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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΤΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στὸ περσινό μας βιβλίο παρακολουθήσαμε πῶς ἔγινε σιγὰ - σιγὰ τὸ 
ἀνέβασμα τῆς Ρώμης σὲ μεγάλη δύναμη τῆς Μεσογείου. Εἴδαμε ὅτι 
χρειάστηκᾳν μακρόχρονοι ἀγῶνες γι’ αὐτό. Πρῶτα γιὰ νὰ κυριαρχήση 
στὴν ᾽Ιταλία, ὕστερα στὴ δυτικὴ Μεσόγειο· στὸ τέλος κατορθώνει νὰ 
ἐπεμβαίνη καὶ στὴν ἀνατολικὴ καὶ νὰ ρυθμίζη τὰ πάντα ἐκεῖ.

Μετὰ τὰ μέσα τοῦ 2ου αἰώνα π.Χ. ἡ Ρώμη εἷχε ὑποτάξει πιὰ 
στὴν ᾽Ανατολή : τὴ Μακεδονία, τὴν καθαυτὸ Ἑλλάδα, τὸ βασίλειο 
τῆς Περγάμου καὶ στὸ θέλημά της δὲν ἀντιστεκόταν ὁ βασιλιὰς τῆς 
῾Ελληνιστικῆς Συρίας. Στὴ Δύση: εἴχε ἐξοντώσει τὸν πιὸ ἐπικίνδυνο 
ἀντίπαλο της, τὴν Καρχηδόνα. Ἐπίσης εἶχε ἐξουσιάσει ὅλους τοὺς 
λαοὺς τῆς παρα-θαλάσσιας ζώνης ἀπὸ τὴν Ἱσπανία ἕως τὴ σημερινὴ 
Β. Ἰταλία. Αὐτὴ τὴ μορφὴ καὶ τὴν ἔκταση πήρανε πρὸς τὸ παρὸν 
[146 - 133 π.Χ.] οἱ μεγάλες κατακτήσεις, ὅπως καθιερώθηκε νὰ 
λέγωνται. Μ’ αὐτὲς ἔγινε ἡ Ρώμη ἡ μεγαλύτερη δύναμη μέσα στὴ 
Μεσόγειο. Αὖτὸ ὅμως εἶχε πολὺ σοβαρὲς συνέπειες γιὰ τοὺς νικητές. 
Ἕως τώρα ἧταν μαθημένοι νὰ ζοῦνε, νὰ φέρνωνται, νὰ σκέπτωνται 
καὶ νὰ ἐξασφαλίζουν τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴ συντήρησή τους μέσα, 
στὶς συνθῆκες τῆς ἁπλῆς ἀγροτικῆς ζωῆς· τώρα ποὺ κοντεύουν νὰ 
γίνουν κοσμοκράτορες ὁ τρόπος αὐτὸς δὲν τοὺς εἶναι πιὰ βολικὸς, 
γιατὶ δὲν τοὺς ἐξυπηρετεῖ. Τὸν ἀλλάζουν καὶ μάλιστα ἀπότομα καὶ 
ριζικά. Ἔτσι ἔχομε πολὺ βαθιὲς ἀλλαγές:

1. Στὴν οἰκονομία
2. Στὴν κοινωνία
3. Στὸν τρόπο ζωῆς· κι ἀκόμη ἔχομε:
4. Δυὸ προσπάθειες νὰ διορθωθῆ ἡ κατάσταση.
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1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος ἦταν, πρὶν ἀπὸ τὶς κατακτήσεις, κυρίως ἕνα 
κράτος γεωργικὸ μὲ ἐλάχιστο ἐμπόριο καὶ βιοτεχνία. Οἱ Ρωμαῖοι εἶχαν 
μικρὰ ἀγροκτήματα, τὰ καλλιεργοῦσαν οἱ ἴδιοι κι ἦταν περήφανοι γι’ 
αὐτό. Μετὰ τὶς κατακτήσεις ὅμως τὸ σύστημα τῆς ἁπλῆς οἰκονομίας 
ἀλλάζει:

α) Ἐμπόριο : Τὸ ἐμπόριο ποὺ προηγουμένως ἀνθοῦσε στὴν 
Καρχηδόνα καὶ στὰ πιὸ σπουδαῖα κέντρα τῆς Ἑλλάδας, τῆς Ἀσίας 
καὶ τῆς Αἰγύπτου, τώρα περνάει στὰ χέρια τῆς Ρώμης.

β) Βιοτεχνία : Τὸ ἐμπόριο φέρνει μεγάλη ἀνάπτυξη τῆς βιοτεχνίας. 
Γιὰ νὰ προλαβαίνωνται οἱ παραγγελίες, γίνονται πολὺ μεγάλα 
ἐργαστήρια μὲ μαζικὴ παραγωγὴ καὶ ὁμαδικὴ ἐργασία.

γ) Ἐργασία δούλων : Ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ στὸ σύστημα τῆς ἐργασίας 
φέρνει καὶ μιὰ ἄλλη πολὺ σοβαρή : ἀλλάζει καὶ τὸ εἶδος τῆς ἐργασίας. 
Παύει ἡ ἐργασία τῶν ἐλεύθερων ἐπειδὴ κοστίζει πολὺ καὶ καθιερώνεται 
παντοῦ ἡ ἐργασία τῶν δούλων ποὺ εἷναι πολὺ φτηνότερη.

δ) Μικρὲς ἐπιχειρήσεις : Μὲ τὴν ἀχρήστευση τῆς ἐλεύθερης 
ἐργασίας πέφτουν σὲ μαρασμὸ κι οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις γιατὶ δὲν 
ἀντέχουν στὸ συναγωνισμὸ τῶν μεγάλων ἐργαστηρίων.

ε) Μικρὲς ἰδιοκτησίες : Τὸ ἴδιο καὶ χειρότερο συνέβη καὶ μὲ τὴ 
μικρὴ ἀγροτικὴ ἰδιοκτησία. Γιὰ παρόμοιους λόγους δὲν μπόρεσε νὰ 
ἐπιζήση καὶ παραχώρησε τὴ θέση της στὶς μεγάλες ἰδιοκτησίες γῆς, 
στὰ λατιφούντια.

2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1. Ἡ μεσαία τάξη ἐξαφανίζεται. Ἕως τὸν 2ο αἰώνα π.χ. στὴν 
Ἰταλία ἐπικρατοῦσαν οἱ ἰδιοκτῆτες μικρῶν καὶ μεσαίων ἀγροτικῶν 
κτημάτων. Οἱ ἐλεύθεροι αὐτοὶ νοικοκυραῖοι στήριξαν ἕως τώρα τὸ 
δημοκρατικὸ πολίτευμα τῆς Ρώμης καὶ συντήρησαν τὸ στρατὸ ποὺ 
δημιούργησε τὸ μεγαλεῖο της. Ἡ τάξη αὐτὴ ἦταν τὸ γερὸ θεμέλιο ποὺ 
πάνω του ἀκούμπησε σταθερὰ ἡ παλιὰ Ρώμη.

Ἀλλὰ ἐπειδὴ οἱ φτωχοὶ αὐτοὶ χωρικοὶ λείπανε μακριὰ ἀπὸ τὰ 
νοικοκυριά τους χρόνια καὶ χρόνια πολεμώντας γιὰ νὰ μεγαλώσουν 
τὴν πατρίδα τους, ἔμεναν ἀκαλλιέργητα τὰ κτήματά τους. Γιὰ νὰ 
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συντηρήσουν τὶς οἰκογένειες τους ἀναγκάζονταν νὰ δανείζωνται ἀπὸ 
τοὺς πλούσιους μὲ βαρὺ τόκο. Μὴ μπορώντας νὰ ξεχρεωθοῦν ἔχαναν 
τὴν περιουσία τους. Ἀπόμεναν ἀκτήμονες, ἐνῶ τὸ κτηματάκι τους 
πήγαινε νὰ μεγαλώση ἀκόμη πιὸ πολὺ τὶς μεγάλες ἰδιοκτησίες. 
Ὑπῆρχε ὅμως καὶ ἄλλη αἰτία ποὺ χάθηκαν οἱ μικροὶ νοικοκυραῖοι. Ὅσοι 
μπόρεσαν νὰ γλυτώσουν τὸν κλῆρο τους, στὸ τέλος ὑποχρεώθηκαν 
νὰ τὸν πουλήσουν μόνοι τους, γιατὶ ἡ καλλιέργεια μὲ τὴ δική τους 
ἐργασία δὲ συνέφερε πιὰ γιὰ δυὸ λόγους:

1. Γιατί ἄνοιξαν οἱ μεγάλες σιταγορὲς τῆς Σικελίας, τῆς Σαρδηνίας 
καὶ πρὸ παντὸς τῆς Ἀφρικῆς καὶ ἔστελναν σιτάρι ἄφθονο, ἐκλεκτὸ 
καὶ φτηνό. Ἡ τιμή του ἦταν τόσο χαμηλὴ ποὺ ἦταν ἀδύνατο νὰ τὴ 
συναγωνιστῆ τὸ σιτάρι τοῦ μικροῦ καλλιεργητ τῆς ᾽Ιταλίας.

2. Γιατί καὶ ὅσοι ἀπὸ τοὺς μεγάλους γαιοκτήμονες καλλιεργοῦσαν 
ἀκόμη σιτάρι, χρησιμοποιοῦσαν δούλους ποὺ ἐργάζονταν σκληρά, δὲν 
τοὺς πλήρωναν καθόλου καὶ μονάχα τοὺς ἔδιναν ὅση τροφὴ ἀρκοῦσε 
γιὰ νὰ ἀντέχουν καὶ νὰ μὴν πεθαίνουν.

Ξεπουλοῦσαν λοιπὸν ὅσο - ὅσο τὴ γῆ τους καὶ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς 
ζητοῦσαν ἐργασία στὰ κτήματα τῶν πλουσίων στὶς ἐποχὲς, ποὺ τὸ 
ἀγρόκτημα χρειάζεται γιὰ λίγο καιρὸ πολλὰ χέρια. Οἱ περισσότεροι 
ὄμως συγκεντρώνονταν στὴ Ρώμη ἀφήνοντας τὴν ὕπαιθρο 
πλημμυρισμένη ἀπὸ δούλους καὶ τὴ γῆ, ποὺ στερήθηκε τὴν ἀγάπη 
καὶ τὴ φροντίδα τοῦ μικροῦ εἰσοδηματία, νὰ γεμίζη ἀπὸ χερσότοπους 
καὶ λιβάδια.

Ἀλλὰ καὶ ὁ ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας καὶ ὁ τεχνίτης μὲ τὸ μικρὸ 
ἐργαστήρι εἶχε τὴν ἴδια τύχη. Καὶ τὰ δικά του προϊόντα δὲν μποροῦσαν 
ν’ ἀντέξουν στὸ συναγωνισμὸ τῶν μεγάλων ἐργαστηρίων ποὺ μὲ τὴν 
ἐργασία τῶν δούλων κατόρθωναν μεγάλο κέρδος μὲ μικρὸ κόστος.

Ἔτσι λοιπὸν οἱ μικροκαλλιεργητὲς καὶ μικροτεχνίτες, οἱ ἄνθρωποι 
δηλαδὴ ποὺ ἄλλοτε ἀποτελοῦσαν τὸ καύχημα τῆς Ρώμης, καταλήξανε 
στὴν πρωτεύουσα, ὅπου, μὲ μόνο ἐφόδιο τὸν τίτλο τοῦ Ρωμαίου 
πολίτη, ζοῦσαν σὰν ἀπόκληροι μέσα σὲ τρῶγλες. Ἐκεῖ ἀποτελοῦσαν 
ἕνα πλῆθος χωρὶς ἐργασία καὶ συνείδηση ποὺ ἔμεινε γνωστὸ στὴν 
ἱστορία μὲ τὸ ταπεινωτικὸ ὄνομα ὄχλος. Ἔμαθαν μὲ τὸν καιρὸ νὰ 
ζοῦν ἀπὸ τὶς ἐλεημοσύνες τῶν πλουσίων καὶ ἀπὸ τὶς διανομὲς τοῦ 
κράτους. Ἡ κυριότερη πηγὴ εἰσοδήματος ἦταν ἡ ψῆφος τους ποὺ τὴν 
πουλοῦσαν στοὺς ἰσχυρούς.



�

2. Δύο νέες κυρίαρχες τάξεις παρουσιάζονται. Μὰ θὰ ρωτήση 
κανείς : Ἀφοῦ ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Ρωμαίων ἔπεσε σὲ τόση 
φτώχεια, τὶ ἔγιναν τὰ ἀμύθητα πλούτη ποὺ μάζεψε τὸ Ρωμαϊκὸ 
κράτος ἀπὸ τοὺς πολέμους καὶ κεῖνα ποὺ συνεχῶς προμήθευαν οἱ 
κατακτημένες ἐπαρχίες; Ἐδῶ βρίσκεται ἡ πιὸ θλιβερὴ συνέπεια τῶν 
κατακτήσεων. Τὰ πλούτη αὐτὰ τὰ μοιράστηκαν μεταξύ τους δυὸ 
ὀλιγάνθρωπες νέες τάξεις ποὺ ἀποτέλεσαν μιὰ ἀληθινὴ ὀλιγαρχία 
τοῦ πλούτου. Οἱ τάξεις αὐτὲς ἦταν : οἱ Συγκλητικοὶ καὶ οἱ Ἱππεῖς. 
Ἡ κοινωνικὴ ἰσότητα, ποὺ τόσο δύσκολα κατακτήθηκε στὰ παλιὰ 
χρόνια ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους, χάθηκε καὶ ἕνα καινούριο χάσμα πολὺ πιὸ 
βαθὺ χώρισε τοὺς Ρωμαίους σὲ φτωχοὺς καὶ πλούσιους.

Α. Οἱ Συγκλητικοί. Ἦταν νέος τύπος εὐγενῶν. Ὅλοι τους εἶχαν 
προγόνους ποὺ εἶχαν ἀσκήσει ἔνα ὑψηλὸ δημόσιο ἀξίωμα. Αὐτὸ ἔγινε 
πιὰ τίτλος καὶ τιμὴ ποὺ τοὺς ξεχώριζε ἀπὸ τὶς ἄλλες τάξεις. Δὲν 
ἐπιτρεπόταν σ’ αὐτοὺς νὰ ἀσχολοῦνται μὲ κερδοφόρες ἐπιχειρήσεις. 
Μόνο μεγάλα ἀγροκτήματα ἀποτελοῦσαν τὴν περιουσία τους. Εἶχαν 
ὅμως ἐξασφαλίσει τὸ προνόμιο νὰ ἐκλέγωνται ἄρχοντες στὰ πιὸ 
σπουδαῖα δημόσια ἀξιώματα. Τοὺς ἔλεγαν Συγκλητικοὺς γιατὶ αὐτοὶ 
ἀποτελοῦσαν τὸ πιὸ σεβάσμιο συμβούλιο τοῦ κράτους, τὴ Σύγκλητο. 
Αὐτὸ τὸ συμβούλιο οὐσιαστικὰ κυβερνοῦσε. Τὰ ἀξιώματα δὲν τὰ 
ἔπαιρναν κληρονομικὰ οἱ εὐγενεῖς, ἀλλὰ μὲ ἐκλογές. Ὁ λαός, ὅπως 
εἶχε καταντήσει, εἶχε ἀποκτήσει τὴ συνήθεια νὰ τοὺς ψηφίζη πιὰ 
ἀποκλειστικά. Καὶ ἴσα - ἴσα ἡ μεγάλη τους φροντίδα ἦταν νὰ διατηροῦν 
τὴ συνήθεια αὐτὴ στὸ λαό. Γιατὶ ἀπὸ κεῖ κρεμόταν ἡ δύναμή τους. 
Ἡ ψῆφος τοῦ λαοῦ τοὺς ἦταν ἀπαραίτητη γιατὶ ἡ δημοκρατία ἦταν 
ἀκόμη σεβαστή. Γι’ αὐτὸ καταφύγανε στὴ μέθοδο τῆς συστηματικῆς 
διαφθορᾶς του, μὲ τὴν ἐξαγορὰ τῶν συνειδήσεων. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς 
ἐλεημοσύνες καὶ τὶς συχνὲς δωρεές εἶχαν ὁλόκληρες στρατιὲς φτωχῶν 
πολιτῶν κάτω ἀπὸ τὴν προστασία τους, τοὺς πελάτες.� Τὸ παλιὸ 
τοῦτο ὄνομα τὸ ξαναβρίσκομε τώρα μὲ καινούρια σημασία : σημαίνει 
τοὺς φτωχοὺς ἐλεύθερους πολίτες ποὺ εἶναι προσκολλημένοι στοὺς 
εὐγενεῖς μὲ δεσμοὺς πολιτικῆς ἀφοσίωσης καὶ μὲ ἀντάλλαγμα τροφὴ 

�	  Εἶναι ἑλληνικὴ ἀπόδοση μιᾶς λατινικῆς λέξης ποὺ ὁ Πλούταρχος τὴν ἄφησε 
ὅπως ἦταν : ὁ κλίεις - τοῦ κλίεντος. Σημαίνει αὐτὸν ποὺ ζητάει προστασία κοντὰ σὲ 
κάποιον ἄλλο.



καὶ χρήματα. Ἡ κοινὴ γνώμη μετροῦσε τὴν πολιτικὴ δύναμη τῶν 
ἰσχυρῶν αὐτῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν πελατῶν.

Οἱ Συγκλητικοὶ ἀποτελοῦσαν ἔτσι μιὰ τάξη γεμάτη ἀπὸ κοινωνικὴ 
ἀλαζονεία, ποὺ ἔκανε τὰ πάντα γιὰ νὰ κρατήση τὰ προνόμια καὶ τὰ 
διακριτικά της γνωρίσματα. Πολὺ ζηλότυπα πρόσεχαν νὰ μὴν τοὺς 
ξεφύγη καὶ ἐκλεγῆ κανένας ποὺ δὲν ἀνῆκε σ’ αὐτούς. Καὶ ἂν αὐτὸ 
συνέβαινε, τὸν δέχονταν βέβαια ἀπ’ ἀνάγκη, ἀλλὰ τὸν ξεχώριζαν μὲ τὸ 
ἰδιαίτερο ὄνομα : νέος ἄνθρωπος.
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Β. Οἱ Ἱππεῖς. Αὐτοὶ ἦταν οἱ ἑκατομμυριοῦχοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, 
ἡ ἀριστοκρατία τοῦ χρήματος. Μόνο τὸ ὄνομά τους θύμιζε τὴν παλιὰ 
ἀριστοκρατία τῆς καταγωγῆς. Τότε πού, γιὰ νὰ εἶναι κανένας τῆς 
τάξης αὐτῆς, ἔπρεπε νὰ διαθέτη τόσα κτήματα, ὥστε νὰ μπορῆ νὰ 
ἔχη σὲ ὥρα πολέμου στὴ διάθεση τῆς πατρίδας ἕνα ἄλογο καὶ νὰ 
πολεμήση ὁ ἴδιος σὰν καβαλάρης.

Οἱ τωρινοὶ Ἱππεῖς δὲν εἶναι τάξη μὲ ἰδιαίτερα διακριτικὰ καὶ τίτ-
λους. Εἶναι οἱ δυνατοὶ τοῦ πλούτου· ἀσχολοῦνται μὲ κάθε ἐπιχείρηση 
ποὺ ἀφήνει κέρδος : ἐμπόριο, πιστωτικὲς ἐπιχειρήσεις, τοκογλυφία, 
κατασκευὲς δημοσίων ἔργων, προμήθειες τοῦ στρατοῦ. Μὰ πρὸ παντὸς 
τοὺς τραβοῦσε ἡ ἐπιχείρηση τοῦ Δημοσιώνη, τοῦ ἐνοικιαστῆ δηλαδὴ 
τῶν εἰσοδημάτων τοῦ κράτους ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες. Τὸ κράτος ἀντὶ νὰ 
ἐκμεταλλεύεται τὸ ἴδιο μὲ δικούς του ὑπαλλήλους τὰ μεταλλεῖα, 
τὰ λιμάνια, ἢ νὰ ἀσχολῆται μὲ τὴν εἴσπραξη τῶν φόρων, νοίκιαζε 
τὰ δικαιώματα του σὲ ἑταιρεῖες ἐπιχειρηματιῶν, τῶν δημοσιωνῶν, 
ποὺ ἀναλαμβάνανε οἱ ἴδιοι τὶς ἐργασίες αὐτές. Εἰδικὰ στὴν εἴσπραξη 
τῶν φόρων χρησιμοποιοῦσαν σὲ μικρότερες περιοχὲς τοὺς Τελῶνες 
ποὺ καταγίνονταν στὸ ἄχαρο αὐτὸ ἐπάγγελμα μὲ ἀπάνθρωπη 
σκληρότητα.

Πολὺ συχνὰ οἱ Συγκλητικοὶ μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία καὶ οἱ 
Ἱππεῖς μὲ τὴ δύναμη τοῦ πλούτου συνεργάζονταν καὶ οἱ ἐπαρχίες τότε 
στέναζαν κάτω ἀπὸ τὴν ἀβάσταχτη ἐκμετάλλευσή τους.

3. Τὸ ἄπειρο πλῆθος τῶν δούλων. Σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐποχὴ ὁ 
παλιὸς θεσμὸς τῆς δουλείας παίρνει ἀπότομα μιὰν ἀπίστευτη διάδοση. 
Καὶ ὁ λόγος ἦταν ὅτι μὲ τὸ ἅπλωμα τῶν ἐπιχειρήσεων παρουσιάστηκε 
μεγάλη ἀνάγκη ἀπὸ πολλὴ καὶ φτηνὴ ἐργασία. Αὐτὴ μποροῦσαν 
νὰ τὴν προσφέρουν ὄχι οἱ ἐλεύθεροι, μὰ οἱ δοῦλοι ποὺ πλημμύρισαν 
κυριολεκτικὰ τὴ Ρώμη. Ὁ θεσμὸς λοιπὸν, ὅσο ἀπάνθρωπος κι ἂν ἦταν 
τότε, ἦταν χρήσιμος γιὰ τὴν οἰκονομία. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ κατακτητὲς 
στρατηγοὶ τῆς Ρώμης ἁρπάζουν σὲ χιλιάδες τοὺς πληθυσμοὺς τῶν 
νικημένων περιοχῶν, τοὺς ξεριζώνουν ἄσπλαχνα ἀπὸ τὸν τόπο τους 
καὶ τὴν ἥσυχη ζωή τους καὶ τοὺς παραδίνουν στοὺς ἐμπόρους, γιὰ νὰ 
τοὺς ρίξουν στὰ θλιβερὰ παζάρια τῶν δούλων ποὺ ἀφθονοῦσαν τότε 
στὴ Μεσόγειο.

Οἱ δοῦλοι τότε δὲν ἀποτελοῦσαν κοινωνικὴ τάξη γιατὶ δὲν 
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λογαριάζονταν γιὰ ἄνθρωποι. Δὲν τοὺς ἀναγνώριζε οὔτε τὸ κράτος 
οὔτε οἱ νόμοι. Ζοῦσαν ἔξω ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη δικαιοσύνη. Ἡ ζωή 
τους καὶ ἡ τύχη τους κρέμονταν ἀπὸ τὴ διάθεση, τὴν καλοσύνη ἢ 
τὴν ἀπανθρωπία τοῦ κυρίου τους, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει σὲ μᾶς 
σήμερα μὲ τὰ καματερὰ ζῶα ποὺ μᾶς βοηθοῦν στὶς δουλειές. Καὶ 
κάτι χειρότερο ἀκόμη : τοὺς θεωροῦσαν σὰν ἐργαλεῖα μὲ ἀνθρώπινη 
φωνή.

Ἡ ζωή τους ἦταν φρικτή. Δούλευαν στὶς πιὸ σκληρὲς ἐργασίες 
συνεχῶς ἀπὸ τὸ ξημέρωμα ὡς τὴ νύχτα κάθε μέρα. Οἱ ἐξαιρέσεις 
ὑπῆρχαν βέβαια, μὰ ἦταν σπάνιες· ἂν ἐπιχειροῦσαν νὰ δραπετεύσουν 
οἱ τιμωρίες ἦταν ἀπερίγραπτες· ἡ πιὸ συνηθισμένη ἦταν ὁ θάνατος 
πάνω σὲ σταυρό, δηλαδὴ σὲ πάσσαλο μὲ διχάλα ἀπ’ ὅπου τοὺς 
περνοῦσαν τὸ κεφάλι. Γι’ αὐτὸ ἕνα ἄσβηστο μίσος χώριζε τοὺς κύριους 
καὶ τοὺς δούλους. Οἱ Ρωμαῖοι ἔβλεπαν σὲ κάθε δοῦλο ἕναν ἐχθρό. Τὸ 
ἴδιο ὅμως καὶ οἱ δοῦλοι ἔβλεπαν τοὺς Ρωμαίους.

Συχνὰ - πυκνὰ ξεσποῦσε τὸ μίσος αὐτὸ σὲ ἐπανάσταση. Οἱ 
ἐπαναστάσεις αὐτὲς ἦταν τότε κινήματα ἀπελπισίας καὶ τὸ πολὺ 
- πολὺ ποὺ μποροῦσαν νὰ ἐπιδιώξουν ἦταν ν’ ἀνοίξουν δρόμο στὰ 
ἀξιολύπητα αὐτὰ κοπάδια πρὸς τὰ σύνορα, ἔξω ἀπὸ τὴν περιοχὴ τοῦ 
Ρωμαϊκοῦ νόμου.

3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
1. Ὁ χαρακτήρας τῶν Ρωμαίων μεταμορφώνεται.
Πρίν : Ἡ ζωὴ τῶν Ρωμαίων πρὶν ἀπὸ τὶς κατακτήσεις ἦταν 

τραχιὰ καὶ ἄχαρη. Ἦταν χωρικοὶ προσκολλημένοι στὶς παλαιϊκὲς 
συνήθειες καὶ ὅπως ὅλοι οἱ χωρικοὶ κοίταζαν μὲ ὑποψία καὶ δυσπιστία 
κάθε νεωτερισμό. Οἱ μέρες τους κυλοῦσαν μονότονα, δίχως καμιὰ 
πνευματική ἀπόλαυση. Ἐκεῖνο ποὺ στήλωνε καὶ κρατοῦσε ψηλὰ τὴν 
ψυχή τους ἦταν μόνο τὸ δυνατὸ πατριωτικὸ φρόνημα καὶ ἡ ἱερή τους 
προσήλωση στὴν ἀρετὴ καὶ στὶς ἠθικὲς ἀρχές.

Τώρα : Ὅταν οἱ ἁπλοὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι, μὰ γενναῖοι πολεμιστές, 
ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ τὸ λόγο κέρδισαν τοὺς γνωστοὺς πολεμικοὺς 
θριάμβους, ἔγιναν κύριοι τῆς οἰκουμένης, ἔχασαν τὶς ἀρετές τους. 
Ὑποτάξανε μὲ τὸ σπαθί τους τὶς ἑλληνιστικὲς χῶρες ποὺ οἱ λαοί 
τους ἀπὸ αἰῶνες πρὶν ἦταν συνηθισμένοι σὲ μιὰ ζωή, ἥμερη, λεπτή, 
ἀπολαυστικὴ καὶ πλούσια σὲ διασκεδάσεις. Φυσικὸ ἦταν καὶ μὲ τοὺς 
Ρωμαίους νὰ γίνη ὅ,τι γίνεται σ’ αὐτὲς τὶς περιστάσεις : οἱ νικημένοι 
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παίρνουν τὴν ἐκδίκηση γιὰ τὴν ἧττα τους μὲ τὴ γοητεία τῆς καλο-
ζωΐας τους. 0ἱ ἀδάμαστοι μαχητὲς παραδίνονται σ’ αὐτὴν ἄνευ ὅρων. 
Ἡ ἑλληνιστικὴ καλοζωΐα, ἡ πολυτέλεια, ὅπως τὴ λένε ἀλλιῶς, σὰν 
τὴν Κίρκη μάγεψε τοὺς ἀγροίκους Ρωμαίους καὶ τοὺς παραμόρφωσε 
τὸ χαρακτήρα.

Ἔγινε μιὰ ἀληθινὴ εἰσβολὴ τοῦ ἑλληνιστικοῦ πολιτισμοῦ στὴ 
Ρωμαϊκὴ κοινωνία. Μὰ ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς δὲν εἶναι ὁ παλιὸς καθάριος 
Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς τῶν χρόνων τοῦ Περικλῆ. Ἔχει καὶ αὐτὸς στὸ 
μεταξὺ δεχτῆ τὴν ἐπίδραση τῶν Ἀνατολικῶν πολιτισμῶν καὶ ἔχει 
χάσει τὴν παλιά του ἁγνότητα. Ἕνας τέτοιος πολιτισμὸς παρασέρνει 
τοὺς Ρωμαίους καὶ ἐπειδὴ τοὺς βρίσκει ἁπλοϊκοὺς καὶ ἀμάθητους, 
ἀντὶ καλὸ τοὺς κάνει κακό. Ἡ στροφὴ πρὸς τὸν ἑλληνιστικὸ τρόπο 
ζωῆς ἔγινε συρμὸς ποὺ κόντευε νὰ γίνη μανία. Οἱ ζωντανοὶ φορεῖς 
τοῦ πολιτισμοῦ αὐτοῦ, οἱ Ἕλληνες δάσκαλοι, γίνονται περιζήτητοι 
καὶ πληρώνουν οἱ μεγιστάνες τοῦ πλούτου πολὺ ἀκριβὰ γιὰ νὰ τοὺς 
ἀποκτήσουν. Παντοῦ, σὲ κάθε ἐκδήλωση, κάθε παλιὰ Ρωμαϊκὴ 
συνήθεια πάει νὰ χαθῆ καὶ στὴ θέση της φανερώνεται μιὰ καινούρια 
:

α) Θρησκεία. Ἡ θρησκεία τῶν Ρωμαίων τοῦ παλιοῦ καιροῦ καὶ ἡ 
λατρεία ἱκανοποιοῦσε τὶς ψυχές τους μέσα στὴν περιορισμένη κοινωνία 
τους. Οἱ θεοὶ ἦταν οἱ καλοὶ προστάτες τῆς οἰκογένειας καὶ τοῦ 
μικροῦ κράτους των. Τώρα ὅμως ποὺ οἱ Ρωμαῖοι ἔγιναν κατακτητὲς 
τοῦ κόσμου δὲν τοὺς ἱκανοποιοῦν. Μέσα στὴν ἀπεραντοσύνη τῆς 
Μεσογείου καὶ οἱ ἴδιοι οἱ νικητὲς δοκιμάζουν τὴν ἀνάγκη νὰ βροῦν 
θεοὺς, ποὺ νὰ τοὺς βοηθοῦν νὰ βλέπουν πέρα ἀπὸ τὶς δυσκολίες τοῦ 
κόσμου τούτου, πὼς ὑπάρχει παρηγοριὰ καὶ ἐλπίδα. Πῆραν λοιπὸν 
τοὺς ἑλληνικοὺς θεοὺς καὶ τοὺς ἔδωσαν τὰ ὀνόματα τῶν δικῶν τους. 
Μὰ οἱ θεοὶ αὐτοὶ ἦταν στὰ χρόνια αὐτὰ περισσότερο ἀσιατικοὶ καὶ 
λιγότερο οἱ παλιοὶ θεοὶ τοῦ Ὀλύμπου. Ἦταν θεοὶ γεμάτοι ἀπὸ μαγεία 
καὶ μυστήριο καὶ τοὺς λατρεύανε μὲ τὸν τρόπο ποὺ συνήθιζαν ὡς 
τώρα στὴν Ἀνατολή.

β) Γράμματα. Οἱ Ρωμαῖοι ὥς τότε δὲν εἶχαν μήτε βιβλία μήτε 
θέατρο ἐκτὸς ἀπὸ κάτι παντομίμες καὶ κάτι χοντροκομμένους 
διαλόγους. Τὰ λίγα γράμματα ποὺ ἤξεραν τὰ χρησιμοποιοῦσαν γιὰ νὰ 
γράφουν καὶ νὰ διαβάζουν τοὺς νόμους καὶ τὶς προσευχές. Τώρα κάνουν 
τὴν ἐμφάνισή τους στὴ λατινικὴ γλώσσα τὰ πρῶτα λογοτεχνικὰ ἔργα. 
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Ἄλλοτε εἶναι μετάφραση ἀπὸ ἑλληνικά, ἄλλοτε εἶναι μίμηση καὶ 
ἄλλοτε ὁλωσδιόλου δικά τους. Δοκιμάζει πιὰ μεγάλη εὐχαρίστηση τὸ 
πνεῦμα τους μὲ τὴν ποίηση καὶ μὲ τὸ θέατρο. Προπαντὸς τους ἀρέσουν 
οἱ κωμωδίες καὶ παρουσιάζονται κιόλας δυὸ πολὺ ἄξιοι ποιητές, ὁ 
Πλαῦτος καὶ ὁ Τερέντιος.

γ) Τέχνες. Κυρίως τοὺς ἄκομψους καὶ ἀκαλλιέργητους ὥς τώρα 
Ρωμαίους τοὺς ἐντυπωσίασαν καὶ τοὺς θάμπωσαν τὰ ἀθάνατα 
ἔργα τῆς ἑλληνικῆς τέχνης. Ἔγινε πολὺ τῆς μόδας στοὺς πλούσιους 
νὰ στολίζουν τὶς ἐπαύλεις τους μὲ ἑλληνικὰ ἀγάλματα, μὲ 
κομψοτεχνήματα, ζωγραφιές, πρωτότυπα ἀντίγραφα ἢ ἀπομιμήσεις. 
Τοὺς ἔπιασε μιὰ μανία ἐπίδειξης. Παράβγαιναν σὰν νεόπλουτοι ποιός 
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θὰ ἔχη τὰ περισσότερα καὶ τὰ καλύτερα.
δ) Ἐκπαίδευση. Ἕνας Ρωμαῖος μὲ οἰκονομικὴ ἄνεση, γιὰ νὰ εἶναι 

καθὼς πρέπει καὶ νὰ τὸν ἐκτιμᾶ ἡ κοινωνία, ἔπρεπε νὰ μιλᾶ Ἑλληνικά 
καί, προπαντός, νὰ ἔχη γιὰ τὰ παιδιά του Ἕλληνα δάσκαλο δοῦλο ἤ 
ἐλεύθερο. Μπῆκε ἔτσι μέσα στὴ ζωή τους ἡ δίψα γιὰ μόρφωση καὶ 
πλημμύρισε ἡ Ρώμη μὲ Ἕλληνες δασκάλους ποὺ δίδασκαν στὰ μικρὰ 
παιδιὰ γραμματικὴ καὶ μουσική, μὲ καθηγητὲς τῆς Φιλοσοφίας καὶ 
Ρητορικῆς γιὰ τοὺς ἔφηβους.
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Τὸ ἴδιο καὶ στὴν κατοικία, στὸ ντύσιμο, στὰ ἔπιπλα τους, 
δανείστηκαν τὴν κομψότητα, τὴν ἄνεση καὶ τὴν πολυτέλεια ἀπὸ 
τοὺς Ἕλληνες. Τὸ ἴδιο καὶ στὸ φαγητό· ἐδῶ ὅμως φάνηκε πὼς ἀκόμη 
ἔμεναν ἄξεστοι ἀρχοντοχωριάτες. Ἔδειξαν μὲ μιὰ ἁπλοϊκὴ ὑπερβολὴ 
πόσο πολὺ τοὺς ἐνδιέφερε ἡ ἀπόλαυση τοῦ στομαχιοῦ. Καὶ στὴν 
ψυχαγωγία, τοὺς ἔλειψε τὸ γοῦστο καὶ ἡ λεπτὴ ἀπόλαυση. Ἐκεῖνο 
ποὺ περισσότερο κι ἀπὸ τὸ θέατρο καὶ τὶς τέχνες τοὺς σαγήνεψε ἦταν 
οἱ μονομαχίες, ἕνα ἔθιμο ποὺ τὸ πῆραν ἀπὸ τοὺς Ἐτρούσκους: νὰ 
παρακολουθοῦν ἀγῶνες ἀνθρώπων ποὺ πολεμοῦσαν μὲ σπαθὶ μέχρι 
θανάτου. Τὸ ἀνθρώπινο αἷμα ποὺ χυνόταν μπρὸς στὰ μάτια τους 
ἔφτασε νὰ εἶναι ἡ πιὸ ἀκριβὴ διασκέδασή τους.

4. ΔΥΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἐκθέσαμε πιὸ πάνω δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ μὴ 
φέρουν ἀντίδραση. Ἡ προδομένη «Ρωμαϊκὴ ἀρετὴ» δὲν ἔσβησε ἀπὸ 
τὴ μνήμη τῶν πιὸ γέρων καὶ συντηρητικῶν. Ἀντίθετα μάλιστα μὲ 
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τὸ ξαναγύρισμα σ’ αὐτὴν ἐλπίζαν πολλοὶ ὅτι θὰ σωζόταν ἡ πατρίδα 
ποὺ τὴν ἔβλεπαν μὲ πόνο νὰ κατρακυλᾶ στὴ διαφθορά. Ἀκόμη οἱ 
ἀλλαγὲς ἦταν καινούριες καὶ γι’ αὐτὸ ἡ ἐλπίδα πὼς μποροῦσαν κάπως 
ν’ ἀντιδράσουν σ’ αὐτές, δὲν ἀπόλειψε ἀπὸ μερικοὺς γενναίους.

1. Μιὰ φωνὴ διαμαρτυρίας: Ἕνας ἄρχοντας αὐστηρῶν ἀρχῶν. 
Τέτοιος ἦταν ἕνας ἀψεγάδιαστος στὴ ζωή του καὶ πολὺ μορφωμένος 
Ρωμαῖος ὁ Κάτωνας ὁ Τιμητὴ ς [184 π.Χ.]. Ὀνομάστηκε Τιμητὴς γιατί, 
ἀφοῦ πέρασε ἀπὸ τὰ πιὸ ὑψηλὰ ἀξιώματα, τὸ 184 π.Χ. πῆρε τὸ ἀξίωμα 
τοῦ τιμητῆ, δηλαδή μποροῦσε νὰ ἐπιβλέπη τὰ ἤθη τῆς πολιτείας, 
νὰ ἐπεμβαίνη καὶ νὰ φέρνη σὲ τάξη ἀκόμα καὶ τοὺς Συγκλητικοὺς, 
ἂν ἔβλεπε ὅτι δὲν ἦταν καλὴ ἡ διαγωγή τους. Ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὸ 
μεγάλο αὐτὸ συμβούλιο ἑπτὰ μέλη γιὰ τὴ σπάταλη ζωή τους κι ἔβαλε 
σκοπὸ στὴ ζωή του νὰ σταματήση τὴ χαλάρωση τῶν ἠθῶν καὶ νὰ 
ἐμποδίση τὴ διάδοση τῶν Ἑλληνικῶν συνηθειῶν.

Ὁ Κάτωνας, ἄν καὶ ἤξερε πολὺ καλὰ Ἑλληνικὰ κι ἦταν μεγάλος 
συγγραφέας, πίστευε βαθιὰ πὼς οἱ ἑλληνικὲς συνήθειες ἔφεραν στὴ 
Ρώμη τὸ σαράκι ποὺ κρυφότρωγε τὶς ρίζες τῆς δόξας της. Συμβούλευε 
τὸ γιό του ν’ ἀποφεύγη κάθε τὶ ἑλληνικὸ, ἀκόμα καὶ τοὺς Ἕλληνες 
γιατροὺς καὶ νὰ προτιμᾶ τὰ γιατροσόφια. Γιατί, καθὼς λέει μὲ τὸ 
κάπως στενό μυαλό του, οἱ Ἕλληνες ἔχουν συνωμοτήσει γιὰ νὰ 
ἐξοντώσουν ὅλους τοὺς «βάρβαρους».

Αὐτὲς οἱ ἀντιλήψεις τὸν ὁδηγοῦν σὲ μεγάλη ἔχθρα μὲ τὸ γένος 
τῶν Σκιπιώνων ποὺ ἔδωσε δοξασμένους στρατηγούς, ἀλλὰ ποὺ 
ἀκολουθοῦσαν τελείως διαφορετικὴ τακτικὴ στὴ ζωή τους. Αὐτοὶ 
δέχτηκαν μὲ ἐνθουσιασμὸ κάθε Ἑλληνικὸ νεωτερισμό.

Ἔτσι πολέμησε σ’ ὅλη τὴ ζωή του ὁ ζηλωτὴς αὐτὸς τῆς 
πατροπαράδοτης ἀρετῆς. Ἡ πρόθεσή του ἦταν εὐγενική. Ἦταν ὅμως 
μάταιη καὶ δὲν ἔφερε ἀποτέλεσμα. Γιατὶ δὲν προσπάθησε νὰ χτυπήση 
τὸ κακὸ στὴ ρίζα του.

2. Μιὰ πράξη διαμαρτυρίας: Δυὸ ἰδεολόγοι μεταρρυθμιστές. 
Α. Πρῶτα ὁ Τιβέριος Γράκχος. Ἥμερος στὸ χαρακτήρα 

ἀποφασιστικὸς στὰ ἔργα. Γνώρισμά του: θερμὴ διάθεση νὰ σταματήση 
τὸ κατρακύλισμα ποὺ πῆρε ἡ ἔνδοξη πατρίδα του. Ἔγινε Δήμαρχος τὸ 
133 π.Χ. κι ἔβαλε σκοπό του ν’ ἀναστήση πάλι τὴ μεσαία τάξη. Νὰ 
ξαναστείλη τοὺς ἀκτήμονες στὴ ρημαγμένη ὕπαιθρο νοικοκυραίους 
μὲ δικό τους κλῆρο. Ἔτσι θὰ δυνάμωνε καὶ ἡ οἰκονομία καὶ ὁ στρατὸς 
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καὶ θὰ διορθώνονταν τὰ χαλασμένα ἤθη τῆς κοινωνίας. Δὲν κινήθηκε 
μόνο ἀπὸ αἰσθήματα ἁπλῆς συμπάθειας πρὸς τοὺς φτωχούς. Ἔβλεπε ὅτι 
κινδύνευε τὸ θεμέλιο τοῦ Ρωμαϊκοῦ μεγαλείου, ὁ στρατός. Γιατὶ ἕνας 
παλιὸς νόμος ὅριζε ὅτι γιὰ νὰ ὑπηρετήση κανεὶς στρατιώτης ἔπρεπε 
δίχως ἄλλο νὰ ἔχη κτῆμα. Ὅσο λοιπὸν λιγόστευαν οἱ μικροϊδιοκτῆτες 
τόσο λιγόστευε καὶ ὁ στρατός. Εὔκολα καταλαβαίνει κανεὶς ὅτι τὸ 
ζήτημα αὐτὸ δὲν μποροῦσε νὰ ἀφήση ἀδιάφορους τοὺς ἀνθρώπους τῆς 
ἡγεσίας.

Γι’ αὐτὸ ὁ Τιβέριος, μόλις ἔγινε Δήμαρχος πρότεινε στὴ συνέλευση 
τοῦ λαοῦ τὸν Ἀγροτικὸ νόμο: Σύμφωνα μὲ αὐτὸν ἡ κατακτημένη 
ξένη γῆ ἦταν τοῦ Δημοσίου καὶ δὲν εἶχε κανένας τὸ δικαίωμα νὰ ἔχη 
στὴν κατοχή του ἢ νὰ ἐκμεταλλεύεται μερίδιο μεγαλύτερο ἀπὸ 500 
πλέθρα (450 περίπου στρέμματα). Ὅσοι εἶχαν περισσότερη - καὶ πάρα 
πολλοὶ εἶχαν καὶ τὴν εἶχαν παράνομα - θὰ τὴν ἔδιναν γιὰ νὰ μοιραστῆ 
στοὺς ἀκτήμονες, ἀπὸ 30 πλέθρα στὸν καθένα. Καὶ μάλιστα, ἦταν 
τόσο συγκαταβατικὸς ὁ νόμος, ὥστε τοὺς ἄφησε ἐπὶ πλέον ἄλλα 260 
πλέθρα γιὰ κάθε ἀγόρι τους.

Ὁ νόμος ψηφίστηκε ἀπὸ τὴ συνέλευση. Προκάλεσε ὅμως τὴ φοβερὴ 
ἀντίδραση τῶν πλουσίων ποὺ εἶχαν ἐπὶ κεφαλῆς τους τὴ Σύγκλητο. 
Ἐπειδή, ὅσο δυνατὸ κι ἂν ἦταν τὸ ἀριστοκρατικὸ αὐτὸ συμβούλιο, δὲν 
μποροῦσε νὰ ἀκυρώση νόμο τῆς συνέλευσης, προσπάθησαν μὲ τὴν 
ἐξαγορὰ τῶν συνειδήσεων, μὲ συκοφαντίες, νὰ σπάσουν τὸ σύνδεσμο 
τοῦ λαοῦ μὲ τὸν ἡγέτη του. Τὸν κατηγόρησαν πὼς ἤθελε νὰ καταλύση 
τὴν κυριαρχία τοῦ λαοῦ καὶ νὰ γίνη βασιλιάς. Ἡ τακτική τους 
πέτυχε. Δημιούργησαν σοβαρὴ ἀναταραχὴ στὴ Ρώμη καὶ κατάφεραν 
νὰ δολοφονήσουν τὸν Τιβέριο καὶ νὰ πετάξουν τὸ πτῶμα του στὸν 
Τίβερη.

Τὸ νόμο ὅμως δὲν τόλμησαν ἐπίσημα νὰ τὸν καταργήσουν, ἀλλὰ 
οὔτε τὸν ἐφάρμοσαν ποτέ.

Β. Γάιος Γράκχος. Δέκα χρόνια ἀργότερα [123 π.Χ.] γίνεται 
Δήμαρχος. Κι αὐτὸς ἔχει τὶς ἴδιες ἰδέες καὶ τὸν ἴδιον ἐνθουσιασμό. 
Ἔχει ὅμως καὶ κάτι πάρα πάνω: τὴν πείρα ἀπὸ τὸ πάθημα τοῦ ἀδελφοῦ 
του, ποὺ τὸν δίδαξε πὼς γιὰ νὰ πετύχη ἡ μεταρρύθμιση ἔπρεπε νὰ 
συντρίψη πρῶτα τὸ πολιτικὸ ὀχυρὸ τῆς ἀριστοκρατίας : τὴ Σύγκλητο. 
Γιὰ νὰ τὸ κατορθώση αὐτὸ ζήτησε νὰ στηριχτῆ:

α) Στὸ λαό, μὲ πολλοὺς εὐεργετικοὺς νόμους καὶ μὲ διανομὲς ἀπὸ 



τὶς δημόσιες ἀποθῆκες ἄφθονου σιταριοῦ
β) Στοὺς ἱππεῖς, ὁρίζοντας μὲ νόμο πὼς οἱ δικαστὲς θὰ ἔβγαιναν 

ἀπὸ τὴν τάξη τους καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς Συγκλητικοὺς
γ) Στοὺς ἄλλους κάτοικους τῆς Ἱταλίας, μὲ τὴ δήλωση πὼς θὰ 

τοὺς ἔκανε Ρωμαίους πολίτες. Σ’ αὐτὸ τὸ τελευταῖο στηρίχτηκε ἡ Σύ-
γκλητος καὶ πέτυχε ὅ,τι καὶ μὲ τὸν Τιβέριο. Μὲ ψεύτικες ὑποσχέσεις 
πὼς θὰ ἔδινε περισσότερα κατάφερε νὰ ἀποσπάση τὸ λαὸ ἀπὸ τὸ Γάιο 
καὶ νὰ τὸν ἀπομονώση. Τὴν ἀντίσταση τῶν ἀφοσιωμένων ὀπαδῶν 
του τὴν ἔπνιξε στὸ αἷμα καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἔσπρωξε στὴν αὐτοκτονία. 
Ἐκεῖ ποὺ σκοτώθηκε πήγαιναν ἀργότερα οἱ ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ καὶ 
προσκυνοῦσαν τὸ μέρος, σὰν νά ᾽ταν ἱερό.

Τὸ κίνημα τῶν Γράκχων ἀπέτυχε γιατὶ στηριζόταν μόνο στὴν 
καλὴ διάθεση τους, νὰ ξαναφέρουν τὸ περασμένο μεγαλεῖο τῆς Ρώμης. 
Οἱ καιροὶ ὅμως εἶχαν ἀλλάξει. Κι ἡ ἀλλαγὴ ἀποδείχτηκε δυνατότερη, 
ὅπως θὰ δοῦμε στὸ ἑπόμενο κεφάλαιο.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μετὰ τὶς μεγάλες κατακτήσεις παίρνει μεγάλη ἀνάπτυξη τὸ 

ἐμπόριο κι ἡ βιοτεχνία: στὴ θέση τῆς ἐργασίας τῶν ἐλεύθερων ἔρχεται 
ἡ ἐργασία τῶν δούλων.

Ἐξαφανίζονται οἱ μικρὲς ἐπιχειρήσεις καὶ οἱ μικρὲς ἀγροτικὲς 
ἱδιοκτησίες.

2. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Οἱ μικροκαλλιεργητὲς καὶ μικροτεχνίτες, ἡ μεσαία τάξη, 

χάνονται καὶ γίνονται ἄνεργος ὅχλος.
2. Δυὸ νέες τάξεις εἶναι κυρίαρχες: α) Οἱ Συγκλητικοὶ, οἱ εὐγενεῖς 

μὲ τὴν πολιτικὴ δύναμη, καὶ β) Οἱ Ἱππεῖς, οἱ ἐπιχειρηματίες μὲ τὴ 
δύναμη τοῦ πλούτου.

3. Πληθαίνουν σὲ καταπληκτικὸ βαθμὸ οἱ δοῦλοι, τὸ πολυάριθμο 
αὐτὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, ποὺ δὲν λογαριάζονταν γιὰ ἄνθρωποι.

3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
Κυριεύει τοὺς Ρωμαίους ἡ καλοζωία. Ὁ Ἑλληνιστικὸς συρμὸς 

εἰσορμᾶ στὴ θρησκεία, στὰ γράμματα, στὶς τέχνες, στὴν ἐκπαίδευση, 
στὴν ψυχαγωγία κλπ.

4. ΔΥΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Ὁ Κάτωνας, ἕνας συντηρητικὸς ἄρχοντας, ὅταν πῆρε τὸ ἀξίωμα 
τοῦ Τιμητῆ [184 π.Χ.] ἔλαβε πολλὰ αὐστηρὰ, ἀλλὰ μάταια μέτρα, 
γιὰ νὰ σώση τὶς παλιὲς συνήθειες τῶν Ρωμαίων.

2. Οἱ δυὸ ἀδελφοὶ Γράκχοι ὡς δήμαρχοι προσπαθοῦν νὰ ἀναστήσουν 
τὴ μεσαία τάξη:

α) Ὁ Τιβέριος [133 π.Χ.] μὲ ἕναν ἀγροτικὸ νόμο ποὺ ξανάδινε 
γεωργικὸ κλῆρο στοὺς ἀκτήμονες.

β) Ὁ Γάιος [123 π.Χ.] μὲ διάφορους νόμους ποὺ θὰ περιόριζαν τὴν 
πολιτικὴ δύναμη τῶν εὐγενῶν.

Καὶ οἱ δυὸ προσπάθειες δὲν ἔφεραν ἀποτέλεσμα.
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ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ:

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
μεσαία τάξη - ὄχλος - συγκλητι-
κοὶ- ἱππεῖς - δημοσιῶνες - κα-
λοζωία - ἀγροτικὸ ζήτημα -
ἀγροτικὸς νὁμος - λατιφούντια

 ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ὁ Κάτωνας γίνεται 
τιμητὴς 184 π.Χ.
Ἀγροτικὸς νόμος τοῦ 
Τιβέριου Γράκχου 133 π.Χ.
Μεταρρύθμιση τοῦ Γάιου 
Γράκχου 123 π.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Πῶς ἀντιμετώπισε ὁ Μ. Κάτωνας τὴ διαφθορὰ τῶν ἡθῶν.
Τοὺς πιὸ πολλοὺς τοὺς δυσαρέστησε προπαντὸς γιατὶ τοὺς 

περιόρισε τὴν πολυτέλεια· νὰ τὴ χτυπήση ριζικὰ σὲ στιγμὲς ποὺ ἡ 
πλειοψηφία εἶχε πειραχτῆ καὶ διαφθαρῆ ἀπ’ αὐτὴ ἦταν ἀδύνατο· γι’ 
αὐτὸ τὸ λόγο ἀντιμετώπισε μὲ τρόπο τὴ δυσκολία αὐτὴ διατιμώντας 
στὸ δεκαπλάσιο τὰ φορέματα, τὰ ἁμάξια, τὰ γυναικεῖα κοσμήματα, 
τὰ οἰκιακὰ σκεύη, ὅσα στοίχιζαν περισσότερο ἀπὸ χίλιες πεντακόσιες 
δραχμές· ὅρισε τὴν ἐπὶ πλέον ἀξία τους νὰ τὴν παίρνη ὡς ἔσοδο τὸ 
Δημόσιο. Καὶ τοὺς πρόσθεσε καὶ ἕνα μικρὸ φόρο σὲ ὅσα στοίχιζαν πάνω 
ἀπὸ χίλιες δραχμὲς γιὰ νὰ βαρεθοῦν νὰ πληρώνουν καὶ, βλέποντας 
τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἁπλῆς καὶ ἀπέριττης ζωῆς νὰ πληρώνουν γιὰ ἴση 
περιουσία λιγότερα, νὰ βαριεστήσουν. Ἦταν ἀγανακτισμένοι λοιπὸν 
μ’ αὐτὸν ἐκεῖνοι ποὺ προτιμοῦσαν νὰ πληρώνουν γιὰ νὰ διατηρήσουν 
τὴν πολυτέλεια, μὰ ἀγανακτοῦσαν ἐπίσης ἐκεῖνοι ποὺ ἄφηναν τὴν 
πολυτέλεια λόγω τῆς φορολογίας.

Πλούταρχος
[Μ. Κάτων 18, 2 Μετάφραση1]

1. Ὅπου δὲν σημειώνεται ὁ μεταφραστής, ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ συγγραφέα
τοῦ ἐγχειριδίου.
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2. Τὸ ἀγροτικὸ ζήτημα.
Οἱ Ρωμαῖοι, ὅση γῆ τῶν γειτονικῶν τους λαῶν κυρίεψαν, ἕνα μέρος 

της τὸ πουλοῦσαν καὶ τὴν ὑπόλοιπη τὴν ἔκαναν δημόσια καὶ τὴν 
ἔδιναν στοὺς ἀκτήμονες καὶ στοὺς ἄπορους, νὰ τὴν ἐκμεταλλεύωνται, 
πληρώνοντας ἕνα μικρὸ ποσὸ στὸ Δημόσιο. Ἐπειδὴ ὅμως οἱ πλούσιοι 
ἄρχισαν νὰ μεγαλώνουν τὰ ποσὰ αὐτὰ καὶ ἔτσι ἔδιωχναν τοὺς 
φτωχούς, ψηφίστηκε νόμος νὰ μὴν ἐπιτρέπεται νὰ ἔχη κανένας γῆ 
περισσότερη ἀπὸ πεντακόσια πλέθρα. Γιὰ λίγο καιρὸ ἡ διάταξη αὐτὴ 
σταμάτησε τὴν πλεονεξία καὶ βοήθησε τοὺς φτωχοὺς· κατοικοῦσαν 
στὰ κτήματα ποὺ εἶχαν νοικιάσει καὶ καλλιεργοῦσαν τὸ μερίδιο ποὺ 
ἔτυχε ἐξ ἀρχῆς στὸν καθένα. Ὕστερα ὅμως ἐπειδὴ ἄρχισαν, οἱ πλούσιοι 
ποὺ γειτόνευαν μαζί τους, νὰ παίρνουν ἀπάνω τους τὰ νοικιασμένα 
κτήματά τους μὲ βαλτοὺς ἀνθρώπους καὶ στὸ τέλος πιὰ τοὺς παίρνανε 
φανερὰ γιὰ λογαριασμό τους τὰ περισσότερα. Οἱ φτωχοὶ ἀφοῦ 
διώχτηκαν ἀπὸ τὴ γῆ τους οὔτε προθυμία πιὰ ἔδειχναν νὰ ὑπηρετοῦν 
στὸ στρατὸ καὶ παραμελοῦσαν τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τους. Ἔτσι 
γρήγορα ὁλόκληρη ἡ Ἰταλία ἔνιωσε πὼς τῆς ἔλειπαν ἐλεύθεροι ἐνῶ 
εἶχε πλημμυρίσει ἀπὸ στρατόπεδα βαρβάρων ἀναγκαστικῆς ἐργασίας, 
γιατὶ μ’ αὐτοὺς οἱ πλούσιοι καλλιεργοῦσαν τὴ γῆ ἀφοῦ ἀπομακρύνανε 
τοὺς πολίτες.

Πλούταρχος
[Τιβ. Γράκχος 8, 1 - 3 Μετάφραση]

3. Ἕνας στρατηγὸς μέ ἀφάνταστα πλούτη.
Στ’ ἀλήθεια ἡ ζωὴ τοῦ Λούκουλου μοιάζει μὲ ἀρχαία κωμωδία 

γιατὶ στὸ πρῶτο μέρος της μπορεῖ νὰ βρῆ κανεὶς πολιτικὴ δράση καὶ 
ἐκστρατεῖες, στὰ γεράματα του ὅμως συμπόσια, γεύματα ἀκόμη καὶ 
ξεφαντώματα καὶ λαμπαδηφορίες καὶ κάθε λογῆς ἀπολαύσεις. Γιατί 
σὰν ἀπολαύσεις λογαριάζω καὶ τὶς πολυτελεῖς οἰκοδομὲς καὶ τὰ πάρκα 
καὶ τὶς ζωγραφιές καὶ τὰ ἀγάλματα καὶ τὴν ἀσχολία του μὲ ὅλα αὐτὰ τὰ 
ἔργα τέχνης ποὺ τὰ συγκέντρωνε μὲ μεγάλες δαπάνες, σπαταλώντας 
ἀσυλλόγιστα τὰ πλούτη ποὺ τόσο ἄφθονα μάζεψε ἀπὸ τὶς ἐκστρατεῖες 
του... Μὰ προπαντὸς τὸ καθημερινὸ φαγητὸ τοῦ Λούκουλου φανέρωνε 
τὸ νεόπλουτο ποὺ ἐντυπωσίαζε τοὺς ἀκαλλιέργητους ἀνθρώπους, ὄχι 
μόνο γιὰ τὰ βυσσινιὰ στρωσίδια του καὶ τὰ λιθοκόλλητα ποτήρια καὶ 
τοὺς χοροὺς καὶ τὶς ποικιλίες τῶν φαγητῶν καὶ γιὰ τὰ ἐξαιρετικῆς 
ποιότητας γλυκίσματά του. Εἶναι νόστιμο ἐκεῖνο ποὺ λένε πὼς ἔγινε 
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μὲ τὸν Πομπήιο· κάποτε ποὺ ἦταν ἄρρωστος καὶ τοῦ ὅρισε ὁ γιατρὸς 
νὰ φάη τσίχλα, οἱ ὑπηρέτες του εἶπαν ὅτι μέσ’ τὸ καλοκαίρι εἶναι 
ἀδύνατον νὰ βρεθῆ ἀλλοῦ τσίχλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὀρνιθοτροφεῖα τοῦ 
Λούκουλου. Μὰ ὁ Πομπήιος δὲν ἄφησε νὰ πάρουν ἀπὸ κεῖ λέγοντας 
στὸ γιατρό:

- Ὥστε λοιπόν, ἂν ὸ Λούκουλος δὲν ἦταν καλοζωϊστὴς, θὰ πέθαινε 
ὁ Πομπήιος;

Καὶ ὅταν μιὰ φορὰ ἐπρόκειτο νὰ καθήση νὰ φάη μόνος του καὶ 
γι᾽ αὐτὸ τοῦ ἔστρωσαν τραπέζι καὶ τοῦ ἑτοίμασαν ἕνα δεῖπνο μέτριο, 
ἀγανάκτησε καὶ φώναξε τὸν ὑπηρέτη. Ἐκεῖνος τοῦ ἀποκρίθηκε πὼς 
ἐνόμισε ὅτι δὲν χρειαζόταν πολυτέλεια στὸ τραπέζι ἀφοῦ δὲν εἶχε 
κανένα προσκεκλημένο. Ὁ Λούκουλος τότε τοῦ εἶπε:

-Τί λές; Δὲν ξέρεις ὅτι σήμερα στοῦ Λούκουλου τρώει ὁ 
Λούκουλος;...

Πλούταρχος 
[Λούκουλος κεφ. 139 - 41 Ἀποσπάσματα. Μετάφραση]

4. Ἡ θλιβερὴ κατάσταση τῶν φτωχῶν.

Ὁ Τιβέριος, ἐπειδὴ ἀγωνιζόταν γιὰ μιὰ ὑπόθεση ὡραία καὶ δίκαιη 
μὲ μιὰ δύναμη στὴν ὁμιλία ποὺ μποροῦσε ἀκόμη καὶ τὰ ἄσχημα νὰ τὰ 
δείξη ὄμορφα, ἦταν περίφημος καὶ ἀκαταμάχητος ὅταν, ἀνεβαίνοντας 
στὸ βῆμα ποὺ τὸ εἶχε περιτριγυρισμένο ὁ λαός, ἔλεγε γιὰ τοὺς 
φτωχούς:

«-Τὰ θηρία ποὺ ζοῦνε στὴν Ἰταλία ἔχουν καὶ φωλιὰ καὶ διαθέτουν 
ἕνα λαγούμι τὸ καθένα μέσα στὴ γῆ γιὰ νὰ τρυπώση καὶ νὰ κοιμηθῆ, 
ἐνῶ σὲ κείνους ποὺ πολεμοῦν καὶ πεθαίνουν γιὰ τὴν Ἰταλία, ἀπόμεινε 
ὁ ἀγέρας καὶ τὸ φῶς καὶ τίποτ’ ἄλλο. Δίχως ἑστία καὶ στέγη γυρίζουν 
ἐδῶ καὶ κεῖ μὲ τὰ παιδιὰ καὶ τὶς γυναῖκες τους. Καὶ οἱ στρατηγοὶ 
λένε ψέματα ὅταν τοὺς παρακινοῦν στὶς μάχες νὰ χτυποῦνε τοὺς 
ἐχθροὺς γιὰ νὰ σωθοῦνε οἱ τάφοι καὶ τὰ ἱερά. Γιατὶ κανένας ἀπὸ τοὺς 
τόσους Ρωμαίους δὲν ἔχει μήτε βωμὸ μήτε τάφο πατρογονικό. Γιὰ 
τὴν καλοπέραση τῶν ἄλλων καὶ τὸν πλουτισμό τους πολεμοῦν. Καὶ 
ἐνῶ τοὺς λένε ἀφέντες τῆς οἰκουμένης δὲν ἔχουν οὔτε ἕνα σβῶλο γῆς 
δικό τους.»

ΙΙλούταρχος
[Τιβ. Γράκχος 9, 4 Μετάφραση] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ 
ΠΟΛΕΜΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ προσπάθεια τῶν Γράκχων ἦταν ἡ τελευταία σπίθα τῆς ἐλπίδας 
νὰ διορθωθῆ ἡ κατάσταση καὶ σβήστηκε κι αὐτὴ οριστικά. Μὲ τὸ 
θάνατο τους ἀρχίζει μιὰ νέα περίοδος ποὺ διαρκεῖ ἕναν αἰώνα περίπου. 
Στὴν περίοδο αὐτἠ διακρίνομε τὰ πάρα κάτω γνωρίσματα :

1. Τὸ πολίτευμα δοκιμάζει δυσκολίες. Ἡ Δημοκρατία πασχίζει 
ἐναγώνια νὰ κρατηθῆ στὴ ζωή. Τὸ πολίτευμα αὐτὸ ἀκόμη βέβαια 
ἐμπνέει σεβασμό, πολλὰ σημάδια ὅμως δείχνουν πὼς βρίσκεται σὲ 
κίνδυνο. ̔Ἡ Δημοκρατία ἐκείνου τοῦ καιροῦ ταίριαζε στὰ ὀλιγάνθρωπα 
μικρὰ κράτη ποὺ σχηματίζονταν μὲ κέντρο μιὰ πόλη. Τέτοιο ἦταν καὶ 
τὸ παλιὸ κράτος τῆς Ρώμης. Τώρα ὅμως ποὺ τὸ κράτος - Ρώμη σβήνει 
μπροστὰ στὸ Ρωμαϊκὸ κράτος - Ἰταλία καὶ ἀργότερα - Οἰκουμένη, τὸ 
πολίτευμα αὐτὸ ὅσο καλὸ καὶ ἀγαπητὸ καὶ ἄν ἦταν, δὲν ταίριαζε πιά. 
Τότε οἱ ἄνθρωποι δὲν ἤξεραν τὴ Δημοκρατία μὲ τὸ ἀντιπροσωπευτικὸ 
σύστημα, ὅπως πολὺ ὡραῖα τὴν ἐφαρμόζομε σήμερα σὲ μεγάλες χῶρες. 
Καὶ δὲν ἦταν ποὺ μεγάλωσε τόσο πολὺ τὸ κράτος. Μεγάλωσαν μαζὶ 
καὶ τὰ συμφέροντα καὶ τὰ μίση ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους καὶ δὲν 
μποροῦσαν πιὰ νὰ τακτοποιοῦνται μὲ τὸν πειστικὸ καὶ δίκαιο τρόπο 
τῆς Δημοκρατίας.

2. Τὸ πολίτευμα ἐξελίσσεται πρὸς τὸν ἕνα ἄνδρα - κυβερνήτη. Τὰ 
γεγονότα τοῦ αἰώνα αὐτοῦ εἶναι πολλὰ καὶ ἀξιόλογα. Μὲ αὐτὰ τὸ 
κράτος πῆρε καὶ δύναμη στὸ ἐσωτερικό του καὶ μεγάλη ἔκταση, πέρα 
ἀπὸ τὰ παλιά του σύνορα. Ὅμως πάνω ἀπ’ αὐτὰ τὰ γεγονότα βλέπομε 
νὰ πλανιέται ἡ σκιά τοῦ ἑνός. Εἶναι ὁ αἰώνας τῶν δυναμικῶν καὶ 
φιλόδοξων στρατηγῶν.

3. Ὁ στρατὸς γίνεται ὄργανο τῶν δυναμικῶν ἀνδρῶν. Δὲν ἦταν 
ἀρκετὴ ὅμως ἡ πολιτικὴ δύναμη. Ἐξ ἄλλου δὲν εἶναι σταθερὴ καὶ 
εὐκολόχρηστη. Πιὸ σίγουρη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἦταν ἡ δύναμη τῶν 
ὅπλων ποὺ τοὺς ἔδωσε ὁ στρατὸς μὲ μιὰ πολὺ σοβαρὴ μεταρρύθμιση: 
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ἀπὸ δύναμη τῆς πατρίδας ἔγινε δύναμη στὰ χέρια τῶν φιλόδοξων 
στρατηγῶν.

4. Ἡ Δημοκρατία ἀργοσβήνει. Παρακολουθώντας λοιπὸν τὰ μεγάλα 
γεγονότα ποὺ διαδραματίζονται στὸν αἰώνα αὐτὸ μὲ πρωταγωνιστὲς 
πολὺ σπουδαίους ἄνδρες, πρέπει συγχρόνως νὰ παρακολουθοῦμε καὶ 
τὴν ἀγωνία τῆς Δημοκρατίας ποὺ περνᾶ τὶς τελευταῖες της ὧρες. Στὸ 
τέλος αὐτοῦ τοῦ αἰώνα ἕνας ἀπὸ τοὺς ἄνδρες αὐτοὺς θὰ τῆς δώση τὴ 
χαριστικὴ βολὴ καὶ θὰ γίνη ἔνα εἶδος μονάρχης.

5. Ἡ ἀντίθεση τῶν φτωχῶν καὶ πλούσιων παραμένει καὶ σκληραίνει 
περισσότερο. Οἱ δυναμικοὶ αὐτοὶ ἄνδρες γιὰ νὰ συμβιβάσουν τὴ δίψα 
γιὰ προσωπικὴ δύναμη μὲ τὸ σεβασμὸ στὴ Δημοκρατία χρειάζονταν νὰ 
τηροῦν τὰ δημοκρατικὰ προσχήματα· ἔπρεπε δηλαδὴ νὰ ἔχουν νόμιμη 
πολττικὴ δύναμη· Γι’ αὐτὸ διακήρυτταν ἄλλοι πὼς ἀγωνίζονταν γιὰ 
τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ κι ἄλλοι μὲ διάφορα συνθήματα ἀγωνίζονται 
γιὰ τὴν ἀριστοκρατία.

1. Ο ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΟΥ

1. Ἦταν ὁ πρῶτος στὴ σειρὰ δυναμικὸς ἄνδρας. Ἀνῆκε στοὺς 
Ἱππεῖς. Ἄσπονδος ἐχθρὸς τῶν εὐγενῶν. Ἀπὸ εὔπορη οἰκογένεια ἀλλὰ 
ἀπὸ καταγωγὴ ἀγροτική. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ παρουσιαστικό του ἦταν 
τραχύ· τὸ ἴδιο καὶ οἱ τρόποι του. Ἦταν ὁ τύπος τοῦ στρατιωτικοῦ ποὺ 
τὸν λατρεύει ὁ στρατός του: μονοκόμματος, ἴσιος καὶ στὴν πολιτικὴ 
ἀνίκανος. Εὐκαιρίες νὰ δράση καὶ νὰ δείξη τὴν ἀξία του, τοῦ ἔδωσαν 
δυὸ πόλεμοι:

Πρῶτα: ὁ πόλεμος τῶν Ρωμαίων μὲ τὸν Ἰουγούρθα. Αὐτὸς 
ἦταν βασιλιὰς τῆς Νουμιδίας, τῆς σημερινῆς Ἀλγερίας, κι ἦλθε 
σὲ πόλεμο μὲ τοὺς Ρωμαίους. Στὸν πόλεμο τοῦτο ὁ βάρβαρος αὐτὸς 
βασιλιὰς ἐξαγόραζε τόσο εὔκολα μὲ τὸ χρυσάφι του τὶς συνειδήσεις 
τῶν ἀριστοκρατικῶν ποὺ διευθύνανε τὸ στρατὸ καὶ τὸ κράτος, ὥστε 
ἡ Ρώμη καταξευτελίστηκε. Ἀπὸ τὸν ἐξευτελισμὸ αὐτὸ πληγώθηκε ἡ 
περηφάνια τοῦ λαοῦ καὶ ἀνάθεσε τὴν ἐξυγίανση στὸ Μάριο ἐκλέγοντας 
τον ὕπατο καὶ ἀναθέτοντας του τὴν ἀρχηγία [104 π.Χ.] τοῦ στρατοῦ. 
Ὁ Μάριος σύντριψε τὸν Ἰουγούρθα, ὑπόταξε τὴ χώρα του καὶ τὸν ἴδιο 
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τὸν ἔφερε στὴ Ρώμη δεμένο καὶ τὸν ἔριξε στὴ φυλακή.
Ὕστερα: Κίμβροι καὶ Τεύτονες. Οἱ Γερμανικοὶ αὐτοὶ λαοὶ πέρασαν 

τὰ σύνορα καὶ ἔκαναν ἐπιδρομὲς στὴν σημερινὴ Νότια Γαλλία. Ὁ 
Μάριος κατόρθωσε νὰ τοὺς χωρίση καὶ νὰ τοὺς ἐξοντώση [101 π.Χ.] 
τὸν ἕνα μετὰ τὸν ἄλλο.

2. Ἀλλάζει ριζικὰ τὸν χαρακτήρα τοῦ στρατοῦ. Μὲ τὸ ἀξίωμα 
τοῦ ὑπάτου, ποὺ τοῦ ἀνανέωνε πια συνεχῶς ὁ λαός, αὐτὸς ὁ «νέος 
ἄνθρωπος» ἔφερε τὶς πάρα κάτω  

1. Ἀντὶ νὰ στρατολογοῦνται μόνο ὅσοι εἶχαν κτηματικὴ περιουσία, 
καλεῖ στὸ στρατὸ καὶ κάθε ἀκτήμονα, φτάνει νὰ ἤθελε καὶ νὰ ἦταν 
ἱκανὸς γιὰ πόλεμο.

2. Ὅποιος δεχόταν ἔπρεπε ὑποχρεωτικὰ νὰ ὑπηρετήση 16 χρόνια 
μὲ μισθὸ καὶ τροφὴ ἀπὸ τὸ Δημόσιο. Τοὺς ὑποσχέθηκαν καὶ μερίδιο 
ἀπὸ τὰ λάφυρα.

3. Ὅταν θὰ τελείωνε ἡ θητεία τους καὶ θὰ γίνονταν ἀπόστρατοι 
βετεράνοι, θὰ τοὺς ἔδινε τὸ Δημόσιο κτήματα γιὰ νὰ ζήσουν.

Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς εἶχαν τρεῖς πολὺ σοβαρὲς συνέπειες:
1. Ὁ στρατὸς νὰ γίνη ἐπαγγελᾳατικὸς καὶ νὰ ἀφοσιώνεται ὄχι 

στὴν πατρίδα, ἀλλὰ στὸ στρατηγό του.
2. Οἱ στρατηγοὶ ἔχοντας στὴ διάθεση τους μιὰ τέτοια δύναμη 

ἀρχίζουν νὰ μὴ σέβωνται τὸ κράτος καὶ τοὺς νόμους.
3. Ὁ στρατὸς μὲ τὸν πειρασμὸ τῶν λαφύρων εὔκολα χάνει τὸν 

ἐθνικὸ στόχο του, τὸ μεγαλεῖο τῆς Ρώμης, καὶ ὁδηγεῖται τυφλὰ σὲ 
κάθε πόλεμο, ποὺ θὰ τοῦ ἐξασφαλίση λεία, ἀκόμη καὶ στὸν ἐμφύλιο.

3. Στὴν πολιτικὴ σημειώνει ἀποτυχία. Ὁ Μάριος ἔγινε πιὰ τὸ 
πιὸ δυνατὸ πρόσωπο τῆς ἐποχῆς του. Ἔφτασε νὰ γίνη ἕξι φορὲς ὕπατος 
Στὴν πολιτικὴ ὅμως ἦταν ἀνίκανος. Ὄχι μόνο δὲν χρησιμοποίησε 
τὴ δύναμή του γιὰ νὰ ὁλοκληρώση τὸ ἔργο τῶν Γράκχων, ἀλλὰ ἀπὸ 
ἀδεξιότητα βρέθηκε ἀντίμαχος μὲ τὸ δημοκρατικὸ κόμμα ποὺ ἦταν τὸ 
στήριγμά του. Ἔτσι λιγόστεψε πολὺ ἡ ἐπιρροή του καὶ ἀπομακρύνθηκε 
προσωρινὰ ἀπὸ τὴ Ρώμη.
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2. Ο ΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ

1. Ἡ φυσιογνωμία του καὶ ἡ πολεμική του δράση.
Στὴ Ρώμη μένει κυρίαρχη πάλι ἡ ἀριστοκρατία καὶ στὴ θέση τοῦ 

Μάριου ἀνατέλλει τὸ ἄστρο ἑνὸς ὑποστρατήγου του, τοῦ Σύλλα.
- Γνωρίσματά του: Ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια, ἀλλὰ ὄχι μὲ 

πλούτη· φανατικὸς ἐχθρὸς τῶν δημοκρατικῶν. Πιστεύει στὴ σωτηρία 
τῆς Ρώμης μὲ μιὰ ἀριστοκρατικὴ Δημοκρατία. Ἔχει ἀπέραντη 
φιλοδοξία καὶ ἀπάνθρωπη σκληρότητα. Ξέρει νὰ βάζη στὴν ὑπηρεσία 
τῶν σκοπῶν του ὅλα τὰ μέσα. Γιὰ νὰ παρασύρη τὸ στρατό μὲ τὸ μέρος 
του, τοῦ ρίχνει τὸ δόλωμα τῆς δίχως περιορισμὸ λαφυραγωγίας. Ἦταν 
καλὸς στρατιωτικός, μὰ πάνω ἀπ’ ὅλα ἦταν καλὸς στὴν πολιτικὴ καὶ 
στὴ διπλωματία.

Οἱ εὐκαιρίες ποὺ τὸν ἀνάδειξαν ἦταν:
- Πρῶτα: Ὁ Συμμαχικὸς πόλεμος. Ἦταν ἕνας πολὺ δύσκολος 

πόλεμος μὲ τοὺς Συμμάχους τῆς Ρώμης. Ἔτσι λέγονταν οἱ ἄλλοι λαοὶ 
τῆς Ἰταλίας, ποὺ ἔνιωθαν μεγάλη ἀδικία νὰ εἶναι κατώτεροι ἀπὸ 
τοὺς κατοίκους τῆς Ρώμης καὶ πῆραν τὰ ὅπλα. Ζητοῦσαν κι αὐτοὶ 
τὸ δικαίωμα τοῦ Ρωμαίου πολίτη δηλαδὴ Ρωμαϊκὴ ἰθαγένεια. Οἱ 
Ρωμαῖοι νίκησαν [88 π.Χ.] ἀφοῦ ἄρχισαν νὰ προσφέρουν τὸ δικαίωμα 
τοῦ πολίτη σ’ ὅσους δήλωναν ὑποταγή. Στὸ τέλος τὸ ἔδωσαν σὲ ὅλους 
τοὺς Ἰταλούς.

Αὐτὴ ἡ παραχώρηση ἔφερε μιὰ πολὺ σοβαρὴ ἀλλαγή: ἡ Δημοκρατία 
τῆς πόλης - Ρώμης δὲν εἶναι πιὰ τὸ κυρίαρχο κράτος κι οἱ ἄλλοι της 
Ἰταλοί οἱ ὑπήκοοι. Τώρα γίνεται Ρωμαϊκὸ κράτος τῆς Ἰταλίας μὲ 
πολίτες ὅλους τοὺς κατοίκους της. Ἡ Ρώμη ἀπόμεινε ἡ πρωτεύουσα 
τοῦ κράτους αὐτοῦ.

- Ὕστερα: Ὁ πόλεμος μὲ τὸν Μιθριδάτη. Στὴ Μικρασιατικὴ 
παραλία τοῦ Εὔξεινου Πόντου ὀρθώθηκε ἕνας πολὺ ἐπικίνδυνος 
ἀντίπαλος τῆς Ρώμης, ὁ βασιλιὰς αὐτῆς τῆς περιοχῆς τοῦ Πόντου, 
ὁ Μιθριδάτης. Εἶχε Ἑλληνικὴ μόρφωση, ἐμφάνιση καὶ ἰδέες. Βρῆκε 
ἀπασχολημένη τὴ Ρώμη μὲ τὸ Συμμαχικὸ πόλεμο, ξεσήκωσε 
ἐπανάσταση ἐναντίον της καὶ πῆρε μὲ τὸ μέρος του ὁλόκληρη τὴ Μ. 
Ἀσία, τὴν Ἑλλάδα, τὰ περισσότερα νησιὰ καὶ μέρος τῆς Μακεδονίας. 
Τέτοιο κίνδυνο εἶχε νὰ δοκιμάση ἡ Ρώμη ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Ἀννίβα. 
Ὁ Σύλλας πολὺ ἀγωνίστηκε νὰ ἐξουδετερώση τὸ Μάριο καὶ νὰ πάρη 
αὐτὸς τὴν ἀρχηγία τῆς ἐκστρατείας αὐτῆς. 



28



29

Ἡ πλούσια Ἀνατολὴ ὑποσχόταν περίσσια λάφυρα. Ξεκίνησε ὁ ἴδιος 
ἐπικεφαλῆς τοῦ στρατοῦ, κυρίεψε τὸν ἐπαναστατημένο Πειραιὰ καὶ 
τὴν Ἀθήνα καὶ ἀφοῦ ἔκανε πρωτάκουστες λεηλασίες ἐκεῖ, σύντριψε τὸ 
στρατὸ τοῦ Μιθριδάτη σὲ δυὸ μάχες στὴ Βοιωτία καὶ τὸν ὑποχρέωσε 
νὰ συνθηκολογήση [85 π.Χ.].

2. Πολιτική του δράση: Τρομοκρατία στὴ Ρώμη. Ἐπειδὴ στὸ 
ἀναμεταξὺ εἶχαν ἀναθαρρέψει στὴ Ρώμη οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Μάριου - ὁ 
ἴδιος εἶχε πιὰ πεθάνει - ὁ Σύλλας ὁδήγησε τὸ στρατό του ἐκεῖ καὶ 
τότε ξέσπασε ὅλο τὸ ἄγριο μίσος του ἐναντίον τους. ῾Η Ρώμη καὶ οἱ 
κυριότερες πόλεις τῆς Ἰταλίας πέρασαν μέρες ἀνήλεης σφαγῆς. Οἱ 
ἀντίπαλοι τοῦ Σύλλα παραδόθηκαν δίχως ἔλεος στὴ μανία ἐκείνων 
ποὺ διψοῦσαν γιὰ αἷμα καὶ πλουτισμό. Κάθε πρωί στὴν ἀγορὰ ἦταν 
κρεμασμένοι κατάλογοι ἐκείνων ποὺ μποροῦσε ὁ καθένας νὰ θανατώση 
καὶ μάλιστα μὲ ἀμοιβή. Ἡ περιουσία τους ἔβγαινε σὲ δημοπρασία 
ὅσο - ὅσο καὶ πολλοὶ ὀπαδοὶ τοῦ Σύλλα σχημάτισαν ἔτσι τεράστιες 
περιουσίες. Οἱ φόνοι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὀνομάστηκαν προγραφές.

3. Πολιτικὲς ἀλλαγές: πρὸς τὴν ἀριστοκρατικὴ Δημοκρατία 
ἢ τὴ Μοναρχία; Ἡ Σύγκλητος γιὰ νὰ κάνη νόμιμες ὅλες αὐτὲς τὶς 
παρανομίες τοῦ Σύλλα τὸν ἀνακήρυξε Δικτάτορα, ὅπως ἐγινόταν τὸν 
παλαιὸ καιρὸ σὲ ὥρα μεγάλου κινδύνου καὶ γιὰ ὁρισμένο χρόνο. Τώρα 
τὸν ἔκανε γιὰ ἀπεριόριστο χρόνο. Παντοδύναμος ὁ Σύλλας μὲ δικούς 
του νόμους φέρνει μεγάλες πολιτικὲς ἀλλαγές. Καὶ μὲ τοὺς νόμους καὶ 
τὶς ἐνέργειες του μοιάζει νὰ ταλαντεύεται ἀνάμεσα στὰ ἐρωτήματα: 
νὰ τραβήξη γιὰ μιὰ δημοκρατία εὐγενῶν ἢ γιὰ μιὰ προσωπικὴ 
μοναρχικὴ ἐξουσία;

Νὰ οἱ νόμοι του:
1. Ἐξανεμίζει τὴ δύναμη τῶν Δημάρχων γιατὶ τοὺς περιορίζει τὸ 

φοβερὸ ὅπλο τοῦ βέτο καὶ τὸ δίνει στὴ Σύγκλητο.
2. Ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὴ λαϊκὴ συνέλευση τὸ ἀποκλειστικὸ δικαίωμα 

νὰ κάνη νόμους.
3. Ὅλη τὴ δύναμη, ποὺ πῆρε ἀπ’ τοὺς Δημάρχους καὶ τὴ Συνέλευση, 

τὴν ἔδωσε στὴ Σύγκλητο, ποὺ ἔτσι ἔγινε τὸ κυρίαρχο σῶμα στὸ κρά-
τος. 
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Νὰ κι οἱ ἐνέργειές του:
Στοὺς νόμους του ἔδωσε τὸν τίτλο Κορνήλιοι, ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς 

γενιᾶς του. Στοὺς στρατιῶτες ποὺ πολέμησαν γιὰ τὴν ἐπικράτησή 
του μοίρασε ὁλόκληρες ἐπαρχίες τῆς Ἰταλίας γιὰ ἀμοιβή. Ὁ ἴδιος 
ζήτησε νὰ τὸν ὀνομάζουν Εὐτυχὴ καὶ Ἐπαφρότιδο, δηλαδὴ εὐνοούμενο 
τῆς θεᾶς Τύχης καὶ τῆς Ἀφροδίτης. Πίστευε τόσο πολὺ στὸ θεϊκὸ 
ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ πρόσωπό του, ὥστε, ὅταν ἀποσύρθηκε μόνος του 
ἀπὸ τὴν ἐξουσία κυκλοφοροῦσε δίχως προφύλαξη. Αὐτὰ δείχνουν πὼς 
ἡ δύναμη τῶν δημοσίων ἀνδρῶν γυρεύει πιὰ νὰ βρῆ μιὰ ἀπόκοσμη 
δικαιολογία κι ὄχι τὴ λαϊκὴ ἔγκριση. Ὅταν πέθανε τὸν θάψανε στὸ 
Πεδίο τοῦ Ἄρεως, ὅπου θάβονταν οἱ παλιοὶ βασιλιάδες. Κι ὅμως 
κανένας οὔτε παραξενεύτηκε οὔτε ἀνησύχησε. Σημάδια φανερά: ἡ ὥρα 
τοῦ ἑνὸς κυβερνήτη πλησιάζει.

3. Α’ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ

Μὲ τὸ θάνατο τοῦ Σύλλα τὸ ἔργο τοῦ δικτάτορα δὲν ἔζησε πολύ· 
Οἱ παλιοὶ ὀπαδοί του Κράσσος καὶ Πομπήιος γιὰ νὰ κερδίσουν τὴ 
συμπάθεια τοῦ λαοῦ κατάργησαν τοὺς ἀριστοκρατικοὺς νόμους τοῦ 
Σύλλα. Τὸ παράδειγμα ὅμως τοῦ δικτάτορα δὲν πέθανε. Τὸ μιμήθηκαν 
πολλοὶ μετὰ ἀπ’ αὐτόν.

1. Πομπήιος, ὁ νέος δυναμικὸς ἄνθρωπος τῆς ἡμέρας. 
Ἀριστοκράτης μὲ πολιτικὲς ἰδέες ὄχι σταθερές. Ματαιόδοξος καὶ 
μέτριος στρατιωτικός. Τὸν χαρακτήριζε ὅμως σ’ ὅλη τὴ ζωή του μιὰ 
μοναδικὴ εὔνοια τῆς τύχης. Κέρδισε κι ὁ ἴδιὸς πολλοὺς πολέμους, μὰ 
τοὺς πιὸ πολλοὺς τοὺς ἔφταναν οἱ ἄλλοι κοντὰ στὸ τέλος καὶ αὐτὸς 
τοὺς ὁλοκλήρωνε παίρνοντας τὸ στεφάνι τῆς νίκης.

2. Τὰ πολεμικά του κατορθώματα. Στὴν Ἱσπανία, ἔβγαλε τὶς 
τελευταῖες ρίζες ἀπὸ τὸ κίνημα τῶν ὀπαδῶν τοῦ Μάριου συντρίβοντας 
τὴν ἡρωϊκὴ ἀντίσταση τοῦ Σερτώριου ἐκεῖ.

Στὴν Ἰταλία, ἔδωσε τὸ τελευταῖο χτύπημα στὴ μεγάλη ἐξέγερση 
τῶν δούλων τοῦ Σπάρτακου ποὺ συγκλόνισαν τὴν παντοδύναμη 
Ρώμη.



Στὴν Μεσόγειο, καθάρισε τὶς θάλασσες ἀπὸ τὶς φωλιὲς τῶν 
πειρατῶν κι ἄνοιξε ἐλεύθερο τὸ δρόμο γιὰ τὴ μεταφορὰ τοῦ σιταριοῦ 
καὶ γιὰ τὸ ἐμπόριο.

Στὴν Ἀνατολή, ἐξουδετέρωσε τελείως τὸ Μιθριδάτη καὶ τοὺς 
συμμάχους του καὶ ἔφερε τὰ σύνορα τοῦ κράτους στὸν Εὐφράτη.

3. Ἡ συνωμοσία τοῦ Κατιλίνα. Τὸν καιρὸ ποὺ ἔλειπε στὴν 
Ἀνατολὴ ὁ Πομπήιος ἔδρασε στὴ Ρώμη ὡς πολιτικὸς, ὁ ξακουστὸς 
ρήτορας Κικέρωνας. Ἐπιδίωξή του ἦταν ἡ κοινωνικὴ γαλήνη μὲ τὴ 
συνεννόηση τῶν τάξεων. Δὲν ἦταν ὅμως σταθερὸς στὶς ἀρχές του. 
Ἀξιόλογη δράση ἀνάπτυξε, ὅταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους του, ὁ 
εὐγενὴς Κατιλίνας μὲ πολλοὺς ἱκανοὺς συνεργάτες του, ἑτοίμασε 
μιὰ μεγάλη συνωμοσία γιὰ νὰ ἀνατρέψη τὸ πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ 
καθεστώς. Τὰ καθέκαστα αὐτῆς τῆς συνωμοσίας δὲν εἶναι πολὺ 
γνωστά. Ὁ Κικέρωνας τὴν ἀποκάλυψε καὶ τὴν ἔπνιξε πρὶν ἐκδηλωθῆ· 
γιὰ τὴν ἐπιτυχία του αὐτὴ μὲ πολλὴ ἔπαρση πῆρε τὸν τίτλο: πατέρας 
τῆς πατρίδας.

4. Πολιτική του δράση: Ἡ πρώτη τριανδρία. Χρόνια ἔμεινε ὁ 
Πομπήιος στὴ μακρινὴ Ἀνατολὴ καὶ τακτοποιοῦσε τὰ ζητήματα 
ἐκεῖ, ὅπως μόνος του ἔκρινε, χωρὶς νὰ ρωτᾶ τὴ Σύγκλητο. Στὴ 
Ρώμη ἐρχόταν ἡ φήμη γιὰ τὶς ἐπιτυχίες καὶ γιὰ τὴ δύναμή του καὶ 
δημιουργοῦσε ἀνησυχίες στοὺς ἡγετικοὺς κύκλους. Τὸ 62 π.Χ. γύρισε 
θριαμβευτής. Ἔχοντας ἐμπιστοσύνη στὴν ἀκτινοβολία τῆς φήμης του 
διάλυσε τὸ στρατό του. Ἡ Σύγκλητος ὅμως ὅταν εἶδε τὸ λάθος του 
αὐτὸ ἀρνήθηκε νὰ ἐπικυρώση τὶς ἐνέργειες του στὴν Ἀνατολή. Αὐτὸ 
τὸν ἔσπρωξε νὰ συνεργαστῆ μὲ δυὸ ἄλλους ἐπίσης δυσαρεστημένους 
ἄνδρες: τὸν πλουσιότατο Κράσσο καὶ τὸν εὐγενὴ στὴν καταγωγὴ, 
ἀλλὰ δημοκρατικὸ στὶς πεποιθήσεις, Ἰούλιο Καίσαρα. Καὶ οἱ τρεῖς 
παραμέρισαν τὶς διαφορές τους καὶ μὲ μιὰ πολιτικὴ συμφωνία, ποὺ 
ὀνομάστηκε Πρώτη Τριανδρία [60 π.Χ.], μοίρασαν μεταξύ τους 
τὶς πολιτικὲς καὶ στρατιωτικὲς ἐξουσίες. Ἡ συμφωνία αὐτὴ ἔδωσε 
προσωρινὴ ἱκανοποίηση στὶς ἄμεσες φιλοδοξίες τοῦ καθενός· γρήγορα 
ὅμως φάνηκε πὼς θὰ διαλυόταν γιὰ νὰ ἀφήση τὴ θέση στὴν πιὸ 
ἐπιβλητικὴ μορφὴ ποὺ ξεχώρισε ἀπὸ τοὺς ἄλλους δυό. Αὐτὸς ἦταν ὁ 
Ἰούλιος Καίσαρας.
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4. Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑΣ

1. Ἡ φυσιογνωμία του. Στὰ στρατιωτικὰ ἀπὸ τοὺς πιὸ μεγάλους 
στρατηγοὺς τῶν αἰώνων.

Στὴ μόρφωση μοναδικὸς χειριστὴς τοῦ πεζοῦ λόγου καὶ γνωστὸς 
ἱστορικὸς συγγραφέας.

Στὴν πολιτικὴ θερμὸς ὀπαδὸς τῆς Δημοκρατίας ποὺ εἶχε 
καταδιωχτῆ πολὺ γιὰ τὶς ἰδέες του.

Στοὺς τρόπους ἄρχοντας γαλήνιος, μὰ μὲ μιὰ θέληση ἀλύγιστη 
καὶ ἕναν ἐγωϊσμὸ δίχως ὅρια.

Στὴ ζωή του ἀπερίσκεπτα γενναιόδωρος καὶ σπάταλος. Στὴν ἀρχὴ 
τῆς σταδιοδρομίας του ζοῦσε μὲ δάνεια.

2. Πολεμικές του ἐπιτυχίες. Τὸ 59 π.Χ. ἔγινε ὕπατος. Πῆρε, στὸ 
μερίδιο του ἀπὸ τὴν Τριανδρία, τὴ διοίκηση τῆς Βόρειας Ἰταλίας καὶ 
Νότιας Γαλατίας γιὰ πέντε χρόνια. Συγκρότησε ἕνα ἀφοσιωμένο 
στρατὸ καὶ ξεκινώντας ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες του ρίχτηκε στὴν κατάκτηση 
τῆς ὑπόλοιπης Γαλατίας. Πραγματικὰ στὴ διάρκεια 8 ἐτῶν [58 - 
50 π.Χ.] ἡ Ρωμαϊκὴ δημοκρατία μὲ τὶς στρατιὲς τοῦ ἔνδοξου αὐτοῦ 
στρατηλάτη λύγισε τὴν ἡρωϊκὴ καὶ ἐπίμονη ἀντίσταση τῶν λαῶν ποὺ 
κατοικοῦσαν ἀπὸ τὰ Πυρρηναῖα μέχρι τὸ Ρῆνο ποταμὸ καὶ κατέκτησε 
τὶς χῶρες τους. Οἱ κατακτήσεις αὐτὲς δὲν ἦταν μόνο ἕνα στρατιωτικὸ 
κατόρθωμα ἀλλὰ κι ἕνα μεγάλο γεγονὸς τοῦ πολιτισμοῦ. Οἱ χῶρες 
αὐτὲς, ὅσο κι ἂν ὑπόφεραν ἀπὸ τὴ σκληρὴ κατάκτηση καὶ ὑποταγὴ, 
ὠφελήθηκαν πολὺ γιατὶ δέχτηκαν ἀπὸ τότε τὸν Ἑλληνορωμαϊκὸ 
πολιτισμὸ ποὺ ἦταν πολὺ πιὸ ἀνώτερος ἀπὸ τὸ δικό τους.

3. Πολιτικές του ἐπιτυχίες. Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ θριαμβευτῆ Καίσαρα 
στὴ Ρώμη συναντᾶ τὴν ἴδια ἐχθρότητα ποὺ συνάντησε ἄλλοτε κι ὁ 
Πομπήιος γυρίζοντας ἀπὸ τὴν Ἀνατολῆ. Τὴν ἐμπνέει μάλιστα καὶ 
τὴν καθοδηγεῖ τώρα ὁ ἴδιος ὁ Πομπήιος, ὁ παλιός του σύντροφος 
στὴν Τριανδρία. Ὁ Καίσαρας ὅμως δὲν πέφτει στὸ δικό του σφάλμα 
νὰ διαλύση τὸ στρατό του. Ἀντίθετα μάλιστα. Ἀδίσταχτος περνᾶ στὰ 
σύνορα τῆς ἐπαρχίας του τὸν ποταμὸ Ρουβίκωνα καὶ ὁδηγεῖ τὶς πιστὲς 
του λεγεῶνες κατευθεῖαν στὴ Ρώμη. Κατόπιν καταδιώκοντας δίχως 
ἔλεος τὸν Πομπήιο, τὸν νικᾶ στὰ Φάρσαλα τῆς Θεσσαλίας κι ὕστερα 
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τὸν κυνηγᾶ ὡς τὴν Αἴγυπτο, ὅπου κατόρθωσε νὰ τὸν ἐξοντώση. Αὐτὴ 
ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς κυριότερες φάσεις τῶν ἐμφυλίων πολέμων [49-45 
π.Χ.] 

4. Μονάρχης; Ὁ Καίσαρας ἔμεινε μόνος καὶ ἄφησε τὴ σύγκλητο 
νὰ τὸν ἀνακηρύξη Δικτάτορα γιὰ ὅλη του τὴ ζωή, ἰσόβιο Δήμαρχο, 
ἐπιστάτη τῶν ἠθῶν. Πῆραν ἀπόφαση νὰ ἀναθέσουν τὸ ἅρμα τοῦ 
θριάμβου του στὸ Καπιτώλιο, μπροστὰ στὸ βωμὸ τοῦ Δία, καὶ 
νὰ στηθῆ ἕνα ἄγαλμα του μὲ τὴν ἐπιγραφή: ἡμίθεος. Σ’ αὐτὲς τὶς 
ὑπερβολὲς ὄχι μόνο δὲν ἀντιδροῦσε, ἀλλὰ δὲν ἔκρυβε πὼς τοῦ ἄρεσαν 
κιόλας. Κανένας προκάτοχός του δὲν παραβίασε τόσο τὶς δημοκρατικὲς 
παραδόσεις τῆς Ρώμης.

5. Οἱ συνέπειες τῆς μοναρχικῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Καίσαρα. Ἡ 
μοναρχικὴ συμπεριφορὰ τοῦ Καίσαρα πλήγωσε τὴν καρδιὰ πολλῶν 
ἀπὸ τοὺς πιστοὺς φίλους του, γιατὶ ἦταν πιστότεροι φίλοι τῆς 
Δημοκρατίας ποὺ προδινόταν. Αὐτὸ ἔφερε μιὰ καινούρια ἔξαψη στὸν 
ἐμφύλιο πόλεμο. Θὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη καὶ ἡ τελευταία στὴ διάρκεια 
τῆς Δημοκρατίας. Στὸ τέλος θὰ φέρη καὶ τὸ θάνατό της. Ὅσοι τῆς 
ἦταν πιστοὶ ἀκόμη, ἀποφάσισαν νὰ τὸν δολοφονήσουν, γιατὶ νόμιζαν 
πὼς ἔτσι θὰ τὴ σώσουν. Τὸν θανάτωσαν στὶς 15 Μαρτίου τοῦ 44 
π.Χ.

6. Ἡ δεύτερη Τριανδρία καὶ ὁ θάνατος τῆς Δημοκρατίας. Τὴ 
Δημοκρατία ὅμως δὲν τὴν ἔσωσαν· αὐτὸ ἦταν ἀνώτερο ἀπὸ τὶς δυνάμεις 
τους. Ἀντίθετα μάλιστα. Μὲ τὴ δολοφονία ἀνοίχτηκε πιὸ γρήγορα ὁ 
δρόμος πρὸς τὸ θάνατό της. Οἱ ἐκδικητὲς τοῦ Καίσαρα Ἀντώνιος καὶ 
Ὀκταβιανὸς νίκησαν τοὺς συνωμότες στοὺς Φιλίππους τῆς Μακεδονίας 
[42 π.Χ] καὶ μοιράστηκαν τὸ ἀπέραντο κράτος. Ὁ Ἀντώνιος πῆρε τὴν 
Ἀνατολὴ κι ὁ Ὀκταβιανὸς τὴ Δύση. Ἡ Δημοκρατία βρίσκεται πιὰ 
στὶς τελευταῖες στιγμές της. Οὔτε νὰ σκεφτῆ μπορεῖ κανεὶς πιὰ ἀπὸ 
δῶ καὶ πέρα πὼς θὰ ἐπιζήση ὁ μεγάλος αὐτὸς θεσμός. Ὀ Μονάρχης 
ποὺ θὰ τὴν ἐνταφιάση εἶναι ἕτοιμος. Εἶναι ὁ Ὀκταβιανός. Σύντριψε 
στὸ Ἄκτιο [31 π.Χ.] τὶς στρατιωτικὲς δυνάμεις τοῦ ἀντιπάλου του 
Ἀντώνιου καὶ ἔμεινε μόνος κυρίαρχος.
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Ο ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
-Νικᾶ τὸν Ἰουγούρθα [104 π.Χ.] καὶ τοὺς Κίμβρους καὶ Τεύτονες 

[101 π.Χ.]. Κάνει ῥιζικὲς ἀλλαγὲς στὴ στρατολογία· ὁ στρατὸς γίνεται 
ὄργανο στὰ χέρια τῶν δυναμικῶν ἀνδρῶν.

2. Ο ΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
- Πολεμική του δράση: α) Ἀντιμετωπίζει νικηφόρα τὴν ἐξέγερση 

τῶν «συμμάχων» τῆς Ἰταλίας [88 π.Χ.]. Τοὺς δίνει τὰ δικαιώματα τοῦ 
Ρωμαίου πολίτη. β) Κατανικᾶ καὶ ὑποχρεώνει σὲ συνθηκολόγηση τὸ 
βασιλιὰ τοῦ Πόντου Μιθριδάτη [85 π.Χ.].

- Πολιτική του δράση: Μὲ τὴν τρομοκρατία καὶ τὶς προγραφὲς 
καταδιώκει τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Μάριου. Μὲ μιὰ σειρὰ νόμους περιορίζει 
τὴ δύναμη τῶν Δημάρχων καὶ τῆς συνέλευσης καὶ ἐνισχύει τὴ 
σύγκλητο.

3. Α’ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ. - Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΗΣ 
ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ

- Ὁ Πομπήιος καταργεῖ τοὺς νόμους τοῦ Σύλλα. Ὕστερα ἀπὸ 
μιὰ ἐξαιρετικὰ πλούσια πολεμικὴ δράση ἐπιστρέφει στὴ Ρώμη καὶ 
βρίσκει τὴ σύγκλητο ἐχθρική· συνεννοεῖται μὲ τὸν Κράσσο καὶ τὸν 
Ἰ. Καίσαρα νὰ ἀντιδράσουν μαζὶ· αὐτὸς ὁ συνασπισμὸς λέγεται πρώτη 
Τριανδρία. [60 π.Χ.] 

4. Ο ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

- Μέσα στὴν Τριανδρία ξεχωρίζει ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἰ. 
Καίσαρα. Τὸ μεγάλο στρατιωτικό του κατόρθωμα εἶναι ἡ κατάκτηση 
τῆς Γαλατίας [58 - 50 π.Χ.]. Καταδιώκει τὸν πολιτικό του ἀντίπαλο 
Πομπήιο καὶ τὸν συντρίβει στὸ τέλος. Ὕστερα γίνεται ἰσόβιος 
δικτάτορας καὶ δείχνει φιλομοναρχικὲς διαθέσεις.

- Ὁ Ἰ. Καίσαρας δολοφονεῖται [44 π.Χ.] ἀπὸ τοὺς πιστοὺς στὴν 
ἰδέα τῆς Δημοκρατίας· αὐτοὺς τοὺς συντρίβουν στρατιωτικὰ στοὺς 
Φιλίππους [42 π.Χ.] ὁ Ἀντώνιος κι ὁ Ὀκταβιανὸς ποὺ μὲ τὸ Λέπιδο 
σχημάτισαν τὴ δεύτερη Τριανδρία. Ὕστερα ἔρχονται κι αὐτοὶ σὲ 
σύγκρουση καὶ στὸ τέλος μὲ τὴ ναυμαχία στὸ Ἄκτιο [31 π.Χ.] μένει 
νικητὴς καὶ μόνος κυρίαρχος ὁ Ὀκταβιανός.



ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ:

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
βετεράνοι - σύμμαχοι - προ-
γραφὲς - δικτάτορας - τριαν-
δρία - Ρουβίκωνας - κορνήλιοι 
νόμοι.

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Συμμαχικὸς πόλεμος 88 π.Χ.
Πόλεμος μὲ τὸ Μιθρι-
δάτη 85 π.Χ.
Α’ Τριανδρία 60 π.Χ.
Ἰούλιος Καίσαρας 59-44 π.Χ.
Β’ Τριανδρία 42 π.Χ.
Ναυμαχία 
στὸ Ἄκτιο 31 π.Χ.

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Γιατί ὁ Βροῦτος σκότωσε τὸ φίλο του Ἰ. Καίσαρα.

[Ἀνέβηκε ὁ γενναῖος Βροῦτος! Σωπᾶτε!]
Κάνετε ὑπομονὴ ὥσπου νὰ τελειώσω. Ρωμαῖοι συμπολίτες καὶ 

φίλοι! Ἀκοῦστε τὴν ἀπολογία μου καὶ σωπᾶτε γιὰ ν’ ἀκούσετε 
καλύτερα. Πιστέψετε με, λογαριάζοντας τὸ καλό μου ὄνομα, καὶ 
σεβαστῆτε τ’ ὄνομά μου γιὰ νὰ μπορῆτε νὰ δώσετε πίστη στὰ ὅσα 
θὰ σᾶς πῶ. Κρίνετε με μὲ τὴ σοφία σας καὶ ξυπνῆστε ὅλο σας τὸ 
πνεῦμα γιὰ νὰ βγάλετε σωστότερη κρίση. Ἄν εἶναι κανένας μέσα 
σὲ τούτη τὴ συνάθροιση ἀφοσιωμένος φίλος τοῦ Καίσαρα, σ’ αὐτὸν 
ἐγὼ θὰ πῶ πὼς ἡ ἀγάπη τοῦ Βρούτου γιὰ τὸν Καίσαρα δὲν ἦταν 
λιγότερη ἀπὸ τὴ δική του. Ἄν λοιπὸν αὐτὸς ὁ φίλος ρωτάη, γιατί ὁ 
Βροῦτος σηκώθηκε ἐναντίον τοῦ Καίσαρα, τούτη εἶναι ἡ ἀπάντησή 
μου: ὄχι γιατὶ ἀγαποῦσα τὸν Καίσαρα λιγότερο, παρὰ γιατὶ ἀγαποῦσα 
περισσότερο τὴ Ρώμη. Θὰ προτιμούσατε νὰ ζοῦσε ὁ Καίσαρας καὶ νὰ 
πεθαίνατε ὅλοι σας δοῦλοι; ἢ νὰ πεθάνη ὁ Καίσαρας γιὰ νὰ ζήσετε 
ὅλοι σὰν ἄνθρωποι ἐλεύθεροι; Ἐπειδὴ ὁ Καίσαρας μ’ ἀγαποῦσε 
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θρηνῶ τὸ θάνατό του. Ἐπειδὴ ἔζησε εὐτυχισμένος, χαίρομαι. Ἐπειδὴ 
ἦταν ἀνδρεῖος, δοξάζω τὸ ὄνομά του. Μὰ ἐπειδὴ ἦταν φιλόδοξος, τὸν 
σκότωσα.

Ἔχω δάκρυα γιὰ τὴν ἀγάπη του, χαρὰ γιὰ τὴν εὐτυχία του, τιμὴ 
γιὰ τὴ γενναία του καρδιά καὶ τὸ θάνατο γιὰ τὴ μεγαλομανία του. 
Ποιὸς ἀπὸ σᾶς εἶν’ ἔτσι τιποτένιος, ὥστε νὰ θέλη τὴ σκλαβιά; Ὅποιος 
εἶναι ἂς τὸ πῆ· γιατὶ αὐτὸν τὸν ἀδίκησα. Ποιὸς ἀπὸ σᾶς εἶν’ ἔτσι 
βάρβαρος, ὥστε νὰ θέλη νὰ μὴν εἶναι Ρωμαῖος πολίτης; Ὅποιος εἶναι 
ἂς τὸ πῆ· γιατὶ αὐτὸν τὸν ἀδίκησα. Ποιὸς ἀπὸ σᾶς εἶναι τόσο ἐλεεινὸς, 
ὥστε νὰ μὴν ἀγαπάη τὴν πατρίδα του; Ὅποιος εἶναι ἂς μιλήση· γιατὶ 
αὐτὸν τὸν ἀδίκησα. Σταματῶ γιὰ ν’ ἀκούσω τὴν ἀπάντηση.

[Κανείς, Βροῦτε, κανείς!]
Τότε κανένα δὲν ἀδίκησα. Δὲν ἔκανα τίποτε περισσότερο στὸν 

Καίσαρα ἀπὸ κεῖνο ποὺ θὰ κάνατε σεῖς στὸ Βροῦτο. ῾Η αἰτιολογία τοῦ 
φόνου του εἶναι γραμμένη στὸ Καπιτώλιο, χωρὶς καμιὰ προσπάθεια 
νὰ ἐλαττωθῆ ἡ δόξα του, ἐκεῖ ποὺ τὴν ἀξίζει, καὶ οὔτε νὰ ἐξογκωθοῦνε 
τὰ λάθη του, ποὺ στάθηκαν ἡ αἰτία τοῦ θανάτου του.

Νὰ καὶ τὸ λείψανό του! Τὸ ἀκολουθεῖ πενθώντας ὁ Μάρκος 
Ἀντώνιος πού, ἂν καὶ δὲν ἐργάστηκε γιὰ τὴ θανάτωση τοῦ Καίσαρα, 
θὰ λάβη κι αὐτὸς μέρος ἀπ’ τ’ ἀγαθὰ ποὺ φέρνει ὁ θάνατός του καὶ θὰ 
πάρη τὴ θέση ποὺ πρέπει μέσα στὴ Δημοκρατία. Μὰ καὶ ποιὸς ἀπὸ 
σᾶς δὲ θὰ τὴν ἔχη; Καὶ κατεβαίνοντας ἀπὸ τὸ βῆμα σᾶς λέω ἀκόμη 
τοῦτο, ὅτι, ὅπως σκότωσα τὸν πιὸ καλό μου φίλο γιὰ τὸ καλὸ τῆς 
Ρώμης, ἔτσι ἔχω ἕτοιμο τὸ ἴδιο μαχαίρι καὶ γιὰ μένα τὸν ἴδιο, ἅμα 
θελήση ἡ πατρίδα μου τὸ θάνατό μου.

[Φωνές:
Νὰ ζήσης, Βροῦτε! Ζήτω, ζήτω, ζήτω!]

Σαίξπηρ
[Ἰούλιος Καίσαρας. Πράξη Γ. σκηνὴ 2. Μετ. Κ. Καρθαίου]

2. Καταστροφὲς καί λεηλασίες τοῦ Σύλλα στὴν Ἑλλάδα.
Στὴν Ἀθήνα, ποὺ ἐξ αἰτίας τοῦ Ἀριστίωνα εἶχαν τυραννικὸ 

πολίτευμα, ξαναγύρισε αἰφνιδιαστικὰ καὶ πολιορκοῦσε τὸν Πειραιά· 
τοποθέτησε κάθε λογῆς μηχανὲς κι ἔκανε πολλὲς μάχες, μ’ ὅλο 
ποὺ μποροῦσε, δίχως νὰ περάση πολὺς χρόνος, νὰ κυριέψη τὴν ἄνω 
πόλη (τὴν Ἀθήνα) ποὺ ἀπὸ τὴν πείνα, καὶ ἐπειδὴ τῆς ἔλειψαν τὰ 
ἀπαραίτητα, εἶχε πιὰ φτάσει σὲ ἀπελπιστικὴ θέση.
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Ἐπειδὴ ὅμως βιαζόταν νὰ γυρίση στὴ Ρώμη, γιατὶ δὲν ἤξερε 
τί τὸν περίμενε ἐκεῖ, ἤθελε νὰ τελειώση τὸν πόλεμο μὲ πολλοὺς 
κινδύνους, μὲ πολλὲς μάχες καὶ μεγάλα ἔξοδα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἄλλες 
πολεμικὲς ἑτοιμασίες, τοῦ χρειάζονταν κάθε μέρα γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν 
πολιορκητικῶν μηχανῶν δέκα χιλιάδες ζευγάρια μουλάρια. Κι ἐπειδὴ 
λείψανε τὰ ξύλα, γιατὶ πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα καταστρέφονταν ἀπὸ τὸ 
ἴδιο τὸ βάρος τους καὶ μὲ ἐπιθέσεις τὰ ἔκαιγαν οἱ ἐχθροί, ἀποφάσισε 
νὰ προμηθευτῆ τὴν ξυλεία, κόβοντας τὰ δέντρα ἀπὸ τὰ ἱερὰ ἄλση καὶ 
ξεχέρσωσε τὴν Ἀκαδημία, ποὺ ἦταν ἀπὸ τὰ προάστια ἡ πιὸ πλούσια 
σὲ δέντρα, καὶ τὸ Λύκειο. Μά, ἐπειδὴ τοῦ χρειάζονταν καὶ πολλὰ 
χρήματα γιὰ τὸν πόλεμο δὲν ἄφησε ἄθικτα οὔτε τὰ ἀπαραβίαστα 
ἄσυλα τῆς Ἑλλάδας καί, παίρνοντας ἀπὸ τὴν Ἐπίδαυρο καὶ τὴν 
Ὀλυμπία τὰ πιὸ ὡραῖα καὶ πολύτιμα ἀφιερώματα, ἔγραψε καὶ στούς 
Ἀμφικτύονες στοὺς Δελφοὺς, πὼς ἦταν καλύτερα νὰ μεταφερθοῦν σ’ 
αὐτόν τὰ χρήματα τοῦ Θεοῦ· γιατὶ ἢ θὰ τὰ φυλάξη πιὸ καλὰ ἤ, ἂν τὰ 
ξοδέψη γιὰ τὶς ἀνάγκες του, θὰ τὰ ἐπιστρέψη στὸ ἀκέραιο.

Καὶ ἔστειλε ἕναν ἀπὸ τοὺς φίλους του, τὸν Κάφη ἀπὸ τὴ Φωκίδα, 
καὶ τοῦ παράγγειλε νὰ τὰ παραλάβη, ἀφοῦ ζυγίση τὸ καθένα. Ὁ 
Κάφης πῆγε στοὺς Δελφούς, ἀλλὰ ν’ ἀγγίξη τὰ ἱερὰ δίσταζε· καὶ ὅταν 
οἱ Ἀμφικτύονες τὸν παρακαλοῦσαν, τὸν πῆραν τὰ κλάματα, γιατὶ 
ἦταν ἀναγκασμένος νὰ τὰ πάρη. Ὅταν ὅμως μερικοὶ τοῦ εἶπαν ὅτι 
ἄκουσαν τὴν κιθάρα τοῦ Ἀπόλλωνα, ποὺ ἦταν μέσα στὸ ἱερό, νὰ βγάζη 
ἤχους, ἢ γιατὶ τὸ πίστεψε ἢ γιατὶ ἤθελε νὰ ξυπνήση τὴ δεισιδαιμονία 
μέσα στὴν ψυχὴ τοῦ Σύλλα, τοῦ τὸ ἔγραψε. Κι ἐκεῖνος, περιπαίζοντάς 
τον, τοῦ ἀποκρίθηκε, ὅτι ἀπορεῖ πῶς ὁ Κάφης δὲν κατάλαβε ὅτι 
τὸ νὰ τραγουδᾶ ὁ θεὸς εἶναι ἀπόδειξη πὼς εἶναι χαρούμενος κι ὄχι 
θυμωμένος· κι ἔτσι τὸν πρόσταξε νὰ πάρη μὲ θάρρος τὰ ἀφιερώματα, 
γιατὶ ὁ θεὸς μὲ εὐχαρίστηση τὰ δίνει.

Πλούταρχος
[Παράλληλοι Βίοι - Σύλλας. Κεφ. ΙΒ’  Ἐλεύθερη μετάφραση]

3. Τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ Κατιλίνα.
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ ἕνα λόγο του.)

«......Ἀλλὰ ἡ ψυχή μου μέρα μὲ τὴ μέρα περισσότερο ἀναστατώνε-
ται, ὅταν συλλογίζωμαι τί μᾶς περιμένει, ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν 
ξαναφέρωμε τοὺς ἑαυτούς μας στὴν ἐλευθερία. Γιατὶ ὅταν τὸ κράτος 
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παραδόθηκε στὴν κυριαρχία καὶ στὸ νόμο λίγων ἰσχυρῶν ἀνθρώπων, 
σὲ κείνους συνεχῶς εἶναι ὑποτελεῖς βασιλιάδες, τετράρχες, καὶ τοὺς 
πληρώνουν φόρους λαοὶ κι ἔθνη. ̓Ενῶ ἐμεῖς οἱ ἄλλοι ὅλοι, οἱ ἐργατικοί, 
οἱ καλοί, οἱ εὐγενικοὶ κι οἱ ἄγνωστοι, ὑπήρξαμε ὄχλος περιφρονημένος 
καὶ ἄχαρος, ὑποταχτικοὶ σ’ αὐτοὺς πού, ἄν τὸ κράτος στεκόταν καλά, 
θὰ μᾶς ἔτρεμαν. Γι’ αὐτὸ κάθε χάρη, κάθε δύναμη, κάθε τιμὴ καὶ 
κάθε πλοῦτος, βρίσκονται στὰ χέρια ἐκείνων ἢ σὲ ὅποιους ἐκεῖνοι 
θέλουν. Σὲ μᾶς ἄφησαν τοὺς κινδύνους, τὶς ἀτυχίες, τὰ δικαστήρια, 
τὴ φτώχεια.

Μὰ αὐτὰ ὡς πότε θὰ τὰ ἀνέχεστε γενναῖοι ἄνδρες; Δὲν εἶναι 
προτιμότερο νὰ πεθάνης παλληκαρίσια, παρὰ νὰ χάσης τὴ ζωή σου 
μέσ᾽ τὴν ταπείνωση καὶ τὴν ἀτίμωση καὶ νὰ γίνεσαι παιχνίδι στὴ 
διάθεση τῆς αὐθαιρεσίας τοῦ ἄλλου; Κι ὅμως, γιὰ τ’ ὄνομα τῶν θεῶν 
καὶ τῶν ἀνθρώπων, ἡ νίκη βρίσκεται στὰ χέρια μας! Βρισκόμαστε 
στὸ ἄνθος τῆς ἡλικίας μας κι ἡ ψυχή μας εἶναι γεμάτη ὁρμή· ἐνῶ σὲ 
κείνους, μαζὶ μὲ τὰ χρόνια καὶ τὰ πλούτη, ὅλα εἶναι γερασμένα. Μόνο 
ἀπόφαση χρειάζεται· ὅσο γιὰ τὰ ὑπόλοιπα θὰ γίνουν, ὅπως τὰ φέρη ἡ 
περίσταση.

Ποιὸς ἄνθρωπος μὲ φιλότιμο μπορεῖ ν’ ἀνέχεται, σ’ ἐκείνους 
νὰ περισσεύουν τὰ πλούτη καὶ νὰ τὰ σκορποῦν παραχώνοντας τὴ 
θάλασσα καὶ ἰσοπεδώνοντας τὰ βουνά, καὶ σ’ ἐμᾶς νὰ μὴ φτάνουν 
οὔτε γιὰ τὸ καθημερινό μας; ᾽Εκεῖνοι νά ᾽χουν σπίτια διπλὰ καὶ 
τρίδιπλα κι ἐμεῖς νὰ μὴν ἔχωμε πουθενὰ στέγη νὰ σκεπαστοῦμε; 
᾽Ενῶ ζωγραφιές, ἀγάλιματα, εἴδη πολυτέλειας ἀγοράζουνε, τὰ νέα 
γκρεμίζουν, ἄλλα φτιάχνουν˙ τέλος μὲ κάθε τρόπο σπαταλοῦν τὰ 
λεφτά τους καὶ τὰ πετᾶνε, ὅμως ἀπὸ τὸν ὑπερβολικὸ καλοζωισμὸ δὲ 
μποροῦν νὰ κυβερνήσουν αὐτοί, μὰ τοὺς κυβερνᾶ τὸ χρῆμα.

Σαλλούστιος
[Περὶ συνωμοσίας τοῦ Κατιλίνα Ηεφ. 40. Μετάφραση]

4. ῾0 ‘ Ιούλιος Καίσαρας στὴ συνοριακὴ πόλη ᾽Αρίμινο
ἀποφασίζει νὰ περάση τὸ Ρουβίκωνα.

Τὴ διοίκηση [τοῦ ᾽Αρίμινου] τὴν ἄφησε στὸν ᾽Ορτήσιο· κι ὁ ἴδιος 
τὴ μέρα παρουσιαζόταν φανερὰ νὰ ἐπιβλέπη σὲ ἀγῶνες μονομάχων 
καὶ νὰ τοὺς παρακολουθῆ· λίγο πρὶν σουρουπώση, ἀφοῦ περιποιήθηκε 
τὸ σῶμα του, μπῆκε στὸ διαμέρισμά του κι ἀφοῦ ἔμεινε λίγο μὲ τοὺς 
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καλεσμένους στὸ δεῖπνο, σηκώθηκε, ὅταν ἄρχισε νὰ σκοτεινιάζη, κι 
ἀφοῦ μὲ εὐγένεια μίλησε στοὺς ὑπόλοιπους, τοὺς εἶπε νὰ τὸν περιμένουν 
κι ὅτι θὰ γυρίση. Σὲ λίγους πάλι φίλους, κι ὄχι σὲ ὅλους, εἶπε τὸ ἴδιο· 
σὲ ἄλλους ὅμως εἶπε ὅτι πηγαίνει ἀλλοῦ. ᾽Αφοῦ ἀνέβηκε πάνω σὲ μιὰ 
ἀπὸ τὶς μισθωτὲς ἅμαξες, πρῶτα ἀκολούθησε ἄλλο δρόμο κι ὕστερα 
τράβηξε πρὸς τὸ ᾽Αρίμινο.

῞Οταν ἦλθε στὸν ποταμό, ποὺ χωρίζει τὴ δῶθε ἀπὸ τὶς ῎Αλπεις 
Γαλατία ἀπὸ τὴν ἄλλη ᾽Ιταλία-ὀνομάζεται Ρουβίκωνας-καὶ τοῦ ἦλθε 
στὸ νοῦ πὼς πλησιάζει ἡ κρίσιμη στιγμὴ καὶ τὸν ἀνησυχοῦσε ἡ 
τόσο τολμηρὴ πράξη ποὺ σχεδίαζε, στάθηκε καὶ δὲν ἀποφάσιζε τὴν 
προέλαση τοῦ στρατοῦ καὶ πολλὰ συλλογιζόταν μόνος του, σιωπηλὰ 
γυρίζοντας τὴ σκέψη του πότε ἀπὸ δῶ, πότε ἀπὸ κεῖ, κι ἄλλαξε πολλὲς 
φορὲς ἀπόφαση. Πολλὲς ἀμφιβολίες διατύπωσε καὶ στοὺς φίλους 
ποὺ ἦταν κοντά του-ἀνάμεσά τους ἦταν κι ὁ ᾽Ασίνιος Πολλίωνας-
γιατὶ ἀναλογιζόταν τί συμφορὲς θὰ φέρη σ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους τὸ 
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πέρασμα ἐκεῖνο καὶ τί θὰ λένε γι’ αὐτὸ οἱ κατοπινοί.
Στὸ τέλος ὅμως μὲ κάποιο πάθος, ἀφοῦ παράτησε κάθε δισταγμὸ 

καὶ ἐμπιστεύτηκε τὸν ἑαυτό του στὸ μέλλον, εἶπε ἐκεῖνο ποὺ λένε 
ὅσοι ρίχνονται στὴν ἀβέβαιη τύχη, τὴ γνωστὴ ἐκείνη παροιμία τῶν 
τολμηρῶν : «᾽Ανερρίφθω ὁ κύβος�!» καὶ ὅρμησε στὸ πέρασμα τοῦ 
ποταμοῦ.

Πλούταρχος
[Παράλληλοι Βίοι - ᾽Ιούλιος Καίσαρ. Κεφ. 32.

᾽Ελεύθερη μετάφραση]

5. ῾0 Ἰούλιος Καίσαρας κι ὁ πειρασμὸς τῆς μοναρχίας.

Γιόρταζαν τότε τὰ Λουπερκάλια, ποὺ, ὅπως γράφουν πολλοὶ, ἦταν 
τὸν παλιὸ καιρὸ ποιμενικὴ γιορτὴ καὶ μοιάζουν λίγο μὲ τὰ Λύκαια 
τὰ Ἀρκαδικά. Τότε πολλοὶ ἀπὸ τοὺς εὐγενεῖς νέους καὶ τοὺς ἄρχοντες 
τρέχουν μέσα ἀπ’ τὴν πόλη γυμνοὶ καί, στ’ ἀστεῖα καὶ γιὰ διασκέδαση, 
χτυποῦν ὅποιον συναντοῦν μὲ τριχωτὰ δέρμματα...

῞Ενας ἀπ’ αὐτοὺς, ποὺ ἔτρεχαν τὸν ἱερὸ δρόμο, ἦταν κι ὁ Ἀντώνιος 
γιατὶ ἦταν ὕπατος τότε. ῞Οταν λοιπὸν μπῆκε στὴν ἀγορὰ καὶ 
τὸ πλῆθος παραμέρισε μπρός του, αὐτὸς, φορώντας ἕνα διάδημα 
μπλεγμένο μέσα σ᾽ἕνα στεφάνι δάφνης, τὸ πρόσφερε στὸν Καίσαρα. 
Κι ἀκούστηκαν τότε χειροκροτήματα ὄχι ζωηρά, ἀλλὰ λίγα καὶ 
προσχεδιασμένα. ῾Ο Καίσαρας τότε ἀπομάκρυνε τὸ διάδημα καὶ τότε 
ὅλος ὁ λαὸς χειροκρότησε.

῾Ο ̓Αντώνιος τοῦ τὸ πρόσφερε καὶ πάλι καὶ τότε ξανὰ χειροκρότησαν 
λίγοι κι ἐπειδὴ ἐκεῖνος πάλι δὲν τὸ δέχτηκε, χειροκρότησαν ὅλοι. 
Βλέποντας ὁ Καίσαρας ποῦ θὰ κατέληγε τὸ πράγμα σηκώθηκε καὶ 
διέταξε νὰ πᾶνε τὸ στεφάνι στὸ Καπιτώλιο.

῞Υστερ’ ἀπ’ αὐτὸ βρέθηκαν τ’ ἀγάλματα στολισμένα μὲ βασιλικὰ 
διαδήματα. ῞Ομως ἔτρεξαν καὶ τά ᾽βγαλαν οἱ δυὸ δήμαρχοι, ὁ Φλάβιος 
κι ὁ Μάρυλλος, κι ἀφοῦ ἀνακάλυψαν τοὺς πρώτους ποὺ χαιρέτισαν 
τὸν Καίσαρα ὡς βασιλιά, τοὺς ἔκλεισαν στὴ φυλακή.

Πλούταρχος
[Παράλληλοι Βίοι - ᾽Ιούλιος Καίσαρ Κεφ. 61.

Ἐλεύθερη μετάφραση]

(1) ῾Η φράση αὐτὴ σημαίνει : « τὸ πῆρα ἀπόφαση! »
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄.

ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ:

ΕΙΡΗΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗ ΑΝΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στὸ προηγούμενο κεφάλαιο εἴδαμε πόσα σημάδια προμηνοῦσαν 
τὸν ἐρχομὸ τοῦ ἑνός. Αὐτὸς ἦταν ὁ ̓Οκταβιανός· στὰ 2 9 π. Χ. γυρίζοντας 
θριαμβευτὴς στὴ Ρώμη ἔκλεισε τὴν περίοδο τῆς Δημοκρατίας κι 
ἄρχισε μιὰ καινούρια, τὴν περίοδο τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.

῾Η Δημοκρατία ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Σύλλα κι ὕστερα χαροπάλευε· οἱ 
ἐμφύλιοι πόλεμοι, ποὺ ἀκολούθησαν, ἦταν ὁλοφάνερα συμπτώματα 
τῆς βαριᾶς της ἀρρώστιας· τὸ ὡραῖο αὐτὸ πολίτευμα τῆς Ρώμης 
δὲ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ πολίτευμα τῆς Ρωμαϊκῆς οἰκουμένης. Μὲ 
τὴ ναυμαχία στὸ ῎Ακτιο τερματίζει τὴ ζωή του. Στὴ θέση του 
σχηματίστηκε ἀπὸ τὸν ᾽Οκταβιανὸ ἕνα περίεργο πολίτευμα ποὺ 
δείχνει πόσο ἱερὴ ἦταν ἀκόμη ἡ ἀνάμνηση τῆς Δημοκρατίας, μὰ καὶ 
πόσο δυνατὴ ἡ βία τῆς ἱστορικῆς ἀνάγκης. Τὸ πολίτευμα ποὺ ἦλθε 
στὴ θέση της ἦταν ἕνα εἶδος Δημοκρατικῆς Μοναρχίας· δηλαδὴ μιὰ  
μοναρχία  ποὺ σκιαζόταν νὰ δείξη τὸ ἀληθινό της πρόσωπο καὶ τὸ 
ἔκρυβε πίσω ἀπὸ δημοκρατικὰ προσχήματα καὶ λέξεις· ἡ Δημοκρατία 
ἀποδείχτηκε στὰ χρόνια αὐτὰ ἀνώφελη κι ἔσβησε· ἔμεινε ὅμως στὴ 
μνήμη τῶν Ρωμαίων σὰν ἕνας ἀγαπημένος νεκρὸς ποὺ ἐμπνέει καὶ 
ἀπὸ τὸν τάφο του τὸ σεβασμὸ καὶ τὸ φόβο. Γι’ αὐτὸ κανένας δὲν 
τολμοῦσε νὰ πῆ φανερὰ τὴν πικρὴ ἀλήθεια πὼς πέθανε. Αὐτὸ τὸ 
κατάλαβε καλὰ ὁ Ὀκταβιανὸς καὶ φέρθηκε πολὺ ἐπιδέξια. ῾Ο λαὸς καὶ 
ἡ σύγκλητος ἔτρεξαν καὶ ἁπλόχερα τοῦ πρόσφεραν ἕνα - ἕνα ὅλα τὰ 
ἀξιώματα. Κι ἐνῶ τὰ συγκέντρωσε στὰ χέρια του κι ἀπόμεινε ἀπὸ τὴ 
δημοκρατία μόνο ἡ λέξη, δὲ δέχτηκε νὰ ὀνομαστῆ δικτάτορας, ὅπως 
εἶχε δεχτῆ ἄλλοτε ὀ Καίσαρας. Τὸ πάθημα ἐκείνου τοῦ ἔγινε μάθημα 
καὶ τὸν ἔκανε πιὸ φρόνιμο.

2. ῾0 ᾽Οκταβιανὸς, μὲ τὸ νέο πολίτευμά του, ἔριξε τὴ σκιά του στὸ 
γύρισμα τῆς χιλιετηρίδας καὶ δημιούργησε τὴ Χρυσὴ ἐποχὴ τῆς 
Ρώμης [3 0 π. Χ. - 1 4 μ. Χ.]. ᾽Απὸ τότε ἕως τὸ τέλος τοῦ 2ου αἰώνα 



μ.Χ. τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος βρίσκεται στὰ χρόνια τῆς μεγάλης του δόξας. 
Βλέπομε μιὰ φαντασμαγορικὴ παρέλαση ἀπὸ αὐτοκράτορες πολὺ 
γνωστοὺς στὴν ἱστορία γιὰ τὰ καλὰ καὶ τὰ κακά τους ἔργᾳ. ῎Αλλοι 
ἦταν γνωστικοὶ κυβερνῆτες, ἄλλοι τρανοὶ πολέμαρχοι, ἄλλοι ἥμεροι 
καὶ σοφοί, μὰ καὶ πολλοὶ ἦταν ἐγκληματίες. Τὸ κύρος καὶ ἡ δύναμή 
τους στηριζόταν στὸ στρατὸ καὶ στὶς κολακεῖες τοῦ λαοῦ καὶ τῆς 
συγκλήτου. Κυβερνοῦν σὰν ἀπόλυτοι μονάρχες μέσα σὲ βαθιὰ ριζωμένες 
δημοκρατικὲς συνήθειες. Αὐτοὶ μὲ τὴν ἀπεριόριστη θέλησή τους κι ἡ 
σύγκλητος μὲ τὶς κοινοβουλευτικές της παραδόσεις βρίσκονται σ’ ἕνα 
ἀκατάπαυτο πόλεμο. Αὐτὸ τὸ ἀταίριαστο ζευγάρωμα δημοκρανικῶν 
τύπων ἀπὸ τὴ μιά καὶ οὐσίας μοναρχικῆς ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶναι τὸ 
γνώρισμα τῆς ἐποχῆς.

Συγχρόνως μέσα στοὺς δυὸ αὐτοὺς αἰῶνες, παρακολουθώντας τὶς 
σειρὲς τῶν αὐτοκρατόρων ποὺ κυβέρνησαν τὸ κράτος, βλέπομε καθαρὰ 
ἕνα ζωηρὸ δυνάμωμα τῶν ἐπαρχιῶν· ὄχι μονο δείχνουν πρόοδο, ἀλλὰ 
φτάνουν νὰ ξεπεράσουν τὴ Ρώμη καὶ τὴν Ἰταλία καὶ ν’ ἀναλάβουν 
αὐτὲς τὴν αὐτοκρατορικὴ ἐξουσία. Τὴν πιὸ μεγάλη λάμψη του τὸ 
Ρωμαϊκὸ κράτος τὴ γνώρισε μὲ τοὺς ᾽Αντωνίνους [ 9 6 - 1 9 2 μ. Χ. ] 
ποὺ ἦταν ὅλοι τους ἀπὸ ἐπαρχίες.

3. Οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι σταμάτησαν πιὰ ὁριστικὰ καὶ μιὰ 
ἀδιατάρακτη τάξη, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια βασίλευε ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη 
στὴν οἰκουμένη. Ὁ Ρωμαϊκὸς στρατὸς βρῆκε τὸν ἀληθινὸ προορισμό 
του: φύλαγε ἄγρυπνα τὸ κράτος ἀπὸ κάθε ἐσωτερικὴ ἢ ἐξωτερικὴ 
ἐπιβουλή. Σκορπίστηκε σὲ ἐπίκαιρες βάσεις παντοῦ καὶ παρέλυε κάθε 
διάθεση τῶν ὑποταγμένων λαῶν γιὰ ἐπανάσταση. ῎Εγινε ἀληθινὴ 
«ἀσπίδα τοῦ κράτους». ᾽Αλλὰ καὶ ἅπλωμα τῶν συνόρων ἀκόμη 
μεγαλύτερο σημειώθηκε στὰ χρόνια αὐτὰ μὲ νέες κατακτήσεις. Τἠν 
πιὸ μεγάλη ἔκταση τὴν πῆραν στὰ χρόνια τοῦ Τραϊανοῦ.

4. Μέσα στὸ Ρωμαϊκὸ κράτος μὲ τὴν εἰρηνεμένη καὶ ὁμαλὴ ζωὴ 
ἀρχίζουν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ρώμης, τῆς ᾽Ιταλίας καὶ τῶν ἐπαρχιῶν, 
ὑποχρεωτικὰ νὰ συνηθίζουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλο καὶ σιγὰ-σιγὰ νὰ νιώθουν 
σὰν ἕνας λαός. ῾Η Μεσόγειος ἀπὸ τοὺς κατακτητὲς πῆρε τὸ ἀγέρωχο 
ὄνομα «ἡ θάλασσά μας», μὰ καὶ γιὰ τοὺς κατακτημένους τὸ Ρωμαϊκὸ 
κράτος ἔγινε ἡ μεγάλη πατρίδα τους, ποὺ μέσα στὰ πλατιὰ σύνορα 
της ἀρχίζoυν νὰ λησμονοῦν τὴ γλώσσα τούς, τὶς ἰδιομορφίες τῆς ζωῆς 
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τους, τὶς ἰδέες τους καὶ τὴ θρησκεία τους· ἀκόμα καὶ να σκέπτωνται 
καὶ νὰ νιώθουν σὰν πολίτες, ὄχι τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας τους, μὰ τοῦ 
κόσμου. Ἡ ὑποταγή τους στὸ σκληρὸ ζυγὸ τῶν Ρωμαίων, ὅσο βαριὰ κι 
ἄν ἦταν, ἔφερε αὐτὸ τὸ μεγάλο καλό: δημιούργησε ἀνάμεσά τους τὴν 
ἑνότητα τῶν Μεσογειακῶν λαῶν.

5. Αὐτὴ ἡ ἑνότητα δὲν ἦταν μονάχα ἕνα διάχυτο αἴσθημα· ἦταν 
προπάντων οὐσία καὶ πράξη εὐργετική γιὰ ὅλους τοὺς λαούς δηλαδὴ 
ἁπλώθηκε ἡ τάξη καὶ ὁ νόμος τῶν Ρωμαίων στὸν κόσμο. Αὐτὸ 
ὀνομάστηκε Ρωμαϊκὴ Εἰρήνη. Τὰ ἐμπορικὰ καράβια διασχίζουν 
μὲ ἀσφάλεια τὶς θάλασσες καὶ στὴ στεριὰ θαυμάσιες συγκοινωνί-
ες εὐκολύνουν τὶς ἀνταλλαγὲς τῶν ἀγαθῶν ἀπὸ χώρα σὲ χώρα. Ὁ 
στρατὸς εἶναι ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν ἐμπόρων καὶ ὁ νόμος 
τῆς Ρώμης γιὰ τὶς συναλλαγές, τὶς συμφωνίες καὶ τὴν ἰδιοκτησία 
τους. Ἦταν μιὰ ἀληθινὴ εὐλογία οἱ εὐκολίες πού γνώρισε τότε τὸ 
ἐμπόριο καὶ οἱ κάθε - λογῆς ἐπιχειρήσεις. Τὰ πλούτη ποὺ κέρδιζαν 
ἦταν μιὰ ἀποζημίωση γιὰ τὴ χαμένη ἐλευθερία.

6. Μέσα στὸν κόσμο αὐτὸ, ποὺ κυριάρχησε ὁ νόμος καὶ ἡ τάξη 
τῶν Ρωμαίων, ἦτάν φυσικὸ νὰ κυριαρχήση καὶ ὁ πολιτισμὸς τους κι 
ὁ τρόπος τους κι ἠ γλώσσα τους. Μὰ ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς δὲν εἶναι πιὰ 
Ρωμαϊκός· ἔγινε ἀπὸ τὴν πολλὴ μίμηση ἑλληνο - ρωμαϊκός. Αὐτὸς 
λοιπὸν κυριάρχησε σ’ ὅλους τοὺς λαοὺς ποὺ εἶχαν ἀρχίσει νὰ λησμονοῦν 
τὸ δικό τους. Ἔγινε ἕνας βαθύς ἐκρωμαϊσμὸς τῶν ἐπαρχιῶν καὶ 
προπαντὸς στὴ Δύση. Στὴν Ἀνατολὴ νίκησε ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς 
καὶ ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα.

7. Τὸ κάθε κράτος, πρὶν ἀπὸ τὴ Ρωμαϊκὴ κατοχὴ, εἶχε τὴ δική 
του θρησκεία καὶ τῆ συντηροῦσε μὲ ὅλο τὸ σέβας καὶ τὸ ζῆλο ποὺ 
ταίριαζε. Τώρα ὅμως, ποὺ ἔσπασαν οἱ φραγμοὶ καὶ οἱ λαοὶ ὅλοι ἔχουν 
ἰσοπεδωθῆ κάτω ἀπὸ τὸν κατακτητὴ, ξεχύθηκαν ἀδέσμευτες οἱ 
θρησκεῖες ἔξω ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ τὶς γέννησαν κι ἄρχισαν με-
ταξύ τους ἕναν ἀγώνα ἐπικράτησης. Πιὸ δυνατὲς ἀναδείχτηκαν οἱ 
ἀνατολικές· αὐτὲς παραμέρισαν τὶς ἄλλες. Ὁ λόγος ἦταν γιατὶ αὐτὲς 
προσέφεραν στοὺς ἀνθρώπους αὐτὸ ποὺ λαχταροῦσαν τότε: τὴν 
παρηγοριὰ καὶ τὴν ἐλπίδα γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν ψυχή τους. Τοὺς 
βασάνιζε ἡ μοναξιὰ καὶ ἡ ἐγκατάλειψη ἀπὸ τότε ποὺ ξἐκοψαν ἀπὸ 
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τὴ ζέστα τῆς παλιᾶς τους πατρίδας κι ἀκόμη ἔνιωθαν τὴ Ρωμαϊκὴ 
οἰκουμένη ξένη καὶ παγερή.

1. Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1. ῞Ενα νέο πολίτευμα θεμελιώνεται : μιὰ δημοκρατικὴ 
μοναρχία ποὺ στηρίζεται στὴ δύναμη τοῦ στρατοῦ. Μὲ τὴ νίκη του 
στὸ ῎Ακτιο [3 1 π. Χ.] ὁ ᾽Οκταβιανὸς ἔμεινε δίχως ἀντίπαλο. ῞Ενας 
πόθος κυριαρχοῦσε παντοῦ : νὰ σταματήσουν οἱ ἐμφύλιοι πόλεμοι καὶ 
νὰ μπῆ σὲ τάξη τὸ κράτος. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ ἦταν πιὰ ὅλοι ἕτοιμοι 
νὰ θυσιάσουν καὶ τὰ πιὸ ἀκριβὰ πράγματα. Γιὰ νὰ ἔλθη ὅμως εἰρήνη 
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στὸ ἀπέραντο αὐτὸ κράτος ἔπρεπε νὰ συγκεντρωθῆ ἡ δύναμη στὴν 
κορυφή του, νὰ δυναμώση ἡ κεντρικὴ ἐξουσία. ῾Η τύχη κι ἡ ἀσφάλεια 
τῆς οἰκουμένης νὰ μὴν κρέμεται ἀπὸ τὶς γνῶμες πολλῶν, ἀλλὰ ἑνὸς 
μονάχᾳ. ῾Ο ᾽Οκταβιανὸς δὲ δυσκολεύτηκε νὰ καταλάβη αὐτὸ ποὺ 
ζητοῦσε ἡ ἐποχή του. Εἷδε πὼς ἡ Δημοκρατία ἔβγαινε ἀπὸ τοὺς 
ἐμφύλιους πολέμους βαριὰ ἐνοχοποιημένη κι ἀποφάσισε μὲ τὸ σταθερὸ 
χέρι του νὰ βάλη τὴν ὑπογραφή του κάτω ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ καταδίκη 
της. Τὸ ἔκαμε ὅμως μὲ πολλὴ ἐπιδεξιότητα. Πρόσεξε νὰ μὴν πειράξη 
τὸ δημοκρατικὸ αἴσθημα τῶν Ρωμαίων, ὅπως τόσο ἀπερίσκεπτα 
ἔκανε ὁ Καίσαρας. Αὐτὸς καὶ μέσα στὴ ζάλη τριῶν θριάμβων δὲ 
δέχτηκε τὸν τίτλο τοῦ Δικτάτορα. ῎Αφησε τὸ λαὸ καὶ τὴ σύγκλητο 
νὰ τοῦ προσφέρουν ὅλα τὰ ἀξιώματα καὶ τὰ προνόμια, ποὺ ὡς τώρα 
μὲ πολλὴ δυσκολία τὰ κέρδιζαν οἱ ἐκλεκτοὶ τῆς δημοκρατίας. ῎Ετσι 
ἦλθαν στὰ χέρια του ὅλες οἱ ἐξουσίες της. ̔Η γνώμη κι ἡ θέληση ὅλων 
τῶν Ρωμαίων μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ συγκεντρώθηκαν μέσα στὴ δική του 
γνώμη καὶ θέληση δίχως νὰ πειραχτῆ τίποτε ἀπὸ τὴν ἐξωτερική της 
ὄψη.

Νὰ ἕνας κατάλογος μὲ τοὺς πιὸ σπουδαίους τίτλους καὶ τὰ 
δικαιώματα ποὺ ἔπαιρνε ἀπ’ αὐτούς:

᾽Ιμπεράτωρ = ἀρχιστράτηγος. ̔Η λατινικὴ αὐτὴ λέξη μεταφράστηκε 
αὐτοκράτωρ, ποὺ σήμαινε στὴν ἀρχαία ῾Ελλάδα τὸ στρατηγὸ μὲ 
ἀπεριόριστα δικαιώματα.

῞Υπατος = ἔχει τὴν κυβέρνηση στὰ χέρια του.
᾽Ανθύπατος = ἔχει στὰ χέρια του τὴν κυβέρνηση τῶν ἐπαρχιῶν κι 

ἐπειδὴ ἦταν μεγάλο τὸ βάρος τὶς μοιράστηκε μὲ τὴ σύγκλητο.
Πρῶτος στὴ σύγκλητο�� = ἰσόβιος πρόεδρός της ποὺ ἡ γνώμη του 

ἀκούγεται πρώτη καὶ κανένας δὲν ἔχει ἀντίρρηση.
Δήμαρχος = συγκαλεῖ τὴ συνέλευση τοῦ λαοῦ καὶ τὴ σύγκλητο, 

προτείνει τοὺς νόμους ποὺ θέλει καὶ ἀχρηστεύει κάθε ἀντίθετη 
γνώμη μὲ τὸ βέτο.

