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Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ  

ΤΗ ΒYΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

37. Η βυζαντινή Κύπρος 

Η συμβολή της Κύπρου στην αναχαίτιση των εχθρών του 

Βυζαντίου ήταν 

μεγάλη. Στο έδαφός της έγιναν σκληρές πολεμικές 

συγκρούσεις και το νησί 

γνώρισε μεγάλες καταστροφές. Με ιδιαίτερη συνθήκη το 

νησί 

ανακηρύχτηκε «ουδέτερο και αυτοδιοικούμενο». 

 

 

 

Στην Κύπρο κατοικούσαν Έλληνες από τα μυκηναϊκά χρόνια.  

 

Στα αρχαία χρόνια το νησί είχε ιδιαίτερη ανάπτυξη και 

διατηρούσε συχνές εμπορικές και πολιτιστικές επαφές με τον 

ελληνισμό της Μικράς Ασίας, της Αιγύπτου και της Μεγάλης 

Ελλάδας.  

Στα ρωμαϊκά χρόνια, ακολουθώντας τη μοίρα των άλλων 

ελληνικών περιοχών, κατακτήθηκε και κυβερνήθηκε από 

Ρωμαίους διοικητές. 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος εκτίμησε ιδιαίτερα τη στρατηγική 

θέση της Κύπρου και φρόντισε για την αξιοποίησή της.  

• Έχτισε την κατεστραμμένη από σεισμό αρχαία 

πρωτεύουσά της Σαλαμίνα και την ονόμασε 

Κωνσταντία.  
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• Όρισε ακόμη Βυζαντινό αξιωματούχο για τη διοίκηση 

του νησιού και τοποθέτησε ενισχυμένη φρουρά και 

ναυτική δύναμη για την ασφάλειά του.  

• Την Κύπρο επισκέφτηκε και η μητέρα του, Αγία Ελένη, 

όταν γύριζε από τα Ιεροσόλυμα και ίδρυσε εκεί ναό. 

Κύρια απασχόληση των κατοίκων του νησιού ήταν η 

γεωργία. Σιτάρι, λάδι, κρασί, μαστίχα, αρωματικά φυτά και 

μέλι ήταν τα πιο σημαντικά από τα προϊόντα τους. Πολλοί 

από τους κατοίκους των παραλίων ασχολούνταν με το 

εμπόριο και τη ναυτιλία. Σημαντική πηγή πλούτου ακόμη 

αποτελούσαν τα ορυχεία χαλκού και αργύρου, που 

λειτουργούσαν εκεί από τα μυκηναϊκά χρόνια. 

Η Κύπρος δέχτηκε πρώτη την επίθεση των Αράβων, κατά τη 

ναυτική επέκτασή τους στα μέσα του 7ου αιώνα. Παρά την 

αντίσταση του πληθυσμού και των βυζαντινών πλοίων που 

στάθμευαν εκεί,  

1. κατέλαβαν την πρωτεύουσά της,  

2. λεηλάτησαν το νησί  

3. και κατέλυσαν τις βυζαντινές αρχές.  

4. Έβαλαν αραβικές φρουρές στις 14 μεγάλες πόλεις του 

νησιού κι  

5. εγκατέστησαν σ’ αυτές αραβόφωνους πληθυσμούς από 

τις κατακτημένες περιοχές της Συρίας. 

Το γεγονός αυτό ήταν βαρύ πλήγμα για το Βυζάντιο, επειδή η 

Κύπρος, μετά την απώλεια της Συρίας και της Παλαιστίνης, 

ήταν θέση «κλειδί», «ναυτικός προμαχώνας» και ορμητήριο 

των Βυζαντινών στην ανατολική Μεσόγειο.  

Γι’ αυτό ο βυζαντινός στόλος επανήλθε καλύτερα 

οργανωμένος, ανακατέλαβε το νησί και ανάγκασε τους 

Άραβες ν’ αποχωρήσουν.  

Οι συγκρούσεις Αράβων και Βυζαντινών όμως στο χώρο του 

νησιού επαναλήφθηκαν πολλές φορές και είχαν ως 

αποτέλεσμα τις συχνές καταστροφές και λεηλασίες των 
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περιουσιών, αλλά και τη σφαγή ή την αιχμαλωσία των 

κατοίκων του. 

 Κι επειδή ο κίνδυνος αυτός ήταν αδιάκοπος, οι Κύπριοι 

ζήτησαν κι από τους δυο αντιμαχόμενους να δεχτούν την 

ουδετερότητα του νησιού, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση 

να πληρώνουν έναν ετήσιο φόρο υποταγής και στους δύο. 

Οι αντίπαλοι δέχτηκαν την πρόταση και την επικύρωσαν με 

συνθήκη ειρήνης. Σύμφωνα μ’ αυτή, την εξουσία διοίκησης 

του νησιού είχε ο χριστιανός Αρχιεπίσκοπος και ένα 

συμβούλιο εκπροσώπων του λαού από τις 14 περιφέρειές του. 

Αυτός ο τρόπος αυτοδιοίκησης του νησιού κράτησε, με 

μικρές διακοπές, τριακόσια περίπου χρόνια, ως το 965 μ.Χ.  

Τότε ο Νικηφόρος Φωκάς νίκησε τους Άραβες, 

απελευθέρωσε τη Μεσόγειο από τους Σαρακηνούς πειρατές 

και ενσωμάτωσε ξανά την Κρήτη και την Κύπρο στο 

βυζαντινό κράτος. 

Στη διάρκεια της τρίτης Σταυροφορίας, το 1191, η Κύπρος 

κατακτήθηκε από τους Σταυροφόρους. Την κυβέρνησαν οι 

Φράγκοι και οι Βενετοί μέχρι το 1571, χρονιά που την 

κατέλαβαν οι Τούρκοι.  

Εκείνη την εποχή χτίστηκαν οι εντυπωσιακοί καθεδρικοί 

ναοί της Αγίας Σοφίας στη Λευκωσία και του Αγίου 

Νικολάου στην Αμμόχωστο, που ακολουθούν τη γοτθική 

αρχιτεκτονική της Δύσης.  

 

4. Οι θετικές πλευρές της ουδετερότητας 

 

Η συνθήκη Βυζαντινών και Αράβων για την ουδετερότητα 

της Κύπρου υποχρέωνε και τους δύο να μην επεμβαίνουν στα 
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θέματα διοίκησης και λατρείας των κατοίκων του νησιού. Η 

συμφωνία αυτή: 

• προφύλαξε τους Κύπριους χριστιανούς από τον 

εξισλαμισμό, 

• εμπόδισε τη μεταφορά της εικονομαχικής διαμάχης των 

Βυζαντινών στην Κύπρο, 

• έκανε το νησί καταφύγιο πολλών εικονολατρών που 

είχαν διωχθεί από το Βυζάντιο ή χριστιανών από τις 

αραβοκρατούμενες γειτονικές περιοχές και 

• βοήθησε τη συνέχιση της εικονογραφίας, που είχε 

διακοπεί στο Βυζάντιο. 

 

 

 

38. Η διπλωματία των Βυζαντινών 

Οι Βυζαντινοί εξασφάλιζαν την ειρηνική συνύπαρξη με τους 

γειτονικούς 

τους λαούς με πολλούς διπλωματικούς τρόπους. Αυτοί οι 

τρόποι όμως ήταν 

αποδοτικοί, όσο το κράτος τους ήταν οικονομικά και 

στρατιωτικά 

 

Γύρω από τα σύνορα του βυζαντινού κράτους ζούσαν πολλοί 

λαοί, που συχνά φέρονταν εχθρικά απέναντί του. Αυτό του 

δημιουργούσε συχνά κινδύνους και έπρεπε να είναι διαρκώς 

έτοιμο να τους αντιμετωπίσει. Γι’ αυτό, από τη μεταφορά της 

πρωτεύουσας, οι αυτοκράτορες είχαν πάρει σειρά από 

αμυντικά μέτρα που περιόριζαν αυτούς τους κινδύνους. 

Επειδή όμως οι πόλεμοι, σε όλες τις εποχές, δε λύνουν τα 

προβλήματα αλλά συχνά δημιουργούν περισσότερα, οι 

Βυζαντινοί φρόντιζαν να διατηρούν ειρηνικές σχέσεις με τους 

γείτονές τους με πολλούς τρόπους και ιδιαίτερα με τη 
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διπλωματία. Έτσι από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια οι 

αυτοκράτορες: 

 

• Έκαναν συμμαχίες ή υπέγραφαν συνθήκες ειρήνης με 

κάποιους γειτονικούς λαούς, για ν’ αντιμετωπίσουν 

ανενόχλητοι κάποιους άλλους. 

• Κατέβαλλαν σε ορισμένους από αυτούς χρήματα, με τον 

όρο να μην επιτίθενται οι ίδιοι ή να εμποδίζουν άλλους 

να βλάπτουν το Βυζάντιο. 

• Πρόσφεραν φιλοξενία στους άρχοντες και στους 

πρεσβευτές των σύμμαχων χωρών. 

• Συνόδευαν τις συμφωνίες τους με πλούσια δώρα και 

τιμητικούς βυζαντινούς τίτλους. 

• Δέχονταν τα παιδιά των ξένων αρχόντων ή των 

αξιωματούχων τους να σπουδάσουν, συχνά δωρεάν, στα 

βυζαντινά σχολεία ή πανεπιστήμια. 

• Έκαναν ιδιαίτερες συμφωνίες για την προστασία των 

εμπορικών δρόμων και των προϊόντων που 

μεταφέρονταν από άλλες χώρες στο Βυζάντιο. 

• Οι Βυζαντινοί προστάτευαν τους ξένους εμπόρους και 

τους επισκέπτες της χώρας τους. Σε κάποιους από 

αυτούς μάλιστα (Ρώσους, Βενετούς, Γενουάτες) είχαν 

παραχωρήσει ιδιαίτερες περιοχές για τη διαμονή τους 

στην Πόλη και προνόμια για τις εμπορικές τους 

δραστηριότητες. 

• Την Κωνσταντινούπολη επισκέπτονταν ακόμη άνθρωποι 
από κάθε περιοχή του κόσμου. Πολλοί από αυτούς 
μάθαιναν και μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, για να 
επικοινωνούν με τους Βυζαντινούς αλλά και για να 
συνεννοούνται μεταξύ τους. 

• Οι Βυζαντινοί ήταν καλά πληροφορημένοι για τις 

γειτονικές τους χώρες από δικούς τους ανθρώπους που 

έφταναν στην Πόλη ως επισκέπτες, έμποροι, μισθοφόροι 

ή στρατιωτικοί φυγάδες.  

• Επίσημες κρατικές αποστολές ακόμη, με ειδικούς και 

διερμηνείς, επισκέπτονταν συχνά τις άλλες χώρες για να 
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προετοιμάσουν ή να ολοκληρώσουν τις συμφωνίες τους 

με το Βυζάντιο.  

