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Πρόλογος

ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ χωρίς επιστημονικές απαιτήσεις,
ας πούμε χωρίς επεξηγηματικές υποσημειώσεις και βιβλιογραφικές
υποδείξεις, μπορεί να ξενίσει τους συναδέλφους βυζαντινολόγους.
Να σ η μ ε ιώ σ ω λοιπόν αμέσω ς ότι δεν γράφτηκε για αυτούς,
μολονότι νο μίζω ότι μπορεί να είναι χρήσιμο, κυρίως σε όσους
έχουν αναλάβει να διδάξουν, σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική βαθ
μίδα, την ιστορία αυτής της παρεξηγημένης και, εν μέρει, άγνω 
στης α κό μη αυτοκρατορίας.
Απόσταγμα, σχεδόν βιωματικό, από την πολύχρονη διδασκαλία
μου στη Σορβόννη, το πόνημα αυτό απευθύνεται σε όσους από
τους Νεοέλληνες ταλανίζονται με το πρόβλημα της ελληνικής ιστο
ρικής συνέχειας και στους ξένους (κυρίως τους Δυτικοευρωπαίους
και τους Αμερικάνους βλαστούς τους) που αρκούνται στην επιλε
κτική γνώση του παρελθόντος τους, άσχετα από κάθε ιστορική
πραγματικότητα και με μόνο μέλημα τη δικα ίω σ η μιας σύγχρονης
πολιτικής προσέγγισης, που υπαγορεύουν συμφέροντα και ενδια
φέροντα, ξένα συχνά από την ιστορία και το αντικείμενό της.
Ανέπτυξα λοιπό ν τον πρ ο β λη μ α τισ μ ό αυτό, πρ οσπαθώ ντας να
α π ο σ α φ η ν ίσ ω το Βυζάντιο διά του Βυζαντίου, όπω ς έκαναν για τον
Ό μ η ρ ο οι Α λεξανδρινοί σχολιαστές και υπομνηματιστές. Έτσι
εξηγούνται οι πολλαπλές κα ι συνεχείς αναφορές σε κείμενα -κλειδιά (όπως, π.χ., ο Τριακονταετηρικόςτου Ευσεβίου, η Κοσμογραφία

του Κοσμά Ινδικοπλεύστη, τα Τακτικά του Δέοντος ΣΤ'του Σοφού,
ο Βίος Ιακώβου του Νεοφώτιστου, τα Σχόλια του Τζέτζη, η Επαναγωγή
και μερικά άλλα), κείμενα που κατά τη γνώ μ η μου εκφ ράζουν συ
νοπτικά τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής ψ υχοσύνθεσης ή σ η 
μα δεύουν παραστατικά τομές και στροφές της ιστορίας του Βυ
ζαντίου. Τα χρ η σ ιμ ο π ο ίη σ α ηθ ελημ ένα κατά κόρον για να τρ αβ ή
ξω πρώ τα την προσοχή σε κείμενα που λίγο μελετήθηκαν, αλλά
και γιατί εκφ ράζουν την ιστορική πραγματικότητα τω ν χρόνων
τους κατά τρόπο λα κω νικό , λιτό και ουσιαστικό. Δεν θεώ ρησα
σ κό π ιμ ο να μεταφ ράσω τα βυζαντινά α ποσπάσματα που χρ ησι
μ ο π ο ιώ , πιστεύοντας ότι η γλω σ σική ελληνική συνέχεια που μας
χαρακτηρίζει αρκεί για τη σωστή κατανόηση.
Ο πωσδήποτε ο ειδοποιημένος αναγνώστης μπορεί εύκολα να
αναγνωρίσει γεγονότα και πηγές που μου έδωσαν το έναυσμα για την
όλη συγγραφή αυτής της sui generis ιστορίας. Άλλωστε, είχα συχνά
την ευκαιρία να αναπτύξω αλλού (σε ξενόγλωσσα κείμενα) προβλή
ματα που μόνο θέτω (και ίσως λίγο βιαστικά) εδώ ή εξετάζω ακροθι
γώς. Αφορούν την κατανόηση, και όχι την απλή γνώση μιας εποχής,
που βρίσκεται στη ρίζα, νομίζω, μερικών σύγχρονων αδιεξόδων.
Στόχος μου λοιπόν να βάλω, κατά το δυνατόν, έστω έκτου π λα 
γίου και λάθρα σχεδόν, το Βυζάντιο στη θέση που τα επιτεύγματά
του μας υπαγορεύουν: να π ω συνοπτικά, εννοώ, αυτά που το αναδεικνύουν ως την πρώ τη ευρω παϊκή αυτοκρατορία και που εξη
γούν, όχι μόνο το πολιτιστικό μεγαλείο του (και αυτό ανεπαρκώ ς
α κόμη γνωστό), αλλά και την ασυνήθη για παγκόσμια δύναμη
(όπω ς ήταν κάποτε το Βυζάντιο) μακροβιότητά του. Φ υσικό επα
κόλουθο η πλούσια ακτινοβολία του Βυζαντίου σε εκτενέστατη
γεω γραφ ική βάση (εκτός από τα Βαλκάνια και τη Ρωσία, καλύπτει
και ευρύ χώρο στη Μ έση Ανατολή) και με επιβιώ σεις που δ η 
μιουργούν πολιτιστική αλληλεγγύη ανάμεσα σε λαούς ξένους κα
τά τα άλλα, αλλά και συχνά εχθρικά διακείμενους μεταξύ τους.
Μ ε αυτό το σκεπτικό ως προτεραιότητα, η επιλογή των θεμά 

τω ν που ανέπτυξα και ανέλυσα εδώ (πλην του ιστορικού πλαισίου
που προτείνω σαν καμβά, θα έλεγα, του κεντήματος) σχετίζεται
κυρίως με φ αινόμενα μακράς διάρκειας, που μπορούν κάπω ς να
ερμηνεύσουν αντιδράσεις ατομικές ή ομαδικές των Βυζαντινών
απέναντι στις προκλήσεις του καιρού τους και ίσως και να εξηγή
σουν το «Γιατί» της βυζαντινής πολιτικής εμβέλειας σε δεδομένη
στιγμή. Ιδού λοιπό ν η έννοια του τίτλου «Γιατί το Βυζάντιο». Το
ερω τηματικό εξυπακούεται, γιατί καμιά απάντηση δεν μπορεί βέ
βαια να είναι οριστική.
Στον αναγνώστη μένει να αναμετρήσει την επιτυχία της προσπάθειάς μου και σ’ εμένα να ευχαριστήσω τη Λένα Σαββίδη, που μου
επέτρεψε να αντιμετωπίσω όλες τις πρακτικές δυσκολίες του εγχει
ρήματος μου, και όλως ιδιαίτερα τον Χρήστο Λαμπράκη, που μου
πρότεινε να μη δειλιάσω και να μην ορρω δήσω εμπρός στην καθ'
όλα ενδιαφέρουσα αυτή περιπέτεια. Το σύνθημά μου άλλωστε:
«Τους ιερείς ου δει σιγάν» με οδηγεί να λέω και να π ω πάλι και πάλι τα
ειπωμένα, εφόσον κανείς δεν θέλει να τα ακούσει και να τα ενστερ
νιστεί. Στην περίπτωσή μας λοιπόν, λέω με τα δικά μου λόγια και
επαναλαμβάνω το βάρος και τη σημασία της βυζαντινής κληρονο
μιάς, του «Ένδοξου Βυζαντινισμού» όπως θα έλεγε ο Καβάφης, τόσο
για τους απογόνους των φ ίλω ν αλλά και των αντιπάλων της χιλιό
χρονης αυτοκρατορίας του ελληνισμού των μεσαιω νικώ ν χρόνων.
Σ ημειώ νω τέλος ότι το κάθε κεφ άλαιο του βιβλίου αποτελεί
αυτόνομη ενότητα, μπορεί δ ηλα δή να διαβαστεί ανεξάρτητα από
το όλο κείμενο, πράγμα που εξηγεί και τις κάποιες απαραίτητες
επαναλήψεις.
Ιούλιος 200g
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

ΥΓ. Ευχαριστώ θερμά τον Δ η μ ή τ ρ η Σ . Γαρία για τις ορθογραφ ικές και
άλλες διο ρ θώ σ εις που μου υπέδειξε.
Ε.Γ.Α.

ΜΕΡΟΣ I
Ιστορική επισκόπηση

Α .Ίδρ υσ η της Βυζαντινής αυτοκρατορίας

«ΑΡΧΗ ΠΑΙΔΕΥΣΕΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ Η Τ Ω Ν Ο Ν Ο Μ Α Τ Ω Ν ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»

έλε

γαν οι αρχαίοι Έλληνες. Το όνομα Βυζάντιο θέτει το πρώ το πρό
βλημα. Και αυτό γιατί ουδέποτε χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κε την εποχή εκεί
νη από αυτούς που ορίζει σήμερα. Ο ι όροι «Βυζάντιο» και «Βυζα
ντινός», που περιγράφουν την περίοδο της μεσα ιω νικής ιστορίας
των χω ρώ ν που αποτέλεσαν την αυτοκρατορία, την οποία σήμερα
ονομάζουμε καταχρηστικά Βυζαντινή, εφ ευρέθηκαν από τους
πρώτους μελετητές της εποχής και της περιοχής αυτής. Καθολι
κοί ιερωμένοι, οι οποίοι αρνήθηκαν, για λόγους ιδεολογικούς, να
ονομάσουν την αυτοκρατορία τω ν σχισματικώ ν, πάντα κατ' αυ
τούς, ορθοδόξω ν χριστιανών, με το επίσ η μο όνομά της, που ήταν
το Ρώμη και ρ ω μ α ϊκή πολιτεία. Το ευγενές αυτό όνομα παρέπεμπε, έλεγαν, στην κα θολική Ρώμη και όχι στην Κωνσταντινούπο
λη. Η ονομασία Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, που θα
μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηρίσει τη Βυζαντινή αυτοκρατορία,
αποκλείστηκε καιαυτή, γιατίανήκε, πάντα κατά τους Bollandistes,
στην αυτοκρατορία που ίδρυσαν με αυτό το όνομα οι σταυροφό
ροι όταν κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 1204, αυτοκρατο
ρία που διήρκεσε ως το 1261, όταν δ ηλα δή ο Μ ιχα ήλ Η' Π αλαιολόγος ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη κάνοντας τότε ακριβώ ς
και έμβ λη μ α της αυτοκρατορίας του τον δ ικέφ α λο αετό -π ρ ιν
ήταν ο ρω μαϊκός μονοκέφ αλος αετός-, με το σκεπτικό ότι έπρεπε

να κοιτά Ανατολή και Δύση, να αγκαλιάζει δηλα δή το βλέμμα του
την ακεραιότητα των κτήσεω ν και των κατακτητικώ ν επιδιώ ξεω ν
της αναστημένης στην Κωνσταντινούπολη αυτοκρατορίας. Ρώ
μη, λοιπόν, ονομαζόταν η αυτοκρατορία του Βυζαντίου - ο ι «έξω
Ρώμης» είναι οι εκτός αυτοκρατορίας για τους Βυζαντινούς-, Ρω
μανία, και όχι Ρουμανία, τα εδάφ η που την απαρτίζουν, και βέβαια
Ρωμαϊκή πολιτεία, Ρωμαϊκό κράτος και Ρω μαίοι οι πολίτες του.
«Πιστός εν Χριστώ τω Θ εώ βασιλεύς κα ια υ τοκρ άτω ρ Ρωμαίων» ο
κάθε αυτοκράτορας- αυτός είναι ο επίσημος τίτλος του βυζαντι
νού αυτοκράτορα ως το τέλος της αυτοκρατορίας, ως το 1453, τίτ
λος που αντικατέστησε το Im p e ra to r μετά την επικράτηση της
ελληνικής γλώσσας. Καιτο μεν βασιλεύς δή λω νε την οικειοποίησ η
από τη βυζαντινή καγκελαρία, μετά την κατάλυση από τον αυτο
κράτορα Η ράκλειο (610-641) της Περσικής αυτοκρατορίας, του
τίτλου Βασιλεύς βα σ ιλέω ντο υ Πέρση μονάρχη, ενώ ο χαρακτηρι
σμός «Ρωμαίων», ονομασία που για τους Βυζαντινούς ήταν αυτο
νόητη, προστέθηκε στον αυτοκρατορικό τίτλο, μετά τη διαμάχη
με την Αγία Ρωμαϊκή αυτοκρατορία τ ω ν Ο θ ω ν ιδ ώ ν , που ιδρύθηκε
μετά τον Καρλομάγνο, δη λα δή τον Κάρολο τον Μέγα τω ν Δυτι
κών, αυτού που στέφ θηκε αυτοκράτω ρ από τον πάπα Λέοντα Γ'
στη Ρώμη το 800. Το όνομα Ρωμαίος στον τίτλο του βυζαντινού
αυτοκράτορα υπογράμμισε το ότι μοναδικός κληρονόμος και συ
νεχιστής της παγκόσμιας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ήταν μόνο το
Βυζάντιο. Η χρήση του όρου «Ρωμαϊκός» ή «Ρώμη» από οποιονδήποτε άλλον ήταν λοιπόν για τους Βυζαντινούς σφετεριστική και
καταχρηστική.
Είναι ίσως χρήσιμο να α ναφ έρ ω εδ ώ ότι το νόθο έγγραφο, το
γνωστό ως Κωνσταντίνειος Δωρεά, σ ύ μ φ ω να με το οποίο ο Μέγας
Κωνσταντίνος φεύγοντας για την Κωνσταντινούπολη δώ ρισε την
Παλαιά Ρώμη στον τότε πάπα Σίλβεστρο, κατασκευάστηκε από τις
παπικές αρχές (τέλος 8ου αιώνα-αρχές 9ου α ιώ να ) για να καταπο
λεμήσ ουν τις απαιτήσεις της πολιτικής εξουσίας της Δύσης σχετι

κά με την ονομασία τω ν επισ κόπ ω ν. Το έγγραφο δεν καταγγέλθη
κε ως νόθο από την Κωνσταντινούπολη, γιατί, άθελά του, άφ ηνε
να εννοηθεί ότι οι κληρονόμοι των Ρ ω μα ίω ν αυτοκρατόρων
εδρεύουν έκτοτε στην Κωνσταντινούπολη, πράγμα που α φ αιρούσε κάθε δ ικ α ίω μ α αυτοκρατορικής απαίτησης από τους ηγεμόνες
της Δύσης.
Επεκτάθηκα στο πρ όβλη μ α του ονόματος, όχι μόνο για να εξη
γήσω γιατί οι Διαμαρτυρόμενοι-Προτεστάντες βυζαντινολόγοι,
μέχρι χθες α κόμη, ονόμαζαν το Βυζάντιο Ανατολική Ρωμαϊκή ή
Ύστερη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, αλλά και για να σ η μ ε ιώ σ ω αυτό
που με κάποια υπερβολή έγραψε ο J. Bu ry: «Το Βυζάντιο δεν υ π ή ρ 
ξε ποτέ, η Ρώμη έπεσε το 1453».Έπρεπε να αποδεχθούν και οιΈ λληνες το όνομα Βυζάντιο, αντί της Ρωμιοσύνης και του Ρωμιός,
ιδρύοντας και σχετική έδρα στο Πανεπιστήμιο Α θηνώ ν [σε αυτό
ακολούθησαν το παράδειγμα για ίδρυση έδρας με το όνομα Βυζα
ντινή, που πρώ τη έδω σε η Σορβόννη], για να γ ίνειπ α γκο σ μ ίω ς δε
κτό το αδόκιμο όνομα Βυζάντιο για τη μ εσ α ιω νική ελληνική αυτο
κρατορία, όνομα που οι Bollandistes, όπω ς σ ημ ειώ σ α μ ε, πρώ τοι
πρότειναν, γνωρίζοντας ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ίδρυσε την
Πόλη στην οποία έδω σε το όνομά του α κολουθώ ντας μια μ α κεδο
νική, αλεξανδρινή πα ράδοση, στα ερείπια της μεγαρικής αποικίας
του Βυζαντίου. Αυτό εξηγεί άλλωστε γιατί μερ ικοί αρχα'ίζοντες βυ
ζαντινοί λόγιοι, π.χ. ο Μ ιχαήλ Ψελλός ή ο Μ ιχα ήλ Χωνιάτης, ο κα
κώς λεγόμενος Ακομινάτος, χρ ησιμοποιούν τους όρους Βυζάντιο
και Βυζαντινός ή Βυζάντιος για να δ ηλώ σ ο υ ν την Κωνσταντινού
πολη και τους κατοίκους της, αλλά ποτέ για τους κατοίκους της
αυτοκρατορίας στο σύνολό τους.
Η επισταμένη εξέταση του ονόματος της Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας επιτρέπει τώρα να δ ώ σ ο υ μ ε συνοπτικά τον ορισμό του Βυ
ζαντίου: Βυζάντιο είναι, και ονομάζεται έτσι σήμερα, η πολιτεία, η
αυτοκρατορία που κληρονόμησ ε και συνέχισε το πολίτευμα, το
κράτος της αρχαίας αυτοκρατορικής Ρώμης, κυρίω ς στο ανατολι

κό τμ ή μ α της παλιάς ρ ω μα ϊκής επικράτειας, με αναφορά την
πρω τεύουσα πόλη Κωνσταντινούπολη, που γρήγορα ονομάστηκε
Νέα Ρώμη και κάποτε Δευτέρα ή Ετέρα. Ωστόσο, η α δ ια φ ιλο νίκη 
τη αυτή σχέση του Βυζαντίου με τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν
είναι το μόνο ειδοποιό χαρακτηριστικό της νέας Ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας. Η πρεσβυτέρα Ρώμη π α ρ έδω σε τα σκήπτρα στη νεω τέρα, για λόγους που σημ άδεψ αν την παγκόσμια ιστορία της επο
χής, μιας εποχής κατά την οποία η Μεσόγειος διεκδικούσε το μο
νοπώ λιο, θα λέγαμε, της ιστορίας.
Η μετάλλαξη της Ρώμης σε Βυζάντιο γίνεται υπό την πίεση τριών
παραγόντων: ΐ)τ ω ν βαρβαρικώ ν εισβολώ ν του 3ου και 4ου αιώνα,
2) της απειλής της τότε Περσικής αυτοκρατορίας, που διεκδικεί
από τη Ρώμη την παγκόσμια αυτοκρατορία (το D o m in iu m m undi)
και 3) της διάδοσης του χριστιανισμού, της νέας θρησκείας, της
οποίας οι οπαδοί όλο και περισσότερο διαδραματίζουν σ ημ α ίνο
ντα ρόλο στα τεκταινόμενα της εποχής. Η συμβολή του ανατολι
κού τμήματος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (Pars O rientis) γίνεται
όλο και πιο αναγκαία και βαρύνουσα για την επίλυση των πρ οβλη
μάτων αυτών. Η Ανατολή αντιμετωπίζει πρώ τη τα κύματα των
βαρβαρικώ ν επιδρ ομώ ν πριν αυτά ξεχυθούν προς τη Δύση· ανατο
λικά βέβαια υπάρχει η περσική απειλή και στην Ανατολή ακμάζει ο
νεοπαγής χριστιανισμός: να θ υμ ηθ ο ύμ ε ότι οι επτά λυχνίες της
Αποκάλυψης που δη λώ νουν τα περίλαμπρα χριστιανικά κέντρα της
εποχής είναι και οι επτά πόλεις της Μ ικρασίας (Πέργαμος, Σμύρνη,
Έφεσσος, Σάρδεις, Λαοδίκεια, Θυάτειρα, Φ ιλαδέλφ εια), λογικά
και η προσοχή του οξυδερκούς αυτοκράτορα Κωνσταντίνου στρέ
φεται προς την Ανατολή.Έτσι δίνει δ ικ α ίω μ α στους χριστιανούς να
ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα (αυτή είναι η
σημασία του διατάγματος του Μ ιλάνου-Μ εδιολάνου του 312), για
να τους επιστρατεύσει ευκολότερα εναντίον των εξωτερικώ ν
εχθρών της αυτοκρατορίας, και κτίζειτην Κωνσταντινούπολη στην
Ανατολή, στο νευραλγικό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας πέρασμα,

σταθμό της ναυτικής αρτηρίας, που από τη Μεσόγειο οδηγούσε
στον Εύξεινο Πόντο, για να αντιμετω πίσει τη βαρβαρική απειλή
γρηγορότερα, αλλά κυρίως για να κινητοποιήσει τα στρατεύματα
της Ρώμης κατά της αδιάκοπης προσπάθειας των Περσών να διαβρώσουν τα αυτοκρατορικά εδάφ η σε Συρία, Μ εσοποταμία και
Περσαρμενία. Το νέο αυτό κέντρο, η Κωνσταντινούπολη, από κα
ταβολής του έγινε κέντρο χριστιανικό· γρήγορα η Κωνσταντινού
πολη ονομάστηκε εκτός από Νέα Ρώμη, Νέα Ιερουσαλήμ και Νέα
Σιών, άσχετο αν ο ιδρυτής της δεν ήταν ασφ αλώ ς ακόμη χριστια
νός -α μ φ ισ β η τ ε ίτ α ι άλλωστε το αν ποτέ βαφ τίσ τηκε-, όταν την

11η

Μ αίου του 330 εγκαινίαζε την πόλη του, που αφ ιέρω σε αμέ

σως, όπω ς γράφει η αναθηματική ιδρυτική στήλη, στον Δεσπότη
Χριστόν: «Σοι Χριστέ Κόσμου Βασιλεύς και δεσπότης, σοι προστίθημι την δε την δούλην πόλιν και σκήπτρα της δε και το παν Ρώμης
κράτος, φύλαττε ταύτην, σώζε δ' εκ πάσης βλάβης». Αργότερα θα
προστεθεί και η Παναγία η Ο δηγήτρια, ως προστάτιδα της χριστια
νικής πρωτεύουσας κα ιτ ω ν αυτοκρατορικώ ν δυνάμεω ν. Το κείμε
νο της αναθηματικής στήλης υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, την
ταύτιση της Κωνσταντινούπολης με όλη την αυτοκρατορία. Το
φαινόμενο αυτό, που ονόμασα αλλού κωνσταντινοπολίτικη π ό λω 
ση, σημαδεύει όλη τη μα κραίω νη ιστορία του Βυζαντίου.
Έτσι, στη ρω μα ϊκή ρίζα του Βυζαντίου προστέθηκε η χριστιανι
κή καταβολή, αλλά και η Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα πό
λη της ανατολικής αυτοκρατορίας της Ρώμης, του ανατολικού
τμήματός της, του προ πολλού εκχριστιανισθέντος και του, από
την αλεξανδρινή κατάκτηση και εδώ, βαθιά εξελληνισθέντος. Να
συνοψίσουμε λοιπόν όλα τα θεμ ελιώ δ η χαρακτηριστικά που δ η 
μιούργησαν το Βυζάντιο, δίνοντας τον ουσιαστικό ορισμό της Βυ
ζαντινής αυτοκρατορίας: Βυζάντιο είναι η εκχριστιανισμένη και
εξελληνισμένη Ρωμαϊκή ανατολική αυτοκρατορία με την Κωνστα
ντινούπολη για πρωτεύουσα. Ο πλήρης αυτός ορισμός της Βυζα
ντινής αυτοκρατορίας θέτει νέο πρ όβλημα σχετικά με τον χρόνο

της γένεσης της πολιτείας αυτής, γιατί είναι αυτονόητο ότι, πλέον
της θεμελιακής ρω μαϊκής υπόστασής της, η Βυζαντινή αυτοκρα
τορία χρειάστηκε πολύ χρόνο για να εκριζώ σει την αρχαία ειδω λο
λατρία -ε λ λ η ν ικ ή την έλεγαν οι Βυζαντινοί- και για να επιβάλει ως
επίσ η μη γλώσσα τα ελληνικά, απέναντι κυρίως στα λατινικά, αλλά
και για να εδραιώ σει την εξουσία της απέναντι σε εισβολείς και
αντιπάλους που απειλούσαν την ακεραιότητά της και α μ φ ισ β η 
τούσαν βέβαια την παγκοσμιότητά της· αυτήν που διεκδικούσε ως
μοναδική και οργανική κληρονόμος της Ρώμης από την ίδρυση
της και ασφαλώς, αν όχι ως το τέλος της, ως τη διάλυσή της από τη
φ ραγκική κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης, το 1204.
Πολλές οι προτάσεις για τον χρόνο ίδρυσης της Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας ανάλογα με το χαρακτηριστικό που θεω ρείται κάθε
φορά καθοριστικό. Μ ίλησ αν για την αρχή του Δ ιοκλητιανού (284)
λόγω του δια χω ρ ισμ ο ύ της αρχαίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε
Ανατολική και Δυτική. Α να φ έρθη καν στον Θ εοδόσιο τον Μεγάλο
(379-395), γιατί αυτός (και όχι ο Κωνσταντίνος όπω ς πολλοί νο μ ί
ζουν) επέβαλε τον χριστιανισμό ως επ ίσ η μ η θρησκεία του κρά
τους, που μετά τον θάνατό του χω ρίστηκε οριστικά σε ανατολικό
κα ι δυτικό. Ά λλο ι τέλος φ τάνουν στα μετα ϊου σ τινιά νεια χρόνια
-τέλο ς 6ου αρχές 7ου α ιώ ν α - για να υπογραμμίσ ουν την υπερί
σχυση της ελληνικής γλώσσας, τόσο στην κρατική μηχανή, όσο
και στην πνευματική ζω ή της πολυεθνικής αυτοκρατορίας που
ήταν, όπω ς άλλωστε και κάθε αυτοκρατορία, το Βυζάντιο.
Να πού με ότι, έστω συμβατικά, είναι σήμερα αποδεκτό ως
χρόνος της γένεσης της αυτοκρατορίας το έτος 330, το Εγκαίνιο
δη λα δ ή της Κωνσταντινουπόλεως. Άσχετο τώρα αν δεν είχε α κό
μη εγκαταλειφ θεί η πρω τεύουσα Ρώμη και α διάφ ορο αν δεν έγινε
τότε η tra n s la tio im perii [μεταφ ορά της αυτοκρατορίας από την
Παλαιά στη Νέα Ρώ μη], ούτε βέβαια και η tra n s la tio legis (νό
μου). Ίσω ς ορθότερα θα πρέπει να μιλή σ ο υμ ε για διπλή Ρώμη - η
Κωνσταντινούπολη π ρ ο ικίσ θ η κε με θεσμούς που κοσμούσαν την
ι

Παλαιό Ρώμη, όπω ς γερουσία, επαρχιακή αρχή κ .λ π .-, αλλά δεν
μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι το 330 η Α ιω νία Πόλις, η Roma
A eterna, έσβησε εμπρός στην ο μ ώ νυ μ ό της Νέα και Ω ραία, όπως
θέλουν οι εγκωμιαστές της Πόλης. Η Π αλαιά Ρώμη μένει πάντα
Α ιω νία και Πρώτη. Ωστόσο, η θεω ρία της Rom a m obilis, δηλα δή
της Κινητής Ρώμης, κάνει κάθε πόλη όπου δ ια μένει ο Ρωμαίος αυτοκράτορας να είναι, έστω παροδικά, η πρω τεύουσα πόλη. Θα
πρέπει να φ τάσει η καταστροφή της Παλαιάς Ρώμης από τους
Γότθους του Αλάριχου (410) και λίγο μετά η διάλυση της Δυτικής
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (476) για να γίνει η Κωνσταντινούπολη
η μόνη αυτοκρατορική Ρώμη. Η Κωνσταντινούπολη γίνεται πραγ
ματική από τότε πρω τεύουσα με τη σημερινή έννοια του όρου,
γιατί όποιος κατέχει την Κωνσταντινούπολη είναι και κύριος όλης
της αυτοκρατορίας. Πόλις, λοιπόν, η Κωνσταντινούπολις Βασι
λεύουσα, αμετακίνητη έδρα της αυλής και του θρόνου, αλλά και
της συγκεντρωτικής κεντρικής διοίκησης της αυτοκρατορίας και
βέβαια της εκκλησίας, του ο μ ώ νυ μ ο υ δ ηλα δή πατριαρχείου.
Λογικά τίθεται λοιπόν τώρα το ερώ τημα ποιες είναι οι περιοχές
της παλαιάς Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που βρίσκονται κατά κα ι
ρούς υπό τη δ ικα ιοδ οσία της Κωνσταντινούπολης; Το πρ όβλημ α
δηλα δή των συνόρων του Βυζαντίου, του κράτους που, όπω ς σ η 
μειώ σαμε, αναπτύχθηκε στο ανατολικό τ μ ή μ α της αρχαίας
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αλλά που ως μοναδικός οργανικός συ
νεχιστής της αυτοκρατορίας εκείνης δεν έπαψε, κατά το δυνατόν,
να διεκδ ικεί το σύνολο της κληρονομιάς της, δ ηλα δή τη ρ ω μα ϊκή
παγκοσμιότητα, σ ύ μ φ ω να με την οποία κάθε γη πρ οσβ άσ ιμη και
κάθε θάλασσα π λω τή α νήκει στη Ρώμη. Η θεω ρία αυτή της α πο
κατάστασης της αρχαίας αυτοκρατορίας στα παλαιά της σύνορα,
υπό την αιγίδα του Βυζαντίου, η ιδέα της ενοποίησης της αυτο
κρατορίας υπό την Κωνσταντινούπολη, γνωστή ως πολιτική της
R enovatio, της R econquista, διατρέχει την αυτοκρατορική βυζα
ντινή ιδεολογία χωρίς δ ια κοπ ή. Στηρίζεται στην πίστη ότι ο χριla il

στιανός αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης είναι ο επίγειος
α ντιπρόσω πος του Θεού, με το σκεπτικό ένας Θεός στον ουρανό
και ένας βασιλεύς στη γη, ο χριστιανός αυτοκράτορας, όπω ς το
καθορίζει ο Ευσέβιος στον λόγο που απηύθυνε στον Μέγα Κων
σταντίνο για τα τριάντα χρόνια της βασιλείας του. Στην π επ οίθησ η
άλλω στε αυτή αναφέρεται και η πίστη στην αιω νιότητα της αυτο
κρατορίας, όπω ς την εξέφρασε τον 6ο αιώ να ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης: «το Κράτος τω ν Ρ ω μα ίω ν ου καταλυθήσεται, θα μείνει
αλώ βητον ανά τους αιώνας, ως πρώ τον πιστεύσαν εις τον Δ εσπό
την Χριστόν».
Η ρήση του Κοσμά, ο οποίος ζει στα χρόνια του Ιουστινιανού,
του αυτοκράτορα που έκανε για τελευταία φορά τη R enovatio
πραγματικότητα, ούτε φαντάζει παράλογη ούτε ξενίζει. Μόλις
όμω ς έναν αιώ να μετά το ιουστινιάνειο κατόρθω μα, αυτό που
έχουν α ποτυπώ σει τα ψ ηφ ιδ ω τά του Αγίου Βιταλίου της Ραβέννας,
η ακραία μονή του όρους Σινά και τα οχυρω ματικά έργα του αυτο
κράτορα αυτού κατά μήκος των συνόρων της αχανούς τότε αυτο
κρατορίας, μόλις, λοιπόν, ένα ενάμιση αιώ να μετά τον Ιουστινιανό,
οι αραβικές κατακτήσεις σε Ασία και Α φ ρική και οι σλαβικές διεισ
δύσεις στην Ευρώπη θα επιφέρουν τη στένωση της μέχρι τότε πα 
γκόσμιας αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης. Αυτής της α ιώ 
νιας και αήττητου, όπω ς πίστευε ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, γιατί
μεταξύ άλλων, σημ ειώ νει ο ίδιος ο Κοσμάς, «με το νόμισμά της
εμπορεύονται πάντα τα έθνη». Τη στένωση αυτή θα περιγράφει
παραστατικά ένας άλλος μοναχός, ο Ιάκωβος ο Νεοφώτιστος ο
οποίος ζει στο τέλος του 7ου αιώνα, σημειώνοντας την άκρα ταπεί
νω ση της αυτοκρατορίας και αυτό έναν α ιώ να μετά τη θρια μβική
διαπίστω ση του Κοσμά για την αιωνιότητα του Βυζαντίου. «Από
του Ωκεανού» γράφει ο Ιάκω βος «τουτέστι της Σκωτίας και Βρεττανίας και Σπανίας και Φραγγίας και Ιταλίας και Ελλάδος και Θ ρά
κης και έως Αντιόχειας και Συρίας και Περσίδος και Πάσης Ανατο
λής και Αιγύπτου και Α φρικής και άνωθεν Αφρικής, τα όρια των
[« ]

Ρω μαίω ν έως σήμερον και αι στήλαι των βασιλέω ν αυτών διά χαλ
κών και μαρμάρω ν φαίνονται. Πάντα γαρ τα έθνη υπετάγησαν τοις
Ρωμαίοις, κελεύσει Θεού. Σήμερον δε θεω ρούμεν την Ρωμανίαν
ταπεινωθείσαν». Την Ρωμανίαν, δηλαδή το Βυζάντιο.
Παρ' όλες τις αντιξοότητες που γνώρισε το Βυζάντιο κατά τους
λεγάμενους Σκοτεινούς χρόνους (τέλος 7ου αιώ να ως μέσα 9ου
αιώνα), όλοι οι βυζαντινοί αυτοκράτορες θα επιδ ιώ ξουν την α πο
κατάσταση της αυτοκρατορίας, με λίγο ή πολύ επιτυχή ο καθένας
αποτελέσματα. Ρόλος άλλωστε του αυτοκράτορα κατά τον νόμο,
την Επαναγωγή, είναι «η τω ν απολεσθέντω ν ανάκτησις», πράγμα
που κάνει τον κάθε πόλεμο του Βυζαντίου αμυντικό και δίκαιο. Η
ανάληψη επιπλέον από το Βυζάντιο του ρόλου του αμύντορος
όλης της χριστιανοσύνης πρ οσδίδει στις στρατιωτικές του επιχει
ρήσεις κατά τω ν απίστω ν σταυροφορικό χαρακτήρα. Ο Ρωμαίος
πολίτης [ο Βυζαντινός δ η λα δ ή] είναι ο ακραιφ νής πιστός χριστια
νός. Οι δυο έννοιες, Ρωμαίος και Χριστιανός, είναι ταυτόσημες,
τόσο που ο αυτοκράτορας Λέων ΣΤ' ο Σοφός να α π οκα λεί τους Βυ
ζαντινούς «Έθνος Χριστιανών» και κείμενα της εποχής να τους
ταυτίζουν μετον Νέον Π εριούσιον Λαόν. Στη ρ ω μα ϊκή παγκοσ μ ιό
τητα προστίθεται έτσι η χριστιανική οικουμενικότητα, μετατοπί
ζοντας ακόμη μακρύτερα, ως τον ουρανό θα έλεγα, τα ιδεατά σύ
νορα της αυτοκρατορίας.
Οσον αφορά τώρα τα πραγματικά όρια του βυζαντινού κρά
τους, είναι αυτονόητο ότι αυτά γνωρίζουν διακυμάνσεις, διευρύν
σεις και συρρικνώσεις που καταγράφουν κάθε φορά τη θέση της
αυτοκρατορίας στη διεθνή πολιτική σκηνή. Μ ένει ωστόσο πάντο
τε γεγονός ο πολυμέτω πος πόλεμος που το Βυζάντιο διεξάγει ένα
ντι των εξω τερικώ ν εχθρών, αυτών που ιδρύουν τα κράτη τους
είτε σε π ρ ώ η ν αυτοκρατορικά εδάφ η, όπω ς το χαλιφάτο τω ν Αρά
βων στη Δ αμασκό, γύρω στα 660, καθώς και το βουλγαρικό κρά
τος στις παραδουνάβιες περιοχές, γύρω στα 645, είτε στις απο
σπασθείσες από την επικράτεια περιοχές που α υτονομήθηκα ν

σταδιακά, όπως, π.χ., η Βενετία, η Ραβέννα ή τα αρμενικά κρατί
δια στην Ανατολή.
Έγινε κατανοητό ελπίζω ποιο ήταν το π ρ ό βλημ α τω ν συνόρων
μιας αυτοκρατορίας που έζησε πά νω από χίλια χρόνια, που άρχισε
τον βίο της εξουσιάζοντας αχανείς εκτάσεις σε τρεις ηπείρους
(Ασία, Ευρώπη, Α φ ρική). Α νατολικά από τον Τίγρη και Ευφράτη,
βόρεια στον Δ ούναβη, δυτικά στην Ιταλία και νότια στη Ν ουμιδία,
για να τελειώ σει εγκλω βισμένη στα τείχη της Κωνσταντινούπο
λης. Ωστόσο, οι επιδρομές των Σλάβων στα ευρω παϊκά εδάφ η και
κυρίως οι επιτυχίες τω ν Α ράβω ν στην Ανατολή και στη θάλασσα
κατάφεραν να μετατρέψουν, ήδη από το τέλος του 7ου α ιώ να, την
ως χθες ακό μη κραταιά παγκόσμ ια αυτοκρατορία σε μια περ ιφ ε
ρειακή σχεδόν δ ύνα μη που αγωνιζόταν για την επ ιβ ίω σ ή της,
όπω ς πετυχημένα το επισ ήμα νε ο Ιάκω βος ο Νεοφώτιστος.
Το π ρ όβ λη μ α τω ν συνόρω ν ωστόσο της αυτοκρατορίας αυτής
είναι ζήτημα όχι μόνον των μεταβαλλόμενώ ν πολιτικώ ν της ορίω ν
αλλά και της σφαίρας επιρροής της. Αυτό που πετυχημένα ο D.
O bolensky ονόμασε Βυζαντινή Κοινοπολιτεία (B yzantine C o m m o n 
w e a lth ). Από την ά ποψ η αυτή θα πού με χωρίς υπερβολή ότι τα
σύνορα του Βυζαντίου συγχέονται με αυτά της ελληνοφ ω νία ς -σ ε
γενικές γραμμές η περιοχή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ανατολι
κά της Α δριατικής συμ περιλαμβ ανο μένου μέρους της Κάτω Ιτα
λίας και βέβαια του Ευξείνου Πόντου σχεδόν στο σύνολό τ ο υ -, και
κυρίω ς συγχέονται με τα σύνορα της ορθοδοξίας, και αυτό άσχετα
αν περιοχές, όπω ς π.χ. η Ρωσία, δεν βρέθηκαν ποτέ εντός τω ν πο
λιτικώ ν συνόρω ν της αυτοκρατορίας.
Θ εμελιώ δες λοιπόν χαρακτηριστικό του Βυζαντίου, που το
δ ια φ ορ οπ οιεί από την προγονική Ρώμη, η ορθοδοξία, η ορθή δ η 
λαδή πίστη, της οποίας άλλω στε το δόγμα επεξεργάστηκε το Βυ
ζάντιο, χάρη σε βυζαντινούς ιερωμένους. Ο ι έξι Ο ικουμενικές Σύ
νοδοι που απάντησαν στον Α ρειανισμό, αλλά και στην πολύχρονη
και πολύπλο κη χριστολογική έριδα τη σχετική με την α ληθινή φ ύ 

ση του Χριστού, συ γκλή θη κα ν όλες σε βυζαντινό έδαφος, κατά
πρόσκλησ η βυζαντινού αυτοκράτορα και επεξεργάστηκαν ελλη
νιστί το τριαδικό δόγμα, με μόνο μια συμ βολή διαιτησίας της ιε
ραρχικά πρω τόθρονης πάντα Ρώμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το
τέλος της χριστολογικής διαμάχης με τον αυτοκρατορικό'Ο ρο που
επιβάλλει την εκκλησιασ τική ειρήνη συμπίπτει α κριβώ ς με την
απώ λεια τω ν α κρα ίω ν ανατολικώ ν περιοχώ ν (680/1). Έτσι αναδεικνύεταιη Μ ικρά Ασία ως η κατεξοχήν νευραλγική περιοχή του Βυ
ζαντίου. Αυτή άλλω στε αποτέλεσε, καθ' όλη τη διάρκεια της αυτο
κρατορίας, την πηγή πλούτου σε α νθρ ώ πινο δ υνα μικό και σε υλι
κά αγαθά, συνακόλουθα με τη Μ ακεδονία κ α ιτ η Θ ράκη, όπου και
η Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη. Μ ικρασία, Θ ράκη και Μ α κε
δονία απαρτίζουν τις ζωτικές περιοχές της Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας ως το τέλος σχεδόν του βίου της· αυτές, ιδιαίτερα η Μ ικρασία, έδω σαν στο Βυζάντιο το α νθρώ πινο δυνα μικό που λάμπρυνε
την πολιτική, τη στρατιωτική, την πνευματική και την καλλιτεχνι
κή ιστορία του.

Β. Σταθμοί της Ιστορίας του Βυζάντιου

Το Β υ ζ ά ν τ ι ο ,

ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ω ι κράτος

πολύ πριν οι πολίτες του

αποκτήσουν εθνική συνείδηση, οικοδ όμησε υπομονετικά και
προοδευτικά τις βάσεις της συνοχής καιτης ενότητάς του. Α διά κο
πα αναζητούσε την πορεία, την καθοδηγητική ιδέα, μιας πολιτικής
που θα του επέτρεπε να συσπειρώ σει τον πολυποίκιλο και εθνολο
γικά πο λύμο ρφ ο κόσμο που περιέκλειε στους κόλπους του. Η χρι
στιανική ιδέα έδωσε στη νέα αυτοκρατορία την πνευματική ενότη
τα, ενώ η ρω μα ϊκή ιδέα τής εξασφάλισε τη βάση κα ιτη νομιμότητα
για την εξάσκηση μιας πολιτικής με παγκόσμια εμβέλεια. Ο ικουμενικότητα χριστιανική και ρ ω μαϊκή παγκοσμιότητα αποτελούν
τους δύο πόλους της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδεολογίας, της
μεγάλης οικουμενικής ιδέας που δεν έπαψε ποτέ να καθοδηγεί το
έργο των Βυζαντινών κατά τη μακρά ιστορία τους.
Αναμφ ισβήτητα ο Ιουστινιανός (527-565) είναι ο πρώτος αυτο
κράτορας που έκανε πραγματικότητα, που έδω σε σάρκα και οστά
στην αυτοκρατορική βυζαντινή ιδέα. Στα χρόνια της βασιλείας
του η Μεσόγειος έγινε λίμνη βυζαντινή, η Κωνσταντινούπολη είχε
πετύχει να αποκαταστήσειτο Im p e riu m ro m a n u m στα παλιά σχε
δόν σύνορά του και είχε, υπό την αιγίδα της, επ ιβάλει στον κόσμο
της Μ εσογείου και του Ευξείνου Πόντου την Pax Christiana. Τα
βαρβαρικά φ ύλα είχαν ηττηθεί από τον βυζαντινό στρατό στην
Ιταλία, στην Ισπανία και στην Α φρική· οι Πέρσες σέβονταν τις συν

θήκες που είχαν συνάψει με το Βυζάντιο· τα σύνορα του Δ ούναβη
έμοιαζαν απροσπέλαστα στους επιδρομείς και οι περιοχές του Εύξεινου Πόντου είχαν γίνει και πάλι ρωμαϊκές βυζαντινές.
Ωστόσο, αμέσω ς μετά τον θάνατο του Ιουστινιανού η αυτο
κρατορία άρχισε να χάνει την αίγλη της· το έργο του Π ροκόπιου (η
Απόκρυφη Ιστορία) εστιάζει στη Θ εοδώ ρα και στον ίδιο τον Ιουστι
νιανό τους λόγους της κατάπτωσης. Γρήγορα το Βυζάντιο, παρά
το εκτενές αμυντικό σύστημα, που είχε εγκαταστήσει στα αχανή
σύνορα του κράτους ο Ιουστινιανός [είναι γνωστό από το έργο Περί
Κτισμάτωντου Π ροκοπίου], αναγκάστηκε να α ναδ ιπλω θεί. Η αντί
δραση του γειτονικού κόσμου στη R econquista, την επανάκτηση
δηλαδή του δυτικού ρ ω μα ϊκού κράτους, από τη μια πλευρά, κα
θώς και οι θυσίες που υπέστησαν οι Βυζαντινοί για να ανταποκριθούν στους μακροχρόνιους πολέμους από την άλλη, προκάλεσαν
τη δυσαρέσκεια των π λ η θ υ σ μ ώ ν και έγιναν αιτία τω ν εξεγέρσεων
που γνώρισε η αυτοκρατορία, κυρίως στις μεγάλες πόλεις από τις
διαμάχες τω ν Δ ή μ ω ν, τω ν α θλη τικώ ν σ ω μ α τείω ν του ιπποδρό
μου, ιδιαίτερα μεταξύ των Π ρασίνω ν και τω ν Βένετων, που αναμείχθ η κανσ τη χριστολογική έριδα και αναστάτωσαν την Κωνστα
ντινούπολη κατά την περιβόητη Στάση του Νίκα (531). Για να εξι
λεω θεί από την αιματηρή κατά των στασιαστών επέμβαση, ο Ιου
στινιανός α ποφ άσ ισε να κτίσει την Αγία Σοφία· στα εγκαίνια της
οποίας (537), ο αυτοκράτορας ανεφ ώ νη σε το υπερήφ ανο «Νενίκηκά σεΣολομώντα», απόδειξη του μεγαλείου του εγχειρήματος.
Απειλούμενη από εχθρούς εξωτερικούς, κλονισμένη από τις
εσωτερικές διαμάχες, η αυτοκρατορία υ ποχρεώ θηκε, από τα μέ
σα κιόλας του 7ου αιώ να, να εγκαταλείψει τη φ ιλόδοξη πολιτική
της αναβίω ση ς του ρ ω μα ϊκού μεγαλείου και να ακολουθήσ ει τη
ρεαλιστική πολιτική που της υπαγόρευαν οι περιορισμένες τώρα
δυνατότητέςτης, για να α ντιμετω πίσει την α μηχανία τω ν καιρών.
Μ ένει οπω σ δ ήπ οτε α π οφ α σ ισ τική στροφή στην ιστορία του
Βυζαντίου η βασιλεία του Ιουστινιανού. Καθ' όλα μ ονα δική επο-

χή, χάρη στις ζηλευτές επιδόσεις σε πολλούς και διαφ ορετικούς
τομείς: στις πο λεμικές επιτυχίες, στα γράμματα και στις τέχνες,
στο δίκα ιο ή στην ο ικ ο δ ο μ ικ ή δραστηριότητα. Θ εω ρ ή θ η κε η
εποχή αυτή τέλος της αρχαιότητας και αρχή του μεσα ίω να. Να
σ η μ ε ιώ σ ω ωστόσο ότι η έννοια του μεσα ίω να δεν αρμόζει στη
βυζαντινή πραγματικότητα, παρά μόνο ως χρονική αναφ ορά σχε
τικά με τη Δ ύση, κα ι αυτό γιατί το Βυζάντιο, αντίθετα από τον δυ
τικό ρ ω μα ϊκό κόσμο, δεν έπαψ ε ποτέ: 1) να χ ρ η σ ιμ ο π ο ιεί μία από
τις δύο κλασικές γλώσσες - εννοώ βέβαια την ελληνική, αλλά ως
τον Η ράκλειο κ α ιτ η λατινική, 2) δεν άσκησε ποτέ εμπόριο ανταλ
λακτικό, α φ ού από τα χρόνια του Μ εγάλου Κωνσταντίνου ήδη
διέθετε νόμ ισ μα , βασισμένο μάλιστα στη ρήτρα χρυσού -ε ν ν ο ώ
το π ερ ίφ η μ ο υ π έ ρ π υ ρ ο - και δεδομένο υ ότι 3) συνέχισε θεσμ ικά
να έχει ο ηγέτης του κράτους τον αυτοκρατορικό τίτλο, τον οποίο
μπορούσε να δ ιε κ δ ικ ή σ ε ι ο κάθε άξιος πολίτης και όχι μόνο οι άρρενες απόγονοι, όπω ς συνέβαινε με τους «ρήγες» τω ν βα ρ βα ρ ι
κών βασιλείω ν.
Έτσι, όταν μιλάμε για μεσαίω να στο Βυζάντιο εννοούμε την
εποχή της συρρίκνω σης της αυτοκρατορίας λόγω της αραβικής
προόδου στην Ανατολή και των σ λα βικώ ν δ ιεισδύσεω ν και εισβο
λών στην Ευρώπη - εποχή που είναι άλλωστε γνωστή και με το
όνομα «Σκοτεινοί χρόνοι»: εκτείνεται grosso m odo από τα μέσα
του 7ου α ιώ να ως τα μέσα σχεδόν του 9ου α ιώ να, από το τέλος
δηλαδή της βασιλείας του Η ρακλείου ως την αποκατάσταση της
ορθοδοξίας (843) και ειδικότερα ως την ανάρρηση του Βασιλείου
Α' του Μ ακεδόνα (867) που εγκαινιάζει την πρώ τη βυζαντινή ανα
γέννηση.
Από την αρχή ή δη του 7ου αιώ να, το Βυζάντιο αναγκάστηκε να
αντιμετωπίσει εχθρούς που είχε α π ο δ υ να μ ώ σ ει πριν η ιουστινιά
νειος αίγλη. Ο ι Α βα ρ οσλά βοι είχαν πα ρ αβ ιά σει τα σύνορα στον
Δούναβη και είχαν εισέλθει στις βαλκανικές επαρχίες της αυτο
κρατορίας, περ ιλα μβα νόμενης και της Ελλάδας· είχαν π ο λιο ρ κή 

σει τη Θ εσσαλονίκη και είχαν α π ειλή σ ει την Κωνσταντινούπολη,
οιΛ ο γγοβά ρ δ οι εμφ ανίστηκαν στη βόρεια Ιταλία, ενώ οι Πέρσες
εισέβαλαν στις ανατολικές επαρχίες και στην Παλαιστίνη (624).
Λίγα χρόνια αργότερα (626) πολιορκού σαν οι Αβαροσλάβοι, ίσως
με τη βοήθεια τω ν Περσών, την Κωνσταντινούπολη, που σ ώ θ η κε
χάρη στη θαυματουργή επέμβασ η της προστάτιδάς της Παναγίας
της Οδηγήτριας· ο πατριάρχης Σέργιος, στον οποίο ο αυτοκράτο
ρας Ηράκλειος είχε εμ π ισ τευθ είτη ν άμυνα της Πόλης όταν ο ίδιος
εκστράτευε κατά τω ν Περσών, φέρεται ως ο εμπνευστής του ΑκάθιστουΎμνου, του έργου που αποτελεί το πά νδ η μ ο ευχαριστήριο
των Κωνσταντινοπολιτών στην Υπέρμαχο στρατηγό Θεοτόκο,
προστάτιδατης Βασιλεύουσας.
Στα δύσκολα αυτά χρόνια της μετα-ιουστινιάνειας εποχής, η
άμυνα της αυτοκρατορίας οργα νώ θηκε από τον Ηράκλειο (610641), ο οποίος θεω ρείται και ο εισηγητής του συστήματος της
επαρχιακής διοίκησης, που εξασφ άλισε στην αυτοκρατορία εθνι
κό στρατό, επιφ ορτισμένο με την άμυνα τω ν επαρχιώ ν της: πρό
κειται για το σύστημα το γνωστό με το όνομα «θεματική οργάνω
ση». Ο όρος «Θέμα» κατέληξε με τον καιρό να σ η μ α ίνει επαρχία
και σώ μα στρατού συγχρόνως, και αυτό ως το τέλος σχεδόν του
Βυζαντίου. Η αυτοκρατορία δ ια ιρ έθη κε έτσι σε Θ έματα-επαρχίες
που τέθηκαν η καθεμία υπό τη δ ιο ίκη σ η στρατηγού, κυβερνήτη,
τόσο των στρατιω τικώ ν όσο και τω ν πο λιτικώ ν [ο ικο νο μ ικώ ν και
δικαστικών] πραγμάτω ν του Θ έματος-επαρχίας.
Η προσπάθεια του Ηράκλειου, που είχε πάρει τις διαστάσεις
πραγματικής σταυροφορίας κατά τω ν απίστω ν, στέφ θηκε με επι
τυχία. Ο αυτοκρατορικός στρατός εισ ήλθε στη Δασταγέρδη, κα
τέστρεψε την Κτησιφώντα, από όπου και επανέφερε στην Ιερου
σαλήμ τον αληθινό σταυρό (630) -λ ο γ ικ ά ο Ηράκλειος ονομάστη
κε τότε από τον υμνητή του Π ισίδη Σταυροφ όρος-, διέλυσε την
αυτοκρατορία τω ν σασσανιδών, οικειοποιούμενο ς και τον τίτλο του
Βασιλέως που έφεραν οι ηγεμόνες της, ενώ στο εσωτερικό άρχισε

την προσπά θεια του εκβυζαντινισμού, δη λα δή του εκχριστιανισμού και του γλω σσικού εξελληνισμού των Σλάβω ν που είχαν διεισδύσει στην αυτοκρατορία και, τέλος, επέβαλε την ελληνική ως
επ ίσ η μ η γλώ σσα όλω ν των δ ιο ικη τικώ ν υποθέσεω ν. Επίσης, προ
σ πά θησ ε με την έκδοση τηςΈκθεσης να εξασφ αλίσει την εκκλη σ ι
αστική ειρήνη χάρη στον μονοθελητισμό.
Έτσι, κανείς ακόμη στα χρόνια του Ηρακλείου, του αυτοκράτο
ρα, που στη λαϊκή συνείδηση είχε εκθρονίσει τον Ιουστινιανό -λ ό γω του ονόματος του ο πολύς λαός τον θεωρούσε απόγονο του
Η ρ α κλή -, δεν μπορούσε να υποψιαστεί, ότι οι επιχειρήσεις των λί
γων ατίθασων Αράβω ν στην Ανατολή θα μπορούσαν να απειλή
σουν την κραταιά αυτοκρατορία. Η μάχη κοντά στον ποταμό
Y arm ouk στην Παλαιστίνη, όπου τα βυζαντινά στρατεύματα ηττήθηκα νγια πρώτη φορά από τους Αραβες (636), θεω ρ ήθηκε από την
Κωνσταντινούπολη ως συνοριακό επεισόδιο άνευ σημασίας, που
είχαν προκαλέσει οι αντίπαλοι της θρησκευτικής πολιτικής του Βυ
ζαντίου. Αξίζει άλλωστε να σ η μ ειω θ εί ότι για λίγο καιρό η Κωνστα
ντινούπολη θεώ ρησε το Ισλάμ ως μία αιρετική κίνηση [όχι δηλαδή
ως αντίπαλη θρησκεία], μια από αυτές που επιχωρίαζαν τότε στα
ανατολικά κυρίως τμήματα της αυτοκρατορίας. Μ ανιχαίοι, Μοντανιστές, Μ αρκίωνες και Καθαροί, όπως αργότερα και οι Παυλικιανοί,
εμφ ανίστηκαν όλοι και έδρασαν στις περιοχές αυτές, που είχαν πα 
ρουσιάσει κυρίως κατά τη χριστολογική έριδα, μονοφυσιτικές αντικωνσταντινοπολίτικες τάσεις. Η διαγωγή αυτή θεω ρήθηκε, ίσως
δικαιολογημένα, ως κύριος παράγω ντης ραγδαίας εξάπλωσης που
γνώρισε το Ισλάμ. Σε αυτές τις δυστράχηλες για το Βυζάντιο κα ιτην
ορθοδοξία του επαρχίες, όπως η Συρία, η Παλαιστίνη και η Αίγυ
πτος, δημιουργήθηκε με πρωτεύουσα τη Δ αμασκό, το Κράτος των
Ο μεϊαδώ ν (660), πρώτη αραβική δύναμη που ορ θώ θηκε νικηφ όρα
κατά του Βυζαντίου, με όπλο το Djihad, δηλαδή τον ιερό κατακτητι
κό πόλεμο των μουσουλμάνω ν κατά των απίστων.
Στις δύσκολες συνθήκες που γνωρίζει το Βυζάντιο στην Ανατο

λή, προστέθηκαν, την ίδια α κριβώ ς εποχή, οι επιτυχίες των Βουλ
γάρων στη Δύση. Ο ι εισβολές τους στα αυτοκρατορικά εδάφ η
εδώ θεν του Δ ούναβη κατέληξαν στην πάγια εγκατάστασή τους
και στη δημιουργία αυτόνομου βουλγαρικού κράτους, που δεν
έπαψε να παρέχει έκτοτε πράγματα στην κλονισμένη σε Ανατολή
και Δύση αυτοκρατορία.
Το Βυζάντιο, υποχρεω μένο να διεξάγει διμέτω πο πόλεμο, γνώ 
ρισε πριν το τέλος του 7ου αιώ να τη συρρίκνω ση τω ν εδ α φ ώ ν του
και την εξασθένηση τω ν δυνά μεώ ν του. Η παρουσία τω ν α ρα βι
κώ ν στόλων στη Μ εσόγειο -ε ίχ α ν ναυτολογηθεί και αρμ ατω θ εί
στην Τρίπολη της Συρίας με τη βοήθεια τω ν υποδο υλω θέντω ν Βυ
ζαντινών ν α υ τ ικ ώ ν - σημάδεψ ε με τα ετήσια, τα «ενιαύσια» κούρ
σα, το τέλος της αυτοκρατορικής θαλασσοκρατίας, προκαλώντας
τη δυσχέρεια των επ α φ ώ ν με τη χριστιανική Δ ύση και τον μαρα
σμό των πα ρ άλιω ν περιοχώ ν και ναυτικώ ν πόλεω ν, με επα κόλου
θα την κατάπτωση του διεθνούς εμπορίου και την προοδευτική
αγροτοποίηση των π ρ ώ η ν ναυτικώ ν π ληθ υ σ μ ώ ν.
Παράλληλα, η μαζική διείσδυση των Σλάβω ν στα αυτοκρατο
ρικά εδάφ η [έφτασαν ως και την Π ελοπόννησο], όπου και οργα
ν ώ θ η κ α ν σε ιδιότυπες διοικητικές μονάδες, με το όνομα Σκλαβηνίες και με αυτοκρατορική ανοχή, αλλοίω σε τον εθνολογικό χαρα
κτήρα τω ν περιοχώ ν όπου εγκαταστάθηκαν τα σλαβικά αυτά φ ύ 
λα, ιδιαίτερα μετά την α πο ψ ίλω σ η της Ελλάδας λόγω της π α νώ λη ς τ ω ν μέσω ν του 8ου αιώ να. Η α ποφ ασ ιστική εθνολογική πολι
τική των αυτοκρατόρων της εποχής [ιδιαίτερα του Ιουστινιανού
Β 'και λίγο αργότερα του Ν ικηφ όρου Α '] που προέβησαν σε υ πο
χρεωτικές μετακινήσεις π λ η θ υ σ μ ώ ν [Σλάβοι μεταψέρονται στην
Ασία, ενώ Α ρμένιοι στην Ε υρώπη], εμπόδισα ν τις διασυνοριακές
συνεργασίες ο μ ο φ ύ λω ν εναντίον του Βυζαντίου και εξασφ άλισαν
την απρόσκοπτη άσκηση της αυτοκρατορικής διοίκησης, που εί
χαν διασαλεύσει οι διασπαστικές κινήσεις αυτών των ξένων στοι
χείων, σε συνεργασία με τους εκτός συνόρω ν ομογενείς τους.

Ο πω σδήποτε, ο 8ος αιώ νας εγκαινιάζει περίοδο αντιξοότητας
για όλο τον χριστιανικό κόσμο. Ο ι Άραβες, που έχουν ήδη κατα
κτήσει όλες τις νότιες ακτές της Μ εσογείου, με βάση τώρα την
Τρίπολη στη Συρία, την Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο και το Καϊρουάν [τ η ν π ρ ώ η ν Καρχηδόνα] στηνΤϋνιδα, α πειλο ύντο ελληνικά, τα
ιταλικά και τα γαλλικά παράλια, και βέβαια τα νησιά. Η Κύπρος
γνωρίζει ένα ιδιότυπο c o n d o m in iu m [Βυζαντινοί και Άραβες μο ι
ράζονται την εκεί επικυριαρχία], Μάλτα, Σικελία και Βαλεαρίδες
νήσοι απειλούνται α διά κοπα από τα αραβικά κούρσα, ενώ η Κρή
τη θα περιέλθει ύστερα από λίγο (μετά το 824) στους Άραβες, που
θα παραμείνουν ως κυρίαρχοι μέχρι το 961.
Η Κωνσταντινούπολη θα γνω ρίσ ει επα νειλημμένες πολιο ρ 
κίες από αραβικούς στόλους, με κατακλείδα αυτή του 717. Το
«υγρό πυρ» α π ώ θ η σ ε τότε τους πολιορκητές από την Κωνσταντι
νούπολη και η έκρηξη του η φ α ιστείο υ της Θ ήρας, με το τσουνάμι
που α κολούθησ ε, προκάλεσε τον καταποντισμό των ναυτικώ ν
τους δυνά μ εω ν που επέστρεφαν στη Συρία. Αυτή ήταν η τελευ
ταία ναυτική α πόπειρα τω ν Α ρ ά βω ν κατά της Κωνσταντινούπο
λης. Η αποτυχία της απέκλεισε κάθε παρουσία αρα β ική στον Εύξεινο Πόντο, που π αρέμεινε λίμ νη βυζαντινή, ως την εμφ ά νιση
των ρ ω σ ικώ ν στόλω ν [αρχίζουν οι επιθέσεις τους το 860 και λ ή 
γουν το 1044] και βέβαια, κυρίως, ως την ά λω ση της Κωνσταντι
νούπολης από τους Λατίνους (1204) και τη δημιουργία των π α ρ οι
κιών τους στα λιμ ά νια του Ευξείνου Πόντου και της Χερσονήσου
[της σημερινής Κριμαίας], όπω ς, π.χ., η βενετσιάνικη Τάνα και ο
γενοβέζικος Κάφας.
Η νίκη του Καρόλου Μ αρτέλ στο Poitiers (732) λίγα χρόνια μετά
την άρση της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης σημ είω σε, με
τη σειρά της, το τέλος της αραβικής εξάπλω σης στη δυτική Ευρώ

πη. όπου τη διαχείριση τω ν α ρ α β ο μο υ σ ο υ λμ α νικώ ν σ υμ φ ερ ό
ντων είχε αναλάβει το κράτος της Κόρδοβας στην Ισπανία.
Η νέα αυτή φ άση του αραβοβυζαντινού αγώνα θα α ναδείξειτη

Μ ικρασία ως τη νευραλγική για την αντίσταση της αυτοκρατορίας
περιοχή. Τους Άραβες αντιμετώ πισε τελικά νικηφ όρ α ο «θεματι
κός» στρατός των μικρ α σια τικώ ν συνόρων. Παρά τα ετήσια κούρ
σα που α πέβλεπαν περισσότερο σε λεηλασίες, δηώ σ εις και α ιχμ α 
λωσίες, και όχι στην κατάκτηση νέω ν εδαφ ώ ν, οι Άραβες παρέμειναν εκτός τω ν Κιλικίων Π υλών και του Ταύρου στην ανατολική
Μ ικρασία, όπου και αναπτύχθηκε ο θεσμός τω ν Α κριτών με τα
γνωστά από τον ο μ ώ ν υ μ ο π οιητικό κύκλο κατορθώματα.
Από την αρχή κιόλας του 8ου αιώ να, το Βυζάντιο, υποχρ εω μέ
νο να υπερα σπισ θεί τα εδάφ η π ο υ π α ρ έ μ ε ιν α ν υ π ό τ η δικα ιοδοσία
του, όταν η Ελλάδα είχε κατακλυσθεί από τις σλαβικές εισβολές
και τα παράλια και τα νησιά είχαν ε ρ η μ ω θ ε ί σχεδόν λόγω του κιν
δύνου των α ρα β ικώ ν λη στρ ικώ ν επιδρομώ ν, το Βυζάντιο στηρίχθηκε για να εξασφ αλίσει την επ ιβ ίω σ ή του στις ανατολικές μι
κρασιατικές δυνάμεις.Έ τσι, λογικά, η πολιτική της Κωνσταντινού
πολης θα ταυτισθεί με τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα των
π λ η θ υ σ μ ώ ν της περιοχής αυτής. Α ποβάλλοντας τον ναυτικό και
εμπορ ικό χαρακτήρα στον οποίο όφ ειλε έως τότε τον πλούτο του,
το Βυζάντιο αναλα μβ άνει τώρα την υπεράσπιση τω ν αγροτικών
π λ η θ υ σ μ ώ ν τ η ς ανατολικής Μ ικ ρ α σ ία ς ,τ ω ν ε λ λ ιπ ώ ς ε λ λ η ν ο π ο ιη μένω ν και πα λα ιόθεν πρ οσκείμενω ν σε ανατολίζουσες πα ρ α δό
σεις: αυτές κυρίως που χαρακτηρίζονται από τις ανεικονικές λα 
τρευτικές τάσεις. Ο ιΊσ αυρ οι, αυτοκράτορες καταγόμενοι από τη
Γερμανικεία, το σημερινό Καρς, γνωστοί ως «ταξειδιάρηδες», δ η 
λαδή ως στρατιωτικοί αυτοκράτορες (ταξείδιον = στρατιωτική εκ
στρατεία), θα είναι οι εμπνευστές της ανεικονικής κίνησης, της
γνωστής με το όνομα «Εικονομαχία» που αναστάτωσε πά νω από
έναν α ιώ να τη βυζαντινή κοινω νία (741-843), πνευματικά, οικονο
μικά και πολιτικά.
Δ ιάφορες υποθέσεις προτάθηκαν από τους ιστορικούς για την
ερμηνεία της εικονομαχίας. Μ ίλησ αν για την αντίδραση των κο
σ μ ικώ ν δυ νά μ εω ν και στρω μάτω ν, ιδιαίτερα των στρατιωτικών,

εναντίον του κλήρου και των μοναχών, που ζούσαν στη χλιδή, των
πλουσιοπάροχα πρ ο ικισ μ ένω ν μοναστηριώ ν, χωρίς να σ υμ μερ ί
ζονται τις δυσκολίες που γνώριζε ο πολύς λαός και χωρίς βέβαια
να πάψ ουν να αναμειγνύονται στις υποθέσεις του κόσμου, που
υποτίθεται ότι είχαν εγκαταλείψει για να επιδο θούν απρόσκοπτα
στη σω τηρία της ψυχής.
Μ ερικοί θεώ ρ ησα ν την εικονομαχία ως μ ίμ η σ η τω ν μουσ ουλ
μα νικώ ν θρησκευτικώ ν συνηθειώ ν, με το σκεπτικό ότι η επικρ ά 
τησή της θα απάλυνε ίσως τις διαφορές μεταξύ των Α ρ ά βω ν και
των υπό την εξουσία τους π ο λ υ ά ρ ιθ μ ω ν τότε χριστιανών τω ν π ε
ριοχών που είχαν πρόσφατα κατακτήσει. Ά λλοι τέλος πίστεψαν ότι
η εικονομαχία ήταν η απάντηση που βρήκαν οι'Ισαυροι στην α μ η 
χανία των καιρών, διασκεδάζοντας έτσι τις λαϊκές αντιδράσεις.
Ν ομίζω ότι καμία από τις υποθέσεις αυτές δεν μπορεί να εξηγή
σει μόνη της ένα κίνημα, μια επανάσταση θα έλεγα, όπου η κατα
στροφή των εικόνω ν δεν ήταν, κατά τη γνώ μη μου, παρά μια εξαι
ρετική, εξωτερική όμως, πρόφ αση, ενώ πραγματική αιτία φ αίνε
ται να είναι η ανάγκη ριζικής αλλαγής των ιδεολογικών, πολιτικώ ν
και κοινω νικώ ν προτεραιοτήτων της αυτοκρατορίας. Να θυμίσω
ότι ο Λέων Γ’ ο'Ισαυρος είναι επίσης ο εμπνευστής της Εκλογής, της
σύμπτυξης δηλα δή και της συγγραφής των νό μ ω ν «επί το απλούστερον» για να είναι καταληπτοί από τον απλό λαό· ότι το Π ανεπι
στήμιο της Κωνσταντινούπολης που είχε ιδρυθεί από τον Θ εοδό
σιο Β'τον Μ ικρό, στα 425, παρακμάζει, ότι η επισ τημονική ιστοριο
γραφία παίρνει τη μορφ ή της απλής χρονογραφίας, ενώ η ανεικονική τάση οδηγεί την τέχνη τω ν εικόνω ν σε μαρασμό. Ο ι πλούσιες
εικονογραφικές παραστάσεις που κοσμούσαν προηγουμένως
τους ναούς [να θυ μη θ ο ύ μ ε τα ψ ηφ ιδ ω τά της Αγίας Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη, του Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα ή ακόμη της
Μονής του Σινά] έχουν αντικατασταθεί από την απεικόνιση του
απλού σήματος σταυρού, ανυψ ω μένου σε κλιμα κω τή πυραμίδα,
όπως, π.χ., στον ναό της Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη.

Το πνεύμα με τις ρω μα ιοελληνικές ρίζες κα ιτις κλασικές κατα
βολές, που έτρεφε ως τότε την πολιτική, τη δια νόησ η, την τέχνη
του Βυζαντίου, υποχω ρ εί κάτω από την πίεση τω ν στοιχείων ανα
τολικής προέλευσης, που κυριάρχησαν στην αυτοκρατορία. Η μό
νη αντίδραση έτσι κατά των εικονοκλαστικώ ν μέτρων προέρχεται
από τις δυτικές επαρχίες, την Ελλάδα και την Ιταλία, τω ν οποίω ν οι
π λη θ υ σ μ ο ί είχαν από πα ράδοση εθισ θεί στην α πεικόνιση του ιε
ρού και του θείου. Η Ιταλία θα βρει, υπό την αιγίδα του πάπα, την
ευκαιρία να α πο μα κρυ νθ εί από τα εικονοκλαστικά δρώ μενα της
Κωνσταντινούπολης, η οποία ήδη το 731 ή το 732 απέσπασε το Ιλ
λυρικό, τη δ ιοίκη σ η τω ν ευ ρ ω π α ϊκώ ν της επαρχιών, από τη Ρώμη
και το προσάρτησε στο πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οι
ιταλικές επαρχίες καθώ ς και η Σικελία έγιναν γρήγορα έτσι εστίες
του ορθόδοξου ελληνισμού. Και ενώ τα ελλαδικά μέρη κλονίζο
νταν από την επανάσταση του Κοσμά, που ο ρ θ ώ θ η κε κατά της
Κωνσταντινούπολης (727), το εξαρχάτο της Ραβέννας έπεφτε στα
χέρια τω ν Λογγοβάρδων (751).
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανάδειξη ηγεμόνα από τα δυτικά
τμήματα της χώρας, από την Ελλάδα, οδήγησε στην εγκατάλει
ψη, έστω και προσω ρινά, της εικονομαχίας. Το έργο της Ειρήνης
της Α θηναίας - π ο υ αυτοκρατόρησε πρώτα με τον άνδρα της,
ύστερα (780) με τον γιο της και τέλος, το 797-802, μόνη ως αυτοκράτωρ βασιλεύς, όπω ς φέρεται στα ν ο μ ίσ μ α τ α - συνοψίζει την
πολιτική αυτή· πρώτα με τη σύγκληση της δεύτερης συνόδου της
Νικαίας (787) με αποτέλεσμα την προσω ρινή παύση της εικονομαχίας, και ύστερα με την α νάληψ η του αγώνα κατά του ευρ ω πα ϊ
κού εχθρού, των Βουλγάρων και τη σύναψη α νακω χής με τους
Άραβες στην Ανατολή.
Ο π ω σ δήποτε προτεραιότητα τω ν εικονοκλαστώ ν αυτοκρατόρων ήταν η α π ώ θ η σ η τω ν Α ράβω ν του χαλιφάτου τώρα της Βα
γδάτης από τις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας, έργο που
σ τέφ θηκε με επιτυχία, παρά την πρόοδο συχνά τω ν α ρα β ικώ ν

κουρσώ ν που έφτασαν μέχρι το Α μόριο και την Αγκυρα, διασχίζο
ντας Καππαδοκία κα ιΛ υ κα ο νία .
Αντίθετα όμω ς, οι εικονοκλάστες αυτοκράτορες δεν κατάφεραν να εμποδίσουν την εξά πλω σ η των Βουλγάρων στον βα λκα νι
κό χώρο, ούτε την κατάκτηση της Κρήτης από τους περ ιπλα νώ μενους στο Αιγαίο και την Αίγυπτο Άραβες της Ισπανίας. Η άλω ση
της Κρήτης και η συνεχής απειλή κατά της Σικελίας και της Κάτω
Ιταλίας από τους Άραβες τώρα της Α φρικής, καθώς και οι επιτυ
χίες των Βουλγαροσλάβω ν σε Θ ράκη και Μ ακεδονία [η πρόοδός
τους αυτή είχε ως επακόλουθο την εγκατάλειψη της Εγνατίας
οδού και τη δυσχέρεια, αν όχι τη δια κοπή, των επα φ ώ ν με τη Δ ύ
ση], οι επιχειρήσεις τέλος τω ν Α ρ α βικώ ν στόλων της Κρήτης, αλ
λά κα ιτηςΤ α ρσού, κατά τ ω ν α ιγ α ια κ ώ ν π α ρ α λ ίω ν , έκανανφ ανερό
ότι ο κίνδυνος που αντιμετώ πιζε τώρα η αυτοκρατορία εστιαζόταν
όχι πια στα ανατολικά σύνορα, αλλά στις ευρωπαϊκές επαρχίες.
Η χειραφέτηση της Ιταλίας και γενικότερα της δυτικής χριστια
νοσύνης από την Κωνσταντινούπολη με επιστέγασμα τη στέψη, τα
Χριστούγεννα του 800 από τον πάπα Λέοντα Γ', του Καρλομάγνου
ως αυτοκράτορα, τίτλο που κατείχε μόνο ο βυζαντινός ηγέτης [από
τότε οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου προσθέτουν στην επίσημη
τιτλοφορία τους τον χαρακτηρισμό «Ρωμαίων»], προδικάζουν τις
νέες εξελίξεις στην ευρω παϊκή σκηνή. Σπουδαιότερες, η ανάδειξη
της Βενετίας ως κράτους «tam pon» ανάμεσα στις δύο ρωμαϊκές
οικουμενικές αυτοκρατορίες (το Βυζάντιο δηλαδή και τη νέα Αγία
και καταχρηστικά λεγάμενη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία των Καρολιδώ ν και μετέπειτα Ο θ ω νιδ ώ ν Γερμανών αυτοκρατόρων), αλλά και
η διάσταση μεταξύ της καθολικής, παπικής και της ορθόδοξης
κωνσταντινοπολίτικης εκκλησίας. Να θυ μίσ ω ότι το πρώτο σχί
σμα, επί πατριαρχίας Φ ωτίου χρονολογείται το 867, και ότι η πραγ
ματική αιτία του είναι, όχι όπως πιστεύεται, η διαμάχη για τα π ρ ω 
τεία ανάμεσα σε Κωνσταντινούπολη και Ρώμη, θέμα που αποτέλεσε το παντοτινό πρόσχημα της ενδοχριστιανικής διένεξης, αλλά η

δικαιοδοσία πά νω στους νεοφωτισθέντες Σλάβους. Να σ η μ ειώ σ ω
παρενθετικά ότι οι Βούλγαροι βαφτίστηκαν μαζί με τον αρχηγό
τους Βόριδα, το 863, ύστερα από την επιτυχία της αποστολής των
Θ εσσαλονικέω ν ιεραποστόλων Κυρίλλου και Μ εθοδίου, και με
προτροπή του πατριάρχη Φ ωτίου και του παρεξηγημένου αυτο
κράτορα Μ ιχαήλ Γ ', του λεγάμενου Μ έθυσου. Αυτός ήταν ά λλω 
στε και ο ανάδοχος του Βόριδα, ο οποίος προς τιμήν ακριβώ ς του
αναδόχου του, πήρε ως χριστιανικό όνομα το Μ ιχαήλ.
Αυτές οι νέες ιστορικές συνθήκες υποχρέωσαν το Βυζάντιο να
στρέψει την προσοχή του στα πράγματα της Δύσης, δεδομένου
άλλω στε ότι οι Αραβες της Ανατολής, διη ρ η μ ένο ι τώρα σε δ ιά φ ο 
ρα μετρίου μεγέθους κρατίδια, με χαλαρούς μόνο δεσμούς με το
χαλιφάτο της Βαγδάτης, κα θ η λ ώ θ η κ α ν από τις αρχές του 11ου
αιώ να κυρίως, σε θέση αμυντική έναντιτου Βυζαντίου. Η διαμάχη
τω ν εικόνω ν λήγει με την αναστήλω σή τους και τη γιορτή της Ορ
θοδοξίας (843). Η δυναστεία των λεγάμενω ν Μ ακεδόνω ν [στην
πραγματικότητα είναι αρμενικής καταγωγής] που ανήλθε στον
θρόνο με τον Βασίλειο Α ', θα αναλάβει έκτοτε την εδρ α ίω ση της
αυτοκρατορίας στις ευρωπαϊκές επαρχίες, ιδιαίτερα στα Βαλκά
νια και την Ιταλία, όπου και εστιάζεται κυρίως το έργο του Βασι
λείου Α', χωρίς βεβαίω ς να π α ραβλέψ ει τη δ ύνα μη τω ν Α ράβω ν
και τω ν σ υ μ μά χω ν τους, Π αυλικιανώ ν, στην Ανατολή, καθώς και
την απειλή των σ α ρ α κη νικώ ν στόλων της Κρήτης και της Ταρσού.
Να σ η μ ε ιώ σ ω ότι οι Ταρσηνοί κατέλαβαν τη Θ εσσαλονίκη το 904,
εξανδραποδίζοντας τους κατοίκους της και ότι οι Κρήτες μου
σ ουλμάνοι λεηλατούσαν α διά κοπα τις ακτές του Αιγαίου, πα ρ α 
κωλύοντας τις συναλλαγές καιτις επαφές μεταξύ των π λη θ υ σ μ ώ ν
τους. Πρέπει να περιμένουμ ε το έργο των μικρασιατώ ν αυτοκρατόρων, του Ν ικηφ όρου Β ' Φ ω κά και του Ιωάννη Τ σιμισκή, για να
δούμε την επανάκτηση της Κρήτης, της Κύπρου και την α π ώ θ η σ η
των Βουλγάρων από τα περίχω ρα της Κωνσταντινούπολης όπου
τους είχαν φ έρει οι επιτυχίες του τσάρου Συμεών.

Οι νικηφ όρες εκστρατείες, τέλος, του Βασιλείου Β', με επιστέ
γασμα τη νίκη εναντίον τω ν Βουλγάρων στο Κλειδί (1014) [σε αυ
τήν οφ είλει το όνομα του Βουλγαροκτόνου] σ η μ είω σ α ν το τέλος
του βουλγαρικού κράτους με την υποταγή του στο Βυζάντιο. Οι
επαρχίες του μετατράπηκαν σε Θέματα (επαρχίες) της αυτοκρα
τορίας (τα Π αραδουνάβια ή Παράστρια) και η εκκλησία του αποτέλεσε μέρος των μη τροπολιτικώ ν ενοριώ ν του πατριαρχείου της
Κωνσταντινούπολης.
Στις αρχές ήδη του 11ου αιώ να, οι Βυζαντινοί έχουν επικρατή
σει σε όλα σχεδόν τα μέτω πα. Το περήφ ανο επίγραμμα στον τάφο
του Βασιλείου Β’ δείχνει ότι τα σύνορα της αυτοκρατορίας εκτείνο
νται πά λι από τον Δ ούναβη στο Λ ιβυκό πέλαγος και από την Ιταλία
στον Καύκασο. Η θάλασσα, όπως το είχε δ η λώ σ ει στον Λιουτπράνδο, τον πρεσβευτή το υ Ό θ ω να Γ', ο Ν ικηφ όρος Φ ω κάς ανήκε
πάλι στους Βυζαντινούς, ενώ η Αγία Ρωμαϊκή αυτοκρατορία της
Δύσης, υπό την καθοδ ήγησ η της βυζαντινής στην καταγωγή αυτοκράτειρας της Θ εοφανούς [της βασιλομήτορος του Ό θ ω να ]
προσπαθούσε να μ ιμ η θ ε ίτ α βυζαντινά πρότυπα. Το πανεπιστήμιο
της Κωνσταντινούπολης γνώριζε νέα άνθηση, πρώτα χάρη στον
Καίσαρα Βάρδα, στον πατριάρχη Φ ώτιο και στον Λέοντα τον μα 
θηματικό και αργότερα, χάρη στον Κωνσταντίνο Μ ονομάχο (1044)
με εξάρχοντες τότε τον Ψελλό και τον Ξιφιλίνο, ενώ ο δια νοούμε
νος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ'ο Πορφυρογέννητος (913-959)
είχε ήδη παραγγείλει τη σύνταξη εγκυκλοπαίδειας που ήρθε να
συμπληρώ σει τα Βασιλικά, το νομοθετικό έργο του πα ππού του
Βασιλείου Α' κ α ιτο υ πατέρα του Λέοντος ΣΤ'του Σοφού, καθώ ς και
τις άλλες π ολυπλη θείς επιστημονικές πραγματείες της εποχής
(π.χ. τα ιατρικά εγχειρίδια) αλλά και τα έργα του ίδιου του αυτο
κράτορα, τα σχετικά με τη δ ιο ίκησ η του κράτους, τη διπλω ματία
και την οργάνωση της αυλής- τα γνωστά με τους τίτλους «Περί ΘεΜάτων», «Περί της Βασιλείου Τάξεως» και «Προς τον ίδιον υιόν ΡωΜανόν».

Ο θρίαμβος των εικόνω ν έδωσε, όπως ήταν φυσικό, νέα ώ θησ η
στη βυζαντινή τέχνη. Ο ι τεχνίτες των ψ η φ ιδω τώ ν συνθέτουν τώρα
σε φόντο χρυσό την εικονογραφ ική κατήχηση των πιστώ ν γύρω
από τις δεσποτικές εορτές που κυριαρχούν στον διά κοσμ ο του κυ
ρίως ναού (Ευαγγελισμός, Γέννηση, Βάφτιση, Υπαπαντή, Ανάστα
ση του Λαζάρου, Πεντηκοστή, Είσοδος στα Ιεροσόλυμα, Σταύρω
ση, Εις Α δου κάθοδος, Μ ετα μόρ φ ω ση, Α νάληψ η αλλά και Κοίμη
ση της Θεοτόκου, η τελευταία λόγω της εκεί παρουσίας του Χρι
στού). Η Κωνσταντινούπολη κοσμείται με τη Νέα Εκκλησία που ο
Βασίλειος Α' κτίζει σαν απάντηση στην Αγία Σοφία και με την εκ
κλησία των Αγίων Αποστόλων, ενώ αργότερα στις επαρχίες, οι μο
νές του Δ αφ νιού, του Ο σίου Λουκά στο Στείρι, της Νέας στη Χίο
όπως πριν και η εκκλησία της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, μαρ
τυρούν με τον ψ η φ ιδ ω τό πλούτο τους την αναγέννηση της βυζα
ντινής τέχνης. Επίλεκτο δείγμα της αποτελούν επίσης οι π ο λυ π λη 
θείς εικονογραφ ήσεις - μικρογραφίες χειρογράφ ω ν ευαγγελίων,
ψαλτηρίων, της Πεντάτευχου, αλλά και έργων κοσμικής πα ρ αγω 
γής, όπως π.χ. το περ ίφ η μο χειρόγραφο της ιστορίας του Σκυλίτση, σήμερα στο Escorial της Μ αδρίτης.
Ο πλούτος κα ιτο μεγαλείο της Βασιλεύουσας θα μπώ νουντο υς
πολυπληθείς ξένους, εμπόρους, διπλω μάτες, μισθοφόρους, προ
σκυνητές τω ν Αγίω ν Τόπων, που επισκέπτονται την Κωνσταντι
νούπολη. Τα πολυτελή προϊόντα της βιοτεχνίας, σμάλτα, πολύτι
μα σκεύη και υφ άσματα χρυσοποίκιλτα, είναι περιζήτητα ανά τον
κόσμο. Ο ι βυζαντινοί πολίτες, ιδίω ς των πόλεω ν, ζουν στη χλιδή
και στην πολυτέλεια, που τους α π ο μ α κρ ύ νει προοδευτικά από τη
στρατιωτική ζω ή και απασχόληση· οι ευπορότεροι εξαγοράζουν
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους και α πο δυ να μώ νουν έτσι τις
τάξεις του θεματικού εθνικού στρατεύματος, που τείνει να αντικατασταθεί από τους π ολυπο ίκιλους εθνολογικά μισθοφόρους
(Βαράγκους, Ρώσους, Φράγκους, Κέλτες, Αλαμανούς, Νεμίτζες,
Πετσενέγους κ.ά.), που είναι έτοιμοι να π ουλήσ ουν τις υπηρεσίες

τους σε όποιον πλειοδοτεί στη μισ θοδοσία τους. Η αποστρατιωτι
κοπο ίηση αυτή των Βυζαντινών, αποτέλεσμα του πλούτου και της
αίγλης που γνωρίζει η αυτοκρατορία για μια α κόμη φορά ανά τον
κόσμο, θα έχει οδυνηρά αποτελέσματα για τη δύναμη του Βυζα
ντίου. Πριν κιόλας από το τέλος του 11ου αιώ να, το Βυζάντιο θα
αντιμετω πίσει νέους εχθρούς που απειλούν πανταχόθεν τα εδάφ η
του, υποχρεώνοντάς το να διεξάγει από εδώ και στο εξής π ο λυμέ
τω πο πόλεμο.
Ο φόβος της χιλιετίας [το μιλλενιαριστικό δέος], που είχε καταλά β ειτα χριστιανικά πλή θ η της Δύσης, ήταν άγνωστος βέβαια στο
Βυζάντιο που, όπως είναι γνωστό, μετρούσε τα χρόνια, όχι από τη
γέννηση του Χριστού, αλλά από την κτίση του κόσμου [το έτος χί
λια ισοδυναμούσε με το έτος 6508 του βυζαντινού ημερολογίου],
Ο ΐ ίο ς ωστόσο αιώνας, τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη δυτική Ευ
ρ ώ πη, δη λώ νει σημαίνουσα κα μπή της ιστορίας τους. Για το Βυζά
ντιο το πρώτο ήμισ υ του αιώ να αυτού μπορεί να θεω ρ ηθεί ως το
απόγειο της αίγλης και του μεγαλείου που του προσέδω σαν οι εδα
φικές επεκτάσεις, αλλά και η πνευματική και καλλιτεχνική ά νθη
ση. Η διαμάχη με τη Δύση που αρχίζει με το τελικό σχίσμα των Εκ
κλησιώ ν, το 1054, θα πάρει, πριν από το τέλος του αιώνα, στρατιω
τικό χαρακτήρα λόγω των νορ μα νδικώ ν επιδ ρ ομώ ν εναντίον των
ιλλυρικώ ν ακτών, των Ιονίων νήσω ν και της Θ εσσαλίας (1081/2),
αλλά και θα εξελιχθεί σε οικονο μικό ανταγωνισμό, εξαιτίας της
εγκατάστασης στα σπουδαιότερα λιμάνια της αυτοκρατορίας, βε
νετικών πρώτα, π ιζάνικω ν και γενοβέζικων ύστερα, εμπορ ικώ ν
παροικιώ ν. Αυτό, χάρη στις διομολογήσεις που πρώτος παρεχώρησε στους Βενετούς ο Αλέξιος Κομνηνός (1081), σε αντάλλαγμα
της συμμαχίας τους κατά τον εναντίον των Ν ορμανδώ ν αγώνα. Τα
άναρχα στρατεύματα της πρώτης σταυροφορίας που διέρχονται
λίγο αργότερα (1096) τα εδάφ η της αυτοκρατορίας στον δρόμο
προς τους Αγίους Τόπους, μεταξύ των οποίω ν και οι γνωστοί στους
Βυζαντινούς Νορμανδοί, επιδείνω σαν τη μεταξύ Βυζαντινών και

Λατίνων αντιπαλότητα και αύξησαν την καχυποψία των Βυζαντι
νώ ν αναφ ορικά με τους πραγματικούς σκοπούς της σταυροφο
ρίας: την α πελευθέρω ση δ ηλα δή των Αγίων Τ όπω ν από τους Σελτζούκους Τούρκους, που είχαν ήδη κα τακλύσειτη Συρία, αλλά και
τη βυζαντινή Μ ικρασία μέχρι και αυτών των αιγαιακώ ν παραλίω ν.
Η εμφ ά νισ η των Σελτζούκων Τούρκω ν στα ανατολικά σύνορα
της αυτοκρατορίας, ήδη από την αρχή του δεύτερου ημίσεος του
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αιώ να [κατέλαβαν την Αρμενία και τη Μ εσοποταμία και

π ρ ο ω θ ή θ η κ α ν ως την Καισαρεία της Καππαδοκίας] και η δ ρ α μα 
τική για τους Βυζαντινούς ήττα στο Μαντζικέρτ [κοντά στη λίμνη
Βαν], όπου α ιχμα λω τίσ θ ηκε στα 1071, ο βυζαντινός αυτοκράτο
ρας Ρωμανός Δ' ο Διογένης από τον Αλπ-Αρσλάν, άνοιξε τον δρόμο
των Τούρκων προς τη δυτική Μ ικρασία, σαρώνοντας στο διάβα
τους κάθε αντίσταση. Η Ν ίκαια πα ρ αδίδεται (1081) και γίνεται η
πρωτεύουσα ενός εφ ήμερ ου σελτζουκικού κράτους· στον Πόντο
εγκαθίστανται οι Τούρκοι Δ ανισμενήδες, ενώ ο Τζαχάς καταλαμ
βάνει τη Σμύρνη, ιδρύει ίδιον κράτος και με τον στόλο του παρενο
χλεί τα μικρασιατικά νησιά, ως και την Πάτμο. Τέλος, στο Ικόνιο
ιδρύεται το Σουλτανάτο της Ρουμ, που απετέλεσε ως την τελική
πτώση της Μ ικρασίας, τον εις ανατολάς γείτονα του Βυζαντίου.
Την ίδια στιγμή στη Δ ύση, τα νορμανδικά π ρ ώ η ν μισ θοφ ορικά
στρατεύματα των Βυζαντινών ανεξαρτητοποιούνται, κα ταλα μβά 
νουν το Μ πάρι, τελευταία κτήση της αυτοκρατορίας στην Ιταλία
(1071) και διαλύουν το Α ραβικό Εμιράτο του Παλέρμου της Σικε
λίας (1073), όπου και ιδρύουν το ιδιότυπο κράτος τους· κράμα δυ
τικώ ν φ εουδα ρ χικώ ν παραδόσεω ν, α ρ α β ικώ ν σ υνηθειώ ν και βυ
ζαντινών προτύπων. Από τις ιταλικές βάσεις τους οι Ν ορμανδοί
επιτέθηκαν κατά τω ν αντικρινώ ν βα λκα νικώ ν ακτών, π ρ οκα λώ ντας την οργή των Βενετών, που οι νορμανδικές επιτυχίες στον
μεταξύ Ιταλίας και Ιλλυρίας χώ ρο μπορούσαν να τους αποκλείσουν στο βάθος της Α δριατικής θάλασσας. Η συμμαχία με την
Κωνσταντινούπολη ήταν η μόνη ενδεδειγμένη και σωστή άμυνα

της Γαληνότατης· αυτή στάθηκε άλλωστε και η αιτία τω ν προνο
μ ίω ν που απόλαυσαν οι δραστήριοι έμποροί της στα λιμά νια του
Βυζαντίου, από το 1081/2 και μετά, προκαλώ ντας με τον καιρό
αντιπαλότητες οικονομικές με τους ιθαγενείς. Στάθηκαν έτσι η α ι
τία των βενετοβυζαντινών συγκρούσεων του 12ου α ιώ να, με κα
τακλείδα την α ποφ ασ ιστική συμμετοχή του βενετικού στόλου στα
δραματικά γεγονότα του 1204, που οδήγησαν τα φ ραγκικά στρα
τεύματα στην ά λω ση και τη λεηλασία της Βασιλεύουσας, κατά
την τέταρτη σταυροφορία.
Στις αντιξοότητες που γνωρίζει η Κωνσταντινούπολη, πριν από
το τέλος ή δ η τ ο υ 11ου α ιώ να, σεΑ νατολή κ α ιΔ ύ σ η , προστίθενται
την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις των Πετσενέγων στη Θ ράκη. Οι
απειλητικο ί αυτοί βόρειοι γείτονες του Βυζαντίου έφτασαν ως τα
περίχω ρα της Κωνσταντινούπολης (1086) και α πέκλεισαν την Πό
λη, την οποία πολιορκούσε ήδη ο στόλος του Τζαχά, ο οποίος Τζαχάς είχε αυτοανακηρυχθεί Βασιλεύς Ρω μαίω ν. Ένας αυτόπτης
μάρτυρας τω ν δρ α ματικώ ν αυτών γεγονότων, ο πατριάρχης Ιω ά ν
νης της Αντιόχειας, που είχε καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη,
έγραψε στον Αλέξιο Κομνηνό (1081-1118), με κάποια ίσως υπερ
βολή, ότι τα τείχη της Βασιλεύουσας φτάνουν για να περικλείσουν
όλη την επικράτειά του! Ωστόσο, την άμυνα του κράτους οργάνω 
σε αποφ ασ ιστικά ο Αλέξιος Α', χάρη στους διπλω ματικούς χειρι
σμούς [συμ μαχία με Βενετούς, αλλά και προσάρτηση των εδα φ ώ ν
που θα κατελάμβαναν στη Μ ικρασία οι σταυροφόροι στον δρόμο
τους προς την Ιερουσαλήμ] και χάρη στις στρατιωτικές του ικανό
τητες· δεν δίστασε άλλωστε να ο ικ ειο π ο ιη θ εί και να χρ η σ ιμ ο π ο ιή 
σει τα πλούσια εκκλησιαστικά σκεύη για την εξεύρεση πόρω ν
προς δημιουργία μισ θο φ ορ ικού στρατού, ούτε και να νοθεύσει το
βυζαντινό νόμισ μα για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του κράτους.
Χάρη στο έργο του αυτοκράτορα αυτού, έργο που θα συνεχίσει με
μεγαλύτερη α κόμη επιτυχία ο γιος του Ιωάννης Β' (1118-1143),
ανακτήθηκε και ειρήνευσε η δυτική Μ ικρασία και μεγάλο μέρος

του Πόντου· η παρουσία ωστόσο τω ν Σελτζούκων π α γιώ θ η κε
στην Κ αππαδοκία, τη Λ υκαονία μέχρι και τη Φρυγία, και μεγάλο
μέρος των αγροτικών π λ η θ υ σ μ ώ ν των περιοχώ ν αυτών ασ πά σ θηκαν οικειοθελώ ς τότε το Ισλάμ, αποφεύγοντας έτσι, όπω ς γράφει
ο Κίνναμος, τη φ ορολογική τους εκμετάλλευση από την Κωνστα
ντινούπολη.
Ο διάδοχος του Ιωάννη, Μ α νουήλ Α' Κομνηνός (1143-1180),
έχοντας εξασφ αλίσει τη μικρασιατική βάση της αυτοκρατορίας,
θα συλλάβει το μεγαλεπήβολο σχέδιο να επεκταθεί στα σταυροφ ορικά εδά φ η της Συρίας και στην Αίγυπτο, αλλά και θα επιχειρή
σει την επάνοδο τω ν Βυζαντινών στην Ιταλία, προσπαθώ ντας να
εναντιω θεί έτσι στις επιχειρήσεις τω ν Βενετών που παρενοχλούσαν με τον στόλο τους τους βυζαντινούς πληθυ σ μούς των παρα
λίων. Η δεινή όμω ς ήττα τω ν στρατευμάτων του Βυζαντίου στο
Μ υριοκέφ αλο (1176) από τους Σελτζούκους του Ικονίου [θ εω ρ ή 
θηκε, έναν αιώ να μετά το Μαντζικέρτ, ως μια δραματική συνέχειά
του] διέψευσε όλες τις ελπίδες του Μ ανουήλ· μετά την ταπεινω τι
κή ήττα στο Μ υριοκέφ αλο, ο Φ ρειδερίκος Βαρβαρόσας θα γράψει
περιφ ρονητικά στον Μ ανουήλ: «Δεν είσαι βασιλεύς Ρω μαίω ν, αλ
λά Γραικών», προδικάζοντας έτσι τις μετέπειτα εξελίξεις.
Το Βυζάντιο της δυναστείας των Αγγέλων θα προσπαθήσει, χω 
ρίς όμω ς επιτυχία, να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών.
Δίχως να έχειτη δυνατότητα πια να εξοπλίσει τους βαριά καταφράκτους καβαλάρηδες, όπω ς ήταν οι πολεμιστές στη Δύση, ούτε να
διατηρήσει σοβαρούς πολεμικούς στόλους, υπέστη τις επιθέσεις
των π ο λυ ά ρ ιθ μ ω ν εχθρών του [Κουμάνοι και Πετσενέγοι στον
βορρά, Σελτζούκοι στην ανατολή, Βενετοί και Ν ορμανδοί στη δύ
ση], Η ύπαιθρος, από τους εκ βορρά και από ανατολή εισβολείς,
και τα παράλια, λόγω των ληστρικώ ν επιχειρήσεω ν της Βενετίας
και των Ν ορμανδών, προοδευτικά ερημώνονται. Η Θεσσαλονίκη
πέφτει το 1185 στα χέρια των Ν ορμανδών, που είχαν ήδη καταλά
βει την Κόρινθο και τη Θ ήβα, αιχμαλωτίζοντας τους εξειδικευμέ

νους εργάτες της πορφύρας των εκεί αυτοκρατορικώ ν εργαστη
ρίων. Νορμανδοί, που δεν δίστασαν να π ρ οω θηθο ύν ως και στην
Κωνσταντινούπολη, την οποία και επολιόρκησαν, προλογίζονταί
έτσι τα δραματικά γεγονότα της τετάρτης σταυροφορίας.
Το εξασθενημένο κράτος της Κωνσταντινούπολης, πλην των
δυναστικώ ν διαταράξεων, θα α ντιμετω πίσει και τα κινήματα ανε
ξαρτητοποίησης που εκδηλώ νο νται στα διάφ ορα μέρη της αυτο
κρατορίας από τους τοπικούς άρχοντες και Δυνατούς. Ο ι Γαβράδεςστον Πόντο, ο ιΧ α μά ρετοι και οι Σγουροί στην Ελλάδα, οι Μαυρ οζώ μ η δεςσ τη Μ ικρασία, αποτελούν, μεταξύ άλλων, χαρακτηρι
στικά παραδείγματα των αντικω νσταντινοπολιτικώ ν βυζαντινών
κινημάτω ν: η επιτυχία τους εξηγεί το γιατί κατά την πολιορκία της
Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους και τους Βενετούς στα
1204 δεν παρουσιάστηκε καμία βοή θεια από την επαρχία, ούτε
καν από τη γειτονική Θ ράκη. Αξίζει μάλιστα να σ η μ ε ιω θ ε ί ότι,
όταν οι χω ρ ικο ί ιη ς Θ ράκης είδαν, μετά την ά λω ση και τη λεηλα 
σία της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, να κατα
φεύγουν εκεί ρακένδυτοι, πεινώντες και πένοντες οι π ρ ώ η ν Δ υνα
τοί [το αρχοντολόι δ ηλα δ ή της Κωνσταντινούπολης] ευχαρίστη
σαν, γράφει ο Νικήτας Χωνιάτης, την Παναγία, γιατί τους έδωσε
τη χάρη να τους α ξιώ σ ει να γνωρίσουν «ισοπολιτεία» με τους άλ
λοτε εξουσιαστές τους.
Αναπάντητο θα μείνει ίσως το ερώ τημα, αν η άλω ση της Κων
σταντινούπολης από τους σταυροφόρους στα 1204, ήταν προσχεδιασμένη ή αν α ποφ ασ ίστηκε επιτόπου από τους Βενετούς και
τους Φράγκους, οι οποίοι έτσι εκμεταλλεύτηκαν την έκρ υθμη κα
τάσταση που βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη λόγω της δ ια μ ά 
χης μεταξύ τω ν δύο Α λεξίω ν [του Μ ούρτζουφλου και του Αγγέ
λου] . Ο πω σ δήποτε όμως, παραμένει χειροπιαστό το αποτέλεσμα
του ανόσιου αυτού εγχειρήματος, όπου η πρώ τη χριστιανική αυ
τοκρατορία έπεσε υπό τα πλήγματα χριστιανικού στρατού [M ilites
C hristi ονομάζονταν οι σ τα υ ρ οφ ό ρ οι].

