
Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επιμέλεια: Μ. Γραφιαδέλλη



α. Γράμματα, επιστήμες, τεχνολογία

Φιλοσοφία

• Κυριάρχησε η χριστιανική σκέψη.

• Ήταν γνωστή όμως και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

• Η Δυτική Ευρώπη γνώρισε τα έργα του Πλάτωνα και
του Αριστοτέλη από τις αραβικές μεταφράσεις το 12ο

αιώνα.

• Κυριάρχησε η χριστιανική σκέψη.

• Ήταν γνωστή όμως και η αρχαία ελληνική φιλοσοφία.

• Η Δυτική Ευρώπη γνώρισε τα έργα του Πλάτωνα και
του Αριστοτέλη από τις αραβικές μεταφράσεις το 12ο

αιώνα.



Ιωάννης ο Δαμασκηνός (άγιος) (8ος αι.)


 υπέρμαχος των εικόνων και του εκκλησιαστικού δόγματος

 σημαντικός εκκλησιαστικός συγγραφέας

 αντλεί τα φιλοσοφικά του επιχειρήματα από τα έργα του
Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και των Νεοπλατωνικών



Μιχαήλ Ψελλός (11ος αι.)


 σημαντικός λόγιος
 πολυγραφότατος συγγραφέας
 ασχολείται με φιλοσοφία, θεολογία και κάθε είδος επιστήμης της
εποχής του
 επηρεάζεται από την Πλατωνική φιλοσοφία
 διηύθυνε τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανδιδακτηρίου της Μαγναύρας

Ο Μιχαήλ Ψελλός (αριστερά) με τον μαθητή του,
αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ' Δούκα Παραπινάκη



Η σχολή της Μαγναύρας
(magna aula, αίθουσα τελετών του Μεγάλου Παλατίου)



Χρυσή Πύλη







Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων (1360- 1452) → πλατωνικός

 Ίδρυσε την Πλατωνική Σχολή στη Φλωρεντία

 Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναγέννηση των πλατωνικών σπουδών
στην Ιταλία

Γεώργιος Σχολάριος Γεννάδειος (1405-1468) → αριστοτελικός

 Πρώτος πατριάρχης μετά την Άλωση

 Γνώστης της δυτικής θεολογίας – μετέφρασε από τα λατινικά έργα
του Θωμά του Ακινάτη και άλλων συγγραφέων

Γεώργιος Σχολάριος Γεννάδειος (1405-1468) → αριστοτελικός

 Πρώτος πατριάρχης μετά την Άλωση

 Γνώστης της δυτικής θεολογίας – μετέφρασε από τα λατινικά έργα
του Θωμά του Ακινάτη και άλλων συγγραφέων



Αριστοτελικοί φιλόσοφοι της τελευταίας περιόδου του Βυζαντίου μετέφρασαν
στα λατινικά τα έργα του Αριστοτέλη και έτσι συνέβαλαν στην ευρωπαϊκή
Αναγέννηση.

Σημαντικό το έργο των μοναστηριών (Μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη)
για τη συστηματική αντιγραφή χειρογράφων των κλασικών συγγραφέων.







Χρονογραφία - Ιστοριογραφία

Χρονογραφία:  αναπτύχθηκε με την πρόθεση να προβληθεί η συμβολή
του Βυζαντίου στην ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου.

 Γραμμένες σε απλή γλώσσα.
 Περιγράφουν αξιοπερίεργα γεγονότα π.χ. καταιγίδες, σεισμούς,

εκλείψεις.
 Αυστηρή χρονολογική σειρά, συνήθως από κτίσεως κόσμου.
 Μη αντικειμενική παρουσίαση γεγονότων.
 Απευθύνονται σε αναγνώστες με χαμηλή μόρφωση.
 Δεν είναι πάντα αξιόπιστες, παρόλο που μερικές φορές αποτελούν

τις μόνες πηγές πληροφόρησης.

Θεοφάνης ο Ομολογητής (χρονογραφία από τον 3ο έως τον 9ο αι.)

Γεώργιος Μοναχός (παγκόσμια ιστορία από κτίσεως κόσμου έως 842)

Χρονογραφία:  αναπτύχθηκε με την πρόθεση να προβληθεί η συμβολή
του Βυζαντίου στην ιστορία της σωτηρίας του ανθρώπου.

