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Κεφάλαιο 8


Η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι 
υπήκοοί της


(μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα)


Τούρκος


Ας δούμε ποια σημασία έχει ο όρος Τούρκος στις πηγές της εποχής.


Κεφάλαιο 8


Πηγές Σημασίες


Οθωμανικές Οι μουσουλμάνοι χωρικοί
ή νομάδες που μιλούν τουρκικά. 
Τα ανώτερα στρώματα στην 
οθωμανική κοινωνία έχουν 
δικό τους όνομα: ονομάζονται 
«Οσμανλήδες», δηλαδή 
Οθωμανοί. Άρα, ήταν προσβολή 
την εποχή εκείνη ο Οθωμανός 
σουλτάνος να λέγεται Τούρκος.


Από τη δυτική Ευρώπη Οι Οθωμανοί και όλοι οι 
μουσουλμάνοι που μιλούν 
τουρκικά. Ο σουλτάνος 
ονομάζεται «Μεγάλος Τούρκος».


Ελληνικές Όλοι οι μουσουλμάνοι. 
Α. Η οθωμανική κοινωνία


Ραγιάδες 


Η λέξη «ραγιάς» σημαίνει κοπάδι. Από το 18ο αιώνα, κυρίως, ραγιάδες 
λέγονταν οι υπήκοοι του σουλτάνου που δεν ήταν μουσουλμάνοι και 
πλήρωναν κεφαλικό φόρο. 


Το καθεστώς της γης


Τιμάρια 


Οι τιμαριούχοι κρατούσαν το τιμάριό τους για όσο καιρό τούς το 
παραχωρούσε ο σουλτάνος. Έπρεπε να πηγαίνουν στον πόλεμο και να 
εξοπλίζουν και άλλους πολεμιστές. Αν δεν ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις 
τους, ο σουλτάνος μπορούσε να τους πάρει πίσω το τιμάριο. 
Δεν μπορούσαν να αφήσουν το τιμάριο στα παιδιά τους. Συχνά ο σουλτάνος 
τούς μετακινούσε σε τιμάρια σε άλλες περιοχές για να μην αποκτήσουν 
μεγάλη δύναμη ως γαιοκτήμονες και τον απειλήσουν. 


Οθωμανικό φορολογικό κατάστιχο από τη σημερινή Βουλγαρία. 16ος αιώνας, Σόφια 
(Βουλγαρία), Εθνική Βιβλιοθήκη «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος».


Μικρογραφία με μουσουλμάνους νομάδες 
που μιλούν τουρκικά. 16ος αιώνας, 
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Βιβλιοθήκη του 
Μουσείου του Παλατιού Τόπκαπι.
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Στη Βαλκανική χερσόνησο, τα πρώτα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας υπήρχαν 
και αρκετοί χριστιανοί τιμαριούχοι. Αυτοί ήταν παλιοί γαιοκτήμονες που δεν 
αντιστάθηκαν στους Οθωμανούς. Το οθωμανικό κράτος πήρε τη γη τους, αλλά 
τους άφησε (με αντάλλαγμα στρατιωτικές υπηρεσίες) να παίρνουν φόρους από την 
κρατική πια γη. Σιγά σιγά οι πιο πολλοί απ’ αυτούς, για να μπορέσουν να κρατήσουν 
τα τιμάριά τους, έγιναν μουσουλμάνοι.


Δικαιώματα πάνω στη γη


Η γη δεν ανήκε στους αγρότες, αλλά είχαν δικαίωμα να καλλιεργούν ένα 
μέρος της. Μπορούσαν να δώσουν ή να πουλήσουν το δικαίωμα αυτό στα 
παιδιά τους. Όσο οι αγρότες καλλιεργούσαν τη γη, ο τιμαριούχος δεν 
μπορούσε να τους διώξει. Στην πραγματικότητα οι αγρότες ήταν «δεμένοι» 
με τη γη που καλλιεργούσαν. Αν έφευγαν, ο τιμαριούχος μπορούσε να τους 
φέρει πίσω με τη βία.


Μουσουλμάνοι και ζιμήδες 


Ζιμήδες


Οι Oθωμανοί σουλτάνοι έβγαζαν συχνά διαταγές για να προστατεύεται η ζωή, 
η τιμή, η θρησκεία και η περιουσία των ζιμήδων. Στο παρακάτω απόσπασμα 
διαβάζουμε σχετικά.Σελίδες από οθωμανικό 


φορολογικό νόμο 
που αφορά περιοχές 
στη σημερινή Στερεά 
Ελλάδα. 1659, 
Κωνσταντινούπολη 
(Τουρκία), Αρχεία 
Προεδρίας της 
Κυβέρνησης. 


Σύμφωνα με αυτά που ο παντοδύναμος Θεός [...] διέταξε στο [...] [Κοράνι] 
[...], όλοι οι μουσουλμάνοι έχουν καθήκον να προστατεύουν συνέχεια [...] 
τους Εβραίους και τους χριστιανούς, τη ζωή και την περιουσία τους. Αυτό 
είναι υποχρέωση για όλους τους μουσουλμάνους ηγέτες [...]. Σύμφωνα με 
τον ιερό νόμο, εφόσον αυτές οι ομάδες πληρώνουν φόρο σ’ εμένα, θα πρέπει 
να ζουν με ησυχία και ειρήνη και να ασχολούνται με την εργασία τους. Κανείς 
δεν πρέπει να τους στερήσει αυτό το δικαίωμα ούτε να τους καταπιέσει [...]. 
Αν το κάνει, παραβιάζει την εντολή του Θεού και πάει αντίθετα με τον ιερό 
νόμο του Προφήτη.


Διάταγμα του σουλτάνου Μωάμεθ Γ ΄, έτος 1602 


Φυσικά όσα λέει αυτό το διάταγμα δεν εφαρμόζονταν πάντοτε και σε όλες τις 
περιοχές τις Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.


Δεν έπρεπε να προκαλούν


Στην παρακάτω σουλτανική διαταγή διαβάζουμε, ανάμεσα στα άλλα, για το πώς 
έπρεπε να ντύνονται οι ζιμήδες.


Σύμφωνα με το [...] [ισλαμικό δίκαιο] και το [σουλτανικό] νόμο, οι χριστιανοί [...] πρέπει να 
φαίνονται, από τα ρούχα τους και την εμφάνισή τους, κατώτεροι. Δεν επιτρέπεται να καβαλούν 
άλογα, να φορούν μεταξωτά και σατέν υφάσματα ή να φορούν γούνα στα παλτά και στα κα-
πέλα τους. Οι γυναίκες τους δεν επιτρέπεται να φορούν ρούχα όμοια με των μουσουλμάνων 
γυναικών ή να φορούν φερετζέδες φτιαγμένους από περσικό ύφασμα. Επειδή [...] αυτός ο 
νόμος δεν τηρήθηκε και, με την άδεια των δικαστών, οι χριστιανοί και οι Εβραίοι άρχισαν να 
βγαίνουν έξω ντυμένοι με πολυτελή ακριβά ρούχα [...], είναι απολύτως απαραίτητο αυτοί οι 
νόμοι να ανακοινώνονται ξανά και ξανά ώστε να είναι σίγουρο ότι θα τηρηθούν. 


Αυτοκρατορικές απαγορεύσεις για τους μη μουσουλμάνους, έτος 1631


Π 8.3
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Λαϊκά θεάματα


Στην ύπαιθρο έπαιζαν λαϊκό θέατρο. Στις πόλεις οι άνθρωποι διασκέδαζαν 
με τους αρκουδιάρηδες, τους ακροβάτες, τους μίμους και με άλλα θεάματα. 
Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους, 
παρακολουθούσαν τις γιορτές που έκαναν οι συντεχνίες αλλά και τις μεγάλες 
γιορτές που οργάνωναν οι σουλτάνοι. 


Καραγκιόζης


Δεν ξέρουμε από πού ήρθε ο καραγκιόζης (θέατρο σκιών). Άλλοι ιστορικοί 
πιστεύουν ότι ήρθε από την Κίνα και άλλοι ότι γεννήθηκε στον αραβοϊσλαμικό 
κόσμο το Μεσαίωνα. Το όνομά του είναι τουρκικό και σημαίνει «αυτός που έχει 
μαύρα μάτια, ο μαυρομάτης». 


Στην αρχή οι ιστορίες του Καραγκιόζη έκαναν κριτική και διακωμωδούσαν 
τη ζωή που ζούσαν τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.


Στην εικόνα ο Τσελεμπί, 
μια φιγούρα από τον 
καραγκιόζη. Φοράει 
ευρωπαϊκά ρούχα εκτός 
από το φέσι και κάνει 
τον «πλούσιο γόη». 
Το θέατρο σκιών είναι 
ένα είδος λαϊκού 
θεάτρου. Το συναντάμε 
στη Μέση Ανατολή, στη 
βόρεια Αφρική και στη 
Βαλκανική χερσόνησο.


Διάταγμα του σουλτάνου 
Μουράτ Β΄ (1421--1444, 
1446--1451). 9 Απριλίου 
1430, Άγιο Όρος, Μονή 
Βατοπεδίου. 


Β. Κράτος, δίκαιο και διοίκηση


Τα πολλαπλά δίκαια 


Ισλαμικό δίκαιο


Το ισλαμικό δίκαιο είχε διαμορφωθεί στον αραβοϊσλαμικό 
κόσμο από το 10ο αιώνα. Το εφάρμοζαν οι ουλεμάδες, που 
ήταν μουσουλμάνοι θρησκευτικοί λειτουργοί που ασχολούνταν 
με τη δικαιοσύνη και την εκπαίδευση.


Συχνά οι ουλεμάδες πίστευαν ότι αρκετά σουλτανικά 
διατάγματα ήταν αντίθετα με το ισλαμικό δίκαιο. Πράγματι, 
μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα οι σουλτάνοι έδιναν άδεια 
στους θρησκευτικούς ηγέτες των ζιμήδων να εφαρμόζουν το 
τοπικό τους δίκαιο. Αυτό όμως ερχόταν συχνά σε αντίθεση 
με το ισλαμικό δίκαιο, αλλά το έκαναν γιατί οι χριστιανοί 
ήταν πιο πολλοί από τους μουσουλμάνους και πίστευαν ότι 
έτσι οι κατακτημένες περιοχές θα υπάκουαν πιο εύκολα στην 
οθωμανική εξουσία. 


Όταν όμως οι Οθωμανοί κατέκτησαν τη Συρία, την 
Παλαιστίνη και την Αίγυπτο, οι μουσουλμάνοι έγιναν πιο 
πολλοί από τους χριστιανούς. Έτσι οι ουλεμάδες πίεζαν τους 
σουλτάνους να μη βγάζουν διατάγματα αντίθετα με το ισλαμικό 
δίκαιο.


 
Τουρκικές λέξεις


Ας δούμε μερικά παραδείγματα από τουρκικές 
λέξεις που μπήκαν στην ελληνική γλώσσα:


Κεφτέδες
ντολμάς


κοτζάμ (πολύ μεγάλος/-η) 
μπακάλης,
μανάβης,
χασάπης, 


ντουβάρι (τοίχος) 
τσουράπι (χοντρή κάλτσα)


κολάι (ευκολία) 
μπαΐλντισα (λιποθύμησα)


Π 8.6
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Καδήδες 


Οι καδήδες ανήκαν στους ουλεμάδες και διορίζονταν από το κράτος. Το παρακάτω 
απόσπασμα αναφέρεται στα καθήκοντα του καδή στην περιοχή της Σιλίστρας (στη 
σημερινή Βουλγαρία). 


Ιεροδικεία


Τα αρχεία των ιεροδικείων είναι σημαντική ιστορική πηγή για να γνωρίσουμε την 
καθημερινή ζωή, την οικονομία και τη διοίκηση την εποχή αυτή. Στον ελλαδικό χώρο 
τέτοια αρχεία σώζονται στη Θεσσαλονίκη, στη Βέροια και στην Κρήτη.


Διαφορές ανάμεσα σε μουλμάνο και ζιμή


Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε για τη διαφορά ανάμεσα στον ορθόδοξο 
Ιλίγια και το γενίτσαρο Οσμάν μπεζέ από τη Σόφια (στη σημερινή Βουλγαρία) και την 
απόφαση που πήρε το ιεροδικείο.


Αν στο φορολογικό νόμο δεν υπάρχει ξεκάθαρη και γραπτή εντολή, ο καδής πρέπει να 
αναφέρει το ζήτημα στην πρωτεύουσα [Κωνσταντινούπολη]. Ανάλογα με την απάντηση που 
θα πάρει, θα βγάλει την απόφαση που θα λύσει το πρόβλημα. Θα πρέπει να σημειώσει την 
απόφασή του στο αρχείο του και, αν γίνει κάτι παρόμοιο, να ενεργεί ανάλογα με αυτή.


Φορολογικός νόμος, μεταξύ των ετών 1520 και 1566


Bεβαιώνουμε ότι ο μη μουσουλμάνος Ιλίγια κάτοικος της Σόφιας [...], παρουσιάστηκε μπροστά 
στο [ιεροδικείο] [...] εναντίον του Οσμάν, που ζει στην ίδια συνοικία και [...] δήλωσε τα εξής: 
«Αυτός ο άνδρας, ο Οσμάν, κρατάει τη γυναίκα μου Πετκάνα στο σπίτι του και δε θέλει να 
μου τη δώσει πίσω παρ’ όλο που του το ζήτησα. Επίσης προσπαθεί να την πείσει να πάρει 
διαζύγιο [...] [και] την κρύβει σπίτι του χωρίς να την παντρευτεί [...]. Το δικαστήριο ζήτησε 
από τον [...] Οσμάν να πει τη γνώμη του [...]. Στην απάντησή του ομολόγησε ότι ο [Ιλίγια] 
έλεγε την αλήθεια και έφερε τη [...] μη μουσουλμάνα Πετκάνα στο δικαστήριο και την έδωσε 
πίσω στο σύζυγό της Ιλίγια. 


Δικαστική απόφαση, έτος 1618


Η κεντρική και η επαρχιακή διοίκηση 


Απόλυτος μονάρχης


Σύμφωνα μ’ έναν Οθωμανό χρονικογράφο: 


Χωρίς μονάρχη οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν 
αρμονικά και μπορεί να χαθούν τελείως. Ο Θεός έδωσε 
την εξουσία αυτή σ’ ένα μόνο πρόσωπο, και σ’ αυτό το 
πρόσωπο πρέπει να δείχνουμε απόλυτη υπακοή. Έτσι 
συνεχίζει να υπάρχει τάξη. 
Τουρσούν μπέης, Ιστορία της κατάκτησης, δεύτερο μισό 15ου αιώνα


Μικρογραφία με το σουλτάνο Σελίμ Β΄ (1566--1574). Περίπου 1570, 
Γενεύη (Ελβετία), Συλλογή πρίγκιπα Σαντρουντίν Αγά Χαν.


Π 8.8


Π 8.9


Π 8.10


Π 8.11


8 SYBLHROMATIKO B FINAL 2 2010 F4   4 19/4/2010   3:01:06 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8


�


Λίγη ακόμη ιστορία ...


Ανάθεμά σε βασιλιά [ο σουλτάνος] και τρεις φορές 
ανάθεμά σε
με το κακό που έκανες και το κακό που κάνεις. 
Στέλνεις, δένεις [φυλακίζεις] τους γέρους, τους επικε-
φαλής στα χωριά [τους προεστούς], τους παπάδες,
για να μαζέψεις τα παιδιά, να τα κάνεις γενίτσαρους.
Κλαίνε οι γονείς, τα παιδιά κι οι αδερφές τ’ αδέρφια,
κλαίω κι εγώ και καίγομαι και όσο ζω θα κλαίω·
πέρσι πήραν το γιο μου, φέτος τον αδερφό μου.


Δημοτικό τραγούδι


Σκληρό μέτρο


Το παιδομάζωμα ήταν ένα πολύ σκληρό μέτρο για τους χριστιανικούς αγροτικούς 
πληθυσμούς. Αυτό φαίνεται και από το παρακάτω δημοτικό τραγούδι.


Είμαι δούλος του Θεού και σουλτάνος αυτού του κόσμου. 
Με τη χάρη του Θεού κυβερνώ τους μουσουλμάνους […]. 
Είμαι ο Σουλεϊμάν και το όνομά μου αναφέρουν στη μεγάλη 
προσευχή της Παρασκευής στη Μέκκα και στη Μεδίνα. 
Στη Βαγδάτη είμαι ο σάχης και στις περιοχές των Ρωμιών 
ο καίσαρας. Στην Αίγυπτο είμαι ο σουλτάνος. Στέλνω τους 
στόλους μου στις θάλασσες της Φραγκιάς [στη δυτική 
Μεσόγειο], της βόρειας Αφρικής και στις Ινδίες. Είμαι ο 
σουλτάνος που πήρε το στέμμα και το θρόνο της Ουγγα-
ρίας […] και κατέκτησα τη γη της Μολδαβίας.


Επιγραφή στο κάστρο του Μπεντέρ (Μολδαβία), έτος 1538


Πίνακας με το σουλτάνο Σουλεϊμάν Α΄ 
(1520--1566). Πρώτο μισό του 16ου αιώνα, 
Ίνσμπρουκ (Αυστρία), Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης.


Σκηνή από παιδομάζωμα. 16ος αιώνας, 
Βιένη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας.


Στην επιγραφή που βρίσκεται στο κάστρο του Μπεντέρ στη 
σημερινή Μολδαβία, ο σουλτάνος Σουλεϊμάν Α΄ αναφέρει τα 
παρακάτω: 


Γ. Πόλεις, εμπόριο και βιοτεχνία


Μαχαλάδες


Σύμφωνα με τον Οθωμανό περιηγητή 
Εβλιγιά Τσελεμπί οι κάτοικοι της 
Θεσσαλονίκης έμεναν σε 64 μαχαλάδες.


Το Αλατζά Ιμαρέτ ή τζαμί του Ισάκ πασά 
στη Θεσσαλονίκη. Στο τζαμί αυτό υπήρχε 


πτωχοκομείο και μεντρεσές (δηλαδή 
μουσουλμανικό σχολείο). 1484.
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Ο Εβλιγιά Τσελεμπί γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδεψε σε πολλές 
περιοχές στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Περιγράφει τα 
ταξίδια του στο έργο Οδοιπορικό ή Ταξιδιωτικό, σημαντική πηγή για το 17ο αιώνα. 


[Ο Μωάμεθ Β΄] σκέφτηκε πρώτα απ’ όλα να εγκαταστήσει κόσμο σ’ 
αυτή […], για να την κάνει πρωτεύουσά του, επειδή βρισκόταν σε 
στρατηγικό σημείο της στεριάς και της θάλασσας [...]. Και [...] έστειλε 
διαταγές [...] σε όλο το κράτος του και έφερε [...] πάρα πολλούς, όχι 
μόνο χριστιανούς, αλλά και από το δικό του λαό [μουσουλμάνους], 
καθώς [...] και πολλούς Εβραίους.


Κριτόβουλος, Ιστορία, δεύτερο μισό 15ου αιώνα


Επειδή η Πόλη ήταν χωρίς κατοίκους, [ο σουλτάνος] διέταξε να φέ-
ρουν πληθυσμό από άλλες περιοχές παρά τη θέλησή τους […]. Και 
αφού πήραν από τις κατοικίες τους αναγκαστικά πολλούς άνδρες και 
γυναίκες, τους έφεραν […] και τους εγκατέστησαν στην έρημη πόλη. 
Τους άφησαν μάλιστα να μείνουν σε όποια σπίτια ήθελαν.


Ανώνυμος, Χρονική Έκθεση, μέσα 16ου αιώνα


Μικρογραφία με το σουλτάνο 
Μωάμεθ Β΄ να μυρίζει ένα 
λουλούδι. Περίπου 1480, 
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), 
Βιβλιοθήκη του Μουσείου του 
Παλατιού Τόπκαπι.


Το Μπέη χαμάμ (Λουτρό 
του Μπέη), που έχτισε 
στη Θεσσαλονίκη 
ο σουλτάνος Μουράτ Β΄. 
Είναι το παλαιότερο 
οθωμανικό χαμάμ και 
το μεγαλύτερο απ’ όσα 
σώζονται στην Ελλάδα. 
Στην εικόνα Π 8.18 
το χαμάμ εξωτερικά 
και στην Π 8.17 το 
εσωτερικό του. 1444.


Οι μουσουλμανικοί μαχαλάδες είναι 48 και ανάμεσα τους είναι το Γεντί Κουλέ 
[Επταπύργιο], οι μαχαλάδες του Βαρδάρη, της Καλαμαριάς, του Χορτάτζ 
[Ροτόντα], του Κασίμ πασά [Αγίου Δημητρίου], της Αγίας Σοφίας και άλλοι. Οι 
άπιστοι [...] [οι χριστιανοί] μένουν [...] σε 16 μαχαλάδες. Έτσι έχουμε μαχα-
λάδες που μένουν Aρμένιοι, Ρωμιοί [ορθόδοξοι που μιλάνε ελληνικά], Σέρβοι, 
Βούλγαροι, καθώς και το μαχαλά των καθολικών [...]. Οι εβραϊκοί μαχαλάδες 
είναι 56 και βρίσκονται μέσα από την Ισκελέ καπισί [την πύλη του λιμανιού].


Εβλιγιά Τσελεμπί, Ταξιδιωτικό, δεύτερο μισό 17ου αιώνα


Κωνσταντινούπολη


Ο σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ πήρε μέτρα για να αυξήσει τον πληθυσμό της 
Κωνσταντινούπολης. Γι’ αυτό μιλάνε οι παρακάτω πηγές. 


Π 8.17


Π 8.18


Π 8.19


Π 8.20


Π 8.21


Π 8.22
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Μια καταγραφή του πληθυσμού που έγινε το 1477 δείχνει ότι η Κωνσταντινούπολη 
μαζί με το Πέραν (ή Γαλατά) είχε περίπου 100.000 κατοίκους. Την εποχή εκείνη μόνο 
το Λονδίνο και το Παρίσι είχαν τόσο μεγάλο πληθυσμό. 


Ταβέρνες


Πολλές ταβέρνες βρίσκονταν στο Γαλατά. Εκεί, σύμφωνα με τον Εβλιγιά Τσελεμπί:


[...] υπήρχαν το ένα δίπλα στο άλλο, στην ακροθα-
λασσιά, διακόσια μαγαζιά [...]. Μέσα στο καθένα 
απ’ αυτά, πεντακόσια με εξακόσια χαμένα κορμιά 
περνούσαν τον καιρό τους διασκεδάζοντας και κά-
νοντας τόσο θόρυβο με τους τραγουδιστάδες και 
τους μουσικούς, ώστε κανένας δεν μπορεί να τον 
περιγράψει σε καμιά γλώσσα [...]. Όταν λες Γαλα-
τάς, είναι σαν να λες «ο Θεός να με συγχωρέσει!».


Εβλιγιά Τσελεμπί, Ταξιδιωτικό, δεύτερο μισό 17ου αιώνα


Ξεχωριστοί χώροι


Τα μουσουλμανικά κονάκια και 
σαράγια είχαν ξεχωριστούς 
χώρους για τους άντρες 
(σελαμλίκ) και για τις γυναίκες 
(χαρέμι). Χαρέμι υπήρχε και 
στο παλάτι του Τόπκαπι. 
Στο χαρέμι ζούσαν οι γυναίκες 


του παλατιού. 
Ήταν ένας 
ξεχωριστός κόσμος 
μέσα στο παλάτι, 
όπου υπήρχε 
αυστηρή ιεραρχία. 
Συνήθως εκεί τον 


πρώτο λόγο είχε η μητέρα του 
σουλτάνου (βαλιδέ σουλτάνα).


Υδατογραφία με Οθωμανούς καθισμένους σε σοφρά (χαμηλό τραπέζι) 
να τρώνε. 16ος αιώνας, Οξφόρδη (Μεγάλη Βρετανία), Βοδλεϊανή 


Βιβλιοθήκη.


Για το παλάτι 
του Τόπκαπι 
μιλήσαμε στη 
σ. 127 του 
βιβλίου.


Το χαρέμι στο παλάτι του Τόπκαπι. Κωνσταντινούπολη (Τουρκία).
Πειρατεία 


Οι πειρατές που άρπαζαν ανθρώπους ήταν πραγματική πληγή για τους κατοίκους 
στο Αιγαίο και στο Ιόνιο πέλαγος. Στο παρακάτω απόσπασμα ένας περιηγητής 
γράφει για τους κατοίκους στη Σαλαμίνα. 


Κάθε φορά που βλέπουν ένα καράβι στ’ ανοιχτά, τρέχουν να κρυφτούν στις πιο απόμερες 
σπηλιές. Κάθε τόσο έρχονται στο νησί πειρατές και σκλαβώνουν τους κατοίκους. Όταν 
είδαν το καράβι μας, βγήκαν πανικόβλητοι από το χωριό. Ακούγαμε τις κραυγές, καθώς 
σαλαγούσαν τα ζωντανά τους να τρέξουν ως τις μυστικές κρυψώνες τους.


Αντρέ Ζωρζ Γκιγέ, Η αρχαία και νεότερη Αθήνα, έτος 1668 


Π 8.23


Π 8.24


Π 8.25


Π 8.26
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Τους ανθρώπους που άρπαζαν οι πειρατές τους πουλούσαν 
σκλάβους στα σκλαβοπάζαρα. Στο παρακάτω απόσπασμα ένας 
περιηγητής γράφει για το σκλαβοπάζαρο στην Κωνσταντινούπολη. 


Μόλις ξημερώσει, οι σκλάβοι πάνε στην αγορά σαν κοπάδια 
από πρόβατα ή γίδια. Μαζεύονται οι αγοραστές και ορίζονται 
οι τιμές [...]. Αν αγοράσει [σκλάβο] κάποιος, θα τον οδηγήσει 
σε βαριά δουλειά, στα χωράφια ή στα κοπάδια, για να μην 
αναφέρω τα χειρότερα. 


Βαρθολομαίος Γκεοργκίεβιτς, Επιτομή των ηθών των Τούρκων, μεταξύ των 
ετών 1526--1538


Την εποχή αυτή πολλά χριστιανικά κράτη στην Ευρώπη αλλά και  
η Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να δημιουργήσουν προβλήματα στα 
εχθρικά κράτη, προσπαθούσαν να κάνουν τους πειρατές συμμάχους 
τους. Έτσι έκαναν συμφωνίες μαζί τους για να μην κάνουν επιθέσεις 
στο κράτος τους και ταυτόχρονα να κάνουν επιδρομές και λεηλασίες 
στους εχθρούς τους. Αυτό έγινε και με το Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα 
(Βαρβαρόσα), τον πιο γνωστό μουσουλμάνο πειρατή. Από το Αλγέρι 
στη βόρεια Αφρική έκανε πολλές επιδρομές στα παράλια της δυτικής 
Ευρώπης. Τελικά αναγνώρισε τον Οθωμανό σουλτάνο και την 
κυριαρχία του και έγινε ναύαρχος στον οθωμανικό στόλο. Μικρογραφία με το σουλτάνο Σουλεϊμάν 


Α΄ και το Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. 1558, 
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Βιβλιοθήκη 
του Μουσείου του Παλατιού Τόπκαπι.


Η γέφυρα Κουατζού στο Εσφαχάν (Ιράν), την πρωτεύουσα 
στο κράτος των Σαφαβιδών. 1650.


Κράτος των Σαφαβιδών


Οι Σαφαβίδες είχαν τουρκική καταγωγή και 
ήταν σιίτες. Κυβέρνησαν την Περσία από το 
1502 μέχρι το 1722. Πρωτεύουσά τους ήταν 
το Εσφαχάν. Οι ηγεμόνες τους είχαν τον τίτλο 
σάχης (που στα περσικά σημαίνει βασιλιάς). 
Άκμασαν ιδιαίτερα το 16ο και στις αρχές του 
17ου αιώνα. Το κράτος τους είχε ισχυρή κεντρική 
διοίκηση και ο σάχης ενδιαφερόταν πολύ για το 
εμπόριο και τη βιοτεχνία.


Τοιχογραφία με το Σαφαβίδη σάχη 
Αμπάς Β ́ να προσφέρει γεύμα σε 
ξένους πρεσβευτές. Περίπου 1650, 
Εσφαχάν (Ιράν), Παλάτι Τσεχέλ 
Σουτούν.


Οι Σαφαβίδες ήταν ο μεγάλος 
εχθρός για τους Οθωμανούς 
στα ανατολικά τους σύνορα. 
Ανάμεσά τους έγιναν πολλοί 
πόλεμοι με τη δικαιολογία ότι οι 
Οθωμανοί ήταν σουνίτες και οι 
Σαφαβίδες σιίτες. 
Στην πραγματικότητα όμως οι 
πόλεμοι αυτοί γίνονταν γιατί
ο καθένας τους ήθελε να ελέγχει 
τους εμπορικούς δρόμους. 


Π 8.27


Π 8.28


Π 8.29


Π 8.30
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Πανηγύρια (εμποροπανηγύρεις)


Στο παρακάτω απόσπασμα ο Εβλιγιά Τσελεμπί περιγράφει το πανηγύρι στα 
Γιάννενα.


Καραβανσαράγια


Ένας πρεσβευτής από τη δυτική Ευρώπη που ταξίδεψε από τη Βιένη στην 
Κωνσταντινούπολη γράφει για τα καραβανσαράγια.


Κάθε χρόνο μαζεύονται εκεί χιλιάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο: από την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, την Αραβία και την Περσία, για να αγοράσουν ή να πουλήσουν διάφορα 
εμπορεύματα. Το παζάρι κρατάει δέκα μέρες και νύχτες και […] κυκλοφορεί πολύ χρήμα. 
Οι έμποροι περνάνε επίσης τον καιρό τους με διασκεδάσεις και γλέντια. 


Εβλιγιά Τσελεμπί, Ταξιδιωτικό, δεύτερο μισό 17ου αιώνα


Έχουν μέσα πολλά διαφορετικά διαμερίσματα για να μείνει κάποιος. Κανένας δεν μπορεί 
να απαγορεύσει τη χρήση τους. Είναι ανοιχτά για όλους [ακόμα και για], χριστιανούς και 
Εβραίους, πλούσιους και φτωχούς [...]. Μένοντας εκεί ένιωθα σαν φιλοξενούμενος στο 
παλάτι ενός άρχοντα.


Ωζέ Ζισλέν ντε Μπουσμπέκ, Πρεσβείες και ταξίδια στην Τουρκία, έτος 1555 


Βιοτέχνες


Στο παρακάτω απόσπασμα ένας Γάλλος περιηγητής γράφει για τους ράφτες στην 
Κωνσταντινούπολη. 


Οι Τούρκοι ευχαριστιούνται να έχουν άσπρα και καλά 
δουλεμένα εσώρουχα [...]. Θα έλεγε κανείς ότι η εργασία 
στην Ευρώπη είναι ένα μπάλωμα μπροστά στη δική τους 
μαστοριά.


Πιέρ Μπελόν, Παρατηρήσεις..., έτος 1547--1548


Πουκαμίσα από λευκό λινό ύφασμα, κεντημένη με μαύρη, χρυσή και κόκκινη κλωστή. 
Μέσα 16ου αιώνα, Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Μουσείο του Παλατιού Τόπκαπι. 


Έναν αιώνα αργότερα περίπου, ο Εβλιγιά Τσελεμπί μιλάει για το πόσο 
καλοί μάστορες ήταν οι χαλβατζήδες (ζαχαροπλάστες). 


Παρουσιάζουν [...] διάφορα είδη ζαχαρο-
πλαστικής μέσα σε λεκάνες […]. Φτιάχνουν 
ολόκληρα δέντρα από ζάχαρη και κάθε είδους 
ζαχαρωτά να κρέμονται από τα κλαδιά τους. 
[Είναι] ένα θέαμα καταπληκτικό. 


Εβλιγιά Τσελεμπί, Ταξιδιωτικό, δεύτερο μισό 17ου αιώνα


Μικρογραφία που εικονίζει πελτέδες (είδος γλυκού). 16ος 
αιώνας, Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Βιβλιοθήκη του Μουσείου του 


Παλατιού Τόπκαπι.


Π 8.31


Π 8.32


Π 8.34


Π 8.36


Π 8.33


Π 8.35
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Μπεζεστένια 


Μπεζεστένια υπήρχαν σ’ όλες τις μεγάλες πόλεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Στο παρακάτω απόσπασμα ένας Γάλλος περιηγητής περιγράφει ένα μπεζεστένι στην 
Κωνσταντινούπολη. 


Συντεχνίες


Ο Εβλιγιά Τσελεμπί μιλώντας για μια παρέλαση που έκαναν 735 συντεχνίες στην 
Κωνσταντινούπολη περιγράφει και τη συντεχνία των ζητιάνων, που ήταν περίπου 
7.000. 


Παρελαύνουν σ’ ένα τεράστιο πλήθος από αλλόκοτες φιγούρες, ντυμένοι με μάλλινα υφά-
σματα και σαρίκια […], άλλοι κουτσαίνοντας, άλλοι έχοντας χάσει ένα χέρι ή ένα πόδι, άλλοι 
γυμνοί και άλλοι ξυπόλυτοι, άλλοι καβάλα σε γαϊδουράκια.


Εβλιγιά Τσελεμπί, Ταξιδιωτικό, δεύτερο μισό 17ου αιώνα


Εκεί φτάνουν όλα τα εμπορεύματα απ’ όλο τον κόσμο: από την Περσία, από τις Ινδίες, 
από την Αρμενία, από την Αίγυπτο, από την Αφρική [...], από τη Συρία [...], από την Ιταλική 
χερσόνησο [...]. Οι Tούρκοι μαγαζάτορες κάθονται ψηλά πάνω σε πάγκους και κάτω από 
τους πάγκους έχουν τα εμπορεύματα: χρυσομέταξες καζάκες, χρυσοκέντητα βελούδα [...], 
μεταξοκέντητα τραπεζομάντιλα, πουγκιά.


Ζερόμ Μοράν, Ταξίδι από την Αντίμπ στην Κωνσταντινούπολη, έτος 1544


Χαρακτηριστική εικόνα για τις οθωμανικές σκεπαστές 
αγορές μάς δίνουν σήμερα τα παζάρια στην 
Κωνσταντινούπολη, στο Χαλέπι, στη Δαμασκό, στο Κάιρο. 
Στη μεγάλη κλειστή αγορά της Κωνσταντινούπολης (καπαλί 
τσαρσί) υπήρχαν 67 δρόμοι και 4.000 μαγαζιά. Τα μαγαζιά 
που πουλούσαν ίδια προϊόντα βρίσκονταν όλα μαζί σε 
ξεχωριστό δρόμο. 


Το μπεζεστένι στην πόλη Γιάμπολ (Βουλγαρία).
15ος αιώνας.


Υπάρχουν ακόμη στην πόλη πολλά μεγάλα κτίρια [...], 
που λέγονται χάνια. Έχουν συνήθως μια τετράγωνη 
αυλή. Στη μέση της αυλής υπάρχει μια βρύση με μια 
μεγάλη γούρνα. Γύρω γύρω από την αυλή υπάρχουν 
καμάρες. Κάτω από τις καμάρες […] υπάρχουν οι 
πόρτες για τα δωμάτια. Όλα τα δωμάτια έχουν το 
ίδιο μέγεθος και από ένα τζάκι [...]. Τα χάνια αυτά 
χρησιμεύουν για να μένουν οι έμποροι.


Ζαν Τεβνό, Ταξίδι της Ανατολής, μέσα 17ου αιώνα


Χαρακτικό με έναν Άραβα έμπορο από το βιβλίο «Οι Περιηγήσεις και τα ταξίδια του Νικολά 
ντε Νικολάι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία» (1577).


Χάνια 


Ένας Γάλλος περιηγητής γράφει για τα χάνια: 


Π 8.37


Π 8.38


Π 8.39


Π 8.40


Π 8.41
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Ε. Οι ορθόδοξοι ζιμήδες


Η Ορθόδοξη Εκκλησία


Πεσκέσι 


Ο σουλτάνος διόριζε τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 
Από το 1464 οι Πατριάρχες, για να διοριστούν, πλήρωναν 
στο σουλτάνο ένα ποσό. Το ίδιο γινόταν και όταν άλλαζε 
ο σουλτάνος. Το ποσό αυτό λεγόταν πεσκέσι (δηλαδή 
δώρο). Πεσκέσια έδιναν στο σουλτάνο πολλοί κρατικοί 
αξιωματούχοι για να πάρουν τις θέσεις τους. 


Από το 1474 οι πατριάρχες πληρώνουν και ένα άλλο 
ποσό, κάθε χρόνο αυτή τη φορά. Αυτό ονομαζόταν 
«βασιλικό χαράτζι». Με τον καιρό τα ποσά αυτά γίνονταν 
όλο και πιο μεγάλα. Για να βρουν τα χρήματα οι ανώτατοι 
κληρικοί (πατριάρχες, μητροπολίτες, επίσκοποι) ζητούσαν 
διάφορα «δοσίματα» από τους ορθόδοξους, κληρικούς 
και λαϊκούς. Πολύ συχνά οι Οθωμανοί βοηθούσαν τους 
ανώτατους κληρικούς να μαζεύουν αυτά τα ποσά. 


Ας δούμε πώς περιγράφουν αυτή τη διαδικασία δύο 
πηγές της εποχής. 


Από παλιά διοριζόταν ένας πατριάρχης στην [...] Ισταμπούλ [...]. Τώρα [...] 
ο [...] Ιερεμίας, αφού παρέδωσε στο σουλτανικό μου θησαυροφυλάκιο το 
συνηθισμένο δώρο, δηλαδή 500 φλουριά [χρυσά νομίσματα][...], διορίστηκε 
από μένα πατριάρχης [...]. Του έδωσα αυτό το βεράτι [έγγραφο], με τον όρο 
να πληρώνει στο σουλτανικό μου θησαυροφυλάκιο [επιπλέον] κάθε χρόνο 
συγκεκριμένο ποσό, 3.500 φλουριά [...] και διέταξα [...] να διοικεί [...] τους 
μητροπολίτες, τους επισκόπους [...], τους παπάδες, τα αμπέλια [...], τους 
μύλους και τους κήπους που ανήκουν στις εκκλησίες [...]. Ο πατριάρχης να 
επιβλέπει τους γάμους ανάμεσα στους άπιστους [τους ορθοδόξους] [...]. 
Κανένας να μην κάνει έναν άπιστο μουσουλμάνο με τη βία [...]. Αν θέλουν [οι 
κληρικοί] να μαζέψουν φόρους που έχουν σχέση με την πατριαρχική εξουσία 
[...] και έχουν δυσκολία, τότε οι [...] καδήδες να παίρνουν αποφάσεις για να 
τα μαζεύουν [και να τους τα δίνουν].


Έγγραφο του σουλτάνου Σουλεϊμάν Α΄, Οκτώβριος 1525
Μετάφραση: Ελισάβετ Ζαχαριάδου


Και την άλλη μέρα [ο πατριάρχης] πήρε το πεσκέσι, τις δύο χιλιάδες φλουριά 
[…], και τα παρέδωσε στο σουλτανικό θησαυροφυλάκιο. Τότε […] πήγε [ο 
πατριάρχης] και φίλησε το χέρι του σουλτάνου. [Αυτό γίνεται] σύμφωνα με το 
προνόμιο που έχουν οι πατριάρχες από τον καιρό του σουλτάνου Μωάμεθ [Β΄], 
του [...] σουλτάνου που πήρε την Πόλη. Έτσι όποιος γίνεται πατριάρχης φιλάει 
το χέρι του σουλτάνου […]. Και του δίνει [ο σουλτάνος] όλη την εξουσία και την 
κυριαρχία σε όλους τους ευσεβείς [ορθόδοξους] χριστιανούς, να ενεργεί [ο 
πατριάρχης] σύμφωνα με το νόμο και την πίστη του και να μην τον εμποδίζει 
κανένας σ’ αυτό.


Μανουήλ Μαλαξός, Πατριαρχική Ιστορία της Κωνσταντινούπολης, έτος 1578


Ένας ορθόδοξος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 
16ος αιώνας, Βιένη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας.


Π 8.42


Π 8.43


Π 8.44
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Ενάντια στην οθωμανική εξουσία 


Ένα βενετικό έγγραφο περιγράφει πώς αντέδρασαν κάποιοι ορθόδοξοι 
μητροπολίτες το 1532. Τότε ένας στόλος από τη δυτική Ευρώπη κατέλαβε την 
Κορώνη στην Πελοπόννησο και προσπάθησε να ξεσηκώσει τους ορθόδοξους 
κατοίκους στην περιοχή ενάντια στους Οθωμανούς. Οι μητροπολίτες όμως που ήταν 
στην Πελοπόννησο:


Έφυγαν αμέσως για την Κωνσταντινούπολη, στον πατριάρχη [...]. Έκαναν σύνοδο και απο-
φάσισαν τα παρακάτω, γιατί φοβούνταν ότι θα χάσουν την ελευθερία τους και τους θρόνους 
τους: να συμβουλέψουν το λαό [τους ορθοδόξους της Πελοποννήσου] να μην εξεγερθεί 
[ενάντια στους Οθωμανούς]. 


Βενετικό έγγραφο, έτος 1534


Πλουτίζουν 


Στο Γαλατά έμεναν πολλοί ορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης. Στο παρακάτω 
απόσπασμα ένας Γάλλος περιηγητής μιλάει για τους ορθόδοξους άρχοντες στην 
Κωνσταντινούπολη και τον πλούτο τους. Περιγράφει με τα ακόλουθα λόγια το γάμο 
μιας πλούσιας ορθόδοξης του Γαλατά. 


Τα μαργαριτάρια, τα πετράδια και τα άλλα κοσμήματα έλαμπαν τόσο πολύ 
που με θάμπωσαν και δεν μπορούσα να προσέξω και να κρίνω την ομορφιά 
τους. Έφεραν γλυκά, εξαιρετικά κρασιά και πολλά ζαχαρωτά. Στο μεταξύ, η 
μητέρα ή η θεία της νύφης έπαιρναν μέσα σ’ ένα ασημένιο δίσκο τα δώρα που 
προσέφεραν συγγενείς και φίλοι.


Φιλίπ ντυ Φρεν Κανάι, Το ταξίδι της Ανατολής, έτος 1573


Ορθόδοξοι άρχοντες


Ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς γράφει για τους άρχοντες: 


Ορθόδοξη αρχόντισσα. 
16ος αιώνας, Αθήνα, 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη.


[Άλλοι] είναι σχετικά πλούσιοι [και άλλοι] ασχο-
λούνται με [διάφορα] επαγγέλματα [...]. Οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς νοικιάζουν από το 
σουλτάνο το δικαίωμα να παίρνουν τους φόρους 
[...]. Άλλοι πλουτίζουν μ’ αυτό τον τρόπο, ενώ 
άλλοι είναι φτωχοί [...]. Άλλοι ζουν παρέχοντας 
υπηρεσίες στο σουλτάνο ή κάνοντας εμπόριο ή 
είναι βιοτέχνες [...]. Άρχοντες είναι τώρα εδώ 
όσοι υπηρετούν το σουλτάνο.


Επιστολή του Θεοδόσιου Ζυγομαλά, τέλη 16ου αιώνα


Ορθόδοξοι άρχοντες. 16ος αιώνας, Βιένη, Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Αυστρίας.


Π 8.45


Π 8.46


Π 8.47


Π 8.49


Π 8.48
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Οι Ρομανιώτες 
Εβραίοι, που 


ζούσαν από παλιά 
στη Βυζαντινή 


Αυτοκρατορία και 
μιλούσαν ελληνικά.


Οι Ασκεναζίμ 
Εβραίοι, που ήρθαν 
από την κεντρική και 
ανατολική Ευρώπη 


και μιλούσαν 
γίντις (γερμανική 


διάλεκτος).


Οι Σεφαραδίτες 
Εβραίοι, που οι 


περισσότεροι ήρθαν 
από την Ισπανία 


και μιλούσαν 
ισπανοεβραϊκά 


(λαντίνο). Αυτοί ήταν 
και οι πιο πολλοί.


Παιδεία, γράμματα και τέχνες 


Θρησκευτικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης 


Ένας Γάλλος περιηγητής γράφει για την 
ορθόδοξη εκπαίδευση. 


Οι αρχιερείς [μητροπολίτες και επίσκοποι] 
της ελληνικής [Ορθόδοξης] Εκκλησίας και 
οι πατριάρχες είναι εχθροί της φιλοσοφίας 
και αφορίζουν κάθε κληρικό που μελετάει βι-
βλία που δεν είναι θεολογικά. Προσπαθούν 
να πείσουν όλο τον κόσμο ότι δεν επιτρέπε-
ται στους χριστιανούς να μελετούν ποίηση 
και φιλοσοφία. Οι κληρικοί τιμωρούνται με 
αφορισμό αν κάνουν κάτι τέτοιο. 


Πιέρ Μπελόν, Οι παρατηρήσεις, μεταξύ των ετών 
1546--1548 


Τα σχολεία ήταν πολύ λίγα


Στο παρακάτω απόσπασμα 
ένας Γάλλος περιηγητής 
περιγράφει την ορθόδοξη 
εκπαίδευση.


Όλοι οι Έλληνες [οι ορθόδοξοι], και 
αυτοί που ζουν κάτω από την τουρκική 
[οθωμανική] κυριαρχία και εκείνοι που 
ζουν κάτω από την εξουσία των Βενε-
τών, είναι το ίδιο αμόρφωτοι. Σε καμιά 
πόλη δεν υπάρχει πανεπιστήμιο. Κανείς 
δεν ενδιαφέρεται να μάθει τα παιδιά 
του γράμματα.


Πιέρ Μπελόν, Οι παρατηρήσεις, μεταξύ των 
ετών 1546--1548


ΣT. Οι άλλοι ζιμήδες


Οι Εβραίοι


Διάφορες γλώσσες


Οι Εβραίοι που ζούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μιλούσαν 
διάφορες γλώσσες. Υπήρχαν:  


Εβραϊκό βιβλίο που τυπώθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη το 1493--1494. 
Οι Εβραίοι έφεραν πρώτοι, στα τέλη 
του 15ου αιώνα, την τυπογραφία στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Ωστόσο, χρησιμοποιούσαν τη νέα 
μέθοδο μόνο για τους ίδιους. 
Έτσι, η τυπογραφία δε διαδόθηκε 
αμέσως σε άλλες θρησκευτικές 
κοινότητες στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία.Συνθήκες ζωής 


Για τους Εβραίους και τη ζωή τους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία μας μιλάει μια 
επιστολή που έστειλε ένας Εβραίος της Αδριανούπολης σε Εβραίους της Γερμανίας. 


Έχω ακούσει για τις βιαιότητες [...] που υποφέρουν οι αδελφοί μας στη Γερμανία: για τους 
τυραννικούς νόμους, τις αναγκαστικές βαφτίσεις και τις απελάσεις που γίνονται συνεχώς. 
Αδέλφια μου [...] σας λέω ότι η Τουρκία [η Οθωμανική Αυτοκρατορία] είναι μια χώρα όπου 
τίποτε δε λείπει [...]. Εδώ κάθε άνθρωπος μπορεί να ζει ειρηνικά [...]. Δεν είναι καλύτερα 
για σας να σας εξουσιάζουν μουσουλμάνοι παρά χριστιανοί;


Γράμμα του Ισαάκ Σαρφάτι, ίσως πρώτο μισό 15ου αιώνα


Π 8.50
Π 8.51


Π 8.52


Π 8.53
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	 Στον	παρακάτω	χάρτη	σκιάστε	την	περιοχή	που	καταλάμβανε	η	Οθωμανική	
Αυτοκρατορία	στα	τέλη	του	16ου	αιώνα	και	σημειώστε	τις	πιο	σημαντικές	πόλεις	της.


1


	 	Βρίσκεστε	στην	Αδριανούπολη	το	1547.	Ποιοι	από	αυτούς	μπορεί	να	είπαν	τις	
παρακάτω	φράσεις;	Δικαιολογήστε	τις	απαντήσεις	σας.	


2


Κωνσταντινούπολη


Φεύγουμε την 
άλλη βδομάδα 
από τη χώρα 
του Μεγάλου 


Τούρκου.


Εκεί που θα 
πάμε θα έχουμε 
επαφές με τους 


Τούρκους.


Στην περιοχή 
μας ζούμε 
Τούρκοι, 


ορθόδοξοι και 
Εβραίοι.


Εγώ είμαι 
Οσμανλής! 


Οι Τούρκοι 
βόσκουν τα 


κοπάδια τους από 
την άλλη πλευρά 


του ποταμού.


Ταξιδιώτης	από	τη	
δυτική	Ευρώπη	που	
μιλάει	γαλλικά


Μουσουλμάνος	
αγρότης	που	
μιλάει	τουρκικά


Αξιωματούχος	του	
σουλτάνου	που	μιλάει	


τουρκικά


Ορθόδοξος	αγρότης	
που	μιλάει	ελληνικά
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Δραστηριότητες
[μέσα 15ου – τέλη 16ου αιώνα ]
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	 Ποιοι	από	τους	παρακάτω	είναι	τιμαριούχοι	και	ποιοι	είναι	αγρότες	που	πληρώνουν	
φόρους	σε	αυτούς;	Δικαιολογήστε	τις	απαντήσεις	σας.


3


Είμαι ο Γεώργιος! Ζω με 
την οικογένειά μου σε ένα χωριό 


έξω από τα Σκόπια. Ο παλιός μας 
αφέντης, ο Χασάν, έφυγε για το 
Ικόνιο. Ποιος να είναι άραγε ο 


καινούριος;


Είμαι ο Ορχάν! 
Εγώ και τα παιδιά μου 
καλλιεργούμε εδώ και 
δεκαπέντε χρόνια τρία 


χωράφια στο χωριό μου έξω 
από το Διδυμότειχο.


Είμαι η Ζουμπεϊντέ, 
ζούμε σε ένα χωριό έξω από 
το Ικόνιο. Περιμένουμε τον 


καινούριο μας αφέντη --Χασάν 
μάθαμε πως τον λένε-- που 


έρχεται από τα Σκόπια.


Είμαι ο Μουράτ. Τα τελευταία 
δεκατρία χρόνια ζούμε εγώ και η 


οικογένειά μου σε διάφορα χωριά. Τέσσερα 
χρόνια στην περιοχή της Καισάρειας, τρία 
χρόνια στην περιοχή της Κομοτηνής και τα 
τελευταία δύο εδώ, στο Σεράγεβο. Αυτά 


έχει η ζωή!


Μετά από δέκα χρόνια 
που καλλιεργούσαμε αυτά τα 
χωράφια φύγαμε. Αλλά αυτός 


κατάφερε να μας βρει και να μας 
φέρει πίσω με τη βία. Έτσι πάλι 


εδώ είμαστε!


Είμαι ο Δημήτριος 
Παλαιολόγος. Με τα 


χρήματα που πήρα φέτος από 
τους αγρότες στα κτήματα 


αγόρασα όπλα και άλογα για 
να ακολουθήσω το σουλτάνο 


στο Δούναβη!


	 α)	Διαβάστε	την	πηγή	Π	8.4.	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Είναι	σύγχρονη	με	τα	
γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	β)	Ο	Ορχάν	είναι	μουσουλμάνος	και


	 ο	Αγκόπ	Αρμένιος.	Και	οι	δύο	είναι	τσαγκάρηδες	στη	Βέροια	το	1599.	Ο	Ορχάν	θέλει	να	
πάρει	με	τη	βία	ένα	περιβόλι	που	έχει	ο	Αγκόπ	έξω	από	την	πόλη.	Ο	Αγκόπ	πηγαίνει	στο	
ιεροδικείο	και	καταφέρνει	να	κρατήσει	το	περιβόλι	του.	Γιατί	ο	καδής	έδωσε	δίκιο	στον	
Αγκόπ;


4


	 α)	Διαβάστε	την	πηγή	Π	8.5.	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Είναι	σύγχρονη	με	
τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	β)	Δύο	φίλες,	η	Θεοδώρα	και	η	Θεοπίστη,	
που	ζουν	σ’	ένα	χωριό	έξω	από	την	Αδριανούπολη	ετοιμάζονται	να	πάνε	σ’	ένα	
πανηγύρι.	Η	Θεοπίστη	θέλει	να	φορέσει	το	καινούριό	της	κόκκινο	μεταξωτό	φουστάνι,	
αλλά	η	Θεοδώρα	την	εμποδίζει.	Γιατί;	


5


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	8.9.	α)	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Είναι	σύγχρονη	
ή	μεταγενέστερη	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει;	β)	Γιατί	ο	Ιλίγια	πήγε	για	μια	
οικογενειακή	υπόθεση	στο	ιεροδικείο	και	όχι	στο	εκκλησιαστικό	δικαστήριο;


6
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	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	8.11	και	Π	8.12.	α)	Τι	είδους	πηγές	είναι;	Πότε	γράφτηκαν;	Είναι	
σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	


	 β)	Ποιες	από	τις	παρακάτω	φράσεις	δείχνουν	πώς	έβλεπαν	οι	Οθωμανοί	σουλτάνοι	τον	
εαυτό	τους	και	την	εξουσία	τους;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


	 Ζείτε	στην	πόλη	των	Σερρών	στο	πρώτο	μισό	του	16ου	αιώνα.	Ποιο	δικαστήριο	θα	
δικάσει	καθεμιά	από	τις	παρακάτω	υποθέσεις;	Το	ιεροδικείο	ή	το	εκκλησιαστικό	
δικαστήριο;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


8


Υπόθεση Ιεροδικείο
Εκκλησιαστικό 


δικαστήριο


Φλεβάρης	1536.	Η	Ελένη,	σύζυγος	του	
Θεόδωρου	Καρά,	ζητάει	διαζύγιο	από	τον	
άνδρα	της	γιατί	τη	δέρνει.


Ιούνης	1517.	Ο	Μουράτ	μπέης	κατηγορεί	το	
Χασάν	μπέη	πως	καταπάτησε	ένα	χωράφι	
του.


Δεκέμβρης	1501.	Ο	Δημήτριος	Παγουράς	
σκοτώνει	τη	σύζυγό	του	Ευτυχία	γιατί	
νόμιζε	ότι	τον	απατούσε.


Σεπτέμβριος	1542.	Ο	Ορχάν	μπέης,	
έμπορος	υφασμάτων	στην	Αδριανούπολη,	
ζητάει	από	τον	έμπορο	Γεώργιο	Καρυδιά	να	
του	ξεπληρώσει	τα	χρέη	του.


Μάιος	1547.	Ο	Σπυρίδων	Πετρωνάς	πάνω	
σε	έναν	καυγά	σκοτώνει	τον	αδελφό	του	
Πέτρο.


Απρίλιος	1501.	Ο	Γεώργιος	Ξεναριάς	
πέθανε	και	άφησε	τη	γυναίκα	του	Ελένη	
χήρα	με	επτά	παιδιά.	Αυτή,	επειδή	δεν	
μπορεί	να	τα	βγάλει	πέρα,	θέλει	να	δώσει	
τα	τρία	για	υιοθεσία.


7


Η	απόλυτη	εξουσία	του	σουλτάνου	φέρνει	την	
τάξη	στον	κόσμο.


Ο	Οθωμανός	σουλτάνος	οφείλει	την	εξουσία	
του	στους	υπηκόους	του.	Γι’	αυτό	και	τους	δίνει	


λόγο.


Οι	άνθρωποι	μπορούν	να	συνεργαστούν	και	να	
κυβερνήσουν	οι	ίδιοι	την	κοινωνία	τους	χωρίς	


κανένα	πάνω	από	το	κεφάλι	τους.


Οι	σουλτάνοι	θεωρούσαν	ότι	δεν	είναι	δούλοι	
κανενός,	ούτε	του	Θεού	ούτε	των	ανθρώπων.	


Ο	Οθωμανός	σουλτάνος	οφείλει	την	εξουσία	
του	μόνο	στο	Θεό.


Οι	σουλτάνοι	μοιράζονταν	την	εξουσία	τους	με	
τους	πιο	ικανούς.


Οι	σουλτάνοι	πίστευαν	ότι	υπάρχουν	και	άλλοι	
άνθρωποι	ίσοι	με	αυτούς.


Οι	άνθρωποι	δεν	μπορούν	να	συνεργαστούν	και	
να	κυβερνήσουν	οι	ίδιοι	την	κοινωνία	τους	και	
γι’	αυτό	χρειάζονται	κάποιον	να	τους	κυβερνά.
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	 Διαβάστε	την	
πηγή	Π	8.19.	α)	Τι	
είδους	πηγή	είναι;	
Πότε	γράφτηκε;	
Είναι	σύγχρονη	
με	τα	γεγονότα	
που	αναφέρει	ή	
μεταγενέστερη;	
β)	Δείξτε	στο	
διπλανό	χάρτη	
δύο	περιοχές	της	
Θεσσαλονίκης	
όπου	έμεναν	
μουσουλμάνοι.	γ)	
Δείξτε	την	περιοχή	
όπου	έμεναν	οι	πιο	
πολλοί	Εβραίοι.


10


	 Λύστε	την	ακροστιχίδα:9


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


Μ
Ε
Γ
Α
Λ
Ο
Δ
Ι
Β
Α
Ν
Ι


1 	 Έτσι	λέγονταν	οι	χριστιανοί	
και	οι	Εβραίοι	στην	Οθωμανική	
Αυτοκρατορία.


2 	 Ήταν	στρατιώτες	του	οθωμανικού	
στρατού,	έπαιρναν	μισθό	από	το	
κράτος	και	φρουρούσαν	τις	πόλεις.	


3 	 Έτσι	λέγονταν	όλοι	οι	υπήκοοι	του	
σουλτάνου	που	πλήρωναν	φόρους.	


4 	 Έτσι	λέγονταν	οι	τιμαριούχοι	ιππείς.
5 	 «…	Πύλη»,	έτσι	λεγόταν	η	κεντρική	


διοίκηση	στην	Οθωμανική	
Αυτοκρατορία.	


6 	 Στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	
υπήρχαν	και	αυτόνομες	...	.


7 	 Από	αυτό	προέρχονταν	οι	ανώτατοι	
Οθωμανοί	αξιωματούχοι.	


8 	 «…	του	Θεού	πάνω	στη	γη»,	έτσι	
αποκαλούσαν	τον	Οθωμανό	μονάρχη.	


9 	 «…	της	Πύλης»,	έτσι	έλεγαν	τους	ανώτατους	αξιωματούχους	στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία.	
10 	 Ανήκαν	και	αυτοί	στους	μη	μουσουλμάνους	υπηκόους	του	σουλτάνου.	
11 	 Έτσι	λεγόταν	ο	Οθωμανός	μονάρχης.
12 	 Ο	κεφαλικός	φόρος.


Επταπύργιο
(Γεντί Κουλέ)


Άγ. Δημήτριος


Άγ. Σοφία


Ροτόντα


Λιμάνι
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	 α)	Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	5--6	ατόμων	και	μελετήστε	τις	πηγές	Π	8.31,	Π	8.32,	Π	8.33,	
Π	8.35,	Π	8.37,	Π	8.38,	Π	8.41.	Ποιοι	έγραψαν	τις	πηγές	και	πότε;	Είναι	σύγχρονες	με	
τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	β)	Ο	Γάλλος	έμπορος	Πολ	Μπρετόν	
ταξίδεψε	στην	Κωνσταντινούπολη	από	τον	Ιούλιο	μέχρι	το	Σεπτέμβριο	του	1576	για	
δουλειές.	Από	εκεί	έστειλε	πολλά	γράμματα	στη	γυναίκα	του	Σαρλότ.	Σήμερα	πολλά	
σημεία	σ’	αυτά	έχουν	σβηστεί.	Χρησιμοποιώντας	στοιχεία	από	τις	παραπάνω	πηγές,	
αλλά	και	από	τις	8.8,	8.10,	8.11,	8.27,	8.29,	8.30,	8.31,	8.32,	Π	8.6,	Π	8.34,	Π	8.36	και		
Π	8.40	μπορείτε	να	τα	συμπληρώσετε;	(Η	κάθε	ομάδα	αναλαμβάνει	να	συμπληρώσει	ένα	
τουλάχιστον	γράμμα).	Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!


11


Κωνσταντινούπολη 28 Ιουλίου 1576


Καλή μου Σαρλότ,


Είναι βράδυ και είμαι πολύ κουρασμένος. 


Πριν κοιμηθώ όμως θέλω να τελειώσω 


αυτό το γράμμα. Χθες και προχθές πήγα 


σε ένα πανηγύρι που γινόταν στην εκκλησία 


της Αγίας Παρασκευής. Δεν μπορείς να 


φανταστείς πόσο κόσμο είχε! Άνθρωποι 


κάθε λογής ήρθαν για να προσκυνήσουν, 


αλλά και για ......... .........


Σε φιλώ


Ο πιστός σου σύζυγος Πολ


Κωνσταντινούπολη 7 Ιουλίου 1576


Λατρευτή μου Σαρλότ,


Μετά από είκοσι μέρες ταξίδι έφτασα 


επιτέλους στην Κωνσταντινούπολη. Από πού 


ν΄αρχίσω και που να τελειώσω; Σε αυτή τη 


μεγάλη πόλη ζουν πολλοί και διαφορετικοί 


άνθρωποι, ορθόδοξοι, .........


Σε γλυκοφιλώ


Ο πιστός σου σύζυγος Πολ


Κωνσταντινούπολη 20 Ιουλίου 1576Πολυαγαπημένη μου Σαρλότ,Στο προηγούμενο γράμμα μου σου περιέγραψα λίγο την πόλη. Σήμερα θέλω να σου περιγράψω το μέρος που μένω. Είναι ένα χάνι, που λέγεται της Βαλιδέ σουλτάνας. Βαλιδέ σουλτάνα ονομάζεται η μάνα του σουλτάνου. Είναι ένα μεγάλο κτίριο με τρεις αυλές .........


Σε γλυκοφιλώΟ πιστός σου σύζυγος Πολ


Συνεχίστε μόνοι σας μιλώντας για τους ανθρώπους που 


ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη, τις γλώσσες που μιλούσαν, 


τις γειτονιές τους, την καθημερινή ζωή σε αυτές κτλ.


Συνεχίστε μόνοι σας περιγράφοντας το χάνι, τους 
ανθρώπους που μένουν σε αυτό, τους λόγους 
για τους οποίους βρέθηκε ο καθένας τους στην 
Κωνσταντινούπολη κτλ.


Συνεχίστε μόνοι σας περιγράφοντας το πανηγύρι, 


τους ανθρώπους που πήγαν σε αυτό, τα 


εμπορεύματα που πουλούσαν κτλ.


Κωνσταντινούπολη 8 Αυγούστου 1576Ακριβή μου Σαρλότ,Σήμερα έζησα μιαν αναπάντεχη και δυσάρεστη περιπέτεια. Όπως κάθε πρωί έτσι και σήμερα βγήκα από το πανδοχείο μου μετά το δεύτερο κάλεσμα του ιμάμη για προσευχή. Ήθελα να επισκεφτώ κάποιους εμπόρους στα μαγαζιά τους στην αγορά. Προχωρώντας μέσα στο πλήθος ......... με περικύκλωσαν ζητιάνοι ......... κάποια στιγμή ανακάλυψα ότι μου είχαν κλέψει το πουγκί .........


Σε ασπάζομαιΟ πιστός σου σύζυγος Πολ
Συνεχίστε μόνοι σας περιγράφοντας την αγορά, 
τον κόσμο σε αυτή, τους ζητιάνους, τους εμπόρους, τους κλέφτες κτλ.


	 α)	Διαβάστε	τις	πηγές	Π	8.43	και	Π	8.44.	Πότε	γράφτηκαν	οι	πηγές;	Είναι	σύγχρονες	
ή	μεταγενέστερες	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν;	β)	Το	1556	έγινε	οικουμενικός	
πατριάρχης	Κωνσταντινουπόλεως	ο	Ιωάσαφ	Β΄.	Τι	έκανε	ο	Ιωάσαφ	για	να	τον	
αναγνωρίσει	ο	σουλτάνος	ως	πατριάρχη;	Ποιες	εξουσίες	είχε	ο	Ιωάσαφ	πάνω	στους	
ορθοδόξους;	Γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	με	80--90	λέξεις.
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	 Για	ποιες	τέχνες	που	αναπτύχθηκαν	στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	μάς	δίνουν	
πληροφορίες	οι	παρακάτω	εικόνες;	


13


	 Αντιστοιχίστε	της	πηγές	με	το	είδος	τους.15


	 α)	Διαβάστε	τις	πηγές	Π	8.50	και	Π	8.51.	Ποιος	τις	έγραψε	και	πότε;	Είναι	σύγχρονες	
ή	μεταγενέστερες	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν;	β)	Παρατηρήστε	προσεκτικά	τον	
παρακάτω	πίνακα	«Το	κρυφό	σχολειό»	που	ζωγράφισε	ο	Νικόλαος	Γύζης	στα	


	 1885--1886.	γ)	Ο	πίνακας	αυτός	μπορεί	να	θεωρηθεί	μια	ιστορική	πηγή	για	την	κατάσταση	
της	παιδείας	των	ορθοδόξων	το	16ο	αιώνα;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


14


Π	8.	4


Π	8.	5


Π	8.11


Π	8.12


Π	8.14


Π	8.19


Π	8.21


Επιγραφή


Επιστολές


Ιστορικά	κείμενα/Χρονογραφίες


	Ταξιδιωτικά	κείμενα


Λογοτεχνικά	κείμενα


Νόμοι


Π	8.22


Π	8.26


Π	8.28


Π	8.44


Π	8.48


Π	8.53
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Κεφάλαιο 9


Από τους μεσαιωνικούς
στους νεότερους χρόνους


Η δυτική Ευρώπη το 14ο και το 15ο αιώνα


Κεφάλαιο 9


Α. Η δυτική Ευρώπη σε κρίση


Οι μεγάλες καταστροφές: πείνα, πανούκλα και πόλεμος


Πανούκλα


Μια εικόνα για την επιδημία της πανούκλας μάς δίνει το παρακάτω απόσπασμα.


Έμεναν άρρωστοι μόνο για δύο ή τρεις μέρες και γρήγορα πέθαιναν, με το κορμί τους 
σχεδόν υγιές. Αποκτούσαν αμέσως εξογκώματα κάτω από τις μασχάλες και κάτω από την 
κοιλιά. Αυτό ήταν το σίγουρο σημάδι του θανάτου. Η θανατηφόρα αρρώστια ήταν κολλητι-
κή και μεταδιδόταν [εύκολα]. Σύντομα σε πολλά μέρη που πριν ζούσαν είκοσι κάτοικοι δεν 
απέμεναν παρά δύο. Με την ιδέα ότι ο θάνατος προερχόταν από μια μόλυνση στον αέρα 
και στο νερό, κατηγόρησαν τους Εβραίους ότι δηλητηρίασαν τα πηγάδια. Τότε οι άνθρωποι 
ξεσηκώθηκαν βίαια εναντίον τους.


Ζαν ντε Βενέτ, Χρονικό, 14ος αιώνας


Τότε η φριχτή πανούκλα μπήκε στις ακτές από το Σαουθάμπτον και 
έφτασε στο Μπρίστολ, όπου πέθανε σχεδόν όλος ο πληθυσμός της 
πόλης, χτυπημένος από ξαφνικό θάνατο. Στο Λέστερ πέθαναν περισ-
σότεροι από 380 στη μικρή ενορία του Αγίου Λεονάρδου και πάνω από 
400 στην ενορία του Ιερού Σταυρού […]. Τότε ο επίσκοπος του Λίνκολν 
έδωσε άδεια σ’ όλους τους ιερείς να κάνουν εξομολογήσεις και να 
συγχωρούν τις αμαρτίες, εκτός αν κάποιος χρωστούσε, οπότε ο ετοι-
μοθάνατος έπρεπε να κανονίσει τα χρέη του […]. Εξαιτίας του φόβου 
για το θάνατο, έπεσαν οι τιμές σε όλα τα αγαθά. Κοπάδια από πρόβατα 
και γελάδια γυρνούσαν ελεύθερα στους αγρούς και στις καλλιέργειες 
και δεν υπήρχε κανένας να τα μαζέψει […]. Ολόκληρες σοδειές χά-
θηκαν στους αγρούς, γιατί δεν υπήρχαν χέρια [να τις μαζέψουν] […]. 
Πολλά κτίρια στις πόλεις, μικρά και μεγάλα, έγιναν ερείπια, γιατί δεν 
υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι να μείνουν σ’ αυτά. Ερημώθηκαν επίσης 
και πολλά χωριά […], γιατί οι κάτοικοί τους πέθαναν ή έφυγαν. 


Χένρι Νάιτον, Χρονικό της Αγγλίας, έτος 1360


Συνέπειες


Για τις συνέπειες που είχε η πανούκλα στην Αγγλία μας μιλάει 
το παρακάτω απόσπασμα. 


Μικρογραφία με θέμα 
την πανούκλα. 
15ος αιώνας, Παρίσι, 
Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Γαλλίας.


Π 9.1


Π 9.2


Π 9.3
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Εκατονταετής Πόλεμος (1337--1453)


Έτσι ονομάζεται ο πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα στην 
Αγγλία και τη Γαλλία το 1337, όταν ο Άγγλος βασιλιάς 
Εδουάρδος Γ΄ θέλησε να γίνει βασιλιάς στη Γαλλία.
Ο Εδουάρδος Γ΄ υποστήριζε ότι, αφού δεν υπήρχε 
άμεσος κληρονόμος του Γάλλου βασιλιά (που είχε 
πεθάνει), αυτός ήταν ο νόμιμος διάδοχος στο θρόνο της 
Γαλλίας. Ο πόλεμος κράτησε εκατό περίπου χρόνια και 
έγινε στη Γαλλία. Ύστερα από πολλές ήττες οι Γάλλοι 
οργάνωσαν ξανά το στρατό τους και πήραν πίσω πολλές 
από τις περιοχές που είχαν χάσει. Τα τελευταία χρόνια 
του πολέμου, βασιλιάς στο θρόνο της Γαλλίας ήταν  
ο Κάρολος Ζ΄.


Μια νεαρή γυναίκα, η Ζαν ντ’ Αρκ (ή Ιωάννα της 
Λορένης), έπαιξε σημαντικό ρόλο στον πόλεμο: έλεγε ότι 
έβλεπε οράματα και ότι είχε εντολή από το Θεό να διώξει 
τους Άγγλους από τη Γαλλία. Πήρε μέρος και η ίδια στον 
πόλεμο, αλλά την έπιασαν οι Άγγλοι, την καταδίκασαν ως 
μάγισσα και την έκαψαν. Οι Γάλλοι τη θεωρούν ηρωίδα 
και η Καθολική Εκκλησία την έκανε αγία. 


Πίνακας του 
Ρούμπενς 


με την Ζαν 
ντ’ Αρκ. 
Μεταξύ 


των ετών  
1618--1620, 
Ράλι (ΗΠΑ), 


Μουσείο 
Τέχνης της 


Βόρειας 
Καρολίνας. 


Κοινωνικές συγκρούσεις: οι εξεγέρσεις στην ύπαιθρο και στις πόλεις


Αγροτικές εξεγέρσεις


Αγροτικές εξεγέρσεις ξέσπασαν στη Γαλλία το 1358 και στην Αγγλία το 1381. 
Οι αγρότες στην Αγγλία ξεσηκώνονται γιατί πρέπει να πληρώνουν κεφαλικό φόρο. 
Ο ιεροκήρυκας Τζον Μπολ κήρυξε μια αγροτική μεταρρύθμιση και την κοινωνική 
ισότητα. Οι αγρότες φτάνουν μέχρι το Λονδίνο και ο Άγγλος βασιλιάς υποχωρεί και 
καταργεί τη δουλοπαροικία. Στη συνέχεια όμως το αγροτικό κίνημα καταστέλλεται 
και οι ηγέτες του εκτελούνται. Στο κήρυγμα του Τζον Μπολ αναφέρεται και το 
παρακάτω απόσπασμα.


Ο Τζον Μπολ […] έλεγε: «Καλοί άνθρωποι, τα πράγματα δεν πάνε καλά στην Αγγλία και 
δε θα καλυτερέψουν όσο τα αγαθά δεν είναι κοινά και εξακολουθούν να υπάρχουν δουλο-
πάροικοι και άρχοντες [φεουδάρχες] […]. Για ποιο λόγο αυτοί, τους οποίους ονομάζουμε 
άρχοντες, είναι μεγαλύτεροι αφέντες από εμάς; Γιατί το αξίζουν; Γιατί μας κρατούν σε δου-
λεία; Και αφού καταγόμαστε όλοι από έναν πατέρα και μία μητέρα, τον Αδάμ και την Εύα, 
γιατί μπορούν να λένε και να δείχνουν ότι είναι καλύτεροι άρχοντες από εμάς, πέρα από το 
ότι μας βάζουν να κερδίζουμε και να καλλιεργούμε αυτά που εκείνοι ξοδεύουν; Ντύνονται 
με βελούδα και με μεταξένια υφάσματα, με γούνες, ενώ εμείς είμαστε ντυμένοι με φτωχικά 
υφάσματα. Έχουν κρασιά, μπαχαρικά και καλό ψωμί, ενώ εμείς έχουμε σίκαλη και πίνουμε 
νερό. Μένουν σε ωραία σπίτια, ενώ εμείς κοπιάζουμε και δουλεύουμε κάτω από τη βροχή 
και τον αέρα στους αγρούς. Μας αποκαλούν δουλοπάροικούς τους και μας χτυπούν, αν 
δεν εκτελούμε την υπηρεσία τους. Και δεν έχουμε ηγεμόνα που να μπορούμε να πούμε το 
παράπονό μας και να θέλει να μας ακούσει και να μας δικάσει. Ας πάμε στο βασιλιά μας, 
που είναι νέος. Να του δείξουμε την υποταγή μας και να του πούμε ότι θέλουμε να είναι 
αλλιώς τα πράγματα. Διαφορετικά θα βρούμε εμείς κάποιο φάρμακο. 


Ζαν Φρουασάρ, Χρονικό, γύρω στο 1400


Π 9.4


Π 9.5
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Ξυλόγλυπτο που εικονίζει μουσουλμάνες να 
βαπτίζονται χριστιανές. 16ος αιώνας, Γρανάδα 
(Ισπανία), καθεδρικός ναός. 


Φλάνδρα 


Η Φλάνδρα είναι η περιοχή που βρίσκεται στα παράλια της Βόρειας Θάλασσας και 
σήμερα μοιράζεται ανάμεσα στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γαλλία. Οι κάτοικοι της 
ονομάζονται Φλαμανδοί.


Το Δημαρχείο (αριστερά) και ο καθεδρικός ναός 
(δεξιά) στην πόλη Λίμπεκ (Γερμανία), η οποία 
άνηκε στη Χάνσα των πόλεων της Βόρειας και 
της Βαλτικής Θάλασσας. Το Δημαρχείο χτίστηκε 
το 14ο αιώνα και ο καθεδρικός ναός ανάμεσα 
στο 1277 και το 1351.


Για τους 
Τιδόρ θα 
μιλήσουμε 
στη σ. 172 
του βιβλίου.


Β. Μετά την κρίση 


Η οικονομία αλλάζει


Χάνσα


Οι πόλεις στη βόρεια Ευρώπη έφτιαχναν εμπορικές ενώσεις, 
τις χάνσες. Πιο γνωστή απ’ όλες είναι η Χάνσα των πόλεων 
της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής, που ιδρύθηκε το 
1356. Στην ακμή της είχε περισσότερες από 200 πόλεις και 
έναν τεράστιο εμπορικό στόλο. 


Το συγκεντρωτικό κράτος και το ξεκίνημά του


Πόλεμος των δύο Ρόδων


Έτσι ονομάζεται ο πόλεμος που ξέσπασε το 1455 ανάμεσα 
σε δυο οικογένειες (τους Λάνκαστερ και τους Γιορκ) για 
τον αγγλικό θρόνο. Ο πόλεμος αυτός 
ονομάστηκε έτσι γιατί οι Λάνκαστερ είχαν για 
έμβλημα ένα κόκκινο τριαντάφυλλο (ρόδο) 
και οι Γιορκ ένα άσπρο. Ο πόλεμος τέλειωσε 
το 1485 όταν στο θρόνο ανέβηκαν οι Τιδόρ 
(μια άλλη οικογένεια αριστοκρατών) και 
δημιούργησαν δυναστεία.


