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Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια
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Από το 15ο έως το τέλος του 18ου αιώνα η Ευρώπη αλλάζει. Η εποχή αυτή είναι τόσο
σηµαντική που οι ιστορικοί την ονοµάζουν Νεότερη εποχή.

Τα κεφάλαια της ενότητας:
1. Η γένεση των νεότερων
χρόνων
2. Η Ευρώπη ανακαλύπτει
τον κόσµο
3. Ο Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός
4. Η Γαλλική Επανάσταση

1.1

Χάρτης της Ευρώπης στα µέσα του 15ου αιώνα

▲ Παρατηρώ το χάρτη της Ευρώπης και αναφέρω
τα κράτη της εποχής. [1.1]
Το ερώτηµα της ενότητας:

Ποιες σηµαντικές αλλαγές γίνονται στην Ευρώπη στη Νεότερη εποχή;
15ος αι.

16ος αι.

Μεσαίωνας

Μεγάλες Ανακαλύψεις
1453: Άλωση της
Κωνσταντινούπολης

Θρησκευτική Μεταρρύθµιση
& Αντιµεταρρύθµιση

εφεύρεση της
τυπογραφίας

17ος αι.

18ος αι.
∆ιαφωτισµός
1789: Γαλλική
Επανάσταση

επιστηµονικές ανακαλύψεις

Αναγέννηση

1

1. Η γένεση των νεότερων χρόνων
Το 14ο αιώνα ξεκινά από την Ιταλία η καλλιτεχνική και πνευµατική κίνηση, που ονοµάζεται Αναγέννηση, και µέχρι το 16ο αιώνα εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Μέσα σε µια ατµόσφαιρα χαράς οι άνθρωποι δηµιουργούν σπουδαία έργα ζωγραφικής,
γλυπτικής, αρχιτεκτονικής και λογοτεχνίας. Εµπνέονται από τον αρχαίο ελληνικό και
ρωµαϊκό πολιτισµό και φέρνουν πάλι, όπως στην αρχαιότητα, τον άνθρωπο στο επίκεντρο της δηµιουργίας και της σκέψης.
Σ’ αυτό το κλίµα διαµορφώνεται το πνευµατικό κίνηµα του Ουµανισµού, που διαδίδεται γρήγορα µε την τυπογραφία. Οι ουµανιστές εξυµνούν τον άνθρωπο και τα δηµιουργήµατά του, και κυρίως την προσπάθειά του να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητές του
για να αλλάξει ή να βελτιώσει την τύχη του.
Στις αρχές του 16ου αιώνα, µε τη Μεταρρύθµιση, οι νέες αυτές ιδέες εκφράζονται
και στη θρησκεία. Με αφορµή την πώληση συχωροχαρτιών από εκπροσώπους του Πάπα, οι Προτεστάντες, µε το Μαρτίνο Λούθηρο στη Γερµανία, αµφισβητούν τις πρακτικές της Καθολικής Εκκλησίας. Πιστεύουν ότι η αληθινή πίστη οδηγεί στη σωτηρία του
ανθρώπου και όχι οι εξωτερικές εκδηλώσεις λατρείας, όπως η νηστεία και η προσευχή. Η
σωτηρία παραµένει αποκλειστικό δώρο του Θεού.
Τους Προτεστάντες ακολουθούν και άλλοι µεταρρυθµιστές από διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες. Η Καθολική Εκκλησία αντιδρά µε την Αντιµεταρρύθµιση, όπως συνηθίζεται να
αποκαλούνται τα µέτρα που πήρε η εκκλησία της Ρώµης για να αντιµετωπίσει τη Μεταρρύθµιση.
1.2

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
τυπογραφία:
η εκτύπωση βιβλίων µε τη
χρήση κινητών µεταλλικών
στοιχείων
Μεταρρύθµιση:
το θρησκευτικό κίνηµα που
αµφισβητεί τον τρόπο λειτουργίας της καθολικής
εκκλησίας και τις εξουσίες
του Πάπα
συχωροχάρτια:
έγγραφα συγχώρεσης των
αµαρτιών, που χορηγεί ο
Πάπας αντί χρηµατικού
ποσού
Προτεστάντες:
ονοµάζονται οι ∆ιαµαρτυρόµενοι Καθολικοί
λόγιοι:
άνθρωποι των γραµµάτων

Η γέννηση της Αφροδίτης
Έργο του Σ. Μποτιτσέλι (1485-1486)
Φλωρεντία, Πινακοθήκη Ουφίτσι

▲ Ποια στοιχεία προβάλλει στο έργο του ο καλλιτέχνης; [1.2]
καλλιτέχνες
Μιχαήλ Άγγελος
(1475-1564)

Μποτιτσέλι
(1444-1510)

Ραφαήλ
(1483-1520)

Λεονάρντο ντα Βίντσι
(1452-1519)

λόγιοι
Βησσαρίωνας
(1403-1472)
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Έρασµος
(1467-1536)

Μακιαβέλι
(1469-1527)

Ραµπελαί
(1494-1553)

Σαίξπηρ
(1564-1616)

Θερβάντες
(1567-1616)

... µαθητεία στην ιστορία
I. Η αξία των βιβλίων στην Αναγέννηση
Ο Βησσαρίων γράφει (1463):
«Τα βιβλία είναι γεµάτα από λόγια σοφών, παραδείγµατα των
αρχαίων, έθιµα, νόµους και θρησκευτικές αρχές. Αν δεν υπήρχαν βιβλία, θα ήµασταν όλοι άξεστοι κι αµαθείς, χωρίς
ίχνος από την παράδοση του παρελθόντος, χωρίς κάποιο σηµείο αναφοράς κι η µνήµη των ανθρώπων θα έσβηνε…»
1.3

▲ ∆ιαβάζω το κείµενο και σκέπτοµαι λόγους για τους
οποίους είναι ιστορική πηγή. [1.3]
▲ Μελετώ την ιστορική πηγή και σχολιάζω την αξία
που έχουν τα βιβλία κατά το 15ο αιώνα. [1.3]

1.4

Βησσαρίων (1403-1472)
Βυζαντινός λόγιος, Επίσκοπος
Νίκαιας. Μαθητής του φιλόσοφου Πλήθωνα Γεµιστού. Συµµετέχει στη Σύνοδο της ΦεράραςΦλωρεντίας (1438) και είναι υποστηρικτής της ένωσης των δυο
Εκκλησιών. Πριν την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης εγκαθίσταται
στην Ιταλία. Εργάζεται για την
οργάνωση σταυροφοριών εναντίον των Οθωµανών. Συµβάλλει
στη διάδοση του ελληνικού πολιτισµού στη ∆ύση, κάνοντας γνωστούς τους αρχαίους Έλληνες
συγγραφείς. Προσφέρει τη βιβλιοθήκη του, που περιέχει σηµαντικά βιβλία και χειρόγραφα,
στην πόλη της Βενετίας.

Παρατηρώ το έργο τέχνης και
απαντώ [1.4]:
◄ Ποιο είναι το θέµα του;
◄ Ποια σχέση έχει το θέµα
του µε την Αναγέννηση;
◄ Γιατί τα βιβλία προβάλλονται και γίνονται θέµα σε
έργα τέχνης της Αναγέννησης;

Σκέπτοµαι [1.4]:
◄ Το έργο τέχνης µπορεί να
µαρτυρήσει για την εποχή
του;
◄ Αν ναι, είναι ιστορική πηγή;

Νεκρή φύση µε βιβλία,
Έργο του Μπ. ντ’ Ανοναί, 17ος αι.
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... µαθητεία στην ιστορία
II. Θρησκευτική Μεταρρύθµιση
1.5

Πώληση συχωροχαρτιών από εκπροσώπους του Πάπα
στη Βυρτεµβέργη (Γερµανία), το 1517
Ξυλογραφία εποχής

▲ Παρατηρώ και περιγράφω την εικόνα. [1.5]
▲ Αναφέρω το θέµα της, την εποχή της και τις ιστορικές πληροφορίες
που περιέχει. [1.5]
▲ Η εικόνα [1.5] είναι πηγή για την ιστορία και γιατί;
Άρθρα από τις 95 θέσεις διαµαρτυρίας του Μαρτίνου
Λούθηρου κατά της Καθολικής Εκκλησίας, που θυροκολλούνται σε εκκλησία της Βυρτεµβέργης, το 1517:

Μαρτίνος Λούθηρος (1483-1546)
Μοναχός και καθηγητής Θεολογίας
στο Πανεπιστήµιο της Βυρτεµβέργης. Το 1517 έρχεται σε αντίθεση µε
τις θέσεις της Καθολικής Εκκλησίας
και κυρίως µε την πώληση των συχωροχαρτιών. Οι 95 θέσεις διαµαρτυρίας που γράφει οδηγούν στον αφορισµό του από τον Πάπα της Ρώµης, το 1520. Το κήρυγµά του διαδίδεται γρήγορα σε όλη την Ευρώπη.

