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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Μέχρι τα χρόνια του 8ου αιώνα, που συζητάμε, το κράτος παραμένει μια λατινική αυτοκρατορία, αλλά ο ελλαδικός χώρος, παρά το ότι, 

αιματολογικά, δεν είναι δυνατόν, καθώς, ήδη, στην αρχαία Ελλάδα, οι επιγαμίες, με μη ελληνικούς πληθυσμούς, ήταν καθόλου σπάνιο 

γεγονός, να έχει παραμείνει γνήσια ελληνικός,  πάντα έβλεπε ρωμαιοκρατούμενη την χώρα. Οι αυτοκράτορες, με κάποια διαλείμματα, ήταν 

ξενικών των Ελλήνων, όχι, απλά, καταγωγής, αλλά ενδιαφερόντων, καθότι γενικότερης, πολυεθνοσυλλεκτικής ιδεολογίας. Η Ελλάδα δεν 

ήταν, παρά τμήμα της πολυεθνικής αυτής τεράστιας επικράτειας.

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ

Με τον καιρό, το κέντρο του (ερειζόμενου στον χριστιανισμό) ιδεολογικού βάρους, έχοντας, από πολύ παλαιότερα, μετατοπιστεί, από την 

αιώνια Πόλη, ανατολικά, έπεσε, γεωγραφικά, όχι, όμως, ακόμα (όσο και αν, ήδη, η τέτοια στροφή είχε διαφανεί πραγματική), εντελώς, 

ιδεολογικά, στην ελληνιστική Ανατολή. Αυτό άρχισε να γίνεται πιο κατανοητό, ήδη, με τους Μακεδόνες αυτοκράτορες. Με τον καιρό, αυτό 

έγινε ακόμα πιο φανερό. Με την λατινοκρατία, η στροφή και του λαού, προς το Βυζάντιο, ως το κέντρο βάρους της ζωής του, ήταν, πλέον, 

βέβαιη.

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Με τους Παλαιολόγους, η αυτοκρατορία είναι, και ιδεολογικά, ελληνική, για την ακρίβεια ελληνοχριστιανική. Ο τελευταίος αυτοκράτορας 

συνόψισε την ταυτότητα αυτή σε μία, αδιαχώριστη, ταυτότητα. Ο λαός δεν είναι, πια, ελληνικός και χριστιανικός, αλλά ελληνικός, που δεν 

μπορεί να μην είναι χριστιανικός. Δεν εννοούνταν, με τίποτα, Έλληνας, που να μην είναι χριστιανός, για την ακρίβεια, με νωπά ακόμα τα 

παποσταυροφορικά εγκλήματα, που γονάτισαν, στην κυριολεξία, την αυτοκρατορία, έτσι που η Άλωση, από τους Τούρκους, ήταν, πια, 

νομοτελειακή, ορθόδοξος χριστιανός.

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ

Σ’ όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας, ο λαός μας έμεινε με το όραμα της ανάκτησης της Κωνσταντινούπολης! Σκοπό τους οι 

επαναστατημένοι Έλληνες πρώτα έβαζαν την πίστη στον Χριστό και δευτερευόντως την ελευθερία της πατρίδας, όχι ως διαφορετικά 

επιλέξιμα, αλλά με την έννοια ότι δεν θα μπορούσες, αν δεν ήσουνα χριστιανός, να είσαι Έλληνας.

Ο λαός μας, από τον έντονο αντιβυζαντινισμό του, που κορυφώθηκε στην επανάσταση των Ελλαδικών του Κοσμά, τον 8ου αιώνα, στον (από 

εκεί και μετά) βυζαντινοκεντρισμό, που, μετουσιωμένος, στα δάκρυα της Παναγίας, την οποία και παρηγορούσε, για το μεγάλο κακό, που 

έγινε, στην χριστιανική αυτοκρατορία, με την Άλωση, κορυφώθηκε στον επίμονο βυζαντινισμό, ως μόνιμο στόχο, των επαναστατημένων 

Ελλήνων;

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Για το θέμα μας, στηριχθήκαμε, σε έργα , όπως

των Ι. Αγαπάκη (2008), Έθος και ήθος Ρωμιοσύνης, Αθήνα,

N.H. Baynes & H. Moss (1981), Βυζάντιο / Εισαγωγή στο Βυζαντινό Πολιτισμό, από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 

Αθήνα, Ε.

Γλύκατζη – Αρβελέρ (1988), Η πολιτική ιδεολογία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, σε μετάφραση Τούλας Δρακοπούλου, από τις 

εκδόσεις Ψυχογιός, στην Αθήνα,

Ch. Diehl (2002), Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σε μετάφραση Ελένης Ταμπάκη, Διορθώσεις και επιμέλεια έκδοσης 

Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, από τις Εκδόσεις Ηλιάδη, στην Αθήνα, G.

Finlay (2021), Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης σε μετάφραση Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από τις εκδόσεις Πεδίο / Το Βήμα, 

στην Αθήνα,

Guillou (2017), Ο Βυζαντινός Πολιτισμός, σε μετάφραση από τους Pavlo Odorico και Σμαράγδα Τσοχανταρίδου, Τόμοι Α΄-Β΄, από τις 

εκδόσεις Πεδίο, στην Αθήνα, G.

Ostrogorsky (1981), Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, Τόμοι Α΄- Γ΄, σε μετάφραση Ιω. Παναγόπουλου, από τις Ιστορικές Εκδόσεις 

Στέφανου Δ. Βασιλόπουλου, στην Αθήνα,

Σ. Ράνσιμαν, (1979), Βυζαντινός Ποιτισμός, σε μετάφραση Δέσποινας Δετζώρτζη, από τον Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 

στην Αθήνα,

Ι.Μ. Χατζηφώτη (2001), Από το Βυζάντιο στο Νέο Ελληνισμό, στην σειρά Ιστορικά, φιλολογικά, λαογραφικά και μελετήματα τέχνης 

για την ορθόδοξη Ρωμιοσύνη, από τις εκδόσεις Κάδμος, στην Θεσσαλονίκη,

Τζ. Χέριν (2008, όγδοη έκδοση), Τι είναι το Βυζάντιο, σε μετάφραση Χριστιάννας Σαμαρά, από τις εκδόσεις Ωκεανίδα / κυκεών, 

στην Αθήνα, το 48 της σειράς, που διευθύνει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, 

και άλλα πολλά, που θα τα 'δείτε, όλα, αναλυτικά, στα Πρακτικά του Συνεδρίου μας.
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