
Η φυσιογνωμία του Βυζαντίου συντίθεται από 
πολλά στοιχεία, ανάμεσα στα οποία υπήρχε, 
στην αρχή, αντιπαλότητα, και με την πάροδο 

του καιρού, επήλθε η συμφιλίωσή τους.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
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Στοιχεία της φυσιογνωμίας του Βυζαντίου

 Ρωμαϊκή παράδοση

 Ελληνικός πολιτισμός – Ελληνικό περιβάλλον

 Χριστιανισμός 

 Επίδραση της Ανατολής
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Η Κων/πολη θεωρούνταν 
μια δεύτερη Ρώμη

Ρωμαϊκή Παράδοση

Η κρατική οργάνωση 
ήταν ρωμαϊκή

Ο αυτοκράτορας ήταν 
“αυτοκράτορας των Ρωμαίων”

Η γλώσσα  σε όλους 
τους τομείς της κρατικής 
δραστηριότητας, στους 

πρώτους μήνες της ζωής 
του κράτους, ήταν η 

λατινική

Η ζωή στην Πόλη ήταν, 
αρχικά, όμοια με τη 

ρωμαϊκή

Οι κάτοικοι της 
Κων/πολης και, γενικά, 

της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, ήταν 

Ρωμαίοι πολίτες

Οι κάτοικοι της Πόλης είχαν τα ίδια 
προνόμια με τους κατοίκους της 

Ρώμης: απολάμβαναν θεάματα στον 
ιππόδρομο και έπαιρναν δωρεάν 
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Ελληνικός πολιτισμός –    
     Ελληνικό περιβάλλον

Το ανατολικό τμήμα της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

ήταν ελληνικό ή εξελληνισμένο.

Η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε
από τη Ρώμη στην

Κωνσταντινούπολη, 
όπου ήταν έντονο 

το ελληνικό στοιχείο.

Η πρωτεύουσα ιδρύθηκε σε
 μια περιοχή, όπου βρισκόταν 
μια αρχαία ελληνική αποικία. 

Οι πιο πολλοί κάτοικοί της ήταν
ελληνικής καταγωγής.

Η ελληνική γλώσσα έγινε η 
γλώσσα της παιδείας και,

αργότερα, η γλώσσα
του κράτους και της διοίκησης.

Η ελληνική πνευματική 
παράδοση ήταν

αξεπέραστη.
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Χριστιανισμός 
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Επηρέασε με τη διδασκαλία του τη νομοθεσία, τις κρατικές δραστηριότητες 
και τη ζωή της αυτοκρατορίας.

Η ιδιότητα του χριστιανού έγινε ο συνδετικός κρίκος των υπηκόων 
του Βυζαντίου.

Η οργάνωση της Εκκλησίας ήταν ισχυρή και έφτασε στο σημείο η 
εξουσία της να ανταγωνίζεται την εξουσία του κράτους. Πολλές 

φορές, όμως, ήταν αρμονική η συνεργασία Κράτους και Εκκλησίας.

Ο τομέας της κοινωνικής πρόνοιας ήταν εκκλησιαστικός τομέας. Η 
φιλανθρωπική δραστηριότητα της Eκκλησίας και ο μεγάλος 

πλούτος που απέκτησε από δωρεές και κληρονομιές της 
προσέδωσαν κύρος και δύναμη.
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 Η ρωμαϊκή παράδοση υποχώρησε και περιορίστηκε σε 
νεκρούς τύπους και ονόματα. 

 Ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός, στην αρχή, 
συγκρούστηκαν, γιατί η Εκκλησία θεωρούσε καθετί 

ελληνικό ως ειδωλολατρικό. Οι Πατέρες της Εκκλησίας, 
οι οποίοι σπούδασαν την αρχαία ελληνική γραμματεία, 

έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην προσέγγιση των δύο 
διαφορετικών στοιχείων.