«27. Κηρύσσουν ανθρώπινα επινοήµατα, όσοι υποστηρίζουν ότι µόλις ακουστεί ο ήχος των χρηµάτων στα
χρηµατοκιβώτιά τους, η ψυχή µεταπηδά στον παράδεισο.
37. Κάθε γνήσιος Χριστιανός, ζωντανός ή νεκρός, µετέχει σε όλα τα αγαθά του Χριστού και της Εκκλησίας, µε
τη βοήθεια της θείας χάρης του Θεού και χωρίς συχωροχάρτια.»

1.6

▲ ∆ιαβάζω την πηγή και αναφέρω τις απόψεις που εκφράζει ο Λούθηρος. [1.6]

▲ Σε ποιους εναντιώνεται ο Λούθηρος και
µε ποιο τρόπο; [1.6]
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 Με ποια µεγάλα ιστορικά
γεγονότα συνδέεται η Αναγέννηση;
 Ποια είναι η σηµασία που
αποκτούν τα βιβλία στα
νεότερα χρόνια;

2. Η Ευρώπη ανακαλύπτει τον κόσµο
Το 15ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι προσπαθούν ν’ ανακαλύψουν νέους εµπορικούς δρόµους προς τις χώρες της Ανατολής. Τις φαντάζονται µυστηριώδεις και πλούσιες. Χρειάζονται θαλάσσιους δρόµους για να φθάσουν σ’ αυτές, καθώς οι χερσαίοι δρόµοι ελέγχονται
από τους Οθωµανούς Τούρκους.
Έµπειροι θαλασσοπόροι, επηρεασµένοι από µύθους και ιστορίες, πείθουν τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς ηγεµόνες να χρηµατοδοτήσουν τα πρώτα µεγάλα εξερευνητικά ταξίδια. Οι ηγεµόνες αυτοί, όπως και άλλοι ευρωπαίοι ηγεµόνες, θέλουν να ενισχύσουν το εµπόριό τους µε τις χώρες της Ανατολής και να αυξήσουν τα πλούτη τους.
Τα υπερπόντια ταξίδια υποστηρίζονται επίσης από σηµαντικές τεχνικές εφευρέσεις
και νέες αντιλήψεις για το σχήµα της γης. Η καραβέλα, οι νέοι λεπτοµερείς χάρτες, και
εφευρέσεις όπως η πυξίδα και ο αστρολάβος, βοηθούν τους θαλασσοπόρους να αποµακρύνονται από τις ακτές και να πλέουν στους ωκεανούς.
Στη διάρκεια του 15ου και του 16ου αιώνα, οι Ευρωπαίοι εξερευνούν νέα, άγνωστα µέχρι τότε, σ’ αυτούς εδάφη. Περιπλέουν την Αφρική και φθάνουν στην Ασία αναζητώντας
χρυσάφι και µπαχαρικά. Ο Χριστόφορος Κολόµβος κατευθύνεται δυτικά και ανακαλύπτει την Αµερική. Ο Μαγγελάνος πραγµατοποιεί τον πρώτο περίπλου της γης και αποδεικνύει τη σφαιρικότητά της.
Οι Ανακαλύψεις αυτές έχουν σηµαντικές συνέπειες για την Ευρώπη και ολόκληρο
τον κόσµο. Οι Ευρωπαίοι ιδρύουν αποικίες στις νέες χώρες και εκµεταλλεύονται τους
ιθαγενείς πληθυσµούς. Παράλληλα έρχονται σε επαφή µε τους πολιτισµούς των ιθαγενών, συγκεντρώνουν στοιχεία γι’ αυτούς και µεταφέρουν το πολύτιµο αυτό υλικό στην
Ευρώπη.
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
υπερπόντια ταξίδια:
ταξίδια στους ωκεανούς
αστρολάβος, πυξίδα:
όργανα πλεύσης και προσανατολισµού
καραβέλα:
είδος καραβιού της εποχής
ιθαγενείς:
οι ντόπιοι κάτοικοι των περιοχών που ανακαλύφθηκαν από τους Ευρωπαίους
Ερρίκος Η΄:
Πορτογάλος ηγεµόνας, γνωστός ως Ερρίκος ο Θαλασσοπόρος
Αζτέκοι, Ίνκας:
σηµαντικοί πολιτισµοί της
Αµερικής πριν την ανακάλυψή της από τον Κολόµβο

1420:
ίδρυση της Ναυτικής Ακαδηµίας στη Λισσαβόνα από
τον Ερρίκο Η΄

1.7

Χ. Κολόµβος

Αζτέκοι

Βάσκο
ντα Γκάµα
Ίνκας
Φ. Μαγγελάνος

Χάρτης των µεγάλων εξερευνητικών ταξιδιών (15ος-16ος αι.)

▲ Ποιοι είναι οι µεγάλοι θαλασσοπόροι και ποια είναι τα ταξίδια τους; [1.7]

1492:
ανακάλυψη της
Αµερικής από τον
Κολόµβο

1519-1521:
καταστροφή του πολιτισµού των Αζτέκων

1519-1522:
1498-99:
ο γύρος της Γης
ταξίδι του
από τον
Βάσκο ντα Γκάµα
Περίπλους της γηςΜαγγελάνο
στην Ινδία

1531-1533:
καταστροφή του πολιτισµού των Ίνκας

5

... µαθητεία στην ιστορία
Ι. Τα κίνητρα των εξερευνητών
Από Το βιβλίο των θαυµάτων του Μάρκο Πόλο, 15ος αι. :
«Η Τσίπανγκου (Ιαπωνία) είναι µία νήσος ανατολικά στον ανοιχτό Ωκεανό […]. Είναι απέραντη. Οι
κάτοικοι έχουν λευκό δέρµα και τρόπους καλούς. […]
Έχουν αµέτρητες ποσότητες χρυσού, […] και κανείς δεν τον βγάζει έξω από το νησί, γιατί κανένας
έµπορος ούτε άλλος κανείς δεν µπορεί να φτάσει εκεί από τη στεριά. Γι' αυτό έχουν τόσο χρυσό
όσο σας είπα.
Θα σας διηγηθώ πόσο θαυµαστό είναι το παλάτι του άρχοντα αυτής της νήσου. Σκεφτείτε ότι έχει
ένα παλάτι λαµπρό, ντυµένο όλο µε ατόφιο µάλαµα. Όπως ντύνουµε εµείς τα σπίτια και τις εκκλησιές µας µε µολύβι, έτσι είναι καλυµµένο εκείνο το παλάτι µε ατόφιο χρυσάφι, είναι αδύνατο
να λογαριάσει κανείς την αξία του.»
1.8

«Ο Ερρίκος (ο Θαλασσοπόρος) ήθελε να γνωρίζει ποια εδάφη υπήρχαν πέρα από τις Καναρίους
νήσους […] δεν ήξερε κανείς τι εδάφη υπήρχαν παραπέρα.
Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι θα µπορούσαν να φέρουν από εκεί πολλά εµπορεύµατα σε χαµηλές
τιµές. […]
Ο πέµπτος λόγος ήταν η µεγάλη του επιθυµία να εξαπλώσει την αγία πίστη του Κυρίου Μας Ιησού Χριστού και να οδηγήσει σ’ αυτήν όλες τις ψυχές που θέλουν να σωθούν.»
Εάνες ντε Αζουράρα, Χρονικό της αποκάλυψης και της κατάκτησης της Γουινέας, 1543
1.9

1.10

 Τι µαθαίνω από την κάθε πηγή
σχετικά µε τα κίνητρα των εξερευνητών; [1.8-1.10]
 Γιατί είναι αναγκαίο να ανατρέξω
στις πηγές για να µάθω τα κίνητρα
των εξερευνητών; [1.8-1.10]

Η αποβίβαση του Χριστόφορου Κολόµβου στην Αµερική,
το 1492
Γκραβούρα του Θ. ντε Μπρυ, (1594)
Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη
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... µαθητεία στην ιστορία
ΙΙ. Συνέπειες των Ανακαλύψεων
1.11

«Ενώ οι Ινδιάνοι είχαν καλή
διάθεση απέναντί τους, οι
χριστιανοί εισέβαλαν σ’ αυτές τις χώρες σαν λυσσασµένοι λύκοι. Ιδού οι λόγοι για
τους οποίους σκοτώθηκαν
τόσοι άνθρωποι: […] όλοι
όσοι ήρθαν πίστεψαν ότι,
καθώς επρόκειτο για λαούς
απίστων, νοµιµοποιούνταν
να τους σκοτώσουν ή να τους
αιχµαλωτίσουν, να τους πάρουν τα αγαθά τους, χωρίς
να νοιάζονται καθόλου και
να έχουν τύψεις συνείδησης
για τέτοια πράγµατα. […] οι
ίδιοι αυτοί άπιστοι ήταν τα
πιο γλυκά και ειρηνικά πλάσµατα του κόσµου, χωρίς
καθόλου όπλα.»