Κοινοβούλιο


Συνέλευση στην οποία παίρνουν μέρος αντιπρόσωποι από 
τους πιο πλούσιους υπηκόους του βασιλιά. Αποφασίζουν για 
ζητήματα σχετικά με το βασίλειο και δίνουν την έγκρισή τους 
για τους φόρους που πρέπει να πληρώσουν στο βασιλιά.


 
Μουσουλμανικό κράτος της Γρανάδας


Το 1469 παντρεύτηκαν ο Φερδινάνδος, βασιλιάς στην 
Αραγόνα, και η Ισαβέλα, βασίλισσα στην Καστίλη. Έτσι, τα 
δύο βασίλεια ενώθηκαν. Το 1492 έκαναν εκστρατεία στο Nότο 
για να κατακτήσουν το βασίλειο τη Γρανάδας, το τελευταίο 
μουσουλμανικό κράτος στην Ιβηρική χερσόνησο.


Όταν κατέλαβαν τη Γρανάδα απαγόρευσαν σε όποιον δεν 
ήταν χριστιανός να μείνει στο κράτος τους. Όσοι Εβραίοι 
και μουσουλμάνοι θέλησαν να κρατήσουν τη θρησκεία τους 
διώχτηκαν. Οι Εβραίοι που διώχτηκαν πήγαν σε πόλεις στην 
Ιταλική χερσόνησο, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (κυρίως 
στη Θεσσαλονίκη) και αργότερα στο Άμστερνταμ.
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Η κρίση στην Εκκλησία και ο ουμανισμός


Ουμανιστές


Έτσι ονομάζουμε τους λόγιους που στο δεύτερο μισό του 15ου και το 16ο αιώνα 
μελετούν με κριτικό τρόπο τα γράμματα, την τέχνη και τα μαθηματικά, γιατί 
πιστεύουν ότι με τη γνώση η ανθρωπότητα προοδεύει. Ανακαλύπτουν τα αρχαία 
ελληνικά και λατινικά κείμενα και μελετούν κείμενα που είχαν ξεχαστεί. 
Οι περισσότεροι ουμανιστές συνεχίζουν να γράφουν στα λατινικά, αλλά ορισμένοι 
συγγραφείς γράφουν στη γλώσσα τους. 
Από τους πιο σημαντικούς ουμανιστές το 16ο αιώνα ήταν ο Έρασμος (περίπου 
1466--1536). Το πιο σημαντικό του έργο είναι το Μωρίας Εγκώμιο (δηλαδή Ύμνος 
στην ανοησία). Σ’ αυτό, με πολύ χιούμορ, κάνει κριτική στην εποχή του, ιδιαίτερα 
στην Εκκλησία, στους θεολόγους, στους ιερείς και στους καλόγερους. Ας δούμε ένα 
απόσπασμα.


Όταν κάθε τόπος γυρεύει να έχει δικό του προστάτη άγιο, δεν 
βαστάει κι αυτό από την ίδια τρέλα; Κάθε άγιος με την ειδικό-
τητά του, με τη δική του λατρεία και με τις δικές του τελετές. 
Ο ένας γιατρεύει τον πονόδοντο, ο άλλο ξέρει από λεχώνες, 
τούτος ξαναβρίσκει τα χαμένα πράγματα, εκείνος φανερώνει 
και γλιτώνει τους ναυαγούς, άλλος προστατεύει τα κοπάδια 
και […] τελειωμό δεν έχουν. […] Την ευτυχία των θεολόγων 
φτάνουν κι εκείνοι που ο […] λαός φωνάζει καλόγερους ή 
μοναχούς. Επίθετα πολύ ακατάλληλα και τα δύο, γιατί οι πιο 
πολλοί απ’ αυτούς δεν έχουν καμιά σχέση με τη θρησκεία, 
και τι σόι μοναχοί, αφού όπου πας κι όπου βρεθείς αυτούς 
βλέπεις. […] Τόσο πολύ τους σιχαίνεται ο κόσμος που το ‘χει 
μεγάλη γρουσουζιά να βρεθεί κανένας απ’ αυτή τη φάρα στο 
δρόμο του. Αυτοί όμως σκοτίστηκαν. Έχουν μεγάλη ιδέα για 
το άτομό τους. 


Έρασμος, Μωρίας Εγκώμιο, έτος 1511
Μετάφραση: Στρατής Τσίρκας


Όταν νυχτώνει γυρίζω στο σπίτι και μπαίνω στο γραφείο μου. Στο κατώφλι 
βγάζω τα βρώμικα και λασπωμένα παλιόρουχα που φοράω όλη μέρα, και βάζω 
ρούχα αντάξια Αυλής βασιλικής […]. Έτσι, ντυμένος όπως πρέπει, μπαίνω 
στις αρχαίες Αυλές, ανάμεσα στους ανθρώπους της Αρχαιότητας. Εκεί με 
υποδέχονται με στοργή και βρίσκω τη μόνη τροφή που μου ταιριάζει […]. Εκεί 
δεν νιώθω καμιά ντροπή να κουβεντιάζω μαζί τους και να τους ρωτάω […]. Κι 
αυτοί, με την ανθρωπιά που τους διακρίνει, μου απαντούν. 


Νικολό Μακιαβέλι, έτος 1513
Μετάφραση: Α. Αλεξάκης 


Πίνακας του ζωγράφου Χανς Χόλμπαϊν που 
εικονίζει τον Έρασμο. 1523, Παρίσι (Γαλλία), 
Μουσείο του Λούβρου. 


Αρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα


Στο παρακάτω απόσπασμα ο Νικολό Μακιαβέλι περιγράφει πώς νιώθει όταν μελετάει 
τα αρχαία ελληνικά και λατινικά κείμενα. 
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Βοκάκιος (1313--1375)


Σπουδαίος συγγραφέας από τη Φλωρεντία, που γράφει στα ιταλικά. Το πιο γνωστό 
έργο του είναι το Δεκαήμερο, μια σειρά από διηγήματα. Μιλούν για μια ομάδα 
από άντρες και γυναίκες που έχουν φύγει από τη Φλωρεντία στην εξοχή για να 
γλιτώσουν από το «Μαύρο Θάνατο». Ένα απόσπασμα διαβάζουμε παρακάτω. 


Ήταν άλλοτε στη συνοικία του Αγίου Μπραγκάτσιου της Φλωρεντίας ένας νηματουργός, 
ονομαζόμενος Γιάννης Λοττερίγκης, άνθρωπος περισσότερο τυχερός στη δουλειά του παρά 
σοφός σ’ άλλα πράματα. Ο άνθρωπος […] γινότανε πολύ συχνά πρόεδρος του τάγματος των 
Ψαλμωδών της Αγίας Μαρίας της Νέας και διεύθυνε τη σχολή τους [και έπαιρνε και] άλλα 
τέτοια μικροαξιώματα συχνά, πράμα που τον έκαμε να θεωρεί τον εαυτό του για σπουδαίο. 
[Και] όλα αυτά […] γινόντανε, γιατί, σαν εύπορος άνθρωπος, έκανε πολύ συχνά πλούσια 
τραπέζια στους καλόγερους.
Οι καλόγεροι αυτοί, για να του τσιμπολογούνε συχνά κανένα πανταλόνι, ή κανένα ράσο, ή 
καμμιά κουκούλα, του μαθαίνανε μερικές καλές προσευχές, και του δίνανε το Πάτερ Ημών 
στη δημοτική, το άσμα του Αγίου Αλεξίου, το παράπονο του Αγίου Βερνάρδου, τον ύμνο της 
Οσίας Μαθίλδης και παρόμοια μικροπράματα, που τα θεωρούσε πολύτιμα και τα διατηρούσε 
όλα για τη σωτηρία της ψυχής του με μεγάλη προφύλαξη.


Βοκάκιος, Δεκαήμερο, 14ος αιώνας
Μετάφραση: Γεράσιμος Σπαταλάς


[Ο Γαργαντούας] ξόδευε λοιπόν τον καιρό του με τον εξής τρόπο: ξυπνούσε συνήθως 
μεταξύ οκτώ και εννιά το πρωί, είτε είχε φωτίσει είτε όχι […]. Στη συνέχεια χοροπηδούσε, 
κλωτσοβολούσε και κυλιόταν πάνω στο στρώμα του, για να ξυπνήσουν καλύτερα τα αίματά 
του, και ντυνόταν σύμφωνα με την εποχή. Μ’ ευχαρίστησή του όμως φορούσε μια φαρδιά 
και μακριά ρόμπα από χοντρό σγουρό μαλλί, φοδραρισμένη με γούνα αλεπουδίσια. ́ Υστερα 
χτενιζόταν με το χερένιο χτένι, δηλαδή με τα τέσσερα δάχτυλα και τον αντίχειρα μαζί, γιατί 
οι παιδαγωγοί του έλεγαν πως όποιος χτενίζεται αλλιώτικα, πλένεται και καθαρίζεται, χάνει 
την ώρα του στον κόσμο ετούτο. 


Φρανσουά Ραμπελέ, Γαργαντούας και Πανταγκριέλ, μεταξύ των ετών 1532 και 1552
Μετάφραση: Φ. Δρακονταειδής 


Ο Ηγεμόνας του Μακιαβέλι


Ο Νικολό Μακιαβέλι γεννήθηκε το 1469 στη Φλωρεντία. Δε γνωρίζουμε πολλά για 
τις σπουδές του και τα νεανικά του χρόνια. Ξέρουμε ότι ήταν φτωχικά. Βρέθηκε σε 
πολλές δημόσιες θέσεις στη Φλωρεντία, όπου και πέθανε το 1527. 
Το πιο σημαντικό έργο του είναι Ο Ηγεμόνας. Σ’ αυτό ο Μακιαβέλι υποστηρίζει 
ότι ένας αρχηγός κράτους πρέπει πρώτα απ’ όλα να φροντίζει να κρατήσει την 
εξουσία του. Για να το πετύχει αυτό δεν πρέπει να σταματάει μπροστά σε τίποτα 
και να μη διστάζει να χρησιμοποιεί κάθε μέσο. Από τότε ο όρος μακιαβελισμός 
χρησιμοποιείται στην πολιτική, όταν δεν υπάρχουν ηθικά όρια. 


Φρανσουά Ραμπελέ (1494--1553) 


Μοναχός που έγινε γιατρός. Έγραψε στα γαλλικά. Στο μυθιστόρημά του 
Γαργαντούας και Πανταγκριέλ σατιρίζει την Εκκλησία και εξυμνεί τον άνθρωπο, τη 
δύναμη αλλά και τις αδυναμίες του. Παρακάτω ας δούμε ένα απόσπασμα από το 
μυθιστόρημα αυτό.
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Τυπογραφία


Με την εφεύρεση αυτή εμφανίστηκε ένα νέο επάγγελμα, ο τυπογράφος. 
Αρκετοί τραπεζίτες έδωσαν χρήματα για να στηθούν τυπογραφεία. 
Χαρακτηριστικό είναι το συμβόλαιο που υπογράφτηκε το 1478 ανάμεσα 
στον τυπογράφο Λεονάρδο της Ρατισβόνης και στον τραπεζίτη Νικόλαο 
από τη Φρανκφούρτη. 


Σήμερα δεν ξέρουμε πολλά για τους πολιτισμούς αυτούς. Όσα 
γνωρίζουμε προέρχονται κυρίως από αρχαιολογικά ευρήματα. Οι 
Ισπανοί που κατέκτησαν τα κράτη αυτά το 16ο αιώνα επέβαλαν στους 
κατακτημένους τη γλώσσα και τη θρησκεία τους και κατέστρεψαν 
τον πολιτισμό τους.


Ο άρχοντας Νικόλαος δεσμεύτηκε [υποχρεώνεται από το συμβό-
λαιο που υπέγραψε] να πληρώσει στον αρχιμάστορα Λεονάρδο για 
την εργασία του […] 243 χρυσά δουκάτα και να του προσφέρει όλο 
το χαρτί που θα του χρειαστεί για τα βιβλία. Από τα 930 βιβλία της 
παραγωγής, ο άρχοντας Νικόλαος θα πάρει τα 910 και τα υπόλοιπα 
θα ανήκουν στον αρχιμάστορα Λεονάρδο […]. Κάθε φορά που ο 
αρχιμάστορας Λεονάρδος θα παραδίδει στον άρχοντα Νικόλαο μια 
πλήρη παρτίδα βιβλίων, εκείνος θα του δίνει πέντε δουκάτα, μέχρι να 
πληρωθεί όλο το ποσό των 243 δουκάτων […]. Αν υπάρξουν σελίδες 
που δε θα είναι τυπωμένες ή θα είναι μουτζουρωμένες ή που δε θα 
αρέσουν στον άρχοντα Νικόλαο, ο αρχιμάστορας Λεονάρδος είναι 
υποχρεωμένος να τις ξανατυπώσει με δικά του έξοδα και με χαρτί 
που θα του δώσει ο άρχοντας Νικόλαος.


Συμβόλαιο, έτος 1478 


Στην εικόνα Π 9.13 η πρώτη 
σελίδα από την αρχή της 
«Ιλιάδας» και στην Π 9.14 η πρώτη 
σελίδα από την «Οδύσσεια». Και 
τα δυο βιβλία εκδόθηκαν το 1488 
στη Βενετία.


Γ. Η Αναγέννηση


Μαικήνες


Το 14ο και το 15ο αιώνα, οι πρίγκιπες, οι κυβερνήτες στις πόλεις, οι 
αριστοκράτες αλλά και ορισμένοι πλούσιοι έμποροι προστατεύουν τα 
γράμματα και τις τέχνες. Αυτό γίνεται πρώτα στην Ιταλία, όπου ήδη από το 
14ο αιώνα οι πλούσιοι έμποροι υποστηρίζουν τους καλλιτέχνες. Η σχέση 
του μαικήνα με τον καλλιτέχνη χαρίζει πολιτικό γόητρο στον πρώτο και 
καλύτερη οικονομική και κοινωνική θέση στο δεύτερο.


Δ. Οι «ανακαλύψεις»


Προκολομβιανοί πολιτισμοί


Έτσι ονομάζουμε τους πολιτισμούς που υπήρχαν στην κεντρική και νότια 
Αμερική πριν την ανακαλύψει ο Χροστόφορος Κολόμβος. Οι πολιτισμοί 
αυτοί ήταν πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Οι κάτοικοι στην Αμερική 
μιλούσαν πολλές και διαφορετικές γλώσσες. Οι περισσότεροι ήταν 
οργανωμένοι σε φυλές. Άλλοι ήταν κυνηγοί, άλλοι κτηνοτρόφοι ή γεωργοί. 
Ξεχωρίζουν όμως τρεις πολιτισμοί που δημιούργησαν κράτη: οι Μάγια, οι 
Αζτέκοι και οι Ίνκα. 


Π 9.13


Π 9.14


Π 9.15


26


9 SYBLHROMATIKO B FINAL 2 2010 F26   26 19/4/2010   5:24:36 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9


27


Λίγη ακόμη ιστορία ...


Α
τ


λ
α


ν
τ


ι
κ


ό
ς


Ω
κ


ε
α


ν
ό


ς


Ε
ι


ρ
η


ν
ι


κ
ό


ς
Ω


κ
ε


α
ν


ό
ς


Αυτοκρατορία
των Μάγια


Αυτοκρατορία
των Αζτέκων


Αυτοκρατορία
των Ίνκα


Η προκολομβιανή Αμερική 
Ο πολιτισμός των Μάγια


Οι Μάγια ζούσαν στο σημερινό 
νότιο Μεξικό. Ο πολιτισμός τους 
έφτασε σε μεγάλη ακμή τον 7ο αι-
ώνα. Οι Μάγια είχαν πόλεις-κράτη 
που τις κυβερνούσαν βασιλιάδες. 
Η οικονομία τους βασιζόταν στη 
γεωργία, στο εμπόριο και στη 
βιοτεχνία. Οι Μάγια ασχολήθηκαν 
με την αστρονομία (είχαν βρει ότι 
η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο σε 
365 ημέρες) και τα μαθηματικά 
και είχαν τη δική τους ιερογλυφι-
κή γραφή. Οι Ισπανοί κατέκτησαν 
τους Μάγια και κατέστρεψαν τον 
πολιτισμό τους ανάμεσα στο 1541 
και το 1546.


Ο πολιτισμός των 
Αζτέκων


Το κράτος των Αζτέκων 
ιδρύθηκε το 13ο αιώνα. 
Στην κοινωνία τους την 
ανώτερη θέση είχαν οι 
αριστοκράτες και οι ιε-
ρείς. Η οικονομία βασι-
ζόταν στη γεωργία και 
στο εμπόριο. Οι Αζτέκοι 
ανέπτυξαν ιδιαίτερα τη 
χρυσοχοΐα και είχαν ιε-
ρογλυφική γραφή. Οι 
Ισπανοί κατέστρεψαν τον 
πολιτισμό των Αζτέκων το 
1520--1521.


Ο πολιτισμός των Ίνκα
Το κράτος των Ίνκα ιδρύθηκε το 13ο αιώνα και 
στα μέσα του 16ου αιώνα ήταν μια πραγματική αυ-
τοκρατορία, που κυβερνούσε διάφορους λαούς 
σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Το κράτος των Ίνκα 
είχε ισχυρή κεντρική εξουσία και οργανωμένο 
στρατό. Επικεφαλής ήταν ο βασιλιάς που είχε 
θρησκευτική, στρατιωτική και πολιτική εξουσία. 
Η οικονομία βασιζόταν στη γεωργία, στα ορυ-
χεία και στη βιοτεχνία. Οι Ίνκα έφτιαξαν πολλά 
δημόσια έργα. Ο πολιτισμός τους όμως δεν είχε 
γραφή. Οι Ισπανοί κατέκτησαν την αυτοκρατορία 
των Ίνκα το 1532--1572. Με την ισπανική κατάκτη-
ση ο πολιτισμός των Ίνκα καταστράφηκε.


Π 9.16


Σφαγές 


Πολλοί μάρτυρες, που είδαν τις σφαγές με τα 
μάτια τους, περιγράφουν πώς κατέστρεψαν οι 
Ισπανοί τους ντόπιους. Αρκετοί προσπάθησαν 
να σταματήσουν τις σφαγές, χωρίς όμως 
αποτέλεσμα. Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι
ο Ισπανός ιερέας Βαρθολομαίος ντε Λας Κάζας. 
Το βιβλίο που έγραψε για τις αποικίες και όσα 
είδε κυκλοφόρησε στα μέσα του 16ου αιώνα σε 
πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες και διαβάστηκε 
πολύ. Ένα απόσπασμα από αυτό το βιβλίο 
διαβάζουμε στη συνέχεια. 


Χαρακτικό που εικονίζει ντόπιους στην Αμερική να 
ετοιμάζουν το φαγητό τους. Η εικόνα προέρχεται από 


βιβλίο που εκδόθηκε το 1594.
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Οι χριστιανοί µε τ’ άλογά τους, τα σπαθιά τους 
και τα ακόντια άρχισαν τους σκοτωµούς και αγρι-
ότητες άγνωστες στους Ινδιάνους. Έµπαιναν στα 
χωριά και δεν άφηναν, ούτε γέρους, ούτε γυναίκες 
εγκύους ή ετοιµόγεννες που δεν ξεκοίλιαζαν και 
κατακοµµάτιαζαν, σαν να είχαν να κάνουν µε πρό-
βατα που είχαν καταφύγει στις µάντρες τους […]. 
Και να πώς σκότωναν κατά κανόνα τους άρχοντες: 
Έκαναν σχάρα από βέργες […] τους έδεναν εκεί, 
άναβαν σιγανή φωτιά, για να ξεψυχήσουν σιγά σιγά, 
µέσα στα ουρλιαχτά που τους προκαλούσαν αυτά 
τα φρικτά βασανιστήρια […]. Όσα διηγήθηκα τα 
είδα εγώ ο ίδιος και ακόµη άπειρα άλλα.


Βαρθολοµαίος ντε Λας Κάζας, Η καταστροφή των Ινδιάνων, 
έτος 1552


Μετάφραση: Πηνελόπη Μαξίµου


Ο ινδουιστικός ναός Μπραντισβάρα. 1025 περίπου, Ινδία, περιοχή 
Γκανγκαϊκοντακολαπούραµ.


Από τις Ινδίες εξάγονταν


ζάχαρη
µπαχαρικά


λουλάκι
υφάσµατα


Ισπανοί κάνουν επίθεση σε ένα χωριό Ινδιάνων 
στην Αµερική. Η εικόνα προέρχεται από βιβλίο που 
εκδόθηκε το 1594. 


Π 9.19Π 9.18


Ινδίες


Μέχρι το 13ο αιώνα στις Ινδίες υπήρχαν πολλά κράτη 
που συχνά πολεµούσαν µεταξύ τους. Κυρίαρχη 
θρησκεία ήταν ο ινδουισµός. Ο ινδικός πολιτισµός 
επηρέασε τον αραβοϊσλαµικό κόσµο αλλά και 
πολλές χώρες στη νοτιοανατολική Ασία.


Στις αρχές του 13ου αιώνα µουσουλµάνοι 
κατέκτησαν τις βόρειες Ινδίες και ίδρυσαν το 
Σουλτανάτο του ∆ελχί (1206--1526).
Στην περιοχή διαδόθηκε το ισλάµ. Στις νότιες 
Ινδίες συνέχισαν να υπάρχουν ινδουιστικά 
βασίλεια, που συχνά πολεµούσαν µε το 
Σουλτανάτο του ∆ελχί. 


Το 1526 στις βόρειες Ινδίες 
ιδρύθηκε το κράτος των 
Μογγόλων των Ινδιών
(1526--1858), µε πρωτεύουσα 
την Άγκρα. Το κράτος 
αυτό είχε ισχυρή κεντρική 
διοίκηση. Η οικονοµία 
βασιζόταν στη γεωργία, τη 
βιοτεχνία και το εµπόριο.


Π 9.20
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Ο ινδουιστικός ναός Μπραντισβάρα. 1025 περίπου, Ινδία, περιοχή 
Γκανγκαϊκοντακολαπούραμ.


Μικρογραφία με ένα Μογγόλο σουλτάνο των Ινδιών να επιβλέπει το μαγείρεμα. 
Μεταξύ 1500--1510, Λονδίνο (Mεγάλη Bρετανία), Βρετανική Βιβλιοθήκη.


Το Μαυσωλείο του Χουμαγιούν (1530--1556), Μογγόλου σουλτάνου των Ινδιών. 
Μεταξύ 1562--1571, Δελχί (Ινδία).


Το Τατζ Μαχάλ χτίστηκε κοντά στην Άγκρα (Ινδία) από το Μογγόλο σουλτάνο Σαχτζαχάν (1627--1656) για να θάψει εκεί 
τη σύζυγό του. Είναι ένα συγκρότημα από κτίρια (μαυσωλείο, τέσσερις μιναρέδες, δύο τζαμιά) και έχει χτιστεί πάνω σε 
μια επίπεδη έκταση καλυμμένη με μάρμαρο. Γύρω γύρω έχει ένα μεγάλο κήπο. Το κτίριο είναι φτιαγμένο από άσπρο 
μάρμαρο και ο τρούλος του είναι σκεπασμένος με χρυσό. Το Τατζ Μαχάλ θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα για 
την παγκόσμια αρχιτεκτονική κληρονομιά. Μεταξύ των ετών 1631--1657.


Από το 16ο αιώνα έμποροι από τη δυτική Ευρώπη κυριαρχούν στο θαλάσσιο 
εμπόριο με τις Ινδίες. Οι Μογγόλοι σουλτάνοι των Ινδιών δεν μπόρεσαν να τους 
αντιμετωπίσουν, γιατί δεν είχαν στόλο. Το κράτος των Μογγόλων των Ινδιών άρχισε 
να παρακμάζει στα τέλη του 17ου αιώνα. Το 19ο αιώνα όλα τα κράτη των Ινδιών 
πέρασαν στα χέρια της Αγγλίας, η οποία είχε αναπτύξει από το 17ο αιώνα εμπορικές 
δραστηριότητες στην περιοχή. 


Π 9.22


Π 9.23


Π 9.21
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Εξάφυλλη πόρτα από επίχρυσο χαρτί, ζωγραφισμένη 
με χρωματιστό μελάνι. Εικονίζει διπλωμένα κιμονό, τα 
παραδοσιακά ρούχα των Γιαπωνέζων. 17ος αιώνας, 
Τόκιο (Ιαπωνία), Μουσείο Ιντερμίτσου. 


Κίνα


Από το 1368 μέχρι το 1644 την Κίνα κυβέρνησε 
η δυναστεία των Μινγκ, οι οποίοι δημιούργησαν 
ισχυρή κεντρική διοίκηση. Οι Μινγκ 
ενδιαφέρθηκαν για τη γεωργία: προστάτεψαν 
τους αγρότες από τους μεγάλους γαιοκτήμονες 
και τότε άρχισαν να καλλιεργούνται και νέα είδη 
(π.χ. καλαμπόκι, καπνός, πατάτα). Στην αρχή οι 
Μινγκ δε βοήθησαν το διεθνές εμπόριο. Σιγά 
σιγά όμως άφησαν τους έμπορους από τη δυτική 
Ευρώπη να κάνουν εμπόριο στο κράτος τους. 
Η Κίνα έκανε εξαγωγές τσάι, βαμβακερά 
υφάσματα και πορσελάνες και έκανε εισαγωγές 
κυρίως μπαχαρικά και πρώτες ύλες. Στην εποχή 
των Μινγκ άκμασαν και τα γράμματα και οι 
τέχνες. Από τα μέσα του 15ου αιώνα το κράτος 
των Μινγκ άρχισε να παρακμάζει. Η δυναστεία 
των Μινγκ έπαψε να υπάρχει το 1644. 


Κινέζικο κουτί με πλούσια διακόσμηση 
που το χρησιμοποιούσαν για να 
μεταφέρουν φαγητό. Δεύτερο μισό 14ου 
αιώνα, Κολονία (Γερμανία), Μουσείο της 
Τέχνης της Άπω Ανατολής. 


Κομμάτι από ζωγραφισμένο ρολό 
για ταπετσαρία: εικονίζει ένα τοπίο 
στην Κίνα με δύο ανθρώπινες 
φιγούρες. 16ος αιώνας, Κολονία 
(Γερμανία), Μουσείο της Τέχνης 
της Άπω Ανατολής. 


Ιαπωνία


Το πρώτο κράτος στα νησιά της Ιαπωνίας ιδρύθηκε γύρω 
στο έτος 300. Ο κινέζικος πολιτισμός επηρέασε πολύ την 
Ιαπωνία. Από τον 8ο αιώνα δημιουργείται στην Ιαπωνία 
ισχυρή κεντρική διοίκηση, αλλά από το 12ο αιώνα την 
πραγματική εξουσία στη χώρα έχουν στρατιωτικοί 
ηγέτες. Οι σαμουράι (μεγάλοι γαιοκτήμονες) χτίζουν 
οχυρωμένα αρχοντικά στην ύπαιθρο. Οι σαμουράι 
πολεμούν συνεχώς μεταξύ τους. 


Από το 1603 η κεντρική διοίκηση αρχίζει να γίνεται 
και πάλι ισχυρή. Η οικονομία, το εμπόριο και η βιοτεχνία 
αναπτύσσονται. Η Ιαπωνία όμως μένει κλειστή για τους 
εμπόρους από τη δυτική Ευρώπη μέχρι το 1854. Μέχρι 
τότε μόνο μόνο έμποροι από την Ολλανδία μπορούν να 
κάνουν εμπόριο στο λιμάνι Ναγκασάκι.


Βεντάλια από επίχρυσο χαρτί, 
που εικονίζει ανθρώπους 


από τα ανώτερα κοινωνικά 
στρώματα της Ιαπωνίας 


να φορούν πολυτελή ρούχα. 
17ος--18ος αιώνας, Συλλογή 


Ρέγκενζμπουργκ (Γερμανία).


Π 9.24


Π 9.25


Π 9.26


Π 9.27
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	 α)	Παρατηρήστε	προσεκτικά	το	παρακάτω	διάγραμμα.	Πόσο	πληθυσμό	είχε	η	δυτική	
Ευρώπη	το	1300	και	πόσο	το	1450;	


	 β)	Διαβάστε	τις	πηγές	Π	9.1	και	Π	9.3.	Ποιοι	τις	έγραψαν	και	πότε;	Είναι	πηγές	
σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες	από	αυτά;	γ)	Ποιες	
πληροφορίες	από	τις	πηγές	αυτές	μας	βοηθούν	να	ερμηνεύσουμε	το	διάγραμμα;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


1


	 α)	Διαβάστε	την	πηγή	Π	9.3.	Ποιος	έγραψε	την	
πηγή	και	πότε;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	με	τα	
γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	


	 β)	Ο	Άρθουρ	είναι	παντρεμένος	με	την
	 Ελίζαμπεθ	και	έχουν	τρία	παιδιά:	τον	Όλιβερ	11	


χρόνων,	τη	Μαίρη	9	χρόνων	και	την	Κάθριν	6	
χρόνων.	Είναι	αγρότες	και	ζουν	σε	ένα	χωριό	στη	
νότια	Αγγλία.	Εξαιτίας	της	πανούκλας	μαζεύουν	
όσα	πράγματα	μπορούν	και	φεύγουν	από	το	
χωριό	τους	για	να	πάνε	στη	βόρεια	Αγγλία,	


	 σ’	ένα	θείο	της	Ελίζαμπεθ,	το	Φίλιπ	Ντεπ.	Φτάνουν	
στο	χωριό	του	Φίλιπ	Ντεπ,	έπειτα	από	ένα	
δύσκολο	και	κουραστικό	ταξίδι	που	κράτησε	
πολλές	μέρες.	Όταν	φτάνουν	εκεί	μιλάνε	για	όσα	
πέρασαν.	Χωριστείτε	σε	ομάδες	(4--5	άτομα)	και	
με	στοιχεία	από	τις	πηγές	Π	9.1,	Π	9.2,	Π	9.3	και	
Π	9.4,	γράψτε	ένα	κείμενο	(100--110	λέξεις)	για	
όσα	είδαν	στο	ταξίδι	τους.	


2
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	 α)	Διαβάστε	την	πηγή	Π	9.5.	Ποιος	την	έγραψε	και	πότε;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	
με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	β)	Είσαι	ο	Τόμας	Σολς,	26	ετών,	
παντρεμένος	με	τη	Μάριον.	Και	οι	δύο	είστε	φτωχοί	δουλοπάροικοι	σ’	έναν	άρχοντα	
στη	νότια	Αγγλία.	Μια	μέρα,	στην	εκκλησία	όπου	πηγαίνεις,	ακούς	το	κήρυγμα	του	Τζον	
Μπολ.	Το	μεσημέρι	που	γυρνάς	σπίτι	σου	μιλάς	στη	γυναίκα	σου	τη	Μάριον	για	όσα	
άκουσες.	Μπορείς	να	συμπληρώσεις	στο	παρακάτω	κείμενο	τα	κενά;


3


	 	Τοποθετήστε	στην	κατάλληλη	θέση	στην	ιστορική	γραμμή	τα	παρακάτω	γεγονότα:4


1300 1350 1400 1450 1500


Η	ύπαιθρος	
ερημώνεται


Μειώνονται	οι	
τιμές	σε	πολλά	
προϊόντα


Πολλοί	
αγρότες	


ξεσηκώνονται


Τα	εργατικά	
χέρια	δεν	είναι	
αρκετά	για	να	
καλλιεργήσουν	


τη	γη
Η	γεωργία	
αναπτύσσεται


Μαύρος	
θάνατος


Το	στάρι	
είναι	πολύ	
ακριβό


Η	κτηνοτροφία	
αναπτύσσεται


Πολλοί	
αγρότες	
ζουν	πια	
καλύτερα


Καλλιεργούν	και	
αμπέλια,	λινάρι	και	


βαμβάκι


Αναπτύσσεται	η	
μεταλλουργία


Σήμερα στην εκκλησία ήταν κι ένας καινούριος ιεροκήρυκας, όχι από τα μέρη 
μας, ο Τζον Μπολ. Μίλησε τελευταίος, όταν πια είχαν φύγει οι πιο πολλοί. Μίλησε 


για την αδικία που υπάρχει στην Αγγλία και πώς πρέπει να ξεσηκωθούμε ενάντια στους 
....................... μας. Είπε ότι όλοι μας είμαστε ......................., γιατί όλοι μας καταγόμαστε 
από τον ίδιο ....................... και την ίδια ......................., τον Αδάμ και την Εύα. Πως γι‛ αυτό 
δεν πρέπει να υπάρχουν ....................... και ....................... . Ότι εμείς όλο ....................... 
και αυτοί μόνο ....................... . Γι‛ αυτούς τα όμορφα και ζεστά ......................., γι‛ αυτούς 
τα ......................., αυτοί τρώνε ....................... και καλό ....................... κι εμείς ντυμένοι 
......................., πίνουμε ....................... και τρώμε ψωμί από ....................... . Κι από πάνω, 


όταν δεν κάνουμε κάτι που θέλουν, μας ....................... και μας βρίζουν. Πρέπει, είπε, να 
ξεσηκωθούμε και να πολεμήσουμε για το δίκιο μας!
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	 α)	Διαβάστε	την	πηγή	Π	9.15.	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Είναι	σύγχρονη	με	
τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	β)	Σε	135	βιβλία	που	τύπωσε	ο	Λεονάρδο	
με	την	Οδύσσεια	του	Ομήρου	υπάρχουν	κάποια	προβλήματα:	οι	σελίδες	81	και	86	είναι	
λευκές,	οι	σελίδες	173,	171	και	205	έχουν	μουτζούρες	και	δύο	εικόνες,	στις	σελίδες	76	
και	217,	έχουν	τυπωθεί	ανάποδα.	Τι	πρέπει	να	κάνει	ο	Λεονάρδο;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.


5


	 Ποια	από	τα	έργα	9.20,	9.22,	9.23,	9.24,	9.26,	9.30,	9.32,	9.33,	9.34,	9.35,	9.38,	9.39,	
9.40,	9.41,	9.42,	9.43,	9.44,	9.45,	9.46,	9.48,	9.49,	9.50,	9.52,	9.55	και	9.56	έχουν	θέμα	
από	την	ελληνική	και	ρωμαϊκή	αρχαιότητα,	ποια	θρησκευτικό	θέμα	και	ποια	θέμα	από	τη	
σύγχρονη	ζωή	στην	εποχή	τους;


6


	 Παρατηρήστε	προσεκτικά	
τo	διπλανό	έργο,	που		
ζωγραφίστηκε	στον	20ό	
αιώνα,	αλλά	θυμίζει	ένα	
πολύ	γνωστό	πίνακα	της	
Αναγέννησης.	Μπορείτε	να	
τον	βρείτε;	Συζητήστε	στην	
τάξη	για	τις	ομοιότητες	
και	τις	διαφορές	που	
παρατηρείτε	ανάμεσά		
τους.


7


	 Διαβάστε	προσεκτικά	το	παρακάτω	κείμενο.8


Ο άρχοντας Σφόρτσα, αναγνωρίζοντας το […] ενδιαφέρον του Λεονάρντο [ντα Βίντσι] για τη 
μαγειρική, του αναθέτει να […] αναμορφώσει την κουζίνα του παλατιού του. Ο ζωγράφος, 
ενθουσιασμένος, κάνει έναν κατάλογο των αναγκών που θεωρεί πως πρέπει να καλύπτει 
η […] κουζίνα: «… χρειάζεται μόνιμη παροχή βραστού νερού, το πάτωμα πρέπει να είναι 
πάντοτε καθαρό. Πρέπει να επινοηθούν εργαλεία που να καθαρίζουν, να πολτοποιούν, να 
κόβουν φέτες, να βγάζουν τα φλούδια και να κομματιάζουν. Μετά απαιτείται κάποια μηχανή 
που θα καθαρίζει την κουζίνα από τις μυρωδιές και θα της αποδίδει μια γλυκιά ατμόσφαιρα, 
χωρίς καπνούς. Και έπειτα έρχεται η μουσική. Οι άνθρωποι αποδίδουν καλύτερα και είναι 
πιο ευτυχισμένοι ακούγοντας μουσική. Τέλος απαιτείται κάποιο εργαλείο που θα αποκλείει 
τα βατράχια από τα βαρέλια με το πόσιμο νερό…».  


Αγλαΐα Κρεμέζη, Συνταγές και ιστορίες για μάγειρες με ανησυχίες, Ωκεανίδα, Αθήνα 1993


	 α)	Ποιος	έγραψε	το	κείμενο	και	πότε;	Ποιο	είναι	το	θέμα	του;	Το	κείμενο	μπορεί	
να	θεωρηθεί	μια	ιστορική	πηγή	για	το	Λεονάρντο	ντα	Βίντσι	και	την	εποχή	του;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


	 β)	Ποιες	από	τις	μηχανές	που	σχεδίασε	ο	Λεονάρντο	ντα	Βίντσι	υπάρχουν	(ίδιες	ή	με	
παραλλαγές)	σε	μια	σύγχρονη	κουζίνα;
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	 Λύστε	το	σταυρόλεξο.9
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Οριζόντια
1 	 Έτσι	λέγεται	το	έργο	στην	πηγή	Π	9.11.
2 	 Εικονίζεται	στο	πάνω	μέρος	της	εικόνας	9.32.
3 	 Το	όνομα	και	το	επώνυμο	του	ζωγράφου	που	έκανε	τους	πίνακες	9.34	και	9.35	(δύο	λέξεις).
4 	 Ο	συγγραφέας	της	πηγής	Π	9.11.
5 	 Πόλη	στην	Ιταλική	χερσόνησο,	πολύ	σημαντική	για	την	Αναγέννηση.	
6 	 Το	επίθετο	του	ζωγράφου	που	έκανε	τους	πίνακες	9.54,	9.55	και	9.56.
7 	 Το	θέμα	του	πίνακα	9.55.
8 	 Η	αλληγορία	της	…,	έτσι	ονομάζεται	ο	πίνακας	9.32.
9 	 Είναι	οι	τρεις	άντρες	που	εικονίζονται	στον	πίνακα	9.31.
10 	 Το	επίθετο	του	ζωγράφου	που	έκανε	τους	πίνακες	9.51,	9.52	και	9.53.
11 	 Η	φιγούρα	δεξιά	στην	εικόνα	9.39.
12 	 Ο	συγγραφέας	της	πηγής	Π	9.9.	
13 	 Το	επίθετο	του	γλύπτη	που	έκανε	το	άγαλμα	στην	εικόνα	9.28.
14 	 Το	όνομα	του	ζωγράφου	που	έκανε	τα	έργα	στις	εικόνες	9.38,	9.39	και	9.40	(δύο	λέξεις).
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	 Συμπληρώστε	τα	κενά	στις	λεζάντες	των	εικόνων.


Κάθετα
1 	 Το	επίθετο	του	ζωγράφου	που	έκανε	τα	έργα	στις	εικόνες	9.48	και	Π	9.8.
2 	 Το	όνομα	του	ζωγράφου	που	έκανε	τα	έργα	στις	εικόνες	9.41,	9.42	και	9.43.
3 	 Η	φιγούρα	αριστερά	στην	εικόνα	9.39.
4 	 Έτσι	λέγονται	οι	πίνακες	9.41,	9.42,	9.46	και	9.47.
5 	 Η	φιγούρα	στο	κέντρο	στην	εικόνα	9.33.
6 	 Το	θέμα	του	πίνακα	9.54.
7 	 Η	φιγούρα	αριστερά	στην	εικόνα	9.32.
8 	 Το	επίθετο	του	ζωγράφου	που	έκανε	τα	έργα	στις	εικόνες	9.32	και	9.33.
9 	 Το	επίθετο	του	ζωγράφου	που	έκανε	τον	πίνακα	9.50.
10 	 Η	εκκλησία	στην	εικόνα	9.25	(δύο	λέξεις).
11 	 Εικονίζεται	στα	γλυπτά	9.26	και	9.38.
12 	 Έτσι	λέγεται	η	πηγή	Π	9.9	(δύο	λέξεις).
13 	 Ο	…	είναι	το	πιο	σημαντικό	έργο	του	Νικολό	Μακιαβέλι.


10


Εικόνα από βιβλίο που εκδόθηκε το 1646 με το Βάσκο 
ντα Γκάμα. Ο Βάσκο ντα Γκάμα το 1497 έφτασε στις 
...................... κάνοντας το γύρο της ...................... .


Πίνακας του Ριντόλφο Γκιρλαντάγιο με το Χριστόφορο 
Κολόμβο, που ανακάλυψε την ...................... το 
....................... Ο Κολόμβος όμως νόμιζε ότι έφτασε 
στις ...................... και γι’ αυτό ονόμασε τους 
...................... που κατοικούσαν εκεί ...................... . 
Γένοβα (Ιταλία), Ναυτικό Μουσείο.


Εικόνα από βιβλίο που εκδόθηκε το 1584 με τον 
...................... Βεσπούτσι. Ο Βεσπούτσι κατάλαβε ότι 
ο Χριστόφορος Κολόμβος δε βρήκε τις ......................, 
αλλά μια νέα ήπειρο που ονομάστηκε προς τιμήν του 
...................... .
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	 Δείξτε	στον	χάρτη	πού	αναπτύχθηκαν	οι	πολιτισμοί	για	τους	οποίους	μας	δίνουν	
πληροφορίες	οι	πηγές.


11


Οι περισσότεροι από τους ναούς των Μάγια ήταν 
πυραμίδες. Στην εικόνα μια πυραμίδα των Μάγια. 
Οι Μάγια ανέπτυξαν την αρχιτεκτονική (παλάτια, 
ναοί), τη γλυπτική, την κατασκευή αγγείων και 
διακοσμούσαν τα δημόσια κτίρια με τοιχογραφίες. 
10ος αιώνας, Μεξικό.	


Εικονογραφημένο αγγείο 
των Μάγια. 8ος αιώνας, 
Ουάσινγκτον	(HΠA),	Συλλογή	του	
Ιδρύματος	Ντάμπαρτον	Όουκς.


Γλυπτό που εικονίζει 
το θεό του Κάτω 


Κόσμου των Μάγια. 
Περίπου 690, Πόλη	


του	Μεξικού	(Μεξικό),	
Εθνικό	Ανθρωπολογικό	


Μουσείο.


Άγαλμα των Αζτέκων, 
που παριστάνει 


έναν πολεμιστή με 
μορφή αετού. Γύρω 
στο 1480, Πόλη	του	
Μεξικού	(Μεξικό),	
Μουσείο	Τέμπλο	


Μαγιόρ.


Γλυπτό των Αζτέκων με θέμα 
τον ήλιο. Γύρω στο 1500, Πόλη	
του	Μεξικού	(Μεξικό),	Εθνικό	
Ανθρωπολογικό	Μουσείο. Αζτέκικη μάσκα, που 


παρουσιάζει το θεό της 
ημέρας. 15ος αιώνας, Λονδίνο	
(Mεγάλη	Bρετανία),	Μουσείο	
της	Ανθρωπότητας.


9B DRASTHRIOTHTES FINAL 2 2010 F36   36 20/4/2010   11:21:11 ðì







Δραστηριότητες
[14ος – 15ος αιώνας ]


37


	 Παρατηρήστε	προσεκτικά	τις	εικόνες.	α)	Tι	είδους	πηγές	είναι;	Τι	εικονίζουν;
	 β)	Συμπληρώστε	τις	λεζάντες	τους.
12


Εικόνα από βιβλίο που εκδόθηκε το 1572. 
Βλέπουμε ……


Εικόνα από βιβλίο που εκδόθηκε το 1558. Βλέπουμε …….


	 Μελετήστε	το	διάγραμμα	και	απαντήστε	στις	ερωτήσεις	που	ακολουθούν.13


86,2 177,5
303,1


942,8
1118,5


2103


2707,6


2213,6


0


500


1000


1500


2000


2500


3000


1531-1540 1541-1550 1551-1560 1561-1570 1571-1580 1581-1590 1591-1600 1601-1610


'Ετη


Π
ο
σ


ό
τη


τε
ς


σ
ε


τό
ν
ο
υ
ς


Το ασήμι που έφτασε από 
την Αμερική στην Ισπανία 
από το 1531 μέχρι το 1610.


1)	 Το	πιο	πολύ	ασήμι	έφτασε	στην	Ισπανία	την	περίοδο:
	 α)	 1601--1610
	 β)	 1581--1590
	 γ)	 1571--1580
	 δ)	 1591--1600
2)	 Το	ασήμι	που	έφτασε	στην	Ισπανία	από	την	Αμερική	από	το	1541	μέχρι	το	1550:
	 α)	 Ήταν	σχεδόν	τρεις	φορές	περισσότερο	από	τα	προηγούμενα	δέκα	χρόνια.
	 β)	 Ήταν	το	ίδιο	με	την	προηγούμενη	δεκαετία.
	 γ)	 Ήταν	σχεδόν	δύο	φορές	περισσότερο	από	τα	προηγούμενα	δέκα	χρόνια.
	 δ)	 Ήταν	το	ίδιο	με	την	προηγούμενη	δεκαετία.		
3)	 Το	ασήμι	που	έφτασε	στην	Ισπανία	από	την	Αμερική	από	το	1561	μέχρι	το	1570:
	 α)	 Ήταν	το	ίδιο	με	την	προηγούμενη	δεκαετία.
	 β)	 Ήταν	σχεδόν	τρεις	φορές	περισσότερο	από	τα	προηγούμενα	δέκα	χρόνια.
	 γ)	 Ήταν	το	ίδιο	με	την	προηγούμενη	δεκαετία.
	 δ)	 Ήταν	σχεδόν	δύο	φορές	περισσότερο	από	τα	προηγούμενα	δέκα	χρόνια.
4)	 Πόσοι	περισσότεροι	τόνοι	ασήμι	ήρθαν	στην	Ισπανία	την	περίοδο	1571--1580	σε	σχέση	


με	την	περίοδο	1561--1570;
	 α)	275,7
	 β)	175,7
	 γ)	165,7
	 δ)	245,7
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	 Ο	παρακάτω	πίνακας	μας	δείχνει	πόσοι	τόνοι	χρυσού	ήρθαν	από	την	Αμερική	στην	
Ισπανία,	από	το	1503	μέχρι	το	1610.	Ποιο	από	τα	διαγράμματα	συμφωνεί	με	τον	πίνακα;


14


Έτη Χρυσός	(σε	τόνους)


1503--1510
1511--1520
1521--1530
1531--1540
1541--1550
1551--1560
1561--1570
1571--1580
1581--1590
1591--1600
1601--1610


4,9
9,1
4,8
14,4
24,9
42,6
11,5
9,4
12,1
19,4
11,7
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Κεφάλαιο 7


Η ανατολική Μεσόγειος τους 
τελευταίους αιώνες της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας (13ος -- 15ος αιώνας) 


Αρχείο του δούκα της Κρήτης


Το Αρχείο του δούκα της Κρήτης είναι το μόνο αρχείο που σώζεται από τις περιοχές 
που κατέλαβαν οι Λατίνοι μετά την Δ΄ Σταυροφορία. Όταν έφυγαν οι Βενετοί από 
την Κρήτη (1669), πήραν μαζί τους στη Βενετία όλο το αρχείο του Βενετού διοικητή 
του νησιού. Το αρχείο αυτό είναι πολύ σημαντική ιστορική πηγή, με πολλές χιλιάδες 
έγγραφα, κρατικά και ιδιωτικά.


Α. Μετά την Δ΄ Σταυροφορία -- Τα λατινικά και τα ορθόδοξα κράτη


Ασυνήθιστη πολιτική


Κεφάλαιο 7


Αυτό ζητάμε, λέγουμε, μ’ όρκο να μας το κάνεις,γραπτά 
να το έχουμε  κι εμείς και τα παιδιά μας. Από δώ και πέρα 
πια Φράγκος να μη μας πιέσει ν’ αλλάξουμε την πίστη μας 
για των Φράγκων την πίστη, κι ούτε και τις συνήθειες μας, 
το νόμο των Ρωμαίων [το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο].


Χρονικό του Μορέως, 14ος αιώνας


Στο παρακάτω απόσπασμα 
από το Χρονικό του Μορέως 
βλέπουμε ότι οι Φράγκοι δέχονται 
να κρατήσουν οι κατακτημένοι 
την πίστη και τις συνήθειές τους. 


Π 7.1


Μακροχρόνια πολιορκία


Ο πόλεμος ανάμεσα στη Βενετία και την Οθωμανική 
Αυτοκρατορία για την κατάκτηση της Κρήτης 
κράτησε από το 1645 μέχρι το 1669. Οι Οθωμανοί 
πήραν γρήγορα τα Χανιά και το Ρέθυμνο, αλλά η 
πολιορκία του Χάνδακα κράτησε 21 χρόνια
(1648--1669). Ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής 
στο ποίημά του Κρητικός Πόλεμος περιγράφει 
με λεπτομέρειες την πολιορκία. Στο παρακάτω 
απόσπασμα ο οθωμανικός στρατός έχει καταλάβει 
την πόλη και οι αρχηγοί του το αναγγέλλουν στον 
Οθωμανό σουλτάνο.


Σου γράφω, βασιλιά μου [ο Οθωμανός σουλτάνος], για 
να πάρεις μεγάλη χαρά πως σήμερα, με τη χάρη του 
Θεού, μας παραδώσανε [το Χάνδακα] και έχει [ο στρα-
τός σου] τα τρία κάστρα. Έτσι μπορώ πια να τα ορίζω.


Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής, Κρητικός Πόλεμος, 
δεύτερο μισό 17ου αιώνα


Χάρτης με τους ταρσανάδες 
(ναυπηγεία) που έχτισαν οι 
Βενετοί στο λιμάνι του Χάνδακα. 
Αρχές 17ου αιώνα. Πάντοβα 
(Ιταλία), Μουσείο της πόλης.


Το ποίημα του 
Μαρίνου Τζάνε 
Μπουνιαλή 
«Κρητικός Πόλεμος» 
εκδόθηκε για πρώτη 
φορά στη Βενετία το 
1681. Στην εικόνα 
η πρώτη σελίδα από 
την έκδοση αυτή. 


Π 7.3
Π 7.2


Π 7.4
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Δεσπότες


Οι ιστορικοί σήμερα ονομάζουν δεσπότες τους ορθόδοξους ηγεμόνες. Αυτοί 
κυβερνούσαν ανεξάρτητα κράτη, αλλά δεν είχαν τον τίτλο του βασιλιά ή του 
αυτοκράτορα. Οι περιοχές που κυβερνούσαν οι δεσπότες συχνά ονομάζονταν 
δεσποτάτα. 


Οι αντιπρόσωποι του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
έρχονται στο νησί της Κρήτης για να σκορπίσουν το σχί-
σμα και την αίρεση και αναστατώσεις [...]. Όλα αυτά είναι 
ενάντια στα συμφέροντά μας.


Βενετσιάνικο έγγραφο, έτος 1466


Ακόμη, οι Βενετοί δεν άφηναν το 
Πατριαρχείο να εκμεταλλεύεται 
την περιουσία του στην Κρήτη. 
Ο πατριάρχης Μάξιμος Γ΄ 
παραπονιέται με επιστολή του 
στο δόγη της Βενετίας με τα 
ακόλουθα λόγια:


Αν λοιπόν ο μεγάλος και υψηλότατος αφέντης [ο Οθωμανός σουλτάνος] που έχει άλλη πίστη 
αφήνει τους χριστιανούς και άλλους να είναι ελεύθεροι στην πίστη τους, πολύ περισσότερο 
είναι δίκαιο και σεις [οι Βενετοί] να κάνετε το ίδιο. 


Επιστολή του ορθόδοξου πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μάξιμου Γ ΄, έτος 1480


Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως


Μέχρι τα μέσα του 16ου αιώνα οι Βενετοί πίστευαν ότι το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως ήταν πολιτικός τους αντίπαλος. Σύμφωνα με ένα βενετσιάνικο 
έγγραφο:


Στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα χτίστηκε στην Τραπεζούντα (Τουρκία) η εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Η εκκλησία, όπως 
βλέπουμε στην εικόνα Π 7.8, είναι σταυροειδής με τρούλο και έχει τρεις πύλες. Στην εικόνα Π 7.9, ανάγλυφο μιας από τις 
πύλες με τον Αδάμ και την Εύα. Στην εικόνα Π 7.10 τοιχογραφία με το θαύμα στην Κανά. Μεταξύ των ετών 1250–1270.


Π 7.8 Π 7.9 Π 7.10


Π 7.5


Π 7.6


Για το 
Βασίλειο της 
Γεωργίας 
μιλήσαμε 
στη σ. 67 
του βιβλίου.


Η Τραπεζούντα (Τουρκία) σήμερα. Διακρίνουμε το τείχος 
της πόλης.


Π 7.7Τραπεζούντα


Η Τραπεζούντα ήταν εμπορικός 
σταθμός στο δρόμο για την Περσία και 
το Βασίλειο της Γεωργίας, αλλά και 
σημαντικό λιμάνι για το εμπόριο στη 
Μαύρη Θάλασσα. Οι αυτοκράτορες 
της Τραπεζούντας έδωσαν εμπορικά 
προνόμια στη Γένοβα και στη Βενετία.
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Η οδός των Ιπποτών στην παλιά πόλη της 
Ρόδου (Δωδεκάνησα), όπως είναι σήμερα. 
Στην οδό των Ιπποτών σώζονται κτίρια από 
την εποχή που κυβερνούσαν το νησί οι 
Ιωαννίτες ιππότες.


Χαρακτικό με την πολιορκία 
της Ρόδου (1522) από τα 
στρατεύματα του Οθωμανού 
σουλτάνου. 1582, Παρίσι 
(Γαλλία), Μουσείο του Λούβρου.


Ντυμένα ήταν τα αγγελικά εκείνα 
κορμιά με φράγκικα υφάσματα που 
ήταν τα καλύτερα απ’ όλα. Και μ’ 
όλα τ’ άλλα που είδα κι έγραψα, 
πρέπει να γράψω και για την αση-
μένια αλυσίδα, που την έβαζαν 
στη μέση σαν καδένα […]. Είδα 
και κάποιες απ’ αυτές που φορού-
σαν παπούτσια που κόστιζαν 30 
φλουριά [...], γιατί ήταν πολύ καλά 
φτιαγμένα και χρυσοκεντημένα και 
γύρω γύρω στολισμένα με μαργα-
ριτάρια.


Εμμανουήλ Γεωργιλάς, Θανατικό της 
Ρόδου, 15ος αιώνας


Γενική άποψη της πόλης της Ρόδου (Δωδεκάνησα). Η πόλη της Ρόδου 
έμοιαζε πολύ με τις πόλεις στη δυτική Ευρώπη την ίδια εποχή.


Β. Οικονομία και κοινωνία στα λατινικά κράτη


Ιωαννίτες ιππότες


Μετά την Δ΄ Σταυροφορία πέρασαν από τα Δωδεκάνησα πολλοί 
κατακτητές. Το 1309 τα κατέλαβαν οι Ιωαννίτες ιππότες, ένα 
στρατιωτικό μοναχικό τάγμα που ίδρυσε η Καθολική Εκκλησία.  
Οι Ιωαννίτες ιππότες κυβέρνησαν τα Δωδεκάνησα, με έδρα τη Ρόδο, 
μέχρι το 1522. Τότε τα κατέλαβαν οι Οθωμανοί. Οι Ιωαννίτες ιππότες 
μετέφεραν την έδρα τους στη Μάλτα, την οποία κυβέρνησαν μέχρι το 
τέλος του 18ου αιώνα. 


Την εποχή που κυβερνούν τα Δωδεκάνησα οι Ιωαννίτες 
ιππότες, το νησί αναπτύσσεται οικονομικά και 
πνευματικά. Στο παρακάτω απόσπασμα ο Εμμανουήλ 
Γεωργιλάς περιγράφει με λεπτομέρεια πώς ντύνονταν 
κάποιες γυναίκες στη Ρόδο την εποχή εκείνη. 


Νόμοι


Οι νόμοι αυτοί έγιναν γνωστοί με το όνομα Ασίζες της Ρωμανίας. Οι Ασίζες 
αφορούσαν τους φεουδάρχες και τα συμφέροντά τους. Οι ντόπιοι συνέχιζαν 
να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με βάση τις τοπικές συνήθειες και το δίκαιο που 
ίσχυε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αργότερα οι Ασίζες διαδόθηκαν έξω από την 
Πελοπόννησο. Οι Βενετοί τις μετέφρασαν στα ιταλικά και τις εφάρμοσαν στις δικές 
τους κτήσεις.


Π 7.11


Π 7.12


Π 7.13


Π 7.14
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Ντόπιοι γαιοκτήμονες


Την εποχή που η Κρήτη ανήκε ακόμη στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υπήρχαν 
ντόπιοι ορθόδοξοι γαιοκτήμονες με μεγάλες περιουσίες, δύναμη και επιρροή. 
Στη βενετοκρατία, και ύστερα από πολλές εξεγέρσεις, αυτοί οι ντόπιοι άρχοντες 
κατάφεραν να διατηρήσουν τη δύναμή τους, αλλά δεν ήταν ίσοι με τους Βενετούς.


Αγρότες


Η ζωή των αγροτών ήταν δύσκολη. Το παρακάτω απόσπασμα είναι από έκθεση που 
έγραψε ο Φίλιππος Πασκουαλίγκο, Βενετός αξιωματούχος στην Κρήτη.


Συνύπαρξη και αλληλεπιδράσεις


«Βάρβαροι»


Στο παρακάτω απόσπασμα ο βυζαντινός λόγιος Δημήτριος Κυδώνης περιγράφει 
πώς έβλεπαν οι περισσότεροι ντόπιοι ορθόδοξοι τους Λατίνους. 


Eπέμεναν στην παλιά διάκριση και χώριζαν ολόκληρη την ανθρωπότητα σε δύο ομάδες: 
Έλληνες και βαρβάρους. Έτσι πίστευαν στην ανόητη [...] άποψη ότι οι τελευταίοι δεν είναι 
πολύ καλύτεροι από τα γαϊδούρια και τα βόδια. Στους βαρβάρους έβαζαν και τους Λατίνους, 
τους οποίους δε θεωρούσαν άξιους για τίποτα ανθρώπινο.


Δημήτριος Κυδώνης, Απολογία, 14ος αιώνας


Ιταλικά


Ακόμη και σήμερα συναντάμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας λέξεις που 
προέρχονται από τα ιταλικά. 


Μα επειδή θεωρώ επίσης απαραίτητο να πληροφορηθεί [...] [ο δόγης της Βενετίας] για την 
κατάσταση και τις συνθήκες ζωής των χωρικών εκείνων, δεν παραλείπω να σας αναφέρω 
ότι οι περισσότεροι είναι φτωχοί και ζητιάνοι και κοιμούνται τον περισσότερο καιρό πάνω 
στο χώμα. Ζουν από την καλλιέργεια των χωραφιών που παίρνουν από τους ιππότες [τους 
φεουδάρχες], οι οποίοι έχουν υποχρέωση να τους δίνουν το ένα τρίτο της σοδειάς και το 
σπίτι που θα μένουν. Πρέπει όμως να σας πληροφορήσω ότι αυτή η ονομασία τριτιάρικο 
δεν είναι το πραγματικό [ένα] τρίτο από τη σοδειά, αλλά εκείνο που δηλώνει ο ιππότης ως 
[ένα] τρίτο. Έτσι, επειδή είναι υποχρεωμένοι οι αγρότες να συμφωνούν τόσο όσο θέλουν οι 
ιππότες, τους μένει τόσο λίγο, που μόλις κατορθώνουν να ζουν. Και γι’ αυτό βρίσκονται σε 
διαρκή φτώχεια και στενοχώρια. 


Φίλιππος Πασκουαλίγκο, Έκθεση, έτος 1594
Μετάφραση: Στ. Σπανάκης


Κρήτη
 φιλιότσος/-α (βαφτισιμιός/ά)


ντρέτα (ευθεία, ίσια)
μπούκα (στόμα)


καλιμέντο (προκοπή) κ.ά.


Επτάνησα 
καντούνι (στενός δρόμος)


φρατέλος (αδερφός)
νόνα (γιαγιά)


καντάδα (τραγούδι με συνοδεία 
κιθάρας)


μαστέλο (σκάφη) κ.ά.


Π 7.16


Π 7.15
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Γεώργιος Χορτάτζης


Τα δύο πιο σημαντικά έργα του Γεώργιου Χορτάτζη είναι η τραγωδία 
Ερωφίλη και η κωμωδία Κατζούρμπος. 


Στον Κατζούρμπο δύο νέοι, ο Νικολός και η Κασσάντρα, αγαπιούνται. 
Όμως η ψυχομάνα της Κασσάντρας, για να κερδίσει χρήματα, θέλει να τη 
δώσει στο γερο-Αρμένη. Στο τέλος φανερώνεται πως η Κασσάντρα είναι  
η χαμένη κόρη του Αρμένη, την οποία είχαν αρπάξει οι Οθωμανοί.   
Το έργο τελειώνει με το γάμο του Νικολού και της Κασσάντρας. 
Το παρακάτω απόσπασμα είναι από το τέλος του έργου, όπου ο υπηρέτης 
Μούστρουχος φανερώνει στον αφέντη του Αρμένη ότι η Κασσάντρα είναι 
η χαμένη του κόρη. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει: 


Σελίδα από χειρόγραφο 
της κωμωδίας 
«Κατζούρμπος». 
17ος -- αρχές 18ου 
αιώνα, Αθήνα, Εθνική 
Βιβλιοθήκη. 


ΜΟΥΣΤΡΟΥΧΟΣ: Μάθε το πως σας έχω βρει σήμερα το παιδί σας
κι ας είναι από δω και μπρος χαρούμεν’ η ζωή σας.
ΑΡΜΕΝΗΣ: Πώς; Έχεις βρει το παιδί μας; Kαι πού να είναι τώρα;
ΜΟΥ.: Δεν είναι πολύ μακριά από εδώ και είναι στην πόλη.
ΑΡΜ.: Μέσα στο Κάστρο; [το Χάνδακα]
ΜΟΥ.: Ναι εδώ, σου λέω, πίστεψέ με!
ΑΡΜ.: Να μου το δείξεις, τρέξε πια, να ζήσεις, Μούστρουχέ μου!
Αλίμονο, κορίτσι μου, και πότε να σε δούνε τα μάτια μου, που το επιθυμούν, 
κι ύστερ’ ας τυφλωθούνε!
Μα πες μου πού βρίσκεται; Eίν’ τάχα τίμια;
ΜΟΥ.: Και τίμια είναι και καλά τακτοποιημένη σ’ όλα. […]
ΑΡΜ.: Έτσι και δω βρε Μούστρουχε όλη αυτή τη χαρά θα σε θυμάμαι όσο ζω.


Γεώργιος Χορτάτζης, Κατζούρμπος, μεταξύ των ετών 1595–1600


Βιτσέντζος Κορνάρος


Καταγόταν από αριστοκρατική βενετσιάνικη οικογένεια της Κρήτης. Το πιο 
σημαντικό του έργο είναι ο Ερωτόκριτος, ένα αφηγηματικό ποίημα, πολύ 
αγαπητό σε όλο τον ελληνόφωνο μεσογειακό κόσμο. 


Κεντρικό θέμα του είναι οι περιπέτειες που περνούν δύο ερωτευμένοι νέοι, 
η Αρετούσα και ο Ερωτόκριτος, μέχρι να φτάσουν στο ευτυχισμένο τέλος, 
στο γάμο. Στους παρακάτω στίχους ο ποιητής παρουσιάζει τους δύο ήρωές 
του, την Αρετούσα και τον Ερωτόκριτο. 


Κι άρχισε και μεγάλωνε το δροσερό κλωνάρι [η Αρετούσα]
και μεγάλωνε η ομορφιά, η γνώση και η χάρη της
[…] και το όνομά της το γλυκό ήταν Αρετούσα·
οι ομορφιές της ήταν πολλές και πλούσια τα κάλλη της [...].
Είχε και εκείνος έναν γιο πολύ χαϊδεμένο, υπάκουο και άξιο και νόστιμο σαν 
να’ ταν από ζάχαρη·
ήταν δεκαοχτώ χρονών μα είχε τα μυαλά γέρου
[…] και τ’ όνομα του νεαρού ήταν Ρωτόκριτος [...].
Πήγαινε το πρωί, πήγαινε το βράδυ κι έβλεπε την Αρετούσα, 
και μέσα η καρδιά του καιγότανε και τα σωθικά του έπαιρναν φωτιά· 
σιγά σιγά έπεσε σε έρωτα και μεγάλο πόθο, 
και τα λογικά του είχαν πειραχτεί κι ούτε έτρωγε ούτε κοιμόταν.


Βιτσέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, πρώτο μισό 17ου αιώνα


Μικρογραφίες από 
χειρόγραφο του 
«Ερωτόκριτου».
Στην εικόνα Π 7.19  
ο Ερωτόκριτος με την 
Αρετούσα και στην  
Π 7.20 ο Ερωτόκριτος  
μονομαχεί. 1787, 
Βουκουρέστι 
(Ρουμανία), 
Βιβλιοθήκη Ακαδημίας 
Βουκουρεστίου.


Π 7.17


Π 7.18


Π 7.19


Π 7.20


Π 7.21
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Γ. Το Σουλτανάτο του Ρουμ διαλύεται -- Η δημιουργία των 
εμιράτων


Μογγόλοι


Το 13ο αιώνα οι μογγολικές φυλές ενώνονται για πρώτη φορά με αρχηγό 
τον Τζέγκις Χαν (1206--1227) και μέχρι τα μέσα του αιώνα κυριαρχούν 
σε μια τεράστια έκταση (από την Κίνα και την Κορέα στα ανατολικά 
μέχρι τη Μικρά Ασία και τη Ρωσία στα δυτικά). Δημιουργούν τέσσερα 
κράτη, που λέγονται χανάτα. Ο πιο σημαντικός από τους τέσσερις 
χάνους ήταν ο χάνος της Κίνας, γι’ αυτό και ονομαζόταν «μεγάλος 
χάνος». Οι Μογγόλοι επέτρεπαν στους υπηκόους τους (χριστιανούς, 
μουσουλμάνους, βουδιστές κτλ.) να κρατούν τη θρησκεία τους.


Μικρογραφία με τη λεηλασία της 
Βαγδάτης από τους Μογγόλους. 
Αρχές 14ου αιώνα, Βερολίνο 
(Γερμανία), Κρατική Βιβλιοθήκη.


Τις μογγολικές κατακτήσεις ακολούθησε ειρήνη που κράτησε πολλά χρόνια.
Οι ιστορικοί την ονομάζουν «μογγολική ειρήνη». Οι διεθνείς δρόμοι άνοιξαν και πάλι 
και αναπτύχθηκε το εμπόριο. Έμποροι, ταξιδιώτες και διπλωματικοί απεσταλμένοι 
από τη δυτική Ευρώπη έφτασαν μέχρι την Κίνα και τη σημερινή Μογγολία.
Ο Μάρκο Πόλο (1254--1324 περίπου) ήταν βενετός έμπορος και ταξίδεψε μέχρι την 
Κίνα την εποχή που μεγάλος χάνος ήταν ο Κουμπιλάι Χαν (1260--1294). Ο Μάρκο 
Πόλο έγραψε ένα βιβλίο για το ταξίδι του αυτό. Αν και πολλά απ’ όσα λέει είναι 
φανταστικά, δίνει πολλές πληροφορίες για την Κίνα την εποχή εκείνη. Μιλάει πάντα 


Η Κίνα ανήκε στο μεγάλο χάνο των Μογγόλων. Στην Κίνα υπήρχαν 
μεγάλες βιοτεχνίες πορσελάνης και οι Μογγόλοι χάνοι ενδιαφέ-
ρονταν ιδιαίτερα για το εμπόριο με την Ευρώπη και τις Ινδίες. Οι 
Κινέζοι αγρότες πλήρωναν πολλούς φόρους στους Μογγόλους 
κατακτητές. Η ζωή τους ήταν πολύ δύσκολη. Η πείνα, οι αρρώστιες 
και οι πλημμύρες μείωναν τον αγροτικό πληθυσμό. Η κατάσταση 
αυτή προκάλεσε πολλές εξεγέρσεις. Μια από αυτές (1368) πέτυχε 
να διώξει τους Μογγόλους από την Κίνα.


Σελίδα από 
χειρόγραφο με την 


Αυλή των Μογγόλων 
χάνων στην Περσία. 


Δεξιά πάνω ο 
Μογγόλος χάνος 


και η σύζυγός του 
σε θρόνο και γύρω 


τους άντρες και 
γυναίκες. Αρχές 


14ου αιώνα, 
Βερολίνο (Γερμανία), 
Κρατική Βιβλιοθήκη.


Το μαυσωλείο του Ολτζαϊτού, Μογγόλου σουλτάνου στην 
Περσία. Το 14ο αιώνα οι Μογγόλοι στην κεντρική Ασία, στη 
Μέση Ανατολή και στην ανατολική Ευρώπη έγιναν μουσουλμάνοι 
και οι περισσότεροι άρχισαν να μιλούν τουρκικές γλώσσες.
Οι μουσουλμάνοι χάνοι πήραν τον τίτλο «σουλτάνος». Μεταξύ 
των ετών 1315–1325. Σολτανιγιέ (Ιράν).


Π 7.22


Π 7.23


Π 7.24
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Στο λιμάνι της [Καντόνα] φτάνουν όλα τα καράβια που έρχονται από τις Ινδίες φορτωμένα με 
πανάκριβα εμπορεύματα, με πολύτιμες πέτρες μεγάλης αξίας και με μεγάλα μαργαριτάρια 
εξαιρετικής ποιότητας [...]. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως, αν ένα καράβι πηγαίνει στην 
Αλεξάνδρεια ή οπουδήποτε αλλού για να φορτώσει πιπέρι για τα χριστιανικά κράτη, στην 
Καντόνα πηγαίνουν εκατό. Είναι ένα από τα δύο λιμάνια του κόσμου με τη μεγαλύτερη εμπο-
ρική κίνηση. Μπορώ να σας πω πως τα έσοδα του Μεγάλου Χάνου απ’ αυτή την πόλη και το 
λιμάνι της είναι κάτι το κολοσσιαίο, γιατί θα πρέπει να πληροφορηθείτε πως όλα τα πλοία 
που έρχονται από τις Ινδίες, πληρώνουν 10% δασμό [φόρο] πάνω σ’ όλα τα εμπορεύματα 
[...]. Οι έμποροι κάνουν τέτοια κέρδη που δε ζητούν τίποτε καλύτερο παρά να ξαναγυρίσουν 
μ’ ένα ακόμα φορτίο. 


Μάρκο Πόλο, Τα ταξίδια, δεύτερο μισό 13ου αιώνα
Μετάφραση: Θ. Σακκέτας


με καλά λόγια για τους Μογγόλους, γιατί ο μεγάλος χάνος τον προστάτευε. 
Για παράδειγμα δε γράφει τίποτε για το πόσο άσχημα περνούσαν οι αγρότες. 
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Μάρκο Πόλο περιγράφει το εμπόριο στο λιμάνι 
Καντόνα, στη νότια Κίνα.


Ένας άλλος ταξιδιώτης της εποχής ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη (1253) 
και έφτασε στην πρωτεύουσα των Μογγόλων Καρακορούμ ως απεσταλμένος του 
βασιλιά της Γαλλίας. Στο παρακάτω απόσπασμα από το ταξιδιωτικό κείμενο που 
έγραψε, περιγράφει τον τρόπο ζωής των Μογγόλων.


Δεν έχουν σταθερό τόπο διαμονής και δεν ξέρουν ποτέ πού θα βρίσκονται την 
επόμενη μέρα […]. Κάθε αρχηγός, ανάλογα με το αν έχει περισσότερους ή 
λιγότερους άντρες κάτω από τις διαταγές του, ξέρει πολύ καλά τα όρια των 
λιβαδιών του. Ξέρει επίσης πού πρέπει να βοσκήσουν [τα ζώα] το χειμώνα 
και το καλοκαίρι, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Το χειμώνα κατεβαίνουν στις 
πιο ζεστές περιοχές [...]. Το καλοκαίρι ανηφορίζουν στις πιο δροσερές πε-
ριοχές.
Γουλιέλμος ντε Ρουμπρούκ, Ταξίδι στην Αυτοκρατορία των Μογγόλων, δεύτερο μισό 13ου αιώνα 


Μετάφραση: Ματίνα Μαυρονικόλα


Μεταξωτό ύφασμα από την κεντρική Ασία, την εποχή 
που κυριαρχούσαν εκεί οι Μογγόλοι. 1250 περίπου, 


Κλίβελαντ (ΗΠΑ), Μουσείο Τέχνης. 


Μια μογγολική σκηνή (γιουρτ) εξωτερικά (1) και ο τρόπος που στήνεται (2, 3). Μέσα στις γιουρτ καθένας έχει τη θέση του: 
ο αρχηγός και τα μέλη της οικογένειάς του, οι επισκέπτες, οι υπηρέτες, τα ζώα, οι προμήθειες και τα κουζινικά.


Π 7.25


Π 7.26


Π 7.27


Π 7.28


(1) (2) (3)
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Δυναστικοί πόλεμοι


Δ. Η εποχή των Παλαιολόγων -- Οι τελευταίοι 
αιώνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας


Η αποδυνάμωση της κεντρικής εξουσίας 


Αυτοκρατορικές και άλλες δωρεές


Στο παρακάτω απόσπασμα ο βυζαντινός αυτοκράτορας 
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος παραχωρεί γη, χωριά και 
παροίκους στο μοναστήρι του Εσφιγμένου στο Άγιο Όρος.


Γι’ αυτό η βασιλεία μου στο σεβαστό μοναστήρι του Σωτήρα Χριστού, που 
έχει ιδρυθεί στο Άγιο Όρος [και] ονομάζεται επίσης [...] του Εσφιγμένου, 
δίπλα σε όσα έχει ήδη, με αυτό το χρυσόβουλο […] προσθέτει και άλλα 
έσοδα, τα οποία είναι: το μετόχι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο βρίσκεται 
στην τοποθεσία του Πρόβλακα, μαζί με όλα τα δικαιώματα και προνόμια 
που έχει, δηλαδή χωράφια, αμπέλια και νερόμυλο [επίσης] [...] άλλο μετόχι, 
του Αγίου Νικολάου, αυτό που ονομάζεται και του Σκουταρά, μαζί μ’ όλα 
όσα ανήκουν σ’ αυτό, δηλαδή παροίκους, χωράφια και νερόμυλο.


Χρυσόβουλο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, έτος 1258–1259


Και άλλοι ορθόδοξοι ηγεμόνες έκαναν δωρεές στα μοναστήρια του Αγίου 
Όρους. Στην εικόνα έγγραφο του Σέρβου ηγεμόνα Γεώργιου (Τζούρατζ) 


Μπράνκοβιτς. 1430 περίπου, Άγιο Όρος, Μονή Αγίου Παύλου.
Δωρεές στα 
μοναστήρια του Αγίου 
Όρους έκαναν και οι 
αυτοκράτορες της 
Τραπεζούντας. 
Στην εικόνα 
χρυσόβουλο  
του αυτοκράτορα της 
Τραπεζούντας Αλέξιου 
Γ ΄ Μεγάλου Κομνηνού 
(1349–1390). 
Σεπτέμβριος 1374, 
Άγιο Όρος, Αρχείο 
Μονής Διονυσίου. 


Οι δυναστικοί πόλεμοι


Πόλεμος Διάρκεια Αντίπαλοι


Α΄ δυναστικός πόλεμος 1321–1328 Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Aνδρόνικος B΄ Παλαιολόγος 
(1282–1328) και ο εγγονός του Aνδρόνικος Γ΄ (1328–1341)


Β΄ δυναστικός πόλεμος 1341–1347
1352–1354


Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος
(1341–13914) και Ιωάννης ΣT΄ Καντακουζηνός (1347–1354)


Tο φρούριο του Πυθίου (ή «του Eμπυθίου», όπως ονομάζεται στις πηγές) είναι ένα μεγάλο κάστρο που έχτισε ο Iωάννης 
Kαντακουζηνός, για να ελέγχει την πεδιάδα του Έβρου. Σήμερα σώζονται δύο πύργοι του: ο ένας έχει τρεις ορόφους και   
ο άλλος δύο. Μεταξύ των ετών 1331–1341, Πύθιο (Θράκη, Νομός Έβρου).