Το 1204 οι Λατίνοι λήστευσαν και κατέστρεψαν παλάτια, ναούς
και αγιάσματα, σαν τους χειρότερους εχθρούς του Χριστού. Τα λά 
φυρα, τα άγια λείψανα και τα τιμα λφ ή που μεταφ έρθηκαν στους
δυτικούς καθεδρικούς ναούς μαρτυρούν ως τα τώρα τον πλούτο,
την ευσέβεια της βυζαντινής πρωτεύουσας και τη μεγαλοπρέπεια
των προϊόντων της· λογικά σχεδόν οι άξεστοι στρατιώτες της Δ ύ
σης προτίμησ αν να σταθούν και να καταλάβουν την Κωνσταντι
νούπολη, αντί να α ντιμετω πίσουν τους στρατούς του Σαλαντίν και
των Φ ατιμιδώ ν της Αιγύπτου.
Το 1204 οι σταυροφόροι κατέλυσαν και μοιράστηκαν την αυτο
κρατορία του Βυζαντίου [P a rtitio R om aniae λέγεται το έγγραφο
της διανομής], Η Κωνσταντινούπολη γίνεται έδρα Λατίνων βασι
λέω ν και καθολικού πατριάρχη, η Ελλάδα υποτάσσεται στους δ ια 
φόρους ευγενείς οίκους τω ν σταυροφόρων, τα νησιά γίνονται
κτήση βενετική με την επω νυ μ ία Αρχιπέλαγος που εμφανίζεται
τώρα για πρώ τη φορά, η Κρήτη από τους Γενοβέζους περνά στους
Βενετούς, ενώ η Κύπρος είχε ήδη υποταχθεί στον τυχοδιώκτη Άγ
γλο βασιλιά Ριχάρδο τον Λεοντόκαρδο (1190), που την επούλησε
πρώτα στους Ναΐτες (Tem pliers) και αμέσω ς ύστερα στον έκπτω 
το βασιλέα της Ιερουσαλήμ Γκυ του Λουζινιάν (1192).
Η βυζαντινή αντίσταση στους σταυροφόρους θα οργανωθεί
γρήγορα στην'Ηπειρο, από τους Δούκες, στο πλαίσιο του Δεσποτά
του της Ηπείρου, στην Τραπεζούντα από τους Μεγάλους λεγάμε
νους Κομνηνούς, και στη δυτική Μ ικρασία με την αυτοκρατορία
της Ν ικα ία ςτω ν Λασκάρεων, η οποία αποτέλεσετο καταφύγιο της
κωνσταντινοπολίτικης αριστοκρατίας και έθεσε για μοναδικό σκο
πό της ύπαρξής της την ανάκτηση της Βασιλεύουσας. Στο έργο, κυ
ρίως του Ιωάννη Βατατζή Γ’ (1222-1254), αυτοκράτορα της Νίκαιας,
οφείλεται η εδραίω ση της βυζαντινής κυριαρχίας στη Μ ικρασία
απέναντι στους Σελτζούκους του Ικονίου και απέναντι στους Λατί
νους, ενώ ο προκάτοχός του και ιδρυτής της αυτοκρατορίας Θεό
δωρος Λάσκαρις είχε α π ω θή σ ει από τη Βιθυνία τον Δαυίδ της Τρα-

πεζούντας. Στον Βατατζή και τον διάδοχό του Θ εόδωρο Β Ά ά σ κα ρ ι
οφείλεται επίσης η κατάκτηση των ευρω παϊκώ ν εδαφ ώ ν σε Θ ράκη
και Μ ακεδονία [π.χ. της Θ εσσαλονίκης], τόσο εναντίον των Λατί
νω ν όσο και κατά του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Είναι οι νίκες αυτές
που επέτρεψαν στη Νίκαια να πραγματοποιήσει το όνειρό της: την
επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Η συνεχής αντιζηλία και
αντιπαλότητα μεταξύ των βυζαντινών εξόριστων κρατών καθυστέ
ρησε ασφ αλώ ς την, από όλους ποθούμενη, απελευθέρω ση της
Κωνσταντινούπολης, που τελικά επιτεύχθηκε χάρη στην αδιάκοπη
προσπάθεια των Λασκάρεων της Νικαίας, από τον σφετεριστή
όμω ςτο υ θρόνουτους, Μ ιχαήλ Παλαιολόγο, στα 1261.
Με την απελευθέρω ση της Κωνσταντινούπολης και την πολιτι
κή του Μ ιχαήλ Η' Παλαιολόγου, που απέβλεπε στην ανάκτηση
των βυζαντινών επαρχιώ ν της Ελλάδας [ο δικέφ αλος αετός, το
νέοαυτοκρατορικό σύμβολο, που κοιτά σε Ανατολή κα ιΔ ύσ η συγ
χρόνως εκφ ράζει παραστατικά την παλαιολόγεια πρ οσπά θεια ], η
Μ ικρασία κλή θη κε για μια ακό μη φορά να σ υ μ β ά λ ε ιμ ε τ ο α νθρ ώ 
πινο δυνα μικό της στην πραγμάτω ση αυτού του σκοπού. Ό ταν ο
Μ ιχαήλ εισήλθε στην Κωνσταντανινούπολη, που είχε α πελευθε
ρώ σει ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος, και την είχε ή δ η εγκαταλείψει ο
Λατίνος βασιλιάς Baudouin (φ υγαδεύθηκε με ένα βενετσιάνικο
πλοίο), ο αυτοκράτορας έγινε δεκτός θ ρ ια μ βικά ως Νέος Κωνστα
ντίνος και στο χρυσόβουλο που εξέδω σε με αυτήν την ευκαιρία
καθόρισε τις προτεραιότητες της πολιτικής του· την απελευθέρ ω 
ση δηλα δή τω ν χαμένω ν πα τρ ίδω ν [ο όρος εμφ ανίζεται νομίζω
τότε για πρώ τη φ ορά], Η Δ ύση, μ ε τ ο ν π ά π α καθοδηγητή, θα εκκι
νήσει τη σταυροφορία c o n tra Grecos, στην αρχηγία της οποίας
δια κρ ίθ η κε ο Κάρολος ο Ανδεγαβικός. Η αντιπαλότητα του Μ ι
χαήλ με τον Κάρολο, παρά τις επιτυχίες του βυζαντινού στρατού
εναντίον τω ν Φ ράγκων της Αχάίας [επέτρεψαν στην Κωνσταντι
νούπολη να δημιουρ γήσει τις βάσεις του μετέπειτα Δεσποτάτου
του Μ υστρά], υποχρέω σαν τη βυζαντινή δ ιπ λω μ α τία να συνέται
ρο]

ρισθεί με τον πάπα, αποδεχόμενη την ένω ση τω ν εκκλησ ιώ ν. Και
αυτό, παρά τη γενική αντίδραση της βυζαντινής εκκλησίας και
του λαού. Το μέτρο έμεινε χωρίς επαύριο, αφ ού όμω ς είχε βα θύ
τατα διχάσει τον βυζαντινό κόσμο. Ο Μ ιχα ήλ Η' κατάφερε τελικά
να α π ομα κρύ νει τον κίνδυνο που αντιπροσώ πευε για την Κωνστα
ντινούπολη ο Κάρολος [η ανάμειξη των Βυζαντινών στον Σικελικό
Εσπερινό δεν είναι ά μοιρη αυτής της επιτυχίας]. Στάθηκε όμω ς
αδύνατο να αναχαιτισθεί η απειλή τω νΤ ο υ ρ κο μ ά νω ν κατά της Μ ικρασίας, της οποίας άλλω στε τα ακριτικά στρατεύματα είχαν απο
δ υ να μ ω θ εί από τα μέτρα του Μ ιχαήλ και της οποίας ο πληθυσ μός
δεν έπαψε να εκφ ράζει την αντίδρασή του κατά του αυτοκράτορα
Μ ιχαήλ κα ιτης δυτικής πολιτικής του. Είχε τυφ λώ σει ο Π αλαιολόγος τον οκταετή νόμ ιμ ο βασιλέα Ιωάννη Δ' και είχε εναντιω θεί
στον δημοφ ιλέστατο πατριάρχη Αρσένιο, τον οποίον εκράτησε
έκπτωτο και εξόριστο στη Βιθυνία, δημιουργώ ντας σχίσμα εκκλη 
σιαστικό και πολιτικό, γνωστό ως το σχίσμα τω ν Αρσενιατών, που
διήρεσε την αυτοκρατορία επί δεκαετίες και α ποδυνά μω σ ε τη
νευραλγική επαρχία της Μ ικρασίας.
Στο τέλος του 13ου α ιώ να, η Μ ικρασία, η οποία είχε λα μπρ υνθεί με την αίγλη και τα κατορθώ ματα της αυτοκρατορίας της Νί
καιας λίγα χρόνια πριν, θα κατακλυσθεί από τα στίφη τω ν Τουρκομάνων, ν ο μ α δ ικώ ν φ υ λώ ν που δ ια βιού σ α νλη σ τρ ικώ ς στα σύνορα
μεταξύ του Σουλτανάτου του Ικονίου κ α ιτη ς Νικαίας. Η π ρ ο ώ θ η 
ση τω ν Μ ογγόλων στα μέσα του 13ου αιώ να προς δυσμάς επέφ ε
ρε τη διάλυση του μικρασιατικού κράτους των Σελτζουκιδών του
Ικονίου και επέτρεψε στις τουρκομανικές ομάδες να εξαπλω θούν
και προς το Αιγαίο. Τα τουρκομανικά εμιράτα του Καραμάν, του
Γκερμιάν, του Μεντεσέ, του Αϊδίν, του Σαρουχάν, του Ο θ ω μ ά ν και
του Γιακτσή δημιουργούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, στα
εδάφ η του π ρ ώ η ν σουλτανάτου της Ρουμ [εμιράτο του Καραμάν]
και στις περιοχές της δυτικής Μ ικρασίας που απέσπασαν από το
Βυζάντιο. Ένα βραχύ χρονικό του έπους 1300 θα γράψει ότι είχε

αιχμα λω τισθ εί ήδη τότε «η πάσα Ανατολή». Ικανό μέρος των μικρασιατώ ν Βυζαντινών θα καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη [η
οργάνωση η μ ερ η σ ίω ν συσσιτίω ν από την εκκλησία απέβη τότε
α παραίτητη], αλλά και στην υπόλοιπη Θ ράκη και Μ ακεδονία. Η
π νευμα τική ανάπτυξη του Ά θ ω και η σπουδαιότητα που αποκτά η
Θ εσσαλονίκη κατά τον 14ο αιώ να πολλά οφ είλουν στην εκεί κατα
φυγή τω ν Μ ικρασιατώ ν. Μ ε τη Μ ακεδονία και τη δυναστεία του
Καντακουζηνού συνδέεται επίσης και η ανάπτυξη που αρχίζει τό
τε στον Μυστρά, το πνευματικό προπύργιο του πελοποννησιακού
ελληνισ μού μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας, της οποίας και
επέζησε για λίγα χρόνια (ως το 1460), όπω ς άλλωστε και το άλλο
απόκεντρο κέντρο του ελληνισμού, η αυτοκρατορία δηλα δή των
Μ εγάλω ν Κ ομνηνώ ντηςΤ ραπεζούντας (ω ς τ ο 1461).
Το Βυζάντιο του 14ου α ιώ να θα γνωρίσει την πορεία προς μιαν
α δ ιά κο π η πα ρ α κμ ή και κατάπτωση. Ο ι Ο θω μα νοί, εγκαταστημένοι στα γειτονικά με την Κωνσταντινούπολη βιθυνικά εδάφ η, κατάφεραν στα μέσα κιόλας του Ι ί ο υ αιώ να, αν όχι και προηγουμέ
νως, να περάσουν στην Ευρώπη [1354 ο σεισμός της Καλλίπολης
που τους επιτρέπει να εγκατασταθούν στην πόλη αυτή, το κλειδί
του Ελλησπόντου], ενώ οι άλλοι Τ ουρκομάνοι κατακτούν, τη μία
μετά την άλλη, τις πόλεις της Μ ικρασίας [η'Ε φ εσσος πέφ τει το
1304, η Σμύρνη το 1318], Π ληντης Φ ιλαδέλφειας, που οργανώνε
ται σε σχεδόν ανεξάρτητο ελληνικό κρατίδιο εν μέσω των τουρκομ α νικώ ν εμιράτων, υπό την ηγεσία του μητροπολίτη της Θ εοφ ύ
λακτου. Η Φ ιλαδέλφ εια θα πα ραμείνει ελεύθερη ως τα 1391. Η
πτώ ση της ση μ αδ εύ ει το οριστικό τέλος της βυζαντινής Μ ικρ α σίας, αλλά και δ η λώ νει την η θ ικ ή π α ρ α κμ ή που γνωρίζει η αυτο
κρατορία, της οποίας ο αυτοκράτορας (Μ α νο υ ή λ Β’ Παλαιολόγος)
φέρεται να έχει εκστρατεύσει κατά της ελληνικής αυτής πόλης ως
σύμμαχος τω ν Ο θ ω μα νώ ν.
Κλονιζόμενο από δυναστικές διαμάχες [μεταξύ των δύο Ανδρονίκω ν και μεταξύ των Παλαιολόγων και των Καντακουζηνών], απο

δ υ να μ ω μ έ ν ο οικονο μικά από την εκμετάλλευση που του επέβαλλαν
οι ιταλικές ναυτικές δημοκρατίες [η Βενετία και η Γένοβα είχαν τότε
κάνει θέατρο τω ν διαφ ορώ ν τους τα λιμάνια της αυτοκρατορίας],
α πειλούμενο πάντα από τους Λατίνους, που δεν έπαψαν να εργάζο
νται για την επάνοδό τους στην Κωνσταντινούπολη, υπό την πίεση
τέλος της παποσύνης που εξαρτούσε κάθε στρατιωτική δυτική βοή
θεια α πό την ένω ση των εκκλη σ ιώ ν υπό την αιγίδα της Ρώμης, το
Βυζάντιο της εποχής αυτής γνώρισε όλη την κλίμακα των ταπεινώ 
σεω ν. Αποθαρρυμένοι οι αυτοκράτορές του, θα προσπαθήσουν να
πρ οσελκύσουν και να προσεταιρισθούν τους εχθρούς της αυτοκρα
τορίας. Σε αυτό ακριβώς απέβλεπαν τα οθω μανικά γαμήλια συνοι
κέσια και οι πάρα φύση συμμαχίες, όπως, π.χ., αυτή του Μ ανουήλ Β'
Παλαιολόγου με τους Τούρκους, αλλά και τα αλλεπάλληλα ταξίδια
τω ν αυτοκρατόρων (όπως του Μ ανουήλ Β’ και του Ιωάννη Ζ') στη
Δ ύση. Έφτασαν οι αυτοκράτορες αυτοί ως το Παρίσι και το Λονδίνο
μέσω Βούδας, Μ ιλάνου και Βενετίας, επαίτες μιας βοήθειας η οποία
ουδέποτε απάντησε στις προσδοκίες των Βυζαντινών.
Ένα αναπάντεχο ω στό σο γεγονός [η ήττα του Βαγιαζήτ από
τους Μ ογγόλους στην Ά γκυρα το 1402] προσέφερε στους, πανταχόθεν απειλούμενους, Βυζαντινούς, περίοδο ανάπαυλας μισού
σχεδόν α ιώ να, ως δ η λ α δ ή την τελική πτώ ση της Κωνσταντινού
π ο λη ς στα 1453.
Μ όνο όταν η Βασιλεύουσα, παρά την η ρ ω ικ ή αντίσταση των
ολιγ ά ρ ιθ μ ω ν υ π ερ α σ π ισ τώ ν της, υ πό την ηγεσία του αυτοκράτορα-μάρτυρα Κ ωνσταντίνου ΙΑ' Π αλαιολόγου, και τω ν ευά ρ ιθμω ν
σ υ μ μ ά χ ω ν της υπό τον Γενοβέζο Τζουστινιάνι, ελύγισε υπό τα
πλήγμ ατα του τεράστιου σ ε α ρ ιθ μ ό στρατού και στόλου του νεα
ρού σουλτάνου Μ ω ά μ εθ Β ’, μόνο τότε η Δ ύση θα κατανοήσει το
Μέγεθος της καταστροφ ής και της απειλής κατά της καθολικής
τώ ρα χριστιανοσύνης.
Την επα ύριο της κατασ τροφ ής ο δούκας της Βουργουνδίας Φ ί
λιπ π ο ς ο Καλός έπαιρνε τ ο ν σταυρό για νέα σταυροφορία, αυτήν

που ο πάπας Π ίοςεκήρυξε «contra Turcos» [επιχείρηση που ουδό
λως ετελεσφόρησε], ενώ οι αυτοεξόριστοι Βυζαντινοί, κυρίως οι
διανοούμενοι, κατέφευγαν στη Δ ύση (Ρώμη, Π άδοβα και Βενε
τία) μεταλαμπαδεύοντας τα ελληνικά γράμματα στο πρόσφορο
έδαφος της αναγεννωμένης τότε Ευρώπης. Τα ονόματα του Γεώργιου Τραπεζούντιου, του Θ εόδω ρου Γαζή, του Βησσαρίω να του
Χρυσολωρά, του Δ ημητρίου Χαλκοκονδύλη, του Ιωάννη Αργυρόπουλου, του Ιανού Λ άσκαρη έρχονται αμέσω ς στον νου· φέρονται
ως συντελεστές μιας νέας πνευματικής κίνησης στις νέες τους
πατρίδες. Ενταγμένοι όμω ς στις κοινωνίες της Δύσης και στους
κόλπους της καθολικής εκκλησίας [ο Βησσαρίω νος έγινε καρδι
νάλιος και παραλίγο μάλιστα και πάπας], χάθηκαν για το υ πόδο υ
λο γένος που έμπαινε τότε στηνπ ιο σκοτεινή π ερ ίοδοτης μ α κρ α ίω 
νης ιστορίας του.
Η εφεύρεση της τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο επέτρεψε
τη γρήγορη διάδοση της ελληνικής γραμματείας και των μεταφ ράσεώ ν της, ενώ η ανακάλυψ η της Α μερικής και η ταυτόχρονη
πτώ ση της Γρανάδας (1492), του τελευταίου δη λα δή προπυργίου
του Ισλάμ στη δυτική Ευρώπη, άνοιξαν νέους ορίζοντες για τους
δυτικούς ευρω παίους καθολικούς, κλείνοντας, για τη Δύση, την
περίοδο του λεγομένου Μ εσαίω να. Ο Ατλαντικός ω κεανός αντι
κατέστησε έκτοτε σε σπουδαιότητα τη Μ εσόγειο και η Ευρώπη
ταυτίστηκε με την καθολική χριστιανοσύνη, αγνοώντας το βυζα
ντινό επίτευγμα, στο οποίο όφ ειλε ωστόσο το ιστορικό της είναι.
Κατανοητό γίνεται εδώ το αρχαιοελληνικό δίδαγμα που διέσ ω σαν
τα πολυά ρ ιθμ α scrip to ria τω ν βυζαντινών μονών, και η επεξεργα
σία και αποδοχή του τριαδικού δόγματος της χριστιανοσύνης, που
αποτελούν τις θεμελιώ δεις καταβολές του ρωμαιογενούς, ελλη
νόφ ω νου όμω ς κόσμου του Βυζαντίου: αυτές είναι οι αρχές που
εδραιώ νουν άλλωστε ως τα σήμερα την ιστορική ευρω παϊκή
εμπειρία, και αποτελούν, πά νω από όλα, τη βάση της σύγχρονης
Ρωμιοσύνης, δ ηλα δ ή των Ν εοελλήνων.

Γ. Η αυτοκρατορία της Νίκαιας και η Μεγάλη Ιδέα
«Του χρόνου στην Κωνσταντινούπολη»

Π α τ ρ ιω τ ικ ό ς
Ιδ έ α ς ,

ζ ή λ ο ς και π ρ ώ τ η α ς φ α λ ω ς ε κ δ ή λ ω σ ή τ η ς

Μ

εγάλης

τα λόγια του ιδρυτή της αυτοκρατορίας της Νίκαιας Θ εο

δώρου Λάσκαρι: «Και των πατρίδω ν αύθις λα β ώ μεθα , ω να μ α ρ τό ντες, απεσφαιρίσθημεν αύται δε είσι το αρχαίον και πρώ τον η μίν
ενδιαίτημα, ο παράδεισος, και η προς Ελλήσποντον πόλις του Κυ
ρίου των δυνάμεων, η πόλις του Θεού η μ ώ ν, το εύρριζον αγαλλίασμα πάσης της γης, η παρά πάσιν έθνεσι περιμάχητός τε και
περιώνυμος” [η Κωνσταντινούπολη δηλαδή]». Και συνεχίζει ο Λάσκαρις: «νικητήρια, ε ιδ ε και τα εισιτήρια εορτάσομενης εκπεπτώ κειμεν πόλεως· ώστε εις ελευθερω τήν Μ ω υ σ ή ν... κριθείσης της
βασιλείας μου, ει αν επιτευχθεί τούτο τω ν θα υ μ α σ ίω ν έργον θαυμασιώτερον και τω ν πώ ποτε εξαίσ ιω ν εξαισιώτερον». Έτσι, κατα
λήγει ο Λάσκαρις τον λόγο του θρόνου που οφείλεται στη γραφίδα
ασφαλώς του Ν ικήτα Χ ω νιά τη .
Άλλοτε πά λι χαρακτηριστικά η ίδια πολύ πα θ η Βασιλεύουσα, η
π ρ οσω π οποιημένη Κωνσταντινούπολις, εκλιπαρεί τον Λ άσκαρι
να την ελευθερώσει. Έκτοτε ο κάθε εύλογος έπαινος προς αυτο
κράτορα νικητή τελειώ νει στη Ν ίκαια με την π ά νδ η μ η ευχή: «και
είης αυτός ο προσδοκώ μενος ελευθερωτής της λογίμης πόλεως
*

Να σ η μ ειω θ εί η ταύτιση της Κ ω νσταντινούπολης με όλες τις π ατρί
δες (αύται ε ισ ί... η πόλις του Θεού).

Κωνσταντίνου και ο επανάγω ν Ζοροβάβελ· τούτο το παρεστηκός
πλήθος εύχεται σοι». Αυτές είναι οι προγραμματικές δηλώ σ εις
του ιδρυτή της Ν ικαίας, από τις οποίες κανείς από τους μετέπειτα
αυτοκράτορές της δεν απέκλινε.
Η ανασυγκρότηση αρχίζει αμέσω ς από τον πρώ το βασιλιά της
εξορίας. Ο Θ εόδωρος Λάσκαρις, σύμ βολο τώρα συσπείρω σης
του λαού, σε μια στιγμή που μόνο ο λαός είναι το κράτος των Ρω
μαίω ν. Η αγωνία της δια σποράς, της άτακτης φυγής, κατέχει μετά
την πτώ ση της κεντρομόλου δυνάμεω ς, όλους ανεξαιρέτως τους
Βυζαντινούς, όταν την επαύριο της πτώσης της Κωνσταντινούπο
λης «πάντων τον περί ψυχής τρεχόντων αγώνα», όπω ς λέει ο Χωνιάτης. Ο νέος αυτοκράτορας γίνεται το σύμ βολο της συνένωσης
των διασκορπισθέντω ν: ένας ποιμ ήν, μία π οίμ νη. Οι Βυζαντινοί
δεν μπορεί ποτέ να παυσουν, παρά τις αμαρτίες τους, να είναι ο
Περιούσιος Λαός· έτσι ο αυτοκράτοράς τους είναι και θα μείνει πα 
τήρ θεόθεν, δηλα δή «θεοπρόβλητος».
Η ανασυγκρότηση λο ιπ ό ν της πολιτείας στη Ν ίκαια, κυρίω ς
μετά την εκλογή του πατριάρχη Μ ιχα ή λ Α υτω ρεια νού (20 Μ αρτίου-6 Α π ρ ιλίο υ 1208), είναι η οργάνω ση σε πρ όσ κα ιρ η εξορία. Η
Ν ίκαια δεν είναι μια Νέα Κω νσταντινούπολη [κ α ι η Δεύτερη Ρώ
μη δεν ήταν η Rom a m o b ilis ], η Ν ίκαια είναι το σ ημ είο ε κ κ ίν η 
σης για την ανάκτη ση της Βασιλεύουσας Κ ω νσταντινούπολης. Ο
Θ εόδω ρος Λ άσκαρις θα φ έρει μάλιστα μετά τον ενθρ ονισμό από
τον Α υτω ρειανό, το 1208, μόνο αυτός από όλους τους εν εξορία
βυζαντινούς ηγέτες, τον τίτλο τ ο υ «Π ιστού εν Χ ρ ισ τώ ... αυτοκράτορος Ρωμαίων». Σε αυτόν α π ευ θ ύ ν θ η κ ε ο κλήρος για να ανασυντάξει τη χ ειμα ζόμ ενη εκκλη σ ία , με το Δεητήριον που μας σώ ζει
ο Μ εσαρίτης. Αυτόν προτρέπει ο Μ ιχα ή λ Χω νιάτης «ως κύνας
λυσσ ητήρας α πελά σ α ι τω ν ιερώ ν π ερ ιβ ό λω ν της καθ' ημάς Ιε
ρουσαλήμ» τους Λατίνους. Ο ι στρατιώτες του αυτοκράτορα θα
είναι έτσι α λ η θ ιν ο ί σταυροφ όροι, τα υτό σ η μ ο ι με τους στρατιώ 
τες του Χριστού [«Άγε τοίνυν ο μεν στρατιώτης εμού, λέει ο Θ εό

δωρος, του επί γης βασιλεύοντος, στρατολογείσθω κα ι Χριστώ
τω παντάνακτι»].
Λογικά ο πατριάρχης με πράξη συνοδική παρέχει συγχώρεση
αμαρτιώ ν στους πεσόντες στην ευγενή αυτή μάχη. Το πράγμα εί
ναι απολύτως ασύνηθες για τα βυζαντινά δεδομένα, όταν μάλιστα
σκεφτούμε ότι η α πό φ ασ η αυτή του πατριάρχη αναγγέλλεται με
γράμμα που απευθύνει ο ίδιος στον στρατό, αλλά και σε όλους
τους υπηκόους του κράτους. «Άνδρες Ρ ωμαίοι, τούτο γαρ αρκεί»,
ίο όνομα Ρ ω μαίοι δηλα δή , λέει ο πατριάρχης στο γράμμα του, για
να εξορκίσει τους πάντες, ώστε όρθιοι να εμποδίσουν να α να λω 
θεί το μεγαλείο και η αίγλη της πατρίδας. Συνοψίζω απλώ ς τα λό 
για του Αυτωρειανού.
Η κινητοπ οίηση στη Νίκαια, για την επιστροφή, για την ανα
γέννηση, για τα «Εισιτήρια» δηλαδή στην Πόλη, είναι γενική και
είναι π ά νδ ημ ο το προσκλητήριο από κράτος και εκκλησία. Ο πικρασμός όμω ς [ο όρος πικρασμός είναι του Μ ιχαήλ Παλαιολόγου]
θα συνεχιστεί χρόνια, μέχρις ότου «ο του ελέους Θεός, ο παιδεύω ν
δικα ίω ς και φ ιλα νθ ρ ώ π ω ς ιώμενος... την ελευθερίαν παρέχων,
πολλοίς μεν ιδρ ώ σ ι και πόνοις του μακαρίτου βασιλέω ς εκείνου
κυρού Θ εοδώ ρου του Λάσκαρι, ουκ ολίγοις δε αγώ σι και μόχθοις
του κυρού Ιωάννου του Δούκα ηυδόκησε». Να σ η μ ειω θ εί ότι ο Μ ι
χαήλ δεν κάνει καθόλου λόγο για το έργο του Θ εοδώ ρου Β’Λάσκαρι, με τον οποίο είχε έρθει σε σύγκρουση κ α ιτ ο υ ο π ο ίο υ τ ο ν γ ιο και
νόμιμ ο διάδοχο ετύφλωσε.
Ο πω σ δήποτε η βάση της πολιτικής θεωρίας που δικαιολογεί
την ύπαρξη της αυτοκρατορίας της Νίκαιας [κι αυτό το λέω π α 
ρενθετικά, αν ποτέ υπήρξε αυτοκρατορία με αυτό το όνομα] συνο
ψίζεται στο σύνθ ημα, όπως έγραψα αλλού, «Του χρόνου στην
Κωνσταντινούπολη». Η βάση αυτή ετέθη από τον ιδρυτή της, τον
Θ εόδω ρο Λάσκαρι, ακολουθήθηκε αδιάλειπτα από τους δια δό
χους του, κυρίως τον Βατατζή, όπως τονίζει ο Μ ιχα ήλ Παλαιολόγος, και οπ ω σ δήποτε η πραγμάτωση της ιδέας αυτής είχε εναπο-

τεθεί από όλους στη θεία βούληση.Έ τσι ο Θ εόδωρος Α' Λάσκαρις
στο πρώ το σιλέντιο [το έγραψε για αυτόν ως εκπρόσω πός του ο
Νικήτας Χ ωνιάτης] τονίζει ότι: «η εκ Θεού βασιλεία μου, αποσπάν
προτίθεται όσα των ημετέρω ν αφ ήρπασε το διειληφ ός ημάς απανταχόθεν πολέμιον». Και το κατόρθω μα αυτό θα συντελεσθεί από
αυτόν τον ίδιο, διότι, συνεχίζει ο Θ εόδωρος, «εις πατέρα γαρ θεό
θεν του ρ ω μα ϊκού πληρώ ματος τέτακται».
Γιατί όμω ς βρήκε τους Ρωμαίους τόση κακοδαιμονία; Γνωστός
και πα σιφ α νής ο λόγος, συνοψίζεται στο ηθικό παραστράτημα.
«Πάντως, και τα κατά το γένος η μ ώ ν ουκ άλλως υπέστη ταπείνω σιν [είτε μην ελάττωσιν και υ πόπτω σιν] και η πα μβα σιλεία πόλις
η μ ώ ν πυρί κατηθάλω το και παν ον χείριστον ανθρώ ποις πέπονθεν, ες δεύρο πατουμένη ποσίν αλλο φ ύλω ν αιμοχαρών, ει μη φευ
δικα ιοσ ύ να ι μεν εξέλιπον, έκαστος δε η μ ώ ν οπίσω τω ν πονηρ ώ ν
έργων αυτού επεπόρευτο». Το α ίσ θη μ α ενοχής για τη ρ ω μα ϊκή
κα κοδα ιμο νία κατέχει τους πάντες, είναι γενικό, όπως δείχνουν οι
συνήθεις τότε αιτιάσεις: «δι' α μαρτιώ ν έκτισιν, ως αμαρτόντες;
Εξέλιπον δικα ιοσ ύνα ι και πονηρά έργα ημ ώ ν. Α φ ’ ης [Κωνσταντι
νούπολης δ η λ α δ ή ] αμαρτία Ρωμαίους απήλασε». Είναι τόσο ζω 
ντανό το συνα ίσ θημα της ιστορικής ενοχής, που μπορούμε να
πούμε ότι η πτώ ση της Κωνσταντινούπολης θεω ρείται ως η κατεξοχήν θεομηνία και θεοσημεία.
Η επανάκτηση της Βασιλεύουσας είναι λοιπόν σκοπός πολιτι
κός, αλλά θα ταυτισθεί και με τη συγχώρεση, τη μετάνοια και τη
σω τηρία του γένους. Μ ισό σχεδόν αιώ να αργότερα, όταν τα ρ ω 
μαϊκά στρατεύματα υπό τον Αλέξιο Στρατηγόπουλο επέτυχαν εξ
απρόοπτου την ευόδω ση του σκοπού, την ημέρα της Αγίας Άννης
του 1261 α κο ύσ θ ηκα ν τα λόγια του πρω τοασηκρήτη Σεναχερείμ
που αναγγέλλουν, όχι τη χαρά για την αναγέννηση, αλλά την απελ
πισία για μια επιδείνω ση της καταστροφής, για μια επιστροφή του
γένους σε νέα δεινά. Να π ω ότι η θέση αυτή απεικόνιζε την κυρι
αρχούσα ίσως γνώ μ η των μικρ α σια τικώ ν π λ η θ υ σ μ ώ ν; Ή ξεραν

[όπω ς άλλωστε α ποδείχτηκε γρήγορα] ότι η Μικρασία θα παρα
γκωνίζονταν από τον Μ ιχαήλ, στην προσπάθεια του να εμπεδώσει
την κυριαρχία του στην Κωνσταντινούπολη και να την επεκτείνει
στη λοιπή φ ραγκοκρατούμενη χώρα. Το σύμβολο του δικέφαλου
αετού που υιοθέτησαν οι Π αλαιολόγοι δίνει συνοπτικά την εικόνα
της πολιτικής του Μ ιχαήλ και γενικότερα των Παλαιολόγων: Στρο
φ ή και στη Δύση.
Θ υ μίζω τα λόγια του Σεναχερείμ, του λεγάμενου Κακού, αντι
γράφοντας απλώ ς από τον Παχυμέρη. Ο Σεναχερείμ, ότανάκουσε
το νέο της επανάκτησης της Κωνσταντινούπολης «πρώτον μεν δυσπιστεί και ως π λά σ μ α τον λόγον απέπεμπεν, ως δ' εξελθώ ν ήκουσε και επίστευεν, εισ ελθώ ν άμα και των σφετέρων γενείων απρίξ
ταις χερσί δραξάμενος "ω οίον", είπεν, "ακούω, τούτο ταις ημετέραις εταμιεύετο, τι γε αμαρτούσιν ως επιζήν και βλέπειν τοσαύτα
δεινά; Του λοιπού καλόν τις μην ελπιζέτω, επεί Ρω μαίοι και αύθις
π α τούσιντην Πόλιν"».
Το τι μεσολάβησε εν τω μεταξύ, μετά το μανιφέστο του Λάσκαρι, για να δικαιολογείται ο Σεναχερείμ, είναι, θα έλεγα με μια λέξη,
γνωστό: η επιτυχία, δηλα δ ή, της λεγάμενης αυτοκρατορίας της
Νικαίας. Κατάφερε η πολιτεία της Νικαίας σε μισό αιώ να να γίνει
μια σημαντική ασιατική δύναμη, σε αρμονική σ υ μ β ίω σ η με τους
γειτονικούς Σελτζούκους. Εκτός βέβαια από την ιδεολογική και
ψ υχολογική σπουδαιότητα που είχε η ανάκτηση της Κωνσταντι
νούπολης, δεν είχε ανάγκη την Πόλη για την εδρ α ίω ση της εξου
σίας της.
Το ότι τα λόγια του Σεναχερείμ βγήκαν προφ ητικά φ άνηκε από
την πρώ τη κιόλας αγγελία της πολιτικής του Παλαιολόγου, του
«Νέου Κωνσταντίνου», και του «Νέου Μ ωυσή» κατά τον Μ ανουήλ
Ο λόβω λο, που ανήγγειλε ως αρχή και βάση τής κατόπιν πολιτικής
του την ανάκτηση των χαμένω ν πατρίδων, έστω και αν αυτό θα
α ποδυ νά μω νε τη μικρα σια τική επικράτεια, όπω ς και έγινε, έστω
και αν δεν διέθετε τα απαιτούμενα μέσα. Και αυτό με το σκεπτικό

πάντα ότι «ώσπερ καταπεσούσης ταύτης [της Βασιλεύουσας δ η 
λα δή] συγκατέπιπτον τα λοιπά, ούτως α νακληθείσης αυτής, ουκ
έστιν όπω ς ουκ' α νακλη θήσεσθαιταύτα».
Ποια και πόσα είναι τώρα αυτά τα λοιπά που πρέπει να επανακτηθούν; Η απάντηση που δίνουν οι συγγραφείς της εποχής και ο
ίδιος ο Μ ιχα ήλ Παλαιολόγος είναι έμπλεος της αυτοκρατορικής
παγκόσμιας ιδεολογίας που καθοδηγούσε τη βυζαντινή δ ιπ λ ω μ α 
τία, έστω και ως σχήμα πια μόνο ρητορικό, και άσχετα βέβαια από
τις μέτριες κ α θ ’ όλα δυνατότητες [στρατιωτικές και πολιτικές] που
διέθετε στην πραγματικότητα η αυτοκρατορία της Νίκαιας, μετουσ ιω μένη τώρα σε Ρ ωμαϊκή ή μάλλον Ρ ω μαίικη, θα έλεγα, αυ
τοκρατορία, με έδρα π ά λ ιτ η Βασιλεύουσα.
Θα α ναφ έρ ω μόνο δύο από τα π ο λυ π λη θ ή χαρακτηριστικά κεί
μενα, που περιγράφ ουν τα ιδεατά βέβαια για τότε όρια της αυτο
κρατορίας: 1) τον προς τα π λή θ η λόγο που εξεφ ώ νησε κατά τον
Παχυμέρη ο Μ ιχαήλ Παλαιολόγος μόλις επείσ θηκε για την α πε
λευθέρ ω ση της Κωνσταντινούπολης και 2) το υ π ό μ νη μ α Επί τη των
Ρωμαϊκών πραγμάτων ελαττώσει του Θ εοδώ ρου του Μετοχίτου,

γραμμένο όταν, όπω ς λέει ο Μετοχίτης, «μόνω τω π α λα ιώ κλέει
μέγα φρονείν αξιούντες ήσαν οι τότε Ρω μαίοι [οι Βυζαντινοί]». «Η
τω ν Ρ ω μα ίω ν αρχή προς έως μεν Ευφράτη και Τίγριδι, προς δύσιν
δε Σικελία κα ιτοις π ρ όσω Πουλίας ωρίζετο, Α ιθιοπίας δ' είχε προς
νότον, και προς βορράντα προσάκτια» καθορίζει ο αυτοκράτορας
Μ ιχαήλ και συνεχίζει υπογραμμίζοντας το βάθος της Βυζαντινής
επικράτειας εντός του ηπειρ ω τικο ύ χώρου: «οίδατε πάντως ακούοντες ως ταύτης δε της θαλάττης εντός προς ήπειρον, ου δυοίν
και τριώ ν η μερώ ν, αλλ’ έστιν όπου και δέκα και τούτων πλέον, τό
που διάστημα παρά τω ν ημετέρω ν τότε κατείχετο».
Αυτά λέει ο Μ ιχαήλ Παλαιολόγος και λίγα χρόνια αργότερα ο
Θ εόδωρος Μ ετοχίτης θα γίνει αναλυτικότερος γράφοντας στο
υ πόμνη μά του τα εξής: «Βρεττανικοί νήσοι προς Εσπέραν και υπέρ
Ευφράτην την προς έως και υπέρΊστρον και Γερμανούς και Κελτό-

βηρας και Ταναΐς και Καύκασος και Κασπία θάλασσα προς βορράν· και προς νότον υπέρ Α ιθιοπίας είσω και την Α ράβω ν ευ δ α ιμ ο 
νίαν, και κατά Λ ιβύην όσον οικούμενον, τα Ρ ω μα ίω ν ωρίζοντο
μέτρα και μ ή κη και θάλαττα πάσα». Είναι χαρακτηριστικό ότι
g rosso-m o d o η οριοθέτηση αυτή της ρ ω μα ϊκής εξουσίας από τον
Μετοχίτη είναι σχεδόν ίδια με αυτήν που περιγράφ ει ο μοναχός
Ιά κω βος ο Ν εοφώτιστος στο τέλοςτου 7ου α ιώ ν α .Ό ρ ια που αντι
στοιχούν κατά τον Ιά κω βο με τα της Ρώμης, πριν δηλα δή την τα
π είνω σ η που υπέστη η Βυζαντινή αυτοκρατορία αργότερα από
τους Αραβες.
Η μ νή μ η λοιπόν της αυτοκρατορικής αίγλης διατρέχει τους
αιώ νες α ναλλοίω τη, διαποτίζει την ψυχή των Βυζαντινών και κα
θορίζει συχνά και την επ ίσ η μ η π ολιτική. Να θ υ μ ίσ ω ότι η επ ισ η 
μότατη Επαναγωγή τον 9ο αιώ να υπογραμμίζει ότι καθήκον του
αυτοκράτορα είναι η τω ν απολεσθέντω ν ανάκτησις. Το σύνδρομο
πάντα τω ν χαμένω ν πατρίδω ν και των αλυτρώτων α δελφ ώ ν,
ό π ω ς γράψει ο Λέων ΣΤ' ο Σοφός. Αυτή είναι η R enovatio, η ιδεο
λογία της παρουσιολογίας του παρελθόντος που αδιάλειπτα χα
ρ ακτηρίζει τις μεγαλοϊδεατικές προσπάθειες τω ν Βυζαντινών και
στη συνέχεια των Ν εοελλήνων.
Ν α θ υ μ ίσ ω ότι τα ιδεατά αυτά όρια της «πολυμήκους εκείνης
αρχής», «της δόξης ης εκπεπτώ καμεν» όπω ς λέει ο Μετοχίτης,
επ ικα λο ύ ντα ι συχνά πυκνά οι θιασώ τες της προσέγγισης με τη
Ρ ώ μ η , με το επιχείρημα ότι, μόνο όταν οι δύο Ρώμες [η παλιά και
η νέα ] ομονοούσαν, οι Ρω μαίοι [δ ηλα δή οι Βυζαντινοί εφόσον α υ
τό ήταν το εθνικό όνομά τους] ήταν οι α δ ια φ ιλονίκητοι κοσμ οκρά 
τορες. Ο Βεκκός, ο Μ ελιτηνιώτης, ο Κυδώνης θα υπογραμμίσουν,
κ α θ είς με τη σειρά του, το απέραντο των «σχοινιμάτων», τους αναρ ίθ μ η το υ ς σχοινισμούς των ορίω ν της αυτοκρατορίας, όταν δεν
ε σ ο β ο ύ σ ε ο εμφ ύλιος πόλεμος μεταξύ των χριστιανών, τω ν π α π ι
κ ώ ν κα ι τω ν ορθοδόξω ν. Και το όνομα εμφ ύλιος, για να χαρακτηρ ίσ ειτη ν ε ν δ ο χ ρ ισ τ ια ν ικ ή αυτή διαμάχη, το χ ρ ησ ιμο ποιεί για π ρ ώ 

τη φορά, αν δεν κάνω λάθος, όχι ο Ν ικόλαος ο Μ υστικός, που αυ
τός μιλά για μια ενδοορθόδοξη αντιπαλότητα μεταξύ Βυζαντινών
και Βουλγάρων, αλλά η Άννα η Κομνηνή, όταν αναφ έρει ότι ο π α 
τέρας της προσπαθούσ ε να αποτρέψει τους Λατίνους σταυροφό
ρους από τον «εμφύλιον φόνον», μάλιστα την ημέρα της Μεγάλης
Πέμπτης, φ όνον εναντίον τω ν ανέτοιμω ν, τω ν απροετοίμαστω ν
τότε ορθοδόξω ν Βυζαντινών.
Περιττό βέβαια να π ω ότι πριν οξυνθούν επικίνδυνα τα μίση
ανάμεσα σε Δ ύση και Ανατολή χριστιανική, πολλοί ήταν αυτοί,
όπως, π.χ., ο Α κροπολίτης, που υπογράμμιζαν ότι «ουδέν τι μη
κοινόν [ανάμεσα σε Βυζαντινούς και Λατίνους] αρχαί, νόμοι, λό
γοι, βουλαί, δικαστήρια, ευσέβεια [όλα κοινά] Ρ ω μα ίοιςπα λα ιοτέροις και νεωτέροις». Αυτά διατείνονται συγγραφείς μη πρ οσκείμ ε
νοι βέβαια στην εκκλησία. Ο πω σ δή πο τε παρά την όποια κοινή
κληρονομιά, τα γεγονότα της Τέταρτης Σταυροφορίας επέφεραν
τη μέχρι διαζυγίου ρήξη ανάμεσα σε χριστιανική Ανατολή και χρι
στιανική Δύση.
Έτσι λογικό να έχει από πολλούς υ πο γ ρ α μ μ ισ θ εί η σ ημ ασ ία
της Τέταρτης Σταυροφορίας και της διάλυσης της Βυζαντινής αυ
τοκρατορίας που την α κολούθησ ε, για τη σψ υρηλά τησ η του εθνι
κού φ ρονήματος τω ν Βυζαντινών. Το πράγμα χρήζει βέβαια π ε
ραιτέρω έρευνας και μελέτης. Ω στόσο ένα είναι σίγουρο, ότι από
τότε η λέξη'Ελλην δεν αναφ έρεται πια, εκτός από μερικά αρχαιο
πρεπή, νο μικά κείμενα, στον ειδω λολάτρη, ούτε μόνο στη γλώ σ 
σα [τονΈ λληνα λόγον], αλλά δ η λ ώ ν ε ι και την εθνική κοινότητα
τω ν Ρ ω μ α ίω ν της εποχής, αυτώ ν που βρίσκονται εγκατεστημένοι
και ζουν μέσα στα όρια της μικρ α σια τικής αυτοκρατορίας της Νί
καιας, όπω ς και αυτώ ν που ζουν στις περιοχές που κατέκτησαν οι
Λατίνοι.
Ο αγώνας για ανεξαρτησία ενάντια στους Φ ράγκους είναι βέ
βαια λόγος συσπείρω σης, όπω ς μας λέει ο Μ ιχα ήλ Χωνιάτης, γύ
ρω από τον Θ εόδω ρο Λάσκαρι, τον πρώτο αυτοκράτορα των εν

εξορία Ρω μαίω ν, που έβαλε για μόνο σκοπό του κράτους του την
επανίδρυση της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά
πά νω και από αυτό, τον δ ια κα ή δη λα δ ή πόθο των Βυζαντινών για
απελευθέρω ση, η λατινική κυριαρχία, με όλα τα έκτροπα της
στρατιωτικής κατάκτησης, έγινε η αιτία μιας εθνικής αφ ύπνισης
που εκφράζεται ως σ υνα ίσ θημα θρησκευτικού αντιλατινικού μέ
νους των ορθοδόξω ν π λ η θ υ σ μ ώ ν [κα ι όχι μόνο τω ν Βυζαντινών],
Τόσο που η επεξεργασία της ταυτότητας των Ν εοελλήνω ν να έχει
ως πρώ τη θεμέλια αρχή την πίστη, την ακραιφ νή δηλα δή πρ οσ ή
λω ση στην ορθοδοξία.
Καθόλου λο ιπό ν περίεργο αν απέτυχε κάθε πρ ο σ π ά θ εια πρ ο
σέγγισης με την π α π ικ ή εκκλησ ία , όπω ς, π.χ., αυτή που έγινε
από τον Βατατζή με την ελπίδα να επιταχύνει την πτώ σ η της
Κωνσταντινούπολης [Κ ω νσταντινούπολη που άξιζε κατά τον Βα
τατζή μια λειτουργία κα θ ο λική , όπω ς είπε σε άλλη περ ίπτω σ η ο
Ερρίκος Δ' για το Π α ρ ίσ ι],Ή α κ ό μ η όπω ς η ένω ση που ο Μ ιχα ήλ
Παλαιολόγος ε π ικύ ρ ω σ ε με τους π α π ικο ύς καθολικούς, α π ο δ ε
χόμενος τον π ά π α ως ο ικο υ μ ενικό ν και ως κεφ α λήν της χριστια
νοσύνης. Χ αρακτηριστικό άλλω στε της ά σβηστης αυτής α ντιπα
λότητας τω ν Ν εοελλήνω ν προς την παπ οσύνη , στά θηκε η α π α ί
τηση που π ρόσφ ατα εκφ ρ άσ τη κε προς τον πά πα Παύλο Ιω άννη
να ζητήσει συγχώ ρεση για τα κα κουρ γήμα τα τω ν στα υρ οφ όρ ω ν
της Τέταρτης Σταυροφορίας. Ασχετα τώρα, αν ο τότε πά πα ς Ιννοκέντιος Γ είχε ή δ η αυστηρά κα ταδ ικάσ ει τα σταυροφ ορικά
έκτροπα, και α διά φ ο ρ ο αν η π α π οσ ύ νη ήταν πιθανότατα τελείως
ανεύθυνη από την πα ρ έκκλισ η της Τέταρτης Σταυροφορίας και
τη λεηλα σ ία της Πόλης. Π αραμένει πάντω ς α δ ια φ ιλο νίκη το ότι
μετά τα γεγονότα του 1204 το α ντιπα π ικό -α ντιλα τινικό α ίσ θ η μ α
κυριαρχεί παντού, τόσο ώστε ο π α τρ ιω τισ μός τω ν Βυζαντινώ ν να
μετριέται ανάλογα με αυτό. Α πό δ ειξη τα διά φ ορ α επεισόδια,
όπω ς αυτά που συνέβαιναν μεταξύ τω ν α π λ ώ ν πο λιτώ ν [τόσο
στην ανακτη θείσ α Πόλη όσο και α λλού] με τα κατάλοιπα της

φ ρ αγκικής κατάκτησης, ιδιαίτερα τους Γασμούλους ή τους Γε
νουάτες. Α να φ έρ ομ α ι, π.χ., στην π ερ ίπ τω σ η της γ ενουα τικήί
νηός που π ερ ιφ ρ ό νησ ε την α υτοκρατορική διαταγή και στα επα 
κόλουθα αυτής της στάσης, όταν κάποιος Γενουάτης εδήλω σε:
«ως η Πόλις και π ά λιν έσται τοις ημετέροις».
Ο πω σ δήποτε ο πατριωτικός ζήλος είναι τώρα αρετή που επικα 
λείται συχνότατα ο αυτοκράτορας για να ανταμείψει και να ευργετήσειτους υπηρέτες του κράτους: «Διά τους κόπους ους εμόχθησας υπέρ της Ρωμανίας» είναι η συνηθισμένη έκφ ραση, ή ακόμα
πιο συγκεκριμένα, «διά τον ζήλον ον επέδειξες κατά τις δύσκoλεc
περιστάσεις του γένους», δηλα δή κατά τη λατινική απειλή.
Η σ υσ πείρ ω ση λοιπόν του γένους [γένος, αυτός είναι ο όρος
της εποχής για την εθνική κοινότητα] μετά την καταστροφή του
1204, είναι το πρώ το βασικό αποτέλεσμα ή μάλλον το πρώτο επα
κόλουθο της αντιξοότητας. Και όπω ς αυτή η συσ πείρ ω ση γίνεται
ενάντια στους Λατίνους, δημιουρ γεί μια άλλη ευρύτερη τώρα συ
σ πείρω ση μεταξύ των ομ όδ ο ξω ν ορθοδόξω ν που βρίσκονται
εκτός του Βυζαντίου. Συσπειρώνονται «βάρβαροι, ομόδοξοι» μας
λένε τα κείμενα, δ ηλα δή Βούλγαροι κυρίως, που βρίσκονται στο
πλευρό τω ν Βυζαντινών, στον αντιλατινικό αγώνα. Ν ομίζω ότι σε
αυτό το σημ είο και από αυτήν την ιστορική στιγμή αρχίζει η ευρύ
τερη αλληλεγγύη της ορθόδοξης κοινότητας, ιδιαίτερα της βαλ
κανικής, που θα α νδρ ω θεί κυρίως μετά το 1453, ως Βυζάντιο μετά
το Βυζάντιο. Αυτό, χωρίς να παύουν οι ενδοορθόδοξες αντιπαλό
τητες, όπω ς μας δείχνει ο Καναβούτζης που γράφει το 1430:
«Ημείς γαρ χριστιανοί όντες και μίαν πίστιν έχοντες, όμω ς βαρβά
ρους έχομεν και λέγομεν, τους Βουλγάρους, τους Βλάχους, τους
Αλβανίτας, τους Ρούσους». Ο πω σδήποτε, όπω ς οι σταυροφορίες
αποτέλεσαν το βάθρο πά νω στο οποίο στηρίχθηκε η Δ ύση για να
επεξεργασθεί την πνευματική της ενότητα ως βάση της πολιτιστι
κής της ταυτότητας, κατά τον ίδιο τρόπο ο αντιλατινικός αγώνας
αποτέλεσε το θεμέλιο της ορθοδοξίας και της εθνικής ταυτότητας

των λα ώ ν που την απαρτίζουν, δημιουργώ ντας επίσης μια υπερε
θνική αλληλεγγύη που τα σ ημ ά δ ια της είναι διακριτά ως τα σ ή μ ε
ρα [α ναψ έρομαι ακροθιγώς στα πρόσφατα γεγονότα του Κοσόβου
και της Σερβοκροατικής δ ιένεξη ς].
Η διαχείρισ η του αντιλατινικού παρελθόντος τω ν ορ θοδόξω ν
λα ώ ν και ιδιαίτερα τω ν Ν εοελλήνω ν, ως τω ν α μεσοτέρ ω ν κλη
ρ ονόμω ν του Βυζαντίου, αποτελεί π ρ ό β λη μ α ως τα σήμερα της
γενικότερης πολιτικής, όχι μόνο της ευρ ω πα ϊκής, αλλά και της
εσω τερικής του κάθε ενδια φ ερ ο μένου κράτους. Εξηγούμαι: ο
δια χω ρ ισμ ός που ε κ δ η λ ώ θ η κ ε α μέσ ω ς μετά την α νάκτηση της
Κ ω νσταντινούπολης και την προσέγγιση του Μ ιχ α ή λ Π αλαιολόγου με την πα π ο σ ύ νη , δια χω ρ ισ μ ό ς σε ενω τικούς κα ι ανθενω τι
κούς, με επα κό λο υ θ ο την α γιο π ο ίη σ η τω ν α ν θ ενω τικώ ν μονα 
χών του Ά θω , διατρέχει όλη τη μετέπειτα βυζαντινή ιστορία ως
εσω τερική κ α κ ο δ α ιμ ο νία , και θα τ ο λ μ ή σ ω να π ω ότι με δ ιά φ ο 
ρες μορφές είναι ζωντανός, όχι μόνο στα χρόνια της τουρ κοκρ α 
τίας, αλλά κα ι ως τις μέρες μας, με την α ντιπα ράθεσ η τω ν ε υ ρ ω 
παϊστώ ν και τω ν ευ ρ ω σ κεπτικισ τώ ν.
Μ ια περαιτέρω ανάλυση των νοοτροπιώ ν και τω ν καταλοίπω ν
που διατρέχουν την ιστορική μ νή μ η τω ν Ν εοελλήνω ν, και που
οφείλονται στα γεγονότα του 1204, θα εμπλουτίσει την εξέταση
της επεξεργασίας της εθνικής συνείδησης. Ωστόσο, πρ όβλημα
μαζί με το αντιλατινικό αίσ θ ημ α, αποτελεί για τους Νεοέλληνες
και η κωνσταντινοπολίτικη κληρονομιά, έτσι όπω ς τη διαχειρίστηκεη Νίκαια. Μ έ ν ε ιδ η λ α δ ή η Πόλη, η κοιτίδα του γένους που περι
μένει την πα λιννό σ τη σ η .
Τι άραγε όμω ς αντιπροσώ πευε η Κωνσταντινούπολη την επο
χή της πτώ σης της στα χέρια τω ν Λατίνων; Εκτός από την περίο
πτη θέση που της έδινε η υ λική της ευμάρεια - ν α θ υ μ ίσ ω ότι δ ιη 
γήσεις τω ν Βυζαντινών και των Δ υτικώ ν προσκυνητώ ν και π ερ ιη 
γητών άφ η ναν να εννοηθεί ότι στα τείχη της περιέκλειε τα 2/3 του
παγκόσμιου π λ ο ύ τ ο υ - εκτός λοιπόν από την υ λική μεγαλοπρέ-

πειά της, η Κωνσταντινούπολη, και όχι μόνο για τους Βυζαντινούς
ήταν το κέντρο της οικουμένης, του τότε κόσμου.
Χειροπιαστή απόδειξη γι' αυτό είναι το ότι Δύση και Ανατολή
καθορίζονται χαρτογραφικά από τη θέση της Κωνσταντινούπο
λης, ιδέα που είχε καθαρά εκφ ράσει ήδη ο Κωνσταντίνος Ζ' Πορ
φυρογέννητος λέγοντας: «Αρχήν ουν της Ευρώπης [άρα των Δυτι
κώ ν], την Βασιλίδα των π ό λεω ν και του κόσμου παντός... εγώ τίθημι». Αυτή η Κωνσταντινούπολη, η Βασιλίς που λήστευσαν και
βίασαν οι γόνοι της Παλαιάς Ρώμης, εγκαταλείπει προοδευτικά
κάθε αναφ ορά στην πρόγονό της για να χαρακτηρισθεί ως η έδρα
της χριστιανοσύνης που υπέστη μαρτύριο από τους παπικούς Ρω
μαίους χριστιανούς.
Τα ονόματα Σιών και Ιερουσαλήμ είναι τώρα αυτά που δ η λ ώ 
νουν τις ιδιότητες της Κωνσταντινούπολης, το επίθετο Νέα Ρώμη
[ή Ετέρα] εκτός βέβαια από τον επ ίσ ημ ο πατριαρχικό τίτλο και τα
αρχαιοπρεπή κείμενα, πέφ τει σχεδόν σε αχρηστία. Θα επανεμφ ανισθεί υπό τη γραφίδα τω ν ενω τικώ ν, κυρίως μετά το 1261, για να
υ π ο γ ρ α μ μ ίσ ει την ανάγκη της συνένω σης της Π αλαιάς και της
Νέας Ρώμης, πρ οϋπόθεση απαραίτητη για την επανόρθω ση της
προτέρας αίγλης. Ό μ ω ς μετά το 1204 η Κωνσταντινούπολη μετατρέπεται σε αντίπαλο δέος της Ρώμης, είναι η Αντι-Ρώμη.Έ τσι κα
τά το δυνατόν ορθώνεται εναντίον της μόνης ενωτικής δύναμης
της Δύσης, και γίνεται με τη σειρά της η «Aeterna Urbs», πόλη της
οποίας η ιστορία ταυτίζεται με την αιωνιότητα.
Από εδώ και στο εξής η Πόλη θα είναι η μόνη έγνοια και φροντί
δα του βυζαντινού κόσμου. Αυτή η κω νσταντινοπολίτικη αναφ ο
ρά, η μυστική σχεδόν πό λω σ η για την Πόλη, βρίσκεται ακριβώς
στο επίκεντρο της νεοελληνικής Μ εγάλης Ιδέας, με όλα τα επακό
λουθα και τις επιπτώ σεις [π.χ. τον θρύλο του Μ α ρμ αρ ω μένου βα
σιλιά], Ιδεολόγημα λο ιπ ό ν π ο υ έγινε και θεω ρία πολιτική, δεν έπαψε να ταλανίζει και να εμπνέει ως τα σήμερα, αυτή η Μ εγάλη Ιδέα,
τους ελληνοορθόδοξους υπερεθνικιστές.

Θα τονίσω, λοιπόν, ότι αυτή η κω νσταντινοπολίτικη μ υ θ ο π ο ίη 
ση ως αναφορά της εθνικής αφ ύπνισης και συσπείρω σης, φ α νε
ρ ώ θηκε αμέσω ς ίσως μετά τον κραδασμό που επέφεραν τα γεγο
νότα του 1204 της Τέταρτης Σταυροφορίας - από την ά ποψ η αυτή
τα γεγονότα αυτά αποτελούν ασφ αλώ ς την απαρχή της επεξεργα
σίας της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης, τουλάχιστον όσον
αφορά το σκέλος της που αναφέρεται στη βυζαντινή πα ράδοσ η,
την ταυτισμένη τώρα με την π ρ οσ ή λω σ η στην ορθοδοξία και
ίσως, κάπω ς ευρύτερα, με την ανατολική καταβολή τω ν Ν εοελλή
νων. Μ ιλώ για την πα ράδοση που αντιστρατεύεται την ευρωπάΐζουσα Δύση την π ρ οσ η λω μ ένη όχι στην πίστη, αλλά στον Δ ια φ ω 
τισμό και το αρχαιοελληνικό κλασικό δίδαγμα. Μ ιλώ για την π α 
ράδοση που βιώ νεται ως αντίπαλη στην αρχαιοελληνοσύνη ή, το
λιγότερο αυτό, σ υ μ π λη ρ ω μ α τική της αρχαιοελληνικής. Η σχιζοφρενική σχεδόν δια μά χη της νεοελληνικής ψυχής α νάμεσα στη
Δύση και στην Ανατολή δεν λέει να τερματιστεί. Κι αυτό παρά τη
δύση της Ανατολής, του Βυζαντίου δη λα δ ή, και την ανατολή της
Δύσης, εννοώ της Ευρώπης, λογοπαίγνιο που π ρ οδικά ζει ν ο μ ίζ ω
την ευρω παϊκή ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας, στραμμένης
τώρα δ ικα ιω μ α τικά και ισότιμα προς τη Δύση, στο πλα ίσιο της Ευρωπαϊκής'Ενωσης.

Δ. Κωνσταντινούπολη: Από τον έναν
Κωνσταντίνο στον άλλον

Απο

τον εναν

Κω ν σ τ α ν τ ί ν ο

στον άλλο ν

. Από

τον Μεγάλο Κων

σταντίνο στον τελευταίο (τον 1 ίο ή ίσως τον 12ο), τον Κωνσταντί
νο Δραγάση Παλαιολόγο. Ιδού το θέμα που πιο απλά θα μπορούσε
ίσως να ειπ ω θ εί: από τον ένα Μ άη (τον εγκαινιαστικό του έτους
330) στον άλλον (τον τραγικό Μ άη της αποφ ράδας Τρίτης του
1453). Α ληθινό λοιπόν αυτό που γράφτηκε για την Πόλη: «Μάη
πα νώ ρ ια είδες το φ ω ς / Μ άη και του θανάτου το σκοτάδι / όταν
χωρίς ελπίδα Ανάστασης / την Κάθοδο έζησες στον Άδη».
Από την 11η Μ άίου του 330, όταν ο Κωνσταντίνος τελεί τα
εγκαίνια της Πόλης [στην οποία, ακολουθώ ντας μια μα κεδονική
αλεξανδρινή παράδοση, έδω σ ε το αυτοκρατορικό όνομά του], ως
την 29η Μα'ίου του 1453, όταν οι στρατιώτες του Μ ω ά μεθ, δύ σ π ι
στοι πρώ τα μπρος στην αφ ύλακτη Κερκόπορτα ή Ξυλόπορτα, ει
σβάλλουν ύστερα στην Πόλη και, έκπληκτοι, λόγω του ολιγάριθ
μου των αμυντόρω ν της, αρχίζουν ανενδοίαστα τη λεηλασία και
την αιχμ α λω σία της Βασιλεύουσας επί τρεις συνεχείς μέρες από
τον Μ άη λοιπόν του 330 ως τον Μ άη του 1453 οριοθετείται και
χρονολογείται ο βίος της παγκόσμιας αυτοκρατορίας του μ εσ α ιω 
νικού ελληνισμού. Της αυτοκρατορίας που όλως άκριτα ονομά 
ζουμε και εμείς Βυζάντιο, όνομα, που, όπω ς είναι γνωστό, της
έδω σ αν οι πρώ τοι μελετητές της [κα θ ο λικο ί αυτοί καλόγεροι],

που για λόγους ευκολονόητους δεν θέλησαν να δώ σ ουν το ευγενές γι' αυτούς ρ ω μ α ϊκό όνομα στο κράτος των σχισματικώ ν [πάντα
βέβαια κατ'αυτούς] Ελλήνων ορθοδόξω ν. Ιιηρθΐ^ΐιοΓόμω ς ο Μέγας Κωνσταντίνος και βέβαια Ρωμαίος [εξυπακούεται το της Ρώ
μης]. Βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ρ ω μα ίω ν ο τελευταίος Κωνστα
ντίνος. Βασίλειον Ρώμης το επ ίσ ημ ο όνομα του κράτους και Ρω
μανία το όνομα της εδα φ ικής του επικράτειας. Ρω μιοί και Ρω μιο
σύνη και το όνομα τω ν Ν εοελλήνω ν, τω ν μόνω ν οργανικών, των
σαρκικών, θα έλεγα, συνεχιστών του βυζαντινού πολιτισμού και
επιτεύγματος, μέσα στον κόσμο που έζησε την ακτινοβολία της
Βασιλεύουσας Κωνσταντινούπολης σε Ανατολή και Δ ύση.
Από τα Βαλκάνια, τον σλαβικό κόσμο ως και τη Ρωσία, από τον
Δ ούναβη ως τον Ευφράτη και από την ελληνό φ ω νη Κάτω Ιταλία
ως τους χριστιανικότατους πληθυσ μο ύ ς της Γεωργίας και Αρμε
νίας [για να μη μ ιλήσ ω , για τους εκχριστιανισμένους Αραβες των
Αγίων Τόπων, ή για τους Κόπτες της Αιγύπτου], οι λα οί αυτοί, άλ
λος λίγο και άλλος πολύ, έζησαν στη σφαίρα [την πνευματική ή
την πολιτική] της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας.
Μ ια άλλωστε, έστω και βιαστική, επίσκεψ η στην έρημο του
Neghev στο Ισραήλ, με τις πολυάριθμες πρωτοχριστιανικές εκ
κλησίες και τις ελληνικές επιγραφές, ή, πιο παραστατικά, στη χερ
σόνησο του Σινά και στο μεγαλόπρεπο μοναστήρι της Θεοτόκου
[το μετέπειτα της Αγίας Αικατερίνης], όπου ακόμη μνημονεύεται
στη λειτουργία το όνομα των ιδρυτών Ιουστινιανού και Θ εο δ ώ 
ρας, του αυτοκρατορικού ζεύγους, που οι ολόσω μες απεικονίσεις
τους με τη βα σιλική ακολουθία του καθενός κοσμούν τον χώρο
του ιερού του Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα, ή ακόμη [για να μ ιλή 
σω και για τα κατοπινά χρόνια] μια επίσκεψ η στην Τραπεζούντα
και στην Παναγία Σουμελά ή στο Κίεβο στην Αγία Σοφία ή ακόμη
στην Γκρατσανίτσα ή στο N a g o rits in o της Γιουγκοσλαβικής Μ α 
κεδονίας, στο Μ πάσκοβο, στη Φ ιλιππούπολη της Βουλγαρίας ή
στις εκκλησίες της Μ ολδαβίας με τις αναπαραστάσεις στις τοιχο

γραφίες τους της άλω σης της Κωνσταντινούπολης [μ ιλώ για τη
Μ ολδαβίτσα, το V oronets και H um or, με τις εξωτερικές δια κο 
σμήσεις τω ν να ώ ν], μια λοιπόν έστω τουριστική επίσκεψ η στα
α πόμα κρα αυτά σύνορα της βυζαντινής ακτινοβολίας [δεν λέω
βυζαντινής πολιτείας], θα δ η λώ σ ει απρόσκοπτα το μεγαλείο της
μεσα ιω νικής ελληνοσύνης της Ρωμανίας, του Βυζαντίου δηλα δή,
που όπω ς λέει το ποντιακό τραγούδι [αυτό που σ υ μ πυκνώ νει όλο
τον κα η μό του γένους με τα παρηγορητικά λόγια τ ο υ ]: «Η Ρωμανία
κι αν πέρασε ανθεί και φέρει κι άλλο».Έτσι, στη σπαρακτική κραυ
γή «Η πόλις εάλω» τω ν κατοίκω ν της δύστηνης Βασιλεύουσας του
1453 απαντά, σχεδόν πειστικά θα έλεγα ως τα τώρα: «ει και εάλω,
η Πόλις ουκ εάλω». Αυτή η Πόλις που το κράτος της έπρεπε ά λλω 
στε να μείνει α λώ βητον ανά τους αιώνες «ως πρώτον πιστεύσαν
εις τον Δ εσπότην Χριστόν». Αυτό διαλαλεί ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, ταπεινός μοναχός της εποχής του Ιουστινιανού· το όνομά
του το χρωστά στο ότι περπάτησε την περιέργειά του ως τον Ινδικό
ω κεανό. Χωρίς αυτή η δ ή λω σ η της χωροχρονικής παγκοσμιοαιωνιότητας να ξενίσει τους συγχρόνους του Κοσμά- βρισκόμαστε
βέβαια στην εποχή της παγκοσμιότητας του Βυζαντίου, του κρά
τους των τριώ ν η πείρ ω ν τω ν μόνω ν τότε γνωστών, όπου άλλος
λόγος αιωνιότητας για το κράτος των Ρ ω μαίω ν το ότι, πάντα κατά
τον Κοσμά, πάντα τα έθνη εμπορεύονται με βάση το χρυσό βυζα
ντινό νόμισ μα , το γνωστό και ατόφ ιο τότε α κόμη Κωνσταντινάτο.
Αυτή η δια πίσ τω ση του Κοσμά για το αλώ βητο του θεοφ ύλα 
κτου κράτους των Ρ ω μαίω ν θα γίνει π ε π ο ίθη σ η και λαϊκή πίστη
που θα ταυτίσει την ιστορία του κόσμου [κα ι όχι μόνο του Βυζα
ντίου] με την τύχη της Βασιλεύουσας. Και αυτό γιατί το Βυζάντιο,
που δεν είναι παρά η εκχριστιανισμένη και εξελληνισμένη ανατο
λική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ταυτίστηκε από τη γένεσή του με
την Κωνσταντινούπολη καιτα νάπα λιν.
Να π ω παρενθετικά εδώ, ότι η Παλαιά Ρώμη ήταν μεν η Α ιώ νια
Ρώμη, αλλά δεν ήταν παρά μία «Roma m obilis» (κινητή), γιατί κα

τά τα αρχαιορω μαϊκά πρότυπα, Ρώμη ήταν η πόλη όπου βρισκό
ταν ο εκάστοτε αυτοκράτορας. Αντίθετα όμω ς από την Παλαιά, η
Νέα Ρώμη ήταν η αμετάθετη έδρα του αυτοκράτορα [εξού και το
όνομα Β ασιλεύουσα], Ό ποιος κατέχει τη Νέα Ρώμη είναι κύριος
του κράτους της. Πρώτη λοιπόν πραγματική πρω τεύουσα [με την
έννοια που έχει στα χρόνια μας ο όρος α υτός]. Η Κωνσταντινούπο
λη ήταν έδρα της αυτοκρατορίας κα ιτης εκκλησίας [της αυλής και
του πατριαρχείου], κέντρο α πο φ ά σ εω ν από όπου ξεκινούσε και
κατέληγε κάθε εξουσία [πολιτική ή στρατιωτική], βάση και κορυ
φ ή της κοινω νικής και διοικητικής πυραμίδας, εστία δηλα δή του
κράτους, καρδιά και πρότυπο κάθε καλλιτεχνικής και πνευματι
κής δημιουργίας.
Να θ υ μ ίσ ω ότιτο πρώτο πανεπιστή μιο ιδρύθηκε στην Κωνστα
ντινούπολη τον 5ο αιώ να και ότι [υπό διάφορες μορφές] ανασυστάθηκε στα χρόνια του Βάρδα και του Φ ωτίου, ή κμ α σ ε τον 10ο
αιώνα, στα χρόνια του Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογέννητου,
για να φτάσει στο απόγειο της ακτινοβολίας του στα χρόνια του
Μ ονομάχου, στα μέσα του 1 ίο υ αιώ να, μ ετο νΨ ελλό τονΞ ιφ ιλίνο
και άλλους αρχαιομαθείς, ή μάλλον αρχαιομανείς δια νοουμέ
νους, όπως, π.χ., τον Μ αυρόποδα. Σε αυτούς άλλωστε οφείλεται
κατά κύριο λόγο και η χρήση του όρου Βυζαντινός, αλλά για να δ η 
λώ σ ει μόνο τον κάτοικο της Κωνσταντινούπολης, ως συνεχίζουσας τη μεγαρική προκάτοχό της, την πόλη του Βύζα.
Σε αυτή την Κωνσταντινούπολη που, όπω ς θα γράψει αργότε
ρα ο Κωνσταντίνος ο Ζ’: «Πόλις έστι βασιλεύουσα, του τε κόσμου
παντός υπερέχουσα», θα γίνει προοδευτικά η tra n s la tio im p e rii [η
μεταφορά δη λα δή της αυτοκρατορικής εξουσίας] από την Παλαιά Ρώμη, που γνωρίζει ερ ή μ ω σ η κα ιγενική κατάπτω ση, κυρίως
μετά την καταστροφή που υπέστη με το κτύπημα που δέχθηκε
από τα βαρβαρικά στίφη του Αλάριχου στα 410.
Έτσι η Κωνσταντινούπολη, Νέα Ρώμη που οι εγκωμιαστές της
ονόμασαν επίσης Νέα Σιών και Νέα Ιερουσαλήμ· [είναι αξιοσ ημείω 

το ότι η Κωνσταντινούπολη ποτέ δεν ονομάστηκε Νέα Αθήνα, και
αυτό γιατί η Αθήνα ήταν ταυτισμένη τότε με την ειδωλολατρία,
όπως μας λέει ο Ιωάννης Χρυσόστομος: «Πού νυν της Ελλάδος ο τύ
φος, πού των Α θηνώ ν το όνομα», αλλά και ο ΑκάθιστοςΎμνος: «Χαίρε η τας πλοκάς των Α θηναίω ν διασπώσα»· θα μείνει μετά τον 5ο
αιώνα, και για πολύ, η μόνη Ρώμη, η «Νέα και ωραία, υπερτέρα της
πρεσβυτέρας καιγηραιάς», η Ρώμη που γεννήθηκε χριστιανική.
Να θ υ μ ίσ ω ότι ο πρώτος ναός της Θεού Σοφίας είναι κτίσμα
του Μ εγάλου Κωνσταντίνου, άσχετα αν ο αυτοκράτορας αυτός
δεν ήταν τότε χριστιανός. Και να προσθέσ ω ότι αυτός ο ιδρυτής
της αυτοκράτωρ ανάθεσε στον Χριστό τη φ ύλαξη της πόλης του
την ώρα του εγκαινίου της. Σύμφ ω να με το κείμενο της ιδρυτικής
στήλης ο Κωνσταντίνος εστιάζει στην Κωνσταντινούπολη το παν
Ρώμης κράτος από την πρ ώ τη στιγμή της ζω ής της [εξού και η
ονομασία της στα σλαβικά Τσαρίντσιγκραντ], Στον Δεσπότη λο ι
πόν Χριστό το α φ ιέρ ω μ α της Πόλης. Π ρόβλημα τώρα αποτελεί
πότε και γιατί από τον Χριστό γλίστρησε, θα έλεγα, η προστασία
της Πόλης στην Παναγία την Ο δηγήτρια, τη Ν ικοποιό, της οποίας
τη θαυματουργή εικόνα απέσπασαν οι σταυροφόροι και την έφ ε
ραν στη Βενετία όπου φ υλάσσεται ως σήμερα.
Ο πω σ δή πο τε η α φ ιέρ ω σ η στην Παναγία έχει συντελεσθεί πριν
ή κατά τα χρόνια της αβα ροσλα βικής πολιορκίας του 626, αν βέ
βαια [το πράγμα συζητείται] γράφεται τότε ο ΑκάθιστοςΎ μνος.
Να θ υ μ ίσ ω ότι η Πόλις «αναγράφει ευχαριστήρια» ως Πόλις της
Θ εοτόκου στο γνωστό «Τη Υπερμάχω», αλλά και στην πα ρ άκλησ η
που αναφέρεται σε άλλο σημ είο του'Υμνου διαβάζουμε: «Συντήρησον πάσης εχθρών α λώ σεω ς την σην Πόλιν, Θεοτόκε». Στη
Θεοτόκο πάντως οφ είλει τη σω τηρία της η Κωνσταντινούπολη και
τότε που τα ρω σικά πλοία, για πρώ τη φορά, την πολιορκούν στα
860. Επιδρομή που βρίσκει τον πατριάρχη Φ ώτιο στις επάλξεις,
λόγω της απουσίας του αυτοκράτορα Μ ιχαήλ Γ στον πόλεμο κατά
τω ν Αράβω ν. Να τονίσω ότι σε αυτό το γεγονός οφ είλουμε ακρι

βώς τους προς την Παρθένον παρακλητικούς λόγους του Φ ωτίου
και το γεγονός ότι τα ρ ω σικά πλοία συνετρίβησαν από την α ιφ νί
δια θαλασσοταραχή που προκάλεσε [θαυματουργικά βέβαια] η
εμβάπτιση του μα φ ορίου της Παναγίας από τον πατριάρχη Φ ώτιο
στα νερά του Βοσπόρου.
Αναφ έρω το γεγονός για να υ πο γ ρ α μ μ ίσ ω ότι, όπω ς και ο Ακάθιστος'Υμνος τον 7ο α ιώ να, αυτοί οι λόγοι του Φ ωτίου στη ρ ω σική
επιδρομή [εκτός από το ότι είναι η πρώ τη ελληνική πηγή που μιλά
για το άγνωστο τότε γένος τω ν Ρως], αυτά τα φ ω τειανά κείμενα
εξηγούν την αντιξοότητα με τις αμαρτίες τω ν δεινοπαθούντω ν,
δημιουργώντας στο π ο ίμ νιο το σ υ να ίσ θ ημ α της ιστορικής ενοχής
για τις επερχόμενες θεομηνίες που θα γνω ρίσει σχεδόν αδιάκοπα
έκτοτε η Κωνσταντινούπολη. Κατακλείδα βέβαια της κα κο δ α ιμ ο 
νίας της Πόλης, οι δυο αλώσεις. Πρώτη αυτή του 1204 από τους
σταυροφόρους και ύστερα η τελική, η τουρκική του 1453, όταν
εκώ φ ευσε η προστάτιδα κόρη [σπάνια πολύ η χρήση του όρου αυ
τού για την Παναγία] και δεν εισακούσε το «Ρύσαι ημάς... βαρβαρικής αλώ σεω ς, Κόρη, επιούσης βροτοίς αμαρτάνουσιν».
Έτσι στον λόγο του θρόνου που θα εκφ ω νήσ ει ο Θ εόδωρος Λάσκαρις στη Ν ίκαια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1204
θα τονίσει ότι: «απεσφαιρίσθημεν του παραδείσου, του εύρριζου
αγλαίσματος πάσης της γης [πρόκειται βέβαια για την Κωνσταντι
νούπολη] ως αμαρτόντες». Ο λόγος και η αιτία της κάθε κακοδαι
μονίας που γνωρίζουν οι Βυζαντινοί συνοψίζεται λα κω νικά στο η θ ι
κό παραστράτημά τους. «Πάντως» συνεχίζει ο Λάσκαρις «και τα
κατά το γένος η μώ ν ου άλλως υπέστη ταπείνω σιν [είτε μην ελάττωσιν και υπόπτω σιν] και η παμβασίλεια πόλις η μ ώ ν πυρί κατηθάλω το και παν ο χείριστον ανθρώποις πέπονθεν, ες δεύρο πατουμένη
ποσίν αλλοφ ύλω ν αιμοχαρών, ει μη γε δικαιοσύναι μεν εξέλιπον,
έκαστος δε η μ ώ ν οπίσ ω των πονηρώ ν έργων αυτού επεπόρευτο».
Αυτή η ενοχοποίηση του ιστορικού βίου τω ν Βυζαντινών θα γί
νει κοινός τόπος της εκκλησιασ τικής ιδιαίτερα φ ιλολογίας μέχρι

το τέλος της αυτοκρατορίας. Εκφράζεται λα κω νικά με την έκφ ρ α 
ση «κρίμασιν οις οίδεν Κύριος» [για αμαρτίες που γνωρίζει ο Θεός]
και οι οποίες π α ρ α κο λο υ θ ο ύ ν και τιμω ρούν τους Βυζαντινούς μέχριτέλους, ε ξη γ ώ ντα ς τη ν κα κοδα ιμονία και τις μετέπειτα δρ α μα 
τικές εξελίξεις. Την ίδια εποχή ο απλός λαός θα βρίσκει π α ρ α μ υ 
θία στις π ο λ υ π ο ίκ ιλ ε ς προφ ητείες που μιλούσαν για την α ιω νιότη
τα της αυτοκρατορίας. Αυτήν που κάποτε είχε προβλέψει, όπως
είπα, ο Κ οσμ άς ο Ινδικοπλεύστης. Αλλά αυτός μίλησε σε χρόνια
που δεν είχαν γ ν ω ρ ίσ ε ιτ η ν άμετρη ταπείνω ση της Ρωμανίας - την
τα πείνω σ η π ο υ πρώτος υ π ογρα μμίζει ο Ιάκω βος ο Νεοφώτιστος
ήδη στα τέλη το υ 7ου αιώ να, μετά τις επιτυχίες δη λα δ ή τω ν Αρά
βω ν και τη σ υ ρ ρ ίκ ν ω σ η της αυτοκρατορίας στην Ανατολή.
Ο π ω σ δ ή π ο τ ε η εσχατολογική πρ ο φ η τική φιλολογία [πάντα
π α ρ η γ ο ρ η τ ικ ή ] γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση και κυριαρχεί στα λαϊ
κά σ τρ ώ μ α τα , όπου οι δοξασίες γύρω από τη μεγάλη Βαβυλώνα
που πότε τα υ τίζετα ι με την Π αλαιά και πότε με τη Νέα Ρώμη [δε
δομένου ότι κ ά θ ε τ α ι επάνω σε εφτά λόφ ους] και είναι η μεγάλη
πόρνη, β ρ ίσ κ ο υ ν διαδοχικά σχεδόν επικαιρότητα σ’ όλο το Βυζά
ντιο. Να τ ο λ μ ή σ ω να π ω ότι αυτή ίσως είναι η πηγή του Κωστή
Π αλαμά, ότα ν γρ ά φ ει στονΔωδεκάλογο του Γύφτου για την Κωνστα
ντινού π ο λη, τ ο π ολυσ υζητημένο «Και η Πόλη πόρνη και περίμενε
το νΤ ο ύ ρ κο να τηνπά ρ ει». Γνωστή άλλωστε η οικείω σ η του Π αλα
μά με τα β υ ζ α ν τ ιν ά κείμενα, όπως, μεταξύ άλλω ν, δείχνει το έργο
του Η Φλογέρα του Βασιλιά. Στηρίζεται σχεδόν χωρίς καμιά πα ρ αλ
λαγή στο κ ε ίμ ε ν ο του Π αχυμέρη για τη δ ια κ ω μ ώ δ η σ η του σ κη νώ 
ματος του Β α σ ιλείο υ Β' του Βουλγαροκτόνου στο Έβδομο, την
εποχή της λα τινο κρ α τία ς της Κωνσταντινούπολης από αγροίκους
δήθεν β ο σ κ ο ύ ς , που ασφ αλώ ς βρέθηκαν εκεί με τη συγκατάθεση
των Λ α τίνω ν.
Ω στόσ ο, έ σ τ ω χωρίς προσδοκία σωτηρίας, λόγω του φ ιλα μα ρτήμονος χ ρ ισ τ ώ ν υ μ ο υ ποιμ νίου, θα μείνει ακλόνητη και ζωντανή
η λαϊκή π ίσ τ η γ ια την αιω νιότητα του Βυζαντίου ακόμη και μετά

την τελική ά λω σ η . Το τέλος έτσι της ιστορίας της ανθρωπότητας,
κατά την τρέχουσα εσχατολογική αντίληψη, έπρεπε να συμπέσει
με το τέλος της Ρώμης, δ ηλα δή του Βυζαντίου. Αυτό έλεγαν [με
τρόπο βέβαια αινιγματικό] τα γραπτά γύρω από την Αποκάλυψη,
όπως οι χρησμοί του Λέοντα του Σοφού, τα έργα του Νεοφύτου,
τουΑ νδρ έα τη ς Καισαρείας, ακό μη και του Αρέθα, του Ν ικήτα του
Παφλαγόνος, και βέβαια του Ψ ευδο-Μ εθοδίου.
Ο ενημερωμένος αναγνώστης θα πρόσεξε ότι αναφ έρω κείμενα
που χρονολογούνται ήδη από τον 9ο αιώνα και εδώ και που κατά
κάποιον τρόπο σημαδεύουν την ανασφάλεια που κατέχει τους Βυ
ζαντινούς, χωρίς σχεδόν διακοπή, θα έλεγα, από την εμφ άνιση των
Αράβων ως τους Ο θωμανούς, περνώντας βέβαια από εχθρούς Πετσενέγους, Κουμάνους, Λατίνους. Τουρκομάνους και άλλους.
Μ όνη α ιώ νια μοναρχία θεω ρούν τα προφ ητικά κείμενα αυτή
που θα αντιπροσώ πευε το βασίλειο του Χριστού μετά την κατάλυ
ση τω ντεσσ άρ ω ν αυτοκρατοριώ ν [βέβαια ακό μη συζητείταιποιες
είναι αυτές οιτέσσερις αμαρτωλές αυτοκρατορίες],Έτσι, ένα α κό
μη ανέκδοτο κείμενο [ασφ αλώ ς του Ν εοφύτου] που πρ οσπα θεί
να μετρήσει τα χρόνια μέχρι το τέλος του κόσμου, βάζει στο στόμα
του Χριστού τα εξής: «Νυν δε λέγω υμίν και προλέγω προ ετών χιλίω ν πεντακοσίω ν του ελθείν ολικώ ς εις την βασιλείαν τω ν ουρα
νών, τα πεντακόσια δε και πεντάκις χίλια έτη παρέδραμον ήδη και
ήλθον εγώ επ’ εσχάτων των χρόνων κατά τας θείας Γραφάς, κηρύξων υμίν την βασιλείαν και την μετάνοιαν, όπω ς έκαστος υμώ ν
μετανοήση και βαπτισθή εις το όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου
Πνεύματος».
Με τέτοιου είδους προβλέψεις [τα 1500 χρόνια του Χριστού δεν
απέχουν πολύ από τα 1453] οι Βυζαντινοί θα συνδυάσουν το τέλος
της αυτοκρατορίας τους με τη συντέλεια του κόσμου και το τέλος
της ιστορίας. Ό π ω ς ό μ ω ς η ιστορία συνεχίζεται, γρήγορα [για να
μη διαψευστούν οι προφητείες] θα δ ημ ιου ρ γη θεί η ιδέα της Τρί
της Ρώμης, της Μ όσχας δη λα δή , που είναι η μόνη ορθόδοξη π ρ ω 

τεύουσα που έμεινε έξω από τον ο θ ω μ α νικό ζυγό (είμαστε το 1560
περίπου). Φ η μ ο λ ο γ ε ίτ α ιό τ ιω ς τ ο 1917, στην Ο δησσό, ένας τερά
στιος σταυρός περίμενε στο λιμ ά νι το πλοίο που θα τον μετέφερε
στην Πόλη, στην Αγιασοφιά.
Στο ίδιο κλίμα και πνεύμα α νήκει βέβαια και ο θρύλος γύρω
από τον τελευταίο βασιλιά τω ν Ρ ω μα ίω ν [για πρώ τη, νομίζω , φ ο
ρά αναφ έρεταιστη μετάφραση της Αποκάλυψης του Ψ ευδο-Μ εθοδίου], θρύλος που θα ζήσει σχεδόν αναλλοίωτος ως τις μέρες μας,
ως θρύλος του Μ α ρμ αρ ω μένου βασιλιά και της ημιτελούς λει
τουργίας στην Αγιασοφιά.
Π ολλοί οι λογοτέχνες, λαϊκοί αλλά και του έντεχνου λόγου, που
εμπνεύστηκαν από τη θρυλική μορφ ή του Παλαιολόγου. Και από
τους Νεοέλληνες [κα ι όχι τους μεγαλοϊδεάτες μόνο] είναι ακόμη
πολλοί που περιμένουν «το θάμα να γενεί», δ η λα δ ή να δουν στην
Πόλη ζωντανούς, τον Π ετρωμένο βασιλιά και τον Ακριτη Διγενή.
Ό σο όμω ς και αν θρηνούν την πτώ ση της Κωνσταντινούπολης
τα Α νακλήματα, όσο και αν η έλλογη διαχείριση του παρελθόντος
από ιστορικούς καταξιω μένους υπογρα μμίζει το σθένος και την
ανδρεία τω ν υπερασπιστώ ν της [αλήθεια, πότε άραγε θα α π ο φ α 
σίσει η εκκλησία να ο σ ιοπ οιήσ ει τον πρώτο εθνομάρτυρα; Μ ιλώ
βέβαια για τον Κωνσταντίνο Π αλαιολόγο, που ο Γεώργιος Σχολάριος, ο κατόπιν πατριάρχης Γεννάδιος, δεν συγχώρεσε ποτέ, γιατί
συλλειτούργησε στην Αγιασοφιά με τους απεσταλμένους του Πά
πα... μεταξύ τους και ο Ισίδωρος του Κιέβου], Ό σ ο λοιπόν κι αν
σιγοψιθυρίζεται α κό μ η το «πάλι με χρόνια και καιρούς», ένα θα
μείνει αληθινό, το ότι τα ίδια λόγια, δ ηλα δή το «Πάρθεν η Πόλις
Πάρθεν», θα λέγονται θρηνητικά από τις Ρωμιές και θρια μβικά
από τις Τούρκισσες μάνες.
Μ νήμ η λοιπό ν τραυματική η πτώ ση της Πόλης και όχι μόνο για
τους Νεοέλληνες και τους άλλους μεταβυζαντινούς ορθόδοξους
λαούς. Θα θ υ μ ίσ ω εδώ ότι πολλο ί είναι ακόμη και οι Λατίνοι της
εποχής που κατάλαβαν επιτέλους ότι μετά την Πόλη άνοιγε ο δρό

μος τω ν Τούρκω ν προς τη δική τους Ευρώπη [τα κείμενα αυτά τα
έχει συγκεντρώ σει μεθοδικά ο A. Pertusi] Αυτό το γεγονός, η
πτώ ση, εννοώ, της Κωνσταντινούπολης το 1453, είχε αμέσω ς πα 
γκόσμια α πήχηση. Η σ ημ ασ ία του ξεπερνά τον κόσμο τω ν πρω τα 
γω νιστώ ν του, και σ η μ α δ εύ ειτο γύρισμα του χρόνου της ιστορίας.
Τότε σωστά τοποθετείται η αρχή του Μ εσαίω να για τουςΈλληνες,
τότε αρχίζει και η ελληνική διασπορά, όχι πια με πνεύμα α π ο ικια 
κό, όπω ς στα χρόνια της ελληνικής ακμής, αλλά ως καταφυγή σε
χώρες φίλιες.
Πολλά ε ιπ ώ θ η κ α ν [ασφ αλώ ς με κάποια υπερβολή] για τη σ υμ
βολή τω ν φ υγά δω ν δια νοουμένω ν του Βυζαντίου στην αναγέννη
ση της Δύσης. Σχετίζονται με τους Βησσαρίω να, Γαζή, Χρυσολω ρά, Τραπεζούντιο, Χ αλκοκονδύλη κ.ά., που μετέφεραν τα ελληνι
κά γράμματα στην Ιταλία, αλλά και σε αυτήν τη Γαλλία [ο Ιανός
Λάσκαρις δίδαξε στο College de F rance]. Αυτοί έδειξαν με το έργο
τους ότι είναι δυνατή η μεταλαμπάδ ευση του πνεύματος, αλλά οι
ίδιοι χά θηκα ν για την Ελλάδα, που τότε έμπαινε στην πιο σκοτεινή
περίοδο της ιστορίας της. Χάρη στο πρόσφορο πνευματικά έδα
φος που βρήκαν στη Δ ύση, οι φυγάδες μεγαλούργησαν, λα μ π ρ ύ 
νοντας για χρόνια τις ελληνικές σπουδές και το ελληνικό όνομα.
Επίπτωση ευτυχής αυτή τω ν τραγικώ ν γεγονότων του 1453. Έτσι
το ελληνικό πνεύμα ταξίδεψε στη Βενετία για να ξαναγυρίσει
ύστερα α κμα ίο, μέσω Κρήτης, αλλά και μέσω Επτανήσου, στην
υπόδουλη μητρόπολη.
ΟιΈ λληνες της κυρίως Ελλάδας στενάζουν επί αιώνες υπό τον
τουρκικό ζυγό, ενώ η Ευρώπη τω ν χρόνων αυτών, παρά την αρχα ιομά θεια και αρχαιομανία της, αδ ια φ ορεί και αγνοεί το προς
την Ελλάδα χρέος της. Έτσι ένας γερμανικός λαϊκός πίνακας της
εποχής (17ος αιώνας), που καταγράφει τα προτερήματα και τα
ελαττώματα τω ν λα ώ ν της Ευρώπης, ταυτίζει τους Έλληνες με
τους Τούρκους και σ η μ ε ιώ ν ω , ακό μη πιο χαρακτηριστικά, ότι,
όταν ο Ρακίνας γράφει τη Φ αίδρα του, γνωρίζει την αρχαία πηγή,

τον Ευριπίδη, αλλά ρωτά τον Γάλλο πρέσβη που είναι δια πισ τευ
μένος στην Κωνσταντινούπολη κατά που άραγε να πέφ τει η Ελλά
δα... Θα χρειαστεί σοβαρή επισ τημονική προσπάθεια, θα πρέπει
να περάσει καιρός για να αποκατασταθεί στην ξένη ιστοριογραφία
το νήμα της ιστορικής ελληνικής συνοχής, η προσφ ορά του Βυζα
ντίου στην αναγέννηση, και γενικότερα στον σύγχρονο ευρω παϊκό
πολιτισμό.