 Γραμμένες σε απλή γλώσσα.
 Περιγράφουν αξιοπερίεργα γεγονότα π.χ. καταιγίδες, σεισμούς,

εκλείψεις.
 Αυστηρή χρονολογική σειρά, συνήθως από κτίσεως κόσμου.
 Μη αντικειμενική παρουσίαση γεγονότων.
 Απευθύνονται σε αναγνώστες με χαμηλή μόρφωση.
 Δεν είναι πάντα αξιόπιστες, παρόλο που μερικές φορές αποτελούν

τις μόνες πηγές πληροφόρησης.

Θεοφάνης ο Ομολογητής (χρονογραφία από τον 3ο έως τον 9ο αι.)

Γεώργιος Μοναχός (παγκόσμια ιστορία από κτίσεως κόσμου έως 842)



Ιστοριογραφία:  Οι συγγραφείς είχαν ως πρότυπα τους ιστορικούς της
ελληνικής κλασικής αρχαιότητας με στόχο τους την αντικειμενική
περιγραφή. Ήταν κυρίως ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι ή μέλη της
αυτοκρατορικής οικογένειας.

Μιχαήλ Ψελλός (Χρονογραφία: γεγονότα της σύγχρονής του ιστορίας)

Άννα Κομνηνή (Αλεξιάς: ιστορικά συμβάντα της εποχής της βασιλείας
του Αλέξιου Α΄Κομνηνού, του πατέρα της)

Μιχαήλ Κριτόβουλος

Γεώργιος Σφραντζής

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης

Ιστοριογραφία:  Οι συγγραφείς είχαν ως πρότυπα τους ιστορικούς της
ελληνικής κλασικής αρχαιότητας με στόχο τους την αντικειμενική
περιγραφή. Ήταν κυρίως ανώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι ή μέλη της
αυτοκρατορικής οικογένειας.

Μιχαήλ Ψελλός (Χρονογραφία: γεγονότα της σύγχρονής του ιστορίας)

Άννα Κομνηνή (Αλεξιάς: ιστορικά συμβάντα της εποχής της βασιλείας
του Αλέξιου Α΄Κομνηνού, του πατέρα της)

Μιχαήλ Κριτόβουλος

Γεώργιος Σφραντζής

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης



Λογοτεχνία
• Εκκλησιαστική υμνογραφία (πρώτοι αιώνες ιστορίας Βυζαντίου)

(κανόνες, ύμνοι, τροπάρια)
Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κοσμάς ο Μελωδός, Θεόδωρος Στουδίτης,
Κασσία ή Κασσιανή (τροπάριο: Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις

περιπεσούσα γυνή… Ψάλλεται τη Μεγάλη Τρίτη)

• Ακριτικά τραγούδια (10ος αι.):  εμπνευσμένα από αγώνες ακριτών κατά των
Αράβων → αρχή της νεοελληνικής δημοτικής ποίησης
Βασίλειος Διγενής Ακρίτας (11ος αι.)

• Κείμενα σε δημώδη γλώσσα (12ος αι.)

• Θεόδωρος Πρόδρομος ή Πτωχοπρόδρομος: ποιήματα στα οποία
διεκτραγωδεί προσωπικές περιπέτειες ασκώντας και κοινωνική κριτική.

• Έμμετρο ιπποτικό μυθιστόρημα (εποχή Παλαιολόγων) (π.χ. Ιμπέριος και
Μαργαρώνα)

• Χρονικόν του Μορέως (συγγραφέας ένας εξελληνισμένος Φράγκος,
χωρίς όμως φιλικά αισθήματα προς τους Έλληνες)

• Εκκλησιαστική υμνογραφία (πρώτοι αιώνες ιστορίας Βυζαντίου)
(κανόνες, ύμνοι, τροπάρια)
Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κοσμάς ο Μελωδός, Θεόδωρος Στουδίτης,
Κασσία ή Κασσιανή (τροπάριο: Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις

περιπεσούσα γυνή… Ψάλλεται τη Μεγάλη Τρίτη)

• Ακριτικά τραγούδια (10ος αι.):  εμπνευσμένα από αγώνες ακριτών κατά των
Αράβων → αρχή της νεοελληνικής δημοτικής ποίησης
Βασίλειος Διγενής Ακρίτας (11ος αι.)

