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Έναρξη τησ Νζασ Εποχήσ 
• Βαςιλεία Μιχαιλ Γϋ:842-867 (δυναςτεία του Αμορίου)  

• Περίοδοσ ανάπτυξθσ που οδιγθςε ςτθ μεγάλθ ακμι τθσ 
Μακεδονικισ Δυναςτείασ (867-1025) 

• Είχε γίνει θ οριςτικι αναςτιλωςθ των εικόνων (843) 

• Το κράτοσ αςχολείται πλζον με τθν άμυνα κατά των Αράβων και με 
ζργα πολιτιςμοφ 

• Πολφτιμοσ βοθκόσ του Μιχαιλ Γϋ ιταν ο κείοσ του, που είχε το 
αξίωμα του καίςαρα για μια δεκαετία (855-866), ο  Βάρδασ, ζνασ 
ικανότατοσ πολιτικόσ  

Μηθξνγξαθία από ρεηξόγξαθν ηνπ 15νπ αη. 
(Μόληελα, Βηβιηνζήθε Estence) 



Ο Μιταήλ Γ΄, ν επηιεγόκελνο Μέθσσος (839 - 23 Σεπηεκβξίνπ 867), ήηαλ Βπδαληηλόο απηνθξάηνξαο 

(842-867). Γηνο θαη δηάδνρνο ηνπ Θεόθηινπ, αλήιζε ζην ζξόλν ζε ειηθία ηξηώλ εηώλ ππό ηελ αληηβαζηιεία 

ηεο κεηέξαο ηνπ Θενδώξαο. Ο βίνο θαη ε πνιηηεία ηνπ Μηραήι παξνπζηάδνληαη κε ηα κειαλόηεξα ρξώκαηα 

από ηνπο Βπδαληηλνύο ρξνλνγξάθνπο, αιιά ηα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρνπλ ηάζεηο απνθαηάζηαζήο ηνπ. Ο 

Μηραήι Γ΄ κεγάισζε ππό ηελ επηκέιεηα ηνπ αδειθνύ ηεο Θενδώξαο Βάξδα θαη πήξε -θαηά ηνπο 

ρξνλνγξάθνπο πάληνηε- ηελ ρεηξόηεξε αλαηξνθή πνπ κπνξνύζε λα δνζεί : παξαδόζεθε από κηθξή 

ειηθία ζηα πνηά (εμ νπ θαη ε πξνζσλπκία Μέζπζνο), ζηηο εξσκέλεο θαη ζηηο αξκαηνδξνκίεο, επί θεθαιήο 

ζπκκνξίαο ειεεηλώλ πνπ αλαζηάησλαλ ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κε αηζρξέο θάξζεο  

Χξπζόο ζόιηδνο κε ηε Θενδώξα ζηε κία όςε. Σηελ άιιε 

όςε ηα ηέθλα ηεο, ε Θέθια δεμηά θαη ν Μηραήι Γ' αξηζηεξά.  

https://el.wikipedia.org/wiki/839
https://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/867
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%8C%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8E%CF%81%CE%B1_(9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82)


Έπεηζε ν Βάξδαο ηνλ Μηραήι λα απνπέκςεη ηνλ παξαθνηκώκελν Γακηαλό, πξνθεηκέλνπ λα βάιεη δίπια ηνπ έλα δηθό ηνπ άλζξσπν. Αιιά 

παξαθνηκώκελνο έγηλε απξόζκελα ν πξσηνζηξάηνξαο Βαζίιεηνο. Η εμέιημε ηνπ Βαζίιεηνπ ππήξμε ηιηγγηώδεο.Ο Βαζίιεηνο έπεηζε ηνλ Μηραήι 

γηα ηελ επηβνπιή ηνπ Βάξδα θαη ζθελνζεηήζεθε εθζηξαηεία ζηελ Κξήηε κεηά ην Πάζρα ηνπ 866. Ο Βάξδαο απνθάζηζε λα ζπκκεηάζρεη, αλ θαη 

πνιινί ηνλ είραλ ζπκβνπιεύζεη λα κε ην θάλεη. Γνινθνλήζεθε ζηελ απηνθξαηνξηθή ζθελή από ηνλ Βαζίιεην «τοσ βασιλέως βλέποντος και 

