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ΣΤ. ΤΟ ΒYΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ 

ΚΑΙ YΠΟΚYΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ 

28. Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα 

εσωτερικά προβλήματα 

Τα μέτρα για την προστασία των γεωργών δεν 

εφαρμόζονται. 

Η πρωτεύουσα αποξενώνεται από τις αγροτικές επαρχίες 

της. Ο στρατός 

αποδυναμώνεται, ο λαός δυσαρεστείται και τα οικονομικά 

του κράτους παραλύουν. 

Στα τελευταία χρόνια της Μακεδονικής Δυναστείας το 

βυζαντινό κράτος κυβέρνησαν αυτοκράτορες, που με τις 

λαθεμένες ενέργειές τους έβλαψαν την αυτοκρατορία και το 

οδήγησαν σε παρακμή.  

Οι αυτοκράτορες αυτοί πήραν το μέρος των πλούσιων 

αξιωματούχων της πρωτεύουσας και των «δυνατών» των 

επαρχιών, οι οποίοι δυσανασχετούσαν για τα μέτρα των 

προηγούμενων αυτοκρατόρων.  

Με νέα νομοθετικά μέτρα: 

• Κατάργησαν το νόμο του «Αλληλέγγυου» και άλλες 

διατάξεις, που προστάτευαν τους μικρούς καλλιεργητές 

από τους δυνατούς και τους εισπράκτορες των φόρων. 

• Σταμάτησαν να δίνουν κλήρο γης (στρατιωτόπι) στους 

ακρίτες των συνόρων και επέτρεψαν και σ’ αυτούς που 

είχαν από πριν να τον πουλούν σε δυνατούς και σε 

υπερέχοντες.  

• Έβαλαν ξένους μισθοφόρους στη θέση και των 

βυζαντινών στρατιωτών, θεωρώντας ότι αυτοί 

στοίχιζαν λιγότερα χρήματα στο κράτος. 

Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν αναταραχή στην αυτοκρατορία 

και δημιούργησαν πολλά εσωτερικά προβλήματα στο κράτος. 



 
 
 

Eμμανουήλ Μπενάκη 76, Αθήνα Τ.Κ. 10681 Τηλ:2121069039 Φαξ:2110123481 email:info@onlearn.gr 
www.onlearn.gr 

• Οι αγροτικοί πληθυσμοί των επαρχιών έμεναν ξανά 

απροστάτευτοι στα χέρια των δυνατών και των 

φορολόγων. Αυτό τους έκανε να αποξενωθούν από την 

πρωτεύουσα και να νιώθουν τους κατοίκους της εχθρούς 

και αντιπάλους. 

• Σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση βρέθηκαν και οι κάτοικοι 

των ακριτικών περιοχών, που δεν μπορούσαν πλέον να 

καταταγούν στο στρατό ως ακρίτες.  

• Τα κτήματά τους, που ως τότε ήταν αφορολόγητα, 

μπήκαν σε φορολογία και κινδύνευαν να τα χάσουν ή να 

γίνουν δουλοπάροικοι των δυνατών για τα χρέη τους. Γι’ 

αυτό πολλοί τα πουλούσαν, εξαγόραζαν τη στρατιωτική 

τους θητεία και αναζητούσαν καλύτερη τύχη στις 

πόλεις. 

• Σε κακή κατάσταση όμως βρέθηκαν και τα οικονομικά 

του κράτους. Τα κρατικά έσοδα είχαν περιοριστεί και τα 

έξοδα πολλαπλασιάζονταν.  

• Οι δαπάνες για τη συντήρηση του εμπορικού και του 

πολεμικού στόλου θεωρήθηκαν μεγάλες. Γι’ αυτό τα 

καράβια παραμελήθηκαν και το πολεμικό ναυτικό σιγά-

σιγά εγκαταλείφθηκε. Η ασφάλεια του Βυζαντίου αλλά 

και η διακίνηση των προϊόντων ανατέθηκε με συνθήκη 

στους Βενετούς, στους οποίους δόθηκαν πολλά εμπορικά 

προνόμια. 