• Οι πρεσβευτές αυτών των αποστολών έφερναν μαζί 

τους, εκ μέρους του αυτοκράτορα, πολύτιμα δώρα, 

κοσμήματα και μεταξωτά για τους άρχοντες και τους 

αξιωματούχους της ξένης χώρας. 

• Στις αποστολές αυτές μετείχαν συχνά και ιεραπόστολοι, 

οι οποίοι φρόντιζαν για τον εκχριστιανισμό αυτών των 

λαών. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα οι ιερωμένοι 

αυτοί αποδείχτηκαν και ικανοί διπλωμάτες, που 

βοήθησαν στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών αυτών με 

τους Βυζαντινούς. 

• Σημαντική πλευρά της βυζαντινής διπλωματίας, τέλος, 

αποτελούσαν οι γάμοι ανάμεσα σε βυζαντινές 

πριγκίπισσες και σε ξένους ηγεμόνες. Οι γάμοι αυτοί, 

στις περισσότερες περιπτώσεις, συνέβαλλαν στην 

ειρήνη και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς και οι 

πριγκίπισσες αυτές γίνονταν οι καλύτεροι πρεσβευτές 

του Βυζαντίου στις νέες πατρίδες τους. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Ποιους διπλωματικούς τρόπους χρησιμοποιούσαν οι 

Βυζαντινοί για να διατηρούν ειρηνικές σχέσεις με τους 

γειτονικούς και τους άλλους λαούς; 

• Γιατί οι βυζαντινοί συνόδευαν τις αποστολές τους με 

πολύτιμα δώρα; Συνηθίζεται κάτι ανάλογο σήμερα; 

 

39. Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία 

Η ζωή της γυναίκας στο Βυζάντιο επηρεαζόταν από τους 

νόμους και τις συνήθειες 

της εποχής, που την ήθελαν κατώτερη από τον άνδρα. Με 

την επίδραση του 

χριστιανισμού και την πάροδο του χρόνου όμως η θέση των 

γυναικών βελτιώθηκε και η 
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παρουσία τους στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου ήταν 

σημαντική. 

 

Στην πρώτη βυζαντινή περίοδο η νομοθεσία για τη γυναίκα 

παρέμεινε ίδια με τη ρωμαϊκή και συμπληρώθηκε με τις 

συνήθειες που βρήκε στην ανατολική αυτοκρατορία, μετά τη 

μεταφορά της πρωτεύουσας στο Βυζάντιο. Οι συνήθειες 

αυτές ήθελαν τη γυναίκα να μένει διαρκώς στο σπίτι. Ενάρετη 

θεωρούσαν την ανύπαντρη που ήταν υπάκουη στον πατέρα 

της και την παντρεμένη που ήταν υποταγμένη στον άνδρα της. 

Η νομοθεσία του Ιουστινιανού όμως, επηρεασμένη από το 

χριστιανικό λόγο και την επιμονή της αυτοκράτειρας 

Θεοδώρας, έδωσε αρκετά δικαιώματα στη γυναίκα μέσα 

στην οικογένεια και όρισε το γάμο ως «κοινωνία θείου και 

ανθρωπίνου Δικαίου». 

1. Όπως αναφέρθηκε και αλλού, τα κορίτσια δεν πήγαιναν 

στο σχολείο.  

2. Έμεναν κοντά στη μητέρα τους και βοηθούσαν στις 

εργασίες του σπιτιού. Πλάι της ασκούνταν στη 

μαγειρική και στη φροντίδα των μικρότερων αδελφών 

τους. Μάθαιναν ακόμη να υφαίνουν, να κεντούν και να 

πλέκουν.  

3. Οι μητέρες που ήξεραν γράμματα, μάθαιναν στις κόρες 

τους ανάγνωση, γραφή, τραγούδια του λαού και 

ψαλμούς της εκκλησίας. 

4. Η πιο συχνή έξοδός τους από το σπίτι ήταν η μετάβασή 

τους στην εκκλησία, με τη συνοδεία των γονιών τους. Κι 

εκεί όμως παρακολουθούσαν τη λειτουργία από 

ξεχωριστό χώρο, το γυναικωνίτη. 

5.  Έπαιρναν ακόμη μέρος στις οικογενειακές και τις 

τοπικές γιορτές, στις οποίες έβρισκαν ευκαιρία να 

χορέψουν και να διασκεδάσουν.  

6. Με τη συγκατάθεση των ανδρών ή των γονιών τους 

πολλές Βυζαντινές πήγαιναν στα δημόσια λουτρά της 

Πόλης. 
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7. Η νόμιμη ηλικία του γάμου για τις γυναίκες άρχιζε στα 

δώδεκα χρόνια και για τους άνδρες στα δεκατέσσερα. 

Για το γάμο των κοριτσιών ήταν απαραίτητη η 

συγκατάθεση του πατέρα. Αν αυτός δε ζούσε, τη 

φροντίδα αυτή είχαν η μητέρα και οι μεγαλύτεροι 

αδελφοί τους. 

8. Παρά τα εμπόδια των νόμων και των παραδόσεων, που 

όριζαν ότι «δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να καθίζουν 

στο εργαστήρι, να πωλούν και να αγοράζουν», πολλές 

γυναίκες σταδιοδρόμησαν σε επαγγέλματα της αγοράς 

και ιδιαίτερα σε όσα είχαν σχέση με τα υφάσματα.  

9. Οι βυζαντινές πηγές μιλούν ακόμη για γυναίκες ιατρούς, 

μαίες, «δασκάλες κόμμωσης και ραπτικής», αλλά και 

ιδιοκτήτριες καταστημάτων τροφίμων. 

Οι γυναίκες των αρχοντικών οικογενειών είχαν σημαντική 

παρουσία στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου. Πολλές από 

αυτές διακρίθηκαν ως αυτοκράτειρες και έπαιξαν ξεχωριστό 

πολιτικό ρόλο, πλάι στους άνδρες ή τους γιους τους. Τέτοιες 

ήταν η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η 

Ευδοκία, σύζυγος του Θεοδοσίου Β’, η αυτοκράτειρα 

Θεοδώρα, σύζυγος του Ιουστινιανού, η Ειρήνη η Αθηναία και 

η Θεοδώρα, οι οποίες ως αυτοκράτειρες έδωσαν λύσεις στη 

μακρόχρονη διαμάχη της εικονομαχίας. Αρκετές βυζαντινές 

γυναίκες ακόμη διακρίθηκαν στα γράμματα, όπως η Άννα 

Κομνηνή στην ιστορία και η Κασσιανή στην υμνογραφία. 

Όλες όμως οι βυζαντινές γυναίκες έπαιξαν ένα θαυμαστό ρόλο 

ως μητέρες και σύζυγοι και σ’ αυτές ανήκει ένα σημαντικό 

μέρος της τιμής που η ιστορία απέδωσε σε πολλούς από τους 

γιους ή τους άνδρες τους. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Αντιμετωπίζουν οι σημερινές γυναίκες στην πατρίδα 

μας προβλήματα παρόμοια με εκείνα των βυζαντινών 

γυναικών; 
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• Ποιες από τις συνήθειες και αντιλήψεις που 

αναφέρονται στο μάθημα εξακολουθούν να υπάρχουν 

και σήμερα; 

 

40. Η βυζαντινή τέχνη 

«Το Βυζάντιο, με τα έργα της τέχνης του, άφησε στον κόσμο 

τη μεγαλο- 

πρεπέστερη και διαρκέστερη κληρονομιά του». (Στήβεν 

Ράνσιμαν) 

 

Το Βυζάντιο έχει μείνει περισσότερο γνωστό σε μας και στην 

οικουμένη για την τέχνη του, η οποία αποτελεί καθρέφτη του 

πολιτισμού του. Η βυζαντινή τέχνη, σε όλες τις μορφές της, 

επηρεάστηκε από  

1. την αρχαία ελληνική και  

2. τη ρωμαϊκή, των οποίων αποτελεί συνέχεια. 

3. Επηρεάστηκε όμως και από την τέχνη των λαών της 

Ανατολής με τους οποίους, στις περιόδους ειρήνης, 

ανέπτυξε καλές σχέσεις επικοινωνίας και πολιτιστικών 

ανταλλαγών. 

Η βυζαντινή τέχνη στο μεγαλύτερο μέρος της είναι 

θρησκευτική και εκφράζεται με την αρχιτεκτονική των ναών, 

τις εικόνες, τις αγιογραφίες, τα ψηφιδωτά και τις 

μικρογραφίες. Σημαντική και πρωτότυπη όμως ήταν και η 

λαϊκή βυζαντινή τέχνη, σε όλες τις μορφές της. 

Κέντρο της βυζαντινής τέχνης ήταν η Κωνσταντινούπολη. 

Για το κτίσιμο και τη διακόσμηση των ναών της Πόλης και 

των επαρχιών, από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, 

επιστρατεύτηκαν οι πιο ονομαστοί αρχιτέκτονες, τεχνίτες και 

ζωγράφοι. Αναζητήθηκαν ακόμη και χρησιμοποιήθηκαν τα 

καλύτερα υλικά, για τα οποία ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα. Οι 

δραστηριότητες αυτές ήταν έντονες στις περιόδους ειρήνης 

και οικονομικής άνθησης του κράτους. 
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Το τελειότερο κτίσμα της βυζαντινής εποχής είναι ο ναός της 

Αγίας Σοφίας. Σ’ αυτόν συνδυάζονται τα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία του ορθογώνιου αρχαίου ελληνικού ναού και της 

πρωτοχριστιανικής βασιλικής με την καμπύλη του τρούλου, 

που συμβολίζει τον ουράνιο θόλο. Εξέλιξη του δικού της 

ρυθμού αποτελούν οι εκατοντάδες σταυροειδείς ναοί της 

μακεδονικής αναγέννησης, που κτίστηκαν σε όλη την 

αυτοκρατορία και σε άλλες χριστιανικές χώρες. 

Παράλληλα με την αρχιτεκτονική αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο 

η ζωγραφική, με πρώτη μορφή της την αγιογραφία. Στις 

περιόδους οικονομικής ακμής, το εσωτερικό των ναών 

διακοσμήθηκε με ψηφιδωτές εικόνες και παραστάσεις, που 

δίνουν ζωντάνια και αίσθηση βάθους στα εικονιζόμενα 

πρόσωπα και τοπία. Θαυμαστά δείγματα αυτής της τέχνης 

υπάρχουν στην Αγία Σοφία της Πόλης , στον Άγιο Δημήτριο 

της Θεσσαλονίκης, στον Όσιο Λουκά της Βοιωτίας, στη 

Μονή Δαφνίου της Αττικής, στους ναούς της Κύπρου , κ.ά. 