Μέγιστος Ποντίφηξ = ἀρχιερέας, δηλαδὴ ὁ πιὸ μεγάλος θρη-
σκευτικὸς ἄρχοντας.
1. Αὐτὸ ἦταν τὸ σπουδαιότερο ἀξίωμα κι ἐπειδὴ πρίγκ·ηψ στὰ λατινικὰ σήμαινε τὸν 

πρῶτο, ὁλόκληρο το πολίτευμα αὐτὸ ὀνομαστηκε πριγκιπάτο, δηλαδὴ πρωτάτο, ἐξουσία 
τοῦ προϊσταμένου τῆς συγκλήτου. Στὰ ἑλληνικὰ δέν καθιερώθηκε ἰδιαίτερη λέξη γι’ 
αὐτὴ τὴν πρώτη φάση τῆς αὐτυκρατορίας. Αὐτοκρατορία τὴ λέμε κι αὐτὴ, ὅπως καὶ τὶς 
κατοπινὲς φάσεις ποὺ εἶναι ὅμως διαφορετικές. 
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Σὲ κάποια στιγμή προσποιήθηκε πὼς ἔβρισκε ὑπερβολικὴ τὴν τόση 
ἁπλοχεριὰ τῆς συγκλήτου καὶ δήλωσε πὼς ἀποφάσισε νὰ παραιτηθῆ 
ἀπ’ ὅλα τὰ ἀξιώματα καὶ νὰ ζήση ἥσυχος. ῏Ηταν ὅμως κωμωδία 
αὐτό. Ἡ σύγκλητος τὸν θερμοπαρακάλεσε νὰ τὰ κρατήση καὶ τὸν 
ὀνόμασε αὔγουστο [= σεβαστὸ] ποὺ σήμαινε κάτι ἀνάλογο μὲ τὸ δικό 
μας ἅγιος. Μόνο τοὺς θεοὺς ὀνόμαζαν ὡς τότε ἔτσι. ῎Ετσι βρέθηκε 
μιὰ πρώτης τάξεως δικαιολογία γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ κυριολεκτικὰ 
παραβίασε ὅλη τὴν οὐσία τῆς Δημοκρατίας κι ἄφησε μόνο τὶς λέξεις. 
᾽Αφοῦ ἐπίσημα ἀναγνωριζόταν σὰν ὑπεράνθρωπο ὄν μὲ θεϊκὴ λάμψη, 
μποροῦσε νὰ τὸ κάμη αὐτό.

῾0 ᾽Οκταβιανὸς λοιπὸν κυβέρνησε σὰ βασιλιὰς, δίχως ν’ ἀκουστῆ 
καθόλου αὐτὴ ἡ λέξη· τὰ πάντα γύρω ἔδιναν τὴν ἐντύπωση πὼς δὲν 
ἄλλαξε τίποτε ἀπὸ τὴ Δημοκρατία. Κι ὅμως δὲν ἀπόμεινε τίποτε ἀπ᾽ 
αὐτή. Μὲ τὸν καιρὸ ξεχάστηκε καὶ τὸ ὄνομά της.

῾0 κόσμος μπῆκε δίχως ἐπιστροφὴ στὴν πρώτη φάση τῆς Ρωμαϊκῆς 
αὐτοκρατορίας.

2. Φροντίδα γιὰ τὸ στρατό, τὸ στήριγμα τοῦ νέου πολιτεύματος. 
῾Ο Αὔγουστος δὲν ἀνήκει στοὺς μεγάλους κατακτητές. ῾Η προσοχή 
του ἦταν προπαντὸς δοσμένη στὴν ἐσωτερικὴ τάξη. Κυρίως εἶναι 
εἰρηνικὸς ἡγέτης καὶ ἀναμορφωτής. Σκοπὸ τῆς ζωῆς του δὲν ἔβαλε 
τὴν ἐπέκταση τῶν συνόρων, ἀλλὰ τὴν ἀσφάλειά τους. 

Τοὺς πολέμους ποὺ μεγαλώνουν τὸ κράτος-ἂν καὶ ἔκανε τέτοιους-
δὲν τοὺς συμπαθεῖ γιατὶ μεγαλώνουν τὴ δύναμη τῶν στρατηγῶν καὶ 
τοὺς κάνουν ἐπικίνδυνους ἀντίπαλους· ἐπίσης κακοσυνηθίζουν τὸ 
στρατό. Γι’ αὐτὸ κυρίως ἔπαιξε στὴν ἐποχή του τὸ ρόλο τοῦ καλοῦ 
ἄγγελου τῆς εἰρήνης.

Φρόντισε νὰ ξαναφέρη στὸ στρατὸ τὸ πνεῦμα τῆς τάξης καὶ 
πειθαρχίας ποὺ εἶχε κλονιστῆ σοβαρά. Τὸν ἀπομάκρυνε ἀπὸ τὴ Ρώμη 
καὶ τὸν σκόρπισε σὲ μόνιμες στρατιωτικὲς βάσεις στὰ πιὸ μακρινὰ 
καὶ ἐπικίνδυνα σύνορα, τὸ Ρῆνο, τὸ Δούναβη, τὸν Εὐφράτη.

Καὶ στὴ Ρώμη ὅμως, ποὺ ἦταν ἡ καρδιὰ τῆς ἐξουσίας του, δὲ 
μποροῦσε νὰ αἰσθάνεται σίγουρος καὶ δυνατὸς δίχως στρατὸ. Γι’ αὐτὸ 
ἔκανε μιὰ σοβαρὴ παράβαση μιᾶς παλιᾶς παράδοσης. Κράτησε καὶ 
διατήρησε κοντὰ στὴν πρωτεύουσα ἕξι κοόρτεις-μονάδες στρατιωτικὲς 
ἀπὸ χίλιους στρατιῶτες ἡ κάθε μιά - καὶ τρεῖς μέσα στὴν πόλη. Οἱ ἐννέα 
αὐτὲς μονάδες δὲν πήγαιναν στὶς ἐκστρατεῖες, ἀλλὰ παραμένανε στὶς 
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θέσεις τους ὡς ἰδιαίτερη φρουρὰ τοῦ πραιτώριου, ὅπως ὀνομάστηκε 
τώρα καὶ τὸ παλάτι τοῦ νέου μονάρχη. Αὐτοὶ ἦταν οἱ περίφημοι 
Πραιτωριανοί. ῏Ηταν τὸ στήριγμά του, μὰ ἀργότερα ἔγιναν ἕνας 
μεγάλος κίνδυνος· αὐτοὶ πολλὲς φορὲς ἀνέβαζαν καὶ κατέβαζαν τοὺς 
αὐτοκράτορες σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες τους.

3. Τὰ σύνορα τοῦ κράτους ἁπλώνονται ἀκόμη πιὸ πέρα. ῍Αν καὶ 
ἦταν εἰρηνικὸς ἡγέτης ὁ Αὔγουστος, ἔκαμε κι ὁ ἴδιος κατακτήσεις 
ἀξιόλογες πρὸς ὅλες τὶς μεριὲς τοῦ κράτους.

Στὴν ̓Ανατολὴ ξανάφερε σὲ ὑποταγὴ τοὺς ἀνυπότακτους Πάρθους, 
στὴν παλιὰ Περσία.

᾽Απὸ τὸ Βοριὰ ἔφτασε τὰ σύνορα στὸ Δούναβη κατακτώντας τὴ 
Μοισία (τὴ σημερινὴ βόρεια Βουλγαρία) κι ἀπὸ ἐκεῖ ὅλα τὰ ἔθνη 
ἕως τὶς ῎Αλπεις (τὴ σημερινὴ Αὐστρία, Βαυαρία καὶ ἄλλα μέρη ποὺ 
λέγονταν τότε Νωρικό, Ραιτία καὶ ΙΙαννονία). Πιὸ βορινὰ ἔκαμε τὸν 
πιὸ ἔνδοξο καὶ δύσκολό του πόλεμο: νίκησε τοὺς Γερμανοὺς ποὺ ζοῦσαν 
ἀνάμεσα στὸ Ρῆνο καὶ τὸν ῞Ελβα καὶ γιὰ μιὰ στιγμὴ ἔφτασε τὰ 
σύνορα στὸ δεύτερο αὐτὸ ποταμό. ᾽Αργότερα ὅμως, ξέσπασε στὰ μέρη 
αὐτὰ μιὰ φοβερὴ ἐπανάσταστη ἀπὸ τοὺς ὑπερήφανους κατοίκους των 
καὶ τοῦ ἀφανίσανε ὁλότελα τρεῖς ὁλόκληρες λεγεῶνες. Τὸ ἀτύχημα 
αὐτὸ τοῦ στοίχισε πολὺ καὶ πῆρε πιὰ ὁριστικὴ ἀπόφαση : ξανάφερε τὰ 
σύνορά του στὸ Ρῆνο καὶ ἄφησε τοὺς Γερμανοὺς ἐλεύθερους ἀπ’ ἔξω.

Στὴ Δύση συμπλήρωσε τὴν κατάκτηση τῆς ῾Ισπανίας.
Στὸ Νότο ἔκανε Ρωμαϊκὴ ἐπαρχία τὴν Αἴγυπτο, ἀφοῦ στὴν ἀρχὴ 

τῆς σταδιοδρομίας του σύντριψε τὸν ᾽Αντώνιο καὶ τὴν Κλεοπάτρα, 
τὴν τελευταία βασίλισσα τῆς πλούσιας αὐτῆς χώρας.

4. ᾽Επιστροφὴ στὴν παράδοση. ῾Ο Αὔγουστος ζῆ στὴ μεγάλη
ὥρα τῆς Ρώμης. Καταλαβαίνει μὲ τὸ καθαρὸ μυαλό του, πώς, ὅσο 

κι ἂν ἐντυπωσιάζη ἕνα τόσο μεγάλο κράτος μὲ·τὴν ἐξωτερική του 
λάμψη, δὲ στηρίζεται σὲ σταθερὰ θεμέλια, ἂν οἱ ἄνθρωποι ὅλοι μαζὶ 
δὲν πιστέψουν ἴσαμε τὸ βάθος τῆς ψυχῆς τους σὲ κάποιες δυνατὲς 
ἰδέες. Μὲ ὁλόκληρη σειρὰ ἀπὸ νόμους καὶ μὲ τὴν προσωπική του 
συμπεριφορὰ ἐπιχειρεῖ νὰ φτάση στὶς ρίζες τῆς Ρωμαϊκῆς παράδοσης 
γιὰ νὰ συντηρήση τὴν ἠθικὴ καὶ τὴ θρησκεία. Προσπαθεῖ νὰ 
ξαναστηλώση ὅ,τι ὁ παροξυσμὸς τῆς μίμησής παραμέρισε καὶ νὰ 
δυναμώση τὴν οἰκογένεια, τὸ γάμο, νὰ ξαναφέρη τὴ γυναικεία ἀρετή 
ὅπως ἦταν πρίν, νὰ ἐνθαρρύνη τὶς γεννήσεις· συγχρόνως ἀναμοχλεύεται 
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ἡ παλιὰ θρησκεία καὶ ἡ λατρεία τῶν Ρωμαίων, ξανάρχονται στὴ 
μνήμη τοῦ ἔθνους προφητεῖες, παλιοὶ μύθοι, ἔθιμα τῆς λατρείας 
καὶ λησμονημένες ἀγροτικὲς θεότητες. ῞Ολα ἐπιστρατεύονται. Το 
Ρωμαϊκὸ κράτος τώρα στὴν ὥρα τῆς μεγάλης ἀκμῆς του, χρειάζεται 
καὶ ἀντάξιες ἰδέες. ῾0 ᾽Οκταβιανὸς μὲ πολλὴ ἐπιμονὴ καὶ μὲ σύστημα 
προσπάθησε νὰ γυρίση τοὺς Ρωμαίους πίσω στὴν παλιὰ παράδοση 
γιὰ νὰ τις βροῦνε.

Κάτι του ἔλεγε ὅμως μέσα του πὼς ἡ ὡραία αὐτὴ προσπάθεια δὲν 
μποροῦσε νὰ τοῦ φέρη ὅσου; καρποὺς προσδοκοῦσε.

Γι’ αὐτὸ ἐπιχείρησε καὶ, κάτι ἄλλο ποὺ ἦταν πιὸ σύγχρονο καὶ πιὸ 
ἀποτελεσματικό : μὲ κάθε τρόπο ἔκανε τοὺς ἀνθρώπους νὰ πιστέψουν 
σὲ μιὰ αὐτοκρατορικὴ θρησκεία. ᾽Αφοῦ ἔλειπε μιὰ θρησκεία ποὺ 
θὰ ἕνωνε τὶς ψυχὲς τῶν κατακτητῶν καὶ κατακτημένων σὲ μιὰ 
πίστη, σκέφτηκε νὰ τοὺς ἑνώση μὲ μιὰ θρησκευτικὴ πίστη στὴν 
κρατικὴ ἐξουσία. Αὐτὸ τοῦ χρειαζόταν προπαντὸς στὶς ἐπαρχίες· 
καὶ πραγματικὰ ἐκεῖ βλέπομε στὰ γρόνια αὐτὰ νὰ λατρεύεται ἡ θεὰ 
Ρώμη καὶ ὁ Αὔγουστος καὶ νὰ τοὺς χτίζουν παντοῦ ναούς. ̔́ Ενα τέτοιο 
ναὸ ἔχτισαν καὶ στὴν ἴδια τὴν ᾽Ακρόπολη τῶν ᾽Αθηνῶν, μπροστὰ 
στὸν Παρθενώνα. Στὴ Ρώμη, ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ θρησκεία δὲν μποροῦσε 
νὰ ριζώση καὶ δὲ χρειαζόταν, λατρεύτηκε ὁ Αὔγουστος σὰν ὁ καλὸς 
δαίμονας, τὸ καλὸ στοιχειὸ τῆς πρωτεύουσας τοῦ κράτους, ὅπως 
ἀκριβῶς στην κάθε μίὰ Ρωμαϊκὴ οἰκογένεια λατρεύονταν οἱ ἰδιαίτεροι 
θεοὶ τοῦ σπιτιοῦ. Στὸ τέλος μάλιστα, ὅταν πέθανε, ἡ σύγκλητος τοῦ 
ἔκανε ᾽Αποθέωση, δηλαδὴ διακήρυξε πὼς πεθαίνοντας ἔγινε θεός.

Βέβαια ὅλα αὐτὰ ξεκινοῦσαν ἀπὸ καλὴ πρόθεση κι εἶχαν καλὸ 
σκοπό. ῎Εμειναν ὅμως ἐξωτερικὸς τύπος. Δὲν μπόρεσαν νὰ ζεστάνουν 
τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.

5. ̔Η λογοτεχνία στὴν ὑπηρεσία τοῦ κρατικοῦ μεγαλείου. ̔́ Ολες 
αὐτὲς οἱ ἀναμορφωτικὲς προσπάθειες τοῦ Αὐγούστου θὰ ἔμεναν χωρὶς 
ἀπήχηση, ἂν δὲν ἐπιστρατευόταν ἡ λογοτεχνία μὲ τὴ δύναμη ποὺ 
διαθέτει νὰ πείθη τοὺς ἀνθρώπους. Χρειαζόταν μιὰ αὐτοκρατορικὴ 
προπαγάνδα. Τὸ νέο καθεστὼς καὶ οἱ προγονικὲς ἀρετὲς βρῆκαν φωνὴ 
νὰ μιλήσουν μὲ μεγάλους λογοτέχνες, τοὺς πιὸ μεγάλους ποὺ γνώρισε 
ποτὲ ἡ Ρώμη γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἐποχὴ αὐτὴ εἶναι ἡ χρυσὴ ἐποχὴ τῆς 
Ρωμαίκῆς λογοτεχνίας καὶ λέγεται αἰώνας τοῦ Αὐγούστου. ᾽Απ’ ὅλα 
τὰ μεγάλα ὀνόματα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς ἀναφέρομε δύο, τὸν Βεργίλιο, 
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ποὺ σ’ ἕνα του μεγάλο ποίημα, τὴν Αἰνειάδα, προσπάθησε μὲ δυνατὸ 
παλμὸ νὰ συνδέση τὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγούστου μὲ τὴν παμπάλαια 
μυθολογικὴ παράδοση τῆς Ρώμης κι ὕστερα τὸν ᾽Οράτιο, ποὺ τὰ 
ποιήματά του εἶναι ὕμνοι στὸ πολεμικὸ καὶ εἰρηνικὸ ἔργο τοῦ 
Αὐγούστου.

Συμπέρασμα. ῾Ο ᾽Οκταβιανὸς ανήκει στοὺς  μεγάλους ἄνδρες. 
Εἶναί ὁ θεμελιωτὴς μιᾶς καινούριας ἐποχῆς. Τὸ ἐπικίνδυνο πέρασμα 
ἀπὸ τὴ Δημοκρατία στὴ Μοναρχία δὲ θὰ γινόναν μὲ τόση ἐπιτυχία 
καὶ συγχρόνως μὲ τόση λάμψη, ἄν δὲν ἔπάιρνε ὁ κόσμος τὴν κρίσιμη 
στροφή του τότε, πάνω στὸν ἄξονα τοῦ μεγάλου του ἀναστήματος. 
῎Εφερνε μαζί του ἀπὸ τὸ παρελθὸν τὴν ἀγωγὴ τῆς Δημοκρατίας καὶ 
ἀκολουθοῦσε στὴ ζωή του συνήθειες ἁπλές. ᾽Αντλοῦσε ὅμως κι ἀπὸ 
τὸ μέλλον τὴ φωτισμένη, ἀλλὰ καὶ ἀλύγιστη θέληση τοῦ μονάρχη. 
῎Εριξε μὲ τὸ μεγάλο ἀνάστημά του τόσον ἥσκιο στὴν ἐποχή του, ὥστε 
νὰ σκιάση καὶ νὰ σβήση ἀκόμη καὶ τὴ Δημοκρατία, ἂν καὶ ἦταν τόσο 
ἱεροὶ ἀνάμεσα στοὺς Ρωμαίους οἱ θεσμοί της.

 2. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΥΛΟΥΝ ΔΥΟ ΕΝΔΟΞΟΙ 
ΑΙΩΝΕΣ.

1. Οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὴ σύγκλητο καὶ τὸν αὐτοκράτορα. 
Τὸ πολίτευμα τοῦ πρώτου ἄνδρα ποὺ θεμελίωσε ὁ Αὔγουστος ἦταν 
ἕνα νόθο πολίτευμα, ἦταν μιὰ στρατιωτικὴ μοναρχία ποὺ φοροῦσε 
προσωπεῖο δημοκρατίας· ἐνῶ κυβερνᾶ ἡ θέληση τοῦ πρώτου, τοῦ 
αὐτοκράτορα, πρέπει νὰ φαίνεται πὼς δὲν ἔχασαν καθόλου τὴ δύναμη 
τους ὁ λαὸς κι ἡ σύγκλητος, Αὐτὸ ὅμως φέρνει συχνὲς προστριβὲς: 
Ποιός κυβερνᾶ; ῾Η δημοκρατικὴ σύγκλητος κι ἡ συνέλευση 
τοῦ λαοῦ ἢ ὁ πρῶτος; Πῶς θὰ γίνεται ἡ διαδοχὴ, ὅταν πεθαίνη 
αὐτός; Κληρονομικά; Αὐτὸ θὰ ἦταν ἀντίθετο μὲ τὴ δημοκρατικὴ 
παράδοση. Καθιερώθηκε στὴν ἀρχή, ἀπὸ σεβασμὸ στὸ πρόσωπο τοῦ 
αὐτοκράτορα, νὰ τὸν διαδέχωνται οἱ συγγενεῖς του. Αὐτὸ ὅμως δὲν 
ἄρεσε στὴ σύγκλητο καὶ γι’ αὐτὸ στὸν 1⁰ αἰῶνα δὲν ὑπῆρχε μεταξύ 
τους συνεννόηση καὶ συνεργασία. Μόνο στὰ χρόνια τῶν ᾽Αντωνίνων 
οἱ σχέσεις συγκλήτου καὶ αὐτοκράτορα καλυτέρεψαν πολύ. Στὴν 
ἐποχὴ αὐτὴ ξανάζησε πάλι τὸ παλιὸ δημοκρατικὸ πνεῦμα καὶ γι’ αὐτὸ 
τὸ Ρωμαἱκὸ κράτος βρέθηκε στὶς ὧρες τῆς μεγαλύτερης δόξας του.

2 Ὁ ρόλος τῶν ἐπαρχιῶν στἠν ἐκλογὴ τοῦ αὐτοκράτορα. ᾽Απὸ 
τὸ θάνατο τοῦ Αὐγούστου [14 μ. Χ.] ὡς τὸ τέλος τοῦ 2ου αίώνα ἔχομε 
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κυρίως τρεῖς σειρὲς αὐτοκράτορες, ῾Η κάθε μιὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τὴν 
ἄλλη γιὰ δυὸ λόγους: α) γιατὶ ἀνήκουν σὲ ἰδιαίτερες οἰκογένειες ἡ 
κάθε μιά β) γιατὶ ἡ γεωγραφική τους προέλευση εἶναι διαφορετική· 
τῆς πρώτης οἱ αὐτοκράτορες εἶναι ἀπὸ τὴ Ρώμη, τῆς δεύτερης ἀπὸ 
τὴν ᾽Ιταλία καὶ τῆς τρίτης ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο 
εἶναι πολὺ χαρακτηριστικό, γιατὶ δείχνει φανερὰ πὼς ὁ ρόλος τῶν 
ἐπαρχιῶν συνεχῶς ἀνεβαίνει· ὅταν ὁ ρόλος αὐτὸς φτάση στὸ πιὸ ὑψηλὸ 
σημεῖο- στὴν ἐποχὴ τῶν ᾽Αντωνίνων-τότε ἀκριβῶς τὸ κράτος φτάνει 
στὸ ζενὶθ τῆς ἀκμῆς του. Οἱ ἐπαρχίες δηλαδὴ τοῦ πρόσφεραν δυνατὸ 
αἷμα.

3. Αὐτοκράτορες ἀπὸ τὴ Ρώμη-Τῆς οἰκογένειας τοῦ Αὐγούστου 
[14 - 68 μ.Χ.]. Τὰ ὀνόματά τους εἶναι μὲ τὴ σειρά: Τιβέριος - 
Καλιγούλας - Κλαύδιος - Νέρωνας.

Μὲ αὐτοὺς ἔδωσε τὶς πρῶτες ἐξετάσεις του τὸ νέο πολίτευμα. Τὰ 
ἀποτελέσματα δὲν ἦταν ἱκανοποιητικά. Οἱ πιὸ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς μὲ 
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τὰ ἔργα τους ἔδειξαν τί μπορεῖ νὰ κάνη τὸ πολίτευμα ποὺ ἐξαρτᾶ τὴν 
τύχη μιᾶς οἰκουμένης ἀπὸ τὸ μυαλὸ ἑνὸς ἀνθρώπου, καὶ μάλιστα ὅταν 
τύχη αὐτὸ νὰ εἶναι σαλεμένο. Παράδειγμα ὁ Νέρωνας ποὺ εἶναι πολὺ 
γνωστὲς οἱ τρέλλες του καὶ τὰ κακουργήματά του.

4.῞Ενας κρίσιμος χρόνος (68-69 μ.Χ.)-Τὸ κράτος πάλι μπροστὰ 
στὸ χάος τῶν ἐμφυλίων πολέμων. ̔Ο Νέρωνας εἶναι ὁ τελευταῖος τῆς 
οἰκογένειας τοῦ Αὐγούστου. Ποιός θὰ τὸν διαδεχτῆ; Μὲ τὸ πέρασμα 
ἀπὸ τὴ δυναστεία αὐτὴ στὴν ἄλλη, λίγο ἔλειψε νὰ ξανανάψουν στὸ 
κράτος νέοι ἐμφύλιοι πολέμοι. Οἱ λεγεωνάριοι τῶν ἐπαρχιῶν καὶ οἱ 
πραιτωριανοὶ τῆς Ρώμης εἶναι ἀντιμέτωποι, θέλοντας νὰ ἐπιβάλουν 
ἐκείνους ποὺ προτιμοῦν. ῾Η σύγκλητος ἀνίσχυρη ὑποχρεώνεται κάθε 
φορὰ νὰ συμφωνήση μὲ τὸν πιὸ ἰσχυρό. Μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἔγιναν 
τρεῖς αὐτοκράτορες κι οἱ τρεῖς εἶχαν κακὸ τέλος. Τὸν τέταρτο τὸν 
ἀνάδειξαν οἱ λεγεῶνες τῆς ᾽Ανατολῆς καὶ τὸν δέχτηκε πρόθυμα κι 
ὁ λαὸς κι ἡ σύγκλητος· αὐτὸς ἦταν ὁ Βεσπασιανός. Τὰ περιστατικὰ 
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αὐτὰ γίνονται σὲ μιὰ περίοδο ποὺ τὸ κράτος εἶναι πανίσχυρο ἀπὸ 
κάθε ἄποψη, γι’ αὐτὸ εἶναι παροδικά. Εἶναι ὅμως ἕνα προμήνυμα μιᾶς 
καταιγίδας ποὺ θὰ ξεσπάση ἀργότερα.

5. Αὐτοκράτορες ἀπὸ τὴν ᾽Ιταλία - Φλάβιοι [69 - 96 μ.Χ.]. Τὰ 
ὀνόματά τους: Βεσπασιανὸς - Τίτος - Δομιτιανὸς. ̔Ο Βεσπασιανὸς ἔγινε 
ἱδρυτὴς μιᾶς δυναστείας μὲ καλύτερους αὐτοκράτορες. Τοὺς ὀνομάζουν 
καὶ «ἀστοὺς αὐτοκράτορες» γιατὶ ὁ ἱδρυτής, ὁ Βεσπασιανός, ποὺ ἦταν 
ὁ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὸς, ἦταν ἀπὸ μιὰ ἰταλικὴ πόλη, γιὸς εὐπόρου 
δημοσιώνη· δὲν κρατοῦσε δηλαδὴ ἀπὸ εὐγενεῖς. Εἶχε πρακτικὸ μυαλὸ 
καὶ ἦταν πολὺ συμπαθητικὸς μὲ τὴν ἁπλότητά του καὶ τ’ ἀστεῖα του῾ 
ἔντιμος ἄνθρωπος καὶ ἀκούραστος ἔβαλε σκοπό του νὰ νοικοκυρέψη 
καὶ νὰ ἀνορθώση τὸ κράτος. Κι ὁ γιός του, ὁ Τίτος, ἦταν καταδεχτικὸς 
καὶ φιλάνθρωπος.

6. Αὐτοκράτορες ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες - ῾Η ἐποχὴ τῆς ἄφθαστης 
δόξας, Οἱ ᾽Αντωνίνοι [96-192 μ. Χ.]. Οἱ πέντε πρῶτοι ἦταν οἱ 
καλύτεροι μέσα στὴν ἱστορία τῆς αὐτοκρατορίας [96 - 180 μ.Χ.]. 
῾Ο ἕκτος καὶ τελευταῖος ἦταν ἕνας δεύτερος Νέρωνας, Τὰ ὀνόματά 
τους: Νέρβας-Τραϊανὸς-᾽Αδριανὸς-᾽Αντωνίνος-Μάρκος Αὐρήλιος - 
Κόμμοδος.

Νέρβας: ὁ γέροντας συγκλητικὸς ποὺ ἀναστήλωσε τὸ γόητρο τῆς 
συγκλήτου καὶ ἔδωσε τὸ ξεκίνημα στὴ δυναστεία αὐτή.

Τραϊανὸς: ὁ πρῶτος ἐπαρχιώτης, ἔξοχος στρατηγός, κατακτητὴς
μὲ λαμπρὸ ἐπαρχιακὸ ἦθος. Φέρνει στὴ Ρώμη τὴν παλιὰ 

δημοκρατικὴ ἁπλότητα. Δραστήριος καὶ οἰκοδόμος.
᾽Αδριανὸς: τὸ ἀντίθετο τοῦ προηγουμένου· δὲν ἀγαποῦσε τοὺς 

πολέμους. ῎Οχι κατακτήσεις. ῎Ηθελε ἀσφάλεια στὰ σύνορα καὶ 
συντήρηση. Περιοδεύει στὶς ἐπαρχίες καὶ χτίζει κάθε λογῆς δημόσια 
ἔργα.῾Η μάχη ἀνάμεσα στὴ Ρώμη καὶ στὶς ἐπαρχίες κρίθηκε πιά. 
῾Η Ρώμη ἔχασε τὰ πρωτεῖα. ῾Ο ᾽Αδριανὸς εἶναι ὁ αὐτοκράτορας ποὺ 
διαθέτει τὴ μερίδα τοῦ λέοντα ἀπὸ τὸ δημόσιο πλοῦτο γιὰ νὰ ἐξωραΐζη 
καὶ νὰ ὠφελῆ τὶς ἐπαρχίες. ῾Η ῾Ελλάδα τοῦ τράβηξε περισσότερο 
τὴν ἀγάπη καὶ τὸ ἐνδιαφέρον. Μέσα στὴ σημερινὴ ᾽Αθήνα εὔκολα 
διακρίνει κανεὶς τὰ ἔργα ποὺ τὸ μαρτυροῦν αὐτό.

᾽Αντωνίνος: ἦταν ἡ πιὸ ἥμερη φυσιογνωμία ἀπ’ ὅλους κι ἄφησε 
μιὰ ἀγαθὴ ἀνάμνηση. Οἱ σχέσεις του μὲ τὴ σύγκλητο ἦταν ἁρμονικὲς 
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γι’ αὐτὸ κι αὐτὴ τὸν ἀγαποῦσε. Αὐτὴ ἔδωσε σ’ ὅλη τὴ δυναστεία τὸ 
δικό του ὄνομα καὶ σ’ αὐτὸν τὸν τίτλο : ε ὐ σ ε β ή ς. Ἦταν προστάτης 
τῶν ἐπαρχιῶν καὶ εἰρηνόφιλος.

Μάρκος Αὐρήλιος: φιλόσοφος καὶ συγγραφέας. ῾Ο πιὸ σοβαρὸς 
ἀνταγωνιστὴς τοῦ προκατόχου του σὲ καλοσύνη. Στοχαστικός, ἁπλός, 
σχεδὸν ἀσκητικός. ῏Ηταν ὁ ἰδεώδης τύπος «τοῦ καλοῦ μονάρχη», 
ὅπως τὸν ὀνειρευόταν τότε ἡ καινούρια ἐπαρχιακὴ ἀριστοκρατία. Μὰ 
τοῦ ἦλθαν τὰ πράγματα ἀνάποδα κι ὑποχρεώθηκε νὰ περάση τὴν 
ζωή του μὲ πολέμους καὶ κάθε λογῆς δυσκολίες.

Κόμμοδος: ὁ θλιβερὸς ἐπίλογος τῆς ἔνδοξης αὐτῆς δυναστείας. Μὲ 
τὰ φερσίματά του κατέβασε τὸ κύρος τοῦ αὐτοκράτορα ἀπὸ τὰ ὕψη 
τῶν ἄλλων ᾽Αντωνίνων στὸν ἐξευτελισμὸ ποὺ ἦταν στὸν καιρὸ τοῦ 
Νέρωνα.

7. ᾽Απολογισμὸς δυὸ αἰώνων: μιὰ ἐποποιία. ᾽Επὶ Κλαυδίου 
κατακτήθηκε ἡ Ν. Βρετανία καὶ στὴν ᾽Αφρικὴ ἡ Μαυριτανία (τὸ 
᾽Αλγέρι καὶ το Μαρόκο).

᾽Επὶ Βεσπασιανοῦ ξέσπασε στὴν ᾽Ιουδαία μιὰ μεγάλη ἐπανάσταση 
[7Ο μ.Χ.]. Στὸ τέλος ἀκολούθησε ὑποταγή, ἅλωση τῆς ῾Ιερουσαλὴμ 
καὶ φοβερὴ σφαγή.

᾽Επὶ Δομιτιανοῦ συμπληρώθηκε ἡ κατάκτηση τῆς Βρετανίας ἕως 
τὴ Σκωτία.

᾽Επὶ Τραϊανοῦ ὑποτάχτηκαν οἱ Δάκες, ποὺ κατοικοῦσαν ἀπὸ τὸν
παραπόταμο τοῦ Δούναβη Τάι ἕως τὸν Εὔξεινο Πόντο (περίπου 

στὴ σημερινὴ  Ρουμανία).
8. ῾Η αὐτοκρατορία στὸ ἐσωτερικὸ στερεώνεται. Εἶναι ἡ ἐποχὴ 

τῆς μεγάλης ἀκμῆς. Σημάδια της: 1. Στὸ ἐσωτερικὸ βασιλεύει εἰρήνη. 
2. Γίνεται μεγάλη πρόοδος στὰ γράμματα καὶ τὶς τέχνες. ᾽Ακόμη 
καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς αὐτοκράτορες ἀπασχολοῦν πολὺ τὰ πνευματικὰ 
ζητήματα, Τοὺς ὀνόμασαν φιλόσοφους αὐτοκράτορες. ῾Ο Μάρκος 
Αὐρήλιος μάλιστα γράφει φιλοσοφικὰ βιβλία σὲ ἑλληνικὴ γλώσσα. 
3. Οἱ ἐπαρχίες ἔχουν γίνει πιὰ ἴσες στὰ δικαιώματα μὲ τὴ Ρώμη καὶ 
τὴν τροφοδοτοῦν μὲ ἄξιους αὐτοκράτορες. 4. ῾Η καινούρια ἐπαρχιακὴ 
ἀριστοκρατία ἀνανεώνει τὸν ὀργανισμὸ τῆς συγκλήτου καὶ τὴν 
κάνει πιὸ δυνατή. Συνεννοεῖται καὶ συνεργάζεται πολὺ καλὰ μὲ τοὺς 
αὐτοκράτορες. ῾Υψώνει τὸ ἠθικό της ἀνάστημα, ὅπως στὰ παλιὰ καλὰ 
χρόνια, καὶ μετριάζει μὲ τὸ κύρος της τὴν αὐθαιρεσία τους. 
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5. Καταργήθηκε τὸ σύστημα τῆς κληρονομικῆς διαδοχῆς 
καὶ καθιερώθηκε ἡ ἀρχὴ τῆς υἱοθεσίας. Σύμφωνα μ’ αὐτὴν οἱ 
αὐτοκράτορες, ὅταν ἔνιωθαν τὶς δυνάμεις τους νὰ λιγοστεύουν ἀπὸ τὰ 
γεράματα, διάλεγαν, καὶ μὲ τὴ γνώμη τῆς συγκλήτου, τὸ διάδοχό τους 
καὶ τὸν ἔπαιρναν συνάρχοντα. ῎Ετσι ἔλειψε κι ὁ κίνδυνος τοῦ ἀνάξιου 
φυσικοῦ κληρονόμου καὶ τοῦ ἐμφύλιου πολέμου γιὰ τὴ διαδοχή. ῾Ο 
αὐτοκράτορας συνεργάζεται μὲ τοὺς συγκλητικοὺς ἁρμονικὰ, σὰν 
πρῶτος ἀνάμεσα σὲ ἴσους. 

6. Χάρη σ’ αὐτοὺς τοὺς ἐπαρχιῶτες αὐτοκράτορες οἱ ἐπαρχίες 
βρίσκουν προστασία καὶ φροντίδα. Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κράτους 
ἁπλώνεται μὲ δικαιοσύνη σὲ ὅλη τὴν ἔκτασή του. Δημόσια ἔργα 
ἐπιβλητικά, ἔργα γοήτρου καὶ χρήσιμα κατασκευάζονται τώρα, ὄχι 
μονάχα στὴν προνομιούχα Ρώμη, ἀλλὰ καὶ στὰ ἄλλα ἐπαρχιακὰ 
κέντρα.

3. 0 ΡΩΜΑÏΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ.

1. Τὰ ἀπέραντα σύνορα. Τὰ σύνορα τοῦ κράτους ἔφτασαν στὴν 
ἐποχὴ τῶν ᾽Αντωνίνων ὡς ἐκεῖ ποὺ δὲν ξεπεράστηκαν πιά.

Στὸ Βοριά. ῾Η μεγάλη γραμμὴ ποὺ χαράζουν τὰ ποτάμια Ρῆνος 
- Δούναβης.

Στὸ Νότο: Οἱ ἀκατοίκητες ἔρημοι τῆς ᾽Αφρικῆς.
Στὴ Δύση: ῾0 ᾽Ατλαντικὸς ᾽Ωκεανός.
Στὴν ᾽Ανατολή: Οἱ ἔρημοι τῆς Συρίας κι ὁ Εὐφράτης ποταμός.

2. ῾0 στρατὸς στὸν προορισμό του. Στὴν ἀτέλειωτη αὐτὴ γραμμὴ 
τῶν συνόρων ἁπλώνεται μιὰ ζώνη ἀπὸ μόνιμες στρατιωτικὲς 
ἐγκαταστάσεις μὲ φρούρια καὶ στρατόπεδα, ὅπου ὁ στρατὸς μοιρασμένος 
φυλάει σὰν πραγματικὴ ἀσπίδα τὸ κράτος.

3. ῾Ενότητα τοῦ μεσογειακοῦ κόσμου. ᾽Ασφάλεια, τάξη καὶ 
εἰρήνη βασιλεύει ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη. ῎Εξω ἀπὸ τὰ σύνορα ἐξασθενίζει ἡ 
διάθεση τῶν «βαρβάρων» νὰ ἐπιτεθοῦν καὶ μέσα ἀπ’ αὐτὰ ἡ διάθεση 
τῶν ὑποταγμένων νὰ ζητήσουν τὴν ἐλευθερία τους. Πρώτη φορὰ τοὺς 
λογῆς - λογῆς λαοὺς τῆς Μεσογείου, ποὺ συντηροῦσαν μέχρι τώρα 
ἔχθρες καὶ πολέμους, τοὺς ὑποχρέωσε ἡ Ρωμαϊκὴ κατάκτηση νὰ 
ζήσουν εἰρηνικὰ καὶ μονοιασμένα. ῞Οσο κι ἂν ἡ ἑνότητα αὐτὴ γεννή-
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εἶναι βέβαιο πὼς ἀργότερα κατάληξε σὲ μιὰ ἀληθινὴ εὐλογία γιὰ τοὺς 
λαοὺς αὐτοὺς - καὶ προπαντὸς τῆς Δύσης - γιατὶ τοὺς ὁδήγησε σὲ 
ἀνώτερο πολιτισμό, Βρέθηκαν ὅλες οἱ ἐπαρχίες κάτω ἀπὸ τὸ στοργικὸ 
ἐνδιαφέρον τῶν αὐτοκρατόρων τῆς ἀκμῆς. Τοὺς ἀναγνωρίστηκε ὁ 
σπουδαῖος οἰκονομικός, στρατιωτικὸς καὶ ἠθικὸς ρόλος ποὺ ἔπαιξαν 
στὴν προκοπὴ τοῦ κράτους καὶ μὲ πολλὰ διοικητικὰ καὶ φορολογικὰ 
μέτρα τοὺς καλυτέρεψαν σοβαρὰ τὴ θέση τους. Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ 
ἀποτέλεσμα ποὺ εἶχαν τὰ μέτρα αὐτὰ λίγα χρόνια μετὰ τὴν ἐποχὴ 
αὐτή ἦταν νὰ δώση ὁ αὐτοκράτορας Καρακάλλας σὲ ὅλους τοὺς 
ἐλεύθερους κατοίκους τῶν ἐπαρχιῶν τὸ δικαίωμα τοῦ Ρωμαίου 
πολίτη [212 μ.Χ.].

᾽Απὸ τότε σβήστηκε καὶ κάθε τυπικὴ διάκριση ἀνάμεσα στοὺς 
κατοίκους τῆς Ρώμης καὶ στοὺς ἐπαρχιῶτες. Οἱ περισσότερες ἐπαρχίες 
ἐκρωμαΐστηκαν ὁλότελα στὶς συνήθειες καὶ στὴ γλώσσα.

4. «Ρωμαϊκὴ εἰρήνη». Μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι πραγματοποιήθηκε 
ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία ἐκεῖνο πού 
ὀνειρεύτηκε ὁ ῾Ελληνισμὸς τοῦ Μ. ᾽Αλεξάνδρου: ἕνα παγκόσμιο 
κράτος. Αὐτὸ εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη τους ὑπηρεσία στὸν πολιτισμό. 
Μέσα στὰ σύνορα τοῦ κράτους αὐτοῦ δημιουργήθηκαν γιὰ μιὰ μερίδα 
τῶν κατοίκων του ἐξαιρετικὲς συνθῆκες ὑλικῆς ἄνεσης. ῎Ανθισε τὸ 
ἐμπόριο καὶ ἡ βιοτεχνία, μὰ ἄνθισε καὶ ἡ γεωργικὴ παραγωγὴ, γιατὶ 
τὸ παγκόσμιο κράτος κάπως ρύθμισε καὶ σχεδίασε μὲ ἕνα αὐτόματο 
καὶ ἁπλὸ τρόπο τί θὰ καλλιεργῆ ἡ κάθε ἐπαρχία.

῞Ενα ἀπέραντο καὶ πυκνὸ δίχτυ ἀπὸ καλοὺς δρόμους ἀνοίχτηκε 
ἀπ᾽ ἀνατολὴ σὲ δύση καὶ τὰ ἐμπορικὰ καραβάνια κυκλοφοροῦν ἄνετα 
δίχως τὸ φόβο τοῦ ληστῆ. Τὶς θαλάσσιες μεταφορὲς ἐπίσης τῶν 
ἐμπορευμάτων δὲν τὶς σκιάζει ὁ φόβος τοῦ πειρατῆ. ῾Η εὔφορη γῆ 
τοῦ Νείλου καὶἡ ὑπόλοιπη Β. ᾽Αφρικὴ μὲ μεγάλα ἀποξηραντικὰ καὶ 
ποτιστικὰ ἔργα χορταίνουν μἐ σιτάρι τὴν ᾽Ιταλία κι αὐτὴ μὲ τὴ σειρά 
της στέλνει παντοῦ τὰ φροῦτα της, τὶς ἐλιὲς καὶ τὸ κρασί. Οἱ δυτικὲς 
ἐπαρχίες προσφέρουν μέταλλα. Μεγάλα ἐμπορικὰ κέντρα καὶ λιμάνια 
στὴν ἀνατολὴ καὶ στὴ Δύση μερμηγκιάζουν ἀπὸ κίνηση. Ξεχωρίζουν 
ἡ ᾽Αλεξάξδρεια καὶ ἡ ᾽Ωστία, τὸ λιμάνι τῆς Ρώμης.
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5. ῾Ενότητα πολιτισμοῦ. Αὐτὴ ὅμως ἡ συνεργασία καὶ ἡ ἕνωση 
τῶν λαῶν δὲν ἄργησε νὰ φέρη σὲ ὅλους ὅμοιο τρόπο ζωῆς καὶ σκέψης, 
δηλαδὴ κοινὸ πολιτισμό, ποὺ εἶναι πολὺ ἀνώτερος καὶ ἀλλιώτικος 
ἀπὸ τὸν προηγούμενό τους. ῾Ο πλοῦτος, ἡ τάξη κι ἡ καλοπέραση τῆς 
«Ρωμαϊκῆς εἰρήνης» συγκολλοῦν καὶ συγχωνεύουν τοὺς λαούς.

Οἱ ἔμποροι μοιάζουν μὲ τὶς μέλισσες· ὅπως ἐκεῖνες ζητοῦν τὸ 
μέλι, μὰ χωρὶς νὰ θέλουν κουβαλοῦν πάνω τους καὶ τὴ γύρη, τὸ ἴδιο 
καὶ οἱ ἔμποροι· ταξιδεύοντας παντοῦ γιὰ τὸ κέρδος κουβαλοῦν μὲ τὰ 
ἐμπορεύματά τους καὶ τὸν πολιτισμὸ ἀπὸ χώρα σὲ χώρα. Κυκλοφοροῦν 
ἐλεύθερα οἱ ἰδέες, οἱ μόδες, τὸ γοῦστο στὴν τέχνη, οἱ συνήθειες, καὶ 
πάει νὰ καθιερωθῆ παντοῦ μιὰ γλώσσα γιὰ νὰ μποροῦν ὅλοι μαζὶ νὰ 
συνεννοοῦνται. Τὰ μεγάλα ἐμπορικὰ κέντρα τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους 
γίνονται τὰ μαγικὰ χωνευτήρια, ὅπου ἀνακατεύονται οἱ παλιοὶ 
ἐθνικοὶ πολιτισμοὶ γιὰ νὰ βγῆ ἕνας καινούριος, ἕνας πολιτισμὸς τοῦ 
κόσμου, ἕνας κοσμοπολιτισμὸς ῾Ελληνορωμαϊκός.

6. Ρωμαϊκὸς νόμος. ῾Ο κοσμοπολιτισμὸς αὐτὸς ὅμως ἔγινε ἀπὸ 
μόνος του. Οἱ Ρωμαῖοι δὲν τὸν ἐπιδιώξανε συνειδητά. ̔Απλῶς ἔδειχναν 
ἀνοχὴ σὲ ὅ,τι ἡ ἱστορία ἑτοίμαζε, δίχως αὐτοὶ νὰ τὸ καταλαβαίνουν.
Βοήθησε πάρα πολὺ στὴν ἑνότητα ἡ ἱκανότητα ποὺ εἶχαν πάντοτε 
οἱ Ρωμαῖοι νὰ βάζουν τάξη ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸ νόμο. 
῾Ο Ρωμαϊκὸς νόμος, ποὺ πρόβλεπε καὶ κανόνιζε καὶ τὴν πιὸ μικρὴ 
λεπτομέρεια στὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, διαδόθηκε παντοῦ καὶ ἔγινε 
μιὰ γερὴ συγκολλητικὴ οὐσία, ποὺ ἔδεσε σ’ ἕνα ἀράγιστο σύνολο τὰ 
ἄτομα καὶ τοὺς λαούς. ῏Ηταν ἕνα πολύτιμο δῶρο τῶν Ρωμαίων στοὺς 
λαοὺς κι ἦταν αὐτὸ προπαντὸς ποὺ ζήλευαν οἱ ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα 
λαοί.

7. Γράμματα - Τέχνη - Σκέψη. ῍Αν ὅμως ὁ νόμος καὶ ὁ τρόπος νὰ 
ἐξασφαλίζεται ἐξαιρετικὴ ἄμυνα καὶ διοίκηση εἶναι προσφορὲς τῶν 
Ρωμαίων στὸν καινούριο κόσμο ποὺ δημιουργεῖται, ὁ πνευματικὸς 
πολιτισμὸς τοῦ κόσμου εἶναι κυρίως ῾Ελληνικός. Στὴν τέχνη 
ἐπικρατεῖ ἡ συνήθεια νὰ μιμοῦνται τὰ πρότυπα ποὺ βλέπουν στὶς 
μεγάλες ἑλληνιστικὲς πόλεις. ῎Ετσι ἐξωραΐζουν τὴ Ρώμη καὶ τὰ ἄλλα 
κέντρα τους, μόνο ποὺ τὸ γοῦστο τους δὲν εἷναι ἐξ ἴσου λεπτό γιὰ 
ὡραῖο λογαριάζουν ἐκεῖνο ποὺ ἐντυπωσιάζει μὲ τὸν ὄγκο του.
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῾Η ἴδια μίμηση ἐπικρατεῖ καὶ στὴ λογοτεχνία. Προπαντὸς ὅμως 
ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα καθιερώνεται σὰν ἰσότιμη μὲ τὴ λατινικὴ. 
᾽Επειδὴ εἶχε ἐπικρατήσει ἀπὸ πρὶν στὶς χῶρες τῆς ᾽Ανατολῆς σὰν 
κοινὸ ὄργανο συνεννόησης, ἀναγνωρίζεται κι ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους 
καὶ γίνεται ἀπ’ αὐτούς τόσο εὐπρόσδεκτη, ὥστε πολλοὶ Ρωμαῖοι 
καὶ ἐπαρχιῶτες λόγιοι, αὐτὴ χρησιμοποιοῦν μονάχα. ᾽Ακόμη κι ἕνας 
μεγάλος αὐτοκράτορας, ὁ Μάρκος Αὐρήλιος, τὸ βρῆκε πολὺ φυσικὸ νὰ 
γράψη τὰ φιλοσοφικά του βιβλία στὰ ἑλληνικά.

Πιὸ φανερὴ εἶναι ἡ ἐπίδραση τῶν ῾Ελλήνων στὴ σκέψη τῶν 
Ρωμαίων τὴν ἐποχὴ αὐτή. Οἱ ἀνώτερες τάξεις καὶ οἱ καλλιεργημένοι 
Ρωμαῖοι ζητοῦσαν μὲ τὴ φιλοσοφία νὰ στηρίξουν τὴν ψυχή τους καὶ 
νὰ δώσουν μιὰ ἱκανοποιητικὴ λύση στὰ προβλήματα τῆς ζωῆς. Τοὺς 
ἀπασχολοῦσε πάνω ἀπ’ ὅλα τὸ πρόβλημα τῆς εὐτυχίας τοῦ ἀνθρώπου. 
Πῶς πρέπει νὰ ζοῦμε γιὰ νὰ τὴν ἐπιτύχωμε; Δυὸ φιλοσοφίες, μὲ 
ἑλληνικὴ καταγωγὴ κι οἱ δυό, εἶχαν τότε μεγάλη πέραση: ἡ Στωϊκὴ, 
ποὺ ὑποστήριζε πὼς γιὰ νὰ φτάσουν στὴν εὐτυχία οἱ ἄνθρωπόι 
πρέπει νὰ κάνουν πάντα τὸ καλό, νὰ βλέπουν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους 
σὰν ὅμοιοὺς τους καὶ νὰ συνηθίσουν νὰ δέχωνται ἀγόγγυστα τὶς 
συμφορές, σὰ φυσικὴ ἀνάγκη, κι ἡ ᾽Επικούρεια, ποὺ ὑποστήριζε πὼς 
ὁ καλύτερος τρόπος εἶναι νὰ ζητᾶνε μέσα στὴ ζωή, μὲ προσοχὴ ὅμως, 
τὴν ἀπόλαυση, Κι οἱ δυὸ, ἐνῶ φαίνονται ἀντίθετες, στὸ βάθος - βάθος 
συμφωνοῦν σὲ ἕνα: ὅλα τελειώνουν γιὰ τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ θάνατό 
του˙ πέρα ἀπὸ τὸν τάφο δὲν ὑπάρχει καμιὰ ἐλπίδα νὰ συνεχιστῆ ἡ ζωὴ 
καὶ νὰ βροῦν τὸ δίκιο τους οἱ κατατρεγμένοι σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο.

8. Θρησκεῖες τῆς ᾽Ανατολῆς. Αὐτὲς ὅμως οἱ ἰδέες ἦταν δύσκολο 
νὰ γεμίσουν τὴν ἄδεια ψυχὴ τῶν ἀνωτέρων τάξεων. Οὔτε συζήτηση 
βέβαια νὰ γίνη πὼς μποροῦσαν νὰ παρηγορήσουν τὰ ἑκατομμύρια 
τῶν λαϊκῶν στρωμάτων. Σ’ αὐτὰ δὲν εἶχαν πέραση οἱ ἑλληνιστικὲς 
φιλοσοφικὲς θεωρίες καὶ ἰδέες, ἀλλὰ οἱ ἀνατολικὲς θρησκεῖες τῆς 
Φρυγίας, τῆς Συρίας καὶ προπαντὸς τῆς Περσίας [ὁ Μιθραϊσμὸς] 
καὶ τῆς Αἰγύπτου [ἡ λατρεία τῆς ῎Ισης]. Γιατὶ αὐτὲς ἔφερναν τὴν 
ὑπόσχεση μιᾶς πιὸ εὐτυχισμένης ζωῆς μετὰ τὸ θάνατο καὶ ἀπόδοση 
δικαιοσύνης τότε σ’ ὅσους ἀδικήθηκαν καὶ ὑπόφεραν στὸν κόσμο 
αὐτό·



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1. Μιὰ δημοκρατικὴ μοναρχία γεννιέται ποὺ στηρίζεται στὴ 
δύναμη τοῦ στρατοῦ. Εἶναι τὸ πολίτευμα τοῦ πρώτου ἄνδρα, τοῦ 
αὐτοκράτορα.

2. ῾0 Αὔγουστος κάνει τὸ στρατὸ στήριγμα τοῦ νέου πολιτεύματος 
καὶ τῶν συνόρων.

3. ᾽Επέκταση τῶν συνόρων ἀπὸ τὸν Αὔγουστο ποὺ εἷναι κυρίως
εἰρηνικὸς κυβερνήτης.
4 - 5. Γἴνεται προσπάθεια ἐπιστροφῆς τῶν Ρωμαίων στὶς παλιὲς 

τους παραδόσεις· μεγάλοι συγγραφεῖς καὶ ποιητὲς προσφέρουν τὶς 
ὑπηρεσίες τους στὸ μεγαλεῖο τοῦ κράτους.

2. ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΥΛΟΥΝ ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ

1. ̔́ Ενα δύσκολο σημεῖο στὸ νέο πολίτευμα εἶναι οἱ σχέσεις ἀνάμεσα 
στὸν πρῶτο, τὸν αὐτοκράτορα καὶ τὴ σύγκλητο.

2 ῾Ο ρολος τῶν επαρχιῶν στὴ σύγκλητο καὶ στὴν αὐτοκρατορικὴ 
ἐξουσία γίνεται πιὸ οὐσιαστίκός.

3. Οἱ πιὸ πολλοὶ αὐτοκράτορες τῆς οἰκογένειας τοῦ Αὐγούστου 
[14 - 68 μ. Χ.] εἶναι ἀνάξιοι.

4. Γιὰ ἕνα χρόνο [68 - 69 μ. Χ.] τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος ξαναβρίσκεται 
μπροστὰ στὸν κίνδυνο νέας σειρᾶς ἐμφυλίων πολέμων.

5. Οἱ Φλάβιοι. Οἱ πρῶτοι αὐτοκράτορες ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς 
᾽Ιταλίας, Βεσπασιανὸς - Τίτος - Δομιτιανὸς [69 - 96 μ.Χ.]

6. ̔Η ἐποχὴ τῆς ἄφθαστης δόξας. Οἱ αὐτοκράτορες ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες. 
Οἱ ᾽Αντωνίνοι Νέρβας - Τραϊανὸς - Μάρκος Αὐρήλιος - Κόμμοδος.

7. Τὰ σύνορα μέσα στοὺς δυὸ αὐτοὺς αἰῶνες ἁπλώνονται καὶ 
φτάνουν στὴν μεγαλύτερη τους ἔκταση ἐπὶ Τραϊανοῦ.

8. Καὶ στὸ ἐσωτερικὸ στερεώνεται ἡ ἐξουσία τοῦ αὐτοκράτορα, τὸ 
κύρος τῆς συγκλήτου καὶ ἐπικρατεῖ συνεννόηση μεταξύ τους. 
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3. ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΑΚΜΗΣ

1-2. Τὰ σύνορα τοῦ κράτους ἁπλώνονται καὶ ὁ στρατὸς πιὰ βρίσκει 
τὸν ἀληθινὸ προορισμό του νὰ τὰ φῥουρῆ.

3. Τὸ πιὸ μεγάλο κατόρθωμα τῶν Ρωμαϊκῶν κατακτήστων  εἶναι 
ἡ ἑνότητα τοῦ μεσογειακοῦ κόσμου.

4. Στὸ ἀπέραντο κράτος βασιλεύει εἰρήνη, ἀσφάλεια, τάξη. Αὐτὰ 
βοηθοῦν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς παραγωγῆς ἄφθονων 
ἀγαθῶν. Αὐτὴ ἡ οἰκονομικὴ πρόοδος ἑνώνει ἀκόμη περισσότερο τοὺς 
λαούς. Αὐτὸ λέγεται «Ρωμαϊκὴ εἰρήνη».

5-8. ῾Η πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἑνότητα φέρνουν καὶ ἑνότητα 
στὸν τρόπο ζωῆς καὶ σκέψης. Δημιουργεῖται παντοῦ ἕνας ὅμοιος 
πολιτισμός. Εἶναι ἑλληνορωμαϊκὸς στὶς τέχνες, στὰ γράμματα καὶ 
στὴ σκέψη. Γιὰ νὰ συνεννοοῦνται οἱ λαοὶ μεταξύ τους χρησιμοποιοῦν 
ἰσότιμα καὶ τὰ ἑλληνικὰ καὶ τὰ λατινικά. Οἱ θρησκευτικὲς ἰδέες 
ὅμως ποὺ κυκλοφοροῦν ἔρχονται ἀπὸ τὶς ἀνατολικὲς χῶρες.

ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ:

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ

δημοκρατικὴ μοναρχία - Ρωμαϊ-
κἠ εἰρήνη - ἐκρωμαϊσμὸς τῶν ἐ-
παρχιῶν - ἰμπεράτωρ - αὔγου-
στος - πρίγκηψ =(πρῶτος)- πραι-
τωριανοὶ - ἀποθέωση - χρυσἠ ἐ-
ποχἠ - κοσμοπολιτισμὁς

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Αὔγουστος         30 π.Χ. - 14 μ.Χ.
Συνεχιστές του : 14 - 68 μ.Χ.
Φλάβιοι              69 - 96 μ.Χ.
῎Αντωνίνοι        96 - 192  μ.Χ.
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ΚΕΙΜΕΝΑ

1. ῾Ο Αὔγουστος ἀνάμεσα στὴ δημοκρατία καὶ στὴ μοναρχία.

Πολλοὶ ἀσχολήθηκαν μὲ τὸ πρόβλημα : ὁ Αὔγουστος σκέφτηκε 
ἀληθινὰ νὰ παραιτηθῆ ἀπὸ τὸ ἀξίωμα τοῦ αὐτοκράτορα; Μά, ἂν 
ἤθελε νὰ παραιτηθῆ, κανένας δὲ μποροῦσε νὰ τὸν ἐμποδίση. Φαίνεται 
ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ τέχνασμα ἀπὸ τὸ ὅτι τακτικά, κάθε δέκα χρόνια, ὁ 
Αὔγουστος ζητοῦσε νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπὸ τὸ βάρος αὐτό, ἐξακολούθησε 
ὅμως νὰ τὸ σηκώνη μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του. ῾Απλούστατα 
μεταχειριζόταν αὐτὴ τὴ μικρὴ ἀπάτη, γιὰ νὰ τοῦ προσφέρουν οἱ ἄλλοι 
ὅ,τι ὁ ἴδιος δὲν εἶχε πάρει ἀκόμη. ῞Ολη ἡ ζωή του τὸ ἀποδείχνει αὐτό. 
Μολονότι οἱ ἄνθρωποι εἶναι πολὺ ἀλλόκοτοι, πολὺ σπάνια συμβαίνει 
νὰ παραιτηθοῦν σὲ μιὰ στιγμὴ ἀπ’ αὐτὸ ποὺ ἐπιδίωξαν σ’ ὅλη τους τὴ 
ζωή. ῾Ο Σύλλας παραιτήθηκε ἀπὸ τὴ δικτατορία κι ὅμως ὅλη ἡ ζωὴ 
τοῦ Σύλλα, καὶ μὲ τὶς ἀγριότητες της ἀκόμη, δείχνει ὅτι ὁ δικτάτορας 
εἶχε δημοκρατικὸ πνεῦμα. ῞Ολοι οἱ νόμοι του-ἂν καὶ ἐφαρμόζονταν 
τυραννικὰ-εἶχαν ὁπωσδήποτε δημοκρατικὲς τάσεις. ῾Ο Σύλλας, 
ἄνθρωπος παράφορος, ὁδηγοῦσε βίαια τοὺς Ρωμαίους στὴν ἐλευθερία. 
῾Ο Αὔγουστος, μονάρχης πονηρός, τοὺς ὁδηγοῦσε ὕπουλα στὴ δουλεία. 
Κι ὅμως, ἐνῶ μὲ τὸ Σύλλα ἡ δημοκρατία ἐνισχυόταν, ὅλοι φώναζαν 
κατὰ τῆς τυραννίας, Μὲ τὸν Αὔγουστο, ἐνῶ ἐνισχυόταν ἡ τυραννία, 
ὅλοι μιλοῦσαν γιὰ ἐλευθερία.

Μοντεσκιὲ
[Σκέψεις ἐπὶ τῶν αἰτίων τῆς ἀκμῆς καὶ παρακμῆς τῶν Ρωμαίων

᾽Αποσπάσματα ἀπὸ τὸ Κεφ. ΙΓ
Μετάφραση]

2. ᾽Εγκώμιο τοῦ Αὐγούστου.

῾Ο Φοῖβος, τή στιγμή ποὺ ἤμουν ἕτοιμος νὰ τραγουδήσω γιὰ μάχες 
καὶ κουρσεμένες πολιτεῖες, μοῦ ἔδωσε μὲ τὴ λύρα προσταγὴ νὰ μὴν 
ἀνοίξω πανιὰ γιὰ τὸ Τυρρηνικὸ πέλαγος. ῾Ο αἰώνας σου Καίσαρά�1 
μου, καὶ τὰ περιβόλια γέμισε μὲ περίσσιους καρπούς, καὶ τὶς σημαῖες 
ἀπὸ τῶν περήφανων Πάρθων τὶς πόρτες τὶς πῆρε καὶ τὶς ἔστησε στὸ 
Δία τοῦ Καπιτωλίου μας. Διπλομαντάλωσε τὸ ναὸ τοῦ ᾽Ιανοῦ, γιατὶ 

Εἶναι ὁ Αὔγουστος.
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ἀπόλειψαν πιὰ οἱ πόλεμοι, καὶ στὴν ἀναρχία ποὺ καταφρονεῖ τὴν 
τάξη καὶ τὸ νόμο, ἔβαλε χαλινάρια κι ἔδωσε τέλος στὸ κακό. Ξανάφερε 
τοὺς παλιοὺς τρόπους ποὺ μεγάλωσαν τὸ λατινικὸ ὄνομα, τὴν ἰταλικὴ 
δύναμη καὶ φήμη· τὸ μεγαλεῖο τοῦ κράτους ποὺ ἁπλώθηκε ἀπ’ 
ἀνατολὴ σὲ δύση. Τώρα ποὺ φυλάει τὸ κράτος ὁ Καίσαρας οὔτε ἡ 
ἀδελφοκτόνα μανία οὔτε ἡ βία θὰ διώξη τὴ γαλήνη οὔτε ἡ λύσσα 
τοῦ πολέμου ποὺ ἀκονίζει τὰ σπαθιὰ καὶ σπέρνει τὶς ἔχθρες στὶς 
δυστυχισμένες πολιτεῖες. Οὔτε ὅσοι πίνουν νερὸ ἀπὸ τὸ βαθὺ Δούναβη 
θ’ ἀψηφήσουν τὸ νόμο τοῦ Καίσαρα οὔτε οἱ Γέτες οὔτε οἱ Σῆρες1 � 
ἢ οἱ ἄπιστοι Πέρσες οὔτε αὐτοὶ ποὺ γεννήθηκαν κοντὰ στὸν Τάναϊ 
ποταμό.

᾽Οράτιος
[᾽Ωδὲς βιβλ. 4, 15 Μετάφραση.]

3. ῾Ο Ἄδριανὸς περιοδεύει στὶς ἐπαρχίες καὶ φροντίζει γιὰ τὸ 
στρατὸ καὶ τἠν ἄμυνα τοῦ κράτους.

῾Ο ᾽Αδριανὸς περιοδεύοντας στὶς ἐπαρχίες, στὴ μιὰ μετὰ τὴν 
ἄλλη μὲ προσωπικὲς ἐπισκέψεις στὶς διάφορες περιοχὲς καὶ πόλεις, 
ἐπιθεωροῦσε ὅλα τὰ φρούρια καὶ τὰ ὀχυρά. ῎Αλλα τὰ μετακινοῦσε 
σὲ μέρη πιὸ ἐπίκαιρα, ἄλλα τὰ καταργοῦσε. ῎Αλλοτε δημιουργοῦσε 
καὶ ὀργάνωνε νέα, προσωπικὰ ὁ ἴδιος· γιὰ ὅλα γενικά φρόντιζε κι 
ὄχι μονάχα γιὰ τὶς συνηθισμένες ἐγκαταστάσεις στὰ στρατόπεδα 
δηλ. μηχανὲς καὶ τάφρους καὶ περιβόλους καὶ χαρακώματα, ἀλλὰ 
φρόντιζε καὶ γιὰ τὶς ἰδιωτικὲς ὑποθέσεις γιὰ τὴ ζωή, τὴ διαμονὴ 
καὶ τὴ συμπεριφορὰ τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἀξιωματικῶν τους. 
῞Οταν παρατηροῦσε πὼς ἡ στρατιωτικὴ ζωὴ πήγαινε πολὺ πρὸς 
τὴν καλοπέραση καὶ τὴ μαλθακότητα ἔκανε ἐπέμβαση καὶ ἀλλαγές. 
᾽Οργάνωνε κάθε λογῆς στρατιωτικὲς ἀσκήσεις καὶ σ’ ἄλλους ἔδινε 
παράσημα, σ’ ἄλλους συμβουλές, κι ὅλους τοὺς δίδασκε ποιό ἦταν τὸ 
καθῆκον τους· γιὰ νὰ παίρνουν καλὸ παράδειγμα, ὁ ἴδιος παντοῦ ζοῦσε 
τὴ σκληρὴ στρατιωτικὴ ζωὴ καὶ πήγαινε ἢ πεζὸς ἢ καβάλα, ποτὲ 
ὅμως σὲ ἅρμα ἢ ἅμαξα. Στὸ κεφάλι του οὔτε στὴ ζέστη οὔτε στὴν 
παγωνιὰ φοροῦσε τίποτα, ἀλλὰ τό ᾽χε ξεσκέπαστο καὶ στὰ κελτικὰ 
χιόνια καὶ στὸ αἰγυπτιακὸ λιοπύρι. Μὲ λίγα λόγια, σ’ ὅλη του τὴ 
ζωὴ μὲ τὰ λόγια καὶ τὰ ἔργα καλλιέργησε τὴ στρατιωτικὴ ἀρετὴ καὶ 

2. Σῆρες=ἔθνος κοντὰ στὶς ᾽Ινδίες. 
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τὴν ἀνύψωσε τόσο ὥστε καὶ σήμερα ἡ τάξη ποὺ ἔβαλε νὰ εἶναι ἀκόμη 
νόμος τοῦ στρατοῦ. Αὐτὸς κυρίως ἦταν ὁ λόγος ποὺ ἔζησε σὲ εἰρήνη 
μὲ τοὺς ἀλλόφυλους. Δὲν ἔδειξαν ἐχθρικὲς διαθέσεις, γιατὶ δὲν τοὺς 
γινόταν καμμιὰ ἀδικία καὶ γιατὶ ἔπαιρναν χρήματα.

Δίων ὁ Κάσσιος
[Ρωμαϊκὴ ῾Ιστορία-᾽Επιτομὴ Βιβλ. 69 § 9

Μετάφραση]

4. ῾Ο Βεσπασιανός, ἕνας αὐτοκράτορας
 μὲ δημοκρατικοὺς τρόπους.

Νὰ πῶς φερνόταν στὴ ζωή του: Στὸ παλάτι ἔμενε λίγο· τὸν 
περισσότερο καιρὸ τὸν περνοῦσε στοὺς κήπους ποὺ ὀνομάζονταν 
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Σαλούστιοι κι ἐδῶ δεχόταν τὸν καθένα κι ὄχι μόνο τοὺς συγκλητικούς. 
Μὲ τοὺς στενούς του φίλους συνεργαζόταν πρὶν σηκωθῆ ἀκόμη ἀπὸ 
τὸ κρεβάτι καὶ ἀπὸ τὰ ξημερώματα ὅλοι τὸν χαιρετοῦσαν στὸ δρόμο. 
Οἱ πόρτες τοῦ παλατιοῦ ἦταν ἀνοιχτὲς ὅλη μέρα καὶ κανένας φρουρὸς 
δὲν ἦταν τοποθετημένος σ’ αὐτές. Τὶς συνεδριάσεις τῆς συγκλήτου 
τὶς παρακολουθοῦσε τακτικὰ καὶ συνεργαζόταν μαζί της σὲ ὅλα τὰ 
ζητήματα καὶ πολλὲς φορὲς δίκαζε μέσα στὴν ἀγορά. ̔́ Οσα δὲν μποροῦσε 
ἀπὸ τὰ γεράματα νὰ ἀνακοινώση ὁ ἴδιος ἢ καὶ ὅσα ἀπουσιάζοντας τὰ 
παράγγελλε στὴ Σύγκλητο, πρόσταζε συνήθως νὰ διαβάζωνται ἀπὸ 
τοὺ; γιούς του, θέλοντας καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ νὰ τὴν τιμήση.

Συχνὰ ἔτρωγε μαζὶ μὲ τοὺς συγκλητικοὺς καὶ συναναστρεφόταν 
μὲ τοὺς ἄλλους πολίτες. Πολλὲς φορὲς κι ὁ ἴδιος ἔτρωγε στὰ σπίτια 
τῶν στενῶν του φίλων. Καὶ γενικά γιὰ τὴ φροντίδα τοῦ κράτους 
τὸν θεωροῦσαν αὐτοκράτορα, σ’ ὅλα τ’ ἄλλα ὅμως ἦταν ἕνας ἁπλὸς 
ἄνθρωπος, ποὺ οἱ τρόποι του δὲν ξεχώριζαν ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ 
μάλιστα τοῦ ἄρεσε νὰ κάνη λαϊκὰ ἀστεῖα καὶ εὐχαρίστως δεχόταν νὰ 
τοῦ κάνουν.

Δίων ὁ Κάσσιος
[Ρωμαϊκὴ ῾Ιστορία-᾽Επιτομὴ Βιβλ. 65 § 10,4. Μετάφραση]

5. ῞Ενας μεγάλος ἱστορικὁς μιλἀει μὲ ἀνακούφιση γιὰ τὴν 
ἐλευθερία τοῦ πνεύματος στὴν έποχἠ τῶν ᾽Αντωνίνων.

[Τὸ ἀπόσπασμα ἀναφέρεται στὰ χρόνια τῆς τυραννικῆς κυβέρνησης τοῦ 
αὐτοκράτορα Δομιτιανοῦ [81 - 96 μ.Χ.]

...Διαβάζομε πὼς ὁ ᾽Αρουλῆνος Ρούστικος1� κι ὁ ῾Ερένιος 
Σενεκίωνας πλήρωσαν μὲ τὸ κεφάλι τους τοὺς ἔπαινους, ποὺ ἔκαναν 
ὁ ἕνας στὸν Ραῖτο Θρασέα� κι ὁ ἄλλος στὸν ῾Ελβίδιο Πρίσκο.� Καὶ 
σὰ νὰ μὴν ἔφτανε τὸ ὅτι τὰ ἔβαλαν μὲ τοὺς συγγραφεῖς αὐτούς, δὲ 
σεβάστηκαν οὔτε τὰ ἔργα τους· ἔκαψαν στὴν ἀγορὰ τὰ ἔργα τῶν 
μεγάλων αὐτῶν ἀνδρῶν. ᾽Αναμφίβολα ἡ τυραννία νόμιζε πὼς αὐτὲς 
οἱ φλόγες θὰ τὰ ἔπνιγαν ὅλα : καὶ τὴ φωνὴ τοῦ Ρωμαϊκοῦ λαοῦ καὶ 
τὴν ἐλευθερία τῆς συγκλήτου καὶ τὴν ἀνθρώπινη συνείδηση. Εἶχε 
καταδικάσει σὲ σιωπὴ καὶ ἐξορία τοὺς σκεπτόμενους ἀνθρώπους καὶ 
ὅσους εἶχαν προσωπικότητα. Βέβαια ἐμεῖς δώσαμε τότε ἕνα μεγάλο 
δεῖγμα ὑπομονῆς κι ἂν οἱ πρόγονοί μας γνώρισαν κάποτε τὴν τέλεια 

1. Φιλελεύθεροι πολιτικοὶ ἄνδρες.
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ἐλευθερία, ἐμεῖς γνωρίσαμε τὴν τέλεια δουλεία· ἀκόμη κι οἱ πιὸ 
ἁπλὲς συζητήσεις εἶχαν ἀπαγορευτῆ ἀπὸ μιὰ μισητὴ κατασκοπεία. 
Θὰ εἴχαμε χάσει ἀκόμη καὶ τὴ μνήμη μαζὶ μὲ τὴν ὁμιλία μας, ἂν μᾶς 
ἦταν ἐξ ἴσου δυνατὸ τὸ νὰ ξεχάσωμε, ὄπως τὸ νὰ μὴ μιλοῦμε.

Μόλις τώρα ἀρχίζομε νὰ παίρνωμε ἀνάσα. Μὰ ὅσο κι ἂν ἀπὸ τὴν 
αὐγὴ τοῦ εὐτυχισμένου αὐτοῦ αἰώνα, ὁ αὐτοκράτορας Νέρβας βρῆκε 
τρόπο νὰ συμβιβάση δυὸ πράγματα, ποὺ ἦταν ἄλλοτε ἀσυμβίβαστα, 
τὴν ἀπόλυτη ἐξουσία καὶ τὴν ἐλευθερία, κι ὁ Τραϊανὸς ἔκανε τὴν 
ἐξουσία κάθε μέρα πιὸ ἥμερη... παρ’ ὅλα αὐτά, ὅπως στὸν ὀργανισμό 
μας ἡ θεραπεία μὲ τὰ γιατρικὰ ἀργεῖ περισσότερο παρὰ ἡ ἀρρώστια, 
κι ὅπως τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου μεγαλώνει σιγὰ - σιγὰ, μὰ 
καταστρέφεται μὲ μιᾶς, ἔτσι εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολο νὰ ἀφανίση κανεὶς 
τὶς προσωπικότητες καὶ τὴν εὐγενικὴ ἅμιλλα ἀνάμεσά τους, παρὰ 
νὰ τὶς ξαναζωντανέψη. Οἱ ἄνθρωποι συνηθίζουν νὰ βρίσκουν ἀρκετὴ 
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ἀπόλαυση στὴν ἀπραξία κι ἂς τοὺς ἦταν πρὶν ἀντιπαθητική...

Τάκιτος
[῾Η ζωὴ τοῦ ᾽Αγρίκολα § 2 - 3

Μετάφραση]

6. Κόμμοδος : ῾Η διαγωγὴ ἑνὸς ἀνισόρροπου αὐτοκρἀτορα.

Μπροστὰ ἀπ’ αὐτὸν στοὺς δρόμους μεταφερόταν ἡ λεοντὴ καὶ τὸ 
ρόπαλο του καὶ στὸ ἀμφιθέατρο τὰ ἔβαζαν πάνω σὲ ἐπίχρυσο ἅρμα, εἴτε 
ἦταν αὐτὸς ἐκεῖ, εἴτε ὄχι. ῾Ο ἴδιος ἔκανε τὴν εἴσοδό του μὲ ἐμφάνιση 
῾Ερμῆ καὶ, ἀφοῦ τὰ ἔβγαζε ὅλα καὶ ἔμενε μὲ τὸ χιτώνα, ξυπόλητος 
ἄρχιζε τὰ ἔργα του. Τὴν πρώτη μέρα μονάχος του χτυπώντας μὲ 
ἀκόντιο ἀπὸ τὸν περίβολο κάτω στὸ στίβο σκότωσε ἑκατὸ ἀρκοῦδες...

...Τὶς ἄλλες μέρες κατεβαίνοντας ὁ ἴδιος κάτω στὸ στίβο ἄλλοτε 
κομμάτιαζε κατοικίδια ζῶα, ὅσα μποροῦσε νὰ πλησιάση, ἤ ἄγρια ὅσα 
τοῦ τὰ ἔφερναν ἤ τὰ ἔριχναν μέσα σὲ δίχτυα. ῎Ετσι ἔσφαξε μιὰ τίγρη, 
ἕναν ἱπποπόταμο κι ἕναν ἐλέφαντα. Μετὰ τὰ κατορθώματά του αὐτὰ 
ἀπομακρυνόταν, ἔτρωγε καὶ μετὰ τὸ φαγητό μονομαχοῦσε. Φοροῦσε 
καὶ χρησιμοποιοῦσε τὸν ὁπλισμὸ τοῦ σεκουράτορα1�, κρατώντας τὴν 
ἀσπίδα στὸ δεξὶ χέρι, τὸ ξύλινο ξίφος στὸ ἀριστερό῾ κι ἦταν πολὺ 
περήφανος γιατὶ ἦταν ζερβοχέρης.

Δίων ὁ Ηάσσιος
[Ρωμαϊκὴ ῾Ιστορία - ᾽Επιτομή Βιβλ. 73

§ 18 - 19, ᾽Αποσπάσματα,
Μετάφραση]

1. Εἷδος μονομάχου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ο ΡΩΜΑÏΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΓΕΡΝΗ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

῾Ο 2ος αἰώνας μ.Χ. εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους γιὰ τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος. 
Στὸ προηγούμενο κεφάλαιο τὸ παρακολουθήσαμε νὰ φτάνη στὴν 
κορυφὴ τῆς ἀκμῆς του μὲ τοὺς ᾽Αντωνίνους. Στοὺς δυὸ αὐτοὺς αἰῶνες 
βοήθησε πολὺ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνης τῆς ἐποχῆς νὰ καλυτερέψουν 
τὴ ζωή τους. ̔́ Ενωσε μὲ τὴ βία ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς οἰκουμένης. Γιατὶ 
τότε γιὰ οἰκουμένη λογάριαζαν μόνο τὴ Μεσόγειο. Τοὺς ἔδεσέ σφιχτὰ 
μέσα στὰ δίχτυα τῶν νόμων καὶ τῆς διοίκησής του˙ τοὺς ἔβαλε σὲ 
τάξη καὶ τοὺς ἔδωσε περισσότερες εὐκαιρίες νὰ ζοῦν πιὸ καλὰ ἀπ’ ὅσες 
εἶχαν πρίν. Παρέλαβε καὶ τὸν ὑψηλὸ ῾Ελληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τὸν 
διέδωσε σ’ αὐτούς. ῞Ολα αὐτὰ τὰ ἔκαναν βέβαια οἱ Ρωμαῖοι χωρὶς νὰ 
τὸ καταλαβαίνουν. Δίχως νὰ τὸ ὑποψιάζωνται, ἐνῶ καταπίεζαν καὶ 
ἐκμεταλλεύονταν τοὺς λαούς, δούλευαν γιὰ τὴν πρόοδό τους.

᾽Απὸ τὸν 2ο αἰώνα τὰ πράγματα ἀλλάζουν, ῞Οπως θὰ δοῦμε στὸ 
κεφάλαιο αὐτό, ἀπὸ δῶ καὶ πέρα τὰ πάντα δείχνουν ὅτι τίποτε δὲν 
πάει καλὰ στὸ κράτος. Στὸ ἐσωτερικό ἐπαναστάσεις. Στὰ σὑνορα 
ἀρχίζουν νὰ μπαινοβγαίνουν ἐλεύθερα οἱ «βάρβαροι»· νέοι ἐπικίνδυνοι 
ἐξωτερικοὶ ἐχθροὶ ὀρθώνουν τὸ ἀνάστημά τους στὴ Ρώμη, δίχως 
νὰ δείχνουν σέβας στὸ αἰώνιο καὶ ἀκατάλυτο μεγαλεῖο της. Στὴν 
οἰκονομία, πάει νὰ χαθῆ τὸ ἐμπόριο καὶ νὰ ξαναγυρίσουν στὴ γεωργία. 
Οἱ δοῦλοι ἀρχίζουν νὰ ζημιώνουν τοὺς κυρίους τους τόσο, ποὺ εἶναι πιὸ 
ἀποδοτικὸ νὰ τοὺς ἐλευθερώνουν καὶ νὰ τοὺς δουλεύουν. Στὸ στρατό 
κυριαρχεῖ ἀναρχία καὶ περιφρόνηση στὸν αὐτοκράτορα. Τὸ πολίτευμα 
μοιάζει μὲ δυὸ ἄλογα ζεμένα στὸν ἴδιο ζυγό, τὸν αὐτοκράτορα καὶ τὴ 
σύγκλητο, μὲ τὴ διαφορὰ πὼς ἀλλοῦ τραβάει τὸ ἕνα καὶ ἀλλοῦ τὸ 
ἄλλο.

Μὰ το πιὸ σοβαρὸ ἀπ’ ὅλα: ἦταν μιὰ οἰκουμένη δίχως ἰδανικά. Οἱ 
λαοί, ὅσο κι ἂν ὠφελήθηκαν ἀπὸ τὴ εὐλογία τοῦ ῾Ελληνορωμαϊκοῦ 
πολιτισμοῦ, δὲν πῆραν ἐκεῖνο ποὺ ἴσα - ἴσα λαχταροῦσαν τότε : μιὰ 
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θερμἡ πίστη ποὺ θὰ τοὺς ἕνωνε καἵ θὰ τοὺς στήριζε.
Αὐτὸ δἐ μποροῦσε νὰ τὸ προσφέρη ὁ ̔Ελληνορωμαϊκὸς πολιτισμός, 

γιατὶ τότε πιὰ δὲν τὸ εἶχε. Τὸ πρόσφερε ὁ Χριστιανισμός.
Σημάδια φανερά : ὁ ἀρχαῖος κόσμος βαδίζει πρὸς τὸ τέλος του. 

Αὐτὸ τὸ ὀνομάζομε παρακμὴ τοῦ ἀρχαίου κόσμου καὶ θὰ ὁδηγήση 
ἀργότερα καὶ στὴν πτώση του, ὅπως σὲ ἄλλο κεφάλαιο θὰ δοῦμε.

1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΙΩΝΑ

1. ᾽Εσωτερικἠ ἀναρχία. Μὲ τὸ θάνατο τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου 
ἀρχίζουν νὰ παρουσιάζωνται κακὰ σημάδια γιὰ τὸ μέλλον τοῦ 
Ρωμαϊκοῦ κράτους. Ὁ αὐτοκράτορας αὐτὸς, πρὶν πεθάνη, παραβίασε 
τὴ συνήθεια τῶν προηγουμένων καὶ ἀντὶ νὰ διαλέξη γιὰ διάδοχό του 
τὸν καλύτερο, ὅρισε τὸ γιό του Κόμμοδο, δίχως νὰ ζητήση τὴ γνώμη 
ἀπὸ τὴ σύγκλητο. Αὐτὸς ἦταν ἕνα εἶδος Νέρωνας καὶ οἱ ἐχθροί του 
τὸν στραγγάλισαν. ᾽Απὸ τότε ἕως τὴν ἐποχὴ τοῦ Διοκλητιανοῦ [193 
- 284], σχεδὸν ἕνα αἰώνα, ἡ αὐτοκρατορία περνᾶ μιὰ μεγάλη κρίση. 
῞Ενα ἀληθινὸ χάος βασιλεύει στὸ ἐσωτερικὸ καὶ σοβαρὲς ἐπαναστάσεις 
ξεσποῦν. Συγχρόνως στὰ σύνορα κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους καινούριοι, 
πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνοι ἐχθροί.

2. ‘Η δυναστεία τῶν Σεβήρων. Τὸ ἀξίωμα τοῦ αὐτοκράτορα 
περνᾶ δοκιμασία. ῎Εγινε γιὰ ἕνα διάστημα τὸ μῆλο τῆς ῎Εριδος 
ἀνάμεσα στοὺς πραιτωριανοὺς τῆς Ρώμης καὶ τοὺς λεγεωνάριους τῶν 
ἐπαρχιῶν. Τὸ κακὸ ἄρχισε ἀπὸ τὸ διάδοχο τοῦ Κόμμοδου. Σὲ τρεῖς 
μῆνες οἱ πραιτωριανοί, ἐπειδὴ δὲν τοὺς ἄρεσε, τὸν ἔσφαξαν κι ἔβγαλαν 
σὲ πλειστηριασμὸ τὸ ἀξίωμα. Θὰ τὸ ἔδιναν σ’ ὅποιον πρόσφερε τὰ 
πιὸ πολλά. ᾽Αναδείχτηκε πλειοδότης ἕνας συγκλητικὸς κι ἔγινε 
αὐτοκράτορας. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἄρεσε στὶς λεγεῶνες τῶν ἐπαρχιῶν· γι’ 
αὐτὸ ἐπαναστάτησαν καὶ στὴν κάθε ἐπαρχία ἀνακήρυξαν ἀπὸ ἕνα 
δικό τους. Στὸ τέλος τοὺς νίκησε ὅλους ὁ Σεπτίμιος Σεβῆρος μὲ τὶς 
λεγεῶνες τοῦ Δούναβη καὶ ἔμεινε μόνος. ῏Ηταν ἄξιος αὐτοκράτορας 
καὶ ἵδρυσε μιὰ δικιά του δυναστεία, τὴ δυναστεία τῶν Σεβήρων [193 
- 2 3 5]. Οἱ διάδοχοί του ἦταν ἀνάξιοι καὶ ἀνισόρροποι. ᾽Απ’ αὐτοὺς 
ὁ γιός του Καρακάλλας σύνδεσε τὸ ὄνομά του μ’ ἕνα διάταγμα (212) 
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ποὺ εἶχε πολὺ μεγάλη σημασία· σύμφωνα μ’ αὐτὸ, ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι 
κάτοικοι σ’ ὅποια ἐπαρχία κι ἂν κατοικοῦσαν, ἔγιναν Ρωμαῖοι πολίτες. 
῎Ετσι ἔλειψε ὁλότελα κάθε διάκριση ἀνάμεσα στὴ Ρώμη καὶ στὶς 
ἐπαρχίες. Εἴτε ἔμενε κανένας στὴν ῾Ισπανία εἴτε στὴν ᾽Ιταλία εἴτε 
στὴν ᾽Ιουδαία εἶχε πιὰ τὰ ἴδια δικαιώματα.

3. ῾Η ἐποχὴ τῶν Τριἀντα τυράννων. ᾽Ακολουθεῖ μιὰ περίοδος ποὺ 
κράτησε 35 χρόνια [235-270]. ̔Η κρίση κι ἡ ἀναταραχὴ βρίσκεται στὸ 
κατακόρυφο· 26 αὐτοκράτορες ἀνακηρύχτηκαν τότε· ὀνομάστηκαν 
ἔτσι γιατὶ θύμιζαν τοὺς 30 τυράννους τῶν ᾽Αθηνῶν. Τόσο εὔκολα καὶ 
τόσο συχνὰ ἄλλαζαν οἱ αὐτοκράτορες κατὰ τὶς διαθέσεις τοῦ στρατοῦ, 
ὥστε εἶπαν κατόπιν γιὰ τὰ χρόνια αὐτὰ, πολὺ ἐπιτυχημένα, πὼς ὁ 
κάθε στρατιώτης εἶχε μέσα στὶς ἀποσκευές του γιὰ καλὸ καὶ γιὰ 
κακὸ καὶ μιὰ στολὴ αὐτοκράτορα.

4. Ξεσποῦν ἐπαναστάσεις. Στὰ ταραγμένα αὐτὰ χρόνια δὲν 
μποροῦσε νὰ διατηρηθῆ ἡ παλιὰ ἀσφάλεια καὶ ἡ τάξη τῆς «Ρωαϊκῆς 
εἰρήνης». Βρίσκουν εὐκαιρία οἱ δυσαρεστημένοι λαοί, τώρα ποὺ χαλά-
ρωσε ἡ ἐξουσία μὲ τὴν ἀναρχία, κι ἀρχίζουν ἐξεγέρσεις. ᾽Αναφέρομε 
τὴν πιὸ βίαιη: εἶναι ἡ ἐξέγερση ποὺ ἔκαναν οἱ Βακαῦδες, χωρικοὶ τῆς 
Γαλατίας, καὶ κράτησε ἕως τὸ τέλος τοῦ αἰώνα. Μόνο στὰ χρόνια τοῦ 
Διοκλητιανοῦ ἐξοντώθηκαν. ῾Η ἐξέγερση αὐτὴ εἶναι σπουδαία καὶ 
γιὰ ἕναν ἄλλο ἀκόμη λόγο: Μέσα στοὺς ἀνήσυχους αὐτοὺς καιρούς, οἱ 
μεγάλοι γαιοκτήμονες - προπαντὸς τῶν ἀκρινῶν ἐπαρχιῶν - ἐπειδὴ 
ἡ ἐξουσία τοῦ κράτους χάθηκε σχεδὸν στὶς ἐπαρχίες, αὐτές, ἄρχισαν 
μόνοι τους νὰ φροντίζουν γιὰ τὶς περιουσίες τους, ὀργανώνοντας δικιά 
τους αὐτοάμυνα.

2. ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Τὴν κατάσταση στὶς δύσκολες αὐτὲς ὧρες τὴ χειροτερεύουν 
ἀκόμη πιὸ πολὺ οἱ καινούριοι «βάρβαροι», ποὺ πλησιάζουν ἀπ’ ὅλες 
τὶς μεριὲς τὸ κράτος. Εἶναι ἀμέτρητοι, πολεμόχαροι καὶ ἀκράτητοι. Οἱ 
πιὸ πολλοὶ καὶ πιὸ ἐπικίνδυνοι κατεβαίνουν ἀπὸ τὸ βοριά, ἀπὸ τόπους 
γεμάτους δάση, καταχνιὰ καὶ φτώχεια. Τοὺς τραβᾶ πρὸς τὰ κάτω τὸ 
πιὸ μαλακὸ κλίμα καὶ τὰ ἕτοιμα πλούτη τῶν Ρωμαίων. Τὸ περίφημο 



Ρωμαϊκὸ σὐνορο, ποὺ ὡς τὰ χρόνια τοῦ Μάρκου Αὐρηλίου ἄντεχε σὰν 
ἀληθινὸς κυματοθραύστης, τώρα μετὰ βίας συγκρατιέται˙ σὲ πολλὰ 
σημεῖα σπάει κι ἀπὸ τὰ ραγίσματα ὁρμοῦνε μέσα λογῆς - λογῆς ξένοι 
λαοί· σκοπὸς τους εἶναι ν’ ἁρπάξουν καὶ νὰ ξαναγυρίσουν στὸν τόπο τους 
ἢ νὰ μείνουν μικρὲς - μικρὲς ὁμάδες νὰ ζήσουν εἰρηνικὰ κάτω ἀπὸ τὴν 
προστασία τοῦ Ρωμαϊκοῦ νόμου. Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐπιδρομές. Δὲν ἔχουν 
ἀκόμη σκοπὸ νὰ μποῦν σὲ μεγάλες ὁμάδες καὶ νὰ ἐγκατασταθοῦν 
ὁριστικά. Οἱ λεγεῶνες ἕως τὸ τέλος καὶ τοῦ ἄλλου αἰώνα μποροῦν καὶ 
τοὺς σταματοῦν.

Τέτοιοι λαοὶ εἶναι :
1. Στὸ Ρῆνο οἱ γερμανοὶ Φράγκοι˙ ὑποτάζουν τοὺς παλιότερους 

λαοὺς ποὺ κατοικοῦσαν ἐκεῖ καὶ φτάνουν μέχρι τὸ Ρῆνο˙ συχνὰ 
παραβιάζουν τὸ σύνορο αὐτὸ καὶ λεηλατώντας φτάνουν ὡς τὴ Γαλατία 
καὶ ᾽Ισπανία. Οἱ Σάξονες φτάνουν ὡς τὶς ἀκτὲς τῆς Βρετανίας καὶ οἱ 
᾽Αλαμανοὶ ὡς τὴν ἴδια τὴν ᾽Ιταλία, ὁρισμένες φορές.

2. Στὸ Δούναβη οἱ Γότθοι, ἐπίσης γερμανοὶ πολυάριθμοι καὶ
πολεμόχαροι εἶναι ἀκόμη εἰδωλολάτρες, μὰ στὶς ἀρχὲς τοῦ 4ου 

αἰώνα ἀρχίζουν νὰ γίνωνται κι αὐτοὶ Χριστιανοί. Μέχρι τὰ μέσα τοῦ 
2ου αἰ. ζοῦσαν γύρω ἀπὸ τὴ Βαλτικὴ θάλασσα· καλὰ - καλὰ δὲν τοὺς 
ἤξεραν οἱ Ρωμαῖοι. ῞Υστερα ἔρχονται πιὸ νότια καὶ στὸν αἰώνα αὐτὸ 
πλημμυρίζουν τὶς ἀπέραντες περιοχές, ἀπὸ τὸ Δούναβη ὡς τὶς βόρειες 
ἀκτὲς τοῦ Εὔξεινου πόντου. ῞Οσες Ρωμαϊκὲς κατακτήσεις ἔγιναν στὰ 
μέρη αὐτὰ ἀπὸ τοὺς ᾽Αντωνίνους χάθηκαν. Μὲ τὰ πλοῖα τους κάνουν 
πειρατικὲς ἐπιδρομὲς καὶ φτάνουν καταστρέφοντας καὶ ἁρπάζοντας 
ὡς τὸ Αἰγαῖο. Σὲ μιὰ ἀπ’ αὐτὲς λεηλάτησαν ἄγρια τὴν ᾽Αθήνα καὶ 
τὴν Κόρινθο.

3. Στὴν Ἀνατολἠ οἱ Πέρσες· ὁ γνωστός μας αὐτὸς ἀρχαῖος λαός, 
ποὺ τὸ κράτος του διαλύθηκε ἀπὸ τὸν Μ. ᾽Αλέξανδρο, κατορθώνει νὰ 
τὸ ξαναναστήση μὲ αὐτοκράτορες τοὺς Σασσανίδες. ῞Ενας Ρωμαῖος 
αὐτοκράτορας, ποὺ πῆγε νὰ τοὺς πολεμήση, νικήθηκε, πιάστηκε 
αἰχμάλωτος καὶ τὸν ἔβαλαν νὰ περιποιῆται τ’ ἄλογα τοῦ βασιλιᾶ τους. 
Σώθηκε ἕνα περσικὸ ἀνάγλυφο ποὺ μὲ δικαιολογημένη περηφάνια ὁ 
νικητὴς βασιλιὰς κάθεται στὸ θρόνο του κι ὁ Ρωμαῖος τὸν προσκυνάει 
γονατιστός.
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4. ῾Ολόκληρες ἐπαρχίες γίνονται ἀνεξάρτητες. Πολλὲς φορες 
σ᾽αὐτὰ τ’ ἀνήσυχα χρόνια ὁλόκληρες ἐπαρχίες - κυρίως αὐτὲς ποὺ 
ἦταν μακριὰ ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ κοντὰ στοὺς καινούριους κινδύνους-
ἀνέδειξαν αὐτοκράτορα δικό τους, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀπειλή. 
῎Ετσι π.χ. στὴ μέση τοῦ αἰώνα αὐτοῦ ὁ κίνδυνος ἀπὸ τὶς γερμανικὲς 
ἐπιδρομὲς ἀνάγκασε τοὺς Γαλάτες νὰ δημιουργήσουν ἕνα δικό τους 
ἀνεξάρτητο κράτος καὶ πῆραν μαζί τους καὶ τὶς περιοχὲς τῆς Βρετανίας 
καὶ ᾽Ισπανίας. Αὐτὸ κράτησε μόνο 15 χρόνια. Στὴ Συρία, σὲ μιὰ ὄαση 
τῆς ἐρήμου, ξεπρόβαλε τὸ ἀνεξάρτητο Βασίλειο τῆς Παλμὑρας. Μιὰ 
βασίλισσά του, ἡ Ζηνοβία, ὀνειρεύτηκε ν’ ἀναστήση πάλι τὸ ̔Ελληνικὸ 
βασίλειο τῶν Σελευκιδῶν.

- Τί φτᾳίει γιὰ ὅλ’ αὐτά; Ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία κι ἐνῶ ὅλα πήγαιναν 
ὄχι ἁπλῶς καλά, ἀλλὰ περίφημα, ὡς τὸ τέλος τοῦ 2ου αἰώνα, ξαφνικὰ 
πῆραν αὐτὸ τὸν ἄσχημο δρόμο; Γιατί τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος ἀπὸ τὸν 
αἰώνα αὐτὸν ἀρχίζει τόσο ραγδαῖα νὰ ξεπέφτη;

Οἱ αἰτίες εἶναι πολλὲς καὶ βαθιές. Θὰ ξεχωρίσουμε μονάχα τὶς 
πιὸ σοβαρές. Μερικὲς ἀπ’ αὐτὲς μὲ δυσκολία διακρίνονται σ’ αὐτὸ τὸν 
αἰώνα. Πολὺ καθαρότερα φαίνονται στὸν ἑπόμενο. Τότε ὁ ξεπεσμὸς θὰ 
πλησιάζη νὰ γίνη καταστροφή, ὅπως θὰ δοῦμε. Πάρα κάτω ἀναφέρομε 
μιὰ - μιὰ αὐτὲς τὶς αἰτίες :

α. Τὸ αὐτοκρατορικὀ ἀξίωμα περνἁει κρίση. Τὸ πολίτευμα τοῦ 
Ὀκταβιανοῦ, ἡ ἐξουσία τοῦ πρώτου ἄνδρα καὶ τῆς συγκλήτου, ὕστερα 
ἀπὸ μιὰ ἐπιτυχημένη ἐφαρμογὴ δυὸ αἰώνων ἀποδείχτηκε κι αὐτὸ μὲ 
τὴ σειρά του, πὼς ἦταν ἀπὸ δῶ κι ὕστερα ἀκατάλληλο κι ἀνώφελο.
Γιατί; Γιατὶ ἀπὸ τὴ φύση του ἦταν ἀνάποδο. ῏Ηταν μιὰ ἀνώμαλη 
δυαρχία : ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ ὁ πρῶτος τῆς συγκλήτου, ὁ αὐτοκράτορας, 
μὲ μιὰ ὁρμὴ νὰ ἐπιβάλλη παντοῦ τὴ θέλησή του.Κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ 
σύγκλητος, τὸ στερνὸ ἀπομεινάρι τῆς δημοκρατίας, ποὺ ἔβαζε χαλινάρι 
στὴν ὁρμὴ αὐτή. Χάρη σ’ αὐτὴ τὴ δύσκολη συμβίωση δοξάστηκε ἡ 
αὐτοκρατορία στοὺς δυὸ πρώτους αἰῶνες. Δηλαδή, ἂν καὶ πέρασε τόσο 
διάστημα, κάτι ἀπόμενε ἀπὸ τὴν εὐεργετικὴ χάρη τῆς δημοκρατίας· 
δὲν πνιγόταν ὁλότελα ἡ φωνὴ τῶν πολλῶν ἀπὸ τὴ φωνὴ τοῦ ἑνός. 
῞Ομως ἐδῶ ποὺ ἦταν τὸ καλὸ ἦταν καὶ ἡ ἀδυναμία τοῦ πολιτεύματος. 
Μέσα του ἦταν δυὸ ἀντίδρομες δυνάμεις ποὺ δὲν μποροῦσαν ἐπ’ 
ἄπειρο νὰ συμβιβάζωνται. ῎Η μοναρχία ἤ δημοκρατία. Τὸ πολίτευμα 
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ἔπρεπε νὰ ξεκαθαρίση τὸ χαρακτήρα το. Καὶ βέβαια τώρα πιὰ δὲν 
μποροῦσε νὰ γίνη λόγος γιὰ νίκη τῆς δημοκρατίας. ῞Ολα ἔδειχναν 
πὼς θὰ ἔσβηναν καὶ τὰ τελευταῖα ἴχνη της καὶ θ’ ἀπόμενε στὴ θέση 
της μιὰ καθαρὴ ἀπολυταρχία.

β. Πρὸς τἠν ἀπολυταρχία. Τὰ πρῶτα σοβαρὰ συμπτώματα πὼς ἐκεῖ 
θὰ κατέληγε στὸ τέλος τὸ πολίτευμα, παρουσιάστηκαν στὴν περίοδο 
ποὺ κυβέρνησε ὁ Σεπτίμιος Σεβῆρος [193 - 211 μ.Χ.]. Αὐτὸς ἔγειρε 
ὁριστικὰ τὴ ζυγαριὰ πρὸς τὸ μέρος τῆς μοναρχίας, γιατὶ στηρίχτηκε 
φανερὰ στὸ στρατὸ καὶ μὲ κάθε τρόπο παραμέρισε τὴ σύγκλητο.

᾽Απὸ τότε τὸ σεβάσμιο αὐτὸ συμβούλιο διατηρήθηκε μόνο γιὰ τ’ 
ὄνομα. Αὐτὸς ἦταν ὁ αὐτοκράτορας ποὺ πεθαίνοντας ἄφησε παραγγελία 
στοὺς γιούς του : «νά ᾽σαστε μονοιασμένοι, νὰ πλουτίζετε τὸ στρατὸ 
καὶ γιὰ τ’ ἄλλα μη, σᾶς νοιάζη!», ᾽Απὸ τότε ἄλλοι αὐτοκράτορες 
ἀκολουθοῦν στὴν πολιτική τους «συγκλητικὴ γραμμὴ» κι ἄλλοι 
«στρατιωτική». Τίποτε ὅμως δὲν μποροῦσε νὰ ξαναδώση στὴ συ-
γκλητο τὴν παλιά της δύναμη.

γ. Κρίση στἠν οἰκονομία. ᾽Ακόμη πιὸ ἀπότομη καὶ πιὸ βαθιὰ 
εἶναι ἡ κρίση τοῦ κράτους στὴν οἰκονομία. Καὶ γινόταν ἀκόμη 
χειρότερη ἀπὸ τὴν πολιτικὴ κρίση. ῾Η μιὰ μεγάλωνε τὴν ἄλλη, 
ἔτσι ποὺ δυσκολεύεσαι νὰ ξεχωρίσης ποιά εἶναι ἡ αἰτία καὶ ποιό τὸ 
ἀποτέλεσμα.

᾽Απὸ τὸν αἰώνα αὐτὸ παρουσιάζεται μιὰ γενικὴ ὀπισθοδρόμηση  
στὴν οἰκονομικὴ ζωή. Οἱ ἐπιδρομὲς καὶ οἱ ἐπαναστάσεις, ποὺ 
ἀναστατώνουν τὶς ἐπαρχίες, ἀρχίζουν νὰ νεκρώνουν τὸ ἐμπόριο. 
Κάθε οἰκονομικὴ κίνηση πάει νὰ σταματήση. Οἱ πόλεις, ποὺ ἄλλοτε 
ἀνθοῦσαν ἀπὸ τὰ πλούτη τῆς «Ρωμαϊκῆς εἰρήνης», τώρα μαραζώνουν˙ 
πρώτη φροντίδα τώρα εἶναι ἡ σωτηρία ἀπὸ τὸν κίνδυνο. Αὐτὸ 
προπαντὸς θὰ συνεχιστῆ καὶ θὰ ὁλοκληρωθῆ στὸν 4ο αἰ. Χάνουν τὸ 
ἐνδιαφέρον τους γιὰ καλλωπισμὸ καὶ γιὰ ἄνεση. ᾽Αφοῦ τὸ ἐμπόριο 
σταματᾶ, οἱ πόλεις σιγὰ - σιγὰ ἀδειάζουν καὶ οἱ ἄνθρωποι ξαναγυρίζουν 
στὴ γῆ : ἐπικρατεῖ πάλι ἡ γεωργικὴ παραγωγή. ῾Η γῆ ὅμως παντοῦ 
βρίσκεται μοιρασμένη σὲ ἀπέραντα λατιφούντια -ὁλόκληρες περιοχὲς 
τώρα καὶ ἀνήκει σὲ λίγους πανίσχυρους γαιοκτήμονες· αὐτοὶ σὰν 
ἀληθινοὶ ἄρχοντες τὰ κυβερνοῦν καὶ τὰ προστατεύουν ἀπὸ τὶς 
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ἐπιθέσεις, πολλὲς φορὲς μὲ δικό τους στρατό. Η παλιὰ ἔπαυλή τους 
ἀρχίζει νὰ μεταμορφώνεται σὲ μεσαιωνικὸ πύργο.

δ. Κρίση στἠν κοινωνία - Οἱ κοινωνικές τάξεις ἀλλάζουν. Τώρα 
θὰ δοῦμε πῶς γύρω ἀπὸ αύτοὺς τοὺς γαιοκτήμονες συγκεντρώθηκαν 
οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν τάξεων καὶ τοὺς ζήτησαν προστασία.

῾Η πολυάριθμη τάξη τῶν δούλων ἀπὸ δῶ καὶ πέρα παθαίνει 
μιὰ πραγματικὴ ἀποσύνθεση. ῞Ενα μεγάλο μέρος ἀπ’ αὐτοὺς 
ἐξακολουθοῦσαν νὰ μένουν δοῦλοι. Πολλοὶ ὅμως ἀπόκτησαν 
τὴν ἐλευθερία τους, ἔγιναν ἀπελεύθεροι καὶ προσκολλήθηκαν 
στὰ λατιφούντια, ἀφοῦ τοὺς ἔδωσαν ἀπὸ ἕνα κομμάτι γῆς νὰ τὸ 
καλλιεργοῦν. Καὶ τὸ κομμάτι γῆς ὅμως καὶ ὁ καλλιεργητὴς ἀνῆκαν 
στὸ γαιοκτήμονα. Κάθε χρόνο ἀπὸ τὸ εἰσόδημα, τοὺς ἔπαιρνε ἕνα 
ὁρισμένο μερίδιο. ῾Η ἀπασχόληση αὐτὴ τράβηξε σιγὰ - σιγὰ καὶ τοὺς 
ἐλεύθερους καλλιεργητὲς, ὅσοι ἀπόμεναν ἀκόμη, καὶ τοὺς ἄνεργους 
κατοίκους τῶν πόλεων. ῎Ετσι ὅλοι ξαναγύρισαν στὸ ὕπαιθρο γιὰ 
νὰ δουλέψουν μὲ τοὺς ὅρους αὐτούς. Οἱ ἐλεύθεροι ἔχασαν μέρος ἀπὸ 
τὴν ἐλευθερία τους, ἀφοῦ ὑποχρεωτικὰ δέθηκαν μὲ τὴ γῆ. Κέρδισαν 
ὅμως τὴν «προστασία» κοντὰ στὸν ἀφέντη. Οἱ δοῦλοι πάλι κέρδισαν 
ἀρκετὴ ἐλευθερία καί, τὸ κυριότερο, μπῆκαν κάτω ἀπὸ τὴν προστασία 
τοῦ Ρωμαϊκοῦ νόμου.῎Ετσι λοιπὸν ἐλεύθεροι καὶ πρώην δοῦλοι 
συγχωνεύτηκαν σὲ μιὰ καινούρια τάξη· εἶναι προσκολλημένοι στὴ 
γῆ, δίχως νὰ τοὺς ἀνήκη, σὰν ἐνοικιαστὲς καὶ καλλιεργητὲς ξένου 
κλήρου. Αὐτοὶ ὀνομάζονται μὲ τὸ λατινικὸ ὄνομα κολόνοι.

῞Ολα αὐτὰ εἶναι πολὺ σπουδαῖα γιὰ τὸ μέλλον : ῾0 κύριος τοῦ 
κτήματος θὰ γίνη ἀργότερα ὁ φεουδάρχης καὶ οἱ κολόνοι θὰ γίνουν 
οἱ δουλοπάροικοι.

Καὶ οἱ ἐπαγγελματίες; Αὐτοί, ἐπειδὴ οἱ δουλειές τους λιγόστεψαν, 
κοιτάζουν πῶς νὰ κρατήσουν τὸ μυστικὸ τῆς τέχνης τους. Καὶ 
παλιότερα τὸ κάθε ἐπάγγελμα εἶχε τὸ δικό του σωματεῖο, Τώρα ὅμως 
στὰ σωματεῖα αὐτά, στὶς συντεχνίες, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γραφτῆ 
κανένας καινούριος. Μόνο ἀπὸ πατέρα σὲ γιὸ πήγαινε τὸ προνόμιο νὰ 
γίνη κανεὶς μέλος. Μὰ καὶ ἡ τέχνη τὸ ἴδιο· ἔγινε κι αὐτὴ κληρονομικὸ 
προνόμιο καὶ πολὺ ζηλότυπα τὴ φυλάει ὁ μάστορας γιὰ τὸ γιό του 
μονάχα.
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2. ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

1. Οἱ Ἰλλυριοὶ αὐτοκράτορες-Πρὸς τὴν ἀνατολικὴ μοναρχία. 
῞Οπως φάνηκε απὸ τὰ πιὸ πάνω, τὸ κράτος τραβοῦσε γοργὰ πρὸς 
τὴ διάλυσή του. Τὴν ξέφυγε ὅμως καὶ γλύτωσε στὸ τέλος τοῦ 3ου 
αἰώνα. Αὐτὸ τὸ χρωστάει στὰ γενναῖα μέτρα ποὺ πῆραν οἱ ᾽Ιλλυριοὶ 
αὐτοκράτορες [27Ο - 3Ο5 μ.Χ.]. ῏Ηταν ἁπλοὶ ἀγρότες, μὰ ἔγιναν 
γενναῖοι στρατηγοί· διαθέτουν γερὸ ὀργανωτικὸ μυαλὸ καὶ διάθεση νὰ 
συγκρατήσουν τὸ κράτος ἀπὸ τὴν κατάρρευση. Καὶ τὸ κατόρθωσαν, 
ὅσο μποροῦσε νὰ κατορθωθῆ :

α) οἱ ἐχθροὶ τῆς Ρώμης ἀναχαιτίστηκαν παντοῦ,
β) ἐπιδιώχτηκε νὰ ἐξασφαλιστῆ ἑνότητα καί, τὸ κυριότερο,
γ) ἔγιναν τολμηρὲς μεταρρυθμίσεις στὸ πολίτευμα καὶ στὴ διοι-

κηση.
Οἱ πιὸ σπουδαῖοι ἀπὸ τοὺς ᾽Ιλλυριοὺς αὐτοκράτορες εἶναι δυὸ :
ὁ Αὐρηλιανὸς ποὺ ὀνομάστηκε καὶ «ἀνορθωτὴς τοῦ κράτους» 

καὶ ὁ Διοκλητιανὸς [284- 305 μ.Χ.]. Προπαντὸς αὐτὸς ἔδωσε 
ὁριστικὴ μορφὴ σὲ ὅ,τι ψηλαφητὰ ζητοῦσαν οἱ προηγούμενοι του. 
Μὲ τὶς μεταρρυθμίσεις του ἀνοίγει καινούριους δρόμους στὴν ἱστορία 
τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους καὶ τὸ σώζει, ἀλλὰ τοῦ μεταμορφώνει τὸ 
χαρακτήρα τοῦ πολιτεύματος.

α. Μεταμορφώνεται τὸ πολίτευμα. Τὸ παλιὸ πολίτευμα ἀλλάζει 
ὁλότελα μορφή. ῾Ο πρῶτος τῆς συγκλήτου γίνεται τώρα ἀπόλυτος 
κυρίαρχος καὶ τὸ πολίτευμα γίνεται ἀπολυταρχία. Τὸ πολιτικὸ 
σύστημα τοῦ ᾽Οκταβιανοῦ δοκιμάστηκε σκληρὰ στὸν αἰώνα αὐτὸ 
καὶ ἀποδείχτηκε πώς, γιὰ νὰ διατηρηθῆ στὴ μορφὴ αὐτή, ἔπρεπε νὰ 
ἐμπνέη σεβασμὸ τὸ πρόσωπο τοῦ αὐτοκράτορα. Γιὰ νὰ γίνη αὐτὸ μιὰ 
λύση ὑπῆρχε: νὰ γίνη τὸ πρόσωπό του ἱερό, ὅπως στὶς ἀνατολικὲς 
μοναρχίες. ̔Ο Διοκλητιανὸς ἔβαλε σ’ ἐφαρμογὴ στὸ παλάτι του τὸ δικό 
τους πρωτόκολλο. ῾Ο αὐτοκράτορας σπάνια καὶ δύσκολα ἐμφανίζεται 
στοὺς ὑπηκόους του. Καθιερώθηκε τὸ στέμμα καὶ ἡ προσκύνηση. 
῞Οποιος τὸν πλησίαζε γονάτιζε καὶ τοῦ φιλοῦσε τὴν ἄκρη τοῦ 
φορέματός του. ᾽Απὸ τὴ Ρωμαϊκὴ δημοκρατία λοιπὸν δὲ μένει τίποτε 
ἄλλο παρὰ ἡ ἀνάμνησή της.

β. Γενναῖες ἀλλαγές στἠ διοίκηση. Ὁ Διοκλητιανός, ἂν καὶ εἶναι 
τόσο ἀπολυταρχικός, ὑποχρεώνεται ἀπὸ τὶς συχνὲς ἐπαναστάσεις καὶ 



ἐπιδρομὲς νὰ κάνη μιὰ ἀλλαγὴ στὴ διοίκηση πολὺ τολμηρή. Γιὰ νὰ 
εἶναι δυνατὸ σ’ ὅλες τὶς μεριὲς τῆς αὐτοκρατορίας, ὅταν παρουσιάζεται 
κίνδυνος, νὰ παίρνωνται μέτρα ἄμυνας χωρὶς ἀργοπορία, ἀφήνει τὴ 
Ρώμη καὶ ὁρίζει τέσσερα νέα κέντρα τοῦ κράτους σὲ τέσσερα ἐπίκαιρα 
σημεῖα. Πρῶτα δυὸ μεγάλα κέντρα : τὸ ἕνα στὴ Δύση, τὸ Μιλάνο, τὸ 
ἄλλο σσὴν ᾽Ανατολή, τὴ Νικομήδεια τῆς Βιθυνίας. Οἱ ἐπικεφαλῆς 
τους ὀνομάστηκαν Αὔγουστοι. Αὔγουστος τῆς Νικομήδειας ἔγινε 
ὁ ἴδιος. Καὶ δυὸ μικρότερα : ἕνα στὴ σημερινὴ Γαλλία καὶ τὸ ἄλλο 
στὴ σημερινὴ Γιουγκοσλαβία. Οἱ ἐπὶκεφαλῆς τους ὀνομάστηκαν 
Καίσαρες. Αὐτὸ τὸ σύστημα ὀνομάστηκε Τετραρχία.

Μὲ τὸ σύστημα αὐτὸ βλέπομε νὰ μπαίνη σὲ κίνδυνο ἡ πολιτικὴ 
ἑνότητα τοῦ κράτους γιὰ νὰ φυλαχτοῦν καλὰ τὰ σύνορα ἀπὸ τοὺς νέους 
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ἐχθρούς. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ ὅτι σιγὰ - σιγὰ οἱ νέοι μονάρχες 
ξεμακραίνουν ἀπὸ τὴ Ρώμη· δὲν τῆς ἔχουν πιὰ καμιὰ ἐκτίμηση, γιατὶ 
συντηρεῖ ἀκόμη κάποιες δημοκρατικὲς ἀναμνήσεις καὶ συγχρόνως 
εἶναι ἡ ἕδρα τῆς ἀντιπαθητικῆς συγκλήτου. Οἱ τέσσερεις συνάρχοντες 
δέθηκαν μὲ συγγενικοὺς δεσμοὺς καὶ στὴν ἀρχὴ συνεργάστηκαν 
ἁρμονικά.

γ. Χωριστὰ ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἀπὸ τὸ στρατό. ῞Ενα σπουδαῖο 
μέτρο στὴ διοίκηση ἦταν ὁ χωρισμὸς ὅλου τοῦ κράτους σὲ μεγάλες 
ἐπαρχίες, σὲ 12 διοικήσεις καὶ σὲ 100 μικρὲς ἐπαρχίες. ᾽Επὶ κεφαλῆς 
τους ἦταν μισθωτοὶ διοικητικοὶ ὑπάλληλοι· αὐτοὶ δὲν εἶχαν δικαίωμα 
νὰ διατάξουν τὸ στρατὸ τῆς περιφέρειάς τους. Οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ 
στρατοῦ εἶχαν δικούς των προϊσταμένους· δηλαδὴ στὶς ἐπαρχίες 
καθιερώνεται αὐστηρὰ ἡ ἀρχή:· χωριστὰ ἡ πολιτικὴ διοίκηση ἀπὸ τὸ 
στρατό. Κι οἱ δυό, στρατὸς καὶ διοίκηση, ἔπαιρναν τὶς διαταγές τους 
ἀπὸ τὸ παλάτι, Πάνω ἀπ’ ὄλους στέκεται καὶ τοὺς ἐπιτηρεῖ ἄγρυπνα 
ὁ αὐτοκράτορας.

2. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-῾Ολοκληρώνεται ὁ ἀνατολικὸς 
δεσποτισμός. Τὸ σύστημα τῆς τετραρχίας δὲν ἔφερε τὰ ἀποτελέσματα 
ποὺ προσδοκοῦσε ὁ ἱδρυτής της. ᾽Αντίθετα ἔριξε τὸ κράτος σὲ 
νέους ἐμφύλιους πολέμους ἀνάμεσα στοὺς λογῆς-λογῆς φιλόδοξους 
Αὔγουστους καὶ Καίσαρες.

῾Ο Διοκλητιανὸς τὸ 305 ἀποσύρθηκε ἀπὸ τὴν ἐξουσία γιὰ νὰ 
περάση ἥσυχα τὴν ὑπόλοιπη ζωή του. Εἴκοσι χρόνια [305 - 324] μετὰ 
τὴν ἀποχώρησή του παλεύουν οἱ διάδοχοί του σ᾽ἔναν ἀνελέητο ἀγώνα 
ἐπικράτησης. Μέσα στὸν ἀγώνα αὐτὸ γίνεται ἡ ἐμφάνιση καὶ τὸ 
ἀνέβασμα τῆς ἐπιβλητικῆς μορφῆς τοῦ Μ. Κωνσταντίνου. Ξεκίνησε 
«Καίσαρας» ἀπὸ τὴ Γαλλία καὶ στὸ τέλος ἔμεινε μόνος κυρίαρχος στὸ 
κράτος. ᾽Απὸ τὰ πολλὰ περιστατικά, ποὺ ἔγιναν στὴν πολυτάραχη 
αὐτὴ ἐποχὴ, ξεχωρίζομε τὰ κυριότερα τρία, ποὺ ἀναδείξανε καὶ στὸ 
τέλος ἐπιβάλανε τὸν αὐτοκράτορα αὐτό.

1. Τὸ 312 στὴ Μουλβία γέφυρα τοὺ Τίβερη συντρίβει τον ἀντίπαλό 
του στὴ Δύση Μαξέντιο καὶ γίνεται Αὔγουστος σ’ ὁλόκληρη,τὴ Δύση. 
Γιὰ ἀνάμνηση αὐτῆς τῆς νίκης κατασκευάστηκε καὶ σώζεται ἀκόμη 
στὴ Ρώμη ἕνα θριαμβευτικὸ τόξο.

2. Τὸν ἄλλο χρόνο [ τὸ 313] ἀπομένουν δυὸ μονάχα. Αὐτὸς στὴ 
Δύση καὶ ὁ Λικίνιος στὴν ᾽Ανατολή. Γίνεται συνάντησή τους στὸ 
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Μιλάνο καὶ συμφωνοῦν πῶς νὰ συνεργαστοῦν γιὰ τὴ διοίκηση ὅλου 
τοῦ κράτους.

3. Τὸ 324 στὶς πεδιάδες τῆς ᾽Αδριανούπολης νίκησε τὸ στρατὸ 
τοῦ Λικινίου καὶ σὲ λίγο ἐξόντωσε καὶ τὸν ἴδιο. ῎Ετσι ἀπόμεινε 
μονοκράτορας ἀπὸ δῶ κι ὕστερα.

῾Ο Μέγας Κωνσταντῖνος, ἀφοῦ ἔμεινε δίχως ἀντίπαλο, ὁδήγησε 
τὴ μοναρχία στὴν τελευταία της συνέπεια, σε μιὰ μορφὴ ἀνατολικοῦ 
θεοκρατικοῦ δεσποτισμοῦ. Δηλαδὴ κάθε σύνδεσμος μὲ τὴ δημοκρατικὴ 
παράδοση τῶν Ρωμαίων κόπηκε. ῾Ο αὐτοκράτορας δὲν κυβερνᾶ 
πιὰ σὰν ἀντιπρόσωπος τοῦ Ρωμαϊκοῦ λαοῦ, μὰ ἐλέῳ Θεοῦ.  ῞Ο,τι 
ἄρχισε δειλὰ μὲ τὸν Αὐρηλιανό, πιὸ θαρραλέα μὲ τὸ Διοκλητιανό, 
ὁλοκληρώνεται πιὰ τώρα ἀποφασιστικὰ μὲ τὸν Μ. Κωνσταντῖνο. Τὸ 
παλάτι του, ποὺ εἶναι τὸ κέντρο τοῦ κράτους, γίνεται ἱερό. Μὰ ἱερὰ 
γίνονται καὶ ὅσα ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μαζί του· ἀκόμη ὁ καὶ τὰ ροῦχα 
του καὶ ἡ κρεβατοκάμαρά του συνοδεύονται μὲ τὸ ἐπίθετο ἱερά. ᾽Απὸ 
τότε, στὰ νομίσματα μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ αὐτοκράτορα, ζωγραφίζεται 
γύρω ἀπὸ τὸ κεφάλι του ἕνας φωτοστέφανος. Μέσα σὲ μιὰ στρατιὰ 
ἀπὸ ἀνακτορικοὺς ὑπαλλήλους καὶ καινούριους τιτλούχους - π.χ. 
περφεκτίσιμους καὶ νομπιλίσιμους κλπ. - ποὺ τὸν περικυκλώνουν, ἡ 
ὄψη τοῦ αὐτοκράτορα χάθηκε πιὰ καὶ γιὰ τὸ λαὸ καὶ γιὰ τὴ σύγκλητο. 
Τὸ συμβούλιο αὐτὸ ἔμεινε ἕνα τιμητικὸ σῶμα ποὺ πλαισίωνε τὸν 
αὐτοκράτορα μόνο στὶς δεξιώσεις˙ τὸ νὰ γίνη ὅμως κανεὶς μέλος της 
πάντοτε ἐξακολουθοῦσε νὰ εἶναι πολὺ κολακευτικὸ γιὰ τὴν ἀνώτερη 
τάξη.

῾Ο αὐτοκράτορας τώρα συμβουλεύεται ἄλλους καὶ προπαντὸς ἕνα 
καινούριο αὐτοκρατορικὸ συμβούλιο, τὸ ἱερὸ Κονσιστόριο. Κι αὐτὸ 
ὅμως ὅταν θέλη, κι ἂν θέλη, νὰ ἀκούση τὴ γνώμη του.

3· Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
ΤΗΣ.

1. ῾Η ἀναζήτηση τοῦ « ᾽Αγνώστου Θεοῦ». Τὸ μεγάλο κᾳτόρθωμα 
τῶν Ρωμαίων εἶναι πὼς ὁλοκλήρωσαν ὅ,τι ἄρχισε ὁ Μέγας ̓Αλέξανδρος: 
συγκόλλησαν ὅλους τοὺς ἀλλόφυλους λαοὺς τῆς Μεσογείου σ᾽ ἕνα , 
παγκόσμιο κράτος. Μὰ ἀκόμη καὶ στὰ μεγάλα χρόνια [1ος κᾳὶ 2ος 
αἰ. μ.Χ.] δὲν μπόρεσαν νὰ προχωρήσουν πιὸ πέρα ἀπὸ τὴν τεχνητὴ 
συγκόλληση ποὺ πέτυχαν μὲ τοὺς νόμους καὶ τὴ διοίκησή τους. Δὲν 
μπόρεσαν στὴ θέση τῶν παλιῶν κρατῶν ποὺ θρυμμάτισαν μὲ τὶς 
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λόγχες τους, νὰ ἀναστήσουν ἔνα μεγάλο κράτος, ποὺ νὰ εἶναι ζωντανὸ 
σὰν ὀργανισμός, ὅπως ἦταν πρὶν τὰ μικρά˙ ἡ «οἰκουμένη» τους ἦταν 
ἐντυπωσιακὴ στὴν ἀπεραντοσύνη της, μὰ  ἦταν μιὰ οἰκουμένη δίχω 
ς ψυχή. Χρειαζόταν λοιπὸν στὸ γιγάντιο αὐτὸ σῶμα, ὅπως λένε στὰ 
παραμύθια, νὰ χυθῆ τὸ ἀθάνατο νερὸ μιᾶς δυνατῆς πίστης γιὰ νὰ 
πάρη πνοή.

῾Η ἀνάγκη γιὰ μιὰ οἰκουμενικὴ θρησκεία ἄρχισε νὰ φαίνεται ἀπὸ 
τότε ποὺ πῆρε νὰ σχηματίζεται τὸ κράτος αὐτὸ μὲ τὶς πρῶτες μεγάλες 
κατακτήσεις. Μὰ ὅσο κρατοῦσαν γιὰ τοὺς κατακτητὲς ἡ δημοκρατία 
καὶ γιὰ τοὺς κατακτημένους οἱ ἀναμνήσεις ἀπὸ τὰ καταλυμένα κράτη 
τους, οἱ ἄνθρωποι ἔνιωθαν κάποια σιγουριά. Δὲν εἶχαν ξεκόψει ψυχικὰ 
ἀπὸ τὸ κράτος τους· ἔνιωθαν ἀκόμη τὴν προστασία του. ῞Οταν ὅμως 
ὁλοκληρώθηκε ἡ κατάκτηση, στὴ θέση τῆς δημοκρατίας ἦλθε ἡ 
μοναρχία, ποὺ κρατᾶ σὲ ἀπόσταση τοὺς ἀνθρώπους καὶ οἱ ἀναμνήσεις 
τῶν σβησμένων κρατῶν σιγὰ - σιγὰ σβήστηκαν κι αὐτὲς. ‘Η ἀπέραντη 
οἰκουμένη ἔφερε μιὰ ἀπέραντη μοναξιὰ στὶς ψυχές.

2. Θρησκευτικὸς συγκρητισμός. Μια τέτοια ἐρημιὰ καὶ θλίψη
δοκίμαζαν ὡς τώρα οἱ λαοὶ ποὺ στέναζαν κάτω ἀπὸ τὶς μοναρχίες 

τῆς ᾽Ανατολῆς. Γι’ αὐτὸ ζήτησαν νὰ βροῦνε λύτρωση ἀπὸ τὴ θλίψη 
τους αὐτὴ καὶ τὰ βάσανά τους μὲ τὶς θρησκεῖες τους· αὐτὲς ἦταν 
πλημμυρισμένες μὲ μυστήριο, μαγεία καὶ θαύματα. ῎Ετσι μέσα 
σ’ αὐτές, ὅ,τι σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ ὑποφέρη, 
εὔκολα δαμάζεται˙ ὁ κόσμος μεταμορφώνεται, γίνεται πιὸ ὑποφερτὸς 
καὶ πιὸ ὄμορφος μὲ τὴν ἐλπίδα. Νὰ γιατὶ οἱ ἀνατολικὲς θρησκεῖες 
ξεχύθηκαν καὶ γέμισαν τὴν Ρωμαϊκὴ οἰκουμένη ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη. 
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᾽Ανακατεύτηκαν μεταξύ τους καὶ οἱ λατρεῖες τους μπολιάστηκαν ἡ 
μιὰ στὴν ἄλλη. Ἄρχισε ἀνάμεσά τους ἕνας ἀγώνας ποιὰ θὰ μπορέση νὰ 
παραμερίση τὶς ἄλλες καὶ νὰ κατακτήση τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων. 
Τὸ φαινόμενο αὐτὸ ὀνομάστηκε θρησκευτικὸς συγκρητισμός�. Τὰ 
πρωτεῖα τὰ διεκδικοῦσαν πρὸ παντὸς τρεῖς :

α) ῾Η νεώτερη περσικὴ θρησκεία, ὁ Μιθραϊσμός, ποὺ πίστευε σὲ 
μιὰ αἰώνια πάλη τοῦ καλοῦ μὲ τὸ κακό. Στὴν πάλη αὐτὴ νικᾶ τὸ 
καλό, μὰ μὲ τὴ βοήθεια τῶν ἀνθρώπων, ποὺ γι’ αὐτὸ μετὰ θάνατον 
ἀμείβονται.

β) ῾Η θρησκεία τῆς ῎Ισης, τῆς πονεμένης συζύγου καὶ μητέρας, 
῏Ηταν πολὺ ἥμερη καὶ ὑποβλητικὴ ἡ λατρεία της.

γ) ῾0 ᾽Ιουδαϊκὸς μονοθεϊσμὸς πίστευε, σύμφωνα μὲ τοὺς προφῆτες 
στὸν ἐρχομὸ ἑνὸς ἀναμενόμενου Μεσσία ποὺ θὰ λυτρώση τὸν κόσμο.

3.  Ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ-α. Τί παίρνει ἀπὸ τοὺς 
᾽Ιουδαίους. Τὴ νίκη ὅμως δὲν τὴν κέρδισε καμιὰ ἀπ’ αὐτές. ῞Ολες τους 
ἦταν κομμένες ἀπάνω στὰ μέτρα τῶν κρατῶν ποὺ διαλύθηκαν καὶ 
τὴ νοοτροπία ποὺ δημιούργησαν οἱ λαοὶ τους μέσα σ’ αὐτά. Τὴ νίκη 
τὴν κέρδισε μιὰ θρησκεία, πολὺ πιὸ τέλεια, γιατὶ γεννήθηκε ἀκριβῶς 
σ’ αὐτοὺς τοὺς καιρούς. Εἶχε ὅλα τὰ προσόντα τῶν ἄλλων, δίχως νὰ 
ἔχη τὶς ἀδυναμίες τους. ῾Η θρησκεία αὐτὴ ἦταν ὁ Χριστιανισμός. ῾Ο 
Χριστιανισμὸς βγῆκε ἀπὸ τὸν ᾽Ιουδαϊκὸ μονοθεϊσμό. Μὰ δὲν ἦταν 
καθόλου ὁ ἴδιος. Νωρὶς ἀποσπάστηκε ἀπ’ αὐτόν. Τὸ κοινὸ στοιχεῖο 
καὶ στὶς δυὸ θρησκεῖες ἦταν ἡ παρήγορη προσδοκία ἑνός Μεσσία πού, 
σύμφωνα μὲ τὶς γραφές, θὰ ἐρχόταν καὶ μὲ τὴ θυσία του θὰ ἑτοίμαζε 
τὸ δρόμο γιὰ τὸν τελικὸ θρίαμβο τῆς δικαιοσύνης. ῾Ο Χριστιανισμὸς 
κήρυξε πὼς ἦλθε πιὰ ἡ εὐλογημένη ὥρα τῶν προφητειῶν πὼς 
στοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Αὐγούστου, σύμφωνα μὲ τὶς παλιὲς 
προφητεῖες, γεννήθηκε ὁ ἀναμενόμενος Μεσσίας [=Χριστός].

Αὐτὸς ἦταν ὁ ᾽Ιησοῦς ποὺ γεννήθηκε στὴ Βηθλεέμ. Στὰ χρόνια 
τοῦ Τιβέριου ταπεινώθηκε καὶ βασανίστηκε γιὰ νὰ σώση τοὺς 
ἀνθρώπους· στὸ τέλος σταυρώθηκε κι ἀναστήθηκε. ᾽Απὸ τότε οἱ 
ἄνθρωποι περιμένουν νὰ φτάση τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου πού, πάλι 
σύμφωνα μὲ τὶς προφητεῖες, θὰ ἔλθη ὁ Μεσσίας σὲ ὅλη του τὴ δόξα 

1. ῾Η λέξη σημαίνει τὴν τεχνητὴ ουγκόλληση· βγῆκε ἀπὸ τὴν παλιὰ Κρήτη ποὺ οἱ 

κάτοικοι της μπροστὰ σὲ κοινὸ ἐχθρὸ ξεχνοῦσαν τὶς διαφορές τους καὶ μόνοιαζαν. 



νὰ κρίνη τοὺς ζωντανοὺς καὶ τοὺς πεθαμένους, νὰ τοὺς μοιράση τὴ 
δικαιοσύνη καὶ νὰ φέρη μιὰ δίχως τέλος βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

β. Τί παίρνει ἀπὸ τοὺς ῞Ελληνες. Εκτὸς ἀπὸ τὴ γλώσσα τους, 
ποὺ ἔγινε ἡ διεθνὴς γλῶσσα τῆς καινούριας θρησκείας, πῆρε πολλὰ 
ἀπὸ τὴ σκέψη τους: ἡ στωϊκὴ φιλοσοφία μπορεῖ νὰ μὴν ἔφτανε νὰ 
δώση τὴν παρηγοριὰ μιᾶς θρησκείας, εἶχε ὅμως ἀρκετὲς ἰδέες, πολὺ 
ὀρθὲς καὶ ἀγαπητὲς σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια: ἔλεγε πὼς γιὰ νὰ εἴμαστε 
εὐτυχισμένοι πρέπει νὰ εἴμαστε ἁπλοί, ταπεινοὶ καὶ φιλάνθρωποι. Τὸ 
πιὸ σπουδαῖο ὅμως ποὺ ἔλεγε ἦταν αὐτό: μέσα σ’ αὐτὸ τὸν κόσμο, 
ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους δὲν ὑπάρχει διάκριση, ἔθνους, φύλου, 
γένους, πλούτου. ῞Ολοι, πλούσιοι καὶ φτωχοί, δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι, 
ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ῞Ελληνες καὶ βάρβαροι, ζοῦνε καὶ πεθαίνουν 
μέσα στὶς ἀγκάλες τοῦ ἴδιου Θεοῦ καὶ ἑπομένως εἶναι ἴσοι. Αὐτὸ ἦταν 
ἀδύνατο νὰ τὸ παραδεχτοῦν οἱ ᾽Ιουδαῖοι, γιατὶ θεωροῦσαν τὴ φυλή 
τους ἐκλεκτὴ τοῦ Θεοῦ.
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4. Πῶς ζοῦσαν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί. Γι’ αὐτὸ βρῆκε στὴν ἀρχὴ 
μεγάλη ἀπήχηση στοὺς ταπεινοὺς καὶ καταφρονεμένους, στοὺς 
φτωχοὺς καὶ τοὺς ἀπόκληρους τής Ρωμαϊκῆς κοινωνίας. Μὰ δὲν 
ἄργησε νὰ ἁπλώση τὴ γοητεία της καὶ στοὺς πλούσιους καὶ τοὺς 
ἰσχυροὺς μὲ τὴ μεγάλη δύναμη τῆς μετάνοιας.

῾Η ζωη των πρώτων Χριστιανῶν και ἡ λατρεία τους εἶχε πολλὴ 
ἁπλότητα καὶ θερμὴ πίστη. ᾽Αδιαφορώντας γιὰ τὴν περιφρόνηση 
ποὺ ἔνιωθαν γι’ αὐτοὺς οἱ ὀπαδοὶ τῶν ἄλλων θρησκειῶν, ἔκαναν 
τὶς συγκεντρώσεις τους, τὶς προσευχές τους, τὸ κήρυγμά τους, 
τὶς νηστεῖες τους, σὲ σπίτια ἢ σὲ κατακόμβες. ῞Ορισαν καὶ δικούς 
τους προϊστάμενους νὰ τοὺς διοικοῦν. ῾Ο μεγάλος κανόνας στὴ ζωή 
τους ἦταν ἁγνὴ καρδιὰ καὶ ἀγάπη. ῎Ετρωγαν ὁρισμένες φορὲς ὅλοι 
μαζὶ καὶ πρόσφεραν τὶς περιουσίες τους μὲ μεγάλη τους χαρὰ γιὰ 
τοὺς «ἀδελφούς τους», ὅπως λέγονταν μτταξύ τους. Κέρδιζαν ἔτσι 
τὴν ἀνεκτίμητνὁ εὐτυχία νὰ νιώθουν τὴν ψυχή τους ἀλαφριὰ καὶ 
λυτρωμένη ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Μὰ καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν ἁμαρτήσει 
- καὶ πολλὲς φορὲς πολὺ βαριὰ- προσφερόταν τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Θεοῦ, 
ἡ ἀπέραντη συγχώρεση. ῏Ηταν τὰ πιὸ ἀγαπημένα τέκνα τοῦ οὐράνιου 
πατέρα. Μόνο ἕνα τοὺς ζητοῦσε : μιὰ βαθιά, ἀνυπόκριτη πίστη καὶ 
μετάνοια.

5. Γιατί ἔγιναν οἱ διωγμοὶ τῶν Χριστιανῷν; Τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος 
στὴν ἀρχὴ τοὺς πῆρε γιὰ ὀπαδοὺς καμιᾶς ἰουδαϊκῆς αἵρεσης. Δὲν τοὺς 
ξεχώρισε καὶ δὲν τοὺς ἔδωσε πολλὴ σημασία. ῎Ηξερε πόσο φανατικοὶ 
καὶ πεισματάρηδες ἧταν οἱ ᾽Ιουδαῖοι σ’ ὅ,τι πίστευαν. ᾽Εξάλλου δὲν 
ἦταν οἱ Χριστιανοὶ οἱ μόνοι ποὺ μεταφέρανε περίεργες ἀνατολικὲς 
δοξασίες. Τὸ κράτος ἦταν ἀπὸ τὴ φύση του στὰ θρησκευτικὰ ζητήματα 
τότε συγκαταβατικὸ σ’ ὅλους· ἔφτανε μόνο νὰ εἶναι ὅλοι πειθαρχικοὶ 
σ’ αὐτὸ καὶ νὰ τηροῦν κάποιους τύπους τῆς αὐτοκρατορικῆς λατρείας. 
Δὲν ἄργησε ὅμως νὰ ἔλθη σὲ σύγκρουση μὲ τὴ νέα θρησκεία. Μέσα 
στοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες καὶ μάλιστα στὸ διάστημα [64 - 311] 
πολλὲς φορὲς ἔγινε μιὰ ἀληθινὴ ἀναμέτρηση τῆς Ρώμης μὲ τὴ νέα 
πίστη, τοῦ Καίσαρα μὲ τὸ Χριστό, ὅπως πολὺ εὔστοχα χαρακτήρισαν 
τὴν πάλη αὐτὴ οἱ νεώτεροι.

Γιατί ὅμως τὸ τόσο ἀνεξίθρησκο καὶ ἀνεκτικὸ Ρωμαϊκὸ κράτος 
κατάτρεξε καί, μάλιστα μὲ πολλὴ σκληρότητα, τὸ Χριστιανισμό; Νὰ 
οἱ κυριότερες αἰτίες:
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1. Οἱ Χριστιανοὶ ἦταν ἀδιάλλακτοι στὴν πίστη τους. 
Περιφρονοῦσαν τὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ τοὺς ὀπαδούς των καὶ γι’ 
αὐτὸ προκαλοῦσαν τὸ βαθὺ μίσος τοῦ ἄλλου λαοῦ. Γι’ αὐτὸ ρίζωσαν 
εὔκολα πολλὲς διαβολὲς σὲ βάρος τους, ποὺ τὶς ἐκμεταλλεύτηκε τὸ 
ἐπίσημο κράτος.

2. Δὲ δέχονταν μὲ κανένα τρόπο νὰ προσφέρουν θυμίαμα στὸ 
ἄγαλμα τοῦ αὐτοκράτορα. Τὸ θεωροῦσαν καθαρὴ εἰδωλολατρεία. 
῾Η ἄρνησή τους ὅμως αὐτὴ ἦταν ἀνυπακοὴ στὸ κράτος, ἔγκλημα 
καθοσιώσεως, ὅπως λέμε σήμερα.

3. Πολλοὶ Χριστιανοὶ δὲ δέχονταν νὰ ὑπηρετήσουν στὸ Ρωμαϊκὸ 
στρατό. Μερικοὶ μεγάλοι ἀπολογητὲς τῆς καινούριας θρησκείας 
θεωροῦσαν τὴ στρατολογία ἀσυμβίβαστη μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.

4. Μέσα στὶς χριστιανικὲς κοινότητες καταλυόταν ἡ κοινωνικὴ 
τάξη τῶν Ρωμαίων καὶ στὴ θέση της ἔμπαινε ἡ τάξη τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ 
καὶ τοὺς δούλους τοὺς θεωροῦσαν σὰν ἴσους και μάλιστα ἡ ἐκκλησία 
εὐλογοῦσε τὸ γάμο μεταξὺ ἐλεύθερων καἰ δούλων.

5. Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, ὅταν ὀργανώθηκαν σὲ ἐκκλησίες μὲ δικιά 
τους διοίκηση, ἄρχισαν νὰ περιφρονοῦν τὴν ἐξουσία τοῦ ἐπισημου 
κράτους.

6. ῾Ολόκληρη ἡ διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ποὺ στηριζόταν 
στὴ δοξασία πὼς δὲ θ’ ἀργήση νὰ ἔλθη ὁ Μεσσίας σὰν τιμωρὸς καὶ 
λυτρωτής, ἦταν ἐχθρικὴ πρὸς τὴν Ρώμη γιατὶ προμάντευε τὸ τέλος 
καὶ τὴν καταστροφή της.

6. Διωγμοί. Γι’ αὐτὲς τὶς αἰτίες καὶ γι’ ἄλλες ἀκόμη, στοὺς τρεῖς 
πρώτους αἰῶνες τὸ κράτος διέταξε ἐπίσημους διωγμοὺς κατὰ τῶν 
Χριστιανῶν. Τέτοιοι ἔγιναν συνολικὰ δέκα. Οἱ πέντε, ποὺ εἶναι 
καὶ γενικοὶ καὶ πιὸ ἄγριοι, γίνονται στὴν ἐποχὴ αὐτὴ μετὰ τοὺς 
᾽Αντωνίνους. Τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος, τώρα ποὺ κλονίζεται καὶ χάνει κάθε 
ἐμπιστοσύνη στὸ μέλλον του, δείχνει μεγάλη λύσσα καὶ θηριωδία, σὰ 
νὰ προαισθανόταν τὴν τελική του ἧττα ἀπ’ αὐτούς. Οἱ πιὸ βίαιοι καὶ 
πιὸ μεγάλοι διωγμοὶ εἶναι δυό: ῾Ο ἕνας στὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα 
Δεκίου [249 - 251], ποὺ εἶναι ἀπὸ τοὺς «τριάντα τυράννους», δηλαδὴ 
ξέσπασε στὶς πιὸ δύσκολες στιγμὲς γιὰ τὸ κράτος. Τὸν ἄλλο, ποὺ 
εἶναι ὁ τελευταῖος, μὰ καὶ γι’ αὐτὸ ὁ πιὸ σκληρὸς ἀπ’ ὅλους τοὺς 
προηγούμενους, τὸν διέταξε σ’ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς αὐτοκρατορίας ὁ 



Αὔγουστος Διοκλητιανὸς ἀπὸ τὴ Νικομήδεια παρακινημένος ἀπὸ τὸν 
Καίσαρά του Γαλέριο. [303 - 311]. ̔Ο Διοκλητιανός, ποὺ ἔβαλε σκοπό 
του τὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ κράτους καὶ τὸ δυνάμωμα τῆς μοναρχίας, 
πίστεψε πὼς μὲ τὴν ἐξόντωση τῆς νέας πίστης θὰ τοῦ ἔδινε ἑνότητα 
καὶ δύναμη. ᾽Οκτὼ χρόνια κράτησε ὁ ἀδυσώπητος αὐτὸς διωγμός. 
Μερικοὶ λιποψύχησαν, μὰ οἱ περισσότεροι ὑπόμειναν καρτερικὰ τὰ 
ἀπερίγραπτα βασανιστήρια καὶ ἔγιναν μάρτυρες, δηλαδὴ μὲ τὴ θυσία 
τους ἀπόδειξαν πόσο ἀληθινὴ καὶ ἀκλόνητη ἦταν ἡ νέα πίστη. Τότε 
δόθηκε ἡ τελευταία καὶ πιὸ σκληρὴ μάχη ἀνάμεσα στὸν Καίσαρα καὶ 
τὸ Χριστό.

