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ΙΣΤΟΡΙΑ Β’ ΤΑΞΗ 
Ύλη: σελ. 6-12, 16-33, 36-40, 43-44, 48-51, 55-61, 65-66, 85-88, 91-100, 108-115, 120-128, 133-139 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια μέτρα πήρε ο Μ. Κωνσταντίνος για την ανόρθωση του Ρωμαϊκού Κράτους; (σ. 7)  

1. Ίδρυσε ένα νέο διοικητικό κέντρο στην Ανατολή, την Κωνσταντινούπολη. 

2. Αναγνώρισε το δικαίωμα άσκησης της χριστιανικής λατρείας. 

3. Καθιέρωσε στη διοίκηση τη διάκριση της πολιτικής από τη στρατιωτική εξουσία.  

4. Έκοψε και έθεσε σε κυκλοφορία ένα πολύ σταθερό χρυσό νόμισμα. 

2. Γιατί μετέφερε ο Μ. Κωνσταντίνος την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη; (σ. 7)  

1. Σε αντίθεση με τη Δύση, η Ανατολή διέθετε ακμαίο πληθυσμό και οικονομία. 

2. Οι Χριστιανοί στους οποίους στηριζόταν πολιτικά ο Μ. Κων/νος ήταν πολυπληθέστεροι στην Ανατολή. 

3. Οι μεγάλες πόλεις της Ανατολής υπέφεραν από θρησκευτικές συγκρούσεις. 

4. Από το Βυζάντιο μπορούσε να αποκρούσει εύκολα τους Γότθους και τους Πέρσες. 

3. Τι γνωρίζετε για τη θρησκευτική πολιτική του Μ. Κωνσταντίνου; (σ. 8-9) 

Ο Μ. Κωνσταντίνος στηρίχθηκε πολιτικά στους Χριστιανούς επειδή αποτελούσαν την πιο δυναμική πληθυ-

σμιακή ομάδα της Ανατολής. Γι' αυτό από νωρίς προσπάθησε να τους ενισχύσει, παρόλο που ο ίδιος δεν 

ήταν χριστιανός. Τους δέχθηκε στο στρατό του και χρησιμοποίησε χριστιανικό σύμβολο, το Χριστόγραμμα 

στη σημαία και στα νομίσματά του. Επίσης, επέτρεψε στους Χριστιανούς να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία 

τους, όπως και οι υπόλοιποι ρωμαίοι πολίτες. Τέλος, ενδιαφέρθηκε για την ενότητα των Χριστιανών· 

συγκάλεσε στη Νίκαια την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, δηλαδή συνέδριο επισκόπων από όλες τις περιοχές του 

ρωμαϊκού κράτους για να λύσουν το ζήτημα των αιρέσεων. 

4. Τι γνωρίζετε για το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού; (σ.16) 

 Το διαρκέστερο έργο του αυτοκράτορα Ιουστινιανού υπήρξε η Κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού Δίκαιου. 

Μέσα σε μια 15ετία εκδόθηκαν:  

• ο Ιουστινιάνειος Κώδικας, με τους πριν τον Ιουστινιανό νόμους 

• ο Πανδέκτης, με τις γνώμες νομικών 

• οι Εισηγήσεις, εγχειρίδιο για τους αρχάριους σπουδαστές της Νομικής 

• οι Νεαρές (νέοι νόμοι) εκδόθηκαν μετά το 534 μΧ, στα ελληνικά οι περισσότερες 

Το Ιουστινιάνειο Δίκαιο αποτέλεσε τη βάση του Δικαίου της Νεότερης Ευρώπης.  

5. Τι γνωρίζετε για την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη; (σ.17-18)  

Εκπροσωπεί τον νέο ρυθμό, Βασιλική μετά τρούλου. Οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και Ισίδωρος διεύθυναν τις 

εργασίες κατασκευής του ναού 5 έτη (532 – 537 μ.Χ.). Από όλους τους ναούς που ο Ιουστινιανός έχτισε 

στην Κωνσταντινούπολη, η Αγία Σοφία ήταν η μόνη που άντεξε στο χρόνο, υμνήθηκε και έγινε σύμβολο 

και πηγή έμπνευσης. 

6. Ποια ήταν η λειτουργία του θεσμού του θεματικού στρατού; (σ. 20)  

Τα θέματα ήταν διοικητικές περιφέρειες με δικό τους στρατό και διοικητή το στρατηγό ο οποίος είχε και 

τη στρατιωτική και την πολιτική εξουσία. Ο θεματικός στρατός δεν ήταν μισθοφορικός και μετακινούμενος 

όπως μέχρι τον 7ο αιώνα. Τον αποτελούσαν ελεύθεροι αγρότες, στους οποίους το κράτος παραχωρούσε 

κτήματα, τα στρατιωτόπια, με αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικής υπηρεσίας. Έτσι δημιουργήθηκε 

ένας εθνικός στρατός που ωφέλησε πολύ το κράτος, τόσο οικονομικά όσο και αμυντικά. Οι στρατιώτες-

αγρότες α)καλλιεργούσαν τα κτήματα που τους είχαν δοθεί και πλήρωναν φόρους, β) με τα κέρδη τους 

αγόραζαν τον οπλισμό τους, γ) όφειλαν να παρουσιάζονται τακτικά για εκπαίδευση και επιθεώρηση, οπότε 

ήταν πάντα ετοιμοπόλεμοι και δ) αφού υπερασπίζονταν τη δική τους περιοχή (το θέμα), πολεμούσαν, όχι 

για μισθό όπως οι μισθοφόροι, αλλά για το σπίτι τους και την οικογένειά τους. 

