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Αγία Σοφία (Κωνσταντινούπολη) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Αγία_Σοφία_(Κωνσταντινούπολη) 
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Προλεγόμενα 

 

Αγαπητοί μου μαθητές 

 

Μελέτησα πολύ προσεκτικά την εργασία που ομαδικά δημιουργήσατε και χάρηκα 

ιδιαίτερα για το μεράκι και την εργατικότητά σας. Αυτό  που μου έκανε όμως ιδιαίτερη 

εντύπωση είναι η ικανότητά σας να συνδυάζετε τη γνώση με τη δημιουργία. Αυτό είναι 

το σύγχρονο σχολείο και εσείς το υπηρετείτε πανάξια. Ένα σχολείο στο οποίο εργαζόμαστε 

ομαδικά, με χαρά, με αυτονομία και επιτυγχάνουμε τους στόχους μας όχι με πίεση αλλά 

με ενδιαφέρον και ευχαρίστηση. Και εσείς πετύχατε όντως τους στόχους σας, αφού 

αποκτήσατε γνώσεις παίζοντας και παίξατε μαθαίνοντας. 

Ασχοληθήκατε με ένα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα της Ιστορίας μας και όχι 

μόνο το διδαχθήκατε αλλά συμμετείχατε με πολλές δράσεις στη δημιουργία του και στην 

ανάπτυξή του.  

Δώσατε ζωή και φωνή στους δύο μικρούς σας ήρωες και μαζί τους οδηγηθήκατε 

στους μακρινούς δρόμους της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Ζωγραφίσατε, βρήκατε ιστορικές πηγές, χρησιμοποιήσατε ιστορικά κείμενα και 

αναδείξατε τα σημαντικότερα σημεία  της Ρωμαϊκής και της Βυζαντινής Ιστορίας. 

Η εργασία σας καταδεικνύει ότι έχετε μετατραπεί σε μικρούς ερευνητές και 

δημιουργούς. 

Θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για την προσπάθειά σας, που δείχνει το μέγεθος 

και την ποιότητα της δουλειάς σας. Να σας συγχαρώ για το πολύ όμορφο περιοδικό σας 

που αντανακλά τη συστηματική δουλειά που κάνετε στην τάξη σας. Έτσι αναβαθμίζετε 

την τάξη αλλά και το σχολείο σας. 

Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης το δάσκαλό σας τον κ. Χρήστο Σαμαντζόπουλο που σας 

καθοδηγεί και σας εποπτεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζετε αυτές τις καταπληκτικές δουλειές. 

                                                    

                                                       Ο Σχολικός Σύμβουλος 

                                                        Αλέξανδρος Κόπτσης 
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Ο Άρης Δημοκίδης μιλάει για το περιοδικό μας: 

 

Ο Άρης Δημοκίδης (παιδί της γενιάς του ’78) γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι μπλόγκερ, συγγραφέας 

παιδικών βιβλίων, αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά. 

 

  Αυτή δεν είναι εργασία, είναι ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό βιβλίο έτοιμο για έκδοση - 

και πιθανόν και για βράβευση! Και δεν λέω τυχαία ότι πιστεύω πως είναι για βραβείο. 

Για τα προηγούμενα δύο χρόνια ήμουν μέλος της Κριτικής Επιτροπής των Κρατικών 

Βραβείων για τα παιδικά βιβλία, και σ' αυτά υπήρχε και μία κατηγορία που λεγόταν 

"Βιβλίο Γνώσεων για Παιδιά".  

 

Διάβασα λοιπόν, αναγκαστικά, εκατοντάδες σχετικά βιβλία που επιχειρούσαν να μάθουν 

πράγματα στα παιδιά με τρόπο επιστημονικά ακριβή αλλά και διασκεδαστικό. Κι έτσι 

έχω μια εμπειρία ώστε να πω υπεύθυνα ότι το 'Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο' ταιριάζει 

απόλυτα στην κατηγορία των βραβευμένων βιβλίων, γιατί κρατάει αμείωτο το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη, μπλέκει διάφορους τρόπους αφήγησης αποφεύγοντας την 

ξερή παράθεση πληροφοριών, και το σημαντικότερο: φτιάχτηκε και με τη συνεργασία 

των παιδιών, κάτι που είναι πραγματικά πρωτότυπο για τέτοιου είδους έργα. Συνήθως 

τα γράφουν οι μεγάλοι για να μαθαίνουν τα παιδιά. Τώρα το έφτιαξαν τα παιδιά μαζί με 

τον δάσκαλο - και είμαι σίγουρος πως και αυτά τα παιδιά, αλλά και όσα άλλα το 

διαβάσουν, θα μάθουν πολλά πράγματα και ταυτόχρονα θα ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο. 

Ίσως να νιώσουν κιόλας, όπως ένιωσα εγώ για λίγο, πως βρίσκονται στ' αλήθεια εκεί, 

στο μυστηριώδες παρελθόν... 

 

Άρης Δημοκίδης 

 

 ( Ο Άρης Δημοκίδης γεννήθηκε το 1978 στη Θεσσαλονίκη όπου και ζει. Μικρός πήγαινε στο ωδείο, 

άκουγε ξένη μουσική, έγραφε παιδικά παραμύθια, έφτιαχνε αυτοσχέδιες εφημερίδες. Όταν τον ρωτούσαν 

τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, απαντούσε δημοσιογράφος ή  και συγγραφέας. Σπούδασε στο Λονδίνο ΜΜΕ 

και πολιτισμό, αλλά, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, τα καλύτερα τα έμαθε πηγαίνοντας σε εκθέσεις, 

παρουσιάσεις, ομιλίες, ταινίες, συναυλίες, μιλώντας με ανθρώπους και διαβάζοντας εφημερίδες. Δούλεψε 

ως δημοσιογράφος στο BBC και σε διάφορα αγγλικά έντυπα και πήρε μάστερ στην Πολιτιστική 

Διαχείριση. Η καλύτερη δουλειά του ήταν στο Μουσείο Παιδικής Τέχνης στο Λονδίνο, εξαιτίας της οποίας 

ξανάρχισε να γράφει παιδικά παραμύθια. Η καθημερινή επαφή με πίνακες ζωγραφισμένους από παιδιά 

του θύμισε την παιδική του ηλικία, τότε που έγραφε παραμύθια και τα χάριζε σε φίλους. Ξεκίνησε να 

γράφει μετά τα 25 του, γιατί χρειάστηκε αρκετός καιρός για να καταλάβει ότι μόνο με έναν τρόπο θα 

μπορούσε να ζήσει έστω και επιφανειακά, στους κόσμους που του αρέσουν. Μόνο αν τους έφτιαχνε ο 

ίδιος). 

http://www.rhodes.aegean.gr/atlas/writers/aris_dimokidis.html 

 

http://www.rhodes.aegean.gr/atlas/writers/aris_dimokidis.html
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Κριτικό  σημείωμα:  από  τη  Ρώμη  στο  Βυζάντιο. 

 

Προς τον κ. Σαμαντζόπουλο Χρήστο και τους μαθητές/τριές του: 

 

Σας  εκφράζω  τα  ειλικρινά  μου   συγχαρητήρια  για  το  πρωτότυπο  και  ενδιαφέρον  

εκπαιδευτικό  υλικό  που  συλλέξατε. Αποτελεί,  πραγματικά,  μια  ελκυστική  

περιήγηση  στον  τόπο  και  το  χρόνο  των  μεγάλων  πολιτειακών  και  πολιτισμικών  

συσσωματώσεων  του  Μεσογειακού  κόσμου: της  Ρώμης  και  του  Βυζαντίου. 

Παράλληλα, η  στέρεα  δόμηση  και  η  ορθολογική  κατάταξη  του  υλικού  σας, 

αξιοποιώντας  δημιουργικά  μια  ποικιλία  πηγών,  άμεσων  και  έμμεσων, προσφέρει  

παντοειδή  κίνητρα  και  εναύσματα  για  εναλλακτικές  ιστορικές  αφηγήσεις  νου  και  

καρδιάς. 

Μέσα  από  ένα  παλίμψηστο  - πάζλ (για  να  μιλήσω  στη  γλώσσα  των  μικρών  

μαθητών  σας),- αναδύεται  η  πολύτιμη  εμπειρία  των  παλιών  ανθρώπων, η  

καθημερινή  ζωή  και  η  μετουσιωμένη  σε  εσωτερικό  πλούτο  γνώση.  

Εύχομαι, σε  αρμονική  και  στενή  συνεργασία  με  τους  μαθητές  και  τις  μαθήτριές  

σας, να  συνεχίσετε  να  παράγετε  εύχρηστο  και  ουσιαστικής  σημασίας  εκπαιδευτικό  

υλικό  που  τόσο  το  έχει  ανάγκη  η  εκπαιδευτική  κοινότητα  για  την  προαγωγή  

της  ιστορικής  μας  συνείδησης,  της  εις  βάθος  αυτοσυνειδησίας  μας  και  το  βάθεμα  

της  εσωτερικής  μας  σοφίας. Όπως  οι  μικροί  μαθητές  σας,  έτσι  κι  όλοι  μας  

απολαμβάνουμε,  από  άποψη  περιεχομένου  και  μορφής,  ουσίας  και  αισθητικής,  το  

ισορροπημένο  ερευνητικό  αποτέλεσμα  του  παιδαγωγικού  σας  μόχθου. 

Καλοτάξιδο στον  κόσμο  της  γνώσης  και  της  παιδείας  το  εξαίρετο  περιοδικό  σας.  

 

Με  εκτίμηση, 

Αμαλία  Κ. Ηλιάδη,  φιλόλογος-ιστορικός,  

(Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας απ’ το Α.Π.Θ.), Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου 

Τρικάλων 
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Ρωμαϊκές λεγεώνες 

λεηλατούν την ύπαιθρο 

Τσαουσίδου Χριστίνα 

Βαρσαμή Χριστίνα Μάντζιου Παρασκευή 
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                                                                                                        Αιχμάλωτοι Έλληνες δουλεύουν  

                                                                                                           στους ρωμαϊκούς δρόμους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Χιλιάδες αιχμάλωτοι Έλληνες και 

ανεκτίμητα έργα τέχνης  μεταφέρθηκαν στη 

Ρώμη, για να επιδειχθούν στους θριάμβους 

των νικητών στρατηγών. 

 

 

  

 

« Το 168 π.Χ. η Ήπειρος καταλήφθηκε από τους 

Ρωμαίους και πλήρωσε ακριβά την πίστη της στους 

Μακεδόνες. Οι πηγές αναφέρουν ότι 70 Ηπειρωτικές 

πόλεις καταστράφηκαν με πρωτοφανή αγριότητα, από τις 

λεγεώνες του Αιμιλίου Παύλου και 150.000 κάτοικοι 

πουλήθηκαν ως δούλοι». 

