
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟV ΠΑΤΡΟC ΤΟV VΙΟV S ΤΟY AΓΙΟV ΠΝΕVΜΑΤΟC 

ΤΗC ΑΓΙΑC S ΟΜΟΟVCΙΟV S ΠΡΟCΚVΝΗΤΗC ΤΡΙΑ∆ΟC ΤΟV ΕΝΟC S 

ΠΑΝΑΛΗΘΙΝΟV ΘΕΟV ΗΜΩΝ 

  

 

 

 

 

CXECEIC ROVSΛΑΡΙΩΝ, ΟΠΤΙΜΑΤΩΝ S 

CΧΟΛΑΡΙΩΝ CΤΑ RACIΛΙΚΑ ΔΟΜΕCΤΙΚΑΤΑ 

S ΘΕΜΑΤΑ ΤΗC ΑΝΑΤΟΛΗC 

Προδημοσίευση μελέτης Χαριλάου, Πανυπερσεβάστου του Τάγματος της Ιεράς 

Συγκλήτου, Μαγίστρου των Θείων Βασιλικών Οφφικίων των Τάξεων του Ιερού 

Παλατίου, ex officio Βασιλικού Επιτρόπου, Αρχηγέτου του Θεοφυλάκτου, Αρχαιογενούς, 

Λαμπροτάτου Οίκου των Μεταξά, Πάτρωνος του Τάγματος των Βουκελαρίων και 

Δικηγόρου, Μεταξά, υιού Αθανασίου του Ιατρίδη, στo δ΄ της τρεχούσης Ινδίκτου 

Συνέδριον Μέγιστον της Φιλοχρίστου των Ρωμαίων Πολιτείας. 

~~~~ 
 

Ο ιδρυτής και πρώτος Πάτρων του Βασιλικού Τάγματος των 

Βουκελαρίων, καθώς και οι μετέπειτα επικεφαλής (Δομέστικοι, Στρατηγοί 

κλπ) των Δομεστικάτων ή των Θεμάτων, αντιστοίχως, όπου έδρευε το 

Τάγμα ήταν Συγκλητικοί.  

Ειδικότερα ο Ενδοξότατος και Μεγαλοπρεπέστατος Ιλλούστριος 

Άρχων Κυρ Φλάβιος, Μάγιστρος Ανατολής και Δομέστικος του Βασιλικού 

Τάγματος των Εξκουβίτων της Ανακτορικής Φρουράς, ο Βελισάριος, ήταν 

ο πανίσχυρος εκείνος «από σπαθίου (= λόγωι στρατιωτικού οφφικίου, δηλ. 

καθήκοντος στην Ανακτορική Φρουρά)» εκ καταγωγής Συγκλητικός που 

το 514 ίδρυσε το Τάγμα των «Βουκελαρίων», παραχωρώντας τους το 

προνόμιο να φέρουν το «Λαμπρότατον (= Συγκλητικό, κατάλευκο)» 

ιδρυτικό «Φλάμμουλον», αφενός για να υποδηλώνουν προς τρίτους το 

απυρόβλητο της Συγκλητικής προστασίας υπό την οποία διατελούσαν και 

αφετέρου για να υπενθυμίζει στους Καβαλλαρίους (= Ιππείς και Ιππότες) 

και τους Υπασπιστές (= πεζούς) του Τάγματος την αποστολή τους να 

υπερασπίζονται ενόπλως τους «Λαμπροτάτους (= Συγκλητικούς)» Οίκους 

που συναποτελούσαν την «Πολιτεία», δηλ. την κατά τον Πλάτωνα (βλ. 

«Πολιτεία») και τον Αριστοτέλη (βλ. «Πολιτικός») Βασιλευομένη 

Αξιοκρατική Αριστοκρατία, η οποία - ήδη εκχριστιανισθείσα – 

χαρακτήριζε το πολίτευμα της Ρωμανίας, δηλ. της Βυζαντινής 
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Αυτοκρατορίας, επίσημη επωνυμία της οποίας ήταν «Φιλόχριστος των 

Ρωμαίων Πολιτεία».  

Όταν κυμάτιζε το «Λαμπρότατον (= κατάλευκο, Αναστασιμότατο, 

Συγκλητικό) Φλάμμουλον» των Βουκελαρίων υποδήλωνε τους πιστούς 

και ανυποχώρητους ενόπλους υπερασπιστές των Λαμπροτάτων (= 

