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BYZANTINH   ΙΣΤΟΡΙΑ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 
 
 
Ενότητα   29η  
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή 
 
Θα  διδαχθούμε   για  τα  εσωτερικά  προβλήματα  της   αυτ/ρίας  που  
οφείλονταν  στα  πολλά  προνόμια  που  έδωσε  στους   Βενετούς,  στην  
εγκατάλειψη  της  γης  από  τους  μικροκαλλιεργητές   και  στη  
σταδιακή  εξασθένηση  ( αδυναμία )  του  στρατού. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1) 
* Ο Βασίλειος  ο  β΄ ο  Βουλγαροκτόνος  παραχώρησε  σε  ξένους  και  
κυρίως  στους  Βενετούς  πολλά  εμπορικά  προνόμια,  κάτι  που  
ακολούθησαν  και  οι  υπόλοιποι  βασιλείς  της Μακεδονικής  
δυναστείας.  
 

 η  παραχώρηση  τους  είχε  ολέθρια   (καταστροφικά)  αποτελέσματα  
για  την  αυτοκρατορία,  κυρίως  δε: 

- εγκατέλειψε  το  δικό  της  εμπόριο  στην  Ιταλία  και  υποδουλώθηκε  
στους  ξένους. 

- Η  οικονομική  εκμετάλλευση  του  κράτους  από  τους  ξένους  
κλόνιζε  την  πίστη  των  υπηκόων  του  προς  αυτό. 

-  Έπαψε  να  έχει  οικονομική  υπεροχή. 
 
2) 

 ένα  άλλο  δύσκολο  πρόβλημα   ήταν η  κατάσταση  στην  επαρχία.. 

 το  « αλληλέγγυον»  ( δηλαδή  το  να  πληρώνουν  οι  πλούσιοι  τους  
φόρους  των  φτωχών,  εάν  εκείνοι  αδυνατούσαν)  του  Βασιλείου  
του  Β΄ καταργήθηκε. 

 Έτσι  οι  δυνατοί  απέκτησαν  τεράστια  δύναμη. 
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 Τα  κτήματα  που  δεν  μπορούσαν  πια  να  κρατήσουν  οι   γεωργοί  
λόγω  φόρων,  πολέμων  και  αρρώστιας  πέρασαν  στους  δυνατούς   
με  αποτέλεσμα: 

- μεγάλες  εκτάσεις   έμειναν  ακαλλιέργητες,  η  παραγωγή  μειώθηκε. 
- Οι  εξαθλιωμένοι  γεωργοί  συγκεντρώνονταν  στις  πόλεις, δεν είχαν  

πόρους  ζωής  και άρχισαν να  αδιαφορούν  για  την  τύχη  της  
πρωτεύουσας. 

- Στη  δυστυχία  των  αγροτικών πληθυσμών  προστέθηκε  η  
τοκογλυφία,  που  έφτασε  στο  απροχώρητο  παρά  τις  προσπάθειες  
φωτισμένων  κληρικών. 

- Οι  δυνατοί  γίνονταν  ακόμα πιο  πλούσιοι και  το  χάσμα  φτωχών  
και  πλουσίων  μεγάλωνε. Σιγά –σιγά  όμως  οι  έμποροι  και  οι  
βιοτέχνες  που  ζούσαν  στην  πόλη  και  είχαν  οργανωθεί  σε  
συντεχνίες αποτέλεσαν  τη  μεσαία  τάξη. 

 
3) 
* στην  Κων/πολη  δημιουργήθηκε  από  τους  αυλικούς  και  τους  
μορφωμένους  ένα  κόμμα  που  αντιμαχόταν  (πάλευε) τους  διοικητές  
των  επαρχιών  με  αποτέλεσμα  : 
- έδωσαν  το  δικαίωμα  στους  νέους να  εξαγοράζουν  τη  

στρατιωτική  τους  θητεία. 
- Πήραν  τη  γη  από  τους Ακρίτες  (  τους  φύλακες  των  Ανατολικών  

κυρίως  συνόρων  του  κράτους), που άρχισαν  να   εγκαταλείπουν  
τα  σύνορα.  Ξένοι  μισθοφόροι πήραν  τη  θέση  τους. 

- Ό  στρατός  παραμελήθηκε. 
- Το  κράτος  άρχισε  να  παρακμάζει. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Η  οικονομική  ανάπτυξη  του  Βυζαντίου  από  τον 11ο   αιώνα 
μειώθηκε, γιατί  οι  αυτοκράτορες  είχαν  παραχωρήσει  πολλά  
προνόμια  στους  ξένους  και  κυρίως  στους  Βενετούς.  Επίσης   οι  
δυνατοί  απέκτησαν  τεράστιες  εκτάσεις  γης  που  εγκατέλειπαν  οι  
φτωχοί  γεωργοί  και  έμεναν  ακαλλιέργητες.  Τέλος  επειδή  είχε  
ξεσπάσει  διαμάχη  μεταξύ  αυλικών  και  διοικητών   των  επαρχιών  με  
συνέπεια  την  εξασθένηση  (αδυναμία) του  στρατού. 
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Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α)  ποιες  ήταν  οι συνέπειες  των  προνομίων  που  έδωσαν  οι  
Μακεδόνες  αυτ/ρες  στους  ξένους; 
 
-Η  αυτ/ρια  εγκατέλειψε  το  δικό  της  εμπόριο  στην  Ιταλία  και  
υποδουλώθηκε  στους  ξένους. 
- Η  οικονομική  εκμετάλλευση  του  κράτους  από  τους  ξένους  

κλόνιζε  την  πίστη  των  υπηκόων  του  προς  αυτό.. 
-  Έπαψε  να  έχει  το  κράτος   οικονομική  υπεροχή. 
 
Β) γιατί  οι  κάτοικοι της  υπαίθρου  εγκατέλειπαν  τη  γη  τους; 
 
-  επειδή  με  την  κατάργηση  του  αλληλέγγυου  χρεώθηκαν  στους  
δυνατούς  που  τους  έπαιρναν  τα  κτήματά  τους. 
 
Γ)  τι  σήμαινε  το  «αλληλέγγυο»; 
 
Σήμαινε   το  να  πληρώνουν  οι  πλούσιοι  τους  φόρους  των  φτωχών,  
εάν  εκείνοι  αδυνατούσαν   να  το  κάνουν. 
 
Δ)  τι  έκανε  το  κόμμα  των  αυλικών  και  των  μορφωμένων; 
 
Έδωσε το  δικαίωμα  στους  νέους να  εξαγοράζουν  τη  στρατιωτική  
τους  θητεία.  Επιπλέον  πήραν  τη  γη  από  τους Ακρίτες, που άρχισαν  
να   εγκαταλείπουν  τα  σύνορα,  ενώ   ξένοι  μισθοφόροι πήραν  τη  
θέση  τους.  Έτσι  ο  στρατός  άρχισε να  διαλύεται. 
 

 
 
 

 
Ενότητα   30η  
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Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή 
 
Θα μάθουμε  για  την  επέκταση  των  Σελτζούκων  Τούρκων  στην  Μ.  
Ασία  και  τη  φονική  μάχη  του  Ματζικέρτ,  τις  επιδρομές  των  
Νορμανδών  και  το  οριστικό  σχίσμα (διακοπή  σχέσεων)  των  δύο  
Εκκλησιών. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 Σαν  να  μην  έφταναν  τα  εσωτερικά  προβλήματα  του  κράτους  
εμφανίστηκαν  κίνδυνοι  από  το  εξωτερικό: 
 
1) 

 Στην  Ανατολή   παρουσιάστηκαν  οι  Σελτζούκοι  Τούρκοι που  
ονομάστηκαν  έτσι   από  το  φύλαρχό  τους  Σελτζούκ.  Άπλωσαν  τη  
δύναμή  τους  στο  Ιράν,  κυρίευσαν  το  χαλιφάτο  της  Βαγδάτης  και  
εξισλαμίστηκαν  (  έγιναν  Μουσουλμάνοι).  Αρχές  του   11ου  αιώνα   
εισέβαλαν  στην  Αρμενία,  Μεσοποταμία  και  Καππαδοκία  εύκολα  
λόγω  της  παραμέλησης    του  στρατού και  της  κακοδιοίκησης. 

 Τελικά  ο  αυτοκράτορας  Ρωμανός  ο  Διογένης  προσπάθησε  να  
τους  σταματήσει  . 

   Με  πολύ  στρατό    εξεστράτευσε  (έκανε  εκστρατεία)  εναντίον  
τους  και  στρατοπέδευσε  στο  Ματζικέρτ   (1071),  αρνήθηκε  την  
προσφορά  ειρήνης   που  του  έγινε  και  επίσπευσε  τη  μάχη  (την  
έκανε  πιο  γρήγορα). 

 Στη  φοβερή  σύγκρουση  που  ακολούθησε  ο  Ρωμανός  νικήθηκε,   
πιάστηκε  αιχμάλωτος,  εξαγοράστηκε  με  λύτρα    και  λίγο  
αργότερα    εξοντώθηκε  από  τους  πολιτικούς  του  αντιπάλους.  

*  Αποτέλεσμα   της  μάχης = ο  δρόμος  για  την Μ.  Ασία ήταν  ανοικτός  
για  τους  Τούρκους. 
 
 
2) 

 συγχρόνως  με  την  καταστροφή  αυτή  οι  Νορμανδοί αφαιρούσαν  
την  πόλη    Μπάρι  της  Ιταλίας  απειλώντας  τις δυτικές  κτήσεις  της  
αυτ/ρίας. 
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  Οι  νέοι  αυτοί  εχθροί  γερμανικής  καταγωγής  είχαν  έλθει  από  
την  Σκανδιναβία  και  ονομάζονταν  Βίκινγκς   στη  γλώσσα  τους  και  
Βαράγγοι  από  τους  Βυζαντινούς. 

 
 

 κατόπιν  πέρασαν  στη  Σικελία,  απώθησαν   (έδιωξαν) τους 
Σαρακηνούς  και  ίδρυσαν  δικό  τους  κράτος. 

 Το  νέο  αυτό  κράτος  αποτέλεσε  συνεχή  απειλή  για  τους  
Βυζαντινούς  κάνοντας  4  επιδρομές   στη  χώρα ,  φτάνοντας  μέχρι  
την  Ήπειρο  και   την  Αττική. 

 Ο  αυτ/ρας  Αλέξιος  Α΄ ο  Κομνηνός  οργάνωσε  μισθοφορικό  στρατό  
για  να  τους  αντιμετωπίσει   και  έδωσε  πολλά  προνόμια  στους  
Βενετούς,  ώστε  να  τον  βοηθήσουν. 

 
3) 
*  ένα  από  τα  πιο  σπουδαία  γεγονότα    εκείνης  της  εποχής 
αποτέλεσε  το  σχίσμα  ανάμεσα  στις  δυο  μεγάλες  Εκκλησίες  το  
1054.  Δογματικά  το  δίκιο  ήταν  με  το  μέρος  της  Ανατολής,  αλλά  οι  
πολιτικές  συνέπειες  ήταν  τρομερές: 
 
- δημιουργήθηκε  πνεύμα  μίσους  μεταξύ  Ανατολής  και  Δύσης. 
- Απέτυχαν  οι  προσπάθειες  των  τελευταίων  αυτ/ρων  να  σώσουν  

το  κράτος  παίρνοντας  βοήθεια  από  τους  Καθολικούς. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Προσπάθησαν  να  ανακόψουν  (εμποδίσουν)  τους  Σελτζούκους  οι  
Βυζαντινοί  στη  μάχη  του  Ματζικέρτ,  αλλά  νικήθηκαν  και  έτσι  ο  
δρόμος  για  την Μ.  Ασία ήταν  ανοικτός  για  τους  Τούρκους. 
 
Για  την  αντιμετώπιση  των  Νορμανδών  έδωσαν  πολλά  προνόμια  
στους  Βενετούς.  Και  τελικά  τους  απώθησαν  οι  Βυζαντινοί. 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α) πότε  εμφανίστηκαν  οι  Σελτζούκοι  Τούρκοι; 
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Στα  τέλη  του  10ου  αιώνα  ήλθαν  από  τα  βάθη  της  Ασίας, 
εγκαταστάθηκαν  στο  Ιράν  και  εξισλαμίστηκαν. 
 
Β) πως  αντέδρασαν  οι  Βυζαντινοί; 
Ο   αυτ/ρας   Ρωμανός  ο  Διογένης  προσπάθησε  να  οργανώσει  το  
στρατό  και  να  τους  σταματήσει,  αλλά  ηττήθηκε   (νικήθηκε)  στη  
μάχη  του   Ματζικέρτ. 
 
Γ) ποιες  οι  συνέπειες  της μάχης  ; 
Σήμαινε  την  αρχή  του  τέλους  της  Βυζαντινής  αυτ/ριας    στην  
Ανατολή. 
 
 
Δ) πως  αντιμετωπίστηκαν  οι  Νορμανδοί; 
 
  Ο  αυτ/ρας  Αλέξιος  Α΄ ο  Κομνηνός  οργάνωσε  μισθοφορικό  στρατό  
για  να  τους  αντιμετωπίσει   και  έδωσε  πολλά  προνόμια  στους  
Βενετούς  για  να  τον  βοηθήσουν. 
 
Ε)  τι  συνέπειες  είχε  το  σχίσμα; 
 
- δημιουργήθηκε  πνεύμα  μίσους  μεταξύ  Ανατολής  και  Δύσης. 
- Απέτυχαν  οι  προσπάθειες  των  τελευταίων   Βυζαντινών  αυτ/ρων  

να  σώσουν  το  κράτος  παίρνοντας  βοήθεια  από  τους  
Καθολικούς. 

 
 
Ας  κρατήσουμε  τις  ημερομηνίες 
 
1071 =  η  μάχη  του  Ματζικέρτ  και  η   κατάληψη  του  Μπάρι  από  
τους  Νορμανδούς. 
1054  = το  σχίσμα  Ανατολής και  Δύσης. 
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Ενότητα   31η 
  
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή 
Θα  μάθουμε  τι  ήταν  οι  Σταυροφορίες,    σε  τι  πραγματικά  
απέβλεπαν  (τι  σκοπό  είχαν),  την  άλωση  της  Πόλης  κατά  τη  
διάρκεια  της  Δ΄ Σταυροφορίας,  τις  συνέπειες  που  είχε  και  για  τη  
Φραγκοκρατία..   
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1) 

 οι  χριστιανοί  συνήθιζαν  να  επισκέπτονται  τους  άγιους  τόπους  
όπου  έζησε  και  μαρτύρησε  ο  Χριστός. 

*  απέναντι  στους  προσκυνητές  οι   Άραβες  είχαν  ανεκτική  στάση. 
 

 όταν  όμως  οι  Τούρκοι  πήραν  την  Παλαιστίνη  και  τη  Συρία  η  
κατάσταση  άλλαξε. 

 Στη  Δύση  καλλιεργήθηκε  η  ιδέα  να  απελευθερωθούν  οι   Άγιοι  
Τόποι.   Οι   εκστρατείες  αυτές  ονομάστηκαν Σταυροφορίες  και  οι  
ιππότες  που  πήραν  μέρος  Σταυροφόροι,  γιατί  είχαν  ραμμένο  
στα  ρούχα  τους  ένα  σταυρό. 

 Πίσω  όμως  από  την   ιερή  συγκίνηση  των  απλών  ανθρώπων 
υπήρχαν  οι  φιλοδοξίες  βασιλέων  και  ιπποτών  να  αποκτήσουν  
πλούτη  και  η  επιθυμία  του  Πάπα  να  υποτάξει  την  Ανατολική  
ορθόδοξη  Εκκλησία. 
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2) 
* για  αυτό  στην  τέταρτη  Σταυροφορία,  αντί  οι  Καθολικοί  να  πάνε  
στους  Αγίους  Τόπους, κατευθύνθηκαν   στην  Πόλη. 
 
*  εκεί   εκμεταλλευόμενοι  την  ακυβερνησία  που  υπήρχε,  την  
πολιόρκησαν,  την  κατέλαβαν  και  τη  λεηλάτησαν   φρικτά  τον  
Απρίλιο  του 1204. 
 

 συνέπειες  της  άλωσης: 
- απειλήθηκε  με  ολοκληρωτική  καταστροφή  το  Βυζαντινό  κράτος  

και  ο  πολιτισμός. 
- Ζημιώθηκε  ο  ευρωπαϊκός πολιτισμός   με το  χάσιμο  έργων  τέχνης  

και  πολύτιμων  χειρογράφων. 
 