Πηγή: http://www.world-epirotes.org/frontend/articles.php?cid=51 

« Οι Ρωμαίοι δεν αποδείχθηκαν μόνο γενναίοι 

πολεμιστές, αλλά και σπουδαίοι οργανωτές του απέραντου 

κράτους τους. Γνώριζαν πολύ καλά τον τρόπο να 

διατηρούν υπό την εξουσία τους κάθε υποταγμένο λαό. 

Παραχωρούσαν στους λαούς το δικαίωμα επιλογής των 

δικών τους αρχόντων, ώστε να νομίζουν ότι δεν ήταν 

δούλοι και είλωτες, αλλά σύμμαχοι». 

Πηγή: Νέα εγκυκλοπαίδεια Μαλλιάρης Παιδεία, Τόμος 22 

Βαρσαμή Χριστίνα 

Μυρτώ Ηλέκτρα Καριέτη 
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Θρίαμβος: είδος παρέλασης, που έκαναν οι 

Ρωμαίοι, για να επιδείξουν τα λάφυρα και 

τους αιχμαλώτους από τους πολέμους 

Ρωμαίοι στρατιώτες 

Ρωμαϊκό νόμισμα του Βεσπασιανού (76 μ.Χ.)  
που απεικονίζει αετό. Ο αετός αποτελούσε το σύμβολο και η ταυτότητα 

των ρωμαϊκών λεγεώνων. Για τις επαρχίες ήταν και σύμβολο της 
υπεροχής και δύναμης της Ρώμης. 

Ποιοι πήγαιναν στο 

ρωμαϊκό στρατό: 
 

« Μόνο οι άνδρες θα 

μπορούσαν να πάνε στο 

ρωμαϊκό στρατό. Δεν 

υπήρχαν γυναίκες. Κάθε 

Ρωμαίος στρατιώτης 

ήταν Ρωμαίος πολίτης. 

Έπρεπε να είναι 

τουλάχιστον 20 ετών και 

δεν επιτρεπόταν να 

παντρευτεί ενώ 

υπηρετούσε. Οι 

περισσότεροι στρατιώτες 

στη Ρωμαϊκή 

Αυτοκρατορία 

προέρχονταν από χώρες 

εκτός Ιταλίας. Υπήρχαν 

Ρωμαίοι στρατιώτες από 

την Αφρική, τη Γαλλία, 

τη Γερμανία, τα 

Βαλκάνια, την Ισπανία 

και τη Μέση Ανατολή. 

 

Οι στρατιώτες έπρεπε να 

παραμείνουν στο στρατό 

για τουλάχιστον 25 

χρόνια! Στη συνέχεια, θα 

μπορούσαν να 

αποστρατευτούν, 

παίρνοντας σύνταξη ή 

μια έκταση γης για 

γεωργική 

εκμετάλλευση».  

 
Πηγή: 

http://www.bbc.co.uk/schools/

primaryhistory/romans/the_ro

man_army/ 

« Ο αυτοκράτορας στήριζε τη 

δύναμή του κυρίως στον έλεγχο του 

στρατού. Στο ξεκίνημα της 

μοναρχίας ο στρατός δεν 

ξεπερνούσε τις 350.000 άνδρες, 

οργανωμένους σε λεγεώνες και 

βοηθητικά σώματα, και ήταν 

διασπαρμένος σε πολλές επαρχίες». 

«Η ελληνική αρχαιότητα : Πόλεμος, 

πολιτική, πολιτισμός»  Δ. Ι. Κυρτάτας, Σ. 

Ι. Ράγκος, ΤΟ ΒΗΜΑ, (Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Σπουδών) 

Λάβαρο με τον Αετό και τα αρχικά   του Ρωμαϊκού 

Κράτους 

Senātus Populusque Rōmānus 

που σημαίνει «Η Σύγκλητος και ο Λαός της Ρώμης» 

Ρωμαίος στρατιώτης  

Ρωμαϊκό κράνος 

Πληροφορίες για τα 

ρωμαϊκά πολεμικά πλοία 

μπορείς να διαβάσεις στη 

σελίδα 29. 
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ΤΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ 

ΕΛΛΗΝΕΣ! 

Ο ελληνιστικός πολιτισμός στην Αίγυπτο και στη Δύση 

 

« Ανεξάρτητα από τις ελληνιστικές επιδράσεις στην 

Καρχηδόνα, το σημαντικότερο γεγονός από 

κοσμοϊστορική άποψη ήταν η διάδοση του ελληνικού 

πολιτισμού στη Ρώμη. Οπωσδήποτε και στους 

προηγούμενους αιώνες οι «βάρβαροι» Ρωμαίοι είχαν 

παραλάβει ορισμένα σπουδαία στοιχεία του ελληνικού 

πολιτισμού (εκτός από το αλφάβητο, που το παρέλαβαν 

από την Κύμη*, και άλλα κυρίως στοιχεία της τέχνης, της 

θρησκείας και του δικαίου)∙ όμως από τα μέσα του           

3
ου

 αι. π.Χ. έφτανε στη Ρώμη σε πολύ μεγαλύτερη έκταση 

ένα συνεχώς ογκούμενο ρεύμα ελληνιστικής παιδείας, 

ώστε λογοτεχνία και θρησκεία, τέχνη και ήθη των 

Ρωμαίων δέχονταν συνεχώς περισσότερο την επίδραση 

του ελληνικού πολιτισμού». 

«Αρχαία Ελληνική Ιστορία» Ulrich Wilcken, Εκδόσεις Παπαζήση 

 

ΠΑΙΔΙΑ, ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ 

ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ 

ΟΔΥΣΣΕΙΑ… 

Ο Ρωμαίος 

αυτοκράτορας 

Μάρκος 

Αυρήλιος 161 - 

180 μ.Χ. 

κατέγραψε τους 

προσωπικούς 

του στοχασμούς 

στα ελληνικά 

Γνωρίζοντας τη γλώσσα των 

Ελλήνων, όμως, πρέπει να 

δεχθούμε ότι οι Ρωμαίοι 

ήρθαν σε επαφή με τον 

πολιτισμό και την 

κουλτούρα των Ελλήνων. 

Γνώρισαν τον πολιτισμό 

τους, τον θαύμασαν και 

δημιούργησαν έναν νέο 

πολιτισμό που ονομάστηκε 

ελληνορωμαϊκός 

πολιτισμός. 

 

* Η Κύμη ήταν αρχαία ελληνική αποικία της Κάτω Ιταλίας στην περιοχή της 

Καμπανίας, βορειοδυτικά της Νάπολης. Ιδρύθηκε από Ευβοείς από την Χαλκίδα και 

την Κύμη στα μέσα του 8ου αιώνα. Ήταν η πρώτη ελληνική αποικία στην Ιταλική 

ενδοχώρα και από τις πρώτες αποικίες που ιδρύθηκαν κατά τον δεύτερο ελληνικό 

αποικισμό . Από την αποικία Κύμη θεωρείται πως εισήχθη το ελληνικό αλφάβητο 

στην Ιταλική χερσόνησο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Κύμη_(Μεγάλη_Ελλάδα) 

Πληροφορίες για την 

εκπαίδευση των Ρωμαίων 

μπορείς να διαβάσεις στη 

σελίδα 29. 

Μάντζιου Παρασκευή 
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Το Πάνθεον (Ρώμη) 

Το Πάνθεον της Ρώμης είναι μια αρχαία θρησκευτική κατασκευή που χτίστηκε μετά από εντολή του 

Αγρίππα κατά τον 1
ο
 αιώνα π.Χ. μετά από αρκετές καταστροφές ανακατασκευάστηκε πλήρως από τον 

Αδριανό (αρχές του 2
ου

 αιώνα μ.Χ.) Αρχικά ήταν ναός αφιερωμένος σε όλες τις θεότητες της αρχαίας 

Ρώμης. Μετατράπηκε στη συνέχεια σε χριστιανική εκκλησία τον 7ο αιώνα. Αποτελεί το μεγαλύτερο σε 

μέγεθος ρωμαϊκό μνημείο που έχει διασωθεί έως σήμερα σχεδόν άφθαρτο! 

 

Το Πάνθεον 

Η ονομασία Πάνθεον προέρχεται από 

το αρχαίο ελληνικό «πάνθειον» που 

σημαίνει «όλων των θεών». Το 

Πάνθεον διέθετε τον μεγαλύτερο θόλο 

σε όλη την αρχαιότητα (43,3 μέτρα 

διάμετρος στο εσωτερικό του). 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/ 

Πάνθεον_(Ρώμη) 

Τσομπανίδου Ευαγγελία 
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Το Κολοσσαίο (Ρώμη) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Το Ωδείο του Ηρώδου του Αττικού (Αθήνα) 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιδωτό του 2ου π.Χ. αιώνα όπου 

απεικονίζονται  μονομάχοι. 

Το Ωδείο του Ηρώδου του 

Αττικού 

Αρχαίο ωδείο της ρωμαϊκής 

περιόδου, που βρίσκεται στη Ν.Δ. 

πλαγιά της Ακρόπολης των 

Αθηνών. 

Χτίστηκε με δαπάνες του Ηρώδη 

του Αττικού κατά το 2
ο
 αιώνα 

μ.Χ. , προς τιμήν της συζύγου του 

Ασπασίας Αννίας Ρηγίλλης. Ο 

προορισμός του οικοδομήματος 

ήταν κατά κύριο λόγο οι μουσικές 

εκδηλώσεις και για τον λόγο αυτό 

ονομάστηκε Ωδείο. 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/ 

Ωδείο_Ηρώδου_του_Αττικού 

Τσαουσίδου Χριστίνα 
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Η Πύλη του Αδριανού (Αθήνα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Η Αψίδα του Γαλερίου  

                                        (Θεσσαλονίκη) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Πύλη του Αδριανού  

Αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό μνημείο της 

ρωμαϊκής περιόδου των Αθηνών και ταυτόχρονα ένα 

από τα ορόσημα της πόλης, αναπόσπαστο στοιχείο 

του αθηναϊκού τοπίου. Κτίστηκε το 131 – 132 μ.Χ. 

από τον αυτοκράτορα Αδριανό και εγκαινιάστηκε 

από τον ίδιο κατά την επίσκεψή του στην πόλη. 

Πηγή: NATIONAL GEOGRAPHIC 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ /ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ / 

ΑΘΗΝΑ 

Η Αψίδα του Γαλερίου 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά 

μνημεία της Θεσσαλονίκης είναι η 

Θριαμβική Αψίδα του Γαλερίου, 

γνωστή και ως Καμάρα, που 

βρίσκεται στην πάνω πλευρά της 

οδού Εγνατίας και σε μικρή 

απόσταση από την Ροτόντα. Αποτελεί 

ένα από τα πιο γνωστά σημεία 

συνάντησης των κατοίκων και 

επισκεπτών της πόλης. 