Εργασία σε ορυχείο του Περού κατά το 16ο αι.
Γκραβούρα του Θ. ντε Μπρυ (16ος αι.)

Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη

Βαρθολοµαίος ντε Λας Κάζας, Πολύ σύντοµη αναφορά
στην καταστροφή των ∆υτικών Ινδιών, 1552
1.12

1.13

1621-1640

 Πώς συµπεριφέρονται οι Ευρωπαίοι στους ιθαγενείς,
σύµφωνα µε τις πηγές; [1.11-

1601-1620

1581-1600

1.13]

 Ποιες διαφορετικές πληροφορίες βρίσκω στις πηγές για
τις σχέσεις Ευρωπαίων και
ιθαγενών πληθυσµών; [1.11-

1561-1580

1541-1560

1.13]

1521-1540

1503-1520
0
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Εισαγωγές χρυσού (σε κιλά) στην Ισπανία από την Αµερική κατά το διάστηµα 1503-1650
Πηγή: Hamilton E.J., American Treasure and the price
Revolution in Spain, 1501-1650, Μασαχουσέτη 1934
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 Ποια είναι τα κίνητρα
των εξερευνητικών ταξιδιών;
 Ποιες είναι οι συνέπειες
των Ανακαλύψεων για
τους ιθαγενείς πληθυσµούς;

7

3. Ο Ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός
Στο τέλος του 17ου αιώνα, οι µεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στην ευρωπαϊκή σκέψη
εκφράζονται σ’ ένα σηµαντικό πνευµατικό κίνηµα, το ∆ιαφωτισµό. ∆ιαρκεί όλο το 18ο
αιώνα, που για το λόγο αυτό ονοµάζεται Αιώνας των Φώτων.
Οι φιλόσοφοι του ∆ιαφωτισµού δεν περιορίζονται στη µελέτη, αλλά προσπαθούν να
βελτιώσουν τον κόσµο µε συγκεκριµένες προτάσεις. Αµφισβητούν τις παλαιές αξίες και
οραµατίζονται έναν καινούριο κόσµο. Στη θέση του θρησκευτικού φανατισµού, των προλήψεων και των δεισιδαιµονιών, που επικρατούν στη δυτική Ευρώπη, προτείνουν την
ανεξιθρησκία και τον ορθό λόγο. Εναντιώνονται στην απολυταρχία και υποστηρίζουν
τα δικαιώµατα του ανθρώπου και του πολίτη. Θέλουν να καταργήσουν τη δουλεία και
υπερασπίζονται την ισότητα µεταξύ των ανθρώπων. Πιστεύουν στην πρόοδο της ανθρωπότητας και έχουν εµπιστοσύνη στον άνθρωπο και στη σκέψη του. Θαυµάζουν την επιστήµη και υποστηρίζουν τα γράµµατα.
Έδρα των φιλοσόφων είναι η Γαλλία. Οι ιδέες τους όµως ξεπερνούν τα γαλλικά σύνορα και διαδίδονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι εφηµερίδες και τα έντυπα πλέον βιβλία βοηθούν σηµαντικά στην επικοινωνία των φιλοσόφων και στην εξάπλωση των νέων
ιδεών. Ο ∆ιαφωτισµός γίνεται έτσι ένα ευρωπαϊκό κίνηµα ιδεών που επηρεάζει και προετοιµάζει συνολικά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Σηµαντικοί εκπρόσωποι αυτού του πνευµατικού κινήµατος είναι ο Λοκ, ο Βολταίρος,
ο Μοντεσκιέ, ο Ρουσσώ, ο Καντ. Τα έργα τους έχουν µεγάλη απήχηση και διαβάζονται
µέχρι σήµερα.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
φιλόσοφοι:
ονοµάζονται έτσι οι φορείς
του ∆ιαφωτισµού
δεισιδαιµονίες:
ιδέες και πρακτικές των
ανθρώπων που είναι αντίθετες µε τη λογική
ορθός λόγος:
η χρήση της λογικής για την
ερµηνεία του κόσµου
απολυταρχία:
η συγκέντρωση όλων των
εξουσιών στα χέρια του µονάρχη

Βολταίρος (1694-1778)

1.14

▲ Παρατηρώ και την ιστοριογραµµή και αναφέρω τους
▼ σηµαντικότερους φιλόσοφους του ∆ιαφωτισµού. [1.14]

Λοκ
(1632-1704)
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Μοντεσκιέ
(1698-1755)

Ρουσσώ
(1712-1778)

Καντ
(1724-1804)

... µαθητεία στην ιστορία
I. Πρακτικές εφαρµογές της επιστήµης
Από τις Φιλοσοφικές επιστολές του Βολταίρου (1733):
«Στα εκατό άτοµα ανά την
υφήλιο, τουλάχιστον εξήντα
προσβάλλονται από την ευλογιά· από τα εξήντα, είκοσι
µεν πεθαίνουν τις ευνοϊκότερες χρονιές, άλλα δε είκοσι
διατηρούν παντοτινά κάποια
θλιβερά κατάλοιπα: ιδού
λοιπόν που η αρρώστια αυτή
σκοτώνει ή ασχηµίζει το εν
πέµπτον των ανθρώπων.»
1.15

▲ Πώς επηρεάζει η ασθένεια της ευλογιάς τη
ζωή των ανθρώπων του
18ου αιώνα; [1.15]

 Σε ποια επιστηµονική
ανακάλυψη αναφέρεται το γλυπτό; [1.16][1.17]

1.16

Ο Άγγλος γιατρός Ε. Τζέννερ εµβολιάζει ένα παιδί
Έργο του Η. Μπώρντ
Λονδίνο, Ιστορικό Μουσείο

1.17

Σηµαντικές εφευρέσεις κατά το 18ο αιώνα
έτος
εφεύρεση
εφευρέτης
1714
Θερµόµετρο υδραργύρου
Φαρενάιτ
1752
Αλεξικέραυνο
Φραγκλίνος
1764
Βελτίωση της ατµοµηχανής
Βατ
1769
Κλωστική µηχανή
Αρκράιτ
1783
Αερόστατο
Αδελφοί Μονγκολφιέ
1785
Αλεξίπτωτο
Μπλανσάρ
1787
Ατµόπλοιο
Φιτς
1795
Κονσερβοποίηση τροφών
Απέρ
1798
Εµβόλιο ευλογιάς (δαµαλισµός)
Τζέννερ
Πηγή: Ασίµοφ Ι., Το χρονικό των επιστηµονικών ανακαλύψεων, Ηράκλειο 1998

▲ ∆ιαβάζω τις εφευρέσεις και σκέπτοµαι για τις επιδράσεις που έχουν στη
ζωή των ανθρώπων. [1.17]
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... µαθητεία στην ιστορία
II. Η διάκριση των εξουσιών