σιωπώντος».[22] 

Ύζηεξα ν Μηραήι έθαλε κάγηζηξν θαη πηνζέηεζε ηνλ Βαζίιεην, θαη ηελ Πεληεθνζηή ζηελ Αγία Σνθία ηνλ έζηεςε ζπκβαζηιέα. Πξηλ από ηελ 

ζηέςε ηνλ καζηίγσζε ηξηάληα θνξέο γηα λα ηνπ δείμεη ηελ ζηνξγή ηνπ. Τν θαινθαίξη ηνπ 867 ην ζρίζκα κεηαμύ ησλ Δθθιεζηώλ έγηλε βαζύηεξν. 

Δλ ησ κεηαμύ ν Μηραήι θέξεηαη λα είρε θηάζεη ζηα όξηα ηεο παξαθξνζύλεο : Ξέζαςε ηα νζηά ηνπ Κσλζηαληίλνπ Δ΄ θαη ηνπ Ισάλλε ηνπ 

Γξακκαηηθνύ, ηα καζηίγσζε ζηνλ Ιππόδξνκν θαη δηέηαμε λα ηα θάςνπλ. Καηήξγεζε ηνλ νπηηθό ηειέγξαθν πνπ είρε επηλνήζεη ν Λέσλ ν 

Μαζεκαηηθόο θαη εηδνπνηνύζε γηα ηηο επηδξνκέο ησλ Αξάβσλ, πξνθεηκέλνπ λ’ απνιακβάλεη ν ιαόο απεξίζπαζηνο ηηο λίθεο ηνπ ζηηο 

αξκαηνδξνκίεο. Τν βξάδπ κεζπζκέλνο δηέηαζζε αθξσηεξηαζκνύο θη απνθεθαιηζκνύο θαη ην πξσί θαινύζε ηνπο θαηαδηθαζκέλνπο ζην 

επόκελν ζπκπόζην. Καηαζπαηάιεζε ην δεκόζην ρξήκα ζηα ζπκπόζηα, ζηα άινγα θαη ζηνπο αξκαηειάηεο, αγσληδόκελνο θαη θηλδπλεύνληαο ν 

ίδηνο. 

Ο Βαζίιεηνο πξνζπάζεζε λα ηνλ ζπλεηίζεη αιιά κάηαηα. Κέξδηζε κόλν ηελ ερζξόηεηα ησλ ζπκπνηώλ ηνπ Μηραήι νη νπνίνη άξρηζαλ λα ηνλ 

δηαβάιινπλ. Η ζηάζε ηνπ Μηραήι έλαληη ηνπ Βαζίιεηνπ άιιαμε ηειείσο θαη έβαιε λα ηνλ δνινθνλήζνπλ.Η απόπεηξα απέηπρε θαη ηόηε ν Μηραήι 

αλαθνίλσζε όηη ζθνπεύεη λα αλαγνξεύζεη θαη έλα από ηνπο επλννπκέλνπο ηνπ ζπκβαζηιέα. Σηηο 23 Σεπηεκβξίνπ ηνπ 867 ν Βαζίιεηνο 

δνινθόλεζε ηνλ Μηραήι, θαη έκεηλε κόλνο απηνθξάηνξαο, ηδξύνληαο ηελ Μαθεδνληθή δπλαζηεία. 

 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%93%CE%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%84_(%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1


Άισζε ηνπ Ακνξίνπ 



Ο Μηραήι Γ΄σο αξκαηνδξόκνο 

ζηα αλάθηνξα ηνπ Αγίνπ 

Μάκαληα. 

 Σύνοψις Ιστοριών Ισάλλνπ 

Σθπιίηζε, Κώδηθαο Μαδξίηεο. 

Η δνινθνλία ηνπ Βάξδα ελώπηνλ 

ηνπ Μηραήι.  

Σύνοψις Ιστοριών Ισάλλε 

Σθπιίηζε, Κώδηθαο Μαδξίηεο. 



