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ύνοψη 

 Η ανϊ χεύρασ μελϋτη αναλϑει ςυγκριτικϊ και παρϊλληλα τα δϑο 
πολιτικϊ και πολιτιςμικϊ μιςϊ τησ μεςαιωνικόσ Ευρωπαώκόσ 
Φριςτιανοςϑνησ, το ςϑςτημα τησ Ανατολικόσ Ρωμαώκόσ (Βυζαντινόσ) 
αυτοκρατορύασ και το αντύςτοιχο το λατινικοϑ-φραγκογερμανικοϑ 
κϐςμου, με επύκεντρο την Παποςϑνη και την Αγύα Ρωμαώκό 
αυτοκρατορύα. Σην παρουςύαςη τησ εςωτερικόσ δομόσ και ιδεολογύασ 
τουσ ακολουθεύ η εξιςτϐρηςη των διμερών επαφών την περύοδο των 
πρώτων ταυροφοριών, ςυγκεκριμϋνα απϐ το χύςμα (1054) μϋχρι το 
θϊνατο του Μανουόλ Κομνηνοϑ (1180). Σϋλοσ γύνονται ςτρατηγικϋσ 
παρατηρόςεισ επύ τησ περιϐδου, αποπειρϊται η ερμηνεύα των 
ςυςτημϊτων και γεγονϐτων βϊςει τησ θεωρύασ των διεθνών ςχϋςεων, 
μεταξϑ ϊλλων και τησ ιδϋασ περύ ςυγκροϑςεωσ των πολιτιςμών. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
Περύληψη τησ μελϋτησ1 

Η Βυζαντινό αυτοκρατορύα υπόρξε μύα απϐ τισ μακροβιϐτερεσ 

τησ ιςτορύασ.  υνϋχεια τησ Ρώμησ, χριςτιανικϐ και 

ελληνϐφωνο κρϊτοσ, το Βυζϊντιο ανϋπτυξε ϋναν πολιτιςμϐ 

βαςιςμϋνο ςτην αλληλεπύδραςη των τριών αυτών 

χαρακτηριςτικών.  υγχρϐνωσ, η γεωγραφικό θϋςη τησ 

αυτοκρατορύασ την ϋφερνε ςε επαφό με διαφορετικοϑσ 

κϐςμουσ, καθιςτώντασ τη γϋφυρα επικοινωνύασ ό και φρϊγμα 

ανϊμεςα τουσ.  Ϋταν ϐμωσ και μύα ςημαντικό πολιτικό και 

οικονομικό δϑναμη.  Αυτό η ςϑζευξη ιςχϑοσ και πολιτιςμοϑ 

κατϋςτηςε τη Βυζαντινό αυτοκρατορύα πηγό οικουμενικόσ 

ακτινοβολύασ.  Σο Βυζϊντιο διεμϐρφωςε τον πολιτιςμϐ, τισ 

πολιτικϋσ παραδϐςεισ και τισ ςυλλογικϋσ ςυνειδόςεισ 

κοινωνιών απϐ τη βενετικό λιμνοθϊλαςςα ωσ τισ 

κορυφογραμμϋσ του Καυκϊςου. 

Η πρωτεϑουςα τησ αυτοκρατορύασ, η Κωνςταντινοϑπολη, 

ϋφερε με υπερηφϊνεια τουσ τύτλουσ τησ Βαςιλεϑουςασ, τησ 

Νϋασ Ρώμησ και τησ Νϋασ Ιερουςαλόμ.  Ϋταν η καθϋδρα του 

«βαςιλϋωσ και αυτοκρϊτοροσ των Ρωμαύων», διατηρώντασ την 

κληρονομιϊ του αρχαύου imperium που τησ παρϋδωςε ο 

                                                            
1 Ο ςυγγραφϋασ ευχαριςτεύ το Σμόμα Διεθνών, Ευρωπαώκών και 
Περιφερειακών πουδών του Παντεύου Πανεπιςτημύου και τον καθηγητό τον 
κ. Φαρϊλαμπο Παπαςωτηρύου, υπϐ την επύβλεψη του οπούου ολοκληρώθηκε 
μια πρώτη γραφό του παρϐντοσ ωσ πτυχιακό εργαςύα. 
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κτότορασ τησ (Μϋγασ Κωνςταντύνοσ, 330).  Ο αυτοκρϊτορασ 

λογιζϐταν ωσ η υπϋρτατη αρχό, δικαιωματικϐσ 

κοςμοκρϊτορασ.  Σαυτϐχρονα η Κωνςταντινοϑπολη όταν ϋδρα 

του Πατριαρχεύου και ϊρα θρηςκευτικό πρωτεϑουςα τησ 

Φριςτιανοςϑνησ.  τη ςυνεύδηςη των Βυζαντινών αυτϐ όταν το 

ςπουδαιϐτερο κϐςμημα τησ πολιτεύασ τουσ, η οπούα θεωρεύτο 

ςτερεωμϋνη απϐ τη θεύα πρϐνοια.  Ο πατριϊρχησ τησ όταν ο 

κορυφαύοσ ποιμϋνασ ψυχών ενώ ο αυτοκρϊτορασ ο 

τοποτηρητόσ του Θεοϑ ςτη Γη.  Όπου κατακτοϑςαν οι ςτρατιϋσ 

του αυτοκρϊτοροσ ό ϐπου ϋφθαναν οι απεςταλμϋνοι του, 

ςχηματιζϐταν μύα νϋα τϊξη πραγμϊτων, ϋνα πλϋγμα λαών και 

ηγεμϐνων που αναγνώριζαν τη Βαςιλεϑουςα ωσ οικουμενικό 

πρωτεϑουςα και τον βαςιλϋα τησ ωσ επικυρύαρχο τουσ.  Με το 

ξύφοσ, το Ευαγγϋλιο ό το χρυςϐ, η Βυζαντινό Οικουμϋνη 

εκτεινϐταν ςε ολϐκληρη την ανατολικό Ευρώπη, τα 

Παρευξεύνια και τμόματα τησ Μϋςησ Ανατολόσ. 

Σο Βυζϊντιο βεβαύωσ γεννόθηκε με το διαχωριςμϐ τησ 

Ρωμαώκόσ αυτοκρατορύασ ςτα τϋλη του 4ου αιώνοσ.  Ενώ ϐμωσ 

το ανατολικϐ τμόμα επϋζηςε, το δυτικϐ κατϋρρευςε υπϐ τισ 

γερμανικϋσ ειςβολϋσ.  Μϋςα ςτο χϊοσ η Εκκληςύα τησ Ρώμησ 

βρϋθηκε να εύναι ο μϐνοσ θεςμϐσ με την ικανϐτητα να υπερβεύ 

ςϑνορα και φυλϋσ.  Επύςκοποι και ιεραπϐςτολοι ανϋλαβαν να 

εκχριςτιανύςουν τουσ βαρβϊρουσ και να διαφυλϊξουν τα 

υπολεύμματα πολιτιςμοϑ.  Σουσ πρώτουσ αιώνεσ ο πϊπασ 

βρϋθηκε υπϐ βυζαντινό επιρροό.  τη ςυνϋχεια γεωπολιτικϋσ 

ανακατατϊξεισ και θρηςκευτικϋσ ϋριδεσ θα διαςαλϋψουν την 

ομϐνοια ανϊμεςα ςτισ δϑο Ρώμεσ.  Βρύςκοντασ νϋουσ 



Μεςαιωνικϋσ Διεθνεύσ χϋςεισ 

11 

προςτϊτεσ ςτο πρϐςωπο των Υρϊγκων, οι πϊπεσ εν τϋλει θα 

χειραφετηθοϑν απϐ το Βυζϊντιο.  Η φραγκο-παπικό ςϑγκλιςη 

θα οδηγόςει ςτη γϋννηςη μύασ νϋασ αυτοκρατορύασ, ϐταν το 

ϋτοσ 800 ο Καρλομϊγνοσ θα ςτεφθεύ Ρωμαύοσ αυτοκρϊτορασ.  

Σο γεγονϐσ αυτϐ θα ςηματοδοτόςει τη γϋννηςη μύασ 

οικουμενικόσ τϊξεωσ ανταγωνιςτικόσ τησ βυζαντινόσ, καθώσ η 

Παλαιϊ Ρώμη διεκδικεύ ξανϊ τη θϋςη τησ ωσ caput mundi.  

Μετϊ την παρακμό των Υρϊγκων, το 10ο αιώνα τη ςκυτϊλη τησ 

Δυτικόσ αυτοκρατορύασ θα λϊβουν οι Γερμανού.  Παρϊλληλα ο 

πϊπασ, ϋχοντασ πλϋον την πύςτη βαςιλϋων απϐ τα Βρετανικϊ 

νηςιϊ ωσ την Κεντρικό Ευρώπη, αξιώνει ανοικτϊ τα 

θρηςκευτικϊ πρωτεύα.  Η Δυτικό Ευρώπη αναπτϑςςεται 

οικονομικϊ και ςτρατιωτικϊ, προκαλώντασ την ανηςυχύα του 

Βυζαντύου. 

Σον 11ο και 12ο αιώνα ο ανταγωνιςμϐσ θα κορυφωθεύ και 

οποιαδόποτε ψόγματα ενϐτητοσ θα χαθοϑν ςτη δύνη δϑο 

εξελύξεων:  του χύςματοσ και των ταυροφοριών.  Με την 

πρώτη οι δϑο Εκκληςύεσ, που όταν και οι πνευματικού και 

κοςμοθεωρητικού πυλώνεσ των δϑο αυτοκρατοριών-

ςυςτημϊτων, διαχώριςαν τελεύωσ τισ πορεύεσ τουσ.  Σο 

Βυζϊντιο ειςϋρχεται ςε τροχιϊ παρακμόσ, ενώ ςτη Δϑςη η 

παποςϑνη επιβϊλει την ανωτερϐτητα τησ επύ των κοςμικών 

βαςιλϋων.  Αυτϋσ οι μεταβολϋσ θα οδηγόςουν ςτο δεϑτερο 

κομβικϐ γεγονϐσ.  Ανταποκρινϐμενη ςτισ βυζαντινϋσ εκκλόςεισ 

για αρωγό και εξυπηρετώντασ διϊφορεσ πολιτικϋσ 

ςκοπιμϐτητεσ, η Εκκληςύα τησ Ρώμησ θα καλϋςει τουσ ιππϐτεσ 

τησ να παϑςουν την αλληλοςφαγό και να εκςτρατεϑςουν ςτουσ 
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Αγύουσ Σϐπουσ κατϊ των μουςουλμϊνων (1095).  Σο Βυζϊντιο, 

υπϐ τη ςτιβαρό διακυβϋρνηςη τησ δυναςτεύασ των Κομνηνών, 

θα προςπαθόςει να χειραγωγόςει το ςταυροφορικϐ κύνημα και 

ςτην πορεύα θα μεταβϊλει τισ πολιτικϋσ του πρακτικϋσ 

προςπαθώντασ να διαςώςει και να επεκτεύνει την επιρροό του, 

θϋτοντασ υπϐ ϋλεγχο τουσ ατύθαςουσ Υρϊγκουσ, που ενύοτε το 

ϋβλεπαν ςαν ςτϐχο εξ ύςου με το Ιςλϊμ.  Αυτό η ϊβολη 

ιςορροπύα θα διατηρηθεύ για λιγϐτερο απϐ ϋναν αιώνα.  Η 

αμοιβαύα καχυποψύα, ο οικονομικϐσ ανταγωνιςμϐσ και η 

αναζωπϑρωςη τησ βυζαντινο-γερμανικόσ αυτοκρατορικόσ 

ϋριδοσ θα οδηγόςει ςτην κατϊρρευςη των διμερών ςχϋςεων, 

την οπούα θα επιςφραγύςει η ϊλωςη τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ 

κατϊ την Δ΄ ταυροφορύα (1204). 

Φρονικό πλαύςιο και διϊρθρωςη τησ μελϋτησ 

Αυτό ακριβώσ εύναι η περύοδοσ που καλϑπτει η εν λϐγω μελϋτη.  

Παρ΄ ϐτι θα γύνουν αναδρομϋσ ςτο παρελθϐν για να 

αποτυπωθεύ το ιςτορικϐ πλαύςιο και οι ρύζεσ των πολιτικών και 

πολιτιςμικών ςυνθηκών, η ανϊλυςη τησ ςχϋςεωσ του 

Βυζαντινοϑ κϐςμου («Βυζαντινό Κοινοπολιτεύα») με τον Δυτικϐ 

(«res publica Christiana», Φριςτιανικό Πολιτεύα, ϐπωσ θα 

αποκληθεύ αργϐτερα) θα περιοριςτεύ ςτην περύοδο 1054-1180.  

Η πρώτη ημερομηνύα αναφϋρεται ςτο χύςμα, που διϋκοψε την 

εκκληςιαςτικό κοινωνύα των δϑο ςυςτημϊτων.  Η δεϑτερη 

ςηματοδοτεύ το θϊνατο του Μανουόλ Α΄ Κομνηνοϑ, τρύτου τησ 

δυναςτεύασ και τελευταύου ιςχυροϑ Βυζαντινοϑ αυτοκρϊτοροσ.  

Μετϊ απϐ εκεύνον το Βυζϊντιο αφόνεται ςε μύα πορεύα 

διαλϑςεωσ που θα καταλόξει ςτην πτώςη του 24 χρϐνια μετϊ. 
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Η μελϋτη χωρύζεται ςε τρύα μϋρη.  Σο πρώτο μϋροσ αφορϊ την 

παρουςύαςη των πολιτικών και ιδεολογικών βϊςεων των δϑο 

ςυςτημϊτων.  Πιο ςυγκεκριμϋνα, θα αναλυθοϑν και θα 

αντιπαρατεθοϑν πολιτειακϊ χαρακτηριςτικϊ και αρχϋσ 

νομιμοποιόςεωσ, οι ςχϋςεισ κοςμικόσ και πνευματικόσ 

εξουςύασ, το γεωπολιτικϐ τουσ περιβϊλλον και οι μϋθοδοι 

διακυβερνόςεωσ τουσ, ϐπωσ η διπλωματύα.  Με αφετηρύα την 

ετερϐτητα των δϑο πολιτιςμών-ςυςτημϊτων θα εκτεθοϑν τα 

ςημεύα τριβόσ μϋχρι την εξεταζϐμενη εποχό.  Εκεύ ξεκινϊ το 

δεϑτερο μϋροσ, η εξϋταςη δηλαδό τησ περιϐδου 1054-1180.  Θα 

γύνει αναφορϊ ςτο χύςμα, την κρύςη και ανϊκαμψη του 

Βυζαντύου, την εξαπϐλυςη των ταυροφοριών, τισ ςχϋςεισ του 

Βυζαντύου με την Α΄ και Β΄ ταυροφορύα καθώσ και με ϊλλεσ 

δυτικϋσ δυνϊμεισ, ϐπωσ οι Νορμανδού.  Θα παρακολουθηθεύ η 

ςταδιακό επιδεύνωςη των διμερών ςχϋςεων μϋχρι την ολικό 

κατϊρρευςη τουσ μετϊ το 1170 με τη ςϑγκρουςη Μανουόλ Α΄ 

και Υρειδερύκου Βαρβαρϐςςα τησ Γερμανύασ. 

το τελευταύο μϋροσ τα γεγονϐτα θα αξιολογηθοϑν ωσ προσ τισ 

ςυνϋπειεσ τουσ για τα δϑο ςυςτόματα.  Ειδικϐτερα, πωσ οι 

ταυροφορύεσ ςυνϋβαλαν ςτην επιβύωςη ό την πτώςη του 

Βυζαντύου, πωσ η επϋκταςη τησ δυτικόσ «Πολιτεύασ» ςτην 

Ανατολό ανϋτρεψε το βυζαντινοκεντρικϐ καθεςτώσ και ποιεσ 

όταν οι μακροπρϐθεςμεσ ςυνϋπειεσ.  Θα αναλυθεύ το 

παρϊδειγμα τησ μεςαιωνικόσ εξουςύασ και θα γύνει προςπϊθεια 

ερμηνεύασ των ταυροφοριών κατϊ τα η θεωρύα τησ επιςτόμησ 

των διεθνών ςχϋςεων.  Θα γύνει χρόςη και τησ θεωρύασ τη 

ςυγκροϑςεωσ των πολιτιςμών και κατϊ πϐςο αρμϐζει ώςτε να 
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περιγρϊψει τισ ςχϋςεισ Βυζαντύου και Δϑςεωσ.  Σϋλοσ θα 

εξεταςθεύ πωσ αυτϐσ ο ανταγωνιςμϐσ εύναι ςόμερα ορατϐσ ςτα 

χϊςματα μεταξϑ Δϑςεωσ, Ανατολικόσ Ευρώπησ και Ιςλϊμ και 

αν μποροϑν να υπϊρξουν ςϑγχρονοι παραλληλιςμού ό 

διδϊγματα για τα τρϋχοντα.  
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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Μεςαύωνασ και η ιδϋα τησ αυτοκρατορύασ 

Περύοδοσ αναφορϊσ τησ μελϋτησ εύναι ο λεγϐμενοσ Μεςαύωνασ, 

ο οπούοσ οριοθετεύται ενδεικτικϊ μεταξϑ τησ πτώςεωσ τησ 

Δυτικόσ Ρωμαώκόσ αυτοκρατορύασ το 476 και τησ Ανατολικόσ 

το 1453.  Η μακρϐτατη αυτό εποχό θα αποτελϋςει τον καιρϐ 

τελικόσ διαμορφώςεωσ του Ευρωπαώκοϑ και Μεςανατολικοϑ 

κϐςμου με τη ςημερινό περύπου μορφό τουσ.  Ο κϐςμοσ τησ 

αρχαιϐτητοσ εύτε θα διαλυθεύ βιαύωσ εύτε θα μεταςχηματιςτεύ 

ριζικϊ απϐ επεύγουςεσ ανϊγκεσ και καινοφανεύσ ιδϋεσ.  Η 

ενϐτητα τησ ελληνορωμαώκόσ Μεςογεύου θα διαςπαςτεύ απϐ τισ 

γερμανικϋσ ειςβολϋσ ςτα βορειοδυτικϊ (5οσ αι.) και την 

αραβικό εξϊπλωςη ςτα νϐτια (7οσ αι.).  Η απώλεια τησ 

Ανατολόσ και Αφρικόσ παρϊλληλα με τον εκχριςτιανιςμϐ και 

εκλατινιςμϐ των νϋων κοινωνιών τησ Εςπερύασ θα ταυτύςει εν 

πολλούσ τον κϐςμο τησ Φριςτιανοςϑνησ με τη γεωγραφύα τησ 

Γηραιϊσ Ηπεύρου.  Εκεύ θα δημιουργηθοϑν οι ςυνθόκεσ για την 

ανϊπτυξη τησ ϋννοιασ τησ «Ευρώπησ». 

Η εύςοδοσ του Μεςαύωνα γύνεται με την κατϊρρευςη ενϐσ 

ςυςτόματοσ οικουμενικόσ εξουςύασ, τησ Ρωμαώκόσ 

αυτοκρατορύασ.  Η Ρώμη αξύωνε την πολιτικό κυριαρχύα 

ολϐκληρησ τησ υφηλύου ςτο ϐνομα του Αυγοϑςτου.  Σο impe-

rium περιελϊμβανε πλόθοσ λαών, θρηςκειών και κοινωνικών 

ςυςτημϊτων, ςτα οπούα ευαγγελιζϐταν την τϊξη, την αςφϊλεια 

και την ανϊπτυξη υψηλοϑ υλικοϑ και πνευματικοϑ πολιτιςμοϑ, 

τα αγαθϊ τησ Ρωμαώκόσ Ειρόνησ (pax romana).  Δεν υπόρχαν 
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διακρύςεισ καταγωγόσ, ιδύωσ μετϊ το διϊταγμα του Καρακϊλλα 

το 212 μ.Φ. που απϋδωςε ςε ϐλουσ τουσ ελευθϋρουσ υπηκϐουσ 

την ιδιϐτητα του Ρωμαύου πολύτη.  Η ενϐτητα διαςφαλιζϐταν 

απϐ την υπακοό ςτο ρωμαώκϐ νϐμο και τη λατρεύα του 

θεοποιημϋνου αυτοκρϊτοροσ, που υπερϋβαινε την παραδοςιακό 

ανεξιθρηςκύα ωσ δόλωςη νομιμοφροςϑνησ.  Η ϊρνηςη των 

χριςτιανών να προβοϑν ςε αυτόν την ιεροτελεςτύα όταν βαςικό 

αφορμό για τη δύωξη τουσ. 

Η αυτοκρατορύα δεν όταν απλώσ ϋνα κρϊτοσ πολϑ μεγϊλησ 

εκτϊςεωσ.  Ϋταν μύα ολοκληρωμϋνη τϊξη πραγμϊτων (ordo 

rerum) που λϐγιζε εαυτϐν ωσ ϋννοια ταυτιςμϋνη με τον 

πολιτιςμϐ και την προηγμϋνη ανθρωπϐτητα.  ε μύα εποχό που 

δεν υπόρχε η ςϑγχρονη ϋννοια του κρϊτουσ και τησ κυριαρχύασ 

(θα χρειαςτοϑν οι ζυμώςεισ πολλών αιώνων για να 

προκϑψουν), το πρωτοφανϋσ τησ ϋκταςησ, τησ ιςχϑοσ και τησ 

μακροβιϐτητασ του Ρωμαώκοϑ κρϊτουσ ϋκανε το αφόγημα αυτϐ 

εξαιρετικϊ πειςτικϐ.  Η ϋννοια τησ κορυφαύασ των εθνών 

αυτοκρατορύασ πόγαζε απϐ τη Μϋςη Ανατολό, ϐπου μύα ςειρϊ 

λαών οικοδϐμηςαν κρϊτη με αξιώςεισ οικουμενικόσ 

παντοδυναμύασ, με προφανϋςτερο παρϊδειγμα την Περςύα του 

«μεγϊλου βαςιλϋωσ».  Αυτϊ τα πρϐτυπα επηρϋαςαν ϋντονα την 

πολιτικό των ελληνιςτικών βαςιλεύων, τα οπούα παρ΄ ϐτι με 

ρύζεσ ςτη μακεδονικό φυλετικό μοναρχύα υιοθϋτηςαν πολλϊ 

ανατολικϊ ςτοιχεύα.  Η Ρώμη απομακρϑνθηκε τισ τελευταύεσ 

προ Φριςτοϑ δεκαετύεσ απϐ το ςϑςτημα τησ πολιτεύασ (res pub-

lica) και τησ μεικτόσ αριςτοκρατικόσ-δημοκρατικόσ 

διακυβερνόςεωσ προσ μύα ςυγκεκαλυμμϋνη μοναρχύα, ϐταν ο 
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Οκταβιανϐσ Αϑγουςτοσ ςυγκϋντρωςε ϐλουσ τουσ πολιτειακοϑσ 

τύτλουσ ςτο πρϐςωπο του και κυβϋρνηςε ωσ «πρώτοσ πολύτησ» 

(princeps, 27 π.Φ.).  Αυτϐ το καθεςτώσ (principatus) 

διατηρόθηκε ωσ τα τϋλη του 3ου αιώνοσ οπϐτε ο Διοκλητιανϐσ, 

ςτα πλαύςια μεγϊλων μεταρρυθμύςεων, αϑξηςε τισ 

αυτοκρατορικϋσ εξουςύεσ και ειςόγαγε ανατολικϊ-περςικϊ 

ςτοιχεύα ςτο τελετουργικϐ και την απεικϐνιςη του μονϊρχη, ο 

οπούο απϐ πρώτοσ πολύτησ μετατρϊπηκε ςε απϐλυτο κϑριο τησ 

πολιτεύασ (dominus-dominatus, 284 μ.Φ.).2 

Όπωσ αναφϋρθηκε παραπϊνω ο Φριςτιανιςμϐσ αμφιςβότηςε 

τη ρωμαώκό εξουςύα και το δικαύωμα τησ να επιβϊλει τη 

θρηςκευτικό λατρεύα του αυτοκρϊτορα.  Οι απηνεύσ διωγμού 

ϋλαβαν τϋλοσ μετϊ το διϊταγμα των Μεδιολϊνων το 313 

(Κωνςταντύνοσ ο Μϋγασ, Λικύνιοσ), ενώ το 380 ο ορθϐδοξοσ 

χριςτιανιςμϐσ ϋγινε επύςημη θρηςκεύα απϐ το Θεοδϐςιο Α΄.3  

Οι χριςτιανού εναγκαλύζονται το καθεςτώσ που μϋχρι πρϐτινοσ 

τουσ κατϋτρεχε.  Ωλλωςτε η ϋννοια τησ οικουμενικόσ 

αυτοκρατορύασ ςτη χριςτιανικό ςκϋψη όταν πολϑ αρχαιϐτερη.  

ε αρκετϊ βιβλύα τησ Γραφόσ, ϐπωσ η Αποκϊλυψη του Ιωϊννου 

και το βιβλύο του Προφότου Δανιόλ, η αντύληψη τησ ιςτορύασ 

ςυνύςταται ςε ϋναν κϑκλο αυτοκρατοριών, ϐπου τελευταύα 

φερϐταν να εύναι η Ρωμαώκό.  Μετϊ την πτώςη αυτόσ δεν 

                                                            
2 α) Γλϑκατζη-Αρβελϋρ, Ε., Aymard, Μ., (2003) Οι Ευρωπαύοι, τϐμοσ Α΄, 
Αθόνα:  εκδϐςεισ αββϊλασ, ςελ. 92-103., β) Γιανναρϊσ, Φρόςτοσ, (2015) Η 
Ευρώπη γεννόθηκε απϐ το «χύςμα», Αθόνα:  εκδϐςεισ άκαροσ, ςελ. 43-46. 
3 Παπαρρηγϐπουλοσ, Κ., (2010) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τ. 9, Αθόνα:  
National Geographic Society, ςελ. 54-55. 
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αναμενϐταν απλώσ η μεταβολό τησ πολιτικόσ καταςτϊςεωσ 

αλλϊ η Ημϋρα τησ Κρύςεωσ.4 

Σο τϋλοσ τησ αρχαιότητοσ και ο νϋοσ κόςμοσ 

Σον 3ο και 4ο αιώνα η Ρωμαώκό αυτοκρατορύα πϋραςε μεγϊλεσ 

κρύςεισ, ωσ αποτϋλεςμα πολιτικόσ αςτϊθειασ, οικονομικόσ 

υφϋςεωσ και ξϋνων ειςβολών.  Ο Διοκλητιανϐσ επιχεύρηςε να 

αντιμετωπύςει τισ πολλαπλϋσ απειλϋσ διαιρώντασ την 

αυτοκρατορύα ςε τμόματα, ςτο καθϋνα εκ των οπούων ϋνασ 

ξεχωριςτϐσ κυβερνότησ (Αϑγουςτοσ ό Καύςαρασ) θα 

αναλϊμβανε την ϊμυνα κατϊ των βαρβϊρων και την τοπικό 

διούκηςη.  Σο ςϑςτημα τησ Σετραρχύασ, ϐπωσ ονομϊςτηκε, δεν 

διόρκεςε για πολϑ, καθώσ μετϊ την απϐςυρςη του ιδύου του 

Διοκλητιανοϑ οι διϊδοχοι του ενεπλϊκηςαν ςε μύα ςειρϊ 

εμφυλύων πολϋμων.  Νικητόσ ςε αυτϋσ τισ ςυγκροϑςεισ 

αναδεύχθηκε ο Μϋγασ Κωνςταντύνοσ, ενώνοντασ ξανϊ την 

αυτοκρατορύα υπϐ μύα εξουςύα.  Όμωσ αυτϐ δεν ϊλλαζε τη 

διαπύςτωςη πωσ η αυτοκρατορύα όταν πολϑ μεγϊλη για να 

κυβερνηθεύ ενιαύα, ιδύωσ υπϐ το φωσ νϋων προκλόςεων ϐπωσ οι 

μεταναςτεϑςεισ γερμανικών φϑλων ςτο βορρϊ και η περςικό 

επιθετικϐτητα ςτην ανατολό.  Ο Κωνςταντύνοσ ϋκρινε πωσ η 

Ρώμη όταν ακατϊλληλη για πρωτεϑουςα και ϋτςι ύδρυςε μύα 

νϋα πϐλη, η οπούα θα ελϊμβανε το ϐνομα του, ςτην τοποθεςύα 

του αρχαύου Βυζαντύου.  Σισ επϐμενεσ δεκαετύεσ η 

αυτοκρατορύα θα διαιρεθεύ και θα επανενωθεύ ξανϊ.  Σο ϋτοσ 

ορϐςημο ϐμωσ για το μϋλλον του ρωμαώκοϑ imperium όταν το 

                                                            
4 Γλϑκατζη-Αρβελϋρ, Ε., (2009) Γιατύ το Βυζϊντιο, Αθόνα:  εκδϐςεισ Ελληνικϊ 
Γρϊμματα, ςελ. 72-74. 
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395.  Πεθαύνοντασ, ο αυτοκρϊτορασ Θεοδϐςιοσ διαύρεςε το 

κρϊτοσ ςου ςε δϑο τμόματα, παραδύδοντασ ϋνα ςε κϊθε υιϐ του.  

Η ανατολό με κϋντρο τη Νϋα Ρώμη-Κωνςταντινοϑπολη πϋραςε 

ςτον Αρκϊδιο ενώ η δϑςη με ϋδρα τη Ρώμη (αργϐτερα τη 

Ραβϋννα) ςτον Ονώριο.5 

Σα δϑο τμόματα, παρ΄ ϐτι ςυνυπόρχαν ωσ ρωμαώκϋσ επαρχύεσ 

επύ αιώνεσ, εύχαν μεγϊλεσ διαφορϋσ.  Η Ανατολικό 

αυτοκρατορύα όταν πιο εϑρωςτη οικονομικϊ, με μεγϊλεσ 

πϐλεισ, κϋντρα μαθόςεωσ και εμπορύου (Αντιϐχεια, 

Αλεξϊνδρεια κ.α.).  Εκεύ επικρατοϑςε η ελληνικό γλώςςα και 

πολιτιςμϐσ, ενώ η διεύςδυςη του Φριςτιανιςμοϑ όταν 

εντονϐτερη:  ςτα εδϊφη τησ εύχαν λϊβει και θα ελϊμβαναν 

χώρα ϐλεσ οι Οικουμενικϋσ ϑνοδοι, ανθοϑςε ο μοναχιςμϐσ και 

εύχαν δρϊςει οι περιςςϐτεροι και επιφανϋςτεροι Πατϋρεσ τησ 

Εκκληςύασ.  Η Δυτικό απϐ την ϊλλη όταν λιγϐτερο 

ανεπτυγμϋνη, με δευτερεϑοντα αςτικϊ κϋντρα και με νεαρϋσ και 

πιο ςποραδικϋσ ακϐμη χριςτιανικϋσ κοινϐτητεσ.  Κοινό γλώςςα 

όταν η λατινικό, κληρονομιϊ των αρχαύων κατακτόςεων. 

Και οι δϑο αυτοκρατορύεσ βρϋθηκαν ςτη δύνη των βαρβαρικών 

ειςβολών.  Εύτε ειρηνικϊ εύτε διϊ τησ βύασ πληθώρα λαών 

ειςχώρηςαν ςτην αυτοκρατορικό επικρϊτεια.  Η δημογραφικό 

αλλαγό, η διεύςδυςη τουσ ςτο ρωμαώκϐ ςτρϊτευμα, η αδυναμύα 

αφομοιώςεωσ και η ουςιαςτικό απώλεια ελϋγχου ϐλο και 

περιςςοτϋρων επαρχιών οδόγηςε ςτην κατϊρρευςη τησ 

                                                            
5 α) Stevenson, J., (2005) Η Ιςτορύα τησ Ευρώπησ, Αθόνα:  εκδϐςεισ Κ. 
Κωςτϐπουλοσ, ςελ. 88-89, β) Παπαςωτηρύου, Φ., (2011) Βυζαντινό υψηλό 
ςτρατηγικό, Αθόνα:  εκδϐςεισ Ποιϐτητα, ςελ. 37-48. 
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Δυτικόσ Ρωμαώκόσ αυτοκρατορύασ μϋςα ςε λιγϐτερο απϐ ϋναν 

αιώνα.  υντετριμμϋνο απϐ τισ επιδρομϋσ των Οϑννων και 

ακρωτηριαςμϋνο απϐ τα γερμανικϊ φϑλα που μϋςα ςτα εδϊφη 

του ςχημϊτιζαν ανεξϊρτητα βαςύλεια, το δυτικϐ μιςϐ του impe-

rium ϋςβηςε το 476, αφοϑ πρώτα εύδε την πρωτεϑουςα του 

Ρώμη να λεηλατεύται (410).  Πλϋον ςτα ερεύπια τησ Ρωμαώκόσ 

Ειρόνησ ςχηματύζεται ο νϋοσ κϐςμοσ των Γερμανών:  οι 

Αγγλοςϊξονεσ ςτη Βρετανύα, οι Υρϊγκοι και οι Βουργοϑνδιοι 

ςτη Γαλατύα, οι Οςτρογϐτθοι ςτην Ιταλύα και οι Βηςιγϐτθοι 

ςτην Ιςπανύα.  Αντιθϋτωσ η Ανατολικό Ρωμαώκό αυτοκρατορύα 

αντιμετώπιςε πιο επιτυχημϋνα τισ ειςβολϋσ.  Με τα τεύχη τησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ να αποτελοϑν την ακαταμϊχητη γραμμό 

εςχϊτου αμϑνησ, οι Ανατολικού μπϐρεςαν να αποκροϑςουν τισ 

βαρβαρικϋσ ειςβολϋσ ό με διπλωματικϊ μϋςα να τισ εκτρϋψουν 

προσ δυςμϊσ.  Η ειςχώρηςη Γϐτθων ςτη διούκηςη και το 

ςτρατϐ υπόρξε περιοριςμϋνη και ϐταν απεύληςε να γύνει 

επικύνδυνη κατεπνύγη αιματηρϊ ϑςτερα απϐ λαώκό αντύδραςη.  

Ϊτςι μετϊ το 476 ϋμεινε μϐνο μύα Ρωμαώκό αυτοκρατορύα με 

μϐνον ϋναν Αϑγουςτο. 6 

Ενώ η εκχριςτιανιςμϋνη ελληνορωμαώκό αρχαιϐτητα ςυνϋχιςε 

το βύο τησ μϋςα ςτη βαςιλεύα τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ, που θα 

γύνει γνωςτό ωσ Βυζϊντιο, ϋνασ νϋο κϐςμοσ γεννιϐταν ςτη 

Δϑςη.  Μϋςα απϐ το χϊοσ του πρωύμου Μεςαύωνοσ θα αναδυθεύ 

μύα νϋα τϊξη και ϋνασ καινοϑριοσ πολιτιςμϐσ. 

                                                            
6 Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 9, ςελ.28-31, 156-157. 
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Από τουσ βαρβϊρουσ ςτον Καρλομϊγνο 

Σα νϋα κρϊτη τησ δυτικόσ Ευρώπησ εύχαν προκϑψει μεν απϐ 

την κατϊλυςη τησ ρωμαώκόσ εξουςύασ, ϐμωσ αντιλαμβϊνονταν 

εαυτοϑσ ωσ μετϐχουσ τησ.  Ο ρωμαώκϐσ κϐςμοσ εύχε μϐλισ 

ςβόςει και η αύγλη του όταν ακϐμη ιςχυρό.  Μϋςα ςτισ νϋεσ 

γερμανικϋσ γλώςςεσ και τα φυλετικϊ νομικϊ ςυςτόματα 

διαςώθηκε η λατινικό ωσ γλώςςα τησ διοικόςεωσ και των 

γραμμϊτων και το ρωμαώκϐ δύκαιο για να ρυθμύζει τισ ανϊγκεσ 

τησ διακυβερνόςεωσ.  Με ϋδρα τη Ρώμη η Δυτικό Εκκληςύα 

εξαπλωνϐταν, εκτοπύζοντασ τον παγανιςμϐ και τισ αιρϋςεισ.  Σα 

μοναςτόρια ϋγιναν κυψϋλεσ μορφώςεωσ, ενώ επύςκοποι 

αναλϊμβαναν τη δημϐςια διούκηςη και κοινωνικό πρϐνοια.  

Επιςόμωσ τα γερμανικϊ βαςύλεια υφύςταντο την προώςταςύα 

του αυτοκρϊτοροσ τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ.  Εκεύνοσ τουσ 

ϋχριε «αντιβαςιλεύσ», ενώ εκεύνοι εξϋδιδαν νϐμουσ εξ ονϐματοσ 

του και ϋκοβαν νομύςματα με τη μορφό του.  Ϋταν η πρώτη 

μορφό του Βυζαντινοϑ ςυςτόματοσ:  αφοϑ η αυτοκρατορύα δεν 

όλεγχε ϊμεςα τισ δυτικϋσ επαρχύεσ, δημιουργόθηκε ϋνα δύκτυο 

ϐπου αςκοϑςε τυπικό επικυριαρχύα.7 

Αυτϐ το καθεςτώσ που ϋδινε ςτο Βυζϊντιο τον τελευταύο λϐγο 

για τα τεκταινϐμενα των βαρβαρικών βαςιλεύων θα 

εκμεταλλευτεύ ο Ιουςτινιανϐσ (527-565), τελευταύοσ 

λατινϐφωνοσ αυτοκρϊτορασ τησ Ανατολόσ.  Σο μεγϊλο του 

ϐραμα για αποκατϊςταςη (renovatio) τησ δυτικόσ 

αυτοκρατορύασ τϋθηκε ςε εφαρμογό χρηςιμοποιώντασ 

                                                            
7 υλλογικϐ, (2006) Ιςτορύα των Ελλόνων, Αθόνα:  εκδϐςεισ Δομό, τϐμοσ 6, 
ςελ. 341-342. 
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αφορμϋσ προερχϐμενεσ απϐ δυναςτικϋσ διαμϊχεσ ςτα 

γερμανικϊ κρϊτη.  Μϋςα ςε μύα εικοςαετύα οι βυζαντινού 

ςτρατού και ςτϐλοι διϋλυςαν τα κρϊτη των Οςτρογϐτθων ςτην 

Ιταλύα και των Βανδϊλων ςτην Αφρικό, ενώ απϋκοψαν τη νϐτιο 

Ιςπανύα απϐ το βηςιγοτθικϐ ϋλεγχο.  Σο νϋο καθεςτώσ ϐμωσ 

αποδεύχθηκε εϑθραυςτο.8 

το ςημεύο αυτϐ ειςϋρχεται η Εκκληςύα τησ Ρώμησ με τον 

επύςκοπο τησ, τον πϊπα.  Η παποςϑνη εύχε όδη απϐ την εποχό 

των πρώτων ςυνϐδων αναγνωριςτεύ ωσ η κορυφαύα 

εκκληςιαςτικό αρχό τησ Φριςτιανοςϑνησ, χωρύσ ϐμωσ να ϋχει 

«μοναρχικϋσ» εξουςύεσ:  τη διακυβϋρνηςη τησ Εκκληςύασ 

αςκοϑςε η Πενταρχύα των Πατριαρχεύων (Ρώμη, 

Κωνςταντινοϑπολη, Αλεξϊνδρεια, Αντιϐχεια, Ιερουςαλόμ).  τη 

δϑςη ϐμωσ εύχε την απϐλυτη δικαιοδοςύα και καθώσ η 

αυτοκρατορύα βριςκϐταν μακριϊ, ο πϊπασ ϋπρεπε να δρα 

αυτοβοϑλωσ.  Καθώσ ο χριςτιανιςμϐσ διαδιδϐταν και η επιρροό 

τησ Εκκληςύασ ςτισ βαρβαρικϋσ κοινωνύεσ εδραιωνϐταν, η 

παποςϑνη ϋγινε η βαςικό ενοποιοϑςα αρχό τησ δυτικόσ 

Ευρώπησ, πρώτα πνευματικϊ και ϑςτερα πολιτικϊ.  Με την 

ανϊκτηςη του Ιουςτινιανοϑ η Εκκληςύα τησ Ρώμησ βρϋθηκε 

ξανϊ υπϐ ϊμεςη αυτοκρατορικό κυριαρχύα.  Εκεύνη την περύοδο 

ελληνϐφωνα και ελληνογενό ςτοιχεύα κυριαρχοϑςαν ςτο θρϐνο 

του Αγύου Πϋτρου.9 

                                                            
8 Vasiliev, A., (1995) Ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, Αθόνα:  εκδϐςεισ 
Πϊπυροσ, τϐμοσ Α΄, ςελ. 178-187. 
9 α) υλλογικϐ, (2008) The Oxford Handbook of Byzantine Studies, New 
York:  Oxford University Press, ςελ. 571-575, β) Ρωμανύδησ, Ι., (2002) 
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Προσ τα τϋλη του 6ου αιώνοσ το βυζαντινϐ καθεςτώσ ςτην 

Ιταλύα ϊρχιςε να αποδυναμώνεται.  Η κακοδιούκηςη οδόγηςε 

ςτην αποξϋνωςη του πληθυςμοϑ και την πτώςη μεγϊλων 

τμημϊτων τησ χώρασ ςτη φυλό των Λογγοβϊρδων.  Σον 7ο 

αιώνα η κατϊςταςη επιδεινώθηκε, καθώσ ςφυροκοποϑμενο 

απϐ τη αςςανιδικό Περςύα αρχικϊ και το Ιςλαμικϐ Φαλιφϊτο 

αργϐτερα το Βυζϊντιο δεν μποροϑςε να μεριμνόςει για την 

ϊμυνα των δυτικών κτόςεων.  Ακϐμη χειρϐτερα, το 726 ο 

αυτοκρϊτορασ Λϋων Γ΄ άςαυροσ εγκαινύαςε την εικονομαχικό 

του πολιτικό δημιουργώντασ πϊθη και ρόγματα ςτην Εκκληςύα.  

Ο πϊπασ Γρηγϐριοσ Β΄ αναθεμϊτιςε τον αυτοκρϊτορα, ενώ τα 

ςτρατεϑματα τησ Ιταλύασ και τησ νοτύου Ελλϊδοσ εξεγϋρθηκαν 

και προςπϊθηςαν να ανατρϋψουν τον Λϋοντα.  Μετϊ την 

καταναυμϊχηςη ϐμωσ του ςτϐλου τον ορθοδϐξων (727) η 

ςτϊςη κατεπνύγη.  Ο πϊπασ Γρηγϐριοσ Γ΄ (ο τελευταύοσ που για 

την εκλογό του ζητόθηκε η ϋγκριςη βυζαντινοϑ διοικητοϑ) 

επανϋλαβε τον αφοριςμϐ του Λϋοντοσ, και εκεύνοσ ωσ 

αντύποινα απϋςπαςε την εξαρχύα του Ιλλυρικοϑ (Ελλϊδα και 

Δυτικϊ Βαλκϊνια) και τη Νϐτιο Ιταλύα απϐ τη Ρώμη και την 

ϋθεςε υπϐ τη δικαιοδοςύα του πατριϊρχου 

Κωνςταντινουπϐλεωσ (740).10 

Σο 752 ο πϊπασ τϋφανοσ Β΄, απελπιςμϋνοσ απϐ την προϋλαςη 

των Λογγοβϊρδων και την οριςτικό κατϊρρευςη τησ 

βυζαντινόσ διούκηςησ ςτην Ιταλύα, πϋραςε τισ Ωλπεισ και πόγε 

                                                                                                                            
Ρωμηοςϑνη-Ρωμανύα-Ροϑμελη, Θεςςαλονύκη:  εκδϐςεισ Πουρναρϊ, ςελ. 169-
171,  181-202. 
10 Runciman, Sir S., (1971) The Eastern Schism, Οξφϐρδη:  Oxford University 
Press, ςελ. 20. 
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ςτη Γαλατύα, ϐπου ικϋτευςε τον Πεπύνο το Βραχϑ, βαςιλϋα των 

Υρϊγκων (το μϐνο ιςχυρϐ δυτικϐ βαςύλειο υπϐ την πνευματικό 

επιρροό τησ Ρώμησ) να ςπεϑςει προσ βοόθεια του.  Ϊδωςε 

μϊλιςτα ςε αυτϐν και τουσ γιουσ του τον τύτλο του «πατρικύου 

των Ρωμαύων».  Ο Πεπύνοσ εξεςτρϊτευςε ςτην Ιταλύα και 

ςυνϋτριψε τουσ Λογγοβϊρδουσ.  Σα εδϊφη που ανακατϋλαβε 

ςτην κεντρικό Ιταλύα τα παρϋδωςε ςτον πϊπα να τα κυβερνϊ ο 

ύδιοσ.  Αυτό η απϐςπαςη πρώην βυζαντινών κτόςεων για τη 

δημιουργύα του πρώτου παπικοϑ κρϊτουσ και η αναβϊθμιςη του 

επιςκϐπου Ρώμησ απϐ ιερϊρχη ςε κοςμικϐ κυβερνότη υπόρξαν 

κομβικϊ ςημεύα για την ϊνοδο του γοότρου και τησ πολιτικόσ 

ιςχϑοσ του.  Ο διϊδοχοσ του Πεπύνου Καρλομϊγνοσ 

κατατρϐπωςε οριςτικϊ τουσ Λογγοβϊρδουσ και τα 

Φριςτοϑγεννα του 800 ςτϋφθηκε Ρωμαύοσ αυτοκρϊτορασ, με τη 

δικαιολογύα πωσ ςτον ανατολικϐ θρϐνο βριςκϐταν μύα γυναύκα 

(Ειρόνη η Αθηναύα). 

Η ςτϋψη του Καρλομϊγνου υπόρξε η ςτιγμό γϋννηςησ του 

δυτικοϑ ςυςτόματοσ, καθώσ ο φιλϐδοξοσ μονϊρχησ θϋληςε να 

αναςτηλώςει την παλαιϊ αυτοκρατορύα ςε νϋα μορφό, ϋναν 

κϐςμο με ρωμαώκό βϊςη, χριςτιανικό πύςτη και φραγκικό 

πολιτικό εξουςύα.  Η ιςτορύα βρϋθηκε ενώπιον «δϑο 

εναλλακτικών ειδών ςχϋςεων αυτοκρατορύασ και Εκκληςύασ, 

με δϑο αυτοκρατορικϋσ γραμμϋσ καταγωγόσ απϐ τη Ρώμη»11.  

Βλϋποντασ αυτϐ ωσ ςφετεριςμϐ του ρωμαώκοϑ ονϐματοσ και 

του αυτοκρατορικοϑ τύτλου αλλϊ και ωσ υπϋρβαςη 

                                                            
11 Burbank, J., Cooper, F., (2010) Empires in World History, Princeton Univer-
sity Press, ςελ. 66. 
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καθηκϐντων απϐ πλευρϊσ του πϊπα, το Βυζϊντιο αντϋδραςε με 

οργό.  Η ςϑγκρουςη εκφρϊςτηκε ωσ ςτρατιωτικϐσ 

ανταγωνιςμϐσ ςτη Βενετύα, τισ δαλματικϋσ ακτϋσ και την κϊτω 

Ιταλύα (ακϐμη υπϐ βυζαντινϐ ϋλεγχο).  Σο 812 θα βρεθεύ 

κϊποιοσ ςυμβιβαςμϐσ, με τον Μιχαόλ Α΄ να αναγνωρύζει ςτον 

Καρλομϊγνο τον τύτλο του αυτοκρϊτοροσ (imperator), αλλϊ 

ϐχι των Ρωμαύων και με δικαιοδοςύα μϐνο ςτη Δϑςη.  Βϋβαια, η 

ϑπαρξη δϑο χριςτιανικών αυτοκρατοριών-κοςμοκρατοριών 

(και δη ρωμαώκών)  αποτελεύ οντολογικό ανωμαλύα:  για αυτϐ 

ϊλλωςτε αυτό η αναγνώριςη ποτϋ δεν ϋγινε πραγματικϊ 

παραδεκτό απϐ τη βυζαντινό εξουςύα και κοινωνύα.  

Διεκδικώντασ την ύδια κληρονομιϊ και την ύδια ταυτϐτητα, οι 

δϑο κϐςμοι θα βρύςκονταν ϋκτοτε ςε μϐνιμη κατϊςταςη 

καχυποψύασ.  Σην ύδια περύοδο διεφϊνηςαν και οι πρώτεσ 

θεολογικϋσ διαφωνύεσ, που θα εκτεθοϑν ςτο κϑριο μϋροσ του 

πονόματοσ.12 

Μετϊ τον Καρλομϊγνο η αυτοκρατορύα του διαςπϊςτηκε και 

παρόκμαςε, ο δε ρωμαώκϐσ τύτλοσ ϋπεςε ςε αχρηςτύα μετϊ το 

924.  Αντιςτρϐφωσ εκεύνη περύοδοσ ςυνϋπεςε με τη μεγϊλη 

ανϊκαμψη του Βυζαντύου, την αντεπύθεςη κατϊ των Αρϊβων 

και τη μεγϊλη ακμό τησ Μακεδονικόσ δυναςτεύασ.  Σο 962 ο 

Όθων ο Μϋγασ απϋκρουςε τισ ειςβολϋσ των Μαγυϊρων 

(Οϑγγρων) και ϋνωςε ξανϊ το ανατολικϐ τμόμα τησ 

αυτοκρατορύασ (Γερμανύα-Ιταλύα) υπϐ μύα ενιαύα αρχό, 

ςτεφϐμενοσ απϐ τον πϊπα ηγεμϐνασ τησ «Αγύασ Ρωμαώκόσ 

                                                            
12 α)  Βυζαντινό υψηλό ςτρατηγικό, ςελ. 175-182.  β)  Ιςτορύα των Ελλόνων, 
τϐμοσ 7, ςελ. 102-107, γ)  Ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, τϐμοσ Α΄, 
ςελ. 336-342. 
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αυτοκρατορύασ».  Η νϋα δϑναμη επιδύωξε να ϋρθει ςε 

ςυνεννϐηςη με το Βυζϊντιο, την ύδια ϐμωσ ςτιγμό που ειςϋβαλε 

ςτα ιταλικϊ του εδϊφη.  Ο αυτοκρϊτορασ Νικηφϐροσ Β΄ 

Υωκϊσ επεφϑλαξε ςκληρό υποδοχό ςτον απεςταλμϋνο του 

Όθωνοσ Λιουτπρϊνδο και οι διαπραγματεϑςεισ ναυϊγηςαν, 

καθώσ οι Γερμανού δεν τον αναγνώριζαν παρϊ ωσ «imperator 

Graecorum», αυτοκρϊτορα των Ελλόνων.  Επύ του διαδϐχου 

του Ιωϊννη Α΄ Σςιμιςκό επετεϑχθη ςυμβιβαςμϐσ ϐςον αφορϊ 

τουσ αυτοκρατορικοϑσ τύτλουσ αλλϊ και την κατανομό των 

ςφαιρών επιρροόσ ςτην Ιταλύα.  το διϊςτημα μϋχρι το ςχύςμα 

οι ςχϋςεισ των δϑο αυτοκρατοριών θα περϊςουν ςε δεϑτερο 

επύπεδο, ενώ το Βυζϊντιο ανϋρχεται ςτο αποκορϑφωμα τησ 

ιςχϑοσ του, την οπούα θα διαδεχθεύ η αργό φθορϊ (μϋςα 11ου 

αιώνοσ).13 

  

                                                            
13 Ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ; τϐμοσ Α΄ , ςελ. 415-418. 
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ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ

 

Η ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΜΕΝΗ 

Βαςιλεύσ, Βαςιλεύα και Βαςιλεύουςα 

Πριν απϐ ϐλα το Βυζϊντιο όταν η ςυνϋχεια του ρωμαώκοϑ 

κρϊτουσ.  Η πολιτικό παρϊδοςη τησ Νϋασ Ρώμησ πόγαζε απϐ 

την Παλαιϊ.  Ρωμαύοι οι κϊτοικοι, Ρωμανύα η χώρα και 

«αϑγουςτοσ», «βαςιλεϑσ Ρωμαύων» ο ηγϋτησ τησ, ςυνεπώσ η 

ταϑτιςη με το αρχαύο imperium όταν αυτονϐητη.  Η ορολογύα, 

η πρακτικό και οι κανϐνεσ διακυβϋρνηςησ όταν, αν ϐχι 

απευθεύασ ςυνϋχεια των αρχαύων ρωμαώκών, τουλϊχιςτον 

εμπνευςμϋνοι απϐ αυτοϑσ. 

