
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (330 - 1453 μ.Χ.)
Η δημιουργία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έγκειται στην ίδρυση της Κωνσταντινούπολης το 324
μ.Χ. από τον Κωνσταντίνο τον Μέγα ή στην ανακήρυξη της πόλης σε πρωτεύουσα στις 11 Μαΐου του
330 μ.Χ. Ανακηρύσοντας την Κωνσταντινούπολη ως πρωτέυουσα του απέκτησε η ελληνική ανατολή
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ένα αναξάρτητο πολιτικό και οικονομικό κέντρο. Στη διαμόρφωση αυτής
της νέας αυτοκρατορίας σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο εκχριστιανισμός της Ανατολής, ο οποίος έχει
συνδεθεί με το όνομα του Κωνσταντίνου του Μέγα ως του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα.  Η
ιστορία της βυζαντινής αυτοκρατορίας χωρίζεται σε τρεις μεγάλες περιόδους: πρωτοβυζαντινή,
μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδος.

Η γεωπολιτική θέση της βυζαντινής αυτοκρατορίας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας επέδρασε σημαντικά
στην ιστορική της εξέλιξη. Πρόκειται για μία γεωγραφικά ετερόκλητη αυτοκρατορία, η οποία
περιελάμβανε τη βαλκανική χερσόνησο και τη Μικρά Ασία μέχρι τον Ευφράτη. Η Μεσόγειος και ο
Εύξεινος Πόντος αποτελούσαν τους συνδετικούς κρίκους των περιοχών αυτών. Το Βυζάντιο κατείχε
μια τεράστια ακτογραμμή. Για το λόγο αυτό ήταν απαραίτητος ένας λειτουργικός και ικανός στόλος.
Ο Δούναβης στο βορρά και ο Ευφράτης στην Ανατολή αποτελούσαν τα φυσικά σύνορα της
αυτοκρατορίας. Ωστόσο τα ανατολικά σύνορα είχαν και τα ευάλωτα σημεία τους: το αρμενικό
οροπέδιο, από όπου εισχωρούσαν στα βυζαντινά εδάφη οι Σασανίδες και οι Σελτζούκοι, και η κιλικική
πεδιάδα, από την οποία εισέβαλλαν συχνά οι Άραβες. Κατά τα μέσα του 6ου αι. απέκτησε η βυζαντινή
αυτοκρατορία τη μεγαλύτερη εξάπλωση της, όταν ο Ιουστινιανός κατάφερε λόγω των επιτυχιών του
στους πολέμους κατά των Γότθων και Βανδάλων να επεκτείνει τα σύνορα της αυτοκρατορίας μέχρι
την βορειοαφρικανική ακτή, Ιταλία, Σαρδηνία, Κορσική και τη νότια Ισπανία (βραχύβια επανένωση
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας).

Πρωτοβυζαντινή Περίοδος (324 - 867 μ.Χ.)

Η πρώτη περίοδος,  η οποία εκτείνεται μέχρι και τον 7ο αι.  μ.Χ.,  συνδέεται με τις προσπάθειες των
πρώτων αυτοκρατόρων για τη διαμόρφωση, σταθεροποίηση της καινούργιας αυτοκρατορίας αλλά και
για τη δημιουργία μιας νέας ταυτότητας. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας χρησιμοποίησε τις πολιτικές και
οικονομικές μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού, για να πετύχει τους στόχους του. Η διαίρεση της
αυτοκρατορίας που έλαβε χώρα από τους γιους του συνεχίστηκε και από τον Θεοδόσιο το Α΄ το 395
μ.Χ. Μετά την κατάληψη της δυτικής αυτοκρατορίας από γερμανικά φύλα μπόρεσε το Βυζάντιο, και
ιδιαίτερα επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού, να επανακαταλάβει τμήματα της Δυτικής Αυτοκρατορίας.
Παράλληλα με τα σημαντικά εξωτερικά προβλήματα που εμφανίστηκαν την περίοδο αυτή
αντιμετώπισε το Βυχάντιο και σοβαρές θρησκευτικές διαμάχες σχετικά με τις διάφορες φύσεις του
Χριστού. Το επόμενο διάστημα μέχρι και την άνοδο του Ιουστινιανού ασχολήθηκαν οι βυζαντινοί
αυτοκράτορες με την ασφάλεια των συνόρων της αυτοκρατορίας καθώς και με πολιτικές
μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της. Με τον Ιουστινιανό αρχίζει η "Χρυσή Εποχή" της βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του συντάχθηκαν νόμοι για πρώτη φορά στην ελληνική
γλώσσα, γεγονός που βοήθησε την Ελληνική να γίνει η επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας. Η
οικοδομική πολιτική του Ιουστινιανού ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη αλλά και σε πόλεις του
δυτικού τμήματος, όπως Ραβέννα και Μιλάνο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του. Ο
τελευταίος αυτοκράτορας της πρωτοβυζαντινής περιόδου, Ηράκλειος (610-640 μ.Χ.), συνέδεσε το
όνομά του με σημαντικές στρατιωτικές επιτυχίες και με την προστασία των συνόρων και της
Αυτοκρατορίας από τις επιθέσεις των Σασανιδών και των Αβάρων. Την εποχή αυτή άλλαξε δραματικά
ο πολιτικός χαρακτήρας της Μεσογείου με την καταστραφή παλιών αυτοκρατοριών (Σασανίδες) και
με την εμφάνιση νέων λαών (Σλάβοι, Άραβες).



