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(ζ. 48-49 ηνπ δηδ. εγρεηξηδίνπ)  

ΤΑΞΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

  

      Ο ζθνπόο ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο είλαη λα γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο βπδαληηλήο 

απηνθξαηνξίαο, θπξίσο θαηά ηε Μέζε Βπδαληηλή Πεξίνδν (επεηδή όκσο νη 

ζπλζήθεο δε δηαθέξνπλ αηζζεηά, γηα ηελ θαιύηεξε παξνπζίαζε ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη θείκελα παιαηόηεξσλ επνρώλ). 

      Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ηνπ καζήκαηνο επηιέρηεθε ε επεμεξγαζία 

ηνπ από νκάδεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη καζεηέο ζα ρσξηζηνύλ ζε ηξεηο 

νκάδεο. Σηε θάζε κία ζα δνζνύλ δηαθνξεηηθά θείκελα/πεγέο πνπ ζα 

αλαθέξνληαη ζηηο θνηλσληθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ζηελ νηθνλνκία ησλ πόιεσλ 

θαη ζην βπδαληηλό εκπόξην. 

      Γηα ηελ πξώηε νκάδα επηιέρηεθαλ απνζπάζκαηα από ην Βίν ηνπ Αγίνπ 

Φηιάξεηνπ ηνπ Διεήκνλα. Σε απηά αληηθαηνπηξίδεηαη αλάγιπθα ε 

θνηλσληθή αληζόηεηα θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ γεληθόηεξν ηξόπν δσήο 

ησλ αλζξώπσλ πνπ αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθέο ηάμεηο. 

     Τα θείκελα ηεο δεύηεξεο θαη ηεο ηξίηεο νκάδαο βξίζθνληαη ζηνλ θόκβν 

ηνπ Ιδξύκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνύ 

(http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/index.html). Σε απηά αλαδεηθλύνληαη 

πηπρέο ηεο βπδαληηλήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ βπδαληηλνύ εκπνξίνπ. Μαδί κε ηα 

θείκελα δίλνληαη θαη νη εξσηήζεηο επεμεξγαζίαο, πνπ ζα δηεπθνιύλνπλ ηνπο 

καζεηέο ζηελ θαηαλόεζε ησλ πεγώλ θαη δε ζα ηνπο απνκαθξύλνπλ από ην 

ζηόρν ηνπο. 

  

     Η πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο ζα κπνξνύζε λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

     Φξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή ησλ ΤΠΔ Power Point παξνπζηάδνληαη 

δηάθνξα ζηηγκηόηππα από ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξώπσλ ηεο Μέζεο 

Βπδαληηλήο Δπνρήο. Όια απηά ζπλδένληαη κε ηνπο όξνπο-θιεηδηά ηεο 

ελόηεηαο πνπ πεξηέρεη ην ζρνιηθό εγρεηξίδην. Γίλνληαη έηζη θαη νη 

θαηάιιειεο επεμεγήζεηο γη’ απηνύο. 

     Καηόπηλ νη καζεηέο ρσξίδνληαη , όπσο έρεη ηνληζηεί, ζε ηξεηο νκάδεο. 

Κάζε κία αλαιακβάλεη λα δηαβάζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηα θείκελα πνπ 

ηνπο έρνπλ δνζεί. 
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     Αθνύ νινθιεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη βγαίλνπλ ηα ηειηθά 

ζπκπεξάζκαηα. 

     Γηα λα ειεγρζεί αλ πξάγκαηη απνθηήζεθαλ νη γλώζεηο, ζηε ζπλέρεηα, 

επηιέγνληαη καζεηέο γηα λα παίμνπλ έλα παηρλίδη ξόισλ. Υπνδύνληαη 

θάπνηνη κέζα από ηελ ηάμε ηνλ Γπλαηό, ηνλ Πέλεηα, ηνλ Έκπνξν θνθ. 

