
ΚΕΙΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΟΜΙΛΗΤΕΣ: 

Βασιλική Παπούλια 
Γεωργία Κουλικοΰρδη 

Μαρία Θεοχάρη 
Τηλέμαχος Κ. Λουγγής 

Σπύρος Λουκάτος 
Νίκος Γ. Μοσχονάς 

Δημήτριος Ι. Πάλλας 
Γιάννης Γ. Γιαννόπουλος 

Ρωξάνη 'Αργυροπούλου - Λουγγή 
Λίνος Γ. Μπενάκης 

Γ. Γ. Άλισανδράτος 
Ευα Σημαντώνη - Μπουρνιά 

Άριστόξενος Δ. Σκιάδας 

ΑΙΓΙΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1977 



35 

Η θέση τού Ελληνισμού 
στό Μεσαιωνικό Βυζάντιο. 

Τηλέμαχος Κ. Λουγγής 

Γενικές διαπιστώσεις 

Τά κυριώτερα χαρακτηριστικά του βυζαντινού κράτους είναι ή Χρι
στιανική θρησκεία, τό ρωμαϊκό δίκαιο και παράδοση καί ή ελληνική 
γλώσσα. Παρ' όλο πού διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, τά τρία αυτά 
χαρακτηριστικά εϊναι ισοδύναμα, τό καθένα στον τομέα του. 'Επειδή 
λοιπόν ή γλώσσα εϊναι ανάμεσα σέ άλλα, συνδετικός κρίκος ανάμεσα 
στά μέλη ενός έθνους (ή λεγόμενη εθνική γλώσσα), θεωρήθηκε οτι ή 
ελληνική γλώσσα ήταν καί στό Βυζάντιο εθνική, καί άπό έκεϊ, συνηθί
σαμε νά μιλάμε γιάτήν ελληνική αυτοκρατορία του Βυζαντίου, κάτι πού 
στην πραγματικότητα δέν υπήρξε σχεδόν ποτέ. Φυσικά, μερικές λατινι
κές πηγές τής Δύσης στον Μεσαίωνα χρησιμοποιούν τόν όρο Imperium 
καί imperator Graecorum, σχετικά μέ τήν βυζαντινή αυτοκρατορία, άλλα 
αυτό τό κάνουν γιά εντελώς ειδικούς καί συγκεκριμένους λόγους: θέ
λουν νά δείξουν ότι, επειδή στό Βυζάντιο είχαν ξεχάσει τήν λατινική πού 
ήταν ή γλώσσα των Ρωμαίων, τό Βυζάντιο δέν ήταν ή ρωμαϊκή αυτο
κρατορία, όπως ήθελε να ονομάζεται. Ή χρησιμοποίηση λοιπόν τής 
Ελληνικής σάν κρατικής γλώσσας στό Βυζάντιο, χρησίμευε στους Λατί
νους τής Δύσης σάν επιχείρημα αντιρρητικής. 

Ό π ω ς εϊπαμε κιόλας, ή πραγματικότητα εϊναι διαφορετική. Στό 
Βυζάντιο πού εϊναι πολυεθνικό κράτος, ή ελληνική γλώσσα εϊναι κρα
τική καί οχι εθνική. Συνδέει διαφορετικές εθνότητες μεταξύ τους, επειδή 
ό βυζαντινός πολιτισμός ακμάζει σέ μιά γεωγραφική περιοχή πού ή 
ελληνική γλώσσα βρισκόταν σέ ακμή σέ ολη τήν διάρκεια τής αρχαιότη
τας καί, συνεπώς, καί στην περίοδο τής ρωμαιοκρατίας. Ό τ α ν ή πρω
τεύουσα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη καί ή ρωμαϊκή διοίκηση 
βρέθηκε μέσα σέ ένα ελληνόφωνο περιβάλλον, ήταν φυσικό νά άφομοι-
ωθή σιγά - σιγά. "Ετσι, στό κλασσικό, μεσαιωνικό Βυζάντιο (9ος - 12ος 
αιώνες) παρουσιάζεται τό περίεργο φαινόμενο νά μεταχειρίζονται τήν 
ελληνική γλώσσα έπιφανεϊς συγγραφείς γιά νά σατυρίσουν ή γιά νά 
ασκήσουν πολεμική εναντίον τών "Ελλήνων, πού σημαίνει πρώτα άπ' 
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όλα ειδωλολάτρες ή οπαδούς τών αρχαίων πολυθεϊστικών ή και φιλο
σοφικών θεωριών πού είναι αντίθετες στα δόγματα του Χριστιανισμού. 
Από αύτη την άποψη λοιπόν, 'Ελληνισμός καί Χριστιανισμός είναι πρά

γματα εντελώς αντίθετα καί ασυμβίβαστα, στό Βυζάντιο τουλάχιστον. 
Τό ελληνικό στοιχείο, πού ήταν πάντα ζωτικότατο στό Βυζάντιο, δεν 

αποτελούσε κοινωνικό στρώμα ή κατηγορία. Αποτελούσε μόνο μιά 
από τίς βασικές εθνότητες πού συνέθεταν τόν πληθυσμό της αυτοκρα
τορίας. Επειδή λοιπόν ή χρησιμοποίηση της ελληνικής σέ συνολική 
κλίμακα δέν μπορεί νά είναι κριτήριο γιά νά ανιχνεύσουμε τήν ελληνικό
τητα ατόμων ή ομάδων, ή ανίχνευση γίνεται μέ ένα άλλο βασικό δεδομέ
νο, τά ονόματα αυτά πού σήμερα λέγονται επίθετα καί πού εμφανίζον
ται μόλις τόν όγδοο αιώνα. Έδώ χρειάζεται μιά παρένθεση. 

