδην, θαη πήγαηλε, 
γηαηί θαη νη δχν είζηε απφ ηε Θεζζα-
ινλίθε θαη νη Θεζζαινληθείο κηινχλ  

127 / 34 



 

ζιαβηθά’’. Σφηε ν ζεφο απφθάιπςε  
ζην θηιφζνθν ηε ζιαβηθή γξαθή θη 
απηφο επηλφεζε ακέζσο ραξαθηή-
ξεο (γξάκκαηα) θαη ζπλέζεζε έλα 
ιφγν (αιθάβεην). 
Όζηεξα μεθίλεζε γηα ην ηαμίδη ζηε 
Μνξαβία, παίξλνληαο καδί ηνπ θαη 
ηνλ αδειθφ ηνπ. Απηφο άξρηζε λα 
ππνηάζζεηαη πεηζήληα, λα ππεξεηεί 
ην θηιφζνθν θαη λα δηδάζθεη καδί 
ηνπ. ηαλ πέξαζαλ ηξία ρξφληα, 
επέζηξεςαλ θαη νη δχν απφ ηε Μν-
ξαβία, αθνχ είραλ δηδάμεη πνιινχο 
καζεηέο. 

 

Από ην ζιαβηθό Βίν ηνπ Κεζνδίνπ , 
θεθ. 5, γεξκ. κεη. J.Bujnoch, 
Zwischen Rom und Byzanz, 

Slavische Geschichtsschreiber, 1, 
Γθξαηο- Βηέλλε-Θνινλία 1958,  

88-89. 
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Γηακαξηπξία ηνπ Φσηίνπ θαηά  
ηνλ πάπα 

Άλδξεο αζεβείο θαη απαίζηνη, άλδξεο 
πνπ αλαδχζεθαλ απφ ην ζθνηάδη, 
κηαο θαη γελλήζεθαλ ζηελ Δζπεξία 
(Γπηηθή Δπξψπε), επέπεζαλ θαηά 
ηνπ λενπξνζήιπηνπ ζηε ρξηζηηα-
ληθή επζέβεηα έζλνπο (δειαδή ησλ 
Βνπιγάξσλ) ζαλ θεξαπλφο ή ζεη-
ζκφο ή ζθνδξφ ραιάδη ή, αθξηβέ-
ζηεξα, ζαλ άγξην ζεξίν ζηνλ ακπε-
ιψλα ηνπ Κπξίνπ (δειαδή ηελ Δθ-
θιεζία ηεο Βνπιγαξίαο), θαη κε 
δφληηα θαη πφδηα, δειαδή κε ηελ 
αηζρξή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηηο 
θαθνδνμίεο ηνπο, κε ζξαζχηεηα θαη 
ηφικε, ηνλ άξπαμαλ θαη ηνλ 
ιεειάηεζαλ. 
 

Γ. Α Εαθπζελόο, Βπδαληηλή Ηζηνξία 
(324-1071), Αζήλα 1977, 238. 
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Ζ βάπηηζε ηνπ βνύιγαξνπ εγεκόλα 
Βόξε (Κηραήι). Κηθξνγξαθία από  

ην ζιαβνληθό ρεηξόγξαθν ηεο 
Υξνλνγξαθίαο ηνπ Θσλζηαληίλνπ 

Καλαζζή (Ρώκε, Βαηηθαλή 
Βηβιηνζήθε). 

 

Δξσηήζεηο 
1. ην ζρεδηαζκφ ηνπ εθρξηζηηαλη-
 ζκνχ ησλ ζιαβηθψλ ιαψλ νη 
 βπδαληηλέο αξρέο επέδεημαλ ζχ-
 λεζε θαη δηνξαηηθφηεηα. 
 Σεθκεξηψζηε ηελ άπνςε απηή. 
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2. Πνηεο δηαθνξέο παξνπζηάδνπλ νη 
 ηξφπνη εθρξηζηηαληζκνχ ησλ Μν-
 ξαβψλ, ησλ Βνπιγάξσλ θαη ησλ 
 Ρψζσλ; 
 

3. Πνηεο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηεο 
 Ρσκατθήο Δθθιεζίαο δηαηππψλεη 
 ν παηξηάξρεο Φψηηνο ζηελ 
 επηζηνιή ηνπ; Πνχ νθείιεηαη 
 θαηά ηε γλψκε ζαο ε νμχηεηα ηεο 
 δηαηχπσζήο ηνπ; 
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2. Οηθνλνκία 
 

Η πόιε ζηα κάηηα ελόο πεξηεγεηή 
(12 νο αη.) 

Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε είλαη κία ζν-
ξπβψδεο πφιε: απφ φιεο ηηο ρψξεο 
έξρνληαη εδψ άλζξσπνη απφ ζηεξηά 
θαη ζάιαζζα, γηα λα εκπνξεπζνχλ. 
’ φιν ηνλ θφζκν δελ ππάξρεη παξφ-
κνηα πφιε έμσ απφ ηε Βαγδάηε, ηε 
κεγάιε πφιε, πνπ αλήθεη ζην 
Ηζιάκ. Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε έρεη 
αλαξίζκεηα θηίξηα. Υξφλν κε ην 
ρξφλν νη θφξνη απφ φιε ηελ Διιά-
δα (δειαδή ηηο βαιθαληθέο επαξ-
ρίεο) κεηαθέξνληαη εδψ, φπνπ ηα 
θάζηξα είλαη γεκάηα απφ κεηαμσηά 
ελδχκαηα, πνξθχξα θαη ρξπζάθη. 
Σέηνηα θηίξηα, ηέηνηα πινχηε δελ 
ππάξρνπλ πνπζελά αιινχ ζηελ 
Διιάδα. Λέγεηαη φηη θαζεκεξηλά 
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έζνδα ηεο Πφιεο, δειαδή ηα ελνί-
θηα απφ ηα δεκφζηα θαηαζηήκαηα 
θαη νη δαζκνί πνπ επηβάιινληαη 
ζηνπο εκπφξνπο πνπ έξρνληαη απφ 
ηε ζηεξηά θαη ηε ζάιαζζα, θζάλνπλ 
ηα 20.000 ρξπζά λνκίζκαηα. 
 

