
 
 

 

Σελ εργασία επηκειεζήθαλ οη καζετές:  

Αιβαλνύ Δπαγγειία 

Ακεξίδεο Αξηζηείδεο  

Αλησλίνπ Υαξάιακπνο 

Γηώηα Αζεκίλα 

Γθνπιέηζαο Βαζίιεηνο 

Καξθήο Παλαγηώηεο 

Κνηακπίηεο Γεώξγηνο 

Μεηξνπνύινπ Κσλζηαληίλα 

άλη Εάιαλ  

νπιηαλίδεο Μεραήι 

ηάληηο Καηεξίλα 

πξόπνπινο Θεκηζηνθιήο 

Σαθξαιή Αλαζηαζία 

Σδέπα Αξληίη 

Σζηξηζάθεο Παζράιεο 

Σζηώιε Μαξία 

Υαξηζζνπνύινπ Παξαζθεπή 

Υξήζηνγινπ Γεσξγία 

Φηαθίδνπ Παλαγηώηα 

  



 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

θνπόο ηεο εξγαζίαο καο  είλαη ε ζπζρέηηζε ηεο θηινζνθίαο κε 

ηελ επηζηήκε θαηά ηνπο πζηξεξνβπδαληηλνύο ρξόλνπο. 

πγθεθξηκέλα κελ επηρεηξείηαη λα πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε 

θηινζνθίαο. Με ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο (αζηξνλνκία, 

καζεκαηηθά, ηαηξηθή) κέζα ζηα έξγα δηαλνεηώλ ηεο ππό 

εμέηαζε πεξηόδνπ. 

                     

Αιτεκεία 

Ζ Αιτεκεία ήηαλ κηα απνθξπθηζηηθή επηζηεκνληθή ηερλνπξγία 

θαη πξαθηηθή πνπ εθαξκόζηεθε θπξίσο θαηά ηνπο αξραίνπο 

ρξόλνπο θαη ηνλ Μεζαίσλα. Δπεδίσθε δύν βαζηθνύο ζθνπνύο: 

ηελ κεηαηξνπή ησλ κε πνιύηηκσλ κεηάιισλ ζε ρξπζό θαη ηελ 

παξαζθεπή ηνπ ειημίξηνπ ηεο δσήο πνπ ζα παξείρε ηελ 

αζαλαζία. 

 

Γεληθά 

Ζ Αιρεκεία ζπλδπάδεη ηελ θηινζνθηθή ζεώξεζε θαη 

ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή κέζνδν κε ζηόρν ηελ θαηάθηεζε ηεο 

απόιπηεο νθίαο θαη ηεο Αζαλαζίαο. Οη Αιρεκηζηέο 

απνζθνπνύζαλ ζε πξνζσπηθή βειηίσζε θαη δεκηνπξγία 

δηάθνξσλ πιηθώλ κε αζπλήζηζηεο ηδηόηεηεο. Ζ πξαθηηθή 

κέζνδνο ησλ αιρεκηζηώλ εμειίρζεθε ζηε βάζε ηεο ζύγρξνλεο 

ρεκείαο, θαζώο δεκηνύξγεζαλ ηερληθέο αλάιπζεο, 

ηαπηνπνίεζεο θαη δηαρσξηζκνύ νπζηώλ. Δπίζεο, πνιιά πάιηλα 

ζθεύε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη αθόκε θαη ζήκεξα ζηα ρεκηθά 

εξγαζηήξηα ήηαλ δεκηνπξγήκαηα ησλ αιρεκηζηώλ.  

Ζ αιρεκεία άλζεζε ζην Μεζαίσλα. Λέγεηαη όηη έρεη θαηαγσγή 

από ηελ αξραία Πεξζηθή Απηνθξαηνξία. Αιρεκηζηέο ππήξραλ 

ζηελ Μεζνπνηακία (ηκήκα ηνπ ζεκεξηλνύ Ηξάθ), ζηελ Αίγππην, 

ζηελ Πεξζία (ζεκεξηλό Ηξάλ), ζηελ Ηλδία, ζηε Κίλα, 



 
 

ζηελ Ηαπσλία, ζηελ Κνξέα, ζηελ Αξραία Διιάδα, ζηελ αξραία 

Ρώκε. 

Ζ ζπλεηζθνξά ησλ Αιρεκηζηώλ ζηηο ζύγρξνλεο “ρεκηθέο” 

πξαθηηθέο είλαη βέβαηε: αλάιπζε θαη θαζαξηζκόο 

κεηαιιεπκάησλ, επεμεξγαζία κεηάιισλ, ηερληθέο δηαρσξηζκνύ 

όπσο ε απόζηαμε, παξαζθεπή κειαληώλ, βαθώλ, ρξσκάησλ, 

θαιιπληηθώλ, θεξακηθώλ, παιηθώλ, απνζηαγκάησλ, 

εθρπιηζκάησλ θαη πνιιά άιια. Οη Αιρεκηζηέο αλαθάιπςαλ ην 

πδαηηθό δηάιπκα νηλνπλεύκαηνο (ή αιιηώο “λεξό ηεο δσήο”, 

“aqua vitae”), ην ρεκηθό ζηνηρείν θσζθόξν (P), πνιιά νμέα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύκε κέρξη ζήκεξα θαη πνιιά άιια.  

 

 

τότοη τωλ Αιτεκηστώλ 

Οη ζεκαληηθόηεξνη ζηόρνη ησλ αιρεκηζηώλ ήηαλ ε κεηαηξνπή 

ησλ θνηλώλ κεηάιισλ ζε ρξπζό ή αζήκη θαη ε δεκηνπξγία ηνπ 

ειημηξίνπ ηεο Εσήο (παλάθεηα), ην νπνίν ζα ζεξάπεπε όιεο ηηο 

αζζέλεηεο θαη ζα παξέηεηλε ηε δσή επ' αόξηζηνλ. Δπίζεο, 

αλαδεηνύζαλ έλα παγθόζκην δηαιύηε, δειαδή κηα νπζία πνπ 

δηέιπε όιεο ηηο ππόινηπεο. Ζ Φηινζνθηθή Λίζνο ήηαλ κηα 

κπζηθή νπζία θαη βαζηθό ζπζηαηηθό γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ απηώλ. Βέβαηα, ε Αιρεκεία δελ απνζθνπνύζε κόλν 

ζηελ βειηίσζε θάπνησλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθώλ ή ζηελ παξάηαζε 

ηνπ ρξόλνπ δσήο, αιιά έδηλαλ θαη πλεπκαηηθή δηάζηαζε ζε 

απηέο ηηο πξάμεηο. Γηα παξάδεηγκα, ε κεηαηξνπή ηνπ κνιύβδνπ 

ζε ρξπζό (ην νπνίν ζεσξείηαη “επγελέο” κέηαιιν) 

παξαιιειίδνληαλ κε ηελ πλεπκαηηθή εμύςσζε (εμεπγεληζκό ηνπ 

πλεύκαηνο). 

Ζ ζύγρξνλε επηζηήκε πξαγκαηνπνίεζε ηε πξώηε 

“Μεηαζηνηρείσζε” (κεηαηξνπή ελόο ρεκηθνύ ζηνηρείνπ ζε άιιν 

ρεκηθό ζηνηρείν, κεηαβάιινληαο ησλ αξηζκό ησλ πξσηνλίσλ ηνπ 

ζηνηρείνπ) ην 1919, όηαλ ν ρεκηθόο Έξλεζη Ράδεξθνξλη (Ernest 

Rutherford), Βξαβείν Νόκπει Υεκείαο 1908) κεηέηξεςε ην 

άδσην (Ν) ζε νμπγόλν (Ο). 



