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Ζ πξνζαξκνγή ηνπ βηβιίνπ έγηλε 
από ηελ Οκάδα αλάπηπμεο ςεθηα-
θνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνζβά-
ζηκνπ από ακβιύσπεο καζεηέο, ηνπ 

έξγνπ «ρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε 
πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη 
επνπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο κε 
αλαπεξίεο – Οξηδόληηα Πξάμε». 

 

*ζπκκεηείρε ζην πξώην κέξνο ηνπ 
δηδαθηηθνύ παθέηνπ 



ηνπο κηθξνύο καο θίινπο, 
καζεηέο ηεο Σ΄ Γεκνηηθνύ 

 

Αγαπεηά καο παηδηά, ζηε δηάξ-
θεηα ηεο πεξζηλήο ρξνληάο γλσξί-
ζαηε ηελ ηζηνξία ηεο Βπδαληηλήο 
Απηνθξαηνξίαο, πνπ νινθιεξώζεθε 
κε ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύ-
πνιεο ην 1453. ηνπο 11 πεξίπνπ 
αηώλεο πνπ θξάηεζε ε θπξηαξρία 
ησλ Βπδαληηλώλ δηδαρζήθαηε 
ζηνηρεία από ηελ πνιηηηθή δσή, ηελ 
νηθνλνκία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ 
θαζεκεξηλή δσή ηεο απηνθξαηνξίαο 
πνπ μεθίλεζε σο ξσκατθό θαη θαηέ-
ιεμε σο ειιεληθό θξάηνο. Φέηνο ζα 
ζπλερίζνπκε ην ζπλαξπαζηηθό καο 
ηαμίδη ζηελ Ηζηνξία κε ην βηβιίν 
«Ηζηνξία ηνπ λεόηεξνπ θαη ζύγρξν-
λνπ θόζκνπ». Δίλαη κηα πεξίνδνο 
πνιύ ζεκαληηθή, ε νπνία μεθηλά 
από ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληη-
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λνύπνιεο θαη θηάλεη κέρξη ηηο κέξεο 
καο. Θα καο απαζρνιήζεη θπξίσο ε 
ηζηνξία ηεο παηξίδαο καο, ε 
ειιεληθή Ηζηνξία. Θα κηιήζνπκε 
όκσο θαη γηα ηηο εμειίμεηο όρη κόλν 
ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ 
Δπξώπε θαη ζηνλ θόζκν νιόθιεξν. 

Γηα ηελ πεξίνδν ηεο ειιεληθήο 
ηζηνξίαο, από ηελ Άισζε έσο ηελ 
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 κε ηελ νπνία 
δεκηνπξγήζεθε ην ζύγρξνλν ειιε-
ληθό θξάηνο, ζα αλαθεξζνύκε ζηηο 
εμειίμεηο ζηηο ηζηνξηθέο ειιεληθέο 
ρώξεο. Με ηνλ όξν απηό ελλννύκε 
ηηο πεξηνρέο πνπ απνηεινύλ ηελ 
ειιεληθή ρεξζόλεζν, ηα λεζηά ηνπ 
Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ πειάγνπο, ηε 
Μηθξά Αζία, ηνλ Πόλην, ηελ Αλαην-
ιηθή Θξάθε θαζώο θαη ηελ Κύπξν. 
Απηέο ήηαλ νη πεξηνρέο όπνπ άθκαζε 
αλέθαζελ ν ειιεληθόο πνιηηηζκόο 
θαη όπνπ θαηνηθνύζαλ Έιιελεο.  
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ηόρνο καο είλαη λα ζαο κηιήζνπ-
κε γηα πξόζσπα θαη γεγνλόηα, 
κεγάιεο κάρεο θαη θαηαζηξνθηθνύο 
πνιέκνπο κα θαη γηα ηα εηξεληθά έξ-
γα ησλ αλζξώπσλ, ηνλ πνιηηηζκό 
πνπ δεκηνύξγεζαλ. Πηζηεύνπκε όηη 
έηζη ζα ζαο βνεζήζνπκε λα θαηαιά-
βεηε όηη ε Ηζηνξία είλαη ηειηθά ε ίδηα 
ε αλζξώπηλε δσή, κε ηηο θαιέο θαη 
ηηο άζρεκεο ζηηγκέο ηεο, θαη γη’ απηό 
πξέπεη λα ηελ αληηκεησπίδνπκε κε 
ζεβαζκό.  

Διπίδνπκε όηη νινθιεξώλνληαο 
ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ζαο, ζα 
έρεηε απνθηήζεη πεξηζζόηεξεο 
ηζηνξηθέο γλώζεηο αιιά θπξίσλ 
θξηηηθή ζθέςε θαη αγάπε γηα ην 
παξειζόλ, πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα 
λα ζρεδηάζεηε ην κέιινλ. 
 

Καιή ζρνιηθή ρξνληά! 
 

Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ 
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εκείσκα 
 
Μηθξνί καο θίινη. 
 

Σν βηβιίν πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα 
ζαο ζα κπνξέζεηε λα ην ρξεζηκν-
πνηήζεηε θαη λα ην ραξείηε 
θαιύηεξα, αλ πξνζέμεηε ηνλ ηξόπν 
πνπ έρεη γξαθεί. 

Κάζε θεθάιαην μεθηλά κε κηα 

εηζαγσγή (πξννξγαλσηήο)  
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θαη ηελ ηζηνξηθή γξακκή,  
 
 
 
 
 
 
 

πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηνύληαη ηα 
δηάθνξα ηζηνξηθά γεγνλόηα. Αθν-
ινπζεί ε αθήγεζε, πνπ πιαηζηώλε-
ηαη από ην γισζζάξη, όπνπ εξκε-
λεύνληαη άγλσζηνη θαη ηερληθνί όξνη, 
νη ζηήιεο «Οη πεγέο αθεγνύληαη» 

θαη «Μαηηά ζην παξειζόλ» θαζώο 
θαη εηθνλνγξαθηθό πιηθό. Σν θεθά-
ιαην νινθιεξώλεηαη κε εξσηήκαηα  
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θαηαλόεζεο θαη εξσηήκαηα επί ησλ 
πεγώλ, γηα λα εληζρύζνπλ ηελ θξη- 
ηηθή ζαο ηθαλόηεηα θαη λα ζαο βνε-
ζήζνπλ λα θάλεηε ηνπο απαξαίηε-
ηνπο ζπζρεηηζκνύο. 

Τπνγξακκηζκέλεο είλαη νη ιέμεηο 
πνπ εξκελεύνληαη ζην γισζζάξη, 
ελώ κε έληνλα γξάκκαηα νη βαζηθέο 
ιέμεηο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ. 
ηε ζηήιε «Οη πεγέο αθεγνύληαη»  
 
 
 

 
 

πεξηιακβάλνληαη θείκελα ζύγρξνλα 
ησλ γεγνλόησλ πνπ αλαιύνληαη. Οη 
πεγέο έρνπλ σο ζθνπό λα ζαο βνε-
ζήζνπλ λα θαηαλνήζεηε θαιύηεξα 
ην πλεύκα ηεο επνρήο. Γηαβάζηε 
ηεο κε πξνζνρή θαη ζπλδπάζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ζαο πξνζθέξνπλ 
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κε όζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ 
αθήγεζε. 

Ζ ζηήιε «Μαηηά ζην παξειζόλ»  

 

 
 

έρεη σο ζηόρν ηεο λα ζαο βνεζήζεη 
είηε λα εκβαζύλεηε ζε θάπνην 
ζεκαληηθό δήηεκα είηε λα 
ζπλδπάζεηε όζα δηαβάζεηε ζηελ 
αθήγεζε κε ηηο γεληθόηεξεο 
εμειίμεηο ηεο πεξηόδνπ. 

Σν εηθνλνγξαθηθό πιηθό, 
ηνπνζεηεκέλν ζηελ αξρή θαη ζην 
ηέινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ, πεγάδεη 
από ηελ αθήγεζε θαη ζπκβάιιεη 
ζηε ζθαηξηθή θαηαλόεζε ησλ 
ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ. 

ε θακία πεξίπησζε κελ νδεγεζείηε 
ζε ζηείξα απνκλεκόλεπζε. Γηαβά-  
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ζηε πξνζεθηηθά ην θείκελν ηεο 
αθήγεζεο θαη αλαπιάζηε ηα ηζην-
ξηθά γεγνλόηα κε ηε θαληαζία ζαο, 
βάδνληαο ζε απηά ηελ πξνζσπηθή 
ζαο ζθξαγίδα. Ζ Ηζηνξία είλαη 
αθήγεζε, είλαη εμεξεύλεζε, 
πεξηπέηεηα, είλαη γλώζε ηνπ 
παξειζόληνο. 
 

Καιή πεξηπιάλεζε! 
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ΔΝΟΣΖΣΑ Α 
 

Οη εμειίμεηο ζηελ Δπξώπε  
θαηά ηνπο Νεόηεξνπο Υξόλνπο 

(κέζα 15νπ αηώλα –  
αξρέο 19νπ αηώλα) 
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  Πξώηε Δλόηεηα  
 

Οη εμειίμεηο ζηελ Δπξώπε θαηά 
ηνπο Νεόηεξνπο Υξόλνπο 
(κέζα 15νπ αηώλα - αξρέο 19νπ 
αηώλα) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πνιηηηθόο ράξηεο ηεο Δπξώπεο 
(1500 πεξίπνπ) 
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ΚΡΑΣΖ ΣΟΤ ΥΑΡΣΖ 

1. ΗΡΛΑΝΓΗΑ 2. ΚΧΣΗΑ 

3. ΑΓΓΛΗΑ 4. ΝΟΡΒΖΓΗΑ 

5. ΟΤΖΓΗΑ 6. ΡΧΗΑ 

7. ΠΟΛΧΝΗΑ  

8. ΑΓΗΑ ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ 

9. ΓΑΛΛΗΑ  10. ΠΑΠΗΚΑ ΚΡΑΣΖ 

11. ΗΠΑΝΗΑ 12. ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

13. ΟΘΧΜΑΝΗΚΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ 

 

Δηζαγσγή 
 

Οη Νεόηεξνη Χξόλνη έρνπλ σο 
αθεηεξία ηνπο ηα κέζα ηνπ 15νπ 
αηώλα. (Σν 1453 θαηαιήθζεθε ε 
Κσλζηαληηλνύπνιε από ηνπο 
Οζσκαλνύο Σνύξθνπο, ελώ ζηε 
Γπηηθή Δπξώπε ηεξκαηίζηεθε ν 
Δθαηνληαεηήο Πόιεκνο, ν νπνίνο 
αλέδεημε δύν εζληθά θξάηε, ηελ  
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Αγγιία θαη ηελ Γαιιία). Από ηόηε 
πεξίπνπ άξρηζε ζηαδηαθά λα 
αιιάδεη ε θνηλσλία ηνπ Μεζαίσλα 
θαη λα δηακνξθώλνληαη, θπξίσο ζηε 
Γπηηθή Δπξώπε, βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζύγρξνλνπ 
πνιηηηζκνύ. Ηδηαίηεξα έσο ην 1815 
δηάθνξεο ηδενινγηθέο, πνιηηηθέο, 
πλεπκαηηθέο θαη θαιιηηερληθέο 
αιιαγέο, κεγάινη θαη ζθιεξνί 
πόιεκνη, εμεξεπλήζεηο καθξηά από 
ηελ επξσπατθή ήπεηξν αιιά θαη 
επαλαζηάζεηο άιιαμαλ ξηδηθά ηελ 
θαηάζηαζε. Αλέδεημαλ λέεο 
πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 
θνηλσληθέο δπλάκεηο θαζώο θαη λέεο 
αμίεο, αξρέο θαη ζεζκνύο. 
 
Ζ πξώηε ελόηεηα απνηειείηαη  
από ηξία θεθάιαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 
Ζ Αλαγέλλεζε θαη  
ε Θξεζθεπηηθή  
Μεηαξξύζκηζε 
 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 
Από  
ηηο Γεσγξαθηθέο 
 Αλαθαιύςεηο  
ζην Γηαθσηηζκό 
 
 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
Ζ Ακεξηθαληθή  
θαη ε Γαιιηθή  
Δπαλάζηαζε 
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 Έσο ηα   
 κέζα   β΄ κηζό  αξρέο 
 15νπ  15νπ 16νο 17νο 18νο  19νπ   
 αηώλα αηώλα αηώλαο αηώλαο   αηώλαο   αηώλα  
 
 
 

 1450  1500 1600  1700  1776  1789 
 

1450: Αλαγέλλεζε Γεσγξαθηθέο αλαθαιύςεηο 

1500: Θξεζθεπηηθή κεηαξξύζκηζε 

1600: Δπηζηεκνληθή / Δκπνξηθή Δπαλάζηαζε  

1700: Γηαθσηηζκόο    1776: Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε 

1789: Γαιιηθή Δπαλάζηαζε 
 

Μεζαίσλαο Νεόηεξνη ρξόλνη 
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Κεθάιαην 1 
 

Ζ Αλαγέλλεζε θαη 
ε Θξεζθεπηηθή Μεηαξξύζκηζε 

 

Ζ πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή 
θίλεζε πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ 
Δπξώπε ζηα κέζα ηνπ 14νπ αηώλα 

νλνκάδεηαη Αλαγέλλεζε. ηε 
δηάξθεηά ηεο εθθξάζηεθαλ λέεο 
ηδέεο, νη νπνίεο επεξέαζαλ 
πνιινύο ηνκείο ηεο δσήο ησλ 
αλζξώπσλ. Καηά ηνλ 16ν αηώλα νη 
λέεο ηδέεο επεθηάζεθαλ θαη ζην 
ρώξν ηεο ζξεζθείαο, νδεγώληαο 

ζηε Θξεζθεπηηθή Μεηαξξύζκηζε. 
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▲ 

Φισξεληία, ε «πξσηεύνπζα»  
ηεο επξσπατθήο Αλαγέλλεζεο,  
ζε ζύγρξνλε θσηνγξαθία θαη  

ζε ραξαθηηθό ηεο επνρήο  
ηεο Αλαγέλλεζεο 

▼ 
 
 
 
 
 
 
 

 20 / 12  



  

 1350  1450  1500  1517  1545 
 
 
 

1350: Ζ Αλαγέλλεζε εκθαλίδεηαη ζηε Βόξεηα Ηηαιία 
1450: Ζ Αλαγέλλεζε εμαπιώλεηαη ζηε Γεξκαλία 
1500: Ζ Αλαγέλλεζε εμαπιώλεηαη ζηελ Οιιαλδία -  

Έξαζκνο 
1517: Αξρίδεη ε Πξνηεζηαληηθή Μεηαξξύζκηζε κε  

ηνλ Λνύζεξν 
1545: Αξρίδεη ε Καζνιηθή Μεηαξξύζκηζε 

                  

Μεζαίσλαο Νεόηεξνη ρξόλνη 
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 Αλαγέλλεζε εκθαλίζηεθε 
πξώηα ζηελ πεξηνρή ηεο Βό-

ξεηαο Ηηαιίαο θαη κέζα ζε δπν αηώλεο 
δηαδόζεθε ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώ-
πε. Καηά ηελ Αλαγέλλεζε νη άλζξσ-
πνη ηνπ πλεύκαηνο ζηξάθεθαλ ζηε 
κειέηε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ θαη 
ηνπ ξσκατθνύ πνιηηηζκνύ. ’ απηό 
βνήζεζαλ ζεκαληηθά θαη Έιιελεο 
ιόγηνη, πνπ θαηέθπγαλ ζηε Γπηηθή 
Δπξώπε ακέζσο κεηά ηελ άισζε 
ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο (1453). 

Έλα θίλεκα ηεο Αλαγέλλεζεο, 
πνπ εκπλεύζζεθε από ηελ ειιελν-
ξσκατθή αξραηόηεηα, ήηαλ ν Οπκα-
ληζκόο (Αλζξσπηζκόο). Οη Οπκαλη-
ζηέο, πηζηεύνληαο ζηελ αμία ηεο 
γλώζεο, έδσζαλ έκθαζε ζηνλ 
άλζξσπν θαη ζηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. 
Ζ δηάδνζε ησλ ηδεώλ ηνπ Οπκαλη-
ζκνύ δηεπθνιύλζεθε πνιύ από ηελ 
εθεύξεζε ηεο ηππνγξαθίαο. 

Ζ 
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Σελ επνρή απηή ηέρλεο, όπσο ε 
δσγξαθηθή, ε γιππηηθή θαη ε αξρη-
ηεθηνληθή, γλσξίδνπλ κεγάιε άλζη-
ζε. Μεγάιεο κνξθέο ηεο Αλαγέλλε-
ζεο ήηαλ νη δσγξάθνη άληξν 
Μπνηηηζέιη, Λενλάξλην Νηα Βίληζη, 
Μηραήι Άγγεινο θαη Ραθαήι θαζώο 
θαη ν αξρηηέθηνλαο Φίιηππνο 
Μπξνπλειέζθη. πνπδαία πξνζσ-
πηθόηεηα ήηαλ θαη ν Οιιαλδόο 
ζενιόγνο θαη θηιόινγνο Έξαζκνο, 
πνπ ζεσξνύζε σο αξεηέο ηελ θαιν-
ζύλε θαη ηελ αλνρή. Σελ αγάπε γηα 
ηα αλζξώπηλα δεκηνπξγήκαηα 
δηέδσζε κε ηα έξγα ηνπ ν Άγγινο 
ζεαηξηθόο ζπγγξαθέαο Οπίιηακ 
αίμπεξ. ηελ Ηζπαλία δηαθξίζεθαλ 
ν Μηραήι Θεξβάληεο κε ην κπζηζηό-
ξεκα «Γνλ Κηρώηεο» θη ν δσγξά-
θνο Γνκήληθνο Θενηνθόπνπινο ή 
Δι Γθξέθν (Ο Έιιελαο). 
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Δθηόο όκσο από ηα γξάκκαηα 
θαη ηηο ηέρλεο, αλαπηύρζεθαλ θαη νη 
επηζηήκεο. Σελ πεξίνδν ηεο Αλα-
γέλλεζεο δηαηππώζεθαλ νη αζηξν-
λνκηθέο ζεσξίεο ηνπ Κνπέξληθνπ 
θαη ηνπ Γαιηιαίνπ, ελώ βειηηώζεθε 
πνιύ ε αλαηνκία θαη ε ηαηξηθή. 

ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα (1517) 

κε ηε Θξεζθεπηηθή Μεηαξξύζκηζε 
νη λέεο απηέο ηδέεο άξρηζαλ λα επε-
ξεάδνπλ θαη ηε ζξεζθεία. Ζ πξώηε 
θάζε ηεο νλνκάδεηαη Πξνηεζηαληη-
θή Μεηαξξύζκηζε. Οη Πξνηεζηάληεο, 
κε επηθεθαιήο ηνλ Γεξκαλό κνλαρό 
Μαξηίλν Λνύζεξν, ελαληηώζεθαλ 
ζηελ εμνπζία ηνπ Πάπα θαη ζηηο 
θαηαρξήζεηο ηεο θαη δεκηνύξγεζαλ 
μερσξηζηή γεξκαληθή εθθιεζία. 
Παξόκνηεο ήηαλ νη εμειίμεηο ζηελ 
Αγγιία αιιά θαη ζηελ Διβεηία, κε 
πξσηεξγάηε ηνλ Ησάλλε Καιβίλν. Ζ 
Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία  

 24 / 13 



αληέδξαζε ζηελ Πξνηεζηαληηθή 
Μεηαξξύζκηζε κε ηελ Καζνιηθή 
Μεηαξξύζκηζε, πξνζπαζώληαο κε 
κηα ζεηξά από κέηξα, όπσο γηα 
παξάδεηγκα ηελ ίδξπζε ζξεζθεπηη-
θώλ ηαγκάησλ, λα θέξεη θαη πάιη 
ηνπο Πξνηεζηάληεο κε ην κέξνο ηεο. 

Σελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο 
ζπρλνί ήηαλ νη πόιεκνη κεηαμύ 
Πξνηεζηαληώλ θαη Καζνιηθώλ. Από 
ηελ άιιε πιεπξά όκσο, εληζρύζεθε 
ε πίζηε ζηε ινγηθή θαη ζηελ 
απηνλνκία ηνπ αλζξώπνπ ελώ 
αλαπηύρζεθε, θπξίσο ζην αγγιηθό 
πνιηηηθό ζύζηεκα, ε αξρή ηεο 
αληηπξνζσπεπηηθήο εμνπζίαο. 
 

Γισζζάξη 
Μεζαίσλαο: Έηζη νλνκάδεηαη, ε ρξν-
ληθή πεξίνδνο από ηε δηάιπζε ηεο 
Γπηηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο 
έσο ηελ Αλαγέλλεζε (5νο - κέζα  
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15νπ αηώλα). Ζ πεξίνδνο απηή 
ζπκπίπηεη ζρεδόλ κε ηα ρξόληα ηεο 
Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. 

Σππνγξαθία: Ζ εθηύπσζε βηβιίσλ 
κε ηε ρξήζε θηλεηώλ ζηνηρείσλ από 
κέηαιιν. Ζ ρξεζηκνπνίεζε 
ηππνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ μεθίλεζε 
ην 1041 από ηελ Κίλα. 
Σειεηνπνηήζεθε από ηνλ Γεξκαλό 
Ησάλλε Γνπηεκβέξγην.  

Αζηξνλνκηθέο ζεσξίεο: Έηζη απν-
θαινύληαη νη ζεσξίεο πνπ πεξηγξά-
θνπλ ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηώλ. 
Ηδηαίηεξα γλσζηή είλαη ε ειηνθεληξη-
θή ζεσξία ηνπ Κνπέξληθνπ, πνπ 
δεκνζηεύζεθε ην 1543. ύκθσλα κε 
απηήλ, ε Γε θαη νη άιινη πιαλήηεο 
θηλνύληαη γύξσ από ηνλ ήιην ζε 
νκόθεληξνπο θύθινπο. Έσο ηόηε νη 
άλζξσπνη πίζηεπαλ πσο ε γε είλαη 
αθίλεηε θαη απνηειεί ην θέληξν ηνπ 
ζύκπαληνο. 
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Αληηπξνζσπεπηηθή εμνπζία: Ζ 
εμνπζία πνπ αζθείηαη κέζσ 
αληηπξνζώπσλ, νη νπνίνη 
εθιέγνληαη από ην ιαό. 
 

 Οι πηγές αυηγούνται... 
 

1. Ο Γνλ Κηρώηεο μεθηλά ην ηαμίδη 
ηνπ 
« ηαλ ηειείσζε απηέο ηνπ ηηο πξνε-
ηνηκαζίεο (ν Γνλ Κηρώηεο) δελ ήζειε 
πηα λα ράλεη θαηξό, θη απνθάζηζε λα 
βάιεη κπξνζηά ηα ζρέδηά ηνπ. Γηαηί 
ζπιινγηόηαλε πόζν κεγάιε δεκηά 
έπξεπε λα είλαη γηα ηνλ θόζκν θάζε 
αξγνπνξία ηνπ: ηόζεο ήηαλ νη δπ-
ζηπρίεο πνπ ινγάξηαδε λ’ αλαθνπθί-
ζεη, ηόζα άδηθα λα δηνξζώζεη, ηόζεο 
πιάλεο λα ζθνξπίζεη θαη θαηαρξή-
ζεηο λα ηηκσξήζεη θαη ρξέε λα με-
πιεξώζεη. Κη έηζη, δίρσο λ’ αλαθνη-
λώζεη ζε θαλέλαλ ηνπο ζθνπνύο ηνπ 
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θαη δίρσο θαλέλαο λα ηνλ δεη, έλα 
πξσί, πξηλ λα μεκεξώζεη κηα από 
ηηο πην θαπηεξέο εκέξεο ηνπ Ηνπιίνπ, 
αξκαηώζεθε κε όια ηνπ ηα όπια, 
αλέβεθε ζην Ρνζηλάληε (ην άινγό 
ηνπ), έβαιε ζην θεθάιη ηνπ ην θξάλνο 
ηνπ, πέξαζε ζην κπξάηζν ηνπ ηελ 
αζπίδα, άξπαμε ην θνληάξη ηνπ θαη 
από ηελ πηζηλή πόξηα ηεο απιήο 
βγήθε ζηνλ θάκπν, γεκάηνο ραξά 
πνπ έβιεπε κε πόζε επθνιία άξρηδε 
λα εθαξκόδεη ην επγεληθό ηνπ 
ζρέδην». 

Μηραήι Θεξβάληεο, Ο Γνλ Κηρώηεο, 
κεηάθξαζε θαη πξόινγνο  

Κ. Καξζαίνπ, Αζήλα 1954, ζ. 40. 
 

2. Ο Μαξηίλνο Λνύζεξνο 
ακθηζβεηεί ην αιάζεην ηνπ Πάπα 
«Δάλ δε κε πείζνπλ, κε επηρεηξήκα-
ηα από ηελ Αγία Γξαθή ή κε αδηάζεη- 
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ζηε ινγηθή, δελ κπνξώ λα αλαηξέζσ 
ηηο ζέζεηο κνπ, γηαηί δελ πηζηεύσ 

ζην αιάζεην ηνπ πάπα, νύηε ζην 
αιάζεην ησλ ζπλόδσλ, γηαηί όινη 
γλσξίδνπλ όηη πνιιέο θνξέο θαη νη 
πάπεο θαη νη ζύλνδνη έρνπλ ζθάιεη 
θαη έρνπλ πέζεη ζε αληηθάζεηο. Δγώ 

έρσ πεηζηεί από ηα βηβιηθά επηρεη-
ξήκαηα πνπ έρσ ήδε αλαθέξεη, θαη 
είκαη απόιπηα ελσκέλνο κε ην ιόγν 

ηνπ Θενύ. Γελ κπνξώ θαη δε ζέισ λα 
αλαθαιέζσ ηίπνηα, γηαηί δελ είλαη 
νξζό, θαη αληίζεηα είλαη επηθίλδπλν 
λα πξάηηεη θαλείο αληίζεηα κε ηε 
θσλή ηεο ζπλείδεζήο ηνπ. Ο Θεόο 
αο κε βνεζήζεη».  

Απόζπαζκα από ηελ απνινγία ηνπ 
Μαξηίλνπ Λνύζεξνπ ελώπηνλ ηεο 

Γεξκαληθήο Βνπιήο (1521).  
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 Ματιά στο παρελθόν 
 

Η εθεύξεζε ηεο Σππνγξαθίαο 
Ο Ησάλλεο Γνπηεκβέξγηνο (1398-
1468) ζεσξείηαη ν εθεπξέηεο ηεο ηπ-
πνγξαθίαο. Ζ έθδνζε ηεο Βίβινπ κε 
ηε λέα ηερληθή, ηελ πεληαεηία 1450-
1455, δηθαηνινγεκέλα ραξαθηεξί-
ζηεθε σο κηα κεγάιε ζηηγκή ζηε 
λεόηεξε επξσπατθή  
ηζηνξία, αθνύ έδσζε  
ώζεζε ζηε δηάδνζε  
ηνπ βηβιίνπ. 

 
 
 Πνξηξέην ► 
ηνπ Έξαζκνπ 
 

 Πνξηξέην ▲ 
 ηνπ Γαιηιαίνπ 
 

◄ O Μαξηίλνο  
Λνύζεξνο 

1 2 

3 
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◄ Νηα Βίληζη,  
Μόλα Λίδα,  
Παξίζη,  
Λνύβξν 

 

 ► 

Δι Γθξέθν (1541- 
1614), Η πξνζθύλεζε  

ησλ Πνηκέλσλ,  
Μαδξίηε, Πξάδν 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

▲ Ραθαήι, Η ρνιή ησλ Αζελώλ, 
Αλάθηνξα ηνπ Βαηηθαλνύ, Αίζνπζα 

ηεο Τπνγξαθήο 
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Ο Αξρηεπίζθνπνο ►  
Νίθαηαο θαη κεηέπεηηα  

Καξδηλάιηνο* Βαζίιεηνο 
Βεζζαξίσλ ζπλέβαιε  

ζηε δηάδνζε ηνπ ειιεληθνύ  
πνιηηηζκνύ ζηε Γπηηθή Δπξώπε 
 

◄ Πώιεζε ζπρσξν-
ραξηηώλ από ηεξείο  
ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο 
Δθθιεζίαο 

 
 

Μηραήι Άγγεινο, ►  
Η Γεπηέξα  
Παξνπζία,  
Αλάθηνξα  

ηνπ Βαηηθαλνύ,  
Καπέια ημηίλα 

 

* Καξδηλάιηνο: αλώηεξνο θιεξηθόο 
ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο 

8 

7 

9 
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 Δξσηήκαηα 
 

 Πνηνη θαιιηηερληθνί θαη επηζηεκν-
ληθνί ηνκείο αλαπηύρζεθαλ θπξίσο 
ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλλεζεο; 

 Με βάζε ηελ Πεγή 2, ηη επηθαιεί-
ηαη ν Μαξηίλνο Λνύζεξνο γηα λα 
ζηεξίμεη ηελ απόθαζή ηνπ λα ακθη-
ζβεηήζεη ην αιάζεην ηνπ Πάπα; 
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Κεθάιαην 2 
 

Από ηηο Γεσγξαθηθέο 
Αλαθαιύςεηο ζην Γηαθσηηζκό 

 

Καηά ηνλ 15ν θαη ηνλ 16ν αηώλα, 
Δπξσπαίνη εμεξεπλεηέο 
αλαθαιύπηνπλ άγλσζηεο, έσο ηόηε, 
πεξηνρέο ηεο γεο. Ήηαλ ε επνρή 

ησλ Γεσγξαθηθώλ Αλαθαιύςεσλ, 
πνπ άιιαμαλ ηε δσή ησλ 
αλζξώπσλ. Σνλ 18ν αηώλα, κε ηνλ 

Γηαθσηηζκό, νη αιιαγέο 
επεθηάζεθαλ ζηελ επηζηήκε θαη 
γεληθά ζηελ πλεπκαηηθή δσή. 
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▲ O Υξηζηόθνξνο Κνιόκβνο 
απνβηβάδεηαη ζηελ ακεξηθαληθή 

ήπεηξν 
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 Αλάπηπμε  
 Γεσγξαθηθέο Αλαθαιύςεηο Καπηηαιηζκνύ 

 
 
 

 1487  1492  1497-1498 1519-1522  17νο αηώλαο 
 

1487: O Βαξζνινκαίνο Νηηάδ αλαθαιύπηεη  
ην Αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο 

1492: O Κνιόκβνο θζάλεη ζηελ Ακεξηθή 
1497-1498: O Βάζθν ληα Γθάκα δηαπιέεη ηνλ Ηλδηθό  

Χθεαλό  
1519-1522: O Μαγγειάλνο πξαγκαηνπνηεί ην γύξν  

ηεο γεο 
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αηά ηε δηάξθεηα ησλ Γεσγξα-

θηθώλ Αλαθαιύςεσλ αξθεηνί 
ηνικεξνί ζαιαζζνπόξνη, αμηνπνηώ-
ληαο ζπρλά ηελ επηζηήκε ηεο γεσ-
γξαθίαο θαη εθεπξέζεηο, όπσο ε 
καγλεηηθή ππμίδα, ηαμίδεςαλ σο ηα 
πέξαηα ηνπ θόζκνπ γηα λα ραξά-
μνπλ λένπο εκπνξηθνύο δξόκνπο. Ο 
Βαξζνινκαίνο Νηηάδ αλαθάιπςε ην 
Αθξσηήξην ηεο Καιήο Διπίδαο, ν 
Βάζθν Νηα Γθάκα δηέπιεπζε ηνλ 
Ηλδηθό Χθεαλό ελώ ν Μαγγειάλνο 
πξαγκαηνπνίεζε ηνλ πξώην πεξί-
πινπ ηεο γεο, απνδεηθλύνληαο ηε 
ζθαηξηθόηεηά ηεο. Σν 1492 ν 
Υξηζηόθνξνο Κνιόκβνο αλαθάιπςε 
ηελ Ακεξηθή. 

ηελ Δπξώπε έθηαζαλ λέα είδε 
δηαηξνθήο αιιά θαη πνιύηηκα κέηαι-
ια. Σν εκπόξην επίζεο αλαπηύρζε-
θε ζε παγθόζκηα θιίκαθα. Οη Δπξσ-
παίνη ίδξπζαλ απνηθίεο ζηηο λέεο  

Κ 
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πεξηνρέο. Δθεί ήξζαλ ζε επαθή κε 
ηνπο πνιηηηζκνύο αξραίσλ ιαώλ, 
όπσο νη Ίλθαο θαη νη Αδηέθνη, αιιά 
ειάρηζηα επεξεάζηεθαλ από 
απηνύο. πρλά νη λένη θάηνηθνη αληη-
κεηώπηζαλ κε πεξηθξόλεζε ηνπο 
ηζαγελείο θαη ηνπο εθκεηαιιεύζε-
θαλ. Ζ δνπιεία, ηδηαίηεξα ζηηο απνη-
θίεο, απνηέιεζε ηελ πην αξλεηηθή 
ζπλέπεηα ησλ Αλαθαιύςεσλ. 

Σελ ίδηα επνρή ζην εζσηεξηθό ηεο 
Δπξώπεο ε ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ νδήγεζε ζηε γέλλεζε ηνπ 
Καπηηαιηζκνύ. Ηδξύζεθαλ λέεο ηξά-
πεδεο θαζώο θαη βηνηερληθέο επηρεη-
ξήζεηο πνπ αληαγσλίδνληαλ κεηαμύ 
ηνπο. ηε γεσξγία ρξεζηκνπνηήζε-
θαλ λέεο ηερληθέο, όπσο ην άλνηγκα 
απιαθηώλ γηα ηε ζπνξά θαη ην ιίπα-
ζκα. Δηζήρζε επίζεο από ην Νέν 
Κόζκν ε θαιιηέξγεηα ηνπ θαιακπν-
θηνύ θαη ηεο παηάηαο. Οη Δπξσπαίνη  
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απνθηνύλ λέεο ζπλήζεηεο, όπσο ε 
ρξήζε ηνπ θαπλνύ θαη ηνπ θαθέ. 

Παξόιν πνπ ε επνρή απηή ραξα-
θηεξίδεηαη σο ε πεξίνδνο ηνπ Απν-
ιπηαξρηζκνύ, ζηε Γαιιία, ηε Ρσζία 
θαη ζε άιιεο ρώξεο πξνσζήζεθαλ 
αιιαγέο κε ζθνπό ην ζεβαζκό 
ζηνπο λόκνπο θαη ηνλ πεξηνξηζκό 
ηεο βαζηιηθήο εμνπζίαο. ηελ 
Αγγιία, κάιηζηα, κε ην «Υάξηε ησλ 
Γηθαησκάησλ» ηνπ 1689 εληζρύζεθε 
ε εμνπζία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζε 
βάξνο ηεο απόιπηεο κνλαξρίαο. 

πρλέο θαη ζθιεξέο ήηαλ νη πνιε-
κηθέο αλακεηξήζεηο. ε κία από απ-
ηέο, ηνλ Σξηαθνληαεηή Πόιεκν (1618 
-1648) έραζε ηε δσή ηνπ ην 1/3 πεξί-
πνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο Γεξκαλίαο. 

Οη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ 
ζηελ Δπξώπε, εθθξάζηεθαλ θαηά 
ηνλ 18ν αηώλα κε ην πλεπκαηηθό 

θίλεκα ηνπ Γηαθσηηζκνύ. Ο Γηαθσ- 
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ηηζκόο μεθίλεζε από ηελ Αγγιία, 
θαιιηεξγήζεθε όκσο θπξίσο ζηε 
Γαιιία. Οη εθθξαζηέο ηνπ, ακθη-
ζβεηώληαο ηηο πξνιήςεηο θαη ηηο 
δεηζηδαηκνλίεο, έδσζαλ έκθαζε ζην 
θσηηζκό ηνπ αλζξώπνπ κέζσ ηεο 
παηδείαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνή-
ζεη ηα δηθαηώκαηά ηνπ. Ο Βνιηαίξνο 
κίιεζε γηα ηελ αλεμηζξεζθία, ν 
Ρνπζζώ γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 
ηζόηεηα, ν Λνθ θαη ν Μνληεζθηέ γηα 
ηελ αμία ησλ λόκσλ. Οη Γηαθσηη-
ζηέο ελαληηώζεθαλ ζηε ζαλαηηθή 
πνηλή θαη ηα βαζαληζηήξηα, ζηε 
δνπιεία θαη ηνλ πόιεκν. 

Σελ επνρή ηνπ Γηαθσηηζκνύ αλα-
πηύρζεθαλ θαη νη θπζηθέο επηζηή-
κεο. Μειεηήζεθε ην θαηλόκελν ηνπ 
ειεθηξηζκνύ, ελώ ν Βόιηα 
θαηαζθεύαζε ηελ πξώηε κπαηαξία. 
Ο Νεύησλ αλαθάιπςε ην λόκν ηεο 
βαξύηεηαο. Ζ Υεκεία πξνόδεπζε  
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εληππσζηαθά. Δπηπιένλ, ζηελ 
Ηαηξηθή ρξεζηκνπνηήζεθε ν εκβν-
ιηαζκόο, γηα λα αληηκεησπηζηνύλ 
δηάθνξεο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο θαη 
θπξίσο ε επινγηά. 

Αλαλεώζεθαλ επίζεο θαη κνξθέο 
ηεο ηέρλεο, όπσο ε ινγνηερλία θαη 
ε κνπζηθή, θαζώο γξάθεθαλ 
θιαζηθά κπζηζηνξήκαηα ζαλ ηνλ 
«Ρνβηλζώλα Κξνύζν» θαη ηα 
«Σαμίδηα ηνπ Γθηνύιηβεξ» αιιά θαη 
ηα θεκηζκέλα κνπζηθά έξγα ηνπ 
Μπαρ θαη ηνπ Μόηζαξη. 
 

Γισζζάξη 
Γεσγξαθηθέο Αλαθαιύςεηο: Δίλαη 
νη αλαθαιύςεηο πνιιώλ πεξηνρώλ 
ηεο γεο καθξηά από ηελ Δπξώπε, 
πνπ γίλνληαη κεηά από καθξηλά 
ηαμίδηα ζηνπο σθεαλνύο. 

Καπηηαιηζκόο ή Κεθαιαηνθξαηία: 
Πξόθεηηαη γηα έλα νηθνλνκηθό  
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ζύζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλε-
κπόδηζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, 
ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο. 

Νένο Κόζκνο: Έηζη απνθαινύληαη 
νη πεξηνρέο εθηόο Δπξώπεο, νη 
νπνίεο εμεξεπλήζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 
15νπ θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ 
αηώλα. Δηδηθά ην όλνκα Ακεξηθή 
δόζεθε ζηε λέα ήπεηξν από ηνλ 
Ακέξηθν Βεζπνύηζη, ν νπνίνο είρε 
αθνινπζήζεη ζηηο απνζηνιέο ηνπ 
ηελ πνξεία ηνπ Κνιόκβνπ. 

Απνιπηαξρηζκόο: Ο ζεζκόο ηεο 
απόιπηεο εμνπζίαο ησλ εγεκόλσλ 
ηεο Δπξώπεο, θπξίσο ηνλ 17ν θαη 
ηνλ 18ν αηώλα.  

Κνηλνβνύιην: Έηζη απνθαιείηαη ε 
ζπλέιεπζε ησλ εθιεγκέλσλ 
αληηπξνζώπσλ ηνπ ιανύ, ε νπνία 
αζθεί ηελ εμνπζία ζην όλνκά ηνπ. 

