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Τον 18ο  και 19ο αιώνα συντελούνται στην Ευρώπη σημαντικές αλλαγές. Σημειώνεται αύξηση 
του πληθυσμού και παράλληλα γίνονται μεταβολές στην αγροτική οικονομία. Ακόμη, 
αναπτύσσεται το εμπόριο. Με το εμπόριο ασχολούνται κυρίως τα αστικά στρώματα, των 

οποίων η οικονομική δύναμη μεγαλώνει και θέλουν να συμμετέχουν και στην πολιτική. Οι 
μορφωμένοι γίνονται πιο πολλοί και προσπαθούν να καταλάβουν τον κόσμο γύρω τους με τη 
λογική και την παρατήρηση. Έτσι γεννιέται ο Διαφωτισμός, ένα πνευματικό κίνημα που 
πρεσβεύει ότι η κριτική σκέψη μπορεί να κυβερνά την ανθρώπινη ζωή. Όλα αυτά οδηγούν στο 

τέλος του 18ου  αιώνα στην Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση. Την ίδια εποχή νέες 
εφευρέσεις και νέοι τρόποι στην εργασία φέρουν τη Βιομηχανική Επανάσταση. Οι εξελίξεις 
αυτές άλλαξαν πολλά στην κοινωνία, στην πολιτική και στην οικονομία. Στο γύρισμα από τον 
18ο  στο 19ο  αιώνα περνάμε στον σύγχρονο κόσμο. 

Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας θα εξετάσουμε την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 

ζωή δύο ελληνικών και δύο ευρωπαϊκών πόλεων σε αυτή τη μεταβατική περίοδο της 

ευρωπαϊκής ιστορίας.  

 

 

 

     

                    

 

 

 

 

 

 



ΓΥΘΕΙΟ 

 

 

 

Το Γύθειο, έδρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, είναι ιστορική πόλη-κωμόπολη και λιμένας 
που βρίσκεται στη νότια Πελοπόννησο κοντά στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα, δυτικά του 

μυχού του Λακωνικού Κόλπου. Είναι ο κυριότερος λιμένας του Λακωνικού Κόλπου και ο 
δεύτερος της νότιας Πελοποννήσου (μετά την Καλαμάτα).  

Το Γύθειο είναι το επίνειο της Σπάρτης, αλλά και η μεγάλη πύλη για να εισέλθει κανείς στην 
αδούλωτη και υπερήφανη Μάνη. Απέχει 43 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη και είναι ένα από τα 
ωραιότερα λιμάνια της Μεσογείου. Παρατηρώντας κανείς το Γύθειο έχει την αίσθηση ότι 
βρίσκεται σε νησί, επειδή είναι χτισμένο σε λόφο. Αποτελεί μια από τις πιο ανεπτυγμένες 

τουριστικά περιοχές της Λακωνίας, με σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και με 
παραδοσιακά ανακαινισμένα ξενοδοχεία. Ο επισκέπτης έχει αρκετές δυνατότητες επιλογής: 
από ένα απλό fast-food ή ένα ουζερί ώς μια παραλιακή ταβέρνα και ένα καλό εστιατόριο. Στο 
κέντρο του Γυθείου βρίσκεται το τουριστικό περίπτερο, έτοιμο να εξυπηρετήσει τον 

επισκέπτη, προσφέροντάς του από ένα πρωινό έως ένα πλήρες γεύμα. Η πλατεία του Γυθείου, 
μετά την ανάπλασή της, αποτελεί ένα κόσμημα για την πόλη. 

Το Γύθειο συνδέεται ακτοπλοϊκά με την Κρήτη, έχει λιμεναρχείο, σταθμό τροφοδοσίας 
σκαφών, διατηρεί μικρό αλιευτικό στόλο με ντόπιους επαγγελματίες ψαράδες και φυσικά ποτέ 
δε λείπει από τα εστιατόρια και τα ουζερί του Γυθείου το φρέσκο ψάρι. Είναι έδρα του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, έχει Εμπορικό Σύλλογο, Σκοπευτικό Σύλλογο, 

και Φιλαρμονική. Διαθέτει σύγχρονο Ιατρικό Κέντρο Υγείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
Τουριστική Αστυνομία και είναι η έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1


 

 

 

 



 

ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ 19ο ΑΙΩΝΑ 

Αμέσως μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, η ευρύτερη περιοχή 
της Μάνης έγινε το επίκεντρο σημαντικών γεγονότων. Οι Μανιάτες πολέμησαν με κάθε τρόπο 
τους Τούρκους κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας. Ουσιαστικά η Μάνη ποτέ δεν 
υποτάχθηκε. Το μεγαλύτερο διάστημα οι Τούρκοι την άφηναν υπό τη διακυβέρνηση ενός 

Μπέη, με μοναδική υποχρέωση να πληρώνει φόρο 4.000 γρόσια τον χρόνο. Παράλληλα, το 
απρόσβλητο της περιοχής έκανε πολλούς κατοίκους από τουρκοκρατούμενες περιοχές να 
καταφεύγουν στη Μάνη. 

Στον απελευθερωτικό αγώνα κατά των Τούρκων οι Μανιάτες προσέφεραν πολύτιμες 
υπηρεσίες. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821 οι Γρηγοράκηδες, μέλη της Φιλικής 
Εταιρείας, ύψωσαν την επαναστατική σημαία στις 23 Μαρτίου στο Μαραθονήσι και το 

κατέστησαν ορμητήριο του ελληνικού στόλου. Ιστορική είναι και η μάχη της Βέργας (1826), 
κατά την οποία ο Ιμπραήμ έχασε σημαντικό τμήμα του στρατού του, ενώ οι γυναίκες του 
Δυρού αμυνόμενες με δρεπάνια και ξύλα ματαίωσαν την προσπάθειά του για απόβαση.  

Μετά την ηρωική περίοδο της επανάστασης του 1821, οι Μανιάτες αντιστάθηκαν στις 
προσπάθειες του Ιωάννη Καποδίστρια και του Όθωνα, αργότερα, να ανασυντάξουν σε ενιαίο 
κράτος τις απελευθερωμένες περιοχές. Η αντίδρασή τους αυτή εκδηλώθηκε ένοπλα, και 

σημαδεύτηκε με τη δολοφονία του Καποδίστρια από τον Γεώργιο Μαυρομιχάλη, γιο του 
οπλαρχηγού και ηγεμόνα της Μάνης Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. Οι τελευταίες ταραχές έγιναν 
το 1862-63. Στα επόμενα χρόνια επικράτησε μια προσπάθεια συμβιβασμού και η Μάνη 
ειρήνευσε.  

