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Πρόλογος

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ιστορία μιας μακράς ιστορικής περιόδου, που εκτείνεται 
από τα τέλη του 6ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου. Πρόκειται για την ιστορία του Μεσαιω-
νικού και του Νεότερου Κόσμου, η γνώση της οποίας είναι απαραίτητη για να κατανοήσου-
με πώς φθάσαμε στο Σύγχρονο Κόσμο.

Η ύλη του βιβλίου αρθρώνεται σε επτά ευρύτερες ενότητες, που αρχίζουν με μια σύντο-
μη εισαγωγή με τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης κάθε φορά περιόδου. Κάθε 
ενότητα περιλαμβάνει επί μέρους κεφάλαια, που αποτελούνται από τα εξής μέρη:

	 	 1		Ιστορική	Αφήγηση

	 	 2		Ποικίλα	παραθέματα	από	γραπτές	πηγές		 	 	 	
	 	 				και	απόψεις	νεότερων	ιστορικών

	 	 3		Χάρτες	και	εικόνες

	 	 4		Γραφήματα	και	πίνακες

	 	 5		Ερωτήσεις,	δραστηριότητες	και	θέματα	για	συζήτηση

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, χρονολογι-
κός πίνακας των βυζαντινών αυτοκρατόρων και γλωσσάρι όρων και εννοιών που δεν ήταν 
δυνατόν να ερμηνευθούν στο πλαίσιο της αφήγησης. 

Παρά το γεγονός ότι η μακρά ιστορική περίοδος, στην οποία αναφέρεται, είναι πλούσια 
σε γεγονότα και σε πολύπλοκα ιστορικά φαινόμενα, το βιβλίο δεν επιμένει σε γνωστικές λε-
πτομέρειες, αλλά επιδιώκει να παρουσιάσει με τρόπο συνοπτικό και εύληπτο τα κύρια ση-
μεία των θεμάτων που εξετάζει. Αυτός ήταν και ο σκοπός της αναθεώρησης της πρώτης έκ-
δοσης (ΟΕΔΒ 2001), η οποία εξακολουθεί ασφαλώς να αποτελεί τη βάση του περιεχομένου 
και της διδακτικής μεθοδολογίας της παρούσας έκδοσης.

Σημείωση: Οι χρονολογίες που βρίσκονται μέσα σε παρενθέσεις και αναφέρονται στη διάρκεια της βασι-
λείας ηγεμόνων ή στη διάρκεια της ζωής διαφόρων ιστορικών προσώπων έχουν μόνο συμπληρωματικό χα-
ρακτήρα και δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης. Οι σημειούμενοι με αστερίσκο όροι διευκρινίζονται στο 
Γλωσσάριο.
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Ιστορία του Μεσαιωνικού 
και του Νεότερου Κόσμου

565-1815

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

Ηκαθιέρωση του Χριστιανισμού ως επί-
σημης θρησκείας του Ρωμαϊκού Κρά-

τους και η μεταφορά της πρωτεύουσας 
από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, το 
αρχαίο Βυζάντιο, προετοίμασαν το πέρα-
σμα από την Αρχαιότητα στον Μεσαίωνα. 
Αργότερα, στα τέλη του 4ου αιώνα, η Αυ-
τοκρατορία χωρίστηκε σε ανατολικό και 
δυτικό τμήμα. Το Δυτικό τμήμα καταλύθη-
κε από γερμανικά φύλα στα τέλη του 5ου 
αι., αλλά το Ανατολικό τμήμα μεταμορφώ-
θηκε βαθμιαία στη χριστιανική Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία που στηριζόταν στους ρω-
μαϊκούς πολιτικούς θεσμούς και στην ελλη-
νική πνευματική παράδοση. Πρέπει να ση-
μειωθεί ότι ο όρος Βυζαντινή Αυτοκρατο-
ρία επινοήθηκε από νεότερους ιστορικούς. 
Οι ίδιοι οι Βυζαντινοί ονόμαζαν το κράτος 
τους πολιτεία Ρωμαίων.

Ημεταβατική περίοδος που αρχίζει στα 
τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου 

αι. χαρακτηρίζεται γενικά από ανασφάλεια 
και παρακμή. Αυτό φαίνεται κυρίως κατά 
την εξέλιξη των πόλεων που είχαν αποτε-
λέσει το επίκεντρο του αρχαίου ελληνορω-
μαϊκού πολιτισμού. Οι περισσότερες από 
τις πόλεις αυτές ως τα τέλη του 6ου και 
τις αρχές του 7ου αι. παρήκμασαν ως οι-
κονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά κέντρα 
και συρρικνώθηκαν από άποψη χώρου και 
πληθυσμού: Τα διοικητικά κτίρια της αγο-
ράς εγκαταλείφθηκαν, οι ναοί και τα ιερά 
της αρχαίας θρησκείας μετασχηματίστηκαν 
σε εκκλησίες, τα λουτρά και οι χώροι των 
δημοσίων θεαμάτων (θέατρα) ερειπώθη-
καν, οι κεντρικές λεωφόροι έγιναν στενά 
δρομάκια και ο οικισμένος χώρος περιορί-
στηκε σημαντικά.

