
º›ÏË Ì·ı‹ÙÚÈ·, Ê›ÏÂ Ì·ıËÙ‹,

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει στόχο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του μαθήματος της

Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β΄ Τάξης Γυμνασίου, προσφέροντας μια συστηματι-

κή παρουσίαση των διδασκόμενων ιστορικών περιόδων. 

Γι’ αυτό, ακολουθώντας την ύλη του σχολικού βιβλίου και με οδηγό το βιβλίο του κα-

θηγητή, το βιβλίο σε κάθε ενότητα περιλαμβάνει: 

✓ Σχεδιάγραμμα της ιστορικής αφήγησης 

✓ Ανάπτυξη των βιβλιογραφικών πηγών του σχολικού βιβλίου 

✓ Ανάλυση των εικονογραφικών πηγών του σχολικού βιβλίου 

✓ Απάντηση στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.

Επιπλέον, σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται 

✓ Ερωτήσεις κατανόησης της ενότητας και 

✓ Πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. 

Τέλος, για τη δημιουργική εμπέδωση της ιστορικής αφήγησης υπάρχουν

✓ Κριτήρια αξιολόγησης στο τέλος κάθε ενότητας και 

✓ Ανακεφαλαιωτικά κριτήρια αξιολόγησης στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

Θεωρώντας τη γνώση του ιστορικού παρελθόντος χρήσιμη για την κατανόηση του πα-

ρόντος και παράλληλα γόνιμη και μαγευτική διαδικασία, η οποία στηρίζεται περισσότερο

στην κατανόηση και τον συσχετισμό των ιστορικών γεγονότων και των συγκυριών παρά

στην αποστήθιση, ευελπιστούμε αυτό το βιβλίο να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και ωφέλι-

μο εφόδιο για τη γνωριμία σου με τη βυζαντινή και μεσαιωνική ιστορία. 

Κατερίνα Πάπαρη 
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ME™AIøNA™
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OI ¶PøTOI AIøNE™ 

TOY BYZANTIOY (330-717)  

Βυζάντιο: ονομάζεται το χριστιανικό κράτος της ελληνορωμαϊκής Ανατολής που ανα-

δύθηκε μέσα από τους κόλπους του Ρωμαϊκού Kράτους.

Οι όροι Βυζάντιο και Βυζαντινοί είναι μεταγενέστεροι. 

Οι Βυζαντινοί αυτοπροσδιορίζονταν με ονομασίες που δηλώνουν τη ρωμαϊκή προέλευ-

ση του κράτους: Ρωμαίοι/Ρωμηοί, Ρωμανία, Πολιτεία/Κράτος Ρωμαίων.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της μεταμόρφωσης του Ρωμαϊκού σε

Βυζαντινό Kράτος είναι: 

– η εξίσωση των δικαιωμάτων των Χριστιανών με τα δικαιώματα των άλλων θρη-

σκευτικών ομάδων. 

– η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Κωνσταντίνο Α′.

– η ανάδειξη του Χριστιανισμού σε κρατική θρησκεία.

– η διαίρεση της αυτοκρατορίας επί Θεοδοσίου Α′ (379-395). 

Ρωμαϊκό Kράτος 4ος-5ος αι. 

Ανατολικό τμήμα Δυτικό τμήμα 

– Aπέκρουσε την απειλή των Γερμανών. – H ίδρυση των γερμανικών βασιλείων

– Aπέκτησε θρησκευτική ομοιογένεια. στη ρωμαϊκή Δύση επέφερε 

– Eξασφάλισε οικονομική σταθερότητα. την πτώση της (τέλη 5ου αι.).

– Παρέμεινε μεγάλη διεθνής δύναμη 

ως τα μέσα του 6ου αι. 

Μεγάλη δραστηριότητα ανέπτυξε το Βυζάντιο επί Ιουστινιανού Α′′.

– O αυτοκράτορας ενίσχυσε την κεντρική εξουσία,

– επιδίωξε να ανασυστήσει τη Ρωμαϊκή Οικουμένη, 

αλλά οι μεγάλες πολεμικές δαπάνες εξάντλησαν το κράτος. 

1
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Τέλη 6ου αι. – Eκδηλώθηκε μια πολύπλευρη κρίση που οδήγησε σε βαθιές μεταβο-

λές και εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις (7ος αι.).

– Mείωση της βυζαντινής ισχύος επέφεραν και οι αραβικές κατακτή-

σεις στα χρόνια της δυναστείας του Ηρακλείου.

Φυσιογνωμία του κράτους: 

– Tο Ρωμαϊκό Κράτος απομακρύνθηκε από τις λατινικές και παγανιστικές του ρίζες.

– Mεταμορφώθηκε σε χριστιανική αυτοκρατορία της ελληνικής Ανατολής, το Βυζαντινό

Κράτος. 
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™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ı· Ì¿ıÂÈ˜ ÁÈ·: 

✔ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜. 

✔ ÙË ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 

✔ ÙÔ ¢È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ªÂ‰ÈÔÏ¿ÓˆÓ.

✔ ÙËÓ ∞′ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ ™‡ÓÔ‰Ô.

A¶O TH PøMH ™TH NEA PøMH 2

α. O Kωνσταντίνος A′′, ιδρυτής του Bυζαντίου

Μέτρα για την O Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α′:

ανόρθωση του α) ίδρυσε ένα νέο διοικητικό κέντρο στην Ανατολή, την Κωνσταντινούπολη.

κράτους β) αναγνώρισε το δικαίωμα άσκησης της χριστιανικής λατρείας.

γ) καθιέρωσε τη διάκριση της πολιτικής από τη στρατιωτική εξουσία.

δ) έκοψε και έθεσε σε κυκλοφορία ένα πολύ σταθερό χρυσό νόμισμα.

Λόγοι επιλογής 1) H γεωπολιτική του θέση.

του Βυζαντίου 2) H εμπορική του θέση.

O Κωνσταντίνος – Tον Αύγουστο του 324 νίκησε τον Λικίνιο, αύγουστο του ανατολικού τμήμα-

μονοκράτορας τος του κράτους.

– Aποφάσισε να ιδρύσει ένα νέο διοικητικό κέντρο στη θέση του αρχαίου Βυ-

ζαντίου.

β. H ίδρυση της Kωνσταντινούπολης

H γεωπολιτική θέση – Bρισκόταν στο σταυροδρόμι της Ασίας και της Ευρώπης, του Ευξείνου Πόντου 

του Βυζαντίου και της Μεσογείου.
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Επιπλέον λόγοι της 1) H Ανατολή διέθετε ακμαίο πληθυσμό και οικονομία.

απόφασης για την 2) Oι χριστιανοί ήταν πολυπληθέστεροι στην Ανατολή.

Ανατολή 3) Oι πόλεις της Ανατολής υπέφεραν από θρησκευτικές συγκρούσεις.

4) Aπό το Βυζάντιο μπορούσε να αποκρούσει εύκολα τους Γότθους και τους

Πέρσες.

Κωνσταντινούπολη – Στις 11 Μαΐου 330 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των εργασιών και τελέ-

(Νέα Ρώμη) στηκαν τα εγκαίνια της πόλης.

– Έλαβε το όνομα του ιδρυτή της (Κωνσταντινούπολη).

– Bαθμιαία απέκτησε χαρακτήρα χριστιανικής πόλης – οικοδομήθηκαν πολλές

εκκλησίες.

