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ΙΌΝΙΑ ΚΙΟΤΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Θα αρχίσω τη σύντομη παρέμβαση μου με μια διαπίστωση, πού, ενώ μοιάζει 

υπερβολική ή και προκλητική, διαισθάνομαι δτι για διάφορους λόγους τη συμ

μερίζονται πολλοί. "Εχω τήν εντύπωση δτι είναι λίγοι δσοι, πέραν των βυζαν

τινολόγων, μέσα στο Πανεπιστήμιο ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τή βυζαν

τινή ιστορία. Πολύ λιγότερο ενδιαφέρονται οι φοιτητές και πιθανόν υπό τίς πα

ρούσες συνθήκες να μήν έχουν τελείως άδικο. 

Θέλω να σχολιάσω αυτή τή διαπίστωση, οχι για να αποκαταστήσω το 

παρεξηγημένο Βυζάντιο με τον τρόπο των παλαιών βυζαντινολόγων πού θεω

ρούσαν πρώτιστο καθήκον τους να απαντήσουν στον Γίββωνα. 'Αντίθετα, πρό

θεση μου είναι να κατανοήσω τή στάση, ή οποία απομονώνει τή βυζαντινή ι

στορία, τόσο σε ερευνητικό δσο και σε διδακτικό επίπεδο* κυρίως δμως να ανι

χνεύσω πώς μπορούν να δημιουργηθούν ρήγματα στα τείχη πού νομίζω δτι τήν 

περιβάλλουν. 

Ασφαλώς χρειάζεται να εξηγήσουμε πώς φτάσαμε σ αυτά τα τείχη. Εί

ναι γνωστό δτι ή βυζαντινολογία είχε άπο τήν αρχή εγγενείς αδυναμίες πού 

οφείλονται αφενός μεν στην ιστορία της, στον τρόπο δηλαδή πού συγκροτήθηκε 

ως ξεχωριστό ερευνητικό πεδίο, αφετέρου δε στο αντικείμενο της, πού συχνά 

ταυτίστηκε με το χριστιανικό ιδεώδες. 'Οφείλονται επίσης σε μια ίδεολογικο-

ποιημένη, σαφώς εξηγήσιμη ιστορικά, προκατάληψη απέναντι στο Βυζάντιο. 

Με αυτά τα δεδομένα, το ζήτημα είναι πώς σε μια πρώτη φάση θα πει

στούν οι φοιτητές δτι έχοντας ώς υποχρεωτικό μάθημα τή βυζαντινή ιστορία 

δέν πρόκειται να διδαχτούν εκκλησιαστική ιστορία ή τή σειρά τών αυτοκρα

τόρων ώς τηλεφωνικό κατάλογο* επομένως πώς θά πειστούν δτι μπορούν νά 

τή «χρησιμοποιήσουν», δπως και τήν ιστορία τών άλλων περιόδων πού διδά-

Άνακοίνωση στή διημερίδα με θέμα «Οί βυζαντινές σπουδές σήμερα: Στόχοι, προο
πτικές, διεπιστημονικότητα», τήν οποία οργάνωσε το Διατμηματικο Μεταπτυχιακό Πρό
γραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές της Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Κρήτης στο 
Ρέθυμνο (22-23 'Οκτωβρίου 1999). 
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σκονται, για να κατακτήσουν τήν ιστορική αίσθηση του χρόνου. Είναι, ελπίζω, 

κατανοητό βτι δεν στοχεύω στην άγρα φοιτητών, οΰτε επιδιώκω να τους επι

βάλω οτι ή βυζαντινή εποχή είναι ή πιο ενδιαφέρουσα περίοδος προς μελέτη. 

'Επιδιώκω όμως να τους υποδείξω τή γοητεία της και δτι δεν είναι μια εποχή 

εξωτική ή σκοτεινή πού δεν τους άφορα. Επιδιώκω, επίσης, πέραν της ιστο

ρικής παιδείας πού είναι απαραίτητο να αποκτήσουν, κατά τή διάρκεια τών 

σπουδών τους, να δημιουργηθεί μια δυναμική πού θα μας επιτρέψει σε μια δεύ

τερη, αλλ' οχι ελάσσονος σημασίας φάση, να προσδιορίσουμε τί είδους μελε

τητές της βυζαντινής 'ιστορίας μπορούμε να εκπαιδεύσουμε. Με άλλα λόγια, το 

ερώτημα είναι: ποια βυζαντινή ιστορία θέλουμε στο Πανεπιστήμιο και πώς θα 

τήν ενσωματώσουμε σε ενα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών Ιστορίας, ώστε και 

ή ί'δια να εξελίσσεται άλλα και να συμβάλλει στο σκοπούμενο της εκπαίδευσης 

τών Ιστορικών. Θεωρώ εξάλλου αυτονόητο δτι ή βυζαντινή ιστορία είναι απα

ραίτητο να διδάσκεται, επειδή, δπως και ή αρχαία, αποτελεί ενα πεδίο δπου 

ό ιστορικός άναμετράται σκληρότερα με τον χρόνο και με τα εργαλεία του. Άπο 

τήν άποψη αυτή, ή εκπαιδευτική της χρησιμότητα είναι αδιαμφισβήτητη. 