Ίδρυςη τησ ςχολήσ τησ Μαγναφρασ 

• Με πρωτοβουλία του Βάρδα ιδρφεται θ Σχολι τθσ Μαγναφρασ, θ 
ςχολι ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ 

• Τθ διεφκυνςθ τθσ ςχολισ ανάλαβε ο Λζων Φιλόςοφοσ ι 
Μακθματικόσ, ζνασ διάςθμοσ επιςτιμονασ τθσ εποχισ του.Είχε 
προςκλθκεί από τον χαλίφθ Μαμοφν να διδάξει ςτθ Βαγδάτθ (830) 
αλλά δεν αποδζχτθκε τθν πρόςκλθςθ  

• Το πανεπιςτιμιο τθσ Μαγναφρασ περιελάμβανε 4 ςχολζσ:τθσ 
φιλοςοφίασ, τθσ γεωμετρίασ, τθσ αςτρονομίασ και τθσ γραμματικισ 

• Στθ Μαγναφρα αναπτφχκθκε ζντονθ πνευματικι δραςτθριότθτα που 
οδιγθςε ςτθν αναβίωςθ των αρχαίων γραμμάτων αργότερα ςτθν 
εποχι του Κωνςταντίνου Πορφυρογζννθτου (10οσ αι)  



Η ΥΟΛΗ ΣΗ ΜΑΓΝΑΤΡΑ 
           Όπσο ε απαξρή ηεο εηθνλνκαρίαο ζπκπίπηεη κε ηελ εμαθάληζε ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε, έηζη θαη ην ηέινο ηεο ζήκαλε ηελ επαλεκθάληζε ελόο ηδξύκαηνο πνπ παξείρε ηέηνηνπ είδνπο γλώζε. Η 

ζρνιή ηεο Μαγλαύξαο (magna aula, αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Μεγάινπ Παιαηίνπ), πνπ ηελ νξγάλσζε ν θαίζαξαο Βάξδαο, 

ζεσξείηαη νκόθσλα από ηνπο ρξνλνγξάθνπο, όηη ζεκαηνδνηεί ηελ αλαγέλλεζε ηεο γλώζεο. Γηαβάδνπκε ζηνλ Σπλερηζηή 

ηνπ Θενθάλε Γ',26: «Τόηε δε ηεο έμσ ζνθίαο επηκειεζείο ( ζ.ζ. ν Βάξδαο) - θαη γαξ ελ ησ ηνζνύησ ρξόλσ παξαξξπείζα 

θαη πξνο ην κεδέλ όισο θερσξεθπία ηε ησλ θξαηεζάλησλ αγξνηθία θαη ακαζία- θαη δηαηξηβάο ησλ καζεκαηηθώλ θαηά 

Μαγλαύξαλ πνηήζαο αύζηο αθκάδεηλ θαη αλεβάλ ηαύηελ εζπνύδαδέ ηε θαη πεθηινηίκεην.» 

Πανδιδακτήριο νλνκαδόηαλ 

ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε εθπαηδεπηηθό ίδξπκα 

(ζρνιή) αλώηαηεο εθπαίδεπζεο, ζεσξνύκελν κε 

ζεκεξηλνύο όξνπο Παλεπηζηήκην. Ιδξύζεθε από 

ηνλ Απηνθξάηνξα Θενδόζην Β' ην 425 θαη έθηνηε 

ηεινύζε ππό ηελ αηγίδα ησλ Απηνθξαηόξσλ. Καηά 

ηνλ 9ν αηώλα εγθαηαζηάζεθε ζηνλ πεξίβνιν ηνπ 

παιαηηνύ, ζηε Μαγλαύξα, αλαθεξόκελν θαη 

σο Πανδιδακτήριο της Μαγναύρας. Η ιεηηνπξγία 

ηνπ ζηακάηεζε νξηζηηθά κε ηελ Άισζε ηεο 
Κσλζηαληηλνύπνιεο ην 1453. 

Καηά ηνλ 9ν αηώλα, ν Βάξδαο (842-867), ζείνο ηνπ απηνθξάηνξα Μηραήι 

Γ' θαη Καίζαξαο κεηά ην 862, εγθαηέζηεζε απηό ην Παλδηδαθηήξην ζην 

αλάθηνξν ηεο Μαγλαύξαο γηα λα δηδάζθεηαη ε «έμσ ζνθία» ή «ζύξαζελ 

παηδεία», θάησ από ηε δηεύζπλζε ηνπ Λένληνο ηνπ Μαζεκαηηθνύ από ηε 

Θεζζαιία (790 - 869).  