7. Ποια ήταν η επίδραση του Αραβικού πολιτισμού στο Βυζάντιο και τη Δύση; (σ. 29)  

1. Στα μαθηματικά, με την καθιέρωση της ινδικής αρίθμησης 

2. Στη γεωγραφία, με την οργάνωση μακρινών ταξιδιών 

3. Στην αστρονομία, με τον ακριβή υπολογισμό της τροχιάς του ήλιου και των πλανητών 

4. Στη χημεία, με την ανακάλυψη του θεϊκού οξέως και του οινοπνεύματος 

5. Στην ιατρική, με την καθιέρωση νέων φαρμάκων και την πραγματοποίηση πολύπλοκων 

εγχειρήσεων . 

8. Τι γνωρίζετε για τον εκχριστιανισμό των Μοραβών και των Βουλγάρων; (σ. 39) 
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Οι Μοραβοί ήταν οι Σλάβοι που κατοικούσαν στην Κεντρική Ευρώπη. Ο ηγεμόνας τους, ο Ρατισλάβος, 

ζήτησε ιεραποστόλους από το Βυζάντιο και όχι από τους Γερμανούς γείτονές του, επειδή τους έβλεπε σαν 

απειλή. Το Βυζάντιο έστειλε τους αδελφούς Κωνσταντίνο-Κύριλλο και Μεθόδιο, δύο μοναχούς με βαθιά 

μόρφωση, διπλωματική πείρα και καλή γνώση της σλαβικής γλώσσας. Ο Κύριλλος, αντί να διδάξει στα 

Ελληνικά ή τα Λατινικά, δίδαξε στη γλώσσα των Σλάβων, τα σλαβονικά. Επινόησε μάλιστα και αλφάβητο 

(οι Σλάβοι δεν είχαν μέχρι τότε γραπτή γλώσσα) και μετέφρασε θρησκευτικά κείμενα. Το αλφάβητο 

λέγεται γλαγολιτικό και αποτέλεσε τη βάση της τοπικής φιλολογίας. Έτσι η λειτουργία γινόταν στη 

γλώσσα που καταλάβαιναν οι Μοραβοί. Οι Γερμανοί βέβαια προσπάθησαν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν 

το έργο των δύο μοναχών. Τελικά οι μαθητές τους εκδιώχθηκαν και στην Εκκλησία της Μοραβίας 

κυριάρχησε ο φραγκικός κλήρος. 

Τελείως διαφορετική ήταν η κατάσταση με τους Βουλγάρους. Αυτοί, είχαν λόγους να φοβούνται το γειτονι-

κό τους Βυζάντιο και γι’ αυτό ζήτησαν ιεραποστόλους από τον πάπα. Το Βυζάντιο αντέδρασε άμεσα με 

στρατιωτικό αποκλεισμό των συνόρων της Βουλγαρίας και ανάγκασε τον βούλγαρο ηγεμόνα Βόρη να 

δεχθεί βυζαντινούς ιεραποστόλους και να βαπτισθεί ο ίδιος με ανάδοχο τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄. Το 

ζήτημα του εκχριστιανισμού των Βουλγάρων οδήγησε σε σύγκρουση μεταξύ του πάτριάρχη και του πάπα. 

9. Τι γνωρίζετε για το ρωσικό κράτος; (σ. 43-44)  

Από τον 9ο αιώνα, οι λαοί της Σκανδιναβικής Χερσοννήσου αρχίζουν να παίζουν ρόλο στην ευρωπαϊκή 

ιστορία. Στη Δύση ονομάζονταν Βίκιγκς ή Νορμανδοί. Οι Βυζαντινοί τους έλεγαν Βάραγγους και οι 

Σλάβοι τους έλεγαν Ρως. Στη σημερινή Ουκρανία και Ρωσία, οι Ρως ανακατεύτηκαν με τους σλαβικούς 

πληθυσμούς που κατοικούσαν στην περιοχή και δημιούργησαν έναν νέο λαό. Οι Ρως έδωσαν το όνομα 

(Ρώσοι) και την κρατική οργάνωση, ενώ οι Σλάβοι έδωσαν τη γλώσσα και τη λαϊκή βάση (τον πληθυσμό). 

Το πρώτο σημαντικό κράτος δημιουργήθηκε τον 9ο αιώνα, με πρωτεύουσα το Κίεβο. Η ηγεμονία του 

Κιέβου είχε υπό τον έλεγχό της τον ποτάμιο εμπορικό δρόμο του ποταμού Ντον και έκανε εμπόριο με το 

Βυζάντιο και με το Χαλιφάτο. 

Οι ρωσοβυζαντινές σχέσεις ήταν αρχικά εχθρικές. Στη συνέχεια οι σχέσεις βελτιώθηκαν και τον 10ο αιώνα 

τα δύο κράτη υπέγραψαν σημαντικές εμπορικές συμφωνίες που επέτρεπαν στους Ρώσους να ταξιδεύουν 

και να εμπορεύονται στην Κων/πολη. Αυτές οι επαφές έφεραν πιο κοντά τους δύο λαούς. Αργότερα ο 

ηγεμόνας των Ρώσων Βλαδίμηρος βαπτίστηκε χριστιανός και φυσικά επέβαλε τη νέα του θρησκεία σε 

όλους τους Ρώσους. Έτσι, μια τεράστια γεωγραφική περιοχή εντάχθηκε μέσω της θρησκείας στην 

πνευματική επιρροή του Βυζαντίου. Οι Ρώσοι είναι ακόμα και σήμερα Χριστιανοί Ορθόδοξοι. 