Κορυφαία έκφρασή της όμως αποτελούν οι ψηφιδωτές 

παραστάσεις των αυτοκρατόρων Ιουστινιανού και Θεοδώρας 

στο ναό του Αγίου Βιταλίου, στη Ραβέννα της Ιταλίας . 

Οι αρχιτέκτονες των ναών και των δημοσίων κτισμάτων 

επέλεγαν με προσοχή τους χώρους οικοδόμησής τους. Τα 

κτίσματά τους, κατά κανόνα, σέβονταν τη φύση και το 

περιβάλλον και διακρίνονταν για την αρμονία των γραμμών 

και των χρωμάτων τους. Μαρτυρία αυτής της επιλογής τους 

αποτελούν οι χώροι και η τέχνη οικοδόμησης των βυζαντινών 

μοναστηριών, που σώζονται ακόμη σε πολλά μέρη της 

πατρίδας μας, με πρώτα ανάμεσά τους εκείνα του Αγίου 

Όρους και των Μετεώρων. 

Με τη λαϊκή τέχνη ασχολούνταν χιλιάδες Βυζαντινοί στα 

σπίτια και στα εργαστήριά τους. Κατασκεύαζαν οικιακά 

σκεύη από ξύλο, πηλό, χαλκό και σίδηρο, αλλά και 

κομψοτεχνήματα από χρυσό, άργυρο, γυαλί, ελεφαντόδοντο, 

πολύτιμους λίθους και μαργαριτάρια. Σ’ αυτή διακρίθηκαν 

ιδιαίτερα οι τεχνίτες της υπαίθρου, οι οποίοι, με λιγότερα 
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μέσα και περισσότερο μεράκι, έφτιαχναν όλα τα αναγκαία για 

τη ζωή τους πράγματα, από τα γεωργικά τους εργαλεία και 

τα οικιακά τους σκεύη ως και τα μουσικά τους όργανα. 

Ισότιμα με τους άνδρες πρόσφεραν στη βυζαντινή τέχνη και 

οι γυναίκες, οι οποίες είχαν τα πρωτεία στη διακόσμηση των 

υφαντών, των κεντημάτων και της λεπτής χειροτεχνίας. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Ποιες επιδράσεις δέχτηκε η βυζαντινή τέχνη; Με ποιες 

μορφές και με ποιους τρόπους εκφράστηκε; 

• Σε ποιους τομείς διακρίθηκε η λαϊκή τέχνη και ποια υλικά 

χρησιμοποίησε; 

 

41. Η παιδεία στο Βυζάντιο 

Η ανώτερη και η ανώτατη εκπαίδευση των Βυζαντινών 

γίνεται σε κρατικές και 

εκκλησιαστικές σχολές καθώς και στα πανεπιστήμια. Η 

βυζαντινή παιδεία ξεπέρασε τα 

όρια της αυτοκρατορίας και έδωσε το φως της σε όλη την 

Οικουμένη. 

 

 

 

Οι Βυζαντινοί εκτιμούσαν πολύ τα γράμματα και την 

εκπαίδευση και πίστευαν ότι είναι το μεγαλύτερο από τα 

αγαθά που μπορεί να κατέχει ένας άνθρωπος. Στην 

Κωνσταντινούπολη, από τον 5ο αιώνα, πέρα από τα βασικά 

σχολεία της πόλης, λειτουργούσε το Πανδιδακτήριο και άλλες 

ανώτερες σχολές. Ανώτατες σχολές λειτουργούσαν ακόμη, 

από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, στις μεγάλες πόλεις της 

αυτοκρατορίας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, οι οποίες 

ήταν κέντρα ελληνικής παιδείας από τα αρχαία χρόνια. 
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Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος και ο πατριάρχης Σέργιος 

ίδρυσαν τον 7ο αιώνα τις πρώτες εκκλησιαστικές σχολές στην 

Πόλη. Σκοπός τους ήταν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους 

έτσι, ώστε να γίνουν ικανά στελέχη της εκκλησίας. Και οι 

δημόσιες σχολές όμως έδιναν στους μαθητές τους καλή 

θεολογική και κοινωνική μόρφωση. 

1. Στη διάρκεια της εικονομαχίας τα εκκλησιαστικά 

σχολεία έπαψαν να λειτουργούν και η εκπαίδευση πέρασε 

περίοδο δοκιμασίας.  

2. Στα χρόνια της Μακεδονικής Αναγέννησης που 

ακολούθησαν όμως, ο Πατριάρχης Φώτιος και οι άλλοι 

μορφωμένοι κληρικοί, που δίδασκαν ο Πανεπιστήμιο και 

στην Πατριαρχική Σχολή, κατάφεραν να συνδυάσουν την 

κρατική με την εκκλησιαστική παιδεία και να διδάξουν 

στους μαθητές τους, με την ίδια επιτυχία, τους αρχαίους 

Έλληνες συγγραφείς και τη χριστιανική Βίβλο. 

Τα μαθήματα που διδάσκονταν στις ανώτερες σχολές ήταν 

αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία, φιλοσοφία, 

ρητορική και νομικά. Ιδιαίτερη σημασία οι Βυζαντινοί έδιναν 

στη σωστή προφορά της ελληνικής γλώσσας. Σε κάποια 

τμήματά των σχολών αυτών διδάσκονταν και οι ξένες 

γλώσσες, τις οποίες μάθαιναν επιλεγμένοι σπουδαστές. 

Όλες οι βυζαντινές σχολές είχαν καλά οργανωμένες 

βιβλιοθήκες για τους μαθητές τους, αλλά και για άλλους 

αναγνώστες που ήθελαν να τις χρησιμοποιήσουν. Τα βιβλία 

ήταν σπάνια, αφού ήταν μόνο χειρόγραφα. Στις βιβλιοθήκες 

υπήρχαν οργανωμένα εργαστήρια, στα οποία καλλιγράφοι, 

λαϊκοί ή μοναχοί, αναλάμβαναν την αντιγραφή βιβλίων για 

τους αναγνώστες. Η τιμή τους ήταν ιδιαίτερα υψηλή, όταν 

ήταν εικονογραφημένα. 

Οι γυναίκες, όπως αναφέρθηκε και αλλού, δεν είχαν τις ίδιες 

ευκαιρίες εκπαίδευσης με τους άνδρες. Στη μακρόχρονη 

βυζαντινή ιστορία δεν αναφέρονται πουθενά σχολεία για 

γυναίκες. Μόνον οι κόρες των εύπορων οικογενειών 
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μπορούσαν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο σπίτι, που 

γίνονταν από ιδιωτικούς δασκάλους για τις ίδιες ή και τους 

αδελφούς τους. Παρ’ όλα αυτά, πολλές από αυτές 

διακρίθηκαν στα γράμματα και πρόσφεραν πολλά στη 

βυζαντινή παιδεία και κοινωνία. 

3. Στα χρόνια των Παλαιολόγων, κι ενώ το κράτος περνούσε 

περίοδο παρακμής, τα γράμματα και η εκπαίδευση 

παρουσίασαν σημαντική άνθηση. Ιστορικοί, συγγραφείς 

και δάσκαλοι, με πρώτο το Γεώργιο Πλήθωνα - Γεμιστό 

στο Μιστρά, αφιερώθηκαν στη μελέτη των αρχαίων 

ελληνικών γραμμάτων και στη διάσωσή τους. Ήταν η 

τελευταία πνευματική αναλαμπή του Βυζαντίου, λίγο πριν 

τη δύση του, αφού όλα αυτά κράτησαν ως την Άλωση της 

Πόλης από τους Τούρκους.  

4. Μετά από αυτή, πολλοί βυζαντινοί λόγιοι που κατέφυγαν 

στην Ιταλία, μετέφεραν εκεί χειρόγραφα με αρχαία 

κείμενα. Έδωσαν έτσι τη σκυτάλη της κληρονομιάς της 

αρχαιότητας και του Βυζαντίου στη Δύση. 

Το πιο σημαντικό για τη βυζαντινή εκπαίδευση, σε όλη τη 

διάρκεια ζωής της αυτοκρατορίας, είναι ότι δεν περιορίστηκε 

στα κρατικά όριά της. Πέρασε τα σύνορά της και έφερε το 

φως και τα αγαθά της στους γείτονες λαούς και σε όλη την 

Οικουμένη. Κι αυτή είναι η πιο μεγάλη προσφορά της στην 

ανθρωπότητα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Ποιοι μαθητές των σχολών του Βυζαντίου νομίζετε ότι 

διδάσκονταν ξένες γλώσσες και γιατί; 

• Πώς κρίνετε την οργάνωση και τη λειτουργία των 

σχολικών βιβλιοθηκών, για την εποχή τους; 

 

 

42. Η γλώσσα των Βυζαντινών 
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Η γλώσσα των Βυζαντινών, στη διάρκεια της χιλιόχρονης 

ζωής της 

αυτοκρατορίας, πέρασε από διάφορα στάδια εξέλιξης και 

πήρε σχεδόν τη 

μορφή που μιλάμε σήμερα. Το Βυζάντιο, δηλαδή, έγινε ο 

κρίκος που ένωσε την 

αρχαία με τη νέα ελληνική γλώσσα. 

 

Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν κράτος πολυεθνικό. Στην 

επικράτειά της ζούσαν πολλοί λαοί, οι οποίοι μιλούσαν 

διαφορετικές γλώσσες. Γνωστότερες από αυτές ήταν η 

λατινική , στην οποία γράφονταν οι νόμοι του κράτους και οι 

αποφάσεις των αυτοκρατόρων και των δικαστών, και η 

ελληνική , την οποία μιλούσε το μεγαλύτερο μέρος των 

κατοίκων της αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα των ανατολικών 

περιοχών. Μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην 

Κωνσταντινούπολη, επικρατέστερη γλώσσα έγινε η ελληνική, 

η οποία με τον καιρό πήρε τη θέση της λατινικής στη 

διοίκηση και στη νομοθεσία του βυζαντινού , τώρα, κράτους. 

Η ελληνική γλώσσα όμως δε μιλιόταν και δε γραφόταν 

ομοιόμορφα από όλους. Στην Κωνσταντινούπολη, για 

παράδειγμα, που αποτελούσε το κέντρο της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, στο χώρο της αγοράς, του λιμανιού και των 

εργαστηρίων μιλιόταν η απλή αφρόντιστη ελληνική γλώσσα, 

με φτωχό λεξιλόγιο και αρκετές ξένες λέξεις. Στις υπηρεσίες 

του παλατιού και του κράτους, στις σχολές και στην 

εκκλησία, όμως, μιλούσαν κι έγραφαν μιαν άλλη μορφή 

γλώσσας, που έμοιαζε περισσότερο με την αρχαία ελληνική. 

Αυτή τη γλώσσα, που ήταν δύσκολα κατανοητή από τους 

απλούς πολίτες, χρησιμοποιούσαν περισσότερο οι 

μορφωμένοι βυζαντινοί και οι υπάλληλοι του κράτους. 