Βεληακίλ εθ Σνπδέιεο, ζην : Α. Sharf, 
Byzantine Jewry, Λέα Τόξθε 1973, 

135. 
 

Οη ηρζπνπξάηεο 
1. Οη ηρζπνπξάηεο λα δηακέλνπλ 
ζηηο κεγάιεο θακάξεο ηεο πφιεο 
πνπιψληαο ηα ςάξηα πνπ έπηαζαλ 
θξέζθα, Κάζε θακάξα λα έρεη έλαλ 
επηζηάηε, γηα λα επηβιέπεη πψο 
έγηλε ε αγνξά ζηελ άθξε ηεο ζα-
ιαζζαο θαη πσο γίλεηαη ε εθπνίε-
ζε ησλ ςαξηψλ. Γηα ηηο ππεξεζίεο  

ηνπ λα θεξδίδεη έλα κηιηαξήζηνλ* 
γηα θάζε ρξπζφ λφκηζκα. 
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2. Γελ επηηξέπεηαη ζηνπο πσιεηέο 
λα παζηψλνπλ ή λα πσινχλ ηα 
ςάξηα ζηνπο μέλνπο, πνπ αθνινχ-
ζσο ηα κεηαθέξνπλ ζην εμσηεξηθφ. 
Μφλν ηα πεξηζζεπνχκελα επηηξέ-
πεηαη λα παζησζνχλ, γηα λα κε 
ραιάζνπλ. 

3. Οη επηζηάηεο ησλ ηρζπνπξαηψλ 
πξέπεη λα έξρνληαη θάζε πξσί ζηνλ 
έπαξρν θαη λα αλαθέξνπλ πφζα 
ιεπθά ςάξηα έπηαζαλ ηε λχρηα, γηα 
λα πσινχλ ηα ςάξηα ζηνπο θαηνί-
θνπο ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο 
ηνπ. ζνη ηνικνχλ λα ελεξγνχλ 
αληίζεηα ζηηο δηαηάμεηο λα εθδηψ-
θνληαη απφ ην ζχζηεκα, αθνχ δαξ-
ζνχλ θαη θνπξεπηνχλ. 
 

Δπαξρηθόλ Βηβιίνλ, 17, 1-4, εθδ, J. 
Koder, Βηέλλε 1991, 126-128. 
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α. Οη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη  
ε αγξνηηθή παξαγσγή 
 Απφ ηηο αξρέο ηνπ 9νπ αηψλα 
παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο αγξν-
ηηθήο παξαγσγήο θαη δεκνγξαθηθή 
αλάθακςε, θπξίσο ζηηο πφιεηο, 
φπνπ, ιφγσ ησλ πεξηζζφηεξσλ δπ-
λαηνηήησλ απαζρφιεζεο, άξρηζε 
λα κεηαλαζηεχεη κέξνο ηνπ αγξνηη-
θνχ πιεζπζκνχ. Ζ ηάζε απηή ελη-
ζρχζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ 10νπ αη., 
επεηδή ηφηε επεθηάζεθε ε κεγάιε 
γαηνθηεζία θαη απμήζεθε ε αγξνηηθή 
θνξνινγία. πγρξφλσο ππνρψξε-
ζαλ νη επηδεκίεο. Ζ αθψιπηε, ινη-
πφλ, θπζηθή αχμεζε ηνπ αζηηθνχ 
πιεζπζκνχ θαη ε εζσηεξηθή κεηα-
λάζηεπζε, ζπλέβαιαλ απνθαζη-
ζηηθά ζηε δεκνγξαθηθή αλάθακςε. 
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β. Σν εκπόξην θαη ε βηνηερλία 
 Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν αλαδσν-
γνλήζεθαλ επίζεο ην εκπφξην θαη ε 
βηνηερλία. Οη ρσξηθνί επηζθέπην-
ληαη φιν θαη πην ζπρλά ηα εκπνξη-
θά θέληξα, γηα λα δηαζέζνπλ ζηελ 
αγνξά ην πιεφλαζκα ηεο παξαγσ-
γήο ηνπο θαη λα αγνξάζνπλ φ,ηη δελ 
παξάγνπλ νη ίδηνη. Αλάκεζα ζ’ απηά 
ηα θέληξα μερσξίδεη ε Κσλζηαληη-
λνχπνιε: κε ηελ εμαηξεηηθή γεσπν-
ιηηηθή ζέζε ηεο είλαη θνκβηθφ ζε-
κείν ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ 
δξφκσλ. 
 Μεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηελ 
νηθνλνκία έρνπλ αξρηθά νη ρεξζαίνη 
δξφκνη, ελψ νη ζαιάζζηνη αλαπηχζ-
ζνληαη ηδηαίηεξα απφ ηε δεθαεηία 
960-970 θαη εμήο, φηαλ αλαθηψληαη ε 
Κξήηε, ε Κχπξνο θαη ε βφξεηα 
πξία. Δίλαη ε αξρή ηεο κεγάιεο 
αλάπηπμεο ηνπ βπδαληηλνχ  
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εκπνξίνπ: ηψξα φιεο νη κεγάιεο 
ρεξζαίεο θαη ζαιάζζηεο κεζνγεηα-
θέο αξηεξίεο είλαη ππφ βπδαληηλφ 
έιεγρν. 
 ηηο πφιεηο αλζνχλ ε θεξακηθή, ε 
ηέρλε ηεο επεμεξγαζίαο πνιχηηκσλ 
ιίζσλ, ε βηνηερλία ιηλψλ θαη κεηα-
μσηψλ πθαζκάησλ θαη άιιεο βηνηε-
ρλίεο. εκαληηθά θέληξα είλαη ε Υεξ-
ζψλα, ε Νηθνκήδεηα, νη άξδεηο, ην 
Γπξξάρην, ε Θήβα, ε Αζήλα, ε Κφ-
ξηλζνο θαη ε πάξηε. Βηνηερληθέο 
δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη θαη 
ζηελ χπαηζξν, φπνπ θαιχπηνπλ 
ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ηνπ αγξνηηθνχ 
πιεζπζκνχ. Δδψ ιεηηνπξγνχλ, γηα 
παξάδεηγκα, ζηδεξνπξγεία, ελψ 
πεξηθεξφκελνη ζηδεξνπξγνί θαηα-
ζθεπάδνπλ θαη επηζθεπάδνπλ επί 
ηφπνπ αγξνηηθά εξγαιεία. 
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Δκπνξηθνί δξόκνη πνπ ζπλδένπλ  
ηε Κεζόγεην κε ηελ Αλαηνιή  

