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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, γνωστή σήμερα ως Βυζάντιο, εμφανίζεται στην ιστο-
ρία το 324 μ.Χ. με την ανακήρυξη της Κωνσταντινούπολης από τον Μέγα Κωνσταντίνο 
ως πρωτεύουσας του νέου κράτους. Το Βυζάντιο υπήρξε μια κοινοπολιτεία πολλών λαών 
που συνδύαζε αρμονικά την αρχαία Ελληνική και Ελληνιστική παράδοση, την Χριστιανική 
θρησκεία και την Ρωμαϊκή κρατική οργάνωση και το νομικό σύστημα της. 

Παρόλο που το Βυζάντιο με την πτώση του της Κωνσταντινούπολης την 29η Μαΐου του 
1453 τυπικά παύει να υπάρχει, ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα, συνέχισε για πολλούς αι-
ώνες να έχει επιρροή στην εξέλιξη των ιστορικών γεγονότων, κάτι που συμβαίνει ακόμα και 
σήμερα.  Το εντυπωσιακό γεγονός στην περίπτωση του Βυζαντίου είναι ότι είχε επιρροή 
σχεδόν σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο.  Η δύναμη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας προερχό-
ταν από την δύναμη του στρατού και του ναυτικού της αλλά και της εξαιρετικά έξυπνης δι-
πλωματίας που ασκούσε, καθώς επίσης και από τον πολιτισμό  του που ακτινοβολούσε. 

Το Βυζάντιο για πολλούς αιώνες επέτυχε να λειτουργήσει ως μια πολυεθνική αυτοκρα-
τορία εισάγοντας για πρώτη φορά στην ιστορία την έννοια του «υπηκόου», δηλαδή την 
θεσμοθέτηση της σχέσης του κράτους με τον πολίτη. Η σημερινή Ευρώπη μετά από δύο 
αιώνες περιοδικών αιματηρών συγκρούσεων βρίσκεται ακόμα μακριά από το σημείο που 
είχε φθάσει το Βυζάντιο στην ακμή του.  Η ιδεολογία του έθνους-κράτους που  γεννήθηκε 
στην δυτική Ευρώπη και εξαπλώθηκε προς την Ανατολή τον 20ο αιώνα είχε καταστροφικές 
συνέπειες για τον Ελληνισμό.  

Η σύγχρονη ιστορική έρευνα έχει πλέον αποδείξει τελεσίδικα ότι ο χαρακτηρισμός «βασί-
λειο του σκότους», που είχε γίνει τον 18ο αιώνα από μερικούς ιστορικούς της δύσης για το 
Βυζάντιο, είναι εντελώς ανυπόστατος. Το Βυζάντιο εκτός της ανθρωποκεντρικής κρατικής 
του παράδοσης συνέβαλε τα μέγιστα, συνεχίζοντας την αρχαία ελληνική παράδοση στην 
ιατρική, στην κοινωνική μέριμνα και οργάνωση, στις φυσικές επιστήμες, αλλά και πάνω απ’ 
όλα στις θεωρητικές επιστήμες, όπως στην φιλοσοφία, φιλολογία και στην θεολογία. 

Η Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, που αποτελεί τον ενωτικό φορέα των 
διασπαρμένων σε όλες τις ηπείρους Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, στα πλαίσια των 
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Καταστατικών του σκοπών δραστηριοποιείται για την ανάδειξη και προβολή του πολιτι-
σμού που είχε και έχει αφετηρία την Κωνσταντινούπολη. Το παρόν βιβλίο προσπαθεί να 
παρουσιάσει με συμπυκνωμένο τρόπο τον πολιτισμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και 
έχει προέλθει από Έκθεση που οργανώθηκε τον Μάιο του έτους 2008 με την ευκαιρία της 
επετείου των γενεθλίων της Κωνσταντινούπολης  (11 Μαΐου 330 μ.Χ.) και της μνήμης της 
Άλωσης (29 Μαΐου 1453 μ.Χ.). Η εκτύπωση του βιβλίου έγινε με την υποστήριξη της Γενι-
κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας καθώς επίσης και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού 
ιδρύματος Ελληνογερμανική Αγωγή Α.Ε, τους οποίους ευχαριστεί το Δ.Σ. της Οικουμενικής 
Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Επίσης το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους όσοι συνέβαλαν 
στην σύνταξη και προετοιμασία των κειμένων. Η ελπίδα μας είναι ότι το βιβλίο θα δώσει 
την δυνατότητα σε πολλούς νέους να ενημερωθούν για τον Βυζαντινό πολιτισμό που απο-
τελεί την ζωντανή μας παράδοση και σήμερα.

                                                                             Εκ μέρους του Δ.Σ.
                                                                            Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθ.ΕΜΠ

                                                                              Πρόεδρος της ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μέσα στο πλαίσια των Δραστηριοτήτων της Οικουμενικής Ομοσπονδίας των Κωνσταντι-
νουπολιτών, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστός ο ρόλος, η Ιστορία και η προσφορά του Βυ-
ζαντίου και της Κωνσταντινούπολης, που είναι η γενέτειρα των απανταχού Κωνσταντινου-
πολιτών και το κέντρο της Ορθοδοξίας, διότι είναι η Έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
εντάσσεται και η αρχική σκέψη να γίνει μία ΄Εκθεση του Πολιτισμού του Βυζαντίου στο 
Μετρό των Αθηνών (Πλατεία Συντάγματος) τον Μάιο του 2008, με αφορμή την επέτειο της 
ίδρυσης, αλλά και της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Η επιτυχία της ΄Εκθεσης αυτής, η 
οποία εντυπωσίασε τις χιλιάδες των επισκεπτών της, πολλοί από τους οποίους εξέφρασαν 
την συγκίνηση και το ενδιαφέρον τους με σχόλια και κρίσεις, που γράφτηκαν στο βιβλίο 
εντυπώσεων, το οποίο είχε ανοιχτεί για τον σκοπό αυτό τις δύο ημέρες που διήρκεσε η 
΄Εκθεση, καθώς και  η καθολική απαίτηση και επιθυμία τους να εκδοθεί  το υλικό της ΄Εκ-
θεσης, ώθησε το διοικητικό  συμβούλιο να προχωρήσει σε έκδοση του εκθεσιακού υλικού, 
ώστε να γίνει προσιτό στο ευρύτερο κοινό. 
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1. ΡΩΜΗ – ΒΥΖΑΝΤΙΟ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ –  ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ

 Αρχικά η ιστορία της ελληνικής μεσαιωνικής αυτοκρατορίας δεν ήταν παρά μία νέα περίο-
δος της ρωμαϊκής Oικουμένης δηλαδή του κράτους, το οποίο στην συνέχεια μεταμορφώνε-
ται πλήρως σε ελληνικό. Το 657 π.Χ. οι Μεγαρείς με αρχηγό τον Βύζαντα κτίζουν την πόλη 
Βυζάντιον στην στρατηγική θέση, που ενώνει Ευρώπη και Ασία και ελέγχει τρεις θάλασσες. 
Ο Μ. Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. Από το 323 π.Χ. μέχρι το 146 π.Χ. οι διάδοχοί του 
ίδρυσαν πολλά βασίλεια στην Ανατολή, τα οποία με τις συγκρούσεις και την διχόνοιά τους 
έφεραν στο προσκήνιο την Ρώμη, η οποία σιγά-σιγά υποτάσσει όλα αυτά τα βασίλεια με 
αποκορύφωμα την υποταγή της Ελλάδας το 146 π.Χ.

Από το 146 π.Χ. μέχρι  το 330 μ.Χ. η Ρώμη κυβερνά ένα απέραντο κράτος, αλλά ο  
Ελληνισμός κυριαρχεί πολιτιστικά.Το ρωμαϊκό κράτος λόγω της μεγάλης του έκτασης αντιμε-
τωπίζει προβλήματα διοικητικά αλλά και προβλήματα εσωτερικά και εξωτερικά, με αποτέλε-
σμα συγκρούσεις και πολέμους που καταλήγουν στην μονοκρατορία του Κωνσταντίνου. Το  
324 μ.X. ο αυτοκράτορας των Ρωμαίων Κωνσταντίνος αναζητεί μία νέα πρωτεύουσα για 
το ρωμαϊκό κράτος, το οποίο είχε αποφασίσει να το κάνει χριστιανικό.

Επισήμανε λοιπόν στα ελληνόφωνα παράλια της Ανατολής την στρατηγική θέση του  
Βυζαντίου, της αρχαίας ελληνικής αποικίας των Μεγαρέων, που είχε ονομασθεί έτσι από 
το όνομα του ιδρυτή της στρατηγού Βύζαντα. 

Ο Κωνσταντίνος, μετά την νίκη του κατά του Λικινί-
ου, είχε την πεποίθηση ότι το μέλλον ανήκε στους 
Χριστιανούς, οι περισσότεροι από τους οποίους 
ζούσαν στην Ανατολή, επίσης έβλεπε ότι η Ρώμη 
ήταν πολύ μακριά,ώστε να αποκρούει τους Γότ-
θους και τους Πέρσες που απειλούσαν τα σύνορα 
στον Δούναβη και τις ανατολικές επαρχίες.΄Ετσι 
προχωρεί στην κτίση της νέας πόλης. Η Νέα Ρώμη 
-Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται στο ακρότατο 
σημείο της Ευρώπης και απέναντι από την Ασία, 
είναι από κάθε άποψη το φυσικό κέντρο της αυ-
τοκρατορίας και ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες 
ανάγκες της.  

Χρυσό περίαπτο με παράσταση του Μ. Κωνσταντίνου και του Μ. Αλεξάνδρου που υπογραμμίζει την σχέση 
μεταξύ του ιδρυτή της 1ης Οικουμενικής αυτοκρατορίας και του θεμελιωτή του Βυζαντίου καθώς και την 

συνέχεια της Ελληνορωμαϊκής Οικουμένης.(Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη).
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2. Ο Μ. ΚΩΝΣΤAΝΤΙΝΟΣ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Α. ́ Εγινε Χριστιανός και έστρεψε τον αρχαίο κόσμο από την ειδωλολατρία στον  
Χριστιανισμό.

Β. Μετέφερε την πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους από την αρχαία Ρώμη της 
Λατινικής Ιταλίας σε μία ελληνική πόλη των ανατολικών επαρχιών, το Βυζάντιο, 
την οποία διακόσμησε με νέα κτίρια, την περιέβαλε με τείχη και την μετονόμασε 
σε Νέα Ρώμη. Ο λαός την ονόμασε, κατά την ελληνική συνήθεια, με το όνομα του 
ιδρυτή Κωνσταντίνου πόλιν δηλ. Κωνσταντινούπολη και έτσι έμεινε για πάντα. 
Η νέα πρωτεύουσα εμπλουτίσθηκε με έργα τέχνης από όλην την Ελλάδα και την  
ελληνική Ανατολή και με βιβλιοθήκες γεμάτες ελληνικά χειρόγραφα. Οι κάτοικοι αλλά 
και οι επισκέπτες σε κάθε τους βήμα είχαν καθημερινά την ευκαιρία να θυμούνται την 
δόξα της ελληνικής τους κληρονομιάς.

Ο Κωνσταντίνος μετά την νίκη του στην Μουλβία γέφυρα, 
μεταφέρει το μονόγραμμα του Χριστού και στα νομίσματα.
Αργυρό νόμισμα.Εικονίζεται ο Κωνσταντίνος με κράνος επάνω 
στο οποίο είναι χαραγμένο το Χριστόγραμμα. (Μόναχο, κρατική 
νομισματική συλλογή). 
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3. ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ   

Το 395 μ.Χ. το ρωμαϊκό κράτος χωρίζεται σε δύο μέρη, στο ανατολικό και στο δυτικό.΄Ολες 
οι δυτικές επαρχίες  μέχρι το Ιλλυρικόν, ( Επαρχία του Ρωμαϊκού και κατόπιν του Βυζα-
ντινού κράτους που είναι η χώρα, που εκτείνεται στην Ανατολική παραλία της Αδριατικής, 
όπου περίπου η σημερινή Αλβανία), μιλούσαν Λατινικά. Οι ανατολικές επαρχίες  μιλούσαν 
Ελληνικά.΄Ετσι αρχίζει η πορεία του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους προς τον εξελληνισμό 
και αυτό γίνεται σε 3 φάσεις : 

Α. 330—641  μ.Χ. σύγκρουση του αρχαίου κόσμου με τον Χριστιανισμό, ο οποίος δια-
μορφώνεται και επικρατεί. 

Β. 641—1204 μ.Χ. το ανατολικό ρωμαϊκό κράτος γίνεται ομοιογενές, δηλαδή Ελληνικό και 
Ορθόδοξο. Καταργείται η Λατινική, ο αυτοκράτορας Ηράκλειος (610-641) υιοθετεί τον 
τίτλο βασιλεύς αντί του λατινικού imperator.   

  Έλληνες αναλαμβάνουν παντού την διοίκηση του κράτους και αυτό δεν ήταν κάτι 
αφύσικο ούτε ξαφνικό, διότι οι Έλληνες ήταν πάντα μέσα στα κέντρα εξουσίας της 
Ρώμης από την εποχή της υποταγής της Ελλάδας, ως δάσκαλοι,γιατροί, καλλιτέχνες, 
τεχνίτες, στρατιωτικοί και με ποικίλες άλλες ιδιότητες.Οι Ρωμαίοι όχι μόνο δεν κατεδί-
ωξαν τους Έλληνες αλλά τους ενθάρρυναν σε όλες τις πνευματικές και καλλιτεχνικές 
τους δραστηριότητες προσπαθώντας να τους μιμηθούν, όσο καλύτερα μπορούσαν, 
με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν και εκείνοι πολιτισμό. Στο τέλος λοιπόν του 6ου 
αι.μ.Χ  διαμορφώνεται η ελληνική μεσαιωνική αυτοκρατορία που περιλαμβάνει την 
κυρίως ενδοχώρα, την Μ.Ασία, την Θράκη, την Μακεδονία, την νοτιότερη Ελλάδα, τα 
νησιά, τμήματα της Ιταλίας (Ραβέννα) και Σικελίας, όπου υπήρχαν αμιγώς ελληνικοί 
πληθυσμοί δηλαδή ένα σύνολο εθνολογικά ομοιογενές και ομόδοξο.

  Η αραβική κατάκτηση μείωσε τα εδάφη της (Συρία, Αίγυπτος και Παλαιστίνη) αλλά 
αυτό το γεγονός επέφερε μεγαλύτερη εθνολογική και θρησκευτική ομοιογένεια.  

Γ. 1204 -1453 μ.Χ. το βυζαντινό κράτος δεν είναι ενιαίο αλλά διαχωρισμένο σε 4 κράτη 
(Νίκαια, Τραπεζούντα,΄Ηπειρος και Μιστράς) που υποκύπτουν διαδοχικά στους 
Οθωμανούς Τούρκους με αποκορύφωμα την πτώση της Κωνσταντινούπολης στις 29 
Μαΐου 1453.

  Η Ελληνική μεσαιωνική αυτοκρατορία ήταν επί 1.100 χρόνια το κέντρο του Ελληνισμού 
και του Χριστιανισμοί η πιο πολιτισμένη χώρα του Μεσαιωνικού κόσμου, που δεν 
συντήρησε μόνο τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αλλά διαμόρφωσε τον Χριστιανισμό 
σε Ορθοδοξία, δημιούργησε νέα λογοτεχνικά είδη, έδωσε ανεπανάληπτα δείγματα 
της τέχνης της στην αρχιτεκτονική, ζωγραφική, μικρογραφία, ψηφιδογραφία, ίδρυσε 
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Πανεπιστήμια, ανέπτυξε την φιλανθρωπία και την κοινωνική πρόνοια σε ύψιστο, για 
την εποχή της, βαθμό, έλαβε νομοθετικά μέτρα για την υποστήριξη των αδυνάτων, 
επηρέασε πολιτιστικά με το πλούσιο απόθεμα του πολιτισμού της όχι μόνον τους λαούς 
της Ανατολής, της Χερσονήσου του Αίμου και της Ανατολικής Ευρώπης αλλά και τους 
λαούς της Δυτικής Ευρώπης. Η αυτοκρατορία αυτή με κέντρο την Κωνσταντινούπολη 
εγκαινιάσθηκε στις 11 Μαΐου του 330 μ.Χ. και καταλύθηκε στις 29 Μαΐου του 1453. 
Υπέστη 2 αλώσεις και 20 πολιορκίες. 

  Ο Ελληνισμός μετά τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου αποκτά οικουμενικότητα, 
με την επικράτηση της ελληνικής παιδείας και γλώσσας, της οποίας κληρονόμος 
είναι  η  ελληνική μεσαιωνική αυτοκρατορία με συνεκτικό κρίκο όλων των πολιτών 
της, την Ορθοδοξία, φορέας της οποίας είναι σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως.

  Η Κωνσταντινούπολη μετά την άλωση δεν μετονομάσθηκε. Οι Τούρκοι την έλεγαν 
Ισταμπόλ, ονομασία, η οποία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «Εις την Πόλιν» 
και ήταν εν χρήσει από τον 13ο αιώνα. Ο ελληνικής καταγωγής Άραβας γεωγράφος 
Γιακούτ Χαμαδή την ονομάζει και αυτός Ισταμπόλ. Από το όνομα αυτό προήλθε και το 
ευρωπαϊκό Stamboul. Oι Έλληνες της Πόλης ονόμαζαν Σταμπούλ το κυρίως τουρκικό 
τμήμα της Κωνσταντινούπολης. 

  Στην γλώσσα των επίσημων εγγράφων η Κωνσταντινούπολη ονομάζεται Δερ-Σααδέτ 
(Πύλη της Ευδαιμονίας) και Δερ-αλιέ (Πύλη Υψηλή).  Στα Σουλτανικά έγγραφα και 
νομίσματα και μέχρι το τέλος του Σουλτανικού κράτους ονομάζεται Κωνσταντιγιέ (δηλ. 
η του Κωνσταντίνου). Στην εποχή των Σουλτάνων όλοι οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου 
από τον 1ο έως και τον τελευταίο ονομάζονταν Κωνσταντίν. Οι Ιταλοί και Λεβαντίνοι 
την ονόμαζαν Cospoli, συγκόπτοντας την λέξη Κωνσταντινόπολι, οι Ρώσοι και οι 
Σλάβοι Τσαριγράδ (δηλ.Πύλη των αυτοκρατόρων).

  Το όνoμα Ισταμπούλ καθιερώθηκε από τον Κεμάλ το 1928 και στην ουσία είναι το ίδιο 
όνομα. Γι’αυτό και ο ιστορικός Jorga είπε ότι ούτε οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να της 
δώσουν ένα άλλο όνομα, υπονοώντας την μεγάλη ιστορική σημασία και ακτινοβολία 
της Πόλης, η οποία παρέμεινε το κέντρο του Ελληνισμού, όταν αυτός δεν διέθετε 
πλέον κρατική οντότητα και κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες, συνέβαλε τα μέγιστα 
σε κάθε δημιουργική προσπάθεια στην δύση και στην ανατολή, συνεχίζοντας την 
παράδοση του Βυζαντίου.
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4. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ» ;

Το επίθετο « βυζαντινός» είναι ένας όρος που καθιερώθηκε από τον Γερμανό φιλόλογο 
J.Wolf (1516-1580) o οποίος όταν αποφάσισε να εκδώσει τους ιστορικούς που είχαν προ-
έλευση από το Βυζάντιο, ονόμασε την σειρά του Corpus Historiae Byzantinae.

 Αυτοί που εμείς ονομάζουμε σήμερα Βυζαντινούς ονόμαζαν τους εαυτούς τους «Ρωμαί-
ους» εννοώντας όμως ότι ήσαν οι Ρωμαίοι της Νέας Ρώμης, δηλαδή της Κωνσταντινού-
πολης, και όχι της παλιάς γι’αυτό και ο τίτλος των αυτοκρατόρων «αυτοκράτωρ Ελλήνων 
Ρωμαίων» σήμαινε ότι το κράτος αυτό περιλάμβανε ιστορικά και την παλιά και την νέα 
αυτοκρατορία,τίτλος καθαρά πολιτικής σκοπιμότητας.

Ο όρος «βυζαντινός» αναφέρεται στο μεσαιωνικό κράτος που είχε ως διοικητικό κέντρο την 
Κωνσταντινούπολη,την μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου.Οι ιστορικοί τον χρησιμο-
ποιούν για να χαρακτηρίσουν μια καμπή της ιστορίας που δημιούργησε ο αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος (λεπτομέρεια), 
ψηφιδωτό του 13ου αι.με την παράσταση 

των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 
(Βενετία,Βασιλική Αγίου Μάρκου).  
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5.  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ;    

Αξιοσημείωτη είναι η επισήμανση του Γερμανού ιστορικού Α. Ηeisemmberg o oποίος λέει 
ότι: «η βυζαντινή αυτοκρατορία είναι το εκχριστιανισθέν ρωμαϊκό κράτος του ελληνικού 
έθνους» (Staat und Gesellschaft des byz. Reiches. Die kultur der Gegenwart, B΄,4,1,1923, 
σελ. 364).

Σχέδιο ψηφιδωτού Μονής Χώρας. (φωτογραφία από το βιβλίο του Πλ. Μάξιμου,  
«Οδοιπορικό στην πικρή πατρίδα»)
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Ο μεγάλος βυζαντινολόγος Στήβεν Ράνσιμαν μας λέει ότι: «Το Βυζάντιο ήταν μια αυτοκρα-
τορία στην οποία όλοι ήσαν αποδεκτοί φτάνει να ήσαν ορθόδοξοι και να μιλούσαν ελληνι-
κά».

Ο ίδιος επίσης σε ερώτημα που του ετέθη σχετικά με την Ελληνικότητα του Βυζαντίου μας 
λέει ότι: «…Δεν νομίζω ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι περισσότερο Έλληνες από τους 
βυζαντινούς. Μέσα στον χρόνο, μες τους αιώνες, οι φυλές δεν μένουν καθαρές, υπάρχουν 
όμως ορισμένα χαρακτηριστικά των πολιτισμών που παραμένουν εθνικά. Οι βυζαντινοί 
χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα –που άλλαξε λίγο, αλλά οι γλώσσες αλλάζουν – 
ενδιαφέρονταν για την φιλοσοφία και τη φιλοσοφική ζωή πάρα πολύ, ήταν μεν υπήκοοι 
ενός αυτοκράτορα αλλά αυτός ο αυτοκράτορας έπρεπε να φέρεται σωστά, γιατί γίνονταν 
εύκολα λαϊκές εξεγέρσεις. Το χειρότερο που θα μπορούσαν να πουν για το Βυζάντιο είναι 
πως ήταν μάλλον ένα γραφειοκρατικό κράτος.΄Ομως είχε πολύ μορφωμένη γραφειοκρα-
τία, πολύ πιο μορφωμένη από τους γραφειοκράτες του σημερινού κόσμου…».

Ο Στήβεν Ράνσιμαν επίσης, σε παρατήρηση ότι πολλοί Έλληνες υποστηρίζουν ότι το Βυ-
ζάντιο δεν αξίζει να μελετηθεί ιδιαίτερα διότι δεν είχε διανοουμένους αλλά σχολιαστές των 
γραφών, απαντά: «Νομίζω ότι αυτοί οι Έλληνες είναι πολύ άδικοι με τους βυζαντινούς 
τους προγόνους… μπορεί να μη συμπαθεί κάποιος την θρησκεία, αλλά μερικοί από τους 
εκκλησιαστικούς συγγραφείς, όπως οι Καππαδόκες πατέρες, ήσαν άνθρωποι μοναδικής 
πνευματικότητας… Υπήρχε έντονη διανόηση και πνευματική ζωή στο Βυζάντιο κυρίως στο 
τέλος του, όταν η αυτοκρατορία συρρικνωνόταν η διανόηση ήταν πιο ανθηρή από ποτέ». 
(Πηγή :www.flash.gr,  Σερ Στήβεν Ράνσιμαν: «Χρειαζόμαστε την πνευματική μετριοφροσύ-
νη», 6/11/2000,  Επιμέλεια Επιλογή: Λαμπρινή Χ. Θωμά, http://www.myriobiblos.gr/texts/
greek/ runciman_interview.html
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6. « ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ» 

11 Μαΐου 330 μ.Χ  έγιναν τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης. «Το γενέθλιον της πόλεως» 
ήταν γιορτή στο Βυζάντιο. Κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου ο λαός της Κωνσταντινούπολης γιόρ-
ταζε και χόρευε στην Μέση οδό, την μεγαλύτερη της πόλης.

Κατά την ημέρα αυτήν περιέφεραν τον ανδριάντα του Κωνσταντίνου και οι άρχοντες ήταν 
προσκεκλημένοι του αυτοκράτορα σε γεύμα στο «ιερόν παλάτιον».