Μέζα από απηή ηε δηαζθεδαζηηθή ελέξγεηα ν δηδάζθσλ βιέπεη πσο 

θηλήζεθε ε ηάμε θαη αλ απέθηεζε ηα δηδαθηηθά αγαζά. 

     Τέινο, γηα λα ππάξμεη ε ζύλζεζε, ν θαζεγεηήο ηεο ηάμεο πξνβαίλεη ζε 

ζύληνκε αλαθεθαιαίσζε ε νπνία ζα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ: 

« Σηε Μέζε Βπδαληηλή Δπνρή νη Αξηζηνθξάηεο, νη Γπλαηνί απνηεινύληαλ 

από ηελ αξηζηνθξαηία ησλ αμησκάησλ θαη από ηελ αξηζηνθξαηία ηεο γεο. 

Δίλαη νη δηαρεηξηζηέο ηεο εμνπζίαο θαη κεγάινπ κέξνπο ηεο νηθνλνκίαο. Οη 

αγξόηεο είλαη δεκέλνη κε ηε γε ηνπο. Πάλησο ε αγξνηηθή παξαγσγή κέλεη 

ζηάζηκε. 

Η αγξνηηθή, όπσο θαη ε αζηηθή νηθνλνκία ήηαλ εθρξεκαηηζκέλεο. Σηηο 

πόιεηο νη έκπνξνη θαη νη βηνηέρλεο είλαη νξγαλσκέλνη ζε «ζπζηήκαηα θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο θαζόξηδε ην «Δπαξρηθόλ Βηβιίνλ». Τέινο ην βπδαληηλό 

εκπόξην γλσξίδεη άλζεζε θαη ε αθηίλα δξάζεο ησλ εκπόξσλ δηαξθώο 

κεγάισλε».  

  

  

ΠΡΩΣΗ ΟΜΑΓΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ 

  

Όια ηα θείκελα είλαη από ην έξγν «Βίορ Αγίος Φιλάπετος τος Δλεήμονα» 

ed. M. Fourmy-Leroy, Byzantion 9 (1934), 113-167. 

(Η κεηάθξαζε είλαη ηνπ ζπληάθηε ηνπ άξζξνπ) 

  

1.«Σηελ ρώξα ησλ Παθιαγόλσλ θαηνηθνύζε έλαο άλζξσπνο πνπ 

νλνκάδνληαλ Φηιάξεηνο, επγελήο….Ήηαλ πνιύ πινύζηνο. Δίρε ζηελ θαηνρή 

ηνπ πνιιά δώα: εμαθόζηα βόδηα, δεύγε βννεηδώλ εθαηό, νθηαθόζηα δπλαηά 

άινγα, νγδόληα άινγα θαη κνπιάξηα γηα δνπιεηέο, δώδεθα ρηιηάδεο 

πξόβαηα, πνιιά ζηξέκκαηα γεο θαιιηεξγεκέλεο… πνιύ σξαία θαη 

παλάθξηβα. Απέλαληη από απηά αλέβιπδε πεγή πνπ ηα άξδεπε….Δίρε ζηε 

δνύιεςή ηνπ πνιινύο δνύινπο θαη πνιιά θηήκαηα» (113-115) 

2.«Ο (πινύζηνο Φηιάξεηνο) νδεγήζεθε ζε κεγάιε θηώρηα, θαη ηνπ 

απέκεηλαλ κόλν έλα δεπγάξη βόδηα , έλα άινγν, έλα γατδνύξη κία αγειάδα κε 

ην κνζράξη ηεο, έλαο εξγάηεο θαη κία δνύιε. Όια ηα θηήκαηά ηνπ 

αξπάρηεθαλ από ηνπο πινύζηνπο γείηνλεο θαη ηνπο γεσξγνύο. Όηαλ ηνλ 

είδαλ λα θηάλεη ζηα όξηα ηεο θηώρεηαο θαη λα κε κπνξεί λα θαηέρεη θαη 

λα θαιιηεξγεί ηε γε ηνπ. άιινη κε ηε βία θαη άιινη κε παξαθάιηα (πήξαλ 

ηελ πεξηνπζία ηνπ), θαη ηελ ρώξηζαλ…(116-117) 