Πξνιήςεηο: Ζ πεπνίζεζε όηη θάηη 
κπνξεί λα καο θέξεη ηύρε ή αηπρία.  
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Γεηζηδαηκνλίεο: Ζ παξάινγε πίζηε 
όηη ε δσή επεξεάδεηαη από 
ππεξθπζηθέο δπλάκεηο. 

Αλεμηζξεζθία: Ζ ειεπζεξία θάζε 
αλζξώπνπ λα πηζηεύεη ζε όπνηα 
ζξεζθεία επηζπκεί. 
 

 Οι πηγές αυηγούνται... 
 

1. 12 Οθησβξίνπ 1492. Ο Υξηζηό-
θνξνο Κνιόκβνο απνβηβάδεηαη 
ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν 
«Σε δεύηεξε ώξα κεηά ηα κεζάλπ-
ρηα, ε ζηεξηά θάλεθε ζε απόζηαζε 
δύν ιεπγώλ. Μάδεςαλ ηα παληά θξα-
ηώληαο κόλν ην κεγάιν, ρσξίο πα-
ξίζηηα, παλί θαη ύζηεξα θηλήζεθαλ 
αξγά, ρξνλνηξηβώληαο σο ηνλ εξρν-
κό ηεο κέξαο –Παξαζθεπή– νπόηε 
έθηαζαλ ζ’ έλα κηθξό λεζί ζηηο 
Λνπθάγηεο (Μπαράκεο), πνπ ζηε 
γιώζζα ησλ Ηλδηάλσλ νλνκαδόηαλ 
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Γθνπαλαράλη. Σόηε είδαλ γπκλνύο 
αλζξώπνπο θαη ν Ναύαξρνο βγήθε 
ζηε ζηεξηά κε ηελ αξκαησκέλε βάξ-
θα ηνπ… Μόιηο έθηαζαλ ζηε ζηεξηά, 
είδαλ θαηαπξάζηλα δέληξα, πνιιά 
λεξά θαη θαξπνύο δηαθόξσλ εηδώλ. 
O Ναύαξρνο θάιεζε ηνπο δύν θπβεξ-
λήηεο θη όινπο εθείλνπο πνπ πάηε-
ζαλ ζηε ζηεξηά… θαη δήηεζε λα πη-
ζηνπνηήζνπλ όηη απηόο, ελώπηνλ 
όισλ θαηαιάκβαλε ην ελ ιόγσ λεζί 
–όπσο θαη πξάγκαηη ην θαηέιαβε– 
ζην όλνκα ηνπ βαζηιηά θαη ηεο βαζί-
ιηζζαο ησλ Κπξίσλ ηνπ, θάλνληαο 
ηηο απαξαίηεηεο δηαβεβαηώζεηο, πνπ 
ππάξρνπλ κε θάζε ιεπηνκέξεηα ζηα 
ζπκβόιαηα ηα νπνία έγηλαλ γξαπηά 
εθεί». 
Υξηζηόθνξνο Κνιόκβνο, Αλαθάιπςε 

ηεο Ακεξηθήο. Ηκεξνιόγην πινίνπ 
1492-1493, κεηάθξαζε Νηίλνο 

Βαηηθηώηεο, Αζήλα 1984, ζ. 41. 
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2. Η πνιηηηθή αξεηή 
«Ζ πνιηηηθή αξεηή είλαη κία απηα-
πάξλεζε, πνπ είλαη θάηη ην πνιύ 
δπζάξεζην. Μπνξνύκε λα νξίζνπκε 
απηή ηελ αξεηή ζαλ ηελ αγάπε ησλ 
λόκσλ θαη ηεο παηξίδαο. Ζ αγάπε 
απηή, απαηηώληαο κία ζπλερή πξν-
ηίκεζε ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο 
από ην αηνκηθό ζπκθέξνλ, δίλεη 
όιεο ηηο ηδηαίηεξεο αξεηέο· πνπ δελ 
είλαη παξά απηή ε πξνηίκεζε. Ζ 
αγάπε απηή παξαηεξείηαη εμαηξεηη-
θά ζηηο δεκνθξαηίεο. Μόλν ζ’ απηέο 
ε θπβέξλεζε είλαη εκπηζηεπκέλε ζε 
θάζε πνιίηε. Λνηπόλ, ε θπβέξλεζε 
είλαη όπσο όια ηα πξάγκαηα ηνπ 
θόζκνπ· γηα λα ηε δηαηεξήζνπκε, 
πξέπεη λα ηελ αγαπνύκε». 

 

Μνληεζθηέ, Δπηινγή από ην έξγν 
ηνπ, κεηάθξαζε Γ. Εηνύηνο,  

Αζήλα 1993, ζζ. 303-304. 
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 Ματιά στο παρελθόν 
 

Η εθεύξεζε ηνπ αιεμηθέξαπλνπ 
O Βεληακίλ Φξαγθιίλνο (1706-1790) 
είλαη γλσζηόο γηα ηα πεηξάκαηά ηνπ 
κε ηνλ ειεθηξηζκό. Ζ εθεύξεζε  
ηνπ αιεμηθέξαπλνπ ην 1752  
ηνπ ράξηζε κάιηζηα κεγάιε  
θήκε. (πκβνπιέςνπ ην βηβιίν  
ηεο Φπζηθήο θαη γξάςε κηα  
παξάγξαθν γηα ηηο εθαξ- 
κνγέο ηνπ ειεθηξηζκνύ  
ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ). 

 
 
 
Ηζπαλνί ζηξαηηώηεο ►  

θαηαζηξέθνπλ  
ιαηξεπηηθά είδσια  

ησλ ηζαγελώλ 

1 
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▲ Υάξηεο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ Υξηζηό-
θνξνπ Κνιόκβνπ ζηελ Ακεξηθή  

 

1. Βόξεηα Ακεξηθή 6. Αθξηθή 

2. Νόηηα Ακεξηθή 7. Ηζπαλία 

3. Καξατβηθή ζάιαζζα 8. Αζία 

4. Ηζπαληόια 9. Ηλδηθόο  
Χθεαλόο 5. Αηιαληηθόο Χθεαλόο 

 

Σν πξώην ηαμίδη (1492)  
ηνπ Υξηζηόθνξνπ Κνιόκβνπ  

 

Σα λεζηά ησλ Μπαραξηθώλ  
ν πξννξηζκόο ηνπ Κνιόκβνπ 

2 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 8 

9 
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► 
Εσγξαθηθόο  
πίλαθαο πνπ  

απεηθνλίδεη  
ζπδήηεζε  
γύξσ από  

θηινζνθηθά δεηήκαηα ζηε Γαιιία 
 
 
 

◄ Σδσλ Λνθ 
(1632-1704) 

 

 ▲ Βνιηαίξνο  
 (1694-1778) 

◄ Εαλ Εαθ  
Ρνπζζώ 
(1712-1778) 

 
Ηζαάθ Νεύησλ ► 

(1643-1727) 
 

3 

4 

5 

6 

7 
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▲ Ο πεξίπινπο ηεο γεο  
από ηνλ Μαγγειάλν 

 

1. Δηξεληθόο 
Χθεαλόο 

4. Ηζπαλία 
5. Ηλδηθόο Χθεαλόο 

2. Αηιαληηθόο 
Χθεαλόο 

6. Φηιηππίλεο 
7. Πεξηνρή ζαλάηνπ  

Μαγγειάλνπ  
27 Απξηιίνπ 1521 

3. Πνξζκόο ηνπ 
Μαγγειάλνπ 

 

 Δξσηήκαηα 
 

 Πνηεο ήηαλ νη ζπνπδαηόηεξεο 
γεσγξαθηθέο αλαθαιύςεηο ησλ 
Δπξσπαίσλ θαηά ηνλ 15ν θαη ηνλ 
16ν αηώλα; 
 Με βάζε ηελ Πεγή 2, πώο νξίδεη ν 
Μνληεζθηέ ην πεξηερόκελν ηεο 
πνιηηηθήο αξεηήο; 

8 

7 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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Κεθάιαην 3 
 

Ζ Ακεξηθαληθή θαη n Γαιιηθή 
Δπαλάζηαζε 

 

ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα μέζπαζαλ 
δύν κεγάιεο επαλαζηάζεηο: ε 

Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε, ην 1776 

θαη ε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε, ην 1789. 
Οη επαλαζηάζεηο απηέο επεξεάζζε-
θαλ από ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ. 
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 Ζ εηθόλα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο:  
Εσγξαθηθή απεηθόληζε ηεο άισζεο ηεο Βαζηίιεο από 
ηνπο Γάιινπο επαλαζηάηεο (14 Ηνπιίνπ1789) 

 
 

 1776  1789  1791  1815  
 
 
 

1776: Ακεξηθαληθή Δπαλάζηαζε 
1789: Έλαξμε Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο 
1791: Φήθηζε λένπ πληάγκαηνο 
1815: Ήηηα ηνπ Ναπνιένληα ζην Βαηεξιό 

 

Γηαθσηηζκόο 
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αηά ηελ Ακεξηθαληθή Δπαλά-
ζηαζε, νη άπνηθνη ηνπ Νένπ 

Κόζκνπ εμεγέξζεθαλ ελαληίνλ ησλ 
Βξεηαλώλ δηεθδηθώληαο ηελ αλεμαξ-
ηεζία ηνπο θαη ζρεκάηηζαλ ηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο 
(ΖΠΑ). Οη θηιειεύζεξεο ηδέεο θαη ηα 
αηηήκαηα ησλ επαλαζηαηώλ εθθξά-
ζηεθαλ ζηε Γηαθήξπμε ηεο Ακεξηθα-
ληθήο Αλεμαξηεζίαο. Οη Ακεξηθαλνί 
επαλαζηάηεο ήηαλ ελαληίνλ ηνπ 
ζεζκνύ ηεο βαζηιείαο. Οη ηδέεο ηνπο 
επεξέαζαλ δηάθνξα επαλαζηαηηθά 
θηλήκαηα ζε όιν ηνλ θόζκν. 

Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε μέζπαζε 
ζε κηα επνρή πνπ ε κεγάιε νηθνλν-
κηθή θξίζε θαη ε θνηλσληθή αληζόηε-
ηα ηαιαηπσξνύζαλ ηε γαιιηθή θνη-
λσλία. Ηδηαίηεξα νη αγξόηεο δνύζαλ 
ζε θαηάζηαζε απόιπηεο θηώρεηαο 
θαη δελ είραλ θαζόινπ πνιηηηθά 
δηθαηώκαηα. Ο βαζηιηάο Λνπδνβίθνο  

Κ 
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ΗΣ΄, γηα λα θαηαλείκεη δηθαηόηεξα 
ηνπο θόξνπο αλάινγα κε ην εηζόδε-
κα ηνπ θαζελόο, ζπγθάιεζε ζην Πα-
ξίζη ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Σξηώλ 
Σάμεσλ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θιε-
ξηθώλ, ησλ επγελώλ θαη ησλ αζηώλ. 
Οη αληηπξόζσπνη ηεο «ηξίηεο 
ηάμεο», νη αζηνί, μεζεθώζεθαλ δηεθ-
δηθώληαο ηελ εμνπζία. Ο γαιιηθόο 
ιαόο, εμνξγηζκέλνο, θαηέιαβε ην 
βαζηιηθό κεζαησληθό θξνύξην ηεο 
Βαζηίιεο. Αιιά θαη ζηελ ύπαηζξν νη 
ρσξηθνί εμεγέξζεθαλ θαη έθαςαλ ηηο 
θαηνηθίεο ησλ κεγαιντδηνθηεηώλ. 

Ζ Γαιιηθή Δπαλάζηαζε πέξαζε 
από ηξία ζηάδηα. ην πξώην θπξηαξ-
ρνύζαλ νη κεηξηνπαζείο θαη θηιειεύ-
ζεξεο απόςεηο. Σόηε, ε πξώηε Δζλν-
ζπλέιεπζε ςήθηζε ηε «Γηαθήξπμε 
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 
θαη ηνπ Πνιίηε», έλα θείκελν πνπ 
εμέθξαδε θηιειεύζεξεο ηδέεο, όπσο  
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ε ειεπζεξία, ε ηζόηεηα θαη ε αδειθν-
ζύλε. ύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, ε 
εμνπζία πεγάδεη από ην έζλνο θαη 
όρη από ηνλ κνλάξρε. Σελ πεξίνδν 
απηή ε εθθιεζηαζηηθή πεξηνπζία δό-
ζεθε ζην θξάηνο θαη θαηαξγήζεθαλ 
θάπνηνη θόξνη. Ζ ρώξα ρσξίζηεθε 
ζε λνκνύο, επαξρίεο θαη θνηλόηεηεο. 
Δπίζεο, ην 1791 ςεθίζηεθε θηιειεύ-
ζεξν ζύληαγκα πνπ πεξηόξηζε ηηο 
εμνπζίεο ηνπ βαζηιηά πξνο όθεινο 
ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Γηθαίσκα ςήθνπ 
όκσο δόζεθε κόλν ζηνπο 
«ελεξγνύο» πνιίηεο, δειαδή ζε 
όζνπο πιήξσλαλ θόξνπο, ελώ 
απνθιείζζεθαλ νη γπλαίθεο. 

Καηά ην δεύηεξν ζηάδην ε εμνπζία 
πέξαζε ζηα ρέξηα αθξαίσλ ξηδνζπα-
ζηώλ, νη νπνίνη επέβαιαλ θαζεζηώο 
ηξνκνθξαηίαο. Σελ πεξίνδν απηή ρη-
ιηάδεο Γάιινη πνιίηεο εθηειέζηεθαλ, 
σο ερζξνί ηνπ ιανύ, ελώ ηελ ίδηα  
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ηύρε είραλ ν βαζηιηάο Λνπδνβίθνο 
θαη ε βαζίιηζζα Αληνπαλέηα. 

ηελ ηξίηε θάζε ηεο επαλάζηα-
ζεο επηθξάηεζαλ θαη πάιη νη κεηξην-
παζείο. Δμαηηίαο όκσο ησλ δπζθν-
ιηώλ πνπ αληηκεηώπηδε ε ρώξα, ε 
εμνπζία παξαρσξήζεθε ζην Ναπν-
ιένληα Βνλαπάξηε. Ο Ναπνιέσλ, ν 
νπνίνο έγηλε ηειηθά απηνθξάηνξαο, 
πξνρώξεζε ζε πνιιέο κεηαξξπζκί-
ζεηο ζην εζσηεξηθό ηεο Γαιιίαο. 
Παξάιιεια ζπλέρηζε κηα ζεηξά από 
πνιέκνπο ελαληίνλ ησλ ερζξώλ ηεο 
Γαιιίαο, πνπ θξάηεζαλ πεξηζζόηε-
ξν από είθνζη ρξόληα. ην δηάζηεκα 
απηό ν Ναπνιέσλ θαηέιαβε ην 
κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Δπξώπεο 
θηάλνληαο κέρξη ηε Ρσζία. Οη 
πόιεκνη ηειείσζαλ ην 1815 κε ηελ 
ήηηα ηνπ Ναπνιένληα ζην Βαηεξιό. 
Οη ηδέεο θαη ηα κελύκαηα ησλ δύν 
επαλαζηάζεσλ δηαδόζεθαλ  
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γξήγνξα ζηνλ ππόινηπν θόζκν, 
πξνθαιώληαο θαη άιιεο εμεγέξζεηο. 
 

Γισζζάξη 
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Σξηώλ 
Σάμεσλ: Έηζη νλνκάδεηαη ε θνηλή 
ζπλεδξίαζε αληηπξνζώπσλ από 
ηηο ηξεηο θνηλσληθέο ηάμεηο ηεο Γαι-
ιίαο, ηνπο επγελείο, ηνπο θιεξηθνύο 
θαη ηελ ηξίηε ηάμε. ηελ ηειεπηαία 
απηή θνηλσληθή ηάμε αλήθαλ νη 
αζηνί θαη ν ππόινηπνο ιαόο. 

Αθξαίνη ξηδνζπάζηεο: (Ηαθσβίλνη). 
Έηζη νλνκάδνληαη νη νπαδνί ηεο 
Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο πνπ 
αξλνύληαλ θάζε ζπκβηβαζκό κε ηνλ 
βαζηιηά. 

Σξνκνθξαηία: Έηζη απνθαιείηαη ην 
θαζεζηώο πνπ επέβαιαλ ζηε 
Γαιιία αθξαίνη ξηδνζπάζηεο κε 
επηθεθαιήο ηνπο Ρνβεζπηέξν, 
Γαληώλ θαη Μαξά. 
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 Οι πηγές αυηγούνται... 
 

1. Οη άλζξσπνη γελληνύληαη ίζνη 
«Γίλνπκε απηνύο ηνπο όξθνπο πξν-
θεηκέλνπ λα είλαη θαλεξό όηη όινη νη 
άλζξσπνη γελληνύληαη ίζνη θαη όηη 
έρνπλ πξνηθηζζεί από ηνλ Γεκηνπξ-
γό ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα θαη αλα-
παιινηξίσηα* δηθαηώκαηα, αλάκεζα 
ζηα νπνία είλαη ε Εσή, ε Διεπζεξία 
θαη ε επηδίσμε ηεο Δπηπρίαο».  
 

Απόζπαζκα από ηε Γηαθήξπμε ηεο 
Ακεξηθαληθήο Αλεμαξηεζίαο (1776). 

 

2. Απόςεηο γηα ηα δηθαηώκαηα  
ηνπ αλζξώπνπ θαη ηελ πνιηηηθή 
νξγάλσζε 
Άξζξν 1: «Οη άλζξσπνη γελληνύληαη 
ειεύζεξνη θαη παξακέλνπλ ειεύζεξνη 
θαη έρνπλ ίζα δηθαηώκαηα. Οη θνηλσ- 

 57 / 22  



 

ληθέο δηαθξίζεηο κόλν ζην θνηλό 
ζπκθέξνλ κπνξνύλ λα βαζίδνληαη». 
Άξζξν 2: «θνπόο θάζε πνιηηηθήο 
νξγάλσζεο είλαη ε δηαθύιαμε ησλ 
θπζηθώλ θαη απαξάγξαπησλ* δη-
θαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ. Σα 
δηθαηώκαηα απηά είλαη ε ειεπζεξία, 
ε ηδηνθηεζία, ε αζθάιεηα θαη ε 
αληίζηαζε ζηελ θαηαπίεζε». 
Άξζξν 3: «Πεγή θάζε εμνπζίαο είλαη 
απνθιεηζηηθά ην έζλνο. Καλέλα 
ζώκα, θαλέλα άηνκν δελ κπνξεί λα 
αζθήζεη εμνπζία πνπ δελ απνξξέεη* 
από ην έζλνο*».  
 

Απόζπαζκα από ηε Γηαθήξπμε  
ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ  

θαη ηνπ Πνιίηε (1789). 
 