Βεβαύωσ δεν υπϊρχει imperium Romanorum χωρύσ imperator, 

βαςιλϋα.  Ο Βυζαντινϐσ αυτοκρϊτορασ όταν ςυνεχιςτόσ τησ 

γραμμόσ των καιςϊρων, κληρονϐμοσ του Οκταβιανοϑ και του 
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Μεγϊλου Κωνςταντύνου.  Σαυτοχρϐνωσ όταν και χριςτιανϐσ 

αυτοκρϊτορασ, κυβερνότησ του πρώτου χριςτιανικοϑ κρϊτουσ.  

Αυτϊ τα δϑο ςτοιχεύα ςυντύθεντο και δημιουργοϑςαν ϋνα 

εντυπωςιακϐ εξουςιαςτικϐ αφόγημα.  Ο αυτοκρϊτορασ όταν 

ςχεδϐν ιερϐσ λϐγω τησ θϋςεωσ του, «ζώςα εικών Φριςτοϑ».14  

Ονομαζϐταν ιςαπϐςτολοσ, προςτϊτησ τησ Φριςτιανοςϑνησ και 

τοποτηρητόσ του Θεοϑ ςτη Γη.  τη βυζαντινό τϋχνη 

απεικονύζεται διαρκώσ να πλαιςιώνει ό να πλαιςιώνεται απϐ το 

Φριςτϐ και τη Θεοτϐκο, περιβαλλϐμενοσ απϐ φωτοςτϋφανο.  

Περιβϊλλεται πομπώδεισ τύτλουσ που διακηρϑςςουν την 

εγκϐςμια δϐξα και ιςχϑ του μαζύ με την προνομιακό του θϋςη 

ενώπιον τησ Ουρανύου Βαςιλεύασ.  Τμνεύται ωσ νικητόσ αλλϊ 

και ειρηνοποιϐσ, κοςμοκρϊτορασ, ωσ και χρονοκρϊτορασ.  Ψσ 

«ο τησ υφηλύου γησ αυτοκρϊτωρ και τροπαιοϑχοσ δεςπϐτησ» 

αξιώνει οικουμενικό κυριαρχύα (dominium mundi), εύτε ϊμεςη 

(με την ενςωμϊτωςη χωρών υπϐ το ςκόπτρο του) εύτε ϋμμεςη 

(με την αναγνώριςη τησ επικυριαρχύασ και ανωτερϐτητοσ του 

απϐ τουσ ϊλλουσ ϊρχοντεσ).  Σου ανόκε «κϊθε θϊλαςςα πλωτό 

και κϊθε γη βατό».15 

το Βυζϊντιο δεν υπόρχε θεςμοθετημϋνη κληρονομικό 

μοναρχύα.  Όπωσ προειπώθηκε, η μετϊβαςη απϐ την res publi-

ca ςτο imperium ϋγινε ϑςτερα απϐ ϋμμεςεσ μεταρρυθμύςεισ, με 

την πολιτειακό βϊςη τησ Ρώμησ να παραμϋνει τϑποισ η ύδια.  

Βεβαύωσ οι αυτοκρϊτορεσ πϊντοτε προςπαθοϑςαν να 

προωθόςουν ςτο θρϐνο τουσ υιοϑσ τουσ (χρύζοντασ τουσ 

                                                            
14 Γλϑκατζη-Αρβελϋρ, Ε., (2015) Η πολιτικόσ ιδεολογύα τησ Βυζαντινόσ 
αυτοκρατορύασ, Αθόνα:  Χυχογιϐσ, ςελ. 28. 
15 Γιατύ το Βυζϊντιο, ςελ. 143-148. 
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ςυμβαςιλεύσ) και να εγκαθιδρϑςουν δυναςτεύεσ, το αξύωμα 

ϐμωσ παρϋμενε αιρετϐ.  Σα εκλογικϊ ςώματα όταν η 

ϑγκλητοσ, ο ςτρατϐσ και ο λαϐσ τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ.  Ο 

αυτοκρϊτορασ ςυνεπώσ εγκρινϐταν απϐ το ςώμα των 

ςυγκλητικών, υψωνϐταν πϊνω ςε αςπύδα απϐ τουσ ςτρατιώτεσ 

του και ϑςτερα ςτεφϐταν ςτον καθεδρικϐ τησ Αγύασ οφύασ 

απϐ τον Πατριϊρχη, ο οπούοσ εκπροςωποϑςε τουσ απλοϑσ 

πολύτεσ.  Η πρωτεϑουςα θϋςη τησ ϊμυνασ και τησ ανϊκτηςησ 

των απωλεςθϋντων ςτα καθόκοντα του αυτοκρϊτοροσ 

καθιςτοϑςε το ςτρατϐ το πλϋον καθοριςτικϐ ςτόριγμα τησ 

βυζαντινόσ εξουςύασ.16  Απϐ την ϊλλη, η νομιμϐτητα του 

βαςιλϋωσ ςτηριζϐταν ςτη θεύα εϑνοια αλλϊ και τη λαώκό 

βοϑληςη.  «Κϊπου πολϑ βαθιϊ υπόρχε πϊντα η ιδϋα ϐτι η 

κυριαρχύα ανόκε ςτο λαϐ και ο λαϐσ εύχε εκχωρόςει την 

εξουςύα του ςτον αυτοκρϊτορα» αναφϋρει ο διαπρεπόσ 

βυζαντινολϐγοσ Steven Runciman, ενώ τουλϊχιςτον μύα φορϊ 

ςτη βυζαντινό ιςτορύα (αυτοκρϊτορασ ταυρϊκιοσ, 811) 

ανϋκυψε το ενδεχϐμενο επιςτροφόσ τησ εξουςύασ απευθεύασ 

ςτο δόμο.17  Όςο ιερϐ και να όταν το πρϐςωπο του 

αυτοκρϊτοροσ, αυτό η ιερϐτητα ςυνδεϐταν περιςςϐτερο με το 

θρϐνο παρϊ τον καθόμενο ςε αυτϐ.  Η ςυνταγματικό (sic) 

παρϊδοςη του Βυζαντύου περιεύχε μύα ιδιϐτυπη πρϐβλεψη 

«ανϊκληςησ» του αυτοκρϊτοροσ, ςτο βαθμϐ που ϋχει γύνει 

λϐγοσ για την ϑπαρξη «νομύμου δικαιώματοσ ςτην 

επανϊςταςη»:  εϊν ο βαςιλεϑσ όταν τϑραννοσ ό αςεβόσ 

                                                            
16 Ιςτορύα των Ελλόνων, τϐμοσ 9, ςελ. 29-32. 
17 Runciman, Sir S., (1969) Βυζαντινϐσ πολιτιςμϐσ, Αθόνα:  εκδϐςεισ 
Γαλαξύασ-Ερμεύασ, ςελ. 70-71. 
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θεωρεύτο πωσ ϋχανε τη θεύα χϊρη και οι υπόκοοι του 

μποροϑςαν να εξεγερθοϑν.18  Ο νϋοσ αυτοκρϊτορασ όταν καθ΄ 

ϐλα νϐμιμοσ ϊπαξ και εγκρινϐταν απϐ τα εκλογικϊ ςώματα, 

ϐςο ϑπουλα και ειδεχθό μϋςα και εϊν εύχε χρηςιμοποιόςει για 

να εκπαραθυρώςει τον προκϊτοχο του.  Σϋλοσ ςτο Βυζϊντιο 

ςυνεχιζϐταν η αρχαύα ελληνικό και ρωμαώκό αντύληψη τησ 

υψηλόσ θϋςεωσ του νϐμου ςτην κοινωνύα.  Ο αυτοκρϊτορασ 

λϐγω τησ κορυφαύασ εξουςύασ του ύςτατο υπερϊνω των 

κοςμικών κανϐνων, εθιμοτυπικώσ ϐμωσ παραιτεύτο απϐ το 

προνϐμιο αυτϐ αναγνωρύζοντασ την υπεροχό του νϐμου τησ 

πολιτεύασ.19 

Η πρωτεϑουςα τησ αρχαύασ αυτοκρατορύασ, η Ρώμη, εύχε 

ανυψωθεύ ςε θρυλικϐ επύπεδο για τον πλοϑτο και τη δϑναμη 

τησ, ωσ κϋντρο του κϐςμου ϐπου «οδηγοϑν ϐλοι οι δρϐμοι».  

Όμωσ τυπικϊ πρωτεϑουςα του κρϊτουσ όταν ϐπου πόγαινε ο 

αυτοκρϊτορασ (Roma mobilis).  το Βυζϊντιο απϐ την ϊλλη η 

Κωνςταντινοϑπολη εύχε ακϐμη μεγαλϑτερη ςημαςύα ςτη 

διαμϐρφωςη τησ πολιτικόσ ιδεολογύασ.  Επύςησ λϐγω τησ 

οικονομικόσ και πολιτιςτικόσ τησ ακτινοβολύασ επαιρϐταν ωσ η 

ςημαντικϐτερη πϐλη του κϐςμου.  Εκεύ ακϐμη βριςκϐταν το 

Ιερϐ Παλϊτιο του βαςιλϋωσ και η Αγύα οφύα, καρδιϊ 

ολϐκληρου του βυζαντινοϑ και ορθοδϐξου πολιτιςμοϑ.  Ϋταν η 

Βαςύλιςςα των Πϐλεων, ό ϐπωσ την περιγρϊφει ο επύςκοποσ 

Ευχαώτών, Μαυρϐπουσ, «Νϋα Ιερουςαλόμ», «πιςτό 

                                                            
18 Μαγριπλόσ, Δ., (2003) χϋςεισ και λειτουργύα των θεςμών-Η διαπλοκό 
πολιτικόσ και θρηςκεύασ ςτην κοινωνύα του Βυζαντύου, Αθόνα:  εκδοςτικϐσ 
ούκοσ Αντ. ταμοϑλη, ςελ. 64-65, 97-99. 
19 Ιςτορύα των Ελλόνων, τϐμοσ 9, ςελ. 32-38. 
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μητρϐπολισ» και «ιών…Αγύα».  Όποιοσ ελϋγχει την 

Κωνςταντινοϑπολη εύναι αυτοκρϊτορασ, δεν νοεύται η 

Βυζαντινό αυτοκρατορύα χωρύσ αυτόν.20 

Πατριϊρχησ και Εκκληςύα 

τισ προνεωτερικϋσ κοινωνύεσ η θρηςκεύα όταν ύςωσ το 

ςημαντικϐτερο ςτοιχεύο τουσ, οδηγϐσ του ορθοϑ βύου και πηγό 

ενϐτητοσ, νομιμοπούηςησ και πολιτιςμοϑ.  Η Βυζαντινό 

αυτοκρατορύα ϐχι απλώσ δεν αποτελεύ εξαύρεςη αλλϊ απϐ τισ 

πιο περύτρανεσ επιβεβαιώςεισ αυτοϑ, ςτο βαθμϐ που γύνεται 

λϐγοσ για πολιτιςμϐ-κοινϐτητα οικοδομημϋνη πϊνω ςτην πύςτη 

(kultgemeinschaft).  Ο Βυζαντινϐσ όταν πϊνω απϐ ϐλα «ζώον 

θεολογικϐν», με τη θρηςκεύα ϐχι μϐνο να διϋπει κϊθε πτυχό τησ 

ζωόσ του αλλϊ και να αποτελεύ βαςικό διϋξοδο ςυμμετοχόσ ςτο 

δημϐςιο βύο, πολιτικόσ αμφιςβότηςησ και φιλοςοφικόσ 

αναζότηςησ.  άςωσ περιςςϐτερο απϐ Ρωμαύοι, οι Βυζαντινού 

όςαν ο νϋοσ «Περιοϑςιοσ Λαϐσ», «Ϊθνοσ Φριςτιανών».  Ϋδη 

παρουςιϊςτηκε πωσ ο βαςιλϋασ ςυνδεϐταν ϊμεςα με το Φριςτϐ.  

Όμωσ αντύθετα με τουσ θεοποιημϋνουσ Υαραώ ό 

προχριςτιανικοϑσ καύςαρεσ, ςτο Βυζϊντιο η πύςτη δεν εξαρτϊτο 

απϐ τον αυτοκρϊτορα.  Ϋταν ο θρϐνοσ του Αποςτϐλου 

Ανδρϋου που προϏςτατο τησ Εκκληςύασ, ϐχι αυτϐσ του 

Μεγϊλου Κωνςταντύνου.  Απϐ εκεύ διακονοϑςε τον «Νϋο 

Ιςραόλ» ο πατριϊρχησ Κωνςταντινουπϐλεωσ.21 

                                                            
20 α) Η πολιτικό ιδεολογύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, ςελ. 64, 67-68, 79-
82, β) Γιατύ το Βυζϊντιο, ςελ. 20, 65. 
21 α) Γιατύ το Βυζϊντιο, ςελ. 86, 174, β) Η πολιτικό ιδεολογύα τησ Βυζαντινόσ 
αυτοκρατορύασ, ςελ. 49, γ) χϋςεισ και λειτουργύα των θεςμών, ςελ. 74. 
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Η Εκκληςύα όταν απϐ τισ ςημαντικϐτερεσ δομϋσ τησ βυζαντινόσ 

πολιτεύασ και κοινωνύασ.  Σο κϑροσ τησ όταν αδιαμφιςβότητο 

και η οικονομικό τησ επιφϊνεια αξιϐλογη.  Ϊνα αχανϋσ δύκτυο 

απϐ μοναςτόρια παρεύχε υπηρεςύεσ προνούασ, φιλανθρωπύασ 

και εκπαύδευςησ, παρϊλληλα με τισ αντύςτοιχεσ δομϋσ του 

κρϊτουσ.  Κληρικού υπόρξαν μερικού απϐ τουσ διαπρεπεςτϋρουσ 

διανοητϋσ και επιςτόμονεσ του Βυζαντύου.  Ο πατριϊρχησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ όταν ο δεϑτεροσ τη τϊξει επύςκοποσ τησ 

Φριςτιανοςϑνησ, πρώτοσ ανϊμεςα ςτουσ πατριαρχικοϑσ 

θρϐνουσ τησ Ανατολόσ και με ύςη πρεςβεύα τιμόσ ςε ςχϋςη με 

τον πϊπα.  Και καθώσ η Βυζαντινό αυτοκρατορύα ταυτιζϐταν με 

την πιςτό, πολιτιςμϋνη οικουμϋνη, ο πατριϊρχησ τησ 

ονομϊςτηκε «οικουμενικϐσ».22 

Η Βυζαντινό Εκκληςύα όταν απϐ τισ πλϋον δραςτόριεσ ςε 

ιεραποςτολικϐ ϋργο.  Με τη ςταθερό υποςτόριξη τησ κρατικόσ 

εξουςύασ, η Εκκληςύα προχώρηςε ςτον εκχριςτιανιςμϐ 

γειτονικών αλλϊ και μακρινών εθνών, ϐπωσ οι Βοϑλγαροι, οι 

ϋρβοι και οι Μοραβού, οι Ρώςοι και διϊφοροι λαού του 

Καυκϊςου.  Ο εναγκαλιςμϐσ τησ ορθοδϐξου πύςτεωσ 

ιςοδυναμοϑςε με προνομιακό και πανηγυρικό ϋνταξη τουσ ςτην 

αυτοκρατορικό οικουμενικό τϊξη.  Οι ιεραπϐςτολοι όταν 

ςυνόθωσ κληρικού ϐχι μϐνο μεγϊλου ζόλου αλλϊ και 

μορφώςεωσ, οι οπούοι μαζύ με την πύςτη κϐμιζαν ςτισ 

νεοφώτιςτεσ κοινωνύεσ τη βυζαντινό πολιτικό και πολιτιςτικό 

παρϊδοςη, τϋχνη και φιλολογύα.  Η επινϐηςη του γλαγολιτικοϑ 

(κυριλλικοϑ) αλφαβότου απϐ τουσ αδελφοϑσ ιεραποςτϐλουσ 

                                                            
22 Ιςτορύα των Ελλόνων, τϐμοσ 9, ςελ. 38-40,  



Μεςαιωνικϋσ Διεθνεύσ χϋςεισ 

33 

Κωνςταντύνο-Κϑριλλο και Μεθϐδιο για να μεταφραςτοϑν οι 

Γραφϋσ ςτισ ςλαβικϋσ γλώςςεσ (δεκαετύα 860) αποτελεύ 

κορυφαύο παρϊδειγμα τησ βυζαντινόσ πολιτιςτικόσ 

διπλωματύασ και εκκληςιαςτικόσ πολιτικόσ.23 

Οι ςχϋςεισ μεταξϑ πατριϊρχου και αυτοκρϊτοροσ, ϋχουν ενύοτε 

περιγραφθεύ υπϐ τον ϐρο «καιςαροπαπιςμϐσ», ϋνα καθεςτώσ 

δηλαδό ϐπου η Εκκληςύα εξουςιϊζεται απολϑτωσ απϐ το 

βαςιλϋα.  Αυτό η περιγραφό αποτελεύ ϊςτοχη εξαγωγό των 

δυτικών εμπειριών ςε ϋναν ϊλλο πολιτιςμϐ και δεν 

ανταποκρύνεται ςτην πραγματικϐτητα.  Κρϊτοσ και Εκκληςύα 

αποτελοϑςαν διακριτοϑσ οργανιςμοϑσ οι οπούοι ϐφειλαν να 

λειτουργοϑν ςε ςυνμελϋτη ο ϋνασ με τον ϊλλον, καλϑπτοντασ 

κοινϋσ ανϊγκεσ και αναλαμβϊνοντασ διακριτϊ καθόκοντα.  

Όπωσ πολλϊκισ επαναλαμβϊνεται ςτη βυζαντινό γραμματεύα, ο 

κϐςμοσ εύναι μύα ψυχοςωματικό ενϐτητα ϐπου η Εκκληςύα 

μεριμνϊ για τη ςωτηρύα τησ ψυχόσ και η πολιτεύα για τη 

ςυντόρηςη του ςώματοσ.  Αυτοκρατορύα και Εκκληςύα 

αποτελοϑν αντανακλϊςεισ τησ θεύασ τϊξεωσ και δεν ταυτύζονται 

ό υποτϊςςονται η μύα ςτην ϊλλη, αλλϊ υφύςτανται ςε ϋνα 

καθεςτώσ που ϋχει περιγραφεύ ωσ «ςυμφωνύα» ό 

«ςυναλληλύα».  Η μύα αποτελοϑςε ςτόριγμα τησ ϊλλησ:  ο 

αυτοκρϊτορασ πϊταςςε τισ αιρϋςεισ και μεριμνοϑςε για την 

ομϐνοια ςτο ςώμα τησ Εκκληςύασ (ςυγκαλώντασ π.χ. 

Οικουμενικϋσ υνϐδουσ), η δε Εκκληςύα ςτόριζε ιδεολογικϊ το 

θρϐνο και του παρεύχε νομιμοπούηςη.  Βεβαύωσ αυτϐ 

                                                            
23 Obolensky, D., (1991) Η Βυζαντινό Κοινοπολιτεύα-Η Ανατολικό Ευρώπη, 
500-1453, Θεςςαλονύκη:  εκδϐςεισ Βϊνιασ, τϐμοσ Β΄, ςελ. 475-478. 
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αποτελοϑςε μύα ιδεατό ςυνθόκη που δεν ϋβριςκε πϊντοτε 

εφαρμογό.  Ο αυτοκρϊτορασ, θϋλοντασ να εξυπηρετόςει τισ 

διϊφορεσ εγκϐςμιεσ προτεραιϐτητεσ του και ερμηνεϑοντασ 

διαφορετικϊ την ιδιϐτητα του ωσ θεύου τοποτηρητοϑ, ςυχνϊ 

επενϋβαινε ςτα τησ Εκκληςύασ, ϊλλαζε πατριϊρχεσ κατϊ το 

δοκοϑν και προςπαθοϑςε να κϊμψει το θρηςκευτικϐ δϐγμα 

ϐταν ϋκρινε πωσ εξυπηρετεύτο καλϑτερα το κρατικϐ ςυμφϋρον.  

Απϐ την ϊλλη πολλού δυναμικού πατριϊρχεσ επενϋβηςαν ςτην 

κρατικό πολιτικό και προςπϊθηςαν να χειραγωγόςουν 

αδυνϊμουσ αυτοκρϊτορεσ.  Όμωσ ποτϋ ςτον αϑγουςτο δεν 

αναγνωρύςτηκε ιερατικϐ αξύωμα:  «η πορφϑρα ποιεύ βαςιλεύσ 

και ου ιερεύσ».  Όποτε το κρϊτοσ προςπϊθηςε να επιβϊλλει 

αλλαγϋσ ςτην πύςτη τησ Ορθοδοξύασ (Εικονομαχύα, 

Μονοθελητιςμϐσ, Ϊνωςη με τη Δϑςη) γνώριςε ςυντριβό κϊτω 

απϐ την αντύςταςη κλόρου και λαοϑ.  Απϐ την ϊλλη και ο 

πλϋον φιλϐδοξοσ πατριϊρχησ ποτϋ δεν επεδύωξε να δηλώςει 

ανωτερϐτητα ϋναντι του αυτοκρϊτοροσ ό υπεροχό τησ 

πνευματικόσ επύ τησ κοςμικόσ εξουςύασ.24 

Καθώσ η Ορθοδοξύα όταν ο βαςικϐτεροσ δεςμϐσ ενϐτητοσ τησ 

αυτοκρατορύασ, η αύρεςη, η απϐκλιςη δηλαδό απϐ τη 

διδαςκαλύα τησ Εκκληςύασ των Οικουμενικών υνϐδων 

ςυνιςτοϑςε ϐχι απλώσ θρηςκευτικϐ ςφϊλμα (αμϊρτημα) αλλϊ 

και πρϊξη πολιτικόσ ανυπακοόσ.  Οι αιρϋςεισ αποτελοϑςαν 

ζότημα του δημοςύου βύου και ςυχνϊ ςυνϐδευαν τη θεολογικό 

απϐκλιςη με ταξικϋσ, πολιτιςτικϋσ ό τοπικιςτικϋσ αντιθϋςεισ.  

                                                            
24 α)  Γιατύ το Βυζϊντιο, ςελ. 153-157, β) χϋςεισ και λειτουργύα των θεςμών, 
ςελ. 71-75, 83, γ) Ιςτορύα των Ελλόνων, τϐμοσ 9, ςελ. 205. 
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Παρ΄ ϐτι το Βυζϊντιο θα ςυνταραχθεύ πολλϊκισ απϐ 

θρηςκευτικοϑσ διχαςμοϑσ, μϐνο οι πλϋον κοινωνικϊ 

ανατρεπτικϋσ (Βογϐμιλοι) ό γεωπολιτικϊ επικύνδυνεσ 

(Παυλικιανού-ςυνεργϊτεσ των Αρϊβων) αιρϋςεισ υπϋςτηςαν 

μεγϊλησ κλύμακοσ διώξεισ και ςυςτηματικό βύα.  Απϐ ϋνα 

ςημεύο και μετϊ η αυτοκρατορικό αντύδραςη περιοριζϐταν ςε 

εκκληςιαςτικϋσ κυρώςεισ, ατομικϋσ τιμωρύεσ ό ςιωπηρό ανοχό, 

ϐπωσ ςτην περύπτωςη των Αρμενύων.  Για τα μεςαιωνικϊ 

δεδομϋνα το Βυζϊντιο όταν ςχετικϊ ανεκτικϐ απϐ θρηςκευτικόσ 

απϐψεωσ:  οι διωγμού των Εβραύων όταν ςπανιϐτατοι, ενώ 

εντϐσ τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ ςυναντοϑςε κανεύσ λατινικϋσ 

εκκληςύεσ και μουςουλμανικϊ τεμϋνη.25 

Αρχϋσ διακυβερνόςεωσ 

Με τον αυτοκρϊτορα ϑπατο μονϊρχη και τον πατριϊρχη 

κορυφαύο ποιμϋνα ψυχών, το Βυζαντινϐ κρϊτοσ φυςικϊ 

θεωρεύτο το κϋντρο του κϐςμου.  Η κληρονομιϊ τησ Ρώμησ αφ΄ 

εαυτό θα μποροϑςε να δικαιολογόςει μύα τϋτοια αντύληψη, 

ϐμωσ η ϋλευςη του χριςτιανιςμοϑ ενϋδυςε την ιδεολογύα τησ 

υπεροχόσ με ϋναν μεταφυςικϐ μανδϑα.  «Σο Κρϊτοσ των 

Ρωμαύων ου καταλυθόςεται, θα μεύνει αλώβητον ανϊ τουσ 

αιώνασ, ωσ πρώτον πιςτεϑςαν εισ τον Δεςπϐτην Φριςτϐν» 

ϋγραφε ο μοναχϐσ Κοςμϊσ ο Ινδικοπλεϑςτησ τον 6ο αιώνα, 

εκθϋτοντασ λιτϊ την υπερηφϊνεια τησ ρωμαώκόσ 

παντοδυναμύασ και την αυτοπεπούθηςη τησ θεύασ ευνούασ.  

Σρεισ αιώνεσ αργϐτερα, ϐταν ο Κωνςταντύνοσ-Κϑριλλοσ 

                                                            
25 α) χϋςεισ και λειτουργύα των θεςμών, ςελ. 113-117, β) Γιατύ το Βυζϊντιο, 
ςελ. 84, 169. 
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αποπειρϊθηκε να ευαγγελύςει τουσ Φαζϊρουσ, εύπε μιλώντασ για 

το Βυζϊντιο: «τη Γη υπϊρχει μϐνο ϋνα αληθινϐ βαςύλειο, που 

ϋχει για πρϐτυπο και υπϐδειγμα την ουρϊνια βαςιλεύα, αυτϐ που 

ποτϋ δεν θα καταλυθεύ».26 

Η μοναδικϐτητα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ ϋγκειτο ςτη 

μύμηςη τησ θεύασ τϊξεωσ.  Η θϋςη του αυτοκρϊτοροσ μϋςα ςτην 

αυλό του, το κρϊτοσ του και την υφόλιο ελϊμβανε ωσ πρϐτυπο 

την ουρϊνια τϊξη του Φριςτοϑ εν μϋςω των αγγϋλων, των 

δικαύων και ϐλησ τησ Κτύςεωσ, ςχόμα που αποτυπώνεται (αλλϊ 

δεν περιορύζεται) ςτην αντύληψη «ϋνασ Θεϐσ ςτουσ ουρανοϑσ, 

ϋνασ βαςιλεϑσ ςτη Γη», δημοφιλό ςτη χριςτιανικό φιλολογύα 

όδη απϐ τον καιρϐ του Μ. Κωνςταντύνου.  Ο αυτοκρϊτορασ 

κυβερνοϑςε το κρϊτοσ του (και τον κϐςμο κατ΄ επϋκταςιν) 

βϊςει τησ αρχόσ τησ «οικονομύασ».  Οικονομύα ςτη βυζαντινό-

ορθϐδοξη ςκϋψη ονομαζϐταν η διευθϋτηςη των πραγμϊτων ςε 

ϋναν κϐςμο ϐπου ναι μεν πρϋπει να πραγματώνεται η 

δικαιοςϑνη του Φριςτοϑ, ϐμωσ οι δυςκολύεσ που προκαλοϑςε η 

αμαρτύα και η φθαρτό ανθρώπινη φϑςη επϋβαλαν την 

αναζότηςη ςυμβιβαςμών, εξιςορροπόςεων και του μικροτϋρου 

αναγκαύου κακοϑ, ώςτε να ςώζεται και να διατηρεύται η 

αυτοκρατορύα και η Εκκληςύα.  Η ύδια η αυτοκρατορύα (και ο 

ςτρατϐσ τησ, τα δικαςτόρια, οι φυλακϋσ, ϐλεσ οι ανθρώπινεσ 

εξουςύεσ κτλ) υπόρχε «κατ΄ οικονομύαν», δηλαδό δε 

ςυμπεριλαμβϊνονταν ςτο ςχϋδιο το οπούο εύχε ο Θεϐσ 

προορύςει για την ανθρωπϐτητα, αλλϊ λϐγω τησ Πτώςεωσ εύχε 

                                                            
26 Γιατύ το Βυζϊντιο, ςελ. 21, 199-200,  
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καταςτεύ απαραύτητη για το βύο και τη ςωτηρύα των 

ανθρώπων.27 

Τπηρετώντασ λοιπϐν τη θεύα οικονομύα και μιμοϑμενοσ την 

ουρϊνια τϊξη, ο αυτοκρϊτορασ ϐφειλε να ςυντηρεύ και να 

προϊγει την ειρόνη.  Πϋραν τον πρακτικών αναγκών, αυτό η 

αντύληψη ςυνϋβαλε ςτην εξειδύκευςη των Βυζαντινών ςτη 

διπλωματύα.  Διαπραγματευϐμενοσ με τουσ αςςανύδεσ Πϋρςεσ, 

ο απεςταλμϋνοσ του Ιουςτινιανοϑ Ιωϊννησ Πατρύκιοσ δηλώνει:  

«Μολονϐτι ϋχουμε ςύγουρη την νύκη, επιλϋγουμε την ειρόνη, 

γιατύ πιςτεϑουμε ϐτι οι νικητϋσ ζουν κϊκιςτα και υποφϋρουν 

απϐ τα δϊκρυα που χϑνουν οι νικημϋνοι».  Ο πϐλεμοσ όταν 

καταφϑγιο εςχϊτου ανϊγκησ και καθόκον που οι χριςτιανού 

ϋπρεπε να αναλαμβϊνουν «βαριϊ τη καρδύα».  Όπωσ αναφϋρει 

ο Runciman, «ο πϐλεμοσ κατϊ των απύςτων εύναι οικτρϐσ και 

εναντύον αδελφών χριςτιανών διπλϊ ολϋθριοσ».28  Όπου 

επικρατεύ η pax byzantina (βυζαντινό ειρόνη), εκεύ ςυνδυϊζεται 

η ειρόνη τησ αρτιϐτερησ ανθρώπινησ οργανώςεωσ (pax 

romana) και η ειρόνη τησ Αγϊπησ και τησ Κυριϐτητασ του 

Φριςτοϑ (pax christiana).29 

Διπλωματύα και Κοινοπολιτεύα 

Η διπλωματύα ωσ ςυςτηματικό, επιςτημονικό ςχεδϐν 

διαδικαςύα αναπτϑχθηκε πρώτη φορϊ ςτο Βυζϊντιο.  

                                                            
27 Η πολιτικό ιδεολογύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, ςελ. 155-174. 
28 Γλϑκατζη-Αρβελϋρ, Ε., Κρύςεισ κατϊ την Αρχαιϐτητα, το Μεςαύωνα και 
γενικϊ κατϊ το παρελθϐν 
(geetha.mil.gr/media/ATHENA2011/presentations/arveler.docx), ανϊκτηςη 
26-4-2017. 
29 Η πολιτικό ιδεολογύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, ςελ. 49-59, 170. 
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Αντιλαμβανϐμενοι πωσ η αυτοκρατορύα δεν εύχε τη δϑναμη να 

επιβϊλλεται μονύμωσ ςτρατιωτικϊ ςτουσ εχθροϑσ, οι Βυζαντινού 

κατϋςτηςαν δεξιοτϋχνεσ ςτην πολιτικό αντιμετώπιςη των 

εξωτερικών ζητημϊτων.  Κεντρικό θϋςη ςτην αυλικό 

γραφειοκρατύα εύχε το «Λογοθϋςιον του Δρϐμου», η υπηρεςύα 

υποδοχόσ ξϋνων απεςταλμϋνων η οπούα αναπτϑχθηκε ςε ϋνα 

πρώιμο, με τα ςημερινϊ δεδομϋνα, υπουργεύο εξωτερικών.  

Ψθοϑμενη απϐ τισ ιδεολογικϋσ αφετηρύεσ τησ χριςτιανικόσ 

ειρόνησ και τησ πρακτικόσ αναγκαιϐτητοσ για οικονομύα 

δυνϊμεων, η βυζαντινό διπλωματύα διαχειριζϐταν με κϊθε μϋςο 

τισ πολυϊριθμεσ γειτονικϋσ δυνϊμεισ προσ ϐφελοσ του 

αυτοκρατορικοϑ ςυμφϋροντοσ.  Η βυζαντινό διούκηςη εύχε ςτη 

διϊθεςη τησ ϋνα ευρϑ δύκτυο πληροφοριών και ϊρτια γνώςη για 

τον πολιτιςμϐ, τισ αντιλόψεισ και την πολιτικό κατϊςταςη των 

γϑρω κρατών.  Η αυλικό εθιμοτυπύα για την υποδοχό 

απεςταλμϋνων και ηγεμϐνων ςτην Κωνςταντινοϑπολη 

ςυνοδευϐταν απϐ ευφϊνταςτεσ προςπϊθειεσ εντυπωςιαςμοϑ 

μϋςω τησ επιδεύξεωσ πλοϑτου και μεγαλοπρϋπειασ.  Πολλϋσ 

φορϋσ η αυτοκρατορύα ϋςτελνε ακριβϊ δώρα ό χρόματα ςε 

ξϋνουσ ηγϋτεσ για να εξαςφαλύςει την ειρόνη ό τη ςυνμελϋτη.  

Σα βαςιλικϊ ςυνοικϋςια όταν ςυχνϊ, καθώσ οι Βυζαντινϋσ 

πριγκύπιςςεσ ϋφερναν ςτισ νϋεσ πατρύδεσ τουσ τισ ςυνόθειεσ και 

τον πολιτιςμϐ τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ, μαζύ με τα προφανό 

ϊμεςα οφϋλη μύασ ςυμμαχύασ επιςφραγιςμϋνησ με γϊμο.  Γϐνοι 

βαςιλικών ούκων προςκαλοϑντο ςτην Κωνςταντινοϑπολη ώςτε 

να ανατραφοϑν μϋςα ςτο βυζαντινϐ περιβϊλλον και να 

διαμορφώςουν την αντύςτοιχη ςυνεύδηςη.  Ψσ ϋνδειξη 

αναγνωρύςεωσ τησ φιλύασ και των υπηρεςιών τουσ, ξϋνοι ηγϋτεσ 
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ελϊμβαναν αξιώματα τησ βυζαντινόσ αυλόσ, με τυπικϐτερο 

παρϊδειγμα τον βαςιλϋα των Βουλγϊρων που ϋφερε το 

βαρϑτιμο τύτλο του καύςαροσ, εξ ου και «τςϊροσ».  ε 

ςυμμαχικϋσ χώρεσ ςυνϋρρεαν Βυζαντινού τεχνύτεσ, καλλιτϋχνεσ 

και ιεραπϐςτολοι, με ςτϐχο να βοηθόςουν τισ λειτουργύεσ του 

τοπικοϑ κρϊτουσ, να ανυψώςουν τον πολιτιςμϐ του και να 

διαδώςουν τον Ορθϐδοξο χριςτιανιςμϐ.  Η θρηςκευτικό 

διπλωματύα υπόρξε απϐ τουσ ςημαντικοτϋρουσ και πλϋον 

αποτελεςματικοϑσ ϊξονεσ τησ βυζαντινόσ πολιτικόσ:  αν και ο 

ευαγγελιςμϐσ δε μεταφραζϐταν απαραιτότωσ ςε μϐνιμη 

ςυμμαχύα και ειρόνη, ϋθετε τη νεοφώτιςτη χώρα αμετακλότωσ 

ςτη βυζαντινό πολιτιςτικό και εκκληςιαςτικό ςφαύρα, με 

εξαιρετικϊ μακροπρϐθεςμεσ ςυνϋπειεσ για τισ διμερεύσ 

ςχϋςεισ.30  Αυτό η ςφαύρα επιρροόσ, που ϐριζε ουςιαςτικϊ την 

ϋκταςη τησ βυζαντινορθοδϐξου οικουμϋνησ, ςυνιςτοϑςε αυτϐ 

που αποκαλεύται «Βυζαντινό Κοινοπολιτεύα». 

Γρϊφει ο Dimitri Obolensky, επινοητόσ του ϐρου:  «Ψσ το ϋτοσ 

1000 εύχε δημιουργηθεύ… μια κοινϐτητα κρατών και εθνών,  

οπούα εκτεινϐταν απ΄ τον Κϐλπο τησ Υινλανδύασ ωσ τη Νϐτια 

Πελοπϐννηςο, κι απ΄ την Αδριατικό ωσ τον Καϑκαςο, κι ϐλα 

τουσ – ςε διαφορετικϐ βαθμϐ το καθϋνα – ϐφειλαν πύςτη ςτη 

Βυζαντινό Εκκληςύα και αυτοκρατορύα».31  Εξωτερικϊ, το 

Βυζϊντιο ςυνϋθετε ϋνα δύκτυο πύςτεωσ και επικυριαρχύασ, μύα 

                                                            
30 α) υλλογικϐ, (2006) εμινϊρια περύ Βυζαντινόσ διπλωματύασ, Αθόνα:  
Εθνικϐ άδρυμα Ερευνών/Εθνικϐ Συπογραφεύο, ςελ. 17-30, β) Catherine 
Chliaras, History of Diplomacy-Byzantine Empire 
(www.academia.edu/11884866/Diplomacy_in_Byzantium), ανϊκτηςη 26-4-
2017. 
31 Η Βυζαντινό Κοινοπολιτεύα, τϐμοσ Β΄, ςελ. 337. 



Μϊριοσ Νοβακϐπουλοσ 

40 

ιεραρχύα εξουςύασ που κατϋληγε ςτον ύδιο τον αυτοκρϊτορα.  Ο 

αϑγουςτοσ προϏςτατο ϐλων των βαςιλϋων τησ Γησ ωσ ο 

πατϋρασ μύασ μεγϊλησ οικογενεύασ.  Κϊτω απϐ αυτϐν 

κατατϊςςονταν τα ϋθνη και οι ηγεμϐνεσ αναλϐγωσ με την ιςχϑ 

τουσ, την αρχαιϐτητα του πολιτιςμοϑ τουσ και το βαθμϐ των 

ςχϋςεων τουσ με το Βυζϊντιο.  Για παρϊδειγμα ο Γερμανϐσ 

αυτοκρϊτορασ προςφωνεύτο «αδελφϐσ» ςτην επύςημη 

αλληλογραφύα.  Ο τςϊροσ των Βουλγϊρων απϐ την ϊλλη 

αποκαλεύτο «υιϐσ», ενώ δευτερευοϑςησ ςημαςύασ ηγεμονύςκοι 

και ϊρχοντεσ αρκοϑντο ςτο χαρακτηριςμϐ «φύλοι» ό και 

«δοϑλοι».   τη βυζαντινό ςφαύρα επιρροόσ ανόκαν κρϊτη και 

φυλϋσ τησ κεντρικόσ και ανατολικόσ Ευρώπησ (ιδύωσ λϊβοι), 

των Βαλκανύων και του Καυκϊςου, ϐπωσ και αρκετϋσ πϐλεισ 

τησ Ιταλύασ (Βενετύα, Αμϊλφι κ.α.).  Πϋρα απϐ το πλαύςιο τησ 

Βυζαντινόσ Κοινοπολιτεύασ απλωνϐταν η βαρβαρϐτητα, η 

«ακοςμύα των ανιδρϑτων εθνών».  Αυτϐ βϋβαια δε ςημαύνει ϐτι 

οι Βυζαντινού δεν ϋτρεφαν ιςχυρϊ αιςθόματα ανωτερϐτητοσ 

προσ ϐλα τα ϋθνη, εντϐσ ό εκτϐσ τησ οικουμενικόσ τϊξεωσ 

τουσ.32 

Καθώσ το δύκτυο τησ βυζαντινόσ κυριαρχύασ δε όταν μϐνο 

αυτοκρατορικϐ και ιεροπρεπϋσ αλλϊ και οικογενειακϐ, η 

παρϋκβαςη απϐ αυτϐ δε νοεύτο απλώσ ωσ εχθρϐτητα αλλϊ ωσ 

ανταρςύα του χειρύςτου εύδουσ.  Ενώ οι Βυζαντινού ϋκαναν πολϑ 

ςυχνϊ ανταλλαγϋσ αιχμαλώτων με τουσ Ωραβεσ, ο Βαςύλειοσ Β΄ 

επεφϑλαξε ςε χιλιϊδεσ Βουλγϊρουσ την τϑφλωςη μετϊ τη μϊχη 

                                                            
32 α) Η πολιτικό ιδεολογύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, ςελ. 60-64, β) 
Βυζαντινό υψηλό ςτρατηγικό, ςελ. 202-219. 
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ςτο Κλειδύ (1014).  Αυτϐ ϋγινε, πϋραν προφανών λϐγων 

ψυχολογικοϑ πολϋμου και παραδειγματιςμοϑ, διϐτι οι 

Βοϑλγαροι δε θεωροϑντο ξϋνο, επιτιθϋμενο κρϊτοσ, αλλϊ 

ϊπιςτοι υπόκοοι που εύχαν εξεγερθεύ εναντύον τησ βυζαντινόσ 

τϊξεωσ και υφύςταντο την ποινό του προδϐτου.33 

Γεωγραφύα και γεωπολιτικό τησ Αυτοκρατορύασ 

Σο βυζαντινϐ imperium ξεκύνηςε ωσ το ανατολικϐ μιςϐ του 

αρχαύου ρωμαώκοϑ:  περιελϊμβανε τη Βαλκανικό χερςϐνηςο, τη 

Μικρϊ Αςύα, την Εγγϑσ Ανατολό (υρύα, Παλαιςτύνη) και την 

Αύγυπτο, μαζύ με κτόςεισ ςτισ βϐρειεσ και ανατολικϋσ ακτϋσ του 

Ευξεύνου Πϐντου.  Με την αναςτόλωςη του Ιουςτινιανοϑ 

πολλϋσ δυτικϋσ επαρχύεσ επανόλθαν πρϐςκαιρα ςε βυζαντινϐ 

ϋλεγχο, η παλινορθωμϋνη ϐμωσ «ρωμαώκό λύμνη» διαλϑθηκε 

απϐ τισ αραβικϋσ ειςβολϋσ του 7ου και 8ου αιώνοσ.  Σα 

ιςλαμικϊ ςτρατεϑματα ςυνϋτριψαν τουσ Βυζαντινοϑσ και τουσ 

αςςανύδεσ Πϋρςεσ (όδη εξουθενωμϋνουσ απϐ μακροχρονύουσ 

μεταξϑ των πολϋμουσ) και το νεϐτευκτο Φαλιφϊτο εξαπλώθηκε 

ςε ϐλη τη Μϋςη Ανατολό, τη βϐρειο Αφρικό και την Ιβηρικό 

ωσ τα Πυρηναύα ϐρη.  Αδιϊκοπεσ χερςαύεσ επιδρομϋσ 

ςφυροκοποϑςαν τα ςϑνορα τησ Μικρϊσ Αςύασ ενώ δϑο φορϋσ 

οι μουςουλμανικού ςτρατού απεύληςαν την ύδια την 

Κωνςταντινοϑπολη.  Η κατϊληψη νόςων ϐπωσ η ικελύα, η 

Κρότη, η Ρϐδοσ και η Κϑπροσ δημιοϑργηςε μϐνιμεσ εςτύεσ 

απειλόσ των βυζαντινών ακτών απϐ πειρατικϋσ επιδρομϋσ, που 

ενύοτε απειλοϑςαν μεγϊλεσ πϐλεισ (Ρώμη, Θεςςαλονύκη).  το 

                                                            
33 Ο.π., ςελ. 65-66. 
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βορρϊ τα ςϑνορα του Δουνϊβεωσ υποχώρηςαν υπϐ τη 

διεύςδυςη των λϊβων και των Βουλγϊρων, περιορύζοντασ 

δραςτικϊ την αυτοκρατορικό κυριαρχύα ςτη χερςϐνηςο του 

Αύμου και αλλϊζοντασ για πϊντα τη δημογραφύα τησ περιοχόσ.  

Οι ιταλικϋσ κτόςεισ κατακτόθηκαν απϐ τουσ Λογγοβϊρδουσ και 

ϑςτερα απϐ τουσ Υρϊγκουσ και τουσ Γερμανοϑσ.  Όςεσ 

απϋμειναν ςτη νϐτιο Ιταλύα βρύςκονταν υπϐ διαρκεύσ φραγκο-

γερμανικϋσ ό αραβικϋσ πιϋςεισ.  Με τη βυζαντινό αντεπύθεςη 

του 9-11ου αιώνοσ το Φαλιφϊτο εξαναγκϊςτηκε ςε υποχώρηςη 

απϐ τα ανατολικϊ, με την αυτοκρατορύα να κυριαρχεύ ςε 

περιοχϋσ τησ Αρμενύασ, τησ υρύασ και τησ Μεςοποταμύασ.  τα 

Βαλκϊνια οι Βοϑλγαροι ςυνετρύβηςαν και κατακτόθηκαν 

ϑςτερα απϐ μακραύωνουσ και ςκληροϑσ αγώνεσ, ενώ με την 

κατϊληψη των αραβικών πειρατικών ορμητηρύων 

ςταθεροποιόθηκαν και επεκτϊθηκαν οι βυζαντινϋσ θϋςεισ ςτην 

Ιταλύα και την Ανατολικό Μεςϐγειο.  Η ϋναρξη τησ 

εξεταζϐμενησ περιϐδου βρύςκει τη Βυζαντινό αυτοκρατορύα ϋνα 

απϐ τα μεγαλϑτερα κρϊτη τησ εποχόσ, με τα ςτρατεϑματα τησ 

να φθϊνουν ςτα πρϐθυρα τησ Ιερουςαλόμ και τησ Βαγδϊτησ.34 

Η πρωτεϑουςα του Βυζαντύου, Κωνςταντινοϑπολη, βριςκϐταν 

ςε εξαιρετικϊ ςτρατηγικό θϋςη.  Κτιςμϋνη ακριβώσ ςτην εύςοδο 

του Ευξεύνου Πϐντου, όλεγχε τη θαλϊςςια δύοδο απϐ αυτϐν 

προσ την Προποντύδα (ςτενϊ Βοςπϐρου-Ελληςπϐντου), το 

Αιγαύο και τη Μεςϐγειο, αλλϊ και τη χερςαύα απϐ τη 

μικραςιατικό Βιθυνύα προσ την ευρωπαώκό Θρϊκη.  Αυτϐ το 

φυςικϐ ςταυροδρϐμι ϋκανε τη Βαςιλεϑουςα πλοϑςιο εμπορικϐ 

                                                            
34 Βυζαντινό υψηλό ςτρατηγικό, ςελ. 239-277. 
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κϐμβο αλλϊ και πολϑτιμο τρϐπαιο για ϐλουσ τουσ εχθροϑσ τησ.  

Ζωτικϐσ χώροσ τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ όταν η Μικρϊ Αςύα.  

Η χερςϐνηςοσ αυτό αποτελοϑςε τη ςημαντικϐτερη επαρχύα τησ 

αυτοκρατορύασ, τον βαςικϐ κορμϐ τησ απϐ κϊθε ϊποψη, εύτε 

οικονομικό, εύτε ςτρατιωτικό.  τα παρϊλια και το δυτικϐ 

τμόμα τησ Μικρϊσ Αςύασ βρύςκονταν μεγϊλεσ πϐλεισ, κϋντρα 

ναυτιλύασ και βιοτεχνύασ.  το εςωτερικϐ, κεντρικϊ και 

ανατολικϊ, η οικονομύα βαςιζϐταν κυρύωσ ςτη γεωργύα και την 

κτηνοτροφύα-εκεύ ϋδρευαν οι περιςςϐτερεσ αριςτοκρατικϋσ 

οικογϋνειεσ γαιοκτημϐνων (οι «Δυνατού»).  Η Μικρϊ Αςύα 

παρεύχε φϐρουσ, ςτρατιώτεσ, τρϐφιμα και ϊλογα ςτην 

αυτοκρατορικό μηχανό ςε βαθμϐ που αποδεύχθηκε 

αναντικατϊςτατοσ.  τον πϐλεμο με το Φαλιφϊτο η Μικρϊ 

Αςύα ςόκωςε το βϊροσ τησ αμϑνησ και η αντύςταςη και 

ςυμβολό των πληθυςμών τησ ϋγειρε εν τϋλει την πλϊςτιγγα 

υπϋρ του Βυζαντύου.35 

Οι ευρωπαώκϋσ-βαλκανικϋσ επαρχύεσ, ιδύωσ μετϊ το ςλαβικϐ 

κατακλυςμϐ, εύχαν δευτερεϑουςα ςημαςύα.  Η Μακεδονύα και 

οι Θρϊκη όταν ο βαςικϐσ βραχύονασ τησ αυτοκρατορύασ ςτην 

Ευρώπη, με κϋντρο τη «ςυμβαςιλεϑουςα» Θεςςαλονύκη.  Σο 

πρώτο τϋταρτο του 11ου αιώνοσ, επύ Βαςιλεύου Β΄, η υποταγό 

των Βουλγϊρων και των ϊλλων λϊβων ενοπούηςε τη 

χερςϐνηςο υπϐ αυτοκρατορικϐ ϋλεγχο και επανϋφερε τα 

βυζαντινϊ ςϑνορα ςτο φυςικϐ ρωμαώκϐ ϐριο του Δουνϊβεωσ.  

