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Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΦΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΘ ΤΩΝ 

ΒΥΖΑΝΤΘΝΩΝ 

ΔΡ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΛ. ΔΕΠΑΣΑ 

ΙΣΟΡΙΚΟ-ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΟ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΡΑΣΟΤ 

Πξόινγνο 
Καηά ηνπο Αξραίνπο θαη ηνπο Μέζνπο Υξόλνπο ν ειιεληθόο εδαθηθόο θαη ζαιάζζηνο 

ρώξνο πθίζηαην, κε ηελ πάξνδν ησλ αηώλσλ, απμνκεηώζεηο, πνπ νθείινληαλ ζε 

ζπλερείο επηδξνκέο βαξβαξηθώλ θύισλ. Έηζη, θαηά ηελ Αξραηόηεηα ν ρώξνο απηόο 

εθηεηλόηαλ από ηελ Μ. Αζία (Ισλία) θαη ηελ Κύπξν κέρξη ηελ Κάησ Ιηαιία (Μεγ. 

Διιάδα) θαη ηελ ηθειία θαη από ηνλ Βόζπνξν θαη ηελ Μαθεδνλία κέρξη ηελ Κξήηε, ελώ 

θαηά ηνπο πξώηνπο αηώλεο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ε Μεζόγεηνο 

ραξαθηεξηδόηαλ, ρσξίο ππεξβνιή, βπδαληηλή ιίκλε.  

πσο θαηά ην απώηαην εθείλν παξειζόλ, θαη΄ απηόλ ηνλ ηξόπν θαη ζηελ επνρή καο ε 

Διιάο, επξηζθνκέλε ζην επίθεληξν ηεο αλαηνιηθήο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ, απνηειεί 

ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ Δπξώπεο, Αζίαο θαη Αθξηθήο, ελώ ε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

είλαη άθξσο ζεκαληηθή από ζηξαηεγηθήο απόςεσο. 

Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο ζέζεώο ηεο, ε ρώξα καο θηλδύλεπε θαηά θαηξνύο από ηελ 

επηβνπιή δηαθόξσλ ιαώλ, πνπ πξνζπαζνύζαλ λα ηελ θαηαθηήζνπλ. Σν δήηεκα απηό 

είλαη παιαηόηαην θαη θζάλεη κέρξη ην πξόζθαην παξειζόλ. ΄ απηέο ηηο πεξηπηώζεηο 

γελλαίνο πξόκαρνο ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο ππήξμε πάληνηε ν ηξαηόο καο πνπ 

ζπκβνιίδεη ηελ νκνςπρία θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ησλ Διιήλσλ γηα ηελ πξνάζπηζε 

ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο ηηκήο θαη πξνο δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηόηεηαο ηεο 

Παηξίδαο καο. 

Σεο καθξάο απηήο δξάζεσο θαη ηνπ ζεκαίλνληνο ξόινπ ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ θαηά 

ηε δηάξθεηα 25 πεξίπνπ αηώλσλ ζα επηρεηξεζεί κία βξαρεία, αιι΄, όζν είλαη δπλαηό, 

ζαθήο επηζθόπεζε. 

Ο ηξαηόο ησλ Μπθελαίσλ Αλάθησλ (1600-1100 π.Υ.) 
Πεξίπνπ από ηνλ 16ν αη. π.Υ. εληνπίδνληαη ηα ίρλε ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρύνο ηεο 

Μπθελατθήο Διιάδνο, πεξί ηεο νπνίαο αξθεηέο καξηπξίεο ππάξρνπλ ζηα Οκεξηθά Έπε 

θαη θπξίσο ζηελ Ιιηάδα. Οη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο ηνπ Οκήξνπ επηβεβαηώλνληαη από 

ζεκαληηθόηαηα αξραηνινγηθά επξήκαηα (όπσο π.ρ. όπια θαη παξαζηάζεηο πνιεκηθώλ 

ζθελώλ ζε αγγεία θαη ηνηρνγξαθίεο), θαζώο θαη από ηα δηαζσζέληα ηκήκαηα ησλ 
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Κπθισπείσλ Σεηρώλ ησλ Αθξνπόιεσλ Μπθελώλ θαη Σίξπλζνο, πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ 

πνιπγλσζία ησλ Μπθελαίσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ορπξσηηθήο.  

Οη άθζνλεο πηλαθίδεο Γξακκηθήο Γξαθήο Β, ζπνπδαίεο γξαπηέο πεγέο ηεο επνρήο, πνπ 

έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ (αξρέγνλε αθόκε) ειιεληθή γιώζζα απηήο ηεο πεξηόδνπ, 

παξαζέηνπλ ζηνηρεία πεξί ηεο ζηξαηησηηθήο νξγαλώζεσο. Αξρεγόο ηνπ ζηξαηνύ ήηαλ ν 

wa-na-ka (Fάvaμ-άλαμ) θαη ν rα-wa-ke-ta (ιαFαγέηα-ιαγέηαο ή ιαγέηεο, δει. εγέηεο 

ηνπ ιανύ = ζηξαηνύ) ήηαλ ν πνιέκαξρνο. Οη αμησκαηηθνί, πνπ δηνηθνύζαλ ηηο κνλάδεο 

κηαο πεξηνρήο, αλήθαλ ζηελ ηάμε ησλ mo-rν-qa (κνηξόπα), ήηνη ησλ γαηνθηεκόλσλ. 

Από ηνπο καρεηέο νη κελ αξκαηνκάρνη ήηαλ νηθνλνκηθώο εύξσζηνη, νη δε πεδνί ήηαλ 

αζζελέζηεξνη από νηθνλνκηθή άπνςε. Οη άλδξεο θαηαλέκνληαλ ζε ζηξαηησηηθνύο 

ζηαζκνύο, έθαζηνο ησλ νπνίσλ πεξηιάκβαλε 200 άηνκα.  

Ο επηζεηηθόο νπιηζκόο ησλ Μπθελαίσλ απνηεινύληαλ από δόξαηα, ηόμα, βέιε, επηκήθε 

μίθε θαη εγρεηξίδηα, ελώ νη πεδνί δηέζεηαλ πξνο πξνζηαζία ηνπο θξάλε, ζώξαθεο θαη 

αζπίδεο. Οη αξκαηνκάρνη ήηαλ θπξηνιεθηηθώο θαηάθξαθηνη, πξνζηαηεπόκελνη από 

παλνπιία κεγάινπ βάξνπο, πνπ όκσο ηνπο θαζηζηνύζε δπζθηλήηνπο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί, όηη νη αλσηέξσ αξκαηνκάρνη ήηαλ e-qe-ta (επέηαη), δει αθόινπζνη ηνπ 

άλαθηνο, ν νπνίνο ηνπο παξείρε άξκαηα θαη ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά ηνπο. 

Αλακθηβόισο απηόο ν ζηξαηόο ησλ Μπθελαίσλ ήηαλ ηζρπξόηαηνο, άξηζηα 

νξγαλσκέλνο, επαξθέζηαηα εθνδηαζκέλνο θαη πξνθαλώο εθπαηδεπκέλνο, δηαδξακάηηζε 

δε πξσηεύνληα ξόιν ζηε δεθαεηή ππεξπόληην εθζηξαηεία θαηά ηεο Σξνίαο (1194-1184 

π.Υ.). Πξάγκαηη, ζηνλ καθξό απηό πόιεκν ν Αγακέκλσλ, έρνληαο ππό ηηο δηαηαγέο ηνπ 

αξθεηέο ρηιηάδεο Διιήλσλ πνιεκηζηώλ θαη 1.186 πινία, θαηήγαγε πεξηθαλή λίθε θαηά 

ησλ Σξώσλ (βι. αλαγξαθή απηώλ ησλ δπλάκεσλ Οκ. Ιι. Β 484-759).Ο Θνπθπδίδεο 

(Ξπγγξ. Ι 3) επζηόρσο παξαηεξεί, όηη ε ζηελή απηή ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία όισλ ησλ 

Διιήλσλ θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ πνιεκηθνύ ζηόινπ ζ΄ απηή ηε κεγάιε 

επηρείξεζε δελ είρε επηζπκβεί «πξν ησλ Σξσηθώλ». 

Από ηελ Παξαθκή ηνπ Μπθελατθνύ Πνιηηηζκνύ κέρξη ηε 

Λήμε ησλ Πεξζηθώλ Πνιέκσλ (1100-479 π.Υ.) 
Πεξίπνπ νθηώ δεθαεηίεο κεηά ηελ άισζε ηεο Σξνίαο, δει. θαηά ην 1104 π.Υ., 

ρξνλνινγείηαη ε Κάζνδνο ησλ Γσξηέσλ πνπ επηζθξάγηζε ηελ παξαθκή ηνπ ιακπξνύ 

Μπθελατθνύ Πνιηηηζκνύ θαη κεηέβαιε γεσπνιηηηθώο ηνλ ειιεληθό ρώξν. Η κεηαβνιή 

απηή ζπλέβαιε ζηελ ίδξπζε θαη, από ην 800 π.Υ. θαη εμήο, ζηελ παγίσζε ησλ πόιεσλ-

θξαηώλ θαη ζηελ πινπνίεζε ελόο απνηθηζκνύ (από ην ηέινο ηνπ 8νπ κέρξη ηνλ 6ν αη. 

π.Υ.) πνπ είρε σο επίθεληξν ην Αηγαίν Πέιαγνο θαη κεγάιε έθηαζε, από ηα παξάιηα ηνπ 

Δπμείλνπ Πόληνπ κέρξη ην Γηβξαιηάξ, γλσζηό ηόηε ππό ηελ νλνκαζία Ηξάθιεηνη 

ηήιαη. Με ηα γεγνλόηα απηά ζπκπίπηεη ε αύμεζε ηεο δπλάκεσο ηόζν ηνπ δσξηθνύ 

ζηνηρείνπ, όζν θαη ηεο θπξηόηεξεο αληηπξνζώπνπ ηνπ, ηεο πάξηεο. 

Από ηνλ 6ν αη. νη Πέξζεο αθήλνπλ λα δηαθαλνύλ νη επεθηαηηθέο βιέςεηο ηνπο. 

