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Εργάστηκαν οι μαθητές: 



Αλχημεία 
Όταν αναφερόμαστε σήμερα στην Αλχημεία, οι απόψεις 
συγκρούονται σοβαρά. Αν και τείνει να αποδοθεί μία δικαιοσύνη στην 
αρχαία αυτή επιστήμη, δεν είναι λίγοι εκείνοι πού κατηγορούν τους 
αλχημιστές είτε σαν " τσαρλατάνους " είτε σαν μαύρους μάγους, είτε 
σαν απλούς ερευνητές που τους ενδιέφερε το κέρδος. 

 



Σκοπός της Αλχημείας 
Οι αλχημιστές προσπαθούσαν να: 

• μετατρέψουν τα μη πολύτιμα μέταλλα σε χρυσό με την χρήση της 
φιλοσοφικής λίθου 

• παρασκευάσουν το ελιξήριο της ζωής που θα παρείχε την 
αθανασία 

• δημιουργήσουν ένα ελιξήριο, ένα φίλτρο ή ένα μέταλλο που να   
γιατρεύει όλες τις ασθένειες (το ιατρικό μοτίβο) 

 



Σύνδεση με …  

• Αστρολογία 

• Ιατρική 

• Φιλοσοφία 
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Ιατρική 
• Η προσφορά των Βυζαντινών στην Ιατρική βασίστηκε στην 

διατήρηση και τον εκσυχρονισμό του ιπποκρατισμού και του 
γαληνισμού 

• Οι Βυζαντινοί παρουσίασαν σημαντική  

      βελτίωση στην χειρουργική, ενώ υπήρξαν 

      πρωτοπόροι σε περιπτώσεις καρκίνου 

• Ιδρύθηκε και λειτούργησε το ίδρυμα  

      του  αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κομνηνού 

      στο συγκρότημα της μονής του  

      Παντοκράτορα 

• Αναπτύχθηκε η φαρμακευτική 

• Παρατηρήθηκε επίδραση στα  

     «Ιατροσόφια» 



Η ιεράρχηση των ιατρών 

Στην τάξη των γιατρών υπήρχε εσωτερική ιεραρχία από τις κατώτερες 
στις ανώτερες τάξεις: 

 

• Θεραπευτές ή γηροκόμοι 

• Διαιτιάριοι ή διαιτητικοί  

• Οφθαλμικοί 

• Ιατρεύοντες και χειρουργούντες 

• Περιοδευτές 

• Διδάσκαλοι της ιατρικής τέχνης 

• Αρχίατροι 

 



 
Οι αυτοκρατορικοί γιατροί 

 
Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες εμπιστεύονταν πάντα τον προσωπικό 
τους γιατρό, γι’ αυτό, από μία χρονική στιγμή και μετά οι σπουδαίοι 
γιατροί υπηρετούσαν στην αυλή παίρνοντας την προσωνυμία 
ακτουάριοι, δηλαδή υπάλληλοι στην υπηρεσία του αυτοκράτορα 



Τα φάρμακα 

• Τα παρασκεύαζαν γιατροί αλλά και φαρμακοποιοί, οι μυρεψοί. 

• Διακρίνονταν στις παρακάτω κατηγορίες:  

      Α) όσα περιέχουν φυτικές ουσίες 

      Β)  όσα περιέχουν ζωικές ουσίες 

      Γ) όσα περιέχουν χημικές ουσίες 

      Δ) εκείνα που συνδυάζουν διάφορες ουσίες. 

 



Το νοσηλευτικό ίδρυμα 
• Ο Ιωάννης Κομνηνός Β’ και η σύζυγός του ίδρυσαν τη μεγάλη Μονή 

του Παντοκράτορος, που περιλάμβανε ένα νοσοκομείο, καθώς και 
άλλα παρεμφερή ιδρύματα. 

• Διέθετε συνολικά:  

      -50 κρεβάτια 

      -κλινικές ειδικοτήτων  

      -εξωτερικά ιατρεία  

      -ένα φαρμακείο 

• Ο ξενώνας απασχολούσε υπηρέτες,  

      πλύστρες ("σαπωνίστρες"), μαγείρους, αρτοποιούς, ιπποκόμο για 

      τα άλογα των γιατρών, τραυματιοφορείς, χαλκωματά, μυλωνά, 

      ακονιστή ιατρικών εργαλείων ("μυλοχαράκτη") και καθαριστή  

      αποχωρητηρίων. 

 



Εκπρόσωποι  της Ιατρικής 

1. Νικηφόρος Βλεμμύδης 
• Αν και λόγιος κληρικός παρακολούθησε μαθήματα ιατρικής  και 

άσκησε για επτά χρόνια το  επάγγελμα του γιατρού 
• Άφησε σημαντικό σε ποσότητα και περιεχόμενο γραπτό έργο  
• Ορισμένα από τα ιατρικά έργα του γράφονται με προσωδία και 

μάλιστα σ’ αυτά ακολουθούνται καθιερωμένοι εκκλησιαστικοί 
ρυθμοί 

2.     Δημήτριος Πεπαγωμένος 
•  Έγινε  γιατρός, κτηνίατρος, και φυσιοδίφης 
• Έγινε ο αρχιατρός του αυτοκράτορα  
      Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου 
• Έγραψε το «Σύνταγμα περί ποδάγρας»  
• (για την ουρική αρθρίτιδα), 
      το «Κυνοσόφιον» και το «Ιερακοσόφιον» 
 



