
Κεθάιαηο 4

Περίοδος ηες θρίζες ηοσ Βσδακηίοσ 
(1025-1453)



ΙΙ. Οη ζηασροθορίες 
θαη οη ζσκέπεηές ηοσς γηα ηο Βσδάκηηο

2. Η περίοδος ηες ιαηηκοθραηίας 

θαη ηα ειιεκηθά θράηε



Τα ιαηηκηθά θράηε
Δηακμμή Βοδακηηκώκ εδαθώκ (Ρςμακία)  πενίμδμξ 
ιαηηκμθναηίαξ:

1. Βεκεηοί: α/ Κςκζηακηηκμύπμιε (ημ μεγαιύηενμ μένμξ ηεξ)

β/ ηα ζεμακηηθόηενα ιημάκηα θαη κεζηά ημο 
Αηγαίμο θαη ημο Ιμκίμο Πειάγμοξ

2. Κόμες Βαιδοσίκος: α/ αοημθναημνία ηεξ Κςκζηακηηκμύπμιεξ

β/ Βαζίιεημ Θεζζαιμκίθεξ (γηαηί 
ελανηηόηακ από ηεκ Κςκζηακηη-
κμύπμιε) + ζναθηθά θαη μαθεδμ-
κηθά εδάθε

3. Καηαιακοί (14μξ αηώκαξ) (ανπηθά), θιφρεκηηκή οηθογέ-
κεηα ηραπεδηηώκ (ζηε ζοκέπεηα): δμοθάημ ηςκ Αζεκώκ

4. Ηγεμοκία ηες Αταΐας  Δεζπμηάημ ημο Μοζηνά



Κόμες Βαιδοσίκος



Β. Τα ειιεκηθά θράηε

Πηώζε Κςκζηακηηκμύπμιεξ (1204)  ηνία ειιεκηθά θνάηε:

1. Ασηοθραηορία ηες Τραπεδούκηας (ΝΑ αθηέξ Γύλεηκμο 
Πόκημο) (Σναπεδμύκηα, βηβιίμ ζει. 62)

2. Ασηοθραηορία ηες Νίθαηας (ΒΔ ημήμα Μ. Αζίαξ)

3. Κράηος ηες Ηπείροσ (Ήπεηνμξ + Αηηςιμαθανκακία)

4. Δεζποηάηο ηοσ Μσζηρά [(Μάπε Πειαγμκίαξ (1259) 
Νίθε Βοδακηηκώκ] (Δεζπόηεξ = μ αδειθόξ ημο βοδακηηκμύ 
αοημθνάημνα): ηα θάζηνα: α/ Μάκε

β/ Γενάθη

γ/ Μμκεμβαζία

δ/ Μοζηνάξ

Τα ειιεκηθά θράηε μεηά ηο 1204

Βηβιίο ζει. 63

http://photodentro.edu.gr/photodentro/ma108_pidx0048965/story_content/external_files/index.html
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9129
..\..\������� �' ��������� (����).pdf
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9163
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9158
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9164
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9164
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9164
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9317
..\..\������� �' ��������� (����).pdf


Τα ειιεκηθά θαη ιαηηκηθά θράηε 
ποσ δηαδέτζεθακ ηε Βσδακηηκή Ασηοθραηορία (1204)



















Κάηουε παιαηηώκ Μσζηρά



Κάζηρο Μσζηρά

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9120
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9120


Κάζηρο Μσζηρά



Κάζηρο Μσζηρά



Κάζηρο Μσζηρά



Παητκίδη

http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/history/game/game1.html


Κάζηρο Μάκες



Κάζηρο Μοκεμβαζηάς



Μοκεμβαζηά



Γ. Λαηίκοη θαη Έιιεκες

Έιιεκες: οζπείνςζε θαη ακηίζηαζε 
θαηά ηςκ Λαηίκςκ

≠
Λαηίκοη: Τπενμρία θαη πενηθνόκεζε 

πνμξ ημοξ «ζπηζμαηηθμύξ» 
Έιιεκεξ



Δ. Νέα ηδεοιογία 
θαη ακάθηεζε ηες Πόιες 

Τα ειιεκηθά θράηε:

1. ζοκεκώκμοκ ηηξ δοκάμεηξ ημο Γιιεκηζμμύ

2. απμθνμύμοκ ηηξ επηζέζεηξ ηςκ Λαηίκςκ

3. μνγακώκμκηαη ζηναηηςηηθά θαη πμιηηηθά

4. πνμθόβμοκ ζηεκ μηθμκμμία θαη ημκ πμιηηηζμό

5. πνμζπαζμύκ κα λακαθενδίζμοκ ηεκ Κςκζηακηηκμύπμιε

6. πνμζπαζμύκ κα λακαθηηάλμοκ ηε Βοδακηηκή Αοηό-
θναημνία (1261)  Μηπαήι Η΄ Παιαημιόγμξ (αοηό-

θνάημναξ ηεξ Νίθαηαξ)



Μηταήι Η’ Παιαηοιόγος



Δ. Νέα ηδεοιογία 
θαη ακάθηεζε ηες Πόιες 

Λόγμη επηηοπίαξ: λύπκεμα εζκηθμύ αηζζή-
μαημξ Βοδακηηκώκ γηαηί:

1. οκδέμκηαη με ημ ηζημνηθό πανειζόκ ημοξ 
(θονίςξ μεηά ηεκ Άιςζε ηεξ Πόιεξ)

2. ομβηβάδμοκ ζηε ζοκείδεζή ημοξ ηεκ αν-
παία ειιεκηθή θιενμκμμηά θαη ηε πνηζηηα-
κηθή πίζηε




