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Β. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑYΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 

5. Μεγάλες αλλαγές 

στη διοίκηση της αυτοκρατορίας 

Τον 3ο αιώνα μ.Χ. την αυτοκρατορία κλονίζουν εσωτερικά 

και εξωτερικά 

προβλήματα. Ο Διοκλητιανός εφαρμόζει την τετραρχία για 

τη σωτηρία της. 

Το διάταγμα της ανεξιθρησκίας δίνει λύση στις 

θρησκευτικές διαμάχες. 

 

Η περίοδος ακμής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κράτησε 

περίπου δύο αιώνες (1ο και 2ο μ.Χ.). Από τις αρχές του 3ου 

αιώνα μ.Χ. όμως τη μακρόχρονη ρωμαϊκή ειρήνη άρχισαν να 

κλονίζουν εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα, που απείλησαν 

ακόμη και τη διάλυση του κράτους. Συγκεκριμένα: 

➢ Γειτονικοί λαοί, οι Γότθοι στο βορρά και οι Πέρσες στην 

ανατολή, παραβίαζαν τα σύνορα, λεηλατούσαν τις 

ακριτικές επαρχίες και έκλειναν τους δρόμους του 

εμπορίου. 

➢ Ο στρατός είχε γίνει παντοδύναμος.  

➢ Οι στρατιωτικές δυνάμεις, αντί να φρουρούν τα σύνορα, 

στασίαζαν ή συγκρούονταν μεταξύ τους και συχνά 

όριζαν ή καταργούσαν τους αυτοκράτορες. 

➢ Κάποιες ακριτικές επαρχίες της Ανατολής 

αποσχίστηκαν από την αυτοκρατορία  
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➢ και έκαναν δικά τους κράτη. 

➢ Οι σκληροί διωγμοί κατά των Χριστιανών 

προκαλούσαν τη δυσαρέσκεια των πιστών της νέας 

θρησκείας για το ρωμαϊκό κράτος και έντονο διχασμό 

ανάμεσα σε αυτούς και τους οπαδούς των άλλων 

θρησκειών. 

Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός προσπάθησε να 

αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα με το σύστημα της 

τετραρχίας.  

Χώρισε δηλαδή την αυτοκρατορία σε τέσσερις μεγάλες 

περιφέρειες, δύο στην Ανατολή, δύο στη Δύση, και όρισε για 

καθεμιά το δικό της άρχοντα, με αυξημένες εξουσίες.  

Το σύστημα αυτό επανέφερε ηρεμία και τάξη στο εσωτερικό 

του κράτους και ασφάλεια στα σύνορα από τις εχθρικές 

επιδρομές. 

Δεν κράτησε όμως πολύ. Μετά την παραίτηση του 

Διοκλητιανού, οι τέσσερις συνάρχοντες, που αυτός είχε 

ορίσει, ο Κωνσταντίνος, και ο Μαξέντιος στη Δύση, ο 

Λυκίνιος και ο Γαλέριος στην Ανατολή, συγκρούστηκαν 

μεταξύ τους.  

Νικητές από τις εμφύλιες αυτές διαμάχες βγήκαν ο 

Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος 

 

Για να δώσουν τέλος στην αναστάτωση που είχαν προκαλέσει 

οι διωγμοί κατά των Χριστιανών, οι δύο συναυτοκράτορες 

υπέγραψαν στο Μεδιόλανο της Ιταλίας1 το Διάταγμα της 

ανεξιθρησκίας, το 313 μ.Χ. Σύμφωνα με αυτό, κάθε πολίτης 

της αυτοκρατορίας μπορούσε να λατρεύει όποιο θεό θέλει. 

Έτσι ο δρόμος για την εξάπλωση του Χριστιανισμού άνοιξε. 

Λίγα χρόνια αργότερα (324 μ.Χ.), ο Κωνσταντίνος και ο 

Λικίνιος συγκρούστηκαν στην Αδριανούπολη. Νικητής από 



 
 

Eμμανουήλ Μπενάκη 76, Αθήνα Τ.Κ. 10681 Τηλ:2121069039 Φαξ:2110123481 email:info@onlearn.gr 
www.onlearn.gr 

αυτή την εμφύλια διαμάχη βγήκε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος 

έγινε μονοκράτορας. 

Ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές για την 

καλύτερη διοίκηση της αυτοκρατορίας: 

• Αναδιοργάνωσε το διασπασμένο από την τετραρχία 

στρατό. 

• Διόρισε έπαρχους με πολλές εξουσίες στις περιφέρειες 

του κράτους. 

• Οργάνωσε διπλωματικές επαφές με τους γειτονικούς 

λαούς. 

• Έκοψε νέο χρυσό νόμισμα, που κυκλοφόρησε παντού 

και τόνωσε την οικονομία. 

• Μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. 

Για τις τολμηρές του αποφάσεις, οι οποίες είχαν ευεργετικά 

αποτελέσματα για την αυτοκρατορία, οι ιστορικοί ονόμασαν 

τον Κωνσταντίνο Μέγα και οι χριστιανοί Άγιο και 

ισαπόστολο.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Ποια από τα προβλήματα της αυτοκρατορίας 

προσπάθησε να αντιμετωπίσει ο Κωνσταντίνος με τα 

διοικητικά μέτρα που πήρε; 

• Το διάταγμα της ανεξιθρησκίας εξακολουθεί να είναι 

επίκαιρο και στην εποχή μας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Ποια από τα προβλήματα της αυτοκρατορίας 

προσπάθησε να αντιμετωπίσει ο Κωνσταντίνος με τα 

διοικητικά μέτρα που πήρε; 

Ο Κωνσταντίνος προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές για 

να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του κράτους και να 

επιτύχει την καλύτερη διοίκηση της αυτοκρατορίας: 

• Για να αντιμετωπίσει τις λεηλασίες, οργάνωσε 

διπλωματικές επαφές με τους γειτονικούς λαούς. 
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• Αναδιοργάνωσε τον διασπασμένο από την τετραρχία 

στρατό. 

• Διόρισε έπαρχους με πολλές εξουσίες στις περιφέρειες 

του κράτους, ώστε να αποφύγει την απόσχιση ακριτικών 

επαρχιών. 

• Έκοψε νέο χρυσό νόμισμα, που κυκλοφόρησε παντού 

και τόνωσε την οικονομία. 

• Μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. 

 

2. Το διάταγμα της ανεξιθρησκίας εξακολουθεί να είναι 

επίκαιρο και στην εποχή μας; 

• Χάρη στο Διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μ.Χ. κάθε 

πολίτης έχει το δικαίωμα να πιστεύει σε όποιο Θεό θέλει. 

Το συγκεκριμένο διάταγμα ήταν η προσπάθεια του 

Κωνσταντίνου να σταματήσει τους διωγμούς κατά των 

χριστιανών. Έτσι ο χριστιανισμός διαδόθηκε και έγινε 

επίσημη θρησκεία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Σήμερα, το διάταγμα εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Σε 

όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες, οι πολίτες έχουν το 

δικαίωμα να πιστεύουν σε όποια θρησκεία θέλουν, όμως 

είναι υποχρέωσή τους να σέβονται και να μην 

καταπατούν τις θρησκευτικές επιλογές των υπολοίπων.  

 

Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της 

αυτοκρατορίας - Τετράδιο Εργασιών 

(Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Συμπληρώστε στα κενά ορθογώνια τα ονόματα των 

τετραρχών και των αυτοκρατόρων. Παρατηρώντας το 

συμπληρωμένο διάγραμμα, συζητήστε στην τάξη για τις 

αλλαγές που έγιναν στη ρωμαϊκή διοίκηση και τις πιθανές 

αιτίες τους. 

Συνάρχοντες: Κωνσταντίνος, Μαξέντιος, Λικίνιος, 
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Γαλέριος 

Συναυτοκράτορες: Κωνσταντίνος, Λικίνιος 

Μονοκράτορας: Κωνσταντίνος 

 

2. Παρατηρήστε την εικόνα 2 και σχολιάστε την ανάγλυφη 

παράσταση των τεσσάρων τετραρχών. Τι νομίζετε ότι 

προσπάθησε να απεικονίσει ο γλύπτης σ' αυτή; Η εξέλιξη 

της τετραρχίας τον δικαίωσε; 

Η ανάγλυφη παράσταση απεικονίζει τον Κωνσταντίνο, τον 

Μαξέντιο, τον Λικίνιο και τον Γαλέριο. Ορισμένοι από τον 

Διοκλητιανό, οι τετράρχες, είχαν στόχο την αντιμετώπιση 

των εσωτερικών προβλημάτων και των εξωτερικών 

εχθρών. Στην εικόνα τους βλέπουμε χωρισμένους ανά δύο 

σε Ανατολή και Δύση, μονοιασμένους και αγαπημένους. 

Δυστυχώς όμως η ιστορία απέδειξε το αντίθετο. Οι 

τετράρχες είχαν πολλές διαμάχες και διχόνοιες μεταξύ 

τους, πράγμα αντίθετο σε αυτό που προσπάθησε να 

απεικονίσει ο γλύπτης. 

 

3. Συμπληρώστε τη μεσοστιχίδα της Τετραρχίας και 

σχολιάστε προφορικά, μετά τη συμπλήρωση, τη σημασία 

που είχε για την αυτοκρατορία το γεγονός που αναφέρει κάθε 

μια από τις εννέα προτάσεις 

1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ -  Αυτοί δέχτηκαν πολλούς διωγμούς. 

2. ΤΕΣΣΕΡΙΣ - Σε τόσες περιφέρειες χώρισε την 

αυτοκρατορία ο Διοκλητιανός. 

3. ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ -  Κάποιες ...... επαρχίες έκαναν δικά τους 

κράτη. 

4. ΣΥΝΟΡΑ - Τα παραβίαζαν συχνά πολλοί γειτονικοί λαοί. 

5. ΤΕΤΡΑΡΧΙΑ -  Σύστημα διακυβέρνησης της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας. 

6. ΣΥΝΑΡΧΟΝΤΕΣ - Ονομάστηκαν έτσι επειδή 

κυβέρνησαν μαζί. 

7. ΕΠΑΡΧΙΕΣ - Τις ανατολικές ...... απειλούσαν οι Πέρσες 

και οι Γότθοι. 

8. ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΙΑΣ - Το Διάταγμα της ...... έδινε 

θρησκευτική ελευθερία. 
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9. ΔΙΑΜΑΧΕΣ - Από τις εμφύλιες ...... βγήκαν νικητές ο 

Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος. 

  

4. Στη χώρα μας σήμερα ζουν και εργάζονται ξένοι 

μετανάστες. Πολλοί απ’ αυτούς πιστεύουν σε διαφορετικές 

θρησκείες. Παρατηρήστε την εικόνα 1, διαβάστε το 

Διάταγμα των Μεδιολάνων (πηγή 4) και συζητήστε στην 

τάξη για τον σεβασμό που πρέπει να έχουμε στην πίστη και 

στη λατρεία κάθε ανθρώπου. 

Το διάταγμα των Μεδιολάνων, όχι μόνο έσωσε τους 

Χριστιανούς από τους διωγμούς, αλλά επίτρεψε σε όλους 

τους ανθρώπους να λατρεύουν όποια θρησκεία θέλουν. 

Στις μέρες μας, έχουμε πολλούς ξένους μετανάστες που 

ζουν και εργάζονται στην χώρα μας. Οφείλουμε να 

σεβόμαστε και να δεχόμαστε την διαφορετικότητα και τις 

θρησκευτικές επιλογές των ξένων, όπως και εκείνοι 

οφείλουν να σέβονται τις δικές μας. Μόνο μέσα από τον 

αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας 

θα μπορέσουμε να συνυπάρξουμε αρμονικά και ειρηνικά με 

τους άλλους λαούς. 

   

6. Μια νέα πρωτεύουσα, 

η Κωνσταντινούπολη 
Ο Κωνσταντίνος παίρνει τη μεγάλη απόφαση να 

μεταφέρει την 

πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στο 

Βυζάντιο. Η θέση της νέας 

πρωτεύουσας έχει πολλά φυσικά και στρατηγικά 

πλεονεκτήματα. 

Η κατάργηση της τετραρχίας έφερε στην αρχή ηρεμία και 

ενότητα στην αυτοκρατορία. Ο μονοκράτορας Κωνσταντίνος 

όμως διαπίστωσε ότι η διακυβέρνηση της απέραντης 

αυτοκρατορίας από τη Ρώμη ήταν δύσκολη επειδή:  
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• Βρισκόταν πολύ μακριά από τις ακριτικές περιοχές του 

Δούναβη και της Ανατολής, που δέχονταν εχθρικές 

επιδρομές. 

• Ήταν για πολλά χρόνια κέντρο λατρείας του «ρωμαϊκού 

πανθέου» και ο χώρος που έγιναν σκληρές συγκρούσεις 

ανάμεσα στους τετράρχες αλλά και διωγμοί των 

Χριστιανών. 

Γι’ αυτούς τους λόγους αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές 

στη διοίκηση και τη θρησκεία.  