7. ῾Ο Χριστιανισμὸς θριάμβευσε στὸ τέλος. ῾Ο Γαλέριος, ὁ 
κύριος ἐμπνευστὴς τοῦ μεγάλου αὐτοῦ διωγμοῦ, ἀρρώστησε ἀπὸ μιὰ 
πολὺ βαριὰ ἀρρώστια καθὼς ἦταν δεισιδαίμονας, φοβήθηκε πὼς μὲ 
τὴν ἀρρώστια αὐτὴ ἔδειχνε ὁ Θεὸς τῶν Χριστιανῶν τὴν ὀργή του 
σ’ αὐτὸν, γιατὶ τόσο σκληρὰ κατάτρεξε τοὺς ὀπαδούς του. Γι’ αὐτό, 
γιὰ νὰ ἐξιλεωθῆ, ἔβγαλε νέο διάταγμα (311), ποὺ τὸ ὑπόγραψε 
ἀργότερα καὶ ὁ συνάρχοντας του Λικίνιος στὴ Νικομήδεια. Σύμφωνα 
μ’ αὐτὸ σταματοῦσε πιὰ κάθε καταδίωξη τῶν Χριστιανῶν καὶ ἔτσι 
μποροῦσαν κι αὐτοὶ ἐλεύθερα νὰ πιστεύουν καὶ νὰ λατρεύουν τὸ Θεό 
τους, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι ὑπήκοοι. Σὲ δυὸ χρόνια ἀπόμειναν ἀπὸ τοὺς 
συνάρχοντες τῆς τετραρχίας μόνο δυό: ὁ Λικίνιος στὴν ᾽Ανατολὴ καὶ 
ὁ Μ. Κωνσταντῖνος στὴ Δύση. Συναντήθηκαν στὸ Μιλάνο (313) 
καὶ συμφώνησαν νὰ ἀκολουθήσουν σ’ ὅλα τὰ ζητήματα τοῦ κράτους 
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τὴν ἴδια πολιτική. Τότε καὶ ὁ Μ. Κωνσταντῖνος στὰ ζητήματα τῆς 
θρησκευτικῆς πολιτικῆς παραδέχτηκε τὸ διάταγμα τῆς Νικομήδειας. 
Εἶχε ὅμως καὶ δικούς του λόγους νὰ ὑποστηρίξη τὴ νέα θρησκεία. 
Στὸ στρατό του, ποὺ τόσες νίκες τοῦ χρωστοῦσε, γιατὶ πολέμησε μὲ 
περισσὴ ἀφοσίωση σ’ αὐτὸν καὶ γενναιότητα, ὑπηρετοῦσαν πάρα 
πολλοὶ Χριστιανοί. ῾Η μητέρα του, ἡ ῾Ελένη, ποὺ βαστοῦσε ἀπὸ 
φτωχικὴ καὶ ἀσήμαντη οἰκογένεια, ἦταν πιστὴ στὴ θρησκεία τοῦ 
Χριστοῦ. Μὰ καὶ ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας στὴν ἀρχὴ εἶχε πολὺ θολὲς 
καὶ ἀξεκαθάριστες ἀντιλήψεις γιὰ τὸ Θεό. Πίστευε σ’ ἕναν «ὑπέρτατο» 
Θεὸ ποὺ τὸν ἔλεγε «ἀνίκητο ἥλιο», ὅπως οἱ Μιθραϊστές.῏Ηταν πολὺ 
εὔκολο τότε νὰ γίνη σύγχυση αὐτῆς τῆς θεότητας μὲ τὸ Χριστιανικὸ 
Θεό.

Γι’ αὐτό, ὅσο κι ἂν ἀπὸ προσωπικὲς ἐπιφυλάξεις καὶ πολιτικὴ 
σκοπιμότητα, ἦταν στὴν ἀρχὴ τῆς βασιλείας του συμβιβαστικὸς καὶ 
οὐδέτερος, γιατὶ οἱ εἰδωλολάτρες ἦταν ἀκόμη πολλοί, σιγὰ - σιγὰ, 
συστηματικὰ καὶ μὲ τρόπο ἔριχνε τὸ βάρος τῆς πολιτικῆς του, σὰν 
ἀρχηγὸς τοῦ κράτους, πρὸς τὸ μέρος τῶν Χριστιανῶν.

᾽Αντίθετα μὲ τὸ Διοκλητιανὸ αὐτὸς πίστευε πὼς μὲ τὴν παραδοχὴ 
τῆς νέας θρησκείας θὰ ἔβρισκε τὴν ἑνότητα καὶ τὴ δύναμη ποὺ θὰ 
στήριζε τὴν ἀπόλυτη μοναρχία του.

῎Ετσι ὁ Χριστιανισμὸς ἔγινε ὁριστικὰ νόμιμη, καὶ στὸ τέλος τοῦ 
4ου αἰώνα θὰ γίνη καὶ ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους.

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
1. Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΑΙΩΝΑ

1. ᾽Απὸ τὸ τέλος τῶν ᾽Αντωνίνων ἕως τὴν ἀρχὴ τῆς δυναστείας 
τῶν ̓ Ιλλυριῶν [193 - 270] ἡ ἐσωτερικὴ κατάσταση τοῦ κράτους εἶναι 
ἄσχημη. Ξεσποῦν ἐπαναστάσεις ποὺ ἀναστατώνουν τὶς ἐπαρχίες.

2. Σὲ ὅλα τὰ σύνορα κάνουν τὴν ἐμφάνισή τους καινούριοι 
ἐπικίνδυνοι ἐχθροὶ ποὺ πολὺ δύσκολα ἀναχαιτίζονται. Γιὰ νὰ 
ἀντιμετωπίσουν αὐτοὺς τοὺς κινδύνους μερικὲς ἐπαρχίες κάνουν δικά 
τους ἀνεξάρτητα κράτη.

Οἱ πιὸ σοβαρὲς αἰτίες γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴ δύσκολη κατάσταση ποὺ 
βρέθηκε τὸ κράτος ἦταν: α) Τὸ πολίτευμα τοῦ πρώτου ἄνδρα δὲν εἶναι 
πιὰ στοὺς καιροὺς αὐτοὺς ἐξυπηρετικό.

β) Παρουσιάζεται μιὰ ὀπισθοδρόμηση τῆς ἄλλοτε πλούσιας 
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οἰκονομικῆς ζωῆς πάει νὰ ἐπικρατήση πάλι ἡ γεωργικὴ παραγωγή, 
μὲ τὴ γῆ ὅμως μοιρασμένη πολὺ ἄνισα.

γ) Οἱ δοῦλοι καὶ οἱ φτωχοὶ ἐλεύθεροι γίνονται κολόνοι, δηλαδὴ 
καλλιεργητὲς ξένου κλήρου.

2. ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ 
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΡΙΣΗ
1. Οἱ ᾽Ιλλυριοὶ αὐτοκράτορες [270 - 305] σώζουν τὸ κράτος μὲ
τὶς μεταρρυθμίσεις τους:
α) Τὸ πολίτευμα τοῦ πρώτου ἄνδρα. γίνεται ἀπολυταρχία.
β) Στὴ διοίκηση τῆς αὐτοκρατορίας ἐφαρμόζεται τὸ σύστημα τῆς 

τετραρχίας.
γ) Χωρίζεται ὁ στρατὸς ἀπὸ τὴν πολιτικὴ διοίκηση.
2. ῾Η τετραρχία καταλύεται [305 - 324] καὶ μέσα στοὺς ἀγῶνες 

αὐτοὺς ἀναδείχτηκε μονοκράτορας ὁ Μ. Κων/τῖνος. Αὐτὸς ὁλοκληρώνει 
τὴν ἀπολυταρχία στὸν τύπο τοῦ ἀνατολικοῦ δεσποτισμοῦ.

3. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
ΤΗΣ

1. Στὸ οἰκουμενικὸ κράτος αὐτὴ τὴν ἐποχὴ παρουσιάζεται μεγάλη 
ἀνάγκη μιᾶς οἰκουμενικῆς θρησκείας.

2. Μερικὲς θρησκεῖες τῆς ᾽Ανατολῆς δοκίμασαν μάταια νὰ 
ἱκανοποιήσουν τὴν ἀνάγκη αὐτή·

3. ῾0 Χριστιανισμὸς τὸ κατόρθωσε, γιατὶ ἦταν ἡ πιὸ τέλεια 
θρησκεία καὶ γι’ αὐτὸ παραμέρισε τὶς ἄλλες.

4. Πολὺ βοήθησε στὴ διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ ἡ ἁπλὴ ζωὴ καὶ 
ἁγνὴ πίστη τῶν ὀπαδῶν του ἐκεῖνα τὰ χρόνια.

5 - 6. Τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος, ἐνῶ στὶς ἄλλες θρησκεῖες ἦταν 
συγκαταβατικό, πολλὲς φορὲς τοὺς Χριστιανοὺς τοὺς καταδίωξε 
σκληρά.

7. Οἱ πιὸ μεγάλοι διωγμοὶ ἔγιναν τὸν 3ο αἰώνα καὶ ὁ πιὸ βίαιος καὶ 
τελευταῖος [303 - 311] γίνεται ἀπὸ τὸ Διοκλητιανὸ καὶ τὸ Γαλέριο.

8. Στο τέλος ὅμως ὁ Χριστιανισμὸς θριάμβευσε ᾽Εγινε νόμιμος 
ὁριστικὰ μὲ τὸ διάταγμα Νικομήδειας - Μιλάνου [311 - 313]. 
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ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ :

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
βακαῦδες - κολόνοι - συντεχνί-
ες - ἀνατολικὸ πρωτόκολλο -
τετραρχία - θεοκρατικὁς δεσπο-
τισμὸς - φωτοστέφανο - ἱερὁ
κονσιστόριο-θρησκευτικὸς συγ-
κρητισμός.

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Δυναστεία Σεβήρων          193 - 235
Διάταγμα Καρακάλλα              212
Περίοδος τῶν Τριάντα            
τυράννων                          235 - 270
᾽Ιλλυριοὶ αὐτοκράτορες    270 - 305
Διοκλητιανὸς                   284 - 305
᾽Απὸ τὴν Τετραρχία
στὴ μονοκρατορία τοῦ
Μ. Κωνσταντίνου            305 - 324
῾Ο μέγας Διωγμὸς           305 - 311,
Διάταγμα Νικο-
μήδειας - Μιλάνου          311 - 313 

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. ᾽Απὁ τἠ ζωἠ τῶν πρώτων Χριστιανῶν.

᾽Αποτελοῦμε ἕνα σῶμα μὲ τὶς θρησκευτικές μας πεποιθήσεις, 
μὲ τὴν ἑνότητα τῆς πειθαρχίας μας, μὲ τὸ δεσμὸ τῆς ἴδιας ἐλπίδας. 
Κάνομε συγκεντρώσεις γιὰ νὰ πολιορκήσωμε, σὰν ἱερὸς στρατός, τὸ 
Θεὸ μὲ τὶς προσευχές μας. ̔Η βία αὐτὴ ἀρέσει στὸ Θεό. Προσευχόμαστε 
γιὰ τὸ καλὸ τοῦ αὐτοκράτορα, γιὰ τοὺς συνεργάτες του καὶ γιὰ τὶς 
ἄλλες ἐξουσίες, γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου, γιὰ τὴν εἰρήνη ἀνάμεσα 
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στὰ ἔθνη, γιὰ τὴν ἀναβολὴ τῆς συντέλειας τῶν αἰώνων.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Καὶ ἂν ὑπάρχη σὲ μᾶς κάποιο κοινὸ ταμεῖο, δὲ σχηματίστηκε 

αὐτὸ ἀπὸ δικαιώματα ποὺ πληρώνουν ὅσοι πᾳίρνουν ἀξιώματα, σὰ 
νὰ ἔβγαινε ἡ θρησκεία σὲ πλειστηριασμό. ῾Ο καθένας δίνει μιὰ μικρὴ 
εἰσφορὰ σὲ ὁρισμένη μέρα τοῦ μήνα ἢ ὅποτε θέλει, ἂν θέλη κι ἂν 
μπορῆ. Τὰ χρήματα αὐτὰ εἶναι ἕνα κομπόδεμα εὐσέβειας. Πραγματικὰ 
δὲν παίρνομε ἀπ’ αὐτὰ γιὰ νὰ ἑτοιμάσωμε φαγοπότια ἢ ἀνώφελες 
διασκεδάσεις, ἀλλὰ γιὰ τὴ διατροφὴ ἢ τὸν ἐνταφιασμὸ τῶν ἀπόρων, 
γιὰ νὰ βοηθήσωμε τὰ φτωχὰ ὀρφανὰ ἢ τοὺς γέροντες ἢ τοὺς ὑπηρέτες 
ποὺ εἶναι ἀνίκανοι γιὰ ἐργασία, ὅπως ἐπίσης καὶ τοὺς ναυαγούς. ῍Αν 
ρίχτηκαν Χριστιανοὶ στὰ μεταλλεῖα, στὰ νησιὰ καὶ στὶς φυλακές, 
ἐπειδὴ πίστεψαν στὸ Θεό μας, φυσικὸ εἶναι νὰ τοὺς προστατεύη ἡ 
θρησκεία μας.

Τερτυλλιανὸς
[᾽Απολογητικὸς - Κεφ. ΛΘ΄ Μετ. ᾽Ι Φραγκούλη.]

2. Οἱ κολόνοι, οἱ πρόγονοι τῶν δουλοπαροίκων.
Τὰ δικαιώματα καὶ οἱ ὑποχρεώσεις τους.

῍Αν ἕνας γαιοκτήμονας βρεθῆ νὰ ἔχη στὴ δούλεψή του ἕναν κολόνο 
ποὺ ἀνήκει σὲ ἄλλο γαιοκτήμονα, εἶναι ὑποχρεωμένος ὄχι μόνο νὰ τὸν 
ἐπιστρέψη στο κτῆμα που γεννήθηκε, ἀλλὰ ἀκόμη να πληρώση καὶ 
τὸν κεφαλικό του φόρο, γιὰ ὅσο διάστημα ὁ κολόνος τὸν ὑπηρετοῦσε... 
ὅσο γιὰ τοὺς κολόνους ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ δραπετεύσουν ἐπιτρέπεται 
νὰ ἁλυσοδένωνται, ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ δοῦλοι.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
῾Ο κολόνος εἶναι ἕνας ἰσόβιος κληρονομικός, ἀλλὰ ὄχι αὐτεξουσιος, 

ἀγρότης· ἡ προσκόλληση στὸ κτῆμα τοῦ κυρίου του εἶναι καὶ δικαίωμα 
ἀλλὰ καὶ ὑποχρέωση˙ δὲν μπορεῖ νὰ ἀναλάβη δημόσια ὑπηρεσία ποὺ 
θὰ τὸν ἀπομακρύνη ἀπὸ τὴ γῆ, οὔτε νὰ χειροτονηθῆ κληρικός· ἐκτὸς 
ἂν αὐτὸ γίνη μέσα στὸ κτῆμα ποὺ καλλιεργεῖ καὶ ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι θὰ 
μείνη σ’ αὐτό. ῍Αν φύγη κρυφά, ὁ κύριός του ἔχει δικαίωμα νὰ τὸν 
καταδιώξη ὅπως ἕνα δοῦλο, καὶ, ὅταν πιαστῆ, θὰ τιμωρηθῆ σκληρὰ 
καὶ ὁ ἴδιος καὶ αὐτὸς ποὺ τὸν δέχτηκε. ̔0 γαιοκτήμονας ὅμως δὲ μπορεῖ 
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νὰ πουλήση τὸ κτῆμα του δίχως τοὺς κολόνους οὔτε τοὺς κολόνους 
δίχως τὸ κτῆμα οὔτε νὰ τοὺς μετακινῆ ἀπὸ κτῆμα σὲ κτῆμα.

᾽Αποσπάσματα ἀπὸ τὸν Θεοδοσιανὸ κώδικα.
[῎Εχουν παραληφθῆ ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Fer. Lot «Τὸ

τέλος τοῦ ἀρχαίου κόσμου καὶ οἱ ἀρχὲς τοῦ Μεσαίωνα».]

3. ᾽Η Ρώμη γέρνει πρὸς τὴ δύση της. Ἡ περίεργη διαγωγὴ
τοῦ ᾽Ελαγάβαλου, ἑνὁς αὐτοκράτορα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς.

Τοῦ ἄρεσε νὰ χωρατεύη σὲ βάρος τῶν καλεσμένων του: νὰ τοὺς 
βάζη νὰ κάθωνται πάνω σὲ μαξιλάρια φουσκωμένα μὲ ἀέρα ποὺ ξα-
φνικὰ ἔσκαγαν, νὰ τοὺς μεθάη μέχρις ἀναισθησίας καὶ ἔπειτα νὰ 
τοὺς μεταφέρη σὲ μέρη πού, ὅταν συνέρχονταν, βρίσκονταν ἀνάμεσα 
σὲ ἀκίνδυνες λεοπάρδαλες, ἀρκοῦδες καὶ λιοντάρια. ῾Ο Λαμπρίδιος 
μᾶς βεβαιώνει πὼς ποτὲ ὁ ᾽Ελαγάβαλος δὲν ξόδεψε λιγότερα ἀπὸ 
100.000 σηστερτίους ( 10.000 δολλάρια) καὶ κάποτε 300.000 γιὰ 
κάθε συμπόσιο ποὺ πρόσφερε στοὺς φίλους του. ᾽Ανακάτευε χρυσὰ 
νομίσματα μέσα στὰ κουκιά, πολύτιμα πετράδια μέσα στὴ φακή, 
μαργαριτάρια στὸ ρύζι καὶ χάριζε ἅρματα ἢ ἄλογα γιὰ νὰ δείξη τὴ 
φιλία του. Πολὺ συχνὰ παρακαλοῦσε τοὺς καλεσμένους του νὰ πάρουν 
μαζί τους τὰ ἀσημένια σερβίτσια ποὺ χρησιμοποίησαν στὸ συμπό-
σιο τοῦ παλατιοῦ. ῞Οσο γιὰ τὸν ἴδιο χρησιμοποιοῦσε τὰ πιὸ ἐκλεκτὰ 
πράγματα : τὸ νερὸ στὶς πισίνες του ἦταν ἀρωματισμένο μὲ ρόδα. 
Τὰ λογῆς - λογῆς σκεύη στὸ λουτρό του ἦταν ἀπὸ χρυσάφι ἢ ὄνυχα, 
ἡ τροφή του ἀπὸ τὰ πιὸ σπάνια φαγητά, στὰ φορέματα του ἦταν 
κολλημένα παντοῦ πολύτιμα πετράδια ἀπὸ πάνω ὡς κάτω. Οἱ κακὲς 
γλῶσσες ἔλεγαν ὅτι ποτὲ δὲ φοροῦσε δυὸ φορὲς τὸ ἴδιο δαχτυλίδι. ̔́ Οταν 
ταξίδευε χρειαζόταν 600 ἁμάξια γιὰ νὰ κουβαλοῦν τὶς ἀποσκευές του. 
῞Οταν ἕνας μάντης του προφήτεψε πὼς θὰ πεθάνη ἀπὸ βίαιο θάνατο, 
ἑτοίμασε βασιλικὰ μέσα αὐτοκτονίας, ἄν παραστῆ ἀνάγκη : σχοινιὰ 
ἀπὸ πορφυρὸ μετάξι, χρὐσὰ σπαθιά, δηλητήρια φυλαγμένα μέσα σὲ 
ζαφείρια καὶ σμαράγδια.

Γουῒλ Ντυρὰν
[Καίσαρ καὶ Χριστὸς - σ. 732
῾Ελλ. μετάφ. Ν. Παπαρρόδου]
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4. ῾Ο πρῶτος διωγμὸς τῶν Χριστιανῶν ἀπὸ τὁ Νέρωνα.
῾Ο Νέρωνας κατηγόρησε ὡς ὑπεύθυνους γιὰ τὴν πυρκαϊὰ τῆς 

Ρώμης καὶ τιμώρησε πολὺ σκληρὰ ἐκείνους, ποὺ ὁ λαὸς ὀνόμαζε 
Χριστιανοὺς καὶ ζοῦσαν μισημένοι γιὰ τὶς αἰσχρότητές τους. ᾽Εκεῖνος 
ποὺ τοὺς ἔδωσε τὸ ὄνομα αὐτό, ὁ Χριστός, θανατώθηκε, ὅταν ὁ Τιβέριος 
ἦταν αὐτοκράτορας, ἀπὸ τὸν ἔπαρχο Πόντιο Πιλάτο. Αὐτὴ ἡ ὀλέθρια 
δεισιδαιμονία, ἀφοῦ σταμάτησε προσωρινὰ ξαναφούντωσε πάλι, ὄχι 
μόνο στὴν ᾽Ιουδαία, ἀπ’ ὅπου ξεκίνησε τὸ κακὸ αὐτό, ἀλλὰ καὶ στὴ 
Ρώμη ὅπου μαζεύονται ἀπ’ ὅλες τὶς μεριὲς καὶ κυκλοφοροῦν ὅλα τὰ 
τέρατα καὶ σημεῖα. Πρῶτα λοιπὸν πιάστηκαν ὅσοι ὁμολόγησαν, ὕστερα 
ἀπὸ τὶς καταθέσεις αὐτῶν πιάστηκεν ἕνα πλῆθος ἀπὸ ἀνθρώπους, 
ποὺ δὲν εἶχαν καμιὰ εὐθύνη γιὰ τὴν πυρκαϊά, ἀλλὰ τοὺς κυνηγοῦσε 
ἡ λαϊκὴ κατακραυγή. Καὶ ἔδιναν ὡς μελλοθάνατοι εὐκαιρίες γιὰ 
διασκέδαση, καθὼς τοὺς κατασπάραζαν τὰ σκυλιά, ὅπως τοὺς εἷχαν 
τυλίξει μέσα σὲ προβιὲς θηρίων ἤ θανατώθηκαν πάνω σὲ σταυρὸ ἢ 
τοὺς ἔκαιγαν καὶ ὅταν νύχτωνε τοὺς χρησιμοποιοῦσαν γιὰ νυκτερινὸ 
φωτισμό.

῾Ο Νέρωνας ἄφηνε ἀνοιχτοὺς τοὺς κήπους σ’ ὅποιον ἤθελε να 
παρακολουθήση τὸ θέαμα αὐτὸ καὶ ἐφοδίασε καὶ τὸν ῾Ιππόδρομο μὲ 
τέτοια θεάματα, ποὺ τὰ ἀπολάμβανε κι αὐτὸς ἀνακατεμένος μέσα 
στὸ πλῆθος μὲ στολή ἠνιόχου ἤ πάνω σὲ ἅμαξα. Γι᾽αὐτὸ τὸ λόγο οἱ 
Χριστιανοὶ ἄν καὶ ἔφταιγαν καὶ τοὺς ἄξιζαν οἱ πιὸ σκληρὲς τιμωρίες, 
ὅμως προκαλοῦσαν τὴ συμπάθεια, ἐπειδὴ θανατώνονταν ὄχι γιὰ τὸ 
συμφέρον τοῦ συνόλου ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγριότητα ἑνός.

Τάκιτος
[Χρονικὰ Βιβλ. ΧV, § 44.

Μετάφραση]
5. Οἱ Χριστιανοὶ πληθαίνουν...

(Διάλογος τοῦ Νέρωνα μ’ ἕνα δῆθεν ἔμπιστό του ᾽Ιουδαῖο).

Μαναήν.
Ποτὲ δὲν εἶδες ἕναν ἄνεμο νὰ σπρώχνη
πρὸς τὰ σπαρτά, σύγνεφο μέγα, τὴν ἀκρίδα;
Θαρρῶ πὼς κιόλας ξεκινήσανε ἀπ’ τὰ βάθη...

Νέρωνας.
Ποιός; Ποιοί; 
Μαναήν.
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Αὐτοκράτορα· ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ πενθοῦνε,
ὅλοι ποὺ κρύβονται ἀπ’ τὸ φῶς, φτωχοὶ στὸ πνέμα,
ὅλοι οἱ διωγμένοι, ὅλ’ οἱ πράοι, ὅλ’ οἱ ἀλῆτες,
ὅσοι πεινᾶνε γιὰ ψωμὶ καὶ δικαιοσύνη,
ὅσους μακάρισε ᾽Εκεῖνος χρόνια τώρα..
Νέρωνας.
᾽Απὸ ποῦθε βγαίνουν;
Μαναήν.
᾽Απ’ τὴ γῆ, τὴ γῆ ζητώντας...
Μὰ δὲν τοὺς φτάνει, καθὼς σοῦ ᾽πα. Γιατὶ ἡ πείνα
κι ἡ δίψα πιὰ τόσον ἐθέριεψε βαθιά τους,
πού γινε πείνα καὶ λιμὸς μὲς τὴν καρδιά τους
-πλιὸ παρὰ πείνα γιὰ ψωμὶ καὶ γιὰ προσφάι-
λιμὸς τοῦ Λόγου του καὶ πείνα τῆς θωριᾶς του...
Μ’ ἕνα σπειρὶ σταριοῦ μπορεῖ καὶ νὰ χορτάσουν,
μὲ μιὰ γουλιὰ κρασὶ μπορεῖ καὶ νὰ μεθύσουν,
μὰ ὁ κόσμος ὅλος τὴν καρδιά τους δὲ γιομίζει...
Νέρωνας.
Καλύτερα δὲν εἶναι νὰ τοὺς περάσω μὲ λεπίδι;
Μαναήν.
Μήπως τὸ ἴδιο
κι ὁ ῎Αππιος Κλαύδιος, στῆς ῎Εφεσος τὸ δρόμο,
τόσους δὲν ἔσφαξε; Μά, λὲς τοὺς εἶχε σπείρει,
καὶ ξαναφύτρωσαν ἀπάντεχα χιλιάδες...
Σοῦ τό ᾽χω πεῖ : ποτὲ μαζί τους δὲν τελειώνεις...
Εὐχὴ ᾽Αβραάμ, μὰ κάλλιο πὲς Θεοῦ κατάρα :
«νά ᾽ναι σὰν ὁ ἄμμος τοῦ πελάου, νὰ κατακλύσουν
τὴ γῆν ἀκέρια»· αὐτὴ ἡ δουλειά τους νύχτα μέρα,
κι ὁλοκαιρὶς γεννοβολᾶν... Γόνος ψαρίσιος,
δοῦλοι κι ἀρρῶστοι κι ὀρφανά, στραβοί, σακάτες,
ψάρι λιανὸ πού, κι ἄν τραβάη μαζὶ κοπάδι,
καὶ τὸ ψηλότερο τὸ δίχτυ δὲν τὸ πιάνει..

῎Αγγελος Σικελιανός.
[῾Ο Χριστὸς στή Ρώμη. Τραγωδία. Ἀπόσπασμα]
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7. ῾Η παράδοση γιὰ τὸ ὅραμα τοῦ Μ. Κωνσταντίνου.
...᾽Αναζητοῦσε λοιπὸν στὶς εὐχὲς του τὸ Θεὸ καὶ μὲ δάκρυα ἔκα-

νε δέηση νὰ τοῦ φανερωθῆ ποιός εἶναι καὶ νὰ βάλη τὸ χέρι του 
στὶς στενοχώριες ποὺ τὸν βρῆκαν· καὶ τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ βασιλιὰς 
θερμοπαρακαλοῦσε ἔτσι, τοῦ παρουσιάζεται ἕνα σημεῖο, πάρα 
πολὺ παράδοξο· αὐτό, ἴσως δὲν θὰ ἦταν εὔκολο νὰ τὸ παραδεχτῶ, 
ἂν τ’ ἄκουα ἀπ’ ἄλλον· ὅμως ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ νικητὴς βασιλιάς, ὅταν 
ἀξιώθηκα νὰ τὸν γνωρίσω καὶ νὰ τὸν συναναστραφῶ πολὺ καιρὸ 
ἀργότερα, σὲ μένα ποὺ τὰ ἐξιστορῶ αὐτά, τὰ ὁμολόγησε καὶ πῆρε 
καὶ ὅρκο γι’ αὐτά, πῶς μπορῶ νὰ ἀμφιβάλλω γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς 
διήγησης, ἀφοῦ μάλιστα κι ὁ χρόνος ποὺ μεσολάβησε τὰ ἐπιβεβαίωσε; 
Κατὰ τὶς ὧρες τοῦ μεσημεριοῦ πάνω κάτω, ὅταν ἡ μέρα πῆρε πιὰ νὰ 
γέρνη, εἶπε πὼς εἶδε μὲ τὰ ἴδια του τὰ μάτια στὸν οὐρανό, πιὸ πάνω 
ἀπὸ τὸν ἥλιο, τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, σχηματισμένο ἀπὸ φῶς μὲ μιὰ 
ἐπιγραφή : «τούτῳ νίκα»· μὲ τὸ θέαμα αὐτὸ θαμπώθηκε καὶ αὐτὸς 
καὶ ὁ στρατὸς ὁλόκληρος ποὺ τὸν ἀκολουθοῦσε σὲ κάποια πορεία 
καὶ ἔβλεπε τὸ θαῦμα. Μπῆκε σὲ ἀπορία καὶ ἔλεγε μέσα του τί νά 
᾽ναι αὐτὸ τό ὅραμα· κι ἐνῶ βασάνιζε πολλὴ ὥρα τὸ μυαλό του τὸν 
βρῆκε ἡ νύχτα νὰ συλλογιέται· τότε λοιπόν, τὴν ὥρα ποὺ τὸν πῆρε ὁ 
ὕπνος, τοῦ παρουσιάστηκε ὁ Χριστός, μαζὶ μὲ τὸ σημεῖο ποὺ φάνηκε 
στὸν οὐρανό, καὶ τὸν συμβούλεψε ἀφοῦ κάνη ἕνα ὁμοίωμα αὐτοῦ τοῦ 
σημείου νὰ τὸ ἔχη ὡς σύμβολο προστατευτικὸ στὶς συγκρούσεις μὲ 
τοὺς ἐχθρούς. Μόλις ξημέρωσε καὶ ξύπνησε εἶπε στοὺς φίλους του τὸ 
μυστικό˙ κι ὕστερα κάλεσε τεχνίτες ποὺ δούλευαν τὸ χρυσάφι καὶ τὶς 
πολύτιμες πέτρες, κάθησε στὴ μέση καὶ τοὺς ἔδωσε ὁδηγίες, πῶς νὰ 
μιμηθοῦνε τὴν παράσταση τοῦ ὁράματος μὲ χρυσάφι καὶ πετράδια...

...῏Ηταν κατασκευασμένο μὲ τὸν ἑξῆς τρόπο : ῞Ενα ψηλὸ καὶ 
ἐπιχρυσωμένο κοντάρι εἶχε μιὰ ἐγκάρσια κεραία σὲ σχῆμα σταυροῦ. 
Στὴν πάνω - πάνω ἄκρη τοῦ κονταριοῦ στηριζόταν ἕνα στεφάνι 
χρυσὸ καὶ λιθοκόλλητο˙ καὶ μέσ’ τὸν κύκλο τοῦ στεφανιοῦ ἦταν δυὸ 
στοιχεῖα ποὺ φανέρωναν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ μὲ τὰ δυὸ πρῶτα 
ἑλληνικὰ γράμματα δηλαδὴ Χ καὶ Ρ, πλεχτά· αὐτὰ συνήθιζε ὕστερα 
νὰ τὰ βάζη καὶ στὸ κράνος του ὁ βασιλιάς. ᾽Απὸ τὴν πλάγια κεραία, 
ποὺ διασταυρωνόταν μὲ τὸ κοντάρι, ἦταν κρεμασμένο ἕνα πανὶ, 
ἀνεκτίμητης κατασκευῆς, μὲ λογῆς - λογῆς ἀκριβὰ πετράδια, ὑφασμένα 
ἐπάνω του, ποὺ ἀστραφτοβολοῦσαν καὶ πλούσια χρυσοστολισμένο˙ 
ἦταν ἀπερίγραπτη ἡ ἐντύπωση ποὺ ἔκανε ἡ ὀμορφιά του. Αὐτὴ 
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λοιπὸν ἡ σημαία κρεμόταν ἀπὸ τὴν κεραία συμμετρικὰ στὸ μῆκος 
καὶ στὸ πλάτος. Τὸ ὄρθιο κοντάρι ἦταν μακρύτερο πρὸς τὰ πάνω καὶ 
κάτω, πιὸ κάτω ἀπὸ τὸ σημεῖο ποὺ σχηματιζόταν σταυρός, καὶ στὶς 
ἄκρες τοῦ ὑφάσματος, που περιγράψαμε, ἦταν ζωγραφισμένες χρυσὲς 
προτομὲς τοῦ θεαγάπητου βασιλιᾶ καὶ τῶν παιδιῶν του.

Εὐσέβιος Καισαρείας ὁ Παμφίλου
«Εἰς τὸν βίον Κωνσταντίνου βασιλέως» Α.΄ 28, 31 Μετάφραση]

8. Ὀ Χριστιανισμὸς γίνεται νόμιμη θρησκεία.

« ῞Οταν ἐγὼ ὁ αὔγουστος Κωνσταντῖνος καὶ ἐγὼ ὁ αὔγουστος 
Λικίνιος εἴχαμε τὴν εὐτυχία νὰ συναντηθοῦμε στὸ Μεδιόλανο1 καὶ 
συζητήσαμε γιὰ ὅλα τὰ σχετικὰ μὲ τὸ κοινὸ συμφέρο, κρίναμε ὅτι 
ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ποὺ βλέπαμε ὅτι προπαντὸς θὰ ἦταν χρήσιμα 
σὲ ὅλους, πρῶτο καὶ κύριο ἀποφασίσαμε νὰ ρυθμιστῆ ἐκεῖνο ποὺ 
σχετίζεται μὲ τὸ σεβασμὸ στὸ θεῖο˙ δηλαδὴ νὰ ἀφήσωμε ἐλευθερία 
καὶ στοὺς Χριστιανοὺς καὶ σ᾽ ὅλους νὰ ἀκολουθοῦν ὅποια θρησκεία 
θέλουν· ἔτσι ὁποιαδήποτε θεότητα καὶ οὐράνια δύναμη ὑπάρχει, νὰ 
μπορέση νὰ γίνη δυνατὸ νὰ προστατεύη καὶ μᾶς καὶ τοὺς ὑπηκόους 
μας. Κρίναμε λοιπὸν πολὺ σωστὸ καὶ πρέπον νὰ τηρήσωμε τέτοια 
πολιτική, ὥστε σὲ κανένα νὰ μὴν ἀρνηθοῦμε τὴν εὐκαιρία ν’ 
ἀφοσιωθῆ εἴτε στὴ θρησκεία τῶν Χριστιανῶν εἴτε σ’ ὁποιαδήποτε 
ἄλλη θρησκεία νομίζει πὼς τοῦ ταιριάζει καλύτερα...Σύμφωνα 
μὲ αὐτὰ λοιπὸν νὰ γνωρίζη ἡ ἐντιμότητά σου, ὅτι ἀποφασίσαμε 
νὰ καταργηθοῦν ὁλωσδιόλου ὅλες οἱ προηγούμενες διαταγὲς ποὺ 
κοινοποιηθήκανε καὶ στὴν ὑπηρεσία σου σχετικὰ μὲ τοὺς Χριστιανοὺς 
καὶ ἀπὸ τώρα ἐλεύθερα καὶ ἀνενόχλητα, ὅποιος ἀπ’ αὐτοὺς ἐπιθυμεῖ 
νὰ πιστεύη στὴ θρησκεία τῶν Χριστιανῶν, μπορεῖ νὰ τὸ κάνη αὐτὸ 
δίχως κανένας νὰ τὸν πειράξη.»

Λακτάντιος - Εὐσέβιος Καισαρείας ὁ Παμφίλου
[᾽Αποσπάσματα ἀπὸ τήν Παγκόσμιο ῾Ιστορία

Μ. Βολονάκη Τομ. Α΄ σελ. 6. 104-106.
Μετάφραση]

Τὸ σημερινὸ Μιλάνο τῆς Β. ᾽Ιταλίας.
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ΚΕΦΑΛΛΙΟ Ε΄

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ
ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ [324 -610]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Εἴδαμε ὅτι στὸν προηγούμενο αἰώνα τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος ἄρχισε 
νὰ ξεπἑφτη. ῞Ο,τι ἅρχισε τότε, ὁλοκληρώνεται στὴν περίοδο αὐτή· 
τὸ μισὸ κομμάτι του χάθηκε, ἐνῶ τὸ ἄλλο μισὸ σώθηκε, γιατὶ 
στηρίχτηκε σὲ καινούριες δυνάμεις. Μὲ τὶς καινούριες δυνάμεις ὅλα 
πᾶνε ν’ ἀλλάξουν στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων˙ μέσα ἀπὸ τὸ χάος, ποὺ 
παρέσυρε σὲ ἀφανισμὸ τὸ μισὸ κράτος, θὰ ξεπροβάλη ἕνας ἀλλιώτικος 
κόσμος, ὁ Μεσαιωνικός· τὸ ἀνατολικό του κομμάτι τὸ ὀνομάζομε 
Βυζαντινό. Σ’ αὐτοὺς τοὺς τρεῖς αἰῶνες ὅμως, εἴμαστε ἀκόμη στὴν 
προϊστορία του. Πολὺ ἐδιαφέρον εἶναι νὰ παρακολουθήσωμε τὴ μετα-
μορφωση αὐτὴ στὶς διάφορες φάσεις της.

2. Στὸν 4ο αἰώνα τὸ κράτος μένει ὅπως τὁ γνωρίσαμε, Ρωμαϊκό, 
παγκόσμιο καὶ ἀχώριστο˙ στὸ τέλος ὅμως τοῦ αἰώνα γίνεται ἐπίσημα 
Χριστιανικὸ καὶ χωρίζεται σὲ δυὸ κομμάτια. Μένει ἀκόμη παγκόσμιο. 
Τὸ πιὸ σπουδαῖο εἶναι τοῦτο: μέσα σ’ αὐτὁ τὸν αἰώνα τὸ κέντρο τοῦ 
βάρους του μετατοπίζ·εται ὁριστικὰ ἀπὸ τὴ Δύση στὴν ᾽Ανατολή. 
Αὐτὸ γίνεται μὲ τὴ μετάθεση τῆς πρωτεύουσάς του ἀπὸ τὴ Ρώμη 
στὸ Βυζάντιο. Μὲ τὴ μετάθεση αὐτὴ βρίσκουν κατάλληλο ἔδαφος γιὰ 
νὰ εὐδοκιμήσουν οἱ σπόροι τῆς καινούριας ἐποχῆς. Τό προσφέρει ἡ 
᾽Ανατολῆ ποὺ διαθένει δυὸ ζωογόνες δυνάμεις : τὸ Χριστιανισμὸ καὶ 
τὸν ῾Ελληνισμό. Αὐτὲς οἱ δυὸ θὰ σμίξουν στὴ νέα πρωτεύουσα τοῦ 
Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ σὰ δυὸ κοτυληδόνες θὰ ἀναπτύξουν τὸ 
γερὸ βλαστὸ τοῦ Βὑζαντινοῦ πολιτισμοῦ.

3. Στὸν 5ο αἰώνα τὸ κράτος κλονίζεται πάλι ἀπὸ δυσκολίες 
ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικές. Σ’ αὐτὸ τὸν αἰώνα ἀκρωτηριάζεται 
ἀνεπανόρθωτα. ̓Επιμένει μ’ ὅλα ταῦτα στὴν ἰδέα πὼς εἶναι παγκόσμιο. 
Συμβαίνει ὅμως καὶ κᾴτι ἄλλο: Οἱ παλιὲς μορφὲς τοῦ κόσμου, ποὺ 
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χάνεται, σβήνουν καὶ στὴ θέση τους προβάλλουν ἄλλες.
Αὐτὴ ὅμως ἡ διαδικασία γίνεται ἀργὰ καὶ μὲ πολύ κόπο.
᾽Εξωτερικὲς δυσκολίες : Οἱ βάρβαροι σπᾶνε τώρα τὰ σύνορα καὶ 

σὲ ἀπανωτὰ κύματα πλημμυρίζουν τὸ κράτος. Τὸ μισό, τὸ Δυτικὸ, 
καταποντίζεται καὶ χάνεται, Τὸ ἄλλο μισό, τὸ ᾽Ανατολικό, ἄντεξε 
καὶ δὲ χάθηκε. Πάλεψε ὅμως σκληρὰ κι αὐτὸ μὲ δυὸ ἐχθρούς, τοὺς 
Οὕννους στὸ Δούναβη, καὶ τοὺς Γερμανοὺς ποὺ γλύστρησαν μέσα του 
σὲ μυριάδες καὶ λίγο ἔλειψε νὰ τὸ ἀφανίσουν κρυφοτρώγοντάς το σιγὰ 
- σιγὰ ἀπὸ μέσα, σὰν τὰ σαράκια. Δὲν τὸ κατάφεραν ὅμως γιατὶ ἐδῶ 
ξύπνησε ὁ ῾Ελληνισμὸς καὶ τὸ ἔσωσε.

᾽Εσωτερικὲς δυσκολίες : ̔Ο Χριστιανισμός, ἐπίσημη θρησκεία πιὰ, 
ἀγωνίζεται νὰ κυριαρχήση στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ τοῦ κράτους 
σὲ κάθε ἐκδήλωση καὶ λεπτομέρια. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι καθόλου 
εὔκολο. Δημιουργοῦνται παρεξηγήσεις, ἀντιρρήσεις καὶ παρερμηνεῖες. 
῾Ο ἕνας λέει : αὐτὸ εἶναι τὸ σωστὸ κι ὁ ἄλλος : ὄχι αὐτό, τὸ ἄλλο. 
῎Ετσι ἡ θρησκεία, ἀντὶ νὰ ἑνώση μὲ μιὰ πίστη τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως 
προσδοκοῦσε τὸ κράτος, κινδύνεψε μὲ τὶς αἱρέσεις νὰ τοὺς ὁδηγήση σ’ 
ἕνα χειρότερο διχασμό. Πολὺ δύσκολα κατορθώθηκε νὰ συμφωνήσουν 
οἱ πιστοὶ ἐκεῖνο τὸν καιρὸ σὲ τί θὰ πιστεύουν κι αὐτὸ γιατὶ πίσω 
ἀπ’ τὶς θεολογικὲς διαφορὲς κρύφτηκαν ἄλλες βαθύτερες, ἐθνικὲς καὶ 
ἄλλες.

Στὸν 6ο αἰώνα ἡ ζωὴ ἀπομακρύνεται περισσότερο ἀπὸ τὸ Ρωμαϊκὸ 
τρόπο καὶ προχωρεῖ πρὸς τὸ Βυζαντινό. ᾽Αλλὰ καὶ πάλι τὸ παρελθὸν 
δὲν παύει νὰ τραβᾶ πρὸς τὰ πίσω. Εἶναι ἡ ἐποχὴ τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ. 
Γίνονται πέντε βήματα μπρὸς πρὸς τὸν ἐκβυζαντινισμό : 1. ῾Η 
θρησκεία στεριώνει, 2. ἡ μοναρχία σκληραίνει, 3. στὴ ζωγραφικὴ 
γεννιέται ὁ Βυζαντινὸς ρυθμὸς, 4. στὴν ἀρχιτεκτινικὴ τὸ ἴδιο μὲ τὴν 
῾Αγία Σοφία, 5. στὸ δίκαιο βλέπομε καθαρὰ τὴ σφραγίδα τῶν νέων 
καιρῶν. Κι ἕνα βῆμα πίσω : Στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική. ῾Ο αὐτοκρά-
τορας ἔχει γυρισμένα τὰ μάτια του στὸ χαμένο Δυτικὸ κομμάτι. 
Τὸ ξαναπαίρνει ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς καὶ ξαναφέρνει ὁλόκληρη τὴ 
Μεσόγειο στὴν ἐξουσία του. ῾Η κατάκτηση ὅμως αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ 
στεριώση˙ εἶναι πρόσκαιρη ἐπιτυχία. Μετὰ τὸ θάνατό του οἱ διάδοχοί 
του πιέζονται ἀπὸ τὴν ἀνάγκη κι ἀφήνουν τὴ Δύση πάλι στὸ ἔλεος 
τῶν βαρβάρων γιὰ νὰ ὑπερασπίσουν τὴν ᾽Ανατολὴ ποὺ κινδυνεύει. 
Στὰ σύνορα τοῦ Δούναβη συνωστίζονται οἱ Αβαροσλάβοι καὶ στοῦ 
Εὐφράτη οἱ Πέρσες.
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5. Στὸ τέλος λοιπὸν αὐτῆς τῆς ἐποχῆς παρατηροῦμε ἕνα φαινόμενο 
ποὺ ἀξίζει νὰ τὸ προσέξωμε· δείχνει πόση σημασία εἶχε ἡ μετάθεση 
τῆς πρωτεύουσας ποὺ ἔγινε στὴν ἀρχή. Βλέπομε στὸ τέλος τοῦ αἰώνα 
αὐτοῦ νὰ βρίσκωνται σὲ κίνδυνο ἡ Δύση ἀπὸ τὴ μιά κι ἡ Ανατολὴ 
ἀπὸ τὴν ἄλλη. ῾Ο στρατὸς δὲν ἀντέχει γιὰ νὰ φυλάξη καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ 
μεριὲς τὰ σύνορα· οἱ διάδοχοι τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ πρέπει νὰ διαλέξουν 
τὴ Δύση ἤ τὴν ᾽Ανατολή· διαλέγουν τὴν ᾽Ανατολὴ κι ἐκεῖ ρίχνουν 
τὸ ἐνδιαφέρον τους. ᾽Απὸ δῶ καὶ πέρα τὸ κράτος παραδίνεται στον 
῾Ελληνισμὸ ποὺ ξαναζωντάνεψε στὰ μέρη αὐτὰ κι ἔτσι μὲ τὸν καιρὸ 
ξεχνιοῦνται καὶ οἱ τελευταῖες Ρωμαϊκὲς ἀναμνήσεις. ῾Η καθαυτὸ 
Βυζαντινὴ περίοδος δὲν ἀργεῖ πολὺ ἀκόμη.

1΄ ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ - ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ-
ΣΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ

1. Τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος, παγκόσμιο κι ἀχώριστο ἀκόμη, γίνεται 
Χριστιανικό. Πρώτη φάση [324 - 395].

῾Η περίοδος αὐτὴ ἀρχίζει καὶ τελειώνει μὲ δυὸ Μεγάλους˙ τὸν 
Κωνσταντῖνο [324 - 337] καὶ τὸ Θεοδόσιο Α΄ [370 - 395]1 ῾Η ἱστορία 
τοὺς τίμησε μὲ τὸ ἐπίθετο αὐτό, γιατὶ μὲ τὸ ἔργο τοῦ πρώτου, ποὺ 
τὸ ὁλοκλήρωσε ὁ δεύτερος, ἑτοιμάστηκε τὸ ἔδαφος γιὰ νὰ ἁπλώση 
τὶς ρίζες του καὶ νὰ τραφῆ ὁ Βυζαντινὸς πολιτισμός. Αὐτὸ γίνεται μὲ 
δυὸ ἔργα τοῦ Μ. Κων/νου, ποὺ τὰ ὀνομάζομε κοσμοϊστορικά, γιατὶ μ’ 
αὐτὰ ἀρχίζει ν’ ἀλλάζη ἡ ὄψη τοῦ κόσμου.

Τὰ ἔργα αὐτὰ εἶναι:
α. ῾Η σταθερή του ἀπόφαση νὰ στηρίξη ψυχικὰ τὸν ἀρχαῖο κόσμο 

μὲ τὸ Χριστιανισμό. ῾Η ἀπόφασή του αὐτὴ δὲ φάνηκε τόσο στὴν 
ἐπίσημη στάση του, γιατὶ κυβέρνησε σὰν αὐτοκράτορας ὅλων τῶν 
Ρωμαίων, ὅποια θρησκεία κι ἄν ἀκολουθοῦσε καθένας. Φάνηκε ὅμως 
στὰ ἔργα του. Σ’ αὐτὰ διακρινόταν πὼς ἡ εὔνοιά του ἔγερνε πρὸς τὸ 
μέρος τῶν Χριστιανῶν. Προτοῦ πεθάνη ἦταν πιὰ ὁ πρῶτος Χριστιανὸς 
αὐτοκράτορας τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους. ῾Ο δρόμος εἶχε ἀνοίξει. ῞Ολοι οἱ 

Σημ. (1), Στὸ μεταξὺ βασίλεψαν: Κωνστάντιος (337 - 361),- ᾽Ιουλιανὸς (361 - 363) 

- Ἰοβιανὸς (364) - Βαλεντινιανὸς στὴ Δυση και Βάλης στὴν Ανατολὴ (364 - 378). 
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διάδοχοί του, μὲ μοναδικὴ ἐξαίρεση τὸν ᾽Ιουλιανό, εἶναι Χριστιανοί.
β. ῾Η ἐγκατάλειψη ὁριστικὰ τῆς παλιᾶς πρωτεύουσας τοῦ 

κράτους, τῆς Ρώμης, καὶ ἡ ἵδρυση μιᾶς Νέας Ρώμης στὸ Βυζάντιο, 
στὴν περίφημη τοποθεσία ποὺ οἱ Μεγαρίτες στὴν ἀρχαιότητα εἶχαν 
ἱδρύσει ἀποικία. ῏Ηταν μιὰ καθαρὴ δικιά του πρωτοβουλία ἡ ἐκλογὴ 
αὐτὴ καὶ γι’ αὐτὸ πῆρε ἀργότερα τὸ ὄνομά του: Κωνσταντινούπολη. 
Στὶς 11 τοῦ Μάη τοῦ 330 ἔγιναν τὰ ἐγκαίνιά της μὲ μιὰ μοναδικὴ 
λαμπρότητα. ῾Η καινούρια πρωτεύουσα δὲν εἶχε σὲ τίποτε νὰ ζηλέψη 
τὴν παλιά. Σὲ πολλὰ τὴν ξεπέρασε, γιατὶ ὁ Μ. Κων/νος φιλοτιμήθηκε 
νὰ τὴ στολίση μὲ ὅ,τι καλύτερο ὑπῆρχε σ’ ὅλες τὶς ἄλλες πόλεις τοῦ 
κράτους.

῾Η μεταφορὰ τῆς πρωτεύουσας εἶχε πολὺ μεγάλη σημασία γιὰ 
τὸ μέλλον. Μὲ τὴ μετατόπιση αὐτὴ ἦταν σὰ νὰ μετατοπίστηκε ὁ 
ἄξονας τοῦ κόσμου κι ἀκούμπησε σὲ πιὸ σταθερὰ στηρίγματα· κι αὐτὸ 
ἔγινε ἴσα-ἴσα τὴν ὥρα ποὺ τὸν τράνταζαν συθέμελα οἱ βάρβαροι μὲ τὶς 
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ἐπιθέσεις τους. Τὰ στηρίγματα αὐτὰ εἶναι πνευματικὰ καὶ ὑλικά.
- Πνευματικὰ εἶναι: ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ὁ ῾Ελληνισμός· κι οἱ δυὸ 

εἶναι ἁπλωμένοι πιὸ πλατιὰ καὶ ριζωμένοι πίὸ βαθιὰ στὴν ᾽Ανατολὴ 
παρὰ στὴ Δύση.

- ῾Υλικὰ εἶναι: ἡ ἐξαιρετικὴ σημασία ποὺ εἶχε γιὰ τὴν ἄμυνα καὶ 
γιὰ τὸ ἐμπόριο ἡ νέα πρωτεύουσα. Καὶ στὰ δυὸ αὐτά, τήν ἄμυνα καὶ 
τὸ ἐμπόριο, ἐνῶ στὴ Δύση ἐπικρατεῖ παράλυση καὶ μαράζωμα, ἐδῶ 
ὑπάρχει ξανάνιωμα.

῎Ετσι τὸ ἀνατολικὸ κράτος κατορθώνει, τὴν ὥρα ποὺ τὸ Δυτικὸ 
σωριάστηκε σὲ ἐρείπια ἀπὸ τὰ χτυπήματα τῶν βαρβάρων, νὰ κρατηθῆ 
ὄρθιο· τὸ κυριότερο ὅμως εἶναι πὼς, μεταμορφωμένο σὲ Βυζαντινό, 
ἔζησε ἀκόμη ἄλλα χίλια χρόνια παλεύοντας καὶ συγκρατώντας 
φοβεροὺς ἐχθροὺς ποὺ ἀπειλοῦσαν ἀπὸ τὴν ᾽Ασία τὴν Εὐρώπη.

2. Μεγάλες ἐξωτερικὲς καὶ ἐσωτερικὲς δυσκολίες - Δεύτερη 
φάση [395 - 518].

῾Ο Μέγας Θεοδόσιος, πριν πεθάνη, μοίρασε τὸ κράτος στοὺς δυὸ 
γιούς του (395). Τὸ ᾽Ανατολικὸ τὸ ἔδωσε στὸν ᾽Αρκάδιο καὶ τὸ 
Δυτικὸ στὸν ᾽Ονώριο. Σύνορά τους εἶναι μιὰ γραμμὴ στὸ χάρτη ποὺ 
ξεκινᾶ κοντὰ ἀπὸ τὸ σημερινὸ Βελιγράδι, φτάνει στὴ θάλασσα - ἐκεῖ 
ποὺ εἶναι σήμερα τὰ ᾽Αλβανοσερβικὰ σύνορα-καὶ ἀπὸ κεῖ κατεβαίνει 
ὁλόισια ἕως τὴ Μεγάλη Σύρτη τῆς Β. ᾽Αφρικῆς. Μὲ τὴ γραμμὴ αὐτὴ 
τὸ κράτος σχίζεται στὰ δυό. ᾽Ανατολικὰ βρίσκεται τὸ Ἀνατολικὸ 
Ρωμαϊκὸ κράτος μὲ ἔκταση 1.200.000 τετραγωνικὰ χιλιόμετρα καὶ 
65.000.000 ψυχὲς πληθυσμό. Αὐτὸ μέσα σ’ αὐτοὺς τοὺς τρεῖς αἰῶνες 
μεταμορφώνεται σιγὰ-σιγὰ καὶ ἀνεπαίσθητα, γιὰ νὰ γίνη ἀργότερα 
Βυζαντινό. Γι αὐτὸ συνήθως τὸ 395 λογαριάζεται σὰν ἀρχὴ τῆς 
Βυζαντινῆς ἱστορίας.

Στὸ διάστημα αὐτὸ βασίλεψαν δυὸ δυναστεῖες :
῾Η δυναστεία τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Α΄� �[395-457] καὶ ἡ δυναστεία 

τοῦ Λέοντα τοῦ Α΄ [457 -518]�. ̔́ Ολοι σχεδὸν οἱ διάδοχοι τοῦ Θεοδοσίου 
τοῦ Α΄ εἶναι ἀδύνατοι καὶ μικρόπνοοι. ᾽Ενῶ οἱ αὐτοκράτορες εἶναι 
μικροί, οἱ κίνδυνοι εἶναι μεγάλοι. ῾Ο 5ος αἰώνας εἶναι ἕνας πολὺ 
δύσκολος αἰώνας. Τὰ πιὸ σοβαρὰ περιστατικὰ τοῦ αἰώνα αὐτοῦ εἶναι:

1. ᾽Αρκάδιος (395 - 408 ) - Θεοδόσιος ὁ Β΄ (408-450) - Μαρκιανὸς (450 - 457).

2. Λέοντας ὁ Α΄ (457 - 474)-Ζήνωνας (474-491 ) - ᾽Αναστάσιος (491-518). 
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α. Οἱ Θρησκευτικές αἱρέσεις κλονίζουν τἠν ένότητα τοῦ κράτους. 
Τὸ κράτος παρολίγο κόντεψε νὰ χάση ὄχι μόνο τὴ θρησκευτική του 
γαλήνη, ἀλλὰ καὶ τὴν ἑνότητά του μὲ τὶς αιρέσεις. Στὴν περίοδο αὐτὴ 
ἡ θρησκεία ἀπορρόφησε ὁλωσδιόλου τοὺς ἀνθρώπους· ὅλη ἡ ὕπαρξή 
τους, ἡ σκέψη, ἡ καρδιά τους, ἡ τέχνη τους, ἡ κοινωνία καὶ τὸ κράτος 
τους εἶναι προσηλωμένα στὸ Θεό· ὅλος ὁ κόσμος πίστευε τότε βαθιὰ 
πὼς ἀξίζει νὰ ζῆ κανεὶς μόνο γιὰ νὰ κάνη τὸ θέλημά του. Σὲ μιὰ τέτοια 
ἐποχὴ οἱ θεολογικὲς συζητήσεις μέσα στὶς ἑλληνικὲς πόλεις γίνονταν 
τόσο ζωηρὰ, ὅπως ἄλλοτε οἱ πολιτικὲς συζητήσεις. Αὐτὲς ὅμως στὰ 
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λεπτὰ καὶ εὐαίσθητα θέματα τῆς θρησκείας φέρνουν φανατισμὸ καὶ 
ἀνάβουν τὰ μίση. Κι ὅταν σκεφτῆ κανένας πὼς οἱ διάφοροι λαοὶ τῆς 
Ρωμαϊκῆς οἰκουμένης ἦταν πολὺ χαλαρὰ δεμένοι μὲ τὴν πρωτεύουσα 
καὶ ζητοῦσαν εὐκαιρία να ἀποκτήσουν τὴν ἀνεξαρτησία τους, εἶναι 
πολὺ εὔκολο νὰ καταλάβη πὼς τὰ ἐθνικὰ μίση ἔριχναν λάδι στὶς 
θρησκευτικὲς φιλονικίες. 

Οἱ ἐπαρχίες, ποὺ ἦταν δυσαρεστημένες μὲ τὴν πρωτεύουσα γιὰ τὴν 
κακὴ φορολογικὴ μεταχείρισή τους, ἦταν εὔκολο νὰ πεισματώσουν 
σὲ μιὰν ἄποψη, μόνο γιατὶ αὐτὴ ἦταν ἀντίθετη μὲ τὴν ἄποψη τοῦ 
κλήρου τῆς πρωτεύουσας, ῎Ετσι π.χ, στὸ τέλος αὐτῆς τῆς ἐποχῆς, οἱ 
μεγάλες ἐπαρχίες τῆς Συρίας καὶ τῆς Αἰγύπτου κρατήθηκαν μὲ τόση 
ἐπιμονὴ στὶς θεολογικές τους ἀντιρρήσεις μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη, 
ὥστε οἱ διαφορές τους ἔφτασαν στὰ ὅρια τῆς ἀνταρσίας. ῾Ο κίνδυνος 
νὰ χάση τὸ κράτος τὶς πλούσιες αὐτὲς ἐπαρχίες μεγάλωνε τόσο πολὺ 
ἀπὸ μέρα σὲ μέρα, ὥστε ἔβαλε σὲ μεγάλη ἔγνοια τοὺς αὐτοκράτορες 
τῆς δυναστείας τοῦ Λέοντα τοῦ Α΄. ῎Εκαμαν τὰ ἀδύνατα δυνατὰ, 
γιὰ νὰ βροῦν τρόπο νὰ συμφιλιώσουν τὰ δυὸ μέρη μὲ συμβιβαστικὰ 
διατάγματα. Καὶ πάλι ὅμως δὲν τὸ πέτυχαν, ὅπως θὰ δοῦμε.

β. Οἱ Γερμανικοὶ λαοὶ καταλύσανε τὸ κράτος στἠ Δύση καὶ 
ἀπειλοῦν νὰ κάνουν τὸ ἴδιο καὶ στὴν ᾽Ανατολή. ῾Ο πιὸ σοβαρὸς 
κίνδυνος αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἔρχεται ἀπ’ ἔξω· εἶναι οἱ βαρβαρικὲς 
εἰσβολές. Οἱ Γερμανοί, ποὺ ἀνάδευαν ὡς τώρα ἀνήσυχοι ἔξω ἀπὸ τὰ 
σύνορα καὶ τὰ παραβίαζαν πότε-πότε, ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 4ου αἰώνα 
ὁρμοῦν ἀκράτητοι καὶ τὰ δρασκελοῦν μὲ τὴ βία ἢ εἰρηνικά. ῎Ερχονται 
ἔντρομοι νὰ τρυπώσουν μέσα στὸ Ρωμαϊκὸ κράτος καὶ νὰ ζητήσουν 
προστασία ἀπὸ τοὺς ἄγριους νομάδες τῆς ᾽Ασίας, τοὺς Οὕννους, ποὺ 
τοὺς διώχνουν ἀπὸ τὰ μέρη τους. Εἶναι ἡ μεγάλη μετανάστευση τῶν 
λαῶν. Καὶ ἀληθινὰ μοιάζουν οἱ Γερμανικοὶ λαοί, καθὼς μετακι-
νοῦνται πρὸς, τὴ Δύση, σὰν τὰ πουλιὰ ποὺ τὰ κυνηγᾶ ἡ καταιγίδα. 
Μέσα σ᾽ αὐτη τὴν καταιγίδα γίνεται τὸ τέλος τοῦ Δυτικοῦ Ρωμαϊκοῦ 
κράτους. Συνηθίζομε νὰ ὁρίζωμε τὸ περιστατικὸ αὐτὸ μὲ τὴ 
χρονολογία 476. ᾽Απὸ τότε αὐτοκράτορας Ρωμαῖος δὲν ὑπάρχει στὴ 
Δύση καὶ τὶς περιοχὲς αὐτὲς δὲν τὶς ὁρίζει πιὰ οὔτε κι ὁ αὐτοκράτορας 
τῆς Κωνσταντινούπολης. Ξεπροβάλλουν ἐκεῖ ἀπὸ τότε λογῆς-λογῆς 
γερμανικὰ κράτη.



100

Αὐτὸ εἶναι ἕνα μεγάλο περιστατικὸ στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου. 
Θεωρεῖται ὅτι μὲ τὴ συμφωνημένη αὐτὴ χρονολογία ἔρχεται τὸ τέλος 
τοῦ ἀρχαίου κόσμου ποὺ εἶχε πρωτεργάτες τοὺς ῞Ελληνες πρῶτα καὶ 
τοὺς Ρωμαίους ὕστερα, Στὰ χρόνια αὐτὰ οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἄρχισαν ἀπὸ 
τὸν 3ο κιόλας αἰώνα ἔχουν πιὰ ὁλοκληρωθῆ καὶ οἱ ἄνθρωποι περνοῦν 
ἀπὸ δῶ κι ὕστερα στὴ Μεσαιωνική τους ζωή.

γ. Μέσα στὸ χάος τῶν εἰσβολῶν παίρνει σχῆμα σιγὰ - σιγὰ 
ὁ Μεσαιωνικὸς κόσμος. ᾽Ενῶ ὅμως. στὸ Δυτικὸ κράτος ἔχομε 
καταστροφή, στὸ ᾽Ανατολικὸ ἔχομε ἐπιβίωση καὶ στερέωμα. ῾Η 
ἐπιβίωση αὐτὴ εἶναι ἕνα περιστατικὸ ἐξ ἴσου μεγάλης σημασίας. Μέσα 
στὸ χάος τῶν βαρβαρινῶν εἰσβολῶν δὲν κυριαρχοῦν μόνο δυνάμεις 
καταστροφῆς, ἀλλὰ καὶ δυνάμεις δημιουργίας. Μ’ αὐτὲς ἀρχίζει στὰ 
χρόνια αὐτὰ νὰ παίρνη σχῆμα ἕνας κόσμος νέος, ὁ Βυζαντινός, μὲ 
γνωρίσματα τελείως δικά του. ῞Ο,τι γίνεται στοὺς αἰῶνες αὐτοὺς 
πρέπει νὰ τὸ βλέπωμε σὰν ἕνα μέρος αὐτῆς τῆς μεγαλόπρεπης 
μεταμόρφωσης τοῦ ἀρχαίου κόσμου σὲ Βυζαντινό.

δ. Τὸ Ελληνικὸ ξύπνημα καὶ ὁ ἀντιγερμανικὸς ἀγώνας στἠν 
᾽Ανατολὴ. Πῶς μπόρεσε ὅμως τὸ ᾽Ανατολικὸ κράτος καὶ ἄντεξε;

Καὶ μέσα σ’ αὐτό, ὅπως καὶ στὸ Δυτικό, γλίστρησαν τόσοι πολλοὶ 
Γερμανοὶ ποὺ παρολίγο νὰ πάρουν κι ἐδῶ τὴ διοίκηση τοῦ κράτους 
καὶ τοῦ στρατοῦ στὰ χέρια τους. Κι ἐδῶ ἐπιχείρησαν νὰ πάρουν τὴν 
πρωτοβουλία καὶ νὰ συνεχίσουν αὐτοὶ πιὸ πέρα τὴν ἱστορία τοῦ 
Ρωμαϊκοῦ κράτους. Αὐτὸς ὁ κίνδυνος τοῦ ἐκγερμανισμοῦ τοῦ κράτους 
ἦταν ὁλοφάνερος μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Α΄. ̓ Αντιτάχτηκε 
ὅμως στὸ ἀνατολικὸ κράτος ἕνας ἐπίμονος ἀντιγερμανικὸς ἀγώνας.  
Στὸν ἀγώνα αὐτὸ κινητοποιήθηκε ὁ στρατός, ἡ διπλωματία, τὸ λαϊκὸ 
μίσος μὲ ἕνα ἐθνικὸ ξὑπνημα ποὑ εἶχε Ρωμαϊκὸ σχῆμα, ἀλλὰ ̔Ελληνικὸ 
χαρακτήρα. Δηλαδὴ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἡ ναρκωμένη ἑλληνικὴ συνείδηση 
σὰ νὰ ἔνιωσε στὰ δικά της χώματα τὴν παρουσία τοῦ κινδύνου, 
ξύπνησε καὶ ἐπιστρατεύτηκε, γιὰ νὰ σώση ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς τὸ 
κράτος τῶν Ρωμαίων, γιατὶ τὸ θεωροῦσε πιὰ σὰν ῾Ελληνικό. ᾽Απὸ 
τότε ἀρχίζουν νὰ συνηθίζουν ὅλοι στὸ ὄνομα Ρωμαῖοι, σὰ νὰ ἦταν 
συνώνυμο μὲ τὸ ῞Ελληνες. Μιὰ ὁλόκληρη σειρὰ ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ 
διανοούμενους δούλεψαν στὴν ἀντιγερμανικὴ αὐτὴ προσπάθεια μὲ 
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τέτοιο συντονισμὸ καὶ θέρμη, σὰ νὰ ἀνῆκαν σ’ ἕνα ἀληθινὸ ἐθνικὸ 
κόμμα. ᾽Απ’ αὐτοὺς πιὸ σπουδαῖοι εἶναι οἱ πολιτικοὶ Αὐρηλιανὸς καὶ 
᾽Ανθέμιος κι ὁ φιλόσοφος ἐπίσκοπος Κυρήνης Συνέσιος. ῾Η κίνηση 
αὐτὴ ἔφερε τοὺς καρπούς της. Στὸ ἔδαφος τῆς ᾽Ανατολῆς οἱ Γερμανοὶ 
δὲν μπόρεσαν νὰ ριζώσουν. Στὸ τέλος τοῦ 5ου αἰώνα ἔφυγαν στὴ Δύση 
ἢ ἀφανίστηκαν. Κάθε κίνδυνος ἀπ’ αὐτοὺς ἔχει πιὰ λείψει.

ε. Τὸ Ἀνατολικὸ κράτος ἀρχίζει νὰ παίρνη ἰδιαίτερη μορφή. 
Μὲ τὴν ἐξουδετέρωση τοῦ κινδύνου τῆς γερμανικῆς διάβρωσης τὸ 

κράτος ἀναζωογονεῖται καὶ γίνεται πιὸ ἰσχυρό. Αὐτὴ ἡ ἀναζωογόνηση 
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κατορθώθηκε μὲ:
1. - τὸν ἐξελληνισμὸ τοῦ κράτους
2. - τὸν ἐκχριστιανισμό του καὶ 
3. - τὴν ἰσχυροποίηση τῆς ἄμυνάς του.

1. - ̓Εξελληνιμός: Τὸ κέντρο τῆς ἀνώτερης μόρφωσης μετατοπίζεται 
ἀπὸ τὴν ̓Αθήνα στὴν Κωνσταντινούπολη. Γίνεται ἐδῶ Πανεπιστήμιο 
κι ἀπὸ τοὺς καθηγητές του οἱ περισσότεροι διδάσκουν ῾Ελληνικά, ἂν 
καὶ τὰ Λατινικὰ εἶναι ἡ ἐπίσημη γλώσσα τοῦ κράτους ἀκόμη. Στὶς 
ἐπαρχίες οἱ ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων καὶ οἱ διαθῆκες γράφονται 
ἑλληνικὰ γιὰ νὰ τὶς καταλαβαίνη ὁ κόσμος.

2. - ᾽Εκχριστιανισμός: ῾Ο Χριστιανισμός, ἀφοῦ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ 
Θεοδοσίου Α΄ ἔγινε ἐπίσημη θρησκεία, συνεργάζεται ἁρμονικὰ μὲ τὸν 
αὐτοκράτορα. Ζητάει ὅμως ἀπ’ αὐτὸν νὰ τηρῆ τοὺς κανόνες του. ῎Αν 
δὲν τοὺς τηρῆ, σηκώνε; τὸ ἀνάστημά του μὲ τοὺς μεγάλους ἱεράρχες 
του. Παράδειγμα ὁ ἐπίσκοπος τοῦ Μιλάνου Ἀμβρόσιος ποὺ ὑποχρέωσε 
τὸν ἴδιο τὸν Μέγα Θεοδόσιο νὰ ταπεινωθῆ, ἐπειδὴ ἔδειξε στ κάποια 
ἐπανάσταση μεγάλη σκληρότηα. ᾽Επίσης ὁ ᾽Ιωάννης Χρυσόστομος 
πού, ὅταν ἦταν πατριάρχης στὴν Κωνσταντινούπολη.ὖψωσε ἀγέρωχα 
τὴ φωνή του, γιὰ νὰ καυτηριάση τὰ ἤθη ποὺ ἐπικρατοῦσαν στὸ 
παλάτι καὶ τὴν ἀνώτερη κοινωνία. Γενικὰ ἡ ἐκκλησία στὴν ἀνατολὴ, 
ἀναγνωρίζει στὸν αὐτοκράτορα τὸ προβάδισμα. Αὐτὸς τὴν προστατεύει, 
γιατὶ αὐτὸς εἶναι ὁ ἐγκόσμιος ἀντιπρόσωπος τοῦ Χριστοῦ κι αὐτὸς 
μὲ τὴ δύναμή του εἶναι ὁ προστάτης τῆς Χριστιανοσύνης ἀπὸ τοὺς 
ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς. Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ αἰώνα αὐτοῦ γιὰ τὴν ἐπίσημη 
ἀνακήρυξη τοῦ αὐτοκράτορα, καθιερώνεται ἡ στέψη, δηλαδὴ μιὰ 
θρησκευτικὴ τελετή, ὅπου ὁ πατριάρχης βάζει στὸ κεφάλι τοῦ νέου 
αὐτοκράτορα τὸ βασιλικὸ διάδημα.

Και κάτι ἄλλο ἀκόμη: ῾Ο Θεοδόσιος ὁ Β΄ δημοσίευσε σ’ ἕνα κώδικα 
ὅλους τοὺς νόμους τῶν αὐτοκρατόρων ἀπὸ τότε ποὺ νομιμοποιήθηκε ὁ 
Χριστιανισμὸς, γιὰ νὰ ὑπάρχη τάξη καὶ σ’ ὅλα, ἀλλὰ καὶ στὶς σχέσεις 
ἐκκλησίας καὶ κράτους.

3. - ᾽Ισχυροποίηση τῆς ἄμυνας. Γιὰ νὰ γλυτώση τὸ κράτος ἀπὸ 
τοὺς Γερμανοὺς μισθοφόρους δημιουργεῖ τὶς πρῶτες μονάδες ἐθνικοῦ 
στρατοῦ ἀπὸ βουνίσιους μικρασιάτες πολεμιτὲς τῆς ̓ Ισαυρίας. ̓ Επειδὴ 
ἡ πρωτεύουσα μεγάλωσε ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ ἱδρυτῆ της κι ὁ κίνδυνος 
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ἀπὸ τοὺς Οὕννους ἦταν μεγάλος, τὸ πάθημα τῆς Ρώμης ὑποχρέωσε 
τὸ Θεοδόσιο τὸ Β΄ νὰ χτίση ἕνα πιὸ μεγάλο καὶ πιὸ ἰσχυρὸ τεῖχος 
ἀργότερα· στὸ τέλος τῆς περιόδου αὐτῆς χτίστηκε ἕνα τεράστιο τεῖχος 
ἀπὸ τὴν Προποντίδα ὡς τὸν Εὔξεινο.

3. Ὁ Ἰουστινιανός. ῾Η κεντρικὴ ἰδέα ποὺ ἐμπνέει τὸ ἔργο του. 
Τρίτη φάση [518 - 565]. Στὴν περίοδο αὐτὴ κυριαρχεῖ ἡ μορφὴ τοῦ 
᾽Ιουστινιανοῦ. Κυβερνᾶ μισὸν αἰώνα [518 - 565] γιατὶ καὶ στὰ χρόνια 
ποὺ βασίλευε ὁ θεῖος του ᾽Ιουστῖνος αὐτὸς συγκυβερνοῦσε. ᾽Απὸ τοὺς 
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διαδόχους του ὁ πιὸ ὀνομαστὸς εἶναι ὁ Μαυρίκιος1�. ῾Ο ᾽Ιουστινιανὸς 
εἶναι μιὰ ἐπιβλητικὴ φυσιογνωμία. Εἶναι ὁ αὐτοκράτορας ποὺ 
«δὲν κοιμόταν ποτέ», ὅπως ἔλεγαν τότε γιὰ νὰ χαρακτηρίσουν τὸ 
δυναμισμό του. Τὴν πλούσια καὶ μακρόχρονη δράση του ἐμπνέει μιὰ 
κεντρικὴ ἰδέα : νὰ ξαναφέρη στὴν παλιὰ θέση τους τὰ προαιώνια 
σύνορα τῆς Ρωμαϊκῆς οἰκουμένης, ποὺ γκρεμίζοντάς τα οἱ βάρβαροι 
χάλασαν τὴν ἑνότητα τῶν λαῶν της. ῎Ηθελε νὰ ξαναφέρη στὸν παλιὸ 
αὐτὸ χῶρο μιὰ καινούρια ἑνότητα, μιὰ «Χριστιανικὴ εἰρήνη» στὴ 
θέση τῆς Ρωμαίκῆς εἰρήνης τῶν πατέρων του. Στὴν ἰδέα αὐτὴ τῆς 
ἑνότητας δόθηκε μὲ ἀληθινὸ πάθος κι αὐτὴ φωτίζει καὶ ἑρμηνεύει τὸ 
ἔργο του σ’ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις του.

α. ᾽Εξωτερικὴ πολιτική. Δύση. Γενικὸς  προσανατολισμός : 
ἀνασύσταση  τῆς Ρωμαϊκῆς οἰκουμένης. Βασικὴ γραμμὴ στὴν  
τακτική του : ἄμυνα στὸ Δούναβη καὶ στὸν Εὐφράτη, ἐπίθεση στὴ 
Δύση. Μὲ τὸ δεξί του χέρι ἀρχίζει νὰ χτυπᾶ τοὺς βαρβάρους στὴ Δύση 
καὶ μὲ τὸ ἀριστερὸ συγκρατεῖ, ὅσο μπορεῖ, τοὺς ἐχθροὺς τῆς ̓Ανατολῆς. 
Κινητοποίησε τὰ πλούσια οἰκονομικὰ μέσα, ποὺ ἑτοίμασαν οἱ 
προκάτοχοί του, καὶ ἀνάδειξε γιὰ τὶς στρατιωτικές του ἐπιχειρήσεις 
ἄξιους στρατηγούς· ὁ πιὸ ἄξιος ἀπ’ όλους ἦταν ὁ Βελισάριος. Μέσα σ’ 
ἕνα χρόνο κατέλυσε τὸ βασίλειο τῶν Βανδάλων καὶ ἕτσι: «ὁλόκληρη 
τὴν ᾽Αφρική μας» ὡς τὶς ῾Ηράκλειες στῆλες, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος, 
«εὐδόκησε ὁ Θεὸς νὰ τὴ φέρη κάτω ἀπ’ τὸν ἔλεγχο καὶ τὴ προστασία 
τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους».᾽Αμέσως ὕστερα ἄρχισε ὁ σκληρὸς ἀγώνας 
γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς ᾽Ιταλίας ἀπὸ τοὺς ᾽Οστρογότθους. Εὔκολα 
καταλαβαίνει κανεὶς πὼς ὁ ᾽Ιουστινιανὸς γιὰ τὴν ᾽Ιταλία, τὴν κοιτίδα 
τῆς Ρωμαϊκῆς παράδοσης, δὲ θὰ λογάριαζε καμιὰ θυσία. Σχεδὸν εἴκοσι 
χρόνων σκληροὶ πόλεμοι χρειάστηκαν γιὰ νὰ δαμαστοῦν οί γενναῖοι 
Γερμανοὶ καὶ νὰ διαλυθῆ τὸ κρἀτος τους. 

Μόλις τελείωσε ὁ πόλεμος αὐτός, παρουσιάστηκε στὸ βασίλειο 
τῶν Βησιγότθων τῆς ῾Ισπανίας μιὰ εὐκαιρία· τὴν ἄδραξε ἀμέσως καὶ 

Σημ. 1. Οἱ αὐτοκράτορες στὴν περίοδο αὐτὴ μὲ τὴ σειρὰ εἶναι : ᾽Ιουστῖνος (518 - 
527) - ᾽Ιουστινιανὸς (527 - 565) - ᾽Ιουστῖνος ὁ Β΄ (565 - 578) - Τιβέριος (578 - 582) 
- Μαυρίκιος (582 -602) - Φωκᾶς (602 - 610).



105



106

μπόρεσε νὰ τοὺς ἀποσπάση ἕνα μεγάλο κομμάτι κοντὰ στὶς ̔Ηράκλειες 
στῆλες. Οἱ ἀγῶνες γιὰ νὰ κατορθωθοῦν ὅλα αὐτὰ κράτησαν ἀπὸ τὸ 
533 ἕως τὸ 555. Τὰ πάντα τώρα ἔδειχναν πὼς ἡ Χριστιανικὴ μοναρχία 
τῆς Ρωμαϊκῆς οἰκουμένης ξαναναστήθηκε καὶ ὁ αὐτοκράτορας 
μποροῦσε, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ στρατιωτικά, νὰ βάλη μπρὸς καὶ ὅλα τὰ 
ἄλλα μέσα γιὰ νὰ λειτουργήση ὁ παλιὸς μηχανισμὸς τῆς ἑνοποίησης 
καὶ ἀφομοίωσης  τῶν λαῶν. ᾽Ανατολὴ - Βοριάς: Τὸ σύνθημα: ἄμυνα 
στὴν ᾽Ανατολὴ-ἐπίθεση στὴ Δύση εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ νὰ μποῦμε 
στὸ πνεῦμα τῆς τακτικῆς του, στὰ σύνορα τοῦ Εὐφράτη καὶ τοῦ 
Δούναβη. ῞Οπως εἴπαμε  μεταφορικά,  ἐδῶ χρησιμοποιεῖ τὸ ἀριστερό 
του μόνο χέρι. Στὸ Δούναβη κοιτάζει νὰ τακτοποιήση, ὅπως μπορεῖ, 
τὰ πράγματα, γιὰ νὰ εἶναι ἀνενόχλητος ἀπὸ κεῖ. Στὸ ἀνατολικὸ ὅμως 
σύνορο οἱ Πέρσες, ποὺ μὲ τοὺς Σασσανίδες βασιλιάδες ἀπὸ τὸν 3ο 
αἰώνα δὲν ἔπαψαν συστηματικὰ νὰ δείχνουν τὴν ἐπιθυμία τους νὰ 
κυριαρχήσουν στὶς ἀκτὲς τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου, τώρα ἔχουν στὸ 
θρόνο τους ἕνα δυνατὸ βασιλιά, τὸ Χοσρόη τὸν Α΄. ῾Ο ᾽Ιουστινιανὸς 
ἀντιμετωπίζει τὶς κατακτητικές του διαθέσεις μὲ τρεῖς πολέμους καὶ 
βιάζεται νὰ τοὺς τελειώση μὲ βαριὲς οἰκονομικὲς θυσίες. ῾Η καρδιά 
του εἶναι γυρισμένη ἐπίμονα πρὸς τὴ Δύση.

β. ᾽Εσωτερικὴ πολιτική: Ἀκολουθεῖ τὴ γραμμή : ὅλα γιὰ τὴν 
ἐνότητα τῆς οἰκουμένης. Οἱ λαοί της, παλιοὶ καὶ κανούριοι, πρέπει 
νὰ ἑνοποιηθοῦν καὶ νὰ συγκολληθοῦν μὲ τὸ πνεῦμα ὅμως τῶν νέων 
καιρῶν : ἡ συγκόλληση δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ γίνη μὲ τὶς ἰδέες τοῦ 
ἑλληνορωμαϊκοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ χάνεται μέρα μὲ τὴ μέρα, ἀλλὰ μὲ 
τὸ νέο πνεῦμα τῆς Χριστιανικῆς οἰκουμένης. Αὐτὸ τὸ νέο πνεῦμα 
ποὺ ὁ ᾽Ιουστινιανὸς, ὅσο κι ἂν σκέπτεται σὰ συντηρητικός, εἶναι 
ὑποχρεωμένος νὰ χρησιμοποιήση, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήση τὴ «Ρωμαϊκή 
του ἰδέα», ἀρχίζει πιὰ ἀθέλητά του νὰ εἶναι ἕνα ἑλληνοχριστιανικὸ 
πνεῦμα ποὺ θὰ ἐξελιχθῆ ὕστερα σὲ Βυζαντινό. Γι αὐτὸ θεωρεῖται ὁ 
᾽Ιουστινιανὸς σὰν τελευταῖος Ρωμαῖος αὐτοκράτορας. Δίχως ὅμως νὰ 
τὸ ὑποψιαστῆ δούλεψε, ὅσο κανένας ὡς τώρα, γιὰ νὰ μεταμορφωθῆ τὸ 
κράτος σὲ Βυζαντινό. Τὸ νέο πνεῦμα φανερώνεται στὰ πάρα κάτω:

1. ᾽Απολυταρχικὸ πολίτευμα μὲ τὶς ἐξουσίες ἐξαρτημένες ἀπὸ τὸ 
ἴδιο τὸ πρόσωπο τοῦ αὐτοκράτορα˙ γίνεται δηλαδὴ συγκεντρωτικὴ 
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μοναρχία. Συχνὰ τοῦ ἀρέσει νὰ ἐπαναλαμβάνη στοὺς νόμους του πὼς 
τὴ δύναμη αὐτὴ τὴν ἐμπιστεύεται ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς στὸ μονάρχη γιὰ τὸ 
καλὸ τῶν ἀνθρώπων. ᾽Απὸ τὴ δημοκρατικὴ παράδοση τῆς ἀρχαίας 
Ρώμης σβήστηκε πιὰ κάθε ἀνάμνηση. Μόνο ἕνα παράδοξο καταφύγιο 
ἔχει διατηρήσει ἡ χαμένη ἐλευθερία, μὰ χάθηκε κι αὐτὸ τώρα: τὸν 
ἱππόδρομο τῆς πρωτεύουσας. ᾽Εκεῖ ὁ αὐτοκράτορας κράτησε τὴ 
συνήθεια, πρὶν ἀρχίσουν οἱ ἀγῶνες, νὰ ἀκούη ἀπὸ τὸ θεωρεῖο του τὶς 
ἐπιθυμίες τοῦ λαοῦ, ποὺ ἦταν ὀργανωμένος σὲ σωματεῖα φιλάθλων, 
μὲ τὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ ὄνομα Δῆμοι. ᾽Επειδὴ ὅμως οἱ Δῆμοι αὐτοὶ 
συμφώνησαν μαζὶ κι ἔκαναν μιὰ μεγάλη ἐπανάσταση γιὰ νὰ τὸν 
ἐκθρονίσουν, ὁ Ἰουστινιανὸς κατάφερε μὲ μεγάλη δυσκολία νὰ τὴν 
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πνίξη στὸ αἶμα της. Αὐτὴ εἶναι ἡ στάση τοῦ Νίκα (532), ὅπως 
ὀνομάστηκε ἀπὸ τὸ σύνθημα ποὺ κυριάρχησε. ᾽Απὸ τότε κι αὐτὸ τὸ 
τελευταῖο γεφύρι ἐπαφῆς τοῦ λαοῦ μὲ τὸν αὐτοκράτορα γκρεμίστηκε.

2. ῾Ενότητα στὸ κράτος. Μὲ στόχο τὸ ἀκριβὸ αὐτὸ ἀγαθὸ κανόνισε 
τὴ θρησκευτικὴ καὶ τὴ νομοθετική του πολιτική, Μὲ σύνθημά του: 
σ’ ὅλο τὸ κράτος μιὰ θρησκεία ἔσβησε καὶ τὰ τἕλευταῖα ἴχνη τῶν 
ἄλλων θρησκειῶν. Μόνο στὴν ᾽Ιουδαϊκὴ θρησκεία ἔδειξε κάποια 
μετριοπάθεια. Τότε ἔκλεισε καὶ τὶς φιλοσοφικὲς σχολὲς στὴν ᾽Αθήνα 
ποὺ ἦταν τὸ τελευταῖο ἀπομεινάρι εἰδωλολατρικῆς μόρφωσης. Μὲ 
τὸ σύνθημα: σ’ ὅλο τὸ κράτος ἔνα δόγμα καταδίωξε δίχως οἶκτο 
κάθε αἵρεση. Τότε ἐξαφανίστηκε ὁ ἀρειανισμὸς ποὺ εἶχε διαδοθῆ 
πλατιὰ στοὺς Γερμανικοὺς λαούς. ᾽Επίσης μὲ πολλὴ δεξιοτεχνία 
καταπιάστηκε νὰ γεφυρώση τὸ χάσμα ἀνάμεσα στὴν ὀρθοδοξία καὶ τὸ 
μονοφυσιτισμό. Μὲ τὸ σύνθημα: μιὰ νομοθεσία στὸ κράτος ἀνάθεσε σὲ 
μιὰ ἐπιτροπὴ νὰ ἐκδώση σὲ διάφορα βιβλία τοὺς νόμους, γιὰ νὰ ξέρουν 
σ’ ὅλο τὸ κράτος οἱ δικαστὲς πῶς νὰ δικάζουν. ᾽Ακόμη καὶ βιβλία ποὺ 
θὰ ἐξηγοῦν τοὺς νόμους καὶ ἄλλα γιὰ νὰ τοὺς μελετοῦν οἱ ὑποψήφιοι 
νομικοὶ στὶς ἀνώτερες σχολές. Γιὰ νὰ καταλάβωμε τί ἀνεκτίμητη 
ἀξία ἔχει ἡ ἐργασία αὐτὴ γιὰ τὸν πολιτισμὸ τοῦ ἀνθρώπου φτάνει νὰ 
σκεφτοῦμε ὅτι κι οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι ρυθμίζουν τὶς σχέσεις τους 
μεταξύ τους μὲ τὸν ἴδιο περίπου τρόπο ἀπὸ τότε.

Στὰ πνευματικὰ καὶ καλλιτεχνικὰ ἔργα τοῦ αἰώνα τοῦ ̓Ιουστινιανοῦ 
βλέπομε πολὺ ξεκάθαρα πόσο βαθιὰ ἄλλαξαν τοὺς ἀνθρώπους οἱ νέες 
ἰδέες τῆς Χριστιανικῆς οἰκουμένης. ᾽Εδῶ ὑπάρχει καθαρὴ πρόοδος. 
῾Ο 6ος αἰώνας εἶναι ὁ αἰώνας ποὺ στὰ θέματα τέχνης καὶ πνεύματος 
ἀφήνεται πίσω ἡ Ρωμαϊκὴ παράδοση· στὴ θέση της πλάθονται καὶ 
ἐπικρατοῦν παντοῦ νέες μορφὲς καὶ ρυθμοί˙ στὴν ποίηση,  ξεπροβάλλει 
ὁλότελα νέο εἶδος, ἡ ἐκκλησιαστική, μὲ ἀλλιώτικο σύστημα μέτρου 
καὶ ρυθμοῦ· μεγάλος ἀντιπρόσωπος ἦταν ὁ Ρωμανὸς ὁ Μελωδός. 
Στὴ ζωγραφικὴ ἐπικρατοῦν θέματα καινούρια καὶ ἀντίληψη τοῦ 
ὡραίου διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν ἑλληνορωμαῖκή. Στὴν ἀρχιτεκτονικὴ 
τὸ ἴδιο· ἐδῶ μάλιστα ὁ ᾽Ιουστινιανὸς προσπάθησε πιὸ πολὺ γιὰ νὰ 
δημιουργηθῇ νέος ρυθμός, ὁ Βυζαντινός, μ’ ἕνα ἀθάνατο ἔργο, τὴν 
῾Αγία Σοφία, ποὺ ὑπῆρξε ὁ προσωπικὸς καλλιτεχνικός του πόθος· 
«ἡ μεγάλη ᾽Εκκλησία», ὅπως τὴν ἔλεγαν, ἐγκαινιάζει τὸν καινούριο 
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ρυθμό. Τὸ νέο στοιχεῖο, ποὺ τὸν ξεχωρίζει ἀπὸ τοὺς προηγούμενους καὶ 
θὰ μείνη χαρακτηριστικὸ γνώρισμα στὶς ἐκκλησίες τῆς ὀρθόδοξης 
Χριστιανοσύνης, εἶναι ὁ τροῦλος ποὺ ὑψώνεται στὸ κέντρο τῆς στέγης. 
Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ τὸ δανείστηκαν ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ ποὺ τὸ συνήθιζε 
ἀπὸ τὸν προηγούμενο αἰώνα. 

Χαρακτηρισμὸς τοῦ ἔργου τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ᾽Ωφέλησε; ῎Εβλα-
ψε; ῏Ηταν πραγματιστὴς αὐτοκράτορας ἢ ρομαντικὸς νοσταλγὸς ἑνὸς 
χαμένου παρελθόντος; Πολὺ ἄρεσε στοὺς παλιότερους ἱστορικοὺς νὰ 
δίνουν ὁ καθένας τους μιὰ ἀπάντηση σ’ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα κι οἱ πιὸ 
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πολλοὶ νὰ τὸν κατακρίνουν. ̓́ Εξω ἀπὸ κάθε ἀμφιβολία εἶναι τὸ γεγονὸς 
ὅτι ὁ ᾽Ιουστινιανὸς εἶναι κυρίως προβυζαντινὸς αὐτοκράτορας καὶ ἡ 
ἰδέα τῆς ἀνασύστασης τοῦ παγκοσμίου κράτους ἦταν γι αὐτὸν πολὺ 
φυσικὴ καὶ πολὺ ἀπαραίτητη. Δὲν ἦταν καθόλου νοσηρὴ τότε ἡ ἰδέα 
αὐτή. Μὲ τὴ δυτικὴ Μεσόγειο στὰ χέρια τῶν βαρβάρων δὲν μποροῦσε 
νὰ κρατηθῆ καὶ ἡ ἀνατολική. ῾ Η Μεσόγειος εἶναι πιὰ μιὰ Βυζαντινὴ 
λίμνη. ᾽Αποτελεῖ τὴν πραγματικὴ ἐνδοχώρα ποὺ ἐξασφαλίζει 
δύναμη καὶ πλοῦτο στὸ κράτος. ῾Η ἀντίληψη αὐτὴ καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν 
᾽Ιουστινιανὸ κυριαρχεῖ καὶ μετὰ ἀπ’ αὐτόν. ῾Επομένως, ὅσο φυσικὸ 
ἦταν γιὰ τὸν ᾽Ιουστινιανὸ ν’ ἀκολουθήση αὐτὴ τὴν πολιτική, ἄλλο 
τόσο φυσικὸ ἦταν οἱ διάδοχοί του, μπροστὰ σὲ καινούριες ἀνάγκες, νὰ 
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ἀκολουθήσουν ἀκριβῶς τὴν ἀντίθετη.

4. ῾Η προσοχὴ τοῦ κράτους γυρίζει ὁριστικὰ πρὸς τὸ Δούναβη 
καὶ τὴν Ἀνατολή. Οἱ διάδοχοι τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ [565 - 610]. Τώρα 
παρουσιάζονται νέοι κίνδυνοι ἢ δυναμώνουν οἱ παλιοί. Στὸ Δούναβη 
οἱ ᾽Αβαροσλάβοι καὶ στὴν ᾽Ανατολὴ οἱ Πέρσες ξαναρχίζουν τὶς 
ἐπιθέσεις τους. Εὐτυχῶς μόλις μπόρεσε ὁ Μαυρίκιος νὰ κλείση μιὰ 
ἱκανοποιητικὴ εἰρήνη μὲ τοὺς δεύτερους ἀρχίζουν τὶς ἐπιδρομές τους 
στὸ Δούναβη οἱ ̓́ Αβαροι· ἔτσι μπορεῖ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίση. Οἱ Ἄβαροι 
εἶναι «ἕνας παράδοξος» ἀσιατικὸς λαὸς «μὲ πολὺ μακριὰ μαλλιά πἴσω 
πλεγμένα σὲ κοτσίδες καὶ ἦταν ὅμοιοι στὸ ντύσιμο μὲ τοὺς Οὕννους», 
ὅπως τοὺς περιγράφει ἕνας σύγχρονος. ᾽Εγ-καταστάθηκαν στὴν 
κεντρικὴ Εὐρώπη, πῆραν μέσα στὸ κράτος τους καὶ τοὺς Σλάβους, 
ἕναν ἄλλο πολυάριθμο λαό, καὶ μαζὶ μ’ αὐτοὺς στὰ χρόνια αὐτὰ 
περνοῦν τὸ Δούναβη καὶ φτάνουν μὲ τὶς ἐπιδρομές τους ὡς τὴ Θράκη. 
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᾽Αφανἵζουν πολλὲς πόλεις, καὶ κινδυνεύει ἡ Θεσσαλονίκη καὶ ἡ ἴδια 
ἡ πρωτεύουσα. Στὸ τέλος ὀμως ὁ Μαυρίκιος τοὺς καταδίωξε, τοὺς 
περιόρισε πάλι στὰ μέρη τους καὶ ἔκλεισε τὸ 600 εἰρήνη μαζί τους 
ποὺ ὅριζε σύνορο τὸ Δούναβη. Μόνιμη ἐγκατάσταση τῶν λαῶν αὐτῶν 
δὲν ἔχομε κάτω ἀπὸ τὸ Δούναβη στὸν 6ο αἰώνα, παρὰ μόνο ἐπιδρομὲς 
βίαιες, μὰ. παροδικές. Γι αὐτὸ σήμερα πιὰ δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ σοβαρά, 
ὅπως ἄλλοτε, μιὰ θεωρία ἑνὸς Γερμανοῦ ἱστορικοῦ, τοῦ Φαλμεράϋερ, 
ποὺ ὑποστήριξε πὼς αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ χρόνια πλημμύρισαν ὅλη τὴν 
῾Ελλάδα Σλάβοι καὶ ἐγκαταστάθηκαν δῆθεν γιὰ πάντα σ’ αὐτή. ῾Η 
θεωρία αὐτὴ ἀποδείχτηκε ὁλότελα λαθεμένη.

Οἱ νέοι αὐτοὶ κίνδυνοι ἀλλάζουν βέβαια τὴν τακτικὴ τῶν 
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αὐτοκρατόρων αὐτῶν. Σύνθημα τώρα γίνεται: συγκέντρωση τῆς 
προσπάθειας στὸ Δούναβη καὶ στὴν ᾽Ανατολὴ καὶ συγκράτηση, 
ὅσο εἶναι δυνατό, τῆς κατάστασης στὴ Δύση. Αὐτὸ ἐπιβάλλει 
τώρα ἡ ἀνάγκη. ῎Ετσι ἀφήνεται σιγὰ-σιγὰ τὸ Δυτικὸ μέρος νὰ 
φυλλοροήση πάλι, ἀλλὰ ὁριστικὰ αὐτὴ τὴ φορά. Λίγο μετὰ τὸ θὰνατο 
τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ ὁλόκληρη ἡ Β. ᾽Ιταλία χάθηκε γιὰ τὸ Βυζάντιο. 
᾽Εγκαταστάθηκαν ἐκεῖ κι ἔκαμαν βασίλειο δικό τους οἱ γερμανοὶ 
Λομβαρδοί. Κρατήθηκαν ὅμως δυὸ δυτικὰ προγεφυρώματα ἀπ’ ὅπου 
τὸ κράτος μπορεῖ νὰ ὁρίζη τὴ Μεσόγειο γιὰ πολὺ καιρὸ ἀκόμη : τὸ 
ἕνα εἶναι στὴ Β. ᾽Αφρικὴ, το Ἐξαρχάτο τῆς Καρχηδόνας, καὶ τὸ ἄλλο 
στὴν ᾽Ιταλία τὸ ᾽Εξαρχάτο τῆ ς Ραβέννας.

2. ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ 
ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

1. ῾Ο Μέγας Κωνσταντῖνος ἀνοιγει τὸ δρόμο στὸ Χριστιανισμό 
- ῾Η μεταστροφή του. - Εἴδαμε ὅτι ὁ Μ. Κων/νος, προτοῦ μείνη μόνος 
αὐτοκρἀτορας στὸ κράτος (324), εἶχε συμφωνήσει μὲ τὸ συνάρχοντά 
του στὴν ̓Ανατολὴ ν’ ἀφήσουν ἐλεύθερη τὴ θρησκεία τῶν Χριστιανῶν, 
ὅπως καὶ τὶς ἄλλες. Αὐτὸ ὅμως δὲ θὰ ἄξιζε καὶ πολύ, ἂν ἦταν τὸ 
μόνο. Σ’ αὐτὸν ὀφείλεται, πάνω ἀπ’ ὅλα, τὸ ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς στὸν 
αἰώνα αὐτὸν παραμερίζει σιγὰ-σιγὰ τὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ φανερὰ 
ἀρχίζει νὰ κερδίζη τνἷν κρατικὴ εὔνοια. ᾽Απὸ τὸ 326 στὰ νομίσματα 
ζωγραφίζεται τὸ λάβαρο καὶ τὰ ἀρχικὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ. 
῾Ωσότου πεθάνη, σίγουρα  ἔγινε Χριστιανὸς καὶ βαφτίστηκε κιόλας.
Πολὺ συζητήθηκε ἀπὸ τοὺς ἱστορικοὺς ἡ στάση τοῦ Μ. Κων/νου 
ἀπέναντι στὴ νέα θρησκεία. Εἶναι τὸ περίφημο ζήτημα τῆς μετα-
στροφῆς του. Βοήθησε τὸ Χριστιανισμὸ ἀπὸ πολιτικὸ ὑπολογισμὸ ἢ 
ἦταν ἕνας ἀληθινὸς Χριστιανός; Δὲν ὑπάρχει κανένας σοβαρὸς λόγος 
ν’ ἀρνηθοῦμε πὼς ὁ Μ. Κων/νος μὲ τὸν καιρὸ ἔγινε θερμὸς ὀπαδὸς 
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Στὴ ἀρχὴ τοῦ αἰώνα αὐτοῦ ἡ ἀριθμητικὴ δύναμη 
τῶν ὀπαδῶν του εἶναι μεγάλη καὶ ἡ ἠθικὴ τους ἀκτινοβολία ἀκόμη 
μεγαλύτερη. ῾Ο μισὸς πληθυσμὸς ὁλόκληρης τῆς Μ. ᾽Ασίας καὶ 
ὅσων περιοχῶν ἀπὸ τὴ Θράκη, τὴν ᾽Αρμενία, καὶ τὴ Μεσοποταμία 
γειτονεύουν μαζί της εἶναι Χριστιανοί. ᾽Απὸ κεῖ συνέχεια, - ἐκτὸς 
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ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη - στὴ Συρία, Αἴγυπτο, Β. ᾽Αφρικὴ, ῾Ισπανία καὶ 
σὲ μεγάλο μέρος τῆς ᾽Ιταλίας καὶ τῆς ῾Ελλάδας, εἶναι ἀριθμητικὰ 
λιγότεροι, μὰ κυριαρχοῦν ἀπόλυτα καὶ ἐξουδετερώνουν ὅλους μαζὶ 
τοὺς πιστοὺς τῶν ἄλλων θρησκειῶν.

῏Ηταν λοιπὸν πολὺ φυσικὸ ἡ νέα θρησκεία νὰ κατακτήση τὴν 
ψὑχὴ καὶ ἑνὸς αὐτοκράτορα, ἀφοῦ κι ἄλλες ἀνατολικὲς θρησκεῖες 
παλιότερα, πολὺ λιγότερο ἀξιόλογες, τὸ εἶχαν κατορθώσει αὐτό. 
῞Ομως ὁ Μ. Κων/νος δὲν εἶναι μονάχα ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀκολουθεῖ 
τὴν προσωπική του θρησκευτικὴ προτίμηση· εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλα 
αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων. Γι᾽αὐτὸ τὸ λόγο, ὄχι μόνο δὲν ἔθιξε 
κανέναν ὀπαδὸ ἄλλης θρησκείας, ἀλλὰ καὶ διατήρησε ὅλα τὰ σύμβολα 
τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς παλιᾶς θρησκείας τῆς Ρώμης.

2. ῾Η πολιτική του ἀπέναντι στὶς αἱρέσεις. - Ἀπὸ τὴν πρώτη 
ὄμως στιγμή ποὺ ὁ Χριστιανισμὸς ξεπρόβαλε σὰ νόμιμη θρησκεία 
ἀντιμετώπισε σοβαρὲς δυσκολίες, ὡσότου μπορέση, νὰ ἐξουδετερώση 
τοὺς θεωρητικοὺς τῆς εἰδωλολατρείας καὶ νὰ δαμάση τὶς παλιὲς 
ἀντιλήψεις τῶν λογῆς-λογῆς λαῶν τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους ἢ 
ἀκόμη καὶ νὰ προσαρμοστῆ σ’ αὐτές. Αὐτὲς οἱ δυσκολίες ἔριξαν τὸ 
Χριστιανισμὸ σὲ μιὰ καινούρια δοκιμασία, ποὺ εἶναι ταυτόχρονα 
καὶ δοκιμασία τοῦ ἴδιου τοῦ κράτους: τὶς αἱρέσεις. Τὶ ἦταν αὐτές; ῾Η 
Χριστιανικὴ θρησκεία ξεκίνησε ἀπὸ τὴν ᾽Ανατολὴ κι ἔφερνε μαζί 
της τὸ πνεῦμα της. ῎Ελεγε π.χ. αὐτὸ εἶναι ἔτσι κι ὄχι ἀλλιῶς, γιατὶ το 
καταλαβαίνομε ἔτσι μὲ τὴ φώτιση του Θεοῦ. Δὲ χρειάζεται συνεχῶς 
ν’ ἀνασκαλεύωμε τὶς ἀλήθιες αὐτές, ποὺ λέγονται δόγματα, καὶ νὰ 
προσπαθοῦμε νὰ τὶς δικαιολογήσωμε μὲ τὸ μυαλό μας. Αὐτὸ ὅμως 
δυσκόλευε πολὺ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἦταν μαθημένοι νὰ σκέπτωνται 
μὲ τὸν ἑλληνικὸ τρόπο καὶ ζητοῦσαν νὰ ἐξηγήσουν τὰ πάντα μὲ τὸ 
μυαλό τους.

᾽Εκεῖνο, ποὺ ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Μ. Κων/νου ὡς τὸ τέλος τοῦ 4ου 
αἰώνα, δημιούργησε τὴ μεγαλύτερη σύγχυση στὴ θρησκεία κι ἔφερε 
μεγάλη ἀναταραχὴ στὸ κράτος ἦταν ἡ σχέση τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν 
῾Αγία Τριάδα μὲ τὸν Υἱὸ (᾽Αρειανισμὸς στὰ χρόνια τοῦ Μ. Κων/
νου) καὶ μὲ τὸ ῞Αγιο Πνεῦμα («Μισοαρειανισμὸς» τοῦ Μακεδόνιου 
στὰ χρόνια τοῦ Μ. Θεοδοσίου ). Γιὰ νὰ ἔλθη ἡ γαλήνη στὶς ψυχὲς 
τῶν χριστιανῶν καὶ στὸ κράτος, ἔπρεπε νὰ ξεκαθαριστῆ ἐπίσημα τὶ 
πρέπει νὰ πιστεύουν, γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχουν ἀντιγνωμίες, λαθεμένες 
ἀντιλήψεις καὶ παρερμηνεῖες. Γι’ αὐτὸ τὸ σκοπὸ κράτος καὶ ἐκκλησία 
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συνεργάστηκαν ἁρμονικὰ ἀπὸ τὰ 
χρόνια τοῦ Μ. Κων/νου. ῞Ενα 
χρόνο ἀφοῦ ἔγινε αὐτοκράτορας 
κάλεσε στὴ Νίκαια τοὺς 
ἐπισκόπους ἀπ’ ὅλο τὸν 
Χριστιανικὸ κόσμο σὲ συνέλευση, 
σύνοδο, γιὰ νὰ συμφωνήσουν 
ὅλοι τί πρέπει να πιστεύουν. Τὴ 
συζήτηση τὴν ἄνοιξε ὁ ἴδιος μὲ μιὰ 
προσφώνησή του. ῾Η πρώτη αὐτὴ 
οἰκουμενικὴ σύνοδος καταδίκασε 
τὴ διδασκαλία τοῦ᾽Αρείου καὶ 
διατύπωσε στὸ ζήτημα αὐτὸ τὸ « 
Σύμβολο τῆς Πίστεως »: δηλαδὴ 
μιὰ ἐπίσημη καὶ κοινὴ συμφωνία 
ποὺ ὅριζε τὶ πρέπει νὰ πιστεύη 
κάθε Χριστιανός. ῞Οσοι δὲν τὸ 
δέχονταν αὐτὸ ὀνομάζονταν 
αἱρετικοὶ καὶ τοὺς καταδίωκε 
καὶ ἡ ἐκκλησία καὶ τὸ κράτος.

3. ῾Ο χριστιανισμὸς 
ἀγωνίζεται ἀνάμεσα στοὺς 
αὶρετικοὺς καὶ ἐθνικοὺς γιὰ 
τὴν ἐπικράτησή του. ῾Ο Μ. 
Κων/νος ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ 

νὰ γίνη ὁ Χριστιανισμὸς ἐπίσημη θρησκεία καὶ μὲ τὴ νομοθεσία 
τακτοποίησε τὶς σχέσεις του μὲ τὸ κράτος. Εἶναι ὁ πρῶτος Χριστιανὸς 
αὐτοκράτορας. ῞Ολοι οἱ αὐτοκράτορες ἀπὸ τότε εἶναι Χριστιανοί, 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ᾽Ιουλιανό. Αὐτὸς ἐπειδὴ εἶχε πικραθῆ στὰ νιάτα του 
μὲ τὸν προκάτοχό του στὸ θρόνο, γιατὶ τοῦ ἔκαμε μεγάλο κακὸ στὴν 
οἰκογένειά του καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ μικρὸς ἦταν γεμάτος θαυμασμὸ γιὰ 
τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, μίσησε τὸ Χριστιανισμὸ καὶ θέλησε στὴ 
διάρκεια τῆς λιγόχρονης βασιλείας του νὰ ἀναστήση μιὰ ἐλληνικὴ 
θρησκεία μὲ πολλὰ περσικὰ στοιχεῖα. Μὲ τὸ θάνατό του τίποτε ἀπὸ 
τὴ μάταιη αὐτὴ προσπάθεια δὲν ἀπόμεινε· ἕνας συμμαθητής του στὴ 
σχολὴ τῆς᾽Αθήνας, ποὺ ἔγινε ὕστερα μεγάλος ἱεράρχης, εἶπε γι αὐτὸν 
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μετὰ τὸ θάνατό του: «συννεφάκι ἦταν καὶ πέρασε».
Στὰ χρόνια αὐτὰ δόθηκε καὶ ἡ μεγάλη μάχη τῶν θεωρητικῶν 

τῆς ἐθνικῆς θρησκείας μὲ τοὺς θεωρητικοὺς τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ 
θριάμβευσαν οἱ δεύτεροι. Γι’ αὐτὸ στὴν ᾽Ανατολὴ ὁ 4ος αἰώνας ὀνο-
μάστηκε χρυσὸς αἰώνας τῆ ς Θεολογίας.

4. ῾Ο Χριστιανισμὸς γίνεται ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους. 
Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Μ. Κων/νου οἱ αὐτοκράτορες σκληραίνουν τὴ 
στάση τους ἀπέναντι στοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἐθνικούς. ᾽Αρχίζει 
πιὰ νὰ γίνεται συνείδηση πὼς τὸ συμφέρον τῆς ἐκκλησίας εἶναι καὶ 
συμφέρον τοῦ κράτους. Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὴ 
καὶ πολὺ ἐνδιαφέρουσα γιὰ τὴν ̔ Ιστορία. ̓ Επικράτησε μὲ ὑποχωρήσεις 
καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ μεριές. ῾Η θρησκεία ἀναγνωρίζει καὶ εὐλογεῖ κοντὰ 
στὸ κράτος τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος, μὰ βάζει τοὺς ὅρους 
της. Θέλει τὸν αὐτοκράτορα ὑπόδειγμα χριστιανικῆς ἀρετῆς. Πολλὲς 
φορὲς στὰ πρῶτα ἐκεῖνα χρόνια οἱ ἱεράρχες, ὅπως π.χ. λίγο ἀργότερα 
ὁ ᾽Ιωάννης Χρυσόστομος, μὲ πολὺ θάρρος καυτηρίασαν τὸ παλάτι γιὰ 
τὴν ἐκτροπή του ἀπὸ τὴν ἀρετὴ αὐτή.

Μὰ καὶ τὸ κράτος ἀνταποδίδει τὴν εὐεργεσία. Θέτει στὴν ὑπηρεσία 
τῆς ̓Εκκλησίας ὅλη τὴν ἐπιβολή του καὶ τὴν ὑλική του δύναμη, γιὰ νὰ 
τὴ βοηθήση ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐπικίνδυνους ἐχθρούς της, τοὺς αἱρετικούς, 
ποὺ σ’ αὐτὸν τὸν αἰώνα εἶναι οἱ Ἀρειανοὶ καὶ τοὺς ἐθνικοὺς ποὺ εἶναι 
ἀριθμητικὰ πιὰ πολὺ ὑπολογίσιμη δύναμη. Αὐτὸ γίνεται κυρίως μὲ 
τὸ Μ. Θεοδόσιο. Μὲ διάφορα διατάγματα τοῦ αὐτοκράτορα αὐτοῦ 
ὁ ᾽Αρειανισμὸς καταδιώκεται δίχως ἔλεος·  περνᾶ τὰ σύνορα τοῦ 
κράτους καὶ βρίσκει ὑποστήριξη μόνο στοὺς Γότθους. Τὸν ἄλλο αἰώνα 
θὰ σβήση ὁλότελα κι ἐκεῖ. Θριαμβεύει δηλαδὴ ἡ σωστὴ θρησκευτικὴ 
ἀντίληψη, ὅπως ἄρχισε νὰ ξεκαθαρίζη στὴ σύνοδο τῆς Νικαίας, ἡ 
᾽Ορθοδοξία. ῎Ετσι ὁ Χριστιανισμὸς γίνεται ἐπίσημη θρησκεία τοῦ 
κράτους καὶ ἀρχίζει πιὰ κι αὐτὸς μὲ τὴ σειρά του νὰ μὴν ἀνέχεται 
μέσα στὴ Ρωμαϊκὴ οἰκουμένη τὶς ἄλλες θρησκεῖες. ῾Ο Μ. Θεοδόσιος 
μὲ διαφόρους νόμους κάνει τὴ ζωὴ τῶν ὀπαδῶν τους ἀνυπόφορη· 
τότε ἀρχίζουν καὶ οἱ πρῶτοι διωγμοί. ῾Ο 4ος αἰώνας ἀρχίζει μὲ τὸ 
μεγαλύτερο διωγμὸ τῶν Χριστιανῶν καὶ κλείνει μὲ διωγμὸ τῶν 
μὴ Χριστιανῶν. Γι’ αὐτὸ ἕνας νεοέλληνας ἱστορικὸς, εἶπε πὼς ὁ Μ. 
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Θεοδόσιος φέρνει ἀπὸ μακριὰ τὸ Μεσαίωνα.

5. Οἱ αἱρέσεις τοῦ 5ου αἰώνα φέρνουν στὸ κράτος σοβαρἠ κρίση. 
Στὸν 5ο αἰώνα οἱ αἱρέσεις βρίσκονται σ’ ἔξαρση καὶ φέρνουν τὸ κράτος 
σὲ ἀδιέξοδο, Εἶναι καὶ τώρα Χριστολογικές, δηλαδὴ τὶς προκαλεῖ τὸ 
πρόβλημα τῆς φύσης τοῦ Χριστοῦ. Γεννήθηκε ἄνθρωπος κι ὕστερα 
ἔγινε Θεός; Αὐτὸ διακήρυξαν στὴν ἀρχὴ οἱ θεολόγοι τῆς πρωτεύουσας. 
῎Οχι, εἶναι Θεὸς μονάχα ποὺ μπῆκε μέσα στὸ σχῆμα τοῦ ἀνθρώπου, 
ὑπόφερε καὶ πόνεσε γιὰ νὰ μᾶς λυτρώση. ῎Εχει δηλαδὴ μιὰ φύση, 
τὴ θεϊκή· ἡ ἀνθρώπινη ἀπορροφήθηκε ὁλωσδιόλου. Αὐτὸ διακήρυξαν 
οἱ θεολόγοι τῆς ᾽Αλεξάνδρειας, ‘Η ἄποψη αὐτὴ ὀνομάστηκε 
μονοφυσιτισμός. Γύρω ἀπ’ αὐτὸ τὸ ζήτημα στάθηκαν ἀντιμέτωπες οἱ 
δυὸ μεγάλες πόλεις καὶ ἄρχισαν μιὰ πραγματικὴ θεολογικὴ πάλη ποὺ 
στοίχισε στὸ κράτος πολύ. ῎Εγιναν στὸν αἰώνα αὐτὸ οἱ περισσότερες 
σύνοδοι ἀπὸ κάθε ἄλλον καὶ καταλήξανε νὰ δεχτοῦν μιὰ συνύπαρξη 
στὶς δυὸ φύσεις, τὴν ἀνθρώπινη καὶ τὴ θεϊκή. ῞Ομως ἡ ποθητὴ 
συμφωνία δὲν ἦλθε. Οἱ Χριστιανοὶ τῆς Συρίας, τῆς Παλαιστίνης 
καὶ τῆς Αἰγύπτου ἐπιμένανε στὸ μονοφυσιτισμό τους. Τὸ χειρότερο 
ὅμως ἦταν ποὺ τὸ ζήτημα ἀπὸ θεολογικὸ ἔγινε ἐθνικό. Οἱ ἐπαρχίες-
ἦσαν δυσαρεστημένες καὶ παλιότερα μὲ τὴν κεντρικὴ ἐξουσία τῆς 
πρωτεύουσας-βρῆκαν εὐκαιρία νὰ δείξουν τὸ μίσος τους. Τὸ πράγμα 
ἀνησύχησε πολὺ τοὺς αὐτοκράτορες ἀπὸ τὸ Λέοντα Α΄ κι ὕστερα 
καὶ μὲ διατάγματα προσπάθησαν μὲ κάθε τρόπο νὰ συμβιβάσουν 
τὶς διαφορές. Τοῦ κάκου ὅμως. Τὸ κακὸ χειροτέρεψε ἀκόμη, γιατὶ ἡ 
ἐκκλησία στὴ Δύση, δυσαρεστήθηκε, ἐπειδὴ ἔβλεπε τόσο πολὺ νὰ 
ἐπεμβαίνη στὰ ζητήματα τῆς θρησκείας ὁ αὐτοκράτορας.

Αὐτὴ τὴν κατάσταση βρῆκε στὸν 6ο αἰώνα ὁ ᾽Ιουστινιανός. Μὲ 
φόβο εἶδε νὰ κινδυνεύη ὄχι μόνο ἡ γαλήνη καὶ ἡ ἑνότητα τοῦ κράτους, 
μὰ καὶ ἡ ἀκεραιότητά του, γιατὶ οἱ μεγάλες αὐτὲς μονοφυσιτικὲς 
ἐπαρχίες εὐκαιρία ζητοῦσαν ν’ ἀποκοποῦν ἀπ’ αὐτό. ᾽Ακολούθησε 
στὴν ἀρχὴ μιὰ πολιτικὴ συμβιβαστική· ἐπιδίωξε νὰ μοιράση τὸ δίκιο 
καὶ στὶς δυὸ ἀπόψεις γιὰ νὰ μαλακώση ἡ ἔχθρα. Οἱ μονοφυσίτες ἦταν 
ἀμετάπειστοι. Στὸ τέλος τῆς ζωῆς του καὶ ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας, ποὺ 
ἦταν καὶ πολύ δυνατὸς θεολόγος, ἄρχισε νὰ γέρνη πρὸς τὶς ἀπόψεις 
τους. Τὸ πράγμα ὅμως δὲν προχώρησε περισσότερο, γιατὶ πέθανε. 
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῎Ετσι κύλησε ὁ 6ος αἰώνας κι ἡ ἔνταση στὰ πάθη ποὺ ἄναψαν οἱ 
συζητήσεις αὐτὲς δὲν καταπραΰνθηκε.

3. Ο ·ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΡΒΑΡΙ-
ΚΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ- ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

῾Ι’ΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ

1 - Οἱ βάρβαροι ἐξακολουθοῦν νὰ πιέζουν τὰ σύνορα - ̔Η εἰρηνική 
τους διείσδυση. Εἴπαμε στὸ προηγούμενο κεφάλαιο πὼς μέσα στὸν 
3ο αἰώνα οἱ βάρβαροι Γερμανοὶ πλησίασαν τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος στὸ 
ὑδάτινο σύνορο τοῦ Ρήνου - Δούναβη. Εἴπαμε πὼς ἡ πιὸ πολυάριθμη 
ὁμάδα ἀπ’ αὐτοὺς εἶναι οἱ Γότθοι ποὺ ἁπλώνονται στοὺς ἀπέραντους 
καὶ καρπεροὺς κάμπους τῆς Οὐκρανίας ὡς τὸν ποταμὸ Ντόν. ῾Ο 
ἄλλος μεγάλος ποταμὸς τῆς Ρωσίας, ὁ Δνεῖπερ, τοὺς χωρίζει στὰ δυό: 
ὅσοι κατοικοῦν ἀνατολικά του λέγοντα ᾽Οστρογότθοι (=ἀνατολικοὶ 
Γότθοι) καὶ ὅσοι κατοικοῦν στὰ δυτικά του Βησιγότθοι, (= δυτικοὶ 
Γότθοι).

Κι αὐτοὶ καὶ ἄλλοι Γερμανοὶ κοντὰ στὸ Ρῆνο ἕως τὸν 3ο αἰώνα 
ζοῦσαν μέσα στὴν ἀνταύγεια τῆς Ρωμαϊκῆς εὐνομίας, ἀσφάλειας καὶ 
εὐημερίας, λαχταρώντας τὴν εὐκαιρία νὰ περάσουν τὰ σύνορα καὶ νὰ 
γευτοῦν ἄμεσα τὰ ἀγαθὰ τῆς «Ρωμαϊκῆς εἰρήνης». Μὰ οἱ λεγεῶνες 
τῆς Ρώμης τοὺς συγκρατοῦν ἀκόμη καὶ μόνο, ὅπου βρίσκουν χαλαρὴ τὴ 
φύλαξη στὰ σύνορα, κάνουν ἐπιδρομές. Καταφεύγουν καὶ σὲ μιὰ ἄλλη 
τακτική, τὴ διείσδυση. Δηλαδὴ τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος, ὑποχωρώντας 
στὴν πίεση τὴ δική τους καὶ στὶς ἀνάγκες τὶς δικές του, τοὺς ἐπιτρέπει 
νὰ περνοῦν μέσα πότε - πότε σὲ μικρὲς ὁμάδες. Τοὺς χρειάζεται γιὰ 
τὸ στρατό του ὡς μισθοφόρους καὶ γιὰ τὴν ἐρημωμένη ὕπαιθρο 
στὶς παραμεθόριες περιοχές, γιατὶ εἶναι περίφημοι πολεμιστὲς καὶ 
καλλιεργητὲς τῆς γῆς· Μὲ τὸν καιρὸ τοὺς χρησιμοποιοῦν καὶ σὲ ἄλλα 
ἔργα, γιατὶ παντοῦ εἶναι ἐπιδέξιοι. ᾽Ακόμη προσλαμβάνονται καὶ σὲ 
κρατικὲς ὑπηρεσίες καὶ φτάνουν ἀκόμη καὶ στὸ ἰδιαίτερο περιβάλλον 
τοῦ αὐτοκράτορα. ̓ Επίσης κι αὐτῶν ποὺ εἶναι μέσα κι αὐτῶν ποὺ εἶναι 
ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα, μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων, ἡμερεύουν οἱ συνήθειες 
καὶ ἀπὸ τὸν 3ο αἰώνα ἀρχίζουν νὰ γίνωνται Χριστιανοὶ καὶ μάλιστα 
πολὺ θερμοί, σὰ νεοφώτιστοι ποὺ εἶναι. Μόνο ποὺ προσχωροῦν στὴν 
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αἵρεση τῶν ᾽Αρειανῶν.
῾Η διείσδυση αὐτὴ εἶναι μία εἰρηνικὴ εἰσβολὴ τῶν βαρβάοων καὶ 

ἀποτελεῖ τὸ προανάκρουσμα γιὰ τὴ βίαιη ποὺ θὰ γίνη σὲ λίγο.

2. ῎Ερχονται οἱ Οὗννοι! ῾Η βίαιη εἰσβολἡ τῶν βαρβάρων. Μὲ 
τὶς ὁμαλὲς αὐτὲς σχέσεις ἀνάμεσα στοὺς δυὸ κόσμους πέρασε καὶ τὸ 
μεγαλύτερο μέρος τοῦ 4ου αἰώνα. Αὐτὴ ἡ διαπίδυση-ὅπως λέμε στὴ 
Φυσικὴ -τοῦ βαρβαρικοῦ κόσμου μέσα στὸ Ρωμαϊκὸ εἶναι πιθανὸ πὼς 
θὰ ὁδηγοῦσε στὸ μέλλον σὲ μιὰ συγχώνευσή τους. Τὰ πράγματα ὅμως 
ξαφνικὰ ἀλλάζουν τὸ 372. Τὸ χρόνο αὐτὸ περνοῦν τὴν εἴσοδο τῆς 
Εὐρώπης, τὶς Κασπίες Πύλες, οἱ Οὗννοι, Εἶναι Μογγόλοι νομάδες 
ποὺ μετακινοῦνται καβάλα στ’ ἄλογα οἱ ἴδιοι καὶ τὰ γυναικόπαιδα 
τους σὲ ἁμάξια.

Μὲ τρόμο οἱ σύγχρονοι περιγράφοντάς τους λένε πὼς φοροῦνε 
προβιές, εἶναι μικρόσωμοι καὶ δύσκολα μπορεῖς νὰ ξεχωρίσης στὸ 
πρόσωπο τους ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά. ῎Ελεγαν ἀκόμη πὼς τοὺς 
ἔστειλε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ ἐξολοθρέψουν τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ γιὰ νὰ 
δοκιμάση τὴν πίστη τῶν Χριστιανῶν. Στὸ διάβα τους σκορποῦν τὸν 
ὄλεθρο. Πρώτους βρίσκουν τοὺς ᾽Οστρογότθους, τοὺς νικοῦν καὶ τοὺς 
παίρνουν μαζί στὴν ὁρμητική τους πορεία, ἄλλους μὲ τὸ ζόρι κι ἄλλους 
μὲ τὴ θέλησή τους.

Πιὸ δυτικὰ οἱ Βησιγότθοι τρομαγμένοι ὅπως λέει ἡ παράδοση, 
μαζεύτηκαν στὴν ἀντικρινὴ ὄχθη τοῦ Δούναβη (376) καὶ μὲ γοερὲς 
κραυγὲς παρακαλοῦσαν τοὺς ἀξιωματικοὺς τῆς φρουρᾶς νὰ τοὺς 
ἀφήσουν νὰ περάσουν τὰ σύνορα. Μὲ ἄδεια τοῦ αὐτοκράτορα τοὺς 
ἄφησαν καὶ τοὺς ἔδωσαν τὸ βόρειο κομμάτι τῆς σημερινῆς Βουλγαρίας 
γιἅ νὰ ζήσουν ἥσυχα μὲ τὶς οἰκογένειές τους, καλλιεργώντας τὴ γῆ 
καὶ πολεμώντας τοὺς ἐχθροὺς τοῦ κράτους στὰ μέρη ἐκεῖνα. ῏Ηταν 
200 χιλιάδες πάνω κάτω. ᾽Επειδὴ ὅμως, τὸ κράτος ἦταν πολὺ 
ἀπαιτητικό, ἡ γῆ δὲν τοὺς ἔφτανε κι αὐτοὶ ἦταν ἀμάθητοι στὴν 
ὑποταγή, ἐπαναστάτησαν καὶ τὸ κράτος δυσκολεύτηκέ πολὺ νὰ 
τοὺς καθησυχάση. Σὲ μιὰ μάχη μάλιστα σκοτώθηκε καὶ ὁ ἴδιος ὁ 
αὐτοκράτορας. Τοὺς καθησύχασε ὁ Μ. Θεοδόσιος ποὺ ἀκολούθησε 
πολιτικὴ συνεννόησης καὶ εἰρήνης μ᾽ αὐτούς. ᾽Ονομάστηκε μάλιστα 
γι’ αὐτὸ «φίλος τῶν Γότθων». Τοὺς ἔδωσε τὴν ἄδεια νὰ μείνουν 
ὁριστικὰ στὴ βόρεια Βουλγαρία ὡς φοιδεράτοι, δηλαδὴ νὰ ζοῦν μέσα 
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στὸ κράτος μὲ τὴν εἰδικὴ συμφωνία νὰ ἔχουν δικά τους τὸ ἕνα τρίτο ἀπὸ 
τὴ γῆ καὶ τὶς κατοικίες καὶ νὰ ὑπηρετοῦν σὰ στρατιῶτες σὲ ἰδιαίτερες 
μονάδες μὲ δικούς των ἀρχηγούς. Μόλις ὅμως πέθανε ὁ Μ. Θεοδόσιος, 
ἐπαναστάτησαν πάλι μὲ ἕναν ἄξιο ἀρχηγό τους, τὸν ᾽Αλάριχο, καὶ 
τότε ἔκαναν ἀκόμη πιὸ φοβερὲς ἐπιδρομὲς στὸ ἀνατολικὸ κράτος· 
ἀπείλησαν ἀκόμη καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη κι ἔφτασαν ὡς τὴν 
Πελοπόννησο. Μὲ τὰ διπλωματικά του μέσα τὸ κράτος κατάφερε νὰ 
κατευθύνη τὴν ὁρμή τους πρὸς τὴν ᾽Ιταλία.

3. Στὴ Δύση σπᾶνε τὰ σύνορα. - ῾Ο κατακλυσμός της ἀπὸ τοὺς 
βαρβάρους. ῾Ο ᾽Αλάριχος δυὸ φορὲς νίκησε τοὺς στρατοὺς τῆς Δύσης 
καὶ λεηλάτησε τὴν ᾽Ιταλία. Τὴ δεύτερη δὲν ξέφυγε τὸν κίνδυνο κι ἡ 
ἴδια ἡ «αἰώνια πόλη», ἡ Ρώμη (410). Δὲν τὴ σεβάστηκε, ἀλλὰ μπῆκε 
μέσα καὶ γιὰ τρεῖς μέρες τὴν παράδωσε στοὺς ἄγριους πολεμιστές 
του γιὰ ἁρπαγή, αἰχμαλωσία καὶ σφαγή. Μόνο τὶς ἐκκλησίες δὲν 
πείραξαν καθόλου. Αὐτὴ ἡ περιπέτεια τῆς Ρώμης ἔκανε ὀδυνηρὴ 
ἐντύπωση στοὺς σύγχρονους. Τέτοιο πράγμα δὲν εἶχε ξαναγίνει ἐδῶ 
καὶ αἰῶνες· ἡ πόλη αὐτὴ φάνταζε μέσα στὴ δεισιδαίμονη σκέψη τῶν 
τότε ἀνθρώπων σὰν ἱερὴ καὶ ἄπαρτη, γιατὶ τὴ φύλαγαν τάχα δυνατοὶ 
θεοί.

Χειρότερο ὅμως ἀπ’ αὐτὸ ἦταν τὸ ἄλλο : γιὰ νὰ ἀντιτάξη τὸ 
Δυτικὸ κράτος ἄμυνα στὴν ᾽Ιταλία ἀδυνάτισε τὴν ἄμυνα στὸ Ρῆνο 
καὶ τὴν ἐμπιστεύτηκε μόνο στοὺς φοιδεράτους Φράγκους, ποὺ 
κατοικοῦσαν ἐκεῖ. Μὰ ἀκριβῶς σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια οἱ Οὗννοι ἔφτασαν 
πιὰ καὶ ἁπλώθηκαν ὡς τὸ Δούναβη. Οἱ Γερμανικοὶ λαοὶ μπροστά 
τους μεταναστεύουν πρὸς τὰ δυτικά, τρομαγμένοι σὰν τὰ ἀγρίμια 
μπρὸς στὴν πυρκαϊά, γιὰ νὰ σωθοῦν. Δὲν συγκρατιοῦνται πιὰ καὶ 
πλημμυρίζουν τὸ Δυτικὸ κράτος σ’ ὅλη του τὴν ἔκταση, ῎Επαψε πιὰ 
νὰ ὑπάρχη σὰν ἕνα κράτος καὶ στὴ θέση του ξεπρόβαλαν ἕως τὸ τέλος 
τοῦ 5ου αἰώνα διάφορα μικρὰ γερμανικὰ κράτη μὲ δικό τους βασιλιὰ 
τὸ καθένα, ᾽Απὸ αὐτὰ τὰ πιὸ γνωστὰ εἶναι τὰ πάρα κάτω πέντε 
βαρβαρικὰ βασίλεια.

1. Τὸ βασίλειο τῶν Βησιγότθων στὴ Νότια Γαλλία καὶ ῾Ισπανία.
2. Τὸ βασίλειο τῶν Βανδάλων ποὺ τελικὰ σχηματίστηκε στὴ Β. 

᾽Αφρικὴ (στὴ σημερινὴ ᾽Αλγερία καὶ Τυνησία).
3. Τὸ βασίλειο τῶν Βουργουνδίων στὴ Ν.Α, Γαλλία, στὴν κοιλάδα 
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τοῦ ποταμοῦ Ροδανοῦ,
4. Τὸ βασίλειο τῶν Φράγκων στὴ βορειοανατολικὴ Γαλλία. Αὐτὸ 

θὰ γίνη ἀργότερα τὸ πιὸ ἰσχυρὸ καὶ θὰ παίξη μεγάλο ρόλο στὴν 
ἱστορία.

5. Τὸ βασίλειο τῶν ᾽Οστρογότθων στὴν ᾽Ιταλία, τὴν παλιὰ ἕδρα 
τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους.

Τὰ κυριότερα γεγονότα ποὺ δείχνουν ὅτι ξεκληρίστηκε ὁλότελα 
τὸ Δυτικὸ κράτος καὶ δὲν ἔμεινε αὔτε ἴχνος ἐξουσίας του ἐκεῖ, εἶναι 
δυό :

α. Τὸ 476 ἕνας ἀπὸ τοὺς πολλοὺς βαρβάρους ἀρχηγοὺς ποὺ 
ἐξουσίασαν τὴν ᾽Ιταλία καθαίρεσε τὸ Ρωμαῖο αὐτοκράτορα καὶ μὲ ἕνα 
ἔγγραφο τῆς συγκλήτου πρὸς τὸν τότε αὐτοκράτορα τῆς Κων/πολης, 
τὸ Ζήνωνα, τὸν ἔπεισε πὼς ἦταν περιττὸ νὰ φροντίση γιᾲ διάδοχο, 
ἀφοῦ μποροῦσε ὁ ἴδιος νὰ κυβερνήση γιὰ λογαριασμό του. Αὐτὸ ἄρεσε 
στὸν Ζήνωνα, γιατὶ δὲν μποροῦσε νὰ κάνη κι ἀλλιῶς· τὸ δέχτηνε καὶ 
τοῦ ἔδωσε καὶ ἕναν ἀνώτερο τίτλο. ᾽Απὸ τότε Ρωμαῖος αὐτοκράτορας 
δὲν κυβέρνησε τὴν ᾽Ιταλία πιά. Γι’ αὐτὸ ἡ χρονολογία αὑτὴ θεωρεῖται 
τὸ τέλος τοῦ ἀρχαίου κόσμου καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ Μεσαιωνικοῦ.

β. Στα χρονια τοῦ ἴδιου αὐτοκράτορα τους ᾽Οστρογότθους, ποὺ 
γλύτωσαν ἀπὸ τοὺς Οὕννους καὶ κατοικοῦσαν ἔξω καὶ μέσα ἀπὸ 
τὸ Δούναβη, ἐπειδὴ ἔγιναν πολὺ ἐνοχλητικοὶ καὶ ἐπικίνδυνοι, τοὺς 
παρακίνησε ἡ διπλωματία τοῦ παλατιοῦ νὰ πᾶνε καὶ νὰ κατοικήσουν 
στὴν ᾽Ιταλία. ᾽Εκεῖ μπῆκαν σὲ πόλεμο μὲ τοὺς προηγούμενους 
κατακτητὲς καὶ ἀργότερα (493) ἕνας ὀνομαστὸς βασιλιάς τους, ὁ 
Θεοδώριχος ὁ Μέγας, τοὺς νίκησε καὶ κυρίεψε τὴν πρωτεύουσά τους, 
τὴ Ραβέννα. ῎Ετσι ἱδρύθηκε τὸ Βασίλειο τῶν ᾽Οστρογότθων,

4. ῾Ο ᾽Αττίλας, ὁ βασιλιὰς τῶν Οὕννων, «τὸ μαστίγιο τοῦ 
Θεοῦ». Σ’ αὐτὸ τὸ ἀναμεταξὺ ὅλος ὁ εὐρωπαϊκὸς κόσμος, Ρωμαῖοι καὶ 
βάρβαροι τῆς Δύσης καὶ τὸ κράτος τῆς ᾽Ανατολῆς, δοκίμασαν γιὰ μιὰ 
εἰκοσαετία [434 - 453] μιὰ σωστὴ ἀνατριχίλα θανάτου. Οἱ Οὗννοι μὲ 
τὸ βασιλιά τους, τὸν ̓ Αττίλα, ποὺ τὸν διακρίνουν ἐξαιρετικὰ προσόντα 
στὸν πόλεμο, στὴν πολιτικὴ καὶ στὴ διπλωματία, εἶχαν ἕνα πολὺ 
συγκροτημένο κράτος, ποὺ σκεπάζει μιὰ ἀπέραντη ἔκταση ἀπὸ τὸν 
Εὔξεινο Πόντο ἕως τὸ Δούναβη. ῾ Η πρωτεύουσα του βρισκόταν σ’ ἕνα 
σημεῖο τῆς σημερινῆς Οὑγγαρίας. Τὸ ἀνατολικὸ κράτος ἐξαγόραζε τὴ 
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σωτηρία του μὲ ἀβάσταχτους φόρους κάθε χρόνο, σὰ νὰ βρισκόταν 
σὲ ὑποτέλεια· κάθε τόσο οἱ φόροι ἀνέβαιναν, γιατὶ μεγάλωνε καὶ 
ἡ ἀπληστία τῶν Οὕννων. Στὸ τέλος ἔφτασαν σὲ ὕψη θεόρατα. Μὰ 
καὶ πάλι δὲ γλύτωσε τὴ συμφορὰ. ῾Ο ᾽Αττίλας πέρασε τὸ Δούναβη 
καὶ μὲ δυὸ φοβερὲς μάχες ἔφτασε ὡς τὴ Θράκη. ᾽Απείλησε καὶ τὴν 
ἴδια τὴν Κων/πολη κι ἔφτασε ὡς τὶς Θερμοπύλες. Στὸ πέρασμά του 
πρὸ παντὸς στὴ Βόρεια Βαλκανικὴ-σκορποῦσε τὸν ἀφανισμό. Τότε 
χάθηκαν καὶ σβήστηκαν ἀπὸ τὴ θύμηση τῶν ἀνθρώπων πολιτεῖες 
ξακουσμένες ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Τραϊανοῦ. Στὸ τέλος ὅμως μὲ μιὰ 
συμφωνία ξαναγύρισε στὸ σύνορο τοῦ Δούναβη.

῾Η ἀπολύτρωση τῆς Εὐρώπης ἦλθε ὅταν οἱ λεγεῶνες τοῦ Δυτικοῦ 
κράτους καὶ οἱ στρατοὶ τῶν βαρβαρικῶν κρατῶν σὲ μιὰ κοινὴ καὶ 
γενναία προσπάθεια σύντριψαν τὸ στρατὸ τοῦ ᾽Αττίλα κοντὰ στὴ 
σημερινὴ πόλη Τρουά, στὰ Καταλαυνικὰ πεδία (451) ῾Ο εὐρωπαϊκὸς 
κόσμος τοῦ ἑλληνορωμαϊκοῦ πολιτισμοῦ ἀνάσανε. Σὲ δυὸ χρόνια ὁ 
᾽Αττίλας πέθανε καὶ τὸ κράτος του διαλύθηκε.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ-ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ

1. Πρώτη φάση-4ος αἰώνας [324 - 395]. ̔Ο Μ. Κων/νος ἐνθαρρύνει 
τὸ Χριστιανισμὸ καὶ μεταφέρει τὴν πρωτεύουσα στὸ ἀρχαῖο Βυζάντιο. 
Στὸ τέλος τὸ κράτος χωρίζεται σὲ ᾽Ανατολικὸ καὶ Δυτικό.

2. Δεύτερη φάση-5ος αἰώνας [395 - 518]. ᾽Αρχίζει ἡ ἱστορία 
τοῦ ᾽Ανατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους. Τὸ ἀπειλοῦν σοβαροὶ κίνδυνοι 
: Οἱ βαρβαρικὲς εἰσβολὲς ποὺ τελικὰ καταστρέφουν τὸ Δυτικὸ καὶ 
οἱ αἱρέσεις ποὺ στὴν περίοδο αὐτὴ παίρνουν ἐπικίνδυνο χαραχτήρα 
καὶ ἔνταση. Μέσα στοὺς κινδύνους ὅμως αὐτοὺς τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος 
σφυρηλατεῖ σιγὰ - σιγὰ τὴν ἰδιαίττρη φυσιογνωμία του, χάρη στὸν 
῾Ελληνισμὸ ποὺ κυριαρχεῖ.

3. Τρίτη φάση-6ος αἰώνας [518 - 610 ]. Κυριαρχικὴ μορφὴ ὁ 
᾽Ιουστινιανός. Κεντρικὴ γραμμὴ τῆς ἐξωτερικῆς του πολιτικῆς:  
ἀνάκτηση τῆς Δύσης ἀπὸ τοὺς βαρβάρους καὶ ἑνότητα. Τὰ κατορθώνει 
σὲ ἱκανοποινὁτικὸ βαθμό. Στὴν ἐσωτερικὴ πολιτική: πρόοδος στὸν 
ἐκβυζαντινισμὸ καὶ ἀπολυταρχία. Οἱ διάδοχοί του ἀλλάζουν πολιτική: 
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προσέχουν πολὺ τὴν ᾽Ανατολὴ καὶ ὄχι τόσο τὴ Δύση.

2. ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣ 
ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
1. ῾Ο Μ. Κων/νος ἀνοίγει τὸ δρόμο στὸ Χριστιανισμό.
2. Μὲ πρωτοβουλία δική του ἐγκαινιάζεται ἡ τακτικὴ συνεργασίας 

κράτους καὶ ἐκκλησίας γιὰ τὴν καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων καὶ τοῦ 
ἐθνισμοῦ.

3 ῾Ο Χριστιανισμὸς προχωρεῖ ἀνάμεσα στὶς αἱρέσεις καὶ στοὺς 
ἐθνικούς.

4. Μὲ τὸ Μ. Θεοδόσιο ὁ Χριστιανισμὸς γίνεται ἐπίσημη θρησκεία 
τοῦ κράτους, μὲ τὴ μορφὴ τῆς ᾽Ορθοδοξίας κι ἀρχίζει νὰ καταδιώκη 
τοὺς ἀντιπάλους του.

5. Στὸν 5ο αἰώνα ἡ αἵρεση τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ φέρνει μεγάλη 
κρίση στὸ κράτος, γιατὶ προσχωροῦν σ’ αὐτὴν ὁλόκληρες ἐπαρχίες. ῾Η 
κρίση αὐτὴ συνεχίζεται καὶ στὸν 6ο αἰώνα.

3. Ο ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΡΒΑΡΙ-
ΚΕΣ ΕΙΣΒΟΛΕΣ - ΠΩΣ ΧΑΘΗΚΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ
1. Στὸν 3ο αἰώνα οἱ βάρβαροι πλησιάζουν στὰ σύνορα καὶ κάνουν 

ἐπιδρομές˙ ὕστερα ἀπὸ τὴ φάση αὐτὴ ἀκολουθεῖ μιὰ εἰρηνικὴ διείσδυση 
τους, ποὺ ἀπειλεῖ τὸ κράτος μὲ διάβρωση.

2. Στὸ τέλος τοῦ 4ου αἰώνα μπαίνουν στὴν Εὐρώπη οἱ Οὗννοι 
(372) καὶ οἱ Γερμανοὶ περνᾶνε τὰ σύνορα μὲ τὴ βία ἢ ὡς φοιδεράτοι. 
Πρῶτοι οἱ Βησιγότθοι περνοῦν τὸ Δούναβη.

3. ᾽Απὸ τὴν ἴδια ἀνάγκη πιέζονται καὶ οἱ Γερμανοὶ τοῦ Ρήνου καὶ 
σπᾶνε τὰ σύνορα· τελικὰ ὅλοι μαζὶ καταλύουν τὸ Δυτικὸ κράτος καὶ 
ἱδρύουν πέντε δικά τους βασίλεια.

4. Οἱ Οὗννοι μὲ τὸ βασιλιά τους ᾽Αττίλα κάνουν ἐπιδρομὲς στὸ 
᾽Ανατολικὸ κράτος. Στὸ τέλος νικιοῦνται (451) καὶ τὸ κράτος τους 
διαλύεται.
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ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ :

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ

αἱρέσεις. - στέψη - ἀντιγερμα-
νικὸς ἀγώνας - δῆμοι - ἀρεια-
νισμὸς - μονοφυσιτισμὁς - βαρ -
βαρικἠ διείσδυση - φοιδεράτοι

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Α΄ φάση: Τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος
γίνεται χριστιανικὸ                      324 - 395
᾽Εγκαίνια Κωνσταντινούπολης     330
Διαίρεση τοῦ Ρωμ. κράτους           395
Β’ φάση: Πρώτη περίοδος τοῦ
᾽Ανατολικοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους
                                                     395 - 518
Τὸ τέλος τοῦ Δ. Ρωμ. - κράτους    476
Γ΄ φάση : ῾0 ᾽Ιουστινιανὸς καὶ
οἱ διἀδοχοί του                            518 - 610
῾Η ἐποχἠ τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ         518 - 565
Κατακτητικοὶ πόλεμοι τοῦ ‘ Ιου-
στινιανοῦ στἠ Δύση                    533 - 555
Διάδοχοι ᾽Ιουστινιανοῦ - Στρο-
φἠ πρὸς τὸ Δούναβη καὶ τἠν
᾽Ανατολἠ                                      565 - 610
Ἦττα τοῦ Ἀττίλα στὰ Κατα-
λανικὰ πεδία                                      451 

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. ῾Ο ἱερὸς Αὐγουστίνος μιλάει γιὰ τὸ Μ. Θεοδόσιο.