– H πόλη αναπτύχθηκε ραγδαία (αρχές 5ουαι. πληθυσμός 150.000 – επί Ιου-

στινιανού Α′ πληθυσμός 300.000).

– H Νέα Ρώμη μέσα σε δύο αιώνες ξεπέρασε την Παλαιά Ρώμη. 

H πολιτική του – Tο 312, μετά τη νίκη του επί Μαξεντίου, μετέφερε το μονόγραμμα του Χριστού

Κωνσταντίνου (Χριστόγραμμα) –χριστιανικό σύμβολο– από τη στρατιωτική σημαία στα νο-

μίσματά του.

– Eξέδωσε νόμους ευνοϊκούς για τους χριστιανούς.

Oι διωγμοί – Έπαυσαν όταν ο Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας στο Ρωμαϊκό Κράτος 

των χριστιανών (324).

H ανοικοδόμηση του – Έγινε σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο της Ρώμης.

Βυζαντίου – Προικίστηκε με νέα τείχη, επιβλητικές λεωφόρους και το φόρουμ (πλατεία)

του Κωνσταντίνου. 

– Στολίστηκε με λαμπρά έργα τέχνης, το Ιερόν Παλάτιον, το κτίριο της Συγκλή-

του και άλλα δημόσια κτίρια: εκκλησίες, λουτρά και δεξαμενές. 

Χριστιανισμός – Oι οπαδοί του συγκροτούσαν τη δυναμικότερη πληθυσμιακή ομάδα της Ανα-

τολής. 

– H νέα θρησκεία φαινόταν ότι μπορούσε να αποκαταστήσει την κλονισμένη

ενότητα του Ρωμαϊκού Κράτους.

– O Κωνσταντίνος έδειξε ευνοϊκή στάση προς τον Χριστιανισμό.

Tο Διάταγμα των – Bασίστηκε σε συμφωνία του Κωνσταντίνου και του Λικίνιου.

Μεδιολάνων (313) – Aναγνώριζε στους χριστιανούς ελευθερία άσκησης της λατρείας τους.

– Eξίσωσε τα δικαιώματά τους με αυτά των άλλων θρησκειών του Ρωμαϊκού

Κράτους. 

γ. H θρησκευτική πολιτική του Kωνσταντίνου



1. Η οικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης. [σελ. 7]

Το παράθεμα, απόσπασμα από το υστερορωμαϊ-

κό Ρωσικό χρονικό του Νέστορα Ισκεντέρη, ανα-

φέρεται στην ανοικοδόμηση της Κωνσταντινού-

πολης αντλώντας πληροφορίες από προφορικές

παραδόσεις και θρύλους. Η συγγραφή του χρο-

νικού είναι μεταγενέστερη της ίδρυσης της Κων-

σταντινούπολης (περ. 15ος αι.) και αναφέρει τα

λαμπρά κτίρια τα οποία διακοσμούσαν τη μεγάλη

πόλη. Ο Κωνσταντίνος Α′ έχτισε ένα μεγάλο

ανάκτορο, έναν θαυμάσιο ιππόδρομο και δύο

στοές (σκεπαστούς δρόμους) για τη διεξαγωγή

του εμπορίου. Επιπλέον, ανέγειρε λαμπρές χρι-

στιανικές εκκλησίες, όπως τη Μεγάλη Σοφία,

τους Αγίους Αποστόλους και την Αγία Ειρήνη,

τον Άγιο Μώκιο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ενι-

σχύοντας με αυτό τον τρόπο τη χριστιανική φυ-

σιογνωμία της νέας πόλης. Ο πορφυρός κίονας

που μεταφέρθηκε από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

ήταν ένα μνημείο με σκοπό να τιμήσει τον αυτο-

κράτορα. Ήταν τόσο μεγάλος και βαρύς, ώστε

χρειάστηκαν τρία χρόνια για να μεταφερθεί με
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∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

∏ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙË˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.
£Ú‡ÏÔ˜ Î·È πÛÙÔÚ›· 

ΔÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· fiÏË Î·È

ÌÈ· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·.∏ ÂÚ›ÂÚÁË Ù‡¯Ë ÙË˜ ¿ÏÏÔ-

ÙÂ Ù·ÂÈÓ‹˜ fiÏË˜ ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ

ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔÓ ıÚ‡ÏÔ. ΔÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ-∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ-

ÓÔ‡ÔÏË, ÚÔÔÚÈÛÌ¤ÓÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ¤‰Ú· ÙË˜

ÚÒÙË˜ ̄ ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜, ıÂˆÚ‹-

ıËÎÂ ÂÍ·Ú¯‹˜ ¤ÚÁÔ ıÂ›·˜ ¤ÌÓÂ˘ÛË˜. ∂ÌÊ·Ó›-

˙ÂÙ·È Ô £Âfi˜ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›-

ÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ̆ Ô‰Â›ÍÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙË˜ fiÏË˜,ÛÙÈ˜

·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ μÔÛfiÚÔ˘. ∏ ıÂ›· ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È

¿ÏÈ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÌÂ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ, Ô˘

‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚Î‹ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ μÔÛfi-

ÚÔ˘ (ÎÈ fi¯È ÙË Ã·ÏÎË‰fiÓ· Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÛÈ·ÙÈÎ‹).

Δ¤ÏÔ˜, ÌÂ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ̄ ·-

Ú¿˙ÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚÔ ÙË˜ fi-

ÏË˜, ÛÙËÓ ÔÔ›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÌÈ· ·Ú¿‰ÔÛË

Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª.∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ,ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ

fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ∏ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜,

ÙË˜ fiÏË˜ Ô˘ ‰È¿ÏÂÍÂ Ô £Âfi˜, ıÂˆÚ‹ıËÎÂ

ÂÍ·Ú¯‹˜ fiÙÈ Û˘Ì‚fiÏÈ˙Â Î·È ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ̄ ÚÈ-

ÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.∏ ̄ ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹ ÈÛÙÔ-

Α′′ Οικουμενική – Συγκλήθηκε το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Σύνοδος – Eπρόκειτο για συνέδριο επισκόπων από όλες τις επαρχίες του Οικουμενικού

Ρωμαϊκού Kράτους και γι’ αυτό η σύνοδος ονομάστηκε οικουμενική. 

– H Α′ Οικουμενική Σύνοδος διατύπωσε τη διδασκαλία της Εκκλησίας έναντι

των αιρέσεων που είχαν ήδη εμφανισθεί (Σύμβολο της Πίστεως). 

– Έκτοτε έγιναν πολλές τέτοιες σύνοδοι.

– H σύγκλησή τους είχε σκοπό την ειρήνευση της Εκκλησίας και κατ’ επέκταση

την ειρήνευση της αυτοκρατορίας.



πλοία από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη

και ένας χρόνος για να τον πάνε από τη θά-

λασσα στην πλατεία όπου στήθηκε. Στην κο-

ρυφή του πορφυρού κίονα στήθηκε ένας αν-

δριάντας του Κωνσταντίνου που μεταφέρθη-

κε από την Ηλιούπολη της Φρυγίας. Ο αν-

δριάντας παρίστανε τον αυτοκράτορα να φέ-

ρει στο κεφάλι επτά ακτίνες και παρουσιαζό-

ταν ως Ανίκητος Ήλιος, εξυψώνοντας, έτσι,

το αυτοκρατορικό μεγαλείο και εξισώνοντας

την αυτοκρατορική εξουσία με τη θεϊκή. 