3. Νικόλαος Μυρεψός  

• Ταυτίζεται με τον ακτουάριο Νικόλαο 

• Υπηρετούσε στην αυλή του Ιωάννη Γ' Βατάτζη 

• Το κύριο έργο του Νικολάου του Μυρεψού είναι το επονομαζόμενο 
«Δυναμερόν», που περιέχει συνταγές με διάφορα φαρμακοτεχνικά 
σκευάσματα για τις κοινές παθήσεις, και αντιδοτάριο, με φάρμακα 
που αναιρούν τη δράση δηλητηρίων 

• Το «Δυναμερόν» μεταφράστηκε στα λατινικά και διαδόθηκε 
ευρύτατα στη Δύση, όπου, για αιώνες, αποτέλεσε το βασικό 
βιβλιογραφικό βοήθημα στο αντικείμενο της φαρμακολογίας σε 
όλες τις πανεπιστημιακές σχολές 



4. Ιωάννης Ακτουάριος 

• Υπηρέτησε στην αυλή δύο Παλαιολόγων: του Ανδρόνικου Β' και 
του Ανδρόνικου Γ‘ 

• Γνώριζε σε βάθος τα έργα του Γαληνού και άλλων αρχαίων 
συγγραφέων 

• Εισήγαγε στη θεραπευτική τις ουσίες κάσσια, σέννη, μάνα, τον οπό 
γλυκόριζας και τα «ψυκτικά» φάρμακα 

• Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τα: 
- «Περί ενεργειών και παθών του ψυχικού πνεύματος» 

       - «Σύνταγμα περί ούρων» 

       - «Περί διαγνώσεως» 

       - «Περί ζώων φθαρτικών» 

       - «Εις Γαληνόν περί θεραπευτικής μεθόδου» 

       - «Περί σταθμών και χαρακτήρων αυτών και των μέτρων» 

       - «Περί δυσουρίας» 



 

Μαθηματικά και Aστρονομία 
 • Οι Βυζαντινοί χαρακτηρίζονται από την 

      προσήλωσή τους στα αρχαιοελληνικά  

      πρότυπα, ιδίως για τις θετικές επιστήμες. 

• Η αναμφισβήτητη προσφορά του Βυζαντίου  

      ήταν η διαφύλαξη και η παράδοση αυτών 

      που  είχαν επιτευχθεί κατά την αρχαιότητα. 

• Γενικότερα η επιστημονική παρατήρηση 

      της φύσης και η περιγραφή των  

      παρατηρούμενων είχαν απασχολήσει  

      τους  Έλληνες και στην αρχαιότητα. 

• Το ενδιαφέρον των μετέπειτα γενεών, ιδιαίτερα στους 
αυτοκρατορικούς και βυζαντινούς αιώνες, στρεφόταν κυρίως σε 
πρακτικά προβλήματα και σε ό,τι ήταν θαυμαστό και εντυπωσιακό. 
Γι’ αυτό κατά την βυζαντινή περίοδο τα μαθηματικά και η 
αστρονομία παρουσιάζουν ιδιαίτερη άνθιση.  

 



Κυριότερα έργα Βυζαντινών που 
αναφέρονται στις θετικές επιστήμες 

•  Η έκδοση ανώνυμης μαθηματικής τετρακτύος το 1008, όχι υψηλού 
επιπέδου, που δείχνει όμως τι είδους κείμενα παραδίδονταν τότε 
στα πλαίσια μιας έστω και στοιχειωδώς θεσμοθετημένης 
εκπαιδευτικής διαδικασίας 

•  Η Σύνοψη περὶ μετρήσεως και μερισμού της Γης (γεωδαισία), του 
Ιωάννη Πεδιάσιμου (εποχὴ των Παλαιολόγων), στην οποία 
χρησιμοποιήθηκαν από τον συγγραφέα γραπτά του Ευκλείδη, του 
Ήρωνα του Αλεξανδρέα, και του Ήρωνα του Βυζαντίου 

•  Το Σύνταγμα των 4 μαθημάτων, ή Τετράβιβλος, του Παχυμέρη 
(1300), που σε σύγκριση με την τετρακτὺ του 1008 αποβαίνει 
σαφώς υπέρ του, αφού είναι υψηλού επιπέδου από διδακτική 
άποψη, παρά το ότι έχει συχνά ασαφείς ορισμούς 

•  Η Ψηφοφορία κατ' Ινδοὺς του Πλανούδη (1255-1305) 
•  Η Λογιστικὴ ανωνύμου συγγραφέα του 15ου αι., η οποία υπήρξε η  

μαθηματικὴ Εγκυκλοπαίδεια των Βυζαντινών, και πιθανότατα η 
πρώτη Εγκυκλοπαίδεια Μαθηματικών 



Μαθηματικά: Πρωτεργάτες 

1. Νικηφόρος Βλεμμύδης (1197-1272) 

•  Λόγιος Βυζαντινός κληρικός αλλά και βαθύς  

      γνώστης εννοιών του Απειροστικού Λογισμού. 