Aρκετές πόλεις εγκαταλείφθηκαν 
για μακρό χρονικό διάστημα, όπως 

η Σπάρτη και η Πάτρα στην Πελοπόννη-
σο, ενώ οι πληθυσμοί άλλων πόλεων με-
τακινήθηκαν σε κοντινές περιοχές, ιδρύο-
ντας καινούργιες πόλεις. Οι εξελίξεις αυτές 
αποδίδονται σε φυσικές καταστροφές (σει-
σμοί και επιδημίες) και στις εισβολές ξένων 
λαών, όπως οι Σλάβοι και οι Άβαροι. Πολ-
λοί από τους κατοίκους, φεύγοντας υπό την 
απειλή των εισβολέων, ίδρυσαν νέους οικι-
σμούς σε δυσπρόσιτες και ασφαλείς περιο-
χές, όπως οι κάτοικοι της Λακωνίας το κά-
στρο της Μονεμβασιάς σε μια απόκρημνη 
απόληξη του Πάρνωνα (τέλη του 6ου αι.). 
Οι νέοι οικισμοί ήταν οχυροί και ασφαλείς, 
διέφεραν όμως πολεοδομικά και υστερού-
σαν οικονομικά και πολιτιστικά από τις πό-
λεις της Αρχαιότητας.

Oι αλλαγές που χαρακτηρίζουν το πέ-
ρασμα από την Αρχαιότητα στο Με-

σαίωνα δεν έγιναν μονομιάς, αλλά απαίτη-
σαν μακρό χρονικό διάστημα. Το διάστημα 
αυτό εκτείνεται, σε γενικές γραμμές, από 
την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (330) 
ως το τέλος της βασιλείας του Ηρακλείου 
(641). Η περίοδος αυτή (330-641) είναι με-
ταβατική, καθώς συνδυάζει το παλαιό με 
το νέο. Ο χαρακτήρας της αντανακλάται 
στη διπλή ονομασία της: Ύστερη Ρωμαϊκή 
ή Πρωτοβυζαντινή Περίοδος. Αυτό σημαίνει 
ότι η Πρώιμη Βυζαντινή Αυτοκρατορία απο-
τελεί, συγχρόνως, συνέχεια και μετεξέλιξη 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Την εξέλιξη 
αυτή υποδηλώνει και ο χαρακτηρισμός της 
Κωνσταντινούπολης ως Νέας Ρώμης.
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Η Ευρώπη περί το 570 μ.Χ.

Οι οχυροί ¯φυσικά και τεχνητά¯ οικισμοί αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικά του Μεσαίωνα. Εδώ 
το κάστρο και η πόλη του Μυστρά που ιδρύθηκαν το 13ο αιώνα, 6 χλμ. δυτικά από τη Σπάρτη, στις 
πλαγιές του Σπαρτοβουνίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 

ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)
 

Στη διάρκεια της περιόδου αυτής η Βυζαντινή Αυτοκρατορία υφίσταται μεγάλες εδα-
φικές απώλειες, παράλληλα όμως η ελληνικότητά της ενισχύεται. Νέοι θεσμοί, 

όπως η θεματική διοίκηση, παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο το Βυζαντινό Κράτος 
θα δώσει ένα δύσκολο αγώνα επιβίωσης εναντίον των ποικίλων αντιπάλων του, κυρίως 
των Αράβων. Θα στηριχτεί κατά πρώτο λόγο στους πληθυσμούς που είχαν παραμεληθεί 
ως τότε από την άρχουσα ρωμαϊκή τάξη: τους αγρότες-στρατιώτες και τους ανεξάρτη-
τους πλοιοκτήτες που προέρχονταν, κυρίως, από τις επαρχίες της Μ. Ασίας. Οι επαρχί-
ες αυτές θα αποτελέσουν τώρα τους πνεύμονες του κράτους.

Την ίδια εποχή, στη Δύση, το Φραγκικό Κράτος των Μεροβιγγείων βυθίζεται στην 
αναρχία και οδεύει προς τη διάλυση. Μια πολύ σοβαρότερη προσπάθεια οργάνωσης 
του δυτικού κόσμου ανέλαβαν στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα οι Καρολίδες Πιπίνος 
και Κάρολος. Ο Κάρολος, που επονομάστηκε Μέγας, προήγαγε, σε συνεργασία με τον 
πάπα, το βασίλειό του σε μια αυτοκρατορία, στην οποία περιέλαβε το μεγαλύτερο μέ-
ρος της Δυτικής Ευρώπης. Η αυτοκρατορική στέψη του Καρόλου κατά το έτος 800 συνέ-
βαλε στην ενίσχυση του κύρους του Φραγκικού Κράτους, είχε όμως σοβαρές συνέπειες 
στις σχέσεις του με το Βυζάντιο.