 
 

 

Γηωγκοί τωλ Αιτεκηστώλ 

Οη αιρεκηζηέο ππέζηεζαλ πνιινύο δησγκνύο αλά ηνπο αηώλεο. 

Ζ εμάζθεζε ηεο αιρεκηθήο ηέρλεο πνιιέο θνξέο απαγνξεύηεθε 

από ζεζκηθά πξόζσπα όπσο ν Πάπαο Ησάλλεο XXII (1317) ή ν 

Δξξίθνο ν IV ηεο Αγγιίαο (1403). Οη αιρεκηζηέο 

απνηππώλνληαλ ζε έξγα δσγξαθηθήο ή θείκελα σο άλζξσπνη 

αλαμηόπηζηνη, ςεύηεο θαη θιέθηεο. Απ' ελαληίαο, ν Ρνδόιθνο ν 

ΗΗ, απηνθξάηνξαο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, 

ρξεκαηνδνηνύζε πνιινύο αιρεκηζηέο γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ 

έξγνπ ηνπο. 

Μσστηθή γιώσσα τωλ Αιτεκηστώλ 

Οη αιρεκηζηέο νδεγήζεθαλ ζηελ αλάγθε θξππηνγξάθεζεο θαη 

ρξήζεο "ζπκβόισλ" αληί ιέμεσλ είηε επεηδή ήζειαλ λα 

πξνζηαηεύζνπλ ην έξγν ηνπο από ηελ θινπή είηε γηα λα 

πξνζηαηεύζνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή, θαηά ηηο πεξηόδνπο πνπ ε 

εμάζθεζε ηεο αιρεκείαο ήηαλ απαγνξεπκέλε. Με απηό ηνλ 

ηξόπν αλαγθάζηεθαλ λα εηζάγνπλ κηα λέα “γιώζζα” γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ πιηθώλ θαη ησλ πξαθηηθώλ ηνπο. Ζ ζύγρξνλε 

επηζηήκε ρξεζηκνπνηεί ηελ δηθή ηεο γιώζζα, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ε ρξήζε ηνπ ζπκβόινπ Ο αληί ηεο ιέμεο “νμπγόλν” 

ή ε ρξήζε ησλ ρεκηθώλ εμηζώζεσλ αληί ιέμεσλ θαη πξνηάζεσλ 

γηα ηελ πεξηγξαθή ρεκηθώλ θαηλνκέλσλ. 

Δπίζεο, κέζα ζηα θσδηθνπνηεκέλα θείκελα ησλ αιρεκηζηώλ 

ππήξραλ ζπρλά θαη θξπθά λνήκαηα, αιιεγνξίεο θαη κελύκαηα, 

ζηα νπνία είραλ πξόζβαζε κόλν νη κπεκέλνη αιρεκηζηέο. Σα 

κελύκαηα απηά αλαθέξνληαλ ζε κπζηηθέο ηερληθέο είηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεηξακάησλ ηνπο είηε γηα ηελ θαηάθηεζε 

ησλ πλεπκαηηθώλ επηηεπγκάησλ ηνπο. 

Όπσο θαη λα έρεη, ε αλαδήηεζε ηεο Φηινζνθηθήο ιίζνπ θαη ηνπ  

ειημηξίνπ ηεο Εσήο ζπκβόιηδε ηελ κεηάβαζε από ηελ θζνξά, 

ηελ αξξώζηηα θαη ην ζάλαην ζηελ αθζαξζία θαη ηελ Αηώληα 

Εσή ηνπ ζώκαηνο θαη ηνπ πλεύκαηνο. 

 



 
 

 

Αιτεκεία θαη Φηιοσουηθή Λίζος 

Ζ Φηινζνθηθή Λίζνο απνηειεί ζθνπό ηνπ Μεγάινπ Αιρεκηθνύ 

Έξγνπ θαη ηαπηόρξνλα κέζν πξαγκάησζήο ηνπ, θαζώο 

ελππάξρεη ζηα αζπλείδεηα βάζε, πίζσ από θάζε αιρεκηθή 

δηαδηθαζία σο αθαλήο θηλεηήξηνο δύλακε. Οη αιρεκηζηέο 

πηζηεύνπλ ζηελ παληαρνύ παξνπζία ηεο θαη ηε ζεσξνύλ 

νπζηαζηηθό ζεκέιην πνπ ελώλεη Οπξαλό θαη Γε.  

Σν Αιρεκηθό Έξγν πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο κεγάινπο 

Κόζκνπο:  

 

α) ην Θείν ή Αξρεηππηθό Κόζκν, ζηνλ νπνίν αλαδεηάκε ηελ 

νπζία ηνπ Θενύ, ηηο Αξρέο θαη ηηο εθδειώζεηο Σνπ.  

 

β) ηνλ Φπρηθό, ζηνλ νπνίν αλπςσλόκαζηε κέρξη ηα νπξάληα, 

ηελ αλώηαηε βαζκίδα ηεο ύπαξμήο καο. Δδώ πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα «αλαγέλλεζε κέζσ απόζηαμεο», κηα εμαγσγή δειαδή ηνπ 

Θενύ πνπ θξύβεηαη κέζα ζηα βάζε ηνπ εαπηνύ καο.  

 

γ) ηνλ Τιηθό Κόζκν, ησλ ζηνηρείσλ, ζηνλ νπνίν 

εμεπγελίδνληαη θαη εμειίζζνληαη ηα νξπθηά θαη ην θπζηθό πεδίν 

γεληθόηεξα. Ζ εξγαζία επί ηεο ύιεο, ε νπνία είλαη ν Θεόο 

εθδεισκέλνο, δελ απνηειεί απηνζθνπό αιιά κία από ηηο ηξεηο 

βαζκίδεο ηεο Δζσηεξηθήο Αιρεκείαο. Οη ηξεηο απηνί Κόζκνη 

θαιύπηνπλ ζην ζύλνιν ηνπο ηνλ Δξκεηηζκό, ελώ ε αξρή πνπ 

θαζηζηά δπλαηή ηε κεηάβαζε από ηνλ έλα ζηνλ άιιν 

εθθξάδεηαη κε ην Δξκεηηθό αμίσκα «όπσο πάλσ, έηζη θαη 

θάησ».  

 

 

Οη Αιτεκηθές Γηεργασίες  



 
 

Σα 7 ζηάδηα παξαζθεπήο ηεο Φηινζνθηθήο Λίζνπ θαηά ηνλ 

Παξάθειζν είλαη ηα εμήο:  

1 Απνηέθξσζε ή 

Ππξάθησζε 

5 Εύκσζε 

2 Γηάιπζε 6 Απόζηαμε 

3 Γηαρσξηζκόο 7 πκπύθλσζε 

4 Δλνπνίεζε   

Ο Νηνκ Πεξλεηί θαη ην Μπζν-Δξκεηηθό Λεμηθό αλαθέξνπλ ηηο 

παξαθάησ δώδεθα δηεξγαζίεο, αληίζηνηρεο κε έλα ζεκείν ηνπ 

δσδηαθνύ :  

