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2-32 AΦIEPΩMA
� Bυ�άντι
 και Δύση.
Oι θρησκευτικές δια��ρές
και � κ�ιν�ς μ�υσ�υλμανικ�ς
κίνδυν�ς.

T�υ N. Oικ
ν
μίδη

� H ιδέα της σταυρ
�
ρίας.
Πώς εκκ�λά�θηκε στη Δύση.

T�υ Πάρι Γ
υναρίδη

� «O Θε�ς τ
 θέλει».
Aρ�ή, ε�έλι�η και έκ�αση της
A΄ και B΄ Σταυρ���ρίας.

T�υ Xαράλαμπ
υ Γάσπαρη

� Tρίτη Σταυρ
�
ρία 
(1189–1192).
Kαταστρ��ική για τ�υς Bυ-
#αντιν�ύς, �ρισε την τύ�η της
Kύπρ�υ για αιώνες.

Tης Kατερίνας Nικ
λά
υ

� Tέταρτη Σταυρ
�
ρία.
H Aλωση της Kωνσταντιν�ύ-
π�λης τ� 1204

T�υ Nίκ
υ Γ. M
σ!
νά

� T
 !ρ
νικ� 
τ
υ Bιλλαρδ
υΐν
υ.
Eνας Φράγκ�ς σταυρ���ρ�ς
περιγρά�ει την πρώτη άλωση
της Kωνσταντιν�ύπ�λης.

T�υ Aλέ#η Γ.K. Σα$$ίδη

� Tα μετά την άλωση 
τ
υ 1204.
Δύ� Φράγκ�ι �ρ�νικ�γρά��ι
περιγρά��υν τα πρώτα κρίσι-
μα �ρ�νια.

T�υ Aλέ#η Γ.K. Σα$$ίδη

� Tα $υ�αντινά κράτη.
H αντίσταση στ�υς Λατίν�υς.

T�υ Πάρι Γ
υναρίδη

� Λατιν
κρατ
ύμενες 
περι
!ές.
H διαν�μή των �υ#αντινών ε-
δα�ών μετά την άλωση.

Tης Aγγελικής Παν
π
ύλ
υ

� Tελευταίες Σταυρ
�
ρίες.
O εκ�υλισμ�ς τ�υ σταυρ���-
ρικ�ύ ιδεώδ�υς.

T�υ Aντώνη Πάρδ
υ

� Σπ
υδές και έρευνες.
Eλληνες και �έν�ι ερευνητές
γύρω απ� την ελλην�λατινική
Aνατ�λή.

T�υ Kώστα Γ. Tσικνάκη

E�ώ�υλλ�: Π�λι�ρκία της Kωνσταντιν�ύ-
π�λης, τ� 1204 απ� τ�υς Σταυρ���ρ�υς. Mι-
κρ�γρα�ία γαλλικ�ύ �ειρ�γρά��υ τ�υ 15�υ
αι. (�ωτ�γρα�ικ� αρ�εί� «Eκδ�τικής Aθη-
νών»).

Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»
EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Σταυρ��	ρ�ς καθισμέν�ς στ� θρ	ν� τ�υ Aλέ�ι�υ A΄ K�μνην�ύ. Oταν � αυτ�κράτ�ρας σηκώθηκε να �αιρετήσει κάπ�ι�
�αρ	ν� της συν�δείας, ένας απέραντα θρασύς σταυρ��	ρ�ς κάθησε αυθαδώς στ� θρ	ν� τ�υ. Στην Πρώτη Σταυρ�-
��ρία ήλθαν για πρώτη ��ρά σε άμεση επα�ή η �ριστιανική Δύση με τη �ριστιανική Aνατ�λή και μάλιστα λίγες δεκα-
ετίες μετά τ� �ριστικ	 Σ�ίσμα των δύ� Eκκλησιών, τ� 1050. Oι Bυ$αντιν�ί γρήγ�ρα αντιλή�θηκαν πως εί�αν να κά-
ν�υν με στρατ	 μειωμένης πειθαρ�ίας. Eνέδρευε 	μως και τ�υς συνέδεε � μ�υσ�υλμανικ	ς κίνδυν�ς. (Eργ� τ�υ
Mπράιαν απ	 την «Iστ�ρία τ�υ Eλληνικ�ύ Eθν�υς», τ�υ K. Παπαρρηγ	π�υλ�υ, στ΄ έκδ�ση τ�υ Π. Kαρ�λίδη, 1932).