Ο Λέσλ ν καζεκαηηθόο δίδαμε ηελ ηεηξαθηύ (αξηζκεηηθή, γεσκεηξία, 

αζηξνλνκία θαη κνπζηθή). Η θνίηεζε ήηαλ δσξεάλ. Λόγσ ηεο ζέζεο ηνπ 

ήηαλ γλσζηό θαη σο Παλδηδαθηήξην ηεο Μαγλαύξαο. 

Αλαθέξεηαη όηη ζην Παλδηδαθηήξην δίδαζθαλ ηξηάληα θαζεγεηέο, δεθαπέληε 

ζηελ ειιεληθή γιώζζα, γξακκαηηθή θαη θηινινγία, ελώ άιινη δεθαπέληε 

δίδαζθαλ ζηε ιαηηληθή γιώζζα, ξσκατθή θηινινγία, θηινζνθία θαη λνκηθά. 

Τν Παλδηδαθηήξην βειηηώζεθε ηνλ 10ν αηώλα κε πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ ηνπ Πνξθπξνγέλλεηνπ ν νπνίνο ελίζρπζε 

εζηθά αιιά θαη πιηθά δηδάζθνληεο θαη ζπνπδαζηέο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%C2%B4_(%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/425
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_(1453)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82_(1453)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%93'
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%93'
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%96'


Δθηόο από ηε δηδαζθαιία ν Λένληαο ζεσξείηαη έλαο από ηνπο επηθαλέζηεξνπο αζηξνιόγνπο, ζηνλ νπνίνλ απνδίδνληαη πνιιέο 

επηηπρεκέλεο πξνβιέςεηο, κεηαμύ απηώλ ηεο δνινθνλίαο ηνπ Βάξδα θαη ηνπ θνληθνύ ζεηζκνύ ηνπ 869. Δπίζεο αζρνιήζεθε κε 
ηερληθά ζέκαηα θαη ζεσξείηαη ν δεκηνπξγόο ηνπ ζπζηήκαηνο θξπθησξηώλ πνπ ζπλέδεε ηα αλαηνιηθά ζύλνξα κε ηελ Πξσηεύνπζα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1


Ενδιαφζρον για τουσ κλαςικοφσ 

• Οι λόγιοι αναηθτοφν, ςυλλζγουν, μελετοφν και αντιγράφουν χειρόγραφα 
με ζργα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ και λατινικι γραμματείασ 

• Ανάμεςα ςτουσ λογίουσ ξεχϊριςε ο Φϊτιοσ, που ανικε ςτον κφκλο του 
Λζοντοσ Μακθματικοφ 

• Ο Φϊτιοσ ςυνζταξε 

1. τθ Μυριόβιβλο, ζνα ςφγγραμμα από 300 φιλολογικά δοκίμια για ζργα 
που δεν τα γνϊριηαν οι περιςςότεροι από τουσ ςυγχρόνουσ του 

2. Ζνα λεξικό, ομιλίεσ και κεολογικά ζργα 

Ο Φϊτιοσ ζκανε και ςπουδαίο ιεραποςτολικό ζργο γιατί υπό τθν θγεςία του 
θ βυηαντινι εκκλθςία προχϊρθςε ςτον εκχριςτιανιςμό των Σλάβων  



Fresco about events in en:Rus'-Byzantine War (860). As the story goes, 

after Michael and Photius put the veil of the Theotokos into the sea, 

there arose a tempest which dispersed the boats of the Rus barbarians. 



Ο Παηξηάξρεο Φώηηνο επί ζξόλνπ ζπδεηά κε καζεηέο ηνπ.  

