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Μουσουλμάνοι

Σουλτάνος

Τούρκικα

Μέκκα

Καθολικοί

ιταλικά

λιοντάρι Αγίου Μάρκου

Πατριάρχης

Ορθόδοξοι

ελληνικά

Αγία Σοφία
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Οθωμανοί Τούρκοι 

Eλληνική Τουρκοκρατίας

μετακινήθηκαν

ορεινούς

υπόδουλοι 

εθνικής 

λόγιοι 

γλώσσα                θρησκεία                                 παράδοση



1 - δ

2 - γ

3 - ε, 

4 - α

5 - β



Ο κλέφτης φοράει ένα κόκκινο φέσι στο κεφάλι του. Στο σώμα του φοράει ένα 

γιλέκο, σε κόκκινη απόχρωση, με χαμηλό γιακά και μακριά μανίκια που καλύπτει ακόμη και 

την μέση του. Στην μέση φοράει μία άσπρη φουστανέλα, με πολλές πτυχές, που φτάνει μέχρι 

το γόνατο. Γύρω από την μέση του είναι τυλιγμένο ένα ζωνάρι, όπου έχει περάσει τα άρματα 

του. Τέλος τα πόδια του είναι προστατευμένα με μακριές κάλτσες και χαμηλά δερμάτινα 

παπούτσια.



Η οικονομία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στηριζόταν κυρίως στις αγροτικές 

καλλιέργειες (σιτάρι, κριθάρι, βαμβάκι, καπνός, λάδι, σταφίδα). Οι κτηνοτρόφοι, είτε ζούσαν 

μόνιμα σε ένα μέρος είτε ήταν νομάδες, πρόσφεραν μαζί με τους αγρότες πρώτες ύλες στη 

βιοτεχνία για την παραγωγή νημάτων και υφαντών. Η παραγωγή ικανοποιούσε κυρίως τις 

ανάγκες του σπιτιού. Όσα προϊόντα τους περίσσευαν, οι γεωργοί τα πουλούσαν στις 

τοπικές αγορές ή τα διέθεταν στο εξωτερικό, με αντάλλαγμα κυρίως βιομηχανικά εργαλεία

και άλλα προϊόντα. 

Επί τουρκοκρατίας, σε πολλά μέρη υπήρχαν μεγάλα κτήματα(τσιφλίκια ), που 

δούλευαν οι υπόδουλοι Έλληνες. Στα τσιφλίκια, παράγονταν τα προϊόντα, όπως σε μεγάλο 

βαθμό εξακολουθούν να παράγονται και σήμερα με την βοήθεια των βιομηχανικών εργα-

λείων. 

Η καλλιέργεια των αγροτικών προϊόντων όπως το σιτάρι, το κριθάρι, το βαμβάκι, ο 

καπνός, το λάδι και η σταφίδα, όπως και τότε έτσι και σήμερα έτσι είναι απαραίτητη για την 

στήριξη της διατροφής μας και μάλιστα της δική μας μεσογειακής διατροφής.
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Θεσσαλονίκη

Ύδρα

Χίος

Μοσχόπολη

Ιωάννινα

Κοζάνη
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Κοζάνη
Μοσχόπολη

Ιωάννινα
Βόλος

Κεφαλληνία

Μάνη

Σμύρνη
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Την ίδια περίοδο, Έλληνες 
από τον Πόντο 
μετακινήθηκαν στον 
Καύκασο και την Κριμαία 
ιδρύοντας παροικίες, με 
γνωστότερη την 
Οδησσό. Οι Έλληνες από 
τη Μακεδονία 
εγκαταστάθηκαν κυρίως 
στη Βιέννη, την 
Τεργέστη, τη Σερβία και 
την Ουγγαρία, όπου 
ασχολήθηκαν με το εμπόριο 
βαμβακερών, δερμάτων, 
χαλιών και άλλων ειδών. 
Αρκετοί Έλληνες, τέλος, 
δραστηριοποιήθηκαν 
στις Παραδουνάβιες 
Ηγεμονίες, τη Βλαχία και 
τη Μολδαβία, περιοχές που 
κυβερνούσαν Φαναριώτες
ηγεμόνες.
Βιβλίο ιστορίας (σ. 49). 

Σήμερα

 Οδησσός – Ουκρανία

 Μαριούπολη – Ουκρανία;

 Βελιγράδι – Σερβία

 Βιέννη – Αυστρία

 Βουδα-Πέστη – Ουγγαρία

 Τεργέστη – Ιταλία

 Νόβισαντ – Σερβία





είναι έμμετρο μυθιστόρημα που συντέθηκε από τον Βιτσέντζο Κορνάρο 

στην Κρήτη, πιθανότατα κατά τη πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα. Αποτελείται από 10.012 

ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους στην Κρητική διάλεκτο, εκ των 

οποίων οι τελευταίοι δώδεκα αναφέρονται στον ίδιο τον ποιητή.

Κεντρικό θέμα του είναι ο έρωτας ανάμεσα σε δύο νέους, τον Ερωτόκριτο, που 

στο έργο αναφέρεται μόνο ως Ρωτόκριτος ή Ρώκριτος, και την Αρετούσα, Γύρω από 

αυτό περιστρέφονται και άλλα θέματα όπως η τιμή, η φιλία, η γενναιότητα και το κουράγιο. 

Μαζί με το έργο Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτση είναι τα σημαντικότερα έργα της 

κρητικής λογοτεχνίας την περίοδο της Βενετοκρατίας. Ο Ερωτόκριτος πέρασε στην λαϊκή 

παράδοση και παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές κλασικό έργο, χάρη και στην μελοποίη-

σή του από τον Χριστόδουλο Χάλαρη και την ερμηνεία του από τον Νίκο Ξυλούρη. 