"Ενα άπό τά κύρια χαρακτηριστικά πού φέρνουν σέ αντίθεση τόν 
Μεσαίωνα μέ τήν Αρχαιότητα είναι ò υ π ο κ ε ι μ ε ν ι σ μ ό ς , πού εισ
βάλλει μαζί μέ τόν Χριστιανισμό στην κοινωνία. Στό Βυζάντιο πού κρά
τησε χίλια χρόνια, άπό τό τέλος της αρχαιότητας μέχρι τό τέλος του 
Μεσαίωνα, παρατηρείται μιά αδιάκοπη διαδικασία υποκειμενισμού. 
"Αν στην αρχαιότητα ό άνθρωπος ήταν πολίτης μέσα στά πλαίσια τού 
Δήμου, της Πόλης του, στον Μεσαίωνα ό άνθρωπος αρχίζει νά αισθά
νεται εντελώς ανυπεράσπιστος μπροστά στην απολυταρχία καί φρον
τίζει μόνος του γιά τήν σωτηρία του. Πρόκειται γιά μιά βαθιά ε σ ω τ ε 
ρικέ υ σ η . "Ετσι, ό καθένας προσεύχεται μόνος του μέσα στον ναό, ένώ 
στην αρχαιότητα όλοι προσευχόντουσαν δημόσια καί έξω άπό τόν ναό. 
Ή ιδιωτική ανάγνωση καί προσευχή αντικαθιστά τώρα τά παλιά δημό
σια ψηφίσματα καί αποφάσεις διά βοής. Ή οικογένεια αντικαθιστά τόν 
δήμο, σάν κοινωνική μονάδα. Στον Μεσαίωνα, ή οικογένεια αποκτάει 
βάσεις μέ απαιτήσεις. 

Μετά τόν όγδοο αιώνα, ή οικογένεια αρχίζει νά είναι ολο καί πιό 
σημαντική γιά τους ανθρώπους. Δημιουργούνται διακρίσεις, αρχίζουν 
νά υπάρχουν ευγενείς άπό καταγωγή καί, γενικά, ό άνθρωπος αρχίζει 
νά εξαρτάται κατά κάποιον τρόπο άπό τήν οικογένεια του. Κάθε οικο
γένεια έχει δικό της όνομα πού τό φέρουν τά μέλη της μέ κάποια αταξία, 
γιατί στό Βυζάντιο μπορούσε ένας γιος νά πάρη τό επίθετο καί τού 
πατέρα του καί τής μάνας του ή ακόμα μόνο τό επίθετο της μάνας του. 
Οι γενεαλογίες μπλέκονται έτσι καί ελάχιστες είναι οι βυζαντινές οικογέ
νειες πού ή γενεαλογία τους είναι σήμερα εντελώς ξεκαθαρισμένη άπό 
τήν επιστημονική έρευνα. 

• 

Ή έρευνα: εθνολογία καί δημογραφία 

'Ανάλογα μέ τά επίθετα λοιπόν, ανιχνεύεται καί ή εθνική καταγωγή 
τών ατόμων. Ό τ α ν βλέπουμε π.χ. έναν βυζαντινό νά ονομάζεται Νίκη-
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φόρος Αργυρός, μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι, κατά πάσαν πιθα
νότητα είναι Έλληνας. Ό τ α ν λέγεται Γεμελλάριος, όπως συμβαίνει στην 
Ν. Ιταλία, είναι Λατίνος. Ό τ α ν λέγεται 'Ιωάννης Άξούχ ή Άξοϋχος, 
εϊναι Τούρκος Σελτζοΰκος ή Ούγγρος, όταν λέγεται Θεοφιλίτζης, μάλ
λον είναι Σλάβος. Σέ όλες όμως αυτές τίς ετυμολογικές ερμηνείες, υπάρ
χουν τεράστιες δυσκολίες, όπως π.χ. τό όνομα Άριανίτης πού πρέπει 
μάλλον νά είναι ελληνικό (τά Άριανού) καί όχι αλβανικό (Arenit, Aranit). 
Ό ϊδιος επίσης κανόνας ισχύει καί γιά τά "τοπωνύμια καί γιά τίς γε
ωγραφικές ονομασίες, γιά τά όποια τόσες μελέτες έχουν γραφτή. 

•Η έρευνα λοιπόν, υποχρεωτικά, περιλαμβάνει την συναγωγή των 
οικογενειακών ονομάτων καί τήν στατιστική κατάταξη τους. Ό π ο υ δέν 
βρίσκουμε οικογενειακά ονόματα, χρησιμοποιούμε στην απόλυτη 
ανάγκη καί όταν είναι δυνατόν, ακόμα καί τά άπλα πρώτα ονόματα 
πού, αυτό πρέπει νά ξεκαθαριστή άπότήνάρχή, είναι στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία χριστιανικά. Φυσικά, ονόματα όπως 'Αλέξιος, Κων
σταντίνος, Ιωάννης ή Θεόδωρος δέν μπορούν βέβαια νά αποτελέσουν 
εθνολογικό κριτήριο, άλλα ονόματα όπως Ροβέρτος (Νορμανδός), Θε-
οδώριχος (Γότθος), Χαράλδος (Σκανδιναβός), Βλαδίμηρος (Σλάβος), 
Άχμέτης καί Όρχάνης (Τούρκος), Εύφραίμ (Σύρος), Παφνούτιος (Αι
γύπτιος), Μανσούρ ("Αραβας), Γεζάς (Ούγγρος), μπορούν νά βοηθή
σουν στην εθνολογική εξακρίβωση ενός άτομου. Στην βυζαντινή κρα
τική Ιεραρχία, σταδιοδρομούν αρκετά συχνά καί Βάρβαροι, άλλα σχε
δόν πάντα, εϊναι όλοι τους Χριστιανοί. Αρκετά συχνά παρατηρείται καί 
τό φαινόμενο τής λιποταξίας καί άρνισιθρησκείας άπό τό ένα στρατό
πεδο στό άλλο. 