10. Ποια ήταν η εξέλιξη της βυζαντινής αριστοκρατίας από τον 8ο αι. έως τον 11ο  αι.; (σ. 48)  

Στο τέλος του 7ου αιώνα εξαφανίστηκαν οι μέχρι τότε γαιοκτήμονες – αριστοκράτες.  

Μεταξύ του 8ου και 9ου αιώνα αρχίζει να σχηματίζεται α) η νέα αριστοκρατία της γης (επαρχιακή), και β) 

η νέα αριστοκρατία των αξιωμάτων (αστική). Όμως τα τέλη του 10ου αιώνα, οι δυο αυτές νέες 

αριστοκρατίες συγχωνεύονται και δημιουργείται η τάξη των δυνατών που ελέγχει και τις μεγάλες 

γαιοκτησίες και τα κρατικά αξιώματα. 

Απέναντι στους αριστοκράτες ήταν οι αγροτικές μάζες, οι πένητες που αποτελούνταν από: 

➢ ελεύθερους γαιοκτήμονες, ακτήμονες γεωργούς που μίσθωναν τη γη για καλλιέργεια και 

➢ πάροικους, που ήταν άνθρωποι δεμένοι με τη γη ή ήταν εξαρτημένοι από τους κυρίους της γης. 

11. Ποια εικόνα εμφανίζουν οι πόλεις και η αστική οικονομία τον 9ο αιώνα; (σ. 49) 

Ανοικοδομούνται παλιές πόλεις (Πάτρα, Σπάρτη) και ιδρύονται νέες πόλεις. Οι αστυκώμες ή 

αγροτοπόλεις, ήταν αστικά κέντρα με ημιαγροτικό χαρακτήρα. Με επίκεντρο τις πόλεις, η αστική 

οικονομία αναπτύχθηκε πολύ. Η οικονομία ήταν εκχρηματισμένη, δηλαδή οι συναλλαγές γίνονταν με 

χρήματα και όχι με ανταλλαγή προιόντων. Οι έμποροι και οι βιοτέχνες ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες ή 

επαγγελματικά σωματεία (συστήματα), που ελέγχονται από το κράτος. Το ύψος της παραγωγής και οι 

τιμές των προϊόντων ήταν προκαθορισμένες. Η λειτουργία των συστημάτων στην Κωνσταντινούπολη 

καθοριζόταν από το Επαρχικόν Βιβλίον. Οι περισσότερες βιοτεχνίες ασχολούνταν με τα τρόφιμα κι 

αργότερα και με είδη πολυτελείας (μετάξι, πολύτιμους λίθους, μπαχαρικά κλπ). Από τα μέσα του 10ου 

αιώνα αναπτύχθηκαν εμπορικές σχέσεις με τους Βουλγάρους, Ρώσους, Βενετούς και το Χαλιφάτο. 

Οι λαϊκές μάζες των πόλεων αποτελούνταν από φτωχούς που εργάζονταν περιστασιακά ή ήταν άνεργοι. 

12. Ποιους νόμους εξέδωσαν οι Μακεδόνες Αυτοκράτορες; (σ. 50)  

Πρόχειρος Νόμος, εύχρηστο σύνολο νόμων που αντικατέστησε την Εκλογή. 

Επαναγωγή, εισαγωγή στον Πρόχειρο Νόμο, που καθόριζε τις αρμοδιότητες αυτοκράτορα και πατριάρχη. 

Βασιλικά, συλλογή νόμων, από τις νομικές συλλογές του Ιουστινιανού. 
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Επαρχικό Βιβλίο, διατάξεις που ρυθμίζουν τη λειτουργία των συντεχνιών. 

Νεαρές, νέοι νόμοι για τον περιορισμό της μεγάλης γαιοκτησίας. 

13. Ποια ήταν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της νομοθεσίας της Μακεδονικής Δυναστείας; (σ. 50)  

Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες ήθελαν να βοηθήσουν τους ελεύθερους αγρότες και να περιορίσουν τη 

δύναμη των δυνατών. Με τις νεαρές που εξέδωσαν όρισαν: 

1. Να προτιμώνται ως αγοραστές οι γείτονες και οι συγγενείς, όταν πουλιόνταν κοινοτική γη. 

2. Να αποδίδονται χωρίς αποζημίωση στους προηγούμενους φτωχούς ιδιοκτήτες τα χωράφια που είχαν 

σφετεριστεί οι δυνατοί. 

3. Να απαγορεύεται η αγορά και πώληση στρατιωτικών κτημάτων. 

4. Να περιοριστεί η αύξηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. 

5. Να πληρώνουν οι δυνατοί τους φόρους των φτωχών του χωριού (Αλληλέγγυον). 

14. Τι γνωρίζετε για τον θεσμό της Πρόνοιας στο Βυζάντιο; (σ. 55)  

Οι Κομνηνοί στο εσωτερικό του κράτους στηρίχτηκαν στους ευγενείς εφαρμόζοντας το θεσμό της 

Πρόνοιας. Δηλαδή παραχωρούσαν ισόβια στους ευγενείς αγροκτήματα και φορολογικά έσοδα, με 

αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικών υπηρεσιών. Οι ευγενείς αυτοί ονομάζονταν προνοιάριοι ή 

στρατιώτες και έγιναν η άρχουσα τάξη, ενώ οι απλοί αγρότες βυθίστηκαν στην αθλιότητα. 

