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6. Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη
1. Αντιστοιχίστε τις πόλεις που, όπως και η Κωνσταντινούπολη, φέρουν τα ονόματα των ιδρυτών
τους ή των θεών που τις προστάτευαν. Συζητήστε σε ομάδες και αναζητήστε περισσότερες
πληροφορίες για τη «μικρή ιστορία» αυτής της σχέσης.
Αθήνα
Αλεξάνδρεια
Αδριανούπολη
Φιλιππούπολη
Ρώμη
Βυζάντιο
Κωνσταντινούπολη

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Κωνσταντίνος
Βύζαντας
Ρωμύλος
Μ. Αλέξανδρος
Αδριανός
Φίλιππος
Αθηνά

2. Διαβάστε το κείμενο-πηγή 3 και σχολιάστε τις πληροφορίες που σας δίνει. Συζητήστε μεταξύ
σας και αναζητήστε και άλλους λόγους που μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να βοήθησαν στην
αύξηση του πληθυσμού της Πόλης και στην επικράτηση της ελληνικής γλώσσας.
3. Οι ενέργειες και οι αποφάσεις του Κωνσταντίνου τον δείχνουν ως άνθρωπο τολμηρό και αποφασιστικό. Παρατηρήστε και περιγράψτε την εικόνα 2 του μαθήματος και απαντήστε αν ο
γλύπτης κατάφερε να αποδώσει αυτά τα χαρακτηριστικά του αυτοκράτορα στο έργο αυτό.
4. Είσαι κάτοικος της Ρώμης και μαθαίνεις την απόφαση του αυτοκράτορα για τη μεταφορά της
πρωτεύουσας στο Βυζάντιο. Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις σου για τις συνέπειες αυτής της
απόφασης σε σένα, την οικογένειά σου, την πόλη και την αυτοκρατορία; Δικαιολόγησέ τες.
5. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο-πηγή, παρατηρήστε την εικόνα και συζητήστε αν (κατά τη
γνώμη σας) η μητέρα του Κωνσταντίνου, που ήταν Ελληνίδα και χριστιανή, έπαιξε κάποιο
ρόλο στις σημαντικές αποφάσεις που αυτός πήρε και σε ποιες.

«Ο Κωνσταντίνος έστειλε τη μητέρα του Ελένη στα
Ιεροσόλυμα να αναζητήσει τον σταυρό, πάνω στον οποίο
σταυρώθηκε ο Χριστός. Κι εκεί, με θαυματουργή βοήθεια
που σπάνια σήμερα την αξιώνονται οι αρχαιολόγοι,
βρήκε τον Γολγοθά. Έβγαλε από τη Γη τον ίδιο τον τίμιο
σταυρό, τους σταυρούς των (δύο) ληστών, τη λόγχη, τον
ακάνθινο στέφανο και όλα τα λείψανα τα σχετικά με τα
θεία πάθη. Στο σημείο αυτό έχτισε τον ναό της Αναστάσεως του Χριστού που σώζεται έως σήμερα.
Το γεγονός αυτό έκαμε τη χριστιανοσύνη να σκιρτήσει
και της έδωσε αιώνια δόξα. Τα ονόματα του Κωνσταντίνου και της Ελένης έγιναν, κι έμειναν, τα πιο σεβαστά
στην ιστορία της αυτοκρατορίας».
Οι άγιοι Κωνσταντίνος
και Ελένη

Στήβεν Ρανσιμάν, ιστορικός.
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7. Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται
και στολίζεται με σπουδαία έργα τέχνης
1. Πώς κρίνετε την απόφαση του Κωνσταντίνου να αφήσει στην Κωνσταντινούπολη απείραχτους ναούς και βωμούς της παλιάς θρησκείας, πλάι στους νέους χριστιανικούς που
έχτισε; Με ποια προηγούμενη ενέργειά του τη συσχετίζετε;
2. Διαβάστε στην πηγή 4 τους θρύλους για την επιλογή της θέσης και για το χτίσιμο της
Πόλης, βρείτε στον χάρτη της τάξης σας την Τροία και το Βυζάντιο και παρατηρώντας
τον συζητήστε για:
• την αγωνία του αυτοκράτορα να βρει καλύτερη θέση για τη νέα πρωτεύουσα,
• τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα καθεμιάς από τις δύο πόλεις,
• παλαιότερους ή νεότερους μύθους ή θρύλους, που γνωρίζετε, για την παρέμβαση
θεών ή αγίων στην ίδρυση, την ονομασία ή την προστασία κάποιων πόλεων.
3. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο του Ηροδότου και θυμηθείτε τους αρχαίους αποικισμούς. Συζητήστε στην τάξη αν και στην εποχή μας έχουμε παρόμοιες περιπτώσεις μετακίνησης των ανθρώπων για την αναζήτηση καλύτερης τύχης.

Η πόλη των τυφλών
-«Απέναντι από την πόλη των τυφλών να χτίσετε τη νέα σας αποικία».
Αυτόν τον χρησμό έδωσε η Πυθία στον Βύζαντα, τον αρχηγό των Μεγαρέων αποίκων, που είχε
πάει στους Δελφούς να ζητήσει τη συμβουλή του Απόλλωνα.
Ξανοίχτηκαν τότε οι Μεγαρείς στο Αιγαίο, μπήκαν στον Ελλήσποντο κι έφτασαν στη Χρυσούπολη της Προποντίδας. Ρώτησαν παντού. Κανείς όμως δεν ήξερε ούτε είχε ακούσει ποτέ για πόλη
με τέτοιο όνομα.
Απελπισμένος ο Βύζαντας βγήκε από το καράβι του κι ανέβηκε στην κορυφή ενός θαλασσόβραχου. Η ματιά του πέταξε πάνω από τη στενή θάλασσα της Προποντίδας κι αγνάντεψε την αντικρινή
στεριά. Ένας όμορφος τόπος ξανοιγόταν μπροστά του. Επτά λόφοι, ο ένας πλάι στον άλλο, κι ανάμεσά τους ένας κόλπος στενόμακρος σαν απάνεμο λιμάνι.
Γύρισε τη ματιά του στη Χρυσούπολη και μέτρησε τη διαφορά. Τώρα ο χρησμός μιλούσε μέσα
του και του έδινε την απάντηση. Τρέχοντας έφτασε στους συντρόφους του:
-Τελείωσαν τα βάσανά μας, τους φώναξε. Αυτή είναι η πόλη των τυφλών, η Χρυσούπολη! Αυτοί
που την έχτισαν εδώ δεν είδαν τον παραδεισένιο τόπο που βρίσκεται αντικρύ τους, για να χτίσουν
εκεί την πόλη τους. Τον άφησαν για μας!
Οι Μεγαρείς σήκωσαν πανιά, πέρασαν απέναντι και έχτισαν εκεί την αποικία τους, που, από το
όνομα του αρχηγού τους, την ονόμασαν Βυζάντιο. Ήταν Άνοιξη του 658 π.Χ.»
Ηροδότου, Ιστορίαι (διασκευή)
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