 

Έτσι:  

• Μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, 

μια αρχαία ελληνική αποικία στην Προποντίδα. 

• Εφάρμοσε ό,τι όριζε το Διάταγμα των Μεδιολάνων και 

στήριξε τη διωκόμενη ως τότε χριστιανική θρησκεία. 

Το επίσημο όνομα της νέας πρωτεύουσας, με απόφαση του 

ιδρυτή της, ήταν «Νέα Ρώμη». Όλοι όμως την έλεγαν 

Κωνσταντινούπολη και αργότερα απλώς Πόλη.  

ΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ 

ΡΩΜΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

→ Η θέση της ήταν εξαιρετική.  

→ Εκεί συναντιόνταν οι δρόμοι που ένωναν την Ευρώπη με 

την Ασία,  

→  τον Εύξεινο Πόντο με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο.  

→ Σ’ αυτή κατέληγε η Εγνατία οδός 

→  από εκεί ξεκινούσαν οι εμπορικοί δρόμοι προς τη 

Μικρά Ασία και τις επαρχίες της Ανατολής. 

→ Οι επαρχίες αυτές επί αιώνες τροφοδοτούσαν τη Ρώμη 

και την Αυτοκρατορία με είδη πρώτης ανάγκης που 

παρήγαν οι ίδιες, αλλά και με αρώματα, μπαχαρικά, 

μετάξι και κοσμήματα που προέρχονταν από γειτονικές 

χώρες της Ανατολής. Όλος αυτός ο πλούτος τώρα θα 

κατευθυνόταν προς την Κωνσταντινούπολη. 
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→ Στις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας 

κατοικούσαν κυρίως ελληνόφωνοι3 πληθυσμοί.  

→ Οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ασπαστεί το 

Χριστιανισμό, ο οποίος εκεί είχε πρωτοδιδαχτεί και 

ριζώσει. 

Όλοι αυτοί έβλεπαν με ιδιαίτερη συμπάθεια και στήριζαν τις 

επιλογές του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, του οποίου η 

μητέρα, Ελένη, ήταν Ελληνίδα και χριστιανή. 

EΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Γιατί ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την 

πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας; 

• Ποια πλεονεκτήματα είχε η γεωγραφική θέση της 

Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με τη γεωγραφική θέση 

της Ρώμης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Γιατί ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την 

πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας; 

Ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα, 

όταν διαπίστωσε ότι η διακυβέρνηση της απέραντης 

αυτοκρατορίας από τη Ρώμη ήταν δύσκολη επειδή: 

• Βρισκόταν πολύ μακριά από τις ακριτικές περιοχές του 

Δούναβη και της Ανατολής, που δέχονταν εχθρικές επιδρομές. 

• Ήταν για πολλά χρόνια κέντρο λατρείας του «ρωμαϊκού 

πανθέου» και ο χώρος που έγιναν σκληρές συγκρούσεις 

ανάμεσα στους τετράρχες αλλά και διωγμοί των Χριστιανών. 

  

2. Ποια πλεονεκτήματα είχε η γεωγραφική θέση της 

Κωνσταντινούπολης, σε σχέση με τη γεωγραφική θέση της 

Ρώμης; 

Η θέση της Κωνσταντινούπολης ήταν εξαιρετική, καθώς είχε 

πολλά πλεονεκτήματα: 

• Εκεί συναντιόνταν οι δρόμοι που ένωναν την Ευρώπη με την 

Ασία, αλλά και τον Εύξεινο Πόντο με το Αιγαίο και τη 

Μεσόγειο. Σ' αυτή κατέληγε η Εγνατία οδός και από 
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εκεί ξεκινούσαν οι εμπορικοί δρόμοι προς τη Μικρά Ασία και 

τις επαρχίες της Ανατολής. 

• Οι Ανατολικές επαρχίες επί αιώνες τροφοδοτούσαν τη Ρώμη 

και την Αυτοκρατορία με είδη πρώτης ανάγκης που παρήγαν 

οι ίδιες, αλλά και με αρώματα, μπαχαρικά, μετάξι και 

κοσμήματα που προέρχονταν από γειτονικές χώρες της 

Ανατολής. Όλος αυτός ο πλούτος τώρα θα κατευθυνόταν προς 

την Κωνσταντινούπολη.  

• Στις ανατολικές περιοχές της αυτοκρατορίας κατοικούσαν 

κυρίως ελληνόφωνοι πληθυσμοί. Οι περισσότεροι από αυτούς 

είχαν ασπαστεί τον Χριστιανισμό, ο οποίος εκεί είχε 

πρωτοδιδαχτεί και ριζώσει. 

   

Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη - 

Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις σχετικές 

με το μάθημά μας. 

 

1. Αντιστοιχίστε τις πόλεις που, όπως και η Κωνσταντινούπολη, 

φέρουν τα ονόματα των ιδρυτών 

τους ή των θεών που τις προστάτευαν. Συζητήστε σε ομάδες 

και αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τη «μικρή 

ιστορία» αυτής της σχέσης. 

 
 

2. Διαβάστε το κείμενο-πηγή 3 και σχολιάστε τις πληροφορίες 

που σας δίνει. Συζητήστε μεταξύ σας και αναζητήστε και 

άλλους λόγους που μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να βοήθησαν 

στην αύξηση του πληθυσμού της Πόλης και στην επικράτηση 

της ελληνικής γλώσσας. 

 Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας στο Βυζάντιο, ήταν 

αναμενόμενο να αυξηθεί ο πληθυσμός της Πόλης. Χιλιάδες 

Ρωμαίοι πολίτες, κυβερνητικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, 

https://1.bp.blogspot.com/-_NT3cO3Zbxg/W0C4n98M0gI/AAAAAAAAB2I/UB1RSp8bS3EEd9WpWm8pvzFSfUm9C-tjwCLcBGAs/s1600/mia_nea_prwteyousa_h_kwnstantinoypolh_tetradio_ergasiwn_askhsh_ena.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-_NT3cO3Zbxg/W0C4n98M0gI/AAAAAAAAB2I/UB1RSp8bS3EEd9WpWm8pvzFSfUm9C-tjwCLcBGAs/s1600/mia_nea_prwteyousa_h_kwnstantinoypolh_tetradio_ergasiwn_askhsh_ena.jpg
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νομικοί, επαγγελματίες, έμποροι και τεχνίτες, που είχαν έρθει 

να βοηθήσουν στο χτίσιμο της πόλης, ακολούθησαν τον 

αυτοκράτορα κι εγκαταστάθηκαν εκεί.  Όλοι αυτοί μιλούσαν 

και συνέχισαν να μιλούν τη γλώσσα τους, τη λατινική, όμως 

διδάσκονταν και την ελληνική. Μετά την επέλαση του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλοι στην Ανατολή και στο Βυζάντιο 

γνώριζαν και μιλούσαν τα Ελληνικά. Γι’ αυτό οι Ρωμαίοι δεν 

επέβαλαν τη λατινική γλώσσα στους Έλληνες αλλά αντίθετα, 

βοήθησαν και οι ίδιοι στην εξάπλωση της ελληνικής 

γλώσσας, γιατί αυτή έφερνε μαζί της τον ελληνικό πολιτισμό 

και την εξημέρωση των κατοίκων. Έτσι αυτή η ενίσχυση του 

ελληνισμού αποδείχθηκε ευεργετική για όλους τους 

Ρωμαίους υπηκόους». 

  

3. Οι ενέργειες και οι αποφάσεις του Κωνσταντίνου τον 

δείχνουν ως άνθρωπο τολμηρό και αποφασιστικό. 

Παρατηρήστε και περιγράψτε την εικόνα 2 του μαθήματος και 

απαντήστε αν ο γλύπτης κατάφερε να αποδώσει αυτά τα 

χαρακτηριστικά του αυτοκράτορα στο έργο αυτό. 

Ο γλύπτης, κατάφερε να αποδώσει το θάρρος, την τόλμη και 

την αποφασιστικότητα του Κωνσταντίνου. Κοιτάζοντας το 

άγαλμα εντυπωσιαζόμαστε από την εξαιρετική δουλειά που 

έχει κάνει ο καλλιτέχνης και από τον τρόπο που έχει εκφράσει 

τα χαρακτηριστικά του αυτοκράτορα. Η ορθή στάση του 

σώματός του αποδεικνύει την αποφασιστικότητα και την 

πυγμή του Κωνσταντίνου. Η ηγετική του θέση φαίνεται από 

το ότι βρίσκετε καβάλα στο άλογό του, σε υψηλότερο σημείο 

από τους πολίτες. Τέλος, το δεξί του χέρι, που δείχνει 

μπροστά, δηλώνει το θάρρος, την τόλμη και το όραμα του 

αυτοκράτορα.  

  

4. Είσαι κάτοικος της Ρώμης και μαθαίνεις την απόφαση του 

αυτοκράτορα για τη μεταφορά της πρωτεύουσας στο Βυζάντιο. 

Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις σου για τις συνέπειες αυτής της 

απόφασης σε σένα, την οικογένειά σου, την πόλη και την 
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αυτοκρατορία; Δικαιολόγησέ τες. 

Αν ήμουν ένας κάτοικος της Ρώμης και μάθαινα την απόφαση 

του αυτοκράτορα για τη μεταφορά της πρωτεύουσας στο 

Βυζάντιο, διάφορες σκέψεις θα έρχονταν στο μυαλό μου: 

• Τα έργα τέχνης που στόλιζαν την πόλη μου θα μεταφερθούν 

στην νέα πρωτεύουσα, έτσι η Ρώμη θα πάψει να είναι τόσο 

όμορφη. 

• Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν την δουλειά τους, αφού 

έμποροι, επιχειρηματίες και υπάλληλοι θα μετακινηθούν 

στην νέα πρωτεύουσα. 

• Πολλοί φίλοι μου θα μετακομίσουν στο Βυζάντιο και έτσι 

μπορεί να μην τους ξαναδώ. 

• Οι στρατιωτικοί θα ακολουθήσουν τον αυτοκράτορα και 

έτσι εγώ δεν θα νιώθω ασφαλής. 

• Η Ρώμη θα διοικείτε δύσκολα, αφού η πρωτεύουσα θα είναι 

πολύ μακρυά από αυτήν. 

 

5. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο-πηγή, παρατηρήστε την 

εικόνα και συζητήστε αν (κατά τη γνώμη σας) η μητέρα του 

Κωνσταντίνου, που ήταν Ελληνίδα και χριστιανή, έπαιξε 

κάποιο ρόλο στις σημαντικές αποφάσεις που αυτός πήρε και σε 

ποιες. 

Είναι λογικό, η καταγωγή και η θρησκεία της μητέρας του 

αυτοκράτορα, να επηρέασε τις αποφάσεις που έλαβε. Η 

θρησκευτική επιλογή της μητέρας του και η εύρεση του 

Τιμίου Σταυρού από την ίδια στα Ιεροσόλυμα, οδήγησαν τον 

Κωνσταντίνο στην υπογραφή του Διατάγματος των 

Μεδιολάνων και στην ανάδειξη του χριστιανισμού, ως 

επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας. Επιπλέον η τοποθεσία 

εύρεσης του Τιμίου Σταυρού, όπως και το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στην Ανατολή, ήταν 

χριστιανοί, ώθησαν τον Κωνσταντίνο να μεταφέρει την 

πρωτεύουσα στην νέα της θέση.  
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7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται 

και στολίζεται με έργα τέχνης 

Η νέα πρωτεύουσα χτίζεται σε έξι χρόνια. Οχυρώνεται από 

στεριά και 

θάλασσα και στολίζεται με κτίσματα και έργα τέχνης. Ο 

Κωνσταντίνος 

φιλοδοξεί να γίνει ισάξια και καλύτερη από τη Ρώμη. 

 

Διαλεγμένοι εργάτες και τεχνίτες, από όλα τα μέρη της 

αυτοκρατορίας, εργάστηκαν επί έξι χρόνια ασταμάτητα να 

οχυρώσουν τη νέα πρωτεύουσα και να τη στολίσουν με ωραία 

κτίσματα και έργα τέχνης.  

Η θεμελίωσή της έγινε από τον αυτοκράτορα, το Νοέμβριο 

του 324 μ.Χ, και τα εγκαίνιά της το Μάιο του 330 μ.Χ. 

Ο Κωνσταντίνος επισκεύασε την ακρόπολη και τα παλιά 

τείχη της και έκτισε νέα, για να προστατέψει τις νεοκτισμένες 

περιοχές.  

Έδωσε μάλιστα τίτλους, προνόμια και οικονομικά κίνητρα σε 

όσους είχαν έργο τη φροντίδα και την ασφάλεια των τειχών 

και της Πόλης. Με εντολή του αυτοκράτορα ακόμη: 

• Χτίστηκε η μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης  

• και το άγαλμα του αυτοκράτορα στην κορυφή της. 

• Μεταφέρθηκαν εδώ έργα τέχνης από τη Ρώμη και άλλα 

μέρη της αυτοκρατορίας, για να διακοσμήσουν τις 

πλατείες, την αγορά και τους άλλους δημόσιους χώρους. 

