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                              Εμπόριο  
                             8οσ αιώνασ 
• Στο διεκνζσ εμπόριο τθσ εποχισ κυριαρχοφν οι Άραβεσ και οι 

Εβραίοι. 

• Κζντρα των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν είναι οι μεγάλεσ πόλεισ. 

• Άραβεσ και Εβραίοι=μεταπράτεσ του διεκνοφσ εμπορίου 

• Παράγοντεσ : 1.θ γεωγραφικι κζςθ του αραβικοφ Χαλιφάτου μεταξφ 
Ανατολισ και Δφςθσ  2.τα ορυχεία χρυςοφ και αργφρου τθσ Δυτικισ 
Αφρικισ και τθσ Σαχάρασ, τα οποία εκμεταλλεφονταν οι Άραβεσ  

 



Εμπξοικξί δοόμξι πξσ ρσμδέξσμ ςη Μερόγειξ με ςημ Αμαςξλή. 





9οσ αιώνασ 

• Οι Άραβεσ ιδρφουν εμπορικζσ αποικίεσ ςτισ ακτζσ των Ινδιϊν, τθσ ΝΑ 
Αςίασ και τθσ Κίνασ. 

• Μεταφορά μπαχαρικϊν και άλλων ειδϊν πολυτελείασ (μζςω του 
Ιράκ) από τθ μακρινι Ανατολι ςτισ αραβικζσ και τισ βυηαντινζσ 
αγορζσ > τεράςτια κζρδθ. 

• Οι τιμζσ κακορίηονταν από τθ ηιτθςθ που είχαν τα προϊόντα ςτισ 
ακτζσ τθσ Μεςογείου 



10οσ αιώνασ  

• Η αραβικι δυναςτεία των Φατιμιδϊν ςτθν Αίγυπτο ενκάρρυνε τισ 
εμπορικζσ ςχζςεισ με τθν Ινδία μζςω τθσ Ερυκράσ κάλαςςασ. 



Εμπξοική επιρςξλή, ρςαλμέμη από 

ςημ Αλενάμδοεια ρςξ Παλαιό Κάιοξ (ςέλη 11ξσ αι.) 

   Παοακαλώ, λάβε σπόφη όςι δεμ σπάουξσμ πιπέοι, 

καμέλλα και ζιγγίβεοι (ή ςζίμςζεο, είδξπ αοχμαςικήπ 

οίζαπ) διαθέριμα ρςξ παζάοι ςηπ Αλενάμδοειαπ. Αμ έυειπ 

από ασςά, κοάςηρέ ςα, γιαςί ξι οχμαίξι έμπξοξι μόμξ 

ασςά αμαζηςξύμ με πάθξπ. Όλξι ξι οχμαίξι έμπξοξι είμαι 

έςξιμξι μα νεκιμήρξσμ για ςξ Παλαιό Κάιοξ. Πεοιμέμξσμ 

μόμξ ςημ άτινη δύξ ποόρθεςχμ πλξίχμ από ςημ 

Κχμρςαμςιμξύπξλη. 

S.D. Goitein, Letters of Medieval Jewish 

Traders, Ποίμρςξμ 1973, 44. 



Εμπορικζσ καινοτομίεσ των Αράβων 

• Οι Άραβεσ επινόθςαν πολλζσ καινοτομίεσ για να εξυπθρετιςουν τισ 
ανάγκεσ του εμπορίου και να διευκολφνουν τισ ςυναλλαγζσ: 

1.Συγκρότθςαν εμπορικζσ εταιρείεσ 

2.Επινόθςαν τθν εμπορικι επιταγι (τςεκ) 

3.Ανζπτυξαν το πιςτωτικό ςφςτθμα (αργυραμοιβοί και τράπεηεσ) 



Γράμματα  

• Κζντρα των γραμμάτων ιταν οι μεγάλεσ αραβικζσ πόλεισ (Βαγδάτθ, 
Κόρδοβα).Εκεί ιδρφκθκαν βιβλιοκικεσ και πανεπιςτιμια. 