Η αναγέννηση των γραμμάτων στα χρόνια των Μακεδόνων 

αυτοκρατόρων έδωσε καλύτερες λύσεις σ’ αυτό το πρόβλημα.  

➢ Οι νέοι νόμοι και τα βιβλία γράφηκαν σε απλούστερη 

γλώσσα και τα παλαιότερα κείμενα μεταφράστηκαν και 
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σχολιάστηκαν, για να γίνονται κατανοητά από τους 

αναγνώστες τους.  

➢ Η λειτουργία περισσότερων σχολείων, σχολών και 

βιβλιοθηκών, ακόμη, βοήθησε στην καλλιέργεια και την 

απλοποίηση της γλώσσας.  

➢ Την ομιλούμενη τότε μορφή της, που σε μεγάλο βαθμό 

μοιάζει με τη σημερινή νεοελληνική, δείχνουν τα 

ακριτικά τραγούδια αυτής της εποχής. 

➢ Για την ευκολότερη ανάγνωση των κειμένων, αλλά και 

για την οικονομία στον πάπυρο, που μετά την 

κατάκτηση της Αιγύπτου από τους Άραβες είχε γίνει 

σπάνιο και ακριβό είδος, εφαρμόστηκε, αυτή την 

περίοδο, η μικρογράμματη γραφή, που έχουμε σήμερα. 

➢ Η χρήση της έγινε ευχάριστα δεκτή από τους 

αναγνώστες και καθιερώθηκε σε σύντομο χρόνο.  

➢ Όσα αρχαία βιβλία και χειρόγραφα δεν αντιγράφτηκαν 

τότε με το νέο τρόπο γραφής έπαψαν να 

χρησιμοποιούνται και με τον καιρό ξεχάστηκαν ή 

χάθηκαν. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν την άλωση της Πόλης από τους 

Φράγκους,  

❖ οι κρατικοί χώροι που μιλιόταν ή διδασκόταν η αρχαία 

μορφή της γλώσσας (Παλάτι, σχολεία, Σχολές, 

Πανεπιστήμιο) έπαψαν να λειτουργούν.  

❖ Οι διωγμένοι από τους Λατίνους άρχοντες και δάσκαλοι 

βρέθηκαν ανάμεσα στο λαό και προσάρμοσαν το λόγο 

και τα κείμενά τους στη δική του απλούστερη και πιο 

κατανοητή από όλους γλώσσα.  

❖ Η απλοποίηση αυτή συνεχίστηκε και μετά την 

ανάκτηση της Πόλης, ως τα χρόνια των Παλαιολόγων, 

όπου η γλώσσα πήρε σχεδόν στη μορφή που μιλάμε 

σήμερα. 

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
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Η διπλωματία των Βυζαντινών - 

Θέματα από τη Βυζαντινή ιστορία 

 

Στο μάθημα αυτό υπάρχουν δύο ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντήσουμε: 

 

1. Ποιους διπλωματικούς τρόπους χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί για 

να διατηρούν ειρηνικές σχέσεις με τους γειτονικούς και τους άλλους 

λαούς; 

Οι βυζαντινοί προκειμένου να διατηρήσουν ειρηνικές σχέσεις με τους 

γείτονές τους, χρησιμοποιούσαν διάφορους τρόπους και κυρίως την 

διπλωματία. Έτσι λοιπόν οι αυτοκράτορες:  

α) Έκαναν συνέχεια συμμαχίες ή υπέγραφαν συνθήκες Ειρήνης με 

κάποιους από τους γειτονικούς λαούς, για να μπορούν ανενόχλητοι να 

αντιμετωπίσουν τους υπόλοιπους.  

 

β) Κατέβαλαν σε ορισμένους από αυτούς τους λαούς χρήματα με τον 

όρο όμως να μην επιτίθενται οι ίδιοι στο Βυζάντιο ή να επιτρέπουν σε 

άλλους να το βλάψουν.  

γ) Πρόσφεραν φιλοξενία στους άρχοντες και στους πρεσβευτές των 

συμμαχικών χωρών και δέχονταν τα παιδιά των ξένων αρχόντων ή των 

αξιωματούχων να σπουδάσουν, δωρεάν πολλές φορές, στα Βυζαντινά 

σχολεία και πανεπιστήμια.  

δ) Συνόδευαν τις συμφωνίες τους με πλούσια δώρα και τιμητικούς 

Βυζαντινούς τίτλους. 

ε) Έκαναν ιδιαίτερες συμφωνίες για την προστασία των εμπορικών 

δρόμων και των προϊόντων που μεταφέρονταν από τις άλλες χώρες, 

στο Βυζάντιο. Συγκεκριμένα, προστάτευαν τους ξένους εμπόρους και 

επισκέπτες της χώρας, ενώ σε κάποιους από αυτούς παραχωρούσαν 

ιδιαίτερα προνόμια και περιοχές για τη διαμονή τους.  

 

2. Γιατί οι βυζαντινοί συνόδευαν τις αποστολές τους με πολύτιμα δώρα; 

Συνηθίζεται κάτι ανάλογο σήμερα; 

Όπως είδαμε, οι βυζαντινοί φρόντιζαν να διατηρούν καλές σχέσεις με 

τους γειτονικούς και τους άλλους λαούς, μέσα από τη διπλωματία. Για 

αυτό λοιπόν κάθε φορά που μία κρατική αποστολή επισκεπτόταν 

κάποια άλλη χώρα, για να ολοκληρώσει ή να προετοιμάσει μία 

συμφωνία, οι πρεσβευτές αυτών των αποστολών έφερναν μαζί τους εκ 

μέρους του αυτοκράτορα πολύτιμα δώρα, κοσμήματα και μεταξωτά. 

Αυτά τα πρόσφεραν στους άρχοντες και τους αξιωματούχους της ξένης 
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χώρας, γιατί ήθελαν να ευχαριστήσουν αυτούς τους ανθρώπους και να 

δείξουν τις ειρηνικές και φιλικές τους διαθέσεις. Έτσι θα ήταν πιο 

εύκολο για εκείνους να δεχτούν τη συμφωνία, την πρόταση ή την 

συνθήκη που πρότειναν οι βυζαντινοί.  

Η ίδια τακτική ακολουθείτε και στις μέρες μας από τους πολιτικούς, 

μόνο που τώρα τα δώρα είναι κυρίως συμβολικά και όχι μεγάλης 

χρηματικής αξίας. 

 

Η διπλωματία των Βυζαντινών - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις σχετικές με το 

μάθημά μας: 

 

1. Συζητήστε στην τάξη για τη χρήση της λέξης «διπλωματία» σε 

εκφράσεις της καθημερινής ζωής και για τη σημασία που αυτή παίρνει 

κάθε φορά. Γράψτε στον πίνακα που ακολουθεί τρεις τέτοιες προτάσεις. 

Διπλωματία, είναι η επίλυση διαφορών υποθέσεων, μέσα από το 

διάλογο με τη χρήση και την αποφυγή συγκρούσεων. 

1) Μην ανησυχείς θα λύσει το πρόβλημα γιατί είναι 

διπλωμάτης.  (Σημαίνει πως είναι ικανός με τον διάλογο, να βρίσκει 

λύση σε κάθε πρόβλημα)  

2) Πρέπει να χειριστούμε το θέμα με διπλωματία. (Η κατάσταση είναι 

σοβαρή και χρειάζεται λεπτούς χειρισμούς για να μην κάνουμε κάποιο 

λάθος) 

3) Απέφυγε να απαντήσει ευθέως, με διπλωματία. (Δεν πήρε ξεκάθαρη 

θέση, προκειμένου να μην δυσαρεστήσει κανέναν) 

 

2. Κάνετε μια αναδρομή στις προηγούμενες ενότητες της φετινής σας 

ιστορίας και επισημάνετε διπλωματικές δραστηριότητες των 

Βυζαντινών ή των γειτόνων τους, που αναφέρονται εκεί. Συζητήστε 

στην τάξη τα αποτελέσματα που αυτές είχαν. 

 

Οι βυζαντινοί, προσπαθούσαν κάθε φορά να λύνουν με διπλωματία τις 

υποθέσεις τους και να αποφεύγουν τις διαμάχες και τις συγκρούσεις. 

Στο φετινό βιβλίο έχουμε δει πολλά παραδείγματα όπου οι 

αυτοκράτορες προσέφεραν διάφορα χρηματικά ποσά για να 

επισυνάψουν συμφωνίες με άλλους λαούς, ούτως ώστε να διατηρήσουν 

την ασφάλεια της αυτοκρατορίας. 

-- Στο πέμπτο μάθημα, είδαμε ότι ο Κωνσταντίνος υπέγραψε με το 

Λικίνιο το διάταγμα της ανεξιθρησκείας στα Μεδιόλανα το 313 μ.Χ. 

και στην συνέχεια, λόγω και των αλλαγών που έκανε, ονομάστηκε 
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Μέγας Κωνσταντίνος. 

-- Στο ένατο μάθημα, ο Αρκάδιος και ο γιος του Θεοδόσιος Β΄ έκλεισαν 

πολυδάπανες συμφωνίες ειρήνης με τους γείτονες που τους 

απειλούσαν. Σε κάποιους απ’ αυτούς μάλιστα, έδωσαν γη για 

καλλιέργεια και άλλους τους πήραν μισθοφόρους στο Βυζαντινό 

στρατό. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν οι παραβιάσεις 

των συνόρων της αυτοκρατορίας. 

-- Στο δέκατο έκτο μάθημα, ο Ιουστινιανός υπέγραψε συνθήκες 

ειρήνης με τους γειτονικούς λαούς στο Δούναβη και με τους Πέρσες 

στην Ανατολή, δίνοντάς τους πολλά χρήματα. Τα αποτελέσματα όμως 

δεν ήταν καλά, καθώς το Βυζάντιο εκείνη την εποχή βρισκόταν σε 

κατάσταση πολέμου και αυτό το εκμεταλλεύονταν οι υπόλοιποι λαοί 

ζητώντας πολύ περισσότερα χρήματα για να διατηρήσουν τις 

συνθήκες Ειρήνης που ήδη είχαν υπογράψει.  

-- Στο δέκατο έβδομο μάθημα, οι Βυζαντινοί υπέγραψαν συνθήκη 

ειρήνης με τους Βουλγάρους, η οποία τους επέτρεπε να μείνουν μόνιμα 

στα εδάφη της αυτοκρατορίας με την υποχρέωση να εμποδίζουν 

άλλους λαούς να κάνουν το ίδιο. 