Π 7.29 Π 7.30


Π 7.31


Π 7.32 Π 7.33
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Δεσποτάτο του Μορέως 


Το 1347 ο Ιωάννης Καντακουζηνός νίκησε το βυζαντινό 
αυτοκράτορα Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο κι έγινε αυτός 
αυτοκράτορας. Tο 1349 ως βυζαντινός αυτοκράτορας 
έκανε το γιο του, Mανουήλ, δεσπότη στη νοτιονατολική 
Πελοπόννησο. Έτσι γεννήθηκε το Δεσποτάτο του 
Μορέως. Στα τέλη του 14ου αιώνα η περιοχή έγινε 
ημιανεξάρτητη ηγεμονία. Ο Οθωμανός σουλτάνος 
Μωάμεθ Β΄ το κατέλαβε το 1460.


Πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του Mορέως ήταν 
ο Μυστράς. O Mυστράς χτίστηκε το 13ο αιώνα. 
Τα ερείπιά του σώζονται μέχρι σήμερα και δείχνουν πώς 
ήταν τότε μια πόλη στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 


Ελαιοτριβείο στο Μυστρά.


Η «Οικία Λάσκαρη» στο Μυστρά (Πελοπόννησος, Νομός 
Λακωνίας). Τα ερείπια στο Μυστρά δείχνουν πώς ήταν 
χτισμένα τα σπίτια των αριστοκρατών: στο ισόγειο 
ήταν οι βοηθητικοί χώροι και στους ορόφους ζούσαν οι 
ιδιοκτήτες του σπιτιού. Πολλά σπίτια είχαν στον πρώτο 
όροφο μπαλκόνια. 14ος – 15ος αιώνας.


Η εκκλησία της Περιβλέπτου στο Μυστρά (Πελοπόννησος, 
Νομός Λακωνίας). Στις εκκλησίες αυτές μπορούμε να δούμε τα 
χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής και της ζωγραφικής στην 
εποχή των Παλαιολόγων. Δεύτερο μισό 14ου αιώνα.


Έγγραφο του Στέφανου Δ΄ Ντουσάν. Το έγγραφο είναι γραμμένο στα ελληνικά 
και ο Ντουσάν υπογράφει ως «Στέφανος, πιστός στο Χριστό, το Θεό, βασιλιάς 


Σερβίας και Ρωμανίας». 1349, Άγιο Όρος, Αρχείο Μονής Δοχειαρίου. 


Στέφανος Δ΄ Ντουσάν (1331--1355)


Στο Σερβικό Βασίλειο ζούσαν πολλοί λαοί που μιλούσαν 
διαφορετικές γλώσσες (σλαβικές γλώσσες, ελληνικά, 
αλβανικά, βλάχικα κτλ.). Ο Στέφανος Δ΄ Ντουσάν ήθελε να 
καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Γι’ αυτό συγκρούστηκε με 
τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μετά το θάνατό του (1355) 
η αυτοκρατορία του χωρίστηκε σε πολλά μικρά κράτη. 
Οι Οθωμανοί κατέκτησαν όλα αυτά τα κράτη μέχρι τα τέλη του 
15ου αιώνα.
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Αλβανοί


Οι κάτοικοι της σημερινής Αλβανίας ονομάζονται Αλβανοί ή Αλβανίτες στις 
βυζαντινές πηγές από τον 11ο αιώνα. Η περιοχή ανήκε στη Ρωμαϊκή και αργότερα 
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Από το 13ο αιώνα και μετά γνώρισε πολλούς 
κυρίαρχους. Το 14ο αιώνα την κατέλαβε ο Σέρβος βασιλιάς Στέφανος Δ΄ Ντουσάν. 
Μετά το θάνατό του σχηματίζονται ανεξάρτητα κράτη, στα οποία την εξουσία έχουν 
ντόπιοι Αλβανοί γαιοκτήμονες (καθολικοί και ορθόδοξοι). Την ίδια εποχή οι αγρότες 
κάνουν πολλές εξεγέρσεις ενάντια στους γαιοκτήμονες. Τότε πολλοί Αλβανοί 
μεταναστεύουν σε άλλες περιοχές. Αρκετοί από αυτούς πηγαίνουν στο νότιο 
ελλαδικό χώρο (Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησος, Ύδρα, Σπέτσες, Πόρος, μερικές από 
τις Κυκλάδες). Η γλώσσα που μιλούσαν ονομάζεται (μέχρι και σήμερα) αρβανίτικα. 


Γύρω στα μέσα του 15ου αιώνα ο Γεώργιος Καστριώτης ή Σκεντέρμπεης 
(1405--1468) είναι ο πιο ισχυρός ηγεμόνας στη σημερινή Αλβανία. Ο Σκεντέρμπεης 
κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τις οθωμανικές επιθέσεις για πολλά χρόνια. Λίγο μετά 
το θάνατό του οι Οθωμανοί κατέκτησαν ολόκληρη τη σημερινή Αλβανία.


Από το Οθωμανικό Εμιράτο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία


Προύσα 


Ο μουσουλμάνος περιηγητής Ιμπν Μπατούτα επισκέφθηκε την Προύσα και γράφει: 


Δούναβης π.


Μ ε σ ό γ ε ι ο ς Θ ά λ α σ σ α


Μ α ύ ρ η Θ ά λ α σ σ α


Αδριατική
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πέλαγος


Ιόνιο
πέλαγος


Κωνσταντινούπολη


Θεσσαλονίκη


Ράσκα


Σκόπια


ΣΕ
ΡΒ


ΙΚ
Ο


ΒΑ
ΣΙ


ΛΕ


ΙΟ


Το Σερβικό Βασίλειο το 1355


Τοιχογραφία με το μεγάλο γαιοκτήμονα Ιβάν Όλιβερ.
Στο Σερβικό Βασίλειο, εκτός από τους βασιλιάδες, έχτιζαν 
εκκλησίες και μοναστήρια και πολλοί αριστοκράτες.
Συχνά φρόντιζαν να απεικονίζονται ως δωρητές ή ιδρυτές 
στις εκκλησίες που έχτιζαν. 1345–1346, καθολικό της Μονής 
Λέσνοβο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.


Ταξιδέψαμε για την Προύσα, μια μεγάλη πόλη με ωραία παζάρια και φαρδείς δρόμους [...]. 
Ο σουλτάνος της Προύσας είναι ο Ορχάν μπέης, γιος του Οσμάν [...]. Είναι ο πιο σπουδαίος 
από τους […] εμίρηδες. Αυτός έχει τα περισσότερα πλούτη, τις περισσότερες χώρες και 
[το μεγαλύτερο] στρατό. Έχει στην κατοχή του εκατό φρούρια [...]. Πολεμά τους άπιστους 
[χριστιανούς] και τους πολιορκεί. 


Ιμπν Μπατούτα, Ταξίδια, 14ος αιώνας
Μετάφραση: Σίσσυ Σιαφάκα
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Λατίνοι


Στο παρακάτω απόσπασμα από το Χρονικό του Γαλαξειδίου διαβάζουμε πώς 
παραδόθηκε η Άμφισσα (Σάλωνα) στους Οθωμανούς το 1397.


[Οι χριστιανοί της Νίκαιας] είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ από την πείνα. Και [οι Οθωμανοί] δεν 
έκαναν καθόλου κακό στους άπιστους [τους χριστιανούς] [...] των χωριών, για να μη δίνουν 
τρόφιμα στους ανθρώπους που ήταν στα κάστρα. Ήρθαν στιγμές που [οι χριστιανοί αγρότες] 
πήγαν στον πόλεμο μαζί με τους μουσουλμάνους. [Οι χριστιανοί αγρότες] έστειλαν μήνυμα 
στους [χριστιανούς] κατοίκους της Νίκαιας: «Ελάτε κακομοίρηδες! Να βρείτε την ησυχία 
σας, όπως βρήκαμε και μεις την ησυχία μας». [...]. Ειδοποίησαν τον Ορχάν […] σχετικά με 
την κατάσταση των απίστων. Ήρθε και αυτός στη Νίκαια. Και οι άπιστοι έστειλαν έναν άπι-
στο, στον οποίο είχαν εμπιστοσύνη, για να του πει: «Κάντε συνθήκη μαζί μας πως δε θα μας 
σκοτώσετε! Ας φύγουν αυτοί που θα φύγουν και ας μείνουν αυτοί που θα μείνουν. Ας σας 
παραδώσουμε το κάστρο». Ο Ορχάν […] το δέχτηκε, επειδή, καθώς λένε, η φιλανθρωπία 
είναι ο τελειότερος ιερός πόλεμος. Έβγαλαν το [βυζαντινό] άρχοντα από την πύλη […] και 
μαζί του έφυγαν και οι άνθρωποί του. Οι κάτοικοι της πόλης […] δεν έφυγαν. Και οι άπιστοι 
της πόλης παρουσιάστηκαν μπροστά του [στον Ορχάν]. Και ήταν σαν να είχε πεθάνει ο 
μονάρχης τους και να ανέβαζαν στο θρόνο το γιο του. 


Γιαχσί Φακίχ, Χρονικό, 14ος αιώνας
Μετάφραση: Ελισάβετ Ζαχαριάδου


Το αντίθετο συνέβαινε αν κάποια πόλη ή κάστρο αντιστεκόταν: οι κάτοικοι 
σφάζονταν ή γίνονταν δούλοι. Ας δούμε ένα άλλο απόσπασμα από το ίδιο χρονικό, 
που μιλάει για το πώς πήρε ο σουλτάνος Μουράτ Α΄ το κάστρο της Τυρολόης 
(Τζορλού, στη σημερινή ανατολική Θράκη). 


[Ο Μουράτ Α΄] [...] έφτασε ίσια στο κάστρο του Τζορλού. Οι άπιστοι αυτού του κάστρου δε 
δήλωσαν υποταγή. [Ο Μουράτ] κάλεσε τα στρατεύματά του σε λεηλασία. Οι άπιστοι άρχισαν 
να πολεμούν, αλλά κατόπιν […] έχασαν τη δύναμή τους. Οι πολεμιστές του ισλάμ εισέβαλαν 
στο κάστρο και συγκέντρωσαν πάρα πολλά λάφυρα. Κατόπιν γκρέμισαν το κάστρο.


Γιαχσί Φακίχ, Χρονικό, 14ος αιώνας
Μετάφραση: Ελισάβετ Ζαχαριάδου


Ο ορθόδοξος επίσκοπος […] ξεσήκωσε με τα λόγια του τους κατοίκους των Σαλώνων [της 
Άμφισσας] ενάντια στο Φράγκο ηγεμόνα στην πόλη. Και έγραψε στους Οθωμανούς να έρθουν 
να παραδώσουν στα χέρια τους τα Σάλωνα, λέγοντας πως είναι καλύτερο να υποταχτούμε 
στους Τούρκους παρά στους Φράγκους.


Χρονικό του Γαλαξειδίου, έτος 1703


Π 7.41


Π 7.42


Π 7.43


Συμφωνίες με τους ντόπιους


Σύμφωνα με το οθωμανικό χρονικό του Γιαχσί Φακίχ, πολλοί βυζαντινοί διοικητές 
και γαιοκτήμονες στη βορειοδυτική Μικρά Ασία και τη Θράκη έδιναν χωρίς 
αντίσταση στους Οθωμανούς τα κάστρα και τις πόλεις που διοικούσαν. 
Εκεί, οι κάτοικοι που δεν αντιστέκονταν στους Οθωμανούς κρατούσαν συνήθως τα 
σπίτια τους και τη θρησκεία τους.
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Γιαχσί Φακίχ γράφει για το πώς πήρε ο Οθωμανός 
ηγεμόνας Ορχάν τη Νίκαια (1331).
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E. Το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
 Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης


Βοήθεια από τον πάπα


Το 1452 ο βυζαντινός αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος αποφάσισε να 
κάνουν μαζί μια λειτουργία στην Αγία Σοφία οι ορθόδοξοι και οι καθολικοί. Στόχος 
του ήταν να έρθει στρατιωτική βοήθεια από τη δυτική Ευρώπη. Αρχηγός στους 
ανθενωτικούς ήταν ο Γεώργιος Σχολάριος ή Γεννάδιος. Σύμφωνα με τον ιστορικό 
Δούκα, ο Γεννάδιος είπε:


Άθλιοι Ρωμαίοι, γιατί κάνατε λάθος και, αντί να ελπίζετε στο Θεό, ελπίζετε στη 
δύναμη των Φράγκων; Μαζί με την Πόλη που θα καταστραφεί χάσατε και την 
ευσέβειά σας; [...] Ξέρετε δυστυχισμένοι Κωνσταντινουπολίτες, τι κάνετε; Μαζί 
με τη σκλαβιά που θα πέσει πάνω σας [την Άλωση που θα γίνει] [...], γίνατε 
και ασεβείς.


Δούκας, Ιστορία, δεύτερο μισό 15ου αιώνα


Για το Γεώργιο 
Σχολάριο, που 
έγινε πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως 
μετά την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης, 
θα μιλήσουμε στη 
σ. 136 του βιβλίου.


Λεηλάτησαν


Η λεηλασία της Κωνσταντινούπολης περιγράφεται σε πολλές πηγές της εποχής. 
Σύμφωνα με το βυζαντινό ιστορικό Κριτόβουλο:


Τρέχουν [οι Οθωμανοί στρατιώτες], άλλοι στα σπίτια των πλούσιων [...] για να αρπάξουν 
[...], άλλοι για να λεηλατήσουν τις εκκλησίες και άλλοι στα σπίτια των απλών ανθρώπων [...] 
λεηλατώντας [...], σκοτώνοντας, βρίζοντας, παίρνοντας αιχμαλώτους άντρες, γυναίκες, 
παιδιά, γέρους, νέους, ιερείς, μοναχούς, με απλά λόγια ανθρώπους κάθε κατηγορίας και 
κάθε ηλικίας [...]. Και πώς να μην αναφέρει κανείς την αρπαγή και τη λεηλασία που έγινε στις 
εκκλησίες; Έριχναν κάτω εικόνες [...], έπαιρναν τα στολίδια τους και άλλες τις έκαιγαν, ενώ 
άλλες τις έριχναν στους δρόμους, αφού τις έσπαγαν σε μικρά κομμάτια [...]. Και από τα ιερά 
βιβλία [...] αλλά και από τα βιβλία που δεν ήταν θρησκευτικά, [...], άλλα τα έκαιγαν, άλλα τα 
ποδοπατούσαν [...], αλλά τα περισσότερα [...] τα πουλούσαν [...]. Και ακόμη γκρέμιζαν από 
τη βάση τους τις Άγιες Τράπεζες και [...] έσκαβαν στα δάπεδα των εκκλησιών για να βρουν 
χρυσάφι [...]. Έτσι, όλος ο [οθωμανικός] στρατός [...] άδειασε και ερήμωσε ολόκληρη την 
πόλη [...]. Έμειναν μόνο άδεια σπίτια, που προκαλούσαν μεγάλο φόβο σ’ όσους τα έβλεπαν, 
γιατί υπήρχε ερημιά.


Κριτόβουλος, Ιστορία, δεύτερο μισό 15ου αιώνα


Σύμφωνα πάλι με τον Οθωμανό χρονογράφο Ασίκ πασαζαντέ: 


Προχώρησε [ο Μωάμεθ Β΄] ενάντια στην πόλη των Ρωμαίων, την οποία πολιόρκησε από 
στεριά και θάλασσα. […]. Πολέμησαν για πενήντα μέρες και νύχτες. Τότε ο […] σουλτάνος 
μας υποσχέθηκε στους πολεμιστές του λεηλασία και έτσι την πεντηκοστή πρώτη μέρα κα-
τέλαβαν το κάστρο και κυρίευσαν τη σπουδαία Κωνσταντινούπολη. Έγινε άφθονη λεηλασία, 
και οι πολεμιστές, που ήταν πάνω από 200.000, πήραν πάρα πολλά λάφυρα. Βρέθηκε στην 
πόλη άφθονο χρυσάφι, αρκετό ασήμι και πάρα πολλοί πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, και άλλα 
πολύτιμα αντικείμενα. Αιχμαλωτίστηκαν οι κάτοικοι της πόλης και σκοτώθηκε ο αυτοκράτοράς 
της με τους αξιωματούχους του.


Ασίκ πασαζαντέ, Ιστορία της δυναστείας του Οσμάν, αρχές 16ου αιώνα
Μετάφραση: Α. Παπάζογλου
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Ο Κριτόβουλος περιγράφει με τα παρακάτω λόγια την αντίδραση του Οθωμανού 
σουλτάνου όταν μπήκε στην Κωνσταντινούπολη μετά τη λεηλασία:


[O σουλτάνος] μπήκε στην Πόλη και πρόσεξε πόσο μεγάλη ήταν και τη θέση της. [Είδε ακόμη] 
πόσο λαμπρά ωραία, πολλά και μεγάλα ήταν [...] τα δημόσια κτίρια, οι εκκλησίες και τα [...] 
σπίτια, τόσο τα απλά όσο και αυτά που ανήκαν σ’ αυτούς που είχαν εξουσία. [Επίσης είδε] 
τη θέση του λιμανιού και των ταρσανάδων [...]. Είδε όμως και πόσο πολλοί ήταν οι νεκροί 
και τα σπίτια έρημα και όλη την καταστροφή. Και αμέσως λυπήθηκε και μετάνιωσε για την 
[...] αρπαγή και δάκρυσε και είπε αναστενάζοντας [...]: «Τι πόλη αφήσαμε στην αρπαγή και 
την ερήμωση».


Κριτόβουλος, Ιστορία, δεύτερο μισό 15ου αιώνα 


Δημοτικά τραγούδια 


Πολλά δημοτικά τραγούδια θρηνούν για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους Οθωμανούς και για το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1453. Ας δούμε 
ένα παράδειγμα:


Πάψτε παπάδες τα χαρτιά και κλείστε τα βαγγέλια
πήραν την Πόλη, πήρανε, πήραν τη Σαλονίκη
πήραν και τη Αγια-Σοφιά, το μέγα μοναστήρι.


Δημοτικό τραγούδι, δεύτερο μισό 15ου – 16ος αιώνας


Θρήνοι για την Άλωση 


Το 15ο--17ο αιώνα γράφτηκαν πολλά ποιήματα για την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης.


[…] Εσείς βουνά θρηνήστε και πέτρες ραγίσετε,
και ποταμοί φέρτε λίγο νερό και βρύσες ξεραθείτε,
διότι χάθηκε το κλειδί όλου του κόσμου
το μάτι της Ανατολής και της χριστιανοσύνης [...].
Και συ σελήνη του ουρανού μη φωτίσεις τη γη·
και σεις νερά τρεχούμενα σταθείτε, μην κινείσθε·
και θάλασσα κλάψε με φωνές και στεναγμούς τη συμφορά της Πόλης.


Ανώνυμος, Θρήνος της Κωνσταντινούπολης, μεταξύ των ετών 1453 και 1600


Π 7.47
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 7]


14


	 Με	μολύβια	διαφορετικών	χρωμάτων	σκιάστε	στον	παρακάτω	χάρτη:
α)	τις	περιοχές	όπου	εκτείνονταν	η	Αυτοκρατορία	της	Νίκαιας,	το	«Δεσποτάτο	της	
Ηπείρου»,	η	Αυτοκρατορία	της	Τραπεζούντας,	το	Βουλγαρικό	Βασίλειο	και	το	Σερβικό	
Βασίλειο,	


β)	σημειώστε	τις	πρωτεύουσες	των	κρατών,	
γ)		σημειώστε	τις	βασικές	περιοχές	ή	πόλεις	που	πήραν	οι	Βενετοί	μετά	την	 	
Δ΄	Σταυροφορία.


1


	 Βρίσκεστε	στη	βενετοκρατούμενη	Κρήτη	το	1525.	Ποια	από	τα	πρόσωπα	μπορεί	να	
είπαν	τις	φράσεις;


2


Μ ε σ ό γ ε ι ο ς Θ ά λ α σ σ α


Μ α ύ ρ η θ ά λ α σ σ α


Αδριατική θάλασσα Αιγαίο πέλαγος


Δεν μπορώ να έρθω 
σήμερα. Έχω να 


κατέβω στο λιμάνι, 
να παραλάβω τα 
εμπορεύματα που 


έφτασαν.


Εδώ οι 
Οθωμανοί και 
μας αφήνουν 
ελεύθερους 
στην πίστη 


μας!


Τελειώσαμε 
για φέτος. 


Τρεις ημέρες 
πήγα στον 


τρύγο.


Πάρε αυτό 
το γράμμα και 
πήγαινε στο 


Χάνδακα, στον 
κύριο Βιτσέντζο 


Κονταρίνι.


Να ‘ρθεις την 
άλλη Τρίτη με 
τα βόδια σου 
για όργωμα. 


Ορθόδοξος	
παπάς


Ντόπιος	
ορθόδοξος	
γαιοκτήμονας


Βενετός	
γαιοκτήμονας


Αστός Αγρότης
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	 Ο	Θεόδωρος	Καντακουζηνός	και	ο	Ματθαίος	Ταρχανειώτης	είναι	ξαδέλφια.	Και	οι	δύο	
είναι	αριστοκράτες	και	κατέχουν	πολλά	κτήματα.	Το	1203	ο	Θεόδωρος	ζει	στα	κτήματά	
του	στην	περιοχή	της	Θεσσαλονίκης	και	ο	Ματθαίος	στα	δικά	του	στην	Πελοπόννησο.	
Έξι	χρόνια	αργότερα,	το	1209,	ο	Θεόδωρος	ζει	στο	Δεσποτάτο	της	Ηπείρου	και	έχει	
χάσει	όλα	του	τα	κτήματα.	Ο	Ματθαίος	συνεχίζει	να	ζει	στην	Πελοπόννησο	και	έχει	όλη	
τη	γη	του.	Τι	μπορεί	να	έγινε	στη	ζωή	των	δύο;


3


α)	Διαβάστε	την	πηγή	Π	7.16.	Πότε	γράφτηκε	η	πηγή;	Είναι	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	
που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	


β)	Δύο	Βενετοί,	ο	Ερρίκο	Κονταρίνι,	που	είναι	έμπορος,	και	ο	αδελφός	τους	Τζόρτζο,	
που	είναι	μουσικός,	επισκέπτονται	το	1589	τον	ξάδερφό	τους	Θωμά	Φόσκαρι,	ένα	
μεγάλο	γαιοκτήμονα	στην	Κρήτη.	Εκεί	βλέπουν	πώς	ζουν	οι	αγρότες.	Στα	γράμματα	
που	στέλνουν	στη	Βενετία	ο	Ερρίκο	περιγράφει	τα	πράγματα	«ουδέτερα»,	ενώ		 	
ο	Τζόρτζο	δε	συμφωνεί	με	όσα	βλέπει.	Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	5--6	ατόμων	
και	με	στοιχεία	από	την	πηγή	Π	7.16		γράψτε	δύο	γράμματα	(με	80--90	λέξεις	το	
καθένα),	ένα	όπως	θα	το	έγραφε	ο	Ερρίκο	και	ένα	όπως	θα	το	έγραφε	ο	Τζόρτζο.	
Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!


4


Διαβάστε	την	πηγή	Π	7.15.	α)	Ποιος	έγραψε	την	πηγή	και	πότε;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	
με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	β)	Ποιες	από	τις	παρακάτω	φράσεις	
δεν	αποδίδουν	το	περιεχόμενο	της	πηγής;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


5


Ο	συγγραφέας	συμφωνεί	με	την	άποψη	που	είχαν	οι	υπήκοοι	του	βυζαντινού	
αυτοκράτορα	ότι	όσοι	δεν	είναι	Έλληνες,	εκτός	από	τους	Λατίνους,	είναι	βάρβαροι.


Ο	συγγραφέας	δε	συμφωνεί	με	την	άποψη	που	είχαν	οι	υπήκοοι	του	βυζαντινού	
αυτοκράτορα	ότι	όσοι	δεν	είναι	Έλληνες,	εκτός	από	τους	Λατίνους,	είναι	βάρβαροι.


Ο	συγγραφέας	δε	συμφωνεί	με	την	άποψη	που	είχαν	οι	υπήκοοι	του	βυζαντινού	
αυτοκράτορα	ότι	είναι	βάρβαροι	όσοι	δεν	είναι	Έλληνες.


Ο	συγγραφέας	συμφωνεί	με	την	άποψη	που	είχαν	οι	υπήκοοι	του	βυζαντινού	
αυτοκράτορα	ότι	είναι	βάρβαροι	όσοι	δεν	είναι	Έλληνες.


	 Μπορείτε	να	βρείτε	
ποιες	πόλεις	της	Κρήτης	
εικονίζονται	στις	εικόνες;	
Ποιοι	είχαν	τις	πόλεις	αυτές	
το	1650;


6
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	 Διαβάστε	από	το	βιβλίο	την	ενότητα	7	Β,	«Οικονομία	και	κοινωνία	στα	λατινικά	κράτη».	
Μπορείτε	να	φτιάξετε	τους	ορισμούς	στην	ακροστιχίδα	που	ακολουθεί;


7
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8


	 Συμπληρώστε	τα	κενά	στο	παρακάτω	κείμενο.8


Το όνομά μου είναι Γρηγόριος Κυδώνης, είμαι 42 
χρόνων, και είμαι ................... στη Θεσσαλονίκη. Μαζί με δυο άλλους 


εμπόρους, το Μιχαήλ Συναδινό και το Συμεών Λάσκαρη, αποφασίσαμε 
να φτιάξουμε μια ................... . Μόνο που για να κάνουμε εμπόριο έπρεπε να 


ναυλώσουμε ένα ................... και τα ................... που είχαμε μας δεν έφταναν. Ο 
Συμεών ήταν που έριξε την ιδέα να ................... χρήματα από το θείο του, τον κυρ 


Νικόλαο Παλαμά στην Κωνσταντινούπολη. Το ανέλαβε ο Συμεών. Πήγε εκεί, βρήκε 
το θείο του και δυο μήνες μετά γύρισε με τα λεφτά που θέλαμε. Βρήκαμε σχετικά 


γρήγορα καράβι και οργανώσαμε το εμπόριό μας. Είμαστε πια ................... και η 
δουλειά πάει καλά. Συμφωνήσαμε ................... και ................... να τα μοιράζουμε στα 
ίσα, στα ................... . Συνήθως πηγαίνουμε από τη Θεσσαλονίκη στη Σμύρνη και 
μεταφέρουμε στάρι, βαμβάκι και μαλλί. Τα πράγματα μέχρι στιγμής πηγαίνουν 


καλά και μπορέσαμε να ξεπληρώσουμε το ................... που πήραμε από τον 
κυρ Νικόλαο Παλαμά.


	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	7.41,	Π	7.42	.	α)	Ποιοι	και	πότε	έγραψαν	τις	πηγές;	Είναι	
σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	β)	Ποιες	από	τις	παρακάτω	φράσεις	συμφωνούν	με	τις	πληροφορίες	
που	δίνουν	οι	πηγές;	Βρείτε	στις	πηγές	τα	σημεία	που	επιβεβαιώνουν	την	επιλογή	σας.	


9


Η	ορθόδοξη	εκκλησία	αντιδρούσε	σε	κάθε	
συνεργασία	με	τους	Οθωμανούς	γιατί	δεν	ήταν	


χριστιανοί.


Οι	Οθωμανοί,	όταν	έπαιρναν	μια	πόλη	με	τη	
βία,	τη	λεηλατούσαν	και	την	καταστρέφανε.


Καθολικοί	και	ορθόδοξοι,	αν	και	είχαν	
διαφορές,	συνεργάζονταν	για	να	
αντιμετωπίσουν	τους	Οθωμανούς.


Οι	Οθωμανοί,	πριν	πολιορκήσουν	μια	πόλη,	
συνήθιζαν	να	λεηλατούν	πάντοτε	την	ύπαιθρο	


γύρω	της.	


Όλοι	οι	ορθόδοξοι	πληθυσμοί	έβλεπαν	πάντοτε	
εχθρικά	τους	Οθωμανούς.


Οι	Οθωμανοί	προσπαθούσαν	να	
εκμεταλλευτούν	την	έχθρα	που	αισθάνονταν	οι	


ορθόδοξοι	για	τους	Λατίνους.


Οι	Οθωμανοί	προσπαθούσαν	να	έρθουν	σε	
συμφωνία	με	πολλούς	ορθόδοξους	μεγάλους	


γαιοκτήμονες.


Οι	Οθωμανοί	όταν	έπαιρναν	μια	πόλη	με	
συμφωνία	άφηναν	όποιους	ήθελαν	από	τους	


κατοίκους	της	να	φύγουν.
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Εμένα με λεν Γεννάδιο! 


Ορθόδοξος γεννήθηκα, ορθόδοξος 


και θα πεθάνω!


Γιατί αντιδράτε, 


χριστιανοί δεν είναι 


κι αυτοί;


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	7.44.	
α)	Ποιος	και	πότε	την	έγραψε;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει		
ή	μεταγενέστερη;	


β)	Βρίσκεστε	στην	Κωνσταντινούπολη	το	1452.	Ποιες	από	τις	παρακάτω	φράσεις	μπορεί	
να	είπε	ένας	ενωτικός	και	ποιες	ένας	ανθενωτικός;	


10


Άθλιοι, τρισάθλιοι 


και ελεεινοί, πουλήσατε την 


ψυχή σας στο διάβολο.


Δε θέλω καμιά 


συζήτηση. Εγώ την πίστη 


μου δεν την ξεπουλάω.


Ενωθείτε, 


ενωθείτε και στον 


πάπα αφεθείτε!


Θέλω να δω τον 


πάπα. Τον πάπα μέσα στην Αγιά 


Σοφιά θέλω να τον δω!


Καλύτερα να δω 


μέσα στην Πόλη φακιόλι 


μουσουλμάνου παρά καπέλο 


Φράγκου.


Με την Ορθοδοξία 


και με το Χριστό, ενάντια 


στον πάπα τον αιρετικό!


Τι θέλετε να 


γεμίσει τζαμιά η όμορφη 


πόλη μας;


	 Παρατηρήστε	
προσεκτικά	την	
εικόνα	με	το	Χριστό	
και	το	Θεόδωρο	
Μετοχίτη,	τον	ιδρυτή	
της	Μονής	της


	 Χώρας.	Τι	είδους	
πηγή	είναι;	
Μπορείτε	να	
γράψετε	μια	λεζάντα	
περιγράφοντάς	την;


11
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	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	7.45,	Π	7.46,	Π	7.47,	Π	7.48	και	Π	7.49.	α)	Ποιοι	έγραψαν	τις	
πηγές	και	πότε;	Τι	είδους	πηγές	είναι;	Είναι	σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	
ή	μεταγενέστερες;	Τι	πληροφορίες	μας	δίνει	η	καθεμιά	για	την	άλωση;	β)	Παρουσιάστε	
τις	πληροφορίες	από	τις	πηγές	σε	ένα	άρθρο	με	200--220	λέξεις	για	τη	σχολική	
εφημερίδα	με	θέμα	την	άλωση	της	Κωνσταντινούπολης	από	τους	Οθωμανούς	το	1453.	
Για	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	πρέπει	να	είναι	γραμμένο	το	άρθρο	σας	δείτε	τις	οδηγίες	
στη	δραστηριότητα	αρ.	8	στο	κεφάλαιο	6.	Ποιες	από	τις	εικόνες	των	κεφαλαίων	1--7	θα	
διαλέγατε	για	να	εικονογραφήσετε	το	κείμενό	σας;


12


	 Σε	ποιες	από	τις	πηγές	αντιστοιχούν	οι	παρακάτω	φράσεις;13


Π 7.1     Π 7.5      Π 7.6      Π 7.13      Π 7.25      Π 7.26      Π 7.31      Π 7.40      Π 7.44


Οι	Ρωμαίοι	ζήτησαν	από	τους	Φράγκους	που	
κατέλαβαν	την	Πελοπόννησο	να	σεβαστούν	το	


δίκαιο	που	επικρατούσε	εκεί.


Οι	ανθενωτικοί	θεωρούσαν	τη	συνεργασία	με	
τους	Λατίνους	ασέβεια.	


Οι	βυζαντινοί	αυτοκράτορες	έδωσαν	προνόμια	
σε	πολλά	μοναστήρια	στο	Άγιο	Όρος.


Οι	Μογγόλοι	ήταν	νομαδικός	λαός.


Στην	Κρήτη	η	Βενετία	θεωρούσε	την	ορθόδοξη	
εκκλησία	αντίπαλό	της.	


Η	Καντόνα	ήταν	από	τα	πιο	μεγάλα	λιμάνια	
στην	Κίνα	το	13ο	αιώνα.


Η	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	αναγνώρισε	την	
ορθόδοξη	εκκλησία.	


Η	Ρόδος,	την	εποχή	της	Φραγκοκρατίας	
γνώρισε	οικονομική	ανάπτυξη	και	υπήρχαν	εκεί	


αρκετοί	πλούσιοι.


Οι	Ρωμαίοι	ζήτησαν	από	τους	Φράγκους	που	
κατέλαβαν	την	Πελοπόννησο	να	σεβαστούν	το	


ορθόδοξο	δόγμα.	


Το	14ο	αιώνα	η	Προύσα	ήταν	μια	μεγάλη	πόλη.


	 Σε	ποιες	κατηγορίες	ανήκουν	οι	πηγές	Π	7.1,	Π	7.4,	Π	7.5,	Π	7.6,	Π	7.13,	Π	7.18,	Π	7.21,	
Π	7.25,	Π	7.26,	Π	7.31,	Π	7.40,	Π	7.41,	Π	7.43,	Π	7.44,	Π	7.45,	Π	7.46,	Π	7.48,	Π	7.49;	
Συμπληρώστε	τον	παρακάτω	πίνακα	με	τους	αριθμούς	των	πηγών	σε	κάθε	κατηγορία.	
Ποια	ιστορικά	έργα	είναι	βυζαντινά	και	ποια	γράφτηκαν	από	μουσουλμάνους	
συγγραφείς;


14


Ιστορικά	έργα


Επιστολές


Έγγραφα	


Λογοτεχνικά	κείμενα


Ταξιδιωτικά	κείμενα
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανάμεσα 
στον ισλαμικό και το δυτικοευρωπαϊκό 


κόσμο (8ος -- 9ος αιώνας)


Α. Μεταρρυθμίσεις στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία


Εκλογή Νόμων
Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι τα έθιμα από διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας 
επηρέασαν τους νόμους αυτή την περίοδο. Με τη σειρά τους οι νόμοι αυτοί 
επηρέασαν αργότερα τη νομοθεσία σε πολλούς σλαβικούς λαούς. Οι νέοι νόμοι, 
ανάμεσα στα άλλα, προστάτευαν το γάμο, την οικογένεια και τους φτωχούς.


Κεφάλαιο 3Κεφάλαιο 3


Ο γάμος στους χριστιανούς γίνεται ανάμεσα σε έναν άντρα και μια γυναίκα που έχουν φτά-
σει στην κατάλληλη ηλικία. Αυτή είναι για έναν άντρα τα δεκαπέντε και για μια γυναίκα τα 
δεκατρία χρόνια. Αν το επιθυμούν και οι δύο και οι γονείς τους συμφωνούν, ο γάμος γίνεται 
είτε με έγγραφο είτε με το λόγο. 


Εκλογή νόμων, έτος 726


Β. Εσωτερικές συγκρούσεις στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
 Η Eικονομαχία


Θεολογικά επιχειρήματα


Οι εικονομάχοι έλεγαν ότι πρέπει να φύγουν οι εικόνες από τη χριστιανική λατρεία, 
γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει και να απεικονίσει το Θεό. Στις πηγές της 
περιόδου οι εικονομάχοι αποκαλούσαν τους αντιπάλους τους «ειδωλολάτρες» και 
«ξυλολάτρες».


Οι εικόνες είναι σαν τα είδωλα. Και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες. 
Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών και κάθε 
είδους είδωλο. Πληροφόρησέ με ποιος μάς κληρονόμησε αυτή την παράδοση, δηλαδή να 
σεβόμαστε και να προσκυνούμε κατασκευάσματα χεριών, και εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό 
είναι νόμος του Θεού.


Επιστολή του βυζαντινού αυτοκράτορα Λέοντα Γ ΄  στον πάπα Γρηγόριο Β ́, πρώτο μισό 8ου αιώνα 
Μετάφραση: Μ. Βερέττας


Από την άλλη πλευρά, οι εικονολάτρες υποστήριζαν ότι δε λατρεύουν την εικόνα, 
αλλά το πρόσωπο που εικονίζεται σε αυτή. Εξάλλου, από παλιά οι χριστιανοί 


Π 3.1
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πίστευαν ότι ο Χριστός, η Παναγία και οι άγιοι μπορούν να απεικονιστούν με 
ανθρώπινη μορφή. Και η ίδια η χριστιανική Εκκλησία είχε δεχτεί επίσημα τις εικόνες 
σαν μέρος της λατρείας. Οι εικονολάτρες αποκαλούσαν τους αντιπάλους τους: 
«εικονοκλάστες», «εικονοκαύστες», «χριστιανοκατήγορους» και «σαρακηνόφρονες», 
δηλαδή πιστούς του ισλάμ.


Προσκυνώ και σέβομαι το Σταυρό [...], γιατί [...] ήταν όργανο για τη σωτηρία 
των ανθρώπων. Πώς λοιπόν να μην προσκυνήσω και τις εικόνες που κατα-
σκευάζουν οι πιστοί με αγαθή πρόθεση και με σκοπό να δοξάζουν και να 
θυμούνται τα παθήματα του Χριστού; […] Ότι δεν προσκυνώ το υλικό [που 
είναι φτιαγμένες οι εικόνες] είναι φανερό, διότι, αν καταστραφεί το σχήμα ενός 
σταυρού που είναι κατασκευασμένος από ξύλο, το ρίχνω στη φωτιά να καεί. 
Το ίδιο συμβαίνει και με το ξύλο των εικόνων, όταν καταστραφεί.


Ιωάννης Δαμασκηνός, Για τις εικόνες, πρώτο μισό 8ου αιώνα
Μετάφραση: Λ. Τσακτσίρας


Μοναχοί


Οι μοναχοί ήταν οι πιο θερμοί εικονολάτρες. Οι εικονομάχοι αυτοκράτορες πήραν 
από πολλά μοναστήρια την περιουσία τους κι εξόρισαν αρκετούς μοναχούς. Να τι 
έκανε το 769 ο στρατηγός στο Θέμα των Θρακησίων Μιχαήλ ο Λαχανοδράκοντας: 


Συγκέντρωσε όλους τους μοναχούς και τις μοναχές του Θέματος των Θρακη-
σίων στην Έφεσο. Τους οδήγησε σε μια πεδιάδα […] και τους είπε: «Όποιος 
επιθυμεί να υπακούσει στο βασιλιά [στο βυζαντινό αυτοκράτορα], όπως και 
εμείς υπακούμε, να φορέσει ένα λευκό φόρεμα και να πάρει για σύζυγό του 
μια γυναίκα αυτή τη στιγμή. Όποιοι δεν υπακούσουν, θα τυφλωθούν και θα 
εξοριστούν στην Κύπρο». Και μόλις τέλειωσε το λόγο του τον έκανε πράξη. 


Θεοφάνης, Χρονογραφία, αρχές 9ου αιώνα


Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος 


Η Ζ  ́Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια (787) ακύρωσε τις αποφάσεις που είχε 
επιβάλει ο Κωνσταντίνος Ε΄ και διέταξε να καταστραφούν όλα τα εικονομαχικά έργα. 
Αποφασίστηκε ότι οι χριστιανοί πρέπει να προσκυνούν τα πρόσωπα που είναι στις 
εικόνες και όχι τις ίδιες τις εικόνες.


Να έχουμε και τις σεβαστές και άγιες εικόνες παντού […] και να τις φυλάμε 
και να τις προσκυνάμε τιμητικά, όχι όμως και να τις λατρεύουμε αληθινά [γιατί 
η λατρεία], σύμφωνα με την πίστη μας, ταιριάζει μόνο στη θεϊκή φύση […], 
γιατί η τιμή πηγαίνει στο πρόσωπο της εικόνας και εκείνος που προσκυνά την 
εικόνα, προσκυνά όποιον είναι ζωγραφισμένος σ’ αυτή.


Πρακτικά της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου (απόσπασμα), έτος 787


Π 3.3
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Γ. Το Χαλιφάτο των Αβασιδών και η 
ακμή του αραβοϊσλαμικού κόσμου


Βαγδάτη


Μεγαλύτερες πόλεις 


Ο χάρτης απεικονίζει στην ίδια κλίμακα τις πόλεις Άαχεν, Κωνσταντινούπολη, Βαγδάτη, Τσανγκ Αν και Κόρδοβα.
Στις αρχές του 9ου αιώνα η Βαγδάτη και το Τσανγκ Αν, η πρωτεύουσα της Κίνας, ήταν οι μεγαλύτερες πόλεις στον κόσμο. 
Είχαν πληθυσμό περίπου 1.000.000 κατοίκους η καθεμιά. Η Κωνσταντινούπολη είχε την ίδια περίοδο γύρω στους 250.000 
κατοίκους. Δυτικά της Κωνσταντινούπολης η σημαντικότερη πόλη ήταν η Κόρδοβα στην Ιβηρική χερσόνησο. Το Άαχεν στη 
σημερινή Γερμανία είχε 2.000--3.000 κατοίκους περίπου.


Βακούφια


Κάθε μουσουλμάνος μπορούσε να κάνει ένα βακούφι αν αφιέρωνε σ’ αυτό όλη την 
περιουσία του ή ένα μέρος της. Με την περιουσία αυτή ιδρύονταν και συντηρούνταν 
τζαμιά, πτωχοκομεία, θρησκευτικά σχολεία (μεντρεσέδες), βιβλιοθήκες, λουτρά, 
χάνια κτλ. Τα βακούφια ήταν αφιερωμένα στο Θεό. Γι’ αυτό το κράτος δεν 
μπορούσε να τα φορολογήσει ή να τα κάνει κρατικά. 


Π 3.8
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Η Βαγδάτη στις αρχές του 9ου αιώνα


Κωνσταντινούπολη


Βαγδάτη Τσανγκ Αν


Άαχεν Κόρδοβα


Η Βαγδάτη αρχικά ήταν πόλη 
χτισμένη κυκλικά. Στο κέντρο 
υπήρχε το παλάτι του χαλίφη 
και το κεντρικό τζαμί. Γύρω είχε 
τείχος με τέσσερις κύριες πύλες. 
Έξω απ’ το τείχος ήταν το εμπορικό 
και βιοτεχνικό κέντρο.
Ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε 
πολύ γρήγορα. 
Γι’ αυτό σύντομα κατασκεύασαν 
νέο τείχος. Τα ανώτερα κοινωνικά 
στρώματα ζούσαν στην αριστερή 
όχθη του Τίγρη. Εκεί χτίστηκε 
και το νέο παλάτι του χαλίφη. 
Η Βαγδάτη είχε πολλά δημόσια 
κτίρια: παλάτια, τζαμιά, σχολές, 
βιβλιοθήκες, πτωχοκομεία, λουτρά, 
αγορές, χάνια κτλ. Το 1258 
οι Μογγόλοι κατέστρεψαν την πόλη 
κι έτσι κανένα μνημείο από αυτή 
την περίοδο δε σώζεται σε καλή 
κατάσταση.


Κυκλική Πόλη


Τ
ίγ


ρ


η
ς  π.


Δρόμοι
Κανάλια


Γέφυρα


Γέφυρα


Γέφυρα


Β
Κλίμακα


χλμ.
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Διεθνές εμπόριο και οικονομική ανάπτυξη 


Κίνα


Η Κίνα την εποχή της δυναστείας Ταν (618--907)


Η δυναστεία Ταν διαλύθηκε αφού 
κυβέρνησε τρεις αιώνες. Αιτία ήταν 
οι μεγάλες στρατιωτικές δαπάνες, 
τα κινήματα στις επαρχίες που 
έκαναν οι διοικητές τους και οι 
μεγάλες αγροτικές εξεγέρσεις. 
Η Κίνα τότε χωρίστηκε σε πολλά 


μικρά βασίλεια.


Από το 618 μέχρι το 
907 στην Κίνα κυβερνά 
η δυναστεία Ταν. Την 
περίοδο αυτή η Κίνα 
ακμάζει. Αναπτύσσεται 
η γεωργία, η βιοτε-
χνία και το εμπόριο 
με τον αραβοϊσλαμικό 
κόσμο, τις Ινδίες και 
την Ιαπωνία. Τον 9ο 
αιώνα οι Κινέζοι, που 
νωρίτερα είχαν κατα-
σκευάσει πρώτοι το 
χαρτί, ανακαλύπτουν 
την τυπογραφία και 
λίγο αργότερα τα χαρ-
τονομίσματα.


Δ. Οι σχέσεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τους γείτονές της 


Μουσουλμάνοι


Οι βυζαντινές πηγές συχνά ονομάζουν τους μουσουλμάνους Σαρακηνούς. 


Λόγιοι


Σύμφωνα με τον Γεώργιο Κεδρηνό, ένα χρονογράφο του 
11ου αιώνα, ο χαλίφης Αλ Μαμούν, που τον ενδιέφερε 
ιδιαίτερα η γεωμετρία, έτυχε να ακούσει για ένα νεαρό 
αιχμάλωτο, υπήκοο του βυζαντινού αυτοκράτορα, που 
ήταν μαθητής του Λέοντα του Μαθηματικού. Οδήγησε τον 
αιχμάλωτο μπροστά στους δικούς του μαθηματικούς και 
εκείνος τους εντυπωσίασε με τις γνώσεις του. Όταν ο χαλίφης 
έμαθε πως αυτός ήταν μόνο μαθητής, όχι κάποιος έμπειρος 
δάσκαλος, τον έστειλε αμέσως πίσω στην Κωνσταντινούπολη 
με το ακόλουθο μήνυμα προς το δάσκαλό του.


Γνωρίσαμε το δέντρο από τον καρπό, το δάσκαλο από το μαθητή. 
Επειδή λοιπόν εσύ, που είσαι τόσο σπουδαίος στην επιστήμη, είσαι 
άγνωστος στους συμπολίτες σου και δεν σε έχουν τιμήσει για τη 
σοφία και τη γνώση σου, καταδέξου να έρθεις σ’ εμάς και να μας 
μεταδώσεις τη διδασκαλία σου. Και αν γίνει αυτό, θα σκύψουν 
μπροστά σου όλοι οι Σαρακηνοί και θα πάρεις τόσα πλούτη και 
δωρεές όσα δεν αξιώθηκε ποτέ κανένας άνθρωπος. 


Γεώργιος Κεδρηνός, Σύνοψη Ιστοριών, 11ος αιώνας


Π 3.10Π 3.9
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Ασημένιο σκεύος 
(7ος -- πρώτο μισό 
8ου αιώνα) και πιάτο 
με διακόσμηση (8ος 
αιώνας) από την Κίνα 
των Ταν. Κολονία 
(Γερμανία), Μουσείο 
Τέχνης της Άπω 
Ανατολής.


Ο βυζαντινός αυτοκράτορας 
Θεόφιλος (829--842) είχε στενές 
σχέσεις με το Χαλιφάτο των 
Αβασιδών. Ο χαλίφης Αλ Μαμούν 
(813--833) ζήτησε από το Θεόφιλο 
να στείλει στη Βαγδάτη σοφούς 
από τη Βυζαντινή Aυτοκρατορία. 
Μικρογραφία με το βυζαντινό 
αυτοκράτορα Θεόφιλο (στα αριστερά) 
και το χαλίφη Αλ Μαμούν (στα δεξιά) 
να ανταλλάσσουν απεσταλμένους. 
12ος αιώνας.


Π 3.12


Τον 7ο και τον 8ο αιώνα οι Κινέζοι αυτοκράτορες κατέκτησαν 
πολλές περιοχές γύρω από την Κίνα, για να ελέγχουν το δι-
εθνές εμπόριο. Στην κεντρική Ασία συγκρούστηκαν με τους 
Άραβες μουσουλμάνους και έτσι εμπόδισαν το Χαλιφάτο να 
εξαπλωθεί προς τα ανατολικά. Παράλληλα, ο κινεζικός πολι-
τισμός έγινε γνωστός και έξω από τα σύνορα της Κίνας.


Π 3.13
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Ρώμη


Άαχεν


Μπορντό Παβία


Τουρ


Παπικό Κράτος


Όταν οι Λογγοβάρδοι κατέλυσαν το βυζαντινό εξαρχάτο της Ραβένας, η Ρώμη 
βρέθηκε σε μεγάλο κίνδυνο από αυτούς. Ο πάπας ζήτησε από το βυζαντινό 
αυτοκράτορα να τον βοηθήσει. Αυτός όμως δεν μπορούσε να στείλει στρατό. 
Τότε ο πάπας ζήτησε βοήθεια από το Φράγκο βασιλιά. Αυτός δέχτηκε και 
εκστράτευσε ενάντια στους Λογγοβάρδους. Όταν όμως έκανε δική του τη σημερινή 
βόρεια Ιταλία, αρνήθηκε να την δώσει πίσω στο βυζαντινό αυτοκράτορα και την 
έδωσε στον πάπα. Ο πάπας άρχισε να κυβερνά τις περιοχές αυτές ως ηγεμόνας. 
Έτσι ιδρύθηκε το Παπικό Κράτος (754). Αυτό συνεχίζεται μέχρι και σήμερα: ο πάπας 
είναι ο ηγέτης στο κράτος του Βατικανού, που βρίσκεται στην πόλη της Ρώμης.


Ε. Η Αυτοκρατορία των Καρολιδών στη δυτική Ευρώπη


Άαχεν 


Το Άαχεν (Εξ λα Σαπέλ) βρίσκεται στη σημερινή Γερμανία. Σ’ αυτή την 
πόλη έμενε συχνά ο Καρλομάγνος. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα 
πέρασε εκεί και έκανε το Άαχεν θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο.


Έστεψε


Ας δούμε πώς περιγράφει τη στέψη του Καρλομάγνου το 800 το Βιβλίο 
των παπών. Είναι μια μεσαιωνική χρονογραφία στην οποία γράφουν όσα 
έκανε κάθε πάπας της Ρώμης. 


Ο μαρμάρινος θρόνος του 
Καρλομάγνου. Τέλη 8ου -- αρχές 
9ου αιώνα, Άαχεν (Γερμανία), 
αυτοκρατορικό παρεκκλήσι του 
καθεδρικού ναού. 


Π 3.14


Την ημέρα των Χριστουγέννων, ο πάπας φόρεσε με τα ίδια του τα 
χέρια στον Καρλομάγνο ένα πολύτιμο στέμμα. Τότε οι Ρωμαίοι πιστοί 
που ήξεραν πόσο [ο Καρλομάγνος] υπερασπίστηκε και αγάπησε 
την Αγία Ρωμαϊκή Εκκλησία, φώναζαν μ’ ένα στόμα: «Ζωή και νίκη 
στον Κάρολο, τον ευλαβέστατο αύγουστο, που στέφεται από το Θεό 
μεγάλος και ειρηνικός αυτοκράτορας». Αυτό το είπαν τρεις φορές. 
Αμέσως μετά ο άγιος ποντίφικας [ο πάπας της Ρώμης] άλειψε με 
άγιο λάδι το βασιλιά Κάρολο.


Βιβλίο των παπών, αρχές 9ου αιώνα


Εγγόνια              Η διάσπαση της Αυτοκρατορίας των Καρολιδών (843)


Με τη Συνθήκη του Βερντέν (843) 
η Αυτοκρατορία των Καρολιδών 
μοιράστηκε στα τρία εγγόνια του 
Καρλομάγνου: ο Κάρολος ο Φα-
λακρός έγινε βασιλιάς στο δυτικό 
τμήμα, ο Λουδοβίκος ο Γερμανικός 
έγινε βασιλιάς στο ανατολικό τμήμα 
και ο Λοθάριος, που κράτησε τον 
τίτλο του αυτοκράτορα, πήρε την 
περιοχή ανάμεσα στα βασίλεια των 
αδελφών του.


Π 3.16
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Εσωτερική οργάνωση: κοινωνία και οικονομία


Ειδικοί απεσταλμένοι 


Ο αυτοκράτορας έστελνε ειδικούς απεσταλμένους στις διάφορες κομητείες του 
για να ελέγξουν τους κόμητες. Τα καθήκοντά τους μαθαίνουμε από το παρακάτω 
απόσπασμα. 


Φροντίστε να προστατέψετε όλα τα δικαιώματα του αυτοκράτορα, όπως σας τα όρισαν ξεκά-
θαρα γραπτά και προφορικά […]. Να είστε δίκαιοι με τις εκκλησίες, τις χήρες και τα ορφανά. 
Εάν δε σας υπακούσουν [...], ειδοποιήστε μας […]. Εάν αρνούνται να δεχτούν τις αποφάσεις 
που πήρατε σύμφωνα με το νόμο και τη δικαιοσύνη, σημειώστε το και ενημερώστε μας.


Nομοθετικό κείμενο του Καρλομάγνου, γύρω στο 802


Για τους 
δουλοπάροικους 
θα μιλήσουμε 
στη σ. 77 του 
βιβλίου.


Πηγές


Π 3.17


Σημαντική πηγή για την κοινωνία και την οικονομία την εποχή αυτή είναι τα πολύπτυχα. 
Στα βιβλία αυτά σημαντικοί γαιοκτήμονες ή μοναστήρια είχαν κατάλογο με τα κτήματα που 
καλλιεργούσαν οι εξαρτημένοι αγρότες. Στα πολύπτυχα έγραφαν ακόμη τα ονόματα των 
αγροτών, τα μέλη της οικογένειάς τους και τα διάφορα χρέη τους.


Κολονοί


Κολονοί, πάροικοι και δουλοπάροικοι λέγονται οι αγρότες που δεν έχουν δική 
τους γη και είναι εξαρτημένοι από τους γαιοκτήμονες. Οι πάροικοι στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία (4ος -- 5ος αιώνας), στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (9ος -- 11ος αιώνας) 
και στις πρόνοιες του βυζαντινού κράτους (11ος -- 13ος αιώνας) μοιάζουν αρκετά 
με τους κολονούς στην Αυτοκρατορία των Καρολιδών (8ος -- 9ος αιώνας) και 
τους δουλοπάροικους στις χωροδεσποτείες της δυτικής Ευρώπης (10ος -- 13ος 
αιώνας). Όλοι τους είναι αγρότες και καλλιεργούν τη γη με όρους και ανταλλάγματα 
(συνήθως δίνουν στους γαιοκτήμονες μέρος από την παραγωγή ή χρήματα). Είναι 
δεμένοι με τη γη και δεν μπορούν να την αφήσουν. Και οι γαιοκτήμονες όμως δεν 
μπορούν να τους διώξουν. 
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Είμαι ο Μιχαήλ, 
είμαι 20 χρόνων, 
τσαγκάρης. Θέλω 
να παντρευτώ την 


Άννα.


Είμαι η Άννα, είμαι 17 
χρόνων και θέλω να 


παντρευτώ με τον τσαγκάρη 
Μιχαήλ. Η μάνα του όμως 


δε με θέλει για γυναίκα του.


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	3.1.	α)	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	β)	Με	βάση	τις	
πληροφορίες	που	παίρνετε	από	την	πηγή	Π	3.1	ποια	από	τα	παρακάτω	ζευγάρια	
μπορούν	να	παντρευτούν	και	ποια	όχι;	Δικαιολογήστε	τις	απαντήσεις	σας.


Είμαι ο Θεόφιλος, 
είμαι 22 ετών και 
θα παντρευτώ τη 


χαριτωμένη Ευφημία. 
Οι γονείς μου το 
θέλουν και αυτοί.


Είμαι η Ευφημία, είμαι 
18 ετών και θέλω να 
παντρευτώ το γενναίο 


Θεόφιλο. Και οι δυο γονείς 
μου θέλουν το ίδιο.


1


Είμαι η Ειρήνη, κι εγώ 
είμαι 14. Οι γονείς μου 
συνεννοήθηκαν με τους 


γονείς του Φώτιου να τον 
παντρευτώ.


Είμαι ο Φώτιος και 
μόλις πάτησα στα 14, 
αλλά θα παντρευτώ 
τη συνομήλική μου 


Ειρήνη.


Είμαι η Ζωή, είμαι 16 χρόνων, 
οι γονείς μου θέλουν να 


παντρευτώ τον Κωνσταντίνο. 
Εγώ όμως θέλω το Λέοντα.


Είμαι ο Κωνσταντίνος, 
είμαι 18 χρόνων και 
θέλω να παντρευτώ 
την όμορφη Ζωή.


Είμαι η Θεοδώρα και 
είμαι 14 χρόνων. Ο 


πατέρας μου συμφώνησε 
με το γείτονά μας, τον 
Γεώργιο, να παντρευτώ 


με το γιο του. 


Είμαι ο 
Σταυράκιος. 


Είμαι 18 χρόνων, 
αγρότης και θέλω 


να παντρευτώ 
τη Θεοδώρα, την 
κόρη του Ανδρέα, 
του γείτονά μας. 
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 3]
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	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	3.2,	Π	3.3,	Π	3.5.	α)	Πότε	γράφτηκαν	οι	πηγές;	Σε	ποιο	ζήτημα	
αναφέρονται;	Πότε	έγιναν	τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχουν	σχέση;	Ποιες	από	αυτές	
τις	πηγές	είναι	σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	και	ποιες	μεταγενέστερες;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	β)	Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	από	
αυτές	τις	πηγές,	ποιες	από	τις	παρακάτω	φράσεις	μπορεί	να	είπε	ένας	εικονολάτρης	
και	ποιες	ένας	εικονομάχος;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


2


Στις εκκλησίες των 


Χριστιανών δεν έχουν 


θέση τα είδωλα.
Δε λατρεύουμε 


τα ξύλα, αλλά τα 


πρόσωπα.


Και λαμπάδες θα 


ανάψω και θυμίαμα θα 


κάψω!


Άγιε μου Θόδωρε 


και στρατηλάτη, 


διώξε το βασιλιά μας τον 


ειδωλολάτρη!


Στην πίστη μου 


κουμάντο δε θα κάνει 


ο αυτοκράτορας.


Ποιος είδε 


το Θεό για να τον 


ζωγραφίσει;


Ακόμη και στα κρυφά 


να τις προσκυνάς, πάλι 


ένοχος είσαι.


Μην προσκυνάτε 


αυτά που έφτιαξαν 


χέρια ανθρώπων.


Την Παναγιά μας 


προσκυνώ και την εικόνα 


της φιλώ!


Εγώ δεν είμαι 


ειδωλολάτρης. Δεν 


προσκυνώ τα είδωλα.


	 Και	τα	τρία	έργα	που	εικονίζονται	χρονολογούνται	στον	8ο	
αιώνα.	Ποια	από	αυτά	έκαναν	εικονολάτρες	καλλιτέχνες	και	
ποια	εικονομάχοι;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


3


Τι κι αν είσαι 


δέσποτας, μη σε δω να 


τις προσκυνάς!


Ανάθεμα στους 


αγιογράφους!


Τιμή στη 


χάρη τους, όχι 


στα σανίδια.


Μοναχός, ξεμοναχός, 


ο νόμος του αυτοκράτορα 


ισχύει και γι’ αυτόν.


Δόξα στον 


Aϊ-Γιώργη! Αυτόν 


τιμώ, όχι τις 


μπογιές.
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Δραστηριότητες
[8ος – 9ος αιώνας ]
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	 Ποιοι	από	τους	παρακάτω	δε	θα	πληρώσουν	φόρους;	
Δικαιολογήστε	τις	απαντήσεις	σας.


4


	 Με	μολύβια	διαφορετικών	χρωμάτων	σκιάστε	στο	χάρτη	τις	περιοχές	στις	οποίες	
εκτείνονταν	στις	αρχές	του	9ου	αιώνα	η	Βυζαντινή	Αυτοκρατορία,	η	Αυτοκρατορία	των	
Καρολιδών	και	το	Χαλιφάτο	των	Αβασιδών.	Σημειώστε	τις	πρωτεύουσες	των	κρατών.


5


Ευφράτης π.


Τίγρης π.


Νείλος π..


Σαρδηνία


Κορσική


Κρήτη Κύπρος


Σικελία


Κ
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Θ
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Περσ ι κός κόλπος


Ερυθρά
Θάλασσα


Μ
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Είμαι ο 
Ιμπραήμ και 


ζω σε ένα χωριό 
κοντά στη Μεδίνα. 
Εκμεταλλεύομαι 


χωράφια που μου 
έδωσε το κράτος.


Είμαι ο 
Γιουσούφ. 


Είμαι διαχειριστής 
στα χωράφια 


που ανήκουν στο 
Μεγάλο Τζαμί της 


Δαμασκού.


Το όνομά 
μου είναι Αλή. 


Νοικιάζω χωράφια 
που ανήκουν στο 


κράτος. Καλλιεργώ 
συνήθως 
λαχανικά.


Το όνομά μου είναι 
Χασάν και ζω σε ένα χωριό 


λίγο έξω από τη Μοσούλη. Είμαι 
ιδιοκτήτης ενός χωραφιού όπου 


συνήθως καλλιεργώ στάρι.


Είμαι ο 
Ραμαντάν και ζω 


σε ένα χωριό έξω από 
τη Βαγδάτη. Καλλιεργώ 


κάποια σιτοχώραφα που 
ανήκουν στο χαλίφη.
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 3]
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α)	Χωριστείτε	σε	4	ομάδες.	Η	πρώτη	ομάδα	είναι	έμποροι	που	έρχονται	από	την	Κίνα,
	 η	δεύτερη	από	τις	Ινδίες,	η	τρίτη	από	περιοχές	στα	νότια	της	Σαχάρας	και	η	τέταρτη	
από	τη	Βυζαντινή	Αυτοκρατορία.	Και	οι	4	ομάδες	συναντιέστε	στη	Μοσούλη.	


β)	Η	κάθε	ομάδα	φτιάχνει	έναν	κατάλογο	με	τα	προϊόντα	που	μεταφέρει.	
γ)	Η	κάθε	ομάδα	σημειώνει	στο	χάρτη	παρακάτω	τη	διαδρομή	που	έκανε	μέχρι	να	
φτάσει	στη	Μοσούλη	και	την	παρουσιάζει	στις	υπόλοιπες.	


δ)	Στη	συνέχεια,	η	κάθε	ομάδα	παρουσιάζει	στις	υπόλοιπες	τα	εμπορεύματα	που	
μεταφέρει	και	τα	ανταλλάσσει	με	των	άλλων.	


ε)	Οι	ομάδες	συζητούν	μεταξύ	τους	και	ανταλλάσσουν	πληροφορίες	για	τον	τόπο	
καταγωγής	τους,	τη	διαδρομή	που	έκαναν,	τις	πόλεις	που	επισκέφθηκαν,	τους	τόπους	
και	τους	λαούς	που	γνώρισαν,	τις	συνήθειες	αυτών	των	ανθρώπων,	τους	εμπόρους	με	
τους	οποίους	ήρθαν	σε	επαφή,	τους	κινδύνους	που	γνώρισαν	κτλ.	


στ)	Στο	τέλος,	κάθε	ομάδα	γράφει	ένα	κείμενο	(140--150	λέξεις)	στο	οποίο	μιλάει	για	όλη	
αυτή	την	εμπειρία	που	απέκτησε	από	το	εμπόριο.	Το	κείμενο	να	είναι	γραμμένο	σε	
πρώτο	ενικό	πρόσωπο.	


Ευφράτης π.


Τίγρης π.


Νείλος π..


Σαρδηνία


Κορσική


Κρήτη Κύπρος


Σικελία


Κ
α
σ
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Ερυθρά
Θάλασσα


Μ
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Ι ν δ ι κ ό ς
Ω κ ε α ν ό ς
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	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	3.15.	α)	Πότε	γράφτηκε;	Πότε	έγιναν	τα	γεγονότα	που	
αναφέρει;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	β)	Περιγράψτε	σε	ένα	κείμενο	(60--70	λέξεις)	τη	
στέψη	του	Καρλομάγνου.	Γιατί,	σύμφωνα	με	την	πηγή,	ο	πάπας	της	Ρώμης	έστεψε	τον	
Καρλομάγνο	αυτοκράτορα	των	Ρωμαίων;


7


	 Τι	είδος	είναι	η	καθεμιά	από	τις	παρακάτω	πηγές;	Πότε	γράφτηκαν;	Πότε	έγιναν	τα	
γεγονότα	με	τα	οποία	έχουν	σχέση;	Ποιες	από	αυτές	είναι	σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	
που	αναφέρουν	και	ποιες	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


8


Πηγή Π	3.1 Π	3.2 Π	3.3 Π	3.4 Π	3.5 Π	3.13 Π	3.15 Π	3.17


Πότε	γράφτηκε;


Πότε	έγιναν	τα	γεγονότα;


Σύγχρονη


Μεταγενέστερη
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Κεφάλαιο 4Κεφάλαιο 4


Α. Η Μακεδονική δυναστεία -- Θεσμικές και νομοθετικές 
μεταρρυθμίσεις 


Μακεδονική δυναστεία (867--1057) 


Η ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
Η Ευρώπη και ο αραβοϊσλαμικός κόσμος 


(9ος -- 11ος αιώνας)


Ψηφιδωτό με το Χριστό ανάμεσα στο βυζαντινό 
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ΄ Μονομάχο (1042--1055) 
και τη σύζυγό του Ζωή. Η Ζωή μαζί με την αδελφή της 


Θεοδώρα ήταν οι τελευταίες απόγονοι της Μακεδονικής 
δυναστείας. Η Ζωή παντρεύτηκε τρεις φορές και οι 


σύζυγοί της έγιναν αυτοκράτορες στο βυζαντινό κράτος. 
Ο Κωνσταντίνος Θ΄ ήταν ο τρίτος σύζυγός της. 11ος 


αιώνας, Κωνσταντινούπολη (Tουρκία), Αγία Σοφία. 


Η Μακεδονική δυναστεία, 
που κυβέρνησε τη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία, πήρε το όνομά της από 
τον ιδρυτή της, Βασίλειο Α΄ (867--886),
  που καταγόταν από το θέμα της 
Μακεδονίας. 


Συλλογές νόμων


Οι αυτοκράτορες της Μακεδονικής δυναστείας έκαναν τρεις νέες συλλογές νόμων: 


	 Πρόχειρος Νόμος ή Πρόχειρον: νόμοι που είχαν σχέση 
 με το οικογενειακό, το κληρονομικό και το ποινικό δίκαιο. 


	 Επαναγωγή: ρυθμίζει, μαζί με άλλα, τις σχέσεις ανάμεσα 
 στο κράτος και στην Εκκλησία. Η κοσμική και η 
 εκκλησιαστική εξουσία θεωρούνται ίσες.


	 Βασιλικά: νόμοι σχετικοί με το αστικό και το δημόσιο δίκαιο.


Αστικό δίκαιο: οι νόμοι για τις σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. 


Δημόσιο δίκαιο: οι νόμοι για τη λειτουργία ενός κράτους και τις σχέσεις του με τους 


υπηκόους του.


Κληρονομικό δίκαιο: ορίζει τι θα γίνει η περιουσία κάποιου μετά το θάνατό του. 


Οικογενειακό δίκαιο: οι νόμοι σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις. 


Ποινικό δίκαιο: ορίζει ποιες πράξεις θεωρούνται εγκληματικές και πώς τιμωρούνται.


Π 4.1
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Β. Οικονομία και κοινωνία στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 


Οι δυνατοί 


Μεγάλες εκτάσεις γης


Οι δυνατοί εκμεταλλεύονταν τη γη που είχαν με έμμεσο τρόπο: άλλοτε 
τη νοίκιαζαν, άλλοτε πλήρωναν αγρότες για να την καλλιεργούν, 
αλλά πιο συχνά είχαν παροίκους. Ο πάροικος ήταν δεμένος με τη γη, δεν μπορούσε 
δηλαδή να την αφήσει, αλλά ούτε και ο ιδιοκτήτης μπορούσε να τον διώξει. 
Έδινε ένα μέρος από την παραγωγή στον ιδιοκτήτη και έκανε γι’ αυτόν ορισμένες 
αγγαρείες (δηλαδή υποχρεωτικές και απλήρωτες εργασίες). 


Μικρογραφία με αγρότες που 
πληρώνονται για την εργασία 
τους. 11ος αιώνας, Παρίσι, 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.


Νομοθετικά μέτρα


Για να μην παίρνουν εύκολα οι δυνατοί τα κτήματα από τους μικροκαλλιεργητές, 
το 922 ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός Α΄ (920--944) όρισε με νόμο την «αρχή 
της προτίμησης». Σύμφωνα με αυτή, αν ένας μικροκαλλιεργητής από μια κοινότητα 
χωρίου πουλούσε κάποιο χωράφι του, έπρεπε να προτιμήσει για την αγορά τούς 
συγγενείς, τους γείτονες και τους συγχωριανούς του. Αν κανείς τους δεν ήθελε 
ή δεν μπορούσε να το αγοράσει, μόνο τότε μπορούσε να το αγοράσει κάποιος που 
δεν ανήκε σε αυτή την κοινότητα χωρίου.


Παρακάτω διαβάζουμε ένα απόσπασμα από το σχετικό νόμο.


Ορίζουμε λοιπόν ότι όσοι ζουν σε κάθε μέρος και πόλη αυτής της χώρας [...] να έχουν 
ελεύθερη την έκταση της κατοικίας που τους έλαχε. [...] Αν όμως [...] από κάποια ανάγκη ή 
και μόνο από κάποια επιθυμία, πουλήσουν ένα τμήμα ή και ολόκληρη την κατοικία, τότε να 
τη δώσουν σ’ αυτούς που αναφέραμε [στους συγγενείς] ή [...] σ’ αυτούς που τα χωράφια ή 
τα χωριά τους συνορεύουν. Και δεν αποφασίζουμε αυτό από μίσος ή φθόνο για τους ισχυ-
ρότερους [δυνατούς], αλλά το καθορίζουμε για [...] να προστατεύσουμε [τους κατοίκους].


Νεαρά του Ρωμανού Α΄, έτος 922


Για να πληρώνουν οι δυνατοί πιο μεγάλους φόρους, ο βυζαντινός αυτοκράτορας 
Βασίλειος Β΄ (976--1025) όρισε το αλληλέγγυο. Σύμφωνα με αυτό, οι αγρότες σε 
μια κοινότητα χωρίου ήταν όλοι μαζί υπεύθυνοι για τους φόρους που έπρεπε να 
πληρώσει το χωριό τους. Αν κάποιος δεν μπορούσε να πληρώσει, έπρεπε να τον 
πληρώσουν οι υπόλοιποι της κοινότητας. Αν πάλι η κοινότητα δεν μπορούσε να 
πληρώσει όλο το φόρο, τότε τον πλήρωναν οι δυνατοί. 


Π 4.2


Π 4.3
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Η καθημερινή ζωή στην Κωνσταντινούπολη 


Ψαράδες


Στο Επαρχικό Βιβλίο διαβάζουμε για τη συντεχνία που πουλούσε ψάρια: 


Αυτοί που πουλούν ψάρια πρέπει να έχουν το στέκι τους στις μεγάλες καμάρες της πόλης. 
Εκεί μπορούν ν’ απλώνουν το εμπόρευμά τους, να πουλούν δηλαδή τα ψάρια τους. Kαθεμιά 
καμάρα πρέπει να έχει τον επιστάτη της […] που θα επιβλέπει […] πώς πάει το ψάρεμα 
στη θάλασσα και πώς γίνεται η αγορά και η πώληση. Θα παρακολουθεί γενικά το εμπόριο 
[...]. Πρέπει ακόμη οι επιστάτες κάθε μέρα να παρουσιάζονται στον έπαρχο πρωί πρωί και 
να του αναφέρουν πόση ήταν η ψαριά […] ώστε να πουλήσουν τα ψάρια τους με [την τιμή] 
που θα ορίσει ο έπαρχος. Όσοι τολμούν να πουλούν τα ψάρια τους έξω από όσα ορίζει ο 
νόμος να διώχνονται από τη συντεχνία δαρμένοι και κουρεμένοι.


Επαρχικό Βιβλίο, γύρω στο 895 


Ιερό Παλάτι


Το Ιερό Παλάτι ήταν ένα μεγάλο συγκρότημα από κτίρια, στοές και κήπους, που είχε 
γύρω του τείχος. 


Το Ιερό Παλάτι όπως ήταν γύρω στα τέλη του 10ου αιώνα (αναπαράσταση).


1: Αγία Σοφία
2: Ιππόδρομος
3: Χαλκή Πύλη


 


Γ. Ο αραβοϊσλαμικός κόσμος


Ο αραβοϊσλαμικός πολιτισμός 


Παραμύθια


Τα πιο γνωστά παραμύθια στον αραβοϊσλαμικό κόσμο είναι οι Χίλιες και μία νύχτες 
ή Τα παραμύθια της Χαλιμάς. Τα παραμύθια αυτά υπάρχουν σε διάφορες μορφές, 
που καθεμιά τους προέρχεται από διαφορετική περιοχή. Έχουν ινδικές, περσικές και 
αραβικές επιδράσεις. 


Π 4.5


2


1


3


Π 4.4


4 SYBLHROMATIKO B FINAL 2 2010 F13   13 16/4/2010   12:01:35 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4


Λίγη ακόμη ιστορία ...


14


Κεντρικό πρόσωπο σ’ αυτά είναι η Σεχραζάντ και ο βασιλιάς 
Σαχριγιάρ. Αυτός, επειδή μαθαίνει ότι η γυναίκα του τον απατά, 
κοιμάται κάθε βράδυ με άλλη γυναίκα και το πρωί τη σκοτώνει. 
Η Σεχραζάντ αποφασίζει να βάλει τέλος σε όλα αυτά και ζητάει 
να είναι η επόμενη γυναίκα του Σαχριγιάρ. Ξεκινάει έτσι να λέει 
τα παραμύθια της που τα σταματάει κάθε φορά μόλις φτάνει το 


ξημέρωμα. Μετά από χίλιες και μία νύχτες ο Σαχριγιάρ 
αποφασίζει να της χαρίσει τη ζωή. 


Στην εικόνα μικρογραφία με λουτρό. Προέρχεται 
από χειρόγραφο με τις «Χίλιες και μία νύχτες». 
Λονδίνο (Mεγάλη Bρετανία), Βρετανική Βιβλιοθήκη.


Π 4.6


Π 4.8


Π 4.9


Π 4.10


Ο Αμπού Ζαΐντ 
μιλάει σε μια 


συγκέντρωση. 
1222, Παρίσι, 


Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Γαλλίας.


Ένα γαμήλιο γεύμα. 
Περίπου 1225--1235, 


Αγία Πετρούπολη 
(Ρωσία), Ακαδημία 


Επιστημών.


Ο Αμπού Ζαΐντ προσπαθεί να ανέβει σ’ ένα πλοίο.
1225--1235 περίπου, Αγία Πετρούπολη (Ρωσία), Ακαδημία 
Επιστημών.


Παρέλαση με έφιππους άνδρες. 1237 περίπου, 
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.


Λαϊκές διηγήσεις 


Το 10ο αιώνα εμφανίζονται διηγήσεις με θέμα κάποιον 
ήρωα και τις περιπέτειές του. Από τις πιο γνωστές 
είναι η διήγηση του Αλ Χαρίρι, με ήρωα τον Αμπού 
Ζαΐντ. Παρακάτω βλέπουμε μερικές μικρογραφίες από 
χειρόγραφα με αυτή τη διήγηση.


