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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

 Έχουν  περάσει 15 χρόνια από την 1η έκδοση του βιβλίου μου 
«Βυζαντινή Ιστορία 324-1453» και κρίθηκε απαραίτητη μία νέα 
έκδοση, για να διορθωθούν ορισμένα μικρολάθη της πρώτης έκδο-
σης, να τακτοποιηθούν καλύτερα τα αποσπάσματα των βυζαντι-
νών πηγών, που συνοδεύουν το σύγχρονο κείμενο και, προπαντός, 
να ενημερωθεί το βιβλίο με την εντελώς σύγχρονη σχετική βιβλιο-
γραφία.  
 Βελτιωμένο τώρα το βιβλίο εξακολουθεί να απευθύνεται στο 
ευρύτερο κοινό.  Περιλαμβάνει την Ιστορία του Βυζαντινού Κρά-
τους από την εποχή της μονοκρατορίας του Μεγάλου Κωνσταντί-
νου το 324 μ.Χ. ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 
Οθωμανούς Τούρκους το 1453. Προηγείται μία αρκετά εκτετα-
μένη εισαγωγή για το όνομα, τον χρόνο και τον τόπο, το πολί-
τευμα του Βυζαντινού Κράτους, τη διαίρεση  της βυζαντινής ιστο-
ρίας σε περιόδους, τα είδη των πηγών, από τις οποίες αντλούμε 
πληροφορίες για το Βυζάντιο, καθώς και τους τρόπους χρονολό-
γησης που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής. 
Ακολουθεί η εξιστόρηση των γεγονότων κατά περιόδους, Πρώιμη, 
Μέση και Ύστερη Βυζαντινή Περίοδος, με τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά της κάθε περιόδου και της κάθε εποχής. Ακολουθεί ο επί-
λογος, στον οποίο παρουσιάζονται σύντομα τα θετικά στοιχεία 
και τα γενικότερα επιτεύγματα του βυζαντινού κόσμου.  
      Σημαντικότατο ρόλο στην καλύτερη κατανόηση της ιστορικής 
ύλης παίζουν οι πολλοί έγχρωμοι χάρτες που περιλαμβάνονται 
στο βιβλίο. 
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 Δεν θα ήθελα να κλείσω αυτόν τον  σύντομο πρόλογο, χωρίς 
να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στη συγγραφή και την έκδοση 
αυτού του βιβλίου με τις παρατηρήσεις τους και τις συζητήσεις 
μας, μέλη της οικογένειάς μου και παλαιούς μαθητές μου. Ευχα-
ριστώ επίσης τον εκδοτικό οίκο ΓΡΑΦΗΜΑ για την τωρινή έκδο-
ση, τον Γιάννη Τσαχουρίδη και τη συνεργάτιδά του Νάγια Γού-
γου-Μητροπούλου για την άψογη συνεργασία μας. 
       

Β. Νεράντζη-Βαρμάζη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ 

 Το κράτος που η σύγχρονη βιβλιογραφία ονομάζει «Βυζαντινό» 
δε χαρακτηρίστηκε ποτέ έτσι από τους κατοίκους του. Γι’ αυτούς η 
Αυτοκρατορία τους ήταν η συνέχεια του Imperium Romanum και οι 
ίδιοι ονόμαζαν τους εαυτούς τους Ρωμαίους, το κράτος τους Ρωμαϊ-
κό και τον αυτοκράτορά τους βασιλέα των Ρωμαίων. 
 Τον όρο Βυζαντινοί ή Βυζάντιοι χρησιμοποιούσαν μόνο για να δη-
λώσουν τους κατοίκους της πρωτεύουσάς τους, της Κωνσταντινού-
πολης, κτισμένης στη θέση της αρχαίας μεγαρικής αποικίας, που είχε 
πάρει το όνομα του οικιστή της, του Βύζαντα, και λεγόταν Βυζάντιο. 
 Νεότεροι όμως δυτικοί μελετητές του 16ου και 17ου αιώνα θέ-
λησαν να αποφύγουν τους όρους Ρωμαίοι και Ρωμαϊκός για ορθό-
δοξους χριστιανούς της Ανατολικής Εκκλησίας, επειδή για εκείνους 
οι όροι αυτοί αναφέρονταν μόνο στον πάπα και στους πιστούς της 
Δυτικής Εκκλησίας. Γι’ αυτό λοιπόν γενίκευσαν τους όρους Βυζάντιο 
και Βυζαντινοί και τους χρησιμοποίησαν, για να δηλώσουν ολόκληρο 
το κράτος, που είχε ως κέντρο την Κωνσταντινούπολη (το αρχαίο Βυ-
ζάντιο) και τους κατοίκους του. Με την έννοια αυτή καθιερώθηκαν και 
οι όροι Βυζαντινό Κράτος, Βυζαντινή Αυτοκρατορία και Βυζαντινή 
Ιστορία ως νεολογισμοί στη νεότερη και σύγχρονη βιβλιογραφία. 

 
Ο ΧΡΟΝΟΣ 

 Το Βυζαντινό κράτος δεν προέκυψε ύστερα από έναν πόλεμο ή 
μια επανάσταση, αλλά προήλθε από μια μακριά και αργή εξέλιξη στη 
δομή και στα συστατικά στοιχεία της παλαιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρα-
τορίας. Γι’ αυτό έχουν διατυπωθεί από τους νεότερους μελετητές 
πολλές και διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα χρονικά όρια της 
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Βυζαντινής Ιστορίας. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη σοβαρές αλλαγές, 
όπως την οριστική απόφαση για τη μεταφορά της πρωτεύουσας από 
τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, την υποστήριξη της νέας θρη-
σκείας, του Χριστιανισμού, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις που εμφα-
νίζονται στη διοικητική και κοινωνική οργάνωση του Ρωμαϊκού Κρά-
τους, μπορούμε να υποστηρίξουμε βάσιμα ως αφετηρία της Βυζα-
ντινής Ιστορίας το χρόνο της τελικής επικράτησης του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου ως μονοκράτορα, δηλαδή το έτος 324 μ.Χ. 
 Το τέλος της Βυζαντινής Ιστορίας ορίζεται με την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους το 1453. Είναι 
γνωστό όμως ότι οι περισσότερες επαρχίες του Βυζαντινού Κράτους 
είχαν περάσει στους εχθρούς της Αυτοκρατορίας πολύ νωρίτερα, ενώ 
μερικές απομονωμένες περιοχές διατηρήθηκαν ελεύθερες για μερικά 
χρόνια ακόμη, το Δεσποτάτο του Μορέως ως το 1460 και η Αυτο-
κρατορία της Τραπεζούντας ως το 1461. 