ΜΕΡΟΣ II
Περιοχές της Ρωμανίας

Α. Κωνσταντινούπολη και Μ ικρά Ασία

Ο

π ο ι ο ι μ ιλ α γ ια

Βυ ζ ά ν τ ι ο

μ ιλ α α θ έ λ η τ α γ ια

Κω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ η .

Και όποιος μιλά για Κωνσταντινούπολη μιλά για το κέντρο της τότε
οικουμένης, για το «άρμενο», τη γέφυρα μεταξύ Ασίας και Ευρώ
πης, το ναυτικό σταυροδρόμι του Πόντου και της Μ εσογείου, που
είχε την Προποντίδα για εσω τερική λίμνη.
Η Κωνσταντινούπολη που το κάλλος της λ ά μ π ει σε Ασία και Ευ
ρώ πη, όπω ς λέει ένα επίγραμμα του 6ου αιώ να, η καρδιά της εκ
χριστιανισμένης και εξελληνισμένης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
δηλα δή του Βυζαντίου, έχει δυο τροφοδότριες περιοχές: πρώτα
τη Θ ράκη και Μ ακεδονία που τη συνδέει, χάρη στην Εγνατία οδό
[περνά από τη Θ εσσαλονίκη], με την Π αλαιά Ρώμη και την Ευρώ
πη - ο κυρίως ελλαδικός χώρος, τα λεγάμενα Κατωτικά, έμεινε
στα βυζαντινά χρόνια εξωκεντρικός, περιφ ερειακός και συχνά
επ α ρ χ ιω το π ο ιη μ ένο ς- και ύστερα, κυρίως θα έλεγα, τη Μ ικρασία, πλούσια πηγή α νθρ ώ πινου και υλικού πλούτου.
Η ευρω ασιατική αυτή πρω τεύουσα Κωνσταντινούπολη ήταν ο
κόμβος [αφ ετηρία και τέρμα] κάθε οδικού και ναυτικού δικτύου.
Σε αυτήν κατέληγαν οι κύριοι η π ειρ ω τικο ί και όλοι οι ναυτικοί δρό
μοι, όπω ς κάποτε "όλαι αι οδοί" οδηγούσαν στην Π αλαιά Ρώμη.
Αυτός είναι ο λόγος που εξηγεί τον σημαντικό ρόλο τω ν πολυά ρ ιθ
μω ν κω νσταντινοπολίτικω ν λιμα νιώ ν: ας θ υ μ η θ ο ύ μ ε ότι αυτά συ
νέδεαν τη Μ ικρ α σία -τ ο ζωτικό κύτταρο του βυζαντινού οργανι

σ μ ο ύ - με τον υ πόλοιπο κόσμο της αυτοκρατορίας. Κλειδί της συ
νάντησης Α σίας-Ευρώπης, ναυτικό και οδικό, μένει πάντα η Προ
ποντίδα με την Ά βυδο στον Ελλήσποντο και με το Ιερό στον Βό
σπορο· σε αυτήν τη νευραλγική τοποθέτησή της οφ είλει ασφ αλώ ς
η Πόλη το είναι και την αίγλη της: προϋπόθεσ η βέβαια πάντα για
την α κμ ή της Κωνσταντινούπολης στάθηκαν οι ανταλλαγές της με
τη Μ ικρασία και την Ανατολή.
Η ανάλυση της απόφ ασης του Μ εγάλου Κωνσταντίνου για την
ίδρυση της πόλης του, μας περιγράφ ει αθέλητα και λα κω νικά τη
σημ ασ ία που ο θεοδήγητος αυτοκράτορας ανεγνώριζε στη Μ ικρασία για την ευόδω ση της πολιτικής του, και για την ευπραγία
της αυτοκρατορίας γενικότερα. Είναι γνωστό ότι πρώ τη επιλογή
του Μ εγάλου Κωνσταντίνου για την α νο ικο δόμη σ η μιας δεύτερης
πρωτεύουσας πόλης της αυτοκρατορίας δίπλα στη Ρώμη ήταν η
αρχαία Τροία: το Ίλιον, πόλη μικρασιατική, όπω ς άρμοζε στην
αναγκαιότητα τω ν καιρών. Ο αυτοκράτορας α πέβλεπε στο να κι
νητοποιήσει την ανατολική Ρω μαϊκή αυτοκρατορία που ήταν
εξελληνισμένη πνευματικά και δ ιοικητικά εκρ ω μα ϊσμένη, αλλά
βαθιά εκχριστιανισμένη στην εποχή του, για να αναχαιτίσει τον
κίνδυνο τω ν βα ρ βα ρ ικώ ν επ ιδ ρ ομ ώ ν, αλλά και την περσική α πει
λή, γεγονότα που κλυδώ νιζαν τότε από άκρο σε άκρο την αυτο
κρατορία.
Εκτός από την προνομιούχο α ιγα ια κή θέση της περιοχής, η επι
λογή του Ιλίου, νομίζω , δ ή λω νε σ υμ βολικά την κοινή ελληνορ ω 
μαϊκή κληρονομιά: το αρχαίο ελληνικό κατόρθω μα του τρω ικού
πολέμου, πάντα ζωντανό στη λαϊκή συνείδηση, είχε ως επα κό
λουθο το κτίσιμο της Ρώμης από τον Αινεία, που έφυγε από την
κατεστραμμένη Τροία, για να φ τάσει, ύστερα από περιπετειώ δη
περιήγηση, μέσω Καρχηδόνας [α να φ έρ ο μ α ι εδώ στον σύνδεσμό
του μ ε τ η Δ ιδ ώ ] στην Ιταλία, όπου κα ι ιδρύει τη μελλοντική κοσμοκράτειρα Ρώμη.
Ας θυ μίσ ω ότι τρω ική θεω ρείται η καταγωγή των δυναστειών

της Ρώμης και ότι με τον Ό μ ηρ ο και τον Βιργίλιο (Ιλιάδα καιΑιι/ε/άδα) μεγάλωναν οι γόνοι των εκλεπτυσμένω ν πνευματικά π λη θ υ 
σμώ ν της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το τρω ικό σχέδιο του αυτο
κράτορα εγκαταλείφθηκε για λόγους ναυτικούς: το λιμά νι της Τροί
ας ανοιχτό σε δυνατά ρεύματα δεν θα μπορούσε, κατά τους ειδι
κούς, να προστατεύσει τη στάθμευση πολυάριθμου αυτοκρατορικού στόλου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος διάλεξε τότε για άλλη μια φ ο
ρά μικρασιατική π ό λ η . Θ έλησε να κτίσει την πόλη του στην ασιατι
κή ακτή του Βοσπόρου [στη Χαλκηδόνα, το σημερινό Σκούταρι]·
αλλά Άγγελος Κυρίου, κατά την παράδοση, μετέφερε κάθε βράδυ
απέναντι στην ευρω παϊκή πλευρά [στη θέση της παλιάς μεγαρικής
αποικίας του Βυζαντίου] τα λιθάρια που εργάτες και εργοδηγοί συ
γκέντρωναν για το κτίσιμο της νέας πόλης στη Χαλκηδόνα.
Το χριστιανικό μύθευμα είναι εύγλωττο: η θεϊκή θέληση υπέ
δειξε την Κωνσταντινούπολη σαν εστία της νέας θρησκείας, ενώ η
αυτοκρατορική βούληση δεν απέκλινε ποτέ από το πολιτικό σχέδιο
της α ναβάθμισης της οποίας έπρεπε να τύχει η ζωτική περιοχή της
Μικρασίας. Η Κωνσταντινούπολη έγινε γρήγορα ο μικρασιατικός
προμαχώνας στην ευρω παϊκή ακτή· ο πλη θυ σ μ ός της προέρχεται
κυρίως από τις ελληνοπρεπείς ασιατικές περιοχές, η αυτοκρατορι
κή και αυλική ζω ή ενσω ματώ νει στην Πόλη τα απέναντι μικρ α σ ια 
τικά παράλια, με τα θερινά ανάκτορα, και τα αρχοντικά θέρετρα,
με τα αυτοκρατορικά μοναστήρια και κυνηγέσια. Έτσι το Πέρα
αναδεικνύεται γρήγορα σε ένα από τα πιο ζωντανά τμήματα της
κωνσταντινοπολίτικης ζω ής και αργότερα του διεθνούς εμπορίου.
Ό π ω ς και να έχει, η Κωνσταντινούπολη με την Προποντίδα, τα
Π ριγκηποννήσια και τον Βόσπορο, από τον Ελλήσποντο [τα Δ αρδανέλλια] ως το ποντιακό Ιερό, αποτέλεσε καθ' όλα τη βυζαντινή
περίοδο τον οργανικό χώ ρο σύγκλισης της Μ ικρασίας με τα Βαλ
κάνια: η ελληνική μικρ α σ ια τική α κτινοβο λία καλύπτει όλο τον χ ώ 
ρο ως τις παραδου νάβιες και τις βόρειες ποντιακές περιοχές: αυτό
διδάσκουν τα φ ικά και άλλα μ νημ εία α κ ό μ η και της αρχαιότητας,

αυτό διαλαλούν τα τοπ ω νύ μ ια της μεσα ιω νικής εποχής και τα ανθρ ω π ω νύ μ ια , θα έλεγα, του πάντα και του τώρα. Ας τονίσω ότι οι
μεταξύ Μ ικρασίας, Θ ράκης και Βαλκανίω ν επαφές συνεχίζονταν
χωρίς δια κοπ ή, και αυτό άσχετα από την εκάστοτε πολιτική εξου
σία των περιοχώ ν αυτών και άσχετα από τις εθνικές ή θρησκευτι
κές διαφορές τω ν π ληθ υσ μ ώ ν.
Π αλαιόθεν π ρ ο σ η λω μένη η Μ ικρασία στον ελληνισμό, μετα
λα μπ α δ εύ ει στο Βυζάντιο μεταξύ άλλω ν και την κληρονομιά των
ελληνισ τικώ ν μοναρχιώ ν με τα ανθρω πιστικά τους ιδεώ δη, όπως,
π.χ., τη φ ιλα νθ ρ ω π ία και τη μ ίμ η σ η Θεού, ως αυτοκρατορικές
αρετές και πρώ τη πάντα η Μ ικρασία στην αποδοχή του χριστιανι
σμού αναδεικνύεται ως το κατεξοχήν κέντρο της νέας θρησκείας
- θα φ έρω προς απόδειξη όχι μόνο τα πλούσια παλαιοχριστιανικά
ευρήματα και κτίσματα που βρίσκονται στον μικρασιατικό χώρο ή
τα μαρτυρολογικά κείμενα και τις Πράξεις τω ν Αποστόλω ν που
δείχνουν αδιάψευστα την ικμά δα τω ν π ρ ώ τω ν χριστιανικώ ν κοι
νοτήτων στη Μ ικρασία, αλλά θα σταθώ κυρίως στην εύγλωττη
μαρτυρία της Αποκάλυψης [το κείμενο που, όπω ς είναι γνωστό,
γράφτηκε από τον Ιωάννη στην Πάτμο γύρω στο 90 μ.X.]. Ό π ω ς
σ η μ είω σ α και αλλού, οι π ερ ίφ ημ ες επτά λυχνίες της Αποκάλυψης
του Ιωάννου που δηλώ νουν, όπω ς είναι γνωστό, τα λαμπρότερα
κέντρα του χριστιανισμού της εποχής, είναι όλες πόλεις μικρ α σια 
τικές: Σμύρνη, Έφεσσος, Σάρδεις, Λαοδικεία, Φ ιλαδέλφ εια, Πέρ
γαμος, Θυάτειρα. Είναι πόλεις της δυτικής, της από την αρχαιότη
τα δηλα δή εξελληνισμένης, ελληνικής θα έλεγα, Μ ικρασίας.
Η παρατήρηση αυτή με οδηγεί να υ πο γ ρα μμίσ ω αμέσω ς ένα
κυρίως μικρασιατικό φ αινόμενο, αντιληπτό ήδη από την πιο από
μακρη ιστορική περίοδο της περιοχής. Η Μ ικρασία πάντοτε στά
θηκε η γέφυρα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, το σταυροδρόμι και το
χω νευτήρι δύο επιδράσεω ν. Η αντιθετική αυτή έλξη εγγράφεται
κατά τη βυζαντινή περίοδο και στον χώρο. Γίνεται αισθητή ιδιαίτε
ρα στη ζώ νη που διαχω ρίζει τους μικρασιατικούς πληθυσ μούς

που υπέστησαν κυρίω ς την ανατολική πα ρ άδοσ η στις ο ικονο μικοκοινω νικές τους σχέσεις, αλλά και στις πολιτιστικές τους σ υ νή θει
ες, από τους π ληθ υ σ μ ού ς που βρέθηκαν στη σφ αίρα του αρχαιο
ελληνικού πολιτισμού και ο ικ ε ιώ θ η κ α ν τον τρόπο ζωής του τότε
ευρω παϊκού, θα έλεγα, κόσμου. Η δια χω ρ ιστική γραμμή, grossom odo, διατρέχει την Αλμυρά έρημο, αφήνοντας στα ανατολικά
την Άγκυρα και τη μικρα σια τική ενδοχώρα, και στα δυτικά την αιγαιακή Μ ικρασία, που η ελληνογενής επίδρασή της καλύπτει
εκτός από την Ιωνία, την Τρωάδα, την Α ιολίδα, τη Λυκία, την Καρία, τη Μ υσία κ α ιτη Βυθυνία κα ιτ ο ν π α ρ ά λ ιο Πόντο ως τη Φρυγία.
Το κύριο διακριτικό της ανατολικής ενδοχώρας είναι ο αγροτικός
χαρακτήρας, αντίθετα με τον ναυτικό εμπο ρ ικό χαρακτήρα της
δυτικής και ποντιακής Μ ικρασίας.
Η βασική αυτή ειδοποιός διαφ ορά καθορίζει επίσης το αστικό
και οδικό δίκτυο [ιδιαίτερα πυκνό στα πα ρ ά λια ], αλλά και την οικο
νομική ευμάρεια και την κοινω νική και πνευμα τική ζω ή. Είναι
γνωστό ότι η δυτική Μ ικρασία με τις πο λυπ λη θ είς πόλεις-λιμάνια
είναι ανοιχτή στις εξωτερικές επιδράσεις και σχέσεις· η μετακίνη
ση α νθρ ώ πω ν, ιδεώ ν και προϊόντων είναι ο βασικός παράγοντας
του αστικού βίου της περιοχής. Διέπεται, ως τον 7ο α ιώ να περί
που, από το σύστημα της αυτόνομης τοπικής δημόσ ιας διοίκησ ης
των π όλεω ν [τα m u n ic ip ia ]. Αυτό εξηγεί α σφ α λώ ς και την επίλε
κτη θέση που έχει ο επισ κοπικός θεσμός στα κοινά τω ν πόλεω ν
της περιοχής- η πρω τοβυζαντινή δυτική Μ ικρασία πα ρ ουσιά ζειτο
πιο πυκνό επισ κο πικό δίκτυο της εποχής [απόδειξη οι επ ισ κο π ικο ί
κατάλογοι στον Συνέκδημον του Ιεροκλέους], ενώ στην ανατολική
Μ ικρασία [κυρίω ς στην Κ αππαδοκία κα ι ανατολικότερα] επ ιχω 
ριάζει ο θεσμός του χω ροεπίσ κοπου.
Εκεί αναδ εικνύοντα ι ω στόσο οι ιεράρχες που το έργο τους θα
στεριώ σει τον μονα χισμ ό [ά σ κ η σ η ανατο λικής κυρίω ς π ρ οέλευ
σης] και που θα θ ε μ ε λ ιώ σ ε ι τις αρχές της χριστια νικής η θ ικ ή ς
και παιδείας· τα ονόματα του Μ εγάλου Β ασιλείου, του Γρηγο-

ρίου Ν αζιανζηνού και του Γρηγορίου Νύσσης έρχονται α μέσω ς
στοννου. Ο π ω σ δ ή π ο τε είναι στη Μ ικρ α σία , δυτική ή ανατολική,
στη Σμύρνη-Έ φεσσο ή στην Κ αισάρεια-Ικόνιο, που η χριστιανική
ευλάβεια και πίστη, αλλά κα ι η εκκλη σ ια σ τική και η πνευμα τική
οργάνω ση του χριστια νισ μού βρίσκουν αρραγή θεμέλια. Λογικά
στην περιοχή αυτή θα συγ κλη θο ύ ν όλες σχεδόν οι Ο ικουμενικές
Σύνοδοι (Ν ίκα ια ,Έ φ εσ σ ο , Χ α λκηδόνα και βέβαια Κωνσταντινού
πολη), φ υ σ ικ ό επίσης το ότι η περιοχή δεν έπαψ ε να διαταράσσεται από χριστολογικές έριδες και αιρέσεις που βρίθουν κατά την
πρ ω τοχρ ιστιανική περίοδο. Εδώ έδρασαν οι λεγόμενοι Καθαροί,
οι Μ οντανιστές, οι Μ α ρκιω νιστές κα ι ά λλο ι Μ α νιχα ίοι, εδώ άν
θησε η ε ικο νο μ α χ ική έριδα, που είχε για εμπνευστή μικρασιάτη
αυτοκράτορα (τον Λέοντα Γ', τον λεγόμενο Ίσα υρο, μολονότι είχε
γεννηθεί στη Γερμανικεία), ε δ ώ τέλος είδε το φ ω ς το ιδιότυπο
κράτος τω ν Π α υ λικια νώ ν (είχε πρω τεύουσ α την Τ εφ ρ ική, πόλη
μεταξύ Κ αππαδοκίας και Πόντου), που η συνεργασία του με τον
εξω τερικό εχθρό, τους Άραβες, θορ ύβη σε κατά τον 9ο α ιώ να την
Κω νσταντινούπολη. Το Βυζάντιο αντεπεξήλθε την απειλή των
Π α υ λικια νώ ν χάρη στις νικηφ ό ρ ες εκστρατείες του Βασιλείου Α'
[του λεγάμενου Μ α κεδό να ], ο οποίος το 867 κατέστρεψε ολοσχερως την Τ εφ ρ ική, την αιρετική αυτή πολιτεία, και μετοίκισε
τους κατοίκους της. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αιρετικά αυτά
κινήματα ε υ δ ο κ ίμ η σ α ν όλα στην α νατολική ενδότερη Μ ικρα σία ,
ενώ τα π α ρ άλια και η δυτική Μ ικρ α σ ία έμειναν πάντα π ρ ο σ η λ ω 
μένα στην ορθοδοξία, έτσι όπω ς την επεξεργάστηκαν οι δ ια 
νοού μενο ι [εκ κ λ η σ ια σ τ ικ ο ί κα ι μ η ] της ελλη ν ο μ α θ η μ ένη ς Κων
σταντινούπολης.
Στάθηκα στη δια πίσ τω ση αυτή για να υπ ο γ ρ α μ μ ίσ ω άλλη μια
φορά τη διαφ ορά μεταξύ της εσώτερης μεσογειακής και της πα 
ραλιακής, της ναυτικής θα έλεγα, Μ ικρασίας· θα μας επιτρέψει να
κατανοήσουμε ευκολότερα ορισμένα καθοριστικά γεγονότα της
Βυζαντινής ιστορίας και κοινω νίας. Α ναφ έρω χαρακτηριστικά ότι

τα μεγάλα γαιοκτήματα που ανήκουν στο κράτος, στον θρόνο και
στους μεγιστάνες [τους Δυνατούς όπω ς τους ονομάζουν τα κείμε
να της εποχής] ευρίσκονταν κατά κύριο λόγο στο εσω τερικό της
Μ ικρασίας.Έ μειναν η μόνη σημ αντική πλουτοπαραγω γική πηγή
την εποχή που το Βυζάντιο, υπό το πλήγμα τω ν να υτικώ ν α ρα βι
κώ ν επιχειρήσεω ν, εγκαταλείπει τις ναυτικές ενασχολήσεις διε
θνούς κλίμακας και αγροτοποιείται· συνακόλουθα τα πλούσια γέ
νη της ανατολικής Μ ικρασίας που είχαν άλλωστε δια κρ ιθεί στον
κατά των Α ρ ά βω ν κατά ξηρά αγώνα [να θ υμ ίσ ω ότι, παρά τα ετή
σια κούρσα τους κατά της Μ ικρασίας, οι Άραβες έμειναν έξω των
Κιλικίων Π υλώ ν και πέραν του Ταύρου], τα επ ίσ η μ α λοιπόν γένη
της ανατολικής Μ ικρασίας [κυρίω ς της Κ αππαδοκίας] χάρη στον
πλούτο τους και στη στρατιωτική δόξα καταλαμβάνουν και ελέγ
χουν προοδευτικά όλο τον ανώτερο μηχανισμό του κράτους· ο
όρος τώρα Δυνατός σ ημ α ίνει συγχρόνως τον πλούσιο και τον πρού
χοντα, συνήθω ς Μ ικρασιάτη.
Εμπρός στον αραβικό κίνδυνο η άμυνα της αυτοκρατορίας
οδηγεί στη στρατιω κοπο ίησή της· η περιοχή που της παρέχει άνδρες, πολεμικό υλικό και στελέχη είναι τώρα μόνο η Μ ικρασία,
κυρίως ύστερα από τον κλυδ ω νισμ ό που γνωρίζουν οι ελλα δικοί
χώ ροι λόγω της σλαβικής απειλής. Ο ι Μ ικρασιάτες στρατιωτικοί
λογικά παίρνουν στα χέρια τους τις τύχες της αυτοκρατορίας. Και
αυτό σε μια εποχή (8ος-ΐθος αιώ νας) που η βυζαντινή Ευρώπη εί
χε α ποδιορ γα νω θεί από τις σλαβοβουλγαρικές διεισδύσεις και
επιδρομές. Μ όνη της η Μ ικρασία της εποχής των εικονοκλαστώ ν
αυτοκρατόρων (Ισαύρω ν και Α μορ ια νώ ν) είχε επιτύχει να α π ω θ ή 
σει τελειωτικά τον αραβικό κίνδυνο και είχε βάλει τα θεμέλια για
τη βυζαντινή εξά πλω σ η και ακτινοβολία στην περιοχή, πράγμα
που επιτυγχάνεται κυρίως από τους πρώτους Μ ακεδόνες αυτοκράτορες. Έτσι, προοδευτικά, δη μιο υ ρ γή θ η κα ν στην ανατολική
κυρίως Μ ικρασία οι συνθήκες μιας ειρηνικής σχεδόν σ υμβίω σ ης
με τους γειτονικούς Άραβες εμίρηδες, οι οποίοι ήταν α π ο δ υ να μ ω 

μένοι από την π α ρ α κμ ή που αρχίζει να γνωρίζει το χαλιφάτο της
Βαγδάτης από το τέλος του 9ου α ιώ να και μετά.
Μέσα σ' αυτό το κλίμα α μοιβαία ς αναγνώρισης γεννήθηκε το
ακριτικό έπος του Διγενή Ακριτη κ α ιο α κ ρ ιτ ικ ό ς κύκλος. Το μικρ α 
σιατικό αυτό π οιητικό επίτευγμα έτυχε ευρύτατης διάδοσης, όχι
μόνο στο Βυζάντιο [η Κύπρος και η Τραπεζούντα διατήρησαν εν
διαφέρουσες παραλλαγές], αλλά και στον σλα βορ ω σ ικό κόσμο·
μάλιστα φ έρεται και σαν πηγή του τουρκικού μ εσ α ιω νικού έπους
του Σαΐντ Μ πατάλ. Από τις παρατηρήσεις αυτές εξάγεται το παρα
κάτω συμ πέρασμα που θ εω ρ ώ βασικό για την κατανόηση της
ιστορίας του Βυζαντίου. Συνοψίζω: η δυτική Μ ικρασία έδω σε τον
τόνο της πνευματικής και ο ικο νο μ ικο -κο ινω νική ς ζωής του Βυζα
ντίου ως την περίοδο της εμφ ά νισης των Α ρ ά βω ν στις βυζαντινές
θάλασσες· οι καταστροφές και δηώ σ εις που επέφ εραν οι πειρατι
κές επιχειρήσεις των Α ρ ά βω ν [από το δεύτερο ήμ ισ υ του 7ου α ιώ 
να και εδώ, ιδιαίτερα μετά την κατάκτηση, στα 824, της Κρήτης]
στα παράλια [Αιγαίο και Π ροποντίδα] της Μ ικρασίας προκάλεσαν
την π α ρ α κμ ή τω ν ναυτικώ ν κέντρων της περιοχής και τις δ η μ ο γραφικές α λλοιώ σεις που οδήγησαν τη δυτική Μ ικρασία σε πα 
ρακμή, εκτός λιγοστών εξαιρέσεων, όπως, π.χ., τα μεγάλα κέντρα
της Εφέσσου και της Σμύρνης.
Αντίθετα, η κατά των Α ράβω ν νικη φ ό ρ α αντίσταση στα μέτω 
πα της ξηράς στην ανατολική Μ ικρασία π ρ ο ώ θησ ε την περιοχή
αυτή και τους κατοίκους της στο προσκήνιο της βυζαντινής πολι
τικής. Σε αυτό οφείλεται κατά τη γνώ μ η μου και η επικράτηση της
ανατολικογενούς ανεικονικής τάσης - της εικονοκλασίας δηλαδή
του 8ου α ιώ να. Αποτέλεσμα της α ναβάθ μισης της ανατολικής Μ ικρασίας ήταν μεταξύ άλλω ν και η ανάπτυξη στην περιοχή νέων
αστικώ ν κέντρων (Λυκανδός, Τζαμανδός, Κάμαχα και, βεβαίως,
Χώνες και Α μόριο), κυρίως στρατιω τικώ ν σταθμώ ν, που γρήγορα
μετατρέπονται σε πολυσύχναστες αγορές με ανάλογο οδικό δί
κτυο και με κίνηση εμπορική α ξιοσ ημείω τη.

Ο πω σ δ ήπ ο τε στη Μ ικρασία, δυτική και ανατολική μαζί, στηρί
ζεται πάντα το Βυζάντιο για να προ μη θευ τεί στρατό, φόρους και
αγροτικά προϊόντα. Αυτό όμω ς, όλως ιδιαιτέρως, κατά την εποχή
των λεγάμενω ν σκοτεινώ ν α ιώ ν ω ν της ιστορίας της βυζαντινής
Ευρώπης κα ιτης κυρίως Ελλάδος (7ος-9ος αιώνας), που χαρακτη
ρίζονται από τις επιτυχίες των σ λα β ικώ ν ε πιδρ ομώ ν και από την
αδυναμία της περιοχής, όχι μόνο να συμ πράξει στην εθνική κατά
του Ισλάμ αντίσταση, αλλά και να αντεπεξέλθει στις δικές της
αμυντικές στοιχειώδεις ανάγκες.
Έτσι, χωρίς υπερβολή, μπορούμε να πού μ ε ότι στη Μ ικρασία
του 7ου-9ου α ιώ να οφείλεται η ε π ιβ ίω σ η του Βυζαντίου, του
Έθνους Χριστιανών, του Νέου Π εριούσιου Λαού όπω ς ονόμαζαν
εαυτούς οι Βυζαντινοί. Αυτό απο δ εικνύει περίλαμπρα, νομίζω , η
ανάλυση της καταγωγής τω ν στρατευμάτων που σ ή κω σ α ν το βά
ρος της χιλιόχρονης και πολυκύμαντης Βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας, τόσο στις αμυντικές όσο και στις επεκτατικές προσπάθειες
της κάθε εποχή.
Ο υλικός και ανθρώ πινος πλούτος της Μ ικρασίας δ ημιούρ γη
σε λογικά τις προϋποθέσεις ο ικονο μικής και πνευματικής ανάπτυ
ξης των π λ η θ υ σ μ ώ ν της. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αυτοκρατορική και εκκλησιασ τική κτηματική έγγειος ιδιοκτησία κάλυπτε ση
μαντικά μικρασιατικά εδάφη· είναι λογικό το ότι α ναδείχθηκα ν σε
πνευματικά κέντρα, οι πολυάνθρω πες και πλούσιες μικρασιατικές
μητροπόλεις με τους επίλεκτους αντιπροσώπους, σαν τον Μ ιχαήλ
Χωνιάτη, τον Ευστάθιο, που διέπρεψ αν σε ιερατικούς θρόνους
της κυρίως Ελλάδας (Αθήνα, Θ εσσαλονίκη) και είναι σχεδόν αυ
τονόητο ότι τα π ερίλαμπρα γένη που συνέδεαν το όνομα και το
έργο τους με τις πιο υψηλές επιτεύξεις του Βυζαντίου, πολιτικές,
στρατιωτικές αλλά επίσης διπλω ματικές, και εκκλησιαστικές,
αναφέρουν την καταγωγή τους στις περιοχές της ζωτικότατης Μ ικρασίας· ας μνημ ονεύ σω , σαν παράδειγμα, μόνο τα αυτοκρατορικά γένη, τους Κομνηνούς, τους Φ ω κάδες, τουςΤσ ιμισ κήδες, τους

Λακαπηνούς, τους Δούκες και τον λεγόμενο Μ ακεδόνα Βασίλειον
Α' ή ακόμ η τον πατριάρχη Φ ώτιο, που ήταν προφ ανώ ς αρμενικής
καταγωγής.
Ας μου επιτραπεί, εξαιτίας του Βασιλείου και της καταγωγής
του, μια υ π όμνη ση· σχετίζεται με τη δ ημ ο γ ρα φ ική κα ιπ λ η θ υ σ μ ια κή πολιτική του Βυζαντίου και εξηγεί γιατί και αυτοί ακόμη που
διέπρεψ αν στα ευρω παϊκά πράγματα και μέρη του Βυζαντίου
έχουν μικρασιατική πολλές φορές καταγωγή και αναφορά. Η πα 
ρατήρηση αφορά στην α διά κοπ η σχεδόν αυτοκρατορική πολιτική
τη σχετική με τη μετακίνηση των π λ η θ υ σ μ ώ ν εντός της αυτοκρα
τορίας για λόγους στρατηγικούς· εύγλωττο παράδειγμα, η πολιτι
κή του Ν ικηφ όρ ου Α ’ [σω τήρα της Ελλάδος τον ονομάζει ο Π. Χαράνης] στην προσπάθειά του να επανδρώ σει περιοχές που υπέφ ε
ραν από τη σλαβική διείσδυση. Η υποχρεω τική μετακίνηση π λ η 
θυσ μ ώ ν με στόχο την άμυνα των αυτοκρατορικώ ν α κρα ίω ν περιο
χώ ν εφ αρμόστηκε κατά καιρούς από διαφόρους αυτοκράτορες
που πετύχαιναν έτσι να α π οδ υνα μ ώ σ ο υ ν ξενοκίνητες επιχειρή
σεις, όπως, π.χ., των Αρμενίω ν στην Ανατολή, που συνεργάζονταν
με τους Άραβες, και των Σλάβων, τω ν φ ιλοβουλγάρω ν της Μ ακε
δονίας· κάθε φορά η μικρασιατική ανθρ ω π ο πη γή προσέφερε τον
πυρήνα του εξελληνισμού και εκβυζαντινισμού των δ οκιμ α σ μέ
νω ν περιοχών, που προσπαθούσε να ανακο υφ ίσει η Κωνσταντι
νούπολη πάντα χάρη στη Μ ικρασία κα ιτον πλούτο της. Μ ικρασια
τικοί π λη θ υ σ μ ο ί μετα κινήθηκα ν επίσης στην Ελλάδα για να επαν
δρώ σουν την α π οψ ιλω μ ένη από την π α νώ λη του 751 ύπαιθρο.
Ο πω σ δή πο τε από τον 9ο α ιώ να και εδώ, στις δυνάμεις της Μ ικρασίας στηρίζεται το αναγεννημένο Βυζάντιο της λεγάμενης μα
κεδονικής δυναστείας για ν' α νακτήσει ρω μα ϊκά εδάφ η σε Ανατο
λή και Δύση και προγονική αίγλη. Η α νθρ ω πομά να Μ ικρασία επέ
τρεψε και τότε, όπω ς και πάντα στο Βυζάντιο, την ανάκτηση και
την εδραίω ση των ευ ρ ω π α ϊκώ ν επαρχιών και την προς ανατολάς
επέκταση· είμαστε στην εποχή της βυζαντινής εποποιίας, όπως

έγραψε ο Gustave S chlum berger, του Ν ικηφ όρ ου Φ ωκά, του
Ιω ά ννο υ Τ σ ιμ ισ κή κα ιτου Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου, ό τα νδηλαδή η αυτοκρατορία ξαναβρίσκει το ρ ω μα ϊκό μεγαλείο της υπό
την πνευματική, την πολιτική κ α ιτη στρατιωτική κα θοδήγησ η Μ ικρασιατών αυτοκρατόρων και ενδόξω ν μικρ α σια τικώ ν γενών.
Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι τα περίλαμπρα πνευματικά
κέντρα της εποχής είναι όλα σχεδόν μικρασιατικά: ο Βιθυνικός
Ό λυμπος [τον οποίον οι Τούρκοι ονόμασαν αργότερα Κεσιντάγ
δηλαδή «Παπαδοβούνι»], ο Λάτμος, κοντά στη Μ ίλητο, που η βα
θιά θρησκευτικότητά του τον έκανε να επονομαστεί Λάτρος [από
το λατρεία], η Χρυσή Πέτρα της Τραπεζούντας, η Σουμελά, η Ίδ η ,
και βέβαια όλα τα π ερ ίφ ημ α μοναστικά συγκροτήματα, όπως οι
μονές του Γαλησίου κοντά στηνΈ φεσσο, του Ξ ηροχω ραφίου στη
Μ ίλητο ή, α κό μη , η κοινότητα του Αγίου Αυξεντίου στη μικρ α σια 
τική περιοχή της Κωνσταντινούπολης, του Μ εγάλου Αγρού της
Τριγλείας, του Μ η δ ικίο υ ή τω ν Ελεγμών στις ακτές της Προποντί
δας. Ιδού μερικά από τα μοναστηριακά κέντρα, ονομαστά χάρη
στα «σκριπτόρια» και τα εργαστήριά τους, κι αυτό πολύ πριν ιδρυ
θεί και α κμ ά σ ει ο Άθως, που, όπω ς είναι γνωστό, δημιουρ γήθηκε
από Μ ικρασιάτη, τον Άγιο Α θανάσιο, τον πνευματικό πατέρα του
Μ ικρασιάτη αυτοκράτορα Ν ικηφ όρου Φ ωκά.
Στον κατάλογο αυτό πρέπει να προστεθούν επίσης οι μεγάλες
μητροπόλεις της Μ ικρασίας [προεξάρχουν η'Εφεσσος, η Σμύρνη,
η Νίκαια αλλά και η Τραπεζούντα και η Καισάρεια] που αναδείχθηκαν πνευματικές εστίες και που οι ιεράρχες τους δια κρ ίθηκα ν
και πρ ο ώ θ η σ α ν τα γράμματα και τις τέχνες. Ας πρ οσθέσ ω ότι οι
λαξευτές υπόγειες εκκλησίες της Καππαδοκίας και τα υ π ο λείμ μ α 
τα του ζω γραφ ικού διά κοσ μ ο υ του Λάτμου μιλούν για την ανάπτυ
ξη μιας λαϊκής ιδιότυπης μ νημ εια κή ς ζω γραφ ικής στη Μ ικρασία,
ανεξάρτητης από τα κω νσταντινοπολίτικα πρότυπα που την επο

χή αυτή (Ιθ ο ς -Ι2 ο ς αιώνας) είναι κυρίως ψ ηφ ιδ ω τά.
Οι π νευμα τικοί γόνοι των κέντρων αυτών, μοναστικώ ν και μ η 

τροπολιτικώ ν, διέπρεψαν συχνά έξω από τη Μ ικρασία· ενδεικτικά
αναφ έρω μόνο τον ταπεινό ιδρυτή της μονής του Κιθαιρώνος, τον
Άγιο Μ ελέτιο από τη Μ ουταλάσκη της Καππαδοκίας. Οι π νευμα 
τικοί αυτοί πατέρες α κολουθούν με τον εκπατρισμό τους προς τη
βυζαντινή Ελλάδα το παράδειγμα των ε π ίσ η μ ω ν στρατιωτικώ ν
μικρ α σ ια τικώ ν γενών· α ναφ έρω ενδεικτικά τις οικογένειες των
Βάρδα, τω ν Σκληρών, των Κεκαυμένων, τω ν Μ α νιά κηδω ν, των
Ταρχανειω τών, τω ν Α π ο κά πη δω ν, των Χάλδων, τω ν Μ αλεϊνών,
των Π όθων, τω ν Γαβράδων, τω ν Αργυρών, τω ν Λ ουκά δω ν, των
Δ αλασηνώ ν, τω ν Κομνηνώ ν κ.ά., που από τα χρόνια κυρίως του
Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου αρχίζουν να εγκαθίστανται στην
Κωνσταντινούπολη και στη Δύση και να διαχειρίζονται τη δ ιο ίκ η 
ση των μεγάλω ν ευρ ω πα ϊκώ ν Θ εμάτω ν με τη Θ εσσαλονίκη για
κέντρο.
Το βάρος τους γίνεται αισθητό κυρίως βέβαια στην κεντρική
δ ιοίκησ η πριν τους συναντήσουμε και στα μεγάλα στρατιωτικά
Θέματα. Μ πορούμε να πούμε, χωρίς να κινδυνεύουμε με κάποια
διάψ ευση, ότι από τον ΐοο ως τον 12ο αιώ να, δηλα δή κατά την
πρώ τη βυζαντινή αναγέννηση των Μ α κεδόνω ν, η αυτοκρατορία
έχει στρατιωτικά αλλά και πνευματικά [με Ψελλό και Ξιψιλίνο] μικρασιατικοποιηθεί.
Καταλαβαίνει τώρα εύκολα κανείς γιατί το οδικό και το συγκοι
νω νια κό γενικά δίκτυο ήταν ιδιαίτερα πυκνό στα μικρασιατικά
εδά φ η [χ ρ ησ ιμο π οιεί για σταθμούς την πυκνή αστική αλυσίδα της
περιοχής] και γιατί τα μικρασιατικά λιμάνια, τόσο του Αιγαίου
[όπω ς η'Ε ψεσσος και η Σμύρνη], όσο και της νότιας Μ ικρασίας
[όπω ς η Αττάλεια], αλλά και του Ευξείνου Πόντου [όπω ς κυρίως η
Τραπεζούντα] αναδείχθηκαν σε κέντρα διεθνούς εμπορίου και σε
ναυτικές βάσεις του περήφ ανου βυζαντινού στόλου.
Οι διαγώνιες κατευθύνσεις του μικρασιατικού οδικού δικτύου
[περνούν από Α μόριο-Κ αισάρεια] συνδέουν την Κωνσταντινούπο
λη με τα ανατολικά και τα νότια σύνορα της αυτοκρατορίας [αυτά

ακριβώ ς που απειλούσαν οι α ρα β ικοί στρατοί], ενώ οι οριζόντιες
εξασφ άλιζαν την επ ικοινω νία του εσωτερικού με τα αιγαιακά λι
μάνια - πρ οϋπόθεση της διακίνησ ης στρατών, όπω ς και εμπορ ι
κών, αλλά και πολιτιστικώ ν προϊόντων και αγαθώ ν μεταξύ της Μ ικρασίας κ α ιτη ς Ευρώπης, ιδιαίτερα της Ελλάδας και των νησιώ ν.
Οι κάθετες τέλος κατευθύνσεις του μικρασιατικού δικτύου
έπαιζαν διεθνή ρόλο στο μετακομιστικό εμπόριο της εποχής, εφ ό
σον συνέδεαν την ανατολική α ρα βική λεκάνη της Μ εσογείου με
τον Εύξεινο Πόντο και τις προεκτάσεις του, εννοώ τη Χερσόνησο
των Βυζαντινών, την Κριμαία δη λα δή , και τις ευρω παϊκές ποντια
κές σλαβοκατοικημένες συχνά περιοχές. Αυτές α κριβώ ς που εκ
χριστιάνισε το πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Αυτά ως την
εποχή της ακμής της αυτοκρατορίας, που βρίσκεται στο απόγειό
της μετά τη νίκη της κατά των Βουλγάρων στη Δ ύση και των απο
δυνα μ ω μ ένω ν Α ράβω ν στην Ανατολή (μέσα ΐ ίο υ αιώ να).
Ό μ ω ς με τα πρώτα κτυπήματα ενός δ ιμέτω που πολέμου, που
άρχισε κατά του Βυζαντίου σε Ανατολή και Δ ύση, τα σημεία της
παρακμής του γίνονται αισθητά στο τέλος του 11ου α ιώ να και
ύστερα από μια ανάπαυλα που οφ είλεται στο έργο των Κομνηνών,
πα σιφ α νή πια στην εποχή των Αγγέλων (τέλος 12ου αιώνα)· θα ευ
νοήσουν τα διαχω ριστικά κινήματα που θα διαταράξουν τη Μ ικρασία και θα αναδείξουν διάφ ορους τοπικούς δυνάστες ανεξάρ
τητους από το κράτος της Κωνσταντινούπολης [αναφ έρω ενδει
κτικά τον Μ α υ ρ οζώ μη στη Φ ιλαδέλφ εια και στη δυτική Μ ικρασία,
και τον Γαβρά στη μακρινή Τραπεζούντα],
Βρισκόμαστε στην εποχή της απόλυτης συρρίκνω σης τω ν αυ
τοκρατορικώ ν εδα φ ώ ν που επα κολούθησ ε μετά τις δύο εθνικές
καταστροφές του 1071: την ήττα μπροστά στους Ν ορμανδούςστο
Μ πάρι της Ιταλίας [σ ημ α ίνει το τέλος της βυζαντινής παρουσίας
στην Ιταλία και την απαρχή του π ο λέμου με την κα θολική Δ ύση]
και την πα νω λεθρ ία του βυζαντινού στρατού μπροστά στους Σελτζούκους Τούρκους στο Μ αντζικέρττης Αρμενίας, όπου και έπεσε

αιχμάλω τος στα χέρια των Τ ούρκω ν του Α λπ-Α ρσλάν ο αυτοκρά
τορας Ρωμανός Δ' ο Διογένης.
Η μάχη του Μ αντζικέρτ άνοιξε το δρόμο της Μ ικρασίας στους
Τούρκους που τώρα πρω τοεμφ ανίζονται στην περιοχή· πριν από
το 1081, μέσα σε δέκα δ ηλα δή χρόνια μετά το Μαντζικέρτ, είχαν
φ τάσει οι Σελτζούκοι Τούρκοι στη Σμύρνη [η πόλη και η περιοχή
κα τελήφ θηκα ν από τονΤζαχά που ίδρυσε εκεί το εφ ήμερ ο κράτος
του]· την ίδια εποχή οι Τούρκοι φτάνουν ως τα πρόθυρα της Κων
σταντινούπολης και δημιουργούν το βραχύβιο εμιράτο της Νί
καιας, ώ σ π ο υ να α π ω θ η θ ο ύ ν από τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α' Κομνηνό και τους διαδόχους του, τον Ιωάννη και τον Μ ανουήλ, στο
εσωτερικό της Μ ικρασίας. Εκεί ίδρυσαν τελικά το Σουλτανάτο του
Ικονίου [είναι γνωστό ως Σουλτανάτο της Ρουμ, δηλα δή της Μ ικρασίας τω ν Ρ ω μαίω ν], που έκτοτε θα μοιραστεί με την ανασυ
γκροτημένη, χάρη στο έργο τω ν Κομνηνών, Βυζαντινή αυτοκρα
τορία τα εδά φ η της Μ ικρασίας.
Η συνοριακή γραμμή μεταξύ τω ν Σελτζούκων και των Βυζαντι
νώ ν είναι grosso m odo αυτή που διαγράψ αμε αρχίζοντας και κα
θορίσαμε ως διαχω ριστική γραμμή μεταξύ της ανατολικογενούς
και ελληνογενούς Μ ικρασίας τω ν π ρ ώ τω ν βυζαντινών χρόνων.
Ανάμεσα στα δύο κράτη [Βυζάντιο και Σουλτανάτο] κινούνται
οιΤ ου ρκομ ά νο ι, άναρχα στίφη νο μ ά δ ω ν Τούρκων· είναι αυτά που
ενισχυμένα με νεήλυδες συμφυλέτες τους διω κόμενους από τη
μογγολική πρόοδο θα π ρ ο ω θ η θ ο ύ ν στο τέλος του 13ου αιώ να
προς την αιγαιακή Μ ικρασία και θα καταλύσουν, στην αυγή του
14ου αιώ να, κάθε ίχνος βυζαντινής παρουσίας στην περιοχή.
Πριν όμω ς φ τάσει σε αυτήν την τελική καταστροφή, η βυζαντι
νή Μ ικρασία επρόκειτο για μια ακό μ η φορά να ε π ω μ ισ θ ε ί τις τύ
χες του ελληνισμού, όταν μετά την κατάλυση του κράτους της
Κωνσταντινούπολης, δ ηλα δή της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου,
από τα στίφη τω ν σταυροφ όρω ν της Τέταρτης Σταυροφορίας στα
1204, ο βυζαντινός αυτοκρατορικός οίκος των Λασκάρεω ν και οι

μεγιστάνες της Πόλης κατέφυγαν στη Μ ικρασία και ίδρυσαν στη
Νίκαια την αυτοκρατορία η οποία στα 1261 κατάφερε να πραγμα
τοποιήσει το εθνικό όνειρο, να α νακαταλάβει δηλα δή την Πόλη
και να εκδ ιώ ξει τους Φράγκους.
Την ίδια εποχή ιδρύεται στην περιοχή της Τραπεζούντας η επί
σης ελληνική αυτοκρατορία των Μ εγάλω ν Κομνηνώ ν που, χάρη
στη στρατηγική θέση της στους δρόμους του διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου με την Ασία, τη Ρωσία και τις χώρες του Πό
ντου, θα ευη μερ ήσ ει και θα ζήσει ελεύθερη, α κό μ η και όταν όλη η
Ανατολή είχε αιχμ α λω τισθ εί από τους Τούρκους. Η Τραπεζούντα
θα επιβ ιώ σ ει για λίγο (ως το 1461) της μητέρας Κωνσταντινούπο
λης, ακριβώς όσο χρειάστηκε για να θρηνήσει τον χαμό της Βασι
λεύουσας.
Έτσι, λογικά, ο πρώτος θρήνος για τη χαμένη Πόλη θα ακουσθεί στην Τραπεζούντα με το «πάρθενη Πόλις πάρθεν» [την κραυ
γή μαντάτο που μνημονεύ ει δραματικά ο Καβάφης], αλλά και η
πρώτη αχτίδα ελπίδας για ανάσταση θα γεννηθεί στον Πόντο,
όπως δείχνει το τραγούδι που έθρεψε την προσμονή τω ν σ κλα β ω 
μένων με τα λόγια: «Η Ρωμανία [η ελληνοσύνη δ η λα δ ή ] κι αν πέ
ρασε, ανθεί και φ έρει κι άλλο».
Έτσι όταν ο «Έλλεν Κωνσταντίνος» έπεσε υπερασπιζόμενος την
Πόλη [το «Έλλεν» του ποντιακού ανακλήματος μιλά αφ' εαυτού
του, υπογραμμίζοντας την ελληνικότητα του τελευταίου αυτοκράτορα], τότε «έρθεν πουλίν και κόνεψεν σ' αίάς Σόφιάς την πόρ
ταν» για να θρηνήσει τον χαμό του βασιλιά «που έψαλλεν την τιμιωτέραν», του αυτοκράτορα μάρτυρα του γένους, που ακόμα
περιμένει την κα θο σ ίω σ ή του μαρμαρω μένος, κατά τον θρύλο,
στην Αγιασοφιά.
Αντίθετα όμω ς από την αυτοκρατορία της Ν ίκαιας, η Τραπε
ζούντα διαχώ ρισε γρήγορα τις τύχες της από την αυτοκρατορία
του Βυζαντίου και της Κωνσταντινούπολης. Έτσι μόνη η Νίκαια,
που στα εδάφ η τη ςπ ερ ιέκλειετη δυτική αιγαιακή Μ ικρασία, έγινε

ο προμαχώ νας της βυζαντινής παλινόρθω σ ης. Τα μικρασιατικά
στρατεύματα και τα υλικά εφ όδια της νικα ια κής αυτοκρατορίας
θα χ ρ ησ ιμ ο πο ιη θο ύν ευρύτατα από τους Παλαιολόγους [τη δυνα
στεία που επανοίκησ ε την Κωνσταντινούπολη] για την α πελευθέ
ρω ση της φραγκοκρατούμενης ακόμ η βυζαντινής Ευρώπης. Η
προσπάθεια θα απ ομ υ ζή σ ει και την τελευταία ικμά δα των μικρ α 
σ ιατικώ ν π λ η θ υ σ μ ώ ν που, εξαντλημένοι και εξουθενω μένοι, θα
γίνουν από το τέλος του 13ου κιόλας αιώ να η εύκολη λεία των
Τ ουρ κομά νω ν [εξαίρεση η Φ ιλαδέλφ εια και η περιοχή της που θα
α ντισ τα θ είω ς το 1391],
Η πτώ ση στα χέρια τω ν Τ ουρ κομά νω ν (Ο θ ω μ α νώ ν, Κερμιανών, Σαρουχάν Αϊντίν, Γιαξή, Μεντεσέ κ.ά.) της βυζαντινής Μ ικρασίας θα προκαλέσει εκτός από πολυάριθμους και ομαδικούς
εξισλαμισμούς και την ο μ α δ ικ ή φυγή των κατοίκω ν της προς τη
Θ ράκη και τη Μ ακεδονία. Ο ι φυγάδες Μ ικρασιάτες θα μεταλα
μπαδεύσο υν στην κλυδω νιζόμενη τότε από τις σλαβοαλβανικές
και σερβικές επιθέσεις Μ ακεδονία το πνεύμα της αντίστασης. Η
Θ εσσαλονίκη θα αναδειχθεί πρώ τη φορά σε μικρασιατική εστία
καταφυγής και η Μ ικρασία για πολλοστή φορά θα μεταμοσχεύσει
στην Ελλάδα την ακραιφ νή ελληνικότητά της.
Ας συνοψ ίσω όμω ς λέγοντας ότι το γεγονός που αδιάψευστα
και περίτρανα αποδεικνύει τον περίλαμπρο ρόλο της Μ ικρασίας
για τις τύχες της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, θα έλεγα καλύτε
ρα, για τα πεπρ ω μένα του γένους, μένει και είναι βέβαια η μικρα
σιατική αντίσταση στη λατινική κατάκτηση και τα κατορθώματα
των δύο μικρ α σ ια τικώ ν ελλη νικώ ν ορθόδοξω ν αυτοκρατοριώ ν
του 13ου αιώ να· της Νίκαιας πρώτα και κατά ήσσονα λόγο της
Τραπεζούντας.
Είναι α ναμφ ισβήτητο ότι η βυζαντινή ε π ιβ ίω σ η , μετά τα δρα
ματικά γεγονότα του 1204 [όταν η Κωνσταντινούπολη συλήθηκε,
βιάστηκε και λεηλα τή θη κε από τους χριστιανικούς καθολικούς
στρατούς τω ν σταυροφ όρω ν με αποτέλεσμα την εγκατάσταση

της φραγκοκρατίας στα ευρω παϊκά εδάφ η, και τη διάλυση της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας], η εδρ α ίω ση, στα δύσκολα τότε χρό
νια, της αξιοπρέπειας, της εθνικής υπερηφ άνειας αλλά και η πολι
τική ανασυγκρότηση και ανεξαρτησία του Βυζαντίου οφείλεται
αποκλειστικά και μόνο στο έργο τω ν αυτοκρατόρων της Νικαίας
και των μικρ α σια τικώ ν π λη θ υ σ μ ώ ν. Καταφύγιο των Κωνσταντινοπολιτώ ν που έφευγαν μετά τη λατινική θηρ ιω δία, εργαστήριο
αναγέννησης χάρη στο έργο τω ν αμυντόρων της [γρήγορα οι
στρατοί της Νικαίας εξεδίω ξαν τους Λατίνους από τα μικρασιατι
κά, αλλά και από τα θρ α κομακεδ ονικά εδάφ η, από τη Θ εσσαλονί
κη ως τα περίχω ρα της Κωνσταντινούπολης], πηγή οικονομικής
τέλος ευμάρειας και κοινω νικής και πνευματικής ακμής, η μικρ α 
σιατική Βυζαντινή αυτοκρατορία, ελευθερώνοντας την Κωνστα
ντινούπολη στα 1261, ξανάδω σε στο τα πεινω μένο γένος την εστία
του προγονικού μεγαλείου, αλλά και τη δυνατότητα της ανασυ
γκρότησης, της ανασύνταξης, της τελευταίας αναγέννησης του
Βυζαντίου, της γνωστής από το όνομα της τελευταίας αυτοκρατο
ρικής δυναστείας, ως αναγέννησης των Παλαιολόγων.
Είναι χαρακτηριστικό, και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, όχι από
τους ιστορικούς μόνο αλλά και από τους πολιτικούς, ότι η αναστη
μένη στην Κωνσταντινούπολη αυτοκρατορία, ξέχασε γρήγορα και αυτό για λόγους που σχετίζονται με τη δυναστική πολιτική του
πρώτου Παλαιολόγου, που σφετερίστηκε τον θρόνο τω ν Λασκάρ ε ω ν - η αναγεννημένη λοιπόν, χάρη στον μικρασιατικό μόχθο,
αυτοκρατορία λησ μ ό νησ ε το χρέος της απέναντι στους π λη θ υ 
σμούς που τη στέριωσαν στα χρόνια της εξορίας· απασχολημένη
με την απελευθέρω ση των ευρ ω πα ϊκώ ν εδαφ ώ ν, ά φ ησε α κάλυ
πτα τα ανατολικά σύνορά της- απομύζη σε μάλιστα ηθελημένα για
λόγους μ ικρ ό φ θ α λμ η ς πολιτικής την οικο νο μική αλλά και την αν
θρ ώ πινη ικμάδα τω ν περιοχώ ν της Μ ικρασίας, που απειλούσαν
τότε διαδοχικά τα άτακτα στίφη τω ν Τουρκομάνω ν στην πρόοδό
τους προς το Αιγαίο και τα παράλια. Η πτώ ση της Μ ικρασίας από

τις αρχές του 14ου αιώ να στα χέρια τω ν Τ ούρκω ν εμ ίρ η δ ω ν σ η 
μαίνει το τέλος όχι μόνο της βυζαντινής εξουσίας στη Μ ικρασία,
αλλά και την τελειω τική π α ρ α κμ ή τής άλλοτε παγκόσμιας αυτο
κρατορίας του Βυζαντίου· έτσι επ α λη θεύ θη κε η προφ ητεία του
Σεναχερείμ: «Του λοιπού, μηδέν τις καλόν ελπιζέτω επεί Ρω μαίοι
και αύθις την Πόλιν πατούσι». Η ανάκτηση της Κωνσταντινούπο
λης σήμ ανε την εγκατάλειψη της Μ ικρασίας και συνακόλουθα
της μεγαλοσύνης του Βυζαντίου, που από ρ ω μ α ϊκό έγινε έκτοτε
μόνο ελληνικό.
Π ολλοί είναι αυτοί που μέσα στην πολιο ρκημ ένη Κωνσταντι
νούπολη δεν εδίστασαν να απεμπ ολή σ ο υν εθνική κληρονομιά
προς ίδιον όφελος, που δεν ολιγώ ρησαν στη μετά του εχθρού σύ
μπραξη συνάπτοντας παρά φ ύση συμμαχίες -Τ ο ύ ρ κ ο ι μ ισ θ ο φ ό 
ροι και σύμ μαχο ι βρέθηκαν σε στρατούς βυζαντινούς και Βυζαντι
νοί στις επιχειρήσεις Τ ούρκω ν κατά Β υ ζα ντινώ ν- όπως, π.χ., ο
Μ ιχαήλ Παλαιολόγος πριν γίνει αυτοκράτορας και τέλος ως και
ένας νόμιμος βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Μ α νουήλ Π αλαιολόγος, έλαβε φαίνεται μέρος στην επίθεση των Τούρκω ν κατά της
ελληνικής Φ ιλαδέλφ ειας το 1391.
Η πτώ ση στα χέρια των Ο θ ω μ α ν ώ ν του τελευταίου ερείσματος
του μικρασιατικού ελληνισμού, της Φ ιλαδέλφειας, της πόλης που
κατάφερε έναν σχεδόν α ιώ να να αντισταθεί νικη φ όρ α στις ληστρι
κές επιθέσεις των γειτονικών εμιράτων, σ η μ α ίνει την αιχμα λω σία
της όλης Ανατολής. Από το 1391 και εδώ η Μ ικρασία από άκρο σε
άκρο στο σύνολό της πια γνωρίζει την τουρκική κατάκτηση. Από
τότε, μέσα στο πλαίσιο τω ν α π ο δ υ να μ ω μ ένω ν μητροπόλεώ ν της,
που δεν έπαψ αν να επω μίζοντα ι την τύχη του αποδεκατισμένου
χριστιανικού ποιμνίου, η Μ ικρασία οργανώνει μεθοδικά την επι
βίω ση του κόσμου της, του υπόδουλου στο σώ μ α, μα ελεύθερου
στο πνεύμα. Το μ ά θ η μ ά της έθρεψε και ανέστησε τις περήφανες
γενιές αυτών που στους αιώνες της μακρόχρονης σκλαβιάς κρά
τησαν ζωντανή τη γλώσσα, την ευσέβεια και την πίστη στη Ρω μιο

σύνη. Έτσι λαξεύτηκε η εικόνα της παντοτινής Μ ικρασίας, της
πραγματικής καρδιάς του Βυζαντίου, που πάντα πά λλει στους
κόλπους των γόνω ν του ακραίου ελληνισμού. Αυτού του ελληνι
σμού που οι πρόγονοί του, πά λα ι ποτέ και επί αιώνες, αποτελού
σαν όχι το άκρο αλλά το κέντρο, την καρδιά της παγκόσμιας αυτο
κρατορίας του γένους, δηλα δή του Βυζαντίου.

Β. Μ ακεδονία και Θ εσσαλονίκη

Η

καλη τυχη τ η ς ςυγχρον ης

Αθη

νας

ως πρωτεύουσας οφείλεται

κυρίως στη συνέχιση του πολιτιστικού μύθου που ενσάρκωνε η
αρχαία Α θήνα. Στερημένοι οι Νεοέλληνες από τη φ υσ ική τους
πρω τεύουσα [α ναφ έρ ομα ι στην Κωνσταντινούπολη] -ν α πούμε
παρενθετικά ότι είναι οι μόνοι από τους Βαλκανίους που δεν απε
λευθέρω σαν την κοιτίδα του γένους τους— ανέδειξαν σε πρ ω 
τεύουσα πόλη την Α θήνα, οικειο πο ιο ύμ ενο ι έτσι μια αρχαία δόξα
που είχε όμω ς από καιρό εκλείψει, και παραγνωρίζοντας το μεγα
λείο μιας χιλιόχρονης αυτοκρατορίας της οποίας διέσωζαν, κατά
δύναμη, στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας τα ηθ ικά και τα
πολιτιστικά διδάγματα: εννοώ το Βυζάντιο, τη Ρωμιοσύνη, δηλα 
δή την ορθοδοξία, τη γλώσσα και την πίστη.
Να πού με διαφ ορετικά ότι η Α θήνα στον ιστορικό της βίο πα 
ρουσιάζει ρήγματα συνέχειας [εκτός από τις αυξομειώ σεις και τις
διακυμάνσεις της έκτασης και του πεδίου δράσης της] που φτά
νουν ως την εξαφ άνιση σχεδόν της πόλης. Κάποτε σηματοδοτείται μόνο χάρη στο κάστρο της, την Α κρόπολη δ η λα δή, και δ ια σ ώ 
ζει μόνο το όνομά της στα φ ραγκικά κείμενα παραλλαγμένο σε
Setina. «Πού των Α θη να ίω ν το κλέος; Πού τω ν φ ιλο σ ό φ ω ν ο λή 
ρος», ψέλνει ειρω νικά η εκκλησία και στους χαιρετισμούς ακούγεται το «χαίρε η των Α θη να ίω ν τας πλοκάς διασπώ σα», για να υπο
γραμμίσει την κατάπτωση της χριστιανικής, της β υ ζ α ν τ ιν ά δηλα[ιοο]

δή Αθήνας, όταν η Θ εσσαλονίκη έπαιζε κιόλας τον ρόλο μιας ευ
ρω παϊκής βυζαντινής πολιτιστικής πρωτεύουσας. Η Θ εσσαλονί
κη είναι ίσως η μόνη π ό λη του ελληνικού χώρου που εκφ ράζει σε
όλη τη μακρόχρονη ιστορία της ένα δυνα μικό σφρίγος, μια πορεία
ανιούσα, α κό μ η και μέσα στις πιο αντίξοες συνθήκες των σλα βι
κών επιδ ρ ομ ώ ν και, θα έλεγα, α κόμα υστερότερα, κατά τη μα κρό
χρονη δουλεία.
Η βυζαντινή Θ εσσ αλονίκη είναι α ναμ φ ισβήτητα άλλωστε η
πρώτη πόλη που έχει τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης. Και αυτό
γιατί πρώ τη αυτή, όντας ελληνογεννημένη, έχοντας ένδοξο ρ ω 
μαϊκό παρελθόν [η ύπαρξη των μ νη μ ε ίω ν της το α ποδεικνύει],
πρώτη στην Ευρώπη, η ελλη νορ ω μα ϊκή αυτή πόλη δέχθηκε το
ευαγγέλιο του χριστιανισμού από τον Απόστολο τω ν Εθνών Παύ
λο, συμπληρώ νοντας έτσι τα στοιχεία που απαρτίζουν τον ευρω 
παϊκό κόσμο. Και αυτό γιατί Ευρώπη είναι εκεί όπου το όνομα του
Αριστοτέλη και του Π λάτωνα, του Κικέρωνα και του Οράτιου, του
Παύλου και του Μ ω υ σ ή έχουν βάρος και σημασία. Αυτά γράφει,
όχι κάποιος Έλληνας ή ελληνοκεντρικός μελετητής, αλλά ο Paul
Val 2ry , π ρ οκειμένου να δ ώ σ ε ι τον λειτουργικό και πολιτιστικό ορι
σμό της Ευρώπης. Η Ε υρώ πη πολιτιστικά, κατά τον Valery, στηρί
ζεται και τρέφ εται από το α ρχαιοελληνικό ορθολογιστικό επίτευγ
μα, από τη ρ ω μ α ϊκ ή οργανω τική και νομοθετική διευθέτηση και
από την ιουδ αϊκο χριστια νική πνευματικότητα. Χαρακτηριστικά
δηλαδή τα οπ ο ία ο ιστορικός βίος της Θ εσσαλονίκης κράτησε ως
τις μέρες μας κ α ι π ο υ κά νουν έτσι τη Θ εσσαλονίκη πολιτιστικά το
πρώτο α να μ φ ισ β ή τη τα ευ ρ ω π α ϊκό πόλισμα.
Η εισαγω γή αυτή, όχι για να τονίσω τα γνωστά και αυτονόητα,
αλλά για να ψ έξω έ μ μ ε σ α και βιαστικά τους φίλους Ευρωπαίους
που με το υπό σύσταση «Μ ουσείο της Ευρώπης» ετοιμάζονται να
διαπράξουν το κατεξοχήν σκάνδαλο· να παραχαράξουν δηλαδή
την ιστορική α λή θ εια , παραγνω ρίζοντας τη σημ ασ ία του Βυζα
ντίου για τη δ ια μ ό ρ φ ω σ η του ευρω παϊκού γίγνεσθαι.
[ Ι Ο Ι ]

Εκφράζεται δυνα μικά η παρουσία της Θ εσσαλονίκης σχεδόν
χωρίς δ ια κο πή στον οικο νο μικό και στον πνευματικό τομέα και
ακτινοβολεί σε χώρους ευρύτερους της άμεσης περιοχής της, δη
λαδή πέρα από τη Μ ακεδονία και τη Θ ράκη, σε όλα σχεδόν τα
Βαλκάνια. Ο ελληνοπρεπής χώρος των λεγάμενω ν Βαλκανίων
γνωρίζει από τον 4ο αιώ να το βυζαντινό μ ό ρ φ ω μ α και αυτό παραλα μβά νουν οι νεήλυδες βαρβαρικοί π λ η θ υ σ μ ο ί που θα εγκατα
σταθούν προοδευτικά εκεί. Πρώτα ως σ ύμμαχοι (φοιδεράτοι) των
Βυζαντινών και έπειτα ως ανεξάρτητοι και αντιμαχόμενοι την αυ
τοκρατορία.
Ποια άλλη καλύτερη απόδειξη των λεγομένω ν μου από το ότι
τα πρώτα επ ίσ ημ α κείμενα του νεοσύστατου βουλγαρικού κρά
τους είναι γραμμένα ελληνικά [μ ιλ ώ βέβαια για τις πρωτοβουλγαρικές λεγάμενες επιγραφές που, ειρωνεία της τύχης, μ νημο
νεύουν α κριβώ ς βουλγαρικές νίκες κατά του Β υζαντίου].
Έγινε, ελπίζω , αντιληπτό ότι η ελληνογενής πολιτιστική εμ π ει
ρία, η εμπλουτισμένη με το ρ ω μ α ϊκό δ ιο ικητικό β ίω μ α που δια 
τηρεί το Βυζάντιο στα εδάφ η αυτά ως τη «βαρβαροποίησή» τους
-χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ τον όρο καταχρηστικά, για να δ η λ ώ σ ω τα χρόνια
της Τ ο υ ρ κο κρ α τία ς - αποτελεί την πρώ τη πολιτιστική ομοιογέ
νεια των π λ η θ υ σ μ ώ ν της χερσονήσου του Α ίμου, που α φ ήνει βέ
βαια τα χνάρια της στις μετέπειτα εξελίξεις και ανακατατάξεις
της περιοχής.
Επιφανής λοιπό ν η θέση της Θ εσσαλονίκης από την ίδρυσή
της σχεδόν, φτάνει στο κο ρ ύ φ ω μ α της αίγλης κατά τη βυζαντινή
περίοδο, τότε ακριβώ ς που η Α θήνα, για να συνεχίσω τη σύγκρι
ση, μετατρέπεται σε ένα «λασποχώρι» σχεδόν, όπω ς χαρακτηρι
στικά διατείνεται ο λόγιος μητροπολίτης της του τέλους του
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αιώ να Μ ιχαήλ Χωνιάτης, ο λανθασμένα λεγόμενος Ακομινάτος,
αδελφός του τότε πρωθυπουργεύοντος Νικήτα.
Ό π ω ς είναι γνωστό, η π α ρ α κμ ή του αρχαίου κόσμου στην Ελ
λάδα ταυτίζεται με την εξαφάνιση του αστικού βίου και τον αφ ανι-

ομό πο λυ ά ρ ιθ μ ω ν αρχαίω ν πολισμάτω ν. Η μετατόπιση του άξονα
της πολιτικής δράσης από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, με
την ίδρυση της Βυζαντινής λεγάμενης αυτοκρατορίας, π ερ ιθ ω ρ ιο 
ποίησε τα ελλαδικά εδάφ η, που ως «Κατωτικά»τώρα μέρη βρέθη
καν έξω από τη σφ αίρα των απ οφ άσ εω ν αλλά και τω ν ενδιαφ ερό
ντων της Κωνσταντινούπολης.
Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η Θ εσσαλονίκη και η
άμεση περιοχή της, πρω τεύουσα τότε α κόμ η του Ιλλυρικού [θα
λέγαμε σήμερα τω ν ρ ω μ α ϊκώ ν Βαλκανίω ν] και σταθμός καίριος
της Εγνατίας, της αρτηρίας που συνέδεε τις δύο αυτοκρατορικές
πρωτεύουσες, την Κωνσταντινούπολη και Νέα Ρώμη με την Παλαιά κα ιπά ντα συμπρω τεύουσα αρχαία Ρώμη. Η στρατηγική αυτή
θέση της Θ εσσαλονίκης εξηγεί π ολυπλη θείς πτυχές της βυζαντι
νής ιστορίας της πόλης αυτής. Να αναφ έρω συνοπτικά την αντί
σταση που αποτελεσματικά αντέταξε στους από βορρά επιδρο
μείς. Εννοώ βέβαια τους Σλάβους ιδιαίτερα που είχαν καταφέρει
να εγκατασταθούν στην περιοχή, αποδιοργανώνοντας τη βυζα
ντινή διοίκη ση και αγροτοποιώντας τα π ρ ώ η ν περίλαμπρα αστικά
κέντρα, χωρίς να πετύχουν ωστόσο, παρά τις πολυάριθμες πο
λιορκίες τους να κυριεύσουν τη Θ εσσαλονίκη, που προστάτευε
ακούραστος ο Άγιος Δ ημήτριος ο Μ υροβλύτης. Δ ικα ιω μ α τικά η
βυζαντινή κατά βαρβάρω ν αντίσταση στη χερσόνησο του Αίμου
έχει για αφετηρία, αλλά και για κέντρο τη Θ εσσαλονίκη.
Προοδευτικά, παρά τις επιδρομές που κατάφεραν τα κτυπή
ματα κατά της ο ικονο μικής, της εμπορικής και της πνευματικής
υπόστασης της πόλης, κτυπήματα που καταγράφονται και στην
οικοδ ομική και πο λεο δ ο μ ική πα ρ α κμή της [π.χ. η π α ρ α κμ ή της
Εγνατίας οδού και η ο ικοδ ο μική χρήση του δαπέδου της], η Θεσ
σαλονίκη αποβαίνει ο ναυτικός και οδικός κόμβος της ευρύτερης
περιοχής με όλα τα συνακόλουθα: την π λ η θ υ σ μ ια κή και δ η μ ο ΥΡαψική ανάπτυξη, τις επαφές με τον γύρω κόσμο και με την κοσ Ι·ΐοπολίτικη θα λέγαμε χροιά του όλου βίου της. Σταθμός η Θεσ

σαλονίκη ανάμεσα στην Π αλαιά και στη Νέα Ρ ώμη αναδεικνύεται
στο κατεξοχήν σταυροδρόμι τού υπό επεξεργασία νέου ευρω πα ϊ
κού κόσμου· το λιμά νι της είναι το μόνο επίνειο τω ν χω ρ ώ ν της
χερσονήσου του Α ίμου. Αυτό τουλάχιστον δηλώ νο υν τόσο οι πα 
ράκτιες αρχές που έχουν έδρα τη Θ εσσαλονίκη, εννοώ τους «αβυδικούς άρχοντες», εντεταλμένους στη ναυτική φ ύλαξη της πόλης
και τους κομμερκιαρίους και λιμενοφ ύλακες τους επιφ ορτισμέ
νους με τον εμπορ ικό έλεγχο. Και αυτό τέλος υπογρα μμίζει ο βυζαντινοβουλγαρικός πόλεμος που ξέσπασε στα χρόνια του Λακαπηνού (10ος αιώ νας) λόγω της μετακίνησης του βουλγαρικού
εμπορίου από την Κωνσταντινούπολη στη Θ εσσαλονίκη. Περιττό
βέβαια να θ υ μ ίσ ω ότι η Θ εσσαλονίκη είναι το βασικό στρατηγείο
όλω ν των π ο λεμ ικώ ν βυζαντινών δυνά μεω ν εντός ευρω παϊκού
εδάφους [ο Δομέστικος της Δ ύσεως έχει για έδρα του την πόλη],
πράγμα που προσθέτει, λόγω της συχνής συγκέντρωσης μισθο
φ ορ ικώ ν δ υ νά μεω ν στην περιοχή, στον κοσμοπολίτικο χαρακτή
ρα της πόλης. Αυτός ακριβώ ς ο διεθνής θα μπορούσε να πει κα
νείς χαρακτήρας της διαφ αίνεται επίσης από τα εμπορεύματα
που συσσω ρεύονται στην αγορά της. Πληροφορίες για αυτό πα 
ρέχουν άφ θονες τα κείμενα που γράφτηκαν μετά τις αλώσεις της
Θ εσσαλονίκης και την καταστροφή της ευδαιμονίας της από δια
φόρους εχθρούς της. Α να φ έρομ αι στο κείμενο του Καμενιάτη για
την ά λω ση της πόλης από τους Άραβες πειρατές το 904· στο έργο
του μητροπολίτη Ευσταθίου για την άλω σή της από τους Νορμανδούς (1185) και τέλος στον Ιω άννη Αναγνώστη που περιέγραψε
την τουρκική επέλαση κατά της πόλης (1430).
Αυτή τη σπουδαιότητα, τόσο στον εμπ ορ ο οικονομικό τομέα
όσο και στον πολιτικό, στρατιωτικό και διπ λω μ ατικό, θα τη διατη
ρήσει η Θ εσσαλονίκη καθ' όλη τη βυζαντική περίοδο της ιστορίας
της, όπω ς α ποδεικνύει όχι μόνο η δυναστική π ολιτική τω ν Παλαιολόγω ν [εννοώ την εγκατάσταση στην πόλη αυτοκρατορικώ ν γό
νω ν με ευρείες δικαιοδοσίες], αλλά και η παρουσία Ιταλών εμπό-

ρων Λατίνων βου ργησιανώ ν (αυτά και πριν από τη λεγάμενη Φ ρα
γκοκρατία) και βέβαια οι εμπορικές συναλλαγές που διεξάγονται
στην αγορά της Θ εσσαλονίκης και όταν είχε τελείως χαθεί για το
Βυζάντιο η Μ ικρασία, με εμπόρους Φ ιλαδελφ ηνούς και Βενετι
κούς. Α να φ έρομ αι σε ένα σχεδόν άγνωστο σ υμ φ ω νη τικό εμπορ ι
κής υφής, που περιγράφ ει όχι μόνο ταξίδι προς Θ εσσαλονίκη και
Φ ιλαδέλφεια, αλλά και Σμυρναίους που υπάγονται σε Βενετικό
βάιλον. Αυτά συμβαίνουν στην κλεινή Θ εσσαλονίκη του 14ου
αιώνα πα ρ ’ όλη την αναταραχή που προκαλούν οι εκεί εμφύλιες
συρράξεις. Μεταξύ ά λλω ν το κίνημα των Ζηλωτών, που από τη
φύση του πρ οδίδει κοσμοπολίτικο χαρακτήρα [ίσως το μόνο που
εκδη λώ θ ηκε με αιτήματα κοινω νικά στο Βυζάντιο] και φαίνεται
ότι το υποκίνη σα ν τα υποδεέστερα κοινω νικά στρώματα ξένης
καταγωγής, όπως, π.χ., οι Γάσμουλοι(Φ ραγκοέλληνες) κα ιο ιΣ έρ β ο ιπ ο υ κατοικούσαν στην πόλη.
Είμαστε οπω σ δ ήπ οτε σε μια εποχή αναταραχών, από την '
οποία επω φ ελούντα ι τα ξένα στοιχεία, όπως, π.χ., οι Βενετοί όσον
αφορά την ο ικο νο μική και πολιτική εκμετάλλευση, αλλά και οι δι
χαστικοί φορείς της βυζαντινής κοινω νίας, που αυτή την εποχή τη
συνταράσσουν οι δυναστικές, αλλά και οι ενωτικές και οι ανθενω 
τικές έριδες. Να σ η μ ε ιώ σ ω εδώ παρεμπιπτόντω ς ότι ο γειτονικός
Αθως, ο οποίος αποτελεί ασίγαστη εστία θρησκευτικής διαμάχης,
έχει άκρω ς συμ βά λει στη διεθνο ποίηση της περιοχής. Η διεθνο
ποίηση έχει ως αντίκτυπο τη συγκέντρωση στη Θ εσσαλονίκη δ ια 
νοουμένω ν (Θ ω μά ς Μάγιστρος, Κυδώνης, Καβάσιλας), που με το
έργο τους καθίστανται αντάξιοι απόγονοι του Λέοντα του μ α θ η 
ματικού, και α κόμ η τω ν Αποστόλω ν τω ν Σλάβων· εννοώ βέβαια
τους Θ εσσαλονικείς αδελφ ούς μοναχούς, τον Κύριλλο και τον Μ ε
θόδιο. Να θ υ μ η θ ο ύ μ ε ότι είναι αυτοί που πέτυχαντον εκχριστιανισμό τω ν σ λα β ικώ ν π λ η θ υ σ μ ώ ν , εντάσσοντας έτσι τα σλαβικά φ ύ 
λα στον ευρω παϊκό κόσμο, απαραίτητος αυτός όρος για την όποια
Πολιτιστική ή πολιτική ενοποίηση της γηραιάς Ηπείρου. Ευστοχό

τατα ο πάπας ανακήρυξε τον Κύριλλο και τον Μ εθόδιο προστάτες
Αγίους της Ευρώπης και η ημέρα του εορτασμού τους συμπίπτει
με την ημέρα της Ευρώπης. Και μόνο αυτό το γεγονός θα αρκούσε
για να αποδείξει με τον συμβο λισ μ ό ως καρδιά της Ευρώπης και
όχι μόνο ως σταυροδρόμι της, την κλεινή, την «πολυδέγμονα»
Θεσσαλονίκη.
«Ουκ αγνοείτε λοιπόν οποία και π η λίκη τυγχάνει η Θ εσσαλονικέων μητρόπολις», ιδιαίτερα κατά την πιο ένδοξη εποχή της, τη
βυζαντινή. Αρκεί να αναφ έρουμε μερικά από τα ονόματα και τα
επίθετα που χαρακτηρίζουν κατά καιρούς τη Θ εσσαλονίκη, όπως
τα πρεσβυτάτη και λαμπρότατη, πολυάνθρω πος και ευανδρής,
επίθετα που οφ είλει σε επισ ήμους και αφανείς θαυμαστές και με
λετητές της, για να περιγράφ ουμε κατά τον λακω νικότερο τρόπο
τους κυριότερους σταθμούς της ιστορίας της. Ωστόσο πρέπει πά
νω από όλα να τονίσουμε ότι η Θ εσσαλονίκη σε όλες τις εποχές
του βίου της ταυτίζεται με την ιστορία της όλης Μ ακεδονίας, της
οποίας ονομάζεται πρωτεύουσα και μήτηρ.
Είναι αναμ φ ισβήτητο ότι η Θ εσσαλονίκη είναι [σχεδόν από την
ίδρυσή της και παρά την έγκριτη θέση της Πέλλης και των Αιγών
κατά την εποχή τω ν Μ α κεδόνω ν βασιλέω ν] το πιο περίλαμπρο
αστικό κέντρο, καθώ ς και η κο ινω νικοο ικονο μ ική, πνευματική αλ
λά και διοικητική αναφορά της όλης περιοχής. Από την άποψη αυ
τή δεν έπαψε να συγκρίνεται με την κατεξοχήν Βασιλίδα των πό
λεων, εννοώ την Κωνσταντινούπολη, της οποίας τη θέση έφτασε
κάποτε και να δ ιεκδικήσει. Να θ υ μ ίσ ω παρεμπιπτόντω ς ότι η πα
ράδοση θέλει τον Μεγάλο Κωνσταντίνο να διαλέγει αρχικά τη
Θεσσαλονίκη για να κτίσει την πόλη του. Το σχέδιο αυτό δεν υλο
ποιήθηκε γιατί η τότε Ρωμαϊκή -α λ λ ά Βυζαντινή π ια - αυτοκρατο
ρία αντιμετώπιζε τις επιθέσεις τω ν βαρβαρικώ ν φ ύ λω ν που έφτα
ναν από την Ασία και τον βορρά, αλλά και την απειλή τής τότε κραταιάς αντιπάλου της, της αυτοκρατορίας των Π ερσών Σασσανιδών. Για να αντιμετω πισθούν αποτελεσματικά οι επιθέσεις αυτές,

έπρεπε να δ ημ ιο υ ρ γη θ εί στρατιωτικό κέντρο που θα μπορούσε να
ελέγξει συγχρόνως τα εκ βορρά βαρβαρικά φύλα και τα εξ ανατο
λώ ν στρατεύματα τω ν Περσών: η θέση της Κωνσταντιντούπολης
μεταξύ Ευρώπης και Ασίας απέβη ιδεώ δης.
Ο πω σ δήποτε η Θ εσσαλονίκη, που έχαιρε περ ιω πής και κατά
την κυρίως ρ ω μ α ϊκή περίοδο, έμεινε σε όλο τον βυζαντινό βίο της
αντάξια των εγ κω μ ια σ τικώ ν επιθέτω ν. Στάθηκε δηλα δή τότε
όπως είναι και σήμερα: μήτηρ πάσης Μ ακεδονίας, ευανδρής και
περιφανής, των ά λλω ν υπερτερούσα ασυγκρίτως, η πάνυ λα
μπρόν φαίνουσα υπό ουρανόν, η μεγίστη και πολυάνθρω πος, η
μεγαλούπολις, η πρεσβυτάτη και λαμπροτάτη, η θεόσωστος, η
μαρτυροφύλακτος, η αγιοφύλακτος πόλις, η καλή Θ εσσαλονίκη,
η αρχαιοτέρα της Κωνσταντινουπόλεως, η έχουσα τα πρεσβεία
απέναντι στη Βασιλεύουσα.
Ας συγκρατήσουμε από όλα τα ηχηρά και μεγαλόστομα ονό
ματα το ότι η πόλις-Θ εσσαλονίκη είχε θέση πραγματικά αυτοκρα
τορική ανάμεσα στις άλλες πόλεις του Βυζαντίου. Το μαρτυρούν
οι συχνές διαμονές εδώ των βυζαντινών αυτοκρατόρων, όπως,
π.χ., του Μ εγάλου Κωνσταντίνου και του Θ εοδοσίου· α κο λο ύ θ η 
σαν σε αυτό τη ρ ω μ α ϊκή παράδοση. Το μαρτυρεί επίσης η ύπαρξη
ανακτόρων που βρίσκονταν, όπως και στην Κωνσταντινούπολη,
σε σχέση τοπογραφ ική με τον ιππόδρο μο. Η αρχαιολογική σ κα πά 
νη πλούτισε σημαντικά τα τελευταία χρόνια τις γνώσεις μας για τη
Θεσσαλονίκη, μολονότι δεν έφερε α κ ό μ η στο φ ω ς τα αδιάψευστα
παλατινά κατάλοιπα.Έ τσι η υπόθεσ η του J. Μ . Spieser, που νομίζει
ότι η αψ ίδα του Γαλερίου και το Ο κτάγωνο πρέπει να θεω ρηθούν
τμήματα του ανακτορικού χώρου, μου φαίνεται άξια προσοχής.
Παρεμπιπτόντως ας θ υ μ η θ ο ύ μ ε ότι στον βίο του Αγίου Δομνίνου
αναφέρεται ο αυτοκράτω ρ Μ αξιμιανός ως «κτίζων βασίλεια εν
Θεσσαλονίκη».
Είναι βέβαια γνωστή η εξέχουσα θέση που α νήκει στη Θ εσσα
λονίκη για ό,τι αφ ορά τα πράγματα του δυτικού βυζαντινού κό

σμου. Δεν θα σταθώ λοιπόν σε αυτό το κεφ άλαιο παρά μόνο για να
τονίσω α κό μη μια φορά κάτι που συχνά οι βυζαντινολόγοι παρα
βλέπουν: τη βαθιά δηλα δή δ ια φ ορ ο πο ίη σ η μεταξύ της βυζαντι
νής Ανατολής και της βυζαντινής Δύσης, δ ια φ ορ οποίησ η που βρί
σκουμε όχι μόνο στους διοικητικούς θεσμούς και στη γενική κρα
τική οργάνωση, αλλά κυρίως στις πολιτιστικές παραδόσεις, στις
καλλιτεχνικές κα ι πνευματικές γενικά πραγματώσεις, και βέβαια
στις οικονομικές κα ι κοινω νικές δομές και υποδομές. Και αυτό για
να μη μ ιλή σ ω για τα διαφ ορετικά π λ η θ υ σ μ ια κ ά ρεύματα, την πο
λυεθνική καταγωγή τω ν π λ η θ υ σ μ ώ ν της αυτοκρατορίας, πράγμα
που, τουλάχιστον στο Βυζάντιο, δεν αποτελεί εμπόδιο για την
πλήρη συμμετοχή στα ελληνο ρ ω μ α ϊκά εκπολιτιστικά πρότυπα
και επιτεύγματα. Ας θ υ μ η θ ο ύ μ ε ότι με περηφ άνια ο Τζέτζης, συγ
γραφέας του 12ου αιώ να, τονίζει τον κοσμ οπολίτικο χαρακτήρα
της Κωνσταντινούπολης και του Βυζαντίου λέγοντας: «εισίν
έθνους του σύμπαντος οι νέοντες την πόλιν Κωνσταντίνου». Η δ ιά 
κριση μεταξύ βυζαντινής Ανατολής και βυζαντινής Δύσης επιτρέ
πει να τοπ οθετή σουμε τη Θ εσσαλονίκη π αράλληλα και απέναντι
στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι δ ηλα δή στο κατεξοχήν κέντρο
του βυζαντινού κόσμ ου και βέβαια στον χώρο και στο ση μείο όπου
τα πάντα συγκλίνουν και όπου τα πάντα αναφέρονται.
Η Θ εσ σ αλο νίκη μέσα σε αυτά τα ισ τορικογεω γρ α φ ικά δ εδο
μένα, απέναντι δ η λ α δ ή στην Κ ωνσταντινούπολη, το περισσότε
ρο που μ π ορ εί να ονειρευτεί και να δ ιε κ δ ικ ή σ ε ι είνα ι ο δεύτερος
ρόλος, να είναι δ η λ α δ ή η π ρ ώ τη μετά τη μεγάλη, όπω ς γράφ ει ο
Κατακουζηνός κ α ι επ α ν α λ α μ β ά ν ε ι αργότερα ο Αναγνώστης, χ ω 
ρίς εντούτοις η δ ιε κ δ ίκ η σ η αυτή να είναι σ ύ μ φ ω νη , τουλάχιστον
σε όλες τις εποχές της βυζαντινής ιστορίας, με τα ιστορικά δεδο
μένα.
Άλλες σ ημ α ίνο υσ ες πόλεις, κυρίω ς της βυζαντινής Ανατολής,
διεκδικούσα ν τα δευτερεία και μάλιστα θα έλεγα και τα πρωτεία
απέναντι στην Π όλη [όπως, π.χ., η Α λεξάνδρεια], και αυτό παρόλο

που η δραματική ιστορία της βυζαντινής Ανατολής, λόγω της
αραβικής κατάκτησης, οδήγησε λίγο βιαστικά τους ιστορικούς να
δεχθούν ασυζητητί τη δ ια πίσ τω ση: Θ εσσαλονίκη, δεύτερη πόλη
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η θέση αυτή της Θεσσαλονίκης
ως δεύτερης πόλης της αυτοκρατορίας είναι αναμφ ισβήτητη, κυ
ρίως κατά τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους και όταν η βυζα
ντινή Ανατολή αντιμετώ πιζε πια την τουρκική ισλαμική πρόοδο.
Ο πω σ δήποτε δεν μου φαίνεται η σύγκριση με την Κωνσταντι
νούπολη να προσθέτει κάτι το ουσιαστικό στη γνώση της θεσσαλονίκειας πραγματικότητας. Η σπουδαιότητα του χώ ρου και του
αστικού κέντρου της Θ εσσαλονίκης αξιολογείται άσχετα από την
κατάσταση της βυζαντινής πρωτεύουσας. Μ άλλον θα πρέπει να
εξετασθεί και να ερευνηθεί από τη σκοπιά του ανοίγματος νέων
οριζόντων δράσης που προσέφερε η Θ εσσαλονίκη στο Βυζάντιο
και στην πρω τεύουσά του. Νέες δυνατότητες σε πεδία και σε κλά
δους νέους που, χωρίς το θεσσαλονίκειο έργο, θα έμεναν απρο
σπέλαστες για τον βυζαντινό κόσμο. Α να φ έρομ αι στον ρόλο που
έπαιξε η Θ εσσαλονίκη στην επ ιμ ή κυνσ η της ακτίνας δράσεως
των Βυζαντινών προς λαούς και προς χώρους τους οποίους η Κων
σταντινούπολη δεν θα μπορούσε να επηρεάσει διαφορετικά. Μό
νο με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να δείξει πω ς κάποτε η Θεσ
σαλονίκη έπαιξε αυτόνομο ρόλο στην επα φ ή των δια φ όρ ω ν πε
ριοχών του ρ ω μα ϊκού και βυζαντινού κόσμου, κυρίως όταν οι τύ
χες της Κωνσταντινούπολης βρίσκονταν σε ξένα χέρια [π.χ. στην
εποχή τω ν Σταυροφοριών] ή όταν οι στρατιωτικές συνθήκες, οι
διοικητικές υποχρεώσεις, οι φορολογικές επιβαρύνσεις ανάγκα
ζαν αυτούς που είχαν για μέλημ α τις κάθε είδους ανταλλαγές να
αναζητήσουν δρομολόγια που αγνοούσαν ή που απόφ ευγαν τη
βυζαντινή πρω τεύουσα με τους υπαλλήλους της και με τον γρα
φειοκρατικό λεπτολόγο μηχανισμό της. Ο πω σ δήποτε φ υσική θέ
ση της Θ εσσαλονίκης στο πλαίσιο του βυζαντινού κόσμου ήταν η
Πρωτοκαθεδρία της πόλης αυτής σε ό,τι σχετίζεται με τα πράγμα

τα της βυζαντινής Δύσης, πρω τοκαθεδρία που έκανε τον βιογρά
φο της αγίας Θ εοδώρας να ονομάσει τη Θ εσσαλονίκη, μητέρα
τω ν Εσπερίων, μητέρα της ηγεμονίας της Δύσεως.
Η διαίρεση του βυζαντινού κράτους σε δ ιοικητική μονάδα Δύ
σεως, δ ηλα δή της βυζαντινής Ευρώπης, και σε διοικητική μονά
δα Ανατολής, δ ηλα δή της βυζαντινής Ασίας, όπω ς τονίζει ο Κων
σταντίνος Πορφυρογέννητος στο Περί θεμάτων, περιγράφ ει και
αποκρυσταλλώ νει τη δ ια φ ο ρ οπ οίησ η των δύο γεω γραφικών
οντοτήτω ντης αυτοκρατορίας που είχαν διαφορετικές καταβολές
όπω ς είπαμε, πράγμα το οποίο η ορθόδοξος εκκλησία γνώριζε
ήδη από παλιά. Η διαίρεση αυτή μπορεί να απαλύνει, αλλά -κ α ι
αυτό εξαρτάται από την εκάστοτε πολιτική κα τά σ τα σ η - μπορεί
και να οξύνει τις αντιθέσεις που πιθα νώ ς χωρίζουν τους δυτικούς
και τους ανατολικούς π ληθυσ μούς του κράτους, όπως, π.χ. συνέ
βη με την εικονομαχία.
Ο πω σ δήποτε ο ρόλος της Κωνσταντινούπολης ως γεω γραφ ι
κού και ως πολιτικού κέντρου ήταν να συντονίσει τη δημόσ ια ζωή
όλω ν των μερώ ν του βυζαντινού κόσμου και βέβαια να τους εξα
σ φ α λίσει την ομ α λή και ειρηνική δ ια β ίω σ η . Ο ρόλος του διαιτητού τον οποίο κλήθ η κε να παίξει η Κωνσταντινούπολη ίσως βοή
θησε στη δ ια μ ό ρ φ ω σ η άλλω ν κέντρων που στάθηκαν βασικοί
φορείς των ελπ ίδ ω ν και των κα τορθω μά τω ν των π λ η θ υ σ μ ώ ν των
δ ια φ ό ρ ω ν επαρχιών. Πόλεις της Δύσης καιτης Ανατολής αναγνω
ρίστηκαν από τους τοπικούς π ληθυσ μούς σαν αμύντορες των
σ υμφ ερόντω ν τους εμπρός στη Βασιλεύουσα· και αυτό ώ σπου
α ποκα ρδιω μένες οι επαρχίες από την ατασθαλία της κωνσταντινοπολίτικης διο ίκη σ ης έθρεψαν τάσεις αυτονόμησης με πόλο πά
ντοτε το αστικό κέντρο που στους κόλπους του έκλεινε τον μηχα
νισμό της δημόσ ιας ζωής. Η φυγόκεντρος αυτή τάση χαρακτηρί
ζει βέβαια τις περιόδους πα ρ ακμή ς της κεντρικής εξουσίας. Η
Θ εσσαλονίκη δεν απέφυγε τον πειρασμό της ανεξαρτητοποίησής
της από την Κωνσταντινούπολη. Η Βασιλεύουσα όμω ς δεν παρέ|ιιο|