 1. Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της Αυτοκρατορίας (565-610) 

α. Εξωτερικά προβλήματα
Πέρα από τα πιεστικά οικονομικά προβλή-

ματα που προκάλεσαν οι δαπανηροί πόλεμοι 
του Ιουστινιανού Α΄, οι διάδοχοί του (Ιουστί-
νος Β΄, Τιβέριος Α΄, Μαυρίκιος και Φωκάς) 
είχαν να αντιμετωπίσουν τις επιδρομές των 
Σλάβων και των Αβάρων στη Βαλκανική, των 
Λογγοβάρδων στην Ιταλία και των Περσών 
στην Ανατολή.

Οι Σλάβοι ήταν εγκατεστημένοι στις αρχές 

του 6ου αιώνα στα βόρεια του Δούναβη και 
πραγματοποιούσαν επιδρομές στα εδάφη της 
αυτοκρατορίας. Καθώς δεν είχαν ενιαία πολι-
τική οργάνωση, εντάχθηκαν στη σφαίρα επιρ-
ροής των Αβάρων. Οι τελευταίοι, νομαδικό 
φύλο ασιατικής καταγωγής, με στρατιωτική 
και πολιτική οργάνωση, οικοδόμησαν ένα τε-
ράστιο κράτος, που εκτεινόταν από τη Βοη-
μία (σημερινή Τσεχία) μέχρι τις εκβολές του 
Δούναβη. Οι Άβαροι, συμπαρασύροντας τους 
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Σλάβους, πραγματοποιούσαν πολυάριθμες 
επιδρομές εναντίον των ευρωπαϊκών επαρχι-
ών της αυτοκρατορίας. Στον ελλαδικό χώρο 
άρχισαν μάλιστα στις αρχές του 7ου αι. να 
δημιουργούνται μόνιμες εγκαταστάσεις Σλά-
βων, ενώ οι Άβαροι, μετά τις λεηλασίες, συ-
νήθιζαν να επιστρέφουν στις βάσεις τους.

Στο ανατολικό μέτωπο κύριος στόχος των 
Περσών και του Βυζαντίου υπήρξε η Αρμε-
νία, χώρα με στρατηγική και εμπορική ση-
μασία και πηγή προμήθειας στρατιωτών για 
το Βυζάντιο. Το 591 ο βασιλιάς των Περσών 
Χοσρόης B΄ υπέγραψε ειρήνη με τον αυτο-
κράτορα Μαυρίκιο. Ο Μαυρίκιος, έχοντας 
εξασφαλίσει τα νώτα του στην Ανατολή, με-
τέφερε στρατεύματα στη Βαλκανική και έτσι 
στο τέλος του 6ου αιώνα τα σύνορα της αυ-
τοκρατορίας έφθασαν και πάλι στο Δούναβη.

Υπό την πίεση των Αβάρων οι Λογγοβάρδοι 
ή Λομβαρδοί μετανάστευσαν και κατέκτη-
σαν εύκολα μεγάλο μέρος της Ιταλίας (568). 
Η απώλεια των ιταλικών εδαφών, που είχαν 
ανακτηθεί με τεράστιες θυσίες από τον Ιου-
στινιανό, ήταν ένα οδυνηρό πλήγμα για την 
αυτοκρατορία. Για να περισώσει τις υπόλοι-
πες ιταλικές και βορειοαφρικανικές κτήσεις 
του, ο Μαυρίκιος ίδρυσε τα εξαρχάτα* της 

Ραβένας και της Καρχηδόνας, στα οποία ο 
επικεφαλής έξαρχος συγκέντρωσε στο πρό-
σωπό του τόσο στρατιωτικές όσο και πολιτι-
κές αρμοδιότητες.

β. Εσωτερική κρίση και αναρχία 
Οι επιτυχίες του Μαυρίκιου αποδείχθηκαν 

εφήμερες. Στα τέλη του 6ου αιώνα οι πολιτι-
κές, κοινωνικές και θρησκευτικές αντιθέσεις 
στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας οξύνθηκαν 
επικίνδυνα, ενώ οι συχνές περικοπές στρατιω-
τικών μισθών, οι οποίες υπαγορεύονταν από 
δημοσιονομικούς λόγους, δυσαρεστούσαν το 
στρατό και προκαλούσαν ανταρσίες και κινή-
ματα. Μια στάση του στρατού σε συνδυασμό 

     Επιδρομή των Σκλαβήνων στα ευρωπαϊκά  
   εδάφη της αυτοκρατορίας

Το τρίτο έτος από το θάνατο του Ιουστίνου, επί της 
βασιλείας του νικηφόρου Τιβερίου, ο καταραμέ-
νος λαός των Σκλαβήνων διέδραμε όλη την Ελλά-
δα, τη χώρα των Θεσσαλονικέων και ολόκληρη τη 
Θράκη: κυρίευσαν πολλές πόλεις και κάστρα, λεη-
λάτησαν και πυρπόλησαν την ύπαιθρο, απήγαγαν 
αιχμαλώτους και έγιναν κύριοι της χώρας, όπου 
κλείνουν, χωρίς φόβο, τέσσερα χρόνια διαμονής. 
Και έγιναν πλούσιοι αρπάζοντας χρυσάφι, ασήμι, 
αγέλες αλόγων και πολλά όπλα. Έμαθαν ακόμη να 
πολεμούν καλύτερα από τους Ρωμαίους, ενώ προ-
ηγουμένως ήταν πρωτόγονοι άνθρωποι, δεν τολ-
μούσαν να βγουν από τα δάση και τους πυκνοδα-
σωμένους τόπους τους και (σχεδόν) αγνοούσαν τα 
όπλα, αφού χρησιμοποιούσαν μόνο λογχάδια (κο-
ντές λόγχες).