Αναστασιμοτάτων, δηλ. Συγκλητικών) Οίκων της Φιλοχρίστου των 

Ρωμαίων Πολιτείας. 

Αργότερα προστέθηκε στο Λαμπρότατον Φλάμμουλον ο ερυθρός 

Σταυρός του Αγίου Γεωργίου, Κόμητος Τριβούνου και Προστάτου του 

Τάγματος, μετατρέποντάς το σε πολεμικό Φλάμμουλον, ενώ το αρχικό 

Λαμπρότατον Φλάμμουλον αναβαθμίστηκε στο ανώτατο αριστείο 

ανδρείας των Βουκελαρίων, μαζί με την Αργυρά Κασίδα (= κράνος) τα 

οποία απένειμε για πρώτη φορά ο ίδιος ο ιδρυτής του Τάγματος, Κυρ 

Φλάβιος ο Βελισάριος, στον ηρωικό Σαγματάριο (= Ιπποκόμο) των 

Βουκελαρίων Ανδρέα ο οποίος ανδραγάθησε στη μάχη του Δάρας 

εναντίον των Περσών. 

Συγκλητικοί ήταν επίσης και οι επικεφαλείς του Θέματος των 

Βουκελαρίων με πρωτεύουσα την Άγκυρα, το οποίο ιδρύθηκε αρχικώς ως 

Δομεστικάτο μεταξύ των ετών 743 και 756, πιθανώς ως συνέπεια 

ανακατατάξεων που εφάρμοσε ο Βασιλεύς Ελλήνων και Αυτοκράτωρ 

Ρωμαίων Κύρις Kωνσταντίνος E΄ ο Ίσαυρος (740-775), αφότου 

κατατρόπωσε με τους Βουκελαρίους του Ενδοξοτάτου και 

Μεγαλοπρεπεστάτου Άρχοντος Κυρού Άνθη, Κόμητος των Δομεστίκων 

του Θεοφυλάκτου Οψικίου, τον σφετεριστή Ενδοξότατο Ιλλούστριο 

Άρχοντα Κυρ Aρτάβασδο, Κουροπαλάτη και τους υποστηρικτές του.  

Σχεδόν ταυτόχρονα (c. 760) ίδρυσε επιπλέον και Δομεστικάτο του 

επιλέκτου, πρεσβυγενούς Βασιλικού Τάγματος των «Σχολών (ή 

Σχολαρίων) της Ανακτορικής Φρουράς. 
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Το Βασιλικό αυτό Τάγμα είχε ιδρυθεί στην αρχαία Ρώμη 

ονομαζόμενο αρχικώς "Collegium Custodis Corporis, ήτοι Κολλέγιον 

Σώματος Συνοδών", στο οποίο στράτευαν (= υπηρετούσαν) επίλεκτοι 

Συγκλητικής καταγωγής γόνοι Λαμπροτάτων Οίκων που αποτελούσαν τη 

ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ήταν αφιερωμένοι στην φύλαξη Ιερών και εν 

γένει σημαντικών Προσώπων, Θεσμών και Μυστικών. 

 Το 324 μ.Χ. συνόδευσε και παρέμεινε με τον Ελληνικής καταγωγής 

Θεόστεπτο, Θεοδήγητο και Ισαπόστολο Αυτοκράτορα Μέγα και Άγιο 

Κωνσταντίνο τον Α΄, επίγονο του Συγκλητικού Οίκου των Χλωρών, στην 

Ανθούσα/Νέα Ρώμη/Κωνσταντινούπολη όταν ο τελευταίος ίδρυσε την 

«Φιλόχριστο των Ρωμαίων Πολιτεία (= Ρωμανία, Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία)», που υπήρξε η τελευταία και μακροβιότερη Ελληνική 

Αυτοκρατορία, προκειμένου αυτή να αποτελέσει αντανάκλαση και 

επίγειο σκέλος του Ουρανίου Βασιλείου, με σκοπό να προετοιμάσει την 

Οικουμένη για την Δευτέρα Παρουσία της Αυτού Αγαθότητος του 