Οι ενέργειες αυτές, αντί να βελτιώσουν τα έσοδα του κράτους, 

τα μείωσαν ακόμη περισσότερο. Οι ταπεινωτικές συνθήκες 

παραχώρησης προνομίων σε ξένους οδήγησαν το Βυζάντιο σε 

εξάρτηση από τις ναυτικές πόλεις της Ιταλίας και σε 

αδυναμία να αντιμετωπίσει τους νέους εχθρούς που 

απειλούσαν και παραβίαζαν τα σύνορά του. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Ποια είναι τα εσωτερικά προβλήματα του Βυζαντίου; 

• Ποιες ήταν οι συνέπειες της κατάργησης του νόμου του 

«αλληλέγγυου»; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Ποια είναι τα εσωτερικά προβλήματα του Βυζαντίου; 

Οι αυτοκράτορες έλαβαν μέτρα που προκάλεσαν 

αναταραχή στην αυτοκρατορία και δημιούργησαν 

πολλά εσωτερικά προβλήματα στο κράτος. 

Συγκεκριμένα: 

• Οι αγροτικοί πληθυσμοί των επαρχιών έμεναν ξανά 

απροστάτευτοι στα χέρια των δυνατών και των 

φορολόγων, πράγμα που τους έκανε να αποξενωθούν 

από την πρωτεύουσα και να νιώθουν τους κατοίκους της 

εχθρούς και αντιπάλους. 

• Οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών δεν μπορούσαν 

πλέον να καταταγούν στον στρατό ως ακρίτες, με 

αποτέλεσμα τα κτήματά τους, που ως τότε ήταν 

αφορολόγητα να φορολογηθούν, με κίνδυνο να τα 

χάσουν ή να γίνουν δουλοπάροικοι των δυνατών για τα 

χρέη τους. Έτσι, πολλοί τα πουλούσαν, εξαγόραζαν τη 

στρατιωτική τους θητεία και αναζητούσαν καλύτερη 

τύχη στις πόλεις. 

• Τα οικονομικά του κράτους βρέθηκαν και αυτά σε 

κακή κατάσταση, καθώς τα κρατικά έσοδα είχαν 

περιοριστεί και τα έξοδα πολλαπλασιάζονταν. Μεγάλες 

θεωρήθηκαν οι δαπάνες για τη συντήρηση του 

εμπορικού και του πολεμικού στόλου, έτσι τα καράβια 

παραμελήθηκαν και το πολεμικό ναυτικό σιγά-σιγά 

εγκαταλείφθηκε. Όλα αυτά οδήγησαν στην ανάθεση της 

ασφάλειας του Βυζαντίου αλλά και της διακίνησης των 

προϊόντων με συνθήκη στους Βενετούς, στους οποίους 

δόθηκαν πολλά εμπορικά προνόμια. 

 

2. Ποιες ήταν οι συνέπειες της κατάργησης του νόμου του 

«αλληλέγγυου»; 

•  

Στα τελευταία χρόνια της Μακεδονικής Δυναστείας οι 

αυτοκράτορες κατάργησαν τον νόμο του 

«Αλληλέγγυου» και άλλες διατάξεις, που προστάτευαν 
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τους μικρούς καλλιεργητές από τους δυνατούς και τους 

εισπράκτορες των φόρων. Ο νόμος του αλληλέγγυου 

ανάγκαζε τους πλούσιους να πληρώνουν τους φόρους 

των φτωχών γειτόνων οι οποίοι δεν μπορούσαν λόγο της 

οικονομικής τους κατάστασης. Έτσι χωρίς αυτόν οι 

μικροκαλλιεργητές ήταν τελείως απροστάτευτοι στα 

χέρια των δυνατών και των φορολόγων, πράγμα που 

τους έκανε να αποξενωθούν από την πρωτεύουσα και να 

νιώθουν τους κατοίκους της εχθρούς και αντιπάλους.   