 

• Για τα έργα του Επιτομή Φυσικής και Επιτομή  

      Λογικής, ο εκδότης έργων του Α. Heisenberg 

     παρατηρεί ότι αυτά έχουν καταστήσει  

     αθάνατο το όνομα του συγγραφέα τους 

 



2. Γεώργιος Ακροπολίτης (1220-1282) 

• Διακρίθηκε ως συγγραφέας, σχολιαστής, ιστορικός και υπήρξε 
αξιόλογος διπλωμάτης 

•  Μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως τού ανατέθηκε η 
διεύθυνση της αναδιοργανωμένης Ακαδημίας, στην οποία δίδαξε 
φιλοσοφία και μαθηματικά 

• Είχε σπουδαίο βιβλιογραφικό  

     εργαστήριο, στο οποίο γινόταν η  

     αντιγραφή, η διόρθωση, η συμπλήρωση 

     και ο έλεγχος, βάσει αρχαιοτέρων  

     κειμένων, έργων προγενεστέρων  

     συγγραφέων. 

 



3. Νικόλαος Αρταβάσδος (14ος μ.Χ. αιώνας) 

• Ασχολήθηκε με την αριθμητική και την γεωμετρία 

 
4. Μετοχίτης Θεόδωρος (1260-1331) 

• Επιδόθηκε στη μελέτη της φιλοσοφίας,  

      της ρητορικής και της αστρονομίας 

• Έχουν εκδοθεί οι επιστημονικές  

     πραγματείες του : α) Περί εκλείψεων  

     Ηλίου και Σελήνης, β) Εισαγωγή εις  

     την αστρονομίαν. 



Αστρονομία: Γενικά 
• Η  πίστη  ότι  τα  ουράνια σώματα   

    και  προπάντων  οι πλανήτες  και  τα   

    ζώδια  επηρεάζουν  άμεσα  ή  έμμεσα  

    τη μοίρα του ανθρώπου έμεινε για  

    πολλούς αιώνες αξερίζωτη, παρά τους  

    αγώνες της εκκλησίας. 

• Οι  καταπιεσμένοι  άνθρωποι,  κάθε   

    φορά  που τους έλειπε  ένα γνήσιο  μεταφυσικό  έρεισμα ,  ζητούσαν 

    βοήθεια  στα  άστρα  και  τους  δαίμονες.  Σκοπός  τους ήταν πάντα 

    να μεταθέσουν σε κάποια υπερκόσμια δύναμη τη λήψη των  

    αποφάσεων για τις τυχόν ενέργειές τους, που συχνά κάθε άλλο πάρα  

    σπουδαίες ήταν. 



Σημαντικοί αστρονόμοι 

1. Γεώργιος Παχυμέρης  (1242 μ.Χ. -1310 μ.Χ. ) 

• έγραψε το «Σύνταγμα των τεσσάρων Μαθημάτων»  
(Αριθμητική, Μουσική, Γεωμετρία, Αστρονομία) 

2.  Γρηγόριος Χιονιάδης  (1240 μ.Χ. -1320 μ.Χ. ) 

• έγραψε μεταξύ άλλων, ένα σύντομο εγχειρίδιο Αστρονομίας, 
όπου εισάγει καινούργιες ιδέες από τον Αραβικό – Περσικό 
κόσμο (18 σελίδες κείμενο  και 13 σελίδες με διαγράμματα) 

3.  Θεόδωρος Μετοχίτης(1270 μ.Χ. -1332 μ.Χ. ) 

• έγραψε ένα μεγάλο έργο,  που είναι παράλληλο με την 
Μεγίστη  Σύνταξη»,  με πολλούς   διαφορετικούς πίνακες, με το 
οποίο  προσπαθεί και ελπίζει να ανυψώσει το επίπεδο 
διδασκαλίας της Αστρονομίας 

 



Η αστρονομία ειδικότερα 
Οι βυζαντινοί, όσον αφορά την αστρονομία, 

 εστίασαν στα παρακάτω ζητήματα: 

• Η  κίνηση του Ηλίου  

• Η  κίνηση της Σελήνης 

• Οι κινήσεις των πλανητών  

 



        Θεώρημα Πρόκλου /Al -Tusi 



Επιτεύγματα στην Αστρονομία 
Ως συμπέρασμα η προσφορά των Βυζαντινών στην Αστρονομία 
συνίσταται στα ακόλουθα:  

• Διαφύλαξαν τα αρχαία κείμενα 

• Ο νόμος των ίσων επιφανειών  

       είναι παρών στις θεωρίες με ένα 

       επίκυκλο  

• Ο Νικηφόρος Γρηγοράς, στον  

      οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα 

      στα επόμενα, προτείνει τη διόρθωση  

      του ημερολογίου λόγω μετάπτωσης  

      των ισημεριών  

 



• Ο al Tusi και ο Χιονιάδης αντικαθιστούν τον «εξισωτή» του 
Πτολεμαίου με το «ζεύγος» του Πρόκλου/ al Tusi 

• Η κίνηση της Γης αναφέρεται σε κείμενα των Γ.Παχυμέρη, Ι. 
Δαμασκηνού και Μιχαήλ Ιταλικού. 

• Ο Ιωάννης Φιλόπονος εισάγει: 

1. την ωθητική δύναμη  

2. τον νόμο της αδράνειας 

3. περιγράφει σωστά, με πειράματα, το νόμο της πτώσης των 
σωμάτων 

 

Επιτεύγματα στην Αστρονομία (συνέχεια) 



Νικηφόρος Βλεμμύδης 

• Γεννήθηκε το 1197 

• Μετά την Άλωση εγκαταστάθηκε αρχικά στην Προύσσα και στη 
συνέχεια στην Έφεσο όπου διδάχτηκε ρητορική, φιλοσοφία, 
λογική, μαθηματικά κ.α. 