 
Ο ΧΩΡΟΣ 

 Μέσα στους 11 αιώνες της ιστορίας του το Βυζαντινό Κράτος 
γνώρισε πολλές εδαφικές αυξομειώσεις. Αρχικά περιλάμβανε όλες τις 
επαρχίες της εκτεταμένης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τα σύνορά 
του έφθαναν από τον Ευφράτη ως τον Ατλαντικό Ωκεανό και από το 
Ρήνο και το Δούναβη ως τις ερήμους της Β. Αφρικής. Με το πέρασμα 
των αιώνων όμως τα σύνορα του κράτους όλο και περιορίζονταν. 
Πρώτες αποκόπηκαν οι δυτικές περιοχές με την οριστική διαίρεση 
του κράτους σε Ανατολικό και Δυτικό το 395 και στη συνέχεια με τη 
διαδοχική κατάκτηση των επαρχιών του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους 
από τα διάφορα γερμανικά φύλα κατά τη διάρκεια του 5ου αιώνα. 
Αρκετά αργότερα χάθηκαν οι ανατολικότερες περιοχές της αυτο-
κρατορίας, όταν οι Άραβες κυριάρχησαν στη Συρία, στην Παλαιστίνη 
και στην Αίγυπτο λίγο πριν από τα μέσα του 7ου αιώνα. 
 Στα χρόνια της ακμής λοιπόν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία απο-
τελούσαν η Μ. Ασία και η Βαλκανική Χερσόνησος μαζί με κάποιες 
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κτήσεις δυτικά στη Ν. Ιταλία και βόρεια στη χερσόνησο της Κριμαίας 
(περιοχή της Χερσώνας). Ούτε όμως κατά την περίοδο αυτή τα σύ-
νορα της Αυτοκρατορίας έμεναν σταθερά για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Από την Ανατολή οι επανειλημμένες επιθέσεις των Αράβων 
κατά τον 7ο, 8ο και το πρώτο μισό του 9ου αιώνα μετέθεταν συχνά 
τα σύνορα μεταξύ των δύο κρατών στο εσωτερικό της Μ. Ασίας, ενώ 
από τα μέσα του 9ου αιώνα, όταν άρχισε η βυζαντινή αντεπίθεση (η 
γνωστή ως βυζαντινή εποποιία), και ως τα μέσα του 11oυ αιώνα τα 
σύνορα της Αυτοκρατορίας προωθήθηκαν ως τις πηγές του Τίγρη 
ποταμού, τη Συρία και τη Γαλιλαία. 
 Στη Βαλκανική πάλι οι συχνές εισβολές Αβάρων, Σλάβων και 
Βουλγάρων κατά την ίδια περίοδο προκάλεσαν μεγάλες αναστατώ-
σεις και οδήγησαν στη συρρίκνωση των βυζαντινών συνόρων από το 
Βορρά. Το πρώτο κράτος που αναγκάστηκε να αναγνωρίσει επίσημα 
η κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης από την πλευρά αυτή ήταν το 
κράτος των Βουλγάρων το 681 μ. Χ μεταξύ Δούναβη και Αίμου. Από 
τα μέσα του 9ου αιώνα όμως άρχισε η βυζαντινή αντεπίθεση και τη 
μεγαλύτερη έκτασή του ξανακέρδισε το Βυζαντινό Κράτος στα χρό-
νια του Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου (976-1025), όταν τα σύ-
νορά του έφτασαν και πάλι ως το Δούναβη στη Βαλκανική και ως 
τους πρόποδες του Καυκάσου στην Ασία. 
 Από τα τέλη του 11oυ αιώνα άρχισε η σταδιακή η παρακμή της 
Αυτοκρατορίας. Κατά την περίοδο αυτή το κράτος συρρικνωνόταν 
σχεδόν συνεχώς. Αρχικά χάθηκε το μεγαλύτερο μέρος της Μ. Ασίας, 
ενώ η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της 
Δ΄ Σταυροφορίας το 1204 επέφερε το δυνατότερο κτύπημα και οδή-
γησε στην κατάλυση του ενιαίου Βυζαντινού Κράτους. Η Κωνστα-
ντινούπολη ανακτήθηκε βέβαια το 1261, αλλά το κράτος των Πα-
λαιολόγων, της δυναστείας που βασίλεψε τους δύο τελευταίους βυ-
ζαντινούς αιώνες, δεν έφτασε ποτέ τη δύναμη και τη λάμψη της πα-
λαιάς, μεγάλης Αυτοκρατορίας. 
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 Από το 14ο αιώνα οι επαρχίες έπεφταν η μία μετά την άλλη στα 
χέρια των εχθρών (Σέρβων και Οθωμανών) και η άλωση της Κων-
σταντινούπολης το 1453 επήλθε τελικά ως ένα αναπόφευκτο γεγονός. 

 
ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

 Ως διάδοχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το Βυζάντιο ήταν 
ένα κράτος πολυεθνικό. Τους πρώτους αιώνες μία πανσπερμία λαών 
ζούσε μέσα στα σύνορα της Αυτοκρατορίας. Λαοί της Δυτικής και 
Κεντρικής Ευρώπης, της Βαλκανικής Χερσονήσου, της Νοτιο-
ανατολικής Ασίας και της Βόρειας Αφρικής ήταν όλοι υπήκοοι του 
ενιαίου Ρωμαϊκού Κράτους. Το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη είχε 
δοθεί από τον αυτοκράτορα Καρακάλλα σε όλους τους άρρενες κα-
τοίκους, εκτός από τους δούλους και τους νομάδες, το 212 μ. Χ. και 
τον 4ο αιώνα, όταν άρχιζε η βυζαντινή περίοδος, θεωρητικά είχαν 
όλοι ίσα δικαιώματα απέναντι στους νόμους. Βέβαια αυτή η παν-
σπερμία λαών περιορίστηκε τους επόμενους αιώνες, όταν οι κάτοικοι 
της Δύσης αρχικά και στη συνέχεια Σύριοι, Παλαιστίνιοι και Αιγύ-
πτιοι από την Ανατολή βρέθηκαν έξω από τα σύνορα της Αυτοκρα-
τορίας. Παράλληλα ενισχυόταν συνεχώς το ελληνικό στοιχείο με βά-
ση την επικράτηση της ελληνικής γλώσσας και την πίστη στο ορθό-
δοξο χριστιανικό δόγμα. Ακριβώς αυτά τα δύο γνωρίσματα, η ελλη-
νική γλώσσα και το ορθόδοξο χριστιανικό δόγμα, μαζί με τη ρωμαϊκή 
διοικητική παράδοση, στάθηκαν τα κύρια γνωρίσματα της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της και αυτά 
κυρίως συνέβαλαν στην αφομοίωση των ξένων λαών που εξακο-
λούθησαν να εισβάλλουν και να εγκαθίστανται κατά καιρούς μέσα 
στα βυζαντινά εδάφη. Έτσι αφομοιώθηκαν πολλοί Αρμένιοι και Σλά-
βοι, αλλά και Άραβες, σε μικρότερους βέβαια αριθμούς, κατά τη Μέ-
ση Βυζαντινή Περίοδο. Είναι παραδεκτό εξάλλου ότι ο γνωστότερος 
ήρωας του Μεσαιωνικού Ελληνισμού, ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, 
ήταν διγενής, δηλαδή γόνος μεικτού γάμου μεταξύ χριστιανής και 
μουσουλμάνου. 



Εισαγωγή 15 

 Και κατά την Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο όμως πολλοί Λατίνοι 
(δηλαδή κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης, οπαδοί της παπικής εκκλη-
σίας) και Αλβανοί εγκαταστάθηκαν στα εδάφη της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας και ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς αφομοιώθηκε και 
εξελληνίστηκε με το πέρασμα των αιώνων. Κατά τους τελευταίους 
μάλιστα αιώνες το Βυζάντιο, επηρεασμένο όλο και περισσότερο από 
τους λογίους του, απέκτησε επίγνωση της ελληνικότητάς του, ενώ και 
οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης ονομάζουν τους κατοίκους της 
αυτοκρατορίας Graeci και τον αυτοκράτορά τους imperator Grae-
corum.  

