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ΚΕΦΑΛΑΘΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Ο ΠΟΛΘΤΘΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΘΟΥ 

 

 Η Βπδαληηλή απηνθξαηνξία είλαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ Αλαηνιήο θαη Γύζεο, κεηαμύ 

ηζιακηθνύ θαη ρξηζηηαληθνύ θόζκνπ. 

 Τν Βπδάληην:  

 Γλωξίδεη αμηόινγε πλεπκαηηθή άλζεζε γηα έληεθα πεξίπνπ αηώλεο. 

 Γέρεηαη ηελ επίδξαζε αιιά θαη αζθεί επηξξνή ζηελ ηζιακηθή Αλαηνιή θαη ζηε ρξηζηηαληθή 

Γύζε. 

 Η επηθνηλωλία ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ κε ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό, κέζω ηωλ ζηαπξνθνξηώλ θαη 

ηωλ βπδαληηλώλ ινγίωλ, από ηνλ 11ν αη. πξνεηνηκάδεη ηελ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή 

αλαγέλλεζε ηεο Δπξώπεο. 

 

 

1. Η θαζεκερηλή δφή ζηο Βσδάληηο  

 

Όροη – Κιεηδηά 

Οηθογελεηαθή δφή – ζτοιείο – ελδσκαζία θαη κόδα – δηαηροθή – υσταγφγία – κολατηζκός 

 

 Η οηθογελεηαθή δφή 

 Σύκθωλα κε ηνλ λόκν, ηα θνξίηζηα δελ κπνξνύζαλ λα παληξεύνληαη θάηω από δώδεθα ρξόλωλ 

θαη ηα αγόξηα θάηω από δεθαηεζζάξωλ. 

 Πρηλ ηολ γάκο γίλνληαλ νη αξξαβώλεο θαη ππνγξαθόηαλ ζσκβόιαηο γηα ηελ πξνίθα ηεο λύθεο 

θαη ηα δώξα ηνπ γακπξνύ. 

 Μεηά ηνλ γάκν αθνινπζνύζε γιέληη ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ. 

 Τν θξάηνο επέηξεπε ην δηαδύγηο, παξά ηελ αληίζεζε ηεο Δθθιεζίαο, όηαλ ζπλαηλνύζαλ θαη ηα 

δύν κέξε. 

 Οη γσλαίθες δε είταλ ηα ίδηα δηθαηώκαηα κε ηοσς άληρες. Η ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλωληθή 

δωή ήηαλ πεξηνξηζκέλε. 

 Έπξεπε λα ζθεπάδνπλ ην πξόζωπό ηνπο, όηαλ έβγαηλαλ έμω. Γελ κεηείραλ ζε δεκόζηεο 

ηειεηέο. 

 Οη πινύζηεο γπλαίθεο ζπλνδεύνληαλ από έλαλ δνύιν, θαηά ηηο εμόδνπο ηνπο. 

 Μεηά ηολ 11ο αη. ε ζέζε ηες γσλαίθας βειηηώλεηαη. Μπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηα θνηλά θαη λα 

έρεη πξόζβαζε ζηελ παηδεία. 

 Τν παηδί έπαηξλε, εθηόο από ην όλνκά ηνπ, θαη ην όλνκα ηνπ παηέξα ηνπ ζε γεληθή πηώζε. 

Αξγόηεξα πξνζηέζεθε ην επώλπκν. 

 Η βπδαληηλή λνκνζεζία αληηκεηώπηδε κε ζπκπάζεηα ην παηδί. 

 

 Το ζτοιείο 

 Τν βπδαληηλό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα αθνινπζνύζε δύν θύθινπο ζπνπδώλ: ηνπ γρακκαηηζηή 

(=ηνπ δαζθάινπ γηα ηηο βαζηθέο γλώζεηο) θαη ηνπ γρακκαηηθού. Σηνλ πξώην θύθιν θνηηνύζαλ 

παηδηά από επηά ρξόλωλ, ελώ ζηνλ δεύηεξν από δώδεθα ρξόλωλ. 
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 Τα καζήκαηα: αλάγλφζε, γραθή, γρακκαηηθή, ρεηορηθή θαη θηιοζοθία, αρηζκεηηθή, 

γεφκεηρία, αζηρολοκία θαη κοσζηθή. Μεηαμύ άιιωλ δηδάζθνληαλ Όκερο θαη άιινπο 

θιαζηθνύο ζπγγξαθείο. 