Μεσοβυζαντινή Περίοδος (867 - 1204 μ.Χ.)

Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την πολιτική ιστορία του Βυζαντίου και επιδρούν στην
κοινωνική, οικονομική και στρατιωτική του εξέλιξη. Η μεσοβυζαντινή εποχή, από τον 7ο αι. μ.Χ. μέχρι
και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους (1204), αποτελεί μια λαμπρή
περίοδο της βυζαντινής αυτοκρατορίας, η οποία χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα και
ανάπτυξη του εμπορίου και των τεχνών. Κατά τη διάρκεια της επονομαζόμενης Συριακής Δυναστείας
κατάφεραν οι αυτοκράτορες με επιδέξιους διπλωματικούς χειρισμούς να διασφαλίσουν τα ανατολικά
σύνορα της αυτοκρατορίας. Ένας καινούργιος εχθρός εμφανίστηκε από το Βορρά, οι Βούλγαροι. Τον
8ο αι. έκανε την εμφάνισή του στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας η εικονομαχία, διαμάχη για τη
λατρεία θρησκευτικών εικόνων. Η διαμαχή έθεσε την αυτοκρατορία σε σοβαρό κίνδυνο, ωστόσο
παραμερίσθηκε με τις αποφάσεις της οικουμενικής συνόδου του 787 μ.Χ. (επαναφορά της λατρείας
των εικόνων). Το 800 μ.Χ. σφραγίστηκε και πρακτικά ο διαχωρισμός Ανατολής - Δύσης με τη στέψη
του Καρόλου του Μεγάλου. Η μακεδονική δυναστεία από τα μέσα του 9ου αι. μέχρι τον 11ο αι.
συνέβαλε τα μέγιστα στην πολιτική, οικονομική, στρατιωτική ανάταση της αυτοκρατορίας και στην
άνθιση των τεχνών (μακεδονική αναγέννηση).

Υστεροβυζαντινή Περίοδος (1204 - 1453 μ.Χ.)

Σημαντικές μεταβολές επιδρούν στο εσωτερικό της βυζαντινής αυτοκρατορίας ήδη από τον 11ο αι. Η
οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση της αυτοκρατορίας, η εμφάνιση νέων λαών στα ανατολικά
και βόρεια σύνορα της και τελικά οι σταυροφορίες επιτάχυναν τη διάλυση της αυτοκρατορίας. Ο
κατακερματισμός του Βυζαντίου μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
το 1204  και η αργή και ασταθής ανάκαμψη μετά την επανάκτηση της πρωτεύουσας το 1261
δημιούργησαν νέες πολιτικο-οικονομικές και κοινωνικές καταστάσεις στο περιβάλλον της
αυτοκρατορίας. Στη Δύση έπαιζε η Γαλλία πρωτέυοντα ρόλο, στο βορρά δημιουργήθηκαν δύο νέα
βασίλεια, το σερβικό και το βουλγαρικό και στο νότο αντικαταστάθηκε η κυριαρχία των Σελτζούκων
από τους Οθωμανούς Τούρκους.  Η υστεροβυζαντινή εποχή διήρκησε μέχρι και την άλωση της
Κωνσταντινούπολης (1453 μ.Χ.).

Σημαντικές ημερομηνίες

324 μ.Χ.: Ίδρυση της Κωνσταντινούπολης στη θέση της αρχαίας μεγαρικής αποικίας του Βυζαντίου.

325 μ.Χ.: Α' Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας.

