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Ώρεσ Υποδοχισ 
 

Σρίτθ, 11.15-12.00 

 

Πτυχιοφχοσ και διδάκτωρ του Σμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ 

χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Από το 1988 ωσ τον Απρίλιο του 2008 

ερευνιτρια ςτο Ινςτιτοφτο (Μζντρο) Βυηαντινϊν Ερευνϊν του Εκνικοφ Ιδρφματοσ 

Ερευνϊν όπου εξελίχκθκε ωσ τθ βακμίδα του Kφριου Ερευνθτι (Βϋ). 

 

♦ Ερευνθτικά Ενδιαφζροντα: 

Μοινωνικόσ και πρακτικόσ βίοσ των Βυηαντινϊν. Η κζςθ και ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ 

ςτθν κοινωνία τθσ μζςθσ βυηαντινισ εποχισ. Αγιολογία (8οσ‐11οσ αι.). Επιγραφικι. 

Οζεσ τεχνολογίεσ και Βυηαντινζσ πουδζσ. 

mailto:anikolaou@arch.uoa.gr


 

♦ Μακιματα 2022-2023: 

Χειμερινό εξάμθνο:  

   ΙΙ 13 Βυηαντινι Ιςτορία Α΄ (προπτυχιακό Γϋ εξαμινου) 

Ξελετϊνται βαςικζσ δομζσ του βυηαντινοφ κράτουσ (πολιτικι 

ιδεολογία, πολιτειακοί παράγοντεσ, κρατικι οργάνωςθ).  

Εξετάηονται τομζσ ςτθν πολιτικι, κοινωνικι, κρθςκευτικι, 

οικονομικι και πολιτιςμικι ιςτορία τθσ αυτοκρατορίασ κατά τθν 

υπό εξζταςθ εποχι. 

 

   ΣΙ 79 Βυηαντινι Ιςτορία  

  Συλλογικζσ ταυτότθτεσ και ατοµικζσ διαδροµζσ ςτο Βυηάντιο 

τθσ πρώιµθσ και µζςθσ εποχισ  

Αναηθτϊνται και αποτυπϊνονται οι ταυτότθτεσ εκνοτικϊν, 

κρθςκευτικϊν, ζμφυλων, κοινωνικϊν, οικονομικϊν, επαγγελμα-

τικϊν, πνευματικϊν κ.ά. ομάδων και ςτρωμάτων τθσ βυηαντινισ 

αυτοκρατορίασ (π.χ. Ρωμαίοι-Ρωμιοί, Ζλλθνεσ - Αρμζνιοι – 

Εβραίοι - εικονόφιλοι - εικονομάχοι - άγιοι - μοναχοί - γυναίκεσ 

– ευνοφχοι - δυνατοί - πζνθτεσ - γεωργοί - δοφλοι - τεχνίτεσ - 

ςτρατιϊτεσ - χρονογράφοι - ιςτορικοί - λόγιοι - δάςκαλοι) και 

παράλλθλα παρακολουκείται και κρίνεται θ προςωπικι 

διαδρομι χαρακτθριςτικϊν περιπτϊςεων. 

Προαπαιτοφμενα μακιματα: ΙΙ 13 Βυηαντινι Ιςτορία Αϋ 

Γνϊςθ τουλάχιςτον μιασ εκ των παρακάτω ξζνων γλωςςϊν: 

αγγλικισ, γαλλικισ, γερμανικισ. 

 

Εαρινό εξάμθνο:  

   ΙΙ 133 Βυηαντινι Ιςτορία  

Έρωτασ και πολιτικι ςτο Βυηάντιο 

το πλαίςιο του μακιματοσ εξιςτοροφνται και αναλφονται 

γεγονότα, που κακόριςαν τθν εξζλιξθ τθσ αυτοκρατορίασ με 

αφορμι ζρωτεσ, γάμουσ και διαηφγια ςτο περιβάλλον του Ιεροφ 

Παλατίου κατά τθν πρϊιμθ και μζςθ βυηαντινι εποχι. Οι πρω-

ταγωνιςτζσ των ερωτικϊν ιςτοριϊν, αυτοκράτορεσ, ανϊτατοι 

αξιωματοφχοι και αυγοφςτεσ, κινικθκαν επθρεαςμζνοι από 

αιςκιματα αγάπθσ και ςυναιςκιματα που πυροδότθςαν οι 

ερωτικοί ςφντροφοί τουσ. Σα ερωτικά αιςκιματα και ςυναιςκι-

ματά τουσ 81 επζδραςαν ςε πολιτειακοφσ κεςμοφσ, όπωσ τθν 

«κλθρονομικι» διαδοχι και τθ γυναικεία εξουςία, ςτισ πολιτι-



 