3.«Κάπνηνπ θησρνύ γεσξγνύ, ελώ θαιιηεξγνύζε ην θηήκα ηνπ, μαθληθά 

ςόθεζε ην βόδη ηνπ. Με κπνξώληαο λα αληέμεη ηε δεκηά, άξρηζε λα θιαίεη, 

λα νδύξεηαη θαη λα ιέεη ζην Θεό: “Κύξηεο, δελ είρα ηίπνηα άιιν από απηό ην 

δεπγάξη βόδηα θαη κνπ ην ζηέξεζεο .Τώξα πσο ζα ζξέςσ ηε γπλαίθα κνπ θαη 

ηα ελληά κηθξά παηδηά κνπ, πσο ζα δώζσ θόξνπο ζηνλ βαζηιηά θαη ζα 

πιεξώζσ ηα ρξέε κνπ; Εζύ Κύξηε γλσξίδεηο όηη αθόκε θαη ην βόδη κνπ πνπ 

ςόθεζε ην είρα αγνξάζεη κε δαλεηθά. Τώξα δε μέξσ ηη λα θάλσ. Θα 

εγθαηαιείςσ ινηπόλ ην ζπίηη κνπ θαη ζα μεληηεπηώ ζε ρώξα καθξηλή, πξηλ ην 

κάζνπλ νη δαλεηζηέο κνπ θαη πέζνπλ πάλσ κνπ ζαλ άγξηα ζθπιηά”» (118-119) 

4.«(Μία θησρή γπλαίθα) θάζνληαλ λεζηηθή κε ηα παηδηά ηεο, θαη δελ είρε 

αιεύξη λα δπκώζεη ςσκί θαη λα ηα ζξέςεη. Μελ αληέρνληαο λα ηα βιέπεη 

πεηλαζκέλα ζεθώζεθε θαη πήγε ζηε γεηηνληά δεηώληαο δαλεηθό ςσκί. 

Βξήθε έλα, θαη αθνύ κάδεςε θαη άγξηα ιάραλα πήγε ζηα παηδηά ηεο θαη 

αθνύ έθαγαλ θνηκήζεθαλ» (133) 

5.«θαη λα νη άξρνληεο ηνπ ρσξηνύ έθεξαλ (γηα θαγεηό) θξηάξηα, αξληά, 

θνηόπνπια, πεξηζηέξηα θαη δηαιεθηό θξαζί….Όια απηά 

καγεηξεύηεθαλ κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν. Αθνύ ζηνιίζηεθε ην ηξαπέδη ζην 

κεγάιν πνιπηειέο δσκάηην (:ηξίθιηλν), εκθαλίζηεθαλ νη βαζηιηθνί 

απεζηαικέλνη θαη ην βξήθαλ πνιύ σξαίν. Τν αξραίν ηξαπέδη ζην θέληξν 

ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν από ειεθαληόδνλην κε ρξπζή επέλδπζε, 

ζηξνγγπιόζρεκν, θαη πνιύ κεγάιν. Κάζηζαλ ζε απηό ηξηάληα έμη άλδξεο 

πνπ είδαλ ζεξβηξηζκέλα θαγεηά πνπ ηαίξηαδαλ ζε απηνθξάηνξεο» (138). 

6.« (Καηά ηε δηάξθεηα γάκνπ ν βαζηιηάο έδσζε) θηήκαηα θαη πνιπηειή 

ξνύρα, ρξπζάθη θαη αζήκη, θαη έξγα πνιύηηκα από πνιύηηκνπο ιίζνπο, 

ζκαξάγδηα θαη ξνπκπίληα θαη καξγαξηηάξηα θαη κεγάια ζπίηηα» (145) 

Νηθόιανο Παύινπ 

  

 