Από ην ρεηξόγξαθν ηνπ Σθπιίηδε, Δζληθή Βηβιηνζήθε Μαδξίηεο 

Η «Μπξηόβηβινο» ή «Βηβιηνζήθε», αλαθέξεηαη ζε 280 ζπγγξαθείο ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο θαη ηεο θύραθεν παηδείαο θαη είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ 

αδειθό ηνπ Φσηίνπ Ταξάζην κε ζθνπό λα ηνπ κεηαδώζεη ηηο γλώζεηο ηνπ 
από ηα βηβιία πνπ θαηά θαηξνύο είρε δηαβάζεη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%BF%CF%82


Αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηςη 

• Ωσ τα μζςα του 9ου αιϊνα το Βυηάντιο ζκανε ςυνεχϊσ άμυνα κατά 
των Αράβων, οι οποίοι ζκαναν ειςβολζσ και λεθλαςίεσ ςτισ 
μικραςιατικζσ επαρχίεσ 

• Αποκορφφωμα των αραβικϊν καταςτροφϊν ιταν θ άλωςθ του 
Αμορίου(838), που ιταν το ιςχυρότερο βυηαντινό φροφριο τθσ 
Ανατολισ και τόποσ καταγωγισ των αυτοκρατόρων που ιταν ςτον 
κρόνο 

• Ο τότε αυτοκράτορασ Θεόφιλοσ (829-842) προςπάκθςε να 
κινθτοποιιςει όλουσ τουσ χριςτιανοφσ τθσ Ανατολισ και τθσ Δφςθσ ςε 
μια γενικι ςυμμαχία κατά του Ιςλάμ 

 



• Ζγινε θ βυηαντινι αντεπίκεςθ κατά των Αράβων:το 859 οι Βυηαντινοί πζραςαν 
τον Ευφράτθ ποταμό και νίκθςαν τον Άραβα εμίρθ τθσ Μελιτθνισ (863) 

• Οι ςυνεχείσ πόλεμοι με τουσ Άραβεσ ζδωςαν άφκονο υλικό για να ςυνκζςουν οι 
βυηαντινοί τθν επικι τουσ ποίθςθ 

1.Ανϊνυμοι λαϊκοί τραγουδιςτζσ ςυνζκεςαν άςματα που εξυμνοφν τουσ αγϊνεσ 
των ακριτϊν, δθλαδι των φρουρϊν ςτα ανατολικά ςφνορα (άκραι) του Βυηαντίου 

2.Κορυφαίοσ ιρωασ για τον οποίο μιλοφςαν τα τραγοφδια ιταν ο Διγενισ Ακρίτασ 

3.Άλλοσ ςπουδαίοσ ιρωασ ιταν ο Αρμοφρθσ.Δεν ζχει ταυτιςτεί ιςτορικά το 
πρόςωπο του ιρωα, αλλά μάλλον ζχει ςχζςθ με το Αμόριο 

4.Ζνασ ςπουδαίοσ λόγιοσ (μζςα 9ου-αρχζσ 10ου αι) ο Μιχαιλ Αρζκασ, επίςκοποσ τθσ 
Καιςάρειασ,  μελζτθςε αυτά τα θρωικά άςματα και μασ πλθροφορεί ότι τα 
ζψαλλαν περιφερόμενοι τραγουδιςτζσ ςτισ επαρχίεσ τθσ Μικράσ Αςίασ. 

5.Αυτά τα τραγοφδια είναι τα πιο ςθμαντικά δείγματα τθσ δθμϊδουσ ι 
λαϊκότροπθσ λογοτεχνίασ των Βυηαντινϊν , θ οποία αναπτφςςεται παράλλθλα με 
τθ λόγια γραμματεία  



Miniscule parchment containing the beginning of Phaedrus in Codex 

Clarkianus 39 in the Bodleian Library. The minuscule was written for 

Arethas of Patras (later of Caesarea), one of the most important figures in 
the history of Byzantine books.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Phaedrus_(dialogue)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bodleian_Library


Ἀκριτικὰ τραγούδια 

Από ηωλ εζραηηώλ ηεο Καππαδνθίαο κέρξη ηωλ Ινλίωλ λήζωλ, 

θαη από ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηωλ ρωξώλ ηωλ δπηηθώλ αθηώλ ηνπ 

