
ΣΕΡΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ : ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 
 
 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 
 

α. Εικαστικές τέχνες :  Μικρογραφία, Μικροτεχνία, Μικρογλυπτική, Νομισματική  
 
Μικρογραφία : η διακόσμηση των χειρογράφων με εικόνες που παρουσιάζουν επεισόδια 
από το κείμενο  
Η σημασία τους : παρέχουν πληροφορίες για τις καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής  
 
Μικροτεχνία και Μικρογλυπτική : έργα για εκκλησιαστική ή κοσμική χρήση από πολύτιμα 
μέταλλα, ξύλο, σμάλτο, ελεφαντόδοντο 
Χαρακτηριστικά : μεγάλη ποικιλία, υψηλή ποιότητα   
 
Νομισματική ( δηλ. νομίσματα ) – η σημασία τους :  
→ καλλιτεχνική αξία ως έργα μικροτεχνίας 
→ σημαντικές ιστορικές πηγές : • απεικονίζουν ιστορικά πρόσωπα, πληροφορούν για την 
οικονομία, πολιτική, κοινωνία, πολίτευμα, θρησκεία  
 • τα σύμβολα της εξουσίας των βυζαντινών αυτοκρατόρων ( π.χ. ο σταυρός) μας δίνουν 
πληροφορίες για την ιδεολογία του Βυζαντίου  
 
 
β.  Μουσική  
 
•  εκκλησιαστική μουσική : είναι η μελοποιημένη εκκλησιαστική ποίηση  με θρησκευτικούς 
ύμνους που εγκωμιάζουν ιερά πρόσωπα και χρησιμοποιείται στη λατρεία της ορθόδοξης 
εκκλησίας  
→ από τον 8ο αιώνα ο υμνογράφος ( στιχουργός) και ο συνθέτης ( μελοποιός ) της μουσικής 
είναι διαφορετικά πρόσωπα  
→ η εκκλησιαστική μουσική είναι μονοφωνική ( ένας ή περισσότεροι ψάλτες ) 
→ χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων  
Η σημειογραφία , δηλ. η μουσική γραφή ήταν αρχικά αλφαβητική : οι νότες σημειώνονταν 
με τα  γράμματα του αρχαίου αλφαβήτου  
 
• κοσμική (λαϊκή )μουσική : → συνέχεια της αρχαίας παράδοσης  
→ περιλαμβάνει τραγούδια επιτραπέζια, ερωτικά, γαμήλια κ.α. προσαρμοσμένα στη 
χριστιανική πίστη και λατρεία 
→ χρησιμοποιούνται μουσικά όργανα : ορχήστρες με πνευστά, κρουστά, έγχορδα όργανα 
→ υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ λαϊκής και εκκλησιαστικής μουσικής : κάποιες από τις 
εγκωμιαστικές ψαλμωδίες που απευθύνονταν στον αυτοκράτορα ή στους φρουρούς των 
συνόρων πέρασαν αυτούσιες και στους θρησκευτικούς ύμνους . 
→ στον Ιππόδρομο : κατά τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις χρησιμοποιείται το αερόφωνο 
όργανο  ( η αρχαία ύδραυλις ) που διαδόθηκε και στη Δύση .Από το αερόφωνο προέκυψε 
και χρησιμοποιείται στη δυτική εκκλησία το εκκλησιαστικό όργανο . 
 

Από την ιστοσελίδα . www.synodoiporos.weebly.com → εκπαιδευτικό υλικό → Ιστορία Β 
πρόσφατα → ύδραυλις - αερόφωνο μπορείτε να δείτε μια σύγχρονη αναπαράσταση του 
οργάνου  , αλλά και να ακούσετε μουσική . 

http://www.synodoiporos.weebly.com/