Π 4.7
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ΝομικήΑστρονομία


Βοτανική ΓεωγραφίαΖωολογία


ΧημείαΦυσική


ΜαθηματικάΦαρμακολογία Ιατρική


Επιστήμες


Οι επιστήμονες στον αραβοϊσλαμικό κόσμο 
πήραν την αρχαία κληρονομιά και την έκαναν 
πράξη, έγραψαν βιβλία και έκαναν πειράματα. 
Οι επιστήμες που αναπτύχθηκαν ήταν πολλές:


Μικρογραφίες με ζώα. Προέρχονται από το βιβλίο 
«Η χρησιμότητα των ζώων». 14ος αιώνας, Μαδρίτη 
(Iσπανία), Βιβλιοθήκη του Εσκοριάλ.


Π 4.11 Π 4.12


Π 4.13 Π 4.14


Χημεία


Στον αραβοϊσλαμικό κόσμο πολλοί προσπάθησαν να βρουν τη λυδία λίθο, ένα 
μείγμα από μέταλλα που με το άγγιγμά της όλα τα άλλα μέταλλα θα γίνονταν 
χρυσάφι. Η έρευνα αυτή ονομάστηκε αλχημεία. Η λυδία λίθος δε βρέθηκε ποτέ, 
αλλά οι προσπάθειες που έγιναν βοήθησαν να αναπτυχθεί η επιστήμη της χημείας. 
Για παράδειγμα, ανακαλύφθηκαν νέα χημικά στοιχεία και βελτιώθηκαν οι μέθοδοι για 
την απόσταξη. Στο Μεσαίωνα η αλχημεία εξαπλώθηκε από τον αραβοϊσλαμικό κόσμο 
στη χριστιανική δυτική Ευρώπη. 
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∆. Νέα κράτη δημιουργούνται στην Ευρώπη


Βίκινγκς ή Νορμανδοί


Π 4.16


Κόσμημα των 
Βίκινγκς. 10ος αιώνας, 
Κοπεγχάγη (Δανία), 
Βασιλικό Μουσείο.


Οι Βίκινγκς στην Ευρώπη και τα ταξίδια τους
Από τον 8ο αιώνα 
οι Βίκινγκς έκαναν 
επιδρομές ενάντια σε 
διάφορες περιοχές 
στη δυτική και στην 
ανατολική Ευρώπη. 
Ήταν πολύ ικανοί 
ναυτικοί και έμποροι. 
Έκαναν συνήθως 
εμπόριο με γούνες, 
χαυλιόδοντες και 
δούλους στις θάλασσες 
της βόρειας Ευρώπης, 
στη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία και στις 
μουσουλμανικές χώρες.


Π 4.15
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Οι Βίκινγκς, με τα στενόμακρα και γρήγορα πλοία τους, ανακάλυψαν την 
Ισλανδία, τη Γροιλανδία κι έφτασαν μέχρι τη βόρεια Αμερική. Εκεί ίδρυσαν αποικίες 
500 χρόνια πριν από το Χριστόφορο Κολόμβο. Γρήγορα όμως οι αποικίες τους 
καταστράφηκαν και οι ανακαλύψεις τους ξεχάστηκαν. 


Οι Βίκινγκς στη δυτική Ευρώπη ονομάστηκαν Νορμανδοί («άνθρωποι του Βορρά») 
και στην ανατολική Ευρώπη Βάραγγοι.


Διπλωματικές αποστολές


Το 968 μια διπλωματική αποστολή παρουσιάστηκε στο βυζαντινό αυτοκράτορα 
Νικηφόρο Β΄ Φωκά (963--969). Για το γεγονός αυτό ο επίσκοπος της Κρεμόνας, 
που συμμετείχε σε αυτή, έγραψε μια αναφορά. Ένα απόσπασμά της διαβάζουμε 
παρακάτω.


Στις 7 Ιουνίου […] οδηγήθηκα μπροστά στο […] Λέοντα, τον αδελφό του Νικηφόρου [Φωκά], 
με τον οποίο φιλονικήσαμε εντονότατα για τον αυτοκρατορικό Σας τίτλο [του Όθωνα Α΄]. 
Γιατί αυτός δε Σας αποκαλούσε αυτοκράτορα, δηλαδή βασιλέα στη γλώσσα του, αλλά ρήγα 
από το δικό μας ρεξ [βασιλιάς στα λατινικά]. Αλλά όταν του έκανα την παρατήρηση ότι η 
σημασία είναι η ίδια και μόνο ο χαρακτηρισμός διαφορετικός, μου απάντησε ότι πήγα όχι 
για ειρήνη αλλά για φιλονικία […]. Ο Νικηφόρος [Φωκάς] άρχισε την ομιλία του όπως παρα-
κάτω: «Έπρεπε και θέλαμε πάρα πολύ να σε υποδεχθούμε φιλικά και μεγαλόπρεπα. Αλλά 
αυτό δεν το επιτρέπει η ασέβεια του κυρίου σου, που κατέλαβε τη Ρώμη με εχθρική εισβολή 
[...] και […] άλλους σκότωσε, άλλους τύφλωσε και άλλους εξόρισε. Τέλος, προσπάθησε να 
κατακτήσει και να λεηλατήσει τις πόλεις της αυτοκρατορίας μας. Επειδή όμως δε μπόρεσε 
να πραγματοποιήσει τον άδικο σκοπό του, έστειλε τώρα, με πρόσχημα την ειρήνη, σε μας 
ως κατάσκοπο εσένα [...]».


Λιουτπράνδος της Κρεμόνας, Αναφορά για την πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη, τελευταίο τέταρτο 10ου αιώνα
Μετάφραση: Σ. Καραγεώργος


Π 4.17


Ε. Κράτος, Εκκλησία και εξωτερική πολιτική     
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 


Διπλωματία


Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες προσπάθησαν να επηρεάσουν άλλους λαούς με 
πολλούς τρόπους: πρόσφεραν χρήματα και δώρα στους ηγεμόνες τους, έκαναν 
εμπορικές συμφωνίες μαζί τους, πάντρευαν πρόσωπα από τη βασιλική οικογένεια με 
ξένους ηγεμόνες και αντάλλασσαν πρεσβευτές. Τέλος, προσπαθούσαν να κάνουν 
χριστιανούς όσους δεν ήταν.


Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ ́  Πορφυρογέννητος (944--959) έγραψε ένα 
κείμενο προς το γιο και διάδοχό του με συμβουλές για το πώς πρέπει να κυβερνάει 
το κράτος. Όπως γράφει, είναι βασικό να γνωρίζει κανείς για κάθε λαό την ιστορία 
και τον τρόπο ζωής του. Στο παρακάτω απόσπασμα εξηγεί πώς η Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία πρέπει να αντιμετωπίζει διπλωματικά τους Πετσενέγκους, έναν 
τουρκικό λαό που βρισκόταν στη σημερινή Ουκρανία και Ρουμανία.


Για την 
ανακάλυψη της 
Αμερικής από 
το Χριστόφορο 
Κολόμβο θα    
μιλήσουμε  
στις σ. 159--162 
του βιβλίου.
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Πιστεύω ότι συμφέρει πάντα πολύ το βυζαντινό αυτοκράτορα να έχει ειρήνη με τους Πετσε-
νέγκους, να κάνει συνθήκες φιλίας μαζί τους, να στέλνει κάθε χρόνο σ’ αυτούς αντιπρόσωπό 
του με δώρα και να παίρνει ομήρους απ’ αυτούς […]. Οι Πετσενέγκοι είναι γείτονές μας. 
Αν δεν έχουμε μαζί τους φιλικές σχέσεις, μπορεί να κάνουν επίθεση στη Χερσόνα [στην 
Κριμαία] και να την καταλάβουν. Επίσης οι Πετσενέγκοι είναι γείτονες με το Βασίλειο των 
Ρως. Αν δεν έχουν ειρήνη με το Βασίλειο των Ρως, οι Ρως δεν μπορούν να έρθουν στην 
Κωνσταντινούπολη για πόλεμο ή για εμπόριο. Οι Πετσενέγκοι έχουν νικήσει αρκετές φορές 
και το Βασίλειο των Ούγγρων. Γι’ αυτό ο βασιλιάς των Ούγγρων τους φοβάται. Αν λοιπόν 
ο βυζαντινός αυτοκράτορας είναι σε ειρήνη με τους Πετσενέγκους, τότε ούτε ο βασιλιάς 
των Ρως ούτε ο βασιλιάς των Ούγγρων μπορεί να κάνει εκστρατείες ενάντια στο βυζαντινό 
κράτος ούτε κανείς τους μπορεί να ζητάει από το βυζαντινό αυτοκράτορα πολλά χρήματα 
κι άλλα αγαθά. Γιατί φοβούνται ότι ο βυζαντινός αυτοκράτορας μπορεί να κάνει τους Πε-
τσενέγκους να τους επιτεθούν. 


Κωνσταντίνος Ζ ΄ Πορφυρογέννητος, Προς το Ρωμανό, το γιο μου (ή Για τη διοίκηση της Αυτοκρατορίας),
πρώτο μισό 10ου αιώνα (διασκευασμένο κείμενο)


Παυλικιανοί


Οι Παυλικιανοί εμφανίστηκαν στη Μικρά 
Ασία τον 7ο αιώνα.
Ήταν εικονομάχοι και δε δέχονταν την 
εκκλησιαστική και πολιτική εξουσία με 
τη μορφή που είχε τότε. Εξαπλώθηκαν 
στις ανατολικές περιοχές του βυζαντινού 
κράτους, στη Συρία και στην Αρμενία. 
Στα μέσα του 9ου αιώνα δημιούργησαν 
δικό τους κράτος στην ανατολική Μικρά 
Ασία.
Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος 
Α΄ το κατέλυσε με πόλεμο (872), αλλά οι 
Παυλικιανοί δεν εξαφανίστηκαν εντελώς. 


Μικρογραφία που δείχνει πώς το βυζαντινό κράτος τιμώρησε τους 
Παυλικιανούς. 12ος αιώνας, Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ισπανίας. 


Π 4.19


Π 4.18


Προσπάθειες για πολιτική επιρροή -- Ο εκχριστιανισμός γειτονικών λαών


Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Οι καλλιτέχνες στο Βασίλειο των 
Ρως δημιούργησαν μια ξεχωριστή θρησκευτική αρχιτεκτονική που 


ταίριαζε στην αισθητική και στις ανάγκες του τόπου τους. 10ος 
αιώνας, Σουζντάλ (Ρωσία).


Π 4.20Βασιλιάδες των Ρως


Οι σχέσεις ανάμεσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
και το Βασίλειο των Ρως έγιναν πιο στενές, όταν 
ο βασιλιάς Βλαδίμηρος (980--1025) βοήθησε 
 στρατιωτικά τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ 
(976--1025). Σε αντάλλαγμα, αυτός του έδωσε για 
σύζυγο την αδελφή του Άννα. Για πρώτη φορά μια 
βυζαντινή πριγκίπισσα παντρευόταν έναν ξένο ηγέτη 
που δεν ήταν χριστιανός. Γι’ αυτό ο Βλαδίμηρος 
έγινε χριστιανός και έκανε χριστιανούς και τους 
υπηκόους του. 
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Αρμενικά βασίλεια


Η Αρμενία είχε από παλιά μεγάλη σημασία, γιατί βρισκόταν 
πάνω στους δρόμους που οδηγούσαν από την Περσία στη 
Μικρά Ασία και από τον Καύκασο στη Μεσοποταμία. 


Το Βασίλειο της Αρμενίας ήταν το πρώτο χριστιανικό 
κράτος στον κόσμο. Ο χριστιανισμός έγινε επίσημη θρησκεία 
εκεί γύρω στο 300.


Γιατί, πες μου, τι κατάφερες παίρνοντας το όνομα βασι-
λιάς Βουλγάρων και Ρωμαίων χωρίς να είναι σύμφωνος 
και βοηθός σου ο Θεός; Τι κέρδισες που με τόση βία 
[…] πήρες τη γη μας; Πού είναι οι φόροι που παίρνεις 
απ’ αυτή; Τι εισοδήματα σου πληρώνονται από ’κει; Η 
αλήθεια είναι […] πως ύστερα από τόσους φόνους και 
λεηλασίες  το μόνο που σου μένει είναι να εξουσιάζεις 
τα κάστρα, και μάλιστα με παραπάνω μπελάδες, να τα 
συντηρείς με τρόφιμα και στρατιώτες, ενώ ο λαός μέσα σ’ 
αυτά υποφέρει και αφανίζεται […]. Αν κάποιος πρέπει να 
ονομάζεται βασιλιάς των Ρωμαίων και των Βουλγάρων, 
είμαστε εμείς, που και τ’ όνομα αυτό το πήραμε από το 
Θεό και την εξουσία, όπως όλοι παραδέχονται, και όχι 
εσείς, που αγωνιζόσαστε να τ’ αποκτήσετε μ’ αίματα και 
σφαγές.


Επιστολή του Ρωμανού Α΄, μεταξύ των ετών 919--927


Το 913 ο Βούλγαρος τσάρος Συμεών έκανε 
εκστρατεία ενάντια στην Κωνσταντινούπολη. 
Στην εικόνα μικρογραφία που εικονίζει τις 
συνομιλίες ανάμεσα στο Συμεών και τον 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαο 
Μυστικό, που εκπροσωπούσε το βυζαντινό 
αυτοκράτορα. 14ος αιώνας, Βατικανό, 
Αποστολική Βιβλιοθήκη του Βατικανού.


Π 4.23


Τσάροι


Στις σλαβικές γλώσσες τσάρος ονομάζεται ο ορθόδοξος 
βασιλιάς ή αυτοκράτορας.


Οι σχέσεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας   
με τους γείτονές της στα βόρεια και τα ανατολικά  


Σχέδια του Συμεών 


Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός Α΄ (919--944) σε γράμμα 
του κατηγορεί το Συμεών γιατί έχει πάρει παράνομα τον τίτλο 
«Βασιλιάς Ρωμαίων και Βουλγάρων».


Η εκκλησία των Αγίων 
Αποστόλων στην 
πόλη Καρς (Τουρκία). 
Ο κωνικός τρούλος 
είναι χαρακτηριστικός 
στην αρμενική 
εκκλησιαστική 
αρχιτεκτονική. 
930--942.


Μικρογραφία από αρμενικό 
χειρόγραφο. Εικονίζει τον 


Ιωάννη τον Πρόδρομο ν’ ακούει 
το λόγο του Θεού. Δεύτερο 


μισό 11ου αιώνα, Εριβάν 
(Αρμενία), Κέντρο Χειρογράφων 


Ματενανταράν.


Π 4.24


Π 4.22


Π 4.25


Μικρογραφία που εικονίζει ομαδική 
βάφτιση στον ποταμό Δνείπερο, στο 
Βασίλειο των Ρως. 14ος αιώνας, Βατικανό, 
Αποστολική Βιβλιοθήκη του Βατικανού. 


Π 4.21
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Γεωργιανά βασίλεια


Ονομάζουμε έτσι τα χριστιανικά βασίλεια 
που βρίσκονταν το Μεσαίωνα εκεί που είναι 
σήμερα η Γεωργία. Η περιοχή αυτή (όπως και 
η Αρμενία) είχε μεγάλη σημασία, γιατί από 
εκεί περνούσαν σημαντικοί εμπορικοί δρόμοι. 
Από τον 11ο μέχρι και το 13ο αιώνα η περιοχή 
βρισκόταν σε ακμή. Τότε ενώθηκε σε ένα 
ισχυρό βασίλειο και αναπτύχθηκαν το εμπόριο, 
η βιοτεχνία, οι τέχνες και τα γράμματα. 


Τότε δημιουργήθηκε και το αρμενικό αλφάβητο. 
Η Αρμενική Εκκλησία όμως χωρίστηκε (451) από την Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, γιατί οι Αρμένιοι επίσκοποι 
κατηγορήθηκαν ως μονοφυσίτες. 


Τον 7ο αιώνα οι Άραβες μουσουλμάνοι κατέκτησαν την περιοχή 
και οι Αρμένιοι ηγεμόνες πλήρωναν φόρο στο χαλίφη. Από τον 
9ο μέχρι τον 11ο αιώνα δημιουργούνται στην περιοχή πολλά 
ανεξάρτητα αρμενικά βασίλεια. Στα μέσα του 11ου αιώνα η 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατέλαβε πολλά απ’ αυτά. Τότε αρκετοί 
αρμένιοι ηγεμόνες με τους υπηκόους τους πήγαν σε βυζαντινές 
περιοχές της Μικράς Ασίας. Εκεί οι βυζαντινοί αυτοκράτορες, σε 
αντάλλαγμα για τις χώρες που άφησαν, τους έδωσαν μεγάλες 
εκτάσεις. Οι Αρμένιοι ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το εμπόριο στην 
Ασία και την ανατολική Ευρώπη. 


Τοιχογραφία από την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο νησί Αγκνταμάρ (Τουρκία) 
που εικονίζει τον απόστολο Παύλο. Η τοιχογραφία έχει επηρεαστεί από την τέχνη 


στο Χαλιφάτο των Αβασιδών. Μεταξύ 915--921.


Η εκκλησία της «Ζωντανής Κολόνας» χτίστηκε μεταξύ των ετών 
1010--1029 και βρίσκεται στο Καρτλί (κοντά στην Τιφλίδα,
την πρωτεύουσα της σημερινής Γεωργίας). Οι βυζαντινοί συγγραφείς 
ονόμαζαν τους χριστιανούς κατοίκους της περιοχής Ίβηρες.
Οι Ίβηρες έγιναν χριστιανοί τον 6ο αιώνα. 


Π 4.27


Σελίδες από το γεωργιανό «Τετραευάγγελο της 
Όπιζα». Η γεωργιανή γλώσσα απέκτησε το δικό 
της αλφάβητο τον 5ο αιώνα. 913, Άγιο Όρος, 
Βιβλιοθήκη Μονής Ιβήρων. 


Γεωργιανή ασημένια εικόνα με σκηνές από 
τα πάθη του Χριστού. Μεταξύ 1050--1100, 
Τιφλίδα (Γεωργία), Κρατικό Μουσείο Τέχνης.


Π 4.29
Π 4.28


Π 4.26
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Ακρίτες


Τα ακριτικά τραγούδια μιλούν για τους ακρίτες, τη ζωή και τα στρατιωτικά 
κατορθώματά τους. Ακρίτες ονομάζονται οι χριστιανοί πολεμιστές που φρουρούσαν 
τα σύνορα (άκρα) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (κυρίως τα ανατολικά). Τα ακριτικά 
τραγούδια είναι γραμμένα σε δημώδη ελληνική γλώσσα (τη γλώσσα που μιλούσαν οι 
ελληνόφωνοι κάτοικοι στο βυζαντινό κράτος στην καθημερινή τους ζωή). 


Το ακριτικό τραγούδι στη συνέχεια μιλάει για μια γυναίκα που ντύθηκε με αντρικά 
ρούχα για να πολεμήσει τους μουσουλμάνους.


 
Κωνσταντινούπολη και Ρώμη -- Το Σχίσμα του 1054 


Ανταγωνισμός


Η Εκκλησία της Ρώμης θεωρούσε ότι πρέπει να είναι πρώτη ανάμεσα στις 
χριστιανικές εκκλησίες, γιατί την ίδρυσε ο απόστολος Πέτρος, ο «πρώτος» από τους 
αποστόλους. Αλλά και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως είχε γίνει ισχυρό και 
επιθυμούσε και αυτό την πρωτιά. 


Αφορμές 


Οι αφορμές για τον ανταγωνισμό ανάμεσα στην Εκκλησία της Ρώμης και στο 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως ήταν πολλές: η στάση που πήρε ο πάπας στην 
Εικονομαχία, η στέψη από τον πάπα του Καρλομάγνου (800) και του Όθωνα Α΄ (962) 
με το όνομα «αυτοκράτορας Ρωμαίων», οι προσπάθειες από την Εκκλησία της Ρώμης 
να ελέγξει τους εκχριστιανισμένους Σλάβους, Βουλγάρους και Ούγγρους κ.ά.


Δόγμα


Η Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται (δηλαδή προέρχεται) 
μόνο από τον Πατέρα (Θεό). Αντίθετα, η Καθολική Εκκλησία θεωρεί ότι το Άγιο 
Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό (Χριστό). Αυτή η διαφωνία ήταν μια από τις 
αιτίες για το οριστικό Σχίσμα ανάμεσα στην Ορθόδοξη και την Καθολική Εκκλησία.


Κάπου, στην Ανατολή, στη Δύση γίνεται πόλεμος, 
Το έμαθε μια νέα γυναίκα και πήγε να πολεμήσει. 
Άλλαξε ρούχα, ντύθηκε μ’ αντρικά και πήρε τ’ άρματά της. 
Με φίδια στρώνει τ’ άλογό της και οχιές τού βάζει για πέταλα,
και για σπιρούνια τού φοράει άλλες φαρμακερές οχιές. 
Δίνει μια με τη φτέρνα στ’ άλογό της, προχωράει σαράντα μίλια,
Δίνει μια ακόμη με τη φτέρνα της, φτάνει και μπαίνει στη μάχη. 
[…] Κάποια στιγμή εκεί στη μάχη έσπασε το λουρί της
και φάνηκαν τα στήθη της που ήταν σκεπασμένα με λινό ύφασμα.
Ένας μουσουλμάνος τη βλέπει από ψηλά. 
«Παιδιά μη δειλιάσετε, παιδιά μη φοβηθείτε. 
Ο πόλεμος γίνεται από γυναίκες, η λεηλασία από κοπέλες!».
Και αυτή μόλις τον άκουσε τρέχει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
«Άγιε μου Γιώργη, αφέντη μου, κρύψε με νέο κορίτσι, 
κι εγώ θα κάνω την εκκλησία σου από μέσα όλη χρυσή, απ’ έξω ασημένια 
και τα ξύλινα κεραμίδια της όλο μαργαριτάρι».
΄Ανοιξαν τότε οι μαρμάρινοι τοίχοι της εκκλησίας και η νέα κοπέλα κρύφτηκε μέσα. 


Ακριτικό τραγούδι (απόδοση στα νέα ελληνικά)


Π 4.30
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Δυτική (Καθολική) Εκκλησία


Η λέξη «καθολικός» σημαίνει «οικουμενικός», δηλαδή «παγκόσμιος». Καθολικούς 
ονομάζουμε τους χριστιανούς που θεωρούν τον πάπα της Ρώμης αρχηγό της 
χριστιανικής Εκκλησίας. 


ΣΤ. Η Μακεδονική αναγέννηση


Τα γράμματα, οι επιστήμες και η εκπαίδευση


Πατριάρχης Φώτιος


Ο Φώτιος ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (858--867 και 878--886). 
Εργάστηκε για να εκχριστιανίσει τους Σλάβους και επηρέασε το βυζαντινό 
αυτοκράτορα στις σχέσεις με την Εκκλησία και με τη δυτική Ευρώπη. 


Ο Φώτιος ήταν από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους στην εποχή του. Τα πιο 
γνωστά του έργα είναι η Μυριόβιβλος ή Βιβλιοθήκη και το Λεξικό. Η Μυριόβιβλος 
είναι μια συλλογή με σημειώσεις για 280 αρχαία και χριστιανικά βιβλία. Πολλά από 
αυτά τα έργα δε σώζονται σήμερα. 


Το παρακάτω απόσπασμα μιλάει για το έργο Αλεξάνδρου Ανάβασις του 
Αρριανού. 


Διαβάσαμε την Ιστορία του Αλεξάνδρου που έγραψε ο Αρριανός σ’ επτά βιβλία. 
Εκεί γράφει για τις συμφωνίες που έκανε με τους Αθηναίους και τους άλλους 
Έλληνες, εκτός από τους Λακεδαιμονίους, πώς πέρασε στην Ασία και πώς σε 
τρεις μάχες κατέστρεψε τους Πέρσες: πρώτα στο Γρανικό, πώς νίκησε ολο-
κληρωτικά τους σατράπες του Δαρείου που είχαν 20.000 ιππείς και άλλους 
τόσους σχεδόν πεζούς, έπειτα στην Ισσό, πώς έκανε τον ίδιο το Δαρείο και τη 
συνοδεία του να το βάλουν στα πόδια, αφού πήρε αιχμαλώτους τα παιδιά του 
και την ίδια του τη γυναίκα και πώς […] τον νίκησε ολοκληρωτικά.


Φώτιος, Μυριόβιβλος ή Βιβλιοθήκη, μεταξύ των ετών 855--858


Όμως τόση πνευματική ξηρασία υπάρχει στη ζωή μας, ώστε όλοι μαζί έχουμε 
καταλήξει στην αμάθεια. Και έτσι οι πολλοί νομίζουν ότι ακόμη και η βροχή δεν 
έρχεται από τα σύννεφα, αλλά […] από τρύπες στον ουρανό, από τις οποίες 
περνάει το νερό […]. Εγώ λοιπόν σας λέω να πάψετε να τρέφεστε από αυτά 
που πιστεύουν οι πολλοί και να ασχοληθείτε με τις επιστήμες […] και να μάθετε 
πως η ελληνική σοφία, αν και αμάρτησε προς το θείο και προς τη θεολογία, 
παρ’ όλα αυτά γνώρισε τη φύση όπως τη δημιούργησε ο Πλάστης.


Μιχαήλ Ψελλός, Λόγοι, 11ος αιώνας


Π 4.31


Π 4.32


Μελέτη αρχαίων κειμένων


Στο παρακάτω απόσπασμα, ο Μιχαήλ Ψελλός, λόγιος του 11ου αιώνα, γράφει πόσο 
σημαντικό είναι να μελετάμε τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς.
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Τους στρατιώτες σου να τους φροντίζεις πολύ. Να μην τους κόβεις […] το 
μισθό τους, γιατί ο στρατιώτης, που πληρώνεται από σένα, σου πουλάει το αίμα 
του. Να τους δίνεις αξιώματα, όχι βέβαια σ’ όλους, αλλά στους δραστήριους 
[…]. Να μην τους λείπει τίποτε, αλλά να παίρνουν την τροφή τους χωρίς δια-
κοπή κάθε μήνα και τις ζωοτροφές τους και τους μισθούς τους ολόκληρους. 
Αν τους αμείβεις, δε θα σου κάνουν κακό. Αν όμως τους λείπει κάτι, σίγουρα 
θα θελήσουν να πάνε εκεί όπου θα μπορέσουν να χορτάσουν. Κι αν πάνε, θα 
γίνουν […] εχθροί σου.


Κεκαυμένος, Στρατηγικό, το έτος 1071 περίπου


Αίνος: είναι πόλη της Θράκης που Έλληνες αρχικά κατοίκησαν από τα Αλωπε-
κόννησα, ύστερα από τη Μυτιλήνη και την Κύμη την εποίκισαν. Και από αυτό 
ο πολίτης της λέγεται Αινίτης […]
Αμφίπολη: είναι πόλη της Θράκης. Το προηγούμενο όνομά της ήταν «Εννέα 
Οδοί». Κάποιοι λένε ότι ονομάστηκε Αμφίπολη γιατί ο τόπος της κατοικήθηκε 
περιφερειακά. Το όνομα Αμφίπολη κλίνεται με γενική Αμφιπόλεως […]
Ροδόπη: όνομα κύριο και βουνό της Θράκης, από το οποίο πηγάζει ο Έβρος, 
ποταμός της Θράκης […]
Τορωναίος: όνομα κύριο και Τορώνη, πόλη της Θράκης.


Σούδα, πρώτο μισό 10ου αιώνα


Εγκυκλοπαιδικά έργα


Το πιο σημαντικό εγκυκλοπαιδικό έργο της εποχής είναι η Σούδα, ένα λεξικό που 
γράφτηκε για να συγκεντρώσει πολλές και διαφορετικές γνώσεις. Δεν ξέρουμε 
ποιος το έγραψε. Στο παρακάτω απόσπασμα διαβάζουμε για μερικά τοπωνύμια της 
Θράκης.


Π 4.33


Π 4.34


Αναλφαβητισμός


Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν λέγονται αναλφάβητοι. 
Για ν’ αντιμετωπίσει τον αναλφαβητισμό στη διοίκηση και τα προβλήματα που 
δημιουργούσε, ο αυτοκράτορας Λέοντας ΣΤ΄ ο Σοφός όρισε ότι οι χωρικοί μπορούν 
να κάνουν τη διαθήκη τους έγκυρη μόνο με τα λόγια τους, αφού οι περισσότεροι δεν 
ήξεραν να γράφουν.


Ζ. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε κρίση


Μισθοφόροι 


Το παρακάτω κείμενο δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται    
ο διοικητής στους μισθοφόρους στρατιώτες του.


Κανάτα φτιαγμένη σαν πουλί. Αρχές 13ου αιώνα, Ουάσινγκτον (HΠA), Πινακοθήκη Τέχνης Φριρ.


Π 4.35


Σελτζούκοι


Στο τέλος του 10ου αιώνα οι Σελτζούκοι βρίσκονταν στην κεντρική Ασία. Εκεί 
έγιναν μουσουλμάνοι. Μέχρι τα μέσα του 11ου αιώνα κατέκτησαν την Περσία 
και τη Μεσοποταμία και ίδρυσαν την Αυτοκρατορία των Μεγάλων Σελτζούκων. 
Τότε ο αρχηγός τους πήρε τον τίτλο σουλτάνος. 
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Ο αρχηγός του εχθρικού στρατού [ο Αλπ Αρσλάν], όταν είδε 
ότι ο βασιλιάς των Ρωμαίων ήταν αιχμάλωτός του, δεν περη-
φανεύτηκε για το κατόρθωμά του. [Αντίθετα] παρηγορεί τον 
αιχμάλωτό του, τον βάζει να τρώει μαζί του, τον γεμίζει με 
τιμές, του δίνει φρουρά, απελευθερώνει όσους ήθελε [ο Ρω-
μανός] και, τέλος, απελευθερώνει και τον ίδιο. Αφού έκλεισε 
μαζί του συμφωνία και πήρε [από το Ρωμανό] υποσχέσεις 
με όρκους, τον έστειλε με πολυάριθμη φρουρά [...] να πάρει 
και πάλι την εξουσία [στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία].


Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία, τέλη 11ου αιώνα


Αιχμαλωτίστηκε


Πώς έγινε η συνάντηση ανάμεσα στο βυζαντινό αυτοκράτορα 
Ρωμανό Δ΄ Διογένη (1068--1071) και το Σελτζούκο σουλτάνο 
Αλπ Αρσλάν (1063--1072), μας πληροφορεί ο βυζαντινός 
λόγιος Μιχαήλ Ψελλός.


Π 4.37


Δείγμα από την τέχνη που αναπτύχθηκε στην Περσία την 
εποχή που κυβερνούσαν οι Μεγάλοι Σελτζούκοι: πιάτο από 
την πόλη Κασάν στο Ιράν. Η επιγραφή μάς πληροφορεί ότι 


φτιάχτηκε το έτος Eγίρας 607 (1210). Πάνω εικονίζει ένα 
άλογο και πέντε ανθρώπινες μορφές και κάτω μια γυναίκα που 
κολυμπάει. 1210, Ουάσινγκτον (HΠA), Πινακοθήκη Τέχνης Φριρ.
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 Η Αυτοκρατορία των Μεγάλων ΣελτζούκωνΠ 4.36


Π 4.39


Τρίπτυχο από ελεφαντόδοντο. Εικονίζει το Χριστό να στέφει τον αυτοκράτορα Ρωμανό Δ΄ Διογένη και τη 
σύζυγό του Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα. Ο Ρωμανός καταγόταν από δυνατούς της Μικράς Ασίας. 1068, 
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 


Π 4.38
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	 Η	Ελένη,	που	είναι	παντρεμένη	με	το	Μακάριο,	πεθαίνει	το	912	χωρίς	να	κάνει	παιδιά.	
Ο	σύζυγός	της	και	ο	αδελφός	της	Ευσέβιος	διεκδικούν,	ο	καθένας	για	λογαριασμό	
του,	τα	χωράφια	της.	Γι’	αυτό	πηγαίνουν	στα	δικαστήρια.	Ποιες	συλλογές	νόμων	θα	
χρησιμοποιήσουν	οι	δικαστές	για	να	βγάλουν	την	απόφασή	τους;	


1


	 Ο	Πέτρος	είναι	παντρεμένος	με	την	Ευθυμία.	Έχουν	επτά	παιδιά:	το	Βλάσιο	16,	την	
Ευδοκία	14,	τον	Πορφύριο	13,	τη	Θεοφανώ	10,	το	Φιλάρετο	9,	τη	Σεβαστή	8	και	την	
Ευφροσύνη	5	ετών.	Το	921	ζουν	σ’	ένα	μικρό	χωριό	στο	θέμα	Οψικίου,	στη	Μικρά	Ασία.	
Γράψτε	ένα	κείμενο	(με	100--110	λέξεις)	περιγράφοντας	μια	συνηθισμένη	μέρα	από	τη	
ζωή	τους.	Μιλήστε	για	το	σπίτι	τους,	τις	ασχολίες	τους,	τον	τρόπο	που	ντύνονταν,	τι	
έτρωγαν,	τα	προβλήματά	τους.


2


	 Ο	Παρθένιος	είναι	πάροικος	στα	κτήματα	του	«δυνατού»	Αρσένιου	Σκληρού,	στο	θέμα	
της	Μακεδονίας,	στην	περιοχή	της	Θράκης.	Το	καλοκαίρι	του	919	ο	Αρσένιος	Σκληρός,	
επειδή	μάλωσε	με	τον	Παρθένιο,	τον	διώχνει	με	τη	βία	από	τη	γη	που	καλλιεργούσε.		
Ο	Παρθένιος	πηγαίνει	τότε	στο	δικαστή	του	θέματος	ζητώντας	να	επιστρέψει	στα	
κτήματα	του	Σκληρού.	Ποιος	από	τους	δύο	έχει	δίκιο;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


3


	 Ο	«δυνατός»	Ευστάθιος	Δούκας,	32	ετών,	κατέχει	το	939	δύο	φορές	πιο	πολλή	γη	από	
το	934.	Με	ποιους	τρόπους	μπορεί	να	έγινε	αυτό;	Γράψε	ένα	σχετικό	κείμενο	με	60--70	
λέξεις.


4


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	4.3.	α)	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Eίναι	μια	πηγή	
σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη	από	αυτά;	β)	Ο	Δημήτριος	
είναι	ένας	μικροκαλλιεργητής	σ’	ένα	χωριό	στο	θέμα	της	Μακεδονίας.	Την	άνοιξη		
του	934	αποφασίζει	να	πουλήσει	ένα	χωράφι	του.	Οι	υποψήφιοι	αγοραστές	είναι:		
ο	γαμπρός	του	Μακάριος	που	ζει	σ’	ένα	χωριό	στο	θέμα	Θεσσαλονίκης,	ο	μυλωνάς	
του	χωριού	του	Προκόπιος	και	ο	Φίλιππος,	ένας	ράφτης	από	την	Κωνσταντινούπολη.	
Με	βάση	την	πηγή	Π	4.3	ποιος	τελικά	θα	προτιμηθεί;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


5


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	4.4.	α)	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	β)	Ο	Ιωάννης,	που	
πουλάει	ψάρια	στην	Κωνσταντινούπολη,	την	άνοιξη	του	923	διώχτηκε	από	τη	συντεχνία	
που	ανήκε,	αφού	πρώτα	τιμωρήθηκε	με	ξύλο	και	τον	κούρεψαν.	Τι	μπορεί	να	έγινε;	


6


	 Ο	μανάβης	Θεόφιλος	και	ο	τσαγκάρης	Νεόφυτος	συναντιούνται	μια	ανοιξιάτικη	ημέρα	
του	988	σ’	ένα	λουτρό	στην	Κωνσταντινούπολη.	Ο	Νεόφυτος	διηγείται	μ’	ενθουσιασμό	
στο	Θεόφιλο	πώς	πέρασε	την	προηγούμενη	ημέρα	στον	Ιππόδρομο.	Γράψτε	το	σαν	
διάλογο.


7


Καλημέρα 
Νεόφυτε ...


Καλημέρα 
Θεόφιλε ...


....................


....................


....................


....................
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Δραστηριότητες
[9ος – 11ος αιώνας ]
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	 Δείτε	προσεκτικά	τις	εικόνες.	Είναι	δύο	μικρογραφίες	που	χρονολογούνται	στο	13ο	
αιώνα	και	βρίσκονται	στο	Βατικανό,	στην	Αποστολική	Βιβλιοθήκη	του	Βατικανού.	
Μπορείτε	να	τις	περιγράψετε;	Προσπαθήστε	να	γράψετε	μια	σύντομη	λεζάντα	(15--20	
λέξεις)	για	την	καθεμιά	από	αυτές	με	όλες	τις	σχετικές	πληροφορίες	που	διαθέτουμε		
(τι	εικονίζουν,	πότε	έγιναν,	πού	βρίσκονται	σήμερα).


	 Φτιάξτε	το	δικό	σας	αραβούργημα!	Ακολουθώντας	τις	οδηγίες	που	δίνονται	
προσπαθήστε	με	τη	βοήθεια	ενός	χάρακα	και	ενός	διαβήτη	να	διακοσμήσετε	το	πλαίσιο	
με	το	δικό	σας	αραβούργημα.


8


1)	 Χωρίστε	το	πλαίσιο	σε	
δύο	ίσα	μέρη	με	μια	
γραμμή.	Με	το	διαβήτη	
σχηματίστε	έναν	κύκλο	
σ’	ένα	σημείο	της	
γραμμής.


2)	 Με	το	διαβήτη	
σχηματίστε	δύο	
άλλους	κύκλους	που	να	
τέμνουν	τον	πρώτο	σε	
δύο	σημεία.


3)	 Κάντε	και	άλλους	
κύκλους	που	να	
τέμνονται	μεταξύ	τους	
σε	διάφορα	σημεία.


4)	 Συνεχίστε	
προς	όλες	τις	
κατευθύνσεις.


5)	 Με	το	διαβήτη	
σχεδιάστε	ένα	
σύμπλεγμα	από	
κύκλους	που	
τέμνονται	μεταξύ	
τους	σε	διάφορα	
σημεία.


6)	 Ενώστε	τα	κέντρα	
των	κύκλων	με	
ευθείες	γραμμές


9
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 4]
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	 Ψάξτε	οριζόντια	και	κάθετα	στο	κρυπτόλεξο	να	βρείτε	18	λέξεις	σχετικά	με	τα	
γράμματα,	τις	επιστήμες	και	τις	τέχνες	στον	αραβοϊσλαμικό	κόσμο.


10


Α Γ Χ Α Ρ Α Β Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α


Ε Κ Ε Ι Ν Ο Σ Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ Π Α


Ε Ζ Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Λ Υ Ν Ω


Σ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Ζ Ω Ο Λ Ο Γ Ι Α


Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α Κ Ζ Λ Π Δ Φ Μ


Α Π Χ Μ Ι Κ Ρ Ο Σ Α Ω Ι Α Ω Χ Η


Ρ Ε Η Π Ε Ρ Ν Ω Τ Λ Ε Γ Ν Ρ Η Λ


Μ Λ Μ Α Π Α Τ Ε Ρ Α Σ Ρ Ι Ο Μ Ο


Α Τ Ε Μ Μ Ι Κ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Ε Σ


Κ Ε Ι Π Α Ι Ζ Ω Ν Ε Α Φ Α Τ Ι Ν


Ο Σ Α Α Λ Λ Ο Υ Ο Λ Ο Ι Γ Ρ Α Ο


Λ Κ Λ Σ Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Α Ε Φ Μ


Ο Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α Ζ Π Ν Α Ι


Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Α Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ


Ι Κ Ο Μ Ο Τ Η Ν Ν Η Φ Υ Σ Ι Κ Η


Α Ι Θ Α Σ Ο Σ Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι Α
Σκορ:
1--9	λέξεις:	Ψάξτε	κι	άλλο,	9--11	λέξεις:	Έτσι	κι	έτσι,	12--14	λέξεις:	Καλά,	15--16	λέξεις:	Πολύ	καλά,	17--18	
λέξεις:	Μπράβο!	Άριστα!


	 Στο	παρακάτω	κείμενο,	που	έχει	θέμα	την	εκπαίδευση	στη	Βυζαντινή	Αυτοκρατορία	το	
10ο	αιώνα,	υπάρχουν	μερικά	λάθη.	Μπορείτε	να	τα	βρείτε	και	να	τα	διορθώσετε;


11


Η παιδεία και αυτή την εποχή χωρίζεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος 


ονομάζεται εγκύκλιος παιδεία και διαρκεί τρία χρόνια. Σε αυτόν οι μαθητές 


μαθαίνουν ανάγνωση, γραφή και λίγη αριθμητική. Όσοι μαθητές ήθελαν και 


είχαν χρήματα μπορούσαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Ο δεύτερος κύκλος 


ονομάζεται προπαιδεία και διαρκεί τέσσερα με πέντε χρόνια. Σχολεία γι’ αυτόν τον 


κύκλο υπήρχαν όμως μόνο στην Κωνσταντινούπολη.


Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ξεχώριζαν την εκκλησιαστική από την κοσμική 


εκπαίδευση. Στην κοσμική εκπαίδευση μάθαιναν γραμματική, ρητορική, φιλοσοφία, 


αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία και γυμναστική. Γνωρίζουμε ότι τα 


σχολεία ήταν ιδιωτικά και οι μαθητές, αγόρια και κορίτσια, πλήρωναν δίδακτρα 


στους δασκάλους. Γνωρίζουμε επίσης ότι το κράτος έδινε χρήματα στα σχολεία και 


τα έλεγχε.
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Δραστηριότητες
[9ος – 11ος αιώνας ]
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	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	4.17.	α)	Ποιος	έγραψε	το	κείμενο	και	πότε;	Tι	είδους	κείμενο	είναι;	
Σε	ποιον	απευθύνεται;	Πότε	έγιναν	τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχει	σχέση;	Eίναι	μια	πηγή	
σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη	από	αυτά;	β)	Ποιες	λέξεις	
και	εκφράσεις	χρησιμοποίησε,	σύμφωνα	με	το	συγγραφέα	της	πηγής,	ο	βυζαντινός	
αυτοκράτορας	Νικηφόρος	Φωκάς	για	να	χαρακτηρίσει	την	πολιτική	του	Όθωνα	Α΄;


12


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	4.18.	α)	Ποιος	έγραψε	το	κείμενο	και	πότε;	Σε	ποιον	απευθύνεται;	
β)	Προσπαθήστε	να	γράψετε	ένα	δικό	σας	κείμενο	(με	70--80	λέξεις)	για	το	ποιοι	είναι	οι	
Πετσενέγκοι	και	τι	μπορεί	να	συμβεί	στη	Βυζαντινή	Αυτοκρατορία	αν	δεν	έχει	ειρηνικές	
σχέσεις	μαζί	τους.


13


	 Τοποθετήστε	στην	ιστορική	γραμμή	τις	παρακάτω	εκκλησίες,	τοιχογραφίες	και	
ψηφιδωτά:


14


850 870 890 910 930 950 970 990 1010 11001030 1050 1070 1090


Το	καθολικό	του	
μοναστηριού	στο	
∆αφνί	(Aττική).	Τέλη	
11ου	--	αρχές	12ου	
αιώνα.	


Το	καθολικό	στη	Νέα	
Μονή	της	Χίου.	Μέσα	
11ου	αιώνα.	


Ψηφιδωτό	με	τη	«∆ευτέρα	
Παρουσία».	∆εύτερο	μισό	11ου	
αιώνα,	Βενετία	(Ιταλία),	εκκλησία	
Σάντα	Μαρία	Ασούντα.	


Ψηφιδωτό	από	την	εκκλησία	της	
Αγίας	Σοφίας	στη	Θεσσαλονίκη.	
Μεταξύ	των	ετών	880-885.


Τοιχογραφία	με	το	Χριστό	ανάμεσα	
σε	αγγέλους.	Αρχές	10ου	αιώνα,	
Καππαδοκία	(Τουρκία),	εκκλησία	
Χατσλί	Κιλισέ.	


Η	εκκλησία	των	Αγίων	Ιάσωνος	και	
Σωσίπατρου	που	χτίστηκε	στην	
Κέρκυρα	(Επτάνησα)	γύρω	στο	
έτος	1000.	


Τοιχογραφία	με	σκηνές	από	τα	
παιδικά	χρόνια	του	Χριστού.	10ος	
αιώνας,	Προκόπι	Καππαδοκίας	
(Τουρκία),	Παντζαρλίκ	Κιλισέ.	
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 4]
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	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	4.31,	Π	4.32	και	Π	4.33.	Ποιοι	τις	έγραψαν	και	πότε;	Λύστε	την	
παρακάτω	ακροστιχίδα	με	στοιχεία	από	τις	πηγές	Π	4.32,	Π	4.33	και	Π	4.34.	


15
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�	 Λέγεται	και	έτσι	η	πηγή	Π	4.31.
�	 Ο	συγγραφέας	του	βιβλίου	που	αναφέρει	η	πηγή	


Π	4.31.


�	 Ο	συγγραφέας	της	πηγής	Π	4.32	συμβουλεύει	
τους	μαθητές	του	να	διαβάσουν	...	κείμενα.


�	 Το	επίθετο	του	συγγραφέα	που	έγραψε	την	πηγή	
Π	4.32.


�	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	4.33	έτσι	ονομάζεται	το	
κύριο	βουνό	της	Θράκης.	


	 Έτσι	λέγεται	η	πηγή	Π	4.33.
	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	4.33	μια	από	τις	πόλεις	


της	Θράκης.


	 Ο	συγγραφέας	της	πηγής	Π	4.31.
	 Σε	αυτόν	τον	αιώνα	γράφτηκε	η	πηγή	Π	4.32.
	 Ο	συγγραφέας	της	πηγής	Π	4.32	συμβουλεύει	


τους	μαθητές	του	να	ασχοληθούν	με	τις	...	.


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	4.34.	α)	Ποιος	την	έγραψε	και	πότε;	Πότε	χρονολογούνται	
τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχει	σχέση;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	
αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	β)	Ο	Αρτέμιος	είναι	ένας	αξιωματούχος	του	βυζαντινού	
κράτους.	Το	φθινόπωρο	του	1054	πηγαίνει	στα	χωριά	του	θέματος	της	Μακεδονίας		
για	να	συγκεντρώσει	μισθοφόρους	στρατιώτες.	Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	παίρνετε	
από	την	πηγή	Π	4.34	γράψτε	ένα	κείμενο	(70--80	λέξεις)	με	όσα	λέει	ο	Αρτέμιος	για	
να	πείσει	τους	αγρότες	να	γίνουν	μισθοφόροι.	Το	κείμενό	σας	να	είναι	γραμμένο	στο	
δεύτερο	πρόσωπο	του	πληθυντικού	αριθμού.


16


	 Στον	πίνακα	παρακάτω	αντιστοιχίστε	τις	ιστορικές	πληροφορίες	στην	αριστερή	στήλη	
με	τις	ιστορικές	πηγές	στη	δεξιά	στήλη	(κάποιες	πληροφορίες	στην	αριστερή	στήλη	
αντιστοιχούν	στην	ίδια	πηγή).


17


Π	4.3


Π	4.4


Π	4.18


Π	4.22


Π	4.32


Π	4.34


Μελετώντας	τα	αρχαία	ελληνικά	κείμενα	μπορούμε	να	μάθουμε	πολλά	πράγματα	
για	τη	φύση.	


Η	Βυζαντινή	Αυτοκρατορία	χρησιμοποίησε	πολλές	φορές	τη	διπλωματία.	


Στα	μέσα	του	11ου	αιώνα	όλο	και	πιο	πολλοί	μισθοφόροι	υπηρετούσαν	στο	
στρατό	του	βυζαντινού	αυτοκράτορα.	


Οι	βυζαντινοί	αυτοκράτορες	έχουν	την	εξουσία	τους	από	το	Θεό.	


Το	βυζαντινό	κράτος	έλεγχε	τις	τιμές	στα	τρόφιμα.


Οι	αυτοκράτορες	της	Μακεδονικής	δυναστείας	πήραν	μέτρα	για	να	ελέγξουν	τους	
δυνατούς.	


Οι	βυζαντινοί	αυτοκράτορες	δεν	πήραν	την	εξουσία	με	τη	βία.	
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1


Λίγη ακόμη ιστορία ...


�


Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλάζει 
Η αρχή μιας νέας εποχής


(4ος -- 5ος αιώνας)


Βυζαντινή Αυτοκρατορία


Οι όροι Βυζαντινή Αυτοκρατορία, βυζαντινό κράτος, βυζαντινή περίοδος, Βυζάντιο 
άρχισαν να χρησιμοποιούνται από τους ιστορικούς πολύ αργότερα, από το 16ο και 
το 17ο αιώνα. 


Χρονολογίες


Πότε αρχίζει η βυζαντινή ιστορία; Για κάποιους ιστορικούς το 330 (όταν δηλαδή 
ιδρύθηκε επίσημα η Κωνσταντινούπολη), για κάποιους άλλους το 395 (τότε που       
η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χωρίστηκε για πάντα σε ανατολικό και δυτικό τμήμα)
ή το 476 (όταν, εξαιτίας της μετανάστευσης των λαών, διαλύθηκε το δυτικό τμήμα 
του ρωμαϊκού κράτους).


Α. Από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη
 Η ίδρυση της νέας πρωτεύουσας


Μεταρρυθμίσεις 


	 χώρισε την πολιτική από τη στρατιωτική 
εξουσία


 έκανε αλλαγές στη διοίκηση 
 έβαλε νέους φόρους 
 προστάτεψε τους μικρούς ιδιοκτήτες γης 
από τους μεγάλους γαιοκτήμονες που 
ήθελαν να πάρουν και τη δική τους γη


 μετέφερε την πρωτεύουσα του κράτους 
από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη 


 υποστήριξε το χριστιανισμό και ασχολή-
θηκε με τις υποθέσεις της χριστιανικής 
Eκκλησίας


Χρυσό νόμισμα που εικονίζει το 
Μέγα Κωνσταντίνο. 4ος αιώνας, 
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Γαλλίας.


Π 1.1


Ο Μέγας Κωνσταντίνος ήθελε να μεγαλώσει την εξουσία 
του αυτοκράτορα και να δημιουργήσει ένα ενιαίο και 
ισχυρό κράτος. Τα μέτρα που πήρε γι’ αυτό ήταν: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1


Λίγη ακόμη ιστορία ...


�


Ορθόδοξοι


Η λέξη Ορθοδοξία (ή ορθόδοξο δόγμα) σημαίνει τις ιδέες και τις απόψεις για τη 
χριστιανική πίστη που η επίσημη Εκκλησία θεωρεί σωστές. 


Ύστερα από το οριστικό Σχίσμα (1054) ανάμεσα στις Εκκλησίες της Ρώμης 
και της Κωνσταντινούπολης, η λέξη χρησιμοποιείται κυρίως για την Ανατολική 
(Ορθόδοξη) Εκκλησία σε σχέση με τη Δυτική (Καθολική) Εκκλησία.                 
 Εδώ χρησιμοποιούμε τον όρο «ορθόδοξοι» για τους χριστιανούς της Ανατολικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας. 


Πνευματικό κέντρο


Η Κωνσταντινούπολη δεν είχε εκπαιδευτική παράδοση, όπως η Αθήνα,                     
η Αλεξάνδρεια και άλλες μεγάλες πόλεις με φιλοσοφικές σχολές. Γι’ αυτό, το 425 
ιδρύθηκε το Πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης. 


Το παρακάτω κείμενο είναι από διάταγμα που έβγαλε ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος 
Β΄ με θέμα τη λειτουργία του Πανδιδακτηρίου: 


Διαθέτει, λοιπόν, […] η Σχολή μας, από τους καθηγητές που διδάσκουν τη λατινική ρητορι-
κή, τρεις ρήτορες και δέκα γραμματικούς. Ακόμη, από τους καθηγητές που ξεχωρίζουν για 
την ικανότητά τους στην ελληνική [διαθέτει] πέντε ρήτορες και δέκα γραμματικούς. Επειδή 
επιθυμία μας είναι η […] νεολαία να μην εκπαιδεύεται μόνο σ’ αυτού του είδους τις τέχνες, 
προσθέτουμε στους παραπάνω καθηγητές και κάποιους που έχουν βαθύτερες επιστημονικές 
γνώσεις. Έτσι προσθέτουμε στους υπόλοιπους έναν καθηγητή ο οποίος θα ερευνά […] [τη] 
φιλοσοφία και δύο ακόμη [για] το δίκαιο και τους νόμους […]. Θα […] καθοριστεί ειδικά για 
κάθε καθηγητή ένας συγκεκριμένος χώρος, ώστε ούτε οι μαθητές ούτε και οι καθηγητές 
να ενοχλούνται μεταξύ τους.


Θεοδοσιανός Κώδικας, Διάταγμα του Θεοδόσιου Β΄, έτος 425


Ιερό Παλάτι


Το Ιερό Παλάτι χτίστηκε από το Μέγα 
Κωνσταντίνο. Στη συνέχεια ανακαινίστηκε και 
επεκτάθηκε πολλές φορές από διάφορους 
αυτοκράτορες. Τον 11ο αιώνα έπαψε να 
κατοικείται. Σήμερα σώζονται μόνο πολύ λίγα από 
τα ψηφιδωτά του δάπεδα. 


Ψηφιδωτό δάπεδο από το Ιερό Παλάτι. 5ος αιώνας, 
Κωνσταντινούπολη (Tουρκία), Μουσείο Μωσαϊκών.


Π 1.3


Για το 
Σχίσμα θα 
μιλήσουμε 
στις σ. 66--67 
του βιβλίου.


Β. Η οικονομική και η κοινωνική ζωή


Η οικονομική ζωή στην ύπαιθρο


Φτωχοί 


Στα παρακάτω αποσπάσματα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας από τους πιο 
σημαντικούς χριστιανούς θεολόγους, μιλάει για τους φτωχούς μικροκαλλιεργητές 
τον 4ο αιώνα και για το πώς τους συμπεριφέρονταν οι μεγάλοι γαιοκτήμονες.


Π 1.2
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Και δε γνωρίζεις ότι υπάρχουν αρκετοί ανάμεσα στους γεωργούς που ζουν σε άθλια φτώχεια; 
Ότι πολύ δύσκολα κατορθώνουν να αποκτούν τα βασικά για τη ζωή τους με τον ιδρώτα και 
τους κόπους τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα την εποχή 
της σποράς, αφού δεν τους έχει μείνει τίποτα;


Ιωάννης Χρυσόστομος, Ομιλίες, τέλη 4ου αιώνα


Aν εξετάσει κανένας πώς φέρονται οι δυνατοί στους 
άθλιους και ταλαίπωρους γεωργούς, θα δει ότι είναι 
χειρότεροι από τους βαρβάρους. Γιατί σ’ αυτούς που 
λιώνουν από την πείνα και κουράζονται σ’ όλη τους 
τη ζωή βάζουν ασήκωτους φόρους και κοπιαστικές 
αγγαρείες και τους φέρονται σαν να ήταν γάιδαροι ή 
μουλάρια ή, πολύ περισσότερο, σαν άψυχα πράγμα-
τα. Kαι δεν τους αφήνουν να πάρουν ανάσα και τους 
ζητάνε το νοίκι, είτε είχανε καλή σοδειά είτε όχι, χωρίς 
καθόλου να τους συμπονούν.


Ιωάννης Χρυσόστομος, Ομιλίες, τέλη 4ου αιώνα


Ψηφιδωτό με σκηνές από την αγροτική ζωή. 4ος αιώνας, 
Ρώμη (Iταλία), εκκλησία της Αγίας Κωνσταντίας.


Π 1.6


Π 1.7


Στην επιγραφή της εικόνας Π 1.7 
αναφέρεται η Βιργινία, 
ο σύζυγός της που ήταν οθονίτης 
(υφαντουργός και έμπορος λινών 
υφασμάτων) και ο γιος της που 
ήταν κυμινάς (πωλητής κύμινου), 
501, Διδυμότειχο (Nομός Έβρου), 
Αρχαιολογική Συλλογή Διδυμοτείχου. 
Στην επιγραφή της εικόνας Π 1.8 
αναφέρεται ένας εργολάβος και 
σε εκείνη της εικόνας Π 1.9 ένας 
λαχανάς, δηλαδή καλλιεργητής και 
έμπορος λαχανικών. 5ος αιώνας, 
Μαρώνεια  (Νομός Ροδόπης), 
Αρχαιολογική Συλλογή Μαρώνειας. Π 1.8


Π 1.9


Χριστιανική Εκκλησία


Όταν ο χριστιανισμός έγινε επίσημη θρησκεία στο ρωμαϊκό κράτος, η Εκκλησία 
απέκτησε σημαντική οικονομική δύναμη. Είχε έσοδα από διάφορες πηγές: το κράτος 
τής έδινε χρήματα και έπαιρνε την περιουσία από πολλούς πολυθεϊστικούς ναούς. 
Επίσης, πολλοί χριστιανοί, όταν γίνονταν μοναχοί ή πριν πεθάνουν, άφηναν την 
περιουσία τους στην Εκκλησία. Έτσι η Εκκλησία απέκτησε χωράφια, ακίνητα στην 
ύπαιθρο και τις πόλεις, αλλά και επιχειρήσεις. Τα έσοδά της τα χρησιμοποιούσε, 
ανάμεσα στα άλλα, για να χτίζει εκκλησίες και για φιλανθρωπικούς σκοπούς.


Η οικονομική ζωή στις πόλεις


Eπαγγελματίες


Πολύ σημαντική πηγή για τα επαγγέλματα αποτελούν οι επιγραφές που βρίσκονται 
σε επιτάφιες πλάκες.


Π 1.4


Π 1.5
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Π 1.10


Συντεχνίες


Οι συντεχνίες αποφάσιζαν για πολλά θέματα, όπως για την 
παραγωγή, τις ώρες εργασίας, τους μισθούς, την ποιότητα 
και τις τιμές των προϊόντων. Στόχος τους ήταν να μην υπάρχει 
ανταγωνισμός ανάμεσα στα μέλη τους. Συχνά οι συντεχνίες 
φρόντιζαν τα φτωχά μέλη τους.


Το παρακάτω απόσπασμα από νόμο του Θεοδόσιου Α΄ 
(379--395) μας πληροφορεί με ποιον τρόπο κάποιος γινόταν μέλος 
σε μια συντεχνία. 


Κανένας να μη γράφεται στα δημόσια σωματεία [συντεχνί-
ες], αν δεν είναι […] κατάλληλος στην ηλικία και την τέχνη 
[...]. Και όσα γίνονται να αναφέρονται σε εμάς. Αν κάποιος 
ενεργήσει αντίθετα με αυτά, θα πάψει να συμμετέχει στο 
σωματείο και, αφού βασανιστεί, θα εξοριστεί για πάντα. 
Όποιος τον βοηθήσει θα τιμωρηθεί με τον ίδιο τρόπο. 


Νόμος του Θεοδόσιου Α ΄, μεταξύ των ετών 379 και 392


Εμποροπανηγύρεις


Οι εμποροπανηγύρεις οργανώνονται συνήθως με αφορμή κάποια θρησκευτική 
γιορτή. Σε λίγες από αυτές έρχονται μεγαλέμποροι που ασχολούνται με το 
εξωτερικό εμπόριο. Οι περισσότερες όμως είναι μικρές. Σε αυτές έρχονται πλανόδιοι 
έμποροι, μικροί και μεσαίοι, γυρολόγοι που μεταφέρουν το εμπόρευμά τους από 
πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό, από λιμάνι σε λιμάνι.


Κλειδαριά και κλειδί. 
Η κλειδαριά είναι του 
5ου -- 6ου αιώνα,  
το κλειδί του 
12ου -- 13ου αιώνα.


Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από το διάταγμα του έτους 380. 


Επιθυμία μας είναι όλοι οι λαοί που κυβερνάμε […] να λατρεύουν εκείνη τη θρησκεία που 
παραδόθηκε στους Ρωμαίους από τον […] απόστολο Πέτρο […]. Σύμφωνα με την αποστολική 
διδασκαλία και το δόγμα του Ευαγγελίου, θα πιστεύουμε στη μοναδική θεότητα του Πατρός, 
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 


Θεοδοσιανός Κώδικας, Διάταγμα του Θεοδόσιου Α΄, έτος 380


380313


300 400


Διάταγμα του Μεδιολάνου Διάταγμα της Θεσσαλονίκης


ο χριστιανισμός γίνεται η 
μόνη επίσημη θρησκεία της 
Ρωμαϊκής Aυτοκρατορίας


ο χριστιανισμός γίνεται νόμιμη 
θρησκεία, δηλαδή ισότιμος με 


τις άλλες θρησκείες


Γ. Η θεσμική επικράτηση του χριστιανισμού


Επίσημη θρησκεία 


Π 1.11


Π 1.12
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Εκκλησιαστική διοίκηση


Όταν ο χριστιανισμός έγινε νόμιμη θρησκεία στο ρωμαϊκό κράτος, η χριστιανική 
Εκκλησία μπόρεσε να οργανωθεί καλύτερα. 


	 Πατριαρχείο Ρώμης
	 Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
	 Πατριαρχείο Αλεξανδρείας
	 Πατριαρχείο Αντιοχείας
	 Πατριαρχείο Ιεροσολύμων


Οι επίσκοποι στις μεγάλες πόλεις της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας ήταν πιο σημαντικοί από τους 
υπόλοιπους. Έτσι δημιουργήθηκαν τα πέντε 
πατριαρχεία.


Από τα πέντε πατριαρχεία ξεχώρισαν 
το Πατριαρχείο Ρώμης και το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως. Ο πατριάρχης της Ρώμης 
έχει τον τίτλο του πάπα.


Οικονομική στήριξη


Στο κείμενο που ακολουθεί διαβάζουμε για την οικονομική στήριξη που πρόσφερε 
ο Μέγας Κωνσταντίνος στη χριστιανική Εκκλησία.


Ήταν ευχαρίστησή μας σε όλες τις επαρχίες […] να βοηθήσουμε οικονομικά κάποιους ιερείς 
της νόμιμης και πιο ιερής […] θρησκείας [του χριστιανισμού]. Για το λόγο αυτό έστειλα μια 
επιστολή στον Ούρσο, το διακεκριμένο οικονομικό διοικητή της Αφρικής, και τον ειδοποίησα 
να πληρώσει 3.000 φόλλεις [χάλκινα νομίσματα] στα πρόσωπα που αναφέρθηκαν.


Ευσέβιος, Εκκλησιαστική Ιστορία, πρώτο μισό 4ου αιώνα


πρωτεύουσα
πόλεις


Α ν ώ τ ε ρ ο ς  κ λ ή ρ ο ς
πατριάρχης  αρχιεπίσκοπος  επίσκοπος μητροπολίτης


γειτονιά
χωριό


Κ α τ ώ τ ε ρ ο ς  κ λ ή ρ ο ς
παπάς


              Η οργάνωση της χριστιανικής Εκκλησίας (4ος -- 6ος αιώνας)Π 1.13


Π 1.14
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Π 1.16


Οι αιρέσεις και η αντιμετώπισή τους


Αιρέσεις


Εκείνα τα πρόσωπα που δεν είναι αφοσιωμένα στα δόγματα […] θα απομακρυνθούν και θα 
εμποδιστεί η είσοδός τους στις εκκλησίες, αφού απαγορεύσουμε σε όλους τους αιρετικούς 
να συγκεντρώνονται παράνομα μέσα στις πόλεις.


Θεοδοσιανός Κώδικας, έτος 381


Οι κυριότερες αιρέσεις του 4ου και 5ου αιώνα
Α ρ ε ι α ν ι σ μ ό ς  	 Ν ε σ τ ο ρ ι α ν ι σ μ ό ς  	 Μ ο ν ο φ υ σ ι τ ι σ μ ό ς   	 Μ α κ ε δ ο ν ι α ν ο ί


Παράνομες


Διάταγμα του αυτοκράτορα Θεοδόσιου Α΄ για το πώς θα τιμωρούνται και θα 
αντιμετωπίζονται οι αιρετικοί.


Οικουμενικές σύνοδοι


Στις οικουμενικές συνόδους έπαιρναν μέρος πατριάρχες, 
μητροπολίτες, επίσκοποι αλλά και κατώτεροι κληρικοί. 
Σκοπός τους ήταν να ορίσουν το δόγμα και να δυναμώσουν 
την ενότητα της Εκκλησίας.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει ως οικουμενικές επτά 
συνόδους. Οι περισσότερες καταδίκασαν τις διάφορες 
αιρέσεις.


Ο χριστιανισμός επικρατεί στις πολυθεϊστικές 
θρησκείες 


Αυτοκρατορικά διατάγματα


Απαγορεύτηκαν όλες οι ειδωλολατρικές εκδηλώσεις 
(ανάμεσα σε αυτές και οι Ολυμπιακοί Αγώνες). Πολλοί 
ναοί ερήμωσαν, άλλοι έγιναν χριστιανικοί και άλλοι 
καταστράφηκαν.


Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από διάταγμα που 
απαγορεύει τις θυσίες και άλλες πολυθεϊστικές πρακτικές.


Π 1.15


Κανένας απολύτως, από οποιαδήποτε τάξη […] να μη σφάζει αθώα ζώα σε καμιά πόλη για 
να τα προσφέρει θυσία σε αναίσθητα είδωλα ούτε με φωτιά μυστικού εξαγνισμού να τιμά 
τον εφέστιο θεό ούτε να κάνει σπονδές με ανόθευτο κρασί ούτε να λατρεύει τους σπιτικούς 
θεούς με αρώματα ούτε να τους ανάβει ιερή φωτιά και να βάζει επάνω λιβανωτά κι ούτε να 
κρεμάει γιορταστικά στεφάνια. Γιατί, αν κάποιος τολμήσει να θυσιάσει σφάγιο ή να κάνει 
μαντική με τα έντερα σφαγμένου ζώου, θα θεωρηθεί παραδειγματικά ένοχος εσχάτης προ-
δοσίας, θα φορτωθεί με όλες τις βαριές κατηγορίες και θα καταδικαστεί ανάλογα, ακόμη κι 
αν δεν επιδίωξε κάτι εναντίον της ζωής των ηγεμόνων.


Θεοδοσιανός Κώδικας, Διάταγμα του Θεοδόσιου Α ΄, έτος 392


Π 1.17


Μικρογραφία που έγινε το 880--883 και 
εικονίζει τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο του 381. 
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 
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Ιουλιανός


Ο Ιουλιανός, που είχε σπουδάσει φιλοσοφία και ρητορική, ανακαίνισε 
πολλούς ναούς των πολυθεϊστικών θρησκειών και προσπάθησε να 
οργανώσει τους εθνικούς ιερείς. Οι χριστιανοί όμως αντέδρασαν 
έντονα. Επειδή ο Ιουλιανός άλλαξε θρησκεία και έγινε πολυθεϊστής, στις 
χριστιανικές ιστορικές πηγές ονομάζεται «παραβάτης» ή «αποστάτης». 


Ο Ιουλιανός έγραψε και πολλά έργα που μας δίνουν ιστορικές 
πληροφορίες.


Στα παρακάτω αποσπάσματα δύο συγγραφείς, ο ένας 
εθνικός του 4ου αιώνα και ο άλλος χριστιανός του 6ου 
αιώνα, μιλούν για τον αυτοκράτορα Ιουλιανό.


Ανδριάντας του αυτοκράτορα Ιουλιανού. 
Ο αυτοκράτορας δε φοράει τη στολή του 
ρωμαίου αυτοκράτορα, αλλά τα ρούχα 
εθνικού ιερέα. 4ος αιώνας, Παρίσι (Γαλλία), 
Μουσείο του Λούβρου.


Μπορεί κανείς να διαπιστώσει την αρετή του Ιου-
λιανού ακόμη και από τις τελευταίες λέξεις της 
ζωής του. Γιατί, όταν όλοι γύρω του την ώρα που 
πέθαινε άρχισαν να κλαίνε ακόμη και οι φιλόσοφοι 
δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, 
ο Ιουλιανός τους μάλωσε όλους και ιδιαίτερα τους 
φιλοσόφους. Τους είπε μάλιστα ότι η ζωή που 
έζησε θα τον οδηγούσε στα νησιά των Μακάρων 
[ο παράδεισος για τους αρχαίους Έλληνες], ενώ 
εκείνοι θρηνούσαν λες και αυτός θα πήγαινε στα 
Τάρταρα [η κόλαση για τους αρχαίους Έλληνες]. 
Μάλιστα η σκηνή όπου βρισκόταν ο Ιουλιανός 
έμοιαζε με τη φυλακή όπου πέθανε ο αρχαίος 
φιλόσοφος Σωκράτης, η συντροφιά του με τη συ-
ντροφιά των μαθητών του Σωκράτη, η πληγή του 
με το δηλητήριο που ήπιε ο Σωκράτης και τα λόγια 
του με τα λόγια εκείνου. Τέλος, όπως ο Σωκράτης, 
και ο Ιουλιανός ήταν ο μόνος που δε δάκρυσε.


Λιβάνιος, Επιτάφιος για τον Ιουλιανό, 4ος αιώνας


Π 1.18


Π 1.19


Εκείνη τη νύχτα είδε στο όνειρο του ο οσιότατος επίσκοπος Καισαρείας Βα-
σίλειος ότι οι ουρανοί είχαν ανοίξει και ο σωτήρας Χριστός καθισμένος σε 
θρόνο έλεγε: «Μερκούριε, πήγαινε να σκοτώσεις τον Ιουλιανό, το βασιλιά 
που εχθρεύεται τους χριστιανούς». Και ο άγιος Μερκούριος, που στεκόταν 
μπροστά στο θρόνο του Κυρίου και φορούσε σιδερένια λαμπερή πανοπλία, 
άκουσε τη διαταγή και εξαφανίστηκε. Και μετά πάλι εμφανίστηκε μπροστά στο 
θρόνο του Kυρίου και φώναξε: «Ο βασιλιάς Ιουλιανός πληγώθηκε και πέθανε, 
όπως διέταξες, Κύριε». Τότε ο επίσκοπος Βασίλειος ξύπνησε ταραγμένος. 
Γιατί ο βασιλιάς Ιουλιανός τον τιμούσε θεωρώντας τον λόγιο και συνεργάτη 
του και του έστελνε συχνά επιστολές. Και όταν κατέβηκε ο άγιος Βασίλειος 
στην εκκλησία για τον όρθρο [πρωινή λειτουργία] κάλεσε όλους τους ιερείς και 
τους είπε για το μυστηριώδες όνειρο και ότι ο βασιλιάς Ιουλιανός πληγώθηκε 
και πέθανε εκείνη τη νύχτα. 


Ιωάννης Μαλάλας, Χρονογραφία, 6ος αιώνας


Π 1.20
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Χριστιανική θεολογία


Οι πιο σημαντικοί χριστιανοί θεολόγοι του 4ου και 5ου αιώνα ονομάζονται
Πατέρες της Εκκλησίας. Πολλοί από αυτούς είχαν μελετήσει την ελληνική 
φιλοσοφία και προσπάθησαν να τη συνδυάσουν με τη χριστιανική πίστη.
Οι πιο γνωστοί είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος Νύσσης, ο Γρηγόριος
ο Θεολόγος (ή Νανζιαζηνός) και ο Ιωάννης Χρυσόστομος.


Το παρακάτω απόσπασμα είναι από λόγο του Μεγάλου Βασιλείου ο οποίος 
συμβουλεύει τα ανίψια του πώς να μελετούν τα κλασικά ελληνικά κείμενα.


Η γνώση πέρα και εκτός από την Αγία Γραφή ωφελεί την ψυχή. Με ποιον όμως τρόπο θα 
πρέπει εσείς οι νέοι να την αποκτήσετε, θα το πω στη συνέχεια. Πρώτα πρώτα λοιπόν θα 
πρέπει να μη δίνετε προσοχή σε όλα αυτά που γράφουν οι ποιητές [...]. Και όταν βέβαια 
παρουσιάζουν πράξεις ή λόγια ενάρετων ανδρών, πρέπει και να τους συμπαθείτε και να 
τους θαυμάζετε, καθώς και να προσπαθείτε να τους μοιάσετε όσο μπορείτε. Όταν όμως 
παρουσιάζουν άνδρες κακοήθεις, αυτά τα ποιήματα πρέπει να τα αποφεύγετε κλείνοντας 
τα αυτιά σας […]. Δε θα δεχτούμε λοιπόν τους ποιητές σε όλα τους τα γραπτά ούτε όταν 
μιμούνται πρόσωπα που κακολογούν, ειρωνεύονται ή κοροϊδεύουν ή έχουν ερωτικές σχέσεις 
ή μεθούν, ούτε όταν δείχνουν ότι ευτυχία είναι το πλούσιο τραπέζι και τα ελαφρά και άσεμνα 
τραγούδια. Πάνω απ’ όλα όμως δε θα προσέξουμε καθόλου αυτά που λένε για τους θεούς 
και κυρίως όταν διηγούνται ότι οι θεοί είναι πολλοί και μαλώνουν μεταξύ τους. 


Μέγας Βασίλειος,
Λόγος προς τους νέους και με ποιο τρόπο μπορούν να ωφεληθούν από τα ελληνικά κείμενα,


 μεταξύ των ετών 370 και 379


Οι Εβραίοι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία


Εβραϊκές κοινότητες


Στα τέλη του 1ου αιώνα οι Ρωμαίοι (ύστερα από δύο επαναστάσεις που έκαναν οι 
Εβραίοι εναντίον τους) έδιωξαν τους περισσότερους Εβραίους από την Παλαιστίνη. 
Έτσι ξεκίνησε η εβραϊκή διασπορά. Η ρωμαϊκή διοίκηση ήταν συχνά εχθρική με τους 
Εβραίους. Αυτό συνέβαινε, γιατί κατά την αυτοκρατορική περίοδο (1ος αι. π.Χ. -- 3ος 
αι.) οι Εβραίοι δεν τιμούσαν σαν θεούς τους ρωμαίους αυτοκράτορες.


Δ. Η τέχνη στην υπηρεσία του χριστιανισμού


Οι τοίχοι στις κατακόμβες ήταν συχνά διακοσμημένοι. 
Στην εικόνα, τοιχογραφία από κατακόμβη στη Ρώμη 
(Iταλία) με το Χριστό και τη Σαμαρείτιδα. Μέσα 4ου αιώνα, 
Νέα Κατακόμβη της Βία Λατίνα.


Π 1.22 Κατακόμβες


Οι κατακόμβες ήταν υπόγειοι σκαμμένοι 
διάδρομοι όπου οι πρώτοι χριστιανοί έθαβαν 
τους νεκρούς τους. Σ’ αυτούς τους χώρους 
μαζεύονταν επίσης για να λατρεύουν το Θεό, 
όταν γίνονταν διωγμοί εναντίον τους.


Π 1.21
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Π 1.23Ροτόντες (περίκεντρα κτίρια)


Τα κτίρια αυτά χρησιμοποιούνταν ως μαυσωλεία, 
δηλαδή μεγαλοπρεπείς τάφοι. Ήταν συνήθως κυκλικά 
ή οκταγωνικά (στην κάτοψή τους) και είχαν θόλο. 


Στην εικόνα Π 1.24 η εκκλησία του Αγίου 
Γεωργίου (Ροτόντα) στη Θεσσαλονίκη.
Το κτίριο χτίστηκε τον 4ο αιώνα ως μαυσωλείο 
του Ρωμαίου αυτοκράτορα Γαλέριου.
Στη συνέχεια έγινε χριστιανική εκκλησία και 
αργότερα τζαμί. Σήμερα είναι μουσείο.
Στην εικόνα Π 1.23 λεπτομέρεια από τον 
ψηφιδωτό διάκοσμο της Ροτόντας. 4ος αιώνας.


Π 1.24


Εξωτερική και εσωτερική άποψη από το μαυσωλείο 
της Γάλλας Πλακιδίας στη Ραβένα (Ιταλία). Πρώτο 
μισό 5ου αιώνα.


Γλυπτική


Την εποχή αυτή κατασκεύαζαν ακόμη αγάλματα αυτοκρατόρων, 
τιμητικές στήλες και αψίδες θριάμβου. Τα έργα αυτά θύμιζαν 
τις αυτοκρατορικές νίκες και κατακτήσεις καθώς και τα μεγάλα 
δημόσια έργα που είχαν γίνει. 