Επμείλνπ κέρξη ηεο Κξήηεο θαη ηεο Κύπξνπ, άδνληαη κέρξη ηνπ 

λπλ άζκαηα, αθεγνύκελα ηνπο άζινπο θαη ηαο πεξηπεηείαο ηνπ 

Δηγελή θαη ηνπο αγώλαο απηνύ πξνο ηνπ Απειάηαο θαη ηνπο 

Σαξαθελνύο, θαη θέξνληαη δηα ζηόκαηνο παξαδόζεηο, 

αλαθεξόκελαη εηο ηόπνπο θαη αληηθείκελα, κεζ' ωλ ζπλδέεηαη ην 

όλνκα απηνύ. Εηο ηαύηα ε θαληαζία ηνπ ιανύ εγθαηέπιεμε 

κύζνπο, ωλ ηνπο πιείζηνπο παξέιαβελ αλαθαηλίζαζα εθ ηεο 

πινπζίαο κπζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο αξραηόηεηνο, θαη απήξηηζε 

ηνλ ηδεώδε ηύπνλ ήξωνο λεαξνύ ωο ν Αρηιιεύο, θξαηαηνύ ωο ν 

Ηξαθιήο θαη ελδόμνπ ωο ν Αιέμαλδξνο. Ελ θεθαιαίω δ' εηπείλ 

εηο ηνλ Δηγελή Αθξίηελ απνθνξπθνύληαη νη πόζνη θαη ηα ηδεώδε 

ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο, δηόηη ελ απηώ ζπκβνιίδεηαη ε καθξαίωλ 

θαη άιεθηνο πάιε ηνπ ειιεληθνύ πξνο ηνλ κνπζνπικαληθόλ 

θόζκνλ". 

 

(Ν. Γ. ΠΟΛΙΤΟΥ Πεξί ηνπ εζληθνύ έπνπο ησλ λεσηέξσλ 

Διιήλσλ.) 



Ο ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΤΟΥ 

 

Άξθνληεο ηξσλ θαη πίλνπζη ζε καξκαξέλε ηάβιαλ, 

ζε καξκαξέλε θη' αξγπξή θαη ζε καιακαηέλε, 

θη' νύινη ηξώζη θαη πίλνπζη θη' αζηνιή δε θέξλνπ, 

θη' ν Κσζηαληίλνο ν κηθξόο αο εςηινηξανύεη, 

η' αθξάλε ηνπ η' Αλδξόληθνπ, ηνπ ληνπ ηνπ παηλεκέλνπ. 

"Μαύξνο είζαη, καύξα θνξείο, καύξν θαβαιιηθεύγεηο. 

Μαζζαίλεηο ην λα πεξπαηή, καζζαίλεηο ην λα δξέκε, 

καζζαίλεηο ην λα έρεηαη ηνλ όρινλ ηνπ πνιέκνπ, 

καζζαίλεηο ηνλ θαη ηεο ζηεξηάο σζάλ θαη ηνπ πειάνπ, 

μεράλεηο θαη ηεο ιπεξήο ηεο γιπθνπνζεηήο ζνπ". 

 
 



Α' 
 
Ό Γηγελήο ςπρνκαρεί θ' ε γε ηόλε ηξνκάζζεη. 
Βξνληά θη' αζηξάθηεη ν νπξαλόο θαη ζεηέη' ν απάλσ θόζκνο, 
θη' ν θάησ θόζκνο άλνημε θαη ηξίδνπλ ηα ζεκέιηα, 
θ' ε πιάθα ηνλ αλαηξηρηά πσο ζα ηόλε ζθεπάζε, 
πσο ζα ζθεπάζε ηνλ ατηό ηζε γεο ηνλ αληξεησκέλν. 
Σπίηη δελ ηνλ εζθέπαδε, ζπήιην δελ ηνλ ερώξεη, 
ηα όξε εδηαζθέιηδε, βνπλνύ θνξθαίο επήδα, 
ραξάθη' ακαδνιόγαλε θαη ξηδηκηά μεθνύλεηε. 
'Σ ην βίηζηκά πηαλε πνπιηά, 'ο ην πέηακα γεξάθηα, 
'ο ην γιάθην θαη 'ο ην πήδεκα ηα ιάθηα θαη ηαγξίκηα. 
 
Εειεύγεη ν Φάξνο κε ρσζηά, καθξά ηόλε βηγιίδεη, 
θ' ειάβσζέ ηνπ ηελ θαξδηά θαη ηε ςπρή ηνπ πήξε. 