Η παλαιά και νέα Ρώμη. Δίπτυχο από ελεφαντοστό του 5ου αι. Προσωποποιούνται ως γυναικείες μορφές η 
Ρώμη, παλαιά πρωτεύουσα και η Κωνσταντινούπολη, νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 
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7. H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ   ΑΥ-
ΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

Η λειτουργία του Βυζαντινού Κράτους βασιζόταν σε πέντε (5) μεγάλες υπηρεσίες που πα-
ρέμεναν σταθερές και ήταν οι εξής:

-  Τα Οικονομικά
-  Η  Δικαιοσύνη
-  Η Διπλωματία 
-  Ο Στρατός
-  Η  Εκκλησία

Η αυτοκρατορία ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους δεν έπαψε να λειτουργεί σαν  
κρατική μηχανή με βάση τους νόμους. Η κρατική εξουσία ήταν ανεξάρτητη από την Εκ-
κλησία και δεν υπήρξε στο Βυζάντιο το φαινόμενο του «Καισαροπαπισμού» της Δύσης. 
(Καισαροπαπισμός: το πολιτειακό σύστημα σύμφωνα με το οποίο ο ανώτατος άρχοντας 
της Πολιτείας είναι ταυτόχρονα και αρχηγός της εκκλησίας).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Η οικονομία της Αυτοκρατορίας βασιζόταν στην αρχή των ποικίλων φόρων, σύστημα κλη-
ρονομημένο από την Ρώμη σύμφωνα με το οποίο ο αυτοκράτορας μπορούσε να αλλάζει 
την νομοθεσία των φόρων, ανάλογα με τις περιστάσεις.
Η θέση του θησαυροφυλακίου ήταν μυστική για λόγους ασφαλείας.
Το φορολογικό σύστημα του Βυζαντίου λειτούργησε αποτελεσματικά μέχρι το τέλος της 
αυτοκρατορίας, επειδή βασιζόταν στην αρχή της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των μικρών 
ιδιοκτητών. Οι οικονομικές δυσκολίες ήταν ελάχιστες μέχρι την εποχή της άλωσης από 
τους Σταυροφόρους το 1204. Κατά τον περιηγητή Robert de Claire (έτος 1200) τα 2/3 του 
πλούτου όλου του τότε κόσμου ήταν συγκεντρωμένα στην Κωνσταντινούπολη.
Υπήρχαν τακτικές και έκτακτες δαπάνες.

Τακτικές δαπάνες: 
1. ́ Εξοδα νοσοκομείων, Ξενώνων, Ορφανοτροφείων, Γηροκομείων, Ασύλων, 

Λεπροκομείων

2. ́ Εξοδα για εξαγορά δούλων, γιατί με την πάροδο του χρόνου η δουλεία έγινε κάτι 
ασυμβίβαστο με την Θρησκεία.

3. ́ Εξοδα ύδρευσης της Πρωτεύουσας με το Υδραγωγείο του Ουάλλη, συντήρησης των 
δημόσιων δεξαμενών, υπονόμων, λουτρών. 

4.  Λειτουργία 20 δημόσιων και 115 ιδιωτικών μύλων που εξασφάλιζαν τον επισιτισμό της 
Πρωτεύουσας.
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5.  Λειτουργία Ιπποδρόμου για 80.000 θεατές που σύντομα περιορίστηκε μόνο στην 
γιορτή για την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου κάθε χρόνο και στην 
γιορτή των Χριστουγέννων.

΄Εκτακτες δαπάνες: 
΄Ηταν συνήθως δαπάνες για την αντιμετώπιση σεισμών, πυρκαγιών, δύσκολων χειμώνων 
και φυσικών καταστροφών και για εξαγορά αιχμαλώτων που οι οικογένειές τους ήταν φτω-
χές. 

Οι κύριες δαπάνες του Κράτους ήταν κυρίως οι στρατιωτικές και οι διπλωματικές.
«΄Εχουμε το σίδερο για τους εχθρούς και το χρυσό για τους φίλους» έλεγε τον 6ο αι ο αυ-
τοκράτορας Μαυρίκιος. Οι νόμοι προέβλεπαν σημαντικές δαπάνες για την Εκκλησία (ανέ-
γερση ναών, Ελεημοσύνη, δωρεές), την Παιδεία, την κάλυψη εξόδων της αυλής.
Η Εκκλησιαστική περιουσία δεν ήταν απαλλαγμένη από φόρους αλλά σε αρκετές περι-
πτώσεις οι Μονές είχαν φοροαπαλλαγή με αυτοκρατορικά διατάγματα.
 
Τα έσοδα του κράτους μπορούσαν να προέλθουν:
-  Από την λειτουργία κρατικών ιδιοκτησιών δηλ.έσοδα από την παραγωγή γεωργικών 

και κτηνοτροφικών προϊόντων που απασχολούσαν 20.000 προσωπικό στην περιφέ-
ρεια της πρωτεύουσας.

-  Από Φορολογίες δηλ.΄Αμεσοι και ΄Εμμεσοι φόροι με διαφορετικό σύστημα για τις 
Αστικές και τις υπαίθριες περιοχές.

-  Μονοπώλια και Τελωνεία.

Το Φορολογικό σύστημα ήταν το εξής:
-  Άμεσοι φόροι: 

΄Εγγειος φόρος στις αγροτικές περιοχές ανάλογα με το μέγεθος των βοδιών που 
χρησιμοποιούσαν στην καλλιέργεια, αριθμός άλλων ζώων,φόρος κάπνιου (για κάθε 
οικία).

  Υπήρχαν και περιοδικοί φόροι στις πόλεις, όπως το Χρυσάργυρον (10% των εμπο-
ρικών κερδών) και αργότερα απλός ετήσιος φόρος (αερικόν).

- ΄Εμμεσοι φόροι: 
Πολύ σημαντικό ποσοστό των κρατικών εσόδων. 
Τελωνεία –έξοδα λιμανιών και μεταφοράς.
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Μείωση των εσόδων του Βυζαντινού κράτους επήλθε όταν ο Αλέξιος Κομνηνός παραχώ-
ρησε στους Πιζάνους και Γενοβέζους τελωνειακά δικαιώματα.
Τον 14ο αι. τα έσοδα τελωνείων του Βυζαντίου ήταν 30.000 υπέρπυρα έναντι 200.000 
των Γενοβέζων του Πέραν. 

Για την είσπραξη των φόρων το κράτος, κατά τον Ν.Σβορώνο, διέθετε οργανωμένο Κτημα-
τολόγιο συγκρίσιμο με τα σύγχρονα κράτη.

Το  Βυζαντινό νομισματικό σύστημα ήταν αυτοτροφοδοτούμενο και απέρριπτε όλες τις ξέ-
νες προσμείξεις.Το νόμισμα της αυτοκρατορίας ήταν το μέσον διάδοσης του ιδεολογή-
ματος της οικουμενικότητάς του σύμφωνα με την οποία η Οικουμένη ήταν μια αυστηρά 
ιεραρχημένη Οικογένεια λαών και ηγεμόνων στην κορυφή της οποίας ήταν ο βυζαντινός 
αυτοκράτωρ, « ο βασιλεύς ο μέγας», «ο της οικουμένης κύριος και άρχων».΄Ολοι από τον 
Ινδό ποταμό μέχρι τις χώρες της Βαλτικής και από την Σιβηρία έως την Β.Αφρική θεωρού-
σαν το βυζαντινό νόμισμα το πλέον σκληρό νομισματικό απόθεμα για αποθησαύριση.΄Η-
ταν ένα νόμισμα από καθαρό χρυσό, άφθαρτο, χαραγμένο με τέχνη, φορέας της αρχής και 
της παντοδυναμίας του Βυζαντίου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μέχρι τον 13ο αι. δεν κοβόταν 
χρυσό νόμισμα στην Δυτική Ευρώπη.

Σκανδιναβοί, Αρμένιοι, Γεωργιανοί, Σέρβοι, Βούλγαροι, Βενετοί, Βάνδαλοι, Οστρο-γότθοι, 
Λογγοβάρδοι, στην δυτική Ευρώπη Σουήβοι, Φράγκοι, Βουργούνδιοι, Νορμανδοί της Νό-
τιας Ιταλίας, ακόμη και οι Άραβες το μιμήθηκαν πιστά.

Οι Τουρκομανικές δυναστείες μάλιστα κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 12ου αι. αναπα-
ράγουν βυζαντινούς νομισματικούς τύπους του 7ουαι. και αυτό μαρτυρεί την μακρόχρονη 
ακτινοβολία και αποδοχή του βυζαντινού νομίσματος στην απωτάτη Ανατολή. 

Μία από τις πολλές επιγραφές των τειχών 
της Κωνσταντινούπολης στις οποίες 

μπορεί κανείς να διαβάσει την Ιστορία της 
Πόλης! (φωτογραφία από το βιβλίο του 
Πλ. Μάξιμου, «Οδοιπορικό στην πικρή 

πατρίδα»)
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Σύμφωνα με την Ρωμαϊκή παράδοση ο Αυτοκράτορας ήταν ο Ανώτατος Δικαστής και μπο-
ρούσε να αναθεωρήσει τις αποφάσεις των δικαστηρίων.΄Οριζε τα μέλη του συμβουλίου 
εφέσεων, απαντούσε στα ερωτήματα των δικαστηρίων των Θεμάτων (εκτός Κωνσταντι-
νούπολης). Επίσης στις περιφέρειες λειτουργούσαν εφετεία, ειδικός δικαστής για θέματα  
πλαστογραφίας εγγράφων ήταν ο «Κοιαίστωρ» και, κατά καιρούς, ο αυτοκράτορας έπαιρ-
νε έκτακτα μέτρα κατά της παρακώλυσης της Δικαιοσύνης.

Οι Πρόεδροι των δικαστηρίων είχαν συμβούλους, γιατί δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζουν 
λεπτομερώς όλους τους νόμους.Μετά τον 7ο αι. με την αναδιάρθρωση της διοίκησης ο 
΄Επαρχος της Κωνσταντινούπολης καθίσταται ο κυριότερος δικαστής.
Η κωδικοποίηση των νόμων από τον Ιουστινιανό αποτελεί μεγάλη συμβολή στην Νομική 
επιστήμη.

Ο κώδικας «Επαναγωγή» του 9ου αι. αναφέρει: «Οι δικαστές κρίνουν με βάση την εξου-
σιοδότηση του Αυτοκράτορα για τις εφέσεις που δικαιούται κάθε πολίτης ανεξάρτητα από 
την οικονομική, φυλετική ή θρησκευτική του ταυτότητα. (Νεαρά του Λέοντος Στ΄ του Σοφού) 
που παρέμεινε σε ισχύ για πάντα. 

Η Διαδικασία χορήγησης ΄Αδειας ΄Ασκησης Επαγγέλματος Ταβουλάρων (Συνηγόρων) εί-
ναι η εξής κατά τον Κανονισμό του Επάρχου Κων/πολης τον 11ον αι.
1.  «Ένας Ταβουλάρος δεν μπορεί να εκλεγεί χωρίς σύσκεψη και ψήφο του πριμικηρίου 

και των άλλων μελών του συλλόγου των ταβουλαρίων.Πρέπει πράγματι να γνωρίζει 
όλους τους νόμους τέλεια, να έχει μια υπέροχη γραφή, να μην είναι πολυλογάς ούτε 
αυθάθης, ούτε φαύλων ηθών,…πρέπει να συνδυάζει την παιδεία με την εξυπνάδα,…
Εάν παραβεί τα καθήκοντά του εξ ιδίας κρίσης γι’αυτόν θα είναι υπεύθυνοι εκείνοι που 
κατέθεσαν υπέρ της εκλογής του».

2.  «Ο υποψήφιος πρέπει να ξέρει από στήθους 40 τίτλους του εγχειριδίου (Πρόχειρος 
νόμος του Βασιλείου Α΄) και επίσης να γνωρίζει τα 60 βιβλία των Βασιλικών (του 
Βασιλείου Α΄).

3. ́ Ολοι οι κανόνες της εκλογής των 23 Συμβολαιογράφων της Κων/πολης είχαν οριστεί 
με Νεαρές.
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ΠΟΙΝΙΚΟΣ  ΚΩΔΙΚΑΣ
Οι  ποινές ήταν :
1.  Η ποινή του θανάτου που περιοριζόταν σε περιπτώσεις φόνων, μοιχείας και σε υπαι-

τίους βασκανιών. Επίσης η ποινή εξορίας και ο Εγκλεισμός σε Μονές. Τα μέλη της 
βασιλικής οικογένειας εξορίζονταν στα Πριγκιπόνησα.

2. Πρόστιμα και δήμευση περιουσιών.

3. Τα βασανιστήρια υπήρχαν σε περιορισμένη κλίμακα.

4. ́ Εχουμε ελάχιστη παρουσία της Μονομαχίας και των Θεοδικιών.

5. ́ Ισχυε το Εκκλησιαστικό Άσυλο.
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8.  Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

«Ο πόλεμος πρέπει να γίνει μόνο εάν όλα τα ειρηνικά μέσα, ακόμη και τα πολυδάπανα κρι-
θούν ατελέσφορα, μια νίκη πρέπει να κερδηθεί χωρίς σοβαρές απώλειες για να μην είναι 
παράλογη». (Στρατιωτικό εγχειρίδιο του 6ου –7ου αι.).
 Η Βυζαντινή διπλωματία διέθετε μέχρι τον 13ο αι. ένα διπλωματικό σύστημα, που είχε την 
καλύτερη οργάνωση, την μεγαλύτερη επιρροή και τις πιο εκλεπτυσμένες μεθόδους τόσο 
στην Ευρώπη όσο και στην Εγγύς Ανατολή.΄Ηταν διπλωματία έξυπνη και έβλεπε μακριά.

Είχε μεγάλη σημασία η επιλογή των προσώπων. Οι προϋποθέσεις για να επιλεγεί κάποιος 
ως πρεσβευτής ήταν: εντιμότητα, ευσέβεια, ακεραιότητα, υπεράσπιση των συμφερόντων 
του κράτους με ανιδιοτέλεια και αυστηρότητα.
Ο πρεσβευτής ήταν ανάλογος με την χώρα που θα επισκεπτόταν και τον συνόδευαν μετα-
φραστές, υπηρέτες και αυτόχθονες της χώρας που θα επισκεπτόταν. Δεν παραβίαζε ποτέ 
την πληρεξουσιότητά του και σε απρόβλεπτες καταστάσεις ζητούσε υποδείξεις από την 
Κωνσταντινούπολη. 

ΦΑΣΕΙΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ:
Α.  Επίδοση διαπιστευτηρίων (έχουν σωθεί κείμενα).

Β.  Συζήτηση των υποθέσεων, βολιδοσκόπηση προθέσεων, πολιτική και στρατιωτική 
κατασκοπεία.

Στο Βυζάντιο πρωτοεμφανίσθηκε η αρχή του απαραβιάστου των διπλωματών και διαδόθη-
κε στην συνέχεια σε όλα τα μεσαιωνικά κράτη.

Σε αποστολές μείζονος σημασίας αποστέλλονταν άρχοντες που ήταν ψηλά στον κατάλογο 
των αξιωμάτων, όπως Πατρίκιοι, στρατηγοί, σακελλάριοι, πριμικήριοι και πρωτοσπαθάριοι 
ενώ σε υποτελείς λαούς στέλλονταν: Σιλεντιάριοι,στράτορες, βεστιάριοι,σπαθάριοι, σκρί-
βωνες. Οι σύμβουλοι των πρεσβευτών ήσαν εξέχοντες κρατικοί υπάλληλοι,στρατιωτικοί, 
πνευματικές προσωπικότητες,Πατριάρχες κ.α

                  
ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ
Γενικά έπρεπε να είναι πρόσχαροι, γενναιόδωροι, να μην κάνουν αρνητικά σχόλια για όσα 
έβλεπαν και να μην αναμειγνύονται σε ξένες υποθέσεις.
Εάν ήθελε η βυζαντινή διπλωματία να προσεταιρισθεί κάποιους κατώτερους ηγεμόνες 
τους έκανε μεγάλες τιμές.΄Αλλοτε πάλι ήταν αυστηρή και εχθρική είτε για διαφύλαξη του 
γοήτρου είτε γιατί έτσι επέβαλαν τα συμφέροντα του κράτους.
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Διπλωματική ασυλία, για όσους περιφρονούσαν το αυτοκρατορικό αξίωμα και τις καθιερω-
μένες συνήθειες της αυλής, δεν υπήρχε!
Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος στο «Περί διοικήσεως προς ίδι-
ον υιόν Ρωμανόν» λέει: «…Πρώτα-πρώτα θα εξετάζεις με ποιο έθνος συζητείς και κατά 
πόσον μπορεί αυτό να μας βλάψει και με ποιον τρόπο το καθένα απ’ αυτά τα έθνη που 
έρχεσαι σε επαφή, μπορεί να καταπολεμηθεί ή να υποταχθεί.΄Επειτα να φροντίσεις να 
γνωρίζεις πόσο άπληστο ή ακόρεστο είναι αυτό το έθνος και αν έχει παράλογες αξιώσεις, 
επίσης να γνωρίζεις και τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων εθνών, όπως την καταγωγή 
τους, την συμπεριφορά τους στην δημόσια ζωή, την θέση και την φύση της χώρας που 
κατοικούν και βεβαίως ό,τι έχει συμβεί, σε κάποια φάση, μεταξύ του κράτους μας και των 
εθνών αυτών…».

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Οι επίσημοι ξένοι επισκέπτες γίνονταν δεκτοί σε ειδικούς χώρους, με ειδικό προσωπικό 
και τα έξοδά τους τα κάλυπτε το κρατικό ταμείο.΄Ηταν σε στενή επιτήρηση και έπρεπε να 
επιστρέψουν έχοντας δει μόνο ό,τι είχε πρόθεση να τους δείξει η αυτοκρατορική κυβέρ-
νηση.Οι τελετές υποδοχής ήταν εντυπωσιακές και περιλάμβαναν στρατιωτικές επιδείξεις, 
παρελάσεις, επιδείξεις θησαυρών και λειψάνων, επίδειξη τεχνολογικής προόδου. Οι Βυ-
ζαντινοί είχαν μοναδική ικανότητα στο να κάνουν να αισθάνεται κάποιος μηδαμινός, όσο 
σπουδαίος και αν νόμιζε πως ήταν.

Το 948 ο Επίσκοπος Κρεμόνας Λιουτπράνδος που επισκέφθηκε την Κων/πολη ως πρέσβης 
γράφει: « Μπροστά στο κάθισμα του αυτοκράτορα υπήρχε ένα δένδρο από επιχρυσωμέ-
νο μπρούντζο με κλαδιά διακοσμημένα με ψεύτικα πουλιά κάθε είδους που κελαηδούσαν 
όπως τα πραγματικά…ο θρόνος ήταν καμωμένος με τέτοια τέχνη που εν ριπή οφθαλμού 
σηκώνεται από το έδαφος, όπου αιωρείται και αναρωτιόμαστε αν είναι από μπρούντζο ή 
από ξύλο…επίχρυσα λεοντάρια χρησιμοποιούνται για φρουροί, χτυπώντας την ουρά τους 
στη γη με ανοικτό στόμα και γλώσσα να κι-
νείται και βγάζοντας βρυχηθμούς».

Κιονόκρανο με το μονόγραμμα 
της Θεοδώρας. Στην άλλη όψη

 υπάρχει το μονόγραμμα 
του Ιουστινιανού
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9.  O  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ

Ο Βυζαντινός στρατός συνέχισε την παράδοση των Ελληνιστικών κρατών και της Ρωμα-
ϊκής Αυτοκρατορίας. Αρχικά δόθηκε μεγαλύτερη σημασία στο ιππικό και εγκαταλείφτηκε 
η οργάνωση σε Ρωμαϊκού τύπου λεγεώνες. Αργότερα υπήρξε επιρροή Γερμανικών και 
Ουνικών φυλών με την δημιουργία μισθοφορικών μονάδων.
Από τον 7ο αι. μέχρι τον 11ο αι. ο Βυζαντινός στρατός ήταν από τους πλέον ισχυρούς και 
αποτελεσματικούς στρατούς.Κανένας Δυτικός ή Ανατολικός στρατός δεν μπορούσε να τον 
αντιμετωπίσει.
Το σύστημα των «Θεμάτων» με την ελαστική στρατηγική ́ Αμυνας κυρίως στην Μ. Ασία πέτυχε 
την απώθηση των επιθέσεων για 5 αιώνες. Η στρατηγική αυτή βασιζόταν στους Ακρίτες των 
συνόρων και σε περίπτωση εισβολής στα ενδότερα της Αυτοκρατορίας, σε έγκαιρη ειδοποί-
ηση των κατοίκων να προστατευτούν σε φρούρια και την «εν τω βάθει άμυνα» με τα στρατεύ-
ματα της Αυτοκρατορίας. Η αριθμητική δύναμη του Στρατού μεταβαλλόταν κατά περιόδους. 

Έτος 450 540 560 773 959 1025 1261

Αριθμητική  
Δύναμη σε Χιλιάδες

350 375 150 80 180 250 10

              
Βαθμιαία η μαχητικότητα του στρατού κατέρρεε από τον 11ο αι. και μετά. Η στράτευση των 
νεοσυλλέκτων ήταν δύσκολη και  πολλοί πλήρωναν για να απαλλαγούν απ’αυτήν.
 Αν ο στρατός είχε υψηλότερο ηθικό τον 14ο και 15ο αι. οι Τούρκοι δεν θα μπορούσαν ποτέ 
να φθάσουν στην Μικρασιατική ακτή και να υπονομεύσουν την άμυνα της Κωνσταντινού-
πολης. Ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός προσπάθησε να αναχαιτίσει την αποσύνθεση του στρατού 
και να τον αποκαταστήσει στην παλιά του δύναμη. Τον 13ο αι. η σταδιοδρομία στον στρατό 
δεν ήταν καθόλου ελκυστική και ο στρατός βασιζόταν στους ξένους μισθοφόρους, η χρησι-
μοποίηση των οποίων είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα, διότι αυξήθηκε η φορολογία για 

να πληρώνονται, παρόλο που ήταν υποχρε-
ωτική η στράτευση των καλλιεργητών των 
ιδιωτικών και εκκλησιαστικών κτημάτων. Δεν 
είναι λοιπόν απορίας άξιον το πώς οι Τούρ-
κοι συνέχισαν να πιέζουν το Βυζαντινό κρά-
τος, το οποίο δεν μπορούσε για τους λόγους 
αυτούς να ανακόψει την προέλασή τους με 
τα γνωστά καταστρεπτικά αποτελέσματα.
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10.  ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

Το Βυζαντινό ναυτικό συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στην επιβίωση της αυτοκρατορίας. 
Οι θαλάσσιες οδοί είχαν ζωτική σημασία για το Κράτος και γι’αυτό το Βυζάντιο ονομά-
στηκε «Θαλάσσια αυτοκρατορία», διότι είχε να υπερασπισθεί μεγάλες εκτάσεις παραλια-
κών ζωνών με ελάχιστες χερσαίες ζώνες αμυντικού βάθους. Στα τέλη του 7ου αι., όταν οι 
΄Αραβες εξαπλώθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο και αμφισβητήθηκε η κοσμοκρατορία του 
Βυζαντίου, συγκροτήθηκε μεγάλος βυζαντινός στόλος που τον διοικούσε ο στρατηγός των 
Καραβι(η)σιάνων ή βασιλικός σπαθάριος.Το βυζαντινό υπερόπλο το «υγρόν πυρ», εφεύ-
ρεση του Καλλινίκου, Έλληνα μηχανικού από την Συρία τον 6ο αι., έσωσε πολλές φορές 
την Πρωτεύουσα από θαλάσσιο αποκλεισμό στις πάμπολλες πολιορκίες που κατά καιρούς 
αντιμετώπισε, διότι η ενέργειά του ήταν αμείωτη και στο νερό. Περιείχε θείο, νίτρο, νάφθα 
(πετρέλαιο) και άλλες ουσίες.

Το κατ΄εξοχήν πολεμικό πλοίο ήταν ο Δρόμων, που το όνομά του δήλωνε την ταχύτητα του 
πλοίου, μήκους 55 μέτρων και πλάτους 6. Αυτά τα πλοία ήταν εφοδιασμένα στην πρώρα 
με δοχεία που έφεραν το υγρόν πυρ και με την βοήθεια σωλήνων εκτόξευσης, τους σίφω-
νες, έκαιγαν τα εχθρικά πλοία.

Παράσταση πυρπόλησης εχθρικού στόλου με «υγρόν πυρ», από χειρόγραφο του Χρονικού 
του Ιω.Σκυλίτζη (13ος αι.). (Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη))
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Το χελάνδιον ήταν αρχικά διαφορετικός τύπος πλοίου απ’ ό,τι ο δρόμωνας, στην συνέχεια 
δρόμων και χελάνδιον ταυτίζονται. Η ονομασία, από την λέξη έγχελυς-χέλυς- χέλι, αναφε-
ρόταν στο επίμηκες σχήμα του και ήταν λέξη της καθομιλουμένης γλώσσας.΄Αλλα πλοία 
ήσαν οι πάμφυλοι, οι ελάσσονες δρόμωνες, οι σακτούραι, τα καματηρά καράβια (κυρίως 
μεταγωγικά), αι γαλέαι, τα σανδάλια. 
Στις αρχές του 12ου αι. θεωρήθηκε περιττή η οικονομική επιβάρυνση για τον στόλο και έτσι 
η ναυτική δύναμη σταδιακά  παρήκμασε. Η εξασθένιση του Ναυτικού είχε καταστροφικές 
συνέπειες για το Βυζάντιο.