...Μέσα σ’ ὅλα αὐτὰ τὰ περιστατικά, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ κι ὅλας τῆς 
βασιλείας του, δὲν ἔπαψε νὰ στέκεται στὸ πλευρὸ τῆς ἐκκλησίάς ποὺ 
βρισκόταν σὲ πόλεμο μὲ τοὺς ἐχθρούς της κι αὐτὸ τὸ ἔκανε μὲ νόμους 
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πολὺ δίκαιους καὶ γεμάτους ἀπὸ διάθεση οἴκτου· γιατὶ ὁ αἱρετικὸς 
Βαλεντινιανός, ποὺ εὐνοοῦσε τοὺς ἀρειανούς, τὴν εἶχε θίξει σκληρὰ κι 
ὁ Θεοδόσιος εἶχε καλύτερη τύχη σὰ μέλος τῆς ἐκκλησίας, παρὰ σὰν 
κυβερνήτης στὸ κράτος. Πρόσταξε νθ; γκρεμιστοῦν παντοῦ τὰ εἴδωλα 
τῶν ἐθνικῶν, γιατὶ ἤξερε κολὰ ὅτι τὰ ἀγαθὰ στὸν κόσμο αὐτὸ δὲν 
ἐξαρτῶνται ἀπὸ τοὺς δαίμονες, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἕνα καὶ ἀληθινὸ Θεό. ῾Ο 
Θεοδόσιος ὑπῆρξε ἀκόμη περισσότερο ἀξιοθαύμαστος γιὰ τὴν ἐπιείκεια 
ποὺ ἔδειξε στὸ φοβερὸ ἔγκλημα τῶν κατοίκων τῆς Θεσσαλονίκης1. 
Τὸν παρακάλεσαν οἱ ἐπίσκοποι καὶ ὑποσχέθηκε νὰ τοὺς συγχωρέση. 
῾Ο Θεοδόσιος ὕστερα παρασύρθηκε ἀπὸ τὶς διαμαρτυρίες καὶ τὶς 
φωνὲς τῶν ἀξιωμτ,ατικῶν καὶ αὐλικῶν καὶ ἀναγκάστηκε νὰ πάρη 
σκληρὴ ἐκδίκηση² δίχως νὰ τὸ θέλη. Μὰ ὅταν ὑποχρεώθηκε στὴν 
ἐκκλησιαστικὴ πειθαρχία ἔδειξε τόση συντριβὴ καὶ μετάνοια, ὥστε ὁ 
λαὸς πῆρε τὸ μέρος του καὶ ἔχυναν δάκρυα καταλυπημένοι νὰ βλέπουν 
τόσο ταπεινωμένη τὴν αὐτοκρατορικὴ μεγαλειότητά του...

῾Ιερὸς Αὐγουστίνος
[Θεολόγος τῆς Δύσης τοῦ 4-5ου αἰ.

-Γιὰ τὴν πολιτεία τοῦ Θεοῦ. Βιβλ. 5 Κεφ. 26
Μετάφραση]

2. ῞Ενα περιστατικὸ ἀπὸ τὴ λεηλασία τῆς Ρώμης. (410)

...᾽Ενῶ οἱ βάρβαροι πλανιοῦνταν στὴν πόλη ψάχνοντας γιὰ λεία, 
τὸ φτωχικὸ μιᾶς γριᾶς μοναχῆς παραβιάστηκε ἀπὸ ἔνα φοβερὸ Γότθο. 
῾Ο Γότθος λοιπὸν αὐτός, ἀπαίτησε ἀμέσως, ὄχι μὲ ἄσχημο τρόπο, ὅλο 
τὸ χρυσάφι καὶ τὸ ἀσήμι ποὺ εἶχε ἡ μοναχὴ στὴν κατοχή της· τοῦ 
ἔκανε ὅμως ἐντύπωση μὲ πόση, γρηγοράδα ἡ καλόγρηα τὸν ὁδήγησε 
σ᾽ ἕνα θησαυρὸ ἀπὸ ἀσημένια καὶ χρυσὰ σκεύη, δουλεμένα μὲ τὰ πιὸ 
ἀκριβὰ ὑλικὰ καὶ μὲ ἀπερίγραπτη τέχνη. ῾Ο βάρβαρος κοίταζε αὐτὸ τὸ 
ἀνεκτίμητο εὕρημα σαστισμένος ὡσότου τὸν σταμάτησε ἡ καλόγρηα 
μὲ τὰ πάρα κάτω σοβαρὰ λόγια:

-Αὐτὰ ποὺ βλέπεις εἶναι ἱερὰ, σκεύη καὶ ἀνήκουν στὸν ῞Αγιο 
Πέτρο˙ ἂν λοιπὸν τολμήσης νὰ τὰ ἀγγίξης, ἡ ἱερόσυλη αὐτὴ πράξη 

(1) Μιὰ ἐπανάσταση  τῷν κατοίκων τῆς Θεσσαλονίκης ἐναντίον τῆς φρουρᾶς που τὴν 
ἀποτελοῦσαν Γότθοι· θανάτωσαν τοὺς ἀξιωματικοὺς της φρουρᾶς.

(2) Πρόσταξε τὴ φρουρὰ καὶ σκότωσαν μέσα στὸν ῾Ιππόδρομο 7 χιλιάδες Θεσσαλο-

νικιωτες.
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θὰ εἶναι γιὰ πάντα στὴ συνείδησή σου. ᾽Εγὼ βέβαια δὲ μτορῶ νὰ 
κρατήσω ὅ,τι εἶναι ἀδύνατο νὰ περιφρουρήσω.

Τότε ὁ Γότθος ἀξιωματικός, γεμάτος θαυμασμό, ἔστειλε ἕναν 
ἀγγελιοφόρο νὰ πληροφορήση τὸ βασιλιὰ γιὰ τὸ θησαυρὸ ποὺ εἶχε 
ἀνακαλύψει. Τότε πῆρε διαταγὴ ἀπὸ τὸν ᾽Αλάριχο νὰ μεταφερθοῦν 
τὰ ἱερὰ σκεύη στὸ ναὸ τοῦ ᾽Απόστολου. ᾽Απὸ τὴν ἄκρη λοιπὸν τοῦ 
Κυρηνάλιου ἕως τὴ μακρινὴ συνοικία τοῦ Βατικανοῦ ἕνα πολυάριθμο 
ἀπόσπασμα ἀπὸ Γότθους, προχωρώντας σὲ σχηματισμὸ μάχης μέσα 
ἀπὸ τοὺς κεντρικοὺς δρόμους τῆς Ρώμης, συνόδευαν μὲ τ’ ἀστραφτερά 
τους ὅπλα τὴ μακριὰ παρέλαση τῶ εὐλαβικῶν συντρόφων τους ποὺ 
ἔφερναν, κρατώντας πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια τους, τὰ ἱερὰ σκεύη. Κι 
οἱ πολεμικὲς κραυγὲς τῶν βαρβάρων ἀντηχοῦσαν ἀνάμικτες μὲ τὶς 
ψαλμωδίες κι ἀπὸ ὅλα τὰ γύρω σπίτια ἕνας πλῆθος Χριστιανοὶ 
ἔτρεχαν νὰ πάρουν μέρος στὴ λιτανεία αὐτὴ κι ἕνα πλῆθος φυγάδες 
κάθε ἡλικίας, βαθμοῦ καὶ αἵρεσης ἀκόμη, βρῆκαν τὴν εὐκαιρία 
νὰ ζητήσουν προστασία στὸ ἀπαραβίαστο καὶ φιλόξενο ἄσυλο τοῦ 
Βατικανοῦ.

Ἐδ. Γίββων
[῾Η παρακμὴ καὶ ἡ πτώση τῆς Ρωμ. αὐτοκρατορίας, Κεφ. 31

Μετάφραση]
3. ῾Η στάσῃ τοῦ Νίκα ὁδηγεῖ στὴν ἀπελπισία τὸν

Ἰουστινιανὸ καὶ ἠ Θεοδώρα τὸν ἐνθαρρύνει.

Οἱ σύμβουλοι τοῦ βασιλιᾶ μπῆκαν σὲ σκέψη ἂν εἶναι καλύτερα 
νὰ μείνουν ἢ νὰ μποῦν στὰ καράβια καὶ νὰ φύγουν˙ καὶ πολλὰ 
ἐπιχειρήματα πρόβαλαν γιὰ τὴ μιὰ καὶ τὴν ἄλλη γνώμη. Τότε ἡ 
βασίλισσα Θεοδώρα μίλησε ἔτσι :

«... ῾Η δική μου γνώμη εἶναι ὅτι ἡ φυγὴ σ’ αὐτὴν τὴν περίσταση- 
περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη φορά, κι ἂν ἀκόμη ἦταν ἡ μόνη σωτηρία, 
- εἶναι ἀταίριαστη· γιατὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ γεννιέται εἶναι ἀδύνατο νὰ 
μὴν πεθάνη κι ἐκεῖνος ποὺ ἔγινε βασιλιὰς εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ γίνη 
φυγάς. Νὰ μὴ σώσω νὰ ζῶ, ἂν δὲ φορῶ τὴ βασιλικὴ αὐτὴ πορφύρα 
καὶ νὰ ἔλθη ἡ μέρα ποὺ ἐκεῖνοι ποὺ θὰ μὲ συναντοῦν δὲν θὰ μὲ λένε 
Δέσποινα. ῎Αν λοιπὸν θέλης, βασιλιά, νὰ σωθῆς, δὲν ὑπάρχει πιὸ 
εὔκολο πράγμα· χρήματα ἔχομε πολλά νά κι ἡ θάλασσα, νά καὶ τὰ 
καράβια. Συλλογίσου ὅμως μήπως, ἀφοῦ σωθῆς, καταλάβης πὼς ὁ 
θάνατος ἦταν προτιμότερος ἀπὸ τὴ σωτηρία. ̔́ Οσο γιὰ μένα ἀκολουθῶ 
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ἐκεῖνο τὸν παλιὸ λόγο· « ὄμορφο σάβανο εἶναι ἡ βασιλεία».
Προκόπιος.

[῾Υπὲρ τῶν πολέρων. Κεφ. 24 Μετάφραση]
4. Μιὰ θεωρία ποὺ συμφιλιώνει τὸ Χριστιανισμὸ μὲ τὸ κράτος.

...῞Ολοι οἱ λαοὶ τῆς γῆς ἀπὸ τὰ παλιὰ τὰ χρόνια ἦταν χωρισμένοι 
καὶ ἡ ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη ἦταν κομματιασμένη σὲ ἐπαρχίες, 
ἐθναρχίες καὶ τοπαρχίες, σὲ μοναρχίες, καὶ πολυαρχίες. Γι’ αὐτὸ 
ποτὲ δὲν τοὺς ἔλειπαν οἱ μάχες κι οἱ πόλεμοι κι οἱ λεηλασίες κι οἱ 
αἰχμαλωσίες στὴν ὕπαιθρο καὶ στὶς πολιτεῖες... Τὴν αἰτία αὐτῶν τῶν 
κακῶν δὲ θὰ ἔπεφτες ἔξω, ἅν τὴν ἀπέδιδες στὴ πλάνη τῆς πολυθεΐας. 
῞Οταν ὅμως τὸ μέσο τῆς σωτηρίας - ἐννοῶ τὸ πανάγιο σῶμα τοῦ 
Χριστοῦ ποὺ ἀποδείχτηκε ἀνώτερο ἀπὸ κάθε δαιμονικὴ ἐνέργεια καὶ 
πλάνη, ἄρχισε νὰ ὑψώνεται σὰν τρόπαιο ποὺ συνέτριβε τοὺς δαίμονες 
καὶ ξόρκιζε ὅλα τὰ παλιὰ κακά, ἄρχισαν νὰ διαλύωνται ὅλα τὰ ἔργα τῶν 
δαιμόνων καὶ δὲν ὑπῆρχαν πιὰ πολυαρχίες, μοναρχίες καὶ δημοκρατίες 
οὔτε οἱ ἐξ αἰτίας αὐτῶν στὶς πολιτεῖες καὶ στὴν ὕπαιθρο λεηλασίες 
καὶ πολιορκίες, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ κηρυσσόταν ἕνας Θεὸς γιὰ 
ὅλους τοὺς ἀνθρώπους κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ἐπικρατοῦσε μιὰ βασιλεία 
σὲ ὅλους, ἡ Ρωμαϊκή, καὶ ἔσβηνε μὲ μιᾶς ἡ προαιώνια ἀνειρήνευτη 
καὶ ἀσυμβίβαστη ἔχθρα τῶν λαῶν. Καὶ καθὼς προσφερόταν σὲ ὅλους 
τοὺς ἀνθρώπους τοῦ ἑνὸς Θεοῦ ἡ γνώση καὶ ἕνας τρόπος εὐσέβειας 
καὶ ἡ σωτήρια διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, γι’ αὐτὸ ἀφοῦ μέσα στὴν ἴδια 
περίοδο ἀναδείχτηκε σὲ ὅλο τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος ἕνας βασιλιάς, βαθιὰ 
εἰρήνη ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη ἐπικράτησε. ̓́ Ετσι μαζὶ καὶ κάτω ἀπὸ τὶς ἴδιες 
συνθῆκες ξεφύτρωσαν, σὰν ἀπὸ θεῖο νεῦμα., δυὸ βλαστοὶ εὐτυχίας γιὰ 
τοὺς ἀνθρώπους : ἡ ἐξουσία τῶν Ρωμαίων καὶ ἡ ἀληθινὴ θρησκεία...

Εὐσέβιος Καισαρείας ὁ Παμφίλου
[Εἰς Κων/νον τὸν βασιλέα. Τριακονταετηρικός. Κεφ. 16 Μετάφοαση]

5. ῾Ο ᾽Ιωάννης Χρυσόστομος πρὸς, τὸν Εὐτρόπιον� ᾽Η 
῾Εκκλησία στὸν ἀγώνα της να διορθωση τἀ ἤθη στὸ παλάτι.
...Σὲ κάθε περίσταση, μὰ προπαντὸς τώρα, εἶναι ἐπίκαιρο νὰ πῆ 

κανένας: στὸν κόσμο ἐπικρατεῖ ματαιότητα πάνω στὴ ματαιότητα· 
τὰ πάντα εἶναι ματαιότα! Ποῦ εἶναι τώρα ἡ λαμπρὴ στολὴ τοῦ 

� Σημ. 1. ᾽Απὸ δοῦλος ἔγινε, πρῳθυπουργὸς ἐπὶ ᾽Αρκαδίου. Κατάργησε τὸ 
ἄσυλο της παλιᾶς Ἁγίας Σοφιας˙ ὅταν ὅμως τον καταδιωξε ἔνας στρατηγὸς βαρβα-
ρων μισθοφόρων ἔντρομος ζήτησε ἐκεῖ σωτηρία. 
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ὑπάτου ποὺ φοροῦσες; Ποῦ οἱ χαρούμενες λαμπάδες, ποῦ οἱ φασαρίες 
κι οἱ χοροὶ καὶ τὰ γλέντια καὶ τὰ πανηγύρια; Ποῦ τὰ στεφάνια καὶ 
τὰ παραπετάσματα καὶ ὁ θόρυβος τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ζητωκραυγὲς στὶς 
ἱπποδρομίες καὶ οἱ κολακεῖες τῶν θεατῶν; ῞Ολα ἐκεῖνα χάθηκαν· 
ἕνας ἀέρας φύσηξε καὶ σὰ φύλλα τὰ σώριασε μαζεμένα χάμω· καὶ μᾶς 
φανέρωσε τὸ δέντρο γυμνὸ νὰ σειέται ἀπὸ τὴ ρίζα του. Ποῦ εἶναι τώρα 
αὐτοὶ ποὺ σοῦ ἔκαναν τὸ φίλο; ποῦ τὰ συμπόσια καὶ τὰ φαγητά; Ποῦ 
εἶναι τὸ πλῆθος οἱ κόλακες καὶ τὸ κρασὶ ποὺ ὅλη τὴ μέρα ξοδευόταν 
καὶ οἱ περίσσιες τέχνες τῶν μαγείρων καὶ οἱ λακέδες τῆς ἐξουσίας ποὺ 
ἔλεγαν καὶ ἔκαναν τὸ κάθε τί γι᾽αὐτή; Μιὰ νύχτα κι ἕνα ὅνειρο ἦταν 
ὅλα ἐκεῖνα καὶ μὲ τὸ ξημέρωμα χάθηκαν· τῆς ἄνοιξης λουλούδια ἦταν 
καὶ μαράθηκαν. Μιὰ σκιὰ ἦταν καὶ πέρασε· ἕνας καπνὸς καὶ σκόρπισε· 
σαπουνόφουσκες καὶ σκάσανε· μιὰ ἀράχνη ἦταν καὶ σκίστηκε.

Ἰ. Χρυσόστομος
[Εἰς Εὐτρόπιον Λόγος. Μετάφραση]

6. Τἀ εἴδωλα γκρεμίζονται ἀπὁ τοὺς Χριστιανούς.
῞Οταν ἀποβιβαστήκαμε, μόλις μᾶς πῆραν εἴδηση οἱ Χριστιανοὶ 

τοῦ τόπου ἐκείνου, μᾶς δέχτηκαν μὲ ψαλμωδίες· ἐπίσης καὶ ἀπὸ τὴν 
πόλη ἦλθαν νὰ μᾶς προϋπαντήσουν μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
καὶ ψάλλοντας κι αὐτοί. ̔Ενώθηκαν καὶ ἀπὸ τὰ δυὸ μέρη καὶ ἔγινε ὄχι 
λίγος λαός· πιὸ πολλοὶ ἦταν οἱ κάτοικοι τῆς παραλίας, γιατὶ ὑπῆρχαν 
ἐκεῖ πολλοὶ Αἰγύπτιοι, ἔμποροι κρασιοῦ. ̔́ Οσοι παραμένανε στὴ μανία 
τῆς εἰδωλολατρείας, βλέποντας αὐτὰ ἔβραζαν ἀπὸ τὸ θυμό τους, μὰ δὲ 
μποροῦσαν νὰ κάνουν τίποτε, ἐπειδὴ οἱ ὁσιότατοι ἐπίσκοποι εἶχαν 
μεγάλη ἐκτίμηση ἀπὸ τοὺς βασιλιάδες καὶ γιατὶ τὰ εἴδωλα ἐπρόκειτο 
νὰ καταστραφοῦν· γι’ αὐτὸ ἦταν σὲ μεγάλη ἔγνοια καὶ στενοχώρια.

Μόλις μπήκαμε στὴν πόλη, κοντὰ στο μέρος ποὺ λεγόταν τετράμ-
φοδο, ὑπῆρχε μιὰ στήλη μαρμάρινη ποὺ ἔλεγα πὼς εἶναι της ̓Αφροδίτης· 
στεκόταν πάνω σ’ ἕναν πέτρινο βωμὸ κι ἦταν σκαλισμένη πάνω στὴ 
στήλη μιὰ γυμνὴ γυναίκα μὲ ὅλες τὶς ἀσχήμιες της. Προσέφεραν τιμὲς 
στὴ στήλη ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς πόλης, μὰ προπαντὸς οἱ γυναῖκες 
ἀνάβοντας λυχνάρια καὶ θυμιατίζοντας μὲ λιβάνι. Γιατὶ διαδίδανε 
γι᾽αὐτὴ ὅτι ἐπισκέπτεται στὸν ὕπνο τους ὅσες θέλουν νὰ παντρευτοῦν, 
μὰ τὰ ἔλεγαν ψέματα ξεγελώντας ἡ μιὰ τὴν ἄλλη...

῞Οταν λοιπὸν φτάσαμε στὴν πόλη, ὅπως εἴπαμε, καὶ πλησιάσαμε 
στὸν τόπο ποὺ ἦταν αὐτὸ τὸ εἴδωλο τῆς ᾽Αφροδίτης-οἱ Χριστιανοὶ 
σήκωναν τὸ τίμιο ξύλο τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὸ σχῆμα τοῦ Σταυροῦ- 
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θὰ μᾶς εἶδε ὁ δαίμονας ποὺ κατοικοῦσε μέσα στὴ στήλη καὶ μὴ 
ἀντέχοντας στὴ θέα τοῦ φοβεροῦ σημείου, ἀφοῦ πετάχτηκε ἔξω ἀπὸ 
τὸ μάρμαρο μάνι - μάνι, ἔριξε κάτω τὴ στήλη καὶ τὴν ἔκανε χίλια 
κομμάτια. Καὶ δυὸ εἰδωλολατρῶν, ποὺ ἔτυχε νὰ βρίσκωνται κοντὰ 
στὸ βωμὸ ποὺ ἦταν ἡ στήλη, τοῦ ἑνὸς τοῦ ἄνοιξε τὸ κεφάλι στὰ δυὸ 
καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ τσάκισε τὸν ὦμο καὶ τὸ χέρι γιατὶ κι οἱ δυό τους 
στέκονταν καὶ κορόϊδευαν τὸν ἅγιο λαό.

Μάρκος Διάκονος
[Βίος τοῦ ῾Αγίου Πορφυρίου, ᾽Επισκόπου Γάζης. 58 - 61 Μετάφραση]

7. ῞Ενας ἐθνικὸς� φιλόσοφος ἀπευθύνεται πρὸς τὸ Μ. Θεοδόσιο 
καὶ μιλᾶ μέ ὑπερβολὴ γιὰ τὶς καταστροφές τῶν ἀρχαίων ναῶν 

ἀπὁ τοὺς Χριστιανοὺς. 
...Ἐσὺ βέβαια οὔτε ἔβγαλες διαταγὴ νὰ μένουν κλειστὰ τὰ ἱερὰ
οὔτε νὰ μὴ συχνάζη κανένας σ’ αὐτὰ οὔτε ἀπαγόρεψες τὴ φωτιὰ 

καὶ τὸ λιβάνι οὔτε τὶς τιμὲς ἀπὸ τὰ κάθε λογῆς θυμιατίσματα. Οἱ 
μαυροφόροι ὅμως αὐτοὶ πού, ἐνῶ τρῶνε περισσότερο κι ἀπὸ τοὺς 
ἐλέφαντες... τὸ κρύβουν αὐτὸ μὲ τέχνη ποὺ ἐπινοήθηκε γι’ αὐτὸ τὸ 
σκοπό, ὅσο ὑπάρχει, βασιλιά, ὁ νόμος σου καὶ ἰσχύει, χυμοῦν ἀπάνω 
στὰ ἱερὰ μὲ ξύλα, πέτρες καὶ σίδερα κι ἄλλος δίχως αὐτά, μὲ τὰ 
χέρια καὶ τὰ πόδια. ᾽Επειτα τὰ πάντα γίνονται λεία τῶν κατοίκων 
τῆς Μυσίας, ἀφοῦ γκρεμιστοῦν οἱ στέγες, κατεδαφιστοῦν τὰ σπίτια, 
κομματιαστοῦν τὰ ἀγάλματα, ἀναποδογυριστοῦν οἱ βωμοί, ἐνῶ οὶ 
ἱερεῖς πρέπει ἤ νὰ σωπαίνουν ἤ νὰ πεθάνουν. Καὶ ἀφοῦ γίνη τὸ κακὸ 
πρώτη φορά, ὕστερα γίνεται καὶ δεύτερη καὶ τρίτη ἔφοδος καὶ στὸ 
ἕνα παράνομο τρόπαιο τους, ἀκολουθεῖ τὸ ἄλλο. Τέτοιες ἐπιχειρήσεις 
γίνονται ἀκόμη καὶ στὶς πόλεις, μὰ προπαντὸς στὴν ὕπαιθρο. Καὶ 
πολλοὶ εἶναι οἱ ἐχθροί, τὸ καθένα ὅμως κακὸ μαζεύεται χωριστὰ 
ὅλο μαζὶ σὲ ἀμέτρητα κακὰ καὶ ἀπαιτοῦνε μεταξύ τους ἀπολογισμὸ 
γιὰ ὅσα ἔκαναν καὶ εἶναι ντροπὴ νὰ μὴν ἔχη διαπράξει κανένας τὶς 
μεγαλύτερες ἀδικίες.

Λιβάνιος
[Πρὸς Θεοδόσιον. ῾Υπὲρ τῶν ἱερῶν. Παρ. 6, Μετάφραση]

8. ῾Ο Μ. Βασίλειος ἐξηγεῖ πῶς οἱ Χριστιανοὶ νέοι μποροῦν νὰ
ὠφελοῦνται ἀπὸ τὰ συγγράμματα τῶν ἀρχαίων ῾Ελλήνων.

᾽Απ’ αὐτὰ θὰ δεχόμαστε ἐκεῖνα πού ἐπαινοῦν τὴν ἀρετὴ ἤ 
1  Μὴ χριστιανός. 
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καταδικάζουν τὴν πονηρία. Γιατί, ὅπως ἀπὸ τὰ λουλούδια στὸν ἄλλο 
τὸν κόσμο ἀρέσει μόνο ἡ εὐωδιὰ ἤ τὸ χρῶμα, στὶς μέλισσες ὅμως 
ἀρέσει νὰ παίρνουν τὸ μέλι, ἔτσι καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ (τῶν 
συγγραμμάτων) σ’ ἐκείνους ποὺ δὲν κυνηγοῦν μόνο τὸ εὐχάριστο 
καὶ χαριτωμένο μέσα στὰ ἔργα αὐτὰ εἶναι δυνατὸ νὰ προκύψη καὶ 
κάποια ὠφέλεια στὴν ψυχή τους ἀπ᾽ αὐτά. Πρέπει λοιπὸν ἐμεῖς νὰ 
ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὰ ἔργα αὐτὰ ἀκριβῶς σύμφωνα μὲ τὴν παρομοίωση 
τῶν μελισσῶν. Καὶ ἐκεῖνες δηλαδή, οὔτε σ’ ὅλα ἀνεξαρέτως τὰ 
λουλούδια πλησιάζουν οὔτε σ’ ὅσα πλησιάσουν ἐπιχειροῦν νὰ τὰ πάρουν 
ὅλα, ἀλλὰ ὅσα τοὺς εἶναι χρήσιμα στὴ δουλειά τους. Τὰ ὑπόλοιπα 
τὰ ἀφήνουν. Καὶ ἐμεῖς, ἄν ἔχωμε φρόνηση, ἀφοῦ πάρωμε ἀπ’ αὐτοὺς 
ὅ,τι δὲν εἶναι ξένο, ἀλλὰ σχετικὸ μὲ τὴν ἀλήθεια, τὸ ὑπόλοιπο θὰ τὸ 
προσπεράσωμε. Καὶ ὅπως ἀκριβῶς, ὅταν κόψωμε ἕνα τριαντάφυλλο, 
ἀποφεύγομε τ’ ἀγκάθια, ἔτσι καὶ στὰ ἔργα αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἀφοῦ 
πάρωμε τὸ χρήσιμο θὰ φυλαχτοῦμε ἀπὸ τὸ βλαβερό.

Μ. Βασίλειος
[Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἄν ἐξ ῾Ελληνικῶν ὠφελοῖντο λόγων.

Παραγρ. 4 Μετάφραση]

9. Βουργούνδιοι στὸ Ἐτζελμπρούκ, τὴν πρωτεύουσα τοῦ 
᾽Αττίλα.

῎Ητανε καλοκαίρι· ἕνα ἀπὸ κεῖνα τὰ καλοκαίρια ποὺ τὸ χόρτο 
καμένο ἀπὸ τὸν ἥλιο εἶναι μελαψό, ποὺ τὰ φύλλα εἶναι στριμμένα 
πάνω στὰ δένδρα τὰ γεμάτα ἀπὸ καρπό. Περνούσανε οἱ μέρες καὶ 
ὁ ἀέρας ἦταν ζεματισμένος καὶ ἄστραφτε ὁ οὐρανὸς σὰ μιὰ ἀσπίδα 
γυαλισμένη.

Ὅταν φτάσανε στὰ σύνορα των Οὕννων, εἶδαν οἱ Βουργούνδι-
οι πολλοὺς ἱππότες ποὺ τοὺς περίμεναν στὸ χῶμα καρφωμένοί σὰν 
ἀγάλματα. ᾽Αρχηγός τους ἤτανε ὁ Δίδεριχ, τὸ πιὸ εὐγενικὸ καὶ 
ξακουσμένο παλληκάρι... Παράξενος λαὸς οἱ Οὗννοι μὲ τὰ μαλλιά 
τους μακριὰ καὶ τὴν περίεργη ὁμιλία τους. ῏Ηταν τόσοι πολλοί, ὅση 
τῆς θάλασσας ἡ ἄμμος, μὰ οἱ ἱπποτικὲς συνήθειες ἦταν ἄγνωστες 
σ’ αὐτούς. Γι᾽ αὐτὸ ὁ Ρούδιγκερ καὶ ὁ Δίδεριχ τοὺς ἔβλεπαν μὲ 
περιφρόνηση. Μὰ δὲν τολμοῦσαν σ’ αὐτὸ τὸ σκυλολόι νὰ μιλήσουνε, 
γιατὶ ἦταν μεγάλος ὁ βασιλιάς τους καὶ τρανός.

Μεσαιωνικὸς Θρύλος : ῾Η κατάρα τῶν Νιμπελοῦγκεν.
[Μετ. Δαλέζιου σελ. 96 - 98. ᾽Απόσπασμα]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ .

Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΕΛΕΙΩΣΕ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΒΥΖΛΝΤΙΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στὸ προηγούμενο κεφάλαιο εἴπαμε πὼς τὸ ᾽Ανατολικὸ κράτος 
ἄρχισε ν’ ἀλλάζη σ’ ὅλα σιγὰ - σιγὰ ἔτσι μπόρεσε νὰ κρατηθῆ στὴ 
ζωὴ τὴν ὤρα ποὺ τὸ Δυτικὸ κατρακυλοῦσε στὴν καταστροφή. Μὲ τὸν 
καιρὸ οἱ ἀλλαγὲς γίνονται πιὸ βαθιὲς καὶ τὀν 7ο αἰώνα φέρνουν μιὰ 
ριζικὴ μετα μόρφωση στὸ χαρακτήρα τοῦ κράτους καὶ στὴ ζωὴ τῶν 
ἀνθρώπων. ᾽Απὸ τώρα μπαίνομε ,στὸ Βυζαντινὸ Μεσαίωνα.

2. Γιατὶ αὐτὸ γίνεται τώρα; ῾Η γεωγραφικὴ περιοχὴ ποὺ στήριζε 
ἀκόμη Ρωμαϊκὴ παράδοση, ἠ Δύση κι οἱ Παραδουνάβιες χῶρες, χάθηκε 
κι ἀπόμειναν μόνο κάτι ἀσήμαντα ἀπομεινάρια της. ̓ Απὸ τὶς περιοχὲς 
ποὺ στήριζαν τὴν ῾Ελληνικὴ παράδοση, ἡ Συρία καὶ ἡ Αἴγυπτος μὲ 
τὶς μεγάλες πόλεις τους, χάνονται κι αὐτὲς τώρα γιὰ πάντα, ᾽Απὸ 
δῶ καὶ πέρα ἀπόμεινε μόνο ἡ Μ. Ἀσία, ἡ Θράκη καὶ ἡ ῾Ελλάδα μὲ 
τὰ νησιὰ γιὰ νὰ συντηρήσουν μὲ τὰ δικά τους συστατικὰ τὸ κράτος. 
Τὰ ἐδάφη αὐτὰ δὲν εἶναι μόνο ἑλληνόγλωσσα, ἀλλὰ καὶ ὀρθόδοξα· οἱ 
περιοχὲς ποὺ χαλοῦσαν μὲ τὶς αἱρέσεις τους τὴ θρησκευτικὴ ἑνότητα 
δὲν ὑπάρχουν πιά. Στὰ νέα αὐτὰ ἐδάφη θὰ ριζώσουν οἱ ἀλλαγὲς ποὺ 
εἴπαμε καὶ ἀπὸ τὸν αἰώνα αὐτὸ θὰ βλαστήση νέο καὶ στερεὸ τὸ 
Βυζάντιο. Τώρα ἀποχωρίζεται ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα καὶ φανερώνει τὰ 
ἰδιαίτερα γνωρίσματά του.

3. ̔Η πρώτη αὐτὴ, ἀπόσπαση τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τὸν ἀρχαῖο κόσμο 
συνοδεύεται ἀπὸ μιὰ βαθιὰ κρίση ποὺ φανερώνεται προπαντὸς στὴν 
εὐαίσθητη περιοχὴ τοῦ πνεύματος· ὡς τὰ χρόνια αὐτὰ οἱ ἄνθρωποι, 
ὅσο καὶ ν’ ἀλλάξανε, ἐξακολουθοῦσαν νὰ γράφουν τὶς σκέψεις τους 
καὶ νὰ περιγράφουν τὰ αἰσθήματά τους μὲ τὸν τρόπο τῶν ἀρχαίων 
῾Ελλήνων, λιγάκι ἀλλαγμένο. Τὰ σοφὰ βιβλία τους τὰ διάβαζαν, τὰ 
συντηροῦσαν καὶ τὰ θαύμαζαν ὅλοι. Εἴδαμε πόσο ὑπομονετικὰ καὶ 
ἐπίμονα οἱ Χριστιανοὶ ἱεράρχες προσπαθοῦσαν νὰ βροῦν μέσα σ’ αὐτὰ 
χριστιανικὲς ἀρετὲς γιὰ νὰ μορφώσουν τὰ παιδιὰ τοῦ καιροῦ τους. 
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῎Ετσι, ὅσο κι ἄν στὴν τέχνη τοῦ γραπτοῦ λόγου δημιουργήθηκαν νέα 
εἴδη, πάντοτε ὅλοι βάδιζαν ὡς τώρα στὴ γραμμὴ τῶν ἀρχαίων. ᾽Απὸ 
τὸν αἰώνα ὅμως αὐτὸν ἡ συνέχεια κόπηκε ἀπότομα γιὰ 200 χρόνια 
ποὺ εἶναι ἀληθινὰ Μεσαιωνικὰ χρόνια. Μέσα σ’ αὐτὴ τὴ μακριὰ καὶ 
σκοτεινὴ ἐποχή, τὸ πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων τοῦ Βυζαντίου φαίνεται 
σὰ νὰ ναρκώθηκε κι ἑτοιμάζεται νὰ κάνη ἀργότερα τὴν ἐμφάνισή του 
μὲ ἀνανεωμένες δυνάμεις.

4. Στὸν ὁρίζοντα τοῦ κράτους σωριάζονται καινούρια σύννεφα.Νέοι 
ἐχθροὶ τὁ ἀπειλοῦν. Εἶναι πιὸ ἐπικίνδυνοι, γιατὶ εἶναι πιὸ ἐπίμονοι : 
οἱ Βούλγαροι στὰ Βαλκάνια καὶ οἱ ῎Αραβες στὴν ᾽Ανατολή. Κι οἱ δυὸ 
δὲν εἶναι περαστικοί, ἀλλὰ ζητοῦν ν’ ἀφαιρέσουν ἐδάφη ἀπὸ τὸ κράτος, 
γιὰ νὰ ζήσουν αὐτοί. ᾽Απὸ δῶ καὶ πέρα τὸ Βυζάντιο θὰ ξετυλίξη 
τὴν ἱστορία του καὶ θὰ διαμορφώση τὸν τύπο του καὶ τὶς ἰδέες του 
πολεμώντας σ’ αὐτὸ τὸ δύσκολο διμέτωπο ἀγώνα.

5. Γιὰ Οἰκουμενικὸ κράτος οὔτε λόγος βέβαια νὰ γίνεται τώρα πιά. 
Τὰ ἀποκλειστικὰ δικαιώματα στὴ Μεσόγειο, ποὺ τὰ χαίρονταν ὡς 
τώρα οἱ ἀπόγονοι τῶν Ρωμαίων, χάθηκαν ἀνεπανόρθωτα. Μέσα στὴ 
«θάλασσά μας» χύνεται ὁρμητικὸ καὶ ἀγέρωχο τὸ μουσουλμανικὸ 
Χαλιφάτο καὶ ἐπιβάλλει μὲ τὴ βία τὴν ἀπαίτηση νὰ ζήση καὶ κεῖνο 
μέσα στὸ θαλλάσσιο αὐτὸ χῶρο. Στὴ Δύση τὴν ὁρμή τους τὴ σταματοῦν 
οἱ Φράγκοι, μὰ θὰ ὀρθωθοῦν κι αὐτοὶ σὲ λίγο μὲ τὴν ἀπαίτηση νὰ 
θεωρηθοῦν συνεχιστὲς τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας, ἀφοῦ αὐτοὶ 
ἔσωσαν τὴ Δύση ἀπὸ τὸ ̓ Ισλάμ. Μὰ καὶ μέσα στὰ Βαλκάνια προβάλλει 
ἕνας καινούριος ἀπαιτητής, τὸ νεοσύστατο Βουλγαρικὸ βασίλειο. 
῞Οσο κι ἄν φαίνεται στὴν ἀρχὴ μικρὸς κι ἀσήμαντος ἀντίπαλος, 
ἀργότερα θὰ φανῆ πόσο δυναμικὸς εἶναι. Τὸ Βυζάντιο ἀγωνίζεται 
καὶ κατορθώνει νὰ κρατήση τὴν αἴγλη καὶ τοὺς τίτλους του, μὰ 
ὑποχρεώνεται νὰ παραδεχτῆ πὼς μίκρυναν οἱ διαστάσεις του. Αὐτὲς 
φέρνουν ἕνα μεγάλο καλό : τὸ συσπειρώνουν καὶ τοῦ ἀναπτύσσουν 
μιὰ ἔντονη ἀγωνιστικὴ διάθεση γνήσιου Βυζαντινοῦ πιὰ τύπου. Τὸ 
φρόνημα αὐτὸ εἶναι καινούριο, μὰ στρέφεται ἀπὸ ῾Ελληνικὲς πηγές, 
γιατὶ οἱ περιοχὲς ποὺ τοῦ ἔμειναν εἶναι σχεδὸν ῾Ελληνικές.
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1. ΤΟ ΒΥΖΑNΤΙΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1. ῾Η τελευταία φαση μιᾶς; προαιώνιας πάλης ἀνσμεσα 
στοὺς῎Ελληνες καὶ τοὺς Πέρσες. ῾Ο ῾Ηράκλειος καὶ ἡ δυναστεία του. 
[610- 717 ]-᾽Ανασύνταξη τοῦ κράτους καὶ πόλεμος μὲ τοὺς Πέρσες.

Στὸν αἰώνα αὐτὸ ξεχωρίζομε τὴ μορφὴ τοῦ ῾Ηρακλείου [610 -
641] ποὺ εἶνα ὁ ἱδρυτὴς μιᾶς νέας δυναστείας1. Εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ 
ὀνομαστοὺς αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ μεγάλους 
στρατηγούς. Σὲ πολλὰ θύμιζε τὸ Μ. ᾽Αλέξανδρο. ῞Οταν ἀνέβηκε στὸ 
θρόνο, βρῆκε τὸ κράτος σὲ κακὰ χάλια. Στὸ Δούναβη μπαίνουν μάζες 
- μάζες οἱ ᾽Αβαροσλάβοι καὶ στὴν ᾽Ανατολὴ οἱ Πέρσες βρῆκαν τὴν 
εὐκαιρία νὰ πραγματοποιήσουν τὸ παλιό τους ὄνειρο νὰ στερεωθοῦν 
στὴ νοτιοανατολικὴ γωνιὰ τῆς Μεσογείου. Π ραγματικά· στὰ πρῶτα 
δέκα χρόνια τῆς βασιλείας του, ποὺ ὁ ῾Ηράκλειος ἀγωνιζόταν νὰ 
ἀνασυντάξη τὸ κράτος, οἱ πυρολάτρες Πέρσες κατάκτησαν τὴ Συρία, 
τὴν Παλαιστίνη, τὴν Αἴγυπτο καὶ μιὰ στρατιά τους ἔφτασε ἔξω ἀπὸ 

Σημ. 1. Οἱ αὐτοκράτορες τῆς δυναστείας αὐτῆς εἶναι μὲ τὴ σε!ρὰ Κώνστας ὁ 
Β΄ (641 - 668) - Κωνσταντῖνος Δ΄ ὁ Πωγωνάτος (668 - 685) Ἰουστινιανὸς ὁ Β΄ 

(685 - 695) - καὶ πάλι (705 - 711). Τὰ ὑπόλοιπα χρόνια (695 - 705) καὶ (711 
- 717) εἶναι χρόνια ἀναρχίας.
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τὴ βασιλεύουσα. ᾽Απὸ τὰ ῾Ιεροσόλυμα μεταφέρανε τὸν Τίμιο Σταυρὸ 
στὴν πρωτεύουσά τους κι αἰχμαλώτισαν τὸν Πατριάρχη. Τὴν ἱερὴ 
πόλη τὴν παραδώσανε στὴ μανία τῶν ἐχθρῶν τῆς Χριστιανοσύνης.

῾Ο αὐτοκράτορας, ἀφοῦ ἑτοίμασε καλὰ τὸ στρατὸ καὶ ἐμπιστεύθηκε 
τὰ μετόπισθεν στὸν Πατριάρχη Σέργιο, μπῆκε ὁ ἴδιος ἐπικεφαλῆς 
καὶ τὸν ὁδήγησε ἐναντίον τῶν Περσῶν. ῾Ο πόλεμος αὐτὸς κράτησε 
ἔξι χρόνια [622 - 628], ἔγινε σὲ τρεῖς φάσεις καὶ μ’ ἕνα θαυμαστὸ 
στρατιωτικὸ σχέδιο τελείωσε σὲ θρίαμβο. Οἱ Πέρσες ζήτησαν εἰρήνη 
καὶ δέχτηκαν νὰ ξαναγυρίσουν στὰ παλιά τους σύνορα. ᾽Επέστρεψαν 
καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τὸν Τίμιο Σταυρό. Μὰ ὁ πόλεμος αὐτὸς 
ἦταν ἐξαντλητικὸς καὶ γιὰ τοὺς νικητὲς καὶ γιὰ τοὺς νικημένους,. 
῾Η ἐξάντληση αὐτή, ὅπως θὰ δοῦμε σὲ λίγο, ἦλθε σὲ πολὺ ἄσχημη 
στιγμή.

2. ῾Η μορφὴ τοῦ ῾Ηρακλείου, τοῦ πρώτου Βυζαντινοῦ βασιλιᾶ. 
Ἀξίζει νὰ σταθοῦμε λίγο στὸν ῾Ηράκλειο καὶ νὰ δοῦμε πῶς σκέπτεται 
καὶ πῶς ἐνεργεῖ. Θὰ διακρίνωμε κάτι καινούριο στὸν τρόπο του. Γιὰ 
νὰ πάρη τὸ θρόνο του ξεκίνησε ἀπὸ τὸ ᾽Εξαρχάτο τῆς Καρχηδόνας καὶ 
μπῆκε στὴ βασιλεύουσα μὲ στόλο ποὺ στὰ κατάρτια του ἀνέμιζαν 
εἰκόνες τῆς Παναγίας. ῾Ο πόλεμος ποὺ κάνει μὲ τοὺς Πέρσες εἶναι 
σταυροφορικός. Εἶναι ἕνας πόλεμος « κατὰ βαρβάρων», δηλαδὴ μὲ μὴ 
Χριστιανούς, καὶ ὁ σκοπός του εἶναι ἔνας: Νὰ σώσουν τὸ ἅγιο Ξύλο τῆς 
Σταύρωσης ἀπὸ τοὺς πυρολάτρες. ῾Ο πόλεμος αὐτὸς εἶναι ἱερός, γιατὶ 
γίνεται ὄχι μόνο μὲ ἱερὸ σκοπό, ἀλλὰ καὶ μὲ ἱερὰ χρήματα. Τὰ προσφέρει 
ἡ ἐκκλησία ἀπὸ τὰ κειμήλ:α καὶ τὰ ἅγια σκεύη της. Ξεκινᾶ γιὰ τὸν 
πόλεμο ἀπὸ τὴν ῾Αγία Σοφία δίχως ἔπαρση, ἀφοῦ ἔβγαλε τὰ κόκκινα 
σαντάλια τοῦ αὐτοκράτορα κι ἔβαλε μαῦρα. ᾽Εκεῖ, πρὶν ξεκινήση, ἔκα 
ε τὴν προσευχή του στὸ Θεὸ καὶ στὸ Χριστό, καὶ τοὺς ζήτησε νὰ μὴν 
ἀφήσουν τοὺς ἐχθροὺς τοῦ κράτους, ποὺ εἶναι καὶ δικοί τους ἐχθροί, νὰ 
τὸ ντροπιάσουν, γιατὶ τὸ κράτος τῶν Χριστιανῶν εἶναι κληρονομιὰ 
δική τους. Τὸ σύνθημα γιὰ τὴν ἀναχώρηση τὸ ἔδωσε ὑψώνοντας μιὰ 
ἀχειροποίητη1 εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ποὺ ὁ ἴδιος πίστευε πὼς ἔκανε 
θαύματα. Τελειώνει τὸν πόλεμο μ’ ἔνα διάγγελμα ποὺ διαβάστηκε σ’ 
ὅλες τὶς ἐκκλησίες καὶ πληροφοροῦσε τοὺς πιστοὺς πὼς «ὁ Θεομάχος» 
βασιλιὰς τῆς Περσίας νικήθηκε καὶ τοὺς παράγγελνε ν’ «ἀλαλάξουν, 

1 ῎Ετσι λέγονταν οἱ εἰκόνες ποὺ πίστευαν τότε πὼς δὲν τὶς ἔκανε χέρι 
ἀνθρώπου.
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στὸν Κύριο» τὶς εὐχαριστίες τους γι’ αὐτό. Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ τῆς 
ἐπόχῆς εἶναι πώς, ὄταν ἔλειπε καὶ κινδύνεψε ἡ βασιλεύουσα ἀπὸ τοὺς 
᾽Αβάρους, ὁ Πατριάρχης ὕψωσε πλάι στὰ αὐτοκρατορικὰ σύμβολα καὶ 
τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καὶ μὲ τὴν.παρακίνησή του στήριξε ὁ λαὸς 
τὶς ἐλπίδες του γιὰ τὴ σωτηρία σ’ αὐτή· ὅταν λύθηκε ἡ πολιορκία 
καὶ σώθηκε ἡ πόλη, ὁ λαὸς μαζεύτηκε στὴν ἐκκλησία τῆς Παναγιᾶς 
τῆς Βλαχερνιώτισσας κι ἐκεῖ ὅλοι, ὄρθιοι καὶ κατασυγκινημένοι, 
ὅλη τὴ νύχτα εὐχαριστοῦσαν τὴ «στρατηγό», ποὺ τοὺς ἔσωσε, μὲ τὸν 
ὕμνο ποὺ ἀπὸ τότε πῆρε τὸ ὄνομα ᾽Ακάθιστος. Πατριωτισμὸς καὶ 
θρησκεία ἀπὸ δῶ καὶ πέρα ἑνώνονται τόσο στενά, ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ 
τὰ ξεχωρίσης.

῞Ολα αὐτὰ δείχνουν καθαρὰ πὼς ὁ αὐτοκράτορας αὐτὸς κι ἡ 
ἐποχή του ἀνήκουν σ’ ἕναν ἀλλιώτικο κόσμο. ῾Ο κόσμος αὐτὸς εἶναι 
διαποτισμένος ὁλόκληρος ἀπὸ μιὰ βαθιὰ θρησκευτικὴ πίστη· εἶναι 
μιὰ θεοκρατικὴ ἐποχή,  ὅπως συνήθως ὀνομάζομε τὶς ἐποχὲς αὐτές.

Στὴν ἐποχὴ αὐτὴ ὅλα γύρω εἶναι σὰ νὰ ἀναδίνουν τὴν εὐωδιὰ τοῦ 
λιβανιοῦ καὶ δίχως νὰ τὸ θέλης μπορεῖς νὰ ξεχαστῆς καὶ νὰ νομίσης 
πὼς βρίσκεσαι σὲ ἐκκλησία. Εἶναι φανερὰ τὰ σημάδια : Βρισκόμαστε 
στὸ Βυζάντιο πιὰ καὶ ὁ ῾Ηράκλειος εἶναι ὁ πρῶτος Βυζαντινὸς 
βασιλιάς.

2. Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΡΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

1. ΤΟ ΙΣΛΑΜ - Πότε κάνει τὴν ἑμφάνισή του. Τὸ χρόνο ποὺ ὁ 
῾Ηράκλειος ἀρχίζει τὸν πόλεμο μὲ τοὺς Πέρσες (622) γίνεται στὴν 
᾽Αραβία ἕνα γεγονός ποὺ κανένας δὲν μποροῦσε νὰ φανταστῆ τότε πὼς 
ἦταν κοσμοϊστορικό: εἶναι ἡ ̓ Εγίρα· δηλαδή, ὁ Μωάμεθ, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ 
᾽Ισλάμ, μεταναστεύει ἀπὸ τὴ Μέκκα, ὅπου τὸ κήρυγμά του δὲ βρῆκε 
ἀπήχηση, στὴ Μεδίνα, τὴν πόλη ἀπ’ ὅπου θἀ ξεχυθῆ στὸν κόσμο ἡ 
θρησκεία του. Μόλις τελείωσε ὁ Περσικὸς πόλεμος καὶ ὅλα ἔδειχναν 
πὼς τὸ Βυζάντιο κατάφερε νὰ καταπνίξη τὶς φιλοδοξίες τῆς ἀνήσυχης 
᾽Ανατολῆς, ἦλθε μιὰ συνηθισμένη εἴδηση στὴν πρωτεύουσα: σ’ ἕνα 
ὀχυρό στὰ νότια σύνορα ἔγινε μιὰ ἁψιμαχία μὲ ῎Αραβες πολεμιστές, 
Μὰ κανένας τότε δὲν μποροῦσε νὰ ὑποψιαστῆ πὼςἡ ἁψιμαχία 
αὐτὴ ἦταν τὸ πρῶτο συννεφάκι ποὺ θὰ ἔφερνε σὲ λίγο τὴ μεγάλη 
καταιγίδα.
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Κι ὅμως τὴ στιγμὴ αὐτὴ σ’ ἐκεῖνα τὰ μέρη ἀρχίζει μιὰ κίνηση 
ποὺ ἐπρόκειτο νὰ βάλη τὴν ἱστορία τῶν ἀνθρώπων τῆς Μεσογείου 
σὲ διαφορετικὸ δρόμο ἀπὸ πρίν. ῾Η ᾽Ανατολή, ποὺ ὑποχρεώθηκε ν’ 
ἀλλάξη τὸ χαρακτήρα της καὶ νὰ γίνη ῾Ελληνική, παραμόνευε 
χρόνια τώρα μὲ τοὺς μυστικοὺς διαλογισμοὺς καὶ τὸ πάθος της, καὶ 
καρτεροῦσε αὐτὴ τὴ στιγμή, γιὰ ν’ ἀποκτήση αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦσε: 
μιὰ θρησκεία ποὺ νὰ φανερώνη τὴ δική της ὁρμή, τὴν ψυχή της καὶ 
τὴν ἰδεολογία της. Αὐτὸ τῆς τὸ πρόσφερε ὁ Μωάμεθ. Μὲ τὸ κήρυγμά 
του ἀρχίζει ἕνα μεγάλο κίνημα τῶν ἀνατολικῶν λαῶν, θρησκευτικὸ 
καὶ πολιτικὸ μαζί, ποὺ θὰ μαζέψη τὸ κρυφό της μίσος, ποὺ σιγόκαιγε 
ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Μ. ᾽Αλεξάνδρου, καὶ θὰ τὸ γυρίση ἀπάνω στὴν 
Εὐρώπη. Ἡ ᾽Ανατολὴ μὲ τὸ Μωάμεθ στὰ χρόνια αὐτά ἑτοιμάζεται νὰ 
δώση τὴν ἀπάντηση ποὺ χρωστοῦσε στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ 
μεγάλου Μακεδόνα κατακτητῆ.

2. Πῶς ξεκινᾶ. ῾Η χώρα ποὺ γενννήθηκε ἡ νέα θρησκεία εἶναι 
ἡ ᾽Αραβία. Στὴ μεγάλη αὐτὴ χερσόνησο κυριαρχεῖ ἡ ἔρημος καὶ γι’ 
αὐτὸ οἱ ἄνθρωποι ζοῦν πολὺ δύσκολα ἐκεῖ. Εἶναι νομάδες˙ δηλαδὴ 
δὲν ἔχουν τὴν κατοικία τους στὸ ἴδιο μέρος, ἀλλὰ περιπλανιοῦνται 
ἀπὸ τόπο σὲ τόπο, ἀνάλογα μὲ τὴν ἐποχὴ καὶ τὸν καιρό, ζητώντας 
κατάλληλα βοσκοτόπια, γιὰ τὰ κοπάδια τους. ῾Η κοινωνία τους 
εἶναι πολὺ πρωτόγονη· ξέρουν μόνο τὸ δεσμὸ τοῦ αἵματος καὶ 
κανέναν ἄλλο. Κράτος δὲν ἔχουν καὶ ζοῦν φυλὲς - φυλές, ποὺ ἡ κάθε 
μιὰ ἔχει τὶς συνήθειές της, τὸν ἀρχηγό της, τὸ νόμο της καὶ τοὺς 
θεούς της, κάτι δαιμόνια, τὰ Τζίν, ποὺ προστατεύει τὸ καθένα τὴ 
δική του φυλή. Μόνο στὴ Μέκκα ποὺ ξέφευγε λίγο ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς 
ἐρήμου, γιατὶ ἦταν ἐμπορικὸ σταυροδρόμι καὶ σημεῖο συνάντνησης 
ὅλων τῶν φυλῶν, ὑπῆρχε ἕνα σεβάσμιο τέμενος ποὺ μὲ τὸν καιρὸ 
συνήθισαν καὶ τὸ λάτρευαν ὅλες οἱ φυλές˙ ἐκεῖ φυλαγόταν ἔνας μαῦρος 
μετεωρόλιθος, ἡ Καάμπα· αὐτὸ τὸ ἱερὸ ἀντικείμενο τὸ σέβονταν καὶ 
τὸ προσκυνοῦσαν ὅλοι οἱ ῎Αραβες, σ’ ὅποια φυλὴ κι ἂν ἀνῆκαν. Τὸ 
᾽Ισλὰμ ἦλθε καὶ κατάργησε τοὺς διαφόρους θεοὺς τῶν φυλῶν καὶ 
ἀνάδειξε πάνω ἀπ’ αὐτούς, ἕνα μονάχα Θεὸ (᾽Αραβικὰ ὁ θεὸς λέγεται 
᾽Αλλάχ )· συγχρόνως ἕνωσε ὅλες τὶς φυλὲς σ’ ἕνα μεγάλο ἀραβικὸ 
κράτος. Τὸ κράτος αὐτὸ εἶναι θρησκευτικὸ καὶ πολιτικὸ καί, γιὰ νὰ 
συγκροτηθῆ, χρειάστηκε κ ὁ Μωάμεθ κι οἱ συναγωνιστές του καὶ οἱ 



πρῶτοι διάδοχοί του νὰ ἀγωνιστοῦν σκληρά, γιὰ νὰ ἀναγκάσουν τοὺς 
βεδουίνους νὰ ξεσυνηθίσουν τὴ νομαδικὴ ζωή, ν’ ἀπαρνηθοῦν τὴ φυλή 
τους καὶ προπαντὸς τοὺς θεούς τους. Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχει ἡ ἐπίμονη 
κραυγὴ τοῦ μουεζίνη τους: «ἕνας θεὸς ὑπάρχει καὶ ὁ Μωάμεθ εἶναι ὁ 
προφήτης του». Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχει κι ἡ ταπεινότητα κι ἡ ἰσότητα 
ὅλων μπροστὰ στὸν ᾽Αλλάχ. Δὲν ἀναγνωρίζεται καμιὰ ὑπεροχὴ 
καταγωγῆς ἢ ἄλλης λογῆς. ῞Ολες οἱ παλιὲς φυλετικὲς διακρίσεις καὶ 
ἔχθρες σβήνουν κι ὅλοι, πλούσιοι καὶ φτωχοί, δυνατοὶ καὶ ἀδύνατοι, 
δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ Μουσλίμ, δηλαδὴ πιστοί, ἀφοσιωμένοι 
στὴ νέα θρησκεία. ῞Ενα μόνο μέτρο ὑπάρχει γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὁ 
ἀγώνας τους γιὰ τὴ διάδοση τῆς νέας πίστης, τοῦ ᾽Ισλάμ. Τὸ ᾽Ισλὰμ 
λοιπὸν στὴν ἀρχή του εἶναι ἕνα μεγάλο θρησκευτικό, ἐθνικὸ καὶ 
πολιτικὸ κίνημα τοῦ ᾽Αραβικοῦ λαοῦ.

3. Τὶ διδάσκει. Σύμφωνα μὲ τὸ ἱερὸ βιβλίο τοῦ ᾽Ισλάμ, τὸ Κοράνιο, 
πέντε εἶναι οἱ κύριες ὑποχρεώσεις τῶν πιστῶν του, «οἱ πέντε βασικοὶ 
στύλοι» του:

α. Νὰ παραδέχωνται τὴν κεντρικὴ ἀλήθεια πὼς ὁ θεὸς εἶναι ἕνας 
καὶ προφήτης του εἶναι μόνο ὁ Μωάμεθ.

β. Νὰ τὸν λατρεύουν μόνο μὲ τὴν προσευχὴ σύμφωνα μὲ ἕνα 
ὁρισμένο τυπικό. Κλῆρος, ἐκκλησιαστικὴ οργάνωση καὶ ἱεραρχία δὲν 
ὑπάρχουν. Οἱ ἐκκλησίες τους, τὰ τζαμιά, εἶναι γιὰ νὰ προσεύχωνται 
ὅλοι μαζὶ τὴν Παρασκευή, ποὺ εἶναι τἶ ἱερή τους ἡμέρα. Εἰκόνες 
ἀπαγορεύονται καὶ λειτουργία δὲ γίνεται.

γ. ῞Ολοι πρέπει νὰ δίνουν ἐλεημοσύνη στοὺς φτωχοὺς καὶ τοὺς 
ὁρίζεται μάλιστα πόσο θὰ δίνουν, ἀνάλογα μὲ τὰ εἰσοδήματά τους.

δ. Τὸ μήνα τοῦ ραμαζανιοῦ πρέπει νὰ μ·ὴν τρῶναι καὶ νὰ μὴ πίνουν 
τὴν ἡμέρα.

ε. Ὅλοι οἱ πιστοὶ «ποὺ μποροῦν» πρέπει μιὰ φορὰ τουλάχιστο 
στὴ ζωή τους νὰ ταξιδέψουν στὴ Μέκκα, γιὰ νὰ προσκυνήσουν τὴν 
Καάμπα.

στ. Ὅλοι εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ πολεμοῦν γιὰ ὴ διάδοση καὶ 
ἐπικράτηση τοῦ ᾽Ισλὰμ, ἀκόμη καὶ μὲ τὸ σπαθί. ῾Η ὑποχρέωση 
αὐτὴ διακηρύχτηκε μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Μωάμεθ (632)· μὰ ἔγινε ἡ 
σπουδαιότερη, γιατὶ αὐτὴ καθιέρωσε τὸν «ἱερὸ πόλεμο». Σύμφωνα 
μ’ αὐτόν, τὸ ἰσλαμικὸ κράτος εἶναι τὸ ἴδιο τὸ κράτος τοῦ ᾽Αλλάχ. 
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᾽Επειδὴ ὅμως τὸ κράτος αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπικρατήση ἀνάμεσα στοὺς, 
λαούς πού ἐπιμένουν στὴν τύφλα τῆς ἀπιστίας τους κι αὐτὸ δὲν μπορεῖ 
νὰ γίνη μὲ τὸ λόγο μόνο γιὰ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τοὺς ᾽Ιουδαίους 
ἰσχύει αὐτὸς ὁ τρόπος - ἐπιβάλλεται στοὺς Μουσουλμάνους νὰ τοὺς 
ὁδηγήσουν στὴν ἀληθινὴ πίστη μὲ τὸν πόλεμο. ῞Οποιος πεθάνη στὸν 
πόλεμο αὐτὸ περνᾶ ἀπ’ εὐθείας στὸν παράδεισο ἡ πόρτα του βρίσκεται 
κάτω ἀπὸ τὸν ἥσκιο ποὺ ρίχνουν τὰ σπαθιὰ τῶν ἀπίστων.

4. Τί ἱστορικὴ σημασία ἕχει. Τὸ ᾽Ισλὰμ ἕνωσε τοὺς πληθυσμοὺς 
τῆς ᾽Αραβίας σ’ ἕνα κράτος, σ’ ἔνα νόμο, σὲ μιὰ γλώσσα, σὲ μιὰ 
θρησκεία· μ’ ἕνα λόγο τοὺς ἔκανε ἕνα ἔθνος μὲ μιὰ θερμὴ πίστη καὶ 
ὁρμή. ῾Η θρησκεία αὐτὴ εἶναι ἁπλή, ὅπως ὅλες οἱ μεγάλες θρησκεῖες. 
Τὰ συστατικά της τὰ πῆρε ἀπὸ τὶς προηγούμενες προπαντὸς ὅμως ἀπὸ 
τοὺς μονοφυσίτες Χριστιανοὺς τῆς ᾽Αραβίας. Λίγο νὰ προσέξη κανεὶς 
καὶ θὰ δῆ ὅτι εἶναι θρησκεία καθαρὰ μονοθεϊστικὴ καὶ πνευματική. 
Γι’ αὐτό, ὅταν πρωτογνώρισαν τὸ ᾽Ισλὰμ οἱ Βυζαντινοί, τὸ θεώρησαν 
σὰν ἕνα εἶδος, χριστιανικῆς αἵρεσης. ῾ Η θρησκεία αὐτὴ ἔδωσε στὴ 
ζωὴ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων τῆς ᾽Ανατολῆς ἕνα ἰδιαίτερο νόημα 
καὶ τοὺς παρακινησε νὰ στήσουν ἕνα δικό τους πολιτισμό, πλάι  
στὸν εὐρωπαϊκό· ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς διατηρήθηκε ἀπὸ τότε σ’ ἕνα 
πολὺ μεγάλο μέρος τῆς Μεσογείου ποὺ κατοικεῖται ὡς τὶς μέρες μας 
ἀπὸ τὸν ἀραβικὸ κόσμο. Εἶναι μετὰ τὸ Χριστιανισμὸ ἡ μεγαλύτερη 
θρησκεία˙ ὑπάρχουν σήμερα πάνω ἀπὸ 300 ἑκατομμύρια ὀπαδοὶ τῆς 
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θρησκείας αὐτῆς.
3. ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΟΡΜΟΥΝ  ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΔΩΣΟΥΝ, ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

1. Οἱ ῎Αραβες ἕτοιμοι νὰ ὁρμήσουν ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορά τους. 
Μὲ τους πρώτους διαδόχους τοῦ προφήτη, τοὺς χαλίφες, ποὺ εἶναι 
οἱ θρησκευτικοί, πολιτικοὶ καὶ στρατιωτικοὶ ἡγέτες τοῦ ἀραβικοῦ 
κράτους, τοῦ Χαλιφάτου, ἀρχίζουν οἱ κατακτήσεις τους· αὐτὲς εἶναι 
ἀπὸ τὰ πιὸ δραματικὰ περιστατικὰ αὐτοῦ τοῦ αἰώνα, γιατὶ γίνονται 
μὲ ταχύτητα ἀστραπῆς. Οἱ νεοφώτιστοι ὀπαδοὶ τῆς, νέας θρησκείας 
ἦταν φυσικὸ νὰ ζητήσουν νὰ διαδώσουν τὴν πίστη τους πρῶτα - 
πρῶτα στὶς γειτονικές τους χῶρες, τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν Περσία. Καὶ 
πραγματικὰ ἀπὸ κεῖ ἀρχίζουν τὴν ἐξόρμησή τους.

Τὶς ἀραβικὲς κατακτήσεις τὶς ξεχωρίζομε σὲ τρεῖς φάσεις:
1) ῾Η πρώτη φάση [633 - 644]. 2) ῾Η δεύτερη φάση [644 - 683]. 

3) ῾Η τρίτη φάση [683 - 945].

2. ̔Η Περσία ὑποτάζεται ὁλόκληρη κι ἀπὸ τὸ Βυζάντιο, ἡ Συρία, 
ἡ Παλαιστίνη κι ἡ Αἵγυπτος. Πρώτη φάση [633 - 644]. Θέατρο 
στὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ἡ Περσία καὶ οἱ Βυζαντινὲς ἐπαρχίες.

Δυὸ στρατοὺς ἔστειλε ὁ χαλίφης ̓Ομάρ· στὸ ἕνα δόθηκε κατεύθυνση 
ἡ Περσία καὶ στὸν ἄλλο ἡ Συρία, ἡ Παλαιστίνη κι ἡ Αἴγυπτος. Τὸ 
637 ὁ ἕνας στρατὸς μπῆκε στὴν Κτησιφώντα, τὴν πρωτεύουσα τῶν 
Περσῶν καὶ ἀπὸ τότε χάθηκε τὸ κράτος καὶ ἡ γλώσσα καὶ ἡ θρησκεία 
τους. Τὸν ἴδιο χρόνο στὸν ἄλλο στρατὸ παραδόθηκαν τὰ ῾Ιεροσόλυμα. 
Τὸν προηγούμενο χρόνο ὁ Βυζαντινὸς στρατὸς πρόβαλε ἀντίσταση, μὰ 
νικήθηκε κι ἔμειναν πιὰ μόνο οἱ τοπικἐς φρουρές. Μέσα στὰ πρῶτα 
δέκα χρόνια περίπου τῆς πρώστης αὐτῆς φάσης πάει κι νἡ Συρία μὲ τὴ 
᾽Αντιόχεια κι ἡ Παλαιστίνη μὲ τὰ ῾Ιεροσόλυμα κ; ἡ Αἴγυπτος μὲ τὴν 
᾽Αλεξάνδρεια. Οἱ μεγάλες καὶ ἱστορικὲς αὐτὲς περιοχὲς, ποὺ ἄνθισε ὁ 
῾Ελληνισμὸς κι ὁ πρῶτος Χριστιανισμὸς ξεφεύγουν πιὰ μιὰ γιὰ πάντα 
ἀπὸ τὴν ἕλξη τοῦ ἑλληνορωμαϊκοῦ πολιτισμοῦ καὶ μπαίνουν ὁριστικὰ 
στὸν ἀραβικό.

Στὴ φάση αὐτὴ ἀξίζει νὰ σταθοῦμε σὲ δυὸ σημεῖα γιατὶ ἔχουν 
μεγάλη σημασία:

-Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ συμφωνία τῆς παράδοσης τῶν: Ιεροσολύμων. ῾Ο 
τότε πατριάρχης Σωφρόνιος, ὅταν εἶδε κι ἀπόειδε πὼς δὲν μποροῦσε 
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νὰ σωθῆ πιὰ ἡ ἱερὴ πόλη, ζήτησε νὰ ἔλθη ἀπὸ τὴν ᾽Αραβία ὁ ἴδιος ὁ 
Χαλίφης ᾽Ομάρ, γιὰ νὰ κλείση μαζί του τὴ συμφωνία τῆς παράδοσης. 
Ξεκίνησε λοιπὸν ὁ κραταιὸς ἀρχηγὸς τοῦ Χαλιφάτου, ποὺ ὅριζε κι 
ὅλας- τὸν κόσμο ὡς τὶς ᾽Ινδίες, καβάλα στὴν καμήλα του μ’ ἕνα ἀσκὶ 
νερὸ κι ἕνα δισάκι μὲ ψωμὶ καὶ τ’ ἄλλα ἀπαραίτητα γιὰ τὴν πορεία. Στὸ 
δρόμο ἔτρωγε τὸ λιτὸ αὐτὸ φαγητὸ τοῦ ἐρημίτη ἀπὸ τὸ ἴδιο πιάτο μὲ 
τοὺς ὑπηρέτες ποὺ τὸν συνόδευαν. ̔  Η συμφωνία ποὺ κλείστηκε μὲ τὸν 
Πατριάρχη εἶναι ἡ πρώτη συμφωνία προσκυνημένης Χριστιανικῆς 
πόλης σὲ Μουσουλμάνους κατακτητές. ῞Ο,τι συμφωνήθηκε τότε 
στάθηκε κανόνας ἱερὸς καὶ ἀπαραβίαστος γιὰ κάθε παρόμοια 
περίσταση ὡς τοὺς χοόνους τῆς ἆλωσης τῆς Κων/πολης ἀπὸ τοὺς 
Οθωμανούς. ῾Ο κυριότερος. ὅρος τῆς συμφωνίας ἦταν ὅτι τοὺς ἄφηνε 
τὴ ζωή, τὴν περιουσία καὶ τὴν ἐλευθερία στὴ θρησκεία τους, φτάνει 
νὰ πλήρωναν κάθε χρόνο, σὰν ὑπήκοοι τοῦ κράτους, ἕνα κεφαλικὸ 
φόρο ποὺ ἀραβικὰ λεγόταν χαράτζ.

- Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ταχύτητα ποὺ ἔγιναν οἱ κατακτήσιες αὐτὲς 
μέσα στὴν πρώτη φάση. Λένε συννήθως οἱ ἱστορικοὶ πὼς ἡ κύρια 
αἰτία σ’ αὐτὸ ἦταν ἡ ὁρμή τους, γιατὶ ἦταν νεοφώτιστοι. Μὰ δὲ 
φτάνει αὐτὸ μόνο του. ῞Οσο συναρπαστικὸ κι ἄν εἶναι νὰ φαντάζεται 
κανεὶς φανατισμένους βεδουίνους νὰ τρέχουν μὲ ξεγυμνωμένο σπαθὶ 
πάνω στ ἄλογα καὶ μὲ τὶς κελεμπίες τους ν᾽ ἀνεμίζουν στὸν ἀέρα, γιὰ 
ν’ ἀλλάξουν τὴν ὄψη τοῦ παλιοῦ κόσμου, ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι ἄλλη 
: οἱ Βυζαντινὲς  αὐτὲς ἐπαρχίες ἦταν ψιυχικὰ σὲ διάσταση μὲ τὸν 
ἑλληνορωμαϊκὸ κόσμο καὶ μόνο ἀπ’ ἀνάγκη ἔσκυβαν τὸ κεφάλι, γιατὶ 
δὲ μποροῦσαν νὰ κάνουν ἀλλιῶς. Αὐτὸ τὸ ψυχικὸ σχίσμα πολὺ συχνὰ 
ἔβρισκε εὐκαιρίες νὰ φανερωθῆ· οἱ συχνότερες ἦταν οἱ Χριστολογικὲς 
φιλονικίες. ῍Αν ζητήση κανεὶς νὰ προσδιορίση γεωγραφικὰ τὶς 
περιοχὲς ποὺ γεννήθηκαν καὶ ρίζωσαν οἱ αἱρέσεις θὰ δῆ πὼς ἦταν 
αὐτές. Καὶ τώρα, ἐκτὸς ἀπὸ ἐξαιρέσεις, ἡ πλειοψηφία τοῦ ἀγροτικοῦ 
πληθυσμοῦ στὰ μέρη αὐτὰ δὲ δυσκολεύτηκε νὰ περάση στὸ ᾽Ισλάμ 
καὶ τοῦ πρόσφεραν ὅλη τὴ μόρφωση καὶ τὴν πείρα ποὺ πῆραν ἀπὸ τὸν 
ἑλληνορωμαϊκὸ κόσμο. ᾽Απ’ αὐτοὺς ἀργότερα θὰ ἀνθίση κοντὰ στὸ 
Δυτικὸ καὶ στὸ Βυζαντινὸ κι ἕνας τρίτος πολιτισμός, ὁ ᾽Αραβικός.



3. Τὸ Χαλιφάτο σπαράζεται ἀπὸ ἐσωτερικές κρίσεις. Δεὑτερη 
φάση [644 - 683]. ῾Ο Ἀραβικὸς κόσμος ὑποφέρει ἀπὸ ἐσωτερικὲς 
ταραχές.

῾Η ἀπίστευτη ἔκταση ποὺ πῆρε τὸ κράτος τους μέσα στὴ μικρὴ 
αὐτὴ περίοδο, ὅπως ἦταν φυσικό, ἔφερε ἀπότομη ἀλλαγὴ στὸ 
κράτος, στὴ ζωὴ καὶ στὶς ἀντιλήψεις τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων τῆς 
ἐρήμου καὶ προπαντὸς στὴν ἡγεσία τους. Πολλὰ πράγματα ἔπρεπε 
νὰ τακτοποιηθοῦν ποὺ δὲν τὰ πρόβλεπε τὸ Κοράνιο. Αὐτὸ γέννησε 
ἀντιθέσεις, αἱρέσεις καὶ σὲ ὅλο τὸ διάστημα αὐτῆς τῆς φάσης ἔχομε 
σοβαρὴ κρίση στὴν ἡγεσία μὲ δολοφονίες καὶ θρησκευτικὰ σχίσματα. 
Τὰ περιστατικὰ αὐτὰ δὲ σταμάτησαν ὁλωσδιόλου τὶς κατακτήσεις, 
μὰ ἔκοψαν τὴν ὁρμή τους προσωρινά.

Μέσα στὰ 40 αὐτὰ χρόνια τῆς κρίσης σημειώνομε δυὸ ἀλλαγὲς 
στὸ Χαλιφάτο μὲ μεγάλη σημασία γιὰ τὸ μέλλον:

α. ῞Οταν τὸ κράτος τους βγῆκε στὰ παράλια τῆς Μεσογείου, τοὺς 
παρουσιάστηκε ἀμέσως μόνη της ἡ ἀνάγκη ν’ ἀποκτήσουν ναυτικὴ 
δύναμη˙ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ φάνηκε πὼς οἱ κατακτήσεις τους 
ποτὲ δὲ θὰ ἦταν σίγουρες, ἂν ἄφηναν τοὺς Βυζαντινοὺς νὰ εἶναι 
κυρίαρχοι στὴ θάλασσα. Γι’ αὐτὸ σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια ἔριξαν ἐκεῖ τὸ 
βάρος τῆς πολιτικῆς τους: πῶς θὰ ἐξουσιάσουν ἐκτὸς ἀπὸ τὴ στεριὰ 
καὶ τὴ θάλασσα. Χρησιμοποίησαν προπαντὸς- τοὺς κατοίκους τῆς 
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Συρίας μὲ τὴν πολύχρονη ναυτικὴ πείρα τους, τὴ δεξιοτεχνία τους 
στὴ ναυπηγικὴ καὶ τὴν ξυλεία τοῦ Λιβάνου.

῎Ετσι ἄρχισε ἡ πάλη τοῦ Χαλιφάτου μὲ τὸ Βυζάντιο γιὰ τὴ 
Μεσόγειο. Οἱ ῎Αραβες διεκδικοῦν πρῶτα τὸ ἑλληνικὸ ἀρχιπέλαγος 
καὶ στὸ τέλος ἔρχεται ἡ ὤρα καὶ τῆς ἴδιας τῆς Κων/πολης. ῾Η πρώτη 
τους ἀπόπειρα νὰ τὴν κυριέψουν γίνεται τώρα μὲ μιὰ πολιορκία 
ποὺ κράτησε πέντε χρόνια [673 - 677] καὶ τελείωσε μὲ ἀποτυχία. 
Τότε στὴν πολιορκημένη πρωτεύουσα χρησιμοποιήθηκε γιὰ πρώτη 
φορὰ ἕνα νέο ὅπλο, τὸ ὑγρὸ πῦρ, ποὺ ἦταν ἐπινόηση ἑλληνική : ἦταν 
ἕνα μίγμα ἀπὸ εὔφλεκτες ὕλες, πού, μὲ σωλῆνες ἤ ἄλλα μέσα, τὸ 
ἐκσφενδόνιζαν στὰ καραβια τῶν ἐχθρῶν καὶ τὰ ἔκαιγαν.

β. ̔Ο ἀνταγωνισμὸς γιὰ τὴ Μεσόγειο μετατόπισε τὴν πρωτεύουσα 
τοῦ Χαλιφάτου ἀπὸ τὴν ᾽Αραβία στὴ Δαμασκὸ (660). Ἡ ἡγεσία τοῦ 
᾽Ισλὰμ ἔφυγε ἀπὸ τοὺς συγγενεῖς, καὶ ἀπογόνους τοῦ προφήτη καὶ 
ἦλθε στὰ χέρια τῆς παλιᾶς ἀριστοκρατίας. Αὐτὸς ποὺ μετέθεσε τὴν 
πρωτεύουσα εἶναι ὁ Μωαβιὰ καὶ ἔγινε χαλίφης μὲ ἐπανάσταση· ἀνήκει 
στὴν παλιὰ οἰκογένεια τῶν ᾽Ομμεϋαδῶν. ᾽Απὸ τότε ὅμως.ἔγινε καὶ 
μιὰ πολὺ βαθιὰ ἀλλαγὴ στὸ χαρακτήρα τοῦ Χαλιφάτου˙ ἀρχίζει νὰ 
δίνεται περισσότερη σημασία στὴν πολιτικὴ ἐξουσία τοῦ χαλίφη καὶ 
λιγότερη στνὴ θρησκευτική. ̔Η παλιὰ δημοκρατικὴ ὄψη τοῦ κράτους 
χάνεται κι ὁ χαλίφης γίνεται ἕνας ἀλαζονικὸς μονάρχης μὲ παλάτι καὶ 
αὐλὴ γεμάτα ἀπὸ πολυτέλεια καὶ συνήθειες περίτεχνης καλοζωίας. 
᾽Απὸ τὴν ἀπέριττη ζωνὴ τῶν πρώτων χαλιφῶν ἀπόμειναν πιὰ τὰ 
ἀποσπάσματα τοῦ Κορανίου,ποὺ δὲν ἔπαψαν νὰ τὰ ἀποστηθίζουν καὶ 
οἱ νέοι μονάρχες.

4. Οἱ ῎Αραβες σφίγγουν μέσα στἠ λαβίδα τους τὴν Εὐρώπη. 
Τρίτη φάση [683-945]. Τὸ Χαλιφάτο ἀνανεώνει τὴν ὁρμή του καὶ ἀν 
αμετριέται μὲ τὴν Εὐρώπη.

Θέατρο στὶς ἐπιχειρήσεις τους τώρα εἶναι συγχρόνως ἡ Β. 
᾽Αφρική, ἡ Δυτικὴ Εὐρώπη, ἡ Μεσόγειος θάλασσα καὶ τὸ Βυζάντιο. 
῾Η κρίση ξεπεράστηκε καὶ ἡ δυναστεία τῶν ᾽Ομμεϋαδῶν σταθερο-
ποιήθηκε στὴν ἐξουσία. Τὸ ἀραβικὸ κράτος ξαναβρίσκει τὴν πρώτη 
του ὁρμὴ καί, προτοῦ τελειώση ὁ 7ος αἰώνας, ὁλόκληρη ἡ Β. ᾽Αφρικὴ 
κυριεύεται. Τὸ ᾽Εξαρχάτο τῆς Καρχηδόνας χάνεται καὶ φτάνουν στὸ 
Μαρόκο, στὶς ἀκτὲς τοῦ ᾽Ατλαντικοῦ. Μὲ τὸ τέλος τῆς περιόδου 
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ποὺ ἐξετάζομε στὸ κεφάλαιο αὐτὸ βρισκόμαστε σ’ ἔνα φούντωμα τῆς 
κατακτητικῆς ὁρμῆς τῶν ᾽Αράβων˙ θὰ κρατήση 250 χρόνια καὶ θὰ 
ἐκθέση σὲ μεγάλο κίνδυνο τὴν Εὐρώπη.

Συγκεκριμἐνα τὸ 711 περνοῦν τὸ Γιβραλτὰρ καὶ πατοῦν τὸ πόδι 
τους, σὲ Εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος· σὲ λίγο καταλύουν τὸ βασίλειο τῶν 
Βησιγότθων καὶ κατακτοῦν τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ̔ Ισπανίας. Στὴν 
᾽Ανατολὴ τὸ 717 φτάνουν πάλι ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς Κωνσταντινού-
πολης καὶ ἐπιχειροῦν τὴ μεγαλύτερη πολιορκία της.

Διακόπτομε στὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ ἀφήνομε τὴν Εὐρώπη νὰ σφίγγεται 
ἀπὸ τὶς δυό της ἄκρες, τὴν ̔ Ισπανία καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη, μέσα 
στὴ δυνατὴ λαβίδα τοῦ ἀραβικοῦ Χαλιφάτου.

4. ΤΟ ΣΥΝΟΡΟ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ ΣΠΑΕΙ - ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ 
ΖΗΤΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ

1. Οἱ ῎Αβαροι στὴν ἀρχὴ τοῦ αἰώνα αὐτοῦ συνεχίζουν τὶς 
έπιδρομές τους. Οἱ εἰβολὲς τῶν ᾽Αβαροσλάβων συνεχίζονται καὶ 
τώρα. Τὸ σύνορο τοῦ Δούναβη πιέζεται πολὺ ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια 
τοῦ 7ου αἰώνα. Τώρα ὅμως ἀλλάζει ἡ πρόθεσή τους : ἐπιδιώκουν νὰ 
μείνουν ὁριστικὰ στὶς περιοχὲς ποὺ βρίσκονται νότια ἀπὸ τὸ Δούναβη. 
Τὸ Βυζάντιο ὑποχρεώνεται καὶ ἐδῶ νὰ περιορίση τὰ σύνορά του. Μὲ 
τρεῖς λαοὺς ἔχει νὰ κάνη αὐτὸν τὸν αἰώνα στὴν περιοχὴ αὐτή. Πρῶτα 
μὲ τοὺς ᾽Αβάρους. Οἱ ἀσιάτες αὐτοὶ πολεμιστὲς ἐξακολουθοῦν καὶ 
τώρα τὶς ἐπιδρομές τους μέσα στὸ κράτος. ῎Εχουν πολὺ ἰσχυρὸ κράτος 
πάνω ἀπὸ τὸ Δούναβη καὶ συχνὰ σπᾶνε τὰ σύνορα καὶ ρημάζουν 
τὴ βόρεια Βαλκανική, ἀφανίζοντας τῆν ὕπαιθρο, τὶς πόλεις καὶ τὸν 
πληθυσμό. Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς πολλές τους ἐπιδρομές, ἀκριβῶς τὴν ἐποχὴ 
ποὺ ὁ αὐτοκράτορας ῾ Ηράκλειος λείπει ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα, γιατὶ 
πολεμᾶ μὲ τοὺς Πέρσες, τὴν πολιορκοῦν ἀπὸ στεριὰ καὶ θάλασσα 
(626). ῾Η Βασιλεύουσα χάρη στὴν ἄμυνα ποὺ ἀντιτάχτηκε ἀπὸ τὸ 
λαό, τὸν κλῆρο καὶ τὴν ὑπόλοιπη πολιτικὴ ἡγεσία, ἄντεξε καὶ σ’ 
ἕνα μήνα οἱ ἐχθροὶ ἔλυσαν τὴν πολιορκία καὶ ἔφυγαν.Τότε ἦταν ποὺ 
τὴ σωτηρία ἀπὸ τὸ μεγάλο κίνδυνο τὴν ἀπέδωσε ἡ λαἱκὴ εὐσέβεια 
στὴ Θεοτόκο, ὅπως εἴπαμε. Οἱ ῎Αβαροι μετὰ τὸ περιστατικὸ αὐτὸ 
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ἀρχίζουν, νὰ χάνουν τὴ δύναμή τους καὶ δὲν ἀπασχολοῦν πιὰ τὸ Βυ-
ζάντιο σοβαρά, ὡσότου τὸν ἄλλο αἰώνα θὰ διαλύση τὸ κράτος τους ὁ 
Καρολομάγνος.

2. Οἱ Σλάβοι περνοῦν τὸ Δούναβη ζητώντας μόνιμη έγκατάσταση. 
Οἱ Σκλάβοι, ὅπως τοὺς ἔλεγαν τότε, εἶναι ἕνας πολυάριθμος λαός, 
βολικός, συνηθισμένος στὴ σκληρὴ δουλειὰ καὶ στὴν ὑποταγή. Δὲν 
ἔχουν ἀκόμη τὴν ἱκανότητα νὰ ζοῦν ὀργανωμένοι ὅλοι μαζὶ σ’ ἔνα 
κράτος, ὅπως οἱ Ἄβαροι. Εἶναι μαθημένοι, σύμφωνα μὲ τὸ παμπάλαιο 
σύστημα, νὰ κατοικοῦν καὶ νὰ διοικοῦνται φυλὲς - φυλές, ποὺ ἡ κάθε 
μιὰ ἔχει ξεχωριστὴ ζωὴ μὲ τοὺς δικοὺς της νόμους καὶ τὶς συνήθειες 
της καὶ τὸν ἀρχηγό της. ᾽Επειδὴ ἔχουν τόσο χαλαρὸ κοινωνικὸ σύν-
δεσμο ἀνάμεσά τους, εὔκολα ὑποτάζονται σὲ λαοὺς μὲ ἰσχυρὸ κράτος 
καὶ γι’ αὐτὸ ἀργότερα κατάντησε τὸ ἐθνικό τους ὄνομα νὰ σημαίνη 
δοῦλος ἤ αἰχμάλωτος. Στὸ τέλος τοῦ 6ου αἰώνα εἶναι συγκεντρωμένοι 
πολλοὶ στὴ σημερινὴ Ρουμανία ποὺ λεγόταν γι’ αὐτὸ Σκλαβηνία. 
Στὶς ἀρχές τοῦ 7ου αἰώνα, ποὺ τὸ Βυζάντιο, πρὶν ἀπὸ τὸν ῾Ηράκλειο 
καὶ στὰ πρῶτα χρόνια του, βρισκόταν σὲ πολύ στενόχωρη θέση, 
οἱ Σλάβοι βρίσκουν εὐκαιρία καὶ περνοῦν τὰ σὺνορα ἤ γλυστροῦν 
σιγὰ - σιγὰ νοτιότερα, ζητώντας μέρη, νὰ ἐγκατασταθοῦν. Αὐτὸ 
γενικεύτηκε μετὰ τὴν ἦττα τῶν ᾽Αβάρων στὴν Κωνσταντινούπολη. 
Ἀπὸ τότε οἱ Σλάβοι, ποὺ ἦταν ὑπήκοοί τους, ἐλευθερώνονται. Τότε 
ἀπ’ αὐτοὺς οἱ Κροάτες, καὶ οἱ Σέρβοι κάνουν τὴν, ἐγκατάστασή τους 
στὶς Δαλματικὲς ἀκτὲς καὶ ἄλλες ὁμάδες ἀνάμεσα στὸν -Αἷμο καὶ 
στὸ Δούναβη ποὺ λέγονταν « ῾Επτὰ Γενεές»

Εἶναι ἀκόμη εἰδωλολάρες καὶ στὸ πέρασμά τους σβήνει κάθε ἴχνος 
χριστιανικῆς ζωῆς ποὺ ὑπῆρχε ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Μ. Κων/νου, Καὶ 
παλιὲς Ρωμαϊκὲς πόλεις δὲν ξανακούγονται ἀπὸ τότε πιά.

Δὲ σταμάτησαν ὅμως ἐκεῖ. ᾽Απὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ αἰώνα αὐτοῦ 
γλύ-στρησαν πολὺ μικρὲς ὁμάδες Σλάβων καὶ πιὸ νότια. ῎Εφτα-
σαν στὴ Μακεδονία, στὴ Θράκη, ἀκόμη καὶ ὡς τὸν Ταΰγετο τῆς 
Πελοποννήσου καὶ ἐγκαταστάθηκαν νησάκια - νησάκια μέσα στὴν 
ἅπλα τοῦ σφριγηλοῦ ῾Ελληνισμοῦ ὀνομάστηκαν κι αὐτὲς σκλαβηνίες. 
᾽Επειδὴ ὅμως ὑστεροῦσαν ἀπὸ τοὺς ῞Ελληνες πολύ, καὶ στὸν ἀριθμὸ 
καὶ στὸν πολιτισμό, καὶ ζοῦσαν ὄχι στὶς πόλεις, ἀλλὰ στὰ βουνὰ σὰ 
γεωργοὶ καὶ βοσκοί, μὲ τὸν καιρὸ χωνεύτηκαν μέσα σ’ αὐτοὺς καὶ 
ξεχάστηκαν ὁλότελα˙ δὲν ἄφησαν γιὰ ἀνάμνηση τους τίποτε ἄλλο ἀπὸ 
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μερικὲς λέξεις ἐδῶ καὶ κεῖ.
3. ῞Ενας καινούριος λαὸς, ἱδρύει βασίλειο δικό του στὴ 

Βαλκανικὴ χερσόνησο. Εἶναι οἱ Βούλγαροι. Αὐτοὶ εἶναι λαὸς Του-
κο -ταταρικός. Μὲ ἀρχηγό τους τὸν ᾽Ασπαροὺχ ἔρχονται στὰ χρόνια 
τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου τ ο ῦ Πωγωνάτου καὶ κυριεύουν τὴν 
περιοχὴ ποὺ πρὶν κατοικοῦσαν οἱ σλαβικὲς «ἑπτὰ γενεές», δηλαδὴ 
τὴ σημερινὴ βόρεια Βουλγαρία καὶ δημιουργοῦν δικό τους βασίλειο 
(679). Καὶ μάλιστα ὑποχρεώνουν τὸ Βυζάντιο μὲ ἐπίσημη συμφωνία 
νὰ τοὺς ἀναγνωρίση τὴν κυριαρχία. Οἱ Βούλγαροι εἶναι ἀσιατικὸς 
λαὸς καὶ κατορθώνουν μὲ μεγάλη ἐπιτηδειότητα νὰ συγκροτήσουν 
γερὸ κράτος καὶ στρατὸ καὶ τοὺς παρακινεῖ μιὰ ζωηρὴ φιλοδοξία 
καὶ ὁρμὴ σὲ ἐπέκταση. Γι’ αὐτὸ τὸ Βυζάντιο θ᾽ ἀρχίση ἀτέλειωτους 
ἀγῶνες ἀργότερα μαζί τους, γιὰ νὰ τοὺς κόψη τὴν ὁρμὴ αὐτή. Οἱ 
ἀγῶνες αὐτοὶ ἔχουν ἰδιαίτερη σημασία γιὰ μᾶς τοὺς ῞Ελληνες, γιατὶ 
τὸ μῆλο τῆς ῎Εριδος ἦταν ἡ ἴδια ἡ ῾Ελλάδα- Οἱ ἐπισκέπτες αὐτοὶ 
τῶν Βαλκανίων συχνὰ ἔφερναν τὸ Βυζάντιο μπροστὰ στὸ δίλημμα 
: ἤ οἱ Βούλγαροι ἢ οἱ ῞Ελληνες στὴ νότια ἄκρη τῆς Βαλκανικῆς. Τὸ 
Βυζάντιο κατάλαβε πολὺ καλὰ τὴ σοβαρότητα τοῦ ζητήματος καὶ 
πολέμησε τοὺς Βουλγάρους μὲ μεγάλες θυσίες, γιὰ νὰ κρατηθῆ ὁ 
῾Ελληνισμὸς στὴν παλιά του κοιτίδα.

5. ΕΝΩ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΒΥΘΙ-
ΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ, Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΤΑΙ

᾽Απὸ τὸν ῾Ηράκλειο τὸ ἀνατολικὸ κράτος παίρνει στροφὴ πρὸς 
τὸ Μεσαίωνα. Αὐτὸ φανερώνεται παντοῦ. ῾Ο Ρωμαϊκὸς τρόπος ζωῆς 
σταματᾶ καὶ ἀρχίζει ὁ Βυζαντινός. Δέκα εἶναι τὰ πιὸ χτυπητὰ σημεῖα 
ποὺ δείχνουν τὴν ἀλλαγή:

1. ᾽Εθνολογικὴ ὁμοιογένεια. Στὴν ἐθνολογικὴ σύσταση τοῦ 
κράτους κυριαρχεῖ ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη τὸ ἑλληνικὸ στοιχεῖο. Οἱ 
δύστροποι καὶ ἀπείθαρχοι ξένοι πληθυσμοὶ ἀποσπάστηκαν μὲ τὶς 
ἀραβικὲς καὶ τὶς σλαβικὲς κατακτήσεις κι ἀπόμειναν ἡ Μ. ᾽Ασία, ἡ 
Ν. Βαλκανικὴ καὶ τὰ νησιὰ γιὰ στηρίγματά του, Τὰ μέρη αὐτὰ εἶναι 
βαθιὰ ἐξελληνισμένα. Τὸ Βυζάντιο λοιπὸν τὴν ὥρα ποὺ ἔχανε τόσο 



μεγάλα καὶ πλούσια μέρη, κέρδιζε κάτι πολύτιμο : τὴν ἐθνολογική 
τοὑ ὁμοιογένεια. ᾽Εκτὸς ἀπ’ αὐτὸ καὶ ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα παραμέρισε 
πιὰ ὁλότελα τὴ λατινική, ἀκόμη καὶ στὶς δύσκολες λέξεις ποὺ 
μεταχειρίζεται ὁ στρατός. Κι ὁ ἴδιος ὁ ᾽Ιουστινιανὸς πρωτύτερα 
ὑποχρεώθηκε νὰ γράψη τοὺς δικούς του νόμους ἑλληνικὰ γιὰ νὰ τοὺς 
καταλαβαίνουν οἱ ὑπήκοοί του στὴν ᾽Ανατολή.

2. Θρησκευτικὴ ὁμοιογένεια. Τὸ Βυζάντιο βρίσκει πιὰ μιὰ 
μονολιθικὴ ὀρθοδοξία, ποὺ τοῦ ἦταν ἀπαραίτητη ὕστερα ἀπὸ τόσες 
αἱρέσεις· γιατὶ οἱ ἐπαρχίες ποὺ τὶς γεννοῦσαν καὶ τὶς συντηροῦσαν 
χάθηκαν.

3. Σταθερότητα στὸ πολίτευμα. Τὸ παλάτι ἀποκτᾶ μεγαλύτερη 
δύναμη καὶ τὸ πολίτευμα σταθερότητα. Καθιερώνεται συστηματικὰ 
ἡ ἀρχὴ τῆς υἱοθεσίας καὶ τῆς συμβασιλείας στὴ διαδοχὴ τοῦ θρόνου. 
Στὸ Βυζάντιο ποτὲ δὲν ξεχάστηκε ἡ ρωμαϊκὴ παράδοση τῆς ἐκλογῆς 
τοῦ βασιλιᾶ κατὰ τύπους· ποτὲ δὲν ἔγινε ἐπίσημα κληρονομικὸς 
ὁ θρόνος. ῞Οσο περνοῦν τὰ χρόνια τὸ πρόσωπο τοῦ βασιλιᾶ γίνεται 
καὶ πιὸ ἱερὸ καὶ ἡ ἱερότητα περνάει καὶ σὲ κεῖνον ποὺ θὰ ὁρίση, ὅσο 
ζῆ, γιὰ συμβασιλέα του. Τὶς περισσότερες βέβαια φορὲς ὁρίζει τὸ γιό 
του. ᾽Απὸ τὰ χρόνια αὐτὰ παύουν οἱ λατινικοὶ τίτλοι : ᾽Ιμπεράτωρ - 
Καίσαρ - Αὔγουστος καὶ καθιερώνεται ὁ τίτλος : « πιστὸς ἐν Χριστῶ 
βασιλεύς». Εἶναι τίτλος μὲ ἑλληνικὴ διατύπωση καὶ μεσαιωνικὸ 
πνεῦμα. ῾Ο ῾Ηράκλειος πρῶτος πῆρε τὸν τίτλο αὐτό.

4. ῎Αλλαγὲς στὴν κεντρικὴ διοίκηση. Στὴν κεντρικὴ διοίκηση  
γιναν οὐσιαστικὲς ἀλλαγὲς ἄγνωστες στὴ Ρωμαϊκὴ παράδοση. 
Σχηματίζονται κάτω ἀπὸ τὸ βασιλιὰ διάφορα γραφεῖα, σὰ νεώτερα 
ὑπουργεῖα, ποὺ τὸ καθένα ἔχει τὴ δική του ἁρμοδιότητα. Τὸ καθένα 
ἐργάζεται χωριστὰ ἀπὸ τὰ ἄλλα καὶ δὲν συνεργάζονται ὅλα μαζί. Δὲν 
ὑπάρχει δηλαδὴ ἀκόμη μιὰ κυβέρνηση˙ ἀργότερα θὰ γίνη κι αὐτό· ἕνας 
ἀπὸ τοὺς ὑπεύθυνους ἑνὸς γραφείου θὰ ξεχωρίση σὰν πρωθυπουργός. 
῎Οχι ἀκόμη ὅμως.

5. ᾽Αλλαγές στὴ διοίκηση τῶν ἐπαρχιῶν. Στὴ διοίκηση τῶν 
ἐπαρχιῶν γίνεται ἡ πιὸ τολμηρὴ μεταρρύθμιση. Καθιερώνεται 
ὁ θεσμὸς τῶν θεμάτων. Θέματα λέγονταν πρὶν οἱ στρατιωτικὲς 
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μονάδες τῶν ἐπαρχιῶν κι ὁ ἀρχηγός τους στρατηγός. Οἱ δυσκολίες 
ποὺ ἀντιμετωπίζει τώρα τὸ κράτος ἀπ’ ὅλες τὶς μεριὲς τῶν συνόρων 
καὶ ἐπειδὴ δὲν προλαβαίνει ἔγκαιρα τὶς ἐπιθέσεις ἀπὸ τὸ κέντρο, 
τὸ ὁδηγοῦν νὰ παραχωρήση στοὺς στρατηγοὺς τῶν θεμάτων καὶ 
τὴν πολιτικὴ˙ διοίκηση· ἔτσι στὰ μέρη ποὺ φυλᾶνε μποροῦν καὶ 
στρατολογία νὰ διατάξουν, ἅμα παρουσιαστῆ κίνδυνος, κι ὁ,τιδήποτε 
ἄλλο χρειαστεῖ. Οἱ περιοχὲς αὐτὲς λέγονται θέματα· τὸ κράτος δηλαδὴ 
ἔτσι στρατικοποιεῖται, γιὰ νὰ μπορῆ πιὸ εὔκολα νὰ ἀμύνεται.

6. Στὴν οἰκονομία κυριαρχεῖ ἡ γεωργία. Μὲ τὶς ἀραβικὲς καὶ 
σλαβικὲς κατακτήσεις γίνεται καὶ στὶς βυζαντινὲς περιοχὲς ὅ,τι ἔγινε 
καὶ στὴ Δύση ἀπὸ τὸν 3ο αἰώνα μὲ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν βαρβάρων. 
Μαραζώνει κ ἐδῶ ἡ ἐμπορικὴ κίνηση καὶ ἡ ζωὴ στὶς πόλεις, ἀφοῦ 
οἱ κυριότερες κυριεύονται ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς. ῾Η οἰκονομικὴ ζωὴ 
λοιπὸν κι ἐδῶ, ὅπως καὶ στὴν ἀρχὴ τοῦ δυτικοῦ Μεσαίωνα, ἀλλάζει 
χαρακτήρα καὶ γίνεται κυρίως γεωργική. 

7. Στὴν κοινωνία ὡς τἠν έποχὴ αὐτὴ κυριαρχοῦν οἱ μεγάλοι 
γαιοκτήμονες. ᾽Αφοῦ ὅμως ὑποχώρησε ἡ ζωὴ στὰ ἀστικὰ κέντρα 
καὶ δυνάμωσε στὸ ὕπαιθρο, ἔγιναν καὶ στὸ Βυζάντιο ἀλλαγὲς στὶς 
κοινωνικὲς τάξεις ἀνάλογες μὲ τὴ Δύση. ῞Οπως ἐκεῖ, κυριαρχοῦν 
κι ἐδῶ στὴν γεωργικὴ οἰκονομία ἕως τὰ χρόνια τοῦ ῾Ηρακλείου, τὰ 
μεγάλα ἀγροκτήματα καὶ στὴν κοινωνία οἱ γαιοκτήμονες. Αὐτοὶ 
ἀπορροφοῦν τοὺς μικροὺς ἐλεύθερους καλλιεργητὲς ποὺ γίνονται 
κολόνοι καὶ λέγονται πάροικοι. Μὰ καὶ γιὰ τὰ κτήματά τους πολλὲς 
φορὲς συντηροῦν ἰδιαίτερες φρουρές, τοὺς βουκελλάριους.

8. Μιὰ έξαίρεση τοῦ Βυζαντινοῦ Μεσαίωνα: ἐμφανίζονται τώρα 
ἀφθονοι ἑλεύθεροι καλλιεργητές. ῞Εως τὸν 7ο αἰώνα λοιπὸν ἔχομε 
στὴ Δύση καὶ στὸ Βυζάντιο τὴν ἴδια περίπου ἐξέλιξη στὴν οἰκονομία 
καὶ στὴν κοινωνία. ᾽Απὸ τὰ χρόνια αὐτὰ ὅμως καὶ γιὰ τρεῖς αἰῶνες τὸ 
Βυζάντιο παρουσιάζει μιὰ σοβαρὴ ἰδιορρυθμία : δίχως νὰ καταργ·ηθοῦν 
τὰ μεγάλα ἀγροκτήματα καὶ οἱ πάροικοι, δυναμώνουν τώρα ἐξαιρετικὰ 
οἱ μικρὲς ἰδιοκτησίες μὲ τοὺς ἐλεύθερους καλλιεργητές τους. Τὸ 
ἰδιαίτερο αὐτό, καθαρὰ βυζαντινὸ γνώρισμα, παρουσιάστηκε ἀπὸ τὴ 
στιγμὴ ποὺ καθιερώθηκε ὁ μεγάλος θεσμὸς τῶν θεμάτων· δηλαδὴ γιὰ 
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νὰ συντηρηθοῦν ἀξιόμαχοι καὶ πιστοὶ ἐπαρχιακοὶ στρατοὶ μοίρασαν 
στοὺς στρατιῶτες μικροὺς γεωργικοὺς κλήρους, τὰ στρατιωτόπια, 
γιὰ νὰ ζοῦν μὲ τὶς οἰκογένειές τους καλλιεργώντας τα. Συγχρόνως τὸ 
κράτος, ἐπειδὴ σ’ αὐτοὺς στήριζε τὴ δύναμη καὶ τὴν ἀσφάλειά του, μὲ 
κάθε τρόπο προστάτεψε κι αὐτοὺς καὶ κάθε ἐλεύθερο καλλιεργητή. 
῎Ετσι ἔχομε στὸ Βυζάντιο σταμάτημα στὴν ἀνάπτυξη τῆς μεγάλης 
φεουδαρχίας ἀπὸ τὸν 7ο ἕως τὸν 11ο αἰώνα.

9. Κι ἄλλη ἐξαίρεση: ῾Η Κοινότητα τοῦ Βυζαντινοῦ χωριοῦ. ῾Η 
προηγούμενη ἰδιομορφία ἔφερε καὶ μιὰ ἄλλη ἐξίσου χαρακτηριστική: 
Τὸ Βυζαντινὸ χωριό.  Δηλαδή,  σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια οἱ ἐλεύθεροι 
μικροκαλλιεργητὲς ἑνώνονται σὲ μιὰ Κοινότητα κώμης (ἢ χωρίου,  
ὅπως θὰ ὀνομαστῆ ἀργότερα) καὶ μὲ δική τους αὐτοδιοίκηση ὀργανώνουν 
τὴ ζωή τους· φροντίζουν νὰ τακτοπὸιοῦν τὰ κοινὰ προβλήματα ὅλοι 
μαζί. Π.χ. μοιράζουν τὰ νερά, τὰ βοσκοτόπια, ρυθμίζουν τὸ ἄλεσμα 
στοὺς νερόμυλους καὶ ἀνεμόμυλους, τὴν πληρωμὴ τοῦ φόρου κ.ἄ. Μὲ 
λίγα λόγια τὸ βυζαντινὸ χωριὸ εἶναι θεσμὸς ποὺ συγκράτησε τοὺς 
ἐλεύθερους ἰδιοκτῆτες καὶ ἡ ἱστορία του συμπίπτει μὲ τὴν ἱστορία 
τῆς ἀκμῆς τοῦ Βυζαντίου.

10. ᾽Αρχίζει ἡ « μεγάλη σιωπὴ». Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀλλαγές, μὰ 
προπαντὸς οἱ ξαφνικὲς καὶ ἀπότομες ᾽Αραβικὲς κατακτήσεις, ἔφεραν 
ἕνα γενικὸ κλονισμὸ στὴν ἰσορροπία τοῦ Βυζαντινοῦ κόσμου. ῎Εφεραν  
μιὰ κρίση μεταμόρφωσης. ῾Ο κλονισμὸς αὐτὸς φάνηκε προπαντὸς. 
στὴν περιοχὴ τοῦ πνεύματος. ᾽Απὸ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ καὶ γιὰ ἕνα 
διάστημα ποὺ κρατᾶ δυὸ αἰῶνες περίπου [650 - 850] οἱ ἄνθρωποι 
ξέκοψαν ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ παράδοση καὶ ἔδειχναν σὰ νὰ 
ξέχασαν τὸν τρόπο νὰ μεταδίνουν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο μὲ τὸ γράψιμο 
τὶς σκέψειςκαὶ τὰ αἰσθήματά τους. ῞Οπως εἶπε χαρακτηριστικὰ ἕνας 
Βυζαντινολόγος : «τὸ πελώριο ποτάμι τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας, 
ποὺ κυλᾶ ἀπὸ τὸν ῞Ομηρο ἔως τὸ Μωάμεθ τὸν κατακτητή, ποτὲ δὲ 
στέρεψε τόσο πολὺ καὶ γιὰ τόσον καιρό, ὅσο στοὺς δυὸ αὐτοὺς αἰῶνες». 
Αὐτὴ ἡ περίοδος ὀνομάστηκε : μέγα χάσμα ἤ μεγάλη σιωπή. Εἶναι 
ἔνας ἀληθινὸς Βυζαντινὸς μεσαίωνας.
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 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
1. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
- ῾Ο ῾Ηράκλειος ἀρχίζει μιὰ νέα δυναστεία [610 - 717]. Νικᾶ τοὺς 

Πέρσες σ’ ἕνα δύσκολο καὶ πολύχρονο πόλεμο [622 - 628] ποὺ παίρνει 
γιὰ πρώτη φορὰ θρησκευτικὸ χαρακτήρα.

2. Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΠΟΚΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
1. Ὅταν ἀρχίζη ὁ ῾Ηράκλειος, τὸν πόλεμο μὲ τοὺς Πέρσες, 

παρουσιάζεται στὴν ᾽Αραβία τὸ ᾽Ισλάμ.
2. Τὸ ᾽Ισλὰμ φουντώνει μέσα στὴν ᾽Αραβία, γιατὶ δὲν εἶναι μόνο 

θρησκεία ἀλλὰ καὶ ἕνα κίνημα ἐθνικὸ καὶ πολιτικὸ τοῦ ᾽Αραβικοῦ 
λαοῦ.

3. Οἱ «πέντε στύλοι» τοῦ ᾽Ισλὰμ κι ἕνας ἕκτος ἀργότερα : ὁ ἱερὸς 
πόλεμος.

4. Τὸ ̓Ισλὰμ ἔχει μεγάλη ἱστορικὴ σημασία, γιατὶ ἔγινε ἡ θρησκεία 
τῶν λαῶν τῆς ᾽Ανατολῆς.

3. ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΗ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥΣ

1.-2. Πρώτη φάση [633 - 644]. Θέατρο στὶς ἐπιχειρήσεις εἶναι ἡ 
᾽Ανατολή. Πέφτει ἡ Περσία καὶ ἀπὸ τὸ Βυζαντινὸ κράτος ἡ Συρία, ἡ 
Παλαιστίνη καὶ ἡ Αἴγυπτος.

3. Δεύτερη φάση [644 - 683 ]. Τὸ χαλιφάτο μετατοπίζει τὴ 
δραστηριότητά του στὴ Μεσόγειο καὶ τὴν πρωτεύουσα του στὴ 
Δαμασκό. Συγχρόνως ὑποφέρει ἀπὸ ἐσωτερικὲς κρίσεις κι ἀλλάζει ὁ 
χαρακτήρας του.

4. Τρίτη φάση [683 - 945]. ᾽Αρχίζει ἡ φάση αὐτὴ μὲ θέατρο στὶς 
ἐπιχειρήσεις τὴ Β. ᾽Αφρική, τὴ Δ. Εὐρώπη, τὴ Μεσόγειο καὶ τὸ 
Βυζάντιο.
4. ΤΟ ΣΥΝΟΡΟ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ ΣΠΑΕΙ-ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΖΗ-

ΤΟΥΝ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ

1. Οἱ ἀσιάτες ̓́ Αβαροι συνεχίζουν τὶς ἐπιδρομές τους, ἀλλὰ μετὰ τὸ 
628 τὶς. σταματοῦν ὁριστικά.

2. Σλαβικὰ φύλα κάνουν μόνίμη ἐγκατάσταση στὴ βόρεια 
Βαλκανική. Λιγοστὲς σλαβικὲς φυλὲς γλυστροῦν καὶ μέσα στὴν 
῾Ελλάδα μὲ τὸν καιρὸ γίνονται κι αὐτοὶ ῞Ελληνες καὶ ξεχνιοῦνται 
ὁλωσδιόλου.
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5. ΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΕΤAΙ ΣΤΟ 
ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Δέκα εἶναι οἱ χτυπητὲς ἀλλαγὲς ποὺ φέρνουν τὴ μεταμόρφωση:
1. Τὰ μέρη ποὺ ἀπόμειναν εἶναι ἑλληνικὰ καὶ τὸ κράτος ἔτσι 

γίνεται ἐθνολογικὰ παντοῦ τὸ ἴδιο.
2. ᾽Επειδὴ εἶναι καὶ ὀρθόδοξα γίνεται καὶ θρησκευτικὰ τὸ ἴδιο,
3 - 5. Στὸ θεσμὸ τοῦ αὐτοκράτορα, στὴν κεντρικὴ διοίκηση καὶ 

στὴ διοίκηση τῶν ἐπαρχιῶν γίνονται ἀλλαγές.
6 - 9. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν οἰκονομία καὶ κοινωνία. ῾Η πιὸ 

χαρακτηριστικὴ βυζαντινὴ ἰδιομορφία εἶναι τὸ ὅτι τώρα πληθαίνουν 
οἱ ἐλεύθεροι καλλιεργητές· ὀργανώνουν τὴ ζωή τους σὲ κοινότητες.

10. Τὰ «σκοτεινὰ χρόνια» τοῦ Βυζαντινοῦ μεσαίωνα ἀρχίζουν. Στὰ 
γράμματα ὁ κόσμος ξεκόβει ὁλότελα ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους γιὰ δυὸ αἰῶνες 
[650 - 850] πού ὀνομάζονται «μεγάλη σιωπή».

ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ :

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
᾽Ακάθιστος ὕμνος - θεοκρατικὴ
ἐποχὴ - Ισλὰμ - ῎Εγίρα - Καά-
μπα - οἱ «πέντε στύλοι» τοῦ
᾽Ισλὰμ -ἱερὸς πόλεμος - Σκλαβηνίες 
- θέματα - στρατιωτόπια -πάροικοι 
- βουκελλάριοι - κοινότητα κώμης 
- μέγα χάσμα ἤ μεγάλη σιωπή.

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
῾Η βασιλεία τοῦ ῾Ηρακλείου  610 - 641
῾Η δυναστεία τοῦ ῾Ηρακλείου 610 - 717
Πόλεμος μέ τοὺς Πέρσες        622 - 628
Πολιορκία τῆς Κωνσταντινού-
πολης ἀπὸ τοὺς ᾽Αβάρους         626
῞Η πρώτη φάση ἀπὸ τὶς ᾽Αρα-
βικές κατακτήσεις                 633 - 644
Α΄ πολιορκία τῆς Κωνσταντινού-
πολης ἀπὸ τοὺς ῎Αραβες          673-677
Οἱ ῎Αραβες περνοῦν τὸ Γιβραλτὰρ    711
῾Η «μεγάλη σιωπἠ»                650 -850 
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ΚΕΙΜΕΝΑ

1. ῾Η Βασιλεύουσα ἀπευθύνει τὶς εὐχαριστίες της στὴν 
πολιοῦχο της, τἠν Παναγία, γιατὶ την ἔσωσε ἀπὸ τοὺς ῎Αβάρους 

(626).

᾽Εγὼ ἡ πόλη σου σὲ Σένα, Θεοοτόκε στρατιγέ, ποὺ πολέμησες 
γιὰ μένα, χρωστῶ τὴ νίκη καὶ σοῦ ἀπευθύνω τὶς εὐχαριστίες μου, 
γιατὶ λυτρώθηκα ἀπὸ τὸ κίνδυνο. Μά, ἐπειδὴ ἔχεις δύναμη ἀνίκητη, 
γλύτωσέ με ἀπὸ τοὺς κάθε λογῆς κινδύνους γιὰ νὰ σοῦ φωνάζω : 
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτη.

[Ακάθιστος ῞Υμνος.
Μετάφραση]

2. ῾Ο ῾Ηράκλειος πολεμᾶ μἐ τοὺς Πέρσες [622 - 628]. (῞Ενα 
περιστατικὸ ἀπὸ τὸν ἱερὸ πόλεμο μέ τοὺς πυρολάτρες Πέρσες.)

᾽Επειδὴ τὸ χρόνο αὐτὸ μπῆκε μέσα στίν Περσία ὁ ῾Ηράκλειος ἀπὸ 
τὸ Σεπτέμβριο δίχως, νὰ τὸ περιμένη κανεὶς, ἐξ αἰτίας τοῦ χειμώνα, 
ὁ Χοσρόης τὰ ἔχασε, ὅταν τό ᾽μαθε, Κι οἱ Τοῦρκοι1 βλέποντας ἀπὸ 
τὴ μιὰ τὸ χειμώνα κι ἀπὸ τὴ ἄλλη τὶς ἀτέλειωτες ἐπιδρομὲς τῶν 
Περσῶν, ἐπειδὴ δὲν ἄντεχαν νὰ συμμερίζωνται μαζὶ με τὸ βασιλιὰ 
τὶς δοκιμασίες τοῦ πολέμου, ἄρχισαν νὰ σκορποῦν λίγοι λίγοι καί 
στὸ τέλος τὸν ἄφησαν ὅλοι καὶ γύρισαν στὴν πατρίδα τους. Τότε ὁ 
βασιλιὰς διαλάλησε στὸ δικό του λαό :

«Γιὰ ἰδετε ἀδελφοὶ, ὅτι κανένας ἄλλος δὲ θέλει νὰ πολεμήση στο 
πλευρό μας παρὰ μονάχα ὁ Θεὸς κι ἡ μητέρα ποῦ τὸν γέννησε, γιὰ νὰ 
δείξη τὴ δύναμή του· ἐπειδὴ ἡ σωτηρία δὲ βρίσκεται στὸ πλῆθος, στὰ 
ὄπλα καὶ στοὺς λαούς, ἀλλὰ σὲ κείνους ποὺ στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους 
στὸ ἔλεός του, θὰ στείλη τὴ βοήθειά του».

Κι ὁ Χοσρόης, ἀφοῦ σύναξε ὅλα τὰ στρατεύματά του ἐναντίον 
του, ὅρισε στρατηγὸ τὸ Ραζάτη, ἄνθρωπο ἀνδρειωμένο καὶ ἄξιο στὸν 
πὁλεμο, καὶ τὸν ἔστειλε νὰ πολεμήση τὸν ῾Ηράκλειο..

... Στὶς 12 τοῦ Δεκέμβρη, ἡμερα Σάββατο ἔγινε ἡ μάχη καὶ ὁ 
βασιλιάς, ἀφοῦ πήδησε μπροστὰ ἀπ’ ὄλους, χτυπήθηκε μὲ τὸν ἀρχηγὸ 
τῶν Περσῶν· καὶ μὲ τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ βοήθεια τῆς Θεοτόκου 

1. Ἦταν σύμμαχοι καὶ συμπολεμιστὲς τοῦ ῾Ηρακλείου. 
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τὸν νίκησε. Τοῦ ρίχτηκε καὶ τρίτος ποὺ τὸν χτύπησε μάλιστα μὲ τὸ 
δόρυ στὸ χεῖλος καὶ τοῦ ἄνοιξε πληγή. Μὰ ὁ βασιλιὰς καὶ αὐτὸν τὸν 
σκότωσε. Κι ὅταν ἠχήσανε οἱ σάλπιγγες, ἄρχισε ἡ σύγκρουση καὶ 
ἀπὸ τὶς δυὸ μεριὲς κι ἀφοῦ ἔγινε σφοδρὴ μάχη, πληγώθηκε ἀπὸ τοὺς 
πεζοὺς μὲ μιὰ κονταριὰ στὸ μηρὸ τὸ ἄλογο τοῦ βασιλ:ᾶ ποὺ τὸ ἔλεγαν 
Δόρκωνα· μὰ καὶ πολλὲς σπαθιὲς πῆρε στὸ πρόσωπό του· ἐπειδὴ ὅμως 
φοροῦσε κατάφρακτο θώρακα, δὲν ἔφερναν ἀποτέλεσμα, γιατὶ δὲν τοῦ 
ἔκαναν κακό πέφτει στὸν πόλεμο ὁ Ραζάτης καὶ οἱ τρεῖς τουρμάχες� 
τῶν Περσῶν καὶ οἱ ἄρχοντες σχεδὸν ὅλοι καὶ τὸ περισσότερο μέρος 
τοῦ στρατοῦ...

Θεοφάνης ὁ ῾Ομολογητής
[Βυζαντινὸς Χοονογράφος τοῦ 8ου - 9ου αἰώνα

Χρονογοαφία - ῎Εκδ, De Boor σ. 317 ἑξ.
Μετάφραση]

3. ῾Ο ῾Ηράκλειος γυρίζει στὴν πρωτεύουσα νικητής.

Αὐτὸν τὸ χρόνο (628), ἀφοῦ κλείοτηκε εἰρήνη ἀνάμεσα στοὺς 
Πέρσες καὶ τοὺς Ρωμαίους, ἔστειλε ὁ ῾Ηράκλειος τὸν ἀδελφό του, 
τὸν Θεόδωρο, μὲ γράμματα καὶ ἀνθρώπους τοῦ Σιρόη, τοῦ βασιλιᾶ 
τῶν Περσῶν, στοὺς Πέρσες ποὺ ἔμεναν στὴν ῎Εδεσσα1 καὶ στὴν 
Παλαιστίνη καὶ στὰ ̔ Ιεροσόλυμα καὶ στὶς ἄλλες πόλεις τῶν Ρωμαίων 
νὰ γυρίσουν εἰρηνικὰ στὴν Περσία καὶ νὰ περάσουν μέσα ἀπὸ τὴ χώρα 
τῶν Ρωμαίων χωρὶς νὰ πειράξουν τίποτα.

῾Ο βασιλιὰς λοιπὸν σὲ ἕξι χρόνια [622 - 628], ἀφοῦ νίκησε τὴν 
Περσία, τὸν ἕβδομο χρ όνο ἔκλεισε εἰρήνη καὶ ξαναγύρισε στὴν Κων-
σταντινούπολη μὲ χαρὰ μεγάλη· ἔτσι σ’ αὐτὸ ἔβγαλε ἀληθινὴ μιὰ 
μυστικὴ προφητεία. Γιατὶ σὲ ἕξι μέρες ὁ Θεὸς, ἀφοῦ δημιούργησε τὴν 
κτίση ὁλόκληρη, τὴν ἔβδομη τὴν ὀνόμασε μέρα τῆς ἀνάπαυσης. ῎Ετσι 
κι αὐτὸς, ἀφοῦ μέσα στὰ ἔξι χρόνια πέρασε πολλοὺς κόπους, τὸν ἕβδομο 
χρόνο μὲ εἰρήνη καὶ χαρὰ γύρισε στὴν πόλη καὶ ξεκουράστηκε.

Κι ὁ λαος τής Πόλης, ὅταν μάθανε τὸν ἐρχομό του, μὲ ἀσυγκρατητο 
πόθο βγῆκαν σὲ προϋπάντηση του ὅλο μαζὶ μὲ τὸν Πατριάρχη καὶ τὸ 
γιό του τὸν Κωνσταντῖνο, βαστώντας κλαδιὰ ἐλιᾶς καὶ λαμπάδες· τὸν 
χαιρετοῦσαν μὲ δάκρυα καὶ χαρά. Κι ὁ γιός του τὸν πλησίασε κι ἔπεσε 

 1. Πόλη τῆς Μεσοποταμίας
2. ᾽Ανώτεροι ἀξιωματικοί. 

.	
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στὰ πόδια του κι ἀφοῦ ἀγκαλιάστηκαν ἔβρεξαν κι οἱ δυὸ τὴ γῆ μὲ τὰ 
δάκρυά τους. Αὐτὸ ὅταν εἶδε ὁ λαός, ὅλοι εὐχαριστοῦσαν μὲ ὕμνους 
τὸ Θεὸ καὶ ἔτσι, ἀφοῦ παρέλαβαν τὸ βασιλιά, σκιρτώντας ἀπὸ χαρὰ 
ἔκαναν τὴν εἴσοδο τους στὴν πόλη.

Θεοφάνης ὁ ῾Ομολογητής.
/Χρονογραφία /

4. Τὸ Ισλὰμ στἠν πρώτη του έξόρμηση.
(Μιὰ παράδοση σύμφωνα μέ τοὺς »῎Αραβες χρονογράφους).

Τὴν πρώτη πρεσβεία ὁ Μωάμεθ, ὅπως τουλάχιστον οἱ ῎Αραβες 
χρονογράφοι ἐξιστοροῦν, τὴν ἔστειλε στὴν Περσία. ῾Ο Χοσρόνης, ποὺ 
ἦταν τότε βασιλιάς, κάλεσε ἀμέσως τὸ διερμηνέα του γιὰ νὰ διαβάση 
τὸ ἔγγραφο- ὅταν ὅμως ἄκουσε ἀπὸ τὸ στόμα του ὅτι κάποιος Μωάμεθ, 
ἀπόστολος Θεοῦ, δίχως νὰ σεβαστῆ τὴν ἀσιατικὴ ἐθιμοτυπία, ὀνόμαζε 
τὸν ἀρχηγὸ τῆς Περσίας Χοσρόη μόνο, ἅρπαξε τὸ γράμμα ἀπὸ τὰ χέρια 
το´ διερμνηνέα καὶ τὸ ξέσχισε. Στὸν ῾Ηράκλειο ὅμως. πῆγε τὸ μήνυμα 
ὁ Δοχίας, στὸ γένος ̓́ Αραβας, ἥμερος καὶ συμβιβαστικός. ̔Ο διερμηνέας 
τῆς. Βυζαντινῆς αὐλῆς μετάφρασε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μωάμεθ ἔτσι :

« Στὸ ὄνομα τοῦ σπλαχνικοὗ καὶ προέλεου Θεοὗ, ὁ Μωάμεθ, γιὸς 
τοῦ Ἀβδαλάχ, ἀπόστολος Θεοῦ, χαιρετᾶ τὸν ῾Ηράκλειο, τὸν αὐτοκρά-
τορα τῶν Ρωμαίων. Εἰρήνη σὲ κεί ους ποὺ βαδίζ-ουν στὸ δρόμο τῆς 
ἀληθινῆς πίστης! Βασιλιά, δέ;ου τὸ ᾽Ισλάμ! Στὸ ὄνομα τοὗ Θεοῦ, 
παραδέξου το. Γίνε Μουσουλμάνος γιατὶ θὰ ἔχης διπλὸ μισθὸ ἀπὸ τὸ 
Θεό. ᾽Αλλιῶς θὰ παρουσιαστῆς κάποτε μπροστὰ στὸ φοβερὸ κριτήριο 
ἔνοχος εἰδωλολατρείας. Κι ἐσεῖς Χριστιανοί, ἐλᾶτε ἂς πάψωμε τὶς δι-
χόνοιες μεταξύ μας. ῍Ας μὴ πιστέψωμε παρὰ στὸν ἕνα καὶ μόνο Θεό. 
Γιατὶ αυτὸς εἶναι μόνος Κύριος καὶ ἄλλον ὅμοιό του δὲν ἔχει. Κι ἄν 
δὲν δεχθῆτε τὸ δόγμα τὸ ἀληθινό, ὁμολογῆστε τουλάχιστον ὅτι ἐμεῖς 
εἴμαστε οἱ ἀληθινοὶ πιστοί.»

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀφήγηση αὐτή, ὁ ῾Ηράκλειος ἄκουσε μὲ προσοχὴ 
τὴν ἀνάγνωση καὶ ἀκούμπησε τὴν ἐπιστολὴ πάνω σὲ ἕνα προσκέφαλο 
(αὐτὸ ἦταν, σύμφωνα μὲ τὸν ῎Αραβα ἱστορικό, ποὺ τὸν ἔσωσε καὶ 
αὐτὸν καὶ τὸ γένος του)῾ ὕστερα γύρισε στὸ Δοχία καὶ μίλησε μαζί 
του μὲ καλοσύνη καὶ στὸ τέλος τὸν ξεπροβόδισε, ἀφοῦ τὸν φίλεψε μὲ 
περίσσια δῶρα.

Σπ. Ζαμπέλιος (Έλληνας λόγιος τοῦ 19ου αἰώνα .
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 -Βυζαντιναὶ Μελέται - Εν ᾽Αθήναις 1857, σελ. 175-176. Γλωσσικὴ 
ἁπλούστευση)

5. Πῶς οι »῎Αβαροι νικήθηκαν καὶ ἔλυσαν τἡν πολιορκία τῆς 
θεοφρούρητης πρωτεύουσας (626).

...Τρομερὴ ναυμαχία ἔγινε σ’ ἔνα τόσο στενὸ μέρος, στὸ Χρυσὸ 
Κέρας, καὶ ἀφανίστηκαν σ’ αὐτὴν τὰ μονόξυλα τῶν ᾽Αβάρων. Οἱ 
χρονογράφοι ἀναφέρουν ὀτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φανερὴ μάχη ἔγινε καὶ 
ἄλλη μυστηριώδης. «᾽Αλήθεια ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἐτέντωνε τὰ 
τόξα, πρόβαλλε τὶς ἀσπίδες, ἔριχνε ἀκόντια, στόμωνε τὰ σπαθιά, 
ἀναποδογύριζε καὶ βύθιζε τὰ πλοῖα, στέλνοντας τοὺς βαρβάρους, νὰ 
κατοικήσουν στὴν ἄβυσσο»...

... Οἱ εὐσεβεῖς Βυζαντινοί, τὰ ἐνθουσιώδη παιδιὰ τῆς Παρθένου, 
πίστευαν βαθιὰ ὅτι ᾽Εκείνη μόνο ἔκανε τὸ θαῦμα αὐτό..

῞Οταν καὶ οἱ τελευταῖοι στρατιῶτες τοῦ Χαγάνου ἐξαφανίστηκαν 
ὁ λαὸς τῆς Κωνσταντινούπολης, μόνος δίχως νὰ διατάξη κανείς, 
βάδισε πρὸς τὶς Βλαχέρνες, ποὺ ἦταν ἀκόμη μιὰ ἐξοχικὴ ἐνορία ἔξω 
ἀπὸ τὰ τείχη.

᾽Εκεῖ ἡ Μητἐρα τοῦ Θεοῦ πολέμησε αὐτοπροσώπως γιὰ τὸν 
ἀγαπημένο της λαό, ᾽Εκεῖ ἦταν ἡ ἐκκλησία τῆς Παναγίας τῆς 
Βλαχερνιώτισσας.

Πόσο μεγάλη χαρὰ δοκίμασαν, ὅταν εἴδαν ὅτι ἡ σεβαστὴ αὐτὴ 
ἐκκλησιὰ ἦταν τὸ μόνο κτίριο ποὺ γλύτωσε ἀπὸ τὴ μανία τῶν 
᾽Αβάρων.«῍Αν κανένας ζωγράφος θέλει νὰ παραστήση τὴ νίκη μας   
φτάνει νὰ ζωγραφίση τὴ Θεομήτορα» ἐπαναλάμβαναν ὅλοι.

Γουστ. Σλουμπερζὲ
(᾽Ονομαστὸς Γάλλος Βυζαντινολόγος

Τέλος τοῦ 19ου - ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰώνα. - Βυζαντινὰ ῾Ιστορήματα.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΕΝΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ῾Η περίοδος ποὺ θὰ ἐξετάσωμε τώρα (717 - 867 ) εἷναι ἡ πιὸ 
δύσκολη τῆς Βυζαντινῆς ἱστορίας. Ποτὲ ἄλλοτε δὲν παρουσιάστηκαν 
τόσοι κίνδυνοι ἀπ’ ὅλες τὶς μεριές. Στὰ Βαλκάνια οἱ Βούλγαροι ἀρχίζουν 
ν’ ἁπλώνωνται στόχος τους εἷναι ἡ νότια Βαλκανικη, μὲ τὴν ῾Ελλάδα 
καὶ ἡ ἴδια ἡ Βασιλεύουσα. Στὴ Μεσόγειο χειρότερα· ἡ θάλασσα αὐτὴ 
ποὺ στήριζε ὡς τώρα τὴ δύναμη καὶ τὰ πλούτη τῆς αὐτοκρατορίας 
ξεφεύγει σχεδὸν ἀπὸ τὸν ὁρισμό της. Σαρακηνοὶ πειρατές, ποὺ τοὺς 
ἐμπνέει τὸ ᾽Ισλάμ, ἀπὸ τὴ Β. ᾽Αφρικὴ ὡς τὴν ῾Ισπανία κουρσεύουν 
καὶ σκορπίζουν τὸν τρόμο στὶς παραλίες της. Στὴ Μ. ᾽Ασία ὁλόκληρη 
αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τό ἀνατολικὸ σύνορο δέχεται ἀδιάκοπα τὰ κύματα 
τῶν ᾽Αράβων, Εἷναι ἕνας πεισματερὸς ἀγώνας ἑνὸς ἀντιπάλου ποὺ 
δὲ λέει νὰ ὑποχωρήση, ἂν δὲ σκοντάψη σὲ μεγαλύτερο πεῖσμα. Στὴν 
᾽Ιταλία ἡ ἐκκλησία τῆς Ρώμης παίρνει δικές της πρωτοβουλίες· γιὰ 
νὰ διατηρήση τὶς Βυζαντινὲς περιοχές, ἀποστρέφει τὰ μάτια ἀπὸ τὸ 
Βυζάντιο καὶ ζητᾶ προστασία ἀπὸ τοὺς Φράγκους. Αὐτὴ ἡ ἀπόσπαση 
δὲν εἷναι ἡ μόνη. Παρουσιάζεται κάτι ἄλλο πιὸ ἐπικίνδυνο ἀκόμη: 
μιὰ δεύτερη χριστιανικὴ αὐτοκρατορία ξεπροβάλλει στὴ Δύση σὰν 
κληρονόμος τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους.

Στὸ ἐσωτερικὸ ἀντὶ γιὰ ὁμόνοια καὶ γαλήνη ποὺ χρειαζόταν 
τὸ κράτος γιὰ ν’ ἀντέξη στὶς ἐξωτερικὲς καταδρομές, ἀναστάτωση 
καὶ διχασμὸς βασιλεύει ἀπὸ μιὰ βαθιὰ θρησκευτικὴ κρίση, τὴν 
Εἰκονομαχία.

Μποροῦμε νὰ ποὗμε ὅτι σ’ αὐτὸν τὸν ἑνάμιση αἰώνα κρινόταν 
τὸ μέλλον τῆς αὐτοκρατορίας: ἤ θὰ ἄντεχε καὶ θὰ ζοῦσε ἢ θὰ 
ἐξαφανιζόταν καὶ τὸ σύνορο μεταξὺ ᾽Ισλὰμ καὶ Χριστιανισμοῦ θὰ 
χαραζόταν πιὸ δυτικὰ πάνω στὴν Εὐρώπη.
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2. Τὸ Βυζάντιο ὅμως ἄντεξε. Καὶ ὄχι μόνο ἄντεξε, ἀλλὰ στὸ 
τέλος αὐτῆς τῆς ἐποχῆς μέσα στὸ σκοτάδι τῆς «μεγάλης σιωπῆς» 
γλυκοχαράζει μιὰ καινούρια ᾽Αναγέννηση. Αὐτὸ εἶναι ἕνα μεγάλο 
κατόρθωμα ποὺ τιμᾶ τοὺς μεσαιωνικούς ῞Ελληνες. Γιὰ νὰ τὸ 
καταλάβωμε αὐτό, ᾶς φανταστοῦμε τὸ βυζαντινὸ Ελληνισμὸ σὰν ἔνα 
μεσαιωνικὸ πολεμιστὴ ποὺ ὑποχρεώνεται ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους του, 
γιατὶ εἷναι πολλοὶ καὶ δυνατοί, νὰ περιοριστῆ σ’ ἕνα χῶρο πιὸ μικρὸ 
κι ἀπὸ κεῖ νὰ διασταυρώνη τὸ ξίφος του, δίχως ἀνάσα, τὴ μιὰ πρὸς τὸν 
Εὐφράτη μὲ τοὺς ῎Αραβες καὶ τὴν ἄλλη πρὸς τὰ Βαλκάνια μὲ τοὺς 
Βούλγαρους, ὥσπου νὰ στομώση ἡ πρώτη ὁρμή τους.

Στὸ μεγάλο κίνδυνο τὸ Βυζάντιο βρίσκει τὴ δύναμη ν’ ἀντισταθῆ 
καὶ νὰ ἐπιζήση· τὴν παίρνει ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ ποὺ εἶναι 
κυρίαρχος στὰ μέρη αὐτά.

3. ῾Η μάχη τῆς ἀντοχῆς δίνεται καὶ κερδίζεται στὴ Μ. ᾽Ασία, 
γιατὶ εἶναι ἑλληνική. ῞Ομως ἡ Μ,᾽Ασία δὲν εἶναι μονάχα ἑλληνική, 
εἷναι καὶ ἀνατολική. Εἶναι στὸ χάρτη τῆς Χριστιανοσύνης ἡ ἀνατολι-
κότερη ἄκρη της. Γι’ αὐτὸ ὁ Χριστιανισμὸς ἐδῶ παίρνει ἀπὸ νωρὶς 
ἕνα χρῶμα ἰδιαίτερο, ἀνατολικό, Στὰ μέρη αὐτὰ ριζώνουν ἐπίμονες 
αἱρέσεις καὶ κυκλοφοροῦν περίεργες ἰδέες γιὰ τὴ θρησκεία καὶ τὴ 
λατρεία ποὺ στὶς περιοχὲς τῆς Εὐρώπης δὲ βρίσκουν ἀπήχηση, γιατὶ 
δἐν τὶς καταλαβαίνουν. Μιὰ τέτοια ἀνατολικὴ αἵρεση ἦταν στὴν 
ἀρχὴ καὶ ἡ αἵρεση τῶν εἰκονομάχων ποὺ τὴ λατρεία τῶν εἰκόνων τὴ 
θεωροῦσε εἰδωλολατρεία. ῾Η αἵρεση αὐτὴ ἔγινε ἕνα κίνημα σοβαρό, 
γιατὶ πολλοὶ μικρασιάτες αὐτοκράτορες ἔγιναν ὀπαδοί της. Αὐτὸ 
προκάλεσε ἀντίδραση κι ἐπαναστάσεις. ῎Ετσι, σὰ νὰ μὴν ἔφτανε 
ὁ κίνδυνος ἀπ’ ἔξω, παρουσιάστηκε κι ὁ ἐσωτερικὸς διχασμὸς ποὺ 
χειροτέρεψε τὴν κατάσταση.

4. Μα η ωρα της δοκιμασιας περνα, πριν τελειωση αυτη η περίοδος. 
Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Βυζαντίου ὑποχρεώνονταί μὲ ἕναν ἐξαντλητίκὸ πόλεμο 
ὅπλων καὶ διπλωματίας ν’ ἀναγνωρίσουν πὼς ὁ ἀντίπαλός τους εἷναι 
ἀποφασισμένος νὰ ὑπερασπίση σπιθαμὴ πρός σπιθαμὴ τὴ γῆ του. Οἱ 
κατακτήσεις τους σταματοῦν καὶ τὸ κατόρθωμα αὐτὸ ἀνήκει στοὺς 
᾽Ισαύρους καὶ τούς διαδόχους των. ῞Υστερα ἀπ’ απ’ αὐτὸ ἀρχίζει μιὰ 
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᾽Αναγέννηση στὸ καθετί. Τὸ χάσμα τῆς «μεγάλης σιωπῆς» πηδήθηκε 
καὶ τὸ Βυζάντιο βρίσκεται στὴν ἀντίπερα ὅχθη μὲ ξανανιωμένο τὸ 
κουράγιο του. ῾Η σκέψη και τα αισθηματα δυναμωνουν παλι και οἱ 
ἄνρθωποι δοκιμάζουν τήν ἀνάγκη νὰ καταγράψουν αὐτὴ τὴν εὐφορία, 
ὕστερα ἀπὸ διακόσια χρόνια βουβῆς νάρκης, παρουσιάζεται ἀκόμη καὶ 
στὸν πόλεμο μιὰ μαχτητικη διάθεση ἐντυπωσιακὴ καὶ τὸ γόητρο τῆς 
αὐτοκρατορίας ξαναπαίρνει τὴν προηγούμενη λάμψη του.

Μετὰ τὰ δύσκολα χρόνια ἔρχεται μιὰ σταθερότητα κι ὕστερα- 
ἀρχίζει μιὰ ᾽Αναγέννηση ποὺ ἑτοιμάζει τη μεγάλη ἀκμὴ τῆς ἐποχῆς 
ποὺ θὰ ἀκολουθήση.

1. Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
(717 -867)

1. Χρειάζεται προσοχὴ γιὰ τἠν ἱστορικὴ άλήθεια. Τρεῖς περίοδοι 
ξεχωρίζουν μέσα στὸν ἑνάμιση αὐτὸ αἰώνα· ἡ κάθε μιά ἔχει δικά της   
γνωρίσματα. Δίνομε στῂν κάθε μιὰ τὸ ὅνομα τῆς δυναστείας ποὺ 
βασίλεψε- α. 0ἱ ῎Ισαυροι (717 - 802) - β. Οἱ διάδοχοί τους (8Ο2 - 
820) - γ. Οἱ ᾽Αμοριανοὶ (820 - 867).

Μέσα στὴν τελευταία ὑπάρχει καὶ ἰδιαίτερη ἐποχὴ τοῦ Μιχαὴλ 
τοῦ Γ’ (842 - 867) μὲ ξεχωριστὰ χαρακτηριστικά.

Σὲ καμιὰ ἄλλη ἐποχὴ δὲν εἷναι τόσο δύσκολο νὰ γνωρίσωμε τὴν 
ἱστορικὴ ἀλήθεια ὅσο σ’ αὐτή, γιατὶ πολλὲς φορὲς ὁ φανατισμὸς 
παραμόρφωσε τὶς φυσιογνωμίες μεγάλων αὐτοκρατόρων καὶ τὰ ἔργα 
τους. ᾽Επειδὴ οἱ πιὸ ἄξιοι αὐτοκράτορες ἦταν εἰκονομάχοι οἱ μορφές 
τους παραδόθηκαν σὲ μᾶς ἀλλοιωμένες καί χρειάζεται μεγάλη 
προσοχή, γιὰ νὰ τὶς ἀποκαταστήσωμε, ὅπως πραγματικὰ ἦταν. 
Σήμερα μᾶς παραξενεύει καὶ μᾶς κακοφαίνεται, γιατὶ τότε δὲν σέβονταν 
τήν ἀλήθεια. Τότε ὅμως ἦταν Μεσαίωνας καὶ οἱ ἄνθρωποι εἶχαν 
διαφορεπικὴ νοοτροπία. ἀπὸ τὴν σημερινὴ καὶ στὴν ἀρχαία ἑλληνική. 
Οἱ ἀρχαῖοι ῟Ελληνες βασανίζονταν νὰ βρίσκουν μὲ τὸ μυαλό τους 
ποιὸ εἶναι τὸ δίκαιο καὶ τὸ ἀληθινὸ καὶ φρόντιζαν νὰ τὸ ἐξηγοῦν ἔτσι 
ποὺ ὅλοι νὰ συμφωνοῦν. Οἱ μεσαιωνικοὶ ὅμως ῞Ελληνες θεώροὗσαν 
σωστὸ μόνο ὅ,τι καθιερώθηκε ἀπὸ τὴν παράδοση τῆς ἐκκλησίας. Δὲν 
ἐπιτρέπανε σὲ κανένα νὰ ἔχη ἀντίρρηση κι ὅποιος ἦταν αἱρετικὸς τὸν 
ἀπόφευγαν γιατὶ τὸν θεωροῦσαν ὄργανο τοῦ σατανᾶ.

Οἱ ἄνθρωποι τότε περισσότερο ἀπὸ τὴ σκέψη ἐκτιμοῦσαν τὸ 
αἴσθημα κι αὐτὸ τοὺς ὁδηγοῦσε νὰ βρίσκουν τὴν ἀλήθεια. Γι’ 
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αὐτὸ τὸ θρησκευτικὸ μίσος παραχάραξε προπαντὸς τοὺς ᾽Ισαύρους 
κι ἡ φεγγοβολή τῆς μεγάλης δυναστείας τῶν Μακεδόνων, ποὺ 
θὰ ἀκολουθήση, ἔριξε στὴ σκιὰ τῆς δυσφήμησης τὸν τελευταῖο 
αὐτοκράτορα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς, τὸν Μιχαὴλ τὸν Γ’

α Οἱ ᾽Ισαυροι� (717 - 802).
Λέγονται ῎Ισαυροι, γιατὶ ἡ οἰκογένειά τους κρατοῦσε ἀπὸ τὴν 

᾽Ισαυρία, τὴν καρδιὰ τῆς Μ. ᾽Ασίας. Οἱ πιὸ ὀνομαστοὶ εἷναι οἱ δυὸ 
πρῶτοι, ὁ Λέοντας ὁ Γ’ καὶ ὁ γιός του Κωνσταντῖνος Ε’ ὁ Κοπρώνυμος, 
ποὺ τὸν περισσότερο καιρὸ τῆς βασιλείας τοῦ πατέρα του συμβασίλεψε 
μαζί του κι ὕστερα τὸν διαδέχτηκε στὸ θρόνο. Τοῦ Κωνσταντίνου τὸ 
παρανόμι μαρτυρεῖ τὸ μίσος ποὺ ἔτρεφαν οἱ εἰκονολάτρες ἱστορικοί, 
γιατὶ ὁ πατέρας του πρῶτος ἄρχισε τὴν Εἰκονομαχία, μὰ στὰ χρόνια 
τὰ δικά του πῆρε μιὰ πολὺ βίαιη μορφή. Κι οἱ δυό τους ὅμως εἶναι 
μεγάλοι γιατί :

�. Σταματοῦν τὴν ἀναρχία ποὺ ὑπῆρχε πρὶν στὸ στρατὸ καὶ τὴ 
διοίκηση καὶ ξαναφέρνουν τὴν τάξη καὶ τὴν πειθαρχία. Δείχνουν 
μεγάλο ἐνδιαφέρον γιὰ τοὺς μικροὺς ἀγρότες - πολεμιστὲς μὲ τὰ 
στρατιωτόπια καὶ τοὺς προστατεύουν ἀπὸ τὸν κίνδυνο νὰ ἐξανεμιστοῦν 
ἀπὸ τοὺς μεγάλους γαιοκτήμονες. ᾽Ιδιαίτερα ὅσους βρίσκονται κοντὰ 
στὰ σύνορα, (στὰ ἄκρα) τοὺς ἀκρίτες δηλαδή, τοὺς  ἀπαλλάσουν 
ὁλωσδιόλου ἀπὸ τοὺς φόρους, γιὰ νὰ εἶναι στρατιῶτες ἀφοσιωμένοι 
στὴν πατρίδα. Γενικεύουν ἐπίσης πολὺ τὸ διοικητικὸ σύστημα μὲ 
τὰ θέματα. Τὰ πολλαπλασίασαν, γιὰ νὰ εἶναι τὸ κράτος ἀκόμη πιὸ 
ἑτοιμοπόλεμο καὶ εὐκίνητο στὸν κίνδυνο καί, ὅταν οἱ Σαρακηνοὶ 
ἐπικράτησαν στὴ θάλασσα, πολλὰ παραλιακὰ θέματα τὰ ἔκαναν 
ναυτικά, γιὰ νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσουν πιὸ ἀποτελεσματικά.

 2. Οἱ δυὸ πρῶτοι, ἐπικεφαλῆς τοῦ στρατοῦ οἱ ἴδιοι, νικοῦν σὲ 
σκληρὲς μάχες τοὺς ̓́ Αραβες ὁ πρῶτος, τοὺς Βουλγάρους ὁ δεύτερος. ̔ 0 
Κωνσταντῖνος πέθανε γυρίζοντας ἀπὸ τὴν ἔνατη ἐκστρατεία του στὴ 

Ση,μ.,1, Οἱ αὐτοκράτορες αὐτῆς τῆς δυναστείας εἶναι μ,;’ τὴ σειρά; ᾽Αιέον-
τας Γ  ο ᾽Ισαυρος  ( 717 - 741 )-Κωνσταντῖνος Ε’  ὁ Κοπρωνυμος  ( 741 - 775)
-Λέοντας Δ’ ὁ Χάζαρος ( 7 75 - 78θ )-Κωνσταντῖνος ὁ ΣΤ’ ( 78Ο - 797 ) -Εἰρήνη
ἡ ᾽Αθηναία (797 - 8Ο2 ).
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Βουλγαρία. Στὰ χρόνια τους οἱ ῎Αραβες σταμάτησαν τὴν ἐπέκτασή 
τους καὶ χαράχτηκαν τὰ σύνορα μὲ τὸ Βυζάντιο, ποὺ μόνο προσωρινὰ 
παραβιάστηκαν ὗστερα Στὰ χρόνια τους ἔγινε γιὰ πρώτη φορὰ 
συνείδηση, πὼς οἱ Βούλγαροι ἦταν ἐπίφοβος ἐχθρὸς και, χρειαζόταν 
νὰ ἀγρυπνῆ στὰ σύνορα ἡ αὐτοκρατορία.