- Άρχισε  η  Φραγκοκρατία.  Αλλά  οι  Φράγκοι  ένιωθαν  ξένοι  και  

πολιορκημένοι  μέσα  σε  ένα  πολιτισμένο  λαό,  τον  ελληνικό. 
- Τα  φραγκικά  κράτη  που  δημιουργήθηκαν  από  το  μοίρασμα  των  

κατακτημένων  εδαφών, έδειξαν  αμέσως  σημάδια  αδυναμίας. 
- Το  μόνο  θετικό  αποτέλεσμα  ήταν  ότι  ένωσαν  όλους  τους  

Έλληνες  εναντίον  τους. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
-  Φραγκοκρατία  ονομάστηκε  η  εποχή  που  ακολούθησε  μετά  την  
άλωση  της  Πόλης  από  τους  Σταυροφόρους  (το  1204).   Την  είπαν  
έτσι,  γιατί  κυριάρχησαν  οι  Φράγκοι  που  ίδρυσαν  δικά  τους  
λατινικά  κράτη. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α) γιατί  έγιναν  οι  Σταυροφορίες; 
 
Με    τον    σκοπό   τάχα  να  απελευθερώσουν  τους  Αγίους  Τόπους  
από  τους  Τούρκους  αλλά  με  αληθινό  να  αποκτήσουν  τα  πλούτη  
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της  Ανατολής  οι  Καθολικοί   και  ο  Πάπας  να  υποτάξει  την  
Ορθόδοξη  Ανατολική  Εκκλησία. 
 
Β)  πότε  έπεσε  η  Πόλη  στους  Καθολικούς; 
Το  1204  κατά  τη  διάρκεια  της  δ΄ Σταυροφορίας  (1202-1204). 
 
Γ)  ποιες  η  συνέπειες  της  άλωσης  αυτής; 
- απειλήθηκε  με  ολοκληρωτική  καταστροφή  το  Βυζαντινό  κράτος  

και  ο  πολιτισμός. 
- Ζημιώθηκε  ο  ευρωπαϊκός πολιτισμός   με το  χάσιμο  έργων  τέχνης  

και  πολύτιμων  χειρογράφων. 
-   Άρχισε  η  Φραγκοκρατία.   
- Το  μόνο  θετικό  αποτέλεσμα  ήταν  ότι  ένωσαν  όλους  τους  

Έλληνες  εναντίον  τους. 
 
Δ)   τι  γνωρίζετε  για  τη  Φραγκοκρατία; 
Δες  απάντηση  του  σχολικού  βιβλίου. 
 
Ας  κρατήσουμε  τις  ημερομηνίες: 
 
* Δ΄ Σταυροφορία  (1202-1204). 
*  άλωση    της  Πόλης  από  τους  Σταυροφόρους  το  1204. 
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Ενότητα   32η  
 
 
ΤΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΚΡΑΤΗ  ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ  ΣΤΟΥΣ  ΦΡΑΓΚΟΥΣ 
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
 
Θα  μάθουμε  για  τα  χωριστά  ελληνικά  κράτη  που  δημιουργήθηκαν 
μετά  την  κατάληψη  της  Πόλης  από  τους  Φράγκους..  Ήταν   το  
κράτος  της  Τραπεζούντας,  το  δεσποτάτο  της  Ηπείρου,   η  
αυτοκρατορία της  Νικαίας   και  το  δεσποτάτο  του  Μυστρά. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 

 Μετά  την  πτώση  της  Πόλης  οι  Λατίνοι  προσπάθησαν  να  
καταλάβουν  όλη  την  αυτοκρατορία,  αλλά  απέτυχαν.  Σε  Έλληνες  
άρχοντες  έμειναν  η  Ήπειρος  και  μεγάλο μέρος  της  Μ.  Ασίας. 

 

 Ιδρύθηκαν    4  ισχυρά  κράτη: 
 
 Το  κράτος  της  Τραπεζούντας = 
- ιδρύθηκε  στον  Εύξεινο  Πόντο,  άκμασε  και  ακολούθησε  

αυτόνομη (ανεξάρτητη) ιστορική  πορεία,  γιατί  ήταν  γεωγραφικά  
ξεκομμένο  από  τον  υπόλοιπο  ελληνικό  χώρο.   

- Το  1461  το  κατέλαβαν  οι  Τούρκοι,  αλλά  έμεινε  κέντρο  του  
ελληνισμού  πολλούς  αιώνες  ακόμη. 

 
Το  δεσποτάτο  της  Ηπείρου = 
- κυριάρχησε  στη  Δυτική  Ελλάδα  είχε  πρωτεύουσα  την  ΄Αρτα. 
- Οι  ηγέτες  του  διέλυσαν  το  λατινικό  κράτος  της  Θεσσαλονίκης  

και  πήραν  την  πόλη της  Θεσσαλονίκης  το  1224. 
- Αργότερα  δέχτηκε  την  ηγεμονία  του  κράτους  της  Νικαίας. 
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Η  αυτοκρατορία της  Νικαίας = 
- εκεί  είχε  καταφύγει  ο  Θεόδωρος  Λάσκαρης  που  είχε  

ανακηρυχτεί  αυτ/ρας,  όταν  οι  Φράγκοι  έπαιρναν  την  Πόλη. 
- Αυτός  και  οι  διάδοχοί  του,  με  τα  μέτρα  που  πήραν  για  τους  

γεωργούς,  ενίσχυσαν  την  ελεύθερη  αγροτική  τάξη.  Ακόμη  
προστάτευσαν  τα  γράμματα  και  τις  τέχνες. 

- Το  κράτος  τους  περιελάμβανε  εδάφη  της  Μακεδονίας,  Μ.  Ασίας  
και  Θράκης. 

- Απλώνοντας  τα  σύνορα  του  απείλησε  το  λατινικό  κράτος  της  
Πόλης. 

 
Το  δεσποτάτο  του  Μυστρά= 
- όταν  ο  Φράγκος  πρίγκιπας  της  Πελοποννήσου  πιάστηκε  

αιχμάλωτος  σε  μια  μάχη  από  τον  αυτ/ρα  της  Νικαίας  Μιχαήλ  
Παλαιολόγο,  έδωσε  τρία  φρούρια,  για  να  κερδίσει  την  
ελευθερία  του. 

- Αυτά  ήταν  της  Μονεμβασιάς,   της    Μάνης    και   Μυστρά  ή  
Μυζηθρά. 

- ΄Ετσι    σχηματίστηκε  μια  βυζαντινή επαρχία   και  το  14ο   αιώνα  
δημιουργήθηκε  ανεξάρτητο  κράτος. 

- Πρωτεύουσα  του  Δεσποτάτου  έγινε  ο Μυστράς   και  το  
διοικούσαν  μέλη  της  οικογένειας  των  αυτ/ρων   της   Πόλης. 

Από  εκεί  ξεκίνησε  ο  τελευταίος    αυτ/ρας  του  Βυζαντίου   Κων/νος  
Παλαιολόγος.   
 
- Τότε  έζησε  στο Μυστρά   ένας    φιλόσοφος    με  νέες  ιδέες,  ο  

Γεώργιος  Γεμιστός   ή  Πλήθων   και  ίδρυσε  Σχολή. 
- Πίστευε  πως  από  τη  γνήσια  ελληνική  παράδοση  που  υπήρχε   

στην Πελοπόννησο  θα  αναγεννηθεί  ο  ελληνισμός. 
- Υποστήριζε  πως  ήταν αναγκαίος  ο  σχηματισμός  γνήσιου  

ελληνικού  στρατού  χωρίς  μισθοφόρους. 
 
* Πάντως  αυτά  τα    ελληνικά  κράτη λόγω  των  μεταξύ  τους  πολέμων  
δεν  μπόρεσαν  να  ανασυστήσουν   (ξαναδημιουργήσουν) τη  Βυζαντινή  
αυτ/ρια. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
-  τα  χωριστά  ελληνικά  κράτη  που  δημιουργήθηκαν μετά  την  
κατάληψη  της  Πόλης  από  τους  Φράγκους.  ήταν   το  κράτος  της  
Τραπεζούντας,  το  δεσποτάτο  της  Ηπείρου,   η  αυτοκρατορία της  
Νικαίας   και  το  δεσποτάτο  του  Μυστρά. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α)  τι  γνωρίζετε  για το  δεσποτάτο  της  Ηπείρου; 
 
Κυριάρχησε  στη  Δυτική  Ελλάδα  είχε  πρωτεύουσα  την  ΄Αρτα.  Οι  
ηγέτες  του  διέλυσαν  το  λατινικό  κράτος  της  Θεσσαλονίκης  και  
πήραν  την  πόλη της  Θεσσαλονίκης  το  1224. 
 
Β )  τι  γνωρίζετε  για  το  κράτος  της Τραπεζούντας; 
 
Ιδρύθηκε  στον  Εύξεινο  Πόντο,  άκμασε  και  ακολούθησε  αυτόνομη  
ιστορική  πορεία,  γιατί  ήταν  γεωγραφικά  ξεκομμένο  από  τον  
υπόλοιπο  ελληνικό  χώρο.   
 
Γ )  τι  γνωρίζετε  για  το δεσποτάτο  του  Μυστρά; 
 
Όταν  ο  Φράγκος  πρίγκιπας  της  Πελοποννήσου  πιάστηκε  αιχμάλωτος  
σε  μια  μάχη  από  τον  αυτ/ρα  της  Νικαίας  Μιχαήλ  Παλαιολόγο,  
έδωσε  τρία  φρούρια,  για  να  κερδίσει  την  ελευθερία  του.  Αυτά  
ήταν  της  Μονεμβασιάς,   της    Μάνης    και   Μυστρά  ή  Μυζηθρά.  
Έτσι  δημιουργήθηκε   το δεσποτάτο  του  Μυστρά  Πρωτεύουσα  του  
Δεσποτάτου  έγινε  ο Μυστράς   και  από  εκεί  ξεκίνησε  ο  τελευταίος    
αυτ/ρας  του  Βυζαντίου   Κων/νος  Παλαιολόγος. 
 
Δ)  τι  γνωρίζετε  για  την  αυτοκρατορία  της  Νίκαιας; 
 
Εκεί  είχε  καταφύγει  ο  Θεόδωρος  Λάσκαρης  που  είχε  ανακηρυχτεί  
αυτ/ρας,  όταν  οι  Φράγκοι  έπαιρναν  την  Πόλη. Αυτός  και  οι  
διάδοχοί  του,  με  τα  μέτρα  που  πήραν  για  τους  γεωργούς,  

mailto:christouxmaria@yahoo.gr


13                            www.mariafilologos.gr 
 

 

    Φιλόλογος – συγγραφέας Μαρία Χρήστου-Πατρινού, Ζωντανά και on line μαθήματα  
σε Εκθεση, Αρχαία, Λατινικά, Λογοτεχνία, 6943729366.  christouxmaria@yahoo.gr 

 

13 

 

ενίσχυσαν  την  ελεύθερη  αγροτική  τάξη.  Ακόμη  προστάτευσαν  τα  
γράμματα  και  τις  τέχνες.  Απείλησαν το  λατινικό  κράτος  της  Πόλης. 
 
Ε)  γιατί  αυτά  τα  κράτη  απέτυχαν  να  ξαναδημιουργήσουν τη  
Βυζαντινή  αυτ/ρία; 
 
-  γιατί , ενώ  ανέπτυξαν  σπουδαία  δράση, είχαν μεταξύ  τους  
συγκρούσεις  με  συνέπεια  να  εξασθενίσουν. 
 
 
Ας  κρατήσουμε  τις  ημερομηνίες: 
1224 = οι  Βυζαντινοί  της  Ηπείρου  καταλαμβάνουν  τη  Θεσσαλονίκη 
και  ιδρύουν   το  δεσποτάτο  της  Ηπείρου. 
1244-46 =   η   ενσωματώνεται  η    Θεσσαλονίκη   στην  αυτοκρατορία  
της  Νίκαιας. 
 
 
 
Ενότητα    33η 
 
Η  ΑΝΑΚΤΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ 
  
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
Θα  μάθουμε  για  την  ανάκτηση  της  Πόλης  από  τους  Βυζαντινούς,  
τους  εχθρούς  που  είχε  το  κράτος  στο  εξωτερικό του  αλλά  και  για  
τις  εσωτερικές  διαμάχες  (καυγάδες). 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1) 

 ο  αυτ/ρας  της  Νικαίας  Μιχαήλ  Η΄  Παλαιολόγος  αφού  
εξουδετέρωσε  τους  εχθρούς  του,  στράφηκε  στην Κων/πολη  με  
σκοπό  να  την  καταλάβει. 

 Η  τύχη  τον  βοήθησε  πολύ.  Ενώ  είχε  στείλει  τον  στρατηγό  
Αλέξιο  Στρατηγόπουλο   στα  σύνορα  της  Βουλγαρίας,  αυτός  με  
δική  του  πρωτοβουλία  πλησίασε  την Κων/πολη,  από  την  οποία  ο  
Λατίνος  αυτ/ρας  έλειπε.. 
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 Μπήκε  λοιπόν  στην  Πόλη  και  την  κατέλαβε  το  1261  σχεδόν  
χωρίς  αντίσταση. 

 Κατόπιν    εισέρχεται   και  ο  Μιχαήλ  θριαμβευτικά  και  στέφεται  
μεγαλοπρεπώς  αυτ/ρας  των  Ρωμαίων.  Με  αυτόν  αρχίζει  η  
τελευταία  δυναστεία  του  Βυζαντίου:  η  δυναστεία  των 
Παλαιολόγων. 

 

 Έμβλημά  τους  ήταν  ο  δικέφαλος  αετός ,  που  συμβολίζει  την  
εξουσία  του  Βυζαντίου  σε  Ανατολή  και  Δύση. 

 Στα  χρόνια  τους    ανακτήθηκε   μεγάλο  μέρος  της  Θεσσαλίας,  
Ηπείρου,  Μακεδονίας  και  πολλά  νησιά  του  Αιγαίου. 

 Παράλληλα  συνέχισαν  να  καλλιεργούν  τα  Γράμματα  και  τις  
Τέχνες.  Χτίζονται  πολλές  εκκλησίες  με  θαυμάσιες  τοιχογραφίες  
και  διαδίδονται  τα  κείμενα  των  Αρχαίων. 

 
 
2) 

 ποικίλοι  όμως  εχθροί  απειλούσαν  την  αυτ/ρια: 
 
- οι  Γενουάτες  και  οι  Βενετοί  απαιτούσαν  μεγαλύτερα  εμπορικά  

προνόμια. 
- Οι  Φράγκοι  διεκδικούσαν  κτήσεις  από  την αυτ/ρια. 
- Οι  Βούλγαροι  και  οι  Σέρβοι  με  ικανούς  ηγέτες   απειλούν  τη  

χώρα. 
- Και  βέβαια  οι  Οθωμανοί  Τούρκοι,  οι  πιο  επικίνδυνοι  εχθροί  

όπως  αποδείχτηκε. 
 
3) 

 έντονα  ήταν  τα  εσωτερικά  προβλήματα: 
- η  γεωργική  παραγωγή  είχε  μειωθεί,  αφού  οι  Δυνατοί  

καταπίεζαν  τους  γεωργούς  και  τους  έδιωχναν  από  τη  γη  τους. 
- Ο  στρατός  ήταν  ανοργάνωτος  και  το σπουδαιότερο  

μισθοφορικός. 
- Οι  Φράγκοι  είχαν  προκαλέσει  μεγάλες καταστροφές. 
- Γίνονταν συχνές  ταραχές  ενώ  οι   ίδιοι  οι  Παλαιολόγοι    

φιλονικούσαν  για  την  εξουσία.    
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 Το  Βυζαντινό  κράτος   αντιμετώπιζε  τα   εξής  εσωτερικά  
προβλήματα: 
- η  γεωργική  παραγωγή  είχε  μειωθεί.  Ακόμα  ο  στρατός  ήταν  

ανοργάνωτος  και  το σπουδαιότερο  μισθοφορικός. 
- Οι  Φράγκοι  είχαν  προκαλέσει  μεγάλες καταστροφές,  και   

γίνονταν συχνές  ταραχές,   ενώ   τα     ίδια   τα  μέλη  της  δυναστείας    
φιλονικούσαν  για  την  εξουσία.    

