
Κεθάιαηο 4

Περίοδος ηες θρίζες ηοσ Βσδακηίοσ 
(1025-1453)



III. Ακαζύζηαζε Βσδακηίοσ 
θαη σποηαγή ζηοσς Οζωμακούς

2. Η άιωζε ηες Πόιες



Α. Ποιηορθία θαη Άιωζε ηες Πόιες

1. Μάπε Άγθοναξ  ακανπία ζηεκ Οζς-
μακηθή αοημθναημνία

2. Ο ζμοιηάκμξ Μμονάη Β΄(1421-1451):

α/ επακαθένεη ηεκ ηάλε 

β/ θαηαιαμβάκεη Γηάκκεκα + Θεζζαιμ-
κίθε (1430)

γ/ κηθά ζηαονμθόνμοξ ζηε Βάνκα (1444)

Προεηοημαζία Άιωζες ηες Πόιες



Μοσράη Β΄



1430













Άιωζε ηες Πόιες:
1. Ο Μςάμεζ Β΄ Πμνζεηήξ: 

α/ πηίδεη ημ θνμύνημ ηεξ Ρμύμειεξ ζηεκ 
εονςπασθή αθηή ημο Βμζπόνμο 

β/ εμπμδίδεη κα θηάκμοκ ηνόθημα ζηεκ Πόιε 
από ημκ Γύλεηκμ Πόκημ

γ/ πμιημνθεί ηεκ Πόιε γηα 54 μένεξ 

(6 Απνηιίμο – 29 Μαΐοσ 1453)

2. Ο Κςκζηακηίκμξ ΙΑ΄ Παιαημιόγμξ δηαζέ-
ηεη ειάπηζηεξ δοκάμεηξ

3. Σα πνηζηηακηθά θνάηε δε βμεζμύκ ηεκ Πόιε

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9472


≠
Κωκζηακηίκος ΙΑ΄ Παιαηοιόγος 

Μωάμεζ Β΄ Πορζεηής



Άιωζε ηες Πόιες:

4. θμδνμί βμμβανδηζμμί + επηζέζεηξ 
από ημοξ Οζςμακμύξ

5. Οη γεκίηζανμη πενκμύκ μέζα ζηεκ 
Πόιε από ηα νήγμαηα ηςκ ηεηπώκ 
Άιωζε Κωκζηακηηκούποιες

6. Ο αοημθνάημναξ Κςκζηακηίκμξ ΙΑ΄ 
πεζαίκεη ζηε μάπε 

7. Θνεζθεοηηθόξ κόμμξ = πανάδμζε ηεξ 
Πόιεξ ζημοξ μαπεηέξ



Σηηγμηόησπα από ηεκ ποιηορθία 
ηες Πόιες (πεγή)

Σμ πνςί (ηεξ 7εξ Μαίμο) πάιη μη Σμύνθμη έβαιακ
με ημ μεγάιμ ηειεβόιμ ιίγμ παμειόηενα θη
εγθνέμηζακ έκα μεγάιμ θμμμάηη - ηα ίδηα δεύηενε
θαη ηνίηε θμνά. Κη όηακ ήηακ πηα μεγάιμ ημ
πάιαζμα, αμέζςξ πιήζμξ αζθένηα όνμεζακ
αιαιάδμκηαξ ζημ μένμξ αοηό παηώκηαξ μ έκαξ
πάκς ζημκ άιιμκ -ηα ίδηα θαη μη Γιιεκεξ από ηε
μενηά ηεξ πόιεξ: θαη πηοπμύζακ πνόζςπμ με
πνόζςπμ μονιηάδμκηαξ ζακ ζενία. Ήηακ θνηπηό κα
βιέπεη θακείξ θαη ηςκ δομ ηε δύκαμε θαη
παναημιμία.



Ο Γημοζηηκηάκεξ με θάμπμζμοξ πμιεμηζηέξ όνμεζε
θναογάδμκηαξ απάκς ζημοξ Σμύνθμοξ με ηόζε
αθμβία, ώζηε εκ νηπή μθζαιμμύ ημοξ επέηαλε θάης
από ηα ηείπε θη εγέμηζε ημ πακηάθη ζθμηςμέκμοξ.
Γκαξ δε γεκίηζανμξ, μ Αμμονάη, πμιύ δοκαηόξ ζημ
θμνμί, έθηαζε ςξ ημ Γημοζηηκηάκε θη άνπηζε κα ημκ
πηοπά με ζενηςδία. Σόηε θάπμημξ από ημοξ Γιιεκεξ
επήδεζε από ημ ηείπμξ θαη ημο πήνε ημ θεθάιη με ημ
πειέθη θη έηζη έζςζε ημ Γημοζηηκηάκε από ημ ζάκαημ.