Οι νϋεσ ϐμωσ επαρχύεσ όταν λιγϐτερο αςτικοποιημϋνεσ, πιο 

αραιοκατοικημϋνεσ και εξαντλημϋνεσ απϐ αδιακϐπουσ 

                                                            
35 Γιατύ το Βυζϊντιο, ςελ. 79-90. 
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πολϋμουσ, με ϐτι αυτϐ ςυνεπϊγεται για την οικονομικό και 

ςτρατολογικό τουσ ςυνειςφορϊ.36 

τα μϋςα του 11ου αιώνοσ η ϋκταςη τησ αυτοκρατορύασ εύχε ωσ 

ϊμεςο αποτϋλεςμα να ϋχει εκτεταμϋνα ςϑνορα και να γειτονεϑει 

με πολλοϑσ και διαφορετικοϑσ λαοϑσ.  τα βϐρεια του 

Δουνϊβεωσ εκτεινϐταν το νϋο βαςύλειο τησ Ουγγαρύασ.  Μϐλισ 

ευαγγελιςθϋν ςτο χριςτιανιςμϐ αλλϊ με ιςχυρϐτερεσ γερμανο-

λατινικϋσ απϐ ϐτι βυζαντινϋσ επιρροϋσ, το ουγγρικϐ κρϊτοσ θα 

αποδεικνυϐταν ςημαντικϐσ γεωπολιτικϐσ παύκτησ τησ 

κεντρικόσ Ευρώπησ, ϊλλοτε με φιλικϋσ και ϊλλοτε με εχθρικϋσ 

ςχϋςεισ ωσ προσ το Βυζϊντιο.37  Βορειοανατολικϊ, απϐ την 

ουκρανικό-ρωςικό ςτϋπα εύχαν φθϊςει ωσ τισ πεδιϊδεσ τησ 

Βλαχύασ οι Πετςενϋγκοι, νομαδικϐ τουρκογενϋσ φϑλο.  Όςο 

ακϐμη υπόρχε το βουλγαρικϐ βαςύλειο, οι Βυζαντινού τακτικϊ 

χρηματοδοτοϑςαν τουσ Πετςενϋγκουσ για να το ειςβϊλουν 

αλλϊ και για να μην πειρϊξουν τισ δικϋσ τουσ παρευξεύνιεσ 

κτόςεισ (Φερςών, Κριμαύα).  Πύςω απϐ τουσ Πετςενϋγκουσ 

ϋφθαναν ϊλλεσ ςυγγενεύσ φυλϋσ ϐπωσ οι Κουμϊνοι.38 

τα ανατολικϊ το Βυζϊντιο όλεγχε ϊμεςα ό ϋμμεςα το 

μεγαλϑτερο μϋροσ τησ Τπερκαυκαςύασ, τησ Αρμενύασ και τησ 

υρύασ, ενώ πρϐςκαιρα διεύςδυςε και ςτη βϐρειο Μεςοποταμύα 

(Ϊδεςςα κ.α.).  Όμωσ προσ τα τϋλη τησ Μακεδονικόσ 

                                                            
36 α) Βυζαντινό υψηλό ςτρατηγικό, ςελ. 98-99, β) Ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ 
αυτοκρατορύασ, τϐμοσ Α΄, ςελ. 405-406, γ) Βυζαντινό υψηλό ςτρατηγικό, ςελ. 
270-271. 
37 Ο.π., ςελ. 271. 
38 Ο.π., ςελ. 233-234., Ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, τϐμοσ Α΄, ςελ. 
454-455. 
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δυναςτεύασ η παρακμό του θεςμοϑ των Θεμϊτων (τοπικϊ 

ςτρατεϑματα απϐ ελευθϋρουσ καλλιεργητϋσ) ϊφηςε το ςτρατϐ 

αποδυναμωμϋνο.  Οι μεγϊλοι αρμενικού πληθυςμού τησ 

ανατολόσ, κατϊ παρϊδοςιν πιςτού, ϊρχιςαν να αυτονομοϑνται.  

Πολϑ πιο ανηςυχητικϊ, μύα ανερχϐμενη δϑναμη εύχε 

κυριαρχόςει ςτη Μϋςη Ανατολό, δύνοντασ νϋα πνοό ςτο 

αποδυναμωμϋνο Φαλιφϊτο.  Οι ελτζοϑκοι Σοϑρκοι, 

προερχϐμενοι απϐ την κεντρικό Αςύα, κατϋλαβαν τη Βαγδϊτη 

και δημιοϑργηςαν μύα ιςχυρό αυτοκρατορύα απϐ το ιρανικϐ 

οροπϋδιο ωσ τη Μεςϐγειο θϊλαςςα.  Γρόγορα ϊρχιςαν οι 

επιδρομϋσ ςτα βυζαντινϊ ςϑνορα, με τον Πϐντο, την Αρμενύα 

και την Καππαδοκύα να υφύςτανται μεγϊλεσ καταςτροφϋσ.39 

Σϋλοσ, ςτα δυτικϊ ϋνασ νϋοσ κϐςμοσ γεννιϋται.  Μπορεύ η 

φραγκο-γερμανικό αυτοκρατορύα να εύναι κϊθε ϊλλο παρϊ μύα 

ενιαύα δϑναμη (ϐπωσ θα αναλυθεύ παρακϊτω) αλλϊ ο 

βυζαντινϐσ ϋλεγχοσ ςτην Ιταλύα δε μϋνει χωρύσ ανταγωνιςμϐ.  

Σα τοπικϊ λομβαρδικϊ πριγκιπϊτα δεν εύναι πϊντοτε υπϊκουα 

ςτα κελεϑςματα τησ Νϋασ Ρώμησ, ενώ οι αραβικϋσ επιδρομϋσ 

ποτϋ δε παϑουν εντελώσ-η επιχεύρηςη ανακατϊληψησ τησ 

ικελύασ θα ςταματόςει ςτισ υρακοϑςεσ και την ανατολικό 

ακτό του νηςιοϑ.  Για να ενιςχϑςουν την τοπικό ϊμυνα οι 

Βυζαντινού θα προςλϊβουν Νορμανδοϑσ μιςθοφϐρουσ.  

Σαυτοχρϐνωσ ςτην Ιταλύα ϋρχονται ςε τριβό και ςϑγκρουςη οι 

εκκληςιαςτικϋσ δικαιοδοςύεσ του οικουμενικοϑ πατριϊρχου και 

                                                            
39α)  Βυζαντινό υψηλό ςτρατηγικό, ςελ. 283-286,  β) Ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ 
αυτοκρατορύασ, τϐμοσ Α΄, ςελ. 448-450. 
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του πϊπα.  Απϐ την κϊτω Ιταλύα θα πυροδοτηθεύ μύα ςειρϊ 

γεγονϐτων που θα οδηγόςει ςτο αδιϋξοδο του 1054.40 

Ο ΚΟΜΟ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΦΡΙΣΙΑΝΟΤΝΗ

 

Σο ςύςτημα τησ φεουδαρχύασ 

Οι νϋεσ δυνϊμεισ που αντικατϋςτηςαν τη ρωμαώκό εξουςύα ςτη 

Δϑςη ςε καμύα περύπτωςη δε ςυνιςτοϑςαν οργανωμϋνα κρϊτη 

με γραφειοκρατικό δομό.  Επρϐκειτο για φυλετικϊ βαςύλεια με 

βϊςη ϋναν αρχηγϐ και πολεμιςτϋσ οι οπούοι του ϐφειλαν πύςτη.  

Οι γερμανικϋσ φυλϋσ που απούκιςαν περιοχϋσ απϐ τη Βρετανύα 

μϋχρι την Καρχηδϐνα εύχαν ςτοιχειωδϋςτατη εμπειρύα 

ςταθερόσ διακυβερνόςεωσ, για αυτϐ και ςτηρύχθηκαν ςτην 

παλαιϊ ρωμαώκό αριςτοκρατύα ό την Εκκληςύα για να 

αναλϊβουν αρμοδιϐτητεσ ϐπωσ η δημοςιονομικό διαχεύριςη, η 

τόρηςη αρχεύων και η παιδεύα.  Αυτό η κατϊςταςη, μαζύ με την 

οικονομικό οπιςθοδρϐμηςη, την κατϊρρευςη του μορφωτικοϑ 

επιπϋδου και τισ δϑςκολεσ ςυγκοινωνύεσ καθιςτοϑςαν τη 

ςυγκεντρωτικό διακυβϋρνηςη αδϑνατη.  Κϊθε τοπικϐσ 

πολϋμαρχοσ, διοικητόσ ό επύςκοποσ ϋπρεπε να αντιμετωπύζει εκ 

                                                            
40 Ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, ςελ. 455-457. 
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των ενϐντων τισ απειλϋσ και ανϊγκεσ ςτην περιφϋρεια του.  Η 

κατϊςταςη όταν ακϐμη πιο χαώδησ ςε «διεθνϋσ» επύπεδο:  αντύ 

τησ Δυτικόσ Ρωμαώκόσ αυτοκρατορύασ υπόρχαν πολλϊ μικρϊ 

βαςύλεια ςε διαρκό διαπϊλη αναμεταξϑ τουσ και χωρύσ δεςμοϑσ 

ενϐτητοσ ό ϋνα κοινϐ ςημεύο αναφορϊσ.  Η επικυριαρχύα τησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ δεν αναγνωριζϐταν απϐ ϐλουσ και 

λαμβανϐταν ςοβαρϊ υπ΄ ϐψιν απϐ ακϐμη λιγϐτερουσ. 

Η ϊνοδοσ των Υρϊγκων, με αποκορϑφωμα την Καρολύγγειο 

αυτοκρατορύα, ϋδωςε ςτη δυτικό Ευρώπη ξανϊ κϊποια ςτοιχεύα 

πολιτικόσ ενϐτητοσ και ιδεολογικόσ ςυνοχόσ, μϋςω τησ κατϊ 

κϊποιον τρϐπο αναςτηλώςεωσ του ρωμαώκοϑ παρελθϐντοσ.  

Σαυτοχρϐνωσ πόρε ςυγκεκριμϋνη μορφό η ςχϋςη κϋντρου-

περιφερεύασ.  Ο Καρλομϊγνοσ ςχημϊτιςε ςτισ ςυνοριακϋσ 

επαρχύεσ τισ «μϊρκεσ», εδαφικϋσ μονϊδεσ πολιτικόσ και 

ςτρατιωτικόσ εξουςύασ υπϐ τον ϋλεγχο ενϐσ μαρκηςύου.  Οι 

μαρκόςιοι και ϊλλοι ιςχυρού γαιοκτόμονεσ ωσ αντϊλλαγμα τησ 

εξουςύασ τουσ ςυντηροϑςαν ςτρατεϑματα τα οπούα ϋθεταν ςτη 

διϊθεςη του αυτοκρϊτοροσ ϐποτε ανϋκυπτε ανϊγκη.  Σο 

ςϑςτημα αυτϐ αναπτϑχθηκε εντονϐτερα μετϊ το θϊνατο του 

Καρλομϊγνου.  Η ενϐτητα του κρϊτουσ διαςπϊςτηκε μϋςα απϐ 

τουσ πολϋμουσ των εγγονών του, ενώ οι καταςτροφικϋσ 

επιδρομϋσ των Βύκινγκσ ώθηςαν τισ ςτρατιωτικϋσ δυνϊμεισ των 

Υρϊγκων ςτα ϊκρα.  Πλϋον η εξουςύα των βαςιλϋων ϊρχιςε να 

εξαςθενεύ, καθώσ οι αμυντικϋσ ανϊγκεσ επϋβαλαν ολοϋνα και 

μεγαλϑτερη αποκϋντρωςη τησ εξουςύασ.  Οι πολεμικϋσ 

υπηρεςύεσ ανταμεύβοντο ςε γη, με αποτϋλεςμα ολοϋνα και 

λιγϐτερα εδϊφη να μϋνουν υπϐ ϊμεςο βαςιλικϐ ϋλεγχο.  Αυτϐσ 
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ο εκφυλιςμϐσ οδόγηςε ςτην εδραύωςη ενϐσ καθεςτώτοσ που 

ονομϊςτηκε τησ φεουδαρχύασ. 

Σο φεουδαρχικϐ ςϑςτημα βαςύζεται ςτο δεςμϐ μεταξϑ του 

αφϋντη και του υποτελό (βαςςϊλοσ, λύζιοσ).  Ο βαςιλϋασ 

εμπιςτευϐταν ϋνα τμόμα γησ (φϋουδο) ςε ϋναν απϐ τουσ 

υπηκϐουσ του.  Ο υπόκοοσ αυτϐσ, γινϐμενοσ μϋλοσ τησ ιςχυρόσ 

ςτρατιωτικόσ αριςτοκρατύασ μποροϑςε να εκμεταλλευτεύ 

οικονομικϊ την περιοχό αυτό, υπϐ τον ϐρο να αποδύδει τμόμα 

των φϐρων ςτο βαςιλϋα του και να ςυντηρεύ ςτρατεϑματα τα 

οπούα θα του διαθϋτει εν καιρώ πολϋμου.  Αυτού οι ευγενεύσ 

εύχαν με τη ςειρϊ τουσ δικοϑσ τουσ υποτελεύσ, οι οπούο 

αντιςτούχωσ ελϊμβαναν τμόμα του φεοϑδου με αντϊλλαγμα 

πολεμικϋσ υπηρεςύεσ και οϑτω καθ΄ εξόσ, δημιουργώντασ μύα 

περύπλοκη ιεραρχύα απϐ τον  υψηλϐβαθμο δοϑκα μϋχρι τον 

ταπεινϐ ιππϐτη.  Ο τρϐποσ του πολϋμου κατϋςτηςε τουσ 

φεουδϊρχεσ πολϑ ιςχυροϑσ, καθώσ οι μϊζεσ των πρϐχειρα 

εξοπλιςμϋνων χωρικών αντικαταςτϊθηκαν απϐ τουσ ςτρατοϑσ 

βαριϊ (και ακριβϊ) θωρακιςμϋνων ιππϋων με τουσ ακολοϑθουσ 

τουσ.  Σαυτϐχρονα οι κατοικύεσ και τα ςτρατϐπεδα των ευγενών 

εξελύχθηκαν ςτα λύθινα, πελώρια κϊςτρα που ςώζονται 

ςόμερα.  Φωρύσ αντύςτοιχη εξϋλιξη ςτη βαλλιςτικό και 

πολιορκητικό τεχνολογύα, ο ιππϐτησ ϋγινε ο αδιαμφιςβότητοσ 

κυρύαρχοσ του πεδύου τησ μϊχησ και το κϊςτρο αποςπϋλαςτο 

εμπϐδιο ςε κϊθε βαςιλιϊ που όθελε να ελϋγχει πιο ςτενϊ τουσ 

υποτελεύσ του.  το κατώτερο ςημεύο τη ιεραρχύα βρύςκονταν 

οι εξαρτημϋνοι αγρϐτεσ (δουλοπϊροικοι), οι οπούοι εργϊζονταν 

για τον τοπικϐ αφϋντη με αντϊλλαγμα εκεύνοσ να τουσ 
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προςτατεϑει απϐ ληςτϋσ, επιδρομεύσ κ.α.  Ϊτςι ςυμπληρωνϐταν 

η τριμερόσ διαύρεςη τησ κοινωνύασ, υπϐδειγμα τυπικϊ 

φεουδαλικϐ-μεςαιωνικϐ αλλϊ ταυτοχρϐνωσ 

επαναλαμβανϐμενο ςτουσ ινδοευρωπαώκοϑσ πολιτιςμοϑσ:  

πολεμιςτϋσ (ευγενεύσ, ιππϐτεσ), εργαζϐμενοι (κυρύωσ αγρϐτεσ 

αλλϊ και οι επαγγελματύεσ των πϐλεων, που ϐμωσ τϐτε εύχαν 

πολϑ λύγο αναπτυχθεύ) και ιερωμϋνοι. 

Η φεουδαρχικό ςχϋςη επικυρωνϐταν με επύςημη τελετό, ϐπου 

ο υποτελόσ ορκιζϐταν υποταγό και πύςτη ςτον ϊρχοντα του, και 

με τη ςειρϊ του ο τελευταύοσ τον αςπαζϐταν και τον 

ανακόρυττε φεουδϊρχη.  Ση φεουδαρχικό κοινωνύα διϋτρεχε η 

θεμελιώδησ αρχό τησ πύςτεωσ (fidelitas).  Η ιεραρχικό εξουςύα 

βαςιζϐταν ςτην ιερϐτητα του ϐρκου, την ακεραιϐτητα του 

«λϐγου τησ τιμόσ» και την «καλό τη πύςτει» προςωπικό 

ανθρώπινη προςϋγγιςη.  Η θεμελιώδησ ςημαςύα τησ 

προςωπικόσ τιμόσ αλλϊ και η επιφϑλαξη θεύασ καταδύκησ για 

τον επύορκο αποτελοϑςαν ιςχυρϋσ, αλλϊ ϐχι ϊτρωτεσ εγγυόςεισ 

για την ευρυθμύα του ςυςτόματοσ.  Αυτό η μϋθεξη τησ αρχαύασ 

αφοςύωςησ του πολεμιςτό ςτον αρχηγϐ του μαζύ με τισ 

χριςτιανικϋσ αρετϋσ ςφυρηλϊτηςε τον κώδικα ηθικόσ τησ 

ιπποςϑνησ (chevalerie).  το πρϐςωπο του ιππϐτου, του 

χαμηλοβϊθμου φεουδϊρχου και ςυνόθωσ νεαροϑ πολεμιςτό 

αποτυπώθηκαν τα ιδανικϊ τησ μεςαιωνικόσ κοινωνύασ ϐπωσ η 

ανδρεύα, η πύςτη ςτον αφϋντη και την Εκκληςύα, η προςταςύα 

των αδυνϊμων και η αυτοθυςύα.  Απϐ εκεύ αναπτϑχθηκε το 
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πρϐτυπο του χριςτιανοϑ ςτρατιώτου, ϐπωσ θα φανεύ 

παρακϊτω.41 

Η Καθολικό Εκκληςύα 

Η Δυτικό Φριςτιανικό Εκκληςύα ξεκύνηςε την ιςτορικό τησ 

πορεύα μϋςα ςε εξαιρετικϊ δϑςκολεσ ςυνθόκεσ.  Φωρύσ μύα 

αυτοκρατορύα να την περιβϊλλει και να την προςτατεϑει, η 

παποςϑνη χρειϊςτηκε να καταβϊλει μεγϊλεσ προςπϊθειεσ για 

να εδραιώςει το κϑροσ τησ, να αναπτϑξει ιεραποςτολικϐ και 

θεολογικϐ ϋργο.  Η διακοπό τησ επικοινωνύασ με την ανατολό 

και οι διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ οδόγηςαν ςτην ανϊπτυξη 

διακριτόσ πολιτικόσ νοοτροπύασ αλλϊ και θεολογικών 

παρεκκλύςεων. 

Ψσ προσ το πρώτο ςκϋλοσ, απϐ πολϑ νωρύσ η ανεπϊρκεια τησ 

βαρβαρικόσ διοικόςεωσ αλλϊ και τησ ύδιασ τησ βυζαντινόσ 

αρχόσ ςτην Ιταλύα ϋδωςε ςτον πϊπα και τουσ επιςκϐπουσ 

ολοϋνα και περιςςϐτερεσ κοςμικϋσ αρμοδιϐτητεσ.  Ϋδη το 

βυζαντινϐ δύκαιο του αναγνώριζε δικαςτικϋσ εξουςύεσ και του 

παρϋςχε οικονομικϊ προνϐμια.  Ο πϊπασ Ωγιοσ Γρηγϐριοσ Α΄ 

(590-604), μϋγασ εκκληςιαςτικϐσ μεταρρυθμιςτόσ, θα 

αναλϊβει την ϊμυνα κατϊ των Λογγοβϊρδων εκεύ που η 

βυζαντινό κυβϋρνηςη αποτυγχϊνει.  Παντοϑ ςτο δυτικϐ κϐςμο 

επύςκοποι διοικοϑν πϐλεισ και καλϑπτουν τα κενϊ τησ 

βαρβαρικόσ εξουςύασ.  Απϐ τα μϋςα του 8ου αιώνοσ η 

                                                            
41 α) Η Ιςτορύα τησ Ευρώπησ, ςελ. 114-117, 146-149, β) Καραπιδϊκησ, Ν. Ε., 
(1996) Ιςτορύα τησ Μεςαιωνικόσ Δϑςησ, Αθόνα:  εκδϐςεισ Αλεξϊνδρεια, 
ςελ.134-166, γ) Le Goff, J., (2006) Η Ευρώπη γεννόθηκε τον Μεςαύωνα;, 
Αθόνα:  εκδϐςεισ Πϐλισ, ςελ. 105-111, 115-116. 
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κατϊρρευςη τησ βυζαντινόσ Ιταλύασ και η φραγκικό επϋμβαςη 

για τη ςωτηρύα τησ Παποςϑνησ θα αποκϐψει επιςόμωσ κϊθε 

δεςμϐ κυριαρχύασ τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ επύ τησ Αγύασ 

Ϊδρασ.  Η ςτϋψη του Καρλομϊγνου το 800 απϐ τον πϊπα 

Λϋοντα Γ΄ (γεγονϐσ που, παρ΄ ϐλεσ τισ κοςμοώςτορικϋσ 

ςυνϋπειεσ του, όταν ουςιαςτικϊ τυχαύο και εξυπηρετοϑςε 

πρωτύςτωσ τισ προςωπικϋσ ςκοπιμϐτητεσ ενϐσ πϊπα ςε 

αναζότηςη πολιτικοϑ προςτϊτη ϋναντι των εκκληςιαςτικών του 

αντιπϊλων) ςηματοδοτοϑςε την ανϊληψη απϐ τον επύςκοπο 

Ρώμησ τησ εξουςύασ να ορύζει ποιοσ θα εύναι αυτοκρϊτορασ, ςε 

ποιον θα ανόκει η κοςμοκρατορύα.  Η ϋλευςη των Υρϊγκων 

βϋβαια ςυνοδεϑτηκε απϐ την απϐδοςη μεγϊλου τμόματοσ τησ 

κεντρικόσ Ιταλύασ υπϐ την ϊμεςη διούκηςη του πϊπα.  Η 

«κληρονομιϊ του Αγύου Πϋτρου» θα αποτελϋςει αυτϐνομη 

εντϐσ τησ αυτοκρατορύασ πολιτικό οντϐτητα, ϋνα καθεςτώσ 

ϐπου η Εκκληςύα θα αςκοϑςε πλόρη και μϐνιμο κοςμικϐ 

ϋλεγχο.42 

Οι αξιώςεισ αυτϋσ πλαιςιώθηκαν απϐ δϑο διϊςημεσ 

πλαςτογραφύεσ.  Κατϊ την Κωνςταντύνειο Δωρεϊ ο Μϋγασ 

Κωνςταντύνοσ, προτοϑ μεταφϋρει την καθϋδρα του imperium 

απϐ την Ιταλύα ςτη Θρϊκη, παραχώρηςε ςτον πϊπα τη 

διούκηςη τησ Ρώμησ, το προνϐμιο να ςτϋφει μονϊρχεσ και μύα 

ςειρϊ αυτοκρατορικών ςυμβϐλων (ςκόπτρο, ςτϋμμα κ.α.) ωσ 

ορατό απϐδειξη τησ νϋασ εξουςύασ του.  Δεϑτερον, 

εμφανύςτηκαν Χευδοώςιδώρειεσ Διατϊξεισ (απϐ το ϐνομα του 

                                                            
42 α) Ιςτορύα τησ μεςαιωνικόσ Δϑςησ, ςελ. 188-194, β) Η Ευρώπη γεννόθηκε 
απϐ το «χύςμα», ςελ. 69-72. 
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Αγύου Ιςιδώρου εβύλλησ, επιςκϐπου του 6ου αιώνοσ), «[μ]ύα 

ςυλλογό παραποιημϋνων ςυνοδικών κανϐνων, πλαςτών 

παπικών δεκρεταλύων και παραχαραγμϋνων, εξ ολοκλόρου ό εν 

μϋρει, παπικών επύςησ διατϊξεων» η οπούα αξιώνει ςτο ϐνομα 

τησ Αγύασ Ρωμαώκόσ Ϊδρασ ϐχι απλϊ το εκκληςιαςτικϐ 

πρωτεύο, αλλϊ και τη γενικό εποπτεύα και επικυριαρχύα του 

επιςκϐπου Ρώμησ επύ κϊθε ανθρώπινησ, κοςμικόσ αρχόσ.  Οι 

Βυζαντινού δεν πεύςτηκαν:  ϐλη η υπϐθεςη με τη δυτικό 

αυτοκρατορύα και την κοςμικό εξουςύα ενϐσ κληρικοϑ 

αποτελοϑςε μϋγιςτο ςκϊνδαλο.   Αυτϐ δε ςημαύνει πωσ δε 

χρηςιμοπούηςαν τα ύδια κεύμενα που κατόγγελλαν ωσ 

φαλκιδευμϋνα, ϐταν ϋκριναν ϐτι η ερμηνεύα τουσ προόγαγε τισ 

δικϋσ τουσ αξιώςεισ πρωτοκαθεδρύασ.  Διϐτι εϊν ςτην 

Κωνςταντύνειο Δωρεϊ οι δυτικού ϋβλεπαν την ανϊθεςη απϐ τον 

Μϋγα Κωνςταντύνο ςτον πϊπα τησ διακυβερνόςεωσ τησ Ρώμησ, 

οι Βυζαντινού ϋβλεπαν παραδοχό τησ μετατοπύςεωσ τησ 

αυτοκρατορικόσ εξουςύασ (translatio imperii) απϐ τισ ϐχθεσ 

του Σύβερη ςτισ ακτϋσ του Βοςπϐρου, ςυνεπώσ ακυρώνοντασ 

οιαδόποτε αξύωςη των φραγκο-γερμανών ςτη ρωμαώκό 

κληρονομιϊ.43 

Η δεϑτερη πτυχό τησ διαφοροποιόςεωσ υπόρξε η θεολογύα.  Η 

δυςκολύα επικοινωνύασ μεταξϑ των επιςκϐπων και θεολϐγων 

τησ λατινικόσ Δϑςεωσ και τησ ελληνικόσ Ανατολόσ, η παρακμό 

τησ μϐρφωςησ ςτη Δϑςη και οι γλωςςικϋσ διαφορϋσ (η αρχαύα 

διγλωςςύα ςϑντομα εξϋλιπε, με αμφϐτερεσ τισ πλευρϋσ να 

ξεχνοϑν η μύα τη γλώςςα του γεύτονοσ τησ) ευνϐηςε την 

                                                            
43 Η Ευρώπη γεννόθηκε απϐ το «χύςμα», ςελ. 98-99. 
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ανϊπτυξη αντικρουομϋνων δογμϊτων.  Η πρϐςληψη του 

χριςτιανιςμοϑ απϐ τισ γερμανικϋσ φυλϋσ υπόρξε δϑςκολη και εν 

τϋλει πολϑ διαφορετικό απϐ αυτόν των Ελληνορωμαύων, 

δυτικών και ανατολικών:  ο θρηςκευτικϐσ ςυγκρητιςμϐσ με τισ 

παγανιςτικϋσ παραδϐςεισ όταν εκτεταμϋνοσ, ενώ για καιρϐ οι 

Γϐτθοι πρϋςβευαν τον Αρειανιςμϐ.  Οι Υρϊγκοι επύςησ 

προώθηςαν ετερϐδοξεσ θεολογικϋσ ςυλλόψεισ και η επιρροό 

τουσ υπόρξε κομβικό για τη διϊδοςη και εν τϋλει την 

επικρϊτηςη τησ προςθόκησ «και εκ του Τιοϑ» (filioque) ςτο 

ϑμβολο τησ Πύςτεωσ ϐςον αφορϊ την εκπϐρευςη του Αγύου 

Πνεϑματοσ.  Ο Καρλομϊγνοσ και οι διϊδοχοι του 

εναγκαλύςτηκαν και καλλιϋργηςαν τισ δογματικϋσ και 

εκκληςιαςτικϋσ διαφορϋσ.  Η απαξύωςη του ανατολικοϑ 

χριςτιανιςμοϑ ωσ αιρετικοϑ θα αναιροϑςε αυτομϊτωσ τη 

νομιμϐτητα του Βυζαντινοϑ αυτοκρϊτοροσ, ενώ η προϊςπιςη 

του παπικοϑ πρωτεύου ςυνδεϐταν με τη διατρϊνωςη τησ 

υπεροχόσ του δυτικοϑ ςυςτόματοσ.  Ο ςταδιακϐσ εκτοπιςμϐσ 

των παλαιών Ρωμαύων (λατινοφώνων και ελληνοφώνων) απϐ 

τουσ επιςκοπικοϑσ θώκουσ και η αντικατϊςταςη τουσ με 

Υρϊγκουσ και Γερμανοϑσ οδόγηςε ςτον εκκληςιαςτικϐ 

αφανιςμϐ τησ «Δυτικόσ Ρωμιοςϑνησ» και την πλόρη 

πολιτιςτικό και πολιτικό διαφοροπούηςη με το Βυζϊντιο.44 

Πϋραν τοϑτων, η Δυτικό Εκκληςύα τουσ επομϋνουσ αιώνεσ 

αναδεύχθηκε ωσ ο βαςικϐσ θεςμϐσ τησ Ευρώπησ και κϑριοσ 

ϊξονασ τησ κοινωνικόσ ζωόσ, τησ πολιτικόσ ςυνεννοόςεωσ και 

                                                            
44 α) Η Ευρώπη γεννόθηκε απϐ το «χύςμα», ςελ. 91-117, β) Ρωμηοςϑνη-
Ρωμανύα-Ροϑμελη ςελ. 165-179. 
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τησ πολιτιςτικόσ αναπτϑξεωσ.  Σα μοναςτόρια 

πολλαπλαςιϊζονται και ςυγκεντρώνουν μεγϊλο πλοϑτο:  απϐ 

τουσ ξενώνεσ τουσ θα γεννηθοϑν νοςοκομεύα και απϐ τα 

ςχολεύα τουσ τα πρώτα πανεπιςτόμια.  Η Εκκληςύα εμπλϋκεται 

ςτο φεουδαρχικϐ ςϑςτημα και αποκτϊ απϋραντεσ εκτϊςεισ γησ.  

Απϐ το Καντϋρμπουρυ τησ Αγγλύασ ωσ το αντιϊγο τησ 

Ιςπανύασ αναδϑονται προςκυνηματικού προοριςμού που 

προςελκϑουν χιλιϊδεσ πιςτοϑσ.  την οικονομικό, πολιτικό και 

πολιτιςτικό ανϊπτυξη τησ Δυτικόσ Ευρώπησ απϐ τον 11ο αιώνα 

και μετϊ η Εκκληςύα θα παύξει κεντρικϐ ρϐλο. 

Πολιτικό θεολογύα τησ Δύςεωσ 

την ανατολό η Εκκληςύα γεννόθηκε και εδραιώθηκε εντϐσ 

μύασ προϒπαρχοϑςησ πολιτικόσ τϊξεωσ.  Εκεύ διεργαςύεσ 

αμοιβαύασ προςαρμογόσ και διαμορφώςεωσ δημιοϑργηςαν τη 

βυζαντινό πολιτικό θεολογύα που αναλϑθηκε παραπϊνω.  τη 

δϑςη ϐμωσ η αυτοκρατορύα κατϋρρευςε περύπου 100 χρϐνια 

μετϊ την επιβολό του χριςτιανιςμοϑ.  Σο ςοκ απϐ την 

βαρβαρικό κατϊκτηςη και την ανατροπό των θεμελύων του 

ρωμαώκοϑ κϐςμου γϋννηςε αποκαλυπτικοϑσ φϐβουσ, καθώσ το 

τϋλοσ τησ αυτοκρατορύασ ταυτιζϐταν με το Σϋλοσ των Ημερών. 

Σην αντύληψη αυτό όλθε να ανατρϋψει ο Ωγιοσ Αυγουςτύνοσ, 

επύςκοποσ Ιππώνοσ και απϐ τισ βαςικϐτερεσ μορφϋσ τησ 

δυτικόσ φιλοςοφύασ.  Ο Αυγουςτύνοσ, προςπαθώντασ να διώξει 

το μεταφυςικϐ πανικϐ και να κϊνει τουσ χριςτιανοϑσ να 

ξεχωρύςουν τη μούρα τησ Εκκληςύασ απϐ αυτόν τησ 

αυτοκρατορύασ, ϋγραψε το μνημειώδεσ ϋργο De Civitate Dei, 
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«Περύ τησ Πολιτεύασ του Θεοϑ».  Αφοϑ αςκόςει κριτικό ςτην 

αρχαύα θρηςκεύα και φιλοςοφύα, χωρύζει την ϑπαρξη ςε δϑο 

πολιτεύεσ, δϑο τϊξεισ πραγμϊτων.  Η Πολιτεύα των Ανθρώπων 

αποτελεύται απϐ τισ ανθρώπινεσ κοινωνύεσ, τα κρϊτη και τουσ 

ανθρώπουσ που αςχολοϑνται κατϊ κϑριο λϐγο με τα εγκϐςμια.  

Σο εξουςιαςτικϐ κρϊτοσ, ϐπωσ η μελϋτη, ο θϊνατοσ και η 

δουλεύα, εύναι ςυνϋπεια το προπατορικοϑ αμαρτόματοσ και τησ 

Πτώςεωσ των πρωτοπλϊςτων, ςυνεπώσ εκτϐσ του αρχικοϑ 

ςχεδύου του Θεοϑ.  Η Πολιτεύα του Θεοϑ απϐ την ϊλλη εύναι η 

Εκκληςύα (μαζύ με το προχριςτιανικϐ Ιςραόλ) και οι ςυνειδητϊ 

πιςτού.  Ο Αυγουςτύνοσ τονύζει τισ ευαγγελικϋσ διδαχϋσ πωσ ο 

ϊνθρωποσ εύναι ςτη Γη περαςτικϐσ και εξϐριςτοσ και αληθινό 

ςημαςύα ϋχει μϐνο η Ουρϊνια Πατρύδα, η Νϋα Ιερουςαλόμ.  Η 

θεύα πρϐνοια ορύζει την ιςτορύα των ανθρώπων ςτα πλαύςια τησ 

οικονομύασ τησ ωτηρύασ.  Οι κοςμικϋσ κυβερνόςεισ που 

αςπϊζονται την πύςτη τησ Εκκληςύασ μετϋχουν επύςησ ςτην 

Πολιτεύα του Θεοϑ και με την καθοδόγηςη τησ οφεύλουν να 

αντιπαλεϑουν και να μϊχονται τισ αιρετικϋσ και 

ειδωλολατρικϋσ, εκεύνεσ δηλαδό που ϊγει η δϑναμη και η πλϊνη 

του Διαβϐλου.  Ϊχουν ακϐμη καθόκον τη δικαιοςϑνη:  «αν 

λοιπϐν λεύψει η δικαιοςϑνη, τι εύναι τα βαςύλεια παρϊ μεγϊλεσ 

ληςτεύεσ;  Γιατύ τι ϊλλο εύναι οι ληςτεύεσ, παρϊ μικρϊ 

βαςύλεια;». 

Η «Πολιτεύα» υπόρξε το θεμελιώδεσ κεύμενο αυτοϑ που 

ονομϊςτηκε «πολιτικϐσ αυγουςτινιςμϐσ», τησ ιδεολογύα τησ 

χριςτιανικόσ ελϋω Θεοϑ βαςιλεύασ.  Οι βαςιλεύσ που 

υπεραςπύζονται την Εκκληςύα και θϋτουν ςτην κορυφό τησ 
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πολιτικόσ τουσ την εξϊπλωςη και ςτερϋωςη τησ οικουμενικόσ 

πύςτησ επύ των αςεβών τύθενται υπϐ τη ςκϋπη του Τψύςτου.  Η 

Νϋα Ιερουςαλόμ απϐ μεταώςτορικό απεικϐνιςη τησ κοινωνύασ 

των ςεςωςμϋνων γύνεται εγκϐςμια ordo rerum και ο Διϊβολοσ 

απϐ πνευματικϐσ εχθρϐσ και διαφθορϋασ προςωπικών 

ςυνειδόςεων, δϑναμη πϊνω ςτη Γη που προςωποποιεύται πϊνω 

ςε αμαρτωλοϑσ και αιρετικοϑσ.  Σο ϋργο του Αυγουςτύνου ϋγινε 

ιδιαιτϋρωσ διϊςημο μετϊ τον Καρλομϊγνο, καθώσ ϐχι μϐνο η 

«Πολιτεύα» ϋδινε ϋνα ςυνεκτικϐ πρϐτυπο χριςτιανικόσ 

μοναρχύασ και ςχϋςεων ιεροϑ και κοςμικοϑ, αλλϊ και τα λοιπϊ 

του ςυγγρϊμματα περιεύχαν ςημαντικϋσ διαφορϋσ ςε ςχϋςη με 

την ανατολικό θεολογύα (filioque, απϐλυτοσ προοριςμϐσ, 

προπατορικϐ αμϊρτημα κ.α.) και μποροϑςαν να ενταχθοϑν 

ςτον αγώνα για την απονομιμοπούηςη τησ Βυζαντινόσ 

Εκκληςύασ και αυτοκρατορύασ.45 

Με τον Καρλομϊγνο και ϑςτερα τον Όθωνα το Μϋγα η ςϑζευξη 

τησ φραγκο-γερμανικόσ αυτοκρατορικόσ αρχόσ με την 

Εκκληςύα δημιοϑργηςε ϋνα δύκτυο πύςτεωσ, ιεραρχύασ και 

ενϐτητοσ αντύςτοιχο του Βυζαντινοϑ.  Σο διεθνϋσ ςϑςτημα αυτϐ 

αποκλόθηκε «Φριςτιανικό Κοινωνύα/Πολιτεύα/Οικουμϋνη» (so-

cietas/res publica/universitas christiana) ό  απλώσ 

Φριςτιανοςϑνη (christianitas).  Και αυτϐ το ςϑςτημα όταν 

δικϋφαλο, με τον πϊπα ωσ ϑπατο των επιςκϐπων και 

αντιπρϐςωπο του Θεοϑ ςτη Γη και τον Γερμανϐ αυτοκρϊτορα 

ωσ ανώτερο κοςμικϐ ϊρχοντα.  Η Φριςτιανοςϑνη εύχε τη 

                                                            
45 α) Η Ευρώπη γεννόθηκε απϐ το «χύςμα», ςελ. 121-169, β) Ρωμηοςϑνη-
Ρωμανύα-Ροϑμελη, ςελ. 123-127. 



Μεςαιωνικϋσ Διεθνεύσ χϋςεισ 

57 

ςυνεύδηςη μύασ κοινόσ πύςτησ που καθϐριζε ταυτϐτητεσ, όθη 

και αξύεσ, και ενϐσ ενιαύου γεωπολιτικοϑ-γεωπολιτιςμικοϑ 

ςυνϐλου.  Σο κανονικϐ δύκαιο τησ Καθολικόσ Εκκληςύασ, ϐπωσ 

κϊποτε το ρωμαώκϐ, διϋτρεχε ϐλη τη δυτικό Ευρώπη ωσ πλαύςιο 

κοινών υποχρεώςεων και καθοριςμοϑ του δϋον πρϊξαι ςε 

πολιτικϐ και κοινωνικϐ επύπεδο.  Σα λατινικϊ, ωσ γλώςςα τησ 

Εκκληςύασ, ϋγιναν το κοινϐ μϋςο ςυνεννοόςεωσ των 

Ευρωπαύων και το εργαλεύο αναπτϑξεωσ τησ φιλολογύασ και 

τησ μορφώςεωσ. 

τον πϊπα υπϊγονταν ϐλοι οι εκκληςιαςτικού αξιωματοϑχοι.  

Καθώσ η Αγύα Ϊδρα θεωροϑςε εαυτϐν ωσ ενςϊρκωςη ϐλησ τησ 

Εκκληςύασ και μοναρχικοϑ τϑπου διούκηςη ϐλησ τησ 

Φριςτιανοςϑνησ, κόρυττε την πρωτοκαθεδρύα και ϋναντι των 

ανατολικών πατριαρχεύων, με τα τελευταύα ϐμωσ να εύναι ϐλο 

και λιγϐτερο διατεθειμϋνα να ανεχθοϑν παρεμβϊςεισ ςτο 

εςωτερικϐ τουσ.  Απϐ την ϊλλη ο αυτοκρατορικϐσ θεςμϐσ θα 

περϊςει απϐ πολλϋσ αναταρϊξεισ.  Η ανϊπτυξη μονύμου 

δυναςτικόσ διαδοχόσ και ςυγκεντρωτικόσ εξουςύασ 

αποδεύχθηκε αδϑνατη καθώσ το φεουδαρχικϐ ςϑςτημα 

ευνοοϑςε τη ςυςςώρευςη πλοϑτου και ςτρατιωτικόσ ιςχϑοσ 

ςτουσ επύ μϋρουσ δοϑκεσ, πρύγκιπεσ και λοιποϑσ ευγενεύσ.  Εν 

τϋλει τον αυτοκρϊτορα ϊρχιςε να εκλϋγει ϋνα ςυμβοϑλιο 

ιςχυρών φεουδαρχών.  Μϐνο ϐταν μύα αληθινϊ ιςχυρό 

προςωπικϐτητα ανερχϐταν ςτο θρϐνο μποροϑςε να 

καθυποτϊξει τουσ ηγεμονύςκουσ και να αςκόςει αληθινό 

εξουςύα ςε ϐλην την εντυπωςιακό ϋκταςη τησ αυτοκρατορύασ, 

που ξεκινοϑςε απϐ τισ Κϊτω Φώρεσ και τη Λωρραύνη και 
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εκτεινϐταν ωσ τη Βοημύα και τη βϐρειο Ιταλύα.  Η κοςμικό 

ιεραρχύα όταν ςαφώσ καθοριςμϋνη μϐνο εντϐσ των ορύων τησ 

αυτοκρατορύασ, με τον αυτοκρϊτορα να προϏςταται των 

διαφϐρων ευγενών.  Εκτϐσ των γερμανικών εδαφών, ωσ φϋρων 

το ρωμαώκϐ τύτλο και το παπικϐ χρύςμα, ο «Römisch Kaiser» 

θεωρεύτο πρώτοσ μεταξϑ ύςων ςε ςχϋςη με τουσ ϊλλουσ 

Ευρωπαύουσ μονϊρχεσ.  Η αναγνώριςη αυτό όταν κϊτι που 

εξαρτϊτο ϊμεςα απϐ την ιςχϑ του και τη δυνατϐτητα να 

επιβϊλλει το ςεβαςμϐ με πολιτικϊ μϋςα.  Με την πϊροδο των 

αιώνων, οι ϊλλοι βαςιλεύσ που βρύςκονταν εκτϐσ των 

αυτοκρατορικών ορύων δυςαναςχετοϑςαν ϐλο και περιςςϐτερο 

ενώπιον οιαςδόποτε γερμανικόσ αξιώςεωσ για πρωτοκαθεδρύα.  

Ιδύωσ η Γαλλύα, με την αντύθεςη ςτο Γερμανϐ αυτοκρϊτορα 

αλλϊ και τον πϊπα αργϐτερα θα ανούξει το δρϐμο για τη 

ςϑλληψη και εδραύωςη τησ ςυγχρϐνου αντιλόψεωσ περύ 

κρατικόσ κυριαρχύασ.46 

Η Έριδα τησ Περιβολόσ 

Αυτό η διαρχύα τησ Φριςτιανοςϑνησ και ο αςαφόσ διαχωριςμϐσ 

αρμοδιοτότων πϊπα και αυτοκρϊτοροσ όταν αναπϐφευκτο να 

δημιουργόςει ςϑγκρουςη.  Οι αυτοκρϊτορεσ διεκδικοϑν εκεύνοι 

να διορύζουν επιςκϐπουσ, ενύοτε και πϊπεσ, ενώ αξιώνουν 

επιςταςύα επύ των φεουδαρχικών εδαφών τησ Εκκληςύασ.  

Επιχειρηματολογοϑν πωσ τουσ ανόκει φϑςει το ϋνα απϐ τα δϑο 

«ξύφη» τησ Φριςτιανοςϑνησ, αυτϐ τησ κοςμικόσ (πολιτικόσ-

πολεμικόσ) εξουςύασ.  Οι πϊπεσ απϐ την ϊλλη επιμϋνουν ςτο 

                                                            
46 α) Η Ιςτορύα τησ Ευρώπησ, ςελ. 120-121, 142, β) Ιςτορύα τησ Μεςαιωνικόσ 
Δϑςησ, ςελ. 171-175. 
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πρωτεύο τησ Εκκληςύασ ϋναντι του κρϊτουσ, τονύζοντασ πωσ 

μϐνο με τη δικό τουσ ϋγκριςη ϋχουν νομιμϐτητα βαςιλεύσ και 

αυτοκρϊτορεσ (nulla potestas nisi a Deo).  Και τα δϑο ξύφη, 

βαςιλικόσ και πνευματικόσ εξουςύασ, ανόκουν ςτην Εκκληςύα, 

απλϊ το πρώτο το εμπιςτεϑεται ςτουσ πιςτοϑσ και υπϊκουουσ 

μονϊρχεσ.  Η πνευματικό αυθεντύα των επιςκϐπων (auctoritas) 

υπεριςχϑει τησ δυνϊμεωσ (potestas) των βαςιλϋων, δϐγμα που 

η δυτικό Εκκληςύα διεκόρυττε απϐ τα τϋλη του 5ου αιώνοσ 

(εγκϑκλιοσ Duo Sunt, πϊπασ Γελϊςιοσ Α΄).  Η διχογνωμύα θα 

ονομαςτεύ «Ϊριδα τησ Περιβολόσ», διαμϊχη δηλαδό για ποιοσ 

θα διορύζει, περιβϊλλοντασ με τα αρχιερατικϊ ϊμφια, 

επιςκϐπουσ και κληρικοϑσ, ο αυτοκρϊτορασ ό ο πϊπασ.  Η 

κρύςη θα ξεςπϊςει το δεϑτερο μιςϐ του 11ου αιώνοσ.  Σο χύςμα 

με το Βυζϊντιο εύναι πολϑ πρϐςφατο και η Αγύα Ϊδρα 

αμετακύνητη.  Ο πϊπασ Γρηγϐριοσ Ζ΄ Φύντελμπραντ το 1075 θα 

δημοςιεϑςει την εγκϑκλιο «Dictatus Papae», με την οπούα 

δηλώνει ευθαρςώσ: 

«Ότι η Ρωμαώκό Εκκληςύα ιδρύθηκε μόνο από τον Θεό.  Ότι μόνο 

ο Ρωμαύοσ ποντύφικασ δικαιούται να αποκαλεύται οικουμενικόσ.  

Ότι μόνο εκεύνοσ μπορεύ να καθαιρεύ ό να επανεγκαθιςτϊ 

επιςκόπουσ. […]  Ότι μόνο εκεύνοσ μπορεύ αν χρηςιμοποιεύ τα 

αυτοκρατορικϊ διϊςημα.  Ότι μόνο του πϊπα όλοι οι πρύγκιπεσ 

οφεύλουν να του φιλούν τα πόδια. […]  Ότι του επιτρϋπεται να 

καθαιρεύ αυτοκρϊτορεσ. […]  Ότι ο ύδιοσ δεν θα κρύνεται από 

κανϋναν. […]  Ότι η Ρωμαώκό Εκκληςύα ποτϋ δεν ϋςφαλε και ούτε 

θα ςφϊλει ςε όλην την αιωνιότητα, όπωσ μαρτυρεύ η Γραφό.  Ότι ο 
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Ρωμαύοσ ποντύφικασ, εϊν ϋχει χειροτονηθεύ κανονικϊ, γύνεται 

αδιαμφιςβότητα ϊγιοσ από τισ αρετϋσ του Αγύου Πϋτρου.» 

Ο αυτοκρϊτορασ Ερρύκοσ Δ΄ ςυγκαλεύ δικϋσ του επιςκοπικϋσ 

ςυνϐδουσ και διορύζει αντύπαπα, ϐμωσ δεν μπορεύ να κϊμψει 

την πεύςμωνα αντύςταςη του Γρηγορύου.  Η ςτρατιωτικό 

κϊθοδοσ των Γερμανών ςτην Ιταλύα θα οδηγόςει ςτον 

αναθεματιςμϐ του αυτοκρϊτοροσ, κϊτι το οπούο θα τον 

αποςτερόςει απϐ κϊθε εξουςιαςτικό νομιμοπούηςη.  Με τουσ 

Γερμανοϑσ ευγενεύσ να χρηςιμοποιοϑν την παπικό καταδύκη ωσ 

πρϐςχημα για ανταρςύα, ο Ερρύκοσ θα οδηγηθεύ ταπεινωμϋνοσ 

ςτον πϑργο τησ Κανϐςςα και θα δηλώςει υποταγό ςτο 

Γρηγϐριο.  Η Ϊριδα ειςϋρχεται ςε ϑφεςη με αμοιβαύεσ 

παραχωρόςεισ, αλλϊ το εκκληςιαςτικϐ πρωτεύο και ο 

αποκλειςμϐσ των κοςμικών αρχών απϐ το διοριςμϐ κληρικών 

παραμϋνει (Κογκορδϊτο τησ Βορμσ, Α΄ ϑνοδοσ του 

Λατερανοϑ).  Σισ επϐμενεσ δεκαετύεσ οι εντϊςεισ θα 

αναζωπυρωθοϑν, με κορϑφωςη την ϋξωςη του πϊπα Γρηγορύου 

απϐ τη Ρώμη το 1084.47 

Η Εκκληςύα τησ Ειρόνησ και του Πολϋμου 

Η ειρόνη αποτελεύ ϋνα απϐ τα κεντρικϊ ζητόματα του 

Φριςτιανιςμοϑ, τϐςο ςε διαπροςωπικϐ ϐςο και ςε 

πανανθρώπινο επύπεδο.  Η πολιτικό κατϊςταςη ϐμωσ τησ 

δυτικόσ Φριςτιανοςϑνησ όταν αυτό μύασ μονύμου 

αλληλοςφαγόσ.  Ιδύωσ μετϊ τον πολιτικϐ κατακερματιςμϐ που 

                                                            
47 α) Ιςτορύα τησ Μεςαιωνικόσ Δϑςησ, ςελ. 199-207, β) Η Ιςτορύα τησ 
Ευρώπησ, ςελ. 144-145. 
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ϋφερε η φεουδαρχύα, κϊθε τοπικϐσ βαρώνοσ ό δοϑκασ 

πολεμοϑςε με τουσ γεύτονεσ του για γη και αγαθϊ, προσ 

απϐγνωςη των χωρικών και των ιερϋων τουσ.  Η Εκκληςύα 

κατϋβαλε φιλϐτιμεσ προςπϊθειεσ ώςτε να περιορύςει την 

καταςτροφό.  Επϋβαλε τον αφοριςμϐ ςε ϐςουσ διεξόγαγαν 

ληςτρικϋσ επιδρομϋσ και επεκτατικοϑσ πολϋμουσ ό πεύραζαν 

αμϊχουσ, απαγϐρευε τη μϊχη τισ Κυριακϋσ κ.α.  Σο 10 και 11ο 

αιώνα αναπτϑχθηκε, αρχικϊ ςτη Γαλλύα και ϑςτερα ςτη λοιπό 

Δϑςη, το κύνημα τησ Ειρόνησ του Θεοϑ (pax dei).  Οι τοπικού 

επύςκοποι κινητοπούηςαν τισ μϊζεσ των πιςτών για να 

επιβϊλουν την κατϊπαυςη τησ αιματοχυςύασ και ςε πολλϋσ 

περιπτώςεισ το πϋτυχαν.  Σαυτϐχρονα προςπϊθηςαν να 

χαλιναγωγόςουν τουσ αποκτηνωμϋνουσ πολεμιςτϋσ 

προωθώντασ την ιδεολογύα τησ ιπποςϑνησ, του εξευγενιςμϋνου 

πολϋμου.  Παρ΄ ϐτι οι ενδοχριςτιανικϋσ ςυγκροϑςεισ ποτϋ δεν 

ϋπαυςαν πλόρωσ, εδραιώθηκαν δϑο αντιλόψεισ, πρώτον πωσ η 

Εκκληςύα ϋχει το δικαύωμα να ορύζει εϊν, πωσ και πϐτε θα 

διεξϊγεται ο πϐλεμοσ, και δεϑτερον πωσ ο πολεμιςτόσ 

μποροϑςε να διοχετεϑςει την ενϋργεια και τη φονικό του 

δεξιϐτητα για καλϐ ςκοπϐ και με λελογιςμϋνο τρϐπο, πϊντα 

υπϐ την ηγεςύα τησ Εκκληςύασ και για το καλϐ τησ.48 

Γιατύ η Εκκληςύα βριςκϐταν ςε τρομερϐ πϐλεμο:  εχθρϐσ δεν 

όταν ϊλλοσ απϐ το Διϊβολο.  Όπωσ τονύςτηκε παραπϊνω ο 

Διϊβολοσ δε νοεύτο απλϊ ωσ πνευματικό οντϐτητα εναντύον τησ 

οπούασ η Εκκληςύα διεξϊγει τον «αϐρατο πϐλεμο» για τη 

ςωτηρύα των ψυχών, αλλϊ ςχεδϐν απτϐσ, γεωπολιτικϐσ δρων 

                                                            
48  Η Ευρώπη γεννόθηκε το Μεςαύωνα;, ςελ. 92-94. 
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που μϋςα απϐ την αμαρτύα, την αύρεςη και την ϋνοπλη δϑναμη 

των απύςτων ζητϊ την υλικό καταςτροφό των χριςτιανικών 

κοινωνιών.  Σο κλύμα του διαρκοϑσ πολεμικοϑ ςυναγερμοϑ 

αποτυπώνεται γλαφυρϊ ςτο ακϐλουθο απϐςπαςμα του Georges 

Duby: 

«το υποπόδιο του θρόνου του Θεού ο αρχϊγγελοσ Μιχαόλ και ο 

δαύμονασ αντιπαλεύουν, όπωσ οι μπροςτϊρηδεσ ςε διαμϊχη 

ιπποτών… Ο χριςτιανιςμόσ του 11ου αιώνα, ολόκληροσ, εύναι 

αυτονόητα μανιχαώκόσ.  Αυτού που καταδιώκουν τουσ αιρετικούσ 

και τουσ οδηγούν ςτο δόμιο για να αφανύςει η φωτιϊ τα φύτρα τησ 

διαφθορϊσ που μεταδύδουν, αυτού οι ύδιοι εικονογραφούν τη 

Βαςιλεύα του Θεού ςαν πολιορκημϋνη ακρόπολη, όπου οι ςτρατιϋσ 

των αγγϋλων αποκρούουν ακατϊπαυςτα τισ εφόδουσ των 

δυνϊμεων του κακού…  Όλοι οπλιςμϋνοι, θωρακιςμϋνοι, η Δύςη 

του 11ου αιώνα μϋςα ςτο φόβο…  Κϊποιεσ ρωμανικϋσ νωπογραφύεσ 

παριςτϊνουν τον Χριςτό θηριώδη, ϋφιππο, να κρατϊει ανϊμεςα 

ςτα ςφιγμϋνα του δόντια το μαχαύρι τησ δικαιοςύνησ και τησ 

νύκησ». 