• Διατηρήθηκαν βωμοί και ναοί της παλιάς θρησκείας  
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• και χτίστηκαν νέοι χριστιανικοί. Ανάμεσά τους ο ναός 

της Αγίας Σοφίας, της Αγίας Ειρήνης και των Αγίων 

Αποστόλων, στον οποίο τάφηκε και ο ίδιος (337 μ.Χ.). 

Όσα από αυτά τα έργα δεν πρόλαβε να τελειώσει ο ίδιος, 

τα συνέχισε και τα ολοκλήρωσε ο γιος του Κωνστάντιος. 

• Κατασκευάστηκαν κρήνες, λουτρά, υδραγωγεία, και 

τεράστιες δεξαμενές που εξασφάλιζαν νερό για έξι 

μήνες. 

Όλα αυτά ασφάλισαν και διακόσμησαν τη νέα πρωτεύουσα, 

κάνοντάς την ισάξια της Ρώμης. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

• Ήταν απαραίτητα τα έργα που έκανε ο Κωνσταντίνος 

στη νέα πρωτεύουσα; 

• Γιατί η Κωνσταντινούπολη στολίστηκε με έργα τέχνης 

που μεταφέρθηκαν από τη Ρώμη και άλλες περιοχές; 

Πότε και πού έγινε κάτι αντίστοιχο; 

• Πώς κρίνετε την ενέργεια του Κωνσταντίνου ν’ αφήσει 

στην Κωνσταντινούπολη ναούς και βωμούς της παλιάς 

θρησκείας, πλάι στους νέους χριστιανικούς που έχτισε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Ήταν απαραίτητα τα έργα που έκανε ο Κωνσταντίνος 

στη νέα πρωτεύουσα;  

Ο Κωνσταντίνος ήθελε να κάνει την Κωνσταντινούπολη 

ισάξια ή καλύτερη της Ρώμης. Έτσι έκανε έργα, 

απαραίτητα για αυτόν τον σκοπό. Αρχικά ασχολήθηκε με 

τις άμεσες βιοτικές ανάγκες των κατοίκων, 

δημιουργώντας αγορά στο κέντρο της πόλης, 

υδραγωγεία και δημόσια λουτρά. Με αυτόν τον τρόπο 

εξασφάλισε χώρο συγκέντρωσης για τους κατοίκους και 

βελτίωσε την δημόσια ύδρευση και υγεία. Έπειτα 
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οικοδόμησε νέους χριστιανικούς ναούς, διατηρώντας 

όμως και τους ναούς της παλιάς θρησκείας, δίνοντας έτσι 

την δυνατότητα στους πολίτες να λατρεύουν τους θεούς 

τους ελεύθερα, χωρίς διακρίσεις. Επίσης, με την 

δημιουργία τειχών εξασφάλισε την προστασία και την 

ασφάλεια του λαού. Τέλος, μεταφέροντας έργα τέχνης, 

στόλισε την πόλη, κάνοντας την ισάξια της Ρώμης.  

•  

2. Γιατί η Κωνσταντινούπολη στολίστηκε με έργα τέχνης 

που μεταφέρθηκαν από τη Ρώμη και άλλες περιοχές; 

Πότε και πού έγινε κάτι αντίστοιχο; 

Ο Κωνσταντίνος, επέλεξε τα πιο όμορφα και σπουδαία 

έργα τέχνης, από τη Ρώμη και άλλες περιοχές, για να 

στολίσει την Κωνσταντινούπολη. Η πρωτεύουσα είναι η 

πιο σημαντική πόλη μιας αυτοκρατορίας, για αυτό 

έπρεπε να είναι η πιο όμορφη και μεγαλοπρεπής. Έτσι 

μεταφέροντας τα έργα τέχνης, έκανε την Πόλη στολίδι 

για όλη την αυτοκρατορία. 

Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, η 

μεταφορά έργων τέχνης στην πρωτεύουσα, ήταν μία 

τακτική που ακολουθούσαν εκείνη την εποχή. Κάτι 

αντίστοιχο έχουμε συναντήσει στα πρώτα κεφάλαια του 

βιβλίου μας, όπου μάθαμε για την μεταφορά έργων 

τέχνη από την Ελλάδα, στην Ρώμη. 

 

 3. Πώς κρίνετε την ενέργεια του Κωνσταντίνου ν’ αφήσει 

στην Κωνσταντινούπολη ναούς και βωμούς της παλιάς 

θρησκείας, πλάι στους νέους χριστιανικούς που έχτισε; 

Ο Κωνσταντίνος τηρώντας το διάταγμα της 

ανεξιθρησκίας που νομοθέτησε, έχτισε νέους 

χριστιανικούς ναούς, αλλά σεβάστηκε και διατήρησε 

τους ναούς και τους βωμούς της παλιάς θρησκείας. 

Ήθελε να κάνει τον χριστιανισμό, επίσημη θρησκεία του 
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κράτους, διατηρώντας όμως και την παλιά. Με αυτόν τον 

τρόπο ο Κωνσταντίνος στηρίχθηκε στους χριστιανούς, 

που ήταν η πλειοψηφία του κράτους, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα την ειρήνη, τον σεβασμό και την ομόνοια 

ανάμεσα στους υπηκόους του. 

   

Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και 

στολίζεται με έργα τέχνης - Τετράδιο 

Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τρεις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Πώς κρίνετε την απόφαση του Κωνσταντίνου να 

αφήσει στην Κωνσταντινούπολη απείραχτους ναούς και 

βωμούς της παλιάς θρησκείας, πλάι στους νέους 

χριστιανικούς που έχτισε; Με ποια προηγούμενη 

ενέργειά του τη συσχετίζετε; 

Ο Κωνσταντίνος, τηρώντας το διάταγμα της 

ανεξιθρησκίας που νομοθέτησε, διατήρησε τους ναούς 

και τους βωμούς της παλιάς θρησκείας, ενώ παράλληλα 

έχτισε νέους χριστιανικούς. Αυτή του η πράξη δείχνει 

σεβασμό απέναντι στους πιστούς της παλαιάς θρησκείας 

και αποδεικνύει ότι ο αυτοκράτορας θεωρούσε 

σημαντικό να σεβόμαστε και να αποδεχόμαστε την 

θρησκεία και την διαφορετικότητα των συνανθρώπων 

μας. Η απόφαση αυτή ήταν σοφή, καθώς εξασφάλισε 

την ομαλή λειτουργία της αυτοκρατορίας και την 

αποφυγή συγκρούσεων, διωγμών και εντάσεων μεταξύ 

των πολιτών.  
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2. Διαβάστε στην πηγή 4 τους θρύλους για την επιλογή 

της θέσης και για το χτίσιμο της Πόλης, βρείτε στον χάρτη 

της τάξης σας την Τροία και το Βυζάντιο και 

παρατηρώντας τον συζητήστε για: 

• την αγωνία του αυτοκράτορα να βρει καλύτερη θέση 

για τη νέα πρωτεύουσα, 

• τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα καθεμιάς από 

τις δύο πόλεις, 

• παλαιότερους ή νεότερους μύθους ή θρύλους, που 

γνωρίζετε, για την παρέμβαση θεών ή αγίων στην 

ίδρυση, την ονομασία ή την προστασία κάποιων πόλεων. 

• Ο Κωνσταντίνος σίγουρα θα αγωνιούσε να βρει την 

κατάλληλη θέση για την νέα πρωτεύουσα. Η τοποθεσία 

που θα επέλεγε, έπρεπε να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του, αλλά κυρίως στις προσδοκίες των 

πολιτών. Η γεωγραφικής της θέση θα έπρεπε να 

ευνοούσε την ανάπτυξη της οικονομίας και του 

εμπορίου, ενώ παράλληλα να παρείχε μια φυσική 

οχύρωση και ασφάλεια. Έτσι είναι λογικό να αγωνιούσε 

ο Κωνσταντίνος να βρει την καλύτερη πιθανή τοποθεσία. 

• Στην αρχή ο Κωνσταντίνος είχε επιλέξει την Τροία ως 

ιδανική τοποθεσία για την αυτοκρατορία. Σύντομα 

όμως, άλλαξε γνώμη και επέλεξε την Κωνσταντινούπολη, 

γιατί είχε περισσότερα πλεονεκτήματα από την Τροία. Η 

Πόλη, βρισκόταν στην είσοδο του Εύξεινου Πόντου και 

σε αυτή κατέληγε η Εγνατία οδός. Η θέση της την 

καθιστούσε σταυροδρόμι των εμπορικών δρόμων, 

πράγμα που θα εξασφάλιζε πλούτο στην πρωτεύουσα. 

Το μειονέκτημά της όμως ήταν από την μεριά της 

στεριάς. Η θέση της την έκανε ευάλωτη στις επιθέσεις, 

έτσι χρειαζόταν ισχυρή οχύρωση και φρουρά, ώστε να 

είναι ασφαλής. 

• Δεν είναι λίγες οι πόλεις στην χώρα μας, που έχουν 
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προστάτη τους κάποιον Άγιο (πολιούχο). Η Πάτρα έχει 

τον Άγιο Αντρέα, η Θεσσαλονίκη τον Άγιο Δημήτριο, ο 

Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο κτλ. Σχετικά με την 

ονομασία, το πιο γνωστό παράδειγμα αποτελεί η Αθήνα, 

η οποία ονομάστηκε από την θεά Αθηνά, που δώρισε την 

ελιά στους ανθρώπους. Τέλος, σχετικά με την ίδρυση της 

πόλη, ο μύθος του Ρέμου και Ρωμύλου, που ίδρυσαν την 

Ρώμη, είναι ο πιο διαδεδομένος.  

  

3. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο του Ηροδότου και 

θυμηθείτε τους αρχαίους αποικισμούς. Συζητήστε στην 

τάξη αν και στην εποχή μας έχουμε παρόμοιες 

περιπτώσεις μετακίνησης των ανθρώπων για την 

αναζήτηση καλύτερης τύχης. 

Όπως μάθαμε στις προηγούμενες τάξεις, τα αρχαία 

χρόνια υπήρξε μεγάλη αποικιακή κίνηση. Τα αίτια του 

αποικισμού ήταν κυρίως οικονομικά. Αποικίες 

ιδρύθηκαν από τις μητροπόλεις σε διάφορες περιοχές, οι 

οποίες παρείχαν προοπτικές ανάπτυξης όπως η Μικρά 

Ασία και η Σικελία.  

Σήμερα, εξακολουθούν να υπάρχουν οικονομικοί 

μετανάστες, οι οποίοι φεύγουν από την χώρα τους και 

αναζητούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας σε 

άλλες χώρες. 

8. Ο χριστιανισμός γίνεται 

επίσημη θρησκεία 

Ο Χριστιανισμός διαδίδεται και επικρατεί σε όλη την 

αυτοκρατορία. Ο αυτοκράτορας 

Ιουλιανός υπερασπίζεται την αρχαία λατρεία. Λίγο 

αργότερα όμως, ο Θεοδόσιος Α’ 
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επιβάλλει το Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του 

κράτους 

 

 

Το διάταγμα των Μεδιολάνων και η στήριξή του από τον 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνο βοήθησαν στην καθολική 

εξάπλωση του Χριστιανισμού. Ο Κωνσταντίνος μετά το 313 

μ.Χ.: 

• Προτιμούσε τους Χριστιανούς στις δημόσιες θέσεις και 

το στρατό. 

• Συγκάλεσε Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια (325 μ.Χ.) 

και βοήθησε τους χριστιανούς να λύσουν τις θεολογικές 

τους διαφορές. 

• Βαπτίστηκε ο ίδιος Χριστιανός, λίγο πριν το θάνατό του 

(337 μ.Χ.) 

Την ίδια θετική στάση για τους Χριστιανούς τήρησε και ο 

γιος του Κωνστάντιος, που τον διαδέχθηκε. 

Η πολιτική αυτή διακόπηκε όταν, το 361 μ.Χ., ανέλαβε 

αυτοκράτορας ο ανιψιός του Κωνσταντίνου, Ιουλιανός. Ο 

Ιουλιανός είχε σπουδάσει αρχαία ελληνική φιλοσοφία στην 

Αθήνα και την Αντιόχεια. Οι σπουδές και η ζωή του στην 

Αθήνα τού προκάλεσαν το θαυμασμό για τον ελληνικό 

πολιτισμό, τους ολύμπιους θεούς και τη λατρεία τους. Γι’ 

αυτό, όταν έγινε αυτοκράτορας, προσπάθησε να επαναφέρει 

τη λατρεία της παλαιάς θρησκείας και να περιορίσει τη 

χριστιανική. Η αρχαία θρησκεία όμως βρισκόταν πλέον στη 

δύση της και η νέα στην ανατολή της. 

Έτσι, τα μέτρα αυτά δεν είχαν τα αποτελέσματα που περίμενε 

ο αυτοκράτορας και δε βρήκαν ανταπόκριση στο λαό. Ο 
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Ιουλιανός άλλωστε κυβέρνησε την αυτοκρατορία μόνο για 

δύο χρόνια (361-363 μ.Χ.)και σκοτώθηκε πολεμώντας τους 

Πέρσες, σε ηλικία 32 ετών. 