Είναι κοινός τόπος δτι ή διδασκαλία δέν είναι ανεξάρτητη άπο τήν έρευνα. 

Προκειμένου για τή βυζαντινή ιστορία, οί δυσκολίες πού συναντά στο Πανε

πιστήμιο αντανακλούν αδράνειες και αδιέξοδα πού παρατηρούνται καί στή με

λέτη της. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ επιγραμματικά σε ορισμένα άπο 

αυτά, ξεκινώντας άπο μία φαινομενική, εκ πρώτης τουλάχιστον όψεως, αντί

φαση. 'Ενώ ή βυζαντινολογία είναι άπο συστάσεως της ενα διεθνώς κατοχυ

ρωμένο επιστημονικό πεδίο, πού καλλιεργείται σε δλα σχεδόν τα μέρη του κό

σμου με ερευνητικά κέντρα, εταιρείες καί περιοδικά, εντούτοις οί βυζαντινο

λόγοι αποτελούν έναν μικρό κύκλο ερευνητών, ό όποιος βαρύνεται άπο τα μειο

νεκτήματα τών όλιγάνθρωπων ομάδων. "Εχω τή γνώμη δτι ή μελέτη του Βυ

ζαντίου κινδυνεύει να άποστεωθεΐ, επειδή αρνείται τον ουσιαστικό διάλογο με 

άλλα γνωστικά πεδία* άλλωστε ή βυζαντινή ιστορία δέν συνομίλησε, δταν έ

πρεπε, κατά τή στιγμή δηλαδή της έκρηξης τους, με τις δυτικές μεσαιωνικές 

σπουδές. Επιπλέον, χωρίς να αμφισβητώ οτι ή συνεργασία της με τή φιλο

λογία είναι επιβεβλημένη, νομίζω δτι ή προγραμματική σύγκλιση τών ορίων 

ανάμεσα τους, εμπόδισε τή βυζαντινή ιστορία να παρακολουθήσει τις γενικό

τερες ιστοριογραφικές εξελίξεις του 20οΰ αιώνα. "Ετσι, έμεινε πίσω τόσο στή 

θεματολογία δσο καί στή μέθοδο. 'Ασφαλώς, δεν υποστηρίζω δτι δέν γίνεται 

καμία προσπάθεια να μπολιαστεί ή βυζαντινή ιστορία με καινούρια ερωτήματα* 

ίσα-ίσα, τα τελευταία χρόνια δλο καί πιο συχνά δημοσιεύονται μελέτες πού φι

λοδοξούν να κερδίσουν τον χαμένο χρόνο καί να δουν με άλλο μάτι το Βυζάντιο. 

Προς το παρόν δμως οί εξαιρέσεις, πού ευτυχώς πληθαίνουν, επιβεβαιώνουν 

τον κανόνα της καθυστέρησης. 

Θα παρατηρήσατε δτι πολλές φορές ως τώρα έκανα λόγο για βυζαντινό-
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λογία. "Οσο καί αν για μας πού μελετάμε το Βυζάντιο, ή χρήση του δρου «βυ

ζαντινολογία» είναι αυτονόητη και πάντως αποτελεί ενα στοιχείο της ταυτό

τητας μας, παραμένει προς διερεύνηση αν εξακολουθεί να είναι λειτουργικός 

αυτός 6 δρος πού καθιερώθηκε στις αρχές του αιώνα για να ορίσει τη μελέτη 

του Βυζαντίου έναντι της μελέτης της αρχαιότητας και έναντι (κυρίως) της με

λέτης της νε(ότερης Ελλάδας. Για να το πώ με άλλα λόγια, αναρωτιέμαι αν 

ενα ερευνητικό πεδίο μπορεί να ορίζεται μόνον άπα το αντικείμενο του, δπως 

είναι ή περίπτωση της βυζαντινολογίας, καί οχι και άπο τη μέθοδο του. Θέτω 

επομένως προς συζήτηση αν είναι δόκιμο να κάνουμε ακόμη «λόγο περί Βυ

ζαντίου», χωρίς να μας απασχολούν οι μεθοδολογικές αρχές της προσέγγισης 

του, αναλόγως προς την εξειδίκευση του καθενός. 