Η Καμάρα είναι κτίσμα της εποχής 

της Ρωμαϊκής «Τετραρχίας» (αρχές 

4ου μ.Χ. αιώνα) και αποτελεί το ένα 

σκέλος (δυτικό) μίας στεγασμένης 

στοάς, που σχηματιζόταν από αψίδες 

και τόξα. Κατασκευάστηκε για να 

τιμηθεί ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας 

Γαλέριος, όταν αυτός επέστρεψε 

νικητής στην πόλη (περί το 306 μ.Χ.) 

μετά από πολέμους του κατά των 

Περσών. Η θριαμβική αυτή αψίδα 

ήταν τοποθετημένη κάθετα στην 

αρχαία Εγνατία, που διέσχιζε την 

πόλη (δυτικά προς ανατολικά) και 

αποτελούσε μέρος του λεγόμενου 

Γαλεριανού συγκροτήματος 

(Ρωμαϊκά Ανάκτορα).  

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/ 
Αψίδα_του_Γαλέριου 
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Απόσπασμα 1 

Οι Ρωμαίοι κατακτούν όλες 

τις χώρες γύρω από τη 

Μεσόγειο, την οποία την 

ονομάζουν «Η θάλασσά 

μας» (mare nostrum) και 

γίνονται κοσμοκράτορες. 

Για να μπορέσουν να 

διοικήσουν την απέραντη 

πια αυτοκρατορία τους, 

λαμβάνουν μέτρα που 

βοηθούν στην τάξη και την 

ασφάλειά της για διακόσια 

χρόνια. Στο μεταξύ 

αναπτύσσεται η γεωργία, 

το εμπόριο, η ναυτιλία και 

η βιοτεχνία. Είναι η 

περίοδος της «ρωμαϊκής 

ειρήνης» (pax romana). 
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Απόσπασμα 2 

Η Ρώμη ήταν η έδρα του 
αυτοκράτορα και η καρδιά 

του ρωμαϊκού κράτους. 
Ήταν χτισμένη πλάι στον 

Τίβερη ποταμό και 
στολισμένη με ναούς, 
ωραία κτίρια και έργα 
τέχνης. Στην περίοδο 

ακμής της αυτοκρατορίας 
ο πληθυσμός της, μαζί με 

τους δούλους και τους 
ξένους, πλησίαζε το 

ενάμισι εκατομμύριο. Οι 
περισσότεροι κάτοικοι 

διέμεναν σε πολυκατοικίες 
και οι πιο εύποροι σε 
μονοκατοικίες. Στον 
Παλατίνο λόφο ήταν 

χτισμένο και το παλάτι 
των αυτοκρατόρων. 

 

Ο Τίβερης 
ποταμός ήταν 

πλωτός και 
συνέδεε τη 

Ρώμη με όλα τα 
λιμάνια της 
Μεσογείου! 

 

 

Πολυκατοικίες σε φτωχογειτονιά 

Τα ισόγεια τα χρησιμοποιούσαν ως καταστήματα και 

επιχειρήσεις, ενώ οι ένοικοι της οικοδομής διέμεναν στους 

επάνω ορόφους.  

Έπαυλη πλουσίων  
 

Οι πλούσιοι Ρωμαίοι ζούσαν σε ένα διώροφο οίκημα που ονομαζόταν έπαυλη. 
 

Η έπαυλη ήταν μια πολύ μεγάλη μονοκατοικία με μαρμάρινους κίονες, αγάλματα, 
γύψινες διακοσμήσεις ή ψηφιδωτά στους τοίχους και ψηφιδωτά δάπεδα. 

 

Σημείωση:      Τα αποσπάσματα 1 και 2 προέρχονται από το βιβλίο της Ιστορίας της Ε΄ δημοτικού «Στα Βυζαντινά χρόνια», Σ. Γλεντής, 

Ν. Νικολόπουλος, Ε. Μαραγκουδάκης και Μ. Νικολοπούλου 

Τσομπανίδου Ευαγγελία 
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 « Το 168 π.Χ. η Ήπειρος καταλήφθηκε από τους 

Ρωμαίους και πλήρωσε ακριβά την πίστη της στους 

Μακεδόνες. Οι πηγές αναφέρουν ότι 70 Ηπειρωτικές 

πόλεις καταστράφηκαν με πρωτοφανή αγριότητα, από τις 

λεγεώνες του Αιμιλίου Παύλου και 150.000 κάτοικοι 

πουλήθηκαν ως δούλοι». 

Πηγή: http://www.world-epirotes.org/frontend/articles.php?cid=51 

Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη    (Ζωγραφιά του δασκάλου) 

 

Τετράρχες 

 (Ανάγλυφο, Άγιος Μάρκος, Βενετία) 

Το όραμα του Κωνσταντίνου: 

Το 312 στη μάχη κοντά στη γέφυρα Μουλβία του ποταμού Τίβερη στη 

Ρώμη, ο Κωνσταντίνος  νίκησε ολοκληρωτικά τον Μαξέντιο που πνίγηκε 

κατά τη φυγή του και έμεινε κύριος της Δύσης. Πρόκειται για τη μάχη 

όπου κατά τον ιστορικό Ευσέβιο, είδε το όραμα του σταυρού με την 

επιγραφή "εν τούτω νίκα" με την οποία κατασκεύασε χριστιανικό λάβαρο. 

«Είπε ότι γύρω στο μεσημέρι, όταν ο ήλιος είχε μόλις αρχίσει να γέρνει προς 

τη δύση, είδε με τα ίδια του τα μάτια το σήμα της νίκης σε σχήμα φωτεινού 

σταυρού ψηλά στα ουράνια, πάνω από τον ήλιο, με την επιγραφή «Εν τούτω 

νίκα» (hoc Vince). Μπροστά σ’ αυτό το θέαμα. Ο Κωνσταντίνος έμεινε 

έκθαμβος, καθώς και όλος του ο στρατός». 

                                                                          Ευσέβιος Καισαρείας 

 

 

Δύση: 

Κωνσταντίνος & Μαξέντιος 

Ανατολή: 

Λικίνιος & Γαλέριος 

Ο Διοκλητιανός, που εδώ απεικονίζεται σε 

νόμισμα της εποχής, εξαπέλυσε δριμείς 

διωγμούς κατά του Χριστιανισμού 

Ο Ευσέβιος της Καισάρειας, ο 

«πατέρας» της εκκλησιαστικής 

ιστορίας 

Διωγμοί κατά των 

Χριστιανών 

αναστατώνουν 

την Αυτοκρατορία 

Πληροφορίες για τους Αγίους Κωνσταντίνο και 

Ελένη μπορείς να διαβάσεις στη σελίδα 30. 
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Ο Μέγας Κωνσταντίνος 

σε νόμισμα της εποχής 

 

 

 

Το όραμα του Κωνσταντίνου: 

 «…ο Κωνσταντίνος είδε όνειρο που τον προέτρεπε να διατάξει την εγχάραξη του 

ουράνιου σημείου στις ασπίδες των στρατιωτών του και ύστερα να προχωρήσει 

στη μάχη. Έκανε αυτό που τον διέταξαν και χάραξε πάνω στις ασπίδες τους το 

γράμμα Χ, με μια κάθετη γραμμή σχεδιασμένη πάνω σ’ αυτό, που στρογγύλευε 

στην κορυφή, σχηματίζοντας ένα Ρ πάνω στο Χ, δηλαδή τα αρχικά του Χριστού». 

                                                                          Λακτάνιος 

 

 

Το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του 

Ραφαήλ στο Βατικανό 

Το νομισματικό σύστημα 

« Ο Μ. Κωνσταντίνος εισήγαγε ένα νέο και σταθερό 

νομισματικό σύστημα. Βάση αυτού του συστήματος ήταν ο 

χρυσός solidus με καθαρό βάρος χρυσού 4,48 γραμμάρια… 

Ο solidus του Κωνσταντίνου (ελληνικά νόμισμα, αργότερα 

υπέρπυρον) έγινε η βάση του βυζαντινού νομισματικού 

συστήματος για χίλια ολόκληρα χρόνια και ήταν για πολλούς 

αιώνες το κατ’ εξοχήν νόμισμα του διεθνούς εμπορίου».». 

               «Ιστορία του βυζαντινού κράτους» George Ostrogorsky, 

ιστορικές εκδόσεις Στεφ. Δ. Βασιλόπουλος 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος, Μουσεία Καπιτωλίου - Αυλή του 

Παλατιού των Συντηρητικών στη Ρώμη. 

 

 Ο Κωνσταντίνος και ο Χριστιανισμός: 

 «Η σημασία του οράματος που είχε δει, δε μπορούσε ν’ αμφισβητηθεί. Καθαρά σήμαινε ότι το Βυζάντιο επρόκειτο να γίνει 

κράτος χριστιανικό κι ο Κωνσταντίνος ηγεμόνας του σαν αντιπρόσωπος του Θεού». 

«Ενώ συνέχισε ο Κωνσταντίνος να τη χρησιμοποιεί σαν λάβαρό του, σαν σημαία του δηλ., εξακολουθούσε να είναι 

ειδωλολάτρης και να λατρεύει τον Ήλιο μέχρι την επιθανάτια κλίνη του∙ και μόνο τότε ζήτησε να γίνει δεκτός (να 

βαπτιστεί) στη Χριστιανική Εκκλησία. Επίσης η Κωνσταντινούπολη, η πόλη που έκαμε πρωτεύουσά του, ήταν από την αρχή 

αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα και στην Παναγία». 

 «Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών», Tamara Talbot Rice, εκδόσεις Δημ. Παπαδήμα 
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Κωνσταντίνος, ο Μέγας: 

«Κανένας ηγεμόνας σε όλη την ιστορία 

δεν άξιζε τόσο απόλυτα τον τίτλο 

«Μέγας» όσο αυτός. Γιατί μέσα σε ένα 

σύντομο χρονικό διάστημα δεκαπέντε 

περίπου χρόνων πήρε δυο αποφάσεις, 

καθεμία από τις οποίες θα άλλαζε από 

μόνη της το μέλλον του πολιτισμένου 

κόσμου. Η πρώτη ήταν να υιοθετήσει το 

χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δεύτερη 

ήταν να μεταφέρει την πρωτεύουσα της 

Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην 

καινούρια πόλη που έχτισε στην 

τοποθεσία του αρχαίου Βυζαντίου και 

έμεινε γνωστή στους επόμενους δεκάξι 

αιώνες με το όνομά του: 

Κωνσταντινούπολη». 