Η προσπάθεια αυτή του Ιουλιανού, παρότι δεν είχε άμεσα 

αποτελέσματα, δημιούργησε σοβαρές αντιδράσεις και 

διαμάχες ανάμεσα στους πιστούς των δύο θρησκειών.  

Γι’ αυτό ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος, που τον διαδέχτηκε 

κήρυξε το Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία και πήρε αυστηρά 

μέτρα κατά της θρησκείας των εθνικών: 

MEΤΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 

• Έκλεισε τους αρχαίους ναούς,  

• απαγόρευσε τη λατρεία των αρχαίων θεών  

• και όρισε, με νόμο, βαρύτατες ποινές για τους 

παραβάτες. 

• Κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες (392 μ.Χ.), τα 

Ελευσίνια μυστήρια  

• κι έκλεισε το Μαντείο των Δελφών. 

• Ανέχτηκε την καταστροφή και τη λεηλασία αρχαίων 

ναών, μνημείων και έργων τέχνης από φανατικούς 

χριστιανούς. 

Για όλα αυτά οι χριστιανοί ονόμασαν το Θεοδόσιο «Μέγα» 

και τον Ιουλιανό «Παραβάτη» ή «Αποστάτη».  

Ο χριστιανισμός όμως τελικά επιβλήθηκε με τη διδασκαλία 

του και το έργο των πατέρων της εκκλησίας. Ιδιαίτερη 

συμβολή στην ειρηνική εξάπλωση του χριστιανισμού είχαν οι 

τρεις ιεράρχες, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός 

και Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι οποίοι συνδύασαν την αρχαία 

ελληνική παιδεία με τα διδάγματα της νέας θρησκείας.  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Πώς κρίνετε τη στάση του Ιουλιανού και του Θεοδόσιου 

στα θρησκευτικά ζητήματα της εποχής; 
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• Yπάρχει σήμερα θρησκευτική ελευθερία; 

 

1. Πώς κρίνετε τη στάση του Ιουλιανού και του Θεοδόσιου στα 

θρησκευτικά ζητήματα της εποχής; 

Ο Ιουλιανός και ο Θεοδόσιος ήταν δύο αυτοκράτορες με 

αντίθετες θρησκευτικές απόψεις αλλά το ίδιο φανατισμένοι. 

Παραβίασαν το διάταγμα της ανεξιθρησκίας και 

προσπάθησαν να αλλάξουν το θρήσκευμα με απόλυτο τρόπο, 

άδικο προς τους πολίτες. Συγκεκριμένα: 

• Ο Ιουλιανός, έχοντας σπουδάσει αρχαία ελληνική φιλοσοφία 

στην Αθήνα και την 

Αντιόχεια, θαύμαζε τον ελληνικό πολιτισμό, τους ολύμπιους 

θεούς και τη λατρεία τους. Γι' αυτό, όταν έγινε 

αυτοκράτορας, προσπάθησε να επαναφέρει τη λατρεία της 

παλαιάς θρησκείας και να περιορίσει τη χριστιανική. 

• Ο Θεοδόσιος, κήρυξε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία 

και πήρε αυστηρά μέτρα κατά της θρησκείας των εθνικών. 

Έκλεισε τους αρχαίους ναούς, απαγόρευσε τη λατρεία των 

αρχαίων θεών και όρισε, με νόμο, βαρύτατες ποινές για τους 

παραβάτες. Κατάργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες (392 μ.Χ.), 

τα Ελευσίνια μυστήρια κι έκλεισε το Μαντείο των Δελφών. 

Ανέχτηκε την καταστροφή και τη λεηλασία αρχαίων ναών, 

μνημείων και έργων τέχνης από φανατικούς χριστιανούς. 

 

2. Υπάρχει σήμερα θρησκευτική ελευθερία; 

Σήμερα, μετά από αιώνες διωγμών, φανατισμού και 

περιορισμών, σε όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες έχει 

καθιερωθεί η θρησκευτική ελευθερία. Όλοι οι άνθρωποι 

έχουν το δικαίωμα να λατρεύουν όποιον θεό θέλουν, με 

σεβασμό πάντα προς τον συνάνθρωπο, χωρίς να προσβάλουν 

τις απόψεις των άλλων. 

Σε κάθε κανόνα όμως, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπάρχουν 

δυστυχώς κάποιες κοινωνίες, όπως η Σαουδική Αραβία, που 

έχουν πολύ αυστηρούς θρησκευτικούς νόμους, και οι πολίτες 

δεν έχουν το δικαίωμα να λατρέψουν όποια θρησκεία 

θέλουν.   
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Ο Χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία - 

Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Οι ενέργειές του Θεοδόσιου και του Ιουλιανού ήταν 

σύμφωνες με το πνεύμα του διατάγματος της ανεξιθρησκίας; 

Δικαιολογήστε την άποψή σας. 

Το διάταγμα των Μεδιολάνων, παρείχε σε όλους τους πολίτες 

το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας. Επέτρεπε στους ανθρώπους 

να λατρεύουν όποιο Θεό θέλουν, χωρίς διωγμούς. Ο 

Θεοδόσιος και ο Ιουλιανός, παρά το γεγονός πως είχαν 

διαφορετική θρησκεία, ήταν και οι δύο φανατισμένοι. 

Προσπάθησαν να επιβάλουν την δικιά τους άποψη, 

απαγορεύοντας την λατρεία της άλλης θρησκείας, πράγμα 

που είναι τελείως αντίθετο με το πνεύμα του διατάγματος. Θα 

έπρεπε να σεβαστούν τους υπηκόους τους και να τους 

επιτρέψουν να λατρεύουν ελεύθερα τον Θεό τους. 

 

2. Οι χριστιανοί ονόμασαν τον Ιουλιανό «Παραβάτη» και τον 

Θεοδόσιο «Μέγα». Δικαιολογούνται αυτοί οι χαρακτηρισμοί 

από τις ενέργειές τους; 

Θα ήταν λάθος εάν λέγαμε πως οι χριστιανοί έδωσαν αυτούς 

τους χαρακτηρισμούς. Ο χριστιανισμός βασίζεται στην αγάπη 

προς τον συνάνθρωπο και σε καμία περίπτωση δεν 

υποστηρίζει βίαιες πράξεις. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί 

αποδόθηκαν από φανατισμένους χριστιανούς, οι οποίοι 

οτιδήποτε πέρα από τον χριστιανισμό το θεωρούσαν απειλή. 

Έτσι ονόμασαν «παραβάτη» τον Ιουλιανό, επειδή 

προσπάθησε να επαναφέρει την παλαιά θρησκεία, ενώ τον 

Θεοδόσιο, που πήρε τόσο σκληρά μέτρα, καταστρέφοντας 

ναούς και αγάλματα, την πολιτιστική μας κληρονομιά, τον 

ονόμασαν «Μέγα». 

 

3. Βάλτε Χ στην κατάλληλη στήλη. Μετά τη συμπλήρωση του 
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πίνακα, κρίνετε τις ενέργειες καθενός και δικαιολογήστε την 

άποψή σας. 

 
 

4. Διαβάστε την επιστολή-πηγή 4.α. του φιλόσοφου Λιβάνιου, 

παρατηρήστε την εικόνα 4 του μαθήματος καθώς και εκείνη 

των φυλακισμένων χριστιανών του μαθήματος 5 και: 

• Συζητήστε για τις περιπτώσεις θρησκευτικού φανατισμού 

που υπάρχουν στην εποχή μας και έχετε πληροφορηθεί από τα 

μέσα ενημέρωσης. 

• Αναζητήστε τις πιθανές αιτίες και εκτιμήστε τις συνέπειες 

που έχουν για τις χώρες 

στις οποίες συμβαίνουν. 

• Προτείνετε τρόπο ειρηνικής επίλυσης αυτών των διαφορών, 

με μια λέξη και δικαιολογήστε την πρότασή σας.Δυστυχώς, 

όπως τότε έτσι και τώρα, ο θρησκευτικός φανατισμός είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κοινωνία μας. Τα 

ΜΜΕ μας ενημερώνουν συχνά για φανατικούς, από όλες τις 

θρησκείες, που βλάπτουν, απειλούν ή καταστρέφουν στο 

όνομα του Θεού τους. Παράδειγμα είναι αρκετοί 

μουσουλμάνοι που κάνουν βομβιστικές επιθέσεις.  

Ο φανατισμός έχει τις ρίζες του στην έλλειψη μόρφωσης. 

Όταν τα παιδιά δεν διαβάζουν και δεν μαθαίνουν, είναι πολύ 

εύκολο να τα πλησιάσουν θρησκευτικές ομάδες, να 

εκμεταλλευτούν την έλλειψη γνώσης και να κοροϊδέψουν 

αυτά τα παιδιά. Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που γνωρίζουν 

πολύ καλά τα κείμενα κάθε θρησκείας, καλύτερα από τους 

απλούς πιστούς και αλλάζοντας λίγο τα λεγόμενα προς όφελός 

τους, αποπλανούν τους ανθρώπους και τους φανατίζουν. 

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η μόρφωση. Όλοι οι 

άνθρωποι πιστεύουμε σε μία θρησκεία. Οφείλουμε να 

γνωρίζουμε και να μελετάμε αυτό το οποίο πιστεύουμε, ώστε 

να έχουμε την δυνατότητα να σκεφτόμαστε και να μην 

δεχόμαστε όποιο ψέμα μας πουν. Επιπλέον, όταν 

μορφωνόμαστε, διαβάζουμε τα μαθήματά μας και μελετάμε, 

https://4.bp.blogspot.com/-23TvN05dGbw/W08l7aokEEI/AAAAAAAAB5I/LnZ71fpwiRUlMwYcKIxlfTC9lAsjCG47wCEwYBhgL/s1600/o_xristianismos_ginete_epishmh_thriskeia_toy_kratoys_tetradio_ergasiwn_askhsh_tria.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-23TvN05dGbw/W08l7aokEEI/AAAAAAAAB5I/LnZ71fpwiRUlMwYcKIxlfTC9lAsjCG47wCEwYBhgL/s1600/o_xristianismos_ginete_epishmh_thriskeia_toy_kratoys_tetradio_ergasiwn_askhsh_tria.jpg
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κάνουμε πιο όμορφη την ψυχή μας. Μαθαίνουμε να αγαπάμε 

και να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, χωρίς να φοβόμαστε 

το διαφορετικό. Εάν καταφέρουμε να μορφώσουμε την 

κοινωνία, ο φανατισμός θα πάψει να υπάρχει, καθώς οι 

άνθρωποι θα καταλάβουν πως δεν χρειάζεται να βλάψουμε 

κανέναν, η βία δεν είναι ποτέ λύση και πως πρέπει να 

προχωράμε με πυξίδα τον σεβασμό και την αγάπη. Έτσι η 

κοινωνία μας θα προχωρήσει ειρηνικά. 

9. Η Αυτοκρατορία χωρίζεται 

σε Ανατολική και Δυτική 

Ο Θεοδόσιος χωρίζει ξανά την αυτοκρατορία σε Ανατολική 

και Δυτική. Η 

Ανατολική (Βυζαντινή) οργανώνεται και προοδεύει. Οι 

Γότθοι κατακτούν τη 

Δυτική. Οι Βάνδαλοι περνούν στην Αφρική και κυριεύουν 

την Καρχηδόνα. 

 

Η βυζαντινή αυτοκρατορία μένει ενωμένη έως τα τέλη του 

4ου μ.Χ. αιώνα. Τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του 

Θεοδόσιου όμως μετακινούμενοι λαοί – Ούννοι, Γότθοι και 

Βανδάλοι - παραβιάζουν τα βόρεια σύνορα και απειλούν την 

αυτοκρατορία. Τότε ο Θεοδόσιος, λίγο πριν από το θάνατό 

του (395 μ.Χ.), μοίρασε την αυτοκρατορία στους δυο γιους 

του, πιστεύοντας ότι έτσι θα κυβερνιόταν καλύτερα. Ο 

Αρκάδιος πήρε το ανατολικό της τμήμα και ο Ονώριος το 

δυτικό. 

Ο Αρκάδιος και ο γιος του Θεοδόσιος Β’ που τον 

διαδέχτηκε,  
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➢ οργάνωσαν το ανατολικό κράτος  

➢ και αντιμετώπισαν τον κίνδυνο με πολεμικά και 

διπλωματικά μέσα.  

➢ Οχύρωσαν με διπλό τείχος την Πόλη, έβαλαν πλωτές 

φρουρές στο Δούναβη  

➢ και έκλεισαν πολυδάπανες συμφωνίες ειρήνης με τους 

γείτονες που τους απειλούσαν.  

➢ Σε κάποιους απ’ αυτούς, μάλιστα, έδωσαν γη για 

καλλιέργεια 

➢  και άλλους τους πήραν ως μισθοφόρους στο βυζαντινό 

στρατό. 