15. Ποια προνόμια παραχώρησε ο Αλέξιος Α΄ στους Βενετούς με το χρυσόβουλο του 1082; (σ. 57)  

α) Τίτλοι και χρηματικές χορηγίες στους άρχοντες 

β) Σκάλες (αποβάθρες) και εμπορικά καταστήματα στην προκυμαία της πρωτεύουσας 

γ) Επέτρεψε το ελεύθερο εμπόριο σε όλα τα λιμάνια χωρίς να πληρώνουν δασμούς. 

- Οι συνέπειες της υπογραφής του χρυσόβουλου ήταν οι ακόλουθες: 

1) Το Βυζάντιο έχασε το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ Αράβων και Δυτικής Ευρώπης του στο εμπόριο της 

Μεσογείου και την κυρίαρχη θέση 

2) Οι Βενετοί διείσδυσαν οικονομικά και ίδρυσαν μια πανίσχυρη αποικιακή αυτοκρατορία στην Ανατολή. 

3) Τα φορολογικά, οικονομικά και ναυτιλιακά δικαιώματα του Βυζαντίου παραχωρήθηκαν στους 

Βενετούς. 

16. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στο Σχίσμα των δυο Εκκλησιών; (σ. 57-58)  

Οι παράγοντες που οδήγησαν στο σχίσμα των εκκλησιών ήταν: 

1) Η αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης στο ζήτημα της κυριαρχίας πάνω στη χριστιανική οικουμένη 

(δηλαδή ποια εκκλησία θα κυριαρχήσει στο χριστιανικό κόσμο). 

2) Οι λειτουργικές και δογματικές διαφορές που υπήρχαν ανάμεσα στα δυο πατριαρχεία. 

3) Η αλαζονεία των διαπραγματευτών οδήγησε σε οριστική ρήξη.  

17. Ποιες συνθήκες ευνόησαν τη διαμόρφωση των σταυροφοριών; (σελ. 59)  

1) Οι φήμες για τις ωμότητες των Αράβων και των Τούρκων κατά των προσκυνητών των Αγίων Τόπων. 

2) Τα οικονομικά προβλήματα της Δύσης. 

3) Το κάλεσμα του Αλέξιου Α΄ για βοήθεια από τη Δύση, για να αντιμετωπίσει τους Τούρκους. 

18. Ποιες αδυναμίες του Βυζαντίου βοήθησαν στην εξάπλωση των Οθωμανών; (σ. 65)  

Τα Βυζαντινό κράτος που ανασυστάθηκε από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο κράτησε μέχρι τα μέσα του 14ου 

αιώνα. Όμως οι εμφύλιοι πόλεμοι έφεραν την οικονομική και στρατιωτική κατάρρευση. Το νόμισμα 

υποτιμήθηκε, ο στρατός και ο στόλος παραμελήθηκαν, ενώ η βαριά φορολογία οδήγησε σε επαναστάσεις 

του λαού και της μεσαίας τάξης εναντίον των ευγενών. Επίσης, τα διαιρεμένα βαλκανικά κράτη ήταν 

αδύναμα και έτσι υπέκυψαν στη δύναμη των Οθωμανών. Η παλιά ισχυρή αυτοκρατορία έγινε τώρα μια 

αδύναμη αυτοκρατορία των Στενών, που εύκολα καταλύθηκε από τους Οθωμανούς.  

19. Τι γνωρίζετε για την "ένωση" των Εκκλησιών; (σ. 66) 

Πρόκειται για προσπάθειες που έγιναν για να αρθεί το σχίσμα του 1054 ανάμεσα στους Καθολικούς και 

στους Ορθόδοξους. Στην πραγματικότητα οι Ορθόδοξοι δεν ήθελαν την ένωση, αφού μισούσαν τους 

Καθολικούς, ιδιαίτερα από την εποχή της Φραγκοκρατίας (1204-1261). Αλλά και οι Καθολικοί, αυτό που 

επιζητούσαν δεν ήταν η ένωση των εκκλησιών αλλά η υποταγή της ανατολικής εκκλησίας (πατριαρχείο, 

Κωνσταντινούπολης) στη δυτική, δηλαδή στον πάπα. Έτσι, οι συζητήσεις για ένωση έγιναν κάθε φορά που 

ο βυζαντινός αυτοκράτορας είχε ανάγκη τον πάπα και ήταν πρόθυμος να δεχθεί την υποταγή. Αυτό συνέβη 

λίγο μετά τη Φραγκοκρατία για να πείσουν τον πάπα να σταματήσει Καθολικούς που ήθελαν να επιτεθούν 

στο Βυζάντιο (σύνοδος της Λυών) και λίγο πριν την Άλωση για να πείσουν τον πάπα να τους βοηθήσει 

εναντίον των Τούρκων (σύνοδος της Φερράρας-Φλωρεντίας 1439).  

20. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της φεουδαρχίας στη Δυτική Ευρώπη; (σ. 91-93) 
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Η κοινωνία του φραγκικού κράτους ήταν κυρίως αγροτική. Όσο περισσότερη γη είχε κάποιος, τόσο πιο 

πλούσιος και ισχυρός ήταν. Με την παρακμή της βασιλικής εξουσίας την εποχή των Μεροβιγγείων δεν 

υπήρχε ισχυρή κεντρική εξουσία για να προστατεύσει τον πληθυσμό. Έτσι οι πιο αδύναμοι στράφηκαν 

στους ισχυρότερους, δηλαδή τους άρχοντες, για να τους προστατεύσουν από εισβολείς και άλλες απειλές. 

Έτσι δημιουργήθηκαν δίκτυα σχέσεων εξάρτησης μέσα στην κοινωνία. Ο ισχυρότερος παρείχε στον 

υποτελή του (βασάλο) μια έκταση γης που ονομαζόταν φέουδο. Σε αντάλλαγμα ο υποτελής ορκιζόταν 

πίστη και αφοσίωση στον ανώτερό του. Στην κορυφή της πυραμίδας βρισκόταν ο βασιλιάς. Ακολουθούσαν 

οι ανώτεροι άρχοντες και μετά οι κατώτεροι. Κάτοχοι εκτάσεων γης μπορούσαν να είναι και οι επίσκοποι. 

Στα κατώτερα τμήματα της κοινωνικής πυραμίδας βρίσκονταν οι ελεύθεροι γεωργοί που ήταν μικροί 

ιδιοκτήτες γης, οι πάροικοι που καλλιεργούσαν τη γη των μεγαλογαιοκτημόνων και είχαν κάποιο βαθμό 

ελευθερίας και τέλος οι δούλοι που θεωρούνταν κινητά αντικείμενα. 

Αργότερα η φεουδαρχία έγινε θεσμός. Ο αυτοκράτορας Καρλομάγνος χώρισε το κράτος σε διακόσιες 

κομητείες και έτσι επισημοποίησε τους αριστοκράτες. Επίσης, έκανε το στρατό φεουδαρχικό, ενώ μεχρι 

τότε τον αποτελούσαν ελεύθεροι αγρότες. Τώρα πια στο στρατό κάθε φεουδάρχης συμμετείχε με τους 

υποτελείς του. Έτσι οι φεουδάρχες επιτελούσαν τριπλή λειτουργία (στρατός, οικονομία, πολιτική). 

Η φεουδαρχία χαρακτήρισε τη Δυτική Ευρώπη από τον 8ο μέχρι τον 13ο αιώνα. Μάλιστα, κάποιοι ισχυροί 

και φιλόδοξοι άρχοντες κατάφεραν να αποδεσμευθούν πλήρως από το βασιλιά και να διαμορφώσουν δικά 

τους κράτη (Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία). 

21. Ποιες καινοτομίες βελτιώνουν την αγροτική παραγωγή από τον 11ο ως τον 15ο αιώνα; (σ. 94) 

Το αλέτρι με τροχούς, το μεταλλικό υνί, το περιλαίμιο, η τριζωνική καλλιέργεια, η εκχέρσωση (μετατροπή 

δασών σε χωράφια και η αποξήρανση ελών. 

22. Ποια ήταν η εξέλιξη των πόλεων από τον 11ο ως τον 15ο αιώνα; (σ. 94-95) 

Οι παλιές πόλεις αναπτύσσονται και πολλές νέες πόλεις δημιουργούνται. Ο πληθυσμός αυξάνει γρήγορα. 

Ως πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο το νερό και ο άνεμος (νερόμυλοι, ανεμόμυλοι) 

τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις. Οι πόλεις γίνονται το κέντρο του εμπορίου και της παραγωγής 

προϊόντων, που ξεφεύγει από την παραγωγή στα σπίτια (οικοτεχνία) ή στα μεγάλα αγροκτήματα και γίνεται 

σε εργαστήρια της πόλης (βιοτεχνία). Οι πόλεις που πλουτίζουν εξαγοράζουν την ελευθερία τους από το 

φεουδάρχη και διοικούνται από τους δικούς τους ευγενείς και αστούς (εμποροβιοτέχνες). Είναι οι 

λεγόμενες ελεύθερες ή αυτοκρατορικές πόλεις. 

23. Πώς εξελίσσονται τα ευρωπαϊκά κράτη από τον 11ο ως τον 15ο αιώνα; (σ. 97) 

Στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αγγλία οι ηγεμόνες προσπαθούν να ιδρύσουν κράτη με εσωτερική ενό-

τητα και ισχυρή κεντρική εξουσία. Αυτό τους φέρνει σε σύγκρουση με τους φεουδάρχες και την εκκλησία. 

Γερμανία: Ενώ δημιουργείται από νωρίς ένα κράτος (Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού 

Έθνους), ο αυτοκράτορας δεν καταφέρνει να ισχυροποιήσει την εξουσία του απέναντι στους μεγάλους 

φεουδάρχες. Έτσι η αυτοκρατορία παραμένει διαιρεμένη σε μικρά κρατίδια. Αλλά και η σύγκρουση με τον 

πάπα δεν είχε μεγάλη επιτυχία, αφού τελικά ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να υποχωρήσει. 

Αγγλία: Ο βασιλιάς αποδυναμώθηκε πολύ, εξαιτίας των πολέμων του με τη Γαλλία που τον έκαναν να 

χάσει όλα τα εδάφη του στην ηπειρωτική Ευρώπη. Έτσι, ευγενείς, εκκλησία και αστοί μπόρεσαν να 

αναγκάσουν το βασιλιά να υπογράψει το Μεγάλο Χάρτη των Δικαιωμάτων (1215), που περιόριζε πολύ 

τη βασιλική εξουσία. Στο τέλος του 13ου αι. ο βασιλιάς αναγκάστηκε να δεχθεί την ίδρυση κοινοβουλίου. 