• Η αραβικι λογοτεχνία ιταν ιδιαίτερα δθμοφιλισ ακόμθ και ανάμεςα 
ςτουσ χριςτιανοφσ υπθκόουσ των αραβικϊν κρατϊν. 

• Μεγάλα βιβλιοπωλεία για το ευρφ κοινό. 

• Οι Χαλίφεσ ιταν μανιϊδεισ ςυλλζκτεσ χειρογράφων. 

• Οι Άραβεσ μετζφραςαν τα ζργα των Ινδϊν, των Περςϊν και των 
Ελλινων. Κυρίωσ τα ζργα του Αριςτοτζλθ και των Νεοπλατωνικϊν 
φιλοςόφων επθρζαςαν βακιά τθν αραβικι ςκζψθ και επιςτιμθ.  







Ο Μαμξύμ και η ελλημική παιδεία 

   Ο υαλίτηπ Μαμξύμ δημιξύογηρε ρυέρειπ με ςξσπ 

οχμαίξσπ ασςξκοάςξοεπ: ςξσπ έκαμε πλξύρια δώοα και 

ςξσπ ζήςηρε μα ςξσ δχοίρξσμ βιβλία τιλξρξτίαπ. Εκείμξι 

ςξσ έρςειλαμ έογα ςξσ Πλάςχμα, ςξσ Αοιρςξςέλη, ςξσ 

Ιππξκοάςη, ςξσ Γαλημξύ ςξσ Εσκλείδη, ςξσ Πςξλεμαίξσ 

κ. ά. Ο Μαμξύμ διάλενε ςξσπ καλύςεοξσπ μεςατοαρςέπ 

και ςξσπ αμέθερε μα μεςατοάρξσμ ασςά ςα έογα με κάθε 

δσμαςή ποξρξυή. Ατξύ μεςατοάρςηκαμ με ςξμ καλύςεοξ 

δσμαςό ςοόπξ, ξ υαλίτηπ παοακίμηρε ςξσπ σπηκόξσπ ςξσ 

μα ςα διαβάρξσμ και ςξσπ εμθάοοσμε μα ςα μελεςήρξσμ. 

Έςρι ρςη ρσμέυεια ςηπ διακσβέομηρηπ ασςξύ ςξσ ηγεμόμα 

αμαπςύυθηκε η επιρςημξμική ρκέφη. 

Σαΐμς αλ Αμςαλξσζί, Οι καςηγξοίεπ ςωμ εθμώμ, ρςξ: M. 

Mollat, Ο Μεραίωμαπ, 47. 



Τζχνεσ 

• Η αραβικι τζχνθ δανείςτθκε τεχνικζσ, τεχνίτεσ και υλικά από το 
Βυηάντιο. 

• ΌΜΩΣ θ αραβικι τζχνθ ιταν ανεικονικι. 

Στθν αραβικι τζχνθ ξεχϊριηαν τα τεμένη (τζαμιά). Κορυφαίασ τζχνθσ 
ιταν το τζμενοσ ςτθν Κόρδοβα και το τζμενοσ ςτθ Δαμαςκό (8οσ αι, με 
μωςαϊκά με φυτικζσ παραςτάςεισ φιλοτεχνθμζνα από Βυηαντινοφσ 
τεχνίτεσ). Επίςθσ οι Άραβεσ δθμιοφργθςαν λαμπρά ζργα μικροτεχνίασ  
από ελαφαντόδοντο και άλλα υλικά. 

   



Το τέμενος της Δαμασκού 

Το εςωτερικό του τεμζνουσ τθσ Κόρδοβασ  
   
 









   Το παλάτι της Αλάμπρα στη νότια Ισπανία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AC%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1






Επίδραςη του αραβικοφ πολιτιςμοφ 

• Η Δφςθ επθρεάςτθκε ςθμαντικά από τουσ Άραβεσ. 