΄Ενας βυζαντινός ιστορικός, ο Νικηφόρος Γρηγοράς, γράφει: «Ουδέ γαρ ην ούτε Λατίνους 
ούτω κατά Ρωμαίων θρασύνεσθαι, ούτε ψάμμον θαλάσσης θεάσασθαι Τούρκους ποτέ, 
της ναυτικής των Ρωμαίων δυνάμεως θαλασσοκρατούσης ως πρότερον» VI,11 Δηλ. «Δεν 
θα ήταν ποτέ δυνατόν οι Λατίνοι (εννοεί οι Δυτικοί γενικά) να αποθρασυνθούν τόσο πολύ 
έναντι των Ελλήνων, ούτε οι Τούρκοι θα μπορούσαν ποτέ να αντικρύσουν την άμμο της 
θάλασσας, αν η ναυτική δύναμη των Ελλήνων θαλασσοκρατούσε και τότε, όπως τον πα-
λαιότερο καιρό».
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11.  ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός,όταν εξέδωσε την συλλογή κανόνων με τίτλο «΄Εκτος Νέος 
Νόμος», εξέφρασε την γνώμη ότι είναι δύο τα αγαθά που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, η 
Ιερωσύνη και η αυτοκρατορία, διότι η μεν πρώτη υπηρετεί τα θεία πράγματα ενώ η δεύτε-
ρη κατευθύνει τα ανθρώπινα.Η πίστη αυτή οδηγούσε εύκολα και τον λαό να ενδιαφέρεται 
για την Εκκλησία και την θρησκεία. Αυτό ήταν φυσικό ως ένα σημείο, γιατί οι διάφορες 
θρησκείες που είχαν φανεί στην Ελληνιστική και Ρωμαϊκή εποχή, είχαν απογοητεύσει τους 
ανθρώπους, ενώ ο Χριστιανισμός έφερε μια νέα ηθική και έδωσε ελπίδες, με αποτέλεσμα 
να δρομολογηθούν εξελίξεις που επηρέασαν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Η Εκκλησία ήταν ανεξάρτητη στα θέματα δόγματος, είχε αρμοδιότητες και δεν μπορούσε 
ο αυτοκράτορας να της επιβάλλει τις απόψεις του, όταν μάλιστα δεν συμφωνούσε μ’αυτές 
και ο κλήρος.

Ο αυτοκράτορας έπαιζε όμως σημαντικό ρόλο στα εκκλησιαστικά ζητήματα,ο θρόνος του 
ήταν δίπλα στου Πατριάρχη και όταν εγκαθιστούσε τον Πατριάρχη του υπενθύμιζε ότι χει-
ροτονείται με την χάρη του Θεού και την αυτοκρατορική συγκατάθεση. Η Εκκλησία δεν 
μπορούσε να αφορίσει τον αυτοκράτορα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαμορφώθηκε τον 4o και 5o αι.με συνεχή διαμόρφωση και μικρές 
ή μεγάλες προσαρμογές σε όλη την βυζαντινή εποχή. Η Εκκλησία και όχι ο αυτοκράτορας 
αποφάσισε την υιοθέτηση του  Ιουλιανού ημερολογίου βάσει του οποίου το θρησκευτικό 
έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου. Η Εκκλησία είχε διαιρέσει την Επικράτειά της σε Επαρ-
χίες που ήσαν κάτω από την δικαιοδοσία των Μητροπολιτών. Είχε επίσης δημιουργήσει 5 
Πατριαρχεία.Η Κωνσταντινούπολη είχε αποκτήσει τα προνόμια της Ρώμης ως νέα πρω-
τεύουσα του Κράτους.

Ο Πατριάρχης ζούσε στον Πατριαρχικό ναό της Αγίας Σοφίας, είχε προσωπικό μέγαρο και 
διέθετε σειρά διαμερισμάτων και γραφείων με αίθουσες συνεντεύξεων.  

Η Εκκλησία ίδρυε, συντηρούσε και επάνδρωνε ορφανοτροφεία, πτωχοκομεία, γηροκομεία, 
νοσοκομεία και το παράδειγμά της ακολουθούσαν αυτοκράτορες, ευγενείς και λαϊκοί. Με 
δωρεές χρημάτων και παραχωρήσεις κτημάτων η Εκκλησία απέκτησε πλούτο και είχε στην 
κατοχή της πολύτιμα σκεύη από δωρεές των εκάστοτε αυτοκρατόρων και αρχόντων.

Ο ασκητισμός είναι ένα άλλο στοιχείο της θρησκευτικής ζωής του Βυζαντίου. Χριστιανοί με 
βαθιά πίστη και ζήλο αποσύρονταν στην έρημο και ζούσαν ζωή ερημίτη καταπνίγοντας τις 
σαρκικές και άλλες επιθυμίες για να σώσουν την ψυχή τους. Με την εμφάνιση και επέκτα-
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ση των Μοναστηριών μειώθηκε ο αριθμός των ερημιτών και ασκητών. Οι λεγόμενοι σαλοί 
(=μωροί, έξηχοι) ήταν μια κατηγορία ανθρώπων που περιθωριοποιούνταν με την θέλησή 
τους, ώστε να έχουν την αναγκαία απόσταση από την κοινωνία και να διευκολύνονται έτσι 
στο καταλυτικό και κριτικό τους έργο.΄Ηταν κάτι σαν κυνικοί του Χριστιανισμού αλλά πιο 
πρωτόγονοι.

Η Μοναστική Πολιτεία του ΄Αθω ιδρύθηκε το 963 από τον μοναχό Αθανάσιο και είχε την 
αυτοκρατορική εύνοια, είχε αυτονομία και ο ηγούμενος όλων των Μονών εκλεγόταν από 
τον αυτοκράτορα μέχρι το 1312, οπότε ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Α΄μεταβίβασε με 
Χρυσόβουλλο την δικαιοδοσία του στον Πατριάρχη.

Το ΄Αγιον  Όρος ήταν αφιερωμένο στην Παρθένο Μαρία και προς τιμήν της δεν επέτρεπαν 
να πηγαίνουν εκεί θηλυκά πλάσματα. Ο χρόνος εκεί έχει ακινητοποιηθεί. Λατρεύουν, προ-
σεύχονται και ζουν, όπως 1000 χρόνια πριν.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν και είναι ανεξίθρησκη.΄Ολοι είχαν πλήρη θρησκευτικά και αστι-
κά δικαιώματα, τζαμιά είχαν κτιστεί στην Κων/πολη το 717 το πρώτο και το δεύτερο επί 
Κων/νου του Μονομάχου (1042-1055) λόγω της συμμαχίας με τον Σουλτάνο των Σελτζού-
κων της Ανατολίας Μεσούντ. Το 1189 ο Ισαάκιος ΄Αγγελος έκτισε ένα τζαμί για τους Σουνί-
τες Μουσουλμάνους. Ταυτόχρονα βυζαντινές θρησκευτικές αποστολές κινούνταν ελεύθερα 
στις μουσουλμανικές χώρες για να προσελκύσουν πιστούς στον Χριστιανισμό. 

Η Εκκλησία μπορούσε να διατηρεί εμπορικές επιχειρήσεις, όπως και ο ίδιος ο αυτοκράτο-
ρας και πολλοί αριστοκράτες.Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας τον 7ο αι. και οι αγιορείτικες μο-
νές Μεγίστης Λαύρας και Ιβήρων καθώς και η Μονή Πάτμου διέθεταν εργαστήρια και στο-
λίσκους και ασκούσαν με πράκτορες εμπορικές ανταλλαγές ακόμη και στην Κων/πολη. 

Η συνήθεια να ευλογεί η Εκκλησία με διάφορες τελετές τις σοδειές, τους καρπούς και 
όλες τις σπουδαίες ενέργειες και εκδηλώσεις της ζωής των πιστών είναι αρχαιότατη για 
τους ΄Ελληνες, οι οποίοι ήταν ευσεβής λαός από την αρχαιότητα και συνήθιζαν, πριν από 
κάθε σπουδαία ενέργειά τους, να προσεύχονται και να ζητούν την βοήθεια των θεών, να 
προσεύχονται για τους νεκρούς, να αγιάζουν τα νερά στο Φάληρο βυθίζοντας το ξόανο της 
Αθηνάς στο νερό και άλλες πολλές εκδηλώσεις, που η Εκκλησία τις διατήρησε και μετά την 
επικράτηση του Χριστιανισμού.

Η Ορθόδοξη εκκλησία δεν κυριαρχήθηκε ποτέ από δογματική ακαμψία και γι’αυτό δεν ήλθε 
σε αντίθεση με την Επιστήμη, όπως έγινε στην Δύση, διδάσκει ενεργό στάση στην ζωή, 
προάγει το κοινωνικό στοιχείο, δεν διεκδικεί κοσμική εξουσία, δεν επιθυμεί θεοκρατική πο-
λιτεία, είναι δημοκρατικά οργανωμένη, η λατρεία της επιδιώκει να ανεβάσει τον άνθρωπο 
στον ουρανό.
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΄Οταν το Βυζάντιο κατέρρευσε η Εκκλησία είχε την δύναμη, να πείσει τον Σουλτάνο να 
αναγνωρίσει τον Πατριάρχη ως αρχηγό όλων των Ορθοδόξων της Οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας και να μπορέσει να ιδρύσει σχολείο στο οποίο διδασκόταν η Βυζαντινή Θεολογία 
και η ελληνική γλώσσα, γραφόμενη και ομιλούμενη, με αποτέλεσμα να παίξει μοναδικό και 
ανεκτίμητο ρόλο στην διατήρηση του Χριστιανισμού και του ελληνικού πνευματικού πολιτι-
σμού μέσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Το Βυζαντινό φυλακτό στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. 
Είναι έκδηλη η προσπάθεια περιφρούρησης της Πόλης. (φωτογραφία από το βιβλίο 

του Πλ. Μάξιμου, «Οδοιπορικό στην πικρή πατρίδα»)
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12.  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Το Βυζαντινό κράτος ξεκίνησε το 330 μ.Χ. ως το Ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρα-
τορίας.Ο Ιουστινιανός (527-565) προσπάθησε να αποκαταστήσει την εδαφική έκτασή της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας επεκτείνοντας τα εδάφη της στην Β.Αφρική, Ιταλία, και σε τμήμα 
της Ιβηρικής χερσονήσου.

Στους αιώνες που ακολούθησαν το Βυζάντιο δεχόμενο εισβολές από Ανατολή και Δύση 
άλλαζε τα σύνορά του μέχρι την κατάληψη και λεηλασία της Κωνσταντινούπολης από τους 
Σταυροφόρους το 1204.

Η καταστροφή αυτή από Δυτικές και Χριστιανικές δυνάμεις, η μεγαλύτερη προδοσία όλων 
των αιώνων, είχε ως αποτέλεσμα την διάσπαση του Βυζαντινού κράτους σε περιφερειακά 
Ελληνικά κράτη. Αν και το 1261 η Κωνσταντινούπολη έγινε ξανά η πρωτεύουσα της Βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας για τα επόμενα 200 χρόνια, η έκταση των εδαφών της περιορίστηκε 
σε μικρά τμήματα γύρω από την Κωνσταντινούπολη και την Πελοπόννησο.

Στους χάρτες που ακολουθούν φαίνονται τα βυζαντινά εδάφη σε διάφορες περιόδους.

Τα σύνορα της αυτοκρατορίας 330-1025.

476 867

550 1025
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Τα σύνορα της αυτοκρατορίας 1025 -1453.

1097

1190

1204

1355
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H  Ευρώπη το ετος 1400
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13.  Η ΚATAΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟ  1204  

H λεηλασία της 
Κωνσταντινούπολης 

Η Τετάρτη Σταυροφορία, με την μεθόδευση της Ενετίας και βοηθούμενη από τις εσωτερι-
κές διαμάχες για τον θρόνο της Δυναστείας των Αγγέλων, μέλη της οποίας ζητούσαν την 
βοήθεια των Σταυροφόρων εναντίον των συγγενών τους, εκτρέπεται από την πορεία της 
προς την Αίγυπτο για την απελευθέρωση των Αγίων τόπων και κατευθύνεται στην Κων-
σταντινούπολη. Συνεργάτης των Σταυροφόρων ήταν ο έκπτωτος Αυτοκράτορας Ισαάκιος 
΄Αγγελος.

Η Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται από τους Σταυροφόρους  στις 12 Απριλίου 1204 και 
την άλωσή της ακολούθησαν μαζικές σφαγές, βιασμοί, ανήκουστη λεηλασία και καταστρο-
φή έργων τέχνης από τα οποία είναι γεμάτοι οι ναοί και τα Μουσεία της Βενετίας  και της 
Ευρώπης. Λίγο πριν την κατάληψη της Πόλης ανακηρύσσεται στην Αγία Σοφία  αυτοκρά-
τορας ο Θεόδωρος Λάσκαρις, ο οποίος διαφεύγει στην Νίκαια της Βιθυνίας.

Ο Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος, Γάλλος ευγενής, περιγράφει την εντύπωση που έκανε 
στους Σταυροφόρους η Κωνσταντινούπολη. Λέει λοιπόν: «Οι άνθρωποι εκείνοι που δεν εί-
χαν δει ποτέ την Κωνσταντινούπολη, άνοιγαν διάπλατα τα μάτια τους. Γιατί δεν μπορούσαν 
να πιστέψουν ότι υπάρχει άλλη εξίσου πλούσια μ’αυτήν πόλη, όταν είδαν τα ψηλά εκείνα 
τείχη και τους πλούσιους πύργους, τα ανάκτορα και τις μεγάλες εκκλησίες, που ήταν τόσες 
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πολλές, ώστε κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι τις είδε όλες. Κανείς από μας δεν ήταν 
τόσο σκληρός, ώστε να μην αισθανθεί να ανατριχιάζει το δέρμα του». (G. De Villehardouin, 
Χρονικό της Δ΄ Σταυροφορίας, Κεφ. 31, εκδ. F. Faral).

 

Η καταστροφή της Κωνσταντινούπολης το 1204
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14.  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους υπήρχαν 
τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης: 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 
Ήταν το σχολείο των ιερών γραμμάτων. 
Τα παιδιά μάθαιναν γραφή και ανάγνω-
ση. (Τα κορίτσια συνήθως μορφωνόταν 
στο σπίτι από ιδιωτικούς δασκάλους).

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 
Λεγόταν και σχολή του γραμματιστή. Η 
φοίτηση διαρκούσε τέσσερα χρόνια. Τα 
παιδιά διδάσκονταν: γραμματική, ορθο-
γραφία, ιστορία, μυθολογία, φιλοσοφία, 
ρητορική, μαθηματικά, γεωγραφία και 
αστρονομία. Επίσης διάβαζαν τους αρ-
χαίους ΄Ελληνες συγγραφείς και ιδιαίτερα 
τον Όμηρο. Δεν γινόταν διδασκαλία θρη-
σκευτικών.           

Επαγγελματικές Σχολές: 
Προετοίμαζαν τα παιδιά για διάφορα επαγγέλματα, π.χ. Καλλιγράφου, συμβολαιογράφου 
κλπ.

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση: 
Η ίδρυση του πρώτου Πανεπιστημίου έγινε από τον Μ. Κωνσταντίνο.  Δεσπόζουσα θέση σ’ 
αυτό, κατείχαν οι λατινικές σπουδές. Το 425 έγινε μεταρρύθμιση της  δομής  των μαθημά-
των από τον Μ. Θεοδόσιο και η διδασκαλία  ήταν δίγλωσση, ελληνική και λατινική.

Διδάσκονταν μαθήματα 4 κατηγοριών:
α) γραμματική, με 20 έδρες: 10 ελληνικές + 10 λατινικές.

β) ρητορική, με 8 έδρες: 5+3 με πλειοψηφία  Ελλήνων δασκάλων.

γ) φιλοσοφία, 1 έδρα με Έλληνα καθηγητή.

δ) δίκαιο, με 2 Λατίνους καθηγητές.
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Το 863 ο Καίσαρας Βάρδας εγκατέστησε το Πανεπιστήμιο στο αυτοκρατορικό ανάκτορο 
της Μαγναύρας και ονομάστηκε Πανδιδακτήριο.

Την εποχή του Λέοντος του Σοφού (886-912) αναπτύσσονται οι νομικές σπουδές και καθι-
ερώνεται η δωρεάν παιδεία.

Χρυσή εποχή των πανεπιστημιακών σπουδών είναι η περίοδος του Κωνσταντίνου Θ΄  
Μονομάχου (1042-1055). Το πανεπιστήμιο λειτουργούσε με δύο σχολές αυτόνομες: 
α) Νομική, με διευθυντή τον Ιωάννη Ξιφιλίνο και

β) Φιλοσοφίας, με διευθυντή τον Μιχαήλ Ψελλό (ύπατος των φιλοσόφων).

Πατριαρχική Σχολή Κωνσταντινούπολης:
Εκπροσωπούσε την θρησκευτική ανώτερη εκπαίδευση, αλλά συμπεριελάμβανε και κοσμι-
κή εκπαίδευση (π.χ. διδάσκονταν Σαπφώ και Πίνδαρος).

Το Πανδιδακτήριο και η Πατριαρχική Σχολή άκμασαν ως την ΄Αλωση της Πόλης από τους 
Φράγκους το 1204.

Γύρω στο 475 η Βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης αριθμούσε περίπου 120.000 τόμους 
βιβλίων.

Άλλες ανώτερες και ανώτατες σχολές στην βυζαντινή επικράτεια: 
•  Σχολή της Νίκαιας (1204-1261)

•  Σχολή της Θεσσαλονίκης (ίδρ. 1330)

•  Σχολή του Μυστρά (ίδρ.  1390)

•  Σχολή της Μονής Προδρόμου ( ίδρ. Από Ιωάννη Βατάτζη, διευθυντής Νικηφόρος 
Βλεμμύδης)

•  Σχολή του Νικηφόρου Γρηγορά στην Κωνσταντινούπολη

•  Ακαδημία των Θετικών Επιστημών της Τραπεζούντας (ακμή επί Μεγαλοκομνηνών). 
1204-1461  ανάπτυξη μαθηματικών και αστρονομίας

•  Σχολή της Σμύρνης (ίδρ. Από Νικηφόρο Βλεμμύδη τον 13ο αι.)

•  Σχολή της Καισάρειας

•  Σχολή της Εφέσου

Προστάτες των γραμμάτων και της παιδείας κηρύχθηκαν από τον Αλέξιο Α΄ Κομνηνό το 
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1100 οι Τρεις Ιεράρχες (ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο 
Θεολόγος ). Η μνήμη τους εορτάζεται στις 30 Ιανουαρίου και είναι καθιερωμένη ως σχολική 
εορτή.

Γραφείς και αντιγραφείς στο Βυζάντιο
«Τα αριστουργήματα της αρχαίας γραμματείας διασώθηκαν, επειδή οι βυζαντινοί γραφείς 
εξακολουθούσαν να τα αντιγράφουν, ιστορώντας τα μάλιστα με περίτεχνες μικρογραφί-
ες.»
Για τη γραφή βιβλίων παρασκεύαζαν μελάνια από φυτικές ουσίες διάφορων χρωμάτων. Το 
μαύρο μελάνι λεγόταν γραφικόν μέλαν.

Για τον καλλωπισμό των χειρογράφων και τις επικεφαλίδες χρησιμοποιούσαν κόκκινο με-
λάνι, που προμηθεύονταν από το έντομο, κόκκος ο βαφικός. Την πορφύρα, που ήταν 
επίσης κόκκινο μελάνι, την παρασκεύαζαν από το κοχύλι πορφύρα.  Επειδή ήταν πολύ 
σπάνιο και ακριβό, γι’ αυτό το χρησιμοποιούσαν μόνο στα αυτοκρατορικά βιβλιογραφικά 
εργαστήρια.

Το χρυσό το είχαν για την γραφή τίτλων  ή αρχικών γραμμάτων σε θρησκευτικά βιβλία. 
Επίσης χρησιμοποιούσαν το κυανοπράσινο από οξείδιο του χαλκού, το κίτρινο από το 
λουλούδι κρόκο κ.ά. 

ΘΕΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
•  Δίδυμος (5ος-6ος αι.) συγραφέας γεωπονικού έργου με τίτλο Γεωργικά

•  Ανθέμιος Τραλλιανός (6ος αι.) αρχιτέκτονας της Αγίας Σοφίας 

•  Ισίδωρος Μιλήσιος (6ος αι.) αρχιτέκτονας της Αγίας Σοφίας 

•  Ιεροκλής  (6ος αι.) γεωγράφος, συγγραφέας του έργου Συνέκδημος, όπου περιγρά-
φονται 923  πόλεις της αυτοκρατορίας 

•  Ιωάννης Φιλόπονος (6ος αι.) μαθηματικός, αστρονόμος, φιλόσοφος

•  Ρητόριος Βυζαντινός (6ος αι.) αστρονόμος, συγγραφέας του Διήγησις και επίλυσις 
πάσης της αστρονομικής τέχνης, σε 120 τόμους 

•  Στέφανος Βυζάντιος (6ος αι.) γεωγράφος, συγγραφέας του Περί πόλεων

•  Αριστοφάνης Βυζάντιος (6ος-7ος αι.), ζωολόγος, συγγραφέας του Περί ζώων επιτο-
μή

•  Πισίδης Γεώργιος ( 6ος-7ος αι.), λόγιος, ζωολόγος, αστρονόμος, συγγραφέας  του 
Εις την εξαήμερον, όπου γράφει ότι η γη είναι σφαιρική
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•  Θεόδωρος Γεωμέτρης καθηγητής γεωμετρίας στο Παν/μιο της Κωνσταντινούπολης

•  Λέων ο Μαθηματικός (9ος αι.), συγγραφέας του έργου Πρόχειροι κανόνες . Εφευρέτης 
του οπτικού τηλέγραφου , Κατασκεύασε δύο τέλεια συγχρονισμένα ρολόγια με ανάμε-
σά τους μια σειρά από 7 φρυκτωρίες.

•  Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός (9ος αι.), αυτοκράτορας, συγγραφέας αστρονομικών συγγραμμά-
των και ενός έργου για τους κεραυνούς.

•  Μιχαήλ Ψελλός (11ος αι.), συγγραφέας, νομικός, πολιτικός, φιλόσοφος αστρονόμος 
κλπ. Ο ύπατος των Φιλοσόφων.

•  Μιχαήλ Εφέσιος (11ος-12ος αι.) συγγραφέας φυσικών έργων καθηγητής πανεπιστη-
μίου 

•  Ευστράτιος Νικαίας (11ος-12ος αι.),  φιλόσοφος, σχολιαστής των Ηθικών Νικομαχείων  
και της Λογικής του Αριστοτέλη, έγραψε σύγγραμμα και μετεωρολογικό.

•  Γλυκάς Μιχαήλ (12ος αι.), αστρονόμος, συγγραφέας μαθηματικού έργου που υπο-
δεικνύει την διαφορά μεταξύ αστρονομίας και αστρολογίας 

•  Νικηφόρος Βλεμμύδης (12ος αι.), έγραψε γεωγραφία, κοσμολογία, αστρονομικά 
έργα, βιβλία φυσικής από τα σπουδαιότερα της μεσαιωνικής βιβλιογραφίας για τα 
φυσικά φαινόμενα.

•  Παχυμέρης Γεώργιος (13ος αι.), μαθηματικός και αστρονόμος 

•  Χούμνος Νικηφόρος (13ος αι.), λόγιος που ασχολήθηκε με την μετεωρολογία

•  Πλανούδης Μάξιμος (13ος αι.), μαθηματικός και αστρονόμος

•  Μετοχίτης Θεόδωρος (14ος αι.) έγραψε 120 δοκίμια φυσικομαθηματικής επιστήμης 
και 91 βιβλία αστρονομίας 

Και άλλοι πολλοί που διέπρεψαν στις θετικές επιστήμες.

           
ΠΟΙΗΣΗ
Η βυζαντινή ποίηση είναι ποίηση λυρισμού, υποβλητικότητας, μουσικότητας, συναισθήμα-
τος και έχει να επιδείξει γλωσσικό πλούτο μοναδικό.

Ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Κοσμάς Μαϊμωνάς, ο Ανδρέας Κρή-
της, ο Παύλος Σιλεντιάριος, ο Μιχαήλ Ιταλικός κ.ά. είναι ποιητές υψηλού επιπέδου.
Οι ανώνυμοι υμνογράφοι,  με την άνωθεν φώτιση και έμπνευσή τους, χάρισαν επίσης στη 
βυζαντινή ποίηση απαράμιλλους στίχους.