Οι Μανιάτες όμως δε σταμάτησαν με την απελευθέρωση του τόπου τους. Πολέμησαν ηρωικά 
σε όλους τους αγώνες της Ελλάδας, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στην Κρήτη και στη Μικρά 

Ασία. Στην Κρητική Επανάσταση του 1866 – 1869 εκατοντάδες εμπειροπόλεμοι εθελοντές 
Μανιάτες βρέθηκαν στην Κρήτη. Την ίδια συμπεριφορά έδειξαν οι Μανιάτες και στην 
Επανάσταση του ’97. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 

Κατά τον 18ο αι. η περιοχή λόγω των ιστορικών συνθηκών δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη 
οικονομική ανάπτυξη. Τον 19ο αι. όμως το Γύθειο γνώριζε σημαντική ακμή: από το 1860 έως 
το 1900 ο πληθυσμός αυξήθηκε από 2.000 σε 5.000 κατοίκους.  Μεγάλη ώθηση στην υποδομή 
του λιμανιού, του κυριότερου οικονομικού παράγοντα, έδωσε η σύσταση του Λιμενικού 

Ταμείου το 1865. Το Ταμείο μερίμνησε και για τον ναυτικό φωτισμό του λιμανιού, αρχικά με 
έναν φανό σταθερού φωτός (1859) και 13 χρόνια αργότερα (1873) με τον επιβλητικό 
μαρμάρινο φάρο που διασώζεται μέχρι σήμερα. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ 

Οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης λόγω της φτωχής σε νερό και χώμα γης της Μάνης, αλλά και 
οι ακατάπαυστοι αγώνες για ελευθερία, είχαν ως αποτέλεσμα οι Μανιάτες να μην αναπτύξουν 
ιδιαίτερη πολιτιστική δραστηριότητα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.   

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%87%CE%AC%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1


Μουσική 

Στο Γύθειο και στις γύρω περιοχές εκείνη τη χρονική περίοδο βρίσκουμε αναφορές μόνο για 
μοιρολόγια και δημοτικά τραγούδια. Τα μοιρολόγια ήταν αυτοσχέδιοι θρήνοι με 
ομοιοκατάληκτους, συνήθως, στίχους που λέγανε κυρίως οι Μανιάτισσες για να θρηνήσουν 
τον χαμό προσφιλούς προσώπου. Τα μοιρολόγια άντεξαν στον χρόνο, ειδικότερα σε πολεμικές 

περιόδους, όπως οι ελληνοτουρκικοί πόλεμοι, όπου οι θάνατοι ήταν αυξημένοι. Οι πόλεμοι 
ήταν ακόμα η αιτία να δημιουργηθούν πολλά δημοτικά τραγούδια, κυρίως εθνικοπατριωτικά 
και τοπικά. Μερικά από αυτά είναι: «Τι έχουν της Μάνης τα βουνά» 
(http://www.youtube.com/watch?v=VyOQcSMklTo) το οποίο πρωτοτραγουδήθηκε μετά την 

περήφανη μάχη των Μανιατών στη Βέργα, τον «Θούριο του εικοσιένα» που έχει αποκλειστική 
μανιάτικη προέλευση και «Του καπετάν Λίτσα», τραγούδι από τον Μακεδονομάχο Αντώνιο 
Βλαχάκη, ο οποίος καταγόταν από τη Μυρσίνη Γυθείου. 

Λογοτεχνία 

Όσον αφορά τον τομέα της λογοτεχνίας, στην ευρύτερη περιοχή του Γυθείου βρίσκουμε 

Λάκωνες λογοτέχνες του 19ου  αιώνα. Ένας από αυτούς ήταν ο Αναστάσιος Δρίβας, ποιητής 

και τεχνοκριτικός, ο οποίος γεννήθηκε το 1890 στους Μολάους. Σημαντικά ποιήματά του 

ήταν: «Μικρά ελεγεία», «Μια μικρή δέσμη στο νερό» και ένα δοκίμιο «Συνομιλίες με τον 

εαυτό μου». Ακόμα, ο πεζογράφος Κώστας Παρορίτης, ο οποίος γεννήθηκε το 1874 στο 

Παρόρι,  θεωρήθηκε από τους πρωτεργάτες του κοινωνικού και σοσιαλιστικού 

μυθιστορήματος. Επίσης, ο Σπήλιος Πασαγιάννης γεννήθηκε το 1873 στην Καστάνια και 

πέθανε στη Ζάκυνθο το 1908. Σημαντικά του έργα ήταν: «Αντίλαλοι» (1899), το διήγημα «Το 

ψαρόσπιστο», καθώς και η νουβέλα «Οι Αγγελόκρουστοι». Επιπλέον, ο Ιωάννης Πετρουνάκος 

(1870) έζησε στην Αρεόπολη και συνεργάστηκε με πολλά έντυπα του καιρού του όπως: 

«Στάδιον», «Ολυμπία» και «Πάνθεον». Έγινε γνωστός από το ποίημά του «"Η Φιλημένη», το 

οποίο τραγουδιόταν παλαιότερα. Τέλος, ο Ηλίας Ψαραδέλης το 1849 ήταν πρωτοπόρος στην 

περιοχή για την εποχή του και παρόλο που δε βρίσκουμε γνωστά έργα του, πολλές αναφορές γίνονται 

γι’ αυτόν και το πρωτοποριακό του πνεύμα. 

Αρχιτεκτονική 

Μια γοητευτική πινελιά στο θαυμάσιο τοπίο του Γυθείου δίνει το νησάκι Κρανάη στη νότια 
πλευρά της πόλης, ενωμένο σήμερα με την ακτή. Εδώ, σύμφωνα με την παράδοση, ο Πάρης 
διανυκτέρευσε με την Ωραία Ελένη πριν από το ταξίδι τους για την Τροία.  

 



Στο νησί υπάρχει ο αναστηλωμένος Πύργος του Τζανετάκη, κτισμένος το 1829. Πρόκειται για 
τον πύργο του Μπέη της Μάνης Γρηγοράκη και είναι ανακηρυγμένος ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο. Είναι ο πρώτος πύργος που εισάγει τον επισκέπτη της Λακωνίας στο άγριο, αλλά και 
ονειρικό μανιάτικο τοπίο. 

 

 

 

 

 

 

 



Στην Κρανάη, εκτός από τον Πύργο του Τζανετάκη, χτίστηκε το 1873 ο φάρος του Γυθείου. 
Το κτήριο διακρίνεται για τη συμμετρία των όψεων, την αρμονία των αναλογιών, την 
εξαιρετικής ποιότητας μαρμάρινη τοιχοποιία, τις οικοδομικές λεπτομέρειες και ιδίως για το 

λαμπρό, υψίκορμο, οκτάγωνο πύργο του. Ο πύργος έχει πέτρινο σώμα ύψους 20μ. και 
περιλαμβάνει τη σπειροειδή σκάλα ανόδου με 93 σφηνοειδείς μαρμάρινες βαθμίδες. Ως 
κεφαλή, στην κορυφή του πύργου επικαθόταν διώροφος μεταλλικός κλωβός με το 
φωτοστάσιο, ώστε το ύψος του φωτιστικού μηχανήματος με το «οπτικόν» να είναι στα 27 μ. 

από τη στάθμη της θάλασσας. Το άριστο περιστροφικό σύστημα Sautter Lemonnier, με 
ωρολογιακό μηχανισμό περιστροφής με αντίβαρο, είχε κατασκευαστεί στο Παρίσι (1871) και 
αγοράστηκε από το Λιμενικό Ταμείο έναντι 30.000 γαλλικών φράγκων. 

Ο φάρος διασώθηκε κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όμως η λιθοδομή της 
ανατολικής όψης του οικήματος διαταράχθηκε από μια έκρηξη κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, στον περίβολό του, οχυρωματικών έργων από τους Ιταλούς. Μετά τη λήξη των 

πολεμικών επιχειρήσεων, τον Απρίλιο του 1949, η Διεύθυνση Φάρων μετέτρεψε τον φάρο του 
Γυθείου από επιτηρούμενο σε ανεπιτήρητο (ασετιλίνης) με αυτόματο πυρσό αναλαμπών 
(«οπτικόν» Chance 800 m/m, αγγλικής κατασκευής). Το 1976 το «οπτικόν» του Γυθείου 
διατέθηκε από το Αρχηγείο Ναυτικού στον Ναυτικό Όμιλο Πειραιώς, ώστε μέχρι σήμερα 
κοσμεί τον λιμένα του ομίλου.  