Οι κάτοικοι του Ανατολικού κράτους εκτιμούσαν όλα αυτά, 

ένιωθαν ασφαλείς και βοηθούσαν το έργο των αυτοκρατόρων. 

Αν και ανήκαν σε διαφορετικά έθνη, αποδέχονταν όλοι το 

ρωμαϊκό νόμο, τη χριστιανική θρησκεία και την ελληνική 

γλώσσα. Ήταν τα κοινά στοιχεία που τους ένωναν. 

Στο δυτικό κράτος όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν 

διαφορετικά. Εκεί, οι Γότθοι με αρχηγό τον Αλάριχο 

κατάφεραν να κυριεύσουν τη Ρώμη, να τη λεηλατήσουν επί 

τρεις ημέρες και ν’ αποχωρήσουν παίρνοντας μαζί τους 

μεγάλο μέρος των θησαυρών της (410 μ.Χ.). 

Το ίδιο σχεδίαζαν να κάνουν, λίγα χρόνια αργότερα, και οι 

Ούννοι, που με αρχηγό τον Αττίλα απειλούσαν τα σύνορα του 

Δυτικού ρωμαϊκού κράτους. Ο Ρωμαίος στρατηγός Αέτιος 

όμως, αφού συμμάχησε πρώτα με τους Γότθους, νίκησε τους 

Ούννους και συνέτριψε το στρατό τους στα Καταλαυνικά 

Πεδία. 

Τα επόμενα χρόνια οι οργανωμένες γοτθικές φυλές 

επιτέθηκαν πάλι κατά των δυτικών επαρχιών.  

Το Δυτικό ρωμαϊκό κράτος, αδύναμο οικονομικά και 

στρατιωτικά, δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να τους 

αντιμετωπίσει. Έτσι, μια απ’ αυτές τις φυλές, οι Βάνδαλοι, με 

αρχηγό τους το Γελίμερο, πέρασαν το Ρήνο και μέσα από τη 

Γαλλία και την Ισπανία έφτασαν στο Γιβραλτάρ. Από εκεί, 
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σχεδόν ανεμπόδιστοι, πέρασαν στη βόρεια Αφρική, 

κατέλαβαν την Καρχηδόνα και την έκαναν πρωτεύουσά τους. 

Με την ίδια ευκολία οι Γότθοι κατάκτησαν τις δυτικές 

επαρχίες, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Στην 

τελευταία μάλιστα, ο αρχηγός των Οστρογότθων Θευδέριχος 

ίδρυσε το «γοτθικό βασίλειο της Ιταλίας» με πρωτεύουσα τη 

Ραβέννα. 

Έτσι το 476 μ.Χ. το δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύθηκε 

οριστικά. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Γιατί ο Θεοδόσιος χώρισε την αυτοκρατορία; 

• Με ποιους τρόπους αντιμετώπισε το Ανατολικό τμήμα 

τους κινδύνους από τις επιδρομές; 

• Ποιους εχθρούς αντιμετώπισε και πώς το Δυτικό τμήμα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Γιατί ο Θεοδόσιος χώρισε την αυτοκρατορία;   

Μετακινούμενοι λαοί (Γότθοι, Ούννοι και Βάνδαλοι) 

απειλούσαν την αυτοκρατορία και παραβίαζαν τα 

βόρεια σύνορά της. Έτσι, ο Θεοδόσιος λίγο πριν τον 

θάνατό του, αποφάσισε να χωρίσει και να μοιράσει την 

αυτοκρατορία στους δύο γιούς του, τον Αρκάδιο και τον 

Ονώριο, καθώς πίστευε πως με αυτόν τον τρόπο η 

αυτοκρατορία θα κυβερνιόταν καλύτερα, και οι κίνδυνοι 

θα αντιμετωπίζονταν αποτελεσματικά. 

 

2. Με ποιους τρόπους αντιμετώπισε το Ανατολικό τμήμα 

τους κινδύνους από τις επιδρομές;   

•  

Ο Αρκάδιος και στην συνέχεια, ο γιος του ο Θεοδόσιος Β´ 

που τον διαδέχτηκε, ανέλαβαν και οργάνωσαν το 
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ανατολικό κράτος, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο με 

πολεμικά και διπλωματικά μέσα. Οχύρωσαν με διπλό 

τείχος την Πόλη, εγκατέστησαν θαλάσσιες φρουρές στον 

Δούναβη και έκλεισαν πολυδάπανες συμφωνίες ειρήνης 

με τους γείτονες που τους απειλούσαν. Σε κάποιους απ' 

αυτούς, μάλιστα, έδωσαν γη για καλλιέργεια ενώ άλλους 

τους πήραν ως μισθοφόρους στον βυζαντινό στρατό. 

 

3. Ποιους εχθρούς αντιμετώπισε και πώς το Δυτικό 

τμήμα; 

Το δυτικό κράτος αντιμετώπιζε συνέχεια πολλούς 

εχθρούς:  

 

• Οι Γότθοι, με αρχηγό τον Αλάριχο, κυρίευσαν τη Ρώμη, 

τη λεηλάτησαν επί τρεις ημέρες και αποχώρησαν 

παίρνοντας μαζί τους μεγάλο μέρος των θησαυρών της 

το 410 μ.Χ.. 

• Οι Ούννοι, με αρχηγό τον Αττίλα, απειλούσαν τα 

σύνορα του Δυτικού ρωμαϊκού κράτους. Ο Ρωμαίος 

στρατηγός Αέτιος όμως, αφού συμμάχησε πρώτα με τους 

Γότθους, νίκησε τους Ούννους και συνέτριψε τον στρατό 

τους στα Καταλαυνικά Πεδία. 

• Οι οργανωμένες γοτθικές φυλές επιτέθηκαν πάλι τα 

επόμενα χρόνια, κατά των δυτικών επαρχιών. Το Δυτικό 

ρωμαϊκό κράτος ήταν αδύναμο οικονομικά και 

στρατιωτικά και δεν μπόρεσε αυτή τη φορά να τους 

αντιμετωπίσει. Μια από αυτές τις φυλές, οι Βάνδαλοι, με 

αρχηγό τους τον Γελίμερο, πέρασαν τον Ρήνο και μέσα 

από τη Γαλλία και την Ισπανία έφτασαν στο Γιβραλτάρ. 

Από εκεί, πέρασαν στη βόρεια Αφρική, σχεδόν 

ανεμπόδιστοι και κατέλαβαν την Καρχηδόνα, την οποία 

και έκαναν πρωτεύουσά τους. 

• Οι Γότθοι, με την ίδια ευκολία, κατάκτησαν τις δυτικές 
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επαρχίες, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας. Στην 

Ιταλία μάλιστα, ο αρχηγός των Οστρογότθων 

Θευδέριχος, ίδρυσε το «γοτθικό βασίλειο της Ιταλίας» με 

πρωτεύουσα τη Ραβέννα. 

   

Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική 

και Δυτική - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - 

Λύσεις ασκήσεων 

•  
Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Παρατηρήστε τον χάρτη 1 του μαθήματος και 

περιγράψτε τα όρια του Ανατολικού και τα όρια του 

Δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας, όπως 

διαμορφώθηκαν μετά τον χωρισμό τους. Βρείτε τις 

περιοχές αυτές στον χάρτη της τάξης σας και δείξτε τες 

(περίπου) με βάση τα όρια αυτά. 

Σημερινά κράτη Ανατολικής αυτοκρατορίας: Ελλάδα, 

Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία, Συρία, 

Ιορδανία, Αίγυπτος και Λιβύη 

Σημερινά κράτη της Δυτικής αυτοκρατορίας: Αγγλία, 

Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Μαρόκο, 

Αλγερία, Τυνησία, Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία, Ουγγαρία 

και Τσεχία.  

 

2. Στο κείμενο αναφέρεται ότι ο Αρκάδιος «αντιμετώπισε 

τους εχθρικούς κινδύνους και με διπλωματικά μέσα». 

Υπάρχουν και σήμερα κράτη που έχουν διαφορές μεταξύ 

τους; Με ποιους τρόπους γίνεται η ειρηνική επίλυσή 

τους; Ποιος διεθνής οργανισμός προσπαθεί να 
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συμβάλλει σ’ αυτόν τον σκοπό; 

Στις μέρες, όπως γινόταν και τα παλαιά χρόνια, 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών. Οικονομία, 

σύνορα, φυσικός πλούτος και η γεωγραφική θέση, είναι 

μερικοί λόγοι που οδηγούν δύο κράτη σε αντιπαράθεση. 

Παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι η Ελλάδα με 

την Τουρκία, το Ισραήλ με την Παλαιστίνη κ.α.. Οι 

διπλωματικές συζητήσεις γίνονται με σκοπό την ειρηνική 

επίλυση των διαφορών μεταξύ των κρατών, στις οποίες 

συμμετέχουν οι πρέσβεις οι υπουργοί εξωτερικών και οι 

διπλωματικοί εκπρόσωποι των χωρών. Ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε), επεμβαίνει σε περιπτώσεις 

όπου τα κράτη δεν μπορούν να επιλύσουν ειρηνικά τις 

διαφορές τους. 

•  

 

3. Αντιστοιχίστε τα πρόσωπα με την εθνικότητα του 

καθενός και τις ενέργειές του. Σχολιάστε τα 

αποτελέσματα καθεμιάς από τις ενέργειες. 

• 

Ο Αέτιος, νικώντας τους Ούννους, κατάφερε να 

προστατέψει προσωρινά την Δυτική αυτοκρατορία. 

• Ο Αλάριχος κατάφερε να λεηλατήσει τη Ρώμη επί τρεις 

ημέρες και να πάρει μαζί του μεγάλο μέρος των θησαυρών 

της. 

•  Ο Αρκάδιος, διοικώντας σωστά την ανατολική ρωμαϊκή 
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αυτοκρατορία, αντιμετώπισε τα προβλήματά της και έγινε 

άξιος αυτοκράτορας. 

•  Ο Αττίλας, απειλούσε τη δυτική αυτοκρατορία, νικήθηκε 

όμως από τον στρατηγό Αέτιο. 

•  Ο Γελίμερος, αφού κατέλαβε την Καρχηδόνα, την έκανε 

πρωτεύουσα του νέου κράτους των Βανδάλων. 

•  Ο Θευδέριχος ίδρυσε το γοτθικό βασίλειο με 

πρωτεύουσα τη Ραβέννα. 

•  Ο Ονώριος ανέλαβε την διοίκηση της δυτική ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας, δεν κατάφερε όμως να αντιμετωπίσει τους 

εχθρούς του. 

 

4. Διαβάστε στο αρχικό κείμενο, στην πηγή 6 και στη 

λεζάντα της εικόνας 3 όσα αναφέρονται για τους Ούννους. 

Παρατηρήστε και την εικόνα 4 και συζητήστε στην τάξη τους 

λόγους για τους οποίους οι Ρωμαίοι νίκησαν τους 

«τρομερούς» Ούννους, ενώ υποτάχθηκαν εύκολα, λίγο 

αργότερα, στους Γότθους. 

 

Οι Ούννοι ήταν ένας πολεμικός λαός, που έσπερνε τον 

τρόμο στο πέρασμά του. Παρόλα αυτά, οι Ρωμαίοι 

κατάφεραν να αποκρούσουν την επίθεσή του, χάρη στον 

Αετίωνα, τον ικανότατο στρατηγό τους και στην 

συμμαχία του με τους Γότθους. Αργότερα όμως, δεν 

κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τους Γότθους και 

υποτάχθηκαν. Ο Ρωμαϊκός στρατός ήταν εξαντλημένος 

οικονομικά αλλά και από τις πολλαπλές επιθέσεις 

διαφόρων φυλών. Έτσι ήταν αρκετά εύκολο για τους 

Γότθους να τους υποτάξουν. 

 

5. Αν ζούσατε στην Κωνσταντινούπολη και μαθαίνατε 

εκεί την κατάληψη και τη λεηλασία της Ρώμης από τους 
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Γότθους του Αλάριχου, πώς θα νιώθατε; Συνδυάστε την 

απάντησή σας με το ερώτημα της 4ης δραστηριότητας 

του 6ου μαθήματος. 

Εάν μάθαινα πως οι Γότθοι με αρχηγό τον Αλάριχο 

κυρίευσαν την Ρώμη και την λεηλάτησαν, το μόνο 

σίγουρο ήταν πως θα στεναχωριόμουν πολύ για τους 

φίλους μου που είχαν μείνει πίσω στην Ρώμη, και θα 

φοβόμουν πολύ για την μοίρα τους. Επιπλέον θα με 

στεναχωρούσε το ότι η πρώην πρωτεύουσα της 

αυτοκρατορίας λεηλατήθηκε από τους Γότθους.  

10. Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι 

Το παλάτι είναι ο τόπος διαμονής του αυτοκράτορα, 

αλλά και το κέντρο διοίκησης 

της αυτοκρατορίας. Ο ιππόδρομος είναι ο χώρος 

έκφρασης και ψυχαγωγίας του λαού. 