Ο Βιτσέντζος Κορνάρος γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 1553, στο χωριό Τραπεζόντα

Σητείας. Έμεινε στην περιοχή της Σητείας ως τα τριανταπέντε του χρόνια ζώντας τη ζωή του 

φεουδάρχη γαιοκτήμονα. Το 1590 εγκαταστάθηκε στο Χάνδακα όπου συμμετέχει ενεργά στη 

δημόσια ζωή, ενώ κατά τη διάρκεια της φοβερής πανούκλας των ετών 1591-1593 ανέλαβε 

καθήκοντα υγειονομικού επόπτη στη πόλη και το διαμέρισμα του Χάνδακα. 

Πέθανε στο Χάνδακα μετά τις 12 Αυγούστου 1613 και πριν από τις 24 Απριλίου 

1614 και θάφτηκε στο μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου.



1 - δ

2 - γ

3 - α

4 - β
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ήταν  η πλέον δραστήρια και 

επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού Μαρτυρολογίου. 

Το βαφτιστικό του όνομα ήταν Κώνστας και γεννήθηκε 

στο Μεγάλο Δέντρο της Αιτωλίας το 1714. Μόλις τελείωσε το 

σχολείο δούλεψε ως δάσκαλος στην ευρύτερη περιοχή της 

Ναυπακτίας και μόλις ιδρύθηκε η Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος 

ήταν από τους πρώτους σπουδαστές της. Το 1759 ενδύθηκε το 

μοναχικό σχήμα στη Μονή του Αγίου Φιλοθέου κι έλαβε το όνομα 

Κοσμάς. Μετ’ ολίγον χειροτονήθηκε ιερέας.

Ο πατρο-Κοσμάς πραγματοποίησε τέσσερις μεγάλες 

περιοδείες. Καθώς κήρυττε το λόγο του Θεού στο χωριό Κολικό-

ντασι του Βερατίου συνελήφθη στις 23 Αυγούστου 1779 ως υποκι-

νητής επανάστασης των χριστιανών εναντίον του οθωμανικού 

κράτους και την επομένη κρεμάστηκε από δέντρο στις όχθες του 

ποταμού Άψου. Το σώμα του ρίχτηκε στο ποτάμι, από όπου το 

ανέσυρε ο εφημέριος του χωριού και το έθαψε. Η μνήμη του 

εορτάζεται στις 24 Αυγούστου, ημέρα του μαρτυρίου του.
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καταγόταν από το Βελεστίνο

έζησε στη Βλαχία

τύπωσε την προσωπογραφία του Μεγάλου  Αλεξάνδρου

φονεύθηκε από τους Τούρκους

γεννήθηκε στη Σμύρνη

σπούδασε ιατρική

εξέδωσε έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων
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1 - δ

2 - β

3 - α

4 - γ



και οι Τούρκοι μέχρι το 1821 άλλα έως και πολύ μετά την επανάσταση έκαναν 

10 πολεμικές συγκρούσεις. Οι  συγκρούσεις αυτές αποτέλεσαν μία από τις πιο 

μακροχρόνιες σειρές στρατιωτικών συγκρούσεων στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Οι πόλεμοι έγιναν ώστε να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των Ρώσων, οι 

οποίοι ήθελαν να κάνουν εμπορική επέκταση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Οι πόλεμοι 

αυτοί συνέβαλαν στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για τη Ρωσία, αντίθετα, οι 

πόλεμοι αυτοί είχαν συνολικά ευνοϊκό αποτέλεσμα, αφού η Ρωσία είχε εδαφικά κέρδη και 

αύξησε την επιρροή της στην Ευρώπη. 

Ο σημαντικότερος πόλεμος για τους Έλληνες, ήταν αυτός του 1768, ο οποίος 

τελείωσε το 1774 με την υπογραφή της συνθήκης Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, κάτι που 

εξυπηρετούσε πολύ τα ελληνικά εμπορικά συμφέροντα. Συγκεκριμένα, επέτρεπε στους 

Έλληνες εμπόρους και ναυτικούς να έχουν τη ρωσική σημαία στα καράβια τους και να 

ταξιδεύουν στα τουρκικά παράλια, ενώ παράλληλα έδινε την δυνατότητα στους Ρώσους 

να επεμβαίνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
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Σφακιά

Μάνη

Σούλι

Θράκη

Ήπειρος

Χαλκιδική
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Παραχώρηση προνομίων στο Πατριαρχείο     (1454)

Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή                   (1774)

Εκτέλεση του Ρήγα                                             (1798)

Επανάσταση 1821                                              (1821)



Παρατηρώντας την εικόνα βλέπουμε τους ανθρώπους 

να μαζεύουν τα φρούτα των δέντρων, να ασχολούνται 

με την συγκομιδή της ελιάς, να συγκεντρώνουν μέλι, 

να βόσκουν και να σφάζουν ζώα.

Όλες αυτές οι εργασίες ήταν και είναι απαραί-

τητες για την στήριξη της δική μας μεσογειακής διατρο-

φής και συνεχίζονται ακόμα και στις μέρες μας. Η παρα-

γωγή ικανοποιούσε κυρίως τις ανάγκες του σπιτιού. Οι 

εργασίες αυτές εξακολουθούν να γίνονται και σήμερα με 

την βοήθεια των βιομηχανικών εργαλείων και μηχανή-

ματων . 

Βέβαια, η ανάπτυξη της τεχνολογίας κάνουν 

την ζωή των αγροτών πολύ πιο εύκολη και παραγωγική. 
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συνέβαλαν προφορική 

Γένους 

Ελληνική

επαναστατική

Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού

κληρικοί

καλλιέργεια 