Βασιλέως των Βασιλέων Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.  

Ο ίδιος ο Μ. Κωνσταντίνος ήταν εκείνος ο οποίος μετονόμασε το 

εκχριστιανισθέν "Collegium Custodis Corporis/Κολλέγιον Σώματος 

Συνοδών" σε «Schola Palatina», δηλ. στο Βασιλικό Τάγμα των Σχολών (ή 

Σχολαρίων) της Ανακτορικής Φρουράς, το οποίο ήταν αρμόδιο για την 
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λειτουργία των διαφόρων εσωτερικών υπηρεσιών του Ιερού (ή Μεγάλου) 

Παλατίου.  

Τα μέλη του – μεταξύ άλλων - πολέμησαν και έπεσαν μέχρις ενός 

στην Πύλη του Ρωμανού, την 29-5-1453, υπερασπιζόμενοι τον 

Εθνομάρτυρα και δεύτερο Λεωνίδα, Κύρι Κωνσταντίνο ΙΑ΄ Πιστό εν 

Χριστώι τωι Θεώι Βασιλέα Ελλήνων και Αυτοκράτορα Ρωμαίων (= 

Ελλήνων Χριστιανών, δηλ. Ρωμηών). 

Το προαναφερθέν Θεοφύλακτον Οψίκιον, που έδρευε στο ομώνυμο 

Θέμα, αποτελούσε την Αυτοκρατορική τιμητική συνοδεία την οποία 

αρχικώς συγκροτούσαν 2 επίλεκτα Βασιλικά Τάγματα της Ανακτορικής 

Φρουράς και συγκεκριμένα εκείνα των Βουκελαρίων και των Οπτιμάτων, 

που πριν αναβαθμιστούν οι επαρχίες στις οποίες στρατωνίζονταν σε 

Θέματα, έδρευαν σε ομώνυμα Δομεστικάτα, εντός των ορίων του Θέματος 

του Θεοφυλάκτου Οψικίου.   

Στην πραγματικότητα Οψίκιον, Βουκελάριοι και Οπτιμάτοι 

αποτελούσαν συγκοινωνούντα δοχεία, δεδομένου ότι οι Οπτιμάτοι ήταν οι 

Οπτίωνες (= Επίλεκτοι και απολύτως έμπιστοι Βουκελάριοι που 

εκτελούσαν καθήκοντα συνδέσμων μεταξύ ενός Λαμπρότατου, δηλ. 

Συγκλητικού Οίκου και της Οικίας του, στους οποίους ανετίθετο επιπλέον 

η επιθεώρηση και η οικονομική διαχείριση) που συγκροτήθηκαν ως 

αυτοτελές Τάγμα, με κύρια αποστολή να λειτουργούν ως «Τούλδον», δηλ. 
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ως επιμελητεία όλων των Βασιλικών Ταγμάτων της Ανακτορικής 

Φρουράς, ενώ μεταξύ των ετών 740-775 ιδρύθηκε ομώνυμο Θέμα (του 

Οπτίματος) εντός των ορίων του οποίου στρατωνιζόταν το Τάγμα των 

Οπτιμάτων. 

Επικεφαλής τόσο του Θέματος των Βουκελαρίων, όσο και του 

Θέματος των Οπτιμάτων ήταν Δομέστικοι. 

Στη Φιλόχριστο των Ρωμαίων Πολιτεία υπήρχαν ταυτόχρονα 2 

στρατοί: Ο Θεματικός και ο Βασιλικός ή Ταγματικός.  

Ο μεν Θεματικός στρατός συγκροτείτο από «ιδιώτες (= μη 

λαμπρυνομένους επ’ Ευγενείαι προερχομένους από τις λαϊκές τάξεις)» 

καθώς και από αλλοδαπούς μισθοφόρους και υποδιαιρείτο γεωγραφικά 