κζσ εξελίξεισ, ςτισ κρθςκευτικζσ και εκκλθςιαςτικζσ κατευκφν-

ςεισ, οδιγθςαν ςε νομοκετικζσ παρεμβάςεισ, και προκάλεςαν 

ανατροπζσ πολιτικϊν ομάδων και ςυςχετιςμϊν, ζωσ και 

αναςχεδιαςμό τθσ εξωτερικισ πολιτικισ του κράτουσ.  

Προαπαιτοφμενα μακιματα: ΙΙ 13 Βυηαντινι Ιςτορία Αϋ 

 

  • Οι γυναίκεσ ςτον δθμόςιο χώρο (4οσ-11οσ αι.) (μεταπτυχιακό 

ςεμινάριο)  

 

Ο δθμόςιοσ χϊροσ ςτο Βυηάντιο ςυνιςτοφςε το κατεξοχιν 

ανδρικό βαςίλειο, ςτο οποίο οι κυρίαρχοί του επιδείκνυαν τθν 

αποτελεςματικότθτά τουσ, επιβεβαιϊνοντασ ζτςι τον ανδριςμό 

τουσ. Ο φόβοσ «εκκιλυνςισ» του ιταν πάντα υπαρκτόσ και γι’ 

αυτό επιβλικθκαν ςυγκεκριμζνοι πολιτικοί και θκικοί κϊδικεσ, 

ωςτόςο θ τάξισ, είτε ςτο παραςκινιο είτε εμφανϊσ, ςυχνά 

διαςαλεφκθκε.  

το πλαίςιο του ςεμιναρίου κα γίνει λόγοσ για τισ γυναικείεσ 

προςωπικότθτεσ, οι οποίεσ, κατά τθ διάρκεια τθσ υπό εξζταςθ 

εποχισ, επιδίωξαν και πζτυχαν να επθρεάςουν ι να 

κακορίςουν τθν πορεία τθσ αυτοκρατορίασ, ςυμβάλλοντασ 

επίςθσ ςτθ διαμόρφωςθ επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν τθσ. Η 

ποικιλότροπθ δράςθ κακεμιάσ από αυτζσ άγγιξε όλουσ ςχεδόν 

του τομείσ τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ πολιτικισ τθσ 

αυτοκρατορίασ. Ζτςι, κα εκτεκοφν τα ςτοιχεία εκείνα, που 

αποδεικνφουν τθν ανάμειξθ του ιδιωτικοφ χϊρου τουσ ςτον 

δθμόςιο και τα οποία καταςτρατιγθςαν τον κανόνα, που ικελε 

τθ δθμόςια κοινότθτα τθσ φςτερθσ αρχαιότθτασ να διαποτίηει 

ολοκλθρωτικά το ιδιωτικό με τισ αξίεσ τθσ, και, ςτισ ιδανικζσ 

περιπτϊςεισ, να το προςαρμόηει πλιρωσ ςε αυτζσ. Ιδιαίτερθ 

αναφορά κα γίνει ςτον κεςμό τθσ αντιβαςιλείασ, ο οποίοσ 

διαμορφϊκθκε κατά τθ μζςθ βυηαντινι εποχι προκειμζνου να 

αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα τθσ φπαρξθσ ανιλικου ωσ 

μοναδικοφ θγεμόνα ςτο βυηαντινό κρόνο. Σο φαινόμενο αυτό 

ιταν απότοκο τθσ ςταδιακισ εδραίωςθσ τθσ «κλθρονομικισ» 

διαδοχισ. Ουςιαςτικό ρόλο ςτθν εξζλιξι του διαδραμάτιςε θ 

εκάςτοτε βαςιλομιτωρ με τθν ανάδειξι τθσ ωσ μοναδικισ 

εκπροςϊπου του αυτοκράτορα ι ωσ μζλουσ ευρφτερθσ ομάδασ 



 

επιτρόπων. Σοφτο ςυνζβαλε, με τθ ςειρά του, ςτθν αποδοχι 

των γυναικϊν ςτθν εξουςία. 