ηξεθόκελνη πξνο Γ. θαηέιαβαλ ηηο αθκάδνπζεο ειιεληθέο πόιεηο ηεο Ισλίαο θαη κε 
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πξόζρεκα ηε κηθξή ελίζρπζε ησλ Αζελαίσλ θαη ησλ Δξεηξηέσλ πξνο ηνπο Ίσλεο, πνπ 

ζέιεζαλ λ΄ απνηηλάμνπλ ηνλ θαηαθηεηηθό δπγό, νη Πέξζεο θήξπμαλ ηνλ πόιεκν θαηά 

ηεο θπξίσο Διιάδνο, κε ζθνπό λα ηελ ππνηάμνπλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Μεδηθώλ, ησλ 

πνιέκσλ δει. κεηαμύ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Πεξζώλ, ν Διιεληζκόο ελήξγεζε 

ζύζζσκνο, γηα λα πιήμεη ηνλ βάξβαξν εηζβνιέα. πλάπηνληαη ηόηε κεγάιεο θαη 

αηκαηεξέο κάρεο ζηνλ Μαξαζώλα (490 π.Υ.), ζηα ηελά ησλ Θεξκνππιώλ, όπνπ 

ζπζηάζζεθε ν Βαζηιεύο ηεο πάξηεο Λεσλίδαο θαη νη νιηγάξηζκνη αιιά γελλαίνη 

ζπκκαρεηέο ηνπ (480 π.Υ.), ζηα παξάιηα ηεο αιακίλνο (480 π.Υ.) θαη ζηελ πεξηνρή 

ησλ Πιαηαηώλ (479 π.Υ.). Με ηηο πεξίηξαλεο απηέο ζπζίεο ησλ ελσκέλσλ Διιήλσλ 

απνζνβήζεθε ν θίλδπλνο, πνπ πξνεξρόηαλ από ηνλ επεθηαηηζκό ησλ Πεξζώλ. Καηά 

ηελ επηηπρή αληηκεηώπηζε ησλ πεξζηθώλ δπλάκεσλ νη Αζελαίνη δηεμήγαγαλ ηνλ θαηά 

ζάιαζζαλ αγώλα κε ηηο 127 ηξηήξεηο ηνπο (επί ζπλόινπ 271 πινίσλ) θαη ε πάξηε 

αλέιαβε ην βάξνο ηεο δηεμαγσγήο ησλ ρεξζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

Καηά ηνπο αλσηέξσ πνιέκνπο δηαπηζηώλεηαη δηαθνξνπνίεζε ζηελ κέρξη ηόηε ηαθηηθή. 

Έρεη δει. παύζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, ήδε από ηνλ 7ν αη., ην άξκα σο πνιεκηθό κέζνλ, 

ελώ ην Ιππηθό είλαη ζπλήζσο εθείλν πνπ θξίλεη ηελ έθβαζε ηεο επηρεηξήζεσο. 

Μεγάιε είλαη θαη ε ζπκβνιή ησλ πεδώλ θαηά ηε κάρε, ηδίσο δε ησλ επηιέθησλ 

ζηξαηησηώλ πνπ απνηεινύλ ηελ Οπιηηηθήλ Φάιαγγα, ε νπνία εκθαλίδεηαη από ην 650 

π.Υ., θηλνπκέλε δε ζπκπαγώο θαη νκνηνκόξθσο ζε ζηνίρνπο (ζεηξέο), είλαη 

αδηάζπαζηε. Η αλδξεία, ε απνθαζηζηηθόηεηα, ε ηθαλόηεηα θαη ην πλεύκα κνλάδνο, πνπ 

δηέπνπλ απηνύο ηνπο νπιίηαο, θαζηζηνύλ ηε θάιαγγα έλα απνηειεζκαηηθό όπιν πνπ 

ζπληξίβεη ηνλ ερζξό. Σν ηδαληθό ησλ κειώλ ηεο ήηαλ πάληνηε ην ππέξ άζηεσο 

κάρεζζαη θαη ζλήζθεηλ.  

Βεβαίσο, νη νπιίηαη απηνί, σο καρόκελνη πεδνί, είραλ κελ βαξύ νπιηζκό, αιι΄ ελλνείηαη 

όηη ην βάξνο ηνπ ήηαλ ηόζν, ώζηε λα έρνπλ δπλαηόηεηα λα πνιεκνύλ. πλεπώο ε 

παλνπιία ηνπο δελ ζπγθξίλεηαη κε ηελ κεγάινπ βάξνπο παλνπιία ησλ Μπθελαίσλ 

αξκαηνκάρσλ. Δπίζεο, νη ελ ιόγσ πνιεκηζηέο ηεο Αξρατθήο Δπνρήο (πεξ. 700-479 

π.Υ.) ήηαλ εθνδηαζκέλνη, κε κηθξή θπθιηθή αζπίδα, δόξπ κεγαιύηεξν ηεο κπθελατθήο 

ιόγρεο θαη μίθνο θάπσο κηθξόηεξν απ΄ απηό πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη Μπθελαίνη.  

Η λέα ηαθηηθή πνπ ήηαλ εθαξκόζηκε κέζσ ηεο Οπιηηηθήο Φάιαγγνο θαη νη αιιαγέο, πνπ 

παξαηεξνύληαη ζηνλ ακπληηθό θαη επηζεηηθό νπιηζκό, ζπλέβαιαλ ζηε κεγαιύηεξε 

επειημία θαη επθηλεζία ηνπ ζηξαηνύ ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ-θξαηώλ, πξνο 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε θαη απόθξνπζε ησλ Πεξζώλ εηζβνιέσλ, ησλ νπνίσλ νη 

αξηζκεηηθώο ππέξηεξεο δπλάκεηο απνδείρζεθαλ αλίθαλεο λα ππνδνπιώζνπλ ηελ 

Διιάδα. 

Ο ηξαηόο ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ θαηά ηνπο Κιαζζηθνύο 

θαη Διιεληζηηθνύο Υξόλνπο (479-146 π.Υ.) 
Οη Έιιελεο, ράξε ζηελ πνιύηηκε εκπεηξία πνπ απέθηεζαλ θαηά ηνπο αλσηέξσ 

πνιέκνπο, θαηόξζσζαλ λα εθπαηδεύζνπλ ζπζηεκαηηθόηεξα ηνλ ζηξαηό ηνπο θαη λα ηνλ 
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νξγαλώζνπλ κε πεξηζζόηεξε κεζνδηθόηεηα. Απηό δηαπηζηώλεηαη θπξίσο ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο ησλ ηξηώλ κεγαιπηέξσλ πόιεσλ-θξαηώλ (Αζελώλ, πάξηεο θαη Θεβώλ) θαη 

ιίγν αξγόηεξα ηεο Μαθεδνλίαο. 

Ο Αζελατθόο ηξαηόο ηεινύζε αξρηθώο θαηά ηνπο Αξρατθνύο Υξόλνπο ππό ηελ εγεζία 

ηνπ Άξρνληνο Πνιεκάξρνπ, ηνπ Αξρηζηξαηήγνπ δει. πνπ πξνήδξεπε ηνπ πνιεκηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ησλ δέθα ηξαηεγώλ, όζσλ θαη νη θπιέο, ζηηο νπνίεο είρε θαηαλεκεζεί ν 

πιεζπζκόο ηεο Αηηηθήο επί Κιεηζζέλνπο (508/7 π.Υ.). 

Μεηά ηνπο Πεξζηθνύο Πνιέκνπο ε αξρή απηώλ ησλ ηξαηεγώλ είρε ήδε παγησζεί. Καηά 

ηνλ 5ν αη. π.Υ., επί Πεξηθιένπο, νη ηξαηεγνί εθιέγνληαλ γηα έλα έηνο από ηελ 

Δθθιεζίαλ ηνπ Γήκνπ, δει. από όιν ην ζώκα ησλ εθιεθηόξσλ. Οη 10.000 νπιίηαη 

δηνηθνύληαλ από ηνπο αλσηέξσ ηξαηεγνύο, δέθα Σαμηάξρνπο θαη 100 Λνραγνύο.  

Σν Αζελατθό Ιππηθό, ελώ επί Κιεηζζέλνπο απνηεινύληαλ από κόιηο 100 άλδξεο, 

απμήζεθε βαζκεδόλ ζε 300, 1.200 θαη 1.800 άλδξεο θαηά ηνλ 5ν αη. π.Υ. Γηνηθεηέο ηνπ 

ήηαλ δύν Ίππαξρνη θαη 10 Φύιαξρνη. Οη ηππείο ήηαλ νη πιένλ εύξσζηνη νηθνλνκηθώο θαη 

απηό ήηαλ εύινγν, δηόηη νη ίδηνη αλαιάκβαλαλ ηελ πξνκήζεηα θαη ηε ζπληήξεζε ησλ 

ίππσλ ηνπο, πνπ ήηαλ πνιπδάπαλε. 

Οη Αζελαίνη δηέζεηαλ θαη κνλάδεο ηνμνηώλ, πνπ πξνέξρνληαλ είηε από ηελ ηάμε ησλ 

ζεηώλ (πνιύ πησρώλ), είηε από κηζζνθόξνπο ή δνύινπο. Ιθαλόηαηνη ζηνλ ρεηξηζκό 

ηνπ ηόμνπ ήηαλ νη Θξάθεο θαη ηδίσο νη Κξήηεο. Πεξί ην 446 π.Υ. ππήξραλ ζηνλ 

Αζελατθό ηξαηό 1.600 καρεηέο απηήο ηεο εηδηθόηεηαο. 

Καηά ηηο αξρέο ηνπ 4νπ αη. π.Υ. ν Αζελαίνο ηξαηεγόο Ιθηθξάηεο ζπγθξόηεζε επίιεθηεο 

κνλάδεο πειηαζηώλ δει. ειαθξώο νπιηζκέλσλ πεδώλ πνπ έθεξαλ εκηζειελνεηδή 

αζπίδα (ηελ πέιηελ) θαη αθόληηνλ, πνπ ην ρεηξίδνληαλ άξηζηα, επηηηζέκελνη δη’ 

αθξνβνιηζκνύ θαηά ηνπ ερζξνύ. ινη απηνί νη ειαθξώο νπιηζκέλνη κε ηνμα, αθόληηα 

θαη ζθελδόλαο νλνκάδνληαλ ςηινί. 

Σα πνιεκηθά πινία ησλ Αζελαίσλ ήηαλ νλνκαζηά γηα ηελ αληνρή θαη ηελ επθηλεζία 

ηνπο, θαζώο θαη γηα ηελ ηόικε, γελλαηόηεηα θαη κεγάιε πείξα ησλ πιεξσκάησλ ηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ (431-404 π.Υ.) κλεκνλεύνληαη 400 

ηξηήξαξρνη (θπβεξλήηεο) πνπ είραλ πιήξε ηελ επζύλε ηεο ζπληεξήζεσο, ηνπ 

εμνπιηζκνύ θαη ηεο επαλδξώζεσο ησλ πινίσλ ηνπο. Ο Πνιεκηθόο ηόινο ησλ 

Αζελαίσλ απνηεινύζε ην ηζρπξό ππόβαζξν ηεο Αζελατθήο πκκαρίαο θαη ζπλέβαιε 

ζηελ πεξαηηέξσ δηεύξπλζή ηεο.  