Το Κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά 

προβλήματα - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - 

Λύσεις ασκήσεων 

•  

1. Αντιστοιχίστε τις ιστορικές έννοιες ακμή και παρακμή 

με τις φράσεις που ταιριάζουν στην καθεμιά από αυτές 

και αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

•  
•  

2. Παρατηρήστε την εικόνα 4.α διαβάστε και το κείμενο-

πηγή 4 και σχολιάστε όσα λέει ο μητροπολίτης της 

Αθήνας, για τους κατοίκους και τους άρχοντες της 

πρωτεύουσας. Τα πρόσωπα της εικόνας επιβεβαιώνουν 

τις απόψεις του; 

Ο μητροπολίτης της Αθήνας στέλνει επιστολή για να 

καταγγείλει τους άρχοντες και τους κατοίκους της 

Κωνσταντινούπολης πως δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ για 

τις γύρω από την Πόλη περιοχές, παρά μόνο όταν 

πρόκειται να εισπράξουν φόρους. Παρατηρώντας την 

https://1.bp.blogspot.com/-F0ab1ogzTdg/W5zp3oELqnI/AAAAAAAACGo/nQW7c40yYDYoOs1hlbjKqeHYvpchT4h9QCLcBGAs/s1600/to_kratos_antimetopizei_megala_eswterika_problhmata_tetradio_ergasiwn_askhsh_ena.jpg
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εικόνα βλέπουμε στα πρόσωπα των κατοίκων την 

απογοήτευση και την απελπισία, κάτι που ισχυροποιεί 

τα λόγια του μητροπολίτη. Επίσης βλέπουμε στα 

πρόσωπα των κατοίκων της Πόλης την απάθεια 

απέναντι στους οφειλέτες, καθώς νοιάζονται μόνο για 

τους φόρους που θα εισπράξουν. 

 

3. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο-πηγή και παρατηρήστε 

την εικόνα 4.α του μαθήματος. Συζητήστε όσα 

περιγράφει και σχολιάστε εάν, κάτω από τέτοιες 

συνθήκες, είναι δικαιολογημένη η απελπισία των 

γεωργών. 

•  

Διαβάζοντας την πηγή βλέπουμε πως η απελπισία που 

ένιωθαν οι γεωργοί ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Η 

βασική πηγή εσόδων τους ήταν τα ζώα τους και τα 

γεωργικά προϊόντα που παρήγαγαν, έτσι σε περίπτωση 

κακοκαιρίας ή αρρώστιας στα ζωντανά, η θέση τους θα 

ήταν πολύ δύσκολοι. Στο συγκεκριμένο κείμενο 

βλέπουμε έναν αγρότη ο οποίος έχασε το μοναδικό μέσο 

που είχε για να θρέψει την οικογένειά του, το βόδι του. 

Χωρίς αυτό, δε μπορούσε να οργώσει το χωράφι του και 

να σπείρει ώστε να πουλήσει την σοδειά του. Όπως 

αυτός, έτσι και πάρα πολλοί αγρότες εκείνη την εποχή, 

αναγκάζονταν να ζητήσουν από πλούσιους δάνεια, που 

πολλές φορές δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Αν οι 

δανειστές και οι φοροεισπράκτορες καταλάβαιναν πως 

κάποιος δεν μπορεί να εξοφλήσει τα χρέη του, 

κατασχούσαν την περιουσία του. Έτσι λοιπόν οι αγρότες 

προτιμούσαν να φύγουν από τον τόπο τους χρεωμένοι 

για να σωθούν και να κάνουν καινούργια αρχή κάπου 

αλλού, παρά να τους πάρουν όλη την περιουσία. 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα αυτά, η απελπισία στα 

πρόσωπα των γεωργών είναι απολύτως δικαιολογημένη. 

 

4. Διαγράψτε, στον παρακάτω πίνακα, τη λέξη ή τη 

φράση που κάνει λανθασμένο το νόημα καθεμιάς από τις 
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προτάσεις. Σχολιάστε τρεις από τις ενέργειες με τις οποίες 

διαφωνείτε. 