Ιωάννης Εφέσου, Εκκλησιαστική Ιστορία, III, ΣT΄, 
25, έκδ. E.W. Brooks, Λουβαίν 1952, 248-249.

 Οι περισπασμοί της αυτοκρατορικής  
       κυβέρνησης

Τον καιρό που η Ελλάδα λεηλατούνταν από τους 
Σκλαβήνους και αλλεπάλληλοι κίνδυνοι την απει-
λούσαν από παντού, καθώς ο Τιβέριος δεν εί-
χε αξιόμαχη δύναμη να αντιμετωπίσει ένα μέρος 
των αντιπάλων του ούτε βέβαια και όλη τη δύνα-
μή τους και δεν μπορούσε να τους αντιπαραταχθεί 
στο πεδίο της μάχης, μιας και οι δυνάμεις του εί-
χαν εμπλακεί σε πολέμους στην Ανατολή, έστει-
λε πρεσβεία στον ηγεμόνα των Αβάρων Βαϊανό.

Μένανδρος Προτήκτωρ, Ιστορία, έκδ. R. C. Block-
ley, Λίβερπουλ 1985, 192.

Η Βυζαντινή Ιταλία μετά τις πρώτες κατακτήσεις  
των Λογγοβάρδων (αρχές 7ου αι.)
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με εξέγερση των δήμων* (δηλαδή των πα-
ρατάξεων του Ιπποδρόμου) που εκδηλώθηκε 
στην πρωτεύουσα, στοίχισε στο Μαυρίκιο το 
θρόνο και τη ζωή του (602). 

Η βασιλεία του Φωκά, που διαδέχθηκε το 
Μαυρίκιο, υπήρξε περίοδος αναρχίας και με-
γάλων στρατιωτικών αποτυχιών: ο δήμος των 
Πρασίνων, που αρχικά είχε συμπαρασταθεί 

στο Φωκά, στράφηκε αργότερα με φανατισμό 
εναντίον του. Αντίθετα, ο δήμος των Βενέτων 
τάχθηκε στην υπηρεσία της τυραννικής εξου-
σίας του. Την ίδια εποχή ο Πέρσης βασιλιάς 
εξαπέλυσε μακροχρόνιο πόλεμο εναντίον του 
Βυζαντίου, με πρόσχημα τη δολοφονία του 
Μαυρίκιου, από τον οποίο είχε ευεργετηθεί.

α. Εξωτερικοί κίνδυνοι
Οι αβαροσλαβικές επιδρομές δημιούργησαν 

μία νέα κατάσταση στη Χερσόνησο του Αί-
μου. Ακμαίες πόλεις καταστράφηκαν, ενώ με-
γάλο μέρος του πληθυσμού εξοντώθηκε, αιχ-
μαλωτίστηκε ή τράπηκε σε φυγή. Η Θεσσα-
λονίκη πολιορκήθηκε επανειλημμένα από 
τους εισβολείς.

Οι Σλάβοι εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε εδά-
φη της σημερινής Ελλάδας, δημιουργώντας 
τις λεγόμενες σκλαβηνίες, νησίδες σλαβικού 
πληθυσμού, σκορπισμένες ανάμεσα στους 
ντόπιους. Από την άλλη πλευρά, ο ελληνι-
κός πληθυσμός μειώθηκε κατά την περίοδο 
αυτή στο εσωτερικό της Χερσονήσου, αλλά 
διατηρήθηκε στις παράκτιες περιοχές και τις 

πόλεις. Από αυτές κυρίως τις περιοχές άρχι-
σε στα τέλη του 8ου αι. η σταδιακή αποκατά-
σταση της βυζαντινής διοίκησης και η αφο-
μοίωση των Σλάβων. Στις αρχές του 7ου αι. 
όμως, όταν ο στρατός κάλεσε στο θρόνο τον 
Ηράκλειο, η κατάσταση ήταν ακόμη εξαιρετι-
κά κρίσιμη.