Έδώ πρέπει νά διευκρινιοτή καί ένα άλλο σημείο: άν στό Βυζάντιο 
"Ελλην σημαίνει ειδωλολάτρης, 'Ελλάς, "Ελλαδικοί ή Κατωτικοί σημαίνει 
τους κατοίκους ή τίς περιοχές πού ανήκουν στό θ έ μ α ' Ε λ λ ά δ ο ς , μιά 
διοικητική περιφέρεια πού πρέπει νά ιδρύθηκε τό 695 περίπου καί περι
λάμβανε πιθανώτατα τήν Στερεά, τή Θεσσαλία, τήν "Ηπειρο καί τήν 
Εύβοια (Ostrogoesky ZRVI, 1,1952, 64 κέ.). Δηλαδή, δέν πρέπει νά συγχέον
ται οί όροι ' Ε λ λ ά ς , ' Ε λ λ ά δ ι κ ο ί καί " Ε λ λ η ν ε ς . Οίδυόπρώτοι έχουν 
αυστηρά διοικητικό χαρακτήρα καί μπορεί νά προϋποθέτουν καί άλλες 
εθνότητες, ανάλογα μέ τήν εποχή. Ό τρίτος όρος έχει καθαρά ιδεολο
γικό περιεχόμενο καί χρησιμοποιείται ανάλογα. 

'Οπωσδήποτε, εμάς μας ενδιαφέρει ή συμβολή τού ελληνικού στοι
χείου στην ζωή τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, άπό τόν ένατο μέχρι τόν 
δωδέκατο αίώνα, άπό τήν εθνολογική άποψη. Στους αιώνες αυτούς, οι 
βυζαντινές κτήσεις περιλάμβαναν τήν Βαλκανική, τήν Μικρασία, τήν 
Σικελία μέχρι τό 878 καί τήν Ν. Ιταλία άπό τό 871 μέχρι τό 1071. Σέ όλες 
αυτές τίς γεωγραφικές περιοχές, τά βυζαντινά σύνορα είναι έναλασσό-
μενα, ανάλογα μέ τίς εποχές. 

Τό νά ξέρη κανείς ακριβώς καί σέ όλες τίς εποχές τήν εθνολογική 
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σύνθεση όλων αύτά>ν τών επαρχιών είναι αδύνατον, τουλάχιστον με τις 
προόδους πού έχει κάνει ή επιστήμη ά)ς σήμερα. Ή μετακίνηση καί ή 
εναλλαγή τών συνόρων, οί σχεδόν αδιάκοποι πόλεμοι καί οι εισβολές, ή 
σχεδόν ολοκληρωτική έλλειψη ιδιωτικών στοιχείων ή κρατικών αρχείων 
κάνουν τήν έρευνα πάρα πολύ αμφίβολη. Στό Βυζάντιο ίσχυε επίσης καί 
τό φαινόμενο της βίαιας μετακίνησης των πληθυσμών. "Ενας αυτοκρά
τορας π.χ. πού έβλεπε ότι οί βαλκανικές επαρχίες εϊχαν έρημωθή άπό 
τους Βουλγάρους, έφερνε μαζικά αποίκους άπό τήν Μι κρασιά στην 
Θράκη γιά νά ενίσχυση τόν πληθυσμό τώνπεριοχών αυτών. Ό αυτο
κράτορας Βασίλειος ό Α' έφτασε στό σημείο νά στείλη, γύρω στό 885, 
περί τις 2.000 Σλάβους δούλους γιά νά αποικίσουν τήν Ν. 'Ιταλία. "Ετσι, 
τό εθνολογικό πρόβλημα στό Βυζάντιο εξαρτάται άμεσα άπό τό δημο
γραφικό, καί τό δημογραφικό πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο νά έρευ-
νηθή, άφου κανένα σχεδόν επίσημο στοιχείο δεν διαθέτουμε άπό τήν 
κρατική πλευρά. 

"Ετσι μένει, όπως είπαμε στην αρχή, ή μελέτη τών ανθρώπων καί 
τών οικογενειών, ή ετυμολογική ερμηνεία τών ονομάτων καί ή κατά
ταξη τών ανθρώπων καί τών οικογενειών σέ κοινωνικές ομάδες πού, 
ανάλογα μέ τόν παραγωγικό ρόλο πού διαδραματίζουν μέσα στην κοι
νωνία, ονομάζονται κ ο ι ν ω ν ι κ έ ς τ ά ξ ε ι ς . Κι έδώ, ή έρευνα βρίσκει 
υπερβολικά εμπόδια στον δρόμο της, γιατί μόνο εντελώς πρόσφατα 
άρχισε νά κινήται συστηματικά προς αυτήν τήν κατεύθυνση. "Αρχισαν 
οι ειδικές πραγματείες γιά τήν δημογραφική κατάσταση στις διάφορες 
επαρχίες καί πολλά επιστημονικά κέντρα ο' όλο τόν κόσμο ασχολούνται 
καί μέ τήν ιστορική γεωγραφία. Μεγάλες όμως συνθέσεις δέν έχουν δη 
ακόμα τό φώς ολοκληρωτικά. Τό κορυφαίο επίτευγμα στον τομέα της 
κοινωνικής ανάλυσης της βυζαντινής κοινωνίας ήσαν οί εργασίες του 
Α. Π. Κ α ζ ν τ ά ν , Ή κοινωνική σύνθεση τής άρχουσας τάξης στό 
Βυζάντιο του ΙΑ' καί τού IB' αίώνα (ρωσσικά) Μ. 1974 καί, Ή δομή τής 
βυζαντινής κοινωνίας 1976, πού μεταφράστηκε καί ελληνικά στό περι
οδικό ΑΝΤΙ στό τεύχος τής Πρωτομαγιάς 1977. Τό τελευταίο βιβλίο του 
Γ. Γ. Α ι τ ά β ρ ι ν , Ή βυζαντινή κοινωνία καί τό κράτος τόν Γ καί ΙΑ' 
αιώνες (ρωσσικά) Μ. 1977, προχωρεί ακόμα περισσότερο προς τήν 
κατεύθυνση αυτή. 