Γαλλία: Εδώ ο βασιλιάς στηρίχθηκε στην καινούργια τάξη των εμποροβιοτεχνών (αστική) για να 

περιορίσει τους φεουδάρχες. Με τη βοήθειά τους μπόρεσε να συγκρουστεί ακόμα και με τον πάπα που 

υποστήριζε τους φεουδάρχες και μάλιστα τον ανάγκασε για να μεταφέρει την έδρα του από τη Ρώμη στη 

γαλλική πόλη Αβινιόν. Έτσι ο γάλλος βασιλιάς έγινε απόλυτος μονάρχης. 

24. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Ευρωπαίους στις ανακαλύψεις; (σ. 110) 

- Οι Ευρωπαίοι οδηγήθηκαν στις ανακαλύψεις νέων χωρών επειδή αναζητούσαν νέους δρόμους προς την 

Ανατολή. Πίστευαν ότι εκεί υπήρχαν αμύθητα πλούτη. Το μετάξι και η πορσελάνη, αλλά και οι διηγήσεις 

του Μάρκο Πόλο είχαν εξάψει τη φαντασία τους. 

- Την εποχή εκείνη αρχίζει να επικρατεί η αντίληψη, που κυριάρχησε από το 16ο αι., ότι το κράτος πρέπει 

να παρεμβαίνει στην οικονομία και να συσσωρεύει όσο γίνεται μεγαλύτερες ποσότητες από πολύτιμα 

μέταλλα. Η θεωρία αυτή ονομάζεται μερκαντιλισμός. Όμως η Ευρώπη ήταν  φτωχή σε πολύτιμα μέταλλα 

που έπρεπε να αναζητηθούν αλλού. Αυτό εξηγεί γιατί οι ανακαλύψεις δεν ήταν ιδιωτική υπόθεση κάποιων 

εμπόρων αλλά έγινε με κρατική οργάνωση. 
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- Η άνοδος της αστικής τάξης δημιούργησε πλούσιους καταναλωτές που ήταν έτοιμοι να πληρώσουν 

ακριβά για πολυτελή προϊόντα. Σε ό,τι αφορά το φαγητό, αυξήθηκε η ζήτηση για εξωτικά μπαχαρικά που 

προέρχονταν κυρίως από την Ινδία. 

Όλα τα παραπάνω αύξησαν το εμπορικό ενδιαφέρον για την Ασία. Όμως οι ευρωπαίοι έμποροι δεν 

μπορούσαν εύκολα να φτάσουν ως εκεί από τους παραδοσιακούς δρόμους, για τους εξής λόγους: 

- Ο χερσαίος δρόμος που ακολουθούσαν παλιά (δρόμος του μεταξιού) ελεγχόταν από τους Οθωμανούς 

Τούρκους που κατείχαν τη δυτική Ασία και τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. 

- Ο δρόμος των μπαχαρικών (Μεσόγειος-Ερυθρά Θάλασσα-Ινδία) ελεγχόταν από Βενετούς και Άραβες. 

25. Ποιες ήταν οι τεχνικές καινοτομίες που οδήγησαν στις μεγάλες ανακαλύψεις; (σ. 110)  

1. Η πυξίδα 

2. Ο αστρολάβος, το όργανο προσδιορισμού του γεωγραφικού πλάτους με βάση την παρατήρηση των 

άστρων 

3. Οι πορτολάνοι, οι ναυτικοί χάρτες 

4. Η καραβέλα, ένας νέος τύπος πλοίου που συνδύαζε χωρητικότητα, ταχύτητα και ασφάλεια. 

5. Η αντίληψη για τη σφαιρικότητα της γης που κέρδιζε συνεχώς έδαφος. 

26. Ποιες ήταν οι επιπτώσεις των ανακαλύψεων για τους λαούς των νέων χωρών; (σ. 111-112)  

1. Οι Ευρωπαίοι επιδόθηκαν στην εντατική εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών σε βάρος 

των ιθαγενών. 

2. Οι Ευρωπαίοι επέβαλαν την αρχή των άνισων ανταλλαγών. 

3. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν τους νέους λαούς υποδεέστερους και εκμεταλλεύσιμους. 

4. Αυτή η πολιτική κληροδότησε στον κόσμο πολλά προβλήματα που παραμένουν μέχρι σήμερα με 

διάφορες μορφές: δουλεία, αποικιοκρατία, υπανάπτυξη και φτώχεια των τρίτων χωρών. 

27. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες συνέπειες των ανακαλύψεων για την Ευρώπη; (σ. 111)  

Οι ανακαλύψεις προκάλεσαν ριζικές μεταβολές στην Ευρώπη κι ολόκληρο τον κόσμο. 

1. Το κέντρο της ευρωπαϊκής οικονομίας μετατοπίστηκε από τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό και τη 

Βόρεια Θάλασσα. 

2. Λόγω της εισαγωγής χρυσού και αργύρου σε μεγάλες ποσότητες, διευρύνθηκαν οι ανταλλαγές. 

3. Δημιουργήθηκαν νέες οικονομικές δραστηριότητες, όπως εμπορικές και τραπεζικές. 

5. Αναπτύχθηκε η νέα αστική τάξη. 