Για να περιοριστώ εντέλει στη βυζαντινή Ιστορία, πιστεύω δτι σημαντικά 

θα ήταν τα κέρδη άπο το άνοιγμα της προς την αρχαιολογία καί την ανθρωπο

λογία, παράλληλα βέβαια προς τή μεσαιωνική Ιστορία. 'Εννοώ την αρχαιολο

γία, δταν δέν είναι μόνον μια ιστορία της βυζαντινής τέχνης πού περιγράφει 

τις λεπτομέρειες τών εικόνων, άλλα μελετάει τον οίκισμένο χώρο, το περιβάλ

λον, τις ανθρώπινες δραστηριότητες μέσα σ' αυτό, ή ακόμη δταν μελετάει τήν 

εικόνα ως πολιτισμικό προϊόν. Καί εννοώ προφανώς αυτήν τήν ανθρωπολογία 

πού ονομάστηκε ιστορική καί πού οδήγησε τή μεσαιωνική ιστορία στή διερεύ

νηση θεμάτων, δπως ή συγγένεια, τα συστήματα τών αναπαραστάσεων, ή ιστο

ρία του σώματος, ή σχέση του πολιτικού με το θρησκευτικό. 'Αναφέρω τέλος 

τή μεσαιωνική ιστορία ως μέρος της οποίας θα πρέπει να θεωρηθεί καί να εξε

τάζεται ή βυζαντινή ιστορία. 

Άπο τήν άλλη πλευρά, προκειμένου για τήν Ελλάδα, είναι βέβαιο δτι τόσο 

οι αρχαιογνωστικές δσο κυρίως οι νεοελληνικές σπουδές χρειάζεται να ένοφθαλ-

μιστοΰν το Βυζάντιο. Άπο τήν εποχή, κατά τήν οποία έ'παψε να υφίσταται ή 

ίδέα της εθνικής ολοκλήρωσης καί επομένως άλλαξαν καί οι ανάγκες της εθνι

κής ιστοριογραφίας, οι μελετητές της νεώτερης ιστορίας σταμάτησαν να ενδια

φέρονται για τή βυζαντινή εποχή. Καί είναι βέβαιο οτι τα τελευταία είκοσι 

χρόνια, περίοδο άνθησης της ιστορίας στή χώρα μας, το Βυζάντιο, πλην ελαχί

στων εξαιρέσεων, δέν υπάρχει στο οπτικό πεδίο τών ιστορικών της νεώτερης 

ιστορίας. Δέν αποτελεί ίσως σύμπτωση το γεγονός οτι, δταν κατά τήν προη

γούμενη δεκαετία επιχειρήθηκε, όπως επιχειρήθηκε, ή «επί το προοδευτικότε-

ρον βελτίωση» της διδασκαλίας της ιστορίας στή Μέση Εκπαίδευση, το μά

θημα της βυζαντινής ιστορίας συρρικνώθηκε έως δτου εξοβελίστηκε τελείως άπο 

το Λύκειο. 

Έν πάση περιπτώσει το να συνομιλήσουν οι ιστορικοί της αρχαιότητας καί 

της νεώτερης εποχής με τους βυζαντινολόγους —ή έ'στω να διατυπωθεί καί να 

γίνει αντικείμενο επεξεργασίας ή ανάγκη αυτής της συνομιλίας— έ'χει νόημα, 

οχι βέβαια για να πιστοποιηθεί ή συνέχεια της φυλής, άλλα για να τεθούν καί 
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να απαντηθούν μείζονα ερωτήματα του τύπου: Πότε τελειώνει ή μεσαιωνική 

εποχή και αρχίζει ή νεώτερη· πώς γίνεται το πέρασμα άπο τον μεσαιωνικό στον 

σύγχρονο κόσμο* τί σημαίνει αυτό το πέρασμα για τήν καθ' ημάς 'Ανατολή 

συγκρινόμενο με το αντίστοιχο πέρασμα στή Δύση κ.ο.κ. Ή απάντηση σε τέ

τοιου τύπου ερωτήματα θα μας δείξει αν χρειάζεται καινούρια περιοδολόγηση 

στην 'Ιστορία και με ποια κριτήρια πρέπει να γίνει. 