1.18

«Σε κάθε κράτος υπάρχουν τρία
είδη εξουσίας, η νοµοθετική, η
εκτελεστική και η δικαστική.[…]
Όταν στο ίδιο πρόσωπο ή στο
ίδιο κυβερνητικό σώµα βρίσκονται
ενωµένες η νοµοθετική και η εκτελεστική εξουσία δεν υπάρχει ελευθερία, γιατί υπάρχει κίνδυνος µήπως ο ηγεµόνας θεσπίσει* τυραννικούς νόµους, τους οποίους θα
προσπαθήσει να επιβάλλει τυραννικά. […]
Όλα θα ήταν χαµένα αν ο ίδιος
άνθρωπος, ή το ίδιο συλλογικό όργανο από ευγενείς ή από το λαό
ασκούσε και τις τρεις εξουσίες, τη
νοµοθετική, την εκτελεστική και
τη δικαστική.»
Μοντεσκιέ, Το πνεύµα των νόµων,
1748

1.19

*νοµοθετήσει
1.21

 Συµβουλεύοµαι το κείµενο
[1.21] και γράφω το είδος της
εξουσίας που εµφανίζεται
στην κάθε εικόνα. [1.18-1.20]
 Ποιος ασκεί την εκτελεστική, ποιος τη νοµοθετική και
ποιος τη δικαστική εξουσία
στη χώρα µου; [1.18-1.21]
1.20

 Συζητώ αν υπάρχει σήµερα
διάκριση των εξουσιών στη
χώρα µου. [1.18-1.21]
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 Για ποιους λόγους είναι
σηµαντική η διάκριση
των εξουσιών στο δηµοκρατικό πολίτευµα;
 Ποιες είναι οι βασικές
ιδέες του ∆ιαφωτισµού;

4. Η Γαλλική Επανάσταση
Η Γαλλία στο τέλος του 18ου αιώνα αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά και κοινωνικά
προβλήµατα. Η καταστροφή της σοδειάς του 1788, η άνοδος των τιµών, η βαριά φορολογία, οι κοινωνικές ανισότητες και αδικίες δηµιουργούν µια εκρηκτική κατάσταση.
Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ συγκαλεί το 1789 τη Συνέλευση των τάξεων για την
αντιµετώπιση της κρίσης. Ο κλήρος και οι ευγενείς, οι δυο από τις τρεις τάξεις που συµµετέχουν στη συνέλευση, προσπαθούν να διατηρήσουν τα προνόµιά τους. Η τρίτη τάξη
αντιδρά και αναλαµβάνει να αντιµετωπίσει την κρίση. Θεωρεί ότι αντιπροσωπεύει το έθνος και µέσα σε λίγες ηµέρες ανατρέπει το παλαιό απολυταρχικό καθεστώς. Τις προσπάθειες των αντιπροσώπων της τρίτης τάξης υποστηρίζει ο γαλλικός λαός, που ξεσηκώνεται και καταλαµβάνει το σύµβολο της βασιλικής εξουσίας, το φρούριο της Βαστίλλης,
αναζητώντας όπλα για να υπερασπιστεί την Επανάσταση.
Την ίδια χρονιά, το 1789, συγκαλείται η πρώτη Εθνοσυνέλευση. Ψηφίζει τη «∆ιακήρυξη
των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη», που αποτελεί τον καταστατικό χάρτη του
νέου καθεστώτος. Κάθε κυριαρχία πηγάζει από το έθνος και όχι από το µονάρχη. Η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφοσύνη πρέπει να είναι τα θεµέλια της νέας κοινωνίας.
Τα µηνύµατα της Γαλλικής Επανάστασης διαδίδονται γρήγορα στην υπόλοιπη Ευρώπη και επηρεάζουν βαθιά τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. ∆ηµιουργούν µια νέα
δικαιότερη εποχή, όχι όµως για όλους. Μεγάλες οµάδες ανθρώπων, όπως είναι οι γυναίκες, αποκλείονται από τα ίσα δικαιώµατα.
1.22

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Συνέλευση των τάξεων:
η σύγκληση των τριών τάξεων της γαλλικής κοινωνίας:
των ευγενών, του κλήρου
και της τρίτης τάξης
τρίτη τάξη:
η µεγάλη πλειοψηφία του
γαλλικού λαού που δεν είναι ευγενείς ή κληρικοί
Εθνοσυνέλευση:
συνέλευση των αντιπροσώπων του γαλλικού έθνους
καταστατικός χάρτης:
το Σύνταγµα ενός κράτους

Οι τάξεις της γαλλικής κοινωνίας πριν και µετά την Επανάσταση του
1789
Γελοιογραφίες εποχής (τέλη 18ου αιώνα)

▲ Πώς αλλάζει η θέση των τάξεων της γαλλικής κοινωνίας µε την Επανάσταση του 1789; [1.22]

1789:
 Συνέλευση
Τάξεων
 κατάληψη
Βαστίλλης
1789

των
της

1791:
ψήφιση
Συντάγµατος
1792:
κατάργηση της
µοναρχίας

1793:
εκτέλεση του βασιλιά Λουδοβίκου
ΙΣΤ΄

1795:
ψήφιση νέου Συντάγµατος

1792
1795
1789: ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη

1799
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... µαθητεία στην ιστορία
Ι. «∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη»
1.23

Προµετωπίδα της «∆ιακήρυξης των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη»
1.24

∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη (1789)
Άρθρο 1: Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και έχουν ίσα δικαιώµατα.
Άρθρο 2: Ο στόχος κάθε πολιτικής οργάνωσης είναι η προστασία των φυσικών
και απαραβίαστων δικαιωµάτων του ανθρώπου. Αυτά τα δικαιώµατα είναι η
ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και η αντίσταση ενάντια στην καταπίεση.
Άρθρο 3: Κάθε εξουσία πηγάζει αποκλειστικά από το έθνος…
Άρθρο 6: Ο νόµος εκφράζει τη θέληση του συνόλου. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωµα να συµµετέχει, προσωπικά ή µέσω αντιπροσώπου, στη θεµελίωση του
νόµου. Ο νόµος πρέπει να είναι ο ίδιος για όλους, είτε προστατεύει είτε τιµωρεί…
Άρθρο 10: Κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να διώκεται εξαιτίας των απόψεών
του, συµπεριλαµβανοµένων και των θρησκευτικών του απόψεων, εφ’ όσον η
εκδήλωσή τους δε διαταράσσει τη δηµόσια τάξη, που έχει εγκαταστήσει ο νόµος.
Άρθρο 11: Η ελεύθερη έκφραση ιδεών κι απόψεων είναι ένα από τα
πολυτιµότερα δικαιώµατα του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, κάθε άνθρωπος
µπορεί να µιλά, να γράφει και να τυπώνει ελεύθερα, αλλά θα είναι υπεύθυνος
για κάθε κατάχρηση αυτής της ελευθερίας, όπως καθορίζει ο νόµος…»

▲ Ποιες θέσεις προβάλλονται στα άρθρα της «∆ιακήρυξης των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη»; [1.24]

12

... µαθητεία στην ιστορία
ΙΙ. «∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων της γυναίκας και της πολίτισσας»
«∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων της
γυναίκας και της πολίτισσας»

Ολυµπία ντε Γκουζ (1478-1793)
Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης γράφει
σειρά φυλλαδίων µε πολιτικό περιεχόµενο. Το 1791,
συντάσσει τη «∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων της γυναίκας και της πολίτισσας». Με τον τρόπο αυτό έρχεται
σε σύγκρουση µε την ηγεσία των επαναστατών, που
επιµένει να µην αναγνωρίζει τα πολιτικά δικαιώµατα
των γυναικών. Οδηγείται στη λαιµητόµο το 1793
1.25

1.26

«Άρθρο 1: Η γυναίκα γεννιέται ελεύθερη
και έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τον άντρα.
Άρθρο 2: Σκοπός κάθε πολιτικής οργάνωσης είναι η διατήρηση των φυσικών
και αναφαίρετων δικαιωµάτων του άντρα
και της γυναίκας. Τα δικαιώµατα αυτά
είναι η ελευθερία, η ιδιοκτησία, η ασφάλεια και πάνω απ’ όλα, η αντίσταση στην
καταπίεση.
Άρθρο 3: Κάθε εξουσία πηγάζει αποκλειστικά από το έθνος, δηλαδή από τη
συνεργασία του άντρα και της γυναίκας.
Άρθρο 6: Ο νόµος είναι η έκφραση της
θέλησης του συνόλου. Όλες οι πολίτισσες
και οι πολίτες οφείλουν να συµβάλλουν,
προσωπικά ή µέσω αντιπροσώπων, στη
διαµόρφωσή του. Ο νόµος είναι ο ίδιος
για όλους…