 

 

 



 

 

Άλλο σημαντικό κτήριο του Γυθείου αποτελεί το «Δημαρχιακό Μέγαρο». Το Δημαρχείο 
Γυθείου κτίστηκε το 1891 από τον δήμαρχο Βασίλειο Καλκανδή και μοιάζει με έργα του 

Βαυαρού αρχιτέκτονα μηχανικού Ερνέστου Τσίλλερ. Κατά το παρελθόν εκτός από τις 
υπηρεσίες του δήμου στεγάστηκαν εκεί το Πρωτοδικείο, η Μέση Εμπορική Σχολή και το 
Νυκτερινό Γυμνάσιο. Έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, διότι αποτελεί 
δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αι.  

 

 

 

 

 

 



Ένα άλλο κτήριο το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο διότι αποτελεί 
σημαντικό αρχιτεκτονικό δείγμα δημοσίου κτηρίου στο τέλος του 19ου αι., είναι το 
Παρθεναγωγείο Γυθείου. Το Παρθεναγωγείο, που φέρει επίσης στοιχεία της τεχνοτροπίας του 

Τσίλλερ, κτίστηκε το 1896 και χρησιμοποιήθηκε ως σχολείο θηλέων. Στέγασε για πολλές 
δεκαετίες το 2ο  Δημοτικό Σχολείο. Όταν μεταφέρθηκε το δημοτικό, χρησιμοποιήθηκε αρχικά 
από το Γυμνάσιο και στη συνέχεια από τον Δήμο ως αποθήκη. Έχει εκπονηθεί ολοκληρωμένη 
μελέτη αναπαλαίωσής του και αναμένεται η υλοποίησή του. 

 







 

 



Στα τέλη του 16ου αι. μια ομάδα Μανιατών αποφάσισε να ξενιτευτεί για τα παράλια της 

Ακαρνανίας και από εκεί εγκαταστάθηκαν στις αρχές του 1700 στο νησί της Παμβώτιδας 

λίμνης, στα Ιωάννινα, δημιουργώντας τη μόνιμη μανιάτικη αποικία τους. Ονομάζεται και 

σήμερα το νησί των Μανιατών, ενώ συνηθισμένη είναι η φράση «πηγαίνουμε στους 

Μανιάτες».  

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

 

Τα Ιωάννινα γνωστά και ως Γιάννενα ή Γιάννινα είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη 

του νομού Ιωαννίνων και της Ηπείρου με 111.740 κατοίκους (απογραφή 2011). Τα Ιωάννινα 

βρίσκονται στο βορειοδυτικό κομμάτι της ηπειρωτικής Ελλάδας, στο κέντρο του ομώνυμου 

λεκανοπεδίου. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας με πλούσια πολιτιστική 

παράδοση και σύγχρονες αναπτυξιακές επιχειρήσεις.  

 

 



 

ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ 19ο  ΑΙΩΝΑ 

Κατά τον 18ο αιώνα, τα Ιωάννινα αναδεικνύονται το σημαντικότερο πνευματικό-πολιτισμικό 
κέντρο του νέου Ελληνισμού και της προεπαναστατικής πνευματικής Ελλάδας, δεύτερο μετά 
την Κωνσταντινούπολη. Την περίοδο αυτή παρατηρείται πληθυσμιακή αύξηση λόγω της 
εισροής του ελληνικού στοιχείου που αναζητούσε καταφύγιο από τους οθωμανικούς διωγμούς 

και τον γενικευμένο διωγμό των κατοίκων της Βορείου Ηπείρου από αλβανικές επιδρομές. Οι 
συνεχείς διωγμοί και η καταπίεση, καθώς και η εισροή προσφύγων και κατατρεγμένων 
Ελλήνων, ωθεί σε γονιμοποίηση το σπέρμα της επαναστάσεως. Πολλοί από τους Γιαννιώτες, 
έγιναν θιασώτες των αρχών της Γαλλικής Επανάστασης. Παράλληλα, το 1787 

ο Αλή-Τεπελενλής, γίνεται πασάς των Ιωαννίνων.  
Επί της εποχής του, κορυφώνεται η αστικοποίηση της πόλεως και τα Ιωάννινα εξελίσσονται 
στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της προεπαναστατικής Ελλάδος.  
Τα θετικά σημεία της πολιτικής του Αλή Πασά βέβαια δεν αντισταθμίζουν τη βία, την 

αυθαιρεσία, την τρομοκρατία και την καταπίεση που επέδειξε σε όλους τους τομείς 
διοικήσεως. Η πτώση του, όμως, σηματοδοτεί μία περίοδο παρακμής για την πόλη.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, οι κάτοικοι των 

Ιωαννίνων δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον αγώνα, καθώς στην περιοχή υπάρχουν 
πολυάριθμα τουρκικά στρατεύματα, τα οποία χρησιμοποιούν την Ήπειρο ως βάση εξόρμησης 
για τις εκστρατείες τους προς τον επαναστατημένο Ελληνικό νότο.  Η επικράτηση της 
ελληνικής επανάστασης και η δημιουργία ελεύθερου ελληνικού κράτους, επιφέρει γενικώς 

τουρκικά αντίποινα στην Ήπειρο, όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα. Τα Ιωάννινα, 
όμως, με τον καιρό ξαναβρίσκουν την οικονομική τους ακμή. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 

Οι κάτοικοι των Ιωαννίνων γνωρίζουν τη μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 

πρόοδο από τα μέσα του 18ου μέχρι τις αρχές του 19ου αι. Τα προνόμια που τους έχουν δοθεί 

εξασφαλίζουν στους κατοίκους ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και εμπορικών 

συναλλαγών, που συμβάλλουν στην πύκνωση του πληθυσμού. Συναντάμε πολλούς εμπόρους 

οι οποίοι επιδίδονται στο εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων κατά τον 18ο αι. Στο τέλος του 

αιώνα, οργανώνεται ένα πολύ καλό εμπορικό δίκτυο για τα προϊόντα στις ευρωπαϊκές αγορές. 

Οι περισσότεροι έμποροι έχουν και εμπορικά καταστήματα. Οι φτωχότερες οικονομικά τάξεις 

ασχολούνται με τη ραπτική. Ένα τμήμα του πληθυσμού, που επίσης δεν έχει οικονομικά 

κεφάλαια για να ασχοληθεί με το εμπόριο, ασχολείται με την ασημουργία, με αποτέλεσμα τα 

Ιωάννινα να γίνουν ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα κατασκευής προϊόντων αργυροχοΐας.   