Bυ�άντι� και Δύση
Oι θρησκευτικές δια��ρές και � κ�ιν�ς μ�υσ�υλμανικ�ς κίνδυν�ς

Tυ N. Oικ�ν�μίδη

Kαθηγητή Πανεπιστημί�υ Aθηνών
Διευθυντή Iνστιτ�ύτ�υ Bυ�αντινών Eρευνών

OI ΣXEΣEIΣ των Bυ�αντινών με τυς
Δυτικευρωπαίυς υπήρ�αν ανέκα-
θεν δύσκλες. H αυτκρατρία τυ
Bσπ�ρυ δυσκλευ�ταν να συνεν-
νηθεί με τυς �άρ�αρυς λαύς,
πυ εί�αν καταλύσει τ Δυτικ� Pω-
μαϊκ� κράτς – κι αυτ� παρά τ �τι
πλλί απ� τυς νε"ερμένυς γρή-
γρα εκλατινίσθηκαν και άρ�ισαν να
μιά�υν παραδσιακί υπήκι της
αυτκρατρίας. Πρέπει �έ�αια να
σημειωθεί �τι στ μετα�ύ, ιδιαίτερα
απ� τν 8 αιώνα και μετά, τα λατινι-
κά ήταν πια μια άγνωστη γλώσσα και
στην Kωνσταντινύπλη. H άμεση ε-
πικινωνία ανάμεσα στα δύ τμήμα-
τα της Xριστιανσύνης εί�ε κπεί.
Kαι �πως είναι "υσικ�, άρ�ισαν να
εμ"ανί�νται και ι πρστρι�ές σε
πλιτισμικά και θρησκευτικά θέματα.

T� Σ�ίσμα
Δημιυργήθηκαν σιγά σιγά �ωριστές

παραδ�σεις. Λ�γι πρακτικί δήγη-
σαν τη Δύση να υιθετήσει την υπ-

�ρεωτική αγαμία των ιερέων και τη με-
τάληψη μ�ν με τ ά�υμ ψωμί, αντί
για τα δύ είδη πυ ανα"έρνται στ
Eυαγγέλι. Eπι�ειρήματα θελγικά -
δήγησαν στην άπψη πως τ Aγιν
Πνεύμα πρέπει να εκπρεύεται απ�
τν Πατέρα και τν Yι�, ��ι μ�ν απ�

τν Πατέρα, �πως αναγρά"εται στ
αρ�ικ� κείμεν τυ Συμ��λυ της Πί-
στεως. H Aνατλική Eκκλησία δεν γνώ-
ρισε τίπτε απ’ �λα αυτά. Kυρίως �μως
η α�ίωση της Pώμης για τ πρωτεί και
για τ δικαίωμα επί�λεψης στα εσωτε-
ρικά των άλλων πατριαρ�είων, πρκά-
λεσε την εκτρά�υνση των σ�έσεων. T
σ�ίσμα τυ Φωτίυ τν 9 αιώνα διρ-
θώθηκε με δυσκλία. T σ�ίσμα τυ
1054, μλν�τι υσιαστικά άκυρ, α-
"ύ  πάπας εί�ε πεθάνει �ταν ι αντι-
πρ�σωπί τυ (πυ πια δεν αντιπρσώ-
πευαν κανένα) α"�ρι�αν τν πατριάρ-
�η Mι�αήλ Kηρυλάρι, έγινε απδε-
κτ� και απ� τις δύ πλευρές και �ώρισε
στα δύ τ �ριστιανικ� κ�σμ για πε-
ρισσ�τερα απ� 900 �ρ�νια.

H αντιπαλ�τητα αυτή δήγησε και σε
υπερ�λές. T κατά π�σν ι ιερείς ή-
ταν γενει"�ρι ή �υρισμένι κατέλη-
�ε να θεωρείται μια υσιώδης –και πά-
ντως πρ"ανής– διά"ρα ανάμεσα σε
Aνατλή και Δύση. Tα πράγματα �μως
αυτά γίννταν τ�τε ακ�μη αντιληπτά
σε ρισμένες περι�ές, �πως η N�τια
Iταλία, �πυ �υ�αντινί και Λατίνι
συγ�ρωτί�νταν καθημερινά, και �έ-
�αια στις π�λεις της Aνατλής, πυ ι
�ένι έμπρι έ"ταναν σε συνε�ώς
αυ�αν�μενυς αριθμύς πριν να δημι-
υργήσυν μεγάλες απικίες πρς τα
τέλη τυ 11υ αιώνα.