6. Κλονίστηκαν οι προκαταλήψεις και οι αξίες του παρελθόντος λόγω της γνωριμίας με τους νέους 

πολιτισμούς. 

7. Αναπτύχθηκαν διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι, όπως η γεωγραφία, η αστρονομία, η ζωολογία, η 

βοτανολογία, η εθνολογία κ.α. 

28. Τι είναι η αναγέννηση και ο ανθρωπισμός; (σ. 113)  

Αναγέννηση: Πνευματικό και καλλιτεχνικό κίνημα που σκοπό είχε να απαλλάξει τον άνθρωπο από το 

σκοτάδι και την άγνοια που του είχαν επιβληθεί στο Μεσαίωνα. Το κίνημα αυτό άρχισε αργά στο τέλος 

του 14ου αι. στην Ιταλία και ως το τέλος του 16ου αι. απλώθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Ανθρωπισμός: Επιστροφή στη μελέτη της αρχαιότητας και τη μίμηση των προτύπων της. Η μελέτη 

αυτή αποσκοπεί στην άντληση αξιών για τη θεμελίωση του σύγχρονου κόσμου. Δηλαδή, οι ανθρωπιστές 

επιδιώκουν να επανασυνδέσουν την εξέλιξη του ανθρώπου, που είχε "διακοπεί" από το Μεσαίωνα. 

Η σχέση με την αρχαιότητα προβάλλει την ανάγκη της συμμετοχής του ανθρώπου στη ζωή. Ο άνθρωπος 

θεωρείται ότι, εκτός από ψυχή, έχει και σώμα που ζει στη φύση. Άρα πρέπει να ενδιαφερθεί και για το 

σώμα του και για τη φύση. Αυτή η αντίληψη κάνει τους ανθρωπιστές να αναζητήσουν την αληθινή πίστη 

στο Θεό, που τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο του κόσμου. Το σώμα δεν είναι πλέον πηγή πειρασμού 

και αμαρτίας. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει πολύπλευρη προσωπικότητα, να αγαπά τη δημιουργική δραστη-

ριότητα και να πιστεύει στις δυνάμεις του. Αυτός είναι ο οικουμενικός άνθρωπος, που δημιουργεί τον 

πολιτισμό και είναι υπεύθυνος για τη μοίρα του. 

29. Τι γνωρίζετε για τη θρησκευτική μεταρρύθμιση; (σ. 120-121)  

Στο τέλος του Μεσαίωνα η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία βρίσκεται σε κρίση. Ο ανώτερος κλήρος ζει μέσα 

στην πολυτέλεια, ενώ ο κατώτερος μέσα στη φτώχεια και την αμάθεια. Έτσι η εκκλησία δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στις θρησκευτικές ανάγκες των πιστών. Επιπλέον, εκμεταλλεύεται το φόβο τους για την 

κόλαση και πουλάει έγγραφα συγχώρεσης αμαρτιών, τα συγχωροχάρτια. 

Ο γερμανός μοναχός και θεολόγος Μαρτίνος Λούθηρος αντέδρασε στην πώληση των συγχωροχαρτιών. 

Το 1517 δημοσίευσε 95 θέσεις, δηλαδή επιχειρήματα με τα οποία καταδίκαζε τα συγχωροχάρτια. 
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Ο Λούθηρος υποστήριζε ότι η σωτηρία της ψυχής είναι αποτέλεσμα μόνο της πίστης. Η διδασκαλία του 

διαδόθηκε στη Γερμανία, αλλά ο γερμανός αυτοκράτορας αποκήρυξε ως αίρεση τον Λουθηρανισμό. 

Οι οπαδοί του Λούθηρου, επειδή διαμαρτυρήθηκαν , ονομάστηκαν διαμαρτυρόμενοι ή προτεστάντες. Το 

1555 υπογράφηκε η Ειρήνη της Αυγούστας, με την οποία αναγνωρίστηκε η νομιμότητα του Λουθηρανισμού. 

Η Γερμανία λοιπόν διαιρέθηκε σε ρωμαιοκαθολικά και διαμαρτυρόμενα κρατίδια. 

Στη Γαλλία εμφανίστηκε μια παραλλαγή του προτεσταντισμού που ονομάστηκε καλβινισμός από τον 

Ιωάννη Καλβίνο. Οι Καθολικοί της Γαλλίας αντέδρασαν με μαζικές σφαγές των Ουγενότων, όπως 

ονομάζονταν οι γάλλοι καλβινιστές. Όμως με το Διάταγμα της Νάντης αναγνωρίστηκε η ελευθερία των 

καλβινιστών να ασκούν τη λατρεία τους. 

Στην Αγγλία εμφανίστηκε ένα τρίτο είδος προτεσταντισμού, ο Αγγλικανισμός, που ξεκίνησε από τον ίδιο 

το βασιλιά. 

30. Πώς αντέδρασε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στη μεταρρύθμιση; (σ. 121-122)  

Η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία αντέδρασε με τη λεγόμενη Αντιμεταρρύθμιση. Στη Σύνοδο του Τρέντο 

πάρθηκαν αποφάσεις για την ανανέωση της εκκλησίας και μέτρα κατά της Μεταρρύθμισης. Αυτά ήταν: 

1. Τα μοναχικά τάγματα, αναδιοργανώθηκαν με σκοπό τη διάδοση της ρωμαιοκαθολικής πίστης 

2. Η Ιερά Εξέταση, οργανώθηκε για την καταστολή των αιρέσεων. Ο ανακριτικός αυτός μηχανισμός που 

χρησιμοποιούσε ακόμη και βασανιστήρια, οδηγούσε τους ενόχους στην πυρά. 