* αλαπαιινηξίσηνο = απηόο πνπ 
δελ επηηξέπεηαη λα αθαηξεζεί από 
θάπνηνλ 
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* απαξάγξαπηνο = απηόο πνπ δελ 
είλαη δπλαηόλ λα θαηαξγεζεί 
* απνξξέσ = πξνθύπησ, 
πξνέξρνκαη 
* έζλνο = ελλνεί ην ζύλνιν ησλ 
Γάιισλ πνιηηώλ 

 

 Ματιά στο παρελθόν 
 

Η ζεκαία ηεο Γαιιίαο 
Ζ άισζε ηεο Βαζηίιεο από ηνπο 
Γάιινπο επαλαζηάηεο, ζηηο 14 Ηνπ-
ιίνπ 1789, απνηειεί ζήκεξα ηελ 
εζληθή γηνξηή ηεο Γαιιίαο. Σα ρξώ-
καηα κπιε, θόθθηλν θαη  
άζπξν ζηηο θνλθάξδεο  
πνπ θνξνύζαλ  
νη εμεγεξκέλνη,  
απνηππώλνληαη θαη  
ζηε γαιιηθή ζεκαία. 
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► 
Ζ κάρε  

ζην Βαηεξιό  
(1815) 

 
 
 

◄ Ο Ναπνιέσλ  
Βνλαπάξηεο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
▲ Ζ ππνγξαθή ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 
Ακεξηθαληθήο Αλεμαξηεζίαο (1776) 

1 

2 

3 
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◄ O Σόκαο Σδέθεξζνλ, 
ζπληάθηεο ηεο Γηαθήξπ-
μεο ηεο Ακεξηθαληθήο 
Αλεμαξηεζίαο θαη 3νο 
πξόεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ 
Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο 

 
 

 
◄ Ζ Γηαθήξπμε  

ησλ Γηθαησκάησλ  
ηνπ Αλζξώπνπ  
θαη ηνπ Πνιίηε 
 

 
 

► 
Σν ζύλζεκα ηεο Γαιιηθήο 

Δπαλάζηαζεο «Διεπζεξία,  
Ηζόηεηα, Αδειθόηεηα» 

 

4 

6 

5 

5 
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 Δξσηήκαηα 
 

 Πνηεο νκνηόηεηεο παξαηεξείηε 
αλάκεζα ζηελ Ακεξηθαληθή θαη ηελ 
Γαιιηθή Δπαλάζηαζε; 
 Πνηα ζεσξνύληαη ηα ζεκαληηθόηε-
ξα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα κε βάζε 
ηα θείκελα ησλ δύν πεγώλ; 
Ση πηζηεύνπκε ζήκεξα; 
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ΠΡΧΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 
 

Οη Δμειίμεηο ζηελ Δπξώπε θαηά 
ηνπο Νεόηεξνπο Υξόλνπο (κέζα 
15νπ αηώλα - αξρέο 19νπ αηώλα) 

 

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΩΗ 
 

 Ζ Αλαγέλλεζε είλαη κηα 
πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή 
θίλεζε. Ξεθίλεζε ζηα κέζα ηνπ 
14νπ αηώλα από ηε Βόξεηα Ηηαιία 
θαη κέζα ζε δπν αηώλεο δηαδόζεθε 
ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. 
 
 Ζ Θξεζθεπηηθή Μεηαξξύζκηζε 
έγηλε ηνλ 16ν αηώλα θαη ρώξηζε 
ηνπο ιανύο ηεο Γπηηθήο θαη ηεο 
Κεληξηθήο Δπξώπεο ζε Καζνιηθνύο 
θαη Πξνηεζηάληεο 
(Γηακαξηπξόκελνπο). 
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 Οη Γεσγξαθηθέο Αλαθαιύςεηο ηνπ 
15νπ θαη ηνπ 16νπ αηώλα νδήγεζαλ 
ζηελ αλαθάιπςε άγλσζησλ έσο 
ηόηε πεξηνρώλ ζε άιιεο επείξνπο. 
 
 Ο Γηαθσηηζκόο είλαη έλα 
πλεπκαηηθό θίλεκα πνπ 
αλαπηύρζεθε θπξίσο θαηά ηνλ 18ν 
αηώλα θαη έδσζε έκθαζε ζηε 
ινγηθή ηνπ αλζξώπνπ. ηε δηάξθεηά 
ηνπ αλαπηύρζεθαλ ηδηαίηεξα νη 
θπζηθέο επηζηήκεο. 
 
 Ζ Ακεξηθαληθή θαη ε Γαιιηθή 
Δπαλάζηαζε μέζπαζαλ ζηα ηέιε 
ηνπ 18νπ αηώλα. Δπεξεάζζεθαλ 
από ηηο ηδέεο ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη 
είραλ σο βαζηθά ηνπο αηηήκαηα ηελ 
αλεμαξηεζία, ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 
ηζόηεηα. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ Β 
 

Οη Έιιελεο θάησ από  
ηελ νζσκαληθή θαη ηε ιαηηληθή 

θπξηαξρία (1453-1821) 
 
 
 
 
 
 
 



  Γεύηεξε Δλόηεηα  
 

Οη Έιιελεο θάησ από  
ηελ νζσκαληθή θαη ηε ιαηηληθή 
θπξηαξρία (1453-1821) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Ρήγαο Βειεζηηλιήο ςάιιεη ηνλ 
Θνύξην, Αζήλα, Μνπζείν Μπελάθε 
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Δηζαγσγή 
 

Ζ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο 
από ηνπο Οζσκαλνύο Σνύξθνπο, ην 
1453, ζήκαλε ηελ ππνδνύισζε ηνπ 
ειιεληθνύ θόζκνπ ζε μέλνπο 
θπξηάξρνπο γηα πεξηζζόηεξνπο από 
ηέζζεξηο αηώλεο. Μέζα ζε δύζθνιεο 
ζπλζήθεο, ην ειιεληθό έζλνο ζηεξί-
ρζεθε θπξίσο ζηελ νξζόδνμε πίζηε 
θαη ηελ ειιεληθή γιώζζα. Γηαηήξε-
ζε, έηζη, ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θαη 
δηεθδίθεζε ηελ ειεπζεξία ηνπ κε ηε 
Μεγάιε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. 
 
 
 
Ζ δεύηεξε ελόηεηα απνηειείηαη  
από δέθα θεθάιαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. 
Ζ θαηάθηεζε ηεο  

ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. 
Οη ζπλζήθεο δσήο  
ησλ ππνδνύισλ 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. 

Ζ ζξεζθεπηηθή θαη  
ε πνιηηηθή νξγάλσζε  

ησλ Διιήλσλ 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. 
Οη θιέθηεο θαη 
νη Αξκαηνινί 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. 

Ζ νηθνλνκηθή δσή 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. 
Οη Έιιελεο  
ησλ παξνηθηώλ θαη  
ησλ Παξαδνπλάβησλ 
Ζγεκνληώλ 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7. 

Οη δάζθαινη ηνπ Γέλνπο 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8. 
Ο Ρήγαο Βειεζηηλιήο θαη 
ν Αδακάληηνο Κνξαήο 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9. 

Σα θπξηόηεξα επαλαζηαηηθά 
θηλήκαηα 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10. 
Οη αγώλεο ησλ νπιησηώλ 
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 Οζσκαληθή  
 θαη ιαηηληθή  Πξνεπαλαζηαηηθή 
 θπξηαξρία  πεξίνδνο 
 
 
 

 

 1453  1821 
 
1453: Άισζε ηεο 

Κσλζηαληηλνύπνιεο 
1821: Ζ Διιεληθή Δπαλάζηαζε 
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Κεθάιαην 1 
 

Ζ θαηάθηεζε  
ηεο ειιεληθήο ρεξζνλήζνπ 

 

Μέζα ζε δπν αηώλεο (15νο-17νο αηώ-
λαο) νη Οζσκαλνί Σνύξθνη θαηέθηε-

ζαλ νιόθιεξε ζρεδόλ ηελ ειιεληθή 
Υεξζόλεζν. Οξηζκέλεο όκσο πεξην-
ρέο παξέκεηλαλ, ήδε από ην 1204, 
γηα κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν ρξνληθό 
δηάζηεκα ζηελ θπξηαξρία ησλ 
Λαηίλσλ θαη θπξίσο ησλ Βελεηώλ, 
ησλ Γελνπαηώλ θαη ησλ Φξάγθσλ. 
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 Ζ εηθόλα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο: Πξόζθπγεο 
από ηε Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία θαηαθεύγνπλ ζηα ει-
ιεληθά λεζηά (15νο αηώλαο) Παξίζη, Δζληθή Βηβιηνζήθε 

 

Οη νζσκαληθέο θαηαθηήζεηο ζηνλ ειιεληθό ρώξν 
 

Οη θαηαθηήζεηο ησλ Οζσκαλώλ Σνύξθσλ 
ζηελ ειιεληθή Υεξζόλεζν 

 

 
 

1430 1446 1460 1522 1566 1571 1669 
 

1430: Θεζζαινλίθε- Γηάλλελα 1446: Πάηξα  
1460: Μηζηξάο 1522: Ρόδνο  1566: Υίνο  
1571: Κύπξνο  1669: Κξήηε 
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άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπν-
ιεο από ηνπο Οζσκαλνύο 

Σνύξθνπο, ην 1453, ήηαλ ε θαηάιεμε 
ηεο παξαθκήο ηνπ Βπδαληηλνύ θό-
ζκνπ. Ήδε από ηνλ 13ν αηώλα ε 
άιινηε έλδνμε Βπδαληηλή Απηνθξα-
ηνξία αληηκεηώπηδε πνιιά πνιηηηθά, 
θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιή-
καηα. Ξέλεο θπιέο από ην Βνξξά 
θαη ηελ Αλαηνιή εηζέξρνληαλ ζηελ 
πεξηνρή κε εηξεληθό ή βίαην ηξόπν, 
ελώ Υξηζηηαλνί ηεο Γύζεο, θπξίσο 
νη Βελεηνί, εθκεηαιιεύνληαλ ηα 
ζπνπδαηόηεξα εκπνξηθά ιηκάληα, κε 
απνηέιεζκα ηνλ νηθνλνκηθό καξα-
ζκό ησλ εληνπίσλ. Μέζα ζε δύν πε-

ξίπνπ αηώλεο νιόθιεξε ε ειιεληθή 

Υεξζόλεζνο θαηαθηήζεθε από ηνπο 
Οζσκαλνύο Σνύξθνπο. Μόλν ηα 

Ηόληα Νεζηά, κε εμαίξεζε ηε Λεπθάδα 
γηα θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, δελ 
πέξαζαλ πνηέ ζηελ νζσκαληθή  

Ζ 
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εμνπζία. Παξέκεηλαλ κάιηζηα ζηελ 
εμνπζία ησλ Βελεηώλ έσο ην 1797, 
νπόηε πέξαζαλ ζηα ρέξηα ησλ Γάι-
ισλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ Άγγισλ. 
Ζ πεξίνδνο από ηελ θαηάθηεζε ηεο 
ειιεληθήο Υεξζνλήζνπ, ζηα κέζα 
ηνπ 15νπ αηώλα, έσο θαη ηε Μεγάιε 
Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, πνπ 
νδήγεζε ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ λένπ 
ειιεληθνύ θξάηνπο, νλνκάδεηαη 
Σνπξθνθξαηία. 

Οη δύν πξώηνη αηώλεο ηεο Σνπξ-
θνθξαηίαο ήηαλ νη δπζθνιόηεξνη γηα 
ηνπο Υξηζηηαλνύο. Οη δεκνγξαθηθέο, 
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβν-
ιέο ήηαλ κεγάιεο. Αξθεηνί θάηνηθνη 
κεηαθηλήζεθαλ ζε νξεηλνύο ηόπνπο 
ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. 
Δπίζεο, νη βπδαληηλνί άξρνληεο εμα-
θαλίζηεθαλ κεηά ηελ Άισζε. Σέινο, 
αξθεηνί ιόγηνη έθπγαλ ζηε Γπηηθή 
Δπξώπε. ια απηά επεξέαζαλ  
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αξλεηηθά ηε ζπλνρή ηνπ ειιεληθνύ 
πιεζπζκνύ. Σειηθά όκσο νη ππό-
δνπινη Έιιελεο δελ αθνκνηώζεθαλ, 
αθνύ θαηάθεξαλ λα δηαθπιάμνπλ, 
κε ηε βνήζεηα θαη ηεο Δθθιεζίαο, 
ηξία βαζηθά ζηνηρεία ηεο εζληθήο 
ηνπο ηαπηόηεηαο: ηε ζξεζθεία, ηε 
γιώζζα θαη ηελ παξάδνζε. 

Από ηα κέζα ηνπ 16νπ αηώλα, ε 
ζέζε ησλ Διιήλσλ ζηηο ηνπξθνθξα-
ηνύκελεο πεξηνρέο ζηαδηαθά βειηηώ-
ζεθε. Σελ επνρή απηή κεηώζεθαλ νη 
ζηξαηησηηθέο ζπγθξνύζεηο ζηελ ει-
ιεληθή Υεξζόλεζν θαη πεξηνξίζηε-
θε ε θνξνινγία θαη ην παηδνκάδσκα. 
Οη εμειίμεηο απηέο ζηελ ηνπξθνθξα-
ηνύκελε Διιάδα, κε ηε ζπκβνιή 
ησλ Διιήλσλ ηεο Γηαζπνξάο, 
ηόλσζαλ ηελ παηδεία θαη νδήγεζαλ 
πξννδεπηηθά ην έζλνο ζηελ 
εθπαηδεπηηθή αλαγέλλεζε ηνπ 18νπ  
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αηώλα, πνπ πξνεηνίκαζε ην έδαθνο 
γηα ηελ Απειεπζέξσζε. 

Αξθεηά πξνβιήκαηα αληηκεηώπη-
δαλ θαη νη Έιιελεο ππήθννη ησλ 
Βελεηώλ. Έσο ηνλ 16ν αηώλα δελ 
ηνπο επηηξεπόηαλ ε ζπκκεηνρή ζηε 
δηνίθεζε, ελώ νη Βελεηνί θαηείραλ 
ηα αλώηεξα ζξεζθεπηηθά αμηώκαηα 
θαη ηελ πεξηνπζία ηεο Δθθιεζίαο. 
Απηνί νη πεξηνξηζκνί, ζε ζπλδπαζκό 
κε άιιεο δηαθξίζεηο, όπσο ε βαξηά 
θνξνινγία θαη ε ζπκκεηνρή ζε 
αγγαξείεο γηα ηελ θαηαζθεπή δεκν-
ζίσλ έξγσλ, πξνθαινύζαλ ζπρλά 
δηακαξηπξίεο αθόκε θαη εμεγέξζεηο 
ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηώλ, κε 
γλσζηόηεξε ηελ εμέγεξζε ζηε 
Εάθπλζν ην 1628, γλσζηή σο 
«ξεκπειηό ησλ πνπνιάξσλ». 

Καζώο όκσο πεξλνύζαλ ηα ρξό-
ληα θαη αξθεηέο βελεηηθέο θηήζεηο  
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έπεθηαλ ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλώλ  
Σνύξθσλ, νη Βελεηνί άξρηζαλ λα 
γίλνληαη πην θηιηθνί πξνο ηνπο 
Έιιελεο, πνπ είραλ αλαιάβεη θαη ην 
βάξνο ηεο άκπλαο. Οη δηαθξίζεηο ζε 
βάξνο ησλ Διιήλσλ ζηηο βελεηνθξα-
ηνύκελεο πεξηνρέο πεξηνξίζζεθαλ 
επίζεο θαη ιόγσ ηεο καθξαίσλεο 
ζπλύπαξμεο, πνπ ζπρλά νδεγνύζε 
ζε κηθηνύο γάκνπο θαη ζε θνηλέο 
νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 
 
 

Γισζζάξη 
Οζσκαλνί Σνύξθνη: Οη Σνύξθνη 
πνπ ζπζπεηξώζεθαλ γύξσ από ηνλ 
Σνύξθν πνιέκαξρν Οζκάλ (Οζκάλ), 
ν νπνίνο ζπγθξόηεζε ην ηζρπξόηε-
ξν ηνπξθηθό θξάηνο, πνπ νλνκά-
ζηεθε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.  

Ιόληα Νεζηά: Σα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ 
Πειάγνπο, ηα Δπηάλεζα. 
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Γεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο: Οη αι-
ιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αξηζ- 
 

κεηηθή ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ.  

Λόγηνο: Απηόο πνπ αζρνιείηαη κε ηα 
γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο· νη 
ζπγγξαθείο θαη νη δάζθαινη. 

Παηδνκάδσκα: Τπνρξεσηηθή 
ζηξαηνιόγεζε από ηηο νζσκαληθέο 
αξρέο λεαξώλ αγνξηώλ ρξηζηηαλη-
θώλ νηθνγελεηώλ, κε ζθνπό ηελ 
επάλδξσζε ηνπ ζώκαηνο ησλ 
Γεληηζάξσλ θαη ηνπ αλώηαηνπ δηνη-
θεηηθνύ κεραληζκνύ ηεο απηνθξα-
ηνξίαο. Ο ζεζκόο παξήθκαζε από 
ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηώλα. 

Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο: Οη Έιιε-
λεο πνπ δνύζαλ έμσ από ηα ζύλνξα 
ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.  

Βελεηνί: Οη πνιίηεο ηεο Βελεηίαο, 
παξαζαιάζζηαο πόιεο ηεο Βόξεηαο 
Ηηαιίαο θαη κεγάιεο λαπηηθήο δύλα-  
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κεο. Ζ Βελεηία από ηνλ Μεζαίσλα 
κέρξη θαη ην 1797 απνηεινύζε αλε- 
μάξηεην θξάηνο ηδηαίηεξα ηζρπξό, 
θπξίσο ράξε ζηελ εκπνξηθή ηεο 
δξαζηεξηόηεηα ζηελ Αλαηνιή. Γηα 
ηνλ ιόγν απηό, ήξζε ζπρλά ζε 
ζύγθξνπζε κε ηελ Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία. 
 
 

 Οι πηγές αυηγούνται... 
 

1. Φαληαζηηθόο δηάινγνο αλάκεζα 
ζηελ Παηξίδα θαη ηνπο θαηνίθνπο 
ηνπ Ρεζύκλνπ, νη νπνίνη ηελ εγθα-
ηαιείπνπλ κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο 
από ηνπο Οζσκαλνύο 
«- Δπεηδή θαη ζα κηζεύζεηε* θαη  

λα κε αξλεζήηε,  
ακέηε* όινη ζην θαιό, θαη κε  

κνπ ζπκεζήηε. 
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- Πώο είλαη δπλαηόλ πνηέ λα κελ  
ζνπ ζπκεζνύκελ,  

ζε μεληηηά πνπ πάκελε, θαη πξάγκα  
δελ βαζηνύκελ; 

- Πνπ ζελά ζηακαηήζεηε, πνπ λάλ’  
ε θαηνηθηά ζαο,  

ηάρα λαπξήη’ αλάπαπζηλ νγηά  
παξεγνξηά ζαο; 

- Έρνκελ ηαο εηθόλαο καο  
γηα λα ηζε πξνζθπλνύκελ,  

λα πνιεκνύκελ ηζε ερζξνύο πάληα  
λα ηζε ληθνύκελ». 

 

Κσλζηαληίλνπ Ν. άζα, 
Σνπξθνθξαηνύκελε Διιάο. Ιζηνξηθόλ 

Γνθίκηνλ πεξί ησλ πξνο απνηίλαμηλ 
ηνπ Οζσκαληθνύ δπγνύ Δπαλαζηά-

ζεσλ ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο  
(1453-1821), Αζήλα 1869, ζ. 243. 