Π 1.25


Π 1.26


Π 1.27


Η τιμητική στήλη που αφιέρωσε το 402 ο αυτοκράτορας Αρκάδιος για να θυμίζει 
τη νίκη του πατέρα του, Θεοδόσιου Α΄, ενάντια στους Γότθους. Η στήλη έπαθε 
ζημιές από σεισμούς και την γκρέμισαν το 1715. Σήμερα σώζεται μόνο η βάση της. 
Στην εικόνα σχέδιο της στήλης που έγινε στα τέλη του 16ου αιώνα. 1574, Κέμπριτζ 
(Μεγάλη Βρετανία), Κολέγιο Τρίνιτι.
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Αλλά όταν ο αριθμός των ανθρώπων αυξήθηκε πολύ και ο Φίλιμερ έγινε βασιλιάς, αποφάσι-
σε ότι ο στρατός των Γότθων με τις οικογένειές τους πρέπει να μετακινηθεί από εκείνη την 
περιοχή. Αναζήτησαν λοιπόν κατάλληλα εδάφη και τοποθεσίες κι έτσι έφτασαν στα εδάφη 
της Σκυθίας [σημερινή Ουκρανία]. […] Εδώ ήταν ευχαριστημένοι με τη μεγάλη αφθονία της 
χώρας. 


Ιορδάνης, Ιστορία των Γότθων, 6ος αιώνας 


Π 1.28


Ε. Η μετανάστευση των λαών και η κατάλυση του δυτικού 
ρωμαϊκού κράτους 


Ούνοι


Στις στέπες της κεντρικής και ανατολικής Ασίας υπήρχαν 
λαοί που δεν ζούσαν σε ένα μόνο τόπο. Ήταν νομάδες, 
δηλαδή κτηνοτρόφοι, που μετακινούνταν σε μεγάλες 
αποστάσεις για να αλλάξουν βοσκοτόπια, έμεναν σε 
σκηνές και ήταν οργανωμένοι σε φυλές. Η ζωή τους 
ήταν πολύ σκληρή. Έτσι συχνά έκαναν επιθέσεις σε 
άλλους νομάδες ή σε γειτονικά κράτη για να αρπάξουν 
λεία. Ένας τέτοιος λαός ήταν και οι Ούνοι. 


Οι Ούνοι βρίσκονταν στα βόρεια της Κίνας και έκαναν 
συχνά επιδρομές στη χώρα αυτή. Τον 1ο αιώνα
οι Κινέζοι αυτοκράτορες νίκησαν τους Ούνους, οπότε 
αυτοί μετακινήθηκαν προς την Ευρώπη. 


Ο ιστορικός Αμμιανός Μαρκελλίνος περιγράφει πώς ζούσαν οι Ούνοι ως νομάδες.


Χαλί που βρέθηκε στον τάφο ενός Ούνου που ήταν μάλλον χάνος (ανώτερος 
αρχηγός) στην κοιλάδα του Παζιρίκ, στη Σιβηρία. Το χαλί προέρχεται από 
την περιοχή ανάμεσα στη βόρεια Μεσοποταμία και το βόρειο Καύκασο. 
Αυτό δείχνει ότι κάποιοι Ούνοι χάνοι είχαν επαφές με άλλες χώρες. Μεταξύ  
5ου και 3ου αιώνα π.Χ., Αγία Πετρούπολη (Ρωσία), Μουσείο Ερμιτάζ.


Ο τρόπος ζωής τους είναι τόσο σκληρός που δεν έχουν ανάγκη τη φωτιά ή το μαγειρευτό 
φαγητό. Τρέφονται με ρίζες από άγρια φυτά και μισοψημένα κρέατα από κάθε ζώο, τα οποία 
βάζουν ανάμεσα στους μηρούς τους και την πλάτη του αλόγου τους και με αυτόν τον τρόπο 
τα ζεσταίνουν λίγο. Καμιά στέγη δεν τους προστατεύει, και, επειδή ό,τι μοιάζει με στέγη τους 
φαίνεται σαν τάφος, το αποφεύγουν. Έτσι, δεν θα βρει κανείς στα μέρη τους ούτε μια καλύβα 
από καλάμια. Τριγυρίζοντας ελεύθερα στα βουνά και στα δάση μαθαίνουν από την κούνια 
τους να υποφέρουν το κρύο, την πείνα και τη δίψα […]. Ντύνονται με λινά και με δέρματα 
αρουραίων ραμμένα μαζί και δεν έχουν διαφορετικά ρούχα για μέσα στο σπίτι ή έξω. Αν πάλι 
περάσει υφαντό ρούχο από το λαιμό τους, το βγάζουν ή το αλλάζουν μόνο μετά από πολύ 
καιρό, όταν θα έχει γίνει πια κουρέλι. Καλύπτουν το κεφάλι τους με στρογγυλά σκουφιά και 
προστατεύουν τα τριχωτά τους πόδια με δέρματα κατσίκας. Τα παπούτσια τους δεν έχουν 
σόλες και έτσι αποφεύγουν να περπατούν. 


Αμμιανός Μαρκελλίνος, Ιστορία, δεύτερο μισό 4ου αιώνα 


Πληθυσμός


Ο ιστορικός Ιορδάνης γράφει για ποιους λόγους μετανάστευσαν οι Γότθοι, ένας από 
τους γερμανικούς λαούς.


Π 1.29


Π 1.30
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Γερμανικοί λαοί


Οι Ούνοι έφτασαν στην ανατολική Ευρώπη στα τέλη του 4ου αιώνα. Οι λαοί 
που έμεναν εκεί (Γότθοι, Βάνδαλοι και άλλοι γερμανικοί λαοί) με τη σειρά 
τους προχώρησαν προς τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά το 380, οι Γότθοι 
εγκαταστάθηκαν σε ρωμαϊκά εδάφη. Επειδή όμως καταπιέζονταν από τη ρωμαϊκή 
διοίκηση, συχνά έκαναν εξεγέρσεις και επιδρομές. Η ρωμαϊκή διοίκηση δεν 
κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επιδρομές αυτές. Οι Γότθοι τελικά 
ίδρυσαν ανεξάρτητα βασίλεια σε εδάφη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τον 4ο και 
τον 5ο αιώνα μετακινήθηκαν στο δυτικό τμήμα του ρωμαϊκού κράτους και άλλοι 
γερμανικοί λαοί.


Μεσαίωνας


Από το 14ο και το 15ο αιώνα, λόγιοι (δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνταν με τα 
γράμματα) που ζούσαν κυρίως σε πόλεις της σημερινής Ιταλίας προσπάθησαν να 
ξαναζωντανέψουν τις κλασικές σπουδές, την αρχαία τέχνη και τον αρχαίο πολιτισμό. 
Πίστευαν ότι τα κείμενα και η τέχνη που δημιουργήθηκαν στη δυτική Ευρώπη 
ανάμεσα στον 5ο και στο 15ο αιώνα ήταν κατώτερα από τα έργα της αρχαιότητας. 
Αυτοί θα ονομάσουν για πρώτη φορά την περίοδο ανάμεσα στην αρχαιότητα και την 
Αναγέννηση (5ος -- 15ος αιώνας) στη δυτική Ευρώπη Μεσαίωνα. 
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 1]


θεσμός του αυτοκράτορα


ελληνικά λατινικά


Κωνσταντινούποληχριστιανισμός


12


α)	Οι	περισσότεροι	ιστορικοί	τοποθετούν	το	τέλος	της	βυζαντινής	περιόδου	το	1453.	
Πόσα	χρόνια	κράτησε	η	Βυζαντινή	Αυτοκρατορία;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


β)	Η	Βυζαντινή	Αυτοκρατορία	συνεχίζει	γενικά	τη	Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία.	Ποια	από	
τα	στοιχεία	του	παρακάτω	πίνακα	προέρχονται	από	τη	Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία;	
Κυκλώστε	τα.


1


α)	Διαβάστε	την	πηγή	Π	1.2.	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Πότε	έγιναν	τα	
γεγονότα	που	αναφέρει;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει


	 ή	μεταγενέστερη;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	
β)	Είσαι	ο	Ζήνωνας,	39	χρόνων,	καθηγητής	που	διδάσκει	λατινικά	στο	Πανδιδακτήριο	
στην	Κωνσταντινούπολη	το	432.	Χρησιμοποιώντας	στοιχεία	από	την	πηγή	Π	1.2	γράψε	
ένα	γράμμα	(με	70--80	λέξεις)	στον	ξάδερφό	σου	Ιουστίνο	που	ζει	στη	Ρώμη	για	να	
παρουσιάσεις	τους	συναδέλφους	σου,	τα	μαθήματα	που	διδάσκουν	και	τον	τρόπο	
που	είναι	οργανωμένες	οι	σπουδές.


3


	 Στον	παρακάτω	χάρτη	σκιάστε	τις	περιοχές	στις	οποίες	εκτεινόταν	η	Ρωμαϊκή	
Αυτοκρατορία	όταν	πέθανε	ο	Μέγας	Κωνσταντίνος.


2
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Δραστηριότητες
[4ος – 5ος αιώνας ]
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α)	Διαβάστε	τις	πηγές	Π	1.4	και	Π	1.5.	Ποιος	έγραψε	τις	πηγές	και	πότε;	Σε	ποια	
εποχή	χρονολογούνται	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν;	Είναι	πηγές	σύγχρονες	με	τα	
γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	Είσαι	ο	Αντύπας,	ένας	«ταπεινός»	γεωργός,	πάρα	πολύ	φτωχός,	που	σχεδόν	δεν	
έχεις	να	φας	και	ζεις	στη	Θράκη	το	412.	Όταν	συναντάς	έξω	απ’	το	χωριό	σου	το	
Μάξιμο,	ανώτερο	αξιωματούχο	του	ρωμαϊκού	κράτους	στην	περιοχή	σου,	θέλεις	να	
διαμαρτυρηθείς	για	την	κατάστασή	σου.	Χρησιμοποιώντας	στοιχεία	από	τις	πηγές	
Π	1.4	και	Π	1.5	γράψε	το	διάλογο:


4


α)	Διαβάστε	την	πηγή	Π	1.11.	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Πότε	έγιναν	τα	
γεγονότα	με	τα	οποία	έχει	σχέση;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	
αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	Ο	Βαβύλας	και	ο	Μαρτίνος	είναι	δύο	τσαγκάρηδες	στη	Θεσσαλονίκη.	Την	άνοιξη	του	
396	τους	έδιωξαν	από	τη	συντεχνία	τους	και	από	τη	Θεσσαλονίκη.	Σύμφωνα	με	την	
πηγή	Π	1.11	γιατί	μπορεί	να	έγινε	αυτό;	


5


α)	Eίσαι	ο	Θεόδωρος,	μεγαλέμπορος	στην	Αλεξάνδρεια	το	354.	Γράψε	ένα	γράμμα
	 (με	70--80	λέξεις)	στο	Γεώργιο,	έμπορο	στην	Κωνσταντινούπολη,	στο	οποίο	θα	του	
μιλάς	για	τις	περιοχές	όπου	κάνεις	εμπόριο,	για	τα	προϊόντα	που	εμπορεύεσαι,


	 για	την	κοινωνική	θέση	που	έχουν	συνήθως	αυτοί	που	αγοράζουν	τα	προϊόντα	σου.	
β)	Είσαι	ο	Αντώνιος,	μικρέμπορος	στην	Αδριανούπολη	το	362.	Γράψε	ένα	γράμμα
	 (με	70--80	λέξεις)	στον	ξάδερφό	σου	Μάρκο	που	ζει	στη	Ρώμη,	μιλώντας	του	για	ένα	
πανηγύρι	που	είδες	(πού	έγινε,	τι	είδους	έμποροι	σύχναζαν	σ’	αυτό,	από	πού	ήρθαν	
αυτοί).	Mπορείς	να	σκεφτείς	και	να	περιγράψεις	τα	εμπορεύματα	που	αγοράστηκαν	
και	πουλήθηκαν	στο	πανηγύρι;


6


α)	Eίσαι	ο	Ιγνάτιος,	ένας	«ταπεινός»	τσαγκάρης	και	μένεις	στην	πόλη	Λαοδίκεια	στη	
Συρία.	Ένα	ζεστό	καλοκαιρινό	βράδυ	του	414,	μετά	τη	δουλειά,	πηγαίνεις	στην	
ταβέρνα	της	γειτονιάς	σου.	Όταν	γυρίζεις	στο	σπίτι	διηγείσαι	στη	γυναίκα	σου	ποιους	
άλλους	συνάντησες	εκεί,	τι	δουλειά	κάνουν	αυτοί,	τι	προβλήματα	αντιμετωπίζουν.	
Γράψε	ένα	κείμενο	60--70	λέξεων	με	όσα	της	είπες.	


β)	Είσαι	ο	Κλήμης,	«εντιμότατος»	και	δικαστής	στη	Λαοδίκεια	της	Συρίας.	΄Ενα	ζεστό	
καλοκαιρινό	βράδυ	του	414	πηγαίνεις	στο	δείπνο	που	διοργανώνει	ο	επίσκοπος	
Ευσέβιος.	Όταν	γυρίζεις	στο	σπίτι	διηγείσαι	στη	γυναίκα	σου	ποιους	άλλους	
«εντιμότατους»	συνάντησες	εκεί,	τι	επαγγέλματα	κάνουν	αυτοί.	Γράψε	ένα	κείμενο	
50--60	λέξεων	με	όσα	της	είπες.	


7


Καλημέρα, Μάξιμε, 
άρχοντά μου! Τι συμβαίνει 


Αντύπα;


Πολύ δύσκολα τα 
πράγματα … .....................


.....................


(συνεχίστε μόνοι σας)
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α)	Τι	εικονίζει	η	μικρογραφία;	Πότε	έγιναν	
τα	γεγονότα	που	εικονίζει;	Πότε	έγινε	η	
μικρογραφία;	Η	μικρογραφία	αυτή	είναι	
μια	πηγή	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	
εικονίζει	ή	μεταγενέστερη;	Δικαιολογήστε	
την	απάντησή	σας.	


β)	Πώς	δικαιολογείται	η	παρουσία	του	ρωμαίου	
αυτοκράτορα	Μεγάλου	Κωνσταντίνου	και	
των	στρατιωτών	σε	αυτήν;	


8


Μικρογραφία από χειρόγραφο με την 
πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια 


το 325. Φαίνονται ο αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος σε θρόνο και γύρω του 


στρατιώτες και επίσκοποι. Στο κάτω 
μέρος οι καταδικασμένοι αιρετικοί 
καίνε τα βιβλία τους. 9ος αιώνας, 
Βερτσέλι	(Ιταλία),	Βιβλιοθήκη	της	


Αρχιεπισκοπής.


9)	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	1.15	και	Π	1.17.	α)	Τι	είδους	πηγές	είναι;	Πότε	γράφτηκαν;	Πότε	
χρονολογούνται	τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχουν	σχέση;	Είναι	πηγές	σύγχρονες	με	
τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	
β)	Με	βάση	τις	πληροφορίες	που	μας	δίνουν	οι	πηγές	Π	1.15	και	Π	1.17	ποιες	από	τις	
παρακάτω	φράσεις	μπορεί	να	είπε	ένας	χριστιανός	αξιωματούχος,	ποιες	ένας	αιρετικός	
και	ποιες	ένας	οπαδός	των	πολυθεϊστικών	θρησκειών;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


9


Αγαπημένη μου Πουλχερία, 
η κατάσταση έχει αλλάξει 


πάρα πολύ. Φοβόμαστε πια 
να τιμήσουμε το θεό μας 
και ούτε αρώματα καίμε 


ούτε στεφάνια φτιάχνουμε 
με όμορφα ανοιξιάτικα 


λουλούδια. 


Απαγορεύεται 
σε όλους να 
κάνουν κάθε 
είδους θυσίες 
με ζώα και 
να ασκούν 


κάθε είδους 
μαντική.


Ιγνάτιε παλιέ 
μου φίλε, μας 
απαγόρευσαν 
ακόμη και να 
μπαίνουμε 


στις εκκλησίες 
τους.


Καλέ μου φίλε 
Λιβάνιε, τι κι αν 
είμαστε πλούσιοι 
γαιοκτήμονες με 


τόσα κοπάδια, δεν 
μπορούμε πια να 
θυσιάζουμε ζώα 


όπως παλιά. 


Κανείς, 
σε όποια 
κοινωνική 


ομάδα και αν 
ανήκει, δεν 
μπορεί να 


σφάζει και να 
θυσιάζει ζώα.


χριστιανός	
αξιωματούχος


αιρετικός	εθνικός
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	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	1.19	και	Π	1.20.	α)	Ποιος	έγραψε	τις	πηγές	και	πότε;	Πότε	
χρονολογούνται	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν;	Είναι	πηγές	σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	
που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	β)	Ποια	στοιχεία	
στην	πηγή	Π	1.19	μας	δείχνουν	ότι	ο	συγγραφέας	της	είναι	εθνικός;	Ποια	στοιχεία	
στην	πηγή	Π	1.20	μας	δείχνουν	ότι	ο	συγγραφέας	είναι	χριστιανός;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.


10


	 Δίπλα	εικονίζεται	η	κάτοψη	της	παλιάς	εκκλησίας	
του	Αγίου	Πέτρου	στη	Ρώμη	που	ήταν	ρυθμού	
βασιλικής.	


	 α)	Δείξτε	το	ιερό,	τα	κλίτη	και	το	νάρθηκα.
	 β)	Πόσα	κλίτη	έχει		η	εκκλησία;	Ποιο	από	αυτά	


είναι	το	κεντρικό;	


	 Το	δίπλα	σχέδιο	εικονίζει	ένα	ανάγλυφο	από	
μια	εκκλησία	του	5ου	αιώνα.	Μπορείς	να	
αναγνωρίσεις	ποια	είδη	ζώων	εικονίζονται;	


12


	 Χρησιμοποιώντας	μολύβια	διαφορετικών	χρωμάτων	σκιάστε	στον	παρακάτω	χάρτη:
	 α)	τις	περιοχές	που	ανήκαν	στη	Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία	λίγο	πριν	από	τη	μετανάστευση	


των	λαών,	και	β)	τα	βαρβαρικά	βασίλεια	που	δημιουργήθηκαν	τον	5ο	αιώνα	στις	
περιοχές	αυτές.


13


11
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	 α)	Μελετήστε	τους	χάρτες	1.35	και	1.37.	Με	τις	πληροφορίες	που	πήρατε	από	τους	
χάρτες	αυτούς	σημειώστε	στην	ιστορική	γραμμή	με	σύντομες	φράσεις	τις	μετακινήσεις	
που	έκαναν	οι	Γότθοι	από	το	έτος	100	μέχρι	το	έτος	500.	β)	Διαβάστε	την	πηγή		 	
Π	1.30.	Ποιος	έγραψε	την	πηγή	και	πότε;	Πότε	έγιναν	τα	γεγονότα	που	αναφέρει;		
Είναι	πηγή	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	Δικαιολογήστε	
την	απάντησή	σας.	Σε	ποιες	μετακινήσεις	των	Γότθων	αναφέρεται;


14


100 150 200 250 300 350 400 450 500


	 Πότε	γράφτηκε	η	καθεμιά	από	τις	παρακάτω	πηγές;	Πότε	έγιναν	τα	γεγονότα	στα	οποία	
αναφέρονται;	Ποιες	από	αυτές	τις	πηγές	είναι	σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	στα	οποία	
αναφέρονται	και	ποιες	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


15


Πηγή Π	1.2 Π	1.4 Π	1.14 Π	1.17 Π	1.19 Π	1.20 Π	1.29 Π	1.30


Πότε	γράφτηκε;


Πότε	έγιναν	τα	γεγονότα;


Σύγχρονη


Μεταγενέστερη


	 Σε	ποιες	κατηγορίες	ανήκουν	οι	πηγές	1.4,	1.5,	1.11,	1.17,	1.21,	1.22,	1.25,	1.26,	1.27,	
1.31,	1.34,	Π	1.2,	Π	1.4,	Π	1.5,	Π	1.7,	Π	1.9,	Π	1.10,	Π	1.11,	Π	1.12,	Π	1.15,	Π	1.17,	Π1.19,	
Π	1.20,	Π	1.21,	Π	1.24,	Π	1.25,	Π	1.28,	Π	1.29,	Π	1.30;	Συμπληρώστε	τον	παρακάτω	
πίνακα	με	τους	αριθμούς	των	πηγών	σε	κάθε	κατηγορία.


16


Ιστορικά	κείμενα	και	
χρονογραφίες


Νομοθετικά	κείμενα


Επιγραφές


Αντικείμενα	
καθημερινής	ζωής


Μνημεία


Ομιλίες	και	λόγοι
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Κεφάλαιο 2


Από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή Aυτοκρατορία 
Η δημιουργία του Αραβοϊσλαμικού Xαλιφάτου 


Οι εξελίξεις στα «βαρβαρικά βασίλεια» της 
δυτικής Ευρώπης (6ος -- 7ος αιώνας)


[…] των πολέμων που έκανε ο Ιουστινιανός […] ενάντια στους βαρβάρους της Ανατολής 
και της Δύσης, περιγράφοντας το πώς έγινε ο καθένας χωριστά. Στόχος του ήταν να μην 
αφήσει […] να ξεχαστούν, με το πέρασμα του χρόνου, γεγονότα σημαντικά και κατορθώ-
ματα μεγάλα, των οποίων η ανάμνηση […] είναι πολύ σημαντική και θα βοηθήσει […] τους 
σύγχρονους […] και τις μελλοντικές γενιές. 


Προκόπιος, Ιστορία των Πολέμων, 545--550 


Προκόπιος 


Ο Προκόπιος έζησε όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ιουστινιανός Α΄. Έγραψε για την 
ιστορία:


Οι δήμοι ήταν κυρίως αθλητικοί σύλλογοι που οργάνωναν τις αρμα-
τοδρομίες στον Ιππόδρομο. Συχνά το κράτος τους χρησιμοποιούσε 
για την άμυνα της πόλης και για να κατασκευάζουν δημόσια έργα. 
Οι δήμοι είχαν και πολιτική δύναμη γιατί επηρέαζαν το λαό. Στην 
Κωνσταντινούπολη δύο ήταν οι πιο σημαντικοί δήμοι που ανταγω-
νίζονταν μεταξύ τους: οι Πράσινοι και οι Βένετοι (γαλάζιοι). Πήραν 
το όνομά τους από τις πράσινες και γαλάζιες στολές των οδηγών 
στα άρματα του κάθε δήμου.


Στο βιβλίο του Περί Κτισμάτων μιλάει για τα δημόσια έργα που έκανε ο Ιουστινιανός. 
Δική του είναι και η Απόκρυφη Ιστορία, ένα υβριστικό κείμενο, που συκοφαντούσε 
τον Ιουστινιανό και τη σύζυγό του Θεοδώρα.


Χρονογραφίες


Χρονογραφίες συναντάμε στο Μεσαίωνα, στο βυζαντινό κράτος και τη δυτική 
Ευρώπη. Γράφονται σε λαϊκό ύφος και υποστηρίζουν ότι όλα έγιναν από το 
Θεό. Πρώτος χρονογράφος είναι ο Ιωάννης Μαλάλας που έζησε την εποχή του 
Ιουστινιανού. Στη χρονογραφία του ανακατεύει σημαντικά με ασήμαντα γεγονότα, 
αλλά γράφει και για σεισμούς, πυρκαγιές, επιδημίες, εκλείψεις του ήλιου και της 
σελήνης κ.ά. 


Α. Η αναδιοργάνωση του ρωμαϊκού κράτους από τον Ιουστινιανό Α΄


Στάση του Νίκα 


Κεφάλαιο 2


Έτσι λέγεται η 
εξέγερση του λαού της 
Κωνσταντινούπολης το 
532. Πήρε το όνομά της 
από το σύνθημα «Νίκα» 
που φώναζαν αυτοί 
που εξεγέρθηκαν. Την 
εξέγερση προκάλεσαν 
οι δήμοι στην 
πρωτεύουσα. 


Π 2.1
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Το 532 οι δήμοι διαμαρτυρήθηκαν στον Ιππόδρομο για 
τους μεγάλους φόρους και τις άδικες πράξεις ορισμένων 
αξιωματούχων. Έγιναν μικροσυγκρούσεις ανάμεσα στο στρατό 
και τους εξεγερμένους και κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν. 
Τότε οι Πράσινοι και οι Βένετοι ενώθηκαν, έκαψαν κτίρια 
και έβγαλαν νέο αυτοκράτορα. Ο Ιουστινιανός Α΄ όμως 
αντιμετώπισε την εξέγερση, νίκησε τους δήμους και έτσι 
δυνάμωσε την εξουσία του. Μετά την εξέγερση οι δήμοι έχασαν 
την πολιτική δύναμη που είχαν.


Μαρμάρινη προτομή που εικονίζει μάλλον τη Θεοδώρα. Η Θεοδώρα ήταν 
σύζυγος του Ιουστινιανού Α΄ και από τους βασικούς συμβούλους του.


Όταν ξέσπασε η Στάση του Νίκα, ο Ιουστινιανός ήθελε να φύγει από την 
πρωτεύουσα. Η Θεοδώρα όμως τον στήριξε και τον έπεισε να αντιμετωπίσει


την κατάσταση. 6ος αιώνας, Μιλάνο (Ιταλία), Καστέλο Σφορτσέσκο.


Οι αποφάσεις του αυτοκράτορα είναι νόμος, αφού με το βασιλικό νόμο σχετικά 
με την κυριαρχική εξουσία του, ο δήμος [λαός] [...] τού παρέδωσε όλες τις 
κυριαρχικές του εξουσίες. Σίγουρα λοιπόν κάθε δικαστική απόφαση ή διάταγμα 
του αυτοκράτορα ισοδυναμεί με νόμο. Αυτά όλα ονομάζονται «διατάξεις».


Πανδέκτης, απόσπασμα από νόμο του έτους 534


Εξουσία του αυτοκράτορα


Οι εξουσίες του αυτοκράτορα όπως καταγράφονται σε ένα νόμο.


Απαγορεύουμε κάθε διδασκαλία από αυτούς που έχουν 
την ίδια «τρέλα» με τους ασεβείς Έλληνες [οι οπαδοί των 
πολυθεϊστικών θρησκειών], για να μην […] εκπαιδεύουν 
τους άθλιους μαθητές τους [...] [ούτε να] διαφθείρουν τις 
ψυχές αυτών που δήθεν εκπαιδεύουν. Και αυτοί [οι δάσκα-
λοι] να μην παίρνουν δημόσιο μισθό ούτε να μπορούν να 
πουν τη γνώμη τους ελεύθερα […]


Ιουστινιάνειος Κώδικας, Διάταγμα του Ιουστινιανού Α΄, έτος 529


Πολυθεϊστικές θρησκείες


Τα μέτρα ενάντια στις πολυθεϊστικές θρησκείες ήταν 
πολλά. Οι οπαδοί τους έχαναν τις περιουσίες τους 
και δεν μπορούσαν να πάρουν δημόσια αξιώματα. 
Όσοι πολυθεϊστές ήταν δάσκαλοι δεν μπορούσαν 
πια να διδάσκουν. Το 529 ο Ιουστινιανός Α΄ έκλεισε 


τη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας. 
Παρακάτω, απόσπασμα από διάταγμα του 


Ιουστινιανού Α΄ ενάντια στους πολυθεϊστές.


Ασημένιο πιάτο που 
εικονίζει τον Ηρακλή 
και το λιοντάρι της 
Νεμέας. 6ος αιώνας, 
Παρίσι, Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.


Π 2.5


Π 2.6


Ύφασμα 
από την Αίγυπτο. 
Εικονίζεται 
ο Απόλλωνας και 
μια Μούσα. 
5ος -- 6ος αιώνας, 
Βαλτιμόρη (ΗΠΑ), 
Μουσείο Τέχνης 
Γουόλτερς.


Π 2.2


Δίπτυχο από 
ελεφαντόδοντο που 
εικονίζει άρματα να 
αγωνίζονται στον 
Ιππόδρομο της 
Κωνσταντινούπολης. 
5ος αιώνας, Μπρέσια 
(Ιταλία), Χριστιανικό 
Μουσείο.


Ιουστινιάνεια νομοθεσία 


Η προηγούμενη νομοθεσία συγκεντρώθηκε και κωδικοποιήθηκε στον Ιουστινιάνειο Κώδικα 
(529), τον Πανδέκτη (534) και τις Εισηγήσεις (533). Τα τρία αυτά βιβλία ήταν γραμμένα 
στα λατινικά, την επίσημη γλώσσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι νεότεροι νόμοι του 
Ιουστινιανού Α΄ ονομάζονται Νεαρές και ήταν γραμμένοι στα ελληνικά. Αυτή τη γλώσσα 
μιλούσαν και καταλάβαιναν οι περισσότεροι κάτοικοι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.


Π 2.3


Π 2.4


Π 2.7
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Δημόσια έργα


Τα δημόσια έργα του Ιουστινιανού Α΄ ήταν πολλά: οχυρώσεις, λουτρά, υδραγωγεία, 
γέφυρες, δρόμοι, λιμάνια και εκκλησίες. 


Η Βασιλική Δεξαμενή που έχτισε το 532 ο Ιουστινιανός Α΄ στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία). Η δεξαμενή έχει μήκος 
140 και πλάτος 70 μέτρα και η οροφή της στηρίζεται σε 336 κολόνες. Χωράει περίπου 80.000 κυβικά μέτρα νερό. 
Για να τη φτιάξουν χρησιμοποίησαν υλικά από κτίρια που είχαν καταστραφεί, κυρίως από ναούς των πολυθεϊστικών 
θρησκειών. Για αιώνες ήταν η μεγαλύτερη δεξαμενή νερού στην Κωνσταντινούπολη. 532.


Ερείπια από το τείχος που έχτισε ο Ιουστινιανός Α΄ στον 
Ισθμό της Κορίνθου (Πελοπόννησος). 6ος αιώνας.


Π 2.8 Π 2.9


 


Αγροτική ζωή και εμπόριο 


Νομοθετικά μέτρα


Ο Ιουστινιανός Α΄ πολέμησε με νόμους τους μεγάλους γαιοκτήμονες. Σε δύο Νεαρές 
του διαβάζουμε: 


Και προστασίες παράνομες, που μαθαίνουμε ότι γίνονται στις επαρχίες μας, θα προσπα-
θήσεις με κάθε τρόπο να τις σταματήσεις, απαγορεύοντας σ’ όλους να ζουν σε βάρος των 
άλλων και να κάνουν δικά τους αγροκτήματα που δεν τους ανήκουν […] [και απαγορεύοντας] 
να δείχνουν τη δική τους δύναμη με σκοπό να εξαφανίσουν την κρατική δύναμη. Και ούτε 
να σ’ απασχολεί ποια εξουσία διαθέτουν όσοι κάνουν αυτά. 


Νεαρά του Ιουστινιανού Α΄, έτος 535


Πληροφορηθήκαμε ότι στην επαρχία που κυβερνάς τόλμησαν 
κάποιοι να εκμεταλλευτούν την κακή σοδειά του σιταριού και να 
δανείσουν σε μερικούς ελάχιστο γέννημα [σιτάρι] και σε αντάλ-
λαγμα να τους πάρουν όλη τη γη. Έτσι, άλλοι από τους γεωργούς 
[αναγκάστηκαν] να φύγουν, άλλοι χάθηκαν από την πείνα και έπεσε 
τόσο φοβερή καταστροφή, που δεν είναι μικρότερη από βαρβαρική 
επιδρομή. Διατάζουμε λοιπόν όλους εκείνους που δάνεισαν [...] 
καρπούς να πάρουν πίσω τώρα [την ίδια ποσότητα που έδωσαν] και 
να επιστρέψουν τα κτήματα στους γεωργούς. Και κανένας να μην 
τολμά, σε καμιά περίπτωση, με πρόφαση ανάλογους δανεισμούς, 
είτε έγιναν με λόγο είτε με γραπτό συμβόλαιο, να κατέχει ξένη γη 
[…]. Και ο νόμος αυτός να ικανοποιεί όλους […], γιατί εξυπηρετεί 
τους φτωχούς και δίνει μια λογική αποζημίωση στους δανειστές. 


Νεαρά του Ιουστινιανού Α΄, έτος 535


Ψηφιδωτό με σκηνές από αγροτικές εργασίες. Περίπου το 562, 
Όρος Νεβό (Ιορδανία), εκκλησία των Αγίων Λωτ και Προκοπίου.


Π 2.12
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Κωνσταντινούπολη


Κτησιφώντα


Άντεν


Αλεξάνδρεια


Νισαπούρ


Κασγκάρ


Σουράστρα


Τσανγκ αν


Ναν χάι


Αντιόχεια


Οι διεθνείς εμπορικοί δρόμοι τον 6ο αιώνα


Διεθνείς εμπορικοί δρόμοι


Το Βασίλειο των Σασανιδών έλεγχε μεγάλο μέρος από το δρόμο του μεταξιού. Γι’ αυτό ο Ιουστινιανός Α΄ προσπάθησε να 
χρησιμοποιήσει θαλάσσιους δρόμους προς τον Ινδικό ωκεανό, μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα και το νησί της Ταπροβάνης 
(σημερινή Σρι Λάνκα). Οι έμποροι χρησιμοποιούσαν τους δρόμους αυτούς ήδη από την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή. 


Εκείνον τον καιρό [περίπου το 550] ήλθαν […] ορισμένοι μοναχοί, που έμαθαν 
ότι ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός δεν ήθελε πλέον να αγοράζουν οι Ρωμαίοι 
μετάξι από τους Πέρσες. Πήγαν λοιπόν στον αυτοκράτορα και του υποσχέθη-
καν ότι θα του έδιναν τα υλικά για να παράγει το μετάξι, για να μην αγοράζουν 
οι Ρωμαίοι ξανά αυτό το εμπόρευμα από τους Πέρσες, που ήταν εχθροί τους, 
ή από κάποιον άλλο λαό […]. Ο αυτοκράτορας τους έκανε πολλές ερωτήσεις 
για το μυστικό. Οι μοναχοί απάντησαν ότι το μετάξι έβγαινε από κάποια σκου-
λήκια και ότι η ίδια η φύση τα διδάσκει και τα αναγκάζει να το παράγουν […]. 
Τα κουκούλια από αυτά τα σκουλήκια, είπαν οι μοναχοί, έχουν αμέτρητα αβγά 
το καθένα. Και οι άνθρωποι μπορούν να τα διατηρήσουν αν τα σκεπάσουν 
με κοπριά. Και μετά, αν τα ζεστάνουν για όσο χρόνο χρειάζεται, μπορούν 
να παράγουν τα έντομα […]. Οι μοναχοί γύρισαν στη Σηρίνδα [περιοχή στην 
Κίνα] και μετέφεραν τα αβγά στο Βυζάντιο [Κωνσταντινούπολη]. […] Και έτσι 
ξεκίνησε να παράγεται το μετάξι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τότε σταμάτησαν 
οι πόλεμοι μεταξύ Ρωμαίων και Περσών για το μετάξι. 


Προκόπιος, Ιστορία, έτος 553


Π 2.13


Μετάξι


Το πώς βγαίνει το μετάξι ήταν για αιώνες μυστικό στους κατοίκους της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Εκείνοι που έκαναν γνωστή την τεχνική αυτή στο ρωμαϊκό κράτος 
ήταν μάλλον μοναχοί.


Π 2.14
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Τέχνη και λατρεία


Εκκλησίες


Σημαντικά αρχιτεκτονικά 
μνημεία είναι οι εκκλησίες 
που χτίζονται την εποχή αυτή 
στη Ραβένα, στη βόρεια 
Ιταλία. Όταν ο Ιουστινιανός 
Α΄ κατέκτησε το βασίλειο των 
Οστρογότθων, στη Ραβένα 
είχε την έδρα του ο Ρωμαίος 
διοικητής της περιοχής. 


Ψηφιδωτά


H τέχνη των ψηφιδωτών αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τον 6ο αιώνα. Ψηφιδωτά 
σώζονται από διάφορες περιοχές στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τεχνίτες από την 
Κωνσταντινούπολη ταξίδευαν σε όλο το ρωμαϊκό κράτος για να διακοσμήσουν 
εκκλησίες. Όμως τα ψηφιδωτά κόστιζαν πολύ: τα χρήματα τα έδινε ο αυτοκράτορας
ή πλούσιοι υπήκοοί του.


Στην εικόνα Π 2.16 άποψη από 
το εσωτερικό και στην Π 2.15 η 


κάτοψη της εκκλησίας του Αγίου 
Βιταλίου στη Ραβένα (Ιταλία). 
Η εκκλησία είναι ροτόντα και 
διακοσμείται με εντυπωσιακά 


ψηφιδωτά. 547.


Το ιερό και η αψίδα από την εκκλησία του Αγίου 
Απολλιναρίου της Κλάσης στη Ραβένα (Ιταλία). Η εκκλησία 
είναι βασιλική με τρία κλίτη. Πρώτο μισό 6ου αιώνα.


Π 2.16


Π 2.15


Π 2.17


Ψηφιδωτό με το Μυστικό Δείπνο. Από τον 6ο αιώνα 
και μετά, και στα ψηφιδωτά και στη ζωγραφική, 
οι καλλιτέχνες δεν εικονίζουν τα πράγματα όπως 
τα βλέπουμε. Εικονίζουν το πνεύμα τους, όχι την 
εξωτερική μορφή τους. 6ος αιώνας, Ραβένα (Ιταλία), 
εκκλησία του Αγίου Απολλιναρίου του Νέου.


Τα ψηφιδωτά έχουν διάφορα 
θέματα, που άλλοτε έχουν σχέση 


με τη θρησκεία και άλλοτε με 
την καθημερινή (κοσμική) ζωή. 
Ψηφιδωτό με σκηνή κυνηγιού. 


576--578, Κισουφίμ (έρημος 
Νεγκέβ στο Ισραήλ), εκκλησία του 


Κισουφίμ.


Π 2.18


Π 2.19
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Ελληνιστική και ρωμαϊκή ζωγραφική


 Οι φορητές εικόνες ήταν γνωστές από παλιά και είχαν σχέση 
με τα πορτρέτα (προσωπογραφίες) στην ελληνιστική και τη 
ρωμαϊκή εποχή. Τέτοια πορτρέτα σώθηκαν στο Φαγιούμ, στην 
Αίγυπτο, και έγιναν ανάμεσα στο 2ο και τον 4ο αιώνα. 
 


Β. Οι σχέσεις της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με τους γείτονές της 


Σλάβοι


Πορτρέτο από το Φαγιούμ που εικονίζει γυναίκα 
με σκουλαρίκια. 2ος αιώνας, Βοστόνη (ΗΠΑ), 
Mουσείο Τέχνης του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ.


Π 2.20


Η Θεσσαλονίκη 
και το τείχος της 
από τα ανατολικά.


Π 2.22


Οι Σλάβοι κατοικούσαν στην 
ανατολική Ευρώπη. Ήταν 
οργανωμένοι σε φυλές που 
τις διοικούσαν οι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία. Ασχολούνταν με τη 
γεωργία, την κτηνοτροφία, 
την αλιεία και το εμπόριο. 
Η γλώσσα τους ανήκει στις 
ινδοευρωπαϊκές γλώσσες.
Πριν γίνουν χριστιανοί, οι 
Σλάβοι λάτρευαν διάφορους 
θεούς, που όλοι τους είχαν 
σχέση με τη φύση.  


Το 597 Σλάβοι και Άβαροι 
πολιόρκησαν τη Θεσσαλονίκη, 
αλλά δεν μπόρεσαν να την 
καταλάβουν. Οι κάτοικοι της 
πόλης πίστεψαν ότι σώθηκαν 
από θαύμα που έκανε ο άγιος 
Δημήτριος. Πληροφορίες για 
την επίθεση μας δίνουν τα 
Θαύματα του αγίου Δημητρίου.


Πομερανοί


Οβοδρίτες


ΠολωνοίΛιουτίζοι Τσέχοι


Μοραβοί


Σλοβάκοι


Σλοβένοι


Κροάτες


Βαλκάνιοι Σλάβοι


Σέρβοι


Βόσνιοι


Λευκοί Κροάτες


Σ Λ Α Β Ο Ι


Α Β Α Ρ Ο Ι


ΒΟΥΛΓΑΡΟ Ι


Βολύνοι


Δούναβης π.


Έβρος π.


Έλβας
π.


Δνείστερος π.


Δνείπερος π.


Δ
ον


π
.


Μ α ύ ρ η Θ ά λ α σ σ α


Οι Σλάβοι κατοικούσαν από τα ανατολικά του ποταμού 
Έλβα μέχρι τη σημερινή Ουκρανία και τη Λευκορωσία.


Οι Σλάβοι και οι μετακινήσεις τους 
(6ος -- 7ος αιώνας)Π 2.21
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Σκλαβηνίες


Οι πηγές της εποχής ονομάζουν σκλαβηνίες τις αυτόνομες περιοχές στη Βαλκανική 
χερσόνησο όπου έμεναν Σλάβοι. Οι Σλάβοι που εγκαταστάθηκαν στη Βαλκανική 
χερσόνησο στην αρχή ήταν ανεξάρτητοι. Με τον καιρό όμως μπήκαν κάτω από τον 
έλεγχο του ρωμαϊκού κράτους. 


Ανατολικές επαρχίες


Στις εκστρατείες του το Βασίλειο των Σασανιδών πήρε τον Τίμιο Σταυρό 
από την Ιερουσαλήμ. Οι εκστρατείες του Ηράκλειου Α΄ έγιναν με 
πρόσχημα να επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ ο Τίμιος Σταυρός.


Στο παρακάτω απόσπασμα από την Ιστορία που έγραψε ο Σεβεός, ένας 
Αρμένιος ιστορικός, διαβάζουμε για την επιστροφή του Τιμίου Σταυρού στην 
Ιερουσαλήμ. 


Κι ήταν ο μεγαλύτερος στρατός που είδαμε στα χρόνια μας […]. Άλλοι έλεγαν πως ήταν 
περισσότεροι από εκατό χιλιάδες, άλλοι λίγο λιγότεροι κι άλλοι πολύ περισσότεροι. Κι 
επειδή κανείς δεν μπορούσε να πει πόσοι ήταν ακριβώς, γιατί ήταν πάρα πολλοί, οι γνώμες 
δεν συμφωνούσαν […]. Και μάθαμε πως, όπου κάθισαν και στρατοπέδευσαν, στέρεψαν τα 
ποτάμια και οι πηγές, ενώ η γη αφανίστηκε […]. Κι όλο αυτό το πλήθος […] προχωρούσε 
τόσο γρήγορα ώστε […] έφτασαν μπροστά στα τείχη της πόλης, χωρίς να τους πάρει είδηση 
κανείς […] ύψωσαν τις σκάλες […] πάνω στα τείχη [και] […] άρχισαν ν’ ανεβαίνουν οπλισμένοι. 
Και τότε έγινε το ξακουστό και μεγάλο θαύμα του αθλοφόρου [του αγίου Δημητρίου], που 
φάνηκε πάνω στα τείχη ντυμένος σαν οπλίτης, για να τον βλέπουν όλοι και να μην τον έχουν 
μόνο στο μυαλό τους. Τότε, τον πρώτο που είχε ανέβει τη σκάλα κι είχε βάλει στο τείχος το 
δεξί του πόδι τον χτύπησε με τη λόγχη […] και τον έριξε κάτω. Κι εκείνος κατρακύλησε […] 
στη σκάλα και μαζί του έριξε αυτούς που έρχονταν πίσω του κι έπεσε στη γη νεκρός.


Θαύματα του αγίου Δημητρίου, 7ος αιώνας


Εκείνη την ημέρα […] [οι στρατιώτες του Ηράκλειου Α΄] χτύπησαν ολόκληρο 
τον περσικό στρατό σαν να ήταν μόνο ένα άτομο και σκότωσαν το στρατηγό 
τους […]. Και τότε ο Ηράκλειος ήταν εκείνος που διέταξε να λεηλατήσουν 
τη χώρα [το Βασίλειο των Σασανιδών] [...]. Το πρώτο πράγμα που ζήτησε ο 
Ηράκλειος από τον Πέρση άρχοντα Χορεάμ ήταν ο Τίμιος Σταυρός, που τον 
είχε πάρει λάφυρο από την Ιερουσαλήμ. Κατόπιν ο Χορεάμ ορκίστηκε […]: 
«Αμέσως μόλις φτάσω στη βασιλική Αυλή θα ψάξω για το Σταυρό και θα σας 
τον φέρω πίσω. Ακόμη, θα χαράξω τα σύνορα όπου θέλετε και θα το κάνω 
γραπτά και με σφραγίδα» […]. Ο Χορεάμ έδωσε το Σταυρό στους στρατιώτες 
και αυτοί τον πήραν και έφυγαν […].
Όταν ο Τίμιος Σταυρός του Ιησού έφτασε στο σεβάσμιο, ευσεβή και ευλο-
γημένο βασιλιά Ηράκλειο, αυτός με ενθουσιασμό και χαρά συγκέντρωσε τα 
στρατεύματά του […]. Ο Ηράκλειος πήρε το Σταυρό και τον έβαλε ξανά στη 
θέση του. Και έβαλε τους θησαυρούς της Εκκλησίας πίσω στη θέση τους και 
έδωσε πλούτο και θυμίαμα στις εκκλησίες και τους κατοίκους της πόλης. 


Σεβεός, Ιστορία, 7ος αιώνας


Ο σταυρός είναι 
το πιο γνωστό 
χριστιανικό σύμβολο. 
Στην εικόνα, οι δύο 
όψεις του σταυρού 
που ανήκε στο 
Ρωμαίο αυτοκράτορα 
Ιουστίνο Β΄
(565--578). 
Είναι ασημένιος, 
καλυμμένος με χρυσό 
και στολισμένος με 
πολύτιμες πέτρες. 
Δεύτερο μισό 6ου 
αιώνα, Βατικανό, 
Θησαυροφυλάκιο της 
βασιλικής του Aγίου 
Πέτρου.


Αρμένιος ιστορικός, διαβάζουμε για την επιστροφή του Τιμίου Σταυρού στην 


Π 2.23


Π 2.24


Π 2.25
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Β ο ύ λ γ α ρ ο ι τ ο υ
Δ ο ύ ν α β η


Β ο ύ λ γ α ρ ο ι τ ο υ Β ό λ γ α


Χ ά ζ α ρ ο ι


Π ε τ σ ε ν έ γ κ ο ι


Ο γ ο ύ ζ ο ι


Κ ι μ έ κ ο ι


Κ α ρ λ ο ύ κ ο ι


Τ ο υ ρ κ ι κ ο ί
λ α ο ί


Ο υ ι γ ο ύ ρ ο ι


Η εξάπλωση των τουρκικών λαών


Τουρκικός λαός


Τουρκικοί λαοί ονομάζονται οι λαοί που μιλούν τουρκικές γλώσσες. Εμφανίζονται για 
πρώτη φορά με αυτό το όνομα τον 6ο αιώνα σε κινεζικές πηγές. Τότε βρίσκονταν 
στα βορειοδυτικά της Κίνας και ήταν νομάδες, οργανωμένοι σε φυλές.


Γ. Η εσωτερική αναδιοργάνωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 


Ο θεσμός των θεμάτων


Εξαρχάτα


Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού Α΄, για να οργανώσουν καλύτερα την άμυνα και τη 
διοίκηση δημιούργησαν τα εξαρχάτα. Τα εξαρχάτα ήταν διοικητικές και στρατιωτικές 
περιφέρειες. Διοικητής τους ήταν ο έξαρχος, που είχε μεγάλη πολιτική και 
στρατιωτική εξουσία. Εξαρχάτα ιδρύθηκαν στη Ραβένα της Ιταλίας (584) και στην 
Καρχηδόνα της βόρειας Αφρικής (591). 


Δ. Το ισλάμ -- Μια νέα τομή στην ιστορία της Μεσογείου
 και της Εγγύς Ανατολής


Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι οι τουρκικοί λαοί ζούσαν στην αρχή στα όρη Αλτάι (στη σημερινή βορειοδυτική Μογγολία). 
Από εκεί κινήθηκαν σε διάφορες κατευθύνσεις. Οι μετακινήσεις αυτές κράτησαν πολλούς αιώνες. 


Π 2.27
Η εμφάνιση του ισλάμ -- Το πρώτο αραβοϊσλαμικό κράτος 


Διδασκαλία του ισλάμ


Η ισλαμική πίστη βασίζεται στη φράση: «Δεν υπάρχει άλλος θεός 
από τον Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο Προφήτης του». Για το ισλάμ 
υπάρχει ένας και μοναδικός Θεός. Ο Μωάμεθ είναι ο τελευταίος 
από τους προφήτες που έστειλε ο Θεός για να φέρει τους 
ανθρώπους στο σωστό δρόμο. 
 


Χειρόγραφο Κοράνι. 9ος -- 10ος αιώνας, Τεχεράνη (Ιράν), Μουσείο Ιράν Μπαστάν.


Π 2.26
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Από τη Μέκκα για τη Μεδίνα


Ο Μωάμεθ έφυγε από τη Μέκκα για τη Μεδίνα το Σεπτέμβριο του 622. Η φυγή του 
αυτή λέγεται Εγίρα και μ’ αυτή αρχίζει το μουσουλμανικό ημερολόγιο. 
Το 622 είναι λοιπόν για τους μουσουλμάνους το έτος 1. Στη Μεδίνα βρίσκεται
ο τάφος του Μωάμεθ. 


Το κτίριο είχε τα τρία βασικά χαρακτηριστικά ενός μουσουλμανικού 
χώρου λατρείας: ένα χώρο για προσευχή, ένα σημείο που δείχνει 
προς τη Μέκκα (για να γνωρίζουν οι πιστοί προς τα πού να είναι 
γυρισμένοι την ώρα που προσεύχονται) και μια στέγη για προστασία 
από τις καιρικές συνθήκες.


Οι αραβικές κατακτήσεις -- Το Αραβοϊσλαμικό Χαλιφάτο 


Δεν αντιστάθηκαν


Ένας μονοφυσίτης χρονογράφος γράφει για την αντίθεση ανάμεσα στους 
μονοφυσίτες και τη βυζαντινή διοίκηση στη Συρία, την εποχή του αυτοκράτορα 
Ηράκλειου Α΄.


Π 2.28


Μικρογραφία που δείχνει το Μωάμεθ, τον Αρχάγγελο 
Γαβριήλ και άλλα πρόσωπα από την Παλαιά Διαθήκη. 
1436, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 


Π 2.29


Στο κέντρο υπήρχε μια αυλή. Στη μια 
πλευρά υπήρχαν ξύλινες κολόνες 
που στήριζαν τη στέγη. Στον ίσκιο της 
οι πιστοί προσεύχονταν, συζητούσαν 
ή ξεκουράζονταν. Σε μια άλλη 
πλευρά, σε μικρά δωμάτια, ζούσε ο 
Προφήτης με την οικογένειά του.


Σχεδιαστική αναπαράσταση της κατοικίας του 
Προφήτη Μωάμεθ στη Μεδίνα όπως ήταν 
μάλλον πριν από το θάνατό του το 
632. Το σπίτι έγινε κέντρο της 
πρώτης μουσουλμανικής 
κοινότητας.


Ο Ηράκλειος απαγόρευε στους oρθοδόξους 
[δηλαδή στους μονοφυσίτες] να τον συνα-
ντούν και δε δεχόταν τα παράπονά τους 
για τις εκκλησίες που τους είχαν πάρει. 
Για το λόγο αυτό ο Θεός της εκδίκησης, 
που μόνο αυτός είναι παντοδύναμος [...], 
είδε τη σκληρότητα των Ρωμαίων, που σ’ 
όλη τους τη χώρα λεηλατούσαν σκληρά τις 
εκκλησίες μας και τα μοναστήρια μας και 
μας καταδίκαζαν χωρίς έλεος, και έφερε 
από το Nότο τους γιους του Ισμαήλ [τους 
Άραβες μουσουλμάνους], για να μας απε-
λευθερώσουν από τα χέρια των Ρωμαίων 
[...], από την κακία, την οργή και το σκληρό 
φανατισμό τους εναντίον μας.


Μιχαήλ ο Σύρος, Χρονογραφία, 12ος αιώνας


Π 2.30
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Δύο ομάδες


Η μια ομάδα, με αρχηγό τον Αλή, έλεγε ότι έπρεπε να μοιράσουν τον πλούτο 
σύμφωνα με το Κοράνι. Η άλλη ομάδα, με αρχηγό το Μωαβία, έλεγε ότι μαζί με το 
Κοράνι, έπρεπε να δουν τι άλλαξε μετά τις κατακτήσεις. 


Οι οπαδοί του Αλή ονομάζονταν τότε σιίτες και του Μωαβία σουνίτες.               
Στη σύγκρουση βγήκε νικήτρια η δεύτερη ομάδα. Οι σιίτες δεν αναγνώρισαν ως 
νόμιμους χαλίφηδες το Μωαβία και τους διαδόχους του και προσπάθησαν πολλές 
φορές να πάρουν την εξουσία, αλλά απέτυχαν.


Οι χριστιανοί
Οι ορθόδοξοι χριστιανοί διατήρησαν τα τρία Πατριαρχεία τους (Αλεξαν-
δρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων). Τα Πατριαρχεία τους κράτησαν 
και χριστιανοί από άλλα δόγματα, όπως οι νεστοριανοί (Μεσοποταμία, 
Περσία) και οι μονοφυσίτες (Συρία, Μεσοποταμία, Αίγυπτος, Αρμενία). 


Οι Εβραίοι
Οι Εβραίοι που ζούσαν στον αραβοϊσλαμικό κόσμο 
επηρεάστηκαν πολύ από αυτόν και δημιούργησαν 
έναν πολιτισμό που τον λέμε εβραιοϊσλαμικό. Μι-
λούσαν κυρίως αραβικά. Γενικά, οι Εβραίοι στις 
αραβοϊσλαμικές χώρες είχαν καλύτερη θέση απ’ ό,τι 
στη χριστιανική δυτική Ευρώπη ή στη Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία. Οι περισσότεροι ήταν έμποροι και τεχνίτες. 
Αρκετοί ξεχώρισαν και ως χρηματιστές ή γιατροί.


Π 2.53Απόδειξη για την αγοραπωλησία 
13 προβάτων. Μελάνι σε πάπυρο. 
723, Λονδίνο (Mεγάλη Bρετανία), 
Συλλογή Νάσερ Ντ. Χαλίλι. 


Μαρμάρινη επιτύμβια πλάκα του Γιακούμπ ιμπν 
Αμπντουλάχ που προέρχεται από την Αίγυπτο. 858, 


Λονδίνο (Mεγάλη Bρετανία), Βρετανικό Μουσείο.


Π 2.31


Π 2.32


Η δυναστεία των Oμεϋάδων 


Αραβικά 


Τα αραβικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για 
ολόκληρο τον αραβοϊσλαμικό κόσμο. Για τους 
μουσουλμάνους είναι η ιερή γλώσσα. Ακόμη, 
όποιος ήθελε να μορφωθεί, να ανέβει κοινωνικά 
ή να έχει κρατικά αξιώματα έπρεπε να μάθει 
αραβικά.


Παράλληλα το αραβικό αλφάβητο εξαπλώθηκε 
σε όλο τον αραβοϊσλαμικό κόσμο. Με αυτό 
γράφονται μέχρι σήμερα και άλλες γλώσσες  
(π.χ. τα περσικά).


Κατακτημένοι λαοί


Η ισλαμική παράδοση απαγόρευε να γίνονται μουσουλμάνοι με τη βία οι 
κατακτημένοι, όταν ήταν λαοί της Βίβλου (δηλαδή Εβραίοι και χριστιανοί) και δεν 
αντιστέκονταν στους μουσουλμάνους. Αυτό διευκόλυνε επίσης τα ισλαμικά κράτη 
που θα έχαναν πολλούς φόρους αν γίνονταν όλοι μουσουλμάνοι.


Τοιχογραφία από την 
κοπτική εκκλησία στο 
Φαράς (νότια Αίγυπτος). 
Μεταξύ 100--1036, 
Βαρσοβία (Πολωνία), 
Μουσείο Ναρόντοβε.


Μικρογραφία που εικονίζει έναν Εβραίο (αριστερά) και ένα μουσουλμάνο 
(δεξιά) να παίζουν σκάκι. 1283, Μαδρίτη (Ισπανία), Βιβλιοθήκη του 
Εσκοριάλ.


κατακτημένοι, όταν ήταν 
αντιστέκονταν στους μουσουλμάνους. Αυτό διευκόλυνε επίσης τα ισλαμικά κράτη 
που θα έχαναν πολλούς φόρους αν γίνονταν όλοι μουσουλμάνοι.


Π 2.34


Π 2.33
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Περισσότεροι φόροι


Ο μουσουλμάνος ιδιοκτήτης γης πλήρωνε φόρο μόνο το 1/10 περίπου από την 
αγροτική παραγωγή (φόρος της δεκάτης). Αντίθετα ο μη μουσουλμάνος πλήρωνε 
φόρο το μισό περίπου από την αγροτική παραγωγή του. Αυτός ο φόρος λεγόταν 
χαράτζ (χαράτσι). 


Τα γράμματα και οι τέχνες στην Aυλή των χαλίφηδων


Τζαμί (τέμενος)


Το τζαμί είναι ο πιο σπουδαίος χώρος στη μουσουλμανική λατρεία. 


Κάτοψη του Μεγάλου Τζαμιού στην Κόρδοβα (Iσπανία). Το αρχικό κτίριο ολοκληρώθηκε το 786--787. Από τότε επεκτάθηκε 
πολλές φορές, ιδιαίτερα στα τέλη του 10ου αιώνα. Στο σχέδιο φαίνονται αυτές οι επεκτάσεις.


Γενική άποψη από το εσωτερικό του Μεγάλου Tζαμιού στην Κόρδοβα (Ισπανία) και λεπτομέρεια από τη διακόσμησή του. 
Δεύτερο μισό 8ου -- δεύτερο μισό 10ου αιώνα. 


Π 2.35


Π 2.36 Π 2.37


Οι μουσουλμάνοι
για να προσευ-
χηθούν γυρίζουν 
προς τη Μέκκα. 
Στο εσωτερικό των 
τζαμιών υπάρχει 
το μιχράμπ, που 
δείχνει προς τα 
εκεί.


Όπως και τα πε-
ρισσότερα τζαμιά 
των Ομεϋαδών 
είχε μια αυλή 
που οδηγούσε 
στην α ίθουσα 
προσευχής, η 
οποία στηριζόταν 
σε κολόνες.
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Από τα πιο βασικά 
χαρακτηριστικά σε κάθε τζαμί 
είναι ο μιναρές. Από το μιναρέ 
καλούνται οι μουσουλμάνοι 
στο τζαμί για την προσευχή. 
Στην αρχή χρησίμευε για να 
δείχνει πού βρίσκεται το τζαμί 
μέσα στις τεράστιες επίπεδες 
περιοχές του Αραβοϊσλαμικού 
Χαλιφάτου. 


Οι μιναρέδες του 
τζαμιού Αλ Άζχαρ. 
Μεταξύ 970--972, 
Κάιρο (Αίγυπτος).


Ε. Οι εξελίξεις στη δυτική Ευρώπη -- Η ανάμιξη των πληθυσμών 
και η κοινωνική οργάνωση στα βαρβαρικά βασίλεια


Κόμης 


O κόμης εκπροσωπούσε το βασιλιά σε ορισμένη περιοχή. Ήταν πρόεδρος στο 
δικαστήριο και μάζευε τους φόρους. Για πολλά χρόνια στα βαρβαρικά βασίλεια 
οι κόμητες κατάγονταν από παλιές ρωμαϊκές αριστοκρατικές οικογένειες.


Ρομανικές γλώσσες


Ρομανικές λέγονται οι γλώσσες που προέρχονται από τα λατινικά.


Με χαρά αναφέρουμε ότι η φιλοξενία ένωσε τους Γότθους και τους Ρωμαίους 
στις ιδιοκτησίες αλλά και στις καρδιές τους. Πράγματι, ενώ συνήθως η γειτονία 
φέρνει την έχθρα ανάμεσα στους ανθρώπους, να που η κοινή γη φαίνεται να 
γεννά την ομόνοια. Με τη συμβίωση οι δύο λαοί ελπίζουν στα ίδια πράγματα. 
Να λοιπόν κάτι καινούριο, αξιοθαύμαστο: οι ιδιοκτήτες συμφωνούν μέσα από 
τη διαίρεση της γης. Οι λαοί γίνονται φίλοι από κάποιες παραχωρήσεις, όταν 
δίνεται ένα μέρος της γης σε ένα μαχητή […]. Ένας κοινός νόμος, μια αρχή 
ισότητας, συνδέει τα δύο μέρη. 


Επιστολή του Κασσιόδωρου, μεταξύ των ετών 507--511


Σκουλαρίκια από 
γυναικείο οστρογοτθικό 
τάφο. Πρώτο μισό 6ου 
αιώνα, Νυρεμβέργη, 
Γερμανικό Εθνικό 
Μουσείο. 


Π 2.39


Το μιχράμπ στο Μεγάλο Τζαμί 
του Καϊρουάν (Τυνησία). 836.


Π 2.38


Ρομανικές γλώσσες


ΙσπανικάΠορτογαλικά


Ιταλικά


Γαλλικά Ρουμάνικα


Γερμανικές γλώσσες Ολλανδικά


ΑγγλικάΓερμανικά


Η αναδιανομή της γης


Φιλοξενία


Ο Κασσιόδωρος, ένας άρχοντας που υπηρέτησε στο Βασίλειο των Οστρογότθων, 
περιγράφει σε ένα γράμμα του τη φιλοξενία.


Π 2.40


Π 2.41
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Δούναβης π.


Κωνσταντινούπολη


1)	 Χρησιμοποιώντας	μολύβια	διαφορετικών	χρωμάτων	σκιάστε	στο	χάρτη	παρακάτω:	
α)	τις	περιοχές	στις	οποίες	εκτεινόταν	η	Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία	πριν	και	μετά	τις	
κατακτήσεις	του	Ιουστινιανού	Α΄,	και	β)	τις	περιοχές	όπου	υπήρχαν	οι	περισσότεροι	
μονοφυσίτες	χριστιανοί.


1


	 α)	Διαβάστε	τις	πηγές	Π	2.10	και	Π	2.11.	Τι	είδους	πηγές	είναι;	Πότε	γράφτηκαν;	Πότε	
έγιναν	τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχουν	σχέση;	Είναι	πηγές	σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	
που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	β)	Ο	Φίλιππος	
είναι	μεγάλος	γαιοκτήμονας	στην	περιοχή	της	Αναστασιούπολης	στη	σημερινή	δυτική	
Θράκη.	Ανάμεσα	στο	520	και	στο	535	τριπλασίασε	τη	γη	που	είχε.	Πώς	το	κατάφερε	αυτό;


2


Τον 6o αιώνα η εκπαίδευση στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία βασιζόταν στην εγκύκλιο 


παιδεία και περιλάμβανε δύο κύκλους σπουδών. Στον πρώτο κύκλο, που διαρκούσε 


περίπου επτά χρόνια, οι μαθητές και οι μαθήτριες μάθαιναν ανάγνωση, γραφή, 


αριθμητική και γυμνάζονταν. Οι πιο πολλοί δάσκαλοι πληρώνονταν από το κράτος. 


Ο δεύτερος κύκλος σπουδών ήταν ιδιωτικός. Οι μαθητές διδάσκονταν φιλολογικά 


μαθήματα και κάποιες φυσικές επιστήμες. Οι μαθητές πλήρωναν δίδακτρα.


	 Στο	παρακάτω	κείμενο,	που	έχει	θέμα	την	εκπαίδευση	στη	Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία	τον	
6ο	αιώνα,	υπάρχουν	μερικά	λάθη.	Μπορείτε	να	τα	βρείτε	και	να	τα	διορθώσετε;


3


02B DRASTHRIOTHTES FINAL 2 2010 29   29 16/4/2010   9:15:37 ðì







Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 2]


30


	 Η	Μαρκέλλα	και	ο	Μάξιμος,	14	και	12	χρόνων	αντίστοιχα,	ζουν	στην	Αδριανούπολη.
	 Μια	μέρα	του	531,	καθώς	σκαλίζουν	στα	κρυφά	τα	μπαούλα	της	μητέρας	τους,	


βρίσκουν	διάφορα	μεταξωτά	ρούχα	(χιτώνες,	σάρπες,	μαντίλια	κ.ά.).
α)	Από	πού	μπορεί	να	ήρθαν	τα	υφάσματα	για	να	κατασκευαστούν	τα	ρούχα	αυτά;	
Σημειώστε	στον	παρακάτω	χάρτη	τις	πιθανές	διαδρομές	που	ακολούθησαν	οι	έμποροι	
που	έφεραν	αυτά	τα	υφάσματα.


β)	Η	Μαρκέλλα	και	ο	Μάξιμος	ανήκουν	σε	μια	πλούσια	ή	σε	μια	φτωχή	οικογένεια;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


4


	 Δίπλα	εικονίζεται	το	
σχέδιο	ενός	ψηφιδωτού.	
Σχηματίστε	το	περίγραμμα	
της	πάπιας	και	των	
λουλουδιών	χρωματίζοντας	
με	μαύρο	χρώμα	τις	
κατάλληλες	ψηφίδες.	
Χρησιμοποιήστε	κόκκινο,	
κίτρινο,	γαλάζιο,	γκρίζο	
και	πράσινο	χρώμα	για	να	
συμπληρώσετε	το	σχέδιο	
όπως	εσείς	νομίζετε.


5


ΑΡΑΒΙΚΗ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΙΝΔΙΚΗ


ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ


Ταπροβάνη
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Άδριανούπολη
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	 Παρατηρήστε	προσεκτικά	τις	εικόνες	2.15	και	2.16.	Μπορείτε	να	γράψετε	με	τα	ίδια	
γράμματα	τη	φράση	«Εγνατία	Οδός,	Αναστασιούπολη»;


6


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	2.23.
	 α)	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	Πότε	έγιναν	τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχει	
σχέση;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


	 β)	Ποια	στοιχεία	είναι	πραγματικά	γεγονότα	και	ποια	φανταστικά;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.


8


	 Στον	πίνακα	παρακάτω	αντιστοιχίστε	τις	ιστορικές	πληροφορίες	με	τις	ιστορικές	πηγές	
(κάποιες	πηγές	περισσεύουν).


7


Π	2.1


Π	2.7


Π	2.8


Π	2.11


Π	2.20


Π	2.2


Π	2.4


Π	2.14
Ο	Pωμαίος	αυτοκράτορας	Ιουστινιανός	Α΄	έκανε	πολλούς	πολέμους	
για	να	πάρει	τα	εδάφη	που	είχε	χάσει	η	Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία.


Στην	εποχή	του	Ιουστινιανού	Α΄	ο	Pωμαίος	αυτοκράτορας	έλεγχε	όλη	
τη	δημόσια	ζωή.


Ο	Ιουστινιανός	Α΄	πήρε	πολλά	μέτρα	ενάντια	σε	όσους	πίστευαν	
ακόμη	στις	πολυθεϊστικές	θρησκείες.


Ο	Ιουστινιανός	Α΄	προσπάθησε	να	βρει	τρόπους	ώστε	το	μετάξι	να	μην	
είναι	ένα	ακριβό	προϊόν	στη	Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία.


Ο	Ιουστινιανός	Α΄	πήρε	μέτρα	για	να	προστατέψει	τους	μικρούς	
καλλιεργητές	στη	Ρωμαϊκή	Αυτοκρατορία.


Ο	Ιουστινιανός	Α΄	έκανε	πολλά	δημόσια	έργα	σε	όλη	τη	Ρωμαϊκή	
Αυτοκρατορία.


	 Ο	αυτοκράτορας	Κωνσταντίνος	Δ΄	βασίλεψε	στη	Βυζαντινή	Αυτοκρατορία	από	το	668	
μέχρι	το	685.	Μπορείς	να	συμπληρώσεις	τι	λείπει	από	την	υπογραφή	του;
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ …………………………………………………….. ΡΩΜΑΙΩΝ


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	2.30.
	 α)	Ποιος	έγραψε	την	πηγή	και	πότε;	Πότε	έγιναν	τα	γεγονότα	με	τα	οποία	έχει	σχέση;	
Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;


	 β)	Είσαι	ο	Γεώργιος,	35	χρόνων,	χριστιανός	μονοφυσίτης,	που	ζει	στη	Δαμασκό	το	
642.	Χρησιμοποιώντας	στοιχεία	από	την	πηγή	Π	2.30	γράψε	ένα	γράμμα	(90--100	
λέξεις)	στον	παλιό	σου	συμμαθητή	και	φίλο	Ευσέβιο	που	ζει	στην	Κωνσταντινούπολη,	
μιλώντας	του	για	το	πώς	αντέδρασαν	οι	μονοφυσίτες	της	περιοχής	σου	όταν	οι	Άραβες	
μουσουλμάνοι	κατέκτησαν	τη	Συρία.
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	 Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4--5	ατόμων	και	παίξτε	το	παιχνίδι	«Ζω	στην	έρημο».
	 Στη	συνέχεια	απαντήστε	στις	ερωτήσεις	που	ακολουθούν.	Για	το	παιχνίδι	θα	


χρειαστείτε	μερικά	πιόνια,	ένα	ζάρι	και	χαρτί	για	να	σημειώνετε	κάθε	φορά	το	σκορ.


11


	 Ποια	φυλή	κατάφερε	να	επιβιώσει	καλύτερα;	Γιατί;	Πού	νομίζετε	ότι	θα	συναντήσετε	
πιο	πολλούς	ανθρώπους;	Στην	έρημο;	Σε	μια	όαση;	Σε	μια	εμπορική	πόλη;	Για	ποιους	
λόγους	η	Αραβική	χερσόνησος	έχει	λίγους	κατοίκους	σε	σχέση	με	το	μέγεθός	της;


	 Η	ζωή	στην	έρημο	είναι	δύσκολη	ή	εύκολη;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


ΚΑΝΟΝΕΣ
1.	Η	κάθε	φυλή	ξεκινάει	με	100	
ανθρώπους	(30	άντρες,	30	
γυναίκες,	40	παιδιά),	50	καμήλες	
και	100	πρόβατα.	


2.	Κινηθείτε	ανάλογα	με	το	ζάρι	που	
φέρνετε.	Νικητής	είναι	αυτός	που	
θα	επιβιώσει	ύστερα	από	20	γύρους	
και	θα	έχει	τους	περισσότερους	
ανθρώπους	και	ζώα.	


ΑΡΧΗ


Μέκκα:	Κάνετε	εμπόριο	και	αυξάνετε	τα	
ζώα	σας	κατά	20%.


Όαση:	Κάνετε	στάση	και	περιμένετε	ένα	
γύρο	για	να	ξαναπαίξετε.	Τα	ζώα	σας	
αυξάνουν	κατά	10%.	


Αμμοθύελλα:	Χάνετε	10	καμήλες.


Μάχη	με	άλλη	φυλή:	Αν	πέσατε	σε	τέτοιο	
κουτί	φέρνοντας	στο	ζάρι	1	ή	2	χάνετε	
το	20%	από	τους	άνδρες	σας	και	τις	


μισές	καμήλες	σας.	Αν	πέσατε	φέρνοντας	στο	ζάρι	
3	ή	4	δεν	χάνετε	τίποτα.	Αν	πέσατε	φέρνοντας	στο	
ζάρι	5	ή	6	αυξάνετε	τις	γυναίκες,	τα	παιδιά	και	τα	
ζώα	σας	κατά	50%.	


Ξερό	πηγάδι:	Χάνετε	10	καμήλες.


3.	Οι	άντρες	μπορούν	να	πολεμήσουν	μόνο	αν	έχει	ο	καθένας	τους	1	καμήλα.	Αν	η	φυλή	σας	μείνει	με	
πιο	λίγες	καμήλες	από	άντρες,	οι	άντρες	που	περισσεύουν	πρέπει	να	φύγουν	από	τη	φυλή.	


4.	Πρέπει	κάθε	φυλή	να	έχει	τουλάχιστον	1	ζώο	για	κάθε	2	άνδρες	ή	γυναίκες	που	υπάρχουν		
σ’	αυτήν	και	1	ζώο	για	κάθε	4	παιδιά.	Αν	τα	ζώα	που	έμειναν	στη	φυλή	σας	είναι	λιγότερα	από	τους	
ανθρώπους,	τότε	σε	κάθε	ζαριά	χάνετε	τόσους	ανθρώπους	όσους	και	ο	αριθμός	που	φέρατε	στο	ζάρι		
(2	παιδιά=1	ενήλικας).	


	 Παρατηρήστε	προσεκτικά	τα	επώνυμα	των	συνδρομητών	στον	τηλεφωνικό	
κατάλογο	του	ΟΤΕ.	Ποια	θρησκευτική	υποχρέωση	των	μουσουλμάνων	σας	θυμίζουν;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.
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160   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  25310 


ΧΑΤΖΗ	ΜΟΥΣΤΑΦΑ	Λογιστής,	Ολύμπου	100		........................... 2	8271


ΧΑΤΖΗ	ΟΡΧΑΝ	Οδηγός,	Εγνατίας	Αδιέξ.	Αρ.	199		................... 3	7171


ΧΑΤΖΗ	ΟΣΜΑΝ	ΜΟΥΣΤΑΦΑ	Σμιγάδα		....................................... 3	2424


ΧΑΤΖΗ	ΡΙΤΒΑΝ	Καφενείο,	Μικρό	Δουκάτο		.............................. 2	2483


ΧΑΤΖΗ	ΣΑΜΠΑΝ	Φύλακας,	Αγχιάλου	56		.................................. 2	8897


ΧΑΤΖΗ	ΣΕΡΗΦ	ΙΜΠΡΑΗΜ	Καφενείο,	Πλ.	Ηφαίστου		................ 8	1022


ΧΑΤΖΗ	ΣΙΝΑΝ	Σιδηρουργείο	Ήφαιστος		................................... 3	6982


ΧΑΤΖΗ	ΣΟΥΚΡΙΕ	Δύμη		.............................................................. 3	5730


ΧΑΤΖΗ	ΧΟΥΣΕΪΝ	ΑΜΕΤ	Νεωτερισμοί,	Ερμού	55		..................... 3	2140


ΧΑΤΖΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Δάσκαλος,	Πλαστήρα	Ν.	207	......... 9	8595


ΧΑΤΖΗ	ΑΪΣΕ	Φιλιππουπόλεως	339		............................................ 8	3304


ΧΑΤΖΗ	ΑΛΗ	Παντοπωλείο,	Ν.	Φιλλύρα	..................................... 2	2720


ΧΑΤΖΗ	ΑΜΕΤ	Αδριανουπόλως	τέρμα		....................................... 7	1540


ΧΑΤΖΗ	ΓΙΑΚΟΥΜΠ	Λαβυρίνθου	10		........................................... 9	1012


ΧΑΤΖΗ	ΓΙΑΚΟΥΜΠ	ΜΟΥΖΑΦΕΡ	Καφεψητοπωλείο,	Κέχρος		.... 7	1447


ΧΑΤΖΗ	ΓΚΙΟΥΛΣΕΝ	Εγνατίας	406	............................................. 3	5480


ΧΑΤΖΗ	ΔΗΜΗΤΡΑ	Κομμωτήριο,	Ζωίδη	Ν.	123		......................... 2	3999


ΧΑΤΖΗ	ΙΜΠΡΑΗΜ	Ραγάδα		........................................................ 3	4449


ΧΑΤΖΗ	ΙΩΑΝΝΑ	Θάσου	10		........................................................ 8	1023


ΧΑΤΖΗ	ΜΟΥΖΑΦΕΡ	Τηλεμάχου	Αδ.	Ε	40		................................. 2	2562


02B DRASTHRIOTHTES FINAL 2 2010 32   32 16/4/2010   9:15:42 ðì







Δραστηριότητες
[6ος – 7ος αιώνας ]


33


	 Στον	παρακάτω	χάρτη	σκιάστε	τις	περιοχές	που	κατέκτησαν	οι	Άραβες	μουσουλμάνοι	
ανάμεσα	στο	634	και	το	750.	Σημειώστε	τις	πιο	σημαντικές	πόλεις	στις	περιοχές	αυτές.
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	 Λύστε	το	σταυρόλεξο:14


Οριζόντια
1 	 Αραβοϊσλαμικό	…	.	Έτσι	ονομάζουν	οι	σύγχρονοι	ιστορικοί	το	κράτος	που	ίδρυσαν
	 οι	Άραβες	μουσουλμάνοι	τον	7ο	αιώνα.
2 	 Ιερή	πόλη	για	τους	μουσουλμάνους.	Εκεί	βρίσκεται	ο	τάφος	του	Προφήτη	του	ισλάμ.	
3 	Έτσι	ονομάζεται	ο	πύργος	που	υπάρχει	σχεδόν	σε	όλα	τα	τζαμιά.
4 	Ο	Προφήτης	που	κήρυξε	το	ισλάμ.
5 	 Ιερή	πόλη	για	τους	μουσουλμάνους.	
Εκεί	γεννήθηκε	ο	Προφήτης	του	ισλάμ.	