«Σύντομη Ιστορία του Βυζαντίου» J.J. Norwich, 

εκδόσεις Γκοβόστη 

Για το Βυζάντιο: 

«Βυζάντιο είναι, και ονομάζεται έτσι 

σήμερα, η πολιτεία, η αυτοκρατορία 

που κληρονόμησε και συνέχισε το 

πολίτευμα, το κράτος της αρχαίας 

αυτοκρατορικής Ρώμης, κυρίως στο 

ανατολικό τμήμα της παλιάς 

ρωμαϊκής επικράτειας, με αναφορά 

την πρωτεύουσα πόλη 

Κωνσταντινούπολη, που γρήγορα 

ονομάστηκε Νέα Ρώμη και κάποτε 

Δευτέρα ή Ετέρα». 

«Γιατί το Βυζάντιο», Ελένη Γλύκατζη-

Αρβελέρ, εκδόσεις Μεταίχμιο 

 

Μοτίβα από εικονογράφηση 

βυζαντινών χειρογράφων 

 

 

Η Πόλη του Κωνσταντίνου: 

«Οι τελετές των εγκαινίων άρχισαν στις 2 Απριλίου του 330, διάρκεσαν σαράντα 

μέρες και γιορτάστηκαν μ’ ένα συνδυασμό από ειδωλολατρικές και χριστιανικές 

τελετουργίες, που περιλάμβαναν θεία λειτουργία στην Αγία Ειρήνη, τον τότε 

καθεδρικό ναό του Βυζαντίου. Την τελευταία μέρα των εορτασμών, στις 11 Μαΐου, 

ολόκληρος ο πληθυσμός της πόλης άρχισε να συγκεντρώνεται στον Ιππόδρομο, που 

είχε ανοικοδομηθεί και διευρυνθεί με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου». 

«Κωνσταντινούπολη, από τον Χριστιανισμό στο Ισλάμ», John Freely, εκδόσεις Περίπλους 

 

Ο Κωνσταντίνος προσφέρει στην 

Παναγία την οχυρωμένη 

Κων/πολη-λεπτομέρεια από 

ψηφιδωτό της Αγ. Σοφίας 

 

Νομίσματα 

εποχής του 

Κωνσταντίνου 

 Πέτρος Ζήσος Κοσιάντος Κοσιάντος Ζήσος Πέτρος 

Βαρσαμή Χριστίνα 
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                                       Χάρτης της Κωνσταντινούπολης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κωνσταντινούπολη: 

Η πρωτεύουσα της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, ιδρύθηκε από τον 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α΄ στο 

νότιο τμήμα του Βοσπόρου, στην 

τοποθεσία της αρχαίας ελληνικής 

πόλης του Βυζαντίου. Η πόλη 

ιδρύθηκε το 324 και εγκαινιάστηκε 

στις 11 Μαΐου 330. Ο Κωνσταντίνος 

χρηματοδότησε ένα σημαντικό 

οικοδομικό πρόγραμμα, με στόχο τη 

διεύρυνση και τον εξωραϊσμό της νέας 

του πρωτεύουσας. 

Πηγή: 

http://constantinople.ehw.gr/forms/fLemmaBo

dyExtended.aspx?lemmaID=12309 

Ανάμνηση των εγκαινίων της Κωνσταντινούπολης 

Ημερομηνία 

εορτής: 

11/05/2013 

 

Τύπος εορτής: Σταθερή. 

Εορτάζει 

στις 11 

Μαΐου 

εκάστου 

έτους. 

 

Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος κατέλαβε την πόλη του Βυζαντίου, την έκτισε 

μεγαλύτερη και την ονόμασε Κωνσταντινούπολη. Το 330 μ.χ. και αφού τελείωσε όλο 

το τειχόκαστρο, τα σπίτια και τις Ιερές εκκλησίες, την αφιέρωσε στην Υπεραγία 

Θεοτόκο. Κατόπιν για να ευχαριστήσει τον Θεό, για το μεγαλοπρεπές αυτό έργο, 

έκανε λιτανεία με τον τότε Πατριάρχη, όλο τον κλήρο και τον λαό. Όταν ανέβηκαν 

στον Φόρο, έστησαν εκεί οι πολίτες δικό του ανδριάντα, που μέσα στο κεφάλι του 

έβαλαν τα καρφιά με τα όποια κάρφωσαν τον Χριστό. Στη βάση του ανδριάντα 

τοποθέτησαν τα δώδεκα καλάθια, που μέσα είχαν μαζέψει τα περισσεύματα των πέντε 

άρτων, που ευλόγησε ο Χριστός και πολλαπλασιάστηκαν. Από τότε λοιπόν η 

Εκκλησία, γιορτάζει κάθε χρόνο αυτή τη γιορτή για ανάμνηση. 

 

Η συγκεκριμένη ημέρα της τελέσεως των εγκαινίων της Κωνσταντινουπόλεως 

επιλέχθηκε σκόπιμα, γιατί συνέπιπτε με την ημέρα της μνήμης του μαρτυρίου του 

Αγίου Μωκίου, ο οποίος ήταν και ο πολιούχος του Βυζαντίου. 

Πηγή: http://www.saint.gr/404/saint.aspx 

 

Ο κίονας (στήλη) του 

Κωνσταντίνου 

…Την κορυφή στεφάνωνε κάποτε ένα 

μεγάλο κιονόκρανο, πιθανότατα 

κορινθιακό, όπου στεκόταν το 

άγαλμα του Κωνσταντίνου ως 

Απόλλωνα. Το άγαλμα καταστράφηκε 

στη διάρκεια μια καταιγίδας το 1106. 

Κάπου πενήντα χρόνια αργότερα, ο 

Μανουήλ Α΄ Κομνηνός 

αντικατέστησε το κιονόκρανο με τις 

σημερινές στρώσεις λιθοδομής και 

πάνω τους τοποθέτησε ένα πελώριο 

σταυρό, ο οποίος αφαιρέθηκε τον 

καιρό της Άλωσης. 

«Κωνσταντινούπολη, από τον Χριστιανισμό 

στο Ισλάμ», John Freely, εκδόσεις Περίπλους 

 

 

http://www.saint.gr/05/11/index.aspx
http://www.saint.gr/404/saint.aspx
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Τμήμα των τειχών της Κωνσταντινούπολης από το μέρος της στεριάς, όπως είναι σήμερα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Υδραγωγείο της Κωνσταντινούπολης, όπως σώζεται σήμερα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             Μια διαφορετική τέχνη: η μικρογραφία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τέχνη της 

μικρογραφίας 

Η Μικρογραφία 

(scrittori) είναι μικρή 

εικόνα ζωγραφισμένη 

στα παλαιά κείμενα με 

σκοπό να τα 

καταστήσει και οπτικά 

εύληπτα.  

Πηγή: 

http://el.wikipedia.org/wiki/

Μικρογραφία 

 Χτίζεται μεγάλη αγορά στο κέντρο της πόλης 

 Υψώνεται στήλη με το άγαλμα του Κωνσταντίνου 

 Έργα τέχνης από όλη την αυτοκρατορία έρχονται και στολίζουν τους 

δημόσιους χώρους και τις πλατείες  

 Οι παλιοί ναοί και βωμοί της παλιάς θρησκείας διατηρούνται και δίπλα τους 

χτίζονται νέοι χριστιανικοί (Αγία Σοφία, Αγία Ειρήνη, Άγιοι Απόστολοι) 

 Κατασκευάζονται κρήνες, λουτρά, υδραγωγεία, δεξαμενές 

Τσομπανίδου Ευαγγελία 

Νουαόγκου Κωνσταντίνος Ανδρέας 

Γιαννιτσιάδης Κωνσταντίνος – Κοντίνη Ιωάννα 
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ΕΝΩ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ ΣΤΗΝ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ, Ο 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ 

ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.  Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 

ΟΜΩΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΤΟΥΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥΣ ΝΑ ΤΟΝ 

ΑΠΟΚΑΛΕΣΟΥΝ «ΑΠΟΣΤΑΤΗ» Η «ΠΑΡΑΒΑΤΗ», ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ 

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΕΙΝΕ ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ! ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ 

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 32 ΕΤΩΝ. 

Ιουλιανός (Μουσείο Λούβρου) 

ΑΝΤΙΘΕΤΑ, Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΠΟΥ ΤΟΝ 

ΔΙΑΔΕΧΘΗΚΕ,  ΠΗΡΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 

ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΗΞΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΟΜΩΣ, ΑΝΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΝΑΩΝ, 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΑΤΙΚΟΥΣ 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ… 

Ο Ιουλιανός σε 

νόμισμα της 

εποχής 

Ο Ιουλιανός 

Ο Ιουλιανός πέρασε τις τελευταίες του 

στιγμές περιτριγυρισμένος από φίλους του 

φιλοσόφους με τους οποίους συζήτησε για 

την αθανασία και την ευγένεια της ψυχής, 

όπως ο Σωκράτης. Ο φιλόσοφος 

αυτοκράτορας έφυγε από τη ζωή με την 

πεποίθηση ότι από το χειρότερο πηγαίνει 

προς το καλύτερο και με τη χαρά ότι θα 

βρεθεί κοντά στο θεϊκό Πλάτωνα στο 

Σωκράτη και στον Πυθαγόρα που τόσο 

πολύ τους αγάπησε στη ζωή του. Η σορός 

του μεταφέρθηκε και τάφηκε ύστερα από 

δύο μήνες στην Ταρσό. 

Έτσι πέθανε στα τριάντα τρία του χρόνια 

ο αυτοκράτορας Ιουλιανός «μια από τις 

πιο προικισμένες ευγενείς και 

αξιολάτρευτες μορφές της παγκόσμιας 

ιστορίας». Ο Αυστριακός ιστορικός 

Ernest Stein γράφει για τον Ιουλιανό ότι 

«σε πείσμα της πλάνης του υπήρξε ένας 

από τους πιο ευγενικούς και πιο 

καλλιεργημένους χαρακτήρες της 

παγκόσμιας ιστορίας, και ίσως ο πιο 

άξιος να γίνει αγαπητός».  

(Αμαλία Κ. Ηλιάδη) 

Πηγή: 
http://www.hellinon.net/parallila/?p=234#more-

234  

 

Ο Θεοδόσιος ο Α΄ 

σε νόμισμα της 

εποχής 

Φανατικοί χριστιανοί καταστρέφουν αρχαία μνημεία: 

Ο σταυρός έγινε 

σύμβολο της 

θρησκείας του 

κράτους. 