• Κείμενα σε δημώδη γλώσσα (12ος αι.)

• Θεόδωρος Πρόδρομος ή Πτωχοπρόδρομος: ποιήματα στα οποία
διεκτραγωδεί προσωπικές περιπέτειες ασκώντας και κοινωνική κριτική.

• Έμμετρο ιπποτικό μυθιστόρημα (εποχή Παλαιολόγων) (π.χ. Ιμπέριος και
Μαργαρώνα)

• Χρονικόν του Μορέως (συγγραφέας ένας εξελληνισμένος Φράγκος,
χωρίς όμως φιλικά αισθήματα προς τους Έλληνες)



Θεολογία
Μάξιμος ο Ομολογητής (7ος αι.): για τις δυο φύσεις του Χριστού

Ιωάννης της Κλίμακος ή Σχολαστικός
(Περί Παραδείσου)

Μάξιμος ο Ομολογητής (7ος αι.): για τις δυο φύσεις του Χριστού

Ιωάννης της Κλίμακος ή Σχολαστικός
(Περί Παραδείσου)



Θεολογία
Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Φώτιος (πατριάρχης)
(Βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλος: παρέχονται πληροφορίες
για πολλά έργα αρχαίων ελλήνων και
χριστιανών συγγραφέων, τα οποία δε σώζονται)

Κωνσταντίνος (Κύριλλος) και Μεθόδιος

Μετάφραση στα σλαβικά από τα ελληνικά
λειτουργικών βιβλίων και
βιβλίων από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.

Συμεών Νέος Θεολόγος (949-1022):
βυζαντινός μυστικιστής και διάσημος θεολόγος

Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Φώτιος (πατριάρχης)
(Βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλος: παρέχονται πληροφορίες
για πολλά έργα αρχαίων ελλήνων και
χριστιανών συγγραφέων, τα οποία δε σώζονται)

Κωνσταντίνος (Κύριλλος) και Μεθόδιος

Μετάφραση στα σλαβικά από τα ελληνικά
λειτουργικών βιβλίων και
βιβλίων από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.

Συμεών Νέος Θεολόγος (949-1022):
βυζαντινός μυστικιστής και διάσημος θεολόγος



Θεολογία

Ησυχασμός (14ος αι.): μοναξιά, σιωπή, ασκητισμός, προσευχή και καρδιά,
μέσα στην οποία είναι συγκεντρωμένη η νόηση → επικοινωνία με τον
Θεό.

Γρηγόριος ο Παλαμάς (1296-1359/60)



Ενδιαφέρον για φυσικές επιστήμες, Μαθηματικά, Αστρονομία, Ιατρική

• Στέφανος ο Αλεξανδρινός (φιλοσοφία, μαθηματικά, μουσική)

• Αλέξανδρος ο Τραλλιανός (6ος αι.): σημαντικότερος γιατρός στην
ιστορία του Βυζαντίου

• Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός: αρχαία μαθηματικά και φυσικές
επιστήμες (επιστημονικές, αστρολογικές και μαντικές απόψεις),
επινόησε ένα είδος οπτικού τηλέγραφου.

• Μιχαήλ Ψελλός, Γεώργιος Ακροπολίτης, Γεώργιος Παχυμέρης,
Θεόδωρος Μετοχίτης κ.ά.

Επιστήμη και Τεχνολογία

Ενδιαφέρον για φυσικές επιστήμες, Μαθηματικά, Αστρονομία, Ιατρική

• Στέφανος ο Αλεξανδρινός (φιλοσοφία, μαθηματικά, μουσική)

• Αλέξανδρος ο Τραλλιανός (6ος αι.): σημαντικότερος γιατρός στην
ιστορία του Βυζαντίου

• Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός: αρχαία μαθηματικά και φυσικές
επιστήμες (επιστημονικές, αστρολογικές και μαντικές απόψεις),
επινόησε ένα είδος οπτικού τηλέγραφου.

• Μιχαήλ Ψελλός, Γεώργιος Ακροπολίτης, Γεώργιος Παχυμέρης,
Θεόδωρος Μετοχίτης κ.ά.