1 Ππξάθ

ησζε 

Κξ

ηόο 

5 Υώλε

πζε 

Λέ

σλ 

9 Κεξνπνί

εζε 

Σνμ

όηεο 

2 πκπύ

θλσζε 

Σα

ύξ

νο 

6 Απόζ

ηαμε 

Πα

ξζέ

λνο 

1

0 

Εύκσζε Αηγ

όθε

ξσο 

3 ηεξεν

πνίεζε 

Γί

δπ

κνη 

7 Δμάρλ

σζε 

Επγ

όο 

1

1 

Πνιιαπ

ιαζηαζκ

όο 

Τδξ

νρό

νο 

4 Γηάιπ

ζε 

Κα

ξθί

λνο 

8 Απνρ

σξηζκ

όο 

θν

ξπη

όο 

1

2 

Πξνβνι

ή 

Ηρζε

ίο 

 

Ο Johann Daniel Mylius, πηνζεηεί αλάινγε άπνςε κε ιίγεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, σο εμήο :  

 

1 Απνηέθξσζε ή Ππξάθησζε 7 Γηαηξνθή ή Φξνληίδα 

2 Γηάιπζε 8 Δμάρλσζε 

3 Γηαρσξηζκόο 

Πνιιαπιαζηαζκόο 

9 Εύκσζε 

4 Δλνπνίεζε 10 Δμύςσζε 

5 ήςε 11 Πνιιαπιαζηαζκόο 

6 πκπύθλσζε 12 Πξνβνιή 

Οη αιρεκηθέο δηεξγαζίεο κε ηα κέηαιια είλαη ζύκβνια ηεο 

πνξείαο γηα ηελ ηειείσζε ηνπ αλζξώπνπ:  



 
 

πύξσζε αλαδήηεζε θώηηζεο 

ζπκπύθλσζε απνβνιή επίθηεησλ ζηνηρείσλ 

πξνζσπηθόηεηαο 

εμάρλσζε άλνδνο νπξαλό θαη επηζηξνθή  

 

 

Αιτεκεία θαη Αστροιογία 

Οη αιρεκηζηέο ελαξκνλίδνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε ηηο αιιαγέο 

ησλ επνρώλ θαη ηηο εθάζηνηε θηλήζεηο ησλ άζηξσλ θαη ησλ 

πιαλεηώλ ζηνλ νπξαλό. Ο Σδσλ Νηε απνθαιεί ηελ Αιρεκεία 

«θαηώηεξε αζηξνλνκία» θαη ν Νηνκ Πεξλεηί αληηζηνηρίδεη ζηηο 

δώδεθα δηεξγαζίεο ηεο ηα δώδεθα ζεκεία ηνπ Εσδηαθνύ ζεσξεί 

όηη ε παξαζθεπή ηεο Λίζνπ πξέπεη λα αξρίδεη ηελ 'Aλνημε, όηαλ 

ν Ήιηνο κπαίλεη ζηνλ Κξηό θαη λα ηειεηώλεη ζηνπο Ηρζείο.  

 

Σα επηά κέηαιια, πνπ ζεσξνύληαλ ζηαζκνί ζηελ πνξεία ηεο 

αιρεκηθήο κεηαζηνηρείσζεο, ζπλδένληαη κε θαζέλαλ από ηνπο 

επηά πιαλήηεο :  

Μόιπβδνο Κξόλνο 

ίδεξνο 'Aξεο 

Υαιθόο Αθξνδίηε 

Τδξάξγπξνο Δξκήο 

Φεπδάξγπξνο Εεπο 

'Aξγπξνο ειήλε 

Υξπζόο Ήιηνο 

 

Φπρνινγία θαη Αιρεκεία 

  

Ζ αιρεκεία θαη νη αιρεκηθνί ζπκβνιηζκνί κειεηήζεθαλ 

πεξηζηαζηαθά από θηιόζνθνπο θαη ςπρνιόγνπο. Ο Καξι 



 
 

Γθνύζηαβ Γηνπλγθ (Carl Jung) κειέηεζε ηηο ζεσξίεο θαη ηα 

ζύκβνια ησλ αιρεκηζηώλ ζέηνληαο έηζη ηα ζεκέιηα γηα ηελ 

ζεώξεζε ηνπ έξγνπ ησλ αιρεκηζηώλ σο πλεπκαηηθό κνλνπάηη. 

ύκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ Γηνύλγθ, ε αιρεκεία ήηαλ ην 

όρεκα κε ην νπνίν ν Γλσζηηθηζκόο επηβίσζε κέρξη ηελ 

Αλαγέλλεζε. Σελ άπνςε απηή ζπκκεξίδνληαη θαη άιινη όπσο ν 

ηέθαλ Υέιιεξ (Stefan Hoeller). Με  απηή ηελ έλλνηα, ν Γηνύλγθ 

ζπγθξίλεη ηελ αιρεκεία κε πλεπκαηηθέο πξαθηηθέο όπσο ε 

Γηόγθα. 

 

Ηστορία θαη Αιτεκεία 

ύκθσλα κε ηνπο ηζηνξηθνύο, ε αιρεκεία είλαη ε αλαδήηεζε ηεο 

κεηαηξνπήο ησλ θνηλώλ κεηάιισλ ζε ρξπζό. Σα ζεκέιηα ηεο 

αιρεκείαο έζεζαλ νη πξνζσθξαηηθνί θηιόζνθνη όπσο ν 

Δκπεδνθιήο, ν Θαιήο ν Μηιήζηνο θαη ν Ζξάθιεηηνο. Δπίζεο, 

ζπλεηζέθεξαλ θαη νη αηγππηηαθέο ηερληθέο κνπκηνπνίεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο κεηάιισλ θαζώο θαη νη ηερλνινγηθέο θαη 

αζηξνινγηθέο γλώζεηο ησλ Μεζνπνηάκησλ.  

Ζ αιρεκεία αλαπηύρζεθε ηόζν ζην δπηηθό θόζκν όζν θαη ζηελ 

Αλαηνιή ή ζηελ Άπσ Αλαηνιή. Ζ βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηνλ ηξόπν πνπ αλαπηύρζεθε ε αιρεκεία ήηαλ ην γεγνλόο όηη 

ζηε Γύζε, ν βαζηθόο ζηόρνο ηεο αιρεκείαο ήηαλ ε κεηαηξνπή 

ησλ θνηλώλ κεηάιισλ ζε ρξπζό, αλεμάξηεηα από ηελ 

ηνμηθόηεηα ηνπ κεηάιινπ (γηα παξάδεηγκα ν κόιπβδνο είλαη 

ηνμηθό κέηαιιν), ελώ ζηελ Άπσ Αλαηνιή, ν βαζηθόο ζηόρνο 

ήηαλ ε αλαθάιπςε νπζηώλ θαη θαξκάθσλ γηα ην θνηλό θαιό. Σα 

πξώηα ίρλε ηεο δπηηθήο αιρεκείαο εληνπίδνληαη ζηελ αξραία 

Αίγππην. Έπεηηα, ε αιρεκηζηηθή γλώζε κεηαιακπαδεύηεθε 

ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο θαη ελ ζπλερεία ζηνπο Άξαβεο. Μέρξη 

ηελ πεξίνδν ησλ Αξάβσλ, ε αιρεκεία ήηαλ έλα κείγκα 

θηινζνθηθώλ ζεσξήζεσλ, αιιεγνξηώλ, ζπκβόισλ θαη 

θσδηθνπνηεκέλσλ γισζζώλ. Σελ πεξίνδν ησλ Αξάβσλ (δειαδή 

ηνλ 8ν αηώλα κ.Υ.), ε αιρεκεία άξρηζε λα γίλεηαη κηα 

αλαγλσξίζηκε πξαθηηθή. Ο άξαβαο αιρεκηζηήο Σδακπίξ Ηκπλ 

Υαγηάλ εηζήγαγε ηε κεζνδηθή θαη πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε κηαο 



 
 

αιρεκηζηηθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ 

ζε έλα εξγαζηήξην. 