Η ϋννοια τησ τρατευμϋνησ Εκκληςύασ (ecclesia militans), 

δηλαδό του τμόματοσ του ώματοσ Φριςτοϑ που ζει και 

αγωνύζεται ςτο ϊθλημα τησ θεώςεωσ και τησ αυτοϒπερβϊςεωσ 

ςτη Γη, παύρνει κυριολεκτικό ςημαςύα, μύασ Εκκληςύασ που 

πολεμϊει και ςυντρύβει υπαρκτοϑσ εχθροϑσ.  Ο athleta Christi 

γύνεται miles (ςτρατιώτησ) και το χριςτεπώνυμο πλόρωμα, 

militia (ςτρατϐσ).  Αυτό η αντύληψη φϋρνει και μύα νϋα 

ερμηνεύα του πολϋμου ςτα πλαύςια τησ χριςτιανικόσ θρηςκεύασ, 

ςυνδυϊζοντασ την με αυτόν του προςκυνόματοσ.  Για να 
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ολοκληρωθεύ η μετϊνοια και να δοθεύ η ϊφεςη των αμαρτιών, 

ςτον πιςτϐ επιβϊλλονταν επιτύμια.  Ϊνασ καλϐσ τρϐποσ να 

«πληρωθοϑν» αυτϊ τα επιτύμια όταν η ςυμμετοχό ςε ϋνα 

προςκϑνημα:  ϐςο πιο μακρινϐσ ο προοριςμϐσ και 

ςημαντικϐτερα τα ιερϊ κειμόλια που περιεύχε, τϐςο πιο πλόρησ 

η μετϊνοια.  Η Εκκληςύα λοιπϐν ϊρχιςε να δύνει ςτουσ ιππϐτεσ 

και πολεμιςτϋσ που μϊχονταν εναντύον των μουςουλμϊνων 

ςτην Ιςπανύα (η περύφημη reconquista) αφϋςεισ, λογύζοντασ 

τον πϐλεμο τουσ κατϊ των απύςτων ωσ επιτύμιο και τισ 

εκςτρατεύεσ τουσ ωσ ϋνοπλα προςκυνόματα.  Μετϊ το 1060 

ιδρϑθηκαν ςτην Ιςπανύα τα πρώτα ιπποτικϊ-μοναςτικϊ 

τϊγματα, ϐπου ςυνδυαζϐταν η πολεμικό δρϊςη με το 

χαρακτόρα τησ χριςτιανικόσ αγνϐτητοσ και υπηρεςύασ ςτην 

Εκκληςύα.  Αυτϋσ οι θεολογικϋσ, πολιτικϋσ και ιδεολογικϋσ 

εξελύξεισ θα τροφοδοτόςουν ϊμεςα τα γεγονϐτα τησ νϋασ 

εποχόσ.49 

  

                                                            
49 α) Η Ευρώπη γεννόθηκε το Μεςαύωνα;, ςελ. 117, 119-121, β) Η Ευρώπη 
γεννόθηκε απϐ το «χύςμα», ςελ. 114-116. 
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ΙΣΟΡΙΚΕ ΦΕΕΙ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1054-

1180 
ΠΡΟ ΣΙ ΣΑΤΡΟΥΟΡΙΕ 

Σο χύςμα των Εκκληςιών 

Ϋδη αναφϋρθηκε πωσ οι ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτην παποςϑνη και 

τα ανατολικϊ πατριαρχεύα υπόρξαν ςυχνϊ τεταμϋνεσ.  Η 

διαπλοκό ςτουσ πολιτικοϑσ ανταγωνιςμοϑσ, οι διαμϊχεσ 

δικαιοδοςύασ και οι θεολογικϋσ αποκλύςεισ οδόγηςαν αρκετϋσ 

φορϋσ ςε ανοικτό ρόξη.  Σουσ πρώτουσ αιώνεσ οι Βυζαντινού 

αυτοκρϊτορεσ επενϋβηςαν βύαια ςτα θρηςκευτικϊ ζητόματα 

ζητώντασ εύτε να επιβϊλουν τη ςυμφιλύωςη τησ Εκκληςύασ με 

αιρετικϋσ ομϊδεσ ϐπωσ οι Μονοφυςύτεσ («Ενωτικϐν» Ζόνωνοσ, 

Μονοθελητιςμϐσ κ.α.) εύτε για να αλλϊξουν τα πιςτεϑω τησ, 

ϐπωσ ϋγινε ςτην περύπτωςη τησ Εικονομαχύασ.  ε αυτϋσ τισ 

περιπτώςεισ η Ρώμη υπόρξε ο υπεραςπιςτόσ τησ 

εκκληςιαςτικόσ ορθοδοξύασ και ςημεύο αναφορϊσ των 

διωκομϋνων χριςτιανών.  Η Εικονομαχύα ϋριξε οριςτικϊ με την 

αναςτόλωςη του 843, ϐμωσ εύχε μεςολαβόςει η παπικό 

ανεξαρτητοπούηςη και η ϊνοδοσ τησ Καρολιγγεύου 

αυτοκρατορύασ, με ϐτι αυτϐ ςυνεπϊγεται για το διμερϋσ κλύμα.  

Ση δεκαετύα του 860 θα ξεςπϊςει ςοβαρό κρύςη ανϊμεςα ςτη 

Ρώμη και την Κωνςταντινοϑπολη, με αφορμό την ενθρϐνιςη 

ςτο θρϐνο τησ δεϑτερησ του πατριϊρχου Υωτύου.  Ο πϊπασ 

Νικϐλαοσ ϋκρινε πωσ η αναρρύχηςη του Υωτύου απϐ τη θϋςη 

του διακϐνου ςτον πατριαρχικϐ θρϐνο εντϐσ εβδομϊδοσ όταν 

αντικανονικό και ζότηςε την επϊνοδο του καθαιρεθϋντοσ 
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πατριϊρχου Ιγνατύου ςτη θϋςη του.    Ο Υώτιοσ αντϋδραςε ςτισ 

παπικϋσ κατηγορύεσ υπεραςπιζϐμενοσ την αυτονομύα του 

οικουμενικοϑ πατριαρχεύου και καταγγϋλλοντασ δυτικϋσ 

καινοτομύεσ ϐπωσ η προςθόκη του «filioque» ςτο ϑμβολο τησ 

Πύςτεωσ, η αγαμύα του κλόρου και η χρόςη αζϑμου ϊρτου ςτη 

Θεύα Ευχαριςτύα ωσ αιρετικϋσ.  Σο ζότημα ςυνϋπεςε με την 

ϋκρηξη τησ βυζαντινόσ ιεραποςτολικόσ δραςτηριϐτητοσ, η 

οπούα ϋφερε το χριςτιανιςμϐ ςτουσ λϊβουσ τησ Μοραβύασ και 

τησ Βουλγαρύασ.  Η δυτικό επιθετικϐτητα εκφρϊςτηκε τϐςο με 

την παπικό απϐπειρα να υφαρπαγεύ η νεοςϑςτατη βουλγαρικό 

Εκκληςύα ϐςο και με την κατϊκτηςη τησ Μοραβύασ απϐ τουσ 

Βαυαροϑσ Υρϊγκουσ, ςυνοδευϐμενη απϐ τη βύαιη διϊλυςη τησ 

εκκληςιαςτικόσ τϊξεωσ που μϐλισ εύχαν εγκαθιδρϑςει οι 

Βυζαντινού.  Σο 867 ο νϋοσ αυτοκρϊτορασ Βαςύλειοσ Α΄ 

καθαύρεςε το Υώτιο και αποκατϋςτηςε τον Ιγνϊτιο.  Η κρύςη 

τυπικώσ ϋληξε με τη ϑνοδο τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ του 879-

880 (Η΄ Οικουμενικό) ϐπου ο επιςτρϋψασ πατριϊρχησ Υώτιοσ 

αναγνωρύςτηκε απϐ τη Ρώμη.  Σον επϐμενο ϋνα και μιςϐ αιώνα 

οι ςχϋςεισ Πρεςβυτϋρασ και Νεοτϋρασ Ρώμησ υπόρξαν ψυχρϋσ.  

Οι δογματικϋσ διαφορϋσ δεν επουλώθηκαν και ουςιαςτικώσ οι 

δϑο Εκκληςύεσ ςυνϋχιζαν να θεωροϑνται ςε ϋνωςη επειδό δεν 

εύχε παρουςιαςτεύ κϊποια αφορμό για επύςημη ρόξη.  Σο 1004 η 

παποςϑνη επιςόμωσ ειςόγαγε το filioque ςτο «Πιςτεϑω» και 

ϋκτοτε η Κωνςταντινοϑπολη ςταμϊτηςε να μνημονεϑει τον 

πϊπα ςτα πατριαρχικϊ δύπτυχα.  Η μοιραύα ϐμωσ ςϑγκρουςη θα 

ελϊμβανε χώρε πενόντα ϋτη αργϐτερα.50 

                                                            
50 Ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, τϐμοσ Α΄, ςελ. 366-368, 418-428. 
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τισ αρχϋσ του 1050 οι Νορμανδού μιςθοφϐροι τησ Κϊτω 

Ιταλύασ εύχαν εξεγερθεύ ανοικτϊ εναντύον των Βυζαντινών, 

Λομβαρδών και αρακηνών εργοδοτών τουσ.  Αξιοποιώντασ τη 

διϊςπαςη των αντιπϊλων τουσ και την εντυπωςιακό πολεμικό 

τουσ δεινϐτητα, οι Νορμανδού μπϐρεςαν να κυριαρχόςουν ςε 

μεγϊλα τμόματα του ιταλικοϑ νϐτου πιϋζοντασ αφϐρητα ϐχι 

μϐνο τουσ Βυζαντινοϑσ (ςε μύα εποχό που η αυτοκρατορύα 

ϋκανε εμφανό τα πρώτα ςημϊδια φθορϊσ) αλλϊ και την ύδια 

την παποςϑνη, απειλώντασ τα εδϊφη τησ.  Σαυτοχρϐνωσ ϐμωσ 

οι Νορμανδού όταν χριςτιανού που ακολουθοϑςαν τισ δυτικϋσ 

πρακτικϋσ.  Κυριαρχώντασ λοιπών ςτισ ελληνϐφωνεσ, 

βυζαντινϋσ περιοχϋσ επϋβαλαν ςτισ εκκληςύεσ εύτε να 

ακολουθόςουν το λατινικϐ τυπικϐ (ϊζυμα κ.α.) εύτε να 

κλεύςουν.  Αυτό η εξϋλιξη δυναμύτιςε τισ προςπϊθειεσ του πϊπα 

και του Βυζαντινοϑ αυτοκρϊτοροσ για οργϊνωςη κοινόσ αμϑνησ 

κατϊ των Νορμανδών.  Σο 1053 ο μητροπολύτησ Αχρύδοσ Λϋων 

κοινοπούηςε εγκϑκλιο ςτουσ δυτικοϑσ επιςκϐπουσ ϐπου 

καυτηρύαζε τη χρόςη αζϑμων, ενώ ο πατριϊρχησ Μιχαόλ 

Κηρουλϊριοσ διϋταξε να κλεύςουν οι λατινικϋσ ενορύεσ τησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ ςε αντύποινα για τα γεγονϐτα τησ 

Ιταλύασ.  Ο πϊπασ Λϋων Θ΄ αντϋδραςε αποςτϋλλοντασ τριμελό 

πρεςβεύα ςτην Κωνςταντινοϑπολη, με επικεφαλόσ τον 

καρδινϊλιο Ουμβϋρτο. Ο πϊπασ του εμπιςτεϑθηκε επιςτολϋσ 

προσ τον αυτοκρϊτορα και τον πατριϊρχη, ενώ παρϊλληλα τον 

εξουςιοδϐτηςε να τουσ αφορύςει εϊν η ςϑγκρουςη όταν 

αναπϐφευκτη. 
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Οι διαπραγματεϑςεισ δεν κϑλιςαν καθϐλου ομαλϊ.  Οι παπικού 

εκπρϐςωποι διατρϊνωςαν τα πρωτεύα τησ Ρώμησ και 

αμφιςβότηςαν το δικαύωμα του πατριϊρχη να ονομϊζεται 

οικουμενικϐσ.  τη ρόξη ςυνϋβαλε και ο χαρακτόρασ των 

διαπραγματευομϋνων, καθώσ ο φιλϐδοξοσ και αλαζονικϐσ 

Κηρουλϊριοσ δεν μπϐρεςε να ςυνεννοηθεύ με τον αδιϊλλακτο 

και πεύςμωνα Ουμβϋρτο.  Με τισ ςυνομιλύεσ να οδηγοϑνται ςε 

αδιϋξοδο, ςτισ 16 Ιουλύου του 1054 οι παπικού εκπρϐςωποι 

μπόκαν ςτην Αγύα οφύα ενώ προετοιμαζϐταν η Θεύα 

Λειτουργύα και κατϋθεςαν βοϑλα με την οπούα αναθεμϊτιζαν 

τον Κηρουλϊριο.  Ο πατριϊρχησ ςυγκϊλεςε ϊμεςα ςϑνοδο και 

ανταπϋδωςε τον αφοριςμϐ κατϊ του Ουμβϋρτου και τησ 

ςυνοδεύασ του. 

Ϋταν ϋνα κοςμοώςτορικϐ γεγονϐσ, ςτην πραγματικϐτητα ϐμωσ 

η τυπικό επύδραςη του όταν μικρό και η ουςιαςτικό θα 

μποροϑςε να εύχε παραμεύνει το ύδιο.  Ο πϊπασ εύχε πεθϊνει προ 

τριών μηνών ςυνεπώσ το ανϊθεμα που κατατϋθηκε ςτην Αγύα 

οφύα όταν ϊκυρο.  Οι αφοριςμού περιορύςτηκαν ςε ϋναν 

ςυγκεκριμϋνο πατριϊρχη και τρεισ λεγϊτουσ, χωρύσ να 

επεκτεύνονται ςτο ςϑνολο τησ Εκκληςύασ.  Σϋτοια περιςτατικϊ 

εύχαν ςυμβεύ και ςτο παρελθϐν αλλϊ ϑςτερα βριςκϐταν 

κϊποιοσ ςυμβιβαςμϐσ.  Οι ιςτορικού τησ εποχόσ περιγρϊφουν 

το γεγονϐσ δύχωσ να του δύνουν ιδιαύτερη βαρϑτητα.  Σο χύςμα 

του 1054 αποδεύχθηκε οριςτικϐ πολλοϑσ αιώνεσ αργϐτερα.  Οι 

δϑο Εκκληςύεσ, με ϐλην την ψυχρϐτητα και αντιπϊθεια που εύχε 

δημιουργηθεύ, θεωροϑςαν η μύα την ϊλλη αδελφό, ϋςτω 

ϊςπονδη.  ε ϊμεςο επύπεδο πιο ςημαντικϋσ όταν οι πολιτικϋσ 
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ςυνϋπειεσ.  Με το ναυϊγιο τησ βυζαντινο-παπικόσ 

προςεγγύςεωσ, η Ρώμη επϋλεξε τη ςυμφιλύωςη με τουσ 

Νορμανδοϑσ, οι οπούοι ςυνϋχιςαν ακϊθεκτοι την 

εκπαραθϑρωςη των Βυζαντινών απϐ την Ιταλύα.51 

Η κατϊρρευςη του Βυζαντύου 

Μετϊ το θϊνατο του Βαςιλεύου Β΄ Βουλγαροκτϐνου το 1025, 

ςτο βυζαντινϐ θρϐνο ανϋρχεται μύα ςειρϊ απϐ ακαταλλόλουσ 

κυβερνότεσ, χωρύσ ενδιαφϋρον για τη χρηςτό διούκηςη τησ 

αυτοκρατορύασ.  Επαναπαυϐμενοι ςτην οικονομικό ευμϊρεια, 

τη ςτρατιωτικό ιςχϑ και τη δϐξα που κληροδϐτηςαν, οι 

τελευταύοι αυτοκρϊτορεσ και αυτοκρϊτειρεσ τησ Μακεδονικόσ 

δυναςτεύασ (ϐπωσ και του επομϋνου ούκου των Δουκών) θα 

εξαντλόςουν το βαςιλικϐ θηςαυροφυλϊκιο, θα επιτρϋψουν την 

αποδιοργϊνωςη του ςτρατοϑ και την αποξϋνωςη του λαοϑ των 

επαρχιών.  Όταν απϐ τη δεκαετύα του 1050 θα αρχύςουν οι 

ςοβαρϋσ εξωτερικϋσ απειλϋσ, η πρϐςοψη τησ αύγλησ θα 

καταρρεϑςει. 

το βορρϊ ο βυζαντινϐσ ϋλεγχοσ των ςυνϐρων του Δουνϊβεωσ 

όταν πλϋον επιςφαλόσ.  Οι Οϑγγροι εκμεταλλεϑονταν την 

αυτοκρατορικό αδυναμύα για να κϊνουν επιδρομϋσ, ενώ οι 

ςερβικϋσ ηγεμονύεσ ανεξαρτητοποιόθηκαν.  Ακϐμη χειρϐτερα, η 

νομαδικό φυλό των Πετςενϋγκων ατιμώρητη λεηλατοϑςε τισ 

βαλκανικϋσ επαρχύεσ, φθϊνοντασ ςτα πρϐθυρα τησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ.  Απϐ τη δϑςη η όδη αναφερθεύςα 

                                                            
51 α) Ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, τϐμοσ Α΄, ςελ. 429-430, β) The 
Eastern Schism, ςελ. 42-54. 
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επϋλαςη των Νορμανδών αφαύρεςε απϐ την αυτοκρατορύα τισ 

ιταλικϋσ τησ κτόςεισ.  Σο 1071 ϋπεςε το τελευταύο βυζαντινϐ 

οχυρϐ τησ Ιταλύασ, η Βϊρη (Μπϊρι), ενώ δϑο χρϐνια αργϐτερα 

οι Νορμανδού κατϋλυςαν και το αραβικϐ Εμιρϊτο του 

Πανϐρμου (Παλϋρμο) ςτη ικελύα.  τα ερεύπια τησ Μεγϊλησ 

Ελλϊδοσ οικοδομόθηκε το Βαςύλειο των Δϑο ικελιών, μύα 

ςτρατιωτικϊ πολϑ ιςχυρό δϑναμη που θα αποτελϋςει διαρκό 

απειλό ϐχι μϐνο για το Βυζϊντιο, αλλϊ και για τον πϊπα και το 

Γερμανϐ αυτοκρϊτορα, ο οπούοσ κατεύχε εδϊφη ςτη βϐρειο 

Ιταλύα.  Απϐ την Ιταλύα οι Νορμανδού θα εξαπολϑςουν 

καταςτροφικϋσ επιδρομϋσ κατϊ του Βυζαντύου, φθϊνοντασ ςτο 

ςημεύο να ονειρεϑονται την κατϊληψη τησ ύδιασ τησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ και του αυτοκρατορικοϑ τησ τύτλου. 

Οι δραματικϐτερεσ ϐμωσ εξελύξεισ διαδραματύζονταν ςτη 

Μικρϊ Αςύα.  Η εμφϊνιςη των ελτζοϑκων Σοϑρκων εύχε 

αναζωογονόςει το παρηκμαςμϋνο Ιςλϊμ και μύα νϋα ςειρϊ 

επιδρομών ερχϐταν να απειλόςει τα ανατολικϊ ςϑνορα του 

Βυζαντύου.  Με το ςϑςτημα των θεματικών ςτρατών και των 

ακριτών να ϋχει ατονόςει λϐγω τησ ςταδιακόσ εκλεύψεωσ των 

ελευθϋρων αγροτών-ςτρατιωτών η ανατολικό Μικρϊ Αςύα 

βρϋθηκε ςχεδϐν ανυπερϊςπιςτη.  Σο 1057 καταςτρϊφηκε η 

Μελιτηνό, το 1059 η εβϊςτεια και το 1061 το αρμενικϐ Ωνιο.  Ο 

αυτοκρϊτορασ Ρωμανϐσ Δ΄ Διογϋνησ (1067-1071) προςπϊθηςε 

να αποκροϑςει τουσ ειςβολεύσ, ϐμωσ ςτη μϊχη του Μαντζικϋρτ 

(1071) ο ανοργϊνωτοσ, μιςθοφορικϐσ ςτρατϐσ του ηττόθηκε 

απϐ το ςουλτϊνο Αρπ Αρςλϊν, με τον ύδιο να ςυλλαμβϊνεται 

αιχμϊλωτοσ.  Ο ςουλτϊνοσ τον απελευθϋρωςε, μϐνο ϐμωσ για 
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να ανατραπεύ και να φυλακιςθεύ απϐ τουσ αντιπϊλουσ του.  Επύ 

τησ βαςιλεύασ του Μιχαόλ Ζ΄ Δοϑκα (1071-1078) ςχεδϐν 

ολϐκληρο το μϋτωπο τησ Μικρϊσ Αςύασ κατϋρρευςε.  Μϋςα ςε 

ϋνα χϊοσ εξεγϋρςεων, ανταρςιών και εμφυλύων πολϋμων οι 

Βυζαντινού δε μπϐρεςαν να προτϊξουν αποτελεςματικό ϊμυνα.  

Οι Σοϑρκοι κατϋλαβαν ολϐκληρη τη χερςϐνηςο φθϊνοντασ ωσ 

τισ ακτϋσ του Αιγαύου πελϊγουσ. 

Πϊνω απϐ 60 πϐλεισ καταςτρϊφηκαν.  Βυζαντινϊ και αρμενικϊ 

χρονικϊ περιγρϊφουν εκτεταμϋνεσ ςφαγϋσ και φρικαλεϐτητεσ.  

Μεγϊλο μϋροσ των χριςτιανικών πληθυςμών εκτοπύςτηκε, ενώ 

πολλού ϊλλοι υπϋκυψαν ςτο λιμϐ και τισ αςθϋνειεσ.  Η 

μουςουλμανικό προϋλαςη ςυνεχύςτηκε και επύ Νικηφϐρου Γ΄ 

Βοτανειϊτη (1078-1081), ο οπούοσ παρ΄ ϐτι πρώην ςτρατιωτικϐσ 

ϋδειξε πλόρη αδιαφορύα για τα αμυντικϊ θϋματα.  Σελικϊ οι 

Σοϑρκοι ϋφθαςαν ωσ τη Φρυςοϑπολη, απϋναντι απϐ τη 

Βαςιλεϑουςα.  Με ϋδρα τη Νύκαια τησ Βιθυνύασ ύδρυςαν το 

ουλτανϊτο του Ρουμ (τησ Ρωμανύασ).  Απϐ τα παρϊλια τησ 

Ιωνύασ ϊλλοι ελτζοϑκοι ςχημϊτιςαν πειρατικοϑσ ςτϐλουσ και 

επϋδραμαν ςτα νηςιϊ του Αιγαύου.52 

Τπϐ αυτϐ το καθεςτώσ τησ ολοςχεροϑσ διαλϑςεωσ θα 

εμφανιςτεύ ςτο ιςτορικϐ προςκόνιο η δυναςτεύα των 

Κομνηνών, τησ οπούασ οι τρεισ πρώτοι αυτοκρϊτορεσ, βαςικϊ 

εξεταζϐμενα πρϐςωπα τησ μελϋτησ αυτόσ, για ϋναν αιώνα να 

διαςώςουν το Βυζϊντιο απϐ την τελικό πτώςη και να 

αναςτηλώςουν τη δϑναμη του για ϋναν αιώνα. 

                                                            
52 α) Ιςτορύα τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ, τϐμοσ Α΄, ςελ. 447-57, β) 
Ιςτορύα των Ελλόνων, τϐμοσ 8, ςελ. 22-36. 
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Αλϋξιοσ Α΄ και η νϋα δυναςτεύα των Κομνηνών 

Ο Αλϋξιοσ Κομνηνϐσ όταν ο δεϑτεροσ γιοσ ενϐσ 

αριςτοκρατικοϑ γαιοκτητικοϑ ούκου απϐ την Παφλαγονύα.  Απϐ 

εφηβικό ηλικύα ξεκύνηςε ςτρατιωτικό ςταδιοδρομύα και πολϑ 

γρόγορα ανόλθε ςε υψηλϊ αξιώματα, αποδεικνυϐμενοσ ο μϐνοσ 

ικανϐσ Βυζαντινϐσ ςτρατηγϐσ την περύοδο μετϊ το Μαντζικϋρτ.  

Με την ανικανϐτητα του Βοτανειϊτου προφανό, οι οικογϋνειεσ 

των Κομνηνών και των Δουκών ςυνωμϐτηςαν για την 

ανατροπό του, την οπούα και επϋτυχαν το 1081.  Ο Νικηφϐροσ 

οδηγόθηκε ςε μοναςτόρι και ο «χρυςοϑσ νεανύασ» Αλϋξιοσ 

ςτϋφθηκε αυτοκρϊτορασ.  Ϋταν απϐ τισ πλϋον κατϊλληλεσ 

προςωπικϐτητεσ για να αναλϊβει το ςτϋμμα την περύοδο 

εκεύνη, καθώσ εκτϐσ απϐ ςτρατιωτικό ικανϐτητα 

χαρακτηριζϐταν απϐ μεγϊλη διπλωματικό ευςτροφύα και 

πολιτικό οξυδϋρκεια.  Απϐ τη ςτιγμό τησ ενθρονύςεωσ του ο 

Αλϋξιοσ εύχε να αντιμετωπύςει πλειϊδα προβλημϊτων ςτο 

εςωτερικϐ και εξωτερικϐ του κρϊτουσ. 

Σα αυτοκρατορικϊ ςϑνορα εύχαν καταρρεϑςει απϐ ϐλεσ τησ 

μεριϋσ.  Ο Νορμανδϐσ ηγεμϐνασ Ροβϋρτοσ Γυιςκϊρδοσ, 

ϋχοντασ όδη ολοκληρώςει την κατϊκτηςη τησ νοτύου Ιταλύασ, 

απϐ το 1078 εύχε ξεκινόςει επιδρομϋσ ςτην Κϋρκυρα και τισ 

ακτϋσ τησ Ηπεύρου.  Σο 1081 μύα μεγϊλη δϑναμη ειςβολόσ 

αποβιβϊςτηκε ςτο Δυρρϊχιο.  Οι Βυζαντινού κύνηςαν αμϋςωσ 

να την αποκροϑςουν αλλϊ ςυνετρύβηςαν απϐ τουσ 

Νορμανδοϑσ ιππϐτεσ. Σα επϐμενα χρϐνια ο Αλϋξιοσ ςυντόρηςε 

ϋναν πϐλεμο φθορϊσ, προςπαθώντασ να διακϐψει την 

προϋλαςη των Νορμανδών προσ το εςωτερικϐ χωρύσ ϐμωσ να 



Μϊριοσ Νοβακϐπουλοσ 

72 

μπορεύ να τουσ κερδύςει ςε ανοικτό μϊχη.  Καύριασ ςημαςύασ 

για την τελικό βυζαντινό επικρϊτηςη όταν η επϋμβαςη τησ 

Βενετύασ, απϐ αιώνεσ πιςτϐ υποτελϋσ κρϊτοσ του Βυζαντύου 

που εύχε λϊβει εμπορικϊ προνϐμια απϐ το Βαςύλειο Β΄ ςε 

αντϊλλαγμα για τη διϊθεςη του ιςχυροϑ ςτϐλου τησ.  Με 

χρυςϐβουλο το 1082 ο Αλϋξιοσ τα πολλαπλαςύαςε και οι 

Βενετού ςυνϋπραξαν ςτον πϐλεμο.  Αυτϐ, ςε ςυνδυαςμϐ με 

(βυζαντινόσ υποκινόςεωσ) εξεγϋρςεισ ςτην Ιταλύα, οδόγηςε 

ςτην υποχώρηςη των Νορμανδών και την ϋξωςη τουσ απϐ την 

Ελλϊδα το 1084.  Σο επϐμενο ϋτοσ ο Γυιςκϊρδοσ προςπϊθηςε 

να επανϋλθει αλλϊ αςθϋνηςε και πϋθανε ςτην Κεφαλληνύα.  

Καθώσ οι γιοι του ενεπλϊκηςαν ςε δυναςτικϋσ διαμϊχεσ, η 

απειλό υποχώρηςε προςωρινϊ. 

Οι πρώτοι πϐλεμοι προκϊλεςαν βαριϋσ απώλειεσ ςτο βυζαντινϐ 

ςτρατϐ, ενώ η πλόρησ εξϊρθρωςη του θεςμοϑ των 

καλλιεργητών – ςτρατιωτών απϐ την επϋκταςη των 

μεγαλογαιοκτημϐνων (τϊξη ςτην οπούα ανόκαν και οι 

Κομνηνού) αχρόςτευςε το παραδοςιακϐ ςτρατολογικϐ 

ςϑςτημα.  Ψσ αντικατϊςταςη ο Αλϋξιοσ επινϐηςε το ςϑςτημα 

τησ «προνούασ».  Ο αυτοκρϊτορασ θα ϋδινε ςε ϋναν 

αξιωματοϑχο, τον «προνοιϊριο», εδαφικϋσ εκτϊςεισ, αριθμϐ 

εξαρτημϋνων χωρικών και το δικαύωμα ειςπρϊξεωσ φϐρων.  ε 

αντϊλλαγμα ο ευεργετηθεύσ ςυντηροϑςε ςτρατεϑματα τα οπούα 

θα ϋπρεπε να διαθϋτει ςτον αυτοκρϊτορα ϐποτε παρύςτατο 

ανϊγκη.  Σο ςϑςτημα αυτϐ εύχε αρκετϊ κοινϊ με τη 

φεουδαρχύα, ποτϋ ϐμωσ (τουλϊχιςτον την περύοδο των 

Κομνηνών) το Βυζϊντιο δεν ϋχαςε τον κατ΄ αρχόν 
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ςυγκεντρωτικϐ του χαρακτόρα, με τον αυτοκρϊτορα να κατϋχει 

κϊθε εξουςύα και να δύδει ό να αφαιρεύ πρϐνοιεσ κατϊ το 

δοκοϑν.  Η πρϐνοια αποκατϋςτηςε το αξιϐμαχο του βυζαντινοϑ 

ςτρατοϑ, ςυνϋβαλε ϐμωσ ςτην οικονομικό αφαύμαξη και 

καταπύεςη των αγροτικών πληθυςμών, κϊτι που δροϑςε 

αρνητικϊ ςτη νομιμοφροςϑνη τουσ. 

το ανατολικϐ μϋτωπο, το ςϑνολο ουςιαςτικϊ τησ Μικρϊσ 

Αςύασ εύχε πϋςει ςτουσ Σοϑρκουσ.  Εκμεταλλευϐμενοσ τη 

διχϐνοια ςτην οπούα εύχαν περιπϋςει οι ελτζοϑκοι, ο Αλϋξιοσ 

ϋςτρεψε τον Σζαχϊ, πειρατό-εμύρη τησ μϑρνησ κατϊ του 

ςουλτϊνου Κιλύτζ Αςλϊν τησ Νικαύασ.  Οι Βυζαντινού με μικρόσ 

κλύμακασ επιχειρόςεισ ανϋκτηςαν περιοριςμϋνα παρϊκτια 

εδϊφη ςτη βορειοδυτικό και βϐρειο Μικρϊ Αςύα, όταν ϐμωσ 

προφανϋσ πωσ η αυτοκρατορύα δεν μποροϑςε να αναλϊβει 

μεγϊλησ κλύμακοσ επιχειρόςεισ για την ϋξωςη του νϋου 

κατακτητό.  Σαυτοχρϐνωσ ο Αλϋξιοσ χρειϊςτηκε να 

αποκροϑςει τισ ειςβολϋσ των Πετςενϋγκων (1092) και των 

Κουμϊνων (1094) ςτη Θρϊκη, ϐπωσ και να εξαςφαλύςει την 

υποταγό των ϋρβων πριγκόπων.  τα μϋςα τησ δεκαετύασ το 

Βυζϊντιο εύχε ςταθεροποιηθεύ ςτα ευρωπαώκϊ του εδϊφη και οι 

Κομνηνού εύχαν εδραιωθεύ ςτην εξουςύα μϋςα απϐ μύα 

υπερςυντηρητικό, οικογενειοκρατικό αλλϊ αποτελεςματικό 

διακυβϋρνηςη.  Αναζητώντασ βοόθεια για το μικραςιατικϐ 

μϋτωπο, ο Αλϋξιοσ ςτρϊφηκε δυτικϊ.53 

                                                            
53 α) Ιςτορύα των Ελλόνων, τϐμοσ 8, ςελ. 36-51, β) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ 
Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 8-38. 
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Η ΠΡΩΣΗ ΣΑΤΡΟΥΟΡΙΑ 

 

Σο υπόβαθρο των ταυροφοριών 

Η μεςαιωνικό αντύληψη για τον κϐςμο όταν βαθϑτατα 

εμποτιςμϋνη ςτη χριςτιανικό θεολογύα, παρϊδοςη και 

γεωγραφύα.  Με αυτό τη βϊςη, κϋντρο του ςϑμπαντοσ όταν 

αδιαμφιςβότητα η αγύα πϐλη τησ Ιερουςαλόμ.  Παρ΄ ϐτι 

ςτϋγαζε το ταπεινϐτερο απϐ τα αρχαύα πατριαρχεύα, η πϐλη 

εύχε ανεξύτηλα ςημαδευτεύ απϐ το βύο και την πολιτεύα του 
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Ιηςοϑ Φριςτοϑ.  Σο προςκϑνημα ςτην Ιερουςαλόμ, υπϐθεςη 

πολυδϊπανη και επικύνδυνη, θεωρεύτο κορυφαύα πρϊξη 

ευςεβεύασ.  Επύ αιώνεσ οι Ωραβεσ κυρύαρχοι τησ πϐλεωσ 

ϋδειχναν ςχετικό ανοχό ςτουσ προςκυνητϋσ, παρ΄ ϐλα αυτϊ ο 

Πανϊγιοσ Σϊφοσ κατεςτρϊφη τρεισ φορϋσ (936, 969, 1009).  

Όςο η Βυζαντινό αυτοκρατορύα όταν ιςχυρό και οι ςτρατιϋσ 

τησ ϋφθαναν μϋχρι την Παλαιςτύνη (ϐπωσ ςυνϋβη δισ την εποχό 

τησ Μακεδονικόσ δυναςτεύασ), εκεύνη όταν ο εγγυητόσ των 

Αγύων Σϐπων και των πολυπληθών χριςτιανικών κοινοτότων 

τησ ανατολόσ. 

Η ειςβολό των ελτζοϑκων Σοϑρκων ςτη Μϋςη Ανατολό 

ϊλλαξε ϊρδην τα δεδομϋνα.  Η αςφαλόσ μετϊβαςη των 

προςκυνητών διακϐπηκε και παρατηρόθηκαν πολλϊ 

περιςτατικϊ βύασ εισ βϊροσ των.  Αυτϐ μαζύ με τισ μαρτυρύεσ για 

τισ μεγϊλεσ ςφαγϋσ ςτα βυζαντινϊ εδϊφη προκϊλεςαν οργό και 

ςυγκύνηςη ςτην Ευρώπη.  Σην περύοδο εκεύνη ο δυτικϐσ κϐςμοσ 

εύχε καταφϋρει μύα ςειρϊ πληγμϊτων κατϊ των μουςουλμϊνων 

ςτην Ιςπανύα και την Ιταλύα, ςημϊδια τησ 

πολιτικοςτρατιωτικόσ του ανϐδου.  την ϑπαιθρο μοναχού και 

αςκητϋσ γυρνοϑςαν τα χωριϊ διεκτραγωδώντασ τισ ςυμφορϋσ 

των προςκυνητών, καλώντασ τουσ πιςτοϑσ ςε ςυςτρϊτευςη.  

Όλα αυτϊ δημιοϑργηςαν ϋνα κλύμα πολεμικοϑ και πνευματικοϑ 

αναβραςμοϑ. 

Οι Βυζαντινού επανειλημμϋνωσ απηϑθυναν εκκλόςεισ ςτην 

παποςϑνη για βοόθεια.  Σο 1074 ο Μιχαόλ Ζ΄ ϋγραψε ςτον 

πϊπα Γρηγϐριο για την καταςτροφό απϐ την τουρκικό ειςβολό, 

με το δραςτόριο ποντύφικα να αναλαμβϊνει πρωτοβουλύα για 
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τη ςυγκϋντρωςη 50.000 ιπποτών, τουσ οπούουσ ο ύδιοσ 

αυτοπροςώπωσ θα οδηγοϑςε ςτη Μικρϊ Αςύα.  Σο επϐμενο 

ϋτοσ ξϋςπαςε η Ϊριδα τησ Περιβολόσ, διαλϑοντασ κϊθε 

προοπτικό πραγματοπούηςησ τησ.  Η ιδϋα ϐμωσ μύασ 

εκςτρατεύασ για την αρωγό των Βυζαντινών δεν ϋφυγε απϐ τα 

ςχϋδια τησ Αγύασ Ϊδρασ.  Αυτϐ φϊνηκε ϋντονα ϐταν ςτο θρϐνο 

του Αγύου Πϋτρου ανόλθε ο Ουρβανϐσ Β΄ (1088-1099).  Η 

θητεύα του ξεκύνηςε με τον ύδιο εξϐριςτο και ϋναν αντύπαπα 

εγκατεςτημϋνο ςτη Ρώμη απϐ γερμανικϊ ςτρατεϑματα.  Παρ΄ 

ϐλα αυτϊ ο Ουρβανϐσ εξαρχόσ επιδύωξε εξομϊλυνςη των 

ςχϋςεων με τον Αλϋξιο Κομνηνϐ και το πατριαρχεύο 

Κωνςταντινουπϐλεωσ.  Ο αυτοκρϊτορασ βριςκϐταν ςε διαρκό 

επικοινωνύα με τον πϊπα και δυτικοϑσ ϊρχοντεσ ϐπωσ ο 

Ροβϋρτοσ τησ Υλϊνδρασ, εκθϋτοντασ τουσ τη δεινό κατϊςταςη 

ςτην Ανατολό.  Σο Μϊρτιο του 1095 Βυζαντινού απεςταλμϋνοι 

παρουςιϊςτηκαν ςτη ςϑνοδο τησ Πλακεντύασ και επανϋλαβαν 

το αύτημα για βοόθεια.  Πλϋον οι ςυνθόκεσ εύχαν ωριμϊςει και 

ο Ουρβανϐσ ϋθεςε ςε εφαρμογό ϋνα φιλϐδοξο εγχεύρημα.54 

Σο φθινϐπωρο του 1095 ο πϊπασ ξεκύνηςε μύα περιοδεύα ςτη 

Γαλλύα, οδεϑοντασ προσ τη μεγϊλη ςϑνοδο του Κλερμϐντ-

Υερϊν.  Η ςϑνοδοσ εύχε ςυγκληθεύ για να αφορύςει το βαςιλιϊ 

Υύλιππο Α΄ τησ Γαλλύασ για μοιχεύα, ϐμωσ ο Ουρβανϐσ ςτισ 

ομιλύεσ του ϋδινε ϋμφαςη ςτα δεινϊ των χριςτιανών τησ 

ανατολόσ και προςκαλοϑςε ϐλουσ τουσ φεουδϊρχεσ και 

ιππϐτεσ να παρακολουθόςουν τη ςϑνοδο.  τισ 27 Νοεμβρύου, 

                                                            
54 α) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 13-19, 43-49, β) Ιςτορύα 
των Ελλόνων, τϐμοσ 8, ςελ. 51-52, γ) Η Ιςτορύα τησ Ευρώπησ, ςελ. 180-181. 
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ϋξω απϐ τον καθεδρικϐ τησ πϐλεωσ, ο πϊπασ μύληςε ςτο 

ςυγκεντρωμϋνο πλόθοσ: 

«…τα αδϋρφια ςασ που ζουν ςτην ανατολό βρύςκονται ςε 

επεύγουςα ανϊγκη τησ βοόθεια ςασ και πρϋπει να βιαςτεύτε να τουσ 

δώςετε τη βοόθεια που ςυχνϊ τουσ εύχε υποςχεθεύ.  Γιατύ, όπωσ οι 

περιςςότεροι από εςϊσ ϋχετε ακούςει, οι Σούρκοι και οι Άραβεσ 

τουσ επιτϋθηκαν και ϋχουν κατακτόςει την επικρϊτεια τησ 

Ρωμανύασ δυτικϊ ωσ την ακτό τησ Μεςογεύου και του 

Ελληςπόντου… Έχουν ςκοτώςει και αιχμαλωτύςει πολλούσ και 

ϋχουν καταςτρϋψει τισ εκκληςύεσ και ρημϊξει την αυτοκρατορύα.  

Αν τουσ επιτρϋψετε να ςυνεχύςουν, οι πιςτού του Θεού θα δεχθούν 

ακόμη περιςςότερεσ επιθϋςεισ από αυτούσ.  Λαμβϊνοντασ αυτό 

υπ΄ όψιν εγώ, ό μϊλλον ο Κύριοσ, ςασ ςτϋλνω ςαν κόρυκεσ του 

Χριςτού να το κοινοποιόςετε παντού και να πεύςετε όλουσ τουσ 

ανθρώπουσ κϊθε τϊξεωσ… να φϋρουν βοόθεια γρόγορα ςτουσ 

χριςτιανούσ αυτούσ και να καταςτρϋψουν αυτόν την ϊθλια φυλό 

από τη γη των φύλων μασ … ο Χριςτόσ το προςτϊζει.»55 

Απϐ τισ δηλώςεισ αυτϋσ φαύνεται πωσ παρϊ το χύςμα η 

θεμελιώδησ αύςθηςη ενϐτητοσ των δϑο χριςτιανικών κϐςμων 

παρϋμενε, και πωσ παρ΄ ϐλεσ τισ προκαταλόψεισ μεταξϑ 

«Ελλόνων» και «Υρϊγκων» οι δοκιμαςύεσ των πρώτων 

ςυγκινοϑςαν τουσ δευτϋρουσ.  Ο Ουρβανϐσ διαβεβαύωςε πωσ 

ϐποιοσ αναλϊβει να ταξιδϋψει και να πολεμόςει για την 

Ιερουςαλόμ θα εκπληρώςει επιτύμιο για κϊθε αμαρτύα.  Ο 

                                                            
55 Peters, E., (1998) The First Crusade:  The chronicle of Fulcher of Sartres 
and other source material, Υιλαδϋλφεια:  University of Pennsylvania Press, 
ςελ. 52-53. 
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πϐλεμοσ δεν θα όταν αρπακτικϐσ και αμαρτωλϐσ αλλϊ 

αμυντικϐσ και ιερϐσ, μύα πρϊξη αγϊπησ τησ τρατευμϋνησ 

Εκκληςύασ για τον Νυμφύο τησ και τουσ πιςτοϑσ του.  Οι 

παρευριςκϐμενοι αντϋδραςαν με ενθουςιαςμϐ:  η ιαχό «Deus 

Vult», το θϋλει ο Θεϐσ, πλημμϑριςε τον αϋρα. 

Η Α΄ ταυροφορύα ξεκινϊ 

Σο μόνυμα του Ουρβανοϑ ςκϐρπιςε ρύγη ενθουςιαςμοϑ ςε 

ολϐκληρη την Ευρώπη.  Η προοπτικό μύασ εκςτρατεύασ για την 

απελευθϋρωςη των Αγύων Σϐπων που θα ςυνοδευϐταν απϐ 

ϊφεςη αμαρτιών ςυγκύνηςε τϐςο απλοϑσ ανθρώπουσ ϐςο και 

ιςχυροϑσ φεουδϊρχεσ, ενώ για τουσ πιο πεζοϑσ η ταυροφορύα 

ϋδινε την ευκαιρύα ενϐσ μακρινοϑ, ηρωικοϑ ταξιδιοϑ και ελπύδα 

απϐκτηςησ πλοϑτου και δϐξησ.  Η περιπετειώδησ αποδημύα 

προσ την Ιερουςαλόμ και η αςκητικό χροιϊ τησ εκςτρατεύασ 

ςυνδυαζϐταν ςτην ιπποτικό φανταςύα με την παρϊδοςη των 

παγανιςτικών επών για τα υπερπϐντια ταξύδια των ηρώων προσ 

τη γη τησ αιωνύου ζωόσ.56 

Ενώ ο πϊπασ ςυνεννοεύτο με τουσ ςημαντικοτϋρουσ ευγενεύσ 

και ιππϐτεσ για τισ λεπτομϋρειεσ τησ εκςτρατεύασ, οι λαώκϋσ 

μϊζεσ, ερεθιςμϋνεσ απϐ πλανοδύουσ κόρυκεσ, κυριεϑθηκαν απϐ 

θρηςκευτικϐ παροξυςμϐ.  Με ελϊχιςτη πολεμικό πεύρα και 

ακϐμη λιγϐτερη προετοιμαςύα, αςϑντακτεσ ομϊδεσ χωρικών και 

προςκυνητών ϊρχιςαν να κινοϑνται προσ την ανατολό.  

Κϊποιεσ απϐ αυτϋσ, ηγοϑμενεσ απϐ το Γερμανϐ χαμηλϐβαθμο 

ευγενό Ϊμικο του Λϋνινγκεν, αντύ να προχωρόςουν προσ την 

                                                            
56 Evola, J., (2011) Metaphysics of War, Η.Β.:  Arktos Media Ltd, ςελ. 35-37. 
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Αςύα, κινόθηκε προσ τισ πϐλεισ τησ Ρηνανύασ και ϊρχιςαν να 

τουσ επιτύθενται ςτισ εκεύ εβραώκϋσ κοινϐτητεσ.  Παρϊ την 

καταδύκη και ενύοτε την ϋνοπλη αντύςταςη τησ Εκκληςύασ οι 

ςφαγϋσ και λεηλαςύεσ υπόρξαν εκτεταμϋνεσ.  Ο Ϊμικο και οι 

ακϐλουθοι του προχώρηςαν προσ την Ουγγαρύα, ϐμωσ οι 

βιαιοπραγύεσ και οι ληςτεύεσ τουσ όταν τϋτοιεσ που 

αναχαιτύςτηκαν και ςφαγιϊςτηκαν απϐ τα ουγγρικϊ 

ςτρατεϑματα.  Σαυτοχρϐνωσ πολυϊριθμοι προςκυνητϋσ και 

ιππϐτεσ ξεκινοϑςαν απϐ τη Γαλλύα, καθοδηγοϑμενοι απϐ το 

μοναχϐ Πϋτρο τον Ερημύτη.  Η «ταυροφορύα του Λαοϑ» 

πϋραςε ατϊκτωσ μϋςα απϐ ουγγρικϊ και βυζαντινϊ εδϊφη 

ληςτεϑοντασ για να ςυντηρηθεύ (και ιςοπεδώνοντασ το 

Βελιγρϊδι μεταξϑ ϊλλων), με αποτϋλεςμα να αποδεκατιςτεύ 

απϐ τα αυτοκρατορικϊ ςτρατεϑματα.  Ο ϐχλοσ ϋφθαςε τελικϊ 

ςτην Κωνςταντινοϑπολη, ϐπου ο Αλϋξιοσ Κομνηνϐσ παρϐτρυνε 

τον Πϋτρο να ςτρατοπεδεϑςει και να περιμϋνει τα ςτρατιωτικϊ 

τμόματα τησ ταυροφορύασ που όδη ξεκινοϑςαν απϐ την 

Ευρώπη.  Ο μοναχϐσ ςυμφώνηςε αλλϊ η ςυμπεριφορϊ των 

ακολοϑθων του όταν τϐςο ταραχοποιϐσ που ο αυτοκρϊτορασ 

προτύμηςε να τουσ μεταφϋρει γρόγορα ςτην Αςύα.  

Παρακοϑοντασ τισ εκκλόςεισ του Πϋτρου για ψυχραιμύα και 

αναμονό, οι ζηλωτϋσ κινόθηκαν εναντύον των ελτζοϑκων, οι 

οπούοι και τουσ εξολϐθρευςαν.  Σα καταπονημϋνα υπολεύμματα 

τησ Λαώκόσ ταυροφορύασ διαςώθηκαν απϐ τουσ Βυζαντινοϑσ. 

Η βυζαντινό εντϑπωςη απϐ τουσ πρώτουσ ςταυροφϐρουσ όταν 

πολϑ κακό.  Η ύδια η ϋννοια τησ ταυροφορύασ όταν ξϋνη ςε 

μύα κοινωνύα που πολεμοϑςε ακαταπαϑςτωσ με το Ιςλϊμ επύ 
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αιώνεσ και οι ϋννοιεσ τησ ενϐπλου Εκκληςύασ και τησ δια τησ 

μϊχησ αφϋςεωσ των αμαρτιών ακοϑγονταν ςκανδαλώδεισ για 

την ανατολικό θεολογύα.  Η αθλιϐτητα των φανατιςμϋνων 

ϐχλων αλλϊ και η ληςτρικό, βύαιη ςυμπεριφορϊ τουσ κατϊ τη 

διαδρομό προκϊλεςε την αποςτροφό των Βυζαντινών, οι οπούοι 

γρόγορα αμφιςβότηςαν τα χριςτιανικϊ κύνητρα τουσ και 

ϋνιωςαν να επιβεβαιώνεται η πεπούθηςη ανωτερϐτητοσ τουσ 

ϋναντι τησ Δϑςεωσ.  Η εύδηςη πωσ ιςχυρϊ ςταυροφορικϊ 

ςτρατεϑματα υπϐ την ηγεςύα φημιςμϋνων πολεμικών ηγετών 

ϋρχονταν προσ την πρωτεϑουςα του προκϊλεςε μεγϊλη 

αμηχανύα ςτον Αλϋξιο, ο οπούοσ ςύγουρα δεν ανϋμενε κϊτι 

τϋτοιο ϐταν ςυνεννοεύτο με τον πϊπα για αποςτολό βοηθεύασ. 