Iερ�ς π�λεμ�ς
Eνα σημεί πυ η �υ�αντινή ν-

τρπία �ε�ώρι�ε καθαρά απ� τη λατι-
νική ήταν κι η αντιμετώπιση τυ π-
λέμυ. Kαι ι Bυ�αντινί και ι Δυτι-
κί εί�αν έλθει νωρίς σε επα"ή με
τυς μυσυλμάνυς πλεμιστές και
τν ιερ� τυς π�λεμ τν djihad.
Γνώρι�αν πως η θρησκεία τυ αντιπά-
λυ τυς αναγνώρι�ε ιδιαίτερα πρ-
ν�μια σε �πιν σκτων�ταν για την
πίστη. O π�λεμς για τη διάδση της
πίστης ήταν μια υπ�ρέωση για τ

Eπιμέλεια  α�ιερώματ�ς:

K·ΣTHΣ ΛIONTHΣ



KYPIAKH 1 NOEMBPIOY 1998 - H KAΘHMEPINH   3

στρατιώτη τυ Iσλάμ, κι εκείνς πυ
έπε"τε σε τέτι αγώνα ανακηρυσ-
σ�ταν μάρτυρας και εί�ε ε�ασ"αλι-
σμένη τη θέση τυ στν παράδεισ.
Tέτια πνευματικά ευεργετήματα εμ-
ψύ�ωναν �πως ήταν "υσικ� τυς με-
σαιωνικύς ανθρώπυς (α"ύ εμψυ-
�ώνυν μερικύς ακ�μη και σήμερα)
και πύκνωναν τις γραμμές των στρα-
τών τυ �αλι"άτυ με πλλύς κι εν-
θυσιώδεις πλεμιστές διατεθειμέ-
νυς να διακινδυνεύσυν λίγ παρα-
πάνω απ� τν τυ�αί στρατιώτη.

Oι Bυ�αντιν�ί 
περί π�λέμ�υ

Στ Bυ�άντι η ιδέα αυτή δεν έπια-
σε. O αυτκρατρικ�ς στρατ�ς νμα-
��ταν �έ�αια στρατ�ς τυ Xριστύ, και
πλεμύσε για να πρστατεύσει την
πίστη για να υπερασπισθεί τυς �ρι-
στιανύς, δεν εί�ε �μως πτέ απλαύ-
σει τέτια πνευματικά πρν�μια. Oι πα-
τέρες της Aνατλικής Eκκλησίας δεν
συμ"ωνύσαν για τ θέμα. Aλλι επαι-
νύσαν �συς πέθαιναν στν π�λεμ
(�ωρίς �μως πτέ να τυς �αρίσυν
πρκατα�λική ά"εση αμαρτιών), άλ-
λι τυς επιτιμύσαν. O Mέγας Bασί-
λεις π.�. υπστήρι�ε πως  πλεμι-
στής πυ σκτώνει στν π�λεμ θα έ-
πρεπε ίσως να υπ�ληθεί σε επιτίμι
τριών �ρ�νων γιατί εί�ε πρκαλέσει τ
θάνατ συνανθρώπων τυ. H ακραία
αυτή άπψη δεν επικράτησε "υσικά
στ Bυ�άντι. H Iερά Σύνδς �μως τη
θυμήθηκε �ταν  αυτκράτρας Nικη-
"�ρς Φωκάς αππειράθηκε να ανακη-
ρύ�ει μάρτυρες της πίστης τυς στρα-
τιώτες τυ πυ θα έπε"ταν στν π�λε-
μ με τυς Aρα�ες. Πρ�άλλντας τη
γνώμη τυ Aγίυ Bασιλείυ  πατριάρ-
�ης και η σύνδς απέρριψαν την αυ-
τκρατρική απαίτηση. Eπίσης η
Eκκλησία της Kωνσταντινύπλης κα-
θαίρεσε επανειλημμένα ιερείς πυ, κα-
τά τη διάρκεια πλεμικών επι�ειρήσε-
ων και διαπράττντας πρά�εις ηρωι-
κές, αναγκάσθηκαν να �άψυν τα �έ-
ρια τυ στ αίμα. Mε άλλα λ�για, για τη
�υ�αντινή εκκλησία της μέσης περι�-
δυ  "�νς στν π�λεμ ήταν ένα α-
ναγκαί κακ� – τ ανε��ταν, γύρι�ε τ
πρ�σωπ� της απ� κει, αλλά δεν δέ�θη-
κε πτέ να τ θεωρήσει ως θεάρεστη
πρά�η, πυ να ε�ασ"αλί�ει ιδιαίτερα
πνευματικά πρν�μια. Tελικά, η �ρι-
στιανική ιδέα της αγάπης επι�ύσε στ
πατριαρ�εί.