και διοικητικά σε Θέματα που είχαν επικεφαλής Στρατηγό, ο οποίος, αν 

και δεν ήταν υποχρεωτικά Συγκλητικής καταγωγής, εντούτοις ήρετο στην 

ανώτατη Συγκλητική Τάξη των «Ιλλουστρίων», ενώ πέραν των 

καθηκόντων του ανωτάτου στρατιωτικού διοικητού του Θέματος, ασκούσε 

παράλληλα και πολιτική εξουσία, αποτελώντας την ανώτατη πολιτική 

του αρχή. 

Ο δε Βασιλικός ή Ταγματικός Στρατός συγκροτείτο από τα 

Βασιλικά Τάγματα που συναποτελούσαν την Ανακτορική Φρουρά και 

ήταν οι επίλεκτες Καβαλλαρικές (= Ιππικές) δυνάμεις ταχείας 

επεμβάσεως στις οποίες στράτευαν γόνοι Λαμπροτάτων (= 

Αναστασιμοτάτων, δηλ. Συγκλητικών) Οίκων της Βυζαντινής 

Αριστοκρατίας και Ευγενείς. 

Οι επικεφαλής των Βασιλικών Ταγμάτων ονομάζονταν Δομέστικοι 

και ενίοτε διοικούσαν διοικητικές περιφέρειες που ονομάζονταν 

Δομεστικάτα και οριοθετούνταν εντός των γεωγραφικών ορίων των 

Θεμάτων.  

Οι Δομέστικοι των Θεμάτων ανήκαν στη Βουλή των Αρχόντων (=  

στα επιτελεία) των Στρατηγών.  
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Η λέξη «Δομέστικος» ετυμολογείται από τη λέξη «Δόμος», όπως 

δηλ. ονομάζονταν οι 2 κατηγορίες των Συγκλητικών της ανωτάτης 

Τάξεως των Ιλλουστρίων: α) «Μείζων Δόμος (Major Domus)» που 

αποτελείτο από τους Ενδοξοτάτους, δηλ. τους Ιλλουστρίους με ενεργό 

Αρχοντίκιο, οι οποίοι αποτελούσαν το «Ιερόν» ή «Μέγα Κονσιστώριον», 

δηλ. το Συμβούλιο Στέμματος, κάτι ανάλογο με τα σύγχρονα υπουργικά 

συμβούλια (η Αξία αυτή επέζησε στη δυτική εθιμοτυπία ως 

Μαγιορδόμος/Majordomus) και β) Ελλάσων Δόμος (Minor Domus) των 

Ενδόξων Ιλλουστρίων που αποτελείτο από τους πρώην Άρχοντες της 

Τάξεως των Ιλλουστρίων, οι οποίοι αποτελούσαν την εφεδρεία της, από 

την οποία μπορούσαν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή. 

Συνεπώς οι αρχικοί επικεφαλείς του Θέματος των Βουκελαρίων δεν 

ήταν απλώς Αριστοκράτες που ανήκαν στις Συγκλητικές Τάξεις των 

Λαμπροτάτων (που ήταν η κατώτερη εκ των τριών, αν και η μόνη 

κληρονομητή) ή των Περιβλέπτων (που ήταν η μέση εκ των τριών), αλλά 

«Δομέστικοι», δηλ. Συγκλητικοί της Ανωτάτης Τάξεως των Ιλλουστρίων. 

Ο  επικεφαλής των Δομεστίκων ήταν ο «Κόμης των Δομεστίκων 

(Comes Domesticorum)», μετεξέλιξη του οποίου αποτελεί ο «Κόμης του 

Θεοφυλάκτου Οψικίου», όπου αρχικώς υπάγονταν τα Δομεστικάτα: α) 

των Βουκελαρίων και β) των Οπτιμάτων, πριν αναβαθμιστούν σε Θέματα. 

H ιστορία του Θέματος των Bουκελλαρίων συνυφαίνεται κατά τους 