βλεψε τον πρωτεύοντα ρόλο της Θ εσσαλονίκης στη Δ ύση, πα ρ ’
όλους τους αναβρασμούς που γνώρισε η Μ ακεδονία ιδιαίτερα κα
τά τις δυναστικές κρίσεις του 14ου αιώ να και κατά το κίνημα των
Ζηλω τώ ν την ίδια εποχή.
Είναι α ναμ φ ισβήτητο οπ ω σ δήποτε ότι η Θ εσσαλονίκη έγινε
στο πλαίσιο του βυζαντινού κόσμου το κέντρο της Δύσης, το κέ
ντρο της βυζαντινής Ευρώπης, που είδε τόσο τα στρατιωτικά της
συμφέροντα, την ασφ άλεια, την άμυνα, την υπεράσπισή της γενι
κά, όσο και τα ο ικονο μ ικά της ενδιαφέροντα, να βρίσκουν στην
πόλη της Θ εσσαλονίκης, όχι μόνο το κέντρο τω ν διο ικη τικώ ν απο
φάσεων, αλλά και τη βάση για νέα ξεκινήματα εθνικού, κοινω νι
κού και οικο νο μικού περιεχομένου. Η ευανδρής και καλή Θ εσσα
λονίκη είχε το α νθρ ώ πινο δυναμικό, το υλικό υπόβαθρο, κυρίως
ύστερα από τον εκχριστιανισμό και τον εκβυζαντινισμό τω ν γύρω
σλα βικώ ν φ ύλω ν, είχε τη δυνατότητα να παίξει όλο και πιο δυνα
μικά και σίγουρα τον ρόλο μιας δεύτερης πρωτεύουσας. Να θ υ μ ί
σω ότι ο Μ ιχαήλ Σύρος θ εω ρ εί τη Θ εσσαλονίκη πρω τεύουσα της
Ιταλίας. Κατάλοιπο ίσως αυτό της εποχής που ήταν πρωτεύουσα
του Ιλλυρικού, όλης δ η λα δ ή της χερσονήσου του Αίμου. Η δ ιο ικ η 
τική προσάρτηση της Μ ακεδονίας στην επαρχία του Ιλλυρικού,
από την οποία εξαρτάται και η βυζαντινή Ιταλία και ιδιαίτερα η το
ποθέτηση της έδρας του Ιλλυρικού στη Θ εσσαλονίκη, δείχνει
πράγματι τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει η Μ ακεδονία
ως πόλος μεταξύ Ευρώπης και Ασίας στην οργάνωση τω ν πραγ
μάτων της ιουστινιάνειου εποχής, αλλά και μετέπειτα.
Η επιτυχία των σ λα βικώ ν επιδρομώ ν κατά τον 7ο αιώ να [η Θεσ
σαλονίκη σώ θηκε χάρη στις θαυματουργικές επεμβάσεις του Αγίου
Δημητρίου, εξού και Μ αρτυροφύλακτος] αποξενώ νει κάπως το
Βυζάντιο από τις δυτικές του κτήσεις και α ποδυνα μώ νει για μια
περίοδο τον ρόλο που η Μ ακεδονία, και ιδιαίτερα το ζωτικό της κέ
ντρο, η Θ εσσαλονίκη, είχε ε π ω μ ισ θ ε ί στην αυτοκρατορική άμυνα.
Αυτό, ώ σπου η αναζω ογόνηση τω ν βυζαντινών δυνά μεω ν να
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προσδώ σει στην αυτοκρατορία τη δυνατότητα να α ναλά βειτο βα
θύτατο εκπολιτιστικό έργο του εκβυζαντινισμού τω ν Σλάβων που
είχαν εισδύσει στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας. Ο εκβυζαντινισμός αυτός οφείλεται κυρίως στον Μ ιχαήλ Γ', αλλά για λόγους οι
κογενειακής ματαιοδοξίας ο αυτοκράτορας Λέων ο Σοφός στα Τα
κτικά του θέλειτο έργο αυτό να είναι του πατέρα του, του Βασιλείου
Α Μ ακεδόνα. Ο πω σδήποτε το εκπολιτιστικό αυτό έργο επιτεύ
χθηκε με την ένταξη τω νΣ κλα β ήνω νσ τη Θ εματική βυζαντινή διοί
κηση , με τον εξελληνισμό τους [την υιοθέτηση δηλα δή της ελληνι
κής γλώσσας], και πά νω α π’ όλα με τον εκχριστιανισμό τω ν Σλάβων
και των εκτός Βυζαντίου, χάρη στο αποστολικό έργο τω ν Μ ακεδόνω ν ισαποστόλων Κυρίλλου και Μ εθοδίου και των μα θητώ ν τους.
Στην ειρήνη που επικρατεί μετά τον εκβυζαντινισμό των εντός
της αυτοκρατορίας Σκλαβήνω ν και χάρη στην επέκταση της βυζα
ντινής επιρροής προς τους εκτός της αυτοκρατορίας σλαβικούς
πληθυσ μούς [αποτέλεσμα του εκχριστιανισμού τω ν Βουλγάρων
κατά τα 863/4 και του ευαγγελισμού τω ν Μ ορ ά βω ν και τω ν Ρώσων
αυτής της εποχής, μολονότι οι Ρώσοι τοποθετούν για λόγους εθνικοπολιτικούς έναν αιώ να αργότερα τον εκχριστιανισμό τους], αλ
λά και χάρη στην εδραίω ση της βυζαντινής εξουσίας στην Κάτω
Ιταλία, η Μ ακεδονία και ιδιαίτερα η πρω τεύουσα πόλη της γίνο
νται από τα τέλη κιόλας του 9ου α ιώ να κεντρικός πυρήνας του Βυ
ζαντίου. Η Εγνατία οδός, που οι σλαβικές επιδρομές είχαν ο δηγή
σει σε μερική εγκατάλειψη, ξαναβρίσκει τον ρυθμό διεθνούς αρ
τηρίας.
Η Θ εσσαλονίκη αναδείχνεται γρήγορα ως μεγάλο κο σ μ οπολί
τικο κέντρο, διεθνής εμπορ ική αγορά, πραγματικό σταυροδρόμι
οδικο ύ δικτύου που ενώνει την Κωνσταντινούπολη με την Ιταλία,
χάρη στην Εγνατία οδό, αλλά και του δρόμου που από τα παράλια
του βόρειου Αιγαίου οδηγεί στις χώρες του Δ ούναβη και στην Κε
ντρική Ευρώπη. Ο διαβαλκανικός αυτός δρόμος από το Αιγαίο
προς τον Δ ούναβη και την κεντρική Ευρώπη είναι γνωστός από

ένα σπανιότατο γεω γραφ ικό κείμενο που διέσω σε χάρη στην αρχαιομανία του ο Κωνσταντίνος Ζ'Π ορφυρογέννητος στο «Προς τον
ίδιον υιόν Ρωμανόν». Το κεφ άλαιο 42 του DeAdministrando Imperio
μας πα ρ αδίδ ει α κριβώ ς το οκταήμερο δρομολόγιο μεταξύ Θ εσ
σαλονίκης και Βελιγραδιού, αλλά και τους διά του Δ ούναβη σταθ
μούς του ταξιδιού, όχι μόνο προς τον βορρά κα ιτ η ν Ευρώπη, αλλά
προς τη Ρωσία και προς τις χώρες του Εύξεινου Πόντου [την Κρι
μαία] και του Καυκάσου. Στον οριζόντιο δρόμο της Εγνατίας προ
στίθεται έτσι η κάθετη δ ια β α λκα νική αρτηρία με προέκταση στις
παρευξείνιες χώρες. Στη συνάντησή τους βρίσκεται η Θ εσσαλονί
κη· στο λιμ ά νι της συγκλίνουν επίσης οι ναυτικοί δρ όμοι που από
τηνα ιγα ια κή Μ ικρά Ασία και τα λιμά νια της Ανατολής, βυζαντινής
είτε αραβικής, οδηγούν στα Βαλκάνια και στην Ιταλία. Συναπάντημα τω ν δ ρ όμ ω ν που συνδέουν το Βυζάντιο με την Ιταλία και
την κεντρική και δυτική Ευρώπη με τις σλαβικές χώρες, μη εξαιρουμένης της Ρωσίας, αλλά και με τον ανατολικό αραβικό κόσμο,
η Θ εσσαλονίκη γίνεται γρήγορα κέντρο που συναγωνίζεται σε κί
νηση την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Η α κμ ή της Μ ακεδονίας θα
συνεχιστεί κα θ’ όλη την περίοδο της λεγάμενης μακεδονικής δυ
ναστείας, που κατάφερε, όπω ς λέει το επιτάφ ιο επίγραμμα του
Βασιλείου Βουλγαροκτόνου, να φ έρει τα αυτοκρατορικά σύνορα
από την Ιταλία στον Ευφράτη και στον Καύκασο και πέρα από τον
Δ ούναβη. Η νέα αυτή γεω γραφ ική δ ια μ ό ρ φ ω σ η της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας καθιστά τη Μ ακεδονία κεντρώο χώρο στρατιωτι
κής ισχύος και πνευματικής ακτινοβολίας.
Σύμφ ω να με το αρχέτυπό της, την Κωνσταντινούπολη, και
όπως έκανε και η ομόλογός της στην Ανατολή Αντιόχεια, για να μη
μιλήσ ω για την'Εφεσσο, τη Σμύρνη και τις άλλες μεγάλες μικρ α 
σιατικές πόλεις, η Θ εσσαλονίκη απέκτησε γρήγορα όψ η κοσμο
πολίτικου κέντρου, που από κόμβος του οδικού δικτύου που συνέ
δεε τις ευρω παϊκές περιοχές μεταξύ τους — εννοώ κυρίω ς την
Εγνατία οδό— έγινε γρήγορα το πραγματικό σταυροδρόμι ολό-

κλήρου του βυζαντινού κόσμου και, ακόμα περισσότερο, σταθ
μός και τέρμα τω ν ε π ικο ινω νιώ ν με τον έξω βυζαντινό χώρο, τη
δυτική Ευρώπη, τις σλαβικές χώρες [χωρίς να εξαιρεθεί η Ρωσία]
και τον αραβικό κόσμο, ασιατικό και βορειοαφ ρικανικό.
Βέβαια αυτή ήταν η κατάσταση την εποχή που βρίσκει τη βυ
ζαντινή Θ εσσαλονίκη στην κορυφ ή της εξέλιξής της, όταν, όπως
δ ια βά ζουμε στονΤ ιμαρίω να [κείμενο του 12ου α ιώ να ], συνέρρεαν
στα Δ ημήτρια, στη δεκα ήμ ερ η δη λα δ ή εμποροπανήγυρη που γι
νόταν στο τέλος του Ο κτώ βρη μαζί με τη γιορτή του Αγίου, «ου
μόνον αυτόχθω ν όχλος και ιθαγενής, αλλά πάντοθεν και παντοίως
Ελλήνων των απανταχού [είναι η πρώ τη φορά που ο όρος'Ελλην
δεν σ ημ α ίνει ειδω λολάτρης], Μ υσώ ν [δη λα δή των Βουλγάρων]
των παροικούντω ν, γένη παντοδαπά Ίστρου μέχρι και Σκυθικής
[δηλα δ ή Ρωσίας], Καμπάνων, Ιταλών, Ιβήρω ν, Λ υσιτανώ ν και
Κελτών τω ν επέκεινα των Άλπεων». Αλλά και ας π ά με λίγους α ιώ 
νες πίσ ω , στις αρχές δ ηλα δή του ΐοου αιώ να, όταν ο Καμενιάτης
μιλά ήδη για το προς τους Σκύθας διά των εμ π ο ρ ικώ ν μεθόδω ν
«συναμείγνυσθαι» και κυρίως μιλά για τον π α μμιγή όχλον των τε
αυτοχθόνων και τω ν άλλω ν επιξενουμένω ν, «όχλος παμμιγής»
που διοδεύει την αγορά και τους δρόμους της Θ εσσαλονίκης για
τις εμπορικές του συναλλαγές.
Η πλούσια αγορά της Θ εσσαλονίκης όπου βρίσκει κανείς πραγ
ματείες κάθε είδους αφθονίες της γεωργίας, λέει ο ίδιος συγγρα
φέας, και χορηγίες της εμπορίας, υφάσματα σηρικά (δηλαδή με
ταξωτά) και εξ ερίω ν [δηλα δή μάλλινα], χρυσίου και αργυρίου και
λίθ ω ν τιμίω ν, π α μπληθείς θησαυρούς· η αγορά λοιπόν αυτής της
πόλης συνδυασμένη με τη χάρη του Μ εγαλομάρτυρα προσελκύει
προσκυνητές εμπόρους από όλο τον κόσμο. Γίνεται όμω ς και στό
χος πειρατικώ ν επιδρομώ ν, όπως, π.χ, το 904, όταν Άραβες κουρ
σάροι κατέκτησαν την πόλη και αιχμαλώ τισαν πλήθος άμετρον
των κατοίκων της. Ο Άγιος Φαντίνος θα φτάσει από την Καλαβρία
της Ιταλίας στη Θ εσσαλονίκη μέσω Α θ η νώ ν και Λαρίσης [δεν ακο

λούθησε την Εγνατία οδό]. Ο επίσκοπος Θ ηβώ ν της Αφ ρικής θα
καταφύγει από την Ελλάδα στη Θ εσσαλονίκη θαυματοσωσμένος
από τον Αγιο Δ ημήτριο, ενώ αργότερα ο Θ εόδωρος Στουδίτης
(796) και ο Γρηγόριος Δεκαπολίτης (831-838) θα φτάσουν στη Θεσ
σαλονίκη από την Ασία και αυτό με φ όβο να γνωρίσουν τον κίνδυνο
των οδοστατών Σκλαβήνω ν του Στρυμόνος, Σκλαβηνούς που ανα
φέρει και ο πολύς Λουιτπράνδος, πρεσβευτής του Γερμανού αυτο
κράτορα (αρχές 10ου αιώνα). Να συμπεράνουμε ότι η επικοινω νία
της Θ εσσαλονίκης με τον έξω κόσμο υπόκειται στις διακυμάνσεις
των πολιτικώ ν και τω ν στρατιωτικώ ν καταστάσεων, όχι μόνο της
άμεσης περιοχής της Θ εσσαλονίκης, αλλά και όλω ν των ιστορικών
γεγονότων που διαδραματίζονται στη βυζαντινή Δύση;
Ο πω σ δήποτε, φαίνεται α ναμφ ισβήτητο ότι ύστερα από τη με
γάλη άνθηση που γνώρισε η Θ εσσαλονίκη κατά τους πρω τοχρι
στιανικούς χρόνους -ε ίν α ι χαρακτηριστικό ότι πολλά από τα περι
φανή μνημεία της χρονολογούνται πριν από τα τέλη του 6ου α ιώ 
ν α - η πόλη γνωρίζει μια περίοδο π α ρ α κμ ής και εγκατάλειψης κα
τά τα σκοτεινά λεγάμενα χρόνια, που εξηγείται από την περίσφ ιξη
του σλαβικού κλοιού. Για την επα νά καμψ η θα π ρέπει να περιμέ
νουμε τις νίκες του Ιουστινιανού Β' κατά των Σκλαβήνω ν, όπως
μεταξύ άλλω ν μαρτυρεί και η π ε ρ ίφ η μ η επιγραφή για τη δωρεά
της αλυκής στον ναό του Αγίου Δ ημητρίου στο τέλος του 7ου α ιώ 
να, θα πρέπει, μετά τις νίκες του Σταυρακίου στο τέλος του 8ου
αιώνα, να δ υ να μ ώ σ ει ο Ν ικηφ όρος Α' με τις μετακινήσεις π λ η θ υ 
σμώ ν το ελληνικό στοιχείο στην Ελλάδα και τη Μ ακεδονία στις
αρχές του 9ου αιώ να, και κυρίως θα πρέπει λίγο αργότερα να θε
μελιώ σ ει τον εκβυζαντινισμό τω ν Σ κλα βήνω ν ο Μ ιχαήλ Γ. Στο Πε
ρί Βασιλείου τάξεως μαθα ίνο υμ ε την υποταγή των Σλάβων της
περιοχής της Θ εσσαλονίκης, χάρη στο έργο του αδικημένου από
την ιστορία αυτοκράτορα Μ ιχαήλ Γ’, του λεγάμενου Μ έθυσου. Θα
πρέπει δη λα δ ή να περιμένουμε το τέλος του 9ου α ιώ να για να ξαναδούμε τη Θ εσσαλονίκη «υπερηφ ανευομένην διά την των ο ικη 

μάτων λαμπρότητα, διά την περί λόγους αύχησιν και α πολαύουσαν πάσαν α φ ο ρ μή ν ευζωίας». Είμαστε ακριβώ ς στην εποχή που
κατά την οποία η γειτονική Βέροια, έχοντας α φ ή σ ει κάθε παλιά
αντιζηλία με την ασύγκριτη πια Θ εσσαλονίκη, αναφέρεται στα
κείμενα ως «πόλις και αυτή περιφανεστάτη τοις οικήτορσί τε και
πάσης άλλης ης αυχεί πόλις την σΰστασιν».
Είναι σίγουρο ότι το Βυζάντιο αποκαθιστά μεθοδικά στην Εγνατία την κυκλοφ ορία από τη Θ εσσαλονίκη ως το Δυρράχιο [το Τακτι
κό του Ο υσπένσκι το 843 παρουσιάζει κιόλας το Θ έμα Δυρραχίου
αμέσως μετά το Θ έμα Θ εσσαλονίκης], Αντίθετα ο Στρυμόνας,
πρώτα Κλεισούρα, δεν θα γίνει Θ έμα παρά στο τέλος του 9ου α ιώ 
να, μόλις λίγα χρόνια πριν από την ά λω ση της Θ εσσαλονίκης από
τους Άραβες το 904. Η φ ιλοα ρ αβ ική στάση των σ λα βικώ ν βυζαντι
νώ ν φ ύλω ν του Στρυμόνος το 904 δείχνει το πρόσφατο της υποτα
γής τους στην αυτοκρατορία, πράγμα που εξηγεί επίσης το αβέ
βαιο σχεδόν τω ν συγκοινω νιώ ν μεταξύ Στρυμόνος και'Εβρου κατά
τον 9ο αιώνα, όπω ς μας πληροφ ορούν τα κείμενα που ανέφερα.
Η καταστροφή που έπαθε η Θ εσσαλονίκη το 904 ανέκοψε για
λίγο την ανάπτυξη της πόλης και της περιοχής της, αλλά ίσως και
επέσπευσε την α π όφ ασ η της Κωνσταντινούπολης να δ η μιουρ γή
σει ένα πραγματικό στρατιωτικό και πολιτικό κέντρο στα Βαλκάνια
που διατάρασσαν οι Σλάβοι, που διεκδικούσαν οι Βούλγαροι και
που π εριλάμβαναν στην ακτίνα δράσης τους οι πειρατές των αρα
βικώ ν στόλων. Π ρόβλημα παραμένει ακό μη για την επιστημονική
έρευνα το πότε ακριβώ ς η Θ εσσαλονίκη γίνεται αναμφ ισβήτητα
το δεύτερο βυζαντινό κέντρο μετά τη Βασιλεύουσα.Ίσω ς η σωστή
απάντηση στην ερώτηση αυτή να εξαρτάται περισσότερο από την
ιστορία του μετακομιστικού διεθνούς εμπορίου και τω ν ε π ικο ινω 
νιώ ν. Μ ια αντανάκλαση τω ν οικο νο μ ικώ ν ανταγω νισμώ ν βρί
σκουμε και στα αίτια του βυζαντινοβουλγαρικού πολέμου στα
χρόνια του Συμεώ ν και του Λέοντα ΣΤ’ του Σοφού (τέλος 9ου και
αρχές 10ου αιώ να).

Η ανάλυση τω ν γεγονότων επιτρέπει ίσως να καθορίσουμε τη
βυζαντινή πολιτική απέναντι στη Μ ακεδονία, και ειδικότερα απέ
ναντι στη Θ εσσαλονίκη, στο τέλος του 9ου αιώ να. Από τους ιστο
ρικούς της εποχής γνω ρίζουμε ότι ο Ζαουτσάς, πεθερός του Λέο
ντα του Σοφού, επηρεασμένος από τον υπηρέτη του Μ ουσικό αυτό ήταν το όνομά τ ο υ -, που και αυτός με τη σειρά του ήθελε να
εξυπηρετήσει δύο φίλους του εμπορευόμενους από τα ελλαδικά
μέρη, ο Ζαουτσάς λοιπόν «τας εκ της Βουλγαρίας εισαγομένας
πραγματείας... εις Κωνσυταντινούπολιν, μετέστησεν (μετέφερε)
εις Θ εσσαλονίκην και τους ειρημένους εμπόρους (τους φίλους
δηλα δή του Μ ουσικού) τελώνας εκείσε κατέστησεν». Πρόκειται
για τονΣ τα υ ρ ά κιο και τον Κοσμά, που όπω ς μας λέει ο Θεοδόσιος
ο Μ ελιτηνής, ήταν φ ιλόχρυσοι και αισχροκερδείς, κακώ ς διοικούντες τους Βουλγάρους «εν τω κομμερκεύειν» (δ ηλα δή τις πραγμα
τείες και τους φόρους για το εμπόριο). Φ αίνεται σίγουρο ότι στο
τέλος του 9ου α ιώ να, στην εποχή του Λέοντα του Σοφού, οι Βυζα
ντινοί, έχοντας κιόλας α ποκα τασ τήσειτην κυκλοφ ορία στην Εγνατία οδό μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως και Θ εσσαλονίκης - η δη
μιουργία του Θέματος Στρυμόνος μας το δ είχ νει-, παίρνουν μέ
τρα: α) για την α π οσ υ μφ όρ η σ η της Κωνσταντινούπολης και β) για
την οικονο μ ική ανάπτυξη και αρω γή της Θ εσσαλονίκης, που είναι
πια σε θέση να δεχτεί και να διοχετεύσει τα εμπορεύματα του βό
ρειου βαλκανικού και παραδου νάβειου χώρου. Ας θ υ μ η θ ο ύ μ ε ότι
στο άνοιγμα της Εγνατίας οδού που συνδέει την Ανατολή με τη
Δ ύση, της οριζόντιας Εγνατίας οδού, προστίθεται το κάθετο
άνοιγμα, της δ ια βα λκα νική ς οδού, τα κάθετα δρομολόγια προς το
Βελιγράδι και βέβαια και προς τη Σαρδική (Σόφια), εφ όσον οι Βυ
ζαντινοί μεταθέτουν αυτή τη στιγμή το βουλγαρικό εμπόριο από
την Κωνσταντινούπολη στη Θ εσσαλονίκη. Μ πορούμε να πούμε
έτσι ότι από το τέλος του 9ου α ιώ να και πα ρ ’ όλη την αρα β ική νίκη
του 904, η Θ εσσαλονίκη γίνεται αναμ φ ισβήτητα κόμβος εμπορ ι
κός και οδικός, πραγματικό σταυροδρόμι του βυζαντινού κόσμου·

άλλωστε αυτήν ακριβώ ς την εποχή χρονολογούνται οι σφραγίδες
τω ν κο μμ ερ κια ρ ίω ν και των α β υ δ ικώ ν της Θ εσσαλονίκης - ο όρος
και ο τίτλος δείχνει τη θέση που είχε η Θ εσσαλονίκη ως κέντρο
ελέγχου του διεθνούς εμπορίου· ο άλλος αβυδικός σταθμός βρί
σκεται βέβαια στην Άβυδο.
Καταλαβαίνει κανείς εύκολα την αντίδραση τω ν Βουλγάρων
στα μέτρα του Ζαουτσά. Ο Συμεώ ν κίνησε αμέσω ς πόλεμο κατά
του Βυζαντίου για να αποκαταστήσει δήθεν τα συμφέροντα των
Βουλγάρων εμ πό ρ ω ν - ίσως στην πραγματικότητα για να προσαρτήσει τη Θ εσσαλονίκη και την περιοχή της. Το πράγμα δεν διέφ υ
γε από τον διορατικότατο Ν ικόλαο Μ υστικό, ο οποίος σ’ ένα γράμ
μα του προς τον Συμεώ ν τον προτρέπει να μην πά ει αντίθετα από
τη θέληση της θείας οικονομίας, θείας οικονομίας που κληροδό
τησε την κυριότητα πάσης της Δ ύσεω ς στη Ρωμαϊκή βασιλεία,
δηλα δή στο Βυζάντιο. Είμαστε ακριβώ ς τη στιγμή που η Θεσσα
λονίκη φέρεται ως μητέρα των Εσπερίων και μητέρα της Δύσεως.
Είναι σίγουρο ότι από τον ΐοο α ιώ να και πέρα η πόλη γίνεται η
άρχουσα των δυτικώ ν Θ εμάτων, των δυτικώ ν δηλα δή επαρχιών.
Εδώ θα εγκαταστήσει το πραιτόριό του ο μονοστράτηγος των Δυ
τικών, ο κατοπινός δουξ και κατεπάνω Θ εσσαλονίκης και βέβαια
και ο δομέστικος των σχολώ ν της Δύσεως, μολονότι τα στρατεύ
ματα των ταγμάτων και όχι τω ν Θ εμάτων, που βρίσκονται υπό τον
δομέστικο της Δύσεως, που σταθμεύουν δη λα δή στις ευρωπαϊ
κές επαρχίες, είναι έτοιμα πάντα, όπω ς τονίζει ο Μ αυρόπους, συγ
γραφέας των μέσω ν του 11ου αιώ να, να δράσουν εκεί όπου η άμυ
να του Βυζαντίου τα καλεί, σε Ανατολή δ ηλα δή ή σε Δύση. Από
αυτή τη στιγμή είναι λογικό να θ εω ρ ήσ ο υ με ότι οι πιο τραχείς
βουλγαροβυζαντινοί πό λεμ ο ι έχουν και από τις δυο μεριές για
στόχο την κυριαρχία της Θ εσσαλονίκης, και αυτό παρ' όλη την κομπορρημοσύ νη του Συμεώ ν και ύστερα του Σαμουήλ, που ονει
ρεύονται Κωνσταντινούπολη και αυτοκρατορικούς ρωμαϊκούς
θρόνους.

Έτσι, από τον ΐ ΐ ο α ιώ να -τ ο ν αιώ να δηλαδή που είδε την προ
σάρτηση της Βουλγαρίας και που στην Ανατολή έφερε τα σύνορα
του Βυζαντίου, έστω για λίγο, ως τον Ευφράτη, τον Καύκασο και
πέρα από την Α ντιό χεια - η Θ εσσαλονίκη γνωρίζει την άνθηση και
την ανάπτυξη που γλαφυρά μας περιγράφει τον 12ο αιώ να ο Τ ιμα 
ρίων. Την πρόοδο αυτή θα ανακόψει η νορμανδική άλω ση στα τέ
λη του 12ου αιώ να (1185). Ό π ω ς γράφει ο μητροπολίτης Ευστά
θιος, η νορμανδική ά λω ση της Θ εσσαλονίκης δεν άφ ησε στην πό
λη μηδέ λείψανον της παλαιάς καλλονής. Ευκαιρία για τον μητρο
πολίτη της Θ εσσαλονίκης να μεμφ θ εί όχι μόνο τους Νορμανδούς,
αλλά και την α μ φ ίβο λη στάση των Λατίνων και των Α ρμενίω ν που
κατοικούσαν ήδη την πόλη κα ιτα περίχωρά της (σε αυτούς αναφέρ εταιοόρος Βουργούνσιοιτου μητροπολιτικού κειμένου).
Η τέταρτη σταυροφ ορία θα κτυπήσει καίρια λίγα χρόνια αργό
τερα και αυτήν την Κωνσταντινούπολη. Από το 1204 μπα ίνουμε
στον α ιώ να της πρώ της α ιχμα λω σία ς του γένους. Το βασίλειο που
εγκαταστάθηκε στη Θ εσσαλονίκη από το Δεσποτάτο της Η πεί
ρου το 1224, παρ' όλο τον σεβάσ μιο αυτοκρατορικό τίτλο του,
παρ' όλα τα πάτρια που ξαναζωντάνεψε, παρ' όλα τα συγκλητικά
βουλευτήρια και τα αργυρά νομίσ μα τα του που εικονίζουν ένθρονους τον Αγιο Δ ημ ήτρ ιο και τον αυτοκράτορα της Θ εσσ αλο-Η πείρου Μ α νουήλ με ανάμεσά τους πύ ρ γω μα που φ έρει την επιγρα
φή «Πόλις Θ εσσαλονίκη», το θεσσ αλο νικιό λοιπόν βασίλειο δεν
θα δ ώ σ ει στην π όλη κα ι στην περιοχή της τίποτε από την παλιά
τους αίγλη. Έ μεινε ουσιαστικά εξαρτημένο από τους Βουλγά
ρους, που στα τέλη του 12ου α ιώ να είχαν καταφ έρει να ζωντανέ
ψουν το κράτος τους. Η υποταγή της Θ εσσαλονίκης και της περι
οχής της στην αυτοκρατορία της Ν ίκαιας (το 1242) από τα στρα
τεύματα του Βατατζή θα κάνει τη Θ εσσαλονίκη για μιαν α κόμη
φορά κέντρο τω ν στρατιω τικώ ν επιχειρήσ εω ν στη Δ ύση, τώρα
εναντίον του κράτους της Η πείρου. Επιχειρήσεις που θα επιτρέ
ψουν πριν και α μ έσ ω ς μετά την επα νά κτηση της Κωνσταντινού-

πόλης το 1261 την εδρ α ίω ση της βυζαντινής κυριαρχίας στη δυτι
κή Μ ακεδονία. Τα βυζαντινά στρατεύματα του Μ ιχα ήλ Η' Παλαιολόγου θα φ θά σ ου ν για τελευταία φορά στο Δυρράχιο, αλλά γρή
γορα οι ε μ φ ύ λ ιο ι σπαραγμοί του 14ου α ιώ να θα οδηγήσουν σε
π α ρ α κμ ή την πόλη της Θ εσσαλονίκης και την περιοχή της, που
ποτέ δεν έπαψ αν να υ ποβλέπουν κοντινοί και μα κρ ινοί γείτονες·
σε αυτούς, που μας είναι γνω στοί από τις προηγούμενες εποχές,
κυρίως τους Βουλγάρους, προστίθενται στα χρόνια τω ν Παλαιολόγω ν οι Α λβα νοί [γύρω στο 1350], οι Σέρβοι, οι Βενετοί και άλλοι
Λατίνοι [όπω ς, π.χ., τα περαστικά στίφη τω ν Καταλάνων] και βέ
βαια οι Τ ου ρ κο μά νοι και οι Τούρκοι ο θω μ α νοί, που θα της κατα
φέρουν το τελικό πλή γμ α το 1430.
Μ ολονότι οι πρώ τοι Π αλαιολόγοι αυτοκράτορες θα εγκαταστήσουν στη Μ ακεδονία για δεσπότες και κυβερνήτες της Θεσ
σαλονίκης τους ευγενείς γόνους τους αναδεικνύοντας τη μακεδο
νική πρω τεύουσα σε δεύτερη ουσιαστικά τώρα πρω τεύουσα του
Βυζαντίου, παρόλο που ο Κατακουζηνός που πάσχισε να φ έρειτην
περιοχή στη σφ αίρα της επιρροής του ονομάζει τη Θ εσσαλονίκη
«πρώτη μετά την μεγάλη» μετά δη λα δ ή την Κωνσταντινούπολη, η
Θ εσσαλονίκη και η υπόλοιπη Μ ακεδονία, από τα μέσα κιόλας του
14ου αιώ να, γνωρίζει περίοδο ταραχών και κο ινω νικώ ν και πνευ
μα τικώ ν αναστατώ σεω ν και ζυμώ σεω ν. Ως τελευταία ωστόσο
πνευματική α ναλα μ πή της βυζαντινής Θ εσσαλονίκης μπορεί να
θεω ρ η θ εί η περίοδος που εκτείνεται από το τέλος του 13ου ως τα
μέσα του 14ου αιώ να.
Η περίοδος αυτή αναδείχνει τη Μ ακεδονία σε κέντρο πνευμα
τικό και κοσμ οπολίτικο με τον Ά θω , αλλά και σε κέντρο στρατιωτι
κό που υπερακοντίζει σε σπουδαιότητα την Ασία: ως απόδειξη
α ναφ έρω το γεγονός ότι η στρατιωτική οργάνωση που σχεδιάστη
κε από τον Α νδρόνικο Β’ Π αλαιολόγο προέβλεπε τη στάθμευση
δύο χιλιά δω ν καταφ ράκτω ν ιπ π έω ν στην Ευρώπη έναντι χιλίω ν
μόνο στην Ασία. Η περιοχή χάρη κυρίω ς στον Ά θω , αλλά και στα

πνευματικά κέντρα της Θ εσσαλονίκης [μεταξύ των οπ ο ίω ν η μο
νή του Κυρ Ισαάκ κατέχει εξέχουσα θέση], συγκεντρώνει αξιόλο
γη μερίδα της βυζαντινής διανόησης. Η Κωνσταντινούπολη είχε
αναμφ ισβήτητα χάσει το μο νοπ ώ λιο και την πνευματική κυριαρ
χία. Στη Θ εσσαλονίκη συρρέουν τώρα (ίσω ς περισσότερο από ό,τι
στην Κωνσταντινούπολη), όχι μόνο οι πρόσφυγες από την τουρκο
κρατούμενη πια Μ ικρασία - η πνευματική και δ ιο ικητική πρ οσφ ο
ρά τους αναζω ογονεί τα γράμματα και τις επ ισ τή μ ες-, αλλά και
από τη Δύση φτάνουν α ντιπρ όσω ποι της παποσύνης και της κα
θολικής σκέψης [θα α ναφ έρω μόνο τον πολύ Βαρλαάμ τον Καλαβρό], καθώ ς και Ρώσοι προσκυνητές, Βαλκάνιοι μαθητές κα ιΤ ρ α πεζούντιοι ιερω μένοι. Μ πορούμε να πούμ ε χωρίς υπερβολή ότι οι
πνευματικές ζυμώ σεις που ταράζουν τους διανοούμενους της
εποχής έχουν τη ρίζα τους στο συναπάντημα των ρευμάτω ν που
πραγματώνεται στη Μ ακεδονία. Η επ ίσ η μ η πολιτική διαγράφεται
από τα πνευματικά και θρησκευτικά κόμματα που δρουν κυρίως
στη Θ εσσαλονίκη· οι ιεράρχες της μακεδονικής πρωτεύουσας
υπαγορεύουν σχεδόν την ορθοδοξία, όπως, π.χ., ο Γρηγόριος Παλαμάς, εξέχουσα φ υσιο γνω μία της εποχής, που θριάμβευσε με
την ησυχαστική νίκη στη σύνοδο του 1351, απέναντι στις θέσεις
του αντιησυχαστή Γρηγορίου Ακίνδυνου. Είναι η εποχή που ο κύ
κλος της κλασικής παιδείας στη Θ εσσαλονίκη λαμπρύνεται από
το έργο ενός κριτικού φιλολόγου όπω ς ο Δ ημήτριος Τρικλίνιος,
από τη συμβολή τω ν Ξ ανθοπούλω ν που συνδέονται με τον Ν ικη 
φόρο Χούμνο, κεφ α λή της Θ εσσαλονίκης και που ιδιαίτερα γίνε
ται γνωστός ο κύκλος αυτός στις κατοπινές γενιές, χάρη στο έργο
των νο μο μα θώ ν, του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου και του Μ ατ
θαίου Βλαστάρη. Τα συγγράμματα τους, το Σύνταγμα του Βλαστάρη και κυρίως η Εξάβιβλοςτου Α ρμενόπουλου, σ η μ άδεψ αν τη δικαιοταξία των βαλκα νικώ ν, ιδιαίτερα των πα ρ α δ ου νά β ιω ν χω ρώ ν
και της ελεύθερης Ελλάδας και ίσως της Ρωσίας, ως σχεδόν στα
Χρόνια μας.

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι η πνευματική και
καλλιτεχνική κίνηση της Μ ακεδονίας στα χρόνια τω ν Παλαιολόγων χαρακτηρίζεται από ένα κοσμοπολίτικο ρεύμα που ανδρώνεται με τη δ ιεθνοποίηση της α θ ω νιτική ς κοινότητας, αλλά και χάρη
στα καλλιτεχνικά εργαστήρια της περιοχής (λαμπρά μνημεία της
εργασίας τους βρίσκονται στην Καστοριά) αντιπρόσω ποί τους πε
ριοδεύουν στον βαλκανικό και σλαβικό ευρύτερο χώρο, α φ ήνο
ντας περίλαμπρα δείγματα της εργασίας τους, όπως, π.χ., τα μνη
μεία της Σερβίας: ενδεικτικά α ναφ έρω τα εκκλησιαστικά και μο
ναστηριακά κτίσματα, Studenica, Sopocani, Gracanica, βαθύτα
τα επηρεασμένα, κατά τους ίδιους τους Σέρβους μελετητές, από
τηντέχνη καιτηνα ρ χιτεκτονικήτηςΘ εσσα λονίκης. Είναιαυτονόητο ότι η καλλιτεχνική αυτή α κμή είναι συνακόλουθη οικονομικής
ανάπτυξης της περιοχής, πράγμα που σημ αδ εύει μιαν άλλη πτυχή
της ιστορίας της Μ ακεδονίας κατά την παλαιολόγεια περίοδο.
Η δρ α στηριοποίηση της διεθνούς αγοράς και του διαμετακομιστικού εμπορίου στα χρόνια των Π αλαιολόγω ν είχε άμεσο αντί
κτυπο στα οικονο μ ικά της χώρας. Το άνοιγμα τω ν Βαλκανίω ν κά
νει τη Μ ακεδονία κέντρο τω ν διά ξηράς κυρίως ανταλλαγών, χω 
ρίς αυτό να σ ημ α ίνει ότι η κίνηση τω ν εμ πο ρ ικώ ν λιμ α νιώ ν - ιδ ια ί
τερα βέβαια της Θ ε σ σ α λο νίκη ς - έχει χάσει την παλιά αίγλη και
έχει υποστεί σημαντική μ είω σ η. Α ναφ έρω ιδιαίτερα το διά ξηράς
εμπόριο με την Ιταλία και τα Βαλκάνια με προέκταση τις χώρες της
κεντρικής Ευρώπης και τις χώρες της Μ αύρης Θ άλασσας, γιατί
στον τομέα αυτό ο ρόλος της Μ ακεδονίας, ως νευραλγικού οδικού
κόμβου, είναι στρατηγικός και σχεδόν μονοπω λιακός. Και αυτό
ιδίως χάρη στις σημαντικές οδικές αρτηρίες που διασχίζουν τη
Μ ακεδονία· εννοώ τη θέση: 1) της Εγνατίας οδού, σε σχέση με το
εμπόριο των δ α λμ α τικώ ν και ιλλυρ ικώ ν περιοχώ ν [κυρίω ς με τη
Ραγούσα αλλά και με την Ιταλία] μέσω του στενού Βάρης-Αντιβάρης, 2) της διαγώ νιας βαλκανικής οδού που ένωνε το Βελιγράδι με
τη Θ εσσαλονίκη [γνωστή ήδη όπω ς είδαμε από τον Κωνσταντίνο

Πορφυρογέννητο], είναι αυτή που οδηγεί και στις χώρες της κε
ντρικής Ευρώπης κυρίως σε Ουγγαρία και Μ οράβια και τέλος 3)
α ναφ έρ ομα ι στην οδό που παρακάμπτοντας την Κωνσταντινού
πολη, από τη Θ εσσαλονίκη μέσω αυτής, οδηγεί στις χώρες του
βόρειου και ανατολικού Ευξείνου Πόντου και από εκεί βέβαια
προς την Ασία. Είναι ακριβώ ς ο δρόμος τω ν πα ρ αδ ου νάβ ιω ν χω 
ρών, των χω ρ ώ ν της χερσονήσου της Κριμαίας και της σύζευξης
με την ελληνική αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, που στα χρόνια
των Παλαιολόγων, αποτελεί, όπω ς είναι γνωστό, κόμβο του οδι
κού δικτύου του δρόμου της μετάξης. Ας πρ οσθέσω τέλος ότι ο
δρόμος αυτός είναι επίσης η αρτηρία του δουλεμπορίου της επο
χής - τα κείμενα δεν πα ύουν να μιλούν για τις Κιρκασιανές σκλά
βες και την ομ ορ φ ιά τους, κατακλύζουν τις δουλεμπορικές αγο
ρές της Ευρώπης όπου φ θάνουν επίσης και οδικώ ς. Η θαλάσσια
διεθνής μετακίνηση εξυπηρετεί το δουλεμπ όριο του Ευξείνου
Πόντου, αλλά και το εμπόριο της μετάξης και των π ο λύτιμω ν τότε
και σπά νιω ν μπαχαρικώ ν.
Έτσι η Μ ακεδονία, με αναφορά πάντα τη Θ εσσαλονίκη και το
λιμ ά νι της, βάζει τον βυζαντινό κόσμο της εποχής σε επα φ ή με
την κα θολική και τη σλαβική Ευρώπη, με τους Μ ογγόλους και
τους Κουμάνους τω ν πα ρ αδ ου νάβ ιω ν και των ποντιακώ ν περιο
χών, αλλά και με τον χριστιανικό κόσμο της Ανατολής [τα α πομεινάρια της χριστιανικής Μ ικρασίας, όπως, π.χ., τη Φ ιλαδέλφ εια και
τη Σμύρνη] και με τον μουσ ουλμα νικό κόσμο της Μ εσογείου
[Τουρκομάνους και Μ αμελούκους], Είναι γνωστό ότι το δουλε
μπόριο των βα λκα νικώ ν η πειρ ω τικώ ν δρ όμω ν κατέληγε στην
Καλλίπολη, αλλά και στη Θ εσσαλονίκη, όπου και διασταυρω νό
ταν με το δουλεμπόριο των ναυτικώ ν δρόμ ω ν που είχε ως α φ ετη
ρία τα λιμάνια της Μ αύρης Θ άλασσας, κυρίως της Κριμαίας, με
κόμβο νευραλγικό τον Κάφα και την Τάνα και για πρ οορισμό την
Αίγυπτο, ίσως και τη Δύση. Ξέρουμε ότι οι Βενετοί προμήθευα ν
χειρω νακτική δύναμη στις αποικιακές εγκαταστάσεις τους [μετα

ξύ άλλω ν στην Κρήτη] χάρη στο δουλεμπόριο, και αυτό παρά τη
σχετική π α π ικ ή απαγόρευση, την οποία συνεχώς καταπατούσαν,
για αυτό άλλωστε και συνεχώς επαναλαμβάνεται. Είναι αλήθεια
ότι Γένοβα και Βενετία απαντούσαν στις παπικές νουθεσίες με το
επιχείρημα-πρ όσχημα ότι τα δουλικά σώ ματα του «tractus», του
δουλικού δρομολογίου δηλα δή [Τάρταροι - Κ αυκάσιοι - Κουμάνοι], δεν ήταν χριστιανοί, όπω ς άλλωστε το διαπίσ τω νε κάθε φορά
η βεβ αίω ση του τοπικού επισκόπου.
Εκτός από το επικερδέστατο δουλεμπόριο που είχε μάλλον
επεισοδιακά τις μακεδονικές πόλεις για σταθμό, στην περίοδο που
εξετάζουμε, η Θ εσσαλονίκη αναφέρεται στα εμπορικά κείμενα
της εποχής, και ιδιαίτερα στην π ερ ίφ ημ η Pratica della mercatura
του P egolotti, έργο που τοποθετείται στο δεύτερο τέταρτο του
14ου αιώνα, με συχνότητα ίση, αν όχι μεγαλύτερη, με αυτήν της
Κωνσταντινούπολης. Η χρήση μέτρων, σταθμώ ν και νομισμάτω ν
στις διάφορες αγορές του διεθνούς εμπορίου που αναφέρει η
Pratica δείχνουν τη Θ εσσαλονίκη σε συναλλαγματικές και εμπορι
κές επαφές με τον κόσμο του Ευξείνου Πόντου κα της Μεσογείου,
ιδιαίτερα με τα λιμάνια της Παλαιστίνης (το Acre), της Σικελίας, της
Κύπρου (την Α μμόχω στο-Fam agusta), της Βενετίας, της Φ λωρε
ντίας, της Πίζας, της Κάτω Ιταλίας, την Puglia κ α ιτ η ν Μπαρλέττα,
και βέβαια με τα λιμάνια της Αδριατικής, μεταξύ άλλω ν την Α γκώ 
να. Ο κατάλογος αυτός συμ πληρώ νεται με τις πληροφορίες που
παρέχουν τα Acta Albaniae· αφορούν τις ιλλυρικές περιοχές που
βρίσκονται σε επαφ ή με τις μακεδονικές πόλεις και βέβαια με το
Κότορο και τη Ραγούσα, χάρη κυρίως στο οδικό δίκτυο.
Από τα κείμενα της εποχής διαφ αίνεται καθαρά ότι η Θ εσσαλο
νίκη μένει αναμφισβήτητα το κατεξοχήν επίνειο του βαλκανικού
κόσμου, και κατά πολύ ελάσσονα κλίμακα ο Αίνος και η Χριστούπολις (Καβάλα), που μαζί με τα μακεδονοθρακικά νησιά θεωρούνται
ως υποχρεω τικοί σταθμοί τω ν εμ πο ρ ικώ ν συναλλαγών της περιο
χής, τόσο των δια βα λκα νικώ ν όσο και των διεθνώ ν. Τα αποικιακά

κράτη της εποχής, κυρίως η Βενετία, αντιπροσωπεύονται θεσμικά
από τους βάιλους και κονσούλους τους στη μακεδονική π ρ ω 
τεύουσα. Η παρουσία των εμπόρ ω ν των ιταλικών δημοκρατιώ ν,
με τις επακόλουθες παραιτήσεις των βυζαντινών αρχών από τα
φ υσικά τους δικα ιώ μ ατα και προνόμια, έχει ως αποτέλεσμα π ρ ώ 
τα την προοδευτική πτώχευση του ιθαγενούς στοιχείου και έπειτα
την οικονομική υπ οδο ύλω σή του, ως και τη στέρηση της διοικητι
κής του ελευθερίας. Αυτό είναι το σχήμα που ακολούθησ αν οι βυζαντινοβενετικές σχέσεις. Στον χώρο της Μ ακεδονίας κατέληξαν,
όπως είναι γνωστό, στην αδιαφ ιλονίκητη εξυπηρέτηση των συμ
φερόντων της Γαληνότατης κα ιτω ν υ π η κό ω ν της και μέσα σε αυτή
τη Θεσσαλονίκη, κυρίως μετά τις εμφ ύλιες διαταραχές που εγκαι
νιάζουν στα μέσα του 14ου αιώ να την πα ρ ακμή, ο ικονομική, πνευ
ματική και κοινω νική, της μακεδονικής μεγαλούπολης. Ο Θ ωμάς
Μάγιστρος στον λόγο του Περί Ομονοίας θα σημάνει τον κώ δω να
του κινδύνου καταγγέλλοντας την εθνική διχόνοια. Η μεταξύ Κατακουζηνού και Π αλαιολόγων διαμάχη θα προκα λέσειτην ερ ήμω ση της υπαίθρου και τον αποδεκατισμό τω ν ευγενών γενών συ
μπληρώνοντας το έργο της πανώ λης, του Μ αύρου Θανάτου που
μαστίζει τη χώρα την ίδια εποχή (1350)· η επανάσταση των Ζηλω 
τών θα επιτείνει τον διχασμό που έτρεφαν οι ησυχαστικές έριδες,
γεγονότα που στη συνέχιση και συνοχή τους εξηγούν την παρακμή
της Θ εσσαλονίκης και μαζί της όλης Μ ακεδονίας. Οι διανοούμε
νοι εγκαταλείπουν σιγά σιγά την πόλη, κυρίως μετά τον θρίαμβο
του ησυχασμού και της ανθενωτικής μερίδας του Ά θω . Η περιοχή
περνά υπό τον έλεγχο νέω ν κυριάρχων. Τους Σέρβους του Δουσάν
διαδέχονται τα αλβανικά αφύλαρχα, όπω ς λέει ο Κατακουζηνός,
στίφη που κατακλύζουν τη δυτική Μ ακεδονία γύρω στα 1350, οι
Τούρκοι τέλος, πότε στην υπηρεσία των Καταλάνων (στις αρχές
του 14ου αιώ να) και πότε ως σ ύμμαχοι του Κατακουζηνού και τελι
κά ως οργανωμένος στρατός του Ο θω μα νικού εμιράτου της Βιθυ
νίας, καταστρέφουν κ α ιδ η ώ ν ο υ ν τ η μακεδονική ύπαιθρο, ώ σπου

να εγκαταστήσουν προοδευτικά την κυριαρχία τους στις μακεδονι
κές πόλεις και στην περιοχή. Η τουρκική κατάκτηση καλύπτει την
εικοσαετία μεταξύ 1371 και 1394. Στο 1387 τοποθετείται ίσως μια
πρώ τη επιδρομή κατά της Θ εσσαλονίκης -τ ο πράγμα α μφ ισβητεί
ται α κ ό μ η - αλλά είναι οπω σ δήποτε βέβαιο ότι το τέλος του 14ου
αιώ να σημ αίνει την ολοκλήρω σ η της τουρκικής κατάκτησης στη
μακεδονική ύπαιθρο.
Η συνθήκη του Μ α νουήλ Β' και του Σουλεϊμάν του 1403, που
α φ ήνει τη Θ εσσαλονίκη και την περιοχή της στον βυζαντινό αυτο
κράτορα, με όλες τις επιπτώ σεις στη δ ιοίκηση, ενώ οι Τούρκοι
εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται φ ορολογικά την αγροτική πε
ριοχή, η σ υνθ ήκη αυτή μαρτυρεί τη συρρίκνω ση τω ν βυζαντινών
δυνατοτήτων για μια αυτόνομη πολιτική. Ο εγκλω βισμός τω ν βυ
ζαντινών μ α κεδο νικώ ν αστικώ ν και α θ ω νιτικώ ν νη σ ίδ ω ν μέσα
στην ο θ ω μ α νική θάλασσα, που είχε πια κατακλύσει τη βυζαντινή
Ευρώπη, δ η λώ νει αδιάψευστα το τέλος κάθε προσπάθειας για
ανεξάρτητη δ ια β ίω σ η τω ν Βυζαντινών της Μ ακεδονίας. Σωστά ο
Γ. Οστρογκόρσκι χαρακτηρίζει την εποχή που εγκαινιάζει η βασι
λεία του Μ α νουήλ Π αλαιολόγου σαν απαρχή της υποτέλειας των
Βυζαντινών απέναντι στους Τούρκους.
Είναι α ναμφ ισβήτητο ότι πρέπει να τοποθετήσουμε εδώ το τέ
λος κάθε παλαιολόγειας ευρω παϊκής πολιτικής και κάθε προσπά
θειας για ελπιδο φ όρα ανασύνταξη των δυνά μεω ν στην κατακερ
ματισμένη βυζαντινή Μ ακεδονία της εποχής. Η Θ εσσαλονίκη του
τέλους του 14ου αιώ να, εξουθενω μένη από έριδες και ατασθα
λίες, με την τελευταία της ικμάδα εξαντλημένη από τα ιδιοτελή
συμφέροντα τω ν π ο ικίλω ν ξένων, αλλά και των ιθαγενών κατοί
κω ν της, θα πέσει ύστερα από «πολυάνθρω πον φθοράν», όπως
λέει ο συγγραφέας της τελευταίας άλω σής της, ο Ιωάννης Ανα
γνώστης, στα χέρια τω ν στρατιωτών του Μ ουράτΒ 'το 1430. Μέσα
στη βαθιά ταπείνω ση και σκλαβιά που εγκαινιάζει η χρονολογία
αυτή θα περάσουν χρόνια ώ σ π ο υ να ακουσθεί στη μα κεδονική γη

το μήνυμα του λαϊκού τραγουδιού: «Τι να σε κάνω σταυραίτέ, τι να
σ 'ο μ ο λο γ ή σ ω ... πήρε το κάστρο η Τουρκιά... και τώρα φ εύγω στα
βουνά... να βγάλω αετόπουλα για να την πολεμήσω».
Ωστόσο, γρήγορα η Θ εσσαλονίκη λόγω της στρατηγικής θέ
σης της στα Βαλκάνια, που αποτελούν νευραλγικό στόχο της ο θ ω 
μανικής πολιτικής, έτυχε της ιδιαίτερης μέριμνας τω ν νέω ν κυ
ρίων της. Εκτός από την αναζω ογόνηση των συναλλαγών μέσω
Εγνατίας, οι Τούρκοι χρησ ιμο π οίησ α ν ασφ αλώ ς και την αρτηρία
που διέσχιζε κάθετα τα Βαλκάνια και ένωνε τη Θ εσσαλονίκη με το
Βελιγράδι, και προς ανατολή με τις παρευξείνιες και π α ρ ακα υκά σιες χώρες. Η αρτηρία αυτή στα χρόνια της Τουρκοκρατίας ο δ η 
γούσε σε Βουδαπέστη και Βιέννη, στόχο παντοτινό της τουρκικής
επεκτατικής πολιτικής και σταθμό της ελληνικής διασποράς προς
Αυστρία και Γε ρ μ α ν ία . Αξίζει να σ η μ ε ιω θ ε ί εδώ ότικατά την περίο
δο αυτή (18ος αιώ νας) η Θ εσσαλονίκη με τους 80.000 περίπου κα
τοίκους της είναι πιο π ολυ ά νθρ ω π η και από αυτήν τη Βουδαπέ
στη, τη Λειψία και τη Δ ρέσδη και ότι χάρη στην ο ικονο μική ά νθη
σή της, που οφ είλεται σημαντικά και στην εγκατάσταση των
Εβραίων της Ισπανίας μετά το 1492, θεω ρείται η οικο νο μ ική π ρ ω 
τεύουσα της ο θ ω μ α νική ς Ευρώπης, όπω ς ευστοχότατα την ονό
μασε ο Ernest Labrousse.
Να σ η μ ειώ σ ο υ μ ε λοιπό ν ως κατακλείδα ότι η κλεινή Θ εσσαλο
νίκη είναι από τις λίγες - α ν όχι η μ ο ν α δ ικ ή - από τις πόλεις του ελ
ληνικού χώρου που διατήρησαν α λώ βητο ανά τους αιώνες τον
αστικό τους χαρακτήρα και την ελληνικότητά τους, παρά την
έντονα κοσμ οπολίτικη σύνθεση των κατοίκω ν τους. Αυτήν την ελ
ληνικότητα ήρθε να τονίσει και να δ υ να μ ώ σ ει η εγκατάσταση της
μικρασιατικής προσφυγιάς στα 1922, στην προσφ υγομάνα, όπως
έκτοτε ονομάστηκε η Θ εσσαλονίκη. Αυτήν την ελληνικότητα που
εκφ ράζει ο ένδοξός μας βυζαντινισμός, όπω ς θα έλεγε ο Καβάφης, διδά σκει και τονίζει με τα πολύτιμα εκθέματά του το Μ ου
σείο Βυζαντινού Π ολιτισμού της πόλης, που βραβεύθηκε από την

Ευρώπη, υπενθυμίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι η Θ εσσαλονίκη
είναι η πρώ τη πόλη της Ευρώπης, κατά τον πάντοτε εύστοχο ορι
σμό του Paul Valery, ως ελληνοτραφείσα, ως ρ ω μα ϊκό αυτοκρατορικό κέντρο και ως πρώ τη εκχριστιανισθείσα από τον Απόστολο
τω ν Εθνών. Αν προσθέσουμε τώ ρα και την επ ω νυ μ ία «Ιερουσα
λή μ των Βαλκανίων» που της έδω σ αν οι Εβραίοι, θα έχουμε συ
γκεντρωμένα εδώ όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Ευρώ
πη και τον πολιτισμό της ως σήμερα.

Γ. Μεσόγειος

Ει π ώ θ η κ ε
π α γ κ ό σ μ ια

ο τ ι γ ια α ιώ ν ε ς η

Ισ τ ο ρ ί α .

Μ

ε ς ο γ ε ιο ς ε ιχ ε μ ο ν ο π ω λ ή σ ε ι τ η ν

Ο νόμασαν έτσι τη θάλασσα αυτή, μητέρα

των πολιτισμώ ν, τροφό της Ευρώπης· να πρ οσθέσ ουμε ότι είναι
επίσης η πατρίδα των τριώ ν μ ονοθεϊσμώ ν (του Ιουδαϊσμού, του
Χριστιανισμού και του Ισλάμ), που καθοδηγούν π ά νω από το ή μ ισυ των κατοίκω ν της γης, για να έχουμε μια σαφ ή εικόνα της
Άσπρης θάλασσας, αυτής που οι Βυζαντινοί, στα αχνάρια της αυτοκρατορικής Ρώμης, θεώ ρ ησα ν κέντρο της αχανούς αυτοκρατο
ρίας τους, καρδιά ενός παχύσαρκου όγκου, όπω ς λόγω της ε δ α φ ι
κής έκτασής του χαρακτηρίζει το Βυζάντιο ο Fernand Braudel,
αυτός ο απαράμιλλος μελετητής της Μ εσογείου. Θ άλασσα που
περικλείει τα κατορθώ ματα του Ο δυσσέα, τις προσπάθειες του
Πυθέα και των π ρ ω τοπ όρ ω ν Ελλήνων που στην αρχαιότητα α π ο ί
κησαν όλες σχεδόν τις ακτές της, όπω ς άλλω στε και οι Φ οίνικες,
δεν έπαψε ποτέ να θεω ρείται ως ο χώρος δράσης τού κάθε είδους
πλεούμενου που ταξίδευε πάντα στο ίδιο μετεω ρολογικό κλίμα
[χαρακτηριστικό αυτό του κόσμου της Μ εσογείου], χωρίς να χάνει
τη δυνατότητα αγκιστρώματος σε όρμους και λιμά νια τα οποία
του πρόσφ εραν πλουσιοπάροχα οι νησιω τικές μεσογειακές αλυ
σίδες. Καρδιά λοιπόν της βυζαντινής γης η Μ εσόγειος θάλασσα οξύμωρο, που εκφ ράζει όμω ς μιαν αδιάψ ευστη ιστορική αλήθεια.
Το πιο εύγλωττο μνημείο, το πιο πλούσ ιο ντοκουμέντο της ελ-

ληνικής ιστορίας κάθε εποχής είναι α ναμφ ισβήτητα η θάλασσα·
και η θάλασσα αυτή έχει όνομα: Μεσόγειος. Πέλαγος την έλεγαν
οι Βυζαντινοί, όχι μόνο γιατί έχει στους κόλπους της όλα τα πελάγη
(το Αιγαίο, το Ιόνιο, το Αδριατικό, το Τυρρηνικό κ.ά.), αλλά γιατί
ήθελαν κυρίως να δ ηλώ σ ου ν ότι η Μεσόγειος ήταν γι' αυτούς η
κατεξοχήν θάλασσα που για χρόνια η κάθε της ακτή όριζε ένα
κομμά τι του αυτοκρατορικού εδάφους. Τρεις ολόκληρους αιώνες
(από τον 4ο ως τον 7ο αιώ να), στα χρόνια δ η λα δή της κοσμοκρατορίας του Βυζαντίου, η Μ εσόγειος ήταν πραγματική βυζαντινή
λίμνη· γύρω της συσπειρώνονταν οι αυτοκρατορικές κτήσεις της
Ασίας, της Α φ ρικής και της Ευρώπης. Χάρη στη Μ εσόγειο και τις
φυσικές της προεκτάσεις, εννοώ την Προποντίδα και τον Εύξεινο
Πόντο, αλλά και αυτήν α κόμη την Ερυθρά θάλασσα, η Κωνσταντι
νούπολη και το κράτος της διεκδικούσα ν με επιτυχία τον πρώτο
ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις: Τον ρόλο δ ηλα δή που παίζει το
Βυζάντιο στην εποχή του Ιουστινιανού (μέσα του 6ου αιώ να), όταν
ο κόσμος που εκτείνεται από τις Ηράκλειες στήλες [το σημερινό
Γιβραλτάρ] ως τον Κιμμέριο Βόσπορο [το σημερινό Κερτς] και την
Τανάίδα, τη θάλασσα του Α ζώ φ , υπα κούει στα κελεύσματα της
Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, όταν όλα τα έθνη της γης
εμπορεύονται με βάση το βυζαντινό νόμισ μα [το «δολάριο του
Μ εσαίωνα»], απόδειξη αδιάψευστη του μεγαλείου της αυτοκρα
τορίας, όπω ς έγραψε ο Κοσμάς Ινδικοπλεύστης (6ος αιώνας),
όταν, τέλος, όλοι οι διη π ειρ ω τικο ί θαλάσσιοι άξονες καταλήγουν
στην Πόλη και στα λιμάνια της, όπω ς στα χρόνια της Ρωμαϊκής αυ
τοκρατορίας όλοι οι δρόμοι κατέληγαν στη Ρώμη. Ο πλούτος και
το μεγαλείο της Πόλης και της αυτοκρατορίας οφείλεται σε μεγά
λο βαθμό στις ναυτικές επικοινω νίες, πλούσιες χάρη στις νησιω τι
κές αλυσίδες που διατρέχουν τη Μ εσόγειο και τους κόλπους της
[την Ιόνια, την Αιγαιακή, τη Μ ικρασιατική και την αλυσίδα των
μ εγ α λο νήσ ω νπ ου συνδέει την Κύπρο, την Κρήτη, τη Σικελία με τη
Σαρδηνία και τη Μ άλτα], α διάκοπες χάρη στα νησιά που το καθέ

να τους στάθηκε, άλλο σκάλα απλή, άλλο κόμβος ναυτιλιακός,
άλλο απλός φάρος που σημ άδευε τα δρομολόγια του αυτοκρατορικού κα ιτου ιδιω τικού εμπορικού στόλου: τα πο λεμ ικά πλοία των
δρ ομώ νω ν, τω ν χελανδίω ν, τω ν ε μ π ο ρ ικώ ν κουμπαρέω ν, των
πλουτοφ όρω ν δ ηλα δ ή μέσω ν μιας εποχής η οποία ταύτισε τη θαλασσοκρατία με την κοσμοκρατορία.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο ναυτικός χώρος τον οποίο δ ιεκδίκησ ε το
Βυζάντιο ως μοναδικός κληρονόμος της Ρωμαϊκής αυτοκρατο
ρίας, της μόνης δ η λα δή παγκόσμιας δύναμης της εποχής, ήταντο
σύνολο τω ν θαλασσώ ν που συγκοινω νούσαν με τη Μ εσόγειο, την
εσωτερική θάλασσα του Βυζαντίου. Το Βυζάντιο έκανε κέντρο του
τη θάλασσα που γνώρισε τα κατορθώ ματα του Ο δυσσέα και των
ναυκλήρ ω ν και ναυτών της αρχαιότητας, τη θάλασσα που ειρήνεψε η Ρώμη και από τα πρώ τα αυτοκρατορικά χρόνια τη μετέτρεψε
σε ρ ω μα ϊκή και ύστερα σε βυζαντινή λίμνη. Χάρη στην εσω τερική
θάλασσα της αυτοκρατορίας, χάρη στη Μ εσόγειο, η Κωνσταντι
νούπολη εξασφ άλισε την κυριαρχία της στα εκτεταμένα εδάφ η
της αυτοκρατορίας, εφ όσον η θάλασσα αυτή [«συνάπτει μάλλον ή
τέμνει» όπω ς έλεγαν για τη Μ εσόγειο οι Βυζαντινοί] αποτελούσε
τον κύριο παράγοντα της εδαφ ικής συνοχής του Βυζαντίου. Μέσο
διασύνδεσης με τις επαρχίες, φορέας ανταλλαγών των υ λικώ ν και
των π νευμα τικώ ν αγαθών, στοιχείο επα φ ής και αλληλοεπιρροής
των π λ η θ υ σ μ ώ ν της αυτοκρατορίας, ο κάθε είδους στόλος [εμ π ο 
ρικός, αλιευτικός, πολεμικός] ήταν για την Κωνσταντινούπολη
αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής· η ναυτική δύναμη της αυτοκρα
τορίας δήλω νε για την Πόλη την ισχύ και την αίγλη του Βυζαντίου.
Αυτή η ίδια η ζω ή της βυζαντινής πρωτεύουσας εξαρτιόταν από
τη θάλασσα. Η πρ ο μή θεια σιταριού της Κωνσταντινούπολης από
τους αιγυπτιακούς σιτοβολώνες γινόταν χάρη στα σιτοφόρα πλοία
του αυτοκρατορικού στόλου. Τα βιοτεχνικά προϊόντα των δ η μ ό 
σιων και των ιδ ιω τικώ ν εργαστηρίων τω ν βυζαντινών πόλεω ν, το
πλεόνασμα της γεωργικής παραγω γής της αυτοκρατορίας [το λά 

δι, τα κρασιά κ.ά.] διοχετεύονταν στις μακρινές αγορές της δυτι
κής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και του βαρβαρικού κόσμου (Γότ
θων, Βησιγότθων κ.ά.) χάρη στις ναυτικές επιχειρήσεις των εφοπ λισ τώ ν-εμπ όρ ω ν της εποχής, τω ν «ναυκλήρων» και του δυνα μι
κού συνεταιρισμού τους, που έπαιζε τον ρόλο εμπορικής τράπε
ζας και γραφείου επενδύσεω ν. Τα πλοία τους διέσχιζαν από άκρη
σε άκρη τη Μ εσόγειο, στον γυρισμό τους στα βυζαντινά λιμάνια,
την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια, τη Θ εσσαλονίκη, την
Κόρινθο, την Έφεσσο, τη Σμύρνη, την Τραπεζούντα, την Αττά
λεια, το Δυρράχιο, τη Ραβέννα, έφταναν φ ορτω μένα με πρώτες
ύλες (ξυλεία, σιδερικά, δέρματα) απαραίτητες για την πρόοδο της
βιοτεχνίας και για την κατασκευή πλοίω ν, για τη να υπηγική τέχνη,
που εξασκούν στους ναυστάθμους και στις ναυτικές βάσεις με
φροντίδα και πολύτιμες τεχνικές γνώσεις οι ειδικευμένοι υπά λλη
λοι του Κράτους: οι πλω ιμοκτίστα ι. Στο ναυτικό δίκτυο που κατα
λήγει στα λιμά νια της χρωστά η Πόλη τη θέση της στην ιστορία
της αυτοκρατορίας· ας θ υ μ η θ ο ύ μ ε ότι ο ποιητής την παρομοίω σε
με «άρμενο» αραγμένο στο σταυροδρόμι τω ν δύο ηπείρω ν, της
Ασίας και της Ευρώπης, και δύο δ ιη π ειρ ω τικώ ν θαλασσώ ν, της
Μ εσογείου και του Πόντου. Από τον 4ο κιόλας α ιώ να και πριν ακό
μη γίνει φανερό αν η Κωνσταντινούπολη, που εγκαινιάστηκε το
330, θα ξεπερνούσε σε δύνα μη και πλούτο τις μεγαλουπόλεις της
ανατολικής Μ εσογείου που λάμπρυναν με την αίγλη τους τα ελλη
νιστικά χρόνια και τη ρ ω μα ϊκή εποχή -ε ν ν ο ώ την Αλεξάνδρεια και
την Αντιόχεια, για να ονομά σω μόνο τις επικρατέστερες- τα λιμ ά 
νια της Πόλης, όσα περιτριγύριζαν την Προποντίδα που γίνεται με
τον καιρό ένα τεράστιο κλειστό επίνειο της πρωτεύουσας, παίζουν
τον ρόλο δ ιεθνώ ν ε μ π ο ρ ικώ ν κέ ν τ ρ ω ν - στην Πόλη και στην Προ
ποντίδα καταλήγουν οι δρ ό μ οι που συνδέουν τις παραδουνάβιες
περιοχές με την Ασία και την Α φ ρ ική , στην Πόλη και στα λιμάνια
της καταλήγουν τα «υγρά κέλευθα» που συνδέουν τους λαούς του
ανατολικού Πόντου και πιο πέρα ακό μη του εσω τερικού της Ασίας

με την Ευρώπη, οι δρ ό μο ι του μεταξιού, και τω ν προϊόντων που ο
αιώνας μας ονόμασε «αποικιακά» [τα μπαχάρια δηλα δή και τα
α ρω ματικά] οδηγούν στην Πόλη, που γίνεται η καρδιά του δια μετακομιστικού εμπορίου. Λ ιμά νι με διεθνή εμπορ ική και τραπεζιτι
κή κίνηση, πόλη με κοσμ οπολίτικη και παμβυζαντινή φ υσ ιο γνω 
μία, κόμβος των διαπόντιω ν και των δ ιη π ειρ ω τικώ ν συγκοινω 
νιών, σταθμός ναυτιλιακός και τελω νειακός που έχει στον έλεγχό
του τα πολύτιμα προϊόντα της πολυτελούς βιομηχανίας [τα περί
φ η μ α «κεκωλυμένα»], η Κωνσταντινούπολη βρίσκει φ υσ ικά τον
ρόλο της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας χάρη στη θάλασσα
που της δίνει τα πλούτη και της επιτρέπει να ελέγχει την αχανή α υ
τοκρατορία του Βυζαντίου. Ο συγκεντρωτικός κρατικός οργανι
σμός που δ ιέπει τη βυζαντινή πολιτεία έχει για κέντρο την Κων
σταντινούπολη — εγκέφαλο και καρδιά του Βυζαντίου. Η Κωνστα
ντινούπολη έχει τη ρίζα της άνεσής της, της δύναμής της, της α ί
γλης της στη γεω γραφ ική της θέση που της εξασφ αλίζει τον έλεγ
χο της θάλασσας. «Αν ονειρευτείς θάλασσα και κύματα, δόξα και
πλούτη σημαίνει» εξηγεί βυζαντινό Ο νειροκριτικό του ΐοου α ιώ 
να· η πρόβλεψ η αυτή είναι το λογικό επακόλουθο της θέσης που
κατείχε η θάλασσα στη συνείδηση και στη φαντασία τω ν Ελλήνων
του μεσαίω να. Ας σ η μ ειώ σ ο υ μ ε ότι το Ο νειροκριτικό είναι μετά
φραση του αραβικού κειμένου του Αχμέτ, για να τονίσουμε ότι η
κυριαρχία του κόσμου χάρη στο υγρό στοιχείο ήταν πεποίθησ η
επίσης α ραβική, κυρίως την εποχή που οι βυζαντινοαραβικοί πό
λεμοι α πέβλεπαν στον έλεγχο της Μ εσογείου. Ο πω σ δήποτε ο πε
ρήφανος λόγος, την ίδια περίπου εποχή, του αυτοκράτορα Ν ικη 
φόρου Φ ω κά στον πρέσβη του Γερμανού αυτοκράτορα, στον επ ί
σκοπο της Κρεμώνας Λιουτπράνδο: «η κυριαρχία του κόσμου μού
α νήκει γιατί είμ α ι ο κύριος της ναυσιπλοΐας, της θάλασσας», μέ
νει με τη λ α κ ω ν ικ ή μορφ ή του η τέλεια έκφ ραση της βαθιάς πε
ποίθησης τω ν Βυζαντινών που ήθελε τη θαλασσοκρατία α π α ρ α ί
τητη πρ οϋπόθεσ η της πα γκόσμ ιας κυριαρχίας. Το όνειρο αυτό το

είχαν κάνει πραγματικότητα οι Βυζαντινοί την εποχή της «κοσμοκρ α το ρ ία ς τω νδ ρ ομ ώ νω ν» (η έκφ ραση είναιτου Ε. Eickhofif), όταν
οι βυζαντινοί στόλοι ξεκινώντας από τις ναυτικές βάσεις, την Άβυδο, το Κλίσμα, το Δυρράχιο, τη Ρόδο, την Αττάλεια, την Κάλαρι, το
Σέπτεμ, την Καρχηδόνα, διέσχιζαν τα νερά της Μ εσογείου για να
προστατεύσουν τη ναυτιλία και το εμπόριο, τις πλουτοπαραγω γικές πηγές της αυτοκρατορίας που κρατούσε υπό τον έλεγχό της τη
διακυβέρνησ η τω ν θαλασσών.
Είμαστε στην εποχή της ενοποίησης της Ρωμαϊκής αυτοκρατο
ρίας υπό την αιγίδα της Κωνσταντινούπολης, της Νέας Ρώμης και
Νέας Ιερουσαλήμ, όταν όπω ς γράφει ένας ταπεινός μοναχός, ο
Ιάκωβος ο Νεοφώτιστος, «τα σύνορα της αυτοκρατορίας απλώ νο
νταν από τη Ν ουβία, στον Δ ούναβη, και από τον Καύκασο και την
Κασπία θάλασσα ως τη Σκωτία και τη θρυλική Θ ούλη· στα μέρη
που περικλείουν τα απέραντα αυτά σύνορα, βλέπει κανείς», συνε
χίζει ο Ιάκωβος, «να υψ ώ νονται οι αυτοκρατορικές στήλες δείγμα
χειροπιαστό της κυριαρχίας του Βυζαντίου». Στο κέντρο του κό
σμου της παγκόσμιας αυτοκρατορίας βρίσκεται η Μεσόγειος,
συνδετικός κρίκος της οικουμένης που υπα κούει στην Κωνσταντι
νούπολη και που χάρη στην αυτοκρατορική θαλασσοκρατία γνω
ρίζει την ευπραγία που χαρίζει η «pax byzantina».
Η εμφ ά νιση εχθρικώ ν προς το Βυζάντιο δ υ νά μεω ν στον μεσο
γειακό χώ ρο σ ημ α ίνει τη διατάραξη τω ν σ υ νθ η κώ ν που δημιούρ 
γησαν το δίκτυο επ ικο ινω νιώ ν και ανταλλαγών μεταξύ των βυζα
ντινών π λ η θ υ σ μ ώ ν και των γειτόνων τους, η διατάραξη της από
λυτης θαλασσοκρατίας στη Μ εσόγειο εγκαινιάζει νέα περίοδο της
βυζαντινής ιστορίας και νέα φ άση τω ν π επ ρ ω μ ένω ν του ελληνι
σμού. Ας πούμ ε πιο απλά ότι η εμφ άνιση στις θάλασσες, που ως
τον 70 α ιώ να ελέγχονται από το Βυζάντιο, στόλων που δρουν για
λογαριασμό δυ νά μ εω ν αντίπαλω ν προς την αυτοκρατορία σ η μ α ί
νει αναμφ ισβήτητα την απαρχή νέας ιστορικής περιόδου. Η δ ια π ί
στωση αυτή ισχύει τόσο για τους Άραβες που από τον 7ο κιόλας

α ιώ να άρχισαν να διεκδικούν την κυριαρχία της Μ εσογείου, όσο
και για τους Ν ορμανδοΰς και τους σταυροφόρους, που πριν ακό
μη το τέλος του ΐ ίο υ α ιώ να εμφ α νίστηκα ν στα νερά της ανατολι
κής λεκάνης της Μ εσογείου. Βέβαια, ακόμ η περισσότερο θα έλε
γα, η δια πίσ τω ση ισχύει και για τους στόλους των ιταλικώ ν ναυτι
κών δημο κρ α τιώ ν της Βενετίας, της Γένοβας και της Πίζας, μολο
νότι στόχος των ναυτικώ ν πό λεω ν της Δύσης ήταν η εξασφ άλιση
της εμπορικής επίδοσης των υ π η κ ό ω ν τους συνακόλουθο της
κατάκτησης τω ν αγορών του Βυζαντίου, πράγμα που από τον 12ο
κιόλας α ιώ να π ρ οοιω νίζει την πτώ ση της οικονο μικής δύναμης
της αυτοκρατορίας. Ας σ η μ ειώ σ ο υ μ ε ότι η τουρκική πρόοδος εμ
φανίζεται άσχετη από τα πράγματα της θάλασσας· οι Τούρκοι,
Σελτζούκοι ή Ο θ ω μ α νοί, δεν δ ια κρ ίθ η κα ν ποτέ ως ναυτικοί. Η τύ
χη τους οφείλεται στον α φ ανισ μό κάθε ναυτικής φιλοδοξίας εκ
μέρους του Βυζαντίου και μάλιστα σε μια εποχή όπου η αναρχία
και η σύγχυση επικρατούσαν στη Μ εσόγειο εξαιτίας, όπω ς θα
δούμε, των π ειρ α τικώ ν επιχειρήσεω ν που οργάνωναν αντίπαλες
δυνάμεις και εξαιτίας των συγκρουόμενω ν ενδιαφ ερόντω ν των
ναυτικών παραγόντων της εποχής. Ό π ω ς και να έχει το πράγμα, η
παρουσία ξένης ναυτικής δύναμης ή η εγκατάλειψη των στόλων
κατά τα χρόνια του Βυζαντίου μένουν βασικοί παράγοντες των
φ άσεω ν που γνώρισε η χιλιόχρονη αυτοκρατορία του μεσ α ιω νι
κού ελληνισμού. Η ανάπτυξη ή η π α ρ α κμ ή της ναυτιλίας και των
εμπορ ικώ ν συναλλαγώ ν -φ α ιν ό μ ε ν α που καθορίζονται από τις
πολιτικοστρατιωτικές συνθήκες που κυριαρχούν στη Μ εσόγειο— ,
η τεχνολογική πρόοδος σε ό,τι αφορά στη ναυπηγική και στην
πλοιοκτησία, η εμφ ά νιση τέλος μοντέρνων μεθ όδ ω ν της ναυτι
λιακής τραπεζιτικής οικονομίας επηρέασαν όχι μόνο τις τύχες του
μεσαιω νικού ελληνισμού, ώστε να βρίσκονται στη ρίζα της σύγ
χρονης ελληνικής οικονομίας, αλλά καθορίζουν ακόμη σήμερα
κοινω νικές μορφές χαρακτηριστικές τω ν ναυτικώ ν κοινοτήτων
της Μ εσογείου, άσχετα από πολιτικά ή εκπολιτιστικά σύνορα· η

αναφορά στα ναυτικά δεδομένα που πρω τοεμφ ανίζονται στη Μ ε
σόγειο κυρίως μετά τον 12ο α ιώ να αποτελεί κτήμα όλω ν ανεξαιρέ
τως των μεσογειακώ ν π λ η θ υ σ μ ώ ν ως σήμερα.

Είναι α ναμ φ ισβήτητο ότι η δημιουργία στις ακτές της ανατολικής
Μ εσογείου στόλου εχθρικού προς το Βυζάντιο αποτελεί την απαρ
χή του τέλους της βυζαντινής θαλασσοκρατίας. Ο ι στολίσκοι των
σ λα βικώ ν μονόξυλων, μολονότι πειράτευαν τις ελλαδικές ακτές
και τα νησιά ως την Κρήτη, οι βα νδα λικοί στόλοι της Α φρικής, μο
λονότι ά πλω να ν την ακτίνα δράσης τους ως τις ακτές του Ιονίου
και του Α δριατικου πελάγους, δεν κατάφεραν να αποδυνα μώ σουν
συστηματικά τη ναυτική δ ύνα μη της α υ τοκρατορίας- οι βάσεις
της, δ ηλα δή πρώ τα απ' όλα η Κωνσταντινούπολη και η Προποντί
δα, κατάφεραν να μείνουν ανέπαφες, έξω από τις βαρβαρικές επι
χειρήσεις. Τα πράγματα άλλαξαν ριζικά με τη δ ημιουργία του κρά
τους των Ο μ εία δ ώ ν [το χαλιφ άτο της Συρίας] στη Δ αμασκό,
εχθρική προς το Βυζάντιο δύναμη, που πλουτίστηκε με στόλο από
τα πρώτα κιόλας χρόνια της ιστορίας της χάρη στη βοήθεια των
Ελλήνων ναυτικώ ν της Τ ρ ίπ ο λ η ς - είναι γνωστό το πόσο οι θρη
σκευτικές διενέξεις μεταξύ ανατολικώ ν π λ η θ υ σ μ ώ ν της αυτοκρα
τορίας και της πρωτεύουσας ευκόλυναν την α ραβική πρόοδο, σε
περιοχές όπω ς η Συρία, που είχαν από καιρό διαταράξει οιχριστολογικές έριδες. Το κλίμα εθνικού διχασμού ευκόλυνε τη στάση
που έκανε τον εχθρό της πίστης κα ιτης πολιτείας κύριο του όπλου,
του στόλου, που θα επιτρέψει όχι μόνο να α π ειλήσ ει ακτές και νη
σιά της Μ ικρασίας, αλλά, πριν από το τέλος του 7ου αιώ να, να κα
ταλάβει τη βυζαντινή Α φ ρική και να α πειλήσει και αυτή την Κων
σταντινούπολη. Μ ισό αιώ να θα χρειαστεί η Κωνσταντινούπολη
για να αντιδράσει στα «κούρσα», στην ετήσια επίσ η μ η δηλαδή
πειρατεία τω ν α ρ α β ικώ ν στόλων, που αφ άνισαν κάθε εμποροναυτική δραστηριότητα στα νερά της Μ εσογείου. Το 717 οι Άραβες

πολιορκούν την Πόλη από ξηρά και από θάλασσα· η Βασιλεύουσα
θα σ ω θ εί χάρη στο π ερ ίφ η μ ο «υγρόν πυρ» που κατέστρεψε τα
εχθρικά πλοία. Ο ι Βυζαντινοί αυτοκράτορες της εποχής, οι'Ισα υροι, θα αναλάβουν αυτοπροσώ πω ς τον αγώνα κατά τω ν απίστω ν
(ο λαός τούς ονόμασε ταξειδιάρηδες για να θυμίσει ότι οδήγησαν
π ρ οσ ω π ικά τις εκστρατείες -τ α τ α ξ ίδ ια - κατά του εχθρού)· πρώτη
μέριμνά τους, η ενίσχυση των ναυτικώ ν «Θεμάτων», τω ν επαρχια
κών ναυτικώ ν δυ νά μεω ν των Κιβυρραιωτών, του Αιγαίου, τη ςΔ ω δεκανήσου-Κ υκλάδω ν, της Σάμου, και η συγκρότηση στόλω ν στις
ναυτικές στρατηγικές βάσεις της α υτοκρατορίας- στα στενά του
Ελλησπόντου (Άβυδο), του Βοσπόρου (Ιερόν), του Οτράντο (Δυρ
ράχιο), της Κύπρου-Μ ικρασίας (Αττάλεια) και της Σικελίας.
Έτσι το 717 δ η λ ώ ν ε ι την αναχαίτιση της αραβικής κατάκτησης
εναντίον των βυζαντινών εδα φ ώ ν. Ο ι α ρα β ικοί στόλοι δεν θα ξαναεμφ ανιστούν μπροστά στα θαλάσσια τείχη της Πόλης, χωρίς
αυτό να σ ημ α ίνει ότι θα εγκαταλείψουν τις πειρατικές επιθέσεις
τους εναντίον τω ν βυζαντινών ακτών. Αποτέλεσμα των ληστρι
κών ναυτικώ ν κούρσω ν είναι η π α ρ α κμ ή τω ν ναυτικώ ν κέντρων
και τω ν λ ιμ α νιώ ν της Μ ικρασίας και της Ελλάδας, με ελάχιστες
εξαιρέσεις (τη Σμύρνη, την Έφεσσο, την Αττάλεια, την Κόρινθο
και τη Θ εσσαλονίκη), η π α ρ α κμ ή του διαμετακομισ τικού εμπο
ρίου και της ναυτιλίας, επακόλουθο της ανασφάλειας που βασι
λεύει από άκρο σε άκρο στη Μ εσόγειο, καθώ ς και η στρατιωτικοποίη σ η του οδικού ναυτικού δικτύου, που υπηρετεί τώρα την
άμυνα της αυτοκρατορίας και όχι τις ειρηνικές συναλλαγές.
Από τον 8ο αιώ να και εδώ αρχίζει ο μακροχρόνιος βυζαντινοαραβικός αγώνας για την κυριαρχία της Μ εσογείου, αγώνα που θα
διαρκέσει πά νω από τρεις αιώνες και που θα τελειώσει με το μοίρασμα της θάλασσας μεταξύ του σταυρού (οι βόρειες ακτές της
Μ εσογείου) και της ημισ ελήνου (οι νότιες αφρικανικές ακτές). Οι
ερημώ σεις και οι καταστροφές που θα πλήξουν τα παράλια του
Βυζαντίου κατά τα δύσκολα αυτά χρόνια θα αλλοιώ σουν τις συν

θήκες ζωής και βιοπορισμού των παράκτιω ν π ληθ υ σ μ ώ ν. Το 802 ο
αυτοκράτορας Ν ικηφόρος Α ’ θα υποχρεώ σει τους εφοπλιστές να
αγοράσουν γαιοκτήματα στη Μ ικρασία το μέτρο δ ηλώ νει εύγλωτ
τα τον μαρασμό που έπληξε τα ναυτικά επαγγέλματα. Περιγράφοντας την κατάσταση της Μ εσογείου κατά την αραβοβυζαντινή δια
μάχη, ο R. Lopez θα γράψει, με κάποια ίσως υπερβολή, ότι η Μ εσό
γειος μετατράπηκε σε χώρο τον οποίο εκμεταλλεύονταν αγρότες
και όχι πια ναυτικοί. Η κατάσταση αυτή θα χειροτερέψει σε βαθμό
αισθητό μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τους Άραβες της Αιγύπτου (πρώτο τέταρτο του 9ου αιώ να) και της Σικελίας (τέλος του
9ου αιώ να) από τους Άραβες της Αφ ρικής του Καϊρουάν. Οι πειρα
τικές επιθέσεις των Α ράβω ν θα καλύψουν τα νερά του Ιονίου, της
Αδριατικής και βέβαια του Αιγαίου, η δημιουργία ναυτικού αραβι
κού κρατιδίου στην Ταρσό της Κιλικίας θα φέρει τους Άραβες στην
Κύπρο, τη Ρόδο, τη Μ ικρασία και σ'αυτή ν την Προποντίδα· η πτώ 
ση της Θ εσσαλονίκης στα χέρια τω ν Α ράβω ν το 904 αποτελεί σί
γουρα την κατακλείδα της ναυτικής ήττας των Βυζαντινών. Οι βυ
ζαντινοί ναύαρχοι αγνοούν στα μέσα του 10ου αιώ να τον δρόμο
που οδηγεί στην Κρήτη. Είμαστε μακριά από τα χρόνια της αυτο
κρατορικής θαλασσοκρατίας· η ταπείνω ση και η καταστροφή των
βυζαντινών π λη θ υ σ μ ώ ν είναι τόση, που γρήγορα θα προκαλέσει
την εθνική α φ ύπνιση και τον γενικό συναγερμό.
Το έργο του Ν ικηφ όρου Φ ω κά, που έφερε π ά λι στους κόλπους
της αυτοκρατορίας τις μεγαλονήσους, την Κύπρο και την Κρήτη,
και που εδρ α ίω σε στην Ιταλία τη βυζαντινή παρουσία, ανοίγει νέα
εποχή στη ναυτική ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ό πω ς
ο ίδιος ο αυτοκράτορας το δ ή λω σ ε στον Λιουτπράνδο, το Βυζά
ντιο πριν από το τέλος του 10ου αιώ να είχε ξαναβρεί την εξέχουσα
θέση του στη Μ εσόγειο, ο στόλος του εμφ ανίστηκε στις ακτές της
Προβηγκίας, η δράση των δ ρ ο μ ώ ν ω ν στη Μ εσόγειο έκανε δυνα
τή την α να β ίω σ η των ναυτικώ ν και τω ν εμπ ο ρ ικώ ν επικοινω νιώ ν,
οι ιταλικές ναυτικές πόλεις, το Α μά λφ ι, η Βενετία, θα πρ ο σ π α θ ή 

σ ο υ ν ν α π ρ ο σ ε γ γ ίσ ο υ ν τ η ν Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο ύ π ο λ η κ α ι θ α μ ιμ η θ ο ύ ν
τ ο ν τ ρ ό π ο ζ ω ή ς τ ω ν Β υ ζ α ν τ ιν ώ ν .

Το Βυζάντιο μέχρι τον l l o αιώ να θα μείνει ο πρωταγωνιστής
του αγώνα της χριστιανοσύνης κατά των απίστω ν, αγώνα που θα
α πορ ροφ ήσ ει τις βυζαντινές δυνάμεις και που στο τέλος θα α φ ή 
σει την αυτοκρατορία εξαντλημένη, απροστάτευτη σχεδόν μπρος
στα κτυπήματα που θα της φέρουν αδελφοκτόνα χέρια. Εννοώ
των αγώνα που θα αρχίσει, πριν από το τέλος του 11ου αιώ να, με
ταξύ της δυτικής χριστιανοσύνης [που α ντιπροσω πεύουν οι Νορμανδοί, οι σταυροφόροι και οι ιταλικές πόλεις] και του Βυζαντίου,
αγώνας που όπω ς πάντα έχει για στόχο τη θάλασσα και τον π λού
το της, και που όπω ς πάντα στον Μ εσαίω να, έχει αντίκτυπο στις
θρησκευτικές πεποιθήσεις. Αν ο πόλεμος μεταξύ Α ράβω ν και Βυ
ζαντινών ήταν για την αυτοκρατορία ο πόλεμος κατά των απίστω ν,
και αλλοδόξω ν, ο πόλεμος της λατινικής καθολικής Δύσης κατά
του Βυζαντίου ήταν αγώνας κατά των αιρετικώ ν-σχισματικώ ν· ας
θ υ μ η θ ο ύ μ ε ότι το σχίσμα μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης
είναι τελειωτικό το 1054, ότι η πρώ τη επιτυχία των Ν ορμανδώ ν εί
ναι η κατάκτηση της βυζαντινής Ιταλίας (τελειώνει το 1071 με την
πτώ ση του Μ πάρι), ενώ οι στόλοι τους εμφ ανίζονται μπρος στο
Δυρράχιο και την Κέρκυρα το 1081 και ότι, τέλος, οι πρώ τοι σταυ
ροφ όροι διασχίζουν α πρόσκλητοι τα αυτοκρατορικά εδάφ η πριν
από το τέλος του 11 ου α ιώ ν α .
Είναι φανερό ότι το 1071 δ η λώ νει σ υμ βολικά την αρχή νέας πε
ριόδου στην ιστορία του Βυζαντίου· στα ναυτικά πράγματα ο νορ
μανδικός κίνδυνος κάνει την εμφ ά νισή του στα στενά του Οτράντο, ενώ στην ξηρά, στη Μ ικρασία, ο αυτοκράτορας Ρωμανός Δ'
Διογένης πέφ τει αιχμάλω τος στα χέρια των Σελτζούκων Τούρκων,
που πρ ω τοεμφ ανίζονται στα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατο
ρίας, στο Μαντζικέρτ. Από το τέλος του 11ου αιώ να το Βυζάντιο
σ η κώ νει το βάρος διμ έτω π ου πολέμου· ο αγώνας του κατά της λα
τινικής Δύσης φτάνει στο κατακόρυφο με τις σταυροφορίες, ιδια ί

τερα με τα δραματικά γεγονότα του 1204. Υπόγεια η σύγκρουση
είχε αρχίσει από τον 9ο αιώ να, όταν τα Χριστούγεννα του 800 ο
πάπας έστεψε στη Ρώμη αυτοκράτορα τον Καρλομάγνο, αγνοώ
ντας δήθεν ότι ο τίτλος ανήκε μόνο στον Βυζαντινό αυτοκράτορα
και όταν λίγα χρόνια αργότερα η εκκλησία διχαζόταν μεταξύ Ρώ
μης και Κωνσταντινούπολης κατά το πρώτο, το ψ ω τειανό, σχίσμα.
Η ιταλική διάσταση που πα ίρ νει η γερ μα νορ ω μα ϊκή αυτοκρα
τορία της Δύσης, η δ ημιουργία του νορ μ α νδικού κράτους στα
ερείπια της βυζαντινής Ιταλίας κα ι του Α ραβικού εμιράτου της
Σικελίας, στο Παλέρμο, η α κμ ή τέλος που γνω ρίζουν οι ιταλικές
ναυτικές πόλεις με το άνοιγμα του άξονα που συνδέει τη δυτική
με την ανατολική λεκάνη της Μ εσογείου εξηγούν το γιατί από τον
12ο α ιώ να και ύστερα ο πόλεμος κατά των απίστω ν, στην ξηρά
και στη θάλασσα, είναι κυρίω ς έργο τω ν χριστιανικώ ν δυνά μεω ν
της Δύσης· οι σταυροφορίες μένουν η πιο χαρακτηριστική έκ
φ ραση του λα τινοϊσ λαμικού αγώνα. Τα επα κό λουθα τω ν σταυρο
φ ο ρ ιώ ν στα ναυτικά πράγματα, εκτός από την εμ φ ά νισ η τω ν λα 
τινικώ ν στόλω ν στα βυζαντινά λιμ ά νια , τα χαρακτηρίζει η αταξία
κα ι η σύγχυση που επικρατεί στα μεσογειακά ύδατα, εφ όσον κα
μιά από τις πρω ταγω νίστριες δυνάμεις της εποχής δεν μπορεί
μόνη της να εξα σφ α λίσει τη θαλασσοκρατία. Είναι χαρακτηριστι
κό το ότι, στα χρόνια α κριβώ ς αυτά της ταραχής στη θάλασσα, οι
αντίπαλες δυνάμεις π ρ οσπα θούν να εφ εύρουν τρόπους διεθνώ ν
σ υμβά σεω ν, που α ποβλέπουν στην αναδ ιοργάνω ση της ναυτι
λιακής δραστηριότητας· για πρώ τη φορά υπαγορεύουν κανόνες
που ετοιμάζουν το διεθνές ναυτικό δίκα ιο τω ν νεοτέρων χρόνων.
Τις διμερείς συμβάσεις της εποχής υπαγορεύει η ανάγκη της αυ
τοκρατορίας να αντιμετω πίσει τη ναυτική α πειλή, όμω ς οι υ π ο 
χω ρήσεις που κάνει για να πετύχει τον στόχο της ετοιμάζουν με
θοδικά αλλά αμετάκλητα την ο ικ ο νο μ ική υποταγή της Βυζαντι
νής αυτοκρατορίας στους συμμάχους της. Είναι τώ ρα ευνόητο
γιατί, αντί να μιλά με για βυζαντινολατινικό ναυτικό πόλεμο, είναι

ορθότερο να μιλά μ ε για βυζαντινοίταλικό ανταγω νισμό. Την επο
χή που καλύπτεται από τον 12ο έως τον 14ο α ιώ να τη χαρακτηρί
ζει κυρίω ς το ότι η αυτοκρατορία ν ικ ή θ η κ ε από τους φ ίλους και
τους συμμάχους της σε όλα τα μέτωπα· στο π νευμα τικό με το σχί
σμα, στο στρατιω τικοπολιτικό με τις σταυροφορίες και τις νορ
μανδικές επιθέσεις, στο οικο νο μ ικό [είναι ίσως το σπουδαιότερο]
με τα πρ ονόμια που ά φ η σ ε στις ιταλικές ναυτικές πόλεις.
Βασικό επα κό λου θο τω ν ιταλοβυζαντινώ ν συ μ β ά σ εω ν που
αρχίζουν με τη βενετοβυζαντινή σ υνθ ήκη του 1082 είναι ο βα θ
μιαίος εξοστρακισμός τω ν Βυζαντινών από τα ναυτικά κέντρα- τα
κερδοφόρα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα, τη
ναυτιλία και το διεθνές εμ πό ρ ιο από τότε περνούν στα χέρια των
υ π η κό ω ν τω ν ιταλικώ ν π ό λεω ν που, χάρη στα προνόμια τα οποία
τους χάρισε η Κ ωνσταντινούπολη, εγκαταστάθηκαν στα πιο
σπουδαία λιμά νια της αυτοκρατορίας με παροικίες που υπόκεινται στους βαΐλους (αντιπροσώ πους τω ν ιτα λικώ ν μητροπόλεω ν)·
αληθινά κράτη εν κράτει στο Βυζάντιο της εποχής. Να πού μ ε ότι
η αντίδραση της βυζαντινής κοινω νίας εκδ ηλώ νετα ι με την κατα
φρόνια που δείχνει, τώ ρα περισσότερο από ποτέ, για τα επαγγέλ
ματα της θάλασσας και του λιμανιού- ο υπόκοσ μος που συχνάζει
στα καταγώγια, στα χα μαιτυπεία της αγοράς, έβρισκε φ υσικούς
συμμάχους τους ξένους που οδηγούσε στο Βυζάντιο η κερδοσκο
πία. Το εμπόριο και η ναυτιλία έγιναν έτσι με τον καιρό ασχολίες
ανάξιες για ευγενείς Βυζαντινούς, μα δεν έπαψ αν ποτέ να είναι
ευπρόσοδα και πλουτοφ όρα επαγγέλματα για όσους τα α σ κο ύ 
σαν. Η υπέρμετρη π ρ ο σ ή λ ω σ η των Βυζαντινών στα αγαθά που
παρέχει η καλλιέργεια της γης, πράγμα που πάντα ενθάρρυνε με
τα κηρύγματά της η εκκλησ ία, α π ο μό νω νε κο ινω νικά αυτούς που
εξασκούσαν τα υποδεέστερα, κερδοφ όρα όμω ς, επαγγέλματα
που είχαν σχέση με τη θάλασσα και τον κόσμο της. Γρήγορα οι
πράκτορες τω ν ασχολιώ ν αυτώ ν έγιναν πράκτορες τω ν ξένων, η
εγκατάλειψη του βυζαντινού στόλου την ίδια περίπου εποχή συ

μ π λη ρ ώ νει την εγκατάλειψη του εμπορίου, πράγμα που εξηγε
κάπω ς ένα περίεργο φ αινόμενο, την αποξένω σ η τω ν βυζαντινών
π λ η θ υ σ μ ώ ν από τη θάλασσα και τον μόχθο της, κυρίω ς κατά το
τελευταία χρόνια της βυζαντινής ιστορίας.
Ας δούμε όμω ς τα γεγονότα που οδήγησαν στη διάλυση τη(
ναυτικής δύναμης του Βυζαντίου και προετοίμασαν την τελικτ
πτώ ση της αυτοκρατορίας. Αρχίζουν με τη νορ μα νδική επίθεσρ
κατά του Βυζαντίου στα 1081 και με τη βυζαντινοβενετική σ υνθ ή
κη του 1082 που επακολούθησε· η νορμα νδική επιδρ ομή εγκαι
νιάζει τους ληστρικούς ναυτικούς πολέμους της Δύσης κατά των
Βυζαντινών [οι Ν ορμανδοί θα καταλάβουν το 1081 το Δυρράχιο,
την Κέρκυρα, την Κεφαλληνία και έναν αιώ να αργότερα διαδοχικά
την Κόρινθο, τη Θ ήβα και το 1185 τη Θ εσσαλονίκη, ενώ θα απει
λήσουν κι αυτή την Π όλη] και η βυζαντινοβενετική σύμβαση χαρί
ζει τα προνόμια της «ισοπολιτείας» στους Βενετούς εμπόρους.
Με άλλα λόγια η βενετοβυζαντινή συνθήκη εγκαινιάζειτη διείσ
δυση του ξένου εμπορικού στοιχείου στις επίκαιρες θέσεις της αυ
τοκρατορίας, κυρίως στα πολυσύχναστα λιμάνια της Ανατολής,
πράγμα που με τον καιρό θα σημάνει το τέλος της οικονομικής ανε
ξαρτησίας του Βυζαντίου. Καταλαβαίνει κανείς γιατί, τουλάχιστον
για τα ναυτικά πράγματα, το 1081-82 εγκαινιάζεται νέα φάση στην
ιστορία της Μ εσογείου- φέρνει στο προσκήνιο νέους πρω ταγω νι
στές, τις ναυτικές δυνάμεις της Ιταλίας, καιπροαναγγέλλειτηνύφ εση της ναυτικής καιτης εμπορικής δραστηριότητας του Βυζαντίου,
εφόσον ξένοι υ πήκοο ι θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης [αυτό είναι
το περιεχόμενο της ισοπολιτείας] με τους Βυζαντινούς στον χώρο
της αυτοκρατορίας.
Είναι ο π ω σ δήποτε α ναμφ ισβήτητο, η ιστορία της Μ εσογείου
και βέβαια η ναυτική θαλάσσια ιστορία του Βυζαντίου περνούν σε
νέα φ άση με την εμφ ά νιση τω ν χριστιανικώ ν ιταλικώ ν δυνάμεω ν
στην κεντρική πρώτα [ίδρυση του νορμανδικού κράτους στην Κά
τω Ιταλία και στη Σικελία] και στην ανατολική ύστερα [με τις σταυ

ροφορίες και τις νορμανδικές επιθέσεις κατά του Βυζαντίου] Μ ε
σόγειο. Η εμποροναυτιλιακή επιτυχία των ναυτικώ ν ιταλικώ ν π ό 
λεων, της Βενετίας πρώτα, της Γένοβας κα ιτης Πίζας ύστερα, στις
αγορές της Ανατολής, τόσο του Βυζαντίου όσο και των μουσ ουλ
μ α νικώ ν χω ρ ώ ν της βόρειας Α φρικής, σ υ μ π λη ρ ώ νει τη λατινική
επέκταση που χαρακτηρίζει την εποχή τω ν Κομνηνών, τω ν Αγγέ
λω ν και τω ν Π αλαιολόγω ν (τέλος του ΐ ίο υ - αρχές του 15ου α ιώ 
να) και που πρα γμα το πο ιή θη κε σε βάρος της αυτοκρατορίας του
Βυζαντίου. Κατά τη μ α κρ α ίω νη αυτή περίοδο η θάλασσα μένει
αδέσποτη, έρμαιο της επ ίσ ημ ης πειρατείας που ασκούν στην
ανοικτή θάλασσα αλλά και στα λιμάνια πλοία τα οποία πλέουν με
σ ημαία της Βενετίας, της Γένοβας ή ακό μη με σημ αία αυτής της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο ι διμερείς συνθήκες που υπογράφ ει
το Βυζάντιο με κάθε ιταλική ναυτική δημοκρατία α ποβλέπουν στη
λήψ η αντιπειρατικώ ν μέτρων και στην εξασφ άλιση της ναυτιλίας·
το μόνο χειροπιαστό αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής μένει τελι
κά η α πο ικο π ο ίη σ η της βυζαντινής θαλάσσιας επικράτειας.
Α νίκανοι να διατηρήσουν τον στόλο που θα μπορούσε να αστυ
νομεύσει τις ακτές και τους θαλάσσιους δρόμους, οι Βυζαντινοί
ασκούν περιοδικά ναυτικά αντίποινα χρησιμο ποιώ ντας τις πειρα
τικές μεθόδους τω ν αντιπάλω ν της αυτοκρατορίας. Εγκαταλείποντας τελικά κάθε φ ιλοδοξία στα ναυτικά πράγματα [από την αρχή
κιόλας του 14ου α ιώ να ο βυζαντινός στόλος χάνει κάθε δυνατότη
τα επέμβασ ης], οι Βυζαντινοί ά φ η σ α ν τον θαλάσσιο χώρο τους να
γίνει λεία τω ν πειρατώ ν και θέατρο του ανταγωνισμού τω ν ιταλι
κώ ν ναυτικώ ν δ υνά μ εω ν [οι βενετογενοβέζικοι πόλεμοι διεξάγο
νται μπρος στα τείχη της Πόλης], πράγμα που α ποδυνά μω σ ε την
αντίσταση των π λη θ υ σ μ ώ ν, όχι μόνο απέναντι στους Λατίνους,
που δεσπόζουν όλο και πιο πολύ στις τύχες τω ν Βυζαντινών στο
ίδιο το Βυζάντιο, αλλά και απέναντι στα τουρκικά εμιράτα που στις
αρχές του 14ου α ιώ να κυριαρχούν στη βυζαντινή Μ ικρασία και
εκτείνονται ως τις θάλασσες του Αιγαίου.