Κατασκευή αστρολάβων,
ηλιακών ρολογιών και βαλλιστρών

Υγρό πυρ



"Ωρονόμιο"των Βυζαντινών
Οπτικό σύστημα ταχείας προειδοποίησης των Βυζαντινών για τις αραβικές επιδρομές. Οι Βυζαντινοί είχαν
εγκαταστήσει μια σειρά φρυκτωριών σε κορυφές βουνών που ξεκινούσε από την νότια Μικρά Ασία και κατέληγε στο
Φάρο του παλατιού της Κωνσταντινούπολης (απόσταση 670 χλμ). Το μήνυμα έκανε λιγότερο από μία ώρα να φθάσει από
το Λούλο στην Κωνσταντινούπολη.

Το σύστημα τελειοποιήθηκε από το Λέοντα το Φιλόσοφο ή Μαθηματικό τον 9ο αιώνα μ.Χ., κατά την περίοδο της
βασιλείας του Θεόφιλου, με την προσθήκη δύο συγχρονισμένων 'ωρολογίων', που το ένα βρισκόταν στο Λούλο και το
άλλο στο Φάρο του παλατιού. Κάθε μία από τις 12 ώρες συμβόλιζε και μία "υπόθεση". Έτσι η 1η ώρα συμβόλιζε
"επιδρομή", η 2η "πόλεμο", η 3η "εμπρησμό" κ.ο.κ.
Σε περίπτωση "επιδρομής" των Αράβων οι παρατηρητές του Λούλου περίμεναν να δείξει το 'ωρολόγιό' τους την 1η
ώρα για να ανάψουν τη φρυκτωρία και να δώσουν το σύνθημα στους επόμενους ορεινούς σταθμούς.



ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ

• 8ος – 9ος αι.→ εικονομαχική κρίση: εκτεταμένες καταστροφές έργων
τέχνης και ανάσχεση καλλιτεχνικής δημιουργίας.

• 10ος αι. → Μακεδονική Δυναστεία: σημαντική ανάπτυξη της τέχνης.

• 11ος – 12ος αι. → η οικονομική καχεξία επηρεάζει την καλλιτεχνική
δημιουργία.

• 14ος -15ος αι. → Παλαιολόγεια Αναγέννηση

• 8ος – 9ος αι.→ εικονομαχική κρίση: εκτεταμένες καταστροφές έργων
τέχνης και ανάσχεση καλλιτεχνικής δημιουργίας.

• 10ος αι. → Μακεδονική Δυναστεία: σημαντική ανάπτυξη της τέχνης.

• 11ος – 12ος αι. → η οικονομική καχεξία επηρεάζει την καλλιτεχνική
δημιουργία.

• 14ος -15ος αι. → Παλαιολόγεια Αναγέννηση



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Βυζαντινοί Ναοί

1) Βασικό αρχιτεκτονικό σχέδιο: βασιλική
[ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχήμα (δημόσια ρωμαϊκά κτίσματα)]



2) Τρουλαία Βασιλική: Προσθήκη τρούλου κατά τον 6ο αι. στο ναό της
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.

νάρθηκας κόγχη





3) Εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο: το βασικό σχέδιο
αποτελείται από ένα σταυρό, εγγεγραμμένο σε τετράγωνο.
Παραλλαγή αυτού είναι ο αγιορείτικος τύπος.







Καθολικό Ιεράς Μονής
Αγ. Παύλου

Καθολικό Ιεράς Μονής Ξενοφώντος



Ιερά Μονή Εισοδίων Θεοτόκου
Μαρκόπουλου Ωρωπού Αττικής

4) Πεντάτρουλος ρυθμός

5) Οκταγωνικός τύπος



Καθολικό Μονής Δαφνίου, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, τέλος 11ου αι.



Μονή Χίου, 11ος αι.



Άγιοι Θεόδωροι Μυστρά, 13ος αι.



Άγιος Μάρκος Βενετίας
Άρχιζε να χτίζεται το 830 και ολοκληρώθηκε το 1100







• Εξωτερικές επιφάνειες ναών προδίδουν προχειρότητα
ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται.
Μόνο από την περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας και
εξής παρατηρείται η τάση να κοσμούνται και οι
εξωτερικές επιφάνειες.

• Εσωτερικοί χώροι κοσμούνται με ψηφιδωτά,
τοιχογραφίες, φορητές εικόνες και έργα ξυλογλυπτικής.