 
ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 

 Πολίτευμα του Βυζαντινού Κράτος ήταν η απόλυτη μοναρχία. Ο 
αυτοκράτορας, «βασιλεύς» σύμφωνα με την ορολογία των ελληνικών 
πηγών της περιόδου, ήταν επικεφαλής της διοίκησης, αρχηγός του 
στρατού, ανώτερος δικαστής και ύπατος νομοθέτης. Βρισκόταν δη-
λαδή στην κορυφή της πυραμιδωτής ιεραρχίας όλων των αξιωμα-
τούχων στην αυτοκρατορία, ενώ παράλληλα αναγνωριζόταν και ως 
προστάτης της Εκκλησίας. 
 Ο βυζαντινός αυτοκράτορας έπρεπε να θεωρείται και να είναι ο 
άριστος των πολιτών, σύμφωνα με την παλαιά ρωμαϊκή παράδοση, 
και ο εκλεκτός της θείας πρόνοιας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
χριστιανισμού. Ακριβώς γι’ αυτό δεν είχε μόνο δικαιώματα, αλλά και 
υποχρεώσεις. Ήταν υποχρεωμένος λοιπόν να επιτηρεί την τήρηση 
των κειμένων νόμων και να συντάσσει καινούριους νόμους υπακούο-
ντας πάντοτε στις επιταγές της δικαιοσύνης. Παράλληλα ήταν υπο-
χρεωμένος να ακολουθεί τους κανόνες της ηθικής και της χριστια-
νικής παράδοσης. Κάθε ενέργειά του λοιπόν ήταν σεβαστή, αρκεί να 
μην ερχόταν αντιμέτωπη με τη θεία δικαιοσύνη και τους θεϊκούς 
νόμους. 
 Αν όμως ο αυτοκράτορας παραμελούσε τις υποχρεώσεις του, αν 
παρέβαινε με τις ενέργειές του το θεϊκό νόμο, αν δεν ακολουθούσε 
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την ηθική τάξη και τη χριστιανική παράδοση, τότε έχανε την προ-
στασία του Θεού και οι υπήκοοί του είχαν το δικαίωμα να τον ανα-
τρέψουν. Με μια τέτοια αρχή δεν είναι παράξενο ότι περισσότεροι 
από τους μισούς αυτοκράτορες του Βυζαντίου έχασαν το θρόνο τους 
με βίαιο τρόπο. Και αν προσθέσουμε ακόμη ότι με τους συχνούς πο-
λέμους και τις αναστατώσεις αριστοκρατία αίματος δεν καθιερώθηκε 
σταθερά για πολλούς αιώνες, γίνεται κατανοητό ότι πολλοί από τους 
κατοίκους της αυτοκρατορίας μπορούσαν να αποβλέπουν στο θρόνο. 
Δύο μόνο περιορισμοί υπήρχαν στο σημείο αυτό. Κάθε υποψήφιος 
αυτοκράτορας έπρεπε να είναι αρτιμελής και χριστιανός (ορθό-
δοξος). Δεν ήταν λίγοι λοιπόν εκείνοι που φιλοδόξησαν με μία επα-
νάσταση ή με διπλωματικό τρόπο να καταλάβουν τον αυτοκρατορι-
κό θρόνο. 
 Για όλους τους παραπάνω λόγους η κληρονομική διαδοχή δεν 
μπορούσε να καθιερωθεί ως κανόνας δικαίου στο Βυζαντινό Κράτος. 
Κάθε φορά που πέθαινε ένας αυτοκράτορας ή για οποιονδήποτε λό-
γο έμενε κενός ο θρόνος, πολλοί ήταν εκείνοι που θεωρούσαν τον 
εαυτό τους ως τον πιο κατάλληλο να φορέσει το αυτοκρατορικό 
στέμμα. Παρ’ όλα αυτά οι εστεμμένοι αυτοκράτορες συχνά κατόρθω-
σαν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και να υποστηρίξουν τα δικαιώ-
ματα της οικογένειάς τους στο θρόνο στέφοντας τους γιους τους 
συναυτοκράτορες κατά τη διάρκεια της δικής τους βασιλείας. Έτσι ο 
θρόνος δεν έμενε κενός μετά το θάνατό τους και περιορίζονταν στο 
ελάχιστο οι ανταπαιτητές, αφού ο εστεμμένος συμβασιλέας αναλάμ-
βανε αμέσως τη διοίκηση του κράτους. Ο θεσμός της συμβασιλείας 
λοιπόν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένος, γιατί συνέβαλε αποτελε-
σματικά στην αποφυγή αναστατώσεων και στη δημιουργία των με-
γάλων δυναστειών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 Καθεστωτικοί παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν στο Βυζάντιο 
η σύγκλητος, οι δήμοι και ο στρατός. Όλοι αυτοί ορισμένες στιγμές 
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είχαν τη δυνατότητα να παίξουν πολιτικό ρόλο γύρω από τον αυτο-
κράτορα. 
 Η σύγκλητος της Κωνσταντινούπολης ήταν συνέχεια της ρω-
μαϊκής συγκλήτου και αρχικά την αποτέλεσαν Ρωμαίοι άρχοντες 
(μεγάλοι γαιοκτήμονες και ανώτεροι αξιωματούχοι) που συνόδευσαν 
τον Μ. Κωνσταντίνο από τη Ρώμη στη νέα πρωτεύουσα. Από την επο-
χή του Κωνστάντιου (337-361) ο αριθμός των μελών της συγκλήτου 
άρχισε να αυξάνεται υπερβολικά και στα τέλη του 4ου αιώνα έφθασε 
περίπου τις 2000. Το γεγονός αυτό δυσχέρανε τη λειτουργία της και 
δύσκολα μπορούσαν να ληφθούν αποφάσεις. Γι’ αυτό προστέθηκαν 
νέοι τίτλοι και διακρίσεις ανάμεσα στα μέλη της συγκλήτου, ώστε να 
μπορούν να συνεδριάζουν σε μικρότερες ομάδες, Οι αρμοδιότητες της 
συγκλήτου ήταν καθαρά συμβουλευτικές και ποτέ επακριβώς καθο-
ρισμένες. Λόγω όμως του πλούτου τους οι συγκλητικοί μπορούσαν να 
επηρεάσουν τις πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χηρείας 
του θρόνου ή ανηλίκων διαδόχων. Χαρακτηριστική π.χ. είναι η υπο-
στήριξη που προσέφεραν οι συγκλητικοί στον Αναστάσιο Α΄ (491-
518) για την ανάρρησή του ως αυτοκράτορα. 
 Οι δικαιοδοσίες της συγκλήτου περιορίστηκαν κατά τη Μέση 
Βυζαντινή Περίοδο και σχεδόν καταργήθηκαν εντελώς στα χρόνια 
της βασιλείας του Λέοντα Στ΄ του Σοφού (886-912). Ως τιμητικό σώ-
μα όμως η σύγκλητος διατηρήθηκε και τους επόμενους αιώνες. 
 Δήμοι ονομάζονται στη βυζαντινή εποχή οι οργανωμένες ομάδες 
των κατοίκων των πόλεων, έτσι όπως αυτοί αντιπροσωπεύονται κυ-
ρίως από τις φατρίες του ιπποδρόμου. Δήμοι υπήρχαν και σε άλλες 
μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας (Αντιόχεια, Θεσσαλονίκη), μόνο 
όμως οι δήμοι της πρωτεύουσας μπορούσαν να παίξουν κάποιο πολιτι-
κό ρόλο. Αυτοί έπαιρναν το όνομά τους από τα χρώματα που φορού-
σαν οι ηνίοχοι των αρμάτων στον ιππόδρομο και αρχικά συνιστούσαν 
περισσότερες ομάδες. Πολύ νωρίς όμως συγχωνεύτηκαν σε δύο, τους 
Πράσινους και τους Βένετους (γαλάζιους). Το κράτος συχνά ανέθετε 
κάποιες λειτουργίες στους δήμους, όπως ήταν λ.χ. η συντήρηση των 
τειχών, η καλή διατήρηση των υδραγωγείων ή ακόμη, σε περίπτωση 
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ανάγκης, η άμυνα της πόλης. Τον πολιτικό τους ρόλο οι δήμοι τον 
έπαιζαν στον ιππόδρομο, όπου επευφημούσαν κάθε νέο αυτοκράτορα 
και εξέφραζαν τη συμπαράσταση ή την αποδοκιμασία τους σε διά-
φορες κυβερνητικές ενέργειες. Κάθε αυτοκράτορας λοιπόν προ-
σπαθούσε να ευνοήσει και να πάρει με το μέρος του τον ένα από τους 
δύο δήμους, για να αποφεύγει τη γενική αντίδραση εναντίον του. 
 Μεγάλο χτύπημα δέχτηκαν οι δήμοι στα χρόνια του Ιουστι-
νιανού Α΄ (527-565), κατά την επανάσταση που έμεινε γνωστή ως 
«Στάση του Νίκα». Το 531 οι Πράσινοι και οι Βένετοι ενώθηκαν κατά 
των οικονομικών μέτρων της κυβέρνησης και επαναστάτησαν ενα-
ντίον της. Η επανάστασή τους πνίγηκε στο αίμα από τα πιστά στον 
Ιουστινιανό στρατεύματα και παράλληλα οι τελευταίες δημοκρατικές 
ελευθερίες των κατοίκων της πρωτεύουσας δέχτηκαν αποφασιστικό 
χτύπημα. Τους επόμενους αιώνες και ως το τέλος της Εικονομαχίας 
(843) αναφέρονται ακόμη από τις πηγές οι δήμοι, χωρίς όμως να 
έχουν την παλαιά τους αίγλη. Στα τέλη του 10ου αιώνα οι αρχηγοί 
των δήμων, οι δήμαρχοι, αναφέρονται ως κρατικοί υπάλληλοι στις 
κατώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας. 
 Ο στρατός αντλούσε τα πολιτικά του δικαιώματα από τη ρω-
μαϊκή παράδοση. Συνήθως στην αναγνώριση ενός νέου αυτοκράτορα 
το στρατό αντιπροσώπευε η ανακτορική φρουρά, δεν είναι σπάνιες 
όμως οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αρχηγός ενός επαρχιακού 
στρατιωτικού σώματος ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας από τα στρα-
τεύματά του, προχώρησε προς την πρωτεύουσα και κατόρθωσε να 
επιβληθεί στη σύγκλητο και στο λαό της Κωνσταντινούπολης. Αυτό 
συνέβη π.χ. με τον Ιουλιανό τον 4ο αιώνα, τον Λέοντα Γ΄ τον 8ο 
αιώνα και σε άλλες περιπτώσεις. Αρκετές φορές μάλιστα ο ανακη-
ρυγμένος από το στρατό αυτοκράτορας επιζητούσε να συνδεθεί συγ-
γενικά με πρόσωπα της προηγούμενης δυναστείας για να νομιμο-
ποιήσει τη θέση του (όπως έκανε ο Νικηφόρος Β΄ Φωκάς, που το 963 
παντρεύτηκε τη χήρα του προηγούμενου αυτοκράτορα Ρωμανού Β΄). 
Το Βυζάντιο ήταν ένα οργανωμένο κράτος και δεν ήταν εύκολο ο 
στρατός να επιβάλει τη θέλησή του χωρίς συμβιβασμούς. 
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ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 Στο Βυζάντιο, όπως και σε όλα τα χριστιανικά μεσαιωνικά 
κράτη, ουσιαστικός ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας. Ο Μ. Κωνσταντί-
νος εγκαινίασε τις αγαθές σχέσεις κράτους και Εκκλησίας το 325 στη 
Νίκαια της Βιθυνίας συγκαλώντας και προεδρεύοντας ο ίδιος στην 
1η από τις συνόδους που έμελλε να καθορίσουν το δόγμα της Χρι-
στιανικής Εκκλησίας. Από τότε και για πολλούς αιώνες το κράτος 
προστάτευσε την Εκκλησία, βοήθησε στην καταπολέμηση των αιρέ-
σεων και υποστήριξε την ενότητα του Χριστιανισμού, που βέβαια συ-
νέβαλε και στην κρατική ενότητα. Η σταδιακή επικράτηση του ορ-
θόδοξου χριστιανικού δόγματος διαφοροποίησε τους κατοίκους της 
αυτοκρατορίας από τους χριστιανούς της Δυτικής, Παπικής Εκκλη-
σίας, αλλά και από τους αιρετικούς χριστιανούς της Εγγύς Ανατολής 
και χάρισε ομοιογένεια στο Βυζαντινό Κράτος. 
 Την πρώτη μεγάλη σύγκρουση μεταξύ κράτους και Εκκλησίας 
επέφερε η Εικονομαχία. Εικονομαχία ονομάστηκε η προσπάθεια των 
αυτοκρατορικών κύκλων να απομακρύνουν τις ιερές εικόνες από τις 
ορθόδοξες εκκλησίες παρά την αντίδραση της πλειονότητας του 
κλήρου και του λαού. Η διαμάχη συντάραξε την Αυτοκρατορία για 
περισσότερο από ένα αιώνα (727-843) και έληξε με συμβιβασμό και 
την αναστήλωση τελικά των εικόνων. Από τα μέσα του 9ου αιώνα 
άρχισε μια νέα περίοδος αγαστής συνεργασίας Βυζαντινού Κράτους 
και Εκκλησίας που οδήγησε σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Κατά την 
περίοδο αυτή επιτεύχθηκε ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, των Βουλ-
γάρων και των Ρώσων και η αίγλη τόσο της Βυζαντινής Αυτοκρα-
τορίας όσο και του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινού-
πολης απλώθηκε πολύ πέρα από τα σύνορα του κράτους. 
 Από το 10o αιώνα η Εκκλησία άρχισε να αποκτά, από δωρεές 
ιδιωτών και αυτοκρατορικές παραχωρήσεις, όλο και μεγαλύτερη πε-
ριουσία και να γίνεται μια σημαντική οικονομική δύναμη. Η οικο-
νομική ευρωστία και η ηθική επιβολή της τη βοήθησαν να διατηρήσει 
την ακτινοβολία της ακόμη και τους τελευταίους βυζαντινούς αιώ-