6 	Σε	αυτή	τη	γλώσσα	είναι	γραμμένο	το	
ιερό	βιβλίο	του	ισλάμ.


7 	Ο	σπουδαιότερος	χώρος	για	τη	
μουσουλμανική	λατρεία.


8 	Το	ένα	από	τα	δύο	δόγματα	που	
ακολουθούν	πολλοί	μουσουλμάνοι.


Κάθετα
1 	 «Δεν	υπάρχει	άλλος	Θεός	
από	τον	Αλλάχ	και	ο	Μωάμεθ	
είναι	ο	…	του».


2 	Το	ιερό	βιβλίο	του	ισλάμ.
3 	Τέτοια	θρησκεία	είναι	το	
ισλάμ.


4 	Έτσι	ονομάζεται	η	κοιλότητα	
στο	εσωτερικό	των	τζαμιών	που	δείχνει	προς	τα	
πού	είναι	η	Μέκκα.


5 	Με	αυτήν	αρχίζει	το	μουσουλμανικό	ημερολόγιο.
6 	Η	πρωτεύουσα	των	Ομεϋαδών.
7 	Το	ένα	από	τα	δύο	δόγματα	που	ακολουθούν	
πολλοί	μουσουλμάνοι.


02B DRASTHRIOTHTES FINAL 2 2010 33   33 16/4/2010   9:15:43 ðì







Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 2]


34


α)	Διαβάστε	την	πηγή	Π	2.41.	Ποιος	την	έγραψε	και	πότε;	Πότε	χρονολογούνται	τα	
γεγονότα	με	τα	οποία	έχει	σχέση;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	
αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	Είσαι	ο	Κορνήλιος,	51	ετών,	γαιοκτήμονας	σ’	ένα	χωριό	στην	Ιβηρική	χερσόνησο	
το	529,	και	μιλάς	στον	εγγονό	σου	για	τους	Βησιγότθους	που	ήρθαν	στην	περιοχή	
σας.	Του	μιλάς	για	την	οικογένεια	του	Φίλιμερ	που	«φιλοξενήσατε»,	τα	προβλήματα	
που	αντιμετωπίσατε,	το	κράτος	που	δημιούργησαν	οι	Βησιγότθοι,	τους	νόμους	που	
έφτιαξαν,	πώς	αρχίσατε	να	ζείτε	μαζί	τους.	Γράψε	ένα	κείμενο	(90--100	λέξεις)	με	
αυτά	που	του	είπες.	


γ)	Είσαι	ο	Φίλιμερ,	49	ετών,	Βησιγότθος,	που	«φιλοξενήθηκε»	στο	κτήμα	του	Κορνήλιου,	
και	μιλάς	κι	εσύ	στον	εγγονό	σου	για	το	πώς	φτάσατε	στην	περιοχή.	Του	μιλάς	για	
τη	«φιλοξενία»,	για	τα	προβλήματα	που	αντιμετωπίσατε	στο	νέο	σας	τόπο,	το	κράτος	
που	δημιουργήσατε,	πώς	αρχίσατε	να	ζείτε	μαζί	με	τους	ντόπιους.	Γράψε	ένα	κείμενο	
(90--100	λέξεις)	με	αυτά	που	του	είπες.
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	 Σε	ποιες	κατηγορίες	ανήκουν	οι	πηγές	2.8,	2.9,	2.22,	2.32,	2.40,	2.42,	2.44,	Π	2.4,	Π	2.5,	
Π	2.8,	Π	2.10,	Π	2.14,	Π	2.17,	Π	2.25,	Π	2.30,	Π	2.36,	Π	2.40,	Π	2.41;	Συμπληρώστε	τον	
παρακάτω	πίνακα	με	τους	αριθμούς	των	πηγών	σε	κάθε	κατηγορία.
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Ιστορικά	κείμενα


Νομοθετικά	κείμενα


Χρονογραφίες


Αντικείμενα	
καθημερινής	ζωής


Μνημεία


Επιστολές
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Κεφάλαιο 2


Από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή Aυτοκρατορία 
Η δημιουργία του Αραβοϊσλαμικού Xαλιφάτου 


Οι εξελίξεις στα «βαρβαρικά βασίλεια» 
της δυτικής Ευρώπης (6ος -- 7ος αιώνας)


Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλάζει
Η αρχή μιας νέας εποχής


(4ος -- 5ος αιώνας)


Κεφάλαιο 1


Κεφάλαιο 2


Από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή Aυτοκρατορία 
Η δημιουργία του Αραβοϊσλαμικού Xαλιφάτου 


Οι εξελίξεις στα «βαρβαρικά βασίλεια» 
της δυτικής Ευρώπης (6ος -- 7ος αιώνας)


Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλάζει
Η αρχή μιας νέας εποχής


(4ος -- 5ος αιώνας)


Κεφάλαιο 1


Λίγη ακόμη ιστορία ... 6oς -- 7oς αιώνας


Λίγη ακόμη ιστορία ... 4oς -- 5oς αιώνας







ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ


Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ 20% 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ







Κεφάλαιο 3


H Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανάμεσα 
στον ισλαμικό και το δυτικοευρωπαϊκό κόσμο


(8ος -- 9ος αιώνας)


Λίγη ακόμη ιστορία ... 8oς -- 9oς αιώνας


Λίγη ακόμη ιστορία ... 9oς -- 11oς αιώνας


Κεφάλαιο 4


Η ακμή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 
Η Ευρώπη και ο αραβοϊσλαμικός κόσμος


(9ος -- 11ος αιώνας)







ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ


Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ 20% 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ







Κοινωνία, οικονομία και πολιτισμός
στη δυτική Ευρώπη (10ος -- 13ος αιώνας)


Κεφάλαιο 5


Λίγη ακόμη ιστορία ... 10oς -- 13oς αιώνας


Λίγη ακόμη ιστορία ... 11oς -- αρχές 13oυ αιώνα


Η εποχή των Κομνηνών 
Η βυζαντινή κοινωνία σε καμπή 


(11ος -- αρχές 13ου αιώνα)


Κεφάλαιο 6







ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ


Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ 20% 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ







Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας


(13ος -- 15ος αιώνας)


Κεφάλαιο 7


Λίγη ακόμη ιστορία ... 13oς -- 15oς αιώνας


Λίγη ακόμη ιστορία ... 13oς -- 15oς αιώνας


Η ανατολική Μεσόγειος τους τελευταίους αιώνες
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας


(13ος -- 15ος αιώνας)


Κεφάλαιο 7







ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ


Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ 20% 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ







Λίγη ακόμη ιστορία ... μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα


Λίγη ακόμη ιστορία ... 14oς -- 15oς αιώνας


Κεφάλαιο 9


Η Οθωμανική Aυτοκρατορία 
και οι υπήκοοί της 


(μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα)


Από τους μεσαιωνικούς 
στους νεότερους χρόνους 


Η δυτική Ευρώπη το 14ο και το 15ο αιώνα


Κεφάλαιο 8


Η Οθωμανική Aυτοκρατορία 
και οι υπήκοοί της 


(μέσα 15ου -- τέλη 16ου αιώνα)


Κεφάλαιο 8







ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ


Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ 20% 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ







Η δυτική Ευρώπη και η Ρωσία 
από το 16ο μέχρι τις αρχές του


18ου αιώνα


Κεφάλαιο 10


Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και οι υπήκοοι του σουλτάνου (17ος αιώνας)


Κεφάλαιο 11


Λίγη ακόμη ιστορία ... 16ος -- αρχές 18oυ αιώνα


Λίγη ακόμη ιστορία ... 17oς αιώνας


Η δυτική Ευρώπη και η Ρωσία 
από το 16ο μέχρι τις αρχές του


18ου αιώνα


Κεφάλαιο 10


Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και οι υπήκοοι του σουλτάνου (17ος αιώνας)


Κεφάλαιο 11







ΕΠΕAΕΚ ΙΙ ΜΕΤΡΟ 1.1 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.1
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΡΓΟΥ: 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΑΝΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ


Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ 80% ΚΑΙ 20% 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Κεφάλαιο 10


Η δυτική Ευρώπη και η Ρωσία
από το 16ο μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα


Κεφάλαιο 10


Α. Ο 16ος αιώνας, αιώνας της μεταρρύθμισης


Πιστεύουν ότι η Εκκλησία είναι όλοι οι πιστοί και 
όχι μόνο οι κληρικοί. 


Λατρεύουν κυρίως το Χριστό και δε δέχονται τη 
λατρεία της Παναγίας και των αγίων.


Δε δέχονται τα μοναστήρια και το μοναχισμό και 
δεν ακολουθούν πολλές από τις θρησκευτικές 
τελετές και τα μυστήρια.


Επιτρέπουν στους ιερείς τους να παντρεύονται. 


Διακοσμούν τις εκκλησίες τους πολύ απλά (χωρίς 
πολλές εικόνες και αγάλματα).


Για τους προτεστάντες οι εικόνες και τα αγάλματα που 
υπάρχουν στις καθολικές εκκλησίες είναι «είδωλα». Στις εικόνες 


Π 10.1 (1524, Ζυρίχη (Ελβετία), Κεντρική Βιβλιοθήκη) και Π 10.2 
(προέρχεται από βιβλίο που εκδόθηκε το 1583) προτεστάντες που 


απομακρύνουν από τις εκκλησίες τα «είδωλα».


Προτεσταντισμός 


Ο προτεσταντισμός δημιουργήθηκε από τη 
μεταρρύθμιση το 16ο αιώνα. Σήμερα είναι μία από 
τις τρεις βασικές μορφές του χριστιανισμού
(οι άλλες δύο είναι ο καθολικισμός και η ορθοδοξία). 
Οι οπαδοί του ονομάζονται προτεστάντες 
(διαμαρτυρόμενοι). Yπάρχουν πολλές και 
διαφορετικές προτεσταντικές Εκκλησίες, αλλά όλες 
τους διαφέρουν από την Καθολική Εκκλησία στα 
εξής: 


 
Μαρτίνος Λούθηρος (1483--1546) 


Γεννήθηκε στη Σαξονία, στη σημερινή Γερμανία. Σπούδασε νομικά, αλλά έγινε 
μοναχός και το 1512 καθηγητής θεολογίας στο Πανεπιστήμιο στη Βιρτεμβέργη. 
Από εκεί ξεκίνησε την προτεσταντική επανάσταση (1517). Υποστήριξε άφοβα τις 
ιδέες του και συγκρούστηκε με την Καθολική Εκκλησία, που τον αφόρισε γι’ αυτές. 
Όταν όμως οι προτεστάντες αγρότες ξεσηκώθηκαν ενάντια στους προτεστάντες 
ηγεμόνες τους, ο Λούθηρος καταδίκασε την εξέγερση και υπερασπίστηκε τους 
ηγεμόνες που έδωσαν τέλος στους ξεσηκωμούς. Το 1525 παντρεύτηκε μια πρώην 
καλόγρια και έκανε μαζί της έξι παιδιά.


Ο Λούθηρος έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μεταρρύθμιση, διότι βοήθησε και  
να γεννηθεί και να εξαπλωθεί. Στην εποχή του ήταν ένα πρόσωπο-σύμβολο:  
οι προτεστάντες τον λάτρευαν, ενώ οι αντίπαλοί του τον μισούσαν.


Π 10.1


Π 10.2
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Αγία Γραφή στα γερμανικά


Για τους προτεστάντες, οι χριστιανοί είχαν ένα βασικό καθήκον: να μελετούν την 
Αγία Γραφή. Γι’ αυτό τη μετέφραζαν από τα λατινικά στις γλώσσες που μιλούσαν οι 
άνθρωποι στη δυτική Ευρώπη. Έτσι την καταλάβαιναν όλοι, χωρίς να χρειάζονται 
γι’ αυτό τους κληρικούς. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μέχρι τότε η λατρεία 
στην Καθολική Εκκλησία γινόταν στα λατινικά (μια γλώσσα δηλαδή που δε μιλιόταν 
και την ήξεραν μόνο οι μορφωμένοι). Μεταφρασμένη και τυπωμένη η Αγία Γραφή 
σε φτηνές εκδόσεις ήταν για πολλούς το πρώτο βιβλίο που διάβασαν. Με τον τρόπο 
αυτό έμαθαν γράμματα τα λαϊκά προτεσταντικά στρώματα. 


Ο Λούθηρος μετέφρασε την Αγία Γραφή στα γερμανικά, στη γλώσσα που 
μιλούσαν οι απλοί άνθρωποι στην εποχή του. Η πρώτη έκδοσή της έγινε το 1534. 
Στο παρακάτω απόσπασμα ο Λούθηρος λέει πόσο σημαντικό είναι για τους 
χριστιανούς να μελετούν την Αγία Γραφή. 


Εάν ο ηγεμόνας […] σε πρόσταζε να αποχωριστείς τα βιβλία σου [τη μεταφρα-
σμένη Αγία Γραφή], θα έπρεπε να απαντήσεις: «[…] Κύριε μου, σας οφείλω 
υπακοή σε ό,τι αφορά το σώμα μου και τα αγαθά μου. […] Αλλ’ εάν με διατά-
ξετε να πιστέψω τούτο ή εκείνο και να αρνηθώ τα βιβλία [τη μεταφρασμένη 
Αγία Γραφή], δεν θα υπακούσω […].  Εάν μετά από αυτό σου κατάσχει την 
περιουσία και τιμωρήσει την ανυπακοή σου, τότε είσαι μακάριος […]. Διότι στο 
δηλώνω. Εάν δεν διαμαρτυρηθείς και του επιτρέψεις να αρπάξει την πίστη 
σου ή τα βιβλία σου [τη μεταφρασμένη Αγία Γραφή], τότε στ’ αλήθεια έχεις 
απαρνηθεί το Θεό.


Μαρτίνος Λούθηρος, Για την εγκόσμια εξουσία και μέχρι πού εκτείνεται η υπακοή μας σ’ αυτήν, 
έτος 1523 


Μετάφραση: Γιώργος Γρηγορίου


Η αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας: η καθολική μεταρρύθμιση


Ιησουίτες


Το 1540 ο Iσπανός Ιγνάτιος Λογιόλα 
ίδρυσε το Τάγμα της Εταιρείας του 
Ιησού, που έγινε γνωστό με το όνομα 
Ιησουίτες. Το Τάγμα αναπτύχθηκε το 
16ο και το 17ο αιώνα. Οι Ιησουίτες ήταν 
πολύ δραστήριοι μοναχοί, με μεγάλη 
μόρφωση, απόλυτα αφοσιωμένοι 
στον πάπα, ικανοί να υποστηρίζουν 
την Καθολική Εκκλησία. Το Τάγμα 
ίδρυσε πολλά από τα πιο καλά σχολεία 
σε διάφορες πόλεις στην καθολική 
Ευρώπη. Σε αυτά τα σχολεία έστελναν 
τα παιδιά τους οι ανώτερες τάξεις και 
τα ηγετικά στρώματα. Οι Ιησουίτες 
οργάνωσαν ιεραποστολές για να 
διαδώσουν την καθολική χριστιανική 
πίστη σε άλλες περιοχές (στην Αμερική, 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά 
και στην Κίνα). Το Κολέγιο των Ιησουιτών στην πόλη Σαλαμάνκα στην Ισπανία. 1760. 


Π 10.3


Π 10.4


10 SYBLHROMATIKO B FINAL 2 2010 2   2 20/4/2010   2:26:53 ìì







ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10


�
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Β. Βίαιες θρησκευτικές συγκρούσεις και συμβιβασμοί


Ουγενότοι 


Έτσι ονομάζονται οι Γάλλοι προτεστάντες. Οι ουγενότοι ήταν 
καλβινιστές. Στο τέλος των θρησκευτικών πολέμων στη Γαλλία, 
με το Διάταγμα της Νάντης (1598), οι ουγενότοι απέκτησαν 
κάποια θρησκευτικά δικαιώματα, αλλά στα τέλη του 17ου 
αιώνα τα έχασαν διότι το Διάταγμα ακυρώθηκε. Οι ουγενότοι 
τότε βρέθηκαν εκτός νόμου και αναγκάστηκαν να φύγουν σε 
προτεσταντικές χώρες, κυρίως στην Ελβετία και στην Ολλανδία. 


Ολλανδία 


Το 15ο και το 16ο αιώνα οι Κάτω Χώρες ανήκουν στον Ισπανό 
βασιλιά και έχουν μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, ειδικά οι βόρειες 
επαρχίες τους. Εκεί οι κάτοικοι ασχολούνται με την αλιεία και το 
θαλάσσιο εμπόριο (στη Βόρεια Θάλασσα και στους ωκεανούς). 
Οι μισοί από αυτούς ζουν ήδη από τις αρχές του 16ου αιώνα σε 
πόλεις. Στις βόρειες επαρχίες των Κάτω Χωρών οι περισσότεροι 
κάτοικοι έγιναν προτεστάντες (καλβινιστές), ενώ στις νότιες  
συνέχισαν να είναι καθολικοί. 


Η Ολλανδία δημιουργήθηκε από τις εξεγέρσεις (1559--1609) 
που έκαναν οι προτεστάντες κάτοικοι στις βόρειες επαρχίες των 
Κάτω Χωρών ενάντια στον Ισπανό βασιλιά. Με τη ανεξαρτησία 
της, η περιοχή ανθεί οικονομικά, πολιτικά και πνευματικά.


Χαρακτικό με τη Μαρία των Μεδίκων να στέφεται 
αντιβασίλισσα της Γαλλίας. Η Μαρία των Μεδίκων 
ήταν σύζυγος του Γάλλου βασιλιά Ερρίκου Δ΄, 
που έβγαλε το Διάταγμα της Νάντης. Μετά 
τη δολοφονία του, κι επειδή ο γιος τους ήταν 
ανήλικος, έγινε αντιβασίλισσα. Οι ουγενότοι 
αντέδρασαν διότι ήταν καθολική. 1610, Παρίσι, 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 


Πολλοί ζωγράφοι 
στην Ολλανδία 


ζωγραφίζουν 
τη φύση, 


φτιάχνοντας 
τοπία. Στην 


εικόνα πίνακας 
του ζωγράφου 


Γιαν βαν ντε 
Καπέλε με 


καράβια και 
ψαράδες. 
Γύρω στο 


1655, Κολονία 
(Γερμανία), 


Μουσείο Βάλραφ-
Ρίχαρτς.


Πίνακας του ζωγράφου Γιάκοπ βαν Ρούισνταελ 
με τον ανεμόμυλο του Γουίκ. 1670, Άμστερνταμ 
(Ολλανδία), Βασιλικό Μουσείο.


Θα υπάρξει μια χριστιανική και οικουμενική [παγκόσμια] ειρήνη και μια μόνιμη, αληθινή και 
ειλικρινής φιλία ανάμεσα στην Αυτού Αυτοκρατορική Μεγαλειότητα [ο αυτοκράτορας στην 
Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία] και στη Χριστιανική Μεγαλειότητα [ο βασιλιάς της Γαλλίας]. 
[…] Αυτή η ειρήνη και η φιλία θα τηρηθεί […] με [πολύ μεγάλη] ειλικρίνεια και ζήλο, και η 
κάθε […] πλευρά θα προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις της για το όφελος, την τιμή και το 
συμφέρον της άλλης. Έτσι όλα τα μέρη στην [Αγία] Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να δουν την 
ειρήνη και τη φιλία και το Βασίλειο της Γαλλίας να ανθήσει [έχοντας δίπλα του] έναν καλό 
και πιστό γείτονα.


Συνθήκη της Βεστφαλίας, άρθρο 1, έτος 1648


Συνθήκη της Βεστφαλίας


Ας δούμε το πρώτο άρθρο από τη συνθήκη αυτή. 
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Γ. Το συγκεντρωτικό κράτος και η απολυταρχία


Το συγκεντρωτικό κράτος


Αριστοκράτες


Οι αριστοκράτες (ή ευγενείς) προέρχονται από τους φεουδάρχες του Mεσαίωνα. 
Όπως κι εκείνοι, έχουν μεγάλες εκτάσεις γης (κτήματα, λιβάδια, δάση, ποτάμια κ.ά.), 
που τους παρέχουν πλούτο, δύναμη και προνόμια. Όμως από το 15ο αιώνα αρχίζει 
να αυξάνεται η βασιλική δύναμη στα συγκεντρωτικά κράτη κι έτσι οι εξουσίες τους 
περιορίζονται. Οι αριστοκράτες αντιδρούν: άλλοι από αυτούς υποστηρίζουν το 
βασιλιά και άλλοι συγκρούονται με αυτόν. Οι περισσότεροι όμως τελικά ακολουθούν 
το βασιλιά και γίνονται αυλικοί.


Επίσης, οι βασιλιάδες αρχίζουν να δίνουν τίτλους ευγενείας, αξιώματα και 
προνόμια σε πλούσιους αστούς (που έκαναν μεγάλες περιουσίες κυρίως από το 
εμπόριο). Οι αστοί για αντάλλαγμα δίνουν στο βασιλιά χρήματα. Έτσι, δίπλα στους 
παλιούς αριστοκράτες (τους «αριστοκράτες του αίματος») δημιουργείται μια νέα 
ομάδα: οι «αριστοκράτες του μανδύα», που εξαρτώνται άμεσα από το βασιλιά.


Τα ευρωπαϊκά κράτη το 16ο και το 17ο αιώνα


Αψβούργοι


Οι Αψβούργοι ήταν μεγάλη 
βασιλική δυναστεία. Στην αρχή 
εξουσίαζαν μερικές περιοχές 
στην κεντρική Ευρώπη. 
Από το 14ο αιώνα, μέλη από 
την οικογένεια των Αψβούργων 
γίνονταν συχνά αυτοκράτορες 
στην Αγία Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. Σιγά σιγά 
όμως με διάφορους τρόπους 
κατάφεραν να μεγαλώσουν  
τα εδάφη που εξουσίαζαν. 
Το 16ο αιώνα κυριαρχούν 
πια σε πολλές περιοχές 
στην κεντρική και στη δυτική 
Ευρώπη. Πρωτεύουσα στο 
κράτος τους, που ονομάζεται 
Αυστρία, ήταν η Βιένη.


Χαρακτικό από βιβλίο που εκδόθηκε το 1597 με τη Βιένη 
(Aυστρία) στα τέλη του 16ου αιώνα. 


Απόλυτη μοναρχία


Στα παρακάτω κείμενα μπορούμε να δούμε ποιες ιδέες για την εξουσία πρέπει να 
έχει ο βασιλιάς. 


Είναι όφελος για το δημόσιο να είναι κανείς σκληρός με τα άτομα που περηφανεύονται 
ότι περιφρονούν τους νόμους και τα διατάγματα του κράτους. Να είναι μαλακός με όσους 
παραβιάζουν [τους νόμους και τα διατάγματα] είναι το πιο μεγάλο έγκλημα για το δημόσιο 
συμφέρον […]. Όταν πρόκειται για έγκλημα κατά του κράτους, πρέπει να κλείνουμε την 
πόρτα στη λύπηση.


Καρδινάλιος Ρισελιέ, Πολιτική Διαθήκη, γύρω στο 1642
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Λουδοβίκος ΙΔ΄


Στα χρόνια του Λουδοβίκου ΙΔ΄ (1643--1715) η Γαλλία περνάει μια περίοδο 
ακμής: εξαπλώνεται εδαφικά, στο εσωτερικό υπάρχει κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη και ακμάζουν τα γράμματα και οι τέχνες. Στην εποχή 
του η γαλλική γλώσσα γίνεται η διεθνής γλώσσα για τους μορφωμένους 
στην Ευρώπη και η επίσημη γλώσσα στη διπλωματία. Ο Λουδοβίκος ΙΔ΄, 
που έγινε γνωστός και ως «Μέγας Μονάρχης» ή «Βασιλιάς Ήλιος», είναι 
ο πιο χαρακτηριστικός απόλυτος μονάρχης. Τις απολυταρχικές ιδέες 
του εκφράζει η φράση του: «To κράτος είμαι εγώ». 


Ο τάφος του 
καρδινάλιου Ρισελιέ 
(1585–1642), ο οποίος 
ήταν πρωθυπουργός 
του Γάλλου βασιλιά 
Λουδοβίκου ΙΓ ΄. 
Με την πολιτική του
ο Ρισελιέ προσπάθησε 
να δυναμώσει την 
απόλυτη μοναρχία 
στη Γαλλία. Όταν 
πέθανε άφησε ένα 
κράτος απόλυτα 
συγκεντρωτικό, όπου 
ο Γάλλος βασιλιάς 
ήταν ο ένας και 
μοναδικός μονάρχης. 
Μεταξύ των ετών 
1675–1694, Παρίσι 
(Γαλλία), παρεκκλήσι 
της Σορβόνης.


Ο τάφος του 
καρδινάλιου Ζιλ 
Μαζαρέν (Μαζαρίνος). 
Ο καρδινάλιος 
Μαζαρέν ήταν 
πρωθυπουργός στη 
Γαλλία την περίοδο 
που ο Γάλλος βασιλιάς 
Λουδοβίκος ΙΔ΄ ήταν 
ανήλικος (1643–1651). 
Ο Μαζαρέν συνέχισε 
την πολιτική του 
Ρισελιέ και ενίσχυσε 
ακόμη περισσότερο 
την απόλυτη μοναρχία 
στη Γαλλία. Μεταξύ 
των ετών 1689--1693, 
Παρίσι, Ινστιτούτο της 
Γαλλίας. 


Ο Θεός δίνει την εξουσία στους βασιλιάδες ως υπουργούς του και μέσω αυτών βασιλεύει 
πάνω στους λαούς. Οι βασιλιάδες ενεργούν λοιπόν ως υπουργοί του Θεού […] στη γη. Απ’ 
όλα αυτά είναι φανερό ότι το πρόσωπο του βασιλιά είναι ιερό και κάθε πράξη εναντίον του 
αποτελεί ιεροσυλία. Η υπηρεσία προς το Θεό και ο σεβασμός στους βασιλιάδες είναι πράγ-
ματα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έτσι ο Θεός έδωσε στους βασιλιάδες κάτι το θείο. 


Zακ Mπενίν Μποσυέ, Πολιτική όπως συνάγεται από τα ίδια τα λόγια της Αγίας Γραφής, έτος 1709
Μετάφραση: Αναστάσιος Κ. Δημητρακόπουλος 


Προτομή του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου 
ΙΔ΄ σε νεαρή ηλικία. 1665, Βερσαλίες 
(Γαλλία), Μουσείο του Παλατιού.


Ταπισερί με το Γάλλο βασιλιά 
Λουδοβίκο ΙΔ΄ να επισκέπτεται ένα 
εργαστήριο για ταπισερί. Δεύτερο 
μισό 17ου αιώνα, Βερσαλίες (Γαλλία), 
Μουσείο του Παλατιού.
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Η λαμπρότητα στη βασιλική Αυλή και η πολιτιστική άνθηση άγγιζαν μικρό μέρος από 
τον πληθυσμό. Δείχνουν όμως τη σταθερότητα και την ευημερία που υπήρχαν στο 
κράτος. Ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ δεν καλυτέρεψε μόνο το εμπόριο, τις συγκοινωνίες και το 
στρατό. Προσπάθησε να ενθαρρύνει την τέχνη σε όλες τις μορφές της: ζωγραφική, 
μουσική, θέατρο, χορό, λογοτεχνία και αρχιτεκτονική, με λαμπρότερο δείγμα το 
Παλάτι των Βερσαλιών.


Στην εικόνα Π 10.16 ταπισερί με το Λουδοβίκο ΙΔ΄ να εξετάζει τα σχέδια για το 
«Μέγαρο των Απομάχων», ένα συγκρότημα από κτίρια που άρχισε να χτίζεται 
το 1671 στο Παρίσι για τους στρατιώτες και τους αξιωματικούς του Γάλλου 
βασιλιά που έμεναν ανάπηροι στους πολέμους. Βερσαλίες (Γαλλία), Μουσείο 
του Παλατιού. Στην εικόνα Π 10.17 η εκκλησία των Απόμαχων με το μεγάλο 
θόλο, που έχει ύψος 110 μέτρα.


Ελισάβετ Α΄


Η Ελισάβετ Α΄ (1558--1603) ήταν η τελευταία βασίλισσα από τη δυναστεία των Τιδόρ 
και με την πολιτική της έκανε την Αγγλία ένα δυνατό ευρωπαϊκό κράτος. Ανάμεσα 
στ’ άλλα: 


Ενίσχυσε τη 
βασιλική εξουσία.


Απομάκρυνε για πάντα 
την αγγλική Εκκλησία 


από την Καθολική.


Προσπάθησε να αναπτύξει το διεθνές εμπόριο, 
τη βιοτεχνία και την εξερεύνηση στην Αμερική. Το 


1584 ιδρύθηκε η πρώτη αγγλική αποικία στη βόρεια 
Αμερική, η Βιρτζίνια. 


Στήριξε τα γράμματα και τις τέχνες, που στην εποχή της γνώρισαν 
μεγάλη ακμή, με κυριότερο εκπρόσωπό τους το μεγάλο θεατρικό 


συγγραφέα Γουίλιαμ Σέξπιρ.


Εμφύλιος πόλεμος (1642--1649)


Στον εμφύλιο πόλεμο το μέρος του βασιλιά πήραν οι αριστοκράτες της Αυλής και 
η Αγγλικανική Εκκλησία. Απέναντι του βρέθηκαν αυτοί που ήταν ενάντια στην 
απόλυτη εξουσία του, μικροί γαιοκτήμονες, έμποροι και βιοτέχνες, οι πιο πολλοί 
από τους οποίους ήταν πουριτανοί (έτσι ονομάζουμε τους ακραίους προτεστάντες).


Για το 
Γουίλιαμ 
Σέξπιρ θα 
μιλήσουμε  
στη σ. 182 
του βιβλίου.


Π 10.16 Π 10.17
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Πώς κυβερνά


Μετά την εκτέλεση του Άγγλου βασιλιά (1649) η βασιλεία καταργήθηκε προσωρινά 
στην Αγγλία. Ένα απόσπασμα από το νόμο που καταργεί τη βασιλεία διαβάζουμε 
παρακάτω. 


Με το νόμο της 17ης Μαρτίου [1649] η Βουλή των Κοινοτήτων, με δική της πρωτοβουλία, 
κατάργησε το θεσμό της μοναρχίας επειδή τον έκρινε άχρηστο, δυσβάστακτο και επικίνδυνο 
για το λαό και την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του. Υποσχέθηκε ακόμη ότι θα διαλύσει 
το κοινοβούλιο που υπάρχει και ότι θα φροντίσει να γίνουν ελεύθερες εκλογές για ένα νέο 
[…]. Αφού μ’ αυτόν το νόμο η μοναρχία καταργήθηκε, άνοιξε ένας ευτυχής δρόμος [για τον 
αγγλικό λαό] […] να ξαναγυρίσει στα δίκαια και παλιά δικαιώματά του, να κυβερνιέται από 
τους δικούς του αντιπροσώπους ή τα δικά του συμβούλια, τα οποία, από καιρό σε καιρό, 
εκλέγει ο λαός για το σκοπό αυτό.


Νόμος 17ης Μαρτίου 1649


 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων


Ένα απόσπασμα από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων διαβάζουμε παρακάτω. 


Είναι παράνομο να ακυρώνει ο βασιλιάς νόμους χωρίς να συμφωνεί και το κοινοβούλιο. 
Είναι παράνομο να κάνει νόμους ο βασιλιάς χωρίς να συμφωνεί και το κοινοβούλιο.
Είναι παράνομο να υπάρχουν και να λειτουργούν δικαστήρια χωρίς να συμφωνεί και το 
κοινοβούλιο. 
Είναι παράνομη κάθε χρηματική δαπάνη για λογαριασμό του βασιλιά […], χωρίς να συμφωνεί 
και το κοινοβούλιο. 
Οι υπήκοοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν διάφορα αιτήματα στο βασιλιά. Κάθε καταδίωξη 
ή φυλάκιση που θα έχει αιτία αυτά τα αιτήματα είναι παράνομη […]. 
Οι εκλογές για τα μέλη του κοινοβουλίου πρέπει να είναι ελεύθερες. 


Διακήρυξη των δικαιωμάτων, έτος 1689


Ιβάν ο Τρομερός


Ο Ιβάν ο Τρομερός (1533--1584) ένωσε πολλές 
περιοχές και έκανε τη Μόσχα το κέντρο της εξουσίας 
του. Παράλληλα, περιόρισε τη δύναμη που είχαν οι 
μεγάλοι γαιοκτήμονες (οι βογιάροι). Όταν παντρεύτηκε 
μια από τις τελευταίες βυζαντινές πριγκίπισσες (την 
ανιψιά του βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄ 
Παλαιολόγου), διακήρυξε πως αυτός είναι ο διάδοχος 
για το βυζαντινό θρόνο. 


Η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου χτίστηκε από τον Ιβάν τον Τρομερό 
για να γιορτάσει τις στρατιωτικές του νίκες. Αποτελείται από οκτώ 


μικρές εκκλησίες που βρίσκονται γύρω από μια μεγαλύτερη. Το 
εξωτερικό στην αρχή ήταν άσπρο, αλλά  ζωγραφίστηκε το 17ο 


αιώνα. Μεταξύ των ετών 1555–1561, Μόσχα (Ρωσία).
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Το 1448 η Εκκλησία της Ρωσίας έγινε ανεξάρτητη από το Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως και στα τέλη του 16ου αιώνα δημιουργήθηκε 
το Πατριαρχείο της Μόσχας. Μετά το τέλος της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας (1453) οι Ρώσοι προσπάθησαν να γίνουν αρχηγοί 
στον ορθόδοξο κόσμο. Γι’ αυτό το λόγο άρχισαν να υποστηρίζουν 
ότι η Μόσχα ήταν η Τρίτη Ρώμη, αφού ήταν πρωτεύουσα στο μόνο 
ανεξάρτητο ορθόδοξο κράτος του κόσμου. (Έλεγαν ότι η Πρώτη 
Ρώμη δεν μπορούσε να κυβερνήσει τους ορθοδόξους γιατί ο πάπας, 
που βρισκόταν εκεί, ήταν καθολικός, άρα αιρετικός για τους 
ορθοδόξους. Η δεύτερη Ρώμη, δηλαδή η Κωνσταντινούπολη, είχε 
κατακτηθεί από τους Οθωμανούς, που ήταν μουσουλμάνοι.)


Πρωσία


Η Πρωσία ήταν ένα από τα γερμανικά κράτη της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Στα μέσα του 17ου αιώνα τη διακυβέρνησή του 
αναλαμβάνει η δυναστεία των Χοεντσόλερν. Ο πρώτος ηγεμόνας 
αυτής της δυναστείας, ο Φρειδερίκος Γουλιέλμος Α΄ (1640--1688), 
επέκτεινε την Πρωσία εδαφικά, κατάργησε τα πιο πολλά προνόμια 
των φεουδαρχών, οργάνωσε την οικονομία και το στρατό. Σιγά 
σιγά η Πρωσία θα γίνει μια ισχυρή απόλυτη μοναρχία.


Δ. Οι εξελίξεις στην οικονομία:     
ευρωπαϊκή εξάπλωση -- εμπορική επανάσταση


Αποικιακός ανταγωνισμός


Οι αποικίες έφερναν μεγάλο πλούτο στα κράτη που τις δημιουργούσαν,
κι αυτό ήταν φανερό από νωρίς. Έτσι, αρκετά κράτη στη δυτική Ευρώπη 
έβαλαν στόχο να δημιουργήσουν τις δικές τους αποικίες. Επειδή τα 
συμφέροντά τους είναι ίδια, υπάρχει ανάμεσά τους μεγάλος ανταγωνισμός. 


Το 16ο και το 17ο αιώνα η Ισπανία, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ολλανδία 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να κάνουν αποικίες στη βόρεια Αμερική.
Ο ανταγωνισμός αυτός ανάγκασε την Ολλανδία, μια μικρότερη χώρα, να 
αφήσει τις κτήσεις της στην Αμερική και να περιοριστεί σ’ εκείνες που είχε 
στον Ινδικό Ωκεανό.


Δύο εκκλησίες που 
χτίστηκαν στη Μόσχα 
(Pωσία) το 17ο αιώνα:
στην Π 10.21 η εκκλησία 
της Παναγίας (μεταξύ 
των ετών 1649--1653) 
και στην Π 10.22 η 
εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας (μεταξύ των 
ετών 1698--1703). 


Για το τέλος 
της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας 
μιλήσαμε στις 
σ. 119--120 του 
βιβλίου.


Για την 
Πρωσία θα 
μιλήσουμε 
αναλυτικά στο 
βιβλίο της Γ ΄ 
Γυμνασίου.


Το Σεν Μαλό, ναυτικό 
κέντρο της Γαλλίας 
το 16ο αιώνα. Από 


εδώ ξεκίνησε ο Ζακ 
Καρτιέ το 1534 για να 
αποικίσει το σημερινό 


Καναδά. 


Π 10.21
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Εταιρείες


Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από διαφημιστικό φυλλάδιο με το οποίο
ο Κολμπέρ, υπουργός οικονομικών του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄, προσπαθεί 
να παρακινήσει τους εμπόρους να δημιουργήσουν μια γαλλική Εταιρεία των 
Ανατολικών Ινδιών. 


Απ’ όλα τα είδη του εμπορίου που υπάρχουν σε ολόκληρο τον κόσμο, το εμπόριο των 
Ανατολικών Ινδιών είναι από τα πιο πλούσια και σημαντικά. Γιατί από εκεί προέρχονται […] 
τα εμπορεύματα με τη μεγαλύτερη αξία […]. Από εκεί παίρνουμε το χρυσάφι μας, τους 
πολύτιμους λίθους μας και χίλια άλλα αγαθά που τα έχουμε τόσο συνηθίσει, ώστε μας είναι 
αδύνατον να κάνουμε χωρίς αυτά: μετάξι, κανέλα, πιπέρι, μοσχοκάρυδο, βαμβακερά υφά-
σματα, πορσελάνες, βαφές, ελεφαντόδοντο.


Διαφημιστικό φυλλάδιο, δεύτερο μισό 17ου αιώνα


Δουλεμπόριο 


Η δουλεία είχε εξαφανιστεί από τη δυτική Ευρώπη 
ήδη από το Μεσαίωνα. Όταν όμως τα διάφορα κράτη 
δημιούργησαν αποικίες στην Αμερική, έπρεπε να βρουν και 
εργατικά χέρια για να δουλέψουν στις τεράστιες εκτάσεις 
γης που κατέκτησαν. Έτσι άρχισαν να μεταφέρουν με τη 
βία στην Αμερική ανθρώπους από την Αφρική, που τους 


έκαναν δούλους. Με τους δούλους, που φυσικά 
δούλευαν χωρίς να πληρώνονται, οι άποικοι 
μπόρεσαν να δημιουργήσουν τις μεγάλες φυτείες 
τους (ζαχαροκάλαμο, καπνός, βαμβάκι) και να 
εκμεταλλευτούν τα ορυχεία με τα πολύτιμα 
μέταλλα. Το εμπόριο των δούλων από την Αφρική 
στην Αμερική είχε σημαντική θέση στο παγκόσμιο 


εμπόριο, από το 16ο μέχρι και το 19ο αιώνα.
Tο δουλεμπόριο απαγορεύτηκε με τη Γαλλική 
Επανάσταση.


Διαφήμιση του 18ου αιώνα για «υγιέστατους νέγρους» διακοσμημένη με ζωγραφιές σκλάβων που φοράνε ψάθινες φούστες. 
Η διαφήμιση προσκαλούσε αγοραστές, που μπορούσαν να πληρώσουν τοις μετρητοίς, να κάνουν την προσφορά τους. 18ος αιώνας, 


Ουάσινγκτον (ΗΠΑ), Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου.


Για τη Γαλλική 
Επανάσταση 
θα μιλήσουμε 
στο βιβλίο της 
Γ ΄ Γυμνασίου.


Χαρακτικό με το γραφείο του Γιάκομπ Φούγκερ στο Άουγκσμπουργκ. 
Στο πίσω μέρος βλέπουμε μερικές πόλεις με τις οποίες είχε συναλλαγές: 


Βενετία, Κρακοβία, Μιλάνο, Νυρεμβέργη, Λισαβόνα. Γύρω στο 1519, 
Μπρούνσβικ (Ολλανδία), Μουσείο Χέρτζογκ Άντον Ούλριχ. 


Τράπεζες


Η τράπεζα είναι μια επιχείρηση που «αγοράζει» και 
«πουλάει» χρήματα, δηλαδή δανείζεται και δανείζει χρήματα 
με κέρδος τον τόκο. Το 16ο αιώνα η πιο μεγάλη τράπεζα 
είναι των Φούγκερ στο Άουγκσμπουργκ, στη σημερινή 
Γερμανία. Ήταν τόσο μεγάλη, που δάνειζε χρήματα ακόμη 
και σε βασιλιάδες. 


Στα μέσα του 17ου αιώνα ιδρύονται και κρατικές 
τράπεζες. Η πρώτη κρατική τράπεζα ιδρύθηκε στη Σουηδία 
(1654), αλλά η πιο σημαντική ήταν η Τράπεζα της Αγγλίας 
(1694). Οι τράπεζες στην Ευρώπη βοήθησαν τις οικονομικές 
συναλλαγές και το διεθνές εμπόριο, γιατί αυτές μπορούσαν 
να κάνουν πληρωμές σε μεγάλη απόσταση. 


Π 10.24


Π 10.25


Π 10.26
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Μερκαντιλισμός 


Μερκαντιλισμός ονομάστηκε το οικονομικό σύστημα που εφάρμοσαν τα μεγάλα 
εμπορικά κράτη από το 16ο μέχρι το 18ο αιώνα. Στηριζόταν στην αρχή ότι 
ένα κράτος γίνεται πιο πλούσιο και ισχυρό όταν αυξάνονται οι εξαγωγές του, 
μειώνονται οι εισαγωγές του και συγκεντρώνει στο εσωτερικό του πολύτιμα 
μέταλα.  Για να το πετύχει αυτό η κυβέρνηση πρέπει να βάζει μεγάλους φόρους 
στα είδη που εισάγονται. Έτσι οι εισαγωγές δε συμφέρουν. 


Πορτρέτο του Ζαν Κολμπέρ (1619–1683). Ο Κολμπέρ ήταν υπουργός των οικονομικών του Γάλλου 
βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄ και οπαδός του μερκαντιλισμού. Στην οικονομική του πολιτική περιόρισε τα ξένα 
εμπορεύματα που έρχονταν στη Γαλλία, αύξησε τις εξαγωγές, ίδρυσε κρατικές βιοτεχνίες, μείωσε τους 
φόρους για όσους έκαναν βιοτεχνίες, φρόντισε να φτιαχτούν εμπορικά καράβια και να αναπτυχθούν 
οι γαλλικές αποικίες. Όταν πέθανε η γαλλική οικονομία βρίσκονταν σε μεγάλη ακμή. 1660, Βερσαλίες 
(Γαλλία), Μουσείο του Παλατιού.


Ε. Από την αναγέννηση στην επιστημονική επανάσταση   
Οι ιδέες, τα γράμματα, οι τέχνες 


Ανάπτυξη της τυπογραφίας 


Από νωρίς οι κυβερνήσεις, η Εκκλησία αλλά και διάφορες ομάδες κατάλαβαν πόσο 
σημαντική ήταν η τυπογραφία και τη χρησιμοποίησαν για να διαδώσουν τις ιδέες 
τους. Από το 1500 έως το 1600 κυκλοφορούν στην Ευρώπη 150.000--200.000 βιβλία 
σε 150.000.000 αντίτυπα, δέκα φορές περισσότερα απ’ όσα κυκλοφόρησαν την 
περίοδο 1450--1500.
Για τη σημασία της τυπογραφίας ώστε να διαδοθούν οι νέες ιδέες μιλάει και το 
παρακάτω απόσπασμα.


Η τέχνη της τυπογραφίας θα διαδώσει τη γνώση τόσο πολύ, ώστε ο απλός λαός, επειδή 
θα γνωρίζει τα δικαιώματα και τα προνόμιά του, δε θα δέχεται να τον κυβερνούν με κατα-
πιεστικό τρόπο. 


Σάμουελ Χάρτλιμπ, Περιγραφή του φημισμένου βασιλείου της Μακαρίας, έτος 1641


Γεωγραφικοί χάρτες


Από τα τέλη του 15ου αιώνα άρχισαν να κυκλοφορούν 
τυπωμένοι χάρτες. Αρχικά η χαρτογραφία 
αναπτύσσεται στην Ιταλική χερσόνησο, αλλά από τα 
τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα μεγάλη 
ανάπτυξη έχει στην Ολλανδία. Ο πιο σημαντικός 
χαρτογράφος αυτή την περίοδο είναι ο Μερκάτορ 
(1512--1594), που βρήκε ένα νέο, πιο ακριβή, τρόπο 
για να προβάλει τη σφαιρική γη στην επίπεδη 
επιφάνεια ενός χάρτη. Ο παγκόσμιος χάρτης όπως 
τον γνωρίζουμε σήμερα στηρίζεται ακόμη στην 
εργασία του Μερκάτορ. 


Πίνακας του ζωγράφου Γιαν Βερμέερ με ένα γεωγράφο. 1669, 
Φρανκφούρτη (Γερμανία), Κρατικό Ινστιτούτο Τέχνης.


Π 10.27


Π 10.29


Π 10.28
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Φράνσις Μπέικον (1561--1626) 


Ο Φράνσις Μπέικον (Βάκονας) ήταν Άγγλος λόγιος και συγγραφέας. Με το έργο 
του υποστήριξε την παρατήρηση και το πείραμα. Είναι γνωστός για τη λεγόμενη 
«μέθοδο του Βάκονα» ή αλλιώς «επαγωγική μέθοδο». Σύμφωνα με αυτή, για να 
γνωρίσουμε και να καταλάβουμε ένα φαινόμενο πρέπει να παρατηρήσουμε πώς 
εμφανίζεται, ποια στοιχεία το αποτελούν, πώς συνδέονται τα στοιχεία μεταξύ τους. 
Όταν συγκεντρώσουμε και μελετήσουμε όλες τις πληροφορίες που πήραμε, μόνο 
τότε μπορούμε να γνωρίσουμε το φαινόμενο αυτό, να φτάσουμε δηλαδή σε ένα 
συμπέρασμα. 


Επιστημονικές Ακαδημίες


Οι Επιστημονικές Ακαδημίες ήταν όμιλοι που φρόντιζαν ώστε οι επιστήμονες να 
συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν τις γνώσεις τους. Η ίδρυσή τους ήταν πολύ 
σημαντική γιατί βοήθησαν να αναπτυχθεί και να διαδοθεί η επιστημονική γνώση από 
το 17ο αιώνα και μετά. Οι βασιλιάδες στα συγκεντρωτικά κράτη στήριξαν οικονομικά 
αυτούς τους ομίλους. Στις Επιστημονικές Ακαδημίες ανήκαν η Βασιλική του 
Λονδίνου (1660) και η Ακαδημία των Επιστημών στο Παρίσι (1666). Το παράδειγμά 
τους ακολούθησαν τον επόμενο αιώνα και άλλα κράτη (Ρωσία, Σουηδία κ.ά.) που 
ίδρυσαν Επιστημονικές Ακαδημίες. Τα επιστημονικά αυτά ιδρύματα υπάρχουν και 
λειτουργούν μέχρι τις μέρες μας.


Αστεροσκοπεία


Τα αστεροσκοπεία είναι κτίρια με μεγάλα τηλεσκόπια, με τα οποία μπορεί κανείς να 
παρατηρήσει τον ουρανό. Τα πρώτα αστεροσκοπεία ιδρύθηκαν στο Παρίσι (1671) 
και στο Γκρίνουιτς (έξω από το Λονδίνο, το 1675). Τα αστεροσκοπεία προσδιόριζαν 
με ακρίβεια το γεωγραφικό μήκος στο χάρτη κι έτσι έκαναν ευκολότερα τα ταξίδια 
με πλοίο. Βοήθησαν επίσης στην ακριβή μέτρηση της ώρας.


Η δίωξη του Γαλιλαίου είναι μια πολύ χαρακτηρι-
στική σύγκρουση ανάμεσα στην επιστήμη και στη 
θρησκεία και δείχνει τις δυσκολίες που συναντού-
σαν πολλοί επιστήμονες την εποχή εκείνη.


Δίωξη του Γαλιλαίου


Ο Γαλιλαίος ήταν αστρονόμος και φυσικός. Δίδαξε 
στα πανεπιστήμια στην Πίζα και στην Πάντοβα και 
μετά στη Φλωρεντία. Είναι από τους πρώτους που 
χρησιμοποίησαν το τηλεσκόπιο για να παρατηρήσουν 
τα ουράνια σώματα. Με τις παρατηρήσεις και τις 
ερμηνείες του στήριξε τη θεωρία του Κοπέρνικου 
ότι οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον ήλιο 
(ηλιοκεντρική θεωρία). Η Καθολική Εκκλησία, που 
υποστήριζε την αντίθετη άποψη (ότι δηλαδή η γη 
είναι στο κέντρο και γύρω της γυρίζει ο ήλιος και 
οι πλανήτες), τον κατηγόρησε ως αιρετικό, τον 
συνέλαβε και τον οδήγησε στην Ιερή Εξέταση (1633). 
Ο Γαλιλαίος αναγκάστηκε να αρνηθεί τις ιδέες του 
και να περάσει την υπόλοιπη ζωή του περιορισμένος 
στο σπίτι του. 


Η έδρα στην αίθουσα του Πανεπιστημίου της 
Πάντοβας (Ιταλία) στην οποία δίδαξε ο Γαλιλαίος.


Π 10.30
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Γουίλιαμ Σέξπιρ 


Ο Γουίλιαμ Σέξπιρ (1564--1616) είναι Άγγλος ποιητής και θεατρικός 
συγγραφέας, ένας από τους πιο μεγάλους σε όλο τον κόσμο. Το έργο του 
επηρέασε την τέχνη και την κοινωνία όχι μόνο στην εποχή του, αλλά 
και πέρα απ’ αυτή, σ’ όλες τις χώρες του κόσμου και μέχρι τις 
μέρες μας. Από τα πιο γνωστά του έργα είναι: Άμλετ, Βασιλιάς 
Λιρ, Μάκβεθ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, Όνειρο καλοκαιρινής 
νύχτας.


Στο έργο του Ρωμαίος και Ιουλιέτα οι δύο νέοι του τίτλου αγαπιούνται αλλά ανήκουν 
σε δύο αριστοκρατικές οικογένειες που μισούν η μία την άλλη. Οι δύο νέοι δεν 
μπορούν να ζήσουν μαζί ευτυχισμένοι και αυτοκτονούν. Ο θάνατός τους όμως 
ενώνει στο τέλος τις δύο οικογένειες. Στο παρακάτω απόσπασμα οι δύο αγαπημένοι 
συναντιούνται για πρώτη φορά από κοντά.


Το σπίτι που 
γεννήθηκε 
ο Γουίλιαμ 
Σέξπιρ στο 
Στράντφορντ 
ον Έιβον 
στην Αγγλία.


Μακέτα ενός αγγλικού θεάτρου 
όπως ήταν την εποχή του Σέξπιρ.


ΙΟΥΛΙΕΤΑ: Ποιος είσαι συ που έρχεσαι κρυμμένος στα σκοτάδια
και μπαίνεις μέσα στις μυστικές μου σκέψεις;
ΡΩΜΑΙΟΣ: Τ’ όνομά μου δεν ξέρω πώς μπορώ να σου το πω.
Τ’ όνομά μου, λατρευτή αγία, μου είναι μισητό, αφού εσύ
το έχεις για εχθρό. Αν το ’γραφα, θα έσκιζα το χαρτί.
ΙΟΥΛ.: […] Δεν είσαι ο Ρωμαίος, ο γιος του Μοντέγου; […]
Πώς έφτασες εδώ και ποιος ο λόγος; Πες μου.
Οι τοίχοι του περιβολιού είναι ψηλοί και δύσκολα
τους ανεβαίνεις. Κι άμα καλοσκεφτείς ποιος είσαι,
αυτό το μέρος είναι βέβαιος θάνατος για σένα,
εάν κάποιος συγγενής μου σε βρει εδώ.
ΡΩΜ.: Με τα πανάλαφρα φτερά του έρωτα πέρασα τον τοίχο.
Τα πέτρινα εμπόδια δεν τα λογαριάζει ο έρωτας,
που, ό,τι μπορεί να κάνει, το τολμάει κιόλας. […]
ΙΟΥΛ.: Όμως, άμα σε δουν θα σε σκοτώσουν.
ΡΩΜ.: Αχ, πιο πολύ κινδυνεύω από τα δικά σου μάτια,
παρά από είκοσι σπαθιά τους. Κοίτα με συ γλυκά
και η δικιά τους έχθρα δεν θα πιάνει.
ΙΟΥΛ.: Για τίποτα στον κόσμο δε θέλω να σε βρουν εδώ.
ΡΩΜ.: Της νύχτας ο μανδύας με κρύβει από τα μάτια τους.
Όμως, αν δε με αγαπάς, τότε ας με βρουν.
Καλύτερα να χάσω τη ζωή μου από το μίσος τους,
παρά ν’ αργοπεθαίνω χωρίς τη δικιά σου αγάπη.


Γουίλιαμ Σέξπιρ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, έτος 1594--1595
Μετάφραση: Ε. Μπελιές


Π 10.32
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Μολιέρος 


Ο Μολιέρος (1622--1673) είναι από τους πιο σημαντικούς Γάλλους 
θεατρικούς συγγραφείς και ασχολήθηκε κυρίως με την κωμωδία.
Από τα πιο γνωστά του έργα είναι: Ο αρχοντοχωριάτης, 
Ο κατά φαντασίαν ασθενής, Ο Ταρτούφος, Ο φιλάργυρος. 
Στον Αρχοντοχωριάτη ο Γιορδάνης, ένας πλούσιος αστός, θέλει να 
γίνει αριστοκράτης. Γι’ αυτό προσπαθεί να μάθει να φέρεται σαν 
αριστοκράτης, με κωμικά αποτελέσματα. Στο παρακάτω απόσπασμα 
ένας πραγματικός, αλλά φτωχός αριστοκράτης, ο Δοράντης, προσπαθεί 
να πείσει το Γιορδάνη να του δανείσει χρήματα. Στη σκηνή συμμετέχει 
και η σύζυγος του Γιορδάνη. 


Πορτρέτο του Μολιέρου από τον ζωγράφο Πιερ 
Μινιάρ. 1658, Παρίσι (Γαλλία), Κομεντί Φρανσέζ.


ΔΟΡΑΝΤΗΣ: Τι να σας πω, κύριε Γιορδάνη […]. 
Μέσα στους κοσμικούς κύκλους είσαστε εκεί-
νος που εκτιμώ περισσότερο, και […] μιλούσα 
για σας σήμερα το πρωί στα διαμερίσματα του 
βασιλιά.
ΓΙΟΡΔΑΝΗΣ: Μου κάνετε μεγάλη τιμή, κύριε 
(στην κα Γιορδάνη). Στα διαμερίσματα του 
βασιλιά! […]
ΔΟΡ.: Είμαι αρκετά χρεωμένος σ’ εσάς, όπως 
ξέρετε. 
κα ΓΙΟΡΔΑΝΗ: (με χαμηλή φωνή): Πώς, το πα-
ραξέρουμε μάλιστα. 
ΔΟΡ.: Με δανείσατε γενναιόδωρα πολλές φο-
ρές και μ’ έχετε υποχρεώσει, με τη μεγαλύτερη 
λεπτότητα, είν’ η αλήθεια. 
ΓΙΟΡ.: Αστειεύεστε, κύριε.
ΔΟΡ.: Μα εγώ γυρίζω πίσω τα δανεικά και ανα-
γνωρίζω τις καλοσύνες που μου κάνουν.
ΓΙΟΡ.: Δεν έχω καμιά αμφιβολία, κύριε.
ΔΟΡ.: Θέλω να ξεκαθαρίσω μ’ εσάς κι ήρθα […] 
να κανονίσουμε μαζί τους λογαριασμούς μας. 
ΓΙΟΡ. (με χαμηλή φωνή στην κα Γιορδάνη):  
Ε, βλέπεις τι κακόγλωσση που είσαι, γυναίκα.
ΔΟΡ.: Εμένα μου αρέσει να εξοφλώ το γρηγο-
ρότερο.
ΓΙΟΡ. (με χαμηλή φωνή στην κα Γιορδάνη): Δε 
στά ’λεγα εγώ;
ΔΟΡ.: Ας δούμε μια στιγμή τι σας οφείλω.
ΓΙΟΡ. (με χαμηλή φωνή στην κα Γιορδάνη): 
Ορίστε οι γελοίες υποψίες σου.
ΔΟΡ.: Θυμάστε καλά πόσα μου έχετε δανείσει 
όλα όλα; […]
ΔΟΡ.: Το όλον είναι σωστό: δεκαπέντε χιλιάδες 
οχτακόσιες λίβρες. Βάλτε ακόμα διακόσιες 


πιστόλες που θα μου δώσετε τώρα, θα μας κά-
νουν δεκαοχτώ χιλιάδες φράγκα στρογγυλά, που 
θα σας τα ξεπληρώσω με την πρώτη ευκαιρία.
κα ΓΙΟΡ. (με χαμηλή φωνή στον κο Γιορδάνη): 
Λοιπόν; Καλά δεν το είχα πει;
ΓΙΟΡ.: Ήσυχα!
ΔΟΡ.: Μήπως θα δυσκολευόσαστε να μου δώσετε 
όσα ζητώ; 
ΓΙΟΡ.: Α μπα!
κα ΓΙΟΡ. (με χαμηλή φωνή στον κο Γιορδάνη): 
Αυτός ο άνθρωπος βάλθηκε να σε αρμέξει για 
τα καλά.
ΓΙΟΡ. (σιγά στην Κα Γιορδάνη): Πάψε.
ΔΟΡ.: Αν δεν διευκολύνεστε, πηγαίνω αλλού.
ΓΙΟΡ.: Καθόλου, κύριε.
κα ΓΙΟΡ.: Δε θα ησυχάσει, αν δε σε χαντακώσει.
ΓΙΟΡ.: Πάψε, είπα.
ΔΟΡ.: Πείτε το ελεύθερα, αν δυσκολεύεστε.
ΓΙΟΡ.: Κάθε άλλο, κύριε.
κα ΓΙΟΡ.: Μεγάλος καταφερτζής.
ΓΙΟΡ.: Πάψε λοιπόν.
κα ΓΙΟΡ.: Θα σε στραγγίξει ως την τελευταία πε-
ντάρα.
ΓΙΟΡ.: Θα πάψεις πια;
ΔΟΡ: Ξέρω πάρα πολλούς που μετά χαράς θα 
με δανείζαν, μια και είσαστε όμως ο καλύτερος 
φίλος μου, νόμισα πως θα σας κακοφαινόταν αν 
ζητούσα από κανέναν άλλον. 
ΓΙΟΡ.: Εξαιρετική τιμή μου κάνετε, κύριε. Πηγαίνω 
να σας τα φέρω.
κα ΓΙΟΡ.: Τι; Θα του τα δώσεις κι αυτά; 
ΓΙΟΡ.: Τι να γίνει; Ήθελες ν’ αρνηθώ σ’ έναν άν-
θρωπο της περιωπής του, που μίλησε το πρωί για 
μένα στα διαμερίσματα του βασιλιά;


Μολιέρος, Αρχοντοχωριάτης, έτος 1670
Μετάφραση: Γ. Πολίτης


Π 10.34


Π 10.35
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10


��


Λίγη ακόμη ιστορία ...


Δον Κιχώτης 
Ο Δον Κιχώτης είναι ένα από τα πρώτα νεότερα μυθιστορήματα και ένα από τα 
μεγάλα αριστουργήματα στην παγκόσμια λογοτεχνία. Σ’ αυτό ο Iσπανός Μιχαήλ 
Θερβάντες (1547--1616) περιγράφει τις περιπέτειες του Δον Κιχώτη από τη Μάντσα. 
Ο ήρωας, αν και αρκετά μεγάλος στα χρόνια, προσπαθεί, μαζί με τον υπηρέτη του 
Σάντσο Πάνσια, να ζήσει μια ζωή γεμάτη περιπέτειες όπως οι ιππότες το Mεσαίωνα. 


Απάνω σ’ αυτά τα λόγια αντίκρυσαν τριάντα ανεμόμυλους που βρίσκονται σε εκείνον τον 
κάμπο· και μόλις τους είδε ο Δον Κιχώτης είπε στον ιπποκόμο του:
–Η τύχη μας πηγαίνει τα πράγματά μας καλύτερα από ό,τι θα μπορούσαμε να επιθυμήσουμε. 
Γιατί κοίτα, φίλε Σάντσο Πάνσια, εκεί κάτω μάς παρουσιάζονται τριάντα, ή και παραπάνω, 
θεόρατοι γίγαντες, που μαζί τους λογαριάζω ν’ ανοίξω πόλεμο και να τους πάρω ολονών 
τη ζωή· και με τα λάφυρα […], θαρχίσουμε να πλουτίζουμε: γιατί τούτος ο πόλεμος είναι 
δίκαιος, κι είναι μεγάλη υπηρεσία στο Θεό να ξεκάνει κανένας τέτοια κακή φύτρα από το 
πρόσωπο της γης.
–Ποιους γίγαντες; είπε ο Σάντσος Πάνσιας. 
–Εκείνους που βλέπεις εκεί, αποκρίθηκε ο κύριός του, με τα μακριά χέρια […].
–Πρόσεξε αφεντικό αποκρίθηκε ο Σάντσος, γιατί αυτά που φαίνονται εκεί κάτω δεν είναι 
γίγαντες παρά μόνο ανεμόμυλοι κι αυτά που τους φαίνονται σα χέρια είναι οι φτερούγες 
τους που γυρνώντας στο φύσημα του αγέρα κάνουνε να δουλεύει η μυλόπετρα […].
Όμως αυτουνού του είχε καρφωθεί στο κεφάλι του πως είτανε γίγαντες που ούτε τις φωνές 
[…] του Σάντσου άκουγε, κι ούτε κατόρθωνε να δει, μ’ όλο που είχε φτάσει πολύ κοντά τους, 
τι πράγματι είτανε, παρά προχωρούσε φωνάζοντας και λέγοντας: «Μη φεύγετε άναντρα κι 
αχρεία πλάσματα, γιατί ένας και μόνος ιππότης έρχεται καταπάνω σας» […].
Και λέγοντας αυτά τα λόγια […], καλά σκεπασμένος πίσω από την ασπίδα του, και με το 
κοντάρι έτοιμο […] όρμησε […] κι έπεσε πάνω στον πρώτο μύλο που βρισκότανε μπροστά 
του. Μα καθώς τρύπησε με τη λόγχη τού κονταριού του το φτερό του μύλου, φύσηξε ο αέρας 
μεμιάς και το γύρισε με τέτοια φόρα, που ’κανε κομμάτια το κοντάρι, αρπάζοντας μαζί με τ’ 
άλογο και τον καβαλάρη που κυλίστηκε σε κακά χάλια πέρα στο χώμα.


Μιχαήλ Θερβάντες, Δον Κιχώτης, έτος 1605
Μετάφραση: Κώστας Καρθαίος


 
Ρενέ Ντεκάρτ (Καρτέσιος) 


Ο Γάλλος φιλόσοφος και μαθηματικός Ρενέ Ντεκάρτ (1596--1650) θεωρείται από 
τους πιο μεγάλους φιλόσοφους του ορθολογισμού, αυτός που θεμελίωσε τη 
νεότερη φιλοσοφία. Σύμφωνα μ’ αυτόν οι άνθρωποι μπορούν να φτάσουν στην 
αλήθεια και να κάνουν καλύτερη τη ζωή τους μόνο αν βασιστούν στη λογική (στον 
ορθό λόγο). Η φράση του Ντεκάρτ «Σκέφτομαι άρα υπάρχω» δείχνει καθαρά την 
κεντρική ιδέα του ορθολογισμού.


Μπαρούχ Σπινόζα 


Ο φιλόσοφος Μπαρούχ Σπινόζα (1632--1677) γεννήθηκε στο Άμστερνταμ από 
οικογένεια Εβραίων που διώχτηκε από την Πορτογαλία. Πίστευε στον ορθολογισμό 
και με το έργο του έκανε σκληρή κριτική στις μονοθεϊστικές θρησκείες. Αρνήθηκε 
την εβραϊκή θρησκεία, χωρίς όμως να δεχτεί καμιά άλλη. Με το έργο του άνοιξε το 
δρόμο για το κίνημα του Διαφωτισμού.


Για το 
κίνημα του 
Διαφωτισμού 
θα μιλήσουμε 
αναλυτικά στο 
βιβλίο της Γ ΄ 
Γυμνασίου.


Π 10.36
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[16ος – αρχές 18ου αιώνα ]
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	 Ένας	οπαδός	του	Λούθηρου	μιλάει	το	1520	για	την	κατάσταση	στην	Καθολική	Εκκλησία	
και	τι	αλλαγές	θέλει	να	γίνουν.	Συμπληρώστε	τα	κενά	στο	παρακάτω	κείμενο.


1


	 Διαβάστε	την	παρακάτω	πηγή.	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Ποιος	την	έγραψε	και	πότε;	Σε	
ποιο	γεγονός	αναφέρεται;	Είναι	σύγχρονη	με	αυτό	το	γεγονός	ή	μεταγενέστερη;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	Ποια	άλλη	γραπτή	πηγή	στο	κεφάλαιο	αυτό	
αναφέρεται	στο	ίδιο	γεγονός;


2


[…] ξαπλωμένος στο γρασίδι, 
διάβασα την [Αγία] Γραφή στα γερμανικά από το Μαρτίνο Λούθηρο. 
Μ’ αρέσει, Λούθηρε, ν’ ακούω τη γλώσσα σου. 
Ποιος τη χρησιμοποιεί πιο όμορφα από σένα; 
Κρυμμένος σ’ έναν πύργο ανάμεσα σε πρασινάδες, 
τη Βίβλο [Αγία Γραφή] και τα γερμανικά ανακάλυψες.


Κόνραντ Φέρντιναντ Μάγιερ,
απόσπασμα από το ποίημα Οι τελευταίες μέρες του Χούτεν, έτος 1872


	 Το	παρακάτω	κείμενο	μιλάει	για	τη	μεταρρύθμιση,	γιατί	έγινε	και	τι	αποτελέσματα	είχε.	
Όμως	οι	φράσεις	του	μπερδεύτηκαν.	Μπορείτε	να	τις	βάλετε	στη	σωστή	σειρά;


3


Πολλά πράγματα που θεωρούσαν παλιά ότι έτσι πρέπει να είναι τώρα δεν τα 


δέχονται • Τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης είναι • Πολλοί ηγεμόνες δε 


θέλουν τον πάπα να ελέγχει τις περιοχές τους • Τα προτεσταντικά κινήματα 


αλλάζουν τη θέση της θρησκείας στην κοινωνία της δυτικής Ευρώπης • Θέλουν η 


Εκκλησία να σταματήσει να ενδιαφέρεται πώς θα γίνει πιο πλούσια • Διασπάται η 


εκκλησιαστική ενότητα στη χριστιανική δυτική Ευρώπη • Θέλουν οι κληρικοί να είναι 


πιο μορφωμένοι • Με τη μεταρρύθμιση αλλάζει η σχέση που υπάρχει μεταξύ των 


διαφόρων θρησκειών • Θέλουν να ασχολούνται πιο πολύ με τα καθήκοντά τους • 


Οι άνθρωποι τώρα γνωρίζουν πιο πολλά πράγματα για τον κόσμο • Η μεταρρύθμιση 


επηρεάζει όλη την κοινωνία στη χριστιανική δυτική Ευρώπη • Υπάρχουν πιο πολλοί 


μορφωμένοι στις κοινωνίες στη δυτική Ευρώπη • Τα αίτια για τη μεταρρύθμιση είναι 


πολλά • Πολλοί άνθρωποι ζητούν να γίνουν αλλαγές στην Καθολική Εκκλησία • 


Υπάρχουν πιο πολλές ευκαιρίες για να γίνουν κάποιοι πλούσιοι


Δε βαρεθήκατε, αδελφοί μου, την κοροϊδία του πάπα; 
Κάθε τρεις και λίγο ζητάει .................... . Τον νοιάζουν πραγματικά 
οι ανάγκες μας; Όχι, το μόνο που τους νοιάζει είναι να κάνουν την 


εκκλησία .................... και .................... . Γιατί πουλάνε τα .................... ; 
Μα για να μαζέψουν χρήματα. Έτσι θα σωθούμε από τις ............... ...... ; 
Όχι αδελφοί μου, ο πάπας είναι και αυτός άνθρωπος. Μπορεί να κάνει 
και λάθη. Όλοι μας πρέπει να μελετάμε την ............... ............... . Αυτή 


και μόνον αυτή πρέπει να μας οδηγεί. Αυτή είναι ο .................... μας, όχι 
οι .................... και οι καλόγεροι. Γι’ αυτό πρέπει να τη .................... στη 


γλώσσα μας, να μπορούμε να τη .................... όλοι μας,
και οι άντρες και οι γυναίκες.
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	 Η	εικόνα	δίπλα	
δείχνει	έναν	πίνακα	
που	αποδίδεται	στο	
ζωγράφο	Τισιανό	
με	τη	Σύνοδο	στο	
Τρέντο.	Μπορείτε	να	
συμπληρώσετε	τη	
λεζάντα	της	με	όλες	
τις	πληροφορίες	
που	θεωρείτε	
απαραίτητες	(π.χ.	
πότε	και	γιατί	
έγινε	η	Σύνοδος,	
τι	αποφάσεις	
πάρθηκαν	κτλ.);	
Η	λεζάντα	σας	να	
μην	ξεπερνά	τις	40	
λέξεις.


4


	 Διαβάστε	προσεκτικά	τις	πηγές	Π	10.10	και	Π	10.13.	α)	Ποιοι	τις	έγραψαν	και	
πότε;	Είναι	σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	β)	Σε	τι	
αναφέρονται	οι	πηγές;	Από	πού	αντλεί	την	εξουσία	του	ο	βασιλιάς;	Πώς	πρέπει	να	
πολιτεύεται;	Γράψτε	ένα	σύντομο	κείμενο	(70--80	λέξεις).	γ)	Βλέπετε	κάποια	σχέση	
ανάμεσα	στις	πηγές	Π	10.13	και	Π	8.11;


6


Πίνακας που αποδίδεται στο ζωγράφο Τισιανό με τη Σύνοδο στο Τρέντο. 1563,	Παρίσι	
(Γαλλία),	Μουσείο	του	Λούβρου.


	 Βρείτε	πότε	έγιναν	τα	παρακάτω	γεγονότα	και	τοποθετήστε	τα	στην	ιστορική	γραμμή:	
	 Ιστορική	γραμμή	1501--1720,	ανά	10	χρόνια.
5
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Ένδοξη 
Επανάσταση


Νύχτα 
του Αγίου 


Βαρθολομαίου


Ξεσπάει ο 
Τριακονταετής 


Πόλεμος


Αγγλική 
Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων


Αρχίζουν να 
χτίζονται οι 
Βερσαλίες


Η Ελισάβετ Α΄ 
γίνεται βασίλισσα 


της Αγγλίας


Ιδρύεται 
η Αγία 


Πετρούπολη


Ο Λουδοβίκος ΙΔ΄ 
γίνεται βασιλιάς της 


Γαλλίας


Ο Μέγας Πέτρος 
γίνεται τσάρος της 


Ρωσίας


Πεθαίνει η 
Ελισάβετ Α΄


Πεθαίνει ο 
Λουδοβίκος ΙΔ΄


Ξεκινάει ο 
αγγλικός εμφύλιος 


πόλεμος


Συνθήκη της 
Βεστφαλίας


Τελειώνει ο 
αγγλικός εμφύλιος 


πόλεμος
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	 Κυκλώστε	στον	παρακάτω	πίνακα	όσα	στοιχεία	δεν	έχουν	σχέση	με	το	συγκεντρωτικό	
μοναρχικό	κράτος.	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


7


	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	10.10,	Π	10.13,	Π	10.18,	Π	10.19	και	λύστε	το	σταυρόλεξο.8


Οριζόντια
1 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.10	δεν	πρέπει	να	λυπόμαστε	όσους	περιφρονούν	τους	…	του	κράτους.	
2 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.13	ο	βασιλιάς	είναι	...	.


Ισχυρός βασιλιάς


Στρατός φεουδαρχών Κρατική οικονομία


Αυτονομία Εκκλησίας


Ισχυροί τοπικοί φεουδάρχεςΕνιαίος σ
τρατός


Κληρονομικός μονάρχης


Βασιλιάς εκλέγεται από φεουδάρχες


Αυλή


Γενικ
ευμένη φορολογί


α


Έλεγχος Εκκλη
σίας


2


4


5


6


1


7


8


3


2


3


1


4


5


6


7


8


Α


Ρ


Ε


Η


Σ Η


Ο


Ο


Ι


Υ


Μ


Υ


Ι


Α


Ι


3 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.9	ο	βασιλιάς	για	να	κυβερνάει	
πρέπει	να	συμφωνεί	και	το	...	.


4 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.10	η	ανυπακοή	στους	νόμους	
είναι	πολύ	μεγάλο	...	.


5 	 Σύμφωνα	 με	 την	 πηγή	Π	 10.19	 αυτά	
δεν	 μπορούν	 ούτε	 να	 υπάρχουν	 ούτε	
να	λειτουργούν	χωρίς	τη	συμφωνία	του	
κοινοβουλίου.


6 	 Σύμφωνα	 με	 την	 πηγή	 Π	10.18	 τους	
Άγγλους	θα	κυβερνούν	οι	...	τους.	


7 	 Σύμφωνα	 με	 την	 πηγή	Π	 10.18	 χωρίς	
βασιλιά	οι	Άγγλοι	κέρδισαν	την	...	τους.	


8 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.13	μια	πράξη	
ενάντια	στο	βασιλιά	είναι	...	.


Κάθετα
1 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.18	οι	Άγγλοι	
καταργώντας	τους	βασιλιάδες	γύρισαν	στα	
παλιά	τους	...	.	


2 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.13	αυτός	έδωσε	
στο	βασιλιά	την	εξουσία	του.


3 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.10	είναι	όφελος	
να	είναι	κάποιος	...	σε	όσους	δεν	υπακούουν	
στους	νόμους	του	κράτους.	


4 	 Σύμφωνα	 με	 την	 πηγή	Π	 10.18	 οι	 Άγγλοι	
κατάργησαν	τους	βασιλιάδες	γιατί	ο	θεσμός	
ήταν	...	.	


5 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.18	αυτό	το	θεσμό	
κατάργησαν	οι	Άγγλοι.	


6 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.13	οι	βασιλιάδες	
είναι	...	του	Θεού.


7 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.10	δεν	πρέπει	να	λυπόμαστε	όσους	περιφρονούν	τα	…	του	κράτους.	
8 	 Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	10.18	οι	Άγγλοι	κατάργησαν	τους	βασιλιάδες	γιατί	ο	θεσμός	ήταν	...	.
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	 Η	παρακάτω	ακροστιχίδα	έχει	σχέση	με	την	επιστημονική	επανάσταση	στο	17ο	αιώνα.	
Μπορείτε	να	φτιάξετε	τις	ερωτήσεις	για	την	κάθε	λέξη;


9


	 Διαβάστε	παρακάτω	το	απόσπασμα	από	το	θεατρικό	έργο	Η	ζωή	του	Γαλιλαίου,	που	
έγραψε	ο	Γερμανός	συγγραφέας	Μπέρτολτ	Μπρεχτ	το	1938.	Το	απόσπασμα	είναι	από	
την	πρώτη	εικόνα	του	έργου.