Η λαϊκή μούσα από τον 9ο αι. μ. Χ. έχει κι αυτή να επιδείξει  έργα μοναδικά, όπως τα Ακρι-
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τικά τραγούδια με ήρωα τον θρυλικό Βασίλη Διγενή Ακρίτα.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
«Τα έργα των Βυζαντινών ανθρώπων του πνεύματος και των θεολόγων είναι γεμάτα σκέ-
ψη, ανησυχίες, προβληματισμούς πάνω σε μέγιστα θέματα, όπως η ουσία του Θεού, η 
φύση του ανθρώπου και άλλα ۠ διερευνούν τα προβλήματα, αναζητούν την κατάλληλη μέ-
θοδο, προβάλλουν επιχειρήματα και απαντήσεις, δηλαδή φιλοσοφούν».

«Ο όρος Βυζαντινή Φιλοσοφία είναι απόλυτα νόμιμος για ό,τι καλύπτει την φιλοσοφική 
δραστηριότητα των Βυζαντινών: διδασκαλία, σχολιασμός των κλασικών κειμένων Λογικής 
και Φυσικής κυρίως, συγγραφές για τα μεγάλα θέματα  της φύσης και του ανθρώπου, πολύ 
συχνά με αφετηρία την διδασκαλία των σημαντικότερων φιλοσόφων της Ελληνικής αρχαι-
ότητας, είτε για ερμηνεία  και σχολιασμό είτε για αντίκρουση και προώθηση  των νέων θέ-
σεων στο πλαίσιο της νέας κοσμοθεωρίας και πολλά άλλα, από τον 9ο αι. ως το τέλος του 
Βυζαντίου , στα μέσα του 15ου αι. ( από τον Φώτιο δηλ. και τον Αρέθα  ως τον Πλήθωνα 
και τους άλλους σοφούς των Παλαιολόγειων χρόνων)». 

ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
Η μελέτη της ρητορικής αποτελούσε μέρος της εκπαίδευσης όλων των μαθητών που γνώ-
ριζαν γραφή, ανάγνωση και γραμματική, το πρώτο δηλ. στάδιο γνώσεων. ΄Ηταν απαραίτη-
τη στους υπαλλήλους του κράτους για τη σύνταξη των εγγράφων και των νόμων, εξυπη-
ρετούσε τη διάδοση της αυτοκρατορικής ιδεολογίας, βοηθούσε σε κάθε είδους λογοτεχνική 
σύνθεση, χρησίμευε ως εισαγωγή στη διαλεκτική και τη φιλοσοφία. Η γλώσσα που χρησι-
μοποιούσε ήταν λόγια, που στηριζόταν στην αττική διάλεκτο.

ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
Στο Βυζάντιο αναπτύχθηκε η επιστολογραφία ως ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος. Οι Βυζαντινοί 
έγραφαν τις επιστολές τους σε περγαμηνή και αργότερα σε χαρτί, Χρησιμοποιούσαν τον 
κάλαμο, που βουτούσαν στο μελάνι. Η επιστολή έμπαινε σε φάκελο και σφραγιζόταν με 
κερί. Για την επιστολή χρησιμοποιούσαν και τους όρους: γράμμα, γραφή, χάρτης, χαρτίον, 
πιττάκιον κ.ά. 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
Η συγγραφή  Ιστορίας κατά τους Βυζαντινούς χρόνους παρουσιάζεται με δύο μορφές: 
α)  Ιστοριογραφία: Είναι έκθεση γεγονότων μιας συγκεκριμένης εποχής. Γράφτηκε σε 

αττικίζουσα ή λόγια γλώσσα. Οι συγγραφείς της  ιστοριογραφίας έχουν εκπαίδευση 
και συμμετέχουν  στα πολιτικά δρώμενα.
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 Υπάρχουν δύο μορφές Ιστοριογραφίας:

 Ι) Πολιτική Ιστορία:  Νικήτας Χωνιάτης - ΄Αννα Κομνηνή – Μιχαήλ Ψελλός 
– Κων/ νος Πορφυρογέννητος- Προκόπιος Καισαρείας – Θεοφάνης ο Βυζάντιος – 
Ιωάννης ο Κίνναμος- Γεώργιος Ακροπολίτης κ.ά. 

 ΙΙ) Εκκλησιαστική Ιστορία:  Ευσέβιος Καισαρείας – Θεοδώρητος Κύρου – Ευάγριος 
Σχολαστικός κ.ά. 

β) Χρονογραφία: Είναι έκθεση γεγονότων από κτίσεως κόσμου. Γράφτηκε στην κοινή 
ελληνική γλώσσα. Αναφέρεται σε θεομηνίες, θεϊκά σημάδια, επιδημίες, καταστροφές 
πόλεων κλπ. Είναι περισσότερο λαϊκά αναγνώσματα.

  Σημαντικότεροι χρονογράφοι είναι: Ιωάννης Μαλάλας – Ιωάννης Αντιοχεύς – 
Πασχάλιον Χρονικόν (αγνώστου συγγραφέως ) κ.ά. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Ο Βυζαντινός Πολιτισμός ήταν ένας πολιτισμός στον οποίο η θρησκεία αποτελούσε μέρος 
της ζωής. Στους Βυζαντινούς το θρησκευτικό συναίσθημα ήταν πολύ έντονο, αν και το κρά-
τος αποτελούσε μια ανοικτή κοινωνία, δηλ. δεν ήταν θεοκρατικό, γιατί δεν κυβερνούσαν 
ιερείς, δεν υπήρχαν  ιερείς – βασιλιάδες.

Η εκκλησία καθ’ όλη τη διάρκεια  του Βυζαντινού κράτους διαδραμάτισε σημαντικό και πο-
λύπλευρο έργο. Εκτός από την εκτέλεση των θείων μυστηρίων την κατήχηση και λειτουρ-
γία των πιστών είχε αναλάβει, παράλληλα προς το κράτος και έργο:
α) φιλανθρωπικό και κοινωφελές: Ίδρυε και συντηρούσε νοσοκομεία, λεπροκομεία, 

ορφανοτροφεία συσσίτια, όπως και σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλ. των 
ιερών γραμμάτων, ενώ αργότερα και πανεπιστήμιο, όπως η Πατριαρχική Σχολή της 
Κωνσταντινούπολης. Επίσης εξαγόραζε και απελευθέρωνε αιχμαλώτους κατά την 
διάρκεια ή μετά από πολέμους.

β)  συνεργασία με το κράτος: Σε καιρό πολέμων ή σε μεγάλες θεομηνίες ή δύσκολες 
συνθήκες για το κράτος συνεργαζόταν με την κοσμική εξουσία, τον αυτοκράτορα, και 
βοηθούσε υλικά και πνευματικά το κράτος (π.χ. ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός για τις ανάγκες 
και τα έξοδα των μακροχρόνιων πολέμων πήρε τα χρυσά και αργυρά κειμήλια της 
εκκλησίας, για να τα λιώσει και να τα μετατρέψει σε χρήμα).

γ)  διπλωματία: με τον εκχριστιανισμό των γειτονικών λαών και τον προσεταιρισμό τους 
στον βυζαντινό πολιτισμό απότρεπε πολλούς πολέμους και καταστροφές. Με τις ιερα-
ποστολές επίσης δίδασκε  την ορθοδοξία και διέδιδε τον βυζαντινό πολιτισμό (π.χ. 
Κύριλλος και Μεθόδιος).

Η εκκλησία βρισκόταν διαρκώς σε συμπαράσταση και επαγρύπνηση για τους πιστούς της.
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15. Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ    ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ

Ο ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης θεμελιώθηκε από τον Σεπτίμιο Σεβήρο το 196 μ.Χ. 
και ολοκληρώθηκε την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου. Ο βυζαντινός ιππόδρομος αναδείχτη-
κε σε σημαντικό πολιτικό - κοινωνικό θεσμό. Δεν ήταν μόνο χώρος ιππικών αγώνων, αλλά 
και πολιτικών εκδηλώσεων, αντιπαραθέσεων και μέρος όπου ο λαός είχε την ελευθερία να 
εκφράζει την άποψή του.

Στον ιππόδρομο τελούνταν οι θρίαμβοι των νικητών αυτοκρατόρων και στρατιωτών, εκεί 
γινόταν η ανακήρυξη του αυτοκράτορα, τελετουργικές υποδοχές ξένων επισήμων, αλλά 
και δίκες ή διαπομπεύσεις. Στον ιππόδρομο επίσης διαδραματιζόταν διάφορα ψυχαγωγικά 
θεάματα με μίμους, γελωτοποιούς, χορευτές κ.ά. 

Το προσφιλέστερο θέαμα μέχρι τον 12ο αιώνα, όλων των κοινωνικών τάξεων, ήταν οι αρ-
ματοδρομίες. Οι ικανότητες των ηνιόχων και των αλόγων προκαλούσαν τον θαυμασμό του 
πλήθους. Οι ηνίοχοι επευφημούνταν για τις νίκες τους, στεφανώνονταν και αμείβονταν με 
ακριβά ενδύματα από τον αυτοκράτορα. Μέχρι τον 6ο αιώνα στήνονταν και μνημεία τους 
στον ιππόδρομο με επιγραφές.

Οι αρματοδρομίες διαρκούσαν όλη την μέρα. Σε κάθε αγώνα έπαιρναν μέρος 4 άρματα, 
ένα από κάθε δήμο: των 
Πρασίνων, των Βενέτων, 
των Λευκών και των Ρου-
σίων. Πολλά κεφάλαια του 
συγγράμματος «Περί Βασι-
λείου Τάξεως» (10ος αι.) εί-
ναι αφιερωμένα στην τελε-
τουργία των ιπποδρομιών.

 

Ο Θεοδόσιος Β΄ μαζί με τους 
επισήμους στον ιππόδρομο. 

Ανάγλυφη παράσταση από τον 
οβελίσκο του Θεοδοσίου στην 

Κωνσταντινούπολη.



46

16. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

Οι κυριότερες μορφές θεάτρου της βυζαντινής περιόδου υπήρξαν: 

1)  το κοσμικό θέατρο: είναι η μιμική τέχνη και ο ερμηνευτής της ο μίμος. Τις ρίζες του έχει 
στα κλασικά χρόνια της τραγωδίας και της κωμωδίας. Είδη του:

  • μιμοθέατρο: στα αρχαία χρόνια σήμαινε το θεατρικό κείμενο ως διάλογος  με σκη-
νές από την μυθολογία ή την καθημερινή ζωή. Το βυζαντινό μιμοθέατρο αντλούσε τα 
θέματά του  από την μυθολογία. Ο βυζαντινός μίμος δεν φορούσε μάσκα και εκτός 
από τον λόγο χρησιμοποιούσε ως εκφραστικό μέσο το πρόσωπο.

  • παντομίμος: είναι θεατρικό είδος, όπου ένας χορευτής με μάσκα χόρευε ένα μυθο-
λογικό συνήθως θέμα με τη συνοδεία μουσικής και χορωδίας.

  Παρ’ όλες τις αντιδράσεις της εκκλησίας ο λαός έτρεχε στους ιπποδρόμους και στα 
θέατρα. Πάνω σ’ αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε γράψει  ένα λόγο «Προς τους 
καταλείψαντες την εκκλησίαν και αυτομολήσαντες προς τας ιπποδρομίας και τα  θέα-
τρα».

2) το θρησκευτικό θέατρο: έχει υποστηριχθεί, από μία μερίδα ερευνητών, ότι τα διαλο-
γικά έργα με θρησκευτικό περιεχόμενο  ήταν μόνο για ανάγνωση. Τα έργα αυτά είναι 
είτε συνδυασμός αφήγησης και διαλόγου είτε έχουν «δραματική» μορφή:

  • αφηγηματικά – διαλογικά: πρώτος που έγραψε τέτοια έργα είναι ο άγιος Μεθόδιος 
(† 311). Έργα του: «Περί αυτεξουσίου» και «Συμπόσιο των δέκα παρθένων». Τον 
8ο αι. ο Ιωάννης Δαμασκηνός έγραψε την «Σουσάννα», έργο που χάθηκε.

  • δραματικά κείμενα: είναι γραμμένα σε διαλογική μορφή. Σημαντικότερα: «Χριστός 
Πάσχων», αγνώστου συγγραφέα και χρόνου και αποτελείται από 2.610 12σύλλα-
βους στίχους. Το θέμα του αναφέρεται στην ζωή και τα πάθη του Χριστού. Στην 
αρχή κάθε επεισοδίου ο συγγραφέας δίνει σκηνοθετικές οδηγίες. «Στίχοι εις τον 
Αδάμ»: έργο του 9ου αι. από τον διάκονο Ιγνάτιο σε 143  12σύλλαβους στίχους, 
καθώς κ.ά. 

3)  λειτουργικό δράμα: υπάρχουν μερικές μαρτυρίες για παραστάσεις λειτουργικών 
σκηνών στο χώρο της εκκλησίας. Αλλά και η ίδια η λειτουργία,  π.χ. αναπαράσταση 
παθών την Μ. Εβδομάδα, από ορισμένους μελετητές θεωρήθηκε ως λειτουργικό 
δράμα.

Ο Αγ. Πορφύριος ήταν ηθοποιός (μίμος) και μαρτύρησε το 362 μ.Χ. Ο Ελληνικός Σύλλο-
γος Ηθοποιών τον έχει ανακηρύξει προστάτη του θεάτρου.
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17. BYZANTINA NOMIΣMATA

Σημαντικό στοιχείο  της πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης και προβολής του Βυζα-
ντίου , στον μεσαιωνικό κόσμο αποτελεί το νόμισμα  το οποίο θεωρείται βασικός μάρτυρας 
της κοσμοθεωρίας που αντιπροσωπεύει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία , γιατί  η κεντρική εξου-
σία του κράτους αποτύπωνε πάνω στα νομίσματα  μηνύματα προς τους υπηκόους της, 
αλλά και τους άλλους λαούς που τα χρησιμοποιούσαν ως διεθνή μονάδα συναλλαγής. 

Το πιο γνωστό βυζαντινό νόμισμα ήταν ο χρυσός σόλιδος, με τον οποίο η οικονομική δύ-
ναμη της αυτοκρατορίας έφθασε σε μέρη πολύ πιο μακρινά από την Κωνσταντινούπολη 
και κυριάρχησε στις γνωστές εμπορικές αγορές του κόσμου. Από την καθιέρωσή του, επί 
Μ. Κωνσταντίνου  μέχρι τον 11ο – 12ο αι., που διατηρήθηκε ανόθευτο, απέκτησε μυθική 
αίγλη.

Χρυσό νόμισμα (solidus) Θεοφίλου (829-842). Προτομή αυτοκράτορος που κρατά σταυροφόρο σφαίρα. 
Στην πίσω όψη, προτομές των γιων του Μιχαήλ Γ’ και Κωνσταντίνου σε μικρότερη ηλικία. 

Επιγραφές: ΘΕΟΦΙ-LObASILES, MIXAHL-SCONSTAnTIn’ - Αθήνα, Νομισματικό Μουσείο.

Περίοδοι της βυζαντινής νομισματοκοπίας 
α)  από το 395 έως τα μέσα του 8ου αι.: χαρακτηρίζεται από την απεικόνιση του αυτο-

κράτορα πάνω στα νομίσματα με στρατιωτική στολή και επιγραφές όπως Imperator 
Militans. Την εποχή αυτή επέρχεται και ο εκχριστιανισμός των ειδωλολατρικών συμβό-
λων πάνω στα νομίσματα. Βασικό νόμισμα της εποχής είναι ο χρυσός σόλιδος, ενώ ο 
αργυρός χρησιμοποιήθηκε μόνο για αναμνηστικές κοπές.
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β)  από την  εποχή του Ιουστινιανού Β΄ έως τη μεταρρύθμιση του Αλεξίου Α΄(1092): χαρα-
κτηρίζεται από την απεικόνιση  του αυτοκράτορα – τοποτηρητή  του Χριστού επί της 
Γης. Για πρώτη φορά εμφανίζεται η μορφή του Χριστού πάνω σε νόμισμα. Την εποχή 
του Λέοντος ΣΤ΄ (886-912) πάνω στον σόλιδο απεικονίζεται η μορφή της Παναγίας. Ο 
σόλιδος διατήρησε το αρχικό του βάρος, αλλά απέκτησε μεγαλύτερη διάμετρο. 

γ)  από το 1092 έως το 1261: στο εμπροσθότυπο μέρος όλων των νομισμάτων υπάρχει 
ο Χριστός ή η Παναγία και στο πίσω ο αυτοκράτορας μόνος ή μαζί με την Παναγία 
ή μαζί με κάποιον άγιο. Την εποχή αυτή ο Αλέξιος Α΄ κόβει νέο νόμισμα κοιλόκυρτο, 
το ονομαζόμενο «υπέρπυρο». Επίσης κόβεται και ένα χάλκινο νόμισμα,  το «τεταρτη-
ρό».

δ)  από το 1261 έως την Άλωση της Πόλης το 1453: παρουσιάζονται νέοι τύποι νομισμά-
των με νέες παραστάσεις, όπως του αυτοκράτορα γονατιστό μπροστά στον Θεό ή 
την Παναγία να προσεύχεται. Σε άλλες παραστάσεις ο αυτοκράτορας είναι έφιππος 
ή φτερωτός. Εμφανίζεται επίσης το οικόσημο των Παλαιολόγων ή ο δικέφαλος αετός. 
Νομίσματα που κυκλοφορούν την εποχή αυτή είναι: τα χάλκινα τραχέα, τα αργυρά 
βασιλικά, τα ημιβασιλικά ή αργυρίδια. Τον 14ο αι. το υπέρπυρο αντικαθίσταται από το 
αργυρό σταυράτο.
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18. ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ

Η άσκηση των επαγγελμάτων κατά την Βυζαντινή περίοδο ήταν ελεγχόμενη από το κράτος 
και οργανωμένη σε συντεχνίες. Κάθε συντεχνία διατηρούσε τα εργαστήρια ή τα μαγαζιά 
της  σε συγκεκριμένη περιοχή της πόλης. 

Ανάμεσα στα ποικίλα καταστήματα που λειτουργούσαν ήταν τα μαγκιπεία, δηλ. οι φούρνοι, 
τα σαρδαμαρεία (παρόμοια με τα σημερινά παντοπωλεία), ο μακελάρης (χασάπης), τα 
λαχανοπωλεία κ.ά. ΄Ενα πλήθος από πλανόδιους μικροπωλητές «οι γυρεύοντες» εξυπη-
ρετούσαν τις γυναίκες περνώντας από τις γειτονιές, έξω από τα σπίτια. 

Μόνο στην πρωτεύουσα υπήρχαν περίπου 23 συντεχνίες. Σε κάθε είδος εργασίας η αντί-
στοιχη συντεχνία κανόνιζε τους όρους εργασίας, τα όρια των μισθών, τις τιμές πώλησης 
και τα νόμιμα κέρδη. Τις συντεχνίες έλεγχε ο Έπαρχος.

Οι κλάδοι εμπορίου και βιοτεχνίας που επεξεργαζόταν πολύτιμα υλικά ανήκαν στα κρατικά 
μονοπώλια.

Πλανόδιος έμπορος
Μικρογραφική παράσταση πλανόδιου εμπόρου, 
από χειρόγραφο με τις Ομιλίες του Ιωάννη Δαμασκηνού, 
11ος αι., Παρίσι, Bibliotheque Nationale

 

Εικόνες επαγγελματιών 
από μικρογραφίες 
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19.  Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική μουσική είναι τέχνη και επιστήμη.΄Ελληνες και ξένοι ιστοριο-
γράφοι συμφωνούν ότι οι εκκλησιαστικοί ήχοι και γενικά το σύστημα της εκκλησιαστικής 
μουσικής, έχει άμεση σχέση με το αρχαίο Ελληνικό σύστημα.

΄Ολοι οι μουσικοί και οι υμνογράφοι από τον 3ο μέχρι και τον 7ο αιώνα, που εμφανίζεται ο 
Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ήταν βαθιά ποτισμένοι από την Ελληνική παιδεία και γνώριζαν σε 
βάθος την αρχαία Ελληνική μουσική, όπως φαίνεται άλλωστε και από τα έργα τους.

Η μουσική αυτή, όπως και κάθε άλλη τέχνη, εμφανίστηκε στην αρχή ατελής εξελίχτηκε 
όμως και αναπτύχθηκε δια μέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. Η ακμή της βυζαντινής μου-
σικής μαζί με την Υμνολογία των πρώτων αιώνων, αρχίζει από τα τέλη του 7ου αι.με τον 
Ρωμανό τον Μελωδό, τον “Πίνδαρο” της εκκλησιαστικής ποίησης στο Βυζάντιο.

Στην βυζαντινή περίοδο ήκμασαν εξαίρετοι μουσικοί και υμνογράφοι, όπως οι:
Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κοσμάς ο Μελωδός, Θεόδωρος Στουδίτης, Φώτιος Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως, Λέων ο Σοφός, ο αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, 
Κασσιανή Μοναχή, Ιωάννης ο Κουκουζέλης, που θεωρείται η μεγαλύτερη μορφή μετά τον 
Δαμασκηνό, Ο Ξένος ο Κορώνης, Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού της Αγίας  Σοφίας, ο Ιω-
άννης ο Κλαδάς, Λαμπαδάριος της Αγίας Σοφίας κ.ά.

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1453), η βυζαντινή Μουσική έμεινε στην ουσία 
της η ίδια. Οι χριστιανοί συσπειρώθηκαν γύρω από τον Πατριάρχη και το Πατριαρχείο. Ο 
Πατριάρχης ήταν ο θρησκευτικός και πολιτικός αρχηγός του Γένους.    Το Πατριαρχείο, ο 
Πατριαρχικός Ναός, η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, υπήρξε η κιβωτός όπου το Βυζαντι-
νό μέλος βρήκε καταφύγιο και διασώθηκε μέχρι σήμερα.

Πρωταρχικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξε η διαδοχή των Αρχόντων Πρωτοψαλτών και των Αρχό-
ντων Λαμπαδαρίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, που διατήρησαν όλη την λει-
τουργική και τυπική τάξη και παράδοση από τους χρόνους πριν από την άλωση μέχρι 
σήμερα. Στην περίοδο αυτή διακρίνονται εξαίρετοι μουσικοί:

Μανουήλ ο Χρυσάφης, Βαλάσιος ιερεύς, Γεώργιος Ραιδεστινός, Παναγιώτης Χαλάτσο-
γλου, Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιάκωβος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος κ.ά.

Το έτος 1814 η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία αποφάσισε την σύσταση Μουσικής Επι-
τροπής, με την εντολή να επινοήσει και να εφεύρει νέα ευκολότερη  παρασημαντική γρα-
φή.΄Ετσι η μέχρι σήμερα σωζόμενη μουσική είναι έργο των  Χρυσάνθου, Γρηγορίου και 
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Χουρμουζίου, των τριών εφευρετών της νέας μουσικής γραφής, οι οποίοι μετέγραψαν και 
μας χάρισαν τις ιερές μελωδίες των παλαιών μας μουσουργών. Έκτοτε βλέπουμε όλα τα 
κλασικά μουσικά κείμενα της Βυζαντινής Μουσικής να εγκρίνονται από την Μεγάλη του 
Χριστού Εκκλησία και να εκδίδονται πρώτα στο Βουκουρέστι, στην Τεργέστη,στο Παρίσι 
και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη.

Στην συνέχεια διακρίνουμε δεινούς μουσικούς: Πέτρο τον Εφέσιο, Θεόδωρο τον Φωκαέα, 
Παναγιώτη Κηλτζανίδη, Γεώργιο Σαρανταεκκλησιώτη, Νικόλαο Βλαχόπουλο, Γεώργιο Βιο-
λάκη, Ιάκωβο Ναυπλιώτη, Κωνσταντίνο Πρίγγο, Θρασύβουλο Στανίτσα, Βασίλειο Νικολαϊ-
δη, και Λεωνίδα Αστέρη νυν Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Η Βυζαντινή αυτή Μουσική που παραλάβαμε είναι μουσική προσευχητική και λατρευτική 
και ονομάζεται Βυζαντινή, διότι ξεκίνησε και αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο.

Στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντίου, η θρησκεία μας ήταν οπλισμένη 
και στολισμένη με τις περίλαμπρες τέχνες, όπως την εικονογραφία, την ψηφιδογραφία, την 
αρχιτεκτονική, την λογοτεχνία με την υμνογραφία και την Εκκλησιαστική Μουσική.

Σήμερα εμείς, οι απόγονοι και κλη-
ρονόμοι της αυτοκρατορίας, έχουμε 
έναν θησαυρό ολοζώντανο. Τα ιερά 
τροπάρια, τα οποία έγραψαν, με-
λοποίησαν και έψαλλαν μέσα στην 
Αγία Σοφία, συνεχίζονται και σήμε-
ρα τα ίδια, με την ίδια μουσική, με 
τον ίδιο τρόπο στους ναούς μας τις 
βραδιές των Χαιρετισμών και της 
Μεγάλης Εβδομάδας όπου οι εκ-
κλησίες μας δεν χωρούν τους ορθο-
δόξους πιστούς μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Βυζαντινή Μου-
σική, η Μουσική του Ιωάννου του 
Δαμασκηνού, του Ιωάννου Κουκου-
ζέλη και του Ξένου Κορώνη, που 
ήταν, στις μέρες του Βυζαντίου, η 
κατ’ εξοχήν μουσική των Αυτοκρα-
τόρων και των Πατριαρχών!