1. Με τις ενέργειές τους ωφέλησαν ή έβλαψαν το κράτος 

και την αυτοκρατορία; 

2. Πήραν το μέρος των μικροκαλλιεργητών ή των 

Δυνατών; 

3. Αύξησαν ή σταμάτησαν να δίνουν κλήρο γης στους 

φρουρούς των συνόρων; 

4. Ενίσχυσαν ή κατάργησαν τους νόμους που 

προστάτευαν πένητες γεωργούς; 

5. Πήραν ή έδιωξαν τους ξένους μισθοφόρους από ή στον 

βυζαντινό στρατό; 

6. Επέβαλαν ή κατάργησαν φόρους για τα κτήματα των 

Ακριτών; 

7. Παραχώρησαν και νέα ή κατάργησαν τα παλαιά 

προνόμια για τους Βενετούς; 

8. Με τα μέτρα που πήραν βελτίωσαν ή επιδείνωσαν τα 

οικονομικά του κράτους; 

9. Οι κάτοικοι της Πόλης νοιάζονταν ή αδιαφορούσαν 

για τους κατοίκους της υπαίθρου;  

•  

 

2. Η απόφαση των αυτοκρατόρων να πάρουν το μέρος 

των Δυνατών ήταν ξεκάθαρα λάθος, καθώς έτσι οι 

αδύναμοι μικροκαλλιεργητές θα υπέφεραν στα χέρια 

των πλουσίων και θα έχαναν τις περιουσίες τους. 

3. & 6. Οι Ακρίτες ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 

της άμυνας της αυτοκρατορίας. Πάλευαν με 

αυταπάρνηση για να υπερασπιστούν την πατρίδα αλλά 

και την οικογένεια και την περιουσία τους. 

Σταματώντας να δίνουν γη και φορολογώντας τα ήδη 

μοιρασμένα κομμάτια, δυσαρεστούσαν των στρατό, ο 

οποίος σαφώς δεν θα πάλευε όπως πρώτα. 
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29. Νέοι εχθροί εμφανίζονται και 

αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία 
Οι Σελτζούκοι Τούρκοι και οι Νορμανδοί απειλούν την 

αυτοκρατορία και 

την Πόλη. Η Ανατολική και η Δυτική εκκλησία 

χωρίζονται οριστικά. Ο  

Αλέξιος Α' ο Κομνηνός απομακρύνει τους Νορμανδούς. 

Στα μέσα του 11ου αιώνα τις ανατολικές περιοχές της 

αυτοκρατορίας απειλούσαν οι Σελτζούκοι Τούρκοι. 

Ήταν λαός ασιατικής καταγωγής και πολλοί απ’ αυτούς 

υπηρετούσαν ως μισθοφόροι κοντά στους Άραβες, από 

τους οποίους πήραν και τη μουσουλμανική θρησκεία. 

Με αρχηγό τους τον Άλπ-Αρσλάν πέρασαν τα σχεδόν 

αφύλακτα βυζαντινά σύνορα, κατάκτησαν τις 

ανατολικές επαρχίες της Αρμενίας και της 

Καππαδοκίας και έφτασαν ως την Καισάρεια. Τελικός 

στόχος τους όμως ήταν η Κωνσταντινούπολη. 

Το 1068 αυτοκράτορας του Βυζαντίου έγινε ο Ρωμανός 

Δ’, ο Διογένης. Καταγόταν από την Καππαδοκία και 

διακρινόταν για το ήθος και τη γενναιότητά του. Παρά 

τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, οργάνωσε 

ένα αξιόμαχο εκστρατευτικό σώμα και, οδηγώντας το ο 

ίδιος, έσπευσε να αντιμετωπίσει τους Σελτζούκους. 