 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
 
Α) πως  οι  Βυζαντινοί   ανακατέλαβαν  την Κων/πολη; 
 
 Ο αυτ/ρας  της  Νικαίας  Μιχαήλ  Η΄  Παλαιολόγος  στράφηκε  στην 
Κων/πολη  με  σκοπό  να  την  καταλάβει. Η  τύχη  τον  βοήθησε  πολύ.  
Ενώ  είχε  στείλει  τον  στρατηγό  Αλέξιο  Στρατηγόπουλο   στα  σύνορα  
της  Βουλγαρίας,  αυτός  με  δική  του  πρωτοβουλία  πλησίασε  την 
Κων/πολη. Μπήκε  λοιπόν  στην  Πόλη  και  την  κατέλαβε  το  1261  
σχεδόν  χωρίς  αντίσταση. Κατόπιν    εισέρχεται   και  ο  Μιχαήλ  
θριαμβευτικά. 
 
 
Β) ποιοι  εχθροί  απειλούσαν  την  αυτ/ρια: 
- Οι  Γενουάτες  και  οι  Βενετοί  απαιτούσαν  μεγαλύτερα  εμπορικά  

προνόμια. Οι  Βούλγαροι  και  οι  Σέρβοι   απειλούσαν  τη  χώρα. Οι  
Φράγκοι  διεκδικούσαν  κτήσεις  από  την αυτ/ρια. Τέλος  οι  
Οθωμανοί  Τούρκοι, που  ήταν   οι  πιο  επικίνδυνοι  εχθροί. 

 
 
Γ) ποια  ήταν  τα  εσωτερικά  προβλήματα  της    αυτ/ριας; 
δες  απάντηση    της   ερώτησης   του   σχολικού βιβλίου. 
 
Δ)  ποια  εδάφη   ανακατέλαβαν  τότε; 
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Στα  χρόνια  τους    ανακτήθηκε   μεγάλο  μέρος  της  Θεσσαλίας,  
Ηπείρου,  Μακεδονίας  και  πολλά  νησιά  του  Αιγαίου. 
 
Ας  κρατήσουμε  τις  ημερομηνίες: 
 
1261 = ανάκτηση  της  Πόλης  από  τους  Βυζαντινούς. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ενότητα   34η  
 
Η  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   ΑΚΜΑΖΕΙ 
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή 
Θα  μάθουμε  για  την  ακμή  της  πόλης,  το  κίνημα  των  Ζηλωτών,  την  
ανάμειξη  σε  αυτό  του  Ιωάννη  Καντακουζηνού  και  τελικά  την  πτώση  
των Ζηλωτών  και  την  παρακμή  της  πόλης. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1) 
*  από  τον  14ο  αιώνα  η   Θεσσαλονίκη  γνώρισε  μεγάλη  ακμή.  Το  
λιμάνι  της  βρισκόταν  στο  τέρμα   ενός  από  τους    πιο  μεγάλους  
εμπορικούς  δρόμους  της  Ευρώπης.   

 ήταν  εμπορικό  κέντρο  με  μεγάλη  ακτινοβολία  και  κάθε  χρόνο  
στη  γιορτή  του  πολιούχου  της  Αγίου  Δημητρίου  γινόταν  τα  
«Δημήτρια»,  μια  μεγάλη  εμποροπανήγυρη  με  πλήθος  εμπόρων  
και  επισκεπτών  από  όλα   τα  μέρη. 

 Μαζί  με  την  οικονομική   άνοδο,  άνθηση  παρατηρήθηκε   στα 
γράμματα.  Μελετούσαν   οι  μορφωμένοι   τους  αρχαίους,  αλλά  
συγχρόνως  έδειξαν  ενδιαφέρον  για  τα  προβλήματα  των  απλών  
φτωχών  ανθρώπων.   
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 Από  αυτούς  σχηματίστηκε  το  κίνημα  των Ζηλωτών   με  σκοπό  να  
σταματήσει  την  εκμετάλλευση  των  φτωχών  και  αδύνατων  από  
τους  πλούσιους. 

 
2) 
* στα  μέσα  του  14ου  αιώνα  ο   Ιωάννης  Καντακουζηνός,  μεγάλος  
στρατιωτικός  αξιωματούχος,   θέλησε  να  πάρει  το  θρόνο  από  το  
νόμιμο  αυτ/ρα  Ιωάννη  Ε΄ Παλαιολόγο. 
* στη   Θεσσαλονίκη ο  λαός  και  οι  Ζηλωτές  πήραν  τη  μέρος    του  
νόμιμου  βασιλιά,  ενώ  οι  δυνατοί   πήγαν  με  την  πλευρά   του  
σφετεριστή. 

 ο Ιωάννης  Καντακουζηνός  προσπάθησε  να  καταλάβει  την  πόλη,  
γιατί  ήταν  σπουδαίο  κέντρο  και  τότε  η  κατάσταση  πήρε  άσχημη  
τροπή.  Πολλοί δυνατοί  σκοτώθηκαν  ή   καταδιώχτηκαν  και  τα  
παλάτια  τους   καταστράφηκαν. 

 Οι  Ζηλωτές  μαζί  με  το  λαό   επαναστάτησαν  εναντίον  των  
Δυνατών  και  επικράτησαν.  Σχημάτισαν  κυβέρνηση  και  πήραν    
σκληρά   μέτρα,  για  να  εμποδίσουν  τη  συνεργασία  δυνατών  και  
Καντακουζηνού.  Φρόντισαν  ακόμη  για  τους  φτωχούς. 

 Τελικά   οι  δυνατοί  κάνουν  αντεπανάσταση  (επανάσταση  ενάντια   
στην    επανάσταση ),  παραμερίζουν  τους  Ζηλωτές  και  
κυριαρχούν.  Έτσι   η  πόλη  χάνει  τη  δύναμή  της   και  ακολουθεί  
φτώχεια  και  παρακμή.  

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
 
- Οι  Ζηλωτές  ήταν  ένα  είδος  πολιτικού  κόμματος  που  ήθελε  
περισσότερη  κοινωνική  δικαιοσύνη. Στα  μέσα  του  14ου  αιώνα  ο   
άρχοντας  Ιωάννης  Καντακουζηνός   θέλησε  να  πάρει  το  θρόνο  από  
το  νόμιμο  αυτ/ρα  Ιωάννη  Ε΄ Παλαιολόγο.  Στη   Θεσσαλονίκη ο  λαός  
και  οι  Ζηλωτές  πήραν  τη  μέρος    του  νόμιμου  βασιλιά,  ενώ  οι  
δυνατοί   πήγαν  με  την  πλευρά   του  σφετεριστή.  
    Ο  Ιωάννης  Καντακουζηνός  προσπάθησε  να  καταλάβει  την  πόλη 
και  τότε  η  κατάσταση  πήρε  άσχημη  τροπή.  Οι  Ζηλωτές  μαζί  με  το  
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λαό   επαναστάτησαν  εναντίον  των  Δυνατών  και  επικράτησαν.  
Σχημάτισαν  κυβέρνηση  και  πήραν   μέτρα  υπέρ  των φτωχών. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α)  γιατί  η Θεσσαλονίκη απέκτησε  τόσο  μεγάλη  οικονομική  δύναμη; 
 
- Από  τον  14ο  αιώνα  η   Θεσσαλονίκη  γνώρισε  μεγάλη  ακμή.  Το  
λιμάνι  της  βρισκόταν  στο  τέρμα   ενός  από  τους    πιο  μεγάλους  
εμπορικούς  δρόμους  της  Ευρώπης.  Αποτέλεσε  μεγάλο  εμπορικό  
κέντρο  και  κάθε  χρόνο  στη  γιορτή  του  πολιούχου  της  Αγίου  
Δημητρίου  γινόταν  τα  «Δημήτρια»,  η   μεγαλύτερη   εμποροπανήγυρη  
των  Βαλκανίων,   με  πλήθος  εμπόρων  και  επισκεπτών  από  όλα   τα  
μέρη. 
 
 
Β) τι  επιδίωκαν  οι   Ζηλωτές; 
-   το  κίνημα  των Ζηλωτών    είχε   σκοπό  να  σταματήσει  την  
εκμετάλλευση  των  φτωχών  και  αδύνατων  από  τους  πλούσιους  και  
να  προσφέρει  περισσότερη  κοινωνική  δικαιοσύνη.. 
 
 
Γ) τι  συνέβη  με  το  κίνημα  των Ζηλωτών ; 
Δες  απάντηση    σε  ερώτηση  του  σχολικού  βιβλίου. 
 
 
Δ)  πότε  άρχισε  να  παρακμάζει  η Θεσσαλονίκη; 
 
Όταν    οι  δυνατοί   έκαναν  αντεπανάσταση,  παραμέρισαν  τους  
Ζηλωτές  και  κυριάρχησαν.  Έτσι   η  πόλη   έχασε   τη  δύναμή  της   και  
ακολούθησε   φτώχεια  και  παρακμή.  
 
 
Ας  κρατήσουμε  τις  ημερομηνίες: 
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1342 –1349 = η  επανάσταση των Ζηλωτών  και  η  αυτονομία  της 
Θεσσαλονίκης. 
 
 

 
 
 
 
Ενότητα    35η  
 
ΟΙ  ΟΘΩΜΑΝΟΙ  ΤΟΥΡΚΟΙ  ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ  ΣΤΑ  ΕΔΑΦΗ  ΤΗΣ  
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
 
Θα  μάθουμε  πως  δημιουργήθηκε   το  Οθωμανικό  κράτος,  τι  ήταν  το  
παιδομάζωμα,   για  τις  νίκες  των  Τούρκων, πως  σώθηκε  η  Πόλη  με  
τη  μάχη  της  Αγκύρας  και  τις  συνέπειες  που  είχε  αυτή  η  μάχη.. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1)  
 

 προς  το  τέλος  του  13ου  αιώνα  οι  Μογγόλοι  (λαός  της  κεντρικής  
Ασίας) με  αρχηγό  τον  Τσέγκις  Χαν  επιτέθηκαν  στη  Μ.  Ασία.  
Αυτοί  χτυπούσαν    αδιακρίτως  (χωρίς  να  ξεχωρίζουν)  Χριστιανούς  
και  Μουσουλμάνους. 

 Την  ίδια  περίπου  εποχή  μια  άλλη  φυλή  Τούρκων  εγκαταστάθηκε  
κοντά  στην  Προύσα  και  οι  ίδιοι  έγιναν  μισθοφόροι  στο  
σουλτάνο  του  Ικονίου  (στους  Σελτζούκους). 

 Όταν  αρχηγός  τους  έγινε  ο  Οσμάν  ή  Οθωμάν  εκμεταλλεύτηκε  
την  αδυναμία  των  Σελτζούκων,  κυρίεψε  την  Προύσα  και  έγινε  
σουλτάνος   ξεχωριστού  κράτους. 

 Αυτό  το  σουλτανάτο  της  Προύσας  πήρε  το  όνομα  του  ιδρυτή  
του  Οσμάν  και  ονομάστηκε  Οθωμανικό  κράτος  ή  κράτος  των  
Οσμανιδών.  Σύντομα  μάλιστα  κατέκτησαν  τη  βυζαντινή  Μ.  Ασία. 

 Η  διοίκησή  του  ήταν  αυταρχική  και  είχε  στρατιωτική  
αριστοκρατία.  Έδινε  την  εντύπωση  ενός  αυστηρού  στρατοπέδου.    

 
2) 
*  επειδή   ήσαν  ολιγάριθμοι (λίγοι),   αρχικά  χρησιμοποίησαν  
χριστιανούς  αιχμαλώτους. 
*   κατόπιν  όμως  οργάνωσαν  τη  μέθοδο  στρατολογίας   παιδιών  των  
Χριστιανών   τα  οποία  εξισλάμιζαν  και  τα  φανάτιζαν,   ώστε  να  
γίνουν  τρομεροί  διώκτες  των  Χριστιανών,  «των  απίστων»  κατά  τη  
γνώμη  τους.   Αυτό  ήταν  το  φοβερό  παιδομάζωμα. 
*  οι  νέοι  αυτοί  ονομάστηκαν Γενίτσαροι,  ήταν  η  αφρόκρεμα  του  
τούρκικου   στρατού    και  σκορπούσαν  φόβο  με  τη  μεγάλη  
σκληρότητά  τους. 
 
 
3) 
* μετά  το  θάνατο  του  Οσμάν  οι  διάδοχοί  του  κατέλαβαν  πολλές  
Βαλκανικές  πόλεις,  όπως την  Καλλίπολη  το  1354  και  την  
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Αδριανούπολη,  με  σκοπό  να   περάσουν  στην  Κεντρική  Ευρώπη.  Στη  
μάχη  του  Κοσσυφοπεδίου  οι  Τούρκοι  έβαλαν  κάτω από  τον  έλεγχό  
τους  τα  Βαλκάνια. 
 
4) 

 οι  Οθωμανοί  πολλές  φορές  πολιόρκησαν  την  Κων/πολη.  Στην  
πιο  απειλητική  πολιορκία   σώθηκε  ανέλπιστα  με  τον  εξής  τρόπο:   

 Εκείνη  την  εποχή  οι  Μογγόλοι,  πολύ   δυνατοί,  με  την  αρχηγία  
του  Ταμερλάνου   εισέβαλαν  στη  Μ. Ασία.  Ο  σουλτάνος  Βαγιαζήτ  
προχώρησε  να  τους  αντιμετωπίσει. 

 Η  μάχη  τρομερής  αγριότητας  έγινε  στην   ¨Αγκυρα  το  1402   και  
οι Τούρκοι  έπαθαν  πανωλεθρία.  Ο Βαγιαζήτ  πιάστηκε  αιχμάλωτος  
και  πέθανε  στην  αιχμαλωσία. 

 
Συνέπειες  : 
- η  καταστροφή  αυτή  των  Τούρκων  έδωσε  μισό  αιώνα  ζωής  στο  

Βυζάντιο. 
- Κατέλαβαν    οι    Βυζαντινοί   μέρος  της  Μακεδονίας  με  τη  

Θεσσαλονίκη.  Είχαν  όμως  εξασθενήσει  πάρα  πολύ  που   τελικά  
την  παραχώρησαν  στους  Βενετούς. 

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
-  έλαβαν  μέρος  από  τη  μια   οι  Οθωμανοί  Τούρκοι   με  αρχηγό  τον   
Βαγιαζήτ και  από  την  άλλη  οι  Μογγόλοι   με  την  αρχηγία  του  
Ταμερλάνου.  Οι  πρώτοι  νικήθηκαν. 
Η  σημασία  της  μάχης: 
Η καταστροφή  αυτή  των  Τούρκων  έδωσε  μισό  αιώνα  ζωής  στο  
Βυζάντιο.  Κατέλαβαν  μέρος  της  Μακεδονίας  με  τη  Θεσσαλονίκη.  
Είχαν  όμως  εξασθενήσει  πάρα  πολύ  που   τελικά  την  παραχώρησαν  
στους  Βενετούς. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α)  πως  ο  Οσμάν  ίδρυσε   ανεξάρτητο  κράτος; 
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 -  Προς  το  τέλος  του  13ου  αιώνα   μια  άλλη  φυλή  Τούρκων  
εγκαταστάθηκε  κοντά  στην  Προύσα  και  οι  ίδιοι  έγιναν  μισθοφόροι  
στους  Σελτζούκους. Όταν  αρχηγός  τους  έγινε  ο  Οσμάν  ή  Οθωμάν,  
εκμεταλλεύτηκε  την  αδυναμία  των  Σελτζούκων,  κυρίεψε  την  
Προύσα  και  έγινε  σουλτάνος   ξεχωριστού  κράτους. 
 
Β)  γιατί    ονομάστηκαν Οθωμανοί; 
-  Αυτό  το  σουλτανάτο  της  Προύσας  πήρε  το  όνομα  του  ιδρυτή  του  
Οσμάν  και  ονομάστηκε  Οθωμανικό  κράτος  ή  κράτος  των  
Οσμανιδών.   
 