(κέζα 11νπ αη.) 
 

 Κχξηνη ζαιάζζηνη δξφκνη 
 

 Γεπηεξεχνληεο ζαιάζζηνη  
 δξφκνη 
 

 Κχξηνη ρεξζαίνη δξφκνη  
 

 Γεπηεξεχνληεο ρεξζαίνη  
 δξφκνη 
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γ. Σα αζηηθά επαγγέικαηα 
 Μεηαμχ 10νπ θαη 11νπ αη. απμά-
λεηαη ν αξηζκφο ησλ απαζρνινπ-
κέλσλ ζην εκπφξην θαη ζηε βηνηε-
ρλία. Πνιπάξηζκνη ρεηξψλαθηεο 
(κεηαθνξείο, αγσγηάηεο, λαπηηθνί 
θαη ιηκελεξγάηεο) εξγάδνληαη ζηηο 
πφιεηο θαη ηα ιηκάληα. Ζ αλάγθε λα 
ηξαθεί ν πιεζπζκφο ησλ αζηηθψλ 
θέληξσλ (νη ρεηξψλαθηεο, ν δήκνο, 
δειαδή νη θησρνί θαη άλεξγνη πν-
ιίηεο, ε αλψηεξε ηάμε θαη ν θιή-
ξνο) θαζηζηά ην κηθξεκπφξην θαη ηα 
επαγγέικαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηα-
ηξνθή θπξίαξρεο νηθνλνκηθέο δξα-
ζηεξηφηεηεο ζηηο κεγάιεο πφιεηο. 
 Σα αζηηθά, εκπνξνβηνηερληθά θπ-
ξίσο, επαγγέικαηα είλαη νξγαλσ-
κέλα ζε πξνλνκηνχρα ζσκαηεία, ηα 

ζπζηήκαηα, (ζπληερλίεο) ε ιεη- 
ηνπξγία ησλ νπνίσλ δηέπεηαη απφ 

απζηεξνχο θαλφλεο (Δπαξρηθόλ 
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Βηβιίνλ) θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ 

Έπαξρν ηεο Πόιεο (δει. ην δηνη-
θεηή ηεο). Σα ζπζηήκαηα πξνκε-
ζεχνληαη ζηελ ίδηα ηηκή ηηο πξψηεο 
χιεο θαη ηα μέλα εκπνξεχκαηα, αιιά 
είλαη ειεχζεξα λα ξπζκίζνπλ ηνλ 
φγθν ηεο παξαγσγήο, ην κηζζφ ησλ 
ππαιιήισλ θαη, σο έλα ζεκείν, ηελ 
ηηκή πψιεζεο ησλ αγαζψλ. Απζηε-
ξά ειέγρεηαη ε πνηφηεηα θαη ε δηάζε-
ζε ησλ πνιχηηκσλ εκπνξεπκάησλ, 
ησλ νπνίσλ ε εμαγσγή απφ ηε βπ-
δαληηλή επηθξάηεηα απαγνξεχεηαη. 
Σα κέιε ησλ ζπζηεκάησλ έρνπλ 
πνηθίια νηθνλνκηθά πξνλφκηα θαη 
κπνξνχλ λα αζθνχλ πνιηηηθή πίε-
ζε. Ζ εγγξαθή ζηα ζπζηήκαηα 
εμαξηάηαη απφ ηελ απνδεδεηγκέλε 
επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, ελψ ε 
απνβνιή ζπλνδεχεηαη απφ ζσκα-
ηηθέο πνηλέο. Απηφ εληζρχεη ηνλ 
θξαηηθφ έιεγρν, ν νπνίνο επηδηψ- 
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θεη λα δηαζθαιίζεη φρη ηφζν ηα 
ζπκθέξνληα ησλ παξαγσγψλ, φζν 
απηά ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ 
θαηαλαισηψλ. 
 