• Μετά το 1222 συνέχισε τις σπουδές του στη σχολή του Προδρόμου 
στον Σκάμανδρο όπου διδάχτηκε αριθμητική, γεωμετρία, οπτική 
και αστρονομία 

• Επιδόθηκε στο διδακτικό έργο 

• Μεταξύ των μαθητών του εκεί ήταν και ο μετέπειτα αυτοκράτορας 
Θεόδωρος Β' Λάσκαρις 

• Μετά το 1241 ίδρυσε δική του Μονή στα Ημάθια της περιοχής της 
Εφέσου. 

• Πέθανε το 1272. 
 

 

 



Έργο του Βλεμμύδη 

• Συνέγραψε εγχειρίδια για τους βασικούς τομείς της κοσμικής 
γνώσης (λογική, φυσική, αστρονομία, γεωγραφία) 

 

• Αλλά και έργα που αναφέρονταν στην παιδαγωγική, όπως και 
θεολογικά κείμενα. 

 

• Οι επιστημονικές απόψεις του ήταν σαφώς επηρεασμένες από τις 
αριστοτελικές θεωρίες. 

 

• Τα έργα του άσκησαν μεγάλη επιρροή στους συγχρόνους και  
στους μεταγενέστερούς του.    

 



Η Λογική του Βλεμμύδη 

• Η Επιτομή Λογικής γράφτηκε γύρω στο 1260. Χωρίζεται σε 40 
κεφάλαια και ουσιαστικά στηρίζεται στο αριστοτελικό Όργανον 

• Το έργο αυτό άσκησε μεγάλη επιρροή και χρησιμοποιήθηκε μέχρι 
και το 18ο αιώνα. 

• Η Επιτομή αποτελεί σύνοψη της αριστοτελικής λογικής όπου κατά 
τρόπο σαφή και σύντομο, δίνεται η καθαρή ουσία του Αριστοτέλη. 

• Έγραψε επιστημονικά και φιλοσοφικά συγράμματα με σκοπό να 
χρησιμεύσουν ως σχολικά εγχειρίδια, πράγμα που πετυχαίνει 
κυρίως με τις δύο Επιτομές του της Λογικής και της Φυσικής. 

• Μαθητής του Βλεμμύδη υπήρξε ο ιστορικός Γεώργιος Ακροπολίτης 
και ο αυτοκράτορας και λόγιος Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις. Ακόμα ο 
φιλόσοφος Ιωσήφ πήρε από τον Βλεμμύδη την λογική και ένα 
μέρος της φυσικής και της θεολογίας του.    

 



Μάξιμος Πλανούδης 
• Ήταν λόγιος μοναχός και συγγραφέας 

•  Γεννήθηκε περί το 1255 στη Νικομήδεια της Βιθυνίας    

• Πέθανε περί το 1305 στην Κωνσταντινούπολη 

•  Ήταν κάτοχος ευρύτατης θεολογικής και φιλολογικής παιδείας, 
καθώς και συγγραφέας θεολογικών και φιλολογικών έργων 

•  Υπήρξε φορέας και εκφραστής της Παλαιολόγειας Αναγέννησης 
των κλασσικών ελληνικών σπουδών 

• Έμαθε και λατινικά, σε μια εποχή που ελάχιστοι τα γνώριζαν. Τα 
χρησιμοποίησε μεταφράζοντας πολλούς Λατίνους, κλασσικούς ή 
θεολόγους, αλλά και για να γνωρίσει καλύτερα τις απόψεις των 
Δυτικών 

• Σχολίασε επίσης έργα των μαθηματικών Ευκλείδη, Διοφάντου, 
Πτολεμαίου και του Αράτου. Σχολίασε επίσης έργα γεωγράφων και 
αστρονόμων 

 



• Η αλληλογραφία του με τον αστρονόμο Μανουήλ Βρυέννιο, 
ανέδειξε την ευρύτητα των αστρονομικών του γνώσεων 

• Αμέσως μετά το πέρας των ανώτερων σπουδών του, περί το 1280, 
εντάσσεται στην αυτοκρατορική αυλή ως κρατικός αξιωματούχος, 
καταλαμβάνοντας μάλιστα υψηλή θέση, παρά τη νεαρή ηλικία του. 
Την ίδια εποχή αρχίζει και τη διδακτική του σταδιοδρομία, πιθανόν 
στην αυτοκρατορική Μονή της Χώρας 

• Διατηρούσε σχέσεις και αλληλογραφία με τους σημαντικότερους 
λογίους της εποχής του 

• Άρχισε νωρίς τη διδακτική σταδιοδρομία του, περί το 1280, και τη 
συνέχισε και αφού είχε καρεί μοναχός 

• Υπήρξε πολυγραφότατος, ενώ τα ενδιαφέροντά του περιέκλειαν 
πολλούς τομείς του επιστητού. Υπήρξε δόκιμος μεταφραστής από 
τα λατινικά, σχολιαστής, συγγραφέας πραγματειών με κοσμικό ή 
θεολογικό περιεχόμενο, εισηγητής νέων μαθηματικών μεθόδων, 
ερανιστής, επιγραμματοποιός 

 