Γ)  τι  ήταν  το  παιδομάζωμα  και  ποιος  ο  σκοπός  του; 
 
-  επειδή  οι  Οθωμανοί   ήσαν  ολιγάριθμοι,  οργάνωσαν  τη  μέθοδο  
στρατολογίας   παιδιών  των  Χριστιανών,   τα  οποία  εξισλάμιζαν  και  
τα  φανάτιζαν,   ώστε  να  γίνουν  τρομεροί  διώκτες   «των  απίστων».   
Αυτό  ήταν  το  φοβερό  παιδομάζωμα.  Οι  νέοι  αυτοί  ονομάστηκαν 
Γενίτσαροι   και  ήταν  η  αφρόκρεμα  του  τούρκικου   στρατού. 
 
 
Δ) πως  σώθηκε  η  Κων/πολη  από  τον   Βαγιαζήτ; 
 
- οι  Οθωμανοί  πολλές  φορές  πολιόρκησαν  την  Κων/πολη.  Στην  πιο  
απειλητική  πολιορκία   σώθηκε  ανέλπιστα  με  τον  εξής  τρόπο:  Εκείνη  
την  εποχή  οι  Μογγόλοι  εισέβαλαν  στη  Μ. Ασία.  Ο  σουλτάνος  
Βαγιαζήτ  προχώρησε  να  τους  αντιμετωπίσει. Η  μάχη  τρομερής  
αγριότητας  έγινε  στην   ΄Αγκυρα  το  1402   και  οι Τούρκοι  έπαθαν  
πανωλεθρία.  
 
 
Ε)  ποιες  οι  συνέπειες  της  μάχης  της  Αγκύρας; 
 
Δες  απάντηση   στην  ερώτηση  του  σχολικού  βιβλίου. 
 
 
Ας  κρατήσουμε  τις  ημερομηνίες; 

mailto:christouxmaria@yahoo.gr


23                            www.mariafilologos.gr 
 

 

    Φιλόλογος – συγγραφέας Μαρία Χρήστου-Πατρινού, Ζωντανά και on line μαθήματα  
σε Εκθεση, Αρχαία, Λατινικά, Λογοτεχνία, 6943729366.  christouxmaria@yahoo.gr 

 

23 

 

 
- 1354  οι  τούρκοι  καταλαμβάνουν  την  Καλλίπολη 
- 1389 =  μάχη  στο  Κοσσυφοπέδιο. 
- 1402 =  μάχη  της  Αγκύρας.  
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ενότητα     36η  
 
ΟΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ  ΔΙΑΜΑΧΕΣ  ΚΑΝΟΥΝ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΙΟ  ΔΥΣΚΟΛΗ 
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
 
Στην   ενότητα  αυτή  θα  μάθουμε  για  τους  εσωτερικούς  και  
εξωτερικούς  κινδύνους  που  αντιμετώπιζε  το  Βυζάντιο.  Ακόμη  για  
την  προσπάθεια  του  αυτ/ρα   να  σώσει  το  κράτος    με   τη  σύνοδο  
της  Φλωρεντίας,  που  θα  του  εξασφάλιζε  βοήθεια  από  τη  Δύση και  
τις  συνέπειες  που  είχε   αυτή  η  σύνοδος. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1) 
* όταν   οι  Βυζαντινοί  ανέκτησαν  τη  Βασιλεύουσα  από  τους  
Φράγκους, συνέχισαν  να  έχουν  προβλήματα.   Απειλούνταν    από  
επικίνδυνους   εξωτερικούς  εχθρούς,  χωρίς  όμως  να  έχουν  την  
οικονομική  και  στρατιωτική  δύναμη  για  να  τους  αντιμετωπίσουν. 
*  ενώ  έπρεπε  να  έχουν  ενότητα,  ώστε   να  λύσουν   τα  εξωτερικά  
προβλήματα,  υπέφεραν  από  εμφύλιες  συγκρούσεις    τις   οποίες   
υποκινούσαν  διάφορα  μέλη  της  βασιλικής  οικογένειας  που  ήθελαν  
να  πάρουν  εκείνα  την  εξουσία. 
 
2) 

 οι  απανωτές  αυτές  συμφορές  έπεισαν  τον αυτ/ρα  Ιωάννη  Η΄ 
Παλαιολόγο  πως  μόνο  από  τη  Δύση  μπορούσε  να  περιμένει  
βοήθεια.  Έτσι  αποφάσισε  να  προχωρήσει  στην  ένωση  των 
Εκκλησιών,  ώστε  οι  Ευρωπαίοι  ηγέτες  να  τον  βοηθήσουν. 
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 Ο  πάπας  κάλεσε  τον  αυτ/ρα  με  τους  ανθρώπους  του  να  έλθουν  
στη  Ιταλία.  Η   σύνοδος  άρχισε  στη  Φεράρα  το  1438,  αλλά  
μεταφέρθηκε  στη  Φλωρεντία   το  1439.   Εκεί  ο  αυτ/ρας    
υποχρεώθηκε  να  συμφωνήσει  με  τους  όρους  των  Λατίνων    
(ένωση  των  Εκκλησιών και  πρωτεία  στον  πάπα).   

Ο  μόνος που  αρνήθηκε  να  υποκύψει   ήταν  ο  επίσκοπος  Εφέσου  
Μάρκος  ο  Ευγενικός. 
 
3) 
*  μόλις  έγιναν  γνωστά  στην  πρωτεύουσα   τα  αποτελέσματα  της  
συνόδου,  ξεσηκώθηκε μεγάλη  μερίδα  λαού  και  κλήρου  που  
καταδίκαζαν  την  ένωση.  Χωρίστηκαν σε  ενωτικούς  και  σε  
ανθενωτικούς.  Ο  περισσότερος  λαός  ήταν με  τους  δεύτερους. 
 
*  αυτός ο  διχασμός    ήταν  ότι  χειρότερο  για  το  κράτος.  Οι  ταραχές  
στους  δρόμους  και  το  μίσος  του  λαού  για  τους  Λατίνους   
αποσπούσε  την  προσοχή  τους  από τον  φοβερό  κίνδυνο  των  
Τούρκων.   
* Έλεγαν  πως  προτιμούσαν  να  δουν στην  πόλη τούρκικο  σαρίκι παρά  
λατινική  κουκούλα.  Αυτό  οφειλόταν στις  τεράστιες  καταστροφές  
που  προκάλεσαν  οι  Φράγκοι  το  1204  στην πρωτεύουσα. 
 
*  ενώ  όμως  ο  αυτ/ρας  υπέγραψε  τη  συνθήκη,  ποτέ  δεν  ήλθε  
βοήθεια  από  τη  Δύση. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
-  Ο  αυτ/ρας  Ιωάννη  Η΄ Παλαιολόγος   αποφάσισε  να  προχωρήσει  
στην  ένωση  των Εκκλησιών,  ώστε  οι  Ευρωπαίοι  ηγέτες  να  τον  
βοηθήσουν.  Ο  πάπας  κάλεσε  τον  αυτ/ρα  με  τους  ανθρώπους  του  
να  έλθουν  στη  Ιταλία.  Στη  σύνοδο  της  Φλωρεντίας  το  1439  
υποχρεώθηκε  να  συμφωνήσει  με  τους  όρους  του  (ένωση  των  
Εκκλησιών και  πρωτεία  στον  πάπα).   Μόλις  έγιναν  όμως γνωστά  
στην  πρωτεύουσα   τα  αποτελέσματα  της  συνόδου,  ξεσηκώθηκε 
μεγάλη  μερίδα  λαού  και  κλήρου  που  καταδίκαζαν  την  ένωση.  
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Χωρίστηκαν σε  ενωτικούς  και  σε  ανθενωτικούς.  Ο  περισσότερος  
λαός  ήταν με  τους  δεύτερους.  Ο  διχασμός  συντάραξε  το  κράτος. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α) ποιους  εχθρούς  είχε  να  αντιμετωπίσει  η  αυτ/ρια; 
 
Όταν  οι  Βυζαντινοί  ανέκτησαν  τη  Βασιλεύουσα  από  τους  
Φράγκους, συνέχισαν  να  έχουν  προβλήματα.   Απειλούνταν    από  
επικίνδυνους   εξωτερικούς  εχθρούς,  χωρίς  όμως  να  έχουν  την  
οικονομική  και  στρατιωτική  δύναμη  για  να  τους  αντιμετωπίσουν.  
Επίσης  υπέφεραν  από  εμφύλιες  συγκρούσεις    τις   οποίες   
υποκινούσαν  διάφορα  μέλη  της  βασιλικής  οικογένειας  που  ήθελαν  
να  πάρουν  εκείνα  την  εξουσία. 
 
Β)  γιατί  ο  αυτ/ρας  οδηγήθηκε  στη  σύνοδο   της  Φλωρεντίας  και  τι  
προκάλεσε; 
 
- Δες  απάντηση   στην  ερώτηση   του  σχολικού  βιβλίου. 
 
Γ) γιατί ο  λαός  μισούσε  τόσο  πολύ  τους  Λατίνους; 
 
 Οι  απλοί  άνθρωποι  του  λαού   έλεγαν   πως  προτιμούσαν  να  δουν 
στην  πόλη τούρκικο  σαρίκι παρά  λατινική  κουκούλα.  Αυτό  
οφειλόταν στις  τεράστιες  καταστροφές  που  προκάλεσαν  οι  Φράγκοι  
το  1204  στην πρωτεύουσα,  όταν  την  κατέλαβαν. 
 
Δ)  τελικά  η  Δύση  βοήθησε; 
 
    ποτέ  δεν  ήλθε  βοήθεια  από  τη  Δύση, ενώ  ο  αυτ/ρας  υπέγραψε  
τη  συνθήκη. 
 
 
Ας  κρατήσουμε  τις  ημερομηνίες: 
1438- 39  = σύνοδος  Φεράρας – Φλωρεντίας. 
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Ενότητα    37η 
 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ,   Ο  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ 
  
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
Θα  μάθουμε  για  την  ανακήρυξη  σε  αυτ/ρα  του   Κωνσταντίνου  
Παλαιολόγου,  τις  προετοιμασίες  για  την  πολιορκία    και  για  τον  
πολιορκητή  Μωάμεθ  Β΄. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1) 

 Ενώ   στην  βασιλεύουσα  μάταια  περίμεναν  τη  βοήθεια  από  τη 
Δύση,  στο  Μυστρά  τα  αδέλφια  του  αυτ/ρα ,  Κωνσταντίνος    
(δεσπότης  του  Μυστρά) και  Δημήτριος,  πολεμούσαν  γενναία  
εναντίον  των Φράγκων. 

 
* ο Κωνσταντίνος  απελευθέρωσε  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  
Πελοποννήσου   μαζί  με  την  Πάτρα. 
 

 μαζί  με  το  γενναίο  Αλβανό  επαναστάτη  Σκεντέρμπεη  
αποφάσισαν   να  συμμαχήσουν  εναντίον  των  Τούρκων.   Το  
πραγματικό όνομα   του Σκεντέρμπεη  ήταν  Γεώργιος  Καστριώτης.   
Είχε   πατέρα    Έλληνα  και    μητέρα  Σερβίδα.  Διέθετε  μεγάλες  
στρατιωτικές  ικανότητες.  Μόνο  μετά  το  θάνατό του  ο  Μωάμεθ  
κατέλαβε  την  Αλβανία. 

 
2)   
* μετά  το  θάνατο  του  αυτ/ρα  Ιωάννη  Η΄ ανέβηκε  στο  θρόνο  ο  
αδελφός  του  Κωνσταντίνος.    Η   λαμπρή  τελετή  ενθρόνισης  του  
έγινε  στο  Μυστρά.  
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* Από  εκεί  έφτασε  με  πλοίο  στην  πρωτεύουσα  όπου  βρήκε  μια  
απελπιστική    κατάσταση.  Ο  στρατός  είχε  διαλυθεί,  η  πόλη   
απειλούνταν    από  τους  εχθρούς,  ενώ  η  διαμάχη  ενωτικών  και  
ανθενωτικών  είχε  πάρει  εκρηκτικές  διαστάσεις. 
 
* χωρίς  καθυστέρηση  άρχισε  την  προετοιμασία  για  την  πολιορκία. 
- Έτσι  γέμισε  με   όσο   σιτάρι μπόρεσε  να  συγκεντρώσει   τις  

κρατικές  αποθήκες  και  επισκεύασε  τα  τείχη.   
- ακόμη   έφραξε  τον  Κεράτιο  κόλπο  με  αλυσίδα. 
- Επειδή   χρήματα  δεν  υπήρχαν,  η  Εκκλησία  του  έδωσε  ό,τι  της  

είχε  απομείνει. 
- Φρόντισε  για  την  οργάνωση  του  στρατού. Η  Δύση  έστειλε    

τελικά  ως  βοήθεια  μόνο  200 τοξότες. 
 
3) 
 
*  όταν   ο  Μωάμεθ ο Β΄ σε  ηλικία  21  ετών ,  το  1451,  έγινε  
Σουλτάνος  έβαλε  ιερό  σκοπό  της  βασιλείας  να  πάρει  την  Πόλη.   
Για  αυτό  το  σκοπό  συγκέντρωσε  το  στρατό  και  τον  συμπλήρωσε  με  
στρατολογία  νέων. 
*  Ήταν  ικανός  ηγέτης  με  στρατηγικές  ικανότητες  και  θέληση  που  
έφτανε  μέχρι  το  πείσμα. 
* Πίστευε  σε   μια     παλιά   ισλαμική  παράδοση  που  έλεγε  πως  
μεγαλύτερος  στρατηγός  θα  είναι  όποιος  πάρει  την  πόλη. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Οι  προετοιμασίες  του  ήταν  οι  παρακάτω: 
-  γέμισε  με   όσο   σιτάρι μπόρεσε  να  συγκεντρώσει   τις  κρατικές  
αποθήκες  και  επισκεύασε  τα  τείχη.   
- ακόμη   έφραξε  τον  Κεράτιο  κόλπο  με  αλυσίδα. 
- Επειδή   χρήματα  δεν  υπήρχαν,  η  Εκκλησία  του  έδωσε  τους  

θησαυρούς   που  της  είχαν  απομείνει. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
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Α)  που  διακρίθηκε  ο Κωνσταντίνος  πριν  γίνει  αυτ/ρας; 
Ως   δεσπότης  του  Μυστρά,   πολεμώντας  γενναία  τους  Φράγκους  
μαζί  με  τον  αδελφό  του,  απελευθέρωσε  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  
Πελοποννήσου   μαζί  με  την  Πάτρα. 
 
 
Β)  με   ποιον  ξένο  επαναστάτη  συμμάχησε; 
 
- μαζί  με  το  γενναίο  Αλβανό  επαναστάτη  Σκεντέρμπεη  αποφάσισαν   
να  συντονίσουν  τις  ενέργειες  τους    εναντίον  των  Τούρκων.   Το  
πραγματικό όνομα    του Σκεντέρμπεη  ήταν  Γεώργιος  Καστριώτης. 
Διέθετε  μεγάλες  στρατιωτικές  ικανότητες.  Μόνο  μετά  το  θάνατό του  
ο  Μωάμεθ  κατέλαβε  την  Αλβανία. 
 
 
Γ)  τι  βρήκε  ο  Κωνσταντίνος,  όταν  έφτασε  στην  πρωτεύουσα; 
 
- βρήκε  μια  απελπιστική    κατάσταση.  Ο  στρατός  είχε  διαλυθεί,  η  
πόλη   απειλούνταν   από  τους  Τούρκους,  ενώ  η  διαμάχη  ενωτικών  
και  ανθενωτικών  είχε  πάρει  εκρηκτικές  διαστάσεις. 
 
Δ)  ποιες  οι  προετοιμασίες  του; 
Δες  απάντηση  σε  ερώτηση  σχολικού  βιβλίου 
 
Ε)  χαρακτηρίστε  με  λίγα  λόγια  τον Μωάμεθ   Β¨ 
- όταν   ο  Μωάμεθ ο Β΄ σε  ηλικία  21  ετών  έγινε  Σουλτάνος  έβαλε  
ιερό  σκοπό  της  βασιλείας  να  πάρει  την  Πόλη.   Ήταν  ικανός  ηγέτης  
με  στρατηγικές  ικανότητες  και    τρομερή  θέληση  Πίστευε  σε   μια     
παλιά   ισλαμική  παράδοση  που  έλεγε  πως  μεγαλύτερος  στρατηγός  
θα  είναι  όποιος  πάρει  την  πόλη. 
 