 

-- Στο δέκατο όγδοο μάθημα, ο Ηράκλειος έκλεισε συνθήκη ειρήνης 

με το Χαγάνο, τον αρχηγό των Αβάρων προσφέροντάς του τα χρήματα 

που ζητούσε. Το πρόβλημα λύθηκε προσωρινά, αλλά στη συνέχεια οι 

Άβαροι έσπασαν την συνθήκη, συμμάχησαν με τους Πέρσες και από 

κοινού πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη από στεριά και θάλασσα. 

Εάν μελετήσουμε και τα υπόλοιπα κεφάλαια του βιβλίου μας θα δούμε 

ότι η διπλωματία δεν αφορά μόνο τα χρήματα.   

-- Στο εικοστό πρώτο μάθημα, μαθαίνουμε ότι το 862 μ.Χ., ο Σλάβος 

ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος έστειλε πρεσβεία στην 

Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από τους Βυζαντινούς να στείλουν 

ιεραποστόλους για να διδάξουν στο λαό του τη χριστιανική πίστη. Οι 

βυζαντινοί, ανταποκρίθηκαν και έτσι κατάφεραν να σταματήσουν τις 

επιδρομές και τις λεηλασίες των Σλάβων στο Βυζαντινό κράτος. 

-- Στο εικοστό δεύτερο μάθημα, ο Νικηφόρος Φωκάς, βρέθηκε σε τόσο 

δύσκολη θέση, ώστε ζήτησε τη βοήθεια και των Ρώσων για να 

αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους. 

-- Στο τριακοστό τέταρτο μάθημα, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, 

έστειλε πρεσβευτές στο σουλτάνο Μουράτ Β' και πρότεινε συνθήκη 

ειρήνης ανάμεσά τους. Ο Μουράτ αναγνώρισε το νέο αυτοκράτορα και 

συμφώνησε μαζί του για τη συνθήκη ειρήνης που του ζήτησε. 

 

3. Στην ιστορία σας φέτος συναντήσατε αρκετές προσπάθειες των 
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Βυζαντινών για τον εκχριστιανισμό των γειτονικών λαών. Θυμηθείτε 

κάποιες από αυτές και συζητήστε στην τάξη τη διπλωματική τους 

σημασία. 

Από τα παλιά χρόνια η θρησκεία ήταν κάτι που ένωνε ή χώριζε τους 

λαούς μεταξύ τους. Οι βυζαντινοί, έστελναν ιεραποστόλους για να 

εκχριστιανίσουν τους γειτονικούς λαούς. Με αυτόν τον διπλωματικό 

τρόπο εξασφάλιζαν ότι οι γειτονικοί λαοί θα σταματήσουν να 

επιτίθενται να λεηλατούν ή να έχουν εχθρικές σχέσεις μεταξύ τους, 

καθώς πλέον θα τους ένωνε ίδια θρησκεία. Συγκεκριμένα βλέπουμε 

στο βιβλίο της ιστορίας μας τον εκχριστιανισμό των Σλάβων από τους 

ιεραποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο. Τον εκχριστιανισμό των 

Βουλγάρων με τη βάπτιση του ίδιου τους του βασιλιά και τέλος τον 

εκχριστιανισμό των Ρώσων με τη βάπτιση της Μεγάλης Δούκισσας 

της Ρωσίας, Όλγας. 

 

4. Από τις πρόσφατες εφημερίδες κάνετε μια συλλογή με τίτλους, εικόνες 

και πληροφορίες, που αναφέρονται σε διπλωματικές σχέσεις και 

ενέργειες διαφόρων χωρών σήμερα. Συζητήστε αν κάποιες από αυτές ή 

παρόμοιές τους συνέβαιναν και στα βυζαντινά χρόνια. 

Για να λύσουμε αυτή την άσκηση, πρέπει να βρούμε εφημερίδες που 

ασχολούνται με την πολιτική, είτε έντυπες, είτε ηλεκτρονικές. Επίσης, 

μία πολύ χρήσιμη βοήθεια θα ήταν να ρωτήσουμε τους γονείς μας. 

Ίσως ξέρουν ή ίσως έχουν ήδη διαβάσει μία εφημερίδα που 

αναφέρεται στην διπλωματία. 

 

5. Παρατηρήστε τις παρακάτω εικόνες ένταξης της Ελλάδας στην 

Ε.Ο.Κ. και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήστε τη σημασία 

των γεγονότων αυτών για τις δύο χώρες και σχολιάστε τον ρόλο της 

διπλωματίας σε αυτά. 

Η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

ένα πολύ σπουδαίο γεγονός. Σίγουρα η διπλωματία έπαιξε το 

μεγαλύτερο ρόλο στην επίτευξη αυτού του έργου. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει ως στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και ευημερία των 

χωρών που είναι μέλη της και η διπλωματία είναι το μέσο για την 

επίτευξη αυτού του στόχου. Έτσι χωρίς αυτή δεν θα μπορούσαν όχι 

μόνο να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να υπάρξει αυτή 

η ένωση χωρών.  
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Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία - 

Θέματα από τη Βυζαντινή ιστορία 

Στο μάθημα αυτό υπάρχουν δύο ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντήσουμε: 

 

1. Αντιμετωπίζουν οι σημερινές γυναίκες στην πατρίδα μας προβλήματα 

παρόμοια με εκείνα των βυζαντινών γυναικών; 

Η ζωή της γυναίκας στη Βυζαντινή  κοινωνία δεν θυμίζει σε τίποτα 

την ζωή των γυναικών στις μέρες μας. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, οι 

γυναίκες δεν είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους άντρες. Για να 

θεωρούνται ενάρετες, έπρεπε αν ήταν ανύπαντρες να υπακούν τον 

πατέρα τους και αν ήταν παντρεμένες τον άντρα τους. Δεν πήγαιναν 

στο σχολείο, δεν επιτρεπόταν να βγουν από το σπίτι τους χωρίς την 

άδεια των γονιών τους και παντρεύονταν από πολύ μικρή ηλικία, 

όποιον αποφάσιζε ο πατέρας τους. 

Σήμερα οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα με τους άντρες. Μπορούν 

να διασκεδάσουν και να βγουν από το σπίτι όποτε θέλουν, έχουν 

δικαίωμα στην εκπαίδευση, οι ίδιες αποφασίζουν ποιον άντρα θα 

παντρευτούν και έχουν ίσες ευκαιρίες στα επαγγέλματα. Ακόμα, έχουν 

την δυνατότητα να πάρουν μέρος στην πολιτική. Εξαίρεση ίσως 

αποτελούν κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, σε απομακρυσμένα και 

απομονωμένα χωριά της Ελλάδας όπου ακόμα οι άνθρωποι ζουν με 

βάση τα παλιά ήθη και έθιμα, όπου θέλουν τη γυναίκα να είναι 

κατώτερη από τον άντρα. Αυτό όμως είναι μία εξαίρεση στον κανόνα. 

 

 

2. Ποιες από τις συνήθειες και αντιλήψεις που αναφέρονται στο μάθημα 

εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα; 

Στις μέρες μας, μερικές από τις συνήθειες και αντιλήψεις που 

αναφέρονται στο μάθημα, εξακολουθούν να υπάρχουν. Για 

παράδειγμα, στις εκκλησίες μας υπάρχει ακόμα γυναικωνίτης, ο 

οποίος είναι ξεχωριστός χώρος όπου τυπικά απευθύνεται μόνο σε 

γυναίκες. Έπειτα, στις οικογένειες συνήθως οι μητέρες είναι αυτές που 

έχουν πιο ενεργό ρόλο στη φροντίδα του παιδιού και ασχολούνται με 

το νοικοκυριό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως και οι άντρες δεν 

ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών ή με τις δουλειές του 

σπιτιού. Επίσης, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που 

απευθύνονται κυρίως στις γυναίκες, όπως μαίες, νηπιαγωγοί, 

σχεδιάστριες μόδας, κ.α.. Τέλος, σε περιπτώσεις απομονωμένων 

χωριών, υπάρχει ακόμα η αντίληψη πως η γυναίκα για να θεωρείται 

ενάρετη πρέπει να υπακούει τον πατέρα της και αν είναι παντρεμένη 
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τον άντρα της. Αυτό βέβαια είναι μία μικρή εξαίρεση στον κανόνα 

καθώς δεν ισχύει στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. 

 

 

Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις σχετικές με το 

μάθημά μας: 

 

1. Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της βυζαντινής γυναίκας και 

σχολιάστε όποιες από τις προτάσεις θέλετε. 

Γάμος - αυτός επιτρεπόταν μετά τα 12 χρόνια τους 

Ύμνους - η Κασσιανή έγραψε περίφημα τροπάρια και...  

Νήματα - με αυτά έπλεκαν και κεντούσαν οι γυναίκες 

Άννα - το όνομα της κόρης του Αλεξίου Α’ Κομνηνού  

Ιουστινιανός - έδωσε με τους νόμους του ίσα δικαιώματα στις γυναίκες  

Κομμώτριες - πολλές βυζαντινές ασκούσαν αυτό ως επάγγελμα  

Αγάθης - αυτό το πανηγύρι γινόταν από γυναίκες για γυναίκες  

 

2. Ο αποκλεισμός των Βυζαντινών γυναικών από την εκπαίδευση ήταν 

η πιο σοβαρή διάκριση εις βάρος τους. Συζητήστε στο σπίτι με τους 

γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας και ζητήστε πληροφορίες 

για την εκπαίδευση των γυναικών στα δικά τους χρόνια.  

Οι γυναίκες την εποχή των γονιών μας, είχαν ίσα δικαιώματα στην 

εκπαίδευση. Δεν γίνονταν διακρίσεις και λάμβαναν ακριβώς τις ίδιες 

γνώσεις με τους άντρες. Υπήρχαν μερικές περιπτώσεις όμως, συνήθως 

σε χωριά, όπου οι γυναίκες δεν τελείωναν το γυμνάσιο, ή δεν συνέχιζαν 

τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο. Αντίθετα επέλεγαν να παντρευτούν, 

να κάνουν παιδιά και ασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού. 

Στα χρόνια των παππούδων μας όμως, οι γυναίκες δεν είχαν πάντα τα 

ίδια δικαιώματα με τους άντρες και πολλοί γονείς δεν επέτρεπαν στα 

κορίτσια τους να πάνε στο σχολείο. Αντίθετα τις κρατούσαν στο σπίτι 

και τους μαθαίνανε τις δουλειές του νοικοκυριού, μαγειρική, να 

καθαρίζουν το σπίτι και αν ζούσανε σε χωριό, πώς να φροντίζουν τα 

ζώα. Επίσης εκείνη την εποχή συνήθιζαν οι γονείς να προορίζουν τα 

κορίτσια τους για γάμο, ώστε να φύγουν από το σπίτι και να ανοίξουν 

το δικό τους. 