'Ανάλογα μέ τις γνώσεις πού διαθέτουμε γιά κάθε μιά επαρχία, ή 
έρευνα γιά τήν ανίχνευση τού ελληνικού στοιχείου καί τής δραστηριότη
τας του είναι προχωρημένη, στάσιμη ή ακόμα καί ανύπαρκτη. "Ενας 
αναγνωρισμένος ειδικός στά θέματα τής βυζαντινής 'Ιταλίας, ό Α. 
Γ κ ι γ ι ο ύ , υπολόγισε μετά άπό μιά πολύ εκτεταμένη έρευνα τά εξής: 

Στά χρόνια τής ακμής της (968-1071), ή βυζαντινή 'Ιταλία πού ήταν 
χωρισμένη διοικητικά σέ τρία μεγάλα θ έ μ α τ α , έχοντας έκταση 44.100 
τ.χμ. συνολικά, είχε μόνο 215.000 κατοίκους περίπου, πράγμα πού φα-
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νερώνει μιά σχετική ερημιά, δηλαδή μόνο 4,87 κατοίκους σε κάθε τετρα
γωνικό χιλιόμετρο κατά μέσο όρο. Τά τρία αυτά βυζαντινά θέματα 
ήσαν: 

ή Λογγοβαρδία με 19.500 χμ2. καί107.000 κατοίκους,πυκν. 5,48/χμ2 

ή Καλαβρία μέ 15.000 χμ.2 καί 71.000 κατοίκους,πυκν. 4,73/χμ2 

ή Λουκανία μέ 9.600 χμ.2 καί 37.000 κατοίκους,πυκν. 3,85/χμ2 

ΣΥΝΟΛΟ 44.100 χμ2 215.000 κάτοικοι μ.ό. πυκν. 4,87/χμ.2 

Συμφωνά πάντα μέ τά συμπεράσματα τοΰ Α. Γ κ ι γ ι ο υ, στις τρεις 
αυτές επαρχίες, ή αναλογία ανάμεσα στό ελληνικό καί στό λατινικό 
στοιχείο δέν ήταν παντού ή ίδια. Ή ανάλυση πού έκανε ò ίδιος στά 
έγγραφα πού διασώθη καν στά μοναστή ρια τής Ν. ' Ιταλίας καί πού είναι 
ίδκυτικά στοιχεία μεγάλης αξίας, όσο άφορα τά πρόσωπα πού μνημο
νεύουν, εντελώς άγνωστα μέχρι τίς μέρες μας, έδωσε τά ακόλουθα 
αποτελέσματα σέ κάθε μιά διοικητική περιοχή: 

"Ελληνες % Λατίνοι % 

Λογγοβαρδία 
Καλαβρία 
Λουκανία 

ΣΥΝΟΛΟ 

27.000 
40.000 
37.000 

104.000 

25 
57 

100 

80.000 
31.000 

111.000 

75 
43 

Ξέροντας ότι ò συνολικός πληθυσμός καί στίς τρεις επαρχίες ήταν 
215.000 περίπου, μας είναι τώρα εύκολο νά υπολογίσουμε ότι ή αναλο
γία ανάμεσα στό ελληνικό καί τό λατινικό στοιχείο γιά ολόκληρη τήν 
βυζαντινή 'Ιταλία στά χρόνια τής ακμής της ήταν: " Ε λ λ η ν ε ς 4 8 , 5 % 
κ α ί Λ α τ ί ν ο ι 5 1 , 5 % π ε ρ ί π ο υ . Βλέπουμε δηλαδή ότι, ένώ τά δυό 
στοιχεία εμφανίζονται σχεδόν ισοδύναμα αριθμητικά, οί Λατίνοι υπερ
τερούν ελαφρά. Αυτός ό πίνακας πού καταρτίσθηκε τόσο δύσκολα, δέν 
αποτελεί παρά μόνο ένα δείγμα γιά μιά σχετικά μικρή περιοχή, σέ 
διάστημα ενός μόλις αιώνα (968 -1071). Μετά άπό αυτό, καταλαβαίνει 
κανείς εύκολα πόσο θά μπορούσε νά προοδεύση ή επιστήμη, αν εϊχαμε 
στή διάθεση μας γιά όλες τίς επαρχίες τής αυτοκρατορίας καί γιά όλες 
τίς εποχές στοιχεία, όμοια μέ αυτά πού βρέθηκαν στην Ν. Ιταλία. Οί 
σημερινές όμως συνθήκες κάθε άλλο παρά επιτρέπουν νά είμαστε τόσο 
αισιόδοξοι. Καί οί δυσκολίες δέν είναι μόνο αυτές. Τά ϊδια αυτά στοιχεία 
απέδειξαν οτι, στην Λογγοβαρδία πού ò Ελληνισμός φτάνει μόνο στά 
25% τοΰ συνολικού πληθυσμού κυριαρχεί σέ αναλογία 90% σέ πόλεις 
όπως ò Τάρας (Taranto), ένώ στην πρωτεύουσα τής Λογγοβαρδίας καί 
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ολόκληρης της Βυζαντινής 'Ιταλίας Bari ή αναλογία ήταν 4 Λατίνοι προς 
1 "Ελληνα, ή αγροτική ενδοχώρα ήταν σχεδόν ολοκληρωτικά λατινόφω-
νη, οτήν πόλη Trani oi Λατίνοι βρισκόντουσαν σε απόλυτη υπεροχή 
100% καί, γενικά, ό Ελληνισμός τής Ν. 'Ιταλίας ήταν χωρίς καμιά αμφι
βολία πυκνότερος στό Δυτι κό μέρος πού βρισκόταν μακρύτερα άπό τήν 
'Ελλάδα, παρ' ο,τι στό 'Ανατολικό, όπου, παρ' όλες τους τις αδιάκοπες 
έποικιστικές προσπάθειες, οι βυζαντινοί αυτοκράτορες δεν μπόρεσαν 
ποτέ νά δώσουν τήν πλειοψηφία στό ελληνικό στοιχείο. 