Τα σωματεία των Δήμων οργανώνουν τους αγώνες που 

γίνονται εκεί. 

Το σημαντικότερο από τα έργα του Κωνσταντίνου στη νέα 

πρωτεύουσα ήταν το ιερό παλάτι. Στο εσωτερικό του, εκτός 

από την κατοικία του αυτοκράτορα και της οικογένειάς του, 

υπήρχαν κτίρια για τη στέγαση των κρατικών υπηρεσιών, 

αίθουσες υποδοχής των επισκεπτών, τραπεζαρίες και χώροι 

για τη φιλοξενία τους, εκκλησίες και παρεκκλήσια. Το 

οικοδομικό συγκρότημα συμπλήρωναν τα κτίσματα για τη 

διαμονή της φρουράς και των αξιωματούχων του παλατιού 

και τα εργαστήρια των τεχνιτών που το φρόντιζαν και το 

συντηρούσαν. 

Όλα αυτά συνδέονταν με υπαίθριες στοές, διαδρόμους, 

εσωτερικές αυλές και κήπους, οι οποίοι ήταν διακοσμημένοι 

με κρήνες, ψηφιδωτούς διαδρόμους και έργα τέχνης, αλλά 

και με σπάνια φυτά και άνθη. 
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Προέκταση των χώρων του παλατιού και φυσική συνέχειά 

του ήταν ο ιππόδρομος.  

- Ως πρότυπό του είχε το Κολοσσαίο της Ρώμης, 

αλλά ήταν προσαρμοσμένος στο χώρο του 

παλατιού και της νέας πρωτεύουσας.  

- Στις μαρμάρινες κερκίδες του κάθονταν χιλιάδες 

θεατές, αρκετές φορές το χρόνο, για να χαρούν τις 

ιπποδρομίες, τους αγώνες και τις άλλες 

εκδηλώσεις που γίνονταν εκεί.  

- Οι ιπποδρομίες γίνονταν σε καθορισμένες 

ημερομηνίες και τις παρακολουθούσε συχνά και ο 

αυτοκράτορας από το ειδικό θεωρείο του. 

- Ιπποδρομίες γίνονταν, με άδεια του παλατιού, και 

σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις για να 

γιορταστούν ευχάριστα γεγονότα ή για να τιμηθούν 

ξένοι άρχοντες ή πρεσβείες που επισκέπτονταν την 

Πόλη.  

- Στη διάρκεια των ιπποδρομιών οι θεατές 

επευφημούσαν τον αυτοκράτορα και συχνά 

εξέφραζαν σ’ αυτόν τα αιτήματα ή και τα 

παράπονά τους.  

- Η οργάνωση των ιπποδρομιών είχε ανατεθεί στους 

Δήμους. Οι Δήμοι ήταν αθλητικά σωματεία, που 

είχαν μέλη και οπαδούς πολίτες που τους άρεσαν οι 

ιππικοί αγώνες. Από τα χρώματα των στολών και 

των λαβάρων τους, οι Δήμοι ονομάζονταν 

Πράσινοι, Βένετοι (Γαλάζιοι), Λευκοί και 

Κόκκινοι. Το κοινό πάθος για τη νίκη των ομάδων 

τους όμως τους έκανε να φιλονικούν συχνά μεταξύ 

τους.  

- Η οργάνωση των ιπποδρομιών είχε ανατεθεί στους 

Δήμους. Οι Δήμοι ήταν αθλητικά σωματεία, που 

είχαν μέλη και οπαδούς πολίτες που τους άρεσαν οι 

ιππικοί αγώνες. Από τα χρώματα των στολών και 

των λαβάρων τους, οι Δήμοι ονομάζονταν 

Πράσινοι, Βένετοι (Γαλάζιοι), Λευκοί και 

Κόκκινοι. Το κοινό πάθος για τη νίκη των ομάδων 
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τους όμως τους έκανε να φιλονικούν συχνά μεταξύ 

τους. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Πώς φαντάζεστε την καθημερινή λειτουργία του 

παλατιού; 

• Τι είδους αγώνες γίνονταν στον Ιππόδρομο; Ποιος είχε 

την ευθύνη της οργάνωσής τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Πώς φαντάζεστε την καθημερινή λειτουργία του 

παλατιού; 

Η ζωή στο παλάτι και η λειτουργία του, πιστεύω πως 

ήταν πολύ έντονη. Το παλάτι στέγαζε πολλές κρατικές 

υπηρεσίες, τραπεζαρίες και χώρους φιλοξενίας, 

κτίσματα για την φρουρά και τους αξιωματούχους του 

παλατιού, αλλά και τον χώρο που έμενε η 

αυτοκρατορική οικογένεια. Με όλους αυτούς τους 

χώρους και τους ανθρώπους που έμεναν μόνιμα ή 

επισκέπτονταν το παλάτι για δουλειές, σίγουρα το μέρος 

θα ήταν γεμάτο ζωή.  

 

2. Τι είδους αγώνες γίνονταν στον Ιππόδρομο; Ποιος είχε 

την ευθύνη της οργάνωσής τους; 

Ο ιππόδρομος ήταν προέκταση των χώρων του 

παλατιού. Ιπποδρομίες, αγώνες και άλλες εκδηλώσεις 

γίνονταν εκεί. Οι ιπποδρομίες γίνονταν σε καθορισμένες 

ημερομηνίες, με άδεια του παλατιού και σε κάποιες 

έκτακτες περιπτώσεις για να γιορταστούν ευχάριστα 

γεγονότα ή για να τιμηθούν ξένοι άρχοντες ή πρεσβείες 

που επισκέπτονταν την Πόλη. 

Η οργάνωση των ιπποδρομιών είχε ανατεθεί σε 

αθλητικά σωματεία, που ονομάζονταν Δήμοι. Είχαν μέλη 
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και οπαδούς πολίτες που τους άρεσαν οι ιππικοί αγώνες. 

Ξεχώριζαν από τα χρώματα των στολών και των 

λαβάρων τους. Ονομάζονταν Πράσινοι, Βένετοι 

(Γαλάζιοι), Λευκοί και Κόκκινοι. 

 

Το Παλάτι, ο Ιππόδρομος και οι Δήμοι - 

Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις 

ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της πρώτης στήλης με την 

πρόταση της δεύτερης στήλης που ταιριάζει σε καθεμιά. 

 

 

  

2. Στη Ρώμη το Κολοσσαίο και στην Κωνσταντινούπολη ο 

Ιππόδρομος ήταν χώροι όπου γίνονταν δημόσιες 

εκδηλώσεις, παραστάσεις και αγώνες. Υπάρχουν σήμερα 

στην περιοχή σας αρχαίοι και σύγχρονοι χώροι, όπου 

γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις; Τι ξέρετε για τη «μικρή 

τους ιστορία»; 
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Στην Πάτρα υπάρχουν διάφοροι χώροι στους οποίους 

γίνονται εκδηλώσεις. Γήπεδα, θέατρα, πνευματικά κέντρα 

και πλατείες, στεγάζουν παραστάσεις, συναυλίες και 

εκδηλώσεις. Ο πιο ιστορικός χώρος εκδηλώσεων όμως, 

είναι το Ρωμαϊκό Ωδείο. Βρίσκεται στην αρχή της Άνω 

πόλης, πάνω από την πλατεία Αγίου Γεωργίου.  

Πιστεύουμε πως το Ωδείο κατασκευάστηκε στα χρόνια του 

Οκταβιανού Αυγούστου. Ο περιηγητής και γεωγράφος του 

2ου αι. μ.Χ. Παυσανίας, αναφέρει ότι το Ρωμαϊκό (Αρχαίο) 

Ωδείο, ήταν παλιότερο από το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. 

Βρισκόταν συνεχόμενο της ρωμαϊκής αγοράς της πόλης και 

ήταν στολισμένο λαμπρά. Δυστυχώς το Ωδείο, έπαθε 

αρκετές ζημιές από φυσικές καταστροφές και επιδρομές 

και επιχωματώθηκε.  

Το Ωδείο βρέθηκε το 1889, όταν για την  επιχωμάτωση του 

λιμανιού που κατασκευαζόταν τότε, ξεκίνησαν οι εργασίες 

για να γκρεμιστεί ο λόφος που το κάλυπτε. 

 

* Ο κάθε μαθητής, ανάλογα τη περιοχή όπου μένει, 

γράφει για τους δικούς του αρχαίους και νεότερους 

χώρους. 

 

3. Χωριστείτε σε μικρές ομάδες στην τάξη και συζητήστε 

τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στους Δήμους 

του Βυζαντίου και στα σημερινά αθλητικά σωματεία. 

Ανακοινώστε τα συμπεράσματά σας στους συμμαθητές 

σας. 

Τα σημερινά αθλητικά σωματεία και οι Δήμοι του 

Βυζαντίου έχουν αρκετές ομοιότητες αλλά και διαφορές: 

Ομοιότητες:  

• Κάθε σωματείο έχει διαφορετικό χρώμα λάβαρο και 

έμβλημα 
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• Έχουν οπαδούς και μέλη 

• Έχουν διαφορετική ονομασία 

• Το κοινό πάθος για τη νίκη των ομάδων τους όμως τους 

κάνει να φιλονικούν συχνά μεταξύ τους 

Διαφορές: 

• Δεν παίρνουν το όνομά τους από το χρώμα τους. 

• Τα σημερινά σωματεία δεν ασχολούνται με την 

πολιτική 

• Η οργάνωση των αθλητικών γεγονότων δεν είναι 

αποκλειστικά δική τους ευθύνη.  

 

4. Διαβάστε το κείμενο 4, παρατηρήστε την εικόνα με τα 

άλογα του Λυσίππου και συζητήστε στην τάξη την 

«οδύσσειά» τους. Αναφέρετε περιπτώσεις και άλλων 

ελληνικών έργων τέχνης που βρίσκονται σε ξένες χώρες. 

Πώς νιώθετε γι’ αυτό και τι προτείνετε; 

Δυστυχώς τα άλογα, όπως και πολλά άλλα ελληνικά 

έργα τέχνης, έχουν περάσει την δική τους Οδύσσεια. Από 

την Χίο στην Κωνσταντινούπολη το 390 μ.Χ. από τον 

Θεοδόσιο τον Α', έπειτα στην Βενετία το 1204 μ.Χ., για 

μερικά χρόνια στην Γαλλία και το 1814 πάλι στην 

Βενετία.   

Δυστυχώς πολλά έργα όπως η έκτη Καρυάτιδα, τα 

γλυπτά του Παρθενώνα και το άγαλμα «Νίκη της 

Σαμοθράκης» βρίσκονται στο εξωτερικό και κοσμούν τα 

ξένα μουσεία, κλεμμένα από τον τόπο μας. Αυτό το 

γεγονός με στεναχωρεί πάρα πολύ, καθώς τα έργα αυτά, 

είναι η κληρονομιά μας, τα έφτιαξαν οι πρόγονοί μας και 

είναι προσβολή και έλλειψη σεβασμού να τα παίρνουν 

από την θέση τους ώστε να στολίσουν ένα μουσείο. Είναι 

σαν να πάρουμε το ρολόι του Big Ben και να το 

μεταφέρουμε στο μουσείο της ακρόπολης.  
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Προτείνω, να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση η 

προσπάθεια της Ελληνικής κυβέρνησης να έρθει σε 

επαφή με τις άλλες χώρες, να εξηγήσει τους λόγους για 

τους οποίους τα έργα πρέπει να γυρίσουν πίσω στην 

χώρα μας και να κλείσουν συμφωνία με την κυβέρνηση 

των άλλων κρατών. 

11. Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 

Οι αγορές και το λιμάνι αποτελούσαν τα κέντρα ζωής 

των πολιτών και της πόλης. Τα  

καταστήματα και οι πλατείες ήταν οι χώροι συνάντησής 

τους. Οι Βυζαντινοί 

διασκέδαζαν συχνά σε οικογενειακές γιορτές και σε 

τοπικά πανηγύρια. 

Η Κωνσταντινούπολη ήταν χτισμένη στις πλαγιές επτά 

λόφων, γι’ αυτό πολλοί την έλεγαν και «Επτάλοφη». 

Όλα σχεδόν τα σπίτια της έβλεπαν στις θάλασσες του 

Βοσπόρου, της Προποντίδας και του Κεράτιου κόλπου, 

που την περιέβαλλαν. 

• Χώρος συνάντησης και καθημερινής επικοινωνίας των 

Βυζαντινών ήταν οι πλατείες και οι αγορές της Πόλης. 

Η μεγαλύτερη απ’ αυτές έφερε το όνομα του ιδρυτή της 

και ήταν στο μέσο της Μέσης λεωφόρου, που διέσχιζε 

την Πόλη. Κοντά της ήταν οι αγορές των αυτοκρατόρων 

Θεοδόσιου και Αρκάδιου καθώς και άλλες μικρότερες. 

• Δεξιά κι αριστερά της Μέσης λεωφόρου υπήρχαν 

τοξωτές στοές και εκατοντάδες καταστήματα, από τα 

οποία οι Βυζαντινοί αγόραζαν ό,τι επιθυμούσαν. Εδώ 

είχαν τα σπίτια τους και οι πιο εύπορες1 οικογένειες. 