Η ζηξαηησηηθή ζεηεία ησλ Αζελαίσλ ήηαλ δηεηήο θαη ηειείσλε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

20νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. πλήζσο επηβαξύλνληαλ νη λεαξνί ζηξαηηώηεο κε ηε 

δαπάλε πξνο πξνκήζεηα ηνπ νπιηζκνύ ηνπο θαη ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ζηξαηεύνληαη 

κέρξη ην 60ν έηνο ηνπο ζε πεξίπησζε πνιέκνπ. 

Αληηζέησο ε πάξηε, πόιε-θξάηνο κε απνιύησο ζηξαηησηηθό ραξαθηήξα, επέβαιιε 

ζηνπο πνιίηεο ηεο ηελ επ΄ αξθεηέο δεθαεηίεο ζεηεία, ε νπνία δελ ηειείσλε κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ζθιεξήο εθπαηδεύζεσο, αιιά ζπλερηδόηαλ κέρξη ηελ πξνρσξεκέλε 
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ειηθία ησλ ζηξαηεπκέλσλ. Ηγήηνξεο ηνπ παξηηαηηθνύ ηξαηνύ ήηαλ νη εθάζηνηε δύν 

Βαζηιείο ηεο πάξηεο. Από ην 507 π.Υ. όκσο, ζε πεξίπησζε πνιέκνπ, κόλν ν έλαο 

Βαζηιεύο εηίζεην επί θεθαιήο ζηνπ ζηξαηεύκαηνο-θαη ηνύην πξνο απνθπγή δηελέμεσλ 

κεηαμύ ησλ δύν Βαζηιέσλ, πξάγκα πνπ ζα επηδξνύζε αξλεηηθώο ζηε ζπλνρή, ζην 

εζηθό θαη ζηελ ελ γέλεη απόδνζε ηνπ εθζηξαηεπηηθνύ ζώκαηνο. 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απμήζεθε ε ηζρύο ησλ πέληε Δθόξσλ, αξρόλησλ δει. πνπ 

είραλ ηελ επνπηεία ηεο ηεξήζεσο ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο ηάμεσο, θαη έηζη ε θήξπμε 

πνιέκνπ θαη ε επηζηξάηεπζε δελ απνηεινύζαλ ζην εμήο απνθιεηζηηθό δηθαίσκα ηνπ 

Βαζηιέσο, ν νπνίνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα έρεη δύν από ηνπο Δθόξνπο σο βαζηθά κέιε 

ηνπ πνιεκηθνύ ζπκβνπιίνπ. Αλώηεξνη αμησκαηηθνί, νη Πνιέκαξρνη, ήηαλ νη επηηειείο ηνπ 

Βαζηιέσο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο εθζηξαηείαο.  

Σε βαζηιηθή ζσκαηνθπιαθή απνηεινύζαλ 300 ηππείο ππό ηε δηνίθεζε ηξηώλ 

Ιππαγξεηώλ. Παξά ηαύηα, νη ζσκαηνθύιαθεο απηνί ήηαλ πεδνί θαη ν ηίηινο «ηππείο» 

ήηαλ απιώο ηηκεηηθόο. 

Σν κόληκν ζηξάηεπκα ηεο πάξηεο πξνεξρόηαλ από ηελ ηάμε ησλ Οκνίσλ θαη ησλ 

Πεξηνίθσλ, ελώ ην εθηάθησο ζπγθξνηνύκελν ζηξάηεπκα απνηεινύζαλ νη Νενδακώδεηο, 

δει. νη πξνζθάησο απειεπζεξσκέλνη είισηεο. 

Βαζηθή κνλάδα ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο ηεο πάξηεο ήηαλ ν Λόρνο ησλ βαξέσο νπιηζκέλσλ 

ζηξαηησηώλ. Σν 418 π.Υ. αλαθέξνληαη επηά Λόρνη ζπλνιηθήο δπλάκεσο (614 x 7) 

4.298 αλδξώλ. Τπήξρε θαη ν Λόρνο ησλ θηξηηώλ, δπλάκεσο 600 αλδξώλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ ζηηο πιένλ επηθίλδπλεο απνζηνιέο. Κάζε ιόρνο ππνδηαηξνύληαλ ζε 

ηέζζεξηο Πεληεθνζηύαο θαη θάζε Πεληεθνζηύο ζε ηέζζεξηο Δλσκνηίαο πνπ δηνηθνύληαλ 

από Λνραγνύο, Πεληεθνληήξαο θαη Δλσκνηάξραο. 

Καηά ηνλ 4ν αη. π.Υ. ε Μόξα ήηαλ ε κεγαιύηεξε κνλάδα κε δηνηθεηή ηνλ Πνιέκαξρνλ 

θαη απνηεινύληαλ από δύν Λόρνπο, νθηώ Πεληεθνζηύαο θαη δέθα έμη Δλσκνηίαο. Από 

ην 424 π.Υ. ζε θάζε κία από ηαο Μόξαο, πνπ ήηαλ έμη, είρε πξνζθνιιεζεί θαη κία 

κνλάδα Ιππηθνύ, δπλάκεσο 100 αλδξώλ εθάζηε. Η δύλακε θάζε Μόξαο ήηαλ 916 

άλδξεο (καδί κε ην αλαινγνύλ κέξνο ησλ βαζηιηθώλ ζσκαηνθπιάθσλ, ησλ θηξηηώλ 

θαη ησλ ηππέσλ). 

Ο Πνιεκηθόο ηόινο ηεο πάξηεο, δηνηθνύκελνο ππό ηνπ Ναπάξρνπ θαη ηνπ 

Δπηζηνιέσο, ήηαλ πεξηνξηζκέλεο δξάζεσο θαη πείξαο. Μόλν πξνο ηέινο ηνπ 

Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ ε πάξηε θαηόξζσζε λα έρεη 140 πνιεκηθά πινία, από ηα 

νπνία κόιηο 25-43 ήηαλ δηθά ηεο, δηόηη ηα ππόινηπα πξνέξρνληαλ από ηνπο ζπκκάρνπο 

ηεο. Σα κέιε ησλ πιεξσκάησλ ήηαλ από ηνπο Πεξηνίθνπο θαη ηνπο κηζζνθόξνπο. Από 

ηελ ηάμε ησλ Οκνίσλ πξνέξρνληαλ ν Ναύαξρνο, ν Δπηζηνιεύο θαη νη ηξηήξαξρνη, δει. 

νη θπβεξλήηεο ησλ πινίσλ.  

Ωο πξνο ηνπο Βνησηνύο, ίδξπζαλ ηε θεξώλπκε πκκαρία πεξίπνπ ην 447 π.Υ. Σε 

δηνίθεζε ηνπ ζηξαηνύ ηεο Βνησηηθήο πκκαρίαο αζθνύζαλ νη έλδεθα Βνησηάξραη, πνπ 

πηζαλώο ήηαλ αλώηαηνη δηνηθεηέο αλάινγνη κε ηνπο δέθα Αζελαίνπο ηξαηεγνύο, 

εθιεγόκελνη θάζε έηνο. Οη άμηνη θαη ηθαλνί Ηγήηνξεο ησλ Θεβαίσλ θαη ησλ ινηπώλ 
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Βνησηώλ, ν Δπακεηλώλδαο θαη ν Πεινπίδαο, δηνίθεζαλ κόλνη ηνλ ζηξαηό ηεο αλσηέξσ 

ζπκκαρίαο, αθνύ πξνεγνπκέλσο παξαηηήζεθαλ νηθεηνζειώο νη ινηπνί ελλέα 

Βνησηάξραη, νη νπνίνη εθηίκεζαλ δεόλησο ηηο εγεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ δύν ζπλαδέιθσλ 

ηνπο. 

Υάξε, ινηπόλ, ζηνπο πεπεηξακέλνπο θαη ηδηνθπείο εθείλνπο ζηξαηησηηθνύο ε πόιε ησλ 

Θεβώλ επεύμεζε ηελ ηζρύ ηεο, ζεκείσζε αξθεηή πξόνδν ζε ζέκαηα νξγαλώζεσο θαη 

θπξίσο ηαθηηθήο (ζπγθξόηεζε ηεο Λνμήο Φάιαγγνο) θαη πέηπρε έηζη λ΄ αλαιάβεη ηελ 

Ηγεκνλία ηεο Διιάδνο από ην 371 κέρξη ην 362 π.Υ. Βαζηθή κνλάδα θάζε πόιεσο-

κέινπο ηεο Βνησηηθήο πκκαρίαο ήηαλ ν Λόρνο. Ο Ιεξόο Λόρνο, απνηεινύκελνο από 

300 επηιέθηνπο Θεβαίνπο ήηαλ κνλάδα πνπ θαηά ηελ πεξίνδν 379-338 π.Υ. ήηαλ 

νλνκαζηή γηα ηε δξάζε ηεο επί ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο, θαζώο θαη γηα ηνλ εξσηζκό θαη 

ηελ απηαπάξλεζε ησλ κειώλ ηεο πνπ έπεζαλ ελδόμσο ζηε Υαηξώλεηα, 

αληηκεησπίδνληαο ην Μαθεδνληθό ηξάηεπκα ηνπ Βαζηιέσο Φηιίππνπ Β΄. 

πνπδαίν, ηθαλό θαη ζαξξαιέν ήηαλ ην Ιππηθό ηεο Βνησηηθήο πκκαρίαο, πνπ ήδε είρε 

επηδείμεη ηελ ηόικε θαη ηελ πείξα ηνπ θαηά ηε Μάρε ησλ Πιαηαηώλ (479 π.Υ.). Οη 

κνλάδεο ηνπ ηππηθνύ απηνύ, νλνκαδόκελεο ηέιε, εθπαηδεύζεθαλ ζπζηεκαηηθώο θαηόπηλ 

δηαηαγήο ηνπ Δπακεηλώλδα. Γηνηθεηήο ηνπ Βνησηηθνύ Ιππηθνύ ήηαλ ν Ίππαξρνο θαη ηα 

κέιε ηνπ, νλνκαδόκελα ελίνρνη θαη παξαβάηαη, πξνέξρνληαλ από ηελ επγελή ηάμε ησλ 

Βνησηώλ. Οη άκηππνη ήηαλ ειαθξώο νπιηζκέλνη ζηξαηηώηεο (αθνληηνθόξνη), πνπ δελ 

είραλ δηθνύο ηνπο ίππνπο, αιι΄ ίππεπαλ από θνηλνύ κε ηνπο ηππείο, κάρνληαλ πεδνί 

παξαπιεύξσο ησλ ηππέσλ, κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, αλαιόγσο ησλ εθηάθησλ 

αλαγθώλ, θαη σο ηππείο θαη, γεληθώο, δηαθξίλνληαλ γηα ηελ ηαρύηεηα θαη επειημία ηνπο. 

Σν ηξάηεπκα, ζπλεπώο, ησλ Βνησηώλ είρε εθπαηδεπζεί αξηηόηαηα θαη ήηαλ πάληνηε 

αμηόκαρν. 