Αμεσότερος υπήρξε ο κίνδυνος που προερ-
χόταν από τους Πέρσες. Οι Πέρσες κατέκτη-
σαν τη Συρία (613) και τα Ιεροσόλυμα (614), 
αφαίρεσαν τον Τίμιο Σταυρό και τον μετέφε-
ραν στην πρωτεύουσά τους Κτησιφώντα. Ο 
Ηράκλειος έκλεισε τότε συνθήκη ειρήνης με 
το Χαγάνο* των Αβάρων (619) και μετακίνη-
σε το στρατό του στο μέτωπο της Μ. Ασίας. Ο 
πόλεμος έγινε μέσα σε ατμόσφαιρα θρησκευ-

ΕΡΩΤΗΣΗ

Συνδυάζοντας τα δεδομένα των παραθεμάτων του βιβλίου σας και την ιστορική 
αφήγηση, να αναζητήσετε τους λόγους των επιτυχιών που είχαν οι Σλάβοι στον 
ελληνικό χώρο και να επισημάνετε τον τρόπο αντιμετώπισής τους από το Βυζάντιο.

 2. Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις   
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τικής έξαρσης. Η ηθική και υλική στήριξη του 
βυζαντινού αυτοκράτορα από την πλευρά της 
Εκκλησίας ήταν απεριόριστη. Ο πατριάρχης 
Σέργιος παραχώρησε στον Ηράκλειο ως δά-
νειο τα χρήματα των φιλανθρωπικών ιδρυμά-
των και τα πολυκάνδηλα και άλλα λειτουργι-
κά σκεύη της Μεγάλης Εκκλησίας, όπως ανα-
φέρει ο χρονογράφος Θεοφάνης.

Ο θρησκευτικός χαρακτήρας των εκστρα-
τειών του Ηρακλείου ήταν προφανής: στρέ-
φονταν κατά των πυρολατρών Περσών που 
κατείχαν τους Αγίους Τόπους και απειλούσαν 
τη Ρωμανία, δηλαδή τη Βυζαντινή Αυτοκρα-
τορία.

Ενώ ο Ηράκλειος είχε εκστρατεύσει στην 
Ανατολή, οι Πέρσες σε αντιπερισπασμό πο-
λιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη, σε συ-

νεργασία με τους Αβάρους και τους Σλάβους, 
αλλά οι επιθέσεις τους αποκρούστηκαν. Με 
το γεγονός αυτό συνδέεται η σύνθεση του 
Ακάθιστου Ύμνου, προς τιμήν της Θεοτό-
κου, στην οποία και αποδόθηκε η σωτηρία 
της Πόλης (626).

Η σύγκρουση των δύο δυνάμεων κρίθηκε 
στη μάχη της Νινευί, όπου ο περσικός στρα-
τός αφανίστηκε κυριολεκτικά. Ο νέος βασι-
λιάς Σιρόης συνήψε συνθήκη ειρήνης και έτσι 
το Βυζάντιο ανέκτησε, προσωρινά όμως, όλα 
τα εδάφη που είχε χάσει στο χώρο της Εγγύς 
Ανατολής. Ο τροπαιούχος αυτοκράτορας έγι-
νε θριαμβευτικά δεκτός στην Κωνσταντινού-
πολη. Το 630 ο Ηράκλειος ύψωσε πανηγυρικά 
στα Ιεροσόλυμα τον Τίμιο Σταυρό που ανέ-
κτησε από τους Πέρσες.

β. Εσωτερική αναδιοργάνωση
Για την αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση 

του κράτους επιδιώχθηκε μια εκτεταμένη δι-
οικητική μεταρρύθμιση, η δημιουργία των θε-
μάτων. Τα θέματα αρχικά ήταν στρατιωτικές 
μονάδες, μετακινούμενες ανά την επικράτεια. 
Όταν οι μονάδες αυτές απέκτησαν μόνιμη 
εγκατάσταση, θέματα ονομάστηκαν οι περι-
οχές εγκατάστασής τους, οι οποίες εξελίχθη-
καν σε διοικητικές περιφέρειες. Την ανώτατη 
στρατιωτική και πολιτική εξουσία του θέμα-

     Προετοιμασία της εκστρατείας εναντίον  
  των Περσών

Ο αυτοκράτορας, βλέποντας ότι ο στρατός είχε 
γίνει πολύ νωθρός και δειλός και είχε χάσει την 
τάξη και την πειθαρχία του και ήταν διασκορπι-
σμένος σε πολλά σημεία της αυτοκρατορίας, συ-
γκέντρωσε αμέσως όλους τους στρατιώτες σ’ ένα 
σημείο. Και όλοι με απόλυτη ομοφωνία επαινού-
σαν την εξουσία και την ανδρεία του αυτοκράτο-
ρα, ενώ αυτός τους ενθάρρυνε λέγοντας: “Βλέπε-
τε, αδέλφια και παιδιά μου, πώς οι εχθροί του Θε-
ού εισέβαλαν στη χώρα μας, ερήμωσαν τις πόλεις 
και πυρπόλησαν τους ναούς μας”.

Θεοφάνης, Χρονογραφία, έκδ. C. de Boor, τόμ. 1, 
Λειψία 1883, 303-304.