20 Βυζαντινή Ιστορία 324-1453 
 

νες, όταν το κράτος συρρικνώνεται και σταδιακά καταρρέει. Κατά 
την τελευταία βυζαντινή περίοδο λοιπόν το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο βρισκόταν σε πολύ καλύτερη θέση από το Βυζαντινό Κράτος και 
οι αποφάσεις του γινόταν σεβαστές από τους χριστιανούς ενός ευρύ-
τερου χώρου, που απλωνόταν σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη 
και ένα τμήμα της Ανατολικής Ασίας. 
 Η έντονη θρησκευτικότητα είναι ένα από τα κύρια γνωρίσματα 
των ανθρώπων της μεσαιωνικής περιόδου και ο αφορισμός από την 
Εκκλησία ήταν μία από τις βαρύτερες ποινές. Εκκλησιαστικές τελετές 
συνόδευαν όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις τόσο της δημόσιας όσο 
και της ιδιωτικής ζωής. Ο μοναχισμός ασκούσε μεγάλη γοητεία σε 
όλους, ενώ αξεπέραστα πρότυπα ζωής αποτελούσαν οι ασκητές, οι 
οποίοι κατόρθωναν να ξεπεράσουν τις καθημερινές βιοτικές ανάγκες 
και να ζήσουν μια καθαρά πνευματική ζωή. Ωστόσο στο Βυζαντινό 
Κράτος υπήρχαν κάποιοι τομείς που έμεναν έξω από τις άμεσες δρα-
στηριότητες της Εκκλησίας. Οι τομείς αυτοί είναι η διοίκηση, ο στρα-
τός και η εκπαίδευση. 
 Η βυζαντινή διοίκηση στηριζόταν πάντοτε σε λαϊκούς αξιωμα-
τούχους, εφόσον η παιδευτική παράδοση στο χώρο της Ανατολικής 
Μεσογείου μπορούσε συνεχώς να προμηθεύει τις κρατικές υπηρεσίες 
με τους απαραίτητους για την επάνδρωσή τους υπαλλήλους. Η Εκ-
κλησία πάλι από την πλευρά της έσπευσε με τους παλαιότερους κα-
νόνες της να απαγορεύσει τις «στρατείες», δηλαδή κάθε είδους δη-
μόσια υπηρεσία, στους κληρικούς. Έτσι στο Βυζαντινό Κράτος οι 
κληρικοί δεν ασκούν κρατική διοίκηση. Αντίθετα σε μοναστήρια κα-
τέφευγαν όλοι οι ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι που για οποιονδή-
ποτε λόγο έπεφταν σε δυσμένεια και ορισμένοι από αυτούς επανέρ-
χονταν στην ενεργό υπηρεσία, αν άλλαζαν οι πολιτικές συνθήκες. 
 Η εκκλησία στάθηκε επίσης μακριά από το στρατό. Αυτό δε 
σημαίνει ότι κάποιοι ιερείς δε συνόδευαν τα εκστρατευτικά σώματα, 
για να τελέσουν τις απαραίτητες θρησκευτικές τελετές. Στο Βυζάντιο 
όμως οι μοναχοί και οι κληρικοί κατά κανόνα δεν πολεμούσαν και δε 
σχηματίστηκαν ποτέ μοναχικά στρατιωτικά τάγματα, όπως στη 
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Δυτική Ευρώπη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μετέδιδε τον χριστιανισμό 
στους γύρω λαούς με διπλωματικούς και κατά κανόνα ειρηνικούς 
τρόπους. 
 Τέλος στο Βυζάντιο λειτουργούσε εκπαίδευση ανεξάρτητη από 
την Εκκλησία σε όλη τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Η 
Εκκλησία βέβαια φρόντισε από πολύ νωρίς για τη μόρφωση των δι-
κών της στελεχών, αλλά και το κράτος έδειξε έντονο ενδιαφέρον για 
την εκπαίδευση των δικών του αξιωματούχων και υπαλλήλων. Από 
την εποχή της ίδρυσης του πρώτου ανώτερου κρατικού εκπαιδευτη-
ρίου στην Κωνσταντινούπολη, του Πανδιδακτηρίου, το 425 έως την 
άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς το 1453 υπήρχαν λαϊκοί 
λόγιοι, οι οποίοι δίδασκαν ελεύθερα στη βυζαντινή πρωτεύουσα, 
καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις του κράτους. Με το πέρασμα των 
χρόνων βέβαια, και ιδιαίτερα από τον 12ον αιώνα και έπειτα, η Εκ-
κλησία επηρέαζε όλο και περισσότερο την εκπαίδευση, η λεγόμενη 
όμως Πατριαρχική Ακαδημία, το ανώτερο δηλαδή εκπαιδευτικό 
ίδρυμα της Εκκλησίας, δεν κατόρθωσε να συναγωνιστεί πραγματικά 
τα κρατικά αντίστοιχα ιδρύματα, πριν από τους εντελώς τελευταίους 
βυζαντινούς αιώνες. 