 

♦ Συμμετοχι ςε επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ: 

υμμετοχι ςε διεκνείσ επιςτθμονικζσ ςυναντιςεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, 

διαλζξεισ ςτο Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν φςτερα 

από πρόςκλθςθ των διδαςκόντων και μζλοσ των Οργανωτικϊν Επιτροπϊν Διεκνϊν 

υμποςίων. 

 

♦ Επιλογι Δθμοςιευμάτων 

  

Αυτοτελι δθμοςιεφματα : 

 Ελλθνικόσ Χϊροσ και Πρϊιμοι λάβοι – Βοφλγαροι – ζρβοι (6οσ–15οσ αι.). Αναλυ-

τικι Βιβλιογραφία, Ακινα 1992 (ςε ςυνεργαςία με τθ Θεϊνθ Mπαηαίου‐Barabas). 

 H κζςθ τθσ γυναίκασ ςτθ βυηαντινι κοινωνία, Ακινα, Κδρυμα Γουλανδρι‐Xορν, 

1993. 

 Βυηαντινά βαςιλικά ςυνοικζςια «μετ’ αλλοφφλων και αλλογλϊςςων», Ακινα, 

Κδρυμα Γουλανδρι‐Xορν, 2000. 

 Θ γυναίκα ςτθ μζςθ βυηαντινι εποχι. Κοινωνικά πρότυπα και κακθμερινόσ βίοσςτα 

αγιολογικά κείμενα (Ινςτιτοφτο Βυηαντινϊν Ερευνϊν/ΕΙΕ. Ξονογραφίεσ 6.), 

Ακινα 2005. 

 Οι Βυηαντινζσ και ο πόλεμοσ. Ιςτορίεσ γυναικϊν ςε πολζμουσ του Βυηαντίου (6οσ-

11οσ αιϊνεσ), Ακινα 2015. 

 Οι Βυηαντινζσ και ο πόλεμοσ. Ιςτορίεσ γυναικϊν ςε πολζμουσ του Βυηαντίου (6οσ-

11οσ αι.), Δεφτερθ ζκδοςθ βελτιωμζνθ και επαυξθμζνθ, Ακινα 2021. 

 Ζρωτασ και πολιτικι ςτο Βυηάντιο. Επτά ιςτορίεσ, Ακινα 2021. 

 

 

 

Μελζτεσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά, πρακτικά ςυνεδρίων και ςυλλογικοφσ 

τόμουσ : 

 «τοιχεία από αγιολογικά κείμενα για τθν κοινωνία και τον κακθμερινό βίο τθσ 

Νακωνικισ (9οσ‐12οσ αι.)», Βυηαντιναί Μελζται 2 (1990), 206‐230 (ςε 

ςυνεργαςία με τθν Eιρινθ Xριςτου). 

 «Γυναίκεσ επιςτολογράφοι ςτθ μζςθ βυηαντινι περίοδο (8οσ–10οσ αι.)», Πρακτικά 

του B' Διεκνοφσ υμποςίου: H Επικοινωνία ςτο Βυηάντιο, Ακινα 1993, 

169‐180. 



 

 «Οι γυναίκεσ ςτο βίο και τα ζργα του Θεοφίλου», φμμεικτα 9 (1994) = Μνιμθ Δ. 

A. Zακυκθνοφ Βϋ, 137‐151. 

 «H εικόνα του Kροφμου: Εικόνα των “κακοφρόνων” Βουλγάρων», φμμεικτα 10 

(1996), 269‐282. 

 «Oι αντιλιψεισ των Βυηαντινϊν για τθν άςκθςθ τθσ εξουςίασ από γυναίκεσ 

(780‐1056)», φμμεικτα 13 (1999), 49‐67 (ςε ςυνεργαςία με τθν Ειρινθ 

Χριςτου). 

 «Θεοδϊρα και Θεόκτιςτοσ», φμμεικτα 15 (2002), 67‐76. 

 «Παλινωδίεσ τθσ νομοκεςίασ των Ξακεδόνων: θ αναίτια κακοποίθςθ των ζγγαμων 

γυναικϊν και ο Βίοσ τθσ Θωμαΐδοσ τθσ Νεςβίασ», φμμεικτα 16 (2003), 

101‐113. 

 «Love, Hatred and Violence in the “Sacred Palace”: The Story and History of the 

Amorian Dynasty», Byzantion 78 (2008), 87‐102 (ςε ςυνεργαςία με τθν Ειρινθ 

Χριςτου). 