Απόσπασμα από τον βιβλίο: 
«Θεωρία και Πράξη της Βυζαντινής 

Εκκλησιαστικής Μουσικής 
του Γ. Κακουλίδη».
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20.  BΥZANTINH TEXNH

AΡXITEKTONIKH ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της Βυζαντινή ζωγραφική, ψηφιδωτή 
και «εφ’υγροίς», νωπογραφία δηλαδή, νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και άκμασε μεταξύ 
4ου και 15ου αιώνα, δηλαδή από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης το 330 μ.Χ. ως την 
Άλωση της από τους Τούρκους το 1453.

Κοσμική Αρχιτεκτονική
Συνήθως η Βυζαντινή αρχιτεκτονική ταυτίζεται με την ναοδομία αλλά υπάρχουν υπολείμμα-
τα και άλλων κτισμάτων ή και κτιριακών συγκροτημάτων σε διάφορες πόλεις όπου άκμασε 
ο βυζαντινός πολιτισμός. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ερείπια του Ιερού Παλατίου και του 
Ιπποδρόμου, του ανακτόρου των Βλαχερνών και του ανακτόρου του Μυρελαίου καθώς και 

κάποια υπολείμμα-
τα  από μία σειρά 
καταστημάτων στην 
γνωστή ως Μέση 
κεντρική λεωφόρο 
της Κωνσταντινού-
πολης. 

Eρείπια του Ανακτόρου των Βλαχερνών
 

Μία άλλη κατηγορία αρχιτεκτονικών έργων σχετίζεται με την υδροδότηση των πόλεων, 
από κινστέρνες υπαίθριες ή στεγασμένες και υδραγωγεία. Ενδεικτικά και πάλι αναφέρο-
νται οι υπαίθριες κινστέρνες στους λόφους της Κωνσταντινούπολης, όπως του έπαρχου 
Αέτιου (421), του γοτθικής καταγωγής πατρικίου  Άσπαρος (459), και του Αγίου Μωκίου 
που κατασκευάστηκε από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο Α΄ (491-518). Τα νερά της βροχής 
συγκεντρώνονταν στις υπαίθριες κινστέρνες για να απαλλαγούν από την  καθίζηση προτού 
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Η Κινστέρνα του Φιλόξενου

Το υδραγωγείο ή  
«ο μέγας αγωγός  
του Ουάλεντος» 
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διοχετευτούν στις στεγασμένες όπως  η Βασιλική Κινστέρνα η οποία κατασκευάστηκε κατά 
διαταγή του Ιουστινιανού (527-565), ή η κινστέρνα του συγκλητικού Φιλόξενου (πιθανώς 
4ος αιώνας). Μέρος του συστήματος υδροδότησης των πόλεων ήταν και τα υδραγωγεία 
και εφόσον αναφέρθηκαν οι κινστέρνες της Κωνσταντινούπολης, ενδεικτικώς και πάλι ανα-
φέρεται το Υδραγωγείο του αυτοκράτορα Ουάλη (364-378) που δεσπόζει στην παλαιά 
Κωνσταντινούπολη από τον 4ο αιώνα. 

Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική
Η τέχνη που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη με επιδράσεις κυρίως από την καθ’ ημάς 
Ανατολή και εξαπλώθηκε ως την Ιταλία, την Βαλκανική, την Ρωσία, την Αρμενία χωρίζεται 
σε τρεις μεγάλες περιόδους οι οποίες καθορίζονται βάσει των αρχιτεκτονικών περιόδων 
στην ναοδομία, κυρίως επειδή σε σύγκριση με την κοσμική αρχιτεκτονική διασώζονται 
απείρως περισσότερες εκκλησίες σε όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας:
Α - Παλαιοχριστιανική και Πρωτοβυζαντινή

Β  - Μεσοβυζαντινή

Γ  - Υστεροβυζαντινή

Α) Παλαιοχριστιανική και Πρωτοβυζαντινή  περίοδος  
     (3ος αι. – αρχές 8ου αι.)

Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική
Είναι μία περίοδος μεταβατική όπου συνυπάρχουν η ελληνορωμαϊκή παράδοση όπως 
διαμορφώθηκε στην ύστερη αρχαιότητα και η καταλυτική επίδραση του χριστιανισμού από 
τα δύο μεγάλα κέντρα του, την Αλεξάνδρεια και την Αντιόχεια. 

Η Βασιλική υπήρξε βασικός αρχιτεκτονικός τύπος με ευρύτατη  χρήση στα δημόσια κτίρια 
του προχριστιανικού κόσμου που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα και στην ναοδομία. Συναντά-
ται ως δρομική, με εγκάρσιο κλίτος και σταυροειδής.

Από τους παλαιούς αρχιτεκτονικούς τύπους είναι και ο οκταγωνικός, εξαγωνικός ή κυκλι-
κός τύπος που χρησιμοποιήθηκε ως βαπτιστήριο ή ως «μαρτύριο», ως ναός δηλαδή όπου 
φυλάσσονται οστά αγίων που μαρτύρησαν για την πίστη τους. Ο συνδυασμός αυτών των 
δύο τύπων, κατά διάφορους τρόπους, θα γεννήσει και τους διάφορους τύπους της βυζα-
ντινής ναοδομίας.

Στα χρόνια του Ιουστινιανού προστέθηκε ο τρούλος ο οποίος συνήθως είναι χωρίς τύμπα-
νο. Δείγμα σπουδαίο και πρότυπο για όλες τις πρωτεύουσες και τις μεγάλες πόλεις που 
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φιλοδόξησαν να αποκτήσουν σπουδαία οικοδομήματα και να μιμηθούν την πόλη των πό-
λεων Κωνσταντινούπολη και τον περικαλλή ναό της του Θεού Σοφίας. Γενικώς επικρατεί η 
μνημειακή αρχιτεκτονική με ναούς που καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις, χωρίς βεβαίως αυτό 
να σημαίνει ότι όλα τα κτίρια αυτής της εποχής είναι τεράστια. 

Άλλοι μεγάλοι ναοί αυτής της περιόδου είναι η Αγία 
Ειρήνη στην  Κωνσταντινούπολη, ο ναός του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου στην Έφεσο, του San Vitale 
στην Ραβέννα και ο ναός των Αγίων Σεργίου και Βάκ-
χου στην Κωνσταντινούπολη στον οποίο εμφανίζεται 
για τελευταία φορά το επιστύλιο.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ο ναός των Αγίων 
Αποστόλων με τους πέντε τρούλους στην Κωνστα-
ντινούπολη, ο δεύτερος σημαντικότερος ναός μετά 
την Αγία Σοφία που στην τεράστια έκτασή του στέ-
γασε τάφους αυτοκρατόρων και πατριαρχών, υπήρ-
ξε δηλαδή «Μαυσωλείο» ή «Μνημοθέσιο». Κατεδα-
φίστηκε  επτά χρόνια μετά την Άλωση αλλά υπήρξε 
πρότυπο για τον ναό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας 
και του St. Front στο Perigeu της Γαλλίας. 

Αγία Σοφία

Ναός San Vitale Ravenna, Italia
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Στην ζωγραφική αρχικώς διατηρήθηκε η ελληνιστική θεματολογία με τα τοπία και τις συμ-
βολικές αναπαραστάσεις αλλά πρώτα στις ανατολικές επαρχίες άρχισαν να εμφανίζονται 
τα πρώτα αυστηρώς θρησκευτικά θέματα. Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελούν τα ψηφιδωτά 
στο Μαυσωλείο Galla Placidia και στον ναό  San Vitale στην Ραβέννα.

Ναός Αγίου Μάρκου 
στην Βενετία

St.Front στο Perıgueux 
στην Γαλλία
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AΓΙΑ  ΣΟΦΙΑ
Ο ναός της του Θεού Σοφίας

Ο Ιουστινιανός, ψηφιδωτό Αγίου Απολλιναρίου του νέου, Ραβέννα

Υπήρχε η παλαιά Αγία Σοφία που είχε κτίσει ο Μ. Κωνσταντίνος, η οποία κάηκε στην στάση 
του νίκα επί Ιουστινιανού το 532 μ.Χ.

Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός αποφάσισε να κτίσει νέα εκκλησία και ανέθεσε το έργο αυτό 
σε δύο ΄Ελληνες από την Μ. Ασία, στον Ανθέμιο από τις Τράλλεις μηχανικό, γλύπτη και 
ζωγράφο και στον Ισίδωρο από την Μίλητο που ήταν μαθηματικός.

Η νέα εκκλησία αφιερωμένη στην Σοφία του Θεού αρχίζει να κτίζεται στις 23 Φεβρουαρίου 
του 532 μ.Χ. και οι εργασίες είχαν διάρκεια 5 έτη, 11 μήνες και 10 ημέρες.

Το αρχιτεκτονικό  πρόβλημα της Αγίας Σοφίας ήταν το εξής:
Να ιδρυθεί πάνω σε ορθογώνια επιφάνεια ένας κυκλικός θόλος, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε 
να μη μεταβληθεί το εσωτερικό σχήμα του ναού.
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H Αγία Σοφία είναι το πιο πρωτότυπο και τολμηρό παράδειγμα σε ρυθμό βασιλικής με 
τρούλο δηλ. συνδυασμός βασιλικής (ναός επιμήκης ορθογώνιος) και περίκεντρου οικοδο-
μήματος (κτίσμα με ημισφαιρικό τρούλο). Ο ρυθμός αυτός επικράτησε από τον 6ο αι.μέχρι 
τον 10ο αι μ.Χ.

΄Ετσι οι αρχιτέκτονες ύψωσαν στο μέσον του ναού 4 μεγάλους πεσσούς (κίονες) και τους 
συνέδεσαν μεταξύ τους με αψίδες  που κάθε μια από αυτές απείχε περί τα 20 μέτρα από 
τον εξωτερικό τοίχο του ναού. Πάνω στους πεσσούς στηρίχθηκε ο θόλος  ο οποίος επικά-
θησε στην κορυφή των αψίδων και των κοίλων τριγώνων, που συνδέουν τις αψίδες μεταξύ 
τους.

Προς το ανατολικό και το δυτικό μέρος του θόλου κατασκεύασαν, σαν επέκταση, 2 ημιθό-
λια, που είχε το καθένα 2 κόγχες, έτσι ώστε να φαίνεται ότι ο κυρίως θόλος υψώνεται στον 

αέρα και τα μάτια αυτού που εισέρχε-
ται στον ναό να βλέπουν αμέσως σε 
ευθεία γραμμή το κέντρο του θόλου, 
τα μάτια δε όποιου κάθεται σε οποιο-
δήποτε μέρος του ναού να διακρίνουν 
όλες τις γραμμές του θόλου.

Δημιουργείται έτσι νέο κέντρο φωτός 
και αέρος, ώστε να νομίζει κανείς ότι 
βρίσκεται στο ύπαιθρο και ατενίζει 
τον ουρανό.

Και στις δύο πλευρές του ναού υπάρ-
χουν 2 πλάγιες σηκοί (δηλαδή δύο 
περίκλειστοι χώροι) με 2 πατώματα, 
που στηρίζονται σε σφαιρικά τόξα. Το 
άνω πάτωμα ήταν ο γυναικωνίτης.

Εσωτερικό του ναού της του Θεού Σοφίας 
(Σχέδιο αδελφών Fossati). Εύκολα 
διαπιστώνεται η εντύπωση που δίνει ότι 
συγκρατείται μετέωρη σε 55 μέτρα ύψος.
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Στην Αγία Σοφία συντελέστηκε μια επανάσταση, που μας απομάκρυνε από την αρχιτε-
κτονική της αρχαιότητας. Εξωτερικά το οικοδόμημα δίνει την εντύπωση του ογκώδους, 
και πρέπει να μπει κανείς μέσα για να νιώσει το μέγεθος και την τόλμη της κατασκευής. Ο 
τεράστιος τρούλος της με διάμετρο 32 μέτρων, με τα 40 παράθυρα στην βάση του, δίνει 
την εντύπωση ότι συγκρατείται μετέωρη σε ύψος 55 μέτρων από το δάπεδο και επιτρέπει 
στον θεατή, όπου κι αν σταθεί, να βλέπει φως.

Η γοτθική εκκλησία κάνει τον πιστό, που την ατενιζει, να αισθάνεται ασήμαντος γεμάτος 
δέος, απαιτεί από αυτόν να της παραδοθεί ολοκληρωτικά,η ανάτασή του είναι εξαντλητική, 
είναι έξω από τα ανθρώπινα μέτρα.

Αντίθετα στην Αγία Σοφία ο χώρος δεν χάνει ποτέ την ισορροπία του, την αίσθηση της 
μορφής, που είναι μια ακόμη έκφραση του ελληνικού ανθρωπισμού. Η ανθρώπινη προ-
σωπικότητα δεν χάνεται σε κάποιο στοιχείο φόβου, που επιβάλλει επιτακτικά στην ψυχή 
η παρουσία του θεού. Είναι χώρος ανθρώπινος, διότι παρά την μεγαλοπρέπειά της, περι-
κλείει έναν χώρο που δεν είναι απεριόριστος. 

Στην Αγία Σοφία για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρώπινης αρχιτεκτονικής διαμορφώ-
νεται ένας χώρος κατάλληλος για το μυστήριο του Θεού και της ενανθρωπίσεως. Ο χώρος 
της μπορεί να κατανοηθεί σαν ένα είδος μουσικής. Ο Ανθέμιος έφερε στον κόσμο το όραμα 
του θείου, όπως ο Φειδίας είχε φέρει στην Αθήνα τους θεούς. 

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Για το κτίσιμο της Αγίας Σοφίας εργάσθηκαν 10.000 εργάτες και δαπανήθηκαν 360 εκατομ-
μύρια χρυσών δραχμών. Επέβλεπε τις εργασίες ο Ιουστινιανός, ο οποίος την προίκισε με 
360 κτήματα και βαρύτιμη ασημένια Αγία Τράπεζα, γυάλινες και ασημένιες λυχνίες, χρυσο-
ποίκιλτα ευαγγέλια, χρυσά και ασημένια σκεύη και τοποθέτησε 80 ιερείς, 150 διακόνους, 
70 υποδιακόνους, 40 διακόνισες, 150 αναγνώστες, 25 ψάλτες, 65 θυρωρούς, πλήθος υπη-
ρετικού προσωπικού, βασιλικόν γραμματέα, τον μέγα Χαρτοφύλακα, που εκτελούσε χρέη 
βιβλιοθηκάριου του ναού.

Ο ναός ήταν πατριαρχικός και ήταν έδρα του Πατριάρχη, ο οποίος διέθετε σύνολο  διαμερι-
σμάτων μέσα στον ναό, όπου προσκαλούσε συχνά τον αυτοκράτορα. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι αποτελούσε ένα συγκρότημα κτιρίων μαζί με τον Ιππόδρομο και το ιερόν παλάτιον.
Η εκκλησία της του Θεού Σοφίας εγκαινιάστηκε στις 25 ή 27 Δεκεμβρίου του 537 μ.Χ.

΄Ηταν το μέγα εκκλησιαστικό και εθνικό κέντρο του Βυζαντίου, σύμβολο του βυζαντινού 
Ελληνισμού. Εκεί τελούνταν οι επισημότερες πράξεις του, στέψεις αυτοκρατόρων, εκκλη-
σιαστικές σύνοδοι, επινίκιες δοξολογίες, προσευχές βασιλέων σε κρίσιμες στιγμές, από 
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τον άμβωνά της ανακοίνωναν τις εκθέσεις των αυτοκρατόρων για τους πολέμους, όπως 
την εκθεση του αυτοκράτορα Ηρακλείου για την ήττα των Περσών. Ονομάστηκε μεγάλη 
εκκλησία. Είναι το καλλιτεχνικότατο μνημείο του χριστιανικού Ελληνισμού, το πρότυπο του 
νέου βυζαντινού ρυθμού, το οποίο μιμήθηκαν οι ανατολικοί λαοί, οι ΄Αραβες, οι Σλάβοι και 
οι Τούρκοι. 

                                          Ναός της του Θεού Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως

Β) Μεσοβυζαντινή περίοδος (726-1204)

Εικονοκλαστική περίοδος 
α΄ (726 - 780) και β΄ (813 - 843) 
Η αυτοκρατορία συγκλονίστηκε από έριδες που εκδηλώθηκαν με την μορφή αιματηρών 
συγκρούσεων. Τα αίτια ήταν πολλά και βαθιά αλλά μία πτυχή τους  αφορούσε και στην 
απεικόνιση ή μη, των θείων μορφών στην τέχνη. Οι δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις 
όξυναν σε τέτοιο σημείο τα πνεύματα, ώστε πήρε διαστάσεις εμφυλίου πολέμου και διωγ-
μού των εικονολατρών όταν επικράτησαν εικονομάχοι αυτοκράτορες.
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Χαρακτηριστικό της περιόδου: η καταστροφή αγιογραφιών και αντικατάστασή τους από 
διακοσμητικά θέματα καθώς και απεικονίσεις φυτών, ζώων, πτηνών, σταυρών.

Εσωτερικό Αγίας Ειρήνης

Μακεδονική Δυναστεία (867-1056) 
Αρχιτεκτονική – Ζωγραφική
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από σημαντική αρχιτεκτονική δραστηριότητα. Ο Βασίλει-
ος Α΄ ο Μακεδών αποκλήθηκε δεύτερος Ιουστινιανός τόσο για τις ανακαινίσεις ναών που 
προφανώς είχαν παραμεληθεί στη διάρκεια της εικονοκλαστικής περιόδου όσο και για τις 
ανεγέρσεις νέων. 

Αρχιτεκτονικά, χωρίς να εγκαταλείπεται ο τύπος της βασιλικής, επικράτησε ο ρυθμός του 
σταυροειδούς με τρούλο ναού. Μεταξύ του κύριου όγκου του κτηρίου και του τρούλου πα-
ρεμβάλλεται ένα κυλινδρικό ή πρισματικό τύμπανο. Επίσης χρησιμοποιείται ο τύπος της 
οκταγωνικής στήριξης του τρούλου που σχεδόν με βεβαιότητα μπορεί να ειπωθεί ότι προ-
έρχεται από την Αρμενία.  Αντίστοιχα αυτή την περίοδο σημαντικότατη είναι η επίδραση 
της βυζαντινής ναοδομίας στην ναοδομία της Βαλκανικής και της Ρωσίας καθώς και στην 
αρχιτεκτονική του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα.
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Από τα τέλη του 9ου αιώνα αυξήθηκε ο αριθμός των 
τρούλων ενώ από τον 10ο αιώνα και μετά εμφανίστη-
καν στις εξωτερικές επιφάνειες οι κόγχες, τα τυφλά 
τόξα και ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος με διάφορα 
σχέδια όπως οι μαίανδροι, οι ρόδακες και τα λεγόμενα 
«κουφικά» που αποτελούν στοιχεία της αραβικής επί-
δρασης.  

Την περίοδο αυτή, καθώς κάθε τμήμα των ναών απο-
κτούσε και μία συγκεκριμένη συμβολική σημασία, και 
η αγιογράφησή τους απέκτησε συγκεκριμένη θεματο-
λογία. Έτσι καθιερώθηκε επί παραδείγματι η απεικό-
νιση του Χριστού «Παντοκράτορα» περιστοιχισμένου 
από προφήτες στον τρούλο, ή η Παναγία άλλοτε με 
το θείο βρέφος και άλλοτε μόνη της ως «Πλατυτέρα» 
στην αψίδα του ιερού βήματος.

Αγία Σοφία Κιέβου

Ψηφιδωτά 
από Νέα 
Μονή Χίου
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Γενικώς κατά την περίοδο αυτή  παρατηρείται μία 
κοινή αντίληψη και πορεία στην πολιτική και την 
τέχνη: Στόχος είναι η ανασύσταση του κράτους του 
Ιουστινιανού και η τέχνη μιμείται ακριβώς την πε-
ρίοδο της παλαιοχριστιανικής τέχνης με πρότυπο 
ό,τι διασώθηκε από την προ-εικονοκλαστική περί-
οδο. 

Δυναστεία των Κομνηνών (1057-1185) 
Αρχιτεκτονική – Ζωγραφική 
Η ανάκαμψη των αστικών κέντρων έφερε στην ζω-
γραφική ένα νέο ρεύμα. Κύριο χαρακτηριστικό του 
η κίνηση των σωμάτων και οι έντονες πτυχώσεις 
που την τονίζουν ακόμα περισσότερο. Σημαντικά 
δείγματα της τέχνης αυτής της περιόδου σώζονται 
στην Κωνσταντινούπολη στην Αγία Σοφία, κυρίως 
όμως εκτός πρωτεύουσας, όπως στον Άγιο Μάρ-
κο της Βενετίας, που άρχισε να χτίζεται το 1063 
και στον Άγιο Παντελεήμονα στο Nerezi της Νότιας 
Σερβίας. Ειδικά στην περίπτωση του Αγίου Παντε-
λεήμονος είναι εμφανές ότι η τέχνη εκπορεύεται 
από την Κωνσταντινούπολη καθώς είναι έργο που 
οφείλεται στην σχετική παραγγελία του εγγονού 
του Αλεξίου του Α΄ Κομνηνού ή στην Σικελία στον 
καθεδρικό ναό της Cefalu.

Ψηφιδωτά από Μονή Δαφνίου

Άγιος Παντελεήμονας στο Nerezi στην Νότια Σερβία                        Kαθεδρικός ναός της Cefalu στην Σικελία
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Γ) Υστεροβυζαντινή περίοδος (1204 - 1453)

Λατινοκρατία (1204-1261) -  Δυναστεία Παλαιολόγων (1261-1453)
Αρχιτεκτονική - Ζωγραφική
Τα βασικότερα γεγονότα αυτής της περιόδου είναι η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 
από τους Λατίνους το 1204 και η μεταφορά της πρωτεύουσας του κράτους στην Νίκαια. 
Ανακατάληψη της Βασιλεύουσας το 1261 από τον Μιχαήλ Στρατηγόπουλο και άνοδος στον 
θρόνο του Μιχαήλ Παλαιολόγου, του πρώτου της τελευταίας δυναστείας της αυτοκρατορίας.
 

Στις 29 Μαΐου 1453 η Κωνσταντινούπολη αλώθηκε από τους Τούρκους. Την περίοδο αυτή 
παρατηρείται επίδραση της γοτθικής αρχιτεκτονικής κυρίως με την εμφάνιση οξυκόρυφων 
αψίδων σε ορισμένα μνημεία. Οι αρχιτεκτονικοί τύποι των προηγούμενων εποχών δεν 
διαφοροποιήθηκαν αισθητά αλλά ο συνδυασμός των διαφόρων τύπων συνετέλεσε στην 
ποικιλομορφία των ναών: 
 - Βασιλική
 - Σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο
 - Οκταγωνικός
 - Μικτός τύπος
 - Σταυρεπίστεγος 

Στην ζωγραφική αρχικώς ακολουθήθηκαν τα πρότυπα της μεσοβυζαντινής περιόδου αλλά 
προοδευτικά παρατηρήθηκε προσθήκη θεμάτων από την παιδική ηλικία και τα πάθη του 
Χριστού, τον βίο της Παναγίας, απεικονίσεις με θέματα από την Παλαιά Διαθήκη και τα Από-
κρυφα Ευαγγέλια. Τέλος οι στενές σχέσεις με τις Ιταλικές πόλεις, κυρίως την Βενετία, την 

Γένοβα, το Αμάλφι, την Πίζα επέδρα-
σαν στη τέχνη των βυζαντινών καλ-
λιτεχνών. Αλλά οι επιδράσεις υπήρ-
ξαν αμφίδρομες. Καθώς πλησίαζε το 
τέλος της αυτοκρατορίας και πολλοί 
λόγιοι και καλλιτέχνες εγκατέλειπαν 
την Πόλη για να εγκατασταθούν κυ-
ρίως σε πόλεις της Ιταλίας  ή σε κτί-
σεις των ιταλικών πόλεων και κυρί-
ως της Βενετίας, η βυζαντινή τέχνη 
άφησε σαφέστατα τα ίχνη της στην 
ιταλική ζωγραφική στην λεγόμενη 
Maniera Byzantina. 

Μονή της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη
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21. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙ KAI BOYΛΕΥΤΕΣ  
(HONESTIORES – ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) 

 - ΣΤΡΑΤΟΣ
 - ΚΛΗΡΟΣ
 - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

Αυτοκράτορας 
H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο κληρονομικό δικαίωμα είτε με τις ζητωκραυγές του στρα-
τού και τις επιφωνήσεις της συγκλήτου, από τον 5ο αιώνα και μετά άρχισε να επισφραγίζε-
ται με την στέψη του αυτοκράτορα από τον πατριάρχη.