ερευνητές με την εγκατάσταση Δομεστίκων Βασιλικών Καβαλλαρικών 

Ταγμάτων και «Προτηκτόρων» στη Γαλατία και αλλού από τον Βασιλέα 
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των Ελλήνων και Αυτοκράτορα των Ρωμαίων Κυρ Πέτρο τον Iουστινιανό 

τον A΄ (527-656). 

Οι Προτήκτορες ήταν πρόσωπα ιδιαίτερης εμπιστοσύνης του 

εκάστοτε Αυτοκράτορος που αποστέλλονταν στις επαρχίες ως βοηθοί και 

επιτηρητές των Αρχόντων (= διοικητών), προς τους οποίους διεβίβαζαν τις 

Βασιλικές διαταγές και απέβλεπαν στην εκτέλεσή τους. 

Τηρουμένων των αναλογιών οι Προτήκτορες είχαν παρόμοια 

καθήκοντα εμπίστων απεσταλμένων συνδέσμων με εκείνα των 

Οπτιώνων: Οι μεν Προτήκτορες ήταν οι έμπιστοι απεσταλμένοι 

σύνδεσμοι/επιθεωρητές μεταξύ Αυτοκράτορος και Δομεστίκων των 

τμημάτων εκείνων των Βασιλικών Ταγμάτων της Ανακτορικής Φρουράς 

τα οποία έδρευαν σε επαρχίες, οι δε Οπτίωνες ήταν οι έμπιστοι 

απεσταλμένοι σύνδεσμοι/επιθεωρητές μεταξύ Λαμπροτάτων (= 

Συγκλητικών Οίκων) και Οικιών (= Φρουρών) των Βουκελαρίων τους που 

στράτευαν σε αυτές.   

Στα Θέματα, αντίστοιχα καθήκοντα, με τους προαναφερθέντες 

Προτήκτορες και Οπτίωνες, επιτελούσε ο «Από Επάρχων (= πρώην 

Έπαρχος, δηλ. επικεφαλής του Θέματος)», ο οποίος όταν ήταν εν 

ενεργείαι  «Έπαρχος Θέματος» ονομαζόταν και «Στρατηγός», ενώ όταν 

ήταν «Από Επάρχων» και του ανετίθεντο εποπτικά καθήκοντα 
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συνδέσμου/επιθεωρητού και αρωγού σε κάποιο Θέμα ονομαζόταν 

«Στρατηλάτης».  

Mέχρι το 766 το Θέμα των Βουκελαρίων διοικείτο από Δομέστικο (= 

ανώτατο, Συγκλητικής καταγωγής στρατιωτικό διοικητή Βασιλικού 

Τάγματος της Ανακτορικής Φρουράς). 

Από το 766 και μέχρι τον 10ο αι. διοικείτο από «Κατεπάνω (= 

ανώτατο στρατιωτικό και πολιτικό διοικητή μικτού πληθυσμού Ρωμαίων, 

δηλ. Ελλήνων Χριστιανών και αλλογενών) Βουκελαρίων και 

Παφλαγόνων», γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι οι Βουκελάριοι ήταν οι 

Ρωμαίοι (= Έλληνες Χριστιανοί), εξ αντιδιαστολής με τους Παφλαγόνες 

που ήταν οι αλλογενείς εκρωμαϊσθέντες (εξελληνισθέντες και 

εκχριστιανισθέντες για την ακρίβεια). 

Γι’ αυτό και είναι λάθος οι Βουκελάριοι να θεωρούνται Γότθοι, 

απλώς επειδή αναφέρονται σε πηγές ως «γοτθογραίκοι».  

Η σύγχυση οφείλεται στο γεγονός ότι η Κατάφρακτη Διαφορά 

Οπλίσεως της Καβαλλαρικής Τάξεως του Τάγματος των Βουκελαρίων 