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ 
 

Μουσική 

 

Στον χώρο των Ιωαννίνων, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αναφορές σχετικά με μουσικά έθιμα έως 
τις αρχές του 19ου αιώνα. Από τις αρχές του 1800 η μουσική των Ιωαννίνων ακολουθεί τους 
κανόνες της ηπειρωτικής μουσικής. Τα βασικά όργανα είναι το κλαρίνο, το βιολί, το λαούτο 
και το ντέφι, τα οποία δίνουν το “γήινο” βάθος στη μουσική που χαρακτηρίζει το αργόσυρτο 

του ηπειρώτικου ύφος. Η μουσική, το τραγούδι, αλλά και ο χορός, φαίνονται άρρηκτα 



συνδεδεμένα με τα τοπικά έθιμα, τα επαγγέλματα και τις καθημερινές συνήθειες της ζωής. 
Κύριο χαρακτηριστικό της μουσικής της εποχής είναι οι αργοί και μακρόσυρτοι ήχοι και στο 
χορό οι αργοί και ποικίλοι βηματισμοί. Στα περισσότερα τοπικά παραδοσιακά τραγούδια 

ξεκινούν τον στίχο οι γυναίκες και απαντούν οι άντρες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
τοπικής μουσικής αποτελούν τραγούδια όπως: «Καπέσοβο» 
(http://www.youtube.com/watch?v=kG3gWVTy5Es), «Μαύρα μου χελιδόνια» 

(http://www.youtube.com/watch?v=9NgFOdWmd8c) και «Δεροπολίτισσα» 

(http://www.youtube.com/watch?v=TbPE82NzDRM). 
 

Λογοτεχνία 

 
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στα Ιωάννινα δεν παρατηρήθηκε πρόοδος στη 

λογοτεχνία, αλλά ούτε και στις υπόλοιπες επιστήμες ή τομείς. Παρ’ όλα αυτά κατά την 

περίοδο μεταξύ του 16ου και 19ου αι., η πόλη ήταν ένα σημαντικό κέντρο του σύγχρονου 

ελληνικού διαφωτισμού. Ο σύγχρονος Ελληνικός Διαφωτισμός ήταν ένα ιδεολογικό, 

φιλολογικό, γλωσσικό και φιλοσοφικό κίνημα του 18ου κυρίως αιώνα στο οποίο Έλληνες 

διανοούμενοι μετέφραζαν τις ιδέες και τις αξίες του ευρωπαϊκού διαφωτισμού.  

Στα Ιωάννινα δραστηριοποιήθηκαν αρκετές αξιοσημείωτες προσωπικότητες του Ελληνικού 

Διαφωτισμού, όπως ο Βησσαρίων Μακρής, οι ιερείς Γεώργιος Σουγδουρής και Αναστάσιος 

Παπαβασιλείου, ο μοναχός Μεθόδιος Ανθρακίτης, μαθητής του Ιωάννη Βηλαρά και Κοσμά 

Μπαλάνου. 

Ένας από τους πιο γνωστούς διανοούμενους του Διαφωτισμού στα Ιωάννινα ήταν ο 

Αθανάσιος Ψαλίδας που γεννήθηκε το 1767 στα Ιωάννινα και πέθανε το 1829 στη Λευκάδα. 

Άλλη μια αξιοσημείωτη προσωπικότητα των Ιωαννίνων ήταν ο Βασίλειος Μπαλάνος, 

μαθηματικός, κληρικός και συγγραφέας.  

Γενικότερα, στα Ιωάννινα ιδρύθηκαν την εποχή αυτή διάφορα σχολεία, αλλά καταστράφηκαν 

λόγω των δραστηριοτήτων του Αλή Πασά. Αυτά τα σχολεία ανέλαβαν τη διάδοση της μακράς 

βυζαντινής παράδοσης, δίνοντας σημαντική ώθηση στον Ελληνικό Διαφωτισμό.  

Αρχιτεκτονική 

Η πέτρα και το ξύλο υπήρξαν κατ' εξοχήν τα υλικά της κατασκευαστικής και καλλιτεχνικής 

έκφρασης του Ηπειρώτη. Οι λιθοδομές και τα ξυλόγλυπτα αποτέλεσαν  το νήμα της ιστορικής 

και κοινωνικής του συνέχειας. Ο περιορισμός των δομικών υλικών και οι απλές γεωμετρικές 

συνθέσεις απέδωσαν την αίσθηση του χώρου στις κατασκευές. Καθαροί γεωμετρικοί όγκοι, με 

αυστηρές γραμμές συνέθεσαν μία δωρική αρχιτεκτονική, προσαρμοσμένη με απόλυτη αρμονία 

στον ηπειρωτικό χώρο. Το ανάγλυφο του εδάφους, το ηπειρωτικό κλίμα, η κοινωνική 

συγκρότηση, το παραγωγικό σύστημα, οι θρησκευτικοί, πολιτικοί και πολιτισμικοί θεσμοί 

επηρέασαν τα κτίσματα. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=kG3gWVTy5Es
http://www.youtube.com/watch?v=9NgFOdWmd8c
http://www.youtube.com/watch?v=TbPE82NzDRM


Η παρουσία του Αλή Πασά άφησε τα ίχνη της στην αρχιτεκτονική της πόλης των Ιωαννίνων. 

Ο Πύργος Βοημούνδου χτίστηκε μέσα στο πλαίσιο της βυζαντινής οχύρωσης στο κέντρο της 

ακρόπολης του κάστρου την περίοδο της εκστρατείας του Νορμανδού Βοημούνδου στα 

Ιωάννινα το 1082. Στα ερείπιά του έχτισε ο Αλή Πασάς το μεγαλοπρεπές σαράι του, το οποίο 

πυρπολήθηκε το 1822.  

 

 

 

Άλλο ένα μεγαλοπρεπές κτίσμα αποτελεί και το Σουφαρί Σαράι, στο οποίο στεγαζόταν η 

Σχολή Ιππικού του Αλή Πασά. Ο πάνω όροφος στηρίζεται σε ένα σύστημα στοών και έχει 50 

παράθυρα. 

 

 

 

Το Φετιχιέ Τζαμί βρίσκεται μέσα στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ και αποτελούσε το ανάκτορο 

του Αλή Πασά. Το όνομά του σημαίνει τζαμί της κατάκτησης. Χτίστηκε το 1430 πάνω στα 

ερείπια ενός βυζαντινού ναού. Αρχικά, το τζαμί ήταν ξύλινο, όμως μετά τις φοβερές 

καταστροφές που έπαθε με την επανάσταση του Διονυσίου Φιλοσόφου το 1611, χτίστηκε ξανά 

ως πέτρινο αυτή τη φορά. Η τελική του μορφή δόθηκε επί Αλή Πασά το 1795. Δίπλα στο τζαμί 

βρίσκεται και ο οικογενειακός τάφος του Αλή Πασά όπου θάφτηκε και το ακέφαλο σώμα του 

το 1822.  



 

 

Από την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων προέρχονταν άνθρωποι οι οποίοι επέδειξαν 

αφοσίωση και εξυπηρέτησαν τα συμφέροντα ολόκληρου του γένους με αυτοθυσία. Γι’ αυτό 

άλλωστε λέγονται και εθνικοί ευεργέτες. Δούλεψαν σκληρά. Φτωχοί ξεκίνησαν και χωρίς 

μεγάλη μόρφωση. Ήθελαν όμως να μάθουν γράμματα οι σκλαβωμένοι πατριώτες  τους. Να 

μορφωθούν και να μη ζήσουν σαν σκλάβοι, αλλά ελεύθεροι. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς 

ήταν: ο Γεώργιος Σίνας (1783-1856), ο Γεώργιος Αβέρωφ (1818-1899), ο Αναστάσιος 

Ζωσιμάς (18ος αι.) και ο Κων/νος Ζάππας (1812-1892). Αρκετοί από αυτούς 

δραστηριοποιήθηκαν στη Βιέννη, μία από τις εστίες του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 

 

 ΒΙΕΝΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Η Βιέννη είναι η πρωτεύουσα της Αυστρίας και ένα από τα ομόσπονδα κρατίδιά της. Με 

πληθυσμό περίπου 2.000.000 κατοίκων, αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη, καθώς και το πολιτικό, 

πολιτισμικό και οικονομικό κέντρο της χώρας. 