  
• Σημαντικό ήταν και το εκδοτικό και  

     υπομνηματιστικό έργο του Μαξίμου  

     Πλανούδη στον τομέα των μαθηματικών  

     επιστημών 

• Τα ενδιαφέροντα του Πλανούδη  

     επεκτείνονταν και στην αστρονομία 

• Ο Μάξιμος Πλανούδης άφησε ένα  

     σύνολο 121 επιστολών, οι περισσότερες  

     από τις οποίες γράφηκαν το διάστημα  

     1292-1300. Οι επιστολές αυτές έχουν  

     αποδέκτες σημαντικές προσωπικότητες  

     της κρατικής εξουσίας και των γραμμάτων 

 



Γεώργιος Παχυμέρης 

• Γεννήθηκε στην Νίκαια 

• Οι γονείς του κατάγονταν από την  

     Κωνσταντινούπολη και ήταν κυρίως  

     Βυζαντινός  ιστορικός 

• Έζησε σε μια κοινωνία που ήταν  

      έντονες οι κοινωνικές διάφορες 

      και οι επιστήμες δεν ήταν  

      ιδιαίτερα ανεπτυγμένες  

• Έφυγε μικρός από την Πόλη αφού  

     την κατέλαβαν οι Λατίνοι  

• Του δόθηκε η ευκαιρία, αφού την ανακτήσανε οι Βυζαντινοί, να 
γίνει ακόμα πιο σπουδαίος επιστήμονας και να γίνει αποδέκτης 
πολλών αξιωμάτων  

 



Κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο έζησε ο 
Παχυμέρης 

• Αυστηρά ιεραρχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί η κοινωνία του 
Βυζαντίου και η εξουσία ήταν συγκεντρωμένη σε συγκεκριμένα 
άτομα που κατείχαν τις ανώτερες θέσεις 

 
• Η τοπική αριστοκρατία,οι κρατικοί υπάλληλοι και οι ανώτεροι 

στρατιωτικοί ανήκαν στην ανώτερη τάξη  
 
• Η μεσαία αποτελούνταν από τους αστικούς πληθυσμούς των 

εμπόρων, των βιοτεχνών και των ιδιοκτητών μεσαίων εκτάσεων 
γης 

 
• Ο δήμος, η κατώτερη τάξη περιλάμβανε τους μισθωτούς εργάτες 

και τους πένητες 
 
• Ο κλήρος δεν διέθετε ιδιαίτερη θέση στην κοινωνία του Βυζαντίου, 

αν και είχε ορισμένα προνόμια 

 



Ιστορικό πλαίσιο στο οποίο έζησε ο 
Παχυμέρης 

• Την εποχή αυτή η Κωνσταντινούπολη ήταν πλέον στην κατοχή της 
Λατινικής αυτοκρατορίας 

 

• Τα εδάφη από τα οποία αποτελούνταν η αυτοκρατορία 
χωρίστηκαν, από τις σταυροφορικές δυνάμεις 

 

• Στην αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, της Νίκαιας και το 
Δεσποτάτο της Ηπείρου 

 

• Το 1261 όμως η Κωνσταντινούπολη ξαναπέρασε στην κατοχή των 
Βυζαντινών από το στρατηγό της αυτοκρατορίας της Νίκαιας 
Αλέξανδρο Στρατηγόπουλο 

 



Η ζωή και το έργο του Παχυμέρη 

• Ήταν λόγιος, θεολόγος, κληρικός, φιλόσοφος, ιστορικός και 
μαθηματικός, με πλούσια εκκλησιαστική και πολιτική δράση και 
εκτεταμένο συγγραφικό έργο. 

• Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

      εκπρόσωπους της Παλαιολόγειας  

      Αναγέννησης στον τομέα των γραμμάτων και  

      των επιστημών. 

• Κατάφερε να πάρει από την Εκκλησία τον  

      βαθμό του Διακόνου και αλλά αξιώματα.  

• Ταυτόχρονα ο Παχυμέρης δίδασκε στο 

     Πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης.  

     Η επαφή του Παχυμέρη με την Εκκλησία 

     είναι εμφανής στο ιστορικό υλικό του. 

 



Το έργο του Παχυμέρη: Σύνταγμα 

• Γράφτηκε το 1310 και περιέχει 4 μαθήματα: Αριθμητική, Μουσική, 
Γεωμετρία και Αστρονομία. 

• Χρησιμοποιούνταν ως εγχειρίδιο της Ανώτερης Εκπαίδευσης για 
την διδασκαλία και την μελέτη των επιστημών. 

• Δεν είχε διαδοθεί μόνο στο Βυζάντιο αλλά και στους Ιταλούς 
Ουμανιστές και στην Δύση. 

• Το έργο είναι στο μεγαλύτερο μέρος του δευτερογενές, στηριγμένο 
σε συγγραφείς της αρχαιότητας. 

• Θα μπορούσε να θεωρηθεί από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της 
εποχής. 