εκαληηθνί αιρεκηζηέο: Γνπέη Μπνγηάλγθ (Wei Boyang, Κίλα), 

Ραδήο (Rhazes, Άξαβαο), Σδακπίξ Ηκπλ Υαγηάλ (Jabir ibn 

Hayyan, Άξαβαο), Ναγθαξγηνύλα (Nagarjuna, Ηλδόο), Αιβέξηνο 

Μάγλνο (Albertus Magnus, Βαπαξόο), Παξάθειζνο (Paracelsus, 

Διβεηόο), Εώζηκνο ν Παλνπνιίηεο (Έιιελαο ή Αηγύπηηνο), 

Νηθόιαο Φιακέι ("Nicolas Flamel", Γάιινο). 

Αμηνζεκείσηεο ρξνληθέο πεξίνδνη: 

1.Αηγππηηαθή αιρεκεία 5000π.Υ. - 400 π.Υ. 

2.Ηλδηθή αιρεκεία 1200 π.Υ. - 

3.Διιεληθή αιρεκεία 332 π.ρ. - 642 κ.Υ. 

4.Κηλεδηθή αιρεκεία 142 κ.Υ. 

5.Αξαβηθή αιρεκεία 700 κ. Υ. - 1400 κ.Υ. 

6.Δπξσπατθή αιρεκεία 1300 κ.Υ 

 

 

ύγτρολες τέτλες θαη Αιτεκεία 

 ήκεξα, ην κνηίβν ηεο κεηαζηνηρείσζεο κάιινλ αγλνείηαη, 

ελώ ην ππεξβαηηθό θαη ην ηαηξηθό κνηίβν είλαη θξαηαηά ζε 

πεξηνρέο όπσο ε νκνηνπαζεηηθή θαη ε αξσκαηνζεξαπεία. 

 Πνιινί ζύγρξνλνη αιρεκηζηέο ζπλδπάδνπλ ηελ απόθξπθε 

ηέρλε ηνπο κε ηελ αζηξνιόγνη. Οη  αιρεκηζηέο πξέπεη λα 

ήηαλ από ηνπο πξώηνπο πνπ πξνζπαζήζνπλ λα ειέγμνπλ 

ηηο ηδέεο ηνπο κε ηνλ λα επηλννύλ πεηξάκαηα. Όκσο, ιόγσ 

ηελ κεηαθπζηθώλ ζηόρσλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ είραλ, δελ 

κπόξεζαλ λα αλαπηύμνπλ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία.  

 Ζ αιρεκεία, νη αιρεκηζηέο θαη νη πξαθηηθέο ηνπο 

επεξεάδνπλ ζπρλά ζύγρξνλνπο θαιιηηέρλεο, ινγνηέρλεο, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC_%CE%A6%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%BB


 
 

εζνπνηνύο, κνπζηθνύο κέρξη θαη θαηαζθεπαζηέο 

ειεθηξνληθώλ παηρληδηώλ . 

 

 

 

 

Ζ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 

ΣΟ ΤΣΔΡΟ ΒΤΕΑΝΣΗΟ 

Όζνλ αθνξά ηελ Ηαηξηθή, ην Βπδάληην βαζίζηεθε ηδηαίηεξα ζηηο 

επηδόζεηο θαη ηηο έξεπλεο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ηαηξώλ νη 

νπνίνη δηαθξίζεθαλ ζεκαληηθά. Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην παλεπηζηήκην ηεο 

Κσλζηαληηλνππόιεσο δελ πεξηνξηδόηαλ κόλν ζηελ ζεσξεηηθή 

κόξθσζε αιιά θπξίσο ζηελ απόθηεζε πξαθηηθώλ ηαηξηθώλ 

γλώζεσλ γεγνλόο πνπ επηζεκνπνηνύληαλ κε ηελ ρνξήγεζε 

ηαηξηθώλ δηπισκάησλ. Άιισζηε ε Ηαηξηθή ρνιή ιεηηνπξγνύζε  

κέζα ζε Ννζνθνκείν θαη δηέζεηε πινύζηα Ηαηξηθή βηβιηνζήθε. 

Ζ επηζηήκε ηεο Ηαηξηθήο εθαξκόζηεθε θαη αλαπηύρζεθε ζηηο 

κεγάιεο πόιεηο ηεο απηνθξαηνξίαο από ζπνπδαίνπο γηαηξνύο, 

ελώ ηαπηόρξνλα γξάθηεθαλ πνιιέο κειέηεο γηα ηα κέζα πνπ 

είλαη θαηάιιεια γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελώλ θαη ηελ 

θαξκαθνινγία, ηόζν θαηά ηελ Ύζηεξε Αξραηόηεηα όζν θαη 

θαηά ην κέζν θαη ύζηεξν Βπδάληην. Σα έξγα ησλ κεγάισλ 

Διιήλσλ ηαηξώλ, Ηππνθξάηε θαη Γαιελνύ απνηέιεζαλ ηα 

ζεκέιηα ηεο βπδαληηλήο ηαηξηθήο, ε νπνία εμειίρζεθε πεξαηηέξσ 

θαη εκπινπηίζηεθε. Αθόκε κεγάιε είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ 

Βπδαληίνπ θαη ζηε βνηαληθή θαη ζηε θαξκαθνινγία, θαζώο θαη 

ηε ρεηξνπξγηθή. Υαξαθηεξηζηηθά, έρνπλ θαηαγξαθηεί πεξίπνπ 

700 νπζίεο από θπηά, δώα ή νξπθηά, από ηα νπνία κπνξνύλ λα 



 
 

παξαζθεπαζηνύλ θάξκαθα, θαη πάλσ από 200 είδε 

ρεηξνπξγηθώλ εξγαιείσλ.  

 

   

 

 

 

ΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  

Σα θάξκαθα ηα παξαζθεύαδαλ γηαηξνί αιιά θαη θαξκαθνπνηνί, 

νη κπξεςνί. 

Σα θάξκαθα δηαθξίλνληαλ ζε ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο:  

Α) όζα πεξηέρνπλ θπηηθέο νπζίεο. 

Β) όζα πεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο. 

Γ) όζα πεξηέρνπλ δσηθέο νπζίεο. 

Γ) εθείλα πνπ ζπλδπάδνπλ δηάθνξεο νπζίεο.  

Χο πξνο ηελ πξώηε θαηεγνξία, πνιινί Βπδαληηλνί γηαηξνί θαη 

θαξκαθνπνηνί αλαδήηεζαλ λέα θαξκαθεπηηθά θπηά, αθόκα θαη 

ζε πεξηνρέο έμσ από ηα ζύλνξα ηεο απηνθξαηνξίαο. ηελ 

δεύηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη ηα θάξκαθα πνπ έρνπλ 

ρεκηθέο νπζίεο θαη κέηαιια, νη βπδαληηλνί γηαηξνί θαηέβαιιαλ 

πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ πεξηζζόηεξν ηηο 

ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Ζ άζθαιηνο, ην αιάηη, ην ζεηάθη, 

δηάθνξνη ιίζνη, ε πίζζα, ην λίηξν θαη ν ζεηηθόο ραιθόο 

(γαιαδόπεηξα) ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζπζηαηηθά γηα λα 

παξαζθεπαζηνύλ δηάθνξεο ζπληαγέο. Χο πξνο ηα θάξκαθα πνπ 

πεξηέρνπλ δσηθέο νπζίεο, όπσο καιιί πξνβάησλ, θνρύιηα θαη 

όζηξαθα, ιίπνο ιηνληαξηνύ ή ζηξνπζνθακήινπ. Αξθεηά από 



 
 

απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο Βπδαληηλνύο καδί κε 

κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη βόηαλα γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. 