Πορεία οπλισµένων γυναικών προς τις Βερσαλλίες
(Οκτώβριος 1789)
Παρίσι, Μουσείο Καρναβαλέ

Άρθρο 10: Κανείς δεν επιτρέπεται να
διώκεται για τις θεµελιακές πεποιθήσεις
του. Η γυναίκα έχει το δικαίωµα να ανεβαίνει στο ικρίωµα. Πρέπει να έχει και το
δικαίωµα να ανεβαίνει στο βήµα, εφόσον
οι πράξεις της δε διαταράσσουν τη δηµόσια τάξη που έχει εγκαταστήσει ο νόµος.»
Ολυµπία ντε Γκουζ, ∆ιακήρυξη των
δικαιωµάτων της γυναίκας και της πολίτισσας, Παρίσι 1791

Μελετώ τις πηγές και απαντώ:
 Ποιους ανθρώπους αποκλείει το άρθρο 1,
της «∆ιακήρυξης των δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη»; [1.24] & [1.25]
 Πώς αποδεικνύεται αυτό από τις πηγές; [1.241.26]

Μελετώ τις πηγές [1.23-1.26] και συζητώ:
 Γιατί οι συγκεκριµένες πηγές είναι µαρτυρίες
για τη Γαλλική Επανάσταση;

σ
ύ
ν
θ
ε
σ
η

 Ποια είναι τα δικαιώµατα
των ανθρώπων και των
πολιτών σύµφωνα µε
τους επαναστάτες;
 Ποιες ανισότητες δεν ανατρέπονται µε τη Γαλλική Επανάσταση;
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Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια
Η Αναγέννηση, οι µεγάλες Ανακαλύψεις, οι επιστηµονικές
ανακαλύψεις, οι εφευρέσεις, η θρησκευτική Μεταρρύθµιση, η
Αντιµεταρρύθµιση, ο ∆ιαφωτισµός, η Γαλλική Επανάσταση αλλά
και όσα ακολουθούν, είναι µεγάλες αλλαγές που συγκλονίζουν
την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσµο.
Το µέγεθος των αλλαγών γίνεται όλο και πιο φανερό στα πενήντα
χρόνια που ακολουθούν τη Γαλλική Επανάσταση. Πολλοί από τους
ιστορικούς υποστηρίζουν ότι τίποτα δεν είναι όπως πριν. Αλλάζει ο
µέχρι τότε γνωστός κόσµος, αυξάνεται σηµαντικά ο πληθυσµός της
γης, πολλαπλασιάζονται οι µεγάλες πόλεις. Οι επικοινωνίες γίνονται
απίστευτα γρήγορες, η βιοµηχανική παραγωγή φτάνει σε αστρονοµικά ύψη, η επιστήµη γνωρίζει θρίαµβο, οι εκδόσεις βιβλίων επίσης. Πάνω από τέσσερις χιλιάδες εφηµερίδες ενηµερώνουν τους πο1.27
λίτες του κόσµου για τις αλλαγές αυτές.
Ο «Βιτρουβιανός άνθρωπος»
Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος ζωής των ανθρώπων, οι σκέψεις Έργο
του Λεονάρντο ντα Βίντσι
και οι ιδέες τους, η στάση τους. Τα νέα πρότυπα διαµορφώνονται
Μουσείο της Ακαδηµίας
της Βενετίας
στη δυτική Ευρώπη. Τα πρότυπα αυτά επηρεάζουν τους µορφωµένους πολίτες και διαµορφώνουν τον τρόπο ζωής σε πολλές, κυρίως ευρωπαϊκές, πόλεις. Ο ευρωπαϊκός πολιτισµός γίνεται ο ιδανικός πολιτισµός για όλους.
Τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη εκµεταλλεύονται τον υπόλοιπο κόσµο και
επεµβαίνουν στα εσωτερικά του ζητήµατα. ∆ηµιουργούν αποικίες και υπογράφουν προνοµιακές συµφωνίες. Έτσι αυξάνεται ο ευρωπαϊκός πλούτος
και µεγαλώνει η διαφορά ανάµεσα
στην Ευρώπη και τις αποικίες της.
Πολλά από τα προβλήµατα του
παλαιού απολυταρχικού καθεστώτος
λύνονται. ∆ηµιουργούνται όµως νέα
προβλήµατα και καινούριες αντιθέσεις. Γιατί, παρ’ όλο που ο κόσµος γίνεται πιο δίκαιος, εξακολουθούν να
υπάρχουν αδικίες. Οι άνθρωποι όµως
1.28

Η πολιορκία και η άλωση της Βαστίλης (1789)

τώρα συνειδητοποιούν τις αδικίες και διεκδικούν δικαιώµατα. Έτσι ξεκινούν πολλοί αγώνες που χαρακτηρίζουν το
19ο αιώνα και τις αρχές του 20ού. Αγώνες για κοινωνική
δικαιοσύνη, ισότητα και ελευθερία.
Η Ευρώπη στα νεότερα χρόνια αλλάζει: αλλάζει η κοινωνία, η
οικονοµία, ο τρόπος διακυβέρνησης. Οι Ευρωπαίοι αποκτούν
νέες συνήθειες, ιδέες, τρόπους συµπεριφοράς. Ένας καινούριος
κόσµος δηµιουργείται µέσα από αυτές τις αλλαγές. Στον κόσµο
αυτόν, δεν έχει θέση η απολυταρχία, η δουλεία, η δεισιδαιµονία.
Οι άνθρωποι εµπιστεύονται τη λογική τους, πιστεύουν στην αξία
της γνώσης και θεωρούν ότι µπορούν να ζήσουν µε ισότητα και
ελευθερία.
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απαντώ για τη σηµασία των ιστορικών όρων:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Αναγέννηση
Ουµανισµός
Aνακαλύψεις
Eξερευνήσεις
αποικίες
∆ιαφωτισµός
ορθός λόγος
µοναρχία
Eπανάσταση
Έθνος
ανθρώπινα δικαιώµατα
δικαιώµατα του πολίτη
…στα νεότερα χρόνια

2

Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία
Ξένη κυριαρχία θεωρείται η περίοδος της ελληνικής ιστορίας που αρχίζει µε την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωµανούς το 1453 και καταλήγει στην ελληνική Επανάσταση του 1821.

Τα κεφάλαια της ενότητας:
1. Η κυριαρχία στον ελληνικό χώρο: Λατίνοι και
Οθωµανοί
2. Η κοινωνική οργάνωση
3. Οικονοµία και επαγγέλµατα
4. Η εκπαίδευση
5. Η καθηµερινή ζωή
6. Η πνευµατική ζωή
7. Οι σχέσεις µε τον υπόλοιπο κόσµο
8. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία: ακµή και παρακµή
9. Οι µορφές αντίστασης
10. Τα απελευθερωτικά οράµατα: Ο Ρήγας Φεραίος

2.1

Χάρτης Μεσογείου στα τέλη του 17ου αιώνα

▲ Παρατηρώ το χάρτη και σχολιάζω τα εδαφικά όρια της οθωµανικής κυριαρχίας. [2.1]

Το ερώτηµα της ενότητας:

βυζαντινά χρόνια

Ποιες είναι οι συνθήκες ζωής των ελληνικών πληθυσµών κάτω από την ξένη
κυριαρχία;
κατοχή ελληνικών περιοχών από τους Οθωµανούς (1453-1821)
1453:
Άλωση της Κωνσταντινούπολης
από τους Οθωµανούς Τούρκους