Δξσηήζεηο 
1. Πνηνη παξάγνληεο ζπλέβαιαλ  
 ζηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ   
 ηεο απηνθξαηνξίαο θαηά ηελ 
 πεξίνδν ησλ Μαθεδφλσλ; 
 

2. Να επηζεκάλεηε ηνπο ιφγνπο 
 άλζεζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη λα 
 αλαθέξεηε ηα ζπνπδαηφηεξα 
 νηθνλνκηθά θέληξα ηεο 
 απηνθξαηνξίαο. 
 

3. Πνηεο ππνρξεψζεηο είρε ην 
 ‘‘ζχζηεκα’’ ησλ ηρζπνπξαηψλ; 
 Πψο ιεηηνπξγνχζε ν έιεγρνο 
 ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηη επηδησ-
 θφηαλ, πξσηίζησο κ’ απηφλ 
 (ζρεηηθφ παξάζεκα); 

 
141 / 37 



3. Κνηλσλία 
 

α. Η αλώηεξε αξηζηνθξαηία 
 Ζ ζχλζεζε ηεο θπξίαξρεο ηάμεο 
ζην Βπδαληηλφ θξάηνο είρε αιιάμεη 
ήδε απφ ηνλ 8ν αηψλα: ην θξάηνο 
απφ ηφηε θαηέβαιε πξνζπάζεηεο, 
γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο παιηνχο 
κεγαινγαηνθηήκνλεο κε κηα παια-
ηηαλή αξηζηνθξαηία πνπ κηζζνδν-
ηνχληαλ γηα ηα αμηψκαηα πνπ θα-
ηείρε. Οη νηθνγέλεηεο ησλ λέσλ γαην-
θηεκφλσλ ζπλέξξεαλ ηψξα ζηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε, γηα λα εμα-
ζθαιίζνπλ έλα πξνζνδνθφξν 
αμίσκα θαη λα εληαρζνχλ ζηελ αξη-
ζηνθξαηία απηή. 
 Απφ ηα ηέιε ηνπ 10νπ αη., ε αξη-
ζηνθξαηία ηεο γεο θαη ε αξηζηνθξα-
ηία ησλ αμησκάησλ ζπλδένληαη κε 
επηγακίεο. Ζ θπξίαξρε ηάμε ελν- 
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πνηείηαη. Μέζα ζ’ απηή ηελ ηάμε δε-

ζπφδνπλ νη βαζηιηθνί, πνπ κνλν-
πσινχλ ηα θπξηφηεξα ζηξαηησηηθά 
θαη πνιηηηθά αμηψκαηα. Οη βαζηιηθνί 
θπξηαξρνχλ πηα θνηλσληθά θαη νηθν-
λνκηθά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 
είλαη αθφξεζηνη γηα πινχην, δηφηη 
γλσξίδνπλ φηη θάπνηα ζηηγκή κπν-
ξεί λα ράζνπλ ηελ απηνθξαηνξηθή 
εχλνηα. 
 Οη αγξνηηθέο θνηλφηεηεο θαη ν 
δήκνο πθίζηαληαη ηελ αζθπθηηθή 
πίεζε ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ, 

ησλ δπλαηώλ, θαη πεξηέξρνληαη 
ζηαδηαθά ππφ ηελ θεδεκνλία θαη 

πξνζηαζία* ηνπο. 
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Η αλαρώξεζε ελόο θησρνύ 
γεσξγνύ 

Κάπνηνπ θησρνχ γεσξγνχ, ηελ ψξα 
πνπ φξγσλε ην ρσξάθη ηνπ, μαθλη-
θά ην βφδη έπεζε ζηε γε θαη ςφθε-
ζε. Μελ κπνξψληαο λα ππνθέξεη ηε 
δεκηά, άξρηζε λα θιαίεη θαη λα ρηπ-
πηέηαη απφ ηε κεγάιε ηνπ ιχπε, 
παξαπνλνχκελνο ζην Θεφ: ‘‘Κχξηε, 
δελ είρα άιιν βηνο πνηέ κνπ παξά 
κφλν απηφ ην δεπγάξη, Σψξα πψο ζα 
ζξέςσ ηε γπλαίθα κνπ θαη ηα ελληά 
παηδάθηα κνπ; Πψο ζα πιεξψζσ 
ηνπ θφξνπο ζηνλ απηνθξάηνξα; 
Πψο ζα μεπιεξψζσ ηα δάλεηα κνπ; 
Ξέξεηο , Κχξηε κνπ, φηη ην βφδη πνπ 
ςφθεζε ήηαλ ρξεσκέλν θαη δελ 
μέξσ ηη λα θάλσ; Θα εγθαηαιείςσ 
ινηπφλ ην ζπίηη κνπ θαη ζα δξαπε-
ηεχζσ ζε ρψξα καθξηλή, πξηλ ην  
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κάζνπλ νη ρξενθεηιέηεο κνπ θαη πέ-
ζνπλ επάλσ κνπ ζαλ άγξηα ζεξία. 
 

Βίνο αγίνπ Φηιάξεηνπ, εθδ,  
Κ. Fourmy- Ζ. Leroy, Byzantion 9 

(1934) 117-119. 

 
 
 
 
 

Γείπλν πινπζίσλ. Κηθξνγξαθία 
ρεηξνγξάθνπ ηνπ 14νπ αη. 

(Παξίζη, Δζληθή Βηβιηνζήθε). 
 