 

 

 

 

Η ΒΙΕΝΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ 19ο ΑΙΩΝΑ 

Η πόλη ιδρύθηκε το 500 π.Χ. ως κέλτικος αρχικά οικισμός. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα η 

Βιέννη αποτέλεσε έδρα της δυναστείας των Αψβούργων. Τότε έγινε και πρωτεύουσα της 

Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και πολιτιστικό κέντρο για τις τέχνες, τις επιστήμες και τη 

μουσική. 

Λίγο πριν τις αρχές του 18ου αιώνα, τη Βιέννη έπληξε μια άλλη μάστιγα: οι Τούρκοι, οι οποίοι 

προέλαυναν με έναν στρατό 300.000 περίπου ανδρών. Ο αυτοκράτορας και μεγάλο μέρος των  

κατοίκων εγκατέλειψαν την πόλη. Όμως, τα τείχη της πόλης επανδρώθηκαν με 24.000 

υπερασπιστές, πολλοί από τους οποίους ήταν κάτοικοί της, τους οποίους συνήγειρε ο 

δήμαρχος  Λήμπενμπεργκερ. Επί δυο μήνες οι Τούρκοι ήταν στρατοπεδευμένοι μπροστά στα 

τείχη. Ξαφνικά, εμφανίστηκε ο πολωνικός στρατός και μια πολυεθνική δύναμη που είχε 

συγκεντρώσει ο δούκας της Λωραίνης, συνολικά 80.000 άνδρες. Όταν βρέθηκαν ανάμεσα στα 

δυο πυρά, οι Τούρκοι υποχώρησαν. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


Οι Βιεννέζοι αντιμετώπισαν λοιπόν επιτυχώς τους εχθρούς και έλιωσαν τα τουρκικά κανόνια, 

που κυρίευσαν για να φτιάξουν μια μεγάλη καμπάνα, για τον καθεδρικό ναό του Αγίου 

Στεφάνου, που είχε πάθει ζημιές από τα ίδια κανόνια.  

 

 

Τέλος, μεταξύ 1792 και 1815, η Αυστρία βρέθηκε σε πόλεμο με τη Γαλλία. Ο Ναπολέων 

κατέλαβε δυο φορές τη Βιέννη το 1806 και το 1809. Το 1804 δόθηκε στο ανάκτορο 

Λόμπκοβιτς η Ηρωική Συμφωνία του Μπετόβεν, αφιερωμένη στον Ναπολέοντα (ο συνθέτης 

έσβησε αργότερα την αφιέρωση με τέτοια οργή που έσκισε την πρώτη σελίδα).  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 

Η Βιέννη υπήρξε αξιόλογο εμπορικό κέντρο ιδιαίτερα κατά τον 18ο και 19ο αι., καθώς η 

επίκαιρη θέση της μεταξύ της κεντρικής Ευρώπης και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ο 

Δούναβης που κυλούσε δίπλα της της προσκόμιζαν σημαντικά οφέλη. Τα εμπορεύματα που 

προέρχονταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία αποθηκεύονταν στη Βιέννη και από εκεί 

αποστέλλονταν στην υπόλοιπη Αυστρία, Γερμανία, βόρεια Ιταλία και Γαλλία. Επίσης, στην 

αυστριακή πρωτεύουσα λάμβαναν χώρα και δύο εμποροπανηγύρεις κάθε χρόνο, οι οποίες 

προσέλκυαν πλήθος εμπόρων και προσέδιδαν ζωηρή εμπορική κίνηση στην πόλη. Τέλος, η 

Βιέννη διέθετε χρηματιστήριο και τράπεζα ήδη από τις αρχές του 18ου αι., πράγμα που 

διευκόλυνε πολύ τους εμπόρους στις συναλλαγές τους. Τα πλεονεκτήματα αυτά σε συνδυασμό 

με τα προνόμια και τις διευκολύνσεις που η Αψβουργική Κυβέρνηση παραχωρούσε στους 

Βαλκάνιους εμπόρους, οδήγησαν πλήθος Ελλήνων εμπόρων στη Βιέννη ήδη από το τέλος  του 

17ου αι.  

 



Οι Έλληνες έμποροι της Βιέννης αποτελούσαν τους φορείς της νέας αστικής τάξης που 

εμφανίστηκε και σταθεροποιήθηκε την εποχή αυτή στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. 

Συσσωρεύοντας υλικό  πλούτο, αναδείχτηκαν κοινωνικά, έγιναν εξέχοντα μέλη της τοπικής 

κοινωνίας, απέκτησαν τίτλους ευγενείας (Γεώργιος Σίνας: βαρόνος), ενώ πολλοί ανήλθαν σε 

σημαντικά αξιώματα  (Θεόδωρος Καραγιάννης: Διευθυντής της Αυστριακής Ακαδημίας των 

Επιστημών της Βιέννης και της Αυτοκρατορικής βιβλιοθήκης, Μιχαήλ Δούμπας: Διοικητής 

της Καισαροβασιλικής Εθνικής Τράπεζας). 

ΒΙΕΝΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 

Ανάμεσα στους Έλληνες παροίκους υπήρχαν αρκετοί που ζούσαν με το όραμα της επιστροφής 

στην πατρίδα, όταν αυτή θα είναι ελεύθερη, και αγωνίζονταν για τον σκοπό αυτό 

υποστηρίζοντας οικονομικά την ανέγερση 

εκκλησιών, σχολείων και την αποστολή 

βιβλίων για την πνευματική αφύπνιση και την 

επαναστατική προετοιμασία των 

συμπατριωτών τους. 

Σημαντική και εκτεταμένη πνευματική 

δραστηριότητα επέδειξαν οι Έλληνες της 

Βιέννης, κυρίως στον χώρο της 

τυπογραφίας και της έκδοσης ελληνικών 

βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών  

(Γεώργιος Βεντότης, Πολυζώης 

Λαμπανιτζιώτης, οι αδελφοί Πούλιου, 

εκδότες της «Εφημερίδος», σημαντικού 

ελληνικού 

ειδησεογραφικού 

φύλλου που σταμάτησε  

να κυκλοφορεί το 1797 

με το κλείσιμο του 

τυπογραφείου,  μετά τη 

σύλληψη του Ρήγα, 

καθώς οι αδελφοί ήταν 

από τους βασικούς του 

συνεργάτες, Δημήτριος 

Αλεξανδρίδης, εκδότης 

της μακροβιότερης 

εφημερίδας «Ελληνικός 

Τηλέγραφος», Άνθιμος 

Γαζής, υπεύθυνος στο φιλολογικό περιοδικό «Ερμής ο Λόγιος»).Στη Βιέννη εκδίδουν βιβλία ο 

Ιώσηπος Μοισιόδακας, ο Ρήγας Φεραίος, ο Νεόφυτος Δούκας κ.ά. Αυτή η εκδοτική 

δραστηριότητα κατέστησε τη Βιέννη την αξιολογότερη πνευματική εστία του ελληνισμού της 

εποχής και «εργαστήριον της νέας των Γραικών φιλολογίας» κατά τον χαρακτηρισμό του 

Κοραή.  