 «Ο Βίοσ ι ο βίοσ τθσ Θεοφανοφσ και ο πρϊτοσ γάμοσ του Νζοντα Σϋ», ςτο Θ. 

Μορρζσ, Πολφμνια Ματςϊνθ, Ι. Νεοντιάδθσ, Α. Γκουτηιουκϊςτασ (εκδ. επιτρ.), 

Φιλοτιμία. Σιμθτικόσ τόμοσ για τθν ομότιμθ κακθγιτρια Αλκμινθ 

ταυρίδου‐Ηαφράκα, Θεςςαλονίκθ 2011, 479‐500. 

 «Γυναικϊν ἐνφπνια ςε αγιολογικά κείμενα. Ξία πρϊτθ προςζγγιςθ» ςτο Σ. Γ. 

Μόλιασ - Μ. Γ. Πιτςάκθσ (επιςτθμ επιμ.) - Ματερίνα υνζλλθ (επιμ. φλθσ) 

AUREUS. Σόμοσ αφιερωμζνοσ ςτον κακθγθτι Ευάγγελο Κ. Χρυςό, Ακινα 

2014, 617-629. 

 “Indices of Published Christian and Byzantine Inscriptions. An Old Project carried 

through with New Technologies”, ςτο A. Rhoby (εκδ), Inscriptions in 

Byzantium and beyond. Methods – Projects – Case Studies *Österreichische 

Akademie der WIssenschaften. Philosophisch-historische Klasse Denkschri-

ften, 478. Band, Veröffentlichungen zur Byzanzforschung Band 38.+ Βιζννθ 

2015, 129-133 (ςε ςυνεργαςία με τθν Ειρινθ Χριςτου). 

 “The Contribution of Women to Byzantine Family Properties. Hagiographical, 

Epigraphical and Legal Evidence”, ςτο Ria Berg (εκδ), The material sides of 

marriage. Women and Domestic Economies in Antiquity [Acta Instituti 

Romani Finlandiae 43], Ρϊμθ 2016, 153-158.  

 “Empresses and Augustae as wives, paramours and mistresses (5th–11th 

centuries)”, Byzantinoslavica 75 (2017), 43-54. 

 “Byzantium and its perception in the mid-twentieth century ‘Classics Illustrated’ 

comic books”, Balkan Studies 52 (2017), 61-84. 

 “Woman’s journeys in the middle byzantine era. An impulse to monasticism, an 

urge to meet holy men”, ςτο Olivier Delouis, Maria Mossakowska-Gaubert, 



 

Annick Peters-Custot (εκδ.), Les mobilités monastiques en Orient et en 

Occident de l’Antiquité Tardive au Moyen Âge, IVe-XVe siècle *Collection de 

l'École française de Rome 558+, Rome 2019, 353-370  και 

https://books.openedition.org/efr/4334  

 “The Byzantines between Civil and Sacramental Marriage”, Bulletin de 

correspondance hellénique moderne et contemporain 1 (2019) = A. Farnoux 

(εκδ.), Le mariage dans le pourtour méditerranéen de l’Europe: du modèle à 

la comparaison, https://journals.openedition.org/bchmc/285 (θλεκτρονικι 

ζκδοςθ) 

 «Περί ατεκνίασ, τοκετϊν, μαιϊν και ιατρϊν ςτο Βυηάντιο», ςτο Ματερίνα Οι-

κολάου – Ματερίνα Γαρδίκα (επιμ.), Ἰατρικὴ κεραπεία ἔςτι μζν που καὶ 

ςϊματοσ, ἔςτι δ’ ἄρα καὶ ψυχῆσ. Όψεισ τθσ Ιατρικισ ςτο Βυηάντιο. Πρακτικά 

Ημερίδασ, 14 Δεκεμβρίου 2018 (Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του 

Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, e-ιςτοριματα 2), 

Ακινα 2021, 89-105. 

 

Επιμζλεια εκδόςεων 

 A. αββίδθσ - K. Σςικνάκθσ, Bυηαντινολογικά Δθμοςιεφματα ςε ελλθνικι γλϊςςα 

(1988-1990), Ακινα 1990. 

 Σάςεισ του ορκόδοξου μοναχιςμοφ 9οσ-20όσ αιϊνεσ. Πρακτικά του Διεκνοφσ 

υμποςίου που διοργανϊκθκε ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ «Οι δρόμοι 

του ορκόδοξου μοναχιςμοφ: Πορευκζντεσ μάκετε». Θεςςαλονίκθ, 28 

επτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου 1994 (IBE/EIE. Tο Βυηάντιο ςιμερα 1.), Ακινα 

1996.   