 

3. Διαβάστε το απόσπασμα από το δημοτικό τραγούδι του «νεκρού 

αδελφού», που έχει βυζαντινές ρίζες και αναφέρεται στην ανατροφή και 

τη ζωή της γυναίκας στο Βυζάντιο. Συζητήστε τα σημεία που σας 
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κάνουν εντύπωση. Γιατί άραγε ο Κωνσταντίνος μόνο συμφωνούσε να 

γίνει αυτός ο γάμος; 

 

Διαβάζοντας το απόσπασμα του τραγουδιού μπορούμε να δούμε 

διάφορες λεπτομέρειες από τη ζωή των γυναικών εκείνη την εποχή 

συγκεκριμένα στο στίχο που λέει «12 χρόνων και ο ήλιος δεν την είδε» 

μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι γυναίκες δεν έβγαιναν καθόλου από 

το σπίτι τους. Στον στίχο που λέει «προξενητάδες ήρθανε από τη 

βαβυλώνα» μπορούμε να δούμε ότι, παρά το γεγονός πως είναι μόλις 

12 χρόνων, ήταν σε ηλικία γάμου και η μάνα με τα αδέλφια ήταν αυτοί 

που θα αποφάσιζαν για την τύχη που θα έχει και για το ποιον θα 

παντρευτεί. 

Στο τραγούδι βλέπουμε ότι μία μάνα έχει 9 γιους και μία κόρη και 

κανένας από αυτούς δεν συμφωνεί να την παντρέψουν στα ξένα εκτός 

από έναν γιο τον Κωνσταντίνο, που ήταν ο μόνος που συμφωνούσε να 

γίνει αυτός ο γάμος. Ήταν έμπορος και ήθελε να έχει ένα δικό του 

άνθρωπο στη βαβυλώνα όπου ταξίδευε συνεχώς λόγω της δουλειάς. 

 

4. Παρατηρήστε τις εικόνες 1, 2 και 3, διαβάστε τα κείμενα 4, 6 και 7. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω: 

Κάνετε σύγκριση της ζωής, της δραστηριότητας και της κοινωνικής 

θέσης των γυναικών στα βυζαντινά χρόνια και σήμερα. 

Εάν παρατηρήσουμε και συγκρίνουμε τις γυναίκες του Βυζαντίου και 

τις σημερινές γυναίκες θα διαπιστώσουμε πως έχουν κάποια κοινά 

στοιχεία. Παραδείγματος χάρη, ασχολούνται και οι δύο με το 

νοικοκυριό και την ανατροφή των παιδιών. Πηγαίνουν σε τοπικές 

γιορτές και εκδηλώσεις και περιποιούνται τον εαυτό τους με διάφορα 

πράγματα όπως κοσμήματα και όμορφα ρούχα. 

Βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά στην κοινωνική θέση και στα 

δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουν. Οι γυναίκες σήμερα έχουν ίσα 

δικαιώματα με τους άντρες, ενώ οι γυναίκες του Βυζαντίου είχαν πολύ 

κατώτερη θέση. Δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο, δεν επιτρεπόταν να 

βγαίνουν από το σπίτι όποτε ήθελαν και δεν είχαν το δικαίωμα στην 

εργασία που έχουν οι γυναίκες στις μέρες μας. 

 

Η βυζαντινή τέχνη - Θέματα από τη 

Βυζαντινή ιστορία 
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Στο μάθημα αυτό υπάρχουν δύο ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντήσουμε: 

 

1. Ποιες επιδράσεις δέχτηκε η βυζαντινή τέχνη; Με ποιες μορφές και με 

ποιους τρόπους εκφράστηκε; 

Η Βυζαντινή αυτοκρατορία έγινε γνωστή σε όλη την οικουμένη χάρη 

στην τέχνη της. Με επιρροές από την αρχαία Ελλάδα, την Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία, αλλά και από την ανατολή, οι τεχνίτες δημιούργησαν 

υπέροχους ναούς, πίνακες ζωγραφικής, αγάλματα, εικόνες, ψηφιδωτά 

και μικρογραφίες. Σπουδαία επίσης, ήταν και η αρχιτεκτονική εκείνης 

της εποχής, κατά την οποία οικοδομήθηκαν υπέροχα κτίρια και ναοί, 

όπως η Αγία Σοφία, που αποτελούσαν κόσμημα για τις 

πόλεις.  Μεγάλη ανάπτυξη γνώρισε επίσης, η λαϊκή τέχνη με την οποία 

ασχολούνταν χιλιάδες Βυζαντινοί στα σπίτια και στα εργαστήριά τους. 

Σε αυτή ξεχώρισαν οι τεχνίτες της υπαίθρου οι οποίοι με ελάχιστα 

υλικά κατασκεύαζαν όλα τα απαραίτητα αντικείμενα για την 

καθημερινή τους ζωή. 

 

2. Σε ποιους τομείς διακρίθηκε η λαϊκή τέχνη και ποια υλικά 

χρησιμοποίησε; 

Η λαϊκή τέχνη διακρίθηκε στην κατασκευή οικιακών σκευών από 

ξύλο, πηλό, χαλκό και σίδηρο, αλλά και σε κομψοτεχνήματα με υλικά 

όπως χρυσός, άργυρος, γυαλί, ελεφαντόδοντο, πολύτιμους λίθους και 

μαργαριτάρια. Ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη της λαϊκής τέχνης, 

έπαιξαν οι τεχνίτες της υπαίθρου, οι οποίοι έφτιαχναν όλα τα αναγκαία 

για τη ζωή τους πράγματα, από τα γεωργικά τους εργαλεία και τα 

οικιακά τους σκεύη, έως και μουσικά όργανα. 

 

Η βυζαντινή τέχνη - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις σχετικές με το 

μάθημά μας: 

 

1. Στα φετινά σας μαθήματα συναντήσατε όλες σχεδόν τις μορφές της 

βυζαντινής τέχνης (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, μικρογραφία 

και μικροτεχνία). Ποιες από αυτές 

νομίζετε ότι έχουν ρίζες και στην αρχαιότητα και ποιες αναπτύχθηκαν 

ιδιαίτερα στο Βυζάντιο; 

Όλες οι μορφές τέχνης στο Βυζάντιο, έχουν επηρεαστεί σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από την αρχαιότητα. Συγκεκριμένα, η Βυζαντινή τέχνη έχει 

πάρει πολλά στοιχεία από την αρχιτεκτονική των αρχαίων Ελλήνων, 
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στην κατασκευή ναών, σπιτιών, αλλά και τειχών. Η γλυπτική, η 

ζωγραφική και η μικρογραφία, επηρεάστηκαν από τα αγάλματα και 

από τις παραστάσεις των αγγείων που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Από 

τα κοσμήματα των αρχαίων Ελλήνων εμπνεύστηκαν τη μικροτεχνία 

και δημιούργησαν σπουδαία καλλιτεχνήματα  

Οι βυζαντινοί μπορεί να πήραν διάφορα στοιχεία της Αρχαίας 

Ελληνικής τέχνης, όμως κατάφεραν να την προχωρήσουν ένα βήμα 

παραπέρα και να φτάσουν τα ψηφιδωτά, της αγιογραφίες, τις 

τοιχογραφίες, τους ναούς και τις οικίες που έχτιζαν, στο αποκορύφωμά 

τους. Έτσι κατάφεραν να μείνουν στην ιστορία για την σπουδαία τέχνη 

τους. 

 

2. Κάνετε μια αναδρομή στα φετινά σας μαθήματα που αναφέρονταν 

στη βυζαντινή τέχνη και συζητήστε σε ομάδες για: 

Τις επιδράσεις που δέχτηκε από την αρχαία ελληνική και τη ρωμαϊκή 

παράδοση. 

Η Βυζαντινή τέχνη αποτελεί συνέχεια της αρχαίας ελληνικής και 

Ρωμαϊκής τέχνης, από τις οποίες δέχτηκε τη μεγαλύτερη επιρροή. 

Συγκεκριμένα οι ρυθμοί των ναών, οι αγιογραφίες και τα ψηφιδωτά, 

είναι η εξέλιξη των παραστάσεων των αγγείων και των επιδαπέδιων 

ψηφιδωτών της αρχαίας Ελλάδας. 

 

Τους τεχνίτες που την υπηρέτησαν, στις διαφορές μορφές της. 

Σπουδαίοι αρχιτέκτονες, τεχνίτες και ζωγράφοι της εποχής εκείνης 

ανέλαβαν το χτίσιμο και τη διακόσμηση των ναών της πόλης και των 

επαρχιών.  

Ο απλός λαός ασχολήθηκε με τη λαϊκή τέχνη στην οποία διακρίθηκαν 

ιδιαίτερα οι τεχνίτες της υπαίθρου.  

Μορφωμένοι βυζαντινοί και μοναχοί ασχολήθηκαν κυρίως με την 

αντιγραφή σπουδαίων έργων της αρχαιότητας. 

 

Τα χρήματα και τα μέσα που διατέθηκαν γι’ αυτή. 

Τα χρήματα που διατέθηκαν για το κτίσιμο και τη διακόσμηση των 

πόλεων των επαρχιών και των ναών ήταν πάρα πολλά, καθώς τα υλικά 

που χρησιμοποίησαν ήταν τα καλύτερα. Είναι λοιπόν λογικό, τα 

σπουδαιότερα έργα να έγιναν σε περιόδους Ειρήνης και ευημερίας, 

όπου η αυτοκρατορία δεν κινδύνευε και η οικονομία ήταν σε 

ανάπτυξη. 

Αντίθετα, στην λαϊκή τέχνη τα υλικά που χρησιμοποιούσαν ήταν 

φθηνά και καθημερινά. Χρησιμοποιούσαν ότι είχαν στα σπίτια τους, 

όπως ξύλο και πέτρα. Μερικές φορές όμως, για την κατασκευή 

κοσμημάτων χρησιμοποιούσαν και ακριβά υλικά όπως είναι τα 

μαργαριτάρια και το μετάξι. 
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Τις περιόδους (Ιουστινιανού, μακεδονική, κ.ά.) που αυτή διακρίθηκε 

ιδιαίτερα. 

Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, η τέχνη αναπτύχθηκε σε 

περιόδους ειρήνης και οικονομικής ευημερίας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα αποτελούν: η περίοδος εξουσίας του Ιουστινιανού, όπου 

τότε έχουμε την κατασκευή της Αγίας Σοφίας και η περίοδος της 

Μακεδονικής αναγέννησης, που είναι η αμέσως επόμενη μεγαλύτερη 

περίοδος ακμής του Βυζαντίου, μετά από την εποχή του Ιουστινιανού.  

 

Τους χώρους που αναπτύχθηκε και διασώθηκε έως σήμερα. 

Η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε κέντρο της βυζαντινής τέχνης. 

Υπέροχα κτίρια, ναοί, εκκλησίες, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, 

στολίζουν ολόκληρη την πόλη, με βασικό στολίδι την Αγία Σοφία. 