Οη Μαθεδόλεο απνηεινύλ ηδηαηηέξσο αμηνζεκείσηε πεξίπησζε σο πξνο ηελ νξγάλσζε, 

εθπαίδεπζε θαη δξάζε ηνπ ζηξαηεύκαηόο ηνπο. 

Καηά ην ηέινο ηνπ 5νπ αη. π.Υ., επί Βαζηιείαο Αξρειάνπ, είραλ ζπγθξνηήζεη αμηόινγν 

Ιππηθό, αιιά δελ είραλ ζπγθξνηεκέλν Πεδηθό, πιελ κεξηθώλ ηκεκάησλ κηζζνθόξσλ 

πνπ είραλ ζηξαηνινγεζεί επί Ακύληα Γ΄, θαηά ηηο δύν πξώηεο δεθαεηίεο ηνπ 4νπ αη. π.Υ. 

Η πιήξεο ζπγθξόηεζε πεδηθώλ δπλάκεσλ νθείιεηαη ζηνλ Βαζηιέα Φίιηππν Β΄ (383-

336 π.Υ.), πνπ αλήιζε ζηνλ Θξόλν ηεο Μαθεδνλίαο ην έηνο 359. Ο Φίιηππνο, θαηά ηελ 

παηδηθή θαη εθεβηθή ηνπ ειηθία, έδεζε σο όκεξνο ζηελ πόιε ησλ Θεβώλ θαη είρε ηελ 

επθαηξία λα δηδαρζεί πνιιά, από απόςεσο νξγαλώζεσο θαη ηαθηηθήο, καζεηεύνληαο 

πιεζίνλ ηνπ Πεινπίδα θαη θπξίσο ηνπ Δπακεηλώλδα. Έηζη, όηαλ αλέιαβε ηα ελία ηνπ 

Βαζηιείνπ ηεο Μαθεδνλίαο, θαηόξζσζε λα βειηηώζεη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζηξαηεύκαηόο 

ηνπ, λα ην εθνδηάζεη επαξθώο θαη λα ην εθπαηδεύζεη ζπζηεκαηηθώο, ζπγθξνηώληαο 

ηειηθώο ηελ Μαθεδνληθήλ Φάιαγγα, δει. βαξέσο νπιηζκέλν Πεδηθό, ζπκπαγώο 

θηλνύκελν πνπ θπξηνιεθηηθώο ζξπκκάηηδε νπνηνλδήπνηε ερζξό. 

Σελ ελ ιόγσ θάιαγγα απνηεινύζαλ έμη κνλάδεο, θαινύκελεο Σάμεηο ή Φάιαγγεο, 

εθάζηε ησλ νπνίσλ αξηζκνύζε 1.500 καρεηέο αγξνηηθήο πξνειεύζεσο. Κάζε Σαμηο 
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ππνδηαηξνύληαλ ζε Λόρνπο θαη θάζε Λόρνο ζε θελάο, εθάζηε ησλ νπνίσλ πηζαλώο 

είρε δέθα άλδξεο. 

Σν βαξύηαην απηό Πεδηθό ζθνξπνύζε ηνλ παληθό ζηνλ ερζξό σο κία αθαηάβιεηε θαη 

αζύγθξηηε δύλακε θξνύζεσο. Ο γηνο θαη δηάδνρνο ηνπ Φηιίππνπ Αιέμαλδξνο Γ΄ ν 

Μέγαο (356-323 π.Υ.) κεξηκλνύζε πάληνηε γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη επαύμεζε ηεο 

απνδόζεσο ηεο Μαθεδνληθεο Φαιαγγνο, κεηά δε από ηε Μάρε ησλ Γαπγακήισλ (331 

π.Υ.) δηπιαζίαζε ηνλ αξηζκό ησλ Σαμεσλ ηεο. 

Οη άλδξεο πνπ απνηεινύζαλ απηή ηε θάιαγγα, θαινύκελνη Πεδέηαηξνη θαη επξηζθόκελνη 

ζην πιεπξό ηνπ Βαζηιέσο σο πηζηνί θίινη θαη αθόινπζνη, είραλ σο ακπληηθό νπιηζκό 

ηελ πεξηθεθαιαία, θλεκίδεο θαη θπθιηθή αζπίδα δηακέηξνπ 0,50 κ. Δπηζεηηθά όπια ηνπο 

ήηαλ ε νλνκαζηή ζάξηζ(ζ)α, δει. επίκεθεο δόξπ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 5,50 κ., ηελ 

νπνία θξαηνύζαλ κε ηα δύν ρέξηα. ε πεξίπησζε ζξαύζεώο ηεο ρξεζηκνπνηνύληαλ 

βαξύ μίθνο, πξάγκα βεβαίσο πνπ ζπαλίσο ζπλέβαηλε, δηόηη ηα ελ ιόγσ δόξαηα ήηαλ 

αλζεθηηθόηαηα, δεκηνπξγώληαο έλα αδηαπέξαζην ηείρνο, ζηε ζέα ηνπ νπνίνπ ν ερζξόο 

ηξεπόηαλ ζε θπγή.  

ην ειαθξό Πεδηθό αλήθαλ ζηξαηηώηεο νλνκαδόκελνη ππαζπηζηαί, νη νπνίνη έθεξαλ 

ρηηώλα, ηελ θαπζίαλ, δει. πιαηύγπξν θάιπκκα θεθαιήο («θαπέιιν»), αζπίδα, ηελ 

νπνία θνζκνύζε αθηηλσηό αζηέξη, θαη βξαρύ αθόληηνλ. 

Σν βαξύ Ιππηθό απνηεινύζαλ νη εηαίξνη, Μαθεδόλεο επγελνύο θαηαγσγήο, αξηίσο 

εθπαηδεπκέλνη, γελλαίνη θαη πεπεηξακέλνη, δηαηξνύκελνη ζε νθηώ Ίιαο, εθάζηε ησλ 

νπνίσλ είρε δύλακε 300 αλδξώλ. Σν άλζνο απηνύ ηνπ Ιππηθνύ ήηαλ ε Βαζηιηθε Ίιε, 

πνπ νλνκαδόηαλ θαη Άγεκα. Οη ηππείο απηνί έθεξαλ θξάλνο θαη ζώξαθα, μίθνο, δόξπ 

θαη ελδερνκέλσο κηθξή αζπίδα. 

Οη ειαθξώο νπιηζκέλνη ηππείο θαινύληαλ πξόδξνκνη, δηόηη πξνπνξεύνληαλ ηνπ όινπ 

ζηξαηεύκαηνο, θαηαζθόπεπαλ ηνλ ερζξό θαη εγθαίξσο ελεκέξσλαλ ηηο θίιηεο δπλάκεηο 

γηα ηηο θηλήζεηο ηνπ. Υξεζηκνπνηνύζαλ θαη απηνί επίκεθεο δόξπ θαη θνξνύζαλ 

πεξηζθειίδαο, εθαξκνζηό δει. «παληαιόλη». Ήηαλ θαηαλεκεκέλνη ζε ηέζζεξηο Ίιαο. 

ινη απηνί νη πεδνί θαη νη ηππείο, θαηά ηελ επνρή ηνπ Φηιίππνπ Β΄ θαη ηνπ   Μ. 

Αιεμάλδξνπ, ήηαλ ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ Βαζηιέα, ζηνλ νπνίν όθεηιαλ ηπθιή ππαθνή 

θαη ζπλερή πεηζαξρία. Αζθνύληαλ θαη πνιεκνύζαλ όινη καδί θαη είραλ άκεζε εμάξηεζε 

από ηνλ εζηεκκέλν Ηγήηνξά ηνπο. 

Οη πιένλ ζηελνί ζπλεξγάηεο ηνπ Βαζηιέσο ήηαλ νη επηά ζσκαηνθύιαθεο, δει. 

αλώηεξνη αμησκαηηθνί ηεο απόιπηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ. Σελ πξνζσπηθή ππεξεζία ηνπ 

Βαζηιέσο απνηεινύζαλ γόλνη αξηζηνθξαηηθώλ νίθσλ ηεο Μαθεδνλίαο, θαινύκελνη 

«παίδεο βαζηιηθνί» θαη καρόκελνη ζην πιεπξό ηνπ. Γεληθώο, επί βαζηιείαο ηνπ Μ. 

Αιεμάλδξνπ ην Μαθεδνληθό εθείλν ηξάηεπκα ήηαλ πιήξσο νξγαλσκέλν. Σν Δπηηειείν 

ηνπ Βαζηιέσο-Αξρηζηξαηήγνπ ιεηηνπξγνύζε άξηζηα, ππήξρε πνιππιεζέο δίθηπν 

πιεξνθνξηώλ πνπ ζπλέιεγε θαη αμηνινγνύζε ζηνηρεία ζηξαηησηηθήο θύζεσο, ελώ ε 

επηκειεηεία πξνζέθεξε ζεκαληηθέο ππεξεζίεο, ηδίσο θαηά ηε δηεμαγσγή κηαο 

εθζηξαηείαο, θαηά ηελ νπνία νη καρόκελνη εθνδηάδνληαλ εγθαίξσο κε ηηο αλαγθαίεο 
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πνζόηεηεο ύδαηνο, ηξνθίκσλ, δηαθόξσλ εθνδίσλ, πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη 

πνιηνξθεηηθώλ κεραλώλ (ειεπόιεσλ, θξηώλ, ρεισλώλ θ.α.). 

Ο Μ. Αιέμαλδξνο, σο κεγαινθπήο ηξαηειάηεο, θαηόξζσζε λα ελώζεη ηνπο Έιιελεο 

(πιελ ησλ Λαθεδαηκνλίσλ) θαη λα θέξεη ζε πέξαο ηε δπζρεξή θαη πνιπεηή εθζηξαηεία 

ηνπ (334-323 π.Υ.), κε ηελ νπνία απνζνβήζεθε ν Πεξζηθόο θίλδπλνο θαη 

δεκηνπξγήζεθε κία εθηεηακέλε Απηνθξαηνξία, ελώ ζπγρξόλσο ν Διιεληθόο πνιηηηζκόο 

δηαδόζεθε κέρξη ηα βάζε ηεο Αζίαο. 