 

 
Νουαόγκου Χριστίνα 

Ιωάννα 

Μαράκης Αλέξανδρος 

http://www.hellinon.net/parallila/?p=234#more-234
http://www.hellinon.net/parallila/?p=234#more-234
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Γότθοι, Ούννοι και Βάνδαλοι κάνουν επιθέσεις στη  Δυτική αυτοκρατορία. Οι Γότθοι τελικά 

θα καταφέρουν να ιδρύσουν το «γοτθικό βασίλειο της Ιταλίας» με πρωτεύουσα τη 

Ραβέννα, ενώ και οι Βάνδαλοι θα καταλάβουν την Καρχηδόνα και θα την κάνουν δική τους 

πρωτεύουσα. Το 476 μ.Χ. το Δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύεται οριστικά. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ, ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 

(395 Μ.Χ.), ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 

ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΙΟΥΣ ΤΟΥ, ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΕΤΣΙ 

ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΙΟΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… 

Αττίλας, o βασιλιάς των Ούννων 

με διαβολική εμφάνιση  

(έχοντας κέρατα) 

Μουσείο του Λούβρου, Παρίσι 

 

Ο Αττίλας 

Λέγεται ότι, απ’ όπου πέρασε, δεν 

ξαναφύτρωσε πια χορτάρι. Οι ορδές του 

έκαιγαν και ερήμωναν τα πάντα στο 

διάβα τους. Αλλά, παρ’ όλο το χρυσό, το 

ασήμι και τους θησαυρούς που άρπαξαν 

οι Ούννοι, και παρ’ όλα τα μεγαλοπρεπή 

κοσμήματα και ρούχα που φορούσαν οι 

αρχηγοί τους, ο Αττίλας παρέμεινε ένας 

απλός άνθρωπος. Έτρωγε σε μια ξύλινη 

γαβάθα και ζούσε σε μια απλή σκηνή. Ο 

χρυσός και το ασήμι δε σήμαιναν τίποτα 

γι’ αυτόν. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν 

η εξουσία. Λένε μάλιστα ότι δεν είχε 

γελάσει ποτέ στη ζωή του. 

«Μικρή ιστορία του κόσμου» E.H. GOMBRICH, 

εκδόσεις Πατάκη 

ΕΥΤΥΧΩΣ,  ΟΜΩΣ,  

ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 

ΚΡΑΤΟΣ ΤΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΑΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ… 

Το Ανατολικό κράτος εξελληνίζεται 

Την ίδια περίοδο που στην δυτική Ευρώπη, που 

σήμερα προβάλλεται σαν η πιο εξελιγμένη περιοχή της 

ανθρωπότητας, οι κάτοικοι ζούσαν κάτω από φρικτές 

συνθήκες σκοταδισμού και αγνοούσαν βασικά 

πολιτιστικά στοιχεία, στην ανατολική ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία το πνευματικό επίπεδο είχε φτάσει σε 

ύψιστα επίπεδα. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είχε 

μετουσιωθεί, με τη χριστιανική διάσταση που είχε 

αποκτήσει, στο ελληνορθόδοξο χριστιανικό πρότυπο, 

το οποίο καθοδήγησε την αυτοκρατορία σε όλη τη 

διάρκεια της ζωής της. 

Ένας από του μεγαλύτερους πνευματικούς φάρους της 

ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ουσιαστικά το 

πρώτο πανεπιστήμιο σε ολόκληρη την Ευρώπη, ήταν 

το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, της 

βασιλίδας των πόλεων, το γνωστό από την πρώτη του 

περίοδο σαν «Πανδιδακτήριο», το οποίο από τον 

ένατο αιώνα όταν μεταφέρθηκε στα ανάκτορα της 

Μαγναύρας έγινε πιο γνωστό σαν πανεπιστήμιο της 

Μαγναύρας. 

Το Πανδιδακτήριο  ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα 

Θεοδόσιο Β’, το 425 και έκτοτε …η λειτουργία του 

τελούσε υπό την αιγίδα των εκάστοτε αυτοκρατόρων. 

Λειτούργησε σχεδόν αδιάλειπτα μέχρι το 1453 και 

ανέδειξε πολλούς πνευματικούς ανθρώπους στον 

χώρο των επιστημών αλλά και της θεολογίας.  Ένας 

από τους ανθρώπους που συντέλεσε στην ίδρυση του 

ήταν η Πουλχερία, αδελφή του αυτοκράτορα 

Θεοδοσίου, μια ευσεβής και θεοσεβούμενη γυναίκα 

καθώς και η Ευδοκία, (Αθηναΐς), σύζυγος του 

αυτοκράτορα… 

Πηγή: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘Ἐρῶ’ , Β΄ ΤΕΥΧΟΣ, ΑΠΡ.-ΙΟΥΝ. 2010 

Το Πανδιδακτήριο   
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ΔΗΜΟΙ 

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΒΕΝΕΤΟΙ ΡΟΥΣΣΟΙ ΛΕΥΚΟΙ 

Δύο άνδρες με 

διακριτικά σήματα και 

οπλισμένοι με δόρατα, 

που επιτίθεται σε τίγρη. 

Βυζαντινό ψηφιδωτό 

στην 

Κωνσταντινούπολη. 

Circus Drawing by 

Sarah Loft 

Τα θαυμάσια αυτά 

τέσσερα άλογα, έργα του 

αρχαίου Έλληνα γλύπτη 

Λυσίππου, που ήταν 

τοποθετημένα στον 

ιππόδρομο της 

Κωνσταντινούπολης, 

κατά τη λεηλασία 

μεταφέρθηκαν από 

Βενετούς στην πόλη τους 

και από τότε κοσμούν την 

πρόσοψη του επιβλητικού 

ναού του Αγίου Μάρκου 

της Βενετίας. 

Βαρσαμή Χριστίνα 
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Σιδεράς 

Μικρογραφική 

παράσταση 

σιδερά, από 

χειρόγραφο με 

τις Ομιλίες του 

Ιωάννη 

Δαμασκηνού, 

11ος αι., Παρίσι, 

Bibliotheque 

Nationale. 

Πλανόδιος έμπορος 

Μικρογραφική 

παράσταση 

πλανόδιου 

εμπόρου, από 

χειρόγραφο με τις 

Ομιλίες του Ιωάννη 

Δαμασκηνού, 11ος 

αι., Παρίσι, 

Bibliotheque 

Nationale. 

http://praticistanbul.blogspot.gr/2011/01/historical-maps-of-istanbul.html 

Επαγγέλματα: 
Σιδεράς 
Πλανόδιος έμπορος 
Οικοδόμος  
Εργάτης  
Φοροεισπράκτορας 
Υφάντρια 
Γεωργός 
Κυνηγός 
Ψαράς 
Ακροβάτης  
Ταχυδακτυλουργός 
Μουσικός  

 

 Μάντζιου Παρασκευή 
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Οικοδόμοι 

Μικρογραφία 

με παράσταση 

οικοδόμων, από 

το Ψαλτήρι 

Χλουντώφ, β' 

μισό 9ου αι., 

Μόσχα, State 

Historical 

Museum. 

Εργάτες 

Μικρογραφική παράσταση εργατών που 

πληρώνονται για την εργασία τους, από 

Ευαγγέλιο, 11ος αι., Παρίσι, 

Bibliotheque Nationale. 

Φοροεισπράκτορας 

Μικρογραφική παράσταση φοροεισπράκτορα 

συνοδευόμενου από γραμματείς, από κώδικα με τις 

Ομιλίες του Γρηγορίου Ναζιανζηνού, 14ος αι., Παρίσι, 

Bibliotheque Nationale. 

Εργαστήριο υφαντικής 

Μικρογραφία χειρογράφου που εικονίζει εργαστήριο 

υφαντικής, 14ος αι., Ρώμη, Biblioteca Apostolica Vaticana. 

Θεριστές 

Μικρογραφική παράσταση θεριστών, 

13ος αι., Άγιον Όρος, μονή Βατοπεδίου. 

Όργωμα 

Μικρογραφική παράσταση γεωργού που 

οργώνει, 12ος αι., Άγιον Όρος, μονή 

Παντελεήμονος. 
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Γεωργοί και αμπελουργοί 

Μικρογραφική παράσταση με γεωργούς 

και αμπελουργούς, 11ος αι., Παρίσι, 

Bibliotheque Nationale. 

Κυνηγός με γεράκι 

Μικρογραφία που εικονίζει κυνηγό με γεράκι, από 

λειτουργικό ειλητάριο, 1200-1220, Πάτμος, μονή 

Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. 

Ψαράδες 

Μικρογραφία με ψαράδες σε πλοιάριο που τραβούν τα 

δίχτυα και με ανδρική μορφή που ψαρεύει με καλάμι, 

12ος αι., Άγιον Όρος, μονή Παντελεήμονος. 

Ακροβάτης 

Πρωτόγραμμα με ακροβάτη, από κώδικα με τις Ομιλίες 

του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, περ. 1062, Τορίνο, 

Biblioteca Nazionale Universitaria. 

Ταχυδακτυλουργός και μουσικός 

Πρωτόγραμμα με ταχυδακτυλουργό και μουσικό, από 

κώδικα με τις Ομιλίες του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, 

περ. 1062, Τορίνο, Biblioteca Nazionale Universitaria. 

Σαλπιγκτές και άλλοι μουσικοί 

Μικρογραφική παράσταση σαλπιγκτών και άλλων 

μουσικών, από το Χρονικό του Ιωάννη Σκυλίτζη, μέσα 

12ου - μέσα 13ου αι., Μαδρίτη, Biblioteca Nacional. 

Πηγή: Οι μικρογραφίες των χειρογράφων με τα 

επαγγέλματα προέρχονται από την ιστοσελίδα 

http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_topic.ph

p?el/topic_11_1.html 
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                                                                            Υπαίθρια αγορά σε συνοικία της Πόλης: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ 

Φωτογραφίες της Κωνσταντινούπολης όπως είναι σήμερα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αστική ζωή 

Αν και υπήρχαν στην 

Κωνσταντινούπολη πολυάριθμα 

μαγαζιά για όλα τα εμπορεύματα, δεν 

έλειπαν οι επίσης πολυάριθμοι 

μικροπωλητές∙ διαλαλούσαν κάθε 

είδους εμπορεύματα, από πολύτιμα 

αντικείμενα, όπως κεντήματα 

φιλοτεχνημένα με χρυσή κλωστή, 

μέχρι τα πιο κοινά είδη καθημερινής 

ανάγκης, π.χ. κουμίς (ποτό από γάλα 

φοράδας), παπούτσια, υφαντά. Κι ο 

αριθμός των πλανόδιων, που 

προσπαθούσαν να κερδίσουν τη ζωή 

τους μεγάλωνε με την παρουσία 

αστρολόγων, μάγων, τυχοδιωκτών. 