Ας πούμ ε συνοπτικά ότι ο θρησκευτικός διχασμός που απεικονίζειτο σχίσμα τω ν εκκλη σ ιώ ν (1054), η στρατιω τικοπολιτική ήττα
του Βυζαντίου που δ η λώ νει η Τέταρτη Σταυροφορία με τη διά λυ
ση του βυζαντινού κράτους και η οικονο μ ική εκμετάλλευση που
προκαλούν οι βυζαντινοίταλικές συμβάσεις σ υ μ πληρώ νουν την
εικόνα του διαζυγίου μεταξύ των δύο χριστιανικώ ν κόσμω ν. Το
χάσμα έγινε αγεφύρωτο με την πτώ σ η της Πόλης το 1204 και με
τις βιαιοπραγίες τω ν σταυροφ όρω ν (ληστείες, βιασμοί, πυρ κα 
γιές) κατά τω ν Κωνσταντινοπολιτών. Η μ νή μ η των Ελλήνων θα
σημαδευτεί ως τα σήμερα από τα γεγονότα που κατά τη δια πίσ τω 
ση Λατίνου συγγραφέα ά φ η σ α ν τη χριστιανοσύνη ανάπηρη και
τυφλή.

Η σύγχυση που επικράτησε στο Βυζάντιο ύστερα από τα δραματι
κά γεγονότα του Ι2 0 4 δ ια φ α ίν ε τ α ι και στα θαλάσσια πράγματα. Οι
σταυροφόροι μοιράζονται τα αυτοκρατορικά εδά φ η, οι Βυζαντι
νοί καταφεύγουν στη Μ ικρασία όπου ιδρύουν την εξόριστη αυτο
κρατορία της Νικαίας, ενώ οι θα λά σσιοι δρόμοι [η βυζαντινή θά
λασσα στο σύνολό της] ελέγχονται από τους Βενετούς, τους πραγ
ματικούς νικητές της Τέταρτης Σταυροφορίας. Η α π ο ικια κή αυτο
κρατορία της Βενετίας θα επεκταθεί στην Κρήτη (μια από τις πιο
σημαντικές βάσεις της Γαληνοτάτης), στο Αρχιπέλαγος -σ τ α αιγαιακά νησιά που με κέντρο τη Νάξο ελέγχουν τον δρόμο που
οδηγεί προς τον Ε λλήσπ οντο- και βέβαια στην Προποντίδα (στη
Λάμψ ακο) και στην Πόλη. Τα κω νσταντινοπολίτικα λιμά νια μετατρέπονται σε βάσεις του βενετικού στόλου που η ακτίνα δράσης
του εκτείνεται τώρα σε όλη τη Μ αύρη Θ ά λ α σ σ α - η σύμβαση της
Βενετίας με την Τραπεζούντα τω ν Μ εγάλω ν Κομνηνώ ν είναι τρα
νή απόδειξη. Ας τονίσουμε ότι το πιο σημαντικό επα κόλουθο της
λατινοκρατίας στα θαλασσινά πράγματα είναι α σφ α λώ ς το άνοιγ
μα των λιμ α ν ιώ ν της Μ αύρης Θ άλασσας στα πλοία κα ι στους

εμπόρους των ιταλικώ ν πόλεω ν. Ας θ υ μ η θ ο ύ μ ε ότι η Βυζαντινή
αυτοκρατορία είχε διατηρήσει ως τον 13ο αιώ να α νέπαφ η την κυ
ριαρχία της στον Πόντο. Ο ι Άραβες δεν κατάφεραν ποτέ να διεισδύσουν στα λιμά νια της Μ αύρης Θ άλασσας, ενώ τα ρ ω σικά μονό
ξυλα που περιοδικά, από το 860 ως το 1044, λήστευαν τις ποντια
κές ακτές στον δρόμο τους προς την Πόλη, την οποία π ολιο ρκού
σαν χωρίς επιτυχία, δεν κατάφεραν ποτέ να α πειλήσουν τη ναυτι
κή δύνα μη του Βυζαντίου, στέρεα εδ ρ α ιω μένη χάρη κυρίως στα
λιμάνια της Χερσονήσου (της σημερινής Κριμαίας) κ α ιτη ς Τ ρ α π εζούντας, η οποία διαφέντευε τους δρόμους που οδηγούσαν στην
κεντρική Ασία. Το άνοιγμα ακριβώ ς του Πόντου στους Ιταλούς με
τά το 1204 [οι Βενετοί εγκαθίστανται στην Τάνα και οι Γενοβέζοι
στον Κάφα] δ η λώ νει την παρουσία των δυτικώ ν εμπόρ ω ν στους
δρόμους του μεταξιού και των μ πα χα ρικώ ν, στους δρόμους προς
την Ά π ω Ανατολή που βρίσκονται τότε στα χέρια τω ν Μ ογγόλων.
Έτσι ενώ η Δ ύση, κυρίω ς οι ιταλικές πόλεις, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιείτο βυζα
ντινά εδά φ η και τα βυζαντινά λιμά νια για ξεκίνημα προς νέους
ορίζοντες, οι βυζαντινοί π λ η θ υ σ μ ο ί συρρικνώ νονται και αγροτοποιούνται.
Η αυτοκρατορία της Ν ικαίας, ελπίδα του εξόριστου από την
Πόλη ελληνισ μού, θα συγκεντρώ σει όλες της τις προσπάθειες
[στρατιωτικές, ναυτικές, οικονο μικές] για την πρα γμά τω ση της
πα λινόρ θω σ ης, για την ανάκτηση δ η λα δ ή της Πόλης από τους
Φράγκους. Η αναγεννημένη αυτοκρατορία της εποχής τω ν Παλαιολόγω ν (1261-1453) θα σ η κ ώ σ ε ι α δ ιά κο π α τον διμ έτω π ο π ό 
λεμο: πρώ τα εναντίον της λατινοίταλικής Δύσης που δεν έπαψε
να δ ιε κ δ ικ ε ί την Πόλη σαν πατρική κληρονομιά τω ν Λ ατίνω ν αυτοκρατόρω ν και δεν δίσταζε να π ρ ο κα λεί σχίσματα και α νθ ελλη 
νικές σταυροφορίες και ύστερα βέβαια εναντίον τω ν Τ ουρ κομά 
νω ν (Κ αραμανώ ν, Κερμιανών, Ο θ ω μ α ν ώ ν κ.ά.) της Μ ικρασίας,
των φ ύ λ ω ν που η μογγολική πρόοδος στην Ανατολή π ρ ο ώ θ η σ ε
προς τη Δ ύση και τις αιγαιακές ακτές. Η θάλασσα, στοιχείο άξενο

για τους νομάδες Τούρκους, θα δ ια κό ψ ει για λίγο την π ρ ο ώ θ η σ ή
τους, όπω ς τον l l o α ιώ να είχε δ ια κό ψ ει την π ρ ο ώ θ η σ η των Σελτζούκω ν, ώ σ π ο υ ο Τζαχάς, ο τότε εμίρης της Σμύρνης, να κτίσει,
χάρη στην ελλη νική αρω γή, τον στόλο που του επέτρεψε να πειρατεύσει τα νησιά του Αιγαίου. Τρεις αιώνες αργότερα στην ίδια
Σμύρνη, ο Τ ο υρ κομ ά νο ς εμίρης Ο μούρ θα φτιάξει τον στόλο που
θα του επιτρέψει να ληστέψ ει το Αιγαίο, ενώ ο αδελφός του Χιζίρ,
εμίρης στην'Ε φ εσσο, επιδιδόταν την ίδια εποχή σε επικερδείς
επιχειρήσεις που τον έφερναν σε επα φ ή με τους Λατίνους του Αι
γαίου, τους α ληθινούς κυρίους της θάλασσας, ύστερα από την
πολιτική που α κολουθούσε το Βυζάντιο. Ας σ η μ ειώ σ ο υ μ ε εδώ
ότι η αυτοκρατορία τω ν Π αλαιολόγω ν, υ ποχρ εω μένη να αντιμε
τω π ίσ ει τη λατινική εναντίον της Πόλης απειλή πρ οσ πά θησ ε να
εκμεταλλευτεί τις διαφ ορές που χώ ριζαν τις ιταλικές πόλεις. Έτσι
το Βυζάντιο, πριν κιόλας από την ανάκτηση της Πόλης το 1261, θα
προσεγγίσει τους Γενοβέζους, θανάσιμους αντιπάλους της Βενε
τίας, που δέσποζε τότε στις π ρ ώ η ν βυζαντινές, δ η λα δή, τις λατι
νικές θάλασσες.
Τα ο ικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της αυτοκρατορίας
που εγκαταστάθηκε και πά λι στην Πόλη (1261) την οδήγησαν γρή
γορα να ξανασυνδέσει τις σχέσεις της με τους Βενετούς, χωρίς
υποχρεω τικά να δια κόψ ει με τους Γενοβέζους, ενώ σύγχρονα οι
στρατιωτικές της ανάγκες την έκαναν για λίγο σύμμαχο τω ν Καταλάνων, των Αραγονέζων κ.ά. Η «αποικιοποίηση» του Βυζαντίου
από τους Λατίνους υπήρξε τελικά το μόνο σίγουρο αποτέλεσμα
της πολιτικής αυτής, που μάταια απέβλεπε στη ναυτική μεσογεια
κή ισορροπία. Αυτή ίσως υπήρξε και η πραγματική αιτία της τελι
κής πτώσης της αυτοκρατορίας. Το πράγμα αξίζει να τονισθεί
ιδιαίτερα· επαλη θεύ ει την π επ ο ίθ η σ η των Βυζαντινών ότι η μεγα
λοσύνη α νή κει σ'αυτόν που κυριαρχεί στη θάλασσα. Τη βυζαντινή
θάλασσα και τον πλούτο της την κατέκτησαν οι Λατίνοι και όχι οι
Τούρκοι· η δια πίσ τω ση αυτή εξηγεί ίσως τον πικρό λόγο του Λου

κά Νοταρά, του τελευταίου μεγαδούκα του βυζαντινού στόλου:
«Προτιμώ να δ ω στην Πόλη τούρκικο καφτάνι, παρά λατινική τιά
ρα». Ή ταν άραγε υποχρεω τικό να συγκριθούν τα γεγονότα του
1204 με όσα έγιναν το 1453;

Ας κλείσ ο υ μ ετη ν επ ισ κόπ ησ η αυτή θυμίζοντας, αντί για άλλο συ
μπέρασμα , ότι παρ' όλες τις διαμάχες και τις αντιθέσεις όλοι οι λα 
οί της Μ εσογείου είδαν κάποια στιγμή την ιστορία τους να συγκλί
νει στην πραγμάτω ση π α ρ ά λληλω ν στόχων· αυτή είναι ίσως η ρίζα
της μεσογειακής κοινότητας. Από τη σκοπιά αυτή, η ιστορία της
θάλασσας κατά τα χρόνια του Βυζαντίου εξηγεί πολλές κο ινω νικο
οικονομικές μορφές που χαρακτηρίζουν ως τα σήμερα τις συναλ
λαγές μεταξύ τω ν μεσογειακώ ν λαώ ν. Η αντίθεση της η μ ισ ελή 
νου και του σταυρού που για αιώνες τάραξε τα νερά της Μ εσο
γείου, ο ανταγωνισμός της λατινικής Δύσης με τη χριστιανική
Ανατολή, του κα θο λικισ μο ύ δ ηλα δή και της ορθοδοξίας, η επι
κράτηση του βυζαντινού στοιχείου στα Βαλκάνια, δηλα δή στη δυ
τική Μ αύρη θάλασσα, καθώ ς και η σύμπραξη τω ν χριστιανικώ ν
λα ώ ν της Ανατολής, π.χ. τω ν Α ρμενίω ν, με τη χριστιανική Δ ύση σε
βάρος συχνά τω ν Βυζαντινών, είναι γεγονότα που ά φ ησ α ν τον
απόηχό τους στη σύγχρονη ιστορία. Η αλήθεια αυτή σ υ μ π λ η ρ ώ 
νεται ιστορικά αν τονίσουμε ότι π α ρ ’ όλες τις πολιτικοστρατιωτικές κρίσεις και τις αναταραχές, οι μεσογειακοί π λη θ υ σ μ ο ί ουδέ
ποτε έπαψαν να συναλλάσσονται, να εμπορεύονται, να α λληλοεπηρεάζονται· οι θαλασσοκρατίες ζουν και παρακμάζουν χωρίς ν'
αλλάζουν το μέγιστο ιστορικό μ ά θ η μ α που θέλει τη Μεσόγειο,
θάλασσα εσωτερική, στοιχείο συνεκτικό του κόσμου που την κα
τοίκησε και τη δάμασε με τον κα θημερινό μόχθο του. Το γεφ ύρ ω 
μα της Μ εσογείου στάθηκε άλλωστε το αδύνατο όνειρο της χιλιό
χρονης Βυζαντινής αυτοκρατορίας.

ΜΕΡΟΣ III
Κράτος και Εκκλησία

Α. Βασιλεύς και Βασιλεύουσα
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που ονομάζουμε αυ

τοκρατορίες με παγκόσμια εμβέλεια, όλα έχουν κοινά χαρακτηρι
στικά, όπως, π.χ., ευρύτατη εδα φ ική βάση, πολυεθνική σύσταση
των π λ η θ υ σ μ ώ ν τους και βούληση για ταύτιση κατά το δυνατόν
με τα όρια της οικουμένης. «Κάθε θάλασσα πλω τή και κάθε γη βα
τή» ανήκαν στη Ρώμη, δηλα δή στην αυτοκρατορία που πρώ τη
επεξεργάστηκε το αυτοκρατορικό πρότυπο και που, έως τις μέρες
μας α κόμη, φέρεται ως η κατεξοχήν αυτοκρατορική αναφ ορά και
το αξεπέραστο επίτευγμα οικουμενικότητας.
Στην εποχή του Βυζαντίου, η παγκοσμιότητα αναφέρεται στην
οικουμένη της Μ εσογείου και στις προεκτάσεις της, τον Εύξεινο
Πόντο και την Ερυθρά θάλασσα. Ο π ω σ δήποτε η διεκδ ίκη σ η της
παγκοσμιότητας ως θεμελιώ δες συστατικό της αυτοκρατορίας,
ήταν ίδιο της Ρωμαϊκής κοσμοκρατορίας, αυτής α κριβώ ς της
οποίας το Βυζάντιο φέρεται ως κληρονόμος και συνεχιστής της. Η
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η έκταση του O rbis Rom anus, υπα κούει
σε μια αρχή, σε μια τάξη, έκφ ραση της πολιτικής συνοχής και ενό
τητας: στον αυτοκράτορα δ η λα δή που είναι σύμβολο, και εγγυη
τής αυτής της ενότητας, είτε αυτή λέγεται «pax», ειρήνη, είτε λέ
γεται «ordo», τάξη.
Η έκφ ραση της τάξης των «Κλητορολογίων» και το πάγιο και
αμετάβλητο του τελετουργικού α υλικού πρω τοκόλλου στο Βυζά

ντιο (και αυτό από την αρχή έως το τέλος του μακραίω να ιστορικού
του βίου) δηλώνουν, υλικά και συμβολικά, την εξουσιαστική π ρ ω 
τοκαθεδρία του αυτοκράτορα και συνακόλουθα τη διευθέτηση
του κόσμου σ ύ μ φ ω να με τη βούληση του πα γκόσμιου κέντρου
που ήταν, και ήθελε να είναι, η αυτοκρατορία, και πιο συγκεκριμέ
να η Κωνσταντινούπολη, ως συνέχεια της Ρώμης, που εχθροί και
φ ίλο ι θεώ ρ ησα ν α δια φ ιλονίκη τη πρω τεύουσα του κόσμου. Αυτός
λοιπόν ο αυτοκρατορικός κύκλος, ο «orbis», που ταυτίζεται με την
οικουμένη και που έξω από αυτόν αρχίζει η «ακοσμία τω ν ανίδρυτων εθνών», έχει για κέντρο μία πρωτεύουσα, που δεν είναι πια
μόνο μια Α ιώ νια πόλις, όπω ς η Ρώμη, αλλά μια Βασιλεύουσα,
πρώ τη στην τάξη των πόλεω ν, αφετηρία και κατάληξη, όπω ς γρά
φ ει ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, της αυτοκρατορικής επι
κράτειας: «Επεί και πόλις εστί βασιλεύουσα του τε κόσμου παντός
υπερέχουσα». Η αυτοκρατορία με κέντρο την Πόλη είναι ξένη από
τη «chefferie de villages», τον κατακερματισμό, δηλα δή, της χρι
στιανικής Δύσης, όπω ς τονίζει χαρακτηριστικά ο G. Duby.
Η Κωνσταντινούπολη λοιπόν, περισσότερο και από τη Ρώμη,
έκανε πραγματικότητα την έννοια πόλις-κόσμος, όπω ς την καθο
ρίζει ο F. Braudel, χάρη στην ευρύτατη ακτινοβολία της και την
κοσμοπολίτικη σύσταση του π λη θ υ σ μ ο ύ της. Αυτή την έννοια εί
χε η Ρώμη αναγάγει σε πολιτική, και αυτήν κληροδότησε ύστερα
ως ιδέα στη Νέα Ρώμη. Έτσι η Κωνσταντινούπολη έγινε η πρ ω 
τεύουσα, το κέντρο της αυτοκρατορίας, έδρα της αυλής, της κυ
βέρνησης και της εκκλησιαστικής και πολιτικής διοίκησ ης καθόλη τη βυζαντινή ιστορία, γι' αυτό μπορεί να θ εω ρ η θ εί ως το αρχέ
τυπο των σημ ερινώ ν πρω τευουσώ ν. Με κέντρο και γύρω από τη
βυζαντινή πρωτεύουσα, την καρδιά μιας συγκεντρωτικής κεντρο
μόλου εξουσίας, ανθίζει ο πολιτισμός που χαρακτηρίζει τον κό
σμο του Βυζαντίου, και που κάνει την αυτοκρατορία ένα κράτος
ενιαίου πολιτισμού, ένα «civilizatio n state» για να χ ρ ησ ιμο ποιήσ ω
τον όρο που εισήγαγε ο R avinder K um ar για τις Ινδίες, άσχετα από

το εθνικά πο λυπ ο ίκιλο τω ν κατοίκω ν του. Πολιτισμός που μένει
ανοιχτός σε ξένα ρεύματα, που τρέφεται από τις ποικίλες πα ρ αδό
σεις τω ν λα ώ ν που απαρτίζουν την αυτοκρατορία και που ακτινο
βολεί ενιαία πια, πέραν τω ν συνόρων της, προσδίδοντάςτης, έτσι,
μια ακόμη διάσταση πο λιτισμικής παγκοσμιότητας.

Ό λα τα στοιχεία που καθορίζουν κάθε αυτοκρατορία και τη συ
ναφ ή με αυτή βο ύ λησ η και πράξη για πα γκοσμιότητα συνυ πάρ 
χουν στο Βυζάντιο. Μ άλιστα, η πα ρ ου σ ία αυτή δεν είναι για το
Βυζάντιο ένα κεκτημένο μέσα στον χρόνο, αλλά ένα θ εμελιώ δες
γνώ ρ ισ μα από τη γένεση ή δ η της αυτοκρατορίας του. Ιδιαιτερό
τητα βυζαντινή είναι το ότι η αυτοκρατορία του Βυζαντίου δεν
είναι α π ο κ ύ η μ α πρ οοδευτικής επεκτατικής στρατιω τικής πολιτι
κής, αλλά ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο και οργα νω μένο κλη ρ οδότημα που
έδω σ αν στην Κω νσταντινούπολη οι αυτοκράτορες της Ρώμης,
ουσιαστικά ο Μ έγας Κωνσταντίνος. Αυτός έδω σ ε πρώ τος στην
πόλη που ίδρυσε αυτοκρατορικά χαρίσματα, αλλά αυτό μόνο
προοδευτικά· με τον χρόνο αυτή η tra n s la tio im p e rii ο λ ο κ λ η ρ ώ 
θηκε με την tra n s la tio leg is, την οριστική, την τελική δη λα δ ή
εγκατάσταση και π α ρ α μ ο νή του νομοθέτη αυτοκράτορα στην
Κ ω νσταντινούπολη. Το γεγονός αυτό πρ οϋποθέτει τον εκχριστιανισμό και τον εξελληνισμό πρώ τα του κρατικού μηχα νισ μ ού
και τελικά κάθε πτυχής του δ η μ ο σ ίο υ και ιδιω τικού βίου. Ειδο
ποιό αυτά χαρακτηριστικά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, που
συντελέσθηκαν σ ταδιακά κυρίω ς μετά τη θρησκευτική πολιτική
του Θ εοδοσ ίου του Μ εγάλου και τον χω ρ ισ μ ό της αυτοκρατο
ρίας σε Α νατολική και Δ υτική (395).
Έτσι, το Βυζάντιο είναι η μόνη αυτοκρατορία που δεν έγινε αλ
λά γεννήθηκε πα γκόσμ ια δύναμη, είναι επίσης η πρώ τη που επω μίσ θηκε και την ευθύνη να αντιπροσω πεύσει τον ουρανό στη γη
διαμέσου του αυτοκράτορά της. «Ένας Θεός στον ουρανό, ένας

κύριος στη γη, ο χριστιανός αυτοκράτωρ», θα διακηρύξει το 335
στον Τριακονταετηρικό του ο Ευσέβιος απευθυνόμενος στον Μ εγά
λο Κωνσταντίνο, προσθέτοντας έτσι στη ρ ω μα ϊκή πα γκοσμιότη
τα, την πνευματική χριστιανική οικουμενικότητα.
Αυτή η αντιπροσώ πευση του Θεού από τον βυζαντινό αυτο
κράτορα θ εμ ελιώ νει το θεοστήρικτοτου βυζαντινού κράτους. Με
τη σκυτάλευση από αντιπροσω πεία σε αντιπροσω πεία, από «Εκ
προσώ π ου του βασιλέως σε Εκπροσώπου», εξασφ αλίζεται η θεία
προστασία σε όλα τα εδάφ η της βυζαντινής επικράτειας. Φανερό
ότι η άλλη θεμέλια διεκδ ίκη σ η του αυτοκρατορικού σχήματος, η
αιω νιότητα δ η λα δ ή της αυτοκρατορίας και το α λώ βητον των εδα
φ ώ ν της, απορρέει απρόσκοπτα από την καθαγίαση της επικρά
τειας· χάρη ακριβώ ς στη θέση του αυτοκράτορα ως αντιπροσώ 
που του Θεού και των εκάστοτε περ ιφ ερ εια κώ ν διο ικη τικώ ν λει
τουργών ως α ντιπροσώ πω ν του.
Λογικά το σύμβολο της παγκοσμιοαιω νιότητας του Βυζαντίου
είναι ο αυτοκράτορας, φ έρω ν τη σταυροπαγή παγκόσμια σφαίρα,
όπω ς μας τον παρουσιάζει ήδη το άγαλμα της Μ παρλέττας, αλλά
ακό μη και το δίπτυχο του Bargello με την Αριάδνη (σύζυγο του
Αναστασίου). Λογικά επίσης ως και οι γυναίκες τω ν αυτοκρατόρω ν δηλώ νονταν κάποτε «Δέσποινες της Οικουμένης» και αυτός ο
Αρκάδιος ακόμα φερόταν ως «Ο της υ φ η λ ίω γης αυτοκράτωρ και
τροπαιοΰχος δεσπότης». Α ναφ έρω απλώ ς τις επιγραφές της
Α φ ροδισιάδας για την πρώτη γυναίκα του Θ εοδοσίου και για τον
διάδοχο του μεγάλου αυτού αυτοκράτορα, τον μικρό Αρκάδιο. Και
αυτό για να μη σταθώ στα εύγλωττα θριαμβευτικά επίθετα του
Ιουστινιανού (co gn om in a ) που μας διασώ ζουν οι Νεαραί, όπω ς τα
Γοτθικός, Βανδαλικός, Αλανικός και άλλα που δεν εδήλω να ντότε
κληρονομικό μεγαλείο σαν τα παλιότερα A fricanus, B rittanicus,
G erm anicus [όπω ς σ η μ ειώ νει ο Gerhard Rosch], αλλά πραγματι
κή αυτοκρατορική επέκταση. Και για να μη σχολιάσω, μετά την
εμπεριστατω μένη μελέτη του Ευάγγελου Χρυσού, τη βασιλική

τίτλωση ίω ν αυτοκρατορικώ ν εγγράφων του νικητή των Σασσανιδών, του Ηρακλείου.
Ο πω σ δήποτε δεν είναι τυχαίο ότι τόσο ο Ιουστινιανός, όσο και
ο Ηράκλειος θα γίνουν πρότυπα προς μ ίμ η σ η [μαζί βέβαια με τον
Μεγάλο Κωνσταντίνο ή ακό μη τον Μ εγαλέξανδρο, τον Αύγουστο
και τον βιβλικό Δ αυ ίδ] για όλους τους μετέπειτα αυτοκράτορες,
υπογραμμίζοντας, ο καθένας με τον τρόπο του, την εικόνα της βυ
ζαντινής παγκοσμιότητας και αιωνιότητας. Π αγκοσμιότητα που
μετά τον 7ο αιώ να, και για καιρό, είχε γίνει ένας μύθος και μια πα 
ρ ω χημένη νοσταλγική ιστορία. Χωρίς όμω ς να πάψ ει να κατατρέ
χει τη σκέψ η και τα όνειρα των Βυζαντινών, που εξακολουθούν
αδιάλειπτα να θεω ρούν και να ονομάζουν τον αυτοκράτορά τους
«Κύριο του Κόσμου». Μ έσα σ' αυτό το κλίμα θα πρέπει ίσως να το
ποθετήσουμε όλη την εσχατολογική φιλολογία της εποχής, που
είχε μεγάλη διάδοση στους κύκλους της βυζαντινής κοινωνίας.
Τις προφητείες γύρω από τη μεγάλη Βαβυλώνα, που πότε ταυτίζε
ται με την παλιά Ρώμη και πότε με την ίδια την Κωνσταντινούπολη
[κάθεται επά νω σε επτά λόφ ους], τη μεγάλη πόρνη του κόσμου
της ανομίας.
«Εικών θεού ο άπας βασιλεύς» κατά τον Θ εοφ ύλακτο της Αχρί
δας, όπω ς το θέλει και ο Κωνσταντίνος Σ', όταν παρουσιάζει τον
βασιλέα περικυκλούμ ενο από τους αυλικούς αξιω ματούχους κα
τά το πρότυπο τω ν Α ποστόλω ν και τω ν Αγγέλων που περιστοιχί
ζουν τον ουράνιο Βασιλέα. Μ ικρογραφ ία η βυζαντινή αυλή της
ουράνιας τάξης, εξαγιασμένη κατά την π ρ οφ ητική φ ιλολογία η
τοπογραφία της Κωνσταντινούπολης. Σκάφος της παγκόσμιας
πολιτείας κατά τον Αγαπητόν, το βυζαντινό κράτος.
Ένας ο κύριος του ουρανού, ο παντοκράτω ρ Θεός, ένας και ο
κύριος στη γη, στην οικο υ μ ένη, ο χριστιανός αυτοκράτω ρ, που
εδρεύει στην Κ ωνσταντινούπολη, αντιπρόσω πος κ α ιτ ο π ο τ η ρ η τής του μ ονα δικο ύ Θ εού. Πολυθεΐα κα ι πολυαρχία σβήνουν
εμπρός στη μονοθεϊστική και μοναρχική αυτή αντίληψ η που

πρώτος εξέφρασε, όπω ς είπ α μ ε, ο επίσ κοπος της πα λα ισ τινια 
κής Καισάρειας Ευσέβιος στον λόγο που ε κ φ ώ νη σ ε στα 335 για
τα τριάντα χρόνια της βασιλείας του Μ εγάλου Κωνσταντίνου. Ει
κόνα και μιμητής, κατά το δυνατόν, του π α μ β α σ ιλέω ς Χριστού, ο
βυζαντινός αυτοκράτορας, οργανώ νει τη Β ασίλειο Τάξη κατά τη
θεία ιεραρχία: «Οι μάγιστροι και οι πα τρ ίκιοι [οι ανώ τατοι δ η λα 
δή α ξιω μ α το ύ χ ο ι της αυλής και του κράτους] τύπω χρηματίζειν
τω ν Α ποστόλω ν, τον δε χρηστόν βασιλέα, κατά το εφ ικτόν αναλογούντα Θεώ». Έτσι κα θορίζει ο Κωνσταντίνος Ζ' την τάξη στην
κω νσ τα ντινο πολίτικη αυλή, κατ' αναλογία της ουρανίου ιεραρ
χίας. Η ιδέα ότι ο χριστιανός αυτοκράτω ρ α ντιπρ οσ ω π εύει «κατά
το εφικτόν» τον Σωτήρα Χριστόν υπ οχρ εώ νει τον αυτοκράτορα
να γίνεται κατά το δυνατόν με τις πράξεις του «Μ ιμητής Θεού»
[αρετή που α σκούσ αν από θέση κα ι οι ελλη νισ τικοί βασιλείς] και
να ασκεί α διά λειπτα τη φ ιλ α ν θ ρ ω π ία , τόσο απέναντι τω ν υ π η 
κόω ν του, όσο και απέναντι τω ν ξένων· ο χαρακτηρισ μός μά λι
στα «ρω μαϊκή φ ιλα νθ ρ ω πία » [τον χ ρ η σ ιμ ο π ο ιεί ο πατριάρχης
Ν ικόλαος Μ υστικός ως αντιβασιλεύς απέναντι στους Βουλγά
ρους] δ η λ ώ ν ε ι την ά σ κη σ η της αρετής αυτής, α κ ό μ η και έναντι
τω ν εχθρώ ν της αυτοκρατορίας.
Ως αντιπρόσωπος του Θεού ο βυζαντινός αυτοκράτωρ είναι ο
αμύντωρ της όλης χριστιανοσύνης, εκλεκτός του Θεού, θεοστεφής, θεοφιλής, θεοστήρικτος και θεοπρόβλητος - κάθε λοιπόν
κίνηση εναντίον του θεω ρείται έγκλημα καθοσιώ σεω ς. Η τυχόν
ανατροπή του από σφετεριστή, πράγμα σύνηθες στο Βυζάντιο,
δ η λώ νει την αδυναμία να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, την
αναξιότητα του συγκεκριμένου αυτοκράτορα, που συνεπάγεται
λογικά και την εγκατάλειψή του από τον Θεό, με συνακόλουθο την
ανατροπή του και την επιτυχία των εχθρών του. Μ πορεί έτσι το
πρ όσω πο του αυτοκράτορα να α πα ξιω θεί, αλλά όχι βέβαια ο αυτοκρατορικός θεσμός, ούτε το θεοστήρικτο κράτος της αυτοκρα
τορίας.

Η αναγνώριση της υπεροχής του βυζαντινού αυτοκράτορα ως
τοποτηρητού του μόνου θεού [μολονότι η ιδιότητα αυτή διεκδική θ η κε και από τους διαδόχους του Καρλομάγνου κατά την Αγία
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία], αποκρυσταλλώ νεται στη λεγομένη «ει
κονική μυθική οικογένεια» των ηγετών της οικουμένης, έτσι όπως
την καθόρισε η βυζαντινή διπλω μ α τία και την αποδέχτηκαν αγόγ
γυστα και οι καγκελαρίες των ξένων κρατών.
Σύμφ ω να με αυτή τη μυθική οικογένεια ο αυτοκράτορας της
Κωνσταντινούπολης είναι «Πατέρας» ή «Πατριάρχης» της οικογέ
νειας τω ν αρχηγών της γης· οι άλλοι, ο καθένας με τη σειρά του, τη
σημασ ία του, είναι είτε αδελφός είτε υιός είτε ανεψιός είτε φίλος
είτε οικείος του βασιλέα της Κωνσταντινούπολης. Με τα χαρακτη
ριστικά αυτά γράφει στον καθένα ο αυτοκράτορας, καθορίζοντας
έτσι τη θέση τους μέσα στην παγκόσμια ιεραρχία των κρατών. Ας
πούμε ότι, εξαιτίας της αρχής αυτής, κάθε διά β η μ α στρατιωτικό
εναντίον της Βυζαντινής αυτοκρατορίας έπαιρνε μορφ ή και δ ια 
στάσεις εμφ ύλιας σύρραξης και ιδιαίτερα στάσης, όταν ο πόλεμος
ήταν ενδοχριστιανικός. Η αρχή της «εικονικής μυθικής οικογέ
νειας τω ν κρατών» δικα ιώ νετα ι τόσο από τη ρ ω μ α ϊκή παράδοση
που αδιάλειπτα συνεχίζει η Κωνσταντινούπολη, όπω ς το δέχονται
εχθροί και φ ίλο ιτη ς αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, όσο και από τη
θεωρία της αντιπροσώ πευσης του Θεού από τον βυζαντινό αυτο
κράτορα.
Είναι λοιπόν φ υσικό οι προσκείμενοι και προσεγγίζοντες τον
αυτοκράτορα να χαίρουν της σπουδαιότητας που τους παρέχει η
εγγύτητα αυτή. Και αυτό, σύ μ φ ω να με την απόσταση που, ανάλο
γα επίσης με τη θέση του στη δ ιοίκη σ η, στην ιεραρχία ή στην αυ
λή, βρίσκεται ο καθένας από την πηγή της εξουσίας, δηλα δή από
το πρ όσ ω π ο του αυτοκράτορα. Ο πω σ δήποτε οι διοικητές των
επαρχιώ ν [των λεγομένω ν Θ εμάτω ν] στρατηγοί, ή «κατεπάνω»,
χαίρουν στην επαρχία τους των π ρ ο νομ ιώ ν που ανήκουν στην αυ
τοκρατορική αρχή. Ίσω ς σε αυτήν τη συνήθεια π ρέπει να α π ο δ ώ 

σουμε και το ότι από τον εγγύτερο στον εγγύς μεταφέρεται σε όλΓ
την επικράτεια, όπω ς είδαμε, τόσο η «ιερότητα» της διοίκησης [c
όρος «θείος» καθορίζει όλα τα σχετιζόμενα με το πρ όσ ω π ο του αυ
τοκράτορα], όσο και η θεία προστασία για κάθε γωνιά της αυτοκρατορικής γης· η ιεροποίηση αυτή του χώ ρου της αυτοκρατο
ρίας συνάδει με τις περί αιωνιότητος προφητείες και θεωρίες, ποι.
ευρύτατα κυκλοφ ορούσαν στο Βυζάντιο, ιδιαίτερα όταν η αυτο
κρατορία γνώριζε περιόδους χαλεπότητας. Μ όνο λοιπόν το ζηλό
τυπο και η κατακτητική βουλιμία τω ν εξω τερικώ ν εχθρώ ν μπορεί
να εξηγήσει την α μ φ ισ β ή τησ η τω ν βυζαντινών τίτλων της οικουμενικότητας και της παγκοσμιότητας: «Φύσει γαρ δεσπότις των
άλλω ν εθνώ ν η βασιλεία τω ν Ρ ω μαίω ν, εχθρω δώ ς διακείμενον
έχει το δούλον» θα γράψει στις αρχές του 12ου α ιώ να η Άννα Κομνηνή, εξηγώντας με εκείνο το «εχθρωδώς» τις αντιξοότητες που
γνώρισε η αυτοκρατορία μετά τις επιτυχίες τω ν Σελτζούκων στην
Ανατολή και των Λατίνων, τω ν Ν ορμανδώ ν ιδιαίτερα, στη Δύση,
χωρίς όμω ς να κλονίσει την π επ ο ίθ η σ η ότι ο κύριος της Κωνστα
ντινούπολης είναι και ο κύριος της οικουμένης.
Ο βυζαντινός λοιπό ν αυτοκράτορας, κεφ αλή του Βυζαντίου
της οργανικής συνέχειας της Ρώμης, της αυτοκρατορίας, που
διεκδικούσε κάθε θάλασσα π λω τή και κάθε γη προσ β άσ ιμη, είχε
δ ικα ιω μ α τικά την πρώ τη θέση στην παγκοσμιότητα, στο do
m in iu m m undi.
Η εισαγω γή του χρ ιστιανισμού στο βυζαντινό κράτος ως επί
σ η μ η ς θρησκείας από τον Μ έγα Θ εοδόσιο (στο τέλος του 4ου
α ιώ να ), π ρ οσ έδω σ ε και ο ικο υ μ ε ν ικ ό χαρακτήρα στην αυτοκρα
τορία· δ η λ α δ ή π ε ρ ικλείει έκτοτε στους κόλπους της όλη την πο
λιτισ μένη ανθρ ω πότητα . Τα σύ μ β ο λα της βυζαντινής οικου μενικότητας και παγκοσμ ιότητας συνόδευαν λο ιπ ό ν την αυτοκρατορική εικόνα. Η σταυροπαγής υδρόγειος π λα νη σ φ α ίρ α μιλούσε
για το π α γκό σ μ ιο της χριστιανικής αυτοκρατορίας, το σκήπτρο,
σ ύμ β ο λο της απόλυτης εξουσίας, θύμιζε ότι ο αυτοκράτορας

ήταν εγγυητής της πα γκόσμ ιας τάξης, ενώ η Α κακία (κουτί που
περιείχε στάχτη) συμ βόλιζε το μάταιο του υλικού κόσμου στον
πα ντοδύνα μο ηγέτη του, τον Ρωμαίο αυτοκράτορα. Τέλος, αυτό
το ίδιο το βυζαντινό νό μ ισ μ α , το υπέρπυρο Κωνσταντινάτο, με
τον α τόφ ιο χρυσό και χάρη στην επιγραφ ή και στις παραστάσεις
που το κοσμούσαν, δια λα λού σ ε απανταχού της γης [η κυ κ λ ο φ ο 
ρία του ήταν π α γ κό σ μ ια ] τα θ εμ ελιώ δ η χαρακτηριστικά της βυ
ζαντινής ιδεολογίας: το θεοπρόβλητο δ ηλα δ ή του αυτοκράτορα
(στο νό μ ισ μ α εικονίζεται ο Χριστός να στέφει τον αυτοκράτορα),
αλλά κα ι τη ρ ω μ α ϊκ ή κληρονομιά, όπω ς δηλώ νο υν οι τίτλοι
im p e ra to r, αυτοκράτω ρ, βασιλεύς [πάντοτε εξυπακούεται το
Ρ ω μα ίω ν] που είναι χαραγμένοι κατά καιρούς στο νόμισ μα , μαζί
με το όνομα βέβαια του απεικονιζόμενου θεοστεψούς αυτοκρά
τορα βασιλέω ς, έστω και αν πρόκειται για γυναίκα, όπως, π.χ.,
με την Ειρήνη, την Α θ ηνα ία , στο τέλος του 8ου αιώ να. Να θ υ μ ί
σω άλλω στε ότι και μόνο ο τίτλος του βυζαντινού αυτοκράτορα
ως: ο τάδε Πιστός εν Χριστώ τω Θ εώ Βασιλεύς και αυτοκράτω ρ
Ρ ω μα ίω ν [τίτλος που είναι συνυψασμένος με τη ρ ω μα ϊκή και χρι
στιανική ιδέα] συνο ψ ίζει λα κω νικά τις αρχές της αυτοκρατορι
κής ιδεολογίας. Η π ρ ο σ θ ή κ η του όρου Ρ ω μα ίω ν στον αυτοκρατορικό τίτλο, κα θ ώ ς και ο χαρακτηρισμός Ο ικουμενικός για τον
πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, δη λώ νο υν την απάντηση
του Βυζαντίου στις δ ιεκδ ική σ εις της Δύσης [του πάπα και του
Καρλομάγνου] για τη ρ ω μ α ϊκή αυτοκρατορική κληρονομιά· ε μ 
φανίζονται τελειω τικά στο τέλος του 9ου αιώνα.
Σύμφ ω να λοιπόν με την αρχή της οικουμενικότητας και της
παγκοσμιότητας του Βυζαντίου, κάθε πόλεμος κατά της αυτοκρα
τορίας δ η λώ νει υπεξαίρεση και είναι αθέμιτος, ενώ κάθε πόλεμος
του Βυζαντίου, που είναι κληρονόμος της παγκόσμιας Ρώμης και
αμύντωρ της χριστιανοσύνης ως «κράτος πρώτον πιστεύσαν εις
τον Δεσπότην Χριστόν», είναι πόλεμος δίκαιος και αμυντικός.Έτσι
ο αυτοκράτορας είναι επιφορτισμένος κατά τον νόμο με τη διατή

ρηση τω ν υπαρχόντων και την ανάκτηση των ελλειπόντω ν και το
Βυζάντιο διεξάγει πόλεμο πάντα «Υπέρ αλυτρώ τω ν τέκνων και
αδελφών», όπω ς γράφει στα Τακτικά του ο αυτοκράτωρ Λ έω ν ΣΤ' ο
Σοφός, καθορίζοντας ότι η πο λεμική κραυγή τω ν Βυζαντινών εί
ναι το «Ο σταυρός νικά» και το «Αήρ» [αέρα δηλα δή, όπω ς έλεγαν
και οι φαντάροι στον ελληνο-ιταλικό π όλεμο]. Με αυτήν άλλωστε
την ευκαιρία ο αυτοκράτορας αυτός ταυτίζει το έθνος τω ν Ρω
μ α ίω ν με το έθνος των Χριστιανών (ο όροςΈθνος Χριστιανών είναι
δικό του δη μιούρ γημα ), ταύτιση που συνοψίζει νομίζω όλη τη βυ
ζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία. Το αυτοκρατορικό λοιπόν νό μ ι
σμα [το δολάριο του μεσαίω να, όπω ς χαρακτηριστικά έγραψε ο R.
Lopez, γιατί με αυτό εμπορεύονταν όλα τα έθνη], μαζί με τις α π α 
νταχού αυτοκρατορικές στήλες, με την εικόνα και το όνομα του
αυτοκράτορα, δ ή λω να ν τη βυζαντινή εξουσία ως μια α δ ια φ ιλο νί
κητη παγκοσμιότητα. Αυτό τουλάχιστον ως τα τέλη του 7ου α ιώ 
να, πριν αρχίσουν δ η λα δή οι εισβολές και οι εγκαταστάσεις των
Σλάβω ν στα ευρω πα ϊκά εδάφ η και πριν από τις αραβικές νίκες
στην Ασία και την Α φ ρ ική. Νίκες που κατέληξαν στη δημιουργία
νέας παγκόσμιας δύναμης του Ισλάμ, αντίπαλης της χριστιανοσύ
νης, με το κράτος της Δ αμ ασ κού και ύστερα με τα χαλιφάτα της
Βαγδάτης, αλλά κ α ιτη ς Κόρδοβας στη Δύση.
Παρά τις αντιξοότητες που γνώρισε η αυτοκρατορική αρχή κατά
τη χιλιόχρονη βυζαντινή ιστορία, πρέπει να πούμε ότι ουδέποτε
έχασε την αίγλη που της προσέδιδε το πολύπλοκο αυλικό πρωτό
κολλο, η αυλική πολυτέλεια των στολών, των σκευώ ν και των μου
σικώ ν ακόμη οργάνων του παλατιού, που τόσο εντυπώσιαζαν τους
ξένους επισκέπτες από Δύση και Α νατολή. Έπρεπε να φτάσει η αυ
τοκρατορία στη στενότητα που την έφεραν η τουρκική και η δυτική
απειλή, για να στεφθεί ο Κατακουζηνός με στέμμα από μη πολύτι
μους λίθους [το πράγμα αναφέρει και σχετικό π οίη μα του Καβάφη]
ή για να α ναφ ω νήσει λίγο αργότερα ο Μ ανουήλ Παλαιολόγος ενά
ντια στα μεγαλεπίβολα σχέδια του γιου του Ιωάννη: «Νυν οικονό[ ι So ]

μου χρήζομεν και ου βασιλέως»· είμαστε στον δέκατο πέμπτο α ιώ 
να που είδε το 1453 την τελική πτώ ση της αυτοκρατορίας.
Ιερός ο αυτοκρατορικός θεσμός στο Βυζάντιο, ιερό κατά δύνα
μη και το πρ ό σ ω π ο του αυτοκράτορα. Έ γκλημα καθοσιώ σεω ς
αποτελεί κάθε εγχείρημα ενάντια στον ενθρονισμένο βασιλέα,
χωρίς όμω ς αυτό να σ η μ α ίνει ότι ο αυτοκράτορας μετέχει της ιε
ροσύνης. Αυτοκρατορία και ιεροσύνη κράτησαν πάντα στο Βυζά
ντιο ρόλους διακριτούς, παρ' όλες τις προσπάθειες πότε κάποιου
αυτοκράτορα και πότε κάποιου πατριάρχη να διεκδικήσ ουν αλλότριες δικαιοδοσίες.

Β. Βασιλεία και Ιεροσύνη

Α π ό ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟ ΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝ ΙΣΤΑΜ ΕΝ Η ΤΟΥ ΒΥΖΑ
ΝΤΙΟΥ

μόνο ο χριστιανισμός θεω ρείται και είναι η εκ των ω ν ουκ

άνευ βυζαντινή καταβολή. Είναι γνωστό ότι ο χριστιανισμός από
την πρώ τη του κιόλας εμ φ ά νισ η θ ε ω ρ ή θ η κ ε ως ένας βασικός π α 
ράγοντας της ρ ω μα ϊκή ς κοινωνίας· η αποδοχή του με αυτοκρατο
ρική απόσταση μετά τους διω γμούς σ η μ α ίνει στροφή στην π ο λι
τική της Ρώμης, που μ εθο δ εύ θ η κε με επιμονή από τον Μεγάλο
Κωνσταντίνο. Έτσι χαρακτηριστικά θα θ υ μ ίσ ω ότιστη σύνοδο της
Ν ικαίας (325), που κατά κάποιον τρόπο εγκαινιάζει τα π ρ ο β λή μ α 
τα της επίσ η μη ς εκκλησίας, πα ρ εβρ έθηκε ο ίδιος ο αυτοκράτο
ρας φέροντας μάλιστα τον τίτλο [τον περίεργο τίτλο] «Επίσκοπος
των'Εξω».
Ο ρόλος δ η λα δ ή του Μ εγάλου Κωνσταντίνου στη σύνοδο ήταν
να αντιπροσω πεύσει τη θέση και τα συμφέροντα αυτών που έμε
ναν έξω από τη χριστιανική πίστη και Εκκλησία, των π ολυά ρ ιθμω ν
δηλα δή τότε α κό μ η ειδω λολατρώ ν. Θ ύμισα το γεγονός για να
υ πογ ρα μμ ίσ ω αμέσω ς τα ακόλουθα: 1) ότι το 325, στα χρόνια της
Πρώτης Ο ικουμενικής Συνόδου [αυτής που επεξεργάστηκε το Πι
στεύω, το σύμβολο της πίστης] οι χριστιανοί δεν φ αίνεται να ήταν
η πλειοψ η φ ία του βυζαντινού πληθυσ μού· ήταν όμω ς η επανα
στατική μειονότητα, 2) ότι ο αυτοκράτορας στο Βυζάντιο δεν ε μ 
φανίζεται με χαρακτηριστικά ιεροσύνης, παρ' όλο το ενδιαφέρον

και τη μέριμνα για τα εκκλησιαστικά [κυρίω ς την επισ κοπική τά
ξη], Η ρήση του Αμβροσίου στον Μέγα Θ εοδόσιο: «έξελθε [του
ιερού] βασιλεύ, η πορφύρα ποιεί βασιλείς και ου ιερείς», μένει βα
σική αλήθεια στο Βυζάντιο που αγνοεί το π ρ όβ λημ α im p e riu m ή
sacerdotium και 3) ότι η σύγκληση της συνόδου από τον αυτοκρά
τορα Κωνσταντίνο, που σίγουρα δεν είχε α κό μ η βαπτισθεί χρι
στιανός [αν αυτό έγινε βέβαια κάποτε], δείχνουν τον πα νρ ω μα ϊκό,
επίσημο χαρακτήρα των προβλημάτω ν της εκκλησίας· και αυτό
πριν ακόμη να κτισθεί η Κωνσταντινούπολη και να ιδρυθεί το π α 
τριαρχείο της.
Γιατί όμω ς η θέση, τα προβλήματα και η κατάσταση μιας μειο
νοτικής όπω ς είπαμε εκκλησίας σαν τη χριστιανική να αποτελέσει
μέλημα του επίσημου κράτους; Να θ υ μ ίσ ω για απάντηση στο
ερώτημα ότι, αν και τα θρησκευτικά προβλήματα και οι θεολογικές διαμάχες αφορούν μόνο τους χριστιανούς και την εκκλησία
τους, η ειρηνική όμως συμβίωση τω ν π λ η θ υ σ μ ώ ν της αυτοκρατο
ρίας, η «pax romana», είναι καθήκον μόνο αυτοκρατορικό. Καθετί
που μπορεί λοιπόν να διαταράξει την τάξη πρέπει να πα ρ ακολουθείται άγρυπνα από τους επιφορτισμένους με την α σφ άλεια και
την πολιτική ειρήνη κρατικούς λειτουργούς, τους αντιπροσώπους
του αυτοκράτορα. Είναι γνωστό ότι οι ενδοχριστιανικές διαμάχες
δίχαζαν τους πληθυσμούς και απειλούσαν έτσι την καθεστηκυία
τάξη και ειρήνη. Δεν ήταν λοιπόν δυνατό να διαφ ύγουν από την
προσοχή, τον έλεγχο του κράτους και του αυτοκράτορα, του μό
νου εγγυητή της ευνομίας και ομόνοιας των πολιτών.
Τονίζω ιδιαίτερα τον ρόλο αυτό του αυτοκράτορα [ο τίτλος του,
μεταξύ άλλω ν ηχηρών, είναι Pacifkus, ειρηνοποιός], γιατί θα μας
βοηθήσει να καταλάβουμε τη σημ ασ ία τω ν αυτοκρατορικώ ν
επεμβάσ εω ν στα εκκλησιαστικά [κα ι όχι στα θεολογικά και θρ η
σκευτικά ζητήματα], μέσα σ’ έναν κόσμο πολυεθνικό και π ο ικ ιλ ώ 
νυμο, όπως ήταν ο πληθυσμός της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Και ιδιαίτερα σε μια εποχή, όπου μόνο με πρόσχημα τις θρ ησκευ

τικές διαφορές μπορούσε ο οποιοσδήποτε θα έλεγα πολίτης και η
όποια ομάδα να εκφ ράσουν τη δυσαρέσκειά τους, να αποστασιοπ οιη θο ύν από την επίσ η μ η πολιτική [α κόμη κι αν είχε χαρακτήρα
φ ορολογικό, κο ινω νικό ή οικονο μ ικό], και αυτό χωρίς να υ ποβ λη
θούν στις κυρώσεις του ανηλεούς νόμου τω ν κατά του αυτοκρά
τορα και της πολιτικής του στασιαζόντων. «Ο λ ο ιδ ω ρ ώ ν τους και
ρούς» λέει ένας νόμος «φαίνεται λο ιδω ρείν τον βασιλέα»· βαριά τα
επακόλουθα αυτής της παράβασης.
Αυτός όμω ς που βαρυγκομούσε με πρ όσχημα την πίστη, δη
λα δή ο ενδιαφερόμενος για την πνευματική υπόσταση [για την
ψυχή του], δρούσε στο θεσμ ικό πλα ίσιο μιας π ρ οσω πικής-α τομικής σω τηριολογικής πράξης και ηθικής, άσχετα αν με τα δρώμενά
του μπορούσε έμμεσα να διαταράξει την κατεστημένη τάξη. Να
π ω ότι ο ά μβω να ς της κάθε εκκλησίας ήταν τότε το βή μα, όχι μόνο
του πνευματικού λόγου, αλλά και της μετάδοσης και της διάδο
σης απόψ εω ν και θέσεω ν που, με θρησκευτικό πάντα περ ικά λυμ
μα, κυκλοφ ορούσαν αυτοί που ήταν αντίθετοι στην επίσ ημη πολι
τική, ακό μη και σε θέματα και προβλήματα που δεν αφορούσαν
την πίστη. Λογικά το κράτος, το οποίο προσπαθούσ ε να συσπει
ρώ σει γύρω από τις αποφ άσεις της Κωνσταντινούπολης π λη θ υ 
σμούς με διαφορετικές, συχνά αντικρουόμενες, παραδόσεις και
αντικρουόμενα συμφέροντα, δεν μπορούσε να α δια φ ορή σ ει για
τα πράγματα της εκκλησίας και τω ν κύκλω ν της.
Με αυτή την οπτική πρέπει κυρίω ς να δούμε τον ρόλο του αυ
τοκράτορα και τω ν α ντιπροσώ πω ν του μέσα στις Ο ικουμενικές
Συνόδους. Μ όνο έτσι θα μπορέσουμε ο πω σ δήποτε ν' αποφ ύγου
με τις συχνά ανιστόρητες και κάποτε κακόβουλες θεωρίες για καισ α ρ ο π α π ισ μ ό τω νο ρ θ ό δ ο ξω να υ το κρ α τό ρ ω ντο υ Βυζαντίου. Μ ό
νο αυτό, τη μέριμνα δηλα δή για πολιτική ειρήνη του κράτους,
πρέπει να έχουμε υπόψ η μας, αν θέλουμε να κατανοήσουμε γιατί
η εκκλησία του Βυζαντίου, το πατριαρχείο της Κωνσταντινούπο
λης δηλα δή, πάταξε τους αιρετικούς ή τους αποσχισμένους από

τη δικα ιοδ οσία του ενδοβυζαντινούς βέβαια εχθρούς του, πάντα
με τη βοήθεια του α υ τοκρ α ιορ ικο ύ στρατού. Δ ιπλό το πλεονέκτη
μα για την εκκλησία κα ιτο ν κλήρο α π ά τη στάση αυτή: 1 ) 0 κλήρος
και η όλη εκκλησία, το πατριαρχείο, εξασφ άλισαν έτσι την αμέριστη συνεργασία του κραταιού αυτοκρατορικού θεοδήγητου στρα
τεύματος· προστάτιδά του «η Παναγία η οδηγήτρια», στρατηγός
του υπέρμαχος και (σύ νθη μ ά του είναι το «Ο σταυρός νικά»), όταν
ήθελαν να υποτάξουν ατίθασους εχθρούς σε οποιαδήποτε γωνία
της αυτοκρατορίας [κ α ιπ ρ έ π ε ι εδώ να τονίσω ότιτα αιρετικά κινή
ματα ήταν πάντα σχεδόν περιφ ερειακά και μεθοριακά], 2) Χάρη
στην επέμβασ η του στρατού, ο κλήρος της εκκλησίας του Βυζα
ντίου, της Κωνσταντινούπολης, και κατά το παράδειγμά του, όλος
ο ορθόδοξος κλήρος τω ν άλλω ν εκκλησ ιώ ν, δεν ήταν αναγκασμέ
νος να στρατεύεται. Μ άλιστα δεν είχε καντο δ ικ α ίω μ α να σ η κώ νει
όπλα, ούτε και για την άμυνα τω ν εστιών του. Θα θ υ μ ίσ ω τον ανα
θεματισμό του ιερέα της Ηρακλείας, κοντά στο Ικόνιο, όταν αυτο
πρ οσ ώ π ω ς πολέμη σ ε τους Άραβες στην Λυκαονία, καθώ ς και την
ποινή που επέβαλε η εκκλησία στον μοναχό Ιλαρίωνα, όταν αντι
μετώπισε νικη φ ό ρ α τους Ο θω μανούς το 1308 στους Ελεγμούς
της Βιθυνίας. Αντίθετα λοιπόν από τους Λατίνους [ο πάπας διατη
ρεί ιδιαίτερο στρατό] ο ορθόδοξος κλήρος ποτέ δεν μάτω σε τα χέ
ρια με τα οποία προσφ έρει τη Θεία κοινω νία. Είναι γνωστό ότι αυ
τό το αιμοσταγές καταλόγησαν οι ορθόδοξοι εναντίον τω ν κα θολι
κών ιερω μένω ν, κυρίω ς αυτών που δ ια κρ ίθ η κα ν παίρνοντας μέ
ρος στις σταυροφορίες και στα αιματηρά γεγονότα της άλω σης
της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους το 1204, όταν χριστια
νοί ο ρ θ ώ θ η κα ν κατά χριστιανών -α ν α φ έ ρ ο μ α ι στις λεηλασίες της
Κωνσταντινούπολης από τους καθολικούς στρατούς της Δ ύ σ η ς -,
σφραγίζοντας έτσι το διαζύγιο της χριστιανοσύνης και το Σχίσμα
των εκκλησιώ ν.
Διαιτητικός λοιπόν ο ρόλος του αυτοκράτορα του Βυζαντίου
στα εκκλησιαστικά θέματα, στην υπηρεσία της εκκλησίας ο κρατι

κός μηχανισμός και ο στρατός για την εφ αρμογή τω ν θεόπνευ
στων απ οφ άσ εω ν τω ν συνόδω ν. Εκκλησία και κράτος υπηρετούν
την τάξη και την ειρήνη, προϋπόθεσ η για την απρόσκοπτη λει
τουργία της ορθόδοξης κοινότητας σε κάθε της μορφ ή, για την
πραγμάτω ση τω ν συμφ ερόντω ν της αυτοκρατορίας, αλλά και για
την ευόδω ση της ευπραγίας τω ν πολιτώ ν.
Νομοταγείς υ π ή κ ο ο ι του αυτοκράτορα και προσ ηλω μένοι
στην πίστη τους χριστιανοί, καθοδηγού μενοι από μοναχούς και
κληρικούς, οι βυζαντινοί πολίτες ακούουν αδιάκριτα στο όνομα
Ρωμαίος ή Χριστιανός, έννοιες ταυτόσημες πια στο Βυζάντιο, που
ο αυτοκράτοράς του Λέων ΣΤ' ονομάζει χαρακτηριστικά Έθνος
Χριστιανών, ενώ τον βυζαντινό λαό ονόμασαν Περιούσιο και Νέο
Ισραήλ.
Η σω τηρία λοιπόν απαιτεί π ρ ο σ ήλω σ η στο Βυζάντιο τόσο στον
νόμο όσο και στην ορθή πίστη: εγγυητές και χορηγοί των συνθη
κώ ν που εξασφ αλίζουν τη σω τηρία, ο αυτοκράτορας και ο
πατριάρχης. Ο καθένας στη θέση του ασκεί πατρικά προς τους πο
λίτες καθήκοντα· η φ ιλα νθρ ω πία είναι η υπέρτατη αρετή και των
δυο, χωρίς αυτό να σ η μ α ίνει [όπω ς μας διδ ά σ κει η ιστορία] ότι
ήταν πάντα απρόσκοπτη η μεταξύ βασιλέα και πατριάρχη απαραί
τητη συνεργασία.
Μ ολονότιλοιπόν ο χώρος και ο τρόπος δράσης, τόσο του αυτο
κράτορα όσο και του πατριάρχη στη μεταξύ τους σχέση, ήταν κα
θορισμένοι [στον αυτοκράτορα η σωτηρία των σ ω μάτω ν, στον
πατριάρχη η μέριμνα τω ν ψυχών, όπω ς συνόψισε λα κω νικά ο αυ
τοκράτορας Τσιμισκής, επαναλαμβάνοντας την ακρίβεια του νό
μου και του κανονικού λόγου]· παρ' όλο λοιπόν τον κανόνα και την
παράδοση, βρέθηκαν αυτοκράτορες που θέλησαν να καταπατή
σουν τα πατριαρχικά δ ικα ιώ μ α τα επεμβαίνοντας α κόμη και στα
θεολογικά προβλήμ ατα με απώτερο πάντα σκοπό να εξασφαλί
σουν τηντάξη κα ιτ η ν ειρήνη. Π αράδειγμα ο Ιουστινιανός ή ακόμη
και ο Αναστάσιος κατά τη χριστολογική έριδα και πολύ αργότερα,

ο Μ ιχαήλ Παλαιολόγος με την ένω ση τω ν εκκλησιώ ν, για να μην
αναφ ερθώ στην εικονομαχία, που οφ είλεται σε αυτοκρατορική
α πόφ αση του Λέοντα Γ’ ή στον Ιουλιανό τον λεγόμενο Π αραβάτη.
Ό πω ς επίσης βρέθηκαν και πατριάρχες που α ναμείχθηκα ν με αυτοκρατορικό τρόπο στα κοινά. Και εδώ , εκτός από τον Νικόλαο
Μυστικό, τον πατριάρχη των αρχών του ΐοου αιώ να που άσκησε
χρέη αντιβασιλέα, θα μνη μ ονεύ σω κυρίω ςτον Μ ιχαήλ Κηρουλλάριο, τον πατριάρχη του μεγάλου σχίσματος μεταξύ Ρώμης και
Κωνσταντινούπολης (1054), για τον οποίο οι πηγές λένε [ο Ψελλός
κυρίως] ότι του έλειπε μόνο η πορφ ύρα κα ι τα ερυθρά πέδιλα, και
βέβαια θα προσθέσ ω τον Φ ώτιο. Ο Φ ώτιος, από λαϊκός α ξιω μ α τούχος [από πρω τοασηκρήτης], σε μια εβδο μ άδα μόνο φαίνεται
πως ανέβηκε στην εκκλησιασ τική ιεραρχία, που τον οδήγησε στον
πατριαρχικό θρόνο, χωρίς να α ποβά λει παλιές συνήθειες οι οποίες
του επέτρεψαν, και απέναντι στον αυτοκράτορα α κόμη, να χειρισθεί τα πράγματα της εκκλησίας με βα σ ιλική αυθεντία και άνεση.
Α να φ έρομ αιτό σο στη δια μά χη με τη Ρ ώμη, ας θ υ μ η θ ο ύ μ ε ότι το
πρώτο σημαντικό σχίσμα με τους καθολικούς έχει για πρωτεργά
τη τον Φ ώτιο που αντιτάχθηκε στις διεκδ ική σ εις της Ρώμης, όσο
και στην πολιτική του απέναντι στους νεοφώτιστους Σλάβους των
Βαλκανίων, αλλά και σχετικά με την ένταξη των λα ώ ν του Εύξεινου Πόντου [μεταξύ τω ν οποίω ν, στα χρόνια του Φ ώτιου, πρέπει
να σ υμ περιλάβ ουμε και τους Βαράγκους Ρώσους] στη σφ αίρα της
βυζαντινής επιρροής. Η διά δοσ η του χριστιανισμού στους λαούς
αυτούς οφείλεται και επέτυχε χάρη α κρ ιβ ώ ς στο έργο του Φ ώτιου
και του απεσταλμένου του Κυρίλλου στη Μ α ιώ τιδα λίμνη, στον
Κιμμέριο Βόσπορο και στη Χαζαρία.
Ας κλείσω την πα ρ ατήρ ησ η αυτή για τις σχέσεις πατριάρχηαυτοκράτορα θυμίζοντας ότι η π α ρ ά λλη λη εξουσία και η α ρμ ονι
κή σύμπραξη των δύο αυτώ ν αρχώ ν που χαρακτηρίζει όλη τη ζωή
της ορθόδοξης εκκλησίας και κο ινω νίας κατά τη βυζαντινή ιστο
ρική πραγματικότητα, παρά τις μερικές αποκλίσεις, εκφ ρ άσ θηκε

με σα φ ήνεια από τον ίδιο τον Φ ώτιο, στην Επαναγωγή, το νο μοθε
τικό έργο του Βασιλείου που συνέταξε ο σοφός αυτός πατριάρ
χης. Ό π ω ς είναι γνωστό, ο 2ος τίτλος της Επαναγωγής μετά τον
σχετικό με τον Ν όμο, καθορίζει τα καθήκοντα και τα δικα ιώ μ α τα
του αυτοκράτορα, που μεταξύ άλλω ν π ερ ιλα μβά νουν και την
αγόγγυστη υποταγή στις αποφ άσεις των έξι π ρ ώ τω ν Ο ικουμ ενι
κώ ν Συνόδων, ενώ αμέσω ς μετά έρχεται ο τίτλος που αφορά τον
πατριάρχη: Ο πατριάρχης είναι επί γης αντιπρόσω πος του Χρι
στού ως ποιμένας τω ν χριστιανικώ ν ψ υχών, όπω ς α κριβώ ς και ο
αυτοκράτορας, με τη δια φ ορ ά ότι ο αυτοκράτορας μεριμνά, όχι
για τα πνευματικά αγαθά, αλλά για τω ν υπαρχόντων την α σφ ά 
λεια και διά των α π ο λλυ μ ένω ντη ν ανάκτηση. Η α ρμ ονική σ υ μ β ίω 
ση των δύο α λ λη λο σ υ μ π λη ρ ο ύ μ ενω ν αυτώ ν εξουσ ιώ ν είναι η
υπέρτατη εγγύηση της ρω μαϊκής, της βυζαντινής δηλα δή ευμά 
ρειας και ευδαιμονίας, κα ιτης ειρηνικής λειτουργίας της ορθόδο
ξης εκκλησίας. Ούτε κα ισαροπαπισμός, ούτε παποκαισαρισμός
στο Βυζάντιο· αυτός είναι ο ειδοποιός χαρακτήρας της ρω μαϊκής
βυζαντινής εξουσίας κ α ιτ η ς ορθόδοξης εκκλησίας, αυτό εξηγεί
τη συγκρότηση δύο π α ρ ά λλη λω ν ιεραρχιών -τ ο υ κράτους και της
ε κ κ λ η σ ία ς - που δ ιέπει και στηρίζειτη βυζαντινή κοινω νία· η π ρ ώ 
τη, η κο σ μ ική , λαϊκή ιεραρχία, π ολιτική και στρατιωτική, απορ
ρέει από την αυτοκρατορική εξουσία, η δεύτερη, η πνευματική,
καταλήγει στον πατριάρχη. Το δίκτυο της καθεμιάς από τις ιεραρχίες-εξουσίες αυτές καλύπτει με τις οργανωτικές και διοικητικές
υποδιαιρέσεις του, ολόκληρο τον χώ ρο της αυτοκρατορίας· η
κρατική επαρχιακή οργάνωση έχει για πρότυπό της την ουράνια
ιεραρχία, όπω ς α κριβώ ς και η εκκλησιασ τική δ ιο ίκη σ η . Έτσι όλη
η αυτοκρατορία από άκρο σε άκρο δ ιοικείτα ι από αντιπροσώ πους
τω ν δύο ά μεσ ω ν αντιπρ οσώ π ω ν του θ ε ο ύ -ε ν ν ο ώ τον αυτοκρά
τορα και τον π α τ ρ ιά ρ χ η - όλη δη λα δ ή η αυτοκρατορία τελεί υπό
την προστασία του θ ε ο ύ , γι' αυτό και είναι απαραβίαστη, και το
κράτος της είναι θεοστήρικτο.

Τελείως βέβαια σχηματικά θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε
ότι στον πα ρ αλλη λισ μό μεταξύ κρατικής μηχανής και εκκλη σ ια 
στικής οργάνωσης, ο πατριάρχης αντιστοιχεί στον αυτοκράτορα,
οι αρχιεπίσκοπ οι στους άρχοντες τω ν αυτόνομω ν επαρχιώ ν που
αναφέρονται κατευθείαν στον αυτοκράτορα, οι μητροπολίτες
αντιστοιχούν στους στρατηγούς τω ν Θ εμάτω ν [των επαρχιακώ ν
δ ιοική σ εω ν], ενώ οι επίσ κοποι στους τουρμάρχες και οι πρω τοπαπάδες τω ν ενορ ιώ ν στους κομήτες τω ν βάνδω ν. Οι ειδ ικο ί των
προβλημ άτω ν της βυζαντινής επαρχιακής διοίκησης θα κατάλα
βαν εδ ώ ότι έκανα μια θ εω ρ ητική μόνο αντιστοιχία [συγκρίνω μό
νο τη σπουδαιότητα της κάθε μονάδας] μεταξύ τω ν υ ποδια ιρ έ
σεων της Θ εματικής [της στρατιωτικής και της πολιτικής δηλαδή
οργάνωσης του Βυζαντίου] και των υ ποδιαιρέσ εω ν της εκκλη σ ια 
στικής τοπικής οργάνωσης του πατριαρχείου, όπω ς εμφ ανίζεται
στα Τακτικά της εκκλησίας. Η αντιστοιχία αυτή μολονότι, το επα
να λαμ βά νω και πάλι, είναι μόνο θ εω ρ ητική και αυτό γιατί μετά
την πρώ τη εμφ ά νιση των σχετικώ ν θ εσ μ ώ ν ο ρυθμός εξέλιξης
των π α ρ ά λλη λω ν αυτών εξουσιών δεν είναι ο ίδιος στον βυζαντινό
χώρο, η αντιστοιχία λοιπόν μεταξύ αυτοκρατορικής και εκκλη σ ια 
στικής διοίκησης δείχνει κατά τρόπο αυτονόητο πια την εξέχουσα
θέση του πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, που έχει για συνο
μιλητή στα κοινά και παράλληλο, όπω ς τόνισα, στη διττή ιεράρχη
ση του Βυζαντίου, τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Και ας μην ξεχνάμε
ότι είμαστε μετά τον 5ο αιώ να, δηλα δή ότι πρόκειται για τον αυτο
κράτορα της μόνης πια χριστιανικής αυτοκρατορίας, τον αυτο
κράτορα της Νέας Ρώμης που έμεινε μόνη ουσιαστικά Ρώμη μετά
την π α ρ ακμ ή και την πτώ ση της Παλαιάς Ρώμης, τον αυτοκράτο
ρα δηλα δ ή της μόνης τότε παγκόσμιας δύναμης, της επιφ ορτι
σμένης με την άμυνα και την προστασία της χριστιανοσύνης ολό
κληρης. Α μύντωρ Χριστού λέγεται φ υ σ ικά ο βυζαντινός αυτοκρά
τορας· ότι πρόκειται τέλος για την αυτοκρατορία που μόνη μετέχει
των σ υ μ βο ύλω ν του Σωτήρος Χριστού, αυτή που δεν θα πεθάνει

ποτέ γιατί είναι η πρώ τη που πίστευσε στον Δεσπότη Χριστόν «και
ου καταλυθήσεται ανά τους αιώνας». Μ εταφέρω εδώ και π ά λι τα
λόγια του Κοσμά Ινδικοπλεύστη, του ταπεινού αυτού μοναχού
τω ν χρόνων του Ιουστινιανού, που πρώτος εξέφρασε, όπω ς ήδη
σ ημ είω σ α , με ακαταμάχητα επιχειρήματα την αιωνιότητα, τόσο
στον χρόνο όσο και στον χώρο της Βυζαντινής, της θεοστήρικτης
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.
Η αναδρομή αυτή είναι απαραίτητη, για να δ η λ ω θ ε ί με κάπως
νέα θα έλεγα επιχειρηματολογία το βάσιμο 1) της απαίτησης του
πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης να λέγεται και να είναι ο μόνος
Ο ικουμενικός πατριάρχης [κα ι αυτό παρά τη δυσαρέσκεια της πα 
ποσύνης] και 2) της άρνησής του να παραδεχθεί ασυζητητί τα
πρωτεία του π α π ικο ύ θρόνου [του πατριαρχείου της Ρώμης], Και
αυτό παρά τη χρονική προτεραιότητα της εκκλησίας της Παλαιάς
Ρώμης ως προς το πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης.
Η υ πόμνη ση, από τον ίδιο μάλιστα τον Φ ώτιο, ότι η εκκλησία
της Κωνσταντινούπολης ανάγει την ίδρυσή της στον Απόστολο
Ανδρέα, που, όπω ς είναι γνωστό, ήταν ο Πρωτόκλητος από τον Ιη
σού και ο πρεσβύτερος αδελφός του Πέτρου, έδινε στον θρόνο
της Κωνσταντινούπολης δ ικ α ίω μ α διεκδίκησης πρω τείω ν και
αποτελούσε απάντηση στα επιχειρήματα τα σχετικά με τη θέση
του Πέτρου και τα συνακόλουθα πρω τεία και πρεσβεία της Ρώ
μης. Άσχετα τώρα αν ο πρωτότοκος και Π ρωτόκλητος Απόστολος
Ανδρέας είχε ευαγγελίσει το ειδω λολατρικό Βυζάντιο και όχι τη
μετά πολλούς αιώνες κτισμένη στα ερείπια της μεγαρικής α π ο ικί
ας χριστιανικοτάτη Κωνσταντινούπολη.
Ό π ω ς και να έχει, είναι α ναμφ ισβήτητο ότι η περίβλεπτη, η μο
ναδική θέση της Κωνσταντινούπολης στα παγκόσμια πράγματα,
κυρίως από τον 5ο α ιώ να και μετά [η παλιά Ρώμη κατασ κάφ θηκε
από τον Αλάριχο το 410 και η δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία δια
λύθ η κε το 476], απαιτούσε την ίδρυση εκκλησιασ τικής έδρας
αντάξιας του πολιτικού ρόλου της βυζαντινής πρωτεύουσας. Η

ταπεινή επισ κοπή Ηρακλείας Θράκης, που αρχικά έκλεινε στους
κόλπους της τη Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη, μετα βλήθηκε
σε αυτόνομο θρόνο με α πόφ ασ η της Δεύτερης Ο ικουμενικής Συ
νόδου της Κωνσταντινούπολης (381) και δέχθηκε «πρεσβεία τιμής
διά το είναι αυτήν Νέα Ρώμη».
Υ ψ ώ θηκε στην α μέσω ς μετά τη ρ ω μα ϊκή έδρα θέση, για να
βρει το 451 ισάξια με τη Ρώμη προνόμια. Η Κωνσταντινούπολη
υπεραγκώνισε έτσι τις άλλες εκκλησίες, τους πρεσβύτερους θρό
νους της Ανατολής, αυτούς που είχε λα μπ ρ ύνει ο μοναχισμός· δ η 
λαδή την Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια, την Ιερουσαλήμ, που παρά
την πνευματική αίγλη τους, υ π οβ α θ μ ίσ τη κα ν και πολιτικά εξαι
τίας της αραβικής κατάκτησης του 7ου αιώνα.
Η πρω τεύουσα θέση της Κωνσταντινούπολης στα κοσμικά θέ
ματα, κυρίως οι σταυροφ ορικοί κατά των Π ερσών [αναφ έρομαι
στο έργο του Η ράκλειου] και τω ν Α ράβω ν αγώνες της, ευνόησαν
και επέβαλαν την αναβ άθ μ ιση της εκκλησίας της βυζαντινής
πρωτεύουσας. Η συρρίκνω ση της αυτοκρατορικής βυζαντινής
ισχύος που διαγράφεται με τις καρλομαγνικές απαιτήσεις και διαφαίνεται ήδη από το τέλος του ΐ ίο υ αιώ να, εξαιτίας κυρίως του
διμέτω που αγώνα που αρχίζει τότε το Βυζάντιο, στην Ανατολή
εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων και στη Δύση εναντίον πρώτα
των στρατών τω ν Ν ορμα νδώ ν και των βενετικών ληστρ ικώ ν επι
χειρήσεω ν και αργότερα των σταυροφ όρω ν της Τέταρτης Σταυ
ροφορίας, θα προκαλέσει m u ta tis -m u ta n d is την εκστρατεία των
κα θολικώ ν -α υ τ ό στα χρόνια μετά το τελικό Σχίσμα του 1054- κα
τά των εκκλησ ιασ τικώ ν θέσεω ν και π ρ ονο μίω ν της κωνσταντινοπολίτικης εκκλησίας.
Κλονισμένη στην Ελλάδα από τη φραγκοκρατία και καταδιω γ
μένη κυρίως στις μικρασιατικές της εστίες και τα νησιά από τους
κατακτητές μουσουλμάνους Τούρκους ή τους Βενετογενουάτες
καθολικούς, η ορθόδοξη εκκλησία των τελευταίων α ιώ νω ν του
Βυζαντίου θα πασχίσει να επ ιβ ιώ σ ει με την κατά το δυνατόν α ρω 

γή του ορθόδοξου κόσμου των Βαλκανίω ν και της Ρωσίας [το ι
κόσμου δ ηλα δή που είχε εκχριστιανίσει το Βυζάντιο, αλλά που εί
χε τότε ανεξαρτητοποιηθεί από την Κωνσταντινούπολη]. Η κωνσταντινοπολίτικη εκκλησία τω ν Π αλαιολόγω ν θα προσπαθήσει,
χωρίς όμω ς επιτυχία, εφόσον ποτέ δεν απεμ πόλησ ε τα ουσιώδη
πνευματικά συμφέροντά της για να προσεταιρισθεί την παποσύ
νη, να συγκινήσει τους λαούς της κα θολικής Δύσης για να αναλά
βουν για το καλό της χριστιανοσύνης την c o n tra Turcos σταυροφ ορ ική εκστρατεία. Η ματαίω ση τω ν ελπίδω ν αυτώ ν οδήγησε την
κωνσταντινοπολίτικη εκκλησία, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας, σε συμ βιβα σμ ούς με τον κατακτητή, που της
επέτρεψαν να ε π ιβ ιώ σ ει τελικά στο πλαίσιο της τουρκικής κρατι
κής μηχανής και συνακόλουθα να μ ερ ιμνήσ ει για την παραμυθία
και για την προστασία του τα πεινω μένου γένους.
Η δια μά χη και αντιδικία με τη Ρώμη, που επί αιώνες αποδυνά
μω νε και υπέσκαπτε τον χριστιανικό κόσμο, βρήκε δραματική κα
τακλείδα για την ορθοδοξία, πρώ τα με την ά λω ση της Πόλης από
τους Λατίνους, τους σταυροφόρους του πάπα το 1204, και ύστερα
με την τελική πτώ ση της Κωνσταντινούπολης και της αυτοκρατο
ρίας της στα χέρια των Τούρκω ν το 1453.
Παρά τις ανήκουστες αυτές αντιξοότητες, η κωνσταντινοπολίτικη εκκλησία έμεινε πιστή στο πνεύμα και στο γράμμα του δόγ
ματος, στην ορθή πίστη, στην ορθοδοξία δηλα δή, που είχε μεθο
δικά, υπομονετικά και επί αιώνες κεντήσει και επεξεργασθεί το
Βυζάντιο. Μετά την πτώ ση της Πόλης ο ικ ε ιώ θ η κε η εκκλησία το
σύμβολο του δικέφ α λου αετού και ο αρχηγός της, ο πατριάρχης,
αναδείχτηκε σε ηγέτη του M ille t, της χριστιανικής δηλα δή κοινό
τητας στο σύνολό της.
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[απαντά για πρώ τη φορά σε νεοπλατω νικά πρωτοχριστιανικά κεί
μενα] . Το «ορθοδοξέω» στα Ηθικά Νικομάχεια σημαίνει «έχω σωστή
γνώμη». Η λέξη ορθοδοξία εμφανίζεται συχνά στους Μ εθόδιο Πατάρων, Ευσέβιο και Α θανάσιο ήδη τον 4ο αιώ να. Ο όρος σημαίνει
τη σωστή πίστη και αυτό σ ύμ φ ω να με τη σω τηριολογική έννοια
και όχι σχετικά με μια δογματική πεποίθηση. Αυτή η εννοιολογική
εξέλιξη παρατηρείται μετά την αποδοχή του χριστιανισμού και με
την ανάγκη της εκκλησίας να παλέψ ει με ξένα δόγματα, γνωστικά
και άλλα, και βέβαια με τις παρεκκλίσεις (αιρέσεις) και όλως ιδιαί
τερα με την αρχαιοελληνική φ ιλο σ ο φ ική σκέψη, που δεν έπαψε να
υπάρχει και μετά την αναγνώριση του χριστιανισμού.
Έτσι η ορθοδοξία από σωστή γνώ μ η έφτασε να σ η μ α ίνει ορθή
πίστη «όρος εκ των ω ν ουκ άνευ», όπω ς λέει ο Η. G. Beck. Η δογ
ματική αυτή ορθοδοξία μετατρέπεται με τον καιρό σε πολιτική
ορθοδοξία, εξέλιξη που απορρέει από την πορεία της σχέσης της
χριστιανικής εκκλησίας με το κράτος. Ο πω σ δήποτε και μόνο ο
όρος Ο ρθοδοξία π α ρ α π έμ π ει ως σήμερα στο Βυζάντιο.
Θα π ρ ο σ π α θ ή σ ω κατά το δυνατόν να πα ρ ουσιά σω συνοπτικά
τον ρόλο της εκκλησίας της Πόλης στο μέγιστο κεφ άλαιο της δ ια 
τύπω σης του δόγματος, υπογραμμίζοντας μόνο το κατά τη γνώ μη
μου ουσιώ δες, πάντα βέβαια από ιστορική ά ποψ η, χωρίς δηλα δή

να α ναφ ερ θώ στον υπερβατικό χαρακτήρα της χριστιανικής π ί
στης. Να θ υ μ ίσ ω αρχίζοντας ότι η μακριά κι επίπονη επεξεργασία
του δόγματος έγινε από τις πρώτες έξι Ο ικουμενικές Συνόδους ότι κράτησε πά νω από τρ εισήμισι αιώνες (από το 325 ως το τέλος
του 7ου αιώ να [680-681]), ότι δίχασε την αυτοκρατορία και τους
πληθυσ μούς της, παίρνοντας συχνά βίαιες και ανοίκειες μορφές
εκβ ια σ μ ώ ν και κα ταδιώ ξεω ν κατά τω ν αντιφρονούντων [ως π α 
ράδειγμα α ναφ έρω το ότι ο δ η μ ο φ ιλή ς πατριάρχης της Κωνστα
ντινούπολης Μ ακεδόνιος κατηγορήθηκε από τον μονοφυσίτη
Αναστάσιο για παιδεραστία μολονότι ήταν ευνούχος]. Τέλος να
θ υ μ ίσ ω ότι η δια μά χη για την ορθοδοξία τερματίσθηκε με την
απόσχιση από τη βυζαντινή επικράτεια τω ν δυστράχηλω ν π λη θ υ 
σ μ ώ ν της Ασίας και της Αφ ρικής [κυρίω ς της Αιγύπτου, της Πα
λαιστίνης, της Συρίας κα ιτη ς Περσαρμενίας], που πάντα αντιπρο
σ ώ πευαν φυγόκεντρες, χωριστικές τάσεις από την πρωτεύουσα
Κωνσταντινούπολη κ α ιτ η ν π ο λ ιτ ικ ή της. Τιςτάσεις για αποστασιο
π οίη σ η η Ανατολή τις εξέφραζε, όπω ς πάντα, δια φ ορ οποιούμενη
από τις εκκλησιαστικές θέσεις του πατριαρχείου της Κωνσταντι
νούπολης στα φλέγοντα δογματικά ζητήματα.
Μ ορφ ή του αγώνα για την επικράτηση μεταξύ της νεοσύστατης
πρωτεύουσας της Κωνσταντινούπολης και των πα λα ιώ ν επιφ ανώ ν
μητροπόλεων και των μετά το 451 πατριαρχείων της ανατολικής
Μεσογείου (ιδιαίτερα της Αλεξάνδρειας καιτης Αντιόχειας) θεω ρ ή
θηκε η χριστολογική διαμάχη. Σαν επιβ ίω ση της αρχαίας αγοράς,
της θορυβώδους και συχνά αναρχούμενης από τους πολίτες και
δήμους, ερμηνεύθηκε η ατμόσφαιρα των Ο ικουμενικώ ν Συνόδων.
Το βήμα τους θεω ρ ήθηκε τελευταίο έρισμα του «δημοκρατικού»
λόγου παρά την αποτελεσματική λογοκρισία που επέβαλε ο βασι
λεύς στο μονοκρατούμενο Βυζάντιο. Να παρατηρήσω, παρενθετι
κά, ότι ο όρος «Δημοκρατία» σημαίνει στο Βυζάντιο οχλοκρατία και
διατάραξη της τάξης, που τιμω ρείται από τον νόμο και να προσθέ
σ ω ότι συχνά οι βυζαντινοί δ ήμ οι [οι αθλητικές δηλαδή ομάδες του

ιπποδρόμου, κυρίως οι Βένετοι και οι Πράσινοι] με την ταραχώδη
στάση τους δικαιολόγησαν την εξέλιξη της σημασίας του άλλοτε
ευγενούς όρου. Αναμείχθηκαν οι δ ή μ ο ι ενεργά και αντίμαχα στις
θεολογικές έριδες, ιδιαίτερα στη μονοφυσιτική διαμάχη, τόσο που
να προκαλέσουν σύγχυση μεταξύ των αθλητικώ ν ο μά δω ν που αντι
προσώ πευαν και των κομμάτω ν και των πολιτικοθρησκευτικώ ν με
ρίδων που διαξιφίζονταν στις συνόδους και που δεν είχαν καμία
σχέση με τις αγοραίες συζητήσεις του ιπποδρόμου.
Έχοντας υ πό ψ η αυτά τα δεδομένα θα θ υ μ ίσ ω ότι οι δυο π ρ ώ 
τες Ο ικουμ ενικές Σύνοδοι α σ χ ο λή θ η κα ν με την τρ ια δική υ π ό 
σταση της θεότητας κα ι οι άλλες τέσσερις με την ενσ ά ρ κω σ η του
θείου λόγου, δ η λ α δ ή την α λη θ ινή φ ύση του Χριστού.
Το ζητούμενο αυτό έδω σε και το όνομα «Χριστολογική δ ια μ ά 
χη» στην περίοδο που καλύπτεται από την τρίτη Ο ικο υμ ενική Σύ
νοδο [από τη Σύνοδο δη λα δή της Εφέσσου το 431] ως την τελευ
ταία πλέον πραγματικά Ο ικου μ ενική Σύνοδο, αυτήν της Κωνστα
ντινούπολης το 680/1.
Ο προσεκτικός αναγνώστης θα πρόσεξε ότι δεν α ναφ έρω καν
την'Εβδομη Ο ικουμενική Σύνοδο της Νικαίας (787), τη σχετική με
τη διαμάχη των εικόνων, και αυτό γιατί θ εω ρ ώ την εικονομαχική
έριδα ως έκφ ραση λειτουργικού και όχι δογματικού προβλήματος.
Θα τολμούσα μάλιστα να π ω ότι η εικονομαχία είναι, όπως έγραψα
αλλού, η εκκλησιαστική μορφ ή πολιτισμικώ ν, αλλά και κοινω νικο
οικονομικώ ν δ ια φ ορ ώ ν κα ιτά σ εω ν των αντικρουόμενων ομάδω ν,
που λόγω των ιστορικών παραδόσεώ ν τους είχαν διαφ ορετική το
ποθέτηση στο π ρ ό βλημ α της απεικόνισης του θείου· εννοώ εδώ
ότι οι ανατολικές επαρχίες είχαν, αντίθετα με την Ιταλία, την Ελλά
δα και τα νησιά, ανεικονικές κυρίως διαθέσεις. Και αυτό γιατί οι
π ληθυσ μοί τους επηρεάστηκαν περισσότερο από τα ιουδαϊκά, αλ
λά ακόμη και τα ισλαμικά δεδομένα, και όχι, όπως έγινε με τον ευ
ρωπαϊκό χώρο του Βυζαντίου, από τα κλασικά ρω μα ιο-ελληνικά
λατρευτικά πρότυπα της απεικόνισης του θείου.