 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 Είναι γνωστό και γενικά παραδεκτό ότι ο χωρισμός μιας μακριάς 
ιστορικής περιόδου σε μικρότερα τμήματα και φάσεις είναι κατά 
κανόνα συμβατικός και γίνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της 
μελέτης. Αν αυτό ισχύει λίγο ή πολύ για όλες τις ιστορικές περιό-
δους, στην περίπτωση της Βυζαντινής Ιστορίας βρίσκει τη χαρακτη-
ριστικότερη εφαρμογή του. Οι ένδεκα βυζαντινοί αιώνες διακρίνο-
νται για την αδιάλειπτη συνέχεια και συνέπειά τους. Οι αλλαγές, 
όταν γίνονται, παρουσιάζονται στην αρχή διστακτικά και απαιτείται 
συνήθως ένα μακρύ χρονικό διάστημα, εωσότου να επιβληθούν και 
να καθιερωθούν. Για αυτό και οι απόψεις των διαφόρων μελετητών 
για τη διαίρεση της Βυζαντινής Ιστορίας σε Πρώιμη, Μέση και 
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Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο δεν παρουσιάζουν ομοιομορφία, αλλά 
αντίθετα ποικίλλουν πολύ μεταξύ τους. 
 Θα μπορούσε όμως κανείς έχοντας υπόψη του ορισμένες εσωτε-
ρικές διαφοροποιήσεις στη μακραίωνη πορεία του Κράτους να κατα-
λήξει σε μια γενικότερη διαίρεση και να υποστηρίξει ότι η Πρώιμη 
Βυζαντινή Περίοδος διαρκεί από τον 4ο ως και τον 6ο αιώνα, η Μέση 
Βυζαντινή Περίοδος από τον 7ο ως και τον 11o αιώνα, ενώ η Ύστερη 
Βυζατινή Περίοδος καλύπτει το χρονικό διάστημα από τον 12ο ως τα 
μέσα του 15ου αιώνα. 
 Ο χωρισμός αυτός μπορεί να στηριχθεί σε στοιχεία που αφορούν 
στη διοίκηση του Κράτους, στην οργάνωση του στρατού και στην 
κοινωνική δομή της Αυτοκρατορίας. Κατά τη Πρώιμη Βυζαντινή Πε-
ρίοδο στη διοίκηση επικρατεί η διάκριση μεταξύ πολιτικής και στρα-
τιωτικής εξουσίας, τόσο στο κέντρο όσο και στις επαρχίες του Κρά-
τους, καθώς και η πυραμιδωτή εξάρτηση των χαμηλότερων αξιωμα-
τούχων από πιο υψηλόβαθμους. Ο τρόπος αυτός της διοίκησης ξε-
κίνησε από τα τελευταία ρωμαϊκά χρόνια και παγιώθηκε την εποχή 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Δικαιολογείται από την προσπάθεια 
του Κράτους να ελέγξει απόλυτα την πολιτική διοίκηση σε μια εποχή 
που δεν ήταν καθόλου εύκολο να ελεγχθεί ο στρατός, τον οποίο απο-
τελούσαν κυρίως ξένοι μισθοφόροι. Αυτό είναι άλλωστε το δεύτερο 
σημαντικό χαρακτηριστικό του Κράτους κατά τους πρώιμους βυζα-
ντινούς αιώνες. Μεγάλες ομάδες μισθοφόρων με δικούς τους αρ-
χηγούς υπηρετούσαν στο στρατό της Αυτοκρατορίας και κατά 
διαστήματα ο στρατός αυτός αποκτούσε τόση δύναμη, ώστε μπο-
ρούσε να στραφεί και εναντίον της κεντρικής εξουσίας. Τέλος στην 
κοινωνική δομή της Αυτοκρατορίας από τον 4ο ως τα τέλη του 6ου 
αιώνα επικρατεί η μεγάλη ιδιοκτησία της γης και είναι φανερή η 
συνεχής τάση των μεγάλων γαιοκτημόνων να επεκτείνουν όλο και 
περισσότερο τις ιδιοκτησίες τους σε βάρος των μικρογαιούχων. 
 Από τα τέλη του 6ου αιώνα και στα τρία αυτά επίπεδα, στη διοί-
κηση, στο στρατό και στην κοινωνική δομή, αρχίζουν να εμφανί-
ζονται σταδιακά αλλαγές. Στη διοίκηση εγκαταλείπεται σιγά σιγά ο 
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χωρισμός της πολιτικής από τη στρατιωτική εξουσία και σε 
απομακρυσμένες αρχικά επαρχίες εμφανίζεται η ένωση της πολιτικής 
και στρατιωτικής εξουσίας στο ίδιο πρόσωπο. Η τάση αυτή πα-
ρουσιάζεται από τα χρόνια της βασιλείας του Ιουστινιανού Α΄ (527-
565) και βρίσκει τη χαρακτηριστικότερη έκφρασή της στους εξάρ-
χους της Ραβένας και της Καρχηδόνας, που διοίκησαν αντίστοιχα τις 
νεοκατακτημένες στα χρόνια αυτά περιοχές της Ιταλίας και της 
Βόρειας Αφρικής, με πολύ διευρυμένες δικαιοδοσίες. 
 Από τον 7ο αιώνα η τάση αυτή οδηγεί σταδιακά στο θεσμό των 
«θεμάτων» που επικρατεί τελικά κατά τη Μέση Βυζαντινή Περίοδο 
και αποτελεί στρατιωτικοποίηση της διοίκησης, αφού αναγνωρίζει ως 
ανώτατο αξιωματούχο σε κάθε διευρυμένη επαρχία το στρατηγό, ο 
οποίος συγκεντρώνει στα χέρια του στρατιωτική και πολιτική 
εξουσία. Από αυτόν εξαρτώνται όλοι οι στρατιωτικοί αλλά και οι πο-
λιτικοί αξιωματούχοι κάθε επαρχίας, οικονομικοί και δικαστικοί. 
Κατά την ίδια περίοδο, τη Μέση Βυζαντινή Περίοδο, τα περισσότερα 
από τα γερμανικά φύλα, που επάνδρωναν ως τότε το βυζαντινό 
στρατό, έχουν στραφεί οριστικά προς τη Δύση και δεν υπάρχουν πια 
άφθονοι διαθέσιμοι ξένοι μισθοφόροι. Ο βυζαντινός στρατός στη-
ρίζεται όλο και περισσότερο σε στρατιώτες στρατολογημένους από 
τα εδάφη της Αυτοκρατορίας, τους οποίους το Κράτος προσπαθεί να 
υποστηρίξει με ποικίλους τρόπους. Παράλληλα αυξάνονται σημαντι-
κά οι μικροί ελεύθεροι καλλιεργητές της γης, ενώ εξαιτίας κυρίως 
των συνεχών πολέμων και της γενικότερης αστάθειας μειώνεται ο 
αριθμός των μεγαλογαιοκτημόνων. 
 Από τα τέλη του 11oυ αιώνα γίνονται και πάλι εμφανείς νέες αλ-
λαγές, οι οποίες ολοκληρώνονται τους επόμενους αιώνες και δίνουν 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο. Ο συ-
νεχής κατακερματισμός των μεγάλων θεμάτων σε όλο και μικρότερες 
περιφέρειες και συγχρόνως η αυτονόμηση των διοικητικών υπαλλή-
λων από το στρατηγό κάθε περιοχής και η υπαγωγή τους απευθείας 
στην κεντρική κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης επέφεραν την 
εξασθένηση και τελικά την κατάργηση του θεματικού θεσμού με την 
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παραδοσιακή του έννοια. Η διοίκηση των επαρχιών κατά τους τε-
λευταίους βυζαντινούς αιώνες περιέρχεται στους επικεφαλής των 
οχυρωμένων πόλεων και κάστρων, οι οποίοι εξουσιάζουν και τη γύρω 
περιοχή. Παράλληλα μεταβολές επέρχονται σταδιακά στις στρατιω-
τικές δυνάμεις της Αυτοκρατορίας και ο στρατός γίνεται πάλι στην 
πλειοψηφία του μισθοφορικός. Στηρίζεται κυρίως σε δυτικοευρω-
παϊκές πολεμικές εταιρείες ή σε διάφορες ομάδες Τούρκων μισθοφό-
ρων, ενώ και οι γηγενείς κάτοικοι της Αυτοκρατορίας, όταν στρατεύ-
ονται, πληρώνονται. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή έπαιξε και η 
εξειδίκευση που απαιτούνταν για τη συμμετοχή σε στρατιωτικές επι-
χειρήσεις από την εποχή των Σταυροφοριών και έπειτα. Τέλος κατά 
την περίοδο αυτή αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των με-
γαλογαιοκτημόνων, ενώ στους μεγάλους ιδιοκτήτες την εποχή αυτή 
συμπεριλαμβάνονται τα μεγάλα μοναστήρια και η Εκκλησία. Παράλ-
ληλα προχωρεί σταδιακά η παροικοποίηση των κατοίκων της υπαί-
θρου, με αποτέλεσμα να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των ελεύθερων 
μικρών καλλιεργητών της γης. Ο αριθμός δηλαδή των εξαρτημένων 
γεωργών που υπηρετούν ως πάροικοι στα κτήματα των μεγαλογαιο-
κτημόνων ή της Εκκλησίας είναι πολύ μεγαλύτερος από τους ελεύ-
θερους γεωργούς που καλλιεργούν κτήματα τα οποία αποκλειστικά 
τους ανήκουν. 
 
Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

 Κατά τη βυζαντινή περίοδο δεν χρονολογούσαν με βάση τη Γέν-
νηση του Χριστού, όπως εμείς σήμερα, αλλά είχαν ως βάση για τη 
χρονολόγηση των γεγονότων την αρχή του κόσμου, έτσι όπως αυτή 
περιγράφεται από την Παλαιά Διαθήκη «και είπεν ο Θεός γενηθήτω 
φως και εγένετο φως». Είχαν γίνει λοιπόν διάφοροι υπολογισμοί για 
το πότε ακριβώς έπεφτε η Γέννηση του Χριστού με βάση την αρχή 
της δημιουργίας του κόσμου (έτος 1). Αν και υπήρξαν και άλλοι υπο-
λογισμοί, η επικρατέστερη σχετική άποψη τοποθετούσε τη Γέννηση 
του Χριστού 5508 χρόνια μετά τη δημιουργία του κόσμου. Άρα το 
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5508 για τους Βυζαντινούς είναι το έτος 1 για τη χριστιανική χρο-
νολογία. Για να την μεταφέρουμε λοιπόν στο χριστιανικό ημερολόγιο 
μια βυζαντινή χρονολογία, πρέπει να αφαιρέσουμε από τη χρονολο-
γία αυτή το 5508. Αν δηλαδή έχουμε τη μαρτυρία ότι ο Ιουστινιανός 
ανέβηκε στο θρόνο το 6035 από κτίσεως κόσμου, πρέπει από τον 
αριθμό αυτό να αφαιρέσουμε το 5508 και να βρούμε ότι ο Ιου-
στινιανός έγινε αυτοκράτορας το 527 μ.Χ.  
 Αυτή δεν είναι η μοναδική διαφοροποίηση από το σύγχρονο 
τρόπο χρονολόγησης. Κατά το βυζαντινό ημερολόγιο 1η του έτους 
δεν ήταν η 1η Ιανουαρίου, αλλά η 1η Σεπτεμβρίου. Από το Σεπτέμ-
βριο λοιπόν έχει μπει για τους Βυζαντινούς ο επόμενος χρόνος. Γι’ 
αυτό, όταν πρόκειται για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμ-
βριο, Δεκέμβριο, δεν αφαιρούμε από την χρονολογία από κτίσεως 
κόσμου 5508 χρόνια αλλά 5509, για να βρούμε τη σωστή χριστιανική 
χρονολογία.  
 Ένας άλλος τρόπος χρονολόγησης των Βυζαντινών ήταν οι ινδι-
κτιώνες (ινδικτιών ή ίνδικτος, λατινικά indictio). Πρόκειται για έναν 
κύκλο 15 ετών, κάθε έτος του οποίου ονομαζόταν ινδικτιών. Όταν 
τελείωνε ο κύκλος των δεκαπέντε ετών, η αρίθμηση άρχιζε πάλι από 
το 1. Πιστεύουμε ότι η αρχή της χρονολόγησης σε ινδικτιώνες βρί-
σκεται σε φορολογικούς καταλόγους που συντάσσονταν για δεκα-
πέντε χρόνια και μπορούσαν να αναθεωρηθούν ύστερα από το πέρα-
σμα της περιόδου αυτής. Οι συγγραφείς της βυζαντινής περιόδου 
χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ τον τρόπο αυτό της χρονολόγησης και 
φαίνεται ότι τους βοηθούσε πολύ να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Για 
εμάς σήμερα η αναφορά της ινδικτιώνας αποτελεί μόνο ένα συμπλη-
ρωματικό στοιχείο για τη χρονολογική τοποθέτηση μιας πληρο-
φορίας. Για να επαληθεύσουμε μία μαρτυρία που αναφέρεται σε μία 
συγκεκριμένη ινδικτιώνα, πρέπει να διαιρέσουμε τη χρονολογία από 
κτίσεως κόσμου διά 15. Το πηλίκο της διαίρεσης δεν μας ενδιαφέρει 
καθόλου, το υπόλοιπο όμως της διαίρεσης πρέπει να συμπίπτει με 
τον αριθμό της ινδικτιώνας που μας δίνεται. Όταν το υπόλοιπο της 
διαίρεσης είναι μηδέν, τότε πρόκειται για τη 15η ινδικτιώνα. 
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ΟΙ ΠΗΓΕΣ 