10


ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ: Δυο χιλιάδες τόσα χρόνια πίστευε η ανθρωπότητα πως ο ήλιος και όλα τ’ αστέρια 
τ’ ουρανού στρέφονται γύρω της. Ο πάπας, καρδινάλιοι, πρίγκιπες και σοφοί, καπεταναί-
οι κι έμποροι, γυναίκες της ψαραγοράς και μαθητούδια πίστευαν πως κάθονται ακίνητοι 
[…]. Τώρα […] η παλιά εποχή πέρασε και τώρα ζούμε μια καινούρια εποχή. Εδώ κι εκατό 
χρόνια, η ανθρωπότητα μοιάζει κάτι να περιμένει. Οι πολιτείες είναι πια στενές, στενά είν’ 
και τα κεφάλια. Δεισιδαιμονία και πανούκλα. Τώρα όμως οι άνθρωποι φωνάζουν: επειδή 
τα πράγματα είν’ έτσι δε θα πει πως πρέπει και να μείνουν έτσι. Γιατί το παν κινείται, φίλε 
μου. Και φχαριστιέμαι όταν αναλογίζομαι πως όλη αυτή η υπόθεση άρχισε με τα καράβια. 
Απ’ τα παμπάλαια χρόνια […] τα καράβια σούρνονταν κολλητά στ’ ακρογιάλια, μα ξαφνικά 
παρατήσαν τις ακτές και χύμηξαν στις ανοιχτές θάλασσες. Στη γηραιά μας ήπειρο άρχισαν 
να σκορπίζονται διαδόσεις πως υπάρχουν κι άλλες ήπειροι […]. Και γεννήθηκε μεγάλη επι-
θυμία να ερευνηθούν οι πρωταρχικές αιτίες των πραγμάτων: γιατί η πέτρα πέφτει όταν την 
αφήνουμε και γιατί ανεβαίνει προς τα πάνω, όταν την πετάμε ψηλά […]. Αυτά που γράφουν 
τα βιβλία δε μας είναι πια αρκετά. Γιατί ακριβώς εκεί που από χιλιάδες χρόνια ήταν θρονια-
σμένη η πίστη, εκεί φώλιασε η αμφιβολία. Ο κόσμος λέει: ναι, έτσι γράφουν τα βιβλία, άσε να 
δούμε όμως και μόνοι μας. Οι πιο αδιαφιλονίκητες αλήθειες πρέπει τώρα να επαληθευτούν 
στην πράξη. Ό,τι δεν αμφισβητήθηκε ποτέ θα αμφισβητηθεί τώρα. Κι έτσι σηκώθηκε ένας 
τέτοιος σίφουνας, που έφτασε ν’ ανεμίζει και τα χρυσοκέντητα φορέματα των πριγκίπων και 
των επισκόπων, δείχνοντάς μας τα τετράπαχα ή κοκαλιάρικα ποδάρια τους, ποδάρια σαν 
και τα δικά μας […]. Το σύμπαν όμως μέσα σε μια νύχτα έχασε το κέντρο του και το πρωί 
βρέθηκε νά ’χει αμέτρητα κέντρα, έτσι που ο καθένας μπορεί νά ’ναι τώρα επίκεντρο του 
σύμπαντος ή και κανένας. 


 Μπέρτολτ Μπρεχτ, Η ζωή του Γαλιλαίου, έτος 1938
Μετάφραση: Σπύρος Ευαγγελάτος


α)	Ποιος	έγραψε	την	πηγή	και	πότε;	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Σε	τι	αναφέρεται;	Είναι	
σύγχρονη	με	όσα	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη	από	αυτά;


β)	Σύμφωνα	με	όσα	λέει	ο	Γαλιλαίος	τι	άλλαξε	σε	σχέση	με	παλιότερα;	Ποιοι	φοβούνται	
αυτή	την	αλλαγή	και	γιατί;
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	 Ο	διπλανός	πίνακας	παρουσιάζει	πόσοι	άνδρες	και	
πόσες	γυναίκες	κάηκαν	ως	μάγοι	και	μάγισσες	στη	
βόρεια	Γαλλία	από	το	1351	μέχρι	το	1790.


11 ΕΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1351--1400 1 1 2
1401--1450 7 0 7
1451--1500 10 1 11
1501--1550 16 7 23
1551--1600 50 18 68
1601--1650 97 13 110
1651--1700 56 11 67
1701--1790 3 3 6
ΣΥΝΟΛΑ 240 54 294


α)	Ποιο	από	τα	παρακάτω	διαγράμματα	αντιστοιχεί	
στις	τιμές	του	πίνακα;	


β)	Περιγράψτε	σ’	ένα	κείμενο	(80--100	λέξεις)	τα	
δεδομένα	του	πίνακα	(σε	τι	αναφέρεται,	πού	
έγιναν	τα	γεγονότα,	τι	εποχή,	ποιοι	και	πόσοι	
καταδικάστηκαν,	τι	συμπεράσματα	μπορούμε	
να	βγάλουμε	από	αυτόν	τον	πίνακα).	


	 	Σε	ποιους	από	τους	παρακάτω	πίνακες	ζωγραφικής	εικονίζεται	το	ίδιο	πρόσωπο;12
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[Κεφάλαιο 10]


Πίνακας του Ντιέγκο Βελάσκεθ με γυναίκες 
να υφαίνουν. 1656, Μαδρίτη	(Ισπανία),	


Μουσείο	του	Πράδο.


Πίνακας του ζωγράφου Ρέμπραντ με το πορτρέτο 
της μητέρας του. 1639, Βιένη	(Αυστρία),	Μουσείο	


Ιστορίας	της	Τέχνης.


Πίνακας του ζωγράφου Πέτερ-Πάουλ Ρούμπενς 
που δείχνει ένα τοπίο σε καταιγίδα. 1628, Βιένη	


(Αυστρία),	Μουσείο	Ιστορίας	της	Τέχνης.
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	 Αντιστοιχίστε	τις	λεζάντες	με	τους	πίνακες	(τρεις	πίνακες	περισσεύουν).13
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[16ος – αρχές 18ου αιώνα ]


Πίνακας του ζωγράφου Λουδοβίκου λε Νεν ή του 
αδελφού του Αντουάν λε Νεν με σιδεράδες. Πρώτο μισό 
17ου αιώνα, Παρίσι (Γαλλία), Μουσείο του Λούβρου.


Πίνακας του ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου 
(Ελ Γκρέκο) που εικονίζει το Χριστό πριν του 
αφαιρέσουν τον κόκκινο χιτώνα. Μεταξύ των ετών 
1577--1579, Τολέδο (Ισπανία), Σκευοφυλάκιο του 
καθεδρικού ναού.


Πίνακας του ζωγράφου Γιαν Βερμέερ με μια γυναίκα που 
γράφει ένα γράμμα. Περίπου το 1670, Δουβλίνο, 
Εθνική Πινακοθήκη της Ιρλανδίας.


«Ο ζωγράφος», πίνακας του ζωγράφου Γιαν Βερμέερ. 
Μεταξύ των ετών 1666--1668, Βιένη (Αυστρία), Μουσείο 
Ιστορίας της Τέχνης.


«Η χειρομάντισσα», πίνακας του ζωγράφου 
Μικελάντζελο Καραβάτζο, 1594--1595, 
Παρίσι (Γαλλία), Μουσείο του Λούβρου.
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Πορτρέτο του πάπα Ιννοκέντιου Γ ΄ που 
ζωγράφισε ο Ντιέγκο Βελάσκεθ. 1650, 
Ρώμη	(Ιταλία),	Πινακοθήκη	Ντόρα	Παμφίλι.
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Το πορτρέτο του Νικόλαου Λανέρ που 
ζωγράφισε ο Άντον βαν Ντάικ. Μάλλον το 
1632, Βιένη	(Αυστρία),	Μουσείο	Ιστορίας	της	
Τέχνης.


Δ


«Ο άρρωστος Βάκχος» του Μικελάντζελο 
Καραβάτζο. 1593, Ρώμη	(Ιταλία),	Πινακοθήκη	
Μποργκέζε.


Πορτρέτο του καλόγερου Ορτένθιο 
Παραβιτσίνο που ζωγράφισε ο Δομήνικος 
Θεοτοκόπουλος (Ελ Γκρέκο). 1609, Βοστόνη	
(ΗΠΑ),	Μουσείο	Καλών	Τεχνών.
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	 Ενώστε	τα	κομμάτια	και	φτιάξτε	τους	πίνακες:14
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Κεφάλαιο 11


Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
και οι υπήκοοι του σουλτάνου (17ος αιώνας)


Κεφάλαιο 11


Α. Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας    
Αιτίες και μηχανισμοί


Υποτίμησε το ακτσέ


Η πρώτη υποτίμηση έγινε το 1585--1586 και το οθωμανικό ασημένιο νόμισμα έχασε 
τη μισή αξία του σε σχέση με το χρυσό. Η υποτίμηση είχε πολύ άσχημες συνέπειες 
για όλον τον πληθυσμό.


Μετά το θάνατο του σουλτάνου Σελίμ [Σελίμ Β΄] βασίλεψε ο γιος του σουλτάνος Μουράτ 
[Μουράτ Γ ΄] το έτος 1574 […]. Με την πολλή του τσιγκουνιά έκανε το φλουρί [το χρυσό νό-
μισμα] που έκανε 60 [ακτσέ] να το παίρνουν 120 [ακτσέ] […]. Και έγινε μεγάλη αναστάτωση: 
πλαστά νομίσματα, ακρίβεια σε όλα τα πράγματα. Όταν λοιπόν ήθελε [το κράτος] να πληρώ-
σει τους μισθούς των γενίτσαρων και […] των άλλων […], αγόραζε […] κόκκινα νομίσματα 
[νοθευμένα, κόκκινα από το χαλκό που είχαν] […] και με αυτά πλήρωνε τους τιμαριούχους, 
τους γενίτσαρους, τους σπαχήδες και τους άλλους. Και αυτοί πάλι πλήρωναν μ’ αυτά με το 
ζόρι τους ανθρώπους.


 Δωρόθεος, μητροπολίτης Μονεμβασίας, Βιβλίο ιστορικό, τέλη 16ου αιώνα


Οι υποτιμήσεις συνεχίστηκαν και μέχρι τα μέσα του 17ου αιώνα το ακτσέ είχε χάσει 
πια την αξία του. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα έγιναν πιο ακριβά.


Ακουαρέλα με γενίτσαρους που κουβαλούν 
καζάνια με σούπα και πιλάφι.18ος αιώνας, 
Βαρσοβία (Πολωνία), Βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου.


Ακουαρέλα που εικονίζει μεταφορά 
μπακλαβά. Σύμφωνα με ένα έθιμο τη 
15η μέρα του ραμαζανιού μοίραζαν 
μπακλαβά στους γενίτσαρους.
18ος αιώνας, Ιδιωτική Συλλογή. 


 
Άλλες δραστηριότητες


Σιγά σιγά οι γενίτσαροι αυξάνονταν, ενώ οι τιμαριούχοι λιγόστευαν. 
Οι γενίτσαροι μπήκαν στις συντεχνίες των πόλεων, νοίκιαζαν κρατικούς 
φόρους και δάνειζαν χρήματα σε ιδιώτες. Επειδή είχαν όπλα, πλούσιοι 
έμποροι και βιοτέχνες τούς χρησιμοποιούσαν για φρουρά. Άλλοι 
πάλι καταπίεζαν τους αγροτικούς πληθυσμούς και τους ενοικιαστές 
κρατικών φόρων στην ύπαιθρο. Έτσι, από στρατιώτες απαραίτητοι για 
την ασφάλεια του κράτους, προκαλούσαν αναταραχές και άρα είχαν 
γίνει «ανεπιθύμητοι» για την εξουσία. 


Π 11.1


Π 11.2


Π 11.3
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Διαφθορά στην κεντρική διοίκηση


Στην Οθωμανική Aυτοκρατορία με τον καιρό άρχισαν να γίνονται 
κρατικοί αξιωματούχοι και κάποιοι που δεν προέρχονταν από το 
παιδομάζωμα, αλλά γεννήθηκαν μουσουλμάνοι. Αυτοί, επειδή 
χρωστούσαν τη θέση τους σε όσους τους βοήθησαν να την 
πάρουν, ήταν λιγότερο πιστοί στο σουλτάνο. Οι αξιωματούχοι, 
για όσο καιρό είχαν την εξουσία, εκμεταλλεύονταν για δικό 
τους όφελος την κρατική (σουλτανική) γη και τους κρατικούς 
φόρους. Επίσης έδιναν θέσεις και εισοδήματα σε δικούς τους 
ανθρώπους. 


Διαφθορά στη δικαιοσύνη


Πολλοί καδήδες έπαιρναν τη θέση τους με δωροδοκίες 
ή έβγαζαν τις δικαστικές αποφάσεις ανάλογα με τα χρήματα 
που έπαιρναν από αυτούς που δίκαζαν. Γι’ αυτό προσπαθούσαν 
να κερδίσουν όλο και περισσότερα και όχι να δικάσουν 
σωστά. Για το θέμα αυτό διαβάζουμε στην παρακάτω διαταγή 
(μπουγιουρουλντί) του διοικητή της Κρήτης προς τον καδή του 
Χάνδακα.


Μικρογραφία με Οθωμανούς 
αξιωματούχους που τρώνε. 1720, 
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Βιβλιοθήκη 
του Μουσείου του Παλατιού Τόπκαπι.


Να ξέρεις ότι οι [βοηθοί του καδή] [...] πρέπει να παραμέ-
νουν στις [...] έδρες τους και εκεί να δικάζουν [...]. Να μην 
γυρνάνε τα χωριά ζητώντας δώρα [...], τροφές και ζωοτρο-
φές και να μην παίρνουν για τις δίκες ποσά μεγαλύτερα 
από αυτά που έχουν οριστεί. Επίσης να μην επιβαρύνουν 
τους φτωχούς κατοίκους των χωριών με επιπλέον δοσί-
ματα και ταλαιπωρίες, αλλά να συμμορφωθούν μ’ αυτό το 
μπουγιουρουλντί.


Διαταγή του διοικητή της Κρήτης προς τον καδή του Χάνδακα, 
10 Νοεμβρίου 1704


Μετάφραση: Ν. Σταυρινίδης


Οθωμανός καδής. Τέλη 17ου αιώνα, Αθήνα, 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. 


Οι πόλεις και το εμπόριο


Διομολογήσεις 


Το 17ο αιώνα έγιναν διομολογήσεις με τη Βενετία, τη Γαλλία, 
την Αγγλία και την Ολλανδία. Με τις διομολογήσεις οι υπήκοοι 
από τα χριστιανικά κράτη δεν είχαν μόνο φορολογικά προνόμια. 
Επιπλέον, αν έκαναν κάποιο αδίκημα στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία, δε δικάζονταν από Oθωμανούς δικαστές, αλλά 
από τους πρεσβευτές και τους προξένους τους. Γι’ αυτό 
αρκετοί Oθωμανοί έμποροι (κυρίως ζιμήδες) προσπαθούσαν να 
αποκτήσουν και μια ξένη υπηκοότητα.


Ωφελήθηκαν κάποιοι ορθόδοξοι


Οι ορθόδοξοι άρχισαν να φτιάχνουν δικές τους συντεχνίες σε πολλά επαγγέλματα. 
Στο καταστατικό της συντεχνίας για τους οπλοποιούς, τους χαλκιάδες (αυτούς που 
δούλευαν το χαλκό), τους καλαϊτζήδες (τους γανωματήδες) και τους πεταλωτές 
στην Κοζάνη, ορίζεται ότι όλοι πρέπει να μοιράζονται δίκαια τις πρώτες ύλες για τη 
δουλειά τους.


Π 11.4


Π 11.5


Π 11.6
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι συντεχνίες των ορθοδόξων στην Κωνσταντινούπολη.  
Οι πλούσιες συντεχνίες (όπως οι γουναράδες) έκαναν και κοινωνικό έργο  
(για παράδειγμα, έδιναν χρήματα για να χτιστούν εκκλησίες και έκαναν δωρεές).
 


Β. Το οθωμανικό κράτος και οι ζιμήδες


Εξεγέρσεις


Από τα τέλη του 16ου αιώνα η Βενετία και η Αυστρία υποκινούν όλο και πιο συχνά 
τους χριστιανούς στη Βαλκανική χερσόνησο να εξεγερθούν ενάντια στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. 


Σημαντικές ήταν οι εξεγέρσεις που έκαναν οι Μανιάτες και οι κάτοικοι της 
Χειμάρρας με την υποκίνηση της Βενετίας. Στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και 
στην Τρανσυλβανία ο ηγεμόνας Μιχαήλ ο Γενναίος ξεκίνησε μια μεγάλη εξέγερση 
(1594--1599) σε συνεννόηση με χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη. Από την άλλη μεριά, 
αρκετοί ορθόδοξοι πολέμησαν σ’ αυτές τις εξεγέρσεις στο πλευρό των Οθωμανών. 
Για παράδειγμα, στο τέλος του 17ου αιώνα ο Μανιάτης πειρατής Λιμπεράκης 
Γερακάρης πολεμούσε τους εχθρούς των Οθωμανών και λεηλατούσε χριστιανικά 
χωριά για πολλά χρόνια.


Όταν οι ξένοι στρατοί εγκατέλειπαν τις περιοχές όπου είχαν εισβάλει, πολλοί 
ορθόδοξοι πληθυσμοί έφευγαν στη δυτική Ευρώπη για να γλιτώσουν τα αντίποινα 
των Οθωμανών. Αυτό έγινε, για παράδειγμα, με πολλούς από τον ελλαδικό και 
αλβανικό χώρο, που πήγαν στη Σικελία και στη σημερινή νότια Ιταλία. 


Έγιναν μουσουλμάνοι με τη βία


Αυτό έγινε κυρίως το 17ο αιώνα, σε περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που 
βρίσκονταν κοντά σε χριστιανικά κράτη. Το οθωμανικό κράτος, επειδή φοβόταν 
τις εξεγέρσεις που έκαναν οι ντόπιοι χριστιανοί, προσπαθούσε να τους κάνει 
μουσουλμάνους. Έτσι έγινε, για παράδειγμα, σε περιοχές στη σημερινή Αλβανία. 
Κάποιοι αρνήθηκαν να γίνουν μουσουλμάνοι με τη βία και θανατώθηκαν. Η Εκκλησία 
τούς έκανε αγίους και μάρτυρες (νεομάρτυρες). Πάντως κάποιοι από αυτούς που 
έγιναν μουσουλμάνοι κράτησαν κρυφά τη χριστιανική τους πίστη. Αυτοί λέγονται 
κρυπτοχριστιανοί. 


Γ. Οι ορθόδοξοι ζιμήδες


Πλήρωναν μεγάλα δοσίματα


Οι ανώτατοι αξιωματούχοι της Εκκλησίας ανταγωνίζονταν σκληρά για την 
εξουσία. Γι’ αυτό το λόγο έδιναν όλο και μεγαλύτερα ποσά στο σουλτάνο και 
στους Oθωμανούς αξιωματούχους. Για παράδειγμα, όταν ήταν πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως ο Θεόληπτος Β΄ (1585--1587) το πεσκέσι για να γίνει κάποιος 
πατριάρχης τριπλασιάστηκε. Σε επιστολή του διαβάζουμε τα ακόλουθα: 


Ό,τι πράγμα έρχεται απ’ έξω μέσα στην πόλη της Κοζάνης σε σίδηρο, δηλαδή [...] πεταλό-
καρφα, πέταλα, κάρβουνα και οτιδήποτε άλλο που ανήκει στην τέχνη του ρουφετίου [δηλαδή 
της συντεχνίας] [...], να το παίρνουν όλοι εξίσου […], χωρίς να αδικείται κανείς και να παίρνει 
άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο.[...] [Όποιος] τολμήσει να το παραβεί [...] να δώσει [...] 
στον Άγιο Νικόλαο [τη σημαντικότερη εκκλησία της Κοζάνης] γρόσια δέκα, στον αρχιερέα 
μας γρόσια δέκα και στο ρουφέτι γρόσια δέκα.


Καταστατικό συντεχνίας, έτος 1789


Για τις 
Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες (τη 
Μολδαβία και 
τη Βλαχία) θα 
μιλήσουμε στο 
βιβλίο της 
Γ ΄ Γυμνασίου.
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Και ’γω ο ίδιος οδηγηθήκα σε τόσα προβλήματα […] και βρέθηκα σε τόσες 
δυσκολίες ώστε δεν μπορώ να συντηρήσω το ίδιο μου τον εαυτό. [...] [Οι αντα-
γωνιστές μου] είναι άνθρωποι που έχουν κάνει λάθη, με διεφθαρμένο μυαλό, 
που τάζουν στους Oθωμανούς αξιωματούχους πάρα πολλά χρήματα, ενώ 
[στην πραγματικότητα] δεν έχουν καθόλου [δικά τους]. […] [Αν λοιπόν λένε] 
ότι εσύ φταις για την αναταραχή και τα έξοδα [...], τι μπορώ να κάνω; 


Επιστολή Θεόληπτου Β΄ στον Ιερεμία Β΄, τέλος 16ου αιώνα


Διάδοση της ουνίας


Οι πρεσβευτές και οι πρόξενοι της Γαλλίας και της Βενετίας βοηθούσαν οικονομικά 
και υποστήριζαν την ουνία. Για να διαδώσει την ουνία, η Καθολική Εκκλησία ίδρυσε 
από το 17ο αιώνα στην ανατολική Μεσόγειο πολλά σχολεία για ανώτερη εκπαίδευση. 
Επίσης ίδρυσε το 1577 στη Ρώμη το Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου, όπου 
εκπαιδεύονταν νέοι με καταγωγή από την ανατολική Μεσόγειο. Στο σχολείο αυτό 
η διδασκαλία γινόταν στα ελληνικά. 


Ο ορθόδοξος κλήρος ήταν γενικά αμόρφωτος και δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει 
τους μορφωμένους καθολικούς που διέδιδαν την ουνία. Χαρακτηριστικό είναι το 
παρακάτω κείμενο, που έγραψε ο ορθόδοξος λόγιος του 17ου αιώνα Ευγένιος 
Γιαννούλης ο Αιτωλός.


Στα μέρη της Αιτωλίας […] και σε όλες σχεδόν τις περιοχές που βρίσκονται 
γύρω απ’ αυτήν, δεν υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια τίποτε καλό [...], ούτε γνώση 
[...] των γραμμάτων [...]. Έτσι όλοι έγιναν αγράμματοι [...]. Τώρα είναι σπάνιο 
πράγμα ο παπάς που ξέρει απλώς να διαβάζει.


Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός, έτος 1675


Οι Φαναριώτες


Αξιώματα


Το 1661 ο Φαναριώτης Παναγιώτης Νικούσιος έγινε Διερμηνέας της Πύλης. 
Το αξίωμα αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί ο Νικούσιος γνώριζε πολλά πολιτικά 
ζητήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και συζητούσε με ξένους πρεσβευτές. 
Ο Παναγιώτης Νικούσιος πήρε μέρος στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους 
Οθωμανούς και στους Βενετούς για την παράδοση του Χάνδακα (1669). Σύμφωνα με 
ένα οθωμανικό χρονικό της εποχής, ο Νικούσιος είχε πει στους Βενετούς:


Π 11.8


Π 11.9


Από δω και πέρα οι στρατιές του ισλάμ θα πολεμήσουν για να πάρουν αυτό το 
κάστρο [...]. [...] Ακόμα κι αν ο σεβαστός σουλτάνος μας σκεφτόταν να λύσει 
την πολιορκία, ο μουσουλμανικός στρατός δε θα έβγαινε από τα χαρακώματά 
του πριν να πάρει το κάστρο, γιατί αυτό έχει σκοτώσει χιλιάδες πιστούς του 
Μωάμεθ.


Ισά ζαντέ, Χρονικό, δεύτερο μισό 17ου αιώνα
Μετάφραση: Στ. Γερασίμου
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Οι αυτόνομες κοινότητες 


Με τη συγκατάθεση των κατοίκων 


Από τις πηγές της εποχής μαθαίνουμε ότι τις περισσότερες φορές όλοι οι άντρες 
της κοινότητας (λαϊκοί και κληρικοί) που κατάγονταν από αυτήν, ζούσαν μόνιμα 
εκεί και είχαν πληρώσει τον κεφαλικό φόρο επέλεγαν «διά βοής» τους προεστούς. 
Δήλωναν δηλαδή φωναχτά ποιον υποψήφιο προτιμούσαν και ποιον όχι.


Δεν πλήρωναν φόρους


Στο παρακάτω απόσπασμα από τον κανονισμό αυτοδιοίκησης στην περιοχή Βιδινίου 
(στη σημερινή Βουλγαρία), διαβάζουμε για τις υποχρεώσεις και τα προνόμια που 
είχαν οι προεστοί της περιοχής. 


Οι προεστοί [...] είναι υποχρεωμένοι να βοηθούν τους αξιωματούχους να μαζεύουν τους 
διάφορους φόρους. Οι προεστοί έχουν την υποχρέωση να βρουν και να φέρουν πίσω τους 
ραγιάδες που έφυγαν από τα χωριά τους. Για την υπηρεσία τους αυτή οι προεστοί δε θα 
πληρώνουν διάφορους φόρους, όπως το χαράτσι [...], τον προβατικό φόρο, τη δεκάτη των 
δημητριακών που παράγεται στα οικογενειακά τους χωράφια, τη δεκάτη του μούστου, άλ-
λους φόρους και όλους τους έκτακτους και κοινούς φόρους. 


Κανονισμός αγροτικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή Βιδινίου, έτος 1587


Οι κλέφτες και οι αρματολοί


Αρματολοί


Οι αρματολοί είχαν φορολογικά προνόμια επειδή πρόσφεραν διάφορες στρατιωτικές 
υπηρεσίες στην οθωμανική εξουσία. Για παράδειγμα, προστάτευαν τα ορεινά 
περάσματα από τους ληστές. Κάποιοι ιστορικοί πιστεύουν ότι τα σώματα αυτά 
υπήρχαν στη Μικρά Ασία από το 14ο αιώνα. Σίγουρο είναι πάντως ότι οι αρματολοί 
αρχίζουν να παίζουν σημαντικό ρόλο σε περιοχές του ελλαδικού χώρου και της 
σημερινής Αλβανίας από το 17ο αιώνα.


Οι παροικίες


Η ορθόδοξη παροικία στη Βενετία 


Το 1498 ιδρύθηκε η αδελφότητα των ορθοδόξων στη 
Βενετία, δηλαδή μια οργανωμένη κοινότητα με δική 
της εκκλησία, που αναγνωριζόταν από τους Βενετούς. 
Στα τέλη του 16ου αιώνα, στη Βενετία, που τότε είχε 
100.000 κατοίκους, ζουν 4.000--5.000 ορθόδοξοι, που 
κατάγονται από διάφορες περιοχές. Από τα αρχεία της 
αδελφότητας μαθαίνουμε ότι οι περισσότεροι έρχονται 
από τα Επτάνησα, την Κρήτη, την Κύπρο και την 
Πελοπόννησο. Υπάρχουν όμως και ορθόδοξοι με αλβανική 
ή σερβική καταγωγή. Είναι έμποροι, ναυτικοί, στρατιώτες, 
επαγγελματίες, τεχνίτες, άνθρωποι που ασχολούνται με τα 
γράμματα ή προσφέρουν υπηρεσίες. 


Πίνακας του 1830 με την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία.
Αθήνα, Συλλογή Ι.Μ. Μανούσακα. 
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Το 17ο αιώνα η ορθόδοξη παροικία ακμάζει. Έχει δραστήριους 
εμπόρους που φέρνουν στη Βενετία λάδι, κρασί, ξυλεία, βελανίδια, 
μπαμπάκι, μαλλί και μετάξι. Στη Βαλκανική χερσόνησο πουλούν 
υφάσματα, μπαχαρικά και βιβλία. Η αδελφότητα έχει και σημαντικό 
κοινωνικό έργο: ιδρύει νοσοκομείο και ένα εκκλησιαστικό σχολείο. 
Το 18ο αιώνα η ορθόδοξη παροικία (όπως και η ίδια η Βενετία) 
βρίσκεται σε κρίση. Οι βενετικές κτήσεις στην ανατολική Μεσόγειο 
έχουν χαθεί, και το εμπόριο μεταφέρεται σε άλλα λιμάνια. Τότε 
πολλοί ορθόδοξοι αφήνουν τη Βενετία για περιοχές με μεγαλύτερες 
ευκαιρίες. Στο τέλος του 18ου αιώνα υπάρχουν στη Βενετία μόνο   
44 οικογένειες, από 400 που υπήρχαν στις αρχές του ίδιου αιώνα.


Άλλοι επαγγελματίες


Στην ορθόδοξη παροικία της Τεργέστης υπήρχαν άνθρωποι που έκαναν το 
επάγγελμα του κουρέα-ξυραφιστή, δηλαδή δεν κούρευαν μόνο, αλλά ήταν και 
χειρουργοί. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω επιστολή του κουρέα Σπύρου Λούζη 
προς την κοινότητα. 


Πίνακας με το λόγιο κυπριακής καταγωγής Θωμά Φλαγγίνη (1578--1648). Με την 
περιουσία που άφησε ο Φλαγγίνης ιδρύθηκε το 1665 στη Βενετία το Φλαγγινιανό 
Φροντιστήριο. Ήταν ένα εκκλησιαστικό σχολείο, όπου δίδασκαν αρχαία ελληνικά, 
λατινικά και ιταλικά, ρητορική, φιλοσοφία και εκκλησιαστική φιλολογία. Σε αυτό 
σπούδασαν πολλοί από τους πρώτους ορθόδοξους λογίους που έγραψαν κείμενα στη 
δημώδη ελληνική γλώσσα. 17ος αιώνας, Βενετία (Ιταλία), Ελληνικό Ινστιτούτο.


Μέχρι σήμερα είναι σχεδόν 25 χρόνια όπου ζω σ’ αυτήν την πόλη κάνοντας τη φτωχική τέχνη 
του ξυραφιστή [...], με αυτήν ασχολούμαι [...] [και] βγάζω αίμα, δόντια, βεντούζες και άλλα 
[...] θεραπευτικά της μικρής χειρουργίας. 


Επιστολή Σπύρου Λούζη στην ορθόδοξη κοινότητα της Τεργέστης, έτος 1823


Η εκπαίδευση, τα γράμματα και οι τέχνες


Να ιδρύσει σχολεία 


Το 1593 το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρακινούσε τους μητροπολίτες:


Να κάνουν όποιες προσπάθειες μπορούν, ώστε να διδάσκονται τα θεία και ιερά γράμματα 
και να βοηθούν [οικονομικά] [...] αυτούς που θέλουν να διδάσκουν και να μάθουν, αν χρει-
άζονται τα απαραίτητα.


Απόσπασμα από συνοδική απόφαση, έτος 1593


Οι επιστήμες δεν αναπτύσσονται


Χαρακτηριστικό για το πόσο λίγο αναπτύχθηκε η ιατρική επιστήμη ανάμεσα στους 
ορθοδόξους το 17ο αιώνα είναι το παρακάτω απόσπασμα. Προέρχεται από κείμενο 
με ιατρικές συμβουλές.


Αν υποθέσουμε ότι ο πονοκέφαλος δημιουργείται από πνεύματα που γεννιούνται στο στομάχι 
και προκαλούν βάρος και σκοτούρα και σφίξιμο στο κεφάλι, ένα εύκολο γιατρικό είναι να 
βράσεις κύμινο [...] με λάδι, ώσπου να πάρει το λάδι τη δύναμή του και τότε να αλείψεις [το 
στομάχι]. Αλλά η καλύτερη θεραπεία είναι φτιάξεις χάπια από αλόη [ένα φυτό] και μαστίχα 
[...] και να παίρνει ο άρρωστος από τρία κάθε πρωί και τότε θα γιατρευτεί.


Νικόλαος Ιερόποδας, Μερικές συμβουλές σε αρχάριο γιατρό, έτος 1657
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Κύριλλος Λούκαρης (1572--1638)


Ο Κύριλλος Λούκαρης σπούδασε στη Βενετία 
και στην Πάντοβα. Έγινε έξι φορές πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως (ανάμεσα στο 1612 και το 1637) 
και τις πέντε φορές καθαιρέθηκε (του αφαίρεσαν 
δηλαδή την εξουσία). Ο Λούκαρης προσπάθησε να 
διαδώσει τα ελληνικά γράμματα και να γνωρίσει στην 
ορθόδοξη θεολογία τον ορθολογισμό της Αναγέννησης 


και τις επιστήμες. Ήταν αντίπαλος της Καθολικής Εκκλησίας και 
είχε επαφές με τους προτεστάντες. Κατηγορήθηκε από πολλούς 
ότι ήταν καλβινιστής. Επίσης ίδρυσε το πρώτο τυπογραφείο στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία που τύπωνε βιβλία στα ελληνικά. Γύρω του 
δημιουργήθηκε ένας κύκλος από μορφωμένους, που οι περισσότεροι 
δίδασκαν στα λίγα σχολεία που υπήρχαν τότε. Ο Λούκαρης έφερε 
στην Κωνσταντινούπολη το Θεόφιλο Κορυδαλλέα (περίπου  
1570--1646). 


Ο Κορυδαλλέας γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε ιατρική
και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας. Ήταν οπαδός  
του Αριστοτέλη και πίστευε ότι η φιλοσοφία δεν πρέπει να 
επηρεάζεται από τη θεολογία. Για τις απόψεις του αυτές η 
Ορθόδοξη Εκκλησία τον κατηγόρησε ως προτεστάντη. Έγραψε 
κυρίως φιλοσοφικά και ρητορικά έργα, καθώς και επιστολές. 
Ο Κορυδαλλέας είχε πολλούς μαθητές, ανάμεσα στους οποίους 
ήταν μορφωμένοι κληρικοί και Φαναριώτες. 


Για τον 
καλβινισμό 
μιλήσαμε στη 
σ. 166 του 
βιβλίου.


Χαρακτικό από βιβλίο του Θεόφιλου 
Κορυδαλλέα για τον Αριστοτέλη, που 
εκδόθηκε το 1729. Παρουσιάζει το 
«σχήμα της λογικής», ώστε να μπορούν οι 
αναγνώστες να καταλάβουν πώς γίνονται οι 
συλλογισμοί. 


Για το Μέγα Αλέξανδρο


Οι θρύλοι και οι ιστορίες για το Μέγα Αλέξανδρο κυκλοφορούσαν από τη ρωμαϊκή 
εποχή και ολόκληρο το Μεσαίωνα. Υπάρχουν όμως και στις λαϊκές παραδόσεις σε 
πολλούς λαούς (χριστιανούς και μουσουλμάνους). Την εποχή αυτή η Διήγηση για 
τον Αλέξανδρο το Μακεδόνα έγινε πολύ αγαπητή και τυπώθηκε πολλές φορές σε 
πολλές παραλλαγές. 


Δ. Οι άλλοι ζιμήδες


Έγιναν ουνίτες


Η ουνία είχε μεγάλη επιρροή στους Αρμένιους που ζούσαν στις ανατολικές περιοχές 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι ο Αρμένιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
ζήτησε βοήθεια από την οθωμανική εξουσία. Σύμφωνα με την αυτοκρατορική 
διαταγή που εκδόθηκε:


[...] κάποιοι ιερείς μεταμφιεσμένοι ως γιατροί ή κάτι άλλο μένουν εκεί [...] [μαζί] 
με τους πλούσιους και τους προεστούς. Χωρίς να το ξέρουν, οι προεστοί τους 
προσλαμβάνουν για γιατρούς και τους βοηθούν στις προσωπικές τους υποθέ-
σεις. Έτσι, σύμφωνα με τον πατριάρχη, οι Φράγκοι ιερείς εργάζονται επίμονα 
για να [...] αλλάξουν πίστη [οι ντόπιοι Αρμένιοι] και να δεχτούν το φράγκικο 
τελετουργικό. Ζήτησε λοιπόν να μην επιτρέπεται στους Φράγκους να κατοικούν 
εκεί με τη δικαιολογία ότι είναι γιατροί ή με κάποια άλλη πρόφαση. 


Αυτοκρατορική διαταγή για την αποτροπή του «φράγκικου» προσηλυτισμού των Αρμενίων της 
ανατολικής Ανατολίας, έτος 1722
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Εβραϊκές κοινότητες


Οι Εβραίοι πιστεύουν ότι κάποια μέρα θα έρθει ο απεσταλμένος του Θεού (Μεσίας) 
για να σώσει τους ανθρώπους. Ο Σαμπεθάι Τσβι (1625--1676), ένας Εβραίος από τη 
Σμύρνη, είπε ότι αυτός ήταν ο Μεσίας που περίμεναν. Τον ακολούθησαν Εβραίοι, 
κυρίως από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, γιατί πίστευαν ότι έτσι θα έβγαιναν 
από τις δυσκολίες τους. Αυτό όμως προκάλεσε μεγάλη κοινωνική αναστάτωση: 
απείλησε την εξουσία των ραβίνων και όσων έλεγχαν τις εβραϊκές κοινότητες στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτοί ζήτησαν βοήθεια από το οθωμανικό κράτος, που 
κάλεσε το Σαμπεθάι Τσβι στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί αυτός, για να σώσει τη 
ζωή του, έγινε μουσουλμάνος. Τον ακολούθησαν πολλοί οπαδοί του. Οι νέοι αυτοί 
μουσουλμάνοι λέγονται ντονμέδες (δηλαδή αυτοί που άλλαξαν θρησκεία). Έζησαν 
στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη και αλλού και κράτησαν 
πολλές από τις εβραϊκές παραδόσεις.


Ας δούμε πώς εξισλαμίστηκε ο Σαμπεθάι Τσβι, σύμφωνα με ένα βιβλίο που 
γράφτηκε στις αρχές του 18ου αιώνα.


Επειδή όλο και περισσότεροι Eβραίοι τον ακολουθούσαν και ο μεγάλος βεζίρης είχε πια μάθει 
διαφορετικές πληροφορίες γι’ αυτόν, διέταξε να τον φέρουν μπροστά του και ο σουλτάνος, 
που δεν πίστευε ότι ο Σαμπεθάι ήταν Mεσίας χωρίς να τον δει να κάνει κάποιο θαύμα, πρό-
τεινε να τον γδύσουν εντελώς, και το σώμα του να γίνει ο στόχος για τους πιο επιδέξιους 
τοξότες. Αν τα βέλη δεν περνούσαν το σώμα του Σαμπεθάι, τότε θα τον πίστευε πως ήταν 
Mεσίας. Ο Σαμπεθάι αρνήθηκε να περάσει αυτή τη δοκιμασία και έγινε μουσουλμάνος για 
να σώσει τη ζωή του. 


Ντέιβιντ Τζόουνς, Ιστορία των Οθωμανών, έτος 1719


Π 11.19
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	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	11.1.
α)	Ποιος	την	έγραψε	και	πότε;	Σε	ποιο	γεγονός	αναφέρεται;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	με	
τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	


β)	Ο	Ορχάν	και	ο	Σινάν	είναι	αδέλφια	και	ζουν	στην	Κομοτηνή.	Ο	Ορχάν	το	1573	έδωσε	
στο	Σινάν,	που	είχε	οικονομικά	προβλήματα,	3.900	ακτσέδες.	Έπειτα	από	5	χρόνια	
ο	Σινάν	έδωσε	πίσω	όλο	το	ποσό,	3.900	ακτσέδες.	Ποιος	ήταν	σουλτάνος	στην	
Οθωμανική	Αυτοκρατορία	το	1573;	Ποιος	το	1579;	Πόσα	φλουριά	ήταν	το	ποσό	
που	πήρε	ο	Σινάν	το	1573;	Πόσα	φλουριά	ήταν	το	ποσό	που	επέστρεψε	το	1579;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


1


	 Δύο	συμμαθήτριες	και	φίλες,	η	Σεβντά	και	η	Γεωργία	συζητούν	για	ένα	τεστ	που	έγραψαν	
στο	μάθημα	της	ιστορίας.	Μπορείτε	να	συμπληρώσετε	τα	κενά	στο	διάλογό	τους;


2


Καλά. Με 
δυσκόλεψε 


όμως η δεύτερη 
ερώτηση.


Πώς 
έγραψες 
Σεβντά;


Το έγραψα 
και αυτό.


Και μένα. Έπρεπε να 
γράψουμε και για τους 


γενίτσαρους;


Όχι. Μας ζητούσε 
να μιλήσουμε για την 
...................... κρίση 
στην Οθωμανική 


Αυτοκρατορία το 17ο 
αιώνα, γιατί έγινε και τι 


...................... πήραν.


Αυτά τα έγραψα, και 
το ότι σταμάτησαν οι 
...................... και ότι 
τα μέτρα δεν έφεραν 
...................... και ότι 


δημιούργησαν ...................... 
σε πολλές κοινωνικές 


...................... . 


Ότι έφεραν και πολλές 
...................... ;


Ότι οι ...................... 
έβαλαν πιο μεγάλους 
...................... ; Και ότι 
άρχισαν να νοικιάζουν 


κρατικά έσοδα.


Και αυτό το έγραψα, όπως 
και το ότι ...................... 


τον ακτσέ.
Το ...................... νόμισμα, 


που έχασε σχεδόν τη 
μισή του αξία.


Φαντάσου ακρίβεια 
που θα είχαν. Λες να 
ήταν χειρότερα από 


το ευρώ;
Ποιος ξέρει;


Άλλες εποχές.
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	 Μελετήστε	
προσεκτικά	τους	
δύο	πίνακες	και	
γράψτε	ένα	κείμενο	
(80--90	λέξεις)	
παρουσιάζοντας	τα	
στοιχεία	που	δίνουν	
(ποιο	είναι	το	θέμα	
τους,	ποια	χρόνια	
παρουσιάζουν,	ποιοι	
ήταν	σουλτάνοι	
τότε,	τι	πληροφορίες	
δίνουν,	σε	τι	
συμπεράσματα	
καταλήγουμε).


3


	 Διαβάστε	το	παρακάτω	απόσπασμα	για	το	νεομάρτυρα	Δαμιανό	το	Νέο	που	μαρτύρησε	
το	16ο	αιώνα.


4


Αυτός ο όσιος […] Δαμιανός έζησε στην εποχή του σουλτάνου Σελίμ [του Γ ΄] 
και καταγόταν […] από το χωριό […] Μυρίχωβο [της Θεσσαλίας] […]. Εξαιτίας 
κάποιας ανάγκης, προφανώς για να βοηθήσει τους χριστιανούς, βγήκε από το 
μοναστήρι και πήγε σ’ ένα χωριό με το όνομα Βουλγαρινή. Εκεί τον έπιασαν 
κάποιοι Αγαρηνοί [μουσουλμάνοι] και τον παρέδωσαν στον άρχοντα της Λάρι-
σας. Αυτός τον ρώτησε ποιος είναι, από πού έρχεται και για λογαριασμό ποιου 
γυρίζει τα χωριά και λέει στους χριστιανούς να μην πουλάνε ούτε ν’ αγοράζουν 
την Κυριακή. [Ο Δαμιανός] σώπασε και δέχτηκε την κατηγορία. Κι ύστερα είπε 
ότι αυτά τα κάνει για το καλό και τη σωτηρία των χριστιανών […]. Kι επειδή ο 
άρχοντας τον είδε αμετακίνητο και κολλημένο στην πίστη του, διέταξε πρώτα να 
τον κρεμάσουν και μετά να τον κάψουν. Κι οι δήμιοι τον παρέλαβαν, τον πήγαν 
στον τόπο των εκτελέσεων και τον κρέμασαν […].


Βίος του νεομάρτυρα Δαμιανού του νέου από το Μυρίχωβο της Θεσσαλίας, 17ος αιώνας.
Απόδοση στα νέα ελληνικά


μέσα	16ου	αιώνα
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Οι τιμαριούχοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα μέσα του 16ου αιώνα μέχρι το 1630.


Οι γενίτσαροι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα μέσα του 16ου μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα.
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	 Την	άνοιξη	του	1686	ο	Ολλανδός	έμπορος	Γιαν	βαν	ντερ	Μέερ	συμφώνησε	με	τον	
έμπορο	Σελίμ	μπέη	στην	Κωνσταντινούπολη	να	του	πουλήσει	800	σακιά	πιπέρι.	


	 Το	καλοκαίρι	του	ίδιου	χρόνου	ο	Σελίμ	μπέης	έλαβε	το	εμπόρευμα,	αλλά	ανακάλυψε	ότι	
του	παρέδωσε	730	σακιά.	Ποιος	θα	λύσει	τη	διαφορά	τους	και	γιατί;


5


α)	Πότε	γράφτηκε	η	πηγή;	Πότε	περίπου	έγιναν	όσα	αναφέρει;	Είναι	σύγχρονη	με	τα	
γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;


β)	Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4--5	ατόμων	και	γράψτε	ένα	κείμενο	(140--150	λέξεις)	
περιγράφοντας	και	σχολιάζοντας	τη	ζωή	και	τη	στάση	του	Δαμιανού.	Γιατί	η	
Ορθόδοξη	Εκκλησία	έκανε	νεομάρτυρα	το	Δαμιανό;	Ποιες	δυσκολίες	προκάλεσε	
αυτός	με	τη	στάση	του	στην	οθωμανική	διοίκηση;	Γιατί	πέθανε;	Τα	αίτια	ήταν	μόνο	
θρησκευτικά;


	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	8.43	και	Π	11.8.	α)	Ποιοι	τις	έγραψαν	και	πότε;	Σε	τι	αναφέρεται	
η	καθεμιά;	Είναι	σύγχρονες	με	όσα	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	β)	Σύμφωνα	με	την	
πηγή	Π	8.43	πόσα	φλουριά	έπρεπε	να	δώσει	πεσκέσι	ένας	ορθόδοξος	κληρικός	για	να	
γίνει	πατριάρχης;	γ)	Πόσα	περισσότερα	μπορεί	να	έδωσε	ο	Θεόληπτος	ως	πεσκέσι	για	
να	γίνει	το	1585	πατριάρχης;	Σύμφωνα	με	την	πηγή	Π	11.8	γιατί	το	έκανε;	


	 Τι	προβλήματα	αντιμετώπιζε;


6


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	11.10.	α)	Ποιος	έγραψε	την	πηγή	και	πότε;	Σε	τι	αναφέρεται;	Είναι	
μια	πηγή	σύγχρονη	με	όσα	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	β)	Ποιος	είναι	αυτός	που	μιλάει;	
Σε	ποιους	απευθύνεται;	Τι	τους	λέει;	Πού	ζει	αυτός	που	μιλάει;	Ποια	είναι	δουλειά	του;	
Είναι	μουσουλμάνος	ή	ζιμής;	Τι	ζιμής	είναι;	Τι	γλώσσες	μπορεί	να	μιλάει;	Γράψτε	ένα	
κείμενο	(50--60	λέξεις)	παρουσιάζοντας	όλα	αυτά	τα	στοιχεία.


7


	 Στο	παρακάτω	κείμενο,	που	έχει	θέμα	την	εκπαίδευση	στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	
το	17ο	αιώνα,	υπάρχουν	πέντε	λάθη.	Μπορείτε	να	τα	βρείτε	και	να	τα	διορθώσετε;


8


 Το 17ο αιώνα η Ορθόδοξη Εκκλησία άρχισε να ιδρύει όλο και πιο πολλά σχολεία 


για τη θρησκευτική εκπαίδευση. Το ίδιο έκαναν και πολλοί πλούσιοι ορθόδοξοι 


έμποροι. Η εκπαίδευση χωριζόταν σε δύο κύκλους. Στον πρώτο οι μαθητές και 


οι μαθήτριες μάθαιναν μόνο ανάγνωση, γραφή και λίγο αριθμητική. Τα βιβλία που 


χρησιμοποιούσαν ήταν θρησκευτικά. Στο δεύτερο μαθητές και μαθήτριες μάθαιναν 


γραμματική, συντακτικό, αρχαία ελληνικά κείμενα και μαθηματικά. Σε πολλά σχολεία 


μάθαιναν επίσης φιλοσοφία και τις άλλες επιστήμες (φυσική, χημεία κτλ.). Το κράτος 


έδινε χρήματα για τα σχολεία, αλλά τα σχολεία δε λειτουργούσαν πάντα, παρά μόνο 


αν υπήρχαν δάσκαλοι ή χρήματα για να πληρωθούν. Επίσης, κάποια παιδιά (αγόρια 


και κορίτσια) μπορούσαν να μάθουν γράμματα στο σπίτι τους, από κάποιο συγγενή ή 


γνωστό της οικογένειας.
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	 Λύστε	το	σταυρόλεξο.9


Οριζόντια
1 	 Οι	μορφωμένοι	ορθόδοξοι	αξιωματούχοι	στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία	που	μιλούσαν	ελληνικά	
και	ζούσαν	στην	Κωνσταντινούπολη.


2 	 Αυτόνομες	…	,	τα	αυτόνομα	χωριά	ή	ομάδες	χωριών	στην	Οθωμανική	Αυτοκρατορία.	
3 	 Ο	αρχηγός	σ’	ένα	αρματολίκι.
4 	 Διοικούσαν	τα	αυτόνομα	χωριά	στο	οθωμανικό	κράτος.
5 	 Τις	ίδρυσαν	οι	ορθόδοξοι	έμποροι	που	εγκαταστάθηκαν	στα	ευρωπαϊκά	κράτη.	
6 	 Έτσι	αποκαλούσαν	τους	«παράνομους»	χριστιανούς	στη	βόρεια	Βαλκανική	χερσόνησο.


Κάθετα
1 	 Το	βασικό	καθήκον	που	είχαν	οι	ντόπιοι	άρχοντες	στα	αυτόνομα	χωριά	ήταν	να	τους	μοιράζουν	
και	να	τους	εισπράττουν.


2 	 Οι	ντόπιοι	ένοπλοι	που	φρόντιζαν	για	την	τάξη	σε	μια	περιοχή.
3 	 Σε	αυτήν	την	ιταλική	πόλη	υπήρχε	μια	από	τις	πιο	μεγάλες	ορθόδοξες	παροικίες.
4 	 Η	περιοχή	που	έλεγχε	ένας	καπετάνιος.
5 	 Έτσι	αποκαλούσαν	τους	«παράνομους»	χριστιανούς	στο	νότιο	ελλαδικό	χώρο.	
6 	 Οι	στρατιώτες	που	είχε	στις	διαταγές	του	ένας	καπετάνιος.	
7 	 Και	 τέτοια	 καθήκοντα	 είχαν	οι	 ντόπιοι	 άρχοντες	που	διοικούσαν	 τα	αυτόνομα	 χωριά	στην	
Οθωμανική	Αυτοκρατορία.


4


2


1


1
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7


	 Ποιος	θεσμός	των	ορθόδοξων	ζιμήδων	αναφέρεται	στους	στίχους	του	τραγουδιού
	 «Ας	κρατήσουν	οι	χοροί»	του	Διονύση	Σαββόπουλου,	με	το	οποίο	«άρχισε»	η	τελετή	


λήξης	των	Ολυμπιακών	Αγώνων	του	2004	στην	Αθήνα;


10


Ας κρατήσουν οι χοροί
και θα βρούμε αλλιώτικα
στέκια επαρχιώτικα, βρε,
ώσπου η σύναξις αυτή


σα χωριό αυτόνομο
να ξεδιπλωθεί […]


Απόσπασμα από το τραγούδι «Ας κρατήσουν οι χοροί », από το δίσκο 
«Τραπεζάκια έξω» του Διονύση Σαββόπουλου που κυκλοφόρησε το 1983
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	 Να	αντιστοιχίσετε	τις	ιστορικές	πληροφορίες	στην	αριστερή	στήλη	με	τις	ιστορικές	
πηγές	στη	δεξιά	στήλη	(κάποιες	πληροφορίες	στην	αριστερή	στήλη	αντιστοιχούν	στην	
ίδια	πηγή	και	κάποιες	πηγές	στη	δεξιά	στήλη	περισσεύουν):


11


Π	11.5


Π	11.7


Π	11.9


Π	11.10


Π	11.11


Π	11.14


Π	11.15


Π	11.16


Π	11.18


Π	11.19


Ένα	μεγάλο	πρόβλημα	για	την	Αρμενική	Εκκλησία	το	17ο	αιώνα	ήταν	
η	ουνία.


	Οι	μουσουλμάνοι	δικαστές	δεν	πρέπει	να	παίρνουν	για	τις	δίκες	που	
κάνουν	περισσότερα	χρήματα	από	όσα	πρέπει.	


Οι	συντεχνίες	είχαν	κανονισμούς	που	όριζαν	τι	θα	συμβεί	αν	ένα	
μέλος	τους	έκανε	κάτι	άδικο	στα	υπόλοιπα.


Πολλοί	ντόπιοι	άρχοντες	στις	αυτόνομες	κοινότητες	δεν	πλήρωναν	
χαράτσι	ούτε	τη	δεκάτη	για	πολλά	προϊόντα.	


Στα	τέλη	του	17ου	αιώνα,	η	Ορθόδοξη	Εκκλησία	προσπάθησε	να	
ιδρύσει	σχολεία	και	να	ενισχύσει	την	εκπαίδευση	των	ορθοδόξων.


Στα	τέλη	του	17ου	αιώνα,	πολλοί	παπάδες	στην	περιοχή	της	Αιτωλίας	
ήταν	αγράμματοι.	


Τα	μέλη	σε	μια	συντεχνία	μοιράζονταν	συνήθως	στα	ίσα	τις	πρώτες	
ύλες	που	χρειάζονταν	για	τη	δουλειά	τους.


Οι	ντόπιοι	ορθόδοξοι	άρχοντες	στις	αυτόνομες	κοινότητες	έπρεπε	να	
μαζεύουν	τους	φόρους	από	τα	μέλη	της	κοινότητάς	τους.


Οι	μουσουλμάνοι	δικαστές	συχνά	έπαιρναν	για	τις	δίκες	που	έκαναν	
περισσότερα	χρήματα	από	όσα	έπρεπε.
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Κεφάλαιο 5


Κοινωνία, οικονομία και πολιτισμός στη 
δυτική Ευρώπη (10ος -- 13ος αιώνας)


Α. Οι σχέσεις ανάμεσα στους αριστοκράτες 


Υποτελείς


Για τις αμοιβαίες υποχρεώσεις ανάμεσα σε άρχοντες και υποτελείς μαθαίνουμε από 
το παρακάτω γράμμα.


Κεφάλαιο 5


Αυτός που ορκίζεται πίστη στον κύριό του θα πρέπει να έχει πάντοτε στο νου του αυτές τις 
λέξεις: απείραχτος και υγιής, ασφαλής, έντιμος, χρήσιμος […]. Απείραχτος και υγιής, διότι 
θα πρέπει να προστατεύει το σώμα του κυρίου του από τις πληγές. Ασφαλής, για να μην 
καταστρέφει το μέρος που κατοικεί [ο κύριος] και τους πύργους που τον προστατεύουν. 
Έντιμος, για να μη βλάπτει τη δικαιοσύνη και κάθε υπόθεση που φανερά έχει σχέση με την 
τιμή του κυρίου του. Χρήσιμος, για να μην πειράζει την περιουσία του. 


Γράμμα του Φουλβέρτου, επισκόπου της Σαρτρ, στον κόμη του Πουατιέ, έτος 1020


Ιππότες


Ο ιππότης ήταν ένας πολεμιστής με πανοπλία και πολλά 
άλογα. Συνήθως ήταν υποτελής σ’ έναν άρχοντα, τον 
οποίο υπηρετούσε σαν στρατιώτης. Αρκετοί ιππότες 
ήταν δεύτεροι και τρίτοι γιοι από αριστοκρατικές 
οικογένειες που δεν είχαν καθόλου γη και συνήθως 
έμεναν ανύπαντροι.
 


Μικρογραφία με ιππότες που μονομαχούν. 
Οι νεαροί αριστοκράτες εκπαιδεύονταν 


στα όπλα από μικρή ηλικία και γύρω στα 
16 με 18 τους χρόνια γίνονταν ιππότες. Σε 


ειδική τελετή ο άρχοντας που τους είχε 
υποτελείς τούς έδινε τα όπλα τους. Ένας 


ιππότης ξεχώριζε όχι μόνο από τον τρόπο 
που ζούσε, αλλά και για το χαρακτήρα του: 


Έπρεπε να είναι θαρραλέος, πιστός στον 
κύριό του και γενναιόδωρος. 15ος αιώνας, 


Ντιζόν (Γαλλία), Δημοτική Βιβλιοθήκη.


Β. Aριστοκράτες και αγρότες 


Νέες τεχνικές


Οι αλλαγές στη γεωργία ήρθαν με τα νέα ή καλύτερης ποιότητας εργαλεία.
Οι Σλάβοι ή οι Βίκινγκς έφεραν μαζί τους ένα νέο άροτρο. Ήταν σιδερένιο, βαρύ, 
έμπαινε πιο βαθιά στο χώμα και το ανακάτευε καλύτερα. Από τα τέλη του 9ου αιώνα, 
όπως δείχνουν οι γραπτές και οι αρχαιολογικές πηγές, χρησιμοποιούν και σιδερένια 
πέταλα. Χάρη σ’ αυτά το άλογο αξιοποιεί όλη του τη δύναμη. Έτσι οι αγρότες 


Π 5.2


Π 5.1
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Μικρογραφία που εικονίζει νερόμυλο. 1470 περίπου, 
Μετς (Γαλλία), Δημοτική Βιβλιοθήκη.


μπορούσαν πια να καλλιεργούν πιο μεγάλα χωράφια. Εμφανίστηκαν επίσης οι 
ανεμόμυλοι και έγιναν περισσότεροι οι νερόμυλοι. 


Μια νέα τεχνική ήταν η εναλλασσόμενη καλλιέργεια: τα χωράφια χωρίζονταν 
σε τρία μέρη. Κάθε χρόνο έσπερναν διαφορετικά είδη στα δύο μέρη. Το τρίτο 
μέρος δεν το έσπερναν και το άφηναν να «ξεκουραστεί» για την επόμενη χρονιά. 
Με την εναλλασσόμενη καλλιέργεια μεγάλωσε η παραγωγή. Ακόμη, μπορούσαν να 
καλλιεργούν πιο πολλά είδη χωρίς να χρειάζονται περισσότερα εργατικά χέρια και 
υπήρχε εργασία σε όλες σχεδόν τις εποχές. Τέλος, αν κάτι κατέστρεφε τη σοδειά,  
οι ζημιές ήταν μικρότερες. 


Η χωροδεσποτεία 


Κάστρο


Μικρογραφία 
που απεικονίζει 
θερισμό. 1416 


περίπου, 
Σαντιγί (Γαλλία), 
Μουσείο Κοντέ.


Π 5.4Π 5.3


Π 5.5 Βασικό στα κάστρα είναι 
το τείχος και οι πύργοι 
του. Γύρω του υπάρχει 
τάφρος με νερό.


Στο κάστρο υπάρχει συνή-
θως μία μόνο είσοδος με 
κινητή γέφυρα, τις περισ-
σότερες φορές από ξύλο.


Στις πολιορκίες 
ήταν πολύ ση-
μαντικό ένα κά-
στρο να έχει τη 
δική του πηγή 
για νερό.


Μέσα στο κάστρο υπάρχει 
μια αυλή. Εκεί βρίσκονται    
η κατοικία του άρχοντα, η 
φυλακή, χώροι για κάποιους 
υποτελείς και για τη φρου-
ρά, η εκκλησία, αλλά και οι 
στάβλοι. 


Σ’ ένα ξεχωρι-
στό σημείο στην 
αυλή του βρί-
σκεται ο κήπος 
με λαχανικά, κυ-
ψέλες και μερι-
κά οπωροφόρα 
δέντρα.


Έξω από το κάστρο υπάρ-
χουν χωριά, όπου μένουν 
οι αγρότες. Όταν κινδυ-
νεύουν κλείνονται μέσα 
στο κάστρο.
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Ο Ζαν Μπάτερυ κατέχει ενάμισι στρέμμα γης, για το οποίο οφείλει κάθε χρόνο δεκαπέντε 
δηνάρια [νόμισμα της εποχής] […]. Τρεις μέρες την εβδομάδα πρέπει να αλέθει στάρι ή να 
κάνει κάποια άλλη δουλειά, ό,τι επιθυμεί ο άρχοντας. Κάθε χρόνο, το χειμώνα, όποτε τον 
φωνάζουν, θα πρέπει να οργώνει δυόμισι στρέμματα και να τα σβαρνίζει. Θα τον τρέφει ο 
άρχοντας […]. Στη γιορτή του Αγίου Μαρτίνου πρέπει να οργώσει τέσσερα στρέμματα γης. 
Και αν τύχει ένας [άλλος] άρχοντας να έλθει στο Μπεκ περνώντας τη χωροδεσποτεία χωρίς 
υποζύγιο ή ιπποκόμο, θα πρέπει να τον ακολουθήσει, ιππεύοντας μαζί του για μια μέρα, 
δηλαδή τριάντα λεύγες. Επίσης θα πρέπει να πλένει τα πρόβατα, να σκάβει το λιβάδι του 
άρχοντα […], να μαζεύει την κοπριά και να τη μεταφέρει με το κάρο […], και στην εβδομάδα 
του θερισμού δε θα έχει άλλες δουλειές εκτός από αυτή […]. Δεν μπορεί να παντρέψει την 
κόρη του αν δεν πει το «ναι» ο άρχοντας, ούτε να πουλήσει χωρίς την άδειά του ένα αρσενικό 
άλογο ή ένα βόδι από τα ζώα του […]. Πρέπει να πηγαίνει στο μύλο του άρχοντα.


Έγγραφο από το αβαείο του Μπεκ, 13ος αιώνας


Χωροδεσποτεία


Η χωροδεσποτεία χαρακτηρίζει το φεουδαρχικό σύστημα. Ένας άρχοντας 
μπορούσε να δώσει μια χωροδεσποτεία ή ένα μέρος της για φέουδο σε έναν 
υποτελή του. Όσο καιρό είχε το φέουδο, ο υποτελής έπαιρνε τα έσοδα από τις 
γαιοπροσόδους. 


Πρόσοδοι λέγονται τα σταθερά έσοδα που 
είχαν οι άρχοντες από τα κτήματά τους. Τα 
έσοδα αυτά προέρχονταν κυρίως από τη χω-
ροδεσποτεία. Μέχρι τον 11ο αιώνα οι πρόσοδοι 
ήταν κυρίως γαιοπρόσοδοι: οι αγρότες έδιναν 
ένα μέρος από τη σοδειά τους ή χρήματα ως 
νοίκι για τη γη που τους έδινε ο γαιοκτήμονας. 
Αργότερα ορίστηκαν και άλλες πρόσοδοι σε 
είδος ή και σε χρήμα.


Δουλοπάροικοι


Δουλοπάροικος ήταν αυτός που από την καταγωγή του και τη σχέση που είχε με τη 
γη του ήταν άμεσα εξαρτημένος από το χωροδεσπότη. Αντίθετα με το δούλο στην 
αρχαιότητα, μπορούσε να έχει δικά του κάποια πράγματα. Ωστόσο οι ελευθερίες 
του ήταν λίγες και οι υποχρεώσεις του πολλές. Οι υπηρεσίες των δουλοπάροικων 
στους άρχοντές τους ήταν διαφορετικές ανάλογα με την περιοχή και την εποχή   
που ζούσαν. 


Για τις υποχρεώσεις που είχαν το 13ο αιώνα οι δουλοπάροικοι στην Αγγλία 
διαβάζουμε στο παρακάτω απόσπασμα από τα κατάστιχα του αβαείου του Μπεκ.


Μικρογραφία με ένα γαλλικό κάστρο. 1416 περίπου, Σαντιγί 
(Γαλλία), Μουσείο Κοντέ. 


Π 5.6


Π 5.7
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Αγορές
Εμποροπανηγύρεις


Μ ε σ ό γ ε


α


ι ο ς


α
Θ ά λ


σ σ


Λιμόζ


Παρίσι


Λιλ


Μπριζ


Ρουέν


Λιόν


Μπορντό


Τουλούζη
Μασσαλία


Ορλεάνη


Γ. Εμπόριο και πόλεις στη μεσαιωνική δυτική Ευρώπη


Την εποχή εκείνη η πόλη μας, η Φλωρεντία, 
είχε περισσότερους από 30.000 ικανούς για 
να πολεμάνε και πάνω από 60.000 άντρες στην 
περιφέρεια, με τους άρχοντές της [αστούς], 
το καλό ιππικό, τον ελεύθερο λαό. Ήταν η 
σημαντικότερη πόλη σε ολόκληρη σχεδόν την 
Τοσκάνη […].
[Η οικογένεια] Γκέρτσι είχε σημαντική θέση. 
Ήταν μεγάλη και δυνατή οικογένεια από πολύ 
πλούσιους εμπόρους, που διοικούσαν μιαν 
επιχείρηση από τις σημαντικότερες στον κόσμο. 
[Οι] Ντονάτι ήταν ευγενείς και πολεμιστές, που 
ο πλούτος τους δεν είχε τίποτα το εξαιρετικό. 
Οι Γκέρτσι και οι Ντονάτι ήταν γείτονες στη 
Φλωρεντία και στη γύρω ύπαιθρο. 


Τζοβάνι Βιλάνι, Φλωρεντινές ιστορίες, γύρω στο 1300 


Το Παλάτσο Βέκιο (παλιό παλάτι) στη Φλωρεντία (Ιταλία).
Στο κτίριο αυτό είχε την έδρα του το συμβούλιο των αστών που 
κυβερνούσε την πόλη. Χτίστηκε μεταξύ 1299 και 1330.


Π 5.10


 


Δ. Η Καθολική Εκκλησία στην κοινωνία και την πολιτική 


Χωροδεσπότες


Οι επίσκοποι και οι ηγούμενοι ήταν και αυτοί υποτελείς στο βασιλιά ή στους 
άρχοντες που τους έδιναν χωροδεσποτείες. Οι ίδιοι μπορούσαν να έχουν δικούς 
τους υποτελείς, ενώ τα φέουδά τους τα καλλιεργούσαν δουλοπάροικοι. Η Εκκλησία, 
εκτός από τη δεκάτη, έπαιρνε από πιστούς και δωρεές, οι οποίοι πίστευαν ότι έτσι 
θα έσωζαν την ψυχή τους.


Το εμπόριο στη μεσαιωνική Γαλλία 
(13ος αιώνας)Π 5.8


Π 5.9


Εμποροπανηγύρεις


Τα πανηγύρια γίνονταν σε ορισμένο τόπο και 
ημερομηνία, συχνά με αφορμή κάποια θρησκευτική 
γιορτή. Εκεί οι έμποροι πρόσφεραν στους 
ανθρώπους τα προϊόντα που δεν μπορούσαν να 
βρουν στον τόπο τους. Το 12ο και το 13ο αιώνα τα 
πιο σημαντικά πανηγύρια γίνονταν στην Καμπανία, 
στη Γαλλία.


Αστοί


Αστοί την εποχή αυτή δε λέγονται όλοι οι κάτοικοι 
μιας πόλης, αλλά μόνο οι πιο πλούσιοι και ισχυροί 
άντρες, αυτοί που την κυβερνούν. Στο παρακάτω 
απόσπασμα ο Τζοβάνι Βιλάνι γράφει για τους 
αστούς της Φλωρεντίας στις αρχές του 14ου αιώνα.
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Εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις


Στο τέλος του 11ου αιώνα ο πάπας Γρηγόριος Ζ΄ (1073--1085) έκανε μια σημαντική 
εκκλησιαστική μεταρρύθμιση. Ήθελε να δυναμώσει την εξουσία του πάπα και 
να ξεπεράσει τη βασιλική και την αυτοκρατορική εξουσία. Έτσι απαγόρευσε 
στους κοσμικούς ηγέτες να ορίζουν τους κληρικούς, σταμάτησε το εμπόριο με 
τα λατρευτικά αντικείμενα, απαγόρευσε στους κληρικούς να παντρεύονται και             
να παίρνουν χρήματα για τα μυστήρια που έκαναν. 


Ο Ιννοκέντιος Γ΄ (1198--1216), ένας πολύ ισχυρός πάπας στο Μεσαίωνα, 
προσπάθησε να γίνει ο ανώτατος κριτής και δικαστής, όχι μονάχα για τα πνευματικά 
αλλά και για τα κοσμικά πράγματα. 


Ιερή Εξέταση 


Η Ιερή Εξέταση ήταν εκκλησιαστικό δικαστήριο. Το ίδρυσε το 1231 ο πάπας 
Γρηγόριος Θ΄ για να δικάζει τους αιρετικούς. Η Ιερή Εξέταση κυνήγησε πολλούς 
αιρετικούς ή ανθρώπους που κατηγορήθηκαν για αίρεση. Έγινε γνωστή για την 
αυστηρότητα και τη σκληρότητα που έδειχνε σε όσους καταδίκαζε. 


Καθαροί


Οι καθαροί ήταν μια αίρεση που διαδόθηκε το 12ο αιώνα, κυρίως στη νότια Γαλλία 
και στη βόρεια Ιταλία. Οι καθαροί πίστευαν ότι στον κόσμο υπάρχουν ο Θεός, 
που είναι το Καλό, και το Κακό, που δημιουργεί τον υλικό και το σαρκικό κόσμο. 
Αρνούνταν όλα τα μυστήρια, καθώς και την εξουσία της Καθολικής Εκκλησίας.


Οι καθαροί ήταν μεγάλη απειλή για την Καθολική Εκκλησία, η οποία τους 
καταδίωξε. Η αίρεσή τους ήταν ο βασικός λόγος που ιδρύθηκε η Ιερή Εξέταση. 


Επαιτικά τάγματα


Τα επαιτικά τάγματα δημιουργήθηκαν στα μέσα του 12ου αιώνα από κάποιους που 
δε συμφωνούσαν με την πολυτελή ζωή που έκαναν πολλοί κληρικοί. Οι μοναχοί από 
αυτά τα τάγματα πίστευαν ότι ο καλός χριστιανός πρέπει να είναι φτωχός. 
Οι κυριότεροι ήταν οι Φραγκισκανοί και οι Δομινικανοί μοναχοί, που ακολουθούσαν 
όσα δίδαξαν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης και ο Άγιος Δομίνικος αντίστοιχα. 


Ένας θρύλος λέει ότι Καρλομάγνος έκανε προσκύνημα στον Άγιο 
Ιάκωβο της Κομποστέλα. Μικρογραφία με θέμα αυτό το προσκύνημα. 


12ος αιώνας, Σαντιάγο ντε Κομποστέλα (Ισπανία), Αρχείο του 
καθεδρικού ναού.


Ε. Καθημερινή ζωή 


Πίστη και αντιλήψεις


Προσκυνήματα


Στη μεσαιωνική δυτική Ευρώπη οι άνθρωποι ταξίδευαν 
σε μεγάλες αποστάσεις, συχνά με μεγάλες δυσκολίες, 
για να πάνε σε τόπους σημαντικούς για την ιστορία 
του χριστιανισμού. Το προσκύνημα έδειχνε ευλάβεια 
και ήταν ένας τρόπος για να αποδείξει ο χριστιανός 
ότι μετανοεί για τις αμαρτίες του και έτσι να σώσει 
την ψυχή του. Τα πιο σημαντικά μέρη για προσκύνημα 
ήταν οι Άγιοι Τόποι, η Ρώμη και ο Άγιος Ιάκωβος της 
Κομποστέλα, στη βόρεια Ισπανία.


Π 5.11
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Οικογένεια, κατοικία και διατροφή


Γάμος


Η Εκκλησία προσπάθησε να ελέγξει τους γάμους στις αριστοκρατικές 
οικογένειες. 


Ποιον μπορεί να παντρευτεί κανείς; Ένας άντρας δεν επιτρέπεται να 
παντρευτεί κάποια εξ αίματος συγγενή της πρώην γυναίκας του. Αλλά 
και μια γυναίκα δεν επιτρέπεται να παντρευτεί εξ αίματος συγγενή του 
πρώην άντρα της. Και το παιδί που βαφτίστηκε δεν επιτρέπεται να κάνει 
γάμο με την κόρη του νονού του. Και κανένας γάμος δε θα γίνεται, αν 
προηγουμένως δεν τον έχουν αναφέρει τρεις φορές στην εκκλησία 
ούτε αν τα πρόσωπα δεν είναι γνωστά. Και θα πρέπει οι άνθρωποι να 
ενώνονται με γάμο μονάχα δημόσια, στην εκκλησία και πάντα μπροστά 
σε κάποιο ιερέα.


Αποφάσεις της Συνόδου του Λονδίνου, έτος 1200


Λεπτομέρεια από 
τοιχογραφία 
του ζωγράφου 
Ντομένικο ντι 
Μπάρτολο, 
η οποία εικονίζει 
γάμο. 1443, 
Σιένα (Ιταλία), 
Νοσοκομείο Σάντα 
Μαρία ντε λα 
Σκάλα.


Π 5.12


Βιτρό με τον ευαγγελιστή Λουκά. 
Μεταξύ 1318--1319, Ρουέν 
(Γαλλία), καθεδρικός ναός.


Βιτρό από τον καθεδρικό ναό του 
Αγίου Ρεμί (Γαλλία). Εικονίζει τη Σταύρωση 
του Χριστού. 1190 περίπου. 


Η μετάδοση της γνώσης -- Από τα σχολεία στα πανεπιστήμια


Καλοί πολεμιστές


Στα σχολεία των ιπποτών πήγαιναν αγόρια με αριστοκρατική καταγωγή. Σκοπός 
τους ήταν να γίνουν καλοί ιππότες, καλοί πολεμιστές. Γι’ αυτό λοιπόν δε μάθαιναν 
μόνο να λένε ποιήματα, να γράφουν λατινικά και να παίζουν μουσική. Στα σχολεία 
αυτά είχε μεγάλη σημασία η φυσική αγωγή, η εξάσκηση στα όπλα, στα άλογα και  
τις πολεμικές τεχνικές.


Σχολαστικισμός


Ο σχολαστικισμός ήταν το κύριο πνευματικό ρεύμα στη δυτική Ευρώπη μέχρι το 
14ο αιώνα. Οι σχολαστικιστές προσπαθούσαν να εξηγήσουν την Αγία Γραφή και            
το χριστιανικό δόγμα με τη λογική, με βάση την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και 
κυρίως τον Αριστοτέλη. 


Ο πιο σημαντικός σχολαστικιστής και ο μεγαλύτερος θεολόγος την εποχή αυτή 
στη δυτική Ευρώπη είναι ο Θωμάς ο Ακινάτης (1225--1274). Έζησε και δίδαξε κυρίως 
στο Παρίσι. Αργότερα η Καθολική Εκκλησία τον έκανε άγιο.


ΣΤ. Οι τέχνες και τα γράμματα


Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική: ρομανικός και γοτθικός 
ρυθμός


Βιτρό (υαλοπίνακες) 


Την εποχή αυτή οι άνθρωποι δεν ήξεραν πώς να φτιάξουν 
μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Για να κλείσουν τα παράθυρα 
στις εκκλησίες κολλούσαν μαζί με μολύβι μικρά κομμάτια γυαλί. 
Ειδικοί καλλιτέχνες έφτιαχναν με αυτό τον τρόπο ολόκληρες 
παραστάσεις, που ονομάζονται υαλοπίνακες ή βιτρό. 