Αναφ έρω τις διαφορετικές αυτές τάσεις τω ν ανατολικώ ν επαρ
χιώ ν και τω ν ευ ρ ω π α ϊκώ ν του Βυζαντίου, για να υ πογ ρα μμίσ ω ότι
οι αντιθέσεις τους διαφ αίνονται επίσης κατά την επεξεργασία του
δόγματος· το ερώ τημα Ρώμη ή Ανατολή που έθεσε πρώτος ο Γ.
Στριγγόφσκι για πηγές της βυζαντινής τέχνης μένει επίκαιρο και
για τις άλλες πτυχές του βυζαντινού βίου. Η Κωνσταντινούπολη
βασισμένη, κυρίως αυτή την εποχή, στις ρ ω μα ιο-ελληνικές πνευ
ματικές παραδόσεις [αντιπροσω πεύονται κυρίως από τα διοικητι
κά στελέχη και τους κρατικούς λειτουργούς] εκφράζεται στις χριστολογικές συζητήσεις με τρόπο ορθολογιστικό και με φ ιλο σ ο φ ι
κό πνεύμα- ενώ οι ανατολικές εκκλησίες και εδώ εννοώ την Αλε
ξάνδρεια, την Αντιόχεια κα ιτ η ν Ιερουσαλήμ, με βάση το μοναχικό
α κμα ίο κίνημα των περιοχώ ν τους, παρουσιάζουν μάλλον μυστι
κιστικές τάσεις απλοϊκής ευσέβειας με απαιτήσεις απόλυτου εξα
γνισμού και καθαρότητας. Λογικά η προσπέλαση αυτή ήταν ξένη
από τις πολύπλοκες συχνά φ ιλοσοφ ικές συζητήσεις τω ν αντιπρο
σ ώ π ω ν της νομική ς εμπειρίας και της κλα σ ικο μα θημένη ς Κων
σταντινούπολης.
Να θ υ μ ίσ ω ότι αυτό το πολύπλο κο και κάποτε εργώδες και νε
φελώ δες των επιχειρημάτω ν που ακούγονται κατά τη διάρκεια
τω ν Ο ικο υ μ ενικώ ν Συνόδω ν εξηγεί ίσως την έννοια που πήρε ο
όρος Βυζαντινισμός και Βυζαντινός [κυρίω ς ως βυζαντινές συζη
τήσεις] και που κρατά ως σήμερα σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές
γλώσσες: σ η μ α ίνει κάτι το επουσιώ δες, επίπονο και μάταιο, μιας
πολύπλοκης επιχειρηματολογίας και ατέρμονης συζήτησης.
Έτσι, φανερά ηθελημένα ή αθέλητα, η χριστολογική έριδα, σε
όλοτης το φ άσμα, εκφ ράζει τον υπολανθάνοντα ανταγωνισμό με
ταξύ Κωνσταντινούπολης και επαρχιών, κυρίως των ανατολικών
περιοχών, ιδιαίτερα ανάμεσα στη νεοσύστατη πρω τεύουσα και
στην Αλεξάνδρεια, που η ιστορία της, με τη γένεση του ασκητι
σμού, με τη βαθιά ελληνοσύνη τω ν διανοουμένω ν, ο πλούτος της
με το εμπόριο, η γεωγραφία της μεταξύ Ασίας και Α φ ρικής στον

δρόμο της Ρώμης, τέλος το πνευματικό κύρος της την προόριζαν
αναμ φ ισβήτητα να γίνει το μοναδικό και αντιπροσω πευτικό αστι
κό κέντρο του Ανατολικού ρω μαϊκού κράτους, με συμ πρω τεύου
σα την Αντιόχεια που δέσποζε τότε στα στρατιωτικά πράγματα
της Ανατολής, απαντώντας στα αντιβυζαντινά δια βή μα τα της
Περσικής αυτοκρατορίας των Σασσανιδώ ν. Έχοντας υπόψ η αυτή
τη δια πίσ τω ση θα καταλάβει εύκολα κανείς την εύγλωττη τώρα
γεω γραφ ία της τριαδικής και χριστολογικής έριδας.
Συνοψίζω: ο Αρειανισμός γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και εξα
πλώ θη κε ως και στα νεοφ ερμένα γοτθικά βαρβαρικά φ ύλα της
Δύσης, για να παταχθεί τελικά με την αποδοχή του τρισυπόστα
του ομοούσιου, μετά τη Σύνοδο της Νικαίας (325), από τη Σύνοδο
της Κωνσταντινούπολης το έτος 381 [είναι η Σύνοδος που επιβε
βαίω σε θ ρ ια μ βικά και τα πρεσβεία τιμής του κωνσταντινοπολίτικου θρ ό νο υ ]. Ο μονοφ υσιτισμός με τον Ευτυχή ξεκίνησε σαν α π ά 
ντηση της κω νσταντινοπολίτικης θέσης του πατριάρχη Νεστορίου [ο Νεστόριος υπογράμμιζε την α νθρ ώ πινη υπόσταση του
Χριστού για να θεμ ελιώ σ ει την ενσάρκω ση με τα Θεία Πάθη του
Χριστού], Ο μονοφ υσιτισμός λοιπόν, που, όπω ς δ η λώ νειτο όνομά
του, δέχεται μια μόνη φ ύση του Χριστού [τη θεϊκή, και θεω ρ εί τα
Θεία Πάθη σαν μια φ αντασ ίω ση], ο απειλητικός για την ορθοδο
ξία, α νδρ ώ θη κε με την υποστήριξη της Αλεξάνδρειας και τελικά
καταπ ο λεμ ή θη κε από την Κωνσταντινούπολη, ύστερα από π λ ή 
θος διακυμάνσεις που ενέπλεξαν αυτοκράτορες (Αναστάσιο, Ιου
στινιανό κ.ά.) καιαυτοκράτειρες [π.χ. τη Θ εοδώ ρα], αλλά καιτους
δήμους του ιπποδρό μου και βέβαια το χριστιανικό π λή ρ ω μ α της
αυτοκρατορίας από άκρο σε άκρο και με ιδιαίτερη βιαιότητα στην
Ανατολή.
Η καταπολέμηση του μονοφ υσιτισμού με ομόγνω μη στάση
της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης και με δια τύπω σ η του π ά 
πα Λέοντα, που θέλει ο Χριστός να είναι τέλειος άνθρω πος και
συγχρόνως τέλειος Θεός, επ ικυ ρ ώ θ η κε στη σύνοδο της Χ αλκηδό

νας το 451, αυτή που σ η μ αίνει την ενθρόνιση της Παναγίας ως
Θ εοτόκου και όχι ως Χριστοτόκου, όπω ς ήθελαν οι μονοφυσίτες.
Η σύνοδος της Χαλκηδόνας προκάλεσε μίση, πά θη, θύελλα
δ ια μ α ρ τυ ρ ιώ ν και de fa c to απόσχισ η [εφ όσον θ ε ω ρ ή θ η κ ε ως
θρίαμβος της εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης] τω ν ανατολι
κώ ν επαρχιών.
Ο ι κατοπινές προσπάθειες κυρίως των αυτοκρατόρων για να
βρεθούν συμβιβαστικές λύσεις -τ ο υ Ζήνωνα με το Ενωτικό [αλε
ξανδρινής έμπνευσ ης], του Ιουστινιανού με την κα ταδίκη των
Τριώ ν κεφ αλαίω ν, αλλά κυρίως του Ηρακλείου με τον Μ ονοθελητισμό [ο οποίος αναγνωρίζει δύο τέλειες φύσεις του Χριστού, αλλά
μόνο μία θέληση και μία ε νέρ γ εια ]- είναι όλες προσπάθειες της
επίσ η μη ς κωνσταντινοπολίτικης πολιτικής που διήρκεσαν έναν
περίπου αιώ να (476-565). Η σύγχυση φ ά νηκε να τερματίζεται με
την έκδοση της'Εκθεσης του Η ρακλείου το 638. Το κείμενο βρήκε
σύμφ ω νους και τον πατριάρχη Σέργιο της Κωνσταντινούπολης
και τον πάπα Ο νώ ριο, αλλά όπω ς πάντα βρήκε αντίθετη την Ανα
τολή, που τότε αντιπροσώ πευσε ο πατριάρχης της Ιερουσαλήμ
Σωφρόνιος (634-638). Ο πω σ δήποτε βρισκόμαστε στην εποχή κα
τά την οποία προοδευτικά η χριστολογική έριδα θα κα λυφ θεί με
τη σ ιω π ή που θα επ ιβάλει η α ρα βική κατάκτηση. Η μάχη του
Y a rm o u kT 0 636, η κατάκτηση της Συρίας το 638, η πτώ ση της Μ ε
σοποταμίας το 639 και ο κλονισμός της Αιγύπτου δηλώ νο υν τις
πρώτες αραβικές νίκες.
Ειπώ θηκε, ίσως με κάποια υπερβολή, ότι η ραγδαία ισ λαμική
πρόοδος σε Συρία, Παλαιστίνη και Αίγυπτο οφείλεται στην αποξέ
νω σ η τω ν π λ η θ υ σ μ ώ ν της περιοχής, που παρέμειναν ακραιφνείς
μονοφυσίτες, από την ορθόδοξη (τη χαλκηδόνια) Κωνσταντινού
πολη. Ένα είναι οπω σ δήποτε σίγουρο, ότι στις περιοχές αυτές
ιδρύθηκα ν με την α ρα βική ανοχή σχισματικές εκκλησίες (Ια κω β ίτες, Κόπτες, Νεστοριανοί). Ό ταν τέλος η Κωνσταντινούπολη, χά
ρη στην 6η Ο ικουμ ενική Συνοδό (680-681), επέβαλε την ορθοδο

ξία, επιβεβαιώ νοντας με αποφ ασιστικότητα το δόγμα και τη δια 
τύπω σ η της συνόδου της Χ αλκηδόνας [ο Χριστός είναι τέλειος
άνθρω πος και τέλειος Θεός συνάμα], η αυτοκρατορική ειρήνη και
η πολιτικοθρησκευτική ορθοδοξία που επα κολουθήσ αν στηρίχθηκα ν στην απαγόρευση κάθε συζήτησης για τη φ ύσ η του Χρι
στού και την ουσία της Τριάδας που παραμένει μία, παρά τις πολ
λαπλές ενέργειες.
Η σιγή των ερειπίω ν και η σ ιω π ή των κατατρεγμένων χριστια
νώ ν κάλυψε τις κωνσταντινοπολίτικες αποφάσεις, αυτοκρατορικές και πατριαρχικές, στις περιοχές που έγιναν ο πυρήνας του
πρώ του αραβικού κράτους με παγκόσμιες θρησκευτικές και π ολι
τικές διεκδικήσεις: εννοώ το κράτος τω ν Ο μεϊα δώ ν της Δ α μ α 
σκού, που ιδρύθηκε στα μέσα του 7ου α ιώ να. Η Κωνσταντινούπο
λη χάρη στην πολιτική επέμβ ασ η επέβαλε τελικά την εκκλη σ ια 
στική ειρήνη, αλλά στις περιοχές που αντιστάθηκαν στους Άραβες
και παρέμειναν στη δικα ιοδ οσία της.Ή ταν αυτές οι ίδιες που στή
ριζαν, υπό την κα θ οδήγησ η του οικουμενικού πατριαρχείου της
Κωνσταντινούπολης και με τη διαιτητική κάποτε επέμβαση της
πρεσβυτέρας Ρώμης, την ορθοδοξία -τ η ν ορθή δηλα δή π ίσ τ η έτσι όπω ς τη ζούμε μέχρι σήμερα.
Ας τελειώσουμε τονίζοντας ότι η ειρήνη της εκκλησίας που ταυ
τίζεται με τη βυζαντινή ειρήνη (pax byzantina) έγινε πραγματικό
τητα μόνο όταν η Αλεξάνδρεια, η Ιερουσαλήμ, η Αντιόχεια, οι έδρες
δηλαδή των ανατολικών πατριαρχείων, είχανχαθείγια το Βυζάντιο.
Έτσι κλείνει η σύγκρουση του αρχαιοελληνικού και του ανατολικού
κόσμου, ο αδύνατος διάλογος μεταξύ των εξελληνισμένων και ελληνοθρεμμένω ν Βυζαντινών που κυβερνούσαν την Κωνσταντινού
πολη και των ευσεβών και ταπεινών χριστιανών της ενδοχώρας,
αυτών που ίδρυσαν το πρότυπο και το ιδεώδες της αναχώρησης
από τα εγκόσμια, αλλά που παραγνώρισαν ίσως το κλέος και την
αίγλη της περίλαμπρης για τη χριστιανοσύνη Κωνσταντινούπολης.
Η γρήγορη αυτή επ ισ κό π ησ η της χριστολογικής διαμάχης, που

κατέληξε στην επεξεργασία του δόγματος, α φ ήνει αναπάντητο
ένα ερώ τημα: γιατί η εορτή της Ο ρθοδοξίας στην επ ίσ η μ η εκκλη 
σία ταυτίζεται με την αναστύλω ση τω ν εικόνω ν, με το τέλος δ η λα 
δή της εικονομαχίας; Τόνισα ήδη και επ α να λα μβ ά νω εδώ ότι η
δια μά χη για τις εικόνες είχε λειτουργικό και όχι δογματικό χαρα
κτήρα. Ω στόσο ο θρίαμβος των εικόνω ν, στον οποίο οφείλεται και
η αγιοποίηση της αυτοκράτειρας Θ εοδώρας, της συζύγου του
Θ εοφ ίλου, σ η μ α δ εύει την τελική εκκλησιασ τική ειρήνη στις πε
ριοχές που είχε αναστατώ σει η χριστολογική έριδα, αλλά και η
δράση των διά φ ο ρ ω ν αιρετικώ ν κινημάτω ν. Μ ιλώ ιδιαίτερα για τη
Μ ικρασία που κατά τον 8ο-9ο αιώ να κλυδωνιζόταν α κό μ η στα
ανατολικά σύνορά της από τους συνεργαζόμενους με τους Άρα
βες Παυλικιανούς. Το τέλος λοιπόν της εικονομαχίας θεω ρ ήθηκε,
και όχι μόνο συμ βολικά, ως η απαρχή της εκκλησιαστικής ειρ ή
νης, όπω ς την επέβαλε η θρ ιαμβεύουσα εκκλησία της Κωνσταντι
νούπολης. Η λατρεία των εικόνω ν δ ηλώ νει έτσι την ολοκλήρω ση
της ορθοδοξίας - είναι όχι μόνο η μόνη ορθή θεω ρία και δοξασία,
αλλά και η μόνη σωστή λατρευτική πρακτική. Αυτό ήταν απόλυτα
κατανοητό από τον απλό λαό των πιστών, που τόσο είχε δεινοπαθήσ ει και πληγεί στην εκτέλεση πατροπαράδοτω ν μ ορ φ ώ ν ευσέ
βειας, από τάσεις που λίγο σχετίζονταν με τη δύσκολη κα θημερ ι
νότητα και την αμηχανία τω ν καιρών, αυτήν που γνώριζαν οι βυ
ζαντινοί π λ η θ υ σ μ ο ί στα σύνορα της αυτοκρατορίας σε Ασία και σε
Ευρώπη. Το τέλος της εικονομαχίας δ η λώ νει και το τέλος του λαϊ
κού διχασμού περί τα εκκλησιαστικά. Νέο κύμα αναταράξεων θα
πρ ο κλη θ εί γύρω από την ένω ση τω ν εκκλη σ ιώ ν [Ο ρθοδόξω ν και
Λατίνων] κατά τα παλαιολόγεια χρόνια, θέμα όμω ς που δεν έχει
σχέση με το δόγμα, και που δίχασε τους Βυζαντινούς, όχι μόνο εκ
κλησιαστικά, αλλά και πολιτικά και κοινω νικά, επισπεύδοντας
ίσως και αυτή την πτώ ση της αυτοκρατορίας.

ΜΕΡΟΣ IV
Το Βυζάντιο και οι ξένοι

Α. Βυζαντινοί πολίτες και ξένοι υπ ή κ ο ο ι

Ο

π ω ς καθ ε α υ το κ ρ α το ρ ία π ο λ υ ε θ ν ικ ή

,

με πληθυσ μούς δ ια φ ο 

ρετικών παραδόσεω ν, το Βυζάντιο βασίστηκε σε δυνάμεις ενοποιητικές: 1) τη ρ ω μα ϊκή πολιτική κληρονομιά, 2) τη χριστιανική
πίστη και 3) την πολιτιστική ελληνοφ ω νία . Από τη γένεσή του το
Βυζάντιο διεκδίκησε την παγκοσμιότητα ως κληρονόμος του
Orbis R om anus - η Pax Rom ana έγινε στη χριστιανική Κωνσταντι
νούπολη Pax C hristiana και το D o m in iu m m undi ανήκε στη Νέα
Ρώμη, παρά τις συχνές απαιτήσεις για απόσχιση των ακριτικώ ν,
εξω τερικώ ν κυρίως, περιοχώ ν της και ενάντια στις διεκδικήσεις
της Περσίας κ α ιτ ω ν Α ρ ά βω ν αργότερα.
Έτσι η αποδοχή του χριστιανισμού από τη μια μεριά, και η τελι
κή εγκατάσταση νεή λυδ ω ν στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας από
την άλλη, η υποταγή δ ηλα δή στην ορθοδοξία της Κωνσταντινού
πολης και στον αυτοκρατορικό νόμο του οποίου «πατήρ και ιατήρ»
ήταν ο εκάστοτε αυτοκράτορας, δημιουργούσαν «Βυζαντινούς»,
Ρωμαίους δηλαδή πολίτες, άσχετα από εθνική καταγωγή και επί
πεδο πολιτιστικό ή κοινω νική τάξη. Εννοείται βέβαια ότι από τον
εκρω μα ϊσμό αυτόν αποκλείονταν, όχι μόνο οι εκτός Ρώμης [οι
έξω από την επικράτεια], αλλά και οι ετερόδοξοι οι εγκατεστημέ
νοι στο Βυζάντιο και βέβαια οι δούλοι. Ο ι τελευταίοι αυτοί, έστω
χριστιανοί, προσομοιάζονται νομικά ως res, πράγμα δηλα δή ανελεύθερον, μολονότι, όπω ς άλλωστε και οι ετερόδοξοι, ως κατοι-

κούντες εν Βυζαντίω, ήταν υπόλογοι στον βυζαντινό νόμο, τον σχε
τικό με το s ta tu s του καθενός.
Βυζαντινός λοιπόν, Ρωμαίος πολίτης, είναι ο ελεύθερος κάτοι
κος της πολιτείας Ρω μαίω ν, χριστιανός το σέβασμα, κατά την
κωνσταντινοπολίτικη ορθοδοξία και υπήκοος του αυτοκράτορα. Ο
όρος «υπήκοος» έχει τώρα την πλήρη σημ ασ ία του και βεβαίως
βρίσκεται στη θέση που είχε ο όρος «πολίτης» στην αρχαιότητα.
Αυτός ο Ρωμαίος πολίτης υπόκειται σε τακτές φορολογικές υπο
χρεώσεις, τόσο που ο όρος Συντελεστής [αυτός που πλη ρ ώ νει τέ
λη, φόρους] να ταυτίζεται, να σ η μ α ίνει τον βυζαντινό πολίτη που
χαίρειτης «ρωμαϊκής ελευθερίας» [δεν είναι δ ηλα δή δούλος], που
μπορεί να α σκήσει τις επαγγελματικές του ενασχολήσεις και να
λάβει μέρος ενεργό στην κρατική δ ιοίκη σ η σε οποιαδήποτε βαθ
μίδα, της αυτοκρατορικής μη εξαιρουμένης. Να σ η μ ε ιώ σ ω πα 
ρενθετικά ότι ο δυναστικός θεσμός είναι αδόκιμος για το Βυζά
ντιο. Αυτοκράτορας ονομάζεται ο εκλεκτός του στρατού και της
συγκλήτου, αλλά και του βασιλεύοντος αυτοκράτορα, που ονομά
ζοντας δ ικα ιω μ α τικά «συναυτοκράτορες» ευνοεί την οικογένειά
του δημιουργώ ντας έτσι de fa c to δυναστεία. Οι βυζαντινοί πολί
τες ως ομόδο ξοι και ο μόδο υλοι συντάσσουν τον Έθνος των Χρι
στιανών, τον Νέο Περιούσιο Λαό. Το Βυζάντιο γίνεται γρήγορα μια
«Kultgem einschaft» (κοινότητα πίστης) αντί της «K ulturgem einschaft» (κοινότητα πολιτισμού) που χαρακτήριζε τον αρχαίο κό
σμο. Η αλλοτριότητα, η ετερότητα, εκφράζεται τώρα από τον αλ
λόθρ ησκο και όχι πια από τον βάρβαρο, όπω ς ήταν στην αρχαιό
τητα. Η είσοδος στον χριστιανισμό και στη Ρώμη [τη Ρωμανία, ως
βυζαντινή επικράτεια] ισοδυναμεί με την έξοδο από τη βαρβαρό
τητα και από την ακοσμία των ανίδρυτω ν εθνών.
Είναι λογικό η βυζαντινή αυτή ταυτότητα να θεωρείται πολύτιμο
απόκτημα, κυρίως κατά την εποχή της παγκόσμιας αίγλης της αυ
τοκρατορίας. Μ ένουν βέβαια εκτός τόσο οι ξένοι όσο και οι εντός
του Βυζαντίου «διαφόρως πολιτευόμενοι», δηλαδή, εκτός των δού

λω ν και των αλλοδόξων, οι αιρετικοί και οι εθνικοπολιτιστικές μειο
νότητες που αντιστέκονται στην α φ ομοιω τική δύναμη του Βυζα
ντίου, όπως, π.χ., οι Αθίγγανοι, καθώ ς κα ιο ια νεπ α ρ κώ ςεκβυ ζα ντινισμένες ομάδες, όπως, π.χ., οι ξένοι μισθοφόροι, τουλάχιστον κα
τά την αρχική περίοδο των υπηρεσιώ ν τους. Χαρακτηριστικά ανα
φ έρω τη διάκριση που κάνουν τα κείμενα της εποχή^τμεταξύ, π.χ.,
των «βαπτισμένων Ρως» και των ομοφ ύλω ν τους ειδωλολατρών,
που όλοι μισθοφορούνται εξίσου από τους Βυζαντινούς. Ο π ω σ δ ή 
ποτε όλες αυτές οι κατηγορίες, των «υπο-βυζαντινών» θα έλεγα,
μπορούν με τον καιρό να αποκτήσουν την ποθητή βυζαντινή ταυ
τότητα: οι δούλοι χάρη στις απελευθερωτικές αποφάσεις τω ν κυ
ρίων τους, οι άλλοι χάρη στην ένταξή τους στη βυζαντινή ορθοδο
ξία και παιδεία, χάρη δηλαδή στον γλω σσικό εξελληνισμό και τον
εκχριστιανισμό, ιδιότητες που τους επιτρέπουν την ενσω μάτω σή
τους στην κρατική διοικητική μηχανή, τον πλήρη δηλαδή εκβυζαντινισμό.Ό σον αφορά τώρα τους ξένους υπηκόους άλλω ν κρατών,
τους εγκατεστημένους στο Βυζάντιο [το πράγμα γίνεται σύνηθες
μετά την παραχώ ρηση των οικονομικώ ν προνομίω ν από τον Αλέξιο
Κομνηνό και τους διαδόχους του στους υπηκόους της Βενετίας
πρώτα και ύστερα των άλλων ναυτικών δημοκρατιώ ν της Ιταλίας]
το Βυζάντιο μερίμνησε για την αντιπροσώπευσή τους με την πα 
ρουσία προξένων τους [Β αϊούλωνπ.χ. Βενετών] και την εγκατάστα
σή τους σε ειδικά οργανωμένες συνοικίες, όπως, π.χ., ο Γαλατάς
στο Πέρα για τους Γενοβέζους, ή με την παραχώ ρηση ειδικώ ν τό
πω ν εμπορίας [τα Μ ιτάταλεγάμενα], αλλά καιλατρείας. Η ύπαρξη,
όχι μόνο αραβικού «Μασγιδίου» στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και
εκκλησιώ ν που εξαρτιόνταν από ξένους, π.χ. Βουλγάρους ή Λατί
νους, έρχεται να επιβεβα ιώ σει το πράγμα, όπως άλλωστε και η
μνεία παρουσίας των ξένων αυτών και των αντιπροσώ πω ν τους
στις αυλικές τελετές. Σχετική μνεία «Φίλων Βουλγάρων» απαντά,
π.χ., στο Περί ΒασιλείουΤάξεως. Να σ η μ ειω θ εί ωστόσο ότι παράλλη
λα με τους ξένους υπηκόους που εγκαθίστανται στο Βυζάντιο ύστε

ρα από τις διμερείς επίσημες μεταξύ των κρατών συνθήκες, οι αυτοκράτορες, κυρίως κατά τον ιΐ ο αιώνα και μετά, προσλαμβάνουν
αυτόνομες ομάδες μισ θοφ όρω ν για τις στρατιωτικές ανάγκες της
αυτοκρατορίας, ύστερα από την παρακμή του εθνικού στρατού των
θεμάτων. Ο ι ξένες αυτές «εταιρείες», Φράγκοι, Βαράγκοι, Νεμίτζες, Πετσενέγοι, Κέλτες, Καταλάνοι, Α λανοίκ.ά. [α ριθμώ εδώ τους
λαούς που αναφέρουν οι αυτοκρατορικές πράξεις], που υπηρετούν
επί μισθοψορία, εγκαθίστανται στην αυτοκρατορία είτε ύστερα
από ατομικά «Στοιχήματα» [συμβόλαια δηλα δή], είτε ως Λίζιοι
(υποτελείς), κατά τον φεουδαρχικό θα έλεγα τρόπο του τόπου κα
ταγωγής τους, του βυζαντινού αυτοκράτορα· ο θεσμός του «Λιζίου»
χρησιμο ποιήθηκε εκτενώς από τον Αλέξιο Κομνηνό για να πετύχει
την υποταγή των σταυροφόρων που διέσχιζαν «transitu» την αυτο
κρατορία κατά την πρώτη κυρίως Σταυροφορία (1095/6).
Δεν θα σταθώ στα επακόλουθα της εξάρτησης του Βυζαντίου
από τους ξένους μισθοφόρους· και μόνο η μνεία των καταστρο
φ ώ ν που προκάλεσαν οι Καταλάνοι στις αρχές του 14ου α ιώ να σε
Μ ικρασία, Θ ράκη και Μ ακεδονία, ώ σ π ου να ιδρύσουν στην Α θή
να το κράτος τους, αποτελεί την εύγλωττη μαρτυρία και απόδειξη
της καταστροφικής αυτής πολιτικής, της οποίας, ειρ ήσ θω εν παρόδω, επακόλουθο επίσης δραματικό υπήρξε η χρήση μουσουλ
μ α νικώ ν μ ισ θ ο φ ο ρ ικώ ν στρατευμάτων, όχι μόνο σελτζουκικών
[όπω ς μαρτυρεί, π.χ., η μονή Κουτλουμουσίου στον Ά θ ω ], αλλά
και του ρ κομ α νικώ ν κατά τα παλαιολόγεια χρόνια. Είναι α να μ φ ι
σβήτητο ότι όλες οι κατηγορίες αυτές των ξένων είχαν στο Βυζά
ντιο τόπους κατοίκησης αναφοράς και λατρείας, μετατρέποντας
έτσι τις βυζαντινές πόλεις, κυρίως τα λιμάνια και ιδιαίτερα βέβαια
την Κωνσταντινούπολη, σε πολυάνθρω πα κοσμοπολίτικα κέντρα.
Να θ υ μ ίσ ω σχετικά ότι ο Τζέτζης, στο τέλος του 12ου αιώ να, ση
μ ειώ νει ότι βγαίνοντας από το σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη
λέει «καλημέρα» σε πά νω από δέκα γλώσσες, πολλές των οποίων
είναι σήμερα χαμένες για εμάς.

Π ρόβλημα παραμένει αν πρέπει να δεχθούμε ότι οι ξένοι αυτοί
έχαιραν «ισοπολιτείας» με τους Βυζαντινούς, όπω ς βεβαιώ νουν
μερικά κείμενα της εποχής. Το βέβαιο πάντως είναι ότι κυρίως με
τά την πτώ ση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Φ ράγκων,
κατά τηντέταρτη Σταυροφορία (1204), τα προνόρηά^ους αποτέλεσαν την κύρια αιτία της οικονομικής κατάπτωσης της αυτοκρατο
ρίας, πρόδρομο της τελικής της π αρακμής. Ο π ω σ δήποτε συνεχές
μέλημα της αυτοκρατορίας υπήρξε ο εκβυζαντινισμός τω ν εγκα
τεστημένων στην αυτοκρατορία ξένων, πράγμα που ευοδώ θηκε
κάθε φορά που οι ξένοι προέρχονταν από ομάδες λιγότερο ανε
πτυγμένες πολιτιστικά ή στρατιωτικά και οικονο μικά από το Βυζά
ντιο, όπως, π.χ., συνέβη με τους Σλάβους, τους οποίους εκβυζαντίνισε ο Μ ιχάηλ Γ' και όχι, όπως θέλει η επ ίσ η μ η βυζαντινή ιστο
ριογραφία, ο Βασίλειος Α 'ο Μ ακεδόνας. Για τον σκοπό αυτό ά λλω 
στε η αυτοκρατορία είχε εφ α ρμόσ ει ειδικά πρότυπα εκβυζαντινισμού, όπως, π.χ., την οργάνωση σε αυτόνομες διοικήσεις των
Σλάβων [το όνομά τους Σκλαβηνία ή Αρχοντιά] ή ακόμη την π λ η 
ρ ω μή «Πάκτων» φ όρω ν δ ηλα δ ή συνολικώ ν και όχι ατομικώ ν, ανα
γνωρίζοντας έτσι την ιδιαιτερότητα τω ν ξένων, παράδειγμα τα
«πάκτα» των Μ ηλίγγω ν στην Π ελοπόννησ ο/Η τα ν δηλα δή αυτοί οι
ξένοι «πακτιώται» και όχι «συντελεστές», όπω ς οι τέλειοι Βυζαντι
νοί. Να σ η μ ε ιώ σ ω παρεμπιπτόντω ς ότι η επιβολή «πάκτων» ήταν
σύνηθες φ αινόμενο για τους συνοριακούς περιφ ερειακούς π λ η 
θυσμούς της αυτοκρατορίας, που οργανω μένοι συχνά σε αυτόνο
μα κρατίδια [ιδιαίτερα στα ανατολικά σύνορα] δεν ήταν άμοιροι
του πειρασμού να «αμφιτερίσουν», όπω ς γράφει ο Κωνσταντίνος
Ζ' Πορφυρογέννητος, να συνεργαστούν δ ηλα δή με τον εξωτερικό
εχθρό [συνή θω ς ομ όφ υλό τους], μολονότι αποτελούσαν τμήμα
φόρου υποτελές της αυτοκρατορίας. Στο πλαίσιο άλλωστε αυτής
της συνοριακής ελαστικής πραγματικότητας με τα ιδιόμορφ α
ακριτικά χαρακτηριστικά εμφ ανίζονται ομάδες που τα κείμενά
μας χαρακτηρίζουν ως «Μιξέλληνες» ή «Μιξοβαρβάρους» [τους

συναντάμε κυρίως στις παραδουνάβιες περιοχές]. Άλλη κατηγο
ρία θα έλεγα αυτή των «υποβυζαντινών», τους οποίους κατά τα
παλαιολόγεια ιδιαίτερα χρόνια η αυτοκρατορία οργάνωσε σε συ
νοριακές κοινότητες υπό την εποπτεία ειδικού αντιπροσώ που
της, του «Σεβαστού». Γνωστοί οι σεβαστοί Βουλγάρων, Αλβανώ ν
κ.ά .Ό π ω ς δ η λώ νει και ο ίδιος ο όρος Μ ιξέλλην ή Μ ιξοβάρβαρος,
πρόκειται για ομάδες που προέρχονται από μεικτούς γάμους,
όπω ς και οι Γάσμουλοι(Φ ραγκοβυζαντινοί), που όμω ς αυτοί οι τε
λευταίοι δεν έχουν σχέση με τα σύνορα, δεδομένου ότι οι Φ ράγκοι
απαντούν, μετά το 1204, σε όλη την επικράτεια.
Να συνοψίσω λέγοντας ότι στο πλαίσιο του «θεοστήρικτου κρά
τους» όπου «απάντων πατρίς η Βασιλίς», όπως είπε ο αυτοκράτορας
Ηράκλειος, ο Βυζαντινός πολίτης γνωρίζει την ειρήνη εν αταραξία
[αρετή αυτή βυζαντινή]· απέχει από τη «Δημοκρατία», την ταραχή
που οι άναρχοι δ ή μ ο ι προκαλούν και η οποία τιμω ρείται από τον νό
μο, εκτιμά ότι τα σύνορα της αυτοκρατορίας περικλείουν τη σωτηριακή πολιτεία και αναγνωρίζει μαζί με τον Βασίλειο Β' ότι είναι ευ
τυχία το «προσθήκην γενέσθαι τη ρω μαϊκή αρχή».
Έτσι η αυτοκρατορία

αυτομεταρρυθμίζεται προοδευτικά,

αγνοεί τις κοινω νικές επαναστάσεις [το κίνημα τω ν Ζηλω τώ ν της
Θ εσσαλονίκης οφείλεται κυρίως σε ξένα στοιχεία] και κλυδω νίζε
ται μόνο από δυναστικές και θρησκευτικές κρίσεις.Έθνος Χριστια
νώ ν οι Βυζαντινοί ζουν συμβολικά υπό την προστασία του τρού
λου των α π ειρ ά ρ ιθ μω ν εκκλη σ ιώ ν τους, υπό το βλέμμα του φ οβε
ρού, βλοσυρού παντοκράτορα της Χώρας των Ζώντων. Αντίθετα
από τους καθολικούς, οι ορθόδοξοι Βυζαντινοί αγνοούν το «Κα
θαρτήριο»· «κρίμασιν οις οίδεν Κύριος», γνωρίζουν μόνο ή παρα
δείσια σω τηρία ή κολαστική καταδίκη. Ο Βυζαντινός πολίτης ως
χριστιανός ορθόδοξος είναι ο «νενικηκώς την αμηχανίαν», αυτός
που «επιτεχνάσατο λύσιν» με τη χάρη του Θεού και την αυτοκρα
τορική πρόνοια, και αυτό παρά τις αντιξοότητες που γνώρισε το
Βυζάντιο στον μα κρ αίω νο βίο του.

Β. Ο Γειτονικός Κόσμος

ΚΑΙ Μ Ο Ν Η Η Α Π Α Ρ ΙΘ Μ Η Σ Η Τ Ω Ν ΓΕΙΤ Ο ΝΩ Ν ΟΤα

δΐάψορα σ ύ ν ο ρ α

της βυζαντινής επικράτειας, γειτόνων που υπέστησαν ή προκάλεσαν τις αντιδράσεις του Βυζαντίου κατά τον χιλιόχρονο ιστορικό
του βίο, φτάνει για να δ η λ ώ σ ε ι το αδύνατο του εγχειρήματος, αν
θέλει κανείς να αναφ ερθεί στην πολιτική, στη διπλω ματία, στις
σχέσεις και στις επαφές του Βυζαντίου με τους συχνά εναλλασσό
μενους εξωτερικούς εχθρούς ή φίλους.
Είναι επίσης αυτονόητο ότι η αυτοκρατορική πολιτική, απένα
ντι και σε σχέση με τους γείτονες του Βυζαντίου, εξαρτάται από τη
φύση και τη στάση του καθενός, και βέβαια δ ια φ οροποιείται ανά
λογα με τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες κάθε φ ορά της αυ
τοκρατορίας. Το αενάως ζητούμενο πάντως ήταν η δια φ ύλα ξη
των εδαφ ώ ν [όλω ν των υπαρχόντων της αυτοκρατορίας] και η
επανάκτηση τω ν απολεσθέντω ν.
Να σ η μ ε ιώ σ ω παρενθετικά ότι η αρχή αυτή δίνει χροιά άμυνας
σε όλη την εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου, δεδομένου ότι η
ρωμαϊκή καταγωγή και υπόσταση του κράτους εξασφάλιζαν, ως
θεμελιακή απαρχή του ιστορικού του βίου, την παρουσία στις
τρεις τότε γνωστές ηπείρους, τον έλεγχο της Μ εσογείου και την
αδιαφ ιλονίκητη επικράτειά του στα νερά του Εύξεινου Πόντου.
Να πούμε καλύτερα ότι η ρ ω μ α ϊκή κληρονομιά, την οποία το Βυ
ζάντιο δ ιεκδικεί και υπερασπίζεται αδιάλειπτα, ισ οδυναμεί με την

τότε έννοια της παγκοσμιότητας, που ήθελε «κάθε γη βατή και κά
θε θάλασσα πλω τή να α νή κει στη Ρώμη», κατά τη ρήση του Δ ιό
δω ρου του Σικελιώτη.
Παρά την ιδεολογική αυτή παγκοσμιότητα, που θέλει την αυ
τοκρατορία μόνο κυρίαρχο της οικουμένης, το Βυζάντιο δεν έπαψε να συνορεύει με τον υ πόλοιπο ανεξάρτητο από αυτό κόσμο
πολιτικά και στρατιωτικά. Τα σύνορα αυτά γνωρίζουν κατά και
ρούς αυξομειώ σεις και σημαντικές αλλαγές στις διάφορες περιο
χές. Οι αλλαγές αυτές σημ αδεύο υν ωστόσο μια προοδευτική και
συνεχή σχεδόν συρρίκνω ση της παγκόσμιας αυτοκρατορίας προς
όφελος τω ν εξω τερικώ ν π ο λ υ π ο ίκ ιλ ω ν κατά καιρούς εχθρώ ν της,
αυτών που ο ένας μετά τον άλλον εγκαθίστανται στα εδά φ η της
και μετατρέπονται σε γείτονες με αυτόνομα κράτη, χωρίς να πάψ ουν να διεκδικούν περιοχές του Βυζαντίου.
Εκτός από τα μεταλλασσόμενα και μετακινούμενα αυτά σύνο
ρα πολιτικοστρατιω τικής υφής, η αυτοκρατορία διαφ οροποιείται
από τον υπόλοιπο κόσμο και π ολιτισ τικά : με τα ή θη κα ι τα έθ ιμα τα
σχετικά με τις παραδόσεις, τα γλω σσικά και τα θρησκευτικά της
σύνορα, που συμπίπτουν με την ακτινοβολία της αυτοκρατορίας,
μιαν ακτινοβολία που α πλώ νεται σε σφαίρα ευρύτερη αυτών της
πολιτικής επικράτειας.
Είναι επόμενο οι σχέσεις του Βυζαντίου με τον γειτονικό του
κόσμο να επηρεάζονται όχι μόνο από τα πολιτικοστρατιω τικά δε
δομένα [σχέσεις ισχύος ή υποτέλειας] αλλά και από την πολιτιστι
κή εγγύτητα και συγγένεια και τον τρόπο ζωής. Αλλιώς, π.χ., αντι
μετω πίζεται η σχέση αλλοδόξω ν και ομόδοξω ν, η σχέση ελληνογενών και ελλη νο μ α θ η μ ένω ν ή λατινογενών π λη θ υ σ μ ώ ν, που
έχουν επαφές με την αυτοκρατορία και τον κόσμο της.
Ο πω σ δήποτε grosso m odo θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
διαχω ριστική γραμμή που ξεκινά από το βάθος της Α δριατικής και
καταλήγει στη Μ εγάλη Σύρτη (Λ ιβύη) είναι το πολιτιστικό διαχω ριστικό σύνορο ανάμεσα στους Ευρωπαίους - α φ ήνει δυτικά τους

λατινογενείς λαούς και πληθυσ μο ύ ς και ανατολικά τους ελληνογενείς, που είναι και οι θεμελιω τές της βυζαντινής ιδιαιτερότητας.
Είναι συμ π τω μ α τικό ότι το ίδιο αυτό αδριατικό σύνορο χω ρίζει
θρησκευτικά τους καθολικούς από τους ορθοδόξους και ως σ ή μ ε
ρα ακόμη τη λεγάμενη δυτική Ευρώπη από την α να το λική;
Ό σον αφορά τώρα τα βόρεια και τα ανατολικά σύνορα της αυ
τοκρατορίας, αξίζει να σ η μ ειω θ εί ότι ο βορράς σήμαινε πάντα για
τους Βυζαντινούς το με τους βαρβάρους σύνορο [η έκφ ραση «Σκυθικός βορράς» και «Σκυθική ερημία» δηλώ νουν την πολιτιστική
ετερότητα της περιοχής με το Βυζάντιο], Ενώ αντίθετα στο ανατο
λικό πολιτικοστρατιωτικό σύνορο τοποθετείται ανέκαθεν μια αντί
μαχη με τη Ρώμη και το Βυζάντιο αυτοκρατορία που διεκδικεί πα 
γκόσμια αναγνώριση (d o m in iu m m undi), όπως η Περσία πρώτα
και ο αραβικός κόσμος ύστερα. Ο ι εξελίξεις σε αυτήν την περιοχή
επηρεάζουν και τις συνθήκες των μεση μβρ ινώ ν συνόρων της αυ
τοκρατορίας, συνόρων που μετά την αραβική πρόοδο χωρίζουν τη
Μεσόγειο του σταυρού από αυτή της ημισελήνου. Χαρακτηρίζο
νται από τις ναυτικές επιτυχίες των μαχόμενω ν αντιπάλων, Βυζα
ντινών και Αράβων, τόσο των Ο μεϊα δώ ν της Δ αμασκού όσο και
των Α ράβω ν της Ταρσού ή των Κρητών Αράβω ν αργότερα.
Ας πούμε πιο απλά, το νότιο σύνορο είναι το θαλάσσιο όριο της
αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, που ποτέ δεν έπαψε να έχει βλέψεις
στον έλεγχο του ναυτικού δικτύου, αυτού που συνέδεε την Κων
σταντινούπολη με τον κόσμο της Παλαιάς Ρώμης. Κατάλοιπο και
αυτό της ρω μαϊκής θαλασσοκρατίας, που κατέρρευσε οριστικά
μετά την εγκατάσταση τω ν Α ράβω ν στις νότιες ακτές της Μ εσο
γείου από τον 7ο α ιώ να κι εδώ, παρά τον περήφ ανο λόγο του Ν ικη
φόρου Φ ωκά (967-971) στον Λιουτπράνδο: N avigatio m ihi est (Η
ναυσιπλοΐα μου ανήκει). Το πράγμα είχε κάποια αλήθεια μετά την
επανάκτηση της Κρήτης το 961 και τις επιτυχίες αυτού του αυτο
κράτορα στην Κύπρο και στην ανατολική λεκάνη της Μ εσογείου,
κυριαρχία βυζαντινή που δ ια ρ κ ε ίω ς τ α τ έ λ η του 11ου αιώνα.

Ειδική μνεία της εξωτερικής πολιτικής του Βυζαντίου απέναντι
σε απαιτητικούς γείτονες ή αβέβαιους φίλους πρέπει να γίνει και
για τις σχέσεις της αυτοκρατορίας με τους λαούς του Εύξεινου Πό
ντου. Η προσπάθεια για εγκατάσταση των στρατιω τικώ ν δυνά
μεω ν της αυτοκρατορίας στην Ταυρική χερσόνησο (τη σημερινή
Κριμαία), που πραγματοποιείται με την ίδρυση του Θέματος της
Χερσώνος γύρω στα 838, καθώ ς και η σπουδαιότητα για την ά μυ
να της περιοχής του ακριτικού Θέματος της Χαλδίας με πρω τεύουσά του τηνΤραπεζούντα, απαντούν στην επιτακτική ανάγκη
του Βυζαντίου να κρατήσει τον Εύξεινο Πόντο υπό την απόλυτη
ναυτική κυριαρχία του.
Κλειστή βυζαντινή θάλασσα ο Πόντος για τους αραβικούς στό
λους, πα ραβιά στηκε από τα ρ ω σικά draggars κα ιτα ρω σοσλάβικα
μονόξυλα, χωρίς όμω ς να υποστεί α λλοίω σ η και κλονισμό ο βυζα
ντινός έλεγχος στη ναυσιπλοΐα της περιοχής. Αυτό θα το πετύχουν
πρώ τοι οι σταυροφόροι (οι ναυτικές δημοκρατίες της Ιταλίας) με
τά τη φ ραγκική εγκατάσταση στη Βασιλεύουσα το 1204. Είναι αυ
τονόητο ότι αυτή η α μείω τη και συνεχής προσπά θεια του Βυζα
ντίου να ελέγχει τους ναυτικούς δρόμους του Εύξεινου Πόντου,
καθώ ς και τις προς την εσώτερη Ασία αρτηρίες που κατέληγαν
στην Τραπεζούντα, απαιτούσε την ειρηνική με το Βυζάντιο σ υμ
βίω ση τω ν λα ώ ν που κατοικούσαν κυρίως στις ανατολικές ακτές
της θάλασσας αυτής.
Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής πρέπει, κατά τη γνώ μη μου, να
τοποθετήσουμε την αδιάλειπτη μέριμνα των Βυζαντινών για τον
εκχριστιανισμό τω ν Α βασγώ ν και Αλανών, αλλά ακόμη και των
εξιουδαϊσμένω ν Χαζάρων, προσπά θεια που γνωρίζει το απόγειό
της με τις φωτειανές αποστολές στη Χαζαρία και αργότερα μεθο
δεύεται με το αποστολικό έργο του Ν ικολάου Μ υστικού στην ευ
ρύτερη περιοχή. Η ένταξη βεβαίως των ορθοδόξων Αρμενίων, αλ
λά και των Γεωργιανών και Ιβήρων στα δ ιοικητικά στρώματα της
αυτοκρατορίας (κυρίω ς από τον 9ο αιώ να και εδώ ) είναι ασφ αλώ ς

αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής. Ας θ υ μ ηθ ο ύμ ε, π.χ., τον Γρηγόριο Πακουριανό, Ίβη ρα δομέστικο, ιδρυτή της μονής του Μ πάσκοβου, κοντά στη Φ ιλιππού πολη.
Η γρήγορη αυτή επ ισ κό πη σ η των συνισταμένω ν της βυζαντι
νής πολιτικής στα διάφ ορα συνοριακά συγκροτήματα μας επιτρέ
πει να υπ ογρα μμίσ ουμε συμπερασματικά τις σταθερές αρχές που,
παρά τις κατά καιρούς αντιξοότητες και αμηχανίες, δεν έπαψαν
να καθοδηγούν τις σχέσεις των Βυζαντινών με τον γειτονικό τους
κόσμο. Θα μπορούσε κανείς να τις συνοψ ίσει λίγο σχηματικά ως

εξής:
1. Πνευματική ακτινοβολία: Ιδιαίτερα στην περίοδο ειρηνικής
σ υμβίω σ ης που ενθαρρύνειτις διασυνοριακές ανταλλαγές και αλ
ληλοεπιδράσεις, όπως, π.χ., περιγράφονται στον ακριτικό κύκλο
μεταξύ Α ράβω ν και Βυζαντινών.
2. Παγκοσμιότητα: Το Βυζάντιο ως μοναδικός συνεχιστής και
διάδοχος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας είναι δικα ιω μ ατικά και ο
κληρονόμος της παγκοσμιότητας. Η Κωνσταντινούπολη είναι Νέα
Ρώμη, Νέα Σιών, Νέα Ιερουσαλήμ και πολιτιστικά η έκφ ραση των
επιτευγμάτων τής τότε ελληνικής διανόησης και γραμματείας.
3. Οικουμενικότητα: Ως πρ ώ τη χριστιανική αυτοκρατορία έχει
επικεφ α λή ς της τον αντιπ ρ ό σ ω π ο του Θ εού επί της γης. Κατά τη
θεω ρία του Ευσεβίου, ένας Θεός στον ουρανό - ένας αυτοκρά
τορας στη γη, ο χριστιανός αυτοκράτορας. Ως εκπρ όσ ω π ος του
Θεού, του ενός και μονα δ ικού , ο βυζαντινός αυτοκράτορας, εί
ναι θεοστεφής. Αυτή η χριστιανική οικου μ ενικότητα είναι και η
βάση της αιω νιότη τας της αυτοκρατορίας, η οποία κατά τη ρήση
του Κοσμά του Ινδικοπλεύστη θα μ είνει «Αλώβητος ανά τους
αιώνας» και η οποία γίνεται α υτο δικα ίω ς και ο φ υσικός αμύντορας της χριστιανοσύνης στο σύνολό της. Σταυροφ ορεί δ ιηνεκώ ς
το Βυζάντιο και γι' αυτό αδυνατεί να κατανοήσει τις δυτικές π ρ ο 
σπάθειες για την α π ελευ θέρ ω σ η τω ν Α γίω ν Τόπω ν.
Εδαφική παγκοσμιότητα ως κληρονομιά ρω μα ϊκή, χρονική

αιω νιότητα ως προνόμιο χριστιανικό και ελληνογλω σσία πολιτι
σ μική είναι λοιπόν οι θεμελιακές αρχές της βυζαντινής αυτοκρα
τορικής υπόστασης. Εξηγούν, γιατί όλοι οι εκτός Βυζαντίου λαοί
διακυβεύουν (όταν πολεμού ν ή αντιμάχονται τους Βυζαντινούς)
την ακεραιότητα της παγκόσμιας αυτοκρατορίας διεκδικώντας δι
καιώ ματα που ιστορικά της ανήκουν. Λρα δεν μπορεί παρά να είναι
και να θεω ρούνται ως εχθρικά διακείμενο ι κατά του θεοφύλακτου
κράτους των Ρω μαίω ν, εκτός αν υποταχθούν στην κηδεμονία ή
την ηγεμονία της βυζαντινής εξουσίας. Έτσι και μόνο η δ ιεκδ ίκη 
ση του ονόματος Ρώ μη-Ρω μαίος, αλλά και η απόκτηση αυτοκρατορικού τίτλου από άλλον, χριστιανό ή μη ηγεμόνα, αποτελούν
κατάχρηση βυζαντινών δ ικα ιω μ ά τω ν: η διαμάχη, που πήρε δι
π λω μ α τική αλλά και στρατιωτική μορφ ή ανάμεσα στο Βυζάντιο
και στη Δύση με τον Καρλομάγνο και τους διαδόχους του (λόγω
της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας), οφείλεται στην α μ φ ισ β ή τη 
ση από τους Δυτικούς της μοναδικότητας του ρ ω μα ϊκού και του
αυτοκρατορικού τίτλου του Βυζαντίου, του μόνου κληρονόμου
και οργανικού συνεχιστή της άλλοτε κραταιάς Ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας. Να θ υ μ ίσ ω ότι σ' αυτό στηρίζεται η αποδοχή από το
Βυζάντιο της νόθας Κωνσταντινείου δωρεάς. Εμμέσως αναγνώρι
σε αυτή το Βυζάντιο ως τον μόνο κληρονόμο της Ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας, εφόσον ο Μέγας Κωνσταντίνος εγκαταστάθηκε ορι
στικά στην Πόλη, όταν δήθεν δώ ρισε τη Ρώμη στον πάπα.
Η διεκδ ίκησ η τώρα από π ο ικιλώ νυμ ου ς γειτονικούς λαούς
εδαφ ώ ν, που ανήκουν δ ικα ιω μ α τικά στην κληρονομιά του Βυζα
ντίου, αποτελεί απαίτηση άλογο και αδικοχειρία κατά του Βυζα
ντίου, η οποία και πρέπει να τιμω ρείται διά των όπλω ν. Έργο άλ
λωστε του αυτοκράτορα κατά τον νόμο, όπω ς καθορίζεται στην
Επαναγωγή, είναι ακριβώ ς η «των απολεσθέντω ν επανάκτησις» και
καθήκον των Βυζαντινών είναι ο αγώνας για την απελευθέρωση
των αλυτρώτων αδελφ ώ ν, όπω ς το καθορίζει ο Λ έω ν ΣΤ' ο Σοφός
στα Τακτικά του. Μ ε τον όρο αυτό εννοούνται βέβαια οι απανταχού

χριστιανοί, φ υ σ ικο ί υ π ή κο ο ι του «Έθνους Χριστιανών», όπω ς χα
ρακτηρίζει κατά τρόπο αυτονόητο τους Βυζαντινούς ο ίδιος αυτός
αυτοκράτορας.
Ταύτιση των όπ οιω ν Ρ ω μαίω ν με τους Βυζαντινούς, ταύτιση
επίσης τω ν Ρ ω μαίω ν με τους απανταχού Χριστιανούς, ιδού οι ιδιό
τητες που καθορίζουν τις διπλω ματικές σχέσεις με τους γειτονι
κούς λαούς του Βυζαντίου, αλλοδόξους και ομόδοξους. Στις διεκ
δικήσεις τους έναντι του Βυζαντίου οι μεν αλλόδοξοι α μφ ισβητούν
τη ρω μα ϊκή παγκοσμιότητα, που τώρα α νήκει στο Βυζάντιο, οι δε
ομόδοξοι τη χριστιανική οικουμενικότητα, που είναι έργο του κρά
τους αυτού, του Βυζαντίου, που πρώτο πίστευσε εις τον Δεσπότην
Χριστόν και γι’ αυτό έχει τα χαρακτηριστικά θείω ν ιδιοτήτων. Δ η
λαδή την αιωνιότητα και το αλώ βητο της επικράτειάς του.
Λογικά απέναντι στους λαούς αυτούς το Βυζάντιο ασκεί ακτινο
βολία και χαίρει πρωτοκαθεδρίας. Η εικονική παγκόσμια οικογέ
νεια τω ν ηγετών, που θέλει τον βυζαντινό αυτοκράτορα πατέρα
μοναδικό των ηγεμόνω ν του κόσμου [ο καθένας σ ύμ φ ω να με την
ισχύ του κράτους του βρίσκει θέση αδελφού, υιού ή απλού συγγε
νούς και οικείου ως προς τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπο
λης], αυτή η εικονική οικογένεια, που καθορίζει την τάξη της π α 
γκόσμιας ιεραρχίας, αναγνωρίζεται από τις καγκελαρίες των ξένων
κρατών, έστω και αν είναι δημιούρ γημα της βυζαντινής δ ιπ λ ω μ α 
τίας. Άλλωστε η ρ ω μα ϊκή φ ιλα νθρ ω πία , αρετή που χαρακτηρίζει
τον επίσημο βίο και την προς τους άλλους διαγωγή της κραταιάς
αυτοκρατορίας, έρχεται να επιβραβεύσει τους ξένους, που ζουν
στη σφαίρα και δέχονται την πολιτική και πολιτιστική ακτινοβολία
του Βυζαντίου: αυτό υπογραμμίζει ο Νικόλαος Μυστικός στον
Βούλγαρο ηγεμόνα Συμεώ ν στις αρχές του 10ου αιώνα.
Εργαλείο και όργανο για την επίτευξη τω ν σ κοπ ώ ν της αυτο
κρατορίας, εκτός βέβαια από τον δίκαιο, τον αμυντικό, πάντα κα
τά τη βυζαντινή ιδεολογία, πόλεμο [τον λεγόμενο και καθαρόν,
όταν ο αντίπαλος είναι αλλόδοξος, γιατί δεν χύνεται αίμα χριστια

νικό], το Βυζάντιο επιστρατεύει όχι μόνο τη διπ λω μ α τία του [η
οποία κατά την επιτυχημένη έκφ ραση του Λαμαρτίνου συνίσταται
στο να κινητοπ οιήσει βαρβάρους εναντίον βαρβάρω ν], αλλά και
το πνευματικό και πολιτιστικό του δυναμικό.
Αν ο γλω σσικός εξελληνισμός είναι π ρ οϋπόθεσ η της ένταξης
τω ν ξένων ο μ ά δ ω ν, που κατά καιρούς εγκαταστάθηκαν στα βυ
ζαντινά εδά φ η , ο εκχριστιανισμός και η πρ οσχώ ρ ησ η τω ν π ρ ώ η ν
αλλοδ όξω ν α λλο φ ύ λω ν στην ορθόδοξη πίστη και εκκλησία, στη
δικα ιο δ οσ ία δη λα δ ή του ο ικου μ ενικού πατριαρχείου της Κων
σταντινούπολης, αποτελεί αποδεδειγμένα το πιο αποτελεσματι
κό μέσο για μια διαρκή σχέση, θα έλεγα εξάρτησης, τω ν ν ε ο φ ώ 
τιστων γειτόνων από τη μητέρα εκκλη σ ία, εκκλησ ία που υπ η ρ ε
τεί με τον τρόπο της τα συμφέροντα της αυτοκρατορίας, όπως
αυτό γίνεται πασιφ ανές, π.χ., στα χρόνια του πατριάρχη Φ ωτίου.
Η εγκύκλιος του πατριάρχη αυτού προς τους πατριάρχες της Ανα
τολής το 867, όπου ο Φ ώτιος σεμνύνεται για την είσοδο στη χρι
στιανοσύνη των Βουλγάρων, αλλά α κό μ η και τω ν Ρ ώσων [πρό
κειται βέβαια για τον ευαγγελισμό τω ν Ρ ω σοβαράγκω ν και όχι
τω ν Ρ ω σοσλάβω ν], αποτελεί τρανή α πόδειξη τω ν επιτυχιώ ν της
βυζαντινής πολιτικής [όχι μόνο της εκκλησίας αλλά και της π ο λι
τείας] απέναντι στην εκκλη σ ία της Ρώμης, που επ ιδ ίω κ ε την πρ ο
σάρτηση του σ λα βικού κόσμου, επιτυχία που υλοποιείτα ι με την
εδρ α ίω σ η της εξουσίας του Βυζαντίου στη νευραλγική περιοχή
του Εύξεινου Πόντου. Είναι αυτονόητο ότι επα κόλουθο του ευαγ
γελισμού τω ν π α ρ ευξείνιω ν λα ώ ν από το Βυζάντιο ήταν και η εξάπλω σ η και η διά δ οσ η των καλλιτεχνικώ ν επιτευγμάτω ν τω ν Βυ
ζαντινών. Άλλο αυτό επίσης αποτελεσματικό μέσο της βυζαντι
νής πολιτικής για την εξομάλυνση τω ν σχέσεων της αυτοκρατο
ρίας με τον εξω τερικό γειτονικό κόσμο, αλλά και για τη δ η μ ιο υ ρ 
γία μιας πολιτιστικής κοινότητας, αυτής που προοριζόταν να ζήσει στην ευρύτερη περιοχή και μετά την πτώ ση κα ιτη ν εξαφ άνιση
της αυτοκρατορίας.

Η πολιτιστική αυτή επιρροή, που α ναμφ ισβήτητα επιδρά και
επηρεάζει τις σχέσεις της αυτοκρατορίας με τους γείτονές της, εί
ναι λίγο ή πολύ εμφ ανής σε όλους τους τρόπους ζω ής και σε όλες
τις χώρες που κάποια στιγμή βρέθηκαν στη σφαίρα του Βυζα
ντίου: εκτείνονται από την Ιταλία [ιδιαίτερα στις νότιες περιοχές
της], φτάνουν ως τις απόμακρες χώρες του Καυκάσου και της λε
γάμενης Μ έσης Ανατολής, για να γίνουν ιδιαίτερα αισθητές στα
Βαλκάνια.
Πράγματι, ο εκχριστιανισμός των λα ώ ν της χερσονήσου του
Αίμου [των Βαλκανίω ν], επίτευγμα αναμφ ισβήτητο της βυζαντι
νής εκκλησίας και πολιτείας, είχε ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί η
κοινοπολιτεία της αυτοκρατορίας [εδώ χ ρ ησ ιμο ποιώ τον όρο με
τον οποίο πρώτος ο D. O bolensky ονόμασε τον χώρο της πολιτι
στικής και άλλης ακτινοβολίας και επιρροής του Βυζαντίου], Η μεταφύτευση, η μεταμόσχευση, η α φ ο μ ο ίω σ η και η επίδραση του
βυζαντινού πολιτισμού στις χώρες της περιοχής σ ημαίνουν α να μ
φισβήτητα την είσοδο των λα ώ ν αυτών στην ο ικου μενική κοινό
τητα, που ταυτίζεται τώρα με τον ευρω παϊκό πολιτισμό. Ο ιπ ρ ώ η ν
σκυθικές χώρες, ενώ για τους αρχαίουςΈλληνες [αλλά και για τους
εν πολιτισμώ διαδόχους τους Ρωμαίους] ήταν ταυτόσημες με τη
βαρβαρότητα «των ανιδρύτω ν εθνών», χάρη στην είσοδό τους
στον χριστιανισμό και στον πολιτισμικό εκβυζαντινισμό, α πο
κτούν ίδια γραμματεία και φ ιλολογία [μετά την οργάνωση της
σλαβονικής, της πα λα ιοσ λα βική ς γλώσσας από τους Κύριλλο και
Μ εθόδιο και τους μαθητές τους]. Α ποκτούν εκκλησιασ τική τέχνη
[αρχιτεκτονική και ζω γ ρα φ ική], που βασίζεται στο βυζαντινό π α 
ράδειγμα, αλλά που με τον καιρό αποκτά τα στοιχεία που χαρα
κτηρίζουν νέες δημιουργικές σχολές της υψ ηλής έμπνευσης. Μια
πολιτισμική κοινότητα δημιουργείται ανάμεσα στους λαούς του
Αίμου, Βουλγάρους, Σέρβους, Κροάτες (Αρετιανούς και Παγανούς), Βλάχους, Αλβανούς και Ρουμάνους, κοινότητα τρόπου ζωής,
βάθους συγκινήσεω ν και α ισθημ άτω ν, θρησκευτικής αλληλεγ

γύης, κοινής προσπάθειας κοσμοσω τήριας πράξης, που συνδέει
αυτούς που έχουν κοινή πίστη και κοινές καταβολές λατρευτικές.
Μ όνο έχοντας υπόψ η την κοινή αυτή καλλιτεχνική πνευματική και
θρησκευτική εμπειρία που δίνει η συμμετοχή στη χριστιανική πί
στη μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι βυζαντινοβουλγαρικοί πό
λεμ οι που ε κ δ η λ ώ θ η κ α ν μετά τον εκχριστιανισμό τω ν Σλάβων
θ ε ω ρ ή θ η κα ν από τους Βυζαντινούς ως εμφ ύλιες συρράξεις, ως
αδελφοκτόνες διαμάχες, που, όπω ς γράφει ο πατριάρχης και
αντιβασιλεύς Ν ικόλαος Μ υστικός (911-913) στον τσάρο Συμεών, ο
οποίος σ ή κω σ ε τα όπλα κατά του Βυζαντίου, είναι ταυτόσημες με
πατροκτόνο επανάσταση [ο τσάρος των Βουλγάρων μετά τον εκχριστιανισμό ακριβώ ς του λαού του έλαβε τη θέση υιού απέναντι
στον εικονικό πατέρα των ηγεμόνω ν της γης, τον Βυζαντινό δηλα
δή αυτοκράτορα]. Ίσω ς εδώ θα πρέπει να θ υ μ ίσ ω ότι η βυζαντινή
θη ρ ιω δ ία του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου κατά του στρατού
του Σαμουήλ μετά τη μάχη του Κλειδιού το 1014 εξηγείται από την
ταύτιση του βουλγαρικού εγχειρήματος με έγκλημα καθοσιώ σεως, και αυτό εφόσον ο Σ α μουήλ «επαναστάτησε» κατά του νο
μίμου αυτοκράτορος και εικονικού πατρός της παγκόσμιας χρι
στιανοσύνης.
Είναι καιρός λοιπόν να υ π ογ ρα μμ ίσ ω ότι με τον εκχριστιανισμό
των Σλάβων και τω ν λα ώ ν του ανατολικού Εύξεινου Πόντου [Αλα
νώ ν και Α βασγώ ν], που έχει αρχίσει, όπω ς είπα, με την πατριαρχία
του Φ ωτίου και συντελείται με το έργο του Ν ικολάου Μυστικού
[κράτησε δ ηλα δή αδιάλειπτα σχεδόν η ιεραποστολή μισό περί
που α ιώ να ] για πρώ τη φορά η βυζαντινή εκκλησία, το οικουμενι
κό δη λα δ ή πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, αποκτά σύνορα
και χώρους ευρύτερους από τα εδά φ η της αυτοκρατορίας. Ο ρό
λος της εκκλησίας στη δημιουργία του ευρω παϊκού πολιτιστικού
γίγνεσθαι αποβαίνει έτσι καίριος, η δ ια φ ο ρ οποίησ η με τη δυτική
Ευρώπη, που χειραφετείται χάρη στη δημιουργία του κράτους
των Φ ράγκων του Καρλομάγνου και βέβαια με α φ ορμή το πρώτο

σχίσμα, το λεγόμενο φω τειανό, η δια φ ο ρ οπ οίησ η μεταξύ Ανατο
λής και Δύσης, ορθόδοξης και καθολικής εκκλησίας εντείνεται
για λόγους που πολύ λίγο είναι δογματικής ή θρησκολειτουργικής
φύσης, αλλά που υπογραμμίζουν τη δια μά χη για την επικράτηση
των δύο αυτοκρατοριώ ν και ε κκλη σ ιώ ν στον υ πόλοιπο κόσμο.
Ο ι σλα βικο ί λα οί και οι χώρες της χερσονήσου του Α ίμο υ αποτέλεσαν πάντοτε το μήλο της έριδος ανάμεσα σε Π αλαιά και Νέα
Ρώμη, και αυτό χωρίς δ ια κοπ ή από την περιπέτεια που γνώρισε η
αποστολή του Μ εθοδίου στη Μ οράβια, ως τα σήμερα, στη δύστη
νο Γιουγκοσλαβία. Ωστόσο, η βυζαντινή πολιτική και η δ ιπ λ ω μ α 
τική θεώ ρ ησ η των συμφ ερόντω ν της αυτοκρατορίας στη διεθνή
σκηνή γνώ ρισαν διακυμάνσεις, που δεν είναι άμοιρες μιας βυζα
ντινής νοοτροπίας, αυτής που υποβίβαζε πολιτισμικά τα βόρεια
σκυθικά γένη, και αυτό παρά τον εκχριστιανισμό τους. Υ παινίσσο
μαι βέβαια εδώ τη γνωστή διάκριση που κάνει ο Κωνσταντίνος Ζ'
Πορφυρογέννητος στα μέσα του 10ου αιώ να ανάμεσα στα ευγενή
δυτικά φ ραγκικά γένη, από τα οποία προέρχεται ο Μέγας Κωνστα
ντίνος, και στα βάρβαρα φ ύλα του βορρά, με τα οποία οι Βυζαντι
νοί δεν πρέπει να συγχρωτίζονται, μολονότι γαμικά συμ βόλα ια με
τους λαούς αυτούς συνήψ αν ως και βυζαντινοί αυτοκράτορες,
όπως, π.χ., ο πεθερός του Κωνσταντίνου Π ορφυρογέννητου Ρω
μανός Λ ακαπηνός, που πάντρεψε την εγγονή του με τον τσάρο
Πέτρο της Βουλγαρίας. Το παράδειγμα όμω ς του Λ ακαπηνού, π ά 
ντοτε κατά τον Κωνσταντίνο, είναι προς αποφ υγή και όχι προς μί
μηση. Και αυτό το παραστράτημα έγινε, γιατί ο Ρωμανός ήταν άν
θρωπος απλός και αδαής της αυτοκρατορικής τάξης και τω ν υ π ο 
θηκώ ν του Μ εγάλου Κωνσταντίνου. Αυτά γράφει ο αυτοκράτω ρ
°υγγραφέας«Π ροςτον ίδ ιο ν υ ιό ν Ρωμανόν», χωρίς να σ εβασ τείτη
^ ή μ η του προκατόχου και συγγενούς του. Αυτό με οδήγησε να
Χρονολογήσω το Περί9εμάτωντου ίδιου συγγραφέα, όπου ο Λ α κα 
πηνός εμφ ανίζεται ως σ ώ φ ρ ω ν και άμεμπτος αυτοκράτω ρ, σε μια
στιγμή όπου είναι αυτός ο εν ενεργεία αυτοκράτωρ, άρα πριν από

την ενθρόνιση του Πορφυρογέννητου ως μόνου αυτοκράτορα και
πριν από τη συγγραφή του De administrando imperio.
Ο πω σ δή πο τε ο εκχριστιανισμός των λα ώ ν που κατοικούσαν
στα βόρεια του Βυζαντίου εδάφ η συνο δεύθηκε και από τη διά δο
ση της ελληνικής γραμματείας και γλώσσας, ώ σπου βέβαια να
δημιο υ ρ γη θ εί εντόπια φ ιλολογική σλαβονική παραγω γή. Τα ελ
ληνικά α ποβαίνουν για τους λαούς αυτούς η δ ιπ λω μ α τική διεθνής
γλώσσα, θα παραμείνουν στη θέση αυτή και κατά την οθω μ α νική
κυριαρχία, ιδιαίτερα στις χώρες που διατήρησαν την ιδεολογία
του Βυζαντίου, όπως, π.χ., οι παραδουνάβιες ηγεμονίες Βλαχία
και Μ ολδα βία . Να θ υ μ ίσ ω ότι στις χώρες αυτές ρίζωσε το βυζα
ντινό δίκα ιο ως βάση κάθε νομοθετικής ρύθμισης, ότι στις εκκλη
σίες της Μ ολδαβίας και της Σουτσεάβας βρίσκονται οι πιο ζωντα
νές ζω γραφ ικά απεικονίσεις της πτώ σης της Κωνσταντινούπολης
στα χέρια των Τ ούρκω ν και πράγματι προκαλούν ένα είδος εικα
στικού Ανακλήματος [θρήνου δηλα δ ή για το χάσιμο της Βασιλίδος πόλεω ς] και να τονίσω τέλος ότι γόνος α υ τώ ντω ν χω ρ ώ ν είναι
ο Ν. Jorga, ο συγγραφέας δηλα δή του έργου που φ έρει τον εύ
γλωττο τίτλο Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο.
Ο πω σ δήποτε η αυτοκρατορία ε π ω μ ίσ θ η κ ε κοσμοσω τήρια
αποστολή και άσκησε πολιτιστική αρετή προς όλους τους λαούς
που ήρθαν σε επα φ ή με τον κόσμο της. Είναι αυτονόητο ότι η ιδεο
λογική αυτή παγκοσμιότητα και οικουμενικότητα του Βυζαντίου,
που, ειρ ή σθ ω εν πα ρ όδω , τουλάχιστον όσον αφορά την παγκο
σμιότητα είναι χαρακτηριστικό ίδιον της κάθε αυτοκρατορίας,
έχει ως επακόλουθο τον πολυεθνικό χαρακτήρα των πολιτώ ν. Βυ
ζαντινός πολίτης είναι αυτός που υποτάσσεται στον βυζαντινό αυτοκρατορικό νόμο και στην επ ίσ η μ η εκκλησία του κράτους [πλην
τω ν σ κλά βω ν και δούλω ν] από όπου κι αν προέρχεται εθνικά.
Καθόλου περίεργο ότι ο βυζαντινός υπήκοος είναι γνωστός,
όπω ς είπα, με το όνομα «συντελεστής», όρος που δ η λώ νει εξάρ
τηση φ ορολογική χωρίς καμιά άλλη υποχρέω ση. Να σ η μ ειώ σ ο υ 

με ωστόσο μόνο ότι και οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των Βυζα
ντινών είναι φ ορολογικής υφής. Είναι επίσης αυτονόητο ότι κανείς
από τους κατοίκους-πολίτες του Βυζαντίου δεν είναι α π ο κλεισ μ έ
νος από υψηλές θέσεις και αξιώ ματα, α κόμ η και από αυτό του αυ
τοκράτορα, και εδώ δεν α ναφ έρ ο μα ι βέβαια στις ομάδες μισ θο
φ όρω ν και φ οιδερά τω ν που κατά καιρούς α ναμείχθηκα ν στα
πράγματα του Βυζαντίου και που χρη σ ιμ ο πο ιεί η αυτοκρατορία
για τις στρατιωτικές της ανάγκες, αλλά μ ιλώ για μεμονω μένες πε
ριπτώσεις α ξιω μ ατούχω ν ξένης καταγωγής, των οποίω ν τα ονό
ματα και η δράση κοσμούν την ιστορία του κράτους καιτους κατα
λόγους των μεγάλω ν βυζαντινών οίκω ν. Η π ολυπλη θής βυζαντι
νή αριστοκρατία σλαβικής καταγωγής μελετήθηκε επισταμένα
από τον A. Kazdan, οι Α ρμένιοι γόνοι βυζαντινών πολιτώ ν έδω σαν
μεταξύ άλλω ν και τον αυτοκράτορα Βασίλειο τον λεγόμενο Μ ακεδόνα, ο ιΧ ά ζα ρ ο ιτ ο ν Λέοντα Δ', οιΊβηρ ες λαμπρύνονται με το πα 
ράδειγμα του Μ εγάλου Δ ομεστίκου Π ακουριανού πάντα μεταξύ
άλλων, ενώ οι Λατίνοι, οι Ιταλοί και οι Φ ράγκοι έχουν να επιδείξουν εξέχουσες φυσιογνω μίες, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές,
[και αυτό άσχετα βέβαια από τους πολυπληθείς μεικτούς γάμους
μετά το 1204 κυρίως, α π ο κύ η μ α των ο π ο ίω ν είναι οι λεγόμενοι Γα
σ μούλοι], Ως και ο ιΤ ο ύ ρ κο ι οι ενταγμένοι στην αυτοκρατορία δια
δραματίζουν, όπω ς είναι γνωστό, σημαίνοντα ρόλο στα πράγματα
της εποχής [κυρίω ς του Μ ιχαήλ Π αλαιολόγου και μετέπειτα],
όπως δείχνει η αθω νίτικη μονή του Κουτλουμουσίου.
Η ώ σ μ ω σ η αυτή των δ ια φ όρ ω ν εθνοτήτων στο πλαίσιο της δι
οίκησης καιτηςαυτοκρατορικής κοινωνίας βρίσκει το απόγειό της
στον κατεξοχήν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της Κωνσταντινούπο
λης, όπου, όπω ς ομολογεί ο Τζέτζης τον 12ο αιώνα, το έχω ήδη
σημειώ σει, ο περιπατητής μπορούσε να συναντήσει και να μετρή
σει ανθρώ πους οι οποίοι προέρχονταν από δεκάδες διαφορετικές
εθνότητες. Είμαστε όμω ς στην εποχή όπου οι Βενετσιάνοι, οι Πιζάνοι, οι Γενοβέζοι [όπω ς προηγουμένω ς και οι Α μαλφ ητάνοι] χαί

ρουν τω ν ειδ ικώ ν πρ ονο μια κώ ν μεταχειρίσεων, αυτών που τους
παραχώ ρησαν στη συνέχεια του Αλεξίου Κομνηνού μετά τη νορ
μανδική επίθεση του 1081 κατά της Ηπείρου και οι κατόπιν αυτο
κράτορες. Ίσως πρέπει εδώ να κάνω μια παρέκβαση, για να ση
μ ειώ σ ω μια απαράβατη αρχή της βυζαντινής πολιτικής απέναντι
στον κόσμο της Ιταλίας και γενικά της Δύσης, αρχή γεωστρατηγική
άσχετη από πολιτιστικά δεδομένα. Αφορά την ελεύθερη διακίνη
ση ανάμεσα στα ηπειρω τικά ελλαδικά μέρη και τις ακτές της Ιτα
λίας διά των Στενών του Οτράντο. Η εγκατάσταση εχθρικής προς
το Βυζάντιο δυνάμεω ς στις δύο ακτές του νευραλγικού αυτού πε
ράσματος αποξένωνε την αυτοκρατορία από τα ιταλικά της δ ικα ιώ 
ματα και αχρήστευε την Εγνατία οδό ως προς την ιταλικο-αλβανική της κατάληξη, ενώ απέκλειε συγχρόνως τη Γαληνοτάτη Βενετία
στο βάθος του Αδριατικού κόλπου, αποκόβοντας την πρόσβασή
της στη Μ εσόγειο. Ιδού γιατί Βενετία και Βυζάντιο ενώνουν τις δυ
νάμεις τους κατά των Ν ορμανδών, όταν αυτοί προω θούνται το
1081 στις αλβανικές ακτές και στα δυτικά παράλια της Ελλάδος,
καταλαμβάνοντας το Δυρράχιο και την Κέρκυρα.
Είναι όμω ς α λήθεια ότι οι βυζαντινές αυτές διομολογήσεις
προς όφελος τω ν ιταλικώ ν ναυτικώ ν δ η μο κρ α τιώ ν οδήγησαν
προοδευτικά σε μια οικονο μ ική υποταγή της αυτοκρατορίας. Θύ
μα αυτή, ιδιαίτερα κατά τα χρόνια των Παλαιολόγων, μιας αποικιοποίησης τω ν λ ιμ α νιώ ν της με τα γνωστά επακόλουθα. Αυτό για να
τονίσω ότι η εξωτερική πολιτική τω ν δύσ κολω ν χρόνων αυτών
δια φ έρει άρδην από τους στόχους που ε π ιδ ίω κε το Βυζάντιο πριν
από το 1204. Η επαναπόκτηση των χαμένω ν π α τρ ίδω ν [ο όρος εί
ναι της εποχής] εκ των οπ οίω ν «απεσφαιρίσθημεν» από δικά μας
σφ άλματα, όπω ς παραστατικά δέχθηκαν οι τότε αυτοκράτορες,
δεν άφ ηνε πια περ ιθώ ρ ια για την άσκηση παγκόσμιας πολιτικής
εκ μέρους των Βυζαντινών. Χαρακτηριστικά οι Βυζαντινοί ο ικειώ θηκαν τότε μαζί με τον μεγαλόστομο ρω μαϊκό τίτλο το όνομα Έλ
ληνες, όρος που έχασε με τον καιρό την έννοια του ειδω λολάτρη

και ζαναβρήκε την ευγενή πολιτισ μ ική του και εθνική σημασία,
ενώ οι Τούρκοι δ ηλώ νονται τότε από τους Βυζαντινούς με τα ονό
ματα Πέρσες καιΑ χαιμενίδες, των πρ οα ιώ νιω ν δηλαδή αντιπάλων
των Α ρχαίων Ελλήνων, που είναι οι πρόγονοι των Βυζαντινών. Άλ
λωστε αυτή η π ολιτισ μ ική σχέση που εκφράζεται με την ελληνοσΰνη της ρ ω μιοσ ύνης [αν μπορούμε να εκφραστούμε έτσι] δια
φοροποιεί τους π λη θ υσ μο ύς που από τη μία και από την άλλη με
ριά των συνόρων δέχθηκαν αλληλοεπιδράσεις, δημιουργώντας
έναν sui generis ακριτικό κόσμο, απέναντι στον οποίο η αυτοκρα
τορική πολιτική αναγκάσ θηκε πότε να προσαρμοσθεί και πότε να
αντιδράσει. Α πόδειξη των λεγομένω ν μου οι πολυπληθείς μετακι
νήσεις π λη θ υ σ μ ώ ν των ασταθώ ν πολιτικά μεθοριακώ ν περιοχών
ή ο κατά τω ν Π α υ λικια νώ ν τω ν αρμ ενικώ ν Θ εμάτων πόλεμος ή
ακόμη η μέριμνα των Βυζαντινών να συγκεντρώσουν ομάδες αλ
λογενών π λ η θ υ σ μ ώ ν σε περιοχές διοικητικά ελεγχόμενες από το
επίσημο κράτος, όπως, π.χ., οιΣ κλα β η νίες, οιΔ ρούγγοι των Μ ηλιγγών και οι ομάδες α λλοφ ύ λω ν πα κτω τικώ ν, Βουλγάρων στα
βόρεια σύνορα κα ι Βλάχων στη Θ εσσαλία, που τελούσαν υπό την
εποπτεία βυζαντινών αρχόντων, των «Σεβαστών», ως και μέχρι τα
τελευταία χρόνια του Βυζαντίου.
Οι παρατηρήσεις αυτές με οδηγούν να σ η μ ε ιώ σ ω ότι μια ειδι
κή πτυχή του θέματος που εξετάζουμε αποτελεί η μελέτη της ειδι
κής φ υσιο γνω μ ία ς τω ν π α ρ α μεθ ό ρ ιω ν περιοχώ ν και οι επιπτώ 
σεις της ιδιαιτερότητας αυτής στις σχέσεις τους με το κωνσταντινοπολίτικο κέντρο και βέβαια με τους εξωτερικούς από το Βυζά
ντιο γείτονές τους. Ο M cC orm ick μίλησε εκτεταμένα για ιταλοβυζαντινή ταυτότητα, που δ ια φ ορ οπ ο ιεί τους φορείς της από τους
άλλους Ιταλούς, άλλοι υπογράμμισαν κατά τον ίδιο τρόπο την
ύπαρξη μιας βυζα ντινοτουρκικής κοινότητας π ο υ επιχω ριάζει στη
Μ ικρασία από τη ν ίδρυση του σελτζουκικού κράτους και μετέπειτα· είναι επίσης γνωστή η παρουσία π λ η θ υ σ μ ώ ν Μ ιξοβαρβάρω ν ή
Μ ιξελλήνω ν στα πα ραδου νάβια σύνορα [θ έ μ α που εξέτασε προ

καιρού ο Stanescu] και μένει βέβαια ως π α ραδειγμα τική η ώ σ μ ω 
ση μεταξύ Βυζαντινών και Α ράβω ν στα ανατολικά σύνορα της επι
κράτειας (Πόντο και Κ αππαδοκία), συγχρωτισμός που καταγρά
φεται στον α κριτικό κύκλο και ά φ ησε τα ίχνη του στις παραδόσεις
τω ν περιοχώ ν αυτών με τον Διγενή Ακριτη και τα κατορθώματα
του μέχρι τις μέρες μας.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει ασφ αλώ ς να γίνει στο σημ είο αυτό για
τη βυζαντινοαρμενική σύγκλιση. Η πολιτική επιτυχία του Λέοντα
ΣΤ' στα ανατολικά σύνορα βασίζεται, όπως μας διασώ ζουν το De
administrando imperio κα ι το Περί θεμάτων, στην ένταξη των Αρμε
νίω ν της περιοχής στα βυζαντινά πράγματα και στην απόσχισή
τους από την α ραβική επιρροή. Κι εδώ βέβαια δεν μιλά με μόνο για
πολιτισ μική σύγκλιση που περνά από το κοινό σέβασμα και τις
εμπορικές επαφές, σύγκλιση που αρχίζει από την ενδυμασία, την
κό μ μ ω σ η , την α ν θ ρ ω π ω νυ μ ία [ειδική χρήση βαφ τιστικώ ν ονομά
των] ή α κόμη από τα γλω σσικά δανείσματα και την προφορά, αλ
λά μιλάμε για μία ταύτιση των συμφ ερόντω ν τω ν π λ η θ υ σ μ ώ ν αυ
τώ ν με την πολιτική του Βυζαντίου, πράγμα που καθορίζει και
προσανατολίζει στο εξής τις σχέσεις της αυτοκρατορίας με τον
εκτός Βυζαντίου κόσμο της περιοχής. Αυτό άλλω στε διαφ αίνεται
από τη μαρτυρία του Πορφυρογέννητου σχετικά με τους πα ρ α με
θόριους Αρμενίους, τους οποίους όμως, σ η μ ειώ νω παρενθετικά,
ο αυτοκρατορικός αυτός συγγραφέας δεν διστάζει να κατηγορή
σει για «αμφιτερισμό». Ο όρος είναι του Κωνσταντίνου του Ζ' και
δ η λώ νει τις αμφιταλαντεύσεις των ακριτικώ ν αυτώ ν π λη θ υ σ μ ώ ν
απέναντι στους Βυζαντινούς και τους εξωτερικούς εχθρούς τους,
όταν είναι, όπω ς σ υμ βα ίνει συχνά, ο μ ό θ ρ η σ κο ι και ομοεθνείς των
εισβολέω ν των π α ρ α μ εθό ρ ιω ν αυτών π ληθ υ σ μ ώ ν. Ο φ όβος αυ
τός του «αμφιτερισμού» οδηγεί τους Βυζαντινούς να ασκήσουν
δη μο γ ρα φ ική πολιτική εξαναγκασμού με τη μετακίνηση των αβέ
βα ιω ν αυτώ ν π λ η θ υ σ μ ώ ν προς περιοχές ασφαλέστερες. Οι υπο
χρεωτικές μετακινήσεις των Σλάβω ν της Μ ακεδονίας προς τη Μ ι-

κ ρ α σ ία και οι από τη Μ ικρασία μετακινήσεις των Α ρμενίω ν προς

τη Μ ακεδονία και τη Θ ράκη εγγράφονται στο πλαίσιο της πολιτι
κής αυτής που διεξοδικά μελέτησε ο P. Charanis.
Σ ημείω σα βιαστικά το π ρ ό β λη μ α τω ν ενδ ιά μεσ ω ν π λ η θ υ 
σμώ ν απλώ ς για να π α ρ α τηρ ή σ ω ότι η ύπαρξή τους, ο αριθμός
και η σπουδαιότητά τους υπαγορεύουν την κατά καιρούς πολιτι
κή του Βυζαντίου με τους εξωτερικούς γείτονες, που και αυτοί με
τον τρόπο τους χρω μάτισαν με δικά τους χαρακτηριστικά ιθαγε
νείς βυζαντινούς π ληθυσ μούς, δημιουργώ ντας πολιτισμικούς
συγχρωτισμούς που οδηγούσαν συχνά σε δια συνο ριακή α λλη 
λεγγύη. Αυτή α κριβώ ς που εκφ ράζει κοινή πα ρ άδοσ η λαϊκή και
καλλιτεχνική: ο ακριτικός κύκλος είναι το εύγλωττο παράδειγμα.
Είναι ασφ αλώ ς θέμα για περαιτέρω μελέτη αυτή η ακριτική
a ccu ltu ra tio n [ώ σ μ ω σ η α φ ο μ ο ιω τ ικ ή θα λέγαμε] - χ ρ η σ ιμ ο π ο ι
ήθηκε για κατασκοπευτικούς λόγους σε εποχή συρράξεων, αλλά
αποτέλεσε παράγοντα ειρηνικής συνύπαρξης και βάση α μ ο ιβ α ί
ου σεβασμού μεταξύ αντιμαχομένω ν, χάρη στον δ ια μεσ ο λα β ητικό ρόλο τω ν μεθ ορ ια κώ ν π λ η θ υ σ μ ώ ν .
Θα κλείσω τη γρήγορη αυτή επισ κόπ ησ η του πολύπλοκου θέ
ματος λέγοντας ότι τα πολιτικοστρατιωτικά σύνορα της αυτοκρα
τορίας ακολούθησαν κατά τον χιλιόχρονο ιστορικό βίο της την π ο 
ρεία της εδαφ ικής στένωσης και σμίκρυνσης, αντίθετα με τα π ο λι
τιστικά σύνορά της, που ευρύνθηκαν χάρη στην ακριτική ειρηνική
συμβίω ση, χάρη στην εξά πλω σ η της ορθοδοξίας και το έργο της
εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και γνώ ρισαν με τον καιρό
επέκταση και διεύρυνση.Έ τσι με τελείως ιδιαίτερο τρόπο οι συνή
θειες κα ι'οι λαϊκές παραδόσεις που άνθησαν στις παραμεθόριες
περιοχές ζουν ως τα σήμερα, για να θυμίζουν τη βυζαντινή κοινο
πολιτεία και τον γειτονικό της κόσμο, που δεν ήταν πάντα αντίπα
λος και πολέμιός της.
Αυτή η υπόγεια λανθάνουσα διασυνο ριακή πολιτισ μική συγγέ
νεια των λαώ ν που γνώ ρισαν την ακτινοβολία του Βυζαντίου κάνει

τη Ρ ω μιοσύνη «να α νθεί και να φ έρνει πάντα κι άλλο», όπω ς το
λέει το ποντιακό τραγούδι. Κάνει τη Ρ ω μιοσύνη να ζει σαν τον
Μ εγαλέξανδρο της σειρήνας, από τον Εύξεινο στα πέρατα της
Μ εσογείου. Κι αυτό χάρη στις ταπεινές μεσοανατολίτικες εκκλη 
σίες, στα πονεμένα πατριαρχεία της Κωνσταντινούπολης, της
Α νατολής και Α φ ρ ική ς, κα ι μέσα στα τραγούδια του Πόντου και
της Κ α ππα δοκία ς, χάρη σε όλες τις αξέχαστες βυζαντινές πατρί
δες, που έθρεψ αν τον π ρ ο σ φ υ γό κο σ μο του 1922, χάρη τέλος στα
α κρ ιτικά δ ρ ώ μ ενα που δεν π α ύουν να συγκινούν τον απανταχού
ελλη νισ μ ό .
Ας ομολογήσουμε ότι θα ήταν παράλειψ ή μου αν δεν έκανα
μνεία αυτής της χρονολογίας, του 1922 δη λα δ ή, που δηλώ νει αμετάκλητα το τέλος της βυζαντινής πολιτείας στον εκτός Ελλάδος
κόσμο, παρά την ολιγάριθμη παρουσία τω ν Ρ ω μιώ ν στη σημερινή
Κ ω νσ ταντινούπολη.