β. Η κεζαία ηάμε 
 ηε δηάξθεηα ηνπ 10νπ θαη ηνπ 
11νπ αη. δηακνξθψλεηαη κηα εκπν-
ξνβηνηερληθή ηάμε, ε νπνία απνηέ-
ιεζε ηελ πεγή ηεο αλακθηζβήηεηεο 
επεκεξίαο ηνπ Βπδαληίνπ θαηά ηελ 
πεξίνδν απηή. Απηφ απνδεηθλχεηαη 
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απφ ηελ αχμεζε ηεο λνκηζκαηηθήο 
θπθινθνξίαο (απφ ην 10ν αη. θαη 
εμήο). Σελ ηάμε απηή, πνπ ε αθκή 
ηεο ηνπνζεηείηαη ζην πξψην κηζφ 
ηνπ 11νπ αηψλα, απνηεινχζαλ 
ηνικεξνί κεγαιέκπνξνη, νη νπνίνη 
εγθαηέιεηπαλ πξνζσξηλά ηελ νηθν-
γέλεηα ηνπο, γηα λα επηρεηξήζνπλ 
καθξηλά ηαμίδηα θαη λα εκπνξεπηνχλ 
ηα πνιχηηκα πξντφληα ηεο Αλαηνιήο 
(θαξπθεχκαηα, πνιχηηκνπο ιίζνπο 
θαη πθάζκαηα), απφ ηα νπνία εμα-
ζθάιηδαλ ηεξάζηηα θέξδε, Ζ ηάμε 
ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ζηε δηάξθεηα 
ηνπ 11νπ αη., άξρηζε λα ζπκκεηέρεη 
ελεξγά ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο 
απηνθξαηνξίαο. Έηζη, απέθηεζε ηε 
δπλαηφηεηα λα ελζξνλίδεη θαη λα 
εθζξνλίδεη απηνθξάηνξεο, φπσο ι.ρ.  
ηνλ Μηραήι Δ΄ Καιαθάηε (1041-
1042), ελψ ηα κέιε ηεο έγηλαλ δεθηά 
ζην ζψκα ηεο πγθιήηνπ. 
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γ. Η θνηλσλία ηνπ ρσξηνύ θαη  
ε πάιε θαηά ησλ δπλαηώλ 
 Σν βπδαληηλφ ρσξίνλ* (θνηλφηε-
ηα), πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηνλ 6ν αη., 
ζπγθξνηείηαη απφ δηάθνξεο θνηλσ-
ληθέο νκάδεο. Δδψ δεζπφδεη ν 
ηεξέαο κε ην αδηακθηζβήηεην εζηθφ 
θχξνο ηνπ. Σε κεγαιχηεξε νηθνλν-
κηθή δχλακε θαηέρνπλ, σζηφζν, νη 

δπλαηνί, νη νπνίνη δνπλ, ζπρλά, θά-
πσο απφκεξα απφ ην ρσξηφ. Σνλ 
θνξκφ ηνπ πιεζπζκνχ απνηεινχλ 
νη ειεχζεξνη κηθξντδηνθηήηεο, βνε-
ζνχκελνη ζπρλά απφ δνχινπο. Απφ 
ηα ηέιε ηνπ 8νπ αη. ζεκεηψλεηαη κηα 
απνθαζηζηηθή ζηξνθή ζηελ εμέιημε 
ηεο αγξνηηθήο θνηλφηεηαο. Οη θνηλσ-
ληθέο δηαθνξέο εληείλνληαη θαη 
επλννχλ ηε δηακφξθσζε κηαο λέαο 
αξηζηνθξαηίαο, ε νπνία αλέξρεηαη 
ζηε δηνηθεηηθή θιίκαθα θαη πινπηη- 
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δεη ηαρχηαηα. Οη κηθξνθαιιηεξγεηέο, 
ππεξθνξησκέλνη απφ θφξνπο, 
πξνηηκνχλ λα παξαρσξήζνπλ ηνπο 

θιήξνπο ηνπο θαη λα γίλνπλ πάξνη-
θνη* ησλ δπλαηψλ, παξαηηνχκελνη 
εθνχζηα απφ κηα νδπλεξή 
ειεπζεξία.  
 Ο θφξνο ησλ γεσξγψλ πνπ 
εγθαηέιεηπαλ ηε γε ηνπο επηβάξπλε 
ηνπο γείηνλεο, νη νπνίνη, αδπλαηψ-
ληαο  λα πιεξψζνπλ, ηξέπνληαλ θαη 
απηνί ζε θπγή. Ζ αιιειεγγχε ησλ 
κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηξάθεθε 
ηειηθά ελαληίνλ ηνπο. 
 Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ν αγψ-
λαο θαηά ησλ δπλαηψλ ππήξμε κηα 
απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεπξέο 
ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ 
Μαθεδφλσλ. Σν κεγαιχηεξν πιήγκα 
γηα ηνπο δπλαηνχο απνηέιεζε ην αι-
ιειέγγπνλ, λφκνο πνπ ππνρξέσλε 
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ηνπο εχπνξνπο γείηνλεο λα θαηα-
βάιινπλ ηνπο θφξνπο ησλ θησρψλ 
αγξνηψλ ηεο θνηλφηεηαο. 
 

 
 
 
 
 
 

Γεσξγνί θαιιηεξγνύλ ακπειώλα. 
Κηθξνγξαθία από Δπαγγέιην,  
(Παξίζη Δζληθή Βηβιηνζήθε). 