 



Περιεχόμενο του Συντάγματος του 
Παχυμέρη 

• Στην ενότητα περί Αριθμητικής επιλύει επιτυχώς το πρόβλημα της 
εξίσωσης δεύτερου βαθμού 

 

• Στην ενότητα περί Γεωμετρίας, βασική αναφορά του είναι η 
επεξεργασία των θεωρημάτων του Ευκλείδη  

 

• Στην ενότητα περί Αστρονομίας μνημονεύει μια μεγάλη σειρά 
αρχαίων αστρονόμων 

 

• Στην ενότητα περί Μουσικής ακολουθεί την άποψη του 
Πτολεμαίου και αντιμετωπίζει τη μουσική ως άμεσα συνδεδεμένη 
με τα μαθηματικά 

 



Άλλα έργα του Παχυμέρη 

• Εκτός από το Σύνταγμα ο Παχυμέρης έχει ασχοληθεί με 
πραγματείες Ρητορικής, Σχόλια στους κλασσικούς συγγραφείς και 
ποιήματα 

• Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του είναι η Ιστορία του, που 
καλύπτει την περίοδο 1255-1308 

• Σε 10 βιβλία και 238 κεφαλαία αποδελτιώνει τα σημαντικότερα 
χρόνια του Αριστοτελικού έργου 

• Έγραψε επίσης ένα εγχειρίδιο ρητορικών υποδειγμάτων με τον 
τίτλο Προγυμνάσματα και εννέα αυτοβιογραφικές Ωδές 

• Γενικά τα έργα του διακρίνονται σε θεολογικά, επιστημονικά, και 
ρητορικά ή σοφιστικά. Η τολμηρότητά του φαίνεται σε αυτά αφού 
χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνικές. 



Θεόδωρος Μετοχίτης  

• Γεννήθηκε το 1270 στη Νίκαια της Βιθυνίας 

• Σπούδασε ρητορική, φιλοσοφία αλλά και αστρονομία. 

• Εξελίχτηκε σε εξαιρετικό διπλωμάτη, ποιητή, θεολόγο, λόγιο αλλά 
και ρήτορα 

• Το 1321 κατέλαβε το αξίωμα του μεγάλου Λογοθέτη, το ανώτατο 
αξίωμα της βυζαντινής Αυλής 

• Με την εκθρόνιση του Ανδρονίκου Β΄ από τον Ανδρόνικο τον Γ΄, ο 
Θεόδωρος Μετοχίτης εξορίστηκε στο Διδυμότειχο 

• Επέστρεψε ως μοναχός με το όνομα Θεόληπτος στη Μονή της 
χώρας, όπου και πέθανε το 1331. 

 

 



Έργο του Μετοχίτη 

• Συνέθεσε: 20 εκτενή ποιήματα (10.000 στίχοι)  αναφερόμενα σε 
διάφορα πρόσωπα και σπουδαία γεγονότα.  

• Έγραψε μεγάλο αριθμό ομιλιών (οι σπουδαιότερες οι δύο 
βασιλικοί Λόγοι).  

• Συνέθεσε μικρά δοκίμια με φιλοσοφικά και ιστορικά θέματα 
(Miscellanea) και παρέφρασε διάφορα έργα του Αριστοτέλη. 

• Ο Ηθικός ή περί παιδείας είναι από τα πιο εκτεταμένα έργα του 
Θεοδώρου Μετοχίτη. Γράφτηκε γύρω στο 1305.  Απευθύνεται σε 
έναν νέο και κεντρικό αντικείμενο πραγμάτευσής του είναι η 
διαφορά θεωρητικού και πρακτικού βίου και η συνεχής 
παλινδρόμηση μεταξύ αυτών των δύο τρόπων ζωής. Σκοπός της 
πραγματείας είναι να πεισθεί ο νέος να ασχοληθεί με τη μόρφωση. 

 



Οι απόψεις του Μετοχίτη 

Για τον Πλάτωνα 

• Ο Μετοχίτης δηλώνει ξεκάθαρα τη προτίμησή του προς τον 
Πλάτωνα και ελκύεται περισσότερο από το φιλοσοφικό του 
πνεύμα και την αντίληψή του για τα μαθηματικά.  

• Θαυμάζει την άποψη του Πλάτωνα ότι η πρακτική εφαρμογή των 
μαθηματικών και της γεωμετρίας είναι εξίσου σημαντική με την 
θεωρητική και μπορεί να προσφέρει πολλά στη εξέλιξή της 
ανθρωπότητας.  

Για τις θετικές επιστήμες 

• Θεωρεί ότι το αντικείμενο των μαθηματικών είναι μία ύλη η οποία 
δεν υπόκειται σε μεταβολές. Μελετά με ακρίβεια και είναι η 
σημαντικότερη των Επιστημών. 

• Η φυσική προκαλεί ερμηνείες που, αν και αντιφατικές, μπορούν 
όλες να φαίνονται αληθοφανείς.  

 



Για την αστρονομία 

• Ο Μετοχίτης θεωρούσε την Αστρονομία κορωνίδα των επιστημών. 
Μοναδικός στόχος της αστρονομίας είναι η πρόγνωση των 
κινήσεων των ουράνιων σωμάτων. 

• Κάθε άλλη πρόγνωση για την οποία καυχιέται η αστρολογία είναι 
μάταιη, αφού ο ανθρώπινος βίος  δεν καθορίζεται από τις κινήσεις 
των ουράνιων σωμάτων.  

 



Οι φιλοσοφικές θέσεις του Μετοχίτη 

• Σπουδαία άποψη του είναι: «Δεν υπάρχει σχεδόν καμιά ανθρώπινη 
κρίση αλάνθαστη και αμερόληπτη».  