Γ. Λαοί του Εύξεινου Πόντου και Βυζάντιο

Μ

ε λ η μ α τ η ς β υ ζ α ν τ ιν ή ς δ ιπ λ ω μ α τ ία ς

ήταν να καταστήσει τον

Εύξεινο Πόντο λίμ νη κλειστή της αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο με
το σκεπτικό αυτό, από την αρχή του ιστορικού του βίου, πρ οσ πα 
θεί να π ρ ο ω θ ή σ ε ι τις θέσεις του στα βορειοανατολικά παράλια
του Πόντου που μένουν εκτός της ρ ω μ α ϊκή ς επικράτειας. Η εγκα
τάσταση των ναυτικώ ν βάσεω ν στη Χερσώνα (στη σημερινή Κρι
μαία) και στον Κιμμέριο Βόσπορο, από την εποχή του Ιουστινιανού
(6ος αιώνας) και η βυζαντινή κυριαρχία στα ανατολικά παράλια
(ως τις εκβολές του Φ άσι) θα επιτρέψουν στην αυτοκρατορία να
ασκήσει τον έλεγχο τω ν δρόμω ν που οδηγούν στο εσω τερικό της
Ασίας.
Ο δρόμος του μεταξιού από την Κίνα φτάνει στις Κασπίες πύλες
και από εκεί μέσω κεντρικού Καυκάσου στα λιμάνια της Αβασγίας
και Λαζικής, στη Σωτηρούπολη και στη Σεβαστούπολη. Η παρου
σία των Βυζαντινών στις βάσεις αυτές του Β.Α. Πόντου θα επιτρέ
ψει στη βυζαντινή διοίκηση να π α ρ ακολου θήσει τις κινήσεις των
βαρβαρικών φ ύ λω ν που από τον 4ο κιόλας αιώνα, παρακάμπτο
ντας τις γεωφυσικές δυσχέρειες, κατακλύζουν τις περιοχές ως τον
Δούναβη και παραβιάζουν κατά κύματα τα αυτοκρατορικά σύνορα.
Εκεί όπου δεν μπορεί να φτάσει ο βυζαντινός στρατός δρα η
βυζαντινή δ ιπ λω μ α τία που πασχίζει να εδ ρ α ιώ σ ει τη βυζαντινή
επιρροή στους διάφ ορους λαούς της περιοχής. Χάζαροι της χώ 

ρας που εκτείνεται από τη Μ α ιώ τιδ α και την Κριμαία ως την Κασπία θάλασσα, Γότθοιπου κατοικούν στα παράλια της Μ αιώ τιδας
λίμνης [θάλασσα του Α ζώ φ ] και στα βόρεια της Κριμαίας, Ζικχοί
και Αβασγοί που ελέγχουν τα ανατολικά παράλια του Πόντου, θα
γίνουν κατά καιρούς αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας εκ μέρους
της βυζαντινής εξουσίας.
Η προσπάθεια της βυζαντινής διπλω ματίας να κινητοποιήσει,
χάρη στα χρήματα της αυτοκρατορίας, βαρβάρους εναντίον άλ
λω ν βαρβάρω ν βρίσκει στην περιοχή του βόρειου Πόντου την κα
λύτερη εφ αρμογή. Ωστόσο, η πιο αποτελεσματική διείσδυση της
βυζαντινής επιρροής στις χώρες αυτές, όπω ς και όπου άλλου
απειλούνται τα αυτοκρατορικά συμφέροντα και σύνορα, είναι η
διάδοση του βυζαντινού τρόπου σκέψης και ζωής, που συνοπτικά
εκφράζεται με την ένταξη στην ορθόδοξη εκκλησία της Κωνστα
ντινούπολης.
Ο εκχριστιανισμός των λα ώ ν αυτών (Γότθων, Αβασγών, Ζικχών, Α λανώ ν και τέλος Ρώσων) θα α πορρο φ ήσ ει την προσοχή της
διπλω ματίας και της εκκλησίας, που βέβαια βρίσκεται στην υπ η 
ρεσία της χριστιανικότατης αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Ο εκχριστιανισμός των λα ώ ν αυτώ ν από την εκκλησία της Κωνσταντι
νούπολης είναι το κύριο βήμα, αν όχι του εκβυζαντινισμού τους,
οπω σ δήποτε της ένταξής του στην πολιτιστική κοινότητα της αυ
τοκρατορίας. Ο ι εκκλησίες τω ν α κρα ίω ν αυτών επαρχιώ ν έχουν
πολυκύμαντη ιστορία, ενώ ο ανεπαρκής συχνά εκχριστιανισμός
τω νλα ώ ντο υς οδήγησε κατά καιρούς σε νέες προσπάθειες εδραίωσης του χριστιανισμού. Μετά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες
(ιουστινιάνεια χρόνια) το έργο του Φ ωτίου και του πατριάρχη Νι
κολάου Μ υστικού στην περιοχή καθορίζουν και σ ημαδεύουν την
εκεί βυζαντινή παρουσία.
Στις 11 Μαΐου, μαζί με το Γενέθλιο της Κωνσταντινούπολης,
αλλά και με το Εγκαίνιο της Αγίας Σοφίας του Κιέβου (1046), η εκ
κλησία γιορτάζειτη μνήμ η τω ν α π οσ τό λω ντω ν Σλάβων, των Θεσ-

σαλονικέω ν μοναχών, τω ν δύο α δελφ ώ ν, του Κυρίλλου και του
Μ εθοδίου. Να θ υ μ ίσ ω ότι πριν από λίγα χρόνια ο Π ολωνός πάπας
Ιωάννης ο 23ος ανακήρυξε τους Θ εσσαλονικείς ισαποστόλους
Π ροστάτες Αγίους της Ευρώπης, πράγμα που απόλυτα συνάδει με
το έργο τους, την προσπά θειά τους δη λα δ ή για ολοκλήρ ω σ η του
ευαγγελισμού όλω ν των λα ώ ν της Ευρώπης και ιδιαίτερα βέβαια
των Σλάβων, των εκτός του Βυζαντίου Βουλγάρων, αλλά ακόμη
και των Ρώσων.
Υ πογραμμίζω των εκτός Βυζαντίου Σλάβων, για να θ υ μ ίσ ω ότι
ο ευαγγελισμός τω ν Σ κλα βήνω ν που είχαν εγκατασταθεί στα βυ
ζαντινά εδά φ η κατά διαδοχικά κύματα μερικούς αιώ νες πριν α πο
τελούσε ανέκαθεν το κύριο μέλη μα της βυζαντινής πολιτικής και
ήταν, μαζί βέβαια με τον γλω σσικό εξελληνισμό τω ν φ ύ λω ν α υ
τών, ο ακρογω νιαίος λίθος για την ένταξή τους στη βυζαντινή κοι
νωνία και δ ιοίκη σ η.
Ο εκβυζαντινισμός τω ν Σ κλα βηνιώ ν και Α ρχοντιών της Μ α κε
δονίας και της κυρίως Ελλάδος ήταν θέμα λ ο ιπ ό ν εσωτερικής π ο 
λιτικής, ενώ ο εκχριστιανισμός των εκτός συνόρω ν Σλάβω ν και η
ένταξή τους στην αυτοκρατορική σφ αίρα επιρροής, στη βυζαντι
νή κοινοπολιτεία, όπω ς θα έλεγε ο O bolensky, ήταν θέμα της βυ
ζαντινής διπλω ματίας.
Διόλου λοιπόν παράξενο αν ο εμπνευστής της πολιτικής αυτής
ήταν ο πατριάρχης Φώτιος, ο οποίος ως πρω τοασήκρητης, πριν
από την ανάρρησή του στον πατριαρχικό θρόνο, ήταν ο υπεύθυνος
της ακάματης προς όλες τις κατευθύνσεις αυτοκρατορικής δ ιπ λ ω 
ματίας. Να σ η μ ε ιώ σ ω παρεμπιπτόντω ς ότι ο Φ ώτιος στο θεάρεστο
αυτό έργο έβρισκε ενεργό συνεργάτη τον αυτοκράτορα Μ ιχαήλ Γ’,
τον λεγόμενο Μ έθυσο, αυτόν τον καθόλα παρεξηγημένο από τους
μετέπειτα Μ ακεδόνες βασιλείς, τους σφετεριστές του θρόνου του,
που δεν δίστασαν στην ιστορία τους να ο ικειο π ο ιη θ ο ύ ν τα κατορθώ ματά του (όπω ς κυρίως το έκανε ο Κωνσταντίνος Ζ’ ο Π ορφυρο
γέννητος), τον ευαγγελισμό, π.χ., των Σ λά βω ν του εσωτερικού,

που ο Λέων ο ΣΤ' α ποδίδει στον πατέρα του Βασίλειο Α', τον φονέα
δηλα δή του μέχρι τότε προστάτη του αυτοκράτορα Μ ιχαήλ Γ'.
Το μ έλη μα λοιπόν για την ένταξη του σλαβικού κόσμου στη
χριστιανοσύνη αποτελεί μοχλό της βυζαντινής διπλω ματίας από
τα μέσα ήδη του 9ου αιώ να, αλλά και προσπάθεια ακούραστη των
π α π ικ ώ ν που, μετά τη στέψη του Καρλομάγνου στη Ρώμη σε αυ
τοκράτορα το έτος

800,

διεκδικούν από την Κωνσταντινούπολη

την πνευματική ηγεσία τω ν Σλάβων. Αυτό που αναμφισβήτητα
οφείλεται και α νήκει στους Κύριλλο και Μ εθόδιο.
Να τονίσω αμέσω ς ότι οι δύο Θ εσσαλονικείς αποτελούν (και
είναι ασφ αλώ ς) χαρακτηριστικά παραδείγματα, με το έργο τους,
την κατάρτισή τους και τον ρόλο που διαδραμάτισαν στα ευρω 
παϊκά πράγματα, πρότυπα δημιουρ γήμα τα και παραδείγματα της
αναγέννησης που γνωρίζει το Βυζάντιο από τις αρχές του 9ου α ιώ 
να. Να θ υ μ ίσ ω ότι οι γόνοι αυτοί της Θ εσσαλονίκης γεννήθηκαν ο
Μ εθόδιος το 815 και ο νεότερος Κωνσταντίνος, που λίγο πριν από
τον θάνατό του πήρε το μοναστικό όνομα Κύριλλος, με το οποίο
είναι γνωστός στην Ιστορία, περί τα έτη 826/7.
Είναι δ η λα δ ή σύγχρονοι μιας εποχής που είδε την α πομά κρυν
ση του αραβικού κινδύνου από τα ανατολικά σύνορα της αυτο
κρατορίας, που πέτυχε αναίμακτα και απρόσκοπτα το τέλος της
εικονομαχίας, πράγμα που εγκαινιάζει την νέα ά νθηση της ζω 
γραφικής: νωπογραφίες, ψ ηφ ιδ ω τά, μικρογραφίες και φορητές
εικόνες γίνονται τώρα τα ανοιχτά βιβλία της πνευματικής διδα σ κα 
λίας των πιστών. Είναι η εποχή του χρυσού αιώ να, τότε που το Βυ
ζάντιο γνωρίζει μια εξαιρετική καλλιτεχνική, πνευμα τική και επι
σ τημονική πρόοδο χάρη στο Π ανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπο
λης, το γνωστό με το όνομα του ιδρυτή του ως πα νεπιστήμιο του
Βάρδα, και χάρη στις εξέχουσες μορφές του Λέοντα, του Μ α θ η 
ματικού και του Φ ώτιου, των δύο δα σ κά λω ν α κριβώ ς του Κυρίλ
λου και του Μ εθοδίου.
Να θ υ μ ίσ ω ακό μη ότι ο Λ έω ν ως Μ ητροπολίτης Θ εσσαλονίκης

είναι αυτός που π ρ ο ώ θ η σ ε τους μαθητές του προς την Κωνσταντι
νούπολη και τη «σχολή» του Φ ωτίου, το 843, δ η λα δή μετά τη νίκη
της ορθοδοξίας. Ο Κωνσταντίνος έμεινε κοντά στον Φ ώτιο και
έτυχε κατάρτισης περί τα πνευματικά αλλά και τα διπλω μα τικά
προβλήματα, τόσο που να ονομα σθεί καθηγητής στο Π ανεπιστή
μιο της Κωνσταντινούπολης, ενώ ο Μ εθόδιος έγινε μοναχός στον
Β ιθυνικόΌ λυμπο, το περίλα μπρο μοναστικό κέντρο της εποχής.
Υπενθυμίζω εδώ ότι ο Φ ώτιος πριν από τον πατριαρχικό θρόνο
ήταν όχι μόνο επικεφ α λής της τότε φ ημ ισ μ ένη ς «σχολής» της
Κωνσταντινούπολης, αλλά εξασκούσε επίσης το α ξίω μ α του πρ ω τοασηκρήτη, δ η λα δή του τότε υπουργού των εξω τερικώ ν. Η μα
θητεία του Κωνσταντίνου κοντά στον Φ ώτιο φω τίζει τη διττή στα
διοδρομία του: υπογραμμίζω εδώ τον χαρακτήρα αυτό της π α ι
δείας του Κυρίλλου, επειδή είναι πρότυπο των μέσω ν που διέθετε
το Βυζάντιο για να α π λώ σ ει την επιρροή του με τον εκχριστιανισμό, γιατί εξηγεί τη δ ιπ λω μ α τική δραστηριότητα του Κυρίλλου, ο
οποίος εστάλη πρέσβης στους Άραβες, και γιατί κάνει ευκολονόη
το το κύριο μ έλη μα τω ν δύο α δ ελφ ώ ν κατά την κατοπινή αποστο
λή τους: να φέρουν δη λα δ ή στη σφαίρα της αυτοκρατορίας τους
Σλάβους, για να εδραιώ σου ν την ακτινοβολία της, αλλά και για να
εξασφ αλίσουν τα συμφέροντά της απέναντι στους εξωτερικούς
αντιπάλους της. Άριστα εξυπηρετούσαν τον σκοπό αυτό, χάρη
στην υπεροχή του βυζαντινού πολιτισμού και χάρη στα φ ώ τα της
ορθοδοξίας που τη διέδω σα ν στον κόσμο της τότε Ευρώπης, με
ταφράζοντας στα σλαβονικά τα ιερά κείμενα και διαδίδοντας έτσι
σε ευρέα λαϊκά στρώματα το κοσμοσω τήριο δίδαγμα του χριστια
νισμού, τη βάση και την ουσία δη λα δ ή του Βυζαντίου.
Ο τίτλος ισαπόστολοι τους α νή κει δ ικα ιω μ α τικά , γιατί χάρη στο
έργο τους, αλλά και στο έργο των μ α θ ητώ ν τους [κυρίω ς του Κλήμη και του Ν αούμ] στη Βουλγαρία ευαγγελίσθηκαν τα σλαβικά
φύλα και όλοι οι παρά τον Δ ούναβιν οικούντες, όπω ς μας λέει ένα
λαϊκό κείμενο που μάλιστα α π α ρ ιθ μ εί τους λαούς αυτούς: Βούλ-

γάροι, Μ οράβοι, Σέρβοι και Βλάχοι, Σλάβοι της Ιλλυρίας, δηλαδή
της σημερινής Αλβανίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι βιογραφίες του Κυρίλλου και του
Μ εθοδίου από τις οποίες γνω ρίζουμε αναλυτικά το έργο τους [εί
ναι κείμενα γραμμένα λίγο μετά τον θάνατό τους] αναφ έρουν την
περ ηφ άνια τω ν α δ ελφ ώ ν μοναχώ ν για τον πολιτισμό της πατρίδας
τους και τη βεβαιότητά τους για τα εξαίσια π επρ ω μένα και τις τύ
χες της Ρωμιοσύνης, της Ρωμαϊκής δ ηλα δή αυτοκρατορίας που
ήταν και στάθηκε ως το τέλος του βίου του το Βυζάντιο.
«Κάθε πρόοδος και κάθε τέχνη έχει την καταγωγή της στη χώ 
ρα μας» δήλω σε ο Κωνσταντίνος Κύριλλος όταν πήγε πρέσβης
στους Άραβες το 851. Πιο πειστικά ακόμ η ο ίδιος α ναφ ώ νησε
μπροστά στη συγκέντρωση τω ν Χαζάρων τους οποίους πρ οσπα 
θούσε να προσηλυτίσει ότι «Στη γη υπάρχει ένα μόνο α ληθινό βα
σίλειο, αυτό που έχει για πρότυπο και υπόδειγμα την ουράνια βα
σιλεία, αυτό που ποτέ δεν θα καταλυθεί» εννοώντας βέβαια την
πατρίδα του, το Βυζάντιο.
Η προφ ητεία της ιστορικής αιωνιότητας του Βυζαντίου, της
πρώτης και μόνης χριστιανικής αυτοκρατορίας, θεωρία που π ρ ώ 
τος εξέφρασε ο ταπεινός μοναχός Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης στα
χρόνια του Ιουστινιανού, ο οποίος έγραψε ότι «το Ρω μαίω ν βασίλειον ως πρώτον πιστεύσαν εις τον δεσπότην Χριστόν ου καταλυθήσεται ανά τους αιώνας», η περήφ ανη αυτή ρήση που ενώνει άρ
ρηκτα τις τύχες της αυτοκρατορίας με τη χριστιανική πίστη, είναι
γενική π εποίθηση και πραγματικότητα χειροπιαστή για τον Κύριλ
λο καιτον Μ εθόδιο, που μαζί με τον χριστιανισμό είχαντη συνείδη
ση ότι διεύρυναν τα σύνορα της ακτινοβολίας, καλλιτεχνικής,
πνευματικής και πολιτικής, του οικουμενικού τότε Βυζαντίου.
Χριστιανικό και αυτοκρατορικό μαζί το έργο τους, εφόσον για
μια ακόμ η φορά ανέδειξε το ελληνικό πνεύμα σε παράγοντα εκ
πολιτισμού στην ακτίνα της δράσης του, το έργο του Κυρίλλου και
του Μ εθοδίου ήταν προορισμένο να ζήσει πιο πολύ από το πολιτι[2121

κό σχήμα που το π ρ ο ώ θη σ ε και το συνέλαβε, δ η λα δή το Βυζάντιο:
η ιστορία τω ν καιρώ ν μας α ποδεικνύει για άλλη μια φορά το αλά
θητο της ρήσης του Κωνσταντίνου· η χριστιανική ορθόδοξη κοινό
τητα που θεμ ελίω σ α ν οι α δ ελφ ο ί Θ εσσαλονικείς θα ζήσει αήττη
τη στην αιω νιότητα άσχετα από την τύχη της αυτοκρατορίας.
Είναι επαρκώ ς γνωστή η δράση και η επιτυχία τω ν ιεραποστό
λω ν όσον αφορά τον ευαγγελισμό των Ευρω παίω ν (Βουλγάρων,
Μ οράβω ν και άλλω ν). Αντίθετα νο μίζω ότι λίγο μελετήθηκε η λε
γάμενη χαζαρική αποστολή του Κωνσταντίου-Κυρίλλου και αυτό
γιατί, κατά τη γνώ μη μου, δεν εξετάστηκε στο πλα ίσιο της βυζα
ντινής πολιτικής και διπλω ματίας. Εξηγούμαι: γνω ρίζουμε ήδη
και από τον ίδιο τον Φ ώτιο ότι τότε οι Χάζαροι είχαν ασπα σθεί τον
ιουδαϊσμό από τον οποίο προσ π α θεί να α ποσπά σει τους κατοί
κους τους περί τον Κιμμέριον Βόσπορον, ο εκεί αρχιεπίσκοπος
Αντώνιος. Η αποστολή του Κυρίλλου έρχεται να επ ιβ εβ α ιώ σ ει την
προσπάθεια του ευαγγελισμού τω ν π λ η θ υ σ μ ώ ν της περιοχής,
που αρχίζει επί Φ ωτίου και συνεχίζεται ως τα χρόνια του Ν ικολάου
Μ υστικού (μισό α ιώ να μετά).
Ποιοι όμω ς είναι οι περί την Τ αυρική Χερσόνησο, τη Χαζαρία,
λαοί που επισκέπτεται ο Κύριλλος το έτος 860; Η απάντηση στο
ερώ τημα αυτό οδηγεί σε ένα κείμενο που μιλά για πρώ τη φορά για
Ρώσους εγκατεστημένους στη χώρα του Χαγάνου της Χαζαρίας,
πράγμα που επιβ εβα ιώ νου ν οι αραβικές πηγές. Εννοώ το χρονικό
του Prudentis Τ recensis που αναφ έρει ότι το έτος 839 έμποροι Ρώ
σοι [sive Svevi δ ηλα δ ή Σουηδοί] έφτασαν από την Κωνσταντινού
πολη στην αυλή των Φ ράγκων όπου και εδ ήλω σ α ν ότι ο ηγέτης
τους ονομάζεται Χαγάνος. Π ροσπαθούν να γυρίσουν στην πατρί
δα τους από δρόμο που είναι ασφαλής· για τον λόγο αυτό ο αυτο
κράτορας Θ εόφιλος τους στέλνει μέσω η πειρ ω τικής Ευρώπης
στον Γερμανό βασιλιά Λ ουδοβίκο στο Ingelheim και όχι από τις
παρευξείνιες χώρες από όπου είχαν φ τάσει στην Κωνσταντινού
πολη, δρόμο που είχαν δια κόψ ει οι επιδρομές ίσως τω ν Ούγγρων,

των λεγάμενω ν τότε Τούρκων. Λίγο αργότερα μια απλή μνεία σε
κώ δικα τω ν Βρυξελλών μας πληρ οφ ορ εί ότι στις 18 Ιουνίου του
860 ρώ σικα πλοία από τον Εύξεινο Πόντο πολιορκούν την Κωνστα
ντινούπολη και Ρώσοι δ η ώ νο υ ν τα περίχω ρά της, μέχρι και τα μο
ναστήρια της Προποντίδας, επω φ ελο ύ μ ενο ι της απουσίας του
αυτοκράτορα Μ ιχα ήλ Γ' στη Μ ικρασία, στον πόλεμο κατά των
Αράβων.
Ας δούμε όμω ς τα γεγονότα.
Η πρώ τη ρ ω σική απειλή κατά της Βασιλεύουσας είναι γνωστή
από αυτή την ενθύμηση που μας δίνει την ακριβή χρονολογία της:
18 Ιουνίου του 860, όταν δη λα δ ή α κόμη δεν είχε καλά καλά ιδρυ
θεί το κράτος του Κιέβου. Το κράτος του Κιέβου αναφέρεται, και
στις ρω σικές πηγές ακόμα, μόνο περί τα έτη 865-67. Τότε οι ειδω λολάτρες α κό μη Ρώσοι, όπω ς δείχνει η συμπεριφ ορά τους στη
Σινώ πη, διασχίζουν τον Εύξεινο Πόντο με τα μεγάλα καράβια, τα
ντραγκάρ τω ν Βίκινγκς, και όχι βέβαια με τα ποταμόπλοια τα μο
νόξυλα, τα σλαβικής καταγωγής πλοία, τα οποία δεν θα μπορού
σαν να αντιμετωπίσουν τις θάλασσες του Εύξεινου από την Κριμαία
προς τον Πόντο. Δ ιακόσια ντραγκάρ φτάνουν στην Κωνσταντινού
πολη και καταστρέφουν τα παράλια της Προποντίδας και τα περί
χωρα της Πόλης. Λεηλατούν τους ιερούς οίκους, τα νησιά και
σπέρνουν τον πανικό στην πρωτεύουσα, σε μια στιγμή που ο αυ
τοκράτορας Μ ιχαήλ φεύγοντας σε μια εκστρατεία εναντίον των
Α ράβω ν στην Ανατολή είχε εμ π ισ τευθ είτην Πόλη στον πατριάρχη
Φώτιο, όπω ς άλλωστε είχε κάνει και ο Ηράκλειος το 626, όταν είχε
εμπιστευθεί την π ολιο ρκη μ ένη από τους Α βαροσλάβους Πόλη
στον πατριάρχη Σέργιο. Ο ι ομιλίες του Φ ωτίου εμπρός στο πα νικό
βλητο από τη ρ ω σ ική επίθεση π οίμνιό του στην Αγία Σοφία αποτε
λούν ένα υπόδειγμα θρησκευτικής ρητορικής. Ο πατριάρχης με
επιχειρήματα θυμίζει ότι ο Κύριος παιδεύει, εκπα ιδεύει δηλα δή,
με θεομηνίες, με θεοσημείες, το παραστρατημένο ποίμ νιό του,
για να συνετιστεί και να βρειτον δρόμο της μετανοίας.Έτσι το ρήμα

«παιδεύω» από «εκπαιδεύω» κατάντησε να σ ημ α ίνει «τυραννώ».
Να θ υ μ ίσ ω παρενθετικά ότι σι ομιλίες αυτές του Φ ωτίου αποτε
λούν το πρότυπο των κειμένω ν που σχετίζονται με τη συλλογική
ενοχή και που άνθησαν κυρίως κατά τα δύσκολα χρόνια του τέ
λους της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Ο πω σ δή πο τε λίγο καιρό μετά την επίθεση των Ρώσων η Κων
σταντινούπολη ελευθερώ νεται από τη ρ ω σική απειλή, όχι χάρη
στην επέμβασ η του στρατού της, αλλά χάρη στη θαυματουργή
επέμβαση της προστάτιδος Θ εοτόκου. Ο Φώτιος, όπω ς γράφει ο
ίδιος στην τελευταία ευχαριστήριο προς τη Θεοτόκο ομιλία, εμβά 
πτισε, βούτηξε δηλαδή, το ιερό μα φ ό ριοτη ς Παναγιάς στη θάλασ
σα, με αποτέλεσμα να ξεσ η κω θ εί η τρικυμία που καταπόντισε τα
εχθρικά ξύλα, τα πλοία δ ηλα δή των βαρβάρων. Λιγοστοί από τους
Ρώσους κατάφεραν να φτάσουν μετά την τρικυμία σ ώ ο ι στις βά
σεις τους. Αυτή είναι η πρώ τη συνάντηση τω ν Ρώσων, λαού αγνώ 
στου όπω ς γράφει ο Φώτιος, με τους Βυζαντινούς. Εθορύβησε
τους Βυζαντινούς η επίθεση αυτή αλλά και ασφ αλώ ς έδω σε στους
Ρώσους μια σα φ ή εικόνα της αυτοκρατορικής αίγλης, δύναμης
και οργάνωσης.
Και όπω ς συνή θω ς στον Μ εσαίω να, αυτή η π ο λεμική συνάντη
ση είχε ως λογική συνέχεια οικονομικές επαφές, συναλλαγές και
γνω ριμία με τις θρησκευτικές δοξασίες του καθενός. Τα κείμενα
της εποχής τονίζουν ακριβώ ς ότι «ο βασιλεύς σπονδάς [σ υ μ β ά 
σεις δ η λα δ ή ] υπέγραψε ειρηνικός και ότι πρεσβεία των Ρως [των
Ρώσων] έφτασε στη βασιλίδα του θείου μεταλαχείν βαπτίσματος
λιτανεύουσα, ο και γέγονε».Έφτασε δ ηλα δή πρεσβεία που ζητού
σε να γίνουν οι Ρώσοι χριστιανοί, πράγμα το οποίο και έγινε. Ας
μου επιτραπεί να μην α ναφ ερ θ ώ στον θρύλο, στο λεγόμενο δηλα 
δή θαύμα, που έκανε ο αρχιερέας που στάλθηκε από την Κωνστα
ντινούπολη για να βαπτίσ ειτους Ρώσους, μπροστά στον σύλλογο
των γερόντων για να τους πείσει να αποδεχθούν τον χριστιανισμό.
Έριξε, λέει ο θρύλος, το Ευαγγέλιο στη φ ω τιά και όπω ς το ιερό βι

βλίο έμεινε α λώ βητο από το πυρ, ακριβώ ς όπω ς και οι τρεις παίδες εν κα μίνω , ανεγνώρισαν οι Ρώσοι έκπληκτοι το μεγαλείο του
χριστιανισμού και αμέσω ς εβαπτίσθησαν. Το γεγονός τοποθετεί
ται στην πατριαρχία του Ιγνατίου (867-877), αλλά όπω ς γνωρίζου
με από την εγκύκλιο του Φ ωτίου στους πατριάρχες της Ανατολής,
η είσοδος των Ρώσων στον χριστιανισμό θεω ρείται επίτευγμα της
δικής του, της φ ω τειανής πολιτικής και φέρεται ως γεγονός συ
ντελεσμένο πριν από την αποστολή της εγκυκλίου, πριν δηλαδή
από το 867. Να θ υ μ ίσ ω εδ ώ την εσωτερική διαμάχη μεταξύ των
δύο πατριαρχών. Ο Φ ώτιος διώ χνει πρώ τα τον Ιγνάτιο, τον δ ιώ 
χνει μετά ο Ιγνάτιος, ξανάρχεται ο Φώτιος, οπότε οι πηγές είτε εί
ναι υπέρ του Φ ωτίου είτε είναι υπέρ του Ιγνατίου είτε είναι υπέρ
του Μ ιχαήλ είτε είναι υπέρ του Βασιλείου του Α', ο οποίος σκότω 
σε τον Μ ιχα ήλ Γ'· βρισκόμαστε εμπρός σε μια μικρή σύγχυση, αλ
λά οπω σ δήποτε δεν μπορούμε να υπερβούμε χρονολογικά την
περίοδο 867-877. Μέσα σ' αυτά τα χρόνια έχουμε τον πρώτο εκχριστιανισμό των Ρώσων.
Η εκκλησιασ τική στελέχωση της νεοσύστατης χριστιανικής
κοινότητας χρονολογείται με τα στοιχεία αυτά μεταξύ 867 και 877.
Είναι η περίοδος της πατριαρχίας του Ιγνατίου· ενώ ο εκχριστιανισμός των Ρώσων πρέπει να έχει επιτευχθεί αμέσω ς μετά το 860
και πριν από το 867. Έτσι μεγαλύνεται ο Φώτιος με το κατόρθω μα
αυτό, όπω ς άλλωστε και με το βάπτισμα την ίδια σχεδόν εποχή
τω ν Βουλγάρων. Ας μεταφέρουμε όμω ς τα λόγια του Φ ωτίου
όπως τα γράφει στους συναδέλφους του, στους πατριάρχες της
Ανατολής, στην εγκύκλιο που ανέφερα. Μ εταφράζω: «Των Βουλ
γάρων το βάρβαρο γένος, το μισόχριστο, ημέρ ω σε και έφτασε σε
θεογνω σία εγκαταλείποντας τα όργια και την πλάνη της ελληνι
κής δεισ ιδα ιμονία ς - η λέξη "ελληνικός" σημ αίνει ειδωλολατρικός"
στο Β υζάντιο - για να ασπα σθεί τον χριστιανισμό. Και όχι μόνο οι
Βούλγαροι, συνεχίζει ο Φώτιος, αλλά και το γνωστό για την ω μ ό τητά του έθνος τω ν Ρώσων, που κάποτε ξεσ ηκώ θηκε και κατά της

ρ ω μα ϊκής αρχής -α ν α φ έ ρ ε τ α ι στην επίθεση του 8 6 0 - αλλά και
αυτό το έθνος, οι Ρως, τώρα προσήλθε στην καθαρή και α κίβδηλο
θρησκεία των χριστιανών, έχοντας αποτινάξει πια την ειδ ω λο λα 
τρία, την ελληνικήν άθεον δόξα κατά τον Φώτιο, μετατράπηκαν
εκουσίω ς οι Ρώσοι σε συμμάχους και προξένους, αυτοί οι μόλις
προ ολίγου καταπατητές. Και τόσος είναι ο ζήλος τους και ο πόθος
τους για την πίστη, συνεχίζει ο Φώτιος, που δέχθηκαν επίσκοπο
και ποιμένα ώστε να α σ π α σ θ ο ύ ντω ν χριστιανών τα θρησκεύματα
με επιμέλεια και σπουδή». Ιδού η καλή αγγελία που στέλνει ο Φ ώ 
τιος στους συναδέλφ ους του πατριάρχες την άνοιξη του 867.
Για τους ιστορικούς δημιουργούνται αμέσως τα ερωτήματα.
Ποιος είναι ο πρωτεργάτης της φωτειανής πολιτικής που έδρασε
στην περιοχή των Ρώσων για να τους βαπτίσει; Και σε ποια ακρι
βώς εποχή πρέπει να θέσουμε αυτό το έργο, εφόσον, όπω ς είπα,
το Κίεβο ακόμα δεν έχει γίνει πρωτεύουσα του κράτους τω ν Ρώ
σων; Είμαστε οπω σ δήποτε στα χρόνια της πρώτης πατριαρχίας
του Φ ωτίου, που τελειώ νει το 867. Είναι η εποχή που με την υπ ο κί
νηση του φ ω τισμένου αυτού πατριάρχη οι δύο μαθητές του, οι
Θεσσαλονικείς μοναχοί Κύριλλος και Μ εθόδιος, έχουν λά βει εντο
λή να ευαγγελίσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς, τους Σλάβους των
Βαλκανίων, τους λαούς της κεντρικής Ευρώπης, της Μ οραβίας
δηλαδή και των γειτονικών περιοχών, στις οποίες έδρασε κυρίως ο
Μεθόδιος· ενώ ο Κύριλλος επεξέτεινε, όπως ξέρουμε από τον ίδιο
τον βιογράφο του, το έργο του και εκτός Βαλκανίων.Έτσι, με εντο
λή ασφ αλώ ς του πατριάρχη Φ ωτίου, ο Κύριλλος φτάνει αμέσω ς
μετά το 860 στην περιοχή του Εύξεινου Πόντου, στα εσώτερα μάλι
στα παράλια και επιδίδεται στο ιεραποστολικό του έργο απέναντι
σε λαούς που, όπω ς λέει ο βιογράφος του, χρ ησιμοποιούσαν γράμ
ματα ειδικά [δεν πρόκειται λοιπόν για Σλάβους], σχεδιάσματα
άγνωστα από τους άλλους λαούς. Α ποδείχθηκε από την έρευνα ότι
πρόκειται για τη λεγάμενη γλαγολυτική γραφή, της οποίας η κατα
γωγή είναι βορειοκελτική. Τ ολμώ να κάνω την υπόθεσ η ότι ο Άγιος

Κύριλλος, ο Άγιος Κωνσταντίνος Κύριλλος, προς το τέλος της α πο
στολής του βρέθηκε απέναντι στους Ρώσους Βαράγκους της χερ
σονήσου της Κριμαίας, που ήταν φραγκικής, νορμανδικής και βαραγκικής καταγωγής [Σουηδοί δηλα δή ], και όχι σλαβικής. Οι Ρώ
σοι αυτοί δεν είχαν ακόμα συγχωνευθεί με τους συμπαγείς σλαβι
κούς πληθυσ μούς της περιοχής, που λίγο αργότερα θα τους περικλείσουν στα όρια του νεοσύστατου κράτους του Κιέβου. Με τον
καιρό οι Βαραγκο-Ρώσοι έχασαν όχι μόνο το γλω σσικό τους ιδίω μα
-έγ ινα ν σ λ α β ό φ ω ν ο ι- αλλά καιτα ηνία της εξουσίας, λόγω του ολι
γάριθμου της ομάδος τους. Η χώρα του Κιέβου προοδευτικά σλαβοποιείται και σλαβοκρατείται, όπως δείχνει άλλωστε η σλαβική
καταγωγή των μετέπειτα ηγεμόνω ν της, ενώ πριν έχουμε ηγεμό
νες σαν τον Ασκόλντ και τον Ο υρουρίκ - ονόματα νορμανδικά.
Ο πω σ δή πο τε είναι α ναμφ ισβήτητο ότι ο χριστιανισμός εισχω 
ρεί μετά το 860 και πέρα στη χώρα που κατοικείται από Ρώσους,
χώρα που ονομάζεται Ρωσία, και αυτό άσχετα από τη φυλετική
καταγωγή των κατοίκω ν της. Η πλειο ψ ηφ ία τους είναι, όπω ς τόνι
σα, Σλάβοι, που τουλάχιστον στην αρχή της ρω σικής ιστορίας, ως
το τέλος του 9ου αιώνα, μένουν ξένοι από τον δημόσ ιο βίο, που
διαχειρίζονται κυρίως οι Ρωσοβαράγκοι, οι Ρώσοι Ν ορμανδοί. Αυ
τό άλλωστε δείχνει αδιάψευστα η ονοματολογική ανάλυση των
Ρώσων που αναφέρονται στα επίσ ημα διπ λω μα τικά έγγραφα,
όπως, π.χ., στις εμπορικές συμβάσεις που υπογράφουν με το Βυ
ζάντιο ήδη στα μέσα του ΐοου αιώνα.
Από την ανάλυση των γεγονότων ο προσεκτικός αναγνώστης
θα κατάλαβε ότι ο πρώτος αδιαφ ιλονίκητος εχριστιανισμός των
Ρώσων - π ο υ αναμφ ισβήτητα τοποθετείται στα αμέσω ς μετά το
860 χρόνια και ασφ αλώ ς στη βασιλεία πρώτα του Μ ιχαήλ Γ’ και
ύστερα του Βασιλείου του Μ α κ ε δ ό ν α - είναι κυρίως έργο του Φ ω 
τίου, απευθύνεται στην άρχουσα ρ ω σική τάξη, που τότε ακόμη
αποτελείται μόνο από Βαράγκους. Ο εκχριστιανισμός αυτός ά φ η 
σε έξω τα π λή θ η της περιοχής, τους σλαβικούς αγροτικούς π λ η 

θυσμούς. Με τον καιρό όμως οι Σλάβοι θα εξοστρακίσουν από τα
νευραλγικά πόστα της εξουσίας το βαραγκο-ρω σικό στοιχείο. Η
μετατροπή του ρω σονορμανδικού κράτους του Κίεβου σε σλαβορωσικό συντελείται προοδευτικά, αλλά έχει ασφαλώς ολο κλη ρ ω 
θεί στο τέλος του 10ου αιώνα. Έτσι, όταν για τον γάμο του με τη
βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα [ήταν αδελφ ή του Βασιλείου του
Βουλγαροκτόνου] βαπτίζεται ο Ρώσος ρήγας Βλαδίμηρος -ν α
προσεχθεί το σλαβικό όνομα του Β λ α δ ίμ η ρ ο υ - στη Χερσώνα, δ η 
λαδή περί τα έτη 987/8, πριν οδηγήσει πρώ τα τους δέκα γιους του
και ύστερα τους δυνατούς και σ ύ σ σ ω μ ο τον λαό του στην κολυ
μπήθρα, τότε έχει ήδη συντελεσθεί η σλαβοποίηση του κράτους
και του πολιτισμού του. Από τότε, από το 988 αρχίζει ασφ αλώ ς η
ένταξη της νέας αυτής πολιτισμικής οντότητας στα ευρω παϊκά
πράγματα.
Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι, όπω ς αναφέρουν τώρα οι
ρωσικές πηγές και επαναλαμβάνουν άκριτα και οι βυζαντινοί θρύ
λοι, ο Βλαδίμηρος, πριν α ποφ ασ ίσει την ένταξη του λαού του στην
κωνσταντινοπολίτικη εκκλησία, είχε επισταμένω ς ερευνήσει τα
υπέρ και τα κατά των άλλων θρ ησ κειώ ν -τ ο υ ιουδαϊσμού, του
μ ω α μ εθ α ν ισ μ ο ύ - αλλά ακόμα και τις συνθήκες της π α πικής Ρώ
μης. Ο θρύλος τον θέλει να έχει διαλέξει την ορθοδοξία, γιατί οι
απεσταλμένοι του θ α μ β ώ θ η κ α ν από το κάλλος της Θείας Λει
τουργίας μέσα στην Αγία Σοφία και έτσιτον έπεισαν για την ανωτε
ρότητα της ορθόδοξης διδαχής. Ό μ ω ς η ιστορία διδάσκει ότι ο
οξυδερκής αυτός μονάρχης δεν μπορεί παρά να είχε σταθμίσει τα
πλεονεκτήματα που θα του χάριζε η προσέγγιση με το γειτονικό
Βυζάντιο, του οποίου οι ακραίες επαρχίες στον Πόντο είχαν κιόλας
δεχτεί τη ρωσική επίθεση, όπως η Χερσώνα π.χ., χωρίς ωστόσο να
υποκύψ ουν τελικά στη ρωσική εξουσία. Ιδού το γεγονός λόγω του
οποίου οι σύγχρονοι Ρώσοι δέχονται το έτος 988 για το βάπτισμα
του Βλαδίμηρου, δηλαδή το αναγνωρίζουν ως απαρχή του χρι
στιανικού τους βίου, μολονότι καθυστερεί, όπως είπα, τον εκχρι-

στιανισμό τους π ά νω από έναν αιώ να. Η άρνηση της βαραγκονορμανδικής καταγωγής των πρ ώ τω ν Ρώσων, παρά την εύγλωττη
πηγή του 9ου αιώ να, πριν α κόμη από το 860, που α υ τ ο λ ε ξε ί-ε ίν α ι
λ α τ ιν ικ ά - ταυτίζει τους Ρώσους με τους Σουηδούς [«Ros Sive
Svevi», δη λα δή Σουηδοί], μ ιλ ώ για το χρονικό του Αγίου Bertin, η
αντινορμανδική αυτή θεω ρία αποτελεί βασική αναφορά σχετικά
με την καταγωγή τω ν σημ ερινώ ν Ρώσων.
Ο πω σ δήποτε ο πρώτος εκχριστιανισμός των Ρώσων, μολονότι
επισ κιά σθηκε από την προπαγάνδα, θα έλεγα, τω ν εκσλαβισμέ
νω ν μετέπειτα Ρώσων -π ρ ο π α γά νδ α που αρχίζει από τα πολύ π α 
λιά χρονιά και απηχεί μια αντιβαραγκική θέση των Σλάβων του Κιέ
β ο υ - κοπάζει η προπαγάνδα αυτή με το βάπτισμα του Β λαδίμη
ρου, του ρήγα που ανακηρύχθηκε μαζί με τους γιους τους Κλεμπ
και Μπορίς, πρώτος άγιος της νεοσύστατης εκκλησίας· ο πρώτος
λοιπόν εκχριστιανισμός πρέπει να είχε ριζώσει κυρίως στις ποντια
κές - κ α ι μ ό ν ο - περιοχές της Ρωσίας. Να π ω ότι είναι χαρακτηρι
στικό ότι και ο ίδιος ο Βλαδίμηρος βαφτίστηκε στη Χερσώνα, πριν
φτάσει στο Κίεβο. Α σφ αλώ ς ο χριστιανισμός είχε τους πιστούς του
κυρίως ανάμεσα στο ρω σο-βαραγκικό στοιχείο. Έτσι μαθαίνουμε
ότι οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν στον στρατό τους, κυρίως στο
ναυτικό, βαπτισμένους Ρως, κι αυτό πολύ πριν από το 988. Αυτοί οι
βαπτισμένοι Ρως συμμετέχουν στην εκστρατεία του Ν ικηφ όρου
του Φ ωκά εναντίον των Α ράβω ν της Κρήτης. Και γνωρίζουμε από
τον ίδιο τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ' Πορφυρογέννητο τον
10ο αιώ να ότι η αρχόντισσα της Ρωσίας Έλγκα -ν α προσεχθεί το
βαραγκικό ό ν ο μ α - έφτασε το 920 στην Κωνσταντινούπολη συνοδευόμενη από τον εξομολογητή της, τον ιερέα Γρηγόριο, που φιλοδωρείται, όπω ς και όλη η ρ ω σική συνοδεία της πριγκίπισσας
από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα. Μ άλιστα ε ιπ ώ θ η κε ότι η Έλγκα
βαπτίσθηκε από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο στην Πόλη και
ονομάσθη κε Ελένη, πράγμα το οποίο όμω ς αμφισβητείται.
Ο πω σ δή πο τε πολλά μεμονω μένα γεγονότα, που αναφέρονται

ή δη στα πρώτα ρω σικά χρονικά του 9ου και 10ου α ιώ να, μας μ ι
λούν για την προσήλω ση των Ρώσων Βαράγκων στην πίστη του
Χριστού, όταν ακό μη τα σλαβικά φ ύλα της χώρας προσκυνούσαν
τα είδωλα, δη λα δή τον θεό Περούν. Να αναφ έρω , π.χ., ότι μόλις
λίγο πριν από το βάπτισμα του Β λαδίμηρου, δύο Βαράγκοι βρί
σκουν μαρτυρικό θάνατο στο Κίεβο και ότι ο διχασμός σε δύο θρ η
σκευτικές ομάδες, όχι πάντα αντίμαχες, εικονίζεται σε μια μικρ ο
γραφία του χρονικού του Ρατζιβίλ, που ιστορεί τις εμπορικές σ υμ
φωνίες μεταξύ Ρώσων και Βυζαντίου το 944. Εμφανίζονται σε αυ
τή τη μικρογραφία δύο χωριστές ομάδες Ρώσων: η πρώ τη με τον
αρχηγό τους ορκίζεται στο είδω λο του Περούν, ενώ η άλλη, οι
Βάραγκοι, ορκίζονται στον σταυρό. Ο θρησκευτικός διαχω ρισμός
είναι βέβαια και πολιτιστικά αισθητός· υπογραμμίζει τη διπλή κα
ταβολή του πρώ του ρωσικού κράτους του Κιέβου, κράτους στην
αρχή νορμανδικού, με κοινωνία όμω ς προοδευτικά σλαβικής κυ
ρίως καταγωγής.
Ο ι Ν ορμανδοί Ρώσοι δέχτηκαν λοιπό ν πρώ τοι τα φ ώ τα του χρι
στιανισμού από τους απεσταλμένους του Φ ωτίου, που οργάνω
σαν και την πρώ τη σλαβική εκκλησία, ενώ οι αγροτικοί σ λα βικοί
π ληθυσ μο ί υστέρησαν χρονικά στον φ ω τισμό, αλλά υπερτέρησαν
με τον καιρό στη διαχείριση και την εξάσκηση της εξουσίας και
στο ίδιο το Κίεβο, και αυτό ως τη μογγολική επιδρ ομή το 1240.
Ιστορικά ο εκχριστιανισμός τω ν Ρώσων χάρη στην εκκλησία της
Κωνσταντινούπολης ολοκληρώ νεται το 988, και ο λοκληρ ώ νει έτσι
και την οριστική είσοδο στην πίστη όλω ν των π λ η θ υ σ μ ώ ν της Ευ
ρώπης, πλην τω ν Λ ιθουανώ ν - θα εκχριστιανιστούν λίγο αργότε
ρα. Τότε, για πρώ τη φορά τα σύνορα του ορθοδόξου πατριαρχεί
ου της Κωνσταντινούπολης, από το οποίο εξαρτάται η εκκλησία
των νεοφ ώ τιστω ν Ρώσων, τω ν Βαράγκων και των Σλάβω ν ξεπερ
νούν τα σύνορα της κραταιάς παγκόσμιας αυτοκρατορίας του Βυ
ζαντίου. Τα σύνορα αυτά περιγράφουν τη νέα διάσταση της π ο λι
τιστικής ακτινοβολίας του κω νσταντινοπολίτικου τώρα πολιτι

σμού μ έσ ω του χριστιανισμού. Η εκκλησία του Κιέβου οργανώνε
ται από την Πόλη και η μητρόπολη του Κιέβου, η Αγία Σοφία, θ ε ω 
ρείται ένα θυγατρικό κτίσμα της π ερ ιώ νυ μη ς Αγίας Σοφίας της
Κωνσταντινούπολης.
Α να μφ ισβ ήτητη είναι η βυζαντινή επίδραση στην όλη λατρεία
των χριστιανών της Ρωσίας, τόσο την επ ίσ η μ η όσο και τη λ α ϊκ ή . Η
πρ ο σ ή λω σ η στις εικόνες με όλες τις θείες ιδιότητες -π ρ ο σ τα σ ία
κατά κάθε κακού, θεραπευτικές ιδιότητες, μαγικές προφυλάξεις,
θαυματουργές ε π ε μ β ά σ ε ις - τόσο στον δ η μ όσ ιο όσο και στον
ιδιω τικό βίο, είναι ένα από τα πολλά δείγματα της βυζαντινής π α 
ρουσίας και επίδρασης. Γενικά η κατασκευή τω ν εικόνω ν, έργο
μοναστικής προέλευσης, είναι α π ο κύ η μα της πρακτικής που π ο λ
λοί Ρώσοι μοναχοί, όπως, π.χ., ο Αλύπιος, απέκτησαν στο Βυζά
ντιο και ιδιαίτερα στο Άγιο'Ορος. Η αριστοκρατία και ο κλήρος εί
ναι αυτοί που παραγγέλνουν εικόνες για χρήση πρ ο σ ω π ική αλλά
και δημ όσ ια . Η εξάσκηση γίνεται με βυζαντινά πρότυπα - με τον
καιρό η βυζαντινή αυτή κληρονομιά θα πάρει την έκφ ραση μιας
νέας ρω σικής πνευματικότητας. Ω στόσο η προ-μογγολική Ρωσία
είναι αγιογραφ ικά βαθύτατα βυζαντινή. Το Κίεβο, όπω ς είπα, πέ
φτει στα χέρια τω ν Μ ογγόλων το 1240, αλλά το Νοβγκρόντ μένει
ελεύθερο και δέχεταιτην κληρονομιά από το Κίεβο, όπω ς αργότε
ρα και η Μ όσχα, στην οποία καταλήγουν οι Ρώσοι δημιουργοί. Η
σχολή της Μόσχας, με τον Θ εοφ άνη τον'Ελληνα (1340-1410), με
τονΑ νδρέα Ρουμπλιέφ (1360-1430), με τον Δ ιονύσιο (1440-1508),
συνεχίζει την παράδοση. Μ άλιστα, μετά από το 1453, υποδέχεται
αγιογράφους βυζαντινούς από την Κωνσταντινούπολη.
Η ρ ω σ ική σχολή, η εικονογραφ ία της Ρωσίας θα δ ια φ ο ρ ο π ο ιη 
θεί, θα γίνει περισσότερο ρεαλιστική πολύ αργότερα. Πρέπει επί
σης να τονίσω ότι η εισαγωγή του χριστιανισμού στη Ρωσία από το
Βυζάντιο εξοικείω σε τον ρω σικό κόσμο και με άλλα κατορθώματα
του βυζαντινού πολιτισμού, π.χ. τη νομοθεσία, όπω ς αυτή είχε
δ ια μ ο ρ φ ω θ ε ί από τον ιουστινιάνειο κώ δ ικα από τα Βασιλικά και

τους Νομοκάνονες. Ο ι Νομοκάνονες μάλιστα ήταν σε χρήση ως
το τέλος της τσαρικής εποχής. Ιδιαίτερα άλλωστε η βυζαντινή
κληρονομιά έκανε γνωστό στη Ρωσία το αρχαιοελληνικό μά θημα ,
ιδω μένο βέβαια μέσα από την πατερική σκοπιά, αλλά με την έμ
φυτη φ ιλο σ ο φ ική διάθεση που χαρακτηρίζει την ελληνοπρεπή
σ κέψ η .Ίσ ω ς πρέπει από αυτήν ιδιαίτερα την άποψ η να δεχτούμε
ότι η κωνσταντινοπολίτικη ορθοδοξία, χάρη στην προγονική της
σχέση με τον ελληνισμό, αποτέλεσε την πιο σίγουρη είσοδο της
Ρωσίας στην Ευρώπη, τη χριστιανική Ευρώπη κ α ιτ η ν ελληνορ ω 
μαϊκή συνάμα.
Ωστόσο, αυτόν τον πολιτισμό -ό π ω ς λέει ένα βραχύτατο χρονι
κό που δ ημοσ ίευσε ο Λ ά μ π ρ ο ς - δεν τον δέχτηκαν μόνο οι Ρώσοι
στον βορρά, αλλά και όλοι -α ν α φ έ ρ ω την ε ν θ ύ μ η σ η - οι οικούντες
παρά τον Δούναβη λαοί, για να μην ξεχνάμε τώρα βέβαια και τα δυ
τικά του Εύξεινου Πόντου. Βούλγαροι, Μ οράβοι, Βλάχοι, Σέρβοι,
Σλάβοι της Ιλλυρίας και άλλοι, συνεχίζει ο ανώ νυμος χρονικογρά
φος, φ ω τίσ τηκαν στα χρόνια του Φ ωτίου και πήραν το άγιο βάπτισμα από τον αυτοκράτορα Μ ιχαήλ.
Οι βόρειοι αυτοί λαοί, οι βόρειοι και βάρβαροι σ κυ θ ικο ί λαοί,
τα σκυθ ικά αγενή φύλα, όπω ς γράφει ο Κωνσταντίνος Ζ' Π ορφ υ
ρογέννητος, με τα οποία οι Βυζαντινοί δεν είχαν δ ικ α ίω μ α ούτε
καν να συμπεθεριάσουν, τα σκυθικά αυτά βάρβαρα φ ύλα του βό
ρειου Πόντου εντάσσονται όλα χάρη στην εκκλησία της Κωνστα
ντινούπολης στην αυτοκρατορία και στον πολιτισμό της στο τέλος
οπω σ δήποτε του ΐοου αιώνα· σε αυτόν τον πολιτισμό που εκφ ρ ά 
ζει την αίγλη α κριβώ ς της Ιερουσαλήμ και βέβαια της πρώ της και
της δεύτερης μαζί Ρώμης, δηλα δή της Κωνσταντινούπολης. Αυτό
το μεγαλείο θα θελήσει να κληρ ονομήσ ει η ορθόδοξη Μόσχα ως
πολιτική συνέχεια του Κιέβου, πρώτα, και της Κωνσταντινούπο
λης ύστερα, διεκδικώ ντας ακριβώ ς τον τίτλο της Τρίτης Ρώμης,
δ ιεκδίκησ η που τόσο θορυβεί σήμερα το Βατικανό, αλλά ακόμη
και το πατριαρχείο της Πόλης. Η επίδραση αυτή ο πω σ δήποτε δεί

χνει ότι το 988 πρέπει να θ εω ρ η θ εί το έτος που βαφτίστηκε όχι μό
νο όλος ο Πόντος, αλλά κυρίως το ρ ω σικό κράτος. Στο 988 ο χρι
στιανισμός έγινε η επ ίσ η μ η ρ ω σ ική θρησκεία και έκτοτε απαγο
ρεύτηκε κάθε ειδω λολατρική εκδ ή λω σ η . Η λατρεία, όπω ς είπα,
οργανώ θηκε κατά τα κω νσταντινοπολίτικα πρότυπα, ενώ έργο
της κω νσταντινοπολίτικης τέχνης, όπω ς η εικόνα του Βλαντιμίρ,
της πόλης του Βλαντιμίρ δ ηλα δή -δ ε ν έχει καμία σχέση με τον
Β λ α δ ίμ η ρ ο - η οποία είναι το παλλά δ ιο της Ρωσίας, έρχονται από
την Πόλη. Η λατρεία του Αγίου Δ ημητρίου φτάνει από τη Θ εσσα
λονίκη στο Βλαντιμίρ, την πόλη Βλαντιμίρ, ενώ μια σλαβική μορ
φή, άγνωστη στο Βυζάντιο, διαφ αίνεται με τη λατρεία και ευσέ
βεια τω ν ταπεινώ ν στρω μάτω ν προς ηγεμόνες χριστιανούς, που
α γιοποίησαν οι σλαβικές εκκλησίες και που τοπικοί αγιογράφοι
ιστόρησαν εικονογραφ ικά για πρώ τη φορά. Δεν θα α ναφ έρω βέ
βαια τους ιεραποστόλους τω ν Σλάβων, Κύριλλο και Μ εθόδιο, που
αγιάστηκαν από τις νεοκατήχητες εκκλησίες αμέσω ς μετά τον θά 
νατό τους, αλλά θα μ ιλή σ ω για τους Αγίους μάρτυρες Μ πορίς και
Κλεμπ, χωρίς να ξεχάσω τον πατέρα τους, τον Άγιο τώρα Β λα δίμη
ρο, αυτόν τον καθ' ολοκληρία άσωτο μονάρχη, που όμω ς κα θα 
γιάστηκε χάρη στην α πόφ ασ ή του να δεχτεί και γι' αυτόν και για το
λαό του τον χριστιανισμό. Ο Βλαδίμηρος ανέβλεψε ψυχικά, όπως
θέλει η ρ ω σ ική πα ράδοση. Από τυφλός που ήταν -λέγ ετα ι ότι
ήταν πράγματι τ υ φ λ ό ς - βρήκε το εσώτερο και το ανέσπερο φως.
Έτσι ανανίπτοντα παρουσιάζουν τον Β λαδίμηρο οι πολυπληθείς
εικονογραφ ήσεις του βαπτίσματος τω ν Ρώσων το 988. Η ρ ω σική,
μάλιστα, αρχαιολογική σκαπάνη εντόπισε τον α κριβή χώρο του
τσαρικού βαπτίσματος στη Χερσώνα, τόπο σήμερα ενός ευσεβέ
στατου προσκυνήματος. Με τον φ ω τισ μ ό των Ρώσων ο λο κλη ρ ώ 
θηκε ο εκχριστιανισμός του Εύξεινου Πόντου, πρ α γμα τοποιήθηκε
δ ηλα δή το μεγαλόπνοο σχέδιο του πατριάρχη Φ ωτίου να αναδείξειτον άξενο αυτό πόντο σε φιλόξενο και ευσεβή. Χάρη στον ευαγ
γελισμό τέλος των σλα βοβ αρ α γκικώ ν π λη θ υ σ μ ώ ν, που κατοικού

σαν τις χώρες ως τον Βόλγα και πέρα, η Ευρώπη μπόρεσε να αντισταθεί στα μογγολικά στίφη, που είχαν κατακλύσει την περιοχή
από τα μέσα κιόλας του 13ου αιώ να. Έ κιοτε χριστιανισμός και Ευ
ρ ώ πη ταυτίζονται για να αντιμετω πίζουν τον εξ Ασίας κίνδυνο των
αλλοδόξω ν. Ο ι υπόδο υλο ι στους Τούρκους Βαλκάνιοι δεν θα πάψουν να αποβλέπου ν στην τσαρική Ρωσία ως τη μόνη εγγυήτρια
δύνα μη της εθνικής τους παλινόρθω σ ης. Ο τελευταίος Βυζαντι
νός, ο Ρήγας Φεραίος, στηρίζεται σε αυτή την παράδοση.
Είναι σήμερα έκδ ηλη η τάση τω ν σλαβολόγω ν (ιδιαίτερα στη
Ρωσία) να υποβ ιβά σο υ ν τη σημ ασ ία του πρώ του ευαγγελισμού
των Ρώσων, δ ηλα δ ή της εισόδου στον χριστιανισμό των βαραγκονορμανδικής προέλευσης Ρώσων της Κριμαίας κα ιτης θάλασσας
του Αζώ ψ (Μ α ιώ τιδα ς λίμνης). Δεδομένου ότι το γεγονός συνδέε
ται, κατά τη γνώ μη μου, με το έργο του Κωνσταντίνου Κύριλλου
και με την προσπάθεια εκχριστιανισμού τω ν βορείω ν ακτώ ν του
Εύξεινου Πόντου που ανέπτυξε ο πατριάρχης Φώτιος, χρήζει νο
μίζω ιδιαίτερης προσοχής, παρά τη σιγή που το καλύπτει στις ρω 
σικές πηγές, δ ηλα δή το Χρονικό των Παρωχημένων χρόνων, το οποίο
ως γνωστόν είναι μεταγενέστερο κατά δύο τουλάχιστον αιώνες
και το οποίο αψορά το εκσλαβισμένο Ρωσικό κράτος και όχι την
προκάτοχό του βαραγκονορμανδική επικράτεια, που πριν από το
Κίεβο είχε ασφ αλώ ς για βάση την περιοχή του Τμουταρακάν, του
Ταματαρχά, τω ν Μ ατραχών κατά τις βυζαντινές πηγές. Εκεί όπου
άλλωστε μνημονεύεται και το λιμά νι με την ενδεικτικότατη ονο
μασία «Ρωσία», περιοχή που εκτείνεται από τον Κιμμέριο Βόσπο
ρο (που αραβικές πηγές ονομάζουν ενδεικτικά Νήσο των Ρώσων)
ως τις νότιες παραλίες της Μ αιώτιδας.
Ωστόσο, τελειώνοντας να θ υ μ ίσ ω ότι οι ρωσικές πηγές δ ια σ ώ 
ζουν το όνομα του Άσκολντ και του Dir, των αρχηγών των κατά της
Κωνσταντινούπολης ε πιδρ ομ ώ ν των Ρώσων της Μ αιώ τιδας, αρ
χηγών οι ο ποίοι εγκαθίστανται στο Κίεβο ήδη το 862, χρονολογία
που εντάσσεται στην πατριαρχία του Φ ωτίου [867-886 και όχι του

Ιγνατίου 867-877] κατά την οποία και η θεάρεστος αποστολή του
Κωνσταντίνου-Κυρίλλου στην περιοχή της Κριμαίας. Η αποδοχή
του χριστιανισμού από τον Askold εδραιώ νεται επίσης από το γε
γονός (γνωστό και αυτό από το ρ ω σικό χρονικό) ότι στον τάφο του
ανεγέρθη εκκλησία α φ ιερ ω μένη στον Άγιο Ν ικόλαο. Η α φ ιέρ ω ση
αυτή θ ε ω ρ ή θ η κε ως υπαινιγμός στον ρόλο που θα έπαιξε στον ευ
αγγελισμό του Ρώσου αρχηγού ο πάπας Ν ικόλαος (858-867) και
όχι μόνο ο Φώτιος, όπω ς αυτός διατείνεται στην εγκύκλιό του. Νο
μίζω ότι θα ήταν σωστό να θ εω ρ ήσο υμε ότι ο Askold τέθηκε υπό
την προστασία του Αγίου τω ν ναυτικώ ν (μ ή π ω ς μετονομάσθηκε
σε Ν ικόλαο και ο ίδιος;) αφ ού η σταδιοδρομία του και η φ ή μ η του
είναι άρρηκτα δεμένες με ναυτικά κατορθώ ματα, και πά νω από
όλα με το τρόπαιο της 18ης Ιουνίου του 860. Εννοώ τον α π οκλει
σμό της Βασιλεύουσας από τα 200 draggars (βαραγκικά πολεμικά
πλοία), όπω ς με ακρίβεια μας πληρ οφ ορ εί το βραχύ χρονικό του
χειρογράφου τω ν Βρυξελλών που ανέφερα αρχίζοντας, γεγονός
που αποτελεί άλλωστε το κατεξοχήν κατόρθω μα των ποντοπό
ρων Βαραγκορώσων.

Δ. Βυζάντιο και Δύση

Ο τ ί τ λ ο ς « Β υ ζ ά ν τ ιο κ α ι Δ υ ς η » μ πο ρ εί να ο δ η γ ή σ ει κά ποιον στη
λα νθα σ μ ένη αντίληψ η ότι το Βυζάντιο δεν είναι ούτε α νή κει στη
Δ ύση. Αλλά μ πο ρ εί κανείς να υ πο θ έσ ει επίσης ότι η Δ ύση είναι
μια συμπαγής π ολιτική ενότητα, όπω ς ήταν το Βυζάντιο στον
Μ εσα ίω να .
Ας διευκρινίσουμε λοιπόν εισαγω γικά ότι με τον όρο Δύση εννο ο ύ μ ε ε δ ώ τ η δ υ τ ικ ή Ευρώπη, π ο υ κ ά π ο τ ε ή τ α ν η ParsO ccidentis,
σε αντίθεση με την Pars O rien tis, της Αρχαίας Ρώμης. Pars
O rientis που έγινε μετέπειτα Βυζάντιο.Έτσι στον όρο Δύση δεν πε
ρικλείουμε τα της Δύσεως μέρη του Βυζαντίου, που π ερ ιλα μ β ά 
νουν την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, καθώ ς και την Κάτω Ιταλία, πε
ριοχές που βρέθηκαν συχνά υπό κοινή διοικη τική αρχή, όπως,
π.χ., υπό τον Έπαρχο του Ιλλυρικού ως τον 8ο αιώ να [σε γενικές
γραμμές ως την εμ φ ά νισ η του συστήματος τω ν Θ εμάτω ν] και αρ
γότερα [από την αρχή της 2ης χιλιετίας] υπό τον Δ ομέστικο της
Δ ύσεως. Αυτό ως την εποχή της Φ ραγκοκρατίας (μετά το 1204) η
οποία άλλωστε, παρά την αξιόλογη παλαιολόγεια προσπάθεια και
επιτυχία σε Μ ακεδονία και Θ ράκη, καθώ ς και στην Π ελοπόννησο
του Μυστρά, εσήμανε την αρχή του τέλους της βυζαντινής κυ
ριαρχίας στα εσπέρια εδά φ η της, πλη ν βέβαια της όλο όμω ς και
στενουμένης περιοχής της Βασιλεύουσας.
Η Δ ύση λοιπόν που μας απασχολεί εδώ είναι έννοια όχι μόνο

γεω γραφ ική αλλά και πολιτιστική. Δ ιαχω ρίζεται χονδρικά απά την
Ανατολή [από το Βυζάντιο] με μια ιδεατή γρα μμή που ξεκινά από
τα βενετικά τενάγη, διασχίζει την Αδριατική και καταλήγει περ νώ 
ντας από το Ιόνιο πέλαγος στη Μ εγάλη Σύρτη (Λιβύη).
Το χαρακτηριστικό του κόσμου που περ ιλα μ β ά νει ο όρος Δ ύ
ση είναι η λατινοσύνη και η ο μ ό θ υ μ η θρησκευτική υποταγή στην
παποσύ νη , μόνη αρχή συνεκτική της κατακερματισμένης πολιτι
κά Δύσης, πράγμα που τη δ ια φ ο ρ ο π ο ιεί από την αυτοκρατορική
βυζαντινή εξουσία, την ενιαία κεντρομόλο, συγκεντρω τική και
συμπαγή γύρω από τη Βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη και τον
έναν αυτοκράτορα, τον μόνο επί γης αντιπρόσω πο [κατά τη θ ε ω 
ρία του Ευσέβιου] του μόνου ουράνιου Θεού. Να σ η μ ε ιώ σ ω α μ έ
σως λοιπό ν ότι η κάθε α μ φ ισ β ή τ η σ η της εξουσίας της Δύσης [δ η 
λαδή τω ν πρ ω τείω ν του π ά π α ] από τους Βυζαντινούς [πρω τεία
που του α π ονέμει η α ποστολική πρ ω τοκα θεδρ ία του Πέτρου],
όπω ς αντίθετα η κάθε α μ φ ισ β ή τη σ η της μοναδικότητας του αυ
τοκράτορα του Βυζαντίου από τη Δ ύση, αποτελούν ανάμεσά τους
casus belli.
Η ένταση και η κρίση που δ ημ ιο υ ρ γή θ η κα ν με τη στέψη του
Καρλομάγνου ως αυτοκράτορα από τον πάπα Λέοντα Γ' τα Χρι
στούγεννα του 800 από τη μία μεριά, και η πολύχρονη διαμάχη
γύρω από το σχίσμα των Εκκλησιών, το πρώτο φω τειανό του 867
και το τελικό του 1054, α ποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Α πο
κορ ύφ ω μ α βέβαια αυτής της διαμάχης, που συχνά χρησιμεύει ως
παραπέτασμα για την οικονο μ ική και τη στρατιωτική αντιπαλότη
τα μεταξύ τω ν δύο αυτών κόσμω ν, αποτελούν ασφ αλώ ς τα γεγο
νότα που κατέληξαν στις σταυροφορίες. Αρχίζουν ίσως με τη δια 
μάχη μεταξύ πατριάρχη και πάπα, πρώτα για τη δικαιοδοσία του
καθενός στην Ιστρία και την Ακουιλία, και ύστερα για την εκκλησ ι
αστική υποταγή των εκχριστιανισθέντων Σλάβων (9ος αιώνας).
Η μεταξύ κα θ ολικώ ν και ορθοδόξω ν διαμάχη γνώρισε ιδιαίτε
ρη ένταση όταν ο πάπας Σέργιος Δ ’ πρόσθεσε στο «Πιστεύω» το

Filioque το ι ο ίο [κατ' άλλους το filio q u e προστέθηκε το 1014 από
τον πάπα Βενέδικτο Η' υπό την επίδραση των μοναχώ ν του Cl u n y ].
Σε αντίποινα η Κωνσταντινούπολη διέγραψε από τα δίπτυχα το
όνομα του πάπα Σέργιου, και όπως ο πατριάρχης της Κωνσταντι
νούπολης ονομαζόταν κι αυτός Σέργιος, η διαμάχη για το Filioque
είναι γνωστή ως διαμάχη των δύο Σεργίων.
Παρά την πρόσκαιρη διευθέτηση του προβλήματος της δ ικα ιο 
δοσίας ανάμεσα στην Παλαιά και στη Νέα Ρώμη [σ υ μ φ ω νή θ η κε
το πατριαρχείο στη δικα ιοδ οσία του να είναι και να λέγεται Ο ικου
μενικό, ενώ η Ρώμη θα ήταν πρώ τη μεταξύ ίσων], η διατύπω ση
βρήκε αντίθετη τους λεγάμενους Ουλτραμοντανιστές [τους πέ
ραν των Ά λπεω ν], ιερωμένους που υπερασπίζονταν τα παγκόσμια
πρωτεία της Ρώμης: Γερμανοί και Ν ορμανδοί στάθηκαν οι α κρ α ιφ 
νείς αντίπαλοι της Κωνσταντινούπολης, ίσως σε αντίδραση κατά
του κλήρου της νοτίου Ιταλίας, που εργαζόταν για την προσέγγιση
των δύο εκκλη σ ιώ ν. Είναι η εποχή όπου στα ιταλικά πράγματα εμ 
φανίζονται ο Μ ελής π ρ ώ η ν μισθοφ όρος του Βυζαντίου που ανεξαρτητοποιείται από τη δ ιοίκη σ η της βυζαντινής Ιταλίας και οι
στρατιώτες της φατρίας των Ν ορμανδώ ν, προσκυνητώ ν στρατιω
τών του M o n te Gargano. Αυτοί φέρνουν μετά την μάχη του Μ έλφ ι
το 1053 σε δύσκολη θέση τόσο την παποσύνη [κρατούν α ιχμ ά λω 
το τον πά π α ], όσο και τις βυζαντινές αρχές της Ιταλίας που κατα
πολεμούν στην περιοχή της Καλαβρίας.
Η απελευθέρω ση του πάπα με προϋπόθεσ η την αναγνώριση
από τη Ρώμη της εξουσίας των Ν ορμανδώ ν στα εδάφ η της βυζα
ντινής Ιταλίας θα ση μ άνει την τελική ρήξη μεταξύ Κωνσταντινού
πολης και Ρώμης. Αντί για την ένω ση τω ν εκκλησ ιώ ν, που ήταν
σκοπός του ταξιδιού τους στην Κωνσταντινούπολη το 1054, οι λε
γάτοι του πάπα θα ρίξουν το ανάθεμα κατά της εκκλησίας της
Κωνσταντινούπολης. Α μέσω ς α κολούθησ ε από τον Κηρουλλάριο
ανάθεμα της Κωνσταντινούπολης κατά της Ρώμης. Η πράξη αυτή
σφράγισε το τελειω τικό σχίσμα μεταξύ των εκκλησιώ ν. Μ ολονότι

το γεγονός έμεινε τότε μόνο στις σφαίρες της υψ ηλής κοσμικής
και εκκλησιαστικής ιεραρχίας [οι ιστορικοί της εποχής το α π ο σ ιω 
πούν], εγκαινιάζει α ναμ φ ισβήτητα την ενδοχριστιανική διαμάχη,
που σε πολλαπλές μορφές θα σημ άνει τον μεταξύ Ανατολής και
Δύσης αμείλικτο πόλεμο: θα διαρκέσει με διάφ ορες φάσεις ως το
τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και θα σημ άνει το διαζύγιο
τω ν δύο εκκλησιώ ν, που έκτοτε αλληλοκατηγορούνται ως σχι
σματικές.
Η αντιπαλότητα με τη Δ ύση παίρνει στρατιωτική μορφ ή στα

1081, με

τη βυζαντινο-νορμανδική σύρραξη [Δυρράχιο και Ιόνια

νησιά βρίσκονται στο κέντρο τω ν γεγονότων], που μεταξύ άλλω ν
είχε ως αναπάντεχο επακόλουθο την εμπορ ική εισβολή των ιταλι
κώ ν δ ημ οκρ α τιώ ν [πρώτα της Βενετίας και ύστερα της Γένοβας
κα ιτη ς Πίζας] στα λιμάνια του Βυζαντίου, γεγονότα που με δ ιά φ ο 
ρες μορφές και φάσεις θα διαταράξουν την αυτοκρατορία ως το
τέλος σχεδόν του ιστορικού βίου της.
Το Βυζάντιο, θέσει και φ ύσει προορισμένο να προστατεύσει τη
χριστιανοσύνη από τον εξ ανατολών κίνδυνο τω ν αλλοδόξω ν μου
σουλμάνω ν (Α ράβω ν κα ιΤ ο ύ ρ κω ν) και βέβαια και από τις από τον
βορρά επιδρομές βάρβαρω ν λα ώ ν ειδω λολατρ ώ ν (Ρώσων, Κουμάνω ν, Πετσενέγων κ.ά.), βρέθηκε, πριν από το τέλος του ΐ ίο υ
αιώ να, υποχρεω μένο να διεξαγάγει τον κατά της των Δ υτικών
βουλημίας πόλεμο, ο οποίος, σε τελική ανάλυση, θα σημάνει
εξαιτίας τω ν γεγονότων του 1204 το τέλος της βυζαντινής παρου
σίας στην παγκόσμια σκηνή.
Να π ω ωστόσο ότι είναι εκ των πραγμάτω ν λογικό οι κατά και
ρούς σχέσεις μεταξύ Βυζαντίου και Δύσης να απεικονίζουν την
ισορροπία δ υ νά μεω ν μεταξύ τω ν δύο μερώ ν ή τη χειραγώγηση
του ενός από τον άλλον σε τομείς που εκ πρώ της όψεως είναι
άσχετοι από τα πολιτικοστρατιω τικά δεδομένα. Εξηγούμαι: άσχε
τα από τις επίσημες κρατικές στρατιωτικές επαφές (όπως, π.χ., η
χρήση μισ θοφ όρ ω ν), ουδέποτε οι Βυζαντινοί έπαψαν να συνανα

στρέφονται Δ υτικοευρω παίου ς Λατίνους καθολικούς. Η πα ρ ου
σία τους σ η μ ειώ νετα ι στην Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο, πολύ
πριν από τα π ερ ίφ η μ α προνόμιά τους.
Η Βενετία αποτελεί το παράθυρο της Βυζαντινής τέχνης στη
Δύση, και η βυζαντινή Ιταλία αποτελεί ανέκαθεν τον χώρο των
ανταλλαγών (κα ι όχι μόνο τριβώ ν) που οδηγούν πρέσβεις, όπως,
π.χ., τον Λιουτπράνδο στην Κωνσταντινούπολη. Είναι συνήθη, αν
και κο π ιώ δ η τότε, τα ταξίδια των δυτικώ ν ιερω μένω ν και λαϊκώ ν
προς τους Αγίους Τόπους που οδηγούν πλήθος πιστών στα υπό
βυζαντινό έλεγχο εδ ά φ η , όπ ω ς και η παρουσία Λατίνων στα πνευ
ματικά κέντρα της Ανατολής (στον Β ιθυ νικόΌ λυ μπο και στον Α θω
όπως, π.χ., των Α μ α λφ η τα νώ ν). Αλλά και η παρουσία ορθοδόξων
στα μοναστήρια της Δύσης (π.χ. στα ιταλικά μοναστήρια της Κρυπτοφέρης, του Μόντε Κασσίνο κ.ά.), που κατά την εποχή της εικονομαχίας γίνονται τα καταφύγια Βυζαντινών εικονοδούλων. Αυτό,
παρά τη γλω σ σική ασυνεννοησία που γίνεται αισθητή ήδη τον 9ο
αιώ να. Ε ιπώ θηκε μάλιστα ότι ίσως αυτή επιδείνω σε την εκκλη 
σιαστική εκατέρω θεν α δ ια λλαξία και παρά τις λειτουργικές δια 
φορές που θα αποτελέσουν το κατά Λατίνων κατηγορητήριο των
ορθοδόξω ν, τις αιτιάσεις, κυρίω ς τον 12ο αιώ να.
Χαρακτηριστικά θα π ω ότι υπό την εποπτεία του πάπα Γερβασίου και της Θ εοφ ανώ ς, μοναχοί τω ν ιταλικών μονών του Αβεντίνο, όπου σύχναζαν κα ι Έλληνες μοναχοί, συνεργάζονταν για την
ενοποίηση των ε κ κ λ η σ ιώ ν κα ι τη διάδοση του χριστιανισμού στην
κεντρική Ε υ ρ ώ πη . Η π α ρ ο υ σ ία και το έργο της βυζαντινής Θ εοφ α 
νώς στον θρόνο τω ν Κ αρολιδώ ν με οδηγεί να θυμίσω ότι επιγάμιες συμμαχίες, α δελφ ο πο ιή σ εις, βαφτίσεις και υιοθεσίες ήταν
συνήθη δ ιπ λ ω μ α τ ικ ά δ ια β ή μ α τα της Κωνσταντινούπολης, που
την έφερναν πιο κοντά σε άλλους λαούς και επεξέτειναν τη σ φ α ί
ρα τόσο της βυζαντινής π ολιτική ς όσο και της βυζαντινής πολιτι
στικής ακτινοβολίας.
Παραδείγματα, όχι μόνο αυτό του 5ου αιώνα, το βάφτισμα του

Γάλλου βασιλιά Κλοβίς που είχε ως αποτέλεσμα την είσοδο του
έθνους του στον χριστιανισμό, αλλά, και με τα ίδια ακριβώς επακό
λουθα, η βάφτιση του Βόριδος Μ ιχαήλ (του Βούλγαρου ηγεμόνα το
έτος 863) κ α ιπ ο λ ύ αργότερα, το 988, του Ρώσου Βλαδίμηρου ρήγα,
χάρη ακριβώς στον γάμο του με βυζαντινή πριγκίπισσα, την αδελ
φή του Βασιλείου Β', την Πορφυρογέννητη Άννα, που αρχικά προ
οριζόταν να γίνει σύζυγος του Hughes Capet.
Βέβαια δεν μπορεί να εκτιμ ηθ εί επα κρ ιβώ ς η επιρροή που εί
χαν τα γα μήλια αυτά συμ βόλαια στις καλλιτεχνικές και στις άλλες
πολιτιστικές πτυχές μεταξύ Βυζαντινών κα ιΔ υ τικώ ν. Είναιπάντως
χαρακτηριστικό [το πράγμα αξίζει να εξετασθεί] ότι οι επιμειξίες
πυκνώ νο υν από την αρχή της δεύτερης χιλιετίας και έπειτα.
Σταθμό ωστόσο και αφ ετηρία μεγα λειώ δ η αποτελεί στη δ ια 
δικα σία αυτή ο γάμος της Θ εοφ α νώ ς (972) με τον Γερμανό αυτο
κράτορα Ό θ ω ν α Β'. Διετέλεσε η Θ εοφ α νώ [η από τους Φ ωκάδες
και Σκληρούς καταγόμενη] και κηδεμόνας συμ βα σ ίλισ σ α (983)
του γιου της Ό θ ω ν α Γ'. Από τις δυτικές πηγές [κα ι μόνο από αυ
τές] γνω ρίζουμε πόσο η Θ εο φ α νώ [που είναι θα μ μ ένη στην Κο
λω ν ία ] μερίμνησ ε για την πνευ μα τική α κτινοβολία του Βυζαντίου
στη Δ ύση, όπου μεταξύ άλλω ν, εισήγαγε τη λατρεία του Αγίου
Π αντελεήμονα. Να σ η μ ε ιώ σ ω παρεμπιπτόντω ς ότι η εισαγωγή
λα τρευτικώ ν συνη θ ειώ ν [κυρίω ς από την Ανατολή προς τη Δ ύση]
έδινε την ευκαιρία για κάθε είδους καλλιτεχνικής φ ύσεω ς ανταλ
λαγές [εικόνες λατρευτικές, χειρόγραφα ιστορημένα και άγια λεί
ψ α να ]). Να α να φ έρ ω σχετικά ότι σ η μ α ν τ ικ ή , πλη ν αυτής του
Αγίου Π αντελεήμονος, θεω ρείται η εισαγω γή στη Δ ύση, από μο
ναχούς της μονής του Σινά, της λατρείας της Αγίας Αικατερίνης
[αρχίζει εκεί από τον 9ο α ιώ να ], η οποία Αγία είτε ως προστάτρια
των δ ια νο ο υμ ένω ν είτε ως η αγία τω ν ανύ πα νδρω ν κορασίδω ν,
έτυχε στην Ευρώπη από τον 11ο αιώ να κι εδώ [είχε γίνει γνωστή
από τον Σιναίτη μοναχό Π εντάγλωσσο], κυρίω ς στη Ν ορμανδία
[όπου και τεμάχιο λειψ άνου της σε σιναϊτικό μετόγιΐ. αλλά και σε

Γερμανία, Ο υγγαρία, Σουηδία και Ισπανία, πολύ ευρύτερης δ ιά 
δοσης από ό,τι στο Βυζάντιο. Ως απόδειξη θα φ έρ ω το ότι δεν
φ αίνεται να υπήρξε στην Κ ωνσταντινούπολη ούτε ένας α ξιόλο
γος ναός αφ ιερ ω μένο ς σε αυτήν την ύστατη μάρτυρα της πίστης
[α π ο κ ε φ α λ ίσ θ η κ ε τ ο 312],
Ο πω σ δήποτε τόσο οι λατρευτικές α λληλοεπιδράσεις που σ η 
μαδεύουν κυρίως τα λαϊκά στρώματα, όσο και οι γαμήλιες συναλ
λαγές που επηρεάζουν τα αυλικά κυρίω ς ή θη [όπω ς άλλω στε και
οι ηγεμονικές α δ ελφ οποιήσ εις και βαφτίσεις] μοιάζουν να περιο
ρίζονται σε τομείς που αφορούν κυρίως τα θρησκευτικά έθιμα.
Δεν πρέπει ωστόσο να λησμ ο νού με ότι για την εποχή που εξετά
ζουμε, για τον Μ εσαίω να, ο θρησκευτικός παράγοντας αποτελού
σε τον βασικό άξονα δράσης, τόσο του δ ημόσ ιου, όσο και του ιδι
ω τικού βίου, σε Ανατολή και Δύση. Σε αυτήν άλλωστε τη στάση
και την εμπειρία οφ είλεται το φ αινόμενο που αναστάτω σε για
αιώνες τις μεταξύ Ανατολής και Δύσης σχέσεις: εννοώ, βέβαια, τη
σταυροφ ορική π α π ική εκστρατεία.
Ας μου επιτραπεί όμ ω ς παρενθετικά μία π α ρ α τ ή ρ η σ η . Οι επα 
φές και οι ανταλλαγές κάθε είδους πρ οϋποθέτουν την κινητικό
τητα τω ν α ν θ ρ ώ π ω ν που από τόπο σε τόπο δίνουν και παίρνουν
γνώσεις, ιδέες, αγαθά και έργα, κατασκευάσματα του πολιτισμού
του καθενός. Π α ρα τηρ ήθηκε λοιπό ν ότι αυτή η κινητικότητα δεν
είναι εξίσου σ ημ α ντική και προς τις δύο κατευθύνσεις, όσον α φ ο 
ρά τη Δ ύση και το Βυζάντιο. Ο ι Βυζαντινοί, πλη ν τω ν αεικίνητω ν
μοναχών, ταξιδεύουν λίγο, ενώ αντίθετα το κύμα τω ν Δ υτικώ ν
στο Βυζάντιο δεν έπαψ ε ποτέ να είναι σημαντικό. Δ ια β λέπ ω σε
αυτό δύο λόγους, πρώ τον την ανάγκη για τους χριστιανούς να
επισκέπτονται τους Αγίους Τόπους [σταθμός το Βυζάντιο] και
δεύτερον το ότι η πο λιτισ μ ική και σε όλους τους τομείς ανω τερό
τητα του Βυζαντίου αποτελεί λογικά πόλο έλξης για π ληθυσ μούς
και ανθρώ πους που πολλά είχαν να μάθουν και να πάρουν από
τους Βυζαντινούς.

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι τα ταξίδια των Βυζαντινών
προς τη Δ ύση έγιναν συχνότερα μετά το 1204, όταν η πολιτικοστρατιωτική ανωτερότητα της Δύσης συνοδεύεται και από ανά
λογη ανάπτυξη, κυρίως στους τεχνικούς κλάδους, όπω ς η να υ π η 
γική, ο στρατιωτικός εξοπλισμός, αλλά και τα καινούργια οικονομικοεμ π ορ ικά σχήματα, όπω ς η δημιουργία εμ π ο ρ ικώ ν εταιρειών
και τραπεζών. Ο ι ιταλικές δημοκρατίες, ιδιαίτερα η Βενετία, διέπρεψαν στη νέα αυτή τεχνολογική και κο ινω νικοοικονομ ική οργά
νω σ η που μελετήθηκε ιδιαίτερα από τον F. B raudel.Έτσι παρατηρ είταιότιτα δυτικά δάνεια από τους Βυζαντινούς [για την τεχνολο
γία] είναι π ο λυά ρ ιθμα ως το τέλος του 12ου αιώ να. Να θυμίσ ω ,
π.χ., ότι οι Ν ορμανδοί στην κατά της Ελλάδος εκστρατεία τους το
1185 υποχρέω σαν τους εργάτες της πορφ ύρας τω ν αυτοκρατορι
κώ ν εργαστηρίων Κορίνθου και Θ ήβας να τους α κολουθήσουν
στη Σικελία, όπου μετέδω σαν την τεχνογνωσία τους και έτσι απέ
κτησε η Δ ύση τη γνώση για την κατασκευή τω ν π ερ ίφ η μ ω ν υ φ α 
σμάτω ν brocards. Αντίθετα, να υπ ενθυ μ ίσ ω τον θα υμα σμό που
προκάλεσε στα π λή θ η της Κωνσταντινούπολης η θέα του υπερμεγέθους για την εποχή πλοίου με το όνομα «Κόσμος» που είχε ναυ
π ηγη θ εί σε βενετσιάνικους ταρσανάδες (τέλος 12ου αιώ να). Συ
μπερασματικά λοιπόν θα π ω ότι οι πιο φ τω χοί πολιτισμικά επισ κέ
πτονταν τους πιο πλούσιους και αυτό από αρχαιοτάτων χρόνων ως
σήμερα.
Προσκυνητές, έμποροι, μισθοφ όροι Δυτικοί σημειώ νονται πο
λυπληθείς στο Βυζάντιο πριν από τη Φραγκοκρατία, που οδήγησε
μαζικά τους Δυτικούς στην Ελλάδα. Και τανάπαλιν πολυάριθμοι οι
Βυζαντινοί που κατέφυγαν στις βενετοφραγκικές κτήσεις και πολι
τείες μετά την τουρκική επέκταση και την πτώση της Μικρασίας,
και βέβαια μετά την πτώση της αυτοκρατορίας το 1453: έγιναν, αν
όχι οι εμπνευστές, σίγουρα άξιοι μέτοχοι του αναγεννησιακού πνεύ
ματος που γνωρίζει η Δύση, με την εφεύρεση της τυπογραφίας, την
ανακάλυψη της Αμερικής και τη λουθηριανή μεταρρύθμιση.

Το πρ όβλημα τω ν επιδρά σεω ν του Βυζαντίου στη δυτική δ ια 
νόηση και τέχνη είτε συσκοτίσθηκε είτε υ π ο β α θ μ ίσ θ η κε λόγω
καλλιτεχνικού σοβινισμού. Μ ίλησ αν για εθνική τέχνη του κάθε
λαού, πράγμα που είναι το άκρον άωτον ανιστόρητης θέσης και
αισθητικά λανθασμένης θεώ ρησης. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις
όπω ς ο Charles Diehl που θεω ρεί τη βυζαντινή τέχνη ως τον
regulate ur, τον ρυθμιστή της τέχνης της Ευρώπης.
Ο πω σ δ ήπ οτε οι συνεχείς επαφές μεταξύ Ανατολής και Δύσης
που, όπω ς είπαμε, φορείς τους είναι, εκτός των εμπόρ ω ν και των
α π ο κρ ισ α ρ ίω ν-δ ιπ λω μ α τώ ν και τω ν μ ισ θ οφ όρ ω ν (κυρίω ς μετά
τον 10ο αιώ να), οι καλόγεροι και οι προσκυνητές τω ν Αγίων Τό
πων, έχουν ως αποτέλεσμα τις καλλιτεχνικές αλληλοεπιδράσεις.
Οι μοναχοί και οι προσκυνητές μεταφέρουν χειρόγραφα [συχνά
ιστορημένα], φ υλακτά, εικόνες και άλλα θρησκευτικά α ντικείμε
να δηλω τικά των βιοτεχνικώ ν και τω ν καλλιτεχνικών τάσεων. Οι
στρατιώτες μιλούν με θα υ μ α σ μό για τα κάλλη και τα πλούτη του
Βυζαντίου. Ο ι δ ιπλω μάτες μεταφέρουν πολύτιμα δώ ρα στους
ηγεμόνες, ρηγάδες και πρίγκιπες της Δύσης, όπως, π.χ., τα περ ί
φ η μ α πάλια και άλλα «κεκωλυμένα» ενδύματα, που για τη δ ιπ λ ω 
ματία όμω ς εξαιρούνται από την απαγόρευση.
Επίσης, η λίγο ή πολύ μακρόχρονη παρουσία βυζαντινών δυ
νά μεω ν στη Δ ύση [εκτός βέβαια Ιταλίας, που αποτελεί κατά μεγά
λο μέρος χώρο βυζαντινό], ή έστω λοιπόν και βραχυχρόνια κατά
κτηση από τα βυζαντινά στρατεύματα [όπως, π.χ., αυτή της Ισπα
νίας κατά τα χρόνια του Ιουστινιανού] συντείνει στη διά δοσ η καλ
λιτεχνικώ ν μ ο ρ φ ώ ν βυζαντινής έμπνευσης, κυρίως τω ν αρχιτεκτο νη μ ά τω νπ ο υ α κολουθούν κω νσταντινοπολίτικα πρότυπα: και
εδώ δεν μ ιλώ για τα μεγάλα και γνωστά έργα που οφ είλονται στη
μόδα για μ ίμ η σ η της βυζαντινής αρχιτεκτονικής από δυτικούς
ηγεμόνες [όπως, π.χ., το Ο κτάγωνο του Aachen ή το περίπτερο
του Καρλομάγνου στο P e rig o rd ], αλλά α ναφ έρ ομα ι σε ταπεινά οι
κοδομήματα, όπω ς, π.χ., η βα σιλική της μικρής ισπανικής πόλης

Elche, που τα μω σαϊκά του δαπέδου της φέρουν ελληνικές επ ι
γραφές δηλω τικές της θέσης των λειτουργούντων ιερέων, πράγ
μα που δείχνει πραγματική και συνεχή παρουσία ελληνόφ ω νου
κλήρου και πληρώ ματος στις ισπανικές αυτές ακτές/Ελληνες αναφέρονται και τον 9ο α ιώ να στην Καταλωνία, όπου η συχνή ονομα 
σία grecus, που απαντά εκεί ως επίθετο, οδήγησε τους μελετητές
να μιλήσ ουν για την ύπαρξη ελληνικής παροικίας.
Θα ήταν εργώδες και απρόσφ ορο να α να φ έρ ω αναλυτικά τα
χαρακτηριστικά στοιχεία που απαντούν στη δυτική τέχνη κα ι που
ανάγονται σε βυζαντινή ρίζα. Ο τρούλος, οι ιερατικές στάσεις και
η εξα ΰλω σ η τω ν μ ο ρ φ ώ ν, σε αντίθεση με τη δυτική εκκο σ μ ίκευ ση της θ ρ ησκευτικής ζω γρα φ ικής, αποτελούν πια κοινούς τό
πους. Ά λλω στε τα έργα του O tto Dem us, του K u rt W e itz m a n n ή
το συλλογικό δ η μ ο σ ίε υ μ α της α κ α δ η μ ία ς της Βιέννης με τον τίτ
λο Byzanz und Westen πραγματεύονται τη σ υ μ β ο λή του Βυζα
ντίου στη δυτική τέχνη κατά τρόπο θα έλεγα υπεύθυνο και εξο
νυχιστικό. Ενώ τις πνευματικές επαφ ές ανάμεσα σε Δ ύση και
Βυζάντιο τις ε π ισ η μ α ίν ε ι ο P. Lem erle στο έργο του Πρώτος Βυζα
ντινός Ουμανισμόζ.
Το αντίθετο ρεύμα, δ ηλα δή οι δυτικές επιδράσεις στη Βυζαντι
νή τέχνη, αποτέλεσε επίσης μ έλημα π ο λλώ ν ειδικώ ν. Α ναφ έρω
ενδεικτικά τον Μ ανόλη Χατζηδάκη, τον A ndre Grabar, την Ντούλα Μ ουρίκη, τον Πάλλα, την Τάνια W elm ans μεταξύ άλλων. Είναι
νομίζω περιττό να α ναρ ω τηθούμε αν οι τριγωνικές αψίδες στα χέ
ρια των στρατιωτών στην εικονογραφ ία της σταύρωσης είναι δυ
τικού τύπου ή αν οι νευρώσεις στα σταυροθόλια κα ιτα οξυκόρυφα
τόξα που σημ ειώ νοντα ι σε εκκλησίες της φ ραγκοκρατούμενης
Π ελοποννήσου δη λώ νο υν την παρουσία δυτικώ ν τεχνιτών στο
Βυζάντιο. Χωρίς να θέλω να υ π ο τιμ ή σ ω το βάρος πα ρ ό μ ο ιω ν μαρ
τυριών, οι οποίες όμω ς δεν παύουν να είναι επεισοδιακές και α φ ο 
ρούν λεπτομέρειες, μου φαίνεται πιο χρήσιμο να σταθούμε στα
ρεύματα των ανταλλαγών [κα ι όχι μόνο στην τέχνη] μεταξύ Ανα

τολής και Δύσης, που δημιούργησαν τρόπους ζω ής και σκέπτεσθαι, και να παρ ακο λου θ ήσ ο υμ ε την εξέλιξή τους στο ιστορικό
γίγνεσθαι.
Η ετερότητα είναι πολιτιστική και αναπότρεπτα ανάγεται
στην ύπαρξη δύο πολιτισ τικώ ν σχημ ά τω ν που σ η μ ά δ εψ α ν από
τα ελληνισ τικά ή δ η χρόνια τον μεσογειακό κόσμο: εννοώ τον ελ
ληνικό και τον λατινικό τρόπο κα ι σχήμα. Εκτός λοιπό ν από στρατιω τικοπ ολιτική , να π α ρ α τηρ ή σ ο υμ ε ότι ενώ η δια φ ορ ά, ο βα σι
κός δ ια χω ρ ισ μ ό ς του Βυζαντίου με την Ανατολή [το Ισλάμ] κατά
τον Μ εσ α ίω να είναι θρησκευτικός, τα δια χω ρ ισ τικά στοιχεία με
τη Δ ύση την ίδια εποχή είναι καθαρά πο λιτισ μ ικά , παρόλο που
α νατολική και δυτική Ευρώπη είναι ρω μαιογενείς περιοχές και οι
δύο κα ι είναι χριστιανικές χώρες χωρίς μάλιστα δογματικές δ ια 
φορές. Και αυτό τουλάχιστον ως τον 11ο αιώ να , ως το 1054, ως
το σχίσμα δ η λ α δ ή μεταξύ κ α θ ο λ ικ ώ ν και ορθοδόξω ν, μεταξύ
πα ποσύνης κα ι ο ικ ο υ μ ενικο ύ πατριαρχείου ή πιο λα κω νικά με
ταξύ της Π αλαιάς και της Νέας Ρώμης, σχίσμα που, ειρ ή σ θ ω εν
πα ρ όδ ω , πέρασε σχεδόν απαρατήρητο από τον λαό την ώ ρα του
α μ ο ιβ α ίο υ αναθέματος.
Η πολιτιστική διαφ ορά μεταξύ ανατολικής και δυτικής Ευρώ
πης εμφ ανίζεται πρώτα ως γλω σσική δ ια φ ο ρ ο ποίησ η και ύστερα
ως τρόπος σκέψης, ζωής αλλά και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Να
θυμίσ ω , π.χ., ότι παρά την κοινή πίστη η δυτική Ευρώπη εκφράζει
την ευσέβεια με κοινόβια συνή θω ς μοναστήρια αγνοώντας τον
αυστηρό ανατολικό α σκητισμό και δ η λώ νει την π ρ οσ ήλω σ ή της
στο θείο, όχι με τις εξαϋλωμένες μορφές της βυζαντινής εικονο
γραφίας, αλλά με την πλούσια γλυπτική απεικόνιση· όπω ς επίσης
αγνοεί τον προστατευτικό τρούλο των ορθόδοξω ν εκκλη σ ιώ ν για
να αναπτύξει στα ιερά και στις καθεδρικές εκκλησίες της την το
ξωτή υ περ υψ ω μ ένη αρχιτεκτονική, που ονομάζουμε γοτθική,
των βασιλικώ ν.
Και μια κι ο λόγος για αντιθέσεις, θα σ η μ ε ιώ σ ω επίσης ότι μια

πα ράδοση που είναι σθεναρά διαδομένη στη Δ ύση υπογραμμίζει
τη δια ιώ νισ η της ετερότητας μεταξύ του ελληνικού και του λατινι
κού στοιχείου κατά τρόπο απρόβλεπτο. Μ ιλώ για τη δήθεν τρω ική
καταγωγή τω ν δυναστικώ ν ο ίκω ν της Ευρώπης. Γάλλοι, Γερμανοί,
Ιταλοί ηγεμόνες και άλλοι καρλομαγνικοί γόνοι θεω ρούν εαυτούς
απογόνους του Τρώα Αινεία, του οικιστή της Ρώμης, και βέβαια
αντιπάλου όλω ν των βασιλέω ν των Αχαιών, τω ν ο μ η ρ ικώ ν η ρ ώ ω ν
του ελληνικού κόσμου, άρα και του Βυζαντίου.
Ν ομίζω ότι το γεγονός υ π ο δ η λώ νει μια ετερότητα στις λαϊκές
παραδόσεις ρω μαϊκής Ανατολής και ρω μαϊκής Δύσης, που ο Κων
σταντίνος ίσως προσπάθησε, αλλά χωρίς επιτυχία, να άρει, όταν
θέλησε να κτίσει την Πόλη του, όχι στα ερείπια του μεγαρικού Βυ
ζαντίου, αλλά στην Τροία. Το σχέδιο, όπω ς ξέρουμε, δεν πραγματώ θ η κε για λόγους στρατηγικής, δεδομένο υ ότι το λ ιμ ά ν ι του
Ιλίου αδυνατούσε να υποδεχθεί στόλο πολυά ριθμο, όπω ς α π α ι
τούσε η κατά τω ν βαρβάρω ν και των Π ερσών συνεχής κινητο
ποίη σ η της τότε Ρώμης, της αυτοκρατορίας που με τα μέτρα του
Μ εγάλου Κωνσταντίνου [την εισαγωγή του Χριστιανισμού στα 312
και το κτίσιμο της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης στα 330]
μεταμορφ ω νόταν προοδευτικά σε βυζαντινή ελληνοπρεπή χρι
στιανική αυτοκρατορία.
Αυτή η δήθεν τρω ική καταγωγή τω ν ηγεμό νω ν της Δύσης έτυχε γενικής λαϊκής παραδοχής στην κα θολική Ευρώπη, όπω ς άλ
λωστε και η π ε π οίθ ησ η ότι η Κωνσταντινούπολη περιέκλειε στα
τείχη της τα 2/3 των θη σ α υρ ώ ν όλου του κόσμου. Να π ω ότι η π ί
στη αυτή οδήγησε ίσως τα στίφη τω ν σταυροφόρων, που, όπω ς
λένε αραβικές πηγές, δεν ενδιαφέρονταν παρά για τον χρυσό και
τον υλικό πλούτο, στην κατάκτηση της Πόλης και στη λεηλασία
του 1204. Η κατάληξη της φ ραγκικής κατοχής, που έφερε στη Δ ύ
ση, στη Βενετία και στους καθεδρικούς ναούς της Ευρώπης [κτί
ζονται κυρίω ς μετά το 1204] πο λυά ρ ιθ μα βυζαντινά κειμήλια [Π α
ναγία Νικοποιός, Pala d’O ro, Αλογα ιπποδρό μου κ.ά.], καθώ ς και

τη σω ρεία αγίω ν λειψ άνω ν, χειρογράφων, εικονογρα φ ημένω ν
κ ω δ ίκω ν κ.ά., επα ληθ εύει ίσως την τολμηρή αυτή ά ποψ η και
α ρα βική π επ οίθ ησ η .
Ο π ω σ δ ή π ο τε η κοινή γνώ μ η όπω ς εκφράζεται, π.χ., από τις
αιτιάσεις κατά τω ν Λ ατίνων, αλλά και από τους σκω π τικούς χα
ρ ακτηρισμούς και τα υ π ο τιμη τικά ονόματα που ο καθένας επ ι
φ υλά σ σ ει για τον άλλο -γ ια πα ρ άδειγμα θα α να φ έρ ω το greculus
perfidus αλλά και το γαλλικό g rig o u [= τσιγκούνης τώρα, τότε
Έλληνας α πλώ ς], και το ελληνικό κ ο υ τ ό φ ρ α γ κ ο ς -ε ίν α ι μια π λο ύ 
σια πηγή για τη μελέτη τω ν σχέσεω ν μεταξύ τω ν λα ώ ν, πού αξί
ζει α σ φ α λώ ς να μελετηθεί δεόντως. Μ ια αξιόλογη μελέτη γύρω
από αυτό το θέμα είναι η εργασία του Jacques L e fo rt [μένει α δ η 
μοσίευτη α κ ό μ η ]. Βέβαια οι απόψ εις τω ν Βυζαντινών για τη Δ ύ
ση κα ιτο υ ςΔ υ τικο ύ ς [μ ε λ ετή θ η κα ν από τον Γουναρίδη με επιτυ
χία], κυρίω ς αν στα θούμε όχι στην ε π ίσ η μ η εκκλη σ ία , πολιτική
και δ ιπ λ ω μ α τ ία , αλλά και στην κοινή λεγόμενη γνώ μ η , αλλάζουν
σ ύ μ φ ω ν α με τις εξελίξεις στις σχέσεις και στα ενδιαφ έροντα του
καθενός.
Είναι α ναμφ ισβήτητο ότι η αντιπαλότητα ανάμεσα σε π α ποσ ύ
νη και πατριαρχείο καταγράφεται στην κοινή γνώ μη [κυρίω ς στις
εκκλησιαστικές σφ αίρες]. Το ίδιο βέβαια και τα επακόλουθα της
οικονομικής και στρατιωτικής εξάπλω σ ης της Δύσης σε βάρος
της Ανατολής. Εννοώ την εγκατάσταση στο Βυζάντιο π ο λυ π λη 
θώ ν ξένων π α ρ ο ικιώ ν εμπόρ ω ν που, χάρη στα προνόμια που τους
πα ραχώ ρησ ε το βυζαντινό κράτος, κατάφεραν να α πομυζήσουν
[κα ι αυτό χωρίς δ ια κο π ή από το τέλος του ΐ ίο υ αιώ να ως το τέλος
της αυτοκρατορίας] την ο ικονο μ ική ικμά δα των Βυζαντινών.
Άλλωστε το α π ο κο ρ ύ φ ω μ α βέβαια της εχθρότητας ανάμεσα
στους δύο χριστιανικούς κόσμους είναι η στρατιωτική επίθεση
της Δύσης κατά του Βυζαντίου - πρώ τα τω ν Ν ορμανδώ ν το 1081
που προκάλεσε και την παροχή πρ ο νομ ίω ν στους Βενετούς και
ύστερα τω ν σταυροφόρων, που από την πρώ τη τους εμφ άνιση

στην Κωνσταντινούπολη το 1094 προκάλεσαν δυσπιστία και σκε
πτικισμό για τα κίνητρα της εκστρατείας τους και ύστερα φ όβο για
τις επιχειρήσεις αυτού του πρώ του στρατού tra n s itu [διερχομένου δήθεν ειρηνικώ ς] που γνώρισε η αυτοκρατορία και ίσως η
ιστορία.
Από αυτήν την ά ποψ η α ξιο σ η μ είω τη είναι η διάσταση των
α π ό ψ εω ν μεταξύ Βυζαντινών και Δ υτικώ ν όσον αφ ορά τη σταυ
ροφ ορία. Συρφετός ανοργάνω τω ν [χωρίς αρχηγό], όπω ς ήταν οι
βά ρ βα ρ οι κατά την Άννα Κομνηνή, οι στρατιώτες της πρώ της
σταυροφ ορίας. Δ ιάσταση α π ό ψ εω ν όχι μόνο όσον αφ ορά τη
σ κοπ ιμότητα αλλά και την ευθύνη: οι Βυζαντινοί θεω ρούσ αν
εαυτούς φ ύση σταυροφ όρους από την εποχή του Η ρακλείου,
όπω ς άλλω στε το εξυμνεί ο Π ισίδης τον 7ο α ιώ να . Δ ιάσταση και
ως προς το π ρ ο σ δ ο κώ μ ενο αποτέλεσμα: για τους Βυζαντινούς η
εκδ ίω ξη τω ν Σελτζουκιδώ ν από τη Μ ικρά Α σία και για τους σταυ
ροφόρους η α πελευθ έρ ω σ η και το άνοιγμα τω ν δ ρ ό μ ω ν προς
την Ιερουσαλήμ.
Ο πω σ δ ήπ οτε η σταυροφορία από ευγενής ιδέα κατέληξε, τό
σο για τους Βυζαντινούς, όσο και για τους Άραβες, να σ η μ α ίνει μια
άνομη επιχείρηση. Η διάσταση αυτή των απόψ εω ν εκφράζεται
κυρίως γύρω από τη θέση του πάπα που είναι και ο ηθικός ηγέτης
της κάθε σταυροφορίας· όλες οι προσπάθειες της Δύσης στρέφο
νται γύρω από την αναγνώ ριση από τους Βυζαντινούς τω ν π α π ι
κώ ν πρω τείω ν [έτσι η απόπειρα του Μ ιχαήλ Η' το 1271-1276 με τα
γνωστά για την ορθοδοξία αποτελέσματα]. Το ίδιο και η οργάνω
ση των σταυροφ οριώ ν c o n tra Grecos μετά την επανάκτηση το
1261 της Κωνσταντινούπολης από τους Βυζαντινούς, σταυροφο
ριώ ν που οδηγούνται κυρίως από τον Κάρολο τον Ανδεγαβικό
[αδελφ ό του Αγίου Λ ουδοβίκου] και οι οποίες ναυαγούν και εγκαταλείπονται μετά τον π ερ ίφ η μ ο Σικελικό Εσπερινό και τη σφαγή
των Γάλλων το 1282.
Ο πω σ δήποτε η κατάληξη της Τέταρτης Σταυροφορίας, με τη

λεηλασία της Κωνσταντινούπολης, τις βιαιοπραγίες κατά τω ν κα
τοίκω ν της και τη διάλυση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, σ η μ α 
τοδοτεί το αμετάκλητο διαζύγιο μεταξύ Βυζαντίου-ορθοδοξίας
και Δ ύσης-καθολικισμού . Ο ίδιος ο πάπας Ιννοκέντιος Γ' θα δ ια π ι
στώ σει ότι οι στρατιώτες που δρούσαν στο όνομά του διέπραξαν
επαίσχυντες πράξεις και αίσχη κατά τω ν ο ίκω ν και των α νθρ ώ πω ν
του Θεού. Ας μου επιτραπεί λοιπόν να σταθώ για λίγο στην ανάλυ
ση του γεγονότος που προκάλεσε την πιο έντονη έκπληξη στους
αεί σταυροφορούντες θα έλεγα Βυζαντινούς. Να ξαναπώ πω ς εί
ναι γεγονός α δια φ ιλονίκητο το ότι οι σταυροφορίες αποτέλεσαν
τον βασικό δραματικό σταθμό στις σχέσεις ανάμεσα σε Ανατολή
και Δύση, τόσο με τον αραβ ο μ ου σο υλμ ανικό κόσμο, όσο και με
τον βυζαντινορθόδοξο.
Ειδικά για το Βυζάντιο η τέταρτη Σταυροφορία αποτέλεσε
στροφή στις ενδοχριστιανικές σχέσεις [μεταξύ κα θολικώ ν και ορ
θοδόξων] που τα επακόλουθά της είναι ορατά ως τα σήμερα. [Να
θυμίσω , π.χ., ότι το ανάθεμα του 1054 κατά κα θ ολικώ ν και τανάπαλιν κατά ορθοδόξω ν απο σβ έσθ ηκε από τον πάπα Ιωάννη και
τον πατριάρχη Αθηναγόρα μόλις το 1964]. Η ά λω ση του 1204, που
έγινε, όπω ς λέει ο Χωνιάτης, «παρά γενών εσπεριώ ν σποραδικώ ν,
α μα υρώ ν τα πλείστα και ανωνύμων», δημιούργησε, κατά τον ίδιο
πάντα συγγραφέα, χάος αβύσσου μεταξύ Λατίνων και Ελλήνων.
Είναι άλλωστε α ξιοσ ημείω το ότι από τότε οι Βυζαντινοί αρχίζουν
να αποποιούνται το ρ ω μα ϊκό όνομα που τους συνέδεε με την Πα
λαιό Ρώμη και οικειώ νονται το ελληνικό, που είχε πά ψ ει πια να θυ
μίζει την ειδω λολατρική αρχαιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
μέρος των Ν εοελλήνω ν ιστορικών [όπως, π.χ., ο Π απαρρηγόπουλος, ο Βακαλόπουλος, οΣβορώ νος αλλά και ο Irm sher] δεν διστά
ζουν να τοποθετήσουν το 1204 την απαρχή του Ν εοελληνικού
Έθνους.
Ο πω σ δήποτε, η λιγότερο ή περισσότερο διάστημα [σ ύμ φ ω να
με τις διάφορες περιοχές της βυζαντινής επικράτειας] συνύπαρ

ξη, τρ ικυμ ιώ δη ς ή ειρηνική, σ ύμ φ ω να με τις διάφορες περιστά
σεις, μεταξύ Λατίνων και Βυζαντινών μετά το 1204, επηρέασε τρό
πους, ή θη ζωής και την τέχνη τω ν μεν και τω ν δε. Ωστόσο, στον
τελικό απολογισμό πρέπει να σ η μ ε ιω θ ε ί ότι η ζυγαριά, τόσο στις
σχέσεις μεταξύ Βυζαντινών και Λατίνων, όσο και μεταξύ Λατίνων
και Α ράβω ν, ήταν άνιση, δεδομένης της α δια φ ιλονίκητης πνευ
ματικής ανωτερότητας, τόσο του Βυζαντίου, όσο και του ισλαμικού τότε κόσμου, απέναντι στη Δύση και αυτό σε πολλά πεδία
πλην βέβαια του στρατιωτικού.
Από την κατάκτηση της Ανατολής τα πο λιτισμικά κέρδη της
Δύσης μετριούνται με έργα τέχνης, με γνώσεις επιστημονικές, αλ
λά και με κειμή λια και με άγια λείψανα. Τα έξοδα όμω ς που απαι
τούσε η συντήρηση των σταυροφ όρω ν [ήταν πράγματι υπέρογκα]
δεν καλύπτονταν από τα ιταλικά εμπορικά οφέλη, αλλά από τους
εράνους που θέσπισε η εκκλησία με το πρόσχημα ανέγερσης κα
θεδρ ικώ ν να ώ ν προορισμένω ν να δεχθούν τα άγια λείψανα που
επήραν από το Βυζάντιο. Ο π ω σ δήποτε το πολιτισ μικό όφελος της
Δύσης ήταν απέραντο·

600 γοτθικές

μητροπόλεις κτίζονται στην

Ευρώπη, όπου επίσης μεταφράζονται πλήθος έργων Α ράβω ν και
βέβαια Ελλήνων συγγραφέων· λογικά το χαρακτηριστικό των
Φ ράγκων τότε, σ ύ μ φ ω να με Άραβες συγγραφείς [π.χ. ο Usama]
της εποχής, είναι η βαρβαρότητα αλλά και η γενναιότητα στη μά
χη. Η πολιτισ μ ική διαφ ορά τω ν σταυροφ όρω ν τόσο μεταξύ των
Βυζαντινών όσο και μεταξύ των Α ράβω ν παρέμεινε αγεφύρωτη.
Το Ισλάμ δίνειτότε στη Δύση τις γνώσεις της επιστήμης [ιατρικής,
αστρονομίας, χημείας, μ α θ η μ α τικώ ν] που επέτρεψαν την επιστη
μονική επανάσταση της αναγέννησης, δεδομένου ότι, ήδη από
τον

80 α ιώ να

κι εδώ, οι Άραβες είχαν φαίνεται, στις χώρες που κα-

τέκτησαν από το Βυζάντιο, εξο ικειω θ εί με την αρχαία ελληνική
γνώση [με τον Αριστοτέλη κυρίως].
Ό σον αφορά τους Βυζαντινούς, βασικό επακόλουθο της δυτι
κής αλαζονικής στάσης είναι η συσπείρωση των βυζαντινών πλη

θυσ μώ ν γύρω από τον κλήρο και την εκκλησία. Ν ομίζω ότι μόνο
από τότε [κα ι όχι πρωτύτερα] αρχίζει η ταύτιση της εθνικής συνεί
δησης τω ν Βυζαντινών [κα ι τω ν μετέπειτα Ελλήνων ως δια δόχω ν
του Βυζαντίου] με την ορθοδοξία. Ίσω ς από τότε και απέναντι
[ενάντια θα έλεγα] στους ομόδοξους Λατίνους αρχίζει η αργόρυθμη επεξεργασία της ταυτότητας των Ν εοελλήνων, ταυτότητας
που έχει ρίζα την τα πείνω σ η και την ήττα από ομόδοξους, παρά το
ένδοξο παρελθόν και τις κοινές ρωμαϊκές αξίες.
Είναι λογικό οι σχέσεις μεταξύ τω ν δύο ευ ρ ω π α ϊκώ ν κόσ μ ω ν
να γνωρίσουν μετά το 1204 νέα τροπή. Το αντιλατινικό μένος χα
ρακτηρίζει κάθε κίνηση της επίσ η μη ς εκκλησίας και συνα κόλου
θα του λαού. Ο ι προσπάθειες της πολιτείας για τη χάραξη μιας
ρεαλιστικής πολιτικής προσέγγισης με τη Δύση (άρα με την π α π ο 
σύνη), ιδιαίτερα μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης στα
1261 και την εμ φ ά νισ η της τουρκικής απειλής στη Μ ικρασία, θα
αποβεί ά καρπη και ατελέσφορη. Ο βυζαντινός κόσμος, ιδιαίτερα
οι ιθύνοντες, η άρχουσα τάξη και οι διανοούμενοι, διχάζεται
εμπρός στο δ ίλ η μ μ α Ανατολή ή Δύση [εδώ εννοώ τον εξ Ανατο
λώ ν ή ε κ Δ υ σ μ ώ ν κίνδυνο]. Με την πρ ο σ ω νυ μ ία ενω τικοί ή ανθε
νω τικο ί [υπέρ ή κατά της ένωσης των εκκλη σ ιώ ν], οι Βυζαντινοί
θα επιδο θούν σε έναν ανελέητο ενδοβυζαντινό πόλεμο, κυρίως
κατά τα παλαιολόγεια χρόνια [ιδιαίτερα μετά την πτώ ση της Μ ικρασίας στα χέρια των το υρ κο μα νικώ ν εμιράτω ν], τον 14ο δ η λ α 
δή α ιώ να. Η ρήση του Νοταρά ότι προτιμά να δει στην Πόλη «το
τουρκικό καφ τάνι παρά τη λατινική τιάρα» περιγράφ ει λα κω νικά
την π επ ο ίθ η σ η μεγάλης μερίδας του βυζαντινού λαού, η οποία
όμω ς δεν έπαυε, όπω ς άλλωστε και ο ίδιος ο Νοταράς, να έχει π ά 
ρε δώ σ ε με τους Λατίνους για κερδοσκοπικές ως επί το πλείστον
συναλλαγές. Να θ υ μ ίσ ω ότι ο Νοταράς είχε τριπλή υπηκοότητα·
ήταν εκτός από Ρωμαίος (Βυζαντινός), Γενοβέζος και Βενετός π ο 
λίτης, ενώ είχε αναθέσει τη διαχείριση της σεβαστής περιουσίας
του σε Γενοβέζους τραπεζίτες.