Τξίηε εγελλήζε ν Γηγελήο θαη Τξίηε ζα πεζάλε. 
Πηάλεη θαιεί ηνπο θίινπο ηνπ θη' όινπο ηνπο αληξεησκέλνπο, 
λά ξζε ν Μελάο θη' ν Μαπξατιήο, λά ξζε θη' ν γηνο ηνπ Γξάθνπ 
λά ξζε θη' ν Τξεκαληάρεηινο, πνπ ηξέκεη ε γε θη' ν θόζκνο. 
Κ' επήγαλ θαη ηνλ εύξαλε 'ο ηνλ θάκπν μαπισκέλν. 
Βνγγάεη, ηξέκνπλ ηα βνπλά, βνγγάεη, ηξέκνπλ νη θάκπνη. 
"Σαλ ηη λα ζ' εύξε Γηγελή, θαη ζέιεηο λα πεζάλεο; 
-Φίινη, θαιώο σξίζαηε, θίινη θη' αγαπεκέλνη, 
ζπράζαηε, θαζήζαηε θ' εγώ ζαο αθεγεηέκαη. 
Τεο Αξαβίλαο ηα βνπλά, ηεο Σύξαο ηα ιαγθάδηα, 
πνπ θεη ζπλδπό δελ πεξπαηνύλ, ζπληξείο δελ θνπβεληηάδνπλ, 
παξά πελήληα θ' εθαηό, θαη πάιε θόβν λέρνπλ, 
θ' εγώ κνλάρνο πέξαζα πεδόο θη' αξκαησκέλνο, 
κε ηεηξαπίζακν ζπαζί, κε ηξεηο νξγπαίο θνληάξη. 
Βνπλά θαη θάκπνπο έδεηξα, βνπλά θαη θαηαξάρηα, 
λπρηηαίο ρσξίο αζηξνθεγγηά, λπρηηαίο ρσξίο θεγγάξη. 
Καη ηόζα ρξόληα πνύ δεζα δσ 'ο ηνλ απάλνπ θόζκν 
θαλέλα δε θνβήζεθα από ηνπο αληξεησκέλνπο. 
Τώξα είδα έλαλ μππόιπην θαη ιακπξνθνξεκέλν, 
πόρεη ηνπ ξίζνπ ηα πινπκηά, ηεο αζηξαπήο ηα κάηηα, 
κε θξάδεη λα παιέςσκε ζε καξκαξέληα αιώληα 
θη' όπνηνο ληθήζε από ηνπο δπν λα παίξλε ηελ ςπρή ηνπ." 
 
Κ' επήγαλ θ' επαιέςαλε 'ο ηα καξκαξέληα αιώληα, 
θη' όζε ρηππάεη ν Γηγελήο, ην αίκα απιάθη θάλεη, 
θη' όζε ρηππάεη ό Φάξνληαο, ην αίκα ηξάθν θάλεη. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Ποιοσ αυτοκράτορασ ςθματοδότθςε τθν αρχι τθσ ανάπτυξθσ του 

Βυηαντίου και με ποια δυναςτεία ζφταςε ςτο αποκορφφωμά τθσ; 

2. Ποια ιταν τα χαρακτθριςτικά τθσ Νζασ Εποχισ;Ποιοσ αςκοφςε τθ 
διοίκθςθ του κράτουσ μζχρι να ενθλικιωκεί ο Μιχαιλ Γϋ; 

3. Για ποιουσ λόγουσ θ Σχολι τθσ Μαγναφρασ αποτελεί ςτακμό ςτθ 
Βυηαντινι εκπαίδευςθ; 

4. Τι ςυγκζντρωνε το ενδιαφζρον των λογίων κατά τθν περίοδο του (ου αι; 

5. Ποιο ιταν το ζργο του Φϊτιου; 

6. Πϊσ εξελίχκθκε ο πόλεμοσ με οτυσ Άραβεσ κατά τον 9ο αι και ποιο 
υπιρξε το ςθμείο κορφφωςθσ; 

7. Πϊσ οι πόλεμοι με τουσ Άραβεσ ενζπνευςαν τθν επικι ποίθςθ; 

8. Ποια θ ςθμαςία των ακριτικϊν τραγουδιϊν για τθ λογοτεχνία μασ; 