 
Ας  κρατήσουμε  τις  ημερομηνίες: 
1451 =   ο  Μωάμεθ  Β΄  έγινε  σουλτάνος  των  Τούρκων. 
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Ενότητα   38η  
 
ΟΙ  ΤΟΥΡΚΟΙ  ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΝ  ΤΗΝ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
Θα μάθουμε  για τις  πρώτες  επιθέσεις  των  Τούρκων  και  τα  γεγονότα  
της  πολιορκίας  μέχρι   τις  25  Μαϊου. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1)  

 ο  Μωάμεθ ο Β΄  πριν  αρχίσει την  πολιορκία  προετοιμάστηκε  
κατάλληλα.   

-Έτσι έκτισε  στην ευρωπαϊκή  ακτή  ένα  ισχυρό  φρούριο  που  θα  
σταματούσε όποιον  ήθελε  να  βοηθήσει  την  πόλη  από  τον  Εύξεινο  
Πόντο.   
- Επίσης  τοποθέτησε  ένα  από  τα  πιο  μεγάλα  κανόνια  της  εποχής, 
για  να  χτυπήσει  τα  τείχη  της.  Το  είχε  κατασκευάσει  ένας  Ούγγρος  
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τεχνίτης,  ο  Ουρβανός,    και  έριχνε  πέτρινα  βλήματα  ενάμιση  τόνο 
βάρος. 
 
*  τελικά  ξεκίνησε  εναντίον  της  πρωτεύουσας  με   400  πλοία  και  
250.000   στρατό. 
 

 Μέσα  στην  πόλη  υπήρχαν  5.000  Έλληνες  στρατιώτες    και  3.000   
ξένοι  μισθοφόροι  με  βασικό  σώμα  τους  700   Γενουάτες    με   
αρχηγό  τον  Ιωάννη  Ιουστινιάνη. 

 
2) 

 στις  6  Απριλίου  οι  Τούρκοι  άρχισαν  έναν  τρομερό  
κανονιοβολισμό  στα  τείχη.  Οι  υπερασπιστές  τους   πολέμησαν  
γενναία  και  εμπόδισαν  τις  προσπάθειες  των  εχθρών  να  ανέβουν  
τα  τείχη. 

 Ένα  ευχάριστο  γεγονός  τόνωσε  το  ηθικό  τους.  Ο  πλοίαρχος  
Φλαντανελάς    με  τέσσερα  πλοία  έσπασε  τον  αποκλεισμό  του  
τουρκικού  στόλου    και  πέρασε    στον  Κεράτιο.  Οι  ζημιές  που  
προκάλεσε  στους  εχθρούς  ήταν  μεγάλες. 

 
* Ο  σουλτάνος  τότε  μανιασμένος  πέρασε  από  τη  στεριά  πλοία  και  
τα  έριξε  στον  Κεράτιο πίσω  από  την  προστατευτική  αλυσίδα.  Οι   
πολιορκημένοι  τώρα   είχαν  αποκλειστεί  και  από  την  πλευρά  του  
κόλπου. 
 
3)  
*  στις  25  Μαϊου ο  Μωάμεθ  ζήτησε  από  τον  αυτ/ρα  να  φύγει  
ανενόχλητος  και  να  του  παραδώσει  την  πόλη.  Υποσχόταν  πως  δεν  
θα  πείραζε  τους  κατοίκους  και  τις  περιουσίες  τους.  Τελικά  ο  
Κωνσταντίνος   αφού  συμβουλεύτηκε  άρχοντες  και    τον   κλήρο  του  
απάντησε   πως  δεν  εξαρτάται  από  εκείνον  να  του  παραδώσει  την  
πόλη  και  όλοι  οι  κάτοικοί  της  έχουν  αποφασίσει  να  την  
υπερασπιστούν  μέχρι  θανάτου.   
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
-  στις  6  Απριλίου  οι  Τούρκοι  άρχισαν  έναν  τρομερό  
κανονιοβολισμό  στα  τείχη.  Οι  υπερασπιστές  τους   πολέμησαν  
γενναία  και  εμπόδισαν  τις  προσπάθειες  των  εχθρών  να  ανέβουν  τα  
τείχη. 
-  Ένα  ευχάριστο  γεγονός  τόνωσε  το  ηθικό  τους.  Ο  πλοίαρχος  
Φλαντανελάς    με  τέσσερα  πλοία  έσπασε  τον  αποκλεισμό  του  
τουρκικού  στόλου    και  πέρασε    στον  Κεράτιο. 
- Ο  σουλτάνος  τότε  μανιασμένος  πέρασε  από  τη  στεριά  πλοία  και  
τα  έριξε  στον  Κεράτιο πίσω  από  την  προστατευτική  αλυσίδα.  Οι 
πολιορκημένοι  τώρα   είχαν  αποκλειστεί  και  από  την  πλευρά  του  
κόλπου. 
-  στις  25  Μαϊου ο  Μωάμεθ  ζήτησε  από  τον  αυτ/ρα  να  φύγει  
ανενόχλητος  και  να  του  παραδώσει  την  πόλη.  Υποσχόταν  πως  δεν  
θα  πείραζε  τους  κατοίκους  και  τις  περιουσίες  τους.  Ο  
Κωνσταντίνος   του  απάντησε   πως  δεν  εξαρτάται  από  εκείνον  να  
του  παραδώσει  την  πόλη  και  όλοι  οι  κάτοικοί  της  έχουν  
αποφασίσει  να  την  υπερασπιστούν  μέχρι  θανάτου. 
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Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 -α)  τι  προετοιμασίες  έκανε  ο  Μωάμεθ  και  πόση  δύναμη  
συγκέντρωσε; 
 
 Ο   Μωάμεθ ο Β΄  πριν  αρχίσει την  πολιορκία  προετοιμάστηκε  
κατάλληλα.  Έτσι έκτισε  στην ευρωπαϊκή  ακτή  ένα  ισχυρό  φρούριο  
που  θα  σταματούσε όποιον  ήθελε  να  βοηθήσει  την  πόλη  από  τον  
Εύξεινο  Πόντο.  Επίσης  τοποθέτησε  ένα  από  τα  πιο  μεγάλα  κανόνια  
της  εποχής, για  να  χτυπήσει  τα  τείχη  της   και  τελικά  ξεκίνησε  
εναντίον  της  πρωτεύουσας  με   400  πλοία  και  250.000   στρατό. 
 
β)  πόση  δύναμη  είχαν  οι  πολιορκούμενοι; 
- είχαν   5.000  Έλληνες  στρατιώτες    και  3.000   ξένοι  μισθοφόρους                 
με  βασικό  σώμα  τους  700   Γενουάτες  του  Ιωάννη  Ιουστινιάνη. 
 
γ)  αναφέρετε  τα  κυριότερα  γεγονότα  της  πολιορκίας  από  την  6η  
Απριλίου  μέχρι  τις  25  Μαϊου. 
 
Δες  απάντηση  σε  ερώτηση  σχολικού  βιβλίου 
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Ενότητα   39η  
 
Η  ΑΛΩΣΗ  ΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
Στην  ενότητα  αυτή  θα  μάθουμε  για  τα  τελευταία  γεγονότα  πριν  
την  άλωση,  τις  τρεις  εφόδους   των  Τούρκων  με  τις  οποίες  έπεσε  η  
Πόλη , το  τέλος  του  Κωνσταντίνου,   τις  λεηλασίες  που  ακολούθησαν  
και  τη  σκλαβιά  που  απλώθηκε  στον  ελλαδικό  χώρο.    
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1)  
*  Όταν  ο   Κωνσταντίνος  έδωσε  αυτή  την  υπερήφανη  απάντηση  στο  
Μωάμεθ,  εκείνος   αποφάσισε  να   συντομεύσει  το  τελικό  του  
χτύπημα,  εμψύχωσε  μάλιστα   τους  πολεμιστές  του  με    υποσχέσεις  
για  αξιώματα  και  τιμές. 
. 
* οι  πολιορκημένοι  επειδή  κατάλαβαν  πως  η  στιγμή  της  μεγάλης  
δοκιμασίας   έφτασε,  έκαναν  λιτανεία.   Ο  Κωνσταντίνος   προσπάθησε   
κατόπιν  να  τους  εμψυχώσει  και τους   προέτρεψε  να   πολεμήσουν   
γενναία  
 
* Στην  Αγία    Σοφιά έγινε  η  τελευταία  λειτουργία.   Ο  αυτ/ρας  
κοινώνησε  και  δακρυσμένος  ζήτησε   συχώρεση  από  όλους.  Κατόπιν 
πήρε  θέση  μπροστά  στην  πύλη  του  Αγίου Ρωμανού. 
 
2)  
*την  αυγή  της 29ης  Μαϊου   άρχισε  η  επίθεση.  Έγιναν  τρεις  έφοδοι.  
Στις  δυο  πρώτες  οι  πολιορκημένοι  απώθησαν  τους  εχθρούς.  Τότε  ο  
αρχηγός  της  άμυνας  στρατηγός  Ιουστινιάνης  τραυματίστηκε  και  
αποχώρησε  από  τη  μάχη.  Κατόπιν   η  άμυνα  χαλάρωσε  και  οι  ξένοι  
μισθοφόροι  άρχισαν  να   εγκαταλείπουν   τον  αγώνα.. 
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 στην  τρίτη  έφοδο  οι  Γενίτσαροι   ξεκίνησαν  να  ανεβαίνουν  από  
τα  γκρεμισμένα  τείχη.  Άλλοι Τούρκοι  παραβίασαν  την  
Κερκόποτρα  και  εμφανίστηκαν  πίσω  από  τον  αυτ/ρα.  Σχεδόν  
ταυτόχρονα  η  άμυνα  έσπαζε  παντού.  Τότε  ακούστηκε  η  κραυγή  
: «η  Πόλις  εάλω»  (έπεσε  η  Πόλη). 

 Ο   Κωνσταντίνος συνέχισε  να  πολεμάει  γενναία  στην  πύλη  του  
Ρωμανού,  εμψυχώνοντας τους   Έλληνες  μέχρι  που  έπεσε. 

 
3) 
*  αμέσως  μετά  οι  Τούρκοι  άρχισαν   τις  σφαγές,  τις  λεηλασίες  και  
τις  καταστροφές  που  συνεχίστηκαν  για  πολλές  μέρες.  Οι  Γενίτσαροι  
έσφαξαν  όσους   είχαν  καταφύγει  στην  Αγία  Σοφία,  που  έγινε  
μουσουλμανικό  τέμενος.  Όσοι  γλίτωσαν  τη  σφαγή  κατέφυγαν  στη  
Δύση  ή  υποχρεώθηκαν  να  αλλαξοπιστήσουν.. 
 

 ο  λαός  θρήνησε  την  άλωση  και  δημιούργησε  πολλούς  θρύλους,  
όπως  εκείνον  του  μαρμαρωμένου  βασιλιά . 

* ο  σουλτάνος  πήρε  τον  τίτλο  « Αμιράς  Τουρκορωμαίων»   και  το 
1456  κατέλαβε  την  Αθήνα  από  τους  Φράγκους.   Ακολούθησε  
σχεδόν  ολόκληρος  ο  ελλαδικός  χώρος. 
 
*  η  Οθωμανική  αυτ/ρια ιδρύθηκε  στη  θέση  της  Βυζαντινής  με  
πρωτεύουσα  και  πάλι  την  Κων/πολη αλλά  με  το  όνομα  Ίσταμπούλ ,    
από  τα  ελληνικά   «εις  την  πόλιν».   
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
- την  αυγή  της 29ης  Μαϊου   άρχισε  η  επίθεση.  Έγιναν  τρεις  έφοδοι.  
Στις  δυο  πρώτες  οι  πολιορκημένοι  απώθησαν  τους  εχθρούς.  Τότε  ο  
αρχηγός  της  άμυνας  στρατηγός  Ιουστινιάνης  τραυματίστηκε  και  
αποχώρησε  από  τη  μάχη.  Κατόπιν   η  άμυνα  χαλάρωσε  και  οι  ξένοι  
μισθοφόροι  άρχισαν  να  αποχωρούν. 
   Στην  τρίτη  έφοδο  οι  Γενίτσαροι   ξεκίνησαν  να  ανεβαίνουν  από  τα  
γκρεμισμένα  τείχη.  Άλλοι Τούρκοι  παραβίασαν  την  Κερκόποτρα  και  
εμφανίστηκαν  πίσω  από  τον  αυτ/ρα.  Σχεδόν  ταυτόχρονα  η  άμυνα  
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έσπαζε  παντού.  Τότε  ακούστηκε  η  κραυγή  : «η  Πόλις  εάλω»  (έπεσε  
η  Πόλη). 
Ο   Κωνσταντίνος συνέχισε  να  πολεμάει  γενναία  στην  πύλη  του  
Ρωμανού,  εμψυχώνοντας τους   Έλληνες  μέχρι  που  έπεσε. 
 
Η  συμβολή  της  Βυζαντινής  αυτ/ριας  στην  ανάπτυξη  του  
πολιτισμού: 
 
-   Στη  χιλιόχρονη   ζωή  της  δημιούργησε  σπουδαίο  πολιτισμό  και    
διαφύλαξε  το  Χριστιανισμό. 
 
-  βοήθησε  να   μη  χαθούν  τα  επιτεύγματα   (τα  κατορθώματα) του  
αρχαίου  ελληνικού  πολιτισμού  και  τα  δίδαξε  στους   Σλάβους,  
Άραβες  και   στους   άλλους  λαούς. 
 
- οι  σοφοί  της  δίδαξαν  στη  Δύση  τα  αρχαία  ελληνικά  και   

συνέβαλαν  στην  Αναγέννηση. 
 
-  για  μας  τους   Έλληνες  είναι  κομμάτι  της  ιστορίας  μας  και    
δημιούργησε  σπουδαίο  πολιτισμό. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α)  ποιες  οι  ενέργειες  των  Ελλήνων  και  των Τούρκων  μετά  την  
περήφανη απάντηση  του  Κων/νου; 
 
-  Όταν  ο   Κωνσταντίνος  έδωσε  αυτή  την  υπερήφανη  απάντηση  στο  
Μωάμεθ,  εκείνος   αποφάσισε  να   συντομεύσει  το  τελικό  του  
χτύπημα.  Οι  πολιορκημένοι  επειδή  κατάλαβαν  πως  η  στιγμή  της  
μεγάλης  δοκιμασίας   έφτασε,  έκαναν  λιτανεία.   Ο  Κωνσταντίνος   
προσπάθησε   να  εμψυχώσει τους   υπερασπιστές   και τους   
προέτρεψε  να   πολεμήσουν   γενναία  
 Στην  Αγία    Σοφία  έγινε  η  τελευταία  λειτουργία.   Ο  αυτ/ρας  
κατόπιν πήρε  θέση  μπροστά  στην  πύλη  του  Αγίου Ρωμανού. 
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Β)  πως  αντιμετωπίστηκαν  οι  τρεις  έφοδοι   των  Τούρκων  από  τους  
υπερασπιστές  της   Πόλης; 
- δες  απάντηση  σε  ερώτηση  σχολικού  βιβλίου. 
 
 
Γ)  τι  έκαναν  οι  Οθωμανοί,  όταν  κατέλαβαν  την  πόλη; 
 
-  αμέσως  μετά    το  πάρσιμο   της   Πόλης   οι  Τούρκοι  άρχισαν   τις  
σφαγές,  τις  λεηλασίες  και  τις  καταστροφές  που  συνεχίστηκαν  για  
πολλές  μέρες.  Οι  Γενίτσαροι  έσφαξαν  όσους   είχαν  καταφύγει  στην  
Αγία  Σοφία.  Όσοι  γλίτωσαν  τη  σφαγή  κατέφυγαν  στη  Δύση  ή  
υποχρεώθηκαν  να  αλλαξοπιστήσουν.   Ο  λαός  θρήνησε  την  άλωση  
και  δημιούργησε  πολλούς  θρύλους, 
 
 
δ)  τι  πρόσφερε  η  Βυζαντινή  αυτ/ρια   στην  ανάπτυξη  του  
πολιτισμού: 
 
-   Στη  χιλιόχρονη   ζωή  της  δημιούργησε  σπουδαίο  πολιτισμό  και    
διαφύλαξε  το  Χριστιανισμό. 
 
-  βοήθησε  να   μη  χαθούν  τα  επιτεύγματα  του  αρχαίου  ελληνικού  
πολιτισμού  και  τα  δίδαξε  στους   Σλάβους,  Άραβες  και   στους   
άλλους  λαούς. 
 