 Τα έμνδα γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ ζρνιείωλ θαιύπηνληαλ από ηα δίδαθηξα ηωλ καζεηώλ. Γηα ηνπο 

νξθαλνύο καζεηέο ην ζρνιείν (εθθιεζηαζηηθό ζπλήζωο) ήηαλ δωξεάλ.  

 Μεηά ηηο βαζηθέο ζπνπδέο, όζνη ήζειαλ, ζπλέρηδαλ ζην παλεπηζηήκην (Παλδηδαθηήξην, Σρνιή 

ηεο Μαγλαύξαο, Παηξηαξρηθή Σρνιή). 

 

 Η αζζέλεηα, ε ηαηρηθή θαη θοηλφληθή περίζαιυε, ο ζάλαηος 

 Κάζε πόιε είρε ην λοζοθοκείο ηεο θαη γηαηξνύο αλάινγνπο κε ηνλ αξηζκό ηνλ θαηνίθωλ. 

 Υπήξραλ θαη ηδηώηεο γηαηξνί. 

 Σπρλά νη δεηζηδαηκνλίεο νδεγνύζαλ ηνλ ιαό ζηε καγεία γηα δηάθνξα πξνβιήκαηα πγείαο. 

Υπήξρε κάιηζηα θαη αληαγωληζκόο κεηαμύ καγείαο θαη ηαηξηθήο. 

 Σε θάζε πόιε ππήξραλ επίζεο πηφτοθοκεία θαη ορθαλοηροθεία πνπ ηδξύνληαλ θαη 

ζπληεξνύληαλ από ηελ Δθθιεζία. 

 

 Η θαηοηθία 

 Τα ζπίηηα ηφλ πιοσζίφλ ζηηο πόιεηο είραλ κηα θεληξηθή αίζνπζα ππνδνρήο ζην ηζόγεην. Σην 

ηζόγεην ππήξραλ επίζεο δωκάηην κε ηδάθη, θνπδίλα, πιπζηαξηό, ινπηξό θαη εηθνλνζηάζην ή 

παξεθθιήζη. Σηνλ όξνθν ππήξραλ θαη άιια δωκάηηα. 

 Οη θαηοηθίες ηφλ θηφτώλ (είηε ζηηο πόιεηο είηε ζηελ ύπαηζξν) ήηαλ άζιηεο, κε ειάρηζηεο έωο 

αλύπαξθηεο αλέζεηο. 

 Σηελ ύπαηζρο νη πην επθαηάζηαηνη δνύζαλ ζε δηώξνθα ζπίηηα. Τν ηζόγεην ρξεζίκεπε γηα 

θνηέηζη, ζηάβινο θαη απνζήθε, ελώ ζηνλ όξνθν ήηαλ ηα δωκάηηα ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Οη κεγαιοθηεκαηίες δνύζαλ ζε πνιπηειείο επαύιεηο κε ωξαίνπο θήπνπο θαη ζηνέο. 

 

 Η ελδσκαζία θαη ε κόδα 

 Οη Βσδαληηλοί αζηοί γεληθά παξαθνινπζνύλ ηε κόδα ζηελ έλδπζε θαη αγαπνύλ ηα θνζκήκαηα. 

Φνξνύλ ζπλήζωο καθξύ ρηηώλα κε πνιιέο πηπρώζεηο θαη κπόηεο δεξκάηηλεο ή απιά 

παπνύηζηα. 

 Οη τφρηθοί θνξνύζαλ θνληνύο ρηηώλεο ρωξίο καλίθηα θαη δωζκέλνπο ζηε κέζε. Φνξνύζαλ 

επίζεο βξάθεο καθξηέο θαη θπθινθνξνύζαλ μππόιεηνη ή κε παπνύηζηα αλνηρηά ζηηο θηέξλεο. 

 Οη γσλαίθες θνξνύζαλ πάλω από ηνλ ρηηώλα ηκάηην (καλδύα) κε καθξηά καλίθηα, πνπ θάιππηε 

θαη ην θεθάιη. Φξόληηδαλ ηα καιιηά ηνπο θαη καθηγηάξνληαλ. Οη πινύζηεο θνξνύζαλ πνιπηειή 

ελδύκαηα κεηαμωηά ή ιηλά. 

 

 Η δηαηροθή 

 Βαζηθά είδε δηαηξνθήο ζην Βπδάληην είλαη ην υφκί (από ζηηάξη, θξηζάξη ή βξώκε), ηα 

ποσιερηθά, ηα υάρηα, ηα ιαταληθά. Η θαηαλάιωζε ηνπ θξέαηνο ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη ιόγω 

θόζηνπο αιιά θαη ιόγω ηωλ λεζηεηώλ πνπ ηεξνύζαλ νη Βπδαληηλνί (170-180 κέξεο ηνλ ρξόλν). 