 Οι βυζαντινοί ήταν πολυγράφοι και σώζεται ως σήμερα ένα πλή-
θος γραπτών πηγών από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε ιστο-
ρικές πληροφορίες για τη βυζαντινή περίοδο. Στη συντριπτική πλειο-
ψηφία τους οι πηγές αυτές είναι γραμμένες σε ελληνική γλώσσα, 
αλλά υπάρχουν και ορισμένες χρήσιμες πηγές γραμμένες σε λατινική 
ή κάποια ανατολική γλώσσα, κυρίως κατά την Πρώιμη Βυζαντινή 
Περίοδο. Το σύνολο των Ιστορικών πηγών μπορεί να χωριστεί στις 
εξής κατηγορίες: 
 
1. ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο ι πηγές που είναι γραμμένες σε 
συνεχόμενο αφηγηματικό λόγο και μπορούν να χωριστούν στις ακό-
λουθες υποδιαιρέσεις: 
 
1.1. Ιστορικοί συγγραφείς 
 Στο Βυζάντιο υπάρχει μία σχεδόν αδιάλειπτη σειρά ιστορικών 
συγγραφέων. Οι κυρίως ιστορικοί καταγράφουν τα γεγονότα της επο-
χής κατά την οποία ζουν, συνήθως σε αρχαΐζουσα γλώσσα και με ευ-
νοϊκή διάθεση απέναντι στον αυτοκράτορα, στην περίοδο του οποίου 
γράφουν το έργο τους, ενώ μπορεί να είναι πιο αυστηροί και μερικές 
φορές επικριτικοί απέναντι σε προηγούμενους αυτοκράτορες. 
 Μια άλλη μεγάλη ομάδα ιστορικών συγγραφέων αποτελούν οι 
χρονογράφοι. Αυτοί γράφουν χρονογραφίες, δηλαδή ιστορία που κα-
λύπτει μια πολύ μακριά χρονική περίοδο από κτίσεως κόσμου ως την 
εποχή τους. Οι χρονογραφίες αποτελούσαν προσφιλή αναγνώσματα 
κατά το Μεσαίωνα, ήταν γραμμένες σε απλούστερη γλώσσα και κατά 
κανόνα δεν τις διακρίνει μεγάλη αντικειμενικότητα. Αυτό δε σημαίνει 
ότι δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις ως προς το σημείο αυτό. Οι χρονογρά-
φοι έγραφαν πολύ περιληπτικά τα παλαιότερα γεγονότα στηριζόμενοι 
σε αντίστοιχους προηγούμενους συγγραφείς και έδιναν μεγαλύτερη 
βαρύτητα στην καταγραφή των συγχρόνων με αυτούς γεγονότων. 
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 Ένα ξεχωριστό είδος ιστοριογραφίας που ακμάζει κατά τους 
πρώτους κυρίως βυζαντινούς αιώνες είναι οι εκκλησιαστικές ιστο-
ρίες. Αυτές καλύπτουν την ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας από 
την ίδρυσή της ως τον 7ο αιώνα, ακόμη και αν γράφονται από συγ-
γραφείς που ζουν πολύ αργότερα. Οι συγγραφείς αυτοί δίνουν με-
γάλη σημασία σε αιρέσεις και συνόδους, χωρίς να αδιαφορούν εντε-
λώς για άλλα πολιτικά ή πολεμικά γεγονότα, που επηρέασαν βέβαια 
τις εξελίξεις στην εσωτερική οργάνωση της Εκκλησίας. 
 Κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες ο κατακερματισμός 
του κράτους σε μικρότερες κρατικές μονάδες ευνόησε πολύ τη συγ-
γραφή τοπικών χρονικών. Οι συγγραφείς των χρονικών αυτών 
ασχολούνται με την ιστορία του τόπου στον οποίο έζησαν και εργά-
στηκαν. Μερικές φορές είναι γνωστά πρόσωπα της εποχής τους, με-
ρικές φορές όμως παραμένουν ανώνυμοι. Τέτοια χρονικά υπάρχουν 
για την Κύπρο το 14ο και 15o αιώνα, την Πελοπόννησο το 13ο αιώνα, 
την Τραπεζούντα το 14ο αιώνα και για την Ήπειρο την ίδια εποχή. 
 Τέλος στις καθαρά ιστορικές μαρτυρίες περιλαμβάνονται και τα 
λεγόμενα Βραχέα Χρονικά. Πρόκειται για σύντομες σημειώσεις που 
αφορούν σημαντικά γεγονότα, όπως στέψεις αυτοκρατόρων, αλώ-
σεις πόλεων, φυσικές καταστροφές κ.ά., γραμμένες συνήθως από 
ανώνυμους συγγραφείς σε περιθώρια ή κενές σελίδες παλαιότερων 
χειρογράφων. Τα τελευταία χρόνια όλα αυτά τα διάσπαρτα κείμενα 
έχουν συγκεντρωθεί, έχουν εκδοθεί σε μία ενιαία έκδοση και βοηθούν 
πολύ στη συμπλήρωση των κενών που αφήνει η επίσημη κρατική 
ιστοριογραφία. 
 