Γπζηπρώο, κεηά ηνλ πξόσξν ζάλαην ηνπ ραξηζκαηηθνύ εθείλνπ Ηγέηε, ε αλσηέξσ 

Απηνθξαηνξία δελ ήηαλ εθηθηό λα επηβηώζεη, δηόηη νη δηάδνρνί ηνπ επηδόζεθαλ ζε 

αηέξκνλεο δηελέμεηο, κε απνηέιεζκα ηνλ εκθύιην ζπαξαγκό θαη ηε δηάζπαζε ηεο 

ελόηεηαο ηνπ Διιεληζκνύ. Οη καθξνί πόιεκνη κεηαμύ ησλ δηαδόρσλ θαη αθνινύζσο 

κεηαμύ ησλ επηγόλσλ ηνπο έβιαςαλ ζνβαξόηαηα ηνπο Έιιελεο, ε απνδπλάκσζε ησλ 

νπνίσλ έδσζε ζηνπο Ρσκαίνπο ηελ επθαηξία θαη ην δηθαίσκα ηεο επεκβάζεσο ζηα 

ειιεληθά πξάγκαηα θαη ηειηθώο ηνπο επέηξεςε λα ππνδνπιώζνπλ ηελ Διιάδα θαηά ην 

έηνο 146 π.Υ.  

Οη Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο 

(324-1453 κ.Υ.) 
Παξά ην γεγνλόο όηη ε Ρώκε ππέηαμε ηελ Διιάδα, ελ ηνύηνηο ν Διιεληθόο Πνιηηηζκόο 

ζπλέρηζε ηελ άλζεζή ηνπ, νη δε ζθιεξνηξάρεινη Ρσκαίνη απνδείρζεθαλ κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξόλνπ ζεηηθνί δέθηεο απηνύ. 

Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 312 ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο είρε ζηξαθεί πξνο ηνλ Υξηζηηαληζκό 

θαη κε ελέξγεηέο ηνπ ηεξκαηίζζεθαλ νη δησγκνί θαηά ησλ Υξηζηηαλώλ. ηαλ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 324 θαηέζηε Μνλνθξάησξ, αλαδήηεζε ηζρπξό ζηήξηγκα ζηελ Αλαηνιή, 

ζηελ νπνία ε λέα ζξεζθεία είρε επξεία δηάδνζε, ελώ ην ειιεληθό ζηνηρείν ήηαλ εθεί 

αθκαηόηαην. Δθηόο απηνύ, ν δηνξαηηθόο εθείλνο Ηγέηεο είρε αληηιεθζεί εγθαίξσο, όηη 

ήηαλ δπλαηή ε δηαηήξεζε ηεο αραλνύο Απηνθξαηνξίαο ηνπ, εθ΄ όζνλ βαζηδόηαλ ηόζν 

ζηνλ Υξηζηηαληζκό, όζν θαη ζηελ παηδεία, ηε γιώζζα θαη ηνλ πνιηηηζκό ησλ Διιήλσλ. 

Έηζη, ηελ 8ε Ννεκβξίνπ ηνπ 324 ζεκειίσζε επηζήκσο ηελ πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο 

ηνπ ζηελ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζέζε ηνπ Βπδαληίνπ, αξραίαο κεγαξηθήο απνηθίαο ηνπ 

7νπ αη. π.Υ., θαη ηελ 11ε Μαΐνπ ηνπ έηνπο 330 ηειέζζεθαλ κε πνιιή ιακπξόηεηα ηα 

εγθαίληα ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, γλσζηήο θαη σο Νέαο Ρώκεο, Δπηαιόθνπ (ελλ. 

πόιεσο), Βαζηιεπνύζεο θαη Βαζηιίδνο ησλ πόιεσλ. 

Καηά ηελ Πξσηνβπδαληηλή Πεξίνδν (324-610) κεγάιν κέξνο ηνπ Βπδαληηλνύ ηξαηνύ 

απνηεινύληαλ από κηζζνθόξνπο. Βάζεη ηεο αλαδηνξγαλώζεσο ηνπ Απηνθξάηνξνο 

Γηνθιεηηαλνύ (284-305), ε νπνία, ελ πνιινίο, ίζρπε θαη επί                Μ. 

Κσλζηαληίλνπ, ν ζηξαηόο ιεηηνπξγνύζε κε έλα δηηηό ζύζηεκα, απηό ησλ limitanei 

(ζπλνξηαθώλ θξνπξώλ) θαη ηνπ exercitus comitatensis (κεηαθηλνπκέλνπ ζηξαηεύκαηνο 

εθεδξεηώλ). 
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Οη αλσηέξσ ζπλνξηνθύιαθεο ιάκβαλαλ από ην θξάηνο θηήκαηα, θείκελα πιεζίνλ ησλ 

ζπλόξσλ, ηα νπνία θαιιηεξγνύζαλ θαη απνδνύζαλ από ηα πξντόληα ηνπο, έρνληαο 

βεβαίσο ηελ ππνρξέσζε λα ππεξαζπίδνπλ ηηο παξακεζόξηεο πεξηνρέο, όηαλ θηλδύλεπαλ 

από επηδξνκέο βαξβάξσλ. 

ε ζηξαηεγηθώο θαίξηα ζεκεία ηεο ελδνρώξαο ππήξραλ νη πξνκλεκνλεπζείζεο 

εθεδξηθέο κνλάδεο, πνπ ήηαλ εηνηκνπόιεκεο θαη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα θηλεζνύλ 

ηαρέσο πξνο πεξηνρέο, πνπ δέρνληαλ ερζξηθή πξνζβνιή. Ορπξσκέλεο πόιεηο θαη 

castella (θξνύξηα) ζπλέβαιαλ ζηελ άκπλα ηεο ρώξαο. Καηά κήθνο ηνπ Γνπλάβεσο, 

πνπ απνηεινύζε ην θπζηθό βόξεην όξην ηεο Απηνθξαηνξίαο, ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε 

έθεξε ζην θσο αξθεηά ίρλε νρπξσκαηηθώλ έξγσλ, πξνο αληηκεηώπηζε νπνηαζδήπνηε 

επηβνπιήο από βαξβαξηθά θύια εγθαηεζηεκέλα εθείζελ ηνπ πνηακνύ. 

Δθηόο απηώλ, ππήξρε, πξνο πξνζηαζία ηνπ Απηνθξάηνξνο, ε πξαηησξηαλή θξνπξά, ε 

νπνία όκσο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, είρε εθηξαπεί ηεο απνζηνιήο ηεο κε αλάπηπμε 

πνιηηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ωο εθ ηνύηνπ, ν Μ. Κσλζηαληίλνο, ήδε από ην 312, ηε 

δηέιπζε θαη ίδξπζε ηηο scholae palatinae, δει. λέα ηκήκαηα ηεο αλαθηνξηθήο θξνπξάο. 

ιεο νη κνλάδεο, πνπ ήδξεπαλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Αζίαο (κέρξη ηνλ πνη. 

Δπθξάηε) θαη ηεο Αηγύπηνπ, ηεινύζαλ ππό ηηο δηαηαγέο ηνπ Magister militum per 

Orientem (ηνπ ηξαηειάηνπ ηεο Αλαηνιήο). Δπξόθεηην γηα αλώηαην ζηξαηησηηθό 

δηνηθεηή (πεξηθεξεηάξρε), ηνπ νπνίνπ πεξηνξίζζεθε αξγόηεξα, επί Ινπζηηληαλνύ Α΄ 

(527-565), ε δηθαηνδνζία, δηόηη δηνξίζζεθαλ θαηά ηόπνπο θαη άιινη ηέζζεξηο magistri. 

Μέξνο ηνπ Βπδαληηλνύ ηξαηνύ απηήο ηεο πξώηκεο επνρήο απνηεινύζε ν εγρώξηνο 

πιεζπζκόο πνπ ήηαλ αξθεηά αμηόκαρνο. Οη αιινεζλείο κηζζνθόξνη ήηαλ κελ έκπεηξνη, 

αιιά ζε πεξίπησζε ραιαξώζεσο ηεο πεηζαξρίαο ηνπο κπνξνύζαλ λα θαηαζηνύλ 

επηθίλδπλνη γηα ηελ Απηνθξαηνξία.  

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πεξίπησζε ησλ Γόηζσλ foederati (απηνδηνηθνπκέλσλ 

ζπκκάρσλ), νη νπνίνη, βάζεη ζπλζήθεο ηεο 3εο Οθη. ηνπ 382, εγθαηαζηάζεθαλ κεηαμύ 

Γνπλάβεσο θαη Αίκνπ, έιαβαλ από ηελ Απηνθξαηνξία θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη 

είραλ ηελ ππνρξέσζε λ΄ ακύλνληαη απηώλ ησλ ζπλνξηαθώλ πεξηνρώλ, ηειώληαο ππό 

ηηο δηαηαγέο Γόηζνπ ζηξαηεγνύ. 

Καηά ηε Μεζνβπδαληηλή Πεξίνδν (610-1204) ε Απηνθξαηνξία απνθηά έλα ζαθώο 

εζληθό ζηξαηό, δηόηη απηόο πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθώο από ηνλ εγρώξην πιεζπζκό. Η 

ζηξαηησηηθή νξγάλσζε ηεο επνρήο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή από εθείλε ησλ 

Πξσηνβπδαληηλώλ Υξόλσλ. 

Ο ζηξαηόο δηαθξίλεηαη ζε ηαγκαηηθό θαη ζε ζεκαηηθό. Πξόθεηηαη γηα δύν θαηεγνξίεο 

ηειείσο δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο από πιεπξάο νηθνλνκίαο θαη από ζηξαηνινγηθήο 

απόςεσο.  

Σνλ Σαγκαηηθό ηξαηό απνηεινύζαλ θπξίσο ηξία Βαζηιηθά Σάγκαηα νλνκαδόκελα 

ρνιαί, Δμθνπβίηνξεο θαη Αξηζκνί (ή Βίγια) θαη απαξηίδνληα ηελ αλαθηνξηθή θξνπξά. 

Δίραλ ηελ έδξα ηνπο εληόο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, κέξνο δε απηώλ ζηάζκεπε ζηηο 

κηθξαζηαηηθέο πόιεηο ηνπ Γνξπιαίνπ θαη ηνπ Κνηπαείνπ. Οη κνλάδεο απηέο ήηαλ 
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έκπεηξεο θαη αξηίσο εθπαηδεπκέλεο, κεηείραλ δε ζηε δηεμαγσγή δηαθόξσλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Δμ ίζνπ ζεκαληηθή κνλάδα ηνπ ελ ιόγσ ζηξαηνύ ήηαλ ην Σάγκα ησλ ρνιώλ, νη νπνίεο 

ήηαλ ζπλνιηθώο επηά θαη είραλ δύλακε (500x7) 3.500 αλδξώλ, πνπ θαηάγνληαλ από 

ηηο επγελέζηεξεο νηθνγέλεηεο ηεο Απηνθξαηνξίαο. Γηνηθεηήο απηήο ηεο κνλάδαο, από ην 

767 θαη εμήο, κλεκνλεύεηαη ν Γνκέζηηθνο ησλ ρνιώλ. Αλάινγεο ζεκαζίαο ήηαλ ην 

Σάγκα ησλ Ιθαλάησλ, κνλάδα λεαξώλ καρεηώλ επγελνύο θαηαγσγήο πνπ ίδξπζε ην 

έηνο 809 ν Απηνθξάησξ Νηθεθόξνο Α΄, γηα λα ζπλνδεύεη ηνλ γηό θαη δηάδνρό ηνπ 

ηαπξάθην. 