2. Θρησκευτική στάση του Κωνσταντίνου. [σελ. 9]

Το παράθεμα προέρχεται από τη Βυζαντινή Ιστορία του A. A. Vasiliev, έργο αρκετά παλιό

αλλά χρήσιμο. Ο συγγραφέας αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος σε όλη του τη ζωή υπήρξε

ανώτατος αξιωματούχος της ρωμαϊκής θρησκείας (Ανώτατος Αρχιερέας) και μόνο στο

τέλος της ζωής του, έναν χρόνο πριν πεθάνει, έγινε χριστιανός. 

Αξιολογώντας τη θρησκευτική του στάση με το διαθέσιμο υλικό, ο συγγραφέας

δεν επιτρέπει το συμπέρασμα ότι η «μεταστροφή» του Κωνσταντίνου στον Χριστιανι-

σμό προήλθε από ειλικρινή θρησκευτική πεποίθηση. Η στροφή του στον Xριστιανι-

σμό ήταν πρωτίστως ενέργεια πολιτικής σκοπιμότητας, καθώς στη νέα θρησκεία, τον

Xριστιανισμό, έβλεπε μια δυναμική ικανή να στηρίξει την ενίσχυση και να εξασφαλί-

σει την εσωτερική συνοχή της αυτοκρατορίας. 

1. Η Κωνσταντινούπολη προσωποποιημένη δείχνει τον ανδριάντα του Κωνστα-

ντίνου ως «Ανίκητου Ήλιου». «Πεουτιγγέρειος Πίναξ». [σελ. 7]

Ο Πεουτιγγέρειος Πίνακας ήταν ένας χάρτης στον

οποίο απεικονιζόταν το οδικό δίκτυο της Pωμαϊκής

Aυτοκρατορίας. Στον πίνακα απεικονίζεται η Κων-

σταντινούπολη προσωποποιημένη ως γυναικεία

μορφή, ένθρονη, με ασπίδα και δόρυ, να δείχνει

τον πορφυρό κίονα πάνω στον οποίο βρισκόταν ο
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ÚÈÔÁÚ·Ê›· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ÙÔÓ ıÚ‡ÏÔ ÙË˜ ÈÂÚ‹˜

fiÏË˜ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜ Û·Ó ·¿ÓÙËÛË,

ı· ¤ÏÂÁÂ Î·ÓÂ›˜, ÛÙÔÓ ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ıÚ‡ÏÔ

ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ƒÒÌË˜ – Î·È Ë ÚˆÌ·˚Î‹

∞Ó·ÙÔÏ‹ ¤Î·ÓÂ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÔÏÈÙÈ-

Îfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÙË˜ Î¤ÓÙÚÔ.ŒÙÛÈ ÌÂ ÙËÓ ∫ˆÓ-

ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÎfiÛÌÔ˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ

πÛÙÔÚ›·.

∂.°Ï‡Î·Ù˙Ë-∞Ú‚ÂÏ¤Ú,

∏ ÔÏÈÙÈÎ‹ È‰ÂÔÏÔÁ›· ÙË˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜,
17-18 

∞Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘

∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ

·Ú¯·›· fiÏË μ˘˙¿ÓÙÈÔ, ·ÔÈÎ›· Ô˘

ÔÓÔÌ¿ÛÙËÎÂ ·fi ÙÔÓ ªÂÁ·Ú¤· È‰Ú˘Ù‹

μ‡˙·ÓÙ·. ∏ Ï¤ÍË μ˘˙¿ÓÙÈÔ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈ-

Î¿ ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ‚‡ˆ, ÙÔ ÔÔ›Ô

ÛËÌ·›ÓÂÈ ·Ú·ÁÂÌ›˙ˆ, ·ÓÙÂÏÒ˜ ÏË-



ανδριάντας του Κωνσταντίνου ως Ανίκητου Ήλιου. Η

απεικόνιση συμβολίζει την πανίσχυρη πόλη που πήρε

το όνομά της από το όνομα του ιδρυτή της, τον Κων-

σταντίνο Α′, και τείνοντας το χέρι της προς αυτόν είναι

ένδειξη αναγνώρισης της δύναμής του. Στις 11 Μαΐου

330 τελέστηκαν τα εγκαίνια της πόλης που είχε προικι-

στεί με τείχη, επιβλητικές λεωφόρους, το φόρουμ του

Κωνσταντίνου, εκκλησίες και λαμπρά κτίρια και σύντο-

μα αναπτύχθηκε ραγδαία ξεπερνώντας σε διάστημα

δύο αιώνων το πρότυπό της, την Παλαιά Ρώμη. 

2. Η συνοικία της Κωνσταντινούπολης Συκεαί (Πέραν ή Γαλατάς)... [σελ. 8]

Η έγχρωμη μικρογραφία απεικονίζει τη συνοικία των Συκεών ή Πέραν ή Γαλατά της

Πόλης (Γαλατάς ονομάστηκε αργότερα), που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Κεράτι-

ου κόλπου. Η συνοικία αυτή ήταν από τις ωραιότερες της Κωνσταντινούπολης, με με-

γάλη ναυτική και εμπορική σημασία, γεγονός που υποδηλώνει η πληθώρα των πλοίων

στις ακτές του Γαλατά. Επιπλέον, η συνοικία ήταν τριγωνικά χτισμένη και περιβαλλόταν

από τείχη, ενώ έξω από αυτά υπήρχαν αγροικίες και επαύλεις. Οι στίχοι του Παλαμά

εξυμνούν τον κοσμοπολιτισμό και την οικουμενική σημασία της Κωνσταντινούπολης. 

3. Αργυρό νόμισμα με το Χριστόγραμμα... [σελ. 9]

Στο αργυρό νόμισμα με την προτομή του Κωνσταντίνου διακρίνονται το Χριστόγραμμα

στην περικεφαλαία του και η σφαίρα με τον Σταυρό, σύμβολο της εκχριστιανισμένης

ρωμαϊκής οικουμένης. Το νόμισμα χρονολογείται περίπου στο έτος 315 και δείχνει τις

διαθέσεις του Κωνσταντίνου απέναντι στη νέα θρησκεία. 

1. Με αφορμή την εικόνα του Γαλατά και το ποίημα του Παλαμά (σχολ. βιβλίο,

σελ. 8) και με τη βοήθεια του χάρτη (σχολ. βιβλίο, σελ. 7) και της αφήγησης

συζήτησε με τους συμμαθητές σου τα πλεονεκτήματα της γεωγραφικής θέσης

και τον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε η Πόλη ανά τους αιώνες. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η θέση της Πόλης ήταν μοναδικά πλεονεκτική και προνομιούχος από γεωγραφική, επι-
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ÚÒ. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ

˘ÂÚÏËıÒÚ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÈÙËÚÒÓ

ÏfiÁˆ ÁÂÈÙÓ›·ÛË˜ ÌÂ ÙË ª·‡ÚË £¿-

Ï·ÛÛ· Î·È ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·fi ·Ú-

¯·ÈÔÙ¿ÙˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ë ÙÔÔıÂÛ›· ‹Ù·Ó

ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÔÏÈÙÈ-

ÛÌÒÓ. ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÓÙ·˜ Ë

ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ˘‹ÚÍÂ

Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘ ÁÈ·

¿Óˆ ·fi ̄ ›ÏÈ· ̄ ÚfiÓÈ·.