• Εκτός από τις σταθερές αγορές υπήρχαν και οι 

υπαίθριες. Αυτές λειτουργούσαν στο κέντρο και στις 

λαϊκές συνοικίες της Πόλης, ορισμένες ημέρες της 

εβδομάδας. Εκεί πουλούσαν τα προϊόντα τους πολλοί 

παραγωγοί και βιοτέχνες σε καλύτερες τιμές. Γι’ αυτό 
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τις επισκεπτόταν πολύς κόσμος. Σ’ αυτές σύχναζαν και 

πλανόδιοι διασκεδαστές.  

Την επίβλεψη της αγοράς είχε ο Έπαρχος της Πόλης3, ο 

οποίος ενημερωνόταν τακτικά για την επάρκεια και την 

ποιότητα των αγαθών αλλά και τις τιμές τους. Ιδιαίτερη 

προσοχή έδειχνε για τα είδη πρώτης ανάγκης. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Το λιμάνι, οι πλατείες και οι αγορές ήταν χώροι 

συνάντησης και επικοινωνίας των Βυζαντινών. 

Συμβαίνει κάτι ανάλογο σήμερα; 

• Γιατί το λιμάνι είναι σημαντική πηγή οικονομικής 

δύναμης για μια πόλη; 

• Είναι απαραίτητες οι γιορτές στη ζωή των ανθρώπων, 

αλλά και στην αρμονική συμβίωση ενός λαού; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Το λιμάνι, οι πλατείες και οι αγορές ήταν χώροι 

συνάντησης και επικοινωνίας των Βυζαντινών. Συμβαίνει 

κάτι ανάλογο σήμερα; 

Σήμερα, όπως και στα βυζαντινά χρόνια, οι πλατείες, το 

λιμάνι, οι αγορές, αλλά και διάφοροι χώροι όπως πάρκα 

και θέατρα, είναι χώροι που φέρνουν κοντά τους 

ανθρώπους. Αποτελούν χώρο συνάντησης, επικοινωνίας 

και διασκέδασης για τους κατοίκους μιας πόλης ή ενός 

χωριού. 

 

2. Γιατί το λιμάνι είναι σημαντική πηγή οικονομικής 

δύναμης για μια πόλη; 

Το λιμάνι αποτελεί σημαντική πηγή οικονομικής 

ανάπτυξης για μία πόλη. Εκεί πραγματοποιούνται 

καθημερινά εμπορικές συμφωνίες, ενώ πλοία 

φορτωμένα με άφθονα προϊόντα τροφοδοτούν τις 
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αγορές. Επίσης, το λιμάνι βοηθάει στην ανάπτυξη του 

τουρισμού, καθώς δεκάδες τουρίστες καταφθάνουν με 

πλοία στα νησιά μας, οι οποίοι βοηθούν στην οικονομική 

ανάπτυξη, φέρνοντας χρήματα στην χώρα μας. Τέλος, τα 

παλαιότερα χρόνια, πριν την εξάπλωση της τεχνολογίας, 

το λιμάνι αποτελούσε το μοναδικό μέσω για την 

μεταφορά ειδήσεων από τον υπόλοιπο κόσμο, στην 

εκάστοτε πόλη. Οι έμποροι, που ταξίδευαν από περιοχή 

σε περιοχή μετέφεραν τα νέα, ξένες κουλτούρες, 

τρόπους ζωής και προϊόντα. 

 

 

3. Είναι απαραίτητες οι γιορτές στη ζωή των ανθρώπων, 

αλλά και στην αρμονική συμβίωση ενός λαού; 

Οι γιορτές και η διασκέδαση είναι απαραίτητες στη ζωή 

του ανθρώπου. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να 

χαλαρώσουν, να ηρεμήσουν και να ξεφύγουν από την 

πίεση της καθημερινότητας. Με τις θρησκευτικές γιορτές 

δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους, να τιμήσουν 

τον Θεό που πιστεύουν ομαδικά. Με τις εθνικές εορτές, 

θυμούνται τα ιστορικά γεγονότα, τις μάχες, τους ήρωες 

του έθνους τους και αποδίδουν τις απαραίτητες τιμές, 

ενώ υπάρχουν και οι ψυχαγωγικές γιορτές, στις οποίες ο 

λαός απλά διασκεδάζει και ξεχνά τα προβλήματά του. 

Τέλος, οι γιορτές συμβάλουν στην ανάπτυξη σχέσεων 

μεταξύ των ανθρώπων, καθώς φέρνουν κοντά τους 

πολίτες. 

 

Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο - Τετράδιο 

Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 
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Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Ποια είναι τα «είδη πρώτης ανάγκης» στην αγορά μιας 

πόλης; Δικαιολογείτε την ιδιαίτερη φροντίδα του 

Επάρχου γι’ αυτά τα είδη; Παρατηρήστε την εικόνα 2 της 

υπαίθριας αγοράς και συζητήστε αν συμβαίνει κάτι 

ανάλογο σήμερα στην περιοχή σας. 

Τα είδη πρώτης ανάγκης στην αγορά μιας πόλης είναι τα 

τρόφιμα (λάδι, σιτάρι, κρασί, όσπρια) και τα ρούχα. 

Είναι απόλυτα λογική η στάση του Έπαρχου, καθώς 

ήθελε να εξασφαλίσει πως οι πολίτες της πόλης θα έχουν 

όλα τα απαραίτητα για να ζήσουν. Σήμερα 

εξακολουθούμε να έχουμε υπαίθρια αγορά, που 

ονομάζεται λαϊκή αγορά, και πολίτες ψωνίζουν, κυρίως 

τρόφιμα, σε χαμηλότερες τιμές από τα καταστήματα. 

 

2. Παρατηρήστε την παρακάτω εικόνα, διαβάστε και το 

κείμενο που τη συνοδεύει και συζητήστε αν και σήμερα 

το λιμάνι εξακολουθεί να είναι το ίδιο σημαντικό για τη 

ζωή και την οικονομία μιας παραθαλάσσιας πόλης. 

Το λιμάνι στα Βυζαντινά χρόνια, αλλά και σήμερα, 

συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

Επιτρέπει την διακίνηση προϊόντων, την μεταφορά 

τουριστών και εμπόρων. Σήμερα, υπάρχουν βέβαια κι 

άλλα μέσα για την διακίνηση των προϊόντων, όπως 

αεροπλάνα, τρένα ή φορτηγά, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει πως το λιμάνι χάνει την αξία του.     

 

3. Οι κεντρικές πλατείες της Πόλης έφεραν τα ονόματα 

των αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου, Θεοδοσίου, 

Αρκαδίου. Συζητήστε ποιο είναι το όνομα της κεντρικής 
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πλατείας ή των πλατειών της δικής σας πόλης (ή του 

χωριού σας). 

Ποια είναι «η μικρή τους ιστορία»; 

 

Πλατεία Γεωργίου (Πάτρα): Η Πλατεία Βασιλέως 

Γεωργίου Α΄ (Πλατεία Γεωργίου), είναι η κεντρική 

πλατεία της Πάτρας. Δημιουργήθηκε στα χρόνια του 

Καποδίστρια, με το σχέδιο που συνέταξε ο 

απεσταλμένος του κυβερνήτη Σταμάτης Βούλγαρης το 

1829. Το σχέδιο απέβλεπε στην δημιουργία της Πάτρας 

εξ αρχής, επειδή η πόλη είχε καταστραφεί εντελώς κατά 

την επανάσταση. Το σχέδιο περιελάμβανε την ανάπτυξη 

της νέας πόλης, δίπλα στην παλιά, με κάθετους και 

οριζόντιους δρόμους και νέες μεγάλες πλατείες. Έχει 

αλλάξει πολλές φορές ονομασία. Ξεκίνησε ως 

Δημοκρατίας, έπειτα άλλαξε σε Καλαμογδάρτη, Όθωνος, 

Κεντρική, Θωμόπουλου, Εθνική, Παλλιγενεσίας και 

τέλος, από 1863 έως και σήμερα, ονομάστηκε Γεωργίου 

Α΄ προς τιμήν του βασιλέως Γεωργίου Α'. 

* Ο κάθε μαθητής, ανάλογα τη περιοχή όπου μένει, 

γράφει για τις δικές του πλατείες. 

 

4. Μοιάζουν οι βυζαντινές γιορτές με τις σημερινές; Ποιες 

τοπικές γιορτές γιορτάζονται στην περιοχή σας; Πότε και 

πώς; 

Συζητήστε στην τάξη και συγκρίνετε τον τρόπο που 

διασκέδαζαν οι Βυζαντινοί με τον τρόπο που 

διασκέδαζαν οι παππούδες σας, αλλά και εσείς σήμερα. 

Οι γιορτές του Βυζαντίου, μοιάζουν πολύ με τις 

σημερινές. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα έχουμε 

εθνικές, θρησκευτικές και οικογενειακές γιορτές, στις 

οποίες τιμάμε τους αγίους, τους εθνικούς ήρωες και τα 

ιστορικά γεγονότα, κάνοντας πανηγύρια με ποτό, 
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φαγητό, μουσική, χορό και μικροπωλητές. Ο τρόπος 

αυτός μοιάζει πάρα πολύ με τον τρόπο που διασκέδαζαν 

οι παππούδες μας. Πανηγύρια και γιορτές, 

εξακολουθούν να γίνονται και αποτελούν τρόπο 

διασκέδασης, όχι μόνο για τους μεγαλύτερους, αλλά και 

για τους νεότερους.  

  

12. Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο 

Τα σχολεία στο Βυζάντιο ήταν εκκλησιαστικά και ιδιωτικά. 

Σ’ αυτά πήγαιναν μόνο 

τα αγόρια των γονιών που μπορούσαν να πληρώνουν. Τα 

κορίτσια έμεναν στο σπίτι. Τα πιο πολλά παιδιά μάθαιναν 

τέχνες κοντά σε ειδικούς τεχνίτες. 

• Η εκπαίδευση των παιδιών στο Βυζάντιο δεν ήταν 

υποχρεωτική. Yπήρχαν μόνο ιδιωτικά και 

εκκλησιαστικά σχολεία, που λειτουργούσαν σε σπίτια, 

σε ναούς ή σε μοναστήρια. Οι γονείς πλήρωναν 

δίδακτρα σε είδος ή χρήματα, ανάλογα με το επάγγελμά 

τους. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο σε ηλικία έξι ως 

οκτώ χρόνων. 

• Το βασικό σχολείο είχε τέσσερις τάξεις. Στις δύο 

μικρότερες οι μαθητές μάθαιναν να γράφουν, να 

διαβάζουν και να λογαριάζουν. Ασκούνταν ακόμη να 

ακούν προσεχτικά το δάσκαλό τους και να προφέρουν 

σωστά τα λόγια τους. 

• Στις μεγαλύτερες τάξεις διδάσκονταν ορθογραφία, 

γραμματική και αριθμητική. Αποστήθιζαν ιστορίες από 

τον Όμηρο, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και από 

τους μύθους του Αισώπου. Στα σχολεία ακόμη μάθαιναν 

να τραγουδούν και να ψέλνουν. 

• Στα εκκλησιαστικά σχολεία, εκτός από τα παιδιά της 

πόλης, συχνά φοιτούσαν δωρεάν ορφανά παιδιά ή 
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μαθητές από άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, που 

διακρίνονταν για τη φιλομάθειά τους. 

• Τα κορίτσια κι ένας μεγάλος αριθμός αγοριών, που οι 

γονείς τους δεν είχαν να πληρώσουν δίδακτρα, δεν 

πήγαιναν σχολείο. Έμεναν στο σπίτι, έπαιζαν στις αυλές 

και στους δρόμους και βοηθούσαν τους γονείς τους στις 

δουλειές. Την αγωγή αυτών των παιδιών αναλάμβαναν 

οι γονείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Αυτοί μάθαιναν 

στα παιδιά ιστορίες για τη ζωή και τον τόπο τους και τα 

ασκούσαν να διατηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις 

των Βυζαντινών. Τα κορίτσια κοντά στις μητέρες τους 

μάθαιναν να κεντούν, να πλέκουν και να υφαίνουν. 