Η κοινωνική διάρθρωση δεν ήταν θεσμοθετημένη αλλά παρά ταύτα ήταν δύσκολο να πε-
ράσει κάποιος από την μία κοινωνική τάξη στην άλλη. Πάντως δεν αποκλείονταν και περι-
πτώσεις απλών ανθρώπων που έφθαναν στα υψηλότερα αξιώματα και έγιναν ακόμα και 
αυτοκράτορες όπως ο Λέων ο Θραξ ή πολύ αργότερα Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών.

Συγκλητικοί και Βουλευτές
Οι συγκλητικοί κατά την Πρώιμη περίοδο αποτελούσαν την συνέχεια της Ρωμαϊκής Συ-
γκλήτου και ήταν η ανώτατη κοινωνική τάξη. Η συμμετοχή στην σύγκλητο προϋπέθετε αρι-
στοκρατική καταγωγή, μόνιμη διαμονή στην Κωνσταντινούπολη και  κατοχή κάποιας πε-
ριουσίας. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές και θεωρητικά τουλάχιστον τα μέλη της συγκλήτου 
της Κωνσταντινούπολης ήταν η τάξη που συμμετείχε στην διακυβέρνηση του κράτους. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας μίας τάξης αριστοκρατίας στη νέα αυτοκρατο-
ρία ο αριθμός των συγκλητικών διευρύνθηκε με την απονομή τίτλων από τους αυτοκράτο-
ρες. Πάντως, μόνο όσοι από τους συγκλητικούς κατείχαν τον τίτλο του «ιλλούστριου» είχαν 
δικαίωμα συμμετοχής  στις εργασίες της συγκλήτου της Κωνσταντινούπολης. 

Η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας είχε τον δικό της Έπαρχο ενώ οι διοικητές των επαρχι-
ών και οι αξιωματούχοι της επαρχιακής διοίκησης επιλέγονταν από τους συγκλητικούς που 
διέμεναν στις επαρχίες.

Οι βουλευτές κατά την Πρώιμη περίοδο εξασφάλιζαν την εύρυθμη λειτουργία της βυζαντι-
νής πόλης (επισιτισμός της πόλης, συντήρηση των τειχών και των υδραγωγείων, θέρμαν-
ση και λειτουργία λουτρών, φωτισμός, διοργάνωση αγώνων εορτών κλπ.).
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Αρχικά ανήκαν στην τάξη των ιππέων αλλά από τα τέλη του 4ου αιώνα αποτέλεσαν κλειστή 
κοινωνική ομάδα γαιοκτημόνων γεγονός που συνετέλεσε στην διαμόρφωση μίας επαρχι-
ακής αριστοκρατίας. Η ένταξη σ’ αυτήν προϋπέθετε καταγωγή, μόνιμη διαμονή και περι-
ουσία. 

Από την εποχή του Ηρακλείου (610-641) και μετά η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε θέματα. 
Κάθε θέμα ανατέθηκε σε ένα στρατηγό, ο οποίος πέρα από στρατιωτικές είχε και πολιτικές 
αρμοδιότητες, ενώ από τον 9ο αιώνα και μετά οι αξιωματούχοι του κράτους  χωρίς ιεραρ-
χική κατάταξη πλέον ήταν απ’ ευθείας υπόλογοι στον αυτοκράτορα.

Μέρος της πολιτικής ιεραρχίας αποτελούσαν και οι δικαστές καθώς και οι ασχολούμενοι με 
τα οικονομικά.

Στα μέσα του 6ου αιώνα τα βουλευτήρια και οι βουλευτές είχαν εξαφανιστεί. Ο πλούτος που 
συσσώρευσαν οι γαιοκτήμονες οδήγησε στην άρνηση τέλεσης των αστικών καθηκόντων 
τους. Η κατάσταση κατέληξε σε άσκηση πιέσεων για την ανάληψη διοικητικών θέσεων και 
σε αντίστοιχες προσπάθειες αποφυγής, που σταδιακά επέφεραν τη διάλυση του θεσμού. 

Κλήρος
Το κενό που άφησε η διάλυση του σώματος των βουλευτών κάλυψε με τον καιρό η Εκκλη-
σία, η οποία ήδη από τον 4ο αιώνα είχε επωμιστεί τον τομέα της φιλανθρωπίας. Η ανά-
ληψη από την Εκκλησία εξωθρησκευτικών τομέων σχετικών με την εύρυθμη λειτουργία 
της πόλης κατέστησε τους επισκόπους ισότιμους των επάρχων.  Άλλωστε οι  επίσκοποι 
προέρχονταν από την αριστοκρατία που σημαίνει ότι είχαν ούτως ή άλλως γνώση της δη-
μόσιας διοίκησης. 

Η αστική ζωή έσβησε κατά τον 7ο και 
8ο αιώνα. Σειρά επιδημιών, φυσικών 
καταστροφών και εισβολών διαφόρων 
φύλων συνετέλεσε στην παρακμή και 
εξαφάνιση των πόλεων και στην δια-
μόρφωση μίας κοινωνίας ημιαγροτικής 
γύρω από φρούρια. Με την εξαφάνιση 
των αστικών κέντρων και συνακολού-
θως την αύξηση των αγροτικών πληθυ-
σμών οι επαρχιακοί επίσκοποι έχασαν 
το κύρος τους.  

Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός μεταξύ 
Συγκλητικών και κληρικών. San Vitale Ραβέννα
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Στρατός
Κατά την Πρώιμη περίοδο ο στρατός αποτελείτο από μία κινητή στρατο-αστυνομική δύνα-
μη που στρατοπέδευε συνήθως στις πόλεις και από τους συνοριακούς, φρουρούς, τους 
ακρίτες.

Από τα μέσα του 7ου αιώνα η συγκρότηση στρατών γίνονταν από γηγενείς πληθυσμούς. 
Σε αντάλλαγμα τους παραχωρούνταν γαίες που τις καλλιεργούσαν όταν δεν πολεμούσαν 
ή με πάροικους που δούλευαν την γη για λογαριασμό των γαιοκτημόνων.

Η διάσπαση της κεντρικής εξουσίας συνετέλεσε στο να ατονήσει το σύστημα της έναντι 
παροχής γαιών στρατιωτικής υπηρεσίας οπότε από τον 11ο αιώνα άρχισε και η σταδια-
κή κατάργηση της παροχής κτημάτων. Την ίδια περίοδο αρχίζει η συγκρότηση ιδιωτικών 
στρατών, ουσιαστικά η στρατολογία μισθοφόρων.

Πολιτικό τμήμα της κοινωνίας – Γεωργοί 
Η γεωργία ήταν η μεγαλύτερη πηγή πλούτου. Εκτός από τους μεγάλους γαιοκτήμονες 
υπήρχαν οι μικροί που συγκροτούσαν αυτόνομες κοινότητες και οι εξαρτημένοι αγρότες 
που ήταν θεωρητικά ελεύθεροι αλλά ουσιαστικά δέσμιοι του αγρού τους, γι’αυτό και απο-
καλούνταν «δούλοι της γης». 

Στρατιώτης από ψηφιδωτό 
του Ιερού Παλατίου 
Κωνσταντινούπολη
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Ο λιμός του 927 συνετέλεσε στην αύξηση της περιουσίας των μεγάλων γαιοκτημόνων. 
Η σταδιακή μείωση των μικρών ιδιοκτησιών ήταν αναπόφευκτη. Κατά τον 10ο αιώνα νέα 
αστική τάξη, νέες μεγάλες οικογένειες που κατάγονταν από την Καππαδοκία και την Ανατο-
λική Μικρά Ασία, όπως των Φωκάδων, των Σκληρών, των Δουκών, ήλθαν στο προσκήνιο, 
μάλιστα κάποιοι από αυτούς έγιναν και αυτοκράτορες.

Με την εμφάνιση της νέας αστικής τάξης αναζωογονήθηκαν κάποιες πόλεις και ανέκαμψαν 
πλήρως κατά τον 11ο και 12ο αιώνα.. 

Πολιτικό τμήμα της κοινωνίας – Αστοί  
Αποτελούνταν από τους επαγγελματίες και τεχνίτες, από τους εμπόρους, τους προμηθευ-
τές πρώτων υλών, τους ανθρώπους του θεάματος (αρματοδρόμους, μουσικούς, ηθοποι-
ούς, ταχυδακτυλουργούς), τους υποτακτικούς και υπηρέτες και τέλος τα μη παραγωγικά 
μέλη της κοινωνίας (γέροντες, ανάπηρους, τρελούς).

Θεωρητικά το 1/10 του πληθυσμού ήταν πλούσιοι και το 1/10 άποροι αν και τα στοιχεία 
αυτά είναι μάλλον πολύ γενικά και αμφισβητήσιμα. 

Οι τεχνίτες ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες και η οικονομική τους κατάσταση εξαρτιόταν 
από το πόσο προσοδοφόρα ήταν η τέχνη τους.

Αγροτικές εργασίες
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Οι έμποροι είχαν λιγότερα ή περισσότερα έσοδα ανάλογα με το διακινούμενο είδος και 
σε συνάρτηση με τους τόπους διακίνησης εμπορευμάτων. Επί παραδείγματι η διακίνηση 
προϊόντων από λιμάνια ή το εμπόριο με την Περσία και με τις χώρες τις Εγγύς Ανατολής, 
το εμπόριο πολυτελών υφασμάτων, πορφύρας αλλά και ειδών διατροφής (ρύζι, σιτάρι, 
παστά ψάρια, αυγοτάραχο, μπαχαρικά, κρασί, λάδι) κεραμικών και πολύτιμων μετάλλων, 
ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό.

Στην τάξη των φτωχών επαγγελματιών συγκαταλέγονταν οι χειρώνακτες, οι πραματευτές, 
οι λιανοπωλητές.

Ο 11ος αιώνας χαρακτηρίζεται από σημαντικό άνοιγμα στο εμπόριο αλλά και από την 
παροχή εμπορικών διευκολύνσεων στην Βενετία, την Γένοβα και άλλες ιταλικές πόλεις - 
κράτη.
Η Δ΄ σταυροφορία που κατέληξε στην άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 προκάλεσε 
τεράστια καταστροφή. 57 χρόνια αργότερα, το 1261 η πρωτεύουσα του κράτους ανακα-
ταλήφθηκε αλλά η αυτοκρατορία δεν συνήλθε ποτέ από τις καταστροφές που υπέστη. Για 
άλλη μία φορά το κέντρο βάρους υπήρξε η γη αλλά οι συνεχείς εδαφικές απώλειες την κα-
θιστούσαν όλο και λιγότερη καθώς κατά τα επόμενα 200 περίπου χρόνια η αυτοκρατορία 
συρρικνωνόταν συνεχώς έως ότου περιορίστηκε στα όρια της πρωτεύουσας της.

Το τέλος, ως γνωστό, γράφτηκε στις 29 Μαΐου του 1453.
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22. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Ο  άνθρωπος στο Βυζάντιο ζούσε υπό καθεστώς απόλυτης μοναρχίας αλλά μπορούσε να 
επηρεάσει την πολιτική ζωή μέσω των δήμων και των εκδηλώσεων τους στον Ιππόδρομο. 
Παράδειγμα χαρακτηριστικό η Στάση του Νίκα.

Η οικογενειακή ζωή 
Ο νόμος δεν επέτρεπε το γάμο για τα κορίτσια κάτω των δώδεκα και τα αγόρια κάτω των 
δεκατεσσάρων ετών. Πριν από το γάμο γινόταν ο αρραβώνας και υπογράφονταν τα συμ-
βόλαια που καθόριζαν την προίκα που θα έδινε η νύφη και τα δώρα του γαμπρού. Μετά την 
τέλεση του μυστηρίου ακολουθούσε γλέντι στο σπίτι του γαμπρού Παρά την αντίρρηση της 
εκκλησίας το κράτος επέτρεπε το διαζύγιο «κοινή συναινέσει».

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
 

Ο κόσμος της Βυζαντινής Ελληνίδας ήταν το σπίτι της 
και κύριο μέλημά της ήταν η φροντίδα του και η Χρι-
στιανική ανατροφή των παιδιών. Η αντίληψη της αρ-
χαίας ελληνικής κοινωνίας ότι οι γυναίκες και κυρίως οι 
κόρες δεν έπρεπε να βγαίνουν έξω μέχρι να παντρευ-
τούν, (Φωκυλίδης, 215 Berg., 474) ακολουθήθηκε και 
στο Βυζάντιο, όπου τηρούσαν το έθιμο του χωρισμού 
των φύλων στις διασκεδάσεις, στα επίσημα γεύματα 
(Kων/νος Πορφυρογέννητος), στα λουτρά τα οποία τα 
ονόμαζαν «δίδυμα» και στην Εκκλησία (γυναικωνίτης). 

Εάν υπήρχε ανάγκη εξόδου έβγαιναν με το κεφάλι 
καλυμμένο συνοδευόμενες από ηλικιωμένες κόσμιες 
γυναίκες ή υπηρέτες. Ανεμπόδιστα έβγαιναν για να 
μεταβούν στην Εκκλησία, επισκέψεις σε φίλες ή σε 
θρησκευτικές πανηγύρεις, στα λουτρά, όπου φορού-
σαν ρούχα του λουτρού, έτρωγαν εκεί και πολλές φο-
ρές περνούσαν την ημέρα τους εκεί διασκεδάζοντας.

Οι μικροπωλητές που περνούσαν κάτω από τα σπίτια 
τις διευκόλυναν, διότι αγόραζαν ό,τι ήθελαν χωρίς να 
χρειάζεται να βγαίνουν συχνά έξω.

Η Αυγούστα Ζωή, γνωστή για την 
φιλαρέσκεια και την κομψότητά της. 
(Ψηφιδωτή παράσταση από την Αγία 
Σοφία Κωνσταντινούπολης)
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Υπάρχουν πληροφορίες ότι από τον 4ο αι υπήρχαν δά-
σκαλοι κοριτσιών και μπορούσαν οι μεσαίες  κοινωνικές 
τάξεις να τα στέλνουν μαζί με τα αγόρια στον Γραμματικό 
για γραφή και ανάγνωση.Τα πλούσια κορίτσια έπαιρναν 
την ίδια μόρφωση με τα αδέλφια τους, διότι η διδασκαλία 
γινόταν στο σπίτι από ιδιωτικούς δασκάλους. Μαρτυρίες 
ακόμα λένε ότι τα αγόρια πήγαιναν σε ανδρικά μοναστήρια 
για να διδαχθούν ενώ τα κορίτσια σε γυναικεία. Οι γυναίκες 
δεν  μπορούσαν να πάνε στο Πανεπιστήμιο.

Οι γυναίκες στο Βυζάντιο δεν ήταν  άβουλες και αδύναμες, 
ήσαν κυρίαρχες στο σπίτι τους, είχαν τον σεβασμό του συ-
ζύγου τους και ενώ φαινομενικά δεν είχαν ανάμειξη στην 
πολιτική ανέπτυσσαν επωφελή κοινωνική δράση με έργα 
αγάπης, όπως φροντίδα για τα παιδιά των αιχμαλώτων, 
προικοδότηση απόρων κοριτσιών, ανάλογα με τις οικονο-
μικές τους δυνατότητες, επίσκεψη στις φυλακές, συμπα-
ράσταση στους φυλακισμένους και συλλογή χρημάτων για 
τις οικογένειές τους μέχρι την αποφυλάκισή τους. Επίσης 
πολλές ίδρυαν μοναστήρια, νοσοκομεία και ξενώνες στα 
οποία κατέφευγαν ασθενείς και ξένοι.

Η Βυζαντινή Ελληνίδα είναι αυτή που, κατά τους πολέμους, 
και μάλιστα κατά τις πολιορκίες, ανέπτυσσε δραστηριότητα 
μαζί με τις κόρες της, τις γνωστές και φίλες, έραβε εσωτερι-
κά ρούχα για τους στρατιώτες, ετοίμαζε λινά υφάσματα για 
κατασκευή μοταρίων (επιδέσμων) για τους τραυματίες και 
με ανδρικό φρόνημα προσέφερε υπηρεσίες μεταφέροντας 
πέτρες για τα πετροβόλα μηχανήματα και τους σφενδονή-
τες, κρασί και τονωτικά ποτά για τους υπερασπιστές των 
τειχών, παραλαμβάνοντας τραυματίες των οποίων περι-
ποιόταν τα τραύματα και ενθάρρυνε με  λόγια τους μαχη-
τές, τονίζοντας την σκληρή τύχη που τους ανέμενε όλους 
σε περίπτωση ήττας.

Είναι τέλος αυτή που, όταν κατείχε το αξίωμα της αυτο-
κράτειρας, κυβερνούσε ή συγκυβερνούσε άριστα (Θεοδώ-
ρα σύζ.Ιουστινιανού, Θεοδώρα σύζ. Θεοφίλου, Θεοφανώ 
σύζ. ΄Οθωνος της Γερμανίας κ.α).

Βυζαντινές κοπέλλες χορεύουν 
μακελλαρικόν (από την λέξη το 

Μακελείον=κρεοπωλείο, χασάπικο) 
συνοδεία μουσικών οργάνων.

(Χειρόγραφο Βατικανού 11ου αιώνα)

Η Αυγούστα Θεοδώρα, 
χαρακτηριστική εκπρόσωπος 

δυναμικής βυζαντινής γυναίκας, 
με όλη την αίγλη της βυζαντινής 

μεγαλοπρέπειας. (Ραβέννα,εκκλησία 
Αγ.Βιταλίου).
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Οι γυναίκες του Βυζαντίου είχαν ελληνική παιδεία και είναι γνωστή η ιστορία που διηγείται 
η ΄Αννα η Κομνηνή, ότι την ώρα που κάποια ελκυστική κυρία περπατούσε στον δρόμο, 
κάποιος της φώναξε έναν ομηρικό στίχο σχετικό με την ωραία Ελένη στην Τροία και εκείνη 
κατάλαβε το υπονοούμενο. Πολλές είχαν γνώσεις ιατρικής, και δούλευαν στους ξενώνες 
και στα νοσοκομεία.

Η φιλόσοφος Υπατία, η ΄Αννα Κομνηνή ιστορικός και ερασιτέχνης γιατρός, η Κασσιανή η 
ποιήτρια, η Ευδοκία-Αθηναΐς, που ίδρυσε το Πανδιδακτήριο και συντέλεσε στην σύνταξη 
του Θεοδοσιανού κώδικα, η Θεοδώρα Ραούλαινα Παλαιολογίνα, που κατείχε κώδικες με 
έργα αρχαίων Ελλήνων, πολλά από τα οποία είχε αντιγράψει η ίδια, είναι μερικές από το 
πλήθος των γυναικών του Βυζαντίου που υπήρξαν άξιες της Ελληνικής Ιστορίας και της 
αυτοκρατορίας στην οποία ζούσαν! 

 Η ΄Αννα Κομνηνή υπαγορεύοντας την Αλεξιάδα στον Γραμματικό της (΄Εργο Βαγδατοπούλου)

Τα παιδιά 
Τα παιδιά εκτός από το όνομά τους έφεραν και το όνομα του πατέρα τους (π.χ. Νικόλα-
ος Γεωργίου) ενώ αργότερα, αρχής γενομένης από την αριστοκρατία προστέθηκε και το 
επώνυμο (π.χ. Δούκας ή Κομνηνός). Τα παιδιά μετά από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους 
κοντά στην οικογένεια όπου μεγάλωναν ακούγοντας παραμύθια και αφηγήσεις από την 
Αγία Γραφή και παίζοντας με τα παιχνίδια τους πήγαιναν κανονικά στο σχολείο.
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Λειτουργούσαν σχολεία κοσμικά και εκκλησιαστικά, ιδιωτικά αλλά και δωρεάν για τα ορ-
φανά. Ο πρώτος κύκλος σπουδών άρχιζε στην ηλικία των επτά ετών και ο δεύτερος των 
δώδεκα.

Τα πανεπιστήμια ευρίσκονταν υπό κρατικό ή εκκλησιαστικό έλεγχο. Από τον 11ο αιώνα και 
μετά συμμετείχαν και τα κορίτσια στην ανώτατη παιδεία. 

Κοινωνική μέριμνα 
Οι ιατρικές υπηρεσίες προσφέρονταν 
στα νοσοκομεία, τα οποία υπήρχαν σε 
κάθε πόλη με αριθμό ιατρών ανάλογο 
με τον πληθυσμό. Υπήρχαν και ιατροί 
που δέχονταν ιδιωτικά τους ασθενείς 
στα ιατρεία τους ή τους επισκέπτονταν 
στα σπίτια τους. Η εκκλησία ίδρυε και 
συντηρούσε νοσοκομεία, πτωχοκο-
μεία και ορφανοτροφεία. 

Μονή Παντοκράτορος όπου υπήρχε νοσοκομείο, γηροκομείο

Ενδυμασία 
Οι Βυζαντινοί αγαπούσαν τα πολυτελή μεταξωτά και λινά ακριβά υφάσματα και τα κοσμή-
ματα. Οι αστοί φορούσαν μακρούς χιτώνες (στιχάρια) με πολλές πτυχώσεις και δερμάτινες 
μπότες. Οι γυναίκες φορούσαν επάνω από το χιτώνα μανδύα (ιμάτιο) με μακριά, φαρδιά 
μανίκια που κάλυπταν και το κεφάλι. Φρόντιζαν ιδιαιτέρως την περιποίηση των μαλλιών 
τους και μακιγιάρονταν. Οι γεωργοί φορούσαν χιτώνα συχνά χωρίς μανίκια και βράκα μέ-
χρι τον αστράγαλο με ζώνη στην μέση ενώ συνήθως ήταν ξυπόλυτοι ή φορούσαν πέδιλα. 

Οι Βυζαντινοί είχαν ιδιαίτερη αδυναμία στο φαγητό και στο ποτό με εξαίρεση βεβαίως τις 
περιόδους των νηστειών. Για «λόφους από ψωμιά, δάση από ζώα, ποτάμια από ψάρια 
και για θάλασσες κρασιού» μιλά ο Νικήτας Χωνιάτης περιγράφοντας τα συμπόσια του 
Ισαακίου Β΄ Κομνηνού (1185-1195) ενώ ο Θεόδωρος Πρόδρομος (ο Πτωχοπρόδρομος) 
είναι σπουδαία πηγή πληροφοριών για τις γαστριμαργικές συνήθειες του κλήρου. Ο μέσος 
βυζαντινός δεν είχε και πολλές διατροφικές επιλογές γιατί συχνά βρισκόταν αντιμέτωπος 
με εχθρικές επιδρομές, αυθαιρεσίες αξιωματούχων αλλά και επιδημίες και κακές καιρικές 
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συνθήκες. Σε ένα εύπορο σπίτι το γεύμα και το δείπνο περιελάμβανε ποικιλία εδεσμάτων, 
ορεκτικά, κρέατα, ψάρια καθώς και γλυκά και ποτά. 

Ψυχαγωγία 
Ο βασικός τρόπος ψυχαγωγίας ήταν οι θρησκευτικές, κοινωνικές και λαϊκές γιορτές. Οι 
Βυζαντινοί σύχναζαν σε ταβέρνες για φαγητό και πολύ κρασί ενώ παρά τις αντιδράσεις 
της εκκλησίας στις απόκριες μεταμφιέζονταν και έκαναν παρελάσεις στους δρόμους.  Στην 
επαρχία τα μεγάλα ετήσια πανηγύρια κατέληγαν σε λαϊκές γιορτές με την συμμετοχή μά-
γων, αστρολόγων, ταχυδακτυλουργών.

Στην Κωνσταντινούπολη και στις μεγάλες πόλεις οι κάτοικοι διασκέδαζαν στον ιππόδρομο 
με αρματοδρομίες, δημόσιες τελετές, θεατρικές παραστάσεις και διάφορα λαϊκά προγράμ-
ματα. 

Κατά τον 7ο – 8ο αιώνα με την κατάρρευση της αστικής τάξης εξαφανίστηκαν και οι μεγά-
λες πόλεις. Όταν εμφανίστηκε η νέα αστική τάξη και άρχισαν να ανακάμπτουν τα αστικά 
κέντρα τα θέατρα, οι δημόσιες μεγάλες αίθουσες, οι βασιλικές, οι στοές  και οι ιππόδρομοι 
είχαν πλέον εξαφανιστεί. Μόνο ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης παρέμεινε να χρη-
σιμοποιείται για τις αυτοκρατορικές τελετές.

Η αυτοκράτειρα 
Θεοδώρα με την 
συνοδεία της
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23.  Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Η κοινωνική πρόνοια και πολιτική στο Βυζάντιο με την επίδραση και του Χριστιανισμού είχε 
προσλάβει χαρακτήρα καθαρά φιλανθρωπικό.

Με τον όρο κοινωνική πρόνοια εννοούμε κυρίως την επιθυμία και την θέληση των ατόμων 
ή διαφόρων ομάδων για φιλανθρωπική δράση ενώ με τον όρο κοινωνική  πολιτική εννοού-
με την νομοθεσία που εκφράζεται με θέσπιση νόμων από τους άρχοντες.