3.Το συμβούλιο λογοκρισίας, συντάσσοντας έναν κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων. 

4. Κτίστηκαν επιβλητικοί ναοί σε ρυθμό μπαρόκ και με πλούσιο διάκοσμο. 

5. Ενισχύθηκε η λατρεία της Θεοτόκου, και πολλαπλασιάστηκαν οι εικόνες και οι τελετές, για να 

διεγερθεί η ευαισθησία των πιστών. 

31. Ποιες ήταν οι σχέσεις της Ευρώπης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία; (σ. 124) 

Η οθωμανική επιθετικότητα συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα (δεύτερη πολιορκία της Βιέννης). 

Μετά η Αυστρία περνάει στην αντεπίθεση και αργότερα τον αντιοθωμανικό αγώνα αναλαμβάνει η Ρωσία. 

Άλλες δυνάμεις, με πρώτη τη Γαλλία, συνάπτουν προνομιακές εμπορικές συμφωνίες με την  Οθωμανική 

Αυτοκρατορία που λέγονται διομολογήσεις 

32. Τι γνωρίζετε για την απολυταρχία και την εξέλιξη των βασικών μοναρχιών; (σ. 124-125)  

Η απολυταρχία ή απόλυτη μοναρχία είναι το πολίτευμα που θριαμβεύει για ένα διάστημα στην Ευρώπη. 

Στόχος είναι να δημιουργηθούν πολιτικά και θρησκευτικά ομοιογενή κράτη στα οποία όλες οι εξουσίες θα 

είναι στα χέρια του ηγεμόνα. Το σύστημα αυτό εφαρμόστηκε κυρίως στη Γαλλία, ενώ στην Αγγλία η 

εξέλιξη ήταν διαφορετική. 

Γαλλία: Δεν υπάρχει πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα απόλυτου μονάρχη στον κόσμο από το γάλλο βασιλιά 

Λουδοβίκο ΙΔ΄. Με βάση την αρχή ένας βασιλιάς, μια πίστη, ένας νόμος συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες 

στο πρόσωπό του, απαγορεύει τον προτεσταντισμό και ταυτίζει το κράτος με τον εαυτό του ("το κράτος 

είμαι εγώ"). Όμως το σύστημα εμποδίζει να εκφραστούν άλλοι φορείς της κοινωνίας, κυρίως η αστική 

τάξη, που αρχικά εκφράστηκε με το πνευματικό κίνημα του Διαφωτισμού και κατέληξε στη Γαλλική 

Επανάσταση που τελικά οδήγησαν στην κατάργηση της μοναρχίας. 

Αγγλία: Επειδή στην Αγγλία ο κοινοβουλευτισμός είχε επικρατήσει από νωρίς τα πράγματα εξελίχθηκαν 

ομαλότερα. Όταν κάποιοι βασιλείς προσπάθησαν να εγκαθιδρύσουν απολυταρχία, το αποτέλεσμα ήταν 

εμφύλιος πόλεμος και προσωρινή κατάργηση της βασιλείας. Βέβαια η μοναρχία επανήλθε, αλλά ήταν 

αποδυναμωμένη και οι βασιλείς αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν δικαιώματα στους αστούς και τους 

αριστοκράτες. Αυτό έκανε τις σχέσεις του βασιλιά με την κοινωνία πιο ομαλές και επέτρεψε τη διατήρηση 

της μοναρχίας στην Αγγλία μέχρι σήμερα. 

33. Να εξηγήσετε τους όρους Κοινότητες, Φαναριώτες, αρματωλοί και κλέφτες (σ. 135-136) 

Κοινότητες: Είδος τοπικής αυτοδιοίκησης των τουρκοκρατούμενων Ελλήνων. 

Φαναριώτες: Μετά την κατάληψη της Κων/πολης από τους Τούρκους, το Πατριαρχείο εγκαταστάθηκε στη 

συνοικία Φανάρι. Εκεί εγκαταστάθηκαν και πολλοί μορφωμένοι Έλληνες λαϊκοί (όχι ιερείς) που αρχικά 

εργάστηκαν σε υπηρεσίες του Πατριαρχείου και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν και από τους Οθωμανούς 

σε υψηλά αξιώματα (διερμηνέας του στόλου, διερμηνέας της Υψηλής Πύλης, Ηγεμόνας Μολδαβίας και 

Βλαχίας) 

Αρματωλοί και Κλέφτες: Οι Κλέφτες ήταν Έλληνες που, για διάφορους λόγους κατέφευγαν στα βουνά και 

ζούσαν κάνοντας κλοπές, απαγωγές και ληστείες. Για να τους αντιμετωπίσουν, οι Οθωμανοί οργάνωσαν 

ένοπλα σώματα Ελλήνων, τους Αρματωλούς. Συχνά οι ρόλοι εναλλάσσονταν και αυτοί που πριν ήταν 
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Κλέφτες γίνονταν Αρματωλοί και το αντίστροφο. Οι Κλέφτες και οι Αρματωλοί έπαιξαν πολύ σημαντικό 

πόλο στην Ελληνική Επανάσταση, αφού ήταν τα πρώτα εμπειροπόλεμα σώματα των Ελλήνων. 


