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ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ    –   Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
 
 
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΗΓΗ 
 
 
Α. ΚΕΙΜΕΝΑ  
 

1. ∆ιαβάζου#ε #ε προσοχή την πηγή  εστιάζοντας αρχικά στον τίτλο, καθώς 
αποδίδει το θέ#α της . Προσέχου#ε επίσης το πότε γράφτηκε και ποιος είναι 
ο συγγραφέας. 

 
2. Υπογρα##ίζου#ε τα ση#εία εκείνα που #ας πληροφορούν για τον τόπο, το 

χρόνο και τα πρόσωπα. 
 

3. Εντοπίζου#ε και υπογρα##ίζου#ε τη βασική ιστορική πληροφορία που #ας 
δίνει το κεί#ενο και διακρίνου#ε το είδος της ( οικονο#ική, πολιτική, 
κοινωνική, πολιτισ#ική, θρησκευτική) . 

 
4. Μελετού#ε την ερώτηση που έχει τεθεί και τη συνδυάζου#ε #ε τις 

πληροφορίες που #ας δίνει η πηγή. Συγχρόνως σκεπτό#αστε και όσα 
γνωρίζου#ε γι’ αυτό το θέ#α . 

 
5. Γράφου#ε την απάντησή #ας #ε σαφήνεια και ακρίβεια .∆εν αντιγράφου#ε 

σε κα#ία περίπτωση το κεί#ενο, αλλά απαντού#ε #ε δικό #ας λόγο που 
αποδεικνύει ότι έχου#ε κατανοήσει το παράθε#α και τα ζητού#ενα της 
ερώτησης. Επίσης, εάν η ερώτηση αναφέρει : «σύ#φωνα #ε το κεί#ενο και τις 
ιστορικές σας γνώσεις »  , φροντίζου#ε να αναφέρου#ε α) όσα δηλώνονται 
στο κεί#ενο της πηγής, β) όσα γνωρίζου#ε για το συγκεκρι#ένο θέ#α από 
το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας και γ) τα δικά #ας συ#περάσ#ατα . Επίσης, 
καλό είναι  να αναφερό#αστε εξ αρχής στο θέ#α της πηγής : π.χ. : Το 
συγκεκρι#ένο κεί#ενο αναφέρεται σε… 

 
 
 
Β. ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΑΦΙΣΕΣ 
 

1. Προσέχου#ε την απεικόνιση, τον τίτλο της , το χρόνο δη#ιουργίας και το 
δη#ιουργό ( οι πληροφορίες αυτές βοηθούν στην κατανόηση της πηγής) . 

 
2. Εντοπίζου#ε το βασικό θέ#α της απεικόνισης και τις λεπτο#έρειες που το 

πλαισιώνουν. 
 

3. Συνδυάζου#ε τις πληροφορίες της πηγής #ε την ερώτηση που #ας έχει τεθεί. 
 

4. Τέλος, γράφου#ε την απάντησή #ας #ε ακρίβεια και σαφήνεια , όπως 
αναφέρεται και παραπάνω. 

 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• Ιστορία Μεσαιωνική και Νεότερη, βιβλίο εκπ/κού 

• Η Ιστορία #έσα και έξω από το σχολείο (υλικό από τη σειρά των 6 
η#ερίδων, ∆η#οτική Βιβλιοθήκη Θεσ/νίκης, Ιαν. – Φεβρ. 2005) 

• Τζεδάκη Λένα, Γενικές οδηγίες για την επεξεργασία των πηγών (2001) 
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ  
 
 Να σχολιάσετε τη θρησκευτική στάση που τήρησε ο Κωνσταντίνος στη διάρκεια 
της ζωής του – κατά πόσον δηλαδή αυτή υπαγορεύθηκε από θρησκευτικά ή 
πολιτικά κριτήρια -  #ε βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, αλλά και την άποψη που 
διατυπώνει ο ιστορικός Vasiliev στο παράθε#α του βιβλίου σας #ε τίτλο : 
Θρησκευτική στάση του Κωνσταντίνου  
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 
Το κεί#ενο του Vasiliev έχει ως θέ#α του τη θρησκευτική στάση του Κων/νου στη 
διάρκεια της ζωής του. Ο ιστορικός αναφέρει ότι ο Κων/νος ασπάστηκε το 
Χριστιανισ#ό #όλις τη χρονιά του θανάτου του . Μέχρι τότε, διατήρησε το αξίω#α 
του Ανώτατου Αρχιερέα της ρω#αϊκής θρησκείας .Στα πλαίσια #άλιστα αυτού 
του αξιώ#ατος αναφερόταν στην Η#έρα του Ήλιου και στον Ανίκητο Ήλιο , 
εκφράσεις που αφορούσαν τον Πέρση θεό Μίθρα που λατρευόταν σε ολόκληρη τη 
ρω#αϊκή αυτοκρατορία . Είναι ενδεχό#ενο ο συγκεκρι#ένος θεός να ήταν #ια 
προσωποποίηση του Απόλλωνα. Σε κάθε περίπτωση, ο ιστορικός εκφράζει τη 
βεβαιότητα ότι ο Κωνσταντίνος ήταν αφοσιω#ένος λάτρης του Μίθρα, όπως 
άλλωστε είχε #άθει από την οικογένειά του. Συνεπώς, ο Vasiliev δεν πιστεύει ότι η 
αλλαγή του Κων/νου και η εύνοια που έδειξε στο Χριστιανισ#ό οφειλόταν σε 
ειλικρινή θρησκευτική πίστη. 
Σύ#φωνα #ε όσα γνωρίζου#ε , ο Κων/νος ευνόησε το Χριστιανισ#ό , καθώς 
θεώρησε ότι η νέα θρησκεία θα λειτουργούσε ενοποιητικά στο διαιρε#ένο από τις 
δια#άχες κράτος του , ενώ  συγχρόνως οι Χριστιανοί, που αποτελούσαν #ια 
δυνα#ική πλειονότητα, θα υποστήριζαν  και τη βασιλεία του ίδιου. Έτσι, όχι #όνο 
χρησι#οποίησε αρχικά το χριστόγρα##α ως δικό του στρατιωτικό και 
νο#ισ#ατικό σύ#βολο και  καθιέρωσε στη συνέχεια την ανεξιθρησκία , αλλά 
φρόντισε επίσης για την ειρήνευση της χριστιανικής εκκλησίας και #εγάλου #έρους 
του κράτους του συγκαλώντας την 1η οικου#ενική σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας 
που καταπολέ#ησε τις αιρέσεις. Βέβαια, δεν #πορού#ε να παραγνωρίσου#ε και την 
αντίδραση των συγκλητικών απέναντι στη νέα θρησκεία, γεγονός που  αποτέλεσε 
ίσως αποτρεπτικό παράγοντα στο να την υιοθετήσει φανερά ο Κων/νος . 
Συ#περασ#ατικά λοιπόν και #ε βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, ο Κων7νος ως 
διορατικός ηγέτης φαίνεται να πήρε αποφάσεις #ε πολιτικά κυρίως  και όχι 
θρησκευτικά κριτήρια και κίνητρα . 
 
 
 
 
       

 