Στο Βυζάντιο πολύ νωρίς αναπτύσσεται δραστηριότητα που έχει την μορφή πρόνοιας και 
ασκείται και από ιδιώτες και από το κράτος και την Εκκλησία.

Στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπως και στην μεσαιωνική βυζαντινή αυτοκρατορία, η πίστη 
και η ιατρική ήσαν ανέκαθεν στενά συνδεδεμένες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Ασκληπιεία ή θεραπευτήρια, τα οποία είναι συ-
γκρότημα κτιρίων με επίκεντρο τον ναό του Ασκληπιού, από τα ερείπια δε της Επιδαύρου 
πληροφορούμαστε την ύπαρξη πολύπλοκων κατασκευών που στο σύνολό τους θυμίζουν 
την ύπαρξη ενός νοσοκομείου, το οποίο όμως εισέπραττε υπέρογκες αμοιβές για τις υπη-
ρεσίες του.

Ορισμένα από αυτά τα αρχαία θεραπευτήρια μοιάζουν 
με τους «ξενώνες» και βοήθησαν στην μορφοποίηση 
των μεσαιωνικών «ξενώνων». 

Στην αρχαία εποχή οι θεραπευμένοι ασθενείς συνήθιζαν να 
αφιερώνουν στον Ασκληπιό ομοίωμα του άρρωστου μέλους τους, 

κάτι που συνηθίζουμε και σήμερα με τάματα που τα κρεμούν 
οι πιστοί στις εικόνες. Στο  αναθηματικό ανάγλυφο της εικόνας 

απεικονίζεται ένας άνδρας να προσφέρει ως ανάθημα ένα 
τεράστιο σκέλος.
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ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
Η οργανωμένη κοινωνική πρόνοια του Βυζαντίου κατασκεύασε φιλανθρωπικά ιδρύματα, 
τα οποία πρώτη φορά είδε ο κόσμος.
 
Ιδρύματα, όπως οι βυζαντινοί «ξενώνες», δηλαδή αυτό που εμείς χαρακτηρίζουμε σήμερα 
ως νοσοκομείο, στο Βυζάντιο έλαβε συγκεκριμένη μορφή με πολλά ιερά ιδρύματα, τα οποία 
νοσήλευαν ασθενείς, με διαφορετικές ασθένειες και διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. 

Νοσοκομείο Κοπτών στην Δαμασκό της 
Συρίας, 8ος αι. (κατά Barsky).

Λέξεις όπως: λοχοκομείο (μαιευτήριο), νοσοκομείο, βρεφοκομείο, ξενοδοχείο,  γηροκομείο, 
πτωχοκομείο, ορφανοτροφείο, λωβοκομείο (λεπροκομείο), πρώτη φορά δημιουργούνται 
στην ελληνική γλώσσα, τον 4ο μ.Χ. αιώνα. 
Από ιστορικές μαρτυρίες, από αρχαιολογικά μνημεία και βυζαντινές σφραγίδες μας είναι 
γνωστά πάνω από 50 τέτοια ιδρύματα.
 

Το λαϊκό γηροκομείο και ο ξενώνας του 
«Αρματίου».Μικρογραφία από Χειρόγραφο του 

Βατικανού.
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Η νοσοκομειακή περίθαλψη την οποία έδιναν τα βυζαντινά ιδρύματα δεν πρέπει να θεω-
ρηθεί σαν κάτι πρόχειρο και ανοργάνωτο. Τα «τυπικά» (δηλαδή ο γραπτός κανονισμός), 
των μοναστηριών, τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα, δίνουν σαφείς πληροφορίες για την 
οργάνωση των νοσοκομείων. Η ιστορία των βυζαντινών νοσοκομείων αποκαλύπτει καθα-
ρά ότι η χριστιανική φιλανθρωπία και η επιστημονική ιατρική είχαν τέλεια συνδυαστεί στην 
ελληνική μεσαιωνική αυτοκρατορία, όπου καθ’ όλη την διάρκεια των μέσων χρόνων το 
ιατρικό επάγγελμα διατήρησε την ισχύ του. 

Σφραγίδες διαφόρων βυζαντινών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Μερικά από τα πιο γνωστά ιδρύματα είναι:     
-  Πάρα πολλά ιδρύματα είναι γνωστά με τα ονόματα των ιδρυτών τους π.χ. «τα του 

Φλωρεντίου» (γηροκομείο που ιδρύθηκε από τον πατρίκιο Φλωρέντιο), «τα Ανθεμίου 
και Ισιδώρου» (γηροκομεία που ίδρυσαν οι αρχιτέκτονες της Αγίας Σοφίας), «τα 
Αρματίου» κ.ά.  

-  Στην Κωνσταντινούπολη συναντούμε τον Σαμψών τον ξενοδόχο, που ήταν γιατρός 
και ζούσε σε ένα φτωχικό σπίτι, το οποίο χρησιμοποιούσε σαν ιατρείο και κατάλυμα 
για τους φτωχούς. Σ’αυτόν απευθύνθηκε κάποτε για να θεραπευθεί ο αυτοκράτορας 
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Ιουστινιανός, ο οποίος μετά την θεραπεία του ικανοποίησε την επιθυμία του Σαμψών 
να κτίσει μεγαλοπρεπές νοσοκομείο σε κεντρικό σημείο της Κωνσταντινούπολης 
κοντά στην Αγία Σοφία. Σ’ αυτό το οποίο αναδείχθηκε «περίδοξον ιατρείον», πήγαιναν 
ασθενείς για θεραπεία εκ «πολυειδών» νοσημάτων, ιδίως για οφθαλμικές παθήσεις. 
Η Εκκλησία τιμά στις 27 Ιουνίου την μνήμη του Αγίου Σαμψών του Ξενοδόχου.

-  Επίσης στην εποχή του Ιουστινιανού το Κοσμίδιον συγκρότημα περιλάμβανε μία 
εκκλησία, έναν ξενώνα και ένα βαλανείο (λουτρό - μπάνιο), με κατάλληλο προσωπι-
κό.

-  Στην  Κωνσταντινούπολη επίσης ήταν και ο Ξενών της Μονής Παντοκράτορος.

Ιδρύματα στις επαρχίες του Βυζαντινού κράτους ήταν:
1.  Η Βασιλειάδα του Μ.Βασιλείου στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, όπου υπήρχε 

πτωχοκομείο, νοσοκομείο, ορφανοτροφείο και ξενώνας για τους ταξιδιώτες. Σε ξεχω-
ριστό οίκημα ήταν το λεπροκομείο, και σε άλλο οίκημα μακριά από το προηγούμενο, 
διδακτήριο για τα φτωχά και ορφανά παιδιά καθώς και εργαστήριο βιοτεχνίας για να 
μαθαίνουν τέχνες και επαγγέλματα.

2.  Ξενοδοχείον Ηλία και Θεοδώρου για αναπήρους στην Μελιτηνή.

3.  Πτωχοκομείον της Εφέσου για τραυματίες με χρόνια και δυσεπούλωτα τραύματα.

4.  Λεπροκομείον στην ΄Εδεσσα της Μεσοποταμίας και Νοσοκομείον του Επισκόπου 
Νόννου (μονοφυσίτου).

5.  «Πτωχείον» λεπρών στην Αλεξάνδρεια, διόροφο για χωρισμό των δύο φύλων, 6ος 
αι.

6.  Τυφλοκομείον στην Ιερουσαλήμ 630 μ.Χ. (αναφέρεται στον βίο του Αγίου Αναστασίου 
του Πέρσου).

7.  Λωβοτροφείον του Ζωτικού στην περιοχή Κων/πολης, απέναντι από την πόλη ΄Ηριον 
στην Χαλκηδόνα.Υπήρχε μέχρι τον 13ο αι. και το ενίσχυαν  οικονομικά οι αυτοκρά-
τορες Μαυρίκιος, Ηράκλειος, Ιωάννης Τσιμισκής, Κων/νος ο Πορφυρογέννητος και 
το 1032 μ.Χ. τελευταίος το έκτισε ξανά ο Ρωμανός Αργυρός, όταν γκρεμίστηκε από 
σεισμό.

Τέλος στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας είχαν ενταχθεί: το πρόβλημα της αντιμετώπι-
σης της επαιτείας, η φροντίδα για τους φυλακισμένους, η βοήθεια και η συμπαράσταση 
στους πρόσφυγες, η πρόνοια για την απελευθέρωση δούλων και η εξαγορά και σωτηρία 
των αιχμαλώτων, η προστασία και περίθαλψη των παιδιών που δεν είχαν οικογένεια. Για 
τον σκοπό αυτό υπήρχε το αξίωμα του Ορφανοτρόφου, που ήταν επιφορτισμένος με την 
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διεύθυνση ιδρυμάτων γνωστών ως «Καταγωγείων των Ορφανών» ή «Ορφανοτροφείων». 
Ειδικοί νόμοι όριζαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ορφανοτρόφων, το αξίωμα 
ήταν πολύ σημαντικό και το κατείχαν πάντα σημαίνοντα πρόσωπα.Τους Ορφανοτρόφους 
επέβλεπαν ο Πατριάρχης και οι Επίσκοποι.
Στην οργάνωση της κοινωνικής πρόνοιας συνέβαλαν οι αυτοκράτορες, οι ιδιώτες, οι γυναί-
κες εστεμμένες, αρχόντισσες και απλές γυναίκες του λαού, που βοηθούσαν αυτοπροσώ-
πως και ήταν πολύ δραστήριες. Κύριος όμως επίτροπος και χορηγός ήταν η Εκκλησία, που 
τα τεράστια ποσά των κληροδοτημάτων και δωρεών ή παραχωρήσεων, τα μοίραζε κάθε 
χρόνο στους φτωχούς με δικαιοσύνη και συνέπεια.

Το πνεύμα της φιλανθρωπίας είναι διάχυτο και στα συγγράμματα των Βυζαντινών. Αυτο-
κράτορας του Βυζαντίου έγραψε σε έναν ανεψιό του το εξής: 

΄Ενδυσε πένητα γυμνόν, χόρτασε πεινασμένον, 
θλιμμένους παρηγόρησον, αρρώστους επισκέπτου.

Πύλη της Αγίας Σοφίας, Πύλη της Ιστορίας…
(φωτογραφία από το βιβλίο του Πλ. Μάξιμου, «Οδοιπορικό στην πικρή πατρίδα»)



80

24. ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Ο ΞΕΝΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Κάτοψη του λαϊκού Ξενώνα της Μονής Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού στην Κωνσταντινούπολη.

Τα ερείπια της μονής αυτής βρίσκονται σήμερα στην βορειοανατολική πλευρά ενός υψη-
λού λόφου της Κωνσταντινούπολης, πάνω από τον στενό λιμένα του χρυσού Κέρατος, 
όπου διακρίνονται πέντε θόλοι ενός συμπλέγματος στενών κτιρίων, που οι Τούρκοι σήμερα 
το ονομάζουν Ζεϋρέκ κιλισέ τζαμί.

Αυτά τα κτίρια, πριν από την τουρκική κατάκτηση, αποτελούσαν το πνευματικό κέντρο 
του μεγάλου χριστιανικού ιδρύματος, της μονής του Παντοκράτορος Σωτήρος Χριστού, το 
οποίο ίδρυσε ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β΄Κομνηνός τον ιβ΄ αιώνα.

Το όλο συγκρότημα είχε προικοδοτηθεί από τον αυτοκράτορα με πολλά κτήματα και ήταν 
ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο για να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο του.

Ο ξενώνας αυτός έχει μεγάλη ομοιότητα με τα σημερινά, υψηλής οργάνωσης εκπαιδευτικά 
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κέντρα, έτσι που ο εξέχων Βυζαντινολόγος Hunger να περιγράψει το ίδρυμα αυτό ως εκ-
πληκτικά σύγχρονο.

Το νοσοκομείο αυτό είχε 5 τμήματα: χειρουργικό, οφθαλμολογικό, γυναικολογικό, παθολο-
γικό, σε κάποια απόσταση το ψυχιατρικό και ήταν 80 κλινών.
Επίσης διέθετε εγκαταστάσεις λουτρών, αποχωρητηρίων, χωριστών για άνδρες και γυναί-
κες, πλυντήρια, φούρνο - μαγειρείο, μύλο, χώρο στάθμευσης των αλόγων (ιπποστάσιον), 
χώρο τεχνικών υπηρεσιών (χαλκοματάς, λεβητάριος, καναλοπλύτης, ακονιστής εργαλεί-
ων). Διέθετε ακόμη κτίρια βιβλιοθήκης και διαλέξεων, όπου γινόταν η διδασκαλία της ιατρι-
κής επιστήμης, φαρμακείο για την παρασκευή φαρμάκων και χώρο διοικητικών υπηρεσι-
ών, όπου φυλασσόταν τα αρχείο των ιατρικών φακέλων των ασθενών.
Υπήρχαν και εξωτερικά ιατρεία, τα οποία εξυπηρετούσαν ασθενείς εκτός νοσοκομείου και 
είχαν δύο διαιτητικούς ιατρούς (παθολόγους) και δύο τραυματικούς ιατρούς (χειρουργούς) 
και βοηθούς. Αυτοί φρόντιζαν για την εξέταση των πολλών ασθενών που πήγαιναν για μία 
συμβουλή ή για ένα φάρμακο. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό κάθε χρόνο έπρεπε να αλλάζουν τα άχρηστα παπλώματα, 
σκεπάσματα και σεντόνια, και να ανανεώνεται το μαλλί των μαξιλαριών.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
Σε κάθε τμήμα υπήρχαν 2 ιατροί, τρεις έμβαθμοι υπουργοί (βο-
ηθοί ιατρών), δύο περισσοί υπουργοί (ειδικευόμενοι ιατροί), δύο 
υπηρέται (νοσοκόμοι). Στο γυναικολογικό τμήμα εκτός των δύο 
ιατρών, υπήρχε μία ιατρός (ιάτραινα) και δύο νοσοκόμοι γυναίκες. 
Η ιατρική στο Βυζάντιο δεν ασκούνταν μόνο από άνδρες αλλά και 
από γυναίκες, όπως πιστοποιείται από τους όρους «ιάτραινες» 
και «ιατρομαίες» (μαίες).

Την όλη εποπτεία του ιδρύματος εξασκούσαν δύο «πριμικήρι-
οι», δηλαδή οι πλέον υψηλόβαθμοι ιατροί του προσωπικού, οι 
οποίοι επισκέπτονταν  καθημερινά τις κλινικές και ρωτούσαν τους 
ασθενείς, εάν ήταν ευχαριστημένοι, και στους παραβάτες έκαναν 
αυστηρές παρατηρήσεις. ΄Ηλεγχαν τις τροφές των ασθενών και 
αν στο εξωτερικό ιατρείο υπήρχε κάποιος βαριά ασθενής, ειδο-
ποιούσαν τον επόπτη που διέταζε έναν από τους πιο έμπειρους 
ιατρούς να τον φροντίσει.

Παράσταση ψηφιδωτού από τον
 Αγιο Απολλινάριο τον Νέο. (Ραβέννα).
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Εντυπωσιασμένοι από τον νοσοκομειακό κανονισμό της μονής του Παντοκράτορος  και 
από παρόμοιες αλλά συντομότερες περιγραφές βυζαντινών ξενώνων, καθώς και από μια 
πλειάδα άλλων πηγών, οι ιστορικοί όπως ο Γκέοργκ Σράιμπερ, Αλεξάντερ Φίλιπσμπορν, 
Χέρμπερτ Χούγκερ, Χάνς Γκέοργκ Μπεκ και ο Δημ. Κωνσταντέλος, αναγνώρισαν την ανω-
τερότητα των βυζαντινών νοσοκομείων έναντι οποιουδήποτε ιδρύματος περιθάλψεως που 
διέθετε η λατινική Δύση. 

Ο Ρώσος ιστορικός Ουσπένσκυ λέει: « το νοσοκομείο του Παντοκράτορος είναι το συγκι-
νητικότερο ίσως παράδειγμα που μας άφησε η ιστορία για τις ανθρωπιστικές αντιλήψεις 
της βυζαντινής κοινωνίας».

Ο Ιωάννης Αργυρόπουλος ενώ διδάσκει Ιατρική.
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25. Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Για 11 ολόκληρους αιώνες το Βυζάντιο υπήρξε το πιο πολιτισμένο κράτος του μεσαιωνικού 
κόσμου. Αναχαίτισε τις βαρβαρικές επιδρομές, διατήρησε και εμπλούτισε την αρχαία ελ-
ληνική κληρονομιά, με τους θεσμούς του, την κρατική του οργάνωση, την παιδεία του, την 
νομοθεσία, την τέχνη του και επηρέασε  αποφασιστικά Ανατολή και Δύση.

Φορείς του βυζαντινού ελληνικού πολιτισμού ήσαν: οι έμποροι και ναυτικοί, οι διπλωμά-
τες, οι στρατιώτες. Ήταν οι βυζαντινές πριγκίπισσες και αρχόντισσες, που σαν σύζυγοι 
ξένων ηγεμόνων, μετέφεραν τα ελληνοχριστιανικά ήθη και έθιμα στις χώρες τους και ήσαν 
υπόδειγμα για τους λαούς τους αυτές και η πολυπληθής ακολουθία τους. Ακόμα και οι 
αιχμάλωτοι διέδιδαν τον Χριστιανισμό και τον ελληνικό τρόπο ζωής κατά την διάρκεια της 
αιχμαλωσίας τους. Αλλά οι σπουδαιότεροι και πλέον οργανωμένοι ήσαν οι κληρικοί και οι 
μοναχοί του Βυζαντίου που ήσαν οι κατεξοχήν ιεραπόστολοι.

Η διάδοση του Χριστιανισμού και του πολιτισμού στην κεντρική  Ασία και ΄Απω Ανατολή 
χαρακτηρίστηκε σαν 2η κατάκτηση της Ασίας μετά την 1η από τον Μ.Αλέξανδρο. Παλαι-
στίνη, Γάζα, Λιβύη, Αιθιοπία, Αίγυπτος, Νουβία, Γότθοι, Αβασγοί του Πόντου, Καύκασος, 
Γεωργία, Αρμενία, Συρία, Μεσοποταμία.

Ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης ο βυζαντινός γεωγράφος του 6ου αι. γράφει στην  «Χριστια-
νική τοπογραφία» του ότι «και επί Βάκτροις και Ούννοις και Πέρσαις και λοιποίς Ινδοίς και 
Περσαρμενίοις και Μήδοις και Ελαμίταις και πάση τη χώρα Περσίδος, και εκκλησίαι άπειροι 
και χριστιανικοί λαοί πάμπολλοι και μάρτυρες πολλοί και μονάζοντες ησυχασταί». Ο Χρι-
στιανισμός αυτός ξεριζώθηκε αργότερα  από τους μουσουλμάνους.

Η Χριστιανική Τοπογραφία του Κοσμά του 
Ινδικοπλεύστη.Χάρτης του κόσμου.(Αρχές 

11ου αι. Βιβλιοθήκη Μονής Σινά).
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ΑΡΑΒΕΣ
Οι ΄Αραβες, ακόμα και όταν επικράτησε ο μουσουλμανισμός, είχαν στενή επαφή με το 
Βυζάντιο από όπου ζητούσαν οι Χαλίφες συνεχώς δασκάλους και μαθηματικούς, διότι απο 
το Βυζάντιο οι ΄Αραβες έμαθαν την κρατική οργάνωση και γνώρισαν την αρχαία ελληνική 
φιλολογία και επιστήμη τις οποίες μετέφεραν στην Ευρώπη. 

Ο ιστορικός Θεοφάνης γράφει:
«΄Εστειλε λοιπόν αμέσως (ο Χαλίφης Αλ Μαμούν) επιστολή όχι σ’εκείνον (δηλ. στον Λέο-
ντα τον Μαθηματικό, έναν φημισμένο Βυζαντινό λόγιο του 9ου αι.), αλλά στον Θεόφιλο (τον 
αυτοκράτορα) με το εξής περιεχόμενο: «΄Ηθελα ο ίδιος να έλθω κοντά σου εκπληρώνοντας 
έτσι έργο φίλου και μαθητή. Επειδή όμως η εξουσία που μου ανέθεσε ο Θεός και ο πο-
λυάριθμος λαός που εξουσιάζω δεν μου το επιτρέπουν, σε παρακαλώ να μου στείλεις για 
μικρό χρονικό διάστημα τον άνδρα που έχεις και είναι ξακουστός στη φιλοσοφία και στις 
επιστήμες. Θέλω να μείνει κοντά μου και να μου διδάξει με τον τρόπο του την επιστήμη και 
την αρετή, για τα οποία εγώ αισθάνομαι πραγματικά έρωτα. Πάντως να μην αναβάλεις την 
υπόθεση, επειδή εγώ δεν είμαι ομόγλωσσος και ομόθρησκος. Αλλά επειδή ακριβώς είναι 
τέτοιος αυτός που παρακαλεί, να ικανοποιηθεί το αίτημά μου από επιεικείς και καλούς φί-
λους. Για τη χάρη αυτή θα σου καταβάλω είκοσι κεντητάρια χρυσό και θα συνάψω αιώνια 
ειρήνη» (Θεοφάνη Συνεχιστής, εκδ. Βόννης, σελ.190).
 

Μικρογραφία από την Χρονο-
γραφία του Ιωάν. Σκυλίτζη,όπου 
εικονίζονται απόκρισάριοι του 
αυτοκράτορα Θεοφίλου ενώ 
προσέρχονται  στον Χαλίφη Αλ 
Μαμούν.(Μαδρίτη, Εθν.Βιβλι-
οθ.).

ΜΟΡΑΒΟΙ – ΣΕΡΒΟΙ – ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ – ΡΩΣΟΙ
Οι Μοραβοί, (σημερινή Τσεχία και Σλοβακία), οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι δέχθηκαν τον ελ-
ληνικό πολιτισμό. Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί, Κύριλλος και Μεθόδιος, είχαν δύσκολο έργο 
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στους Σλάβους, διότι αντιμετώπιζαν άγνοια και δεισιδαιμονία γι’ αυτόν τον λόγο δημιούργη-
σαν αλφάβητο ειδικά γι’αυτούς, με βάση το ελληνικό. Το ίδιο συνέβη και με τους Ρώσους. 
Με την δημιουργία του αλφαβήτου απέδειξαν οι Βυζαντινοί ότι ήσαν εμπνευσμένοι από 
το ελληνικό τους πνεύμα, το δημοκρατικό και φιλελεύθερο, το οποίο σέβεται την οντότητα 
ατόμων και εθνών, διαφορετικά, αν αυτό δεν συνέβαινε, θα τους υποχρέωναν να μιλάνε 
ελληνικά.
 
Οι Ρώσοι απεσταλμένοι του Βασιλιά των Ρώσων  Βλαδίμηρου είπαν όταν επέστρεψαν 
στην Ρωσία: «Οι ΄Ελληνες μας οδήγησαν στους χώρους που λατρεύουν τον Θεό και δεν 
γνωρίζαμε αν ήμασταν στον ουρανό ή στην γη. Γιατί στην γη δεν υπάρχει τόση λάμψη ή 
τόσος φωτισμός και βρισκόμασταν σε αμηχανία πώς να περιγράψουμε αυτά που είδαμε. 
Γνωρίζουμε μόνο ότι ο Θεός εκεί κατοικεί μεταξύ των ανθρώπων και η λειτουργία τους είναι 
ωραιότερη απ’ό,τι οι τελετές των άλλων εθνών. Γι’αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να ξεχά-
σουμε εκείνη την ομορφιά». Και δια μέσου των αιώνων η Ρωσική Εκκλησία θυμάται εκείνη 
την ομορφιά. (N.H.BAYNES-H.ST.L.B.MOSS: Εισαγωγή στον Βυζαντινό πολιτισμό).

Σκηνή βαπτίσματος των Ρώς από Μικρογραφία της χρονογραφίας του Κωνσταντίνου Μανασσή 
(Ρώμη, Βατικανή Βιβλιοθήκη).
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ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Οι Βαλκανικοί λαοί λόγω της επαφής τους με την βυζαντινή παράδοση με την οποία ανα-
τράφηκαν, κατόρθωσαν να αποκτήσουν εθνική ταυτότητα με την οποία διαφύλαξαν στην 

τουρκοκρατία τους λαούς τους και πέτυχαν τον 19ο αι .να κερ-
δίσουν την ανεξαρτησία τους.Η ορθοδοξία, που αποτελεί την 
προσωποποίηση της βυζαντινής πνευματικότητας, έδωσε την 
δυνατότητα και στην Ρωσία να ενωθεί και έτσι να γίνει η μεγάλη 
δύναμη με την βυζαντινή κληρονομιά, που την διατήρησε στους 
αιώνες. Αξιοσημείωτο ειναι το γεγονός ότι επί 200 χρόνια οι μη-
τροπολίτες της Ρωσίας ήταν Έλληνες! Το Βυζάντιο έδωσε στους 
λαούς αυτούς τα πάντα, θρησκεία, τέχνη, λογοτεχνία, κρατική 
οργάνωση, έδωσε σαν πρότυπα τα ελληνικά κείμενα που τα με-
τέφρασε και προετοίμασε την γέννηση της εθνικής φιλολογίας 
του καθενός απ’αυτούς τους  λαούς. Για όλους αυτούς το Βυζά-
ντιο ήταν ο μεγάλος παιδαγωγός, ο μεγάλος μύστης!
Η πνευματική ακτινοβολία του Βυζαντίου δεν περιορίζεται μόνο 
στην Ανατολή και στους Σλαβικούς λαούς και στην Ιταλία, αλλά 
φθάνει ως τα  τελευταία άκρα της Δυτικής Ευρώπης.