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ 



Αποφασιστική, λοιπόν, υπήρξε η συμβολή των Ελλήνων της Βιέννης στην Ελληνική 

Επανάσταση  και ιδιαίτερα στο στάδιο της ιδεολογικής και πρακτικής προετοιμασίας της.  Τα 

ελληνικά βιβλία, οι εφημερίδες, οι ξένες μεταφράσεις που βγήκαν από τα ελληνικά 

τυπογραφεία της Βιέννης διοχετεύονται και στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο, 

συμβάλλοντας στην πνευματική αφύπνιση και ιδεολογική εξοικείωση των υπόδουλων 

Ελλήνων με τις επαναστατικές ιδέες της εποχής. Επίσης, στη Βιέννη στρατολογούνται από 

τους εκεί εγκατεστημένους Έλληνες οι πρώτοι επαναστάτες πολλοί από τους οποίους θα βρουν 

μαρτυρικό θάνατο στη συνέχεια. Πολλοί μυούνται στη Φιλική Εταιρεία, άλλοι κατατάσσονται 

στον Ιερό Λόχο. Πολλοί περισσότεροι υποστηρίζουν την επανάσταση στέλνοντας χρήματα και 

εφόδια και προσφέρουν ηθική συμπαράσταση υποδεχόμενοι και υποθάλποντας γυναικόπαιδα 

από την επαναστατημένη Ελλάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ ΧΑΛΚΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ 

Μουσική 

Η Βιέννη υπήρξε βασικός σταθμός της κλασικής μουσικής, φιλοξένησε κάποιους από τους πιο 

γνωστούς κλασικούς συνθέτες όλων των εποχών και κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα αποτελεί 

το επίκεντρο της μουσικής.  

  Τον 18ο αιώνα καλλιεργείται στη Βιέννη η συμφωνία, το κοντσέρτο και η σονάτα. 

Βρισκόμαστε πλέον στην κλασική εποχή της μουσικής. Τρεις σημαντικές προσωπικότητες της 

εποχής αυτής είναι οι τρεις Βιεννέζοι μουσικοί Χάιντν, Μότσαρτ και Μπετόβεν, οι οποίοι αν 

και δεν γεννήθηκαν στη Βιέννη, χαρακτηρίστηκαν έτσι λόγω της δράσης τους και της 

δημιουργίας τους στην πόλη αυτή.  

 Ο Γιόζεφ Χάιντν γεννιέται στο Ροράου, μια μικρή πόλη της Αυστρίας το 1732 και πεθαίνει  το 

1809. Ύστερα από τις περιπλανήσεις του στο Λονδίνο εγκαθίσταται μόνιμα στη Βιέννη όπου 

παρουσιάζει πολλά από τα έργα του. Μερικά από αυτά είναι ένας ύμνος με το όνομα 

«Αυστρία» (http://www.youtube.com/watch?v=abewfttvEqg), δύο ορατόρια «Δημιουργία» και 

«Εποχές», 24 κονσέρτα για πιάνο, 104 συμφωνίες, 80 κουαρτέτα, 20 όπερες, 90 χορωδιακά 

έργα, 100 τραγούδια. Ο Χάιντν θεωρείται  ο πατέρας της συμφωνίας, όχι γιατί την επινόησε 

αλλά επειδή την οριστικοποίησε.  

Ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ γεννιέται στο Σάλτσμπουργκ το 1756  και πεθαίνει το 

1791. Αρχίζει να συνθέτει από μικρό παιδί. Ύστερα από την εγκατάστασή του στη Βιέννη, 

συνθέτει τα πιο σημαντικά του έργα μεταξύ των οποίων τις όπερες: «Αρπαγή από το σαράι», 

«Φίγκαρο» (http://www.youtube.com/watch?v=8OZCyp-LcGw), «Ντον Τζιοβάνι» 

(http://www.youtube.com/watch?v=5xmMx7a_0Nw), «Μαγεμένος αυλός» και τις τρεις 

τελευταίες του συμφωνίες. Αρχίζει να συνθέτει το ρέκβιεμ το οποίο ακούστηκε στην κηδεία 

του Χάιντν, όμως ο θάνατός του δεν του επιτρέπει να το τελειώσει.  

Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν γεννιέται στη Βόννη το 1770 και πεθαίνει στη Βιέννη το 1827. Τα 

περισσότερα και γνωστότερα έργα του τα συνθέτει ύστερα από την εγκατάστασή του στη 

Βιέννη. Μέχρι το 1800 το συνθετικό του έργο περιλαμβάνει την 1η συμφωνία, τα 2 πρώτα 

κονσέρτα για πιάνο, τα πρώτα κουαρτέτα του και σονάτες μεταξύ των οποίων η «Παθητική». 

Ύστερα ο συνθέτης γράφει τον ύμνο «Φιντέλιο», τις συμφωνίες 2-8, τα 3 τελευταία κονσέρτα 

για πιάνο, κονσέρτο για βιολί και σονάτες μεταξύ αυτών η γνωστή «Απασιονάτα». Άλλα δύο 

επίσης πολύ γνωστά έργα του είναι η «Σονάτα του Σεληνόφωτος» 

(http://www.youtube.com/watch?v=AxfAW08ZwFc) και το «Για την Ελίζα» 

(http://www.youtube.com/watch?v=c1iZXyWLnXg). Το γεγονός ότι συνεχίζει να συνθέτει 

ενώ έχει χάσει την ακοή του, γεγονός που στιγματίζει τη ζωή του, τονίζει ακόμη περισσότερο 

το αξεπέραστο ταλέντο του.  

Τον 19ο αιώνα , οι συνθέτες αποφεύγουν τις μεγάλες κλασικές φόρμες. Με λίγα λόγια από τον 

κλασικισμό περνάμε σε ένα άλλο κίνημα, το ρομαντισμό. Οι συνθέτες ενδιαφέρονται 

περισσότερο για το “ωραίο” και δίνουν ιδιαίτερη βάση στα συναισθήματά τους. Ο 



ρομαντισμός ωστόσο δεν εκφράζει τόσο τη Βιέννη όσο ο κλασικισμός. Παρόλ’ αυτά υπήρξαν 

στη Βιέννη πολλοί ρομαντικοί οι οποίοι συνέθεσαν σημαντικά έργα.  

Ο Φραντς Σούμπερτ ζει και πεθαίνει στη Βιέννη το 1828. Κάποια από τα έργα του είναι: « Η 

Μαργαρίτα στο ροδάνι», «Η Ωραία Μυλωνού», «Η πέστροφα», «Η Φλαμουριά» και πολλά 

άλλα.  

Ο Γιοχάνες Μπραμς γεννιέται στο Αμβούργο το 1833 και πεθαίνει στη Βιέννη το 1897. Το πιο 

σημαντικό έργο του είναι το «Γερμανικό Ρέκβιεμ» 

(http://www.youtube.com/watch?v=MAnUk6MxXQ0), του οποίου η εκτέλεση θεωρείται ένας 

θρίαμβος.  