4ος αι. μ.Χ.: Κυριαρχία στην πνευματική ζωή του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας των
Τριών Ιεραρχών (Μέγας Βασίλειος, Γρτηγόριος της Νύσσας, Γρηγόριος Ναζιανζηνός) και του
Αθανασίου του Μέγα.

330 μ.Χ.: Ανακήρυξη της Κωνσταντινούπολης σε πρωτεύουσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

324 - 337 μ.Χ.: Βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ακολουθούν οι διάδοχοί του ως το 363 μ.Χ.

361 μ.Χ.: Νέος αυτοκράτορας ανακηρύσσεται ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Πρασπάθεια αναστήλωσης
της αρχαίας θρησκείας και του κλασικού πολιτισμού.



363 μ.Χ.: Εμφάνιση βαρβαρικών φύλων στα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας.

379 μ.Χ.: Ο Θεοδόσιος Α΄ανακηρύσσεται αυτοκράτορας, αντιμετωπίζει με επιτυχία τους Γότθους.

381 μ.Χ.: Β' Οικουμενική Σύνοδος της Κωνσταντινούπολης, οριστική καταδίκη του Αρειανισμού.

395: Οι γιοι του Μεγάλου Θεοδόσιου αναλαμβάνουν τη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. O
Αρκάδιος γίνεται αυτοκράτορας στο Ανατολικό και ο Ονώριος στο Δυτικό κράτος.

5ος αι. μ.Χ.: Μετακινήσεις πληθυσμών από την Ανατολή στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη.

431 μ.Χ.: Γ' Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου εναντίον της αίρεσης του Νεστοριανισμού.

431-450 μ.Χ.: Κτίσιμο ναού της Παναγίας Αχειροποιήτου στη Θεσσαλονίκη.

450 μ.Χ.: Κτίσιμο ναών Αγίου Ιωάννη Στουδίου και Αγίας Μαρίας των Χαλκοπρατείων στην
Κωνσταντινούπολη και Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονίκη.

451 μ.Χ. (περίπου): Κλονισμός της ενότητας της Εκκλησίας και της ακεραιότητας του κράτους με
την υιοθέτηση του Μονοφυσιτισμού από τη Συρία, Αίγυπτο και Αρμενία. Δ' Οικουμενική Σύνοδος της
Χαλκηδόνας που καθόρισε το ορθόδοξο δόγμα σχετικά με τις δύο φύσεις του Χριστού, καταδίκη
Μονοφυσιτισμού.

455-476 μ.Χ.: Τέλος της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

τέλη 5ου αι.: Επινόηση του ποιητικού τύπου του κοντακίου από τον ποιητή Ρωμανό το Μελωδό.

527 μ.Χ.: Ο Ιουστινιανός Α' γίνεται αυτοκράτορας, σχέδιο ανάκτησης Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους και
αποκατάστασης έτσι μιας οικουμενικής χριστιανικής αυτοκρατορίας.

527-565 μ.Χ.: Συγγραφή των έργων "Περί κτισμάτων"  και "Υπέρ των Πολέμων Λόγοι Οκτώ"  από
τον Προκόπιο από την Καισάρεια, ιστορικό της εποχής του Ιουστινιανού.

527-536 μ.Χ.: Κτίσιμο του ναού των Αγίων Σεργίου και Βάκχου στην Κωνσταντινούπολη,  του
οποίου το αρχιτεκτονικό σχέδιο υπήρξε πρόδρομος αυτού των πρωτοβυζαντινών εκκλησιών.

532 μ.Χ.: H Στάση του Νίκα στην Κωνσταντινούπολη.

532-537 μ.Χ.: Κτίσιμο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, εξαιρετικού και
πρωτοποριακού έργου τέχνης και πολιτισμού.

547 μ.Χ.: Κτίσιμο εκκλησίας Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα.

547 μ.Χ.: Κτίσιμο εκκλησίας Αγίου Βιταλίου στη Ραβέννα.

610 μ.Χ.: O Ηράκλειος Α' γίνεται αυτοκράτορας μετά από τον εκθρονισμό και φόνο του Φωκά.

610-626 μ.Χ.: Η Θεσσαλονίκη πολιορκείται από τους Σλάβους.

626 μ.Χ.: Η Κωνσταντινούπολη πολιορκείται από τους Πέρσες και τους Αβαρο-Σλάβους, Ακάθιστος
Ύμνος.

642 μ.Χ.: Πτώση της Αλεξάνδρειας.

674-678 μ.Χ.: Πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους 'Aραβες.



680/681 μ.Χ.: Έκτη Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως. Kαταδίκη του Μονοθελητισμού.

687-695 μ.Χ.: Ίδρυση του θέματος της Ελλάδος.

