
Ακολουθούν μερικοί Βυζαντινοί αυτοκράτορες που έμειναν 
στην ιστορία και γιατί.

• Ιουστινιανός Α’ ο Μέγας. Μεταρρύθμισε τη νομοθεσία και 
τη φορολογία και επέκτεινε προς δυτικά το Βυζάντιο.

• Φωκάς. Άσκησε τρομοκρατία στο Βυζάντιο για οκτώ 
χρόνια.

• Ηράκλειος. Συνέτριψε την Περσική Αυτοκρατορία, έσωσε 
την Πόλη από πολιορκία αλλά ηττήθηκε στον ποταμό 
Γιαρμούκ από τους Άραβες το 636.

• Λέων Γ’, ο Ίσαυρος. Ο πρωταίτιος της εικονομαχίας. 
Έσωσε την Πόλη από πολιορκία αλλά άρχισε την πολύ 
βλαβερή εικονομαχία.

• Κωνσταντίνος Ε’, ο Κοπρώνυμος. Την επέβαλλε με κάθε 
δυνατό τρόπο.

• Νικηφόρος Α’ ,ο Ουρανός. Αποτελεσματικός ηγέτης, αλλά 
έπεσε στη μάχη της Πλίσκας κατά των Βουλγάρων.

• Ειρήνη, η Αθηναία. Ήταν υπερβολικά εικονόφιλη.
• Θεοδώρα (9ος αιώνας). Έληξε την εικονομαχία.
• Κωνσταντίνος Ζ, ο Πορφυρογέννητος. Υπό την ηγεσία του 

το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του.
• Βασίλειος Α’, ο Μακεδών. Ο γενάρχης της Μακεδονικής 

Δυναστείας.
• Βασίλειος Β’, ο Βουλγαροκτόνος. Εξεστράτευσε πολλές 

φορές κατά των Αράβων και συνέτριψε τη Βουλγαρία στη 
μάχη του Κλειδίου το 1014.

• Ρωμανός Δ’, ο Διογένης. Μάζεψε ένα μεγάλο 
εκστρατευτικό σώμα και αντιμετώπισε τους Σελτζούκους 
στο Ματζικέρτ το 1081. Καταστροφή. Ο ίδιος πιάνεται 
αιχμάλωτος αό τον Αλπ Αρσλάν.

• Αλέξιος Α’, ο Κομνηνός. Γενάρχης της Δυναστείας 
Κομνηνών και έβγαλε το Βυζάντιο από την ύφεση.

• Μανουήλ Α’, ο Κομνηνός. Συμμάχησε με τους Τούρκους, 
ανακατέλαβε εδάφη που είχαν πάρει οι Νορμανδοί και 
ήταν αιτία θυμού για τους σταυροφόρους.

• Ανδρόνικος Α’, ο Κομνηνός. Εισέβαλλε με ένα επαρχιακό 
πλήθος στην Κωνσταντινούπολη και έσφαξε χιλιάδες 
Λατίνους εμπόρους, αλλά επί της βασιλείας του οι 



Νορμανδοί (χρηματοδοτούμενοι από τη Βενετία) 
κατέλαβαν το Δυρράχιο και τη Θεσσαλονίκη, η οποία 
λεηλατήθηκε. Το οργισμένο πλήθος τον αρπάζει, τον 
βασανίζει και τον σκοτώνει.

• Ισαάκιος Β’, ο Άγγελος. Γενάρχης της Δυναστείας 
Αγγέλων, γνωστός για την ανικανότητά του. Τυφλώθηκε 
από τον γιο του, Αλέξιο Γ’, αλλά επανήλθε στο θρόνο με 
τον Αλέξιο Δ’ το 1203.

• Αλέξιος Γ’ ,ο Άγγελος. Τυφλώνει τον πατέρα του και τον 
αδερφό του αλλά στη συνέχεια είναι αυτός που θα 
εξοριστεί.

• Αλέξιος Δ, ο Άγγελος. Τυφλώνεται με τον πατέρα του από 
τον αδερφό του όμως επιστρέφει και ανακαταλαμβάνει 
τον θρόνο το 1203 με τη βοήθεια των σταυροφόρων.

• Αλέξιος Ε’, ο Μούρτζουφλος. Εκτέλεσε τους συμβασιλείς 
Ισαάκιο Β’ και Αλέξιο Δ’ και έδιωξε τους σταυροφόρους 
από την πόλη.

• Μιχαήλ Η’, ο Παλαιολόγος. Ανακατέλαβε την 
Κωνσταντινούπολη και αρκετά από τους Φράγκους 
κατεκτημένα μέρη.

• Ιωάννης Ε’, ο Παλαιολόγος. Ο θρόνος άλλαξε τέσσερις 
φορές: Μία ενθρονιζόταν και μία εκθρονιζόταν.

• Μανουήλ Β’, ο Παλαιολόγος. Ο πατέρας του 
Κωνσταντίνου. Πολλές φορές ζήτησε ανεπιτυχώς βοήθεια 
από τη Δύση για το θέμα των Οθωμανών.

• Ιωάννης Η’, ο Παλαιολόγος. Υπέγραψε το διάταγμα της 
ένωσης των 2 εκκλησιών στη Φλωρεντία.

• Κωνσταντίνος ΙΑ’, ο Παλαιολόγος. Ο τελευταίος 
βασιλεύς. Έκανε ό,τι μπορούσε για να σώσει την Πόλη, 
αλλά τελικά την έχασε.