 

• Ο τρόπος ζωής που ταιριάζει σε έναν Χριστιανό είναι ο συλλογικός. 
Ειδάλλως, η χριστιανική ζωή θα μπορούσε να καταστρέψει την 
ανθρωπότητα  

 

• Οι άνθρωποι, χωρίς να το αντιλαμβάνονται, γίνονται έρμαια της 
ευμετάβλητης τύχης 

 



Νικηφόρος Γρηγοράς 
• Γεννήθηκε στην Ηράκλεια του Πόντου όπου και έλαβε τις εγκύκλιες 

σπουδές του. 

• Ο θείος του Ιωάννης εκπαίδευσε  

     τον Νικηφόρο και τον μύησε στους  

     αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και  

     κυρίως στον Πλάτωνα. 

• Διδάχτηκε την αριστοτελική λογική,  

     φιλοσοφία, αστρονομία και μαθηματικά 

• Εκφώνησε έναν εγκωμιαστικό λόγο για  

      τη βασιλεία του αυτοκράτορα.  

     Ανδρονίκου Β’ Παλαιολόγου, ο οποίος αργότερα του πρόσφερε το    

     εξαιρετικό αξίωμα του Χαρτουλάριου της Μεγάλης του Χριστού 

     Εκκλησίας, όμως ο Νικηφόρος το αρνήθηκε.  

• Ανέλαβε χρέη πρεσβευτή και συμβούλου του αυτοκράτορα. 



Διδακτικό Έργο του Γρηγορά 

• Ίδρυσε στην Μονή της Σερβίας περίφημη σχολή, στην οποία δίδασκε 
φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία, χρησιμοποιώντας μάλιστα 
και εποπτικά μέσα 

• Προσπαθούσε να στρέψει το ενδιαφέρον των μαθητών του στην 
αστρονομία 

•  Φαίνεται να έκανε πειράματα και να χρησιμοποιούσε διαγράμματα 

• Το συγγραφικό έργο του καλύπτει ποικίλους τομείς της επιστήμης: 
ιστορία, θεολογία, φιλοσοφία και αστρονομία  

• Σπουδαία θεωρείται η Ρωμαϊκή Ιστορία του, αποτελούμενη από 37 
βιβλία 

• Είναι φανερή η επίδραση του δασκάλου του Θεόδωρου Μετοχίτη 

• Έγινε οπαδός της πλατωνικής και πολέμιος της αριστοτελικής 
φιλοσοφίας 



• Συνέχισε το έργο του Θεόδωρου Μετοχίτη που είχε γράψει: τη 
Στοιχείωσιν επί τη αστρονομική επιστήμη  

• Σπουδαιές επίσης είναι οι αστρονομικές πραγματείες του Περί 
υβριζόντων στην Αστρονομίαν, Παρακλητική περί Αστρονομίας, 
Πως δει κατασκευάζειν αστρολάβον 

• Ανέλαβε αγώνα εναντίον του αιρετικού,  

     αριστοτελιστή Έλληνα  

     φιλοσόφου – μοναχού Βαρλαάμ, 

     ο οποίος αντιπροσώπευε τη 

      σχολαστική αντίληψη της Δυτικής 

      Εκκλησίας 

• Μετά το επιτυχές τέλος του αγώνα  

      του αποκαταστάθηκε από τον  

      αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ’ στο 

      αξίωμα του μεγάλου διδασκάλου  

      της αυτοκρατορίας 

 



Επιστημονικό Έργο του Γρηγορά 
• Στον τομέα των μαθηματικών: 

  Σχόλια στον Νικόμαχο τον Γερασηνό 

 Διαπραγμάτευση ενός γεωμετρικού προβλήματος σύμφωνα με τον 
Ευκλείδη 

 Επιστολή αναφερόμενη στη σχέση των τετραγώνων δύο διαδοχικών 
αριθμών  

• Στον τομέα της αστρονομίας: 

 Πώς δει κατασκευάζειν αστρολάβον 

 Περί της εν επιπέδω καταγραφής του αστρολάβου 

 Παρακλητική περί αστρονομίας 

 Προς τινά φίλον περί των υβριζόντων την αστρονομίαν 

 Πτολεμαίον  

 Περί του σύμπαντος 

 

 



Άλλα επιτεύγματα του Γρηγορά 

• Πραγματοποίησε υπολογισμούς για την ολική ηλιακή έκλειψη της 
16ης Ιουλίου 1330 και νωρίτερα, στην ίδια χρονιά, για άλλες δύο 
σεληνιακές εκλείψεις 

 

• Καθόρισε με μεγάλη ακρίβεια και βεβαιότητα τις εκλείψεις του 
επόμενου έτους 

 

• Μελέτησε επισταμένως το ημερολογιακό ζήτημα και προσδιόρισε 
τον καθορισμό της ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα, θέματα 
που θεωρούνται η πλέον αξιόλογη συμβολή του λογίου αυτού 
στην πρόοδο της αστρονομίας 



Θέση του Γρηγορά για την Αστρολογία 
• Ο Νικηφόρος Γρηγοράς υπήρξε αντίπαλος της αστρολογίας. 

• Πίστευε πάντως πως τα άστρα και ειδικά η Σελήνη είχαν κάποια 
επίδραση στους ανθρώπους. 

•  Βεβαίως, η πρόβλεψη των εκλείψεων της Σελήνης δεν τον 
εμπόδιζε να πολεμήσει την αστρομαντεία. 

• Ο Γρηγοράς κάνει λόγο επίσης για μία αστρολογικής φύσεως και 
περσικής προέλευσης αίρεση στην Τραπεζούντα μεταξύ των ετών 
1328-1341. 