Εκτός από αυτή, υπήρξαν και άλλα μικρότερα κέντρα, όπως ήταν η 

Θεσσαλονίκη, το Άγιο Όρος, ο Μυστράς, η Τραπεζούντα, τα Μετέωρα 

και πολλές άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου.  

 

 

Τη σημασία της για την Ελλάδα και την ανθρωπότητα. 

Τα Βυζαντινά έργα τέχνης είναι πολύ σπουδαία και η σημασία τους για 

την Ελλάδα και την ανθρωπότητα είναι μεγάλη. Αποτελούν πηγή 

έμπνευσης, για πολλούς σύγχρονους καλλιτέχνες. Στολίζουν τις πόλεις 

μας και αποτελούν την πολιτισμική μας κληρονομιά. Οι ναοί, οι 

πίνακες, τα ψηφιδωτά και τα κτίρια, είναι τα δώρα που άφησαν οι 

πρόγονοί μας σε εμάς, για αυτό οφείλουμε όλοι να τα φροντίζουμε και 

να τα προσέχουμε, όπως θα κάναμε με κάθε δώρο. 

 

3. Ο Στήβεν Ράνσιμαν, ένας διάσημος Άγγλος ιστορικός, που αφιέρωσε 

τη ζωή του στην έρευνα και μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού, γράφει:  

«Το Βυζάντιο, με τα έργα της τέχνης του, άφησε στον κόσμο 

τη μεγαλοπρεπέστερη και διαρκέστερη κληρονομιά του».  

Παρατηρήστε τις εικόνες του μαθήματος και συζητήστε στην τάξη την 

επαινετική, για τα έργα της βυζαντινής τέχνης, γνώμη του.  

Πώς νιώθετε εσείς όταν ξένοι επιστήμονες, πολιτικοί ή απλοί άνθρωποι 

εκφράζουν επαίνους για την πατρίδα μας και τον πολιτισμό της; Τι 

χρέος έχουμε για τη μεγάλη αυτή κληρονομιά, που άφησαν οι πρόγονοί 

μας σε μας και την ανθρωπότητα; 

Παρατηρώντας τις εικόνες του μαθήματος μας μπορούμε εύκολα να 

καταλάβουμε τι ήταν αυτό που συνεπήρε τον Άγγλο ιστορικό. Όλα τα 

έργα τέχνης του Βυζαντίου ήταν μεγαλόπρεπα, όμορφα και 

καλοφτιαγμένα, με αποτέλεσμα να τα θαυμάζει ολόκληρος ο κόσμος 

και όχι μόνο εμείς.  

Όταν ξένοι ιστορικοί, καλλιτέχνες, επιστήμονες, πολιτικοί ή ακόμα και 
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οι απλοί άνθρωποι μιλάνε με θαυμασμό και δέος για τα έργα τέχνης, 

νιώθουμε σίγουρα περήφανοι και χαρούμενοι, που αναγνωρίζουν την 

αξία τους. Βέβαια, εκτός από περηφάνια, έχουμε και ένα χρέος 

απέναντι στους προγόνους. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την μεγάλη 

κληρονομιά που μας άφησαν, να την σεβόμαστε, να μάθουμε την 

ιστορία της και να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτή την καλή 

δουλειά που έκαναν εκείνοι, παράγοντας έργα τέχνης αντάξια ή αν 

είναι δυνατόν και καλύτερα από εκείνα. 

 

 

4. Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της βυζαντινής τέχνης. 

Βασιλικής - ο παλαιότερος από τους ρυθμούς των εκκλησιών  

Ύμνοι - αυτοί εκφράζουν τη Βυζαντινή μουσική τέχνη 

Ζωγράφων - δικό τους έργο ήταν η διακόσμηση των εκκλησιών  

Αγιογραφία - έτσι λεγόταν η απεικόνιση ιερών προσώπων 

Ναούς - σε αυτούς αφιερώθηκε μεγάλο μέρος της τέχνης  

Τοιχογραφίες - είναι ονομαστές οι ψηφιδωτές... της Ραβέννας  

Ιερός - τέτοιος τόπος θεωρείται το Άγιο Όρος 

Νήματα - με αυτά ύφαιναν έπλεκαν και κεντούσαν οι γυναίκες 

Ηγουμένοι αυτοί διοικούσαν και διοικούν τα μοναστήρια 

Τεχνίτες - αυτή έχτιζαν τα θαυμαστά βυζαντινά κτίσματα   

Εικόνων - για τη λατρεία τους προκλήθηκε μεγάλος διχασμός  

Χρώματα - τα απαραίτητα υλικά των ζωγράφων  

Νησιά - σε κάποια... του Αιγαίου σώζονται βυζαντινές εικόνες  

Ηθοποιοί - αυτοί υπηρετούσαν τη Θεατρική Σκηνή 

 

5. Χωριστείτε σε μικρές ομάδες, αναζητήστε τα υλικά που θα 

χρειαστείτε και προσπαθήστε να φτιάξετε μια «ψηφιδωτή» εικόνα, 

χρησιμοποιώντας για ψηφίδες σπόρους (φακές, φασόλια, σουσάμι, 

σιτάρι, κ.ά.). Κάνετε πρώτα το σχέδιό της. 

 

Επιλέγουμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, σχεδιάζουμε την 

εικόνα και τοποθετούμε τα υλικά πάνω σε αυτή. 

Η παιδεία στο Βυζάντιο - Θέματα από 

τη Βυζαντινή ιστορία 

Στο μάθημα αυτό υπάρχουν δύο ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντήσουμε: 

 

1. Ποιοι μαθητές των σχολών του Βυζαντίου νομίζετε ότι διδάσκονταν 
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ξένες γλώσσες και γιατί; 

Όπως αναφέρεται και στο βιβλίο μας, κάποιοι επιλεγμένοι σπουδαστές 

είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν ξένες γλώσσες. Πιθανότατα αυτά 

τα παιδιά να κατάγονταν από αριστοκρατικές και πλούσιες 

οικογένειες, καθώς τα δίδακτρα για την φοίτηση θα ήταν περισσότερα 

και  δύσκολα θα μπορούσε να καλύψει ένας απλός πολίτης. Αυτά τα 

παιδιά, χρειάζονταν αυτή την γνώση για να  μπορέσουν να ασκήσουν 

κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα το 

επάγγελμα του διπλωμάτη, του εμπόρου, του πρεσβευτή, των 

διοικητικών υπαλλήλων κ.τ.λ.. 

 

2. Πώς κρίνετε την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολικών 

βιβλιοθηκών, για την εποχή τους; 

Οι βιβλιοθήκες στις βυζαντινές σχολές ήταν πολύ καλά οργανωμένες 

και παρείχαν υπηρεσίες όχι μόνο στους μαθητές των σχολών, αλλά και 

σε άλλους αναγνώστες, που ήθελαν να τις χρησιμοποιήσουν. Αυτό ήταν 

πολύ δύσκολο για εκείνη την εποχή, καθώς δεν υπήρχε τυπογραφία, 

όπως σήμερα και τα βιβλία ήταν όλα χειρόγραφα. Είναι λοιπόν λογικό, 

τα βιβλία να είναι πολύ πιο ακριβά, καθώς θα έπρεπε κάποιος να 

αφιερώσει πολλές μέρες για να τα αντιγράψει και ειδικά σε κάποιες 

περιπτώσεις, που ήταν εικονογραφημένα, η τιμή ανέβαινε ακόμα 

περισσότερο. Από αυτά λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε, πως η 

εκπαίδευση και η γνώση για το Βυζάντιο ήταν ιδιαίτερα σημαντική 

και έδιναν πολύ μεγάλη σημασία στην πνευματική ανάπτυξη, ενώ 

προσπαθούσαν να προσφέρουν όση περισσότερη γνώση μπορούσαν.  

 

Η παιδεία στο Βυζάντιο - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις σχετικές με το 

μάθημά μας: 

 

1. Στο κείμενο αναφέρεται ότι «στη διάρκεια της εικονομαχίας τα 

εκκλησιαστικά σχολεία έπαψαν να λειτουργούν». Το κείμενο-πηγή 5 

βεβαιώνει ότι και τα χρόνια που ακολούθησαν την άλωση της Πόλης 

από τους Φράγκους (1204), «ήταν περίοδος δοκιμασίας για την 

εκπαίδευση». 

Διαβάστε τα σχετικά αποσπάσματα και συζητήστε τις επιπτώσεις που 

έχουν για την εκπαίδευση μιας χώρας οι εσωτερικές διαμάχες και οι 

εξωτερικές κατοχές. Κάνετε συγκρίσεις με παρόμοιες περιπτώσεις της 

εποχής μας. 

Σε όλα τα χρόνια της ιστορίας, εσωτερικές και εξωτερικές διαμάχες 
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έχουν πάντα δυσάρεστες επιπτώσεις στην πολιτική, στην οικονομία, 

αλλά και στις τέχνες και τα γράμματα. Σε δύσκολες περιόδους όπως 

αυτές, η εκπαίδευση σταματά, παύουν να γράφονται βιβλία, να 

λειτουργούν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα οι 

άνθρωποι να παύουν να μορφώνονται και να μην έχουν τη δυνατότητα 

για πνευματική ανάπτυξη. 

Στην ιστορία της χώρας μας υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. 

Επί τουρκοκρατίας, τα σχολεία δεν λειτουργούσαν και ο μόνος τρόπος 

για να μάθουν οι άνθρωποι γράμματα ήταν το κρυφό σχολειό, όπου 

μοναχοί δίδασκαν κρυφά τα παιδιά. Επί γερμανικής κατοχής, τα 

σχολεία έκλεισαν, οι δάσκαλοι έχασαν τις δουλειές τους και τα παιδιά 

έμεναν αμόρφωτα. Αργότερα επί χούντας, η μόρφωση ήταν σε λίγο 

καλύτερο επίπεδο, όμως ήταν εντελώς κατευθυνόμενη από το κράτος 

και έτσι τα παιδιά δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν την αλήθεια, αλλά 

μόνο ότι ήθελε να μάθουν κυβέρνηση. 

 

2. Παρατηρήστε τις εικόνες 1 και 4, διαβάστε το κείμενο-πηγή 3 και 

συζητήστε την προσφορά του Πανεπιστημίου στη βυζαντινή 

εκπαίδευση. Σχολιάστε ακόμη την παρουσία ξένων σπουδαστών σ’ αυτό 

καθώς και τη διπλωματική σημασία του γάμου, κάποιων από αυτούς, 

με βυζαντινές γυναίκες. 

Η προσφορά του πανεπιστημίου στη Βυζαντινή εκπαίδευση ήταν 

τεράστια. Όσοι φοιτούσαν εκεί, λάμβαναν σπουδαίες γνώσεις και 

προετοιμάζονταν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διοίκηση του 

Κράτους ή να γίνουν οι καινούργιοι εκπαιδευτές του πανεπιστημίου. 