 

* ζα κηζεύζεηε = ζα μεληηεπηείηε 
* ακέηε = πεγαίλεηε 
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2. Γηαζήθε ηεο επνρήο  
ηεο Σνπξθνθξαηίαο 
«Δηο ην όλνκα ην Παηξόο, θαη ηνπ 
Τηνύ, θαη ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, λπλ 
θαη αεί, θαη εηο ηνπο αηώλαο ησλ 
αηώλσλ. Ακήλ. 
Δδώ θάλσ θαηαγξαθή ηεο δπζηπρη-
ζκέλεο νηθνγέλεηάο καο, πνπ θαηα-
γόκαζηε εδώ θαη πνιιέο γεληέο από 
ηε Ρνύκειε θαη ήξζακε ζε απηό ην 
λεζί ηε Εάθπλζν θαηαηξεγκέλνη θαη 
όρη γηα άιιν ιόγν… αλ αιεζηλόο 
ρξηζηηαλόο, ληώζνληαο ηελ αλάγθε 
λα είκαη έηνηκνο θάζε ώξα θαη 
ζηηγκή λα ππνζηώ ηελ ηξνκεξή θαη 
θξηθηή θξίζε ηνπ Θενύ, ξύζκηζα ηηο 
ππνζέζεηο κνπ. Πξώηνλ, ζπγρσξώ 
θάζε άλζξσπν πνπ κε έβιαςε θαη 
δεηώ από όια ηα αδέιθηα κνπ ηνπο 
ρξηζηηαλνύο λα κε ζπγρσξέζνπλ 
όπνπ ηνπο πίθξαλα θαη ηνπο έβια- 
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ςα. Αθήλσ ην ειάρηζην βηόο κνπ  
ζηνλ αδειθό κνπ ηνλ Γηώξγε θαη 
ζέισ λα κε ζάςεη ρσξίο θαζόινπ 
έμνδα θαη ηειεηή, λα κνπ αθήζεη 
κόλν ην βξαθί θαη ην καύξν πνπθά-
κηζν θαη ηίπνηε άιιν θαη λα κε 
ζάςεη. Καη αλ ζειήζεη ν παλάγαζνο 
θαη θηιεύζπιαρλνο Θεόο θαη βνεζή-
ζεη λα ειεπζεξσζεί ην δπζηπρηζκέλν 
γέλνο καο από ηνλ ηξνκεξό, απάλ-
ζξσπν, αληίρξηζην θαη άζπιαρλν 
Σνύξθν, λα μεζάςεη ηα θόθαιά κνπ 
θαη ηα θόθαια ηνπ καθαξίηε ηνπ 
αδειθνύ καο Φηιόζενπ, πνπ ηα έρσ 
θξπκκέλα ζε κηα ζαθνύια ζηε 
ζπειηά πνπ γλσξίδεη, θαη λα ηα 
ζάςεη καδί θαη θνληά ζηα θόθαια 
ησλ γνληώλ καο ζηελ εθθιεζία ηεο 
παηξίδαο καο· αιιά ην μαλαιέσ, 
όηαλ ειεπζεξσζεί θαη όρη ηώξα πνπ 
είκαζηε ζθιάβνη. Άιιν ηίπνηε δελ  
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έρσ λα πσ, θαη απηή είλαη ε κόλε 
θαη ε ηειεπηαία κνπ επηζπκία». 
 

Κσλζηαληίλνπ Ν. άζα, Σνπξθνθξα-
ηνύκελε Διιάο. Ιζηνξηθόλ Γνθίκηνλ 

πεξί ησλ πξνο απνηίλαμηλ ηνπ 
Οζσκαληθνύ δπγνύ Δπαλαζηάζεσλ 
ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο (1453-1821), 

Αζήλα 1869, ζζ. 410-412.   
(Απόδνζε ζηα λέα ειιεληθά) 

 

 Ματιά στο παρελθόν 
 

Η άισζε ηεο Πόιεο 
Ζ άισζε ηεο Κσλζηαληη- 
λνύπνιεο απνηέιεζε έλα 
ζπγθινληζηηθό γεγνλόο,  
πνπ ζπληάξαμε όρη κόλν ηνπο θαηνί-
θνπο ηεο άιινηε παλίζρπξεο Βπδα-
ληηλήο Απηνθξαηνξίαο αιιά θαη όιν 
ηνλ ηόηε γλσζηό θόζκν. Δίλαη ραξα-
θηεξηζηηθό όηη ν Πάπαο ηεο Ρώκεο 
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Πίνο ν Β΄ ραξαθηήξηζε ηελ Άισζε 
σο ηνλ δεύηεξν ζάλαην ηνπ Οκήξνπ 
θαη ηνπ Πιάησλα. Ο ίδηνο, κάιηζηα, 
επηρείξεζε λα νξγαλώζεη κηα ηαπ-
ξνθνξία γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο 
Πόιεο, ρσξίο όκσο απνηέιεζκα. 
Άιινη, πάιη, πίζηεπαλ πσο ε θαηά-
θηεζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο δελ 

ήηαλ παξά ηηκσξία ησλ Βπδαληηλώλ, 
ζηαικέλε από ηνλ Θεό. Ζ πηώζε 
ηεο «δεύηεξεο Ρώκεο», όπσο απν-
θαινύζαλ ηε Βαζηιεύνπζα, είρε σο 
ζπλέπεηα λα πξνβιεζεί ε Μόζρα 
σο «ηξίηε Ρώκε», σο λέν δειαδή 
ζξεζθεπηηθό θαη πνιηηηθό θέληξν 
ησλ Οξζνδόμσλ Υξηζηηαλώλ. 

 
 

◄ Ο ζνπιηάλνο Μνπξάη Β΄, 
Κσλζηαληηλνύπνιε, 
Βηβιηνζήθε Παλεπηζηεκίνπ 

 

1 
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◄ 
Οη θαηαθηήζεηο  
ησλ Οζσκαλώλ  
θαη  
ησλ Λαηίλσλ  
ηνλ 16ν αηώλα 

 

1. ΘΡΑΚΖ 5. ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

2. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 6. ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

3. ΖΠΔΗΡΟ 7. ΑΗΓΑΗΟ ΠΔΛΑΓΟ 

4. ΘΔΑΛΗΑ 

 
 
 
 

▲ Δπγελείο (αξηζηεξά)  
θαη αζηνί (δεμηά) ζηα Δπηάλεζα,  

Μνπζείν Εαθύλζνπ 

2 

7 

1 2 

3 

4 

5 

6 

3 4 
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◄ 
Έιιελεο άξρνληεο 
ζηελ Κσλζηαληη-
λνύπνιε θαηά ηνλ 
16ν αηώλα, Βηέλλε, 
Δζληθή Βηβιηνζήθε 

 

Ζ Κξήηε ►  
ζε απεηθόληζε ηεο 
επνρήο ηεο Βελε-  

ηνθξαηίαο, Αζήλα,  
πιινγή Μνξθσ-  

ηηθνύ Ηδξύκαηνο Δζληθήο Σξαπέδεο 
 

 Δξσηήκαηα 
 

 Πνηα ήηαλ ηα ζπνπδαηόηεξα 
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζαλ  
νη Έιιελεο ηελ πεξίνδν ηεο μέλεο 
θπξηαξρίαο; 
 Με βάζε ηελ Πεγή 2, πνηα είλαη  
ε ειπίδα πνπ εθθξάδνπλ  
νη ππόδνπινη Έιιελεο; 

5 

6 
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Κεθάιαην 2 
 

Οη ζπλζήθεο δσήο  
ησλ ππνδνύισλ 

 

Μέζα ζηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία νη ππόδνπινη 
Έιιελεο δνύζαλ δύζθνια, θαζώο 
αληηκεηώπηδαλ πνιιέο δηαθξίζεηο, 
ηδηαίηεξα ηνπο πξώηνπο αηώλεο ηεο 
Σνπξθνθξαηίαο. Πνιιέο από απηέο 
είραλ ζρέζε κε ηε θνξνινγία. 
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εηά ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε, 
νη πεξηζζόηεξεο από ηηο επη-

θαλείο Βπδαληηλέο νηθνγέλεηεο πνπ 
επέδεζαλ, κεηαλάζηεπζαλ θπξίσο 
ζε ιαηηλνθξαηνύκελεο πεξηνρέο ή 
ζηε Γπηηθή Δπξώπε. ζεο από 
απηέο παξέκεηλαλ ζηελ Κσλζηαληη-
λνύπνιε, ζπγρσλεύζεθαλ κε Έιιε-
λεο πνπ ήξζαλ ζηελ Πόιε από ηελ 
Καξακαλία, ηνλ Πόλην ή ηα λεζηά 
ηνπ Αηγαίνπ θαη πινύηηζαλ σο 
Βηνηέρλεο ή έκπνξνη. ρεκαηίζηεθε, 
έηζη, γύξσ από ην Παηξηαξρείν κία 
λέα άξρνπζα ηάμε, νη Φαλαξηώηεο, 
πνπ από ηνλ 17ν αηώλα αλέπηπμε 
ζεκαληηθό εζληθό ξόιν ζε ηνκείο 
όπσο ε εθπαίδεπζε. 
 

 Ζ εηθόλα ηεο πξνεγνύκελεο 
ζειίδαο: Γπλαίθεο απαζρνιεκέλεο  

κε δηάθνξεο νηθηαθέο εξγαζίεο, 
Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 

Μ 
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Αλ θαη ζεσξεηηθά νη Οζσκαλνί 
νπιηάλνη παξαρσξνύζαλ θάπνηεο 
ειεπζεξίεο ζηνπο «απίζηνπο» ππε-
θόνπο ηνπο, ζηελ θαζεκεξηλή δσή νη 
πεξηνξηζκνί ήηαλ πνιινί, ηδηαίηεξα 
ηνπο πξώηνπο αηώλεο ηεο Σνπξθν-
θξαηίαο. Οη Υξηζηηαλνί ππνρξεώλν-
ληαλ λα θαηνηθνύλ ζε θησρηθέο ζπ-
λνηθίεο ησλ πόιεσλ θαη ππεξεηνύ-
ζαλ ζην ζηξαηό κόλν ζε βνεζεηηθέο 
ππεξεζίεο είηε σο λαύηεο θαη νδε-
γνί. Απαγνξεύνληαλ επίζεο νη ιηηα-
λείεο. Αιιά θαη νη ζνβαξέο δηθαζηη-
θέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνύζαλ 
Υξηζηηαλνύο, εμεηάδνληαλ ζηα 
κνπζνπικαληθά ηεξνδηθεία θαη όρη 
ζηα εθθιεζηαζηηθά δηθαζηήξηα. 

Οη ζεκαληηθόηεξεο δηαθξίζεηο 
όκσο αθνξνύζαλ ηελ θαηαλνκή ησλ 
θόξσλ. Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 
ελδηαθεξόηαλ εμαηξεηηθά γηα ηελ εί-
ζπξαμή ηνπο, θαζώο ζηα έζνδα από 
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ηε θνξνινγία ζηήξηδε θαηά κεγάιν 
κέξνο ηε ζπληήξεζή ηεο. Οη Υξηζηηα-
λνί επηβαξύλνληαλ νηθνλνκηθά πνιύ 
πεξηζζόηεξν από ηνπο Μνπζνπικά-
λνπο, πιεξώλνληαο πνιινύο ηαθηη-
θνύο θόξνπο, όπσο ηνλ θεθαιηθό 
θόξν, ηνλ θόξν εζηίαο γηα ηηο θαηνη-
θίεο ηνπο, θόξν γηα ηε ρξήζε ηεο γεο 
(έγγεηνο) αιιά θαη γηα ηελ αγξνηηθή 
παξαγσγή (δεθάηε). Δθηόο από ηνπο 
ηαθηηθνύο, ππήξραλ θαη έθηαθηνη 
θόξνη, θαζώο θαη αγγαξείεο. Οη δηα-
θξίζεηο ζε βάξνο ησλ Υξηζηηαλώλ 
ήηαλ πην έληνλεο ζε απνκαθξπζκέ-
λεο πεξηνρέο. Οη ηνπηθνί δηνηθεηέο, 
εθκεηαιιεπόκελνη ην γεγνλόο όηη ε 
θεληξηθή εμνπζία δελ κπνξνύζε εύ-
θνια λα ηνπο ειέγμεη, δελ δίζηαδαλ 
λα ηνπο θαθνκεηαρεηξίδνληαη, ηδίσο 
ζε πεξηόδνπο ηαξαρώλ αιιά θαη γηα 
ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 
ηνπο ηακείνπ. 
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Σα πην ζθιεξά όκσο κέηξα πνπ 
αληηκεηώπηζαλ νη Υξηζηηαλνί, 
ηδηαίηεξα ηνπο πξώηνπο αηώλεο ηεο 
θαηάθηεζεο, ήηαλ νη ζθαγέο θαη νη 
αηρκαισζίεο, νη εμηζιακηζκνί, ην 
παηδνκάδσκα θαζώο θαη ε εγθαηά-
ζηαζε ηνπξθηθώλ θαη άιισλ θύισλ 
ζε εύθνξα εδάθε, κε ζπλέπεηα ηελ 
αλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε ειιεληθώλ 
πιεζπζκώλ ζην εμσηεξηθό ή ζε 
απνκνλσκέλα θαη νξεηλά κέξε ζην 
εζσηεξηθό. 

Οη πεξηζζόηεξνη ππόδνπινη θα-
ηείραλ εθηάζεηο γεο θπξίσο ζε άγν-
λεο πεξηνρέο ή ζε λεζηά. Αληίζεηα, 
ηα πην εύθνξα θηήκαηα αλήθαλ ζην 
νπιηάλν θαη ηνπο Οζσκαλνύο. 
 

Γισζζάξη 
Λαηηλνθξαηνύκελεο πεξηνρέο: Έηζη 
νλνκάδνληαη νη πεξηνρέο, ηηο νπνίεο 
θαηείραλ ρξηζηηαληθέο ρώξεο ηεο  
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Γπηηθήο Δπξώπεο θαη θπξίσο ε 
Βελεηία.  

Καξακαλία: Πεξηνρή ζηε ζεκεξηλή 
Κεληξηθή Σνπξθία. 

Παηξηαξρείν: Ζ αλώηαηε ζξεζθεπ-
ηηθή αιιά θαη πνιηηηθή αξρή ησλ 
Οξζνδόμσλ θαηά ηελ Σνπξθνθξα-
ηία. Απνηειεί ην θέληξν ηεο 
Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο αλά ηνπο 
αηώλεο. Ζ έδξα ηνπ Βξίζθεηαη 
αθόκε θαη ζήκεξα ζηε ζπλνηθία 
Φαλάξη ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο. 

Άξρνπζα ηάμε: Ζ αλώηεξε ηάμε 
θνηλσληθά ή νηθνλνκηθά. 

Ιεξνδηθείν: Μνπζνπικαληθό 
δηθαζηήξην. 

Κεθαιηθόο θόξνο: ύκθσλα κε ην 
λόκν ηνπ Ηζιάκ, ηνλ θόξν απηό 
πιήξσλαλ όινη όζνη δελ ήηαλ 
Μνπζνπικάλνη. Απαιιάζζνληαλ νη 
γπλαίθεο, ηα παηδηά, νη αλάπεξνη,  
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νη ηεξσκέλνη θαη όζνη θαηείραλ 
θξαηηθά αμηώκαηα.  

Γεθάηε: Φόξνο ίζνο κε ην 1/10 ηεο 
αγξνηηθήο παξαγσγήο. πλήζσο 
θαηαβαιιόηαλ ζε είδνο (π.ρ. ζηηάξη, 
ειηέο) θαη ζπάληα ζε λόκηζκα. 

Δμηζιακηζκόο: Ζ πξνζρώξεζε ζηε 
κνπζνπικαληθή ζξεζθεία. 
 
 
 

 Οι πηγές αυηγούνται... 
 

1. Σν Παηδνκάδσκα 
«Αλάζεκα ζε, βαζηιηά, θαη ηξηο  

αλάζεκα ζε,  
κε ην θαθό νπόθακεο, θαη ην θαθό  

πνπ θάλεηο.  
ηέιλεηο, δέλεηο ηνπο γέξνληαο,  

ηνπο πξώηνπο ηνπο παπάδεο  
Να κάζεο παηδνκάδσκα, λα θάκεο  

γεληηζάξνπο.  
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Κιαίλ’ νη γνλαίνη ηα παηδηά,  
θ’ νη αδειθέο η’ αδέιθηα,  

Κιαίγσ θ’ εγώ θαη θαίγνκαη θαη  
όζν ζα δσ ζα θιαίγσ.  

Πέξζη πήξαλ ηνλ γηόθα κνπ, θέην  
ηνλ αδειθό κνπ».  

 

Γεκνηηθό ηξαγνύδη από ηελ Ήπεηξν 
 

2. Βηαηόηεηεο ζε βάξνο Υξηζηηαλώλ 
«...Καη ν κπέεο ηνπο δέρηεθε κε 
ηηκέο θαη ραξά ςεύηηθε θαη αθνύ ηνπ 
εμήγεζαλ όηη παξαζύξζεθαλ από 
ηνπο Φξάγθνπο θαη πήξαλε ηα άξκα-
ηα αιιά δελ έθαλαλ θαλέλα θαθό, ν 
κπέεο ηνπο ζπγρώξεζε θαη ηνπο 
ζπκβνύιεπζε λα είλαη πάληα θξόλη-
κνη θαη λα θνηηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο 
θαη ην πξσί κόιηο ραξάμεη λα θύ-
γνπλ. Μάζεηε ινηπόλ ηνλ ηξνκεξό 
δόιν πνπ ηνπο έθακε ν κπέεο θαη 
ηνλ καξηπξηθό ηνπο ζάλαην. Σν βξά- 
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δπ δηέηαμε θαη ηνπο έπηαζαλ έλαλ-
έλαλ θαη ηνπο αιπζόδεζαλ θαη ηνπο 
έβαιαλ ζε έλα ζθνηεηλό κπνπληξνύ-
κη θαη εθεί κε ηα ζπαζηά ηνπο έζθα-
μαλ όινπο, θαη ηνπο νγδόληα, ρσξίο 
λα ιείπεη θαλέλαο θαη έλαο κνλάρα 
από ην ρσξηό Βνπλνρώξα, πνπ ηνλ 
έιεγαλ Γεκήηξε Λπθνζαλάζε, επεη-
δή ήηαλ αλδξεησκέλνο άλζξσπνο, 
έζπαζε ηα ζίδεξα θαη αξπάδνληαο 
ην ζπαζί ελόο δεκίνπ έζθαμε δπν 
Σνύξθνπο θαη ηνλ θξνπξό ηεο πύιεο 
θαη ηξέρνληαο ζαλ ειάθη, γιύησζε 
από ην καθειεηό· θαη ύζηεξα από 
πέληε εκέξεο αθνύ έθηαζε ζην ρσ-
ξηό ηνπ πέζαλε. Δθηειέζηεθαλ ινη-
πόλ κε ρίιηα βαζαληζηήξηα νη άιινη 
νγδόληα, νη πξώηνη άξρνληεο θαη ηα 
αλδξεηόηεξα παιηθάξηα, κε δόιν κε-
γάιν· κάζεηε· είθνζη δύν Γαιαμηδηώ-
ηεο· ηξεηο Βνπλνρσξίηεο· δύν Πεληε-
νξίηεο· ηξεηο Αγηαζπκηώηεο· δέθα  
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Βηηξηληηδώηεο· ηξεηο Κηζζειίηεο· δύν 
Βηδαβίηεο· είθνζη Λνηδνξηθηώηεο· θαη 
δεθαηέζζεξηο αινλίηαηο· όινη γηα 
ηελ παηξίδα θαη ηε ζξεζθεία, ζπγ-
ρσξεκέλνη από όιεο ηηο ακαξηίεο!». 

