
(μέσα 15ου αιώνα  – αρχές 19ου αιώνα)

Ιστορία 
ΣΤ' Δημοτικού

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι εξελίξεις στην 
Ευρώπη κατά 

τους Νεότερους 
Χρόνους

ΕΝΟΤΗΤΑΑ



 Νομοθεσία : Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας , Λέων Γ' ο Ίσαυρος, Θέματα, Εκλογή, Γεωργικός Νόμος, Επαρχιακό Βιβλίο, Πρόχειρος Νόμος, 
Αλληλέγγυος νόμος, , Μακεδόνες Αυτοκράτορες,  Νεαρές, Κωδικοποίηση.

 Τέχνη: Ακριτικά τραγούδια, βυζαντινή μουσική, βυζαντινή ζωγραφική, αγιογραφίες, αντιγραφές αρχαίων κειμένων, ψηφιδωτά, 
διακοσμητικά, εικόνες, μικρογραφίες, Ραβέννα, Ανθέμιος και Ισίδωρος, Αγία Σοφία.

 Κατακτήσεις: Κωνσταντίνος, Ιουστινιανός, Ακρίτες, Ηράκλειος, Μακεδονική Δυναστεία, Βελισάριος, Ναρσής, Μεσόγειος, βυζαντινή λίμνη, 
Μιχαήλ Η' ο Παλαιολόγος.

 Εσωτερικές συγκρούσεις: Τετραρχία, Κατάργηση Ολυμπιακών Αγώνων, Στάση του Νίκα, κατάργηση νόμου του Αλληλέγγυου, 
Εικονομαχία, κίνημα των Ζηλωτών, Σχίσμα, Ενωτικοί και Ανθενωτικοί.

 Πνευματική παραγωγή: Οικουμενικές Σύνοδοι, Μέγας Βασίλειος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, Κύριλλος και 
Μεθόδιος, Ακάθιστος Ύμνος, Μιχαήλ Γ', Πατριαρχική σχολή, Πανεπιστήμιο της Μαγναύρας, Λέων ΣΤ' ο σοφός, Άγιον Όρος, Κωνσταντίνος ο 
Πορφυρογέννητος, Λέων ο Μαθηματικός, Μακεδόνες Αυτοκράτορες.

 Εξωτερικοί εχθροί: Νορμανδοί, Γότθοι, Ούννοι, Βάνδαλοι, Πέρσες, Σλάβοι, Άβαροι, Βούλγαροι,  Άραβες, Ρώσοι, Φράγκοι, Σαρακηνοί, 
Σελτζούκοι Τούρκοι.
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Θεσσαλονίκη

Αθήνα Σμύρνη

Ηράκλειο

Κωνσταντινούπολη



Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης 

από τους Φράγκους

( Σταυροφόροι - Δ΄ Σταυροφορία )

Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης 

από τους Οθωμανούς 

Τούρκους

Κήρυξη της 

Ελληνικής Επανάστασης 

στην Πελοπόννησο



Ανακάλυψη 

της Αμερικής 

από τον Χριστόφορο 

Κολόμβο

Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης 

από τους 

Οθωμανούς Τούρκους

Προτεσταντική 

Μεταρρύθμιση

από τον

Μαρτίνο Λούθηρο
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Γαλλική 

Επανάσταση
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Μποτιτσέλι, 

Λεονάρντο Ντα Βίντσι, 

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ή Ελ Γκρέκο (Ο Έλληνας), 

Μιχαήλ Άγγελος, 

Ραφαήλ, Φίλιππος Μπρουνελέσκι, 

Έρασμος,

Ουίλιαμ Σαίξπηρ, 

Μιχαήλ Θερβάντες, 

Κοπέρνικος, 

Γαλιλαίος

Ρουσσώ, 

Λοκ, 

Μότσαρτ, 

Βολταίρος, 

Μοντεσκιέ
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Ο Διαφωτισμός ήταν ένα φαινόμενο μέσα από το οποίο οι εκφραστές του, έδωσαν 

έμφαση στο φωτισμό του ανθρώπου μέσω της παιδείας, προκειμένου να κατανοήσει τα δικαιώ-

ματά του. Ξεκίνησε κατά τον 18 αιώνα, ως συνέχεια του κινήματος της Αναγέννησης, από την 

Αγγλία, καλλιεργήθηκε όμως κυρίως στη Γαλλία. Εκείνη την εποχή γνώρισαν ανάπτυξη οι 

φυσικές επιστήμες όπως η ιατρική και η χημεία, ενώ παράλληλα έγιναν σημαντικές εφευρέσεις. 

Αναπτύχθηκε η φιλοσοφία  και πνευματικοί άνθρωποι υπερασπίστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματα και μελέτησαν πολλά σημαντικά θέματα της κοινωνίας Οι Διαφωτιστές εναντιώθηκαν στη 

θανατική ποινή και τα βασανιστήρια, στη δουλεία και τον πόλεμο.

Η Αναγέννηση ήταν μία πνευματική και καλλιτεχνική κίνηση που εμφανίστηκες στην 

Βόρεια Ιταλία στα μέσα του 14ου αιώνα και εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Αποτέλεσε ένα 

σπουδαίο κίνημα που μέσα του αναπτύχθηκε η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, η γλυπτική και τα 

γράμματα, μαζί με επιστήμες όπως η ανατομία, η ιατρική και η αστρονομία. Πνευματικοί αν-

θρωποι μελέτησαν τον αρχαιοελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, και η αξία της γνώσης, η πίστη 

στον άνθρωπο και τις δυνατότητές του, εδραιώθηκαν.