Από απηά ηα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, άιια ήηαλ πόζηκα ή 

καζεηά, άιια ρξεζηκνπνηνύληαλ σο επηζέκαηα, άιια σο 

ζπκηάκαηα ππνθαπληζκώλ. Όια βέβαηα πεξηιακβάλνληαλ ζηα 

ζπληαγνιόγηα ησλ γηαηξώλ, ηα πεξίθεκα ηαηξνζόθηα κεξηθέο 

θνξέο κάιηζηα κε αλαθνξά ζην όλνκα ηνπ γηαηξνύ πνπ ην 

πξσηνρξεζηκνπνίεζε. 

 Έηζη ε Ηαηξηθή ζην Βπδάληην απνδεηθλύεηαη όηη ήηαλ πςεινύ 

επηπέδνπ από ηηο πεξίπινθεο ηερληθέο θαηαζθεπήο ησλ 

θαξκάθσλ, ηα εξγαιεία ρεηξνπξγηθήο, ηηο εηδηθόηεηεο πνπ 

αλαπηύρζεθαλ (νθζαικηαηξηθή, γπλαηθνινγία θαη καηεπηηθή, 

δεξκαηνινγία, νδνληηαηξηθή, θαξδηνινγία, νξζνπεδηθή), θαζώο 

θαη από ηνπο εξγαζηεξηαθνύο ειέγρνπο. Ζ πξόζθαηε έξεπλα 

επηζεκαίλεη όηη θπξίσο νη πινύζηνη πήγαηλαλ ζε λνζνθνκεία ή 

ζε ηδηώηεο γηαηξνύο, ελώ όζνη ήηαλ θησρόηεξνη, θαηέθεπγαλ 

θαηά θαλόλα ζε λανύο αγίσλ πνπ θεκίδνληαλ όηη είραλ 

ζεξαπεπηηθέο ηθαλόηεηεο, όπνπ δηέκελαλ κε ηελ ειπίδα όηη ζα 

γηλόηαλ θάπνην ζαύκα 

H γέλλεσε τοσ λοσοθοκείοσ 

Οη Παηέξεο ηεο εθθιεζίαο καο κεηά ηε δηαηύπσζε ησλ ζέζεσλ 

ηεο νξζνδνμίαο γηα ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, αλαδήηεζαλ 

ηξόπνπο γηα λα γίλεη θαη έκπξαθηε ε ζηάζε απηή ηεο εθθιεζίαο, 

ρηίδνληαο μελώλεο γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ θησρώλ αζζελώλ νη 

νπνίνη ζε αληίζεζε κε ηνπο Ρσκατθνύο μελώλεο, είραλ 

ζπζηεκαηηθή θαη πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή ππνζηήξημε. Οη 

μελώλεο απηνί δηνηθνύληαλ από ηνπο επηζθόπνπο ή από ηνπο 

εγνύκελνπο ησλ κνλαζηεξηώλ. Ζ αξρή έγηλε από ην Μέγα 

Βαζίιεην, πνπ ίδξπζε ηα πησρεία. Σα λνζνθνκεία, όπσο 

γλσξίδνπκε από αλαθνξέο ζε θείκελα, ήηαλ θηιαλζξσπηθά 

ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύζαλ κε ηνλ έιεγρν ηεο Δθθιεζίαο. ε 



 
 

πξώηκνπο αηώλεο νλνκάδνληαλ θαηαγώγηα ή μελώλεο θαη 

θαίλεηαη όηη ήηαλ μελνδνρεία, ζηα νπνία νη ηαμηδηώηεο, όηαλ 

αξξώζηαηλαλ, ιάκβαλαλ κηα πξόρεηξε ζεξαπεία. Από ηνλ 6ν 

αηώλα θαη κεηά έγηλαλ ρώξνη απνθιεηζηηθά γηα λνζειεία.    

 

ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ηνλ 10ν αηώλα ζεκαληηθά λνζνθνκεία 

ήηαλ ηνπ αγίνπ ακςώλ θαη ηνπ Δπβνύινπ, πνπ είραλ ηαηξνύο 

θαη λνζειεπηέο, θαζώο θαη βνεζεηηθό πξνζσπηθό. Σν 

ζεκαληηθόηεξν, όκσο, λνζνθνκείν ηεο πξσηεύνπζαο ήηαλ απηό 

πνπ ίδξπζε ν απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Β‟ Κνκλελόο ζηε κνλή 

Παληνθξάηνξνο ην 1136. πγθεθξηκέλα, ήηαλ ίδξπκα πνπ 

πεξηιάκβαλε γεξνθνκείν, ιεπξνθνκείν θαη μελώλα 

(λνζνθνκείν) κε εμσηεξηθά ηαηξεία θαη πελήληα θιίλεο 

θαηαλεκεκέλεο ζε πέληε ηκήκαηα: ρεηξνπξγηθό, νθζαικνινγηθό, 

γαζηξεληεξνινγηθό, γπλαηθνινγηθό, παζνινγηθό. Σν πξνζσπηθό 

ην απνηεινύζαλ γηαηξνί, εθπαηδεπόκελνη θαη βνεζνί, κηα ηαηξόο 

γηα ηηο γπλαίθεο, καίεο θαη λνζειεπηέο, ελώ ππήξραλ επίζεο θαη 

θαξκαθνπνηνί, κάγεηξνη, αξηνπνηνί, πιύζηξεο θαη θαζαξηζηέο, 

ππεξέηεο θαη ζπξσξνί. Λεηηνπξγνύζαλ επίζεο απνρσξεηήξηα, 

ινπηξό, θαξκαθείν, ρώξνη γηα ην πξνζσπηθό.  

 

Ζ ηεράρτεσε τωλ ηατρώλ  

ηελ ηάμε ησλ ηαηξώλ ππήξρε εζσηεξηθή ηεξαξρία από ηηο 

θαηώηεξεο ζηηο αλώηεξεο ηάμεηο.  

Α) Οη ζεξαπεπηέο ή γεξνθόκνη. 

Β) Γηαηηηάξηνη ή δηαηηεηηθνί. 

Γ) Οθζαικηθνί. 

Γ) Ηαηξεύνληεο θαη ρεηξνπξγνύληεο. 



 
 

Δ) Πεξηνδεπηέο. 

Σ) Γηδάζθαινη ηεο ηαηξηθήο.    

Ε) Αξρίαηξνη. 

 

 

 

Οη ηατροί   

Καηά ηελ Ύζηεξε Αξραηόηεηα, ζεκαληηθά νλόκαηα ηεο 

ηαηξηθήο είλαη:  

Α) Ο Οξεηβάζηνο έγξαςε ηηο Ηαηξηθέο πλαγσγέο. Ζ 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ ηαηξηθή έξεπλα ππήξμε πνιύπιεπξε θαη 

πξσηνπνξηαθή. Ήηαλ ν πξώηνο ν νπνίνο είρε επηλνήζεη εηδηθά 

ξάκκαηα γηα ηελ απνιίλσζε ησλ αξηεξηώλ. Δπηπιένλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο παζνινγίαο πξόηεηλε ηελ ζεξαπεία ηεο λεθξίηηδαο κε 

πδξηθή δίαηηα θαη γάια.     