1821:
έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης

κατοχή ελληνικών περιοχών από τους Λατίνους, τους Βενετούς και τους Φράγκους (1204-1797)
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1. Η κυριαρχία στον ελληνικό χώρο: Λατίνοι και Οθωµανοί
Οι Λατίνοι, µετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης (1204), κυριεύουν βυζαντινά
εδάφη όπου δηµιουργούν βασίλεια και ηγεµονίες. Όταν οι Οθωµανοί Τούρκοι καταλαµβάνουν την Κωνσταντινούπολη (1453), πολλές περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας βρίσκονται ήδη κάτω από λατινική κυριαρχία. Η κυριαρχία αυτή, κυρίως των Βενετών, συνεχίζεται και κατά τους επόµενους αιώνες.
Στην αρχή του 18ου αιώνα, οι Οθωµανοί Τούρκοι νικούν σε όλα τα µέτωπα τους Βενετούς και ολοκληρώνουν την κυριαρχία τους στη βαλκανική χερσόνησο. Εξαίρεση αποτελούν τα Επτάνησα, που παραµένουν στην κατοχή των Βενετών έως το τέλος του 18ου αιώνα και στη συνέχεια γνωρίζουν τη γαλλική και την αγγλική κυριαρχία.
Στις φραγκικές κτήσεις, όπως είναι διάφορα νησιά του Αιγαίου, οι Φράγκοι εκµεταλλεύονται συστηµατικά τις περιοχές όπου κυριαρχούν. Οι κατακτητές δεν αναγνωρίζουν
κανένα δικαίωµα εκπροσώπησης των ντόπιων πληθυσµών στην τοπική διοίκηση. Έτσι
δηµιουργούνται εντάσεις και αντιπαραθέσεις, που διευκολύνουν πολλές φορές την οθωµανική κατάκτηση.
Στις βενετικές κτήσεις, όπως είναι τα Επτάνησα και η Κρήτη, οι Βενετοί υποχρεώνουν
τους κατακτηµένους πληθυσµούς σε βαρείς φόρους και δηµόσιες αγγαρείες που πλήττουν κυρίως τους ασθενέστερους. Η διοίκηση προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου και επιτρέπει στους ντόπιους άρχοντες να συµµετέχουν στην άσκηση
της εξουσίας. Συχνά εκδηλώνονται κοινωνικές εξεγέρσεις εναντίον της βενετικής και τοπικής αριστοκρατίας. Αντίθετα, οι εξεγέρσεις στις τουρκοκρατούµενες περιοχές έχουν
απελευθερωτικό χαρακτήρα.
2.2

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
Λατίνοι:
Φράγκοι, Γενουάτες, Βενετοί
ηγεµονία:
η περιοχή εξουσίας ενός ηγεµόνα
αγγαρείες:
αναγκαστική προσφορά εργασίας σε δηµόσια έργα, στο
στρατό και το στόλο
αριστοκρατία:
οµάδα ανώτερης κοινωνικής
προέλευσης που κατέχει
πλούτο και εξουσία

Χάρτης λατινικών και οθωµανικών κτήσεων (15ος αιώνας)

▲ Ποιοι κυριαρχούν στον ελληνικό χώρο κατά το 15ο
αιώνα; Σε ποιες περιοχές; [2.2]
βενετοτουρκικοί πόλεµοι: 1463-1479
οθωµανικές
κατακτήσεις:
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1462
Λέσβος

1470
Εύβοια

1499-1503
1500
Μεθώνη
Κορώνη

1522
Ρόδος

1537-41
1566
Χίος

1571
Κύπρος

1684-1699
1579
Κυκλάδες

1669
Κρήτη

1714-1718
1718
ανάκτηση
Πελοποννήσου

... µαθητεία στην ιστορία
Η κοινωνική οργάνωση των βενετοκρατούµενων περιοχών: τα Επτάνησα
«Η βενετική διοίκηση και η ξένη ειδικότερα διοικητική αριστοκρατία των νησιών επιδίωξαν από την αρχή
συµµαχία µε τους ντόπιους άρχοντες των νησιών και
[…] εκµεταλλεύονταν περίπου το 97% του ντόπιου
πληθυσµού, που δεν είχε τη δυνατότητα να ενταχθεί
στο προνοµιούχο τµήµα των κατοίκων τους. Αντίθετα,
οι «ποπολάροι» (η µεσαία και η Τρίτη τάξη) της Χώρας
(πρωτεύουσας κάθε νησιού) και οι αγροτοχωρικοί,
ειδικότερα της υπαίθρου (εξοχής), παρέµεναν πολιτικά και κοινωνικά αποµονωµένοι στο δικό τους περίγυρο …»

2.4

Λεοντσίνης Γ., Ζητήµατα επτανησιακής κοινωνικής
ιστορίας, Αθήνα 1991, σ. 27
2.3

 Ποιες είναι οι κοινωνικές τάξεις στις βενετοκρατούµενες κτήσεις; [2.3] & [2.4]
 Εντοπίζω τις διαφορές ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις. [2.3] & [2.4]
 ∆ιακρίνω τις πηγές σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. [2.3] & [2.4]

Συµµετοχή των τάξεων της ζακυνθινής κοινωνίας σε λιτανεία, κατά το 18ο αιώνα
Από πίνακα του Γ. Κοράη (1756)
Μουσείο Ζακύνθου

2.5

Το κάστρο και η πόλη της Κέρκυρας κατά το 17ο αιώνα Γκραβούρα του Κ. Βέγκελ
(1657) Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

«… οι συνεχείς πόλεµοι της Βενετίας µε τους Τούρκους,
την υποχρεώνουν να βρίσκεται πάντα έτοιµη. Για το
σκοπό αυτό πρέπει να συντηρεί και να επιδιορθώνει τα
κάστρα της. Κι αυτό κάνει, επιβάλλοντας έκτακτες εισφορές και αγγαρίες. […] Στις αγγαρίες υπόκεινται* µόνον οι χωρικοί και σ’ αυτούς άλλωστε πέφτουν και άλλα
βάρη. Και το κυριώτερο είναι η στρατιωτική υποχρέωση
για τη συγκρότηση της τοπικής φρουράς. […] Οι χωρικοί υποχρεώνονται ακόµα να δίνουν πληρώµατα και
κωπηλάτες για να επανδρώνονται οι πολεµικές γαλέρες.»
Σουµάκης Α., Το ρεµπελιό των ποπολάρων, Κ. Πορφύρης(επιµ.), Αθήνα 1983, σ. 23-24
*υποχρεώνονται

 Ποιες είναι οι υποχρεώσεις
των κατοίκων της υπαίθρου;
[2.5] & [2.6]

σ
ύ
ν
θ
ε
σ
η

 Ποιο είναι το καθεστώς
κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο από το 15ο ως
το 18ο αιώνα;
 Ποια είναι η κοινωνική
κατάσταση στις περιοχές
όπου κυριαρχούν οι Βενετοί;

2.6
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2. Η κοινωνική οργάνωση
Σύµφωνα µε τον ισλαµικό νόµο οι ορθόδοξοι χριστιανοί των κατακτηµένων περιοχών αποτελούν αναγνωρισµένη θρησκευτική οµάδα. Ηγέτης τους είναι ο Πατριάρχης της
Κωνσταντινούπολης και έχει ειδικά προνόµια. Φροντίζει τις εκκλησιαστικές υποθέσεις
αλλά και θέµατα σχετικά µε την οικογένεια και την εκπαίδευση. Η έδρα του είναι στο
Φανάρι, όπου σταδιακά δηµιουργείται ισχυρή ελληνική συνοικία.
Το οθωµανικό κράτος αναγνωρίζει το δικαίωµα της ζωής και της περιουσίας στους
υπόδουλους ορθόδοξους χριστιανούς µε αντάλλαγµα πολλές υποχρεώσεις και φόρους.
Οι ραγιάδες πληρώνουν φόρο και για τη ζωή τους και για τη γη που καλλιεργούν.
Στα χωριά και στις πόλεις δηµιουργούνται κοινότητες, οι οποίες λειτουργούν µε
κάποια µορφή αυτοδιοίκησης. Οι κοινοτικοί άρχοντες εκλέγονται από τα µέλη των κοινοτήτων. Οι πρόκριτοι, συνήθως µεγάλοι σε ηλικία και υποχρεωτικά άνδρες, οφείλουν
να είναι ικανοί, τίµιοι και πλούσιοι. Αντιπροσωπεύουν την κοινότητα στις σχέσεις της µε
την οθωµανική εξουσία, κατανέµουν το ποσό των φόρων, οργανώνουν την τοπική ζωή.
Κάθε κοινότητα εξελίσσεται σύµφωνα µε τις τοπικές συνήθειες και συνθήκες.
Η οργάνωση της κοινωνικής ζωής στη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας αναστατώνεται συχνά από τους βενετοτουρκικούς πολέµους, το παιδοµάζωµα, τους βίαιους
εξισλαµισµούς. Αλλάζει επίσης σύµφωνα µε τη στάση των υπαλλήλων του σουλτάνου
και των πασάδων. Τα προνόµια που παραχωρούνται πολλές φορές σε κάποιες κοινότητες δεν τηρούνται. Οι συνθήκες γίνονται συχνά ανυπόφορες για τις οικογένειες των χριστιανών, κυρίως των λιγότερο προνοµιούχων.