 Τα λωπά θξνύηα επίζεο απνηεινύλ κέξνο ηεο δηαηξνθήο ηωλ Βπδαληηλώλ, θαζώο θαη νη μεξνί 

θαξπνί. 

 Γελ είραλ πάληωο όινη ηηο ίδηεο δπλαηόηεηεο επηινγήο. 
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 Η υσταγφγία 

 Οη Βπδαληηλνί δηαζθέδαδαλ κε αθνξκή δηάθνξεο ηεροηειεζηίες, ζρεζθεσηηθές, θοηλφληθές 

θαη ιαχθές γηορηές. 

 Οη θάηνηθνη ηεο πξωηεύνπζαο δηαζθέδαδαλ ζηνλ Θππόδροκο, όπνπ, εθηόο από αξκαηνδξνκίεο, 

γίλνληαλ θαη άιιεο γηνξηέο. 

 Υπήξραλ πάληα θαη νη ηαβέρλες κε θαγεηό θαη θηελό ζπλήζωο θξαζί. 

 Σηελ επαξρία γίλνληαλ εηήζηα παλεγύρηα πνπ εμειίζζνληαλ ζε ιαϊθέο γηνξηέο. 

 

 Ο κολατηζκός 

 Κάπνηνη άλζξωπνη ζηνπο πξώηνπο αηώλεο ηνπ ρξηζηηαληζκνύ πήγαηλαλ ζε θάπνηα έξεκν ή ζε 

αθαηνίθεην κέξνο, καθξηά από ηνπο άιινπο αλζξώπνπο θαη ππέβαιιαλ ηνπο εαπηνύο ηνπο ζε 

δηάθνξεο δνθηκαζίεο (λεζηεία, ζπλερή πξνζεπρή, αϋπλία). Γη’ απηό νλνκάζηεθαλ κολατοί, 

αλατφρεηές, ερεκίηες ή αζθεηές. 

 Τν κολατηθό θίλεκα μεθίλεζε από ηελ Αίγσπηο. Δθεί απνθξπζηαιιώζεθε ζηηο δύν κνξθέο 

ηνπ: Μολατηθή (κε πξόηππν ηνλ Άγην Αληώλην) θαη Κοηλοβηαθή (κε ηδξπηή ηνλ Παρώκην). 

 Σηε ζπλέρεηα απιώζεθε ζηελ Δγγύο Αλαηνιή θαη ζε όινλ ηνλ ρξηζηηαληθό θόζκν.  

 Ο θοηλοβηαθός κολατηζκός νξγαλώζεθε θαιύηεξα κε ηελ ίδξπζε κνλαζηεξηώλ. Σην 

κνλαζηήξη ν εγούκελος είλαη επηθεθαιήο θαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ ηεο 

κνλαζηηθήο δωήο. 

 Μεγάιε άλζεζε γλώξηζε ν κνλαρηζκόο κεηά ηελ αλαζηήιωζε ηωλ εηθόλωλ (843).  

 Πεξηνρέο όπωο ν Όισκπος ηες Βηζσλίας, ε Καππαδοθία θαη ηο Άγηο Όρος θαιύθζεθαλ κε 

κνλαζηήξηα. 

 Τν Άγηολ Όρος αποηέιεζε κολαζηηθή ποιηηεία ράξε ζηα πξνλόκηα πνπ παξαρώξεζαλ νη 

απηνθξάηνξεο Βαζίιεηνο Α΄, Νηθεθόξνο Φωθάο, Ιωάλλεο Τδηκηζθήο θαη άιινη βπδαληηλνί 

απηνθξάηνξεο. 

 

Ερφηήζεης 

 

Γηα κηα πην ζπλνπηηθή εηθόλα ηεο θαζεκεξηλήο δωήο ζην Βπδάληην, δηαβάζηε ηηο παξαθάηω 

εξωηήζεηο κε ηηο απαληήζεηο ηνπο: 

 

1 Τα θνξίηζηα κπνξνύζαλ λα παληξεπηνύλ κόλν όηαλ ζπκπιήξωλαλ ηα 12 ρξόληα. Σ 

2 Η εθθιεζία ζπκθωλνύζε κε ην δηαδύγην, αξθεί λα ζπκθωλνύζαλ θαη ηα δύν κέξε. Λ 

3 Τν θξάηνο επέηξεπε ην δηαδύγην, όηαλ ζπκθωλνύζαλ θαη νη δύν ζύδπγνη. Σ 

4 Ο ζεζκόο ηεο πξνίθαο ίζρπε ζην Βπδάληην. Σ 

5 Οη γπλαίθεο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ θνηλωληθή δωή, ζην Βπδάληην. Λ 