  Η Βιέννη παρουσιάζει κυρίως τον 18ο αλλά και τον 19ο  αι. τεράστια άνθηση στη μουσική. Γι’  

αυτό δεν είναι περίεργο που όλα τα μεγάλα ονόματα της κλασικής, ρομαντικής αλλά και 

πολλών άλλων κινημάτων της μουσικής των αιώνων αυτών, έχουν γεννηθεί ή έχουν ζήσει στη 

Βιέννη και έχουν δημιουργήσει σ’ αυτή την πόλη τα ανεκτίμητα αριστουργήματά τους, 

προσφέροντας πολλά όχι μόνο σε εκείνη την εποχή, αλλά και στην εποχή που ζούμε εμείς 

σήμερα .   

Λογοτεχνία 

Σημαντική λογοτεχνική προσωπικότητα της Βιέννης υπήρξε ο Ούγγο φον Χόφμανσταλ. Ο 

συγγραφέας γεννιέται στη Βιέννη το 1874 και πεθαίνει στο Ρότερνταμ της Αυστρίας το 1929 

από καρδιακή κρίση. Γιος ενός ξεπεσμένου Βιεννέζου τραπεζίτη, παρά τις λαμπρές σπουδές 

του προτιμά να γίνει συγγραφέας. Γράφει ποίηση, θεατρικά έργα και λιμπρέτα. Σημαντικά 

έργα του είναι: «Ο Πύργος», «Το μεγάλο θέατρο του κόσμου του Σάλτζμπουργκ», «Ιππότης με 

το ρόδο», «Αριάδνη στη Νάξο», «Η γυναίκα χωρίς σκιά» κ.ά. 

Ο Φραντς Γκριλπάρτσερ γεννιέται στη Βιέννη το 1791 και πεθαίνει το 1872. Από μικρή ηλικία 

επιδεικνύει τεράστιο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία. Γράφει κυρίως δράματα. Τα πιο 

σημαντικά του έργα είναι: «Η Εβραία του Τολέδο», «Σαπφώ», «Σπάρτακος» και πολλά ακόμα 

που τον έκαναν γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο και επηρέασαν πολλούς λογοτέχνες εκείνης 

της εποχής. 

 Ο Γιόχαν Νεστρόι ανήκει στην καλή κοινωνία της Βιέννης. Παρακολουθεί μαθήματα 

φιλοσοφίας και νομικής στο πανεπιστήμιο και μαθήματα στη σχολή γερμανικού θεάτρου στο 

Άμστερνταμ. Αρχίζει να γράφει θεατρικά έργα όπως «Το κακό πνεύμα 

Λουμπατζιβαγκαμπούντους». Κατέχει μια ιδιαίτερη ικανότητα ψυχολογικής διείσδυσης, ενώ 

στις πιο επιτυχημένες στιγμές του επιτυγχάνει έναν πρωτοποριακό συνδυασμό στυγνού 

ρεαλισμού και σχεδόν συμβολικής πραγματικότητας. 

 Άλλοι μεγάλοι Βιεννέζοι λογοτέχνες του 18ου  και του 19ου  αιώνα είναι ο Άρθουρ Σνίτσλερ 

και ο Καρλ Κράους. 

 

 



Αρχιτεκτονική 

Όταν πέρασε ο κίνδυνος της τουρκικής απειλής, η Βιέννη επιδόθηκε σε έναν οικοδομικό 

οργασμό μπαρόκ, που συνεχίστηκε για 70 χρόνια. Στα παλαιά μνημεία προστέθηκαν 

διακοσμήσεις μπαρόκ. Το Παλαιό Δημαρχείο απέκτησε πρόσοψη μπαρόκ. Η ενοριακή 

εκκλησία του Χάφμπουργκ και η εκκλησία των Ελασσόνων Αδελφών έγιναν και αυτές 

μπαρόκ. Ακόμα και η πλούσια διακοσμημένη εκκλησία των Ιησουϊτών απέκτησε πρόσθετες 

διακοσμήσεις. 

Η καθαρή εικόνα της μπαρόκ Βιέννης διαμορφώθηκε από τα τρία τέκνα της, τον Γιόχαν  

Λούκας φον Χίλντεμπραντ, τον Γιόχαν Μπέρναρντ Φίσερ φον Έρλαχ και τον γιο του, τον 

Γιόζεφ Εμμάνουελ . Όλοι τους  σχεδίασαν και δημιούργησαν πολλά κτήρια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά ανάκτορα της Ευρώπης είναι τα Ανάκτορα Σένμπρουν. 

Αρχικά, ήταν ένας μικρός πύργος που χρησίμευε ως βασιλικό κυνηγετικό περίπτερο του 

αυτοκράτορα Ματθία. Ο πύργος αυτός μετατράπηκε σε ανάκτορο μετά από εντολή του 

αυτοκράτορα Λεοπόλδου Α .́ Η κατασκευή άρχισε το 1689, όμως διακόπηκε μετά τον θάνατο 

του αυτοκράτορα Ιωσήφ Α  ́ το 1711. Τελικά, το ημιτελές Σένμπρουν ολοκληρώθηκε από τον 

αρχιτέκτονα Πακάσι το 1744.  

ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 



 

 

 

Η Βιέννη είναι επίσης διάσημη για το Πράτερ. Το Πράτερ είναι ένα μεγάλο πάρκο, το οποίο 

αρχικά ήταν ένας δρυμός για κυνήγι των ευγενών και έπειτα το 1766 παραδόθηκε στο κοινό 

για γενική χρήση.  

 

 

 

 

 

 

 



Το Μπουργκτεάτερ αποτελεί το αυστριακό εθνικό θέατρο στη Βιέννη και ένα από τα 

σημαντικότερα γερμανόγλωσσα θέατρα του κόσμου. Ιδρύθηκε στις 14 Μαρτίου 1741 από τη 

Μαρία Θηρεσία της Αυστρίας ως θέατρο δίπλα στο παλάτι της. Το θέατρο μεταφέρθηκε σε 

νέο κτήριο στην κυκλική κεντρική λεωφόρο Ριγκστράσε στις 14 Οκτωβρίου 1888. 

Σχεδιάστηκε από τον Γκότφριντ Ζέμπερ και τον Καρλ Φράιχερ φον Χασενάβερ.  

 

 

Τον 18ο  και τον 19ο  αιώνα η Βιέννη άκμασε σε αρκετούς τομείς. Στην οικονομία, στην 

πολιτική, στις τέχνες και στη λογοτεχνία. Παρόμοια ακμή παρουσιάζει την ίδια περίοδο άλλη 

μία ευρωπαϊκή πόλη, το Μόναχο.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΟΝΑΧΟ 

 

 

Το Μόναχο είναι πρωτεύουσα του ομόσπονδου κράτους της Βαυαρίας. Είναι χτισμένη στις 

όχθες του Ίζαρ. Είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας σε πληθυσμό καθώς και 

φημισμένο ευρωπαϊκό εμπορικό, βιομηχανικό και πολιτιστικό κέντρο. Εκεί βρίσκονται τα δύο 

πιο φημισμένα πανεπιστήμια της Γερμανίας, μουσεία και άλλα πολλά ανώτερα καλλιτεχνικά 

ιδρύματα. 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ 19ο ΑΙΩΝΑ 

Τον 18ο αι. η πόλη αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα και ήταν μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην 

