
ΚΕΦ. Δ.ΙΙΙ.2 Χ. Κωνσταντέλλιας  

Γ.ΙΙΙ.2.  Η άισζε ηεο Πόιεοi 

 

Όξνη – θιεηδηά 

Πνιηνξθία θαη άισζε ηεο Πόιεο – Μσάκεζ Β΄ Πνξζεηήο – ζξεζθεπηηθόο λόκνο – Τξίηε 

Ρώκε – βπδαληηλή πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά – αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο – ξσκατθή λνκηθή 

παξάδνζε – ζξεζθεπηηθή κνπζηθή 

 

α. Πνιηνξθία θαη άισζε 

 Μεηά ηε κάρε ηεο Άγθπξαο (1402, κεηαμύ Μνγγόιωλ θαη Οζωκαλώλ) θαη ηελ ήηηα ηωλ 

Οζωκαλώλ, ε Οζωκαληθή Απηνθξαηνξία βπζίζηεθε ζηελ αλαξρία. 

 Ο ζνπιηάλνο Μνπξάη Β΄ (1421-1451): 

 Δπαλέθεξε ηελ ηάμε θαη αλαλέωζε ηελ επηζεηηθόηεηά ηεο Οζωκαληθήο απηνθξαηνξίαο. 

 Καηέιαβε ηα Γηάλλελα θαη ηε Θεζζαινλίθε  (1430). 

 Νίθεζε έλαλ ζηαπξνθνξηθό ζηξαηό ζηε Βάξλα (1444). 

 Πξνεηνίκαζε ηελ πνιηνξθία ηεο Κωλζηαληηλνύπνιεο. 

 Ο δηάδνρνο ηνπ Μνπξάη Β΄, Μσάκεζ ν Πνξζεηήο: 

 Έρηηζε ην θξνύξην ηεο Ρνύκειεο ζηελ Δπξωπαϊθή αθηή ηνπ Βνζπόξνπ, γηα λα εκπνδίζεη 

ηελ ηξνθνδνζία ηεο Πόιεο από ηνλ Δύμεηλν Πόλην. 

 Πνιηόξθεζε ηελ Πόιε γηα 54 κέξεο (6 Απξηιίνπ-29 Μαΐνπ 1453), κε ηζρπξέο δπλάκεηο. 

 ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε: 

 Ο απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο ΙΑ΄ Παιαηνιόγνο παξόηη δηέζεηε ειάρηζηεο δπλάκεηο, 

αξλήζεθε ηελ παξάδνζε ηεο Πόιεο ζηνλ Μωάκεζ. 

 Οη Βπδαληηλνί έκεηλαλ αβνήζεηνη από ηα ρξηζηηαληθά θξάηε. 

 Οη ιίγνη ζηξαηηώηεο πνπ ππεξαζπίδνληαλ ηελ Πόιε πνιέκεζαλ γελλαία. 

 

 Η ηειηθή επίζεζε ηνπ Μωάκεζ έγηλε ηηο πξωηλέο ώξεο ηεο 29εο Μαΐνπ 1453. 

 Οη Οζωκαλνί πνιεκηζηέο πέξαζαλ ηα γθξεκηζκέλα ηείρε θαη θαηέιαβαλ ηελ Πόιε. 

 Ο απηνθξάηνξαο έπεζε ζην πεδίν ηεο κάρεο. 

 Η Πόιε παξαδόζεθε ζηνπο νζωκαλνύο πνιεκηζηέο γηα ηξηήκεξε ιεειαζία, ζύκθωλα κε ηνλ 

ζξεζθεπηηθό λόκν ηωλ Οζωκαλώλ. 

 Ο Μωάκεζ κπήθε ζηελ Πόιε, πξνζθύλεζε ζηελ Αγία νθία (κεηαηξέπνληάο ηελ ζε ηδακί)  θαη 

έθαλε ηελ Κωλζηαληηλνύπνιε πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπ. 

 

β. Οη ζπλέπεηεο 

 Η Άιωζε ηεο Πόιεο ηξαπκάηηζε ηελ πεξεθάληα ηωλ Διιήλωλ. 

 ύληνκα  άξρηζε λα δηακνξθώλεηαη ε ειπίδα γηα ηελ αλάζηαζε ηνπ Γέλνπο. 

 Σν πλεύκα ηνπ Βπδαληίνπ κεηαθέξζεθε ζηε Γύζε από ηνπο ινγίνπο ηνπ πνπ κεηαλάζηεπζαλ 

εθεί. 