 

Δπζπκίνπ Ιεξνκνλάρνπ,  
Χξνληθό ηνπ Γαιαμεηδίνπ, 

 επηκέιεηα Ζιίαο Αλαγλσζηάθεο,  
Αζήλα 1985, ζζ. 51-53. *  

(Απόδνζε ζηα λέα ειιεληθά) 

 

 Ματιά στο παρελθόν 
 

Έιιελεο ιόγηνη ζηε Γύζε 
Από ηα κέζα ηνπ 14νπ αηώλα θαη 
ηδίσο κεηά ηελ Άισζε (1453), νη Έι-
ιελεο ιόγηνη εγθαηαιείπνπλ ηε Βπ-
δαληηλή Απηνθξαηνξία θαη θαηαθεύ-
γνπλ ζηε Γπηηθή Δπξώπε. Μαδί ηνπο 

κεηαθέξνπλ πιήζνο από ρεηξόγξα-
θα ηεο θιαζζηθήο θαη ηεο βπδαληηλήο 
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γξακκαηείαο. ηηο λέεο παηξίδεο 
ηνπο νη Έιιελεο ιόγηνη ζπλεηζέθε-
ξαλ ζηελ άλζηζε ησλ επξσπατθώλ 
γξακκάησλ ηελ πεξίνδν ηεο Αλαγέλ-
λεζεο. O Γεώξγηνο Σξαπεδνύληηνο, 
ν Καξδηλάιηνο Βεζζαξίσλ, ν Μα-
λνπήι Υξπζνισξάο, ν Αλδξόληθνο 
Κάιιηζηνο, ν Ησάλλεο Αξγπξόπνπ-
ινο, ν Γεκήηξηνο Υαιθνθνλδύιεο, ν 
Μάξθνο Μνπζνύξνο θαη ν Ηαλόο 
Λάζθαξεο ππήξμαλ νξηζκέλνη κόλν 
από ηηο ζεκαληηθέο πξνζσπηθόηε-
ηεο ηεο επνρήο. Από ηνπο θύθινπο 
απηώλ μεθίλεζε ε πλεπκαηηθή αλα-
γέλλεζε ησλ Διιήλσλ. Ήδε από ηηο 
αξρέο ηνπ 16νπ αηώλα θπθινθν-
ξνύλ, θπξίσο ζηελ Ηηαιία, νη πξώηεο 
εθδόζεηο θεηκέλσλ ζηα λέα ειιεληθά. 
Δμέρνπζεο κνξθέο ηεο ειιεληθήο 
ηππνγξαθίαο ζηελ Ηηαιία ήηαλ ν 
Εαραξίαο Καιιηέξγεο θαη ν 
Νηθόιανο νθηαλόο. 
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O Ηαλόο Λάζθαξεο, Αζήλα,  
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 

 

 O Μαλνπήι Υξπζνισξάο  
 ζε ζθίηζν ηνπ 15νπ αηώλα,  
 Παξίζη, Μνπζείν Λνύβξνπ 
 

O Μάξθνο Μνπζνύξνο,  
Αζήλα, Γελλάδεηνο  
Βηβιηνζήθε 

 

 
 

◄ Βαζκνθόξνη Γελίηζα-
ξνη, Αζήλα, Γελλάδεηνο 
Βηβιηνζήθε 

 
 
 

Παηδηά ►  
ηνπ παηδνκαδώκαηνο,  

Αζήλα,  
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 

2 

1 
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► 
θελή από ηελ θαζεκεξηλή δσή ζην 

Δκπνξηό ηεο αληνξίλεο. Από ην 
Βηβιίν ηνπ πεξηεγεηή Choiseul-

Gouffier (M.G.A.F.), Voyage 
pittoresque de la Grece, Παξίζη 1782 
 

 Δξσηήκαηα 
 

 Πνηεο ήηαλ νη δηαθξίζεηο ζε βάξνο 
ησλ ππόδνπισλ Διιήλσλ ζηελ 
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία; 
 Πνηα ηύρε πεξίκελε ηνπο ππόδνπ-
ινπο Έιιελεο ζε πεξίπησζε πνπ 
δελ ππάθνπαλ ζηηο δηαηαγέο ησλ 
Οζσκαλώλ Σνύξθσλ κε βάζε ηελ 
Πεγή 2; 
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Κεθάιαην 3 
 

Ζ ζξεζθεπηηθή θαη ε πνιηηηθή 
νξγάλσζε ησλ Διιήλσλ 

 

ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο 

θπξηαξρίαο ηελ ζξεζθεπηηθή θαη 
πνιηηηθή εγεζία ησλ ππόδνπισλ 
Διιήλσλ απνηεινύζαλ ν 
Παηξηάξρεο, νη Φαλαξηώηεο θαη νη 
πξνεζηνί ή δεκνγέξνληεο. 

 

 
◄ Έιιελαο 
πξνεζηόο  
ηνπ 18νπ αηώλα 
κε ηελ επίζεκε 
ζηνιή ηνπ, 
Αζήλα, 
Γελλάδεηνο 
Βηβιηνζήθε 
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η Οζσκαλνί Σνύξθνη θαηήξγε-
ζαλ ηε Βπδαληηλή δηνίθεζε 

ζηηο ρώξεο πνπ θαηέθηεζαλ. Πην 
αλεθηηθνί θάλεθαλ απέλαληη ζην Οη-
θνπκεληθό Παηξηαξρείν ηεο Κσλζηα-
ληηλνύπνιεο, δηεπξύλνληαο ηηο αξ-
κνδηόηεηέο ηνπ. Ο Παηξηάξρεο, εθηόο 
από ζξεζθεπηηθόο εγέηεο, ήηαλ θαη 
εθπξόζσπνο ηνπ ξνπκ κηιέη, ησλ 
ππόδνπισλ δειαδή Οξζόδνμσλ 
Υξηζηηαλώλ θαη ινγνδνηνύζε ζην 
νπιηάλν γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. 
Έηζη, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξ-
θνθξαηίαο ε Δθθιεζία δελ είρε κόλν 
ζξεζθεπηηθά θαζήθνληα αιιά 
απνθάζηδε θαη γηα πνηθίιεο 
ππνζέζεηο, όπσο π.ρ. γηα ηηο 
θιεξνλνκηέο. Παξάιιεια, ν 
Παηξηάξρεο είρε ηε δπλαηόηεηα λα 
ηδξύεη ζρνιεία θαη λα επηβάιιεη 
εηδηθή θνξνινγία ζηνπο πηζηνύο. 

Ο 
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Κάπνηνη νξζόδνμνη θιεξηθνί 
αληηκεηώπηδαλ ηελ ηνπξθηθή 
θαηάθηεζε σο ζεξαπεία ζηαικέλε 
από ηνλ Θεό γηα ηα ζθάικαηα ησλ 
Βπδαληηλώλ απηνθξαηόξσλ θαη ηνπ 
Βπδαληηλνύ ιανύ. Χζηόζν, ππήξ-
ραλ ηεξάξρεο, όπσο ν Παηξηάξρεο 
Νεόθπηνο ν Β΄, πνπ είραλ επεξεα-
ζζεί από ηηο επξσπατθέο ηδέεο θαη 
ακθηζβεηνύζαλ ηελ ππνηαγή ζηνπο 
Σνύξθνπο. Άιια κέιε ηεο 
Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο, πάιη, ζαλ ην 
κνλαρό Μάμηκν ηνλ Γξαηθό πνπ 
αλαγλσξίζζεθε σο άγηνο ζηε 
Μόζρα, θαιιηέξγεζαλ πεξαηηέξσ 
ζρέζεηο κε ηε Ρσζία. Έηζη, νη Ρώ-
ζνη ηαπηίζηεθαλ ζηε ζθέςε ησλ 
ππόδνπισλ Υξηζηηαλώλ, κε ην 
«μαλζό γέλνο», πνπ ζα ειεπζέξσλε 
ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε από ηνπο 
απίζηνπο. 
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Οη Φαλαξηώηεο απνηεινύζαλ κία 
άιιε εγεηηθή νκάδα ησλ Διιήλσλ 
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξα-
ηίαο. Δπξόθεηην γηα νξηζκέλεο πινύ-
ζηεο νηθνγέλεηεο πνπ δνύζαλ ζηε 
ζπλνηθία Φαλάξη ηεο Κσλζηαληηλνύ-
πνιεο, ηελ έδξα ηνπ Οηθνπκεληθνύ 
Παηξηαξρείνπ. Δίραλ αμηόινγε 
κόξθσζε, γλώξηδαλ μέλεο γιώζζεο 
θαη αλειάκβαλαλ πςειά αμηώκαηα 
ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε. Οη 
Φαλαξηώηεο, όπσο θαη νη ηεξάξρεο, 
ήηαλ απόιπηα εμαξηεκέλνη από ηηο 
δηαζέζεηο ηνπ θάζε νπιηάλνπ. 

Δθηόο από ηηο δύν πξνεγνύκελεο 
νκάδεο, κεγάιε εμνπζία είραλ νη 
θνηλνηηθνί άξρνληεο ηεο επνρήο, 
γλσζηνί σο επίηξνπνη, δεκνγέξν-
ληεο, πξνεζηνί θαη θνηδακπάζεδεο. 
Οη Σνύξθνη αλαγθάζηεθαλ λα 
ζεβαζηνύλ ηελ ηνπηθή εγεζία θάζε 
ρσξηνύ, επεηδή νη ίδηνη δελ είραλ  
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θαηάιιεια νξγαλσκέλν δηνηθεηηθό 
κεραληζκό γηα λα ππνινγίδνπλ ηνλ 
θόξν πνπ αλαινγνύζε ζε θάζε 
θάηνηθν. Με ην πέξαζκα ηνπ 
ρξόλνπ, αξθεηνί θνηλνηηθνί 
άξρνληεο απέθηεζαλ κεγάιε 
πεξηνπζία θαη πνιηηηθή δύλακε. 
 

 

Γισζζάξη 
Ρνπκ κηιέη: Έηζη απνθαινύληαλ 
όινη νη Οξζόδνμνη Υξηζηηαλνί 
ππήθννη ηνπ νπιηάλνπ, αλεμαξηή-
ησο γιώζζαο θαη εζληθόηεηαο. 

Λνγνδνηώ: Δίκαη ππεύζπλνο 
απέλαληη ζε θάπνηνλ. 

«Ξαλζό γέλνο»: Φξάζε πνπ ζπλα-
ληάηαη ζπρλά ζε θείκελα ηεο πεξηό-
δνπ ηεο Σνπξθνθξαηίαο θαη έρεη ην 
λόεκα ελόο ηζρπξνύ ιανύ κε μαλζά 
καιιηά, ν νπνίνο ζα βνεζνύζε ζηελ 
απειεπζέξσζε ηνπ Γέλνπο. 
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 Οι πηγές αυηγούνται... 
 

1. Ση είλαη ην «Ρσκαίηθν» 
«Ρσκαίηθνλ. ηηο ςπρέο όισλ ησλ 
απιώλ Υξηζηηαλώλ, πνπ ήηαλ ππν-
ηειείο ζην θξάηνο ηεο Σνπξθίαο εδώ 
θαη ηέζζεξηο αηώλεο (αθόηνπ δεια-
δή θπξηεύηεθε από ηνπο Σνύξθνπο ε 
ιεγόκελε Δπξσπατθή Σνπξθία θαη 
έπεηηα ε ίδηα ε Κσλζηαληηλνύπνιε) 
δηαθπιαζζόηαλ ε ηδέα θαη ε ειπίδα 
ηεο απειεπζέξσζεο θαη αλάθηεζεο 
ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο κε 
ην όλνκα ‟ξσκαίηθνλˮ. Έιαβε ηελ 
νλνκαζία απηή από ηνπο Ρσκαίνπο 
απηνθξάηνξεο ηεο Κσλζηαληηλνύ-
πνιεο, από ηνπο νπνίνπο νλνκά-
ζηεθε θαη νιόθιεξε ε Βπδαληηλή 
Απηνθξαηνξία Ρσκατθό Κξάηνο ή 
θαη απιώο ‟Ρσκαίηθνλˮ, ην νπνίν 
ηζνδπλακεί κε ηε ιέμε ‟ειεπζεξίαˮ 
γηα ηνπο ρξηζηηαλνύο ππόδνπινπο 
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ηεο Σνπξθίαο. Απηή ινηπόλ ε ηδέα, 
‟ξσκαίηθνλˮ έκεηλε ξηδσκέλε ζηηο 
θαξδηέο ησλ ρξηζηηαλώλ Διιήλσλ 
θαη νκνζξήζθσλ...». 
 

Γεσξγίνπ Γαδή, γξακκαηηθνύ ηνπ 

Καξατζθάθε, Λεμηθόλ ηεο Δπαλα-
ζηάζεσο θαη άιια έξγα, επηκέιεηα Λ. 
Βξαλνύζεο, Ησάλληλα 1971, ζ. 132. 

(Απόδνζε ζηα λέα ειιεληθά) 
 

2. Οη δεκνγέξνληεο 
«Αιιά ζε θάζε πόιε θαη ρσξηό, 
εθηόο από ηελ εμνπζία ηνπ Αξρηεξέα, 
ππήξρε θαη άιιε, θαζαξά θνζκηθή, 
εθείλε ησλ απνθαινύκελσλ Πξνε-
ζηώλ ή Γεκνγεξόλησλ θαη ζηα ηνπξ-
θηθά Κνηζακπάζεδσλ. Απηνί ζε 
άιια κέξε πξνέξρνληαλ από ηηο 
ηζρπξέο νηθνγέλεηεο, ελώ ζε άιια 
εθιέγνληαλ από ηε ζπλέιεπζε ησλ 
Υξηζηηαλώλ. πγθέληξσλαλ ηνπο 
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θόξνπο από ηνπο νκόζξεζθνύο 
ηνπο θαη ηνπο παξέδηδαλ ζηελ 
εμνπζία, είραλ κεγάιε δύλακε θαη 
ινγνδνηνύζαλ ζηνπο Σνύξθνπο. Οη 
Γεκνγέξνληεο θξαηνύζαλ θαη 
μερσξηζηό ηακείν, ην νπνίν όκσο 
ήηαλ ζπλήζσο θαηαρξεσκέλν». 
 

Κ.Μ. Κνύκα, Ιζηνξίαη ησλ 
αλζξσπίλσλ πξάμεσλ, ηόκ. 12, 

Βηέλλε 1832, ζζ. 537-539. 
(Απόδνζε ζηα λέα ειιεληθά) 

 

 Ματιά στο παρελθόν 
 

Ο Παηξηάξρεο Κύξηιινο Λνύθαξεο 
 

Ο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο Κύξηι-
ινο Λνύθαξεο (1572-1637) ήηαλ έλαο 
από ηνπο πην ζεκαληηθνύο παηξηάξ-
ρεο ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 
Τπήξμε ιάηξεο ησλ γξακκάησλ θαη 
εξγάζηεθε εληαηηθά γηα ηελ πλεπκα- 
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ηηθή άλνδν ηνπ ππόδνπινπ έζλνπο. 
Έηζη, επαλαιεηηνύξγεζε ηελ Πα-
ηξηαξρηθή ρνιή ηεο Κσλζηαληηλνύ-
πνιεο, ίδξπζε ηππνγξαθείν θαη 
εμέδσζε ηελ πξώηε κεηάθξαζε ηεο 
Καηλήο Γηαζήθεο ζηα λέα ειιεληθά. 
 

Η Παηξηαξρηθή ρνιή  
ηεο Κσλζηαληηλνύ- 
πνιεο 

 
 Ο Οηθνπκεληθόο Παηξηάξρεο  
 Κύξηιινο Λνύθαξεο Αζήλα,  
 Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 
 

 
 

◄ 
Ο Οηθνπκεληθόο 
Παηξηάξρεο κε 
ηε ζπλνδεία 
ηνπ, Αζήλα,  

Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 

1 
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◄ Ο Οηθνπκεληθόο 
Παηξηάξρεο Γελλά-
δηνο ρνιάξηνο 
ζπλνκηιεί κε  
ηνλ ζνπιηάλν  
Μερκέη Β΄, Αζήλα,  

Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε  
 

 

► 
Πξνεζηόο  

Αηγαηνπειαγίηεο,  
Αζήλα, Γελλάδεηνο 

Βηβιηνζήθε 
 
 

 Δξσηήκαηα 
 

 Πνηα ήηαλ ε ζέζε θαη ν ξόινο  
ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ 
θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία; 
 Με βάζε ηελ Πεγή 2, πώο 
εθιέγνληαλ νη δεκνγέξνληεο θαη 
πνηεο αξκνδηόηεηεο είραλ; 

2 

3 
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Κεθάιαην 4 
 

Οη Κιέθηεο θαη νη Αξκαηνινί 
 

Πνιινί ήηαλ νη Έιιελεο πνπ 
αληηζηάζεθαλ ζηελ νζσκαληθή 
θπξηαξρία. Αλάκεζά ηνπο 

μερσξίδνπλ νη Κιέθηεο, πνπ 
δνύζαλ ζπλήζσο ζηα βνπλά. Αιιά 

θαη νη Αξκαηνινί, παξόιν πνπ 
δηνξίδνληαλ από ηνπο Σνύξθνπο, 
ζπρλά βνεζνύζαλ ηνπο θιέθηεο. 

 
 

◄ Παιηθάξη 
ζε πνξεία, 
έξγν ηνπ  
Th. Leblanc, 
Πηλαθνζήθε 
Μνπζείνπ 
Πύινπ 
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αζώο νη Οζσκαλνί Σνύξθνη 
επέθηεηλαλ ηελ θπξηαξρία ηνπο 

ζηε βαιθαληθή Υεξζόλεζν, είραλ 
λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξεο 
εμεγέξζεηο από νκάδεο Διιήλσλ 
πνπ ζπλέρηδαλ ηελ παξάδνζε ησλ 
πνιεκηζηώλ ηνπ Βπδαληίνπ. 

Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 
πνιεκηζηέο ήηαλ ν Κνξθόδεηινο 
Κιαδάο, ν νπνίνο είρε γηα νξκεηή-
ξην ηνπ ηε Μάλε, κία από ηηο ιίγεο 
πεξηνρέο πνπ δελ ππνηάρζεθαλ 
ζηνπο Σνύξθνπο. Οη Μαληάηεο ήηαλ 
νξεζίβηνη, πνπ «αγξππλνύλ λύρηα 
κέξα γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ 
ειεπζεξία ηνπο θαη δελ ελλννύλ λα 
αλαγλσξίζνπλ θαλέλα εγεκόλα επί 
ηεο γεο», όπσο ηνπο πεξηέγξαςε 
Γάιινο πεξηεγεηήο. 

Άιινη έλνπινη Έιιελεο θαηά ηελ 
πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο ήηαλ νη 

Κιέθηεο. Οη θιέθηεο δνύζαλ ζηελ  

Κ 
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ύπαηζξν θαη είραλ ηα ιεκέξηα ηνπο 
ζε δύζβαηα κέξε. Ήηαλ νξγαλσκέ-
λνη ζε κηθξέο νκάδεο, ε θαζεκηά κε 
ηνλ θαπεηάλην ηεο θαη ην δηθό ηεο 
κπατξάθη. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό 
ησλ θιεθηώλ ήηαλ ε ερζξόηεηα πνπ 
έλησζαλ γηα ηνπο Σνύξθνπο θαη γε-
ληθά γηα ηελ εμνπζία, ζηνηρείν πνπ 
ηνπο έθαλε αγαπεηνύο ζην ιαό. 
Έηζη, νη θιέθηεο έγηλαλ ζύκβνιν 
ηεο αληίζηαζεο ησλ ππόδνπισλ 
Διιήλσλ ελάληηα ζηνπο θαηαθηεηέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ 
ηνπο θιέθηεο θαη λα απνθαηαζηή-
ζνπλ ηελ αζθάιεηα ζηελ ύπαηζξν, νη 
Οζσκαλνί Σνύξθνη ρξεζηκνπνηνύ-
ζαλ έλνπινπο Έιιελεο, πξώελ 
θιέθηεο, ηνπο αξκαηνινύο. Χζηόζν 

νη Αξκαηνινί, παξόιν πνπ ήηαλ 
βνεζεηηθά ζηξαηεύκαηα ησλ Σνύξ-
θσλ, ζπλεξγάδνληαλ ζπλήζσο κε 
ηνπο θιέθηεο. Παξαηεξήζεθε έηζη  
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ην θαηλόκελν, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο 
ηειεπηαίνπο αηώλεο ηεο Σνπξθνθξα-
ηίαο, πνιινί αξκαηνινί λα εγθαηα-
ιείπνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα πξν-
ζρσξνύλ ζηηο ηάμεηο ησλ θιεθηώλ. 

Φεκηζκέλνη αξκαηνινί ήηαλ ν 
Γεώξγηνο Αλδξίηδνο, ν 
Καηζαληώλεο ζηε Ρνύκειε, ν 
Νηθνηζάξαο ζηνλ ιπκπν, νη 
νπιηώηεο Γεώξγηνο Μπόηζαξεο 
θαη Λάκπξνο Σδαβέιιαο θαη πνιινί 
άιινη. Αξθεηνί από ηνπο γηνπο, ηνπο 
ζπγγελείο ή ηα πξσηνπαιίθαξά 
ηνπο ζπκκεηείραλ αξγόηεξα ζηε 
Μεγάιε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. 
 
 

Γισζζάξη 
Οξεζίβηνο: Απηόο πνπ θαηνηθεί ζηα 
νξεηλά. 