Η πμιημνθία θαη ε άιςζε ηεξ Πόιεξ από ημοξ Σμύνθμοξ ημ 1453. Σμ
Ρςζηθό Χνμκηθό ημο Νέζημνα Ιζθεκηένε, απόδ. Μ. Αιελακδνόπμοιμξ,
Αζήκα 1978,58.































Άιωζε ηες Πόιες:

8. Ο Μςάμεζ: 

α/ μπαίκεη με πμμπή ζηεκ Πόιε

β/ πεγαίκεη ζηεκ Αγία μθία κα πνμ-
ζεοπεζεί

γ/ μνίδεη ηεκ Πόιε ςξ πνςηεύμοζά 
ημο

9. θαγέξ θαη ιεειαζίεξ ηεξ Πόιεξ γηα 
ηνεηξ μένεξ











Β. Οη ζσκέπεηες
1. Σναομαηηζμόξ ηεξ οπενεθάκεηαξ ηςκ 

Γιιήκςκ

2. Θνήκμξ γηα ηε μεγάιε ζομθμνά

3. Γιπίδα Ακάζηαζεξ ημο Γέκμοξ

4. Οη ιόγημη μεηαθένμοκ ημκ Βοδακηηκό πμ-
ιηηηζμό ζηε Δύζε

5. Οη Οζςμακμί θιείκμοκ ημοξ δνόμμοξ ηεξ 
Ακαημιήξ ζημοξ Γονςπαίμοξ ( ζηνέθμ-
κηαη ζε μεγάιεξ γεςγναθηθέξ ακαθαιύρεηξ)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8808


Γ. Η βσδακηηκή πκεσμαηηθή θιεροκομηά

Ι. Ρςζία

Η βοδακηηκή ηδεμιμγία επενεάδεη αοηήκ 
ημο Μμζπμβίηηθμο Κνάημοξ (= Ρςζία):

Οη Ρώζμη: 

α/ ζεςνμύκ όηη είκαη μη μμκαδηθμί θιενμ-
κόμμη ηεξ Βοδακηηκήξ πκεομαηηθήξ θαη 
πμιηηηθήξ πανάδμζεξ

β/ Πηζηεύμοκ όηη ε Μόζπα είκαη ε Σνίηε 
Ρώμε ςξ ακαζύζηαζε ηεξ Βοδακηηκήξ 
αοημθναημνίαξ



ΙΙ. Βαιθακηθμί ιαμί

1. Γπενεάδμκηαη από ημ Βοδακηηκό 

πμιηηηζμό

2. Δηαηενμύκ ηεκ πκεομαηηθή ημοξ 

ηαοηόηεηα επί Σμονθμθναηίαξ 

πάνε ζηεκ Ονζμδμλία



ΙΙΙ. Πμιύ ζεμακηηθή ζοκεηζθμνά ημο Βοδακηίμο 
ζημκ εονςπασθό θαη παγθόζμημ πμιηηηζμό:

1. δηαζώδεη ημκ εονςπασθό πμιηηηζμό από 
ηεκ απεηιή ηςκ αναβηθώκ θαηαθηήζεςκ 
(7μξ-8μξ αηώκαξ)

2. ακαπηύζζεη μεγάιε θαη πνςηόηοπε ηέπκε 
πμο επενεάδεη Ακαημιή θαη Δύζε. 
Γπενεάδεη: 

α/ ημκ μνζόδμλμ ζιαβηθό θόζμμ

β/ ηεκ ηηαιηθή πνμακαγεκκεζηαθή ηέπκε

γ/ ηεκ μζςμακηθή ανπηηεθημκηθή



3. μεηαδίδεη ηεκ θιαζηθή θιενμκμμηά 

(ανπαίμη θιαζηθμί ζογγναθείξ) θαη ηε 

νςμασθή κμμηθή πανάδμζε

4. ακαπηύζζεη κέα γναμμαηεηαθά είδε 

(πνμκμγναθία, ιεηημονγηθή πμίεζε)

5. ακαπηύζζεη ηηξ ζεηηθέξ επηζηήμεξ 

(αζηνμκμμία, μαζεμαηηθά)



6. ηειεημπμηεί ηεκ μνγάκςζε ηςκ θναηηθώκ 
οπενεζηώκ με επηννμή: 

α/ ζημ Χαιηθάημ

β/ ζηα μεζαηςκηθά βαιθακηθά θνάηε

γ/ ζηε Ρςζία

δ/ ζημ Οζςμακηθό θνάημξ

7. ζομβάιιεη ζηε δηαμόνθςζε εθθιεζηαζηη-
θήξ μμοζηθήξ

8. ζομβάιιεη ζημ δοηηθό πμιηηηζμό (μμκαζηη-
ζμόξ, μομακηζηηθέξ ζπμοδέξ, ακζνςπηζηη-
θέξ ζπμοδέξ)