- οι  σοφοί  της  δίδαξαν  στη  Δύση  τα  αρχαία  ελληνικά  και   

συνέβαλαν  στην  Αναγέννηση. 
 
-  για  μας  τους   Έλληνες  είναι  κομμάτι  της  ιστορίας  μας  και    
δημιούργησε  σπουδαίο  πολιτισμό. 
 
 
Ας  κρατήσουμε  τις  ημερομηνίες: 
29  Μαϊου  1453 = άλωση  της  Κων/πολης. 
1460 = πτώση  του  Μυστρά. 
1462 = πτώση  της  Τραπεζούντας. 
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ΘΕΜΑΤΑ  Από  ΤΗ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
Ενότητα   40η 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ,   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,  ΣΤΟ  ΒΥΖΑΝΤΙΟ  
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
Θα μάθουμε  για  τον  τρόπο  διοίκησης  του  κράτους,  τις  αλλαγές  που  
έγιναν  στη  δικαιοσύνη,  από πού  συγκέντρωνε   τα  χρήματα  η  
αυτ/ρια,   σε  ποιους  τομείς  τα  ξόδευε  και  τέλος  για  τη  φροντίδα  
της   στους   τους   αρρώστους  και  φτωχούς ; 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 
 
*  οι  Βυζαντινοί  πήραν  τη   νομοθεσία  και  τον  τρόπο  διοίκησης  από 
τους  Ρωμαίους.   Βέβαια  τα  προσάρμοσαν  στο  χριστιανικό  πνεύμα,  
στη  δική  τους  χώρα  και  εποχή. 
 
1)  
Πυραμίδα  της  διοίκησης : 
 
- αυτοκράτορας  
ήταν  ο  ανώτατος  άρχοντας  της  εκκλησίας  και  του  στρατού. 
 
-  Γύρω  του  υπήρχε  συμβούλιο  ειδικών  και  αξιωματούχων  που  τον  
βοηθούσαν  στο   δύσκολο  έργο  του. 
 
- ο  έπαρχος  ήταν  ο  διοικητής  της  Κωνσταντινούπολης  αλλά  και  ο  

αντικαταστάτης  του  αυτ/ρα,  όταν εκείνος  απουσίαζε.   Φρόντιζε  
για  την τήρηση  των  νόμων  και  την  τάξη. 

 
- Οι  διοικητές  στις  επαρχίες,  κυρίως  στρατιωτικοί,  είχαν παρόμοιες  

υποχρεώσεις  με  εκείνες του  έπαρχου.  O  Ιουστινιανός  φρόντισε  
να πληρώνονται με  καλό  μισθό  και  απαγόρευσε  να  πουλιούνται  
τα  αξιώματα,  όπως  μέχρι  τότε  γινόταν. 

 
- Εκτός  αυτών  υπήρχαν  οι  ταχυδρομικές  υπηρεσίες  που  

μετέδιδαν  στον  αυτ/ρα  ειδήσεις  από  όλη  την  χώρα  αλλά  και τις  
εντολές  του. 
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-  ο  πατριάρχης    επίσης  είχε  πολύ  μεγάλη  δύναμη  και  φρόντιζε   
για  τα  εκκλησιαστικά  ζητήματα. 
 
2)  

 Νομοθεσία  
 
Βάση  του  Βυζαντινού  κράτους  ήταν  η νομοθεσία.  Επειδή  συχνά  οι  
πλούσιοι  κτηματίες  αδικούσαν  τους  φτωχούς  και  οι  δικαστές  δεν  
μπορούσαν  να  εκδώσουν  δίκαιες  αποφάσεις,  αφού  στους  νόμους  
υπήρχε  μεγάλη  αταξία,   αυτ/ρες,  όπως  ο  Ιουστινιανός και  ο  Λέων  
Γ΄ ο  Ίσαυρος ,   έκαναν  αλλαγές  στη  νομοθεσία  και  στη  διοίκηση.    
Έτσι  το  νομοθετικό  σύστημα  έγινε  κατάλληλο  για  τις  ανάγκες  της  
κοινωνίας  και  τις  συνθήκες  της  εποχής. 
 
Τα   Δικαστήρια  απένειμαν  δικαιοσύνη  σε  όλη  τη  χώρα.  Αν  όμως 
κάποιος  πίστευε  ότι  τον  αδίκησαν,  μπορούσε  να   ζητήσει   την   
κρίση  του  αυτ/ρα.   
 
 
3)  
Οικονομία 
 

 Η  αυτ/ρία  κάθε  χρόνο  ξόδευε  πάρα  πολλά  χρήματα.  Έπρεπε:  
 
- να  πληρώνει  τους  υπαλλήλους  του  κράτους 
- να  φροντίζει  για  το  στρατό  και  το  στόλο 
- να  δώσει   αρκετά  χρήματα  στους  γειτονικούς  λαούς,  ώστε  να  

μην  κάνουν επιδρομές  στα  σύνορα. 
- να  φτιάχνει  έργα  για  τους  πολίτες,  όπως  δρόμους,  λιμάνια,  

νοσοκομεία,  υδραγωγεία. 
 

 τα  ποσά  αυτά  τα  συγκέντρωναν  από  τους    παρακάτω  φόρους: 
- οι  ιδιοκτήτες γης  πλήρωναν  φόρο  ανάλογα με  την  έκταση  που  

διέθεταν. 
- Μορφή  φόρου  για  εξαγωγή  ή  εισαγωγή  εμπορευμάτων   ήταν  οι  

τελωνειακοί  δασμοί  που  πλήρωναν  όσοι  χρησιμοποιούσαν  τα  
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λιμάνια,  τα  περάσματα  του  Ελλησπόντου  και  του Βοσπόρου   ή  
τις  αγορές. 

 
4)   
κοινωνική  πρόνοια  

 Η  ζωή  δεν  ήταν  εύκολη  για  όλους.  Πολλοί  υπέφεραν  από  
αρρώστιες  και  φτώχεια.  Η  κοινωνική πρόνοια  (η  φροντίδα  
δηλαδή  του  κράτους   και  της  Εκκλησίας για  τους  φτωχούς  )  ήταν  
μεγάλη.  Έγιναν  νοσοκομεία,  γηροκομεία,  ορφανοτροφεία.  Το  πιο  
γνωστό  ήταν  η  Βασιλειάδα, που  ίδρυσε  ο  Μέγας  Βασίλειος.  
Υπήρχαν  εκεί νοσοκομείο,  γηροκομείο,  ορφανοτροφείο,  ξενώνας  
για  τους  ταξιδιώτες, σχολείο  για  φτωχά  παιδιά.  Σε  ξεχωριστό  
οίκημα  είχαν  λεπροκομείο  (νοσοκομεία  για  λεπρούς). 

    Πολλοί  πατριάρχες ,  αυτ/ρες  και  αυτοκράτειρες   είχαν       
φιλανθρωπική  δράση.   
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ: 
 
τα   έσοδα   της αυτ/ρίας   τα  συγκέντρωναν  από  τους    εξής  φόρους: 
- οι  ιδιοκτήτες γης  πλήρωναν  φόρο  ανάλογα με  την  έκταση  που  

διέθεταν. 
- Μορφή  φόρου  για  εξαγωγή  ή  εισαγωγή  εμπορευμάτων   ήταν  οι  

τελωνειακοί  δασμοί  που  πλήρωναν  όσοι  χρησιμοποιούσαν  τα  
λιμάνια,  τα  περάσματα  του  Ελλησπόντου  και  του Βοσπόρου   ή  
τις  αγορές. 

 
Τα   αξιοποιούσε  στους  τομείς: 
- να  πληρώνει  τους  υπαλλήλους  του  κράτους 
- να  φροντίζει  για  το  στρατό  και  το  στόλο 
- να  δώσει   αρκετά  χρήματα  στους  γειτονικούς  λαούς,  ώστε  να  

μην  κάνουν επιδρομές  στα  σύνορα. 
- να  φτιάχνει  έργα  για  τους  πολίτες,  όπως  δρόμους,  λιμάνια,  

νοσοκομεία,  υδραγωγεία. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 
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Α)  να  αναφέρετε  την  πυραμίδα  διοίκησης  στο  Βυζάντιο: 
 
Ο  αυτ/ρας  ήταν  ο  ανώτατος  άρχοντας  της  εκκλησίας  και  του  
στρατού. 
-  ο  πατριάρχης  είχε  πολύ  μεγάλη  δύναμη  και  φρόντιζε   για  τα  
εκκλησιαστικά  ζητήματα. 
 
- Συμβούλιο  ειδικών  και  αξιωματούχων   βοηθούσαν του  αυτ/ρα   
στο   δύσκολο  έργο  του. 
- ο  έπαρχος  ήταν  ο  διοικητής  της  Κωνσταντινούπολης  αλλά  και  ο  
αντικαταστάτης  του  αυτ/ρα,  όταν εκείνος  απουσίαζε.  
Οι  διοικητές  στις  επαρχίες,  κυρίως  στρατιωτικοί,  είχαν παρόμοιες  
υποχρεώσεις  με  εκείνες του  έπαρχου. 
 
 
Β)  ποιοι  αυτ/ρες  τροποποίησαν  (άλλαξαν )   τη  νομοθεσία  και  τη  
διοίκηση  και  γιατί. 
 
Βάση  του  Βυζαντινού  κράτους  ήταν  η νομοθεσία.  Επειδή  συχνά  οι  
πλούσιοι  κτηματίες  αδικούσαν  τους  φτωχούς  και  οι  δικαστές  δεν  
μπορούσαν  να  εκδώσουν  δίκαιες  αποφάσεις,  αφού  στους  νόμους  
υπήρχε  μεγάλη  αταξία,    ο  Ιουστινιανός και  ο  Λέων  Γ΄ ο  Ίσαυρος ,   
έκαναν  αλλαγές  στη  νομοθεσία  και  στη  διοίκηση.    Έτσι  το  
νομοθετικό  σύστημα  έγινε  κατάλληλο  για  τις  ανάγκες  της  κοινωνίας  
και   σύμφωνο   με  το  χριστιανικό  πνεύμα. 
 
 
Γ)  από πού  το  κράτος  συγκέντρωνε  χρήματα  και  που  τα  ξόδευε. 
 
Δες  απάντηση  σε  ερώτηση  σχολικού  βιβλίου 
 
 
Δ)  τι  φροντίδα    λάμβανε    το  κράτος  για  τους   αρρώστους  και  
φτωχούς ; 
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 Η  κοινωνική πρόνοια  (η  φροντίδα  δηλαδή  του  κράτους   και  της  
Εκκλησίας για  τους  φτωχούς  )  ήταν  μεγάλη.  Έγιναν  νοσοκομεία,  
γηροκομεία,  ορφανοτροφεία.  Το  πιο  γνωστό  ήταν  η  Βασιλειάδα, 
που  ίδρυσε  ο  Μέγας  Βασίλειος.  Υπήρχαν  εκεί  νοσοκομείο,  
γηροκομείο,  ορφανοτροφείο, ξενώνας  για  τους  ταξιδιώτες, 
σχολείο  για  φτωχά  παιδιά.  Σε  ξεχωριστό  οίκημα  είχαν  
λεπροκομείο. 

 

 

 
 
 
Ενότητα    41η  
 
Η  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 
 
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
Θα  μάθουμε   τι  είναι διπλωματία ,  πόσο  πολύ  οι  διπλωματικές  
σχέσεις  βοήθησαν  το Βυζάντιο    και   τους  τρόπους   που  
χρησιμοποιήθηκαν  για  να   πετύχουν  οι   Έλληνες  αυτόν  το  σκοπό  
τους. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
*  η  Βυζαντινή  αυτ/ρία  ήταν  ένα  από  τα  ισχυρότερα  κράτη  που  
παρουσιάστηκαν  στον  κόσμο.  Πολλοί  λαοί  την  απείλησαν  στη  
χιλιόχρονη  πορεία  της.  Για  να  τους  αντιμετωπίσει  χρησιμοποίησε  
μια  πολύ  καλή  στρατιωτική  μηχανή  (στρατό,  ναυτικό,  υγρό  πυρ)   
αλλά  και  κάτι  άλλο  το  ίδιο  αποτελεσματικό,  τη  διπλωματία . 
*  Διπλωματία σημαίνει  τις    ενέργειες  εκείνες  που  εκτελεί    η  
κυβέρνηση  ενός  κράτους  για  να  πετύχει  το  συμφέρον  της  χώρας. 
Είναι  ακόμη  η  αρμόδια  υπηρεσία  που  ασχολείται  με  θέματα  
σχετικά  με  άλλες  χώρες. 
 
 

 πολλοί  τρόποι  χρησιμοποιήθηκαν  στη  διπλωματία  : 
 
1.  η  καλλιέργεια  μίσους  και  έχθρας  μεταξύ  των   βαρβάρων  λαών  
που  χτυπούσαν  τα  σύνορά  της αυτ/ρίας (« διαίρει  και  βασίλευε»).  
Έδιναν  χρήματα   στον  ένα  από  τους  δυο,  πολεμούσε   αυτός   τον   
άλλο  λαό   και  αμειβόταν    κατόπιν  για  τις  υπηρεσίες  του  από  τον  
αυτ/ρα.  Έτσι  έκανε  ο  Αλέξιος  ο  Κομνηνός,  για  να  απομακρύνει  
τους  Πατσινάκες  από  την  Πόλη.  Τους  έβαλε  να  χτυπηθούν  με  τους 
Κομάνους,  άλλο  βάρβαρο  λαό   και  ελεύθερος   πια   χτύπησε  τους  
Τούρκους. 
 
2.  τους   έδιναν  ακόμη  χρήματα,  δώρα  και  τιμητικούς  τίτλους.  Οι  
απολίτιστοι    ηγεμόνες  εντυπωσιάζονταν   πάρα  πολύ  από  τους  
τίτλους  και  τη  λάμψη  του  παλατιού  και  ένιωθαν  περήφανοι, όταν  
είχαν  αξιώματα  βυζαντινά.. 
 
3.  πάντρευαν  Βυζαντινές  αρχοντοπούλες   με  βάρβαρους  πρίγκιπες,  
γιατί  εκείνες  στη  νέα  τους  πατρίδα   φρόντιζαν  για  τα  συμφέροντα  
του  Βυζαντίου  και  μετέφεραν  τη   χριστιανική  θρησκεία  και  
πολιτισμό   εκεί.   Οι  Ρώσοι  έγιναν  χριστιανοί  και σύμμαχοι,  αφού  ο  
ηγέτης  τους  Βλαδίμηρος  παντρεύτηκε  την  πριγκίπισσα   Άννα,  
αδελφή  του  Βασιλείου  Β΄.  Κάτι  παρόμοιο  συνέβη  με  τους  
Βουλγάρους  και  Σλάβους.  
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  Γενικά  η  διάδοση  του  Χριστιανισμού ήταν  από  τα  πιο  σημαντικά   
ειρηνικά  μέσα   των  αυτ/ρων,  γιατί  μαζί  με το  χριστιανισμό  ερχόταν  
στους  νεοφώτιστους  και  ο  βυζαντινός  πολιτισμός, απομακρύνονταν  
από  τις  πρωτόγονες  συνήθειες    τους,  ενώ   ήθελαν  φιλία  και όχι  
έχθρα  με  την  Βυζαντινή    αυτ/ρια.   
Σημαντικό  ρόλο  σε  αυτό  έπαιξαν  οι  απόστολοι  των  Σλάβων  
Κύριλλος  και  Μεθόδιος. 
 
4. πολλά  παιδιά  των  βάρβαρων  βασιλέων μορφώνονταν  στην  Πόλη   

και  βέβαια  ήταν  αργότερα  οι  περισσότεροι   φιλικοί  με  το  
Βυζάντιο. 

 
5. ένας άλλος  σπουδαίος  τρόπος  ήταν  οι  εμπορικές  και  οικονομικές  
σχέσεις.  Τα   λεφτά   ενδιέφεραν  τους  ξένους  λαούς  και  προτιμούσαν  
να  κερδίζουν  χρήματα  από  τους Βυζαντινούς  παρά  να  τους  
χτυπούν.  
 