2.7

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
ισλαµικός νόµος:
ο θρησκευτικός νόµος των
µουσουλµάνων
προνόµια:
διευκολύνσεις που παραχωρεί η οθωµανική διοίκηση στους υπόδουλους χριστιανούς
Φανάρι:
συνοικία της Κωνσταντινούπολης που από την αρχή
του 17ου αι. είναι η έδρα
του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Εγκαθίστανται επίσης εκεί πολλοί Έλληνες
που παίρνουν γι’ αυτό την
ονοµασία Φαναριώτες
ραγιάδες:
οι µη µουσουλµάνοι υπήκοοι της οθωµανικής αυτοκρατορίας

πρόκριτοι:
λέγονται και προεστοί, κοτζαµπάσηδες ή δηµογέροντες και αποτελούν την ανώτερη τάξη των ραγιάδων
παιδοµάζωµα:
στρατολόγηση των παιδιών
των χριστιανών από τους
Οθωµανούς
εξισλαµισµός:
αλλαγή της πίστης και ασπασµός της ισλαµικής
θρησκείας
πασάδες:
ανώτεροι αξιωµατικοί του
οθωµανικού στρατού

Προεστός σε νησί του Αιγαίου
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

▲ Συζητώ για τη θέση των προκρίτων κατά την περίοδο της
οθωµανικής κυριαρχίας. [2.7]
15ος

16ος

17ος

παραχώρηση προνοµίων
οργάνωση ελληνικών κοινοτήτων
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18ος

19ος

... µαθητεία στην ιστορία
Οι ελληνικές κοινότητες κατά την οθωµανική κυριαρχία
Ο ντε Μπρεβ πρεσβευτής της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη (1590-1606), προς το βασιλιά
Λουδοβίκο ΙΓ΄
«Οι σουλτάνοι συνηθίζουν, όταν κατακτούν ένα βασίλειο ή µια επαρχία να διατηρούν θαυµαστή
τάξη. ∆ηµεύουν τις περιουσίες της εκκλησίας και των πολεµιστών που έπεσαν στη µάχη και φυσικά όλα τα αγαθά του ηττηµένου ηγεµόνα. Όσο για το λαό, αφήνεται να ζει σύµφωνα µε τα ήθη
και τα έθιµά του. ∆ιατηρεί τα αγαθά του και έχει θρησκευτική ελευθερία.»
2.8

▲ Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζουν οι σουλτάνοι τους πληθυσµούς των κατακτηµένων περιοχών, σύµφωνα µε την πηγή [2.8];

«Πληρεξούσιον της χώρας Μηλέων από 19ης Μαρτίου
1816
Ηµείς η χώρα Μηλιαίς µικροί και µεγάλοι απεφασίσαµεν σήµερον όλοι κοινώς και εκλέξαµεν δια πληρεξουσίους προεστούς της χώρας µας τους… […] να επιστατούν, να επαγρυπνούν και να φροντίζουν εις όλας τας κοινάς υποθέσεις της χώρας µας…»
2.9

▲ Πώς εκλέγονται οι πρόκριτοι στις Μηλιές και
ποια είναι τα καθήκοντά τους; [2.9]
2.11

Πόλεις στις αρχές του 19ου αι.
πόλη
Αθήνα
Άνδρος
Βοδενά (Έδεσσα)
Θεσσαλονίκη
Θήρα
Ιωάννινα
Λάρισα
Λιβαδειά
Μιστράς
Νάξος
Πάτρα
Σέρρες
Τρίκαλα
Τριπολιτσά
Ύδρα
Χαλκίδα
Χίος

πληθυσµός
12.000
16.000
12.000
65.000
17.000
30.000
25.000
10.000
20.000
13.000
10.000
20.000
12-15.000
20.000
28.190
12.000
20.000

2.10

έτος
1805
1820
1797
1806
1820
1809
1803
1805
1805
1820
1805
1806
1805
1805
1821
1805
1811

Πηγή: Κρεµµυδάς Β., Εισαγωγή στην Ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (17001821),, Αθήνα 1988, σ. 75

▲ Ποιες είναι οι τρεις µεγαλύτερες
πόλεις στις αρχές του 19ου αιώνα; [2.10]

Πορταριά Πηλίου (18ος αι.)
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

▲ Παρατηρώ την πηγή [2.11] και βρίσκω στοιχεία που φανερώνουν την οικονοµική
ανάπτυξη της κοινότητας.

σ
ύ
ν
θ
ε
σ
η

 Πώς οργανώνεται η ζωή
στις ελληνικές κοινότητες
κατά την τουρκοκρατία;
 Ποιες είναι οι δύσκολες
συνθήκες που βιώνουν οι
ελληνικοί πληθυσµοί κατά τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας;
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3. Οικονοµία και επαγγέλµατα
Στην περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας άνδρες και γυναίκες, ασχολούνται µε τη
γεωργία και την κτηνοτροφία. Καλλιεργούν ως ελεύθεροι καλλιεργητές τη γη, πληρώνοντας φόρο στους Οθωµανούς ή δουλεύουν ως κολίγοι στα τσιφλίκια τους.
Η παγκόσµια αύξηση του εµπορίου και το ενδιαφέρον για τις αγορές της οθωµανικής
επικράτειας ευνοούν την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εµπορίου. Έλληνες έµποροι,
εκµεταλλεύονται την οθωµανική επέκταση στη βαλκανική χερσόνησο, οργανώνουν σηµαντικούς χερσαίους εµπορικούς σταθµούς και αναλαµβάνουν τη διακίνηση αγροτικών
και βιοτεχνικών προϊόντων προς τις ευρωπαϊκές χώρες.
Βασικά αγροτικά προϊόντα όπως το µαλλί, το βαµβάκι, το µετάξι, το λάδι, το κρασί
γίνονται βιοτεχνικά και κατόπιν εµπορεύσιµα προϊόντα. Η εµπειρία της οικογένειας αξιοποιείται τώρα στη βιοτεχνία και το εµπόριο. ∆ηµιουργούνται συντεχνίες και σηµαντικά συνεταιριστικά βιοτεχνικά κέντρα στα Αµπελάκια για τη βαφή νηµάτων, στο Πήλιο
για την επεξεργασία µεταξιού και στην Καστοριά για τα γουναρικά.
Λιµάνια όπως η Πρέβεζα, το Γαλαξίδι, η Χίος γίνονται ισχυρά εµπορικά κέντρα. Πόλεις, όπως η Τριπολιτσά και τα Γιάννενα, αναδεικνύονται σε σπουδαίους εµπορικούς
σταθµούς για τη διακίνηση αγροτικών και βιοτεχνικών προϊόντων. Σε διάφορες περιοχές
στήνονται παζάρια και εµποροπανηγύρεις, όπου γίνονται αγοραπωλησίες προϊόντων.
Μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ–Καϊναρτζή (1784) τα ελληνικά εµπορικά καράβια ταξιδεύουν µε περισσότερη άνεση. Έλληνες πλοιοκτήτες από την Ύδρα, τις Σπέτσες
και τα Ψαρά εκµεταλλεύονται τις ευνοϊκές συνθήκες, αυξάνουν τον αριθµό των πλοίων,
επενδύουν τα κέρδη και µεγαλώνουν ακόµη περισσότερο τις επιχειρήσεις τους.
2.12

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
κολίγοι:
γεωργοί στην υπηρεσία των
τσιφλικάδων
τσιφλίκια:
µεγάλες αγροτικές εκτάσεις
συντεχνίες:
οργανωµένα επαγγελµατικά
σωµατεία
συνθήκη του ΚιουτσούκΚαϊναρτζή:
η συµφωνία τερµατισµού
του ρωσοτουρκικού πολέµου. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, η Ρωσία γίνεται προστάτιδα δύναµη των ορθόδοξων υπηκόων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Τα
ελληνικά πλοία αποκτούν
το δικαίωµα να ταξιδεύουν
µε ρωσική σηµαία.

