
4ο Γυμνάσιο Ονοματεπώνυμο_________________
Μάθημα: Ιστορία Ημερομηνία_________________
Φιλόλογος: Γ. Ασπράκη

Ο ελληνισμός: μέσα 18ου – αρχές 19ου αιώνα

Οικονομία
• Ινδία, ανατολή: εμπορικό ενδιαφέρον +
• Οθωμανική αυτοκρατορία: σχετική ασφάλεια =>
• Ανάπτυξη ευρωπαϊκού εμπορίου στην Ανατολή
• Έλληνες, Εβραίοι, Αρμένιοι : έμποροι

Παρακμή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας 
• Μέσα 18ου αιώνα: 
• ήττα Τούρκων από Ρώσους:

– Συνθήκη Κιουτσούκ – Καϊναρτζή (1774) = ελεύθερη διακίνηση 
πλοίων υπό ρωσική σημαία 

• Ναπολεόντειοι πόλεμοι =>απουσία Γάλλων από τη Μεσόγειο à ευκαιρία για 
Έλληνες

• Εξεγέρσεις στις απομακρυσμένες επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
=> μετατόπιση του εμπορικού δρόμου στο Αιγαίο => οικονομικά συμφέροντα 
των δυνάμεων à Ελληνικός χώρος

18ος αι: αιώνας ακμής για τους Έλληνες 
• Κυριαρχούν στο εμπόριο στη Μεσόγειο
• Αναπτύσσεται αστική τάξη 
• Αναπτύσσονται εμπορικά κέντρα μέσα στον Ελλαδικό χώρο (Θεσσαλονίκη, 

Γιάννενα, Χίος, Σμύρνη)
• Αναπτύσσονται οι παροικίες 

Κοινωνικοί μετασχηματισμοί
• Εκκλησία: ηγεσία υπόδουλων χριστιανών έναντι της οθωμανικής διοίκησης
• Ενάντια στη διάδοση ιδεών διαφωτισμού
• Ενάντια στην επανάσταση
• Εξαιρέσεις: Ευγένιος Βούλγαρης, Μεθόδιος Ανθρακίτης, κ.α.

Οι Φαναριώτες
• Κατάγονται από παλιές αρχοντικές οικογένειες του Βυζαντίου
• Παίρνουν το όνομά τους από τη συνοικία Φανάρι
• Ξένες γλώσσες και σπουδές στη Δύση
• Υπηρετούν στην οθωμανική διοίκηση σε υψηλές θέσεις
• 18ο αι: διορίζονται ηγεμόνες στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες

Οι προεστοί
• Διοικούσαν τις ελληνορθόδοξες κοινότητες
• Συγκέντρωναν φόρους για Οθωμανούς
• Ισχύ, πολιτική εμπειρία, πλούτο

Έμποροι και καραβοκύρηδες
• Συγκεντρώνουν πλούτο



• Αποτελούν την ανερχόμενη αστική τάξη
• Υποστηρίζουν την εκπαίδευση:

– Ιδρύουν σχολεία, τυπώνουν βιβλία, εφημερίδες, χορηγούν υποτροφίες
• Βοηθούν στη διάδοση των νεοτερικών ιδεών

Οι κλέφτες
• Αγρότες που κατέφυγαν στα βουνά
• Επιδίδονται στη ληστεία
• Κλέφτικα δημοτικά τραγούδια

Αρματολοί
• Ένοπλα σώματα
• Η απάντηση των Οθωμανών στην εξέγερση και την ανομία
• Αρματολοί – κλέφτες: εναλλάσσονται

Αγρότες
• Πάνω από 80% του πληθυσμού
• Καλλιεργητές σε κτήματα κρατικά ή ιδιωτικά (τσιφλίκια)
• Σκληρή ζωή

• Απασχολούμενοι στο
   εμπόριο & ναύτες

Άσκηση
«Έδωσα [….] στον [….] πατριάρχη αυτό το βεράτι (διάταγμα) με τον όρο να 
πληρώνει στο αυτοκρατορικό μου θησαυροφυλάκιο […] κάθε χρόνο […] είκοσι 
χιλιάδες γρόσια και να δίνει κάθε μέρα […] στο τάγμα των φρουρών του παλατιού 
εκατόν πέντε οκάδες κρέας. Και διέταξα […] να είναι ο πατριάρχης Σεραφείμ […] 
πατριάρχης στο ορθόδοξο μιλέτ […] με υποστήριξη [από το κράτος] και με τρόπο 
ελεύθερο […]. Κανείς να μην κάνει κανέναν μουσουλμάνο με τη βία αν δεν το θέλει 
αυτός ο ίδιος. Ο παραπάνω πατριάρχης Σεραφείμ […] να ελέγχει και να ασκεί το 
πατριαρχικό αξίωμα όπως το ασκούσαν αυτοί που ήταν πριν πατριάρχες στους 
ορθόδοξους της Κωνσταντινούπολης και στις περιοχές που εξαρτώνται από αυτή. Να 
μην ανακατεύεται και να μην εμποδίζει την πατριαρχική του εξουσία ούτε ο 
πατριάρχης που έχασε το αξίωμά του [ο προηγούμενος πατριάρχης δηλ.] ούτε 
κανένας άλλος.» 
Βεράτι (διάταγμα) του Μουσταφά Β’, 30 Οκτωβρίου 1757 ( από το βιβλίο, 
Φραγκουδάκη Α., Δραγώνα Θ. επ. 2007.  Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Από τα 
μέσα του 18ου αιώνα ως τις αρχές του 21ου αιώνα, Γ’ Γυμνασίου. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ & 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Αφού διαβάσετε την παραπάνω πηγή και αφού συμβουλευτείτε το εγχειρίδιό σας να 
περιγράψετε ποιες ήταν οι αρμοδιότητες του πατριάρχη στην Οθωμανική 
αυτοκρατορία. Επίσης, ποιες φαίνεται να είναι οι σχέσεις ανάμεσα στον σουλτάνο και 
τον εκάστοτε πατριάρχη;