Σο 1096 οι ςταυροφορικϋσ δυνϊμεισ ϊρχιςαν να κινοϑνται 

διαμϋςου τησ Ευρώπησ, εύτε ςτην Ουγγαρύα εύτε προσ τα 

λιμϊνια τησ Ιταλύασ, με κοινϐ προοριςμϐ την 

Κωνςταντινοϑπολη.  Ωτυποσ αρχηγϐσ τησ ταυροφορύασ όταν 

ο παπικϐσ απεςταλμϋνοσ, επύςκοποσ Ωντεμαρ, ϐμωσ οι 

πρωταγωνιςτϋσ όταν ϊλλοι.  Ο γηραιϐσ Ραϒμϐνδοσ Δ΄, κϐμησ 

τησ Σουλοϑζησ και ϋνασ απϐ τουσ ιςχυροτϋρουσ και 

πλουςιοτϋρουσ ϊνδρεσ τησ Ευρώπησ και βετερϊνοσ των 

αντιμουςουλμανικών πολϋμων τησ Ιςπανύασ, ηγεύτο του 

μεγαλυτϋρου ςτρατοϑ.  Ο Γοδεφρεύδοσ τησ Μπουγιϐν με τον 

αδελφϐ του Βαλδουύνο ηγεύτο των γερμανικών ςτρατευμϊτων, 

ενώ ο πρύγκηπασ Οϑγοσ του Βερμαντουϊ ερχϐταν επικεφαλόσ 

ενϐσ μικροϑ γαλλικοϑ αποςπϊςματοσ.  Απϐ το Βϋλγιο ϋφθανε ο 

Ροβϋρτοσ τησ Υλϊνδρασ, του οπούου ο πατϋρασ εύχε πολεμόςει 

ςτο πλευρϐ του Αλεξύου.  Σϋλοσ, ο γιοσ του Ροβϋρτου 
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Γυιςκϊρδου, Νορμανδϐσ πρύγκηπασ Βοημοϑνδουσ, 

αποβιβϊςτηκε ςτα ύδια εδϊφη που προ δεκαετύασ εύχε 

προςπαθόςει να κατακτόςει, μαζύ με τον ανιψιϐ του Σαγκρϋδο. 

Και εδώ η διϋλευςη των ςταυροφϐρων όταν επειςοδιακό.  Ο 

Γοδεφρεύδοσ και ο Ροβϋρτοσ κατϊφεραν να κρατόςουν την 

πειθαρχύα ςτουσ ςτρατοϑσ τουσ, ϐμωσ οι ϊνδρεσ του 

Ραϒμϐνδου και του Βοημοϑνδου λεηλϊτηςαν επανειλημμϋνα τη 

βυζαντινό ϑπαιθρο.  Ϊνταςη προκλόθηκε απϐ την προςωρινό 

κρϊτηςη του πρύγκηποσ Οϑγου απϐ τουσ Βυζαντινοϑσ, λϐγω 

μύασ προκλητικϊ αλαζονικόσ επιςτολόσ που εύχε ςτεύλει ςτον 

Αλϋξιο.  Σελικϊ τα ςτρατεϑματα τησ ταυροφορύασ 

ςυγκεντρώθηκαν ϋξω απϐ την Κωνςταντινοϑπολη, με τη 

φρουρϊ τησ Βαςιλευοϑςησ να βρύςκεται ςε πολεμικϐ 

ςυναγερμϐ.  Ο αυτοκρϊτορασ, αναγνωρύζοντασ πϐςο εϑκολα η 

κατϊςταςη μποροϑςε να εκτραχυνθεύ, αποφϊςιςε να 

διαχειριςτεύ διπλωματικϊ τουσ δυτικοϑσ. 

Ϊνασ προσ ϋναν οι αρχηγού τησ ταυροφορύασ εκλόθηςαν ςτα 

ανϊκτορα για ακρϐαςη με τον Αλϋξιο.  Ο αυτοκρϊτορασ 

υποςχϋθηκε την παροχό ςτρατιωτικόσ βοηθεύασ, μεταφορικών 

μϋςων και πϊςησ φϑςεωσ εφοδύων, αρκεύ οι ταυροφϐροι να 

ϋδιναν ϐρκο υποτελεύασ ςε εκεύνον.  Αφοϑ εύχαν ταξιδεϑςει 

τϐςο μακριϊ απϐ τισ πατρύδεσ τουσ ο προηγοϑμενοσ ϐρκοσ ςτον 

εκϊςτοτε ϊρχοντα τουσ ϋπαυε να ιςχϑει και ϋπρεπε να 

ανανεωθεύ με τον ηγεμϐνα τησ Ανατολόσ, το Βυζαντινϐ 

αυτοκρϊτορα.  Οι ςταυροφϐροι θα ϋπρεπε να ςυνεργαςτοϑν με 

τουσ Βυζαντινοϑσ και να τουσ αποδώςουν ϐλα τα εδϊφη που θα 

ανακτοϑςαν απϐ τουσ μουςουλμϊνουσ.  Με τον τρϐπο αυτϐ ο 
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αυτοκρϊτορασ επιχειροϑςε να ενςωματώςει ϋνα μεγϊλο και 

ιςχυρϐ ςτρϊτευμα ςτουσ βυζαντινοϑσ ςχεδιαςμοϑσ και, 

χρηςιμοποιώντασ την πολιτικό πρακτικό τησ Δϑςεωσ, να τουσ 

εντϊξει ςτο δύκτυο πύςτεωσ και ιεραρχύασ τησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ.  Με την προςφορϊ δώρων ό με απειλϋσ, 

ϐλοι οι αρχηγού ορκύςτηκαν.  Μϐνο ο Ραϒμϐνδοσ αρνόθηκε 

πειςματικϊ μϋχρι τϋλουσ, δηλώνοντασ πωσ μϐνο ο Θεϐσ και ο 

πϊπασ εύναι οι ηγεμϐνεσ του.  Εν εύδει ςυμβιβαςμοϑ, ο κϐμησ 

τησ Σουλοϑζησ ϋδωςε υπϐςχεςη φιλύασ και ςεβαςμοϑ του 

αυτοκρϊτορα και τησ αυτοκρατορύασ.  Κατϊ ιςτορικό ειρωνεύα 

όταν ο Ραϒμϐνδοσ που πιο ευςυνεύδητα τόρηςε πύςτη προσ τον 

Αλϋξιο απϐ ϐλουσ τουσ ςταυροφϐρουσ.57 

Από την Κωνςταντινούπολη ςτην Ιερουςαλόμ 

Με τισ πολιτικϋσ ςυμφωνύεσ ολοκληρωμϋνεσ, τα ςταυροφορικϊ 

και βυζαντινϊ ςτρατεϑματα αποβιβϊςτηκαν ςτη Μικρϊ Αςύα 

την ϊνοιξη του 1097.  Πρώτοσ ςτϐχων των ςυναςπιςμϋνων 

χριςτιανών όταν η Νύκαια, πρωτεϑουςα του ςελτζουκικοϑ 

ςουλτανϊτου.  Η πϐλη, υψηλόσ ςυμβολικόσ ςημαςύασ ωσ 

τϐποσ διεξαγωγόσ τησ Α΄ Οικουμενικόσ υνϐδου, 

προςτατευϐταν απϐ ιςχυρϊ τεύχη, ενώ τμόμα τησ εφϊπτετο 

ςτην ακτό τησ λύμνησ Αςκανύασ.  Οι ςταυροφϐροι ξεκύνηςαν 

εφϐδουσ υποςτηριζϐμενοι απϐ βυζαντινϋσ πολιορκητικϋσ 

μηχανϋσ.  Ο ςουλτϊνοσ Κιλύτζ Αρςλϊν, απουςιϊζων ςε 

εκςτρατεύα ςτα ανατολικϊ του ςϑνορα, ϋςπευςε να διαςώςει 

                                                            
57 α) Ιςτορύα των Ελλόνων, τϐμοσ 8, ςελ. 52-54, β) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ 
Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 48-57, γ) Lilie, R.-J., (1988) Byzantium and the Cru-
sader States 1096-1204, Οξφϐρδη:  Clarendon Press, ςελ. 1-28. 
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την πρωτεϑουςα του, ϐμωσ η απϐπειρα λϑςεωσ τησ πολιορκύασ 

ςυνετρύβη απϐ τουσ ιππϐτεσ του Γοδεφρεύδου και του 

Βοημοϑνδου.  Υοβοϑμενοι πωσ αν οι ςταυροφϐροι 

καταλϊμβαναν την πϐλη με ϋφοδο θα προϋβαιναν ςε μαζικϋσ 

λεηλαςύεσ και φϐνουσ, οι πολιορκημϋνοι ξεκύνηςαν μυςτικϋσ 

διαπραγματεϑςεισ με τουσ Βυζαντινοϑσ για την παρϊδοςη τουσ.  

Ο Αλϋξιοσ ςυμφώνηςε και λύγο αργϐτερα, κατϊ τη διϊρκεια 

εφϐδου, βυζαντινϊ ςτρατεϑματα ανϋβηκαν ςτα παραλύμνια 

τεύχη χωρύσ ουςιαςτικό αντύςταςη, θϋτοντασ τη Νύκαια υπϐ τον 

ϋλεγχο τουσ πριν προλϊβουν να ειςϋλθουν οι ςταυροφϐροι 

(Ιοϑνιοσ).  Η τροπό αυτό δυςαρϋςτηςε τουσ δυτικοϑσ, ϐντασ η 

πρώτη αφρομό για την εξϋλιξη του μϑθου των «προδοτών 

Ελλόνων».  Ο Αλϋξιοσ προςπϊθηςε να κατευνϊςει τουσ 

ςταυροφϐρουσ με δώρα, ενώ ϋςτειλε ϋνα ςτρατιωτικϐ 

απϐςπαςμα υπϐ τον ϋμπειρο ςτρατηγϐ Σατύκιο να τουσ 

ςυνοδεϑςει ςτην Ιερουςαλόμ.  Ο αυτοκρϊτορασ επϋςτρεψε 

ςτην Κωνςταντινοϑπολη, ενώ ϊλλα βυζαντινϊ ςτρατεϑματα 

εκμεταλλεϑτηκαν την όττα των Σοϑρκων για να προελϊςουν 

νϐτια.  Φϊρη ςτισ νύκεσ τησ Α΄ ταυροφορύασ το βυζϊντιο 

αποκατϋςτηςε τον ϋλεγχο τησ δυτικόσ Μικρϊσ Αςύασ (ωσ το 

Μαύανδρο) και των παρευξεινύων εδαφών. 

Οι ςταυροφϐροι απϐ την ϊλλη ςυνϋχιςαν την πορεύα τουσ προσ 

τα μικραςιατικϊ υψύπεδα, αντιμετωπύζοντασ την αφϐρητη 

ζϋςτη και τισ τακτικϋσ καμμϋνησ γησ των Σοϑρκων.  τισ 10 

Ιουλύου ο ςτρατϐσ του ουλτϊνου αιφνιδύαςε την 

εμπροςθοφυλακό των ςταυροφϐρων ϋξω απϐ το Δορϑλαιο.  Οι 

ευϋλικτοι Σοϑρκοι ιπποτοξϐτεσ απϋφευγαν τισ αντεπιθϋςεισ των 
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Νορμανδών ιπποτών του Βοημοϑνδου και απεύληςαν με 

καταςτροφό τισ χριςτιανικϋσ δυνϊμεισ.  Οι ςταυροφϐροι 

αναγκϊςτηκαν να αφιππεϑςουν και να αμυνθοϑν πύςω απϐ τισ 

αςπύδεσ τουσ ώςπου η οπιςθοφυλακό ϋφθαςε και επιτϋθηκε 

ςτουσ ελτζοϑκουσ, διαλϑοντασ τουσ.  Ύςτερα απϐ αυτόν την 

παρ΄ ολύγον πανωλεθρύα οι ςταυροφϐροι ςυνϋχιςαν 

νοτιοανατολικϊ, ςτϋλνοντασ δϑο δυνϊμεισ αναγνωρύςεωσ ςτην 

Κιλικύα με επικεφαλόσ τον ανεψιϐ του Βοημοϑνδου, Σαγκρϋδο, 

και τον μικρϐ αδελφϐ του Γοδεφρεύδου, Βαλδουύνο τησ 

Βουλώνησ.  Ο Σαγκρϋδοσ κατϋλαβε οριςμϋνεσ πϐλεισ ςτην 

Κιλικύα και, μην ϋχοντασ δώςει τον ϐρκο, τισ κόρυξε δικϐ του 

φϋουδο.  Ϊςτω και εϊν αναγκϊςτηκε να τισ εγκαταλεύψει 

ςχεδϐν αμϋςωσ, απϐ εκεύνον ξεκύνηςε η δημιουργύα των 

πρώτων ταυροφορικών Κρατών και η εδαφικό και πολιτικό 

διαφοροπούηςη τησ εκςτρατεύασ απϐ τισ βυζαντινϋσ 

προςδοκύεσ.  Απϐ την ϊλλη ο Βαλδουύνοσ απομακρϑνθηκε 

ακϐμη περιςςϐτερο απϐ τον κϑριο ϐγκο των ςταυροφορικών 

δυνϊμεων με ςτϐχο την εγκαθύδρυςη ενϐσ δικοϑ του κρατιδύου.  

Ερχϐμενοσ ςε επαφό με τουσ Αρμενύουσ που κυριαρχοϑςαν 

ςτην περιοχό τησ Κιλικύασ και τησ Ωνω Μεςοποταμύασ, 

κατϊφερε να κερδύςει την εμπιςτοςϑνη του Θώρου, ηγεμϐνοσ 

τησ Εδϋςςησ.  Ο γηραιϐσ ϊρχοντασ τον υιοθϋτηςε και τον 

ονϐμαςε διϊδοχο, ενώ ςε αντϊλλαγμα ο Βαλδουύνοσ και οι 

ιππϐτεσ του ςυνϋτριψαν τουσ Σοϑρκουσ που απειλοϑςαν την 

πϐλη.  τη ςυνϋχεια ϐμωσ ο Βαλδουύνοσ εκμεταλλεϑτηκε μύα 

ςυνομωςύα για την ανατροπό του Θώρου, επϋτρεψε το φϐνο 

του και ςτη ςυνϋχεια ανόλθε ο ύδιοσ ςτην εξουςύα.  Εκεύ 

ιδρϑθηκε η Κομητεύα τησ Εδϋςςησ, επιςόμωσ το πρώτο 
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φραγκικϐ κρϊτοσ τησ Outremer, τησ «τησ πϋρα απϐ τη 

θϊλαςςα».  Ϋταν μύα εξϐφθαλμη παρϋκβαςη απϐ τον ϐρκο και 

τη ςυμφωνύα μεταξϑ ςταυροφϐρων και Βυζαντινών, ακϐμη 

εντονϐτερη δε απϐ το γεγονϐσ πωσ ο Θώροσ όταν πρώην 

βυζαντινϐσ αξιωματοϑχοσ-βαςικό αφορμό τησ αρμενικόσ 

ςυνομωςύασ κατϊ του όταν πωσ πρϋςβευε την ελληνορθϐδοξη 

πύςτη.  Η υπϐθεςη τησ Εδϋςςησ αποτϋλεςε πρελοϑδιο για την 

μακροχρϐνια περιπλοκό τησ Αντιοχεύασ, του επομϋνου ςτϐχου 

των ςταυροφϐρων.58 

Η Αντιϐχεια, που εύχε καταληφθεύ απϐ τουσ ελτζοϑκουσ το 

1084, όταν απϐ τισ αρχαιϐτερεσ και ςημαντικϐτερεσ πϐλεισ τησ 

ανατολόσ, με ελληνορθϐδοξο, αρμενικϐ και ςυριακϐ πληθυςμϐ 

και τα αντύςτοιχα πατριαρχεύα.  Οι ςταυροφϐροι ξεκύνηςαν την 

πολιορκύα τησ ϊριςτα οχυρωμϋνησ πϐλησ με τη βοόθεια των 

Βυζαντινών.  χεδϐν χωρύσ προειδοπούηςη ϐμωσ το βυζαντινϐ 

απϐςπαςμα εγκατϋλειψε την πολιορκύα.  Υαύνεται πωσ εύχαν 

κυκλοφορόςει φόμεσ πωσ οι Υρϊγκοι ςκϐπευαν να επιτεθοϑν 

ςτουσ Βυζαντινοϑσ για να μην παραδώςουν την πϐλη και ο 

Σατύκιοσ προτύμηςε να αποχωρόςει γρόγορα για την Κϑπρο.  Ο 

Βοημοϑνδοσ, που φϋρεται να εύχε ο ύδιοσ δημιουργόςει τισ 

φόμεσ, εκμεταλλεϑτηκε την αναςτϊτωςη για να καταγγεύλει 

την «προδοςύα» των Βυζαντινών και να κηρϑξει πωσ ο ϐρκοσ 

ςτον αυτοκρϊτορα όταν ϊκυροσ.  Ο Γοδεφρεύδοσ και ο 

Ραϒμϐνδοσ διαμαρτυρόθηκαν, υποψιαζϐμενοι τη 

μηχανορραφύα, ϐμωσ ο Βοημοϑνδοσ κϋρδιςε την υποςτόριξη 

                                                            
58 α) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 57-61, β) Byzantium and 
the Crusader States 1096-1204, ςελ. 28-31. 
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των απλών ςτρατιωτών.  Η πολιορκύα ςυνεχύςτηκε και εν τϋλει 

η πϐλη ϋπεςε (1098).  χεδϐν αμϋςωσ οι ςταυροφϐροι 

βρϋθηκαν πολιορκημϋνοι αφοϑ μύα μεγϊλη τουρκικό ςτρατιϊ, 

αποςταλεύςα για να διαςώςει την Αντιϐχεια, πλϋον επιχειροϑςε 

να ανακαταλϊβει την πϐλη.  Οι χριςτιανού ϊρχιςαν να 

καταρρϋουν απϐ την πεύνα και, φοβοϑμενοι πωσ ϐλα πλϋον 

εύχαν χαθεύ, αρκετού λιποτϊκτηςαν.  Κϊποιοι απϐ τουσ 

λιποτϊκτεσ ςυνϊντηςαν ςτο Υιλομόλιο τησ Μικρϊσ Αςύασ τον 

Αλϋξιο Κομνηνϐ, επικεφαλόσ μύασ μεγϊλησ ςτρατιϊσ που 

κατευθυνϐταν προσ την Αντιϐχεια για να βοηθόςει τουσ 

ςταυροφϐρουσ.  Θϋλοντασ να δικαιολογόςουν τη φυγό τουσ, οι 

λιποτϊκτεσ εύπαν ςτον αυτοκρϊτορα πωσ η πϐλη εύχε όδη πϋςει 

ςτα χϋρια των Σοϑρκων και ο ςταυροφορικϐσ ςτρατϐσ εύχε 

καταςτραφεύ.  Ο αυτοκρϊτορασ εγκατϋλειψε την εκςτρατεύα.  

Ψσ εκ θαϑματοσ ϐμωσ (ςχεδϐν κυριολεκτικϊ-ϋνασ ιερϋασ 

ανακϊλυψε τη φερϐμενη ωσ Αγύα Λϐγχη, γεγονϐσ που εκτύναξε 

το ηθικϐ των πολιορκημϋνων) οι ςταυροφϐροι νύκηςαν και δεν 

επρϐκειτο να ςυγχωρόςουν κϊτι που εξϋλαβαν ωσ εγκατϊλειψη 

και αθϋτηςη του φεουδαρχικοϑ καθόκοντοσ του Αλεξύου να 

βοηθϊ τουσ υποτελεύσ του.  Ο αυτοκρϊτορασ προςπϊθηςε να 

διαςώςει την κατϊςταςη ςτϋλνοντασ δώρα και ζητώντασ χρϐνο 

να οδηγόςει το ςτρατϐ του ςτην Ιερουςαλόμ μαζύ τουσ, χωρύσ 

αποτϋλεςμα.  Ο Βοημοϑνδοσ εγκαταςτϊθηκε ςτην Αντιϐχεια ωσ 

πρύγκηπασ τησ, πυροδοτώντασ ϊγριο ανταγωνιςμϐ με το 

Ραϒμϐνδο που υπεραςπιζϐταν τα δικαιώματα του Βυζαντινοϑ 

αυτοκρϊτοροσ.  Η διαμϊχη αυτό καθυςτϋρηςε την εκςτρατεύα, 

ώςπου κϊτω απϐ την πύεςη των ϊλλων αρχηγών ο Ραϒμϐνδοσ 
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ηγόθηκε του ςτρατεϑματοσ (ο επύςκοποσ Ωντεμαρ εύχε μϐλισ 

πεθϊνει) και κινόθηκε προσ το νϐτο (Ιανουϊριοσ 1099). 

Σο καλοκαύρι οι ςταυροφϐροι ϋφθαςαν ςτην Ιερουςαλόμ, η 

οπούα ϐμωσ δεν ελεγχϐταν απϐ τουσ Σοϑρκουσ αλλϊ απϐ τη 

ςιιτικό δυναςτεύα των Υατιμιδών τησ Αιγϑπτου, η οπούα εύχε 

εκμεταλλευτεύ τη ταυροφορύα για να επιτεθεύ ςτουσ ςουνύτεσ 

εχθροϑσ τησ.  τισ 15 Ιουλύου, ϑςτερα απϐ περύπου ενϊμιςη 

μόνα πολιορκύασ, η Αγύα Πϐλη ϋπεςε ςτουσ χριςτιανοϑσ.  

Ακολοϑθηςε μεγϊλησ κλύμακασ ςφαγό των μουςουλμϊνων και 

Εβραύων κατούκων τησ.  Οι ςταυροφϐροι γιϐρταςαν την 

εκπλόρωςη του ςτϐχου τουσ και κόρυξαν το Γοδεφρεύδο 

ηγεμϐνα τησ πϐλεωσ.  Εκεύνοσ, αρνοϑμενοσ να ςτεφθεύ 

βαςιλϋασ εκεύ που φϐρεςε το ακϊνθινο ςτϋμμα ο Φριςτϐσ, 

ονομϊςτηκε «Προςτϊτησ του Παναγύου Σϊφου».  Τπϐ τον τύτλο 

αυτϐ ο Γοδεφρεύδοσ ςυνϋτριψε ςτην Αςκαλώνα μύα αιγυπτιακό 

ςτρατιϊ (12 Αυγοϑςτου), διαςφαλύζοντασ τη χριςτιανικό 

κυριαρχύα ςτην Ιερουςαλόμ και τουσ Αγύουσ Σϐπουσ.  Σο 

ϐνειρο του Ουρβανοϑ εύχε γύνει πραγματικϐτητα.59 

Σο νϋο γεωπολιτικό περιβϊλλον 

Η επιτυχύα τησ Α΄ ταυροφορύασ, παρ΄ ϐλεσ τισ κακουχύεσ και 

τισ πολλϋσ φορϋσ που ϋφθαςε ςτο χεύλοσ τησ καταςτροφόσ, 

προκϊλεςε τερϊςτιο ενθουςιαςμϐ ςτη Δϑςη.  Μετϊ τη μϊχη 

τησ Αςκαλώνοσ οι περιςςϐτεροι ςταυροφϐροι θεώρηςαν πωσ 

το προςκϑνημα τουσ εύχε εκπληρωθεύ και επϋςτρεψαν ςτην 

                                                            
59 α) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 61-65, β) Byzantium and 
the Crusader States 1096-1204, ςελ. 31-61. 



Μϊριοσ Νοβακϐπουλοσ 

88 

Ευρώπη, αμϋςωσ ϐμωσ τα νϋα τησ καταλόψεωσ των Αγύων 

Σϐπων προκϊλεςαν την ειςροό ακϐμη περιςςοτϋρων ιπποτών, 

με αποςτολό την υπερϊςπιςη των νϋων χριςτιανικών 

κρατιδύων.  Ο Ραϒμϐνδοσ τησ Σουλοϑζησ επϋςτρεψε ςτην 

Ευρώπη και οργϊνωςε μύα νϋα ταυροφορύα για την ενύςχυςη 

των φραγκικών θϋςεων ςτην Ανατολό.  Η εκςτρατεύα του 1101 

ϐμωσ κατϋληξε ςε πανωλεθρύα, αφοϑ οι ελτζοϑκοι ςυνϋτριψαν 

τουσ ςταυροφϐρουσ ςτην Αμϊςεια του Πϐντου.  Ωλλεσ 

απϐπειρεσ απϐ το Γουλιϋλμο τησ Βαυαρύασ και το Γουλιϋλμο 

του Πουατιϋ επύςησ οδηγόθηκαν ςε ςφαγό απϐ τουσ 

μουςουλμϊνουσ.  Ο Ραϒμϐνδοσ ϐμωσ επϋμεινε και οργϊνωςε 

μύα τρύτη αποςτολό, η οπούα ϋφθαςε ςτο Λύβανο δια θαλϊςςησ.  

Με τη βοόθεια των Βυζαντινών οι ςταυροφϐροι κατϋλαβαν την 

Σρύπολη (1105), ιδρϑοντασ την ομώνυμη κομητεύα και τελευταύο 

απϐ τα ταυροφορικϊ Κρϊτη.  Ο κϐμησ τησ Σουλοϑζησ ϐμωσ 

δεν ϋζηςε να δει τη δικαύωςη του, καθώσ πϋθανε λύγο πριν την 

πτώςη τησ πϐλεωσ.  Σϋλοσ, περιςςϐτερο επιτυχημϋνο απϐ τα 

περιςςϐτερα ςταυροφορικϊ κινόματα ενιςχϑςεωσ υπόρξε αυτϐ 

των Νορβηγών, οι οπούοι υπϐ την ηγεςύα του βαςιλιϊ 

ιγοϑρδου ϋπλευςαν ωσ την Παλαιςτύνη, νύκηςαν τουσ 

Υατιμύδεσ, εγκαθύδρυςαν την Αρχοντύα τησ ιδώνοσ και 

επϋςτρεψαν ςτην πατρύδα τουσ (1107-1110).  την επιςτροφό οι 

Νορβηγού πϋραςαν απϐ την Κωνςταντινοϑπολη, ϐπου ϋτυχαν 

θερμόσ υποδοχόσ και παρϋδωςαν το ςτϐλο τουσ ςτον Αλϋξιο, 

γυρνώντασ ϑςτερα απϐ ξηρϊσ. 

Σο νϋο καθεςτώσ τησ Μϋςησ Ανατολόσ, ϐςον αφορϊ τισ 

ςχϋςεισ Βυζαντύου και ταυροφορικών Κρατών, όδη πριν την 
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κατϊληψη τησ Ιερουςαλόμ φαινϐταν πωσ θα χαρακτηρύζεται 

απϐ κρύςεισ και τριβϋσ αναμεταξϑ των χριςτιανικών δυνϊμεων.  

Η φραγκικό διϋλευςη απϐ τα Βαλκϊνια και τα γεγονϐτα τησ 

Νικαύασ και τησ Αντιοχεύασ εύχαν επιδεινώςει πολϑ το διμερϋσ 

κλύμα και εύχαν εξανεμύςει την ϐποια εμπιςτοςϑνη και αύςθηςη 

κοινοϑ ςκοποϑ που ύςωσ υπόρχαν.  Βαςικό εςτύα αναταραχόσ 

και αψηφύςεωσ τησ βυζαντινόσ ηγεμονύασ όταν το Πριγκιπϊτο 

τησ Αντιοχεύασ, απϐ ϐπου ο Βοημοϑνδοσ ϐχι μϐνο αρνεύτο 

πειςματικώσ να αναγνωρύςει τον Αλϋξιο ωσ κϑριο του, αλλϊ 

λεηλατοϑςε διαρκώσ τα εδϊφη τησ νοτύου Μικρϊσ Αςύασ 

(Κιλικύα κ.α.) ϐπου εύχαν εν τω μεταξϑ προωθηθεύ βυζαντινϋσ 

δυνϊμεισ.  Ο Βοημοϑνδοσ τελικϊ αιχμαλωτύςτηκε ςε μύα 

επύθεςη κατϊ των Σοϑρκων (1100).  Σρύα χρϐνια αργϐτερα 

απελευθερώθηκε και επϋςτρεψε ςτην Αντιϐχεια, ϐπου εν τω 

μεταξϑ διοικοϑςε εξ ονϐματοσ του ο Σαγκρϋδοσ, ςυνεχύζοντασ 

τον πϐλεμο κατϊ των Βυζαντινών.  Σο 1104 οι Βυζαντινού 

επιτϋθηκαν ςτην Κιλικύα, ενώ παρϊλληλα βοόθηςαν τον 

ϊςπονδο αντύπαλο του Βοημοϑνδου, Ραϒμϐνδο, να καταλϊβει 

την Σρύπολη.  Ο Βοημοϑνδοσ αντϋδραςε ταξιδεϑοντασ ςτην 

Ευρώπη και ξεκινώντασ μύα μεγϊλη περιοδεύα ανϊ τισ βαςιλικϋσ 

αυλϋσ, ζητώντασ βοόθεια.  Διαλαλώντασ τα κατορθώματα του 

κατϊ των μουςουλμϊνων και τη φερϐμενη ωσ δολιϐτητα και 

προδοςύα των Βυζαντινών, ο Νορμανδϐσ πρύγκηπασ κϋρδιςε τη 

ςυμπϊθεια πολλών βαςιλϋων και ςυγκϋντρωςε ϋνα ςτρϊτευμα 

34.000 ανδρών για να επιτεθεύ ςτην Κωνςταντινοϑπολη.  Παρ΄ 

ϐλα αυτϊ η εκςτρατεύα του δεν ϋλαβε καθεςτώσ ταυροφορύασ 

απϐ τον πϊπα Παςχϊλη (ο Ουρβανϐσ εύχε πεθϊνει το 1099).  Σο 

1107 ο ςτρατϐσ του Βοημοϑνδου αποβιβϊςτηκε ςτισ αλβανικϋσ 
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ακτϋσ, ϐμωσ οι Βυζαντινού με τη βοόθεια των Βενετών τουσ 

επϋβαλαν θαλϊςςιο αποκλειςμϐ, κλεύνοντασ παρϊλληλα τα 

ορεινϊ περϊςματα πωσ το εςωτερικϐ των Βαλκανύων.  

Καταβεβλημϋνοι απϐ την πεύνα οι Δυτικού αναγκϊςτηκαν να 

παραδοθοϑν.  Η ςϑγκρουςη ϋληξε με τη ςυνθόκη τησ 

Δεαβϐλεωσ (1108), κατϊ την οπούα ο Βοημοϑνδοσ αναγνώριςε 

τη βυζαντινό επικυριαρχύα (ενταςςϐμενοσ ςτη βυζαντινό 

αυλικό ιεραρχύα υπϐ τουσ τύτλουσ του ςεβαςτοϑ και του 

δουκϐσ), κρατώντασ τη διούκηςη τησ Αντιοχεύασ αλλϊ 

επιςτρϋφοντασ την Κιλικύα.  Σο 1111 ο Βοημοϑνδοσ πϋθανε και 

τον διεδϋχθη ο Σαγκρϋδοσ, που εκμεταλλευϐμενοσ τον πϐλεμο 

των Βυζαντινών με τουσ Σοϑρκουσ αρνόθηκε ξανϊ τα 

δικαιώματα του Αλεξύου.  Σο ζότημα τησ Αντιοχεύασ θα 

απαςχολοϑςε το Βυζϊντιο για ϋναν αιώνα ακϐμη. 

Εν ολύγοισ, τϋςςερα ταυροφορικϊ Κρϊτη εύχαν ιδρυθεύ ςτην 

ανατολό.  Κορυφαύο ϐλων ύςτατο το Βαςύλειο τησ Ιερουςαλόμ.  

ϑντομα μετϊ την ϊλωςη τησ πϐλεωσ ο Γοδεφρεύδοσ πϋθανε 

και την εξουςύα ανϋλαβε ο αδελφϐσ του, ανακηρυςςϐμενοσ 

επιςόμωσ βαςιλεϑσ.  Κατϊ το φεουδαρχικϐ ςϑςτημα το 

βαςύλειο εύχε ςχϋςη ηγεμϐνοσ-υποτελοϑσ με τισ κομητεύεσ τησ 

Σριπϐλεωσ και την Εδϋςςησ και τη πριγκιπϊτο τησ Αντιοχεύασ.  

Με τη ςειρϊ του κϊθε κρϊτοσ χωριζϐταν περεταύρω ςε φϋουδα.  

Οι ςταυροφϐροι μετϋφεραν το δυτικϐ πολιτιςμϐ και πολιτικϐ 

ςϑςτημα ςτη Μϋςη Ανατολό.  Γϋμιςαν την περιοχό με κϊςτρα, 

εγκατϋςτηςαν ιππϐτεσ και ύδρυςαν τϊγματα μοναχών-

πολεμιςτών, κατϊ το πρϐτυπο τησ δυτικόσ θεολογύασ του 

πολϋμου και με αποςτολό την υπερϊςπιςη των προςκυνητών.  



Μεςαιωνικϋσ Διεθνεύσ χϋςεισ 

91 

Σα ςημαντικϐτερα απϐ αυτϊ τα τϊγματα όταν των Ιπποτών του 

Ναοϑ (ΝαϏτεσ), του Νοςοκομεύου του Αγύου Ιωϊννου 

(Οςπιτϊλιοι-Ιωαννύτεσ) και του λεπροκομεύου του Αγύου 

Λαζϊρου (Λαζαρύτεσ).  Σο εκκληςιαςτικϐ καθεςτώσ των νϋων 

κρατών δημιοϑργηςε περιπλοκϋσ με το Βυζϊντιο, αφοϑ και 

ςτην Αντιϐχεια και ςτην Ιερουςαλόμ υπόρχαν ελληνικϊ, 

αρμενικϊ και ςυριακϊ πατριαρχεύα, τα οπούα ϐμωσ 

παραγκωνύςτηκαν για να ιδρυθοϑν νϋα, λατινικϊ.  Σο ελληνικϐ 

πατριαρχεύο Αντιοχεύασ αναςυςτϊθηκε ωσ ϐροσ τησ ςυνθόκησ 

τησ Δεαβϐλεωσ, ϐμωσ ο πατριϊρχησ Ιεροςολϑμων 

αναγκϊςτηκε να καταφϑγει ςτην Κωνςταντινοϑπολη και ωσ το 

1187 η ορθϐδοξη ϋδρα βριςκϐταν ςε εξορύα.  Οι κατϊ καιροϑσ 

αποκλειςτικό οικειοπούηςη τησ Εκκληςύασ του Παναγύου 

Σϊφου (αναςτηλωθεύςησ με τερϊςτια βυζαντινϊ ϋξοδα μετϊ το 

1026) απϐ τουσ Λατύνουσ αποξϋνωςε τον εντϐπιο χριςτιανικϐ 

πληθυςμϐ.  Αλλϊ και το φεουδαρχικϐ ςϑςτημα όταν 

ιδιϐμορφο, αφοϑ τα τρύα μικρϊ κρϊτη όταν ταυτοχρϐνωσ 

υποτελό ςτο Βυζαντινϐ αυτοκρϊτορα και το βαςιλϋα τησ 

Ιερουςαλόμ.  Εϊν η Αντιϐχεια αποτελοϑςε αγκϊθι ςτα πλευρϊ 

του Βυζαντύου, η κομητεύα τησ Σριπϐλεωσ παρϋμενε πιςτό, ενώ 

η Ϊδεςςα ϋκοβε νϐμιςμα με ελληνικό επιγραφό, ωσ ϋμμεςη 

αναγνώριςη τησ υποτελεύασ τησ.  Οι Βυζαντινού προςπαθοϑςαν 

να χειριςτοϑν τουσ Υρϊγκουσ με ϋνα μεύγμα διπλωματύασ και 

απειλών, με ςυνηθϋςτερη και αποτελεςματικϐτερη αυτόν τησ 

διακοπόσ του εφοδιαςμοϑ με ςιτηρϊ μϋςω τησ Κϑπρου. 

Απϐ την ϊλλη τα ταυροφορικϊ Κρϊτη όταν αναποφεϑκτωσ 

τρωτϊ.  Γεωγραφικϊ, ςυνιςτοϑςαν μύα ςτενό, επιμόκη λωρύδα 
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γησ απϐ τον Ωνω Ευφρϊτη ωσ τη χερςϐνηςο του ινϊ.  Αυτϐ τα 

καθιςτοϑςε πολϑ ευϊλωτα, καθώσ η απϐλυτη ϋλλειψη 

ςτρατηγικοϑ βϊθουσ ϋφερνε κϊθε φορϊ τουσ μουςουλμανικοϑσ 

ςτρατοϑσ ϋξω απϐ τα ςημαντικϊ τουσ κϋντρα, αφόνοντασ μικρϐ 

περιθώριο ελιγμών και διαδοχικών γραμμών αναςχϋςεωσ.  

Κατοικημϋνα απϐ ϋνα μωςαώκϐ εθνοτότων και θρηςκειών επύ 

των οπούων κυριαρχοϑςε ϋνασ μικρϐσ αριθμϐσ Δυτικών, εύχαν 

χαμηλό κοινωνικό ςυνοχό.  Για την επιβύωςη τουσ χρειαζϐταν 

ςταθερό ροό τροφύμων μϋςω του Βυζαντύου και διαρκόσ 

ϋλευςη νϋων πολεμιςτών απϐ την Ευρώπη.  Ακϐμη χειρϐτερα, η 

πολιτικό ςκηνό των κρατών χαρακτηρύςτηκε απϐ διαρκεύσ 

δολοπλοκύεσ, εςωτερικϋσ ςυγκροϑςεισ και ταραχϋσ μεταξϑ 

φατριών, εμποδύζοντασ την εδραύωςη κλύματοσ ςταθερϐτητοσ.  

Παρ΄ ϐλην την καταφανό νύκη τησ, η Α΄ ταυροφορύα εύχε 

δημιουργόςει ϋνα μη βιώςιμο και δϑςκολα υπεραςπύςιμο 

εδαφικϐ καθεςτώσ.  Όπωσ θα φανεύ παρακϊτω, η Outremer 

δεν ϊνθιςε για πολϑ.60 

Μετϊ τισ ςταυροφορύεσ ο Αλϋξιοσ ϋςτρεψε την προςοχό του 

ςτη Μικρϊ Αςύα και ςτον αγώνα κατϊ των Σοϑρκων.  Οι 

ελτζοϑκοι ϋκαναν διαρκεύσ επιδρομϋσ προςπαθώντασ να 

ανακϐψουν την αυτοκρατορικό ανϊκτηςη, ϐμωσ οι 

προςπϊθειεσ τουσ ανατρϊπηκαν απϐ την αποτελεςματικό 

βυζαντινό ϊμυνα και αντεπιθϋςεισ του προώθηςαν το μϋτωπο 

ωσ τη Υρυγύα και τη Γαλατύα.  Σο 1116, παρ΄ ϐτι βαριϊ 

ϊρρωςτοσ απϐ ποδϊγρα, ο Αλϋξιοσ ηγόθηκε εκςτρατεύασ 

                                                            
60 α) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 62-83, β) Ιςτορύα των 
Ελλόνων, τϐμοσ 8, ςελ. 54-68, γ) Byzantium and the Crusader States 1096-
1204, ςελ. 61-95. 
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εναντύον του ςουλτϊνου Μαλύκ αχ, που απειλοϑςε τα 

βυζαντινϊ μικραςιατικϊ εδϊφη.  τη μϊχη του Υιλομηλύου οι 

ελτζοϑκοι ςυνετρύβηςαν.  Η νύκη αυτό ςταθεροπούηςε το 

ανατολικϐ μϋτωπο, με ϐλεσ τισ κατϊ καιροϑσ οπιςθοχωρόςεισ 

και προελϊςεισ, για τα επϐμενα 200 περύπου χρϐνια.  Οι 

Βυζαντινού εύχαν απελευθερώςει τα παρϊλια και το δυτικϐ 

τμόμα τησ Μικρϊσ Αςύασ, ϐμωσ το ουλτανϊτο του Ρουμ (με 

νϋα ϋδρα το Ικϐνιο) και το εμιρϊτο των Δανιςμενδιδών  εύχαν 

ςταθεροποιηθεύ ςτα κεντρικϊ και ανατολικϊ ορεινϊ τμόματα, 

απϐ ϐπου εξαπϋλυαν αδιϊκοπεσ επιδρομϋσ.  Σο 1118 ο Αλϋξιοσ 

πϋθανε, αφόνοντασ μύα αυτοκρατορύα ςε πολϑ καλϑτερη 

κατϊςταςη απϐ το χϊοσ που παρϋλαβε.61 

 

                                                            
61 α) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 84-89, β) Ιςτορύα των 
Ελλόνων, τϐμοσ 8, ςελ. 59-68. 



Μϊριοσ Νοβακϐπουλοσ 

94 

ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΟ ΔΩΔΕΚΑΣΟ ΑΙΩΝΑ 

Η βαςιλεύα του Ιωϊννου Β΄ 

Ο Ιωϊννησ Κομνηνϐσ διεδϋχθη τον πατϋρα του το 1118 ςε ηλικύα 

30 ετών.  Ο «Καλοώωϊννησ», ϐπωσ αποκλόθηκε απϐ τουσ 

υπηκϐουσ του, υπόρξε αυτοκρϊτορασ με εξαιρετικϋσ 

ςτρατιωτικϋσ και πολιτικϋσ ικανϐτητεσ, ςυνδυϊζοντασ τισ με 

πρωτοφανό μεγαλοψυχύα, λιτϐτητα και πραϐτητα.  Η βαςιλεύα 

του υπόρξε το αποκορϑφωμα τησ δυναςτεύασ ωσ η πιο ςυνετό 

και επιτυχημϋνη.  Παρ΄ ϐτι η διεθνόσ κατϊςταςη τον ανϊγκαςε 

να αφιερώςει αρκετϐ χρϐνο μεριμνώντασ για τα δυτικϊ και 

βϐρεια ςϑνορα, ο Ιωϊννησ προςανατολύςτηκε ςταθερϊ ςτην 

ανατολό, με ςτϐχο την ολοκληρωτικό ϋξωςη των Σοϑρκων απϐ 

τη Μικρϊ Αςύα και τη διαςφϊλιςη τησ υποταγόσ των 

ταυροφορικών Κρατών. 

το πεδύο τησ δυτικόσ πολιτικόσ ο Ιωϊννησ προςπϊθηςε να 

περιορύςει τα προνϐμια των Βενετών εμπϐρων, των οπούων οι 

φοροαπαλλαγϋσ εύχαν οδηγόςει την επικρϊτηςη τουσ ςτισ 

αγορϋσ και την χρεωκοπύα των Βυζαντινών ανταγωνιςτών τουσ.  

Ο ανϊκληςη ϐμωσ του χρυςοβοϑλου του 1082 (1119) οδόγηςε 

ςτην ϋνοπλη αντύδραςη τησ Βενετύασ.  Οι ςτϐλοι τησ 

Γαληνοτϊτησ πϋραςαν μύα τετραετύα (1122-1126) λεηλατώντασ 

τα ελληνικϊ νηςιϊ, ςε βαθμϐ που ανϊγκαςαν τον Ιωϊννη να 

επαναφϋρει τα προνϐμια.  Ο αυτοκρϊτορασ προςπϊθηςε να 

αντιςταθμύςει την υποχώρηςη του δύνοντασ ανϊλογεσ 

διευκολϑνςεισ ςτην Πύζα.  Η παραχώρηςη προνομύων ςε 

διϊφορεσ ιταλικϋσ πϐλεισ και η προςπϊθεια χειραγώγηςησ των 
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αναμεταξϑ των ανταγωνιςμών αποδεύχθηκε μακροπρϐθεςμα 

καταςτροφικό για το Βυζϊντιο (του οπούου η εμπορικό τϊξη 

ςταδιακϊ εξανεμύςτηκε), ενώ η αδυναμύα των αυτοκρατϐρων να 

παρατϊξουν επύ μακρϐν ιςχυρϋσ ναυτικϋσ δυνϊμεισ ςόμαινε 

πωσ απϐ τϐτε μϋχρι την πτώςη του το Βυζαντινϐ κρϊτοσ θα 

παρϋμενε ϐμηρο των Ιταλών και των απαιτόςεων τουσ.  Ο 

Ιωϊννησ δεν αςχολόθηκε περιςςϐτερο με τα ιταλικϊ πρϊγματα.  

Υοβοϑμενοσ ϐμωσ αναζωπϑρωςη τησ νορμανδικόσ απειλόσ, 

ϋκλειςε ςυμφωνύεσ με το Γερμανϐ αυτοκρϊτορα, Λοθϊριο.  Η 

ςϑγκλιςη αυτό αργϐτερα επιςφραγύςθηκε με ςυνοικϋςιο, ςτο 

οπούο ο νεώτεροσ γιοσ του Ιωϊννου, Μανουόλ, νυμφεϑθηκε τη 

Βϋρθα του οϑλζμπαχ. 

την αρχό τησ βαςιλεύασ του ο Ιωϊννησ εξεςτρϊτευςε ςτη 

νοτιοανατολικό Μικρϊ Αςύα καταλαμβϊνοντασ διϊφορεσ 

πϐλεισ τησ Παμφυλύασ και τησ Κιλικύασ.  Νϋεσ απειλϋσ ϐμωσ 

οδόγηςαν ςτην εςπευςμϋνη μετϊβαςη του ςτην Ευρώπη.  Οι 

Πετςενϋγκοι επανόλθαν δριμϑτεροι, λεηλατώντασ τα 

ανατολικϊ Βαλκϊνια.  Ο Ιωϊννησ εξολϐθρευςε τουσ 

τουρκογενεύσ νομϊδεσ ςτη μϊχη τησ Βερϐησ (βουλγαρικό 

Θρϊκη 1126), εξαφανύζοντασ τουσ ουςιαςτικϊ απϐ το ιςτορικϐ 

προςκόνιο, ϑςτερα δε κατϋςτειλε μύα ςερβικό εξϋγερςη.  Η 

μεγαλϑτερη πρϐκληςη ϐμωσ ςτα Βαλκϊνια προερχϐταν απϐ το 

βαςύλειο τησ Ουγγαρύασ.  Επύ μακρϐν το Βυζϊντιο 

προςπαθοϑςε να ϋρθει ςε ςυνεννϐηςη με την Ουγγαρύα και να 

την εντϊξει ςτη δικό του ςφαύρα επιρροόσ, περιορύζοντασ τισ 

επεκτατικϋσ του διαθϋςεισ νοτύωσ του Δουνϊβεωσ (Δαλματύα, 

Κροατύα, ερβύα).  Ο Ιωϊννησ εύχε Μαγυϊρα ςϑζυγο, την 
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Πιρϐςκα (Ειρόνη), ϐπωσ εύχε ςυνεννοηθεύ ο πατϋρασ του.  Οι 

ςχϋςεισ των δϑο κρατών επιδεινώθηκαν δραματικϊ ϐταν το 

Βυζϊντιο επενϋβη ςτισ εςωτερικϋσ δυναςτικϋσ διαμϊχεσ τησ 

Ουγγαρύασ.  Ο Ιωϊννησ ϋδωςε καταφϑγιο ςτον τυφλωμϋνο 

διεκδικητό του θρϐνου, προκαλώντασ την οργό του Οϑγγρου 

βαςιλϋωσ.  Οι Οϑγγροι ειςϋβαλαν ςε βυζαντινϊ εδϊφη και 

ϊλωςαν διαδοχικϊ το Βελιγρϊδι, τη Ναώςςϐ και τη ϐφια, ο 

Ιωϊννησ ϐμωσ τουσ ςυνϋτριψε και τουσ εξανϊγκαςε ςε 

ςυνθηκολϐγηςη. 

Σο 1130-1033 και 1039-1140 ο Ιωϊννησ επϋςτρεψε ςτη Μικρϊ 

Αςύα και ενεπλϊκη ςε ϋναν ςφοδρϐ πϐλεμο με το εμιρϊτο των 

Δανιςμενδιδών.  Σο μϋτωπο ϊλλαζε ςυνεχώσ και πϐλεισ 

ϊλλαζαν χϋρια πολϑ ςυχνϊ, ςε γενικϋσ γραμμϋσ ϐμωσ ο 

αυτοκρϊτορασ μπϐρεςε να ανακτόςει εδϊφη ςτην κεντρικό και 

βϐρεια Μικρϊ Αςύα, εξαναγκϊζοντασ τουσ Σοϑρκουσ ςε 

αναδύπλωςη.  την ενδιϊμεςη περύοδο αςχολόθηκε με το 

νοτιοανατολικϐ μϋτωπο τησ Κιλικύασ και τησ υρύασ, ϐπου οι 

Αρμϋνιοι αρνοϑντο τη βυζαντινό επικυριαρχύα ενώ οι 

ςταυροφϐροι τησ Αντιοχεύασ πιϋζονταν αςφυκτικϊ απϐ τουσ 

Σοϑρκουσ.  Ο Ιωϊννησ κατϋλαβε την Κιλικύα πλόρωσ ενώ 

ϑςτερα κινόθηκε προσ την Αντιϐχεια, η οπούα παρϊ τα 

προβλόματα τησ εξακολουθοϑςε να αψηφϊ τη βυζαντινό 

εξουςύα (1137).  Ύςτερα απϐ ςφυροκϐπημα των τειχών απϐ 

πολιορκητικϋσ μηχανϋσ ο πρύγκηπασ Ραϒμϐνδοσ του Πουατιϋ 

δόλωςε υποταγό. 

Ο Ιωϊννησ επεδύωξε ςυμφιλύωςη με τουσ ςταυροφϐρουσ και 

πρϐτεινε κοινό εκςτρατεύα κατϊ του Φαλεπύου (αρχαύα Βϋροια), 
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προτεύνοντασ πωσ αν καταληφθεύ θα παραδοθεύ ςτουσ 

Υρϊγκουσ με αντϊλλαγμα την απϐδοςη τησ Αντιοχεύασ ςτον 

ύδιο.  Σα ςυναςπιςμϋνα χριςτιανικϊ ςτρατεϑματα βϊδιςαν κατϊ 

του οχυροϑ εζϋρ (αρχαύα Λϊριςα) με ςτϐχο τη διαςφϊλιςη τησ 

οδοϑ προσ το Φαλϋπι.  Ενώ ϐμωσ οι βυζαντινϋσ δυνϊμεισ και ο 

Ιωϊννησ αυτοπροςώπωσ ξεκύνηςαν την πολιορκύα, οι 

ςταυροφϐροι αδρανοϑςαν επιδεικτικϊ.  Ο αυτοκρϊτορασ 

εξοργύςτηκε και εγκατϋλειψε την εκςτρατεύα, αφοϑ πρώτα 

δϋχθηκε απϐ τον τοπικϐ εμύρη φϐρουσ, πλοϑςια δώρα 

(επεςτρϊφηςαν λϊφυρα απϐ τη μϊχη του Μαντζικϋρτ) και 

δόλωςη υποταγόσ.  Ο βυζαντινϐσ ςτρατϐσ επϋςτρεψε ςτην 

Αντιϐχεια και ο Ιωϊννησ ζότηςε απϐ το Ραϒμϐνδο να 

εγκαταςταθεύ δικό του φρουρϊ ςτην ακρϐπολη τησ πϐλεωσ.  