ηπειρωτική Ευρώπη. Το 1806 ιδρύθηκε το βασίλειο Βαυαρίας και το Μόναχο έγινε η 

πρωτεύουσά του. Ο 19ος αιώνας υπήρξε περίοδος μεγάλης ανάπτυξης. Οι Προτεστάντες 

απέκτησαν για πρώτη φορά πολιτικά δικαιώματα σε μια αμιγώς ρωμαιοκαθολική πόλη, ενώ η 

πολιτιστική ακτινοβολία του Μονάχου στην Ευρώπη ενισχύθηκε ιδιαίτερα με την υποστήριξη 

του Λουδοβίκου Β' προς τον συνθέτη Ρίχαρντ Βάγκνερ, γεγονός που ξαναζωντάνεψε τη φήμη 

του ως πόλης της μουσικής και του θεάτρου. Πολλά από τα ωραιότερα κτήρια της πόλης 

κτίστηκαν εκείνη την περίοδο. Οι σιδηρόδρομοι έφτασαν στο Μόναχο το 1839 

ακολουθούμενοι από το τραμ το 1876 και τον ηλεκτρικό φωτισμό το 1882. Το 1888 ιδρύθηκε 

το τεχνικό πανεπιστήμιο του Μονάχου.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ 

Μουσική 

Το Μόναχο από παλιά υπήρξε καλλιτεχνικό κέντρο. Η μουσική, ιδιαίτερα η όπερα, έχει 
γνωρίσει μεγάλη άνθηση.   

  
Ο Γκέοργκ Φιρστ γεννήθηκε στη Βαυαρία το 1870. Έμαθε μουσική και διορίστηκε το 1889 ως 
τρομπετίστας στη στρατιωτική φιλαρμονική ορχήστρα του Βασιλικού Συντάγματος Ιππικού 
Βαυαρίας, στο Μόναχο. Ακολούθησε επαγγελματική καριέρα στη μουσική σε επιφανείς 

στρατιωτικές φιλαρμονικές ορχήστρες της Βαυαρίας. 
 
Άλλος σημαντικός συνθέτης της ύστερης ρομαντικής και αρχών της σύγχρονης μουσικής 
εποχής υπήρξε ο Ρίχαρντ Στράους, ο οποίος γεννήθηκε το 1894 στο Μόναχο.  Είναι γνωστός 

για τα έργα του: «Δον Ζουάν» (http://www.youtube.com/watch?v=ui7BBYnaT0Q), 
«Μάκβεθ», «Σαλώμη», «Ηλέκτρα» (http://www.youtube.com/watch?v=zBP8aBIvAc4) κ.ά. Ο 

Στράους ήταν επίσης ένας εξέχων μαέστρος σε όλη τη Γερμανία και την Αυστρία και μαζί με 
τον Γκούσταβ  αντιπροσωπεύει το τέλος της άνθησης του γερμανικού ρομαντισμού μετά τον 
Ρίχαρντ Βάγκνερ. 
 

Ο Φραντς Ντάντσι ήταν Γερμανός τσελίστας, συνθέτης και μαέστρος. Ο Ντάντσι έζησε σε μια 
σημαντική χρονική στιγμή στην ιστορία της ευρωπαϊκής μουσικής συναυλίας. Η καριέρα του 
εκτείνεται στη μετάβαση από το τέλος της κλασικής έως τις αρχές του ρομαντικού στυλ. 

 

Λογοτεχνία 

Στο Μόναχο, η άνθηση της λογοτεχνίας ήταν επίσης αρκετά μεγάλη, κυρίως στα τέλη του 19ου 

αι. Πολλές σημαντικές προσωπικότητες χάρισαν στον κόσμο εξαιρετικά έργα.  

Ο Τόμας Μαν γεννήθηκε στο Λίμπεκ το 1875 και πέθανε στο Μόναχο το 1955. Μετακόμισε 

στο Μόναχο ύστερα από το θάνατο του πατέρα του. Τελειώνοντας το γυμνάσιο σπούδασε 

ιστορία, οικονομικά, ιστορία της τέχνης και λογοτεχνία. Ορισμένα από τα πιο γνωστά έργα του 

http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AF%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%92%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
http://www.youtube.com/watch?v=zBP8aBIvAc4


Τόμας Μαν είναι: «Το μαγικό βουνό» «Μπούντενβπρόουκς», «Ο Ιωσήφ και τα αδέρφια του» 

κ.ά. Βραβεύτηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

 Άλλη γνωστή προσωπικότητα των γραμμάτων υπήρξε ο Πάουλ Γιόχαν Λούντβιχ φον Χάιζε 

(1830-1914), ο οποίος ήταν στο Μόναχο μέλος της ποιητικής ομάδας “Κροκόδειλος”. 

Βραβεύτηκε και αυτός με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. 

 

Αρχιτεκτονική 

Στο Μόναχο ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει σημαντικά οικοδομήματα της περιόδου που 

εξετάζουμε.  

 
Το ανάκτορο Νύμφεμπουργκ αποτελεί ένα από αυτά. Κτίστηκε τον 17ο αι., αλλά οι κυριότερες 
προσθήκες πραγματοποιήθηκαν κατά τον 18ο αι. Είναι κτισμένο σε ρυθμό μπαρόκ και 

αποτέλεσε τη θερινή κατοικία των ηγεμόνων της Βαυαρίας. Περιλαμβάνει εκτός από το 
κυρίως κτίσμα πολλά μουσεία, πάρκο και αρκετά βασιλικά κτήρια μικρότερου μεγέθους.  
 

 
 

 
Άλλο σημαντικό οικοδόμημα αποτελεί η Παλαιά Πινακοθήκη του Μονάχου. Ο Λουδοβίκος Α  ́

της Βαυαρίας παρήγγειλε το 1826 στο Λέο φον Κλέντσε να ανεγείρει ένα κτήριο προκειμένου 
να στεγαστεί συλλογή έργων τέχνης. Η Πινακοθήκη, η οποία εγκαινιάστηκε το 1836, 
περιλαμβάνει πάνω από 800 έργα ευρωπαίων καλλιτεχνών.  
 

 
 
 
 



Το Ρέζιντεντς είναι ένα άλλο παλάτι που λειτούργησε ως βασιλική κατοικία και  κατοικία των 

δουκών της Βαυαρίας και ήταν δείγμα της αρχιτεκτονικής του 17ου – 18ου αι.  Τα 130 δωμάτιά 

του είναι διακοσμημένα με πολυτελή έπιπλα, ελαιογραφίες, ταπετσαρίες και πορσελάνες από 

τους κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής. Στο θησαυροφυλάκιο βρίσκονται μοναδικά έργα 

τέχνης από τον μεσαίωνα μέχρι την εποχή του κλασικισμού. Επίσης, φυλάσσονται βασιλικά 

κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.  

 

 



Τον 18ο  και 19ο αιώνα οι ευρωπαϊκές πόλεις επηρεάστηκαν από τις νέες οικονομικές και 

κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της βιομηχανικής επανάστασης. Αντίθετα 

στην Ελλάδα, τόσο στο νότο (Γύθειο) όσο και στο Βορρά (Ιωάννινα), η Τουρκοκρατία και η 

Ελληνική Επανάσταση υπήρξαν τα γεγονότα που επηρέασαν όλους τους τομείς της κοινωνικής 

ζωής. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι οι ιστορικές συγκυρίες αλλά και η γεωγραφική θέση 

καθορίζουν την πορεία και την εξέλιξη ενός τόπου, διαμορφώνοντας την οικονομική και 

πολιτιστική του ταυτότητα.  
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