είχε υιοθετήσει τον οπλισμό και την τακτική των Γότθων Καταφράκτων 
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Ιππέων και στα μάτια του απλού λαού έδιναν ενδεχομένως αυτήν την 

οπτική εντύπωση. 

Βεβαίως, για τους λόγους που ήδη προαναφέρθηκαν, δεν θα 

μπορούσαν παρά να είναι «Γραικοί», δηλ. Έλληνες, μεταξύ άλλων επειδή 

ανήκαν σε Βασιλικό Τάγμα της Ανακτορικής Φρουράς και επομένως, γι’ 

αυτόν ακριβώς το λόγο δεν θα μπορούσαν να ήταν αλλογενείς και 

αλλόθρησκοι μισθοφόροι όπως εκείνοι που «στράτευαν (= υπηρετούσαν)» 

στο Θεματικό στρατό… 
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Από τον 10ο αι. το Θέμα των Βουκελαρίων διοικείτο από Στρατηγό, 

που ταυτίζεται με τον πανίσχυρο Στρατηγό των Ανατολικών, που κατείχε 

τον 10ο αι. την 4η θέση μεταξύ των Διά Λόγου Αξιών (= μη κληρονομητών, 

ανακλητών Τίτλων Ευγενείας ή Αριστοκρατίας που αντιστοιχούσαν σε 

ενεργά πολιτειακά αξιώματα) της Φιλοχρίστου των Ρωμαίων Πολιτείας, 

όπως ιεραρχούνται στο «Κλητορολόγιον (= επίσημο ιεραρχικό κατάλογο 

των Διά Λόγου Αξιών)» του Λαμπροτάτου Κυρού Φιλοθέου, Ατρικλίνου (= 

αρμοδίου επί θεμάτων Αυλικής Ιεραρχίας)!!!... 

Oι Bουκελάριοι συναντούσαν τον Αυτοκράτορα στο Άπληκτον (= 

στρατόπεδο Καβαλλαρικής Τάξεως) της Kολωνείας, που ανήκε στο Θέμα 

των Aνατολικών, ο Ιλλούστριος Συγκλητικός Στρατηγός του οποίου 

ταυτιζόταν κατά τον 10ο αι. με τον επικεφαλής του Θέματος των 

Βουκελαρίων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Στρατηγοί του Θέματος των 

Bουκελαρίων έφεραν τις Δια Βραβείων Αξίες (= τιμητικούς τίτλους) του 

Βασιλικού Σπαθαρίου ή του Πρωτοσπαθαρίου ή του Σπαθαροκανδιδάτου.  

O Στρατηγός Γρηγοράς, που ηγήθηκε του Θέματος των 

Bουκελαρίων τον 10ο  αιώνα, έφερε και την Δια Βραβείων Αξία του 
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«Πατρικίου ( δηλ. του Λαμπροτάτου, ο οποίος επιπλέον καταγόταν από 

Αρχαιογενή Οίκο, δηλ. μεταξύ εκείνων των Ελληνικής καταγωγής 

Συγκλητικών Οίκων που ακολούθησαν τον Θεόστεπτο, Θεοδήγητο και 

Ισαπόστολο Αυτοκράτορα Μέγα και Άγιο Κωνσταντίνο από την αρχαία 

στη Νέα Ρώμη/Κωνσταντινούπολη)».  

Αυτοί ήταν και οι συνηθέστεροι τίτλοι των «Κριτών του Θέματος», 

πολιτικών αξιωματούχων που υπηρετούσαν στο Θέμα των Βουκελαρίων 

από το 10ο αιώνα, όπως π.χ. ο Κριτής Pωμανός Γενέσιος τον 11ο αιώνα, 

που ήταν «Ύπατος (= ενιαυσίου διαρκείας τιμητικός χορηγός κορυφαίων – 