'Εθνική καί κοινωνική δομή 

Στή Ν. Ιταλία, όπως καί οτήν υπόλοιπη βυζαντινή αυτοκρατορία, 
μιά βασική προϋπόθεση γιά τή μόνιμη εγκατάσταση του πληθυσμού 
ήταν τά μοναστήρια. Αποτελούσαν καί τόπο προσκυνήματος, άλλα 
επίσης καί κέντρο αγροτικών εργασιών, όπως καί εστία συναλλαγών. 
Στην Ν 'Ιταλία λοιπόν, όπως καί στή Μι κρασιά καί τήν Βαλκανική, τό 
ελληνικό στοιχείο, όπως καί oi άλλες εθνότητες, ήταν συγκεντρωμένο 
γύρω άπό τά μοναστήρια καί καλλιεργούσε τήν γή. Αυτό ήταν έξ άλλου 
καί ή πρώτη απασχόληση τών ανθρώπων στον Μεσαίωνα. Ό βυζαντι
νός χωρικός ήταν πολύ συνδεδεμένος μέ τό χωριό του, ζούσε μέ τά 
τοπικά συμφέροντα καί τό γεγονός αυτό ελαχιστοποιούσε τό ενδιαφέ
ρον του γιά τά κρατικά συμφέροντα. Στό Βυζάντιο πάλι, τό κράτος 
διαδραμάτιζε σέ πολλές περιπτώσεις τό ρόλο τού φεουδάρχη καί, έτσι, 
σχηματίστηκε μιά ηγετική τάξη κάθε άλλο παρά εθνική. 

Λίγον καιρό μετά τήν ίδρυση κάθε μοναστηριού, oi μοναχοί δέν 
επαρκούσαν πιά γιά τήν καλλιέργεια τών εκτάσεων πού ξεχέρσωναν. 
Κατέληγαν λοιπόν νά μισθώνουν αγρότες γι ' αυτήν τήν εργασία καί έτσι, 
γινόντουσαν γαιοκτήμονες. Στό κλασσικό, μεσαιωνικό Βυζάντιο, τά μο
ναστήρια διαθέτουν μεγάλες εκτάσεις καί π α ρ ο ί κ ο υ ς π ο ύ τίς καλλι
εργούν. Τό γεγονός αυτό βρίσκει τήν επιβεβαίωση του οτά έγγραφα τού 
Αγίου Όρους, οτά έγγραφα τής Ν. Ιταλίας κ.ά. Τά μοναστήρια ήσαν 

εξαιρετικά πολυάριθμα, ίσως περισσότερα άπό 7.000 γιά τόν ενδέκατο 
αίώνα, καί όσο περίεργο κι αν φαίνεται, στή Ν. 'Ιταλία πού ήταν μια 
μάλλον απόκεντρη επαρχία τής αυτοκρατορίας, oi περισσότεροι άπό 
τους 104.000 αυτούς Έλληνες πού εϊδαμε πιό πάνω, ή ήσαν μοναχοί, ή 
βρισκόντουσαν σέ σχέση εξάρτησης άπό τά μοναστήρια. Άπό τά τέλη 
τού 6ου αίώνα, όπως έχει υπολογιστή, τό 1/3 τής καλλιεργήσιμης γής 
βρισκόταν οτά χέρια τών μοναστηριών. "Ετσι, ή βασική παραγωγική 
τάξη στον Μεσαίωνα, ή άγροτιά, ήταν απόλυτα εξαρτημένη. 

Από τήν άλλη πλευρά, παρά τίς επιστημονικές διαφωνίες πάνω ο' 
αυτό τό θέμα, ή βυζαντινή λαϊκή ιθύνουσα τάξη θά μπορούσε νά διαι-
ρεθή σέ δυό βασικές κατηγορίες: 1) τήν αριστοκρατία πού προερχόταν 
άπό καταγωγή (πλούσιοι) καί 2) τήν αριστοκρατία πού προερχόταν 
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άττό ανώτερες θέσεις στην κρατική ιεραρχία. Στην πρώτη κατηγορία 
πρέπει βέβαια νά κατατάξουμε τους μεγάλους γαιοκτήμονες τών δια
φόρων επαρχιών καί στην δεύτερη, τήν ασταθή υπαλληλική ιεραρχία 
της Κωνσταντινούπολης. 

Σύμφωνα μέτόν Π. Χαρανή,τόν ενδέκατο αιώνα, κυριαρχούσε από
λυτα στην αυτοκρατορία τό ελληνόφωνο στοιχείο, όχι γιατί οι Έλληνες 
ήσαν πλειοψηφία, άλλα γιατί σέ όλες τίς υπόλοιπες εθνότητες επικρα
τούσε ή διγλωσσία. Ό Ελληνισμός δηλαδή ασκούσε έ ν α ε ί δ ο ς π ο λ ι -
τ ι σ τ ι κ ή ς α φ ο μ ο ί ω σ η ς . Κάτω άπό ενιαία κρατική καί εκκλησι
αστική εξουσία ζούσαν στό Βυζάντιο πολλές φυλές πού βρισκόντουσαν 
σέ διαφορετικά επίπεδα κοινωνικής καί πολιτιστικής ανάπτυξης. Δυσ
τυχώς όμως, όταν υπάρχουν εισβολές, μεταναστεύσεις καί κατακτήσεις 
πού αυξάνουν τόν πληθυσμό, ούτε ό αριθμός τών μοναχών καί τών 
μοναστηριών, ούτε ό αριθμός τών εκπροσώπων της αριστοκρατίας 
μοπορούν νά δώσουν απάντηση στό πρόβλημα τής μέτρησης τού πλη
θυσμού. Ή σύνθετη δυναμική αλληλεπίδραση αυτών τών εθνικών ομά
δων, ιδιαίτερα ή αμοιβαία σχέση μέ τόν ελληνικό πληθυσμό απέδωσε 
αποτελέσματα διαφορετικής στάθμης στις διάφορες επαρχίες τής αυ
τοκρατορίας. 

