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ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παναγιώτης Αγαπητός 
Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 
REFERENT: Prof. Dr. Panagiotis Agapitos  

Professor für Byzantinische Literatur an der Universität von Zypern 
 
 
 

 
 Έρωτας, γάμος και σεξουαλικότητα στο Βυζάντιο (9ος - 13ος αι.)  
 
Στόχος της διάλεξης είναι να αναπτύξει το επιλεγμένο θέμα μέσα από μια κοινωνιολογική και 
φιλολογική προσέγγιση. Έτσι θα εξεταστούν πρώτα οι πηγές (δηλαδή, τα σωζόμενα βυζαντινά 
κείμενα) μέσα από τις οποίες μπορούμε να μελετήσουμε τις απόψεις και τις πρακτικές των 
Βυζαντινών για τον γάμο, τον έρωτα ως συναίσθημα και τη σεξουαλικότητα ως πράξη. Η διάλεξη 
θα επικεντρωθεί συγκριτικά σε δύο περιόδους και δύο κοινωνικά στρώματα: (1) την ανώτατη 
τάξη στην Κωνσταντινούπολη του 9ου αιώνα και το θεσμό των αυτοκρατορικών «καλλιστείων», 
(2) την κατώτερη αγροτική τάξη στην Ήπειρο του 13ου αιώνα και τη λειτουργία των επαρχιακών 
δικαστηρίων. Από την εξέταση θα προκύψει, σε αντίθεση προς την τυπική εικόνα για το Βυζάντιο, 
ότι οι ανώτατες τάξεις είχαν πολύ περιορισμένες δυνατότητες «ελεύθερης» σεξουαλικής ζωής, σε 
αντίθεση προς τα κατώτερα στρώματα όπου η ελευθερία, και μάλιστα των γυναικών, ήταν πολύ 
μεγαλύτερη.  
 
 
Liebe, Ehe und Sexualität in Byzanz (9. – 13. Jh.)  
 
Der Vortrag wird das Thema aus einer soziologischen und philologischen Perspektive betrachten. 
So werden als erstes die Quellen (d.h. die erhaltenen byzantinischen Texte) untersucht, anhand 
derer wir die Vorstellungen und Praktiken der Byzantiner über die Ehe, die Liebe als Emotion und 
die Sexualität als Praxis studieren können. Der Vortrag wird auf zwei Perioden und zwei 
gesellschaftliche Schichten fokussieren: (1.) die höhere Schicht in Konstantinopel des 9. 
Jahrhunderts und die Institution der sogenannten “kaiserlichen Brautschau”; (2.) die untere 
ländliche Schicht in Epiros des 13. Jahrhunderts und die Funktion der Provinzgerichte. Im 
Gegensatz zum konventionellen Bild von Byzanz, wird die Untersuchung zeigen, dass die höhere 
Schicht nur wenige Möglichkeiten zu einem “freieren” sexuellen Lebens hatte, während eine 
solche Freiheit bei den unteren Schichten, und insbesondere der Frauen, viel größer war. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
BANKVERBINDUNG: Piraeus Bank Frankfurt Branch 

ΙΒΑΝ: DE68524206008103210714 – BIC: ABGRDEFFXXX 

 

 

 
 

Παναγιώτης Αγαπητός 
 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Αποφοίτησε το 1982 από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου με Μ.Α. 
στη Βυζαντινολογία και στη Μουσικολογία. Έλαβε Μ.Α. στην Κλασική Φιλολογία (1986) και Ph.D. 
στη Βυζαντινή Φιλολογία (1990) από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Δίδαξε ως βοηθός στην Έδρα 
Νεοελληνικών Σπουδών Γεωργίου Σεφέρη στο Χάρβαρντ. Διορίστηκε ως Επίκουρος Καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1992. Από το 2001 είναι Καθηγητής της Βυζαντινής Φιλολογίας. Από 
τον Ιανουάριο του 2016 εργάζεται ως επισκέπτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για την 
Ιστορία του Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Φρανκφούρτη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
περιστρέφονται γύρω από τη μελέτη της βυζαντινής λογοτεχνίας, την κοινωνιολογική προσέγγιση 
του βυζαντινού πολιτισμού και την ιστορία της εκπαίδευσης στο Βυζάντιο. Έχει δημοσιεύσει 
τέσσερεις μονογραφίες, έξι συλλογικούς τόμους και περίπου 80 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά. Έχει επίσης δημοσιεύσει τρία αστυνομικά μυθιστορήματα τοποθετημένα στο 
Βυζάντιο του 9ου αιώνα. 

 
 

 