      Η γένεση των θεμάτων και η καθιέρωση  
 της Ελληνικής 

Επειδή η επικράτεια του Ρωμαϊκού Κράτους περι-
ορίστηκε και ακρωτηριάστηκε τόσο στην Ανατολή 
όσο και στη Δύση από τον καιρό του Λίβυου Ηρα-
κλείου (610-641), οι αυτοκράτορες που τον διαδέ-
χτηκαν, επειδή δεν ήξεραν πού και πώς να ασκή-
σουν την εξουσία τους, υποδιαίρεσαν σε μικρά τμή-
ματα τη διοίκησή τους και τα μεγάλα στρατιωτικά 
σώματα (τάγματα), εγκαταλείποντας τα προγονι-
κά τους Λατινικά και υιοθετώντας τα Ελληνικά.

Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί θεμάτων, 
εκδ. A. Perfusi, Πόλη του Βατικανού 1952, 60.

Πέρσης βασιλιάς παρακολουθεί διεξαγωγή μάχης. Πα-
ράσταση αιγυπτιακού τάπητα (Λυών, Ιστορικό Μουσείο 
Υφασμάτων).
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τος ασκούσε ο στρατηγός. Οι στρατιώτες δι-
έθεταν στρατιωτόπια, δηλαδή κτήματα, από 
τα έσοδα των οποίων εξασφάλιζαν και συντη-
ρούσαν το άλογο και τον οπλισμό τους. Το 
κτήμα και η υποχρέωση για στρατιωτική υπη-
ρεσία μεταβιβαζόταν από τον πατέρα στον 
πρωτότοκο γιο. Τα πρώτα θέματα οργανώθη-
καν στη Μ. Ασία περί τα μέσα του 7ου αιώνα. 
Αργότερα ο θεσμός αυτός, που επρόκειτο να 
αποτελέσει τη βάση της οργάνωσης του Με-
σοβυζαντινού Κράτους, επεκτάθηκε και στη 
Βαλκανική Χερσόνησο.

Τα νέα διοικητικά μέτρα είχαν σημαντικές 
συνέπειες για το αμυντικό σύστημα και την 
κοινωνική οργάνωση του Βυζαντίου: Οι μι-
σθοφόροι εξέλιπαν, ενώ οι νέοι στρατιώτες-
αγρότες αγωνίζονταν με αυταπάρνηση, επει-
δή παράλληλα υπερασπίζονταν την ιδιοκτη-
σία τους. Η μικρή και η μεσαία ιδιοκτησία 
ενισχύθηκαν και για άλλο λόγο: οι μεγάλοι 
γαιοκτήμονες αποδεκατίστηκαν στη διάρκεια 
των αβαροσλαβικών επιδρομών και τα χέρσα 
χωράφια τους καταλήφθηκαν από ελεύθερους 
αγρότες ακτήμονες ή μικροϊδιοκτήτες. Έτσι, 
η μεσοβυζαντινή κοινωνία αναδιαρθρώθηκε 
ριζικά. Οι ελεύθεροι αγρότες συγκροτούσαν 
τώρα τη δυναμικότερη τάξη της, οργανωμέ-
νοι σε εύρωστες και ομοιογενείς κοινότητες 
χωρίων.

Οι αλλαγές αυτές συνοδεύτηκαν από ορι-
σμένες ακόμη μεταβολές στη δομή της κρα-
τικής μηχανής. Από τα μέσα του 7ου αιώνα 

οι κρατικές υπηρεσίες εξαρτιόνταν άμεσα από 
τον αυτοκράτορα. Εξάλλου, εκτός από το λο-
γοθέτη του Γενικού, που είχε την ευθύνη των 
οικονομικών, εμφανίστηκε το αξίωμα του λο-
γοθέτη του Δρόμου*, ο οποίος έγινε βαθμι-
αία ο πρώτος αξιωματούχος της αυτοκρατορί-
ας, ένα είδος πρωθυπουργού.

Ο στρατιώτης-αγρότης και οι υποχρεώσεις του 
(τέλη 8ου αι.)

Ένα επικουρικό σώμα του αυτοκρατορικού στρα-
τού ήλθε να καταλάβει το στρατόπεδο που ήταν 
εκεί (κοντά στην πόλη Άμνια της Παφλαγονίας), 
για να προετοιμάσει μια εκστρατεία εναντίον των 
Αράβων. Ο χιλίαρχος, ο εκατόνταρχος και ο πε-
ντηκόνταρχος προχώρησαν σε φροντισμένη επι-
θεώρηση, απαιτώντας αδιάκοπα από το πλήθος 
των στρατιωτών να παρουσιάζονται με τα άλογα 
και τις πολεμικές άμαξές τους. Κάποιου στρατιώτη 

¯που ονομαζόταν Μουσούλιος και ήταν πολύ φτω-
χός¯ το άλογο, καθώς πλησίαζε η επιθεώρηση, 
καταλήφθηκε ξαφνικά από κωλικούς πόνους και 
σπασμούς, έπεσε κάτω και ψόφησε. Ο στρατιώ-
της, που δεν είχε χρήματα να αγοράσει άλλο άλο-
γο, ήλθε σε πολύ δύσκολη θέση, ενώ ο εκατόνταρ-
χος τον απειλούσε μέσα στην οργή του.