∞·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ EÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 



κοινωνιακή, γεωπολιτική-στρατηγική και οικονομική άποψη. Βρισκόταν στο σημείο

όπου ενώνεται ο Εύξεινος με την Προποντίδα-Μεσόγειο και η Ασία με την Ευρώπη,

ήταν πανέμορφη και γεμάτη πλούτη («της γης το περιβόλι»), η μυθική πόλη του Μεσαί-

ωνα, με την οποία μόνο η Βαγδάτη στην εποχή της ακμής της θα μπορούσε να συγκρι-

θεί, η κατ’ εξοχήν Πόλη, η Πόλη των Πόλεων. Γι’ αυτό και στο πέρασμα των αιώνων

υπήρξε άλλοτε αντικείμενο του πόθου ποικιλώνυμων κατακτητών («ακρίδες»), που επι-

χείρησαν να ιδιοποιηθούν τα πλούτη της, και άλλοτε μυθικός προορισμός ταξιδευτών,

ναυτικών και εμπόρων ή ανθρώπων του μόχθου («μελίσσια»), που ταξίδευαν σ’ αυτή

για να εξασφαλίσουν μεγάλα κέρδη. 

2. Ποια κτίσματα της Κωνσταντινούπολης υπογραμμίζουν τη σχέση της με τη Ρώ-

μη και ποιο τον χριστιανικό της χαρακτήρα; Ποιο κτίσμα τέλος παραπέμπει

στον ιδρυτή της; 

AΠANTHΣH

Η φυσιογνωμία της Κωνσταντινούπολης, με το κτίριο της Συγκλήτου (Senatus), τον

Ιππόδρομο, τα fora, τις στοές, τους Επτά Λόφους του οικισμένου χώρου και γενικά το

ρυμοτομικό σχέδιο, θύμιζε ότι η Νέα Ρώμη ήταν κληρονόμος και συνεχιστής των παρα-

δόσεων της Παλαιάς. 

Αντίθετα οι χριστιανικοί ναοί θύμιζαν το νέο στοιχείο, τον Χριστιανισμό, που συ-

ντέθηκε με τις ρωμαϊκές πολιτικές παραδόσεις και τον ελληνικό πολιτισμό για να δώ-

σουν το ιστορικό φαινόμενο Βυζάντιο. 

Ο κίονας με τον ανδριάντα του Κωνσταντίνου Α′ ως «ανίκητου Ήλιου» παραπέμπει

στον ιδρυτή της Πόλης. 

3. Η Ύστερη Αρχαιότητα χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη και αλληλεπίδραση

πολλών θρησκειών μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (συγκρητισμός). Πώς

επηρέασε το φαινόμενο αυτό την προσωπική περίπτωση του Κωνσταντίνου

Α′′, σύμφωνα με το τελευταίο παράθεμα; 

AΠANTHΣH

Ο συγκρητισμός της Ύστερης Αρχαιότητας άφησε τη σφραγίδα του στη θρησκευτική

στάση του Κωνσταντίνου. Ο αυτοκράτορας έφερε τον ρωμαϊκό ιερατικό τίτλο Ανώ-

τατος Αρχιερέας (pontifex maximus) και παριστανόταν ως Ανίκητος Ήλιος, ο οποί-

ος συνδύαζε χαρακτηριστικά του Απόλλωνος και του περσικού θεού Μίθρα (θρη-

σκευτικός συγκρητισμός). Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος μόνο στο τέλος της ζωής του

ασπάστηκε τον Xριστιανισμό. Ο θρησκευτικός συγκρητισμός, η ανάμειξη δηλαδή

διαφορετικών θρησκευτικών στοιχείων πίστης και λατρείας και η έκφρασή τους μέ-
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σα από την ίδια θεότητα και τις ίδιες τελετουργίες, ήταν κύριο πολιτισμικό στοιχείο

της εποχής. 

2.1 ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙË˜ ÁÂˆÁÚ·-
ÊÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ı¤ÛË˜; 

2.2 ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜;

2.3 ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ ÔÏÈÙÈÎ‹ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞′′; 

2.4 ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞′′ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎ‹ ™‡ÓÔ‰Ô; 

2.5 ∞fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙË˜ ËÁ‹˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ˜ Ò˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜
ÛÙÚ·ÙÈÒÙÂ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È Ô‡ ·Ô‰›‰ÂÈ Ô §·ÎÙ¿ÓÙÈÔ˜ ÙË Ó›-
ÎË ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘; 

√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi 
(28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 312 Ì.Ã.) 

√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¤Ï·‚Â ıÂ˚Îfi Ì‹Ó˘Ì·, Î·Ù¿ ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘, Ó· ¯·Ú¿ÍÂÈ ÛÙÈ˜ ·Û›‰Â˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÈˆ-

ÙÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ ÛËÌ¿‰È ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë. À¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È ¯¿Ú·ÍÂ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘

ÃÚÈÛÙÔ‡ ÌÂ ¤Ó· Ã. ¢˘Ó·ÌˆÌ¤ÓÔ˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ÔÚÌ¿ ÛÙË Ì¿¯Ë ... √ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È

Ï˘ÛÛ·Ï¤Ô˜ Î·È ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ·ÏÒÓÂÙ·È ¿Óˆ ÛÙË Ì¿¯Ë. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ª·Í¤ÓÙÈÔ˘ ˘Ô¯ˆ-

ÚÂ›. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›ÂÈ ÙË Ì¿¯Ë Î·È Î·Ù·ÊÂ‡ÁÂÈ ÛÙË Á¤Ê˘Ú·. ∞ÔÎfiÙÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙÈÒ-

ÙÂ˜ ÙÔ˘. ¶·Ú·Û˘ÚÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ fiÁÎÔ ÙˆÓ Ê˘Á¿‰ˆÓ Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Δ›‚ÂÚË Î·È Ó›ÁÂÙ·È. ∞˘Ùfi˜ Ô

ÊÚÈÎÙfi˜ fiÏÂÌÔ˜ Â›¯Â, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜, ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. 

§·ÎÙ¿ÓÙÈÔ˜, De mortibus persecutorum, 44 (ÌÙÊÚ. μ. ™.) 

* Οι απαντήσεις στα Θέματα προς απάντηση – Δραστηριότητες βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

£ ∂ ª ∞ Δ ∞  ¶ ƒ √ ™  ∞ ¶ ∞ ¡ Δ ∏ ™ ∏  –  ¢ ƒ ∞ ™ Δ ∏ ƒ π √ Δ ∏ Δ ∂ ™ *

∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜

M·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÈ˜ ËÁ¤˜
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2.6 ∞fi ÙË ÌÂÏ¤ÙË ÙÔ˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÔÚÂ›˜ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÂ›˜ ÁÈ· ÙËÓ

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÈ˜ ÔÌÔÈfiÙËÙ¤˜ ÙË˜ ÌÂ ÙË ƒÒÌË. 

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Ë ¡¤· ƒÒÌË 

π‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË˜, ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙË˜ Î·È ÂÍ‹˜, Â›Ó·È Ë ·‰È¿-

ÎÔË Î·È ·‰È¿ÏÂÈÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ‹ ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ ÚÂÛ‚˘Ù¤Ú· ƒÒÌË

Ô˘, ÙÒÚ· È·, Â›Ó·È ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∏ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈ-

ÓÔ‡ÔÏË ̄ ˆÚ›˙ÂÙ·È fiˆ˜ Ë ƒÒÌË ÛÂ 14 Û˘ÓÔÈÎ›Â˜ (ÚÂÁÂÒÓÂ˜), ¤¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ÂÙ¿ ÏfiÊÔ˘˜ Î·È ÎÙ›-

ÚÈ· Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎ¿ Î·È ‰ËÌfiÛÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË ƒÒÌË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÎÚ›ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÈ·ÓÈÛÌÔ‡

ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë ·˘ıÂÓÙ›· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ ÙË˜ ƒÒÌË˜, ÂÂÈ‰‹ Ô ·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÂÍ·Ó-

‰ÚÂ›·˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Î·Ù·ÊÂ‡ÁÂÈ ÛÙÔÓ ¿· πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ 339. √ £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜ ∞′ ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ Ó· ÚÔ‚È-

‚¿ÛÂÈ ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÛÂ ·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÎÏ‹ÚÔ˜ ÙË˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ó· ̆ ÔÏÔÁ›-

˙ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. 