Πηγή: «Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των 

Βυζαντινών» Tamara Talbot Rice, Εκδόσεις 

Δημ. Παπαδήμα 

Η Κωνσταντινούπολη 

Περιτριγυρισμένη από επτά λόφους, η Κωνσταντινούπολη, όπως και η Ρώμη, διαιρέθηκε σε 14 περιοχές. Το κέντρο 

του παλαιού Βυζαντίου, το Τετράστωον, μαζί με τον κοντινό ιππόδρομο, επαναπροσδιορίστηκε αρχιτεκτονικά και 

μετονομάστηκε σε Αυγουσταίον, προς τιμή της μητέρας του Κωνσταντίνου. Συνδυάστηκε με τον νέο φόρο (αγορά) του 

Κωνσταντίνου, κοντά στον οποίο διακλαδωνόταν η Μέση οδός, ο κύριος οδικός άξονας της πόλης που οδηγούσε 

μέχρι την πρώτη Χρυσή Πύλη. Στη δυτική πλευρά του Αυγουσταίου βρισκόταν ο ναός της Θείας Σοφίας, αφιερωμένος 

στην Αγία Σοφία, και στα ανατολικά ανεγέρθηκε το πρώτο μέγαρο της Συγκλήτου. Ανατολικά του ιπποδρόμου 

βρισκόταν το αυτοκρατορικό παλάτι, το οποίο μέχρι τον 6ο αιώνα δεν υπέστη σημαντικές αλλαγές και παρέμενε 

περιορισμένων σχετικά διαστάσεων. Η Νέα Ρώμη του Κωνσταντίνου, μόλις από την ημέρα των εγκαινίων της, ήταν 

φαινομενικά και επισήμως μια χριστιανική πόλη, αν και τα ολιγάριθμα χριστιανικά κτίρια που ανεγέρθηκαν με την 

ίδρυσή της, μειοψηφούσαν σαφώς σε σχέση με τους ιερούς τόπους της ελληνορωμαϊκής θρησκείας. Στολισμένη με 

μεγαλοπρέπεια, η Κωνσταντινούπολη διέθετε όλα τα στοιχεία της αστικής ευημερίας, ευνοώντας σε πολιτισμικό 

επίπεδο τη συγχώνευση των εθίμων, της αρχιτεκτονικής και της τέχνης Δύσης και Ανατολής. Αποτέλεσε επίσης 

εκκλησιαστικό κέντρο, καθώς από το 381 αποτελούσε έδρα του πατριάρχη. 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Κωνσταντινούπολη 

(Οι φωτογραφίες αυτές 

προέρχονται από την ιστοσελίδα 

http://otaksideutis.blogspot.gr/) 

Νουαόγκου Χριστίνα Ιωάννα 

http://otaksideutis.blogspot.gr/
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                                       Κέρινη πλάκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παιδί στο Βυζάντιο 

 

Μετά τα 6 τους χρόνια, τα αγόρια 

πήγαιναν στο δάσκαλο για να μάθουν 

γραφή και ανάγνωση από το Ψαλτήρι 

και αριθμητική μετρώντας με τα 

δάχτυλά τους. Χάραζαν τα πρώτα 

τους γράμματα πάνω στην αλειμμένη 

με κερί πινακίδα τους. Τα κορίτσια 

παρακολουθούσαν μαζί με τους 

αδελφούς τους μόνον όταν τα 

μαθήματα γίνονταν στο σπίτι από 

ιδιωτικούς παιδαγωγούς. Παρ' όλα 

αυτά υπήρχαν αρκετές γυναίκες με 

πλατιά μόρφωση, όπως η Κασσιανή 

και η Άννα Κομνηνή. 

Η ιερή ιστορία και η ωδική 

συμπλήρωναν τη στοιχειώδη 

εκπαίδευση που διαρκούσε τρία 

χρόνια. Από την ηλικία των 10 ετών 

και μετά, οι ικανότεροι και συνήθως 

οι πλουσιότεροι συνέχιζαν τις 

σπουδές τους. Μάθαιναν ρητορική, 

φιλοσοφία, επιστήμες και τις τέχνες 

των μαθηματικών, της γεωμετρίας, 

της μουσικής και της αστρονομίας σε 

Σχολές. Λειτουργούσαν ταυτόχρονα 

και εκκλησιαστικά σχολεία, όπου 

παραδίνονταν και θεολογικά 

μαθήματα. 

Πηγή: 

http://www.imma.edu.gr/macher/hm/hm_mai

n.php?el/D2.6.html 

 

Κονδύλια γραφής (τα αρχαία μολύβια) 

Για τα σκληρά υλικά, όπως τα όστρακα, θα αρκούσε κάθε αιχμηρή μεταλλική 

πρόκα και σίγουρα δεν θα χρησιμοποιούνταν πάντα ένα ειδικό κονδύλι 

γραφής. Ειδικό κονδύλι γραφής θα χρησιμοποιούσαν σίγουρα όταν έγραφαν 

επάνω στις ξύλινες πλάκες που ήταν αλειμμένες με στρώμα κεριού, αν 

χάραζαν δηλαδή τη γραφή επάνω στη λεπτή κέρινη επίστρωση. Ένα τέτοιο 

κονδύλι, η λεγόμενη γραφίς, είχε κάτω μυτερό άκρο για το γράψιμο και 

επάνω ένα άκρο διαπλατυσμένο σε σχήμα σπάτουλας για να μπορούν σε 

περίπτωση λάθους να ισιάζουν εύκολα την επιφάνεια με το κερί. Τέτοια 

κονδύλια απεικονίζονται σε πολλές αρχαίες παραστάσεις με μορφές που 

γράφουν επάνω σε ξύλινες πλάκες ή σε δίπτυχα, όπως για παράδειγμα στο 

γνωστό αγγείο του Δούρι όπου απεικονίζεται σκηνή σχολείου. Από τις 

γραφίδες της αρχαιότητας σώθηκαν αρκετά τα πιο πολλά οστέινα, 

ορειχάλκινα, από ελεφαντόδοντο ή από κάποια ευγενή μέταλλα. 

Οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι κατασκεύαζαν τις γραφίδες τους από ορείχαλκο ή 

καλάμι, το οποίο έκοβαν με κονδυλομάχαιρο, στη μία του άκρη πλαγίως, 

σχίζοντας τη μύτη έτσι ώστε να λαμβάνει σχήμα παρόμοιο με της ατσάλινης 

γραφίδας. Πάντως επειδή οι γραφίδες από καλάμι φθείρονταν γρήγορα, 

έπρεπε να ξύνονται συχνά με κονδυλομάχαιρο ή κισσήρι. Για το λόγο αυτό σ' 

ένα κουτί με γραφικά υλικά φύλασσαν περισσότερες από μία γραφίδες 

έτοιμες.  

Πηγή: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2HWOWf4kt90J:www.tmth.edu.gr/
aet/thematic_areas/p144.html+&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr 

Βιβλιογραφία 

1. Blanck H.,Το βιβλίο στην αρχαιότητα, Αθήνα 1994. 

 

Δυο μαθητές ασχολούνται με εργασίες που 

τους έχει αναθέσει ο δάσκαλός τους: 

Κατασκευή του δασκάλου 

Τσαουσίδου Χριστίνα 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2HWOWf4kt90J:www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p144.html+&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2HWOWf4kt90J:www.tmth.edu.gr/aet/thematic_areas/p144.html+&cd=3&hl=el&ct=clnk&gl=gr
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Η εκπαίδευση και η μόρφωση στο Βυζάντιο 

Στήβεν Ράνσιμαν, Βυζαντινός Πολιτισμός, εκδ. Γαλαξίας – Ερμείας. 

Το πρώτο πράγμα πού διδασκόταν ένα παιδί, όταν γινόταν έξι χρονών, ήταν ή γραμματική ή «το ελληνίζειν την 

γλώσσαν». Μ’ αυτό, εκτός από το διάβασμα και το γράψιμο και την γραμματική και το συντακτικό, όπως τα εννοούμε 

σήμερα, εξυπακουόταν επίσης μιά γνώση των κλασικών, καθώς και σχόλια στους κλασικούς, ιδίως στον Όμηρο, πού 

τα έργα του τα μάθαιναν απ’ έξω. 

Σε ηλικία δεκατεσσάρων περίπου χρονών ό μαθητής περνούσε στη ρητορική, μάθαινε δηλαδή ορθή προφορά και 

μελετούσε συγγραφείς όπως τον Δημοσθένη και πολλούς άλλους πεζογράφους. Μετά ή ρητορική έπρεπε να σπουδάσει 

την τρίτη επιστήμη, την φιλοσοφία, και τις τέσσερεις τέχνες, την αριθμητική, την γεωμετρία, την μουσική και την 

αστρονομία. Μπορούσε επίσης να διδαχτεί νομικά, ιατρική και φυσική. Παράλληλα με τα μαθήματα αυτά έδιναν στο 

παιδί και θρησκευτική μόρφωση. Τα θρησκευτικά όμως τα δίδασκαν χωριστά και οι διδάσκαλοι ήταν κληρικοί. Τα 

παιδιά μάθαιναν ολόκληρη την Βίβλο. Μετά τον Όμηρο, ή Βίβλος είναι ή κυριότερη πηγή νύξεων και παραπομπών 

στην βυζαντινή λογοτεχνία. 

Πηγή: http://www.inewsgr.com/116/i-ekpaidefsi-kai-i-morfosi-sto-vyzantio.htm 

Η εκπαίδευση των γυναικών στο Βυζάντιο 

Κανόνας γενικός ήταν ότι οι γυναίκες δεν είχαν την εκπαίδευση που είχαν οι άνδρες. Παρακολουθούσαν μαζί με τους 

αδελφούς τους μόνο όσα μαθήματα διδάσκονταν στο σπίτι τους. Οπωσδήποτε δεν μπορούσαν να πάνε στο 

Πανεπιστήμιο, κι αν επιθυμούσαν ν’ αποκτήσουν πανεπιστημιακή μόρφωση, έπρεπε να προσλάβουν ιδιωτικό 

δάσκαλο. Παρ’ όλες όμως τις δυσκολίες, συναντούμε αρκετές γυναίκες στη Βυζαντινή Ιστορία με πλατιά μόρφωση. 

 Πηγή: «Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών» Tamara Talbot Rice, Εκδόσεις Δημ. Παπαδήμα 

 

Μητέρα συνοδεύει το παιδί της στο σχολείο. 

(Από φορητή εικόνα του Αγ. Νικολάου, Ι.Μ. Πάτμου) 
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Σημειώσεις 

 
Τα πολεμικά πλοία των Ρωμαίων                        Η εκπαίδευση των Ρωμαίων                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα μόνα παιδιά που μπορούσαν να έχουν κανονική εκπαίδευση 

ήταν τα παιδιά των πλούσιων οικογενειών. Οι πολύ πλούσιοι 

προσλάμβαναν ένα δάσκαλο για να διδάξει τα παιδιά τους. Όσοι 

δεν είχαν τα χρήματα για κάτι τέτοιο έπαιρναν ένα δούλο ή 

πλήρωναν ένα ιδιωτικό σχολείο. 