γεννήθηκε στο Ουρμπίνο, στις 28 Μαρτίου ή 6 Απριλίου του 1483  και πέθανε στις 6 Απριλίου 

1520. Ήταν Ιταλός ζωγράφος και αρχιτέκτονας της πρώιμης Αναγέννησης. Υπήρξε ένας από τους επιφανέ-

στερους καλλιτέχνες της εποχής του, του οποίου η φήμη και η αξία υπήρξαν ανάλογες με εκείνες του Μιχα-

ήλ Άγγελου και του Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Ο Ραφαήλ ήταν εξαιρετικά παραγωγικός. Διηύθυνε ένα ασυνήθιστα μεγάλο εργαστήριο και παρά τον πρό-

ωρο θάνατό του άφησε ένα τεράστιο έργο. Πολλά από τα έργα του βρίσκονται στο Παλάτι του Βατικανού. 

Εργα : Η Σχολή των Αθηνών, οι τοιχογραφίες του Βατικανού, ο Άγιος Γεώργιος και ο δράκος και η 

προσωπογραφία του Μπαλτάσαρε Καστιλιόνε.

Η Σχολή των Αθηνών, είναι μια από τις διασημότερες νωπογραφίες του 

Ραφαήλ. Η Νωπογραφία διακοσμεί έναν τοίχο δωματίου στο Αποστολικό 

Παλάτι στο Βατικανό. Κάτω από το θόλο ενός τεράστιου ναού, υπό την 

προστασία του Απόλλωνα και της Αθηνάς, βρίσκονται όλοι οι εκπρό-

σωποι της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας με τους μαθητές τους που 

συζητούν, διδάσκουν, γράφουν ή στοχάζονται. 



Ανακάλυψη Αμερικής (1492)
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Θρησκευτική Μεταρρύθμιση (1517)

Αμερικανική Επανάσταση (1776)

Γαλλική Επανάσταση (1789)
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Αμερικανική    Επανάσταση

ανεξαρτησία Ηνωμένες     Πολιτείες

πολιτικά

Διαφωτισμού

Γαλλική     Επανάσταση

Διακήρυξη 

Αμερικής

κοινωνικήοικονομική1789

φτώχειας

αγρότες



Όλοι οι άνθρωποι που ζουν σε κράτη με δημοκρατικό πολίτευμα έχουν:

• ατομικά δικαιώματα, όπως να αναπτύσσουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους, να μιλούν 

ελεύθερα και να εκφράζουν την άποψή τους για διάφορα θέματα, 

• κοινωνικά δικαιώματα, όπως να μορφώνονται, να έχουν περίθαλψη όταν αρρωσταίνουν και 

να βρίσκουν εργασία. 

• Οι πολίτες ενός κράτους όμως έχουν και πολιτικά δικαιώματα, όπως να συμμετέχουν με την 

ψήφο τους στην εκλογή των προσώπων που θα κυβερνήσουν τη χώρα. Στην Ελλάδα, πολίτες 

είναι όσοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Οι πολίτες ηλικίας 17 ετών και άνω έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στις εκλογές.
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 Η πυξίδα είναι ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία που μας βοηθάει να 

προσανατολιζόμαστε. 

 Αποτελείται από μία μαγνητική βελόνα, η οποία περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα που 

περνά ακριβώς από το μέσο της. 

 Η μαγνητική βελόνα μιας πυξίδας προσανατολίζεται πάντα προς το Βορρά, επειδή η Γη 

συμπεριφέρεται ως τεράστιος μαγνήτης.

 Ο νότιος πόλος του γήινου μαγνήτη, ο νότιος μαγνητικός πόλος της Γης, βρίσκεται κοντά 

στο βόρειο γεωγραφικό πόλο, ενώ ο βόρειος πόλος του γήινου μαγνήτη, ο βόρειος 

μαγνητικός πόλος της Γης βρίσκεται κοντά στο νότιο γεωγραφικό. 

 Το χρωματισμένο άκρο δηλαδή της πυξίδας που δείχνει το γεωγραφικό Βορρά, δείχνει το 

νότιο μαγνητικό πόλο, είναι λοιπόν ο βόρειος πόλος του μαγνήτη της πυξίδας. 



 Βόρεια: Σλοβακία, Ρωσία, 

Ουγγαρία, Ουκρανία, Ρουμανία, 

Βουλγαρία, FYROM, Σερβία, 

Μολδαβία.

 Νότια: Ελλάδα.

 Ανατολικά: Τουρκία, Κύπρος, 

Αρμενία, Συρία, Αζερμπαϊτζάν, 

Ιράν, Ιράκ.

 Δυτικά: Σλοβενία, Κροατία, 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία, 

Μαυροβούνιο.

FYROM,

Ελλάδα
Τουρκία

Αλβανία Βουλγαρία
Σερβία

Ρουμανία

Ουγγαρία

Σλοβακία

Ρωσία,

Σλοβενία

Αρμενία Αζερμπαϊτζάν

Συρία
Ιράκ

Ιράν
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Η εξουσία πρέπει να πηγάζει μόνο από τον λαό και όχι από κάποιο άτομο ή ομάδα 

ατόμων. Ο λαός οφείλει να εκλέγει αντιπροσώπους, να συμμετέχει στις αποφάσεις και να έχει 

λόγο στην πολιτική. Όλοι οφείλουν να φροντίζουν για το καλό του έθνους. Τα εκτελεστικά 

όργανα εξουσίας οφείλουν να προάγουν την ισότητα των πολιτών και την σωστή λειτουργία 

της κοινωνίας, στηριζόμενοι στους νόμους. 