Στὸ τέλος τῆς δυναστείας αὐτῆς ὁ θρόνος βρίσκεται σὲ ἀδύνατα 
χέρια· στην Δύση στέφεται αὐτοκράτορας ὁ Καρλομάγνος καὶ δείχνει 
διαθέσεις, νὰ καταλύση τὴν ᾽Ανατολικὴ αὐτοκρατορία μὲ πλάγιο 
τρόπο, γιατὶ τὴ βρίσκει σὲ ἀδυναμία. Γίνεται ὅμως μιὰ ἐπανάσταση 
τῆς ἀριστοκρατίας, ποὺ ἀνησύχησε πολὺ καὶ γι’ αὐτὸ ὁ θρόνος περνᾶ 
ἀπὸ τοὺς ᾽Ισαύρους στοὺς διαδόχους των.

β. Οἱ διάδοχοί τους. (802 - 820)��

Τώρα γίνεται μεγάλη ἀναμέτρηση ἀνάμεσα στοὺς Βυζαντινοὺς καὶ 
τοὺς Βουλγάρους, ποὺ κυβερνᾶ ἕνας ἄξιος βασιλιάς, ὁ Κροῦμος. Στὴν 
ἀναμέτρηση αὐτὴ σκοτώνεται, πολεμώντας στὴ Βουλγαρία, ὁ πρῶτος 
αὐτοκράτορας τῆς σειρᾶς αὐτῆς Νικηφόρος καὶ κλείνεται εἰρήνη μαζί 
τους μὲ τὸν τελευταῖο, τὸν Λέοντα Ε’ τὸν ᾽Αρμένιο.

γ Οἱ ᾽Αμοριανοὶ (820 - 867)2

Λέγονται ἔτσι γιατὶ πατρίδα τοῦ ἱδρυτῆ της δυναστείας ἦταν τὸ 
᾽Αμόριο τῆ; Φρυγίας στὴ Μ. ᾽Ασία.

Μὲ τοὺς Βούλγαρους τὸ Βυζάντιο εἶχε τώρα εἰρήνη. Οἱ ῎Αραβες 
ὅμως γίνονται πιὸ ἐπιθετικοὶ καὶ χτυποῦν ὄχι μόνο στὴ στεριά, ἀλλὰ 
καὶ στὴ θάλασσα. Τότε γέμισε πειρατικὲς φωλιὲς ἡ Μεσόγειος καὶ 
δοκίμασαν τὰ παράλιά της τρόμο καὶ ἀγωνία. Στὴ Μ. ᾽Ασία οἱ συ-
γκρούσεις γίνονται μὲ ἄγριο πεῖσμα καὶ φανατισμὸ κι ἀπὸ τὶς δυὸ 
μεριές. Αὐτὸ τὸ πεῖσμα τὸ διακρίνομε πολὺ στὰ χρόνια ποὺ βασιλεύει 
ὁ Θεόφιλος (829 - 842). ᾽Απὸ τότε ἀρχίζουν τὰ πρῶτα σημάδια πὼς ἡ 
δύναμη τῶν ᾽Αράβων ἀρχίζει νὰ λυγᾶ καὶ τῶν Βυζαντινῶν ν’ αὐξάνη.

3. Θεόφιλος, ἕνας ἀντιπροσωπευτικὸς βσσιλιὰς αὐτῆς 
τῆςἑποχῆς. Γενικὰ ἡ μορφὴ τοῦ Θεόφιλου ἔχει πολὺ ἐνδιαφέρον. 
Εἷναι ἕνας γνήσιος μεσαιωνικὸς βασιλιὰς μὲ μιὰ ζωὴ γεμάτη ἀπὸ 

Σημ.(1) Οἱ αὐτοκράτορες τῆς σειρᾶς αὐτῆς εἶναι: Νικηφόρος (802 - 811) - Μὶχαιῃλ Α 0 Ραγκαβὲς 
(811 - 813) -Λέοντας Ε ὁ Αρμένιος (813 - 820).

2. Οἱ αὐτοκράτορες ᾳὐτῆς τῆς δυναστείας εἷναι μὲ τὴ σειρά Μιχαὴλ Β’ ὁ Τραυλὸς (820 - 829) - Θεοφι-
λος (829 - 842 )- Μιχαήλ ὁ Γ’ και η μητέρα του Θεοδώρα ( 842 - 856 )-Μιχαὴλ ὁ Γ’ μόνος του (856 - 867).
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θρύλους καὶ ἱστορίες ποὺ μιλοῦν γιὰ τὸν ἴσιο χαρακτήρα του καὶ γιὰ 
τὴν παράξενη εὐαισθησία του σὲ ζητήματα δικαιοσύνης. Αὐστηρὸς μὲ 
τοὺς ἰσχυρούς, ἁπλὸς καὶ καταδεχτικὸς μὲ τὸ λαό, δὲν παρέλειπε κάθε 
βδομάδα νὰ πηγαίνη στὴν Παναγιὰ τὴ Βλαχερνιώτισσα καβάλα στὸ 
ἄλογό του· περνοῦσε μέσα ἀπὸ τὴν ἀγορά, ρωτοῦσε γιὰ τὶς τιμὲς τῶν 
ἐμπορευμάτων καὶ ἄφηνε ὅποιον ἤθελε νὰ τὸν πλησιάζη καὶ νὰ τοῦ 
λέη τὸ παοάπονό του. Συγχρόνως σὰν ἀντιπροσωπευτικὸς βασιλιὰς 
τῆς ἐποχῆς του, τοῦ ἄρεσε ἡ πολυτέλεια καὶ ξόδεψε πολλὰ γιὰ νὰ κάνη 
πιὸ ἐντυπωσιακὴ τὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ παλατιοῦ. Δὲν καταδεχόταν 
νὰ ὑστερῆ σ’ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς ῎Αραβες. Μὰ καὶ τὶς ἐπιστῆμες καὶ τὶς 
τέχνες λάτρευε ὁ φημισμένος αὐτὸς βασιλιάς.

4. Μιχαἠλ Γ’, ἕνας ἀδικημένος βασιλιάς. Μά, ἂν τὸ Θεόφιλο 
τὸν εὐνόνησε ἡ φήμη καὶ μάλιστα τὸν μεγαλοποίησε, στὸ γιό του, τὸ 
Μιχαὴλ Γ’ τὸ Μέθυσο, ἔκανε τὸ ἀντίθετο. ᾽Ενῶ ὅλα τὰ περιστατικὰ 
δείχνουν πὼς τὸ Βυζάντιο στὰ χρόνια του (842 - 867) βρίσκει τὸ χαμένο 
τοῦ μεγαλεῖο καὶ στοὺς πολέμους καὶ στὰ ἔργα τοῦ πολιτισμοῦ ἔχομε 
μαρτυρημένη τὴν προσωπικὴ συμμετοχή του σ’ αὐτό, μόλα ταῦτα 
δὲν ὑπάρχει πιὸ κακολογημένη μορφὴ ἀπ’ αὐτόν. Εἶναι κυριολεκτικὰ 
ἕνας βασιλιὰς μὲ πολὺ κακὸ ὄνομα καὶ πολὺ μεγάλη δράση. Κι αὐτὴ 
ἡ ἀδικία ἔγινε, γιατὶ ἡ ἄλλη δυναστεία τῶν Μακεδόνων, ἡ πιὸ 
δοξασμένη τοῦ Βυζαντίου, ἀρχίζει μὲ τή δολοφονία του.

2.ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ : ΜΙΑ ΠΑΛΗ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟ-
ΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

1. Τί εἶναι ἠ Εἰκονομαχία.῾Ο Λέοντας Γ’ ἀπὸ τὸ 726 φανέρωσε μὲ 
λόγια καὶ ἔργα πὼς ἦταν ἀντίθετος μὲ τήν λατρεία τῶν εἰκόνων.Τὸ 
730 μὲ ἐπίσημο διάταγμά του τὴν ἀπαγόρεψε. Μὲ τήν πράξη του αὐτή, 
δίχως κι ὁ ἴδιος νὰ τὸ καταλαβαίνη, ἐγκαινιάζει ἔνα κίνημα ἀλλαγῆς 
τῆς χριστιανικής παράδοσης ποὺ ἔριξε σὲ διχασμὸ τὸ Βυζάντιο, γιατὶ 
προχώρησε καὶ πιὸ πέρα ἀπὸ τὶς εἰκόνες κι ἀνασκάλεψε ὡς τὸ βυθό 
της τὴν κοινωνία του. Τὸ κίνημα αὐτὸ λέγεται Εἰκονομαχία καὶ στὴν 
ἀρχή του εἶναι μιὰ αἵρεση, ὅπως οἱ προηγούμενες, ὄχι ὅμως γιὰ τὸ 
Χριστὸ αὐτὴ τὴ φορά,ἀλλὰ γιὰ τὶς εἰκόνες : εἶναι σωστὸ νὰ ἔχουν οἱ 
Χριστιανοὶ εἰκόνες καὶ νὰ τὶς προσκυνοῦν, σὰ νὰ μὴν εἶναι ζωγραφιές 
σὲ ἄψυχη ὕλη, ἀλλὰ τὰ ἴδια τὰ ἅγια πρόσωπα;



164

2. ᾽Απὸ ποῦ ξεκίνησε καὶ τί νόημα εἶχε. Οἱ ἰδέες αὑτὲς δὲ βγῆκαν 
ἔτσι ξαφνικὰ ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ πρώτου ᾽Ισαύρου, ποὺ θέλησε σὰ 
βασιλιὰς νὰ τὶς ἐπιβάλη σ’ ὄλους τοὺς Χριστιανούς, τοῦ κράτους του.
Κυκλοφοροῦσαν πολὺ πρὶν ἀπ’ αὐτὸν στὴ Μ. ᾽Ασία. Στὴ μεγάλη 
αὐτὴ ἐνδοχώρα τοὗ Βυζαντίου ἀπὸ τὸν 5ο κιόλας αἰώνα εἶχε πέραση 
στὸν κλῆρο καὶ τὸ λαὸ ἡ γνώμη πὼς ὁ Χριστιανισμός, ἔπρεπε νὰ 
ξαναγίνη απλὸς καὶ αὐστηρός, ὅπως ἧταν στὰ πρῶτα χρόνια ποὺ 
ἀκολουθοῦσε τίς ἀρχὲς τοῦ ᾽Αποστόλου Παύλου. ῞Ο,τι πρόσθεσε ἡ 
κατοπινὴ παράδοση τὸν χαλοῦσε κι ἔπρεπε νὰ καταργηθῆ. Τέτοιες 
ριζοσπαστικὲς λύσεις κήρυτταν διάφορες αἱρέσεις· ἀπ’ αὐτὲς ξεχωρίζομε 
τὴν κυριότερη, τὴν αἵρεση τῶν Παὑλικιανῶν, γιατὶ αὐτοὶ βρῆκαν 
πολὺ μεγάλη ἀπήχηση ἀπὸ τὸν 7ο αἰώνα. ᾽Αργότερα ἁπλώθηκαν 
κα; δυνάμωσαν τόσο, ὥστε καὶ στρατοὺς δικούς τους ἔκαναν και 
μὲ τὴν αὐτοκρατορία ἦλθαν ἀντιμέτωποι. ᾽Ακόμη καὶ τὴ ζωή τους 
ὀργάνωσαν σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῶν πρώτων Χριστιανῶν, 
σὰν ἕνα εἶδος χριστιανικῆς δημοκρατίας καὶ ἐπικρατοῦσε ἀπόλυτη 
ἰσότητα ἀνάμεσά τους. Αὐτοὶ ὅμως ἀκολουθοῦσαν τὰ ἄκρα. Στοὺς 
ἄλλους Μικρασιάτες ἦταν ἀρκετὸ νὰ διορθώσουν τὸ Χριστιανισμὸ 
καταργώντας τὴ λατρεία τῶν εἰκόνων καὶ ξαναφέρνοντάς τον στὸν 
παλιὸ τύπο τῆς πνευματικῆς θρησκείας, δίχως εἰκόνες, ὅπως ἧταν 
προτύτερα. ῾Η ἀντίληψη ἐνὸ ς Χριστιανισμού δίχως εἰκόνες εἶναι τῆς 
᾽Ανατολῆς καὶ θυμίζει πολὺ τὶς θρησκεῖες της καὶ τὶς αἱρέσεις της, 
τὸν ᾽Ιουδαίσμό, τὸ ᾽Ισλάμ, τὸ Μονοφυσιτισμὸ καὶ ἄλλες. ῞Ολες αὐτές, 
μ’ ὅλες τὶς διαφορές τους, εἶναι σύμφωνες σὲ τοῦτο : τὸ θεῖο εἶναι 
πνεῦμα καὶ μόνο μὲ τήν καθαρὴ ψυχὴ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ πλησιάζη. 
Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τοῦ δίνωμε καμιὰ μορφὴ καί ζωγραφίζοντάς το νὰ 
προσκυνοῦμε τὴν ἄψυχη ζωγραφιά του. Γι’ αὐτὸ οὔτε οἱ ᾽Ιουδαῖοι οὔτε 
οἱ Μουσουλμάνοι ἔχουν εἰκόνες. Τὰ τζαμιὰ εἶναι στολισμένα μόνο μὲ 
γεωμετρικὰ σχήματα σὲ ὄμορφους συνδυασμούς,τὰ ἀραβουργήματα, 
δίχως καμιὰ μορφὴ ἀνθρώπου ἢ ζώου πουθενά.

῞Ενα μεγάλο μέρος ἀπὸ τὸν πληθυσμὸ τῆς Μ. ᾽Ασίας ποὑ εἶναι ἡ 
πιὸ ἀνατολικὴ περιοχὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀκολουθοῦσε αὐτὲς τὶς 
ἀντιλήψεις καὶ ἤθελε τὸ Χριστιανισμὸ δίχως εἰκόνες. ᾽Απὸ τὴ χώρα 
αὐτὴ ξεκινᾶ ἡ Εἰκονομαχία καὶ Μικρασιάτες εἶναι οἱ κυριότεροι 
εἰκονομάχοι.Αὐτὸς ὁ Χριστιανισμὸς ἀνατολικοῦ τύπου πάλαιψε 
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ἔναν αἰώνα νὰ παραμερίση τὸ Χριστιανισμὸ εὐρωπαἵκοῦ τύπου, ποὺ 
ἤθελε εἰκόνες.  ῾Ο Εὐρωπαῖος ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν ἀρχαίων ῾Ελλήνων, 
ἂν δὲν ἔδινε στοὺς θεούς του μορ φὴ καὶ δὲν τοὺς ἔκανε εἰκόνες κι 
ἀγάλματα, δὲν τοὺς καταλάβαινε.Στὴ θρησκεία ἡ ἄσαρκη ἰδέα 
μονάχη της δὲν τὸν συγκινοῦσε. ῎Επρεπε τὸ θεῖο νὰ τὸ βλέπη καὶ νὰ 
τοῦ λέη τὸ παράπονό του, τὴν παράκλησή του καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη 
του. Αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ πιστὸς τοῦ ᾽Ισλὰμ νὰ γονατίζη ὁπουδήποτε 
καὶ νὰ πραγματοποιῆ μὲ τὴν προσευχή του μιὰ ἀπ’ εὐθείας μυστικὴ 
ἐπαφὴ μὲ τὸ Θεό, ἦταν ξένο πρὸς τὴν ἐλληνορωμαικὴ θρησκευτικὴ 
ἀντίληψη. Νὰ λοιπὸν ποὺ τὸ ᾽Ισλὰμ παρ’ ὀλίγο νὰ παρασύρη τὸ 
Χριστιανισμὸ καὶ νὰ τὸν παραλλάξη. ῞Οσο καὶ νὰ τἶναι παράξενο 
αὐτὸ εἶναι ἀληθινό. Στὸν αἰώνα αὐτὸν καὶ ὁ Χριστιανισμὸς εἰδικά 
καὶ ὁ πολιτισμὸς γενικ·ὰ τοῦ Βυζαντίου τρᾳβήχτηκαν πολὺ δυνατὰ 
ἀπὸ τὴν ἐλξη τῆς ᾽Ανατολῆς καὶ εἰδικὰ τοῦ ᾽Ισλὰμ καὶ κόντεψαν 
νὰ χάσουν τὸν εὐρωπαϊκὸ χαοακτήρα τους. ῞Οτι αὐτὸ εἶναι ἀληθινὸ 
φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι πραγματικὰ ἡ Εἰκονομαχία ἀρχίζει τρία χρόνια 
πρὶν ἀπὸ τὸν Λέοντα τὸν Γ’ μ’ ἕνα διάταγμα τοῦ ̓́ Αραβα χαλίφη Γεζὶντ 
ποὺ ἀπαγόρεψε τὴ λατρεία τῶν εἰκόνων στὶς χριστιανικὲς ἐκκλησίες 
τοῦ Χαλιφάτου. Γι᾽ αὐτὸ κι οἱ ἐχθροὶ τοῦ Λέοντα τὸν κατηγόρησαν 
γιὰ «Σαρακηνόφρονα»,δηλαδὴ πὼς ἀκολουθοῦσε στὸ ζήτημα τῶν 
εἰκόνων τὶς ἰδέες τῶν Μουσουλμάνων.

3 ̔Η Εἰκονομαχία συγκλόνισε τὸ Βυζάντιο. Οἱ δυὁ φάσεις της.῾Η 
Εἰκονομαχία εἶναι ἕνα δραματικὸ ἐπεισόδιο τῆς Βυζαντινῆς ἱστορίας 
ποὺ κράτησε περισσότερο ἀπὸ ἔναν αἰώνα (726 - 843), χώρισε τοὺς 
πληθυσμοὺς τῆς αὐτοκρατορίας σὲ εἰκονομάχους καὶ εἰκονολάτρες μὲ 
ἄσπονδη ἔχθρα μεταξύ τους καὶ μοιράζεται σὲ δυὸ φάσεις:

α. ̔Η πρώτη φάση (726 - 787) ἀρχίζει  μὲ τὰ πρῶτα μέτρα γιὰ τὴν 
κατάργηση τῶν εἰκόνων τοῦ Λέοντα Γ’ καὶ τελειώνει μὲ τὴ σύνοδο 
τῆς Νίκαιας (787), ποὺ ἀποφάσισε πάλι τὴν ἀναστήλωση τῶν 
εἰκόνων στὶς ἐκκλησίες. Αὐτὴ ἡ φάση ἦταν ἡ πιὸ σφοδρή, γιατὶ ἦταν 
ἡ πρώτη καὶ συνάντησε μεγάλη ἀντίδραση στὰ λαϊκὰ στρώματα 
τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐπαρχιῶν, μὰ προπαντὸς τῶν κατοίκων τῆς κυρίως 
῾Ελλάδας, τῶν ῾Ελλαδικῶν, ὅπως τοὺς ἔλεγαν, καὶ τῶν Κυκλάδων. 
Αὐτοὶ ἔνιωσαν νὰ πληγώνεται τόσο βαθιὰ τὸ θρησκευτικό τους 
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αἴσθημα ξεσήκωσαν ὁλόκληρη ἐπανάσταση καὶ ἔφτασαν μὲ στρατὸ 
καὶ στόλο ἔξω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς βασιλεύουσας ζητώντας νὰ ρίξουν τὸν 
εἰκονομάχο βασιλιὰ καὶ ν’ ἀνεβάσουν ἄλλον δικό τους ποὺ τὸν εἶχαν 
ἕτοιμο στὰ καράβια τους. Στὸ τέλος βέβαια δὲν τὸ κατάφεραν, γιατὶ ὁ 
Λέοντας ὁ Γ’ ἦταν δυνατὸς καὶ τοὺς σύντριψε. Τὰ ἴδια καὶ χειρότερα 
ἔγιναν στὴν᾽Ιταλία. ᾽Εκεῖ ὁ Πάπας Γρηγόριος Β’ πῆρε ἐχθρικὴ θέση, 
γιατὶ ἀρνιόταν νὰ ἀναγνωρίση καὶ τὰ μέτρα γιὰ τὶς εἰκόνες καὶ τὸ 
δικαίωμα τοῦ ᾳὐτοκράτορα ν’ ἀνακατεύεται καὶ νὰ κανονίζη μόνος 
του ζητήματα τῆς ἐκκλησίας. ῎Ετσι καὶ στὶς Βυζαντινὲς ἐπαρχίες τῆς 
᾽Ιταλίας ἔγινε ἐξέγερση κι ἀνακηρύχτηκε ἄλλος αὐτοκράτορας κι ἐκεῖ. 
Χρειάστηκε, γιὰ νὰ ξανάρθουν οἱ Βυζαντινὲς κτήσεις κι ὁ Πάπας σὲ 
ὑπακοή, νὰ στείλη τὸ Βυζάντιο πολὺ στρατὸ καὶ στόλο. Στὸ τέλος ὅμως 
δὲν τὸ πέτυχε ὁλότελα. Κατόρθωσε ν’ ἀποσπάση ἀπὸ τὴ δικαιοδοσία 
τοῦ Πάπα τὴν ἐκκλησία τῆς κάτω ᾽Ιταλίᾳς καὶ Σικελίας κι ἀκόμη 
τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς ῾Ελλάδας, ποὺ ὡς τότε εἶχαν ἐκκλησιαστικὴ 
ἐξάρτηση ἀπὸ τὴ Ρώμη. Μὲ τέτοια συγκλονιστικὰ περιστατικὰ 
ἀρχίζει ἡ Εἰκονομαχία. Στήν πρώτη περίοδο ἀποκορυφώθηκε μὲ τὸν 
Κωνσταντῖνο τὸν Ε’ ποὺ προχώρησε ἀκόμη πιὸ πέρα: καταδίωξε τοὺς 
καλόγερους, τὰ μοναστήρια μὲ τὰ μεγάλα κτήματά τους καὶ φρόντισε 
μὲ μιὰ εἰκονομαχικὴ οἰκουμενικὴ σύνοδο νὰ δώση ἐπίσημη, πιὰ καὶ 
νόμιμη μορφὴ στὰ μέτρα του.

β. ῾Η δεύτερη φάση (817 - 843) ἀρχίζει με μιὰ πρωτοβουλία 
τοῦ Λέοντα τοῦ Ε’ ᾽Δ ρμένιου, ποὺ ξανάφερε τὶς ἀποφάσεις τῆς 
εἰκονομαχικῆς συνόδου. ῾Η φάση αὐτή δἕν ἔχει τὶε ἀκρότητες, τῆς 
πρώτης. ῾Ο πιὸ ἀδιάλλακτος εἰκονομάχος σ’ αὐτὴν εἶναι ὁ Θεόφιλος. 
῾Η γυναίκα του, ἡ Θεοδώρα,πού  κρυφὰ ἦταν εἰκονολάτρισσα, μόλις 
πέθανε ὁ ἄνδρας της καὶ ἀκουγόταν ὁ λόγος, της στὸ παλάτι, γιατὶ 
ὁ διάδοχος ἦταν ἀκόμη μικρός, ὑποστήριξε τὴν εἰκονόφιλη παράταξη 
καὶ μὲ μιὰ σύνοδο στὴν Κωνσταντινούπολη (843) ἔγινε ἡ  ὁριστικὴ 
πιὰ ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων, ποὺ χαιρετίστηκε ἀπὸ τότε σὰν 
ὁριστική ἐπικράτηση τῆς μόνης σωστῆς γνώμης στὸ ζήτημα τῶν 
εἰκόνων,τῆς ᾽Ορθοδοξίας, ὄπως λέγεται καὶ γιορτάζεται ἀκόμη ἀπὸ 
τὴν ἐκκλησία μας.

4. Τί σημασία εἶχε ἠ νίκη τῶν εἰκονολατρῶν. ῎Ετσι ἐπικράτησε 
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ἡ ᾽Ορθοδοξία. Νίκησε ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀντίληψη τοῦ Χριστιανισμοῦ  μὲ 
εἰκόνες καὶ πρωτοστάτησαν στὴν ὑπεράσπιση τῶν εἰκόνων οἱ κάτοικοι 
τῆς καθαυτὸ ῾Ελλάδας, γιατὶ αὐτοὶ προπαντὸς ἦταν μαθημένοι ἀπὸ 
τὰ παλιὰ χρόνια ἔτσι νὰ φανερώνουν τὸ θρησκευτικό τους αἴσθημα. 
῾Η εἰκονομαχία ἦταν κίνημα ἀνατολικό μὲ μικρασιατικὴ προέλευση. 
῏Ηταν συντηρητικὸ καὶ ἤθελε τὴν λατρεία πιὸ αὐστηρὴ καὶ πιὸ 
πνευματική. Δὲν ἦταν λοιπὸν οὔτε οἱ εἰκονομάχοι συνεργοὶ τοῦ σατανᾶ 
οὔτε οἱ ἀντίπαλοι τους στενοκέφαλοι ξυλολάτρες. Κι οἱ δυὸ παρατάξεις 
εἶχαν ὀπαδοὺς πολὺ εὐσεβεῖς, ἀλλὰ μὲ τὸ δικό τους τρόπο. Στὸ τέλος 
ὁ ἀνατολικὸς τρόπος νικήθηκε κι ἐπικράτησε ὁ εὐρωπαϊκὸς μὲ τὶς 
εἰκόνες. ῾Η νίκη αὐτὴ δὲν ἦταν μιὰ ἁπλὴ νίκη τῶν εἰκόνων· ἦταν 
κάτι πολὺ πιὸ βαθύ. ῏Ηταν ἡ νίκη τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης ποὺ 
ξεκινᾶ ἀπὸ τὰ χρόνια τῶν ἀρχαίων ̔Ελλήνων. Πραγματικὰ μέσα στὴν 
περίοδο αὐτὴ σὰ νὰ φύσηξε ἕνας δυνατὸς ἀγέρας ἀπὸ τὴν ᾽Ανατολή, 
ποὺ λίγο ἔλειψε νὰ σβήση κάθε ἑλληνικὴ φλόγα ποὺ ἔκαιγε ἀκόμη 
ὡς τὰ χρόνια ἐκεῖνα. ῾Η «μεγάλη σιωπὴ» εἶναι αὐτὸ τὸ σβήσιμο ποὺ 
κράτησε δυὸ αἰῶνες. Μέσα σ’ αὐτοὺς τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα πέρασε ὧρες 
ἀγωνίας καὶ κινδύνεψε νὰ σβήση ὁλότελα καὶ στὴ θέση του νά ᾽ρθη 
τὸ ἀνατολικό. Αὐτὸ φαίνεται π.χ. ἀπὸ τὸ ὅτι πολλοὶ ὑποστήριξαν πὼς 
ὁ Λέοντας ὁ Γ’ ἔκλεισε καὶ τὸ Πανεπιστήμιο ἀκόμη, γιατὶ μόρφωνε 
μὲ τὸ δυτικὸ τρόπο καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι στὰ χρόνια ποὺ ἐπικράτησαν οἱ 
εἰκονομάχοι, βγάζοντας τὶς εἰκόνες ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες, ἄρχισαν νὰ 
τὶς διακοσμοῦν μὲ φυτὰ καὶ γεωμετρικὰ σχήματα. Ποιὸς ξέρει πόσο 
βαθιὲς ἀλλαγὲς θὰ εἴχαμε, ἂν ἐπικρατοῦσε τὸ κίνημά τους.

Τη μάχη την κέρδισαν ὅμως οἱ πληθυσμοί τῆς Εὐρώπης καί οἱ 
ἰδέες τους. Γι’ αὐτὸ ἀπὸ τὸ 843 ἔχομε μιὰ ᾽Αναγέννηση παντοῦ. ῾Η 
«σιωπὴ» σταματᾶ, οἱ ἄνθρωποι στὸ Βυζάντιο σὰ νὰ ξαναβρίσκουν τὰ 
νερά τους κι ὕστερα ἀπὸ τόσο καιρὸ ξαναπαίρνουν τὴ χαμένη ἐπαφή 
τους μὲ τὴν ῾Ελληνικὴ ἀρχαιότητα. Μιὰ «Νέα ᾽Εποχὴ» ἀρχίζει ποὺ 
θὰ ὁδηγήση στὴν ἀκμή. 
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3. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΟΡΘΩΝΕΙ ΝΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ
ΤΗΝ ΟΡΜΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ

1. Χαράζεται στἠ Μικρὰ ᾽Ασία τὸ σύνορο Χριστιανισμοῦ καὶ 
Ἰσλάμ. Τὸ ᾽Ισλὰμ τὸ ἀφήσαμε πάνω στὸ φούντωμα τῆς δύναμής του 
νὰ σφίγγη μέσα στὴ σιδερένια λαβίδα του τὴ χριστιανικὴ Εὐρώπη 
ἀπὸ τὴν ῾ Ισπανία καὶ τὴν Κων/πολη. ῾ Η ἐποχὴ αὐτὴ ἀρχίζει ἀπὸ 
τότε ἀκριβῶς. Οἱ ῎Αραβες, μόλις ἀνεβαίνει στὸ θρόνο ὁ Λέοντας Γ’ ὁ 
῎Ισαυρος, καταπιάνονται μὲ τὴν πιὸ ἀποφασιστικὴ ἐπιχείρησή τους 
νὰ ὑποτάξουν τὴν αὐτοκρατορία κι ἔτσι ν’ ἀνοίξουν τὸ δρόμο πρὸς τὴν 
Εὐρώπη. Πολιορκοῦν τὴ βασιλεύουσα (717 - 718) μὲ μιὰ πολιορκία 
ποὺ κρατᾶ ἕνα χρόνο· εἷναι συστηματικὴ καὶ βίαιη, μὰ στὸ τέλος 
ὑποχοεώνονται νὰ τὴ λύσουν καὶ φεύγουν, ἀφοὗ πάθανε μεγάλες 
συμφορές. ῏Ηταν ἡ δεύτερη καὶ ἡ τελευταία τους πολιορκία. ῾Η 
πρωτεύουσα σώθηκε καὶ τὸ πέρασμα γιὰ τὴν Εὐρώπη δὲν ἀνοίχτηκε. 
Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ θυμίζει τὰ χρόνια τῶν ἀρχαίων ῾Ελλήνων, ὅταν 
ἕνας ἄλλος λαὸς τῆς ̓ Ασίας, οἱ Πέρσες, ἔκαναν μιὰ παρόμοια ἀπόπειρα 
καὶ νικήθηκαν στὸ Μαραθώνα. Γι’ αὐτὸ πολλοὶ ἱστορικοὶ λένε πὼς ὁ 
Λέοντας Γ’  Ἴσαυρος εἶναι γιὰ τὰ χρόνια αὐτὰ ὅ,τι ἦταν ὁ Μιλτιάδης 
γιὰ τὰ ἀρχαῖα ἐκεῖνα χρόνια.

Οἱ ῎Αραβες δὲ σταμάτησαν τὶς ἐπιθέσεις τους στὰ σύνορα τῆςΜ. 
᾽Ασίας οὔτε γιὰ ἐνα χρόνο. Μόνο στὴ θάλασσα γαλήνεψε ἡ ὁρμή τους 
γιὰ ἕναν αἰώνα ἀπὸ τότε.῾Ο λόγος ἦταν ὅτι τὸ Χαλιφάτο περνοῦσε πάλι 
μιὰ ἐσωτερικὴ κρίση δίχως ὅμως νὰ κλονιστῆ σοβαρά. ̔Απλῶς ἄλλαξε 
πάλι τὸ χαρακτήρα του. ῾Η ἐξουσία ἀπὸ τοὺς ᾽Ομμεϋάδες περνᾶ στοὺς 
᾽Αββασίδες (750), ἡ πρωτεύουσα τοῦ Χαλιφάτου ἀπὸ τὴ Δαμασκὸ 
στὴ Βαγδάτη καὶ ἡ διοίκηση τοῦ ᾽Ισλὰμ ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῆς 
Συρίας στὰ χέρια τῶν Περσῶν, ποὺ εἶναι πιὰ σὲ ὅλα τους ἀφοσιωμένοι 
ὀπαδοί του. ᾽Ενῶ ὅμως περνᾶ πάλι σὲ γερὰ χέρια, χάνει τὴν ἑνότητά 
του,γιατὶ ὅσοι ἀπόμειναν ἀπὸ τοὺς ᾽Ομμεϋάδες, ἵδρυσαν ἕνα δεύτερο 
Χαλιφάτο πάνω σὲ εὐρωπαίκὸ ἔδαφος, στὴν ῾Ισπανία, μὲ πρωτεύουσα 
τὴν Κόρδοβα. Στὴ Μ.᾽Ασία λοιπὸν συνεχίζεται ἕνας ἐπίμονος καὶ 
μονότονος ἀγώνας συνόρων. Στὴν ἐποχὴ τῶν ᾽Ισαύρων μιὰ μόνο 
μεγάλη μάχη δόθηκε στὸ ᾽Ακροϊνὸ τῆς Φρυγίας· ἐκεῖ πολέμησαν κι 
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οἱ δυὸ πρῶτοι ῎Ισαυροι καὶ νίκησαν. Μὲ τὴν νίκη αὐτὴ διώχτηκαν 
ἀπὸ τὴ Μ.᾽Ασία ὁλωσδιόλου οἱ ῎Αραβες. ῞Υστερα ὅμως τὸ Βυζάντιο 
ταπεινώνεται σ’ αὐτοὺς, καὶ ἐξαγοράζει τὴν ἀκεραιοτητά του μὲ 
βαριοὺς φόρους κάθε χρόνο,γιατί οἱ ᾽Αββασίδες δίνουν μιά μεγάλῃ 
αἴγλη στό Χαλιφάτο καὶ εἰδικὰ ὅταν χαλίφης γίνεται ὁ περίφημος 
᾽Αροὺν -ἀλ- Ρασίντ. Ἤταν τότε ποὺ τὸ Βυζάντιο βρισκόταν σὲ ἀδύνατα 
χέρια.

᾽Απὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ᾽Αμοριανῆς δυναστείας ἡ πίεση τῶ ᾽Αράβων 
μεγαλώνει καὶ ἡ δράση τους ἁπλώνεται καὶ στὶς θάλασσες, Τό 
Χαλιφάτο τῆς Κόρδοβας μὲ ἕναν ἐπιβλητικὸ στόλο προσπαθεῖ 
νὰ ἐξουσιάση τὴ Μεσόγειο. Αὐτὸ τὸν καιρὸ σὲ πολλὲς μεριὲς τῆς 
᾽Αφρικῆς κι ἀλλοῦ δημιουργοῦνται φωλιὲς πειρατῶν. Οἱ φοβεροὶ 
αὐτοὶ θαλασσομάχοι μὲ ὁλόκληρους στόλους καὶ στρατοὺς κάνουν 
ἐκστρατεῖες παντοῦ καὶ κουρσεύουν τὰ πάντα. Τότε κυριεύουν τὰ 
μεγάλα νησιὰ τῆς Μεσογείου, πρῶτα τὴν Κρήτη (823) κι ὕστερα 
τὴ Σικελία, τὴ Σαρδηνία καὶ τὴν Κορσικὴ καὶ τὰ κάνουν ὁρμητήριά 
τους. ᾽Απὸ τότε τὸ Βυζάντιο χάνει τὸν ἔλεγχο στὶς θάλασσές του καὶ 
τὰ καράβια του, ἐμπορικὰ καὶ πολεμικά, μένουν ποδισμένα σὲ σίγουρα 
λιμάνια.

Οἱ ᾽Αμοριανοὶ ὅμως γίνονται μαχητικοὶ στὴν ξηρά. Σὲ μιἅ φάση 
ὁ ἀγώνας γίνεται κι ἀπὸ τὶς δυὸ μεριὲς μὲ μεγάλο φανατισμό. ῾Ο 
Θεόφιλος καταστρέφει τὴν πόλη ποὺ γεννήθηκε ὁ ἀντίπαλός του 
χαλίφης κι αὐτὸς παίρνει ἐκδίκηση ἀφανίζοντας τὸ ᾽Αμόριο, τὴν 
ἰδιαίτερη πατρίδα τῆς οἰκογενείας τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα. ῾Η 
καταστροφὴ τοῦ ᾽Αμορίου θρηνήθηκε ἀργότερα σὰν ἐθνικὴ συμφορὰ 
ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ λαοῦ.

῾Η ἐποχὴ αὐτὴ κλείνει μὲ μιὰ μεγάλη Βυζαντινὴ νίκη στὸ 
Λαλακάοντα ποταμὸ (863),κοντὰ στὸν Εὔξεινο Πόντο, ποὺ εἷναι 
τὁ ἀπάντηση στὴ συμφορὰ τοῦ ᾽Αμορίου. ᾽Εκεῖ συντρίφτηκε ἕνας 
πολυάριθμος στρατος, ἑνὸς ῎Αραβα ἐμίρη κι ὁ ἴδιος βρῆκε τὸ θάνατο. 
῾Η νίκη αὐτὴ εἶναι τὸ προανάκρουσμα τῆς βυζαντινῆς ἀντεπίθεσης 
ποὺ θ’ ἀρχίση στὴν ἑπόμενη δυναστεία.

2. Οἱ Βούλγαροι καὶ τὁ Βυζάντιο ἀντιμέτωποι. Εἴδαμε πῶς 
ἐγκαταστάθηκαν τὸν 7ο αἰώνα στὰ Βαλκάνια οἱ Σλάβοι καὶ πῶς 
δημιουργήθηκαν μέσα στὰ ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας σὲ πολλὲς 
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μεριὲς σκορπιστὰ οἱ Σκλαβηνίες. Οἱ Βούλγαροι, πρὶν περάση ἕνας 
αἰώνας ἀπὸ τότε ποὺ ἐγκαταστάθηκαν ἀνάμεσα στὸν Αἷμο καὶ τὸ 
Δούναβη, ἄρχισαν μὲ τὸν καιρὸ ν’ ἀλλάζουν τὸ δικό τους τύπο καὶ 
νὰ μεταμορφώνωνται σὲ Σλάβους, γιατὶ αὐτοὶ ἦταν οἱ περισσότεροι. 
Οἱ Βούλγαροι ἀρχίζουν ἔτσι νὰ νιώθουν σὰ Σλάβοι καί, καθὼς 
ἦταν πολεμικός, δυναμικὸς καὶ φιλόδοξος λαός, δείχνουν διαθέσεις 
ν’ ἁπλωθούν σὲ βάρος τῆς αὐτοκρατορίας στὰ μέρη ποὺ ὑπῆρχαν 
Σκλαβηνίες, γιὰ νὰ τὶς περιλάβουν σ’ ἕνα μεγάλο κράτος δικό τους. 
Αὐτὸ ὅμως δὲν μποροῦσε νὰ τὸ δεχτῆ τὸ Βυζάντιο καὶ γιὰ νὰ τοὺς 
χαλάση τὰ φιλόδοξα σχέδια ὁ Κωνσταντῖνος Ε’ φρόντισε ν’ ἀσφαλίση 
τὰ σύνορά του, μεταφέροντας ἐκεῖ ἀφοσιωμένους Μικρασιάτες 
στρατιῶτες, Παυλικιανούς. Αὐτὸ δὲν ἄρεσε στοὺς Βούλγαρους κι 
ἔγινε αἰτία ν’ ἀρχίση μιὰ ἀτελείωτη σειρὰ πολέμων, ποὺ κράτησε 
αἰῶνες μὲ μικρὲς ἢ μεγάλες διακοπές

῾Ο Κωνσταντῖνος ὁ Ε,’ ἔκανε στὴ Βουλγαρία ἐννιὰ ἐκστρατεῖες 
καὶ κέρδισε καὶ μιὰ πολὺ ἀξιόλογη μάχη ἐκεῖ. Δικαιολογημένα τὸν 
ὀνόμασαν οἱ νεώτεροι ἱστορικοὶ «πρῶτο Βουλγαροκτόνο», γιατὶ τοὺς 
συγχρόνους του δὲν τοὺς ἄφησε τὸ πάθος νὰ τὸν τιμήσουν. Εἶναι 
σίγουρο πὼς ὁ βασιλιὰς αὐτὸς πρῶτος κατάλαβε ὅτι ἡ Βουλγαρία 
μέσα στὴ Βαλκανικὴ χερσόνησο δὲν θὰ ἡσύχαζε μὲ τὰ ἐδάφη ποὺ εἶχε 
καὶ χρειαζόταν μεγάλη ἀγρύπν»α καἲ ἀγώνας ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορία, 
γιὰ νὰ τῆς κόψη τὴν ὄρεξη γιὰ ἐπέκταση πρὸς τὰ νότια. Στὰ χρόνια 
τοῦ Νικηφόρου ἔχει ἱκανὸ βασιλιά, τὸν Κροὗμο. ῾Ο βυζαντινὸς 
αὐτοκράτορας, ὅταν βλέπη νὰ παραβιάζουν οἱ Βούλγαροι τὰ ἐδάφη 
τῆς αὐτοκρατορίας, ἐκστρατεύει ὁ ἴδιος μὲ ἕνα στρατὸ ποὺ τὸν 
ἑτοίμασε μὲ μεγάλη προσοχὴ καὶ πολλὲς ἐλπίδες. Στὴν ἐκστρατεία ὁ 
Βυζαντινὸς στρατὸς ἔπαθε  ἀληθινὴ πανωλεθρία, τὸ 811, καὶ ὁ ἴδιος 
ὁ βασιλιὰς βρῆκε τὸ θάνατο στὴ μάχη. ῾Ο Κροὗμος κατέβηκε νικητὴς 
στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἔκανε μιὰ ἐπίδειξη θριάμβου μπροστὰ 
στὰ τείχη της κι ὕστερα γύρισε στὴ Θράκη, ἀφανίζοντας πόλεις κι 
αἰχμαλωτίζοντας τοὺς κατοίκους ποὺ σὲ χιλιάδες τοὺς μετακίνησε 
πέρα ἀπὸ τὸν Δούναβη.

῾Ο Κροῦμος ἑτοιμάζοντας καινούρια ἐκστρατεία ἐναντίον τῆς 
βασιλεύουσας πέθανε κι ὕστερα κλείστηκε εἰρήνη ποὺ κράτησε πολύ.
Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη ἀναμέτρηση τῶν δύο κρατῶν καὶ ἔχει μεγάλη 
σημᾳσία, γιατὶ ἀπὸ τοὺς πολέμους ποὺ τότε ἄρχιζαν, θὰ κρινόταν, ἂν 
οἱ ῞Ελληνες στὰ μεσαιωνικὰ χρόνια θὰ ἐπιζούσαν στὰ μέρη ποὺ ἐπὶ 
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αἰῶνες κατοίκησαν καὶ δημιούργησαν τόσο λαμπρὸ πολιτισμό.

3. Τὸ Βυζάντιο χάνει τὴν ᾽Ιταλία. Στὸ Βυζάντιο στοίχισε πολὺ 
ἀκριβὰ ἡ Εἰκονομαχία, γιατὶ ἡ μεταρρύθμιση αὐτὴ δὲ βρῆκε καμιὰ 
συμπάθεια στὴ Δυτικὴ ἐκκλησία. ᾽Αντίθετα μάλιστα ὁ Πάπας 
βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ ζητήση προστασία ἀπὸ τὸ βασιλιὰ τῶν Φράγ-
κων. Κλείνει συμφωνία μαζί του καὶ ἀποστρέφει τὰ μάτια του ἀπὸ 
τὴν Κωνσταντινούπολη. ῾Ο σύνδεσμος ποὺ ἀπόμεινε ἦταν πολὺ 
χαλαρὸς πιά. Στὸ τέλος γίνεται ἔνα περιστατικὸ κοσμοίστορικό : Τὰ 
Χριστούγεννα τοὗ 800 ὁ βασιλιὰς τῶν Φράγκων, ὁ Καρλομάγνος, 
παίρνει ἀπὸ τὸ χέρι τον Πάπα τὸ στέμμα τοῦ αὐτοκράτορα τῶν 
Ρωμαίων.῎Ετσι ἔχομε τώρα δυὸ αὐτοκρατορίες, μιὰ στὴν ᾽Ανατολὴ 
καὶ μιὰ στὴ Δύση, ποὺ κι οἱ δυὸ ἰσχυρίζονται πὼς εἶναι κληρονόμοι 
τοῦ κράτους τῶν Ρωμαίων. ῾Ο κίνδυνος εἶναι σοβαρός, γιατὶ ὁ 
Καρλομάγνος εἶναι μεγάλος βασιλιὰς καὶ δοκιμάζει μὲ διπλωματικὸ 
τρόπο νὰ παρασύρη καὶ νὰ φέρη στὴν ἐξουσία του τὸ Βυζάντιο. Δὲν τὸ 
καταφέρνει ὅμως, γιατὶ ἡ Βυζαντινὴ ἀριστοκρατία ἔνιωσε τὸν κίνδυνο 
καὶ μὲ μιὰ ἐπανάσταση τοῦ χάλασε τὰ σχέδια.

4. ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΚΜΗΣ. Η «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» ΤΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ Γ’

1. Μιὰ μεταβατικὴ ἑποχή. Στὰ χρόνια τοῦ Μιχαὴλ τοῦ Γ’ ἀνοίγει 
ὁ δρόμος γιὰ τὴ δυναστεία τῆς « Βυζαντινῆς έποποιίας ». ῾Η «Νέα 
᾽Εποχὴ » εἶναι μιὰ πραγματικὴ ἐποχὴ ᾽Αναγέννησης καὶ ἁπλώνετα» 
ἀκριβῶς στὰ χρόνια ποὺ κυβερνᾶ ὁ Μιχαὴλ Γ’. Ἀναφέρουμε τὰ 
κυριώτερα σημεῖα τῆς ἐποχῆς αὐτῆς ποὺ ἀξίζει νὰ προσεχτοῦν, γιατὶ 
ἀπ’ αὐτὰ ξεκινᾶ ἡ μετέπειτα δυναστεία τῆς «Βυζαντινῆς ἐποποιίας».

α. Καταδιώκονται ἀλύπητα οἱ ἀντίπαλοι τῶν εἰκονοφίλων 
καὶ προπαντὸς οἵ Παυλικιανοί τῆς Μ. ᾽Ασίας, ποὺ οἵ εἰκονομάχοι 
τοὺς συμπαθοῦσαν καὶ γι’ αὐτὸ στὰ χρόνια τους πλήθυναν. Τώρα 
θεωροῦνται ἐχθροὶ τοῦ κράτους καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν καταδίωξη 
μαζεύονται στὰ σύνορα καὶ τὸ πολεμοῦν, συμμαχώντας πολλὲς φορὲς 
μὲ τοὺς ῎Αραβες.

β.Στοὺς ἀγῶνες μὲ τοὺς Ἄαραβες παίρνει μέρος κι ὁ ἴδιος ὁ 
Μιχαὴλ Γ’ ποὺ μεγάλωσε πιὰ καὶ τὸν παραστέκουν καὶ δυὸ πολὺ 
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δυναμικοὶ θεῖοι του, ὁ Πάτρωνᾶς καὶ ὁ Βάρδας. Στὸ διάστημα 856 
-863 κερδίζουν τόσο μεγάλες νίκες, ὥστε ἔμειναν ἀξέχαστες στὸ λαό, 
ἀπ᾽ αὐτὲς δόθηκε ἡ πρώτη ἀφορμὴ ν’ ἀρχίσουν λίγο ἀργότερα τὰ 
᾽Ακριτικὰ τραγούδια, ποὺ εἶναι τραγούδια βυζαντινῆς παλληκαριᾶς 
στοὺς πολέμους τῶν συνοριακῶν πληθυσμῶν μὲ τοὺς ῎Αραβες. ῏Ηταν 
λοιπὸν τόσο ἡρωικὴ ἡ ἐποχὴ αὐτή, ὥστε ἔδωσε τὴν ἔμπνευση, γιὰ νὰ 
γίνη ἡ πρώτη ἐθνικὴ λαϊκή μας πόίηση τοῦ Μεσαίωνα.

γ.Μεγάλη ἄνθηση βλέπομε στὰ Γράμματα καί στὶς ᾽Επιστῆμες.
Γίνεται τώρα ἄλλο ἕνα Πανεπιστήμιο στὴν Κωνσταντινούπολη 
καὶ παρουσιάζονται γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Βυζάντιο μορφωμένοι 
ἄνθρωποι, ποὺ δὲν πρόσεχαν τόσο τὴν ἄποψη τῆς θρησκείας ὅσο τὴν 
ἀληθινὴ γνώση τῆς ἐπιστήμης. Αὐτὴ ἡ διάθεση φανερώθηκε, γιατὶ 
ξαναγύρισαν στοὺς ἀρχαίους ῞Ελληνες καὶ στὸ πνεῦμα τους.

δ. Προπαντὸς ὅμως γέννημα αὐτῆς τῆς ̓ Αναγέννησης καὶ μεγάλος 
ἀντιπρόσωπος της εἶναι ὁ Φώτιος, μὲ τεράστια μόρφωση ποὺ τὴν 
ἀντλοῦσε ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς. Τὸν λόγιο αὐτὸ ὑποστήριξε 
ὁ δυναμικὸς θεῖος τοῦ Μιχαήλ, ὁ Βάρδας, καὶ τὸν ἔκανε Πατριάρχη 
στὴν Κωνσταντινούπολη. Τότε ἡ δράση του δυνάμωσε περισσότερο 
καὶ μάλιστα σὰν προϊστάμενος τῆς ̓ Ανατολικῆς ̓ Εκκλησίας ἔδωσε σ’ 
αὐτὴν ἕνα ἰδιαίτερο ἐ θνικὸ χρῶμα, τόνισε τὶς διαφορὲς μὲ τὴ Δυτικὴ 
στὴν παράδοση τῆς λατρείας καὶ τῆς πίστης. ᾽Απὸ τότε ἄρχισαν οἱ 
πρῶτες συζητήσεις καὶ γεννήθηκαν οἱ πρῶτες ἀντιθέσεις ποὺ ἀργότερα 
χώρισαν ὁριστικὰ τὶς δυὸ ἐκκλησίες. ῾Η ἀντίθεση ποὺ παρουσιάστηκε 
στὰ χρόνια τοῦ Φωτίου ἦταν πρόσκαιρη καὶ ὀνομάζεται σχίσμα τοῦ 
Φωτίου. Στὴν ἀρχὴ τῆς ἄλλης δυναστείας οἱ σχέσεις ἀνάμεσα στὶς 
δυὸ ἐκκλησίες ξανάγιναν ὁμαλές.

ε. Φανερὸ σημάδι ἀκμῆς εἶναι ἡ λάμψη ποὺ πῆρε στὰ χρόνια αὐτὰ 
ἡ αὐτοκρατορία στὰ μάτια τῶν ξένων λαῶν. Πάλι ἀρχίζουν νὰ ζητοῦν 
ἀπ’ αὐτὴ τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ. Ο ἱ Χάζαροι, ἕνας τουρκικὸς 
λαὸς στὴν Κριμαία, προσηλυτίζονται στὸ Χριστιανισμὸ ἀπὸ δυὸ 
περίφημους ἱεραποστόλους ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, τοὺς ἀδελφοὺς 
Μεθόδιο καὶ Κύριλλο. Κυρίως ὅμως ἔδρασαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοὶ (863) 
μὲ τὴ διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ στοὺς Σλάβους τῆς Μοραβίας, ποὺ 
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ἦταν μιὰ περιοχὴ στὴ σημερινὴ Τσεχοσλοβακία. Δὲν τοὺς δίδαξαν 
μόνο τὸ Χριστιανισμό, ἀλλὰ τοὺς ἔφτιαξαν καὶ δικό τους ἀλφάβητο 
μὲ τὰ βυζαντινὰ κεφαλαῖα γράμματα. Αὐτὸ τὸ Κυρίλλειο ἀλφάβητο 
ἔχουν καὶ σήμερα οἱ σλαβικοὶ λαοί. ῞Υστερα ἀπ’ αὐτοὺς ἔγιναν 
Χριστιανοὶ καὶ οἱ Βούλγαροι (864). Αὐτοί, τώρα ποὺ περνοῦν περίοδο 
εἰρήνης μὲ τὸ Βυζάντιο, εἷδαν πὼς κινδύνευαν ν’ ἀπομονωθούν ἀπὸ 
τοὺς ἄλλους Σλάβους, ἄν ἔμεναν εἰδωλολάτρες καὶ ζήτησε ἐπίσημα ὁ 
βασιλιὰς τους Βόρης ἀπὸ τὸ Μιχαὴλ νὰ στείλη ἀντιπρόσωπους στὴν 
πρωτεύουσα τῆς Βουλγαρίας, γιὰ νὰ τὸν βαφτίση. ῎Ετσι κι ἔγινε καὶ 
μάλιστα νουνός του ἔγινε ὁ ἴδιος Μιχαὴλ ὁ Γ’ καὶ γι’ αὐτὸ ὀνομάστηκε 
κι ὁ Βόρης Μιχαήλ. Τὸ παράδειγμα τοῦ βασιλιᾶ τους τὸ ἀκολούθησαν 
καὶ τὰ μέλη τῆς ἀριστοκρατίας καὶ πολὺς λαός· ὅσοι ἀρνήθηκαν 
ὑποχρεώθηκαν μὲ τὴ βία νὰ γίνουν Χριστιανοί.

Μ’ αὐτὰ ποὺ εἴπαμε γιὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μιχαὴλ Γ’ βγαίνει τὸ 
συμπέρασμα πὼς εἷναι μιὰ ἐποχὴ ᾽Αναγέννησης ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὰ 
χρόνια τῆς «μεγάλης σιωπῆς» στὴν ἐποχὴ τῆς μεγάλης ἀκμῆς τῶν 
Μακεδόνων

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

1. Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
(717 - 867)

1. Σ’αὐτὴ τὴν περίοδο διακρίνομε τρεῖς δυναστεῖες χρειάζεται 
προσοχὴ γιὰ νὰ βρίσκωμε τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, γιατὶ πολλὲς φορὲς 
αὐτὴ παραμορφώνεται ἀπὸ τὰ πάθἦ.

2. Οἱ ῎Ισαυροι (717 - 802). Εἷναι εἰκονομάχοι, Βουλγαρομάχοι 
καὶ προπαντὸς ᾽Αραβομάχοι.

3. 0ἱ διάδοχοι τους (802 - 820). Γίνεται ἡ πρώτη ἀναμέτρηση τοῦ 
Βυζαντίου μὲ τοὺς Βουλγάρους.

4. Οἱ ᾽Αμοριανοὶ(820 - 867). Στὰ χρόνια τους τὸ κράτος ξεπερνᾶ 
τοὺς κινδύνους καὶ μιὰ νέα μεταβατικὴ ἐποχὴ πρὸς τὴν ἀκμὴ 
ἀρχίζει.

2. ΕΙΚΟΝΟΜΙΑΧΙΑ : ΜΙΑ ΠΑΛΗ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ-
ΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
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1 - 2. ῾Η ἰδέα καὶ ἡ κίνηση γιὰ τὴν κατάργηση τῶν εἰκόνων 
ξεκινᾶ ἀπὸ τὴ Μ. ᾽Ασία. Εἷναι μιὰ πάλη γιὰ τὴν ἐπικράτηση ἑνὸς 
ἀνατολικοῦ Χριστιανισμοῦ δίχως εἰκόνες.

3.῾Η Εἰκονομαχία κράτησε περισσότερο ἀπὸ ἕναν αἰώνα (726-
843). Διαιρεῖται σὲ δυὸ φάσεις: Α’ (726 - 787) Β’ (815 - 843 ) 
Τελειώνει μὲ νίκη τῶν Εἰκονολατρῶν.

4. Μὲ τὴ νίκη αὐτὴ ἐπικράτησε ὁ Χριστιανισμὸς εὐρωπαϊκοῦ 
τύπου· μαζὶ μ’ αὐτὸν τὸ Βυζάντιο ξαναπαίρνει ἐπαφὴ μὲ τὸν πολιτισμὸ 
τῶν ἀρχαίων ῾Ελλήνων.

3. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΤΟΡΘΩΝΕΙ ΝΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ
ΤΗΝ ΟΡΜΗ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΟΥ

1. Εἷναι ἡ ἐποχὴ τοῦ μεγαλύτερου κινδύνου ἀπὸ τοὺς ῎Αραβες.Τὸ 
Βυζάντιο ἀμύνεται, σώζεται καὶ χαράζει σταθερὰ σύνορα μαζί τους. 
Στὸ τέλος τῆς περιόδου αὐτῆς μὲ μιὰ ἀξιόλογη νίκη (863) ἀρχίζει τὴν 
ἀντεπίθεσή του.

2. Στὰ χρόνια τῶν ᾽Ισαύρων καὶ τῶν διαδόχων γίνεται ἡ πρώτη 
πολεμικὴ ἀναμέτρηση Βουλγάρων καὶ Βυζαντινῶν. Στὰ χρόνια τῶν 
᾽Αμοριανῶν ἐπικρατεῖ εἰρήνη ἀνάμεσά τους.

3. Τὸ Βυζάντιο χάνει τὶς ἐπαρχίες του στὴν ̓ Ιταλία καὶ μιὰ δεύτερη 
Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία τοῦ Καρλομάγνου παρουσιάζεται (800).

4. ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΚΜΗΣ : Η «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» ΤΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ Γ’

1 - 5. Στὰ χρόνια ποὺ βασιλεύει ὁ Μιχαὴλ ὁ Γ’ (842 - 867) πολλὰ 
σημάδια δείχνουν πὼς ἀρχίζει μιὰ ἀκμή : 1. μάχες νικηφόρες μὲ τοὺς 
῎Αραβες ποὺ ἔδωσαν τὸ ὑλικὸ γιὰ τὰ ἀκριτικὰ τραγούδια.

2. Πρῶτο ξύπνημα τῆς ᾽Επιστήμης καὶ δράση τοὖ Φωτίου 
3.᾽Εκχριστιανισμὸς τῶν Σλάβων τῆς Μοραβίας καί τῶν Βουλγάρων.
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ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ.

ΟΙ  ΛΕΞΕΙΣ
ἀκρίτες - ἀκριτικὰ τραγούδια -
Παυλικιανοὶ - εἰκονομάχοι- εἰ-
κονολάτρες - ῾Ελλαδικοὶ - ἀνα-
στήλωση εἰκόνων - σχίσμα τοῦ
Φωτίου.

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

῎Ισαυροι                                      717 - 802,
Διάδοχοί τους                             820 - 867
῎Αμοριανοὶ                                  802 - 820,
Β’ πολιορκία τῆς Κων)πολης
ἀπὸ τοὺς ῎Αραβες                        717 - 718 -
Εἰκονομαχία                               726 - 843,
῾Οριστικἠ ἀναστήλωση εἰκόνων 843,
Μάχη στὸν Λαλακάοντα            863,
᾽Εκχριστιανισμὸς τῶν Σλάβων
τῆς Μοραβίας                              863,
᾽Εκχριστιανισμὸς τῶν Βουλγάρων864,
῾0 Φώτιος γίνεται πατριάρχης     858,
῾0 Καρλομάγνος στέφεται
αὐτοκράτορας                                800.

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Εἰκονομαχία - Οἱ δυὸ παρατάξεις ἀντιμέτωπες.

Α. Οἱ εἰκονομάχοι:

     «῾Ορίζομε ὅλοι μὲ μιὰ γνώμη ὅτι κάθε λογῆς εἰκόνα, ἀφοῦ εἷναι 
καμωμένη ἀπὸ ὅ,τι ὑλικὸ τύχει καὶ μὲ τὸ κακότεχνο γοῦστο τῶν 
ζωγράφων, νὰ μὴν ἔχη θέση μέσα στὶς ἐκκλησίες τῶν Χριστιανῶν, 
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μὰ νὰ εἶναι μακριὰ καὶ ἀποκρουστικὴ στὸν καθένα· νὰ μὴν τολμᾶ 
πιὰ ὁ ὁποισδήποτε να ἀσχολῆται μὲ τὸ ἀνίερο καὶ ἀνόσιο αὐτὸ 
ἐπάγγελμα. Κι ὅποιος τολμᾶ ἀπὸ τώρα κι ὕστερα νὰ φτιάξη εἰκόνα ἢ 
νὰ προσκυνήση ἢ νὰ τὴ στήση σὲ ἐκκλησία ἢ στὸ σπίτι του ἤ νὰ τὴν 
κρύψη· ἂν εἶναι δεσπότης ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκος νὰ καθαιρῆται κι ἂν 
εἷναι καλόγερος ἢ λαϊκός, νὰ ἔχη τὸ ἀνάθεμα καὶ νὰ δίνη λόγο στούς 
νόμους τῆς αὐτοκρατορίας, ἐφ’ ὅσον εἷναι ἀντίθετος μὲ τὸ θέλημα τοῦ 
Θεοῦ καὶ ἐχθρὸς μὲ τὰ πατροπαράδοτα δόγματα».

[᾽Απόφαση, τῆς εἰκονομαχικῆς συνόδου(754).
᾽Απόσπασμα. Μετάφραση )

Β. Οἱ εἰκονολάτρες:

«῾Ορίζομε μὲ κάθε προσοχὴ καὶ ἀκρίβεια, ὅπως ἔχομε τὸ σχῆμα 
τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, ἔτσι νὰ ἔχωμε καὶ τὶς σεβαστὲς 
καὶ ἅγιες εἰκόνες παντοῦ : στὶς ἐκκλησίες τοῦ Θεοῦ, στὰ ἱερὰ σκεύη 
καὶ φορέματα, στοὺς τοίχους καὶ στὰ σανίδια, στὰ σπίτια καὶ στοὺς 
δρόμους (γιατὶ ὅσο συχνότερα τὶς ἔχουν οἱ ἄνθρωποι ἀποτυπωμένες 
μπρὸς στὰ μάτια τους τόσο ξυπνᾶ μέσα τους ἡ ἀνάμνηση κι ἡ ἀγάπη 
γιὰ τὰ πρωτότυπα) καὶ σ’ αὐτὲς νὰ προσφέρωμε ἀσπασμὸ καὶ τιμητικὴ 
προσκύνηση (ὄχι ὅμως καὶ ἀληθινὴ λατρεία ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν 
πίστη μας ταιριάζει μόνο στὴ θεϊκὴ φύση, ἀλλὰ ὅπως γίνεται μὲ τὸ 
σχῆμα τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ καὶ μὲ τὰ ἅγια εὐαγγέλια 
καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἱερὰ ἀφιερώματα) νὰ τοὺς προσφέρωμε ἀκόμη 
τιμητικὰ θυμιάματα καὶ λαμπάδες, ὅπως συνηθίστηκε μὲ εὐσέβεια 
ἀπὸ τοὺς παλιούς γιατὶ τῆς εἰκόνας ἡ τιμὴ πηγαίνει στὸ πρωτότυπο 
κι ἐκεῖνος ποὺ προσκυνᾶ τὴν εἰκόνα, προσκυνᾶ τὸν ἴδιο ποὺ εἷναι 
ζωγραφισμένος σ᾽αὐτή».

[᾽Απόφαση τῆς εἰκονολατρικῆς συνόδου τῆς Κωνσταντινούπολης 
(787).᾽Απόσπασμα-Μετάφραση ]

2.Στρατιωτόπια,
     ᾽Ανάμεσα στὰ κτήματα ποὺ τὰ ἀπορροφοῦν οἱ δυνατοί, ξεχω-
ριστή σημασία εἶχαν τὰ λεγόμενα στρατιωτικὰ κτήματα, «τὰ 

στρατιωτόπια», «τόποι τῆς στρατείας», δηλαδὴ τὰ νοικοκυριὰ ποὺ 
δίνονταν ἔναντι στρατιωτικῆς ὑπηρεσίας. Τὰ κτήματα αὐτὰ ἦταν 
διαφορετικὰ στὴν ἔκταση, ἀνάλογα μὲ τὸ βαθμὸ τοῦ στρατιώτη καὶ 
τὴν ὑπηρεσία του. ῍Αν δηλαδὴ ἀνῆκε αὐτὸς σὲ τάγματα πεζικοῦ ἢ ἂν 
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ὑπηρετοῦσε στὸ ἱππικό, ὁπότε εἶχε τὴν ὑποχρέωση νὰ συντηρῆ καὶ τὸ 
ἄλογο, ἢ ἂν ἦταν ναυτικὰ κτήματα ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν τὶς πολεμικὲς 
ἀνάγκες στὴ θάλασσα. Πάντως ὅλοι ἦταν τῆς τάξης «τῶν ταπεινῶν 
ἰδιοκτητῶν» καὶ κινδύνευαν ἀπὸ τοὺς ἰσχυρούς.

Τὴν παραχωρημένη αὐτὴ γῆ δὲν μποροῦσε νὰ τὴ διαθέση κανεὶς, 
ὀπως ἤθελε· «ὁρίζομε λοιπὸν αὐτὸ ἀκριβῶς, δηλ. νὰ μὴν ἐπιτρέπεται 
στοὺς στρατιῶτες νὰ πουλοῦν τὰ κτήματα ποὺ προορίζονται νὰ 
ἐξυπηρετοῦν τὶς στρατιωτικὲς ἀνάγκες» δὲν μποροῦσε νὰ τοὺς κάνη 
κατάσχεση τὸ δημόσιο καὶ γινόταν μεταβίβασή τους-ὅταν ἐπιτρεπόταν 
αὐτὸ - σὲ περίπτωση θανάτου ἢ σὲ ζωή, μαζὶ μὲ τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ 
βάραιναν· καὶ τὰ βάραινε ἡ ὑποχρέωση τοῦ κατόχου τοὗ κτήματος νὰ 
ὑπηρετῆ ὡς στρατιώτης μὲ ὅλο του τὸν ὁπλισμό.

᾽Αλ. Διομήδης.
[Νεοέλληνας οἰκονομολόγος καὶ βυζαντινολόγος. 

Βυζαντιναὶ Μελέται-᾽Αθῆναι 1943 Τομ. Α’ σ. 27
-Γλωσσικὴ ἁπλούστευση )

3. Χριστουγεννιάτικος ὅρθρος στὸ παλάτι (820 μ.Χ,),
( Πῶς ἀνέβηκε στὸ θρόνο ὁ Μιχαἠλ 8’ ὁ Τραυλός, ὁ ἱδρυτἠς 

τῆς δυναστείας τῶν ᾽Αμοριανῶν. )
῎Ορθρος...
Στὸ ναὸ τῆς Παναγίας τοῦ Φάρου, στὸν πρῶτο ναὸ τοῦ παλατιοῦ, 

ὁ πρωτοψάλτης, μὲ τὸ κεφάλι χωμένο σὲ καλογερικὴ κουκούλα, 
ἔχει ἀνάψει τὴ  λαμπάδα κι ἑτοιμάζεται. Σκιὲς γλυστροῦν  μέσα στὸ 
σκοτάδι..

῎Εξαφνα ἕνας ἥσκιος προχωρεῖ ἴσια στὸ χορό, μὲ τὸ κεφάλι χωμένο 
κι αὐτὸς σὲ κουκούλα, στέκει μέσα στοὺς ψάλτες κι ἀνοίγει τὸ βιβλίο 
του. «Αὔγουστε», λέγει τρέμοντας ὁ πρωτοψάλτης μόλις γνώρισε 
τὸν αὐτοκράτορα.1 ᾽Εκεῖνος, βυθισμένος πάντοτε στὸ ταπεινὸ ροῦχο 
του, γνέφει αὐστηρὰ ν’ ἀρχίσουν. Κι ὥσπου νά ᾽ρθῆ στὸν ἑαυτό του ὁ 
πρωτοψάλτης καὶ νὰ πάψη τοὺς ψιθυρισμούς του ὁ χορός, ποὺ τώρα 
μόλις ὑποψιάζεται τὴν ἀνέλπιστη αὐτὴ παρόυσία, ὁ βασιλιὰς τῶν 
Ρωμαίων ἄνοιξε τὸν ὄρθρο μὲ τὴ χαρμόσυνη μελωδία «Δεῦτε ἴδωμεν 
πιστοί...»

Σημ. 1 . Πρόκειται γιὰ τὸν τελευταῖο ἀπὸ τοὺς διαδόχους τῶν ᾽Ισαύρων,τὸν 
Λέοντα Ε’ τὸν ᾽Αρμένιο (818 - 820). ῾Η περιγραφὴ αὐτὴ τοῦ τέλους τῆςζωῆς του 

δείχνει τὴ σκοτεινὴ ὄψη τῆς ζωῆς τοῦ Βυζαντινοῦ παλατιοῦ.
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῎Ετσι προχωρεῖ ἡ ἀκολουθία καὶ μπαίνουν στὶς Καταβασίες.  
Κανένας δὲν ξέρει πὼς μέσα στὸ χορὸ ἕνας ἀπὸ τοὺς ψάλτες, ποὺ 
ταυτοφωνοῦν ὑπάκουοι στὶς πλατιὲς χειρονομίες το´ δασκάλου, εἶναι ὁ 
Αὔγουστος, ὁ ἐξολοθρευτὴς τῶν Βουλγάρων. ῞Οταν ἦλθε τὸ τροπάριο 
«Τῷ Παντάνακτος ἐξεφαύλισαν πόθῳ... », ὁ πρωτοψάλτης ἀπόσυρε 
ἐπιδέξια τὴ φωνή του, ἔγνεψε στὸ χορὸ νὰ κάνη τὸ ἴδιο, κι ἔμεινε 
ψάλτης ὁ αὐτοκράτορας. Μεταρσιωμένος δέχτηκε νὰ μελωδήση 
μοναχός του.....ὅταν, στὴν τελευταία λέξη, σπαθιὰ ξεγυμνωμένα, 
μαχαίρια, σίδερα, ρίχνονται ἀπάνω σ’ ἕνα γέρο παπά. Στὶς κραυγὲς 
τοῦ λειτουργού οἱ δολοφόνοι νιώθουν πὼς ἔχουν γελαστῆ. Γυρίζουν 
ἀμέσως ἀλλοῦ καὶ ψάχνονται στὸ φῶς τῶν κεριῶν, δὲν ἀργοῦν νὰ 
πέσουν στὸ βασιλιὰ καὶ νὰ χυμήξουν ἀπάνω του. Μὲ τὰ πρῶτα 
χτυπήματα, ὁ βασιλιὰς χυμᾶ στὸ ἱερὸ νὰ ταμπουρωθῆ. Τὸν κυνηγοῦν. 
Τὸ πρῶτο ποὺ βρῆκε μπροστά του, ἕνα μεγάλο σταυρό, τὸν σηκώνει 
κι ἀντιχτυπᾶ τοὺς δολοφόνους. Μὰ ὁ σταυρὸς εἶναι βαρύς. Τὰ μαχαίρια 
καὶ τὰ σπαθιὰ πέφτουν γοργὰ καὶ σίγουρα. «Σκύλοι!, Μὲ χρειάζεται 
ἀκόμη τὸ Βυζάντιο!» φωνάζει ὁ βασιλιὰς καὶ χτυπᾶ μὲ ὅ,τι μπορεῖ. 
Μιὰ σπαθιὰ τοῦ παίρνει τὸ κεφάλι. Τοῦ κόβεται τὸ ἕνα χέρι. ῾Ο Λέων 
Ε’ ὁ ᾽Λρμένιος σωριάστηκε στὸ ἱερὸ τῆς Παναγίας τοῦ Φάρου..

Τὸ παλάτι λάμπει... ῾Ο Μιχαὴλ ὁ Τραυλὸς εἶναι βασιλιὰς τῶν 
Ρωμαίων. ᾽Εδῶ καὶ μιὰ ὥρα σωστὴ τὸν ἔφεραν ἀπ’ τὴ φυλακή. Τὸν 
κάθισαν στὸ θρόνο. Μὰ τὰ χέρια του εἶναι σιδεροδεμένα κι ὁ σιδερὰς 
ποὺ τὰ εἷχε δέσει δὲ βρέθηκε ἀκόμη γιὰ νὰ τὰ λύση. Σὰ δὲν μποροῦν 
νὰ τὸν ντύσουν, τοῦ ρίχνουν ἀπάνω του τὴν πορφυρὴ χλαμύδα, ὅπως 
τύχη. Ταραγμένος, κίτρινος, μὲ τὸν τρόμο τῆς φυλακῆς ἀκόμη στὸ 
μάτι του, κοιτάζοντας ἀνήσυχα τὴν πόρτα, γιατὶ δὲν ξέρει τί μπορεῖ 
νὰ προβάλη ἀπὸ κεῖ, ὁ αὐτοκράτορας ἀφήνεται νὰ τὸν ντύνουν, νὰ τοῦ 
σωριάζουν βασιλικὰ ἐμβλήματα στὸν ὦμο, νὰ τοῦ φοροῦν τὰ κόκκινα 
πέδιλα καὶ τὸ στέμμα μὲ τὰ κρεμάμενα μάργαρα, ποὺ παίζουν στὰ 
μελίγγια του.

Ζαχαρ. Παπαντωνίου
[Νεοέλληνας συγγραφέας-Βυζαντινὸς ῎Ορθροτ-Διήγημα.Απόσπασμα )

4.῞Ενας θρύλος : Πῶς ὁ ῞Αγιος ᾽Ανδρέας έσωσε τὴν Πάτρα
ἀπὸ τοὺς Σλάβους καὶ τοὺς Σαρακηνούς.

῾0 Νικηφόρος ἦταν βασιλιὰς τῶν Ρωμαίων καὶ αὐτοὶ (οἱ Σλάβοι) 
ποὺ ζοῦσαν στὸ θέμα τῆς Πελοποννήσου σκέφτηκαν νὰ κάνουν 
ἀνταρσία· Πρῶτα παραβίασαν τὰ σπίτια τῶν γειτόνων τους Γραικῶν 
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καὶ ἄρχισαν νὰ ἁρπάζουν, ὕστερα ἀφοῦ γύρισαν τὴν ὁρμή τους πρὸς 
τοὺς κατοίκους τῆς Πάτρας καταστρέφανε τὴν περιοχὴ ἔξω ἀπὸ τὸ 
τεῖχος, ἔχοντας μαζί τους καὶ Σαρακηνοὺς ἀπὸ τὴν ᾽Αφρική.

᾽Αφοῦ πέρασε πολὺς καιρὸς καὶ ἄρχισαν μέσα ἀπὸ τὸ τεῖχος νὰ 
λιγοστεύουν τὰ ἀπαραίτητα, τὸ νερὸ καὶ οἱ τροφές, πῆραν ἀπόφαση 
νὰ ᾽ρθοῦν σὲ συμβιβασμὸ καὶ νὰ πάρουν ἐγγύηση πὼς δὲ θὰ πάθουν 
κανένα κακὸ καὶ τότε νὰ τοὺς παραδώσουν τὴν πόλη.

᾽Επειδη λοιπόν ὁ στρατηγός του θέματος τότε βρισκόταν στην 
ἄλλη ἄκρη τῆς περιοχῆς, στὸ κάστρο τῆς Κορίνθου, καὶ ἐλπίζανε νὰ 
φτάση καὶ νὰ νικήση τὸ ἔθνος τῶν Σκλαβήνων, γιατὶ οἱ ἄρχοντες 
ἐγκαίρως τοῦ ἔστειλαν μήνυμα γιὰ τὴν καταδρομή, ἀποφασίσαν οἱ 
κάτοικοι τοῦ κάστρου νὰ στείλουν πρωτύτερα ἕναν παρατηρητὴ στὰ 
πιὸ ἀνατολικὰ βουνά,γιὰ νὰ κάνη ἀνίχνευση καὶ νὰ μάθη ἂν ἴσως 
ἔρχεται ὁ στρατηγός. ῎Εδωσαν παραγγελία στὸν ἀπεσταλμένο καὶ 
ἕνα σινιάλο, ἂν δῆ τὸν στρατηγὸ νὰ ἔρχεται, στὴν ἐπιστροφή του νὰ 
χαμηλώση τὴ σημαία γιὰ νὰ καταλάβουν πὼς ὁ στρατηγὸς ἔρχεται 
ἀλλιῶς νὰ τὴν κρατήση ὄρθια, γιὰ νὰ μὴν ἔχουν νὰ ἐλπίζουν πὼς θὰ 
ἔλθη πιὰ ὁ στρατηγός.

῞Οταν ἔφυγε λοιπὸν ὁ σκοπὸς καὶ ἔμαθε ὅτι ὁ στρατηγὸς δὲν 
ἔρχεται πῆρε τὸ δρόμο τοῦ γυρισμοῦ κρατώντας ὄρθια τὴ σημαία. 
Τότε λοιπὸν ἀπὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴ μεσολάβηση τοῦ ῾Αγίου 
᾽Αποστόλου ᾽Ανδρέα, ἐπειδὴ γλύστρησε τὸ ἄλογο καὶ ὁ καβαλάρης 
ἔγειρε γιὰ νὰ πέση, ἡ σημαία χαμήλωσε καὶ οἱ κάτοικοι τοῦ κάστρου, 
ὅταν εἶδαν πὼς δόθηκε τὸ σινιάλο κι ἐπειδὴ νόμισαν ὅτι ἐξάπαντος 
φτάνει ὁ στρατηγός, ἄνοιξαν τὶς πύλες τοῦ κάστρου καὶ ὅρμησαν 
γεμάτοι θάρρος ἀπάνω στοὺς Σκλαβήνους. Τότε εἶδαν μὲ τὰ ἴδια τους 
τὰ μάτια τὸν Πρωτόκλητο ̓ Απόστολο ̓ Ανδρέα καβάλα στὸ ἄλογό του 
νὰ ρίχνεται μὲ ὁρμὴ ἀπάνω στοὺς βαρβάρους. Κι ἀφοῦ,πιὰ τοὺς ἔριξε 
στὴ φευγάλα καὶ τοὺς σκόρπισε, τοὺς κυνήγησε μακριὰ ἀπὸ τὸ κάστρο. 
Καὶ οἱ βάρβαροι, ὅταν τὸν εἶδαν, τὰ ἔχασαν καὶ τρομοκρατημένοι ἀπὸ 
τὴ σφοδρὴ ἐπίθεση τοῦ ἀκαταμάχητου πολεμιστῆ καὶ στρατηγοῦ καὶ 
ταξιάρχου καὶ τροπαιούχου καὶ νικηφόρου πρωτόκλητου ᾽Αποστόλου 
᾽Ανδρέα, ταράχτηκαν, σάλεψε τὸ μυαλό τους, τοὺς ἔπιασε τρομάρα 
καὶ ζήτησαν νὰ σωθοῦν μέσα στὴν πανσέβαστη ἐκκλησία του.

Κωνσταντίνος  Πορφυρογέννητος
[Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζανπίου καὶ ἱστορικὸς συγ ραφέας 10 αἰ. -Πρὸς τὸν 

ἴδιον υἱὸν Ρωμανόν. ῎Εκδ. Morawcsic1949. σ, 228) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΟΞΑΣ [867 - 1025]
Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ [1025 - 1081]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ᾽Απὸ τὴ «Νέα ᾽Εποχὴ» τοῦ Μιχαὴλ Γ’ ἀρχίζει τὸ ἀνέβασμα 
τώρα, στὴν ἐποχὴ τῶν Μακεδόνων, γίνεται τό φτάσιμο στὴν κορυφὴ 
τῆς δόξας.Τὸ Βυζάντιο ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ ἔνατου αἰώνα ὡς τὰ μἐσα 
τοῦ ένδέκατου βρίσκεται στὴν καλύτερη ὥρα του· εἷναι σὰ νὰ, ἔχη 
ὥριμους πιὰ τοὺς καρπούς του. ᾽Αληθινά ὅ,τι ἀντιπροσωπευτικό 
βγῆκε ἀπὸ τὸ Βυζαντινὸ πολιτισμὸ εἷναι τῆς ἐποχῆς αὐτῆς. Αὐτὸ 
φαίνεται παντοῦ, μὰ εὔκολα τὸ διακρίνομε προπαντὸς στὴν τέχνη 
ποὺ εἷναι τὸ ἀλάθευτο σημάδι κάθε μεγάλης ἐποχῆς. ῾Η ἐποχὴ τῶν 
Μακεδόνων δὲν ἔχει μόνο πολεμικοὺς θριάμβους νὰ ἐπιδείξη, ἀλλὰ 
εἶναι καὶ μιὰ περίοδος ὑψηλῆς τέχνης. Παρακάτω σημειώνομε ἕνα 
ἔνα τὰ πιὸ χτυπητὰ σημάδια ποὺ δείχνουν πὼς τὸ Βυζάντιο τώρα 
βρίσκεται σὲ μεγάλη ὑλικὴ δύναμη καὶ σὲ πολιτισμὸ ὁλότελα ὥριμο 
πιά.

2. Οἱ ̓́ Αραβες ἀρχίζουν νὰ χάνουν τὴ δύναμή τους, ἐνῶ τὸ Βυζάντιο 
τὴν ὤρα αὐτὴ στἐκεται μὲ ἄγρυπνη συνείδηση, γιὰ νὰ δείξη πὼς δὲν 
ξέχασε τὰ ἐδάφη ποὺ τοῦ κυρίεψαν οἱ πρῶτοι κατακτητὲς χαλίφες. Μὲ 
ἔνδοξους ἀγῶνες στὸ ἀνατολικὸ μἐτωτο ξανακερδίζει τὶς περιοχὲς ποὺ 
τὶς εἶχε χαμένες ἀπὸ τότε καὶ βάζει πάλι τὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο 
κάτω ἀπὸ τὴν ἐξουσία του. Μὰ ἀκόμη πιὸ σπουδαῖοι εἶναι οἱ ἀγῶνες 
μὲ τοὺς Βουλγάρους. Τώρα εἷναι ποὺ γίνεται ἡ τελικὴ ἀναμέτρηση 
μὲ τὸν ἀπαιτητικὸ αὐτὸ λαό τώρα βρίσκεται σὲ πολὺ ἀνεβασμένη 
ἐπιθετική του διάθεση καὶ φιλοδοξία. Στὸ τέλος τὸ κράτος τους 
διαλύθηκε, ἡ χώρα τους κυριεύτηκε κι ἔτσι τὰ σύνορα τῆς Βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας ἁπλώθηκαν ὡς τὸ Δούναβη. Τὸ Βυζάντιο λοιπὸν 
στοὺς ἀγῶνες μὲ τοὺς παλιούς του ἐχθροὺς περνᾶ σὲ μιὰ νικηφόρα 
ἀντεπίθεση˙ ἀπὸ τοὺς ῎Αραβες ἀποσπᾶ μεγάλες, περιοχές, ἐνῶ τοὺς 
Βουλγάρους τοὺς ὑποτάζει ὁλότελα. Αὐτοὶ οἱ ἀγῶνες ὀνομάστηκαν 



181

«Βυζαντινὴ ἐποποιία».
3. Μιὰ ἄλλη ἐποποιία ἐξἴσου ἔνδοξη κέρδισαν οὶ ἴδιοι αὐτοὶ αὐ-

τοκράτορες στὸ ἐτωτερικὸ μέτωπο τοῦ κράτους. Εἷναι οἱ ἀγῶνες τους 
νὰ γλυτώσουν τοὺς ἐλεύθερους καλλιεργητὲς ἀπὸ τὴν ἀνήλεη ἐπίθεση 
ποὺ δέχτηκαν ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς φεουδάρχες, τοὺς Δυνατούς. ῞Οσο 
κυβερνοῦν αὐτοκράτορες μὲ στιβαρὸ χέρι, πότε μὲ τοὺς νόμους τους, 
πότε μὲ τὸ σπαθί, τοὺς συγκρατοῦν ὡς τὀ 1025 καὶ σώζουν τοὺς 
μικροὺς ἰδιοκτῆτες ἀπὸ τὴν ἁρπακτιχότητἀ τους.

4.Στὸν πολιτισμὸ ἔχομε μιὰ δυνατὴ λάμψη κυρίῳς στὴν 
Τέχνη.῞Υστερα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ ποὺ ἦταν ἡ πρώτη 
«χρυσὴ ἐποχή», ἡ ἐποχὴ τῶν Μακεδόνων εἶνα ἡ δεύτερη καὶ ἔχει 
μεγαλύτερη σημασία ἀπό τὴν πρώτη. Γιατὶ αὐτὴ ἡ «χρυσὴ ἐποχὴ» 
εἷναι μιὰ σωστὴ Βυζαντινὴ ἐποχή.

Τώρα εἷναι ἐπίσης ἡ ἐποχὴ τῶν άκριτικῶν τραγουδιῶν. Οἱ ἀγῶνες 
μἐ τοὺς ̓́ Αραβες ἔκαμαν βαθιὰ ἐντύπωση στὶς ψυχὲς τῶν λαῶν τῆς Μ. 
᾽Ασίὰς καὶ τότε ἄρχισαν νὰ καταλαβαίνουν πὼς ἦταν ὅλοι τους ἕνας 
λαὸς μὲ τὸν ἴδιο πόθο: νὰ προφυλάξουν τὰ χώματα τους καὶ τὴν πίστη 
τους ἀπὸ τοὺς ἀλλόθρησκους. Τότε γλυκοχαράζει ἡ πρώτη Χαραυγὴ 
τῆς νεώτερης ἱστορίας τοῦ λαοῦ μας. Γιατὶ τὰ τραγούδια ποὺ ἔγιναν 
τότε κι ἐξυμνοῦσαν τοὺς δοξασμένους, ἀκρίτες συντηρήθηκαν ὡς τώρα 
στὰ χείλη τῶν σημερινῶν ῾Ελλήνων.

῾Ο πολιτισμὸς λοιπὸν αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἔχει περίσσια δύναμη 
καὶ γι’ αὐτὸ φεγγοβόλησε καὶ πέρα ἀπὸ τὰ σύνορα τῆς Βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας. Τὰ φῶτα του ἔφτασαν μακριὰ καὶ τὰ πῆραν καἵ 
φωτίστηκαν μεγάλες χῶρες ὅπως ἡ Ρωσία, ἡ Γερμανία, ἡ Βενετία 
κ.ἄ.

5. Στὸ τέλος τῆς ἐποχῆς αὐτῆς, ὅπως γίνεται πάντα στὴν ἱστορία, 
ὔστερα ἀπὸ τὸ ὡρίμασμα ἀρχίζει ὁ ξεπεσμός. Τὸ Βυζάντιο τὸ παίρνει 
σιγὰ - σιγὰ ὁ κατήφορος καὶ θὰ τὸ ὁδηγήση στὸ τἐλος στὴ διάλυση 
καὶ στὴν καταστροφή. Ὁ ξεπεσμὸς ἐκδηλώθηκε μὲ ἕναν ἰσχυρὸ κλο 
νισμὸ τῆς ἐξουσίας μόλις πέθανε ὁ πιὸ δυνατὸς αὐτοκράτορας τῆς 
δυναστείας, ὁ Βασίλειος ὁ Β’ (1025). ̔Η πραγματικὴ ἐξουσία περνᾶ στὰ 
χἐρια τῆς ὑπαλληλικῆς ἀριστοκρατίας τοῦ παλατιοῦ, ποὺ κυβερνοῦν 
ἀπὸ τὰ παρασκήνια, ὅπως θέλουν, ἐνῶ στὸ θρόνο ἀνεβοκατεβαίνουν 
λογῆς - λογῆς ἀσήμαντα πρόσωπα. Κάτω ἀπ’ αὐτὴ τὴν πολιτικὴ 
κρίση ὑπάρχει μιὰ ἄλλη κοινωνική, πολὺ πιὸ βαθιὰ κι ἐπικίνδυνη, 
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ποὺ ἀπειλεῖ νὰ σωριάση σὲ ἐρείπια καὶ τὴν κεντρῖκὴ ἐξουσία καὶ τὸ 
Βυζάντιο ὁλόκληρο.

 6. ̓Ενῶ ἡ αὐτοκρατορία περνᾶ τόσο δύσκολες ὧρες στὸ ἐσωτερικό,ἡ 
κατάσταση χειροτεὑει στὸ ἐξωτερικό, γιατὶ πρωτοφανἐρωτοι ἐχθροὶ 
ἀπειλοῦν το κράτος καὶ παραβιάζουν τὰ σύνορα. Στὴ Δύση οἱ Νορ 
μανδοὶ μὲ ἀπανωτὰ κύματα πλημμυρίζουν τὴν Εὐρώπη. ῞Ενα κύμα 
ἀπὸ τοὺς βόρειους αὐτοὺς πολἐμαρχους τῆς Σκανδιναβίας φτάνει 
ὡς τὴν ᾽Ιταλία καὶ ἀπό κεῖ ὡς τὶς ἀκτὲς τῆς ᾽Ηπείρου, ἀπειλώντας 
πολὺ σοβαρὰ τὀ Βυζάντιο. Στὴν ᾽Ανατολὴ ἕνας νέος ἀσιατικὸς λαός, 
οἱ Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι ξαναφρεσκάρουν τὸ ξεθυμασμένο αἷμα τῶν 
᾽Αράβων με τὸ δικό τους καὶ ξαναδίνουν στὸ ᾽Ισλὰμ μιὰ τόσο δυνατὴ 
ὁρμή, ὅση εἶχε ὅταν πρωτοξεκίνησε ἀπὸ τὶς ἐρήμους τῆς ᾽Αραβίας. 
Αὐτοί, ὅταν τελειώνη ἡ ἐποχὴ ποὺ ἐξετάζομε τώρα, ἔχουν στήσει 
κιόλας μόνιμα τὶς σκηνές τους λίγο πιὸ κεῖ ἀπὸ τὴν Κων/πολη, στὴ 
Βιθυνία, καὶ μέσᾳ στὰ ἀκριβὰ μικρασιατικὰ χώματα ἔχει ριζώσει πιὰ 
ὁριστικἀ ἔνα ολόκληρο Τουρκικὸ κράτος μὲ τὸν προκλητικὸ τίτλο 
«Σουλτανάτο τῆς Ρωμανίας».῞Ωστε ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα τὸ Βυζάντιο 
μπαίνει σ’ ἕναν καινούριο κύκλο ἀπὸ ἐσωτερικὲς κι ἐξωτερικὲς 
δοκιμασίες, ποὺ τὸ ἀδυνατίζουν ὁλοένα καὶ δὲ θὰ μπορέση πιὰ να 
ὀρθοποδίση.῾Ο 11ος αἰώνας εἷναι ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους

.

1. ΕΝΑ ΓΟΡΓΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΑΥΤΗ

1. ̔Η ̓ Αναγέννηση τῆς Νέας ̓́ Εποχῆς ὁλοκληρώνεται. Τὴ μακριὰ 
αὐτὴ ἐποχὴ [867-1081] τὴ χωρίζομε σὲ τρεῖς πιὸ μικρὲς περιόδους, 
ποὺ ἡ κάθε μιὰ ἔχει δικά της γνωρίσματα :

᾽Αρχίζει ἡ περίοδος αὐτὴ μὲ τὸ Βασίλειο τὸν Α’ τὸ Μακεδόνα        
[867 - 886] ποὺ εἶναι καὶ ὁ ἱδρυτὴς1 τῆς δυναστείας· γι’ αὐτὸ ἀργότερα 
οἱ θρύλοι πρόσφεραν ἄφθονη φεγγοβολὴ στὸ πρόσωπο του. ̔́ Ενα ὡραῖο 
ποίημα τοῦ Παλαμᾶ2 εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπ᾽αὐτούς.

1. Οἱ αὐτοκράτορες αὐτῆς. τῆς πρῴτης περιόδου εἶναι μὲ τὴ σειρά: Βασίλειος 
ὁ Α’ (867 - 886) - Λεοντας ΣΤ ο Σοφος (886-912) -Κωνσταντῖνος Ζ’ ὁ 
Πορφυρογέννητος (913 - 959) καὶ μέσα στὸ διάστημα τῆς βασιλείας του ὁ 
πρῶτος «ἔνδοξος σφετεριστὴς» Ρωμανὸς Α’ Λεκαπηνὸς (920 - 944)-Ρωμανὸς Β’ 
(959 - 963).

 
2. «῾0 Γιὸς τῆς χήρας»-Εἷναι εἰσαγωγὴ στὴ «Φλογέρα τοῦ βασιλιᾶ».  
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Στὴν πραγματικότητα βαστοῦσε ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς 
᾽Αδριανούπολης ποὺ τότε λεγόταν Μακεδονία κι ἦταν ἕνας ἔξυπνος κι 
ὄμορφος γιὸς ἀγροτῶν, γεροδεμένος, μεγαλόσωμος καὶ μὲ ἐπιβλητικὸ 
παρουσιαστικό. ᾽Απὸ μωρὸ ἔζησε σε αἰχμαλωσία στὴ Ρουμανία μαζὶ 
μὲ χιλιάδες ἄλλους ποὺ τοὺς ἅρπαξε ὁ Κροῦμος. ῞Οταν κλείστηκε 
εἰρήνη μὲ τοὺς Βούλγοιρους καὶ λευτερώθηκαν οἱ αἰχμάλωτοι, μπῆκε 
στὴν ὑπηρεσία ἑνὸς Βυζαντινοῦ ἄρχοντα, γιὰ νὰ τοῦ φροντίζη τὰ 
ἄλογά του. ᾽Απ’ αὐτὸν γνωρίστηκε μὲ τοὺς κύκλους τῆς Βυζαντινῆς 
ἀριστοκρατίας, γιατὶ ὅπου ἐμφανιζόταν ἔκανε ἐντύπωση. ῞Υστερα 
μπῆκε ἱπποκόμος στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἴδιου τοῦ αὐτοκράτορα, τοῦ 
Μιχαὴλ Γ’, καὶ τὸν ἐπηρέασε τόσο πολύ, ὥστε αὐτὸς δὲ δίστασε νὰ 
τὸν κάνη ἀνώτερο αὐλικὸ καὶ στὸ τέλος συμβασιλέα. Τὸν ἄλλο χρόνο 
ὅμως ὁ Βασίλειος τὸν σκότωσε.

῞Υστερ’ ἀπ’ αὐτόν, στὸ διάστημα 886 - 963, ὁ θρόνος περνᾶ ἀπὸ 
πατέρα σὲ γιὸ καὶ βασιλεύουν μὲ τὴ σειρὰ ὁ γιὸς τοῦ Βασιλείου τοῦ Α’ 



185

ὁ Λέοντας ΣΤ’ ὁ Σοφός. Εἷναι τὸ ἀντίθετο τοῦ πατέρα του εἶναι ἕνας 
λόγιος μὲ ὄχι ἀξιόλογη μόρφωση, μὲ σῶμα φιλάσθενο καὶ καχεκτικό. 
Δὲν εἶχε τὴν ἱκανότητα νὰ κυβερνήση καὶ γι’ αὐτὸ ἔκανε στὸ κράτος 
πιὸ πολὺ κακὸ παρὰ καλό.

-Διάδοχός του ἔρχεται ὁ Κωσταντῖνος Ζ’ ὁ Πορφὑρογέννητος�.
Εἶναι κι αὐτὸς ἄνθρωπος τῶν γραμμάτων, ἀλλὰ καλύτερος ἀπὸ τὸν 
πατέρα του· στὴ βασιλεία του παρουσιᾴζεται μιά ἀξιόλογη πρόοδος σ’ 
αὐτά. Στὴν πολιτικὴ ὀμως δὲν τὰ καταφέρνει καὶ γι᾽αὐτὸ ἐφαρμόζει 
τὴν ἀρχὴ ὅτι ὁ βασιλιὰς βασιλεύει καὶ δὲν κυβερνᾶ. Κλείνεται στὸ 
σπουδαστήριό του καὶ γράφει βιβλία κι ἀφήνει νὰ κυβερνᾶ ἕνας 
πολὺ ἄξιος ναύαρχος, ὁ Ρωμανὸς Λεκαπηνὸς. Αὐτὸς ἔδωσε γυναίκα 
στὸ βασιλιὰ τὴν κόρη του κι ἐπινόησε γιὰ τὸν ἑαυτό του τὸ ἀξίωμα 

1. Πορφυρογέννητοι λέγονταν ἐκεῖνοι οἱ αὐτοκράτορες ποὺ τὸν καιρὸ τῆς 

γέννησής τους ὁ πατέρας τους βασίλευε· λέγονταν ἔτσι, γιατὶ γεννιῶνταν σὲ 
εἰδικὴ αἴθουσα τοῦ παλατιοῦ, τὴν Πορφύρα. 
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τοῦ βασιλεοπάτορα. Σὲ λίγο ἔγινε ἐπίσημα συμβασιλέας κι ἔτσι 
εἷναι ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς τρεῖς «ἔνδοξους σφετεριστὲς» τοῦ θρόνου, 
ὅπως ὀνομάστηκαν οἱ ἄξιοι αὐτοὶ στρατιωτικοί, ποὺ μὲ τὴ δύναμή 
τους πῆραν τὴ βασιλικὴ ἐξουσία ἀπὸ τοὺς νόμιμους βασιλιάδες καὶ 
βασίλεψαν αὐτοί, ὅσο ἐκεῖνοι ἦσαν ἀνήλικοι.

- Τελευταῖος σ’ αὐτὴ τὴ σειρὰ ἦταν ὁ Ρωμανὸς Β’. ᾽Ανέβηκε στὸ 
θρόνο πολὺ νέος καὶ βασίλεψε λίγα χρόνια, γιατὶ πέθανε ἀπὸ ξαφνικὸ 
θάνατο μὰ καὶ στὰ λίγα αὐτὰ χρόνια, ἀφιέρωσε τὴ ζωή του στὶς 
ἀπολαύσεις τῆς νιότης κι ὄχι στὸ κράτος «ξεφαντωτής, κυνηγητής 
ξενύχτης, καβαλάρης» ὅπως τὸν περιγράφει ὁ Κ. Παλαμᾶς. Κι ὡστόσο 
ἡ λίγη βασιλεία του δοξάστηκε πολὺ ἀπὸ ξακουστοὺς στρατηγούς, ὅπως 
π.χ. ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς. Μὲ τὸ θάνατό του ἔμεινε χήρα ἡ γυναίκα του 
Θεοφανώ, ποὺ ἦταν πολὺ ὄμορφη, φιλόδοξη καὶ σκληρόκαρδη. ῞Ενα 
ἀπὸ τὰ παιδιά του ἦταν κι ὁ Βασίλειος ποὺ ἦταν ἕξι χρονῶν τότε.

Στὴν πρώτη αὐτὴ περίοδο γίνονται μερικὰ ἔργα ποὺ εἶναι πολὺ 
σπουδαῖα,γιατὶ πάνω σ’ αὐτὰ στηρίχτηκε τὸ κατοπινὸ ἔργο τῆς 
δυναστείας αὐτῆς.

α. ξεριζώνονται οἱ τελευταῖες ρίζες ποὺ ἀπόμειναν ἀπὸ τὴν 
Εἰκονομαχία: εἶναι οἱ Παυλικιανοὶ ποὺ τώρα ἐξοντώνονται ἀπὸ τὸ 
Βασίλειο Α’. Οἱ αὐτοκρατορικοὶ στρατοί, ὕστερα ἀπὸ σκληρὲς μάχες 
μὲ τοὺς αἱρετικοὺς αὐτού; ποὺ ἔχουν γενναίους ἀρχηγούς, φτάνουν στὴ 
φωλιά τους, τὴν Τεφρική, ὅπου ζοῦσαν μὲ τὴν περίεργη δημοκρατία 
τους καὶ τοὺς διαλύσανε ὁλότελα τὴ στρατιωτική τους δύναμη,τὴν 
αἵρεση ὄμως ὄχι. ῎Ετσι κερδίζεται στὰ μέρη αὐτὰ ἡ ἑνότητα καὶ ἡ 
εἰρήνη· συγχρόνως ἐξολοθρεύεται ἔνας πολὺ ἐπικίνδυνος σύμμαχος 
τῶν ᾽Αράβων.

β Οἱ σχεσεις μέ τήν ἑκκλησία τῆς Ρώμης πού δέν πήγαιναν καλὰ 
ἀφότου ἔγινε Πατρίαρχης ὁ Φώτιος, ξαναγίνονται ὁμαλὲς μὲ τὴν 
προσωρινὴ ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὸ θρόνο. Αὐτὸ ἦταν ἀπαραίτητο 
καὶ γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ γαλήνη, γιατὶ σὲ πολὺ κόσμο δὲν ἄρεσε ἡ 
καθαίρεση καὶ ἡ καταδίωξη τοῦ προηγούμενου Πατριάρχη. ῎Ετσι, 
ἀφοῦ ξανάγινε ὁ ᾽Ιγνάτιος πατριάρχης, μετὰ τὸ θάνατό του ἀνέβηκε 
πάλι στὸν πατριαρχικὸ θρόνο ὁ Φώτιος καὶ κανένας πιὰ δὲν εἶχε 
ἀντίρρηση φανερά. Κρυφὰ ὅμως ἡ ἔχθρα ποὺ ἄναψε ἀνάμεσα στὶς 
ἐκκλησιὲς τῆς ᾽Ανατολῆς καὶ τῆς Δύσης κρυφόκαιγε.
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γ ῾0 λαὸς ἀρχίζει νὰ δείχνη μεγάλη ἀγάπη καὶ βαθὺ σεβασμὸ 
πρὸς τὴ δυναστεία καὶ κανένας, ὅσο φιλόδοξος κι ἂν εἶναι, δὲν τολμᾶ 
νὰ σπάση τὴ συνέχεια τῆς διαδοχῆς ἀπὸ πατέρα σὲ γιό. Εἶναι ἡ 
πρώτη φορὰ ποὺ γιὰ δυὸ ὁλόκληρους αἰῶνες σχεδὸν [867 - 1056] 
ἀπὸ σεβασμὸ στὴ δυναστεία ἡ κληρονομικὴ τάξη στὴ διαδοχὴ δὲν 
παραβιάστηκε. Οἱ «ἔνδοξοι σφετεριστὲς» δὲν ἔπαιρναν τὴν ἐξουσία 
γιὰ λογαριασμό τους· τὴν μοιράζονταν μὲ τοὺς νόμιμους κληρονόμους 
καὶ συμβασιλεύανε μαζί.

δ. Οἱ δυὸ πρῶτοι Μακεδόνες βρέθηκαν στὴν ἀνάγκη νὰ 
συγκεντρώσουν καὶ νὰ καταγράψουν τοὺς νόμους τῆς ἐποχῆς τους, 
γιατὶ πολλοὶ ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ ᾽Ιουστινιανοὗ καὶ τῶν ᾽Ισαύρων εἶχαν 
ξεπεραστῆ πιά. Τὸ κυριότερο ἔργο τους εἶναι τὰ «Βασιλικά». Σ’ αὐτὸ 
ὑπάρχουν οἱ καθαυτὸ Βυζαντινοὶ νόμοι. ᾽Αργότερα, πρὶν χαθῆ τὸ 
Βυζάντιο, θὰ γίνη μιὰ καινούρια διατύπωσή τους στὴν «῾Εξάβιβλο» 
τοῦ ᾽Αρμενοπούλου κι ἀπ’ αὐτὴ θὰ πάρουν τοὺς νόμους οἱ ῞Ελληνες, 
μόλις ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρκους, μετὰ τὸ 1821.

ε. ᾽Απὸ τὰ χρόνια τοῦ Ρωμανοῦ Λεκαπηνοῦ ἀρχίζει ὁ ἀγώνας 
τοῦ κράτους μὲ τοὺς Δυνατούς. Δυνατοί, ὅπως εἴπαμε, εἶναι οἱ 
Βυζαντινοὶ φεουδάρχες. Εἷναι ἄρχοντες στρατιωτικοί, πολιτικοὶ καὶ 
ἐκκλησιαστικοὶ μὲ μεγάλα ἀξιώματα και ἀπέραντα κτήματα. ῞Οπως 
στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη, ἀποτελοῦν κι ἐδῶ μιὰ ἀριστοκρατία μὲ δύναμη 
καὶ πλοῦτο, δίχως ὅμως τὰ προνόμια καὶ τὶς αὐστηρὲς διακρίσεις 
ποὺ καθιερώθηκαν ἐκεῖ. ᾽Εδῶ δὲν ὑπάρχει ἡ κοινωνικὴ σειρὰ μὲ τὶς 
ἀπαραβίαστες διαφορὲς τῶν τίτλων. Ὑπάρχει ὅμως ἡ ἴδια τάση στὶς 
ἰδιωτικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἰδιοκτησίες νὰ μεγαλώνουν σὲ βάρος 
τῶν μικρῶν. Δηλαδὴ οἱ μικροὶ κτηματίες, ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ 
συντηρήσουν τὰ νοικοκυριά τους, προτιμοῦσαν νὰ δίνουν τὰ κτήματά 
τους στοὺς Δυνατούς νὰ περνοῦν κάτω ἀπὸ τήν προστασία τους, τὸ 
πατροκίνιο ὄπως τὸ ἔλεγαν, καὶ νὰ δουλεύουν σὰ δουλοπάροικοι στοὺς 
Δυνατούς, γιὰ τὸ καθημερινό τους·ὅπως πήγαινναν τὰ πράγματα 
τώρα, ὑπῆρχε μεγάλος κίνδυνος νὰ χαθῆ ὁλότελα ἡ τάξη τῶν φτωχῶν 
καλλιεργητῶν.

Γιὰ νὰ μὴ γίνη αὐτὸ πρῶτος ὄρθωσε τὸ ἀνάστημά του ὁ 
Ρωμανὸς Λεκαπηνὸς μὲ τὴν περίφημη Νεαρὰ (=νόμο του) τοῦ 
922 περί προτιμήσεως. Σ’ αὐτὴν ὁρίζει μὲ μεγάλη ἀκρίβεια ποιοὶ 
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θὰ προτιμιοῦνται μὲ τὴ σειρά, ἂν ἦταν ἀνάγκη ἕνα μικρὸ κτῆμα ν’ 
ἀλλάξη ἰδιοκτήτη. Σὲ καμιὰ περίπτωση δεν ἐπιτρεπόταν νὰ περάση 
σὲ φεουδάρχη ἢ σὲ μοναστήρι.

στ. Τώρα γίνεται ὁ πρῶτος κύκλος τῆς ἀναμέτρησης μὲ τοὺς 
Βουλγάρους. Αὐτὸ ἦταν μιὰ δοκιμασία γιὰ τὸ Βυζάντιο, γιατὶ οἱ 
ἀντίπαλοί του βρίσκονται σὲ μεγάλη ἀκμὴ καὶ δύναμη. Στὸ τέλος ὁ 
κίνδυνος πέρασε μὲ μικρὲς θυσίες.

2. ῾Η λαμπρἠ ἑποχἠ τῆς « Βυζαντινῆς έποποιίας», - α. Οἱ 
αὐτοκράτορες. Νόμιμος βασιλιὰς σ’ ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα εἷναι ὁ 
γιὸς τοῦ Ρωμανοῦ Β’, ὁ Βασίλειος Β’, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι ἀκόμη παιδί, 
ἀνεβαίνουν στὸ θρόνο οἱ ἄλλοι δυὸ «ἔνδοξοι σφετεριστές», πρῶτα 
ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς [963 - 969] καὶ μετὰ ἀπ’ αὐτὸν ὁ ᾽Ιωάννης 
Τσιμισκῆς [969 - 976] ποὺ βασίλεψαν ὡς ἐπίτροποι τοῦ παιδιοῦ. 
Γιὰ τοὺς δυὸ αὐτοὺς σφετεριστὲς ἔδειξε μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ τοὺς 
βοήθησε ν᾽ ἀνεβοῦν στὸ θρόνο, ἡ αὐγούστα Θεοφανώ1. Τὸ Νικηφόρο 
Φωκᾶ τὸν παντρεύτηκε κιόλας. Μετὰ ἀπ’ αὐτοὺς ἔμεινε μόνος στὸ 
θρόνο ὁ Βασίλειος Β’ [976 - 1025].

Κι οἱ τρεῖς εἷναι οἱ πιὸ λαμπροὶ αὐτοκράτορες τῆς Βυζαντινῆς 
ἱστορίας. Εἶναι μεγάλοι στρατηγοὶ καὶ ὁδηγώντας οἱ ἴδιοι τοὺς 
αὐτοκρατορικοὺς στρατοὺς ξαναπῆραν μεγάλα ἐδάφη, ποὺ ἦταν 
χαμένα ἀπὸ αἰῶνες. καὶ ξαναστήλωσαν τὸ μεγαλεῖο τοῦ Βυζαντίου.

 Νικηφόρος Φωκᾶς.Με ἄχαρο παρουσιαστικό˙ ἤταν ὁ δοξασμένος 
στρατηγὸς ποὺ ἡ ψυχή του ζυγιαζόταν στὰ χρόνια τῆς βασιλείας 
του ἀνάμεσα στὸ μεθύσι τῶν πολεμικῶν θριάμβων καὶ στὸν πόθο 
νὰ παρατήση καὶ δάφνες καὶ ἀξιώματα καὶ νὰ φορέση τὸ τρίχινο 
ράσο, γιὰ νὰ καλογερέψη στὸ ῞Αγιο ῎Ορος. Γι αὐτὸ τὸ σκοπὸ μάλιστα 
διέθεσε ἕνα μεγάλο ποσὸ ἀπὸ τὰ λάφυρα τοῦ μεγάλου θριάμβου του 
στὴν Κρήτη, γιὰ νὰ χτιστῆ τὸ πρῶτο μοναστήρι ἐκεῖ, ἡ Μεγίστη 
Λαύρα. ῏Ηταν αὐστηρὸς καὶ ἀδέξιος στοὺς τρόπους, σὰ στρατιώτης, 
σφιχτὸς στὰ χρήματα, ἀγέλαστος καὶ μυστικοπαθής. «῏Ηταν ὁ ἥρωας 
ὁ ἀσκητευτὴς ποὺ ξέρει ἀπὸ μετάνοιες κι εἶναι σὰ στύλος ἄπλαστος, 
γρανίτης ριζωμένος κάπου στὴν ἀκροθαλασσιά.» Τὸν ἀπόκοσμο 
αὐτὸ στρατηγὸ τὸν ἔσυρε κυριολεκτικὰ καὶ τὸν ἀνέβασε στὸ θρόνο 

1. Αὐγούστα λέγεται ἡ γυναίκα τοῦ αὐτοκράτορα.
(2 ) Κωστὴς Παλαμᾶς.
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ἡ Θεοφανώ. ῎Εφτασε στὸ σημεῖο νὰ χτίση ἰδιαίτερο διαμέρισμα 
γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἕνα μουντὸ κάστρο, γιὰ νὰ φυλάγεται ἀπὸ τοὺς 
ἐχθρούς του καί συγχρόνως ἕνα ἀσκηταριὸ γιὰ τὶς προσευχές του. 
᾽Εκεῖ μιὰ χειμωνιάτικη νύχτα, ξαπλωμένο ποὶνω σὲ μιὰ προβιά, τὸν 
δολοφόνησε ὁ τρίτος ἔνδοξος σφετεριστής, ὁ ᾽Ιωάννης Τσιμισκῆς καὶ 
πῆρε τὸ θρόνο.

᾽Ιωάννης Τσιμισκῆς.῏Ηταν ἀνεψιὸς τοῦ Φωκᾶ, ἀρμενικῆς κατα-
γωγης, μεσόκοπος, μὲ μεγάλο στρατιωτικὸ ἀξίωμα. ῏Ηταν ἀντίθετος 
τύπος ἀπὸ τὸ ἄτυχο θύμα του. ῏Ηταν ὄμορφος, «μικροκάμωτος μὲ 
τὰ μεγάλα μάτια,τά γαλανὰ καὶ τὰ γλαρά1», ἀπίστευτα ἀνδρεῖος 
στὴ μάχη καὶ σπάταλα γενναιόδωρος. Εἶχε ἀνοιχτὴ καρδιὰ καὶ τοῦ 
ἄρεσαν οἱ χαρὲς τῆς ἐγκόσμιας ζωῆς. Πέθανε, πρὶν ἀρχίση νὰ γερνᾶ, 
ἀπὸ θάνατο ξαφνικὸ καὶ μυστηριώδη.

῎Ετσι ὁ θρόνος ἔμεινε πάλι πιὰ στὰ χέρια τοῦ φυσικοῦ κληρονόμου 
 (1 ) Κωστὴς Παλαμᾶς. 
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του, ποὺ καλὰ - καλὰ δὲν ἦταν ἀκόμα εἴκοσι χρονῶν. Αὐτὸς ἦταν ὁ 
Βασίλειος Β’ ὁ Βουλγαροκτόνος. Εἶναι ἡ μεγαλύτερη φυσιογνωμία 
αὐτοκράτορα τῶν Βυζαντινῶν χρόνων. ᾽Επειδὴ ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια 
τῆς βασιλείας του βρέθνηκε στὴν ἀνάγκη νὰ παλαίψη σκληρὰ μὲ 
μεγάλες ἐσωτερικὲς δυσκολίες καὶ μετὰ βίας ἔσωσε τὸ θρόνο του, 
διαμόρφωσε τὸν ταχὺ χαρακτήοα τῶν ἀνθρώπων τῆς ἀγρύπνιας 
καὶ τῆς δράσης, ποὺ δὲ γνώρισαν τὴ γελ.αστὴ ὄψη τῆς ζωῆς. ῏Ηταν 
ἕνας αὐστηρὸς καί θεοφοβούμενος αὐτοκράτορας ποὺ πέρασε τὴ ζωή 
του πολεμώντας. Γι αὐτὸ δὲ δοκίμασε τνὴ χαρὰ τῆς οἰκογενειακῆς 
ζωῆς. ῎Εμεινε ἀνύπαντρος σ’ ὅλη τὴ ζωή του. Δὲν ἔνιωθε καμιὰ 
συμπάθεια πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τῆς σκέψης καὶ τῶν γραμμάτων, 
γιατὶ προτιμοῦσε τήν πράξη. Μὲ λίγα λόγια βρίσκομε σ’ αὐτὸν τὸ 
κύριο χαρακτηριστικὸ ποὺ ἔχουν οἱ ἡγέτες στὶς μεγάλες στιγμὲς τῆς 
ἱστορίας : ξοδεύουν τὸν πληθωρικὸ δυναμισμό τους στὴ μεγάλη δράση 
ποὺ ζητοῦν οἱ καιροί τους, ἐνῶ οἱ ἴδιοι σὰν ἄτομα ζοῦν ἔξω ἀπὸ τὴν 
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εὐτυχία τῶν συνηθισμένων ἀνθρώπων.

β. ῾Η ὥρα τῆς πολεμικῆς έξόρμησης. Σ’ αὐτὴ τὴν περίοδο γίνεται 
ἡ μεγαλύτερη άπὸ τὰ χρόνια τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ ἐξόρμηση γιὰ τὴν        
ἐδαφικὴ ἐξάπλωση καὶ ἀποκατάσταση τοῦ Βυζαντίου.

-῾Η αὐτοκρατορία μὲ τοὺς τρεῖς μεγάλους ἡγέτες της καταφέρνει σ’ 
ὅλες τὶς πλευρὲς τῶν συνόρων δυνατὰ χτυπήματα στοὺς ἐχθρούς της. 
Οἱ ̓́ Αραβες ὑποχωροῦν καὶ μέσα στὰ Βυζαντινὰ σύνορα τῆς ̓Ανατολῆς 
κλείνονται πάλι μεγάλες ἐπαρχἵες χαμένες ἀπὸ αἰῶνες· ἡ ἀνατολικὴ 
Μεσόγειος ἐπίσης ξαναμπαίνει τότε κάτω ἀπὸ ἔλεγχο. Στὴν 
᾽Αδριατικὴ θάλασσα οἱ στόλοι της ξεκαθαρίζουν τοὺς Σαρακηνοὺς 
πειρατές, φτάνουν τὶς Βυζαντινὲς κτήσεις πάλι ὡς τὴν ᾽Ιταλία καὶ 
στὶς Δαλματικὲς ἀκτές, τὴν ἐπιρροὴ της ὡς τὴ Βενετία. Στὴν ἴδια 
τὴ Γερμανία φτάνει ἡ φεγγοβολὴ τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ 
Βουλγαρικὸ κράτος διαλύεται ὁλωσδιόλου καὶ τὰ σύνορα πρὸς τὰ ἐκεῖ 
φτάνουν στὸν κάτω Δούναβη καὶ ψηλὰ ὡς τὸ σημερινὸ Βελιγράδι.

γ. Σκληρὰ μέτρα γιὰ τοὺς Δυνατούς. Στὸ ἐσωτερικὸ οἱ ἀγῶνες 
μὲ τοὺς Δυνατοὺς- γίνονται τώρα ἀκόμη πιὸ σκληροί. Κι οἱ τρεῖς 
αὐτοκράτορες μὲ κάθ῟ τρόπο προσπάθησαν νὰ ἐλευθερώσουν πάλι τὰ 
κτήματα ποὺ πέρασαν στὰ χέρια τῶν Δυνατῶν. Τὸν πιὸ αὐστηρὸ νόμο 
γι’ αὐτοὺς τὸν ἐπέβαλε ὁ Βασίλειος ὁ Β’ μὲ τὴ Νεαρὰ τοῦ 996 ποὺ 
ὅριζε τὸ ᾽Αλληλέγγυο. Σύμφωνα μὲ τὸ ᾽Αλληλέγγυο ὑποχρέωσε τοὺς 
φεουδάρχες, τὰ μοναστήρια καὶ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἄρχοντες νὰ 
πληρώνουν οἱ ἴδιοι τοὺς φόρους ποὺ βαρύνουν τὰ μικρὰ κτήματα καὶ 
δὲν μπόρεσαν ὡς τώρα ἢ δὲν μποροῦν νὰ τοὺς πληρώνουν οἱ φτωχοὶ 
ἰδιοκτῆτες τους.

῾Ο ἀγώνας λοιπὸν μὲ τοὺς Δυνατοὺς ἔγινε πολὺ τραχὺς καὶ στὰ 
χρόνια τοῦ πανίσχυρου Βουλγαροκτόνου δυὸ φεουδάρχες ἀπὸ τὴ 
Μ.῎Ασία μὲ δικό τους στρατὸ παρολίγο νὰ τοῦ πάρουν τὸ θρόνο. 
Στὸ τέλος βέβαια τοὺς σύντριψε, ἀλλὰ γενικὰ στοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς 
οἱ αὐτοκράτορες δὲ θριάμβευσαν, ὀπως στὸι πεδία τῶν μαχῶν. Οἱ 
Δυνατοὶ παραμένουν δυνατοὶ καὶ καραδοκοῦν νὰ βροῦν τὴν εὐκαιρία 
νὰ κυριαρχήσουν.

3. ῾Ο ξεπεσμὸς τοῦ Βυζαντίου ἀρχίζει. - α. Πολιτικἡ ἀναρχία.
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Τρίτη περίοδος [1025 - 1081].῾1 Στὸ θρόνο βρίσκεται ἡ 
Μακεδονικὴ δυναστεία ἀκόμη, μὰ ὄχι στὴν προηγούμενη ἀκμή 
της πιά. Μετὰ τὸν Κων/νο Η’ ποὺ εἶναι ἀνάξιος αὐτοκράτορας 
βασιλεύουν μαζὶ οἱ Πορφυρογέννητες κόρες του Ζωὴ καὶ Θεοδώρα, 
μὰ προπαντὸς ἡ πρώτη. Αὐτὲς μοιράζονται τὸ θρόνο μὲ λογῆς - λογῆς 
αὐτοκράτορες, ἀνάξιους κι αὐτούς. Κι ἐνῶ ἡ κατάσταση εἶναι τόσο 
ἄσχημη, γιατὶ τὸ κράτος εἶναι σὲ ἀδύνατα χέρια, ἦλθε μιὰ συμφορὰ 
ποὺ ὡς τώρα δὲν τὴν εἶχε πάθει τὸ Βυζάντιο: ξεσπάει ἕνας ἐσωτερικὸς 
πολιτικὸς διχασμός. ᾽Απὸ τὴ μιὰ μεριὰ εἶναι οἱ Δυνατοί, δηλαδὴ 
οἱ στρατιωτικοὶ φεουδάρχες τῶν ἐπαρχιῶν μὲ ὅλη τὴν αἴγλη τῶν 
νικηφόρων πολέμων καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ λαοῦ ποὺ τοὺς θαύμαζε˙ 
κι ἀπὸ τὴν ἄλλη στὴν πρωτεύουσα καὶ μέσα στὸ παλάτι ἕνα εἷδος 
πολιτικὸ κόμμα ἀπὸ λόγιους καὶ ἀνακτορικοὺς γραφειοκράτες ποὺ 
ἔκαναν ὅ,τι μποροῦσαν, γιὰ νὰ ὑπονομεύσουν τὴ δύναμη καὶ τὴν 
αἴγλη τῆς στρατιωτικῆς φεουδαρχίας. Κάνουν καὶ ἕνα κήρυγμα 
εἰρήνης καὶ γαλήνης κατέχονται ἀπὸ μιὰ ἔντονη ἀντιπολεμικὴ καὶ 
ἀντιστρατιωτικὴ διάθεση, γιατὶ γνωρίζουν πὼς οἱ πόλεμοι ἐνισχύουν 
τοὺς ἀντιπάλους τους. ῟Ενας αὐτοκράτορας τοῦ πολιτικοῦ κόμματος 
ἔφτασε στὸ σημεῖο νὰ φορολογήση τοὺς ἀκρίτες μικροκαλλιεργητὲς 
καὶ νὰ ἀντικαταστήση τὴ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία μὲ πληρωμὴ 
ὁρισμένου φόρου.῞Ενας ἄλλος ἀργότερα ἔπαψε νὰ δίνη χρήματα, γιὰ 
νὰ συντηροῦνται οἱ στρα·οὶ στὴ Μ. ᾽Ασία. Δηλαδὴ, αὐτὸ τὸν αἰώνα 
διαλύθηκαν οὐσιαστικὰ οἱ θεματικοὶ στρατοὶ κι ὁ στρατὸς ἀπὸ δῶ 
καὶ πέρα γίνεται μισθοφορικός. Τα στρατιωτόπια ἐξανεμίστηκαν 
καὶ στὴ θέση τους, ὅταν πιὰ ἐπικράτησαν οἱ φεουδάρχες ἀργότερα, 
ἐμφανίζονται οἱ πρόνοιες, δηλαδὴ μεγάλα φέουδα, κτήματα ποὺ δίνει 
ὁ αὐτοκράτορας σ’ ὅποιους θέλει ν’ ἀμείψη, γιὰ νὰ ζοῦν ἀπ’ αὐτὰ δίχως 
ὅμως νὰ εἶναι δικά τους.

1. Οἱ αὐτοκράτορες, στὴν περίοδο αὐτὴ μὲ τῃ σειρὰ εἶναι: Κων /νος ὁ Η’ (ἀδελφὸς 
τοῦ Βασιλειου Β ) ( 1025 - 1028) -Μετά ἄπ’ αυτὸν ἡ μεγαλύτερη κόρη του Ζωὴ 
ἡ Πορφυγογέννητη (1028 - 1050), Τότε ἀνέβηκαν στὸ θρόνο καὶ βασίλεψαν μὲ τὴ 
σειρά : Ρωμανὸς Γ’ ὁ ̓Αργυρὸς (1028 - 1034) Μιχαὴλ Ε’ ὁ Παφλαγόνας(1034 - 1041) 
-Κων/νος Θ’ ὁ Μονομάχος (1042 - 1055 )-Θεοδώρα ἡ Πορφυρογεννητη (βασιλεύει 
μόνη της (1055 - 56). ̓ Εδῶ τελειώνει ἡ Δυναστεία τῶν Μακεδόνων. Μιχαὴλ ὁ ΣΤ’ 
ὁ Στρατιωτικὸς (1056 - 57). ῞Υστερα ἀπὸ μιο φεουδαρχικὴ ἐπανάσταση ἀνεβαίνει 
στὸ θρόνο ὁ ᾽Ισαάκιος Κομνηνὸς. (1057 - 159)-Ρωμανὸς Δ’ ὁ Διογένης (1067 
- 1071) -Μιχαὴλ Ζ’ (1071 - 1071) -Νικηφόρος Γ’ Βοτανιάτης (1078 - 1081).
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Μὲ λίγα λόγια τὸ πολιτικὸ κόμμα δὲ δίστασε νὰ διαλύση τὴ 
στρατιωτικὴ δύναμη τοῦ κράτους, γιὰ νὰ χτυπήση στὴ ρίζα της τὴ 
δύναμη τῶν ἀντιπάλων του. Τὰ μέτρα ὅμως αὐτὰ ἔδωσαν τὸ σύνθημα 
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γιὰ ἕναν ἀνοιχτὸ πιὰ πόλεμο ἀνάμεσα στὶς δυὸ παρατάξεις. Στὸ 1057 
οἱ φεουδάρχες μὲ μιὰ ἐπανάσταση, ἔδωσαν τὸ θρόνο στὸν ᾽Ισαάκιο 
Κομνηνό˙ μὰ αὐτὸς δὲν τὸν κράτησε πολύ, γιατὶ ἦταν φιλάσθενος καὶ 
ὄχι ἄξιος τῶν περιστάσεων. ̓ Επικρατεῖ πάλι τὸ κόμμα τῶν πολιτικῶν 
καὶ στὸ διάστημα [1071-1081] μεγάλη ἀνωμαλία καὶ ἀναρχία 
βασιλεύει. Οἱ πολιτικοὶ χρησιμοποιούν πολὺ τώρα τ’ ἀγαπημένα 
τους ὅπλα, τὶς συκοφαντίες, τὶς δολοπλοκίες καὶ τὶς ἀδίσταχτες, 
δολοφονίες, γιὰ νὰ κρατηθοῦν στὴν ἐξουσία. Χαρακτηριστικὴ τῆς 
ἀνώμαλης·αὐτῆς ἐποχῆς εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ ἡρωϊκοῦ αὐτοκράτορα 
Ρωμανοῦ Διογένη, ποὺ θέλησε ν’ ἀντιμετωπίση ὁ ἴδιος ἐπὶ κεφαλῆς 
τοῦ στρατοῦ ἕνα μεγάλο ἐχθρό, τοὺς Σελτζούκους Τούρκους, σὲ μιὰ 
πολὺ κρίσιμη μάχη στὸ Μαντζικὲρτ [1071] ποὺ θὰ ἔκρινε τὴν τύχη 
τῆς Μ. ᾽Ασίας. ῎Εκαμαν τὸ πᾶν, γιὰ νὰ τοῦ διαλύσουν τὸ στρατὸ καὶ 
τὸ κατάφεραν. Οἱ Σελτζοῦκοι νίκησαν κι ἔπιασαν αἰχμάλωτο τὸν 
αὐτοκράτορα.

Στὸ τέλος ἐπικράτησαν οἱ φεουδάρχες. Ξεσποῦν ἐπαναστάσεις 
καὶ γιὰ τρία χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸ 1081 σὲ πολλὲς μεριὲς τοῦ κράτους 
παρουσιάζονται πολλοὶ μνηστῆρες τοῦ θρόνου καὶ ἀνακηρύσσονται 
αὐτοκράτορες. Τελικὰ τὸ θρόνο τὸν πῆρε μιὰ φεουδαρχικὴ οἰκογένεια 
τῆς Μ. ᾽Ασίας μὲ τὸν ᾽Αλέξιο Κομνηνό, τὸ 1081. ῎Ετσι οἱ φεουδάρχες 
θριάμβευσαν.
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β.Καινούριοι έχθροί. ̓Ενῶ τὸ Βυζάντιο τὸ τρώει ἡ ἐσωτερικὴ κρίση 
δυὸ καινούριοι ἐχθροὶ παρουσιάζονται: ᾽Απὸ τὴ Δύση οἱ Νορμανδοί, 
«οἱ ἄνθρωποι τοῦ Βορρᾶ», ποὺ τοῦ παίρνουν ὅλες τὶς κτήσεις του στὴν 
᾽Ιταλία κι ἑτοιμάζονται νὰ κάνουν ἀπόβαση στὶς ἑλληνικὲς ἀκτές. 
Στὴν ᾽Ανατολὴ οἱ Σελτζοῦκοι, ποὺ δίνουν νέα φτερὰ στὸν ξεπεσμένο 
ἀραβικὸ κόσμο, τοῦ παίρνουν μιὰ-μιὰ ὅσες ἐπαρχίες κατάκτησαν οἱ 
Μακεδόνες καὶ ἀπειλοῦν ὁλόκληρη τὴ Μ.᾽Ασία.

2. ΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥΣ

1. Τὰ ἔνδοξα χρόνια τῆς «Βυζαντινῆς ἐποποιίας» - Οἱ παλιοὶ 
ἐχθροί. α. ῎Αραβες. Τὸ Χαλιφάτο τῆς Βαγδάτης ποὺ ἔφτασε μὲ τοὺς 
᾽Αββασίδες τὴν ἀραβικὴ δύναμη στὸ ζενὶθ ἐκφυλίστηκε στὶς ἀρχὲς τοῦ 
10 αἰώνα καὶ θρυμματίστηκε σὲ μικρὰ-μικρὰ Εμιράτα. Τὴ διάσπαση 
αὐτὴ τὴ χειροτέρεψαν κι οἱ θρησκευτικὲς αἱρέσεις. Εἶναι λοιπὸν γιὰ 
τὸ Βυζάντιο μιὰ καλὴ εὐκαιρία γιὰ ἀντεπίθεση. Καὶ πραγματικὰ 
ἡ ἀντεπίθεση αὐτὴ ἐκδηλώθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Μακεδονικῆς 
δυναστείας μὲ συστηματικοὺς καὶ ἐπίμονους ἀγῶνες στὸ ἀνατολικὸ 
μέτωπο, γιὰ νὰ ἐξασφαλιστοῦν ὁρισμένες ἐπίκαιρες θέσεις γιὰ τὴν 
τελικὴ ἐξόρμηση. Στοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς διακρίθηκε ἐπὶ Ρωμανοῦ 
Λεκαπηνοῦ ὁ στρατηγός ᾽Ιωάννης Κουρκούας.

Στὴ θάλασσα ὅμως ἡ κατάσταση δὲν εἶναι καλή. Τὰ παραλιακὰ 
ἐμιράτα τῆς Αἰγύπτου, τῆς Συρίας, τῆς Κρήτης καὶ τῆς Σικελίας 
εἶναι φωλιὲς Σαρακηνῶν πειρατῶν, ἀπ’ ὅπου ἐξορμοῦν ὁλόκληροι 
στόλοι πρὸς ὅλες τὶς Βυζαντινὲς παραλίες. Πολλὲς συμφορὲς ἔπαθε 
τότε ὁ παραλιακὸς ῾Ελληνισμός, μὰ ἡ πιὸ μεγάλη ἦταν ἡ ἅλωση τῆς 
Θεσσαλονίκης τὸ 904. Τὰ τείχη τῆς μεγάλης πόλης τοὗ Θερμαἱκοῦ 
τὰ δρασκέλισαν μὲ ἔφοδο οἱ κουρσάροι καί «ξεγυμνωμένοι ὡς τὴ μέση 
καὶ μὲ τὰ μαχαίρια στὰ χέρια», πήρανε χιλιάδες αἰχμαλώτους καὶ 
τοὺς πούλησαν στὰ δουλοπάζαρα τῆς Συρίας.

Μὲ τὸ Νικηφόρο Φωκᾶ ἀρχίζει ἡ μεγάλη πολεμικὴ ἐξόρμηση 
κατὰ τῶν ᾽Αράβων ποὺ ἕνας βυζαντινολόγος τὴν ὀνόμασε 
«ἐποποιία».Τὸ πρῶτο λαμπρὸ κατόρθωμα τοῦ Νικ. Φ.ωκᾶ, πρὶν γίνη 
ἀκόμη αὐτοκράτορας, ἦταν ἡ ἀνάκτηση τῆς Κρήτης τὸ 961. Σὲ λίγο 
κατακτήθηκε καὶ ἡ Κύπρος κι ἔτσι οἱ Βυζαντινὲς ἀκτὲς ἀνάσαναν 
πάλι ὕστερα ἀπὸ τόσες συμφορές. Μέσα στὸ Αἰγαῖο δὲν μποροῦσε νὰ 
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μπῆ πιὰ κουρσάρικο καράβι.
Συγχρόνως ἀρχίζεικαὶ ἡ πολεμικὴ δράση στὸ μέτωπο τῆς Μ.᾽Ασίας. 

Οἱ ῎Αραβες παντοῦ ὑποχωροῦν μπροστὰ στοὺς στρατοὺς τοῦ Νικ. 
Φωκᾶ, τοῦ ᾽Ι. Τσιμισκῆ, τοῦ Βασιλείου τοῦ Β’ καὶ ὕστερ’ ἀπ᾽ αὐτόν, 
ἑνὸς ἄξιου στρατηγοῦ, τοῦ Γεωργίου Μανιάκη. Οἱ ἀραβοπατημένες 
περιοχὲς Κιλικία, Συρία, μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴ Μεσοποταμία καὶ τὴν 
Παλαιστίνη ἔρχονται πάλι στὰ χέρια τοῦ Βυζαντίου. Σήμερα θεωρεῖται 
βέβαιο πὼς οἱ αὐτοκρατορικοὶ στρατοὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ 11ου αἰώνα 
ἔφτασαν ὡς ἔξω ἀπὸ τὰ ῾Ιεροσόλυμα καὶ μάλ.ιστα μὲ μιὰ ἐπίσημη 
συμφωνία τοῦ 1036 μὲ τοὺς ῎Αραβες ἐξασφαλίστηκε ἡ προστασία 
τῶν ῾Αγίων Τόπων. Γι αὐτὸ πολλοὶ ἱστορικοὶ τίς ἐκστρατεῖες αὐτὲς 
τὶς λένε Σταυροφορίες, γιατὶ τὶς θεωροῦν σὰν πρῶτες ἀπόπειρες νὰ 
προστατευτοῦν οἱ τόποι αὐτοὶ ἀπὸ τούς Μουσουλμάνους.1

᾽Εκτὸς ἀπὸ τὰ μέρη αὐτὰ ἡ αὐτοκρατορία ἁπλώνει τὴν ἐπιρροή 
της,τώρα ποὺ παράλυσε ἡ ἀραβικὴ δύναμη, καὶ στὴν ᾽Αρμενία, τὴ 
χριστιανικὴ αὐτὴ χώρα, ποὺ ὁ λαός της, ἔζησε πάντα σφηνωμένος 
ἀνάμεσα στὸ Βυζάντιο καὶ στοὺς λογῆς - λογῆς ἀνατολικοὺς ἐχθρούς 
του κι ὑπόφερε πολὺ γι’ αὐτό. Μὰ καὶ βορειότερα ἔφτασε ἡ ἐπιρροή 
της, ὡς τοὺς Γεωργιανοὺς τοῦ Καυκάσου. ῾Ο Βασίλειος ὁ Β’ τοὺς 
συμμάχους αὐτοὺς λαοὺς τοὺς ὑπόταξε κι ἔτσι τὰ σύνορα τοῦ κρά-τους 
ἔφτασαν ὡς τὴν Κασπία, δηλαδὴ ὅσο δὲν ξανάφτασαν ἀπὸ τὸν καιρὸ 
τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ.

β. ῾Η τελικἠ ἀναμέτρηση μἐ τοὺς Βουλγάρους καὶ ἠ διάλυση 
τοῦ κράτους των. Στὴν ἀρχὴ τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας εἰρήνη 
καὶ φιλία χαρακτηρίζει τὶς σχέσεις ἀνάμεσα στὰ δυὸ κράτη. Οἱ 
καλὲς αὐτὲς σχέσεις χάλασαν, ὅταν ἔγινε τσάρος (=βασιλιὰς) τῶν 
Βουλγάρων ὁ περίφημος Συμεών (893). Στὰ χρόνια τοῦ Λέοντα 
τοῦ ΣΤ’ τοῦ Σοφοῦ, ὕστερα ἀπὸ μακριὰ περίοδο εἰρήνης, οἱ σχέσεις 
τῶν δύο κρατῶν χάλασαν καὶ πάλι καὶ καταλήξανε σὲ πόλεμο ποὺ 
κράτησε ὅσο κι ἡ βασιλεία τοῦ Συμεών [894 - 927]. ῾Ο πόλεμος 
αὐτὸς πέρασε ἀπὸ διάφορες φάσεις μὲ δυὸ βασικὰ γνωρίσματα: 1) ὁ 
Συμεὼν 0έλει νὰ κυριαρχήση στὴ Νότια ̔Ελλάδα καὶ κάνει ἐπιδρομὲς 
ὡς τὴν Πελοπόννησο μὲ φοβερὲς καταστροφὲς καὶ 2) ὀνειρεύεται νὰ 

1. ῾Η λέξη ἐποπποία μεταφορικὰ σημαίνει ἔνδοξη πολεμικὴ δράση 
π.χ.σὰν κι αὐτὴ ποὺ ἐξυμνοῦν τὰ ὁμηρικὰ ποιήματα στοὺς ἡρωικοὺς χρόνους.



198



199

κατακτήση τὴ βασιλεύουσα μὲ κάθε τρόπο καὶ νὰ ἑνώση τὸ Βυζαντινὸ 
καὶ τὸ Βουλγαρικὸ στέμμα σὲ ἕνα. Πῆρε κιὅλας τὸν τίτλο τοῦ «βασιλιᾶ 
τῶν Ρωμαίων καὶ τῶν Βουλγάρων». Τὸ ὄνειρό του ὅμως ἔσβησε 
με τὸ θάνατό του κι ὁ διάδοχός του ἔκλεισε εἰρήνη, ἀφήνοντας τὶς 
περισσότερες κατακτήσεις τοῦ Συμεών. Τὸ Βυζάντιο γιὰ ἀντάλλαγμα 
δέχτηκε νὰ δίνη κάθε χρόνο πλούσια δῶρα. Αὐτὰ ὅμως ἀρνήθηκε νὰ 
τὰ δώση ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς καὶ ἄναψε πάλι ὁ πόλεμος ἀνάμεσα 
στὰ δυὸ κράτη. ῾Ο Νικηφόρος Φωκᾶς συμμάχησε μὲ τοὺς Ρώσους καὶ 
κάλεσε τὸν ἡγεμόνα τους Σβιατοσλάβο νὰ κυριέψη γιὰ λογαριασμό 
του τὴ Βουλγαρία. Αὐτὸς τὴν κυρίεψε, μὰ τὴν κράτησε δική του. ῾Ο 
᾽Ι. Τσιμισκῆς σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς ἔνδοξες ἐκστρατεῖες του τὸν νίκησε, οἱ 
Ρῶσοι ἔφυγαν καὶ ἡ Βουλγαρία ὑποτάχτηκε κι ἔγινε πιὰ Βυζαντινὴ 
ἐπαρχία.

 Mόλις ὅμως ἀνέβηκε στὸ θρόνο ὁ Βασίλειος ὁ Β’ (976) τὸ 
Βουλγαρικὸ κράτος νεκραναστήθηκε γύρω ἀπὸ τὶς λίμνες Πρέσπα 
καὶ ᾽Αχρίδα μὲ ἀρχηγὸ ἕνα διοικητικὸ ὑπάλληλο, τὸν Σαμουήλ, ποὺ 
ἐπαναστάτησε καὶ ἀνακήρυξε τὸν ἑαυτό του βασιλιὰ τῶν Βουλγάρων. 
῾Ο Βασίλειος ὁ Β’ ἦταν ἀπασχολημένος μὲ τὶς φεουδαρχικὲς 
ἐπαναστάσεις ἐναντίον του καὶ ἔτσι ὁ Σαμουὴλ βρῆκε καιρὸ ν’ ἁπλώση 
τὸ κράτος του σ᾽ ὅλους τοὺς Βουλγάρους, νὰ κυριέψη τὴ Μακεδονία 
καὶ τὴ Θεσσάλία καὶ νὰ φτάση λεηλατώντας ὡς τὴν Πελοπόννησο 
κι αὐτός. Ἡ πρώτη σοβαρὴ βυζαντινὴ ἀντίδραση ἔγινε στὰ 996 ὅπου 
ὁ στρατὸς τοῦ ῾Ελλαδικοῦ θέματος νίκησε μὲ μιὰ μεγάλη νίκη στὸ 
Σπερχειὸ ποταμὸ τὸ στρατὸ τοῦ Σαμουὴλ κι ἐλευθέρωσε ὁλόκληρη 
τὴν νότια ῾Ελλάδα ἀπὸ τὸν κίνδυνο.

Στὸ μεταξὺ ἑτοιμάστηκε ὁ Βασίλειος ὁ Β’ καὶ μέσα στὸ διάστημα 
1001 - 1018 μὲ ἀσταμάτητους καὶ πεισματεροὺς ἀγῶνες σύντριψε 
πρῶτα τὸ στρατὸ τοῦ Σαμουὴλ καὶ ὕστερα διάλυσε τὸ Βουλγαρικὸ 
κράτος. ῾Η κυριότερη μάχη ποὺ ἔδωσε τὴ νίκη στὸ Βασίλειο, καὶ ἀπὸ 
τότε ὀνομάστηκε Βουλγαροκτόνος, ἔγινε τὸ 1014 στὸ Κλειδί, πιὸ 
βορινὰ ἀπὸ τὶς Σέρρες.

῾Ο νικητὴς αὐτοκράτορας θέλησε νὰ τονίση τὸ ἐνδιαφέρον του 
γιὰ τὴν κυρίως ῾Ελλάδα, ποὺ ἔγινε ὁ στόχος τοῦ Σαμουὴλ καὶ τόσο 
ὑπόφερε ἀπὸ τὶς ἐπιδρομές του, καὶ γι’ αὐτό, πρὶν πάη στὴ βασιλεύουσα, 
ἔκανε μιὰ θριαμβευτικὴ περιοδεία ὡς τὴν ᾽Αθήνα ποὺ ἦταν τότε 
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μιὰ μικρὴ ἐπαρχιακὴ πόλη ἐκεῖ ἀνέβηκε στὴν ᾽Ακρόπολη καὶ μέσα 
στὸν Παρθενώνα ποὺ εἶχε γίνει ἐκκλησία τῆς Παναγίας ἔκανε τὴν 
προσευχή του καὶ τὴν εὐχαρίστησε γιὰ τὶς νίκες ποὺ κέρδισε.

Τὸ Βουλγαρικὸ κράτος ἀπὸ τότε ἔπαψε νὰ ὑπάρχη γιὰ ἕνα διάστημα 
170 χρόνων καὶ τὸ Βυζάντιο ἔτσι ἡσύχασε ἀπὸ τὸν ἀνήσυχο αὐτὸ 
ἀντίπαλό του.

γ. ῾Η διπλωματικὴ πάλη τῆς Γερμανικῆς αὐτοκρατορίαςμὲ 
τὴ Βυζαντινὴ γιὰ τὶς ᾽Ιταλικὲς κτήσεις. ῾Η ᾽Ιταλία δὲν ξεχνιέται 
ἀπὸ τὸ Βυζάντιο στὶς μεγάλες του ὧρες. ῾Ο κίνδυνος τῶν ᾽Αράβων 
τώρα διευκολύνει πάλι τὴν ἐπέμβαση του ἐκεῖ. ῾Ο Βασίλειος ὁ 
Α’ κατόρθωσε νὰ ξεκαθαρίση τήν ᾽Αδριατικὴ θάλασσα ἀπὸ τοὺς 
Σαρακηνοὺς καὶ ξαναστήριξε στὰ μέρη ἐκεῖνα τὸ χαμένο Βυζαντινὸ 
γόητρο. ῾Η ἀλήθεια εἶναι πὼς τὴ Σικελία, μόλο ποὺ προσπάθησε, δὲν 
τὴν ἔσωσε ἀπὸ τοὺς Μουσουλμάνους, δυνάμωσε ὅμως τὴν ἐπιρροή 
του στὶς Δαλματικὲς ἀκτὲς ὡς τὴ Βενετία καὶ ξαναπῆρε στὴν ἐξουσία 
του τὴ Ν. ᾽Ιταλία. Δημιουργήθηκαν ἐκεῖ δυὸ Βυζαντινὰ θέματα1 ποὺ 
σιγὰ - σιγὰ ἁπλώθηκαν πρὸς τὰ βόρεια.

Αὐτὸ ὅμως ἔφερε ἀντιμέτωπο τὸ Βυζάντιο μέ ἕνα καινούριο 
ἀντίπαλο στὴ Δύση : αὐτὸς ἦταν ἡ «῾Αγία Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία 
τοῦ Γερμανικοῦ ἔθνους». ῞Οπως ἄλλοτε ὁ φράγκος αὐτοκράτορας 
Καρλομάγνος, ἔτσι καὶ τώρα ὁ γερμανὸς ῎Οθωνας πῆρε κι αὐτὸς τὸ 
στέμμα τοῦ αὐτοκράτορα στὴ Ρώμη, ἀπὸ τοῦ Πάπα τὸ χέρι.