 Βαλκάνια και Ανατολικι Μεςόγειοσ 12οσ-17οσ αιϊνεσ. Πρακτικά του Διεκνοφσ 

υμποςίου ςτθ Μνιμθ Δ.Α. Ηακυκθνοφ. Ακινα, 14-15 Ιανουαρίου 1994 

(IBE/EIE. Tο Βυηάντιο ςιμερα 2.), Aκινα 1998.   

 O Μανουιλ Πανςζλθνοσ και θ εποχι του (IBE/EIE. Tο Βυηάντιο ςιμερα 3.), Aκινα 

1999.   

 Ανοχι και καταςτολι ςτουσ Μζςουσ Χρόνουσ. Μνιμθ Λζνου Μαυρομμάτθ (IBE/ 

EIE. Διεκνι υμπόςια 10.), Ακινα 2002.   

 Βυηάντιο και Βοφλγαροι (1018-1185) (ΙΒΕ/ΕΙΕ. Διεκνι υμπόςια 18), Ακινα 2008 

(ςε ςυνεργαςία με τον Μ. Σςικνάκθ).   

 Ζλλθν, Ρωμθόσ, Γραικόσ: υλλογικοί προςδιοριςμοί και ταυτότθτεσ (Σμιμα 

Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν – Ιςτοριματα 7), Ακινα 2018 (ςε ςυνεργαςία με τουσ Όλγα 

Ματςιαρδι-Hering, Αναςταςία Παπαδία-Νάλα, Β. Μαραμανωλάκθ).   

  Judith Herrin, Σι είναι το Βυηάντιο (μτφρ. Χριςτιάννα αμαρά), Ακινα 2020.   

https://books.openedition.org/efr/4334
https://journals.openedition.org/bchmc/285


 

  Ἰατρικὴ κεραπεία ἔςτι μζν που καὶ ςϊματοσ, ἔςτι δ’ ἄρα καὶ ψυχῆσ. Όψεισ τθσ 

Ιατρικισ ςτο Βυηάντιο. Πρακτικά Θμερίδασ, 14 Δεκεμβρίου 2018 (Σμιμα 

Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ του Εκνικοφ και Μαποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν, e-ιςτοριματα 2), Ακινα 2021 (ςε ςυνεργαςία με τθν Ματερίνα 

Γαρδίκα). 

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/ekdoseis/

praktika-imeridas-byzantinis-iatrikis-ebook.pdf  

 

♦ Υπεφκυνθ ερευνθτικών προγραμμάτων του Πανεπιςτθμίου Ακθνών: 

«Αιςκιματα και ςυναιςκιματα ςτο Βυηάντιο» 

«Ευρετιριο εκδεδομζνων χριςτιανικϊν και βυηαντινϊν επιγραφϊν» 

 

♦ Άλλεσ δραςτθριότθτεσ: 

Ξζλοσ ιςτορικϊν επιςτθμονικϊν εταιρειϊν (Ελλθνικι Επιτροπι Βυηαντινϊν 

πουδϊν *Ξζλοσ του Δ.. από τον Απρίλιο 2017+, Χριςτιανικι Αρχαιολογικι Εταιρεία, 

Ελλθνικι Ιςτορικι Εταιρεία, Εταιρεία Ζρευνασ των χζςεων του Ξεςαιωνικοφ και 

Οζου Ελλθνιςμοφ με τθ Δφςθ). 

υμμετοχι με επιςτθμονικζσ ςυμβολζσ για τθν ιςτορία του Βυηαντίου ςτον 

κακθμερινό τφπο και ςτο ραδιόφωνο (εφ. Μακθμερινι, ςτο ζνκετο Επτά Ημζρεσ, 

ΕΡΣ, ΜΑΛ κ.α).  

Πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ για κζματα εκπαίδευςθσ ξεναγϊν του 

Τπουργείου Σουριςμοφ. 

Επιςτθμονικι ςφμβουλοσ του Οαυτικοφ και Ιςτορικοφ Ξουςείου Γαλαξιδίου. 

 

http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/ekdoseis/praktika-imeridas-byzantinis-iatrikis-ebook.pdf
http://www.arch.uoa.gr/fileadmin/arch.uoa.gr/uploads/images/ekdoseis/praktika-imeridas-byzantinis-iatrikis-ebook.pdf