Α μ φ ίσ η μες λοιπόν οι σχέσεις των Βυζαντινών και των Δυτικώ ν
μετά τις σταυροφορίες, ιδιαίτερα κατά τη φραγκοκρατία, με δια
φ οροποιήσ εις ανάμεσα σε κατεχόμενα από Φράγκους ή από Ιτα
λούς εδά φ η, και στην αυτοκρατορία της Νικαίας ή στις απελευθε
ρωμένες ύστερα από τους Παλαιολόγους περιοχές, όπως το μετέπειτα Δεσποτάτο του Μυστρά. Ο πω σ δή πο τε όμω ς ένα είναι σί
γουρο. Η ασυμμετρία των α λληλοεπιδρά σεω ν, που ως τον 12ο
αιώ να ήταν υπέρ του Βυζαντίου, τώρα αντιστρέφεται, και η πρ ω 
τοβουλία περνά στη Δύση. Να δ ώ σ ω για παράδειγμα ότι στο Παρί
σι ιδρύεται τότε το κολέγιο της Κωνσταντινούπολης όπου ο Λατί
νος αυτοκράτορας και ο Λατίνος πατριάρχης έστελναν Βυζαντι
νούς ως σπουδαστές.
Μ ολονότι η φραγκοκρατία ήταν μόνο μια μεταμόσχευση και
όχι ένα ρίζω μα, όπω ς παραστατικά λέει ο πατριάρχης Γερμανός, η
συγκατοίκηση των Βυζαντινών με τους κυρίαρχούς τους, δη
μιούργησε κοινω νικές και καλλιτεχνικές τάσεις λατινικής υφής.
Μ ιλώ , π.χ., για ορισμένες μορφές τοπικής φ εουδαρχίας που μνη
μονεύει το Χρονικό του Μωρέως και για συνήθειες, κυρίως αρχιτε
κτονικώ ν κατασκευών, όπως τα φ ράγκικα κάστρα, για να μη στα
θώ στις συχνές επιμειξίες μεταξύ Βυζαντινών και Φ ράγκων και
στην εμφ ά νιση και τη δράση τω ν Γασμούλων, γόνων Βυζαντινών
και Φ ράγκων στην Κωνσταντινούπολη και αλλού, που αναστάτω
νε τις παραδόσεις και τις δοξασίες για την π ρ ο σ ή λω σ η στα Πά
τρια, δημιουργώ ντας εκρήξεις πατριω τισμού και ξενοφοβίας με
αιματηρές ρήξεις, κυρίως ανάμεσα στα λαϊκά στρώματα των λιμα νιώ ν της Κωνσταντινούπολης και της Θ εσσαλονίκης. Το κίνη
μα, π.χ., τω ν Ζ ηλω τώ ν φέρεται κατά μια εκδοχή συνδεδεμένο με
την παρουσία ξένων στη Θ εσσαλονίκη, ενώ στην Κωνσταντινού
πολη λαϊκή στάση εκδ ηλώ νετα ι εναντίον υμνητώ ν της λατινικής
παρουσίας, και ο αυτοκράτορας α π ονέμει προνόμια και οφ ίκια σε
αυτούς που μόχθησαν και κόπιασαν «Υπέρ της Ρωμανίας», υπέρ
δηλαδή του Βυζαντίου.

Ο πω σ δήποτε είναι αναμφ ισβήτητο, να το υ πογ ρα μμίσ ω και
πάλι, ότι η δια μά χη μεταξύ κα θ ο λικώ ν και ορθοδόξω ν, που μ π α ί
νει σε τελική φ ά ση με το οριστικό σχίσμα στα 1054, θα ανδρώ σει
με την ο ικο νο μική εκμετάλλευση από τις ναυτικές πόλεις της Ιτα
λίας [κυρίως από τη Βενετία, τη Γένοβα κ α ιτ η ν Πίζα] τις βυζαντι
νές εμπορικές αγορές και θα γνω ρίσει τις ακρότητες της στρατιω
τικής βίας: πρώ τον με την επίθεση των Ν ορμανδώ ν κατά της Ελ
λάδος [κράτησε έναν αιώ να 1081 ως 1185], που θα καταστρέψουν
και αυτήν τη Θ εσσαλονίκη, και τελικά με τις σταυροφορίες και
ιδιαίτερα με τα δραματικά γεγονότα της Τέταρτης Σταυροφορίας
το 1204· οδήγησαν τους φ ράγκικους στρατούς που έφτασαν στην
Ανατολή με βενετσιάνικα πλοία, όχι στην Ιερουσαλήμ τη μουσουλμοκρατούμενη, αλλά στη χριστιανική χριστιανικότατη Κων
σταντινούπολη, που το 1204 καίγεται, βιάζεται και λεηλατείται
από χριστιανούς.
Το διαζύγιο τω ν δύο χριστιανικώ ν κοινοτήτων είναι έκτοτε τε
λειω τικό. Παρά τις προσπάθειες για ένω ση κυρίως μετά την ανά
κτηση της Κωνσταντινούπολης το 1261 από τους Βυζαντινούς, τα
πεπρ ω μένα της ορθοδοξίας και του καθολικισ μού θα α κο λο υ θ ή 
σουν έκτοτε αντίστροφους δρόμους. Ενώ το Βυζάντιο από τον 14ο
αιώ να αντιμετω πίζει στα ανατολικά σύνορά του τα τούρκικα φ ύ 
λα, που π ροκειμένου να αποφ ύγουν τη μογγολική πρόοδο, π ρ ο ω 
θούνται προς το Αιγαίο, η κα θολική Δύση μεριμνά για την επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης, ετοιμάζει σταυροφορίες κατά
των απίστω ν αλλά και σταυροφορίες c o n tra Grecos. Υποχρεωμέ
νο να σ η κ ώ σ ε ι δ ιμέτω πο πόλεμο (εναντίον τω ν Τ ούρκω ν στην
Ασία και εναντίον των Λατίνων στην Ευρώπη) το Βυζάντιο θα ζήσει χρόνια κόπω σ ης και παρακμής: στην Κωνσταντινούπολη η εκ
κλησία ορθώ νεται ενάντια σε κάθε ενω τική με τους καθολικούς
κίνηση, εναντίον δ η λα δ ή της «Ουνίας», που σ ημ α ίνει την π νευμα 
τική υποταγή στον Πάπα. Η λατινοκρατία και τα δραματικά γεγο
νότα του 1204 εξηγούν το αντιλατινικό μένος τω ν Ελλήνων. Δόξα

τώρα τω ν Βυζαντινών - η μόνη ορθή π ίσ τ η - η ορθοδοξία, αυτή
που δίδαξαν από τον 9ο κιόλας αιώ να στους Σλάβους, στους Ρώ
σους και στους λαούς του Εύξεινου Πόντου, εκχριστιανίζοντας
έτσι τον ευρω παϊκό κόσμο σχεδόν στο σύνολό του. Να π ω συνο
πτικά ότι το εθνικό φ ρ όνη μα σφυρηλατείται απέναντι στους Δυτι
κούς, με κύρια αναφορά την εκκλησιασ τική διαμάχη που επισ κιά 
ζει κάθε άλλη πτυχή του π ο λύπλοκου θέματος τω ν βυζαντινολατινικώ ν σχέσεων.
Ιδού γιατί λίγα λέγονται και γράφονται για τις πολλαπλές ανταλ
λαγές και συναλλαγές μεταξύ διανοουμένω ν [οι μεταφράσεις των
αρχαίων συγγραφέων γνωρίζουν τώρα τη μεγαλύτερη διάδοση,
ενώ Λατίνοι πατέρες, όπως, π.χ., ο Ακινάτης, μεταφέρονται στα
ελληνικά]. Τα συνθήματα τω ν Ενωτικών [όπω ς αυτό που ρίχνει ο
Δ ημήτριος Κυδώνης] «οι Ρ ω μαίοι [δη λα δή οι Βυζαντινοί] κυριαρ
χούσαν στον κόσμο μόνο όταν ομονοούσαν οι δύο Ρώμες» [η Παλαιά και η Νέα], καταπολεμούνται ως ηττοπαθή και προδοτικά,
παρόλο που ικανή μερίδα τω ν δ ια νοουμένω ν επιδίδεται στην εκ
μ ά θησ η της λατινικής γλώσσας [το γράμμασιν Ιταλών γεγράφθαι τη
ηδονή προστίθησι λέει ο Κυδώνης] και άλλοι, όπως, π.χ., ο Βησσα

ρίω ν συμ βουλεύειτο ν δεσπότη του Μυστρά Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να στείλει νέους στην Ιταλία για να γνωρίσουν τις νέες επι
στήμες και τεχνικές [κυρίω ς τη ναυπήγησ η π λο ίω ν], πράγμα που
δεν θα είναι παρά η πα ραλα βή τού εις'Ελληνας οφ ειλομένου χρέ
ους: «Ημείς ουδέν αλλότριόν τι ληψ όμεθα, αλλά τα αυτών παρά
των οφ ειλόντω ν απεληψ όμεθα». Φανερό ότι η έννοια του χρέους
των Δ υτικώ ν προς τους Έλληνες [λόγω αρχαίας Ελλάδας] είναι
ήδη αποδεκτή από τους Βυζαντινούς, αλλά και από τους Δυτι
κούς. Αυτή εδρ α ιώ νει την πίστη για οργανική συνέχεια μεταξύ Ελ
λήνω ν [Α ρχαίω ν] και Βυζαντινών, έννοια που κατά κάποιο τρόπο
εξηγεί γιατί οι Βυζαντινοί ονόμασαν τους Τούρκους, όχιΤούρκους
αλλά Πέρσες και Αχαιμενίδες· όχι βέβαια γιατί οι Τούρκοι έχουν
κάποια συγγένεια με τους Πέρσες της αρχαιότητας, αλλά γιατί με

τις επιχειρήσεις τους κατά του Βυζαντίου ταυτίζονται στα μάτια
των Βυζαντινών με τους Πέρσες, που πο λέμη σ α ν τους Αρχαίους
Έλληνες, δηλα δή αυτούς που π ολέμ η σ α ν τους προγόνους τω ν Βυ
ζαντινών.
Έτσι ο κατά της Ασίας αγών, που άρχισε στον Μ α ρ α θώ να , στη
Σαλαμίνα, στις Θ ερμοπύλες κα ι που αποτελεί α νέκαθεν [από τα
τρω ικά σχεδόν] κύριο μ έλη μ α της Ευρώπης, συνεχίζεται α δ ιά 
λειπτα από τους Βυζαντινούς που αντιμετώ π ισ α ν τον εξ Ασίας
κίνδυνο τω ν Α ρ ά β ω ν πρώ τα κα ι τω ν Τ ού ρ κω ν ύστερα, πρ ο μ α χούντες για τον χριστιανισ μό και για την Ευρώπη. Α κό μ η μια φ ο 
ρά η ταύτιση του Ε υρω παϊκού συμφέροντος με τα εν Βυζαντίω
και με τα από τους Βυζαντινούς δ ρ ώ μ ενα είναι, τουλάχιστον για
τους Βυζαντινούς, π α σ ιφ α νή ς και α πόλυτη. Συνεχιστές οι Βυζα
ντινοί τω ν Α ρ χα ίω ν Ελλήνων, αμυντορ εςτω ν απανταχού χριστια
νώ ν, δεν μ π ο ρ εί παρά να είναι οι τέλειοι φορείς της Ευρώπης,
που, όπω ς λέει ο Ισίδω ρος του Κιέβου: «Πάσα τω ευσεβεί των
χριστιανώ ν μέρει κατείληπτο». Μ ε τον καιρό η Ευρώπη αυτή θα
π α λιννο σ τή σ ει προς το αρχαίο πνεύμα , θα γνω ρ ίσ ει δ η λα δ ή την
αναγέννηση [π λ η ν ό μω ς Ελλήνω ν], Από τότε Ευρώπη θα είναι ή
θα λέγεται η π ερ ιοχή, η χώ ρα, η ήπειρος που δ ιο ικείτα ι μόνο από
χριστιανούς ηγεμόνες.
Ο ευρω παϊκός κόσμος έχει από τη στιγμή αυτή αμετάκλητα
δια φ ο ρ ο π ο ιη θ εί. Είναι η εποχή που οι Ευρωπαίοι της Δύσης έχουν
διώ ξει από τα εδά φ η τους τα τελευταία ισλαμικά κατάλοιπα· το
1492 η G ranada πέφ τει στα χέρια τω ν κα θ ολικώ ν βασιλέω ν, αυ
τών που θα στείλουν την αρμάδα του Κολόμβου στους δρόμους
των δυτικώ ν Ινδιώ ν [δ ηλα δ ή της Αμερικής], των ίδ ιω ν που θα κα
ταδιώ ξουν τους Εβραίους της Ισπανίας, κοινότητα που είχε διαπρέψει στις επιστήμες και τη φ ιλοσοφ ία, όπω ς δείχνει το παρά
δειγμα του Μ α ϊμο νίδη . Π ολλαπλώ ς η Δύση ορθώ νεται κατά της
Ανατολής ω ς χριστιανική Ευρώπη.
Πτώση της Πόλης το 1453, πτώ σ η της Granada το 1492, ανακά 

λυψη [ή συνάντηση ό π ω ς λ έ ν ε τ ώ ρ α ] μ ετη ν Α μερική το 1492, ιδού
οι χρονολογίες που σ ημαδεύο υν το τέλος της κάποτε παγκόσμιας
και οπω σ δ ήπ οτε πρώτης ευρω παϊκής αυτοκρατορίας, καθώ ς και
το τέλος για τη Δ ύση των λεγάμενω ν μέσω ν χρόνων, δηλα δή του
Μ εσαίω να. Η νέα εποχή εγκαινιάζεται χαρακτηριστικά με την
εφεύρεση της τυπογραφίας. Είναι η δύση της Ανατολής που εσήμανε την ανατολή της Δύσης.
Ενωτικοί και α νθενω τικοί θα συνεχίσουν α διάπτω τοι τον αγώ 
να τους με νέες μορφές παρά την αντιξοότητα τω ν καιρών. Να πω
ότι στα αναθέματα από την Εκκλησία [Ζ Σύνοδος] κατά τω ν ελλη
νικώ ν [δ η λα δ ή α ρχα ιοελληνικώ ν] γραμμάτω ν ύστερα από λίγους
αιώνες αντιστοιχεί ο αναθεματισμός από τον Σχολάριο του Κων
σταντίνου Π αλαιολόγου μαχόμενου στις επάλξεις της Κωνσταντι
νούπολης κατά των Ο θω μα νώ ν, η καταδίκη των έργων του Πλήθω να πάντα από τον Σχολάριο και ότι κάποια αντιστοιχία πρέπει
επίσης να υπάρχει στην καταδίκη από τον Γρηγόριο Ε' του έργου
του Ρήγα Φ εραίου κα ιτου Βολταίρου, και ίσως στην αντιμαχία που
υποβ όσκει στις μέρες μας μεταξύ αντιευρω παϊστώ ν και «ευρωλιγούρηδων» [όπω ς θα έλεγε ο Ζουράρις]: «Ανάθεμα λοιπόν τοις τα
Ελληνικά διεξιούσι μ α θήμα τα και ταις δόξαις αυτών, ανάθεμα
τοις τας πλατω νικός ιδέας ως αληθείς δεχομένοις, ανάθεμα τοις
πα ρ αδίδο υσ ι τα μάταια ελληνικά ρήματα, χαίρε η δια σπώ σα τας
των Α θηνα ίω ν πλοκάς», όταν π αράλληλα ο Π λήθω νας και οι οπα
δοί του επρέσβευαν δειλά την επιστροφ ή στη λατρεία του Ο λυ
μπιακού Πανθέου. Ιδού η ιστορία και η ρίζα θα έλεγα της ελληνι
κής σχιζοφρένειας: να φέρεται δ ηλα δ ή ο τόπος ανερμάτιστος,
μάλλον έρμαιο, ανάμεσα στους δυο θεμελιώ δεις μύθους του γέ
νους, θεμ ελιώ δεις αλλά αμόνοιαστους. Την αρχαιότητα και την
ορθοδοξία, τον Περικλή, θα π ω βιαστικά, κα ιτο Βυζάντιο. Τον δια
φ ω τισ μό που πρεσβεύει η κλα σικοθρ εμμένη Ευρώπη και τον ησυ
χασμό που δ ιδ ά σ κει η σω τήρια ορθόδοξη ά σκηση. Σε διελκυστίν
δα η πορεία του Ελληνισμού μετά τη βυζαντινή αντιλατινική
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εμπειρία που δεν έπαψε να τρέφει τα αντιευρω παϊκά α ισθήματα.
Παρά την προς την Ευρώπη στροφή τω ν ψ υγάδω ν της Κωνσταντι
νούπολης του 1453 και πριν από τα τραγικά γεγονότα του μεσούντος 15ου αιώ να, όταν διαπληκτίζονται στην Πόλη ενω τικοί και
ανθενωτικοί, επιστέγασμα αυτό της εμφ ύλιας διαμάχης, του εθνι
κού διχασμού.
Η πτώ ση ωστόσο της Κωνσταντινούπολης αποτελεί στροφή
και στην ιστορία της όλης Ευρώπης -« η χριστιανοσύνη έγινε μο
νόφ θαλμη», θα γράψουν από τη μακρινή Π ολωνία, «έρχεται και η
δική μας σειρά», θα γράψει ο Jacobo Tebaldi στον πάπα, ενώ οι
εμπορ ικοί στόλοι τω ν ιταλικώ ν δη μ ο κρ α τιώ ν θα αποκλειστούν
από τα ταξίδια στην ανατολική Μ εσόγειο και προς την Α σ ία - ίσως
σ' αυτό να οφείλεται και το γεγονός που σημάδεψ ε το πέρασμα
της ευρω παϊκής ιστορίας: εννοώ την ανακάλυψη της Αμερικής ή,
όπως συνηθίζουν να λένε τώρα, τη συνάντηση των δυο κόσμω ν.
Είναι πια α ναμφ ισβήτητο ότι η πτώ ση της Κωνσταντινούπολης
στα 1453 στα χέρια τω ν Τούρκων, συνδυασμένη μ ε τ η ν ε ξά π λ ω σ η
του Ισλάμ και τον έλεγχο των απίστω ν επάνω στους οδικούς άξο
νες προς την Ασία [όπου και το διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο
των μπα χα ρικώ ν και του μεταξιού], και του Ευξείνου από μου
σουλμανική δύναμη απέκλεισε τους χριστιανικούς εμπορικούς
στόλους από κάθε πρόσβαση προς τις εκεί αγορές, πράγμα που
ισοδυναμούσε με οικονο μικό μαρασ μό της χριστιανικής Ευρώ
πης. Τα ταξίδια του Κολόμβου δεν α πέβλεπαν παρά στην ανακά 
λυψη νέω ν δρ ό μω ν προς τις Ινδίες [το δείχνει μεταξύ ά λλω ν η το
π ω νυ μ ία W est Indies], ταξίδια που επιτελούσε βασιζόμενος ίσως
στα Μετεωρολογικά του Αριστοτέλη για τη σψ αιρικότητα της γης,
έργο που είχε μεταφ ράσει στα λατινικά ο Θ ω μάς Α κινά της.Ό πω ς
και να έχει, η ανακάλυψ η της Α μερικής είχε ως αποτέλεσμα τον
προοδευτικό μαρασμό της Μ εσογείου, την ανάπτυξη του ατλαντι
κού ευρω παϊκού κόσμου, την πρόοδο των εμ π ορ ικώ ν συναλλα
γών με τις χώρες του προτεσταντικού βορρά, το άνοιγμα θα έλεγα

του πνεύματος προς νέα ερω τήματα και νέους ορίζοντες. Στην
αναγέννηση δη λα δή , που δεν είναι άλλο από μια παλιννόστηση
στην ελληνο ρ ω μ α ϊκή αρχαιότητα, ερ ή μη ν ό μ ω ς τώρα αυτών που
ήταν κάποτε οι πρωτεργάτες της: εννοώ δη λα δή τουςΈλληνες, τη
Ρωμιοσύνη του Βυζαντίου.
Είναι γενική π ε π ο ίθ η σ η πάντως ότι οι πρωτεργάτες της υπονό
μευσης του βυζαντινού μεγαλείου είναι από τον 12ο αιώ να και
εδώ, οι Λατίνοι. Ό λο ι δη λα δ ή οι λαοί που οι Βυζαντινοί δήλω να ν
με το γενικό αυτό όνομα. Σ υμπεριλάμβανε τις ιταλικές ναυτικές
δημοκρατίες, τους Νορμανδούς, τους Φράγκους, τους Κέλτες,
τους Αλαμανούς, τους Καταλάνους κ.ά. Ο ι λα οί αυτοί αποτελού
σαν τη Δύση, και μόνο κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν η θρ η
σκευτική υποταγή και εξάρτηση από τον πάπα και τη ρω μαϊκή
κα θολική εκκλησία. Δ ια ιρ ημ ένοι σε πολυπο ίκιλες και π ολυώ νυ
μες πολιτικοστρατιωτικές ενότητες που η εξουσία τους κάλυπτε
τον κεντροδυτικό χώρο της Ευρώπης, υπηρετώντας ο καθένας
ίδια ο ικονομικοπολιτικά συμφέροντα, συχνά αντίμαχοι μεταξύ
τους, βρέθηκαν από το δεύτερο κιόλας μισό του 11ου αιώ να, συνεργοί και σ ύμ μαχοι στην προσπά θεια εξάπλω σης των δυνάμεω ν
τους προς τους χώρους της ανατολικής Ευρώπης και κυρίως της
ανατολικής λεκάνης των περιοχώ ν της Μ εσογείου. Ο ρθώ θηκα ν
δηλα δ ή αντίμαχοι των δυ νά μ εω ν που εξούσιαζαν τις περιοχές αυ
τές και ιδιαίτερα έγιναν οι αντίδικοι του Βυζαντίου σε πολλαπλά
πεδία, μολονότι στόχος της επίθεσής τους ήταν το Ισλάμ.
Ο αντιβυζαντινός αγώνας της Δύσης, εναντίον δηλα δή της με
σα ιω νικής αυτοκρατορίας του ελληνισμού, διήρκεσε πά νω από
δύο αιώ νες (1 ΐος-ΐ3ος) και γνώρισε το α π ο κο ρ ύ φ ω μ ά του με την
πτώ ση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Λατίνων στα 1204.
Σίγουρα η παγκόσμια αυτοκρατορία του Βυζαντίου λύγισε πρώτα
κάτω από τα πολλαπλά κτυπήματα της χριστιανικής Δύσης πριν
δεχθεί το θα νάσιμο πλήγμα από τους Τούρκους.
Η διαμάχη με τον δυτικό καθολικό κόσμο έγινε γρήγορα χάρη

στην υποδ ο μή που διέθετε η κωνσταντινοπολίτικη εκκλησία,
υπόθεση και του τελευταίου πολίτη της πιο ακραίας επαρχίας της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το πάθος εναντίον της π α πικής Ρώ
μης έτρεφε συναισθήματα λαϊκά, ενώ η ρ ω μ α ϊκή μεγαλοσύνη γι
νόταν όλο και πιο μακρινή θύ μη σ η . Με τον καιρό, τα συμφέροντα
της εκκλησίας παραγκώ νισαν και επίσ κιασαν τα συμφέροντα της
αυτοκρατορίας. Το Βυζάντιο, προσπαθώ ντας να σώ σ ει ίσως την
οικουμενικότητα της πίστης του, θυσίασε την παγκοσμιότητα της
εξουσίας του. Ιδού το τελικό αποτέλεσμα της βυζαντινο-λατινικής
μακραίω νης αντιπαλότητας.
Π ρόβλημα επίσης των σχέσεων του Βυζαντίου και της ευ ρ ω 
παϊκής Δύσης αποτελεί α σ φ α λώ ς η διά δοσ η της α ρχα ιοελληνι
κής γραμματείας και συνακόλουθ α ο ρόλος των βυζαντινών λο
γιώ ν στο αναγεννητικό ευρ ω πα ϊκό κίνημα . Δ ιπλό λοιπό ν το ερ ώ 
τημα και διττή η τρέχουσα γνώ μ η της απάντησης, που όμω ς δεν
είναι άσχετη από θέσεις παγιω μένες, ξένες συχνά από τα αποτε
λέσματα της σοβαρής ιστορικής έρευνας. Εξηγούμαι: αποτελεί
κοινή πα ραδοχή ότι η διά δοσ η της αρχαίας γραμματείας, ιδιαίτε
ρα του Αριστοτέλη και δευτερευόντως του Π λάτωνα, στη Δύση
είναι έργο τω ν Α ράβω ν, και ειδικότερα της σχολής του Τολέδου
της Ισπανίας, που ως γνωστό αποτέλεσε κέντρο της αραβοϊουδαϊκής σκέψης κατά την εποχή της εκεί αραβικής κυριαρχίας. Γνω
στά τα ονόματα του Αβερρόη και του Μ α ϊμονίδη , που διέπρεψαν
στα φ ιλο σ ο φ ικά πράγματα κατά τον 12ο κυρίως α ιώ να και του
Α βικέννα λίγο νωρίτερα. Σε αυτούς υποτίθεται ότι η Δ ύση χρωστά
τη γνω ρ ιμία της με την α ρχα ιοελλη νική φ ιλ ο σ ο φ ική σκέψη και
όλως ιδιαίτερα με το Όργανο του Αριστοτέλη, που σχολίασε ο
Αβερρόης, εξού και γνωστός ως C o m m e n ta to r, δη λα δ ή σχολια
στής. Η θέση αυτή, που έχει ε δ ρ α ιω θ εί πια ως γνώ ση στους επι
στημονικούς και μη κύκλους Ευρώπης και Α μερικής, στηρίζεται
άκριτα και βιαστικά, νο μίζω , από τη μια πλευρά στην π επ οίθησ η
ότι η γνώση τω ν ελλη νικώ ν εξέλιπε από τη Δ ύση, που κατακλύ-

σθη κε από τα «βαρβαρικά» κύματα [στα 476 διαλύεται η Δ υτική
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία], κα ι από την άλλη στο ότι η α ντι-ειδω λολατρική μανία τω ν Βυζαντινών τούς α ποξένω σε από τα έργα της
αρχαιοελλη νικής γραμματείας. Και οι δύο αυτές θέσεις επιδέχο
νται σοβαρές αντιρρήσεις και ως ακραίες χρήζουν διο ρ θ ώ σ εω ν
και σοβαρού μετριασμοΰ.
Είναι α ναμφ ισβήτητο, ωστόσο, ότι η γνώση της ελληνικής
γνώρισε σοβαρή κάμψ η στη Δύση [όπω ς άλλω στε και της λατινι
κής που περιορίστηκε στους εκκλησιαστικούς και λόγιους κύ
κλους], αλλά ασφ αλώ ς δεν εξέλιπε τελείως. Αυτό δείχνει η π α ρ ου
σία πλήθους π α π ώ ν ανατολικής καταγωγής, ο ρόλος της Βενετίας
ως ενδιάμεσους σταθμούς τω ν δύο κόσμω ν, αλλά και η ζήτηση
χειρογράφων, έργων όχι μόνο εκκλησιασ τικώ ν, της ελληνικής
γραμματείας, για να μη σταθώ στη συνεχή ανταλλαγή πρέσβεω ν
[απ ο κρ ισά ρ ιω ν] μεταξύ Ανατολής και Δύσης και στην α διά κοπη
διασύνδεση, μοναχώ ν κυρίως, μεταξύ Ελλάδος και Κάτω Ιταλίας.
Θα ήταν εργώδες να α ναφ έρω εδώ αναλυτικά τα σχετικά δεδομέ
να που μελέτησε διεξοδικά ο Paul Lemerle στο κλασικό πια έργο
του Ο Πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός, αλλά και πρόσφατα ο Sylvain
G ouguenheim στο πολυσυζητημένο π όνημά του με τον τίτλο
«A ristote au M o n t Saint Michel», όπου και αποδεικνύεται νομίζω
η χρονική προτεραιότητα του γαλλικού αυτού «scriptorium » αντι
γραφής του Αριστοτέλη, απέναντι στις εργασίες του Τολέδου, ερ
γασίες μεταφραστικές, αντιγραφής και σχολιασμού. Ο π ω σ δ ή π ο 
τε μια γρήγορη και, νομίζω , αποστομω τική απάντηση για τη διά
του Βυζαντίου μετάδοση στη Δύση της αρχαίας γραμματείας εί
ναι, μεταξύ άλλων, το ότι οι Άραβες δεν μοιάζει να ασχολήθηκαν
με τα άλλα ελληνικά έργα [ιστορικούς συγγραφείς, τραγωδούς,
το νΌ μ ηρ ο και άλλους ποιητές] που η Δύση γνώρισε υποχρεωτικά
μόνο χάρη στους Βυζαντινούς. Το πότε και το πώ ς θέτει το άλλο
πρ όβλη μ α που σχετίζεται με την άλλη πα γιω μ ένη, αλλά και αυτή
ακραία, π ε π οίθ ησ η ότι δίαυλος της διάδοσης τω ν έργων αυτών

στάθηκαν κυρίω ς οι Βυζαντινοί Λόγιοι, αυτοεξόριστοι στη Δύση
μετά την πτώ ση της Πόλης το 1453, που φέρονται έτσι να είναι και
οι πρ όδρ ομοι της πρώ της ευρω παϊκής αναγέννησης.
Ό π ω ς είναι υπερβολικό να πούμε ότι το κλείσιμο της Σχολής
των Α θη νώ ν το 529 από τον Ιουστινιανό [οι φ ιλόσοφ οι Δ αμάσκιος
και Σιμπλίκιος καταφεύγουν τότε στην Περσία] ήταν η μόνη αιτία
της διάδοσης των αρχαίω ν φ ιλοσ ό φ ω ν στον αραβικό κόσμο χάρη
ακριβώ ς στις μεταφράσεις [σε ασσυριακά και πεχλεβί] που έγιναν
με τη βοήθεια ίσως τω ν καταδιω γμένω ν Α θηνα ίω ν φ ιλοσ ό φ ω ν
[είναι απόλυτα βεβ αιω μένο το ενδιαφέρον των Α ράβω ν για τα έρ
γα του Αριστοτέλη κυρίως στην αρχή του 9ου α ιώ να], το ίδιο υπερ
βολικό είναι να ισχυριστούμε ότι οιΈ λληνεςτης Κωνσταντινούπο
λης, γνωστά τα ονόματα και τα έργα τους, είναι οι εμπνευστές της
Αναγέννησης. Να θ υ μ η θ ο ύ μ ε ότι φτάνοντας στη Δύση θα είδαν
έργα του Cimabue στη Φλωρεντία, του Fra Angelico, του Donatello,
του Pisano, του Ucello, για να μη μιλήσ ω για τον Φ λαμανδό Van
Eyck, ούτε και για τον Γουτεμβέργιο και την ανακάλυψη της τυπο
γραφίας. Πρόσφορο το έδαφος στη Δύση για μια αναγέννηση, οι
Έλληνες λόγιοι έγιναν εκεί ευμενέστατα δεκτοί. Σε αυτούς ίσως
οφείλεται η σύνταξη τω ν εργαλείων που διέδω σαν τα ελληνικά
στα ευρύτερα αναγεννησιακά στρώματα, εννοώ τη γραμματική
και τα λεξικά, αλλά βεβαίω ς όχι η ίδια η Αναγέννηση.
Να π ω καταληκτικά ότι Βυζαντινοί λόγιοι και Δ υτικοί διανοού
μενοι, που α σφ α λώ ς περισσότεροι ανήκαν στις τάξεις τω ν ιερ ω 
μένω ν [ορθόδοξοι και κα θ ολικο ί αδιακρίτως], αδιάλειπτα συνέχι
σαν κατά το δυνατόν τις επαφές και τις ανταλλαγές χωρίς να
έχουν ανάγκη ενδια μέσω ν, πλουτίζοντας αμοιβαία την εκατέρω 
θεν π ρ ο σ ήλω σ η στα πνευμα τικά πράγματα. Είναι άλλω στε χαρα
κτηριστικό ότι παρά την αντιπαλότητα της επίσ ημης εκκλησίας
μετη θ ύ ρ α θ ε ν π α ιδ ε ία , οι αρχαίοι συγγραφείς, ιδιαίτερα β έβ α ια ο
Ό μηρο ς, ήταν το σύνηθες ανάγνω σμα και όχι μόνο τω ν φ οιτητώ ν
του κω νσταντινοπολίτικου πανεπιστημίου που με διάφ ορες μορ

φές λειτουργεί χωρίς δ ια κο π ή από τον 9ο α ιώ να και μετά. Αυτό
μας δείχνουν τα σω ζόμενα χειρόγραφα, οι κατάλογοι τω ν βυζα
ντινών, τω ν ιδ ιω τικώ ν και τω ν μ ονα σ τηρ ια κώ ν β ιβ λιο θ η κώ ν
[όσοι τουλάχιστον έφτασαν ως εμάς], αλλά και το διασκεδαστικό
περιστατικό του αγοραίου «μάγκα» της Κωνσταντινούπολης,
εμπρός στην εκπάγλου καλλονής Σκλήραινα, την επ ίσ η μ η ερ ω 
μένη του Κωνσταντίνου Μ ονομάχου, που έφερε τον τίτλο της Σε
βαστής. «Ου νέμεσις» α να φ ώ νη σ ε ο εμποράκος, όπω ς είχαν κά
νει οι γέροντες Τρώες στη θέα της ω ραίας Ελένης, αποτίοντας
έτσι φ όρο τιμής στην ομο ρ φ ιά της Σεβαστής, χωρίς αυτό να ξενί
σει τους θαμώ νες της αγοράς. Θα τελειώ σ ω με την αναφ ορά α υ
τή που μαρτυρεί νομίζω , αν μη τι άλλο, τη συνέχεια μιας πα ρ ά δο
σης και μιας ο ικείω σ η ς με το νΌ μ η ρ ο , που θα ζήλευαν ασφ αλώ ς
οι νυν αγοραίοι της Αθήνας.
Να θ υ μ ίσ ω τέλος ότι οι αυτοεξόριστοι στη Δ ύση Βυζαντινοί
διανοούμενο ι φεύγοντας μετέφεραν εικόνες και χειρόγραφα που
έγιναν έτσι α πόκτημα πια λατινικό. Χαρακτηριστικά θα π ω ότι ο
καρδινάλιος Βησσαρίω νος κληροδότησε στο κράτος της Βενετίας
την πλούσια β ιβλιο θή κη του [πά νω από 900 κώ δικες], που αποτέλεσε και την πρώ τη και κύρια συλλογή της περιώ νυμη ς Μ αρκιανής Βιβλιοθήκης.

ΜΕΡΟΣ V
Επίλογος

Α. Ιστορική ενοχή

Το κ ρ ά τ ο ς τ ω ν Ρ ω μ α ίω ν «ου καταλυθήσεται», θα μείνει αήττητο
ανά τους αιώνες, γιατί φ έρει τα χριστιανικά σύμβολα.
Αυτή είναι η βάση της πνευματικής υπόστασης της βυζαντινής
πολιτείας που έθρεψε τη γενική π ε π οίθ ησ η για την ταύτιση της
ιστορίας του Βυζαντίου με την ιστορία του κόσμου. Το τέλος του
Βυζαντίου είναι λοιπόν αδιανόητο, γιατί θα σ η μ α ίνει το τέλος των
καιρών. Κατά θεία βούληση το Βυζάντιο χαίρει χω ρικής και χρονι
κής αφθαρσίας.
Έτσι κάθε γη βατή και κάθε θάλασσα πλω τή είναι ο φυσικός
χώρος της άσκηση ς εξουσίας από το Βυζάντιο. Π αγκόσμια η δύ
να μη του αυτοκράτορα, οικο υ μενική η ακτινοβολία του ορθόδο
ξου πατριάρχη. Ο πω σ δή πο τε η θρ ια μβική αυτή θεώ ρηση, η ενα
τένιση της παγκοσμιότητας και της αιωνιότητας του Βυζαντίου
δεν φαίνεται να ξενίζει τον κόσμο της ιουστινιάνειου περιόδου:
όταν δηλα δή τα βυζαντινά στρατεύματα είχαν μετα β ά λειτη Μ ε
σόγειο σε βυζαντινή λίμνη, όταν στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας
[για να μη μ ιλή σ ω για την Αγιασοφιά και την κατά του Σολομώ ντος, όπω ς ειπ ώ θ η κε, νίκη του Ιουστινιανού], ο αυτοκράτορας και
η Θ εοδώρα, ο καθένας με τη συνοδεία του, έκαναν επίδειξη, στο
π ερ ίφ η μ ο ψ ηφ ιδ ω τό , αίγλης δόξας και χλιδής και όταν η
R enovatio, η R econquista, η επανίδρυση δ ηλα δή της Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας στα αρχαία σύνορά της είχε πια επιτευχθεί, κανείς

δεν α μ φ ισβητούσε την παγκοσμιότητα της Νέας Ρώμης. Αυτή
όμω ς η αναντίρρητη αποδοχή της απεραντοσύνης στον χώ ρο και
στον χρόνο της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης είναι κιό
λας μια παρ ω χη μ ένη πραγματικότητα πριν ακόμη φτάσει στο τέ
λος της η βασιλεία του Ιουστινιανού, όπω ς μας το δ η λώ νει απερί
φραστα ο Προκόπιος με την Απόκρυφη ιστορία του (τα Ανέκδοτα)
και το βεβαιώ νουν λίγα χρόνια αργότερα τα κείμενα που μιλούν
για «ταπείνωση» της Ρωμανίας.
Ο μετά τον Ιουστινιανό αιώ νας είναι ο πω σ δήποτε η εποχή των
αντιξοοτήτων που δημιούρ γησα ν στη βυζαντινή Ευρώπη οι σλα
βικές εισβολές και στην Ασία και Α φ ρική η αραβική κατάκτηση.
Μ εταξύ ά λλω ν η εποχή χαρακτηρίζεται από τους διω γμούς των
χριστιανών στις αραβοκρατούμενες περιοχές - οι μοναστικές π ο 
λιτείες της Παλαιστίνης εγκαταλείπονται και οι μοναχοί καταφ εύ
γουν στη Μ ικρασία, όπου και ιδρύουν το μοναστηριακό συγκρό
τημα του Λάτμου στην περιοχή της Μ ιλήτου· Λάτρος ονομάστηκε
εξαιτίας της λατρευτικής δραστηριότητάς τους.
Στο Βυζάντιο, σε Ευρώπη και Ασία, η εποχή (μέσα 7ου-8ος α ιώ 
νας) των λεγάμενων σκοτεινώ ν χρόνων χαρακτηρίζεται από την
πα ρ α κμή τω ν μεγάλων αστικώ ν κέντρων και τω ν μητροπόλεων,
με επακόλουθο την αγροτοποίηση του εναπομείναντος π λ η θ υ 
σμού και τη στρατιω τικοποίηση τω ν επ ικ ο ινω νιώ ν και του οδικού
και ναυτικού δικτύου. Ο ι λεηλασίες των εισβολέω ν, με τις κατα
στροφές, την πα ρ ακμή και την ανέχεια π ο υ π ρ ο κα λο ύ ν, είναι συν
θήκες πρόσφορες για τη δημιουργία κλίματος φοβίας, α νασ φ ά 
λειας και δεισιδαιμονίας: προφητείες και προρρήσεις, πάντα κα
ταστροφικού περιεχομένου αυτή την περίοδο, βρίσκουν πεδίο
ευρείας διάδοσης [θα θ υ μ ίσ ω χαρακτηριστικά την περί τον Ψευδομεθόδιο πλούσια εσχατολογική φιλολογία]. Οι εξωτερικές απει
λές αλλά και οι φυσικές καταστροφές, σεισμοί, πυρκαγιές, λιμοί,
λ ο ιμ ο ί και καταποντισμοί, εξηγούνται μόνο γιατί δηλώ νουν την
οργή του θεού κατά των παρανομούντω νχριστιανώ ν· είναι θεοση-

μείες, που, όπω ς λέει ο όρος ετυμολογικά, φ ανερώ νουν τη θεία
βούληση: «Γρηγορείτε», έλεγε η προδρ ομ ική ρήση, «ήγγικε γαρ η
βασιλεία τω ν ουρανών»· «Μετανοείτε», δη λώ νο υν τώ ρα οι θεοσημείες [ας θ υ μ ίσ ω ότι «Μετανοείτε» είναι το όνομα δημοφ ιλούς
αγίου της Λ ακωνίας, του Ν ίκω να]· «καιρός να επανέλθετε στην ευ
θεία οδό που η τριβή και η ενασχόληση με τα κοσμικά κοινά σάς
έκανε να εγκαταλείψετε», δηλώ νο υ ν με τον τρόπο τους οι θεομηνίες-θεοσημείες.
Η θεω ρία της θείας παίδευσης, δηλα δή του μαθήματος που
πρέπει να απορρέει από τις θεόπεμπτες καταστροφές, είχε ολο
κληρω τικά τότε γίνει αντικείμενο επεξεργασίας κυρίως από τους
εκκλησιαστικούς ταγούς στην καθεδρική τους ομιλία από τον ά μ 
βω να. Ο όρος «παίδευση» αρχίζει να σ η μ α ίνει π α ίδεμα - και αυτό
χωρίς καμία ευθύνη των δα σ κά λω ν της εποχής· το ρήμα παιδεύω
βρίσκει προοδευτικά τη ση μ ασ ία που έχει σήμερα και που τόσο
φαίνεται να εκπλήττει τους μελετητές, που δεν είναι εξο ικειω μ έ
νοι με τη βυζαντινή θεω ρία του τέλους του κόσμου και με την
αμαρτία σαν αίτιό του· η θεω ρία αυτή, που στηρίζεται κατά κύριο
λόγο σε ιουδαϊκή επίδραση, αφορά τη συσχέτιση αμαρτίας με τη
διά της παραδειγματικής τιμω ρίας επανόρθω ση.
Είναι οπ ω σ δήποτε γνωστό ότι η ανάσταση, δ η λα δ ή η αναγέν
νηση μετά την αμαρτία και την τιμω ρία, προϋποθέτει την ειλικρ ι
νή μετάνοια: μόνο μετάνοια ψυχής, λόγου, αλλά και κυρίως με
έργα μπορεί να απαλύνει την οργή του θεού. Αυτήν την πνευματι
κή συνέχεια, που από την η θ ική κατάπτωση, την αμαρτία, χάρη
στην παιδεία, δια μέσου της τιμω ρίας, οδηγεί στη μετάνοια και
στην ανάλη ψ η, εξέφρασε μια σειρά έργων της βυζαντινής γραμ
ματείας, κυρίως μετά τις επανειλημμένες καταστροφές και συρρι
κνώσεις που γνώρισε η αυτοκρατορία και το κράτος της, κλυδω νούμενο από εξωτερικούς εχθρούς και συχνά απειλούμενο από
εσωτερικούς πολεμίους, κυρίως τους αιρετικούς, όπως, π.χ., τους
Π αυλικιανούς στα ανατολικά σύνορα.

Ως βασικό παράδειγμα του φιλολογικού ηθικοπλασ τικού αυ
τού είδους θα αναφ έρω τους λόγους του πατριάρχου Φ ωτίου
προς τους Κωνσταντινοπολίτες, λόγους που εκφ ώ νισ ε από τον
ά μ β ω να της Αγίας Σοφίας όταν για πρώ τη φορά τα ρω σικά πλοία,
στις 18 Ιουνίου του 860, επω φ ελούμενα από την απουσία του αυ
τοκράτορα Μ ιχαήλ Γ' και του στρατεύματος στην Ασία στον κατά
Α ράβω ν πόλεμο, π αραβίασαν τη ναυτοφρουρά της βυζαντινής
πρωτεύουσας και εδη ώ σ α ν τα περίχωρα της Κωνσταντινούπο
λης, σκορπώντας τρόμο, αλλά και κατάπληξη για το εγχείρημα,
στους κατοίκους της Βασιλεύουσας και αυτής της νησιω τικής
Προποντίδας.
Μ όνο η με τα εγκόσμια υπερβολική και άκαιρη ενασχόληση
των Βυζαντινών, μόνο η προς τα υλικά αγαθά άμετρη πρ οσήλω σή
τους, εξηγεί τη «θεοσημεία» της ρω σικής επιδρομής, αυτού του
άγνωστου ως τότε έθνους, που όπω ς λέει ο Φώτιος, δεν δίστασε
να διασχίσει ποταμούς και ω κεανούς για να έρθει με μορφ ή τιμω ρού μπρος στη Βασιλεύουσα.
Λογικά το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών ομιλιώ ν του Φ ωτίου
[που π ολλοί τις π αραλλήλισαν ως έμπνευση με τον ΑκάθιστοΎ μνο
του Σεργίου και την α βα ροσλα βική πολιορκία της Πόλης] είναι
α φ ιερ ω μένο στην έκθεση τω ν δια πρ α χθεισώ ν α μαρτιώ ν από το,
μοναχά κατά το όνομα, χριστώ νυμο π λή ρ ω μ α και βέβαια στην
προτροπή για μετάνοια, τη μόνη διαγωγή που μπορεί να κατευνά
σει τον Θεό, να επιφ έρει πα ρ αμυθ ία στους πεπονημένους και βέ
βαια να αποτρέψει ευρύτερες καταστροφές.
Α νέφ ερα κά π ω ς δ ιεξο δ ικά τα φ ω τεια νά περ ισ τα σ ιακά της
ρ ω σ ική ς κατά της Κ ω νσταντινούπολης α π ειλή ς κείμενα , όχι μό
νο γιατί είναι δείγματα βαθιάς έμ πνευσ ης κα ι οφ είλοντα ι σε
έναν από τους στυλοβάτες του βυζαντινού πνεύματος κα ι της
πρώ της βυζαντινής αναγέννησης, αλλά κυρ ίω ς γιατί η κειμενολογική εξέταση και η ορ γά νω ση τω ν δύο ο μ ιλ ιώ ν του Φ ω τίου
μάς επιτρ έπει να κα θ ο ρ ίσ ο υ μ ε: 1) τα θέματα που θα αναπτύξει r

κα τοπινή συγγενής φ ιλο λο γική π α ρ αγω γή, 2) την α ιτιολογική
συσχέτισή τους, 3) τις έννοιες [κυ ρ ίω ς τις λέξεις-κλειδιά θα λέ
γα με], που βλέπ ο υ μ ε να ε π α να λα μ β ά νο ντα ι α δ ιά κο π α αργότε
ρα [ό π ω ς « κρ ίμα σι οις οίδε Κύριος»] και βέβαια 4) τις π ερ ιπ τώ 
σεις που α πα ιτο ύσ α ν μια τέτοια π α ρ α μ υ θ η τ ικ ή κα ι προτρεπτική
σ υνά μα φ ιλο λ ο γ ικ ή π α ρ αγω γή . Σχετίζονται όλες με τη δ υ σ π ρ α 
γία του γένους.
Είναι γνωστό ότι οι περιπτώ σεις αυτές, δηλα δή η κατά των βυ
ζαντινών κυρίως π ό λεω ν απειλή από εξωτερικούς εχθρούς, θα
γίνουν με τον καιρό συχνές και στα χρόνια τω ν Παλαιολόγων, εξαιτίας της τουρκικής προόδου, συχνότατες. Θα απασχολήσουν, όχι
μόνο ιερωμένους, που καθήκον τους είχαν την ενθάρρυνση του
ποιμνίου τους κατά τις δύσκολες ιστορικές συνθήκες, αλλά θα γί
νουν μέλημα τω ν αυτοκρατόρων [όπως, π.χ., βλέπουμε στα κεί
μενα του Μ α νο υή λ Π αλαιολόγου], τω ν κρατικών λειτουργών και
των π νευ μ α τικώ ν α νθρ ώ π ω ν: οι ομιλίες και η επιστολογραφία της
εποχής των Π αλαιολόγω ν είναι κατάμεστες π α ρ ό μ ο ιω ν προτρε
πτικώ ν και πα ρ ηγορ ητικώ ν νουθεσιώ ν, όπως, π.χ., το Περί Ομονοιας του Μ αγίστρου [αναφ έρω επίσης τα έργα του Κυδώνη, του

Ο ιναιώ τη, του Π λανούδη, του Γαβρά κ.ά.].
Πριν σταθώ στα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του τέλους
της εποχής τω ν Π αλαιολόγων, που σχετίζονται με την τουρκική
κατάκτηση, θα ήθελα να θ υ μ ίσ ω ότι τα πιο εύγλωττα κείμενα,
εκτός από τα γραπτά του Θ ω μ ά του Μαγίστρου, είναι αυτά που
προσφ έρουν οι διηγήσεις των τριώ ν α λώ σεω ν της Θ εσσαλονίκης
από τους εξωτερικούς επιδρομείς. Εννοώ: 1) την ά λω ση του 904
από τους Άραβες, την οποία εξιστορεί ο Καμενιάτης [είναι αυτονό
ητο ότι δεν σ υ μ μ ερ ίζο μ α ι την ά ποψ η του Sevcenko για τη μετατό
πισ η της χρονολογίας του κειμένου του Καμενιάτου], 2) την ά λ ω 
ση του 1185 από τους Νορμανδούς, που μας διέσω σε το τραγικά
πλούσιο κείμενο του μητροπολίτη Ευστάθιου, και βέβαια 3) την
τελευταία ά λω σ η του 1430 από τους Τούρκους, ά λω ση που εξι

στορεί ο Ιωάννης Αναγνώστης. Από τα τρία αυτά συναφ ή κείμενα,
το πιο εμπεριστατω μένο και το πιο χρήσιμο για την έρευνα μας
μένει κυρίως το κείμενο του Ευστάθιου: είναι αυτό που μας περ ι
γράφει την αίγλη και τη δόξα της «καλλίστης Θεσσαλονίκης» σε
σύγκριση με την κατάπτωση που γνώρισε, όπω ς δείχνουν τα
αμαυρά χρώ ματα που χρ η σ ιμο πο ιεί ο συγγραφέας για να δείξει τη
μετά την εισβολή των Ν ορμανδώ ν κατάσταση.
Ο π ω σ δήποτε πρέπει να πούμ ε ότι το είδος της φιλολογικής
παραγω γής που περιγράφ ουμε, παρόλο που απορρέει κατά κά
ποιο τρόπο από την παλαιότερη ηθ ικο πλασ τική λογοτεχνία και
μολονότι σχετίζεται με τα κείμενα που πραγματεύονται πρ οφ ητι
κά τα πεπ ρ ω μ ένα του Βυζαντίου, αντίθετα από τα εσχατολογικά
σω τηριολογικά κείμενα, είναι προϊόν αυτόπτων μαρτύρω ν των
γεγονότων.
Ο φείλεται κυρίως στη γραφίδα ιερω μένω ν, που βέβαια απο
βλέπουν τώρα στο να στηρίξουν, αν όχι το α ιώ νιο της πολιτείας, το
αιώ νιο της ορθοδοξίας και της πίστης, που στο α να κύ κλω μα των
χρόνων, και με προϋπόθεση πάντα ότι η αμαρτία θα εξαγνισθεί με
βαθιά και ειλικρινή μετάνοια, θα ξαναφέρει τη δυνατότητα π α 
λιγγενεσίας, ανόρθω σης και επανασύνδεσης με το ένδοξο παρελ
θόν. Αυτό άλλωστε, η δυνατότητα δηλα δή ανάστασης, ήταν το
μ ά θ η μ α που οι Βυζαντινοί συγκράτησαν μετά την πτώ ση της Κων
σταντινούπολης κατά το έτος 1204 στα χέρια τω ν Λατίνων: η παλιννόστηση στην εστία του γένους το 1261 έδειξε την ηθ ική ανα
συγκρότηση του παραστρατημένου κράτους τω ν τελευταίων Αγγελοκομνηνώ ν.
Αυτό το κράτος είχε επικρίνει με τους λόγους που έγραψε ως
εκπρόσω πος του Θ εόδω ρου Λ άσκαρι ο Νικήτας Χωνιάτης, αλλά
και ο αδελφός του Μ ιχαήλ, α υτήντην επιτυχή προσπάθεια ανασύ
στασης έδειξαν οι νίκες του νικα ια κού στρατού, κυρίως υπό τον
Βατατζή, που έφτασε ως τα βάθη της Μ ακεδονίας· λογικά ο ανα
στημένος κόσμος του Βυζαντίου απένειμε χάριτες στον Δεσπότη

Βασιλέα Χριστό, που συγχώρησε τις αμαρτίες και επέτρεψε τη νί
κη μέσω του αυτοκράτορα Μ ιχαήλ Παλαιολόγου· λογικά ονόμα 
σαν τον Μ ιχαήλ, Δεύτερο και Νέο Κωνσταντίνο ως το όργανο της
αναγέννησης του γένους, όπω ς ο θρύλος δεν έπαψε ποτέ να θέλει
και να λέει ότι θα γίνει το ίδιο [π ά λι με χρόνια με καιρούς] με τον
μάρτυρα αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Ό π ω ς και να
έχει, το π λ ή ρ ω μ α του χρόνου θα πρ α γμα τοποιηθεί σ ύ μ φ ω να με
τη θεϊκή βούληση: ο φόβος ότι ο Κύριος εγκατέλειψε τελειωτικά
το παραστρατημένο π οίμ νιο είχε απόλυτα καταλάβει τους απα 
νταχού Βυζαντινούς τω ν χρόνων πριν από την ά λω ση της Κωνστα
ντινούπολης.
Η ραγδαία πρόοδος των του ρ κομ α νικώ ν στρατευμάτων στη
Μ ικρασία [που είχε «αιχμαλω τισθεί άπασα», όπω ς λέει ένα χρονι
κό στις πρώτες δεκαετίες του 14ου α ιώ να ], οι καταπατήσεις και οι
απρέπειες κατά των βυζαντινών χριστιανικώ ν εκκλη σ ιώ ν από
τους απίστους [ο Ο ιναιώ της στην ακόμ η ανέκδοτη αλληλογραφία
του, δακρύβρεχτος αναφ έρει τις μαγαρισμένες από τους Τούρ
κους του Χαλήλ «μολυβδοσκέπαστες» εκκλησίες της περιοχής
της Ραιδεστού, ήδη γύρω το 1326, πολύ δ ηλα δή πριν από την π τώ 
ση της Καλλίπολης και την εισβολή τω ν Τούρκω ν στην Ευρώπη],
Τέλος, οι αιχμαλω σίες και οι σφαγές των π λη θυ σ μώ ν, οι αλλαξοπιστήσεις και οι άλλες κακοδαιμονίες, μαρτυρούσαν, όχι μόνο την
οργή του Κυρίου, αλλά την αμετάκλητη καταδίκη τού άλλοτε
«εκλεκτού λαού», του Νέου Π εριούσιου «κρίμασι οις οίδε Κύριος»,
όπω ς επαναλαμβάνο υν τα πατριαρχικά κείμενα της εποχής.
Λογικά η λέξη «κρίμα», από α πόφ ασ η μιας κρίσης έφτασε να
σ ημ α ίνει καταδικαστική α πόφ ασ η, η βαριά κατάρα του λαού μας,
«το κρίμα μου να σ' εύρη» είναι αναμ φ ισβήτητη εφαρμογή της σημασιολογικής αυτής εξέλιξης. Χαρακτηριστικά τα κείμενα που
αναφέρονται στη δυσπραγία των χρόνων αυτών είναι τώρα περισ
σότερο παραινετικά παρά προτρεπτικά, όλα δείχνουν ότι αμετά
κλητη πια είναι η θεϊκή καταδικαστική απόφ ασ η. Έτσι βιαστικά,

για παράδειγμα, θα α ναφ έρω τα κατά τη γνώ μη μου αντιπροσω 
πευτικά γραπτά της τάσης αυτής: ο Η. H unger θα τα κατέτασσε
στην ομά δα τω ν κειμένω ν της πρακτικής ρητορικής - είναι κείμε
να που υπαγορεύει πόνος ψυχής για το κλυδω νούμενο σκάφος
της πολιτείας κα ιτη ς ορθοδοξίας. Α ναφ έρω κατά κύριο λόγο αυτά
που κάπω ς σχετίζονται με την περιοχή της Θ ράκης και της Μ α κε
δονίας, π.χ. την ομιλία του Φ ιλόθεου Κόκκινου προς τους κατοί
κους της Ηράκλειας του Πόντου που μετά την ά λω ση της πόλης
τους το 1351 κ α ιτη δ ή ω σ ή της κατέφυγαν στη Θ ράκη και στη Μ α 
κεδονία· είναι τέλειο παράδειγμα τόσο στις εκφράσεις όσο και στο
περιεχόμενο του είδους που αναλύω· και θα προσ θέσ ω ομιλίες,
σχετικές με τη Θ εσσαλονίκη, όπω ς των τελευταίων βυζαντινών
μητροπολιτώ ν της πόλης, του Ισίδω ρου Γλαβά (1380-1396) και
την, α κ ό μ η νο μ ίζω α δ η μο σ ίευτη , συλλογή τω ν ο μ ιλ ιώ ν του Γαβριήλ (1397).
Ό σον αφορά την Κωνσταντινούπολη θα α ναφ έρω ιδιαίτερα
την ομιλία του Δ ω ρόθεου Ιερωτάτου Μ ητροπολίτου. Από την
απλή ανάγνωση των συγκινητικώ ν, θα έλεγα μάλιστα των συντα
ρακτικών, α κόμ η κειμένω ν, που μέσα στο σ κο τά δ ιτω ν καιρώ ν δεν
παύουν να τρέφουν την άσβηστη λυχνία της πίστης, διαφ αίνεται η
η θ ική κατάπτωση τω ν κατατρεγμένων από την ιστορία Βυζαντι
νών, για την ανομία και για τα λάθη. Δ ικα ιώ νετα ι έτσι ο εθνικός
μας ποιητής Κωστής Παλαμάς, που βίαια, αλλά θα έλεγα παρα
στατικά, έγραψε την πικρή αλλά και τραγική α λήθεια για τους
Κωνσταντινοπολίτες των α μα ρτω λώ ν εκείνω ν καιρώ ν στον «Δωδεκάλογο του Γύφτου». Για τους Βυζαντινούς, που τυφ λω μένοι
από την ενω τική και ανθενω τική διαμάχη γράφει ο Παλαμάς ότι
περίμεναν τον Τούρκο μακελάρη να π ά ρ ε ιτ η ν π ό ρ ν η Πόλη.
Χριστός όμω ς είναι ο π α ιδ εύ ω ν και πάλιν ιώμενος· η σωτηρία
μετά την αμαρτία και τη μετάνοια. Εναγωνίως οι υπόδο υλοι των
π ρ ώ τω ν μετά την ά λω ση χρόνων περίμεναν την των χρόνων συ
ντέλεια. Με τον καιρό μετρούσαν και ξαναμετρούσαν, μέρες, μ ή 

νες, χρόνια σκλαβιάς, προσμένοντας μάταια το π λή ρ ω μ α των
προφ ητειώ ν: την ανάσταση δ ηλα δή του γένους και της Πόλης. Η
τραυματική αυτή εμπειρία διατρέχει όλη νομίζω τη νεοελληνική
ιστορία ως σχεδόν σήμερα.

Β. Το Μεταβυζάντιο

Α δ ια ς π α ς τ ο ς κ ρ ίκ ο ς

το Β υ ζ ά ν τ ιο ανάμεσα στον αρχαίο [στον ελ

ληνιστικό κυρίως ελληνισ μό] και στον σύγχρονο, η ιστορία του
εξηγεί την ειδοπ οιό ψυχοσύνθεση των Ν εοελλήνω ν και καθορίζει
την σχέση τους με την Ευρώπη και τα Βαλκάνια, υπαγορεύοντας,
υπόγεια έστω κα ιλά θρ α , τη διαχείριση, από την πολιτεία, αλλά και
από τους απλούς πολίτες, του «ένδοξου» παρελθόντος. Ξένο βέ
βαια τελείως το βυζαντινό επίτευγμα από την κυρίαρχη π ε π ο ίθ η 
ση ότι το Βυζάντιο αποτέλεσε ένα χιλιόχρονο θεοκρατικό σκοταδιστικό σχήμα, πλήρες από ανατολικό δεσποτισμό.
Π αρεξηγημένο λοιπόν το Βυζάντιο... Π αρεξηγημένο ιδιαίτερα
όταν το συγκρίνουν με το α ρχαιοελλη νικό μεγαλείο, έστω και αν
αναγνω ρίζεται έτσι η ιστορική συνέχεια του ελληνισ μού. Παρεξηγημένα τα πνευματικά του ενδιαφέροντα και οι δια νοούμενοί
του, που προέρχονται αποκλειστικά σχεδόν από τις εκκλησιασ τι
κές τάξεις.
Χαρακτηριστικά θα π ω εδ ώ ότι ενώ η α ρχαιοελληνική γλώσσα
έδω σε τα ονόματα των επ ισ τημ ώ ν [κα ι ιδιαίτερα της φ ιλοσοφ ίας
αλλά και του θεάτρου] καθώ ς και του αντικειμένου τους σε όλες
σχεδόν τις νεότερες ευρω παϊκές γλώσσες, το Βυζάντιο κληροδό
τησε γλω σσικά στην Ευρώπη όρους που σχετίζονται σχεδόν όλοι,
με τις ιδεολογίες, με τη θρησκεία και την εκκλησιασ τική πρακτι
κή. Α ναφ έρω ως παράδειγμα τους όρους: ορθοδοξία, καθολικός,

κοιμητήριο, αίρεση και αιρετικός, ιεραρχία και εικονοκλάστης,
λέξεις που τόσο χρ η σιμο ποιούν οι νέοι της εποχής μας, αυτοί που
αρνούνταιτην όποια αυθεντία.
Σχολαστικισμός, λογιοτατισμός και σκοταδισμός ταυτίζονται
σχεδόν σήμερα με τον βυζαντινισμό για να περιγράψουν μια περί
πλοκη σκέψη, που α π οσ τα σ ιο πο ιή θη κε από το αρχαίο ορθολογι
στικό πνεύμα, και από την α νθρ ω πιστική ενατένιση της κλασικής
παιδείας· θέσεις ακραίες αυτές δη λώ νο υν π α σ ιφ α νώ ς την άγνοια
του βυζαντινού κατορθώματος. Λίγοι άλλωστε γνω ρίζουν [ακόμη
και στην Ελλάδα] τη βαθιά π ρ οσ ή λω σ η τω ν Βυζαντινών στις αν
θρω πιστικές αρχές. Ενδείκνυται νομ ίζω να θ υ μ ίσ ω εδώ , έστω και
εξω θεματικά και παρενθετικά, μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία
που βεβαιώ νουν την α λήθεια των λεγομένω ν μου.
Ενδεικτικά α ναφ έρω ότι η βυζαντινή νομοθεσ ία α παγορεύειτο
«μετά βασάνω ν εξετάζεσθαι» (είμαστε παρασάγγες μακριά από
τις συνήθειες της Ιεράς Εξέτασης τω ν Δ υτικώ ν) κα ι ότι η περ ιώ νυ
μη βυζαντινή διπ λω μ α τία είχε ως αρχή την εξυπηρέτηση της π α 
γκόσμιας ειρήνης, σ ύμ φ ω να με τον τίτλο του «Ειρηνοποιού», τον
οποίο έφερε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, αλλά κ α ιτ η δια τήρ η
ση του «status quo» που εγγυόταν την Pax R om ana. «Μολονότι
είμαστε βέβαιοι για τη νίκη τω ν ό π λω ν μας, πρ ο τιμ ά μ ε να συνά
ψ ομε ειρήνη, γιατί πιστεύουμε ότι ο νικητής ζει κάκιστα εξαιτίας
τω ν δα κρ ύω ν που χύνουν οι ηττημένοι» (ο ίμ α ι τον νενικηκότα κά
κιστα ζειν εξ’ ω ν δακρύουσιν έτεροι). Αυτό υπεστήριξε ο πρέσβης
του τροπαιούχου Ιουστινιανού, Ιωάννης Π ατρίκιος, εμπρός στον
Πέρση βασιλέα Χοσρόη. Αυτή η περί ειρήνης θ ε ω ρ ία και μέριμνα
των Βυζαντινών καταγράφεται και στην εσ ω τερ ική πολιτική, με
την άσκηση της «φιλανθρωπίας» ως της ανώ τατης αυτοκρατορικής αρετής. Αυτή άλλωστε οδήγησε τους Βυζαντινούς στην κα
τάργηση της έννομης δουλείας ήδη τον 12ο α ιώ ν α . «Ο Θεός μάς
α ποκα λεί υιούς όλους εμάς και εμείς τολμ ά με να υ π οβ ιβά ζουμ ε
τους αδελφούς μας σε τάξη δούλων» θα γράψει ο Ευστάθιος Θεσ

σαλονίκης στον Μ ανουήλ Κομνηνό, τον αυτοκράτορα που, καταρ
γώντας τη δουλεία, εγγυήθηκε τις προσω πικές ελευθερίες των
Βυζαντινών. Αυτός ο α νθρ ω πισμ ός τραυματίστηκε από χριστια
νούς το 1204 και π λήγη κε θανάσιμα από μουσουλμάνους το 1453.
Θα π ω τώρα, χωρίς αυτό να φ ανεί παραδοξολογία, ότι νομίζω
πω ς η καινούργια παγκόσμια δύναμη, η Α μερική, αν και έχει για
πρότυπο και υπόδειγμά της, όπω ς λέγεται, την αρχαία Ρώμη,
οφ είλει την ύπαρξή της στη βυζαντινή ιστορία και στο δραματικό
τέλος της. Η πρόθεσή της άλλω στε να δ ια σ ώ σ ει τις αξίες του π ο λι
τισμένου κόσμου, την κάνουν να προσεγγίζει και ιδεολογικά στο
Βυζάντιο. Θα αναφ έρω λοιπόν βιαστικά ότι η εγκατάσταση των
μ ο υ σ ο υλμ α νικώ ν δυνάμεω ν [Τούρκω ν αλλά και Μ ογγόλων, Μ αμελούκω ν κ.ά.] στην ανατολική Μεσόγειο και στον Πόντο, στέρη
σε και απέκλεισε τους χριστιανικούς στόλους τω ν Δ υτικώ ν [Γενο
βέζων, Βενετών κ.ά.] από τους δρόμους της Ασίας, δρόμους του
μεταξιού και των μπαχαρικώ ν, που αποτελούσαν τα πολύτιμα εί
δη [πρώτες ύλες] του διεθνούς τότε δ ια μετα κομισ τικού εμπορ ί
ου. Η αναζήτηση νέω ν ο δώ ν που θα οδηγούσαν στην Ανατολή,
στις Ινδίες, παρακάμπτοντας τα μουσ ουλμανικά κράτη, αποτε
λούσε το κύριο μέλημα των χριστιανικώ ν δ υνά μεω ν της τότε Μ ε
σογείου.
Ο π ολυπρ ά γμω ν Χριστόφορος Κολόμβος, Γενοβέζος που έζησε και στη Χίο κατά την εκεί γενοβέζικη κυριαρχία, καπετάνιος με
ευρεία ναυτική εμπειρία, α σφ α λώ ς θα γνώριζε τα Μετεωρολογικά
του Αριστοτέλη, τα οποία είχε ήδη μεταφ ράσει ο Θ ω μάς Ακινάτης
στα μέσα του 14ου αιώ να. Κατά τα Μετεωρολογικά λοιπόν, η γη εί
ναι «σφαίρα και πάνυ μικρά»· έτσι μπορείς να φτάσεις σε όποιο ση
μείο της θέλεις, ξεκινώντας είτε από την ανατολή είτε από τη δύ
ση. Την παρατήρηση αυτή ο Αριστοτέλης την έκανε όντας στην
Κύπρο, όπου διαπίστω σε, όπω ς γράφει, ότι οι αστερισμοί στον
ουρανό της Κύπρου δεν είχαν την ίδια θέση που είχαν στον ουρανό
της Ελλάδας, πράγμα που τον οδήγησε στο συμπέρασμα για τη

σφαιρικότητα της γης. Το γεγονός ότι η Α μερική ονομάστηκε άλ
λωστε πρώτα, όπω ς είναι γνωστό, «Δυτική Ινδία» δείχνει, αν μη τι
άλλο, την πρόθεση αυτών που την ανακάλυψ αν το 1492, σαράντα
δηλα δή χρόνια μετά την πτώ ση της Πόλης.
Ακριβώ ς την ίδια χρονιά οι χριστιανικότατες δυνάμεις της Ισαβέλαςτης Καθολικής καταλαμβάνουν τη Γρανάδα, σηματοδοτώ 
ντας την έξοδο όλω ν τω ν μουσ ου λμά νω ν από τη χριστιανική Ευ
ρώ πη. Επίσης διώ χνουν τους Εβραίους της Ισπανίας, στην προσπάθειά τους να επιβάλουν την πρώ τη συστηματική εθνοκάθαρ
ση που γνωρίζει η Ευρώπη. Π ολλοί από τους Εβραίους αυτούς
κατέφυγαν στη Μ ακεδονία και στη Θ εσσαλονίκη, όπου οι απόγο
νοί τους είχαν το τραγικό τέλος που τους επεφ ύλαξε η «πολιτισμέ
νη» ναζιστική Γερμανία.
Λογικά λοιπόν το 1492 περισσότερο ίσως και από το 1453 θ εω 
ρείται το τέλος του Μ εσαίω να για όλη την Ευρώπη και η αρχή της
αναγέννησης, που παρά το καλλιτεχνικό θαύμα της Ιταλίας, ση
μαίνει την προοδευτική εγκατάλειψη της Μ εσογείου εμπρός στα
λιμά νια του Ατλαντικού, λιμά νια που κατακλύζει τώρα ο χρυσός
του α μερικανικού Eldorado, σηματοδοτώντας έτσι την αρχή του
Νέου Κόσμου και της ιστορίας τω ν μοντέρνων χρόνων.
Παγιδευμένο λοιπόν το Βυζάντιο ανάμεσα σε Ανατολή και Δ ύ
ση από το τέλος κιόλας του 11ου αιώ να [η μάχη και η συγκλονιστι
κή ήττα στο Μαντζικέρτ το 1071 συμπίπτει με την π τώ σ η του Μ πάρι, τελευταία βυζαντινή κτήση στην Ιταλία], το π ρ ώ η ν παγκόσμιο
Βυζάντιο ψυχορράγησε το 1204 και εξέπνευσε το 1453, παρασύροντας μαζί με την πτώ ση της π ρ ώ η ν παγκόσμιας Νέας Ρώμης
και τις δοξασίες και τις προφητείες για την αιω νιότητά της. Μ πο
ρεί η μόνη εκτός ισλαμικής κατοχής ορθόδοξη δύνα μη, η Ρωσία,
να διεκδ ική σ ει τη συνέχειά του (η Μ όσχα αυτοαποκαλείται τον
16ο α ιώ να Τρίτη Ρώμη), μπορεί οι υπ όδο υλοι λαοί που βρέθηκαν
στη σφαίρα της επιρροής ή στην επικράτεια της Βυζαντινής αυτο
κρατορίας [ιδιαίτερα βέβαια οι'Ελληνες-Ρωμιοί] να τρέφονται στο

εξής με ελπίδες, όπως αυτή που εκφράζει το ποντιακό τραγούδι
[η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φ έρει κι άλλο], και η πίστη για
τον θρύλο, τη μελλοντική δ η λα δή ανάσταση του Μ α ρμαρ ω μένου
βασιλιά, του τελευταίου Κωνσταντίνου, μπορεί α κόμη, ένας τερά
στιος σταυρός να περιμένει να αναρτηθεί κάποτε στον τρούλο της
Αγιασοφιάς [λέγεται ότι βρισκόταν ως το 1917 στην Ο δησσό, περιμένοντας το πλοίο που θα τον έφερνε στην α πελευθερ ω μένη Κων
σταντινούπολη], ένα ωστόσο είναι σίγουρο, ότι η Κωνσταντινού
πολη, αν και κατακτήθηκε και από τους Λατίνους το 1204 και από
τους Ο θω μα νούς το 1453, έμεινε πάντα, παρ' όλα τα παθήματά
της αυτά, αναφ ορά αίγλης και μεγαλείου. Έτσι ο Μ ω ά μ εθ Β' θα
προτρέψει τα στρατεύματά του να καταλάβουν την «πολυάνθρωπον και μεγάλην πόλιν, βασίλειον των πά λα ι ποτέ Ρω μαίω ν, ες
άκρον ευδαιμονίας και τύχης και δόξης ελάσασαν, κεφ αλήν γεγενημένην της οικουμένης [α πόδειξη αυτό του άλλοτε παγκόσμιου
ρόλου της], ης το κλέος, συνεχίζει ο Μ ω ά μεθ , πάσαν επήλθε την
οικουμένην».
Είναι λοιπό ν α ξιοσ ημείω το ότι η θέση της Κωνσταντινούπο
λης, όχι μόνο ως του κόσμου Βασιλεύουσας, αλλά και ως του κατεξοχήν θαυμαστού πολεο δο μικο ύ κατορθώματος του Μ εσ α ίω 
να, έμεινε ανεπηρέαστη και α λώ βη τη παρά τις αντιξοότητες της
αυτοκρατορίας. Η Κωνσταντινούπολη φτιάχνει αυτοκράτορες - η
π ρ ώ η ν αρχαία Rom a m ob ilis γίνεται στη Νέα Ρώμη Βασιλεύουσα,
πάγια εστία αυτοκρατορίας και έδρα αμετακίνητη αυτοκρατόρων,
Πόλις νο μιμ οπ ο ιού σ α τις αυτοκρατορικές διεκδικήσεις: στο εξής
όποιος κατέχει την Κωνσταντινούπολη είναι κύριος της αυτοκρα
τορίας και σ υμ βολικά του κόσμου. Αυτό γράφει στον Μ ω ά μ εθ ο
Κριτόβουλος Ιμβριώ της στην α φ ιερω τήρια επιγραφ ή της ιστορίας
του, όταν τον α π οκα λεί «Κύριον Γης και Θαλάσσης» μετά την ά λ ω 
ση της Κωνσταντινούπολης ή μάλλον χάρη σ' αυτήν. Και γι’ αυτό,
οι Τούρκοι κατακτητές της θα φέρουν στο εξής ως τίτλο τους το:
«Σουλτάνος, Βασιλεύς και αυτοκράτωρ Ασίας, Ευρώπης και των

εξής» και θα αναφέρονται [όπω ς ο Μ ω ά μ εθ Β' στο γράμμα προς
τον δόγη Μοτσενίγο το 1480] στο «κράτος της κοσμοκρατορικής
βασιλείας τους». Κληρονομιά λοιπόν η παγκοσμιότητα, που η
εξουθενω μένη Κωνσταντινούπολη πα ρ έδω σε ακέραια στους νέ
ους της κυρίους [κα ι που αυτή είχε πα ρ αλά βει από την αρχαία Ρώ
μη], άσχετα όμω ς τώρα πια από το π ρ ό σ ω π ο του αυτοκράτορα,
από την εθνικότητα και από τη θρησκεία του.
Η βυζαντινή κληρονομιά, «το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο», θα
ζήσει μέσα σ' αυτό τον νέο κόσμο ως η αναφ ορά σε έναν νέο ουμανισμό, τον α νθ ρ ω π ισ μ ό που μετουσίω σε το αρχαίο μ ά θ η μ α μπολιάζοντάς το με τον χριστιανισμό, αυτό το μ ά θ η μ α που μετέφεραν
στη Δ ύση οι διανοούμενο ι της Κωνσταντινούπολης φεύγοντας,
την πνευματική κενότητα του κατακτητή.
Η Εκκλησία θα ο ικ ε ιω θ ε ί το σ ύμβολο του δικέφ α λου αετού
[όπω ς άλλωστε και πολλά ευρ ω πα ϊκά κράτη: Ρωσία, Πολωνία,
Αυστροουγγαρία, ως και η Α λβανία], ενώ ο πολύς λαός, υποσ υνεί
δητα σχεδόν, θα περιμένει ακόμ η [ιδιαίτερα βέβαια οι Ν εοέλλη
νες] αυτό που «Δεν χωρά α νθρ ώ που νους, να δει και π ά λ ι δηλα δή,
στην Πόλη ζωντανούς, τον πετρω μένο βασιλιά και τον Ακριτη Διγενή».
Αυτή είναι ίσως για τους Ν εοέλληνες η πνευμα τική υπ ο θ ή κη
της πα ρ ω χη μένη ς πια αυτοκρατορίας του Βυζαντίου, σχετικά με
αυτές που ονομάζουν «Αλησμόνητες πατρίδες», αυτό το τελευ
ταίο κατάλοιπο της Μ εγάλης Ιδέας, ενός σθεναρά ριζω μένου
ιδεολογήματος, στην καρδιά του μόνο Βαλκάνιου λαού που δεν
ελευθέρω σε την κοιτίδα της ύπαρξής του, δη λα δ ή τη Βασιλεύου
σα Κωνσταντινούπολη.
Η νεοελληνική πρω τεύουσα Α θήνα, που παρά την αρχαία της
δόξα δεν ήταν στο Βυζάντιο παρά ένα ταπεινό πό λισ μα , όπω ς γρά
φ ει στο τέλος του 12ου α ιώ να ο μητροπολίτης Μ ιχα ή λ Χωνιάτης
[ο κακώ ς λεγόμενος Α κομινάτος], ε κ δ ικ ή θ η κ ε την Κωνσταντινού
πολη, που για να υπογρα μμ ίσ ει το κλέος της ονομά στηκε Νέα Ρώ

μη, Νέα Ιερουσαλήμ, Νέα Σιών, αλλά ουδέποτε «Νέαι Αθήναι»,
επω νυμ ία που ήταν καταδικαστέα λόγω του ειδω λολατρικοΰ με
γαλείου της αρχαίας Αθήνας. Ψυχαναλυτικά σχεδόν η νεοελληνι
κή παράδοση και παιδεία, με την Α θήνα ως αναφορά, αγκιστρώθηκαν στο μεγαλείο της αρχαιότητας, αυτό το παγκόσμια πια ανα
γνωρισμένο, παραγνωρίζοντας όμω ς και αγνοώντας ολότελα σχε
δόν το έργο του χιλιόχρονου και «ένδοξου», όπω ς έγραψε ο Καβάφης, βυζαντινισμού. Μ ένει όμω ς το βυζαντινό κατόρθω μα ζω 
ντανό σαν θεμέλιο της εθνικής ταυτότητας κάθε Βαλκάνιου, αλλά
και σαν ξύπνημα και π ρ ο σ ήλω σ η στις αρχές που στηρίζουν τον
ευρω παϊκό πολιτισμό ως τα σήμερα. Εννοώ τη χριστιανοσύνη, τη
ρ ω μιοσ ύνη και την ελληνοσύνη, που αναδεικνύουν ως πρώ τη ευ
ρ ω πα ϊκή αυτοκρατορία, την αυτοκρατορία του ελληνισ μού των
μέσω ν χρόνων.
Δ ιοίκησ η ρ ω μα ϊκής έμπνευσης, θρησκεία και εκκλησία χρι
στιανική, και ελληνόφ ω νη, ελληνοπρεπής πνευματική κίνηση και
διανόηση είναι τα θ εμελιώ δη χαρακτηριστικά του Βυζαντίου· και
αυτό ήδη από την αυγή της ύπαρξής του. Από αυτήν την άποψ η το
Βυζάντιο είναι, όχι μόνο μια βέβαιη ευρω παϊκή πολιτική ενότητα,
αλλά σίγουρα η πρώ τη ιστορικά ευρω παϊκή αυτοκρατορία, σ ύμ
φ ω να αυτό με τον πάντα επίκαιρο ορισμό του Paul Valery για τον
Ευρωπαίο. Τον μεταφ έρω συνοπτικά εδώ:
Είναι λοιπόν Ευρωπαίος, κατά τον Valery, αυτός που υπέστη
την επίδραση της ελληνικής ορθολογικής σκέψης, που γνώρισε
την εμβέλεια των ρ ω μ α ϊκώ ν δ ιο ικη τικώ ν θ εσ μ ώ ν και που ζει σ ύμ
φ ω να με την ιουδαϊκοχριστιανική πνευματικότητα. Κατά τον
Valery, Ευρώπη είναι εκεί όπου τα ονόματα του Πλάτωνα, του Αρι
στοτέλη, του Κικέρωνα, του Μ ω υ σ ή κ α ιτο υ Παύλου έχουν σ η μ α 
σία και βαρύτητα. Αυτά σε κείμενο γραμμένο το 1922, πολύ δ η λα 
δή προτού γίνει λόγος για Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ευρωπαϊκή
Έ νωση, θεσμ οί που έχουν κάποτε την ανιστόρητη τάση να θεω ρή
σουν αρχή της Ευρώπης την καρλομαγνική πολιτεία της Δύσης

Και αυτό γιατί ξέχασαν οι Δ υτικο ευρ ω πα ίοι ότι το πνεύμα ταξι
δεύει και μεταλαμπαδεύει το ζωογόνο μ ήνυμά του. Η Κωνσταντι
νούπολη είναι ο μακροχρόνιος σταθμός του, μετά την Αλεξάν
δρεια και πριν από τη Βενετία. Χάρη στις διάφορες αναγεννήσεις
που γνώρισε το χιλιόχρονο Βυζάντιο [του Φ ώτιου και των Μ ακεδόνων, των Κ ομνηνώ ν και των Π αλαιολόγω ν] διέσω σε τα κείμενα
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που οι διανοούμενοί του διέ
δω σ αν στη Δ ύση. Στα κείμενα αυτά στηρίχθη κετο πνευματικό ξύ
π νημα της Ευρώπης· άσχετο τώρα αν για λόγους ξένους από την
ιστορική αλήθεια, το κατόρθω μα αυτό το καρπούνται οι Άραβες
κυρίω ς της Ισπανίας. Άλλη μια απόδειξη αυτό της παρεξήγησης
που βαρύνει το Βυζάντιο, με επα κόλουθο την αθέμιτη, αλλά επί
μονη προσπάθεια για εξοβελισμό του από την ιστορία της Ευρώ
πης. Η περιπέτεια του υπό ίδρυση Μ ουσείου της Ευρώπης μαρτυ
ρεί την α λήθεια των λεγόμενώ ν μου. Καθήκον τω ν μελετητών της
πρώ της ευρω παϊκής αυτοκρατορίας να αποκαταστήσουν την
αξία τω ν βυζαντινών κατορθω μάτω ν, πο λιτικώ ν και πολιτισμι
κών, στη θέση που τους α νήκει και τους πρέπει. Αυτό και μόνο
αποτελεί απλή α πόδοση ιστορικής δικαιοσύνης.

Α πόσταγμα, σχεδόν βιωματικό, από την πολύχρονη διδασκαλία μου
στη Σορβόννη, ίο πόνημα αυτό απευθύνεται σε όσους από τους Νεο
έλληνες ταλανίζονται με το πρόβλημα της ελληνικής ιστορικής συνέ
χειας και στους ξένους (κυρίως τους Δυτικοευρωπαίους και τους Αμερικάνους βλαστούς τους) που αρκούνται στην επιλεκτική γνώση του
παρελθόντος τους.
Στόχος μου λοιπόν να βάλω, κατά το δυνατόν, έστω εκ του πλαγίου
και λάθρα σχεδόν, το Βυζάντιο στη θέση που τα επιτεύγματά του μας
υπαγορεύουν: να πω συνοπτικά, εννοώ, αυτά που το αναδεικνύουν ως
την πρώτη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία και που εξηγούν, όχι μόνο το πο
λιτιστικό μεγαλείο του (και αυτό ανεπαρκώς ακόμη γνωστό), αλλά και
την ασυνήθη για παγκόσμια δύναμη (όπως ήταν κάποτε το Βυζάντιο)
μακροβιότητά του.
Μ ε αυτό το σκεπτικό ως προτεραιότητα, η επιλογή των θεμάτων που
ανέπτυξα και ανέλυσα εδώ (πληντου ιστορικού πλαισίου που προτείνω
σαν καμβά, θα έλεγα, του κεντήματος) σχετίζεται κυρίως με φαινόμε
να μακράς διάρκειας, που μπορούν κάπως να ερμηνεύσουν αντιδρά
σεις ατομικές ή ομαδικές των Βυζαντινών απέναντι στις προκλήσεις
του καιρού τους και ίσως και να εξηγήσουν το «Γιατί» της βυζαντινής
πολιτικής εμβέλειας.
από τον πρόλογο της ουγγραφέως
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