'Υπάρχει καί μιά άλλη αντικειμενική διαπίστωση: στή Μικρασία, 
όπως καί στά Βαλκάνια, μετά τίς κατακτήσεις τού Βασίλειου Β' τού 
Βουλγαροκτόνου (1025), ό αριθμός τού ελληνικού πληθυσμού, ακόμα κι 
αν δεν υστερεί απέναντι στις άλλες εθνότητες, βρίσκεται σέ αναλογία 1:1 
προς τό σύνολο τών μή ' Ελλήνων. Μέ βάση τους υπολογισμούς αυτούς, 
θά μπορούσαμε νά καταλήξουμε στό ακόλουθο συμπέρασμα: ò Ε. 
Στα'ίν είχε υπολογίσει ολόκληρο τόν πληθυσμό τής αυτοκρατορίας γιά 
τό έτος 1025 σέ 20.000.000 περίπου. Θά μπορούσαμε λοιπόν νά συμπλη
ρώσουμε ότι τό ελληνικό στοιχείο έφτανε, κατά προσέγγιση, τά 
10.000.000 στά χρόνια τής μεγάλης ακμής τού βυζαντινού πολιτισμού. 
Ήταν λοιπόν ή ισχυρότερη αριθμητικά καί πολιτιστικά άπό τίς εθνότη
τες πού απάρτιζαν τόν πληθυσμό τής αυτοκρατορίας. 

Ό μ ω ς , ολόκληρη ή υπόσταση τής βυζαντινής αυτοκρατορίας δέν 
βρισκόταν στην ύπαρξη καί τήν κυριαρχία μιας εθνότητας πάνω στίς 
άλλες, αλλά στην αρχή τής κρατικής ηγεμονίας. Ή πολιτική ιδεολογία 
στό Βυζάντιο, όπως είπε ό Χ. Γ. Μπέκ, ήταν μ ι ά π ο λ ι τ ι κ ή ο ρ θ ο δ ο 
ξ ί α , μέ τήν ευρύτερη δυνατή έννοια πού θά μπορούσαμε νά τήν συλλά
βουμε. Ή αρχή τών εθνικοτήτων παραγνωριζόταν καί τό ρωμαϊκό 
δίκαιο δέν έκανε διακρίσεις στην καταγωγή τών πολιτών. "Ετσι, ò Α. Π. 
Καζντάν υποστήριξε ότι οι εκπρόσωποι τής άρχουσας τάξης στό Βυ
ζάντιο τόν ενδέκατο καί τόν δωδέκατο αιώνα δέν είχαν τό παραμικρό 
εθνικό συναίσθημα, έκτος άπό τό ότι άνηκαν στην αυτοκρατορία τών 
Ρωμαίων, παρ' όλο πού οΐ ίδιοι άνηκαν σέ ποικίλες εθνότητες άπό 
καταγωγή. Ό ν τ α ς αδιάφορη εθνικά, ή βυζαντινή αριστοκρατία μπο
ρούσε νά συγκρατηθή πιό εύκολα άπό τήν κεντρική εξουσία. 
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Ή γεωγραφική καί πληθυσμιακή μείωση πού σημειώνεται στά τέλη 
τού ενδέκατου αιώνα (τό Βυζάντιο χάνει τή Ν. 'Ιταλία καί τήν Ά. καί 
Κεντρική Μικρασία) φέρνέτ μιά ακατάσχετη υπεροχή του ελληνικού 
στοιχείου, καθώς ή αυτοκρατορία περιορίζεται σέ επαρχίες πού στην 
πλειοψηφία τους είναι ελληνόφωνες. Τώρα, ή εθνολογική σύσταση 
ακολουθεί μιά δυναμική άλλα καί αντιφατική προεία: άπό τή μιά πλευ
ρά, τό ελληνικό στοιχείο έχει μιά πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια νά αφομοί
ωση τίς άλλες εθνότητες πού κι αυτές όμως προσπαθούν νά σταθερο
ποιηθούν καί νά αναπτυχθούν αυτόνομα. Τό φαινόμενο όμως της 
προσπάθειας γιά σταθεροποίηση καί εξέλιξη είναι ισχυρότερο στό ελ
ληνικό στοιχεϊο πρώτα άπ' όλα. Στά χρόνια τών Κομνηνών λοιπόν, στό 
Βυζάντιο παρατηρείται μιά πρώτη προσπάθεια γιά ολοκληρωτικό εξ
ελληνισμό. 