• Τα αγόρια που δεν πήγαιναν στο σχολείο μάθαιναν από 

μικρή ηλικία τέχνες κοντά σε ειδικούς τεχνίτες. Εκεί 

εργάζονταν, ως άμισθοι μαθητευόμενοι, συνήθως δύο 

χρόνια. Ύστερα εργάζονταν κοντά τους με αμοιβή ή 

αναζητούσαν αλλού εργασία. Κάθετεχνίτης μπορούσε 

να έχει μόνο δύο μαθητευόμενους. Ο σεβασμός των νέων 

αυτών προς το «αφεντικό» τους ήταν μεγάλος και συχνά 

κρατούσε για όλη τους τη ζωή. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Πώς κρίνετε το βυζαντινό σύστημα εκπαίδευσης; Τι από 

αυτά ισχύει σήμερα; 

• Τα κορίτσια είχαν τις ίδιες ευκαιρίες με τα αγόρια για 

εκπαίδευση; Πώς κρίνετε αυτή τη διαφορά; 

• Σήμερα επιτρέπεται η παιδική εργασία; 

• Ποιες δυσκολίες αντιμετώπιζαν οι μαθητές στα 

βυζαντινά χρόνια; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Πώς κρίνετε το βυζαντινό σύστημα εκπαίδευσης; Τι 

από αυτά ισχύει σήμερα;  

Το σύστημα εκπαίδευσης του Βυζαντίου, ήταν καλό για 
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την εποχή του, για τα σημερινά δεδομένα όμως, υστερεί 

σε πολλούς τομείς. Η εκπαίδευση τότε, ήταν ένα 

προαιρετικό αγαθό το οποίο μπορούσαν να το 

αποκτήσουν μόνο οι εύπορες οικογένειες και 

συγκεκριμένα μόνο τα αγόρια. Πέρα από αυτό, τα 

μαθήματα που έκαναν ήταν πολύ λίγα. 

Στις μέρες μας το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πολύ 

καλύτερο. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν και υποχρεωτική 

για όλα τα παιδιά, αγόρια κορίτσια, με πολλά 

περισσότερα μαθήματα και γνώσεις. Το κοινό στοιχείο 

της σημερινής με την βυζαντινή εκπαίδευση, είναι η 

ηλικία (6 χρονών), που τα παιδιά ξεκινούν να πηγαίνουν 

σχολείο. 

 

2. Τα κορίτσια είχαν τις ίδιες ευκαιρίες με τα αγόρια για 

εκπαίδευση; Πώς κρίνετε αυτή τη διαφορά; 

•  

Τα κορίτσια δεν πήγαιναν σχολείο. Έμεναν στο σπίτι, 

έπαιζαν στις αυλές, στους δρόμους και βοηθούσαν τους 

γονείς τους στις δουλειές. Την αγωγή τους αναλάμβαναν 

οι γονείς, οι γιαγιάδες και οι παππούδες. 

Η διαφοροποίηση αυτή, είναι πολύ άδικη. Ευτυχώς στις 

μέρες μας αυτή η διάκριση δεν υπάρχει και τα κορίτσια 

φοιτούν κανονικά στα σχολεία και έχουν ίσες ευκαιρίες 

με τα αγόρια.  

 

3. Σήμερα επιτρέπεται η παιδική εργασία;  

Σύμφωνα με τους νόμους, τα παιδιά είναι υποχρεωμένα 

να πηγαίνουν στο σχολείο μέχρι την ηλικία των 15 ετών 

και η παιδική εργασία είναι απαγορευμένη. Δυστυχώς 

όμως, σε μερικές τριτοκοσμικές χώρες, αλλά και στην 

Ελλάδα, παρόλο που θεωρείτε ανεπτυγμένη, υπάρχουν 

παιδάκια που δεν τελειώνουν ούτε το δημοτικό και 
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αναγκάζονται να δουλεύουν, ώστε να μπορέσουν να 

ζήσουν την οικογένειά τους, χάνοντας την ευκαιρία για 

μόρφωση. 

 

4. Ποιες δυσκολίες αντιμετώπιζαν οι μαθητές στα 

βυζαντινά χρόνια; 

 

Στα βυζαντινά χρόνια, οι μαθητές αντιμετώπιζαν πολλές 

δυσκολίες. Οι αίθουσες διδασκαλίας ήταν πολύ στενές, και 

σκοτεινές, τα ξύλινα θρανία ήταν λίγα, για αυτό πολλές 

φορές τα παιδιά κάθονταν στο πάτωμα ή όρθια. Βιβλία δεν 

είχαν, μόνο ένα αναγνωστικό το «ψαλτήρι». Έγραφαν 

πάνω σε κέρινες ή πέτρινες πλάκες, καθώς το χαρτί ήταν 

πολύ ακριβό και το προόριζαν για τις μεγάλες τάξεις.  

Σήμερα, οι μαθητές διαθέτουν πολλές ανέσεις. Τα βιβλία, 

τα τετράδια και η γραφική ύλη είναι δεδομένα, ενώ οι 

αίθουσες διαθέτουν ακόμα και κλιματιστικό. 

   

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο - Τετράδιο 

Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις σχετικές 

με το μάθημά μας. 

 

1. Αντιστοιχίστε το χθες και το σήμερα της εκπαίδευσης και 

σχολιάστε όσες από τις μεταβολές που έχουν γίνει θεωρείτε 

σημαντικές. 
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•  
• Οι σημαντικότερες μεταβολές που έγιναν στο 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι: 

• Η υποχρεωτική φοίτηση αγοριών και κοριτσιών στο 

σχολείο μέχρι τα 15 έτη. 

• Οι ίσες ευκαιρίες που παρέχονται στα αγόρια και στα 

κορίτσια, χωρίς διακρίσεις 

• Η κατάργηση της βίας και η ανάπτυξη πιο φιλικής 

σχέσης μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή 

• Η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης και των 

γραφικών υλών. 

• Η κατάργηση της παιδικής εργασίας 

 

2. Δύο στροφές από τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς λένε 

για τον Άγιο Βασίλη, «που έρχεται από την Καισαρεία»: 

•  

«Βαστά εικόνα και χαρτί, ζαχαροκάντιο ζυμωτή, 

χαρτί και καλαμάρι, δες και με, το παλικάρι... 

Από τη μάνα μου έρχομαι, κι όλους σας καταδέχομαι 

και στο σχολειό πηγαίνω, και κει γράμματα μαθαίνω».   

Ποιες λέξεις και φράσεις από τα κάλαντα μιλούν για την 

εκπαίδευση των Βυζαντινών; Γιατί ο αγαπημένος Άγιος 

των παιδιών είναι προστάτης των γραμμάτων; 

Στις δύο στροφές από τα κάλαντα βλέπουμε τα υλικά 

γραφής, που χρησιμοποιούσε ο Άγιος Βασίλης: εικόνα, 

χαρτί και καλαμάρι. Επίσης βλέπουμε τις φράσεις: «στο 

https://2.bp.blogspot.com/-6QOwHSYvMM8/W17cw6W8T7I/AAAAAAAAB8E/-0RTQ_HmehkltXqQzIZFyCL6mBc4ZeraQCLcBGAs/s1600/h_ekpaideysh_sto_byzantio_tetradio_ergasiwn_askhsh_ena.jpg
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σχολειό πηγαίνω» και «κει γράμματα μαθαίνω». 

Ο Άγιος Βασίλης είναι ο αγαπημένος άγιος των παιδιών 

γιατί πέρα από τα δώρα που φέρνει, ήταν ένας 

σπουδαίος ιεράρχης, που αποτελούσε παράδειγμα προς 

μίμηση. Ο Άγιος Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και 

ο Γρηγόριος ο Θεολόγος είναι οι 3 ιεράρχες που κάθε 

χρόνο τους τιμάμε στις 30 Ιανουαρίου.  

 

3. Διαβάστε τα κείμενα 5 και 7 και παρατηρήστε την 

εικόνα 6, που δείχνει τη μητέρα του μικρού Άη-Νικόλα να 

συνοδεύει το παιδί της στο σχολείο. Περιγράψτε τα τρία 

πρόσωπα και προσπαθήστε από τη στάση και την 

έκφρασή τους να ερμηνεύσετε πώς αισθάνεται το 

καθένα.  

Με βάση τα κείμενα, το βυζαντινό σχολείο ήταν πολύ 

αυστηρό και απαιτητικό, ενώ τα παιδιά έπρεπε να είναι 

πειθαρχημένα και να υπακούν τους δασκάλους. 

Επιπλέον, οι συνθήκες εκπαίδευσης ήταν δύσκολες, 

καθώς οι αίθουσες ήταν στενές, τα θρανία λίγα και 

πολλές φορές τα παιδιά αναγκάζονταν να καθίσουν στο 

πάτωμα. 

 
Στην εικόνα βλέπουμε τρία πρόσωπα με διαφορετικά 
συναισθήματα το καθένα. Από την μία μεριά έχουμε την 
μητέρα, η οποία οδηγεί το παιδί της προς τον δάσκαλο. 
Ο τρόπος που έχει σηκωμένα τα χέρια της δείχνει την 
στοργή της προς το παιδί, αλλά και την ανησυχία που 
νιώθει τώρα που το αποχωρίζεται. Το παιδί (ο Άγιος 
Νικόλαος), φαίνεται αγχωμένο μπροστά στον δάσκαλο 
του, αλλά παράλληλα χαρούμενο που θα μάθει 
καινούρια πράγματα. Τέλος, ο δάσκαλος φαίνεται πολύ 
επιβλητικός, ενώ η στάση του δείχνει πως έχει εξουσία.  
 
4. Κατασκευάζω μια κέρινη πλάκα, λιώνοντας κερί μέσα 
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σε ένα ξύλινο πλαίσιο. Ύστερα παίρνω ένα μυτερό ξυλάκι 
(καλαμάκι) και γράφω το όνομά μου και τις λέξεις: 
σχολείο, γράμματα, βυζαντινά χρόνια.  
Ζητάμε από κάποιον μεγαλύτερο να μας βοηθήσει 
λιώνοντας το κερί. Ύστερα, περιχύνουμε το λιωμένο κερί, 
με προσοχή ώστε να μην καούμε, μέσα στο ξύλινο 
πλαίσιο που έχουμε επιλέξει και γράφουμε, αφού 
κρυώσει/σφίξει το κερί.  
 
5. Δραστηριότητα για το σπίτι: 
Ρωτήστε τους παππούδες, τους γονείς σας και άλλα 
ηλικιωμένα συγγενικά σας πρόσωπα πώς ήταν η 
εκπαίδευση στην εποχή τους (τα σχολεία, το πρόγραμμα, 
τα μαθήματα, η συμπεριφορά μαθητών και δασκάλων, 
κ.ά). Καταγράψετε τις απαντήσεις τους (σε χαρτί ή 
μαγνητόφωνο) και συζητήστε τες στην τάξη. 
Ανακοινώστε τα συμπεράσματά σας στην τάξη ή στη 
σχολική σας εφημερίδα. 
Τα παλαιότερα χρόνια, τα σχολεία και γενικότερα η 
εκπαίδευση, ήταν πολύ διαφορετικά από τα σημερινά. 
Στα χωριά τα σχολεία ήταν ολιγοθέσια, δηλαδή σε ένα 
ενιαίο χώρο, έκαναν μάθημα ταυτόχρονα παραπάνω 
από μία τάξεις. Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί, ενώ 
πολλές φορές χρησιμοποιούσαν την βία ως παιδαγωγική 
μέθοδο. Η εξουσία του δασκάλου μάλιστα δεν 
περιοριζόταν μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά τα παιδιά τον 
σέβονταν, τον φοβόντουσαν και υπάκουαν ακόμα και 
έξω από το σχολείο. Οι μαθητές δεν μπορούσαν να 
φορέσουν ότι ρούχο ήθελαν, καθώς υπήρχε 
υποχρεωτική φορεσιά, η ποδιά, όπου ήταν μία ενιαία 
μπλε στολή για αγόρια και κορίτσια. Τέλος, οι μαθητές 
δεν είχαν πολλά βιβλία και τετράδια. Συγκεκριμένα, 
όπως μας έλεγε και ο διευθυντής που είχαμε στο 
δημοτικό, είχε ένα μικρό μπλοκάκι και είχε τραβήξει με 
τον χάρακά του ίσες γραμμές, ανάμεσα στις ήδη 
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υπάρχουσες, ώστε να διπλασιάσει τον χώρο όπου 
μπορεί να γράψει.  

Β. Ανακεφαλαίωση (5-12) 

Ο 

Κωνσταντίνος: 

• Yπέγραψε με το Λικίνιο το Διάταγμα 

της ανεξιθρησκίας στα Μεδιόλανα. 

• Νίκησε το συνάρχοντά του Μαξέντιο 

κι έγινε μονοκράτορας. 

• Μετέφερε την πρωτεύουσα του 

κράτους από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. 

• Έχτισε τη Νέα Ρώμη και τη στόλισε με 

θαυμαστά κτίρια και έργα τέχνης. 

• Βοήθησε σημαντικά την επικράτηση 

και τη διάδοση του χριστιανισμού. 

Ο Θεοδόσιος: 

• Επέβαλε το χριστιανισμό ως επίσημη 

θρησκεία του κράτους 

• Χώρισε την αυτοκρατορία σε 

ανατολική και δυτική. 

• Όρισε τους δύο γιους του, Αρκάδιο και 

Ονώριο, κυβερνήτες των δύο κρατών. 

•  

Να θυμάμαι: 

• Προόδευσαν η γεωργία, η βιοτεχνία, η 

ναυτιλία και το εμπόριο. 

• Περιορίστηκαν οι μεγάλες κοινωνικές 

διαφορές. 

• Πλούσιοι και φτωχοί μετείχαν στις 

γιορτές 

 

 