 

Οθέιε από ηελ ύπαξμε  
ησλ κηθξντδηνθηεηώλ 

(Νεαξά ηνπ έηνπο 935) 
Σν πιήζνο ησλ κηθξντδηνθηεηψλ γεο 
απνθέξεη κεγάια νθέιε ζην θξάηνο 
κε ηελ θαηαβνιή ησλ θξαηηθψλ θφ-
ξσλ θαη ηελ παξνρή ζηξαηησηηθψλ  
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ππεξεζηψλ. Απηά ζα εθιείςνπλ, αλ 
κεησζεί ν αξηζκφο ησλ κηθξνθηε-
καηηψλ. 
 

I. Εέπνο-Π.Εέπνο,  
Jus Graecoromanum,  

Αζήλα 1931, η. Α; 209. 

 

Δξσηήζεηο 
1. Πνηεο αιιαγέο ζεκεηψζεθαλ ζηε 
 ζχλζεζε ηεο αξηζηνθξαηίαο απφ 
 ηνλ 8ν κέρξη ην 10ν αηψλα; 
2, Πνηεο ήηαλ νη αηηίεο ηεο αλαρψ-
 ξεζεο, θαη πνηνπο θηλδχλνπο 
 ζπλεπαγφηαλ ε εμαθάληζε ησλ 
 ειεχζεξσλ αγξνηψλ θαη κηθξντ-
 δηνθηεηψλ ζχκθσλα κε ηα 
 παξαζέκαηα; 
 

3. Πνηα ε ζθνπηκφηεηα ηεο ζεζκν-
 ζέηεζεο ηνπ ‘‘αιιειέγγπνπ’’; 
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4. Γηνίθεζε θαη λνκνζεζία 
 
α. Η δηνίθεζε 
 ηηο αξρέο ηνπ 10νπ αη. ν αξηζκφο 
ησλ ζεκάησλ απμάλεηαη ζεκαληηθά 
θαη απινπζηεχεηαη επαξρηαθή 
πνιηηηθή δηνίθεζε. 
 Αληίζεηα, ε θεληξηθή θξαηηθή κε-
ραλή αλαπξνζαξκφδεηαη δηαξθψο 
θαη ε ππαιιειηθή ηεξαξρία γίλεηαη 
ζπλερψο πεξηζζφηεξν πνιχπινθε. 
Ηδξχνληαη λέεο ππεξεζίεο κε λέα 
αμηψκαηα, ελψ ηα παιαηφηεξα είηε 
παξαθκάδνπλ είηε αιιάδνπλ πεξηε-
ρφκελν. Ζ γξαθεηνθξαηία θζάλεη 
ζην απφγεην ηεο. Ζ πνιχπινθε 
απηή δηνίθεζε ειέγρεηαη θαη θαηεπ-
ζχλεηαη απφ ηε βνχιεζε ηνπ απηφ-
θξάηνξα θαη επνκέλσο επηθξαηεί 
απφιπηνο ζπγθεληξσηηζκφο. 

 Ο απηνθξάηνξαο, εθιεθηφο ηνπ 
ζενχ θαη πξνζηαηεπφκελνο ηεο
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ζείαο Πξφλνηαο, είλαη ε θεθαιή ηεο 
δεκφζηαο δηνίθεζεο, αξρεγφο ηνπ 
ζηξαηνχ, αλψηαηνο δηθαζηήο θαη 
κνλαδηθφο λνκνζέηεο, πξνζηάηεο 
ηεο Δθθιεζίαο θαη θχιαθαο ηεο 
Οξζνδνμίαο. Ζ εμνπζία ηνπ πεξην-
ξίδεηαη κφλν απφ ηηο εληνιέο ηεο 
εζηθήο θαη ηεο παξάδνζεο θαη 
δεζκεχεηαη απφ ηνπο ηζρχνληεο 
λφκνπο, ηνπο νπνίνπο φκσο κπνξεί 
λα θαηαξγήζεη, εθδίδνληαο λένπο. 
 Με ηνπο Μαθεδφλεο εκπεδψλεηαη 
έλα αίζζεκα δπλαζηηθήο ζηαζεξφ-
ηεηαο. Αθφκε θαη νη ιεγφκελνη 

επθιεείο ζθεηεξηζηέο ή θεδεκφλεο 
απηνθξάηνξεο (Ρσκαλφο Λαθαπε-
λφο, Νηθεθφξνο Φσθάο, Ησάλλεο 
Σδηκηζθήο) πξνζπάζε ζαλ λα κε 
ζίμνπλ ην αίζζεκα απηφ, ζεβφκελνη 
ηα δηθαηψκαηα ησλ λνκίκσλ απηφ-
θξαηφξσλ θαη πηνζεηψληαο ηίηινπο,  
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φπσο βαζηιενπάησξ, θαίζαξ, 
ζπκβαζηιεύο. 
 

Υαξαθηήξαο, ζθνπνί θαη 
ππνρξεώζεηο ηεο απηνθξαηνξηθήο 

εμνπζίαο 
Ο Απηνθξάηνξαο είλαη ε λφκηκε 
εμνπζία θαη ην θνηλφ αγαζφ φισλ 
ησλ πνιηηψλ. Γελ ηηκσξεί απφ αληη-
πάζεηα νχηε επεξγεηεί απφ πξνζσ-
πνιεςία, αιιά, φπσο έλαο αγσλν-
ζέηεο, απνλέκεη βξαβεία. Ο απηφ-
θξάηνξαο απνβιέπεη κε ηελ αξεηή 
ηνπ ζην λα δηαηεξεί θαη λα δηαθπ-
ιάζζεη ηα αγαζά, λα αλαθηά κε ηελ 
άγξππλε δξάζε ηνπ ηα ρακέλα θαη 
λα θαηαθηά κε ην δήιν, κε ηε θξν-
ληίδα θαη ηηο δίθαηεο λίθεο ηνπ ηα α-
γαζά πνπ ιείπνπλ. Ο απηνθξάηνξαο 
ηεξεί θαη απαηηεί λα εθαξκφδνληαη 
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φζα είλαη γξακκέλα ζηε Θεία Γξα-
θή, φζα δνγκάηηζαλ νη επηά άγηεο 
νηθνπκεληθέο ζχλνδνη θαη φζα πξν-
βιέπνπλ νη ηζρχνληεο ξσκατθνί 
λφκνη,  
 