Ή απόπειρα αυτή γιά εξελληνισμό της αυτοκρατορίας εκδηλώνεται 
με τόν κοινωνικό ρόλο πού διαδραματίζει τό ελληνικό στοιχείο καί πού 
γίνεται όλο καί μεγαλύτερος οσο περνάει ό καιρός. Πρόκειται γιά μιά 
διαδικασία πού εξελίσσεται άπό τή βάση προς τήν κορυφή, άπό τά 
κατώτερα στρώματα στά ανώτερα, άπό τίς ανώνυμες λαϊκές μάζες 
προς τήν εξουσία. Ή αυτοκρατορική εξουσία τών Κομνηνών βέβαια, 
προσπαθεί νά παραμείνη άκαμπτη καί αμετάβλητη στή φύση της, 
όπως ήταν στους προηγούμενους αιώνες, δηλαδή ένας ο ι κ ο υ μ ε ν ι 
κ ό ς α υ τ ο κ ρ ά τ ω ρ Ρ ω μ α ί ω ν , αυστηρός όσο καί στοργικός πατέ
ρας γιά όλους τους ύπηκόοους του, χωρίς διακρίσεις. Σ' αυτήν όμως 
τήν τάση της αυτοκρατορικής εξουσίας, έντιτίθεται ή ίδια ή αυτοκρα
τορική θρησκευτική πολιτική. Τό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης 
έχει φτάσει στό οριστικό σχίσμα μέ τή Ρώμη τό 1054 καί, επειδή όλα τά 
ανατολικά Πατριαρχεία χρησιμοποιούσαν τήν ελληνική γλώσσα, σέ 
αντίθεση μέ τήν Παπωσύνη πού χρησιμοποιούσε τή λατινική, καταλή
γουν νά ευνοούν κάθε τι τό ελληνικό εναντίον κάθε τι τού λατινικού. 
Φυσικά, ή διαδικασία αυτή συντελείται ασυνείδητα, μέ τήν έννοια ότι οί 
ορθόδοξοι συγγραφείς διατηρούν στό ακέραιο όλο τους τό μίσος προς 
τόν όρο "Ελληνες μέ τήν έννοια της ειδωλολατρίας, όπως είπαμε στην 
αρχή καί εναντίον τών 'Ελλήνων δέν χάνουν ευκαιρία νά στρέψουν όλο 
τους τό θεωρητικό οπλοστάσιο. Αυτό όμως δέν ανακόπτει τήν αδι
άκοπη ροπή τους νά ενστερνισθούν ελληνικά στοιχεία γιά νά τά στρέ
ψουν εναντίον της Παπικής ηγεμονικής πολιτικής. "Ετσι, ή Εκκλησία 
στό Βυζάντιο γίνεται σιγά - σιγά ένας άπό τους σημαντικώτερους 
παράγοντες τού εξελληνισμού της αυτοκρατορίας. Στην περίοδο τών 
Κομνηνών καί τών Αγγέλων (1081 -1204) έχουμε μιά εξισορρόπηση δυό 
αντιθέτων τάσεων: της αυτοκρατορικής αρχής πού προσπαθεί νά 
παραμείνη υπερεθνική καί τής εκκλησιαστικής πού ρέπει προς τόν 
εξελληνισμό. 

Αλλά ή Εκκλησία μέ τόν τεράστιο της κοινωνικό ρόλο στό Μεσαίωνα 
δέν ήταν ό μόνος παράγοντας πού ευνοούσε τήν πρόοδο τού έλληνι κού 
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στοιχείου. Ή κατανομή του ελληνικού στοιχείου ανάμεσα στις κοινωνι
κές τάξεις στό Βυζάντιο ευνοούσε μιά κατάκτηση της κρατικής ιεραρ
χίας άπό τους "Ελληνες, με φορά, όπως είπαμε, άπό τά κάτα> προς τά 
άνω. Αυτό είναι εύκολο νά έξηγηθή. Με τόν όλο καί μεγαλύτερο περι
ορισμό τής αυτοκρατορίας σε ελληνόφωνες επαρχίες, ή λαϊκή βάση 
εξελληνιζόταν όλο καί περισσότερο, ένα) ή άρχουσα τάξη, πολύ μικρό
τερη σέ αριθμό, έμενε ή παλιά βυζαντινή αριστοκρατία τού δέκατου καί 
τού ενδέκατου αιώνα. "Ετσι, στά χρόνια των Κομνηνών καί τών 'Αγγέ
λων, ή παλιά αριστοκρατία αρχίζει νά περνάη μιά κρίση. Είναι ή κρίση 
αυτή πού θά τής αφαίρεση τή μεγάλη της ζωτικότητα καί δέν θά τής 
έπιτρέψη νά άμυνθή μέ επιτυχία εναντίον τής οικονομικής διείσδυσης 
πού επιχειρούν οί Αατίνοι στά χρόνια αυτά. Παραπαίοντας ανάμεσα 
στην λατινοφιλία τής κρατικής εξουσίας καί στον εξελληνισμό πού έρχε
ται άπό τήν βάση, ή βυζαντινή αριστοκρατία αποσυντίθεται καί δέχεται 
τήν λατινική κατάκτηση τό 1204. 

Κοινωνικές συνθήκες καί γέννηση τής ελληνικής συνείδησης 

Όσο περίεργο κι αν φαίνεται, ή κατάκτηση τής βυζαντινής άρχου
σας τάξης άπό τό ελληνικό στοιχείο στην εποχή τών Κομνηνών καί τών 
Αγγέλων καταφέρνει ένα μεγάλο πλήγμα στην υπερεθνική κρατική 

