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Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα: Εποχή κοινωνικών αλλαγών, εδαφικών 
ανακατατάξεων και άνθησης του πνευματικού βίου και της τέχνης 

 
 

 
Κάθε Τετάρτη, από 3 Δεκεμβρίου 2008 έως 1 Απριλίου, ώρα 6.00-8.00 μ.μ.,  

στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (αίθουσα σεμιναρίων, ισόγειο),  
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 



Στόχος του σεμιναρίου είναι η πολύπλευρη μελέτη του 11ου αιώνα, μιας 
περιόδου εξαιρετικά ενδιαφέρουσας λόγω των αλλαγών που 
συντελούνται στην Αυτοκρατορία σε ποικίλους τομείς του πολιτικού, 
κοινωνικού και πνευματικού βίου της, με αποτέλεσμα το Βυζάντιο να 
παρουσιάζει μία σημαντικά διαφορετική εικόνα στο τέλος του αιώνα σε 
σχέση με εκείνη που εμφάνιζε στις αρχές του. Η μελέτη αυτή θα 
επικεντρωθεί σε θέματα που αφορούν στην κοινωνία και την οικονομία 
της εποχής και στην κεντρική και επαρχιακή διοίκηση, σε σχέση και με 
την εδαφική συρρίκνωση της Αυτοκρατορίας και τις επιπτώσεις της στην 
εξωτερική πολιτική. Η ανάπτυξη του πνευματικού βίου, που είναι 
εμφανής στα έργα των σημαντικών λογίων του 11ου αιώνα και η άνθηση 
της τέχνης, όπως αυτή προβάλλεται μέσα από την αρχιτεκτονική και τον 
διάκοσμο των ναών, την εικο-νογραφία, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα 
και τη μικροτεχνία θα αποτελέσουν εξίσου αντικείμενο μελέτης του 
σεμιναρίου.  
 
Τις εργασίες θα συντονίσουν οι Αθηνά Κόλια-Δερμιτζάκη και Σοφία 
Καλοπίση- Βέρτη (Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας / Πανεπιστή-μιο 
Αθηνών) σε συνεργασία με τη Χριστίνα Αγγελίδη (Ινστιτούτο 
Βυζαντινών Ερευνών / Ε.Ι.Ε.)  
 
Στους εισηγητές περιλαμβάνονται (πέραν των συντονιστριών):  
 
Ηλ. Αναγνωστάκης (Ι.Β.Ε./Ε.Ι.Ε.), J.-Cl. Cheynet (Paris IV), Ν. Γκιολές 
(Παν/μιο Αθηνών), Ι. Καλαβρέζου (Harvard), Α. Καρπόζη-λος (Παν/μιο 
Ιωαννίνων), Β. Κέπετζη (Παν/μιο Αθηνών), Στ. Λα-μπάκης 
(Ι.Β.Ε./Ε.Ι.Ε.), P. Magdalino (St. Andrews), Τρ. Μανιάτη-Κοκκίνη 
(Παν/μιο Αθηνών), Α. Μαρκόπουλος (Παν/μιο Αθηνών), Κ. Μέντζου 
(Παν/μιο Αθηνών), Κ. Νικολάου (Παν/μιο Αθηνών), Φλ. Νοταρά 
(Παν/μιο Αθηνών), Τ. Παπαμαστοράκης (Παν/μιο Αιγαίου), Β. Πέννα 
(Παν/μιο Πελοποννήσου), Κ. Πιτσάκης (Παν/μιο Θράκης), A. Τσάκαλος 
(Βυζαντινό Μουσείο), Ευ. Χρυσός (Παν/μιο Αθηνών), Ν. Χατζηδάκη 
(Παν/μιο Ιωαννίνων), Ειρ. Χρήστου (Παν/μιο Αθηνών). 