Συγκλητικού ενδιαφέροντος - τελετουργικών εκδηλώσεων. Και αυτή η δια 

Βραβείων Αξία του Υπάτου προοριζόταν για καταγομένους από 

Αρχαιογενείς Λαμπροτάτους Συγκλητικούς Οίκους)» και Πατρίκιος. 

 Τον 11ο αι. επικεφαλής του Θέματος των Βουκελαρίων ήταν 

«Δούκας», πιθανώς ο επονομαζόμενος «Δούκας πάσης Ανατολής», 

μετεξέλιξη της Αξίας του «Μεγάλου Δομεστίκου Ανατολής (= γενικού 

στρατιωτικού διοικητού όλων των χερσαίων στρατιωτικών δυνάμεων των 

Βασιλικών Ταγμάτων της Ανακτορικής Φρουράς που έδρευαν στις 

ανατολικές επαρχίες)», ο οποίος με τη σειρά του αποτελούσε μετεξέλιξη 

(διχοτόμηση για την ακρίβεια) της Δια Λόγου Αξίας του Δομεστίκου (= 

στρατιωτικού Ηγεμόνος) του Βασιλικού Στρατιωτικού Τάγματος των 

«Σχολών (ή Σχολαρίων)» της Ανακτορικής Φρουράς. 

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει αναβάθμιση του Δομεστικάτου του 

Βασιλικού Τάγματος των Σχολών της Ανακτορικής Φρουράς και του 

Ηγεμόνος του, που προβαλλόταν πλέον στην Αξία του «Δουκός πάσης 

Ανατολής», σε υπερ – ηγεμόνα ολόκληρης της Επαρχότητος της 

Ανατολής, ευρισκομένου εις τόπον Αυτοκράτορος, στον οποίο υπάγονταν 

άπαντα τα Βασιλικά Τάγματα της Ανακτορικής Φρουράς που έδρευαν στα 

όρια της εν λόγωι Επαρχότητος, μεταξύ των οποίων και εκείνο των 

Βουκελαρίων. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι επί βασιλείας Ιουστινιανού, ανάλογα 

καθήκοντα ασκούσε ο «Μάγιστρος της Ανατολής», Αξία στην οποία είχε 

προβληθεί ο Συγκλητικής καταγωγής Ενδοξότατος και 

Μεγαλοπρεπέστατος Ιλλούστριος Άρχων Κυρ Φλάβιος, Δομέστικος του 

Βασιλικού Τάγματος των Εξκουβιτών της Ανακτορικής Φρουράς, ιδρυτής 

και Πάτρων του Βασιλικού Τάγματος των Βουκελαρίων, ο Βελισάριος…  

Αυτή η αρχική ανοδική κλιμάκωση του εκάστοτε θεσμικού 

επικεφαλής του Δομεστικάτου αρχικώς και εν συνεχείαι του Θέματος των 

Βουκελαρίων, στο πέρασμα των αιώνων, δεν είναι μόνον εξόχως τιμητική 

για το Τάγμα, αλλά δείχνει επίσης το επίμονο και διαρκές και σε βάθος 

χρόνου, ενδιαφέρον του Βυζαντινού Θρόνου για τους Βουκελαρίους. 
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Καθόλου τυχαίο άλλωστε, εάν λάβουμε υπόψη μας το αξιόμαχο 

των Βουκελαρίων και την απόλυτη Πίστη που τους χαρακτήριζαν, παρόλο 

που η τελευταία αυτή αρετή αποτέλεσε ενίοτε αιτία τόσο για την 

ενίσχυση του Τάγματος, όπως π.χ. στην προαναφερθείσα περίπτωση του 