Β)  Ο Αέηηνο από ηελ Άκηδα, πνπ έγξαςε δεθάμη ηαηξηθέο 

επηζηεκνληθέο κειέηεο νξγαλσκέλεο ζε ηέζζεξα βηβιία 

(Τετράβιβλος), ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ζηελ αλαηνκία θαη ηε 

θπζηνινγία ηνπ καηηνύ, ζηα θάξκαθα θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ βνηάλσλ, πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηελ ηαηλία 

(παξάζηην) ησλ εληέξσλ θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηα νπξνινγηθά 

πξνβιήκαηα αιιά θαη γηα ηελ αξζξίηηδα.  

Γ)  ν Παύινο από ηελ Αίγηλα, ν νπνίνο θαηέγξαςε ηηο γλώζεηο 

ηνπ ζηε γπλαηθνινγία, ηελ ηνμηθνινγία θαη ηε ζεξαπεπηηθή ζην 

έξγν ηνπ Δπηηνκήο ηαηξηθήο ην νπνίν έγηλε γλσζηό θαη ζηνπο 

Άξαβεο. 



 
 

 

Σα προλόκηα τωλ ηατρώλ  

 

Οη γηαηξνί είραλ δηάθνξα πξνλόκηα : απαιιάζζνληαλ από 

θξαηηθέο επηβαξύλζεηο ή θόξνπο ελώ, αξρηθά δελ είραλ νύηε θαλ 

ηελ ππνρξέσζε λα ππεξεηνύλ ζηνλ ζηξαηό. Σα πξνλόκηα απηά 

κάιηζηα πνιιέο θνξέο επεθηείλνληαλ θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

,ώζηε λα απνθηά βαξύηεηα θαη αίγιε ην ιεηηνύξγεκα πνπ 

επηηεινύζαλ . Αιιά θαη ζε θαηξό πνιέκνπ, όηαλ ηύραηλε λα 

ζπιιεθζνύλ αηρκάισηνη γηαηξνί, είραλ πξνλνκηαθή 

κεηαρείξηζε.  Οη Ηεξείο απαγνξεύνληαλ αξρηθά λα αζθνύλ ην 

επάγγεικα ηνπ γηαηξνύ, αιιά,, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ, 

θαίλεηαη όηη επηηξάπεθε θαη ζε απηνύο λα ππεξεηνύλ ηελ 

ηαηξηθή ηέρλε.   

 

Ζ αλτηκετώπησε τωλ ασζελεηώλ   

Ζ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελεηώλ από ηνπο Βπδαληηλνύο γηαηξνύο 

γίλνληαλ κε ηξεηο βαζηθνύο ηξόπνπο : 

Α) κε ζπληεξεηηθέο κεζόδνπο, όπσο δίαηηα, θπζηνζεξαπεία θαη 

ινπηξά. 

Β) κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ. 

Γ) κε ρεηξνπξγηθή επεκβαηηθή ηαηξηθή. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ινπηξώλ ζην βπδάληην απνζθνπνύζε ζηε 

βειηίσζε ηεο δεκόζηαο πγηεηλήο, γη‟ απηό ηα ινπηξά βξίζθνληαλ 

θάησ από ηελ επίβιεςε ηνπ θξάηνπο. Τπήξραλ όκσο θαη 

ηδησηηθά ινπηξά, θαζώο θαη ηακαηηθά, θνληά ζε πεγέο όπνπ 

αλάβιπδαλ λεξά πινύζηα ζε δηάθνξα κεηαιιηθά ζηνηρεία. ε 

απηνύο ηνπο ρώξνπο ήηαλ δηαδεδνκέλε θαη ε πνζηζεξαπεία.  



 
 

 

 

Ζ ΝΑΤΗΠΛΟΗΑ ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΟ 

 

Κακπή ζηελ ηζηνξηθή ζρέζε ηνπ „Έιιελα κε ηε ζάιαζζα 

απνηέιεζε αλακθηζβήηεηα ε έλαξμε ηεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ, 

όπνπ ζηε λέα πξσηεύνπζα ηεο δηραζκέλεο πηα ξσκατθήο 

απηνθξαηνξίαο, ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ε εγθαζίδξπζε ηεο 

νξζνδνμίαο ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ κεηαγελέζηεξε πνξεία 

θαη αλάπηπμε ηεο.Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζπλέβαιε ζηελ 

αιπζηδσηή νηθνλνκηθό-θνηλσληθή ηεο αλάπηπμε θαη απνηέιεζε 

γηα αηώλεο ην κεγαιύηεξν εκπνξηθό ζηαπξνδξόκη κεηαμύ δύζεο 

θαη αλαηνιήο. 

 

Οη ζαιάζζηεο επηθνηλσλίεο  αλζνύλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θνζκνθξαηνξίαο ηεο θαη ελώλνπλ ηα πην απνκαθξπζκέλα κέξε 

ηεο κεζνγείνπ κεηαμύ ηνπο. Σελ πεξίνδν εθείλε 

αλεθκεηάιιεπην δελ κέλεη θαλέλα λεζί, θαλέλα ιηκάλη. 

 

Οη ζαιαζζνπόξνη ηεο επόρήο δελ δηαζέηνπλ ηδηαίηεξα  

βνεζεηηθά κέζα ζε όηη αθνξά ηε ράξαμε ηεο πνξείαο ηνπο ζηα 

πειάγε. Έηζη ζηε βπδαληηλή λαπζηπινΐα ζπλαληνύκε θπξίσο 

ηνπο πεξίπινπο, δειαδή αξραίνπο νδεγνύο πνπ πεξηείραλ 

ζεκεηώζεηο γηα ιηκάληα, αθηνγξακκέο θαη θαηά πξνζέγγηζε 

απνζηάζεηο κεηαμύ ηνπο, αξγόηεξα πνιύ γλώξηζαλ θαη ηνπο 

πνξηνιάλνπο, έλα επίηεπγκα ηνπ 12νπ αηώλα κΥ αιιά θαη ηνπο 

λαπηηθνύο ράξηεο από ηνπο γείηνλεο Ηηαινύο.  

Σηο ζάιαζζεο νξγώλνπλ αζηακάηεηα πινία εκπνξηθά, αιηεπηηθά 



 
 

θαη πνιεκηθά. Τπάξρεη κηα δηαξθήο θαη αλαπόθεπθηε επηξξνή 

πνηθηιόκνξθσλ πνιηηηζκηθώλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ηαπηνρξόλσο 

κέξηκλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βπδαληηλήο θπξηαξρίαο.  

  

Αλ θαη ηα πνιεκηθά πινία θαζπζηέξεζαλ ιίγν λα θάλνπλ ηε 

ζπζηεκαηηθή εκθάληζε ηνπο, ηα ζπλαληάκε αξρηθά κόιηο ζηα 

κέζα ηνπ 5νπ κΥ αηώλα θαη νξγαλσκέλνο θξαηηθόο πνιεκηθόο 

ζηόινο ζπγθξνηείηαη επί Βαζηιείνπ ηνπ Α‟ ηνπ Μαθεδόλα, θαηά 

ην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ 9νπ αηώλα κΥ. 

 

Σν πην πεξίθεκν πνιεκηθό πινίν ηνπ βπδαληηλνύ λαπηηθνύ 

ππήξμε ν δξόκσλ. Έλα γξήγνξν θσπήιαην ζθάθνο κε 

βνεζεηηθά ηζηία ην νπνίν εμειίζζεηαη γξήγνξα θαη γύξσ ζηνλ 

έλαην αηώλα θαηαζθεπάδεηαη πιένλ ζε δηάθνξνπο ηύπνπο.Έηζη 

ζπλαληνύκε ηε δηήξεο, ηελ ηξηήξεο, ηελ κνλήξεο θαη ηελ 

γαιαία. 