717-820 μ.Χ.: Δυναστεία των Ισαύρων.

726 μ.Χ.: Αρχή της Εικονομαχίας.

732 μ.Χ.: Ο στρατός των Φράγκων σταματά τους 'Aραβες στο Πουατιέ της Γαλλίας. Το σύνορό τους
παραμένει στα Πυρηναία.

759-826 μ.Χ.: Θεόδωρος Στουδίτης.

784 μ.Χ. (περίπου): Αρχική διακόσμηση της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης.

800 μ.Χ.: Ο Καρλομάγνος στέφεται αυτοκράτορας.

843 μ.Χ.: Αναστήλωση των εικόνων.

858-867 μ.Χ.: Φώτιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.

864 μ.Χ.: Εκχριστιανισμός των Βουλγάρων από τον Κύριλλο και το Μεθόδιο.

867-1056 μ.Χ.: Δυναστεία των Μακεδόνων. Πρώτος αυτοκράτορας της δυναστείας ο Bασιλείος.

867 μ.Χ.: Το πρώτο Σχίσμα των Εκκλησιών.

873/874 μ.Χ.: Παναγία Σκριπού.

944-959 μ.Χ.: Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος

955 μ.Χ. (περίπου): Ναός της Παναγίας στο συγκρότημα του Όσιου Λουκά.

963- 69 μ.Χ.: Ιδρύεται το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας στο ’γιο. Όρος

976-1025 μ.Χ.: Βασίλειος Β'.

1011 μ.Χ. (περίπου): Καθολικό Όσιου Λουκά στη Φωκίδα.

1014 μ.Χ.: Μετά από αγώνες χρόνων ο Βασίλειος Β' συντρίβει το βουλγαρικό στρατό.

1042-1050 μ.Χ.: Ψηφιδωτό Zωής και Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου στην Αγία Σοφία
Κωνσταντινούπολης.

1054 μ.Χ.: Δημιουργείται το Σχίσμα μεταξύ της ανατολικής ορθόδοξης και της δυτικής καθολικής
Εκκλησίας.

1060-1070 μ.Χ.: Ανοικοδόμηση των εκκλησιών των Αγίων Θεοδώρων και της Καπνικαρέας στην
Αθήνα - Πολιτ.

1071 μ.Χ.: Νίκη των Σελτζούκων επί των Βυζαντινών στο Μαντζικέρτ της Αρμενίας.

1095-99 μ.Χ.: Πρώτη Σταυροφορία. Κατάληψη της Ιερουσαλήμ και δημιουργία του λατινικού
βασιλείου της Ιερουσαλήμ.



1143-51 μ.Χ.: Βυζαντινά εργαστήρια ψηφιδωτών προσκαλούνται από το νορμανδικό βασίλειο της
Σικελίας και διακοσμούν το παρεκκλήσι του παλατιού και την Εκκλησία της Παναγίας στο Παλέρμο.

1185 μ.Χ.: Ο Αλέξιος Βρανάς νικά τους Νορμανδούς που έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη.

1189-1191 μ.Χ.: Γ' Σταυροφορία.

1190 μ.Χ.: Ίδρυση του τάγματος των Τευτόνων Ιπποτών.  Κατάκτηση της Κύπρου από τους
Σταυροφόρους.

1202 μ.Χ.: Δ΄ Σταυροφορία.

1204 μ.Χ.: ’λωση της Κωνσταντινούπολης από τους λατίνους σταυροφόρους και ίδρυση της
λατινικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης και των φραγκικών κρατιδίων της Ρωμανίας.

1261 μ.Χ.: Ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Μιχαήλ
Παλαιολόγο, του ιδρυτή της δυναστείας των Παλαιολόγων.

14ος και αρχές 15ου αι.: προσπάθειες των Βυζαντινών να αντιμετωπίσουν την σταδιακή εξάπλωση
των Οθωμανών Τούρκων, οι οποίοι καταλαμβάνουν τη μια περιοχή με τά την άλλη.

14ος αι.: εμφάνιση του ησυχαστικού κινήματος από το Γρηγόριο Παλαμά, του σημαντικότερου
θεολόγο της εποχής αυτής.

29 Μαρτίου 1430 μ.Χ.: κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς Τούρκους.

1431 μ.Χ.: σύγκληση της Συνόδου της Φερράρας, συμμετοχή του Του Γεώργιου Γεμιστού (ή
Πλήθωνα).

1453 μ.Χ.: Τελευταίος αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Οι Οθωμανοί Τούρκοι
καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη.


