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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 6ΟΥ ΑΙΩΝΑ -  ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

Η οικονομία του κράτους:      → στηρίζεται στη γεωργία 

       → είναι εκχρηματισμένη (η χρήση νομίσματος 

                 επικρατεί  στις συναλλαγές) 

       → λειτουργεί με κρατικές παρεμβάσεις  

                                                              (παρεμβατική οικον. πολιτική) 

       → εμφανίζεται ανεπτυγμένη στο ανατολικό  

                                                                    τμήμα   της     αυτοκρατορίας 

 

Προβλήματα :     →  οι μεγάλοι γαιοκτήμονες αρπάζουν τη γη των  χρεωμένων           

 μικροϊδιοκτητών που μεταβάλλονται σε εξαρτημένους  

 αγρότες ή πάροικους ( ενοικιάζουν τη γη για απεριόριστο 

 διάστημα μένοντας προσκολλημένοι σ’ αυτήν) 

 

 → η βαριά φορολογία εξαθλιώνει τον αγροτικό πληθυσμό που  

      καταφεύγει στις πόλεις ( ή στις μονές) δημιουργώντας ταραχές 

   

                                  → το γερμανικό πρόβλημα : το 395, μετά το θάνατο του Θεοδοσίου Α΄ 

      το ρωμαϊκό κράτος χωρίζεται σε ανατολικό και δυτικό . Και τα  

      δύο ήδη από τον 3ο αιώνα αντιμετωπίζουν την εισβολή των  

      γερμανικών ( Γότθοι) και άλλων φύλων στην Ευρώπη . Όμως, το  

      ακμαίο βυζαντινό κράτος της Ανατολής εξοντώνει τους Γότθους  

                                       και διασφαλίζει τη συνέχειά του, ενώ το δυτικό υποκύπτει . 

                                       Έτσι, το 493 ιδρύεται το Οστρογοτθικό βασίλειο  της Ιταλίας 

 

 

 

Πολιτιστικές εξελίξεις : → 425 : ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Κων/πολης με 16  

                                      ελληνόφωνες και 15 λατινόφωνες έδρες διδασκαλίας, 

                                                    γεγονός που αποτελεί απόδειξη της κυριαρχίας του  

 ελληνικού στοιχείου και του ελληνικού  πολιτισμού 

 

                                                   →  εκδίδεται ο Θεοδοσιανός Κώδικας (συλλογή όλων των  

 αυτοκρατορικών διαταγμάτων μετά το 312 ) και γίνεται   

                                                     ευκολότερη   η απονομή της δικαιοσύνης- συγχρόνως  

 αντλούμε πληροφορίες για τις κοινωνικές συνθήκες της  

 εποχής 

 

 

Η πάλη της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις     → οι κυριότερες αιρέσεις : Αρειανισμός,  

και την αρχαία θρησκεία  :                               Μονοφυσιτισμός, Νεστοριανισμός 

                                                                  Αντιμετωπίστηκαν με τις Οικουμε- 

                                                                      νικές Συνόδους που τις καταδίκασαν 
 αιρέσεις : παρεκκλίσεις 

από την ορθόδοξη χρι- 

στιανική διδασκαλία 
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                                                                       → τον 4ο αιώνα ο Θεοδόσιος Α΄ απαγορεύει κάθε       

                                                                             εκδήλωση της αρχαίας θρησκείας                                                                   

 

 → σηματοδοτείται ξέσπασμα μίσους και βίας  

                                                                            των Χριστιανών κατά των οπαδών της : κατα- 

                                                                            στροφές  αρχαίων ναών, αγαλμάτων, δολοφο- 

                                                                           νίες - μεταξύ των θυμάτων και η σπουδαία  

                                                                            φιλόσοφος   Υπατία στην Αλεξάνδρεια 

 

 → στη γεφύρωση των αντιθέσεων θα συμβάλουν 

                                                                        οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας που διαθέτουν 

 ελληνική μόρφωση. Χάρη στο έργο τους  θα  

                                                                 επέλθει σταδιακά η σύνθεση Ελληνισμού και  

       Χριστιανισμού 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

1. Συμπληρώστε τα γεγονότα στη γραμμή του χρόνου : 

 

 
↓                                             ↓                                                ↓                                                       ↓    
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2. Διαβάστε το παράθεμα της σελ. 10 του βιβλίου σας (Νόμισμα και εξωτερικό εμπόριο)  

και απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις :  

 

α) Ποιες πληροφορίες αντλούμε από το κείμενο σε σχέση με την εμβέλεια του 

βυζαντινού εμπορίου ;  

β) Με ποιο νόμισμα της εποχής μας θα μπορούσε να ισοδυναμεί το βυζαντινό; Να 

τεκμηριώσετε την άποψή σας  

 

3. Στο παράθεμα της σελ. 14 ( Πώς είδαν οι Μονοφυσίτες την πολιτική του Ηρακλείου ) 

παρουσιάζεται μια πολύ σοβαρή για το Βυζάντιο συνέπεια των αιρέσεων και της 

πολιτικής που ακολουθήθηκε στο πρόβλημα αυτό . Να την εντοπίσετε και την 

καταγράψετε . 

 

 