Μεηαμύ ησλ ζηξαηησηηθώλ δηνηθεηώλ ζπνπδαηόηεξνη ήηαλ ν Ννύκεξνο θαη ν Σεηρηώηεο, 

νη νπνίνη είραλ σο απνζηνιή ηελ πξνάζπηζε ηνπ Ιεξνύ Παιαηίνπ θαη ηε δηεύζπλζε ησλ 

δύν δεζκσηεξίσλ πνπ ήηαλ εληόο ηνπ αλαθηνξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο.  Οη 

ππεξεηνύληεο ζηηο κνλάδεο ηνπ Σαγκαηηθνύ ηξαηνύ ήηαλ επαγγεικαηίεο ζηξαηηώηεο. 

Μέρξη ηνλ 10ν αη. ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζηξαηεύκαηνο ήηαλ ην Ιππηθό, γηα ηε 

ζπγθέληξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ νπνίνπ ππήξραλ ηππνθνξβεία, δει. εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, πνπ νλνκάδνληαλ άπιεθηα. Σν ζπνπδαηόηεξν απ΄ απηά ήηαλ ζηελ 

πεξηνρή ησλ Μαιαγίλσλ, πιεζίνλ ηνπ πνηακνύ αγγαξίνπ, ζηε δηαζηαύξσζε ησλ 

νδώλ πξνο ηελ Πξνύζα θαη ηε Νίθαηα.   

Οη άλδξεο ηνπ Θεκαηηθνύ ηξαηνύ πξνέξρνληαλ από ηελ αγξνηηθή ηάμε θαη 

ζηξαηνινγνύληαλ κε κέξηκλα θαη επζύλε ηνπ ηξαηεγνύ ελόο Θέκαηνο, ν νπνίνο, 

θαηόπηλ δηαηαγήο ηνπ Απηνθξάηνξνο, αλαιάκβαλε ηελ πνιηηηθνζηξαηησηηθή δηνίθεζε 

ηεο ζρεηηθήο πεξηνρήο. Αξρηθώο, ν όξνο Θέκα δήισλε ηηο νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο 

ζηξαηησηώλ θαηά γεσγξαθηθή ηάμε, δει. ηνπο νλνκαζηηθνύο θαηαιόγνπο ηεο κνλάδαο 

πνπ είρε ηελ έδξα ηεο ζε πεξηνρή (πεξηθέξεηα), ε νπνία, θαζώο θαη ε κνλάδα, 

νλνκάζζεθε, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, επίζεο Θέκα. Τινπνηήζεθε έηζη έλα ζύζηεκα 

πνπ ζθνπό είρε λα εληζρύζεη ηελ άκπλα ηνπ Κξάηνπο. Ωο πξόηππν απηνύ ηνπ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ε δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε επί Ινπζηηληαλνύ Α΄, βάζεη 

ηεο νπνίαο νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιήο δηνηθνύληαλ πνιηηηθνζηξαηησηηθώο από 

άξρνληαο, δει. ζηξαηεγνύο. Καη΄ απηόλ ηνλ ηξόπν έπαπζε βαζκεδόλ λα πθίζηαηαη ν 

δηαρσξηζκόο ηεο πνιηηηθήο από ηε ζηξαηησηηθή εμνπζία, δηόηη έλα πξόζσπν ζην εμήο (ν 

ηξαηεγόο ηνπ Θέκαηνο) ζπγθέληξσλε ακθόηεξεο ηηο εμνπζίεο.  

Σα πξώηα Θέκαηα ηδξύζεθαλ ζηε Μ. Αζία (Θ. Αξκεληάθσλ ην έηνο 667, Θ. Αλαηνιηθώλ 

ην 669, Θ. Οςηθίνπ ην 680), αθνινύζεζε δε ε ίδξπζε ζεκάησλ επί επξσπατθνύ 

εδάθνπο (Θξαθώνπ κεηαμύ ησλ εηώλ 680 θαη 685 θαη Διιάδνο ην 695). 

Από θαζαξώο ζηξαηησηηθήο πιεπξάο ν ζεζκόο ησλ Θεκάησλ απέβε επηηπρήο θαη 

απνηειεζκαηηθόο, πνιηηηθώο όκσο δεκηνπξγνύζε θαηά θαηξνύο πξνβιήκαηα, δηόηη νη 

ηξαηεγνί ησλ παιαηνηέξσλ θαη κεγάιεο εθηάζεσο ζεκάησλ είραλ απνθηήζεη δύλακε, 

κε ηελ νπνία, πεξί ην ηέινο ηνπ 7νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 8νπ αη., ζέιεζαλ λα 

δηεθδηθήζνπλ ηελ απηνθξαηνξηθή εμνπζία κε πξαγκαηνπνίεζε πξαμηθνπεκάησλ. Πξνο 

απνθπγή απηνύ ηνπ θηλδύλνπ ν Απηνθξάησξ Λέσλ Γ΄ (717-741) δηήξεζε ην Θ. 

Αλαηνιηθώλ ζε δύν ηκήκαηα. Οη δηάδνρνί ηνπ έζπεπζαλ λα ηνλ κηκεζνύλ, έηζη δε 
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δεκηνπξγήζεθαλ λέα Θέκαηα κηθξόηεξεο εθηάζεσο θαη κε ιηγόηεξν ηζρπξνύο 

ηξαηεγνύο. 

Οη εππνξόηεξνη θαη θνηλσληθώο αλώηεξνη ρσξηθνί πνπ ππεξεηνύζαλ σο ζηξαηηώηεο 

ελόο ζέκαηνο αλήθαλ ζηνπο ζηξαηησηηθνύο νίθνπο, ελώ νη νηθνλνκηθώο αζζελέζηεξνη 

ζπλάδειθνη ηνπο ππάγνληαλ ζηνπο πνιηηηθνύο νίθνπο. Οη αλσηέξσ είραλ ηδηόθηεηε γε, 

εμνπιίδνληαλ δε θαη ζπληεξνύζαλ ίππν (αλ ήηαλ θαβαιιαξηθνί ζηξαηηώηαη) κε δαπάλε 

ηνπο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ππεξεζίαο όθεηιαλ λα έρνπλ 

ζηνπο νίθνπο ηνπο γεσξγνύο πνπ ζα θαιιηεξγνύζαλ ηα θηήκαηά ηνπο. Από ηελ πιεπξά 

ηνπ, ην θξάηνο ηνύο παξείρε δεκνζηνλνκηθά πξνλόκηα θαη ηνπο είρε απαιιάμεη από 

αγγαξείεο θαη δηάθνξεο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ην Γεκόζην (πιελ ηνπ εγγείνπ θόξνπ).  

Οη ζηξαηηώηεο απηνί δηθαηνύληαλ λα ιακβάλνπλ δσξεέο, κέξνο ησλ ιαθύξσλ θαη 

ξόγαλ (=κηζζό). Από ηηο αξρέο ηνπ 9νπ αη. νη άπνξνη ρσξηθνί (πέλεηεο, ελδεείο, 

θαηώηεξνη θαηά ηηο πεγέο) είραλ ππνρξέσζε λα ζηξαηεύνληαη, ε δε δαπάλε εμνπιηζκνύ 

ηνπο βάξπλε ηνπο εππόξνπο νκνρώξνπο, δει. ηνπο ζπγρσξηαλνύο ηνπο, πνπ είραλ 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα. 

Σν αλσηέξσ ζύζηεκα ησλ Θεκάησλ ιεηηνύξγεζε επαξθέζηαηα κέρξη ηα κέζα ηνπ 11νπ 

αη. Έθηνηε, όκσο, άξρηζε λα παξαθκάδεη εμ αηηίαο δπζκελώλ εμειίμεσλ ζηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία, ππνβαζκίζεσο ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ησλ Θεκάησλ, αξθεηώλ 

ζηξαηησηηθώλ θηλεκάησλ, ζηξαηνινγήζεσο αηξεηηθώλ πιεζπζκώλ πνπ δελ είραλ ηελ 

εκπηζηνζύλε ηνπ Απηνθξάηνξνο θ.ά.π. 

Λίγν αξγόηεξα, ν Απηνθξάησξ Αιέμηνο Α΄ Κνκλελόο (1081-1118), πξνζπαζώληαο λ΄ 

αλαδηνξγαλώζεη ην ζηξάηεπκα, ζπγθξόηεζε Σάγκα 2000 αξρνληνπνύισλ, δει. 

επηιέθησλ θαη επαξθώο εθπαηδεπκέλσλ λέσλ επγελνύο θαηαγσγήο, ησλ νπνίσλ νη 

παηέξεο είραλ πέζεη καρόκελνη. ηξαηνιόγεζε, επίζεο, θαη μέλνπο κηζζνθόξνπο, πνπ 

ήηαλ κελ εκπεηξνπόιεκνη, αιι΄ είραλ ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θύζεσο. 

Καηόπηλ απηώλ, ε ζπγθξόηεζε λένπ εγρσξίνπ (ζεκαηηθνύ) ζηξαηεύκαηνο, ηδίσο κεηά 

ηελ απνζύλδεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο από ηελ έγγεην ηδηνθηεζία (απαξγπξηζκόλ 

ηεο ζηξαηείαο, όπσο αλαγξάθεηαη ζηηο πεγέο), είλαη ηδηαηηέξσο δπζρεξήο θαη άθξσο 

πξνβιεκαηηθή επί Κνκλελώλ.  

Σν Πνιεκηθό Ναπηηθό ηεο Απηνθξαηνξίαο δηαδξακάηηζε πξσηεύνληα ξόιν ζηελ άκπλά 

ηεο. Από ην β΄ ηέηαξην ηνπ 6νπ αη. κέρξη ην 640 νιόθιεξε ε Μεζόγεηνο ήηαλ ππό 

βπδαληηλό έιεγρν. εκαληηθέο λαπηηθέο βάζεηο ησλ Βπδαληηλώλ ππήξραλ από ηηο 

Βαιεαξίδεο Νήζνπο κέρξη ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο θαη θάζε 

θίλδπλνο είρε εθιείςεη κεηά ηε δηάιπζε ηνπ πνιεκηθνύ ζηόινπ ησλ Βαλδάισλ επί 

Ινπζηηληαλνύ Α΄. 