• Εξωτερικές επιφάνειες ναών προδίδουν προχειρότητα
ως προς τα υλικά που χρησιμοποιούνται.
Μόνο από την περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας και
εξής παρατηρείται η τάση να κοσμούνται και οι
εξωτερικές επιφάνειες.

• Εσωτερικοί χώροι κοσμούνται με ψηφιδωτά,
τοιχογραφίες, φορητές εικόνες και έργα ξυλογλυπτικής.



ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

• Περίοδος Εικονομαχίας: Ανεικονικές αντιλήψεις
Περιορισμός απεικόνισης συμβόλων και φυσιοκρατικών παραστάσεων.

• Περίοδος Μακεδονικής Δυναστείας
Μνημειακή Ζωγραφική – Ψηφιδογραφία

Κορυφή τρούλου: Παντοκράτορας, περιστοιχισμένος από αγγέλους και
προφήτες

Αψίδα του Ιερού: Θεοτόκος ανάμεσα στους αρχαγγέλους Μιχαήλ και
Γαβριήλ

Λοφία του τρούλου: Τέσσερις Ευαγγελιστές
Τοίχοι: δεσποτικές εορτές, Άγιοι και Μάρτυρες

• Περίοδος Εικονομαχίας: Ανεικονικές αντιλήψεις
Περιορισμός απεικόνισης συμβόλων και φυσιοκρατικών παραστάσεων.

• Περίοδος Μακεδονικής Δυναστείας
Μνημειακή Ζωγραφική – Ψηφιδογραφία

Κορυφή τρούλου: Παντοκράτορας, περιστοιχισμένος από αγγέλους και
προφήτες

Αψίδα του Ιερού: Θεοτόκος ανάμεσα στους αρχαγγέλους Μιχαήλ και
Γαβριήλ

Λοφία του τρούλου: Τέσσερις Ευαγγελιστές
Τοίχοι: δεσποτικές εορτές, Άγιοι και Μάρτυρες





Παντοκράτορας
Μονής Δαφνίου



Ι. Μονή Ρουσάνου,
Μετέωρα



Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Πήλιο



Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα,
από την ψηφιδωτή παράσταση
της αψίδας του ιερού
της Αγίας Σοφίας
στην Κωνσταντινούπολη.
Η παράσταση χρονολογείται
περίπου στα 867.

Παναγία ένθρονη βρεφοκρατούσα,
από την ψηφιδωτή παράσταση
της αψίδας του ιερού
της Αγίας Σοφίας
στην Κωνσταντινούπολη.
Η παράσταση χρονολογείται
περίπου στα 867.











Μονή Δαφνίου,
11ος αι.



Όσιος Λουκάς Βοιωτίας, 11ος αι.









Ιερά
Μονή
Χίου









Παλαιολόγεια Περίοδος: Έμφαση στις τοιχογραφίες και τις φορητές εικόνες
(η κατασκευή ψηφιδωτών είναι πολυδάπανη και αποφεύγεται).

Δραματικές σκηνές γεμάτες πάθος απεικονίζονται με ιδιαίτερη δύναμη.
Μεγάλος ζωγράφος: Μιχαήλ Πανσέληνος (Πρωτάτο Αγίου Όρους)









Θεοφάνης ο Έλληνας,
Ρωσία, 14ος-15ος αι.

(στοιχεία βυζαντινά και
δυτικά)









Αγία Τριάδα
(Η Φιλοξενία του Αβραάμ,
Αντρέι Ρουμπλιόφ,
φορητή εικόνα)



ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑ - ΜΙΚΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ



Μικρογραφία από βυζαντινό Ευαγγέλιο της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.



Μικρογραφία από βυζαντινό χειρόγραφο, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη



Μικρογραφία του συμποσίου που παρέθεσε ο πατριάρχης Νικόλαος Μυστικός



Βυζαντινοί ιππείς καταδιώκουν νικημένους Άραβες.
(Μικρογραφία από βυζαντινό χειρόγραφο του 11ου αι.)



Βυζαντινή μικρογραφία του 11ου αιώνα, που βρίσκεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη





Πολλά παιδιά των Βυζαντινών
μάθαιναν
οικοδομικές τέχνες
(μικρογραφία από χειρόγραφο,
Ιστορικό Μουσείο Μόσχας)



















Τέλη 13ου αι.
Tρίγλεια της Μ. Ασίας,
Ναός αγίου Βασιλείου