Θϋλοντασ πϊςη θυςύα να αποφϑγει τϋτοια εξϋλιξη, που θα 

καθιςτοϑςε το βυζαντινϐ ϋλεγχο τησ Αντιοχεύασ οριςτικϐ και 

αμετακύνητο, ο Ραϒμϐνδοσ υποκύνηςε τουσ Υρϊγκουσ τησ 

πϐλεωσ ςε εξϋγερςη διαδύδοντασ πωσ ο Ιωϊννησ ςκϐπευε να 

τουσ απελϊςει.  Ο αυτοκρϊτορασ αναγκϊςτηκε να ακυρώςει το 

ςχϋδιο του και προτύμηςε να επανϋλθει ςτον πϐλεμο κατϊ των 

Σοϑρκων, αρκοϑμενοσ ςτο τυπικϐ καθεςτώσ επικυριαρχύασ.  Ο 

Ιωϊννησ ςχεδύαςε ϋνα ϋνοπλο προςκϑνημα ςτην Ιερουςαλόμ, ο 

βαςιλιϊσ Υοϑλκων ϐμωσ του ζότηςε να μην τον ςυνοδεϑςουν 

πϊνω απϐ 10.000 ςτρατιώτεσ.  Υοβοϑμενοσ πωσ θα ϊνοιγαν νϋα 

μϋτωπα με τουσ απύςτουσ υποτελεύσ του και θϋλοντασ να 

αφόςει το πολιτικϐ χϊοσ τησ Outremer για πιο αποδοτικϋσ 

δραςτηριϐτητεσ, ο Ιωϊννησ επϋςτρεψε ςτον πϐλεμο κατϊ των 

Δανιςμενδιδών, πετυχαύνοντασ νϋεσ μεγϊλεσ επιτυχύεσ.  Όταν ο 

δρϐμοσ τησ επιςτροφόσ τον ϋφερε πύςω ςτο νϐτο, ο 
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αυτοκρϊτορασ ζότηςε να ειςϋλθει ςτην Αντιϐχεια για 

ανεφοδιαςμϐ, ο Ραϒμϐνδοσ ϐμωσ αρνόθηκε (1142).  Με τη 

διπλωματύα του εξηντλημϋνη, ο Ιωϊννησ ϊρχιςε να 

προετοιμϊζει επύθεςη ςτην πϐλη για να την κατακτόςει 

οριςτικώσ και να ϊρει το αδιϋξοδο δια των ϐπλων.  Κατϊ τη 

διϊρκεια ϐμωσ κυνηγύου ςτα ορεινϊ τησ Κιλικύασ, ϋνα 

δηλητηριαςμϋνο βϋλοσ πλόγωςε ελαφρϊ τον αυτοκρϊτορα.  

Παρ΄ ϐτι εκεύνοσ αγνϐηςε το τραϑμα ωσ επιπϐλαιο, το 

δηλητόριο τον κατϋβαλε και βρϋθηκε κατϊκοιτοσ και 

ετοιμοθϊνατοσ μϋςα ςε λύγεσ μϋρεσ.  Καθώσ οι μεγϊλοι του γιοι 

Αλϋξιοσ και Ανδρϐνικοσ εύχαν μϐλισ πεθϊνει απϐ αςθϋνεια και ο 

τριτϐτοκοσ Ιςαϊκιοσ όταν ακατϊλληλοσ για κυβερνότησ, ο 

Ιωϊννησ ονϐμαςε διϊδοχο του τον μικρϐτερο του γϐνο, 

Μανουόλ, και εξϋπνευςε ςτισ 8 Απριλύου 1143.62 

Η Β΄ ταυροφορύα 

Η ϊνοδοσ του Μανουόλ Α΄ ςτο βυζαντινϐ θρϐνο εγκαινύαςε μύα 

νϋα εποχό ςτενόσ επαφόσ τησ αυτοκρατορύασ τησ Νϋασ Ρώμησ 

με το Δυτικϐ κϐςμο και τα μεςανατολικϊ του παραρτόματα.  Ο 

Μανουόλ εμπνεϐταν απολϑτωσ απϐ το ρωμαώκϐ 

αυτοκρατορικϐ ιδεώδεσ, φιλοδοξώντασ να αποκαταςτόςει το 

Βυζϊντιο ωσ κυρύαρχη δϑναμη ςε ϐλην τη χριςτιανικό 

οικουμϋνη και να ϊρει τουσ φραγμοϑσ με τη Δϑςη.  Η φιλϐδοξη 

αντύληψη του εαυτοϑ του ωσ κοςμοκρϊτοροσ ςυνοδευϐταν απϐ 

θαυμαςμϐ για το δυτικϐ πολιτιςμϐ, τον οπούο όθελε να 

                                                            
62 α) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 92-100, β) Ιςτορύα των 
Ελλόνων, τϐμοσ 8, ςελ. 75-88, γ) Byzantium and the Crusader States 1096-
1204, ςελ. 96-141. 
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ενςωματώςει ςτο βυζαντινϐ.  Νυμφεϑθηκε δϑο δυτικϋσ 

πριγκύπιςςεσ και γϋμιςε την ανακτορικό αυλό με Υρϊγκουσ 

ευγενεύσ, ενώ διοργϊνωνε και ςυμμετεύχε ενθουςιωδώσ ςε 

ιπποτικοϑσ αγώνεσ.  Αυτό η «λατινομανύα» όταν ολοϋνα και 

λιγϐτερο δημοφιλόσ ςτουσ υπηκϐουσ του, καθώσ οι πολιτικϋσ 

ςχϋςεισ τησ αυτοκρατορύασ με τα δυτικϊ κρϊτη θα 

δοκιμϊζονταν ξανϊ επύ τησ βαςιλεύασ του, η οπούα παρϊ τισ 

προθϋςεισ του Μανουόλ ςηματοδϐτηςε την οριςτικό πολιτικό 

ρόξη Δυτικόσ και Ανατολικόσ Φριςτιανοςϑνησ. 

Απϐ τισ πρώτεσ ενϋργειεσ του Μανουόλ, αφοϑ εδραύωςε την 

εξουςύα του ςτην Κωνςταντινοϑπολη, όταν να ολοκληρώςει τισ 

υποθϋςεισ του πατϋρα του ςτην Κιλικύα και την Αντιϐχεια.  Ο 

Ραϒμϐνδοσ, φοβοϑμενοσ πωσ αυτό τη φορϊ θα υφύςτατο βύαιη 

ειςβολό, δόλωςε πύςτη ςτο Μανουόλ, αφόνοντασ τον 

απερύςπαςτο να επιτεθεύ ςτουσ Σοϑρκουσ.  Η εκςτρατεύα ϋφερε 

το βυζαντινϐ ςτρατϐ ςτισ πϑλεσ του Ικονύου, ϐμωσ δεν εύχε γύνει 

η απαραύτητη προπαραςκευό για πολιορκητικϐ πϐλεμο.  Ϊτςι ο 

αυτοκρϊτορασ αρκϋςτηκε ςτην απϐδοςη οριςμϋνων οχυρών 

και ςυνόψε ανακωχό, θϋλοντασ να προλϊβει τισ ραγδαύεσ 

εξελύξεισ που την ύδια περύοδο ελϊμβαναν χώρα ςτη Δϑςη. 

Η κομητεύα τησ Εδϋςςησ όταν το πρωτϐτοκο απϐ τα 

ταυροφορικϊ Κρϊτη και ϋμελε να εύναι και το πρώτο θϑμα τησ 

μουςουλμανικόσ αντεπιθϋςεωσ.  Σο 1144 ο Εμαδεντύν Ζεγκύ, 

εμύρησ τησ Μοςοϑλησ και τησ υρύασ, κατϋλαβε την πϐλη και 

προχώρηςε ςτη ςφαγό των Λατύνων χριςτιανών κατούκων τησ.  

Η εύδηςη προκϊλεςε τρϐμο και αγανϊκτηςη ςτην Ευρώπη, με 

τον πϊπα Ευγϋνιο Γ΄ να κηρϑττει την ϋναρξη μύασ νϋασ 
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ταυροφορύασ.  Πνευματικϐσ πατϋρασ τησ αναδεύχθηκε ο 

(μετϋπειτα ϊγιοσ) Βερνϊρδοσ του Κλαιρβώ, του οπούου οι 

πϑρινοι λϐγοι ςυγκινοϑςαν χιλιϊδεσ, απϐ τουσ πλϋον αςόμουσ 

ωσ τουσ ιςχυροτϋρουσ.  την κλόςη του ανταποκρύθηκαν οι δϑο 

επιφανϋςτεροι και ιςχυρϐτεροι βαςιλεύσ τησ Ευρώπησ, ο 

Κορρϊδοσ Γ΄ τησ Γερμανύασ και ο Λουδοβύκοσ Ζ΄ τησ Γαλλύασ.  

Σην υπϐθεςη τησ Εδϋςςησ ϋκανε πιο επεύγουςα η δεϑτερη 

ϊλωςη τησ απϐ τον Νουρεντύν, γιο του Ζεγκύ, καθώσ οι 

ςταυροφϐροι την εύχαν πρϐςκαιρα ανακτόςει.  Ο εμύρησ 

ιςοπϋδωςε την πϐλη και εξολϐθρευςε ολϐκληρο το χριςτιανικϐ 

πληθυςμϐ τησ, Ϊλληνεσ, υρύουσ και Αρμενύουσ (1146).  Σο 

Μϊιο του 1147 ο γερμανικϐσ ςτρατϐσ ξεκύνηςε την πορεύα του, 

ακολουθοϑμενοσ λύγο αργϐτερα απϐ τον γαλλικϐ. 

Ο Μανουόλ επϋςτρεψε εν τϊχει ςτην Κωνςταντινοϑπολη, 

καθώσ ϐχι μϐνο δϑο μεγϊλοι δυτικού ςτρατού ϊρχιςαν να 

διαςχύζουν την επικρϊτεια του, αλλϊ και ο Νορμανδϐσ 

βαςιλεϑσ τησ ικελύασ, Ρογόροσ Β΄, εκμεταλλεϑτηκε αυτϐν τον 

αντιπεριςπαςμϐ για να εξαπολϑςει επιδρομϋσ ςτη νϐτια 

Ελλϊδα.  Οι νορμανδικϋσ επιθϋςεισ κατϋςτρεψαν πολλϋσ 

πϐλεισ, με μεγαλϑτερη ςυμφορϊ την απαγωγό των 

μεταξουργών των Θηβών και τησ Κορύνθου, εξϋλιξη που ϋβαλε 

τϋλοσ ςτο βυζαντινϐ μονοπώλιο του μεταξιοϑ.  Σα γερμανικϊ 

ςτρατεϑματα πϋραςαν μϊλλον απεύθαρχα τα βυζαντινϊ εδϊφη 

και οι λεηλαςύεσ τουσ απαντόθηκαν με ευθεύεσ επιθϋςεισ απϐ 

αυτοκρατορικϋσ δυνϊμεισ.  ε ϋνα απϐ αυτϊ τα επειςϐδια, ςτην 

Αδριανοϑπολη, πολϋμηςε εναντύον των Βυζαντινών ο μϋλλων 

Γερμανϐσ αυτοκρϊτορασ, Υρειδερύκοσ Βαρβαρϐςςα.  Ο 
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Μανουόλ όλπιζε να ςυνεννοηθεύ με τον Κορρϊδο κοινό δρϊςη 

εναντύον των Νορμανδών επιδρομϋων (ο Ρογόροσ Β΄ όταν 

εχθρϐσ αμφοτϋρων), εύχε δε ετοιμϊςει αγορϋσ για την παροχό 

προμηθειών ςτο γερμανικϐ ςτρατϐ.  Οι ςυγκροϑςεισ ϐμωσ, μαζύ 

με την προκλητικϐτητα του Κορρϊδου να αποκαλϋςει το 

Μανουόλ «βαςιλϋα των Ελλόνων» αντύ των Ρωμαύων, ϋδειξαν 

πωσ κϊθε προοπτικό ςυνμελϋτησ εύχε χαθεύ, και οι Βυζαντινού 

ζότηςαν απϐ τουσ Γερμανοϑσ να περϊςουν απϐ ϊλλο λιμϊνι, 

και ϐχι την Κωνςταντινοϑπολη, προσ την Αςύα.  Οι Γερμανού 

αρνόθηκαν και ϋτςι ο αυτοκρϊτορασ ενύςχυςε τισ οχυρώςεισ 

τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ και ετοιμϊςτηκε για πολιορκύα.  Η 

ϊφιξη των Γερμανών (10 επτεμβρύου) ςυνοδεϑθηκε απϐ νϋεσ 

λεηλαςύεσ, με αποτϋλεςμα οι Βυζαντινού να παρατϊξουν 

ςτρατεϑματα ϋξω απϐ τα τεύχη.  Η απϐπειρα των ςταυροφϐρων 

να τουσ απωθόςουν απϋτυχε, οδηγώντασ αντιθϋτωσ ςτη ςφαγό 

τμόματοσ του ςτρατοϑ τουσ.  Ο ταπεινωμϋνοσ Κορρϊδοσ 

πϋραςε γρόγορα ςτην Αςύα και ακολοϑθηςε τη διαδρομό τησ 

Α΄ ταυροφορύασ προσ το Δορϑλαιο.  Εκεύ ϐμωσ ο γερμανικϐσ 

ςτρατϐσ καταςτρϊφηκε ςχεδϐν ολοςχερώσ απϐ τουσ Σοϑρκουσ 

(25 Οκτωβρύου), με τον Κορρϊδο να αποςϑρεται πληγωμϋνοσ 

ςτη Νύκαια. 

Η πορεύα των Γϊλλων υπόρξε πιο ομαλό και ςυντεταγμϋνη, με 

τον Λουδοβύκο να γύνεται δεκτϐσ πανηγυρικϊ ςτην 

Κωνςταντινοϑπολη και να ορκύζεται πωσ θα αποδώςει ςτον 

Μανουόλ ϐςα βυζαντινϊ εδϊφη ανακτόςει.  Οι Γϊλλοι 

παρϋλαβαν τον Κορρϊδο και τα υπολεύμματα του ςτρατοϑ του 

και ακολοϑθηςαν την παραλιακό οδϐ για την ανατολό.  Νϋεσ 
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λεηλαςύεσ ςε αυτοκρατορικϊ εδϊφη εξϐργιςαν τουσ 

Βυζαντινοϑσ, οι οπούοι παρ΄ ϐλα ταϑτα ειδοπούηςαν τουσ 

ςταυροφϐρουσ για επερχϐμενεσ τουρκικϋσ επιθϋςεισ, με 

αποτϋλεςμα ο Λουδοβύκοσ να νικόςει ςτην Ϊφεςο και το 

Μαύανδρο, ςυνεχύζοντασ προσ την Κιλικύα.  Ο Κορρϊδοσ ϐμωσ 

αςθϋνηςε ςοβαρϊ και επϋςτρεψε ςτην Κωνςταντινοϑπολη, 

ϐπου ο Μανουόλ τον περιποιόθηκε προςωπικϊ.  Η χειρονομύα 

αυτό, μαζύ με τα πϊγια βυζαντινϊ και γερμανικϊ ςυμφϋροντα 

για ανϊςχεςη τησ νορμανδικόσ απειλόσ, βοόθηςε ςημαντικϊ 

ςτη ςυμφιλύωςη των δϑο αυτοκρατοριών και την αναθϋρμανςη 

τησ προτϋρασ ςυμμαχύασ. 

την ανατολό, μετϊ κϐπων και απωλειών ο Λουδοβύκοσ 

ϋφθαςε ςτην Αντιϐχεια, ενώ αφοϑ ανϊρρωςε και ο Κορρϊδοσ 

δια θαλϊςςησ ταξύδευςε ςτην Ωκκρα και την Ιερουςαλόμ.  Σο 

ςταυροφορικϐ ςτρατϐπεδο ταλαιπωρόθηκε απϐ ϋντονεσ 

διχογνωμύεσ, πολιτικϋσ μηχανορραφύεσ, ακϐμη και απϐ τη 

φερϐμενη ωσ εξωςυζυγικό ςχϋςη τησ βαςιλύςςησ Ελεονϐρασ 

τησ Γαλλύασ με το Ραϒμϐνδο τησ Αντιοχεύασ.  Με ςτϐχο να 

πιϋςουν τουσ μουςουλμϊνουσ να παραδώςουν την Ϊδεςςα και 

εκμεταλλευϐμενοι τον εμφϑλιο πϐλεμο των γιων του Ζεγκύ, οι 

ςταυροφϐροι πολιϐρκηςαν τη Δαμαςκϐ (1148).  Μαθαύνοντασ 

πωσ μύα τϐςο μεγϊλη και ςυμβολικό για το Ιςλϊμ πϐλη 

απειλεύτο, ο Νουρεντύν ςυνόψε ανακωχό με τον αδελφϐ του 

αώφαντύν και ϋςπευςε να λϑςει την πολιορκύα.  Οι 

ςταυροφϐροι υπεχώρηςαν ϊδοξα, ενώ νϋεσ αποτυχύεσ για την 

κατϊληψη τησ Αςκαλώνοσ ςτα νϐτια οδόγηςαν ςτην 

αναχώρηςη του Κορρϊδου για την Κωνςταντινοϑπολη.  Σον 
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Απρύλιο του 1149 ο Λουδοβύκοσ επϋςτρεψε ςτη Γαλλύα, 

βϊζοντασ τϋλοσ ςτη Β΄ ταυροφορύα. 

Η Β΄ ταυροφορύα, παρ΄ ϐτι ξεκύνηςε με τουσ καλυτϋρουσ 

οιωνοϑσ και υπϐ την καθοδόγηςη των μεγαλυτϋρων 

δυτικοευρωπαώκών δυνϊμεων, κατϋληξε ςε μύα επώδυνη και 

πολυεπύπεδη αποτυχύα.  Οι απώλειεσ, και δη ςε 

εμπειροπολϋμουσ ιππϐτεσ, υπόρξαν πολϑ μεγϊλεσ.  Γερμανού 

και Γϊλλοι επϋςτρεψαν ςτισ πατρύδεσ τουσ με ιςτορύεσ 

προδοςύασ του ενϐσ κατϊ του ϊλλου και αμφϐτεροι κατϊ των 

Βυζαντινών.  Η πολιτικό αναταραχό αποδυνϊμωςε ςημαντικϊ 

τα όδη εϑθραυςτα ταυροφορικϊ Κρϊτη.  Μολονϐτι εν τϋλει ο 

Κορρϊδοσ αποκατϋςτηςε τη ςυμμαχύα με τον Μανουόλ, τα 

γεγονϐτα τησ ταυροφορύασ ενύςχυςαν τισ υπϊρχουςεσ 

προκαταλόψεισ και την αμοιβαύα καχυποψύα, ενώ 

αναζωπυρώθηκε η παλαιϊ ϋριδα για το ποιοσ δικαιοϑται να 

φϋρει τον τύτλο του αυτοκρϊτοροσ των Ρωμαύων.  Η απϐπειρα 

ςυναδϋλφωςησ με τη Δϑςη ναυϊγηςε πριν καν ξεκινόςει και τα 

επϐμενα 30 χρϐνια ο Μανουόλ αφιϋρωςε μεγϊλο μϋροσ τησ 

δραςτηριϐτητοσ ςτα προβλόματα τησ Εςπερύασ.63 

Η δυτικό πολιτικό του Μανουόλ Α΄ 

Σο 1149 οι Βυζαντινού απϋκρουςαν ολοκληρωτικϊ την ειςβολό 

του Ρογόρου Β΄ απϐ τα εδϊφη τουσ, ανακτώντασ την Κϋρκυρα 

με τη βοόθεια του βενετικοϑ ςτϐλου.  Η απϐςυρςη των 

νορμανδικών ςτρατευμϊτων αποτϋλεςε μεγϊλη ανακοϑφιςη για 

                                                            
63 α) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 100-107, β) Ιςτορύα των 
Ελλόνων, τϐμοσ 8, ςελ. 88-93, γ) Byzantium and the Crusader States 1096-
1204, ςελ. 142-165. 
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την αυτοκρατορύα.  Σο 1154 ο Ρογόροσ πϋθανε και ο διϊδοχοσ 

του Γουλιϋλμοσ βρϋθηκε αντιμϋτωποσ με ςοβαρϊ εςωτερικϊ 

προβλόματα.  Για τον Μανουόλ όταν μύα εξαιρετικό ευκαιρύα 

για να ανταποδώςει τα ύςα ςτουσ Νορμανδοϑσ ϑςτερα απϐ ϋναν 

περύπου αιώνα επιθϋςεων κατϊ του Βυζαντύου, αλλϊ και να 

αναςτηλώςει την αυτοκρατορικό κυριαρχύα ςτην Ιταλύα, η 

οπούα ωσ αρχαύα πατρύδα των Ρωμαύων κατεύχε ςημαντικό 

ςυμβολικό θϋςη ςτη βυζαντινό φανταςύα.  Τπϐ τουσ Μιχαόλ 

Παλαιολϐγο και Ιωϊννη Δοϑκα, βυζαντινϋσ δυνϊμεισ 

αποβιβϊςτηκαν ςε ιταλικϐ ϋδαφοσ για πρώτη φορϊ μετϊ το 

1071.  Η ϋλευςη τουσ ςυνοδεϑτηκε απϐ μαζικό εξϋγερςη του 

τοπικοϑ πληθυςμοϑ, καθώσ Ιταλού και Ϊλληνεσ ϋςπευςαν να 

ςυνταχθοϑν με την αυτοκρατορύα κατϊ των Νορμανδών.  Η 

Βϊρη, το Βρινδόςιο και ο Σϊραντασ περιόλθαν υπϐ βυζαντινϐ 

ϋλεγχο, με τουσ ιππϐτεσ του Γουλιϋλμου να υφύςτανται δεινϋσ 

όττεσ.  Παρϊ τισ αρχικϋσ επιτυχύεσ ϐμωσ το εγχεύρημα του 

Μανουόλ δεν ϋμελε να μακροημερεϑςει.  Η κακό βυζαντινό 

διούκηςη δυςαρϋςτηςε τουσ Ιταλοϑσ, ενώ οι Νορμανδού 

ςυνϋχιςαν αμεύωτα τισ προςπϊθειεσ τουσ να εκδιώξουν τισ 

αυτοκρατορικϋσ δυνϊμεισ.  Η ςυνεννϐηςη του Μανουόλ με τον 

πϊπα για ςυμμαχύα αλλϊ και ϊρςη του χύςματοσ δεν εύχε 

κϊποια απτϊ αποτελϋςματα.  Σο 1156 οι Νορμανδού εξαπϋλυςαν 

ϋναν μεγϊλο ςτϐλο κατϊ τησ Ελλϊδοσ, καταςτρϋφοντασ την 

Εϑβοια και τον Αλμυρϐ.  Σο ιταλικϐ μϋτωπο ϊρχιςε να 

υποχωρεύ, και με τισ βυζαντινϋσ ενιςχϑςεισ να αδυνατοϑν να 

αντιςτρϋψουν την κατϊςταςη, ωσ το 1158 οι Νορμανδού εύχαν 

ανακτόςει ϐλα τουσ τα εδϊφη. 
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Η βυζαντινό πολιτικό ςτην Ιταλύα ςυνεχύςτηκε απϐ εκεύνο το 

ςημεύο με διπλωματικϊ μϋςα.  Η ϊνοδοσ ςτο γερμανικϐ θρϐνο 

του Υρειδερύκου Βαρβαρϐςςα ςηματοδϐτηςε τη ραγδαύα 

επιδεύνωςη των διμερών ςχϋςεων, καθώσ ο φιλϐδοξοσ νϋοσ 

αυτοκρϊτορασ αμφιςβητοϑςε ανοικτϊ το ρωμαώκϐ τύτλο του 

Μανουόλ, ενώ με την προςπϊθεια του να επιτϑχει απϐλυτη 

κυριαρχύα ςτην Ιταλύα απειλοϑςε να ανατρϋψει ϊρδην την 

ιςορροπύα ιςχϑοσ και να απειλόςει τα δυτικϊ ςϑνορα του 

Βυζαντύου.  την προςπϊθεια των ιταλικών πϐλεων και τησ 

παποςϑνησ να αντιςταθοϑν ςτην κϊθοδο των Γερμανών, ο 

Μανουόλ ςτϊθηκε αρωγϐσ, χρηματοδοτώντασ αφειδώσ την 

οικοδϐμηςη οχυρώςεων και την οργϊνωςη ςτρατευμϊτων.  Η 

Παβύα, η Κρεμϐνα και ϊλλεσ πϐλεισ αναγνώριςαν τη βυζαντινό 

επικυριαρχύα, ενώ εδραιώθηκαν ςυμμαχικού δεςμού με τη 

Γϋνουα και την Πύζα, αξιϐλογεσ ναυτικϋσ δυνϊμεισ.  Με τη 

βυζαντινό υποςτόριξη οι Ιταλού μπϐρεςαν να αναχαιτύςουν το 

Υρειδερύκο Βαρβαρϐςςα, καταςτρϋφοντασ το ςτρατϐ του ςτη 

μϊχη του Λενιϊνο (1176). 

Όπωσ και ο πατϋρασ του, ϋτςι και ο Μανουόλ προςπϊθηςε να 

απαλλαγεύ απϐ τη δϑναμη τησ Βενετύασ.  Η ναυτικό ςυνειςφορϊ 

τησ Γαληνοτϊτησ κρινϐταν ανεπαρκόσ, ενώ τα εμπορικϊ 

προνϐμια τησ ςκανδαλώδη και καταςτροφικϊ για τη βυζαντινό 

οικονομύα.  Η απεύθεια των Βενετών ςτισ αυτοκρατορικϋσ αρχϋσ 

και η αϑξηςη του αριθμοϑ τουσ ςτην Κωνςταντινοϑπολη και 

ϊλλεσ πϐλεισ θεωρεύτο απειλό για το κρϊτοσ.  Ϊτςι το 1171 

περύπου 20.000 Βενετού ςυνελόφθηςαν και η περιουςύα τουσ 

κατεςχϋθη.  Μύα πρώτη εκςτρατεύα αντιπούνων αναχαιτύςτηκε 
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απϐ το βυζαντινϐ ςτϐλο, ϐμωσ η αυτοκρατορύα δε μπϐρεςε να 

διεξϊγει παρατεταμϋνο ναυτικϐ πϐλεμο.  Η μακροχρϐνια 

παραμϋληςη του ςτϐλου και η μακροχρϐνια βενετικό πεύρα δε 

μποροϑςε να αντιςταθμιςτεύ με ςτιγμιαύεσ ναυπηγόςεισ.  Λύγο 

αργϐτερα το Βυζϊντιο αναγκϊςτηκε να επαναφϋρει τα 

προνϐμια τησ Βενετύασ. 

Πολϑ πιο επιτυχημϋνη όταν η δρϊςη του Μανουόλ κατϊ των 

Οϑγγρων.  Οι επιδρομϋσ τουσ ςε βυζαντινϊ εδϊφη 

απαντόθηκαν με δϑο μεγϊλεσ ειςβολϋσ βορεύωσ του Δουνϊβεωσ 

το 1151-53 και το 1163-68.  τη δεϑτερη ειδικϊ εκςτρατεύα ο 

Μανουόλ οδόγηςε το ςτρατϐ του ςε μεγϊλεσ νύκεσ (Ζευγμύνο 

1165, ύρμιο 1167) και κατϐρθωςε την πλόρη ςυντριβό και 

υποταγό των Οϑγγρων.  Η ςυνθόκη ειρόνησ που ακολοϑθηςε 

απϋδωςε ςτο Βυζϊντιο την Κροατύα, τη Βοςνύα και τισ 

δαλματικϋσ ακτϋσ, περιοχϋσ εξαιρετικϊ προςοδοφϐρεσ.  Η 

Ουγγαρύα εξϋπεςε απϐ περιφερειακό δϑναμη ςε δορυφϐρο του 

Βυζαντύου.  Ο διϊδοχοσ του ουγγρικοϑ θρϐνου Βελϊ εςτϊλη να 

μορφωθεύ ςτην Κωνςταντινοϑπολη.  Εκεύ ϋλαβε το ϐνομα 

Αλϋξιοσ μαζύ με τον τύτλο του δεςπϐτη, προσ ςτιγμόν δε 

προορύςτηκε για διϊδοχοσ.  Όταν το 1172 επϋςτρεψε ςτην 

Ουγγαρύα για να γύνει βαςιλεϑσ τησ, πολιτεϑτηκε ωσ ςϑμμαχοσ 

του Μανουόλ.64 

                                                            
64 α) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 107-114, 117-119, 121-122, β) 
Ιςτορύα των Ελλόνων, τϐμοσ 8, ςελ. 93-96, 98-100. 
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Η ανατολικό πολιτικό του Μανουόλ Α΄ 

Σην ύδια περύοδο που ο Μανουόλ όταν απαςχολημϋνοσ με την 

ιταλικό εκςτρατεύα, τα ανατολικϊ ςϑνορα ϊρχιζαν να δϋχονται 

πιϋςεισ απϐ τουρκικϋσ επιδρομϋσ και την ανϊκαμψη των 

Αρμενύων τησ Κιλικύασ.  Ο αυτοκρϊτορασ κατϊφερε να 

απωθόςει τουσ ελτζοϑκουσ, ενώ ανϋθεςε ςτον πρύγκιπα τησ 

Αντιοχεύασ, Ρενϊλδο τησ ατιγιϐν, να καταςτεύλει τουσ 

Αρμενύουσ.  Οι ςταυροφϐροι επιτϋθηκαν ςτουσ Αρμενύουσ, 

ϐμωσ ο Ρενϊλδοσ δεν ϋμεινε ικανοποιημϋνοσ απϐ την αμοιβό 

του.  Προτύμηςε λοιπϐν να ςυμμαχόςει με τουσ ωσ τϐτε 

αντιπϊλουσ του και να ςτραφεύ κατϊ των Βυζαντινών ςε μύα 

απϐ τισ πολυτιμϐτερεσ αλλϊ λιγϐτερο προςτατευμϋνεσ κτόςεισ 

τουσ, την Κϑπρο (1156).  Η φρουρϊ τησ νόςου αρχικϊ 

κατϐρθωςε να καθηλώςει τουσ Υρϊγκουσ ενώ αποβιβϊζονταν, 

ϐμωσ εν τϋλει οι ειςβολεύσ επικρϊτηςαν.  Ακολοϑθηςαν 

εκτεταμϋνεσ ςφαγϋσ, λεηλαςύεσ και κακοποιόςεισ που 

προκϊλεςαν την κατακραυγό ακϐμη και ςτο δυτικϐ 

ςτρατϐπεδο.   Ο Ρενϊλδοσ, επιςτρϋφοντασ ςτην Αντιϐχεια 

πλοϑςιοσ ςε λϊφυρα, ϋςτειλε ςτην Κωνςταντινοϑπολη 

μερικοϑσ ακρωτηριαςμϋνουσ Κυπρύουσ ωσ ϋνδειξη 

περιφρονόςεωσ προσ τον αυτοκρϊτορα. 

Ο Μανουόλ απϊντηςε οργανώνοντασ μύα τιμωρητικό 

εκςτρατεύα, η οπούα κατόλθε ςτην Κιλικύα, υπϋταξε ςχεδϐν 

χωρύσ αντύςταςη τουσ Αρμενύουσ και βϊδιςε προσ τη υρύα.  Ο 

Ρενϊλδοσ κϊλεςε το βαςιλϋα των Ιεροςολϑμων, Βαλδουύνο Γ΄, 

ςε βοόθεια.  Ο νεαρϐσ ϐμωσ εύχε μϐλισ ςυνϊψει γϊμο με την 

ανεψιϊ του Μανουόλ, Θεοδώρα, και όταν ςϑμμαχοσ του 
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Βυζαντύου.  Μϐνοσ και αντιμϋτωποσ με τον αφανιςμϐ, ο 

Ρενϊλδοσ εμφανύςτηκε ανυπϐδητοσ και ρακϋνδυτοσ ςτο 

ςτρατϐπεδο του Μανουόλ εκλιπαρώντασ το ϋλεοσ του.  Ύςτερα 

απϐ ώρεσ εξευτελιςμοϑ και θρόνων, ο Μανουόλ ϋκανε δεκτό 

την υποταγό του.  Λύγο αργϐτερα εκεύ παρουςιϊςτηκε και ο 

βαςιλεϑσ Βαλδουύνοσ, με την υπϊρχουςα ςυμμαχύα με τον 

Μανουόλ να εξελύςςεται ςε προςωπικό φιλύα.  Η βυζαντινό 

επικρϊτηςη επιςφραγύςτηκε με θριαμβευτικό εύςοδο του 

αυτοκρϊτοροσ ςτην Αντιϐχεια (Απρύλιοσ 1159).  τα πλαύςια 

μεγϊλων εορταςμών, ο Μανουόλ ειςόλθε ϋφιπποσ και φϋρων 

ϐλα τα πολυτελό αυτοκρατορικϊ διϊςημα, ενώ ο πεζϐσ 

Ρενϊλδοσ οδηγοϑςε το ϊλογο του απϐ τα ηνύα.  Πύςω απϐ τον 

αυτοκρϊτορα ακολοϑθηςε ο Βαλδουύνοσ, ϋφιπποσ αλλϊ χωρύσ 

βαςιλικϊ διακριτικϊ.  Αυτό η τελετουργύα, ςυνδυαςμϐσ 

βυζαντινοϑ και φεουδαρχικοϑ τυπικοϑ, αποτϑπωνε την 

εξουςιαςτικό ιεραρχύα τησ Ανατολόσ, με το Βυζαντινϐ 

αυτοκρϊτορα ωσ απϐλυτο κϑριο ϐλων των χριςτιανών, των 

Ρενϊλδο ωσ ταπεινωμϋνο, μετανοοϑντα υπόκοο και το 

Βαλδουύνο ωσ τιμημϋνο ηγεμϐνα μεν, αλλϊ υποδεϋςτερο τη 

τϊξει ωσ προσ το Μανουόλ.  Ο αυτοκρϊτορασ εγκαταςτϊθηκε 

προςωρινϊ ςτην Αντιϐχεια και αςχολόθηκε εκτενώσ με τα 

ζητόματα των Αγύων Σϐπων, προωθώντασ την αναβϊθμιςη του 

ελληνορθοδϐξου κλόρου ϋναντι του λατινικοϑ και ανεγεύροντασ 

ό διακοςμώντασ πλόθοσ εκκληςιών.  Σο Μϊιο, Μανουόλ και 

Βαλδουύνοσ ηγόθηκαν ςτρατιϊσ με ςτϐχο την ανϊκτηςη τησ 

Εδϋςςησ απϐ τουσ μουςουλμϊνουσ.  Ο Μανουόλ ϐμωσ 

εγκατϋλειψε την εκςτρατεύα πρϐωρα, αφοϑ εξαςφϊλιςε την 

απελευθϋρωςη 6.000 ςταυροφϐρων απϐ τον Νουρεντύν.  Η 
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υπαναχώρηςη αυτό πιθανώσ να ςχετιζϐταν με το φϐβο πωσ η 

ενύςχυςη των ςταυροφορικών δυνϊμεων ςτην Ανατολό θα 

αποδεικνυϐταν αργϐτερα αρνητικό για το Βυζϊντιο.  Η εμπλοκό 

του Μανουόλ ςτα μεςανατολικϊ πρϊγματα επιςφραγύςτηκε και 

με ϋνα γϊμο:  με τη Βϋρθα να πεθαύνει το 1159 χωρύσ να του ϋχει 

χαρύςει γιο, ο αυτοκρϊτορασ παντρεϑτηκε την ανεψιϊ του 

Βαλδουύνου, Μαρύα τησ Αντιοχεύασ (1160). 

Ο διϊδοχοσ του Βαλδουύνου, Αμαλϊριχοσ (1163-1174) ςυνϋςφιξε 

τισ ςχϋςεισ του με το Βυζϊντιο νυμφευϐμενοσ τη Μαρύα 

Κομνηνό, επύςησ ανεψιϊ του Μανουόλ (1167).  Ο Αμαλϊριχοσ 

απϐ νωρύσ εύχε ςτρϋψει το ενδιαφϋρον του προσ την Αύγυπτο, 

ϋνα μουςουλμανικϐ κρϊτοσ πλοϑςιο αλλϊ και ευϊλωτο ςε 

επύθεςη.  Η κατϊληψη τησ Αιγϑπτου θεωρόθηκε κομβικό για 

την αςφϊλεια των ταυροφορικών Κρατών για να εμποδιςτεύ η 

ϋνωςη τησ με τα μουςουλμανικϊ κρϊτη τησ υρύασ, κϊτι που θα 

ϋκανε τισ ιςλαμικϋσ δυνϊμεισ ακατανύκητεσ.  Σο 1169 ϋνασ 

εντυπωςιακϐσ βυζαντινϐσ ςτϐλοσ ϋφταςε ςτην Παλαιςτύνη και 

οι ηνωμϋνεσ χριςτιανικϋσ δυνϊμεισ πολιϐρκηςαν το λιμϊνι τησ 

Δαμιϋττασ ςτο Νεύλο.  Οι δϑο ςτρατού ϋδειξαν πολϑ κακό 

ςυνεννϐηςη και οι Βυζαντινού κατηγϐρηςαν τουσ 

ςταυροφϐρουσ για αδρϊνεια, με αποτϋλεςμα να χαθεύ χρϐνοσ 

και να τελειώςουν οι προμόθειεσ.  Σο βυζαντινϐ εκςτρατευτικϐ 

ςώμα απεχώρηςε, ο μιςϐσ ϐμωσ ςτϐλοσ χϊθηκε λϐγω 

καταιγύδοσ ςτην επιςτροφό.  Η ϊδοξη κατϊληξη του 

αιγυπτιακοϑ εγχειρόματοσ δεν απϋτρεψε τον Αμαλϊριχο να 

οραματύζεται κι ϊλλη επύθεςη ςτη χώρα του Νεύλου.  

Αξιοποιώντασ την υποδειγματικό υποταγό που επεδεύκνυε ςτο 
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Βυζϊντιο, ο βαςιλεϑσ τησ Ιερουςαλόμ ϋπειςε το Μανουόλ να 

προςπαθόςουν μύα δεϑτερη φορϊ.  Σο 1177 ο βυζαντινϐσ ςτϐλοσ 

ϋφθαςε ϐντωσ ςτην Ωκκρα, ϐμωσ επϋςτρεψε ϊπρακτοσ, αφοϑ 

οι περιςςϐτεροι Υρϊγκοι ευγενεύσ αρνόθηκαν να ακολουθόςουν 

τον Αμαλϊριχο ςτην Αύγυπτο.  Σελικϊ, ςυνϋβη αυτϐ ακριβώσ 

που φοβοϑντο οι χριςτιανού:  ο θρυλικϐσ αλαδύνοσ (1171-1193) 

ϋνωςε την Αύγυπτο με τη υρύα, την Ωνω Μεςοποταμύα και τη 

δυτικό Αραβύα ςε ϋνα ιςχυρϐ κρϊτοσ, το οπούο ςϑντομα ϋμελε 

να κατϊγει ςυντριπτικϊ πλόγματα κατϊ των ςταυροφϐρων.65 

Επύλογοσ μύασ δυναςτεύασ 

Σην περύοδο 1158-1162 ο Μανουόλ ενεπλϊκη ςε νϋουσ πολϋμουσ 

με του ελτζοϑκουσ Σοϑρκουσ, με τισ βυζαντινϋσ νύκεσ να 

οδηγοϑν το ςουλτϊνο ςε ςυνθόκη ειρόνησ που ομούαζε με 

υποτϋλεια.  Η επιςτροφό εδαφών ϐμωσ την οπούα εύχαν 

υποςχεθεύ η Σοϑρκοι ϋμεινε ςτα χαρτιϊ.  Μϐλισ ο 

αυτοκρϊτορασ τελεύωςε τισ υποθϋςεισ του με την Ουγγαρύα και 

τη Βενετύα, οργϊνωςε μια μεγϊλη εκςτρατεύα με ςτϐχο την 

τελικό υποταγό των Σοϑρκων και την εκδύωξη τουσ απϐ τη 

Μικρϊ Αςύα.  Σο 1176 ο Μανουόλ ξεκύνηςε επικεφαλόσ μεγϊλησ 

ςτρατιϊσ προσ τα υψύπεδα τησ Ανατολύασ, προτοϑ ςυναντόςει 

τουσ Σοϑρκουσ οχυρωμϋνουσ ςτο ορεινϐ πϋραςμα του 

Μυριοκεφϊλου.  Απορρύπτοντασ γενναιϐδωρεσ προτϊςεισ 

ειρόνευςησ και παρακοϑγοντασ τουσ εμπειρϐτερουσ 

αξιωματικοϑσ του, ο αυτοκρϊτορασ οδόγηςε απερύςκεπτα το 

ςτρϊτευμα του μϋςα ςτο πϋραςμα, ϐπου δϋχθηκε αιφνιδιαςτικό 

                                                            
65 α) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 115-117, 120, β) Byzantium 
and the Crusader States 1096-1204, ςελ. 142-221. 
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επύθεςη απϐ ιςχυρϋσ τουρκικϋσ δυνϊμεισ.  τη μϊχη που 

ακολοϑθηςε ο Μανουόλ μϐλισ που γλύτωςε, με το ςτρατϐ του 

να υφύςταται ςοβαρϋσ απώλειεσ.  Αντύ να εκριζώςει το 

ςουλτανϊτο, ο αυτοκρϊτορασ εύχε υποςτεύ μύα δεινό όττα τησ 

κλύμακασ του Μαντζικϋρτ, 105 χρϐνια πριν.  Η μϊχη του 

Μυριοκεφϊλου ςηματοδϐτηςε το τϋλοσ τησ εκατονταετοϑσ 

αναςτηλώςεωσ των Κομνηνών και την τελευταύα ςοβαρό 

απϐπειρα για ανϊκτηςη τησ Μικρϊσ Αςύασ.  Σο αντύκτυπο τησ 

μϊχησ όταν περιςςϐτερο ψυχολογικϐ παρϊ πρακτικϐ (και οι 

Σοϑρκοι εύχαν βαριϋσ απώλειεσ, ενώ ςτην αυτοκρατορικό 

πλευρϊ οι περιςςϐτεροι νεκρού όταν ξϋνοι ςϑμμαχοι και ϐχι 

Βυζαντινού), καθώσ τα επϐμενα χρϐνια οι Βυζαντινού μπϐρεςαν 

να απωθόςουν ϐλεσ τισ ςελτζουκικϋσ επιδρομϋσ προσ το Αιγαύο 

και να ανακτόςουν τα χαμϋνα εδϊφη.  Όμωσ το γϐητρο τησ 

αυτοκρατορύασ εύχε καταρρακωθεύ και το ηθικϐ του Μανουόλ 

ςυντριβεύ.  Σο επϐμενο ϋτοσ όρθε η κατϊρρευςη τησ δυτικόσ 

του πολιτικόσ, καθώσ ςτη Βενετύα ςυνόφθη ςυνθόκη 

ςυμφιλιώςεωσ του πϊπα με τον Υρειδερύκο Βαρβαρϐςςα.  Για 

ϋναν αιώνα οι Βυζαντινού προςπαθοϑςαν περύτεχνα να 

εξιςορροποϑν τη δϑναμη των Νορμανδών με τη βοόθεια των 

Γερμανών και τησ παποςϑνησ, ενώ ο Μανουόλ αντιμετώπιςε τη 

γερμανικό επεκτατικϐτητα προςεταιριζϐμενοσ πολλϋσ ιταλικϋσ 

πϐλεισ.  Πλϋον ϐλο αυτϐ το ςχόμα διαλϑθηκε, με ϐλεσ τισ 

ςημαντικϋσ δυνϊμεισ τησ Δϑςεωσ εναντύον του Βυζαντύου και 

τουσ Βενετοϑσ εμπϐρουσ να απομυζοϑν ακϊθεκτοι πϐρουσ απϐ 

μύα οικονομύα όδη αδϑναμη απϐ τουσ ςυνεχεύσ πολϋμουσ.  ε 

βαθιϊ κατϊθλιψη, ο Μανουόλ αςθϋνηςε και εκϊρη μοναχϐσ 

λύγο πριν αποβιώςει το 1180. 
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Σο τϋλοσ τησ δυναςτεύασ των Κομνηνών υπόρξε τραγικϐ.  Ο 

Μανουόλ ϊφηςε πύςω του ϋναν ανόλικο διϊδοχο, τον Αλϋξιο 

Β΄, με τη χόρα Μαρύα τησ Αντιοχεύασ ωσ αντιβαςιλϋα.  Η 

δυτικό αυτοκρϊτειρα όταν ςφοδρϊ αντιπαθόσ ςτο λαϐ και 

ςϑντομα ϊρχιςαν να εξυφαύνονται ςυνομωςύεσ.  

Εκμεταλλευϐμενοσ τη λαώκό δυςαρϋςκεια, ο επύ ϋτη εξϐριςτοσ 

γηραιϐσ θεύοσ του Αλεξύου, Ανδρϐνικοσ Κομνηνϐσ ϋφθαςε ςτη 

Βαςιλεϑουςα για να διεκδικόςει το θρϐνο απϐ τη λατινικό 

επιρροό.  Αφοϑ ϋγινε πανηγυρικϊ δεκτϐσ, ο Ανδρϐνικοσ 

επιβλόθηκε ωσ ςυμβαςιλεϑσ, υποκύνηςε τη μαζικό ςφαγό των 

Υρϊγκων και Ιταλών τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ με δεκϊδεσ 

χιλιϊδεσ θϑματα (1182) και εν τϋλει εκτϋλεςε τη Μαρύα και τον 

Αλϋξιο, νυμφευϐμενοσ δε (προσ δημϐςιο ςκϊνδαλο) την ϋφηβη 

μνηςτό του, Αγνό (Ωννα) τησ Γαλλύασ.  Ο Ανδρϐνικοσ κατϋβαλε 

φιλϐτιμεσ προςπϊθειεσ για να μεταρρυθμύςει το κρϊτοσ και να 

πατϊξει τη διαφθορϊ, η αιματηρό τρομοκρατύα ϐμωσ που 

επϋβαλε οδόγηςε ςε χϊοσ.  Σο 1185 ειςϋβαλαν οι Νορμανδού, 

προελαϑνοντασ ςτη Μακεδονύα και αλώνοντασ τη 

Θεςςαλονύκη.  Η βϊναυςη ςφαγό των κατούκων προκϊλεςε 

πανικϐ ςτην Κωνςταντινοϑπολη.  Με τον Ανδρϐνικο ανόμπορο 

να αντιδρϊςει, ο ϐχλοσ τον ανϋτρεψε και τον κατακρεοϑργηςε.  

το θρϐνο ανόλθε ο Ιςαϊκιοσ Β΄ Ωγγελοσ, που κατϐρθωςε να 

αποκροϑςει τουσ Νορμανδοϑσ.66 

Η ϊνοδοσ τησ δυναςτεύασ των Αγγϋλων ςηματοδϐτηςε την 

πλόρη αποςϑνθεςη τησ αυτοκρατορύασ.  Ανύκανοι διαχειριςτϋσ 

                                                            
66 α) Ιςτορύα του Ελληνικοϑ Ϊθνουσ, τϐμοσ 15, ςελ. 136-165, β) Ιςτορύα των 
Ελλόνων, τϐμοσ 8, ςελ. 100-101, 104-106, 115-123. 
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ςτο εςωτερικϐ και αποτυχημϋνοι ςτρατηγού ςτο εξωτερικϐ, οι 

Ωγγελοι οδόγηςαν το Βυζϊντιο ςτη ςυρρύκνωςη και την 

οικονομικό καταςτροφό.  Οι ςχϋςεισ με τη Δϑςη βρϋθηκαν ςτο 

χειρϐτερο δυνατϐ ςημεύο.  Σο 1187 η Ιερουςαλόμ ϋπεςε ςτα 

χϋρια του αλαδύνου και ο πϊπασ κόρυξε τη Γ΄ ταυροφορύα, 

το Βυζϊντιο ϐμωσ αυτό τη φορϊ δε θα εύχε την παραμικρό 

ςυνμελϋτη με τουσ ςταυροφϐρουσ.  Ο Υρειδερύκοσ 

Βαρβαρϐςςα θα οδηγόςει το γερμανικϐ ςτρατϐ μϋςα απϐ τα 

Βαλκϊνια ενώ ο Ιςαϊκιοσ εύχε ςυνεννοηθεύ με το αλαδύνο να 

τον εμποδύςει.  Ο Ριχϊρδοσ ο Λεοντϐκαρδοσ τησ Αγγλύασ 

κατϋλαβε την Κϑπρο ςτην πορεύα του για την Ιερουςαλόμ.  Οι 

δυναςτικϋσ ϋριδεσ των Αγγϋλων θα φϋρουν το 1203 την Δ΄ 

ταυροφορύα ϋξω απϐ τα τεύχη τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ και 

μύα ςειρϊ απϐ ςυγκλονιςτικϊ λϊθη θα οδηγόςουν ςτην ϊλωςη 

τησ Βαςιλευοϑςησ τον Απρύλιο του 1204.  Λιγϐτερο απϐ 25 ϋτη 

απϐ το θϊνατο του Μανουόλ, η Βυζαντινό αυτοκρατορύα θα 

καταλυϐταν, και 109 χρϐνια αφ΄ ϐτου ο Ουρβανϐσ καλοϑςε 

τουσ πιςτοϑσ του να ςώςουν το Βυζϊντιο απϐ τουσ 

μουςουλμϊνουσ, ϋνασ ςταυροφορικϐσ ςτρατϐσ θα βεβόλωνε 

την Αγύα οφύα και θα κατϋςτρεφε την πρωτεϑουςα τησ 

ανατολικόσ Φριςτιανοςϑνησ.  Όταν το 1261 οι Βυζαντινού τησ 

Νικαύασ θα επανϋλθουν ςτην Κωνςταντινοϑπολη, η 

αυτοκρατορύα θα εύναι μύα ςκιϊ του εαυτοϑ τησ, ςυρϐμενη προσ 

το αναπϐφευκτο τϋλοσ του 1453.  Οι δε ταυροφορύεσ ϋφθαςαν 

ςτον απϐλυτο εκφυλιςμϐ, με το αποπροςανατολιςμϋνο κύνημα 

να οδηγεύ ςτη μύα αποτυχημϋνη εκςτρατεύα μετϊ την ϊλλη, 
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ώςπου το 1291 και το τελευταύο υπϐλειμμα τησ Outremer 

επϋςτρεψε ςτα χϋρια των μουςουλμϊνων.67 

  

                                                            
67 Byzantium and the Crusader States 1096-1204, ςελ. 222-245. 
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ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
ΓΕΩΠΟΛΙΣΙΚΕ ΚΑΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Η περύοδοσ 1054-1180, παρ΄ ϐτι καλϑπτει λιγϐτερο απϐ ενϊμιςι 

αιώνα, εύναι εξαιρετικϊ πυκνό ςε γεγονϐτα μεγϊλησ ιςτορικόσ 

και ςτρατηγικόσ ςημαςύασ, που ϊλλαξαν ϊρδην και οριςτικϊ το 

πολιτικϐ περιβϊλλον τησ Ευρώπησ, τησ Ανατολικόσ Μεςογεύου 

και τησ Μϋςησ Ανατολόσ.  Μϋςα ςε αυτϐ το διϊςτημα 

ανατρϊπηκαν ϐλεσ ςχεδϐν οι ςταθερϋσ του υπολούπου 

Μεςαύωνοσ και δημιουργόθηκε ϋνασ νϋοσ κϐςμοσ.  Ψσ τα μϋςα 

του 11ου αιώνοσ το Βυζϊντιο όταν αδιαμφιςβότητα η μεγϊλη 

χριςτιανικό και ανατολικό υπερδϑναμη, ο μουςουλμανικϐσ 

κϐςμοσ εύχε χϊςει την ορμό του, η δυτικό Ευρώπη βριςκϐταν 

ςε απομϐνωςη και εύχε μϐλισ αρχύςει να ςυγκροτεύται πολιτικϊ 

και ςτρατιωτικϊ, ενώ η Εκκληςύα, παρ΄ ϐλεσ τισ εντϊςεισ 

μεταξϑ των αποςτολικών εδρών, όταν ενωμϋνη.  τα τϋλη του 

12ου αιώνοσ παρουςιϊζεται ϋνα διαφορετικϐ ςκηνικϐ:  το Ιςλϊμ 

επεκτεινϐταν ξανϊ, η Βυζαντινό αυτοκρατορύα ναι μεν εύχε 

αποφϑγει την πλόρη κατϊρρευςη αλλϊ όταν εξαντλημϋνη, η 

χριςτιανικό ενϐτητα εύχε χαθεύ τϐςο ςε εκκληςιαςτικϐ ϐςο και 

ςε ςυναιςθηματικϐ επύπεδο, ενώ η Δϑςη βριςκϐταν ςε 

μετεωρικό ϊνοδο, ϋχοντασ επεκτεύνει τη ςφαύρα επιρροόσ τησ 

και αναπτυχθεύ ςε κϊθε τομϋα, περνώντασ πλϋον ςτην επύθεςη 

κατϊ των ανταγωνιςτών τησ.  Σα ςημαντικϐτερα φαινϐμενα και 

εξελύξεισ τησ εποχόσ όταν τα εξόσ: 



Μϊριοσ Νοβακϐπουλοσ 

116 

1.  Η δυτικό Ευρώπη, ϑςτερα απϐ αιώνεσ αργών εςωτερικών 

διεργαςιών και μύασ ανωμϊλου πορεύασ ϋξω απϐ τουσ 

«κοτεινοϑσ Φρϐνουσ» που ακολοϑθηςαν την πτώςη τησ 

Ρώμησ, «ενηλικιώνεται» ωσ ϋνασ κϐςμοσ ϐχι πλϋον 

καθυςτερημϋνοσ και ςτϊςιμοσ, αλλϊ δυναμικϐσ και 

εξελιςςϐμενοσ.  Ο 11-12οσ αιώνασ εύδε να φθϊνει ςτο απϐγειο 

τησ η εκκληςιαςτικό ιςχϑσ και μϋςω αυτόσ η ενϐτητα και 

βαρϑτητα του γεωπολιτικοϑ ςυνϐλου τησ Φριςτιανοςϑνησ.  Ενώ 

ωσ τϐτε η Δϑςη αμυνϐταν εναντύον των απύςτων επιδρομϋων, 

πλϋον εύτε τουσ εκπολιτύζει και εντϊςςει ςτο ςϑςτημα τησ 

(Μαγυϊροι, κανδιναβού), εύτε αντεπιτύθεται ςφοδρϊ εναντύον 

των.  Η εποχό αυτό βλϋπει ϐχι μϐνο τισ ταυροφορύεσ προσ τη 

Μϋςη Ανατολό αλλϊ και επιπλϋον ιεροϑσ πολϋμουσ που 

ώθηςαν τα ευρωπαώκϊ ςϑνορα προσ το νϐτο (Ιςπανικό 

Ανϊκτηςη) και την ανατολό (Βϐρειεσ ταυροφορύεσ), με 

μονιμϐτερα μϊλιςτα αποτελϋςματα.  Σαυτοχρϐνωσ 

ςημειώνονται μεγϊλεσ εςωτερικϋσ αλλαγϋσ ςτη Δϑςη.  Η 

διϊδοςη και ο εκχρηματιςμϐσ του εμπορύου (ςτα οπούα εύχε 

μεγϊλη επύδραςη το ϊνοιγμα των αγορών του Βυζαντύου και τησ 

ανατολόσ), η ανϊπτυξη των πϐλεων, η ύδρυςη των πρώτων 

πανεπιςτημύων αλλϊ και η τεχνολογικό πρϐοδοσ ωθοϑν την 

απομϊκρυνςη του «παγκοςμύου» κϋντρου ιςχϑοσ και 

πολιτιςμοϑ απϐ την ανατολό προσ δυςμϊσ και απϐ τη Μεςϐγειο 

προσ την ηπειρωτικό Ευρώπη.  Οι μεγϊλεσ απειλϋσ του υςτϋρου 

Μεςαύωνοσ, κυρύωσ οι Οθωμανού Σοϑρκοι και οι Μογγϐλοι, θα 

επιβαρϑνουν (και θα ςυντρύψουν) το Βυζϊντιο, την Ουγγαρύα 

και τη Ρωςύα, ενώ η δυτικό Ευρώπη, προςτατευμϋνη απϐ 

ϋξωθεν κινδϑνουσ, θα ϋχει να ανηςυχεύ μϐνο για την εςωτερικό 
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τησ αλληλοεξϐντωςη, η οπούα ποτϋ δεν υπόρξε τϐςο 

ςυντριπτικό ώςτε να αντιςτρϋψει την πρϐοδο τησ.  Αυτό η 

πορεύα αναπτϑξεωσ και γεωγραφικόσ μετατοπύςεωσ του 

γεωπολιτικοϑ βϊρουσ προσ τα βορειοδυτικϊ θα ολοκληρωθεύ 

ςτα τϋλη του Μεςαύωνοσ και θα αποτελϋςει προϊγγελο τησ 

νϋασ εποχόσ, ϐπου η Δϑςη θα κυριαρχόςει πολιτικϊ, 

οικονομικϊ και πολιτιςτικϊ ςε ολϐκληρο τον κϐςμο. 