Σηµαντικά λιµάνια, βιοτεχνικά και εµπορικά κέντρα στα χρόνια της οθωµανικής κυριαρχίας

▲ Αναφέρω τα οικονοµικά κέντρα του ελληνικού χώρου. [2.12]
15ος

16ος

17ος

18ος

ανάπτυξη εµπορίου & ναυτιλίας

20

19ος

... µαθητεία στην ιστορία
Επαγγέλµατα
2.13

Αγροτικές ασχολίες στα χρόνια της τουρκοκρατίας
Παρίσι, Εθνική βιβλιοθήκη
2.15

«Αυτοί που ανήκουν στις συντεχνίες
(σινάφια) αυτοί είναι γνωστοί από τους
τόπους καταγωγής τους […] Οι Στεµνιτσιώτες π.χ. ήταν χρυσοχόοι. Οι Κραβαρίτες της Ευρυτανίας ασχολούνταν
µε τη ραπτική, οι πρακτικοί γιατροί
κατάγονταν από το Ζαγόρι της Ηπείρου, οι Κονιτσιώτες και οι Λισκοβυκιώτες συναγωνίζονταν τους Θράκες από
το ∆ιδυµότειχο, Σουφλί, τη Βιζύη και
το Ορτάκιοϊ, σαν χτίστες και οικοδόµοι, οι Πωγωνιώτες της Ηπείρου ήταν
περίφηµοι αρτοποιοί και οι ξυλουργοί
από τη Σιάτιστα. […] Πατρίδα των γουναράδων υπήρξε πάντοτε η Καστοριά.»
Μοσχονάς Θ., Μέριµνα του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας επί
τουρκοκρατίας. Συντεχνίαι – Αδελφάτα
– Ενσάφια, Αλεξάνδρεια 1949
2.14

▲ Υπογραµµίζω τα επαγγέλµατα.
[2.14]

Ναυτικοί στο λιµάνι της Τήνου (τέλη 18ου αι.)

Παρατηρώ τις οπτικές πηγές και
αναφέρω:

Λιθογραφία σε σχέδιο του Τζ. Υλαίρ
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη

 Ποια επαγγέλµατα απεικονίζονται; [2.13], [2.15], [2.16]
 Ποιοι είναι οι χώροι εργασίας;. [2.13], [2.15], [2.16]
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2.16

Κατεργασία βαµβακιού (αρχές 19ου αι.)
Λιθογραφία του Ο. Στάκελµπεργκ (1810-1813)
Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

 Ποιες συνθήκες, κατά τη
διάρκεια της οθωµανικής
κυριαρχίας, ευνοούν τις
οικονοµικές δραστηριότητες των υπόδουλων πληθυσµών;
 Ποια επαγγέλµατα ασκούν
οι υπόδουλοι Έλληνες κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας;
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4. Η εκπαίδευση
Η εµφάνιση των Οθωµανών Τούρκων στα βυζαντινά εδάφη και οι αλλαγές, που προκαλούνται από το καθεστώς της κυριαρχίας τους, ανακόπτουν την ανάπτυξη της βυζαντινής
παιδείας. Η παράδοσή της όµως δεν εξαφανίζεται.
Το 1454, ιδρύεται η Πατριαρχική Σχολή στην Κωνσταντινούπολη που παραµένει σε όλη
τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας πνευµατική εστία, όπου φοιτούν πολλοί νέοι.
Από τα τέλη του 16ου αιώνα, πληθαίνουν τα σχολεία κυρίως στα αστικά κέντρα των ελληνικών περιοχών. Σηµαντικά εκπαιδευτικά κέντρα είναι η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, η Χίος, η Πάτµος.
Στην πρώτη βαθµίδα της εκπαίδευσης δάσκαλοι, συνήθως ιερείς, διδάσκουν ανάγνωση
και γραφή µέσα από εκκλησιαστικά βιβλία, στα σχολεία των κοινών γραµµάτων. Εκεί
φοιτούν κυρίως αγόρια, ενώ τα κορίτσια είναι λιγοστά. Τις ανάγκες για ανώτερη µόρφωση
καλύπτουν τα σχολεία των ελληνικών µαθηµάτων, όπου διδάσκονται κυρίως τα αρχαία
ελληνικά γράµµατα.
Από τα µέσα του 18ου αιώνα µε την οικονοµική υποστήριξη των εµπόρων και την ενεργό
συµµετοχή των λογίων, γίνονται προσπάθειες για ανανέωση της εκπαίδευσης. Ο αριθµός των
µαθητών αυξάνεται και τα σχολεία ακολουθούν νέες µεθόδους διδασκαλίας. Τέτοια σχολεία
ιδρύονται στα Ιωάννινα, τις Κυδωνίες, τη Χίο, τη Σµύρνη και αλλού. Σηµαντική είναι η προσφορά των δασκάλων του γένους, που µε τις ιδέες και τη διδασκαλία τους συµβάλλουν
στην πνευµατική ανάπτυξη και προετοιµάζουν το γένος των Ελλήνων για την εθνική ανεξαρτησία. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν ο Κοσµάς ο Αιτωλός και ο Αδαµάντιος Κοραής.
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
2.17

σχολείο των κοινών
γραµµάτων:
το δηµοτικό σχολείο της
εποχής
σχολείο των ελληνικών
µαθηµάτων:
το γυµνάσιο και το λύκειο
της εποχής
δάσκαλος του γένους:
άνθρωπος των γραµµάτων
που ξεχωρίζει για την προσφορά του στην παιδεία των
υπόδουλων Ελλήνων
Σχολική τάξη στα χρόνια της οθωµανικής κυριαρχίας
Χρήσιµος Παιδαγωγία, Βενετία 1777

▲ Περιγράφω τη σχολική τάξη. [2.17]

15ος

16ος

17ος

18ος
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αυξάνεται ο αριθµός των σχολείων
αλλάζει το περιεχόµενο σπουδών

19ος

... µαθητεία στην ιστορία
Τα σχολεία των κοινών γραµµάτων
«Η διδασκαλία των κοινών γραµµάτων ήταν
σχεδόν οµοιόµορφη σε όλα τα σχολεία. Άρχιζε µε τα ‘πινακίδια’, όπου ήταν γραµµένα
τα γράµµατα της αλφαβήτου, και συνέχιζε
µε το συλλαβισµό και την ανάγνωση, που
γινόταν µε τη βοήθεια κειµένων από θρησκευτικά βιβλία. Τα βιβλία αυτά ήταν, κατά
σειρά, η «φυλλάδα» (ένα έντυπο βιβλιαράκι,
η Χρήσιµος Παιδαγωγία, που είχε αρχίσει να
εκδίδεται πριν από τα µέσα του 17ου αιώνα
και περιείχε τα γράµµατα της αλφαβήτου,
προσευχές, το Σύµβολο της Πίστεως και άλλα θρησκευτικά κείµενα), η Οκτώηχος*, το
Ψαλτήρι** και ο Απόστολος***.»
*βιβλίο µε εκκλησιαστικά τροπάρια
**βιβλίο µε τους ψαλµούς του ∆αβίδ
***οι πράξεις των Αποστόλων
Λάππας Κ., «Η εκπαίδευση. Οργάνωση και
λειτουργία των σχολείων 1770-1821», Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, 1770-2000, Αθήνα 2003, τ.2, σ. 77
2.18

2.19

 Με ποια βιβλία µαθαίνουν γράµµατα τα
παιδιά της εποχής; [2.18-2.19]
 Συµφωνεί το περιεχόµενο της οπτικής πηγής [2.19] µε το κείµενο [2.18];

Εξώφυλλα βιβλίων του
«σχολείου των κοινών γραµµάτων»

Ο Κοσµάς ο Αιτωλός, το 1779, αναφέρει:
«… έως τριάκοντα επαρχίας περιήλθαν, δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα, διακόσια δια κοινά γράµµατα.»

Μια Χιώτισσα µάνα εύχεται για το παιδί της:

2.20

▲ Τι είδους σχολεία ιδρύει ο
Κοσµάς ο Αιτωλός και πόσα;

«Να µάθη γράµµατα καλά
τσαί φρόνιµο να γίνη
για να τσερδίζη χρήµατα,
παντού καλά να κάµνη
ένα τσαί είκοσι σκολειά
µ' αληθινούς δασκάλους
να µάθουν γράµµατα οι φτωχοί,
αθρώποι να γενούνε.»

[2.20]

2.21

▲ Ποιες είναι οι απόψεις των ανθρώπων της
εποχής για τη µόρφωση; [2.21]
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 Ποια κατάσταση επικρατεί στην εκπαίδευση των
υπόδουλων Ελλήνων;
 Ποιες είναι οι αντιλήψεις
της εποχής για τα γράµµατα;
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