1.2. Φιλολογικά έργα 
 Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα κάθε λογής έργα των λογίων της 
βυζαντινής εποχής εκτός από την ιστοριογραφία, δηλαδή λόγοι, 
ομιλίες, επιστολές, πραγματείες, ποιήματα, επιγράμματα κ.ά. Οι 
βυζαντινοί λόγιοι είναι πολλοί και κατά κανόνα πολυγράφοι. Στα 
διάφορα συγγράμματά τους ενυπάρχουν πολλές πληροφορίες για 
την κατάσταση του κράτους και τη ζωή των κατοίκων του. 
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1.3 Αγιολογικά κείμενα 

 Πρόκειται για τους βίους αγίων που αποτελούσαν ένα πολύ 
συνηθισμένο και αγαπητό ανάγνωσμα κατά τη μεσαιωνική περίοδο. 
Οι βίοι αγίων κυκλοφορούσαν είτε ως μεμονωμένα μακροσκελή 
κείμενα γραμμένα από γνωστούς συγγραφείς είτε σε συλλογές που 
αποτελούσαν συναξάρια ή μηνολόγια. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση 
τα κείμενα είναι συντομευμένα συνήθως από ανώνυμους συγγραφείς. 
Το πρόβλημα με τις μαρτυρίες που παρέχουν οι βίοι αγίων εντοπί-
ζεται στη δυσκολία της επακριβούς χρονολόγησής τους, γιατί τα 
αγιολογικά κείμενα δεν περιλαμβάνουν χρονολογικά δεδομένα και 
ξαναγράφονταν ύστερα από αιώνες με την προσθήκη νέων στοιχείων 
που δεν ανήκαν στην περίοδο της ζωής του βιογραφούμενου αγίου. 
Ακριβώς γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή στη χρησιμοποίηση των κειμέ-
νων αυτών ως ιστορικών πηγών. 
 
2.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έργα που γράφτηκαν για 
ορισμένο σκοπό και δεν έχουν τη μορφή της ιστορικής αφήγησης. 
Συγκεκριμένα στα έργα αυτά κατατάσσουμε τη νομοθεσία, τα τα-
κτικά και τα στρατηγικά, καθώς και τα επιστημονικά εγχειρίδια. 
 
2.1. Η νομοθεσία 

 Οι Βυζαντινοί έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη νομοθεσία. 
Το λεγόμενο Ρωμαϊκό Δίκαιο είναι ουσιαστικά δημιούργημα της βυ-
ζαντινής περιόδου. Το βυζαντινό δίκαιο έχει τη μορφή κωδικοποιή-
σεως παλαιοτέρων νόμων ή τη μορφή νέων μεμονωμένων νόμων. 
Κάτω από την επίδραση του Χριστιανισμού η προσαρμογή των πα-
λαιών ρωμαϊκών νόμων στις νέες συνθήκες και η κωδικοποίησή τους 
φάνηκε απαραίτητη από τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες. Οι σημα-
ντικότερες κωδικοποιήσεις νόμων είναι ο Codex Theodosianus τον 
5o αιώνα, ο Κώδικας του Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα, η Εκλογή των 
Ισαύρων τον 8ο αιώνα, τα Βασιλικά της Μακεδονικής Δυναστείας 
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τον 9ο αιώνα και η Εξάβιβλος του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου τον 
14ο αιώνα. Παράλληλα όλα αυτά τα χρόνια οι αυτοκράτορες εξακο-
λούθησαν να εκδίδουν μεμονωμένους νόμους, που ονομάζονται 
«Νεαραί» (Νovellae). 
 Κατά την ίδια περίοδο ρυθμίζεται και το εκκλησιαστικό δίκαιο, 
που περιλαμβάνει τους κανόνες της Εκκλησίας και ονομάζεται επίση-
μα κανονικό δίκαιο. 
 
2.2. Τακτικά και στρατηγικά 

 Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται διάφοροι κατάλογοι αξιωμα-
τούχων, που συντάσσονταν κατά περιόδους στην Κωνσταντινού-
πολη και είναι γνωστοί ως «Τακτικά», καθώς και τα πολεμικά εγχει-
ρίδια της εποχής που έδιναν συμβουλές για τον τρόπο του πολέμου 
και ονομάζονται «Στρατηγικά». 
 
2.3. Επιστημονικά έργα 

 Πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων κατά η βυ-
ζαντινή περίοδο αντλούμε και από διάφορα επιστημονικά έργα της 
μεσαιωνικής περιόδου, δηλαδή από ιατρικά εγχειρίδια, γεωπονικά 
συγγράμματα, γεωγραφίες, ακόμη και από λεξικά ή σχόλια σε 
αρχαίους συγγραφείς. 
 
3.  ΕΓΓΡΑΦΑ 

 Τα έγγραφα που σώζονται από τη βυζαντινή εποχή είναι γραμ-
μένα σε πάπυρο ή σε χαρτί και ελάχιστα σε διφθέρες. Πάπυροι σώ-
ζονται μόνο στην Αίγυπτο και όσοι από αυτούς έχουν σχέση με το 
Βυζάντιο φτάνουν ως τα μέσα του 7ου αιώνα, ενώ τα λίγα έγγραφα 
σε διφθέρες καλύπτουν χρονικά ολόκληρη τη βυζαντινή περίοδο. Τα 
γραμμένα σε χαρτί έγγραφα αρχίζουν από τον 9ο αιώνα και πλη-
θαίνουν πολύ τους επόμενους αιώνες. Κρατικά έγγραφα δε σώζονται 
καθόλου, σώζονται όμως εκκλησιαστικά έγγραφα και κυρίως μονα-
στηριακά, αφού πολλά μοναστήρια (όπως τα μοναστήρια του Αγίου 
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Όρους) διατήρησαν σχεδόν ακέραια τα αρχεία τους από την ίδρυσή 
τους ως τα νεότερα χρόνια. Πολύτιμες πληροφορίες επίσης για το 
Βυζαντινό Κράτος αντλούμε από τα έγγραφα των ναυτικών πόλεων 
της Ιταλίας, κυρίως της Βενετίας και της Γένουας, που επίσης δια-
τηρούν σχεδόν πλήρες το αρχειακό υλικό τους. 
 
4.  ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κάθε είδους επιγραφές, που 
σώθηκαν από τη βυζαντινή περίοδο γραμμένες σε τοίχους, σε πέτρες 
ή σε μάρμαρο. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα νομίσματα, τα 
οποία έχουν ιστορική σημασία κυρίως χάρη στις επιγραφές τους 
(ονόματα βασιλέων, προσδιοριστικά επίθετα κ.ά.), καθώς και οι με-
ταλλικές σφραγίδες (βούλες, σιγίλια), οι οποίες μπορεί να είναι χρυ-
σές, αργυρές ή μολύβδινες και έχουν καταγραμμένα τα ονόματα και 
τις ιδιότητες των πολιτικών ή εκκλησιαστικών αξιωματούχων που τις 
χρησιμοποίησαν. 
 
5.  H TEXNH 

 Οι γραπτές πηγές δεν είναι οι μόνες που μας βοηθούν να γνω-
ρίσουμε το ιστορικό παρελθόν. Δίπλα σ’ αυτές σημαντικό ρόλο παί-
ζουν τα αρχιτεκτονικά μνημεία και τα κάθε είδους αρχαιολογικά κα-
τάλοιπα. Ειδικότερα από τη βυζαντινή περίοδο σώζονται πολλά 
μνημεία, κυρίως εκκλησιαστικής και λιγότερο κοσμικής αρχιτεκτο-
νικής, πολλά έργα ζωγραφικής, είτε σε τοιχογραφίες είτε σε ψηφι-
δωτά, πολλές φορητές εικόνες και ένα πλήθος έργων μικροτεχνίας. 
 Άλλωστε ένας σημαντικός αριθμός βυζαντινών εκκλησιών βρί-
σκεται ακόμη σε χρήση από τον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο μαζί με 
φορητές εικόνες και έργα εκκλησιαστικής μικροτεχνίας. Όλα αυτά 
αποτελούν πολύτιμες πηγές για την αρτιότερη γνωριμία μας με τη 
βυζαντινή παράδοση και το βυζαντινό κόσμο. 
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