*  αργότερα    οι  αρχηγοί  των  άλλων   κρατών  άρχισαν  να   μιμούνται  
τη   βυζαντινή   διπλωματία   που  έφτασε  σε  μεγάλη  τελειότητα    Για  
αυτό  μέχρι  σήμερα   όσοι  θέλουν  να  πετύχουν  σε  αυτό  το  δύσκολο  
κλάδο  μελετούν  τη Βυζαντινή   Διπλωματία 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Η  διάδοση  του  Χριστιανισμού ήταν  από  τα  πιο  σημαντικά   ειρηνικά  
των  αυτ/ρων,  γιατί  μαζί  με το  χριστιανισμό  ερχόταν  στους  
νεωφώτιστους   (νέους  Χριστιανούς) και  ο  βυζαντινός  πολιτισμός, 
απομακρύνονταν  από  τις  πρωτόγονες  συνήθειες    τους,  ενώ   ήθελαν  
φιλία  και όχι  έχθρα  με  την  Βυζαντινή    αυτ/ρια.   
Σημαντικό  ρόλο  σε  αυτό  έπαιξαν  οι  απόστολοι  των  Σλάβων  
Κύριλλος  και  Μεθόδιος  που  δημιούργησαν  αλφάβητο  και  
μετέφρασαν  την  Αγία  Γραφή στη  γλώσσα  των Σλάβων. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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Α)  τι  σημαίνει  διπλωματία; 
Διπλωματία σημαίνει  τις    ενέργειες  εκείνες  που  εκτελεί    η  
κυβέρνηση  ενός  κράτους  για  να  πετύχει  το  συμφέρον  της  χώρας. 
Είναι  ακόμη  η  αρμόδια  υπηρεσία  που  ασχολείται  με  θέματα  
σχετικά  με  άλλες  χώρες. 
 
Β)  αναφέρετε  με  λίγα  λόγια  τα  μέσα  που  χρησιμοποίησε   η  
διπλωματία 
 
1. χρησιμοποίησε  την  καλλιέργεια  μίσους  και  έχθρας  μεταξύ  των   

βαρβάρων  λαών  που  χτυπούσαν  τα  σύνορά  της αυτ/ρίας (« 
διαίρει  και  βασίλευε»).   

 
2.  τους   έδιναν  ακόμη  χρήματα,  δώρα  και  τιμητικούς  τίτλους.  Οι  
απολίτιστοι    ηγεμόνες  εντυπωσιάζονταν   πάρα  πολύ  από  τους  
τίτλους  και  τη  λάμψη  του  παλατιού  
 
- πάντρευαν  Βυζαντινές  αρχοντοπούλες   με  βάρβαρους  πρίγκιπες,  
γιατί  εκείνες  στη  νέα  τους  πατρίδα   φρόντιζαν  για  τα  συμφέροντα  
του  Βυζαντίου  και  μετέφεραν  τη   χριστιανική  θρησκεία  και  
πολιτισμό   εκεί.  
- πολλά  παιδιά  των  βάρβαρων  βασιλέων μορφώνονταν  στην  Πόλη   
και  βέβαια  ήταν  αργότερα  οι  περισσότεροι   φιλικοί  με  το  Βυζάντιο. 
 
-   ένας άλλος  σπουδαίος  τρόπος  ήταν  οι  εμπορικές  και  οικονομικές  
σχέσεις.  Τα   λεφτά   ενδιέφεραν  τους  ξένους  λαούς  και  προτιμούσαν  
να  κερδίζουν  χρήματα  από  τους Βυζαντινούς  παρά  να  τους  
χτυπούν.  
 
Γ)  γιατί  μέχρι  σήμερα  μελετούν  τη Βυζαντινή   Διπλωματία; 
 
-  γιατί  έφτασε  σε  μεγάλη  τελειότητα    και  πολλοί  λαοί  τη  
μιμήθηκαν   από  το Μεσαίωνα  μέχρι  σήμερα. 
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Ενότητα    42η  
 
Η  ΓΛΩΣΣΑ  ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή:   
Θα  μάθουμε πως  και   πότε  η  ελληνική αντικατέστησε  την  Λατινική  
και  έγινε   πλέον επίσημη  γλώσσα  του  κράτους. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1)  
* Ο  συνεκτικός  δεσμός  (αυτό  που  έδενε)  τους  κατοίκους  της  
μεγάλης  σε  έκταση  Βυζαντινής αυτ/ρίας  αποτελούσαν  η   χριστιανική   
θρησκεία  και  η   ελληνική  γλώσσα. 
 
*  στους   τρεις  πρώτους  αιώνες   επίσημη  γλώσσα  στη  διοίκηση,  την  
εκπαίδευση  και  τη  νομοθεσία   ήταν  η  Λατινική.  
 Σε  αυτήν  εκδίδονταν  οι  νόμοι,  οι  διαταγές    και  οι  δικαστικές  
αποφάσεις.   
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*  όμως   στις  σπουδαιότερες  περιοχές,  όπως  στη  Μ.  Ασία,  την 
Αίγυπτο,  τη  Συρία   και  την  Ελλάδα   μιλούσαν  ελληνικά.  Σε  αυτές  
τις  περιοχές  άλλωστε  ο  Μέγας Αλέξανδρος  είχε  διαδώσει  τον  
Ελληνικό  πολιτισμό. 
*  Έτσι   από  τον 5ο  αιω.  αρχίζει  ο εξελληνισμός  της  αυτ/ριας.  Σε  
αυτό  βοήθησε  πολύ  η  αυτοκράτειρα  Αθηναϊδα –Ευδοκία   που  είχε   
τέλεια  ελληνική  παιδεία.,  ίδρυσε  το  Πανδιδακτήριο  (το   πρώτο  
Πανεπιστήμιο  στην   Κων/πολη)  και  έφερε  στο  παλάτι  τον  ελληνικό  
τρόπο  ζωής.  Τότε   οι  διαθήκες   άρχισαν  γράφονται  στα  ελληνικά. 
 

 τον  επόμενο  αιώνα  ο   Ιουστινιανός  τους  νέους  νόμους  (τις  
Νεαρές)  τους  έγραψε  στα  ελληνικά  για  πρώτη  φορά.,  ενώ  τον  
7ο  γίνεται  πλέον  η  ελληνική  επίσημη  γλώσσα  του  κράτους. 

 
2)  

 Ο  απλός  λαός  στην καθημερινή  του  ομιλία  είχε  πολλά  όμοια  
στοιχεία με  τη  σημερινή  γλώσσα.  Αυτό  φαίνεται  στα  ακριτικά  
τραγούδια,  ενώ   οι  λόγιοι   (οι  μορφωμένοι  της  εποχής)  
προσπαθούσαν  να  μιμηθούν  τα  αρχαία  ελληνικά,  με  συνέπεια  ο  
λαός  να  τους  καταλαβαίνει  δύσκολα.  

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
-  στους   τρεις  πρώτους  αιώνες   επίσημη  γλώσσα  στη  διοίκηση,  την  
εκπαίδευση  και  τη  νομοθεσία   ήταν  η  Λατινική,  όμως  στη  Μ.  Ασία,  
την Αίγυπτο,  τη  Συρία   και  την  Ελλάδα   μιλούσαν  ελληνικά.  Έτσι   
από  τον 5ο  αιω.  αρχίζει  ο εξελληνισμός  της  αυτ/ριας.  Σε  αυτό  
βοήθησε  πολύ  η  αυτοκράτειρα  Αθηναϊδα –Ευδοκία   που  είχε   τέλεια  
ελληνική  παιδεία.  Τον  επόμενο  αιώνα  ο   Ιουστινιανός  τους  νέους  
νόμους  (τις  Νεαρές)  τους  έγραψε  στα  ελληνικά ,  ενώ  τον  7ο   
γίνεται  πλέον  η  ελληνική  επίσημη  γλώσσα  του  κράτους. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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Α)  τι  σημαίνει  πως η  Λατινική  είναι  επίσημη  γλώσσα  του  κράτους; 
 
Σημαίνει   πως   σε  αυτή  εκδίδονταν  οι  νόμοι,  οι  διαταγές    και  οι  
δικαστικές  αποφάσεις   του  κράτους.   
 
Β)  πως  βοήθησε  η  αυτοκράτειρα  Ευδοκία  στη  διάδοση  της   
ελληνικής   γλώσσας; 
 
- βοήθησε    γιατί  είχε   τέλεια  ελληνική  παιδεία.,  αγαπούσε  τα  
ελληνική  γράμματα    και  για  αυτό  ίδρυσε  το  Πανδιδακτήριο.  Ακόμη    
έφερε  στο  παλάτι  τον  ελληνικό  τρόπο  ζωής.   
 
Γ)  πότε  πρωτογράφτηκαν  νόμοι    στη  ελληνική    και ποιοι  ήταν. 
 
-  τον   6ο  αιώνα  ο   Ιουστινιανός  τους  νέους  νόμους  (τις  Νεαρές)  
τους  έγραψε  στα  ελληνικά  για  πρώτη  φορά.,  ενώ  τον  7ο  γίνεται  
πλέον  η  ελληνική  επίσημη  γλώσσα  του  κράτους. 
 
Δ)  οι  λόγιοι    σε  ποια  γλώσσα  έγραφαν; 
 
-  οι  λόγιοι   (οι  μορφωμένοι  της  εποχής)  προσπαθούσαν  να  
μιμηθούν  τα  αρχαία  ελληνικά  στα  γραπτά  τους ,  με  συνέπεια  ο  
λαός  να  τους  καταλαβαίνει  δύσκολα.  
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Ενότητα   43η 
 
Η   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   ΣΤΑ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ    ΧΡΟΝΙΑ 
  
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
Θα  μάθουμε  για τις  τρεις  βαθμίδες  εκπαίδευσης  που  υπήρχαν  στο  
Βυζάντιο,  τι  μαθήματα   διδάσκονταν,  ποιοι    μαθητές  φοιτούσαν    
και   ποιοι  δίδασκαν.   
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1)  
*  οι  Βυζαντινοί  έτρεφαν  μεγάλη  εκτίμηση  και  σεβασμό  για  την  
εκπαίδευση.  Οι   περισσότεροι    έστελναν  τα  παιδιά  τους  σε  σχολεία 
που  είχαν   ιδρύσει  η  Εκκλησία  και  η  Πολιτεία.  Σκοπός  τους  ήταν  
να μορφώσουν  καλούς  Χριστιανούς   και  υπεύθυνους  πολίτες. 
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 υπήρχαν  3  βαθμίδες  εκπαίδευσης: 
 
* - στο  δημοτικό  μάθαιναν  τα  παιδιά  τα  πρώτα  γράμματα  που  
ονομάζονταν  ιερά  γράμματα,  γιατί  οι  περισσότεροι  δάσκαλοι  ήταν  
ιερείς  ή  μοναχοί    και  για  αναγνωστικά   είχαν  το  Ψαλτήρι, την  
Παλαιά  και  την  Καινή  Διαθήκη. 
 
 -  πήγαιναν  σε  αυτά  οι  μαθητές σε  ηλικία  5  ετών  περίπου  και  
συνήθως  διαρκούσε    η  φοίτηση  τρία  χρόνια.  Διδάσκονταν  
ανάγνωση,   γραφή,  γραμματική,  Αριθμητική,  Ωδική,  Θρησκευτικά. 
 
- για  αίθουσες διδασκαλίας   χρησιμοποιούσαν  δωμάτια  στον  
περίβολο  των  Εκκλησιών,  νάρθηκες  ή  οικήματα  κοντά  σε  
μοναστήρια.  Οι  μαθητές  κάθονταν  σε   καθίσματα  που  ονομάζονταν  
σκίμποδες  ή  στο  πάτωμα  πάνω  σε  δέρματα,  τις διφθέρες  και ο  
δάσκαλος  είχε  έδρα. 
 
 
**  το  δεύτερο  σχολείο  ονομαζόταν  σχολή  του  γραμματιστή,  
φοιτούσαν  μόνο  αγόρια  και  αντιστοιχούσε  με  τις  τελευταίες   τάξεις  
του  Δημοτικού  και τις πρώτες  του  γυμνασίου. 
   
-  σε  αυτό   έπρεπε  να  φοιτήσουν  όσοι  ήθελαν να  δουλέψουν  σε  
κρατική  υπηρεσία. Η  φοίτηση  διαρκούσε  4  χρόνια  και   μάθαιναν   
ορθογραφία,  γραμματική,  Αριθμητική,  Ιστορία,  ρητορική,  
Μαθηματικά,  Γεωγραφία,  φιλοσοφία  και  Αστρονομία.  Θρησκευτικά   
δεν   διδάσκονταν  εκεί    αλλά  στα    ειδικά  σχολεία  κληρικών. 
 
- Μελετούσαν  αρχαίους  Έλληνες  συγγραφείς  και  βέβαια  Όμηρο. 
 
-   επίσης   σε  διάφορες  επαγγελματικές  σχολές  τα  παιδιά  
προετοιμάζονταν  για   πολλά  επαγγέλματα,  όπως  του  
συμβολαιογράφου, του  ψάλτη. 
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***   ανώτερη  μόρφωση  έπαιρναν  στα  Πανεπιστήμια    όπου  
φοιτούσαν  όσοι   ήθελαν  να   γίνουν   ανώτεροι  υπάλληλοι  του  
κράτους ,  ενώ  στην  Πατριαρχική  σχολή    σπούδαζαν   εκείνοι   που  
επιδίωκαν  να   πάρουν  ανώτερα  αξιώματα  στην  Εκκλησία. 
 
 
2)   
*  πολλές  σπουδαίες  προσωπικότητες,  όπως   ο Φώτιος,  Ο  Λέων  ο  
Μαθηματικός ,  Ο  Βησσαρίων,   ο  Πλήθων  ή   ο  Γεώργιος  Γεμιστός  
δίδασκαν  στις  ανώτερες  σχολές.  Αρκετοί    από  αυτούς,  ειδικά  στα 
τελευταία  χρόνια   του  Βυζαντίου, δίδαξαν  στα  Πανεπιστήμια  της  
Δυτικής  Ευρώπης   μεταφέροντας   τις  γνώσεις   τους  και   το  αρχαίο  
ελληνικό  πνεύμα  μετά  την  άλωση.  Έτσι  παρατηρήθηκε  νέα  άνθιση  
του  πολιτισμού,  η  Αναγέννηση  όπως  ονομάστηκε. 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
- Στο    σχολείο   το  οποίο  αντιστοιχούσε   με  τις  πρώτες   τάξεις   του  
δημοτικού    μάθαιναν  τα  παιδιά  τα  πρώτα  γράμματα  που  
ονομάζονταν  ιερά  γράμματα,  γιατί  οι  περισσότεροι  δάσκαλοι  ήταν  
ιερείς  ή  μοναχοί    και  για  αναγνωστικά   είχαν  το  Ψαλτήρι, την  
Παλαιά  και  την  Καινή  Διαθήκη. 
   Διδάσκονταν  ανάγνωση,   γραφή,  γραμματική,  Αριθμητική,  Ωδική,  
Θρησκευτικά. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
 
Α)  τι  μαθήματα   διδάσκονταν,  ποιοι    μαθητές  φοιτούσαν    και   
ποιοι  δίδασκαν   στο  σχολείο  των ιερών  γραμμάτων; 
 
- πήγαιναν  σε  αυτά  οι  μαθητές σε  ηλικία  5  ετών  περίπου  και  
συνήθως  διαρκούσε    η  φοίτηση  τρία  χρόνια.  Διδάσκονταν  
ανάγνωση,   γραφή,  γραμματική,  Αριθμητική,  Ωδική,  Θρησκευτικά  
και   οι  περισσότεροι  δάσκαλοι  ήταν  ιερείς  ή  μοναχοί     

mailto:christouxmaria@yahoo.gr


52                            www.mariafilologos.gr 
 

 

    Φιλόλογος – συγγραφέας Μαρία Χρήστου-Πατρινού, Ζωντανά και on line μαθήματα  
σε Εκθεση, Αρχαία, Λατινικά, Λογοτεχνία, 6943729366.  christouxmaria@yahoo.gr 

 

52 

 

 
Β)  τι  μαθήματα   διδάσκονταν   και   ποιοι    μαθητές  φοιτούσαν   στη  
σχολή  του  γραμματιστή; 
 
- φοιτούσαν  μόνο  αγόρια   και    όσοι    αργότερα  ήθελαν να  

δουλέψουν  σε  κρατική  υπηρεσία. Η  φοίτηση  διαρκούσε  4  χρόνια  
και   μάθαιναν   ορθογραφία,  γραμματική,  Αριθμητική,  Ιστορία,  
ρητορική,  Μαθηματικά,  Γεωγραφία,  φιλοσοφία  και  Αστρονομία.  