Π 5.15


Π 5.13


Π 5.14
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Επιστήμες και λογοτεχνία


Ποίηση των τροβαδούρων


Οι τροβαδούροι ήταν ποιητές που ζούσαν στην Αυλή ενός ηγεμόνα. Έγραψαν 
λυρικά ποιήματα, τα περισσότερα ερωτικά, συχνά με μουσική συνοδεία. Κεντρικό 
θέμα είναι ο έρωτας ενός ιππότη με μια νεαρή, όμορφη, ανύπαντρη γυναίκα, συχνά 
με αριστοκρατική καταγωγή. Για χάρη της ο ιππότης κάνει ηρωικά κατορθώματα. 
Τα ποιήματα αυτά γίνονταν τραγούδια που συνήθως τα χόρευαν. Τα τραγούδια των 
τροβαδούρων έγιναν πολύ αγαπητά και επηρέασαν την ποίηση και τη μουσική στη 
δυτική Ευρώπη τους επόμενους αιώνες.


Το παρακάτω απόσπασμα είναι από ποίημα στο οποίο ένας ιππότης μιλά για την 
αγαπημένη του. 


Κι όταν κοιμάμαι, κι όταν αγρυπνώ, 
τρέμω από τον πόθο που με τυραννά.
Να την παρακαλέσω δεν τολμώ,
φοβάμαι μην πεθάνω. Μα πιστά
θα την υπηρετήσω ως τη στιγμή
που ίσως η αλήθεια της φανερωθεί. 


Ποίημα του Σερκαμόν (απόσπασμα), 
γύρω στο 1140


Μετάφραση: Σ. Σκιαδαρέσης


Ο Ιουστινιανός υπήρξα ο Καίσαρας,
[…] τον […] άχρηστο έβγαλα από τους νόμους.
[…] Στης Εκκλησίας τον ίσιο δρόμο ως μπήκα, 
Η χάρη του Θεού για το μεγάλο
Με φώτισε έργο, που το δόθηκα όλος·
[…] Στα ειρηνικά μου αφέθηκα τα έργα. 


Δάντης, Θεία Κωμωδία, μέρος 3ο, άσμα 6, στίχοι 10--27
Μετάφραση: Γ. Κότσιρας


Θεία Κωμωδία
Ο Δάντης (Nτάντε Αλιγκιέρι) γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1265, σε μια οικογένεια 
αριστοκρατική, αλλά όχι πολύ πλούσια. Ο Δάντης έπαιξε ενεργό ρόλο στην 
ταραγμένη πολιτική ζωή της πόλης του. Γι’ αυτό καταδικάστηκε σε θάνατο, 
αναγκάστηκε να φύγει μακριά και δε γύρισε ποτέ πίσω. Πέρασε από πολλές Αυλές 
ηγεμόνων στην Ιταλία και πέθανε στη Ραβένα το 1321, όπου και βρίσκεται ο τάφος 
του.


Το πιο γνωστό έργο του Δάντη είναι η Θεία Κωμωδία, ένα ταξίδι γεμάτο 
περιπέτειες στον «άλλο κόσμο»: ο Δάντης, που συμβολίζει το ανθρώπινο γένος,      
με οδηγό τον ποιητή Βιργίλιο, που συμβολίζει τη λογική, ταξιδεύει στην Κόλαση, 
στο Καθαρτήριο (το μέρος όπου, σύμφωνα με την Καθολική Εκκλησία, οι αμαρτωλοί 
«καθαρίζουν» την ψυχή τους από τις αμαρτίες) και στον Παράδεισο. Στον Παράδεισο 
οδηγός του γίνεται η Βεατρίκη, μια γυναίκα με την οποία ήταν ερωτευμένος             
ο Δάντης και η οποία συμβολίζει την αγάπη του Θεού. 


Ο Δάντης συναντά στον Παράδεισο το Ρωμαίο αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α΄
(527--565). Στο παρακάτω απόσπασμα ο Ιουστινιανός μιλάει για το έργο του.


Π 5.16


Π 5.17
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 5]


�


Πίστη


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	5.1.	
α)	Ποιος	την	έγραψε	και	πότε;	
Tι	είδους	πηγή	είναι;	Σε	ποιον	
απευθύνεται;


	β)	Με	βάση	τις	πληροφορίες	
που	παίρνετε	από	την	πηγή	
βρείτε	στο	διπλανό	πίνακα	
τις	λέξεις	που	περιγράφουν	
τις	υποχρεώσεις	του	υποτελή	
στον	κύριό	του.	Δικαιολογήστε	
τις	επιλογές	σας.


1


	 Η	παρακάτω	ακροστιχίδα	αναφέρεται	στη	χωροδεσποτεία	και	στους	χωροδεσπότες.	
Λύστε	την!


2


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


Χ
Ω
Ρ
Ο
Δ
Ε
Σ
Π
Ο
Τ
Ε
Ι
Α


1 	 Λέγεται	και	αλλιώς	ο	χωροδεσπότης.	
2 	 Μια	από	τις	εξουσίες	που	ασκούσε	ο	χωροδεσπότης	στη	χωροδεσποτεία	του.
3 	 Τους	πλήρωναν	οι	αγρότες	στους	χωροδεσπότες.	
4 	 Το	κάστρο	εκτός	από	κατοικία	του	χωροδεσπότη	ήταν	και	...	για	προστασία.
5 	 Μια	από	τις	υπηρεσίες	που	πρόσφεραν	οι	αγρότες	στους	χωροδεσπότες.	
6 	 Μια	ακόμη	υπηρεσία	που	όφειλαν	οι	αγρότες	στους	χωροδεσπότες.	
7 	 Η	χωροδεσποτεία	που	ανήκει	σε	έναν	άρχοντα	γαιοκτήμονα	λέγεται	...	.
8 	 Έτσι	λέγονται	οι	αγρότες	που	δεν	έχουν	δική	τους	γη,	αλλά	καλλιεργούν	τη	γη	ενός	


χωροδεσπότη	με	όρους	και	ανταλλάγματα.	
9 	 Μια	από	τις	εξουσίες	που	ασκούσε	ο	χωροδεσπότης	στη	χωροδεσποτεία	του.
10 	 Ο	χωροδεσπότης	είχε	και	αυτή	την	εξουσία	στη	χωροδεσποτεία	του.
11 	 Έτσι	ονομάζεται	ο	φόρος	που	προοριζόταν	για	την	Εκκλησία.
12 	 Οι	αγρότες	για	τη	γη	που	καλλιεργούσαν	πλήρωναν	...	.
13 	 Η	κατοικία	του	χωροδεσπότη.


Εργασία


Χρησιμότητα


Όφελος


Εντιμότητα


Υγεία


Ασφάλεια


Προστασία


ΓενναιότηταΘρησκευτικότητα


Εμπιστοσύνη
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Δραστηριότητες
[10ος – 13ος αιώνας ]


�


Είμαι ο Πέτρος Μοκλέρκ, είμαι 
υποτελής στο βασιλιά, αλλά έχω 


και εγώ δύο υποτελείς.


	 Τοποθετήστε	στη	σωστή	θέση	τον	καθένα	από	τους	υποτελείς	του	βασιλιά:3


1 2 3


4 5 6 7 Είμαι ο Αλφόσνος 
του Πουατιέ. Ένας 
από τους υποτελείς 


του κυρίου μου 
είναι υποτελής και 
σε άλλον άρχοντα.


Είμαι ο Γκι ντε Ναμπιέρ, 
πιστός υποτελής στον κύριό 
μου. Ο άλλος υποτελής του 
κυρίου μου υπηρετεί και σε 


άλλον άρχοντα.


Είμαι ο Ζαν ντε Γκιγιέν. Ένας από 
τους υποτελείς του κυρίου μου είναι 


υποτελής και σε άλλον άρχοντα.


Είμαι ο Πέτρος 
ντε Μπερί, πιστός 


υποτελής δύο 
κυρίων.


Είμαι ο Τιμπό της Καμπανίας, υποτελής 
ο ίδιος, που έχω κι εγώ με τη σειρά μου 
άλλους υποτελείς. Ένας από αυτούς είναι 


υποτελής και σε άλλον άρχοντα.


Είμαι ο Φιλίπ 
της Τουλούζης, 
υποτελής στο 


βασιλιά.
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 5]


10


	 Παρατηρήστε	προσεκτικά	τις	εικόνες	5.4,	5.5,	5.6	
και	Π	5.5.	Περιγράψτε	σε	ένα	δικό	σας	κείμενο	
(100--110	λέξεις)	το	κάστρο	που	βλέπετε	στη	
διπλανή	εικόνα.


4


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	5.7.	α)	Πότε	
γράφτηκε	η	πηγή;	Είναι	μια	πηγή	
σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	
αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;


	 β)	Χρησιμοποιήστε	τις	πληροφορίες	
που	παίρνετε	από	την	πηγή	για	
να	συμπληρώσετε	στο	παρακάτω	
ημερολόγιο	τις	δουλειές	που	έχει	να	
κάνει	ο	Ζαν	Μπάτερυ.


5


	 Παρατηρήστε	προσεκτικά	την	παρακάτω	
εικόνα.	α)	Tι	είδους	πηγή	είναι;	Ποιος	
τη	δημιούργησε	και	πότε;	β)	Tι	εικονίζει;	
Περιγράψτε	τους	δρόμους,	την	αγορά,	πώς	
είναι	χτισμένα	τα	κτίρια,	τα	επαγγέλματα	
που	κάνουν	οι	άνθρωποι.	γ)	Mπορείτε	να	
συμπληρώσετε	τη	λεζάντα	της	εικόνας	με	
όλες	αυτές	τις	πληροφορίες;


6


Τοιχογραφία του ζωγράφου Αμπρόζιο Λορεντσέτι 
με μια μεσαιωνική πόλη. 1337--1339, Σιένα, 
Δημαρχείο. Μπορούμε να δούμε .........
(συνεχίστε	μόνοι	σας)


ΔΕΥΤΕΡΑ


Να αλέσω το σιτάρι και 
να μαζέψω την κοπριά 


στα χωράφια του 
άρχοντα.


ΤΡΙΤΗ


...........................
............


...........................
............


...........................
............


...........................
............


ΤΕΤΑΡΤΗ


..............
..............


...........


..............
..............


...........


..............
..............


...........


..............
..............


...........


ΠΕΜΠΤΗ
............................................................................................................................................................


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


.......................................


.......................................


.......................................


.......................................


ΣΑΒΒΑΤΟ
............................................................................................................................................................


ΚΥΡΙΑΚΗ


............................................................................................................................................................


Συνεχίστε μόνοι σας με τις 
υπόλοιπες εργασίες. Αν θέλετε 
μπορείτε να προσθέσετε και 
άλλες μέρες.
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Δραστηριότητες
[10ος – 13ος αιώνας ]


11


Είμαι η Ματθίλδη. 
Ο Ζερόμ είναι 


δεύτερος 
ξάδελφός μου. 


	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	5.13.	α)	Τι	είδους	πηγή	είναι	και	πότε	γράφτηκε;	Είναι	μια	πηγή	
σύγχρονη	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει	ή	μεταγενέστερη;	β)	Με	βάση	τα	στοιχεία	
της	πηγής,	ποια	από	τα	παρακάτω	ζευγάρια	μπορούν	να	παντρευτούν	και	ποια	όχι;	
Δικαιολογήστε	τις	απαντήσεις	σας.


7


Είμαι ο Ζερόμ. 
Θέλω να παντρευτώ 


τη χαριτωμένη 
Ματθίλδη.


Είμαι ο Γκιγιόμ. Παντρεύτηκα 
για πρώτη φορά πολύ μικρός. 


Θέλω να ξαναπαντρευτώ. 
Σκοπεύω να ζητήσω σε γάμο 


την Ελεονόρα.


Είμαι η 
Ελεονόρα. Θέλω 
να παντρευτώ 
τον Γκιγιόμ.


Είμαι ο Φρειδερίκος και 
σκοπεύω να ζητήσω το χέρι 


της όμορφης Ισαβέλλας.Είμαι η Ισαβέλλα. Ο 
Φρειδερίκος μου δεν έχει 
κανένα εισόδημα και δεν 


εργάζεται.


Είμαι η 
Φραντζέσκα. 


Η πρώτη 
γυναίκα του 
Κριστόφορο 
ήταν αδελφή 


μου.


Είμαι ο 
Κριστόφορο 
και είμαι 


πολύ 
ερωτευμένος 


με τη 
Φραντζέσκα.


Είμαι η Ιζόλδη. 
Ο πατέρας μου Κάρολος 
βάφτισε τον Τριστάνο. 


Είμαι ο Τριστάνος. 
Θέλω για σύζυγό μου 


την Ιζόλδη.
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 5]


12


	 Ποιες	από	τις	παρακάτω	συνταγές	προορίζονται	για	τα	τραπέζια	των	πλουσίων	και	
ποιες	για	τα	τραπέζια	των	φτωχών;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


8


Σούπα με δημητρια
κά


Υλικά
• 2 κούπες αλεύρι 


από κριθάρι
• 2 κούπες αλεύρι 


από σιτάρι
• 2 κούπες αλεύρι 


από σίκαλη
• Γάλα
• Βούτυρο
• Αλάτι


Εκτέλεση
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βράζετε το γάλα. Σε μια γαβάθα 


βάζετε το αλεύρι από σιτάρι, από κριθάρι και από σίκαλη μαζί με 


λίγο αλάτι. Τα ανακατεύετε όλα μαζί μέχρι να δημιουργηθεί ένα 


ενιαίο και ομοιογενές μίγμα. Μόλις το γάλα αρχίζει να βράζει 


ρίχνετε σιγά σιγά το μίγμα αυτό μέσα στο γάλα προσέχοντας να 


μην κολλήσει και να μη σβολιάσει. Συνεχίζετε να ανακατεύετε. 


Μόλις αρχίζει να βράζει κατεβάζετε την κατσαρόλα από 


τη φωτιά και περιμένετε να κρυώσει και να δέσει η σούπα. 


Σερβίρεται χλιαρή.


Κόκορας με μέλι


Υλικά
• 1 κόκορας
• 6 αβγά (μόνον οι κρόκοι)


• Λίγο αλεύρι
• Πιπερόριζα
• Πιπέρι
• Αλάτι
• Σαφράνι
• 3 κούπες μέλι


• Μισή κούπα μουστάρδα 


• Μισή κούπα κόκκινο κρασί


Εκτέλεση 
Πλένετε καλά τον κόκορα, βγάζετε τα εντόσθια και τον ετοιμάζετε 


για ψήσιμο. Βάζετε τον κόκορα στο φούρνο και τον ψήνετε μέχρι 


να ροδίσει. Τότε τον βγάζετε από το φούρνο και τον αφήνετε να 


κρυώσει. Σε μια γαβάθα ανακατεύετε καλά τους κρόκους από τα 


αβγά, το αλεύρι, την πιπερόριζα, το πιπέρι, το αλάτι και το σαφράνι 


μέχρι να γίνουν ένα παχύ κουρκούτι. Κόβετε τον κόκορα σε μεγάλα 


κομμάτια και τα βάζετε σ’ ένα ταψί. Τα αλείφετε με το κουρκούτι 


και τα ψήνετε στο φούρνο μέχρι να πάρουν ένα χρυσαφί χρώμα. Στο 


μεταξύ σε μια κατσαρόλα ανακατεύετε καλά το μέλι, τη μουστάρδα 


και το κόκκινο κρασί. Σιγοβράζετε το μίγμα μέχρι να δέσει η σάλτσα. 


Περιχύνετε με αυτήν τον ψητό κόκορα. Σερβίρετε το φαγητό ζεστό!


ΚρεατόπιταΥλικά
• 3--4 κούπες αλεύρι• 2 αβγά (μόνο τους κρόκους)• 1 κούπα βούτυρο• Νερό βρασμένο• Αρκετό μοσχαρίσιο κρέας   ψιλοκομμένο (κιμάς)• Μισή κούπα ξερά δαμάσκηνα ψιλοκομμένα• Μισή κούπα χουρμάδες ψιλοκομμένοι• Μισή κούπα σταφίδες• Λίγο ξύδι


• Πιπέρι
• Αλάτι
• Σαφράνι


Εκτέλεση
Σε μια γαβάθα ανακατεύετε καλά το ψιλοκομμένο μοσχάρι, τα δαμάσκηνα, τους χουρμάδες, τις σταφίδες, 
το ξύδι, το πιπέρι, το αλάτι και το σαφράνι μέχρι να 
γίνει ένα ομοιόμορφο μίγμα. Λιώνετε σε μια κατσαρόλα 
το βούτυρο. Σε μια άλλη γαβάθα ανακατεύετε το αλεύρι 
με το λιωμένο βούτυρο καλά μέχρι να γίνει και αυτό ένα 
ομοιόμορφο μίγμα. Προσθέτετε τα αβγά και όσο νερό 
χρειάζεται. Τα ζυμώνετε καλά μέχρι το ζυμάρι να μην 
κολλάει στα χέρια. Χωρίζετε το ζυμάρι στα δύο και με 
τον πλάστη ανοίγετε δύο φύλλα. Σ’ ένα ταψί βάζετε το 
ένα φύλλο και απλώνετε το μίγμα με το κρέας και τα 
φρούτα. Σκεπάζετε με το άλλο φύλλο και ψήνετε. Η 
πίτα σας είναι έτοιμη!
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Δραστηριότητες
[10ος – 13ος αιώνας ]


1 2


13


	 Ο	Χουάν	Σιδόνια	είναι	9	χρόνων,	γιος	ενός	χρυσοχόου	στο	Τολέδο	το	1217.	Ο	Ζαν	ντε	
Γκιγιόμ	είναι	10	χρόνων,	ο	δεύτερος	γιος	ενός	φεουδάρχη	στην	περιοχή	της	Ορλεάνης,	
στη	σημερινή	Γαλλία,	το	1217.	Γράψτε	ένα	κείμενο	(80--90	λέξεις)	γι’	αυτούς	και	τις	
σπουδές	που	μπορούν	να	κάνουν.	Σε	τι	σχολείο	μπορούν	να	πάνε;	Τι	θα	μάθουν	εκεί;	
Μετά	το	σχολείο	πού	αλλού	μπορούν	να	σπουδάσουν;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


9


	 Μελετήστε	το	χάρτη	5.28.	Με	τις	πληροφορίες	που	πήρατε	από	το	χάρτη	σημειώστε	
στην	παρακάτω	ιστορική	γραμμή	σε	ποιον	αιώνα	ιδρύθηκαν	τα	πανεπιστήμια	στην	
Οξφόρδη,	στο	Κέμπριτζ,	στη	Λουβέν,	στο	Μονπελιέ,	στη	Σαλαμάνκα,	στην	Πάντοβα,	
στο	Τίμπινγκεν,	στη	Λειψία,	στην	Κρακοβία,	στην	Πράγα,	στην	Γκρενόμπλ	και	στη	
Βασιλεία.


10


900 1000 1100 1200 1300 1400 1500


	 Τι	ρυθμού	είναι	οι	εκκλησίες	που	εικονίζονται	στις	παρακάτω	φωτογραφίες;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


11
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 5]


14


	 Συμπληρώστε	τα	κενά	στο	διάλογο	διαλέγοντας	την	κατάλληλη	λέξη	από	αυτές	που	
δίνονται	στο	κουτί.	Οι	λέξεις	πρέπει	να	τοποθετηθούν	στον	κατάλληλο	γραμματικό	
τύπο.	Πέντε	λέξεις	δεν	ταιριάζουν.	


12


10ος αιώνας, 11ος αιώνας, 13ος 
αιώνας, 14ος αιώνας, αριστοκράτης, 


γράφομαι, ελληνικά, έρωτας, ιππότης, 
ιπποτικός, κατόρθωμα, λατινικά, 


λίγος, μορφωμένος, μυθιστόρημα, 
περισσότερος, πολιτισμός, πολύς, 


προφορικός, τοπικός, τόπος, 
τροβαδούρος, χωροδεσπότης


Δε γνωρίζουμε και 
πολλά πράγματα για τον 


.......................... στη δυτική 
Ευρώπη αυτή την εποχή.


Για ποια 
εποχή 
μιλάς;


Για το διάστημα από τον 
.......................... μέχρι το 


.......................... .


Φυσικό είναι. Ένα μεγάλο 
μέρος από αυτόν ήταν 


.......................... .


Δε .......................... 
ποτέ και χάθηκε.


Σώθηκαν όμως 
αρκετά κείμενα στα 


.......................... .


Αλλά λατινικά ήξεραν 
........................... 


Οι .......................... άνθρωποι 
δεν ήξεραν λατινικά.


Τα λατινικά ήταν η γλώσσα 
των .......................... .


Ναι και οι περισσότεροι 
μιλούσαν μόνο τη γλώσσα 
του .......................... τους.


Έγραψαν όμως διάφορα 
έργα στις .......................... 


γλώσσες. Ναι, έγραψαν 
.......................... 


ποιήματα.


Σε αυτές τις γλώσσες 
τραγουδούσαν και οι 


.......................... . 
Γράφτηκαν επίσης και 


.......................... .


Έχω διαβάσει μερικά. 
Όλα μιλάνε για τα .......................... 


και τους .......................... 
των .......................... . 
Ποιοι τα διάβαζαν; 


Κυρίως οι
 .......................... .
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	 Σε	ποιον	αιώνα	χρονολογούνται	οι	πηγές	5.1,	5.6,	5.14,	5.15,	5.16,	5.19,	5.20,	5.21,	5.29,	
5.31,	5.38,	Π	5.9,	Π	5.11,	Π	5.14,	Π	5.15,	Π	5.16,	Π	5.17;	Τοποθετήστε	τις	πηγές	αυτές	
στην	ιστορική	γραμμή.	


13


	 Αντιστοιχίστε	τα	κουτιά	με	τις	εικόνες.	
	 (Κάποια	κουτιά	αντιστοιχούν	σε	παραπάνω	από	μία	εικόνες).
14
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Κεφάλαιο 6


Η εποχή των Κομνηνών
Η βυζαντινή κοινωνία σε καμπή


(11ος -- αρχές 13ου αιώνα) 


Κεφάλαιο 6


Π 6.1


Αλεξιάδα
Η Αλεξιάδα είναι ένα ιστορικό έργο.
Το έγραψε η Άννα Κομνηνή, κόρη του 
Αλέξιου Α΄ Κομνηνού (1081--1118). 
Η Άννα Κομνηνή παινεύει τον πατέρα της 
και τον χαρακτηρίζει πολύ ικανό ηγεμόνα 
και υπέροχο άνθρωπο. Φαίνεται πάντως 
και από άλλες πηγές ότι ο Aλέξιος Α΄ 
προσπάθησε να οργανώσει τη βυζαντινή 
διοίκηση. H πολιτική που ακολούθησε 
ο ίδιος και οι διάδοχοί του έκανε μικρότερο 
τον κίνδυνο από την οικονομική κρίση 
που απειλούσε το βυζαντινό κράτος από 
τα μέσα του 11ου αιώνα.


Μικρογραφία με το Χριστό να ευλογεί τον Αλέξιο 
Α΄ Κομνηνό. 12ος αιώνας, Βατικανό, Αποστολική 
Βιβλιοθήκη του Βατικανού.


A. Η ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας
 Η βυζαντινή αριστοκρατία


Αριστοκρατικές οικογένειες


Όσο πιο παλιά ήταν μια οικογένεια και όσο 
πιο ένδοξους προγόνους είχε, τόσο πιο 
σεβαστή και ισχυρή ήταν. Oι πιο γνωστές 
αριστοκρατικές οικογένειες ήταν 
οι Στρατηγόπουλοι, οι Pαούλ, 
οι Φιλανθρωπινοί, οι ΄Aγγελοι, 
οι Kαντακουζηνοί, οι Kομνηνοί και 
οι Tαρχανειώτες. Οι οικογένειες αυτές 
συγγένευαν μεταξύ τους. 
Συχνά οι αριστοκράτες δε χρησιμοποιούν 
μόνο το οικογενειακό όνομα του πατέρα 
τους αλλά και της μητέρας τους.


Μικρογραφίες με βυζαντινούς αριστοκράτες. Στην εικόνα Π 6.2 ο Θεόδωρος Κομνηνός Δούκας Συναδηνός και η σύζυγός του 
Ειρήνη και στην Π 6.3 ο Μιχαήλ Κομνηνός Λάσκαρης Βρυένιος Φιλανθρωπηνός και η σύζυγός του Άννα Καντακουζηνή. 14ος 
αιώνας, Οξφόρδη (Μεγάλη Βρετανία), Βοδλεϊανή Βιβλιοθήκη.


Π 6.2 Π 6.3
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Έπος του Διγενή Ακρίτα
Κεντρικό θέμα στο Έπος του Διγενή Ακρίτα είναι ο ακρίτας Βασίλειος Διγενής, 
μυθικό πρόσωπο, η ζωή και τα κατορθώματά του. Το έπος γράφτηκε ανάμεσα 
στα τέλη του 10ου και τα μέσα του 11ου αιώνα. Μιλάει για ένα μουσουλμάνο εμίρη 
που παντρεύτηκε μια βυζαντινή αρχοντοπούλα, έγινε χριστιανός και απέκτησε 
ένα γιο, το Bασίλειο. Ο Βασίλειος ονομάζεται Διγενής γιατί είχε διπλό «γένος» 
(μουσουλμανικό και χριστιανικό). Όταν μεγάλωσε, έγινε ακρίτας και σ’ όλη του τη 
ζωή πολεμούσε εχθρούς, ληστές και άγρια θηρία. 


Στο παρακάτω απόσπασμα από το Έπος βυζαντινοί αριστοκράτες παινεύονται για 
την καταγωγή τους.


Γιατί κι εμείς προερχόμαστε από μεγάλη γενιά
Ο πατέρας μας είχε καταγωγή από την οικογένεια των Δουκών [οικογένεια αριστοκρατών],
και η γενιά της μάνας μας είναι οι Κιρμάγαστροι [άλλη αριστοκρατική οικογένεια].
Τον πατέρα μας τον εξόρισαν, γιατί έκανε εξέγερση στο στρατό. [...]
Η μάνα μας γέννησε πέντε αδελφούς, αυτούς που βλέπεις,
και είχαμε και μιαν αδελφή […], 
που όλοι τη χαιρόμασταν, όπως και τα κατορθώματά μας. 


Βασίλειος Διγενής Ακρίτας, 12ος αιώνας
Απόδοση στα νέα ελληνικά 


Π 6.5 Β. Η οικονομία και η κοινωνία


Το εμπόριο και οι ιταλικές ναυτικές πόλεις


Νόμισμα


Τον 11ο αιώνα για πρώτη φορά το βυζαντινό χρυσό νόμισμα νοθεύτηκε (το βάρος 
του έμεινε το ίδιο, αλλά μείωσαν το χρυσό που είχε και αύξησαν τα άλλα μέταλλα) 
και υποτιμήθηκε. Με την υποτίμηση το νόμισμα είχε μικρότερη αξία, δηλαδή με 
το ίδιο νόμισμα αγόραζε κανείς λιγότερα προϊόντα. Στα χρόνια του βυζαντινού 
αυτοκράτορα Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη (1078--1081) έχουμε χρυσά νομίσματα με 
εννέα καράτια. O Aλέξιος A΄ έκοψε νέο χρυσό νόμισμα με 20--21 καράτια, το 
υπέρπυρο.


Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας


Στην πραγματικότητα τα κρατικά αξιώματα στη Βενετία τα κατείχαν οι πιο πλούσιοι 
και ισχυροί πολίτες της. Τις αποφάσεις για όλα τα σημαντικά ζητήματα τις έπαιρνε 
το Μεγάλο Συμβούλιο, που είχε 200 περίπου μέλη. Απ’ αυτό εκλεγόταν ο δόγης της 
Βενετίας, ο αρχηγός του βενετικού κράτους. Μαζί με το δόγη, την εξουσία είχε και 
το Συμβούλιο των Δέκα.


Χρυσό νόμισμα του 
βυζαντινού αυτοκράτορα 
Νικηφόρου Γ ΄ Βοτανειάτη. 
Αθήνα, Νομισματικό 
Μουσείο. 


Mικρογραφία που εικονίζει το Συμβούλιο των Δέκα. 15ος 
αιώνας, Σαντιγί (Γαλλία), Μουσείο Κοντέ.


Το Παλάτι των Δόγηδων στη Βενετία (Ιταλία). 
Μετά το 1340.


Π 6.4


Π 6.6 Π 6.7


Για τους 
ακρίτες  
μιλήσαμε 
στη σ. 67 
του βιβλίου.
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Εμπορικά προνόμια


Ας δούμε τα πιο σημαντικά προνόμια που έδωσε ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός στη Βενετία, 
όπως τα περιγράφει η Άννα Κομνηνή στην Αλεξιάδα. 


Και παραχώρησε όλα τα εργαστήρια από την παλιά εβραϊκή σκάλα [προκυμαία του λιμανιού] 
ως την ονομαζόμενη Βίγλα και δώρισε επίσης όλες τις προκυμαίες που βρίσκονται ανάμεσα 
σ’ αυτά τα δυο σημεία. Και άλλα πολλά ακίνητα χάρισε που βρίσκονταν είτε στη Βασιλεύ-
ουσα [Κωνσταντινούπολη] είτε στην πόλη του Δυρραχίου είτε οπουδήποτε αλλού εκείνοι το 
ζήτησαν. Και το κυριότερο, τους απάλλαξε από τους φόρους σ’ όλες τις χώρες που ήταν 
κάτω από την κυριαρχία των Ρωμαίων [τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία], ώστε να εμπορεύονται 
ελεύθερα [...], χωρίς να πληρώνουν ούτε καν έναν οβολό [νόμισμα] ως τελωνειακό δασμό 
μήτε να καταβάλλουν οποιαδήποτε εισφορά στο κράτος. Εξαιρέθηκαν έτσι από κάθε έλεγχο 
του βυζαντινού κράτους.


Άννα Κομνηνή, Αλεξιάδα, πρώτο μισό 12ου αιώνα
Μετάφραση: Αλόη Σιδέρη


Γένοβα


Η Γένοβα είναι μια παραθαλάσσια πόλη στη σημερινή 
βορειοδυτική Ιταλία. Πολύ λίγα ξέρουμε για την ιστορία 
της πόλης μέχρι τον 11ο αιώνα. Την εποχή αυτή η Γένοβα 
αρχίζει να αναπτύσσεται οικονομικά. Είναι μια ναυτική 
πόλη που την κυβερνά ένα συμβούλιο. 


Οι Γενοβέζοι κάνουν εμπόριο στην ανατολική Μεσόγειο, 
στο Αιγαίο πέλαγος και στη Μαύρη Θάλασσα. Η Γένοβα, 
η Βενετία και η Πίζα θέλουν καθεμιά τους να ελέγχει 
τους θαλάσσιους δρόμους, γι’ αυτό συγκρούονται συχνά 
μεταξύ τους. Το 13ο και το 14ο αιώνα η Γένοβα πήρε 
κάποια λιμάνια στο Αιγαίο πέλαγος (Χίος, Μυτιλήνη) και 
το Πέραν, μια σημαντική θέση ακριβώς απέναντι από την 
Κωνσταντινούπολη. Το 15ο και το 16ο αιώνα οι Οθωμανοί 
κατέλαβαν τις κτήσεις της Γένοβας.


Π 6.8


Πίνακας του ζωγράφου 
Κριστόφορο Γκράσι με το 
λιμάνι της Γένοβας το 1481. 
Γένοβα (Ιταλία), Ναυτικό 
Μουσείο.


Το Πέραν 
(που αλλιώς 


ονομάζεται και 
Γαλατάς) σήμερα. 


Βλέπουμε τον 
Πύργο του Γαλατά 


που έχτισαν οι 
Γενοβέζοι το 1348. 
Κωνσταντινούπολη 


(Τουρκία).


Λατίνοι 


Οι υπήκοοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ονόμαζαν «Λατίνους» και «Φράγκους» 
τους χριστιανούς στη δυτική Ευρώπη τη μεσαιωνική εποχή, ανεξάρτητα από   
το κράτος που ανήκαν. Στις πηγές της εποχής με τις δύο αυτές λέξεις ονομάζεται  
ο χριστιανός που ανήκει στην Καθολική Εκκλησία.


Π 6.9


Π 6.10
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Λίγη ακόμη ιστορία ...


Αλλαγές στο καθεστώς της γης και το στρατό -- Η πρόνοια


Πρόνοια


Δε γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την πρόνοια την εποχή αυτή. Οι περισσότερες 
πληροφορίες που έχουμε είναι από νεότερες πηγές. Γνωρίζουμε ότι το κράτος 
συνέχιζε να έχει δική του τη γη και μπορούσε να πάρει πίσω την πρόνοια όποτε 
ήθελε. Στην πραγματικότητα όμως αυτό γινόταν σπάνια. Γνωρίζουμε επίσης ότι 
από το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα οι προνοιάριοι μπορούν να αφήνουν 
κληρονομιά την πρόνοια στους απογόνους τους, αλλά δεν μπορούν ούτε να τη 
χαρίσουν ούτε να την πουλήσουν. 


Εξεγέρσεις


Το 1185 ορισμένοι από τους αριστοκράτες βρήκαν την ευκαιρία με τον πόλεμο 
ανάμεσα στο βυζαντινό αυτοκράτορα και το Νορμανδό βασιλιά και οργάνωσαν 
εξέγερση στην Kωνσταντινούπολη. O βυζαντινός αυτοκράτορας Aνδρόνικος Α΄ 
Κομνηνός (1183--1185) πιάστηκε και θανατώθηκε σκληρά στον Ιππόδρομο. Μετά 
τους Κομνηνούς στο θρόνο ανέβηκε η δυναστεία των Αγγέλων, που βασίλεψαν 
μέχρι το 1204. 


Η χαριστική δωρεά και τα μοναστήρια


Κανονισμός λειτουργίας του μοναστηριού


Οι κανόνες που ορίζουν πώς λειτουργεί ένα μοναστήρι λέγονται Τυπικό. Tυπικά 
σώζονται από διάφορες περιόδους στη βυζαντινή ιστορία. Μας δίνουν πληροφορίες 
για τον τρόπο που ήταν οργανωμένα τα μοναστήρια, πώς ζούσαν οι καλόγεροι,   
τι περιουσία είχε το μοναστήρι.


Παρακάτω θα δούμε δύο αποσπάσματα από το Τυπικό του μοναστηριού του 
Παντοκράτορα, που ίδρυσαν στην Κωνσταντινούπολη μέλη από την οικογένεια των 
Kομνηνών. Το μοναστήρι είχε, ανάμεσα στα άλλα, τρεις εκκλησίες, πτωχοκομείο, 
νοσοκομείο, φρενοκομείο και ξενώνα για ηλικιωμένους. Το Τυπικό όριζε πώς θα 
λειτουργεί και το νοσοκομείο του μοναστηριού.


Η Αυτοκρατορική Μεγαλειότητά μου αποφάσισε να ιδρύσει ένα νοσοκομείο για 
πενήντα ασθενείς. Ορίζω τα εξής: Να υπάρχουν πενήντα άνετα κρεβάτια για 
τους εισαγόμενους· δέκα απ’ αυτά τα πενήντα κρεβάτια να προορίζονται για 
ασθενείς με ανοιχτές πληγές ή κατάγματα, οχτώ για ασθενείς με οφθαλμικές, 
κοιλιακές ή άλλες σοβαρές παθήσεις, δώδεκα για γυναίκες ασθενείς και τα 
υπόλοιπα για τους συνηθισμένους αρρώστους. Αν οι πτέρυγες για τις πληγές, 
τις οφθαλμικές παθήσεις και τα άλλα ιδιαιτέρως επώδυνα νοσήματα δεν είναι 
πλήρεις, τα ελεύθερα κρεβάτια να δίνονται σε συνηθισμένους αρρώστους. 
Κάθε κρεβάτι να έχει ένα στρώμα, μια κουβέρτα και ένα μαξιλάρι· το χειμώνα 
να δίνονται δυο επιπλέον κουβέρτες. 
[…] Τα πενήντα κρεβάτια να μοιράζονται σε πέντε πτέρυγες. Σε κάθε πτέρυγα 
να υπάρχει ένα κρεβάτι επιπλέον, που να προορίζεται για επείγουσες περι-
πτώσεις […] να υπάρχουν και άλλα έξι κρεβάτια με ένα άνοιγμα στο στρώμα 
για τους ασθενείς που δεν μπορούν καθόλου να κινηθούν. 


 Τυπικό του μοναστηριού του Παντοκράτορα, πρώτο μισό 12ου αιώνα
Μετάφραση: Δ. Κούρτοβικ


Το χρυσόβουλο (έγγραφο με χρυσή βούλα, δηλαδή σφραγίδα) του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού με το οποίο 
ιδρύθηκε το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στην Πάτμο. Στο κάτω μέρος φαίνεται η υπογραφή 
του αυτοκράτορα. 1088, Πάτμος (Δωδεκάνησα), Μονή Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.


Για τη 
δημιουργία του 
Βασιλείου των 
Νορμανδών 
μιλήσαμε στη
σ. 63 του 
βιβλίου.


Π 6.11


Π 6.12
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Για την καθαριότητα και την υγιεινή το Τυπικό ορίζει:


Για τους φτωχότερους ασθενείς και για όσους 
έχουν αρρωστήσει από τις φοβερότερες αρρώ-
στιες, να υπάρχουν μονίμως 15--20 πουκάμισα 
και εσώρουχα, με τα οποία να ντύνονται μόλις 
εισάγονται στο νοσοκομείο, ενώ τα δικά τους που-
κάμισα να πλένονται και να φυλάγονται μέχρι να 
γίνουν καλά οι κάτοχοί τους και να βγουν από το 
νοσοκομείο. Κάθε χρόνο τα φθαρμένα σεντόνια και 
εσώρουχα πρέπει να αλλάζουν, οι μαξιλαροθήκες 
πρέπει να αφαιρούνται και το περιεχόμενό τους 
να ανανεώνεται. Τα σκισμένα υφάσματα πρέπει να 
αλλάζονται και κατόπιν να ράβονται ξανά, ώστε οι 
ασθενείς να αισθάνονται πιο άνετα.


Τυπικό του μοναστηριού του Παντοκράτορα, πρώτο μισό  
12ου αιώνα


Μετάφραση: Δ. Κούρτοβικ


Από μικρός μού έλεγε ο γέρος μου πατέρας
«Παιδί μου μάθε γράμματα και ό, τι θέλεις θα ’χεις.
Βλέπεις εκείνον, γιόκα μου, πεζός πώς περπατούσε,
και τώρα ειν’ σ’ όλα πλούσιος και με παχύ μουλάρι.
Ο άλλος, σαν ήταν μαθητής, δεν είχε ούτε παπούτσια,
και τώρα, δες που τα φορεί με τις μακριές τις μύτες [...]».
................................................................................
Και έμαθα τα γράμματα, κι έκανα πολύ κόπο.
Κι αφού πια τάχα έγινα τεχνίτης των γραμμάτων,
μου λείπει τώρα το ψωμί και του ψωμιού η κόρα·
και βρίζω πια τα γράμματα, με δάκρυα στα μάτια:
«Ανάθεμα τα γράμματα, Χριστέ, κι όποιον τα θέλει!
Ανάθεμα και τον καιρό κι εκείνη την ημέρα,
όταν με παραδώσανε να πάω στο σχολείο,
να μάθω, λέει, γράμματα, τάχα να ζω απ’ εκείνα!»


Πτωχοπρόδρομος, Δεύτερο ποίημα, 12ος αιώνας
Απόδοση στα νέα ελληνικά


Οι εκκλησίες στο μοναστήρι του Παντοκράτορα 
(Μολά Ζεϊρέκ Τζαμί). Μεταξύ 1120--1136, 
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία).


Π 6.14


Π 6.13


Π 6.15


Γ. Γράμματα και τέχνες


Αυλή του βυζαντινού αυτοκράτορα


Στην Αυλή, δηλαδή στο περιβάλλον, του βυζαντινού αυτοκράτορα ανήκε και 
ο ποιητής Θεόδωρος Πρόδρομος. Πολλοί ιστορικοί πιστεύουν ότι αυτός έγραψε 
τα πτωχοπροδρομικά ποιήματα. Τα ποιήματα αυτά γράφτηκαν το πρώτο μισό του 
12ου αιώνα, στη δημώδη (δηλαδή την καθημερινή) ελληνική γλώσσα της εποχής. 
Μας δίνουν πληροφορίες για τη ζωή στις πόλεις, καθώς περιγράφουν διάφορους 
επαγγελματίες, καθημερινές συνήθειες και δυσκολίες κτλ.


Στο παρακάτω απόσπασμα μιλάει ένας λόγιος, δηλαδή ένας μορφωμένος, που 
πεινάει.
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Δ. Νέα κράτη στη Μικρά Ασία και τη Bαλκανική χερσόνησο


Το Σελτζουκικό Σουλτανάτο του Ικονίου ή Σουλτανάτο του Ρουμ


Σουλτανάτο του Ρουμ


Το σελτζουκικό κράτος στη Μικρά Ασία λέγεται Σουλτανάτο του Ρουμ, γιατί 
ιδρύθηκε σε περιοχές που πριν ανήκαν στο βυζαντινό αυτοκράτορα. Αυτός είχε τον 
τίτλο «Αυτοκράτορας των Ρωμαίων». Οι μουσουλμάνοι ονόμαζαν τους βυζαντινούς 
υπηκόους Ρουμ, λέξη που προέρχεται από το Ρωμαίος.


Μουσουλμανικά μυστικιστικά τάγματα


Στα τέλη του 13ου αιώνα ιδρύθηκαν στη Μικρά Ασία δύο 
μουσουλμανικά τάγματα: οι Mπεκτασήδες και 
οι Mεβλεβήδες. Οι Mπεκτασήδες ήταν αγαπητοί κυρίως 
στον αγροτικό πληθυσμό, ενώ οι Mεβλεβήδες στις πόλεις. 
Οι Mπεκτασήδες είχαν πολλές χριστιανικές ιδέες στο δόγμα 
τους. Βοήθησαν στον εξισλαμισμό της Μικράς Ασίας. 
Τα τάγματα αυτά ήταν οργανωμένα και τα λατρευτικά τους 
κέντρα ονομάζονταν τεκέδες.


Τα ορθόδοξα κράτη στη Βαλκανική χερσόνησο 


Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία


Την αυτοκέφαλη (ανεξάρτητη) Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία 
ίδρυσε ο Άγιος Σάββας (1169--1236), που ανήκε στη 
βασιλική δυναστεία των Νεμάνια. Ο Σάββας κατάφερε 
το 1219 να κάνει τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία 
ανεξάρτητη από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. 
Ο ίδιος μάλιστα έγινε ο πρώτος αρχιεπίσκοπός της. 
Στα τέλη του 13ου αιώνα η έδρα της Σερβικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας μεταφέρθηκε στην πόλη Ιπέκιο (Πετς),  
στο σημερινό Κόσοβο. 


Μικρογραφία που εικονίζει μια αγελάδα να 
προσκυνά το Μεβλανά Τζελαλελντίν Ρουμί, 
που ίδρυσε τους Mεβλεβήδες. 15ος αιώνας, 
Κωνσταντινούπολη (Τουρκία), Μουσείο του 
Παλατιού Τόπκαπι. 


Π 6.17


Π 6.19


Τοιχογραφία που εικονίζει τον άγιο Σάββα. 13ος αιώνας, 
Μονή Μιλέσεβα (Σερβία).


Η Μονή Χιλανδαρίου στο Άγιο Όρος, που ίδρυσαν 
το 1198 ο Στέφανος Α΄ Νεμάνια και ο γιος του 
Σάββας. Είναι γνωστή και ως Σέρβικο Μοναστήρι.


Π 6.18


Τρεις εκκλησίες στο 
Ιπέκιο (Πετς) στο 
Κόσοβο. Είναι οι 
εκκλησίες των Αγίων 
Αποστόλων (αρχές 
13ου αιώνα), του 
Αγίου Δημητρίου 
και της Παναγίας 
Οδηγήτριας (πρώτο 
μισό 14ου αιώνα). 
Στις εκκλησίες αυτές 
είχε την έδρα της
η Σερβική Ορθόδοξη 
Εκκλησία από τα τέλη 
του 13ου αιώνα. 


Π 6.16
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ


ΝΟΡΜΑΝΔΩΝ


Κορσική


Κύπρος


Σικελία


Θεσσαλονίκη


Αθήνα


Νικομήδεια


Κωνσταντινούπολη


Σινώπη


Τραπεζούντα


Φουστάντ


Αλεξάνδρεια


Δυρράχιο


Μπρίντεζι


Cherson


Μ
ε σ ό γ ε ι ο ς Θ ά λ α σ σ α


Μ α ύ ρ η Θ ά λ α σ σ α


Αδριατική Θάλασσα


Αιγαίο
πέλαγος


Ιόνιο
πέλαγος


Ε. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η δυτική Ευρώπη -- Οι σταυροφορίες


Εκστρατείες 


Οι εκστρατείες των Νορμανδών βασιλιάδων 
ενάντια στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (1081--1185)


Με τις εκστρατείες τους οι Νορμανδοί βασιλιάδες 
ήθελαν να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. 
Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες, για να τους 
αντιμετωπίσουν, οργάνωσαν μισθοφορικό στρατό 
και ζήτησαν ναυτική βοήθεια από τη Βενετία.


Είναι σημαντικό να τρέξουμε γρήγορα να βοηθήσουμε τα αδέλφια μας που κατοικούν στην 
Ανατολή και έχουν ήδη ζητήσει τη βοήθειά μας […]. Όλοι αυτοί που θα φύγουν και θα πε-
θάνουν στο δρόμο, είτε στη στεριά είτε στη θάλασσα, ή θα χάσουν τη ζωή τους πολεμώντας 
τους ειδωλολάτρες [τους μουσουλμάνους], θα συγχωρεθούν για τις αμαρτίες τους […]. 
Ας πάνε λοιπόν να πολεμήσουν τους άπιστους σε μια μάχη που αξίζει να δώσουμε και να 
τελειώσουμε με νίκη, όσοι μέχρι τώρα έκαναν ξεχωριστά πολέμους [...] που έβλαπταν τους 
πιστούς [χριστιανούς]. Και αυτοί που ως τώρα ήταν ληστές, ας γίνουν από δω και πέρα 
ιππότες για το Χριστό.


Φουσέ της Σαρτρ, Ιστορία της Ιερουσαλήμ, 12ος αιώνας


Π 6.20


Πολλοί άνθρωποι στη δυτική Ευρώπη ήταν ενθουσιασμένοι γιατί πίστευαν ότι 
θα απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους από τους «άπιστους» μουσουλμάνους. 
Αυτό τον ενθουσιασμό τον βλέπουμε και στο παρακάτω κείμενο, που γράφτηκε το 
12ο αιώνα. 


Οι άνθρωποι άλλαξαν ξαφνικά διάθεση. Όλοι έτρεχαν να παρακαλέσουν τους επισκόπους 
και τους ιερείς να τους ντύσουν με το σύμβολο του σταυρού, σύμφωνα με τις διαταγές του 
ποντίφικα [πάπα]. Και την ώρα που οι πρίγκιπες καθυστερούσαν τις ετοιμασίες για το τα-
ξίδι, οι απλοί άνθρωποι που ήταν φτωχοί αλλά πάρα πολλοί, ακολούθησαν κάποιον Πέτρο 
Ερημίτη και υπάκουαν σ’ αυτόν σαν να ήταν κύριός τους. Τέτοια όρεξη είχαν οι φτωχοί, που 
κανένας τους δε σκέφτηκε το σπίτι του, τα αμπέλια και τους αγρούς του, και ο καθένας απ’ 
αυτούς πούλησε φτηνά την καλύτερη περιουσία του.


Γιβέρτος του Νοζάν, Ιστορία των σταυροφοριών, 12ος αιώνας


1096--1099: Α΄ Σταυροφορία


1147--1149: Β΄ Σταυροφορία


1189--1192: Γ΄ Σταυροφορία


1202--1204: Δ΄ Σταυροφορία


1212: Ε΄ Σταυροφορία


1228--1229: ΣΤ΄ Σταυροφορία


1248--1254: Ζ΄ Σταυροφορία


1270: Η΄ Σταυροφορία


Α΄ Σταυροφορία 


Ας δούμε πώς ξεκίνησε επίσημα ο πάπας Ουρβανός Α΄ την Α΄ Σταυροφορία στη 
σύνοδο που έγινε το 1096 στην πόλη Κλερμόν, στη σημερινή Γαλλία. 


Οκτώ σταυροφορίες


Π 6.21


Π 6.22
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Π 6.23


Όρκος πίστης


Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός ζήτησε 
από τους αρχηγούς της Α΄ Σταυροφορίας να του δώσουν 
όρκο πίστης, όπως έδιναν στη δυτική Ευρώπη οι υποτελείς 
στον κύριό τους. Με τον όρκο αυτό θα έπρεπε να του 
δώσουν τη γη που θα κατακτούσαν. 


Οι δύο πηγές που ακολουθούν, μία βυζαντινή και μία από 
τη δυτική Ευρώπη, μιλούν με διαφορετικό τρόπο για αυτό 
τον όρκο υποτέλειας που έδωσαν οι σταυροφόροι αρχηγοί.


Μαμελούκοι σουλτάνοι 


Οι Μαμελούκοι, μια μουσουλμανική δυναστεία με τουρκική 
καταγωγή, κυβέρνησαν την Αίγυπτο, τη Συρία και την 
Παλαιστίνη από το 1250 μέχρι και το 1517. Πρωτεύουσά 
τους ήταν το Κάιρο. Το κράτος τους ήταν σημαντικό στο 
διεθνές εμπόριο. Από τη χώρα τους περνούσαν, μέχρι τα τέλη 
του 15ου αιώνα, οι σημαντικότεροι χερσαίοι και θαλάσσιοι 
εμπορικοί δρόμοι. Έτσι οι Μαμελούκοι σουλτάνοι κέρδιζαν 
πολλά από τους φόρους στο εμπόριο. 


Το 1291 οι Μαμελούκοι σουλτάνοι κατέλαβαν την 
Άκρα, την τελευταία πόλη που κρατούσαν οι Λατίνοι στην 
Παλαιστίνη.


Η εσωτερική αυλή στο τζαμί του Μαμελούκου σουλτάνου Μοχάμεντ Νασρ Ιμπν 
Καλαούν. 1335, Κάιρο (Αίγυπτος).


Χάρτης που δείχνει την Άκρα. 1320 περίπου, Λονδίνο (Μεγάλη Βρετανία), 
Βρετανική Βιβλιοθήκη.


Ο βασιλιάς [Αλέξιος Α΄ Κομνηνός], 
θέλοντας να του δώσουν όλοι 
τον ίδιο όρκο με τον Γκοντοφρέ 
[Γοδεφρείδος της Μπουγιόν], 
τους καλούσε έναν έναν και συ-
νομιλούσε μαζί τους ιδιαιτέρως 
για οποιοδήποτε ζήτημα και χρη-
σιμοποιούσε τους πιο μυαλωμέ-
νους ως μεσάζοντες στους πιο 
ατίθασους. Στην αρχή εκείνοι δεν 
ήθελαν να τον ακούσουν. Περί-
μεναν να έρθει ο Βοημούνδος 
[ο βασιλιάς των Νορμανδών] και 
έβρισκαν κάθε είδους τρόπους να 
ξεφεύγουν, απαιτώντας όλο και 
περισσότερα. Ο βασιλιάς όμως 
[...] τους κατάφερε να δώσουν τον 
όρκο του Γκοντοφρέ.


 Άννα Κομνηνή, Αλεξιάδα, 
πρώτο μισό 12ου αιώνα
Μετάφραση: Αλόη Σιδέρη


Τότε ο αυτοκράτορας, ανήσυχος και βράζοντας 
από θυμό, σκέφτηκε να εξουσιάσει τους ιππότες 
του Χριστού [τους αρχηγούς της Α΄ Σταυροφορίας] 
[…]. Τελικά μαζεύτηκαν όλοι οι μεγάλοι ευγενείς 
[αξιωματούχοι του Αλέξιου Α΄] που ήταν στην Κων-
σταντινούπολη και, επειδή φοβόντουσαν μη χάσουν 
την πατρίδα τους, κατέληξαν με τα συμβούλια και 
τα πανούργα σχέδιά τους […] ότι οι δούκες μας, 
οι κόμητές μας και όλοι οι αρχηγοί μας έπρεπε να 
δώσουν όρκο πίστης στον αυτοκράτορα. Αλλά αυτοί 
αρνήθηκαν […] και είπαν: «Είναι βέβαιο ότι θα ατιμα-
στούμε και φαίνεται πως είναι δίκαιο να αρνηθούμε 
να ορκιστούμε πίστη σ’ αυτόν». Πολλές φορές θα 
μας απογοήτευαν οι αρχηγοί μας, αλλά στο τέλος 
τέλος τι θα έκαναν; Θα έλεγαν ότι σπρωγμένοι από 
την ανάγκη, θέλοντας και μη θέλοντας, αναγκά-
στηκαν να ταπεινωθούν στη θέληση του τιποτένιου 
αυτοκράτορα […]. Τόσο δυνατοί και σκληροί ιππότες 
γιατί έπραξαν έτσι; Ίσως γιατί τους έσπρωξε εκεί η 
μεγάλη ανάγκη. 


 Χρονικό της Πρώτης Σταυροφορίας, 12ος αιώνας
Μετάφραση: Κ. Αντύπας


Π 6.24


Π 6.25 Π 6.26
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Όλοι οι υπερασπιστές της πόλης έφευγαν 
[...] μέσα στην πόλη και οι δικοί μας τους 
κυνηγούσαν από πίσω σκοτώνοντάς τους 
και σφάζοντάς τους μέχρι το Ναό του 
Σολομώντα [το Τέμενος του Βράχου], 
όπου έγινε τέτοια σφαγή, ώστε οι δικοί 
μας είχαν τα πόδια τους και τους αστρα-
γάλους τους μέσα στο αίμα εκείνων […]. 
Τελικά, όταν νικήθηκαν οι ειδωλολάτρες 
[οι μουσουλμάνοι], έπιασαν οι δικοί 
μας άντρες και γυναίκες και σκότωναν 
όποιους ήθελαν και όποιους ήθελαν τους 
άφηναν ζωντανούς. […] Έτρεξαν σ’ όλη 
την πόλη παίρνοντας χρυσάφι και ασήμι, 
άλογα και μουλάρια και [λεηλατώντας] 
σπίτια γεμάτα με όλα τα αγαθά. Και μετά 
ήρθαν οι δικοί μας χαρούμενοι και κλαίγο-
ντας από τη μεγάλη χαρά στον τάφο του 
Σωτήρα μας, για να κάνουν λειτουργία και 
να δώσουν το τάμα που χρωστούσαν. Το 
άλλο πρωί ανέβηκαν οι δικοί μας με προ-
σοχή στη σκεπή του ναού και βρήκαν τους 
Σαρακηνούς, άντρες και γυναίκες, και 
τους αποκεφάλισαν με γυμνά σπαθιά. 


Χρονικό της Πρώτης Σταυροφορίας, 12ος αιώνας
Μετάφραση: Κ. Αντύπας


Π 6.27


25


Ιερουσαλήμ


Να πώς περιγράφουν την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους δύο 
πηγές του 12ου αιώνα, μία από τους σταυροφόρους και μία μουσουλμανική:


Η Ιερουσαλήμ έπεσε […] το πρωί της Πα-
ρασκευής του έτους Εγίρας 492 [15 Ιουλίου 
1099]. Οι Φράγκοι πέρασαν από μαχαίρι 
τον πληθυσμό και λεηλάτησαν την περιοχή 
για μια εβδομάδα. Μια ομάδα μουσουλμά-
νων ταμπουρώθηκε στον Πύργο του Δαβίδ 
[ακρόπολη της Ιερουσαλήμ] και συνέχισε 
να αμύνεται για αρκετές μέρες. Όταν συμ-
φώνησαν να παραδοθούν, τους χάρισαν 
τη ζωή. Οι Φράγκοι πράγματι κράτησαν το 
λόγο τους […]. Στο τζαμί Αλ Άκσα οι Φράγκοι 
κατέσφαξαν περισσότερους από εβδομήντα 
χιλιάδες ανθρώπους, ανάμεσα τους ένα 
μεγάλο αριθμό ιμάμηδων και [άλλων] μου-
σουλμάνων […]. Οι Φράγκοι έγδυσαν και το 
Τέμενος του Βράχου [και πήραν] περισσό-
τερα από σαράντα ασημένια κηροπήγια […] 
μια τεράστια ασημένια λάμπα […] και εκατόν 
πενήντα μικρότερα ασημένια κηροπήγια και 
περισσότερα από είκοσι ακόμα χρυσά, για 
να μην αναφέρω περισσότερες λεπτομέρει-
ες για τη λεία που άρπαξαν. […] Οι άντρες 
είχαν σκοτωθεί, οι γυναίκες και τα παιδιά 
είχαν αιχμαλωτιστεί, τα σπίτια τους είχαν 
λεηλατηθεί. 


Ιμπν αλ Αθίρ, Παγκόσμιο χρονικό, 12ος αιώνας
Μετάφραση: Α.Γ. Σαββίδης 


Γενική άποψη της Ιερουσαλήμ (Ισραήλ).


Π 6.29


Π 6.28
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Tώρα μπορείτε να μάθετε πώς κοίταζαν επίμονα την Kων-
σταντινούπολη εκείνοι που δεν την είχαν δει ποτέ, γιατί δε 
μπορούσαν καθόλου να σκεφτούν πώς μπορεί να υπάρχει 
στον κόσμο όλο μια τόσο πλούσια πόλη, όταν είδαν αυτά 
τα ψηλά της τείχη και τους πλούσιους πύργους, και αυτά 
τα πλούσια παλάτια και αυτές τις ψηλές εκκλησίες, που 
ήταν τόσες πολλές, που κανείς δε θα πίστευε αν δεν το 
έβλεπε με τα μάτια του, και ακόμη το μήκος και το πλάτος 
της πόλης που κυβερνούσε όλες τις υπόλοιπες. Kαι μάθετε 
πως δεν υπήρξε άνθρωπος τόσο ασυγκίνητος που να μην 
ανατριχιάσει· κι αυτό δεν ήταν καθόλου περίεργο, γιατί 
ποτέ δεν έκαναν άνθρωποι μια τόσο μεγάλη επιχείρηση 
από τότε που χτίστηκε ο κόσμος.


Γοδεφρείδος Βιλαρδουίνος, Χρονικό, αρχές 13ου αιώνα
Μετάφραση: Κ. Αντύπας


Ο καθένας έβαλε φρουρά από αν-
θρώπους στο κάστρο που του είχε 
παραδοθεί, για να φυλάνε το θησαυρό. 
Και οι υπόλοιποι που είχαν σκορπιστεί 
στην πόλη πήρανε πολλά λάφυρα. Και 
[…] κανείς δεν ήξερε να πει πόσα, 
χρυσάφι και ασήμι και σκεύη και πολύ-
τιμα πετράδια και μετάξια και γούνινα 
φορέματα από γκρίζο σκίουρο και 
ερμίνα, και όλα τα ακριβά πράγματα 
που βρέθηκαν ποτέ στη γη. Και δίνει 
βέβαιη μαρτυρία ο Γοδεφρείδος […] 
[ο συγγραφέας του χρονικού] [...], 
και έχοντας σωστά τα λογικά του, 
πως από τότε που χτίστηκε ο κόσμος 
δεν πάρθηκαν τόσα λάφυρα από μία 
μόνο πόλη. 


Γοδεφρείδος Βιλαρδουίνος, Χρονικό,
αρχές 13ου αιώνα


Μετάφραση: Κ. Αντύπας


Αυτοί άρπαζαν τα πολύτιμα ποτήρια, τα έσπαζαν 
και έπαιρναν τους πολύτιμους λίθους που υπήρ-
χαν σ’ αυτά […]. Και τις ασέβειες [που έκαναν] 
στην εκκλησία του Μεγίστου [στην Αγία Σοφία] 
ούτε που μπορεί να τις ακούσει άνθρωπος. Η 
Αγία Τράπεζα [...] εξαίσιο έργο και ονομαστό 
σ’ όλους τους λαούς, κόπηκε κομμάτια και τη 
μοίρασαν οι άρπαγες. Το ίδιο έγινε και με όλο 
τον πλούτο τον ιερό, τον τόσο πολύ και τόσο 
όμορφο. Και φρόντισαν να μεταφέρουν σαν 
εμπορεύματα τα πανάγια σκεύη και έπιπλα, που 
ήταν φτιαγμένα με εξαιρετική τέχνη και από τα 
πιο σπάνια υλικά. Και έφεραν μέσα στα πιο άγια 
μέρη της εκκλησίας μουλάρια και γαϊδούρια με 
σαμάρια [για να μεταφέρουν] το καθαρό ασήμι 
που έντυνε το θριγκό [το πάνω μέρος] του Ιερού 
[...] και τον άμβωνα και τις πύλες, και είχε και 
πολλά άλλα στολίδια. 


Νικήτας Χωνιάτης, Ιστορία, αρχές 13ου αιώνα


H Δ΄ Σταυροφορία


Kωνσταντινούπολη


Το παρακάτω κείμενο προέρχεται από το χρονικό που έγραψε 
ένας από τους αρχηγούς της Δ΄ Σταυροφορίας, ο Γοδεφρείδος 
Βιλαρδουίνος. Περιγράφει τι ένιωσαν οι σταυροφόροι όταν είδαν 
για πρώτη φορά την Kωνσταντινούπολη. 


Λεηλάτησαν την Kωνσταντινούπολη


Δύο πηγές, μία λατινική και μία βυζαντινή, περιγράφουν πώς λεηλάτησαν την 
Κωνσταντινούπολη οι σταυροφόροι της Δ΄ Σταυροφορίας.


Π 6.32


Π 6.31
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Π 6.33


Κομητεία
της Έδεσσας
1018 1144–


Βασίλειο της Μικρής Αρμενίας


1198 1375
–


Πριγκιπάτο της Αντιόχειας
1098 1268–


Κομητεία της Τρίπολης
1109 1289–


Βασίλειο της Ιερουσαλήμ
1099–1229


Βασίλειο της Κύπρου
1192 1489–


Σαρδηνία


Κορσική


Κρήτη


Σικελία


Αντιόχεια


Ιερουσαλήμ


Έδεσσα
Ταρσός


Τρίπολη


Λευκωσία


Μ
ε


σ ό γ ε ι ο ς Θ ά λ α σ σ α


Αδριατική Θάλασσα


Αιγαίο
Πέλαγος


Ιόνιο
Π


έλαγος


Μ ε σ ό γ ε ι ο ς
Θ ά λ α σ σ α


Μ α ύ ρ η Θ ά λ α σ σ α


Τα λατινικά κράτη στην ανατολική
 Μεσόγειο μετά τις σταυροφορίες


 (τέλη 11ου -- τέλη 13ου αιώνα)


Π 6.30


Κράτη
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Δραστηριότητες
[11ος – αρχές 13ου αιώνα ]
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	 Διαβάστε	την	πηγή	Π	6.4.	α)	Τι	είδους	πηγή	είναι;	Πότε	γράφτηκε;	β)	Ο	Γεώργιος	
Φιλανθρωπηνός	Ταρχανειώτης,	52	ετών,	μια	Κυριακή	του	1143	μιλάει	στον	εγγονό	του	
Θεόδωρο	Φιλανθρωπηνό	Ταρχανειώτη	Ραούλ,	που	είναι	6	χρονών,	για	την	καταγωγή	
τους	από	μακρινούς	και	ένδοξους	προγόνους.	Χρησιμοποιώντας	στοιχεία	από	την	πηγή	
Π	6.4	γράψτε	ένα	δικό	σας	κείμενο	(60--70	λέξεις)	με	τι	μπορεί	να	είπε	ο	παππούς	στον	
εγγονό	του.


1


	 Ο	Γεώργιος	είναι	ένας	πολύ	φτωχός	βοσκός	στην	περιοχή	της	Αδριανούπολης,	στη	
Θράκη.	Μια	μέρα	την	άνοιξη	του	1009	βρίσκει	κρυμμένο	στη	ρίζα	ενός	δέντρου	ένα	
μικρό	θησαυρό	από	112	βυζαντινά	νομίσματα	της	εποχής	του	Νικηφόρου	Βοτανειάτη.	
Δεν	μπορεί	όμως	να	υπολογίσει	σε	πόσα	υπέρπυρα	αντιστοιχούν.	Μπορείτε	να	τον	
βοηθήσετε;	


2


	 Η	εικόνα	δίπλα	δείχνει	ένα	ανάγλυφο	από	
ένα	σπίτι	στη	Βενετία	και	χρονολογείται	στις	
αρχές	του	14ου	αιώνα.	Τι	εικονίζει;	Γιατί	
η	οικογένεια	που	έφτιαξε	το	σπίτι	διάλεξε	
αυτό	το	ανάγλυφο	για	να	το	διακοσμήσει;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


3


α)	Διαβάστε	τις	πηγές	Π	6.12	και	Π	6.13.	Πότε	γράφτηκαν	οι	πηγές;	Είναι	σύγχρονες	με	
τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	απάντηση	σας.	


β)	Χωριστείτε	σε	ομάδες	των	4--5	ατόμων.	Αντλώντας	στοιχεία	από	τις	πηγές	συντάξτε	
τον	κανονισμό	λειτουργίας	του	νοσοκομείου.	Παρουσιάστε	τη	δουλειά	σας	στην	τάξη!


4


α)	Διαβάστε	τις	πηγές	Π	6.21	και	Π	6.22.	Ποιοι	τις	έγραψαν	και	πότε;	Είναι	σύγχρονες	με	
τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	


β)	Είσαι	ο	Ζιλ,	ένας	καλόγερος	που	τον	Ιανουάριο	του	1095	γυρίζει	διάφορες	πόλεις		
και	χωριά	στη	σημερινή	Γαλλία	και	προσπαθεί	να	ξεσηκώσει	τον	κόσμο	για	την	 	
Α΄	Σταυροφορία.	Με	στοιχεία	από	τις	πηγές	Π	6.21	και	Π	6.22	γράψτε	ένα	κείμενο	
με	80--90	λέξεις	για	να	πείσετε	τους	άντρες,	αριστοκράτες	και	μη,	να	πάρουν	μέρος	
στην	εκστρατεία	στους	Αγίους	Τόπους.	Το	κείμενό	σας	να	είναι	γραμμένο	σε	δεύτερο	
πρόσωπο	του	πληθυντικού	αριθμού.


5


	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	6.25	και	Π	6.26.	α)	Ποιοι	έγραψαν	τις	πηγές	και	πότε;	Είναι	
σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	β)	Σε	ποιο	γεγονός	της	Α΄	Σταυροφορίας	αναφέρονται	και	οι	δύο	πηγές;	
Ποιες	λέξεις	και	φράσεις	και	στις	δύο	πηγές	μάς	δίνουν	πληροφορίες	για	το	γεγονός	
αυτό	και	ποιες	το	σχολιάζουν;	


6
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Δραστηριότητες
[Κεφάλαιο 6]
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α)	Διαβάστε	την	πηγή	Π	6.8.	Ποιος	έγραψε	την	πηγή	και	πότε;	Είναι	μια	πηγή	σύγχρονη	
με	τα	γεγονότα	που		αναφέρει	ή	μεταγενέστερη	από	αυτά;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	


β)	Δύο	Βενετοί	έμποροι,	ο	Ερρίκος	Φοσκαρίνι	και	ο	Φραγκίσκος	Μαλατέστα,	ταξιδεύουν	
με	ένα	πλοίο	την	άνοιξη	του	1085	από	τη	Βενετία	στο	Δυρράχιο	και	συζητούν	για	όσα	
κέρδισαν	οι	Βενετοί	από	το	βυζαντινό	αυτοκράτορα.	Παίρνοντας	στοιχεία	από	την	
πηγή	Π	6.8	συμπληρώστε	με	τις	κατάλληλες	λέξεις	τα	κενά	στη	συζήτησή	τους.


7


Δεν το συζητώ 
Φραγκίσκο. 


....................... 
βγήκαμε.


Φυσικά, φυσικά Ερρίκο. 
Ο αυτοκράτορας των 


................. έδωσε στο δόγη μας 
πολλές δωρεές και αξιώματα.


Τώρα πια 
έχουμε δικά μας 
..................... στην 
.......................... .


Όχι μόνο, έχουμε και τις 
δικές μας ........................... .


Και μην ξεχνάς, 
Φραγκίσκο, πως και στο 
......................... που πάμε 


πήραμε κι εκεί πολλά 
....................... . 


Καλά όλα αυτά. Αλλά δε νομίζεις ότι το 
σπουδαιότερο είναι που δεν ...................... 


πια .............. πουθενά στη χώρα των 
...................., όπου και αν πάμε;
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Δραστηριότητες
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	 Διαβάστε	τις	πηγές	Π	6.27	και	Π	6.28.	α)	Ποιοι	έγραψαν	τις	πηγές	και	πότε;	Είναι	
σύγχρονες	με	τα	γεγονότα	που	αναφέρουν	ή	μεταγενέστερες;	Δικαιολογήστε	την	
απάντησή	σας.	β)	Χρησιμοποιώντας	πληροφορίες	από	τις	πηγές	Π	6.27	και	Π	6.28	
γράψτε	για	τη	σχολική	εφημερίδα	ένα	άρθρο	με	200--220	λέξεις	για	την	κατάληψη	της	
Ιερουσαλήμ	από	τους	σταυροφόρους	της	Α΄	Σταυροφορίας	το	καλοκαίρι	του	1099.	
Έχετε	υπόψη	σας	ότι:


8


- Το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο σε τρίτο 
πρόσωπο και σε παρελθόντα χρόνο.


- Πρέπει να έχει ένα σύντομο τίτλο που θα 
τραβάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη.   
Ο τίτλος πρέπει να δίνει πληροφορίες σχετικά 
με το τι έκανε κάποιος ή με το τι συνέβη. 


- Μετά τον τίτλο υπάρχει ένας υπότιτλος 
που μας δίνει τον τόπο και το χρόνο των 
γεγονότων. 


- Στην πρώτη παράγραφο παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές 
πληροφορίες: θα μπορούσε να είναι μια μεγάλη πρόταση 
που πληροφορεί τον αναγνώστη τι συνέβη, πού και 
πότε συνέβη, γιατί συνέβη και ποιους αφορά. Πρέπει να 
επιλέξετε τις πιο σημαντικές πληροφορίες. 


- Στη συνέχεια αναφερθείτε στα πιο σημαντικά γεγονότα 
παρουσιάζοντάς τα με περισσότερες λεπτομέρειες. 


- Για τα λιγότερο σημαντικά γεγονότα μιλήστε στο τέλος.


	 Λύστε	το	σταυρόλεξο:9


Οριζόντια 
1 	Είναι	η	προέλευση	της	πηγής	Π	6.33.	•	 2 	Έτσι	χαρακτηρίζει	ο	
συγγραφέας	της	πηγής	Π	6.31	την	Κωνσταντινούπολη.	•	 3 	Ο	συγγραφέας	
της	πηγής	Π	6.15.	•	 4 	Σε	αυτόν	τον	αιώνα	γράφτηκε	η	πηγή	Π	6.13.	
•	 5 	Το	επίθετο	του	συγγραφέα	της	πηγής	Π	6.31.	•	 6 	Τι	έμαθε	ο	
συγγραφέας	της	πηγής	Π	6.15;	•	 7 	Γι’	αυτή	την	πράξη	μιλούν	οι	πηγές	
Π	6.32	και	Π	6.33.


Κάθετα
1 	Είναι	η	προέλευση	της	πηγής	Π	6.32.	•	 2 	Η	πηγή	Π	6.31	είναι	σύγχρονη	ή	μεταγενέστερη	
με	τα	γεγονότα	που	αναφέρει;	•	 3 	Η	πιο	βασική	πηγή	μας	για	τη	βασιλεία	του	βυζαντινού	
αυτοκράτορα	Αλέξιου	Α΄	Κομνηνού	(1081-1118).	•	 4 	Το	όνομα	του	συγγραφέα	της	πηγής	Π	6.31.	
•	 5 		Η	πόλη	της	εικόνας	Π	6.29.	•	 6 	Το	επίθετο	του	συγγραφέα	της	πηγής	Π	6.33.	 	
•	 7 	Παρ’	όλη	τη	μόρφωσή	του	ο	συγγραφέας	της	πηγής	Π	6.15	παραμένει	...	•	 8 	Το	όνομα	του	
συγγραφέα	της	πηγής	Π	6.33.	•	 9 	Η	πόλη	στην	οποία	αναφέρεται	η	πηγή	Π	6.31.	
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	 Ο	Σουηδός	σκηνοθέτης	του	κινηματογράφου	Ίνγκμαρ	Μπέργκμαν	το	1957	γύρισε	την	
ταινία	«Η	Έβδομη	Σφραγίδα».	Ανάμεσα	στους	ήρωες	της	ταινίας	υπάρχει	και	ένας	
ιππότης,	ο	Γενς,	που	είχε	λάβει	μέρος	στις	σταυροφορίες.	Σε	κάποια	σκηνή	της	ταινίας	
αυτός	λέει:	


10


	 Μελετήστε	το	χάρτη	Π	6.30.	Με	τις	πληροφορίες	που	πήρατε	από	αυτόν	σημειώστε	
στην	ιστορική	γραμμή	πότε	ιδρύθηκαν	και	πότε	καταλύθηκαν	τα	λατινικά	κράτη	που	
ίδρυσαν	οι	σταυροφόροι	της	Α΄	Σταυροφορίας.	


11


«Ακριβώς δέκα χρόνια μείναμε στους Αγίους Τόπους κι αφήναμε 
τα φίδια να μας δαγκώνουν, τις μύγες να μας τσιμπούν, τα άγρια 
θηρία να μας τρώνε, τους άπιστους να μας σφάζουν, το κρασί 
να μας δηλητηριάζει [...], τις ψείρες να μας καταβροχθίζουν, 
τους πυρετούς να μας σαπίζουν. Όλα για τη δόξα του Χριστού! 
Η σταυροφορία μας ήταν μια τέτοια τρέλα, που μόνο ένας 
αληθινός ιδεολόγος θα μπορούσε να τη σκεφτεί». 


 Η	ταινία	αυτή	μπορεί	να	θεωρηθεί	μια	ιστορική	πηγή	για	τις	σταυροφορίες;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.	Πώς	παρουσιάζει	τη	ζωή	των	σταυροφόρων	


	 ο	ιππότης	Γενς	στην	ταινία;	Ποια	άποψη	έχει	για	την	ίδια	τη	σταυροφορία;	
Δικαιολογήστε	την	απάντησή	σας.


1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500


	 Να	αντιστοιχίσετε	τις	φράσεις	στην	αριστερή	στήλη	με	τις	πηγές	στη	δεξιά	στήλη.12


Π	6.21


Π	6.22


Π	6.25


Π	6.26


Π	6.27


Π	6.28


Π	6.31


Π	6.33


Οι	σταυροφόροι	της	Α΄	Σταυροφορίας	λεηλάτησαν	την	Ιερουσαλήμ	για	μια	βδομάδα.


Στις	αρχές	του	13ου	αιώνα	η	Κωνσταντινούπολη	ήταν	μια	μεγάλη	και	πλούσια	πόλη	που	
γεννούσε	το	θαυμασμό.	


Οι	αρχηγοί	της	Α΄	Σταυροφορίας	ορκίστηκαν	πίστη	στο	βυζαντινό	αυτοκράτορα		
παρ’	όλο	που	μπορούσαν	και	να	μην	το	κάνουν.	


Η	εκκλησία	της	Αγίας	Σοφίας	λεηλατήθηκε	από	τους	σταυροφόρους	της	Δ΄	
Σταυροφορίας.


Πρώτοι	που	θέλησαν	να	γίνουν	σταυροφόροι	ήταν	οι	άνθρωποι	από	τα	κατώτερα	
κοινωνικά	στρώματα.


Οι	σταυροφόροι	της	Α΄	Σταυροφορίας	σκότωσαν	ακόμη	και	όσους	μουσουλμάνους	
βρήκαν	καταφύγιο	στο	ναό	του	Παναγίου	Τάφου	στην	Ιερουσαλήμ.	


Με	τις	σταυροφορίες	σταμάτησαν	στη	δυτική	Ευρώπη	οι	πόλεμοι	ανάμεσα	στους	
φεουδάρχες.


Οι	αρχηγοί	της	Α΄	Σταυροφορίας	ορκίστηκαν	πίστη	στο	βυζαντινό	αυτοκράτορα.
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