 Οη Οζωκαλνί έθιεηζαλ ηνπο εκπνξηθνύο δξόκνπο ηεο Αλαηνιήο θαη ώζεζαλ έηζη ηνπο 

Δπξωπαίνπο ζηηο κεγάιεο γεσγξαθηθέο αλαθαιύςεηο. 
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γ. Η βπδαληηλή πλεπκαηηθή θιεξνλνκηά 

 Η βπδαληηλή ηδενινγία επεξέαζε ηελ ηδενινγία ηνπ Μνζρνβίηηθνπ θξάηνπο (Ρώζωλ). 

 Οη Ρώζνη ζεώξεζαλ όηη ήηαλ νη κνλαδηθνί θιεξνλόκνη ηεο βπδαληηλήο πλεπκαηηθήο θαη 

πνιηηηθήο παξάδνζεο. ηηο αξρέο ηνπ 16νπ αη. δηαηύπωζαλ ηε ζεωξία όηη ε Μόζρα ήηαλ ε 

Τξίηε Ρώκε. 

 Καη νη νξζόδνμνη βαιθαληθνί ιανί επεξεάζηεθαλ από ηνλ βπδαληηλό πνιηηηζκό. 

 Η Οξζνδνμία ζπλέβαιε ζηε δηαηήξεζε ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο ηαπηόηεηαο ζηα ρξόληα ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο. 

 

 Πξνζθνξά ηνπ Βπδαληίνπ ζηνλ επξσπατθό θαη παγθόζκην πνιηηηζκό: 

 Σν Βπδάληην: 

 Γηέζσζε ηνλ επξωπαϊθό πνιηηηζκό από ηελ απεηιή ησλ αξαβηθώλ θαηαθηήζεσλ θαηά 

ηνλ 7ν θαη 8ν αη. 

 Αλέπηπμε κηα κεγάιε θαη πξσηόηππε ηέρλε πνπ επεξέαζε Αλαηνιή θαη Γύζε. 

Παξαδείγκαηα απνηεινύλ ε ηηαιηθή πξναλαγελλεζηαθή ηέρλε θαη ε νζσκαληθή 

αξρηηεθηνληθή. 

 Γηαθύιαμε, θαιιηέξγεζε θαη κεηέδωζε ζηελ Δπξώπε ηελ θιαζηθή θιεξνλνκηά (ηνπο 

αξραίνπο Έιιελεο ζπγγξαθείο, θαη ηε ξσκατθή λνκηθή παξάδνζε). 

 Αλέπηπμε λέα γξακκαηεηαθά είδε (ρξνλνγξαθία, ιεηηνπξγηθή πνίεζε). 

 Αλέπηπμε θαη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο (αζηξνλνκία θαη καζεκαηηθά). 

 Σειεηνπνίεζε ηελ νξγάλσζε ησλ θξαηηθώλ ππεξεζηώλ. 

 Δπεξέαζε πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά ην Χαιηθάην, ηα κεζαηωληθά βαιθαληθά θξάηε, ηε 

Ρωζία θαη ην Οζωκαληθό θξάηνο). 

 πλέβαιε ζηε δηακόξθωζε ηεο ζξεζθεπηηθήο κνπζηθήο, ηνπ κνλαζηηζκνύ, ηωλ 

αλζξσπηζηηθώλ ζπνπδώλ θαη άιιωλ εθθάλζεωλ ηνπ πνιηηηζκνύ ζηε Γπηηθή Δπξώπε. 

 

Δξσηήζεηο 

 

Βηβιίν, ζει. 68, εξωηήζεηο 1, 2, 3. 

Δπηπιένλ: 

1. Με πνηεο ελέξγεηεο πξνεηνίκαζε ν ζνπιηάλνο Μνπξάη Β΄ ηελ άιωζε ηεο Πόιεο; 

2. Πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο ηεο άιωζεο ηεο Πόιεο από ηνπο Οζωκαλνύο; 

3. Πνηα ζέζε πήξαλ νη Ρώζνη κεηά ηε άιωζε ηεο Πόιεο από ηνπο Οζωκαλνύο; 

4. Πνηα ήηαλ ε πξνζθνξά ηνπ Βπδαληίνπ ζηνλ επξωπαϊθό θαη παγθόζκην πνιηηηζκό; 
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 Εποπτικό υλικό: Η άλωση της Πόλης (Ντοκιμαντέρ του National Geographic). 