Βίος αγίου Φιλαρέτου, έκδ. Μ.Η. Fourmy-M.Leroy, 
Byzantion 9 (1934),125-127.

Το λογοθέσιον του 
Δρόμου υποδεχόταν 
τους ξένους απο-
κρισιαρίους (πρέ-
σβεις) που έρχονταν 
στην πρωτεύουσα. 
Εδώ βυζαντινοί απο-
κρισιάριοι προσέρ-
χονται στο χαλίφη 
Αλ-Μαμούν. Μικρο-
γραφία* από το χει-
ρόγραφο (12ου αι.) 
της Χρονογραφίας 
του Ιωάννη Σκυλίτζη 
(Μαδρίτη, Εθνική Βι-
βλιοθήκη).

22-0052-02.indd   13 18/6/2013   9:07:50 πμ



	 	 ΙΣΤΟΡΙΑ	ΤΟΥ	ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ	ΚΑΙ	ΤΟΥ	ΝΕΟΤΕΡΟΥ	ΚΟΣΜΟΥ

14

γ. Εξελληνισμός του κράτους 
Μετά το 630, όπως θα δούμε παρακάτω, το 

Βυζαντινό κράτος έχασε μεγάλο μέρος των 
ανατολικών του επαρχιών, απέκτησε όμως με 
αυτό τον τρόπο εθνολογική ομοιογένεια, κα-
θώς οι περισσότεροι κάτοικοί του ήταν πλέον 
Έλληνες ή ελληνόφωνοι. Έτσι, τα Ελληνικά 
πήραν τη θέση που κατείχαν ως τότε τα Λατι-

νικά, ως επίσημη κρατική γλώσσα. Η εξέλιξη 
αυτή αντανακλάται στους επίσημους αυτο-
κρατορικούς τίτλους. Ο Ηράκλειος υιοθέτη-
σε τον ελληνικό τίτλο βασιλεύς με την προ-
σθήκη πιστός εν Χριστώ, εγκαταλείποντας 
τους παλαιούς ρωμαϊκούς τίτλους imperator 
Romanorum (αυτοκράτωρ Ρωμαίων)*, 
caesar (καίσαρ)* και augustus (αύγουστος)*. 

α. Η προϊσλαμική Αραβία 
Στη νότια Αραβία, πριν από την εμφάνι-

ση του Ισλάμ, είχε διαμορφωθεί μια μόνιμα 
εγκατεστημένη αγροτική κοινωνία, ενώ στη 
βόρεια δέσποζε η φυλετική οργάνωση και οι 
κάτοικοι ήταν σχεδόν αποκλειστικά νομάδες 
που επιδίδονταν σε εμφύλιους πολέμους και 
λεηλατούσαν τα διερχόμενα από τις περιοχές 
τους καραβάνια. Ωστόσο, οι νομάδες αυτοί 
δεν αποτελούσαν σοβαρή απειλή για τη Βυ-
ζαντινή Αυτοκρατορία.

β. Η οργάνωση των Αράβων
Ο Μωάμεθ, ένας πολυταξιδεμένος οδηγός 

καραβανιών από τη Μέκκα, που γνώριζε το 
Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό, υπήρξε ο 
ιδρυτής μιας νέας θρησκείας, που ονομάστη-

κε Ισλάμ. Από το 613 άρχισε να διδάσκει δη-
μόσια τη νέα αυτή θρησκεία, κατηγορώντας 
τους συμπατριώτες του ως ειδωλολάτρες. Για 
το λόγο αυτό όμως ο Μωάμεθ εκδιώχθηκε το 
622 από τη Μέκκα και κατέφυγε στη Μεδίνα, 
όπου ίδρυσε μια κοινότητα πιστών. Το έτος 
αποδημίας του Μωάμεθ στη Μεδίνα θεωρεί-
ται ως η αρχή της ισλαμικής κυριαρχίας και 
αποτελεί αφετηρία του χρονολογικού συστή-
ματος των Αράβων (Εγίρα). Μέσα σε μια δε-
καετία ο Μωάμεθ κατόρθωσε να επιβάλει τη 
διδασκαλία του και να συνενώσει τις αραβι-
κές φυλές, θέτοντας τέρμα στην πολιτική διά-
σπαση της Αραβικής Χερσονήσου.

Οι πιστοί της νέας θρησκείας ονομάστηκαν 
μουσουλμάνοι. Ιερό βιβλίο των μουσουλμά-
νων είναι το Κοράνιο. Για τους μουσουλμά-

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να επισημάνετε τα στοιχεία που αποδεικνύουν το θρησκευτικό χαρακτήρα των 
εκστρατειών του Ηρακλείου.