῾Ο αὐτοκράτορας αὐτὸς ἔβαλε σκοπό του νὰ ἑνώση κάτω ἀπὸ τὸ 
σκῆπτρο του ὅλη τὴν ᾽Ιταλία μὲ τὶς Βυζαντινὲς κτήσεις μαζί. ῎Ετσι 
τὰ συμφέροντα τῆς Δυτικῆς καὶ τῆς ᾽Ανατολικῆς αὐτοκρατορίας 
συγκρούστηκαν. Τοῦ κάκου ἐπιχειρήθηκε μιὰ ἐπαφὴ γιὰ συνεννόηση 
μὲ πρεσβευτὴ ἕνα θερμοκέφαλο καὶ δύστροπο ᾽Ιταλὸ ἐπίσκοπο, 
τὸ Λιουτπράνδο. ῾ Η ἀτμόσφαιρα ἦταν πολὺ ἠλεκτρισμένη καὶ ἡ 
συνεννόηση ἦταν ἀδύνατη. Αὐτὴ κατορθώθηκε στὰ χρόνια τοῦ ᾽Ι. 
Τσιμισκῆ καὶ μάλιστα ἔγινε κι ἕνα συνοικέσιο ποὺ κατέληξε σὲ 
γάμο μιᾶς βυζαντινῆς πριγκίπισσας μὲ τὸ διάδοχο ῎Οθωνα Β’. Στὴ 
Γερμανία ἦλθε μαζὶ μὲ τὴν πριγκήπισσα κι ὁ Βυζαντινὸς πολιτισμὸς 

1. ̓ Αργότεοα ὁ διοικητὴς τῶν θεμάτων αὐτῶν ἀντὶ νὰ λέγεται στρατῃγός,ὅπως 
πρωτα, λεγόταν :ὁ Κατ’ ἐπάνω· ἀπ’ αὐτὴ τη λεξη βγῆκε και το νεώτερο καπετάνιος.
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καὶ γι’ αὐτὸ τὸ παιδί της, ὁ ̓́ Οθωνας ὁ Γ’, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ βυζαντινὸ αἷμα 
στὶς φλέβες του εἶχε καὶ στὸ νοῦ του ὄνειρα τολμηρὰ γιὰ τὸ Ρωμαϊκὸ 
μεγαλεῖο.

2. Καινούριοι ἑχθροί. - Τὸ Βυζάντιο δοκιμάζει τὶς ἐπιδρομἐς τῶν 
Βίκιγκς τῆς Σκανδιναβίας. ̓ Απὸ τὸν 9ο αἰώνα ὡς τὸν 11ο ὁλόκληρη 
ἠ Εὐρώπη ἀναστατώθηκε πάλι (ὅπως στὸν 5ο αἰώνα μὲ τοὺς Γότθους) 
ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν Γερμανῶν τῆς Δανίας, Νορβηγίας καὶ Σουηδίας 
ποὺ ζήτησαν κι αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους νὰ ἐγκατασταθοῦν μόνιμα σὲ 
πιὸ νότιες περιοχές.

Αὐτοὶ ζοῦσαν ὡς τὸν 8ο αἰώνα μακριὰ ἀπὸ τὸν ἄλλο κόσμο, μέσα 
στὴν ὁμίχλη, τοὺς θρύλους καὶ τὴν εἰδωλολατρεία. Εἶναι γνωστοὶ μὲ 
διάφορα ὀνόματα, ὅπως π.χ. Νορμανδοὶ (= ἄνθρωποι ποὺ κατοικοῦν 
στὰ βορινὰ μέρη ), Βίκιγκς ( Βίκιγκοι = πολεμιστές-) , καὶ στὸ 
Βυζάντιο λέγονται προπαντὸς Βαράγγοι (θαλασσοπόροι ἤ ἔμποροι ) 
κι ἐπειδὴ ἦταν ἐξαιρετικοὶ πολεμιστές, ὅταν διαλύθηκαν οἱ θεματικοὶ 
στρατοὶ χρησιμοποιήθηκαν σὰ μισθοφόροι γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ 
αὐτοκράτορα.

α. Στὁ Βυζάντιο ἔφτασε πρῶτα ἕνα κύμα ἀπὸ τοὺς Νορμανδοὺς 
ποὺ κατάκτησαν τὴν ἀνατολικὴ Εὐρώπη. Αὐτοὶ εἶναι οἱ Ρώς. 
῾Υποτάξανε τοὺς Σλάβους τῆς εὐρωπαικῆς Ρωσίας καὶ ἵδρυσαν λίγο 
πρὶν ἀπὸ τὸ 850 δυὸ ἰσχυρὲς ἠγεμονίες ἐκεῖ. ̓Απὸ τότε μὲ τὰ περίφημα 
πλοῖα τους κατέβηκαν ἀπὸ τὰ ρωσικὰ ποτάμια στὸν Εὔξεινο καὶ τὸ 860 
ἔκαμαν τήν πρώτη ἀπὸ τὶς πολλές ἐπιδρομές τους στὴ βασιλεύουσα, 
ποὺ τοὺς τραβοὗσε μὲ τὰ ἀμύθητα πλούτη της. ᾽Απὸ τότε βρίσκονται 
σὲ σχέσεις μὲ τὸ Βυζάντιο, ἄλλοτε ἐμπορικές, ἄλλοτε πολεμικὲς κι 
ἄλλοτε πνευματικές, γιατὶ ἀρχίζουν σιγὰ - σιγὰ νὰ προσελκύωνται 
ἀπὸ τὸ Χριστιανισμὸ καὶ τὸ Βυζαντινὸ   πολιτισμό. Μιὰ δύσκολη 
περίοδο πέρασαν οἱ σχέσεις τους, ὅταν τοὺς κάλεσε ὁ Νικ. Φωκᾶς 
νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ ὑποτάξη τὴ Βουλγαρία. Προσφέρθηκαν καὶ 
τὸ πέτυχαν μά, ὅπως εἴπαμε, ὄχι μόνο δὲν ἔφευγαν ἀπὸ κεῖ, ἀλλὰ 
προχώρησαν μὲ κατακτητικοὺς σκοποὺς καὶ στὴ Θράκη. Τοὺς 
ἀντιμετώπισε νικηφόρα ὁ ᾽Ι. Τσιμισκῆς καὶ γύρισαν σὲ κακὰ χάλια 
στὴν πατρίδα τους.

Στά χρονια του Βασιλείου του Β’ οἱ σχέσεις καλυτέρεψαν πολύ 
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καὶ μάλιστα τὸ 989 ὁ ἡγεμόνας τοῦ Κιέβου Βλαδίμηρος προσχώρησε 
ἐπίσημα μαζὶ μὲ τὸ λαό του στὸ Χριστιανισμὸ καὶ παντρεύτηκε 
τὴν ἀδελφὴ τοῦ αὐτοκράτορα ῎Αννα. ᾽Απὸ τότε τὸ μεγάλο Ρωσικὸ 
ἔθνος μπαίνει ὁριστικὰ μέσα στὴν ἕλξη τοῦ Βυζαντίου, γιατὶ ἔγινε 
πνευματικὸ παιδί του. ̔Η νεοφώτιστη ρωσικὴ ἐκκλησία παραδέχτηκε 
ὡς φυσικὴ τὴν ἐξάρτησή της ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Κων/πολης.

Αὐτὸ τὸ περιστατικὸ εἶναι τρανὸ δεῖγμα πόσο δυνάμωσε κι ἁπλώ-
θηκε σ’ αὐτὰ τὰ χρόνια τὸ βυζαντινὸ γόητρο.

β. Χάνονται ὁριστικὰ οἱ Βυζαντινὲς κτήσεις στὴν Ἰταλία.
Δεύτεροι εἶναι οἱ καθαυτὸ Νορμανδοί. Φτάνουν τὸν 11ο αἰώνα, 
γιατὶ δὲν ἔρχονται ἀπ’ εὐθείας ἀπὸ τὴ Σκανδιναβία, ἀλλὰ ἀπὸ 
διάμεσους σταθμούς· πρῶτα σταμάτησαν στὸ μέρος τῆς Γαλλίας ποὺ 
ὀνομάστηκε Νορμανδία κι ἀπὸ κεῖ ἔφτασαν στὴ Βυζαντινὴ ᾽Ιταλία 
καὶ ὑπηρετοῦσαν σὰ μισθοφόροι τὸ Βυζάντιο ποὺ τὸ βοήθησαν νὰ 
πνίξη μιὰ ἐπικίνδυνη ἐπανάσταση στὰ χρόνια τῆς ἀναρχίας (1040). 
᾽Απὸ μισθοφόροι ὅμως γίνονται κατακτητὲς καὶ μέσα σὲ τριάντα 
χρόνια χάνονται μιὰ-μιὰ ὅλες οἱ Βυζαντινὲς κτήσεις τῆς Νοτίας 
᾽Ιταλίας. Τὸ 1071 ἔπεσε ἡ τελευταία βυζαντινὴ πόλη στὰ χέρια 
ἑνὸς πολύ δυναμικοῦ καὶ φιλόδοξου ἀρχηγοῦ τῶν Νορμανδῶν,τοῦ 
Ροβέρτου Γυσκάρδου, ποὺ ὕστερα ἀπ’ αὐτὸ κυρίεψε καὶ τὴ Σικελία 
ἀπὸ τοὺς Σαρακηνοὺς καὶ σχεδίαζε νὰ ἐπιτεθῆ ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ 
Βυζαντίου, γιατὶ ὀνειρευόταν κι αὐτὸς νὰ φορέση τὸ στέμμα του.

γ.Οἱ Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι ριζώνουν στὴ Μ, ᾽Ασία καὶ ὁ 
῾Ελληνισμός της κινδυνεύει. Στὰ ἀνατολικὰ σύνορα γίνονται 
ἐπίσης ἀλλαγὲς ἐπικίνδυνες. Τὸ Βυζάντιο ἐκεῖ δέχεται τὴν ἐπίθεση 
ἑνὸς καινούριου ἀσιατικοῦ λαοῦ,τῶν Σελτζούκων - Τούρκων, ποὺ 
ὀνομάστηκαν ἔτσι ἀπὸ ἕνα φύλαρχο τους, τὸ Σελτζούκ, - ποὺ ἀπὸ 
τὸ 1000 περίπου πλησίασαν τὰ ἀνατολικὰ σύνορα τοῦ Χαλιφάτου 
τῆς Βαγδάτης κι ἄρχισαν νὰ δέχωνται τὴ θρησκεία τοῦ ᾽Ισλάμ. 
Τὸ Χαλιφάτο, ὅπως εἴδαμε, αὐτὸ τὸν καιρὸ βρίσκεται σὲ μεγάλη 
ἀδυναμία, γιατὶ φυλλορόησε σὲ πολλὰ ἐμιράτα καὶ συγχρόνως 
ἀφήνει ὁλοένα τὰ ἐδάφη του μπροστὰ στὴν ὁρμὴ τῶν Μακεδόνων. 
᾽Λκριβῶς τώρα ποὺ τὰ πράγματα ἄλλαξαν καὶ τὸ Βυζάντιο ἀρχίζει ν’ 
ἀδυνατίζη ἀπὸ τὶς ἐσωτερικὲς ἀνωμαλίες τοῦ 11ου αἰώνα, ἦλθαν οἱ 
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Σελτζοῦκοι καὶ φύσηξαν μέσα στὸ Μουσουλμανικὸ κόσμο νέα πνοή. 
῾Ο χαλίφης τῆς Βαγδάτης στὰ μέσα τοῦ 11ου αἰώνα ἀναγνώρισε 
ἀρχηγὸ τῶν Σελτζούκων έπίσημα ὡς Σουλτάνο, τοῦ ἔδωσε ὅλη 
τὴν πολιτικὴ διοίκηση τοῦ Χαλιφάτου κοιὶ αὐτὸς κράτησε μόνο τὴ 
θρησκευτική. Μέσα στὸν αἰώνα αὐτὸν οἱ Σελτζοῦκοι κατακτήσανε 
τὴ Μεσοποταμία, τὴ Συρία καὶ τὴν Παλαιστίνη, ἐξάλειψαν δηλαδὴ 
ὅλες τὶς κατακτήσεις τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας καὶ στερέωσαν 
ἔτσι τὸν ἑτοιμόρροπο ἀραβικὸ κόσμο. Μέσα σ’ αύτὴ τὴν ἀναγέννηση 
τῆς ὁρμῆς τοῦ ᾽Ισλὰμ ἦλθε κι ἡ ὥρα τῆς Μ.᾽Ασίας. ῾Η πρώτη 
σύγκρουση ἔγινε στὴν ᾽Αρμενία ποὺ ἦταν τότε βυζαντινὴ ἐπαρχία 
μὲ μιὰ εἰσβολὴ τοῦ ἄξιου σουλτάνου ῎Αρπ - ᾽Αρσλἀν. Αὐτὸν θέλησε 
ν’ ἀντιμετωπίση ὁ Ρωμανὸς Δ’ ὁ Διογένης ποὺ εἶναι γενναῖος, ἀλλὰ 
κυβερνᾶ μιὰ παραλυμένη πιὰ ἀπὸ τὸ διχασμὸ αὐτοκρατορία. Στὴ μάχη 
τοῦ Μαντζικὲρτ (1071), ὅπως εἴπαμε, διαλύθηκε ὁ στρατός του, ὁ 
ἴδιος αἰχμαλωτίστηκε καὶ ἔσωσε τὴ ζωή του ὕστερα ἀπὸ συμφωνία 
καὶ ἀπὸ τὴ γενναιοψυχία τοῦ ἀντιπάλου του.

Ἔτσι στήν ἴδια χρονολογία (1071) το Βυζάντιο ἔχασε τη Ν. Ἰταλία 
καὶ πάει νὰ χάση καὶ τὴ Μ. ̓ Ασία, γιατὶ ὁ δρόμος γι’ αὐτὴν εἷναί τώρα 
ἀνοιχτὸς καὶ διάθεση ἀντίστασης πιὰ δὲν ὑπάρχει. Πραγματικὰ μέσα 
στὰ δέκα χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν, οἱ Τοὗρκοι κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα 
ὡς τὸ Βόσπορο καὶ στὸ τέλος (1080) ὁ πιὸ μεγάλος σουλτάνος 
αὐτῆς τῆς ἐποχῆς, ὁ Μαλεκσάχ, μοίρασε τὸ ἀπέραντο κράτος του 
σὲ μικρότερα φεουδαρχικὰ κράτη στοὺς συγγενεῖς του. Σ’ ἕναν ἀπ’ 
αὐτούς,τὸ Σουλεϋμάν, ἔδωσε τὴ Μ. ̓ Ασία, ὅπου ἵδρυσε τὸ Σουλτανάτο 
τῆς Ρωμανίας μὲ πρωτεύουσα τὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἀπέναντι ἀπὸ 
τὴν Κων/πολη. Μὰ τὸ χειρότερο κι ἀπὸ τὸ Τουρκικὸ κράτος αὐτὸ 
στὶς ἀκτὲς τοῦ Βόσπορου, ἦταν ἡ ἀγροτικὴ μεταρρύθμιση ποὺ ἔκανε 
στὴν περιοχή του ὁ σουλτάνος καὶ κατάκτησε τὴ συμπάθεια τῶν 
μικρασιατικῶν πληθυσμῶν. Κατάργησε τὴ βυζαντινὴ φεουδαρχία 
καὶ τοὺς δουλοπάροικους τοὺς ἔκανε ἐλεύθερους χωρικοὺς μὲ τὴν 
ὑποχρέωση ἑνὸς κεφαλικοῦ φόρου. ῏Ηταν πιὰ πολὺ δύσκολο νὰ 
ξεριζωθοῦν ἀπὸ κεῖ οἰ Τοῦρκοι.

Στὰ βόρεια σύνορα τοῦ Δούναβη κάνουν ἐπίσης αὐτὸ τὸν καιρὸ 
τήν ἐμφάνισή τους νέοι ἐχθροί, οι Πετσενέγοι, τούρκικος λαός, καὶ 
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κυριεύουν ὅλη τὴν περιοχὴ ἀπὸ τὸ Δούναβη ὡς τὸ Δνεῖπερ· βορειότερα 
ἀπ’ αὐτούς ἐμφανίζωνται οἱ Οὗγγροι, ἕνας πολὺ πολεμικὸς λαός.

3.Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΩΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. ῾Η δεύτερη «χρυσὴ ἐποχὴ» τῆς Βυζαντινῆς τέχνης.
Τὴ μεγά)λη ἐποχὴ τὴν καταλαβαίνει κανεὶς άπὸ τὴ μεγάλη 

τέχνη ποὺ ἀνθίζει. ῾Η ἐποχὴ τῶν Μακεδόνων εἶναι ἡ ἐποχὴ τῆς 
καθαυτὸ βυζαντινῆς τέχνης καὶ λέγεται «δεύτερη χρυσὴ ἐποχὴ τῆς 
τέχνης». ῾Η πρώτη ἦταν τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ, τότε ποὺ τὸ ἀδιαμόρφωτο 
Βυζάντιο ζητοῦσε ν’ ἀφήση τὴν ἀρχαία τέχνη καὶ νὰ κάνη μιὰ ἄλλη 
ποὺ νὰ τοῦ ταιριάζη. Αὐτὸ πραγματικὰ ἔγινε τότε. Τώρα τὸ Βυζάντιο 
εἶναι προχωρημένο πιά μαζὶ μ’ αὐτὸ κι ἡ τέχνη του βρίσκεται σὲ 
ἀποκορύφωση. Αὐτὸ τὸ βλέπομε :

α. Στὴν ῎Αρχιτεκτονική. ῞Οπως στὴν «πρώτη χρυσὴ ἐποχὴ» 
καθιερώθηκε μὲ τὴν ̔Αγία Σοφία ὁ ρυθμὸς τῆς Βασιλικῆς μὲ τροῦλλο, 
τώρα, μὲ τὴν ὀνομαστὴ Νέα ᾽Εκκλησία τοῦ Βασιλείου τοῦ Α’ στὴν 
Κων/ολη, καθιερώνεται ὁ καθαρὸς βυζαντινὸς ρυθμός, ποὺ ἀπὸ τότε 
διαδόθηκε παντοῦ καὶ στὴν ῾Ελλάδα μὲ διάφορες παραλλαγές: εἶναι ὁ 
ρυθμὸς τοῦ ἐγγεγραμμένου σταὑροῦ μὲ τροῦλο. Στὸ κέντρο τῆς ὀροφῆς 
διασταυρώνονται δυὸ καμάρες καὶ ἐκεῖ ἀκριβῶς ὑψώνεται ὁ τροῦλος 
ποὺ στηρίζεται πιὸ συνηθισμένα πάνω σὲ τέσσερεις λεπτὲς κολῶνες.

β. Στὴ Ζωγραφική. ̓Εδῶ προπαντὸς γίνεται φανερὴ «ἡ Μακεδονικὴ 
᾽Αναγέννηση» ὅπως τὴν ὀνομάζουν δηλαδὴ τὴν προηγούμενη 
βυζαντινὴ τέχνη μὲ τοὺς ἁγίους, ποὺ ζωγραφίζονταν ἴσιοι, ἀλύγιστοι 
καὶ σοβαροί, τὴν ἀναρριπίζει τώρα ἕνα ἀεράκι ἀπὸ τὴν ἀρχαία τέχνη 
μὲ μιὰ δροσιὰ φυσικότητας καὶ ζωντάνιας, κυρίως στὶς περιοχὲς ποὺ ἡ 
ἑλληνικὴ παράδοση εἶναι πιὸ ἔντονη. ̔Η στάση τῶν ἁγίων γίνεται πιὸ 
φυσική, ὅπως τῶν ζωντανῶν ἀνθρώπων, καὶ μοιάζουν σὰν ἑλληνικὰ 
ἀγάλματα καὶ οἱ ἄγγελοι σὰν τὶς ἀρχαῖες φτερωτὲς Νίκες. Περίφῃμα 
δείγματα αὐτῆς τῆς ἀνανέωσης, μὲ ξαναβάφτισμα μέσα στὴν ἀρχαία 
τέχνη, εἶναι τὰ ψηφιδωτὰ τοῦ Δαφνιοῦ, ἑνὸς βυζαντινοῦ μοναστηριοῦ 
τοῦ 11ου αἰώνα, κοντὰ στὴν ᾽Αθήνα, καὶ ἕνα χειρόγραφο ψαλτηρίου 
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στὴν ἐθνικὴ βιβλιοθήκη τοῦ Παρισιοῦ διακοσμημένο μὲ σκηνὲς ἀπὸ 
τὴ ζωὴ τοῦ Δαβὶδ καὶ ἄλλες.

2. Γράμματα - α. Γυρισμὸς στὴν ἀρχαιότητα. Τακτοποίηση τῆς 
κληρονομιᾶς της: ᾽Εγκυκλοπαίδειες. Κι ἐδῶ ἔχομε μιὰ ἀπόπειρα ν’ 
ἀνανεωθῆ ἡ σκέψη τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸ ἴδιο ξαναβάφτισμα μέσα στὸν 
τρόπο σκέψης τῶν ἀρχαίων ̔Ελλήνων, ὅπως ἦταν συγκεντρωμένη στὰ 
προγονικὰ βιβλίοα. Μὰ ἔμεινε μόνο ἀπόπειρα· δὲν μπόρεσε νὰ φτάση 
πιὸ πέρα καὶ νὰ βγάλη κι ἐδῶ τὸ Βυζάντιο ἀπὸ τὸ ξαναβάφτισμα αὐτὸ 
δικά του πρωτότυπα ἔργα, ὀπως στὴ ζωγραφικὴ δημιουργήθηκαν 
καινούριοι ρυθμοί. Κι ἀπὸ τὴν ἀπόπειρα ὅμως αὐτὴ βγῆκε πολὺ 
ὠφελημένος ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμός, γιατὶ ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ 
Πατριάρχη Φωτίου, καὶ προπαντὸς τοῦ αὐτοκράτορα Κων/νου 
Πορφυρονέννητου, ἀσχολήθηκαν Βυζαντινοὶ νὰ τακτοποιτίσουν ὅ,τι 
ἄφησαν οἱ ἀρχαῖοι σὲ ἐπιστῆμες, λογοτεχνία καὶ σοφία καί νὰ τὸ 
καταγράψουν μεθοδικά, γιὰ νὰ μαθαίνεται πιὸ εὔκολα. Τώρα κάνουν 
τὴν ἐμφάνισή τους ἀξιόλογοι λόγιοι ὄπως π.χ. ὁ Φώτιος, ὁ ᾽Αρέθας, 
ὁ Μ. Ψελλὸς ἀργότερα, κ.ἄ. ποὺ ξοδεύουν τὴ σοφία καὶ τὴ ζωή τους, 
γιὰ νὰ ἐξηγήσουν στοὺς σύγχρονούς τους τὰ ἀρχαῖα βιβλία μὲ σχόλια, 
ἑρμηνεία, περιλήψεις καὶ λεξικά. Αὐτές οἱ ἐργασίες ὀνομάστηκαν 
᾽Εγκυκλοπαίδειες.

β.᾽Ακριτικὰ τραγούδια. Οἱ λόγιοι λοιπὸν δὲν δημιούργησαν ἔργα 
ἀντάξια τῆς μεγάλης αὐτῆς ἐποχῆς˙ὅ,τι δὲν μπόρεσαν, ὅμως αὐτοί, 
τὸ μπόρεσε ὁ λαὸς τῆς Μ. ᾽Ασίας μὲ τὰ ἀκριτικὰ τραγούδια˙ ἡ ἐποχή 
τους εἶναι ἡ ἐποχὴ τῶν ἀτέλειωτων ἀγώνων μὲ τοὺς ῎Αραβες στὸ 
ἀνατολικὸ μέτωπο δηλ. ἀπὸ τὸν 9ο ὡς τὸν 10ο αἰώνα· ὁ τόπος τους 
εἶναι οἱ συνοριακὲς γραμμὲς τῆς Μ. ᾽Ασίας, ὅπου οἱ γενναῖοι ἀκρίτες 
ζοῦσαν μιὰ ζωὴ γεμάτη παλληκαριὲς καὶ ἀνδραγαθήματα. Σιγὰ - 
σιγὰ ἡ φαντασία τοῦ λαοὖ τοὺς μεγάλωσε καὶ τοὺς ἔκανε γίγαντες 
ὑπερφυσικοὺς στὴ δύναμη, ὅπως εἶναι οἱ ἀνδρειωμένοι καὶ οἱ δράκοι 
τῶν παραμυθιῶν. Αὐτοῦ τοῦ λαϊκοῦ θαυμασμοῦ ἀνθὸς- εἶναι ὁ ἥρωας 
Βασίλειος Διγενὴς ᾽Ακρίτας, ποὺ τὰ κατορθώματά  τοὑ στὸν πόλεμο 
μὲ τοὺς Ἄραβες καὶ τοὺς ᾽Απελάλάτες� εἶναι ἀπίστευτα. Πολλὰ ἀπὸ 

1 Αὐτοὶ ἦταν ληστές, ποὺ λήστευαν στὶς μεθοριακὲς περιοχὲς καὶ τοὺς Βυζαντινοὺς και 

τούς ᾽Αραβες.	
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τὰ τραγούδια αὐτὰ ἔζησαν ὡς τώρα σὲ πολλὰ μέρη στὸ στόμα τοῦ 
λαοῦ καὶ μιλοῦν προπαντὸς γιὰ τὸ χαροπάλεμα τοῦ Διγενῆ· δηλαδὴ 
γιὰ τὴν τόλμη νὰ παλαίψη ἀκόμη καὶ μὲ τὸ Χάρο στὰ μαρμαρένια 
ἁλώνια. ᾽Εκτὸς ἀπ’ αὐτὰ σώθηκε κι ἕνα μεγάλο γραφτὸ ποίημα, ἕνα 
ὁλόκληρο ἀκριτικὸ ἔπος ποὺ εἶναι ἐμπνευσμένο ἀπὸ τοὺς ἀγῶνες, ποὺ 
ἀρχίζουν μὲ τὸ Μιχαὴλ τὸν Γ’ καὶ φτάνουν ὡς τὸ τέλος τοῦ Ρωμανοῦ 
Λεκαπηνοῦ.

῞Ωστε τῆς μεγάλης αὐτῆς ἐποχῆς, δὲν τῆς ἔλειψε ἡ ἡρωϊκὴ ποίηση, 
ὅπως σ’ ὅλες τὶς ὅμοιες ἐποχὲς ἀπὸ τὰ ὁμηρικὰ ὡς τὰ μεσαιωνικὰ 
χρόνια στὴ Δύση.

3. Ὁ μηχανισμός τῆς διοίκησης λειτουργεί τέλεια. Πολίτευ-
μα-Διοίκηση.Κι ἐδῶ ὑπάρχει ἀποκορύφωση.Μόνο στὸ Βυζάντιο στὰ 
μεσαιωνικὰ χρόνια μπόρεσε νὰ λειτουργήση ἡ διοίκηση σὰ νὰ ἦταν 
μιὰ τέλεια μηχανή, μὲ τὴν ἐξουσία συγκεντρωμένη πάνω - πάνω στὰ 
χέρια τοῦ βασιλιᾶ καὶ ρυθμισμένη τὴ λειτουργία, ὡς τὶς τελευταῖες 
λὲπτομέρειες καὶ τὶς ἄκριες τοῦ κράτους. ῞Ενας ἀπόλυτος σεβασμὸς 
ὑπάρχει στὸ λαὸ γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ αὐτοκράτορα και τὴν κληρονομικὴ 
διαδοχή. Καὶ ἀνήλικοι ἀκόμη οἱ νόμιμοι διάδοχοι καὶ ἀνίκανοι καὶ 
γυναῖκες, ποὺ δὲν τὰ καταφέρνουν στὶς ὑποχρεώσεις τοῦ θρόνου, εἶναι 
ὅλοι ἀγαπητοὶ ἀπὸ τὸ λαό, γιατὶ ἀνήκουν στὴν ἔνδοξη δυναστεία κι 
ἀκριβῶς γιὰ τὶς περιπτώσεις αὐτὲς καθιερώθηκε αὐτὰ τὰ χρόνια τὸ 
ἀνώτατο αὐλικὸ ἀξίωμα τοῦ Παρακοιμώμενου ποὺ παραδυνάστευε, 
ὅπως ἔλεγαν, δηλαδή παράστεκε τὸν αὐτοκράτορα στὰ καθήκοντά 
του. Τώρα ἐπίσης παρουσιάζεται καὶ ἔνα εἶδος κυβέρνησης ποὺ βοηθᾶ 
τὸν αὐτοκράτορα στὴν ἐξουσία· οἱ ὑπουργοὶ τῆς κυβέρνησης αὐτῆς 
λέγονται Λογοθέτες κι ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς ὁ Λογοθέτης τοῦ Δρόμου ποὺ 
λέγεται ἔτσι, γιατὶ ἀσχολεῖται μὲ τὸ ὁδικὸ δίκτυο, τὶς συγκοινωνίες 
καὶ τὸ βασιλικὸ ταχυδρομεῖο, ξεχωρίζει σὰν πρωθυπουργὸς πάνω 
στοὺς ἄλλους.

4.῾Η πνευματικὴ ἀκτινοβολία τἦς βυζαντινῆς ᾽Εκκλησίας.
᾽Απὸ τὰ μέσα τοῦ 9ου αἰώνα κι ὕστερα ἡ ἀνατολικὴ ἐκκλησία 

ἁπλώνει τὴν ἐπιρροή της σὲ πολὺ μεγάλους λαοὺς καὶ δυναμώνει τὸ 
γόητρό της. Εἴδαμε ὅμως ἀπὸ τὸν καιρὸ τοῦ Φωτίου πὼς ἀρχίζουν 
οἱ ἐκκλησίες τῆς ᾽Ανατολῆς καὶ τῆς Δύσης νὰ ξεχωρίζουν μεταξύ 
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τους μὲ κάποιες διαφορὲς στὰ δόγματα καὶ στὴν παράδοση τῆς 
λατρείας.Αὐτὲς οἱ διαφορὲς στοὺς δυὸ αὐτοὺς αἰῶνες συζητήθηκαν 
πολὺ καὶ ὑπογραμμίστηκαν μὲ μιὰ διάθεση ἐχθρικὴ κι άπὸ τὰ δυὸ 
μέρη. Αὐτὰ ἦταν τὰ προσανάμματα ποὺ ὁδήγησαν σὲ μιὰ ἔχθρα στὰ 
μέσα τοῦ 11ου αἰώνα κι ἡ ἔχθρα αὐτὴ κατέληξε στὸ ὁριστικὸ Σχίσμα 
(1054) ἀνάμεσα στὶς δυὸ ἐκκλησίεςὅταν ἦταν Πατριάρχης στὴν 
Κων/πολη ὁ Μιχαὴλ Κηρουλάριος καὶ Πάπας στὴ Ρώμη ὁ Λέοντας 
ὁ Θ’. Κι οἱ δυό τους εἶναι ἀπὸ τοὺς δυναμικοὺς ἐκείνους ἱεράρχες ποὺ 
θέλουν νὰ ὑποτάξουν τὸ κράτος στὴ θέληση τῆς ἐκκλησίας. Στὴ Δύση 
ἡ ἐκκλησία τὸ πέτυχε αὐτὸ κι ἕνας μεγάλος αὐτοκράτορας, λίγο πιὸ 
ὕστερα, ταπεινώθηκε μπροστὰ στὸν Πάπα. Στὴν Κωνσταντινούπολη 
ὁ Κηρουλάριος δὲν τὸ κατάφερε αὐτό, γιατὶ τὸ κράτος ἀποδείχτηκε 
πιὸ ἰσχυρό. Κι οἱ δυό, ἀλλὰ προπαντὸς ὁ Πάπας μὲ τοὺς ἀδιάλλακτους 
ἀπεσταλμένους του, ὁδήγησαν τὸ Χριστιανικὸ κόσμο στὸ διχασμό, 
δίχως οἱ πολιτικοὶ νὰ φταῖνε καθόλου.

Τὸ Σχίσμα χώρισε τοὺς Χριστιανοὺς σὲ δυὸ μέρη· ἡ ἔχθρα ποὺ 
ἄναψε, παρ’ ὅλες τὶς προσπάθειες ποὺ ἔγιναν ἀργότερα, δὲν μπόρεσε νὰ 
σβήση κι ἔκανε πολὺ κακὸ γιατὶ ὅταν ἡ ᾽Ανατολὴ βρέθηκε σὲ μεγάλο 
κίνδυνο ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ἦταν ἀδύνατο πιὰ νὰ γίνη συνεννόηση 
ἀνάμεσα στὰ δυὸ μέρη. ῎Ετσι τὸ ᾽Ανατολικὸ κράτος ἔμεινε μόνο του 
καὶ ὑποδουλώθηκε πιὸ εὔκολα.

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

1. ΕΝΑ ΓΟΡΓΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΑΥΤΗ

1. Στὴ διάρκεια τῆς βασιλείας τῶν τεσσάρων πρώτων αὐτοκῥατόρων 
τῆς δυναστείας [867 - 968] γίνεται : α) ἡ στερέωση τοῦκράτους, β) ἡ 
πρώτη φάση τῆς ἀναμέτρησης μὲ τοὺς Βουλγάρους καὶ γ) τὸ ξεκίνημα 
γιὰ τὴν «ἐποποιία» (ἀνάκτηση τῆς Κρήτης 961)

2. Στὴ διάρκεια τῆς βασιλείας τῶν δυὸ «σφετεριστῶν» (Νικ.Φωκᾶ 
καὶ ᾽Ι. Τσιμισκῆ ) καὶ τοῦ Βασιλείου Β’ τοῦ Βουλγαροκτόνου [963 
- 1025] γίνεται : α) μεγάλο ἆπλωμα τοῦ κράτους μὲ τὴν ἀνάκτηση 
μεγάλων περιοχῶν ἀπὸ τοὺς ῎Αραβες, β) διάλὺση τοῦ Βουλγαρικοῦ 
κράτους καὶ γ) περιορισμὸς τῶν Δυνατῶν.

3. Στὴν περίοδο [1025 - 1081] ἀρχίζει ἡ παρακμὴ τοῦ Βυζαντίου 
μὲ ἕναν ἐσωτερικὸ διχασμὸ ἀνάμεσα στὸ κόμμα τῆς στρατιωτικῆς 
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φεουδαρχίας καὶ τῶν πολιτικῶν τοῦ παλατιοῦ. Συγχρόνως 
παρουσιάζονται στὴ Δύση οἱ Νορμανδοὶ καὶ στὴν ᾽Ανατολὴ οἱ 
Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι.

2. ΠΟΛΕΜΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥΣ

1. 0ἱ παλιοί του ἐχθροι:
α) Οἱ῎Αραβες. Γίνεται μεγάλη κατακτητικὴ ἐξόρμηση καὶ 

ξαναπαίρνει τὸ Βυζάντιο μεγάλες περιοχς.Ο ᾽Αραβικὸς κόσμος 
βρίσκεται σὲ πλήρη ὑποχώρηση.

β)Οἱ Βούλγαροι. Γίνεται ἡ ἀποφασιστικὴ ἀναμέτρηση μὲ τοὺς 
Βούλγαρους σὲ δυὸ φάσεις : ῾Η πρώτη ἐπὶ Συμεὼν [894 - 927] κι 
ἡ δεύτερη ἐπὶ Σαμουὴλ [976 - 1018] μὲ τὸ Δυτικὸ Βουλγαρικὸ 
κράτος. Στὸ τέλος τὸ Βουλγαρικὸ Κράτος διαλύεται καὶ τὰ σύνορα 
τῆς αὐτοκρατορίας φτάνουν στὸ Δούναβη.

γ)Ξαναγίνεται Βυζαντινὴ ἡ Ν. ᾽Ιταλία καὶ ὕστερα ἀπὸ κάποιες 
προστριβὲς τοῦ Βυζαντίου μὲ τὸν ῎Οθωνα Α’ ἐπέρχεται συνεννόηση 
μὲ τὴ Γερμανικὴ αὐτοκρατορία.

2. Οἱ καινούριοι ἐχθροὶ:
Τὸ Βυζάντιο δέχεται τὸν ἀντίλαλο ἀπὸ τὶς μεγάλες ἐπιδρομὲς 

τῶν Νορμανδῶν τῆς Σκανδιναβίας, πρῶτοι μὲ τοὺς Ρ ὼ ς ἀπὸ 860 
ὡς τὸ 989 ποὺ γίνονται Χριστιανοὶ καὶ δέχονται τὴν ἐπίδραση τοῦ 
Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ καὶ ἀργότερα μὲ τοὺς καθαυτὸ Νορμανδοὺς 
ποὺ παίρνουν ἀπὸ τὸ Βυζάντιο τὶς ᾽Ιταλικὲς κτήσεις καὶ ἀπειλοῦν καὶ 
τὸ ἴδιο.

Στὴν ᾽Ανατολὴ παρουσιάζονται οἱ Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι, 
ἀναζωογονοῦν τὸν ἀδυνατισμένο ᾽Αραβικὸ κόσμο καὶ ἱδρύουν στὸ 
τέλος τῆς ἐποχῆς αὐτῆς ἕνα Σουλτανάτο στὴ Μ. ᾽Ασία.

3. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΩΡΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1.Στὴν Τέχνη παρουσιάζεται καινούρια «ἀνανέωση», ὕστερα ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ. Εἶναι ἡ «δεύτερη χρυσὴ ἐποχὴ» τῆς βυ-
ζαντινής τέχνης.

2. Στὰ Γράμματα οἱ λόγιοι ξαναπαίρνουν ἐπαφὴ μὲ τὴν κληρονομιὰ 
τῶν ἀρχαίων ῾Ελλήνων καὶ οἱ λαοὶ τῆς Μ. ᾽Ασίας δημιουργοῦν τὰ 
᾽Ακριτικὰ τραγούδια
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3. ῾0 μηχανισμὸς τοῦ κράτους δουλεύει τώρα τέλεια καὶ ὁ θρόνος 
εἷναι σεβαστὸς καὶ στερεός, ὅσο ποτὲ ἄλλοτε.

4. Γίνεται τὸ ὁριστικὸ Σχίσμα (1054) ἀνάμεσα στὴ Δυτικὴ καὶ 
᾽Ανατολικὴ ἐκκλησία.

ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ:

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
Βυζαντινή ἐποποιία - ένδοξοι
σφετεριστὲς-Βασιλικὰ Πατρο-
κίνιο - νεαρές - ᾽Αλληλέγγυο
-Πρόνοια-῾Ο κατ’ ἐπάνω-Βα-
ράγγοι - Νέα ᾽Εκκλησία Μα-
κεδονικἠ ἀναγέννηση - ἐγκυ-
κλοπαίδειες-’ Ακριτικὰ τραγού-
δια - ἀπελᾴτες- Παρακοιμώμε-
νος-Λογοθέτες -Λογοθέτης τοῦ
δρόμου-῾ Οριστικὸ Σχίσμα.

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
᾽Αρχὴ τῆς δυναστείας-῾Ο Βασίλειος Α’ 
ἀνεβαίνει στὸ θρόνο                                    867
῎Ανάκτηση τῆς Κρήτης                              961
Βυζαντινἠ ἑποποιία»                                 963-1Ο25
Α’ φάση πολέμων μέ τοὺς 
Βούλγαρους ( Συμεὼν)                                894 - 927
Β’ φάση πολέμων μὲ τοὺς Βούλγαρουςτοὺ 
Δυτικοῦ  Βουλγαρικοῦ κράτους (Σαμουὴλ) 976-1018
῎Αντεπίθεση Βασίλειου Β’                     1001 - 1018
Μάχη στὸ Κλειδὶ                                             1014
Διάλυση τοῦ Δυτικοῦ Βουλγαρικοῦ κράτους     1018
ΟΙ Ρῶσοι δέχονται τὸ Χριστιανισμὸ                  989
῾Οριστικὸ   Σχίσμα                                            1054
῾Η Ν. ᾽Ιταλία πέφτει στὰ χέρια τῶν Νορμανδῶν1071
Οἱ Σελτζοῦκοι ἀνοίγουν τὸ δρόμο 
γιὰ τἠν έγκατάστασή τους στἠ 
Μ. ᾽Ασία (Μάχη Μαντζικέρτ)                            1071 
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ΚΕΙΜΕΝΑ

1. ᾽0 Βασίλειος ὁ Α’ ἱδρυτὴς τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας,
ὁ γιὁς τῆς χήρας.

Κι ἀκούστη τότε ἕνα πουλὶ κρυμμένο σ’ ἔνα δέντρο,
κι ἀκούστη καὶ τραγούδαγε πασίχαρο τραγούδι·
δὲν κελαηδᾶ σὰν τό πουλί, σὰν ἄνθρωπος μιλάει:
«Ψὲς ποὺ γλυκοκοιμήθηκα, μεσ’ στ’ ὄνειρό μου τ’ εἶδα;
Τῆς Πόλης εἷδα τὸ ἱερό, τὸ μέγα τὸ Παλάτι,
καὶ στῆς αὐλῆς τοῦ Παλατιοῦ κατάμεσα ἔνα δέντρο,
δέντρο κυπαρισσόδεντρο, χρυσὰ ἦταν τὰ κλαδιά του,
χρυσὰ τὰ φύλλα του, χρυσὴ καὶ ἡ ρίζα καὶ ἡ κορφή του,
καὶ στὴν κορφὴ καθότανε περήφανος λεβέντης·
γειά σου, χαρά σου, γιέ μου ἐσύ, τῆς χήρας τὸ καμάρι!
Περηφανέψου, ᾽Ανατολή, καὶ ζηλοφτόνα Δύση,
κι ἐσὺ Κωνσταντινούπολη, βάλε τὰ γιορτερά σου.
Γένος μακεδονίτικο φυτρώνει καὶ καρπίζει,
βλαστοὺς καὶ παραβλάσταρα ξαπλώνει βασιλιάδες,
κι εἷναι τῆς χήρας τὸ παιδὶ τὸ πρωτοβλάσταρό του.
᾽Ανοίγει καὶ ἡ Χρυσόπορτα διάπλατη καὶ προσμένει
τοὺς βασιλιάδες, νὰ διαβοῦν μὲ τὶς χρυσὲς κορῶνες.
Σκίστε τὴ γῆ καὶ μέσα της κρυφτῆτε ντροπιασμένοι,
Σαρακηνοὶ καὶ Νορμανδοὶ καὶ Βούλγαροι καὶ Ροῦσοι! »

Κωστής, Παλαμᾶς
[῾0 Γιὸς τῆς χήρας. Ἀπόσπασμα]

2.῞Ενας ἀπὸ τοὺς θρύλους γιὰ τὁ Βασίλειο τὸν Α’
Συνέβη σ’ αὐτόν, ὅταν ἀκόμη ἦταν πολὺ μικρός, ἕνα παράδοξο 

περιστατικό, ποὺ προμηνοῦσε τὴν κατοπινή του τύχη καὶ δὲν 
ἐπιτρέπεται, νομίζω, νὰ μὴν τὸ ἐξιστορήσω. Μιὰ φορὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ 
θερισμοῦ ἐβγῆκαν οἱ γονεῖς του στὰ κτήματά τους κι ἐπιστατοῦσαν 
τοὺς θεριστὲς καὶ τοὺς παρακινοῦσαν νὰ δουλεύουν πολύ. ᾽Επειδὴ ἡ 
μέρα προχωροῦσε καὶ πρὸς τὸ μεσημέρι ὁ ἥλιος ἔκαιγε πιὸ δυνατά, 
ἀφοῦ φτιάξανε μὲ δεμάτια ἀπὸ στάχυα ἕνα εἶδος σκηνῆς ἔβαλαν μέσα 
τὸ παιδὶ νὰ κοιμηθῆ, γιὰ νὰ μὴν τὸ πειράξη ἡ κάψα τοῦ ἥλιου καὶ 
τὴν ὥρα ποὺ ἐκεῖνοι ἦταν ἀπασχολημένοι μἐ τοὺς θεριστες κατέβηκε 
ἕνας ἀετός, κάθησε ἀπὸ πάνω μὲ ἁπλωμένα τὰ φτερά του κι ἔκανε 
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σκιὰ στὸ παιδί. Καὶ μόλις αὐτοὶ ποὺ τὸ εἶδαν ἔβαλαν τὶς φωνές πὼς 
ὁ ἀετὸς ἴσως θὰ σκοτώση τὸ παιδί,ἡ μητέρα του ἀμέσως σὰν κάθε 
φιλόστοργη καὶ φιλότεκνη μητέρα, ἔτρεξε πρὸς τὸ παιδί, Κι ὅταν εἶδε 
τὸν ἀετὸ νὰ προσφέρή μὲ τὶς φτεροῦγες του σκιὰ στὸ παιδὶ καὶ νὰ 
μὴ σκιαχτῆ μὲ τὸν ἐρχομό της, ἀλλὰ καλοσυνάτα νὰ κοιτάζη πρὸς 
αὐτήν, δὲν μπόρεσε ἐκείνη τὴ στιγμὴ νὰ σκεφτῆ τίποτε καλύτερο, μὰ 
πῆρε μιὰ πέτρα καὶ τοῦ τὴν ἔριξε. Κι ἔτσι σηκώθηκε ὁ ἀετὸς ψηλὰ 
καί, ὅπως φάνηκε, ἔφυγε· ὅταν ἐκείνη ξαναγύρισε στὸν ἄντρα της καὶ 
τοὺς ἐργάτες, ὁ ἀετός, ὅπως τὴν πρώτη φορά, ξαναπῆγε καὶ ἔκανε 
σκιὰ στὸ παιδὶ καὶ πάλι ἡ ἴδια φωνὴ ἀπὸ τοὺς θεατὲς καὶ πάλι ἡ 
μητέρα ἔτρεξε στὸ παιδὶ καὶ ὁ ἀετὸς σκιάχτηκε ξανὰ ἀπὸ τὴν πέτρα 
καὶ πάλι ὁ γυρισμὸς τῆς μητέρας στοὺς ἐργάτες. Κι ἐπειδὴ λοιπὸν 
θέλησε ἡ Πρόνοια πιὸ καθαρὰ νὰ φανερώση ὅτι ὄχι τυχαῖα, ἀλλὰ μὲ 
θεία πρόβλεψη γινόταν αὐτό, πάλι καὶ γιὰ τρίτη φορὰ ἔγινε τὸ ἴδιο, 
δηλαδὴ ὁ ἀετὸς στὸ παιδί, οἱ φωνὲς ἀπὸ τοὺς θεατές, ἡ μητέρα στὸν 
ἀετὸ καὶ ὁ ἀετὸς νὰ κυνηγιέται καὶ μὲ τὴ βία νὰ φεύγη. ̓́ Ετσι πάντοτε 
ὁ θεὸς ἀπὸ πολὺ πρίν, προμαντεύει μὲ κάποια σημάδια καὶ σύμβολα τὰ 
μεγάλα περιστατικὰ ποὺ θὰ γίνουν ὕστερα. Αὐτὸ καὶ στὴν κατοπινή 
του ἡλικία δὲν τοῦ συνέβη λίγες φορές, ἀλλὰ πολλὲς φορὲς βρέθηκε 
τὴν ὥρα ποὺ κοιμόταν νὰ τοῦ κάνη σκιὰ ἑνας ἀετός.

Κωνσταντῖνος   Πορφυρογέννητος
[῾Ιστορικὴ διήγησις τοῦ βίου καὶ τῶν πράξεων Βασιλείου

τοῦ ἀοιδίμου βασιλέως. Κεφ. 5. Μετάφραση)

῾Η μορφἠ τοῦ Βασιλείου Β’ τοῦ Βουλγαροκτόνου.
῞Οσο περνοῦσαν τὰ χρόνια μὲ τὴν πείρα ποὺ εἷχε ἀποκτήσει γιὰ 

τὰ πάντα, δὲν εἷχε ἀνάγκη ἀπὸ τοὺς σοφώτερους του. ῾Ο ἴδιος λοιπὸν 
ἔπαιρνε ἀποφάσεις, ὁ ἴδιος διοικοῦσε τὸ στρατό. Στὴν πολιτικὴ 
διοίκηση διοικοῦσε ἀκολουθώντας ὄχι τοὺς γραφτοὺς νόμους, ἀλλὰ 
τοὺς ἄγραφους ποὺ ἐπινοοῦσε τὸ πολὺ ἐφευρετικὸ μυαλό του. Γι’ 
αὐτὸ δὲν ἔδινε πολλὴ σημασία στοὺς μορφωμένους ἀνθρώπους· 
τοὺς εἷχε σὲ μεγάλη ἀνυποληψία. Καὶ βρίσκομαι σὲ μεγάλη ἀπορία 
γιατὶ, ἐνῶ ὁ βασιλιὰς περιφρονοῦσε τόσο πολὺ τὴν ἀσχολία μὲ τὰ 
γράμματα, παρουσιάστηκαν στὰ χρόνια του ὅχι λίγοι φιλόσοφοι καὶ 
ρήτορες... Αὐτός, ἀφοῦ καὶ τὸ κράτος ἀπὸ τοὺς βάρβαρους καθάρισε 
καὶ στὸ ἐσωτερικό του, γιὰ νὰ πῶ ἔτσι, μὲ κάθε τρόπο κυριάρχησε, 
δὲ δέχτηκε νὰ ἀφήση τὰ πράγματα, ὅπως ἦταν πρίν, ἀλλὰ περιόρισε 
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τὴν ἀριστοκρατία τῶν μεγάλων οἰκογενειῶν καὶ τὴν ἔφερε στὴν 
ἴδια μοίρα μὲ τοὺς ἄλλους, μὲ μεγάλη ἄνεση κράτησε στὰ χέρια του 
τὴν ἐξουσία καὶ, ἀφοῦ ἀνέδειξε γύρω του μιὰ ὁμάδα ἀπὸ ἐκλεκτοὺς 
συνεργάτες, ποὺ δὲν ἦταν οὔτε στὸ πνεύμα περίφημοι οὔτε ἀπὸ 
ἀριστοκρατικὴ καταγωγὴ οὔτε στὰ γράμματα πολὺ προχωρημένης 
μόρφωσης, σ’ αὐτοὺς ἀνέθεσε τὴν αὐτοκρατορικὴ ἀλληλογραφία καὶ 
τοὺς ἐμπισττύτηκε τὰ μυστικὰ τοῦ κράτους...

῎Εκανε τὶς ἐκστρατεῖες πρὸς τοὺς ἐχθρούς ὄχι ὅπως συνηθίζουν νὰ 
τὶς κάνουν οἱ περισσότεροι βασιλιάδες ποὺ ἐκστρατεύουν στὴ μέση 
τῆς ἄνοιξης καὶ ξαναγυρίζουν, ὄταν τελειώνη τὸ καλοκαίρι, ἀλλὰ 
αὐτός, γιὰ νὰ ἐπιστρένψη, ἔπρεπε νὰ φτάση στὸ σκοπὸ ποὺ εἶχε, ὄταν 
ξεκινοῦσε. Καὶ δὲν ὑποχωροῦσε καὶ στὸ μεγάλο κρύο καὶ στὴ μεγάλη 
ζέστη καί, ὅταν διψοῦσε, δὲν πλησίαζε ἀμέσως στὶς πηγές, ἀλλά ἦταν 
ἀληθινὰ σὲ κάθε του φυσικὴ ἀνάγκη δυνατὸς καὶ μὲ ἀντοχὴ σὰν τὸ 
διαμάντι.

Μιχαὴλ Ψελλὸς
[Χρονογραφία-Ἀποσπάσματα, Κεφ. 29, 30

32, ῎Εκδ. Les Beeles Lettres-Paris 1926
Μετάφραση)

4.῾Ο ᾽Αθανάσιος ὁ Αθωνίτης, ὁ πνευματικὸς πατέρας τοῦ Νικ.
Φωκᾶ καὶ ἠ ἵδρυση τῆς Μεγίστης Λαύρας στὸ Ἅγιο ῎Ορος.

῎Αρχισε ἡ οἰκοδομὴ στὰ 963. Τὴ διέκοψε ἔξαφνα, γιατὶ ἔμαθε πὼς 
ἐκεῖνος ποὺ τὸν ἔβαλε νὰ χτίση, καὶ ἦταν τὸ ἀσκητικό του πνεῦμα, 
ὁ στρατηγὸς Νικηφόρος Φωκᾶς, φόρεσε τὸ στέμμα τοῦ Βυζαντίου. 
Σηκώνεται καὶ πηγαίνει στὸ Παλάτι νὰ θυμίση στὸν αὐτοκράτορα 
τὸ τάμα του. Δέν ἦταν ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς ποὺ εἶχεν ὀνειρευτῆ τὸ 
μοναστήρι σ’ αὐτὸν τὸν τόπο; Δέν ἦταν αὐτὸς ποὺ στρατηγὸς ὀκόμα 
στὴν Κρήτη παρακαλοῦσε τὸ φίλο του ἀσκητὴ νὰ ἔλθη στὸ ῎Ορος 
νὰ τὸ χτίση, πού τοῦ μιλούσε διαρκῶς γιὰ τὸ ἐρημητήριό τους, καὶ 
ἀπὸ τότε στὴν ὁρμή τοῦ πολέμου, ἡ φαντασία του ἀπολάμβανε τὴν 
ταπείνωση καὶ τὴ γαλήνη τοὺ τὸν περίμεναν; ̔Ο ἀσκητὴς ἐμφανίζεται 
στὸν βασιλιά. ῾Ο τροπαιούχος τοὗ ἀπολογεῖται σὰν ἔνοχος... Δὲν 
ἄλλαξε σκοπό. ῾Η ἀνάγκη τοῦ Βυζαντίου τὸν ὑποχρέωσε ν’ ἀργηση 
ἀκόμα λίγο καιρό. Δὲν ξέχασε τὸ τάμα του.Θ’ ἀσκητέψη μιὰ μέρα. Τοῦ 
τὸ ὑπόσχεται κι ἄλλη μιὰ φορά... ῾0 ᾽Αθανάσιος φεύγει μὲ τὴν ἐλπίδα 
πὼς δὲν ἔχασε τὸ σύντροφό του, γυρίζει στὸ Ὁρος καὶ ἐφοδιασμένος 
μὲ τὰ βασιλικὰ μέσα, κατορθώνει νὰ ἱδρύση τὴ Λαύρα. «᾽Επειδὰν 
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δὲ ἡμᾶς ὁ Θεὸς-γράφει ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς στὸ χρυσόβουλό του-ἐκ 
τοῦδε τοῦ ματαίου βίου καλέσειε καὶ τοῦ κοινοῦ καὶ ἡμεῖς ποτηρίου 
τοῦ θανάτου μετάσχοιμεν, οὐδένα βουλόμεθα τῶν πάντων ἕτερον εἱς 
τὴν τοιαύτην Λαύραν καθηγούμενον προχειρίζεσθαι, ἀλλ’ ὃν ἂν οἱ 
μοναχοὶ τῆς τε Λαύρας καὶ τῶν ὑπ’ αὐτὴν κελλίων συναθροιζόμενοί 
τε καὶ διασκεπτόμενοι ἀρετῇ τε ἴδωσι διαφέροντα καὶ ἐπιτηδείως 
πρὸς τοῦτο ἔχοντα, ἐκεῖνον καὶ πρὸς τὴν ἡγουμενίαν ἐγκαθιστᾶν». 
Πράγμα παράδοξο. Αὐτὸς ποὺ ξοδεύει γιὰ τὴ Λαύρα καὶ κανονίζει ἀπὸ 
μακριὰ τὴ λειτουργία της εἷναι ὁ αὐτοκράτορας ποὺ καταδίωξε τὰ 
μοναστήρια καὶ χτύπησε τὴν «περὶ τὰ μοναστήρια καὶ τὰ ἱερὰ ταῦτα 
σεμνεῖα περιφανῆ νόσον ἀπληστίας», καθὼς ἔγραφε ὁ αὐτοκράτορας 
ποὺ ἐξέδωκε τὴ Νεαρά του «περὶ τοῦ μὴ γίνεσθαι νέα μοναστήρια 
καὶ γηροκομεῖα μήτε πλατύνεσθαι διὰ τῶν κτημάτων τοὺςεὐαγεῖς 
οἴκους». ῟Ηταν μολαταῦτα ὀ κτίτωρ τῆς Λαύρας συνεπὴς στὸν ἑαυτό 
του. ῾Η ἀσκητική του ψυχὴ δὲν ἄλλαξε. Μὲ τὰ ἔργα του δὲν πολέμησε 
παρὰ τὴ νοθεία τοῦ ἀσκητικοῦ ἰδεώδους, τὴν ἐκμετάλλευση τῶν 
μοναστηριῶν ἀπὸ ράθυμους, ἀπὸ φυγόστρατους κι ἀπὸ ἐρασιτέχνες, 
τὴν πληθώρα τους τὴν ὀλέθρια γιὰ τὸ κράτος, ̓ Απαγόρευσε νὰ γίνουν 
νέα μοναστήρια. ᾽Εργάστηκε ὡστόσο νὰ γίνη ἣ Λαύρα σὲ τόπο ποὺ 
ἡ ζωὴ θὰ ἦταν δύσκολη καὶ τὸ μοναστικὸ ἰδεῶδες, διωγμένο ἀπὸ τὴ 
βοὴ τῆς κοινωνίας, θὰ ἔβρισκε τὸν ἀληθινό του χαρακτήρα.

Ζαχαρ. Παπαντωνίου
[Ἁγιον ῎Ορος. ᾽Αθήνα 1939, σελ. 147)

5. Οἱ έπιδρομὲς τῶν Βουλγάρων έπὶ Συμεὼν φτάνουν ὡς τὴν 
Πελοπόννησο.

Τὸν καιρὸ τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου Ρωμάνου ἀγριωποὶ καὶ 
χριστιανομάχοι ἄνθρωποι, Μπολγάροι λεγάμενοι, ἐμπήκασι στὴν 
῾Ελλάδα καὶ ἀπὸ σπαθίου καὶ κονταρίου ἐχαλάσασι τοὺς Χριστιανοὺς 
καὶ ἐτραβήξασι ἴσα στὸ Μορέα. Διαβαίνοντας γοῦν ἀπὸ τὰ Σάλονα, 
ἐπλοκάρασί το καὶ μισοὶ ἀπὸ δαύτους ἤρθασι στὸ Γαλαξείδι καὶ ἐπῆραν 
σκλάβους ἀπὸ τὰ χωρία διὰ καταπατητάδες. ̓Ερχάμενοι γοῦν οἱ ἄπιστοι 
στὸ Γαλαξείδι, ποὺ ἤτανε χτισμένο παμπάλαια καὶ εὐμορφοκαστρο 
γυρισμένο ἔχοντας καὶ φλότα καραβίων καὶ σπίτια περίσσα, βουλὴν  
ἐπήκασι οἱ ἄπιστοι ἀπὸ σπαθίου νὰ ἐπάρουσι, καὶ παίρνοντας στὴν 
αὐθεντία τους τὰ καράβια, νὰ ἀπεράσουσι στὸ Μορέα, κουρσεύοντας 
καὶ τοῦ κόρφου ταὶς μεριαίς’ καὶ οἱ Γαλαξειδιῶτες, ἔστοντας νὰ μάθουσι 
ἕνα τόσο φοβερὸ μήνυμα, ἐτρέξασι σταὶς ἐκκλησίαις, γονατιστὰπαρα 
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καλώντας τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία καὶ ὅλους τοὺς ̔Αγίους νὰ τοὺς 
βοηθήσουσι εἰς ἐκείνη τὴ φοβερώτατη στιγμή· ἁρματωθήκασι γοῦν 
καὶ ἑτοιμασθήκασι γιὰ πόλεμο· καὶ ἐρχόμενοι ἐκεῖνοι οἱ πειράταις 
ἐπλοκάρασι τὸ κάστρο καὶ μὲ κάθε λογῆς μηχαναὶς καὶ συνέργεια 
τοῦ Σατανᾶ, ποὺ τοὺς διαφέντευε, ἀνοίξασι μία τρούπα μεγάλη στὸ 
κάστρο καὶ ἐμπήκασι μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι· ἐτότες γοῦν ἐγενέθηκε 
μεγάλος σκοτωμὸς καὶ φοβερὴ ἀμάχη, ποὺ τὸ γαῖμα ἔτρεχε στοὺς 
δρόμους ὡσὰν ποτάμι χειμωνιάτικο...

᾽Εμβαίνοντας οἱ πειράταις ἀνεμπόδιστα στὸ Γαλαξείδι, ἐπεράσασι 
ἀπὸ σπαθίου ὅ,τι εὑρήκασι ζωντανό, καὶ ἀνάψασι φωτιὰ στὰ σπίτια 
καὶ ἐκρημνίσασι καὶ τὸ κάστρο ποὺ ἤτανε εὐμορφότατο, φυκιασμένο 
μὲ μάρμαρα μεγάλα ἀπὸ τῶν ῾Ελλήνων τὸν καιρό· ὕστερα ἐμπήκασι 
καὶ σταὶς ἐκκλησίαις καὶ ἐκεῖ εὑρήκασι τοὺς γέρους γονατισνὰ 
παρακαλώντας ταὶς εἰκόναις· ἄλλους γοῦν σφάξασι ὡσὰν ἀρνία 
οἱ ἀντίχριστοι ἐμπροστὰ στὸ ῞Αγιο Βῆμα καὶ ἄλλους ἐπήρασι 
σκλάβους...

᾽Ετότες οἱ Γαλαξειδιῶτες, κατατρεγμένοι ἐπήγασι καὶ ἐχτίσασι 
σπίτια στὰ τριγύρω νησόπουλα· ἐκεῖ γοῦν ἐχτίσασι καὶ μία ἐκκλησία 
τοῦ ῾Αγίου Κωνσταντίνου καὶ ἐμολώσασι καὶ τὸ νησὶ μὲ πλάκαις 
μεγάλαις. ῞Υστερα ἀπὸ πενήντα χρόνια, ἡσυχάζοντας ὁ τόπος καὶ 
τοὺς Μπολγάρους ἐξολόθουσε ἡ ὀργὴ τοῦ Κυρίου ἐβγήκασι οἱ 
Γαλαξειδιώταις πάλε στὴ Στεριά κοιὶ ἐξαναχτίσασι τὰ σπίτια τοῡ 
Γαλαξειδίου, ποὺ ἤτανε ὅλο στάχτη καὶ ἐρείπια, καὶ λόγγοι καὶ 
ρουμάνια ἀπάνου ἐφυτρώσασι.

Χρονικὸ Γαλαξειδίου.[Κ. Σάθα-῾Ιστορία ᾽Αμφίσσης, 
Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδωρικίου καὶ περιχώρων.

᾽Εν ᾽Αθήναις 1914 σ. 200 - 202 )
6. Πῶς ἠ φεουδαρχία σιγὰ-σιγὰ έπικράτησε καὶ στὸ Βυζἀντιο.
᾽Απὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ στρατιωτόπι ἔσβηνε, αὐτόματα γεννιόταν 

μὲ τὸ νέο ἰδιοκτήτη (δηλ. τὸ Δυνατὸ) σχέση ποὺ ἔμοιαζε μὲ τὴ 
σχέση ποὺ διαμορφώθηκε μὲ τὴ φεουδαρχία στὴ Δύση, δίχως ὄμως 
τὴν προνομιακὴ τάξη ποὺ ἐπικράτησε ἐκεῖ. Πολλοὶ πληθυσμοὶ ποὺ 
ὑπηρετοῦσαν πρὶν στὸ στρατὸ ἔχασαν μαζὶ μὲ τὸ κτῆμα τους καὶ κάθε 
αὐτοτέλεια. ̔Η ζωή τους οὐσιαστικὰ κρεμόταν ἀπὸ δῶ καὶ πέρα ἀπὸτὸν 
ἰδιοκτήτη τοῦ «ἀρχοντικοῦ» ποὺ μέσα σ’ αὐτὸ ζοῦσαν κι ἐργάζονταν, 
ἀφοῦ ἔκοψαν στὴν οὐσία κάθε ἀπ’ εὐθείας δεσμὸ μὲ τὸ κράτος. ῎Ετσι, 
ὅταν οἱ αὐτοκράτορες καλοῦσαν ἐπιστράτευση, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχαν πιὰ 
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ἄτομα ὑποχρεωμένα γιὰ κατάταξη στὸ στρατό, αὐτὴ ἡ ἐπιστρατευση 
ἀπευθυνόταν πρὸς τοὺς ἰδιοκτῆτες-ἄρχοντες τῶν διαφόρων ἐπαρχιῶν 
ποὺ συνήθως οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἦταν καὶ μεγάλοι ἀξιωματοῦχοι.

Ἀυτοί ἀπὸ τώρα κι ὑστερα φρόντιζαν να συγκεντρωσουν να 
εξοπλίσουν καὶ νὰ κάνουν ἑτοίμοπόλεμο τὸ τμῆμα τοῦ στρατοῦ 
ποὺ ἀναλογοῦσε στὴν περιφέρειά τους. ῎Ετσι, μὲ τὸ νὰ εἶναι κανεὶς 
ἰδιοκτήτης σὲ τόσο μεγάλες ἐκτάσεις γῆς, καταντοῦσε νὰ εἶναι κι 
ἕνας πραγματικὸς κυρίαρχος ἐκεῖ, ἀφοῦ οἱ ἀγρότες ἔμπαιναν κάτω 
ἀπὸ τὴν προστασία τὸυ, γιατὶ ἄλλη ἀσφάλεια δὲν ὑπῆρχε. Μιὰ τέτοια 
ὄμως κατάσταση δυέλυε τὴν ἐξουσία τοῦ κράτους, γιατὶ ἕνα μεγάλο 
μέρος ἀπὸ τὴν ἐξουσία αὐτὴ τὸ ἔπαιρναν μὲ τὸ ἔτσι θέλω οἱ μεγάλοι 
γαιοκτήμονες.

 ᾽Αλ. Διομήδης
[Νεοέλληνας Οἰκονομολόγος καὶ Βυζαντινολόγος - 
Βυζαντιναὶ Μελέται Τόμ. Α’ σελ.27 - 28, ᾽Αθῆναι

1942. Γλωσσική ἁπλούστευση )
7. ῎Απόσπασμα άπὸ μιὰ έπιστολἠ τοῦ αὐτοκράτορα Ρωμανοῦ 

Α’ Λεκαπηνοῦ στὸ Συμεών.
...Γιατί, πές μου, τί περισσότερο κατάφερες μὲ τὸ νὰ γράφης τὸν 

ἑαυτό σου βασιλέα Βουλγάρων καὶ Ρωμαίων δίχως σ’ αὐτὸ νὰ εἷναι 
σύμφωνος καὶ βοηθός σου ὁ Θεός; Τί περισσότερο κέρδισες ποὺ μὲ 
τόση βία μᾶς πῆρες τὴ γῆ μας; Ποῦ εἷναι οἱ φόροι ποὺ παίρνεις ἀπ’ 
αὐτήν; Τί εἰσοδήματα σοῦ πληρώνονται ἀπὸ κεῖ; ῾Η ἀλήθεια εἷναι, ἂν 
θελήσης νὰ καλοεξετάσης τὸ πράγμα πὼς ὕστερα ἀπὸ τόσους φόνους 
καὶ λεηλασίες, ἄλλο δὲν σοῦ ἀπομένει νὰ ἐξουσιάζης παρὰ μόνο τὰ 
κάστρα καὶ μάλιστα μὲ πρόσθετους μπελάδες, νὰ τὰ συντηρῆς 
μὲ τρόφιμα καὶστρατιῶτες, ἐνῶ ὁ λαὸς μέσα σ’ αὐτὰ ὑποφέρει καὶ 
ἀφανίζεται..

...῎Αν ἔπρεπε κάποιος νὰ ὀνομάζεται βασιλιὰς τῶν Ρωμαίων καὶ 
τῶν Βουλγάρων, ἐμεῖς ἔπρεπε περισσότερο νὰ ὀνομαζόμαστε ποὺ καὶ 
τὸ ὅνομα αὐτὸ τὸ πήραμε ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὴν ἐξουσία, ὅπως ὄλοι 
παραδέχονται, κι ὄχι ἐσεῖς ποὺ ἀγωνιζόσαστε νὰ τὸ ἀποκτήσετε μὲ 
αἵματα καὶ σφαγές.

[Διον. Ζακυθηνοῦ-Βυζαντινὰ Κείμενα,
Βασική Βιβλιοθήκη σ. 134. Μετάφραση]

8. ῞Ενα στιγμιότυπο ἀπὁ τὴ συνάντηση Λιουτπράνδου 
καὶ Νικηφόρου Φωκᾶ, ὅπως τὸ έξιστορεῖ μὲ μεγάλη 

προκατάληψη ὁ δύστροπος ᾽Επίσκοπος.
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ΙΑ’-Τὴν ἴδια μέρα μὲ κάλεσε σὲ γεῦμα, ἀλλά, ἐπειδὴ ὁ Νικηφόρος 
μὲ λογάριαζε κατώτερο ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες του, μ᾽ἔβαλε νὰ καθίσω 
δέκατος πέμπτος στὴ σειρά, ἐκεῖ ποὺ δὲν ἔφτανε τὸ τραπεζομάντηλο. 
᾽Απὸ νοὺς ἀκολούθους μου κανένα δὲν κάλεσε στὸ συμπόσιο... Στὸ 
μακρὺ καὶ αἰσχρὸ ἐκεῖνο συμπόσιο πού, ὄσο διαρκοῦσε, ὅπως γίνεται 
μὲ τοὺς μεθυσμένους χύθηκε τὸ λάδι καὶ ἔσταζε παντοῦ ἕνα ἄλλο ὑγρὸ 
ἀπὸ ψάρια ποὺ σοῦ ἐρχόταν ἀναγούλα, ὁ Νικηφόρος ζητοῦσε νὰ μάθη 
πολλὰ καὶ γιὰ τὴν αὐλὴ καὶ γιὰ τοὺς στρατιῶτες Σας1. ̔́ Οταν ἐγὼ τοῦ 
ἀποκρίθηκα εἰλικρινὰ καὶ εὔστοχα σὲ κάθε ἐρώτηση,-Λὲς ψέματα! 
εἶπε· τοῦ Κυρίου σου οἱ στρατιῶτες δὲν εἶναι ἄξιοι στὴν ἱππομαχία καὶ 
πεζομαχία, γιατὶ οἱ μεγάλες ἀσπίδες, οἱ βαριοὶ θώρακες, τὰ μακριὰ 
σπαθιὰ καὶ οἱ βαριὲς περικεφαλαῖες τοὺς ἐμποδίζουν νὰ κινηθοῦν μὲ 
εὐκινησία...

...᾽Αλλά καί ναυτική δύναμη δέν ἔχει ὁ Κύριός σου˙ μόνο ἐγώ 
ἔχω στόλους καὶ μπορῶ νὰ ἐπιτεθῶ ἐναντίον νου ἀφανίζοντας τὶς 
παραθαλάσσιες πόλεις του καὶ καίγοντας τὶς παραποτάμιες..

ΙΒ’-῾Ετοιμαζόμουνα νὰ τοῦ δώσω τὴν ἀπάντηση ποὺ τοῦ ἄξιζε 
ἀποστομώνοντας τὴν τόση ξυπασιά του, ἀλλὰ ὁ Νικηφόρος μοῦ τὸ 
ἀπαγόρεψε καὶ γιὰ νὰ μᾶς ντροπιάση πρόσθεσε καὶ τοῦτο: «᾽Εσεῖς δἐν 
εἷστε Ρωμαῖοι, ἀλλὰ Λογγοβάρδοι» Τότε πιὰ κι ἐγὼ δὲν κρατήθηκα 
ἀπὸ τὴν ἀγανάκτηση καὶ τοῦ ἀποκρίθηκα, ἐνῶ αὐτὸς ἐπιχειροῦσε 
νὰ μοῦ ἀφαιρέση τὸ λόγο καὶ κουνώντας τὸ δάχτυλο μὲ πρόσταζε 
νὰ σωπάσω: «῾Ο ἀδελφοκτόνος Ρωμύλος... ἔκανε τὴ Ρώμη ἄσυλο 
σὲ χρεωκοπημένους καὶ φυγάδες καὶ δούλους καὶ φονιάδες καὶ σἐ 
θανατοποινίτες· αὐτὴ τὴ συμμορία ὀνόμασε Ρωμαίους. ᾽Απὸ τέτοιους 
εὐπατρίδες κατάγονται ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς ὀνομάζετε σεῖς κοσμοκράτορες. 
᾽Εμεῖς ὡστόσο, δηλαδὴ οἱ Λογγοβάρδοι, οἱ Σάξονες, οἱ Φράγκοι, οἱ 
Λοθαρίγγιοι, οἱ Βαυαροί, οἱ Σουῆδοι καὶ οἱ Βουργούνδιοι τόσο πολὺ 
περιφρονοῦμε τοὺς εὐπατρίδες αὐτούς, ὥστε, ὅταν θυμώσωμε καὶ 
θέλομε νὰ μεταειριστοῦμε μιὰ μεγάλη βρισιὰ στοὺς ἐχθρούς μας, τοὺς 
λέμε Ρωμαίους.

[Legatioτοῦ Λιουτπράνδου «Πρὸς ῎Οθωνας τοὺς ἀηττήτους
Σεβαστοὺς Ρωμαίων αὐτοκράτορας κτλ. Μετ. Σπ. Ζαμπέλιου-

Βυζαντιναὶ Μελέται-᾽Εν ᾽Αθήναις 1857, σελ. 524 - 526.
Γλωσσικὴ ἁπλούστευση]

Σημ. 1. ᾽Απευθύνεται στὸν ῎Οθωνα Α’, αὐτοκράτορα 
τῆς «῾Αγίας Ρωμαικῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Γερμανικοῦ ᾽῾Εθνους». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Η ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑ·1·ΚΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στὸ ᾽Ανατολικὸ τμῆμα τοῦ Ρωμαἱκοῦ κράτους ἡ ῾Ελληνικὴ καἵ 
Ρωμαϊκὴ παράδοση μὲ τὸ Χριστιανισμὸ διαμόρφωσαν τὁ Βυζαντινὸ 
τρόπο ζωῆς. Στὸ Δυτικὸ τμῆμα, μετὰ τὴν πτώση τοῦ Ρωμαῖκοῦ 
κάσμου (476), ἐπικρατήσανε πάνω στὰ χαλάσματα του οἱ Γερμανοί, 
ποὺ ἡ ζωή τους ἀκόμη ἦταν πρωτόγονη δὲν εἶχαν βγῆ, ὅπως λέμε, ἀπό 
τὸ στάδιο τῆς βαρβαρότητας. Παρ’ ὅλα αὐτὰ προσπάθησαν νὰ ἱδρύσουν 
δικά τους βασίλεια καὶ νὰ βγάλουν κάπως τὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὸ χάος. 
῾Η προσπάθειἀ τους ὅμως σταμάτησε, γιατὶ καταδιώχτηκαν, ἐπειδὴ 
ἦταν ἀρειανοὶ καὶ στὸ τέλος ἔπεσαν θύματα στὶς αὐτοκρατορικὲς φι-
λοδοξίες τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ.

2.᾽Απόμεινε τὸ βασίλειο τῶν Φράγκων. Οἱ Γερμανοὶ αὐτοὶ θὰ 
κάνουν τὶς πιὀ σοβαρὲς ἀπόπειρες νὰ ἑνώσουν τὸ βὰρβαρικὸ κόσμο 
τῆς Εὐρώπης κάτω ἀπὸ ἔνα ἰσχυρὸ κράτος. Μιὰ φορὰ μάλιστα θὰ 
ξαναφτιάξουν τὴ ρωμαὶκὴ αὐτοκρατορία μὲ τὴ βοήθεια καἵ τὴν 
εὐλογία τῆς Δυτικῆς ᾽Εκκλησίας, ποὺ ἔχει πιὰ ἀποσπαστῆ ἀπὸ τὸ 
Βυζάντιο καὶ ζητᾶ τὴν προστασία τους.

3.Τὴν ἑνότητα ὄμως ποὐ διψοῦσε ἡ Εὐρῳπη δὲν τὴν πέτυχε ποτέ 
της, ὅπως τὴν εἷχε ἐπιτύχει τὸ Βυζάντιο μὲ τὸ ἰσχυρὸ κράτος του.῾Η 
αἰτία εἴναι τὀ σύστημα τῆς φεουδαρχἴας ποὺ ἁπλώθηκε σάν περικο-
κλάδα σ’ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωπἠ καὶ τῆς παρέλυε κάθε προσπάθεια 
ἑνότητας. Εἰδικὰ ἀπὸ τὸν 9ο ὡς τὸν 11ο αἰώνα τα περισσότερα κρἀτη 
τῆς Εὐρώπης εναι κομματιασμἐνα σὲ μικρὲς - μικρὲς φεουδαρχικὲς 
ηγεμονίες καἵ οἱ μονάρες εἵναι απλοἵ ἐπικυρἴαρχοι. ̔Η φεουδαρχία ἀπό 
τὴ φύση της διαλύει τὰ κράτη.

4.Ἄν, δὲν ἐνώθηκε ὅμως ἡ Δυτικὴ Ευρωπη σ’ ἔνα κρατος, ὅπως 
ἔγινε στὸ Βυζάντιο, ὲνώθηκε κάτω απὸ τὴ δύναμη καὶ τὴν αἴγλη τοῦ 
Πἀπα. ̓ Επειδὴ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Δυτικοῦ κόσμου δὲν ἔνιωθαν νὴν προ-
στασία ἑνός κράτους, ἀλλά ἦταν ἀφηρημένοι στό ἔλεος τῶν ἰσχυρών, 
ἐμπιστεύτηκαν τοὺς ἑαυτούς των στὴν ἐκκλησία, ποὺ ἀνάπτυξε 
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μἐσα στοὺς σκοτεινοὺς αὐτοὺς αἰῶνες μιὰ ἀξιόλογη φιλανθρωπικὴ 
καὶ προσηλυτιστικὴ δράση. ᾽Απὸ κεῖ μόνο μποροῦσαν νὰ περιμένουν 
κάποια προστασία ἢ ἐπὶ τέλους, ἕναν καλὸ λόγο. Γι’ αὐτὸ ἡ δύναμη 
τῆς Δυτικῆς, Εκκλησίας ἦταν πολὺ μεγάλη καὶ οἱ Πάπες στὸ τέλος 
ἔδωσαν μιὰ μεγάλη μάχη μὲ τοὺς βασιλιάδες τῶν κρατῶν τῆς Δύσης, 
γιὰ νὰ μείνουν ἀνεξάρτητοι κι ἀνεπηρέαστοι στὸ χριστιανικὸ ἔργο 
τους. Τὴ μάχη τὴν κέρδισαν κι αὐτὸ εἶναι μιὰ σοβαρὴ διαφορὰ ἀπὸ 
τὴν ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης.

5. ᾽Απὸ τὸ τέλος τοῦ 11ου αἰώνα πολλὰ σημάδια φανερώνουν πὼς 
χρειάζονται ἀλλαγές, γιατὶ ὁ πληθύσμὸς τῆς Εὐρώπης αὐξήθηκε κι οἱ 
ἄνθρωποι δὲν μποροῦν νὰ ζοῦν ὅπως πρίν. ῾Η παντοδύναμη ἐκκλησία 
παίρνει τὴν πρωτοβουλία κάποιας λύσης μὲ τὶς Σταυροφορίες ποὺ τὶς 
ἐμπνέει καὶ τὶς καθοδηγεῖ.Κυρίως ὅμως ἡ ἀνάπτυξη τῶν πόλεων καὶ 
τῆς ἀστικῆς τάξης ποὺ δὲν ἀσχολεῖται πιὰ μέ τὴ γεωργία, ἀλλὰ μὲ τὸ 
ἐμπόριο καὶ τὴ βιοτεχνία, ἑτοιμάζουν τὴν ἀνατροπὴ τοῦ τρόπου τῆς 
μεσαιωνικῆς ζωῆς καὶ τὴν ἀρχὴ τῶν Νέων Χρόνων.

1. Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ 
ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΡΩΜΙΑ῾1·ΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

[476 - 751]

1. Τὰ «Πέντε Βασίλεια» χάνονται ἕνα - ἕνα καὶ στὸ τέλος μένει 
μόνο τῶν Φράγκων-α. ̔Ως τώρα ἐξετάσαμε στὰ προηγούμενα κεφάλαια 
μας τὴ μεσαιωνικὴ ἱστορία τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀκολούθησαν τὴ 
γραμμὴ τοῦ ̔Ελληνορωμαίκοῦ πολιτισμοῦ. Ρίξαμε φῶς στὸ ἀνατολικὸ 
μέρος τῆς Μεσογείου κι ἀφήσαμε τὴ Δυτικὴ Εὐρώπη ἀπὀ τὸ 476 στὴ 
διάθεση ἄλλου εἴδους ἀνθρώπων, ποὺ τοὺς δώσαμε τὸ ταπεινωτικὸ 
ὅνομα «Βάρβαροι». Δὲν πρέπει βέβαια νὰ νομίζωμε πὼς οἱ ἄνθρωποι 
αὐτοὶ σταμάτησαν ἐκεῖ τὴν ἱστορία τους καὶ θέλησαν νὰ μείνουν 
πάντοτε βάρβαροι. Μὲ τὸ δικό τους τρόπο κι αὐτοὶ κι ἀπὸ ἄλλο δρόμο 
παλεύουν, μέσα στοὺς’αἰῶνες ποὺ ἐξετάσαμε, στὸ μεγάλο ἀγώνα τοῦ 
ἀνθρώπου νὰ κάνουν τὴ ζωή τους καλύτερη.

Εἴδαμε (σελ. 122 - 123) ὀτι μέσα στὸ χῶρο ποὺ σκέπαζε πρὶν 
ἀπὸ τὶς εἰσβολὲς τὸ Δυτικὸ Ρωμαίκὸ κράτος καὶ τὸν προστάτευαν οἱ 
περίφημες λεγεῶνες του μὲ τοὺς ἀετοὺς των δὲν ἀπόμεινε πιὰ τίποτε. 
Τὸν πλημμύρισαν κάθε λογῆς γερμανικοὶ λαοὶ καὶ οἱ σπουδαιότεροι 
ἀπ’ αὐτοὺς ἵδρυσαν ἐκεῖ πέντε βασίλεια :
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1. Τῶν Φράγκων. 2. Τῶν Βουργουνδίων. 3. Τῶν Βησιγότθων. 11. 
Τῶν Βανδάλων.5. Τῶν ᾽Οστρογότθων.

Πιὸ πέρα, καὶ πιὸ πρωτόγονοι ἀκόμη, οἱ ̓ Αγγλοσάξονες πασχίζουν 
πάνω στὰ νησιὰ τῆς Μ. Βρεταννίας νὰ μποῦν κι αὐτοὶ στὴν ἱστορικὴ 
σκηνή. Πιὸ βόρεια, στὶς Σκανδιναβικὲς χῶρες, ζοῦν ἐπίσης πολυάριθμοι 
γερμανικοὶ λαοί, ἀλλὰ μένουν ἀκόμη ἄγνωστοι.

β. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοῦν μοιρασμένοι στὰ πέντε αὐτὰ βασίλεια 
ἔχουν μερικὰ κοινὰ γνωρίσματα :

1. Τοὺς κατέχει ἕνας βαθὺς σεβασμὸς πρὸς τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος κι 
ἄς εἶναι γκρεμισμένο. Εἶναι ὁ σεβασμὸς κι ὁ φόβος τοῦ πρωτόγονου 
πρὸς τὸν πιὸ δυνατὸ καὶ πολιτισμένο. Στὸ βάθος ποτὲ δἐν πίστεψαν 
πὼς χάθηκε ἡ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία· στοὺς ἡγεμόνες τους ἀρέσουν 
οἱ τίτλοι της κι ἀναγνωρίζουν ὡς ἕδρα της τὴν Κωνσταντινούπολη. 
Τόσο δυνατὴ εἶναι αὐτὴ ἡ ἀντίληψη, ὥστε ἀργότερα, ὅσα ἀπ’ αὐτὰ τὰ 
κράτη διατηρηθοῦν καὶ γίνουν δυνατά, θὰ ἔχουν τὴ μεγάλη φιλοδοξία 
ν’ ἀναστήσουν αὐτὴ τὴν αὐτοκρατορία.

2. ᾽Επειδὴ στὶς περιοχὲς αὐτὲς κατοικοῦσαν πρὶν πληθυσμοὶ 
μαθημένοι νὰ ζοῦν μὲ τὸν τρόπο καὶ μὲ τοὺς νόμους τῆς Ρώμης 
κι οἱ Γερμανοὶ ἤθελαν νὰ κρατήσουν πολλὲς ἀπὸ τὶς δικές τους 
πατροπαράδοτες συνήθειες, ἐπικράτησαν παντοῦ δυὸ εἰδῶν τρόποι 
ζωῆς: ἕνας γερμανικὸς κι ἕνας ρωμαϊκός. Αὐτὴ ἡ ταυτόχρονη 
συνύπαρξη δυὸ τρόπων χαρακτηρίζει τὴν περίοδο αὐτὴ καὶ μάλιστα 
γράφτηκαν καὶ νόμοι ποὺ τὴν ἀναγνωρίζουν ἐπίσημα.

3. Οἱ γερμανικοὶ πληθυσμοὶ ἔχασαν μἐ τὸ πέρασμα τοῦ καιροῦ τὴ 
γλώσσα τους καὶ ὅσοι κατοικοῦσαν δυτικὰ ἀπὸ τὸ Ρῆνο, συνήθισαν 
νὰ μιλοῦν μιὰ λατινικὴ γλώσσα, λαϊκὴ καὶ πολὺ παραμορφωμένη.

4. Στὶς καινούριες χῶρες οἱ ἀνήσυχοι αὐτοὶ λαοὶ καταστάλαξαν κι 
ἠρέμησαν κάπως· ἔπαψαν νὰ εἷναι νομάδες, μοιράστηκαν τὶς κατοικίες 
καὶ τὴ γῆ μὲ τοὺς παλιοὺς ἰδιοκτῆτες κι ἄρχισαν νὰ τἦν καλλιεργοῦν 
καὶ νὰ τὴν ἀγαποῦν. Ρίζωσαν ἐκεῖ καὶ τὰ μέρη αὐτὰ ἔγιναν πιὰ οἱ 
ὁριστικές τους πατρίδες.

5. Χάρη στὴ μὁνιμη ἐγκατάσταση καὶ συμβίωση μὲ τοὺς παλιοὺς 
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ἐκρωμαισμένους κατοίκους ἔγινε μιὰ βαθιὰ ἐθνολογικὴ ἀνάμιξη καὶ 
δημιουργήθηκε ἕνας νέος τύπος Εὒρωπαίων, ὁ γερμανορωμαικός.

γ.Αὐτὰ τὰ σημάδια δείχνουν πώς μέσα ἀπὸ τὰ χαλάσματα τοῦ 
ρωμαϊκοῦ κόσμου τῆς Δύσης ἑτοιμάζεται νὰ ξεπροβάλει μιὰ καινούρια 
ζωή. ᾽Αληθινά, οἱ λαοὶ αὐτοὶ ἑτοιμάζουν τὸ προζύμι γιὰ νά πλάσουν 
μιὰν ἀλλιώτικη δική τους Εὐρώπη. ῾ Η πρόθεσή τους ὅμως αὐτὴ 
ἔμεινε ἀπραγματοποίητη, γιατὶ οἱ πιὸ ζωντανοὶ ἀπ’ αὐτούς, ποὺ θὰ 
μποροῦσαν νὰ τὴν πραγματοποιήσουν, οἱ Γότθοι, ὅπως κι ὅλοι οἱ 
ἄλλοι, ἦταν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ᾽Αρειανοί καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς καταδίωξε μὲ 
ἄγριο μίσος ἡ ἐκκλησία κι ἔδωσε ἐπιχειρήματα στὸν ̓ Ιουστινιανό, γιὰ 
νὰ τοὺς διαλύση τὰ κράτη τους. Τὸ ἴδιο ἔγινε καὶ μὲ  τοὺς Βανδάλους. 
῞Οσοι ἀπόμειναν ἀπὸ τοὺς Γότθους στὴν ῾Ισπανία χάθηκαν ἀργότερα, 
ὅταν τὴν κυρίεψαν οἱ ̓́ Αραβες. Τὸ κράτος τῶν Βουργουνδίων διαλύθηκε 
κι ἀπορροφήθηκε ἀπὸ τοὺς Φράγκους.

2 Οἱ Φράγκοι κάνουν τήν πρώτη προσπάθεια νά ἑνώσουν 
τἠν Εὐρώπη. α. ᾽Ενῶ ὁ ἱστορικὸς ρόλος τῶν ἄλλων βασιλείων 
ἐμποδίστηκε,γιατὶ ἧταν αἱρετικοί, τὸ περίεργο εἶναι πὼς τὸ 
μέλλον ἀνοίχτηκε στοὺς Φράγκους, μόλο ποὺ εἶχαν μείνει ὡς τώρα 
εἰδωλολάτρες. ῾Υποστηρίχτηκαν πολὺ ἀπὸ τή Δυτικὴ ᾽Εκκλησία, 
γιατὶ ἀνέχονταν τοὺς ἱεραποστόλούς της καὶ τὴν βοήθησαν στὸν 
ἀγώνα τής ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν. Γι’ αὐτὸ ἀπὸ τοὺς Φράγκους θὰ 
γεννηθῆ ἡ πιὸ δυνατὴ ἐλπίδα γιὰ μιὰ ἑνότητα τοῦ κομματιασμένου 
Δυτικοῦ κόσμου. ᾽Επειδὴ βρίσκονταν ἔξω ἀπὸ τὶς κατακτητικὲς 
φιλοδοξίες τοῦ Βυζαντίου - ἡ ἀπόσταση ἀνάμεσά τους εἶναι πολὺ 
μεγάλη - μπόρεσαν νὰ κάνουν δυὸ μεγάλες προσπάθειες νὰ ἑνώσουν 
τὴν Εὐρώπη σ’ ἔνα μεγάλο κράτος:

῾Η πρώτη γίνεται, πρὶν ἀπὸ τὸν ᾽Ιουστινιανό, ἀπὸ τὴ δυναστεία 
τῶν Μεροβενζιέν.

῾Η δεύτερη, στὴν ἐποχὴ τῶν ᾽Ισαύρων, ἀπὸ τὸν Καρλομάγνο, καὶ 
εἶναι ἡ πιὸ σοβαρή.

β.Θὰ μιλήσωμε πολὺ σύντομα γιὰ τὴν πρώτη.
῾Ο πιό ξακουστός βασιλιάς τῶν Μεροβενζιεν, ὁ Κλόβις [481 -

511], ὅταν ἀνέβηκε στὸ θρόνο, τὸ κράτος του δὲν.ξεπερνοῦσε τὸ 
σημερινὸ Βέλγιο. Αὐτὸς πρῶτος ἕνωσε τοὺς χωρισμένους Φράγκους 



222

σ᾽ἕνα ἰσχυρὸ κράτος ἀπὸ τὰ Πυρηναῖα ὡς τὸ Ρῆνο καὶ τὶς ῎Αλπεις, 
μὲ πρωτεύουσα τὸ Παρίσι καὶ δέχτηκε ἐπίσημα τὸ Χριστιανισμό. 
Αὐτὰ τὰ περιστατικὰ ἔχουν μεγάλη σημασία γιὰ δυὸ αἰτίες: Πρῶτα 
γιατὶ αὐτὸ τὸ κράτος τοῦ Κλόβι ἦταν τὸ πρῶτο μεγάλο κράτος ποὺ 
ἐμφανίστηκε τότε στὴν Εὐρώπη κι ὕστερα, γιατὶ ὁ Χριστιανισμὸς 
ποὺ δέχτηκε, δὲν ἦταν αἱρετικός, ἀλλὰ καθολικός, δηλαδὴ γιὰ τότε 
ὀρθόδοξος. Εἶναι τὸ πρῶτο βαρβαρικὸ κράτος τῆς Εὐρώπης ποὺ 
ἀκολουθεῖ στὸ δόγμα τὴ Δυτικὴ ᾽Εκκλησία. Αὐτὴ ὡς τώρα δὲν εἶχε 
ἀπὸ πουθενὰ ἀλλοῦ νὰ περιμένη ὑποστήριξη καὶ βοήθεια, ἐκτὸς ἀπὸ 
τὸ Βυζάντιο. Τώρα παρουσιάζεται τέτοια δύναμη καὶ στὴ Δύση κι 
αὐτὸ θὰ κάνη τὸν Πάπα πιὸ ἀπαιτητικὸ στὴν πολιτική του μὲ τὴν 
᾽Εκκλησία καὶ τὸ κράτος τῆς ᾽Ανατολῆς.

῞Υστερα ἀπὸ τὸν Κλόβι ὅμως ἀκολούθησε μιὰ μακριὰ περίοδος, 
ἀπὸ δυὸ αἰῶνες περίπου, ποὺ τὸ Φραγκικὸ βασίλειο ξέπεσε· γιὰ 
ἕνα μεγάλο διάστημα τὸ σκῆπτρο βρισκόταν στὰ ἀσθενικὰ χέρια 
ἀσήμαντων προσώπων ποὺ ἦταν βασιλιάδες μονάχα γιὰ τ’ ὄνομα,χωρὶς 
νὰ κυβερνοῦν. Τὸ μόνο τους ἔργο ἦταν νὰ παίρνουν μέρος σὲ κάτι 
γραφικὲς τελετὲς ποὺ διατηρήθηκαν στοὺς Φράγκους ἀπὸ τὴν παλιά 
τους βασιλικὴ παράδοση. Αὐτοὶ ὀνομάστηκαν «νωθροὶ βασιλιάδες», 
ἦταν ἀληθινὰ ἀνδρείκελα καὶ ἀντὶ γι’ αὐτοὺς κυβερνοῦσαν οἱ 
αὐλάρχες τους, οἱ μαγιορδόμοι, σύμφωνα μὲ τὸ λατινικὸ τίτλο τῆς 
ἐποχῆς. Αὐτοὶ ἔγιναν κληρονομικοὶ κυρίαρχοι τῆς ἐξουσίας κι ἕνας 
ἀπ’ αὐτούς, ὁ Κάρολος Μαρτέλ, ἔγινε ὀνομαστός, γιατὶ στερέωσε τὴ 
δύναμη τοῦ ἐξασθενημένου κράτους, νίκησε πολλοὺς ἐχθρούς του, μὰ 
προπαντὸς μὲ τὴν περίφημη νίκη του στὸ Πουατιὲ (732) ἔκοψε τὸ 
δρόμο τῶν ᾽Αράβων τῆς ῾Ισπανίας πρὸς τὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. ᾽Απὸ 
τότε στὰ Πυρηναῖα ὀρη χαράχτηκε τὸ τελευταῖο ὅριο τῆς ἐπέκτασης 
τοῦ ᾽Ισλὰμ μέσα σ’ αὐτή.

῏Ηταν ὅμως πιὰ καιρὸς οἱ Μεροβενζιὲν νὰ χάσουν καὶ τὸ μόνο 
πράγμα ποὺ μπόρεσαν νὰ κρατήσουν στὰ χέρια τους, τὸ ὄνομα τοῦ 
βασιλιᾶ. ῾Ο γιὸς τοῦ Καρόλου Μαρτέλ, ὁ Πιπίνος ὁ Βραχύς, ἔκλεισε 
σὲ μοναστήρι τὸ νόμιμο διάδοχό τους καὶ μὲ τὴν ἐπίσημη εὐλογία 
τῆς ἐκκλησίας πῆρε ὁ ἴδιος τὸ βασιλικὸ ἀξίωμα (751). Μιὰ νέα 
δυναστεία ἀρχίζει μ᾽αὐτόν, οἱ Καρολίδες μὲ μεγάλο ἐκπρόσωπό τους 
τὸν Καρλομάγνο, ποὺ έκανε τὴ δεύτερη καὶ πιὸ σπουδαία προσπάθεια 
νὰ ενώση τὴ Δύση, ὅπως θὰ δοῦμε σὲ λίγο.
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3.‘Η ἵδρυση τοῦ κοσμικοῦ κράτους τῆς Δυτικῆς ᾽Εκκλησίας.
-α. ᾽Ενῶ στοὺς αἰῶνες αὐτοὺς γίνεται προσπάθεια ἀπὸ τοὺς 

Φράγκους νὰ δοθῆ κάποια ἑνότητα στὴν Εὐρώπη, παράλληλα 
μεγαλώνει καὶ ἡ δύναμη τῆς ᾽Εκκλησίας. ῾Η Δυτικὴ ᾽Εκκλησία, ὡς 
τὶς ἀρχὲς ποῦ 8ου αἰώνα, στηριζόταν στὸ Βυζαντινὸ αὐτοκράτορα καὶ 
δεχόταν ἀδιαμαρτύρητα τὴν προστασία του καὶ τὴν ἐξάρτησή της ἀπ’ 
αὐτόν. ῾Ο Πάπας ἦταν ἔνας ὑπήκοος τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους.

Μετὰ τὸ θάνατο ὅμως τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ ἕνας γερμανικὸς λαός, οἱ 
Λομβαρδοί, κυρίεψαν τὴ Β. ᾽Ιταλία (568) καὶ ἵδρυσαν ἐκεῖ ἕνα δυνατὸ 
βασίλειο. Αὐτοὶ μὲ τὸν καιρὸ ζήτησαν ν’ ἁπλωθοῦν καὶ πιὸ νότια 
κατακτώντας περιοχὲς ποὺ ἀνῆκαν στὸ Βυζάντιο καὶ τὸ κατόρθωσαν, 
γιατὶ αὐτὸ τότε περνοῦσε δύσκολες στιγμές. Τέλος τὸ 751 κυρίεψαν 
τὴ βυζαντινὴ πρωτεύουσα τῆς Ιταλίας, τη Ραβέννα, καὶ πολιόρκησαν 
καὶ τήν ἴδια τὴ Ρώμη.

Τό Βυζάντιο, ἀπασχολημένο τότε μὲ τὴν Εἰκονομαχία, δὲν εἶχε 
οὔτε τὴ δύναμη οὔτε τὴ διάθεση νὰ σώση τὶς ἰταλικὲς κτήσεις του. ̔Ο 
Πάπας ὅμως ἀνησυχοῦσε πολύ, γιατὶ ἔβλεπε πὼς οἱ Λομβαρδοὶ ἦταν 
ἀποφασισμένοι νὰ γίνουν κύριοι τῆς ᾽Ιταλίας.

Μπροστὰ στὴν ἀνάγκη αὐτὴ ἀφήνει τὸ Βυζάντιο καὶ ἀποφασίζει 
νὰ ζητήση τὴ βοήθεια τῶν Φράγκων. Κίνησε καὶ πῆγε ὁ ἴδιος στὴ 
μακρινὴ χώρα τους κι ὁ τότε βασιλιάς τους, ὁ Πιπίνος, τὸν ὑποδέχτηκε 
μὲ μεγάλες τιμές. ῾Ο Πάπας γονάτισε μπροστὰ στὸ Φράγκο μονάρχη 
καὶ τὸν θερμοπαρακάλεσε νὰ σώση τὸ κράτος τοῦ ῾Αγίου Πέτρου ἀπὸ 
τοὺς Λομβαρδούς. ῞Ο,τι τοῦ ζήτησε τὸ ἔκανε ὁ Πιπίνος· κίνησε τὸ 
στρατό του δυὸ φορὲς ἐναντίον τῶν Λομβαρδῶν καὶ μὲ μιὰ ἱστορικὴ 
συμφωνία τὸ 754 τοὺς ὑποχρέωσε ν’ ἀφήσουν ὅσα βυζαντινὰ μέρη τῆς 
᾽Ιταλίας κυρίεψαν καὶ νὰ περιοριστοῦν στὴ Β.᾽Ιταλία, ὅπως ἦταν πρίν. 
Τὰ μέρη ὅμως αὐτὰ-τὴ Ρώμη, τὴ Ραβέννα καὶ τὴν Πεντάπολη-δὲν τὰ 
ἐπέστρεψε στὸ Βυζάντιο, ἀλλὰ τὰ πρόσφερε μὲ ἐπίσημο ἔγγραφο ὡς 
δωρεὰ στὸν ῞Αγιο Πέτρο.

῎Ετσι ἡ Δυτικὴ εκκλησία ἀπὸ τότε ἀπόκτησε δικά της ἐδάφη· 
σχηματίστηκε δηλαδὴ ἕνα Παπικὸ κράτος μὲ κοσμικὴ ἐξουσία.

β. ᾽Αλλὰ ἡ ὑλικὴ δύναμη τοῦ Πάπα δὲν ἦταν τίποτε μπροστὰ στὴ 
δύναμη ποὺ ἀπόκτησε σ’ αὐτοὺς τοὺς αἰῶνες νὰ ἐξουσιάζη τὶςψυχὲς 
τῶν ἀνθρώπων, δηλαδή, μπροστὰ στὴν ἠθική του δύναμη. 

᾽Ενῶ στὸ Βυζάντιο ἡ ᾽Εκκλησία σταδιοδρόμησε κάτω ἀπὸ τὴν 
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προστασία ἐνὸς ἰσχυροῦ αὐτοκράτορα καὶ ὑποτάχτηκε σ’ αὐτόν, στὴ 
Δύση σταδιοδρόμησε μέσα σ’ ἕναν ἀσύντακτο κόσμο βαρβάρων· γιὰ 
νὰ ἐξουσιάση τὸν κόσμο αὐτὸ χρειάστηκε νὰ στηριχτῆ στὶς δικές της 
δυνάμεις καὶ νὰ ἀναπτύξη μιὰ μεγάλη προσηλυτιστικὴ δράση, γιατὶ 
ἀπ᾽ αὐτοὺς ἄλλοι ἦταν ἀρειανοὶ κι ἄλλοι εἰδωλολάτρες. Εἶχε λοιπὸν ἡ 
ἐκκλησία μεγάλο πεδίο δράσης.

᾽Επικεφαλῆς αὐτῆς τῆς κίνησης στάθηκε ὁ Πάπας μὲ περίφημους 
ἱεραποστόλους· τότε προσηλυτίστηκαν στὸ Χριστιανισμὸ οἱ ῎Αγγλοι 
οἱ ᾽Ιρλανδοὶ κι ὅσοι ἄλλοι Γερμανοὶ ἦταν ἀκόμη εἰδωλολάτρες. ῞Ενας 
τέτοιος μεγάλος ἱεραπόστολος ἦταν ὁ ῞Αγιος Βονιφάτιος, μεγάλος 
προσηλυτιστὴς τῶν Γερμανῶν.

᾽Εφ’ ὅσον ἡ πηγὴ αὐτοῦ τοῦ πλατιοῦ προσηλυτισμοῦ ἦταν ἡ 
᾽Εκκλησία τῆς Ρώμης, ἦταν πολὺ φυσικὸ νὰ μεγαλώση πάρα πολὺ τὸ 
κύρος τῆς Παποσύνης. ῾Η Δυτικὴ Εὐρώπη, ποὺ τῆς ἔλειψε πάντοτε ἡ 
πολιτικὴ ἑνότητα κι ὅλο τὴν ἀποζητοῦσε, βρῆκε κι ἔβαλε στὴ θέση 
της τὴν ἑνότητα τῆς ̓ Εκκλησίας. Γι ̓ αὐτὸ τὸ λόγο ἡ ̓ Εκκλησία, ὅπως 
θὰ δοῦμε, θὰ γίνη ἀργότερα τόσο δυνατή, ὤστε θὰ ἐξουσιάζη καὶ τοὺς 
πολιτικοὺς ἡγεμόνες τῆς Εὐρώπης.

2. ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ 
ΜΕΣΑΙΩΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΙΓΑ - ΣΙΓΑ ΤΗ 

ΓΝΩΡΙΜΗ ΟΨΗ ΤΗΣ Ε [751 - 11ος αἰώνας]

1. ῾Ο Καρλομάγνος ἐνώνει τἠ Δ. Εὐρώπη κάτω ἀπὸ μιὰ 
Φραγκορωμαἱκἠ αὐτοκρατορία - α. Καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς περιόδου 
αὐτῆς τὴν πιὸ ὑπολογίσιμη δύναμη ἐξακολουθοῦν νὰ τὴν ἔχουν οἱ 
Φράγκοι. Βασιλεύουν τώρα οἱ Καρολίδες. ᾽Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ὁ 
Καρλομάγνος [=Κάρολος ὁ Μέγας, 771 -814], ἡ μεγαλύτερη μορφὴ 
ποὺ βγῆκε ὡς τότε ἀπὸ τὸν κόσμο τῶν βαρβάρων. Τὸ ἔργο του ἦταν 
ἡ πιὸ τολμηρὴ προσπάθεια νὰ χτίσουν οἱ Φράγκοι μιὰ δική τους 
αὐτοκρατορία ἀντάξια τῆς παλιᾶς Ρωμαϊκῆς. Τὰ κύρια σημεῖα τοῦ 
ἔργου του εἶναι :

1.Στὴν ᾽Ιταλία διάλυσε τὸ Λομβαρδικὸ βασίλειο.
2. Στὴν ῾Ισπανία μὲ θρυλικὲς μάχες νἰκησε τοὺς ῎Αραβες καὶ τοὺς 

πῆρε μιὰ μεγάλη περιοχή.
3. Στὴν Β. Εὐρώπη ὑπόταξε τοὺς Σάξονες κι ἄλλους Γερμανοὺς καὶ 
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τοὺς ἔκανε Χριστιανοὺς μὲ τὴ βία.
4. Στὴν Κεντρικὴ Εὐρώπη διάλυσε τὸ κράτος τῶν ᾽Αβάρων.

β. ῎Ετσι ὁ Καρλομάγνος ἐξουσίαζε τόση ἔκταση στὴν εὐρώπη, 
ὄση δὲν ἔφτασε νὰ ἔχη κανένα ὡς τότε κράτος. ῎Αρχισε λοιπὸν νὰ 
καλλιεργῆ τὸ ὄνειρο νὰ ξαναφτιάξη την αὐτοκρατορία ὅπως ἦταν 
στά ἔνδοξα χρόνια τῶν Ρωμαίων, καὶ νὰ ὁραματίζεταί τὸν ἑαυτό του 
συνεχιστὴ τῶν Καισάρων. Τὸν ἀκριβὸ ὅμως τίτλο τοὗ αὐτοκράτορα. 
τὸν κρατᾶ πολὺ ζηλότυπα τὸ Βυζάντιο καὶ γι’ αὐτὸ ὁ Καρλομάγνος 
προσπαθεί μὲ διπλωματικὰ μέσα νὰ τὸν πάρη. Οἱ στιγμὲς δὲν εἶναι 
ἄσχημες γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχη, γιατὶ τὸ Βυζάντιο ὑποφέρει τότε ἀπὸ 
τὴν εἰκονομαχία καὶ στὸ θρόνο τῶν Καισάρων κάθεται γυναίκα, ἡ 
Εἰρήνη ἡ ᾽Αθηναία. Τέτοιο πράγμα, ὑποστήριζε ὁ Φράγκος μονάρχης 
δὲν ξανακούστηκε ὡς τώρα. Ζήτησε νὰ θεωρηθῆ πὼς ὁ θρόνος ἦταν 
ἄδειος καὶ ἑπομένως εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ τὸν πάρη αὐτός. Στὶς βλέψεις 
του αὐτές ὅπως ἦταν φυσικό, βρῆκε τὸ Βυζάντιο ὁλωσδιόλου ἀντίθετο, 
μὰ ἀπὸ τή Δυτικὴ ᾽Εκκλησία βρῆκε ὑποστήριξη.

Τὰ Χριστούγεννα τοῦ 800 ὁ Καρλομάγνος ἦρθε στὴ Ρώμη, γιὰ 
νὰ προσκυνήση στὸν ῞Αγιο Πέτρο, ντυμένος λαμπρὴ φορεσιά. ῞Οταν 
ἡ λειτουργία τελείωσς, ὁ Πάπας πλησίασε, ἔκανε μπροστά του 
τρεῖς μετάνοιες καί ὕστερα τοῦ ἔβαλε στὸ κεφάλι μὲ τὰ χέρια του τὸ 
αὐτοκρατορικὸ στέμμα. ῞Ολα ἔγιναν μὲ τὴν παλιὰ Ρωμαϊκὴ τάξη.
Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ἐκείνη ἡ ̓ Εκκλησία τῆς Ρώμης καὶ τὸ μεγάλο κράτος 
τοῦ Καρλομάγνου ἀδελφωμένα ξαναχτίζουν στὴ θέση τῆς παλιᾶς μιὰ 
καινούρια χριστιανικὴ αὐτοκρατορία τῶν Ρωμαίων, ἀδιαφορώντας 
γιὰ τήν ἄλλη της Κωνσταντινούπολης. Στὸ τέλος πιὰ καὶ τὸ Βυζάντιο 
ἦλθε σὲ συνεννόηση μαζί της κι ἔτσι γιὰ ἔνα διάστημα ὁ χριστιανικὸς 
κόσμος τῆς Εὐρώπης βρέθηκε κάτω ἀπὸ δυὸ αὐτοκρατορίες. Τὸ 
διάστημα αὐτὸ δὲν κράτησε πολύ.

῾0 Καρλομάγνος ἔκανε πρωτεύουσα του τὴν Αἴξ - λὰ - Σαπὲλ 
(γερμ. ῎Ααχεν, λατ., ᾽Ακυἲσγρανο) κι ἔδωσε στὸ κράτος του μορφή 
σύμφωνα μὲ τὴ φραγκικὴ παράδοση, καὶ ὄχι τὴ Ρωμαϊκή. Πολλὰ νέα 
πράγματα ἔγιναν στήν ἐποχή του, μὰ τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ εἶναι ὅτι 
ξύπνησε γιὰ πρώτη φορὰ τότε, μέσα στὸ σκοτάδι καὶ τὴν ἀμορφωσιὰ 
τοῦ Μεσαίωνα, τὸ πρῶτο ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς Τέχνες καὶ τὰ Γράμματα 
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ποὺ ὀνομάστηκε «πρώτη ᾽Αναγέννηση τοῦ Καρλομάγνου».

2. ῾Η αὐτοκρατορία τοῦ Καρλομάγνου διαλύεται καὶ οἱ «νέες 
εἰσβολὲς » ἀλλάζουν πάλι τὴν ὄψη τῆς Εὐρώπης-α. ῾Η ἑνότητα 
ποὺ ἔδωσε ὁ Καρλομάγνος στὴν Εὐρώπη δὲν κράτησε πολὺ μετὰ τὸ 
θάνατό του. Tὰ ἐγγόνια του ἦλθαν σὲ πόλεμο μεταξύ τους, ἔκαναν 
εἰρήνη καὶ μὲ μιὰ συμφωνία στὸ Βερντὲν (843) μοίρασαν τ·ὴ μεγάλη 
κληρονομία τοῦ παποῦ τους σὲ τρία μέρη καὶ ἵδρυσαν ὁ καθένας δικό 
του βασίλειο:

1. ῾0 ἕνας ἀνατολικὰ στὸ Ρῆνο ποταμό, περίπου στὴ σημερινὴ 
Γερμανία.

2. ῾0 ἄλλος δυτικά του, στὰ 2/3 τῆς σημερινῆς Γαλλίας, ἀφοῦ 
ἄφησαν μεταξύ τους μιὰ πολὺ φαρδιὰ ζώνη γιὰ νὰ τοὺς χωρίζη.

3. ῾0 τρίτος πῆρε αὐτὴ τὴ ζώνη ποὺ ἄρχιζε ἀπὸ τὸ σημερινὸ Βέλγιο 
καὶ κατέβαινε ὡς τὴ μέση τῆς ᾽Ιταλίας.

Αὐτὴ ἡ συμφωνία ἔχει μεγάλη σημασία, γιατὶ ἀπὸ τότε γιὰ 
πρώτη φορὰ ξεχωρίζουν καὶ κάνουν τὴν παρουσία τους στὴν ἱστορία 
τῆς Εὐρώπης τὰ τρία μεγάλα κράτη της, ἡ ᾽Ιταλία, ἡ Γαλλία καὶ 
ἡ Γερμανία. ᾽Ακόμη ὅμως εἶναι ἀσχημάτιστα καὶ μόνο οἱ περιοχες 
τους καθορίστηκαν· μέσα σ’ αὐτὲς ὁ κάθε λαὸς ὕστερα ἀπὸ αἰῶνες 
θὰ διαμορφώση τὴ δική του γλώσσα, τὶς δικές του συνήθειες καὶ 
παραδόσεις, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὶς ἐδαφικὲς διαφορὲς καὶ τὶς ἔχθρες 
του.

῞Οπως ὅμως ἡ αὐτοκρατορία τοῦ Καρλομάγνου κομματιάστηκε, 
ἔτσι καὶ τὰ βασίλεια τῶν ἐγγονῶν του δὲν μπόρεσαν νὰ κρατηθοῦν 
στὴν πρώτη τους μορφή. Αἰτία σ’ αὐτὸ εἶναι τὸ φεουδαρχικὸ σύστημα 
ποὺ ἐπικράτησε στὴ Δύση ἀπὸ τώρα ὡς τὸν 11 αἰώνα. Τὸ σύστημα 
αὐτό, ὅπως θὰ δοῦμε πάρα κάτω, εἶναι σὰ μιὰ ἀρρώστια τῶν κρατῶν 
ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ποὺ τὰ σπάει σὲ μικρὰ μικρὰ κομμάτια.

β. ᾽Αλλά συγχρόνως αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἡ φυσιογνωμία τῆς Εὐρώπης 
παίρνει ἕνα ἕνα τὰ γνωστὰ σημερινὰ χαρακτηριστικά της. Μέσα 
στοὺς αἰῶνες αὐτοὺς [9ο - 11ο] παρουσιάζονται νέοι λαοί, νέα κράτη 
καὶ νέοι θεσμοί.

Αὐτὸ γίνεται α) μὲ τὶς «νέες εισβολὲς» στὶς γνωστές μας 
εὐρωπαϊκὲς περιοχὲς καὶ β) μὲ τὰ νέα κράτη ποὺ γεννιοῦνται ἀπ’ αὐτές. 
Οἱ εἰσβολὲς αὐτὲς λέγονται νέες γιὰ νὰ ξεχωρίζουν ἀπὸ τὶς παλιὲς ποὺ 
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ἔκαμαν οἱ Γερμανοί, τότε ποὺ διάλυσαν τὸ Ρωμαϊκὸ κράτος, Τώρα κι 
αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους ἔχουν ν’ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἀπαίτηση ἄλλων 
λαῶν νὰ ἐγκατασταθοῦν στὰ μέρη τους.

Οἱ λαοὶ αὐτοὶ εἷναι τρεῖς:
1. Οἱ Σαρακηνοὶ ποὺ τοὺς ξέρομε ἀπὸ τὴ Βυζαντινὴ ἱστορία. Οἱ 

ἐπιθέσεις τους γίνονται ἀπὸ τὴ Μεσόγειο καὶ στόχος τους εἶναι οἱ 
ἀκτὲς τῆς ᾽Ιταλίας μὲ τὰ μεγάλα νησιά της καὶ τῆς Ν. Γαλλίας, 
῾Οριστικὲς ὅμως ἐγκαταστάσεις δὲν μπόρεσαν νὰ κάνουν.

2. Οἱ Οὗγγροι ἔρχονται ἀπὸ τὴν ᾽Ασία. Εἶναι Μογγόλοι, μὲ 
χρῶμα κίτρινο, ἄγριοι πολεμιστές, περίφημοι καβαλάρηδες καὶ τοξο-
τες.Ἐγκαταστάθηκαν στούς κάμπους τῆς σημερινῆς Οὑγγαρίας τὸν 
11ο αἰώνα. Μὲ τὸν καιρὸ ἀνακατεύτηκαν μὲ τοὺς παλιοὺς κατοίκους 
ἄλλαξε τὸ χρῶμα τους καὶ μονάχα διατήρησαν μιὰν ἀλλιώτικη 
γλώσσα ποὺ δὲ μοιάζει μὲ τὶς ἄλλες εὐρωπαικές.

3. Οἱ πιὸ ἐπικίνδυνοι ὅμως ἔρχονται ἀπὸ τὸ βοριὰ καὶ γι’ αὐτὸ 
λέγονται μὲ ἕνα ὄνομα Νορμανδοί, ποὺ σημαίνει «ἄνθρωποι τοῦ βοριᾶ». 
Εἶναι Γερμανοὶ ἀπὸ τὶς Σκανδιναβικὲς χῶρες-Νορβηγία, Σουηδία, 
Δανία-καὶ τώρα πρωτοβγαίνουν ἀπὸ τις μακρινὲς τους πατρίδες, ὅπου 
κατοικοῦσαν ὡς τώρα ἄγνωστοι, πρωτόγονοι καὶ εἰδωλολάτρες. Εἷναι 
οἱ Βίκιγκς καὶ ταξιδεύουν πάνω σὲ μακρὶὰ μαῦρα πλοιάρια μὲ κουπιὰ 
καὶ μὲ πανὶ κι ἕνα μυθικὸ τέρας σκαλισμένο στὴν πλώρη τους. Εἶναι 
πειρατές, κι ἀρχηγοὶ στὶς ἐπιδρομές τους εἶναι οἱ εὐγενεῖς τους. Αὐτὸ 
ἀποτελεῖ μεγάλη τιμὴ καὶ δόξα γι’ αὐτούς. Δυὸ αἰῶνες [9ος - 10ος] 
σπέρνουν τὸν ὄλεθρο στὴν Εὐρώπη μὲ τὶς ἐπιδρομές τους. ᾽Ακόμη καὶ 
τὸ Παρίσι πολιόρκησαν γιὰ 10 μῆνες.

Στὸ τέλος ἀπὸ πειρατὲς γίνονται μετανάστες μὲ τὶς οἰκογένειές 
τους καὶ κάνουν μόνιμες ἐγκαταστάσεις στὴ Γαλλία-ποὺ ἕνα μέρος της 
ὀνομάστηκε ἀπ’ αὐτοὺς Νορμανδία καὶ στὴ Ν. ᾽Ιταλία καὶ Σικελία, 
ὅπου τοὺς γνωρίσαμε. Ἄλλοι Νορμανδοὶ κατέβηκαν στὶς πεδιάδες τῆς 
Εὐρωπαίκῆς Ρωσίας καί, μὲ τὶς ἡγεμονίες ποὺ ἵδρυσαν ἐκεῖ, ἔβαλαν 
τὰ θεμέλια, γιὰ νὰ γίνη ἀργότερα τὸ μεγάλο καὶ ὀρθόδοξο Ρωσικὸ 
κράτος.

᾽Απὸ τὴ Γαλλικὴ Νορμανδία ξεκινᾶ ἔνας δούκας, ὁ Γουλιέλμος 
ὁ Κατακτητής, καὶ νικᾶ τὸ 1066 τοὺς ᾽Αγγλοσάξονες, μόλις εἷχαν 
προλάβει νὰ ἑνωθοῦν καὶ νὰ κάνουν κι αὐτοὶ ἐνα ὑπολογίσιμο 
χριστιανικὸ κράτος. ῾Ο βασιλιάς τους σκοτώθηκε κι ὁ Γουλιέλμος 
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πῆρε τὸ στέμμα καί, μὲ πρωτεύουσα τὸ Λονδίνο ἔνωσε ὁλόκληρη τὴν 
᾽Αγγλία καὶ τὴ Νορμανδία κάτω ἀπὸ τὸ σκῆπτρο του. ᾽Απὸ τότε μὲ 
τὴν ἀνάμιξη τῶν παλιῶν ᾽Αγγλοσαξόνων μὲ τοὺς Νορμανδοὺς τῆς 
Γαλλίας ἄρχισε νὰ ξεχωρίζη ὁ ἰδιαίτερος τύπος τῆς γλώσσας καὶ τοῦ 
ἔθνους τῶν ῎Αγγλων.

῎Ετσι οἱ «νέες εἰσβολὲς» δημιούργησαν στὴν Εὐρώπη τὰ καινούρια 
κράτη τῆς ᾽Αγγλίας, τῆς Γαλλικῆς καὶ ᾽Ιταλικῆς Νορμανδίας, τής 
Ουγγαρίας, τῆς Ρωσίας καὶ ἀκόμη ὁρισμένων σλαβικῶν κρατῶν, 
ὅπως π.χ, στὴν περιοχὴ τῆς σημερινῆς Τσεχοσλοβακίας.

Μὲ τὰ κράτη αὐτὴ ἡ Εὐρώπη στὸ τέλος τοῦ 11ου αἰώνα πῆρε μιὰ 
ὄψη ὄχι πολὺ διαφορετικὴ ἀπὸ τὴ σημερινή.

3. Πέρα ἀπό τόν Ρῆνο οἱ Γερμανοί κάνουν μιά δική τους 
προσπάθεια νὰ ἑνώσουν τὴν Εὐρώπη. ̓Ενῶ ἡ μεγάλη κληρονομία τοῦ 
Καρλομάγνου, ἐξ αἰτίας τῆς φεουδαρχίας θρυμματίστηκε σὲ μικρὲς-
μικρὲς ἡγεμονίες, οἱ Φράγκοι φεουδάρχες πέρα ἀπὸ τὸ Ρῆνο ἀναδείξανε 
βασιλιάδες δικούς τους, Γερμανοὺς πιά. ῎Ετσι πρωτοφανερώθηκε 
στοὺς χρόνους αὐτοὺς κι ἄλλο ἕνα μεγάλο κράτος τῆς Εὐρώπης καὶ 
μάλιστα μὲ τὴ διάθεση νὰ ἱδρύση κι αὐτὸ δική του αὐτοκρατορία, καὶ 
τὸ κατόρθωσε. ῞Ενας ἀπ’ τοὺς βασιλιάδες του, ὁ ῎Οθωνας Α’ ὁ Μέγας 
[436 - 973], φιλοδόξησε νὰ γίνη ὁ Καρλομάγνος τῶν Γερμανῶν. 
Πραγματικὰ μὲ τήν βία ἕνωσε τοὺς ἀνυπότακτους φεουδάρχες. ῞Υστε-
ρα πῆγε κι αὐτὸς στὴ Ρώμη τὸ 962 καὶ πῆρε ἀπ’ τόῦ Πάπα τὸ χέρι τὸ 
αὐτοκρατορικὸ στέμμα.

Τὸ μεγάλο κράτος ποὺ ἴδρυσε ὁ μονάρχης αὐτὸς ὀνομάστηκε 
«῾Αγία Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία τοῦ Γερμανικοῦ ἔθνους». Κι αὐτὸς μὲ 
τὴ σειρά του, ὅπως ἄλλοτε ὁ Καρλομάγνος, ζήτησε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο 
νὰ τοῦ ἀναγνωρίση τὸν τίτλο τοῦ αὐτοκράτορα. ῞Οπως εἴδαμε στὴ 
Βυζαντινὴ ἱστορία, τότε βασίλευε ἐκεῖ ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς κι ἡ 
συνεννόηση συνάντησε μεγάλες δυσκολίες, γιατὶ ὁ ῎Οθωνας Α’ 
ἤθελε νὰ πάρη δικές του τὶς βυζαντινὲς κτήσεις τῆς ᾽Ιταλίας. ῞Υστερα 
ὅμως οἱ σχέσεις μὲ τὸ Βυζάντιο καλυτέρεψαν καὶ μάλιστα ὁ διάδοχος 
τοῦ γερμανικοῦ θρόνου Ὄθωνας Β’ παντρεύτηκε πριγκίπισσα 
Βυζαντινὴ καὶ στὴν αὐλή του μεταφυτεύτηκε πολιτισμὸς ἀπὸ τὴν 
Κωνσταντινούπολη.
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3. 10ος - 11ος ΑΙΩΝΑΣ - ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ Δ. ΕΥ-
ΡΩΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΩΡΙΜΙΟ ΠΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑΣ
1. Τί εἶναι τὸ σύστημα τῆς φεουδαρχίας καὶ πῶς ἄρχισε.
Στὴν παλιὰ Ρώμη καὶ στὸ Βυζάντιο ὑπῆρχε ἕνα ἰσχυρὸ κράτος· 

αὐτὸ καὶ στὶς δύσκολές του ἀκόμη ὧρες εἷχε ἐπικεφαλῆς ἕναν 
αὐτοκράτορα, ποὺ χρησιμοποιώντας γιὰ βοηθούς του ἀνώτερους 
ὑπαλλήλους ἐξουσίαζε μὲ τὴ θέληση καὶ τὸ νόμο του τοὺς πάντες καὶ 
τὰ πάντα. ᾽Απὸ τὰ χρόνια ὀμως τῆς πρώτης εἰσβολῆς τῶν βαρβάρων 
αὐτὴ ἡ τάξη ποὺ κρατοῦσε, κι ἔδινε ἀσφάλεια στοὺς ὑπηκόους, χάθηκε, 
γιατὶ τὸ κράτος διαλύθηκε. Παντοῦ τώρα πάνω στὰ χαλάσματα ποὺ 
ἄφησαν οἱ βάρβαροι κυβερνοῦσε τὸ σπαθὶ καὶ βασίλευε ἡ δύναμη.

Μαζὶ μὲ τὸ κράτος κι ἡ κοινωνία ἔχασε τὴν παλιὰ ἰσορροπία της 
καὶ δημιουργήθηκε μιὰ καινούρια, ὅπου, ἀντὶ γιὰ τὸ νόμο κυριαρχοῦσε 
τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου. ῞Οποιος εἶχε δύναμη σχημάτιζε δικὀ 
του στρατό, κατακτοῦσε ὅση γῆ μποροῦσε, ἔχτιζε ἐκεῖ μέσα τὴν 
κατοικίατου καὶ γιὰ ἀσφάλεια, σὰ νὰ ἦταν στρατόπεδο, τὴν τριγύριζε 
μὲ ὀχυρωματικὸ τεῖχος καὶ χαντάκι. Οἱ ἄλλοι, οἱ φτωχοὶ κι ἀδύνατοι 
μικροκτηματίες, μὴν ἔχοντας ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ νὰ ζητήσουν, ἔτρεξαν 
καὶ ζήτησαν ἀπ’ αὐτὸν προστασία, παραχωρώντας εὐχαρίστως καὶ τὸ 
κτῆμα τους καὶ τὴν ἐλευθερία τους. Δούλευαν τὴ γῆ ποὺ ἀνῆκε στὸν 
ἰσχυρὸ καὶ μὲ τὴν ἐργασία τους αὐτὴ ξεπλήρωναν τὴν προστασία ποὺ 
τοὺς πρόσφερε αὐτός. Κάθε χρόνο εἷχαν τὴν ὑποχρέωση νὰ δίνουν ἕνα 
ποσὸ ἀπὸ τὸ εἰσόδημά τους καί νὰ τοῦ προσφέρουν καὶ ὁρισμενες ἄλλες 
ὑπηρεσίες. Μὰ κι ὁ ἀφέντης ὁ ἴδιος ὑποχρεώθηκε μὲ τὴ σειρά του 
κι αὐτὸς νὰ ζητήση τὴν προστασία ἀπὸ ἔναν ἄλλο, ἀναγνωρίζοντάς 
τον ἀνώτερο στὴ δύναμη· ὑποτάζονται μὲ τὸ στρατό τους στοὺς πιὸ 
ἰσχυροὺς ποὺ κι αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους ἀναγκάζονται νὰ τοὺς δώσουν 
ἕνα μέρος τῆς κατακτημένης γῆς.

Ἔτσι μέσα στίς σκληρές συνθῆκες τῆς πρώτης εἰσβολής ἄρχισε 
σιγὰ-σιγὰ μὲ τὸ σύστημα αὐτὸ τῆ ς ἁλυσιδωτῆς ὑποταγῆς νὰ γίνεται 
ἡ κοινωνία φεουδαρχική.

Τὸ σύστημα αὐτὸ ἦλθε σὰν ἀνάγκη στὶς περιστάσεις ἐκεῖνες γιατὶ 
ἦταν ὁ μόνος τρόπος νὰ συντηρηθοῦν τότε οἱ ἄνθρωποι κι ἡ κοινωνία 
τους. ᾽Εξ ἄλλου δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε πὼς τότε τὸ βρίσκαν πολὺ 
φυσικὸ νὰ ὑποτάζεται ὁ ἕνας στὸν ἄλλο καὶ νὰ ζητᾶ τὴν προστασία 
του. Αὐτὰ ποὺ ὀνομάζομε σήμερα ἐλευθερίες καὶ δικαιώματα τοῦ 
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κάθε ἀνθρώπου, καὶ ποὺ τόσο μᾶς συγκινοῦν, τότε ἦταν πράγματα 
ἄγνωστα.

῾Η κοινωνία ἦταν, ὅπως λέμε, ἱεραρχημένη, δηλαδή, ὅλοι, ἀνάλογα 
μὲ τὴν τάξη τους ἀνῆκαν στὴ δική τους σειρὰ κι ἦταν ἀδύνατο νὰ 
βγοῦν ἀπ’ αὐτή, ὅσο κι ἂν ἦταν ἄξιοι,γιὰ καλύτερη τύχη. ῾0 καθένας 
γεννιόταν μὲ τὸ ριζικό του· ἄλλος καλλιεργητὴς σὲ ξένη γῆ κι ἄλλος 
ἀφέντης.

2. Τὸ σύστημα τῆς φεουδαρχίας στὴν πλήρη του ἄνθηση.
Αὐτὸ τὸ σύστημα κι οἱ ἀντιλήψεις ποὺ τὸ συνόδευαν, μὲ τὶς νέες 

εἰσβολὲς βρῆκε εὐκαιρία νὰ δυναμώση καὶ νὰ πάρη τὴν τέλεια μορφή 
του. Αὐτὲς ἔφεραν στὰ νέα εὐρωπαϊκὰ κράτη ποὺ ἀναφέραμε τὴν ἴδια 
ἀδυναμία νὰ ἐξασφαλίσουν τοὺς ὑπηκόους τους ἀπὸ τοὺς κινδύνους. 
῎Ετσι ἀπὸ τὸν 10ο ὡ ς τὸν 11ο αἰώνα ἡ κοινωνία καὶ τὰ κράτη τῆς 
Δύσης παίρνουν τὴν ὁλοκληρωμένη φεουδαρχική τους ὄψη.

Δημιουργοῦνται οἱ πάρα κάτω τάξεις καὶ σχέσεις ἀνάμεσα στοὺς 
ἀνθρώπους:

α.- Οἱ βασάλοι εἶναι ἄρχοντες ὑποτελεῖς σὲ ἄλλον ἀνώτερό τους 
καὶ πάνω ἀπ’ ὅλους ὑψηλὸς ἐπικυρίαρχος εἶναἰ ὁ βασιλιάς. ῎Εχουν 
διάφορους τίτλους ἀνάλογα μὲ τὴ δύναμή τους, ὅπως π.χ. δοῦκες, 
μαρκήσιοι, κόμητες, καὶ ὡς τὸν 9ο αἰώνα εἶναι ὑπάλληλοι τοῦ 
βασιλιᾶ· τὸν βοηθοῦν στὸν πόλεμο καὶ στὴ διοίκηση· τὸ κτῆμα τοὺς 
τὸ προσφέρει αὐτὸς ὡς ἀμοιβὴ γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τους.

Στὸ 10ο ὅμως αἰώνα γίνονται κληρονομικοὶ κι ἔτσι χαλαρώνει 
ἡ ἐξάρτησή τους ἀπὸ τὸ βασιλιά. ᾽Εξακολουθοῦν ὅμως νὰ δίνουν τὸν 
ὄρκο τῆς πίστης, δηλαδὴ τῆς ὑποτέλειας, στὸν ἀνώτερό τους σὲ μιὰ 
ἐπίσημη καὶ γραφικὴ τελετή ῾Ο βασάλος γονατίζει μπροστὰ στὸν 
ἀνώτερό του, ἁπλώνει τὰ χέρια του μὲ ἑνωμένες τὶς παλάμες καὶ τὰ 
βάζει στὰ χέρια τοῦ ἀφέντη του. Αὐτὸς τοῦ δίνει τὸ φιλὶ τῆς εἰρήνης, 
τὸν βάζει νὰ πάρη ὅρκο στὸ Εὐαγγέλιο πὼς θὰ εἶναι σ’ ὅλη του τὴ ζωὴ 
«ὁ ἄνθρωπός του», καὶ στὸ τέλος τοῦ δίνει στὸ χέρι ἕνα ἀντικείμενο, 
ποὺ συμβολίζει τὸ φέουδο ποὺ ἐπίσημα πιὰ ἀποκτοῦσε. Αὐτὸ τὸ 
ἀντικείμενο, κι ἀπ’ αὐτὸ ὁλόκληρη ἡ τελετὴ λεγόταν περιβολὴ καὶ 
θὰ τὴ θυμηθοῦμε πιὸ κάτω, γιατὶ φεουδάρχες δὲν ἦταν μόνο λα῾ίκοὶ 
ἄ.ρχοντες ἀλλὰ κι ἀνώτεροι κληρικοὶ κι ἔπρεπε βέβαια κι αὐτοὶ νὰ νά 
κάνουν τὸ ἴδιο. Οἱ βασάλοι ὀφείλουν νὰ προσφέρουν στὸν ἐπικυρίαρχό 
τους τρεῖς ὑπηρεσίες:
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1. Στρατιωτικὴ βοήθεια σαράντα ἡμερῶν τὸ χρόνο
2. Νὰ παίρνουν μέρος στὰ συμβούλια του καὶ στὶς δίκες του.
3. Νὰ τοῦ προσφέρουν χρηματικὴ βοήθεια σὲ ὁρισμένες 

περιπτώσεις.
Οἱ ἄρχοντες αὐτοὶ ἀπὸ τὸν 11ο αἰώνα κατοικοῦν μέσα σὲ πέτρινους 

καὶ πανύψηλους πύργους. Γιὰ ἐργασία ἔχουν μόνο τὸν πόλεμο καὶ γιὰ 
διασκέδαση τὶς ἱπποτικὲς κονταρομαχίες καὶ τὸ κυνήγι.

β. Οἱ ἱππότες εἶναι οἱ μόνοι ἐλεύθεροι ἀνάμεσα στοὺς δουλοπάροικους 
καὶ τοὺς ἄρχοντες. Εἶναι οἱ πολεμιστὲς τῆς μεσαιωνικῆς ἐποχῆς καὶ 
λέγονται ἔτσι, γιατὶ πολεμοῦσαν πάνω στ’ ἄλογά τους, σκεπασμένοι 
μὲ πανοπλίες, μὲ βαριὰ ἀμυντικὰ κι ἐπιθετικὰ ὅπλα. Δὲν ἐργάζονται 
καὶ γιὰ νὰ συντηροῦνται, τοὺς δίνει ὁ ἀφέντης τους ἕνα μικρὸ κτῆμα 
μὲ καλλιεργητὲς μέσα. Εἶναι δηλαδὴ οἱ κατώτεροι φεουδάρχες τῆς 
ἐποχῆς ἐκείνης. ῍Αν ὅμως ἡ περιουσία τους εἶναι μικρή, ἡ δόξα 
τους εἷναι μεγάλη. Αὐτοὶ ἔχουν δοσμένη τὴν ψυχή τους στὶς ἰδέες 
ποὺ θεωροῦσε ἡ ἐποχή τους ὡς ὑψηλὲς κι ἀψηφοῦσαν τὴ ζωή τους, 
γιὰ νὰ τὶς ὑπηρετήσουν. Κι ἡ ᾽Εκκλησία μάλιστα φρόντισε νὰ τοὺς 
πάρη μὲ τὸ μέρος της καὶ μὲ τὸν καιρὸ τοὺς ἔκανε στρατιῶτες τῶν 
σκοπῶν της. ῎Ετσι ἡ σωματικὴ ἀνδρεία τους ἔγινε καὶ ἠθικὴ ἀνδρεία. 
᾽Εκεῖνο ποὺ εἶχε τὴν πιὸ μεγάλη ἀξία στὴ ζωή τους ἦταν ἡ ἱπποτικὴ 
τιμή· ἀκολουθοῦσε ἀπαράβατες ἀρχὲς καὶ τὸν ὁρισμένο κώδικα τῆς 
ἱπποσύνης.

Τόση ἦταν ἡ φήμη τους καὶ τόσοι θρύλοι κυκλοφοροῦσαν γιὰ 
τὶς περιπέτειες καὶ τὰ κατορθώματά τους, ὥστε κ οἱ ἄρχοντες κι οἱ 
βασιλιάδες ἀκόμη λογάριαζαν γιὰ μεγάλη τιμὴ νὰ γίνουν τὰ παιδιά 
τους ἱππότες.

Καὶ τοῦ ἱππότη ἡ χειροτονία ἦταν μιὰ πολὺ ἐπίσημη στιγμὴ στὴ 
ζωή του ὅπως περιγράφεται μὲ ἀστεῖο τρόπο στὰ πρῶτα κεφάλαια τοῦ 
Δὸν Κιχώτη τοῦ Θερβάντες.

γ. Οἱ χωρικοί. Κάτω- κάτω στὴν ἱεραρχημένη, ὅπως τὴν εἴπαμε, 
κοινωνία βρίσκεται ἡ πλατιὰ κι ἀνώνυμη βάση τῆς πυραμίδας της, 
οἱ χωρικοί. Εἶναι οἱ μόνοι ποὺ καταγίνονται μὲ τὴ μοναδικὴ σχεδὸν 
τότε παραγωγικὴ ἐργασία, τὴ γεωργία. Γίατὶ τότε οἱ ἄλλες ἐργασίες 
ἦταν περιορισμένες. ῾Υπῆρχε πολὺ λίγο ἐμπόριο κι ὅ,τι χρειαζόταν 
στὸ κτῆμα καὶ στὸν ἄρχοντα ἀπὸ ἐργαλεῖα, ὅπλα, ἔπιπλα, ροῦχα, 
παπούτσια κλπ, δὲν κατασκευάζονταν στὶς πόλεις ποὺ ηταν ἐλάχιστες 



234

καὶ πολὺ ξεπεσμένες, ἀλλὰ στὸ ἴδιο τὸ κτῆμα ἀπὸ τεχνίτες ποὺ ἦταν 
δουλοπάροικοι, ὅπως ἦταν κι οἱ χωρικοί.

Οἱ δουλοπάροικοι ποὺ καλλιεργοῦσαν τὴ γῆ λέγονταν βιλάνοι 
καὶ εἶναι ἀπόγονοι τῶν κολόνων, ποὺ γνωρίσαμε στὴν πτώση τῆς 
Ρώμης καὶ στὸ Βυζάντιο. Εἶναι δεμένοι στὴ γῆ ποὺ καλλιεργοῦν καὶ 
μένουν σ’ αὐτὴ ἔστω κι ἂν ἀλλάξη ἰδιοκτήτη. ῾Ο ἄρχοντας δὲν ἔχει 
τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς διώξη οὔτε αὐτοὶ νὰ φύγουν. ῎Εχουν ὅμως τὴν 
ὑποχρέωση νὰ τοῦ δίνουν σὲ καθορισμένες περιπτώσεις μερίδιο ἀπὸ 
τὸ εἰσόδημα, νὰ κάνουν ἀγγαρεῖες, νὰ καλλιεργοῦν καὶ τὸ ἰδιαίτερο 
προσωπικὸ κομμάτι γῆς τοῦ ἄρχοντα. ̓ Ακόμη καὶ γιὰ νὰ παντρευτοῦν 
ἔπρεπε νὰ πάρουν τὴν ἄδεια τοῦ ἀφέντη τους.

῾Υπῆρχαν κι ἐλεύθεροι χωρικοὶ ποὺ ἡ θέση τους ἦταν λίγο 
καλύτερη ἀπὸ τοὺς δουλοπάροικους.

Τελειώνοντας τὴ μικρὴ αὐτὴ ἐξέταση τῆς μεσαιωνικῆς κοινωνίας, 
πρέπει νὰ τονίσωμε πὼς οἱ ἄνθρωποι μέσα στὴν κοινωνία αὐτὴ 
καὶ στὰ κράτη ποὺ σχηματίστηκαν δὲν ξεχώριζαν μεταξύ τους ὡς 
Γάλλοι,῎Αγγλοι, Γερμανοί, κλπ. ῾Η διάκριση αὐτὴ θὰ ἀργήση 
ὰκόμη νὰ ἔλθη· Τότε ζοῦσαν ὅλοι στὴν ὑποτέλεια τους πολὺ φυσικά, 
ἀναγνώριζαν δίχως ἐπιφύλαξη τὸν κύριό τους καὶ ἀφιέρωναν τὴ ζωή 
τους νὰ δουλεύουν στὴ γῆ του ἢ νὰ·τὸν ἐξυπηρετοῦν μὲ κάθε τρόπο. 
Τίποτε ἄλλο πιὸ δυνατὸ καὶ πιὸ γενικὸ [ὅπως π. χ. εἶναι σήμερα τὸ 
ἔθνος] δὲν γνώριζαν καὶ δὲν καταλάβαιναν, γιατὶ τὸ κράτος δὲν τοὺς 
πρόσφερε τίποτε καὶ δὲν τοὺς ἔδενε τὸν ἕνα μὲ τὸν ἄλλο. ῾Η μόνη 
δύναμη ποὺ τοὺς ἕνωνε τότε καὶ τοὺς γλύκαινε κάπως τὴν πολὺ 
δύσκολη ζωή τους ἦταν ἡ ᾽Εκκλησία. ῏Ηταν λοιπὸν πολὺ φυσικὸ νὰ 
μεγαλώση πολὺ ἡ δύναμη της στὰ χρόνια ἐκεῖνα.

2. ῾Η Δυτικὴ ᾽Εκκλησία πιασμένη μέσα στὸ δίχτυ τῆς φεου-
δαρχίας καὶ ἡ ἀπελευθέρωσή της. Τὸ σύστημα τῆς φεουδαρχίας 
ποὺ κυριάρχησε σ’ ὅλα τὰ κράτη τῆς Δ. Εὐρώπης ἦταν ἕνα κοσμικὸ1 
σύστημα τῆς κοινωνίας μὲ ἀγροτικὸ χαρακτῆρα. ̔́ Ομως οἱ φεουδάρχες 
ποὺ περιγράψαμε δὲν ἦταν μόνο κοσμικοί, ἀλλὰ καὶ κληρικοὶ καὶ 
μάλιστα ἀνώτεροι ὅπως π.χ. ἐπίσκοποι, ἡγούμενοι, κ.ἄ. Αὐτοὶ 
ἀκολουθοῦσαν σ᾽ ὅλα τὴ φεουδαρχικὴ τάξη τῆς ὑποτέλειας καὶ τῆς 
περιβολῆς. Δηλαδὴ ἀναγνώριζαν ὡς ἀνώτερούς τους τοὺς κοσμικούς· 
αὐτοὶ τοὺς ἔκαναν βασάλους τους μὲ τὸν ὅρκο τῆς ὑποτέλειας, 
(1) Κοσμικὸ ἢ λαϊκὸ λέγεται ὅ,τι δὲν ἀνήκει στὴν ἐκκλησία καὶ στὸν κλῆρο της. 
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῾Επομένως ἐξαρτιῶνταν ἀπ᾽ αὐτούς.
Αὐτὸ ὅμως στὸν 11ο αἰώνα, ποὺ ἡ φεουδαρχία βρίσκεται στὴ 

μεγάλη της ἄνθηση καὶ ἡ δύναμη τοῦ Πάπα στὸ μεσουράνημά της, 
θεωρήθηκε ἀπαράδεκτο, γιατὶ ἦταν προσβλητικὸ γιὰ τὴν ̓ Εκκλησία, 
ἀφοῦ γιὰ τοὺς ἀνώτερους κληρικοὺς θὰ εἶχαν γνώμη οἱ κοσμικοὶ 
ἄρχοντες.

῾Η σύγκρουση λοιπὸν ἀνάμεσα στὴν κορυφὴ τῆς Δυτικῆς 
Χριστιανοσύνης, τὸν Πάπα, καὶ στὴν πιὸ δυνατὴ κρατικὴ ἐξουσία 
τῆς τότε Εὐρώπης, τὸ Γερμανὸ αὐτοκράτορα, ἦταν ἀναπόφευκτη. Καὶ 
ἀκριβῶς τὴν προκάλεσε αὐτὸ τὸ ζήτη μα τῆς Περιβολῆς. Τὸ ζήτημα 
ἦταν πολὺ σοβαρὸ καὶ πῆρε αὐτὴ τὴ μορφή : οἱ ἐπίσκοποι ἀνήκουν 
στὸν αὐτοκράτορα ἢ στὸν Πάπα; Αὐτὸ ὁδήγησε σὲ μιὰ μεγαλόπρεπη 
ἀναμέτρηση τῶν δυὸ κορυφῶν : τοῦ Πάπα Γρηγορίου Ζ’ καὶ τοῦ 
αὐτοκράτορα ῾Ερρίκου Δ’. ῾Η πρώτη περίοδος τῆς ἀναμέτρησης 
κράτησε ἀπὸ τὸ 1076 ὡς τὸ 1122.