Πεξηεγεηήο: Έηζη απνθαινύληαλ 
παιαηόηεξα όζνη ηαμίδεπαλ.  
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Αξθεηνί πεξηεγεηέο θαηέγξαςαλ 
έπεηηα ηηο εληππώζεηο ηνπο από ην 
ηαμίδη, όζα ηνπο θάλεθαλ ζεκαληη-
θά, ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκα-
ηα πνπ ζπλάληεζαλ. Πνιινί Δπξσ-
παίνη πεξηεγεηέο ηαμίδεςαλ ζηνλ 
ειιεληθό ρώξν θαη γεληθόηεξα ζηελ 
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαηά ηελ 
Σνπξθνθξαηία θαη ζπλέγξαςαλ 
βηβιία κε ηηο εληππώζεηο ηνπο, ηα 
νπνία απνηεινύλ ζεκαληηθέο 
ηζηνξηθέο καξηπξίεο. 

Λεκέξη: Σν θξεζθύγεην ησλ 
Κιεθηώλ θαη ησλ Αξκαηνιώλ ηελ 
πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

Μπατξάθη: Λάβαξν, ζεκαία (από 
ηελ ηνπξθηθή ιέμε bayrak). 
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 Οι πηγές αυηγούνται... 
 

1. Σνπ Νηθνηζάξα 
«Ο Νηθνηζάξαο πνιεκά κε ηξία  

βηιαέηηα*, 
ηε Είρλα θαη ην Υάληαθα, ην έξεκν  

ην Πξάβη. 
Σξεηο κέξεο θάλεη πόιεκν, ηξεηο  

κέξεο θαη ηξεηο λύρηεο. 
ρηόλη έηξσγαλ, ρηόλη έπηλαλ θαη  

ηε θσηηά βαζηνύζαλ. 
Σα παιηθάξηα θώλαμε ζηεο  

ηέζζεξεο ν Νίθνο: 
«Αθνύζηε παιηθάξηα κνπ, νιίγα  

θη αληξεησκέλα, 
ζίδεξν βάιηε ζηελ θαξδηά θαη  

ράιθσκα ζη’ αζηήζη, 
αύξην πόιεκν θαθό έρνπκε κε  

ηνπο Σνύξθνπο, 
αύξην λα παηήζνπκε, λα πάξνπκε  

ην Πξάβη». 
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Σν δξόκν πήξαλ ζύληαρα*  
θη έθηαζαλ ζην γεθύξη, 

Ο Νίθνο κε ην δακαζθί*  
ηνλ άιπζό ηνπ θόθηεη. 

Φεύγνπλ νη Σνύξθνη ζαλ ηξαγηά,  
πίζσ ην Πξάβη αθήλνπλ». 

 

Αιέμεο Πνιίηεο (επηκ.),  
Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη. Κιέθηηθα, 

Αζήλα 1973, ζ. 58. 
 

* βηιαέηηα = επαξρίεο 
* ζύληαρα = ην πξσί 
* δακαζθί = είδνο ζπαζηνύ. Δδώ 
πξόθεηηαη γηα ηζεθνύξη  
 

2. Ση ήηαλ νη θιέθηεο 
«Σν ‟θιέθηεοˮ ήηνλ θαύρεκα. Έιε-
γε ‟είκαη θιέθηεοˮ θαί ε επρή ησλ 
παηέξσλ ελόο παηδηνύ ήηνλ λα γίλε 
θιέθηεο. Σν ‟θιέθηεοˮ εβγήθε από 
ηελ εμνπζία. Δηο ηνπ παηξόο κνπ 
ηνλ θαηξό, ήηνλ ηεξό πξάγκα λα  
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πεηξάμνπλ Έιιελα. Καη όηαλ νη 
θιέπηαη ήξρνλην εηο ζπκπινθή κε 
ηνπο Σνύξθνπο, όινη νη γεσξγνί 
άθελαλ ην δεπγάξη*, θαί επάγαηλαλ 
λα βνεζήζνπλ ηνπο θιέπηαο. Δηο 
ηαο εκέξαο κνπ επεηξάδνλην* θαί 
Έιιελεο νκνθξνλνύληεο* κε ηνπο 
Σνύξθνπο. ηαλ ήιζε ν Αλδξνύ-
ηζνο, ν παηέξαο ηνπ Οδπζζέσο, 
εγλσξίζζεθα εηο ηελ Μάλε, θαη ηνλ 
εζπληξόθεπζα έσο εηο ηελ Κόξηλζν. 
Δηο ηνλ θαηαηξεγκό καο, δηά δεθα-
πέληε εκέξαηο νύηε εθνηκώκεζα 
νύηε εηξώγακε, εζώζακε ηα 
θνπζέθηα*, θαζεκέξα πόιεκν». 
 

Κνινθνηξώλε Απνκλεκνλεύκαηα, 
Καηαγξαθή Γ. Σεξηζέηε, επηκέιεηα 

Σάζνο Βνπξλάο, Αζήλα 1983, ζ. 64. 
 
* ην δεπγάξη = ηηο αγξνηηθέο 
εξγαζίεο 
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* επεηξάδνλην = ηηκσξνύληαλ 
* νκνθξνλνύληεο = απηνί πνπ 
ζπλεξγάδνληαλ  
* εζώζακε ηα θνπζέθηα = μνδέςακε 
ηα ππξνκαρηθά 
 

 

 Ματιά στο παρελθόν 
 

O Νηθνηζάξαο 
Ο Νηθνηζάξαο απνηειεί ραξαθηεξη-
ζηηθή πεξίπησζε αξκαηνινύ, ν 
νπνίνο έγηλε θιέθηεο. Σν 1794 δηα-
δέρζεθε ζηελ εγεζία ηνπ αξκαηνιη-
θηνύ ηνπ Οιύκπνπ ηνλ δνινθνλε-
κέλν παηέξα ηνπ. Από ην 1801 έσο 
ην θζηλόπσξν ηνπ 1802, κε νξκεηή-
ξην ην Άγην ξνο, πξαγκαηνπνίεζε 
λαπηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ 
Σνύξθσλ. Σν 1806 ζπκκεηείρε επί-
ζεο ελεξγά, ζην πιεπξό ηνπ Θεόδσ-
ξνπ Κνινθνηξώλε, ζηηο επηζέζεηο  
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ελαληίνλ ησλ Σνύξθσλ, πνπ 
νξγαλώζεθαλ από ηνπο Ρώζνπο 
ζηε Εάθπλζν. Λίγν αξγόηεξα ζπ-
λεξγάζηεθε κε ηνλ Ρώζν λαύαξρν 
Γεκήηξην ηληάβηλ ζηελ Σέλεδν θαη 
ην Άγην ξνο. Σελ ίδηα πεξίνδν 
έδξαζε ζηε Μαθεδνλία, δίλνληαο 
δύν ηξηήκεξεο κάρεο: ηελ πξώηε 
ζην βνπλό Μέλνηθν θαηά ηνπ βαιή 
ηεο πόιεο ησλ εξξώλ Ηζκαήι 
Μπέε θαη ηελ δεύηεξε ζηε γέθπξα 
ηνπ πνηακνύ Αγγίηε, θνληά ζην 
Πξάβη (ζεκεξηλή Διεπζεξνύπνιε 
Καβάιαο). Πέζαλε ηνλ Ηνύλην ηνπ 
1807 ζηνλ ιπκπν θαη 
εληαθηάζηεθε ζηε θηάζν. 
 
 

O Νηθνηζάξαο 
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◄ Αξκαηνιόο, 
ειαηνγξαθία  
ηνπ Richard 
Bonington, Αζήλα, 
Μνπζείν Μπελάθε 

 
 
 

► 
Κιέθηεο, ζρέδην  

ηνπ Thomas Hope,  
Αζήλα, Μνπζείν  

Μπελάθε 
 

 

 Δξσηήκαηα 
 

 ε ηη δηέθεξαλ νη θιέθηεο από 
ηνπο αξκαηνινύο; 
 Με βάζε ηελ Πεγή 2, πώο αληηκε-
ηώπηδαλ θαηά ηελ Σνπξθνθξαηία νη 
Έιιελεο αγξόηεο ηνπο θιέθηεο; 

1 

2 
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Κεθάιαην 5 
 

Ζ νηθνλνκηθή δσή 
 

Ζ ζηαδηαθή παξαθκή ηεο 
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο έδσζε 
ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ππόδνπινπο 
Έιιελεο λα αλαπηύμνπλ νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηόηεηα, θπξίσο εκπνξηθή 
θαη λα πινπηίζνπλ από απηήλ. Οη 
εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηε Γύζε ηνπο 
έθεξαλ ζε επαθή θαη κε ηηο επαλα-
ζηαηηθέο ηδέεο ηνπ ηέινπο ηνπ 18νπ 
αηώλα ζηε Γπηηθή Δπξώπε. 

 
 

◄ Έιιελαο 
έκπνξνο, 
ιηζνγξαθία, 
Αζήλα,  
Γελλάδεηνο 
Βηβιηνζήθε 
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νηθνλνκία ηεο Οζσκαληθήο 
Απηνθξαηνξίαο ζηεξηδόηαλ 

θπξίσο ζηηο αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο 
(ζηηάξη, θξηζάξη, βακβάθη, θαπλόο, 
ιάδη, ζηαθίδα). Οη θηελνηξόθνη, είηε 
δνύζαλ κόληκα ζε έλα κέξνο είηε 
ήηαλ λνκάδεο, πξόζθεξαλ καδί κε 
ηνπο αγξόηεο πξώηεο ύιεο ζηε βην-
ηερλία γηα ηελ παξαγσγή λεκάησλ 
θαη πθαληώλ. Ζ παξαγσγή 
ηθαλνπνηνύζε θπξίσο ηηο αλάγθεο 
ηνπ ζπηηηνύ. ζα πξντόληα ηνπο 
πεξίζζεπαλ, νη γεσξγνί ηα 
πνπινύζαλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο ή 
ηα δηέζεηαλ ζην εμσηεξηθό, κε 
αληάιιαγκα θπξίσο βηνκεραληθά 
εξγαιεία θαη άιια πξντόληα. 

κσο νη γεσγξαθηθέο αλαθαιύ-
ςεηο, ε ρξήζε λέσλ εκπνξηθώλ δξό-
κσλ θαη ν ηεξκαηηζκόο ησλ θαηαθηή-
ζεσλ ζπλέβαιαλ ζηελ παξαθκή ηεο 
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Οη  

Ζ 
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έκπνξνη από ηε Γπηηθή Δπξώπε δελ 
ήηαλ ππνρξεσκέλνη πιένλ λα πεξ-
λνύλ από ην έδαθόο ηεο γηα λα πάλε 
ζηελ Ηλδία ή ηελ Κίλα. Έηζη ηα θξα-
ηηθά ηεο έζνδα από ηνπο θόξνπο 
ηνπ εκπνξίνπ ζηαδηαθά κεηώζεθαλ 
θαη ην λόκηζκά ηεο ππνηηκήζεθε. 
Πξννδεπηηθά ε νηθνλνκηθή δξαζηε-
ξηόηεηα πέξαζε θπξίσο ζηα ρέξηα 
ησλ ππεθόσλ ηνπ νπιηάλνπ θαη 
ηδηαίηεξα ησλ Διιήλσλ. 

Γύν αθόκε παξάγνληεο σθέιε-
ζαλ ηνπο Έιιελεο: νη ζπλζήθεο ηνπ 
Κάξινβηηο (1699) θαη ηνπ Κηνπηζνύθ 
Κατλαξηδή (1774), πνπ ππέγξαςε ε 
εηηεκέλε Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, 
επέηξεςαλ, θπξίσο ζηελ Απζηξία 
θαη ηε Ρσζία, λα επεξεάδνπλ ηηο 
εμειίμεηο ζην εζσηεξηθό ηεο. Δπί-
ζεο, νη Γηνκνινγήζεηο, δειαδή νη 
εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ έθαλαλ 
νη δπηηθέο ρώξεο κε ηνπο Οζσκα- 
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λνύο νπιηάλνπο, επλόεζαλ ην ει-
ιεληθό εκπόξην θαη ηε λαπζηπινΐα, 
αθνύ έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο 
Έιιελεο λα πςώλνπλ ζηα θαξάβηα 
ηνπο ηηο ζεκαίεο ησλ ρσξώλ απηώλ. 

Έηζη, νη Έιιελεο έκπνξνη επέ-
θηεηλαλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζηελ 
Κεληξηθή θαη ηε Γπηηθή Δπξώπε 
θαζώο θαη ηε Ρσζία, ίδξπζαλ ζηα 
κέξε απηά ζεκαληηθέο παξνηθίεο θαη 
αλέιαβαλ κεγάιν κέξνο ηνπ εηζα-
γσγηθνύ θαη εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ 
ηεο Γύζεο κε ηελ Αλαηνιή, θεξδίδν-
ληαο πνιιά πινύηε. Μαδί όκσο κε 
ηα αγαζά έθηαλαλ ζηελ Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία θαη νη επαλαζηαηηθέο 
ηδέεο, πνπ επηθξαηνύζαλ ηελ επνρή 
απηή ζηελ Δπξώπε. Παξάιιεια 
ζρεκαηίζηεθε έλαο αμηόινγνο ειιε-
ληθόο εκπνξηθόο ζηόινο, κε πιεξώ-
καηα έκπεηξα ζηε λαπζηπινΐα αιιά 
θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πεηξα- 
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ηώλ. Μεγάιεο πόιεηο, όπσο ε Κνδά-
λε, ε Μνζρόπνιε, ηα Ησάλληλα, ε 
Θεζζαινλίθε αιιά θαη λεζηά, όπσο 
ε Υίνο, ε Όδξα θαη ηα Φαξά, έγηλαλ 
ζεκαληηθά θέληξα ηνπ ειιεληθνύ 
εκπνξίνπ. 

Ζ νηθνλνκηθή άλζεζε, ν πνιπά-
ξηζκνο εκπνξηθόο ζηόινο θαη νη 
εύπνξεο παξνηθίεο ηνπ εμσηεξηθνύ 
βειηίσζαλ ηε ζέζε ησλ Διιήλσλ, 
παξακνλέο ηεο Μεγάιεο Δπαλάζηα-
ζεο ηνπ 1821. Από απηνύο ινηπόλ 
ηνπο πινύζηνπο εκπόξνπο αλαδεί-
ρζεθαλ εθείλνη πνπ πξσηαγσλίζηε-
θαλ αξγόηεξα ζηνλ μεζεθσκό ηνπ 
γέλνπο καδί κε ηνπο ππόινηπνπο 
παξαδνζηαθνύο εγέηεο ηνπ 
ππόδνπινπ ειιεληζκνύ. 
 

Γισζζάξη 
Ννκάδεο: Απνθαινύληαη νη 
πιεζπζκνί πνπ δελ είλαη κόληκα 

 125 / 45  



εγθαηεζηεκέλνη ζε έλαλ ηόπν, αιιά 
κεηαθηλνύληαη δηαξθώο γηα ηελ 
επηβίσζή ηνπο. 

Τπνηίκεζε λνκίζκαηνο: Ζ κείσζε 
ηεο αμίαο ελόο λνκίζκαηνο. 

πλζήθε: Γξαπηή ζπκθσλία αλά-
κεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξα θξάηε, 
πνπ ξπζκίδεη ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέ-
ζεηο, ζπλήζσο κεηά από πόιεκν. 

Παξνηθία: Ζ εγθαηάζηαζε 
αλζξώπσλ θαη ε ζπγθξόηεζε 
θνηλόηεηαο ζε έλα μέλν θξάηνο. 
 

 

 Οι πηγές αυηγούνται... 
 

1. Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο 
«4 Απγνύζηνπ 1695. O Ησάλλεο 
Πέγηνο από ηελ Καζηνξηά γξάθεη 
‟…ζνπ έζηεηια κε ην γαιιηθό θαξά-
βη 68 κηθξά δέκαηα θεξί, 46 ζαθηά 
καιιί θαη κε ην ζεκεξηλό 20 κηθξά  

 126 / 45-46  



 

δέκαηα θεξί, θαιά πξνθπιαγκέλα, 
θαη 18 ζαθηά καιιί θαη είλαη όιν ην 
θεξί 88 κηθξά δέκαηα θαη όιν ην 
καιιί 64 ζαθηά θαη λα ηα πνπιήζεηο 
ζηελ πην θαιή ηηκή. Μάζε πσο κε 
ηνλ παηέξα ζνπ είκαζηε ηζαθσκέ-
λνη θαη πηζηεύσ πσο έζηεηιε λα κνπ 
θαηαζρέζνπλ κέξνο ηεο πεξηνπζίαο 
θαη λα κε ληξνπηάζεη θαη κελ βάιεηο 
ζην κπαιό ζνπ όηη δελ έρσ δηαθνξά 
κε απηόλ, παξά έθακε ζπληξνθηά κε 
άιινπο θίινπο θαη κνπ ην έθακαλ 
απηό ζήκεξαˮ». 
 

Κσλζηαληίλνπ Γ. Μέξηδηνπ, Μλεκεία 
καθεδνληθήο ηζηνξίαο, έθδνζε, 

Θεζζαινλίθε 2007, ζ. 211. 
(Απόδνζε ζηα λέα ειιεληθά) 
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2. πκθσλία κίζζσζεο εκπνξηθνύ 
πινίνπ 
«Ναπινζύκθσλν, 10 Οθησβξίνπ 
1502. 
Ο θπξ Αληώλεο ν Αληίππαο ν 
θαξαβνθύξεο, πάλσ ζην θαξάβη 
κνπ δηαβεβαηώλσ όηη ζπκθώλεζα 
κε ηνλ ππνθαηλόκελν έκπνξν 
Καινγηάλλε ηνλ Αβξάκε ηνπ 
ζεβαζηνύ Δκκαλνπήι λα λαπιώζσ 
ην θαξάβη απηό θαη δεζκεύνκαη όηη 
ζα είλαη έηνηκν, επαλδξσκέλν κε 
άμηνπο λαύηεο γηα λα θάλνπλ ην 
ηαμίδη απηό, αλ ζέιεη ν Θεόο ζηνπο 
ζπκθσλεκέλνπο ηόπνπο…». 

 

Δκκαλνπήι Σνμόηεο Ννηάξηνο 
Κεξθύξαο. Πξάμεηο (1500-1503), 

επηκέιεηα Διέλε Αγγεινκάηε-
Σζνπγθαξάθε & Γηάλλεο Κ. 

Μαπξνκάηεο, Κέξθπξα 2007, ζ. 160. 
(Απόδνζε ζηα λέα ειιεληθά) 
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 Ματιά στο παρελθόν 
 

Σα Ακπειάθηα 
Σα Ακπειάθηα είλαη κηα θνηλόηεηα 
ζην λνκό Λάξηζαο, ζηηο πιαγηέο ηνπ 
βνπλνύ ζζα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
18νπ αηώλα γλώξηζε κεγάιε αλά-
πηπμε, θπξίσο ιόγσ ηεο λεκαηνπξ-
γίαο, ηεο επεμεξγαζίαο δειαδή ηνπ 
βακβαθηνύ θαη ηεο κεηαηξνπήο ηνπ 
ζε λήκα. Σελ ίδηα πεξίνδν ζηα 
Ακπειάθηα θαηνηθνύζαλ 6.000 
πεξίπνπ Έιιελεο. Δθεί, ην 1778 
δεκηνπξγήζεθε ν πξώηνο 
ζπλεηαηξηζκόο ζηνλ θόζκν, κε ηελ 
νλνκαζία «Κνηλή πληξνθία θαη 
Αδειθόηεο ησλ Ακπειαθίσλ», πνπ 
αζρνιείην κε ηελ  
παξαγσγή, επεμεξγαζία,  
βαθή θαη εκπνξία  
θόθθηλσλ λεκάησλ. 