Βασιλέως Ελλήνων και Αυτοκράτορπς Ρωμαίων Κυρού Kωνσταντίνου E΄ 

του Ισαύρου (740-775), όσο, σε άλλη αντίθετη περίπτωση, για τη 

συρρίκνωση των θέσεών τους, όπως συνέβη π.χ. με την απόσπαση 

Βάνδων (= συμμίκτων στρατιωτικών δυνάμεων μεγέθους Τάγματος) τους 

επί βασιλείας Mιχαήλ Δ΄ του Παφλαγόνος (1034-1041), γεγονός το οποίο – 

συμφώνως προς σύγχρονη ερμηνεία – θα μπορούσε να αποτελεί τιμωρία 

του Θέματος επειδή το Τάγμα παρέμεινε πιστό στη δυναστεία του 

Αμορίου. 

 

Από την άλλη, αποδεικνύεται ότι το Βασιλικό Τάγμα των 

Βουκελαρίων ήταν τόσο ισχυρό, που ενίοτε δεν υπαγόταν σε κανέναν 

ενδιάμεσο αξιωματούχο, παρά μόνον στον εκάστοτε - εις τόπον Βασιλέως 

ευρισκόμενον – Μάγιστρο Ανατολής ή Δομέστικο Βουκελαρίων, ή 

Κατεπάνω Βουκελαρίων και Παφλαγόνων, ή Στρατηγό Βουκελαρίων, ή 

Δούκα πάσης της Ανατολής, την οποία υπεράσπιζαν, αποτελώντας την 

κύρια δύναμη κρούσεώς της… 

Ο αντίλογος (και επίλογος) θα μπορούσε να είναι η παράλληλη 

διαπίστωση ότι από τον 11ο αι. ο Δομέστικος Ανατολής του Βασιλικού 

Τάγματος των Σχολαρίων της Ανακτορικής Φρουράς αναβαθμίστηκε σε 

Δούκα πάσης Ανατολής, εποχή κατά την οποία μνημονεύεται για 

τελευταία φορά η στρατιωτική δραστηριότητα του Βασιλικού Τάγματος 

των Βουκελαρίων, το οποίο στο εξής θα ασκούσε ναυτιλιακή 

δραστηριότητα με δικά του πλοία…  
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Και οι μεν Σχολάριοι ήταν εκ καταγωγής Λαμπρότατοι 

Καβαλλάριοι (= Ιππότες), που ήταν πιστοί στον Βυζαντινό Θρόνο και 

αφοσιωμένοι στην υπεράσπιση και υποστήριξη της Βασιλείου Τάξεως της 

Φιλοχρίστου των Ρωμαίων Πολιτείας, οι δε Βουκελάριοι ήταν Ευγενείς, 

που αρχικώς στράτευαν στις Οικίες (= Φρουρές) των Λαμπροτάτων Οίκων,  

 τους οποίους ενόπλως υπεράσπιζαν και παντοιοτρόπως υποστήριζαν με 

απαράμιλλη Πίστη και αφοσίωση, οι οποίοι στη συνέχεια εξαιρέτως, 

λόγωι ανδραγαθιών τους στο πεδίο της μάχης, αναβαθμίστηκαν σε 

επίλεκτο Βασιλικό Τάγμα της Ανακτορικής Φρουράς, που μαχόταν 

ευόρκως υπέρ της νομίμου Βασιλείου Τάξεως της Αυτοκρατορίας, 

θεματοφύλακας και εγγυήτρια δύναμη της οποίας ήταν - από της 

ιδρύσεως ή μετεγκαταστάσεώς της το 324 - και παραμένει μέχρι σήμερα η 

«Σοφή Γερουσία Λογάς του Λαμπροτάτου Τάγματος, της Ενδοξοτάτης, 

Βασιλικής, Ιεράς Συγκλήτου Βουλής της Φιλοχρίστου των Ρωμαίων 

Πολιτείας». 

 

Έδοξεν 

Χαρίλαος ~~~~ 
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