• Έτσι λοιπόν αντικρούει τις δοξασίες αυτές, αντιμετωπίζοντας τες 
ως : φύσεως όντα σαφώς αρρωστήματα και λύρας ώσπερ ραγείσης 
πλημμελή τινά κρούσματα.  



Γεώργιος Πλήθων 

• Σύμφωνα με τον μαθητή του Βησσαρίωνα, γεννήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη γύρω στο 1360  

• Μαθήτευσε όταν ήταν περίπου 20 χρονών, στην Αδριανούπολη 
κοντά στον Ελισσαίο, έναν Εβραίο αριστοτελικό φιλόσοφο, που 
υπηρετούσε στην αυλή του σουλτάνου Μουράτ του Β‘. 

• Εκτός από φιλοσοφία, ο Πλήθων σπούδασε επίσης φιλολογία, 
μουσική, θεολογία, μαθηματικά, αστρονομία και δίκαιο 

• Πέθανε πριν να δει την γενέτειρά του να υποκύπτει στα κανόνια 
του Μωάμεθ Β΄.  

 



Συγγραφικό Έργο του Πλήθωνα 

•  Το συγγραφικό έργο του Πλήθωνα είναι πλούσιο και 
αποτυπώνει όλες τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές 
πεποιθήσεις του. Ο δάσκαλός του ο Ελισσσαίος τον δίδαξε τις 
ιδέες και τις δοξασίες του Ζωροαστρισμού και του εμφύσησε 
την αγάπη για  τα φιλοσοφικά και θεολογικά θέματα αλλά και 
για τις μορφές πολυθεισμού και πανθεισμού. Υπάρχει η 
αντίληψη πως ο Πλήθων στο έργο του φιλοσοφεί και 
θεολογεί. 

 



Έργο Πλήθωνα: Νόμων συγγραφή 

• To θεμελιώδες έργο του Γεμιστού, που περιέχει πλήρως το 
στοχασμό του, είναι η Νόμων Συγγραφή.  

•  Δυστυχώς σώζονται σήμερα μόνο 16 από τα 101 κεφάλαια της 
Συγγραφής. Αυτό συνέβη επειδή μετά τον θάνατο του Πλήθωνα το 
έργο έπεσε στα χέρια του Σχολαρίου του μετέπειτα πρώτο 
οικουμενικό πατριάρχη της Τουρκοκρατίας, στην 
Κωνσταντινούπολη.  Για να προφυλάξει τους χριστιανούς που 
ποιμνίου του από τις επικίνδυνες σκέψεις που περιείχε, προέβη 
στην από τη δική μας οπτική γωνιά βάναυση πράξη και έκαψε το 
μοναδικό στον κόσμο χειρόγραφο της Νόμων Συγγραφής 



Άλλα έργα του Πλήθωνα 
 Προς τας υπέρ Αριστοτέλους Γεωργίου του Σχολαρίου 

Αντιλήψεις 

 Περί Αρετών 

 Διασάφησις των εν τοις ζωροάστρου λόγοις ασαφέστερων 
ειρημένων 

 Στράβωνος Αριστοτέλους 

 Ξενοφώντος 

 Διονυσίου Αλικαρνασσέως 

 Περί Νόμων τε και Πολιτείας Αρίστης 

 Ερμηνεία εις τας φωνάς Πορφυρίου και Εις τας Δέκα κατηγορίας 
Αριστοτέλους 

 Προλεγόμενα ρητορικής τέχνης 

 Σχόλια εις τα αναλυτικά του Αριστοτέλους 

 Προοίμιο ρητορικών και Αριστοτελικών ζητημάτων κ.α. 

 



Συμπεράσματα  
• Η μορφή που έχει πάρει η αυτοκρατορία φέρνει 

κοντύτερα στο λαό το αρχαιοελληνικό πρότυπο. 

• Αν και οι δυτικοί περιφρονούν τους Γραικούς, οι 
διανοούμενοι δυτικοί θεωρούν εαυτούς  Έλληνες 
και οδηγούν τη βυζαντινή αυτοκρατορία σε μια 
αναγέννηση ελληνική. 

•  Μέσα στο κλίμα διάβρωσης και παρακμής, η 
τέχνη, η φιλοσοφία και η ελληνική συνείδηση 
ανθίζουν. 

• Στη διαλυμένη αυτοκρατορία οι επιστήμες 
προχωρούν και οι θεωρητικές αναζητήσεις 
παίρνουν διαστάσεις    εθνικού θέματος. 

 



Συμπεράσματα (συνέχεια)  
• Η σπουδή των αρχαίων ελλήνων γίνεται 

υποχρεωτική σε όποιον σέβεται τον εαυτό του. 

• Οι εκπροσώποι της επιστήμης και της φιλοσοφίας 
στο Ύστερο Βυζάντιο χαρακτηρίζονται από 
διεπιστημονικότητα καθώς  το έργο καθενός   
περιλαμβάνει  πλήθος διαφορετικών 
αντικειμένων. 

• Οι Βυζαντινοί έχουν αποκληθεί «Βιβλιοθηκάριοι 
των Μέσων Χρόνων». 

• Η τελευταία βυζαντινή αναγέννηση παραδίδει τη 
σκυτάλη του πολιτισμού στη Δύση, που 
ετοιμάζεται για τη δική της Αναγέννηση. 

 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ  