Σν δηαζεκόηεξν πνιεκηθό ζθαξί ήηαλ ε ηξηήξεο, ζηα 37κ. 

κήθνο θαη κέγηζην πιάηνο ζηα 5,5κ. Χο θηλεηήξηα δύλακε 

ρξεζηκνπνηνύζε 170 θσπειάηεο θαζηζκέλνπο ζε ηξία επίπεδα, 

θαζώο θαη παληά. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο ηα ζηθώληα, κε ηα 

νπνία ήηαλ εμνπιηζκέλε γηα ηελ εθηόμεπζε ηνπ πεξηβόεηνπ 

πγξνύ ππξ. 

Ο επηβιεηηθόο απηνθξαηνξηθόο ζηόινο πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ 

αγθπξνβνιεκέλνο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη αλειάκβαλε 

καθξηλέο απνζηνιέο, ήηαλ ν ιεγόκελνο ζηόινο ηεο «αλνηθηήο 

ζαιάζζεο». 

 

Τπήξρε θαη ν επαξρηαθόο ζηόινο πνπ δηέζεηε ειαθξηέο 

πνιεκηθέο κνλάδεο θαη ιεηηνπξγνύζε σο ακπληηθόο 



 
 

ζρεκαηηζκόο. Γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ είραλ δεκηνπξγεζεί 

λαύζηαζκνη θαη λαππεγεία ζε πνιιά ζεκεία ηεο βπδαληηλήο 

επαξρίαο. 

 

Οη ζπλερόκελεο εθζηξαηείεο πνπ πξαγκαηνπνηόληνπζαλ θαηά ην 

απόγεην ηεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ, νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε 

θαηαζθεπήο  θαη θάπνηνσλ πνιεκηθώλ πινίσλ, πνπ ρξεζίκεπαλ 

ελίνηε σο βνεζεηηθά, γηα ηε κεηαθνξά ζηξαηησηώλ, αιόγσλ  θαη 

ππξνκαρηθώλ. Σν ζπγθεθξηκέλν ηύπν πινίνπ νλνκαδόηαλ 

"ρειάλδηνλ". 

  

ε θάζε πεξίπησζε ε λαπηηθή πνιεκηθή κεραλή πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε έπξεπε λα δηαηεξείηαη πάληα αθκαία θαη λα 

είλαη επαξθήο ηόζν γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επξύηεξεο 

θπξηαξρίαο θαη δόμαο όζν θαη γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ 

εκπνξίνπ. 

 

Γηα ηα εκπνξηθά πινία ηεο επνρήο νη πιεξνθνξίεο είλαη ιίγεο. 

Ήηαλ σο επί ην πιείζηνλ πινία κηθξά κε ζηξνγγπιό θύηνο, 

ειαθξηά θαη επέιηθηα ώζηε λα καλνπβξάξνληαη γεληθόηεξα 

εύθνια, λα απνθεύγνπλ ηηο πεηξαηηθέο επηδξνκέο θαη λα πεξλνύλ 

άλεηα ηα ζηελά ηνπ Κεξάηηνπ θόιπνπ. 

Ήηαλ θαηεμνρήλ ηζηηνθόξα, δηέζεηαλ ηξηγσληθά ηζηία, ην αξραίν 

ιαηίλη θαη δηεπζύλνηαλ κε ηε βνήζεηα δύν πεδαιίσλ ζηε 

πξύκλε. Υξεζηκνπνηνύζαλ ελίνηε θαη θνππηά. Δληνύηνηο όκσο 

νη θσπειάηεο απνθεύγνληαλ σο νηθνλνκηθά αζύκθνξε ιύζε θαη 

είραλ επηθνπξηθό ξόιν. 

Πξώηνη ήηαλ νη Βπδαληηλνί πνπ εθκεηαιιεύηεθαλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ηξηγσληθνύ παληνύ ζηα κεγάινπ 



 
 

εθηνπίζκαηνο πινία.  

 

Ζ ρξήζε ηνπ απηή, ζήκεξα καο είλαη γλσζηή από απεηθνλίζεηο 

ζε ρεηξόγξαθα θαη από ζύγρξνλεο αγηνγξαθίεο. Απνθαινύζαλ 

όια ηα παληά, άξκελα θαη ηα μερώξηδαλ ζε αξκελόπνπια (ηνπο 

θιώθνπο) θαη ζε κεγάια άξκελα. 

Σν αμηνζεκείσην είλαη πσο ην Βπδάληην είρε ζεζπίζεη κηα 

νινθιεξσκέλε λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε  ησλ 

εκπνξηθώλ ζηόισλ. Σν λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηνπο 

πινηνθηήηεο ήηαλ αξθεηά ειαζηηθό θαη απαγόξεπε  ξεηά ην 

δαλεηζκό κε επηηόθην. 

Οη νλνκαζίεο ησλ πινίσλ είραλ λα θάλνπλ κε ηνπο ζθνπνύο πνπ 

εμππεξεηνύζαλ. Δθείλν πνπ κεηέθεξε γηα παξάδεηγκα θαξπνύο 

θαη ήηαλ θπξίσο εκπνξηθό, ιεγόηαλ "πάκθηινλ"  θαη 

"ζαλδάιηνλ" ην θνξηεγν θαη αιηεπηηθό πινίν. 

Πξνο ην ηέινο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο ηα εκπνξηθά 

πινία αξηζκνύζαλ πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα πνιεκηθά. Δίρε 

αξρίζεη ε παξαθκή θαη νη ζαιαζζνπόξνη θαη έκπνξνη είραλ ήδε 

αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη δηάθνξνπο μέλνπο ηύπνπο 

ζθαθώλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ εκπνξεπκάησλ ηνπο.  

 Πξνο ηνλ 13ν αηώλα κΥ πιεζηάδεη ζηαδηαθά ην ηέινο κηαο 

έλδνμεο επνρήο πνπ ραξαθηεξίζηεθε κεηαμύ άιισλ θαη  έληνλα 

από ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηνπ 

ζαιαζζηλνύ ζηνηρείνπ. Ζ άισζε ζα θέξεη ηελ νζσκαληθή 

θπξηαξρία θαη ε ζρέζε απηή ζα πάξεη άιιεο κνξθέο, ίζσο ζα 

ιέγακε πην ππνηνληθέο, γηα λα παίμεη θαη πάιη πξσηαγσληζηηθό 

θαη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ειιήλσλ κεηά 

από ηέζζεξηο πεξίπνπ αηώλεο.  

 



 
 

Ζ στρατηωτηθή εθγύκλασε στο ύστερο 

Βσδάλτηο 

   Ο βπδαληηλόο ζηξαηόο ηελ πεξίνδν κεηά ην 1204 

πεξηειάκβαλε πνηθίια ζηξαηησηηθά ζώκαηα (έθηππνη 

πνιεκηζηέο, βαξηά ή ειαθξά νπιηζκέλνη, ηππνηνμόηεο, πεδνί 

αιιά θαη ζηξαηησηηθά ζώκαηα όπσο ε απηνθξαηνξηθή θξνπξά, 

νη θξνπξέο ησλ θάζηξσλ, νη θξνπξνί ησλ ζπλόξσλ. Γεληθά, γηα 

ηελ ύζηεξε πεξίνδν, καο παξαδίδεηαη ε εηθόλα όηη νη Βπδαληηλνί 

(έζησ θαη ζε ζεσξεηηθό επίπεδν) αλαγλώξηδαλ ηελ αμία ηεο 

ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο. Αλ θαη δελ δηαζέηνπκε ζηνηρεία γηα 

νξγαλσκέλε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη εμάζθεζε ππό κνξθή 

γπκλαζίσλ, δηαζέηνπκε ηθαλνπνηεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηξείο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζεσξνύληαη σο βαζηθέο κέζνδνη 

εμάζθεζεο, αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο, ησλ ζηξαηησηώλ (θαηά 

ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο): α) ην «ηδπθάληνλ» β) ηηο θνληαξνκαρίεο 

θαη γ) ην θπλήγη. 