• Επιςτιμθ: 1.κακιζρωςθ τθσ ινδικισ αρίκμθςθσ (Μακθματικά) 2.πραγματοποίθςθ 
μακρινϊν ταξιδιϊν (Γεωγραφία)                                     3.ακριβισ υπολογιςμόσ τθσ 
τροχιάσ του ιλιου και των πλανθτϊν(Αςτρονομία)                                                            
4.ανακάλυψθ του κειικοφ οξζοσ και του οινοπνεφματοσ (Χθμεία) 5.νζα φάρμακα 
και πραγματοποίθςθ εγχειριςεων (Ιατρικι)  

• Νζα προϊόντα: 1.ειςαγωγι του χαρτιοφ(κινεηικι εφεφρεςθ) ςτο Βυηάντιο και τθ 
Δφςθ                                                                                                                                
2.νζεσ καλλιζργειεσ (βερίκοκκο, αγκινάρα, βαμβάκι, λεμόνι, ςακχαροκάλαμο κ.α.)                                                                                             
3.θ παρουςία πολλϊν αραβικϊν λζξεων ςτισ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ δείχνει πόςο 
επζδραςαν οι Άραβεσ ςτθ Δφςθ (Άλγεβρα, ηενίκ, ναδίρ, τηίφρα, ταρίφα, 
αλχθμεία,αλκάλιον, αλκοόλ, ρφηι, ςιρόπι, τςεκ, μουςελίνα, ςαφράνι, ταμπουράσ) 



Παοάπξμα εμόπ ιρπαμξύ επιρκόπξσ 

για ςημ επίδοαρη ςηπ αοαβικήπ 

λξγξςευμίαπ ρςη μεξλαία (10ξπ αι.) 

    Μεοικξί υοιρςιαμξί αδελτξί μαπ υαίοξμςαι ςα πξιήμαςα 

και ςα μσθιρςξοήμαςα ςχμ Αοάβχμ. Μελεςξύμ ςα έογα 

ςχμ μξσρξσλμάμχμ θεξλόγχμ και τιλξρότχμ, όυι για μα 

αμαιοέρξσμ ςξ πεοιευόμεμξ ςξσπ, αλλά για μα 

απξκςήρξσμ ςξ ρχρςό και κξμφό αοαβικό ύτξπ. Πξύ 

σπάουει ρήμεοα έμαπ λαψκόπ πξσ μπξοεί μα διαβάρει ςα 

λαςιμικά ρυόλια ςηπ Αγίαπ Γοατήπ; 

    Οι μεαοξί Χοιρςιαμξί δεμ γμχοίζξσμ άλλη λξγξςευμία 

εκςόπ ςηπ αοαβικήπ. Διαβάζξσμ και μελεςξύμ αοαβικά 

βιβλία, ρσγκοξςξύμ με ςεοάρςια ένξδα ξλόκληοεπ 

βιβλιξθήκεπ και ενσμμξύμ ςιπ αοαβικέπ ρσμήθειεπ. 

H. Busley-H. Glaser-W. Hug, Geschichtliche 

Weltkunde,ς.2, 

Φοαγκτξύοςη-Βεοξλίμξ-Μόμαυξ 1981, 20. 











ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια ςχζςθ ανζπτυξαν οι Άραβεσ με το εμπόριο και ποιοι 
παράγοντεσ ςυνζβαλαν ςε αυτό; 

2. Ποια εμπορικά προϊόντα διακινοφςαν οι Άραβεσ και ςε ποιεσ 
περιοχζσ; 

3. Ποιεσ εμπορικζσ καινοτομίεσ κακιζρωςαν οι Άραβεσ; 

4. Ποια ανάπτυξθ παρουςίαςαν οι Άραβεσ ςτθν πνευματικι ηωι και 
από ποιουσ επθρεάςτθκαν; 

5. Τι γνωρίηετε για τθν αραβικι τζχνθ; 

6. Πϊσ επθρζαςαν οι Άραβεσ τθ Δφςθ και το Βυηάντιο ςτο επίπεδο 
του πολιτιςμοφ; 