2.  Ο 12οσ αιώνασ μαρτυρεύ την ϑςτατη αναλαμπό τησ 

Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ.  Η εντυπωςιακό ϊνοδοσ τησ 

Δϑςεωσ πιςτοποιεύ πωσ η εποχό που ο κϐςμοσ χωριζϐταν ςε 

Ρωμαύουσ και βαρβϊρουσ εύχε παρϋλθει ανεπιςτρεπτύ.  Η 

φθορϊ του και η εξϊντληςη του Βυζαντύου όταν πολϑ βαθιϊ και 

παρϊ τισ κοπιώδεισ προςπϊθειεσ των Κομνηνών, μη 

αναςτρϋψιμη.  Η αντιμετώπιςη των εξωτερικών εχθρών, η 

εγκαθύδρυςη μύασ ςταθερόσ δυναςτεύασ και η ςτρατιωτικό, 

εδαφικό και οικονομικό ανϐρθωςη ϋδωςαν ςτη Νϋα Ρώμη 

ϊλλον ϋναν αιώνα βύου ωσ ςημαντικό δϑναμη.  Η αυτοκρατορύα 

ϐμωσ δεν μπόκε ςε τροχιϊ μακροπροθϋςμου ανακϊμψεωσ:  η 

χρυςό εποχό του Ιουςτινιανοϑ και του Βουλγαροκτϐνου δεν 

μποροϑςε να επανϋλθει.  Ϋδη τα ςφϊλματα του Μανουόλ 

αναύρεςαν πολλϋσ απϐ τισ προςπϊθειεσ του ιδύου και των 

προπατϐρων του λϐγω μϋςα απϐ τη ςτρατηγικό υπερεπϋκταςη, 

τη ςπατϊλη δυνϊμεων ςε δευτερεϑοντα μϋτωπα και την 

εξουθϋνωςη του αυτοκρατορικοϑ θηςαυροφυλακύου.  Η 

αναπϐφευκτη φθορϊ του χρϐνου και οι νϋεσ ςυνθόκεσ ϊφηςαν 

πύςω μύα παροιμιωδώσ ευπροςϊρμοςτη αλλϊ ςτον πυρόνα τησ 

αρχαύα αυτοκρατορύα, με ϐ,τι αυτϐ ςυνεπϊγεται.  Ο Μανουόλ 
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όταν ο τελευταύοσ Βυζαντινϐσ αυτοκρϊτορασ που πϋριξ του 

ςυγκϋντρωνε ϋνα πλόθοσ πιςτών και υποτελών ηγεμϐνων και, 

μϋςα ςε ϐλην την υπερβολό τησ βυζαντινόσ κοςμοθεϊςεωσ και 

τησ δικόσ του φιλοδοξύασ, κόρυττε με κϊποια ψόγματα 

αληθεύασ πωσ το dominium mundi του ανόκε.  Πύςω ϐμωσ απϐ 

τισ κατϊ τϐπουσ επιτυχύεσ και την ανακτορικό μεγαλοςτομύα 

κρυβϐταν ϋνα κρϊτοσ ςτα ϐρια του.  Εύναι χαρακτηριςτικϐ πωσ 

παρ΄ ϐτι οι τρεισ μεγϊλοι Κομνηνού κατόγαγαν πϊμπολλεσ νύκεσ 

εναντύον των εχθρών τουσ, τα οφϋλη όταν πϊντοτε προςωρινϊ 

και απαιτεύτο εκ νϋου κατοχϑρωςη τουσ λύγεσ δεκαετύεσ 

αργϐτερα (ερβύα, Ουγγαρύα, Μικρϊ Αςύα, Αντιϐχεια).  Σα 

εςωτερικϊ προβλόματα που κληρονϐμηςαν οι Κομνηνού, ϐπωσ 

το χϊςμα Κωνςταντινουπϐλεωσ και επαρχιών, η ϋκλειψη των 

ελευθϋρων γεωργών-ςτρατιωτών, η παρακμό του εμπορύου και 

η απώλεια τησ θαλαςςύασ ιςχϑοσ, ϐχι μϐνο δεν επιλϑθηκαν 

αλλϊ διογκώθηκαν.  Μϐλισ εξϋλιπε η ευςτροφύα και ο 

δυναμιςμϐσ του Μανουόλ ακολοϑθηςε το χϊοσ.  Σο Βυζϊντιο 

κατακερματύςτηκε απϐ Δ΄ ταυροφορύα και βρϋθηκε αδϑναμο 

να αντιμετωπύςει τισ νϋεσ μουςουλμανικϋσ προκλόςεισ. 

3.  Με τισ ταυροφορύεσ παραβιϊζεται ο γεωγραφικϐσ χώροσ 

του βυζαντινοϑ ςυςτόματοσ απϐ το δυτικϐ (η «καθ΄ ημϊσ 

Ανατολό»).  Η αδυναμύα του Βυζαντύου να ελϋγξει ό να αςκόςει 

επιρροό ςτη Μϋςη Ανατολό και να υπεραςπιςτεύ τα δικϊ του 

και τα γενικϊ χριςτιανικϊ ςυμφϋροντα ϊνοιξε το δρϐμο για την 

πλόρωςη αυτοϑ του κενοϑ απϐ την ανερχϐμενη Δϑςη.  Παρ΄ ϐτι 

ο Αλϋξιοσ Κομνηνϐσ προςπϊθηςε να ενςωματώςει τισ νϋεσ 

αυτϋσ δυνϊμεισ ςτη «Βυζαντινό Κοινοπολιτεύα», αυτϐ κατϋςτη 
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δυνατϐ μϐνο εν μϋρει και επιφανειακώσ.  Η αυτοκρατορύα 

ςτερεύται τησ ςτρατιωτικόσ και οικονομικόσ ιςχϑοσ που θα τησ 

επϋτρεπε να επιβληθεύ ςτουσ Υρϊγκουσ και να εξαςφαλύςει την 

αρωγό τουσ ςε περύπτωςη κινδϑνου, ενώ το χύςμα και οι 

θρηςκευτικϋσ και πολιτιςτικϋσ διαφορϋσ την εμποδύζουν να 

αξιοποιόςει την όπια ιςχϑ τησ με τον τρϐπο που  το ϋκανε με 

τουσ λϊβουσ.  ε περιοχϋσ που ανόκαν αποκλειςτικϊ ςτη 

βυζαντινό ςφαύρα επιρροόσ και εκκληςιαςτικόσ δικαιοδοςύασ 

δημιουργόθηκαν δυτικϊ κρατύδια, ςυνετϋθηςαν πλϋγματα 

φεουδαρχικόσ υποτελεύασ και εγκαθιδρϑθηκαν λατινικϋσ 

εκκληςύεσ που δόλωναν υποταγό ςτον πϊπα ενώ προςπαθοϑν 

να επιβληθοϑν ςτο ελληνορθϐδοξο ςτοιχεύο.  Η κληρονομιϊ 

των ταυροφοριών εύναι ςόμερα ορατό ςτο μωςαώκϐ των 

μεςανατολικών χριςτιανικών κοινοτότων, μεγϊλο μϋροσ των 

οπούων δηλώνει πύςτη ςτη Ρώμη.  Η απώλεια τησ βυζαντινόσ 

αύγλησ θα οδηγόςει ςτην παρακμό τησ Βυζαντινόσ 

Κοινοπολιτεύασ, με αποκορϑφωμα το 13ο αιώνα ϐπου ϋρβοι 

και Βοϑλγαροι θα ζητόςουν το βαςιλικϐ ςτϋμμα απϐ τον πϊπα 

και η ύδια η αυτοκρατορύα θα ςυρθεύ ςτη ϑνοδο τησ Λυών 

(1274) προςφϋροντασ την Εκκληςύα τησ χϊριν ςτρατιωτικόσ 

βοηθεύασ.  Σο Βυζϊντιο θα κρατόςει μϋχρι τισ ϑςτατεσ μϋρεσ 

του ψόγματα αρχαύασ δϐξησ και τησ φόμησ, τα οπούα ϐμωσ 

ελϊχιςτα μεταφρϊζονταν ςε απτϊ οφϋλη ό κϊποια μορφό 

ιςχϑοσ, προξενώντασ ςτην καλϑτερη περύπτωςη ςυμπϊθεια και 

ούκτο. 

4.  Οι ταυροφορύεσ εξαπολϑθηκαν ωσ μύα προςπϊθεια 

ςωτηρύασ του Βυζαντύου και του ανατολικοϑ χριςτιανιςμοϑ απϐ 
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τουσ Σοϑρκουσ, ϐμωσ το κατϊ πϐςο ωφϋληςαν ό ϋβλαψαν την 

αυτοκρατορύα αποτελεύ ωσ ςόμερα αμφιλεγϐμενο θϋμα.  

Προφανώσ ο Αλϋξιοσ Κομνηνϐσ μπϐρεςε να αξιοποιόςει τισ 

επιτυχύεσ τησ Α΄ ταυροφορύασ για να ανακτόςει τη δυτικό 

Μικρϊ Αςύα και τισ παρευξεύνιεσ και μεςογειακϋσ ακτϋσ τησ, 

επιτεϑγματα που πολϑ δϑςκολα θα ευοδώνονταν ςε τϐςο μικρϐ 

χρονικϐ διϊςτημα αν το Βυζϊντιο ςτηριζϐταν μϐνο ςτισ δικϋσ 

του δυνϊμεισ.  Σα ταυροφορικϊ Κρϊτη και τα κϑματα των 

διαδοχικών μικρών ό μεγϊλων ταυροφοριών αποτελοϑςαν 

διαρκό αντιπεριςπαςμϐ για τουσ Σοϑρκουσ, κϊτι που 

οπωςδόποτε ωφϋληςε την αυτοκρατορικό αντεπύθεςη.  Όμωσ 

εν τϋλει το ςταυροφορικϐ κύνημα όταν τϐςο αςϑντακτο και 

αποςπαςματικϐ που δεν μπϐρεςε να παρϊξει μακροπρϐθεςμα 

οφϋλη, οϑτε για το Βυζϊντιο οϑτε για τη Δϑςη.  Λϐγω 

γεωγραφύασ και μεγϋθουσ τα ταυροφορικϊ Κρϊτη δεν όταν 

βιώςιμα και χρειϊζονταν διαρκώσ ενύςχυςη.  Ϊγιναν πϊρα 

πολλϊ λϊθη και χϊθηκαν ςημαντικϋσ ευκαιρύεσ λϐγω τησ 

απολϑτου αςυνεννοηςύασ και τησ ελλεύψεωσ εμπιςτοςϑνησ 

μεταξϑ Βυζαντινών και ταυροφϐρων.  Η ανικανϐτητα των 

χριςτιανών να ςυνεργαςτοϑν ομαλϊ για να κατϊγουν 

ςυντριπτικϊ πλόγματα κατϊ των μουςουλμϊνων και να 

παγιώςουν τισ κτόςεισ τουσ καταδύκαςε τϐςο την Outremer και 

το Βυζϊντιο ςτην αποτυχύα, την παρακμό και την πτώςη.  Απϐ 

μύα ϊποψη οι ταυροφορύεσ υπόρξαν μύα εντυπωςιακό 

ςπατϊλη δυνϊμεων απϐ πλευρϊσ Δϑςεωσ, οι οπούεσ θα 

μποροϑςαν να εύχαν διοχετευθεύ πιο ορθολογικϊ και με 

προοπτικϋσ μονιμοτϋρων κερδών ςε ϊλλα μϋτωπα (Ιςπανύα, 

Μικρϊ Αςύα).  Η μεγαλϑτερη ϐμωσ αρνητικό ςυνϋπεια των 
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ταυροφοριών όταν η γιγϊντωςη τησ αντιπαθεύασ μεταξϑ 

Βυζαντινών και Δυτικών.  Σο χύςμα επιςφρϊγιςε μεν τη 

θεολογικό απϐκλιςη και την εκκληςιαςτικό απομϊκρυνςη 

αλλϊ ϋπρεπε να μεςολαβόςουν οι ταυροφορύεσ και ϐλα τα 

ατυχό περιςτατικϊ τουσ (παρϊδοςη Νικαύασ, πολιορκύα 

Αντιοχεύασ, αντιβυζαντινό εκςτρατρεύα Βοημοϑνδου, χρϐνια 

ϋριδα επικυριαρχύασ Αντιοχεύασ, Β΄ ταυροφορύα, κατϊργηςη 

ελληνορθοδϐξων πατριαρχεύων, επειςοδιακϋσ διελεϑςεισ 

ςταυροφορικών ςτρατών κ.α.) για να θρυμματιςτεύ οριςτικϊ η 

ενϐτητα τησ Φριςτιανοςϑνησ και να εξελιχθοϑν οι παλαιϋσ 

προκαταλόψεισ περύ «αξϋςτων Υρϊγκων» και «υποϑλων 

Ελλόνων» ςτο μύςοσ που οδόγηςε ςτη ςφαγό του 1182 και την 

ϊλωςη του 1204.  Σο χϊςμα μεταξϑ ανατολικοϑ και 

δυτικοευρωπαώκοϑ πολιτιςμοϑ ϋχει πολϑ βαθϑτερεσ και 

πολυπλοκϐτερεσ ρύζεσ, αλλϊ εύναι τϐςο ϋντονο και ανθεκτικϐ 

ςτο χρϐνο λϐγω τησ πικρόσ αναμνόςεωσ των ταυροφοριών, 

ιδύωσ τησ Σετϊρτησ. 

5. Παρ΄ ϐτι ο ανταγωνιςμϐσ Βυζαντύου και Δϑςεωσ όταν 

παλαιϐσ και αιςθητϐσ ςτο ςϑνολο τησ εξεταζομϋνησ περιϐδου, 

δεν εύναι ορθό η ϊποψη πωσ εξαρχόσ η Ανατολικό Ρωμαώκό 

αυτοκρατορύα όταν ο πρώτιςτοσ ςτϐχοσ των ταυροφοριών, 

και πωσ ϐλη η επιχεύρηςη του εξαπϋλυςε ο Ουρβανϐσ και 

ςυνϋχιςαν οι διϊδοχοι του εύχε ωσ ςτϐχο την υποταγό τησ 

Ανατολικόσ Εκκληςύασ.  Προφανώσ αναλαμβϊνοντασ μύα 

τϋτοια πρωτοβουλύα η Αγύα Ϊδρα εμφανιζϐταν ωσ κεφαλό τησ 

οικουμενικόσ Φριςτιανοςϑνησ, προςτϊτησ ακϐμη και του 

Βυζαντύου, πϊλαι ποτϋ κηδεμϐνοσ τησ.  Όμωσ ςτην κόρυξη τησ 
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Α΄ ταυροφορύασ εύχαν θεμελιώδη ςυμβολό οι διαρκεύσ 

βυζαντινϋσ εκκλόςεισ για βοόθεια κατϊ των Σοϑρκων και 

γενικϊ η ιςλαμικό επιθετικϐτητα και κακομεταχεύριςη των 

ανατολικών χριςτιανών.  Μακροπροθϋςμωσ η πολιτικό των 

ςταυροφϐρων και των ταυροφορικών Κρατών ϋδειξε πωσ η 

βυζαντινό πρωτοκαθεδρύα ςτην ανατολό γινϐταν αποδεκτό 

ςυνόθωσ κατϐπιν πιϋςεων, απειλών και αψιμαχιών, με τουσ 

Υρϊγκουσ να δρϊττουν κϊθε ευκαιρύασ για να αποτινϊξουν την 

επικυριαρχύα τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ.  Η αμφιςβότηςη του 

Ρωμαώκοϑ τύτλου απϐ τουσ Γερμανοϑσ ςυνεχύςτηκε και 

κορυφώθηκε ςτη βαςιλεύα του Μανουόλ.  Δεν προκϑπτει ϐμωσ 

απϐ κϊπου πωσ οι πρώτεσ δϑο ταυροφορύεσ και γενικϐτερα η 

παπικό πολιτικό αποςκοποϑςαν ςτην ϊμεςη ό ϋμμεςη 

κατϊκτηςη και εν γϋνει βλϊβη του Βυζαντύου.  Σα γεγονϐτα που 

οδόγηςαν ςτην Πρώτη αποτελοϑν δε ιςχυρό ϋνδειξη περύ του 

αντιθϋτου.  Η κλιμϊκωςη των ανταγωνιςμών και η ϐξυνςη των 

παθών το 12ο αιώνα ςαφώσ ςυνϋβαλαν ςτην τελικό ςϑγκρουςη 

και την τραγωδύα τησ Δ΄ ταυροφορύασ, ϐμωσ ακϐμη και εκεύ 

δε φϊνηκε οργανωμϋνη επιθετικϐτητα προσ το Βυζϊντιο, με 

εξαύρεςη ύςωσ τη γερμανικό, παπικό και βενετικό ςυνεννϐηςη 

του 1177, η οπούα και πϊλι δεν εύχε κϊποιο ϊμεςα αποτϋλεςμα.  

Ακϐμη και η ϊλωςη του 1204 όταν ϋνα αναπϊντεχο γεγονϐσ, 

πλόρωσ εκτϐσ των ςχεδιαςμών τησ Πρεςβυτϋρασ Ρώμησ 

(ακϐμη και των περιςςοτϋρων ςταυροφϐρων μϋχρι την 

τελευταύα ςτιγμό), με τη βενετικό απληςτύα και την 

ανευθυνϐτητα και προδοςύα των Αγγϋλων να φϋρουν μεγϊλη 

ευθϑνη για την καταςτροφικό ϋκβαςη. 
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΑΕΙ ΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΦΕΕΩΝ 

Βεςτφαλύα, Μεςαύωνασ και Νεομεςαιωνιςμόσ 

την παροϑςα μελϋτη οι ςχϋςεισ μεταξϑ δυτικοϑ και 

ανατολικοϑ χριςτιανικοϑ κϐςμου αλλϊ και οι διεργαςύεσ εντϐσ 

των εξετϋθηςαν ωσ αυτϋσ μεταξϑ διεθνών ςυςτημϊτων (inter-

national systems).  Όπωσ ϋνα διεθνϋσ ςϑςτημα με το ςημερινϐ 

οριςμϐ, η Βυζαντινό Κοινοπολιτεύα και η res publica Christiana 

όταν «ςϑνολ[α] απϐ αλληλοςχετιζϐμενεσ και 

αλληλεξαρτημϋνεσ αλληλεπιδρϊςεισ μεταξϑ διεθνών 

δρώντων».  Κατϊ τον οριςμϐ του Karl Deutsch, «ϋνα διεθνϋσ 

ςϑςτημα αποτελεύται απϐ ςυμπλϋγματα οικιςμών, μϋςα 

μεταφορϊσ, πολιτιςτικϊ κϋντρα, γλωςςικϋσ περιοχϋσ, 

διαχωριςμοϑσ τϊξεωσ και κϊςτασ, φραγμοϑσ μεταξϑ αγορών, 

μεγϊλεσ περιφερειακϋσ αντιθϋςεισ ςε πλοϑτο και 

αλληλεξϊρτηςη».  Τπϐ αυτοϑσ τουσ ϐρουσ οι δϑο κϐςμοι 

αποτελοϑν μεγϊλα και πολϑπλοκα ςυςτόματα, τϐςο ςε χωρικό 

ϋκταςη ϐςο και ςε ςτρατηγικϐ (πολιτικϐ, ςτρατιωτικϐ) βϊροσ, 

πολιτιςτικϐ βϊθοσ και οικονομικό επιφϊνεια.  Δεν επρϐκειτο 

για ςυςτόματα εθνών ό εθνών κρατών με τη ςϑγχρονη ϋννοια 

(ο ϐροσ «διεθνεύσ» ςχϋςεισ για την εποχό εκεύνη 

χρηςιμοποιεύται μϊλλον ςυμβατικϊ), καθώσ τϐτε δε υπόρχε 

κρατικό κυριαρχύα αλλϊ ϋνα καθεςτώσ πολλαπλών 

αλληλεπικαλυπτομϋνων μορφών ιςχϑοσ και νομιμοποιόςεωσ, 

ςε τοπικϐ, περιφερειακϐ και «παγκϐςμιο» (οικουμενικϐ) 

επύπεδο και ςτη ςφαύρα του κοςμικοϑ ό του θρηςκευτικοϑ.  

Ακϐμη και εντϐσ του ςυςτόματοσ αυτϋσ οι μορφϋσ εξουςύασ 
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όταν ενύοτε ανταγωνιςτικϋσ, ϐπωσ η μακροχρϐνια διαπϊλη 

μεταξϑ βαςιλϋων και φεουδαρχών ό πϊπα και Γερμανοϑ 

αυτοκρϊτοροσ (και ςε μικρϐτερο βαθμϐ, Βυζαντινοϑ 

αυτοκρϊτοροσ και οικουμενικοϑ πατριϊρχου). 

Η ϑπαρξη του ςυςτόματοσ εξαςφϊλιζε μύα ςχετικό ενϐτητα, 

τυπικό πολιτικό ιεραρχύα και δυνατϐτητα μετακινόςεωσ, 

οικονομικόσ δραςτηριοποιόςεωσ και πολιτιςτικών επαφών.  Ση 

Βυζαντινό Κοινοπολιτεύα, με ϋδρα την Κωνςταντινοϑπολη, 

ϋνωνε η ςχεδϐν μυθικό πολιτιςτικό ακτινοβολύα τησ 

αυτοκρατορύασ, οι νϐμοι τησ, η ορθϐδοξη χριςτιανικό πύςτη 

βαςιςμϋνη ςτο ανατολικϐ τυπικϐ και ωσ ϋνα βαθμϐ η ελληνικό 

γλώςςα.  Ση Φριςτιανικό Πολιτεύα τησ Εςπερύασ χαρακτόριζε η 

κυριαρχύα τησ λατινικόσ γλώςςησ, ο ςυγκεντρωτικϐσ ϋλεγχοσ 

ϐλων των εκκληςιαςτικών δικαιοδοςιών απϐ τη Ρώμη, η 

οικουμενικό ιδεολογύα τησ Γερμανικόσ αυτοκρατορύασ, η κοινό 

εμπειρύα και κοινωνικό οργϊνωςη τησ φεουδαρχύασ καθώσ και 

θεςμού που ξεπερνοϑςαν ςϑνορα και εθνϐτητεσ, ϐπωσ τα 

προςκυνόματα, τα πανεπιςτόμια, τα μοναςτικϊ τϊγματα και εν 

τϋλει οι ύδιεσ οι ταυροφορύεσ.  Σο ςϑςτημα διεθνών ςχϋςεων 

τησ μεςαιωνικόσ Ευρώπησ όταν οργανωμϋνο τϐςο ωσ χαλαρϐ 

διπολικϐ (loose bipolar) ϐςο ωσ εν μϋρει ιεραρχικϐ (hierar-

chical)-εν μϋρει διϐτι η ιεραρχύα που διεκόρυττε το Βυζϊντιο 

όταν ευμετϊβλητη και, ιδύωσ την εξεταζϐμενη περύοδο, 

περιςςϐτερο ρητορικό παρϊ απτό, ενώ για τη Δϑςη η υποταγό 

ςτο Γερμανϐ αυτοκρϊτορα εύχε ουςιαςτικϐ περιεχϐμενο μϐνο 

ςτην κεντρικό Ευρώπη, με τα ϊλλα βαςύλεια να υπϊγονται 

βϋβαια ςτη Ρώμη (εκκληςιαςτικϊ και εμμϋςωσ πολιτικϊ βϊςει 
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τησ θεωρύασ των δϑο ξιφών) αλλϊ ϐχι ςτην «Αγύα Ρωμαώκό 

αυτοκρατορύα».  Σο Βυζαντινϐ ςϑςτημα αποτελεύτο απϐ μύα 

μεγϊλο αυτοκρατορύα και πϋριξ αυτόσ πολλϊ, μικρϊ κρϊτη 

δορυφϐρουσ.  τη Δϑςη τα αξιϐλογα βαςύλεια όταν αρκετϊ 

(Γερμανύα, Γαλλύα, Αγγλύα, ςκανδιναβικϊ και ιβηρικϊ κρϊτη) 

οπϐτε επικρατοϑςε εκτϐσ απϐ την ιεραρχύα, κϊποια ιςορροπύα 

ιςχϑοσ.68 

Η μεςαιωνικό εξουςύα ϋχει λύγεσ ομοιϐτητεσ με το βεςτφαλιανϐ 

πρϐτυπο του κρατοκεντρικοϑ, αναρχικοϑ ςυςτόματοσ, ϐπου το 

ϋθνοσ αξιώνει την απϐλυτη πύςτη των υπηκϐων του και αςυλύα 

ϋναντι εξωτερικών επεμβϊςεων απϐ οποιονδόποτε τρύτο 

δρώντα.  Η αντύθεςη αυτό εύναι φυςικό καθ΄ ϐτι το καθεςτώσ 

που δημιοϑργηςε η ςυνθόκη τησ Βεςτφαλύασ (1648) κατόργηςε 

ακριβώσ τη Φριςτιανικό Πολιτεύα (παρ΄ ϐτι ο ϐροσ ςυνεχύςτηκε 

να χρηςιμοποιεύται και η ρητορικό τησ διεθνοϑσ 

διακυβερνόςεωσ χϊριν χριςτιανικόσ ειρόνησ και δικαύου εύναι 

παροϑςα ςτο ςχηματιςμϐ τησ Ιερϊσ υμμαχύασ το 1815) και την 

επικυριαρχύα του πϊπα και του αυτοκρϊτοροσ.  Σο παλαιϐ 

ςϑςτημα χαρακτηριζϐταν κατακερματιςμϐ, αποκϋντρωςη, 

                                                            
68

 α) Jackson, R., Sorensen, G., (2006) Θεωρύα και μεθοδολογύα των Διεθνών 
χϋςεων, Αθόνα:  εκδϐςεισ Gutenberg, ςελ. 33-38, β) Your Article Library, 
Study of International Politics (Systems approach), (yourarticleli-
brary.com/international-politics/study-of-international-politics-systems-
approach/48476/), ανϊκτηςη 2-5-2017, γ) Teschke, B., (1997) Geopolitical 
Relations in the European Middle Ages: History and Theory, International 
Organization Foundation/Massachusetts Institute of Technology (hhistori-
calsociology.files.wordpress.com/2011/08/teschke-benno-1998-geopolitical-
relations-in-the-european-middle-ages-history-and-theory.pdf), ανϊκτηςη 2-
5-2017. 
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ιεραρχύα και ϋντονη ρητορικό οικουμενικϐτητοσ.69  Καθώσ τϐτε 

δεν υπόρχαν ιδεολογύεσ με τη ςϑγχρονη ϋννοια, η πύςτη και ο 

αυτοκρατορικϐσ θεςμϐσ όταν οι πλατφϐρμεσ πραγματώςεωσ 

και προπαγανδύςεωσ οραμϊτων παγκοςμύου κυριαρχύασ.  Αυτϐ 

ϋκανε το βυζαντινϐ και το δυτικϐ κϐςμο οντολογικώσ 

αςυμβϊτουσ.  Δεν εύναι δυνατϐν να υπϊρχουν δϑο 

αυτοκρατορύεσ, δϑο θεύοι τοποτηρητϋσ, δϑο Εκκληςύεσ.  Κϊτι 

τϋτοιο αντιβαύνει τισ πιο ςτοιχειώδεισ αρχϋσ πολιτικόσ 

θεολογύασ και την ύδια τη φϑςη του αυτοκρατορικοϑ 

φαινομϋνου.  Απϐ τη ςτιγμό που τα ζωτικϊ ςυμφϋροντα και οι 

πολιτικϋσ, ςτρατιωτικϋσ και οικονομικϋσ τϑχεσ των δϑο κϐςμων 

όρθαν ςε τϐςο ςτενό επαφό και αλληλεπύδραςη μετϊ τισ 

ταυροφορύεσ, η ςϑγκρουςη, αν ϐχι αναπϐφευκτη, εύχε πολϑ 

ιςχυρό προδιϊθεςη για να εκδηλωθεύ.  Η αντύθεςη 

ςυμφερϐντων (εμπϐριο, κατοχό ςτρατηγικών θϋςεων, πολιτικό 

επικυριαρχύα, ςτρατιωτικό ςτρατηγικό) εύναι απϐ μϐνη τησ 

ικανό να διαταρϊξει ςοβαρϊ τισ ςχϋςεισ μεταξϑ δυνϊμεων, ϐταν 

ϐμωσ ςυνοδεϑεται απϐ κοςμοθεωρητικϊ παραδεύγματα (para-

digm, weltanschaung) τϐςο ανταγωνιςτικϊ οι προοπτικϋσ 

ςυνυπϊρξεωσ μειώνονται ακϐμη περιςςϐτερο.  Η αντύθεςη 

βυζαντινοϑ-δυτικοϑ παραδεύγματοσ δεν ϋγκειται απλϊ ςτην 

ετερϐτητα τουσ, ϐπωσ αντιτύθεται π.χ. η ϋννοια τησ 

οικουμενικόσ Φριςτιανοςϑνησ με το πολιτικϐ Ιςλϊμ (χαλιφϊτο, 

ούμα, νταρ-αλ-Ιςλϊμ), αλλϊ ςτο ϐτι διεκδικοϑν την ηγεμονύα με 

βϊςη τισ ύδιεσ αρχϋσ.  Γινϐταν αντιληπτό ωσ αγώνασ νομύμων 

                                                            
69 α) Θεωρύα και μεθοδολογύα των Διεθνών χϋςεων, ςελ. 20, β) Baylis J., 
Smith S., Owens P.,(2013) Η Παγκοςμιοπούηςη τησ Διεθνοϑσ Πολιτικόσ, 
Θεςςαλονύκη:  εκδϐςεισ Επύκεντρο, ςελ. 56. 
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κληρονϐμων και ςφετεριςτών, ορθοδϐξων και κακοδϐξων 

(διαςτροφϋων δηλαδό τησ πύςτεωσ, κϊτι που μπορεύ να 

εκληφθεύ ωσ χειρϐτερο απϐ την απιςτύα), ϐχι απλώσ ωσ 

ημετϋρων και ξϋνων ό πιςτών και απύςτων. 

Παρ΄ ϐτι μϋχρι ςόμερα τα κυρύαρχα κρϊτη αποτελοϑν τουσ 

βαςικϐτερουσ δρώντεσ των διεθνών ςχϋςεων, το καθεςτώσ 

τουσ και η απολυτϐτητα τησ κυριαρχύασ τουσ δεν υφύςτανται 

χωρύσ αμφιςβότηςη ό πιϋςεισ.  Σισ τελευταύεσ δεκαετύεσ του 

20ου αιώνοσ και δη μετϊ το τϋλοσ του Χυχροϑ Πολϋμου, η 

αυξανϐμενη αλληλεξϊρτηςη και παγκοςμιοπούηςη τησ 

διεθνοϑσ οικονομύασ, η ανϊπτυξη περιφερειακών ενώςεων και 

εγχειρημϊτων ολοκληρώςεωσ, η αϑξηςη των αρμοδιοτότων 

των διεθνών οργανιςμών και η εντεινϐμενη επιρροό διεθνικών 

και υποκρατικών ομϊδων, κινημϊτων και μορφωμϊτων (ΜΚΟ, 

επιχειρόςεισ κ.α.) ϋχουν οδηγόςει αρκετοϑσ διεθνολϐγουσ ςτην 

παρατόρηςη πωσ το τρϋχον ςϑςτημα διεθνών ςχϋςεων γύνεται 

ολοϋνα και πιο περύπλοκο, απομακρυνϐμενο απϐ το 

βεςτφαλιανϐ μοντϋλο, ϐπου η πολιτικό όταν υπϐθεςη ςχεδϐν 

αποκλειςτικϊ των κρατικών κυβερνόςεων.  το βιβλύο του «Η 

Αναρχικό Κοινωνύα», ο Hedley Bull απϋρριψε τισ προβλϋψεισ 

περύ ολοκληρωτικόσ διαβρώςεωσ τησ κρατικόσ κυριαρχύασ, 

αναγνώριςε ϐμωσ την ανϊδυςη ενϐσ μεικτοϑ ςυςτόματοσ, το 

οπούο αποκϊλεςε «νεομεςαιωνικϐ».  το νϋο περιβϊλλον το 

κρατικϐ μονοπώλιο αςκόςεωσ πολιτικόσ και το απαραβύαςτο 

τησ κρατικόσ κυριαρχύασ μετριϊζονται απϐ ϋνα δύκτυο 

πολλαπλών επιπϋδων κυριαρχύασ, επικυριαρχύασ και πλαιςύων 

πύςτεωσ και ςυμμορφώςεωσ, ενύοτε αλληλοςυγκρουομϋνων.  
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Δεν υφύςταται κεντρικό αρχό ςτο τρϋχον ςϑςτημα, πολλώ δε 

με βϊςη το υπερβατικϐ ςτοιχεύο, ϐμωσ αυτό η ταυτϐχρονη τϊςη 

κατακερματιςμοϑ ςτο εςωτερικϐ των κρατών (νϋου τϑπου 

κοινωνύα των πολιτών, διϊχυςη τησ πληροφορύασ, αυξημϋνη 

επαφό με το εξωτερικϐ, νϋεσ ταυτϐτητεσ και ςυνειδόςεισ) και 

ενώςεωσ ςτο εξωτερικϐ (κοινό ϊμυνα και εξωτερικό πολιτικό, 

αρμοδιϐτητα διεξαγωγόσ πολϋμου ό αναλόψεωσ εςωτερικών 

υποθϋςεων απϐ διεθνεύσ οργανιςμοϑσ) ϐντωσ ενϋχει ομοιϐτητεσ 

ςχετικϊ με την δυτικό Ευρώπη του Μεςαύωνοσ, ϐπου ο λϐγοσ 

του πϊπα και του τοπικοϑ δουκϐσ εύχε πολϑ ςυχνϊ μεγαλϑτερη 

βαρϑτητα απϐ τα διατϊγματα του βαςιλϋωσ.  Σϐςο πολϋμιοι 

ϐςο και υποςτηρικτϋσ τησ Ευρωπαώκόσ Ενώςεωσ ϋχουν 

αναζητόςει παραλληλιςμοϑσ μεταξϑ αυτόσ και τησ Αγύασ 

Ρωμαώκόσ αυτοκρατορύασ.  Δεν εύναι καθϐλου τυχαύο πωσ 

διαπρεπεύσ πολιτικού που εργϊζονται για το ςκοπϐ τησ 

ευρωπαώκόσ ολοκληρώςεωσ τιμώνται με το παρϊςημο του 

Καρλομϊγνου, προςωπικϐτητα που ϋχει διαχρονικϊ ιδωθεύ ωσ 

pater Europae, πατϋρασ τησ Ευρώπησ και προπομπϐσ του 

ορϊματοσ για κοινό ςυνεύδηςη και πολιτικό ενϐτητα μεταξϑ 

των λαών τησ.70 

Όμωσ, παρ΄ ϐτι το τρϋχον ςϑςτημα μοιϊζει του μεςαιωνικοϑ 

ϐςον αφορϊ τα παραπϊνω, περεταύρω ςϑγκριςη δεύχνει ϐτι ο 

                                                            
70 α) Bull, H., (2001) Η αναρχικό κοινωνύα-μελϋτη τησ τϊξησ ςτην παγκϐςμια 
πολιτικό, Αθόνα:  εκδϐςεισ Ποιϐτητα, ςελ. 314-315, β) Slavic Eurasian Re-
search Center-Hokkaido University, Deets, S., (2004) Pulling Back from Neo-
Medievalism:  The Domestic and International Politics of the Hungarian 
Status Law (http://src-
h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no9_ses/02_deets.pdf), ανϊκτηςη 15-4-
2017. 



Μεςαιωνικϋσ Διεθνεύσ χϋςεισ 

129 

ϐροσ «νεομεςαιωνιςμϐσ» εύναι ςε μεγϊλο βαθμϐ 

καταχρηςτικϐσ.  Ϊνα ςϑςτημα βαςιςμϋνο ςτην πολιτικό 

θεολογύα και ςτην κοινωνικό πύςτη που προϋρχεται απϐ τον 

λϐγο τησ τιμόσ και τον φϐβο τησ Κρύςεωσ εύναι οντολογικϊ 

πολϑ διαφορετικϐ απϐ το ςϑγχρονο πρϐτυπο του κρϊτουσ 

δικαύου, τησ κοςμικϐτητοσ και τησ αντιπροςωπευτικόσ 

δημοκρατύασ.  Σο μονοπώλιο τησ βύασ παραμϋνει υπϐ αυςτηρϐ 

κρατικϐ ϋλεγχο, ακϐμη και ϐταν τύθεται υπϋρ των ςκοπών 

κϊποιου διεθνοϑσ οργανιςμοϑ (το μιςθοφορικϐ φαινϐμενο, 

εξαιρετικϊ διαδεδομϋνο ςτο Μεςαύωνα, ςόμερα εύναι 

περιθωριακϐ).  Παρϊ την ανϊκαμψη τησ θρηςκεύασ ςτο 

δημϐςιο χώρο και τη διϊψευςη παλαιοτϋρων προβλϋψεων για 

το «θϊνατο του θεοϑ», απϋχει πολϑ απϐ το να αποτελεύ 

παρϊγοντα τϐςο κεντρικϐ και πρωτεϑοντα ϐςο το Μεςαύωνα.  

τη νεώτερη εποχό τη θρηςκεύα αντικατϋςτηςε ωσ βαςικό 

κινητόριο δϑναμη τησ ιςτορύασ η ιδεολογύα, ςόμερα 

τουλϊχιςτον ϐμωσ λεύπει μύα ενιαύα οικουμενικό κοςμοθεωρύα 

για το διεθνϋσ ςϑςτημα.  Ο κομουνιςμϐσ κατϋπεςε, ο 

εθνικιςμϐσ και ο λαώκιςμϐσ εύναι περιςςϐτερο αντιδραςτικϊ 

κινόματα παρϊ ολοκληρωμϋνεσ αντιπροτϊςεισ, ενώ το 

αφόγημα τησ φιλελεϑθερησ παγκοςμιοποιόςεωσ ϋχει υποςτεύ 

ςοβαρϊ πλόγματα απϐ πολλϋσ πλευρϋσ, με το ϐραμα του 

«τϋλουσ τησ ιςτορύασ» διαψευςμϋνο. 

Ερμηνεύοντασ τισ ταυροφορύεσ 

Η ερμηνεύα των πρϊξεων των διεθνών δρώντων αποτελεύ 

κεντρικό αποςτολό τησ επιςτόμησ των διεθνών ςχϋςεων.  

Ανϊλογα με την ανθρωπολογικό (ανθρώπινη φϑςη) και 
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κοινωνιολογικό κοςμοθϋαςη (διϊρθρωςη και οργϊνωςη τησ 

κοινωνύασ, εςωτερικϋσ τησ ςχϋςεισ), τισ προτεραιϐτητεσ τησ 

διεθνοϑσ πολιτικόσ (αςφϊλεια, ευημερύα, ςυνμελϋτη κ.α.) και 

τισ μεθϐδουσ που χρηςιμοποιοϑνται, οι προςεγγύςεισ αυτϋσ 

κατατϊςςονται ςε «ςχολϋσ».  Οι ταυροφορύεσ, ϋνα απϐ τα πιο 

ενδιαφϋροντα γεγονϐτα τησ ευρωπαώκόσ ιςτορύασ, ϋχουν κατϊ 

κϑριο λϐγο ερμηνευθεύ βϊςει τησ ρεαλιςτικόσ ό τησ υλιςτικόσ 

προςεγγύςεωσ. 

Κατϊ τη ρεαλιςτικό θεωρύα, την οπούα πρώτοσ εφόρμοςε 

ςυςτηματικϊ ςτισ ταυροφορύεσ ο Markus Fischer το 1992, οι 

μεςαιωνικϋσ εκςτρατεύεσ ςτουσ Αγύουσ Σϐπουσ, παρ΄ ϐλεσ τισ 

ιςτορικϋσ ιδιαιτερϐτητεσ και τη διαφορετικό μορφό του τϐτε 

διεθνοϑσ ςυςτόματοσ, ϋχουν ϐλα τα χαρακτηριςτικϊ που θα 

χαρακτόριζαν και μύα ςϑγχρονη ςϑγκρουςη, με βϊςη την πϊγια 

επιδύωξη των δρώντων για ιςχϑ, αςφϊλεια και πολιτικό 

επιβύωςη ςε πνεϑμα ιδιοτελεύασ.  Οι τϐτε δυνϊμεισ, απϐ τισ 

αυτοκρατορύεσ μϋχρι τα μικρϊ φϋουδα, παρ΄ ϐλη την αντύληψη 

περύ ιεραρχημϋνησ πολιτικόσ κοινωνύασ και την απουςύα 

κρατικόσ κυριαρχύασ, ςυμπεριφϋρονταν γενικώσ ϐπωσ τα κρϊτη 

του ςόμερα, ςε ϋνα περιβϊλλον de facto αναρχικϐ, 

ακολουθώντασ τισ αρχϋσ τησ ιςορροπύασ δυνϊμεων, του 

διλόμματοσ αςφαλεύασ και τησ ςυγκροϑςεωσ ωσ του βαςικοϑ 

χαρακτηριςτικοϑ τησ εξωτερικόσ πολιτικόσ.  Η επύκληςη τησ 

πύςτεωσ και των ιδανικών τησ Φριςτιανοςϑνησ όταν καθαρϊ 

ρητορικό, ενώ η τελικό αποτυχύα των ταυροφοριών 

παρατύθεται ωσ απϐδειξη αυτοϑ:  η Outremer χϊθηκε διϐτι οι 

Φριςτιανού δεν μπϐρεςαν να βϊλουν το ϐραμα τουσ και τα 
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ςυμφϋροντα τησ res publica Christiana πϊνω απϐ αυτϊ τησ 

φατρύασ ό του βαςιλεύου τουσ. 

Σα επϐμενα χρϐνια επιχειρόθηκε η ανϊλυςη των 

ταυροφοριών απϐ την οπτικό του ιςτορικοϑ υλιςμοϑ.  

Διεθνολϐγοι ϐπωσ ο Benno Teschke (2003) παρουςύαςαν τουσ 

πολϋμουσ αυτοϑσ ωσ διϋξοδο για τα υλικϊ προβλόματα των δϑο 

κυριϊρχων τϊξεων τησ δυτικόσ Ευρώπησ, των φεουδαρχών και 

του κλόρου.  Οι διαρκεύσ διαμϊχεσ των ιπποτών και των 

ηγεμονύςκων προκαλοϑςαν καταςτροφϋσ ςτην περιουςύα και 

το πούμνιο τησ Εκκληςύασ, ςυνεπώσ πρώτα μϋςα απϐ το κύνημα 

τησ «Ειρόνησ του Θεοϑ» και ϑςτερα απϐ τισ ταυροφορύεσ, ο 

κλόροσ ϋθεςε υπϐ ϋλεγχο αυτόν την ϊλογη βύα και την εξϋτρεψε 

μακριϊ απϐ τα εδϊφη του, προσ ανακοϑφιςη τησ δικόσ του 

περιουςύασ αλλϊ και για την επϋκταςη τησ ςτο εξωτερικϐ.  Απϐ 

την ϊλλη, οι ταυροφορύεσ ϋδιναν διϋξοδο ςε ςτρώματα 

χαμηλοβϊθμων φεουδαρχών, οι οπούοι δεν εύχαν δικό τουσ γη ό 

οικογϋνειεσ, ςυνεπώσ η Μϋςη Ανατολό προςϋφερε την ευκαιρύα 

οικονομικόσ αποκαταςτϊςεωσ.  Παρ΄ ϐτι η Εκκληςύα ϐντωσ 

κατϋβαλε ςημαντικϋσ προςπϊθειεσ για την τιθϊςευςη και 

διοχϋτευςη τησ πολεμικόσ ορμόσ των ιπποτών, ενώ το 

ςταυροφορικϐ κύνημα ςύγουρα προςϋλκυςε ιδιοτελεύσ 

τυχοδιώκτεσ, η ερμηνεύα αυτό ϋχει δεχθεύ κριτικό ωσ 

απλουςτευτικό και ιςτορικϊ ανακριβόσ, καθώσ δεν υπϊρχουν 

ενδεύξεισ για μεγϊλη δημογραφικό πύεςη ςτην δυτικό Ευρώπη 

τησ εποχόσ. 

ε μύα εποχό πριν την εκκοςμύκευςη και την απομϊγευςη τησ 

δημοςύασ ςφαύρασ και τησ κοινωνύασ γενικϐτερα, ςε ϋναν 
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πολιτιςμϐ ϐπου κυριαρχοϑςε το μεταφυςικϐ-υπερβατικϐ 

ςτοιχεύο και δϑο απϐ τισ υψηλϐτερεσ αρετϋσ όταν η τιμό και η 

ανδρεύα, η προςϋγγιςη των ταυροφοριών καθαρϊ υπϐ το 

πρύςμα του υλικοϑ ό πολιτικοϑ ςυμφϋροντοσ αποτυγχϊνει να 

ςυλλϊβει πολλϋσ πτυχϋσ του.  Ο φρενόρησ ενθουςιαςμϐσ, η 

ανϊληψη εκ μϋρουσ φεουδαρχών και βαςιλϋων τεραςτύων 

εξϐδων και μεγϊλων κινδϑνων για να εκςτρατεϑςουν ςτην ϊλλη 

ϊκρη του τϐτε γνωςτοϑ κϐςμου αφόνοντασ τα εδϊφη τουσ 

ευϊλωτα, οι μαρτυρύεσ για το πώσ το θρηςκευτικϐ κόρυγμα 

ςυγκινοϑςε βαθιϊ ϐχι μϐνο τουσ απλοϑσ πιςτοϑσ αλλϊ και την 

εξουςύα, ϐλα εύναι ςυμπεριφορϋσ που αψηφοϑν την ορθολογικό 

ςυμπεριφορϊ που υποτύθεται ακολουθοϑν οι διεθνεύσ δρώντεσ.  