Ώ ς προς τή διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας, λοιπόν, τί θα μπορούσε 

να γίνει, έστω και βραχυπρόθεσμα, εφόσον αποδεχόμαστε δτι είναι ζητούμενο 

να τήν επανεξετάσουμε ώς προς τον τρόπο και το περιεχόμενο της διδασκαλίας 

της. Είναι σαφές δτι ή θεματική μόνον ανανέωση των μαθημάτων δεν αρκεί. 

'Επίσης, χωρίς να είναι ανέφικτο, δέν είναι εύκολο το επιζητούμενο άνοιγμα 

της προς τήν ανθρωπολογία, καθώς προσκρούει σε πολλά ουσιαστικά και πρα

κτικά προβλήματα. Για τις ανάγκες της σημερινής συζήτησης, θα περιοριζό

μουνα σε Ινα περισσότερο πρακτικό, τήν έλλειψη διαθέσιμης βιβλιογραφίας, γε

γονός πού σημαίνει για τον διδάσκοντα, αν θέλει να ανοιχτεί σε άλλα πεδία, 

πρωτογενή έρευνα για κάθε μάθημα' τίθεται τότε ενα γενικότερο ζήτημα, το 

όποιο, αν και δέν άφορα μόνον τή βυζαντινή ιστορία, αναδεικνύεται ωστόσο μεί

ζον γι' αυτήν: το ζήτημα αν είναι σκόπιμο να διδάξει κανείς σέ προπτυχιακούς 

φοιτητές μια έρευνα εν τή γενέσει ή εν τή εξελίξει της. Κατά τα άλλα, το Πα

νεπιστήμιο είναι προνομιακός χώρος για να επιχειρηθεί ή συνεργασία της ιστο

ρίας με τήν αρχαιολογία. Τα κοινά μαθήματα μέ τήν αρχαιολογία πιστεύω οτι 

θα αποτελούσαν ενα δημιουργικό ερέθισμα για διδάσκοντες και διδασκόμενους. 

'Επιπλέον, ή ενσωμάτωση της βυζαντινής ιστορίας, δπως αντίστοιχα της αρ

χαίας και της νεώτερης, σέ θεματικές ενότητες μπορεί να λειτουργήσει θετικά, 

καθώς θα μπει στή λογική της διδασκαλίας ή έννοια της μακράς και της με

σαίας διάρκειας των φαινομένων, κάτι πού μόνον ώς θεωρητική έννοια τής ιστο

ριογραφίας διδάσκεται στους φοιτητές. Μέ τήν τελευταία αυτή σκέψη υπονοώ 

οτι δέν είναι ανέφικτη ή συνεργασία των Τομέων για τή διαμόρφωση μιας κοι

νής θεματολογίας μαθημάτων σέ καίρια ζητήματα. Αύτο προφανώς δέν συνε

πάγεται οτι καταργούνται τα αυτοτελή μαθήματα τής βυζαντινής ιστορίας. Πι

στεύω δμως δτι ή ώσμωση πού θα δημιουργηθεί σέ μια τέτοια περίπτωση εξα

σφαλίζει τις προϋποθέσεις για μια επανεξέταση τής διδασκαλίας τής ιστορίας 

στο Πανεπιστήμιο. Εξαναγκάζει τους διδάσκοντες σέ μια διεύρυνση τής προ

βληματικής τους και αχρηστεύει τήν αυτάρκεια τους, πού είναι το χαρακτηρι

στικό των βυζαντινών σπουδών τά τελευταία πενήντα χρόνια. Τους βγάζει άπο 

το γυάλινο πύργο τους, οχι για να υπερασπιστούν τον «ένδοξόν μας βυζαντι

νισμό», άλλα για να συμμετάσχουν άπο τή σκοπιά τους στα προβλήματα του 

καιρού μας. Και τους βοηθάει εντέλει να διαπιστώσουν τα όρια τών αναζητή

σεων τους. 

Μετά άπο δλα αυτά, στο εύλογο ερώτημα αν έτσι πρόκειται να λυθούν τά 
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προβλήματα της βυζαντινής ιστορίας, ή απάντηση δεν μπορεί να είναι κατη

γορηματική. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε μιαν ακόμη σκέψη: Νομίζω οτι οι 

βυζαντινές σπουδές θα έχουν μέλλον μόνον αν δσοι μελετάμε το Βυζάντιο αμ

βλύνουμε κάπως, χωρίς να την απολέσουμε, τη βυζαντινολογική μας συνείδη

ση" για να καταφέρουμε επιτέλους μέσα και έ'ξω άπο το Πανεπιστήμιο να συνο

μιλήσουμε με τους ομοτέχνους μας. 
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