2. Διαβάστε με προσοχή το παράθεμα για τα θέματα. Πότε δημιουργήθηκαν τα 
πρώτα θέματα; Ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία τους;

3. Μελετήστε το παράθεμα για τον στρατιώτη-αγρότη. Ποιες υποχρεώσεις είχαν οι 
αγρότες των κοινοτήτων σε περίπτωση πολέμου;

 3. Η εμφάνιση του Ισλάμ 

22-0052-02.indd   14 18/6/2013   9:07:50 πμ



Κεφάλαιο 1

15

νους ιδιαίτερη σημασία είχε ο ιερός πόλεμος 
(τζιχάντ), δηλαδή η υποχρέωση των πιστών 
να διαδώσουν με το σπαθί τη θρησκεία τους 
στους «απίστους». Οι μάρτυρες της πίστης 
εξασφάλιζαν την είσοδό τους στον Παράδει-
σο. Η πίστη αυτή των μουσουλμάνων υπήρ-
ξε σημαντικός παράγοντας της ραγδαίας εξά-
πλωσης του Ισλάμ.

Το Ισλάμ έχει πολλά δάνεια στοιχεία από τη 
Χριστιανική και την Ιουδαϊκή θρησκεία. Το 
Κοράνιο, όμως, δεν καθορίζει μόνο τη θρη-
σκευτική συμπεριφορά των πιστών, αλλά και 
τα καθήκοντα και τους νόμους που πρέπει να 
τηρούνται από τους πολίτες, τους υπαλλήλους 
και τους κυβερνώντες. Η θρησκευτική κοινό-
τητα ταυτίζεται με το κράτος (θεοκρατικό 
κράτος). Όποιος παραβιάζει τους ιερούς κα-
νόνες δικάζεται από τον Μουφτή ή τον Καδή 
(δικαστή) βάσει του Κορανίου. Η θρησκευτι-
κή δικαιοσύνη δεν διαχωρίζεται από την κο-
σμική. Ο ανώτατος άρχοντας είναι ταυτόχρο-
να θρησκευτικός και κοσμικός ηγέτης.

Μετά το θάνατο του Μωάμεθ (632) ανέλαβε 
τη διακυβέρνηση της κοινότητας ο Χαλίφης, 
δηλαδή ο τοποτηρητής του Προφήτη. Ήταν 
συγχρόνως το θρησκευτικό πρότυπο που ακο-
λουθούσαν οι πιστοί, αλλά και αρχηγός του 
κράτους, που συγκέντρωνε στο πρόσωπό του 
όλη την κοσμική εξουσία. Ως τοποτηρητής 
του Μωάμεθ, ο Χαλίφης ήταν υπεύθυνος για 
την εφαρμογή των εντολών του Κορανίου.

Η επιστροφή του Μωάμεθ στη Μέκκα (μικρογραφία από 
αραβικό χειρόγραφο). Το λευκό χρώμα οφείλεται στην 
απαγόρευση της απεικόνισης ιερών προσώπων.

To Κοράνι για τον πόλεμο κατά των απίστων

Καταπολεμήστε τους εχθρούς σας στον πόλεμο 
που γίνεται για τη θρησκεία, αλλά μην επιτεθεί-
τε ποτέ πρώτοι. Ο Θεός μισεί τους επιτιθέμενους. 
Σκοτώστε τους εχθρούς σας παντού όπου τους βρί-
σκετε. Διώξτε τους από το φως απ’ όπου σας έδιω-
ξαν. Ο κίνδυνος να αλλάξετε θρησκεία είναι χειρό-
τερος από το φόνο. Μην τους πολεμάτε καθόλου 
κοντά στο τέμενος Χαράμ, εκτός αν σας προκαλέ-
σουν. Αν σας επιτεθούν, κολυμπήστε μέσα στο αί-
μα τους. Αυτή είναι η ανταμοιβή που χρωστιέται 
στους άπιστους.

Κ. Καλοκαιρινός, Ιστορία Ρωμαϊκή και Βυζαντινή 
(146 π.Χ.-1453 μ.X.). ΟΕΔΒ, Αθήνα 1981, 232.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση «ο ιερός πόλεμος υπήρξε σημαντικός παράγοντας 
της ραγδαίας εξάπλωσης του Ισλάμ»;

Ο προσκυνητής της Πλακεντίας για τους Άραβες 
(περ. 570)

(Στο φρούριο Φαράν) είναι εγκατεστημένοι 800 
φρουροί με τις γυναίκες τους στην υπηρεσία του 
Ρωμαϊκού κράτους. Τρόφιμα και στολές εξασφα-
λίζουν από το ταμείο της (επαρχίας της) Αιγύπτου. 
Κάθε μέρα βγαίνουν για περιπολίες στην έρημο με 
τις αραβικές φοράδες τους, που τρέφονται με άχυ-
ρο και κριθάρι από το κρατικό ταμείο, για να προ-
στατεύουν τις μονές και τους ερημίτες από τις λη-
στρικές επιθέσεις των Αράβων. Οι Άραβες, φυσι-
κά, δεν ανησυχούν ιδιαίτερα ούτε φοβούνται τους 
στρατιώτες. Όταν εγκαταλείπουν το φρούριο, οι 
φρουροί κλειδώνουν τις πύλες και παίρνουν τα 
κλειδιά μαζί τους.

J. Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before the Cru-
sades, Warminster 1977, 88.
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