 
 
Γ)  που   αποκτούσαν  ανώτερη  μόρφωση   όσοι   ήθελαν.  Μετά     σε  
ποιους  τομείς  μπορούσαν  να  διακριθούν; 
 
-  ανώτερη  μόρφωση  έπαιρναν  στα  Πανεπιστήμια    όπου  φοιτούσαν  
όσοι   ήθελαν  να   γίνουν   ανώτεροι  υπάλληλοι  του  κράτους ,  ενώ  
στην  Πατριαρχική  σχολή    σπούδαζαν   εκείνοι   που  επιδίωκαν  να   
πάρουν  ανώτερα  αξιώματα  στην  Εκκλησία. 
 
Δ)  αναφέρετε   σπουδαίους   δασκάλους  ονομαστικά. 
ο Φώτιος,  ο   Λέων  ο  Μαθηματικός ,  ο  Βησσαρίων,   ο  Πλήθων  ή  ο  
Γεώργιος  Γεμιστός 
 
 
Ε)  με  ποιο  τρόπο  βοήθησαν  για  την    άνθιση  του  πολιτισμού   στην  
Ευρώπη; 
 
- Πολλοί  από    αυτούς  δίδαξαν  στα  Πανεπιστήμια  της  Δυτικής  
Ευρώπης   μεταφέροντας   τις  γνώσεις   τους  και   το  αρχαίο  ελληνικό  
πνεύμα  μετά  την  άλωση.  Έτσι  παρατηρήθηκε  νέα  άνθιση  του  
πολιτισμού,  η  Αναγέννηση  όπως  ονομάστηκε. 
 
 
 

 
 

 
Ενότητα   44η 
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Η  ΓΥΝΑΙΚΑ  ΣΤΟ  ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
  
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
 
Θα  μάθουμε  για  την   κατώτερη  θέση  της  γυναίκας  σχετικά  με  τον  
άντρα,  την  μόρφωση  που  μπορούσαν  να  αποκτήσουν,  με  τι  
ασχολούνταν  και  για κάποιες  φωτισμένες  και  δυναμικές  γυναίκες. 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1)  
*  σύμφωνα  με  τη  Βυζαντινή  νομοθεσία  η θέση  της  γυναίκας  ήταν 
κατώτερη  από  του άντρα.  Έπρεπε  να δεχτούν  τον   σύζυγο   που  
διάλεγε  για  κείνες  ο  πατέρας  τους  και  να   τους  δοθεί  προίκα,  ενώ  
η   οικογένειά  της  ίσως  ήταν  πολύ  φτωχή. 
 

 δεν  έχουμε πολλές  πληροφορίες  για  την  εκπαίδευση  των  
κοριτσιών,  αν  και  αναφέρονταν πολλές  μορφωμένες  γυναίκες  
στην  Βυζαντινή  Ιστορία.  Τα  περισσότερα   κορίτσια  μάθαιναν  
μόνο  ανάγνωση,  γραφή,  ωδική  και  ιερή  ιστορία.   Είναι  όμως  
βέβαιο  πως  οι  νέες  των  πλούσιων  οικογενειών  είχαν  την  ίδια  
μόρφωση  με  τα  αδέλφια  τους.. 

 
*  η  βασικότερη   απασχόληση  των  γυναικών  ήταν   το  γνέψιμο  και  η  
ύφανση  σε  πλουσιόσπιτα,  φτωχόσπιτα   και  μοναστήρια.   Έπρεπε  να  
ντύνονται   σεμνά  και  να  αποφεύγουν  τις  συναναστροφές  με  
άντρες. 
 
2)  
*    βέβαια    παρά  τις  πολλές   απαγορεύσεις  οι  γυναίκες  επηρέαζαν  
την  κοινωνική  και  πολιτική  ζωή.  Αρκετές    εργάζονταν   σε  διάφορα 
επαγγέλματα  (  μαμές,  καλλιγράφισσες) και  βοηθούσαν  τους  
συζύγους  τους  στην  ιατρική,  τις  αγροτικές  δουλειές,  στα  πανδοχεία.  
Γύρω  στον  11ο  αιώνα  ασχολήθηκαν με  το  εμπόριο    τροφίμων. 
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*  Συναντούμε  πολλές   γυναίκες  ιδιαίτερα  μορφωμένες,   όπως  η  
Κασσιανή, σπουδαία  υμνωδός,  η   ιστορικός   Άννα  η  Κομνηνή ,  η  
Αθηναϊδα – Ευδοκία    ή   άλλες  με  μεγάλη  επιρροή  στα  πολιτικά 
πράγματα, όπως   οι   αυτοκράτειρες  Θεοδώρα  και  Πουλχερία.  
 
   
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
- δεν   υπάρχουν πολλές  πληροφορίες  για  την  εκπαίδευση  των  
κοριτσιών,  αν  και  αναφέρονταν πολλές  μορφωμένες  γυναίκες  στην  
Βυζαντινή  Ιστορία.  Οι  πιο  πολλές   μάθαιναν  μόνο  ανάγνωση,  
γραφή,  ωδικά  και  ιερή  ιστορία.   Είναι  όμως  βέβαιο  πως  οι  νέες  
των  πλούσιων  οικογενειών  είχαν  την  ίδια  μόρφωση  με  τα  αδέλφια  
τους,  αφού  η  διδασκαλία  γινόταν  στο  σπίτι   τους   από  ιδιωτικούς  
δασκάλους.. 
 
 
Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α)  ποια  ήταν  η  βασική  ασχολία  των γυναικών; 
 
-   η  βασικότερη   απασχόληση  των  γυναικών  ήταν   το  γνέψιμο  και  η  
ύφανση  σε  πλούσια  σπίτια,  φτωχόσπιτα   και  μοναστήρια.   Έπρεπε  
να  ντύνονται   σεμνά  και  να  αποφεύγουν  τις  συναναστροφές  με  
άντρες. 
 
Β)  τι μόρφωση  κυρίως  αποκτούσαν; 
Δες  απάντηση  σε ερώτηση  σχολικού βιβλίου. 
 
 
Γ )  αναφέρετε  μερικές γυναίκες  που ξεχώρισαν   για  τη  μόρφωση  και  
τα  ηγετικά  τους  προσόντα. στην  πολιτική  ζωή. 
 
-   Συναντούμε  πολλές   γυναίκες  ιδιαίτερα  μορφωμένες,   όπως  η  
Κασσιανή, σπουδαία  υμνωδός,  η   ιστορικός   Άννα  η  Κομνηνή ,  η  
Αθηναϊδα – Ευδοκία    ή   άλλες  με  μεγάλη  επιρροή  στα  πολιτικά 
πράγματα, όπως   οι   αυτοκράτειρες  Θεοδώρα  και  Πουλχερία.  
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Ενότητα    45η 
  
Η  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ  ΤΕΧΝΗ 
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή: 
Θα  μάθουμε  για τη  αρχιτεκτονική   με   τους ονομαστούς  ναούς  στο  
Βυζάντιο,  τη   ζωγραφική, τη   διακόσμηση,   τη   μουσική  και    
υμνογραφία.   Ακόμη  πόσο  επηρέασε   η  βυζαντινή  τέχνη  τους  
άλλους  λαούς. 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
* Η  περίφημη  βυζαντινή  τέχνη  δημιουργήθηκε    με  την  επίδραση  
της    τέχνης  της  Ανατολής  και  εκείνης  των  Αρχαίων  Ελλήνων.  Με  
αυτήν  ο  χριστιανισμός  δοξάστηκε.  Έχει  δώσει  περίφημες  εκκλησίες  
είτε  με  το  ρυθμό  της  βασιλικής,  που  προέρχεται  από  τους  
ορθογώνιους    αρχαίους  ελληνικούς  ναούς   είτε   περίκεντρους  ναούς  
με  τρούλο   ανατολικής προέλευσης. 
 

 ο  ναός  της  Αγίας  Σοφίας  θεωρείται  ο  τελειότερος  ναός  της  
Χριστιανοσύνης.  Οι  αρχιτέκτονές  της  συνδύασαν  τον  ρυθμό  της  
βασιλικής  με  τον  κυκλικό  (εκκλησίες  με  τρούλο)  και  
δημιούργησαν  ένα νέο  ρυθμό,   τον  βυζαντινό,  δηλαδή   την  
βασιλική  με  τρούλο. 

 

 στην  Αγία  Σοφία  δεν  έχουμε  μόνο  σπουδαία   αρχιτεκτονική  
αλλά  τέλεια  διακόσμηση  και  ζωγραφική.  Προκάλεσε    μεγάλο  
θαυμασμό  όχι  μόνον  στον  Ιουστινιανό,  που  την  έχτισε,  αλλά  σε  
κάθε  επισκέπτη  της. 

 

 περίφημοι  όμως  ναοί   με  καταπληκτικά  ψηφιδωτά  (είδος  
μωσαϊκού) ,  αγιογραφίες  και  τοιχογραφίες δεν  χτίστηκαν  μόνο  
στο  Βυζάντιο  αλλά  και  όπου  έφτασε  ο  χριστιανισμός.   Στη  
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Μόσχα,  στο   Κίεβο,  στη  Ραβέννα,   στα  Ιεροσόλυμα,  την  Κύπρο, 
τη  Σικελία    και   τη  Βενετία.  Η εκκλησία    της  του  Αγίου  Μάρκου  
αποτελεί  αντίγραφο  των  Αγίων  Αποστόλων  της  Πόλης. Τέλος  στη  
Βουλγαρία   και    στην  Καππαδοκία 

    Στην  κυρίως  Ελλάδα  οι  Εκκλησίες  της Θεσσαλονίκης,  ο  Όσιος  
Λουκάς,  η  Νέα  Μονή  της  Χίου,   η  Εκκλησία  του  Δαφνιού  
παρουσιάζουν  την τελειότητα  στην  οποία  έφτασαν  η  ζωγραφική  
και  η  αρχιτεκτονική. 

 
2)  
*  επίσης  η  βυζαντινή  Τέχνη    έδωσε  πολλά  κομψοτεχνήματα,  
κοσμήματα,  κεντήματα,  εικονογραφημένα  χειρόγραφα  ( χειρόγραφα  
που  είχαν  στο  περιθώριό  τους  ζωγραφισμένες  παραστάσεις) και  
φορητές  εικόνες 
 
3)  
* στο  Βυζάντιο  όμως  αναπτύχθηκαν η  μουσική  και  η  υμνογραφία. 
Η  μουσική   ήταν   εκκλησιαστική  και  κοσμική.  Στην  πρώτη  ανήκουν  
οι  διάφορες   θρησκευτικές  μελωδίες.  Διακρίθηκαν  σε  αυτή  έξοχοι  
μελωδοί    και  ποιητές   (Ρωμανός  ο  Μελωδός,  Ιωάννης  ο  
Δαμασκηνός) και  δε  συνοδευόταν   από όργανα,  ενώ  η  κοσμική  
συνοδευόταν  από όργανα και  δεν  ήταν  γραμμένη.   
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Η  βυζαντινή  τέχνη  χαρακτηρίζεται   ουσιαστικά    ως  χριστιανική  
τέχνη,   γιατί  με  αυτήν δοξάστηκε  ο  χριστιανισμός.  Οι  Εκκλησίες  
όπου  εκεί  λατρευόταν   ο  Χριστός  και   όλοι   οι  Άγιοι  ήσαν  
επιβλητικά  κτίσματα  τέλειας  αισθητικής. 
 
Παραδείγματα: 
Στη  Μόσχα,  στο   Κίεβο  (  η  Αγία  Σοφία  του  Κιέβου),  στη  Ραβέννα,  
στη  Θεσσαλονίκη,  στο  Άγιο  Όρος,   στα  Ιεροσόλυμα,  την  Κύπρο, τη  
Σικελία    και   τη  Βενετία.   
Στην  κυρίως  Ελλάδα  οι  Εκκλησίες  της Θεσσαλονίκης,  ο  Όσιος  
Λουκάς,  η  Νέα  Μονή  της  Χίου,   η  Εκκλησία  του  Δαφνιού. 
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Η  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΜΑΣ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 
Α)  τι  συνδύασε  ο  ναός  της  Αγίας  Σοφίας; 
 
- ο  ναός  της  Αγίας  Σοφίας  θεωρείται  ο  τελειότερος  ναός  της  
Χριστιανοσύνης.  Οι  αρχιτέκτονές  της  συνδύασαν  τον  ρυθμό  της  
βασιλικής  με  τον  κυκλικό  (εκκλησίες  με  τρούλο)  και  δημιούργησαν  
ένα νέο  ρυθμό,  την  βασιλική  με  τρούλο  ή   βυζαντινό. 
 
 
 
Β)  σε  ποια  άλλα  μέρη    του  κόσμου  απλώθηκε  η  βυζαντινή  τέχνη; 
 
Δες  απάντηση  σε  ερώτηση  σχολικού  βιβλίου. 
 
 
Γ) )  τι  γνωρίζετε  για  τη  βυζαντινή  μουσική  και  υμνογραφία; 
 
- στο  Βυζάντιο  αναπτύχθηκαν η  μουσική  και  η  υμνογραφία. 
Η  μουσική   ήταν   εκκλησιαστική  και  κοσμική.  Στην  πρώτη  ανήκουν  
οι  διάφορες   θρησκευτικές  μελωδίες.  Διακρίθηκαν  σε  αυτή  έξοχοι  
μελωδοί    και  ποιητές   (Ρωμανός  ο  Μελωδός,  Ιωάννης  ο  
Δαμασκηνός) και  δε  συνοδευόταν   από όργανα,  ενώ  η  κοσμική  
συνοδευόταν  από όργανα και  δεν  ήταν  γραμμένη.   
 
 
 
Ενότητα    46η 
  
ΠΩΣ  ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ  Ο  ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 
 
Τι  θα  διδαχθούμε  στην  ενότητα  αυτή 
Θα μάθουμε  για  το  συστηματικό  και  επιστημονικό  τρόπο  που ένας  
ιστορικός  πρέπει  να  ελέγξει τις  πηγές  του,  για  να  γράψει   για  το  
γεγονός  που  μελετά. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
 
1) 
*H   Ιστορία   αποτελεί  μια δύσκολη  επιστήμη.  Προκειμένου  να 
μελετήσει   ο  ιστορικός   τα  γεγονότα  του  παρελθόντος , πρέπει  να  
συγκεντρώσει  όλες  τις  σχετικές  πληροφορίες  για  αυτά. 
 
* Ο   ιστορικός  για  να  γράψει  για  ένα  γεγονός  του  παρελθόντος, 
πρέπει  να  διασταυρώσει  πληροφορίες,  να  τις  ελέγξει  και  κατόπιν  
να  τις  παρουσιάσει. 
 
2)  
*Όσον  αφορά  το  παράδειγμα  του  σχολικού  βιβλίου.   Εάν  ένας  
ιστορικός  θέλει  να  μας  παρουσιάσει  τη  στάση  του  Μ.  Κων/νου  
απέναντι  στο  χριστιανισμό,  θα  πρέπει  να  μαζέψει  όλες   τις  
μαρτυρίες  που  δίνουν  οι  ιστορικές  πηγές. 
 

 από  τις  μαρτυρίες  που  δίνονται  στο  κεφάλαιο  αυτό : 

 γραπτά  κείμενα  αποτελούν  οι   μαρτυρίες : 1η, 2η,  3η,   4η,   
 από   νομίσματα   είναι   η   μαρτυρία  6η. 
από   παραστάσεις   είναι   η   μαρτυρία  7η. 
από  επιγραφή   είναι    η   μαρτυρία  5η. 
από  ναούς   είναι  η  μαρτυρία  8η. 
 
* με  βάση  αυτές  τις  μαρτυρίες  ο  ιστορικός  μπορεί να συμπεράνει 
ότι  ο  Μέγας  Κωνσταντίνος  υπήρξε  φιλικός  με  το  χριστιανισμό  
ύστερα  από  θεία  εντολή.  Τον  έκανε  επίσημη  θρησκεία  του  κράτους  
του.  Προστάτευσε  τους  Χριστιανούς ,  έκτισε  λαμπρούς  ναούς.  
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