 129 / 46  



◄ Σν πινίν ηνπ 
Τδξαίνπ θαπεηά-
ληνπ Ησάλλε 
Οξιάλδνπ,  
πδαηνγξαθία, 

Αζήλα, Δζληθό Ηζηνξηθό Μνπζείν 
 

◄ Πινίν από  
ηελ Όδξα, 
Πεηξαηάο, Ναπηηθό 
Μνπζείν Διιάδνο 

 
◄ Έιιελαο λαπηηθόο, 

Αζήλα, Γελλάδεηνο 
Βηβιηνζήθε 

 
 

► 
Αζελαία λύθε εηνηκά-  

δεηαη γηα ηνλ γάκν,  
Αζήλα, Γελλάδεηνο 

Βηβιηνζήθε 
 

2 

1 

3 

4 
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◄ 
Παδάξη  
ζηελ πόιε  
ηεο Λάξηζαο 

 
 

► 
θελή από ηελ  
αγξνηηθή δσή, 
Παξίζη, Δζληθή   

Βηβιηνζήθε 
 

 
 
 
 
 
 

▲ Εσγξαθηθή απεηθόληζε 
ηεο αζελατθήο αγνξάο θνληά 

ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Αδξηαλνύ, 
Αζήλα, Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 

 

5 

6 

7 
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 Δξσηήκαηα 
 

 Πνηνη ππήξμαλ νη Λόγνη ηεο 
κεγάιεο αλάπηπμεο πνπ γλώξηζε ε 
ειιεληθή λαπηηιία θαηά ηνλ 18ν 
αηώλα; 
 Πνηα ήηαλ ηα πην ζπλεζηζκέλα 
επαγγέικαηα ησλ Διιήλσλ θαηά 
ηελ Σνπξθνθξαηία κε βάζε ηα 
θείκελα ησλ δπν πεγώλ θαη ηηο 
εηθόλεο; 
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Κεθάιαην 6 
 

Οη Έιιελεο ησλ παξνηθηώλ  
θαη ησλ Παξαδνπλάβησλ 

Ζγεκνληώλ 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Σνπξθνθξα-
ηίαο αξθεηνί Έιιελεο έθπγαλ από 
ηε γελέηεηξά ηνπο θαη κεηαλάζηεπ-
ζαλ, είηε εμαηηίαο ησλ πνιέκσλ είηε 
γηα νηθνλνκηθνύο ιόγνπο, ζε άιιεο 
πεξηνρέο. Δθεί δεκηνύξγεζαλ λέεο 

θνηλόηεηεο, ηηο παξνηθίεο. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 133 / 48  



 Ζ εηθόλα ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο: Ζ Σεξγέζηε 
αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ραιθνγξαθία, Αζήλα, 
Γελλάδεηνο Βηβιηνζήθε 

 
 
 
 

 15νο  16νο  17νο  18νο  
 αηώλαο  αηώλαο  αηώλαο  αηώλαο 
 

 
 

 Αλαγθαζηηθή  Μεηαλάζηεπζε 
 κεηαλάζηεπζε  θπξίσο γηα 
 -θπγή  εκπνξηθνύο  
 Λόγνπο 
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κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ 
ζην εμσηεξηθό, θαηά ηε δηάξ-

θεηα ηεο Σνπξθνθξαηίαο, πξαγκαην-
πνηήζεθε θπξίσο ζε δύν ρξνληθέο 
πεξηόδνπο. Σελ πξώηε πεξίνδν, 
από ηνλ 15ν έσο ηνλ 16ν αηώλα, ε 
κεηαλάζηεπζε ήηαλ ζπλήζσο ππν-
ρξεσηηθή. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο ιό-
γηνη, επγελείο θαη ζηξαηηώηεο, άιιν-
ηε κόλνη θαη άιινηε ζπλνδεπόκελνη 
από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, εγθαηέιεη-
ςαλ ηελ ππόδνπιε Διιάδα εμαηηίαο 
ησλ πνιεκηθώλ ζπγθξνύζεσλ θαη 
ηεο επέθηαζεο ησλ Σνύξθσλ. 

Οη πεξηζζόηεξνη πξόζθπγεο 
θαηάγνληαλ από λεζηά (Κύπξνο, 
Κξήηε) ή παξαζαιάζζηα κέξε 
(Μνλεκβαζηά, Μάλε, Ναύπιην, 
Ήπεηξνο). Δγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο 
ζε παξαζαιάζζηεο πόιεηο ηεο 
Ηηαιίαο θαζώο θαη ζε άιια κέξε ηεο 

Δπξώπεο, ηδξύνληαο παξνηθίεο. 

Ζ 
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Οη Έιιελεο κεηαλάζηεο εμαζθνύ-
ζαλ ζπλήζσο ην επάγγεικα ηνπ 
ζηξαηηώηε, ηνπ λαπηηθνύ, ηνπ ηερλί-
ηε, ηνπ εκπόξνπ, ηνπ αληηγξαθέα ρεη-
ξνγξάθσλ θαζώο θαη ηνπ δαζθάινπ 
ζε αλώηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα. 

Ζ δεύηεξε πεξίνδνο ηεο κεηαλά-
ζηεπζεο, θαηά ηνλ 17ν θαη 18ν αηώ-
λα, ήηαλ εζεινληηθή θαη εηξεληθή, κε 
νηθνλνκηθά θπξίσο αίηηα. Σα εκπν-
ξεύκαηα κεηαθέξνληαλ από ηελ 
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία πξνο ηελ 
Κεληξηθή Δπξώπε θαη ηε Ρσζία δηά 
μεξάο από ζπγθεθξηκέλνπο δξό-
κνπο, κε θαξαβάληα πνπ δηέζρηδαλ 
ηα Βαιθάληα. ε αξθεηέο πόιεηο 
θαηά κήθνο απηώλ ησλ δξόκσλ 
εγθαηαζηάζεθαλ Έιιελεο. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, Έιιελεο από 
ηνλ Πόλην κεηαθηλήζεθαλ ζηνλ 
Καύθαζν θαη ηελ Κξηκαία ηδξύνληαο 
παξνηθίεο, κε γλσζηόηεξε ηελ  
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Οδεζζό. Οη Έιιελεο από ηε 
Μαθεδνλία εγθαηαζηάζεθαλ θπξίσο 
ζηε Βηέλλε, ηελ Σεξγέζηε, ηε εξβία 
θαη ηελ Οπγγαξία, όπνπ αζρνιήζε-
θαλ κε ην εκπόξην βακβαθεξώλ, 
δεξκάησλ, ραιηώλ θαη άιισλ εηδώλ. 
Αξθεηνί Έιιελεο, ηέινο, δξαζηεξην-

πνηήζεθαλ ζηηο Παξαδνπλάβηεο 
Ηγεκνλίεο, ηε Βιαρία θαη ηε Μνιδα-
βία, πεξηνρέο πνπ θπβεξλνύζαλ 
Φαλαξηώηεο εγεκόλεο. 

Πξώην κέιεκα ησλ Διιήλσλ 
κεηαλαζηώλ ζηε λέα ηνπο παηξίδα 
ήηαλ ε αλέγεξζε λανύ, γηα λα ηεινύλ 
ηα ζξεζθεπηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη 
ε ζύληαμε θαηαζηαηηθνύ, γηα ηνλ 
ηξόπν νξγάλσζεο ηεο θνηλόηεηάο 
ηνπο. ην θαηαζηαηηθό αλαγξάθν-
ληαλ νη ζθνπνί, ε νξγάλσζε, ηα 
δηθαηώκαηα θαη νη ππνρξεώζεηο ησλ 
κειώλ ηεο θνηλόηεηαο. Με ηελ πάξν-
δν ηνπ ρξόλνπ ρηίζηεθαλ κνλαζηή- 
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ξηα αιιά θαη θνηλνηηθά ζρνιεία, 
όπσο ην Φιαγγηληαλό Φξνληηζηήξην 
ζηε Βελεηία. Οη Έιιελεο κεηαλά-
ζηεο θξόληηζαλ γηα ηελ έθδνζε 
ειιεληθώλ βηβιίσλ, πεξηνδηθώλ θαη 
εθεκεξίδσλ. 

Απηνί νη κεηαλάζηεο πνπ νλνκά-
ζηεθαλ Έιιελεο ηεο Γηαζπνξάο, κε 
ηα πινύηε πνπ απέθηεζαλ, 
ελίζρπαλ νηθνλνκηθά ηα ειιεληθά 
ζρνιεία ζηηο ηνπξθνθξαηνύκελεο 
πεξηνρέο θαη θαηαζθεύαδαλ 
πνιπηειείο θαηνηθίεο ζηνπο ηόπνπο 
θαηαγσγήο ηνπο (π.ρ. ζηε ηάηηζηα, 
ηελ Καζηνξηά, ηελ Κνδάλε, ηα 
Εαγνξνρώξηα θαη ηα ρσξηά ηνπ 
Πειίνπ), ηα ιεγόκελα αξρνληηθά. 

Από ηνπο Έιιελεο ησλ 
παξνηθηώλ μεθίλεζε θαηά ηνλ 18ν 
αηώλα ε πλεπκαηηθή αλαγέλλεζε 
ηνπ ππόδνπινπ έζλνπο. 
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Γισζζάξη 
Καξαβάλη: Οκάδα αλζξώπσλ, 
ζπλήζσο εκπόξσλ, πνπ ηαμηδεύνπλ 
καδί. 

Καηαζηαηηθό: Ο γξαπηόο 
θαλνληζκόο πνπ θαζνξίδεη ηνλ 
ηξόπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
ηεο παξνηθίαο. 
 

 

 Οι πηγές αυηγούνται... 
 

1. Δπηζηνιή Διιήλσλ θαηνίθσλ 
ηνπ Umago, παξαζαιάζζηαο πόιεο 
ζηε Βνξεηνδπηηθή Ιηαιία, πξνο ηνλ 
Ισάλλε Λαδάξνπ 
«ηέιλνπκε ηελ επηζηνιή απηή γηα 
λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη είκαζηε 
έληεθα νηθνγέλεηεο ρξηζηηαλνί ζηε 
δνύιεςε ηνπ θπξίνπ Φξαληδέζθη ζην 
Μαγό (Umago)*. Έσο ηώξα είρακε 
έλαλ παπά ιάβν θαη καο είραλ θαη 
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κία εθθιεζνύια θξάγθηθε θαη θάλα-
κε ηελ ηειεηή, έηζη όπσο νξίδεη ν 
Θεόο. κσο πάεη έλαο ρξόλνο, πνπ 
ν παπάο καο άθεζε θαη έθπγε θαη 
είκαζηε ζαλ ηα πξόβαηα ρσξίο 
βνζθό, πνπ όηαλ ζέιεη ν ιύθνο ηα 
αξπάδεη από απηά θαη ηξώεη, έηζη 
είκαζηε. Γηα ηνλ ιόγν απηό απεπζπ-
λόκαζηε ζε ζαο γηα ηελ αγάπε ηνπ 
Υξηζηνύ λα δηεπζεηήζεηε ην δήηεκα. 
Να ην πεηο ζηνλ Παληεξώηαην Γε-
ζπόηε θαη ζε όινπο ηνπο άξρνληεο. 
Από ζαο δεηάκε βνήζεηα (ςπρηθό) 
θαζώο είκαζηε εβδνκήληα ςπρέο 
κηθξνί θαη κεγάινη θαη θηλδπλεύνπκε 
λα ραζνύκε, επεηδή είκαζηε όινη 
θησρνί θαη δελ κπνξνύκε λα θάλνπ-
κε έμνδα λα έξζνπκε ζηε Βελεηία λα 
παξνπζηαζηνύκε κπξνζηά ζηνλ 
πξόεδξν. Καη ν πξόεδξνο είλαη 
θηιεύζπιαρλνο θαη λνκίδσ πσο δελ  
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ζα καο αθήζεη λα ραζνύκε. Γηα ηνλ 
ιόγν απηό ζαο παξαθαινύκε όινη 
καο γηα ηελ αγάπε ηνπ 
Δζηαπξσκέλνπ θαη ηεο Θενηόθνπ λα 
καο θάλεηε έλα εθθιεζάθη γηα λα 
έρνπκε ηνλ παπά καο». 
 

Αξηέκηδνο Ξαλζνπνύινπ-Κπξηαθνύ, 
«Δηδήζεηο γηα άγλσζηε ειιεληθή 

απνηθία ζηελ Ίζηξηα ηνλ 18ν 
αηώλα», Θεζαπξίζκαηα, ηόκ. 10 

(Βελεηία, 1973), ζ. 209.  
(Απόδνζε ζηα λέα ειιεληθά) 

 

2. πγθξνύζεηο Διιήλσλ 
κεηαλαζηώλ ζηελ Κνξζηθή κε  
ηνπο ληόπηνπο 
«Οη Κνξζηθαλνί βιέπνληαο όηη νη 
Ρσκαίνη (Έιιελεο) δελ θηλνύληαη, 
λόκηζαλ πσο θνβήζεθαλ θαη 
άξρηζαλ λα πιεζηάδνπλ ζηε ρώξα 
θαη λα ξίρλνπλ ακέηξεηεο ηνπθεθηέο  
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θαη λα βγάδνπλ θξαπγέο κε ηύκπαλα 
θαη θέξαηα, θσλάδνληαο ζηνπο 
Ρσκαίνπο θαη ιέγνληαο: ‟ήκεξα 
είλαη ε ηειεπηαία ζαο κέξα θαη ηώξα 
θιεξνλνκνύκε ηα ζπίηηα ζαο θαη ηα 
ππάξρνληά ζαο, ζα θάκε ηα ακπέ-
ιηα ζαο θαη ζα ραξνύκε ηηο γπλαίθεο 
ζαο θαη ηα θνξίηζηα ζαοˮ. Καη νη Έι-
ιελεο, πνηνο λα δηεγεζεί ηελ νξκή 
κε ηελ νπνία όξκεζαλ ελαληίνλ 
ηνπο! Έβιεπεο εθείλα ηα παιηθάξηα 
θαη έηξεραλ ηνλ αλήθνξν ζαλ ειά-
θηα θαη ζε κηα ζηηγκή έθηαζαλ ζηα 
πξώηα ηακπνύξηα ησλ Κνξζηθαλώλ 
θαη ακέζσο ηνπο έβγαιαλ έμσ. 
Απηνί ηόηε (νη Κνξζηθαλνί) κπήθαλ 
κέζα ζηα δεύηεξα ηακπνύξηα, εθεί 
όπνπ είραλ ζηεξεσκέλε ηε ζεκαία 
ηνπο. πγθεληξώζεθαλ ηόηε νη πην 
δπλαηνί θαη πνιέκεζαλ ρσξίο λα 
θνβνύληαη ην ζάλαην, γηαηί θξαηνύ-
ζαλ θνηξόλεο θαη βαξνύζαλ πίζσ  
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από ηηο πέηξεο θσλάδνληαο ν έλαο 
ζηνλ άιιν θαη ιέγνληαο: ‟Καξδηά, 
άλζξσπνη ηνπ Ρνπζηίλνπ θαξδηά 
παιηθάξηα ηεο Γηνπβειίλαο! Αρ, Ρσ-
καίνη, Ρσκαίνη, ραζήθαηε γηαηί δελ 
έρεηε λα θάλεηε κε ηνπο θαζηδηάξε-
δεο ηνπο Βηθνιάθνπο αιιά κε ηνπο 
γίγαληεο ηεο Καζηαλίηζαο. Παξαδν-
ζείηε γηαηί ραλόζαζηεˮ. Καη νη 
Ρσκαίνη ακίιεηνη πιεζίαζαλ από 
πέηξα ζε πέηξα θαη ν έλαο πξνζηά-
ηεπε ηνλ άιιν. Καη έηζη έθαλαλ 
κεξηθά παιηθάξηα, πνπ πιεζίαζαλ 
ηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ, εθεί 
όπνπ είραλ ηε ζεκαία θαη ξίρλνληαο 
κεξηθέο ληνπθεθηέο αιύπεηα δελ 
κπνξεί ζαλ λα αληέμνπλ, αιιά άθε-
ζαλ ηε ζεκαία θαη νιόθιεξε ηελ 
απνζθεπή θαη όπνηνο κπνξνύζε λα 
θύγεη έθεπγε θαη ν αδειθόο παξα-
ηνύζε ηνλ αδειθό ηνπ. Οη ππόινηπνη  
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Ρσκαίνη είραλ θαηαζηξέςεη ηα άιια 
θαηαθύγηα θαη ηνπο έδησρλαλ ζαλ 
γίδηα». 
 

Γηθαίνπ Β. Βαγηαθάθνπ, Οη Μαληάηαη 
ηεο Γηαζπνξάο. Α. Οη Μαληάηαη ηεο 

Κνξζηθήο, ηόκ. 1, Αζήλα 1970, ζ. 30. 
(Απόδνζε ζηα λέα ειιεληθά) 

 

 Ματιά στο παρελθόν 
 

Σα θαξαβάληα 
Ζ κεηαθίλεζε ησλ αλζξώπσλ γηα 
εκπνξηθνύο ιόγνπο έμσ από ηνλ 
ειιεληθό ρώξν γηλόηαλ ζπλήζσο 
νκαδηθά, γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Οη 
πξαγκαηεπηέο (εκπνξεπόκελνη) 
θόξησλαλ ηα εκπνξεύκαηα θαζώο 
θαη ηα πξνζσπηθά ηνπο είδε ζε 
δώα, θπξίσο κνπιάξηα. Δπξόθεηην 
γηα ηα ιεγόκελα θαξαβάληα. Δπεηδή 
νη απνζηάζεηο ήηαλ κεγάιεο, θαηά  
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κήθνο ησλ δξόκσλ θαη θνληά ζε 
πεγέο ή ηξερνύκελν λεξό ρηίδνληαλ 
ζηαζκνί ή παλδνρεία, πνπ νλνκά-
δνληαλ ράληα, όπνπ νη ηαμηδηώηεο 
κπνξνύζαλ λα μεθνπξαζηνύλ θαη 
λα δηαλπθηεξεύζνπλ κε αζθάιεηα. 
 
 Οκάδα πεξηεγεηώλ  
 πεξλά από  
 ηελ Ήπεηξν  
 ζηε Θεζζαιία. 

 
 
 

◄ Αιέμαλδξνο 
Μαπξνθνξδάηνο,  
ν εμ απνξξήησλ 

 

 
◄ Ζ «νδόο Διιήλσλ»  

ζηελ Οδεζζό 
 

1 

3 
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▲ Σα ζεκαληηθόηεξα θέληξα ηεο 
ειιεληθήο Γηαζπνξάο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο, ιγα 
Καηζηαξδή-Hering, Ησ. Υαζηώηεο, 

Δπξπδίθε Ακπαηδή (επηκ.),  
Οη Έιιελεο ζηε Γηαζπνξά  

(15νο-21νο αη.), Αζήλα 2006, ζ. 12 
 

1. Καξγθέδε 6. Πέζηε   

2. Ληβόξλν  7. Οδεζζόο 

3. Βελεηία  8. Μαξηνύπνιε  

4. Σεξγέζηε 9. Αιεμάλδξεηα 

5. Βηέλλε  

2 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 
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◄ Άπνςε  
ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ  
θαηά ηνλ 18ν αηώλα 
 

 
 
 
 
 
▲ O άγηνο Νηθόιανο, πξνζηάηεο  
ηεο Αδειθόηεηαο ησλ Διιήλσλ 
Οξζνδόμσλ ηεο Βελεηίαο 
 
 
 
 

Ζ Βηέλλε ► 

4 

6 
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 Δξσηήκαηα 
 

 Πνηεο ήηαλ νη πεξίνδνη ηεο 
κεηαλάζηεπζεο ησλ Διιήλσλ ζην 
εμσηεξηθό; 
 Με βάζε ηελ Πεγή 1, πνην 
ζεσξνύλ σο ην κεγαιύηεξν 
πξόβιεκα ηεο θνηλόηεηάο ηνπο νη 
Έιιελεο ηνπ Umago; 
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