Για τον ϊνθρωπο του Μεςαύωνα ϋννοιεσ ϐπωσ η Βαςιλεύα του 

Θεοϑ, η Ύςτατη Κρύςη, η δϑναμη τησ μετανούασ και του 

προςκυνόματοσ όταν ϊμεςεσ, ςχεδϐν απτϋσ, κεντρικϋσ και 

αυτονϐητεσ για την προςωπικό και δημϐςια ζωό, ςε βαθμϐ 

δϑςκολα κατανοητϐ ακϐμη και για ϋναν ςϑγχρονο πιςτϐ.  Ση 

διϊςταςη αυτό καλϑπτουν κονςτρουκτιβιςτικϋσ θεωρύεσ (Tal 

Dingott Alkopher 2006, Andrew Latham 2011), που δύνουν 

μεγϊλη ςημαςύα ςτισ ςυλλογικϋσ νοοτροπύεσ (mentalite collec-

tive) τησ εποχόσ, οι οπούεσ, ανεξαρτότωσ του πωσ 

δημιουργόθηκαν, πλϋον εύχαν αυτονομηθεύ απϐ τουσ 

δημιουργοϑσ τουσ, επηρεϊζοντασ την πραγματικϐτητα ωσ 

«ζωντανού οργανιςμού».  Για την κατανϐηςη των ταυροφοριών 

χρειϊζεται γνώςη θεολογικών ζητημϊτων ϐπωσ η αμαρτύα, η 

μετϊνοια, ο δύκαιοσ και ιερϐσ πϐλεμοσ, η θϋςη τησ Εκκληςύασ 

ςτον κϐςμο.  Η προβολό των ςυγχρϐνων κρατοκεντρικών 

χαρακτηριςτικών του ςυςτόματοσ ςτο παρελθϐν αδυνατεύ να 
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ςυλλϊβει το πνεϑμα μύασ εποχόσ, ϐπου ο πϐλεμοσ όταν επύ τησ 

αρχόσ υπϐθεςη τησ Εκκληςύασ (δεϑτερο ξύφοσ) και ο Θεϐσ 

αντιπϊλευε το Διϊβολο κατϊ κυριολεξύαν.  Η αναμϐρφωςη τησ 

δυτικόσ Εκκληςύασ μετϊ το Γρηγϐριο Ζ΄ ςε κυρύαρχο πολιτικϐ 

μηχανιςμϐ (ςε ςυνδυαςμϐ με την πνευματικό αναγϋννηςη που 

ακολοϑθηςε) οδόγηςε ςτην γϋννηςη τησ κοινωνικόσ 

καταςκευόσ των ταυροφοριών, η οπούα μετϋτρεψε τη 

ςτρατιωτικό αριςτοκρατύα ςε militia Christi.  Απϐ εκεύ 

δημιουργόθηκαν μϐνιμοι μηχανιςμού εξαπϐλυςησ 

ταυροφοριών, μύα παρϊδοςη που νομιμοποιοϑςε τισ ενϋργειεσ 

αυτϋσ, ϐπωσ και νϋοι πολιτικού και ςτρατιωτικού θεςμού 

(ταυροφορικϊ Κρϊτη, ιπποτικϊ μοναςτικϊ τϊγματα).71 

ΤΓΚΡΟΤΗ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ; 

Βυζϊντιο και Ευρώπη 

Η ταυτϐτητα τησ Ευρώπησ ϋχει πολλαπλϋσ αναγνώςεισ και 

ακϐμη περιςςϐτερεσ ρύζεσ και παρϊγοντεσ που επηρϋαςαν τη 

διαμϐρφωςη τησ, ϐπωσ η ρωμαώκό πολιτικό παρϊδοςη, η 

ελληνικό φιλοςοφύα, η ιουδαιοχριςτιανικό πνευματικϐτητα και 

ηθικό, το αγωνιςτικϐ πνεϑμα των βορεύων-γερμανικών λαών 

κ.α.  Ψσ ϐμωσ πολιτικϐσ και πολιτιςμικϐσ χώροσ ενιαύοσ και 

διακριτϐσ απϐ τον λοιπϐ κϐςμο, η Ευρώπη «γεννιϋται» το 

                                                            
71 α) Medievalists.net, Medieval Geopolitics: An interview with Andrew Lat-
ham (medievalists.net/2013/12/medieval-geopolitics-an-interview-with-
andrew-latham/, 6-12-2013), ανϊκτηςη 2-5-2017, β) Latham, A., (2011) Theo-
rizing the Crusades: Identity, Institutions, and Religious War in Medieval 
Latin Christendom, International Studies Quarterly, τεϑχοσ 55, ςελ. 223-243 
(medievalists.net/wp-content/uploads/2013/07/latham.pdf), ανϊκτηςη 2-5-
2017. 
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Μεςαύωνα.  Η ςϑγχρονη ϋννοια τησ Ευρώπησ, ό τησ «Δϑςεωσ» 

(ϐροσ που μπορεύ να θεωρηθεύ ευρϑτεροσ ό ςτενϐτεροσ του 

πρώτου, αναλϐγωσ τησ ερμηνεύασ), πηγϊζει απϐ τισ πολιτικϋσ, 

πολιτιςτικϋσ και κοινωνικϋσ παραδϐςεισ του Μεςαύωνοσ, απϐ 

την ενωτικό ιδϋα τησ Φριςτιανοςϑνησ και τησ Αυτοκρατορύασ.  

Πρώτη φορϊ το 15ο αιώνα, οπϐτε η οθωμανικό ειςβολό 

αποτελεύ εκ νϋου ϋναν μεγϊλο κοινϐ εχθρϐ τησ Φριςτιανοςϑνησ, 

χρηςιμοποιεύται ο ϐροσ «Ευρώπη» για την πολιτικό και 

γεωγραφικό διϊςταςη του χριςτιανικοϑ πολιτιςμοϑ. Σϐτε 

επύςησ καταρτύζονται τα πρώτα ςχϋδια, ουτοπικϊ για την εποχό 

τουσ ορϊματα, για την πλόρη πολιτικό ςυγκρϐτηςη τησ 

Ευρώπησ-Φριςτιανοςϑνησ ςε ϋνα κρϊτοσ.72 

ε ϐλο το παρϐν πϐνημα αναπτϑχθηκε ςυςτηματικϊ η 

διαφοροπούηςη ςε επύπεδο πολιτιςμοϑ, θρηςκεύασ και 

πολιτικόσ αντιλόψεωσ και πρακτικόσ του Βυζαντύου ωσ προσ τη 

δυτικό Ευρώπη.  Σα ιςτορικϊ βιώματα, η γλώςςα και 

δημογραφύα, οι αναγκαιϐτητεσ τησ κοινωνικόσ και πολιτικόσ 

ζωόσ, οι φιλοςοφικϋσ και κοςμοθεωρητικϋσ παρακαταθόκεσ 

τησ αρχαιϐτητοσ, οι ανταγωνιςμού ιςχϑοσ και η μϋθοδοι 

διερευνόςεωσ των θεύων πραγμϊτων ςχημϊτιςαν δϑο 

διαφορετικϊ παραδεύγματα, τα οπούα ναι μεν εύχαν ςυνεύδηςη 

των κοινών τουσ καταβολών, αλλϊ απομακρϑνθηκαν τϐςο 

πολϑ μϋςα ςτο χώρο και το χρϐνο που κατϋληξαν ςε μύα 

ςφοδρό και ςυναιςθηματικϊ-«ιδεολογικϊ» φορτιςμϋνη 

αντιπαλϐτητα.  Δημιουργεύται ςυνεπώσ το ερώτημα, κατϊ 

πϐςον το Βυζϊντιο και η ευρωπαώκό Δϑςη αποτελοϑν τα δϑο 

                                                            
72 Η Ευρώπη γεννηθηκε το Μεςαύωνα;, ςελ. 335-338. 
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μιςϊ ενϐσ ενιαύου πολιτιςμοϑ (pars orientalis/occidentalis, 

ανατολικϐ και δυτικϐ τμόμα τησ Ρώμησ) ό δϑο ξεχωριςτοϑσ 

πολιτιςμοϑσ, καταδικαςμϋνουσ ςε μϐνιμη αντιπαλϐτητα λϐγω 

του βϊθουσ και τησ εντϊςεωσ τησ ετερϐτητοσ τουσ.  Απϐ τη μύα 

πλευρϊ η Ελϋνη Γλϑκατζη-Αρβελϋρ, λαμβϊνοντασ υπ΄ ϐψιν την 

παραδοςιακό τριϊδα τησ ευρωπαώκϐτητοσ (Ελλϊσ, Ρώμη, 

Φριςτιανιςμϐσ) κηρϑςςει το Βυζϊντιο ωσ το πρώτο ευρωπαώκϐ 

κρϊτοσ.  Απϐ την αντύθετη ο Jacques Le Goff βλϋπει την πτώςη 

τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ ςτουσ Σοϑρκουσ το 1453 ωσ «το 

τϋλοσ μύασ αναπηρύασ για την ευρωπαώκό ενϐτητα», καθ΄ ϐτι 

ναι μεν η θρηςκευτικό διαφοροπούηςη ανατολικοϑ και δυτικοϑ 

χριςτιανιςμοϑ διατηρεύται, αλλϊ ο πρώτοσ μϋνει χωρύσ πϐλο 

ιςχϑοσ και ςϑςτημα πολιτικόσ εξουςύασ διακριτϐ με τησ 

Δϑςεωσ.73 

Η αντιπϊθεια για το Βυζϊντιο που αναπτϑχθηκε ςτη Δϑςη μετϊ 

τισ ταυροφορύεσ, τροφοδοτοϑμενη απϐ τη ςυνϋχιςη τησ 

πολιτικόσ αντιπαλϐτητοσ και τησ θρηςκευτικόσ ϋριδοσ 

(αδιϊψευςτοι μϊρτυρεσ τα δεκϊδεσ ςυγγρϊμματα «κατϊ των 

ςφαλμϊτων των Ελλόνων», contra errores graecorum, που 

εμπλουτύζουν τη ρωμαιοκαθολικό βιβλιογραφύα), ςυνεχύςτηκε 

και μετϊ το τϋλοσ του Μεςαύωνοσ.  Η αποκοπό τησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ απϐ τη ρωμαώκό κληρονομιϊ (που πλϋον 

νϋμεται ο πϊπασ και ο Γερμανϐσ αυτοκρϊτορασ) 

επιςημοποιεύται με την επινϐηςη του ϐρουσ «Βυζαντινϐσ» το 

17ο αιώνα.  Ο νϋοσ ϐροσ θα γύνει ςυνώνυμοσ τησ διαφθορϊσ, 

τησ υποκριςύασ, τησ παρακμόσ και τησ αςκϐπου 

                                                            
73 Ο.π., ςελ. 354. 
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πολυπλοκϐτητοσ (byzantinism).  Οι λϐγιοι του Διαφωτιςμοϑ 

θα επιτεθοϑν με ςφοδρϐτητα ςτο Βυζϊντιο, ςτα πλαύςια τησ 

γενικόσ απαξύωςησ που επιφυλϊςςουν ςτο χριςτιανιςμϐ, το 

Μεςαύωνα και τη μοναρχύα.  Η ςϑγχρονη ιςτοριογραφύα 

αποκατϋςτηςε τη μεςαιωνικό και βυζαντινό περύοδο ςτο 

δϋοντα ςεβαςμϐ ωσ ακαδημαώκϊ αντικεύμενα, αιώνεσ ϐμωσ 

προκαταλόψεωσ ακϐμη ςυςκοτύζουν τισ προςπϊθειεσ για 

κατανϐηςη και εκτύμηςη του ανατολικοϑ πολιτιςμοϑ.  Όταν 

αναπτϑχθηκε ο νεοελληνικϐσ εθνικιςμϐσ, οι διανοητικού του 

πατϋρεσ (με προεξϊρχοντα τον Αδαμϊντιο Κοραό) επϋλεξαν 

την αρχαύα Ελλϊδα (η οπούα απϐ την Αναγϋννηςη και ϑςτερα 

βριςκϐταν πολϑ υψηλϊ ςτη ςυνεύδηςη των Ευρωπαύων) και ϐχι 

το αντιπαθϋσ, «ςκοταδιςτικϐ» Βυζϊντιο για να πλϊςουν την 

ταυτϐτητα του νϋου ϋθνουσ-κρϊτουσ.  Η αντύθεςη μεταξϑ τησ 

βυζαντινόσ κληρονομιϊσ και τησ ταυτύςεωσ με τη Δϑςη εύναι 

κεντρικϐ μοτύβο κϊθε προςεγγύςεωσ του ζητόματοσ τησ 

ελληνικϐτητοσ, τϐςο για τουσ υπερμϊχουσ ϐςο και για τουσ 

αρνητϋσ τησ. 

 

Σο Βυζϊντιο ωσ αντύπαλοσ τησ Ευρώπησ:  θεωρύα και 

εργαλειοπούηςη 

Πϋρα ϐμωσ απϐ αυτϊ τα ζητόματα εςωτερικών ιδεολογιών ό 

ιςτορύασ του πολιτιςμοϑ, η επιςόμανςη τησ αντιπαλϐτητοσ 

Ρώμησ-Κωνςταντινουπϐλεωσ ςτο βαθμϐ τησ εξώςεωσ του 

Βυζαντύου απϐ την Ευρωπαώκό ταυτϐτητα και ιςτορύα ϋχει 

βαθιϋσ πολιτικϋσ ςκοπιμϐτητεσ και προεκτϊςεισ, που ςόμερα 
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εκφρϊζονται κυρύωσ ςτην αντιπαλϐτητα του ατλαντικοϑ 

ςτρατοπϋδου (ΗΠΑ-ΕΕ) με τη Ρωςύα, το μϐνο «τϋκνο» τησ 

Βυζαντινόσ Κοινοπολιτεύασ με μεγϊλη ιςχϑ και αξιώςεισ 

διεθνοϑσ ηγεμονύασ.  Αυτϐ θα εξεταςτεύ μϋςα απϐ την οπτικό 

δϑο ςυγγραφϋων που επιχεύρηςαν να διαχωρύςουν την υφόλιο 

και να ερμηνεϑςουν την ιςτορύα βϊςει πολιτιςμών, του 

Γερμανοϑ ιςτορικοϑ και φιλοςϐφου Oswald Spengler και του 

Αμερικανοϑ διεθνολϐγου Samuel Huntington. 

Ο Spengler ϋγραψε το μνημειώδεσ ϋργο «Η Παρακμό τησ 

Δϑςεωσ» (1918), χωρύζοντασ την ανθρώπινη ιςτορύα ϐχι ςε 

εποχϋσ αλλϊ ςε μεγϊλουσ πολιτιςμοϑσ, με κυκλικό πορεύα 

αναπτϑξεωσ, δηλαδό γϋννηςη, ακμό, παρακμό και πτώςη.  Για 

το ςυγγραφϋα ο Βυζαντινϐσ και εν γϋνει ανατολικϐσ 

χριςτιανικϐσ πολιτιςμϐσ διαφοροποιεύται τϐςο απϐ τον αρχαύο 

ελληνορωμαώκϐ (κλαςςικϐ) ϐςο και απϐ αυτϐν τησ δυτικόσ 

Ευρώπησ (φαουςτικϐ).  Ανόκει ςτην κατηγορύα των «μαγικών» 

πολιτιςμών, οι οπούοι χαρακτηρύζονται απϐ ϋμφαςη ςτο 

μυςτηριακϐ, το υπερφυςικϐ και το ςυλλογικϐ ςτοιχεύο τησ 

φϑςεωσ και τησ κοινωνύασ, ςυνδϋοντασ την εξουςύα με το ιερϐ.  

Αυτϐ τον κϊνει αςϑμβατο τϐςο ωσ προσ την κλαςςικό Ελλϊδα 

και Ρώμη, ϐπου επικρατεύ το «απολλώνιο» πνεϑμα, ϐςο ωσ 

προσ τη «φαουςτικό» Δϑςη, κϐςμοι χαρακτηριζϐμενοι απϐ 

φιλομαθό περιϋργεια, ευρϑτητα πνεϑματοσ, ϋμφαςη ςτο ϊτομο 

και την ελευθερύα του.  Ο μαγικϐσ πολιτιςμϐσ εύναι ικανϐσ για 

μεγαλειώδη επιτεϑγματα, αλλϊ απϐ την ϊλλη πϊςχει απϐ 

διανοητικό ςτειρϐτητα και ϋχθρα προσ την επιςτημονικό 

ϋρευνα, την καινοτομύα και την ανεξϊρτητη ατομικό κρύςη.  Ο 
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χριςτιανιςμϐσ γεννόθηκε απϐ τον μαγικϐ πολιτιςμϐ, ϐμωσ ο 

εξελληνιςμϐσ και εκγερμανιςμϐσ του ςτη Δϑςη ςυνδϋθηκε με 

το αρχαύο φαουςτικϐ πνεϑμα και ςυνϋθεςε τον ευρωπαώκϐ 

πολιτιςμϐ.  Σο μαγικϐ Βυζϊντιο ομαδοποιεύται μαζύ με τον 

αραβικϐ και ιςλαμικϐ κϐςμο, την αρχαύα Περςύα και 

Βαβυλώνα.  Η Κωνςταντινοϑπολη ιδρϑθηκε μεν ωσ πϐλη τησ 

ϑςτερησ ρωμαώκόσ αρχαιϐτητοσ αλλϊ την εποχό που ϋφθανε 

ςτισ πϑλεσ τησ ο Γοδεφρεύδοσ ντε Μπουγιϐν και η Α΄ 

ταυροφορύα, όταν μύα «οψιμοαραβικό κοςμϐπολη».74 

Φρηςιμοποιώντασ ϋναν ϐρο τησ μεταλλειολογύασ, ο Spengler 

παρατηρεύ ςτην ιςτορύα των πολιτιςμών το φαινϐμενο τησ 

«ιςτορικόσ ψευδομορφώςεωσ».  Χευδομϐρφωςη εύναι το 

φαινϐμενο ϐπου ϋνασ παλαιϐτεροσ, ξϋνοσ πολιτιςμϐσ 

επιβϊλλεται τϐςο ϋντονα ςτο γεωγραφικϐ χώρο ϐπου ϋχει 

γεννηθεύ ϋνασ νεαρϐτεροσ, ςε ςημεύο που ο δεϑτεροσ δεν μπορεύ 

να αναπτυχθεύ και αποτυγχϊνει να διαμορφώςει αυθεντικό 

ϋκφραςη και διακριτό ςυνεύδηςη.  Ο νϋοσ πολιτιςμϐσ λοιπϐν, 

αδυνατώντασ να χειραφετηθεύ με τισ δικϋσ του δημιουργικϋσ 

δυνϊμεισ, καλλιεργεύ ϋνα ςφοδρϐ μύςοσ για τον ϊλλον 

πολιτιςμϐ που τον κυριϊρχηςε.  Ο Spengler γρϊφει πωσ αυτϐ 

ςυνϋβη ςτην περύπτωςη του μαγικοϑ-αραβικοϑ πολιτιςμοϑ, ο 

οπούοσ κατακτόθηκε απϐ τουσ Ρωμαύουσ (κλαςςικϐσ 

πολιτιςμϐσ) προτοϑ αναπτυχθεύ-η νύκη του Οκταβιανοϑ ςτο 

Ωκτιο (31 π.Φ.) θεωρεύται πρϐξενοσ ιςτορικόσ ανωμαλύασ.  Σο 

ύδιο ςκηνικϐ επαναλαμβϊνεται ςτη Ρωςύα.  Ο ρωςικϐσ 

                                                            
74 Spengler, O., (2004) Η Παρακμό τησ Δϑςησ, Αθόνα:  εκδϐςεισ Συπωθότω-
Γιώργοσ Δϊρδανοσ, τϐμοσ 2, ςελ. 112, 219-220. 
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πολιτιςμϐσ εύχε καθαρϊ βυζαντινό προϋλευςη και ϊρα μαγικϊ 

ςτοιχεύα, πολλαπλώσ αςϑμβατα με τη Δϑςη.  Όμωσ το 18ο 

αιώνα ο τςϊροσ Πϋτροσ ο Μϋγασ επϋβαλε μύα ςειρϊ 

εκςυγχρονιςτικών μεταρρυθμύςεων που εύχαν ςτϐχο ϐχι μϐνο 

την τεχνικό-διοικητικό αναβϊθμιςη τησ χώρασ ςτα δυτικϊ 

πρϐτυπα, αλλϊ ςτον εξευρωπαώςμϐ του πολιτιςμοϑ και του 

χαρακτόρα τησ.  Η νϋα πϐλη τησ Αγύασ Πετρουπϐλεωσ όταν το 

ςϑμβολο τησ νϋασ εποχόσ, ςτην οπούα το φαουςτικϐ πνεϑμα 

αποπειρϊται να καταπνύξει το ρωςικϐ.  Σο ρωςικϐ πνεϑμα εύναι 

βαθιϊ θρηςκευτικϐ, ριζωμϋνο ςτη μεταφυςικό αναζότηςη.  

την κριτικό του Ντοςτογιϋφςκι ςτη νεωτερικϐτητα και τη 

Δϑςη ο Spengler εντοπύζει την καταπιεςμϋνη καρδιϊ τησ 

Ρωςύασ, αςφυκτιοϑςα υπϐ τον δυτικϐ ορθολογιςμϐ και τον 

μαρξιςτικϐ υλιςμϐ αργϐτερα.  Για τα πλϋον παραδοςιακϊ 

ςτρώματα η Δϑςη εύναι το αντύςτοιχο τησ βιβλικόσ Βαβυλώνοσ:  

ενώ η Μϐςχα εύναι η κοιτύδα τησ βυζαντινόσ, ορθοδϐξου, 

«Αγύασ Ρωςύασ», η Αγύα Πετροϑπολη εύναι η μιςητό μότρα τησ 

ξενομανύασ και ο ιδρυτόσ τησ προτϑπωςη του Αντιχρύςτου.75 

Η εμφϊνιςη τησ Ρωςύασ ωσ δυνϊμεωσ ολϐτελα ξϋνησ ςε ςχϋςη 

με την λοιπό Ευρώπη, λιγϐτερο πολιτιςμϋνησ και μη 

μετεχοϑςησ ςτισ δυτικϋσ αξύεσ θεμελιωνϐταν ςτην αποκοπό του 

Βυζαντύου απϐ το κλαςςικϐ ελληνορωμαώκϐ πνεϑμα, 

εξυπηρετώντασ την εξωτερικό πολιτικό των δυτικών και 

κεντρικών δυνϊμεων το 19ο και 20ο αιώνα.  Αυτϐ όταν 

ιδιαύτερα ϋντονο ςτη Γερμανύα, ϐπου λϐγω γεωγραφύασ η 

                                                            
75 Spengler on Pseudomorphosis (fogbanking.com/pseudomorphosis/, 19-10-
2013), ανϊκτηςη 14-5-2017. 
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ςλαβοφοβύα-ρωςοφοβύα όταν ιςχυρό.  Σο 19ο αιώνα, ο 

περιβϐητοσ ςτην Ελλϊδα J. P. Fallmerayer δεν ανϋπτυξε τη 

θεωρύα του περύ τησ καταγωγόσ των Ελλόνων απϐ κϊποιο 

ςυγκεκριμϋνο μύςοσ για το νεαρϐ κρϊτοσ.  Η ορθϐδοξη Ελλϊδα 

ϐμωσ όταν δυνητικϐσ ςϑμμαχοσ τησ Ρωςύασ, μεγϊλου 

αντιπϊλου τησ Γερμανύασ και τησ Αυςτρύασ.  τα πλαύςια των 

παρακινόςεων του για υποςτόριξη των Οθωμανών εναντύον τησ 

ρωςικόσ εξαπλώςεωσ, ο Fallmerayer προςπϊθηςε να αποκϐψει 

τουσ Νεοϋλληνεσ απϐ το κλαςςικϐ τουσ παρελθϐν, δηλαδό απϐ 

τουσ δεςμοϑσ τουσ με τη Δϑςη.  Σο κϑμα του φιλελληνιςμοϑ 

εύχε εν πολλούσ ςτηριχθεύ ςτον παραλληλιςμϐ των εξεγερμϋνων 

Ελλόνων με τουσ ενδϐξουσ αρχαύουσ προγϐνουσ των, αν λοιπϐν 

αυτό η αντύληψη κατερρύπτετο, το ελληνικϐ κρϊτοσ θα ϋχανε 

τη διεθνό ςυμπϊθεια και θα αποδυναμωνϐταν, κϊτι που θα 

αποτελοϑςε τροχοπϋδη ςτα ρωςικϊ ςχϋδια για τα Βαλκϊνια και 

τη Μεςϐγειο.  Παρ΄ ϐτι υπϋρμαχοσ τησ Δϑςεωσ εναντύον τησ 

ςλαβο-ρωςικόσ ορθοδϐξου Ανατολόσ, ο Fallmerayer υπόρξε 

ςυςτηματικϐσ μελετητόσ του Βυζαντύου και εκ των πατϋρων 

τησ γερμανικόσ βυζαντινολογύασ.76 

Σο 1996 ο Samuel Huntington αμφιςβότηςε το 

μεταψυχροπολεμικϐ ϐραμα τησ ολοκληρωτικόσ επικρατόςεωσ 

του δυτικοϑ φιλελευθεριςμοϑ, τησ δημοκρατύασ και τησ 

ειρόνησ, αντιτϊςςοντασ πωσ τον ανταγωνιςμϐ μεταξϑ 

καπιταλιςμοϑ και κομουνιςμοϑ θα διαδεχϐταν η «ςϑγκρουςη 

των πολιτιςμών», ϐπου πλϋον οι περιςςϐτερεσ και μεγαλϑτερεσ 

                                                            
76 Μπεκιϊρησ, Ι., Οι θεωρητικού τησ Realpolitik Huntington-Toynbee-
Falmerayer, Η Νϋα Πολιτικό, τ. 16, επτϋμβριοσ-Οκτώβριοσ 2015, ςελ. 104-
110. 
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ςυγκροϑςεισ θα γύνονταν βϊςει πολιτιςτικών διαφορών.  Για 

τον Huntington βαςικϐ χαρακτηριςτικϐ για την ομαδοπούηςη 

των πολιτιςμών εύναι η θρηςκεύα, καθώσ δύνει ιδιαύτερη βϊςη 

ςτην «εκδύκηςη του Θεοϑ» και την αϑξηςη τησ πολιτικόσ 

ςημαςύασ των θρηςκειών.  υνεπώσ, η ανατολικό Ευρώπη, απϐ 

την Ελλϊδα ωσ τη Ρωςύα, χαρακτηρύζεται τμόμα του 

«ορθοδϐξου πολιτιςμοϑ».  Ο δυτικϐσ πολιτιςμϐσ γύνεται 

αντιληπτϐσ ωσ δημιοϑργημα του δυτικοϑ χριςτιανιςμοϑ, 

ρωμαιοκαθολικοϑ και διαμαρτυρομϋνου. ενώ θεωρεύται ωσ ο 

πληρϋςτεροσ κληρονϐμοσ τησ αρχαύασ Ελλϊδοσ και Ρώμησ, με 

τον ορθϐδοξο και τον ιςλαμικϐ πολιτιςμϐ να θεωρεύται πωσ 

ϋλαβαν δευτερεϑουςεσ μϐνον επιρροϋσ απϐ τον κλαςςικϐ 

κϐςμο.  Ο Huntington κϊνει ςυχνϊ λϐγο για τα «ςϑνορα τησ 

Ορθοδοξύασ» που υπεραςπύζεται η Ρωςύα, και για την ταϑτιςη 

του ΝΑΣΟ με τη δυτικό Φριςτιανοςϑνη.  Επιςημαύνει δε το 

διχαςμϐ τησ Ουκρανύασ, τησ οπούασ το ανατολικϐ μιςϐ ϋχει 

ρωςικϐ-ορθϐδοξο χαρακτόρα ενώ το δυτικϐ ϋχει μεγϊλουσ 

καθολικοϑσ πληθυςμοϑσ και πολωνικϋσ, ουγγρικϋσ και 

αυςτριακϋσ επιρροϋσ.77 

Με την ανϊκαμψη τησ Ρωςύασ επύ Βλαντύμιρ Ποϑτιν και την 

ανηςυχύα τησ Ευρώπησ για την αυξανϐμενη ιςχϑ και 

αυτοπεπούθηςη τησ ςτα διεθνό τεκταινϐμενα, το δυτικϐ 

αφόγημα εναντύον τησ Μϐςχασ εύναι δραςτικϊ διαφορετικϐ 

απϐ ϐτι επύ Χυχροϑ Πολϋμου.  Πριν το 1990 οι δυτικϋσ 

δημοκρατύεσ υπεραςπύζονταν το χριςτιανιςμϐ ϋναντι τησ ϊθεησ 

                                                            
77 Huntington, S., (2001) Η ϑγκρουςη των Πολιτιςμών και ο 
Αναςχηματιςμϐσ τησ Παγκϐςμιασ Σϊξησ, Αθόνα:  Terzo Books, ςελ. 50-71, 
212-230. 
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ΕΔ, ενώ τώρα προβϊλλεται το φϐβητρο τησ 

θρηςκειοκεντρικόσ Ρωςύασ που διαδύδει το ςυντηρητιςμϐ και 

τον εθνικιςμϐ ςτην ολοϋνα και πιο φιλελεϑθερη, κοςμικό, 

πολυπολιτιςμικό και ανεκτικό Δϑςη.  Η Ρωςύα και η 

Ορθοδοξύα, ιςτορικϋσ «μορφϋσ» που πηγϊζουν απϐ το Βυζϊντιο 

και βρύςκονταν εκτϐσ ςημαντικών διεργαςιών που 

διεμϐρφωςαν το ςϑγχρονο δυτικϐ πολιτιςμϐ (Μεταρρϑθμιςη, 

Διαφωτιςμϐσ κ.α.), εκ νϋου αντιπαρατύθενται ςτην Εςπερύα, η 

οπούα ναι μεν ειςϋρχεται ςε μεταχριςτιανικό φϊςη αλλϊ 

εξακολουθεύ να διεκδικεύ την κλαςςικό κληρονομιϊ και το 

οικουμενικϐ πρωτεύο με τον ύδιο τρϐπο που το ϋκανε ο 

Καρλομϊγνοσ και οι πϊπεσ απϋναντι ςτο Βυζαντινϐ 

αυτοκρϊτορα.  Παρ΄ ϐτι ςόμερα το Βυζϊντιο εύναι πιο 

αξιοςϋβαςτο απϐ ποτϋ ςτον ακαδημαώκϐ χώρο, η κακό του 

φόμη δεν ϋχει εξαλειφθεύ απϐ την δυτικό κουλτοϑρα.  Ακϐμη 

και τώρα η Βυζαντινό διπλωματύα και πολιτικό, η πιο 

εξεζητημϋνη και φιλειρηνικό τησ εποχόσ τησ, υποβιβϊζεται ςτη 

μϋθοδο του «να κατηγορεύσ τουσ ϊλλουσ για ϐτι κϊνεισ εςϑ», 

τον αυταρχιςμϐ, το ςυγκεντρωτιςμϐ, την απανθρωπύα και τον 

επεκτατιςμϐ, ατυχεςτϊτουσ αναχρονιςμοϑσ που διαιωνύζουν 

αιωνϐβια ψεϑδη για να επιτεθοϑν ςτον «ανατολικϐ εχθρϐ», τϐτε 

την Κωνςταντινοϑπολη, ςόμερα τη Μϐςχα.78 

Η επιςόμανςη των διαφορών μεταξϑ των πολιτιςμών που 

διεμϐρφωςε ο ανατολικϐσ και ο δυτικϐσ χριςτιανιςμϐσ εύναι 

δϐκιμη και γύνεται πολλϊκισ ςτο ανϊ χεύρασ κεύμενο.  Η 

                                                            
78 Diplomaatia, Nutt, M., (2014) The return of Byzantine diplomacy (diplo-
maatia.ee/en/article/the-return-of-byzantine-diplomacy/), ανϊκτηςη 15-5-
2017. 
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ιδιαύτερη ιςτορικό ανϊπτυξη τησ Ελλϊδοσ, τησ Ρωςύασ και 

ϊλλων χωρών που βρύςκονται ςτο μεταύχμιο μεταξϑ κϐςμων 

και πολιτιςμών μπορεύ επιτυχώσ να αναζητηθεύ ςτο Βυζϊντιο, 

εύτε η κληρονομιϊ αυτό επαινεύται ωσ πολϑτιμη εύτε 

ςτηλιτεϑεται ωσ βϊροσ και ιςτορικό κακοτυχύα.  Η θεολογικό 

διαπϊλη μεταξϑ Πρεςβυτϋρασ και Νϋασ Ρώμησ μπορεύ ςόμερα 

να φανεύ αδιϐρατα ςτην ευρωπαώκό φιλοςοφύα, ηθικό, πολιτικό 

θεωρύα και τϋχνη.  Όμωσ οι ωσ τώρα προςπϊθειεσ, ςε μεγϊλο 

βαθμϐ λϐγω πολιτικόσ ςκοπιμϐτητοσ και αγνούασ για το 

Βυζϊντιο, αποτυγχϊνουν να δώςουν μύα ορθό περιγραφό τϐςο 

τησ ιςτορύασ, ϐςο και τησ τρεχοϑςησ αποτυπώςεωσ τησ.  Ο 

διαχωριςμϐσ του αρχαύου πολιτιςμοϑ απϐ το Βυζϊντιο και η 

υπαγωγό του ςτη Μϋςη Ανατολό εύναι παρϊλογη, καθώσ η 

«βαςιλεύα των Ρωμαύων» καθ΄ ϐλην τη διϊρκεια τησ ιςτορύασ 

τησ διετόρηςε εντονϐτατα ςτοιχεύα τησ αρχαύασ 

ελληνορωμαώκϐτητοσ, απϐ την τϋχνη και την πολιτικό ορολογύα 

ωσ τη γλώςςα, τη ςτρατιωτικό οργϊνωςη και τη θεολογικό 

διατϑπωςη και μϋθοδο.  Η Δϑςη εν πολλούσ όρθε ςε επαφό με 

την αρχαύα γραμματεύα μϋςω του Βυζαντύου.  Προφανώσ οι 

επιρροϋσ των ανατολικών πολιτιςμών δύνουν ςτο Βυζϊντιο μύα 

εξωευρωπαώκό χροιϊ, επ΄ ουδενύ ϐμωσ αυτϐ δε γύνεται να 

ςκιϊςει το γεγονϐσ πωσ το Βυζϊντιο υπόρξε κιβωτϐσ και 

προαγωγϐσ ϐλων των πολιτιςτικών ςτοιχεύων τησ ευρωπαώκόσ 

ιδιοπροςωπύασ, ϐπωσ το ρωμαώκϐ δύκαιο, η ελληνικό πούηςη 

και η χριςτιανικό πύςτη.  Για ςημαντικϐ διϊςτημα υπόρξε δε το 

μϐνο ευρωπαώκϐ κρϊτοσ που τα ςυνϋθετε ϐλα μαζύ.  Σο 

Βυζϊντιο υπόρξε η ϊμυνα και ο κυματοθραϑςτησ τησ Ευρώπησ 

απϋναντι ςτισ περςικϋσ, αραβικϋσ και τουρκικϋσ επιδρομϋσ, 
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θρηςκευτικϐ και οικονομικϐ κϋντρο οικουμενικόσ 

ακτινοβολύασ, πηγό και τϐποσ ςυντηρόςεωσ των αρχαύων 

κειμϋνων, δημιουργϐσ του ευρωπαώκοϑ δικαύου (Ιουςτινιανϐσ), 

επύ αιώνεσ μϐνιμοσ ταυροφϐροσ και εγγυητόσ των Αγύων 

Σϐπων, ωσ και πϊτρωνασ τησ Εκκληςύασ τησ Ρώμησ κατϊ των 

αιρετικών και των βαρβϊρων.  Δεν εύναι δυνατϐν να κατανοηθεύ 

η ευρωπαώκό και η μεςαιωνικό ιςτορύα δύχωσ την τερϊςτια 

ςυμβολό του Βυζαντύου.  Εν ολύγοισ, Βυζϊντιο και Δϑςη όταν 

(και εύναι δια τον διαδϐχων τουσ) διαφορετικού πολιτιςμού, 

μετϋχουν ϐμωσ αμφϐτεροι τησ κλαςςικόσ παρακαταθόκησ και 

αποτελοϑν ιςϐτιμα «μϋλη» του ευρωπαώκοϑ «ςώματοσ». 

Η θεωρύα του Huntington περύ ςυγκροϑςεωσ των πολιτιςμών 

ϋχει δεχθεύ πολϑπλευρη κριτικό, απϐ τη μϋθοδο 

ομαδοποιόςεωσ των πολιτιςμών, υπεραπλοϑςτευςη και 

γενικεϑςεισ μϋχρι τισ πολιτικϋσ ςκοπιμϐτητεσ που μπορεύ να 

εξυπηρετεύ.  Οι ταυροφορύεσ τησ παποςϑνησ ςτουσ Αγύουσ 

Σϐπουσ, ϋνεκα του εντϐνου θρηςκευτικοϑ υποβϊθρου των, 

μποροϑν υπϐ μύαν ϋννοια ενταχθοϑν ςε αυτϐ το πλαύςιο, ωσ 

υπαρξιακό διαπϊλη μεταξϑ τησ (δυτικόσ) Φριςτιανοςϑνησ και 

του Ιςλϊμ.  Παρ΄ ϐτι αμφϐτεροι οι «κϐςμοι» όταν πολλαπλώσ 

διαςπαςμϋνοι και ςυνηθϋςτατα αλληλοςπαραςςϐμενοι (με τα 

ςυμβατικϊ γεωπολιτικϊ ςυμφϋροντα να υποςκϊπτουν την 

ενϐτητα των πιςτών), τϐςο οι μουςουλμϊνοι ϐςο και οι 

χριςτιανού εύδαν τισ ταυροφορύεσ ωσ ϋναν ολοκληρωτικϐ, ιερϐ 

πϐλεμο απϋναντι ςε ϋναν εχθρικϐ, ϊπιςτο πολιτιςμϐ.  Όμωσ ο 

ανταγωνιςμϐσ Δϑςεωσ και Βυζαντύου δϑςκολα θα μποροϑςε 

την περύοδο εκεύνη να χαρακτηριςτεύ ωσ ςϑγκρουςη 
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πολιτιςμών, ακριβώσ λϐγω τησ εξαπολϑςεωσ των 

ταυροφοριών.  Οι παπικϋσ-αυτοκρατορικϋσ ςυνομιλύεσ και η 

Α΄ ταυροφορύα αποδεικνϑουν πωσ παρϊ το πολιτιςμικϐ και 

θεολογικϐ χϊςμα ό τισ πολιτικϋσ αντιζηλύεσ οι δϑο χριςτιανικού 

κϐςμοι εύχαν τη ςυνεύδηςη του Ενϐσ.  Κατϊ τραγικό ειρωνεύα, 

όταν οι ταυροφορύεσ που μετϋτρεψαν την απϐςταςη ςε βαθϑ, 

επώδυνο ρόγμα.  Μετϊ την Γ΄ και ιδύωσ τη Δ΄ ταυροφορύα, με 

τα γεγονϐτα τησ ςφαγόσ των Λατύνων και των πρώτη ϊλωςη 

τησ Κωνςταντινουπϐλεωσ, μιλϊμε για ςϑγκρουςη πολιτιςμών, 

με αμοιβαύα ανϊπτυξη μύςουσ και περιφρονόςεωσ.  Η τελικό 

ςϑγκρουςη Ευρωπαώκόσ Ανατολόσ και Δϑςεωσ κυοφορεύται 

απϐ το 800, διαφαύνεται το 1054 και εκδηλώνεται πλόρωσ απϐ 

το 1182/1204.  Οι πρώτεσ ταυροφορύεσ όταν εν μϋρει μύα 

ϑςτατη προςπϊθεια επουλώςεωσ των πληγών, με τα απολϑτωσ 

αντύθετα αποτελϋςματα. 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

Η περύοδοσ 1054-1180 υπόρξε απϐ τισ ςημαντικϐτερεσ τησ 

Ευρωπαώκόσ ιςτορύασ, καθώσ ςημαδεϑτηκε απϐ γεγονϐτα και 

διεργαςύεσ μεγϊλησ ςημαςύασ.  τον ενϊμιςι αυτϐν αιώνα 

φϊνηκε η τελευταύα αναλαμπό τησ Βυζαντινόσ αυτοκρατορύασ 

και του ελληνιςμοϑ (με την ευρϑτερη, 

προνεωτερικό/προεθνικιςτικό ϋννοια) ωσ πρώτησ τϊξεωσ 

πολιτικό και πολιτιςτικό δϑναμη.  Ενώ η Ανατολό παρόκμαζε 

και ϐδευε προσ την πτώςη τησ (και μαζύ τησ ο τελευταύοσ 

θϑλακασ του αρχαύου κϐςμου), η Δϑςη ξεκύνηςε την πορεύα τησ 

ακμόσ και επεκτϊςεωσ τησ, η οπούα αργϐτερα θα την οδηγοϑςε 

ςε μετεωρικϊ ϑψη, ςτην κυριαρχύα ϐλησ τησ υφηλύου.  Εύναι 
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ταυτοχρϐνωσ η εποχό των ταυροφοριών:  λύγοι πϐλεμοι ϋχουν 

υμνηθεύ με τϐςο πϊθοσ πολϑ ό καταδικαςτεύ με τϐςον 

αποτροπιαςμϐ.  Ψσ και ςόμερα οι περιπϋτειεσ του Γοδεφρεύδου 

και του Βοημοϑνδου (ϐπωσ και του Ριχϊρδου και του Αγύου 

Λουδοβύκου αργϐτερα) ςυναρπϊζουν τη δυτικό φανταςύα, εύτε 

με τη μορφό του ρομαντικοϑ, εξιδανικευμϋνου θαυμαςμοϑ εύτε 

με φρύκη, ωσ απϐδειξη των δεινών τησ θρηςκεύασ και του 

μεςαιωνικοϑ ςκϐτουσ.  Μεταβυζαντινού λαού και ςϑςςωμο το 

Ιςλϊμ βλϋπουν ςτισ ταυροφορύεσ επιδρομϋσ βαρβϊρων, 

θεμελιώδη απειλό για την ϑπαρξη τουσ και απϐδειξη τησ 

δυτικόσ απληςτύασ και κατακτητικόσ βουλιμύασ.  όμερα, μετϊ 

την 11η επτεμβρύου και τη δυτικό επϋμβαςη ςτη Μϋςη 

Ανατολό, τη μουςουλμανικό μετανϊςτευςη ςτην Ευρώπη και 

την ϋξαρςη τησ τρομοκρατύασ, οι ταυροφορύεσ ό η αντύςταςη 

ςε αυτϋσ εξακολουθοϑν να διεγεύρουν τα πϊθη.  Εύναι το βαςικϐ 

ςημεύο ϐπου ανϊγεται η αντιπαλϐτητα δυτικοϑ/χριςτιανικοϑ 

και ιςλαμικοϑ κϐςμου, ϐπωσ και η ψυχρό ϋωσ εχθρικό ςχϋςη 

του πρώτου με την ανατολικό Ευρώπη. 

Μελετώντασ την παρϊλληλη ανϊπτυξη του Βυζαντινοϑ και του 

Δυτικοευρωπαώκοϑ ςυςτόματοσ και την αλληλεπύδραςη τουσ 

τον 11-12ο αιώνα, μπορεύ να εξαχθεύ μύα ςειρϊ απϐ χρόςιμα 

ςυμπερϊςματα.  Σο Βυζϊντιο αποτελεύ ωσ ςόμερα πρϐτυπο 

διπλωματικόσ δεξιοτεχνύασ και οικονομύασ δυνϊμεων, τακτικϋσ 

που ςυνϋβαλαν αποφαςιςτικϊ ςτην ςπϊνια μακροζωύα τησ 

αυτοκρατορύασ τησ Νϋασ Ρώμησ.  Η προβολό του πολιτιςτικοϑ 

του επιπϋδου, η διϊδοςη τησ θρηςκεύασ και των αξιών του, εν 

ολύγοισ αυτϐ που ςόμερα ονομϊζεται όπια ιςχϑσ, ςτερϋωςε τη 
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βυζαντινό επιρροό ςε πολϑ μεγϊλεσ εκτϊςεισ και ςε 

περιπτώςεισ που θα όταν αδϑνατη ό αςϑμφορη η ςτρατιωτικό 

επιβολό.  Παρϊ την παρακμό και αποςϑνθεςη τησ Βυζαντινόσ 

Κοινοπολιτεύασ μετϊ το 1204, το πολιτιςτικϐ αποτϑπωμα τησ 

Κωνςταντινουπϐλεωσ εύναι εμφανϋσ και ςόμερα απϐ το ινϊ ωσ 

τη ρωςικό Ωπω Ανατολό.  Απϐ την ϊλλη η παροιμιώδησ 

βυζαντινό αλαζονύα εύχε πρακτικϋσ ςυνϋπειεσ:  ενώ το Βυζϊντιο 

επαναπαυϐταν ςτισ ελληνορωμαώκϋσ του δϊφνεσ, η Δϑςη 

αναπτυςςϐταν και εργαζϐταν χωρύσ διακοπό, για να 

δημιουργόςει νϋουσ θεςμοϑσ, νϋεσ δομϋσ, τεχνολογύεσ, 

πολιτικϋσ και κοινωνικϋσ ςυμβϊςεισ.  Η διϊςπαςη τησ Δϑςεωσ 

ςε απειρϊριθμεσ αρχοντύεσ αλληλοςυγκρουομϋνων 

τυραννύςκων και οι δραματικϋσ δυςκολύεσ των πρώτων 

μεταρωμαώκών αιώνων εύχαν την παρϊπλευρη ωφϋλεια να 

ενθαρρϑνουν την προςαρμοςτικϐτητα και να καλλιεργόςουν 

ϋνα πνεϑμα ανόςυχο και με ϋφεςη ςτην καινοτομύα και τη 

μεταρρϑθμιςη (αυτϐ που ο Spengler ονομϊζει φαουςτικϐ).  Η 

ϋρευνα τησ περιϐδου ρύχνει φωσ ςτα χϊςματα, τισ 

αντιπαραθϋςεισ και τισ ψυχολογικϋσ-πολιτιςμικϋσ προδιαθϋςεισ 

μεταξϑ ανατολικόσ και δυτικόσ Ευρώπησ.  Εϊν τεθεύ ςτο 

κατϊλληλο ιςτορικϐ και πολιτικϐ πλαύςιο, η ετερϐτητα αυτό 

μπορεύ να γύνει κατανοητό χωρύσ τισ ςυνόθεισ παρεκτροπϋσ τησ 

αφόγηςησ (απϐ αμφϐτερεσ πλευρϋσ) ςτη δαιμονοπούηςη, τισ 

γενικεϑςεισ και τισ απλουςτεϑςεισ. 

Η διαφορετικό διαμϐρφωςη των δϑο πολιτιςμών και το 

ςταυροφορικϐ φαινϐμενο δύνουν ιςχυρό μαρτυρύα για τη 

διαχρονικό και μακροπρϐθεςμη επιρροό τησ θρηςκεύασ και τησ 
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πύςτεωσ ςτη διαμϐρφωςη τησ κοςμικόσ πραγματικϐτητοσ.  Η 

θεολογικό απομϊκρυνςη, παρϊ την εκμετϊλλευςη και 

διϐγκωςη τησ για πολιτικοϑσ λϐγουσ (Καρλομϊγνοσ, Υώτιοσ), 

εύχε απϐ μϐνη τησ ςημαςύα ςτη διαφορετικό ανϊπτυξη του 

Βυζαντύου απϐ τη Δϑςη.  Σα δϐγματα και οι εκκληςιαςτικϋσ 

πρακτικϋσ, παρ΄ ϐτι πηγϊζουν απϐ την αυθεντύα τησ 

μεταφυςικόσ αποκαλϑψεωσ και ςτη φιλοςοφικό-διανοητικό 

αναζότηςη και ερμηνεύα, ςυνδιαμορφώνονται απϐ την υλικό 

πραγματικϐτητα και τισ ανϊγκεσ τησ.  Αφοϑ ϋχουν 

αποκρυςταλλωθεύ και εδραιωθεύ, επηρεϊζουν εκεύνα την 

πραγματικϐτητα, ςε ϋναν ατϋρμονο κϑκλο.  Οι ταυροφορύεσ 

θυμύζουν πωσ, πϋρα απϐ κϊθε αντύληψη απτοϑ ςυμφϋροντοσ 

και ορθολογικόσ δρϊςεωσ, η πύςτη αυτό καθ΄ εαυτό γύνεται 

κινητόριοσ δϑναμη τησ ιςτορύασ.  Γενικϊ η μελϋτη τησ 

μεςαιωνικόσ ιςτορύασ εύναι πολϑτιμη για τη γνόςια κατανϐηςη 

του θρηςκευτικοϑ φαινομϋνου και τησ επιρροόσ του ςτην 

πολιτικό και κοινωνικό ζωό, ιδύωσ τώρα που η κοινωνιολογύα 

ϐλο και περιςςϐτερο αναγνωρύζει την εποχό τησ 

«μεταεκκοςμικεϑςεωσ» και η επιςτόμη των διεθνών ςχϋςεων 

αρχύζει να αςχολεύται με τη «διεθνό πολιτικό θεολογύα».  

Σϋλοσ, ςτη θεωρύα των διεθνών ςχϋςεων το μεςαιωνικϐ 

ςϑςτημα εξουςύασ προςφϋρεται ωσ παρϊδειγμα λειτουργύασ 

ενϐσ μη κρατοκεντρικοϑ ςυςτόματοσ που ταυτοχρϐνωσ 

λειτουργεύ ωσ «οργανωμϋνοσ/ςυντεταγμϋνοσ» πολιτιςμϐσ.  Σα 

κυρύαρχα κρϊτη δε φαύνεται να οδεϑουν προσ εξϊλειψη, αλλϊ ο 

ςυνδυαςμϐσ τησ αναπτϑξεωσ των εγχειρημϊτων περιφερειακόσ 

ολοκληρώςεωσ, τησ αυξανϐμενησ επιρροόσ των διεθνών 

οργανιςμών, των εταιριών, των τρομοκρατικών ομϊδων, μαζύ 
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με την επϊνοδο τησ θρηςκεύασ, δημιουργοϑν αρκετοϑσ 

παραλληλιςμοϑσ μεταξϑ του ςυγχρϐνου και του μεςαιωνικοϑ 

περιβϊλλοντοσ (χωρύσ ϐμωσ ταϑτιςη). 

Η μακρϊ και ταραχώδησ ιςτορύα του βυζαντινοϑ και του 

δυτικοϑ ςυςτόματοσ διεμϐρφωςε ςε μεγϊλο βαθμϐ το 

ςϑγχρονο πολιτιςμϐ τησ Γηραιϊσ Ηπεύρου.  όμερα, η 

ψϑχραιμη μελϋτη τουσ αποτελεύ προϒπϐθεςη για την 

ουςιαςτικό ενϐτητα και ςυμβύωςη ανατολικόσ και δυτικόσ 

Ευρώπησ.  Οι ςημερινού Ευρωπαύοι μποροϑν να διδαχθοϑν απϐ 

το παρελθϐν τουσ και τισ πρϐτερεσ μορφϋσ ενϐτητοσ τησ 

ηπεύρου, να αντλόςουν μύα ιςχυρό ταυτϐτητα απϐ τισ 

παραδϐςεισ τουσ και να αναγνωρύςουν τον πατρογονικϐ 

θηςαυρϐ τησ πολυμορφύασ.  Η πολιτιςμικό ετερϐτητα του 

μεταβυζαντινοϑ χώρου ςε ςχϋςη με την «κατ΄ εξοχόν» Δϑςη 

και οι αξιακϋσ, ηθικϋσ, κοινωνικϋσ, ιςτορικϋσ και αξιακϋσ 

ιδιομορφύεσ τησ Ρωςύασ, τησ ανατολικόσ, νοτιοανατολικόσ και 

κεντρικόσ Ευρώπησ δεν αποτελοϑν απειλό οϑτε προςκώματα 

τα οπούα πρϋπει να απαλειφθοϑν ώςτε να αφομοιωθοϑν οι 

μιςού ευρωπαώκού λαού απϐ τουσ ϊλλουσ μιςοϑσ.  Η 

πανευρωπαώκό ςυναδϋλφωςη δεν θα ϋλθει μϋςα απϐ ςχόματα 

υπαλληλύασ και αντιλόψεισ υπεροχόσ, αλλϊ απϐ διαπολιτιςμικό 

κατανϐηςη, ενδοςκϐπηςη και γνώςη του παρελθϐντοσ._ 
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