Κωνσταντίνος –Κύριλλος από την Θεσσαλονίκη. Απόστολος και εκχριστια-
νιστής  των Σλάβων. Κρατεί το σλαβικό αλφάβητο που το δημιούργησε με 
βάση το ελληνικό.

ΙΤΑΛΙΑ
Ο βυζαντινολόγος Κάρολος Ντηλ γράφει για την βυζαντινή επίδραση στην Ιταλία: «στην 
Ρώμη υπήρχε ολόκληρη ελληνική συνοικία, όπου ευρίσκο-
ντο πολλά βυζαντινά μοναστήρια, η δε Ρώμη του 7ου και 
8ου αιώνα ήταν πόλη κατά το ήμισυ βυζαντινή…η Βενετία 
εξάλλου με τα ήθη της και τις κλίσεις της ήταν πόλη εντε-
λώς ελληνική… ΄Ελληνες επίσκοποι κυβερνούσαν τις εκ-
κλησίες, το ελληνικό τυπικό ίσχυε παντού, η ελληνική ήταν 
η επίσημη και συγχρόνως ομιλούμενη γλώσσα της χώρας 
και όταν ακόμη οι Νορμανδοί βασιλείς διαδέχθηκαν τους 
βυζαντινούς ηγεμόνες, οι θεσμοί διατήρησαν επί πολύ την 
σφραγίδα του Βυζαντίου και εξακολούθησαν να χρησιμο-
ποιούν την ελληνική τόσο για τις επίσημες πράξεις όσο και 
για τις τρέχουσες».

Ψηφιδωτό με παράσταση του Χριστού από την αψίδα 
της εκκλησίας της Τσεφαλού στην Βόρεια Σικελία.(12ος αι.).
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Ο μοναχός Νείλος (910-1005) στο ησυχαστήριο της Καμπανίας αντέγραφε χειρόγραφα, 
δίδασκε καλλιγραφία, φύτευε αμπέλια. Πολλά χειρόγραφά του διατηρήθηκαν από τον 10ον 
αι. στην βασιλική μονή της Κρυπτοφέρρης στην είσοδο της Ρώμης, την τελευταία που 
έκτισε και που ήταν κέντρο μόρφωσης και υμνογραφικής παραγωγής. Στην Σικελία και 
Καλαβρία, μετά την απόβαση του στρατηγού του Ιουστινιανού Βελισαρίου, (535-540) άν-
θησε η υμνογραφία, η μουσική, η ρητορική, η γραμματική. Επίσης αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 
η αγιογραφία.

Θαυμάσια ψηφιδωτή 
παράσταση του καλού ποιμένα 

σε  Μαυσωλείο στην 
Ραβέννα (6ος αι.)

ΑΓΓΛΙΑ 
Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει: «και αι βρεταννικαί νήσοι ησθάνθησαν την δύναμιν 
του λόγου, διότι και εκεί εκκλησίαι και άγιαι τράπεζαι έχουν ανεγερθή». Πρώτος επίσκοπος 
Καντερβουρίας ήταν ο Αυγουστίνος το 604 μ.Χ. Ο μετά απ’αυτόν Θεόδωρος το 669 έριξε 
τα πρώτα σπέρματα ενότητας των ΄Αγγλων και συγκάλεσε σύνοδο, γεγονός πρωτάκουστο 
για την Αγγλία, συνέταξε συλλογή διατάξεων για την ρύθμιση του εσωτερικού βίου της εκ-
κλησίας, γενίκευσε σε όλη την Αγγλία το εκκλησιαστικό άσμα, καλλιέργησε το κήρυγμα.΄Ι-
δρυσε μονές, βιβλιοθήκες και θέσπισε κάθε μονή να ιδρύει σχολείο και ναό. Επίσης έθεσε 
τα θεμέλια των κλασικών σπουδών στην Αγγλία.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Εργάτες του εκπολιτισμού στην Γερμανία είναι οι Ελληνίδες σύζυγοι των ηγεμόνων,  οι 
κληρικοί και μοναχοί. Κατά τον 10ον αι. η αδελφή  του αυτοκράτορα Βασιλείου του β΄η Θε-
οφανώ, γίνεται σύζυγος του ́ Οθωνα του Β΄και φέρνει μαζί της έθιμα βυζαντινά και ελληνικά 
χειρόγραφα, μαζί με πλήθος ακολούθων. Ελληνικά γράμματα διδάσκονται, κτίζονται εκκλη-
σίες από ΄Ελληνες τεχνίτες. Ο Γερμανός ιστορικός Σλόσσερ γράφει: «…μέγα μέρος του 
φωτός, το οποίο λάμπει από τους χρόνους του΄Οθωνος του μεγάλου, άρχισε να λάμπει 
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στην δύση, όταν άνδρες σοφοί ήλθαν με την σύζυγο του ΄Οθωνα ή εκλήθησαν αργότερα 
με σκοπό να δώσουν μόρφωση στην Γερμανία…».

Η Θεοφανώ σκανδάλισε τους υπηκόους της, διότι έκανε … μπάνιο και φορούσε μεταξωτά, 
ο γιός της ΄Οθων ο Γ΄ ήταν αφάνταστα υπερήφανος για την ελληνική του καταγωγή και του 
άρεσε να μιλά Ελληνικά και να χρησιμοποιεί ό,τι νόμιζε ότι ήταν η  αληθινή αυτοκρατορική 
εθιμοτυπία. Χάρη στην προστασία του πολλοί ΄Ελληνες ήλθαν στην Γερμανία γύρω στον 
10ο αι. Μετά τον θάνατο του ΄Οθωνα Β΄ η Θεοφανώ  κυβέρνησε τόσο καλά, ως επίτροπος 
του ανήλικου γιού της,  ώστε ο ιστορικός Γκήζενμπρεχτ λέει: «ένας ικανός άνδρας σε πα-
ρόμοια θέση είναι ζήτημα αν θα κατόρθωνε περισσότερα!».
 
Ο γάμος του ΄Οθωνα είχε κάνει τόση εντύπωση στον Ούγο Καπέτο της Γαλλίας, ώστε ζή-
τησε κι’αυτός βυζαντινή νύφη για τον γιό του τον Ροβέρτο. Γενικά οι νύφες από το Βυζάντιο 
ήταν περιζήτητες ιδίως μετά τις Σταυροφορίες. Ακόμα Βυζαντινές πριγκίπισσες πήγαν ως 
βασίλισσες στην Γεωργία, στην Ουγγαρία, Βοημία, Σερβία, Βουλγαρία, Αυστρία, Γαλλία, 
Βενετία και αλλού. Οι λίγες βυζαντινές πληροφορίες γι’αυτές μας λένε πως οι βυζαντινές 
πριγκίπισσες θεωρούσαν ως τόπο εξορίας τις χώρες που μετέβαιναν και γι’αυτό ήσαν 
πολύ δυσαρεστημένες, που εγκατέλειπαν το Βυζάντιο. Δεν μπορούσαν να φανταστούν 
πως θα μπορούσαν να ζήσουν σε λιγότερο πολυτελή παλάτια και σε κοινωνίες κατώτερες 
πολιτιστικά. Παρόλα αυτά πάρα πολλές δεν εμποδίστηκαν να δείξουν πραγματικά ηγετικά 
προσόντα, να προκαλέσουν ευμενέστατα σχόλια και να κερδίσουν τον σεβασμό των  ιστο-
ρικών της Δύσης.

Τα χαρακτηριστικά λοιπόν των βυζαντινών γυναικών που εντυπωσίασαν τις κοινωνίες στις 
οποίες ταξίδεψαν, ως νύφες, ήταν η αριστοκρατική τους καταγωγή σε συνδυασμό με τον 

πλούτο που τις συνόδευε, η 
άριστη μόρφωσή τους, η σύ-
νεση, η εξυπνάδα τους, η ευ-
γένεια και η ευφράδειά τους, η 
σεμνότητα αλλά και η αποφα-
σιστικότητά τους σε συνδυα-
σμό με την ομορφιά τόσο του 
προσώπου όσο και του σώμα-
τός τους. 

Η  βυζαντινή πριγκίπισσα ΄Αννα 
αναχωρεί από την Κωνσταντινούπο-
λη στην Ρωσία για να νυμφευθεί τον 
ηγεμόνα Βλαδίμηρο Α΄. (Εικ.Βαλόβ-
σκυ).
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ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
Στην Σουηδία πήγε  η Ειρήνη, κόρη του Ισαακίου ΄Αγγελου (1208) για να παντρευτεί τον 
βασιλιά Φίλιππο της Σουηδίας και αυτή είχε τόσο  αγαθή επίδραση στον βορρά, ώστε  ο 
Γερμανός ποιητής Walter von der Vogelweide την ονομάζει «ρόδο χωρίς αγκάθι και πε-
ριστέρι χωρίς χολή» υπονοώντας μάλλον ότι είχε χαρακτήρα ευαίσθητο και ευσεβή που 
εντυπωσίασε.

Στην Φινλανδία έρχεται μέσω Ρωσίας τον 11ον αι. ο ΄Ελλην μοναχός Σέργιος, ιδρύει το 
μοναστήρι Βλάμο σε νησίδα της λίμνης Λαδόγα, που υπάρχει μέχρι σήμερα. Τον 14ον 
αι. έρχεται στον ΄Αθω από την Φινλανδία κάποιος, που αφού εκπαιδεύθηκε και χειροτο-
νήθηκε, πήρε το όνομα Αρσένιος και ίδρυσε άλλο μοναστήρι στην Κονεβίτσα, που έγινε 
ιεραποστολικό κέντρο. Ο Σέργιος και ο Αρσένιος εορτάζονται ως άγιοι από την ορθόδοξη  
εκκλησία της Φινλανδίας. 

Στον τομέα της τέχνης, τα συμπεράσματα του Γάλλου καθηγητού R.Huyghe στo βιβλίο του 
“Η τέχνη και ο άνθρωπος» (Λαρούς) αποδεικνύουν ότι στην ιρλανδική εκκλησιαστική τέχνη 
δεν έχουμε επιδράσεις από την κελτική της Γερμανίας, αλλά από την τέχνη της ανατολικής 
εκκλησίας. Μοναχοί απο την Ανατολή εισέδυσαν στην Γαλλία, Ισπανία και μέχρι την Ιρλαν-
δία, έχοντας μαζί τους «αγίας γραφάς» στολισμένες με μικρογραφίες γεωμετρικού στυλ, 
χαρακτηριστικής ανατολικής τεχνοτροπίας.

Ο ΄Αγγλος Α.Λώρη στο έργο του «Η τέχνη των μεγάλων ζωγράφων» λέει ότι: «μέχρι τον 
9ο αι. οι καλλιγράφοι της δύσεως, Γότθοι η Ιταλοί, μιμούνται την ιδίαν πένναν και την ιδίαν 
μελάνην με τους βυζαντινούς». Επίσης βυζαντινή επίδραση παρατηρείται και στις μικρο-
γραφίες και ιδίως στα ψαλτήρια των εκκλησιών Ιρλανδίας και Σκωτίας μέχρι τον 12ο αι.
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26.  ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο πολιτισμός του Βυζαντίου σημάδεψε όλους τους λαούς, που για μια στιγμή της ιστορίας 
τους βρέθηκαν μέσα στα σύνορά του ή κάτω από την ακτινοβολία του.

Ειδικά για τον νεότερο Ελληνισμό το Βυζάντιο είναι το άμεσο παρελθόν.Οι ρίζες του βρί-
σκονται σ’αυτό.Η χιλιετηρίδα του Βυζαντίου είναι η γέφυρα από τον αρχαίο στον νέο Ελλη-
νισμό αν και ο Ελληνισμός, σαν πολιτιστικός φορέας και όχι κρατική υποδομή, δεν καταρ-
γήθηκε ποτέ, διότι είναι διαχρονικό ιδανικό ζωής.

Ο αρχαίος ΄Ελληνας έλεγε: «Αν η λεοντή μη εξίκηται, την αλωπεκήν πρόσαψον», «Εις 
ανήρ ου πανθ’ορά», «Συν Αθηνά και χείρα κίνει», ο βυζαντινός έλεγε: «Αν η λεοντή ρώμην 
δύνη βλάψαι, πανουργία χρήσαι», «Εις ανήρ ουδείς ανήρ», «΄Αγιε Νικόλαε, βοήθει μοι! 
Σείσον και εσύ τον πόδα σου», και ο Νεοέλληνας λέει: «΄Οπου δεν χωρεί η αντρειά, μπαί-
νει η πονηριά», «΄Ενας ίσον κανένας», «΄Αι –Νικόλα μου, βοήθα με!-Κούνα και συ το χέρι 
σου». Οι ρίζες της ελληνικής παράδοσης είναι βαθύτατες όσο και οι ρίζες της ελληνικής 
γραμματείας και του πολιτισμού.

Ο Θ. Κολοκοτρώνης στα Απομνημονεύματά του λέει: «…όταν επήραμεν το Ναύπλιον, ήλθε 
ο ΄Αμιλτων να με ιδή, μου είπε ότι: «Πρέπει οι ΄Ελληνες να ζητήσουν συμβιβασμόν και η 
Αγγλία να μεσιτεύση». Εγώ του αποκρίθηκα, ότι «αυτό δεν γίνεται ποτέ… Εμείς συμβιβα-
σμόν ποτέ δεν εκάμαμεν με τους Τούρκους… Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη 
δεν έκαμε, η φρουρά του είχε παντοτεινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια 
ήτον πάντοτε ανυπότακτα.Με είπε: «Ποια είναι η βασιλική φρουρά του, ποία τα φρούρια;»- 
«Η φρουρά του βασιλέως μας είναι οι λεγόμενοι Κλέφται, τα φρούρια η Μάνη και το Σούλι 
και τα βουνά».΄Ετσι δεν ωμίλησε πλέον.»

Οι νεότεροι ΄Ελληνες είναι οι συνεχιστές και οι κληρονόμοι του με το αίσθημα της γλωσ-
σικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής συνέχειας, είναι όμως κληρονόμοι του και όλοι οι 
Ορθόδοξοι, που θεωρούνται πνευματικά ΄Ελληνες, όπως επίσης και οι λαοί στους οποίους 
επέδρασε όχι θρησκευτικά, αλλά πολιτιστικά μεταδίδοντάς τους τον Ελληνισμό, ως τρόπο 
σκέψης και  ζωής. 

Είναι βέβαιο ότι η αρχαία και κλασική Ελλάδα είναι κάτι ξεχωριστό για τον Ελληνισμό και 
για τον σύγχρονο πολιτισμό αλλά και το Βυζάντιο καθόλου δεν υστερεί και η τυχόν άρνησή 
του προκαλεί ένα μεγάλο πολιτιστικό και ιστορικό κενό, για μια εποχή που ο Ελληνισμός 
είχε την μεγαλύτερη έκταση και ζωή 1.100 ετών.

Το τέλος του κράτους αυτού ήταν τόσο τραγικό όσο και αντάξιο του ονόματος και της φήμης 
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μιας τέτοιας αυτοκρατορίας.Ο τελευταίος αυτοκράτορας, κατά μια περίεργη σύμπτωση, συ-
νώνυμος του πρώτου, με μητέρα που είχε επίσης  το όνομα Ελένη, μπορεί να μη μπόρεσε 
να το σώσει, αλλά αγωνίστηκε και δεν παρέδωσε τίποτε, πιστός στην μεγάλη παράδοση 
του ελληνικού ηρωισμού, συμβολίζοντας την συνείδηση χιλιάδων χρόνων ιστορίας.΄Ετσι 
έσωσε την τιμή ενός κράτους που η διάλυσή του είχε πρωτίστως αίτια εσωτερικά.

Ο Tούρκος ιστορικός Ισμαήλ Χαμί Τανισμέντ 
στο 1ο τεύχος, σελ.524 της Ιστορίας με τίτλο: 
Izahli Osmanli Tarihi Kronolozisi (Επεξηγημα-
τική Χρονολογική Οθωμανική Ιστορία), γράφει 
για τον θάνατο του Αυτοκράτορος Κωνσταντί-
νου Παλαιολόγου τα εξής: «Επειδή κανείς από 
τους ιστορικούς της εποχής κατά την οποία 
έπεσε η Κωνσταντινούπολις δεν ήταν παρών 
στον θάνατο του ατυχούς και ηρωικού Αυτο-
κράτορος στο πεδίο της μάχης, πολλοί θρύλοι 
και διαδόσεις έχουν δημιουργηθεί πάνω σ’αυτό 
το θέμα.΄Ολες όμως οι διαδόσεις των ξένων και 
τουρκικών πηγών συμφωνούν στο σημείο ότι: ο 
Αυτοκράτορας μετά την πτώση της πόλης έλα-
βε μέρος προσωπικώς στις σκληρές οδομαχίες 
και πολεμώντας σαν λιοντάρι και χωρίς να πα-
ραδώσει το ένδοξο ξίφος του στον μέγα εχθρό 
του, έπεσε ενδόξως σαν ήρωας. Η Τουρκική 
Ιστορία θεωρεί υποχρέωσή της να μνημονεύει 
με σεβασμό την ανάμνηση της ένδοξης προ-
σωπικότητας του Αυτοκράτορος, ο οποίος ήταν 
τελείως ανεύθυνος για την παρακμή και την τέ-
λεια αποσύνθεση του κράτους του, ο δε ηρωι-
κός του θάνατος ελύπησε και αυτόν τον ίδιο τον 
Πορθητή». 

  Ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.

Αυτοκρατορικό έμβλημα του 
Κων/νου Παλαιολόγου με τα 4 Β, 

κοντά στην είσοδο της Πατριαρχικής 
Βιβλιοθήκης.
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27.  Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Το Βυζάντιο από το 1453, που περιήλθε στην εξουσία των Οθωμανών, έπαψε να έχει 
κρατική υπόσταση. Από την εποχή της Άλωσης και μετά ένα πλήθος λογίων και διανοου-
μένων κατακλύζει κυρίως την Ιταλία (Λάσκαρις, Αργυρόπουλος, Χρυσολωράς, Χαλκοκον-
δύλης, Μάρκος Μουσούρος, Βησσαρίων), εργάζονται και διαδίδουν ελληνικά χειρόγραφα. 
Δημιουργούνται στην Δύση πολλές ελληνικές κοινότητες. Απ’αυτές η σημαντικότερη ήταν 
της Βενετίας, που το 1470 είχε τόσον πλούτο και ευημερία, ώστε ο Βησσαρίων, ο μεγά-
λος Βυζαντινός λόγιος και ιερωμένος, την ονόμαζε «δεύτερο Βυζάντιο», ενώ ο Ρουμάνος 
συγγραφέας N.JORGΑ έγραψε ένα βιβλίο το 1971 με τίτλο “Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο”, 
εννοώντας τους λογίους και διανοουμένους  του 15ου και 16ου αι. που κατέκλυσαν την 
Δύση.

Το 1204 η διείσδυση του Βυζαντίου στην Δύση ήταν μερική. Οι ΄Ελληνες πρόσφυγες του 
15ου και 16ου αι.φέρνοντας στην Δύση τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όπως αναβίωσε 
στην Παλαιολόγεια Αναγέννηση, έπαιξαν έναν βασικό και δημιουργικό ρόλο κατευθύνοντας 
τον Φλωρεντινό ουμανισμό από λατινικό ρητορικό κίνημα σε ένα βασικά φιλοσοφικό –  
φιλολογικό κίνημα, που τόνιζε το πλάτος και την πρωτοτυπία του αρχαίου ελληνικού πολιτι-
σμού. Γύρω στο 1600 τα ελληνικά γράμματα είχαν διαδοθεί με πλήρη επιτυχία στον Δυτικό 
κόσμο. Είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς ότι αφενός η πρόσμειξη του γερμανολα-
τινικού  χριστιανικού στοιχείου με την αρχαία ελληνική παιδεία, όπως το Βυζάντιο την δια-
τήρησε και την μετέδωσε, και αφετέρου τα στοιχεία της ανατολικής ορθόδοξης δημιουργίας 
και παράδοσης, αποτέλεσαν δύο από τους πρωταρχικούς παράγοντες στην περίοδο του 
σχηματισμού, του «σύγχρονου δυτικού πολιτισμού», όπως συνήθως ονομάζεται.

Το σπουδαιότερο  όμως επίτευγμα του  Βυζαντίου είναι, κατά τον John Meyendorff, το 
«ότι το θρησκευτικό του όραμα εμπνέει ακόμα και σήμερα εκατομμύρια ανθρώπους, αν 
και το ίδιο ως πολιτικό σύστημα έπαψε προ πολλού να υπάρχει.Το όραμα αυτό επέζησε 
πέρα από κάθε πολιτική, οικονομική και ιδεολογική πραγματικότητα, διότι οι άνθρωποι 
είτε βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε στα Βαλκάνια, είτε στην Ρωσία, στην Ασία, στην Β. Αμε-
ρική, ακόμη και αν είναι αγράμματοι ή ανώριμοι «πολιτιστικά» εμβαπτίζονται, μέσω της 
λειτουργίας, στον εξαιρετικά πολύπλοκο κόσμο της ελληνιστικής ποίησης, της θεολογίας 
των Πατέρων της Εκκλησίας και στον συμβολισμό της Βίβλου. Η θρησκευτική τέχνη, η 
μουσική, η εικονογραφία παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στο να μετέχουν όλοι δια της λει-
τουργίας στον οραματισμό της βασιλείας του Θεού, που δημιουργήθηκε από το Βυζάντιο 
και βιώνεται ως μυστήριο και όχι ως άσκηση πολιτικής εξουσίας.΄Ισως δεν κατανοούν και 
δεν συμμετέχουν όλοι με τον ίδιο βαθμό, αλλά τα κριτήρια και τα βασικά πρότυπα είναι ίδια 
για όλους. Το θρησκευτικό όραμα του Βυζαντίου υπερβαίνει αιώνες και εθνότητες και είναι 
η πιο σημαντική κληρονομιά που άφησε». Πράγματι η λειτουργία της Ανατολικής Ορθόδο-
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ξης Εκκλησίας είναι ένα μοναδικό στον κόσμο ζωντανό μνημείο στο οποίο συνυπάρχουν 
μία ιδέα, μία εποχή, ένας κόσμος.» Είναι πλήρης και παραστατική και κάνει τον πιστό να 
μεταρσιώνεται, να αισθάνεται! Το σημείο αναφοράς όλων αυτών που έχουν ως συνεκτικό 
κρίκο την Ορθοδοξία είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 

Ο ΄Αγγλος καθηγητής Durwvin (Η Βυζαντινή αυτοκρατορία, σελ.21)  λέει: «Το Βυζάντιο 
στάθηκε παγκόσμια πολιτιστική εστία που μόρφωσε και εκπολίτισε τους λαούς της Ευρώ-
πης και τους κατέστησε ικανούς να πάρουν την μοίρα τους στα χέρια τους και να διαβούν 
με ελπίδα και μόχθο πολύ την λεωφόρο των πεπρωμένων τους». 

Τέλος ο Στήβεν Ράνσιμαν, ο κορυφαίος Άγγλος βυζαντινολόγος, μας λέει: «Υποστηρίζουν 
συχνά ότι ο ρόλος που έπαιξε το Βυζάντιο στην Ιστορία ήταν παθητικός, ότι δηλ. για 1000 
χρόνια σχεδόν ήταν το προπύργιο της Χριστιανοσύνης εναντίον των απίστων της Ανα-
τολής, των Περσών, των Αράβων και των Τούρκων και ότι διαφύλαξε για την δυτική Ανα-
γέννηση τους θησαυρούς της κλασικής φιλολογίας και σκέψης. Ξεχνάνε ότι όσον καιρό 
υπήρχε η αυτοκρατορία δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να ασκεί ενεργητικά μια επίδραση στον 
πολιτισμό του κόσμου. Η ανατολική Ευρώπη όλον της τον πολιτισμό τον χρωστούσε στους 
Ιεραποστόλους και στους αξιωματούχους της Κωνσταντινούπολης και ακόμα και η δυτική 
Ευρώπη είχε και αυτή ένα μόνιμο χρέος απέναντί της, πολύ πριν μεταφέρουν  οι σοφοί της, 
την στιγμή του θανάτου της, τα χειρόγραφά τους και τον νεοπλατωνισμό τους στην Ιταλία, 
ενώ ακόμα και το Ισλάμ συνεχώς δεχόταν ένα ρεύμα ιδεών από τον Βόσπορο».

Ορθογώνιο επίτιτλο κώδικος, με ανθοφόρους κλάδους.
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