Από ηα ηειεπηαία έηε ηεο Βαζηιείαο ηνπ Ηξαθιείνπ (610-641) ε θαηάζηαζε 

κεηαβιήζεθε ιόγσ ηεο εκθαλίζεσο θαη ξαγδαίαο εμαπιώζεσο ησλ Αξάβσλ, νη νπνίνη, 

δηαζέηνληαο πνιιά πνιεκηθά πινία, ζθνξπνύζαλ ηνλ ηξόκν θαη ηελ απόγλσζε ζηνπο 

θαηνίθνπο ησλ παξαιίσλ θαη ησλ λεζηώλ ηεο Απηνθξαηνξίαο, ε νπνία έβιεπε λα 

θηλδπλεύεη θαη ε ίδηα ε πξσηεύνπζά ηεο από ηελ αξαβηθή επηβνπιή.  
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Πξνο αληηκεηώπηζε απηήο ηεο δπζρεξνύο θαηαζηάζεσο, ε Απηνθξαηνξία έζπεπζε λα 

νξγαλώζεη εθηεηακέλε λαπηηθή δηνίθεζε πνπ είρε δηθαηνδνζία ηόζν ζηα λόηηα παξάιηα 

ηεο Μ. Αζίαο, όζν θαη ζηα λεζηά ηνπ λνηίνπ Αηγαίνπ. Δπί θεθαιήο ηεο ήηαλ ν 

ηξαηεγόο ησλ Καξάβσλ ή Καξαβεζηάλσλ (=ησλ λαπηηθώλ). Αξγόηεξα, πεξί ην 732, ν 

Λέσλ Γ΄ δηέιπζε ηελ αλσηέξσ λαπηηθή δηνίθεζε θαη ίδξπζε ην λαπηηθό Θ. ησλ 

Κηβπξξαησηώλ, πξνο απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε ησλ Αξάβσλ. Οκνίσο, λαπηηθά 

Θέκαηα ήηαλ ην Θ. Κεθαιιελίαο πεξί ην 750, πνπ πεξηιάκβαλε ηα λεζηά ηνπ Ινλίνπ 

Πειάγνπο, ην Θ. Κξήηεο (961), ην Θ. ηθειίαο, ηδξπζέλ κεηαμύ ηνπ 654 θαη ηνπ 718, 

ην Θ. Κύπξνπ (965), θαζώο θαη όζα ηδξύζεθαλ ζηα παξάιηα ηνπ Δπμείλνπ Πόληνπ θαηά 

ηνλ 9ν αη. (Θ. Παθιαγνλίαο, Θ. Υαιδίαο θαη Θ. Υεξζώλνο). 

Σελ πξσηεύνπζα θαη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο θξνπξνύζε ην Βαζηιηθόλ Πιόηκνλ πνπ 

ηεινύζε ππό ηηο δηαηαγέο ηνπ Γξνπγγαξίνπ ηνπ Πινΐκνπ. Δπηηειείο ηνπ ήηαλ ν 

Σνπνηεξεηήο θαη ν Χαξηνπιάξηνο ηνπ Πινΐκνπ. Σηο θαηά ηόπνπο λαπηηθέο βάζεηο 

δηνηθνύζαλ νη Κόκεηεο ηνπ Πινΐκνπ, νη δε Κέληαξρνη ήηαλ νη θπβεξλήηεο ησλ 

πνιεκηθώλ πινίσλ. εκαληηθόο λαύζηαζκνο ππήξρε ζηε Ρόδν, όπνπ λαππεγνύληαλ θαη 

επηζθεπάδνληαλ ηα ελ ιόγσ ζθάθε.  

Σα ηαρύηεξα θαη κηθξνύ βάξνπο πινία ήηαλ αη γαιέαη, ηαρέα θαη επηκήθε πινία ήηαλ νη 

δξόκσλεο θαη ηα ρειάλδηα, ελώ νη Πάκθηινη αλέπηπζζαλ ηαρύηεηα θαηά ηηο λαπκαρίεο 

ράξε ζηνπο ξσκαιένπο θσπειάηαο ηνπο. Σα θαξάβηα θακαηεξά, νγθώδε, βαξέα θαη 

κάιινλ βξαδπθίλεηα ηζηηνθόξα πινία, ρξεζηκνπνηνύληαλ πξνο κεηαθνξά ίππσλ, 

ζηηεξώλ θαη πνηθίισλ εθνδίσλ.  

Ωο πξνο ηε δύλακε θάζε πινίνπ, αλαθέξεηαη, όηη θαηά ηνλ 10ν αη. ν δξόκσλ είρε 300 

λαύηεο, από ηνπο νπνίνπο νη 70 ήηαλ καρεηέο θαη νη 230 είραλ σο θύξην έξγν ηελ 

θσπειαζία, αιιά κάρνληαλ, αλ παξίζηαην αλάγθε. Ο πάκθηινο δηέζεηε 130-160 

θσπειάηαο πνπ κπνξνύζαλ επίζεο λα πνιεκήζνπλ.  

Πεξί ην έηνο 1085 θαηαξγήζεθε ν Θεκαηηθόο ηόινο, έγηλε αλαδηνξγάλσζε ηνπ 

Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, αιιά ηα παξερόκελα από ηηο πεγέο ζηνηρεία είλαη ηόζν ηζρλά, 

ώζηε δελ έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα γλσξίδνπκε επαθξηβώο ηελ έθηαζε ηεο 

αλαδηνξγαλώζεσο θαη ηνπο ηύπνπο ησλ ζθαθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ έθηνηε.  

Βέβαην, πάλησο, είλαη όηη ν Γξνπγγάξηνο ηνπ Πινΐκνπ ππνβαζκίζζεθε, δηόηη ηε ζέζε 

ηνπ θαηέιαβε ν Γνύμ ηνπ ηόινπ πνπ ην 1092 πξνήρζε ζε Μέγαλ Γνύθα. Δίλαη, 

επίζεο, γλσζηό, όηη όηαλ αλήιζε ζηνλ Θξόλν ν Αιέμηνο Α΄ Κνκλελόο (ην 1081) 

ζεσξεηηθώο κόλν πθίζηαλην ηα πνιεκηθά πινία ηεο Απηνθξαηνξίαο θαη γη΄ απηό ν 

Αιέμηνο αλαγθάζζεθε λα δεηήζεη ηελ ελίζρπζε ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ ηεο Βελεηίαο 

πξνο αληηκεηώπηζε ησλ Ννξκαλδώλ. Πάλησο, νη Κνκλελνί θαηέβαιαλ αξθεηέο 

πξνζπάζεηεο θαη, θαη΄ απηόλ ηνλ ηξόπν, θαηέζηε αξγόηεξα δπλαηή ε λαππήγεζε 

ζθαθώλ.  

Με ηνλ Πνιεκηθό ηόιν ηνπ Βπδαληίνπ ζπλδέεηαη ην πγξόλ ππξ, θνβεξό όπιν καδηθήο 

θαηαζηξνθήο πνπ γηα πξώηε θνξά, όπσο θαίλεηαη, ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηνπ ζηόινπ 

ησλ Αξάβσλ, νη νπνίνη πνιηνξθνύζαλ ηελ πξσηεύνπζα κεηαμύ ησλ εηώλ 673 θαη 678. 
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Δπξόθεηην γηα κίγκα επθιέθησλ πιηθώλ, ηνπ νπνίνπ ε ζύλζεζε δελ είλαη επαθξηβώο 

γλσζηή. Ο ειιεληθήο θαηαγσγήο κεραληθόο Καιιίληθνο πηζαλόηαηα ηειεηνπνίεζε ηνλ 

ζίθσλα, δει. ηνλ κεραληζκό εθηνμεύζεσο ηνπ πγξνύ ππξόο. Σέηνηνη κεραληζκνί 

ηνπνζεηνύληαλ ζηελ πξώξαλ ηνπ δξόκσλνο θαη ν ζηθσλάησξ, ν νπνίνο ήηαλ εθ ησλ 

πξσξέσλ ειαηώλ, κε θαηάιιειν ρεηξηζκό εθηόμεπε ην εύθιεθην απηό κίγκα, πξνο 

ππξπόιεζε ησλ πινίσλ ηνπ ερζξνύ. Αξγόηεξα επηλνήζεθαλ κηθξνηέξσλ δηαζηάζεσλ 

ζσιήλεο, νη ιεγόκελνη ρεηξνζίθσλεο, πνπ απνηεινύζαλ ηα αηνκηθά όπια ησλ πεδώλ 

ζηξαηησηώλ, όπσο γξάθεη ν ιόγηνο Απηνθξάησξ Λέσλ ο΄ ν νθόο (Σαθη. ΙΘ΄ 57, ζη. 

1008: «….ησλ δηα ρεηξόο βαιινκέλσλ κηθξώλ ζηθώλσλ (….) παξά ησλ ζηξαηησηώλ 

θξαηνπκέλσλ, άπεξ ρεηξνζίθσλα ιέγεηαη, παξά ηεο εκώλ βαζηιείαο άξηη 

θαηεζθεπαζκέλα.»  

Η αξρή ηεο Τζηεξνβπδαληηλήο Πεξηόδνπ (1204-1453) ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηεο 

Λαηηλνθξαηίαο, από ηελ 13ε Απξηιίνπ 1204, νπόηε νη κεηέρνληεο ηεο Γ΄ ηαπξνθνξίαο 

θαηόξζσζαλ λα θπξηεύζνπλ ηελ Βαζηιίδα ησλ πόιεσλ, δει. ηελ πξσηεύνπζα ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο Κσλζηαληηλνύπνιηλ. Αθξηβώο ηόηε ν αλδξείνο θαη 

αθαηαπόλεηνο Θεόδσξνο Α΄ Λάζθαξηο (1204-1222) ίδξπζε ζηελ απέλαληη αθηή ηεο Μ. 

Αζίαο ηελ Απηνθξαηνξία ηεο Νηθαίαο, ζπλέρηζε έηζη ηε καθξά παξάδνζε ησλ 

πξνθαηόρσλ ηνπ θαη πξνέβε ζηελ αλαζπγθξόηεζε ηνπ ζηξαηεύκαηνο θαη ζηε 

ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ αλδξώλ, κε ζθνπό ηελ απνηίλαμε ηνπ θξαγθηθνύ δπγνύ. 