Δπαλαγσγή (Δηζαγσγή) , ηίηινο Α΄, 
άξζξα 1,2 θαη 4, 

I. Εέπνο - Π. Εέπνο, Jus 
Graecoromanum, Αζήλα 1931  

η. Β΄ 57-58. 
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ΘΔΚΑΣΑ ΣΟ 8ν ΘΑΗ 9ν ΑΗΧΛΑ 
 

 Θέκαηα ην α΄ηξίην ηνπ  
 8νπ.αη. 
………… Γηαίξεζε ησλ ζεκάησλ σο 
 ηνλ 9ν αη. 
1. ΘΔΚΑ ΘΡΑΘΖ 
2. Θ. ΓΤΡΡΑΥΗΟΤ 
3. Θ. ΔΙΙΑΓΑ 
4. Θ. ΟΦΗΘΗΟΤ 
5. Θ. ΑΛΑΣΟΙΗΘΧΛ 
6. Θ. ΘΗΒΤΡΑΗΧΣΧΛ 
7. Θ. ΑΡΚΔΛΗΧΛ 
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Ο Ιέσλ η΄ γνλππεηήο παξαιακβά-
λεη ηε Θεία νθία από ηνλ έλζξνλν 
Υξηζηό. Φεθηδσηό από ην λάξζεθα 

ηεο Αγίαο νθίαο ζηελ 
Θσλζηαληηλνύπνιε. (ηέιε 9νπ αηώλα) 
 

β. Οη ζρέζεηο Κξάηνπο - Δθθιεζίαο 
 Ακθηιεγφκελν είλαη ην δήηεκα 
ησλ ζρέζεσλ Κξάηνπο–Δθθιεζίαο. 
Τπνζηεξίρζεθε φηη ηνθξάηνο, επσ-
θεινχκελν απφ ηελ εηθνλνκαρία, 
ππέηαμε ηε Βπδαληηλή Δθθιεζία θαη 
φηη νη παηξηάξρεο κεηαβιήζεθαλ ζε  
φξγαλα ησλ εθάζηνηε απηνθξαην-
ξσλ. Δπηζεκαίλεηαη ι.ρ. φηη αξθεηνί 

156 / 41 



 

παηξηάξρεο θαζαηξέζεθαλ (Φψηηνο, 
Ηγλάηηνο), ελψ δπν θνξέο ην πα-
ηξηαξρηθφ αμίσκα δφζεθε ζε κέιε 
ηεο απηνθξαηνξηθήο νηθνγέλεηαο. 
Μφλν ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 10νπ αη. 
ν παηξηάξρεο Πνιχεπθηνο θαηέζηε-
ζε ηελ εμνπζία ηνπ αξθεηά ηζρπξή 
θαη αλεμάξηεηε, ψζηε λα επεξεάδεη 
θαη ηνλ ίδην ηνλ απηνθξάηνξα. 
 Έρεη φκσο δηαηππσζεί θαη ε αληί-
ζεηε άπνςε, θαηά ηελ νπνία πεξην-
ξίζηεθε αηζζεηά ε απηνθξαηνξηθή 
εμνπζία ζην ζξεζθεπηηθφ ηνκέα, ε-
λψ ην θχξνο ηνπ παηξηάξρε θαη ηεο 
Δθθιεζίαο εληζρπφηαλ δηαξθψο. Αλ 
θαη ε πιήξσζε ηνπ παηξηαξρηθνχ 
ζξφλνπ απνθαζηδφηαλ απφ ηνλ απ-
ηνθξάηνξα, γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ 
θαζαίξεζε ησλ εθθιεζηαζηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ ήηαλ απαξαίηεηε ε 
ζπγθαηάζεζε ηνπ θιήξνπ. Σέινο,  
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ε εθθιεζηαζηηθή ζχλνδνο είρε ηνλ 
πξψην ιφγν ζε εθθιεζηαζηηθά θαη 
δνγκαηηθά ζέκαηα. 
 

γ. Η λνκνζεζία 
 Με ηα αμηφινγα λνκνζεηήκαηα 
ηεο Μαθεδφληθεο Γπλαζηείαο επη-
δηψρζεθε ζπλεηδεηά ε απνκάθξπλ-
ζε απφ ην Γίθαην ησλ Δηθνλνκάρσλ 
θαη ε επηζηξνθή ζην Ρσκατθφ Γί-
θαην, κε πξνζαξκνγέο φκσο πνπ 
ππαγφξεπαλ ηα λέα θνηλσληθά θαη 
πνιηηηθά δεδνκέλα. 
 Ζ αλαζεψξεζε ηνπ ηζρχνληνο 
δηθαίνπ άξρηζε κε ηελ έθδνζε ηνπ 
Πξνρείξνπ Νφκνπ (870-879), πξα-
θηηθνχ εγρεηξηδίνπ πνπ πεξηιάκ-
βαλε δηαηάμεηο Γεκνζίνπ θαη Αζηη-

