
Η Βυζαντινή στρατιωτικη Ιεραρχια περιελάμβανε τούς εξής αξιωματούχους: τον Μέγαν Δομέστιχον, 
«κεφαλήν άπαντος τού φοσσάτου», δηλ. τον Αρχηγό Στρατού
• τον Μέγαν Δρουγγάριον τής Βίγλης. Έρρύθμιζε τις προφυλακές και την ασφάλεια των κινουμένων 
στρατευμάτων
• τον Δομέστιχον των Τεχνών, αρμόδιο για την επιθεώρησι και συντήρησι των κάστρων
• τον Στρατοπεδάρχη των Τζακώνων, υπεύθυνο για τις φρουρές των κάστρων

τον Μέγαν Στρατοπεδάρχη. Ήτο αρχηγός τής επιμελητείας, «έπαρχος και χορηγός τού 
στρατοπέδου»

•

τον Μέγαν Έταιριάρχη, πού συγκέντρωνε τούς φυγάδες, αυτομόλους ξένους κ.λπ.•
τον Πρωτομάστορα ή Δομέστιχο των Στρατόρων, δηλ. σταυλάρχη και διοικητή των 

Ιπποκόμων
•

τον Άρχοντα τού Άλλαγίου (φρούραρχο τής Αυλής) και○

τον Πρωταλλαγάτορα○

τον Μέγαν Πριμμικήρην, υπεύθυνο για την τάξι στην «βασιλική αυλή», τόσον στα Παλάτια, 
όσον και τις εκστρατείες. Βοηθούς είχε

•

τον επί των Όπλων ή τού αρμαμέντου αρμόδιο για την προμήθεια και διανομή των όπλων•
τον Λογοθέτη των Άγελών, αρμόδιο για την επίταξι και διανομή των κτηνών•
τον Κριτή τού φοσσάτου, δηλ. τον δικαστή των στρατιωτών•
τον Σακελλάριον, ήτοι τον Γενικό Ταμία τού φοσσάτου•
τον Πρωτοασηκρήτην, δηλ. τον έξ απορρήτων αρχιγραμματέα•
τον επί των «δεήσεων» πού παρελάμβανε και ενεργούσε τις απευθυνόμενες προς τον 
Βασιλέα αιτήσεις.

•

• τον Μέγαν Άδνουμιαστή. Συνόδευε στις επιθεωρήσεις τον Μέγαν Δομέστιχον, κατέγραφε τις 
ελλείψεις και φρόντιζε για την θεραπεία τους

Οι στρατηγοί πού διοικούσαν σύνολο Επαρχιών ελέγοντο Δομέστιχοι των Σχολών (τής Ανατολής 
λ.χ., τής Δύσεως κ.λπ.), οι δέ διοικούντες μιά Επαρχία ή Θέμα ελέγοντο στρατηγοί του Θέματος, λ.χ. 
τής Ιταλίας, τής Δαλματίας κ.λπ. Τα επιτελεία τούτων, δηλ. των Δομεστίχων των Σχολών ή των 
Στρατηγών διοικητών ενός θέματος, είχαν σύνθεσι ανάλογο προς το Επιτελείο τού Βασιλέως.

ό Δομέστιχος τού θέματος, δηλ. υποδιοικητής•
ό κόμης τής Κόρτης, επιτελάρχης•
ό Δρουγγάριος τής Βίγλης, υπεύθυνος για την υπηρεσία ασφαλείας•
οι Άντικένσορες, για την αναγνώρισι των δρόμων και την θέσι των στρατοπέδων•
οι μίνσορες ή μινσουράτορες, για την χάραξι των απλήκτων. δηλ. των στρατοπέδων•
ό Δομέστιχος των τειχών (επιθεώρησις, επισκευή κάστρων)•
ό επί τού αρμαμέντου•
ο Πρωτονοτάριος, αξιωματούχος τής πολιτικής διοικήσεως•
ό Σακελλάριος, επιμελητής τού Θέματος•
ό Όπτίων των Καταλόγων, δηλ. ό Ταμίας πού επλήρωνε τούς μισθούς•
ό Χαρτουλάριος (γραμματεύς)•
ο Πραίτωρ (δικαστής)•
οι Ιατροί, Ιερείς, •
Οι Δουκάτορες (οδηγοί), διερμηνείς κ.λπ.•
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Ειδικώτερα το Επιτελείο ενός στρατηγού, διοικητού τού θέματος, αποτελούσαν οι εξής: 
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