Σὲ κάποια φάση της ὁ ῾Ερρίκος τόλμησε μὲ μιὰ σύνοδο δική του 
νὰ ζητήση τὴν καθαίρεση τοῦ Πάπα. Σ’ αὐτὸ ὁ Πάπας ἀπάντησε μὲ 
τὴ βαριὰ τιμωρία τοῦ ἀναθεματισμοῦ. ῾Ο αὐτοκράτορας ἐξ αἰτίας τῆς 
τιμωρίας αὐτῆς ἀπομονώθηκε ἀπ’ ὄλους τοὺς ὑπηκόους του, μικροὺς 
καὶ μεγάλους, γιατὶ, ἦταν μεγάλη ἁμαρτία νὰ σχετίζωνται μαζί του. 
῾Ο αὐτοκράτορας ὑποχρεώθηκε νὰ ταπεινωθῆ μπροστὰ στὸ Γρηγόριο, 
γιὰ νὰ τοῦ «λύση τὸ ἀνάθεμα». Μὲ μιὰ μικρὴ ἀκολουθία σὲ μιὰ 
ἀνυπόφορη βαρυχειμωνιά, πῆγε νὰ τὸν ἀνταμώση στὸν πύργο τῆς 
Κανόσσας τῆς ̓ Ιταλίας·φτωχικὰ ντυμένος, ξυπόλητος καὶ ξυλιασμένος 
ἀπὸ τὸ κρύο, περίμενε τρία μερόνυχτα στὴν ἐξώπορτα, δίχως νὰ τὸν 
δεχτῆ ὁ Πάπας. Στὸ τέλος τὸν λυπήθηκε, τὸν δέχτηκε καί, τὸν ἔλυσε 
ἀπὸ τὸ ἀνάθεμα. ῾Η σύγκρουση ὅμως συνεχίστηκε κατόπιν αὐτοὗ καὶ 
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ῾Ερρίκο Δ’ καὶ ἀπὸ τοὺς διαδόχους του. Στὸ 1122 
τελείωσε μὲ ἕνα κογκορδάτο δηλ, μιὰ συμφωνία ποὺ ἱκανοποιοῦσε 
καὶ τὰ δυὸ μέρη. Οὐσιαστικὰ ὅμως νίκησε ἡ ᾽Εκκλησία. ῾Ο ἀγώνας 
συνεχίστηκε σὲ ὅλες τὶς χῶρες γιὰ πολλὰ ἀκόμη χρόνια. ᾽Απὸ τοὺς 
ἀγῶνες αὐτοὺς βγῆκε παντοδύναμος ὁ Πάπας.

Τὴ δύναμη αὐτὴ τὴν καταλαβαίνομε ἀπὸ τὶς Σταυροφορίες ποὺ 
τὶς ὑποκίνησε, τὶς καθοδήγησε καὶ τὶς κήρυξε ὁ Πάπας· γεμίζουν 
δυὸ ὁλόκληρους αἰῶνες, τὸν 12ο καὶ 13ο. Οἱ Σταυροφορίες εἶναι ἀπὸ 
τὰ μεγαλύτερα περιστατικὰ τῆς μεσαιωνικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ θὰ 
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τὶς ἐξετάσωμε στὸ ἄλλο κεφάλαιο, γιατί, σχετίζονται πολὺ μὲ τὴν 
ἱστορία τοῦ Βυζαντίου.

3. 12ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ, Η ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΧΡΟΝΩΝ.
1. Σοβαρές ἀλλαγὲς στἠ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων τῆς μεσαιωνικῆς 

Εὐρώπης-α. Οἱ αἰῶνες αὐτοὶ εἶναι γεμάτοι μὲ πολεμικὴ δράση, μὲ 
ὀνόματα καὶ μεγάλες δυναστεῖες σὲ κάθε χώρα. ῍Αν προσπαθήσωμε 
νὰ τραβήξωμε μερικὲς χοντρὲς γραμμὲς καὶ νὰ ξεχωρίσωμε τὰ πιὸ 
χτυπητὰ γνωρίσματα, θὰ βροὗμε τὰ παρακάτω :

῞Υστερα ἀπὸ τὸ θρυμμάτισμα τῶν κρατῶν σὲ μικρὲς μικρὲς 
ἡγεμονίες παρουσιάζεται στοὺς ἑπομένους αἰῶνες τὸ ἀντίθετο : μιὰ 
τάση νὰ συγκεντρωθῆ ἡ ἐξουσία σὲ μεγαλύτερους ἄρχοντες μὲ τὴν 
ὑποταγὴ τῶν μικρῶν. Σ’ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες τὸ βλέπομε αὐτὸ 
κι ἕνας μεγάλος ἀγώνας γίνεται ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς μονάρχες νὰ 
συγκροτήσουν δυνατὰ κράτη.

᾽Απὸ τὸν ἀγώνα αὐτὸν ξεχωριστὴ σημασία ἔχει ἡ πάλη τῶν 
φεουδαρχῶν τῆς ᾽Αγγλίας μὲ τὸ σκληρὸ καὶ πλεονέκτη βασιλιά 
τους, τὸν ‘Ιωάννη τὸν ᾽Ακτήμονα. Στὰ 1215 τὸν ἀπομόνωσαν σ’ ἕνα 
νησὶ τοῦ Τάμεση καὶ κάτω ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ τοῦ σπαθιοῦ τους τὸν 
ἀνάγκασαν νὰ ὑπογράψη τὴ Μάγκνα Κάρτα (Μέγας Χάρτης) ὅπου 
ἔκανε ἐπίσημα πολλὲς παραχωρήσεις καὶ ἀναγνώρισε δικαιώματα 
στοὺς φεουδάρχες καὶ στὸ λαό. Τὸ ἔγγραφο αὐτὸ εἶναι ἱστορικό, 
γιατὶ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἕνας μεσαιωνικὸς μονάρχης δέχεται 
νὰ περιορίση τὴν ἐξουσία του, παραχωρώντας συνταγματικὰ δικαιώ 
ματα, ὅπως λέμε σήμερα.

β. ̓Απὸ τὰ πιὸ μεγάλα πολεμικὰ γεγονότα αὐτῆς τῆς ἐποχῆς εἶναι ὁ 
῾Εκατονταετὴς πόλεμος (1338- 1453) ἀνάμεσα στὴν ̓ Αγγλία καὶ τὴ 
Γαλλία, γιατὶ οἱ βασιλιάδες τῆς πρώτης, ὡς ἀπόγονοι τῶν Νορμανδῶν 
τῆς Γαλλίας, ἤθελαν νὰ πάρουν καὶ τὸ στέμμα ὁλόκληρης τῆς Γαλλίας. 
῾Ο πόλεμος αὐτὸς εἶχε θέατρο του τὴ Γαλλία καὶ τελείωσε μὲ τὴ νίκη 
τῶν Γάλλων καὶ τὴν ἀποχώρηση τῶν ῎Αγγλων ἀπὸ τὰ ἐδάφη τους.

γ. Τὸ πιὸ μεγάλο ὅμως περιστατικὸ αὐτῆς τῆς ἐποχῆς εἶναι οἱ 
βαθιὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἔγιναν στὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων καὶ 
τοὺς ἀπομάκρυναν ἀπὸ τὸ μεσαιωνικὸ τρόπο ποὺ ἤξεραν.

᾽Απὸ τὸν 11ο αἰώνα ἔγινε μιὰ πολὺ μεγάλη αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ 
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στὴν Εὐρώπη κι αὐτὸ ἔγινε αἰτία 
ν’ ἀναταραχτῆ ἡ μεσαιωνικὴ 
κοινωνία.

῎Εγινε ἡ καλλιέργεια τῆς 
γῆς πιὸ ἐντατική, ζητήθηκε 
πολλὴ ἐργατικὴ δύναμη καὶ γῆ 
γιὰ καλλιέργεια. Οἱ φεουδάρχες 
ἄρχισαν νὰ νοικιάζουν κομμάτια 
ἀπὸ τὰ κτήματά τους γι᾽ αὐτὸ 
τὸ σκοπὸ καὶ εἶχαν περισσότερα 
κέρδη. Τελειοποίησαν μάλιστα τὰ 
μέσα καλλιέργειας, γιὰ ν’ ἀποδίδη 
ἡ γῆ περισσότερα.

δ. Μὰ τὴ γῆ, ὅσο καὶ νὰ τὴν 
δούλευαν μὲ τὰ φτωχὰ μέσα ποὺ 
διαθέτανε τότε, δὲν μποροῦσε 
νὰ δώση λύση στὸ δημογραφικὸ 
πρόβλημα, δηλαδή στὸν αὐξημένο 
πληθυσμό. Γι’ αὐτὸ οἱ ἄνθρωποι 
βρῆκαν τότε καὶ μιὰ ἄλλη διέξοδο 
: τὸ ἐμπόριο, τὴ βιοτεχνία, τὰ 
διάφορα ἐπαγγγέλματα ποὺ 
βγάζουν προιόντα μὲ μεγάλη 
ζήτηση.῎Αρχισαν λοιπὸν ν’ 
ἀφήνουν τὴ γεωργία καὶ νὰ 
συγκεντρώνωνται στὶς πόλεις˙ ἀπὸ τὸν 12ο αἰώνα παρουσιάζονται 
ἄφθονες καὶ μὲ μεγάλη κίνηση πολιτεῖες.

Οἱ πιό σπουδαῖες πόλεις ἦταν τῆς ᾽Ιταλίας γιατὶ ἐκεῖ μαζεύτηκε 
ἡ ἐμπορικὴ κίνηση ὅλης τῆς Μεσογείου. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως ποὺ 
καταφύγανε στὶς πόλεις, γιὰ νὰ δουλέψουν καὶ νὰ ζήσουν, ἀποτέλεσαν 
τὴν ἀστικὴ τάξη, μιὰ καινούρια τάξη ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὴ μεσαιωνικὴ 
κοινωνία. Εἶναι μιά τάξη ζωηρή, φιλοπρόοδη, ποὺ οἱ φεουδαρχικοὶ 
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θεσμοὶ δὲν τῆς βολοῦν, γιατὶ τὴν ἐμποδίζουν νὰ προοδέψη καὶ γι’ 
αὐτὸ στὸν πόλεμο τῶν βασιλιάδων μὲ τοὺς φεουδάρχες ὑποστηρίζουν 
τοὺς πρώτους. Σ’ αὐτὴ τὴν τάξη στηριγμένοι οἱ βασιλιάδες θὰ 
συντρίψουν ἀργότερα καὶ θὰ ὑποταχτούν ὁλότελα στὸ θέλημά τους, 
τοὺς ἀτίθασους φεουδάρχες.

2. Βαθιἐς ἀλλαγὲς στὴν Τέχνη, στὴ Σκέψη καὶ στὰ Γράμματα.
α.Οἱ ἀλλαγὲς αὐτὲς, ὅμως δὲν γίνονται μόνο στὴν οἰκονομία καὶ 

τὴν κοινωνία. Συνοδεύονται καὶ ἀπὸ μιὰ βαθιὰ ἀλλαγὴ στὴν Τέχνη 
καὶ στὰ Γράμματα. Στὸ 12ο αἰώνα γίνεται μιὰ «᾽Αναγέννηση». Αὐτὴ 
εἷνα ἡ πιὸ σπουδαία τοῦ Μεσαίωνα γιατὶ ἡ πρώτη ἀναγέννηση τοῦ 
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Καρλομάγνου ἦτάν μοναχὰ ἕνα θαμπὸ γλυκοχάραμα μέσα σ’ αὐτόν. 
Τώρα γίνεται ἔνα ἀληθινὸ ξύπνημα τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ μεσαιωνικὴ 
νάρκη καὶ θέλει : 1) νὰ φωτίση τὸ μυαλό του μὲ τὴ γνώση καὶ τὴ 
σοφία 2) νὰ ὀμορφήνη τὴ ζωή του καὶ νὰ φανερώση τὴν πίστη του μὲ 
τὴν τέχνη καὶ 3) νὰ καταγράψη σὲ ποιήματα τὶς συγκινήσεις του ἀπὸ 
τὰ μεγάλα περιστατικά, ποὺ ἔγιναν στὸ παρελθὸν καί στὴν ἐποχή 
του.

Τὴ φώτιση στὴ σκέψη τὴν παίρνουν ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους ῞Ελλη-
νες, ἀλλὰ ὄχι ἀπ’ εὐθείας, ἀλλὰ ἀπὸ τοὺς ῎Αραβες τῆς ῾Ισπανίας, ποὺ 
ἧταν πιὸ κοντά τους κι εἶχαν προοδέψει πολὺ στνἷν ἐπιστήμη Στὸν 
12῾ αἰώνα γεμίζουν οἱ πόλεις τῆς Εὐρώπης μὲ τὰ πρῶτα μεγάλα 
Πανεπιστήμια ποὺ ἀπὸ τότε λειτουργοῦν ἀδιάκοπα.

β. Στὴν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ 12ου  αἰώνα τελειοποιεῖτα ὁ Ρωμανικὸς 
ρυθμὸς, ποὺ ἐπηρεάστηκε ἀπὸ τὸ Βυζάντιο καὶ ἔχει γνώρισμά του τὸ 
θόλο, τὰ ἡμικυκλικὰ τόξα καὶ τὸ σταυρωτὸ σχῆμα σ ὄλόκληρο τὸ 
οἰκοδόμημα. Στὸν ἴδιο αἰώνα παρουσιάζεται καὶ στὸν 13ο ἀκμάζει κι 
ὁ Γοτθικὸς ρυθμός, ὁ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὸς ρυθμὸς τῆς ἐποχῆς. Τὸ 
πιὸ χτυπητὸ του γνώρισμα εἶναι ὄτι τὰ τόξα του, ἢ στὶς πόρτες καὶ 
στὰ παράθυρα ἢ στὶς καμάρες, δὲν εἶναι ἡμικυκλικὰ ἀλλὰ ὀξυκόρυφα 
καὶ συχνὰ διασταυρώνονται πολλὰ μαζὶ στὴν ἴδια κορυφή· Τὸ φα 
νόμενο αὐτὸ λέγεται κατακορυφισμός.

γ.Στὴν ποίηση ἐκεῖνο ποὺ ξεχωρίζει εἶναι ὅτι ἡ λατινικὴ γλώσσα 
ἐγκαταλείπεται καὶ χρησιμοποιοῦνται οἱ ζωντανὲς γλῶσσες· τὰ 
θέματά τους εἷναι παρμένα ἀπὸ τὶς ἱστορίες τῶν λαῶν τῆς Δυτικῆς 
Εὐρώπης στὰ παλιότερα χρόνια. Εἶναι δηλαδὴ ποιήματα μὲ ἐθνικὴ 
προέλευση. Τέτοια π.χ. εἶναι «τὸ τραγούδι τῶν Νιμπελοῦγκεν», τὸ 
«τραγούδι τοῦ Ρολάνδου», τὰ «ποιήματα τῆς Στρογγυλῆς τράπεζας» 
καὶ ἄλλα.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1. Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ 
ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΡΩΜΑ·1῾ΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

[476 - 751]
1. ᾽Απὸ τὰ πέντε βασίλεια τῶν βαρβάρων ποὺ σχηματίστηκαν 

στὸ χῶρο τοῦ Δυτικοῦ Ρωμαίκοῦ κράτους, διατηρήθηκε μετὰ τὸν 
᾽Ιουστινιανὸ τὸ βασίλειο τῶν Φράγκων.

2. ᾽Απὸ τὸν Φράγκο βασιλιὰ· Κλόβι τῆς δυναστείας τῶν Μερο-
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βενζιὲν γίνεται ἡ πρώτη προσπάθεια νὰ ἑνωθῆ ἔνα μέρος τῆς Εὐρώπης 
σ’ ἕνα ἰσχυρὸ κράτος.

3. Τοὺς Μεροβενζιὲν διαδέχτηκαν οἱ Καρολίδες (751). Τότε 
ἀκριβῶς ὁ Πάπας τῆς Ρώμης, ἐπειδὴ ἡ ᾽Ιταλία κινδύνεψιε ἀπὸ τοὺς 
Λομβαρδούς ἀφήνει τὸ Βυζάντιο καὶ ζητεῖ τὴ βοήθεια τῶν Φράγκων, 
ποὺ τοῦ τὴν ἔδωσαν, καὶ τότε (754) ἔκανε τὴν ἐμφάνισή του τὸ 
Παπικὸ κράτος.

2.ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩ-
ΝΑ Η ΕΤΡΩΠΗ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΜΗ 

ΟΨΗ ΤΗΣ [751 - 11ος αἰώνας]

1. Στὴν πρώτη φάση αὐτῆς τῆς περιόδου ὁ Καρλομάγνος [771 -
814], βασιλιὰς τῶν Φράγκων, κατορθώνει τὴ σπουδαιότερη ἑνότητα 
τῆς Εὐρώπης, ἱδρύοντας μιὰ αὐτοκρατορία Φραγκορωμαικὴ στὸ χῶρο 
τῆς παλιᾶς.

2. ῾Η ἑνότητα αὐτὴ διαλύθηκε (843) καὶ ἡ Εὐρώπη παίρνει ἄλλη 
ὄψη μὲ τὶς «νέες εἰσβολὲς» ποὺ δημιουργοῦν καινούρια κράτη. Τὸ πιὸ 
σπουδαῖο ἀπὸ τὰ κράτη αὐτὰ εἶναι ἡ ᾽Αγγλία (1066).

3.10ος - 11ος ΑΙΩΝΑΣ-ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ Δ. 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΩΡΙΜ0 ΠΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ 

ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑΣ
1. Τὸ σύστημα τῆς φεουδαρχίας γεννήθηκε στὰ χρόνια τῆς διάλυσης 

τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους. Στηρίζεται στὴν ἀρχὴ τῆς ὑποτέλειας καὶ τῆς 
προστασίας τῶν ἀδύνατων ἀπὸ τοὺς πιὸ δυνατούς. Διαμορφώθηκε 
ὅμως καὶ πῆρε τὴν ἀντιπροσωπευτικὴ μορφή του στὸν 10ο - 11ο 
αἰώνα.

2. Στὴν ἴδια περίοδο τῆς διαμόρφωσης τῆς φεουδαρχίας ἡ δυτικὴ 
᾽Εκκλησία μὲ ἀφορμὴ τὸ ζήτημα τῆς περιβολῆς ἔρχεται σὲ σύγκρουση 
μὲ τοὺς κοσμικοὺς ἡγεμόνες τῆς Εὐρώπης. ῾Η Παποσύνη βρίσκεται 
στὸ μεσουράνημά της. Οἱ ἀγῶνες αὐτοὶ θὰ τελειώσουν μὲ θρίαμβο 
τῆς δύναμής της. Αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ τὶς Σταυροφορίες [12ος 13ο 
αἰώνας] ποὺ γίνονται μὲ τὴν πρωτοβουλία της.

4. 12ος-14ος ΑΙΩΝΑΣ-Η Δ. ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
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ΧΡΟΝΩΝ
1 ῾Ο 12ος αἰώνας φέρνει σοβαρὲς ἀλλαγὲς στὴν πολιτική, οἰκονο-

μικὴ καὶ κοινωνικὴ ζωή. Αὐτὲς οἱ ἀλλαγὲς ἑτοιμάζουν τὸ τέλος τοῦ 
Μεσαίωνα καὶ τὴν ἀνατολὴ τῶν Νέων Χρόνων.

2. Πιὸ φανερὰ διακρίνεται ἡ ἀλλαγὴ στὴ Σκέψη, στὴν Τέχνη καὶ 
στὰ Γράμματα. ῾Ο 12ος αἰώνας φέρνει τὸ ξύπνημα τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ  
τὴ μεσαιωνικὴ νάρκη του.

ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ:

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
Νωθροί βασιλιάδες-Μαγιορδόμοι
-Παπικὸ κράτος-νέες εἰσβολὲς-
Βίκιγκς - προστασία - ὑποτέλεια- 
Βασάλος - ἐπικυρίαρχος ὅρκος 
πίστης - περιβολὴ - βιλάνος -Τὸ 
ζήτημα τῆς περιβολῆς-Κονκορδάτο- 
Ρωμανικὸς ρυθμὸς Γοτθικὸς ρυθμὸς
-Μάγκνα Κάρτα.

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
῾0 Κάρολος Μαρτὲλ νικᾶ 
τοὺς῎Αραβες στὸ Πουατιὲ                  732
«‘Ιδρυση τῆς Παποσύνης (τοῦ
 Παπικοῦ κράτους)                            754
῾0 Καρλομάγνος γίνεται
αὐτοκράτορας                                    800
Οἱ Νορμανδοί κυριεύουν τὴν 
᾽Αγγλία                                             1066
῾Ο ῎Οθωνας Α’ γίνεται αὐτοκράτορας
 τῆς «῞Αγίας Ρωμαϊκῆς
αὐτοκρατορίας τοῦ Γερμανικοῦ
 ἑθνους»                                              962
Μάγκνα Κάρτα                                1215
῾Εκατονταετἠς πόλεμος          1338-1453
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ΚΕΙΜΕΝΑ

1.῾Η στέψη τοῦ Καρλομάγνου - ( Χριστούγεννα 800 )

...῞Υστερα, τὴν ἡμέρα τῆς γέννησης τοῦ Κυρίου ἡμῶν ̓Ιησοῦ Χριστοῦ 
μαζευτήκαμε ὅλοι στὴ βασιλικὴ τοῦ μακαρισμένου ᾽Αποστόλου 
Πέτρου. Τότε ὁ σεβάσμιος καὶ ἅγιος Ποντίφηκας μὲ τὰ ἴδια του τὰ 
χέρια τὸν ἔστεψε μὲ ἕνα βαρύτιμο στέμμα.῞Οπου βλέποντας τὴ μεγάλη 
προστασία καὶ ἀφοσίωση του στὴν ῾Αγία Ρωμαϊκὴ ᾽Εκκλησία ὅλοι 
οἱ πιστοὶ Ρωμαῖοι φώναξαν μὲ μιὰ δυνατὴ φωνή, σύμφωνα μὲ νὸ 
θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ μακαρισμένου ᾽Αποστόλου Πέτρου, φύλακα 
τῶν κλειδιῶν τ’ οὐρανοῦ. 

«Στὸν Κάρολο τὸν εὐσεβέστατο, τὸν Αὔγουστο, τὸν ἐστεμμένο 
ἀπὸ τὸ Θεό, τὸ μεγάλο κι εἰρηνικὸ αὐτοκράτορα, ζωὴ καὶ νίκη».

Τρεῖς φορὲς ἐπανάλαβαν αὐτὰ τὰ λόγια καὶ ἀνακηρύχτηκε 
αὐτοκράτορας ἀπ’ ὅλους. ᾽Αμέσως ὁ ἁγιότατος ἱεράρχης καὶ 
Ποντίφηκας ἔχρισε τὸν Κάρολο, τὸ ἐκλεκτότερο τέκνο του, μὲ τὸ ἅγιο 
λάδι, τὴν ἴδια ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων.

Καὶ καθὼς ὁ τίτλος τοῦ αὐτοκράτορα δὲν ὑπῆρχε πιὰ στοὺς ̔́ Ελλη-
νες, γιατὶ ἦταν κάτω ἀπὸ τὴ διοίκηση μιᾶς γυναίκας, φάνηκε σωστὸ 
καὶ στὸν Πάπα Λέοντα τὸν ἴδιο καὶ σ’ ὅλους τοὺς ἅγιους Πατέρες 
ποὺ ἦταν στὴ συγκέντρωση, ἐξίσου καὶ στὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ 
λαό, ὅτι ἔπρεπε νὰ δώσουν τὸν τίτλο τοῦ αὐτοκράτορα στὸν Κάρολο, 
βασιλιὰ τῶν Φράγκων, ποὺ ἐξουσίασε τὴ Ρώμη τὴν ἴδια, ὅπου οἱ 
Καίσαρες συνήθιζαν νὰ κατοικοῦν πάντοτε ἐξίσου ὅπως καὶ ἄλλες 
θέσεις στὴν᾽Ιταλία, τὴ Γαλλία καὶ στὴ Γερμανία.

᾽Επειδὴ ὁ παντοδύναμος Θεὸς ἔθεσε ὅλες αὐτὲς τὶς θέσεις κάτω 
ἀπὸ τὴ δύναμή του, φαινόταν σωστὸ σ’ αὐτοὺς κατὰ τὴν ἐπιθυμία 
ὅλου τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ, ὅτι ἔπρεπε νὰ ἔχη καὶ τὸν τίτλο ἐπίσης. 
Αὐτὴ τὴν ἐπιθυμία ὁ βασιλιὰς Κάρολος δὲν τὴν ἀρνήθηκε, ἀλλὰ 
ὑπακούοντας μὲ ταπεινοφροσύνη στὸ Θεό, στὶς προσευχὲς τοῦ κλήρου 
καὶ ὄλου τοῦ χριστιανικοῦ λαοῦ, ἔλαβε τὸν τίτλο τοῦ αὐτοκράτορα 
μαζὶ μὲ τὸ χρίσμα ἀπὸ τὸν Πάπα Λέοντα.

Χρονικὸ τῆς ἐποχῆς
[᾽Εγινάρδος, βιογράφος τοῦ Καρλομάγνου.

 ᾽Απὸ Select documents of European History
-R.Lafan. New York 1929 σελ 6 - 7]
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2. Ἕνας χρονικό ἀπό τίς Νορμανδικές ἐπιδρομές στη Γαλλία.  

845. ῞Ενας πολὺ δύσκολος χειμώνας. Τὸ Μάρτη 130 πλοῖα 
τῶν Νορμανδῶν λεηλάτησαν ὅλη τὴ χώρα καὶ στὶς δυὸ ὄχθες τοῦ 
Σηκουάνα καὶ προχώρησαν στὸ Παρίσι, χωρὶς νὰ συναντήσουν καμιὰ 
ἀντίσταση. ῾Ο Κάρολος ἤθελε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίση, ἀλλὰ εἶδε ὅτι 
οἱ δυνάμεις του δὲ θὰ μποροῦσαν νὰ νικήσουν. Μὲ συμφωνίες καὶ μὲ 
τὴν προσφορὰ 7000 λιβρῶν σταμάτησε τὴν προέλασή τους καὶ τοὺς 
ἔπεισε ν’ ἀποτραβηχτοῦν... ῾Ο ῾Ερρίκος, ὁ βασιλιὰς τῶν Νορμανδῶν, 
ἔφερε ἕνα στόλο ἀπὸ 600 πλοῖα, μέσον τοῦ ῞Ελβα, στὴ Γερμανία 
ἐναντίον τόῦ Λουδοβίκου. Οἱ Σάξονες ἀντισταθήκαν, ἔδωσαν μάχη 
καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ νίκησαν..

853. Δανοὶ πειρατὲς ἀνέβαιναν τὴ χώρα ἀπὸ τὴ Νάντη καὶ 
στὶς 8 τοῦ Νοέμβρη ἔφτασαν ἀνενόχλητοι στὴν πόλη Τούρ. Τὴν 
ἔκαψαν μὲ τὴν ἐκκλησία τοῦ ῾Αγίου Μαρτίνου καὶ ἄλλες γειτονικὲς 
τοποθεσίες.᾽Αλλά, ἐπειδὴ περίμεναν τὴν ἐπιδρομή, τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου 
μεταφέρθηκε στὸ Κόρμερυ, ἕνα μοναστήρι στὴν ᾽Ορλεάνη..

854. Οἱ Δανοὶ ποὺ ἦταν στὸν Λουὰρ ἔφτασαν στὸ κάστρο τοῦ 
Μπλουά, τὸ ἔκαψαν καὶ θὰ ἔφταναν ὡς τὴν ᾽Ορλεάνη νὰ κάνουν τὰ 
ἴδια κ ἐκεῖ, ἀλλὰ ὁ ̔́ Αγιος ἐπίσκοπος τῆς ̓ Ορλεάνης καὶ ὁ Βουρχάρδος, 
ἐπίσκοπος τῆς Σὰρτρ μάζεψαν πλοῖα καὶ ἄνδρες, γιὰ νὰ τοὺς 
ἀντιμετωπίσουν. Τότε ἀποφάσισαν νὰ πᾶνε πάλι πίσω στὸν Λουάρ.

855. Οἱ Νορμανδοὶ πῆγαν στὸ Λουάρ, ἄφησαν τὰ πλοῖα τους καὶ 
ξεκίνησαν πεζοὶ γιὰ τὸ Πουατιέ. ᾽Αλλὰ συνάντησαν τόση ἀντίσταση 
ἀπὸ τοὺς ᾽Ακουϊτανούς, ὥστε μόλις 300 ἀπ’ αὐτοὺς σώθηκαν...

Χρονικὰ τῆς ἐποχῆς
[R.Laflan ἔνθ’ ἀν. σελ. 9 - 10)

3. ῾0 ᾽Ερρίκος Δ’ έπισκέπτεται τἠν Κανόσα (1077).

᾽Επειδὴ ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῆς δικαιοσύνης, συνεργαστήκατε 
μὲ μᾶς καὶ συμμεριστήκατε τὸν κίνδυνο μας στὸ ἀγώνα τοῦ 
Χριστιανικοῦ πολέμου, λάβαμε τὸν κόπο, μὲ εἰλικρινῆ ἀγάπη, νὰ 
σᾶς πληροφορήσωμε, ἀγαπητοί, πῶς ὁ βασιλιὰς μετανόησε καὶ πῆρε 
ἄφεση καὶ πῶς ὅλη ἡ ὑπόθεση διαδραματίστηκε ἀπὸ τὴν εἴσοδο του 
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στὴν ᾽Ιταλία ὡς σήμερα.
῞Οπως ἦταν συμφωνημένο μὲ τοὺς ἀπεσταλμένους ποὺ ἦλθαν ἀπὸ 

σᾶς σὲ μᾶς, φτάσαμε στὴ Λομβαρδία περίπου εἴκοσι μέρες πρὶν τὴν 
ἡμερομηνία ποὺ θὰ μᾶς συναντοῦσε ἕνας ἀξιωματικός. Περιμέναμετὴν 
ἄφιξη τῆς συνοδείας ποὺ θὰ μᾶς ἐπέτρεπε νὰ περάσουμε ἀπὸ τὴ χώρα 
σας. ᾽Αλλὰ ὅταν ἡ ἡμερομηνία πέρασε καὶ μάθαμε ὅτι τώρα πιὰ 
πολλὲς δυσκολίες-καθὼς πράγματι ἀληθινὰ πιστεύομε-καθιστοῦσαν 
ἀδύνατο νὰ στείλετε μιὰ συνοδεία νὰ μᾶς συναντήση, οὔτε ὑπῆρχαν 
ἄλλα μέσα νὰ μᾶς ὁδηγήσουν σὲ σᾶς, κυριευτήκαμε ἀπὸ ὄχι λίγη 
ἀγωνία τί τὸ καλύτερο ἔπρεπε νὰ κάνωμε.

Στὸ μεταξὺ ὅμως μάθαμε ἀπὸ κάποιον ὅτι ὁ βασιλιὰς ἔρχεται. Πρὶν 
νὰ μπῆ στὴν ᾽Ιταλία ἔστειλε πρέσβεις σὲ μᾶς μὲ τὴν ὑπόσχεση ὅτι 
θὰ ἱκανοποιήση ὅλα τὰ ζητήματα τοῦ Θεοῦ, τοῦ ῾Αγίου Πέτρου καὶ 
τὰ δικά μας. Καὶ ὑποσχέθηκε πάλι νὰ διορθώση τὴ ζωή του καὶ νὰ 
διατηρήση ἀπόλυτη ὑπακοή, ἂν μόνο μποροῦσε νὰ θεωρηθῆ ἄξιος νὰ 
πετύχη τὴ χάρη τῆς ἄφεσης καὶ τὴν ἀποστολικὴ εὐλογία ἀπὸ μᾶς.

Καθὼς ἀργοπορούσαμε σὲ πολλὰ συμβούλια καὶ τὸν κρίναμε 
αὐστηρὰ γιὰ τὶς κακές του πράξεις, τέλος ἦλθε προσωπικὰ μὲ λίγους 
συνοδοὺς καὶ χωρὶς ὕφος περηφάνιας στὴν Κανόσα ὅπου περιμέναμε. 
Καὶ ἐκεῖ ἄφησε κατὰ μέρος κάθε βασιλικὴ μεγαλοπρέπεια καὶ γιὰ 
τρεῖς μέρες ἔμεινε στὴν πύλη τοῦ φρουρίου, ἐλεεινός, ξυπόλητος καὶ 
σκεπασμένος μὲ μάλλινο καὶ συνέχιζε μὲ πολλὰ κλάματα νὰ παρακαλῆ 
τὴ βοήθεια καὶ τὴν παρηγορια τῆς ἀποστολικῆς εὐσπλαχνίας, ὥσπου 
συγκινηθηκαν ὅλοι ποὺ ἦταν ἐκεῖ ἢ ποὺ ἄκουσαν αὐτὸ μὲ τόση λύπη 
καὶ συμπόνια ὥστε, ὅλοι ἐνδιαφέρθηκαν γι’ αὐτὸν μὲ πολλὲς προσευχὲς 
καὶ δάκρυα καὶ ἀποροῦσαν γιὰ τὴν ἀσυνήθιστη σκληρότητα τῆς 
γνώμης μας. Μερικοὶ μάλιστα φώναζαν ὅτι δείχνουμε ὄχι τὴ βαριὰ 
αὐστηρότητα ἑνὸς ἀποστόλου, ἀλλὰ τὴ σκληρὴ ἀγριότητα ἑνὸς 
τυράννου.

῞Υστερα, συντριμμένο ἀπὸ τὶς τύψεις του καὶ τὴν ἐξαντλητικὴ 
πίεση ὅλων τῶν παρόντων, στὸ τέλος τοῦ λύσαμε τὸ ἀνάθεμα καὶ 
τὸν δεχτήκαμε στοὺς κόλπους τῆς ἁγίας μητέρας ᾽Εκκλησίας, ἀφοῦ 
πήραμε ἐγγυήσεις, ὅπως εἶναι γραμμένο.

[R.Laflan ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 33-35]
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4.῾Η τελετὴ τῆς περιβολῆς.
Ὅ κόμης ρώτησε τό βάσαλο ἄν επιθυμοῦσε νά γίνη ἐντελῶς 

ἄνθρωπος του καὶ ὁ ἄλλος ἀπάντησε : «᾽Επιθυμῶ» καὶ μὲ τεντωμένες 
τις παλάμες ἀνάμεσα στὰ χέρια τοῦ κόμη δέθηκαν μαζὶ μ’ ἔνα φιλί. 
Ὕστερα αὐτοὶ ποὺ εἶχαν δηλώσει ὑποτέλεια ἔδωσαν τὸν ὅρκο τῆς 
ἀφοσίωσης στὸν ἀντιπρόσωπο τοῦ κόμη μ’ αὐτὰ τὰ λόγια.

-῾Υπόσχομαι στὴν πίστη μου ὅτι θὰ εἶμᾳι στὸ μέλλον πιστὸς στὸν 
κόμη Οὐίλιαμ καὶ θὰ διατηρήσω τὴν ὑποταγή μου σ’ αὐτὸν ἀπόλυτα 
ἐναντίον ὁποιουδήποτε, μὲ καλὴ πίστη καὶ χωρὶς δόλο».

Κατόπιν πῆρε ὅρκο γι’ αὐτὰ πάνω σὲ ἅγια λείψανα. ῞Υστε-
ρα ὁ κόμης μ’ ἕνα μικρὸ ραβδί, ποὺ κρατοῦσε στὰ χέρια του, ἔδωσε 
περιβολὲς σέ ὅλους ποὺ μὲ τὴ συμφωνία τους εἶχαν δώσει τὸν ὅρκο 
τῆς ὑποτέλειας.

[Leon Bernard - TheodoreB. Hobges]

5.῾0 Γρηγόριος Ζ’ διακηρύσσει τἵς ἀρχὲς τῆς Παπικῆς ἐξουσίας.
-῾Η Ρωμαϊκὴ ἐκκλησία ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ Θεό.
-Μόνο ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης ἔχει τὸ προνόμιο νὰ λέγεται 

οἰκουμενικός.
-Μόνο αὐτὸς μπορεῖ νὰ παύη ἐπισκόπους καὶ νὰ τοὺς ξαναδιορίζη.
-῾0 ἀντιπρόσωπος τοῦ Πάπα, ἔστω καὶ κατωτέρου βαθμοῦ, ἔχει 

τὴν προτεραιότητα σὲ μιὰ σύνοδο μεταξὺ ὅλων τῶν ἐπισκόπων καὶ 
μπορεῖ νὰ ἐκδώση ἀπόφαση καθαίρεσής τους.

-Αὐτὸς μόνος μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσει τὰ ἐμβλήματα ἐξουσίας.
-῾0 Πάπας εἶναι τὸ μόνο πρόσωπο ποὺ τὰ πόδια του φιλιοῦνται ἀπ’ 

ὅλους τοὺς πρίγκιπες.
-Αὐτὸς μπορεῖ νὰ ἐκθρονίζη αὐτοκοάτορες.
-Καμιὰ σύνοδος δὲν μπορεῖ νὰ ἔχη ἰσχὺ χωρὶς τὴ συγκατάθεση 

του.
-Τὸ διάταγμα του δὲν ἀκυρώνεται ἀπὸ κανένα.
-῾Η Ρωμαϊκη, ἐκκλησία ποτὲ δὲν ἔκανε λάθος οὔτε θὰ κάνη 

στὸν αἰώνα τὸν ἅπαντα, γιατὶ στηρίζεται στὴ μαρτυρία τῆς ῾Αγίας 
Γραφῆς.

-Δὲν πρέπει νὰ θεωρῆται Καθολικὸς ὅποιος δὲ συμφωνεῖ μὲ τὴν
Ρωμαἱκὴ ᾽Εκκλησία.

[Leon Bernard - TheodoreB. Hobges
                                      -Readings in European History - New York σ.138]
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΝΩΜΕΝΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ- Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

ΦΕΟΥΔΑΡΧΙΑΣ [1081 - 1204]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ῞Οπως εἴπαμε, λίγο πρὶν ἀρχίση ἡ περίοδος αὐτή, ἦταν χρόνια 
μεγάλης ἐσωτερικῆς ἀνωμαλίας ἡ ἀνωμαλία αὐτὴ σταματᾶ καὶ 
τὸ κράτος συνέρχεται κάπως γιὰ ἕναν αἰώνα [1081 - 1180] μὲ τὸ 
ἀνἑβασμα στὸ θρόνο τῆς δυναστείας τῶν Κομνηνῶν, δηλαδὴ μὲ τὴ 
νίκη τῆς μεγάλης μικρασιατικῆς ἀριστοκῥατίας. Οἱ αὐτοκράτορες 
αὐτοἴ, ἄν καὶ εἶναι φεουδάρχες, ἐνδιαφέρθηκαν πολὺ νὰ στηρίξουν 
τὴ δύναμη τοῦ θρόνου καὶ νὰ τὸν κάνουν σεβαστὸ στοὺς ἄλλους 
φεουδάρχες. Γι’ αὐτὸ εἷναι ἡ τελευταία ἀξιόλογη δυναστεία. Στὴ 
διάρκεια ὀμως τῆς ἀνώμαλης δεκαετίας [1071-1081] τὸ Βυζάντιο 
ἔχασε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Μ. ᾽Ασίας καὶ οἱ Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι 
γιὰ λίγο χρόνο ἔφτασαν ὡς τὸ Βόσπορο κι ὡς τὶς αἰγαιοπελαγίτικες  
ἀκτές. ῾Ο ῾Ελληνισμὸς ἀπὸ τότε ἄρχισε νὰ ξεριζώνεται ἀπὸ τὰ μέρη 
αὐτά. ῞Εναν αἰώνα ἀργότερα μὲ μιὰ ἄλλη ἧττα, στὸ Μυριοκέφαλο 
(1176), χάθηκε ὁριστικὰ πιὰ ἡ Μ. ᾽Ασία καὶ μόνο λίγα «παραλιακὰ 
μέρη, στὴ Βορειανατολικὴ γωνία της, ἀπόμειναν.

Αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ σπουδαῖο περιστατικὸ σ’ αὐτὴ τὴν περίοδο.
2. Γιατί ὅμως τὸ Βυζάντιο δὲν μπόρεσε νὰ ξαναπάρη τὰ πολύτιμα 

αὐτὰ μέρη, ὅπως μπόρεσε τόσες ἄλλες φορὲς πρωτύτερα, ὅπως π.χ, στὴν 
ἐποχὴ τοῦ ̔Ηρακλείου καὶ τοῦ Λέοντα Γ’ τοῦ ̓́ Ισαυρου; Οἱ καιροὶ τώρα 
εἷναι διαφορετικοί. Τὸ κράτος βρίσκεται σὲ ἀδυναμία νὰ ὑπερασπιστῆ 
τὰ μέρη αὐτὰ γιὰ δυὸ λόγους : α) γιατὶ στὸ ἐσωτερικο μὲ τὸ ἅπλωμα τῆς 
δύναμης τῶν Δυνατῶν παρέλυσε καὶ μόλις συγκρατιέται ἡ κεντρικὴ 
ἐξουσία, ὁ στρατὸς καὶ ὴ οἰκονομἴα καὶ β) γιατὶ στὸ ἐξωτερικό, ἀπὸ 
τὸν πρῶτο ἀκριβῶς χρόνο αὐτῆς τῆς περιόδου ὡς τὸν τελευταῖο, τὸ 
χτυπᾶ ἡ Δύση, πρῶτα μὲ τοὺς Νορμανδοὺς, κι ὕστερα μαζὶ μ᾽αὐτοὺς 
καὶ οἱ Σταυροφόροι. Γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ᾽Ανατολικὴ αὐτοκρατορία, 
ποὺ αἰῶνες τώρα ἀγωνιζόταν νὰ κρατήση πέρα ἀπὸ τὰ ἀνατολικά της 
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σύνορα τοὺς ἀντίπαλους τῆς Χριστιανοσύνης, δέχεται τὴν ἐπίθεση 
τῶν λαῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ μάλιστα μὲ μεγάλη μανία καὶ 
φανατισμό. ῎Ετσι ὁ ἀγώνας τοῦ Βυζαντίου γίνεται τώρα διμέτωπος 
καὶ ἐπειδὴ ὁ κίνδυνος ἀπὸ τὴ Δύση εἷναι πιὸ μεγάλος ἡ ἄμυνα στὴ 
Μ.᾽Ασία ἀπὸ τοὺς Τούρκους γίνεται μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι, δηλαδὴ μὲ 
παραχωρήσεις καὶ συμβιβασμούς.

Γι’ αὐτὸ ἡ ἐπίθεση τῆς Δύσης εἶναι ἕνα ἄλλο ἐπίσης σπουδαῖο 
περιστατικὸ σ’ αὐτὴ τὴν περίοδο.

3. Οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τοῦ Βυζαντίου ἀπὸ τὴ Δύση ἔχουν δυό 
πηγές τοὺς Νορμανδοὺς τῆς Ν. ᾽Ιταλίας, ποὺ τοὺς γνωρίσαμε στὸ 
προηγούμενο κεφάλαιο, καὶ τὶς Σταυροφορίες.

Οἱ Νορμανδοί μὲ τὴν πρώτη ἐπιδρομή τους γίνονται οἱ πρόδρομοι 
τῶν Σταυροφόρων, δηλαδὴ κάνουν τὴν ἀρχὴ στὴν κίνηση τοῦ 
Δυτικοῦ κόσμου πρὸς τὴν ᾽Ανατολή. Τέσσερεις φορὲς θὰ ριχτοῦν 
ἀπάνω στὶς ῾Ελληνικὲς περιοχὲς μὲ στρατοὺς μεγάλους καὶ στόλους. 
Τὸ ὅτι στὸ τέλος δὲν μπόρεσαν πουθενὰ νὰ κρατηθοῦν, ἀλλὰ 
ἀποτραβήχτηκαν, ἔστω καὶ μὲ φοβερὲς καταστροφές, εἷναι σημάδι 
πὼς οἱ Κομνηνοὶ κρατοῦν ἀκόμη καλὰ κάτω ἀπὸ τὸν ἔλεγχό τους τὸ 
κράτος καὶ κινητοποιοῦν μὲ μεγάλη ἐπιδεξιότητα καὶ τὸ στρατὸ καὶ 
τὴ διπλωματία.

4. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὶς τρεῖς πρῶτες Σταυροφορίες. Οἱ 
αὐτοκράτορες τῆς δυναστείας αὐτής βρέθηκαν στὴν ἀνάγκη καὶ 
τὶς τρεῖς φορὲς νὰ ἀντιμετωπίσουν καταστάσεις πολὺ λεπτὲς καὶ 
νὰ λύσουν μὲ τὴ διπλωματία πολὺ δύσκολα προβλήματα ποὺ δὲ 
λύνονταν μὲ τὸ σπαθί. Οἱ Χριστιανοὶ Σταυροφόροι, μὲ ἔμβλημα τὸ 
σταυρό, μὲ ἐντολὴ τοῦ Πάπα καὶ μὲ τὸ μέγα σκοπὸ νὰ ἐλευθερώσουν 
τοὺς ῾Αγίους Τόπους, περνοῦσαν ἀπὸ τὰ μέρη τους πεινασμένοι καὶ 
ἁρπακτικοί.

Χρειάστηκε μεγάλη προσοχὴ καὶ προσπάθεια ἀπὸ τοὺς 
αὐτοκράτορες αὐτούς, γιὰ νὰ διατηρήσουν ἀνέπαφη τὴν 
αὐτοκρατορία τους μέσα στὴν πλημμύρα αὐτή. Στὸ τέλος πιὰ μὲ τὴ 
δυναστεία τῶν᾽Αγγέλων τὸ Βυζάντιο δὲ βάσταξε καὶ ὑπόκυψε. ῾Η 
Κωνσταντινούπολη κατακτήθηκε καὶ στὰ ἐδάφη τοῦ Βυζαντινοῦ 
κράτους ἔκαναν ἀποικίες οἱ Δυτικοί.

Οἱ Σταυροφορίες ἦταν ἕνα κοσμοϊστορικὸ περιστατικὸ καὶ 
ξεπερνοῦσε τὶς ἀσθενικὲς δυνάμεις ποὺ εἶχε τώρα στὴ διάθεση της 
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ἡ ᾽Ανατολικὴ αὐτοκρατορία. Οἱ σιδερόφραχτοι ἱππότες μὲ τὶς βαριὲς 
πανοπλίες τους καὶ τ’ ἄλογά τους μπῆκαν καὶ τὴν ποδοπάτησαν 
δίχως οἷκτο. ̓ Απὸ τότε σακατεύτηκε καὶ δὲν μπόρεσε πιὰ νὰ συνέλθη. 
Στὴν ὑπόλοιπη ἱστορία της, ὡς τὴν ἅλωση τῆς Κων/πολης ἀπὸ τοὺς 
᾽Οθωμανοὺς τὸ 1453, θὰ ζήση μὲ μερικὰ ἀπομεινάρια της μόνο καὶ 
μὲ τὴ θύμιση τοῦ περασμένου μεγαλείου της.

Γι’ αὐτὸ πολλοὶ ἱστορικοὶ μὲ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα φτάνουν νὰ 
ὑποστηρίξουν ὅτι τὸ 1204 ἷναι τὸ τέλος τῆς Βυζαντινῆς ῾Ιστορίας. 
᾽Απὸ τότε κι ὕστερα ἀρχίζει ἡ ῾Ιστορία τοῦ, Νέου ῾Ελληνισμοῦ.

῞Οπως καὶ νά ἔχη τὸ πράγμα, εἷναι βέβαιο πὼς τὸ Βυζάντιο πῆρε 
τὸ μοιραῖο χτύπημα πρῶτα ἀπὸ τὴ Δύση.

5. Θὰ μποροῦσε ἴσως τὸ κακό αὖτὸ νὰ μὴ γίνη; ῎Εχομε ἕνα σωρὸ 
βιβλία γύρω ἀπό το ζήτημα αὐτό. ῾Οπωσδήποτε, οἱ τελευταῖοι ἄξιοι 
αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου, οἱ Κομνηνοί, ἔκαναν ὅ,τι μποροῦσαν, 
γιὰ νὰ μὴ γίνη αὐτὸ στά χρόνια τους, ὄπως καὶ δὲν ἔγινε μὲ τὶς τρεῖς 
πρῶτες Σταυροφορίες. Τὸ Βυζάντιο ὅμως δὲν μποροῦσε, νὰ νικήση τὴ 
μοίρα του. Κι ἡ μαύρη μοίρα του ἦταν τὸ Θρυμμάτισμα του στὰ χρόνια 
τῶν ᾽Αγγέλων (1185 κι ὕστερα) μὲ τὴν ἀπόλυτη πιὰ ἐπικράτηση 
τῆς φεουδαρχίας. ῾Η κεντρικὴ ἐξουσία ἦταν ἀνὑπαρκτη πιὰ καὶ 
παντοῦ φανερώθηκαν χωριστικὰ κινήματα. ῾Η γενικὴ ἐπικράτηση 
τῶν Δυνατῶν ὁδήγησε στὴν ἀποσύνθεση τῆς, αὐτοκρατορίας, πρὶν 
ἔλθουν,οἱ Σταυροφόροι τῆς Δ’ Σταυροφορίας. Αὐτοὶ ἔβαλαν τὸ θλιβερὸ 
ἐπίλογο στὸ δράμα της, ποὺ ἦταν πρὸ πολλοῦ ἀρχινισμένο.

Αὐτὸ φάνηκε καθαρὰ μόλις ἔπεσε ἡ βασιλεύουσα. Οἱ Σταυροφόροι 
στὴν κατάκτηση τῶν ὑπόλοιπων κομματιῶν δὲ συνάντησαν 
ἀντίσταση ἀπὸ ἔνα ὀργανωμένο αὐτοκρατορικὸ στρατό, ἀλλὰ ἀπὸ 
μικροὺς καὶ μεγάλους φεουδάρχες ποὺ δρούσαν μὲ τὶς δυνάμεις τους 
γιὰ δικό τους λογαριασμὸ στὴ Μ.᾽Ασία καὶ στὴν ῾Ελλάδα.

Τὸ Βυζάντιο λοιπὸν στὰ τελ.ευταῖα αὐτὰ χρόνια εἷναι ένα ραγισμένο 
κράτος καὶ δὲν εἷναι δυνατὸ πιὰ τὰ κομμάτια του νὰ ξανασυνδεθοῦν. 
῾Η Δ’ Σταυροφορία ἁπλῶς τὰ σκόρπισε.
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1. Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ [1081 - 1185] ΦΕΡ-
ΝΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ [1185 - 1204] ΤΗ 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ

1.῾Η πρώτη φάση (1081-1180)�. Οἱ τρεῖς πρῶτοι Κομνηνοὶ 
ἀνάσυραν τὸ Βυζάντιο ἀπὸ τὸ χάος καὶ τὸ συγκράτησαν ἕναν 
αἰώνα.῾Η δυναστεία αὐτὴ ἀναδύθηκε μέσα ἀπὸ ἕνα ἀληθινὸ χάος ποὺ 
ἐπικράτησε στὰ τρία τελευταῖα χρόνια τῆς προηγούμενης ἐποχῆς· 
Τρεῖς στάσεις ξέσπασαν συγχρόνως στὶς Μικρασιατικὲς καὶ τὶς 
Εὐρωπαϊκὲς περιοχές· κι οἱ τρεῖς ἀπὸ μεγάλους φεουδάρχες ποὺ καὶ 
οἱ τρεῖς τους ἤθελαν τὸ στέμμα. Στὸ τέλος (1081) ἔμεινε κυρίαρχος 
κι ἀνέβηκε στὸ θρόνο ὁ ᾽Αλέξιος Α’ Κομνηνός, ἀπὸ στρατιωτικὴ 
οἰκογένεια τῆς τῆς Μ. ᾽Ασίας. Γιὰ νὰ ἐπικρατήση τὸν βοήθησαν 
κι ἄλλες τέτοιες οἰκογένειες, γιατὶ τὸ κράτος χρειαζόταν ἕναν 
ἀναμορφωτὴ κι ὁ ᾽Αλέξιος φαινόταν πὼς εἶχε τὰ προσόντα γι’ αὐτό. 
᾽Αληθινά, ὁ αὐτοκράτορας αὐτὸς προσπάθησε νὰ σώση ἀπὸ τὸ κράτος 
ὅ,τι μποροῦσε ἀκόμη νὰ σωθῆ. Μάζεψε γύρω του κι ἔκανε συνεργάτες 
του πολλοὺς δυνατοὺς ἀπὸ τὴν ἐπαρχιακὴ ἀριστοκρατία μοιράζοντάς 
τους ἄφθονους τίτλους καὶ πρόνοιες. Προπαντὸς ἀγωνίστηκε νὰ κάνη 
πάλι κέντρο δύναμης στὸ ἐξασθενημένο κράτος τὴ Βασιλεύουσα καὶ 
νὰ στηρίξη, ἂν καὶ φεουδάρχης ὁ ἴδιος, τὴν ἐξουσία τοῦ παλατιοῦ. 
Στὴ μακρόχρονη βασιλεία του χρειάστηκε νὰ προστατέψη τὴν 
αὐτοκρατορία ἀπὸ τοὺς Νορμανδοὺς καὶ τοὺς Τούρκους· ἐπίσης νὰ βρῆ 
λύση στὸ δύσκολο πρόβλημα τῆς Α’ Σταυροφορίας. Στὶς δυσκολίες 
αὐτὲς κράτησε τὸ τιμόνι σταθερὰ καὶ τὸ Βυζάντιο, ὅσο κι ἄν κινδύνεψε 
πολὺ στὶς μέρες του, κρατήθηκε στὴ ζωὴ μὲ τὶς λιγότερες θυσίες. 
῏Ηταν ἄξιος στὸν πόλεμο καὶ στὴν πολιτική, μὰ προπαντὸς διέθετε 
μεγάλη ἐπιδεξιότητα στὴ διπλωματία κι αὐτή ἴσα ἴσα χρειαζόταν 
τώρα.

-῾Ο ᾽Ιωάννης Β’ Κομνηνός, ὁ γιός του, ποὺ τὸν διαδέχτηκε ἦταν 
ἕνας εὐγενικὸς καὶ καλὸς βασιλιάς ἴσιος στὸ χαρακτήρα καὶ δὲν 

�. Οἱ αὐτοκράτορες τῆς, Α’ φάσης, μὲ τὴ σειρὰ εἶναι : ᾽Αλέξιος Α’, Κομνηνὸς 
(1081 - 1118) - Ἰωάννης Β’ Κομνηνός (1118 - 1143)-Μανουὴλ Α’ Κομνηνός 

(1143 - 1180).  
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τοῦ ἄρεσαν οἱ πολυτέλειες·ἕνας ἀληθινὸς Μάρκος Αὐρήλιος τῶν 
Βυζαντινῶν χρόνων. ῏Ηταν ἥμερος καὶ φιλάνθρωπος καὶ γι’ αὐτὸ ὁ 
λαὸς τὸν ἀγάπησε τόσο, ὥστε τὸν ὀνόμαζε Καλοϊωάννη. ᾽Αλλά, ὅπως 
ὁ παλιὸς Ρωμαῖος αὐτοκράτορας, ἔτσι κι αὐτὸς πέρασε τὴ ζωή του στὰ 
στρατόπεδα καὶ στὶς μάχες κι ἔδειξε πάντοτε πὼς εἶχε καὶ σ’ αὐτὰ 
μεγάλες ἱκανότητες.

-Τὸν διαδέχτηκε ὁ γιός του, ὁ Μανουὴλ Β’ Κoμνηνός, ἡ πιὸ 
συναρπαστικὴ μορφὴ ἀπὸ τοὺς Κομνηνούς. ῏Ηταν ὁ «ἀνδρειότατος» 
ἀπὸ τοὺς αὐτοκράτορες αὐτούς, δηλαδὴ εἶχε μεγάλη δύναμη στὸ 
σῶμα καὶ τόλμη στὴν καρδιά. ᾽Επειδὴ στὰ χρόνια του οἱ Βυζαντινοὶ 
εἶχαν γνωριστῆ πολὺ μὲ τὴ Δύση, τὸν Μανουὴλ τὸν τράβηξαν πολὺ οἱ 
ἱππότες της μὲ τὴν παλληκαριὰ καὶ τὶς συνήθειες τους· τοὺς μιμήθηκε 
πολὺ καὶ ἔζησε σὰν ἕνας ἀληθινὸς ἱππότης στὴν ἀνδρειοσύνη καὶ στὰ 
φερσίματα. ᾽Αλλὰ δὲν πῆρε μόνο τὶς συνήθειες τους· τοὺς ἔμοιασε καὶ 
στὴ ρομαντικὴ κι ὀνειροπόλα ψυχή τους. Μόνο ποὺ τὰ ὄνειρα του τὶς 
πιὸ πολλὲς φορὲς ἦταν ὑπερβολικὰ κι ἔξω ἀπὸ τὴν πραγματικότητα 
τῆς χώρας ποὺ κυβερνοῦσε.Εἶχε στὴν ὁρμή του ἕνα ἐπικίνδυνο 
τυχοδιωκτισμό. Αὐτὸ τὸ βλέπομε προπαντὸς στοὺς κατακτητικούς 
του πολέμους τὸ ἐξαντλημτνο Βυζάντιο δὲν εἶχε τὸ κουράγιο πιὰ νὰ 
ἀκολουθήση στὶς ἐξορμήσεις του τὸ συμπαθητικὸ Δὸν Κιχώτη τῆς 
δυναστείας αὑτῆς καὶ γι’ αὐτὸ περισσότερο τὸ ἔβλαψε, παρὰ ποὺ τὸ 
ὠφέλησε. Σύμφωνα μὲ τὶς ἰδέες του ἦταν φίλος τῶν Λατίνων, ὅπως 
ἔλεγαν τοὺς κάθε λογῆς Δυτικούς, τοὺς ὑποστήριξε πολὺ μέσα στὸ 
κράτος καὶ μάλιστα στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ πῆρε γυναίκα 
ἀρχόντισσα ἀπὸ τὴ Δύση· ἀπ’ αὐτὴ ἀπόκτησε διάδοχο γιὰ τὸ θρόνο 
πού, ὅταν πέθανε, ἦταν μωρὸ ἀκόμη.

2. ῾Η δεύτερη φάση (110-1185). - ᾽Ανδρόνικος Α’ Κομνηνός : μιὰ 
γενναία ἀλλὰ μάταιη προσπάθεια ἀνόρθωσης.

῾Η περίοδος αὐτὴ εἶναι σύντομη, ἀλλὰ δραματική. Μόλις πέθανε 
ὁ Μανουὴλ, ἐκδηλώθηκε πολὺ βίαια ὁ ἀναβρασμὸς καὶ τὸ λαϊκὸ 
μίσος πρὸς τοὺς Δυτικοὺς ποὺ μόλις συγκρατιόταν ὡς τώρα. ῾Η 
λατινόφιλη πολιτικὴ τοῦ αὐτοκράτορα αὐτοῦ καὶ τῆς γυναίκας του 
ἄφησε ἀνοιχτὴ τὴν πρωτεύουσα σὲ μιὰ ἀνυπόφορη διείσδυση κάθε 
λογῆς Φράγκων ποὺ κατάφεραν νὰ συγκεντρώσουν στὰ χέρια τους 
καὶ τὸ ἐμπόριο καὶ τὴν ἄλλη οἰκονομικὴ κίνηση καὶ πολλὰ μεγάλα 
ἀξιώματατοῦ κράτους. Κατάντησαν πραγματικοὶ ἐκμεταλλευτὲς τοῦ 
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πληθυσμοῦ. Γι’ αὐτὸ ὀργανώθηκε ἐναντίον τους ἕνα ἐθνικὸ κίνημα κι 
ἔγιναν ἄγριες σφαγὲς τῶνΛατίνων στὴν Κων/πολη. Οἱ πρωτεργάτες 
τοῦ κινήματος κάλεσαν τὸν ᾽Ανδρόνικο Α’ Κομνηνό, ἐξάδελφο τοῦ 
Μανουήλ, νὰ πάρη τὸ θρόνο. ῾Ο ᾽Ανδρόνικος ποὺ ὡς τώρα ζοῦσε τὴν 
περιπειώδη ζωὴ τοῦ Βυζαντινοῦ μεγιστάνα, τὸν πῆρε καὶ βασίλεψε 
δυὸ χρόνια [1183 - 1185], ἀφοῦ ἐξόντωσε καὶ τὸ παιδὶ τοῦ Μανουὴλ 
καὶ τὴ μητέρα του.

῾Ο αὐτοκράτορας αὐτὸς εἶναι ἀπὸ τὶς πιὸ αἰνιγματικὲς μορφὲς 
ποὺ κάθησαν στὸ θρόνο σ’ ἐκείνους τοὺς πολυτάραχους καιρούς. Εἶχε 
ὄλα τὰ χαρίσματα κι ὅλες τὶς κακίες ἑνὸς Βυζαντινοῦ ἀριστοκράτη: 
ὀμορφιά, παλληκαριά, ἐξυπνάδα, τόλμη ἀπίστευτη, καὶ μὲ τὴ δύναμη 
τοῦ λόγου του ἐξασκοῦσε μιὰ βαθιὰ γοητεία ὄχι μονάχα στοὺς 
κοσμικοὺς κύκλους, ἀλλὰ καὶ στὸ λαό· κυριολεκτικὰ τὸν μάγευε, 
ὅπως ὁ ἀρχαῖος ᾽Αλκιβιάδνὁς’ ποὺ σὲ πολλὰ τοῦ ἔμοιαζε. ᾽Απὸ τὴν 
ᾄλλη μεριὰ ὅμως ἦταν στὶς ἐνέργειές του ἀδίστακτος καὶ στὰ μέτρα 
ποὺ ἔπαιρνε γιὰ νὰ φτάση στὸ σκοπό του ἀφάνταστα σκληρὸς καί 
ἀπάνθρωπος. ῞Ο κύριος σκοπὸς ποὺ ἐπιδίωξε ὁ αὐτοκράτορας αὐτὸς 
ἦταν νὰ γίνη ἀναμορφωτὴς τοῦ κράτους. Κι ἀλήθεια, ἂν μποροῦσε 
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τὸ κράτος νὰ σωθῆ ἀπὸ τὴν ἄκρη τοῦ γκρεμοῦ ποὺ βρισκόταν, ὁ 
᾽Ανδρόνικος ἦταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ τὸ σώση. ῏Ηταν 
ὅμως ἀκατόρθωτο πιά. ῾0 Κομνηνὸς αὐτὸς στηρίχτηκε στὸ δυνατὸ 
ἀντιλατινικὸ φρόνημα τῆς Βυζαντινῆς κοινωνίας καὶ στὰ παράπονα 
τοῦ λαοῦ γιὰ ν’ ἀρχίση τὸ ἀνορθωτικὸ του ἔργο.

῎Εταξε γιὰ βασικὴ ἐπιδίωξή του νὰ διαφυλάξη τὸ κράτος καὶ τὸ 
διοικητικό του μηχανισμὸ ἀπὸ τοὺς πανίσχυρους φεουδάρχες ποὺ 
πήγαιναν νὰ τὸ παραλύσουν ὁλότελα. ῍Αν καὶ στὰ μέτρα του δὲν 
εἶχε οἷκτο γιὰ τοὺς ἀντιπάλους του, οἱ μεταρρυθμίσεις του ἦταν 
γενναῖες καὶ προστάτευαν τὸ νόμο καὶ τὴ δικαιοσύνη. Αὐτὸ δὲν τὸ 
ἀρνοῦνται ἀκόμη κι οἱ ἄσπονδοι ἐχθροί του, ποὺ ἔγραψαν ὕστερα 
μὲ πολὺ μίσος γι’ αὐτόν. ῾Η ἀντίδραση ὅμως τῶν φεουδαρχῶν ἦταν 
μεγάλη· ἐπαναστάτησαν σὲ πολλὰ μέρη καὶ κάλεσαν ἀκόμη καὶ τοὺς 
Νορμανδούς, γιὰ νὰ τοὺς βοηθήσουν. Στὸ τέλος ὑπερίσχυσαν, πῆραν 
τὸν εὐκολοπίστευτο λαὸ μὲ τὸ μέρος τους καὶ θανάτωσαν μὲ φριχτὸ 
τρόπο τὸν τελευταῖο Κομνηνό, τὸ «Σατανὰ» τοῦ Βυζαντίου, ὅπως τὸν 
εἶπαν,ματαιώνοντας τὴν τελευταία προσπάθεια νὰ συγκρατηθῆ ἡ 
αὐτοκρατορία ἀπὸ τὸ χαμό.

3. ῾Η τρίτη φάση (1185-1204)�-῎Αγγελοι : ὴ μοιραία δυναστεία 
τῆς ἀποσύνθεσης τοῦ κράτους - α. Μὲ τὸ θάνατο τοῦ ᾽Ανδρόνικου 
ἀνέβηκε στὸν ἑτοιμόρροπο πιὰ θρόνο ὁ ᾽Ισαάκιος ῎Αγγελος, ἀπὸ 
μεγάλη φεουδαρχικὴ οἰκογένεια τῆς Μ. ᾽Ασίας καὶ ὁλότελα ἀνάξιος 
αὐτοκράτορας. ᾽Αφοῦ βασίλεψε δέκα χρόνια, τοῦ πῆρε τὸ στέμμα ὁ 
ἀδελφός του ᾽Αλέξιος Γ’ καὶ αὐτόν, ἀφοῦ τὸν τύφλωσε, τὸν φυλάκισε 
μαζὶ μὲ τὸ γιό του ᾽Αλέξιο σ’ ἕνα διαμέρισμα τοῦ παλατιοῦ. Αὐτός, 
ὁ γιός του, ποὺ ἦταν παλληκάρι τότε, μπόρεσε νὰ δραπετεύση, πῆρε 
τὸ δρόμο γιὰ τὴ Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ ζήτησε ἀπὸ μιὰ συγγενική 
του αὐλὴ νὰ τὸν συντρέξουν μὲ ἔνοπλη ἐπέμβαση, γιὰ νὰ ξαναπάρη 
τὸ θρόνο καὶ νὰ τιμωρήση τὸ θεῖο του γιὰ τὸ ἄδικο ποὺ τοὺς ἔκανε. 
᾽Επειδὴ ὅμως δὲ βρῆκε προθυμία κατέληξε ν’ ἀπευθυνθῆ στοὺς 
ἡγέτες τῆς Δ’ Σταυροφορίας ποὺ ἐκεῖνες τὶς μέρες ἦταν ἕτοιμοι νὰ 
ξεκινήσουν. Αὐτοὶ δέχτηκαν, ἄλλαξαν τὸ δρομολόγιο τους κι ἀντὶ γιὰ 

1. Οἱ αὐτοκράτορες αὐτῆς, τῆς φάσης εἶναι μὲ τὴ σειρά : ᾽Ισαάκιος Ἄγγελος 
(1185 - 1195) - Αλέξιος Γ’ Ἄγγελος (1195 - 1203) - ᾽Ισάακιος καὶ ᾽Αλέξιος Δ’ 
῎Αγγελος (1203 - 12Ο4 ).
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τὴν Αἴγυπτο, ὄπως ἦταν τὸ ἀρχικὸ σχέδιο τους, τράβηξαν μαζὶ μὲ 
τὸ ἀδικημένο βασιλόπουλο γιὰ τὴν Κων/πολη καὶ μὲ τὴν παρουσία 
τους μόνο τὸν ἀνέβασαν στὸ θρόνο ὡς ᾽Αλέξιο Δ’ μαζὶ μὲ τὸν πατέρα 
του ᾽Ισαάκιο. ᾽Επειδὴ ὅμως ὁ ᾽Αλέξιος Δ’, γιὰ νὰ καταφέρη τοὺς 
Σταυροφόρους ν’ ἀλλάξουν τὴν πορεία τους, μὲ μεγάλη ἐπιπολαιότητα 
τοὺς ἔταξε πολλὰ καὶ τώρα, ὅσο κι ἂν πάσχισε, δὲ μποροῦσε νὰ τὰ βρῆ, 
γιὰ νὰ τὰ δώση, ἐκεῖνοι κυρίεψαν τὴν Κων/πολη (1204), διέλυσαν 
τὴν αὐτοκρατορία καὶ τὴ μοιράστηκαν μεταξύ τους.

῎Ετσι στὰ χρόνια τῶν ᾽Αγγέλων καὶ μὲ τὴ συνενοχή τους ἔγινε ἡ 
συμφορὰ τῆς «πρώτης ἅλωσης». Γι’ αὐτὸ οἱ ῎Αγγελοι ὀνομάστηκαν 
«μοιραῖοι» αὐτοκράτορες τοῦ Βὑζαντίου.

β. Φεουδαρχικὰ χωριστικὰ κινήματα. ῾Η περίοδος τῶν ᾽Αγγέλ 
ων εἶναι περίοδος ἐσωτερικῆς ἀποσύνθεσης τῆς αὐτοκρατορίας. 
Τὴν ἀποσύνθεση αὐτὴ τὴν ἔφερε : τὸ γενικὸ ὡρίμασμα καὶ ἅπλωμα 
τῆ ς φεουδαρχίας στὰ χρόνια τους. Τὸ Βυζάντιο τώρα μόνο στὸ 
ὄνομα εἶναι μιὰ ἰσχυρὴ κι ἑνωμένη αὐτοκρατορία. Οὐσιαστικὰ 
εἶναι κομματιασμένη σὲ σκόρπιες φεουδαρχικὲς ἡγεμονίες ποὺ οἱ 
ἄρχοντές τους κοιτάζουν πῶς νὰ μεγαλώσουν τἣ δύναμή τους καὶ δὲ 
λογαριά- ζουν καθόλου τὸ παλάτι. Αὐτὰ τὰ φεουδαρχικὰ «χωριστικὰ 
κινήματα» εἶναι πληγὴ ποὺ δὲ γιατρεύτται πιά. Αὐτὸ τὸ κακὸ πῆγε 
νὰ προλάβη ὁ ᾽Ανδρόνικος Α’ μὲ τὸ σκληρὸ κι ἀπάνθρωπο τρόπο 
του, μὰ ἀποδείχτηκε, ὅπως καὶ ἦταν, ἀνώτερο ἀπὸ τὶς δυνάμεις του. 
Παντοῦ στὰ χρόνια τῶν ᾽Αγγέλων ξεπετάγονται μεγαλοκτηματίες 
ὡς ἀνεξάρτητοι ἄρχοντες, δίχως σέβας καὶ ὑπακοὴ στὸ παλάτι· τὰ 
ὀνόματά τους εἶναι πολλὰ καὶ πολὺ γνωστά· π.χ. ὁ ̓ Ισαάκιος Κομνηνὸς 
ἔγινε ἀνεξάρτητος ἄρχοντας στὴν Κύπρο, ὁ Μανουὴλ Μαυροζώμης 
καὶ Θεόδ. Μαγκαφᾶς στὴ Μ. ᾽Ασία, ὁ Λέοντας ὁ Χαμάρετος στὴ 
Σπάρτη καί ἄλλοι ἀλλοῦ· πιὸ ὀνομαστὸς ἔγινε ὁ Λέοντας ὁ Σγουρὸς 
στὸ Ναύπλιο ποὺ ἀπὸ κεῖ ἅπλωσε τὴν κυριαρχία του ὡς τὴν Λάρισα 
μὲ σκοπὸ νὰ ἱδρύση ἕνα δικό του ἀνεξάρτητο κράτος στὰ ἱστορικὰ 
αὐτὰ μέρη. Μόνο τὴν ᾽Ακρόπολη τῆς ᾽Αθήνας δὲν κυρίεψε, γιατὶ 
ἀντιστάθηκε ἐκεῖ μὲ πολὺ θάρρος ὁ δεσπότης της.

8. ᾽Εθνικὰ κινήματα στὰ Βαλκάνια. ῾Η αὐτοκρατορία ὅμως δὲν 
κομματιάστηκε μόνο ἀπὸ τὰ φεουδαρχικὰ αὐτὰ κινήματα. Τώρα 
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βρῆκαν εὐκαιρία καὶ ἐκδηλώθηκαν ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς λαοὺς καὶ 
ἐθνικὰ χωριστικὰ κινήματα:

1.Οἱ Σέρβοι. ᾽Απὸ τὰ χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Μανουὴλ ζήτησαν 
νὰ λυτρωθοῦν ἀπὸ τὴν ὑποταγή τους στὸ Βυζάντιο καὶ νὰ ζήσουν μὲ 
τοὺς δικούς τους νόμους καὶ ἄρχοντες. Στὰ χρόνια τῶν ̓Αγγέλων ἔχουν 
δικό τους ἀνεξάρτητο κράτος μὲ μεγάλη ἔκταση καὶ ἕνα ὀνομαστὸ 
ἡγέτη τὸ Μέγα Ζουπάνο1 Στέφανο Νεμάνια Β’.

2. Βούλγαροι. Τώρα δόθηκε ἡ εὐκαιρία πάλι στοὺς Βούλγαρους 
καὶ μὲ τὴ συνεργασία τῶν Βλάχων (Ρουμάνων) ἀνάστησαν τὸ κράτος 
τους, τὸ «δεύτερο Βοὑλγαρικὸ κράτος», μὲ ἀρχηγοὺς τοὺς ἀδελφοὺς 
᾽Ασὲν καὶ Πέτρο (1186). ῍Αν καὶ πέρασε περισσότερο ἀπὸ ἑνάμιση 
αἰώνας ὑποταγῆς τους ὁ δύσκολος αὐτὸς λαὸς ἐξακολουθοῦσε συνεχῶς 

(2) Ζουπάνος σερβικὰ σημαίνει ἀρχηγὸς ὁμάδας φυλῶν, ἡγεμόνας.	
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νὰ δείχνη τὴ δυσαρέσκειά του καὶ νὰ ἀντιδρᾶ. ῞ Ενα σημάδι αὐτῆς τῆς 
ἐπίμονης ἀντίδρασης εἶναι ἡ μεταφύτευση καὶ πλατιὰ διάδοση τῆς 
αἵρεσης τῶν Παυλικιανῶν στὶς Βυζαντινὲς ἐπαρχίες τῆς Θράκης καὶ 
Βουλγαρίας. ̓Εδῶ λέγονται Βογόμιλοι· τὸ κήρυγμά τους βρῆκε μεγάλη 
ἀπήχηση στοὺς ἁπλοὺς ἀνθρώπους τῶν βουνῶν καὶ τῶν κάμπων. Μὲ 
τὴν ἔκταση ποὺ πήρανε καὶ τὸ φανατισμό τους ἀπασχόλησαν πολὺ 
τὸν ᾽Αλέξιο Α’ Κομνηνό.

῾Η ἵδρυση τοῦ «δεύτερου Βουλγαρικοῦ κράτους» εἶναι σημαντικὸ 
περιστατικό, γιατὶ ξαναφέρνει στὴν ἱστορικὴ σκηνὴ τὸ Βαλκανικό 
αὐτὸ ἀντίπαλο στοὺς τελευταίους αἰῶνες τῆς ζωῆς τοῦ Βυζαντίου.

2. ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

1 - α. ῾Ο 11ος και 12ος εἴναι δυό ἀνήσυχοι αἱῶνες γιά τους 
πληθυσμοὺς τῆς Εὐρώπης. Στὸν 11ο καὶ 12ο αἰώνα οἱ πληθυσμοὶ 
τῆς δυτικῆς Εὐρώπης βρίσκονται σὲ ἀναβρασμό. ᾽Αναδεύουν ἀνήσυχα 
ἀπὸ μιὰ δυσφορία· δὲν θέλουν νὰ ζοῦν πιὰ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ζοῦσαν 
ὡς τώρα. Αὐτὴ ἡ ἀόριστη ἀνησυχία εἶναι σημάδι πὼς ἑτοιμάζεται 
μιὰ κοσμοϊστορικὴ ἀλλαγή. ᾽Αληθινά, στούς δυὸ αὐτοὺς αἰῶνες 
θαμποχαράζει ἡ μεγάλη ἀλλαγή, ἡ ᾽Αναγέννηση, ποὺ θὰ βγοῦν οἱ 
ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ Μεσαίωνα. Τώρα κυριεύονται ἀπὸ τὸ δυνατὸ πόθο 
νὰ ζήσουν καλύτερα καὶ προτιμοῦν ἀπὸ τὴν ἄχαρη καὶ στερημένη 
ζωὴ στὴν ὕπαιθρο τὴ ζωὴ στὶς πόλεις ποὺ ἐπιτρέπει νὰ ζοῦν πιὸ 
ἄνετα. Μὰ καὶ νὰ ἤθελαν νὰ μείνουν στὴν καλλιέργεια τῆς γῆς δὲν 
μποροῦν γιατὶ ἡ γῆ πιὰ τῆς Εὐρώπη εἶναι μοιρασμένη καὶ μάλιστα μὲ 
τὸ ἄνισο σύστημα τῆς φεουδαρχίας. ῞Υστερα οἱ ἄνθρωποι πλήθυναν 
πολὺ στὰ χρόνια αὐτὰ καὶ δὲν τοὺς χωράει ἡ Εὐρώπη γιὰ νὰ ζήσουν 
καλά. ᾽Επίσης μὲ τὶς πρῶτες πόλεις ποὺ ἔγιναν τώρα στὴ Μεσόγειο, 
προπάντων ἔκανε ἀρχὴ τὸ ἐμπόριο καὶ φανέρωνε στοὺς Εὐρωπαίους 
τί ἀμύθητες εὐκαιρίες πλουτισμοῦ ὑπῆρχαν στὴν ᾽Ανατολή, ποὺ τὶς 
ἐκμεταλλεύονταν ὡς τώρα οἱ ἀλλόθρησκοι ὀπαδοὶ τοῦ ᾽Ισλάμ.

῞Ολα αὐτὰ ἔφερναν στοὺς πληθυσμοὺς τῆς Εὐρώπης μιὰ λαχτάρα 
νὰ ξεσπάσουν καὶ νὰ λυτρωθοῦν κάπως ἀπὸ τὶς δυσκολίες αὐτές. Δὲν 
καταλάβαιναν ὅμως οἱ ἴδιοι οὔτε τί ἤθελαν, οὔτε ποῦ ἦταν ἡ λύση 
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οὔτε πῶς θὰ τὴ ζητοῦσαν.

β. ῾Η ᾽Εκκλησία παίρνει πρωτοβουλία νὰ τοὺς βρῆ διέξοδο. Ποιός 
θὰ τοὺς βοηθοῦσε νὰ τὴ βρούνε; ῾ Η Εὐρώπη εἶναι κομματιασμένη 
σὲ φεουδαρχικὰ κράτη δίχως συνεννόηση ἀνάμεσά τους. ᾽Ελπίδα 
λοιπὸν πρωτοβουλίας ἀπὸ δῶ δὲν ὑπάρχει. ῍Αν εἶναι ὅμως ἀδύνατη 
ἡ πολιτικὴ ἐξουσία, εἷναι ἀκριβῶς γι’ αὺτὸ τὸ λόγο παντοδύναμη 
τώρα ἡ ᾽Εκκλησία μὲ τὸν Πάπα ἐπικεφαλῆς. Εἷναι ἡ ὥρα ποὺ ἡ 
θεοκρατικὴ κοινωνία βρίσκεται σὲ πλήρη ὡρίμανση· οἱ ἄνθρωποι 
εἶναι πέρα γιὰ πέρα διαποτισμένοι ἀπὸ μιὰ βαθιὰ πίστη στὸ Θεὸ κι 
ὁ Πάπας κρατᾶ ὑποτακτικὲς τὶς ψυχὲς ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς 
Δύσης στὸ πρόσταγμα του. ῍Αν μποροῦσε λοιπὸν ἡ Εὐρώπη ὅλη 
μαζὶ νὰ ἐπιχειρήση κάτι ποὺ θὰ τῆς ἔδινε διέξοδο στὴν ἀόριστη αὐτὴ 
ἀνησυχία, αὐτὸ μόνο μὲ τὴν πρωτοβουλία τῆς πανίσχυρης ̓ Εκκλησίας 
μποροῦσε νὰ γίνη καὶ θὰ εἶχε χαρακτήρα καὶ νόημα πρῶτα - πρῶτα 
θρησκευτικό.

Καὶ πραγματικὰ ἀπὸ αὐτὴν ρίχτηκε τὸ σύνθημα καὶ βρέθηκε ἡ 
Εὐρώπη γιὰ δυὸ αἰῶνες (12ος καὶ 13ος) σὲ μιὰ ἀσίγαστη πολεμικὴ 
κινητοποίηση, τὶς Σταυροφορίες, ποὺ ἔδωσαν διέξοδο στοὺς 
Εὐρωπαϊκοὺς πληθυσμούς.

γ . Ποιὸ ἦταν τὸ σύνθημα καὶ πῶς δὁθηκε; Τὸ σύνθημα ρίχτηκε 
ἀπὸ τὸν Πάπα Οὐρβανὸ τὸν Β’ σὲ μιὰ τοπικὴ σύνοδο στὸ Κλερμὸν 
τῆς Γαλλίας (27 Νοεμβρίου τοῦ 1095). ᾽Απευθύνθηκε πρὸς ὅλους 
τοὺς Χριστιανοὺς τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ τοὺς κάλεσε νὰ πάρουν 
τὰ ὅπλα καὶ ν’ ἀφήσουν κάθε ἐγκόσμια ὑποχρέωση καὶ ἐξάρτηση, νὰ 
βάλουν σημάδι στὸ φόρεμά τους ἕνα σταυρὸ καὶ νὰ μποῦν κάτω ἀπὸ 
τὴν προστασία τους.

Σκοπός τους : νὰ πάρουν τὸ δρόμο πρὸς τοὺς ῾Αγίους Τόπους ποὺ 
τοὺς πάτησε μὲ τὸ πόδι του ὁ Χριστὸς καὶ τοὺς πότισε μὲ τὸ αἷμα 
του, νὰ τοὺς ἐλευθερώσουν ἀπὸ τοὺς ἄπιστους Μουσουλμάνους, γιὰ 
νὰ μποροῦν ἀνεμπόδιστα νὰ ἱκανοποιοῦν τὴ μεγάλη ἀνάγκη τῆς 
ψυχῆς τους: τὴν προσκύνηση τοῦ Παναγίου Τἆφου. Δηλαδὴ ἐκείνη 
τὴ μέρα ὁ Πάπας Οὐρβανὸς ὁ Β’ ἐπίσημα κήρυξε τὸν ἱερὸ πόλεμο 
τῶν Χριστιανῶν ἐναντίον τῶν Μουσουλμάνων γιατὶ σύμφωνα μὲ τὶς 
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εἰδήσεις ποὺ ἔρχονταν ἀπὸ κεῖ, ἔφερναν ἐμπόδια καὶ ταλαιπωροῦσαν 
τοὺς προσκυνητὲς τῆς Δύσης.

δ.Ὁ χαρακήτρας τῶν Σταυροφοριῶν. Βρέθηκε λοιπόν ἡ διεξοδος 
ἀκριβῶς ὅπως θὰ μποροῦσε νὰ βρεθῆ στὰ χρόνια ἐκεῖνα.Ἡ ἀνήσυχη 
Χριστιανοσύνη τῆς Δύσης τοῦ 11ου καὶ 12ου αἰώνα κυριεύτηκε ἀπὸ 
μιὰ ἀσίγαστη πολεμικὴ ὁρμὴ καὶ μιὰ θρησκευτικὴ ψύχωση. Κάτω 
ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Πάπα πῆραν τὰ ὅπλα σ’ ἕναν πόλεμο, ποὺ τὸν 
κήρυξε ἐπίσημα μὲ τὴ «βούλα» του ὁ ἴδιος, δίχως νὰ ρωτήση κανένα 
βασιλιὰ ἢ νὰ ζητήση τὴ βοήθειά του. ῞Οποιος ἤθελε εἴτε βασιλιάς, 
εἴτε ἄρχοντας, εἴτε δουλοπάροικος μποροῦσε νὰ πάρη μέρος. Κανένας 
ἀρχηγὸς δὲν ὑπῆρχε, γιατὶ καλὰ - καλὰ δὲν ἦταν μιὰ ὀργανωμένη 
ἐκστρατεία. ̓͂ Ηταν μιὰ μετακίνηση, μιὰ ἔνοπλη πορεία ἀνθρώπων ποὺ 
τοὺς ἔνωνε ὁ ἴδιος ἱερὸς πόθος. Μόνο οἱ βασιλιάδες κι οἱ φεουδάρχες 
ποὺ ἀποφάσισαν νὰ πάρουν μέρος εἶχαν στὶς διαταγές τους ὀργανωμένο 
στρατό.

Στὴν ἐποχὴ ποὺ ἐξετάζομε [1081 - 1204] ἔγιναν τέσσερεις 
Σταυροφορίες. Οἱ τρεῖς πρῶτες ἔγιναν στὴ διάρκεια τοῦ 12ου αἰώνα καὶ 
τὶς ὀνομάζομε Σταυροφορίες μὲ θρησκευτικὸ χαρακτήρα. ῾Η τέταρτη 
εἶναι ἡ πρώτη ἀπ’ τὶς σταυροφορίες τοῦ 13ου αἰώνα ποὺ τις ὀνομάζομε 
Σταυροφορίες μὲ πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ σκοπό. Λέγοντας ἔτσι, 
γιατὶ στὸν αἰώνα αὐτὸ ἔχασαν τὸ θρησκευτικὸ χαρακτήρα τους.

2. Οἱ τρεῖς σταυροφορίες τοῦ 12ου αἰώνα μὲ τὸ θρησκευτικὸ 
χαρακτήρα - α. ̔Η Α’ Σταυροφορία [1095 - 1099] εἶναι ἡ πιὸ σπουδαία 
ἀπ’ ὅλες γιατὶ εἶναι ἡ Σταυροφορία μὲ τὸν ἁγνότερο θρησκευτικὸ 
σκοπὸ καί, γιατὶ εἷναι ἡ μόνη ποὺ τὸν πραγματοποίησε.

Σ’ αὐτὴ πῆραν μέρος ὄχι βασιλιάδες, ἀλλὰ καὶ ἱππότες μὲ 
ἀρχη- γοὺς φεουδάρχες· γι’ αὐτὸ ὀνομάστηκε «Σταυροφορία τῶν 
βαρώνων». Τέσσερεις στρατοὶ ἀπὸ τέσσερεις διαφορετικοὺς δρόμους 
συγκεντρώθηκαν ἀπὸ τὸ φθινόπωρο τοῦ 1096 ὡς τὴν ἄνοιξη τοῦ 
1097 στὴν Κων/πολη ποὺ βασίλευε τότε ὁ ᾽Αλέξιος Α’ Κομνηνός. 
῏Ηταν περίπου 100.000.῾Ο αὐτοκράτορας βρέθηκε σὲ πολὺ λεπτὴ καὶ 
δύσκολη θέση, γιατὶ οἱ δυτικοὶ αὐτοὶ μαχητὲς ποὺ πλημμύρισαν τὴ 
βασιλεύουσα δὲν ἦταν ἐχθροί, ἀφοῦ δὲν ἦταν στρατὸς ξένου κράτους 
ποὺ ἦλθε νὰ κατακτήσουν τὸ Βυζάντιο· ἀλλὰ πάλι οὔτε καὶ μὲ φίλους 
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ἔμοιαζαν· ἦταν διαβατικοὶ στρατιῶτες τῆς Δυτικῆς ᾽Εκκλησίας 
πήγαιναν γιὰ ἕναν ἱερὸ σκοπό, ἀλλὰ ἔκαναν πολλὲς ζημιὲς κι ἀδικίες 
στὸ δρόμο τους, ἐπειδὴ εἴχαν ἀνάγκη νὰ συντηρηθοῦν. Βρῆκε λοιπὸν 
μιὰ καλὴ λύση στὴ δύσκολη αὐτὴ πτρίσταση, ποὺ ἦταν σύμφωνη 
μὲ τὶς ἰδέες καὶ τὶς παραδόσεις τῆς Δυτικῆς φεουδαρχίας καὶ μὲ τὸ 
συμφέρον τῆς αὐτοκρατορίας. Τοὺς κάλεσε καὶ ἔδωσαν τὸ φεουδαχικὸ 
ὅρκο πίστης στὸν αὐτοκράτορα. Σύμφωνα μ’ αὐτὸν οἱ δυτικοί, ἄρχοντες 
πού, ἀναχωρώντας ἀπὸ τὰ μέρη τους, εἶχαν χάσει κάθε φεουδαρχικὴ 
ἐξάρτηση ἀπὸ κάποιον ἀνώτερό τους, ὅπως ἦταν ἡ συνήθεια κι ἡ 
τάξη ἐκεῖ, γονάτισαν καὶ προκύνησαν ὡς ἀνώτερο τους τὸ Βυζαντινὸ 
αὐτοκράτορα καὶ τοῦ ἔδωσαν τὸν ὅρκο τῆς φεουδαρχικῆς ὑποτέλειας. 
῎Ετσι τὰ μέρη ποὺ θὰ κατακτοῦσαν θὰ τὰ ἔπαιρναν ὡς φέουδα δικά 
τους, ἀλλὰ κι αὐτὰ κι αὐτοὶ θὰ λογαριάζονταν στὴ δύναμη τοῦ 
Βυζαντίου πιά. Αὐτὸς ὁ ὅρκος ὅμως δὲν τηρήθηκε στὸ τέλος. Μὲ τὴ 
συμφωνία λοιπὸν αὐτὴ ἄρχισε ἡ ἐκστρατεία ἀπὸ τὴν Κων/πολη πρὸς 
τοὺς Αγίους Τόπους.

Πέρασαν μὲ τὰ Βυζαντινὰ πλοῖα στὴ Μ. ᾽Ασία καὶ πρῶτα - 
πρῶτα οἱ Σταυροφόροι πολιόρκησαν μαζὶ μὲ τὸ Βυζαντινὸ στρατὸ ποὺ 
τοὺς συνόδευε τὴν πρωτεύουσα τοῦ Σουλτανάτου τῆς Ρωμανίας, τὴ 
Νίκαια ποὺ τελικὰ παραδόθηκε στοὺς Βυζαντινούς. Αὐτὸ ἦταν μιὰ 
ἀξιόλογη ἐπὶτυχία, γιατὶ ὁ στρατὸς τοῦ ᾽Αλέξιου Α’ συνεχίζοντας 
τὴν προέλαση ξεκαθάρισε ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὴ βορειοδυτικὴ γωνιὰ 
τῆς Μ. ᾽Ασίας, ἁπλώθηκε πάλι, ἔστω καὶ προσωρινά, ἡ Βυζαντινὴ 
κυριαρχία ἐκεῖ κι οἱ Τοῦρκοι ἀποτραβήχτηκαν πιὸ νοτιοανατολικὰ κι 
ἔκαναν πρωτεύουσα τοῦ Σουλτανάτου των τὸ᾽Ικόνιο.

Οἱ Σταυροφόροι προχώρησαν μόνοι τους πιά, μὲ ἀφάνταστες 
δυσκολίες κι ἀφοῦ σὲ μιὰ πολύνεκρη μάχη μὲ τοὺς Τούρκους 
κινδύνεψαν νὰ ἐξοντωθοῦν, κατάφεραν ἐπὶ τέλους νὰ νικήσουν καὶ 
ν’ ἀνοίξουν τὸ δρόμο πρὸς τὴν ῾Ιερουσαλήμ, ὅπου ἔφτασαν καὶ τὴν 
κυρίεψαν μὲ ἔφοδο στὶς 15 ᾽Ιουλίου τοῦ 1099. Εἶναι ἀπερίγραπτη 
ἡ ἱερή τους συγκίνηση, ὅταν πλησίασαν καὶ προσκύνησαν τὰ μέρη 
ποὺ συνδέονται μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ μαρτύριο τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ ἡ 
ἀγριότητα ποὺ ἔδείξαν.

῎Ετσι ὁ σκοπὸς ποὺ τοὺς ἔταξε στὸ Κλερμὸν ὁ Οὐρβανὸς ὁ Β’ 
πραγματοποιήθηκε. ῞Ομως οἱ Σταυροφόροι δὲν ἔφυγαν, ἀλλὰ ἔμειναν 
ὁριστικὰ ἐκεῖ κι ἄνοιξαν τὸ δρόμο πρὸς τὰ μέρη αὐτὰ καὶ σ’ ἄλλους 
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Εὐρωπαίους· Ιδρυσαν ὁλόκληρες Δυτικὲς ἀποικίες καὶ σύμφωνα 
μὲ τὸ φεουδαρχικὸ σύστημα τῆς Εὐρώπης διαμορφώθηκε ἐκεῖ μιὰ 
Λατινικὴ ᾽Ανατολή. ῎Εγιναν τέσσερα κράτη μὲ ἐπικεφαλῆς τὸ 
Βασίλειο τῆς ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ὑποτακτικές, του τὶς κομητεῖες: α) τῆς 
῎Εδεσσας στὴ Μεσοποταμία, β) τῆς ᾽Αντιόχειας στὴ Συρία καὶ γ) 
τῆς Τρίπολης στὸ Λίβανο. Τὰ κράτη αὐτὰ ἧταν τριγυρισμένα ἀπὸ 
Μουσουλμάνους μὲ δυνατοὺς στρατοὺς καὶ μεγάλο μίσος γιὰ τοὺς 
Χριστιανοὺς κατακτητές· γιὰ νὰ κρατηθοῦν λοιπὸν τὰ μέρη αὐτὰ 
δημιουργήθηκε ἕνας ἰδιόρρυθμος στρατὸς ἀπὸ μαχητὲς ποὺ ἦταν 
συγχρόνως καλόγεροι κι ἱππότες· γι᾽ αὐτὸ εἶχαν ἱερὸ θρησκευτικὸ 
ζῆλο στὴν ψυχὴ καὶ μεγάλη πολεμικὴ ἱκανότητα. Αὐτὰ ἦταν τὰ 
περίφημα τάγματα μὲ τοὺς ᾽Ιωαννίτες ἱππότες (γιατὶ προστάτης στὸ 
τάγμα τους ἦταν ὁ ᾽Ιωάννης ὁ Πρόδρομος) καὶ τοὺς Ναίτες (γιατὶ ὁ 
καταυλισμὸς τους ἦταν κοντὰ στὸν παλιὸ ναὸ τοῦ Σολομώντα). ῞Οτι 
ἡ ἀνάγκη τῆς ἄμυνας ἦταν πραγματικὴ φάνηκε ἀργότερα ἀπὸ τή:

β. Β’ Σταυροφορία. (1147-1149) ῾Ο ἐμίρης τῆς Μοσούλης (στὴ 
Μεσοποταμία) κυρίεψε τὴν ῎Εδεσσα (1144) τὴν πρωτεύουσα τῆς 
πιὸ προχωρημένης πρὸς τὴν ᾽Ανατολὴ Λατινικῆς κομητείας. Αὐτὸ 
ἔδωσε τὸ σύνθημα στὴν Εὐρώπη γιὰ μιὰ καινούρια κινητοποίηση. 
῾Η Σταυροφορία ὅμως αὐτή, ἂν καὶ δὲν ἔγινε ὅπως ἡ πρώτη ἀπὸ 
ἀνοργάνωτους μαχητές, ἀλλὰ ἦ αν μιὰ σωστὴ στρατιωτικὴ ἐπιχείρηση 
μὲ ἀρχηγοὺς δυὸ βασιλιάδες, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Γερμανίας, δὲν 
ἔφερε κανένα οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα γιατὶ οἱ δυὸ ἀρχηγοὶ δὲν 
συνεργάστηκαν ὅσο ἔπρεπε.

γ.Τὴν Γ’ Σταυροφορία ( 1189 - 1193 ) τὴν  προκάλεσε μιὰ ἄλλη 
σοβαρὴ ἀτυχία τῆς Λατινικής ̓ Ανατολῆς : ὁ Σουλτάνος τῆς Αἰγύπτου 
Σαλαντὶν (Σαλὰντ - ἀντ - Ντὶν ) κυρίεψε πάλι τὴν῾Ιερου-σαλὴμ (1187). 
῞Οπως ἦταν φυσικό, αὐτὸ ἔφερε μεγάλη συγκίνηση στὴν Εὐρώπη καὶ 
προκάλεσε γιὰ τρίτη φορὰ μεγάλο πολεμικὸ συναγερμὸ καὶ μάλιστα 
αὐτὴ τὴ φορὰ μὲ ἀρχηγοὺς τρεῖς ἀπὸ τοὺς πιὸ τρανοὺς βασιλιάδες 
τῆς Χριστιανοσύνης, τὸ Ριχάρδο τὸ Λεον τόκαρδο τῆς ᾽Αγγλίας, τὸ 
Φίλιππο Αὔγουστο τῆς Γαλλίας καί τὸν αὐτοκράτορα τῆς Γερμανίας, 
Φρειδερίκο Βαρβαρόσσα. Οἱ δυὸ πρῶτοι ἀντάμωσαν μὲ τοὺς στρατοὺς 
καὶ τοὺς στόλους των στὴ Σικελία κι ἀπὸ κεῖ συνέχισαν τὸ ταξίδι 
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τους πρὸς τὴν Παλαιστίνη. Στὸ δρόμο ὁ βασιλιὰς Ριχάρδος σταμάτησε 
σπὴν Κύπρο (1191) καὶ τὴν πῆρε ἀπὸ τὸν φεουδαρχικὸ ἄρχοντά της 
᾽Ισαάκιο Κομνηνό. Τότε τὸ ἑλληνικὸ αὐτὸ νησὶ πρωτογνώρισε τὴν 
᾽Αγγλικὴ κατοχή. Δὲν ἔμεινε ὅμως ἀπὸ τότε συνεχῶς σ’ αὐτή, γιατὶ 
ἡ τύχη του ἄλλ.αξε ὕστερα πολλὲς φορές.

῾Ο Βαρβαρόσσας ἀκολούθησε στεριανὸ δρόμο ἀπὸ τὴν Κων/
πολη.᾽Αφοῦ ὅμως πέρασε νικητὴς στή Μ. ̓Ασία, στὴν Κιλικία πνίγηκε 
σ᾽ ἕνα ποτάμι κι ὁ στρα·τός του διαλύθηκε. Μὰ καὶ οἱ ἄλλοι δυὸ 
βασιλιάδες δὲν τὰ πήγανε πολὺ καλὰ, γιατὶ ὁ Σαλαντὶν ἀντιστάθηκε 
πολὺ ἐπίμονα καὶ γενναῖα. ῾Ο Φίλιππος Αὔγουστος προτίμησε νὰ 
γυρίση στὴ χώρα του κι ἔμεινε μόνος ὁ Ριχάρδος ὁ Λεοντόκαρδος. 
῎Εδωσε ἄγριες μάχες μὲ τὸ Σουλτάνο κι ἄφθονο αἶμα χριστιανικὸ καὶ 
μουσουλμανικὸ χύθηκε, μὰ τὴν ῾Ιερουσαλὴμ δὲν τὴν πῆρε· μόνο μιὰ 
συμφωνία ἔκανε μὲ τὸν Σαλαντίν, γιὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ Χριστι-
ανοί, προσκυνητές.

δ. ῾Η Δ’ Σταυροφορία, ἠ πρώτη τοῦ 13ου αἰώνα, δίχως 
θρησκευτικὸ φωτοστέφανο. ̔Η Δ’ Σταυροφορία [1202 -1204] εἶναι ἡ 
πρώτη ἀπὸ τὶς Σταυροφορίες τοῦ 13ου αἰώνα μὲ καθαρὰ πολιτικὸ καὶ 
οἰκονομικὸ σκοπό· τὴν ἔκαναν προπαντὸς φεουδάρχες Γάλλοι, Βέλγοι 
καὶ ̓ Ιταλοὶ καὶ κανένας βασιλιάς. Οἱ πιὸ ὀνομαστοὶ εἷναι ὁ Βαλδουίνος 
τῆς Φλάνδρας (τοῦ Βελγίου) καὶ ὁ Βονιφάτιος ὁ Μομφερατικὸς τῆς 
Β. ᾽Ιταλίας.Τὴ Σταυροφορία αὐτὴ τὴν παρακίνησε καὶ τὴν εὐλόγησε 
στὴν ἀρχὴ ὁ μεγάλος Πάπας ᾽Ιννοκέντιος ὁ Γ’. ῞Υστερα ὅμως, ὅταν 
εἶδε ὅτι οἱ Σταυροφόροι ἔκαναν ἐνέργειες μὲ κερδοσκοπικὸ κι ὄχι 
σταυροφορικὸ χαρακτήρα, ἦλθε σὲ ἀντίθεση μαζί τους.

῾Η Σταυροφορία αὐτὴ ξεχωρίζει ἀπὸ τὶς προηγούμενες σὲ τρία ση-
μεῖα:

1) Τὸ ἀρχικὸ σχέδιο ἦταν νὰ χτυπηθοῦν οἱ Μουσουλμάνοι 
κατακτητὲς τῆς ῾Ιερῆς Πόλης στὴν καρδιά τους τὴν Αἴγυπτο, γιὰ νὰ 
παραλύση ἡ δύναμή τους.

2) Μεγάλο ρόλο σ’ αὐτὴ ἔπαιξαν οἱ Βενετοὶ μὲ ἀρχηγὸ τὸ Δόγη 
τους, ὅπως λεγόταν, τὸ Δάνδολο ποὺ ἦταν πολὺ γέρος, μὰ πολὺ 
δυνατῆς κράσης καὶ μὲ μεγάλες ἱκανότητες στὴν πολιτική. Οἱ Βενετοὶ 
ἀνάλαβαν μὲ τὸ στόλο τους νὰ τοὺς μεταφέρουν στὴν Αἴγυπτο καὶ 
χρηματοδότησαν ὅλη τὴν ἐπιχείρηση.

3) Οἱ Βενετοί, ποὺ πάντοτε εἷχαν νοοτροπία ἐμπόρων, ὅταν 
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ἐμφανίστηκε ὁ ᾽Αλέξιος ῎Αγγελος καὶ τοὺς ζήτησε νὰ τὸν βοηθήσουν 
νὰ πάρη τὸ θρόνο, ἔπεισαν τοὺς Σταυροφόρους ν’ ἀφήσουν τὸ ἀρχικὸ 
σχέδιό τους καὶ ἀντὶ νὰ κατευθυνθοῦν στὴν Αἴγυπτο νὰ λοξοδρομήσουν 
γιὰ τὴν Κων/πολη. ῎Ετσι οἱ Σταυροφόροι θὰ ἐξοφλοῦσαν καὶ τὶς 
οἰκονομικὲς ὑποχρεώσεις τους στοὺς Βενετούς. ῾Ο νεαρὸς ᾽Αλέξιος, γιὰ 
νὰ πάρη τὸ θρόνο, πρόσφερε ἀσυλλόγιστα ὄσα οἱ ἀχόρταγοι Βενετοὶ 
ζήτησαν σὲ χρήματα καὶ στρατιωτικὴ βοήθεια. Τὸ πιὸ σοβαρὸ ὅμως 
γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, καὶ ποὺ ἔκανε καὶ τὸν Πάπα νὰ μὴν ἀρνηθῆ τὴν 
ἔγκριση του, ἦταν ὅτι δέχτηκε νὰ ὑποτάξη τὴν ̓Ανατολικὴ ̓Εκκλησία 
στὴ Δυτική.῞Οπως εἴπαμε προηγούμενα οἱ Σταυροφόροι ξανάφεραν 
τὸν ᾽Αλέξιο Δ’ στὸ θρόνο μὲ τὸν πατέρα του, ἀλλὰ στὸ τέλος ἐπειδὴ 
αὐτὰ ποὺ τοὺς ἔταξε ἦταν ἀδύνατο νὰ βρεθοῦν καὶ ξεσηκώθηκε κι ὁ 
λαὸς ἐναντίον του, κυρίεψαν τὴν Κωνρπολη (13 ᾽Απριλίου1204).

Πρὶν τὴν κυριέψουν ἔκαναν συμβούλιο μὲ τοὺς Βενετοὺς κι 
ἀποφάσισαν πῶς θὰ μοιράσουν τὴν αὐτοκρατορία : Θὰ ἱδρυόταν 
Λατινικὴ αὐτοκρατορία μὲ πρωτεύουσα τὴν Κων/πολη καὶ 
αὐτοκράτορα τὸ Βαλδουίνο τῆς Φλάνδρας καὶ περιοχή του τὴ Θράκη. 
Οἱ ἄλλες περιοχὲς μοιράστηκαν σὰ φέουδα στοὺς Βενετοὺς καὶ τὸ 
Βονιφάτιο τὸ Μομφερατικὸ μὲ ἐπικυρίαρχο τὸν Βαλδουἲνο. Οἱ Βενετοὶ 
πῆραν ἀκόμνα τὸ δικαίωμα νὰ ἐκλέγεται ἀπ’ αὐτοὺς ὁ Πατριάρχης 
τῆς Κων/πολης.

3. ΔΙΜΕΤΩΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ: 
ΤΟΥΣ ΝΟΡΜΑΝΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡ-

ΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.
᾽Εκτὸς ἀπ’ τοὺς περιοδικοὺς καὶ διαβατικοὺς κινδύνους τῶν 

Σταυροφόρων τὸ Βυζάντιο σ’ αὐτὴ τὴν περίοδο βρίσκεται μὲ πολὺ μι-
κρά διαλείμματα σ’ ἀδιάκοπο διμέτωπο πόλεμο ἀπ᾽τὴ Δύση καὶ τὴν 
᾽Ανατολή.

1. ̓Απὸ τὴ Δύση οἱ Νορμανδοί, ποὺ εἴδαμε πὼς κατάκτησαν ὄλη τὴ 
Βυζαντινὴ Ν. ̓ Ιταλία καὶ Σικελία. Οἱ φιλοδοξίες τοῦ πολεμικοῦ αὐτοῦ 
Γερμανικοῦ λαοῦ δὲν περιορίστηκαν ἐκεῖ ἀλλὰ ἀπὸ τὸν πρῶτο χρόνο 
κιόλας ἔδειξαν τὶς κατακτητικές τους διαθέσεις πρὸς τὰ ᾽Ιόνια νησιά, 
τὶς ᾽Ηπειρωτικὲς ἀκτὲς καὶ τὴν ῾Ελλάδα. Τρεῖς ἄγριες ἐπιδρομὲς τους 
δέχεται τὸ Βυζάντιο στὴ διάρκειατῆς δυναστείας τῶν Κομνηνῶν.

-Στὴν πρώτη [1081 - 1085] οἱ Νορμανδοὶ μὲ ἀρχηγοὺς τὸ Ροβέρτο 
Γισκάρδο καὶ τὸ γιό του Βοημοῦνδο ἔκαναν ἀπόβαση στὸ Δυρράχιο, 
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νίκησαν σὲ μιὰ φονικὴ μάχη ἕνα μεγάλο στρατὸ ποὺ διοικοῦσε ὁ ἴδιος 
ὁ ᾽Αλέξιος καὶ κατακτώντας τὴν ῎Ηπειρο καὶ τὴ Μακεδονία ἔφτασαν 
ὡς τὴ Λάρισα νικνητὲς καὶ τὴν πολιόρκησαν. ᾽Εκεῖ κρατήθηκε 
γενναία ἀντίσταση· οἱ ἀρρώστιες, τὰ χρήματα κι ἡ διπλωματία τοῦ 
Βυζάντιου ἄλλαξαν τὴν τύχη τοῦ πολέμου. Οἱ Νορμανδοὶ ἄφησαν 
τὴν῾Ελλάδα καὶ μόνο λίγα μέρη στὴν ῎Ηπειρο καὶ τὴν ᾽Αλβανία 
κράτησαν. Σ’ αὐτὸ τὸν πόλεμο ὁ ᾽Αλέξιος Α’ χρειάστηκε στόλο καὶ 
γιὰ νὰ τὸν ἀποκτήση ζήτησε ἀπὸ τοὺς Βενετούς. Αὐτοὶ δέχτηκαν καὶ 
βοήθησαν, ἀλλὰ τὰ ἀνταλλάγματα ποὺ ζητησαν ἦταν πολὺ βλαβερὰ 
γιὰ τὸ Βυζάντιο, γιατὶ τοὺς ἔδωσε τὸ δικαίωμα νὰ κάνουν ἐλεύθερα 
ἐμπόριο μέσα στὰ λιμάνια καὶ τὶς πόλεις τῆς αὐτοκρατορίας, δίχως νὰ 
πληρώσουν φόρο.

-῾Η δεύτερη ἔγινε τὸ 1147 στὴ Ν. ῾Ελλάδα ἀπὸ τὸ Νορμανδὸ 
βασιλιὰ Ρογῆρο τὸ Β’, ὅταν βασίλευε ὁ Μανουήλ. Πολλὰ ἑλληνικὰ 
παράλια λεηλάτησε καὶ πολλὰ κάστρα τῆς Πελοποννήσου κυρίεψε. 
Στὸ τέλος μπῆκε στὸν Κορινθιακὸ κόλπο καὶ λεηλάτησε πρῶτα 
τὴ Θήβα κι ὕστερα τὴν Κόρινθο. Κι οἱ δυὸ αὐτὲς πόλεις ἦταν τότε 
πλούσιες, γιατὶ οἱ κάτοικοί τους ἦταν εἰδικοὶ στὴν ἐπεξεργασία τοῦ 
μεταξιοῦ. ᾽Απὸ τότε σταμάτησε ἡ βιοτεχνία αὐτὴ ἐκεῖ, ἐπειδὴ τοὺς 
περισσότερους εἰδικοὺς ττχνίτες τοὺς πῆρε στὴν ᾽Ιταλία ὁ Ρογῆρος. 
Κι αὐτὴ ἡ ἐπιδρομὴ ἔμεινε δίχως ἄλλες συνέπειες γιατὶ ὁ Μανουήλ, 
τολμηρὸς καὶ τυχοδιώκτης καθὼς ἦταν, χτύπησε τοὺς Νορμανδοὺς 
στὴν ἴδια τὴν ᾽Ιταλία κι ἔτσι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν ῾Ελλάδα.

- ῾Η τρίτη ἔγινε τὸ 1185. Τοὺς κάλεσαν οἱ ῎Αγγελοι γιὰ ν᾽ 
ἀνατρέψουν τὸν ᾽Ανδρόνικο Α’ Κομνηνό. ῾Η βοήθεια ὅμως αὐτὴ πῆρε 
τὸ χαρακτήρα μιᾶς τόσο ἐπικίνδυνης ἐπιδρομῆς μὲ στόχο τὴν ἴδια τὴν 
Κων /πολη, ὥστε ἀκόμη κι ὁ ᾽Ισαάκιος ῎Αγγελος κινητοποιήθηκε 
καὶ τοὺς ἔκλεισε τὸ δρόμο πρὸς τὴν πρωτεύουσα. Δὲν μπόρεσε ὅμως 
νὰ σώση καὶ τὴ δεύτερη πρωτεύουσα τοῦ κράτους, τὴν ταλαίπωρη 
Θεσσαλονίκη, ποὺ στὸ δρόμο τους πρὸς τὴν Κων /πολη τὴν κυρίεψαν. 
Τότε, ὅπως ἄλλοτε ἀπὸ τοὺς Σαρακηνούς, ἔγιναν ἄγριες σφαγὲς 
κι αἰχμαλωσίες, ὄπως ξέρομε ἀπὸ τήν δραματικὴ περιγραφὴ τοῦ 
Εὐσταθίου, ποὺ ἦταν δεσπότης τότε ἐκεῖ καὶ ἔζησε τὶς δύσκολες 
στιγμές.

2. Τούρκοι˙ καί μέ αὐτούς οἱ ἀγῶνες εἶναι ἀδιάκοποι σ’ ὅλη τὴν 
περίοδο. Θέατρο τῶν ἀγώνων κι ἔπαθλο ἡ Μ. ᾽Ασία. Πρὶν ἀνέβη 
στὸ θρόνο ὁ ᾽Αλέξιος Α’ Κομνηνὸς εἶχε ριζώσει γιὰ καλὰ στὴ Μ. 
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᾽Ασία τὸ Σουλτανάτο τῆς Ρωμανίας μὲ πρωτεύουσα τὴ Νίκαια. Οἱ 
Σταυροφόροι τῆς Α’ Σταυροφορίας βοήθησαν τὸ Βυζάντιο νὰ κερδίση 
μιὰ προσωρινὴ νίκη· πῆρε στὴν κατοχή του τήν Νίκαια κι ὅλες τὶς 
περιοχὲς τῆς βορειοδυτικῆς γωνιᾶς τῆς Μ. ᾽Ασίας κι οἱ Τοὗρκοι 
ὑποχρεώθηκαν ν’ ἀποτραβηχτοῦν πιὸ ἀνατολικὰ καὶ νὰ κάνουν 
πρωτεύουσα στὸ Σουλτανάτο τους τὸ ᾽Ικόνιο. Δυνατὰ χτυπήματα 
τοὺς ἔδωσε καὶ μεγάλες νίκες κέρδισε ὁ Μανουὴλ στὴν ἀρχὴ τῆς 
βασιλείας του. Μὰ τὰ μάτια τοῦ αὐτοκράτορα ἦταν γυρισμένα στὴ 
Δύση. Τὸν εἶχε συνεπάρη μιὰ ἀκράτητη δίψα Βυζαντινῆς ἐπέκτασης 
πρὸς τὰ ἐκεῖ. Γι’ αὐτὸ μὴ προσέχοντας πολὺ πρὸς τὴ Μ. ᾽Ασία ἄφησε 
τὸ Σελτζουκιτὸ Σουλτανάτο νὰ ξαναμεγαλώση ἐπικίνδυνα. ῟Οταν ὁ 
Μανουὴλ ἀποφάσισε νὰ ἐπιτεθῆ μὲ πολὺ στρατὸ, τὸ Σουλτανάτο ἦταν 
πολὺ δυνατὸ καὶ στὴ μάχη τοῦ Μυριοκέφαλου (1776) συντρίφτηκε 
ὁ στρατός του ἀπὸ τοὺς Τούρκους. ῞Υστερα ἀπὸ τὴ μάχη αὐτὴ κάθε 
ἐλπίδα τοῦ Βυζαντίου νὰ ξαναπάρη τὴ Μ. ᾽Ασία ἔσβησε πιά. ᾽Απὸ 
τότε γιὰ τὸ Βυζάντιο εἶναι ἀρκετὸ νὰ κρατᾶ μερικὲς παραλίες πρὸς τὸ 
Αἰγαῖο καὶ τὸ Βόσπορο. Χάνοντας λοιπὸν στὴ μάχη τοῦ Μυριοκέφαλου 
ἔχασε τὴ Μ. ᾽Ασία.

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

1. Η ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ TΩΝ ΚΟMΝΗΝΩΝ [1081 - 1185] 
ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΣΤΟ 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΣΤΕΙA ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΤΗ 
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ[1185 - 1204 ].

1. Πρώτη φάση [1081 - 1180]. Βασιλεύουν οἱ τρεῖς πρῶτοι 
Κομνηνοὶ ποὺ εἶναι οἱ τελευταῖοι ἄξιοι Βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες.

2. Δεύτερη φάση [1180 - 1185]. ῾Ο τελευταῖος Κομνηνὸς 
᾽Ανδρόνικος Α’ ἐπιχειρεῖ μιὰ ἀπόπειρα ἀνόρθωσης, μὰ ἀποτυχαίνει.

3. Τρίτη φάση [1185 - 1204]. Βασιλεύουν οἱ ῎Αγγελοι. Τὰ 
χωριστικὰ κινήματα τῶν φεουδαρχῶν καὶ τὰ ἐθνικὰ τῶν Βαλκανικῶν 
λαῶν φέρνουν τὴν ἀποσύνθεση τοῦ κράτους. ῾Η Δ’ Σταυροφορία τὸ 
διαλύει στὸ τέλος (1204).

2. ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΙΣ 

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.
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1. Στὸν 11ο καὶ 12ο αἰώνα ὁ μεσαιωνικὸς κόσμος δὲν εἶναι βολε-
μένος, ὄπωςπρὶν, μὲ τὸν παλιὸ τρόπο ζωῆς, ἀλλὰ κατέχεται ἀπὸ 
μιὰ ἀόριστη διάθεση ἀλλαγῆς. ῾Η Δυτικὴ ἐκκλησία ποὺ εἷναι τότε 
παντοδύναμη δίνει διέξοδο στὴ διάθεση αὐτὴ μὲ τὶς σταυροφορικὲς 
ἐκστρατεῖες ποὺ κήρυξε πρὸς τὴν ᾽Ανατολή.

2. Στὸν 120 αἰώνα γίνονται οἱ τρεῖς πρῶτες Σταυροφορίες, καὶ
λέγονται Σταυροφορίες μὲ θρησκευτικὸ σκοπό.
α) Σπουδαιοτερη εἷναι η πρωτη [1095 - 1099], γιατί εἶναι 

η ἁγνότερη καὶ πέτυχε νὰ ἐλευθερώση τοὺς ῾Αγίους Τόπους καὶ 
νὰ ἱδρύση ἐκεῖ ἕνα ὁλόκληρο σύστημα φεουδαρχικῶν κρατῶν μὲ 
ἐπικεφαλῆς τὸ Βασίλειο τῆς ῾Ιερουσαλήμ.

β - γ) ῾ Η δεύτερη καὶ ἡ τρίτη εἷναι σπουδαῖες ὡς στρατιωτικὲς 
ἐπιχειρήσεις ἀλλὰ δὲν ἔφεραν κανένα οὐσιαστικὸ ἀποτέλεσμα.

δ) ῾Η Δ’ Σταυροφορία [1202 - 1204] εἷναι ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς 
Σταυροφορίες τοῦ 13ου αἰώνα, ποὺ ἔχουν πολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ 
σκοπό. Μὲ μιὰ ἀλλαγὴ στὸ ἀρχικὸ σχέδιο τους οἱ Σταυροφόροι 
ἔρχονται στὴν Κων/πολη, τὴν κυριεύουν καὶ διαλύουν τὸ Βυζαντινὸ 
κράτος.

3. ΔΙΜΕΤΩΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ: 
ΤΟΥΣ ΝΟΡΜΑΝΔΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.

1. Στὴ διάρκεια τῆς βασιλείας τῶν Κομνηνῶν οἱ Νορμανδοὶ 
ἐπιχειροῦν τρεῖς ἄγριες ἐπιδρομὲς κυρίως μέσα στὶς ῾Ελλαδικὲς 
περιοχές.

2. Οἱ Κομνηνοὶ ἀγωνίζονται ἀδιάκοπα νὰ σώσουν τὴ Μ. ᾽Ασία 
ἀπὸ τοὺς Σελτζούκους Τούρκους. ̓́ Εχουν στὴν ἀρχὴ κάποιες ἐπιτυχίες. 
Στὸ τέλος μὲ τὴν ἦττα στὸ Μυριοκέφαλο (1176) χάνεται κάθε 
ἐλπίδα. ᾽Απὸ τὴ Μ. ᾽Ασία μένουν ἀκόμα στὸ Βυζάντιο οἱ ἀκτὲς τῆς 
βορειοδυτικῆς της γωνίας.
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ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ :

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
ἀποσύνθεση τοῦ Βυζαντίου έθνι-
κὰ χωριστικὰ κινήματα Βογό-
μιλοι-δεύτερο Βουλγαρικὁ κρά
-τος φεουδαρχικὸς όρκος-σταυ-
ροφορία βαρώνων-᾽Ιωαννίτες 
Ιππότες-Ναίτες ἱππὁτες.

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
Δυναστεία Κομνηνῶν             1081 - 1185
Δυναστεία ᾽Αγγέλων              1185 - 1204
Α’ Σταυροφορία                      1095 - 1099
Μάχη στὸ Μυριοκέφαλο                    1176
῞Ιδρυση δεύτερου Βουλγαρικοῦ 
 κράτους                                              1186
Δ’ Σταυροφορία                       1202 - 1204
Πρώτη ἄλωση τῆς Κων/πολης          1204

ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Α’ Σταυροφορία-῾Η ὁμιλία τοῦ Πάπα Οὐρβανοῦ Β’ στὸ 
Κλερμὁν στὶς 27 Νοεμβριου τοῦ 1095. ( Απόσπασμα)

῏Ω γενναιότατοι στρατιῶτες, ἀπόγονοι τῶν ἀνίκητων προγόνων, 
μὴν εἴσαστε δειλοί, ἀλλὰ ξανακερδίσετε τὴν ἀξία τῶν προγόνων σας.

Καί ἂν ἀγάπη παιδιῶν, γονιῶν ἤ συζύγων σᾶς τραβᾶ πίσω, 
θυμηθῆτε αὐτὸ ποὺ ὁ Κύριος εἶπε· «῞Οστις ἀγαπᾶ πατέρα ἤ μητέρα 
ὑπὲρ ἐμέ, δὲν εἶναι ἄξιος ἐμοῦ καὶ ὅστις ἀγαπᾶ υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ 
ἐμέ, δὲν τἷνα ἄξιος ἐμοῦ. Καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφοὺςἢ 
ἀδελφάς ἤ πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, ἔνεκεν τοῦ 
ὀνόματός μου, ἑκατονταπλάσια θέλει λάβει καὶ ζωὴν αἰώνιον θέλει 
κληρονομήσει»». Μὴν ἀφήνετε νὰ σᾶς σύρη πίσω οὔτε ἰδιοκτησία 
οὔτε οἰκογενειακὴ φροντίδα. Διότι αὐτὴ ἡ χώρα ποὺ κατοικεῖτε εἶναι 
κλεισμένη ἀπ᾽ὄλες τὶςμεριὲς ἀπὸ τὴ θάλασσα καὶ περιβάλλεται ἀπὸ 
ὀροσειρές, εἶναι ὑπερπλήρης ἀπὸ σᾶς. Δὲν τῆς περισσεύουν τὰ πλούτη. 
Μόλις καὶ μετὰ βίας μπορεί, νὰ θρέψη αὐτοὺς ποὺ τὴν καλλιεργοῦν. Γι’ 
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αὐτὸ πολεμᾶτε, ἀλληλοτρώγεστε καὶ σπαράζεστε μεταξύ σας. Πάψτε 
πλέον τὶς ἐχθρότητες μεταξύ σας ἂς σταματήσουν οἱ διαφωνίες σας 
κι ἂς πάρουν τέλος οἱ πόλεμοι· ἀφῆστε κάθε μίσος καὶ διχογνωμία νὰ 
κοιμηθούν. Πάρτε τὸν δρόμο γιὰ τὸν ῞Αγιο Τάφο, ἐλευθερώσετε αὐτὴ 
τὴ γῆ ἀπὸ τὸ γένος τοῦ διαβόλου καὶ ὑποτάξτε την σὲ σᾶς. Αὐτὴ ἡ γῆ 
δόθηκε ἀπὸ τὸ Θεὸ στὰ παιδιὰ τοῦ ᾽Ισραὴλ σὰν κτῆμα καὶ καθὼς ἡ 
Γραφὴ λέει «ἔρρεε μέλι καὶ γάλα».

῾ Η ̔ Ιερουσαλὴμ εἷναι τὸ κέντρο τῆς γῆς. ̔  Η χώρα της εἷναι εὔφορη 
σὲ ὅλα, σὰν ἄλλος παράδεισος. ῾Ο Λυτρωτὴς τοῦ ἀνθρώπινου γένους 
τὴν τίμησε ἐρχόμενος ἐδῶ, τὴν στόλισε μὲ τὴ διαμονή του, τὴν 
ἐξαγίασε μὲ τὸ πάθος του, τὴ λύτρωσε μὲ τὸ θάνατό του, τὴ δόξασε μὲ 
τὴν ταφή του. ῾Η βασιλικὴ αὐτὴ πόλη τοποθετημένη στὸ κέντρο τοῦ 
κόσμου εἷναι τώρα αἰχμάλωτη ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς της καὶ ἔχει ὑποφέρει 
τόσο πολὺ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀγνοοῦν τὸ Θεό, ὥστε νὰ εἷναι 
καταργημένη ἡ λατρεία, ᾽Αναζητεῖ καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐλευθερωθῆ καὶ 
δὲν παύει νὰ ἐκλιπαρῆ τὴν βοήθειά σας... Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἀναλάβετε 
αὐτὰ τὸ ταξίδι γιὰ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν σας ἐξασφαλισμένοι ἀπὸ 
τὴν ἀθάνατη δόξα τοῦ βασιλείου τῶν οὐρανῶν.

[Ἀπό Select documents of European History- 
P.Laffan, New York 1929. σελ.55 - 56]

2 .Ἡ ἅλωση τῆς ῾Ιερουσαλἠμ ἀπὁ τοὺς Σταυροφὁρους.
῞Ολη ἡ στρατιὰ λοιπὸν ἐτέθη εἰς πορείαν πρὸς τὴν ἁγίαν πόλιν. 

῞Οταν ἔφθασαν ἐμπρὸς εἰς τὰ τείχη τῆς ̔Ιερουσαλήμ, ἡ συγκίνησις καὶ 
ἡ χαρὰ ἐκυρίευσαν τοὺς Σταυροφόρους. Μὲ τὸ πρόσωπον λουσμένον 
ἀπὸ τὰ δάκρυα ἐρρίφθησαν εἰς τὰ γόνατα, φιλώντας τὸ χῶμα καὶ 
δαγκάνοντας τὴν ἄμμο.

῾Ο ᾽Ιησοῦς ἐπέρασεν ἀπ’ ἐδῶ μὲ τοὺς εὐλογημένους ἀποστόλους 
του καὶ ὅλους τοὺς συντρόφους του!... ἔλεγαν πρὸς ἀλλήλους. Δὲν 
ὑπεφέραμεν ποσῶς εἰς μάτην τὴν πείνα, τὴν δίψα, τούς ἀνέμους καὶ 
τὶς τρικυμίες, τὸ χιόνι καὶ τὸν πάγο, τὴν ζέστη καὶ τὴν ἀσθένεια, νοὺς 
ἀγῶνας καὶ τοὺς πολέμους, ἀφοῦ βλέπομεν ἐπὶ τέλους τὴν πόλιν ὄπου 
ὁ Κύριός μας ἀπέθανε γιὰ τὴν ἀπολύτρωσή μας...

Μόλις ὁ ἥλιος τῆς Παρασκευῆς ἐφάνη ὀπίσω ἀπὸ τοὺς λόφους, 
ὁ Γοδεφρίδος διατάσσει ἐκ νέου τὴν γενικὴν ἔφοδον. ῾Ο ζῆλος τῶν 
Σταυροφόρων εἷναι τέτοιος, ὦστε ὁ Θωμᾶς τῆς Μὰρλ πλαγιάζει ἐπὶ 
τῆς ἀσπίδος του καὶ ἐξορκίζει τοὺς ἱππότας του νὰ τὸν ὑψώσουν εἰς τὶς 
μύτες τῶν δοράτων των μέχρι τῶν ἐπάλξεων τῶν προμαχώνων. Καὶ 
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οὕτω εἰσχωρεῖ ἐντὸς τής πόλεως, ἀλλά μιὰ Βεδουίνα τοῦ καταφέρει 
στὸ κεφάλι ἕνα κτύπημα μέ τὸ ρόπαλο ποὺ τὸν ζαλίζει. Τὴ ὥρα τῆς 
μεσημβρίας ποὺ ὁ Σωτὴρ μας ἀφέθη νὰ σταυρωθῆ, γιὰ νὰ σώση 
τὸν λαόν του, μιὰ πλευρὰ τοῦ τείχους καταρρέει. ῾Ο Γοδεφρίδος ντὲ 
Μπουγιόν, ὁ Ραιμπὼ Κρετὸν και ὁ βασιλεὺς τῶν Ταφὺρ εἰσδύουν ἀπὸ 
τὸ ρῆγμα καὶ πηγαίνουν ν’ ἀνοίξουν εἰς τούς ἀδελφούς των τὴν πύλην 
τοῦ ῾Αγίου Στεφάνου. Τὅτε ὁ κλῆρος τονίζε τὸ «Σὲ Θεὲ αἰνοῦμεν».

Οἱ Σταυροφόροι κυριεύουν τὴν πόλιν δρόμο πρὸς δρόμο, θανατώνουν 
μέγα ἀριθμὸν Τούρκων καὶ Βεδουὶνων ἀνδρῶν καὶ γυ αικῶνν· ἡ 
γῆ εἶνα κόκκινη ἀπὸ τὸ αίμα. ῾Ο Κορμπάντα τὰ καταφεύγει εἰς τὸ 
ὀχυρότερον μέρος τοῦ φρουρίου, τὸ Πύργο Δαβίδ· ἀπελπίζεται τραβᾶ 
τὰ γένια του καὶ βγάζει τὰ μαλλιά του. ῾Η ῾Ιερουσαλὴμ ἐκυριεύθη· οἱ 
Σταυροφόροι λεηλαατούν τὰ σπίτια καὶ ἐγκαταστήνονται εἰς αὐτά, 
ἀφοὗ ἀποδιώξουν τοὺς κατοίκους των. ᾽Αλλὰ τρεῖς ἀπὸ τοὺς πιὸ 
ὑπερήφανους βαρώνους, ὁ Γοδεφρίδος ντὲ Μπουγιόν, ὁ Ροβέρτος τῆς 
Φρὶζ καὶ ὁ Θωμᾶς τῆς Μὰρλ δὲ χάνουν τὴν ὥρα των, γιὰ νὰ ζητήσουν 
κατάλυμα : πηγαίνουν κατ’ εὐθεῖαν στὸν Τάφο. ῾Ο καθεὶς κρατᾶ στὸ 
χέρι του ἕνα κομμάτι μεταξωτὸ ὕφασμα, γονατίζουν ἐμπρὸς στὸ ἱερὸ 
καὶ ἔπειτα ἀρχίζουν νὰ τὸ καθαρίζουν μέ τὸ μεταξωτὸ των γιατὶ ἧτο 
ὑπερβολικὰ παρημελημένο· δὲν ἀφήνουν οὔτε ἕνα κλωνὶ ἀχύρου οὔτε 
μιὰ ἀκαθαρσία. ῎Επειτα πηγαίνουν εἰς τὸν Ναὸν ὅπου σκουπίζουν τὸ 
βωμὸ εἰς τὸν ὁποῖον ὁ Θεὸς προσεφέρθη, ὅταν εἶχε λάβει τὸ σχῆμα 
μικροῦ παιδιοῦ...

[᾽Αποσπάσματα ἀπὸ Μεσαιωνικὸ θρύλο-Λόεγκριν καὶ 
ἄλλοι Μεσαιωνικοὶ θρύλοι σελ. 182 - 183 καὶ 211 - 213.

Ἑκδ. οἶκος Δ. Π. Δημητράκου]
3. Οἱ Σταυροφόροι τῆς Α’ Σταυροφορίας δίνουν τὸν ὅρκο τῆς 

φεουδαρχικῆς πίστης στὸν ᾽Αλέξιο Α’ Κομνηνό.
Κι ἔτσι ὁ Γοντοφρὲ1 δὲν ἄργησε νὰ κάνη τὸ θέλημα το´ βασιλιᾶ. 

Παρουσιάστηκε λοιπὸν στὸ βασιλιὰ κι ὁρκίστηκε τὸν ὅρκο ποὺ τοὗ 
ζήτησε : ̔́ Οσες πόλεις καὶ ἐδάφη ἤ κάστρα κατορθώσει νὰ κυριέψη ποὺ 
ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀνῆκαν στὴ βασιλεία τῶν Ρωμαίων, νὰ τὰ παραδίδουν 
στὸν ἀρχηγὸ ποὺ θὰ ἔστελνε ὁ βασιλιὰς γι’ αὐτὸ τὸ σκοπό. Αὐτὸν τὸν 
ὅρκο λοιπὸν ὅταν ἔδωσε κι ἀφοῦ πῆρε ἀρκετὰ χρήματα, τὸν κράτησε 
στὸ παλάτι ἔφαγαν μαζὶ στὸ ἴδιο τραπέζι καὶ διασκέδασαν πλούσια, 
1. Πρόκειτᾳι γιὰ τὸ Γοδεφρίδο τῆς. Μπουγιόν, ἔναν ἀπὸ τοὺς ἐπισημότεορους 
ἀρχηγους τῆς Α’ Σταυροφοριας.
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ὕστερα πέρασε ἀπέναντι στὸν Πελεκάνο καὶ καταυλίστηκε ἐκεῖ.
῎Αννα Κομνηνὴ

[᾽Αλεξιὰς Χ,  Παρ.ΙΧ. Μετάφραση )
‘Η αἵρεση τῶν Βογομίλων στὰ χρόνια τοῦ Ἀλεξίου Α’ 

Κομνηνοῦ.
῞Υστερ’ ἀπ’ αὐτὰ στὴ διάρκεια τῆς βασιλείας του (τοῦ Ἀλεξίου 

Α’) σηκώθηκε ἔνα πελώριο σύννεφο ἀπὸ αἱρετικοὺς καὶ τὸ εἶδος τῆς 
αἵρεσης ἦταν καινούριο, ἄγνωστο ὡς τώρα στήν ἐκκλησία. Γιατὶ 
ἔσμιξαν δυὸ δόγματα μαζὶ τιποτένια καὶ σιχαμένα γνωστὰ ἀπὸ πρίν, τῶ 
Μανιχαίων ἡ ἀσέβεια - ποὺ τὴ λένε καί αἵρεση τῶν Παυλικιανῶν-καὶ 
τῶν Μασσαλιανῶν ἡ ἀηδιαστικὴ θεωρία. Τέτοιο εἶναι τὸ δόγμα τῶν 
Βογομίλων, ἕνωση Μασσαλιανῶν καὶ Μανιχαίων. Καί ὅπως φαίνεται 
ὑπῆρχε καὶ πρὶν ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ πατέρα μου, μὰ δὲ φαινόταν· γιατὶ 
οἱ Βογόμιλοι εἷναι μοναδικοὶ νὰ παριστάνουν τοὺς ἐνάρετους· οὔτε μιὰ 
τρίχα δὲν θὰ τοὺς διακρίνης φανερὰ νὰ εἶναι Βογομιλική, γιατὶ τὸ 
κακὸ αὐτὸ κρύβεται κάτω ἀπὸ τὸ πανωφόρι καὶ τὴν κουκούλα. ῾Ο 
Βογόμιλος ἔχει ὕφος σκυθρωπὸ καὶ εἷνα; κουκουλωμένος ὡς σθὴ μύτη 
καὶ περπατᾶ σκυφτὸς καὶ μουρμουρίζει μἐ τὸ στόμα· μέσα του εἷναι 
λύκος ἀκράτητος. Καὶ ἐνῶ αὐτὸ τὸ σόϊ εἶναι ἐξαιρετικὰ δύστροπο, 
σὰ φίδι τρυπωμένο στὴ φωλιά του, ὁ πατέρας μὲ μυστικὰ ξόρκια τὸ 
τράβηξε ἔξω καὶ τὸ φανέρωσε. Γιατὶ μόλις γλίτωσε ἀπὸ τὶς μεγάλες 
φροντίδες γιὰ τὰ ζητήματα τῆςΔύσης καὶ τῆς ᾽Ανατολῆς ἀφιέρωσε, 
τὸν ἑαυτό του σὲ πνευματικὲς φροντίδες. Γιατὶ παντοῦ τὰ κατάφερνε 
καὶ στὶς σπουδὲς τῶν γραμμάτων νικοῦσε τοὺς εἰδικὰ σπουδασμένους 
καὶ στὶς μάχες καὶ στὰ στρατιωτικὰ ξεπερνοῦσε αὐτοὺς ποὺ ξεχώριζαν 
στὰ ὀπλα. ῞Οταν πιὰ λοιπὸν ἡ φήμη τῶν Βογομίλων ἁπλώθηκε 
παντοῦ γιατὶ κάποιος Βασίλειος, καλόγερος, ἐξαιρετικὰ ἐπιτήδειος 
νὰ προπαγανδίζη τὴν ἀσέβεια τῶν Βογομίλων μἐ δώδεκα μαθητὲς 
ποὺ τοὺς ὀνόμαζε μάλιστα καὶ ἀπόστολους παρασύροντας καὶ μερικὲς 
μαθήτριες γυναικοῦλες γεμάτες κακία καὶ πονηριά, διάδωσε τὴν 
αἵρεση παντοῦ-καὶ πλῆθος ψυχὲς σὰν τὴ φωτιὰ τὶς ἄγγιξε τὸ κακὸ 
αὐτό, δὲν τὸ ἀνέχτηκε ἡ ψυχὴ τοῦ βασιλιᾶ καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν 
αἵρεση αὐτή·

῞Αννα Κομνηνὴ�

[Αλεξιὰς ΧV Παρ. VΙΙΙ. Μετάφραση)

1. ῾Η ἱστοριογράφος ῎Αννα Κομνηνή ἦταν, κόρη τοῦ, αὐτοκράτορα Ἀλεξίου Α’ Κομνηνοῦ 
και ονόμασε τὸ ἔργο της Ἀλεξιάδα, γιατί ἐξιστορεῖ σ’ αυτὸ τὰ Ἱστορικὰ γεγονότα ὅταν 
βασίλευε ὁ πατέρας της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-
ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ [1204 - 1453]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Μετὰ τὸ 12Ο4 δὲν ὑπάρχει πιὰ τὸ παλιὸ ἑνιαιο Βυζαντινὸ κράτος. 
Στὴ θέση του διάφορα μικρὰ μέλη του, Φραγκικὰ κι ῾Ελληνικά, 
ἀγωνίζονται νὰ ζήσουν σὰν ἀνεξάρτητα κράτη μέσα σ’ ἀτέλειωτους 
πολέμους μεταξύ τους. Στὸ πρῶτο διάστημα [1204 - 1261] τῆς 
περιόδου αὐτῆς ἀναδείχτηκε πιὸ ἰσχυρὸ μέσα στοὺς πολέμους αὐτοὺς 
ἕνα ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ κράτη, τὸ βασίλειο τῆς Νίκαιας καὶ ξαναπῆρε 
τὴν Κων/πολη (1261). Ἡ ἄσχημη ὅμως κατάσταση δυστυχῶς δὲν 
ἄλλαξε. ῾Η αὐτοκρατορία δὲν ξαναπῆρε τὰ ἐδάφη της οὔτε ἕνωσε τὰ 
χωρισμένα μέλη της, ἀλλὰ συνεχίζει τὴν ἱστορία τής σ’ ἕνα μικρὸ μόνο 
κομμάτι της. Τὰ ὑπόλοιπα συνεχίζουν καθένα τὸ δικό του δρόμο κάτω 
ἀπὸ Φράγκους κι ῞Ελληνες ἄρχοντες ἀδιαφορώντας γιὰ τὰ ἄλλα.

Τὴν κατάσταση αὐτὴ τὴ χειροτέρεψε ὁ ἐσωτερικὸς διχασμὸς ποὺ 
ξέσπασε στὴντελευταία φάση τῆς ζωῆς τοῦ Βυζαντίου. ῞Ολα αὐτὰ τὰ 
κακὰ διευκόλυναν πολὺ ν’ ἀναπτυχθῆ ἐπάνω στὸν ἴδιο τὸν ὁργανισμό 
του τὸ ᾽Οθωμανικὸ κράτος καὶ νὰ ἁπλωθοῦν σὲ βάρος τῶν ἑλληνικῶν 
περιοχῶν οἱ βόρειοι Βαλκανικοὶ λαοὶ καὶ μάλιστα οἱ Σέρβοι. Κυρίως 
ὅμως ἡ ἀνάπτυξη τῶν Ὀθωμανῶν ἦταν ραγδαία, γιατὶ ἀπορρόφησαν 
καὶ τὰ τελευταῖα ἀπομεινάρια τῶν ἑλληνικῶν πλυθυσμῶν στὴ 
βορειοδυτικὴ γωνιὰ τῆς Μ.᾽Ασίας, κυρίεψαν τὴν Κων/πολη καὶ ἕνα 
ἕνα ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κράτη ῾Ελληνικὰ καὶ Φραγκικά.

2. ῎Εχει ὅμως καὶ τὴν καλή της ὅψη ἡ κατάσταση αὐτή. Μὲ τὴν 
ἂλωση τῆς βασιλεύουσας καὶ τὴ φραγκοκρατία ποὺ ἐπικράτησε σ’ 
αὐτὴ [1204 - 1261] τὸ κράτος ἀποκεφαλίστηκε. Γιατὶ ἀποκεφαλισμὸς 
εἷναι νὰ χάση ἕνα κράτος τὴν πρωτεύουσα του καὶ νὰ ἐξανεμιστῆ κάθε 
ἴχνος ἐξουσίας του. Κόπηκε καὶ ἡ ἁλυσίδἀ τῆς ρωμαἷκῆς παράδοσης, 
καὶ τὰ νέα κράτη ποὺ δημιουργοῦνται, μικρὰ καὶ μεγάλα, ἀποκτοῦν 
μιὰ δική τους φυσιογνωμία μὲ καθαρὰ ἑλληνικὸ χρῶμα. Γι’ αὐτὸ 
στοὺς δυόμισι αὐτοὺς αἰῶνες, [1204-1453] ἀρχίζει οὐσιαστικὰ ἡ 
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ἱστορία τοῦ Νέου ῾Ελληνισμοῦ.
3. ῞Ωστε μέσα στὶς ὧρες τῆς ἀγωνίας, τῆς αὐτοκρατορίας γίνεται 

ἡ γέννηση τοῦ Νέου ῾Ελληνισμοῦ. Ὅπως εἴδαμε καὶ στὴ Δυτικὴ 
Εὐρώπη στοὺς αἱῶνες αὐτοὺς οἱ ἄνθρωποι ἑτοιμάζονται ν’ ἀφήσουν 
τὸ μεσαιωνικὸ τρόπο στὴ ζωὴ καὶ στὴ σκέψη τους κι ἀνοίγουν δρόμο 
γιὰ τοὺς νέους χρόνους. Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ στὸ Βυζάντιο τώρα· πολλὰ 
σημάδια φανερώνουν τὶς βαθιὲς ἀλλαγὲς ποὺ ἔγιναν κι ὅλες μαρτυροῦν 
ἔνα πράγμα : τὸ Βυζά·τιο μὲ τὸ 1204 τερματίζει τὴν ἱστορική του 
ζωὴ καὶ σ’ ὄλα τὰ μέρη του, ὅσο κι ἂν διασπάστηκαν πολιτικὰ καὶ 
χωρίστηκαν ἀπὸ ἔχθρούς καὶ μίση, ἀρχίζει νὰ πλάθεται μιὰ καινούρια 
ζωὴ πού, ἂν τὴν παρακολουθήσωμε μὲ προσοχή, θὰ δοῦμε πὼς ἔχει 
ἀρκετὲς ὁμοιότητες μὲ τὴ δική μας.

Βρισκόμαστε δηλαδὴ στήν ἐποχὴ ποὺ πιάνουν γερὰ οἱ ρίζες τοῦ 
Νέου ῾Ελληνισμοῦ .

1. ΟΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΦΡΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ.

1. ᾽Επαρχίες κάτω ἀπὸ Φράγκους φεουδαρχικοὺς ἄρχοντες.
Τὰ ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας τὰ μοίρασαν μὲ κοινὴ συμφωνία 

μεταξύ τους οἱ ἡγέτες τῆς Δ’ Σταυροφορίας. Χρειάστηκε ὅμως νὰ 
πολεμήσουν γιὰ νὰ τὰ κυριέψουν. Δὲν τοὺς ἀντιστάθηκε βυζαντινὸς 
στρατός, γιατὶ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς δυναστείας τῶν ᾽Αγγέλων στρατὸς 
ἔξω ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα οὐσιαστικὰ δὲν ὑπῆρχε. Ἀντιστάθηκαν ὅμως 
οἱ ῞Ελληνες φεουδάρχες, γιατὶ οἱ Φράγκοι ἤθελαν νὰ τοὺς ἐκτοπίσουν 
καὶ νὰ πάρουν τὴ γῆ τους. Σὲ ἄλλα μέρη ἐτκτοπίστηκαν οἱ βυζαντινοὶ 
κι ἐπικράτησαν οἱ Φράγκοι φεουδάρχες, σὲ ἄλλα ὅμως ὄχι. Οἱ πιὸ 
πολλὲς ἐπαρχίες, ποὺ κυριάρχησαν οἱ Φράγκοι, δὲν ξανάγιναν πιὰ 
βυζαντινές. ῾Η κάθε μιὰ ἀπὸ τότε τράβηξε στὴν ἱστορία τὸ δικό της 
δρόμο.