Επίσης με βάση την πηγή τρία, στα Πανεπιστήμια του Βυζαντίου 

φοιτούσαν πολλοί ξένοι και νεαροί πρίγκιπες οι οποίοι, εκτός από 

ζωντανή διαφήμιση, αργότερα θα γίνονταν οι επόμενοι βασιλείς των 

γειτονικών χωρών. Έτσι οι βυζαντινές ιδέες, αξίες, έθιμα και τρόπος 

ζωής γίνονταν γνωστά σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα την 

διατήρηση φιλικών σχέσεων του Βυζαντίου με τους γειτονικούς λαούς. 

Επιπλέον ενισχύονταν οι φιλικές σχέσεις με γάμους νεαρών που 

έρχονταν εδώ για να σπουδάσουν, με γυναίκες αρχοντοπούλες από το 

Βυζάντιο, οι οποίες ήταν το καλύτερο διπλωματικό όπλο του 

Βυζαντίου. 

 

3. Πώς κρίνετε τη λειτουργία «καλά οργανωμένων» βιβλιοθηκών και 

εργαστηρίων αντιγραφής στις σχολές και στα μοναστήρια του 

Βυζαντίου; Σε ποια βιβλία νομίζετε ότι έδιναν προτεραιότητα για την 

αντιγραφή τους; Ποια σημασία έχει η διάσωση των έργων αυτών για την 

Ελλάδα και την ανθρωπότητα; 

Όλες οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων τη Βυζαντινή εποχή, ήταν 

καλά οργανωμένες και αναλάμβαναν ένα πολύ σημαντικό και 
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σπουδαίο έργο. Αντέγραφαν χειρόγραφα βιβλία και πολλές φορές 

αναλάμβαναν και την εικονογράφηση αυτών. Έτσι πολλά βιβλία ήταν 

διαθέσιμα για τους αναγνώστες ώστε να μπορέσουν να τα μελετήσουν 

και να αποκτήσουν αρκετές γνώσεις.  

Σίγουρα θα έδινα προτεραιότητα σε σπάνια βιβλία, που έπρεπε 

οπωσδήποτε να διασωθούν, όπως για παράδειγμα τα έργα των 

αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και συγγραφέων. Η διάσωση αυτών των 

έργων είναι ίσως ένα από τα πολυτιμότερα δώρα που μας άφησαν οι 

πρόγονοί μας. Ο θησαυρός αυτός, είναι αμύθητος και χάρη σε αυτούς 

έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να μελετάμε τα έργα σπουδαίων 

αρχαίων φιλοσόφων και ιστορικών.  

 

4. Διαβάστε την 3η παράγραφο του αρχικού κειμένου του μαθήματος 

και το κείμενο που ακολουθεί. Πώς δικαιολογείτε το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον του Πατριάρχη Φωτίου και των άλλων βυζαντινών 

κληρικών να διασώσουν τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και 

να τα διδάξουν στις σχολές τους; Ωφέλησαν με τις ενέργειές τους αυτές 

τον χριστιανισμό; 

 

Πολλοί βυζαντινοί κληρικοί, εργάζονταν ως δάσκαλοι στα 

πανεπιστήμια του Βυζαντίου. Επιπλέον είχαν αναλάβει το σπουδαίο 

έργο της αντιγραφής βιβλίων, με αποτέλεσμα οι βιβλιοθήκες της πόλης 

να είναι γεμάτες με έργα σπάνια αλλά και μη. Χάρη στη δική τους 

δουλειά λοιπόν, αυτή τη στιγμή διαθέτουμε έναν αμύθητο πλούτο από 

αρχαία συγγράμματα και βιβλία, τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα 

μπορούσαμε καν να γνωρίζουμε την ύπαρξή τους.  

Μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της εποχής, ο 

Πατριάρχης Φώτιος, ο οποίος είχε σπουδάσει φιλοσοφία και 

Θεολογία, θαύμαζε και αγαπούσε το μεγαλείο και την πνευματικότητα 

των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Προωθώντας λοιπόν την 

ανάγνωση και μελέτη των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και 

συνδυάζοντάς την με την εκκλησιαστική παιδεία, κατάφερε να διδάξει 

την χριστιανική αρετή, παράλληλα με την φιλοσοφία, δημιουργώντας 

έτσι ανθρώπους ενάρετους και σκεπτόμενους οι οποίοι βοήθησαν να 

πάει μπροστά ο κόσμος. 

 

Η γλώσσα των Βυζαντινών - Θέματα 

από τη Βυζαντινή ιστορία 
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Στο μάθημα αυτό δεν υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντήσουμε. 
 

Η γλώσσα των Βυζαντινών - Τετράδιο Εργασιών 

(Βιβλίο) 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις σχετικές με το 

μάθημά μας: 

 

1. Υπάρχει σήμερα διαφορά ανάμεσα στην ομιλούμενη ελληνική γλώσσα 

και στη γραπτή των υπηρεσιών του κράτους; Διαβάστε στην τάξη 

κάποιο οδηγητικό κείμενο του ΥΠΕΠΘ ή άλλης υπηρεσίας και 

συζητήστε το θέμα. 

Σήμερα, δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά στην ομιλούμενη 

Ελληνική γλώσσα και στη γραπτή που χρησιμοποιούν οι κρατικές 

υπηρεσίες. Η μόνη διαφορά που έχουν, είναι ότι στις κρατικές 

υπηρεσίες, κάποιες φορές, χρησιμοποιούν ειδικές λέξεις και όρους, που 

απευθύνονται σε κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα. 

  

 

2. Διαβάστε στο παρακάτω βυζαντινό κείμενο τις συμβουλές προς τους 

αμπελουργούς και προσπαθήστε να καταλάβετε το νόημά τους. 

Επισημάνετε τις λέξεις που υπάρχουν στο κείμενο και είναι ίδιες με τις 

σημερινές και υπογραμμίστε όσες δεν έχετε ξανακούσει ή συναντήσει. 

Διαβάζοντας το κείμενο βλέπουμε πως περιέχει συμβουλές προς τους 

αμπελουργούς, σχετικά με το πότε και πώς να φυτεύουν τα αμπέλια.  

 

Υπάρχουν λέξεις μέσα στο κείμενο που είναι ίδιες με αυτές που 

χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα: Διάφοροι, καιροί, αμπέλων, μετά, 

φύλλα, φθινοπώρω, φύτευε, φυτεία, μάλιστα, κλήματα, αλλά και 

ακμαιοτάτων. 

  

Υπάρχουν ωστόσο και λέξεις, τις οποίες δεν γνωρίζουμε και 

χρησιμοποιούσαν κυρίως στην αρχαία ελληνική γλώσσα: Εισίν, τινές, 

τρυγητόν, φυτεύουσιν, απορρύη, έαρος, αρχομένου, πάσαν, 

αρδευομένοις, τόποις, νεοφύτων, γεγηρακυιών και πολυοφθάλμων. 

 

3. Παρατηρήστε την εικόνα 1 και διαβάστε τον ψαλμό-πηγή 1.α (6ος 

αιώνας). Διαβάστε ακόμη το βιογραφικό κείμενο-πηγή 3 του 
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Πτωχοπρόδρομου για την εκπαίδευσή του (12ος αιώνας) και 

απαντήστε: 

Ποιο από τα δύο κείμενα σας είναι περισσότερο κατανοητό; 

Είναι φανερή στη γλώσσα τους η διαφορά των έξι αιώνων, που υπάρχει 

ανάμεσα στον χρόνο γραφής τους; 

Υπάρχουν σ’ αυτά λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα; 

Διαβάζοντας τα δύο κείμενα, περισσότερο κατανοητό μας φαίνεται το 

βιογραφικό κείμενο-πηγή 3. Ο Πτωχόδρομος, είναι φανερά 

επηρεασμένος από την λαϊκή καθομιλουμένη γλώσσα και είναι 

γραμμένος απλά ώστε να διαβάζεται εύκολα από τον βυζαντινό λαό, 

αλλά και από εμάς.  

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο κείμενα, σχετικά με τη γλώσσα, είναι 

φανερή. Οι έξι αιώνες είναι ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, εξακόσια 

χρόνια, κατά το οποίο η γλώσσα δεν μένει στάσιμη, αλλά εξελίσσεται 

ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο μόρφωσης κάθε λαού. Έτσι στο 

δεύτερο κείμενο, η γλώσσα είναι απλή και κατανοητή, θα μπορούσαμε 

να πούμε καθημερινή. Και στο ένα και στο άλλο κείμενο υπάρχουν 

λέξεις και φράσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα. 

 

Στο πρώτο κείμενο βλέπουμε λέξεις όπως: Παρθένος, σήμερον, γη, 

σπήλαιων, άγγελοι, μετά, ποιμένων, μάγοι, νέον, αιώνων και Θεός.  

 

Στην βιογραφική πηγή έχουμε πολλές λέξεις όπως: από, έλεγε, πατήρ, 

παιδί, μάθε, γράμματα, εσένα, έχει, βλέπεις, τέκνο, πεζός, τώρα, αυτός, 

όταν, είχε, φορεί, κόπου, αφού, τάχα, γραμματικός, τεχνίτης, επιθυμώ, 

ψωμιού, μάνα, δακρύων, ανάθεμα, Χριστέ, όπου, και θέλει. 

 

4. Το παρακάτω κείμενο-πηγή είναι γραμμένο σε 

ΜΕΓΑΛΟΓΡΆΜΜΑΤΗ και μικρογράμματη γραφή. Εκτιμήστε τις 

δυσκολίες καθενός είδους γραφής και διατυπώστε τη δική σας 

προτίμηση γι’ αυτά. 

Στην άσκηση μας βλέπουμε δύο κείμενα, τα οποία είναι γραμμένα με 

δύο διαφορετικούς τρόπους. Το πρώτο κείμενο είναι γραμμένο με 

μεγάλα και κεφαλαία γράμματα, ενώ το δεύτερο είναι γραμμένο με 

όμορφα και μικρά. Σίγουρα το να γράφεις με κεφαλαία γράμματα είναι 

πιο δύσκολο, καθώς απαιτεί περισσότερο χρόνο και χώρο, ενώ τα 

γράμματα μας δίνουν την εντύπωση ότι αυτός που έγραψε το κείμενο 

μας φωνάζει (αυτή την έννοια έχουν τα κεφαλαία γράμματα στην 

ιντερνετική γραφή). Από την άλλη μεριά τα μικρά γράμματα είναι 

πολύ πιο όμορφα και απαιτούν λιγότερο χώρο και χρόνο για να τα 
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γράψεις. Βέβαια, και αυτά έχουν μία δυσκολία, το πολυτονικό 

σύστημα, το οποίο πρέπει να μάθεις να χρησιμοποιείς. 