ηγεμονία καί εύνοεϊ τίς κοινωνι κές κεντρόφυγες τάσεις. "Αν ò βυζαντινός 
συγκεντρωτισμός εμπόδιζε τήν φεουδαρχία νά εξελίχθη, ò εξελληνισμός 
τής αυτοκρατορίας ευνοεί τήν ανάπτυξη τής φεουδαρχικής μεγάλης 
ιδιοκτησίας, έμμεσα. Ή πολυποίκιλη καί πολυεθνική τάξη τών υπαλλή
λων, τό ένα άπό τά δυό σκέλη τής παλιάς βυζαντινής αριστοκρατίας, 
σχεδόν εξαφανίζεται καί στην θέση της δημιουργείται μιά άλλη ύπαλλη-
λία, σχεδόν αποκλειστικά ελληνική. Στην προσπάθεια της νάάποτρέψη 
τήν εθνική μεταβολή, ή κρατική εξουσία υποτιμάει πεισματικά τήν ση
μασία τού ελληνικού παράγοντα καί στρέφεται σέ άλλα στηρίγματα: οί 
μισθοφορικοί στρατοί πού κοστίζουν ακριβά, ή προσπάθεια γιά συγ
κεντρωτισμό απέναντι στην φεουδαρχοποίηση, οί απόπειρες γιά συν
εννόηση μέ τήν Δύση, όλα αυτά είναι μέτρα χωρίς αποτέλεσμα. Ή τάση 
γιά φεουδαρχοποίηση είναι φαινόμενο γενικό στό Μεσαίωνα καί πηγά
ζει άπό τίς πραγματικές καί άμεσες κοινωνικές συνθήκες. Ή πρώτη 
λοιπόν εκδήλωση τού ελληνικού στοιχείου, έστω καί συγκεκαλυμένη, 
είναι πατριωτικού περιεχομένου καί ανάγεται μετά τήν λατινική κατά
κτηση τού 1204: σαφής καί ανένδοτη αντίσταση στους Δυτικούς πού 
κατακτούν τόν τόπο μας. Καί σ'αυτό τό σημείο, ό ελληνισμός έρχεται σέ 
ρήξη μέ τήν παλιά βυζαντινή αυτοκρατορική αρχή πού αποδυναμώνε
ται συνεχώς καί προσπαθεί νά βρή ένα μέσον γιά νά σωθή στην συνεν-
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νόηση με την Δύση. Τό γεγονός όμως αυτό φέρνει τόν Ελληνισμό πιό 
εύκολα μέτό μέρος τής Εκκλησίας πού μισεί τους Δυτικούς. Αύτη είναι ή 
περίεργη διαλεκτική της γέννησης της ελληνικής συνείδησης μέσα στό 
βυζαντινό κράτος. 

ΙΎ αυτόν ακριβώς τόν λόγο, ό βυζαντινός συγκεντρωτισμός ποτέ πιά 
δέν θά άναστηθή. Γι' αυτόν τόν λόγο, τά βυζαντινά κράτη, πού δημι
ουργούνται μετά τό 1204 θά μείνουν πάντα πολλά και δέν θά ένα>θοϋν 
ποτέ. Γιατί, χωρίς τήν παντοδύναμη καί αδιάφορη εθνικά αυτοκρατο
ρική αρχή, οί τοπικοί ηγεμόνες στηρίζονται άνετα στό εγχώριο στοιχείο 
καί οι άνθρωποι στην βάση έξαλίσσονται πιό ελεύθερα καί προσαρμό
ζονται πιό εύκολα στίς αντικειμενικές συνθήκες παραγωγής. Ό 'Ελληνι
σμός όμως πού αναπτύσσεται άπό τή βάση άκολουθεϊ ένα σύστημα 
πού τά πρωτεία έχουν οί ξένοι στον τόπο του. Οί "Ελληνες γίνονται 
φεουδάρχες πάνω στό υπόδειγμα των Δυτικών πού είναι οί αφέντες. 
Καί γι' αυτόν τόν λόγο πού είναι ίσως σοβαρώτερος άπό όλους, τό 
ελληνικό στοιχείο δέν φέρνει μεγάλη αντίσταση στην τουρκική κατά
κτηση πού διαλύει εντελώς τά βυζαντινά κράτη. 

Προσπάθησα νά δείξω σ' αυτό τό μάθημα, ότι τό Βυζάντιο δέν ήταν 
τό ελληνικό κράτος πού ϊσως μερικοί ακόμα νομίζουν, παρ' όλες τίς 
προόδους τής επιστήμης. Ό τ ι ή χρησιμοποίηση της ελληνικής άπό τό 
κράτος δέν είναι απόδειξη γιά τήν ελληνικότητα του. Άρκεϊ νά σκεφθή 
κανείς μόνο ότι οί πρωτοβουλγαρικές επιγραφές είναι γραμμένες ελλη
νικά! "Οτι, στά χρόνια τής μεγάλης ακμής τού βυζαντινού πολιτισμού 
καί τών μεγάλων κατακτήσεων, τό ελληνικό στοιχείο μόλις ισοφάριζε 
τόν αριθμό όλων τών άλλων εθνοτήτων καί ότι ήταν τό επικρατέστερο. 
Ό τ ι ή εδαφική μείωση πού σημειώνεται τόν ενδέκατο αίώνα ευνοεί τήν 
συγκέντρωση τού κράτους σέ ελληνόφωνες περιοχές άλλα οί βασικές 
αρχές τής βυζαντινής κρατικής ηγεμονίας αντιτίθενται στην αποκλει
στική κυριαρχία μιας εθνότητας πάνω στίς άλλες μέσα στά σύνορα τού 
κράτους. Ό τ ι , μ' αυτόν τόν τρόπο, ό 'Ελληνισμός πού εξελίσσεται άπό 
τά κάτω προς τά άνω, βρίσκει στην 'Ορθόδοξη Εκκλησία τό στήριγμα 
πού τού έλειπε, καί ή 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία βρίσκει ασυνείδητα στον 
'Ελληνισμό τό στήριγμα πού τής έλειπε γιά νά πολεμήση τους καθολι
κούς Λατίνους. Ό τ ι μέ τήν πρόοδο τού ελληνικού στοιχείου στή βάση, ή 
πολυεθνική βυζαντινή αριστοκρατία είναι ανίκανη νά άναλάβη τόν 
αγώνα εναντίον τών Σταυροφόρων καί τό βυζαντινό κράτος υποκύπτει 
τό 1204. 

Τά κράτη πού εμφανίζονται στή θέση τού βυζαντινού έχουν περισ
σότερο εθνικό χαρακτήρα, παρά βυζαντινό οικουμενισμό. "Ετσι, ό ετοι
μοθάνατος βυζαντινισμός παλεύει μέ τόν νεογέννητο ελληνισμό. Ή 
πάλη τους εύνοεϊ τήν υποδούλωση στους Τούρκους άλλα μέσα άπό τήν 
Τουρκοκρατία, ό ελληνισμός θά βρή τά στοιχεία έκεϊνα πού θά τόν 
κάνουν ικανό νά ζήση. 
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