6 Σηνλ θύθιν ζπνπδώλ ηνπ γξακκαηηζηή θνηηνύζαλ παηδηά 7-12 ρξόλωλ. Σ 

7 Αλάκεζα ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαλ ζηα βπδαληηλά ζρνιεία ήηαλ θαη ε Φπζηθή. Λ 

8 Σηα βπδαληηλά ζρνιεία δελ δηδάζθνληαλ νη αξραίνη Έιιελεο ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο. Λ 
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9 Όια ηα ζρνιεία ζην Βπδάληην ήηαλ δεκόζηα θαη νη γνλείο δελ πιήξωλαλ δίδαθηξα. Λ 

10 Όζνη ήζειαλ λα ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε αλώηεξν επίπεδν πήγαηλαλ ζε 

επξωπαϊθέο ρώξεο. 
Λ 

11 Σε θάζε βπδαληηλή πόιε ππήξρε λνζνθνκείν. Σ 

12 Σε θάζε βπδαληηλή πόιε ιεηηνπξγνύζαλ νξθαλνηξνθεία θαη πηωρνθνκεία. Σ 

13 Οη Βπδαληηλνί αζζελείο, κεξηθέο θνξέο, πξνζέθεπγαλ ζηε καγεία γηα ζεξαπεία. Σ 

14 Τα ζπίηηα ηωλ Βπδαληηλώλ ζηηο πόιεηο ήηαλ πνιπώξνθα. Λ 

15 Τα ηζόγεηα ηωλ δηώξνθωλ ζπηηηώλ ρξεζηκνπνηνύληαλ θαη ωο θνηέηζηα, ζηάβινη θαη απνζήθεο. Σ 

16 Οη πινύζηνη γαηνθηήκνλεο δνύζαλ ζε πνιπηειείο επαύιεηο. Σ 

17 Οη Βπδαληηλνί δελ αγαπνύζαλ θαζόινπ ηα θνζκήκαηα θαη δελ ηα θνξνύζαλ. Λ 

18 Οη γπλαίθεο ζην Βπδάληην θξόληηδαλ ηα καιιηά ηνπο θαη καθηγηάξνληαλ. Σ 

19 Οη Βπδαληηλνί δελ έηξωγαλ θαζόινπ θξέαο. Λ 

20 Οη θάηνηθνη ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο δηαζθέδαδαλ ζηνλ Ιππόδξνκν. Σ 

21 Σην Βπδάληην δελ ππήξραλ ηαβέξλεο. Λ 

22 Οη κνλαρνί δνύζαλ αλάκεζα ζε άιινπο αλζξώπνπο. Λ 

23 Οη εξεκίηεο (κνλαρνί, αζθεηέο) ππέβαιιαλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε δνθηκαζίεο όπωο ε 

λεζηεία. 
Σ 

24 Τν κνλαρηθό θίλεκα μεθίλεζε από ηελ Καππαδνθία. Λ 

25 Οη δύν κνξθέο κνλαρηζκνύ είλαη ε κνλαρηθή θαη ε θνηλνβηαθή. Σ 

26 Πξόηππν ηεο κνλαρηθήο κνξθήο ηνπ κνλαρηζκνύ είλαη ν Άγηνο Αζαλάζηνο. Λ 

27 Ιδξπηήο ηεο θνηλνβηαθήο κνξθήο ηνπ κνλαρηζκνύ είλαη ν Παρώκηνο. Σ 

28 Μεγάιε αθκή γλώξηζε ν κνλαρηζκόο ηελ πεξίνδν ηεο εηθνλνκαρίαο. Λ 

29 Τν Άγην Όξνο είλαη ην πην ζεκαληηθό κνλαζηηθό θέληξν. Σ 

30 Τν Άγην Όξνο εμειίρζεθε ζε κνλαζηηθή πνιηηεία ράξε ζε πξνλόκηα πνπ παξαρώξεζαλ 

νη απηνθξάηνξεο Βαζίιεηνο Α΄, Νηθεθόξνο Φωθάο θαη Ιωάλλεο Τδηκηζθήο θ.ά. 
Σ 

 

 

Βι. θαη: «Η θαζεκεξηλή δωή ζην Βπδάληην»:   

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-istoria-a-c/g04-web/section8/home.htm   

[Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό ζην Π.Σ.Γ.] 
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