Τὰ κράτη ποὺ δημιούργησαν οἱ Δυτικοὶ κατακτητὲς πάνω στὴ 
γῆ τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας εἷναι πάρα πολλὰ καὶ διαφορετικὰ 
στὴν προέλευση, στὴν ἔκταση καὶ στὴ δύναμη. Τὰ διακρίναμε σὲ 
Φραγκικὰ καὶ Βενετικα, γιατὶ οἱ Φράγκοι κι οἱ Βενετοὶ ἦταν ἀπὸ τὴν 
ἀρχὴ οἱ δυὸ κύριες δυνάμεις τῆς Δ’ Σταυροφορίας. ᾽Απὸ τὰ καθαρὰ 
Φραγκικὰ κράτη τὰ πιὸ σπουδαῖα εἶναι :
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α. ῾Η Λατινικὴ αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας μὲ πρωτεύουσα τὴν 
Κων/πολη, μἐ πρῶτο αὐτοκράτορα τὸ Βαλδουίνο τῆς Φλάνδρας καὶ 
ἰδιαίτερη ἐπαρχία του τὴ Θράκη. ῾0 ὀρθόδοξος Πατριάρχης ἔφυγε καὶ 
στὴ θέση του διορίστηκε Λατίνος, ὁ Βενετὸς Θωμᾶς Μοροζίνης.

Δεύτερο κράτος στὴ σειρὰ καὶ ἐξαρτημένο μὲ τὴν τάξη τῆς 
φεουδαρχικῆς ὑποτέλειας ἀπὸ τὴ Λατινικὴ αὐτοκρατορία τῆς 
Ρωμανίας εἷναι τὸ βασίλειο τῆς Θεσσαλονίκης μὲ βασιλιὰ τὸ 
Βονιφάτιο τὸ Μομφερατικό. ῾Η αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας ἄν καὶ 
ὀνομαστικὰ ἦταν ἐπικυρίαρχη σ’ ὅλα τὰ ἄλλα κράτη, ἦταν ἀδύνατη 
κι ἀναιμικὴ καὶ γι᾽αὐτὸ ὑπῆρξε λιγόζωη. ᾽Απὸ παντοῦ ἀντιμετώπιζε 
ἐχθρούς. ῞Ενας ἀπὸ τοὺς πρώτους ἦταν κι οἱ Βούλγαροι. ῾Ο βασιλιάς 
τους ᾽Ιωαννίτζης, πού, πρὶν πέση τὸ Βυζάντιο, ἦταν φοβερὸς ἐχθρός 
του, ξεσηκώνει σὲ ἐπανάσταση τοὺς ῞Ελληνες τής Μακεδονίας καὶ 
Θράκης καὶ μὲ μιὰ κοινὴ δράση ὀρθοδόξων ῾Ελλήνων καὶ Βουλγάρων 
παίρνει τὴν πρωτοβουλία νὰ καταλύση τὴ Λατινικὴ αὐτοκρατορία. 
Εἶχε καὶ μιὰ σοβαρὴ στρατιωτικὴ ἐπιτυχία. Στὸ τέλος ὅμως ὄχι 
μόνο δέν πραγματοποίησε τὸ σκοπό του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ σύμμαχος 
τῶν ῾Ελλήνων ἔγινε τρομερὸς διώκτης τους καὶ γι’ αὐτὸ ὀνομάστηκε 
Ρωμαιοκτόνος.

Οἱ Βούλγαροι ὅμως δὲν ἐγκαταλείψανε τὴ φιλοδοξία νὰ γίνουν 
οἱ πρωτεργάτες τῆς ἀποκατάστασης τῆς ᾽Ορθόδοξης αὐτοκρατορίας. 
῞Ενας ἄλλος βασιλιάς τους, ὁ ᾽Ιωάννης ᾽Ασὲν Β’, πραγματοποίησε 
μιὰ νέα συμμαχία μὲ τὸ πιὸ ἰσχυρὸ ἑλληνικὸ κράτος, τὸ βασίλειο 
τῆς Νίκαιας, καὶ μὲ ἑνωμένους τους στρατούς των πολιόρκησαν 
τὴν Κωνσταντινούπολη. Οὔτε τώρα ὄμως κατορθώθηκε τίποτα, 
ἐπειδὴ οἱ Βούλγαροι ὑπονόμευσαν τνν κοινὴ αὐτὴ προσπάθεια, γιατὶ 
ἄρχισαν νὰ βλέπουν μὲ κακὸ μάτι τὴ δύναμη τοῦ ἑλληνικοῦ βασιλείου 
τῆς Νίκαιας καὶ δὲν ἤθελαν νὰ τὴ μεγαλώσουν. Καὶ πραγματικὰ 
στὸ τέλος ἀπ’ αὐτὸ τὸ ἑλληνικὸ βασίλειο θὰ καταλυθῆ ἡ Λατινικὴ 
αὐτοκρατορία τὸ 1261, ὅπως θὰ δοῦμε.

Πολὺ πιὸ πρὶν, τὸ 1222, ἕνα ἄλλο ἑλληνικὸ κράτος, τὸ Δεσποτάτο 
τής ᾽Ηπείρου, κατάλυσε τὸ Λατινικὸ βασίλειο τής Θεσσαλονίκης καὶ 
πῆρε τὴ δεύτερη πόλη τοῦ παλιοῦ κράτους. Πιὸ σπουδαῖα ὅμως ἦταν 
τὰ Φραγκικὰ κράτη τῆς νότιας ῾Ελλάδας καὶ τῶν νησιῶν, γιατί, ᾶν 
καὶ ἦταν πιὸ μικρά, διατηρήθηκαν περισσότερο. ̓Απ’ αὐτὰ ξεχωρίζομε 
δυό:



275

β. Τό Δουκάτο τῶν Ἀθηνῶν ἁπλωνόταν στὴν περιοχὴ τῆς ̓ Αθήνας 
καὶ τῆς Θήβας καὶ γιὰ ἕνα διάστημα ὡς τὸ ῎Αργος καὶ τὸ Ναύπλιο. 
῎Εχει πολὺ ἐνδιαφέρον ἡ ἑλληνικὴ ἀντίσταση ποὺ ἀντιμεπώπισαν 
οἱ Φράγκοι, γιὰ νὰ κυριέψουν τὰ πολὺ γνωστὰ αὐτὰ μέρη. Σ’ 
αὐτοὺς ἀντιστάθηκε ὁ φεουδαρχικὸς ἄρχοντας Λέοντας Σγουρὸς 
ποὺ ἡ κυριαρχία του ἄρχιζε ἀπὸ τὸ Ἄργος κι ἔφτανε ὡς τὴ Λάρισα. 
Εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι στὰ μέρη αὐτὰ τῆς ἀνατολικῆς ῾Ελλάδας 
θὰ μποροῦσε νὰ σχηματίση ὁ ἄρχοντας αὐτὸς ἕναν κράτος ποὺ θὰ 
δυνάμωνε πάνω σὲ πολὺ ἔνδοξα ἐδάφη μὲ ἑλληνικὸ πληθυσμὸ καί, 
μαζὶ μὲ τὰ ἄλλα ἑλληνικὰ κράτη, θὰ ἔπαιζε ἔνα ἀξιόλογο ρόλο τώρα1. 
Δὲν τὸ κατόρθωσε ὅμως, γιατὶ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτὰ ἔγινε ἡ προέλαση 
πρὸς τὴν Πελοπόννησο τῶν Φράγκων ἱπποτῶν κι αὐτὸς δέχτηκε τὸ 
βάρος της· στὸ τέλος πολιορκημένος στὸν ᾽Ακροκόρινθο ἀπελπίστηκε 
πὼς μποροῦσε νὰ διατηρήση κάτι ἀπὸ τὸ κράτος του, ὅρμησε καβάλα 

1. ῞Ελληνικά λέγεται Μεγαλοκυράτο γιατὶ, ὁ πρῶτος φεουδάρχης 
κυρίαρχός του,ὁ Ὄθωνας Ντελαρός, ὁνομαζόταν ἀπὀ τούς Ἕλληνες Μέγας Κύριος 
ἥ Μεγακύρ.
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στ’ ἄλογό του στοὺς γκρεμούς του καὶ σκοτώθηκε.
Τὸ Δουκάτο τῶν ᾽Αθηνῶν ἔζησε πολύ· εἶχε πολλὲς περιπέτειες 

κι ἄλλαξε συχνὰ ἀφέντες ὅπως π.χ. Καταλάνους ἀπὸ τὴν ῾Ισπανία κι  
᾽Ιταλούς. Δὲν ξανάγινε ὅμως Βυζαντινό. ᾽Αφοῦ ἔζησε ἕνα διάστημα 
σὲ φορολογικὴ ὑποτέλεια στοὺς Τούρκους τὸ 1460 ὑποδουλώθηκε σ’ 
αὐτούς.

γ. Τὸ Πριγκιπάτο τῆς ᾽Αχαίας ἁπλωνόταν σ’ ὄλη τὴν Πελοπόν-
νησο μὲ πρωτεύουσα τὴν ᾽Ανδραβίδα καὶ μὲ δώδεκα ὑποτελεῖς του 
βαρώνους, ποὺ καὶ σήμερα ἀκόμη μένει ἡ ἀνάμνησή τους μὲ τὰ κάστρα 
ποὺ στεφανώνουν τοὺς ψηλοὺς λόφους τοῦ Μορέως, ὅπως ἐπικράτησε 
τότε νὰ λέγτεαι ἡ Πελοπόννησος. Τὸ κράτος αὐτὸ τὸ κυβέρνησαν πολὺ 
καλὰ οἱ πρίγκιπες Βιλλεαρδουίνοι κι ἡ αὐλή τους ἦταν λαμπρὴ καὶ 
παράβγαινε μὲ τὶς αὐλὲς τῶν μεγάλων βασιλιάδων τῆς Δύσης. Πολλοὶ 
ἀπ’ αὐτοὺς φρόντισαν νὰ περιποιηθοῦν καὶ τοὺς ντόπιους φεουδάρχες· 
σὲ πολλοὺς ἄφησαν τὶς περιουσίες τους καὶ ἀκόμη μιλοῦσαν οἱ ἴδιοι 
τὰ «ρωμαίικα», δηλαδὴ τὰ ἑλληνικά. Μεταφέρανε ἀπὸ τὴ Δύση 
τὶς συνήθειες καὶ τοὺς ἐπίσημους νόμους τῆς ἱπποτικῆς κοινωνίας, 
ἀλλὰ σεβάστηκαν καὶ τὰ «συνήθεια τοῦ τόπου» ἐπιδιώκοντας μὲ μιὰ 
προσέγγιση ῾Ελλήνων καὶ Φράγκων νὰ δημιουργήσουν ἕνα φράγκο 
- ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Τὸ Πριγκιπάτο ἔζησε πολύ. ῎Αλλαξε κι αὐτὸ πολλοὺς ἀφέντες. Δὲ 
διατηρήθηκε ὅμως ἀκέραιο, γιατὶ ἀπὸ τὸ 1262, ὅπως θὰ δοῦμε πιὸ 
κάτω, τὸ ἀνασυγκροτημένο Βυζάντιο τοῦ ἀπόσπασε τρία κάστρα κι 
ἀργότερα ἵδρυσε ἐκεῖ ἕνα ἑλληνικὸ κράτος, τὸ Δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ. 
Αὐτὸ μὲ ἄρχοντες τοὺς Παλαιολόγους μεγάλωσε, περιόρισε πολὺ τὰ 
ἐδάφη τοῦ Πριγκιπάτου καὶ τελικὰ τὸ κατάλυσε τὸ 1430 ὁλότελα.

Βενετικὲς κτήσεις. Τὰ κέρδη τῆς Βενετίας ἀπὸ τὴ διανομὴ 
ἧταν μεγάλα, ἀλλὰ δὲν διατηρήθηκαν σταθερά, γιατὶ οἱ Βενετοὶ 
ἀποβλέποντας πάντα νὰ τὰ μεγαλώσουν μὲ διάφορες συναλλαγές, 
ὁλοένα τροποποιοῦσαν τὸ ἀρχικό τους μερίδιο. Γενικὰ ὅμως μποροῦμε 
νὰ ξεχωρίσωμε τὰ μέρη ἐκεῖνα ποὺ γνώρισαν περισσότερο χρόνο τὴ 
Βενετικὴ κυριαρχία. Αὐτὰ εἶναι :

1. Οἱ περισσότερες Κυκλάδες καὶ Σποράδες ποὺ ἀνῆκαν στὸ 
Βενετικὸ Δουκάτο τῆς Νάξου ἢ τοῦ Ἀρχιπελάγους.

2. Τὰ ῾Επτάνησα γνώρισαν πολλοὺς κυρίαρχους, στὸ τέλος ὅμως 
στὰ περισσότερα ἀπ’ αὐτὰ ἐπικράτησαν οἱ Βενετοὶ ὡς τὰ χρόνια τοῦ 
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Μ. Ναπολέοντα (1707).
3. ῾Η Κρήτη ἀπὸ τὰ χρόνια αὐτὰ βρίσκεται κάτω ἀπὸ τὴ Βε-

νετικὴ κυριαρχία ποὺ κράτησε ὡς τὸ 1669. Τότε τὴν κυρίεψαν οἱ 
Τοῦρκοι. Οἱ κάτοικοι της μὲ τὸ ζωηρὸ αἴσθημα τῆς ἀνεξαρτησίας, 
ποὺ τοὺς διάκρινε καὶ τότε, πολλὲς φορὲς θέλησαν μὲ ἐπανάσταση 
νὰ ἐλευθερωθοῦν ἀπὸ τοὺς Βενετούς, ἄδικα ὅμως. ῾Η κατοχὴ αὐτὴ 
τοὺς ὠφέλησε, γιατὶ δὲν ἀκολούθησαν τὶς ἄλλες ἑλληνικὲς περιοχὲς 
ποὺ ὑποδουλώθηκαν στοὺς Τούρκους καί γι’ αὐτὸ μπόρεσαν νὰ 
παοακολουθήσουν τὸν πολιτισμὸ τῆς Εὐρώπης ποὺ τότε ἄρχιζε ν’ 
ἀνθίζη. Γι’ αὐτὸ στὴν Κρήτη παρουσιάστηκε καὶ τέχνη καὶ γλώσσα 
πλούσια καὶ πολλὰ ποιήματα γράφτηκαν καὶ θεατρικὰ ἔργα σύμφωνα 
μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

4. Η Ρόδος καὶ πολλὰ ἀπὸ τὰ Δωδεκάνησα ὅλη αὐτὴ τὴν 
ἐποχὴ ἐξουσιάζονται ἀπὸ τοὺς ᾽Ιωαννίτες ἱππότες ὡς τὸ 1522 ποὺ 
κυριεύτηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

5. ῾Η Κύπρος ἐπίσης, πρὶν ἀπὸ τὸ 1204 κι ὕστερα ὡς τὴν ἅλωση 
τῆς Κωνσταντινούπολης κι ἀκόμη ἀργότερα, βρίσκεται στὴν ἐξουσία 
τῆς οἰκογένειας ποὺ βασίλευε στὴν ̔Ιερουσαλήμ. ̔́ Υστερα τὴν παίρνουν 
οἱ Βενετοὶ καὶ τὸ 1570 οἱ Τοὗρκοι.

2. ῾Ελληνικἐς ἑστίες ἀντίστασης : ᾽Επαρχίες κάτω ἀπὸ ῞Ελ-
ληνες ἄρχοντες. α. ῾Η Αὐτοκρατορία τῆ ς Τραπεζούντας. Μέσα 
στὴν ἀναρχία ποὺ ἐπικράτησε, ὅταν οἱ Φράγκοι κυρίεψαν τὴν 
Κωνσταντινούπολη, βρῆκαν εὐκαιρία δυὸ ἐγγόνια τοῦ ̓ Ανδρόνικου Α’ 
Κομνηνοῦ, ὁ ᾽Αλέξιος κι ὁ Δαβίδ, κι ἵδρυσαν ἀνεξάρτητο κράτος στὶς 
νότιες ἀκτὲς του Εὐξείνου Πόντου ὡς τὸν Καύκασο μὲ πρωτεύουσα τὴν 
Τραπεζούντα. ῾Ο πρῶτος ἀπ’ αὐτούς, ὁ ᾽Αλέξιος, ἀνακήρυξε μάλιστα 
τὸν ἑαυτό του αὐτοκράτορα τῆς Τραπεζούντας κι οἱ δυὸ ἀδελφοὶ μαζί, 
ὅπως κι οἱ διάδοχοί τους, ὀνομάστηκαν Μεγαλοκομνηνοί.

Τὸ κράτος αὐτό, ἂν κι ἔζησε ὁλωσδιόλου ξεχωριστά, πρόσφερε μιὰ 
πολὺ μεγάλη ὑπηρεσία : σὰ μιὰ ἐθνικὴ κιβωτὸς στὴν ἄκρη ἐκείνη 
τοῦ Βυζαντινοὗ κόσμου συντήρησε τὸν ῾Ελληνισμὸ 250 χρόνια, 
ἀπὸ τὴ μιὰ ἅλωση στὴν ἄλλη, καὶ τὸν ἔκανε στερεό, γιὰ ν’ ἀντέξη 
ὕστερα στὴ μακραίωνη Τουρκοκρατία. Γι’ αὐτὸ ὁ ῾Ελληνισμὸς τοῦ 
Πόντου, ξεριζωμένος πιὰ ἀπὸ τὰ μέρη ἐκεῖνα, κρατιέται ὡς τὶς μέρες 
μας ζωντανός, σκορπισμένος στὴ Β. ῾Ελλάδα, καὶ κρατᾶ ἀκόμη 
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ἀναμνήσεις,συνήθειες καὶ παραδόσεις ἀπὸ τὰ χρόνια ἐκεῖνα. Τὴν 
εὐαισθησία του τὴν καταλαβαίνομε εὔκολα μόλις ἀναλογιστοῦμε ὅτι 
τὰ πιὸ παλιὰ λαϊκὰ τραγούδια γιὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης 
καὶ τῆς Τραπεζούντας εἶναι δικά του.

Τὸ κράτος αὐτὸ μὲ τοὺς φιλόδοξους τίτλους ἔζησε δική του ἱστορικὴ 
ζωὴ ὡς τὸ 1461 ποὺ καταλύθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

β. Τὸ Δεσποτάτο τῆς ᾽Ηπείρου. Στὴ δυτικὴ ἄκρη τοῦ Βυζαντινοὗ 
κόσμου, σ’ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς Δυτικῆς ῞Ελλάδας, ἀπὸ τὸ Δυρράχιο 
ὡς τὴ Ναύπακτο, δημιουργήθηκε τὶς ἴδιες αὐτὲς μέρες μιὰ ἄλλη 
ἑστία ἑλληνικῆς ἀντίστασης ἀπὸ ἕναν ἀνηψιὸ τοῦ ̓ Ανδρόνικου Α’ τοῦ 
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Κομνηνοῦ. Τὸ κράτος αὐτὸ περιορίστηκε στὸν τίτλο Δεσποτάτο τῆς 
᾽Ηπείρου καὶ γρήγορα ἔδειξε, μὲ τοὺς λόγιους ποὺ παρουσιάστηκαν ἐκεῖ 
καὶ τὶς ἰδέες τους, πὼς τὸ παρελθὸν ἀπ’ ὅπου ἀντλοῦσαν τὴ μόρφωση 
τους ἦταν ῾Ελληνικό. ῞Ενας πολὺ δραστήριος καὶ φιλόδοξος ἄρχοντας 
τοῦ Δεσποτάτου ἦταν ὁ Θεόδωρος Κομνηνὸς Δούκας μεγάλωσε πολὺ 
τὸ Δεσποτάτο. Μὲ μιὰ ραγδαία ἐξάπλωση του πῆρε τὴ Θεσσαλονίκη 
ἀπὸ τοὺς Φράγκους, ἀνακηρύχτηκε ἐκεῖ αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων 
καὶ φτάνοντας ὡς τὸν ῞Εβρο ποταμὸ φαινόταν ὅτι θὰ προλάβαινε 
νὰ μπῆ πρῶτος στὴ Κωνσταντινούπολη. ᾽Αντὶ νὰ κάνη ὅμως αὐτό, 
ἀποφάσισε νὰ χτυπήση τοὺς Βούλγαρους. ῎Επαθε ὅμως ἀληθινὴ 
πανωλεθρία ἀπ᾽ αὐτοὺς στὴ μάχη τῆς Κλοκοτινίτσας τὸ 1230 καὶ 
ὑποχρεώθηκε νὰ ἐγκαταλείψη σχεδὸν τὸ μισὸ κράτος του.

῾Ο δρόμος πρὸς τὴ βασιλεύουσα, ὕστερα ἀπὸ.τὴν ἧττα αὐτή ἔκλεισε 
καὶ ὅπως θὰ δοῦμε, ἄνοιξε, γιὰ τοὺς ἀντίπαλους τους, τοὺς βασιλιάδες 
τῆς Νίκαιας. ᾽Απ’ αὐτοὺς μάλιστα τὸ κράτος αὐτὸ τοῦ δυτικου 
῾Ελληνισμοῦ πῆρε κι ἕνα δεύτερο χτύπημα, ἀκόμη πιὸ συντριπτικὸ 
ἀπὸ τὸ πρῶτο τῶν Βουλγάρων, στὴ μάχη τῆς Πελαγονίας. ᾽Απὸ τότε 
δὲν μπόρεσε νὰ συνέλθη. Συσπειρώθηκε σ’ ἕνα μικρὸ κομμάτι γύρω 
ἀπ’ τὸν ᾽Αμβρακικὸ κόλπο, ὕστερα ξαναμεγάλωσε, διχοτομήθηκε 
πάλι καὶ στὸ τέλος ἔμεινε ὡς τὸ 1348 μόνο τὸ δυτικὸ μέρος του μὲ τὴν 
῎Ηπειρο, Αἰτωλία κι ̓ Ακαρνανία. ‘Απὸ τότε στὰ μέρη αὐτά, ὅπως καὶ 
στὴ Θεσσαλία, κυριάρχησαν πρῶτα οἱ Σέρβοι κι ὕστερα ἀλλοῦ Σέρβοι 
κι ἀλλοῦ ᾽Αλβανοί.

3. Τὸ Βασίλειο τῆς Νίκαιας καὶ ή ἀνάκτηση τῆς 
Κωνσταντινούπολης-῾Η ἀρχή τῆς δυναστείας τῶν Παλαιολόγων.

α. ᾽Αφήσαμε τελευταῖο τὸ ἑλληνικὸ Βασίλειο τῆς Νίκαιας, 
γιατὶ ἀπ’ αὐτὸ θὰ ἔλθη ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Κωνσταντινούπολης 
καὶ ὕστερα ἡ τελευταία δραματικὴ προσπάθεια νὰ συνεχίση τὸ 
ἀκρωτηριασμένο Βυζάντιο τὴν ἔνδοξη ἱστορία του. Τὸ βασίλειο 
αὐτὸ ἱδρύθηκε στὴ Βιθυνία, στὸ βορειοδυτικὸ τμῆμα τῆς Μ. ᾽Ασίας, 
ποὺ μπόρεσε νὰ κρατηθῆ ἀκόμη ἑλληνικὸ μετὰ τὴν ἐξάπλωση 
τοῦ Τουρκικοῦ Σουλτανάτου. Καὶ ἡ γεωγραφική του θέση καὶ τὰ 
τελευταῖα περιστατικὰ τῆς ἅλωσης ἔκαναν τοὺς βασιλιάδες τῆς 
Νίκαιας νὰ πιστεύουν ζωηρὰ πὼς αὐτοὶ ἦταν οἱ νόμιμοι κληρονόμοι 
τοῦ βυζαντινοῦ θρόνου. Οἱ πιὸ ἄξιοι ἀπ’ αὐτούς, ὁ Θεόδωρος Α’ 
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Λάσκαρης κι ὁ ᾽Ιωάννης Βατάτζης, ποὺ ἦταν ὁ πιὸ δυναμικὸς ἀπ’ 
ὅλους εἶναι βαθιὰ ἑλληνολάτρες καὶ μάλιστα περισσότερο ὁ Θεόδωρος 
ποὺ ἐνεργοῦσε καὶ σκεπτόταν σὰν ἀληθινὸς φιλόσοφος βασιλιάς.

Μέσα στὶς ταραγμένες αὐτὲς στιγμὲς βρίσκουν καὶ τὴ διάθεση 
καὶ τὸν καιρὸ ν’ ἀσχοληθοῦν μὲ ζητήματα πνευματικῆς καλλιέργειας 
καὶ μόρφωσης. ᾽Ανασκαλεύουν μὲ μιὰ ζωηρὴ ἐπιμονὴ τὸ δοξασμένο 
παρελθὸν τῶν ῾Ελλήνων, γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν ὅτι οἱ Φράγκοι εἶναι 
βάρβαροι καὶ δὲν ἔχουν κανένα ἱστορικὸ δικαίωμα στὰ μέρη αὐτά.

Οἱ πολεμικοί τους ἀγῶνες εἷναι πολυμέτωποι, γιατί, γιὰ νὰ 
κρατήσουν τὸ βασίλειο τους καὶ νὰ τὸ μεγαλώσουν, πρέπει νὰ πολεμοῦν 
ἀπ᾽ ὅλες τὶς μεριὲς μὲ τοὺς Τούρκους, τοὺς Φράγκους, τοὺς Βούλγαρους, 
ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ μὲ τοὺς δεσπότες τῆς ̓ Ηπείρου. Τοὺς τελευταίους 
μάλιστα τοὺς θεωροῦν μεγαλύτερους ἐχθροὺς των, παρὰ τοὺς ἄλλους, 
ἀπὸ τότε ποὺ στὴ Θεσσαλονίκη πῆραν τὸν τίτλο τοῦ αὐτοκράτορα τῶν 
Ρωμαίων. Γι’ αὐτὸ ἡ κυριὁτερη πολεμική τους δράση γιὰ ἐπέκταση 
ἔγινε στὰ ἐδάφη τοῦ Δεσποτάτου ὅπου ὁ ᾽Ιωάννης Βατάτζης, πρὶν 
πεθάνη, πῆρε τὴ Θράκη καὶ ὁλόκληρη σχεδὸν τὴ Μακεδονία μὲ τὴ 
Θεσσαλονίκη. Μὲ τὰ ἐδάφη αὐτὰ καὶ περικυκλωμένη ἀπὸ παντοῦ 
τὴν Κωνσταντινούπολη φαινόταν σὰ νὰ ἦταν πιὰ πραγματικότητα ἡ 
ἀνασύσταση τοῦ κράτους τῶν Ρωμαίων.

Τὴν ἀνάκτηση τῆς βασιλεύουσας τὴν πέτυχε ὁ Μιχαὴλ 
Παλαιολόγος, τελευταῖος βασιλιὰς τῆς Νίκαιας καὶ πρῶτος ὡς 
Μιχαὴλ Η’ αὐτοκράτορας τοῦ ἀναστημένου πάλι Βυζαντίου. Τὴν 
ἀνάκτηση τὴνἔβαλε κύριο σκοπό του κι ἐργάστηκε διπλωματικὰ 
καὶ πολεμικά, γιὰ νὰ τὴν πραγματοποιήση. Στὸ τέλος τὸ κατόρθωσε 
ἀπὸ ἕνα τυχαῖο περιστατικό· ὅταν ἕνα μικρὸ τμῆμα τοῦ στρατοῦ του 
ποὺ δροῦσε στὰ περίχωρα της πληροφορήθηκε πὼς οἱ περισσότεροι 
Φράγκοι πολεμιστὲς ἔλειπαν μὲ τὸν αὐτοκράτορα σὲ μιὰ ἐκστρατεία, 
δὲν ἔχασαν καιρό, μπῆκαν μέσα καὶ τὴν κυρίεψαν. Στὶς 15 Αὐγούστου 
1261 ἦλθε κι ὁ Μιχαὴλ Παλαιολόγος κι ἀνακηρύχτηκε ἐπίσημα 
στὴν ῾Αγία Σοφία αὐτοκράτορας. ῎Ετσι ἔγινε ἡ ἀρχὴ τῆ ς δυναστείας 
τῶν Παλαιολόγων, τῆς τελευταίας βυζαντινῆς δυναστείας.

Τὸ Δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ. ̔Ο Μιχ. Παλαιολόγος, πρὶν ἐπιχειρήση 
νὰ πάρη τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τοὺς Φράγκους, νίκησε, ὅπως 
εἴπαμε, τὸν ἄρχοντα τῆς ᾽Ηπείρου, στὴν Πελαγονία τὸ 1259, Στὴ 
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μάχη αὐτὴ νικήθηκε ἕνας ὁλόκληρος στρατιωτικὸς συνασπισμὸς 
ἀπὸ ξένους κι ῞Ελληνες κι ὁ Παλαιολόγος ἔπιασε αἰχμάλωτο τὸν 
πρίγκιπα τῆς ᾽Αχαἲας Γουλιέλμο Βιλλαρδουίνο ποὺ ἦταν κι αὐτὸς 
μέσα στὸ συνασπισμό. Σὲ τρία χρόνια ἀπὸ τότε συμφώνησαν νὰ τὸν 
ἐλευθερώση καὶ νὰ πάρη ὡς λύτρα τρία κάστρα τοῦ πριγκιπάτου του. 
Τὰ κάστρα αὐτά, ὅπως λέει ἔνα ἔμμετρο χρονικὸ τῆςἐποχῆς ἐκείνης, 
ἦταν :

τὸ κάστρο τῆς Μονεβασιᾶς καὶ τῆς μεγάλης Μαἲνης
καὶ τρίτον κι ὀμορφότερον τοῦ Μυζηθρᾶ τὸ κάστρον

῎Ετσι τὸ Βυζάντιο μὲ τὰ τρία αὐτὰ κάστρα καὶ τὰ περίχωρά τους 
δημιούργησε ἔνα δικό του προγεφύρωμα στὸ φραγκοπατημένο Μοριά. 
Στὴν ἀρχὴ ἡ περιοχὴ αὐτὴ εἶναι ἁπλὸ ἐξάρτημα ἀπὸ τὸ Βυζαντινὸ 
στέμμα, μιὰ ἐπαρχία του, μ’ ἔνα διοικητὴ ἐπικεφαλῆς. ᾽Απὸ τὸ 1348 
ἔγινε ἀνεξάρτητη ἡγεμονία, Δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ, καὶ τό πρόσφε-
ραν οἱ αὐτοκράτορες στοὺς πολὺ στενοὺς συγγενεῖς των, γιατὶ τὰ 
ἐδάφη τοὗ κράτους ἦταν πιὰ πολὺ περιορισμένα.

Οἱ περισσότεροι δεσπότες του ἦταν τῆς οἰκογένειας τῶν 
Παλαιολόγων ποὺ βασίλευε τότε στὴν Κωνσταντινούπολη. ῾Ο 
τελευταῖος αὐτοκράτορας Κωνσταντῖνος ΙΒ’ Παλαιολόγος ἦταν 
δεσπότης τοῦ Μυστρᾶ, πρὶν ἀνεβῆ στὸ θρόνο, κι ἀπὸ κεῖ ξεκίνησε γιὰ 
τὴν Κωνσταντινούπολη.

Τὸ Δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ γνώρισε μεγάλες δόξες τότε, γιατὶ τὸ 
πρόσεχαν καὶ τὸ φρόντιζαν πολὺ οἱ αὐτοκράτορες. Παρουσιάστηκε 
μεγάλη ἄνθηση στὰ Γράμματα καὶ ἰδίως στὶς Τέχνες. Στὴ ζωγραφική, 
στὶς ἐκκλνησίες του ἔχομε ὄμορφα δείγματα ἀπὸ μιὰ τρίτη ἀνανέωση 
τῆς βυζαντινῆς τέχνης, τὴν«᾽Αναγέννηση τῶν Παλαιολόγων» ὅπως 
λέγεται. Μοιάζει σὰν προανάκρουσμα στὴ μεγάλη ᾽Αναγέννηση τῆς 
Δύσης. Μὰ καὶ στὴ σκέψη τὸ Δεσποτάτο ξεπροβάλλει μὲ τολμηρὲς 
ἰδέες γιὰ μιὰ πολιτικὴ καὶ κοινωνική ἀνασυγκρότηση τοῦ σβησμένου 
πιὰ βυζαντινοῦ κόσμου. Κήρυκας τῶν ἰδεῶν αὐτῶν εἶναι ὁ φιλόσοφος 
Γεώργιος Γεμιστὸς ἢ Πλήθων καὶ τὶς ἐμπνέεται προπαντὸς ἀπό 
τὸν Πλάτωνα. ῞Οσο κι ἂν εἶναι ἀνεφάρμοστες, γιατὶ βρίσκονται στὰ 
σύννεφα κι ὄχι στὴν πραγματικότητα, δείχνουν πὼς ὁ ἑλληνισμὸς 
ξαναξύπνησε κάτω ἀπ’ τὴ σκιὰ τοῦ Ταύγετου καὶ μὲ πολὺ συγκινττικὸ 
τρόπο ἀγωνίζεται μὲ τὸ γνωστὸ ἰδεαλισμό του νὰ ὁδηγήση στὸ δρόμο 
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τῆς σωτηρίας τὸ χαμένο Βυζάντιο.

2. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ᾽

Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ Μεσαιωνικὸ στὸ Νέο ῾Ελληνισμό.
Στὸ κεφάλαιο αὐτὸ εἴδαμε τὴν ἔνδοξη αὐτοκρατορία νὰ 

κομματιάζεται σὲ μικρἁ κομμάτια καὶ ἀφοὖ κρατηθοῦν δυόμισι πε- 
ρίπου αἱῶνες στὴ ζωὴ νὰ χάνωνται ἕνα ἕνα. Στὸ τέλος ὅπως θὰ δοῦμε 
λίγο πάρα κάτω, θὰ γίνη τὸ ἴδιο καί μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη. ῾Η 
ἐποχὴ λοιπὸν αυτὴ εἶναι ἕνα μερος τής ἱστορίας μας ποὺ μᾶς φέρνει 
λύπη· κι ὄμως ὄταν προσέξωμε περισσότερο θὰ βροῦμε καὶ κάτι πολὺ 
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παρήγορο : μέσα στοὺς αἰῶνες ποὺ σβήνει ὁ βυζαντινὸς κόσμος [1204 
- 1453] γεννιέται ὁ Νέος ῾Ελληνικὸς κόσμος. Κάποτε βέβαια ἔπρεπε 
νὰ γίνη αὐτό, ὅπως ἔγινε στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη τὰ ἴδια περίπου χρόνια. 
῾Η διάλυση ὅμως τῆς αὐτοκρατορίας κι ἡ κατάκτηση τῶν ἐδαφῶν 
της ἀπὸ τοὺς Φράγκους διευκόλυνε κι ἔκανε πιὸ αἰσθητὴ τὴν ἀρχὴ 
τοῦ Νέου ῾Ελληνισμοῦ.

᾽Απὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Μακεδόνων (10ος αἰώνας) ὡς τὶς ἀρχὲς 
τοῦ 13ου αἰώνα γίνεται σιγὰ κι ἀνεπαίσθητα ἡ μεταμόρφωση τῆς 
βυζαντινῆς ζωῆς σὲ νεοελληνική. Μετὰ ἀπὸ τὸ 1204 γίνονται πιὸ 
γρήγορες καὶ πιὸ βαθιὲς ἀλλαγές. Τὸ καταλαβαίνομε, ἂν ἐπιχειρήσωμε 
νὰ ἐξετάσωμε τὸ σημερινό μας λαϊκὸ πολιτισμὸ καὶ παρακολουθώντας 
τον νὰ γυρίσωμε πρὸς τὰ πίσω, ὥσπου νὰ βροῦμε τὶς ρίζες του. Θὰ τὶς 
βροῦμε ν’ ἁπλώνωνται ἀκριβῶς σ’ αὐτὴ τὴν ἐποχή.

Νὰ μερικὰ σημάδια ποὺ τὸ μαρτυροῦν αὐτό : α. Τώρα παρουσιάζεται 
ἡ πρώτη - πρώτη μορφὴ ἑνὸς πόθου ποὺ ἀργότερα κυρίεψε τὸν νεώτερο 
῾Ελληνισμὸ καὶ τὸν συγκίνησε τόσο πολύ, ὥστε ὀνομάστηκε Μεγάλη 
᾽Ιδέα. ῏Ηταν ὁ πόθος τοῦ διασπασμένου βυζαντινοῦ κόσμου νὰ φύγουν 
οἱ Φράγκοι, νὰ ἀναστηθῆ ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινούπολης 
καὶ μέσα σ’ αὐτὴ νὰ ἑνωθοῦν πάλι οἱ ἑλληνικοὶ πληθυσμοί.

β. Αὐτῆς τῆς ἰδέας παρουσιάζεται τώρα γιὰ πρώτη φορὰ καὶ τὸ 
σύμβολό της, ὁ Δικέφαλος ἀετός. Καθιερώθηκε σὰν ἔμβλημα τοῦ 
βασιλείου τῆς Νίκαιας κι ἀπὸ τότε ἁπλώθηκε σ’ ὅλο τὸν ῾Ελληνισμὸ 
καὶ τὸν κράτησε σ’ ὅλη τὴν Τουρκοκρατία σὰν ἀνάμνηση τῆς χαμένης 
αὐτοκρατορίας καὶ σὰ σύμβολο τοῦ γενικοῦ πόθου ν’ ἀναστηθῆ πάλι.
Εἷναι γνωστὸ πὼς τὸ μυθικὸ αὐτὸ πουλὶ ἦταν τὸ πιὸ συνηθισμένο 
θέμα ποὺ ἱστοροῦσαν οἱ ̔Ελληνίδες στὰ κεντήματά τους καὶ σκάλιζαν 
οἱ τεχνίτες στὶς ξυλογραφίες τους.

γ. Παρουσιάζεται στὸν ῾Ελληνισμὸ τῆς διάσπασης μιὰ 
ἑλληνολατρεία· μιὰ ἰδιαίτερη ἀπόλαυση δοκιμάζουν κι οἱ ἱερωμενοι 
ἀκόμη λόγιοι αὐτῆς τῆς ἐποχῆς στὴ Νίκαια, στὴν ᾽Αθήνα, στὴν 
Ἄρτα κλπ. νὰ φέρνουν στὴ μνήμη τους τοὺς ἀρχαίους ῞Ελληνες μὲ τὶς 
ἰδέες τους καὶ τὰ ἐπιχειρήματά τους. Τώρα ἀρχίζουν νὰ χρησιμοποιοῦν 
τὸ ἐπίθετο ῞Ελλην ὄχι μὲ τὴ σημασία εἰδωλολάτρης, ποὺ εἶχε ὡς 
τώρα, ἀλλὰ μὲ τὸ σωστὸ νόημα του· τὸ ἐπίθετο Ρωμαῖος σιγὰ - σιγὰ 
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παραμερίζεται.
δ. Τώρα πλάθονται τὰ διάφορα εἴδη τῆς λαϊκῆς ποίησης -ἐκτὸς 

ἀπὸ τὰ ἀκριτικὰ ποὺ εἶναι πιὸ παλιὰ κί εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὰ 
πρῶτα ἱστορικὰ τραγούδια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν εἶναι παλιότερα 
ἀπὸ τὴν ἐποχὴ αὐτή.

ε. Προπαντὸς τώρα προβάλλει μὲ ἕνα ὀλότελα λαικὸ τρόπο ἡ 
μορφὴ τοῦ Μεγάλου ᾽Αλέξανδρου μέσα σὲ παρέξενες ἱστορίες- πὼς 
ἦταν τάχα Βυζαντινὸς βασιλιὰς- κί ἅγιος πὼς διέδιδε τὸ Χριστιανισμὸ 
καί ἔχτιζε μοναστήρια, ὅπως ἔκαναν ὅλοι οἱ βυζαντινοὶ ᾶὐτοκράτορες. 
Μὰ ἀκόμη περισσότερο γνωστὴ καὶ συνηθισμένη εἶναι ἡ μορφή του 
στή λαικὴ τέχνη. Μὲ τὸ Δικέφαλο ἀετὸ ὁ Μεγαλέξανδρος εἶναι τὸ 
πιὸ ἀγαπημένο θέμα ποὺ βλέπομε ζωγραφισμένο ἤ σκαλισμένο στὴν 
ἐποχὴ αὐτὴ [11ος - 14ος αἰώνας] σὲ βάζα, σὲ ἀνάγλυφα, σὲ μάρμαρο, 
σὲ ἐλεφαντόδοντο.

Τὸ συμπέρασμα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι πὼς οἱ ἄνθρωποι σ’ αὐτοὺς τοὺς 
δύσκολους αἰῶνες ἐφοδίασαν τὴν ψυχή τους μὲ καινούρια δύναμη, τὴ 
δύναμη τοῦ ῾Ελληνισμοῦ καὶ γι’ αὐτὸ θὰ μπορέσουν ἀργότερα, ὅταν 
ὑποδουλωθοῦν στοὺς Τούρκους, νὰ μὴ χαθοῦν ὡς ἐθνικὸ σύνολο.

3. Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ : ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΑΓΩ-
ΝΙΑΣ.

1. ῾Η δυναστεία τῶν Παλαιολόγων μπρὸς στὰ ἄλυτα πιὰ 
προβλήματα τῆς αὐτοκρατορίας. Οἱ αὐτοκράτορες τῆς τελευταίας 
δυναστείας1 εἶναι καὶ κακοί. ῞Ολοι τους ὅμως ἔχουν τὴ σφραγίδα 
τῆς ἐποχῆς τους: βασιλεύουν σ’ ἔνα ξέπνοο Βυζάντιο, δὲν πιστεύουν 
στὸ βάθος τῆς ψυχῆς τους πὼς μπορεῖ πιὰ νὰ δῆ καλὲς μέρες καὶ 
γι’ αὐτὸ τὸ μόνο ποὺ ἀπομένει ζωντανὸ μέσα τους εἶναι ὁ πόθος τῆς 
ἐξουσίας. Γιὰ νὰ τὸν ἱκανοποιήσουν δὲ διστάζουν νὰ κάνουν κάθε 
λογῆς παραχωρήσεις καὶ συμβιβασμοὺς ποὺ στὰ παλιὰ τὰ χρόνια θὰ 
τοὺς θεωροῦσαν ἐξευτελιστικούς. ῎Εχουν λοιπὸν τὶς ἀδυναμίες τῆς 

1. Οἱ αὐτοκράτορες τῆς, δυναστείας αὐτῆς εἶναι μὲ τὴ σειρά : Μιχαὴλ, Η’ Παλαιολόγος 
(1261 - 1282) - Ανδρόνικος Β (1282 - 1321)-Α’ Διχασμός : ᾽Ανδρόνικος Β,’ ᾽Ανδρόνικος 
Γ’ (1321 - 1328)-᾽Ανδρόνικος Γ’ (1828 - 1341) -᾽Ιωάννης Ε’ (πρώτη φορὰ μόνος του 
1341 - 1376)-Β’ Διχασμός : ᾽Ιωάννης Ε’ ᾽Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζηνὸς (1341 - 1355) 

᾽Ιωάννης Η’ (1425 - 1448)- Κωνσταντῖνος ΙΒ’ Παλαιολόγος (1449 - 1453). 	
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ἐποχῆς τους.
Δυστυχῶς ὅμως τὰ προβλήματα ποὺ ὀρθώνονται μπρὸς στὸ 

Βυζάντιο εἶναι τόσο μεγάλα ποὺ θὰ ἦταν ἄλυτα ἀκόμη κι ἂν δὲν 
ὑπῆρχαν οἱ ἀδυναμίες αὐτές. Τὰ κυριότερα εἶναι τὰ πάρα κάτω:

1.῾Η αὐτοκρατορία τῶν Παλαιολόγων ἔχει πολὺ λίγα ἐδάφη 
καί χωρίς συνοχή : τὴ Βιθυνία τῆς Μ.Ασίας τὰ νησιὰ στὴν ἔξοδο 
τοῦ ῾Ελλησπόντου, τὴ Θράκη, ἕνα μέρος τῆς Μακεδονίας μὲ τὴ 
Θεσσαλονίκη καὶ τὸ Δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ.

2. ῾Η ἀναστήλωση τῆς αὐτοκρατορίας εἶναι φασματική, γιατὶ 
δὲν ὑπάρχουν οὔτε οἰκονομικὰ μέσα οὔτε στρατός. Σὲ κάποια 
στιγμὴ μάλιστα, γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσουν τοὺς ᾽Οθωμανοὺς Τούρκους, 
ἀναγκάζονται νὰ ζητήσουν τὴ στρατιωτικὴ βοήθεια ἑνὸς μισθοφορικοῦ 
σώματος, τῆς Καταλανικῆς ῾Εταιρείας, ἀλλὰ ὕστερα οἱ μισθοφόροι 
αὐτοὶ ἀψηφώντας τὸ κράτος ἄρχισαν τὶς ἁρπαγὲς καὶ τὶς καταστροφὲς 
κι ἔτσι μέσα στὶς τόσες ἄλλες πληγὲς προστέθηκε κι αὐτή.

3. ῾Η ἀνασύσταση τῆς ἐξουσίας στὸ παλιό της κέντρο, τήν 
Κωνσταντινούπολη, ἔκανε τοὺς Παλαιολόγους νὰ δώσοὑν μεγάλη 
σημασία σ’ αὐτὴ καὶ ν’ ἀδιαφορήσουν γιὰ τὶς τόσο ἀξιόλογες ἑστίες 
της ἑλληνικῆς ἀντίστασης στὶς ἐπαρχίες. Πολλὲς φορὲς μάλιστα 
τὶς πολέμησαν γιὰ νὰ ἐξαπλωθοῦν ἢ τὶς φορολόγησαν πολὺ βαριά. 
Περισσότερο κατάτρεξαν τὴ Βιθυνία, μόλο ποὺ ἀπὸ κεῖ ξεκίνησε ἡ 
δυναστεία τους. ῾Ο κατατρεγμὸς αὐτὸς εἶχε μοιραῖα ἀποτελέσματα : 
ὁ ἑλληνισμὸς τῆς Βιθυνίας, ὁ μόνος πιὰ ποὺ ἀπόμεινε στὴ Μ. Ἀσία, 
βρέθηκε σὲ ἀπόγνωση καὶ δὲν ἔδειξε μεγάλη διάθεση ν’ ἀντισταθῆ 
στούς ᾽Οθωμανούς.

4. ῾Η σταδιοδρομία τῆς δυναστείας αὐτῆς γίνεται παράλληλα μὲ 
τὸ ραγδαῖο ἀνέβασμα τοῦ ᾽Οθωμανικοῦ κράτους. Μποροῦμε νὰ πούμε 
πὼς οἱ Παλαιολόγοι βασιλεύουν κάτω ἀπὸ τὸν ἀπειλητικὸ ἤσκιο του 
ποὺ ὁλοένα μεγαλώνει.

5.Γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσουν τὸ κίνδυνο τῶν ᾽Οθωμανῶν στηρίζουν 
τὶς ἐλπίδες τους γιὰ σωτηρία στὴ Δύση. Αὐτὴ ἡ ἐλπίδα ἦταν τὸ 
κυριότερο γνώρισμα τῆς ἐξωτερικῆς τους πολιτικῆς. Γιὰ νὰ ἐπιτύχουν 
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ὅμως τὴ βοήθεια ἔπρεπε νὰ λείψη ἡ θρησκευτικὴ ἀντίθεση, τὸ 
σχίσμα, ποὺ τοὺς χώριζε μὲ τὴ Δύση κι ἔκανε νὰ μισοῦνται θανάσιμα. 
Γιὰ νὰ γίνη ὅμως τώρα αὐτό, ἕνας δρόμος ὑπῆρχε: νὰ ὑποχωρήση ἡ 
Ἀνατολικὴ ᾽Εκκλησία στὶς ἀξιώσεις τῆς Δυτικῆς. Οἱ Παλαιολόγοι 
καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνώτερους κληρικοὺς καὶ μορφωμένους ἡγέτες 
τοῦ Βυζαντίου δὲν δίσταζαν πιὰ νὰ δεχτοῦν αὐτὴ τὴ θυσία καὶ 
ὀνονομάστηκαν ῾Ενωτικοί. Τρεῖς αὐτοκράτορες, οἱ ἴδιοι προσωπικὰ 
μὲ τὴν ἀκολουθία τους πῆραν τὸ δρόμο πρὸς τὶς αὐλὲς τῆς Εὐρώπης 
ζητώντας τὴ συμπαράσταση τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου της.

῾Η πιὸ σπουδαία ἀποστολή ἀπ’ ὀλες ἦταν ἡ τελευταία, ὅταν ὁ 
κίνδυνος πιὰ ἦταν πολὺ μεγάλος κι ἡ Κωνσταντινούπολη ζοῦσε μὲ τὴ 
φοβέρα τῆς ἅλωσης. ̓Επικεφαλῆς ἦταν ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας ̓Ιωάννης 
Η’ Παλαιολόγος καὶ μέλη τῆς ἀποστολής ὸνομαστοὶ γιὰ τὴ σοφία τους 
καὶ τὸ κύρος τους κληρικοὶ καὶ λόγιοι. ᾽Αποτέλεσμα ἦταν ὅτι ὕστερα 
ἀπὸ ἐπίσημη σύνοδο στὴ Φλωρεντία τῆς ᾽Ιταλίας ὑπογράφτηκε κι 
ἀπὸ τὰ δυὸ μέρη τὸ 1439 ἡ ῞Ενωση τῶν ᾽Εκκλησιῶν.

6. ῾Ο λαὸς καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ κλήρου δὲ συμφώνησαν 
μὲ τὴν ἐπίσημη αὐτὴ πολιτικὴ τοῦ κράτους καὶ τὴν πολέμησαν 
μὲ μεγάλη βιαιότητα. Μὲ τὸ μέρος τους πῆγαν καὶ πολλοὶ μεγάλοι 
ἄρχοντες καὶ κληρικοί. Αὐτοὶ ποὺ ἀκολουθοῦσαν αὐτὴ τὴν πολιτικὴ 
ὀνομάστηκαν ᾽Ανθενωτικοί, γιατὶ μὲ κανένα τρόπο δὲν ἤθελαν τὴν 
ἕνωση μὲ τοὺς Φράγκους. ῾Η Δύση ἧταν πολὺ μισητὴ κι ἐξ ἄλλου 
δὲν ἔδειχνε καμιὰ σοβαρὴ διάθεση γιὰ βοήθεια. ῞Ο λαὸς στὰ χρόνια 
αὐτὰ εἶναι κουρασμένος καὶ δίχως ἐλπίδα ἀπὸ πουθενά. Μόνο στὸ Θεὸ 
στήριζε τὶς ἐλπίδες του, μὰ κι αὐτός, πιστεύαν, ἦταν θυμωμένος γιὰ 
τὶς ἁμαρτίες τους καὶ τοὺς ἐστελνε τὶς μεγάλες συμφορὲς τῆς ἐποχῆς 
τους. Τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ γίνη εἶναι τὸ θέλημά του. Κι ἔφτασαν νὰ 
πιστεύουν πὼς τὸ θέλημά του ἦταν νὰ μὴ φραγκέψη ἡ Πόλη ἔστω κι 
ἂν επρόκειτο νὰ τουρκέψη. Καμιὰ δύναμη δὲν μποροῦσε ν’ ἀντισταθῆ 
στὸ θέλημα αὐτὸ· ἑπομένως κάθε βοήθεια ἀπὸ τὴ Δύση ἦταν μάταιη. 
᾽Αφοῦ ἔπαιρνε ἐξιλέωση ὁ Θεός, θὰ παρουσιαζόταν πάνω στὴν 
κρίσιμη ὥρα ἕνας ἄγγελος του μὲ τὴν ἀστραφτερὴ ρομφαία του καὶ 
θὰ τὴν ἔδινε σ’ ἔνα μαυροντυμένο κουρελή, γιὰ νὰ σώση τὸ γένος τῶν 
῾Ελλήνων. Τέτοιες προφητεῖες κυκλοφοροῦσαν πολλὲς μέσα στὸ λαὸ 
καὶ τὸν ἔκαναν νὰ αἰσθάνεται διάθεση ἐγκαρτέρησης.

7. Μέσα στοὺς κόλπους τῆς ᾽Εκκλησίας παρουσιάστηκε μιὰ 
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διδασκαλία, ὁ ῾Ησυχασμός, ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὰ μοναστήρια τοῦ 
῾Αγίου ῎Ορους καὶ παρὰ λίγο νὰ τὴ διχάση. ῾Η διδασκαλία αὐτὴ 
ζητοῦσε ἀπὸ ᾽Ιοὺς Χριστιανοὺς μιὰ τέλεια ἀκινησία τοὗ σώματος 
καὶ ἀδράνεια τοὖ μυαλοὗ, ὤσπου ξαφνικὰ νὰ φωτιστῆ ὁ μέσα κόσμος 
τους μ’ ἔνα θεϊκὸ φῶς. Μοιάζει πολὺ μὲ τὶς ἰδέες τῆς ᾽Ανατολῆς καὶ 
προπαντὸς τῶν ᾽Ινδιῶν. ῾Η ἐνότητα τῆς ἐκκλησίας διέτρεξε μεγάλο 
κίνδυνο κι ἔγιναν πολλὲς σύνοδοι, γιὰ νὰ σταματήση ἡ διάδοσή της

8. ᾽Εκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπίσημη ἐκκλησία καὶ τὸ ἐπίσημο κράτος 
σπαράζεται τώρα ἀπὸ ἐσωτερικοὺς διχασμοὺς κι ἐμφύλιους πολέμους. 
Σὲ δυὸ περιπτώσεις[1321 - 1328 καὶ 1341 - 1855] τὸ κράτος 
χωρίστηκε στὰ δυὸ μὲ δυὸ αὐτοκράτορες καὶ δυὸ πρωτεύουσες, τὴ μιὰ 
στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν ἄλλη στὴν ᾽Αδριανούπολη ἢ στὸ 
Διδυμότειχο.

9. ᾽Ενῶ στὴν ᾽Ανατολὴ στερεώνει τὴ δύναμή του ὁ μοιραῖος 
αντίπαλος τοῦ Βυζαντίου, οἱ ̓Οθωμανοί, καὶ τὸ Βυζάντιο συγκλονίζεται 
ἀπὸ τοὺς ἐμφύλιους πολέμους στὰ Βαλκάνια παρουσιάζεται ἕνα 
μεγάλο ὀρθόδοξο κράτος, τὸ Σερβικὸ κράτος τοῦ Στέφανου Ντουσὰν 
[1331 - 1355] ποὺ ἀνακήρυξε τὸν ἑαυτό του τὸ 1346 αὐτοκράτορα 
τῶν Σέρβων καὶ τῶν ῾Ελλήνων, τῶν Βουλγάρων καὶ τῶν ᾽Αλβανῶν. 
Τὸ κράτος του ἔφτανε ἀπὸ τὴν ῎Αρτα ὡς τὸ Βελιγράδι κι ἀπὸ τις 
Δαλματικὲς ἀκτὲς ὡς τὸ Νέστο ποταμό. Εἶχε σκοπὸ νὰ ἑνώση τὰ 
Βαλκάνια ποὺ εἶχαν διαλυθῆ μὲ τὴν ἐπικράτηση τῶν τοπικῶν 
ἀρχόντων σὲ μιὰ ὀρθόδοξη αὐτοκρατορία, ξαφνικὰ πέθανε (1355) κι 
ἔμεινε ἀπραγματοποίητο τὸ ὄνειρο αὐτό.

Οἱ Παλαιολόγοι δυστυχῶς προσκολλήθηκαν στὴν ἐλπίδα τής 
σωτηρίας ἀπὸ τὴ Δύση καὶ δὲν ἔδωσαν ὀνομασία οὔτε στήν κίνηση 
τοῦ Ντουσὰν οὔτε ἀργότερα ποὺ ἡ ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης 
πῆρε μιὰ ἀνάλογη ὡραία πρωτοβουλία : ἀντὶ νὰ περιμένη βοήθεια 
ἀπὸ τὴ Δύση ἐπιδίωξε νὰ ἐπιτύχη μιὰ Βαλκανικὴ συνεννόηση. 
Πραγματικὰ ἡ κίνηση αὐτή, ποὺ ἐκδηλώθηκε ὅταν οἱ ᾽Οθωμανοὶ 
προχωροῦσαν μέσα στὰ Βαλκάνια, κατέληξε σὲ μιὰ στρατιωτικὴ 
συνεργασία τῶν Βαλκανικῶν λαῶν, σὲ μιὰ «᾽Ορθόδοξη Σταυροφορία», 
ὅπως ὀνομάστηκε. Τὸ ἐπίσημο ὅμως βυζαντινὸ κράτος, ἀπὸ τήν ἀρχὴ 
δὲν εἶδε μὲ συμπάθεια τὴν κίνηση αὐτή.
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Τὸ θλιβερὸ συμπέρασμα ποὺ βγαίνει ἀπ’ ὅσα εἴπαμε γιὰ τὴν 
κατάσταση τοῦ κράτους στὰ χρόνια τῶν Παλαιολόγων εἶναι ἀνάλογο 
μὲ ἐκεῖνο ποὺ διατύπωσε μὲ τὸν ποιητικό του τρόπο ὁ Κωστὴς 
Παλαμᾶς : Τὸ Βυζάντιο φαινόταν σὰ νὰ «καρτέραγε τὸν Τοῦρκο νὰ 
τὸ πάρη ».

4. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ Η ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ.

α. ῾Η προέλευση τῶν ᾽Οθωμανῶν.῞Οπως προηγουμένως, οἱ 
Σελτζοῦκοι Τοῦρκοι, ἔτσι κι οἱ ᾽Οθωμανοὶ ἦλθαν ἀπὸ τὴν ᾽Ασία. 
Τοὺς ἔφερε στὴν Μ. ᾽Ασία μιὰ μεγάλη μετακίνηση Μογγόλων ἀπὸ 
την μακρινὴ Μογγολία καὶ Κίνα πρὸς τὴν Δ. ᾽Ασία καὶ τὴν Εὐρώπη. 
᾽Επικεφαλῆς, τῆς μετακίνησης αὐτῆς βρίσκται ὁ μογγόλος ἡγέτης 
Τζεγγὶς -Χὰν [1163 - 1227] κι ἡ προέλασή τους μὲ μεγάλη δυσκολία 
ἀναχαιτίστηκε στὴν Πολωνία, Οὑγγαρία, Βουλγαρία. Στὴ Δ. ᾽Ασία 
λίγο ἐλειψτε οἱ εἰδωλολάτρες αὐτοὶ νὰ διαλύσουν τὴ θρησκεία τοῦ 
᾽Ισλὰμ καί τὴ μεγάλη Σελτζουκικὴ αὐτοκρατορία μὲ τὰ μικρὰ 
Σουλτανάτα κι ᾽Εμιράτα της. ῞Οταν ὅμως ὁ Τζεγγὶς - Χὰν πέθανε, 
ἡ δύναμη τους παράλυσε, γιατί τὸ μογγολικὸ κράτος δὲ διατηρήθηκε 
ἀκέραιο, ἀλλὰ κομματιάστηκε. Τότε κι ή Εὐρώπη ἀνακουφίσηκε καὶ 
τὰ Σελτζουκικὰ κράτη, ὅσα εἶχαν ὑποταχτῆ καὶ δὲν εἶχαν διαλυθῆ 
ὁλότελα, ανάσαναν κάπως, ἀλλὰ ξέπεσαν πιὰ ὁριστικά.

Αὐτὸς ὁ ξεπεσμὸς τῶν Σελτζούκων Τούρκων ἐξ αἰτίας τῆς 
ὑποταγής τους στοὺς Μογγόλους ἄνοιξε τὸ δρόμο στούς Ὀθωμανοὺς 
Τούρκους.

2. ῾Η ἐμφἁνιση καἵ ἵδρυση τοῦ κράτους των. Στὸ τέλος τοῦ 13ου 
αἰώνα μερικὲς φυλὲς τῶν ̓ Οθωμανῶν Τούρκων μὲ ἀρχηγὸ τὸ φύλαρχο 
᾽Ερτογροὺλ πῆραν τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸ Σουλτάνο τοῦ Σουλτανάτου 
τοῦ ᾽Ικονίου κι ἐγκαταστάθηκαν μὲ τὶς οἰκογένειές τους κοντὰ στὸ 
᾽Εσκὶ - Σεχήρ, σὲ μιὰ κοιλάὅα ἐνὸς παραπόταμου τοῦ Σαγγάριου γιὰ 
νὰ προσφέρουν στὸ Σουλτάνο τὶς στρατιωτικές τους ὑπηρεσίες σὰν 
ἀκρίτες του, γιατὶ ἐκεῖ ἀκριβῶς ἦταν τὰ σύνορά του μὲ τὸ Βυζάντιο 
τότε. ̔Ο γιὸς τοῦ ‘ Ερτογρούλ, ὁ Ὀθμὰν ἤ ̓ Οσμάν, ἔγινε μουσουλμάνος 
μὲ ὅλη τὴ γνωστὴ σὲ μᾶς ὁρμὴ τῶν νεοφωτίστων στὴ θρησκεία 
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αὐτή.
Στὰ χρόνια του ἄρχισε ἡ πρώτη ἐξάπλωση τοῦ μικροῦ αὐτοῦ 

κράτους καὶ ἀνακηρύχτηκε ἀνεξάρτητο. Γι’ αὐτὸ ὁ ᾽Οσμὰν θεωρεῖται 
ἱδρυτὴς τοῦ ᾽Οθωμανικοῦ κράτους.

᾽Ενῶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Βυζαντίου γιὰ τὶς μικρασιατικές του 
ἐπαρχίες λιγόστευε καὶ παραμελήθηκε ἡ φύλαξη τῶν συνόρων, ὁ 
᾽Οσμὰν ἄρχισε τὶς εἰσβολές του ἐκεῖ χρησιμοποιώντας ἔνα νέο σῶ- μα 
ἀπὸ δικούς του ἀκρίτες, τοὺς μαχητικοὺς καὶ φανατισμενους γαζῆδες 
(=ἀγωνιστὲς τῆς πίστης). Τὅ 1326, λίγο πρὶν πεθάνη, κυρίεψε τὴν 
Προύσα καὶ τὴν ἔκαμε πρωτεύουσα τοῦ κράτους του, ποὺ ἀπ’ αὐτὸν 
ὀνομάστηκε Ὀθωμανικό.

3. ̔Η ὀργάνωση τοῦ στρατοῦ τῶν ̓Οθωμανῶν καὶ ὁ ἐξισλαμισμὸς 
τῶν Χριστιανῶν τῆς βορειοδυτικῆς Μ. Ἀσίας. Σὲ πενήντα χρόνια ἀπὸ 
τότε τὸ μικρὸ αὐτὸ κράτος πῆρε ἀπίστευτες διαστάσεις. Στὰ χρόνια 
τοῦ Σουλτάνου ᾽Ορχὰν [1326 - 1362] ὀργανώθηκε τακτικὸ πεζικὸ 
καὶ ἱππικό, ὅπως ἦταν ὀργανωμένα μὲ τὸ φεουδαρχικὸ σύστημα στὸ 
Βυζάντιο, μὰ μὲ μιὰ σοβαοὴ διαφορά: δόθηκαν καὶ στοὺς Τούρκους 
πολεμιστὲς γιὰ τἵς στρατιωτικές τους ὑπηρεσίες ἀπὸ τὸ Σουλτάνο 
φέουδα, τιμάρια ὅπως λέγονταν, ἀλλὰ ἦταν μικρὰ καὶ μποροῦσε νὰ 
τὰ πάρη πίσω, ὅποτε ἤθελε. ῎Ετσι οἱ Τοῦρκοι φεουδάρχες δὲν εἶχαν 
μεγάλη δύναμη καὶ γι’ αὐτὸ ἦταν πειθαρχικοὶ στὸ Σουλτάνο.

Στὰ χρόνια τοῦ Μουρὰτ Α’ [1862 - 1389] στὴ στρατιωτικὴ 
ὀργάνωση ἔγινε κάτι καινούριο καὶ πολὺ σοβαρό. ̓Επειδὴ εἷχαν φτάσει 
πιὰ στὰ Βαλκάνια καὶ τοὺς χρειαζόταν πολὺς στρατὸς καὶ δημιουργοῦσε 
μεγάλο πρόβλημα ἡ πληθώρα τῶν νέων Χριστιανῶν αἰχμαλώτων, 
ἕνας μουσουλμάνος θεολόγος ἀπὸ τὴν Καραμανία, ὁ Καρὰ Ρουστέμ, 
γνωμάτευσε ὅτι τὸ Κοράνιο δὲν ἐμπόδιζε νὰ χρησιμοποιοῦνται τὸ 1/5 
ἀπὸ τοὺς αἰχμαλώτους νεαρῆς ἡλικίας γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ κράτους. 
Σ’ αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἀναλογία ὁ Μουρὰτ Α’ τοὺς ὑποχρέωσε νὰ 
ὑπηρετοῦν στὸντουρκικὸ στρατὸ καὶ νὰ γίνουν φυσικὰ μουσουλμάνοι. 
Οἱ νέοι αὐτοὶ σχημάτισαν τὸ γενιτσαρικὸ σῶμα, ποὺ μὲ τὸ πέρασμα 
τοῦ καιροῦ ἔγινε τὸ φόβητρο τῶν Χριστιανῶν.

᾽Αργότερα ἀντὶ τῶν αἰχμαλώτων καθιερώθηκε τὸ παιδομάζωμα 
ἀπὸ τοὺς Χριστιανικοὺς πληθυσμοὺς στὴν ἴδια ἀναλογία ποὺ πρόβλεπε 
τὸ Κοράνιο.
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᾽Εκτὸς ὅμως ἀπ’ αὐτὴ τὴν ἀφαίμαξη τῶν Χριστιανῶν τῆς Μ. 
᾽Ασίας στὰ χρόνια τοῦ ᾽Ορχὰν καὶ Μουρὰτ γίνεται συστηματικὸς 
ἐξισλαμισμὸς τῶν ῾Ελλήνων τῆς Μ. ᾽Ασίας μὲ τὴ θέλησή τους 
καὶ βίαια. ᾽Απὸ τὸν ἑλληνικὸ πληθυσμὸ ὅσοι δὲ μετανάστευσαν, 
ὑποτάχτηκαν στὴν ἀνάγκη καὶ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ζήσουν στὰ 
μέρη αὐτὰ ἄλλαξαν τὴ γλώσσα τους, καί μιλοῦσαν τούρκικα, καὶ τὴ 
θρησκεία τους κι ἐγιναν μουσουλμάνοι. Πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ὅμως γιὰ 
τὰ μάτια τῶν Τούρκων ἔγιναν μουσουλμάνοι, ἐνῶ κρυφὰ διατηροῦσαν 
τὴ χριστιανικὴ θρησκεία. Αὐτοὶ ὀνομάστηκαν κρυπτοχριστιανοί.

4. ῾Η ἐξάπλωσή τους στὰ Βαλκάνια. Στὰ ἴδια αὐτὰ χρόνια κι 
ἐνῶ τὸ νεαρὸ κράτος τῶν ᾽Οθωμανῶν μεγαλώνει καὶ δυναμώνει 
μὲ τὰ τουρκεμένα χριστιανόπαιδα, γίνεται ἡ πρώτη τους ἀπόβαση 
σὲ εὐρωπαϊκὸ ἔδαφος τὸ 1354 μὲ τὴν κατάληψη τῆς Καλλίπολης 
τῆς Θράκης. ᾽Απὸ τότε ἡ προέλασή τους μέσα στὰ Βαλκάνια εἶναι 
ἀκατάσχετη. Προπαντὸς στὴν ἐποχὴ τοῦ Μουρὰτ Α’. Αὐτὸς νικᾶ 
τοὺς Σέρβους πρῶτα κι ὕστερα προχωρεῖ νικητὴς στὴ Θράκη καὶ 
Μακεδονία, κυριεύει τὴ Σόφια τῆς Βουλγαρίας καὶ τὸ 1389 στὸ 
Κόσσοβο (Κοσσυφοπέδιο) νίκησε τὴν πιὸ ἀξιόλογη συνασπισμένη 
ἀντίσταση ποὺ ἀντιτάξανε στοὺς Τούρκους οἱ Βαλκανικοὶ λαοί. 
῾Η μάχη ἔκρινε πιὰ τὴν τύχη τῶν λαῶν αὐτῶν κι ἔκανε ὁριστικὴ 
τὴν ἐπικράτηση τῶν Τούρκων στὴν εὐρωπαϊκὴ χερσόνησο τῆς 
Βαλκανικῆς.

῾Ο γιὸς τοῦ Μουρὰτ Α’ ὁ Βαγιαζὶτ Α’ Γιλδιρὶμ [=κεραυνός, 
1389 - 1402] συνέχισε τὸ κατακτητικὸ ἔργο τοῦ πατέρα του καὶ 
νίκησε μιὰ σταυροφορία ἐναντίον του μὲ ἀρχηγὸ τὸ βασιλιὰ τῆς 
Οὑγγαρίας. Κάποιος στρατηγός του μὲ ἕνα τμῆμα στρατοῦ ἔφτασε 
ὡς τὴν Πελοπόννησο, τὴ λεηλάτησε καὶ ξαναγύρισε, δίχως νὰ κάνη 
ὁριστικὴ κατοχή. Τὴν ὁρμὴ τοῦ Βαγιαζὶτ Α’, ποὺ λογάριαζε καὶ τὴν 
Κωνσταντινούπολη νὰ κυριέψη, σταμάτησε ἕνας φοβερὸς κίνδυνος 
ποὺ ἀπείλησε τὸ ᾽Οθωμανικὸ κράτος ἀπὸ τὴν ᾽Ανατολή.

῞Ενας ἀπόγονος τοῦ Τζεγγὶς - Χάν, ὁ Ταμερλάνος, μπῆκε μὲ 
μεγάλες δυνάμεις στὴ Μ. ᾽Ασία ὑποτάζοντας καὶ καταστρέφοντας τὰ 
πάντα· στὴν προσταγή του κανένας δὲν ἀντιστεκόταν, καὶ προπαντὸς 
ἐκεῖνοι οἱ λαοὶ ποὺ εἶχαν κάθε λόγο νὰ μισοῦν τοὺς Τούρκους.

Ὀ Βαγιαζὶτ βγῆκε νὰ τὸν ἀντιμετωπίση, ἀλλὰ ὁ στρατός του, ἐπειδὴ 
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ἦταν πολὺ λιγότερος, στὴ μάχη τῆς῎Αγκυρας ἔπαθε πανωλεθρία 
(1402). ῾0 ἴδιος ὁ Σουλτάνος αἰχμαλωτίστηκε καὶ σὲ λίγο πέθανε 
στὴν αἰχμαλωσία.

῞Υστερ’ ἀπ’ αὐτὸ τὸ ᾽Οθωμανικὸ κράτος κλονίστηκε σοβαρὰ κι ὡς 
τὸ 1421 ποὺ ἀνέβηκε στὸ θρόνο ὁ Μουρὰτ Β’ παρολίγο νὰ διαλυθῆ 
ἀπὸ τόν ἐσωτερικὸ διχασμὸ καί τὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Οἱ χριστιανικοὶ 
ὅμως λαοὶ δὲν μπόρεσαν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴν κακή περίσταση τοῦ 
ἐχθροὗ τους. Οὔτε βέβαια καὶ τὸ Βυζάντιο. Αὐτὸ τὸ μόνο ποὺ πέτυχε, 
δίχως τὴ θέλησή του,ἦταν νὰ μεγαλώση τὸ χρόνο τῆς ἀγωνίας του 
50 χρόνια ἀκόμη, ὡς τὸ 1453.

5. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟ-
ΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

1. Πρὶν ἔλθη ἡ ὥρα τῆς ἅλωσης.῾0 Μουρὰτ ὁ Β’ ἀνανέωσε τὴν 
κατακτητικὴ ὁρμὴ τῶν ᾽Οθωμανῶν :

1. Πολιόρκησε τὴν Κωνσταντινούπολη, ἀλλὰ ἔλυσε τὴν πολιορκία, 
γιατὶ τὸν ἀπασχολοῦσαν ἐσωτερικὰ προβλήματα τοῦ κράτους του 
στὴν Ἀνατολή.

2. ῎Εστειλε στρατὸ καὶ λεηλάτησε κι αὐτὸς τὴν Πελοπόννησο.
3. Κυρίεψε μέσα στὸν ἴδιο χρόνο (1430) τὴ Θεσσαλονίκη καὶ τὰ 

Γιάννενα. ῾Η πρώτη πόλη ἀντιστάθηκε καί κυριεύτηκε μὲ ἔφοδο· 
γι᾽ αὐτὸ ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ πουλήθηκαν σκλάβοι 
στὴν Εὐρὼπη καὶ στὴν ᾽Ανατολή. Οἱ Γιαννιῶτες, ὅταν τὸ ἔμαθαν, 
φοβήθηκαν μὴν πάθουν τὰ ἴδια καὶ δέχτηκαν νὰ παραδοθοῦν μὲ 
ἕναν ὁρισμὸ τοῦ πασᾶ ποὺ τὰ πολιόρκησε. ῎Εχει πολὺ ἐνδιαφέρον ὁ 
᾽Οθωμανικὸς αὐτὸς ὁρισμὸς σὲ μιὰ χριστιανικὴ πόλη ποὺ προσκύνησε, 
γιατὶ ὁρίζει τὰ προνόμια ποὺ τοὺς ἀφήνει.

4. Στὰ Βαλκάνια ὁ Μουρὰτ Β’ ἀντιμετώπισε τὸν κίνδυνο νὰ 
γκρεμιστῆ ὁλότελα ἡ κυριαρχία του, γιατὶ στὰ χρόνια του μπῆκαν 
ἐπικεφαλῆς τῆς ἀντίστασης τῶν Βαλκανικῶν λαῶν δυὸ ἡρωϊκοὶ 
ἀγωνιστὲς καὶ τὸν ἀπασχόλησαν ὡς τὸ θάνατό του. Αὐτοὶ ἦταν ὁ 
᾽Αλβανὸς Σκεντέρμπεης ἤ Γεώργιος Καστριώτης κι ὁ Οὗγγρος 
᾽Ιωάννης Κορβίνος Οὐνυάδης.

5. Νίκησε στὴ μάχη τῆς Βάρνας (1444) τὴν τελευταία καὶ πιὸ 
σοβαρὴ σταυροφορικὴ ἐκστρατεία ἀπὸ τοὺς βασιλιάδες τῆς Κεντρικῆς 
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Εὐρώπης, γιὰ νὰ σωθοῦν τὰ Βαλκάνια καὶ νὰ σταματήση ἡ προέλαση 
τῶν Τούρκων πρὸς τὰ βόρεια.

2.῾Η προετοιμασία.Τό Μουρὰτ Β’ τὸν διαδέχτηκε τὸ 1451 στό 
θρόνο ὁ Μωάμεθ Β’ 21 χρονῶν τότε. Ηταν ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες 
φυσιογνωμίες τῆς ἐποχῆς του, ὄχι μόνο στὰ πολεμικά, ἀλλὰ καὶ 
στὰ εἰρηνικὰ ἔργα ὁ Μωάμεθ ὁ Κατακτητής ὅπως ὀνομάστηκε 
ὕστερα. Αὐτοκράτορας στὸ Βυζάντιο βρίσκεται ἀπὸ τὸ 1449, - 
πῆρε τὸ στέμμα στὴ μητρόπολη τοῦ Μυστρᾶ,-ὁ Κωνσταντῖνος ΙΒ’  
Παλαιολόγος ἀδελφὸς τοῦ προηγουμένου αὐτοκράτορα ᾽Ιωάννη Η. 
῏Ηταν μιὰ προσωπικότητα δυνατὴ κι εὐγενικὴ μὲ κύριο γνώρισμά 
του μιὰ ἀξιοπρέπεια κι ἕναν ἰδεαλισμὸ δίχως ἔπαρση κι ἐπίδειξη. 
᾽Ακολουθοῦσε τὴν πολιτικὴ τῶν ἑνωτικῶν καί περίμενε βοήθεια 
ἀπὸ τὴ Δύση. ῾Υπογράμμισε ὁ ἴδιος τὴν ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν μὲ 
τὴν προσωπική του παρουσία στὴν κοινὴ λειτουργία ὀρθόδοξων καὶ 
καθολικῶν ποὺ ἔγινε στὴν ῾Αγία Σοφία, στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 
1452.

3. ῾Η ἅλωση. ῾Ο Μωάμεθ Β’, σύμφωνα μὲ μιὰ παράδοση 
κληρονόμησε ἀπὸ τὸν πατέρα τοῦ τὴν ἐντολὴ νὰ κυριέψη τήν Κωστα-
ντινουπολη. Πολλὲς ἐνέργειές του ἔδειχναν τὴν πρόθεση του αὐτὴ καὶ 
προπαντὸς ἡ ὀχύρωση τοῦ πιὸ στενοῦ σημείου τοῦ Βόσπορου μὲ δυὸ 
φρούρια στὶς δυὸ ἀντικοινὲς ἀκτές, πρῶτα στὴν ἀσιατικὴ κι ὕστερα 
στὴν εὐρωπαϊκή.

῎Αρχισε τὴν πολιορκία στὶς 6 ̓Απριλίου τοῦ 1453 μὲ 160 χιλιάδες 
στρατό, ἄριστα ὁπλισμένο μὲ τὰ πιὸ σύγχρονα πολεμικὰ μέσα, δηλαδὴ 
μὲ κανόνια ἄφθονα καὶ δυνατά, γιὰ ν’ ἀνοίξουν ρήγματα στὰ τείχη. 
Διέθετε ἄφθονο στόλο καὶ μ’ αὐτὸν ἔκανε ἀποκλεισμὸ τῆς πρωτεύ-
ουσας ἀπὸ παντοῦ. ᾽Επειδὴ τὸν Κεράτιο κόλπο τὸν ἔφραζε μιὰ χοντρὴ 
ἁλυσίδα ἔσυρε τὰ καράβια του πάνω ἀπὸ τὸ λόφο καὶ τὰ ἔριξε ἀπὸ τὸ 
Βόσπορο στὸν Κεράτιο. ῎Ετσι ἡ πολιορκία ἔγινε πολὺ πιὸ σφιχτή.

Ὁ Κωσταντῖνος Παλαιολόγος γιὰ τὴν ἄμυνα διέθετε μονάχα τρεῖς 
χιλιάδες ξένους μαχητὲς καὶ πέντε χιλιάδες ῞Ελληνες. Ἔβλεπε πὼς ἡ 
διαφορὰ ἦταν μεγάλη κι ἡ νίκη ἀδύνατη, ἀλλὰ δὲ δέχτηκε καμιὰ ἀπὸ 
τὶς ἐπίσημες προτάσεις τοῦ Μωάμεθ ν’ ἀφήση τὴν Κωσταντινούπολη 
καὶ νὰ πάη μὲ τοὺς ἄρχοντες του νὰ ζήση ἤσυχος στὸ δεσποτάτο τοῦ 
Μυστρᾶ.
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῎Ετσι ὁ Μωάξιεθ ἑτοιμάστηκε γιὰ τὴ γενικὴ ἐπίθεση ποὺ 
ἐκδηλώθηκε τὰ ξημερώματα τῆς 29ης Μαίου τοῦ 1453. Οἱ Τοῦρκοι 
μὲ ἔφοδο ἀνέβηκαν στὰ τείχη καί ἐνῶ ὁ Παλαιολόγος βρισκό-
ταν στὴν πύλη τοῦ Ρωμανοὗ, ἄκουσε μέσα σὲ μιὰ μεγάλη σύγχυ-
ση ποὺ ἐπικράτησε τὴν κραυγὴ «ἡ Πόλις ἐάλω», δηλαδὴ «ἡ Πόλη 
κυριεύτηκε». Σὲ λίγο κυκλώθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ σκοτώθηκε 
πολεμώντας μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι.
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᾽Απ’ αὐτὰ τὰ περιστατικὰ πῆρε ἡ λαίκὴ ψυχὴ κι ἔφτιαξε τοὺς 
πιὸ,ἀγαπημένους της θρύλους. ῎Ασχετα ὅμως ἀπ’ αὐτοὺς εἶναι 
ἀναμφισβήτητη ἀλήθεια πὼς τὸ ἔνδοξο Βυζάντιο, ποὺ εἴδαμε πόσο 
δύσκολοι ἦταν οἱ τελευταῖοι του αἰῶνες, εὐτύχησε μὲ τὴν ἡρωἱκὴ 
μορφὴ τοῦ τελευταίου του αὐτοκράτορα νὰ ἔχη ἕνα πολὺ ἔνδοξο 
τέλος.

Μιὰ ματιά πάλι πρὸς τὰ πίσω. α. ῎Ετσι, ὅπως εἴδαμε στὶς 29 
Μαίου τοῦ 1453 τὰ ξημερώματα, οἱ ᾽Οθωμανοὶ παραβίασαν τὰ τείχη 
τῆς θεοφρούρητης Πόλης καὶ τὴν κυρίεψαν. Μὲ τοὺς τελευταίους 
γενναίους προμάχους της σκοτώθηκε πολεμώντας κι ὁ αὐτοκράτορας. 
᾽Απὸ τότε ἡ Κωνσταντινούπολη δὲν ἐλευθερώθηκε πιά· ὁ 
αὐτοκράτορας ποὺ σκοτώθηκε, ὁ Κωνσταντῖνος ΙΒ’ Παλαιολόγος, 
ἦταν ὁ τελευταῖος τοῦ Βυζαντίου.

Μόλο ποὺ πολλὰ ἐδάφη κυριεύτηκαν πρὶν ἀπὸ τὸ 1453 καί 
πολλὰ κατόπιν, καθιερώθηκε νὰ θεωρῆται ἡ μέρα τῆς ἅλωσης τῆς 
πρωτεύουσας σὰ μέρα θανάτου τής αὐτοκρατορίας.

β. Τὸ Βυζάντιο, ποὺ ἀπὸ τὴ μέρα αὐτὴ ἔπαψε πιὰ νὰ ὑπάρχη, ἔκανε 
πολὺ αἰσθητὴ τὴν παρουσία του μέσα στὴν ῾Ιστορία μὲ πλούσια καὶ 
βαρυσήμαντη δράση. Κυρίως κάνει ἐντύπωση σήμερα ὁ ἀλλιώτικος 
τρόπος ποὺ ζοῦσαν καὶ σκέπτονταν τότε οἱ ἄνθρωποι μὲ τὶς δικές τους 
ἀντιλήψεις γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴν ὀμορφιὰ στὴν τέχνη καὶ μὲ τὸ ἰδιαίτερο 
σύστημα κράτους καὶ κοινωνίας. Μὲ λίγα λόγια ἦταν ἕνας κόσμος 
διαφορετικὸς ὄχι μονάχα ἀπὸ τὸ σημερινὸ δικό μας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν 
τότε κόσμο τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης καὶ τὸν ᾽Ανατολικό. ῾Ο κόσμος 
αὐτός,ὁ Βυζαντινός, διαμορφώθηκε στὸ σύνορο τῶν δύο κόσμων τῆς 
Δύσης καὶ τῆς ᾽Ανατολῆς καὶ ἦταν ὁλωσδιόλου πρωτότυπος καί 
αὐτοδύναμος. Εἴχαμε πολλὲς φορὲς τὴν εὐκαιρία νὰ δοῦμε πὼς ἔκρυβε 
μέσα του μοναδικὴ ἀξία καὶ ζωντάνια. ᾽Αλλιῶς δὲ θὰ μποροῦσε ν’ 
ἀντέξη σὲ τόσους κινδύνους καὶ νὰ κρατήση πάνω ἀπὸ χίλια χρόνια 
[330 - 1453] τὸ βαρὺ ρόλο τοῦ ὑπερασπιστῆ τῆς Εὐρώπης καὶ 
τοῦ πολιτισμοῦ της. Γιὰ νὰ τὸ κατορθώση αὐτό, πρέπει νὰ εἶχε τὸ 
Βυζάντιο ὄχι μόνο ἰσχυρὸ κράτος μὲ μεγάλους στρατοὺς καὶ ἄξιους 
ἀρχηγούς, ἀλλὰ πρέπει νὰ εἶχε καὶ πολὺ δυνατὲς ἰδέες καὶ πολιτισμό, 
γιατὶ δίχως αὐτὰ οἱ στρατοἵ δὲν ἀξίζουν τίποτε.

γ.῎Αργησαν ὅμως στὰ νεώτερα χρόνια οἱ ἄνθρωποι νὰ 
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ἀναγνωρίσουν τήν ἀξία του.Μιὰ αἰτία τῆς ἀδικίας αὐτῆς ἦταν ὅτι τὸ 
1453 ἐνῶ τὸ Βυζάντιο μὲ τοὺς λαούς του βυθίζεται στὴν ἰστορικὴ 
ἀφάνεια τῆς Τουρκοκρατίας, στὴ δυτικὴ Εὐρώπη ξημερώνει ἡ νέα 
ἐποχή της μὲ τὴν ᾽Αναγέννηση ἀπὸ τὸ Μεσαίωνα. ῾Η Νέα Εὐρώπη, 
μὲ τὴ θαυμαστή της πρόοδο στὸν πολιτισμὸ ἀπό τότε παρουσιάστηκε 
σὰ μοναδικὴ κληρονόμος τοῦ μεγάλου πολιτισμοῦ τῶν ἀρχαἴων 
῾Ελλήνων καὶ μὲ πολλὴ ἔπαρση πῆρε στάση περιφρόνησης ἀπέναντι 
στὸ Βυζάντιο. Γιὰ αἰῶνες ἔβλεπε μόνο τὴν ἄσχημη ὄψη του καὶ τὸ θε-
ωρούσε σὰ μιὰ ἐποχὴ ξεπεσμοῦ τῆς Ρωμαϊκής αὐτοκρατορίας, γεμάτη 
θεολογικὲς φιλονικίες καὶ αἱρέσεις. ̓́ Ετσι τὸ Βυζάντιο δὲ χάθηκε μόνο 
μετὰ τὸ 1453 μὲ τὴν ὑποδούλωση του στοὺς Τούρκους, μὰ κινδύνεψε 
κι ή παλιά του δόξα ἀπὸ τὴν παρεξήγηση καὶ δυσφήμηση.

δ. ᾽Απὸ τὸ τέλος ὅμως τοῦ περασμένου αἰώνα ἄρχισε ν’ ἀλλάζη ἡ 
γνώμη γι’ αὐτό. Π ρῶτα γιατί οἱ ἱστορικοὶ σχημάτισαν πιὸ σωστές, 
ἀντιλήψεις γιὰ τὴν περασμένη ζωὴ τῶν ἀνθρώπων κι ὕστερα γιατὶ 
στὸ τέλος τοῦ 19ου αἰώνα διαλύθηκε ἡ  Οθωμανικὴ αὐτοκρατορία καὶ 
οἱ ὀρθόδοξοι λαοὶ τῶν Βαλκανίων ποὺ ἀνῆκαν ἄλλοτε στὸ Βυζαντινὸ 
κράτος ξανάφτιαξαν τὰ κράτη τους καὶ γιὰ νὰ ξαναβροῦν τὴν ἱστορική 
τους παράδοση κοίταξαν μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καί θαυμασμὸ τὸ 
Βυζάντιο, ἀφοῦ μέσα σ’ αὐτὸ ρίζωνε ἡ παοάδοσή τους.

Ἀπό τότε ἡ σβησμένη ὀρθόδοξη αὐτοκρατορία της Κωνσταντι-
νουπολης προσέχτηκε πολὺ καί φανερώθηκαν οἱ τίτλοι της ποὺ δὲν 
ἦταν καθόλου κατώτεροι ἀπὸ τοὺς τίτλους τῆς μεσαιωνικῆς Δυτικῆς 
Εὐρώπης.

ε. ῎Ετσι τὸ παρεξηγημένο Βυζάντιο πρόβαλε μπρὸς στὰ μάτια τῶν 
σοφῶν μὲ μιὰ ἀλλιώτικη ὄψη· τοῦ ἀναγνωρίστηκε ἡ ἀξία του καὶ οἱ 
βυζαντινολογικὲς σπουδὲς τώρα εἶναι πιὰ στὴν ἡμερησία διάταξη.

Πάνω ἀπὸ δέκα συνέδρια ἔδωσαν τὴν εὐκαιρία στοὺς 
βυζαντινολόγους ὅλου τοῦ κόσμου νὰ ἀνταλλάξουν τὶς γνῶμες τους. 
Τὸ 1964 στὸ Ζάππειο τῶν ᾽Αθηνῶν ἔγινε ἡ ἔνατη ἔκθεση τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης μὲ θέμα : «῾Η Βυζαντινὴ τέχνη Εὐρωπαϊκὴ» 
ποὺ ἦταν μιὰ πανηγυρικὴ ἀναγνώριση τῆς Βυζαντινῆς τέχνης σὰν 
τέχνης τῆς Εὐρώπης

στ.Τὰ κυριότερα σημεῖα ποὺ μαρτυροῦν τὴν ἀξία τοῦ Βυζαντίου 
εἶναι τὰ παρακάτω:
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1. ῾0 πολιτισμός του εἶναι ἕνας ἰδιαίτερος Εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς 
μὲ δική του φυσιογνωμία καὶ δύναμη ποὺ ἐπηρέασε καὶ ὠφέλησε 
πολὺ τὸν πολιτισμὸ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης.

2. Οἱ Βυζαντινοί ἐπειδή ἦταν οἱ φυσικοί κληρονόμοι τῶν ἀρχαίων 
῾Ελλήνων, φύλαξαν τὴ γλώσσα τους, τὰ βιβλία τους καὶ σεβάστηκαν 
τὴ σοφία τους, ἂν καὶ εἶχαν πολλὲς διαφορὲς μαζί της. ῞Οταν ξύπνησε 
ἡ Εὐρώπη, μετὰ τὸ 1453, ἀπὸ τὸ μεσαιωνικὸ λήθαργο καὶ ζήτησε νὰ 
φωτιστῆ ἀπὸ τὴν ἀθάνατη αὐτὴ κληρονομία τὴ βρῆκε φυλαγμε-νη 
ἀπὸ τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν πῆρε.

3. ῾Η Βυζαντινὴ τέχνη σήμερα βρίσκεται σὲ μεγάλη ἐκτίμηση. Δὲ 
θεωρεῖται πιὰ-εἰδικὰ ἡ ζωγραφική της-τέχνη παρακμῆς, ἀλλὰ μιὰ 
τέχνη μὲ ἄλλη ἀντίληψη ὀμορφιᾶς ἀπὸ τὴν ἀντίληψη τῶν ᾽Αρχαίων 
καὶ τῆς ᾽Αναγέννησης.

4. ῾Η Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία ἔγραψε τὴν ἱστορία χίλιων χρόνων 
περίπου μὲ πολέμους ἐναντίον δυνατῶν ἐχθρῶν ποὺ εἶχαν πάντοτε 
στόχο τους τὴν Εὐρώπη. ῾Υπῆρξε ἕνας ἀληθινὸς κυματοθραύστης τῆς 
ὁρμῆς τους πού ἂν τὸν παραβίαζαν, δὲν ξέρομε ποιά θὰ ἦταν ἡ μορφὴ 
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τοῦ κόσμου σήμερα, γιατὶ αὐτοὶ οἱ λαοὶ ἔφερναν ἀπὸ τὴν ᾽Ανατολὴ 
ἄλλου εἴδους πολιτισμούς.

5. Εἰδικὰ ὅμως γιὰ μᾶς τοὺς ῞Ελληνες ἡ Βυζαντινὴ παράδοση 
ἦταν ἡ δυνατὴ τροφὴ τῆς ψυχῆς μας στὰ δύσκολα χρόνια τῆς 
Τουρκοκρατίας. Χάρη σ’ αὐτὴ μπορέσαμε νὰ συντηρηθοῦμε ὡς τὸ 
19ο αἰώνα μὲ ἄγρυπνη καὶ ζωντανὴ ἐθνικὴ συνείδηση καὶ ἔτσι 
ξαναδημιουργήσαμε τὸ κράτος μας.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

1- ΟΙ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΦΡΑΓΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ.

1. Μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Κωνσταντινούπολης ἱδρύθηκε στὴ 
θέση τοῦΒυζαντίου ἡ Λατινικὴ αὐτοκρατορία τῆς Ρωμανίας ποὺ εἶχε 
τὴν ἐπικυριαρχία στὰ διάφορα μικρὰ καὶ μεγάλα φραγκικὰ κράτη. Τὰ 
σπουδαιότερα ἀπ’ αὐτὰ εἷναι :

α. Τὸ Βασίλειο τῆς Θεσσαλονίκης
β. Τὸ Δουκάτο τῶν ᾽Αθηνῶν
γ. Τὸ Πριγκιπάτο τῆς ᾽Αχαἲας
δ. Οἱ Βενετικὲς κτήσεις ( Κυκλάδες, Κρήτη, μερικὰ ἀπ’ τὰ 

῾Επτάνησα κ.ἄ. )
2. ᾽Εκτὸς ἀπὸ τὶς ἐπαρχίες μὲ Φράγκους ἄρχοντες ἔχομε μετὰ τὸ 

1204 καὶ πολλὲς ἐπαρχίες μὲ ῞Ελληνες ἄρχοντες. Οἱ πιὸ σπουδαῖες 
ἀπ’ αὐτὲς εἷναι :

α. ῾Η αὐτοκρατορία τῆς Τραπεζούντας στὸν Πόντο ἔζησε δική της 
ἱστορικὴ ζωὴ ὡς τὸ 1461 ποὺ κατακτήθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους.

β. Τὸ Δεσποτάτο τῆς ᾽Ηπείρου ποὺ ἦταν ἡ πιὸ σοβαρὴ ἑστία 
ἀντίστασης τοῦ δυτικοῦ ῾Ελληνισμοῦ. Γνώρισε μεγάλη δύναμη, ἀλλὰ 
στὸ τέλος ἐξασθένησε ἀπὸ τὸν ἀντίζηλο του :

γ. Τὸ Βασίλειο τῆς Νίκαιας στὴ Βιθυνία. ῾Η ἔκταση κι ἡ δύναμή 
του ἁπλώθηκε πολὺ εἰς βάρος νοῦ Δεσποτάτου τῆς ᾽Ηπείρου. ῾Ο 
τελευταῖος βασιλιὰς τῆς Νίκαιας Μιχαὴλ Παλαιολόγος τὸ 1261 
ξαναπῆρε τὴν Κωσταντινούπολη κι ἔγινε ἱδρυτὴς τῆς δυναστείας τῶν 
Παλαιολόγων, τῆς τελευταίας βυζαντινῆς δυναστείας.

δ. Τὸ Δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ γνώρισε μεγάλη ἀκμὴ στὰ χρόνια 
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τῶν Παλαιολόγων, γιατὶ δινόταν ὡς ἡγεμονία στοὺς πολὺ στενοὺς 
συγγενεῖς τῶν αὐτοκρατόρων. ᾽Εκεῖ παρουσιάστηκαν ἰδέες καὶ τέχνη 
ποὺ ἔδειχναν πὼς ὁ ῾Ελληνισμὸς εἶχε διάθεση νὰ ξαναστηλώση τὸ 
Βυζάντιο.

 2. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Φράγκους 
(1204) δυναμώνει στὰ ἐπαρχιακὰ κέντρα ἡ ἑλληνικὴ συνείδηση καὶ 
μέσα στοὺς αἰῶνες αὐτοὺς (13ος - 14ος) πολλὰ σημάδια δείχνουν πὼς 
κόβεται ἡ Βυζαντινὴ παράδοση κι ἀρχίζει ἡ Νέα ̔Ελληνικὴ ζωή. Αὐτὸ 
τὸ καταλαβαίνομε προπαντός, ὅταν ζητήσωμε νἆ βροῦμε τὶς ρίζες τοῦ 
σημερινοῦ λαϊκοῦ μας πολιτισμοῦ.

3. Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΩΝ : ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΑΓΩ-
ΝΙΑΣ

Οἱ αὐτοκράτορες τῆς δυναστείας τῶν Παλαιολόγων [1261 - 
1453] ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ ἐσωτερικὰ κι ἐξωτερικὰ προβλήματα. 
Τὰ πιὸ πολλὰ εἷναι πιὰ ἄλυτα. Τὸ σοβαρότερο εἶναι ὁ κίνδυνος ἀπὸ 
τὸ ᾽Οθωμανικὸ κράτος. ῾Η ἐπίσημη γραμμὴ τῆς ἐξωτερικής τους 
πολιτικῆς, γιὰ ν’ ἀντιμετωπίσουν τὸν κίνδυνο αὐτό, εἶναι νὰ ζητήσουν 
βοήθεια ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς τῆς Δύσης.

4. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ Η ΡΑΓΔΑΙΑ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ

῾Ο ξεπεσμὸς τῶν Σελτζούκων ἐξ αἰτίας τῆς μογγολικῆς ἐπέκτασης 
στὴ Δ. Ἀσία ἔφερε τοὺς ᾽Οθωμανοὺς στὴ Μ. ᾽Ασία κι ἔδωσε ὤθηση 
σὲ μιὰ ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ μικροῦ ἀρχικὰ κράτους των. ᾽Απὸ τὸ 
1354 ἀρχίζει ἡ ἐξάπλωσή τους στὰ Βαλκάνια στὸ 1402 γίνεται ἕνα 
ἀπότομο σταμάτημα στὸ ἀνέβασμά τους μὲ τὴν ἧττα τους ἀπὸ τὸν 
Ταμερλάνο καὶ στὸ 1421 ξαναβρίσκονται στὴν παλιά τους ὁρμὴ 
πάλι.

5. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟ-
ΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

᾽Απὸ τὰ χρόνια τοῦ σουλτάνου Μουρὰτ Β’, ποὺ στερέωσε τὴν 
Τουρκικὴ κυριαρχία στὰ Βαλκάνια καὶ τὴ Β. ῾Ελλάδα, δείχνουν οἱ 
᾽Οθωμανοὶ τὴ διάθεση νὰ κυριέψουν τὴν περικυκλωμένη ἀπὸ παντοῦ 
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Κωνσταντινούπολη. Αὐτὸ τὸ πραγματοποιεῖ ὁ σουλτάνος Μωάμεθ 
Β’ στὶς 29 Μαἲου 1453 μὲ ἀντίπαλό του κι ὑπερασπιστὴ τῆς Πόλης 
τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο ΙΒ’ Παλαιολόγο, ποὺ βρῆκε τὸ θάνατο 
πολεμώντας μπρὸς στὴν πύλη τοῦ Ρωμανοῦ.

ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ :

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ
μεγάλη ἰδέα - ἑνωτικοὶ - ἡσυ
χασμὸς - ὁρθόδοξη Σταυροφορία - 
Γαζῆδες - τιμάρια - γενιτσαρικὸ 
σῶμα - παιδομάζωμα - κρυπτο
χριστιανοὶ - έξισλαμισμός - ὁρισμός.

ΟΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ
᾽Ανάκτηση τῆς Κωνσταντινού-
πολης ἀπὁ τὁν Μ. Παλαιολόγο     1261
Δυναστεία Παλαιολόγων              1261 - 1453
«῞Αλωση τῆς Τραπεζούντας ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους καὶ διάλυση τῆς 
αὐτοκρατορίας της                                    1461
Δεσποτἀτο ᾽Ηπείρου                      1204 - 1348
῞Ιδρυση δεσποτάτου Μυστρᾶ                     1348
Στέφανος Ντουσὰν                         1331 - 1355
῞Ιδρυση τοῦ ᾽Οθωμανικοῦ κράτους             1326
῎Απόβαση τῶν ᾽Οθωμανῶν
στὴν Εὐρώπη                                              1354
῾Η μάχη τοῦ Κόσσοβο ( Κοσ-
συφοπέδιου )                                               1389
῾Η μἀχη τῆς ῎Αγκυρας                                1402
Σύνοδος τῆς Φλωρεντίας                            1439
῾Η μάχη τῆς Βάρνας                                   1444
῞Η άλωση τῆς Κωσταντινού-
 πολης ἀπὸ τοὺς Τούρκους 29 Μαίου τοῦ   1453 
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ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Τὸ κάστρο τοῦ Μυστρᾶ καὶ ἡ λάμψη 
τοῦ πριγκιπάτου τῆς ᾽Αχαἲας.

Αὐτὸ τὸ κάστρο στάθηκε ἕνα ἀπὸ τὰ δυνατότερα καστέλια τοῦ 
Μοριᾶ γιὰ τὴ στρατηγική του θέση· τό ᾽χτισε μὲ πολὺ μεράκι ὁ φρά-
γκος πρίγκιπας Γουλιέλμος Βιλλεαρδουίνος τὸ 1249, ὕστερ’ ἀπὸ τὴν 
κατάληψη τῆς Μονεμβασίας. ῎Εβαλε μέσα πύργους γιὰ τοὺς ἱππότες, 
σπίτια γιὰ τοὺς φύλακες, ἀποθῆκες, πλακόστρωτες αὐλές, τὸ στόλισε 
μὲ ψηλὲς τοξοθυρίδες καὶ τό κανε «κάστρον ἰσχυρόν, μὲ ἄνδρας 
ἀνδρειωμένους», γιὰ νὰ προσέχη ἀπ’ ἐδῶ τὶς ἀνυπότακτες φυλὲς ποὺ 
εἶχαν πλημμυρίσει τὸν Ταῦγετο.

Τὸ «Χρονικὸ τοῦ Μορέως» ἱστορίζει μ’ αὐτὰ τὰ λόγια τὸ χτίσιμο 
τοῦ κάστρου τοῦ Μυστρᾶ ἀπὸ τὸ Βιλλεαρδουίνο :

 «Καὶ ὅταν ἐγύρισε καλὰ τὰ μέρη ἐκεῖνα ὅλα, 
εὗρε βουνὶ παράξενον, ἀπόκομμα εἰς ὄρος, 
ἀπάνω τῆς Λακεδαιμονιᾶς κανένα μίλιν πλέον 
διὰ τοῦ ἄρεσε πολλὰ νὰ ποιήση δυναμάριν 
ὅρισεν ἀπάνω στὸ βουνὶ καὶ ἔκτισεν ἓν κάστρον 
καὶ Μυζηθρὰ τ’ ὀνόμασε, διότι τὸ ἔκραζαν οὕτως, 
κάστρον λαμπρὸν τὸ ἔποικε καὶ μέγα δυναμάριν».

᾽Από δῶ πάνω ὁ Βιλλεαρδουίνος καμάρωνε καί τήν ἀπέραντη 
Λακεδαιμονία του, ὅπου ἔβγαινε σεργιάνι μὲ ὀγδόντα ἱππότες 
τῆς Καμπανίας καὶ τῆς Βουργουνδίας, χρυσοσπηρουνάτους 
πάνω σὲ χρυσοχαλίνωτα ἄλογα, ἀκολουθούμενος κι ἀπὸ χίλιους 
σιδερόφρακτους καβαλαρέους. ῎Ητανε τόσο μεγαλόπρεπη αὐτὴ ἡ 
πομπὴ τοῦ Βιλλεαρδουίνου, ὥστε, καθὼς λένε οἱ ἱστορικοί, ἀπὸ 
τὸν καιρὸ τῆς ἀρχαίας Σπάρτης δὲν εἷχαν ξαναφανῆ στὶς ὄχθες τοῦ 
Εὐρώτα λαμπρότεροι πολεμιστές. Κι αὐτό, γιατὶ ἡ αὐλὴ τοῦ πρίγκιπα 
τῆς ᾽Αχαίας στάθηκε ἡ κυριότερη σχολὴ τοῦ ἱπποτισμοῦ καὶ τῆς 
πολεμικῆς τέχνης στὴν ̓Ανατολή. ̓Απ’ ὅλα τὰ μέρη ἔρχονταν μεγάλοι 
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κύρηδες κι ἄρχοντες, γιὰ νὰ καταταχτοῦν στὴ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία 
τοῦ «Πριγκιπάτου τοῦ Μορέως». Ξένοι βαρῶνοι παντρεύονταν 
μὲ ἀρχόντισσες ῾Ελληνίδες καὶ βυζαντινοὶ πρίγκιπες φράγκισσες 
βασιλοποὗλες. ῾Η γαλλικὴ γλώσσα εἶχε τόσο διαδοθῆ, ὥστε τὴ 
μιλοῦσαν ὅπως καὶ στὸ Παρίσι.

᾽Αθηνᾶ Ταρσούλη
[Κάστρα καὶ Πολιτεῖες τοῦ Μοριᾶ.

Ἔκδοση Δημητράκου σελ. 71 - 72.)

2. ῾Ο ὁρισμὸς τοῦ πασᾶ ὅταν παραδόθηκαν τὰ ᾽Ιωάννινα (1430)

᾽Εὰν παραδοθῆτε νὰ μηδὲν ἔχετε κανέναν φόβο μήτε αἰχμαλωτισμόν, 
μήτε πιασμὸν παιδίων, μήτε ἐκκλησίας νὰ χαλάσωμεν, μήτε μασγίδι 
νὰ ποιήσωμεν, ἀλλά καὶ αἱ ἐκκλησίαι σας νὰ σημαίνουσι καθὼς ἔχουν 
συνήθειαν καὶ ὁ μητροπολίτης νὰ ἔχη τὴν κρίσιν του τὴν ρωμαϊκὴν 
καὶ ὅλα του τὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαιώματα. Οἱ ἄρχοντες πάλι, ὅσοι 
ἔχουν τιμάρια, νὰ τὰ ἔχουσιν. Τὰ γονικά τους, τὰ ὑποστατικά τους 
καὶ τὰ πράγματά τους ὅλα νὰ τὰ ἔχουν χωρίς τινος λόγου... εἰ δὲ καὶ 
σταθῆτε πεισματικὰ καὶ δὲν προσκυνήσετε μὲ τὸ καλόν, νὰ ἠξεύρετε 
ὅτι ὥσπερ ἐδιαγουμίσαιιεν τὴν Θεσσαλονίκην καὶ ἐχαλάσαμεν 
ταῖς ἐκκλησίαις καὶ ἐρημώσαμεν καί ἀφανίσαμεν τὰ πάντα, οὕτως 
θέλομεν χαλάσει καὶ ἐσᾶς καὶ τὰ πράγματά σας καὶ τὸ κρίμα νὰ τὸ 
γυρέψη ὁ Θεὸς ἀπ’ ἐσᾶς».

 Κ ῎Αμαντος
[῾Ιστορικὸς νεώτερος - Σχέσεις Ἑλλήνων καὶ Τούρκων. 

Τομ. Α’ - ΟΕΣΒ 1955 σελ. 93)

3. ῾0 Βυζαντινὸς στρατιώτης.

῾Η ἐνθουσιαστικὴ ὁρμὴ τῶν στρατῶν τῆς ἀρχαίας ῾Ελλάδος καὶ ἡ 
ἰσχυρὰ συγκρότησις τῶν στρατῶν τῆς Ρώμης ἐκληροδοτήθησαν εἰς 
τὰς στρατιὰς τοῦ Μεσαιωνικοῦ ῾Ελληνισμοῦ. ῾Ο Χριστιανὸς ῞Ελλην 
στρατιώτης τοῦ Μεσαίωνος, ὁ Βυζαντινὸς στρατιώτης, ὅπως θὰ τὸν 
εἴπωμεν - ἀφοῦ τὴν Μεσαιωνικήν μας Αὐτοκρατορίαν τὴν ὀνομάζομεν 
Βυζαντινὴν-ὁ Βυζαντινὸς λοιπὸν στρατιώτης εἶναι ἀπόγονος τῶν 
ἀρχαίων Ελλήνων καὶ τῶν ἀρχαίων Ρωμαίων στρατιωτῶν. Καὶ ἐπειδὴ 
οἱ λαμπρότεροι στρατοὶ τῆς ἀρχαίας ῾Ελλάδος ἦσαν οἱ τοῦ Μεγάλου 
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᾽Αλεξάνδρου καὶ τῆς ἀρχαίας Ρώμης οἱ Χριστιανικοὶ στρατοί, διὰ 
τοῦτο ὁ Βυζαντινὸς στρατιώτης εἶναι ὁ ἀπόγονος τοῦ Μακεδόνος καὶ 
τοῦ Χριστιανοῦ Ρωμαίου στρατιώτου.

Διότι εἰς τὰ δύο μεγάλα ὀνόματα, τὰ ὀνόματα τοῦ Μεγάλου 
᾽Αλεξάνδρου καὶ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, συνοψίζεται ὁλόκληρος 
ὁ χαρακτὴρ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καὶ το Βυζαντινοῦ 
Αὐτοκράτορος. Οἱ Βυζαντινοί, δηλαδὴ οἱ προπάτορές μας τοῦ 
Μεσαίωνος, εἶναι οἱ κάτ’ εὐθεῖαν ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων ῾Ελλήνων. 
Παρέλαβον ὅμως πολλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους, καὶ ἡ Βυζαντινὴ 
Αὐτοκρατορία ὑπῆρξε κάτ’ ἀρχὰς μία συνέχεια τῆς Ρωμαϊκῆς. Διὰ 
τοῦτο ὁ Βυζαντινὸς Αὐτοκράτωρ ἐτιμᾶτο καὶ ἐπροσκυνεῖτο ἀπὸ τοὺς 
ὑπηκόους του καὶ ἀπὸ τοὺς ξένους λαούς, ὡς ὁ ἀπόγονος τῶν δύο 
μεγάλων βασιλέων, τοῦ Μακεδόνος καὶ τοῦ Ρωμαίου.

῾Ο Βυζαντινος στρατιώτης καί μάλιστα ὁ πεζός ὡμοίαζε μέ 
Μακεδόνα καὶ μὲ Ρωμαῖον στρατιώτην. Ὁ ὁπλισμὸς ὡμοίαζε 
περισσότερον μὲ τὸν ἀρχαῖον Ρωμαϊκόν. ᾽Εφόρει ἁλυσιδωτὸν θώρακα, 
ὁ ὁποῖος ἐλέγετο λωρίκιον, εἶχε περικεφαλαίαν, ἡ ὁποία ἐλέγετο κασὶς 
(ἡ λέξις εἶναι Μακεδονική ), καὶ εἰς τοὺς πόδας τὰς περικνημῖδας. Αὐτὰ 
ἦσαν τὰ ἀμυντικὰ ὅπλα του. ῾Ως ἐπιθετικὰ δὲ ὅπλα εἶχεν ὅμοια μὲ τὰ 
τῶν ᾽Αρχαίων Μακεδόνων, πολὺ μακρὰν λόγχην, ὅπως καὶ ἐκεῖνοι, ἡ 
ὁποία ἐλέγετο κοντάριον, καὶ πολὺ κοντὸν σπαθίον. ῾Η ἀσπίς, ἡ ὁποία 
ἐλεγετο σκουτάριον, ὁμοιάζει καὶ αὐτὴ μὲ τὴν ἀρχαίαν.

Τὸ Βυζαντινὸν στράτευμα περιελάμβανεν, ὅπως καὶ τὰ ἀρχαῖα, 
τοὺς βαρέως ὡπλισμένους, σκουτάτους (διότι εἶχον τὸ σκουτάριον) 
καὶ τοὺς ἐλαφρῶς ὡπλισμένους μὲ τοξάριον, τοὺς τοξότας. ῾Υπῆρχον δὲ 
καὶ ἱππεῖς τοξόται, ἀλλ’ οἱ ἐπίφοβοι ἱππεῖς ἦσαν οἱ κατάφρακτοι, οἱ 
ὁποῖοι ἐφυλάσσοντο ὁλόκληροι μὲ ἁλυσιδωτὸν ὁπλισμόν, ὄπως καὶ οἱ 
ἱππόται τῆς Δύσεως.

Κανεὶς ἄλλος ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους στρατοὺς δὲν ἦτο τόσον πολὺ καλὰ 
παρασκευασμένος ὅσον ὁ Βυζαντινός. Οἱ Μεσαιωνικοί μας πρόγονοι 
εἶχον τελειοποιήσει τὴν στρατιωτικὴν τέχνην εἰς μέγιστον βαθμόν, 
ὅσον οὐδεὶς ἄλλος λαός. Μόνον ἀφ’ ὅτου ἐχρησιμοποιήθη ἡ πυρῖτις 
καὶ κατασκευάσθησαν ὅπλα καὶ κανόνια, ἀπὸ τοῦ 1500, ἤλλαξεν ἡ 
στραιωτικὴ τέχνη. Οἱ Βυζαντινοὶ στρατοὶ ἦσαν οἱ πρῶτοι στρατοὶ 
τοῦ κόσμου. 

Οἱ Χριστιανικοί μας στρατοὶ τοῦ Μεσαίωνος εἶχον τελειοτάτην 
ὀργάνωσιν, ὄχι μόνον εἱς τὸν ὁπλισμόν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν 
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ἐπιμελητείαν.
Καὶ διὰ τούτο βλέπομεν τοὺς Χριστιανούς μας Αὐτοκράτορας 

νὰ ὁδηγοῦν, ἐντὸς λίγων ἑβδομάδων, τὸν στρατόν των ἀπὸ τὴν 
Βουλγαρίαν εἰς τήν Συρίαν.

Εἱς τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ τὰς ἄλλας σπουδαίας πόλεις τῆς 
Αὐτοκρατορίας ὑπῆρχον μεγάλαι ἀποθῆκαι ὅπλων, ἐνδυμασιῶν καὶ 
παντὸς ἄλλου χρησιμου πράγματος εἰς ἕνα στρατόν. Δὲν εἶχε δὲ ὁ 
Βυζαντινὸς στρατὸς πεζικὸν καὶ ἱππικόν, ἀλλ’ εἶχε καὶ τὸ πυροβολικόν 
του.

Εἶχε παντὸς εἴδους μηχανήματα διὰ τὰς πολιορκίας πόλεων 
πετροβόλα ὄργανα, κλίμακας ξύλινους πύργους. ῏Ητο δὲ καταλεπτῶς 
ὡρισμένον πόσον θὰ βαδίση ὁ στρατός ἀπὸ ποῦ θὰ λάβη τὰς 
προμηθείας, ποῦ θὰ εὕρη ὕδωρ, ποῦ πρόκειται νὰ σταθμεύσνη. Καὶ 
ἠκολούθουν αὐτὸν μεγάλαι ἐφοδιοπομπαί.

᾽Αλλ’ ἐκεῖνο ἰδίως, τὸ ὁποῖον προκαλεῖ τὸν θαυμασμόν, ἦτο 
ἡ τελειοτάτη νοσοκομειακὴ ὑπηρεσία ἑνὸς Βυζαντινοῦ στρατοῦ. 
Κατὰ τὴν ὦραν τῆς μάχης ὑπῆρχον ἰδιαίτεροι τραυματιοφορεῖς, οἱ 
ὁποῖοι ἀπέσυρον τοὺς τραυματίας, ὄπισθεν δὲ τοῦ στρατοῦ ἦσαν τὰ 
φορητὰ νοσοκομεῖα, εἰς τὰ ὁποῖα ἐδίδοντο αἱ ἰατρικαὶ βοήθειαι. Καὶ 
ἐδῶ πρέπει νὰ ἐξάρωμεν τὴν ἐπειίκειαν καὶ τὴν μαλακότητα, τὴν 
ὁποίαν ἐδείκνυον εἰς τοὺς νικημένους οἱ Βυζαντινοὶ στρατηγοί. Οἱ 
Μεσαιωνικοί μας στρατοὶ ἦσαν ἀληθινοὶ Χριστιανικοὶ στρατοί.

Εἰς ἰδιαίτερον σῶμα ἀνῆκεν ὁ στρατιώτης, ὁ ὁποῖος ἐφύλαττε 
τὰ σύνορα. ᾽Επειδὴ δὲ ἐλέγοντο ταῦτα ἄκροι, καὶ ὁ στρατιώτης τῶν 
ἄκρων ἐλέγετο ᾽Ακρίτας. ᾽Εκεῖ εἰς τὰ σύνορα ἠγρύπνουν οἱ ᾽Ακρῖται, 
διὰ νὰ ὑπερασπίζωνται τὴν Χριστιανικὴν Αὐτοκρατορίαν. Πύργοι 
καὶ κάστρα τοὺς ἐπροστάτευον, μεγάλαι στρατιωτικαὶ ὁδοὶ τοὺς 
ἔβαλλον τἰς συγκοινωνίαν μὲ τὸ κέντρον. Κάτ’ ἀποστάσεις εἰς τὰς 
κορυφὰς τῶν βουνῶν ἦσαν κτισμέναι βίγλαι, δηλαδὴ ὑψηλοὶ πύρ-
γοι. ᾽Εν καιρῷ κινδύνου ἤναπτον οἱ φρουροὶ πυράς. ῾Ως μὲ ὀπτικὸν 
τηλέγραφον ἐπάγαινεν ἀμέσως εἰς, τὴν Κωνσταντινούπολιν ἡ εἴδησις 
μιᾶς ἐχθρικῆς ἐπιδρομῆς. Καὶ ὁ Χριστιανὸς βασιλεὺς ἐξήρχετο ἀμέσως 
εἰς τὸν πόλεμον.

Ὁ δὲ στρατιώτης τῶν ἄκρων, ὁ ᾽Ακρίτας, ὁ σιδηροῦς στρατιώτης, 
ὁ ὁποῖος ὑπερησπίζετο ἡμέραν καὶ νύκταις τὰ σύνορα τὸ Χριστιανικὸν 
βασίλειον, ἔγινεν ὁ ἀθάνατος τύπος τοῦ Χριστιανοῦ ῞Ελληνος ἥρωος. 
᾽Απὸ τὸν στρατιώτην ᾽Ακρίταν ἔπλασεν ὁ ῾Ελληνικὸς λαὸς κατὰ 
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τὸν Μεσαίωνα τὸν ανδρειωμένον, ὁ ὁποῖος εἰς τὰ ὑπέροχα δημώδη 
τραγούδια ὀνομάζεται Διγενῆς ᾽Ακρίτας καὶ νικᾶ ὅλους τοὺς ἐχθρούς, 
ἀκόμη καὶ αὐτὸν τὸν Χάρον εἰς τὰ σιδερένια ἁλώνια.

῾Ο στρατὸς ἦτο ἡ κεφαλὴ καὶ αἱ χεῖρες τῆς Πολιτείας. ῾Ο 
Αὐτοκράτωρ χαιρετίζει τοὺς στρατιώτας του ὡς ἑξῆς: «᾽Αγωνίσασθε, 
τοῦ Χριστοῦ στρατιῶται καὶ παιδία ἐμά, ἵνα ἐπιδείξητε τὴν ἀνδρείαν 
ὑμῶν, τὴν πρὸς τὸν Θεὸν πίστιν ὀρθὴν καὶ τὴν πρὸς τὴν βασιλείαν 
ἀγάπην». ῾Ο Βυζαντινὸς λοιπὸν στρατιώτης ἦτο στρατιώτης τοῦ 
Χριστοῦ. ῎Ωφειλε νὰ δείξη τὴν ἀνδρείαν του, νὰ μὴν ἀφήση τὴν 
σταυροφόρον σημαίαν του διότι ἄλλως ἐθανατώνετο ἀμέσως. Κατ’ 
αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ ἐδείκνυε τὴν ὀρθὴν πίστιν εἰς τὸν Θεὸν καὶ 
τὴν ἀγάπην πρὸς τὴν πατρίδα. ᾽Εμάχετο λοιπὸν μὲ τὴν ὁρμὴν τῶν 
στρατιωτῶν τοῦ Μεγάλου ᾽Αλεξάνδρου καὶ μὲ τὴν πίστην τῶν 
στρατιωτῶν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Ἀδ. Ἀδαμαντίου (1875 - 1937) 
[ Καθηγητὴς ΙΙανεπιστημίου - Βυζαντινολόγος )

4. Τὸ χρονικὸ τῆς Ἅλωσης.

Καὶ τότε ἦρθε ὁ θάνατος τοῦ βασιλιᾶ κι ἡ ἐκλογὴ τοῦ Κωνσταντίνου 
ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τῆς ᾽Εκκλησίας καὶ τοῦ λαοῦ, γιὰ ν’ ἀνεβῆ στὁ 
θρόνο τοῦ Βυζαντίου. ῞Ομως τώρα ὁ θρόνος αὐτὸς δὲ σκέπαζε μὲ τὴν 
αἴγλη του παρὰ τὴ βασιλεύουσα, κι ἦταν ἀνάγκη τώρα νὰ ἐγκριθῆ ἡ 
ἐκλογὴ τοῦ νέου βασιλιᾶ ἀπὸ τὸ Σουλτάνο.

῎Εδωσε λοιπὸν τὴν ἔγκρισή του ὁ Μουρὰτ κι ὁ Κωνσταντῖνος 
ἦλθε στὴν Πόλη νὰ φορέση τὸ στέμμα τοῦ ᾽Ιουστινιανοῦ καὶ τοῦ 
Βουλγαροκτόνου, ταξιδεύοντας μὲ καράβι Καταλανικό, γιατὶ δὲν εἷχε 
πιὰ στὸ Μοριὰ καράβι δικό του. ῎Εσφιξε τὴν καρδιά του ὁ καρτερικος 
ἄνθρωπος καὶ εἶπε μὲ περήφανο πεῖσμα: -«Θὰ βαστήξω».

Δεινὴ ἦταν ἡ θέση τῶν Χριστιανῶν. ῾Ο Οὗγγρος Οὐνυάδης εἷχε 
ἡττηθῆ στὸ Κοσσυφοπέδι. ῾Ο Σκεντέρμπεης μὲ τοὺς Σκιπιτάρους1 
κινδύνευε στὴν ᾽Αλβανία. ῾Ο Πάπας, γιὰ νὰ δώση βοήθεια, ἀπαιτοῦσε 
τὴν ῞Ενωση. Στὸ μεγάλο λιμάνι τῆς βασιλεύουσας σάπιζαν δέκα 
καράβια.Τίποτα ἄλλο.

Κι ἔξαφνα πεθαίνει ὁ Μουρὰτ ἀπὸ συγκοπὴ καὶ στὸ θρόνο ἀνεβαίνει 
ὁ Μωάμεθ, δεκαεννιὰ χρονῶν παιδί. Μὰ τί παιδί! Παράτολμο καὶ 

1. Σκιπιτάροι λέγονται οἱ Αλβανοί. 
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συνετὸ μαζί, στοχαστικὸ καὶ γεμάτο φαντασία, διψασμένο γιὰ μάθηση 
καὶ μαζὶ πρωτόγονο, φιλόδοξο κι ἐπίμονο. Μπροστά του τὸ Βυζάντιο 
παραδομένο στὸ μαρασμὸ καὶ τὴ διάλυση..

...᾽Αφου ἐτοίμασε λοιπόν ὁ Μωάμεθ τό στρατό του καί τό στόλο-
του -160.000στρατός, 400 καράβια ἦλθε καὶ στρατοπέδευσε μπρὸς 
στὰ τείχη τῆς Πόλης κι ἄρχισε ἡ μεγάλη πολιορκία. Μεσάνυχτα 
ὁΚωνσταντῖνος ἐπιθεωρεῖ τὰ τείχη καὶ τοὺς φύλακες, καβάλα στ’ 
ἄλογό του. Δίνει ἐλπίδα στὸ λαὸ καὶ θάρρος στοὺς στρατιῶτες. Μέσ’ 
στὴν ῾Αγιὰ Σοφιά, ποὺ ἦταν κλειστὴ ἀπ’ τὴν ἡμέρα ποὺ ἔγινε ἡ 
λειτουργία μὲ τοὺς Λατίνους, διατάζει καὶ γίνεται δέηση μεγάλη κι 
ὕστερα λιτανεία, ποὺ φέρνει γύρω ὀλα τὰ τείχη. Κι ὅταν σημαίνη ἡ 
ὥρα τῆς μάχης, πρῶτος πάντα, πρῶτος παντοῦ ὁ Κωνσταντῖνος, λὲς 
καὶ γυρεύει πιὰ τὸ θάνατο..

...῏Ηταν χαράματα. Δίπλα του μαχόταν ὁ ᾽Ιουστινιάνης. ῾Ο 
Κωνσταντῖνος φώναζε : ῍Ας πεθάνουμε γιὰ τὴν πίστη καὶ γιὰ τὴν 
πατρίδα! ᾽Αδελφοί, ἡ νίκη εἶναι δική μας! ῾Ο Θεὸς πολεμάει μαζί 
μας!

Κι ὅταν ἀκούστηκε ἡ απαίσια κραυγή : «-Τὴν πήρανε τὴν Πόλη! 
Τὴν πήρανε τὴν Πόλη!» ὁ Κωνστ·αντῖνος ξεπέζεψε ἀπὸ τὸ λαβωμένο 
ἄλογό του καὶ προχώρησε νὰ σταθῆ κοντὰ στοὺς στρατιῶτες. Κι ἦταν 
ἐκείνη τὴν ὥρα ἡ ἀνακάτωση φοβερή, γιατὶ οἱ Τοῦρκοι εἶχαν πηδήσει 
τὰ τείχη κι εἶχαν βρῆ, πόρτα ἀνοιχτὴ κι εἶχαν ξεχυθῆ ἀπὸ παντοῦ κι 
οἱ δικοί μας εἶχαν ἔρθει στὰ χέρια μὲ τοὺς Τούρκους.

Μέσα στὴ φονικὴ μέθη τῆς μάχης ὁ Κωνσταντῖνος εἶδε πὼς 
ἦταν κυκλωμένος. Ρίχτηκε μὲ ὁρμὴ ἐκεῖ ποὺ γινόταν τὸ πιὸ φοβερὸ 
μακελιὸ καὶ σὰν ἁπλὸς στρατιώτης ἄρχισε νὰ χτυπάη μὲ τὸ σπαθὶ 
ὅπου ἔβρισκε «καὶ τὸ αἷμα ποταμηδὸν ἐκ τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ ἔρρεεν», καθὼς λέει ὁ Δούκας.

Βλέποντας τὸ χαλασμὸ φώναξε τότε : -Δὲν εἶναι κανένας Χριστιανὸς 
νὰ πάρη τὴν κεφαλή μου; ῾Η Πόλη χάνεται κι ἐγὼ ζῶ ἀκόμα;» ᾽Αλλὰ 
τὸν χτύπησαν τότε καταπρόσωπο καὶ στὴ ράχη, κι ἔτσι σωριάστηκε 
πάνω στὰ κορμιὰ τῶν δικῶν του, κι ἦρθαν ἄλλα κορμιὰ καὶ τὸν 
σκέπασαν, κι ἔγινε ἕνα, ἕνα σῶμα καὶ ἕνα αἷμα μὲ τοὺς καλούς του 
συντρόφους, μὲ τοὺς στρατιῶτες του, μὲ τὸ λαό του.

Θανάσης Πετσάλης - Διομήδης.
Λογοτέχνης σύγχρονος
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[Ὁ μαρμαρωμένος Βασιλιάς καί τό μυθικό πουλί.-
«Νέα ῾Εστία» 1953, τεῦχος 622 σελ. 72Ο - 721]]

5. Τἠν ὥρα, ποὺ πλέχτηκε ὁ μεγάλος ᾽Εθνικὸς θρύλος
τοῦ μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ. 

 ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ -῾Η Παναγιὰ ἡ Μεγαλόχαρη, ἡ Πολίτισσα
α΄        ᾽Ωχού, μὲ μιὰ σπαθιά, σὰ μισοφέγγαρο, στὸ μαγουλό της!
β’        ῾Απλωτὰ τὰ μπράτσα της καὶ σηκώνει τὸν Κωνσταντῖνο
          ῞Ομοια σήκωνε καὶ τὸ γυιό της στὴν ᾽Αποκαθήλωση!
ΛΑΟΣ    (θρηνώντας) Κωσταντῖνε!
ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 
               Μὴν κλαῖτε˙ πάει βαθειὰ στὴ γῆς ἡ Παναγιά μας
               νὰ τὸν ξαπλώση ὡς σπόρο ἐτοῦτο ἐδῶ μπροστά μας
               τὸ πιὸ μεγάλο μυστικό ᾽ναι τῆς ῾Ελλάδας˙
               χίλιες φορὲς αὐτὴ κατέβηκε στὸν ῞Αδη
               καὶ πάλι χίλιες ἀναστήθηκε˙ ὁ Θεὸς
               βαθιὰ νὰ σὲ σκεπάση, γιέ μου, σὰν τὸ σπόρο
               κι’ ἀθάνατο κρυφὰ μεσ’ στ’ ἅγια χώματά μας
               καὶ δροσερὸ νὰ σὲ κρατάη μέσ’ στοὺς αἰῶνες!
ΦΡΑΝΤΖΗΣ Μαρμάρωσε ὁ βασιλιάς μας, ἡ καρδιά μου 

σκίζεται!

 ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ᾽Αναγαλιάζει ἐμένα˙ ἀνάσταση μυρίζει
              παντοτινὰ τὸ χῶμα τῆς ῾Ελλάδας· θἄρθη
              καιρός, γυρίζει ἡ ρόδα τοῦ Θεοῦ, στὸν ἥλιο μας
              ὁ λειτουργὸς νὰ ξαναβγῆ, νὰ ξετελέψη
              στὴ λυτρωμένη ῾Αγιὰ Σοφιά τὴ λειτουργία·
              κι ἀπὸ τὶς ἅγιες ρίζες τῶν δεντρῶν μιὰν ἄνοιξνη,
              μὲ τὸ σπαθὶ τοῦ ἀρχάγγελου στὸ χέρι, ὁ μέγας
              μαρμαρωμένος βασιλιὰς θ’ ἀνηφορίση,
              μυρίζοντας θυμάρι!
ΛΑΟΣ  ῾0 Θεὸς νὰ δώσει!

Νίκος Καζαντζάκης, (Νεοέλληνας συγγραφέας)
[«᾽Απόσπασμα ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο

Παλαιολόγο» - « Νἐα ῾Εστία 1-10-1953]

6.῞Ενας χρονικογράφος σἐ λαϊκὸ ὕφος θρηνεῖ γιὰ τἠν ῞Αλωση.
῎Ω, μέγα κακὸ εἰς τὴν δυστυχισμένην Κωνσταντινούπολη! ̓Ακόμη 
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ὁ ἥλιος δὲν ἡτονε καλὰ σηκωμένος ἀπὸ τὴν ἀνατολή, ὁποὺ δὲν ἤτονε 
δύο ὧρες τῆς ἡμέρας, καὶ οἱ Τοῦρκοι ἐπεριλάβανε τὴν ἐλεεινὴ πόλη. 
Καὶ ἐκεῖ ὁποὺ ἐμπήκανε εἰς τὴν χώρα, οσοι χριστιανοὶ ἀντιστέκανε μέ 
τὰ ἄρματα τους, ὅλους τοὺς ἐκόφτανε, καὶ ὅσοι ἐπροσκυνούσανε, τοὺς 
ἐκάμνανε σκλάβους, καὶ τοὺς γέροντες τοὺς ἀχαμνοὺς τοὺς ἐκόφτανε.

Τότε ἐδράμανε εἰς τὴν ῾Αγίαν Σοφίαν τὴν περιβόητην, καὶ τὴν 
ἐκουρσέψανε καὶ ἐπήρανε τὶς ἁγίες εἰκόνες καὶ τὶς ἐτζακίζανε καὶ 
τὶς ἐτζαλοπατούσανε, καὶ τοὺς ἁγίους τοὺς ζωγραφισμένους τοὺς 
ἐβγάλανε τὰ ὀμμάτια τους. ῾Ομοίως ἐδιάβησαν καὶ εἰς τὶς ἄλλες 
ἐκκλησίες καὶ εἰς τὰ μοναστήρια καὶ τὰ κουρσεύανε καὶ ἐπαίρνασι τὰ 
σκεύη, χρυσὰ καὶ ἀργυρὰ δισκοπότηρα καὶ ἄλλα. Καὶ ἐκαταγδύσανε 
καὶ ἐκουρσέψανε ὅλην τὴν χώρα...

Λοιπόν, ὡσὰν ἐκάμανε τὴ νίκη, ὅρισε ὁ σουλτάνος καὶ ἐκάμανε 
χαρὲς μεγάλες τρεῖς μέρες, καὶ ἐδοξάστη πολλά, ὁποὺ ἐκέρδισε μία 
βασιλείαν μεγάλη τῶν δυστυχισμένων Ρωμαίων...

Καὶ τότε ἔδωσε θέλημα τοῦ φουσάτου καὶ ἐδιάβη πασαεὶς εἰς 
τὸν τόπο του χαρούμενος. Ὤ μεγάλη καταδίκη, ὁποὺ ἐγίνη εἰς  τὴν  
Βασίλισσα τῶν πόλεων τοῦ κόσμου ὅλου, ὁποὺ ποτὲ δὲν ἐγίνη εἰσὲ 
καμμίαν χώρα ὡσὰν ἐγίνη εἰς τὴν ἐλεεινὴ Πόλη! Καὶ λέγουσι κάποιοι 
ὅτι ὁ Τοῦρκος ἔκαμε τὴν ἀνταμοιβὴ τῆς Τρωάδας, ὁποὺ ἐκάμανε 
οἱ ῎Ελληνες, καὶ ἐπειδὴ ὁ Τοῦρκος κρατεῖ ἀπὸ τὰ μέρη ἐκεῖνα τῆς 
᾽Ανατολῆς ἐξεγδιώχθη εἰς τὴν Πόλη.

Γ. Ζώρας. Καθηγητής Πανεπιστημίου.
[῾Η ῞Αλωσις τῆς Κων/πόλεως καὶ ἡ Βασιλεία Μωάμεθ Β’ τοῦ Κατακτητοῦ 
κατὰ τὸν Βαρβερινὸν Κώδικα ΙΙΙ κτλ.-1952, σελ. 32 - 34- Αποσπάσματα )

7. ῾0 θρύλος τοῦ μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ.

῞Οταν ἦλθε ἡ ὥρα ἡ Πόλη νὰ τουρκέψη καὶ μπῆκαν μέσα οἱ 
Τοῦρκοι, ἔτρεξε ὁ βασιλιάς μας καβάλα στ’ ἄλογό του νὰ τοὺς ἐμποδίση. 
῏Ηταν πλῆθος ἀρίφνητο ἡ Τουρκιά, χιλιάδες τὸν ἔβαλαν στὴ μέση κι 
ἐκεῖνος χτυποῦσε κι ἔκοβε μὲ τὸ σπαθί του. Τότε σκοτώθη τ’ ἄλογό 
του κι ἔπεσε κι αὐτός. Κι ἐκεῖ ποὺ ἕνας ᾽Αράπης σήκωσε τὸ σπαθί 
του νὰ χτυπήση τὸ βασιλιά, ἦλθε ἄγγελος Κυρίου καὶ τὸν ἅρπατε καὶ 
τὸν πῆγε σὲ μιὰ σπηλιὰ βαθιὰ στὴ γῆ κάτω, κοντὰ στὴ Χρυσόπορτα. 
᾽Εκεῖ μένει μαρμαρωμένος ὁ βασιλιὰς καὶ καρτερεῖ τὴν ὥρα νά ᾽ρθη 
πάλι ὁ ἄγγελος νὰ τὸν σηκώση. Οἱ Τοῦρκοι τὸ ξέρουν καλὰ αὐτό, μὰ 
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δὲν μποροῦν νὰ βροῦν τὴ σπηλιὰ ποὺ εἶναι ὁ βασιλιάς· γι’ αὐτὸ ἔχτισαν 
τὴν πόρτα ποὺ ξεύρουν πὼς ἀπ’ αὐτὴ θὰ μπῆ ὁ βασιλιὰς γιὰ νὰ τοὺς 
πάρη πίσω τὴν Πόλη. Μά, ὅταν εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, θὰ κατεβῆ 
ὁ ἄγγελος στὴ σπηλιὰ καὶ θὰ τὸν ξεμαρμαρώση καὶ θὰ τοῦ δώση στὸ 
χέρι τὸ σπαθί, ποὺ εἷχε στὴ μάχη. Καὶ θὰ σηκωθῆ ὁ βασιλιὰς καὶ θὰ 
μπῆ στὴν Πόλη ἀπὸ τὴν Χρυσόπορτα καὶ κυνηγώντας μὲ τὰ φουσάτα 
του τοὺς Τούρκους, θὰ τοὺς διώξη ὡς τὴν Κόκκινη Μηλιά. Καὶ θὰ 
γίνη μεγάλος σκοτωμός, ποὺ θὰ κολυμπήση τὸ μουσκάρι στὸ αἷμα.

[Ν. Πολίτου-Παραδόσεις.  Ἐν ᾽Αθήναις 1904 Τ. Α΄, ἀριθμ. 33)

8. ῾Η ῞Αλωση τῆς Πὁλης σ’ ἕνα τραγούδι τοῦ Πόντου.

῞Εναν πουλίν, καλὸν πουλίν, ἐβγαίν’ ἀπὸ τὴν Πόλην, 
οὐδὲ᾽ς ἀμπέλια ᾽κόνεψεν,1 οὐδὲ ᾽ς σὰ περιβόλα 
ἐπῆγεν καὶ ν ἐκόνεψεν καὶ ᾽ς τοῦ ῾Ηλί’ τὸν κάστρον 2
 ἐσεῖξεν 3 τ’ ἕναν τὸ φτερόν, ᾽ς τσὸ αἷμαν βουτεμένον, 
ἐσεῖξεν τ’ ἄλλο τὸ φτερὸν, χαρτὶν ἔχει γραμμένον. 
Ἀτὸ  κανεὶς ᾽κ’ ἀνέγνωσεν 4, οὐδ’ ὁ μητροπολίτες 
ἕναν παιδίν, καλὸν παιδίν, ἔρχεται κι ἀναγνώθει. 
Σεῖτ’ ἀναγνώθ’ σεῖτα κλαίγει, σεῖτα κρούει τὴν καρδίαν 5.
«᾽Αϊλὶ ἐμᾶς, καὶ βάι ἐμᾶς, πάρθεν’ ἡ Ρωμανία!» 6 
Μοιρολογοῦν τὰ ἐγκλησάς, κλαίγ’ νε τὰ μοναστήρα,
κι ἅϊ Γιάννες ὁ Χρυσόστομον κλαίει, δερνοκοπᾶται 7 
«Μὴ κλαῖς, μὴ κλαῖς ἅϊ Γιάννε μου, καὶ δερνοκοπισκᾶσαι. 
-῾Η Ρωμανία ᾽πέρασεν, ἡ Ρωμανία ᾽πάρθεν. 
-῾Η Ρωμανία κι ἂν ᾽πέρασεν, ἀνθεῖ καὶ φέρει κι ἄλλο. 

 [Ἑλληνικὰ δημοτικὰ τραγούδια-῎Εκλογή. ᾽Ακαδημία
 Ἀθηνῶν-᾽Εν ᾽Αθήναις 1926 Τομ. Α΄ σελ. 127)

1. στάθμευσε, κάθησε –2. κάστρο τοῦ ῾Ηλίου. ᾽Ονομάζεται ἔτσι, γιατὶ ἧταν ψηλὸ 
κι ἀπόκρημνο –3. ἔσεισε τίναξε –4 αὐτὸ κανένας δὲν μπόρεσε νὰ τὸ διαβάση –5 
ἐνῶ διαβάζει, τὴν ἴδία ὥρα κλαίει καὶ σπαράζει τὴν καρδιά – 6. ἀλίμονο σὲ μᾶς, 
ἀλίμονο σὲ μᾶς, κυριεύτηκε ἡ Ρωμανία, δηλαδὴ τὸ Βυζαντινὸ κράτος –7 δέρνεται 
καὶ χτυπιέται. 
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9. Οἱ τελευταῖοι λόγοι τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πρὶν 
παραδοθῆ ἡ Πόλη.

«Σεῖς, εὐγενέστατοι ἄρχοντες καὶ ἐκλαμπρότατοι δήμαρχοι καὶ 
στρατηγοὶ καὶ γενναιότατοι συστρατιῶται κι ὅλος ὁ πιστὸς καὶ τίμιος 
λαός, γνωρίζετε καλὰ ὅτι ἔφθασεν ἡ ὥρα, ποὺ ὁ ἐχθρὸς τῆς πίστεώς 
μας θέλει νὰ μᾶς ἐπιτεθῆ μὲ ὅλη τὴν πολεμική του τέχνη καὶ μὲ ὅλα 
τὰ ὅπλα του. Μὲ ὅλη τὴ στρατιωτική του δύναμη θὰ μᾶς ἐξαπολύση 
ἐπίθεση καὶ ἀπὸ τὴν ξηρὰ καὶ ἀπὸ τὴ θάλασσα, γιὰ νὰ ἠμπορέση 
νὰ μᾶς κεντήση μὲ τὸ δηλητήριό του σὰ φίδι φαρμακερὸ καὶ νὰ μᾶς 
καταπιῆ σὰν λιοντάρι ἀνήμερο.

«Γι’ αὐτὸ σᾶς λέγω και σᾶς παρακαλῶ να μείνετε ἀκλόνητοι μὲ 
ἀνδρεία καὶ μὲ ἄφοβη ψυχή, ὅπως ἐκάματε πάντοτε ὡς τώρα χτυπώντας 
τοὺς ἐχθροὺς τῆς πίστεώς μας. Στὰ δικά σας χέρια  παραδίδω αὐτὴ 
τὴν πιὸ λαμπρὴ καὶ τὴν πιὸ περίφημη πόλη, ποὺ εἶναι πατρίδα σας 
καὶ βασίλισσα ἀνάμεσα στὶς ἄλλες πόλεις.

«Γνωρίζετε καλά, ἀδέλφια, πὼς ὅλοι μαζὶ ὀφείλομε γιὰ τέσσαρα 
ἀγαθὰ νὰ προτιμήσωμε νὰ σκοτωθοῦμε παρὰ νὰ ζοῦμε: Πρῶτο γιὰ τὴν 
πίστη καὶ τὴν εὐσέβειά μας, δεύτερο γιὰ τὴν πατρίδα μας, τρίτο γιὰ τὸ 
βασιλιὰ καὶ τέταρτο γιὰ τοὺς συγγενεῖς καὶ τοὺς φίλους μας. Λοιπόν, 
ἀδέλφια, ἂν ὀφείλωμε νὰ πολεμοῦμε ὡς τὸ θάνατο γιὰ τὸ ἔνα ἀπὸ τὰ 
τέσσαρα αὐτὰ ἀγαθά, πολὺ περισσότερο πρέπει νὰ πολεμήσωμε γιὰ 
ὅλα μαζί, ἀφοῦ τὸ βλέπετε ὁλοφἀνερα πὼς κινδυνεύομε νὰ τὰ χάσωμε 
καὶ τὰ τέσσαρα ἀγαθά μας.

«῍Αν ὁ Θεὸς δώση τὴ νίκη στοὺς ἀσεβεῖς γιὰ τὰ δικά μας 
ἁμαρτήματα, κινδυνεύομε νὰ χάσωμε τὴν πίστη μας τὴν ἁγία, ποὺ 
μᾶς ἐδώρισε ὁ Χριστὸς μὲ τὸ αἷμά του. Καὶ ἄν κερδίση κανεὶς ὅλο τὸν 
κόσμο καὶ χάση τὴν ψὑχή του, ποῖο θὰ εἶναι τὸ ὄφελός του; Δεύτερο θὰ 
χάσωμε τὴν περίφημη πατρίδα μας καὶ τὴν ἐλευθερία μας. Τρίτο θὰ 
χάσωμε τη βασιλεία μας, ποὺ μιὰ φορὰ ἦταν λαμπρή, ἀλλὰ τώρα θὰ 
ταπεινωθῆ καὶ θὰ περιπαιχθῆ καὶ θὰ ἐκμηδενισθῆ ἀπὸ τὸν τύραννο 
καὶ τὸν ἀσεβή. Τέταρτο θὰ χάσωμε τὰ πολυαγαπημένα μας πρόσωπα, 
τὰ παιδιά μας, τὶς γυναῖκες μας».

Γεώργιος Φραντζὴς
῾Ιστορικὸς τῆς Ἅλωσης
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᾽Επιμελητὴς ἐκδόσεως: ΒΑΣΙΛΗΣ Χ. ΜΑΚΗΣ - (Απ. ΟΕΔΒ 
5566/12-7-65

Τὰ ἀντίτυπα τοῦ βιβλίου φέρουν τὸ κάτωθι βιβλιόσημον εἰς ἀπόδειξιν τῆς 
γνησιότητος αὐτῶν.

᾽Αντίτυπον στερούμενον τοῦ βιβλιοσήμου τούτου θεωρεῖται κλεψίτυπον. ῾0 
διαθέτων, πωλῶν ἡ χρησιμοποιῶν αὐτὸ διώκεται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 7 
τοῦ νόμου 1129 τῆς 15 )28 Μαρτίου 1964 ( ᾽Εφ. Κυβ. 1946, Α΄, 108. 
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ΕΚΔΟΣΙΣ Α΄, 1965 (ΧΙΙΙ )-ΑΝΤΙΤΥΠΑ 130.000-ΣΥΜΒΑΣΙΣ 1308/22-7-65

᾽Εκτύπωσις- Βιβλιοδεσία: Γ. ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ καὶ ΣΙΑ 0.Ε. Φωκίδος 15-ΑΘΗΝΑΙ
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