Σν αλνξζσηηθό ηνπ έξγν ζπλέρηζαλ νη δηάδνρνί ηνπ Ισάλλεο Γ΄ Γνύθαο Βαηάηδεο 

(1222-1254) θαη ν Θεόδσξνο Β΄ Λάζθαξηο (1254-1258). Δίλαη αμηνζεκείσην, όηη νη 

εγεκόλεο εθείλνη ζπλέβαιαλ ζηελ αθύπληζε ηεο Δζληθήο πλεηδήζεσο θαη ζηελ 

ελζάξθσζε ηεο Μεγάιεο Ιδέαο, ρξεζηκνπνηώληαο ην εζληθό όλνκα Έιιελ, ελώ ην 

θξάηνο ηνπο αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο Διιελίο Δπηθξάηεηα, Διιεληθόλ θαη Διιάο. ηνλ 

έκπεηξν θαη ηθαλό ηξαηεγό Μηραήι Παιαηνιόγν, ηνλ κεηέπεηηα Απηνθξάηνξα Μηραήι 

Η΄ θαη ηδξπηή ηεο νκώλπκεο θαη ηειεπηαίαο Γπλαζηείαο, έιαρε ν θιήξνο λ΄ αλαθηήζεη 

ηελ Κσλζηαληηλνύπνιηλ θαη λα επηηύρεη έηζη ηελ, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε, αλαβίσζε ηεο 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Δμαθνινύζεζε, όπσο θαη νη δηάδνρνί ηνπ, ηηο πξνζπάζεηεο 

πξνο κία εθ λένπ νξγάλσζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζηξαηεύκαηνο. Πάλησο, ηα 

πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαη ιόγσ ειιείςεσο ησλ 

αλαγθαίσλ πόξσλ θαη εμ αηηίαο ησλ εξίδσλ θαη δηελέμεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 

Γπλαζηείαο, πνπ ηόζν πνιύ έβιαςαλ ηε ζπλνρή ηεο Απηνθξαηνξίαο, ηδίσο από ηελ 

αξρή ηνπ 15νπ αη.  

Δπί ησλ δύν πξώησλ Απηνθξαηόξσλ ηεο Νηθαίαο ν ζηξαηόο είλαη δπλαηό λα 

ραξαθηεξηζζεί Δζληθόο, δηόηη απνηεινύληαλ από καρεηέο ησλ εγρσξίσλ πιεζπζκώλ, 

δει. από Έιιελεο.  

Δλ ηνύηνηο, κέξνο ηνπ ζηξαηνύ πξνεξρόηαλ από Λαηίλνπο, δει. Γπηηθνεπξσπαίνπο 

(Φξάγθνπο, Δλεηνύο, Καηαιαλνύο, Γεξκαλνύο), πνπ είραλ έιζεη ζηα βπδαληηλά εδάθε 

θαηά ηελ επνρή ησλ ηαπξνθνξηώλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ν αξηζκόο ηνπο 

απμήζεθε θαη θαηά ηα ηειεπηαία έηε πξν ηεο Αιώζεσο ηνπ 1453 απνηεινύζαλ ην 

κείδνλ ηνπ ζηξαηεύκαηνο ησλ Βπδαληηλώλ. 
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ηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηώλ ησλ Απηνθξαηόξσλ ηεο Νηθαίαο πξνο αλαδηνξγάλσζε 

ησλ ελόπισλ δπλάκεώλ ηνπο, θαίλεηαη, όηη ηα Θέκαηα αλέθηεζαλ βαζκεδόλ ηε 

ζηξαηησηηθή ζεκαζία ηνπο. Κάζε ζεκαηηθή κνλάδα δηνηθνύληαλ ηόηε από έλα Γνύθα. 

Απηνί νη δηνηθεηέο, εθ΄ όζνλ ήηαλ πςειόβαζκνη, θαινύληαλ Σδανύζηνη, δει. δηνηθεηέο 

κνλάδσλ γλσζηώλ ππό ηελ νλνκαζία αιιάγηα. Οη ελ ιόγσ κνλάδεο θξνπξνύζαλ ηα 

θάζηξα, δει. ηηο νρπξσκέλεο πόιεηο. Οη πεγέο αλαθέξνπλ, πεξί ην 1250, ηελ ύπαξμε 

θαη δξάζε ησλ Καβαιιαξίσλ, ήηνη κνλάδσλ Ιππηθνύ, πνπ πξνέξρνληαλ από επαξρηαθέο 

πεξηνρέο. 

Πεξί ην ηέινο ηνπ 13νπ αη. θαη ηδίσο από ηελ αξρή ηνπ 14νπ ηα Θέκαηα δελ αλαθέξνληαη 

πιένλ θαη αλη΄ απηώλ γίλεηαη κλεία ησλ Καηεπαληθίσλ, ζηξαη. πεξηνρώλ 

(πεξηθεξεηώλ), πνπ δηνηθνύληαλ από ηνπο Καηεπάλσ, ηζρπξνύο αμησκαηνύρνπο πνπ 

αζθνύζαλ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εμνπζία, όπσο δει. παιαηόηεξα νη ηξαηεγνί ησλ 

Θεκάησλ. 

Μεηά ηελ αλάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο (1261) ν Μηραήι Η΄ Παιαηνιόγνο 

ζπγθξόηεζε ηέζζεξηο λέεο κνλάδεο, δει. ησλ Θειεκαηαξίσλ, πνπ ππεξεηνύζαλ ζηνλ 

ηξαηό Ξεξάο, θαη ησλ Γαζκνύισλ, Σδαθώλσλ θαη Πξνζαιεληώλ (=θσπειαηώλ), πνπ 

πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην Πνιεκηθό Ναπηηθό. 

Η παξνπζία ησλ μέλσλ κηζζνθόξσλ ζην Βπδαληηλό ηξάηεπκα ήηαλ έληνλε επί 

Παιαηνιόγσλ. Ο Μηραήι Η΄, επεηδή νη ιαηηληθήο θαηαγσγήο κηζζνθόξνη ηνπ άξρηζαλ 

λα παξνπζηάδνπλ ζεκεία «θνπώζεσο» θαη «παξαθκήο», βαζκεδόλ ηνπο αληηθαζηζηνύζε 

κε Σνύξθνπο κηζζνθόξνπο, ηνπο νπνίνπο ζεσξνύζε πεξηζζόηεξν ηθαλνύο θαη 

απνδνηηθνύο ζηελ πινπνίεζε ησλ πξνο Γ. ζηξαηησηηθώλ ζρεδίσλ ηνπ, ηα νπνία 

απέβιεπαλ ζηελ αλάθηεζε βπδαληηλώλ εδαθώλ πνπ είραλ θπξηεύζεη νη Λαηίλνη. Μεηά ην 

1350 νη Λαηίλνη κηζζνθόξνη - ζε πνιύ πεξηνξηζκέλν αξηζκό - ζπλέρηδαλ λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ Βπδαληηλό Απηνθξάηνξα, ελώ κεξηθέο εβδνκάδεο 

πξηλ από ηελ απνθξάδα 29ε Μαΐνπ 1453, θαηά ηνλ Ιζηνξηθό Γεώξγην θξαληδή, εθηόο 

ησλ 4.773 Διιήλσλ ππεξαζπηζηώλ ηεο Βαζηιεπνύζεο ππήξραλ θαη 200 μέλνη 

κηζζνθόξνη, αλ θαη άιινη ζπγγξαθείο ηεο επνρήο εθείλεο αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ 

αιινδαπώλ ζε 3.000 πεξίπνπ. 

Γεληθώο, είλαη δπλαηό λα ιερζεί, όηη, ελώ θαηά ηελ επνρή ησλ Απηνθξαηόξσλ ηεο 

Νηθαίαο θαηαβάιινληαλ πξνζπάζεηεο πξνο ζπγθξόηεζε ελόο, ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ, 

ειιεληθνύ ζηξαηεύκαηνο, αληηζέησο επί Παιαηνιόγσλ - πξνθαλώο επεηδή νη ειιεληθήο 

θαηαγσγήο ζηξαηηώηεο ήηαλ επάξηζκνη - νη αιινδαπνί κηζζνθόξνη απνηεινύζαλ ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ Βπδαληηλνύ ηξαηνύ, δει. όπσο θαηά ηελ Πξσηνβπδαληηλή 

Πεξίνδν. 

Δθηόο ησλ αλσηέξσ κνλάδσλ, κλεκνλεύνληαη από ηελ αξρή ηνπ 14νπ αη. αη 

ζπληξνθίαη, δει. κνλάδεο, ζηηο νπνίεο ππεξεηνύζαλ ηόζν νη γεγελείο, όζν θαη νη 

αιινδαπνί. Οη ζηξαηηώηεο ησλ ζπληξνθηώλ είραλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαζνξηζκέλεο 

επζύλεο θαη ππνρξεώζεηο, αιιά θαη πιηθά νθέιε, ήηνη επηδόκαηα, θνξνινγηθέο 

ειαθξύλζεηο θαη ρνξήγεζε γαηώλ πξνο θαιιηέξγεηα. Από ηηο κνλάδεο απηέο 

ζπνπδαηόηεξεο ήηαλ ε Μεγάιε πληξνθία ησλ Καηαιαλώλ, πνπ δηέζεηε γελλαίνπο 
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καρεηέο θαη πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ Απηνθξάηνξα Αλδξόληθν Β΄ 

Παιαηνιόγν (1282-1328), ε ησλ Βαξβαξήλσλ πληξνθία ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο 

κεηαμύ ησλ εηώλ 1327 θαη 1340, ε πληξνθία ηνπ θξηηνύ ηνπ ηξαηνύ, νλόκαηη 

γνπξνύ (ην έηνο 1377) θαη ε ησλ Κιαδνκεληηώλ πληξνθία, πεξί ην 1342, πνπ 

απνηεινύζε κέξνο ηεο θξνπξάο ησλ εξξώλ. 

Η θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Βπδαληίνπ, πνπ από ην 1380 θαη εμήο ρεηξνηέξεπε 

δηαξθώο θαη πεξηζζόηεξν, δελ επέηξεπε - παξά κόλν ζε πνιύ πεξηνξηζκέλε θιίκαθα - 

ηελ πεξαηηέξσ ζπγθξόηεζε ζπληξνθηώλ. 

Δπίινγνο   
Γεληθώο, θαηά ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο Τζηεξνβπδαληηλήο Πεξηόδνπ νη παληόο είδνπο 

δπζρέξεηεο, ε έλδεηα, ε θαθνδαηκνλία, ε έιιεηςε εθνδίσλ, θαζώο θαη πξνζσπηθνύ, 

επέδξαζαλ δπζκελώο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο, ζθηώδνπο πιένλ, Απηνθξαηνξίαο, ηεο 

νπνίαο ε θαηάιεμε ήηαλ θαη ηξαγηθή θαη κνηξαία. Δλ ηνύηνηο, νη ελαπνκείλαληεο ιίγνη 

Βπδαληηλνί καρεηέο, πηζηνί ζηνλ γελλαίν Απηνθξάηνξά ηνπο Κσλζηαληίλν ΙΑ΄ 

Παιαηνιόγν θαη αθνινπζώληαο κέρξη ην ηέινο ηε βαξεία θαη καθξά ζηξαηησηηθή 

παξάδνζε ηεο Βαζηιεπνύζεο, έπεζαλ ελδόμσο, ππεξαζπηδόκελνη ηελ ηηκή θαη ηελ 

εδαθηθή αθεξαηόηεηα απηήο. 

 