 

 

     α) Σν «ηδπθάληνλ» ήηαλ έλα αζιεηηθό παηρλίδη γηα ην νπνίν 

δηαζέηνπκε πιεξνθνξίεο όηη απνηεινύζε κνξθή ζηξαηησηηθήο 

εθπαίδεπζεο·κε ηε ζύγρξνλε νξνινγία αληηζηνηρεί ζην άζιεκα 

«πόιν επί ίππνπ». Γηεμαγόηαλ ζε θαηάιιειν ρώξν (ην 

«ηδπθαληζηήξηνλ») από δύν έθηππεο νκάδεο, θάζε κία από ηηο 

νπνίεο πξνζπαζνύζε κε ρξήζε κπαζηνπληώλ λα ζέζεη κηα κπάια 

ζην ηέξκα ηεο άιιεο. Ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιέο κεηαμύ ηεο 

βπδαληηλήο αξηζηνθξαηίαο θαη από ηε θύζε ηνπ απνηεινύζε 

άζιεκα πνπ ζπλδεόηαλ κε ηνπο έθηππνπο πνιεκηζηέο. Δίλαη 

ρξήζηκν λα ηνλίζνπκε όηη ην πόιν επί ίππνπ είλαη άζιεκα πνπ 

εμαζθεί ηδηαίηεξα ζηελ ηππαζία θαη απαηηεί από ηνλ αλαβάηε 

ζπλεξγαζία κε ην άινγν γηα λα επηηεπρζεί επειημία, ηαρύηεηα 

θαη αθξίβεηα θηλήζεσλ. Δίλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

εθπαίδεπζε ηαρπθίλεησλ ηππέσλ θαη ηππνηνμνηώλ, ζπλεπώο θαη 

κε ηελ ηαθηηθή ησλ Βπδαληηλώλ θαηά ηνλ 13ν αηώλα, όπνπ 

θπξηαξρνύζε ν αληαξηνπόιεκνο ή «έκκεζνο» πόιεκνο.  

    β) δηνξγάλσζε θνληαξνκαρηώλ κλεκνλεύεηαη γηα πξώηε θνξά 

ζην Βπδάληην ηελ πεξίνδν ηνπ Μαλνπήι Α΄ Κνκλελνύ (1143-



 
 

1180). Ο Νηθεθόξνο Γξεγνξάο αλαθέξεη όηη νη ηππείο 

ρσξίδνληαη ζε δύν ίζεο αξηζκεηηθά νκάδεο θαη δηαθξίλεη ην 

αγώληζκα ζε «ληδνύζηξα», δειαδή δηαδνρηθή θνληαξνκαρία 

ελόο ελαληίνλ ελόο ηππέα από θάζε νκάδα, θαη ζε «ηνξλεκέλ», 

όπνπ νη νκάδεο εκπιέθνληαη ηαπηόρξνλα ζε εθ ηνπ ζπζηάδελ 

ζύγθξνπζε. Απηέο νη ζπγθξνύζεηο θαηέιεγαλ ζε κάρε ζώκα κε 

ζώκα κε ρξήζε ξνπάισλ θαη ήηαλ αξθεηά βίαηεο θαη 

επηθίλδπλεο. Οη θνληαξνκαρίεο ζεσξνύληαη από ηνπο κειεηεηέο 

ηνπ δπηηθνύ κεζαησληθνύ πνιέκνπ σο κία κνξθή άζθεζεο ησλ 

ηππνηώλ πξηλ ηελ πξαγκαηηθή κάρε. Έρεη όκσο δηαηππσζεί ε 

άπνςε όηη νη θνληαξνκαρίεο δελ απνηεινύζαλ παξά έλα είδνο 

αζιήκαηνο («sport») κε ζρεδόλ απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ 

αλαςπρή θαη ηελ επίδεημε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αξηζηνθξαηώλ. 

Σν ζπκπέξαζκα απηό ζηεξίδεηαη ζην γεγνλόο όηη ζπάληα ηα 

κεζαησληθά ζηξαηεύκαηα εκπιέθνληαλ ζε θαηά κέησπν 

ζύγθξνπζε θαη, όηαλ απηό ζπλέβαηλε, νη ηαθηηθέο ζηηο νπνίεο 

είραλ εμαζθεζεί νη ηππείο εθαξκόδνληαλ ειάρηζηα έσο θαζόινπ 

ζην πξαγκαηηθό πεδίν ηεο κάρεο. Ζ ζέζε απηή θαίλεηαη λα 

βξίζθεη εθαξκνγή θαη επηβεβαίσζε ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Βπδαληίνπ. πέξαλ ησλ όζσλ αλαθέξακε, δελ κπνξνύλ νη 

θνληαξνκαρίεο λα απνζπλδεζνύλ πιήξσο από ηελ πξαγκαηηθή 

κάρε, δηόηη πξνζέθεξαλ εμάζθεζε ζηελ ηππαζία κε πιήξε 

εμνπιηζκό, είηε θαηά κόλαο είηε ζε νκάδα θαη εηδηθά ζηε 

δεύηεξε πεξίπησζε, όηαλ ε θνληαξνκαρία εμειηζζόηαλ ζε 

ζύγθξνπζε ζώκα κε ζώκα, ελδερνκέλσο αληηθαηόπηξηδε αξθεηά 

ξεαιηζηηθά ηηο  

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

  γ) Σν θπλήγη, εθηόο από κνξθή αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο, 

απνηεινύζε άξηζηε επθαηξία γηα ζσκαηηθή άζθεζε θαζώο θαη 

εμάζθεζε ζηελ ηππαζία θαη ηε ρξήζε ησλ όπισλ. Οη πεγέο θαη‟ 

επαλάιεςε αλαθέξνληαη ζε ζπκκεηνρή ησλ απηνθξαηόξσλ ζην 

θπλήγη. 

   Δθηόο ησλ αλσηέξσ, ππό κία έλλνηα «έκκεζσλ» κνξθώλ 

ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο, ζα πξέπεη ν ζηξαηόο λα δηεμήγε 



 
 

αζθήζεηο θαη ζηξαηησηηθά γπκλάζηα, γηα ηηο νπνίεο νη 

πιεξνθνξίεο καο είλαη αλεπαξθείο. 

 

 

Δπίιογος 

Δίλαη ζαθέο όηη νη θνηλσλίεο ηνπ 21
νπ

 αηώλα ηρλειαηνύλ πιένλ 

ηελ ζπλάληεζε ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ κε ην γισζζηθό 

πνιηηηζκό, ηζηνξία, θηινζνθία ζε έλα πνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ 

κε ζηόρν ηελ επξύηεξε θαηαλόεζε ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ από 

ην θνηλσληθό ζύλνιν ζε έλα θαζεκεξηλό πιαίζην.  
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