Τα παιδιά των φτωχών, των σκλάβων και αυτά που ζούσαν στην 

εξοχή δεν μπορούσαν να μορφωθούν καθόλου. 

Ένα ρωμαϊκό σχολείο αποτελούνταν από μια αίθουσα κι ένα 

δάσκαλο, ο οποίος δούλευε πολλές ώρες για λίγα χρήματα. 

Μάθαινε στους νέους ανάγνωση και γραφή, κάτι πολύ σημαντικό 

γιατί τους χρειάζονταν παντού. Αν ένα αγόρι απαντούσε λάθος 

σε μια ερώτηση του δασκάλου, αυτός μπορούσε να τον δείρει με 

μια βέργα. Αν μιλούσε χωρίς άδεια ο δάσκαλος θα τον έδερνε με 

βέργα ή μαστίγιο. 

 

 

 

Δεν είχαν και τα δύο φύλα την ίδια εκπαίδευση. 

ΑΓΟΡΙΑ 

 Τα αγόρια διδάσκονταν την τιμιότητα και γυμνάζονταν έτσι 

ώστε να έχουν τα εφόδια και να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά 

στην κοινωνία και στο στρατό. Παρόλο που μάθαιναν απλά 

πρόσθεση και αφαίρεση, τα μαθηματικά γενικά δεν υπήρχαν ως 

μάθημα γιατί γράφονταν με το ρωμαϊκό σύστημα και έτσι οι 

πράξεις ήταν δύσκολες. 

 

 

 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

Τα κορίτσια μπορούσαν να μάθουν μόνο ανάγνωση και γραφή. 

Πηγή: 

http://www.historyonthenet.com/Romans/education.htm 

 

Πολεμικά πλοία 

Η Λιβύρνις ή Λιβυρνίς ή Λιβυρνίδα (λατινικά Liburna) 

ήταν τύπος ελαφρού και ταχέως πολεμικού πλοίου 

κατά την αρχαιότητα. Ονομάστηκε από τη δαλματική 

φυλή των Λιβυρνών, που τα χρησιμοποιούσαν για 

πειρατεία. Υιοθετήθηκε ευρέως από το ρωμαϊκό 

ναυτικό και μετά τη ναυμαχία του Ακτίου άρχισε να 

αντικαθιστά τα βαρύτερα πολεμικά σκάφη (τετρήρεις, 

πεντήρεις κλπ.). Κατά τους 1ο με 3ο αιώνες μ.Χ. οι 

λιβυρνίδες (μονόκροτες ή και δίκροτες) αποτελούσαν 

τον όγκο των πολεμικών σκαφών του ρωμαϊκού 

ναυτικού, ειδικά στους επαρχιακούς στόλους. Εξέλιξή 

τους αποτελεί ο βυζαντινός δρόμων. 

Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/ Λιβύρνις 

Απεικόνιση δίκροτων πολεμικών σκαφών, 

μάλλον λιβυρνίδων, από τη Στήλη του 

Τραϊανού: 
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Σημειώσεις 

 
              Οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 21 του μηνός Μαΐου, η Εκκλησία γιορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη των αγίων Κωνσταντίνου και της μητέρας 

του Ελένης. 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος όχι μόνο έπαψε τους διωγμούς και απάλλαξε την Εκκλησία από τους εξωτερικούς της εχθρούς, 

αλλά φρόντισε και για την εσωτερική της ειρήνη. Συγκάλεσε λοιπόν το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας την πρώτη 

οικουμενική Σύνοδο, η οποία καταδίκασε τη μεγάλη αίρεση του Αρείου. Στις συνεδριάσεις της Συνόδου αυτής, που είναι η 

αρχή του θεσμού των Οικουμενικών Συνόδων της Εκκλησίας, ήταν παρών κι ο άγιος Κωνσταντίνος, ως αρχηγός του 

κράτους κι όπως έλεγε ο ίδιος, ως «επίσκοπος των έξω». Το 337 σε ηλικία 65 ετών, ο άγιος Κωνσταντίνος σ' ένα προάστιο 

της Νικομήδειας έλαβε το άγιο Βάπτισμα και σε λίγες μέρες πέθανε, φορώντας το λευκό χιτώνα του νεοφώτιστου. 

Πολύ σπουδαίο υπήρξε το έργο και της αγίας Ελένης. Μετά το θάνατο του συζύγου της Κωνσταντίου, η αγία Ελένη έζησε 

μαζί με τον άγιο Κωνσταντίνο, που την υπεραγαπούσε και το 317 την ανακήρυξε Αυγούστα, δηλαδή βασίλισσα. Με 

επιθυμία δική της και του αγίου Κωνσταντίνου πήγε στα Ιεροσόλυμα, που έκανε ανασκαφές και ανακάλυψε τον τίμιο 

Σταυρό. Εργάστηκε πολύ και φρόντισε να κτισθούν μεγάλες και λαμπρές εκκλησίες στα Ιεροσόλυμα και στη Ρώμη, κάποιες 

από τις οποίες σώζονται ακόμα.  

Πηγή: http://agioritis.pblogs.gr/2010/05/oi-agioi-kwnstantinos-kai-elenh.html  

Οι άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη 

σε ψηφιδωτό του 13
ου

 αιώνα στη 

βασιλική του Αγίου Μάρκου στη 

Βενετία 

 

Λίγα λόγια για τα κόμικς μας: 

Τα κόμικς μας έχουν 

δημιουργηθεί με το πρόγραμμα 

pixton for fun. Σχετική 

δημοσίευση μπορείτε να βρείτε 

στο blog της τάξης μας: 

www.33dim.wordpress.com 

http://agioritis.pblogs.gr/2010/05/oi-agioi-kwnstantinos-kai-elenh.html
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Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται  

1) Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν: 

Διοκλητιανός                             Διάταγμα των Μεδιολάνων 

Κωνσταντίνος και Λικίνιος                             Σύστημα τετραρχίας 

Κωνσταντίνος                             Προσπάθησε να επαναφέρει την παλιά θρησκεία 

Ιουλιανός                             Μεταφορά της πρωτεύουσας 

Αρκάδιος                             Πήρε το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας 

Θεοδόσιος                             Κήρυξε τον Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία  

2) Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο - Διαλέγω τη σωστή λέξη και συμπληρώνω 

τα κενά: 

Η εκπαίδευση των παιδιών στο Βυζάντιο δεν ήταν υποχρεωτική. Υπήρχαν  μόνο …………….. και 

εκκλησιαστικά σχολεία, που λειτουργούσαν σε σπίτια, σε ναούς ή σε μοναστήρια. Οι γονείς πλήρωναν 

……………….. σε είδος ή χρήματα, ανάλογα με το επάγγελμά τους. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο 

σε ηλικία έξι ως οκτώ χρόνων. 

Το βασικό σχολείο είχε ………………. τάξεις. Στις δύο μικρότερες οι μαθητές μάθαιναν να 

γράφουν, να διαβάζουν και να λογαριάζουν. Ασκούνταν ακόμη να ακούν προσεχτικά το δάσκαλό τους 

και να προφέρουν σωστά τα λόγια τους. 

Στις μεγαλύτερες τάξεις διδάσκονταν ορθογραφία, γραμματική και…………….. Αποστήθιζαν 

ιστορίες από τον Όμηρο, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και από τους μύθους του………………. 

Στα σχολεία ακόμη μάθαιναν να τραγουδούν και να ψέλνουν. 

Στα εκκλησιαστικά σχολεία, εκτός από τα παιδιά της πόλης, συχνά φοιτούσαν δωρεάν ορφανά 

παιδιά ή μαθητές από άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, που διακρίνονταν για τη φιλομάθειά τους. 

Τα κορίτσια κι ένας μεγάλος αριθμός αγοριών, που οι γονείς τους δεν είχαν να πληρώσουν δίδακτρα, 

δεν πήγαιναν σχολείο. Έμεναν στο σπίτι, έπαιζαν στις αυλές και στους δρόμους και βοηθούσαν τους 

γονείς τους στις δουλειές. Την αγωγή αυτών των παιδιών αναλάμβαναν οι γονείς, οι γιαγιάδες και οι 

παππούδες. Αυτοί μάθαιναν στα παιδιά ιστορίες για τη ζωή και τον τόπο τους και τα ασκούσαν να 

διατηρούν τα έθιμα και τις ………………… των Βυζαντινών. Τα κορίτσια κοντά στις μητέρες τους 

μάθαιναν να κεντούν, να πλέκουν και να………………. 

Τα αγόρια που δεν πήγαιναν στο σχολείο μάθαιναν από μικρή ηλικία τέχνες κοντά σε 

ειδικούς………………. Εκεί εργάζονταν, ως άμισθοι μαθητευόμενοι, συνήθως δύο χρόνια. Ύστερα 

εργάζονταν κοντά τους με αμοιβή ή αναζητούσαν αλλού εργασία. Κάθε τεχνίτης μπορούσε να έχει 

μόνο δύο………………………….. Ο σεβασμός των νέων αυτών προς το «αφεντικό» τους ήταν 

μεγάλος και συχνά κρατούσε για όλη τους τη ζωή. 

 
Λέξεις: αριθμητική  - υφαίνουν -  δίδακτρα – παραδόσεις - μαθητευόμενους - ιδιωτικά – τέσσερις – Αισώπου – τεχνίτες 

3) Βάζω σε σωστή σειρά τα γράμματα και γράφω τους εχθρούς του 

Βυζαντίου: 

ΟΓΘΤΟΙ: …………… 

ΣΣΕΠΡΕ: …………… 

ΝΥΟΝΟΙ: ………….. 

ΛΔΑΒΝΑΟΙ: …………….. 

4) Κυκλώνω την πρωτεύουσα του γοτθικού βασιλείου της Ιταλίας»: 

ΡΩΜΗ – ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΡΑΒΕΝΝΑ – ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ 
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5) Πώς κρίνετε την ενέργεια του Κωνσταντίνου ν’ αφήσει στην 

Κωνσταντινούπολη ναούς και βωμούς της παλιάς θρησκείας, πλάι στους 

νέους χριστιανικούς που έχτισε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Ένωσε τη σωστή λεζάντα με την εικόνα της: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Κωνσταντίνος σε  

νόμισμα της εποχής 

Τετράρχες. 

(Ανάγλυφο. 

Άγιος Μάρκος, Βενετία) 

Μοτίβο (διακοσμητικό 

θέμα) από εικονογράφηση 

βυζαντινού χειρόγραφου. 

«Έλληνες συναντούν το 

Χριστό, μετά τη 

διδασκαλία του», Ιωάννης, 

ΙΒ’, 20-23. 