Eπίσκ�π�ι με παν�πλία

Στη Δύση τα πράγματα ε�ελί�θηκαν
αλλιώς. Στυς ατελείωτυς πλέμυς
για τν έλεγ� της Iσπανίας και για την
πρστασία τυ μεγάλυ πρσκυνήμα-
τς τυ Aγ. Iακώ�υ της Kμπστέλας,
ι πάπες άρ�ισαν να παρα�ωρύν
στυς Xριστιανύς αγωνιστές τις
indulgetiae – τυς απήλλασαν δηλαδή
απ� μέρς των αμαρτιών τυς, ή, αν έ-
πε"ταν, απ� τ σύνλ των αμαρτιών.
Oι αγωνιστές της καθλικής πίστης εί-
�αν πια τα ίδια πνευματικά πρν�μια με
τυς Mυσυλμάνυς αντιπάλυς
τυς. Tα πρν�μια αυτά δ�θηκαν στ
Clermont τ 1095, �ταν για πρώτη "ρά
κηρύ�θηκε η σταυρ"ρία για την απε-
λευθέρωση των Aγίων T�πων.

Eνα �ρ�ν αργ�τερα, ι στρατιώτες
τυ Xριστύ, με τ σημάδι τυ σταυρύ
κεντημέν στν ώμ τυς έ"θαναν
στις ακτές τυ Bσπ�ρυ. Hσαν μικρί
άνθρωπι τυ λαύ, αλλά και "ευδάρ-

�ες άρ�ντες, μερικί απ� τυς πί-
υς, κατά τις δυτικές συνθήκες, ήταν
και επίσκπι. Oι Bυ�αντινί γρήγρα
αντιλή"θηκαν �τι εί�αν να κάνυν με
στρατ� μειωμένης πειθαρ�ίας πυ δεν
δίστα�ε να λεηλατήσει τα �ριστιανικά
εδά"η. Πι πλύ �μως ακ�μη απρύ-
σαν για τ πώς επίσκπι μπρύσαν
να "ρύν πανπλία και να πλεμύν,
αγνώντας πρς στιγμήν την αγάπη
πυ εί�ε κηρύ�ει  Xριστ�ς.

Oι σταυρ"�ρι ήταν �ένι για τ
Bυ�άντι. Aπ� την αρ�ή "άνηκαν ε-
�θρικί, α"ύ μερικί απ’ αυτύς, π.�.
ι Nρμανδί, πρσπαθύσαν, ήδη γύ-
ρω στ 1100, να �ρησιμπιήσυν την
σταυρ"ρία σε �άρς των Bυ�αντι-
νών. T�τε η αυτκρατρία ήταν ακ�μη
ισ�υρή και απέκρυσε τις "ιλδ�ίες
τυς. Aνιγε �μως απ� τ�τε  δρ�μς
για την άλωση της Kωνσταντινύπ-
λης απ� την 4η Σταυρ"ρία τ 1204.

Σημείωση των «Eπτά Hμερών»: T� α�ιέρωμα
αυτ� απ�τελεί πρ�ταση τ�υ ερευνητικ�ύ
πρ�γράμματ�ς «Bυ�άντι� και Δύση», π�υ
διε"άγεται υπ� τη διεύθυνση τ�υ Nίκ�υ
M�σ��νά στ� Iνστιτ�ύτ� Bυ�αντινών
Eρευνών τ�υ Eθνικ�ύ Iδρύματ�ς Eρευνών.
Oι συγγρα�είς των άρθρων τ�υ  α�ιερώμα-
τ�ς είναι ιστ�ρικ�ί και εργά��νται στα ε-
ρευνητικά πρ�γράμματα τ�υ Iνστιτ�ύτ�υ.

Iππ	της σε ν�ρμανδικ	 ανάγλυ�� τ�υ 12�υ αι. σε κι�ν	κραν�, στ�ν καθεδρι-
κ	 να	 τ�υ M�νρεάλε της Σικελίας. H ν�ρμανδική εισ��λή τ�υ Γυϊσκάρδ�υ τ�
1081-1085 στ� Bυ$άντι� θεωρείται απ	 π�λλ�ύς ερευνητές ως πρ�ανάκρ�υ-
σμα της επ��ής των σταυρ���ριών (�ωτ.:  Antony Bridge «The Crusades»).

Kρυστάλλινη θήκη
Tίμι�υ 'ύλ�υ της
σταυρ���ρικής ε-
π��ής στ�λισμένη
με εικ�νίδια αγίων
και π�λύτιμ�υς λί-
θ�υς. Θεωρείται 	-
τι ήταν τ�π�θετη-
μένη στην κ�ρυ�ή
σταυρ���ρικ�ύ
λά�αρ�υ. Oι Σταυ-
ρ���ρίες �εκίνη-
σαν με την ιερή ε-
πιθυμία να απε-
λευθερώσ�υν τ�υς
Aγί�υς T	π�υς α-
π	 την κυριαρ�ία
των μ�υσ�υλμά-
νων. (Πατριαρ�ικ	
M�υσεί� Iερ�σ�-
λύμων, �ωτ. «Iε-
ρ�υσαλήμ», Aλέ-
�ανδρ�ς Kαρι	τ�-
γλ�υ, εκδ.
«MIΛHTOΣ»).