Δ. §Ô˘ÁÁ‹˜, ∂ÈÛÎfiËÛË ÙË˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, Ù. ∞′ (324-1204), 

™‡Á¯ÚÔÓË ∂Ô¯‹, ∞ı‹Ó· 1998, ÛÂÏ. 55

Κριτήριο αξιολόγησης*

A. Να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σημει-

ώνοντας X στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.

Σωστό Λάθος 

1. Ο Κωνσταντίνος Α′ έγινε μονοκράτορας όταν νίκησε τον Λικίνιο, 

το 330. � �

2. Τον 5ο αι. ο πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης ανερχόταν σε 

300.000 κατοίκους περίπου. � �

3. Επί Κωνσταντίνου Α′ ο Χριστιανισμός αναδείχθηκε σε θρησκεία

του Βυζαντινού Kράτους. � �

4. Η σύγκληση των Οικουμενικών Συνόδων είχε σκοπό την καταπο-

λέμηση των αιρέσεων και την ειρήνευση της Εκκλησίας και της αυτο-

κρατορίας αντίστοιχα. � �
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* Οι απαντήσεις στα Κριτήρια αξιολόγησης βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.



B. Να αντιστοιχίσεις τα στοιχεία της στήλης A με τα στοιχεία της στήλης B.

A B

1.  Α′ Οικουμενική Σύνοδος ñ ñ α.  313

2.  Διάταγμα Μεδιολάνων ñ ñ β.  330

3.  εγκαίνια Κωνσταντινούπολης ñ ñ γ.  325

4.  ο Kωνσταντίνος γίνεται μονοκράτορας ñ ñ δ.  312

5.  ο Kωνσταντίνος νικά τον Mαξέντιο ñ ñ ε.  324

°. Να εξηγήσεις τους όρους Χριστόγραμμα, Α′′ Οικουμενική Σύνοδος, Διάταγμα Με-

διολάνων.
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E•E§I•EI™ ø™ TI™ APXE™ TOY 6OY AI.3

™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ı· Ì¿ıÂÈ˜ ÁÈ·: 

✔ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶ÚÒÈÌÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘.

✔ ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·.

✔ ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÛÙÔ μ˘˙¿ÓÙÈÔ.

α. Oικονομικά και κοινωνικά προβλήματα

Χαρακτηριστικά – Kύρια πηγή πλούτου ήταν η γεωργία. 

της οικονομίας – Xαρακτηριστική ήταν η παρεμβατική πολιτική του κράτους.

του Πρώιμου – Σε διάδοση ήταν η εκχρηματισμένη οικονομία στις εμπορικές συναλλαγές.

Βυζαντίου – Ως τα μέσα του 6ου αι. οι πόλεις στο ανατολικό τμήμα είχαν βαρύνουσα οι-

κονομική σημασία.

Oι φόροι – Έπλητταν βαρύτερα τον αγροτικό από τον αστικό πληθυσμό.

– Aνάγκαζαν πολλούς αγρότες να εγκαταλείπουν τη γη τους και να καταφεύγουν

στις μονές ή να διογκώνουν τον πληθυσμό των μεγαλουπόλεων. 

– O πολυάριθμος πληθυσμός των πόλεων υπέφερε από τη φτώχεια και προ-

καλούσε ταραχές. 

H κατάσταση – H γη άρχισε να συγκεντρώνεται στα χέρια των μεγάλων γαιοκτημόνων.

στην ύπαιθρο – Oι μικροϊδιοκτήτες, καταχρεωμένοι, μετατρέπονταν σε εξαρτημένους αγρό-

τες ή πάροικους.

– Oι πάροικοι ήταν εξαρτημένοι αγρότες που καλλιεργούσαν τη γη και πλήρω-

ναν φόρο στους ιδιοκτήτες των μεγάλων κτημάτων, τα οποία δεν είχαν δι-

καίωμα να εγκαταλείψουν.
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– Για να αποτρέψουν τέτοιες εκδηλώσεις, οι αρχές των μεγαλουπόλεων και ει-

δικά της Κωνσταντινούπολης συνήθιζαν να διανέμουν δωρεάν σιτάρι και να

οργανώνουν θεάματα στον Ιππόδρομο. 

O χωρισμός – Όταν πέθανε ο Θεοδόσιος Α′ (395), το Ρωμαϊκό Kράτος χωρίστηκε σε 

του Pωμαϊκού ανατολικό και δυτικό τμήμα.

Kράτους – Mοιρασμένο αντιμετώπισε ως τα τέλη του 5ου αι. τις επιθέσεις γερμανικών

και άλλων φύλων (είχαν αρχίσει ήδη από τον 3ο αι. να εισδύουν στην Ευ-

ρώπη).

– H έκβαση του αγώνα ήταν διαφορετική για τα δύο τμήματα της αυτοκρατο-

ρίας.

H πολιτική του – Προκάλεσε προβλήματα στο κράτος. 

Θεοδοσίου Α′′ – Έδωσε στους ηγέτες των Γερμανών ανώτερες θέσεις στον στρατό και τη δι-

οίκηση του κράτους για να επιτύχει την ενσωμάτωσή τους και δημιουργήθη-

κε έτσι σοβαρός κίνδυνος εκγερμανισμού του κράτους.

Tο εμπόριο – H επέκταση της βυζαντινής επιρροής στις χώρες της Ερυθράς Θάλασσας

(Αιθιοπία και Υεμένη), ιδίως στα χρόνια του Ιουστίνου Α′, διευκόλυνε την

ανάπτυξη και αύξησε τα κέρδη του μακρινού εμπορίου.

– Aπό τον δρόμο της Ερυθράς  Έλληνες και Σύροι έμποροι μετέφεραν στη Με-

σόγειο και στην Κωνσταντινούπολη προϊόντα πολυτελείας της Ανατολής (με-

τάξι, μπαχαρικά κ.ά.). 

β. Tο γερμανικό πρόβλημα

Tο ανατολικό – Oι αυτοκράτορες εξουδετέρωσαν την απειλή των γερμανικών λαών: 

τμήμα α) πείθοντας τους αρχηγούς τους να στραφούν προς τη Δύση ή 

β) επιτρέποντας να εγκατασταθούν ειρηνικά στα εδάφη τους.

– αποτελέσματα: η συμβίωση με το ελληνορωμαϊκό πληθυσμιακό στοιχείο διευ-

κόλυνε τη σταδιακή αφομοίωση των Γερμανών. 

Oι αντιδράσεις – Oι Bυζαντινοί λόγιοι και πολιτικοί αντέδρασαν οργανώνοντας ένα είδος πα-

τριωτικού και αντιγερμανικού κόμματος. 

– Tο κόμμα αυτό ξεσήκωσε τον λαό της πρωτεύουσας, που εξόντωσε τους

Γότθους και τον αρχηγό τους Γαϊνά (400). 