Βυζαντινή μικρογραφία, 

Εθνική Βιβλιοθήκη 

Παρισίων. 

Ιουλιανός 

(Μουσείο Λούβρου) 

Αρκάδιος (Μουσείο  

Κωνσταντινούπολης) 
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Δυναστεία του Κωνσταντίνου 

 

Εκτός δυναστείας 

 

Εικόνα Όνομα Γέννηση Βασιλεία Διαδοχή Θάνατος 

 

Ιοβιανός 
CAESAR FLAVIVS 
IOVIANVS 
AVGVSTVS 

331 μ.Χ., 
Σιγγιδών, 
Μοισία 

26 Ιουνίου 363 μ.Χ. – 17 
Φεβρουαρίου 364 
μ.Χ. 

Στρατηγός του Ιουλιανού Β', 
ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας από τον 
στρατό του μετά τον θάνατο του 
Ιουλιανού Β'. 

17 Φεβρουαρίου 364 
μ.Χ. 

Από φυσικά αίτια 
(ασφυξία από 

αναθυμιάσεις). 

Εικόνα Όνομα Γέννηση Βασιλεία Διαδοχή Θάνατος 

 

Κωνσταντίνος 
Α' 
CAESAR FLAVIVS 
CONSTANTINVS 
VALERIVS 
AVGVSTVS 

27 Φεβρουαρίου 272 
μ.Χ., Ναϊσσός, 
Μοισία 

25 Ιουλίου 306 
μ.Χ. – 22 Μαΐου 
337 μ.Χ. 

Γιος του Κωνστάντιου 
Χλωρού, ανακηρύχθηκε 
αυτοκράτορας από τον στρατό 
του πατέρα του, εγκρίθηκε ως 
Καίσαρας (Δύση) από τον 
Γαλέριο το 306 μ.Χ. 
προωθήθηκε σε Αύγουστο 
(Δύση) το 307 μ.Χ. από τον 
Μαξιμίνο μετά τον θάνατο του 
Σεβήρου B'. Αρνήθηκε τον 
υποβιβασμό του σε Καίσαρα 
το 309 μ.Χ. 

22 Μαΐου 337 μ.Χ. 
Από φυσικά αίτια 

 

Κωνστάντιος 
Β' 
CAESAR FLAVIVS 
IVLIVS 
CONSTANTIVS 
AVGVSTVS 

7 Αυγούστου 317 μ.Χ., 
Σίρμιο, Παννονία 

22 Μαΐου 337 
μ.Χ. – 3 
Νοεμβρίου 361 
μ.Χ. 

Γιος του Κωνσταντίνου Α'. Τον 
διαδέχθηκε ως 
συναυτοκράτορας μαζί με τα 
αδέλφια του Κωνσταντίνο Β' 
και Κώνστα. Μόνος 
αυτοκράτορας από το 350 μ.Χ. 

361 μ.Χ. 
Από φυσικά αίτια 

 

Κώνστας 
CAESAR FLAVIVS 
IVLIVS CONSTANS 
AVGVSTVS 

320 μ.Χ., ? 
22 Μαΐου 337 
μ.Χ. – 350 μ.Χ. 

Γιος του Κωνσταντίνου Α'. Τον 
διαδέχθηκε ως 
συναυτοκράτορας μαζί με τα 
αδέλφια του Κωνστάντιο Β' και 
Κωνσταντίνο Β'. 

350 μ.Χ. 
Δολοφονήθηκε 
από εντολές του 

σφετεριστή 
Μαγνέντιου. 

 

Βετράνιος ?, Μοισία 
1 Μαρτίου – 25 
Δεκεμβρίου 
350 μ.Χ. 

Στρατηγός του Κώνστα, 
ανακηρύχθηκε Καίσαρας 
εναντίον του σφετεριστή 
Μαγνέντιου και προσωρινά 
εγκρίθηκε ως Αύγουστος στην 
Δύση από τον Κωνστάντιο Β'. 

356 μ.Χ. 
Ως πολίτης μετά 
την παραίτηση 

του. 

 

Ιουλιανός Β' 
Παραβάτης 
CAESAR FLAVIVS 
CLAVDIVS 
IVLIANVS 
AVGVSTVS 

331 μ.Χ./332 μ.Χ., 
Κωνσταντινούπολη, 
Θράκη 

Φεβρουάριος 
360 μ.Χ. – 26 
Ιουνίου 363 
μ.Χ. 

Ξάδελφος του Κωνστάντιου Β'. 
Έγινε Καίσαρας της Δύσης το 
355 μ.Χ. Ανακηρύχτηκε 
Αύγουστος από τον στρατό του 
το 360μ.Χ. Μόνος 
αυτοκράτορας μετά τον θάνατο 
του Κωνστάντιου Β'. 

26 Ιουνίου 363 μ.Χ. 
Τραυματίστηκε 

θανάσιμα σε 
μάχη. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Jovian1.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Rome-Capitole-StatueConstantin.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Bust_of_Constantius_II_(Mary_Harrsch).jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Emperor_Constans_Louvre_Ma1021.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Maiorina-Vetranio-siscia_RIC_281.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:JulianusII-antioch(360-363)-CNG.jpg
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Δυναστεία του Βαλεντινιανού 

Εικόνα Όνομα Γέννηση Βασιλεία Διαδοχή Θάνατος 

 

Βαλεντινιανός 
Α' 
FLAVIVS 
VALENTINIANVS 
AVGVSTVS 

321 μ.Χ., 
Βινκόφσκι, 
Παννονία 

26 Φεβρουαρίου 
364 μ.Χ. – 17 
Νοεμβρίου 375 
μ.Χ. 

Εκλέχτηκε από τον στρατό να 
αντικαταστήσει τον Ιοβιανό. 

17 Νοεμβρίου 375 μ.Χ. 
Από φυσικά αίτια. 

 

Ουάλης / 
Βαλεντιανός 
FLAVIVS IVLIVS 
VALENS AVGVSTVS 

328 μ.Χ., 
Βινκόφσκι, 
Παννονία 

28 Μαρτίου 364 
μ.Χ. – 9 
Αυγούστου 378 
μ.Χ. 

Αδελφός του Βαλεντινιανού Α', 
ορίστηκε συν-αύγουστος (της 
ανατολής) από αυτόν. 

9 Αυγούστου 378 μ.Χ. 
Σκοτώθηκε στη Μάχη 
της Αδριανούπολης 

εναντίον των Γότθων. 

 

Γρατιανός 
FLAVIVS 
GRATIANVS 
AVGVSTVS 

18 Απριλίου/23 
Μαΐου 359 μ.Χ., 
Σίρμιο, 
Παννονία 

4 Αυγούστου 367 
μ.Χ. – 25 
Αυγούστου 383 
μ.Χ. 

Γιος του Βαλεντινιανού Α', 
ορίστηκε κατώτερος Αύγουστος 
από αυτόν το 367 μ.Χ., έγινε 
ανώτερος Αύγουστος (της Δύσης) 
μετά τον θάνατο του 
Βαλεντινιανού Α'. 

25 Αυγούστου 383 μ.Χ. 
Δολοφονήθηκε από 

έναν στρατό 
επαναστατών. 

Δυναστεία του Θεοδόσιου 

Εικόνα Όνομα Γέννηση Βασιλεία Διαδοχή Θάνατος 

 

Θεοδόσιος 
Α' 
FLAVIVS 
THEODOSIVS 
AVGVSTVS 

11 Ιανουαρίου 347 μ.Χ., 
Cauca, Ισπανία 

1 Ιανουαρίου 
379 μ.Χ. – 17 
Ιανουαρίου 395 
μ.Χ. 

Ανακηρύχθηκε Αύγουστος της 
Ανατολής από τον Γρατιανό μετά 
τον θάνατο του Βαλεντιανού, έγινε 
μόνος ανώτερος Αύγουστος μετά τον 
θάνατο του Βαλεντινιανού Β'. 

17 
Ιανουαρίου 

395 μ.Χ. 
Από φυσικά 

αίτια. 

 

Αρκάδιος 
FLAVIVS 
ARCADIVS 
AVGVSTVS 

377 μ.Χ., Ισπανία 
Ιανουαρίου 383 
μ.Χ. – 1 Μαΐου 
408 μ.Χ. 

Γιος του Θεοδόσιου Α'. 
Ανακηρύχθηκε Αύγουστος της 
Ανατολής από τον Θεοδόσιο Α' το 383 
μ.Χ. (μετά τον θάνατο του Γρατιανού. 
Έγινε ανώτερος Αύγουστος της 
Ανατολής μετά τον θάνατο του 
πατέρα του. 

1 Μαΐου 408 
μ.Χ. 

Από φυσικά 
αίτια. 

 

Θεοδόσιος Β' 
FLAVIVS 
THEODOSIVS 
AVGVSTVS 

10 Απριλίου 401 μ.Χ., 
Κωνσταντινούπολη (;) 

1 Μαΐου 408 μ.Χ. 
– 28 Ιουλίου 450 
μ.Χ. 

Γιος του Αρκάδιου, διαδέχθηκε τον 
πατέρα του μετά τον θάνατο του. 

28 Ιουλίου 450 
μ.Χ. 

Από φυσικά 
αίτια. 

 

Μαρκιανός 
FLAVIVS 
MARCIANIVS 
AVGVSTVS 

396 μ.Χ., Θράκη ή 
Ιλλυρία 

Καλοκαίρι του 
450 μ.Χ. – 
Ιανουάριος του 
457 μ.Χ. 

Ορίστηκε ως διάδοχος (και σύζυγος) 
από την Πουλχερία, αδελφή του 
Θεοδόσιου Β'. 

Ιανουάριος 
του 457 μ.Χ. 
Από φυσικά 

αίτια. 

 
 

 
Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Κατάλογος_Βυζαντινών_αυτοκρατόρων 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:ValentinianI.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Valens_Honorius_Musei_Capitolini_MC494.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gratian_Solidus.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Theodosius-1-.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Arcadius_Istanbul_Museum.PNG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Theodosius_II_Louvre_Ma1036.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Solidus_Marcian_RIC_0509.jpg
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ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 

1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ:  
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
 

33Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 15 
ΤΜΗΜΑ Ε2 

 
ΘΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ: 

 «ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ» 
 
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: 

ΒΑΡΣΑΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΣΟΦΙΑ 

ΚΑΡΙΕΤΗ ΜΥΡΤΩ-ΗΛΕΚΤΡΑ 

ΚΙΚΙΛΙΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΟΣΙΑΝΤΟΣ-ΖΗΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΜΑΪΔΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΠΡΕΙΜ ΣΑΜΙ 

ΝΟΥΑΟΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΝΟΥΑΟΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ 

ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  

 

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ…             ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ. 