θνχ Γηθαίνπ. Ο Πξόρεηξνο Νόκνο 
αληιεί πνιιά ζηνηρεία απφ ηελ 

Δθινγή* (λνκηθφ έξγν ησλ Ηζαχ- 
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ξσλ), παξά ην γεγνλφο φηη αζθεί 
αξλεηηθή θξηηηθή ζ’απηήλ. ε κεγα-
ιχηεξν βαζκφ επεξεάδεηαη απφ ηελ 

Δθινγή ε Δπαλαγσγή, κηα ζπιινγή 
λνκνζεηεκάησλ πνπ θαζνξίδνπλ κε 
αθξίβεηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ απηφ-
θξάηνξα θαη ηνπ παηξηάξρε, ησλ 
δχν θεθαιψλ ηεο νηθνπκέλεο, πνπ 
ζπλεξγάδνληαη ζηελά. Δκπλεπζηήο 
ηεο ζεσξίαο ησλ δπν εμνπζηψλ 
θαίλεηαη φηη ήηαλ ν Φψηηνο. 
 Δξγν ηεο ίδηαο επνρήο ήηαλ επί-

ζεο ηα Βαζηιηθά, ε κεγαιχηεξε λν-
κηθή ζπιινγή ηεο απηνθξαηνξίαο, ε 
νπνία ζηεξίρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ 
ζηελ ηνπζηηληάλεηα λνκνζεζία θαη 
γηα ην ιφγν απηφ αληαλαθιά θπξίσο 
ηηο ζπλζήθεο ηνπ 6νπ αηψλα. Σηο 
ηζηνξηθέο ζπλζήθεο ησλ αξρψλ ηνπ 
10νπ αηψλα αληηθαηνπηξίδνπλ 

θπξίσο νη Νεαξέο*, απφ ηηο νπνίεο  
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θαίλεηαη φηη ην θξάηνο ηαπηίδεηαη 
πιένλ κε ηνλ απηνθξάηνξα θαη ηε 
ζηξαηησηηθή θαη γξαθεηνθξαηηθή 
κεραλή ηνπ, ε νπνία επεξεάδεη 
άκεζα ηελ αζηηθή δσή θαη 
νηθνλνκία. 
 

Οη ζηόρνη ηνπ Πξόρεηξνπ Νόκνπ 
Δπεηδή επηινγή έθαλαλ θαη άιινη 
πξηλ απφ εκάο (νη Ίζαπξνη κε ηελ 
Δθινγή), ζα έιεγε, ίζσο, θαλείο φηη, 
επηδηψθνληαο λα είλαη ζπλνπηηθή ε 
παξνχζα ζπιινγή, θαηαιήμακε ζε 
κία δεχηεξε Δθινγή. Γηαηί πξέπεη 
λα μέξεηε πσο εθείλε δελ ήηαλ 
εθινγή, αιιά αλαηξνπή ησλ θαιψλ 
λνκνζεηεκάησλ, πξάγκα πνπ απέ-
βαηλε ζε βάξνο ηνπ θξάηνπο θαη 
ζπλεπψο ζα ήηαλ παξάινγν λα 
ηζρχεη αθφκα. Μάιηζηα θαη πξηλ 
απφ εκάο απηνθξάηνξεο ηελ είραλ  
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απνξξίςεη , φρη βέβαηα νιφθιεξε, 
άιιά φπνπ ρξεηαδφηαλ. Δλψ ε δηθή 
καο ζπιινγή έγηλε, γηα λα θαηαζηή-
ζεη γλσζηά ηα θαιά λνκνζεηήκαηα. 
 

Πξννίκην Πξνρείξνπ Λόκνπ,  
I. Εέπνο- Π. Εέπνο,  

Jus Graecoromanum, Αζήλα,  
1931, ηνκ. Β; 223-224.  

 

Δξσηήζεηο 
1. Πνηνο ήηαλ ν ραξαθηήξαο ηεο  
 απηνθξαηνξηθήο εμνπζίαο; Πνην 
 ζεκείν ηνπ πξψηνπ παξαζέκα-
 ηνο εθθξάδεη ην βπδαληηλφ 
 επεθηαηηζκφ; 
 

2. Πνηα ε ζρέζε Πνιηηείαο θαη 
 Δθθιεζίαο ζην Βπδάληην; 
 

3. Πνηα είλαη ε ζρέζε Δθινγήο θαη 
 Πξφρεηξνπ Νφκνπ (βι. ζρεηηθφ 
 παξάζεκα); 
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Με απφθαζε ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο 
ηα δηδαθηηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ, ηνπ 
Γπκλαζίνπ θαη ηνπ Λπθείνπ ηππψλνληαη 
απφ ηνλ Οξγαληζκφ Δθδφζεσο Γηδαθηη-
θψλ Βηβιίσλ θαη δηαλέκνληαη δσξεάλ ζηα 
Γεκφζηα ρνιεία. Σα βηβιία κπνξεί λα 
δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε, φηαλ θέξνπλ 
βηβιηφζεκν πξνο απφδεημε ηεο γλεζηφηε-
ηάο ηνπο. Κάζε αληίηππν πνπ δηαηίζεηαη 
πξνο πψιεζε θαη δε θέξεη βηβιηφζεκν, 
ζεσξείηαη θιεςίηππν θαη ν παξαβάηεο 
δηψθεηαη ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 1129 ηεο 15/21 
Μαξηίνπ 1946 (ΦEK 1946, 108, A΄). 
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