– Eξουδετερώθηκε προσωρινά ο γοτθικός κίνδυνος που επανεμφανίστηκε

προς τα τέλη του 5ου αι. 
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Tο δυτικό – Aντίθετα η ερημωμένη από τους πληθυσμούς της και οικονομικά εξαντλημένη

τμήμα Δύση υπέκυψε στα γερμανικά φύλα.

– Tο 476 ο Γερμανός Οδόακρος υποχρέωσε τον τελευταίο αυτοκράτορα της

Ρώμης σε παραίτηση. 

– Λίγο αργότερα, το 493, ο Θευδέριχος ίδρυσε το Οστρογοτθικό Βασίλειο

με κέντρο τη Ραβέννα (ένα από τα πολλά γερμανικά βασίλεια της Δύσης).

O Θευδέριχος – Έφερε τον τίτλο του ρήγα (rex).

– Aναγνώριζε θεωρητικά την επικυριαρχία του αυτοκράτορα της Κωνσταντι-

νούπολης.

– Στην πράξη ήταν πολιτικά ανεξάρτητος.

Δυτικό Tμήμα – Στη Pώμη, την άλλοτε πνευματική πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, οι επι-

στήμες και οι τέχνες είχαν παρακμάσει. 

– Tα πνευματικά ιδρύματα υπολειτουργούσαν.

– Oι βιβλιοθήκες ήταν κλειστές.

Tο Πανεπιστήμιο – Διέθετε 16 ελληνόφωνες και 15 λατινόφωνες έδρες διδασκαλίας.

της Κωνσταντινούπολης – Xάρη στο πνευματικό αυτό ίδρυμα, η Βασιλεύουσα άρχισε να συναγωνίζεται τις

άλλες μεγάλες πόλεις της Ανατολής (Αθήνα και Αλεξάνδρεια) που διέθεταν ση-

μαντικές ανώτερες σχολές.

– H οριακή αριθμητική υπεροχή των ελληνόφωνων εδρών δείχνει ότι ο πολι-

τιστικός χαρακτήρας της Κωνσταντινούπολης και του ανατολικού τμήματος

ήταν σε μεγάλο βαθμό ελληνικός.

Ανατολικό – Eπιβαλλόταν αργά, αλλά σταθερά, το ελληνικό στοιχείο και η ελληνιστική πολι-

Τμήμα τιστική παράδοση.

– Σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα ήταν: 

α) η ίδρυση του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης με διάταγμα του Θεο-

δοσίου Β′ (425) και 

β) η έκδοση του Θεοδοσιανού Κώδικα.

O Θεοδοσιανός – Συμπεριλάμβανε όλα τα αυτοκρατορικά διατάγματα που είχαν εκδοθεί μετά

Κώδικας το 312.

– Δημοσιεύθηκε το 438. 

– H έκδοσή του διευκόλυνε σημαντικά την απονομή της δικαιοσύνης. 

– Tα σωζόμενα βιβλία της συλλογής αποτελούν σήμερα πολύτιμη πηγή για τη

μελέτη των κοινωνικών συνθηκών της εποχής. 

γ. Πολιτιστικές εξελίξεις



1. Νόμισμα και εξωτερικό εμπόριο. [σελ. 10]

Το παράθεμα προέρχεται από το κοσμολογικό έργο του

μοναχού και εμπόρου Κοσμά Ινδικοπλεύστη Χριστιανική

Τοπογραφία και μας δίνει μια ιδέα για την εμβέλεια και

τους δρόμους του εξωτερικού βυζαντινού εμπορίου,

αλλά και το διεθνές κύρος του βυζαντινού νομίσματος. 

(Βλ. και παρακάτω, απάντηση στην ερώτηση 1 του

σχολικού βιβλίου.)

2. Πρόγραμμα του αντιγερμανικού κόμματος. [σελ.

11] 

Το παράθεμα από το έργο του φιλοσόφου και επισκό-

που Κυρήνης Συνέσιου Λόγος περί βασιλείας περιλαμβά-

νει βασικά σημεία του προγράμματος του αντιγοτθικού

πατριωτικού κόμματος που στόχευε στην αποτροπή του

γερμανικού κινδύνου. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθη-

κε, όπως είναι γνωστό, με την εξέγερση του λαού της

πρωτεύουσας και τη σφαγή των Γότθων και του αρχη-

γού τους Γαϊνά λίγο αργότερα (400). 

(Βλ. και παρακάτω, απάντηση στην ερώτηση 3 του

σχολικού βιβλίου.)

1. Έπαυλη (Villa)... [σελ. 10]

Στο μωσαϊκό δάπεδο της Θάβρακας στην Τυνησία της Β. Αφρικής αναπαριστάται μια

οχυρή έπαυλη. Στις επαύλεις αυτές ζούσαν με μεγάλη πολυτέλεια και απόλυτη ασφάλεια

οι μεγάλοι γαιοκτήμονες της Πρώιμης Βυζαντινής Περιόδου και από αυτές διεύθυναν

και διοικούσαν τα κτήματά τους. 

2. Χρυσό νόμισμα του Ιουστίνου Α′′ και του Ιουστινιανού Α′′ ως συναυτοκρατό-

ρων. [σελ. 11]
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∞Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ 

¶¶··ÓÓÂÂÈÈÛÛÙÙ‹‹ÌÌÈÈÔÔ  ∫∫ˆ̂ÓÓÛÛÙÙ··ÓÓÙÙÈÈÓÓÔÔ‡‡ÔÔÏÏËË˜̃  

¶Èı·ÓfiÙ·Ù· ÛÙÈ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈÂ˜ ÙË˜ ÊÈÏÔ-

ÁÚ¿ÌÌ·ÙË˜ ∂˘‰ÔÎ›·˜ (Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘

·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ μ′ Î·È Îfi-

ÚË˜ ∞ıËÓ·›Ô˘ Î·ıËÁËÙ‹ ÙË˜ ÚËÙÔÚÈ-

Î‹˜) ÔÊÂ›ÏÂÙ·È Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙË˜

∞ÓÒÙ·ÙË˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡-

ÔÏË˜, ÁÓˆÛÙ‹˜ ̂ ˜ «¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔÓ».

ªÂ ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 425 Î·ıÔÚ›-

ÛÙËÎÂ fiÙÈ Ë ™¯ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ı· ÂÚÈÏ¿Ì-

‚·ÓÂ ‰¤Î· ¤‰ÚÂ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ Î·È

ÙÚÂÈ˜ ÙË˜ Ï·ÙÈÓÈÎ‹˜ ÚËÙÔÚÈÎ‹˜, Ì›·

¤‰Ú· ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È ‰‡Ô Ï·ÙÈÓÈÎ¤˜

¤‰ÚÂ˜ ‰ÈÎ·›Ô˘. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙË˜ ™¯Ô-

Ï‹˜ ı· ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÍÂÙ¿-

ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÛÙË ™‡ÁÎÏËÙÔ. £·

¤·ÈÚÓ·Ó Ù·ÎÙÈÎfi ÌÈÛıfi Î·È ¤ÂÈÙ·

·fi Â›ÎÔÛÈ ̄ ÚfiÓˆÓ Â˘‰fiÎÈÌË ̆ ËÚÂ-

Û›· ı· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ÎfiÌÈÙÂ˜ ÚÒÙË˜
Ù¿ÍÂˆ˜ (comites primi ordinis).

π. ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÔ μ˘˙·ÓÙÈÓfi ∫Ú¿-
ÙÔ˜, ÛÂÏ. 90 (‰È·ÛÎÂ˘‹) 
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Πρόκειται για φωτογραφία ενός χρυσού νομίσματος το οποίο χρονολογείται στα 525

μ.Χ. και απεικονίζει τον Ιουστίνο Α′ και τον Ιουστινιανό Α′ ως συναυτοκράτορες. Οι

σφαίρες που κρατούν οι δύο συναυτοκράτορες συμβολίζουν τη Ρωμαϊκή Οικουμένη

και ο σταυρός που διακρίνεται ψηλά συμβολίζει τον χριστιανικό χαρακτήρα της αυτο-

κρατορίας. Η εικονογραφία των δύο συναυτοκρατόρων με τις σφαίρες και τον σταυρό

εξυπηρετούσε τη διάδοση της βυζαντινής αυτοκρατορικής ιδεολογίας. 

3. Κεγχρεές. Το λιμάνι της Κορίνθου στον Σαρωνικό κόλπο με τις αποθήκες

του... [σελ. 12]

Πρόκειται για μια αναπαράσταση των Κεγχρεών, του ανατολικού λιμανιού της Κορίνθου

στον Σαρωνικό κόλπο, το οποίο παρουσίαζε πολύ ζωηρή εμπορική κίνηση κατά την

Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδο. Τα αγκυροβολημένα εμπορικά πλοία, οι αποβάθρες και οι

αποθήκες για τα εμπορεύματα μαρτυρούν τη σημασία και την εμπορική κίνηση του λιμα-

νιού. 

1. Ποιες πληροφορίες μάς δίνει το απόσπασμα από τη Χριστιανική Τοπογραφία

του Κοσμά Ινδικοπλεύστη για τη γεωγραφία του βυζαντινού εμπορίου και το

διεθνές κύρος του Βυζαντίου στις αρχές του 6ου αι.; 

AΠANTHΣH

Ο Κοσμάς ο Ινδικοπλεύστης ήταν Έλληνας μοναχός, έμπορος και γεωγράφος που έζη-

σε τον 6ο αι. μ.Χ. Ως έμπορος το 520 μ.Χ. ταξίδεψε στην Αραβία, στην Αφρική, στην

Αιθιοπία, στην Κεϋλάνη και, σύμφωνα με την παράδοση, στην Ινδία, γι’ αυτό και ονο-

μάστηκε Ινδικοπλεύστης. Στη συνέχεια εγκατέλειψε τα εγκόσμια, πήγε στη μονή Σινά

και έγινε μοναχός. Εκεί έγραψε πολλά έργα με διάφορο περιεχόμενο, ανάμεσα στα

οποία και το έργο Χριστιανική τοπογραφία, που αποτελείται από 12 βιβλία και γράφτηκε

το 547. Στο απόσπασμα μας πληροφορεί ότι το βυζαντινό εμπόριο με τις Ινδίες γινό-

ταν μέσω των λιμανιών της Ερυθράς, ανάμεσα στα οποία κυρίαρχη θέση κατείχε η

Αδούλη, και οι Bυζαντινοί έμποροι έφταναν ως την Ταπροβάνη, δηλαδή την Κεϋλά-

νη/Σρι Λάνκα. Για την εμβέλεια του βυζαντινού εμπορίου και το διεθνές κύρος του νο-

μίσματός του μας πληροφορεί μέσα από την αναφορά στο ταξίδι ενός άλλου εμπόρου,

του Σώπατρου. 

Ο έμπορος Σώπατρος γύρω στα 525 ταξίδεψε στην Ταπροβάνη, ένα μεγάλο νησί
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νότια της ινδικής χερσονήσου, τη σημερινή Σρι Λάνκα, για να προμηθευτεί καρυκεύμα-

τα και πολύτιμους λίθους. Ο ντόπιος βασιλιάς εντυπωσιάστηκε με τη δύναμη των κρα-

τών που αντιπροσώπευε ο ξένος, αφού παρατήρησε προσεκτικά και συνέκρινε το υλι-

κό, το σχήμα και τα σύμβολα του χρυσού και βυζαντινού με το ασημένιο περσικό νόμι-

σμα. Ο Σώπατρος έγινε δεκτός με τιμές από τον βασιλιά, ο οποίος εξέφρασε τον θαυ-

μασμό του για το χρυσό βυζαντινό νόμισμα και επαίνεσε την υπεροχή και τη δύναμη

του Βυζαντινού Κράτους. Τιμητικά, με εντολή του βασιλιά, ανέβασαν τον Σώπατρο σε

έναν ελέφαντα και τον περιέφεραν σ’ όλη την πόλη, ενώ συγχρόνως χτυπούσαν τα τύ-

μπανα. 

2. Πώς μπορείς να δικαιολογήσεις το γεγονός ότι τα περισσότερα φορτία με

προϊόντα πολυτελείας της Ανατολής κατέληγαν στην Κωνσταντινούπολη; 

AΠANTHΣH

Η Κωνσταντινούπολη ήταν το μεγαλύτερο κέντρο κατανάλωσης μπαχαρικών και άλλων

πολύτιμων προϊόντων της Ανατολής, διότι είχε πολυάριθμο πληθυσμό, που ανερχόταν

σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές, και αμύθητο πλούτο. Η παρουσία μιας οικονο-

μικά ισχυρής άρχουσας τάξης θα επέτρεπε την εισαγωγή και το εμπόριο ειδών πολυτε-

λείας, ενώ, τέλος, η κομβική θέση της πόλης και η σημασία της στο διεθνές διαμετακο-

μιστικό εμπόριο θα επέτρεπαν την εισροή εμπορευμάτων από διάφορες χώρες της

Ανατολής και τη διοχέτευσή τους από εκεί σε άλλους προορισμούς. 

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτείνει ο φιλόσοφος και επίσκοπος Κυρήνης Συ-

νέσιος για την αντιμετώπιση του γοτθικού ή γερμανικού προβλήματος; 

AΠANTHΣH

Τα μέτρα που προτείνει ο Συνέσιος στον Λόγο περί Βασιλείας για την αντιμετώπιση του

γερμανικού κινδύνου στα τέλη του 4ου αι. είναι η επιστράτευση των αγροτών και η

απαγόρευση της πρόσληψης Γερμανών μισθοφόρων με τον αποκλεισμό της ένταξής

τους στον βυζαντινό στρατό. Με την κινητοποίηση του απλού λαού και τη δημιουργία

ενός εθνικού βυζαντινού στρατού, αλλά και την αντίδραση και τη διαμαρτυρία των φι-

λοσόφων που έχουν αφοσιωθεί στις μελέτες τους, των βιοτεχνών που δεν ασχολού-

νται καθόλου με τα προβλήματα της πολιτείας και του όχλου που ξημεροβραδιάζεται

στα θέατρα με αίτημα την ανάκτηση της παλαιάς ρωμαϊκής αρετής (virtus), προτείνεται

να περάσει η διοίκηση του στρατού στους Ρωμαίους και να εκδιωχθούν οι Γερμανοί

από παντού. Το αντιγερμανικό κόμμα κατάφερε να ξεσηκώσει τον λαό της πρωτεύου-

σας και να εξοντώσουν τους Γότθους και τον αρχηγό τους Γαϊνά, το 400, εξουδετερώ-

νοντας έτσι προσωρινά τον γερμανικό κίνδυνο. 
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3.1 ¶ÔÈ· ‹Ù·Ó Ù· ÁÂÓÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘
¶ÚÒÈÌÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜; 

3.2 ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ÙÈ˜ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi Î·È ÙÔÓ
·ÛÙÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi; 

3.3 ΔÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·; 

3.4 ¶ÔÈÂ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ·fi ÙÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∞′′ ˆ˜
ÙÔÓ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi ∞′′; 

3.5 ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ıÂÌ· ÌÔÚÂ›˜ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ·

ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙË˜ ‚·ÛÈÏÂ›·˜ ÙÔ˘

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞′′. 

√ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÊÔÚÔÏÔÁ›· 

√ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞′ (306-337) ı· ıÂÛ›ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÓfiÌÈÛÌ· ÌÂ ÛÙ·ıÂÚfi ‚¿ÚÔ˜

1/72 ÙË˜ ¯Ú˘Û‹˜ Ï›ÙÚ·˜ (solidus aureus), Ô˘ ı· ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚfi, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÈ˜

˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ı· Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ˘Ô‰È·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÛÂ ·Û‹ÌÈ Î·È ¯·ÏÎfi

·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜. √ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ıÂÛÌÒÓ

ÌÂ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙfiÛ·

ÂÌÔÚÂ‡Ì·Ù·, ÒÛÙÂ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÎÚ·ÙÈ-

ÎÔ‡ ÌË¯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¤‚·È· Î·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î¿ıÂ Â›‰Ô˘˜. 

Œ¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ‰¤ÛÂÈ ÙÈ˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ‡ÏË (ÙÔÓ ·ÁÚfiÙË ÛÙË ÁË

Î·È ÙÔÓ ‚ÈÔÙ¤¯ÓË, ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ Î.Ï. ÛÙÈ˜ Û˘ÓÙÂ¯Ó›Â˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎ¿), ÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi

ÎÚ¿ÙÔ˜ ··ÈÙÂ› ÛÂ ÊfiÚÔ˘˜ ¤Ó· Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ ‹ ÙË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (annona). Ã¿ÚË ÛÙ· ·Á·ı¿

* Οι απαντήσεις στα Θέματα προς απάντηση – Δραστηριότητες βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÓfiËÛË˜

ª·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙÈ˜ ËÁ¤˜

£ ∂ ª ∞ Δ ∞  ¶ ƒ √ ™  ∞ ¶ ∞ ¡ Δ ∏ ™ ∏  –  ¢ ƒ ∞ ™ Δ ∏ ƒ π √ Δ ∏ Δ ∂ ™ *
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Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÛÂ Â›‰Ô˜, ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ

ÔÏÈÙÒÓ, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÓÂÊÔ‰È¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ΔÚ¤ÊÂÈ, ÓÙ‡ÓÂÈ Î·È ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÏË-

ÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ̆ ·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÌÂ ÙÈÌ¤˜ Ô˘ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ·fi ÚÈÓ Î·È Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÂ›, ÙÔ ÎÚ¿-

ÙÔ˜ Ô˘Ï¿ÂÈ Ì¤Û· ÛÙÈ˜ fiÏÂÈ˜ Ù· ·Á·ı¿ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi. 

ªÂ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜ ·ÌÂ›ÏÈÎÙË˜ Î·È ÔÏ‡ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÚÔ-

Û·ıÂ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÂ¯‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ¶ÚÔÛ·ıÂ› Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ·Ô-

ÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÂÚ‹ÌˆÛË ÙˆÓ fiÏÂˆÓ, ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ¯¿ÚË Û’

·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. 

Δ. §Ô˘ÁÁ‹˜, ∂ÈÛÎfiËÛË ÙË˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, Ù. ∞′ (324-1204), 

™‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹, ∞ı‹Ó· 1998, ÛÂÏ. 40-41

3.6 ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú¿ıÂÌ· ÌÔÚÂ›˜ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÂ›˜ ÁÈ· ÙÔÓ £ÂÔ-

‰ÔÛÈ·Ófi ∫Ò‰ÈÎ· Î·È ÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. 

£ÂÔ‰ÔÛÈ·Ófi˜ ∫Ò‰ÈÎ·˜ 

...Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÔÛÈ·ÓÔ‡ ∫Ò‰ÈÎ· ÙÔ 438 ¤ÁÈÓÂ ÔÚfiÛËÌÔ ÛÙË ÓÔÌÈÎ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‚˘˙·-

ÓÙÈÓÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ Îˆ‰ÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆ˜ ÓfiÌˆÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Corpus Juris

ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ Î·È ·ÔÙÂÏÂ› Â›ÛËÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÒÓ ‰È·Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ

ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √ Ó¤Ô˜ ÓÔÌÈÎfi˜ ÎÒ‰ÈÎ·˜ ¤ıÂÛÂ ÛÂ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË ÙË ÓÔÌÈÎ‹

˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÂÚÌ¿ÙÈÛÂ ÙË Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÌÈ·˜ Â›ÛËÌË˜ Û˘ÏÏÔ-

Á‹˜ ÓfiÌˆÓ. √ £ÂÔ‰ÔÛÈ·Ófi˜ ∫Ò‰ÈÎ·˜, Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ıËÎÂ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ fiÛÔ Î·È ÛÙË ¢‡-

ÛË ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘ μ′ Î·È √˘·ÏÂÓÙÈÓÈ·ÓÔ‡ °′, ¤‰ˆÛÂ Ó¤· ¤ÌÊ·ÛË

ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙË˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. øÛÙfiÛÔ Ë ÂÓfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÎÏÔÓÈ˙fiÙ·Ó ÌÂ ÙÔÓ Î·ÈÚfi, Ú¿ÁÌ·

Ô˘ ÂÎ‰ËÏÒıËÎÂ Î·È ÛÙÔÓ ÓÔÌÈÎfi ̄ ÒÚÔ. 

G. Ostrogorsky, πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙÈÓÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, Ù. 1, 

πÛÙÔÚÈÎ¤˜ ÂÎ‰fiÛÂÈ˜ ™Ù¤Ê. ¢. μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ı‹Ó· 2002, ÛÂÏ. 117-118
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Κριτήριο αξιολόγησης*

A. Nα χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες σημει-

ώνοντας X στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.

Σωστό Λάθος 

1. Κατά τον 4ο και 5ο αι. ο πολυάριθμος πληθυσμός των πόλεων 

υπέφερε από τη φτώχεια και συχνά προκαλούσε ταραχές. � �

2. Το 395 το Ρωμαϊκό Kράτος χωρίστηκε σε ανατολικό και δυτικό τμήμα. � �

3. Ο Οδόακρος ίδρυσε το Οστρογοτθικό Bασίλειο με κέντρο τη Ραβέννα. � �

4. Το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης ιδρύθηκε με διάταγμα 

του Θεοδοσίου Α′. � �

B. Να αντιστοιχίσεις τα στοιχεία της στήλης A με τα στοιχεία της στήλης B.

A B

1. ίδρυση του Oστρογοτθικού Bασιλείου ñ ñ α.  438

2. εξόντωση των Γότθων και του αρχηγού ñ ñ β.  400

τους Γαϊνά

3. ίδρυση του Πανεπιστημίου της ñ ñ γ.  476

Kωνσταντινούπολης

4. παραίτηση του Oδόακρου ñ ñ δ.  493

5. δημοσίευση του Θεοδοσιανού Kώδικα ñ ñ ε.  425

°. Να εξηγήσεις τους όρους Εκγερμανισμός του κράτους, Πανεπιστήμιο της Κωνστα-

ντινούπολης, Θεοδοσιανός Κώδικας.

30

* Οι απαντήσεις στα Κριτήρια αξιολόγησης βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.
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