Στη μάχη του Ματζικέρτ όμως (1071) ο στρατός του Ρωμανού 

έπαθε μεγάλη καταστροφή και ο ίδιος πιάστηκε αιχμάλωτος 

από τους Τούρκους. Έτσι ανεμπόδιστοι τώρα οι Σελτζούκοι, 

κατέλαβαν ολόκληρη σχεδόν τη Μικρά Ασία και απέκοψαν 

τους δρόμους των Βυζαντινών για την Ανατολή. 

Δέκα χρόνια μετά τη μάχη του Ματζικέρτ, το 1081, 

αυτοκράτορας του Βυζαντίου ανέλαβε ο Αλέξιος Α’, ο 

Κομνηνός, ο οποίος προσπάθησε να οργανώσει το κράτος και 

να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των Σελτζούκων.  
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Την ίδια περίπου εποχή όμως εμφανίστηκε στη Δύση ένας 

άλλος λαός, οι Νορμανδοί, οι οποίοι διακρίνονταν για τις 

ναυτικές τους ικανότητες. Αυτοί κατέβηκαν από τη 

Σκανδιναβία και τη Βόρεια Ευρώπη και ακολουθώντας το 

ρεύμα των ποταμών, έφτασαν ως τη Μεσόγειο. 

Εκμεταλλευόμενοι τα εσωτερικά προβλήματα των 

Βυζαντινών και τις συγκρούσεις τους με τους Σελτζούκους 

Τούρκους, κατάκτησαν χωρίς δυσκολία τα βυζαντινά εδάφη 

της Νότιας Ιταλίας. Στη συνέχεια πέρασαν στη Βαλκανική, 

κατέλαβαν το Δυρράχιο και, ακολουθώντας την Εγνατία οδό, 

βάδισαν κατά της Θεσσαλονίκης και της 

Κωνσταντινούπολης. Μια άλλη ναυτική ομάδα τους 

κινήθηκε προς την Πελοπόννησο και λεηλάτησε τα παράλιά 

της. 

Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α’ τότε ζήτησε βοήθεια από τους 

Βενετούς, δίνοντάς τους ως αντάλλαγμα εμπορικά προνόμια 

στη Μεσόγειο και στα βυζαντινά λιμάνια. Στην 

Κωνσταντινούπολη τους επέτρεψε να εγκατασταθούν έξω 

από τα τείχη, στην έξοδο του Κεράτιου, στο Γαλατά, και να 

δημιουργήσουν εκεί δική τους εμπορική συνοικία, χωρίς να 

πληρώνουν φόρους. Οι Βενετοί ανταποκρίθηκαν πρόθυμα 

στην πρότασή του. Βοήθησαν τους Βυζαντινούς στη θάλασσα 

και από κοινού κατάφεραν να νικήσουν τους Νορμανδούς και 

να τους απομακρύνουν από τα Βαλκάνια. 

EΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

• Ποια προβλήματα αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί τον 11ο 

αιώνα; 

• Τι ανάγκασε τον Αλέξιο τον Α΄ τον Κομνηνό να 

παραχωρήσει 

εμπορικά προνόμια στους Βενετούς; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
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• 1. Ποια προβλήματα αντιμετώπιζαν οι Βυζαντινοί τον 11ο 

αιώνα; 

Ο 11ος αιώνας ήταν πολύ δύσκολος για τους 

βυζαντινούς. Πέρα από τα εσωτερικά προβλήματα, που 

είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, υπήρχαν και κάποια 

εξωτερικά. Συγκεκριμένα η αυτοκρατορία ήρθε 

αντιμέτωπη με δύο μεγάλους εχθρούς. Οι σελτζούκοι 

Τούρκοι από την ανατολή, με αρχηγό τους τον Άλπ 

Αρσλάν, κατέστρεψαν το βυζαντινό στρατό στη μάχη του 

Ματζικέρτ, το 1071. Στα δυτικά οι Νορμανδοί 

εμφανίστηκαν και εκμεταλλευόμενοι τα προβλήματα 

των βυζαντινών, επιτέθηκαν σε πολλές περιοχές.  

 

2. Τι ανάγκασε τον Αλέξιο τον Α΄ τον Κομνηνό να 

παραχωρήσει εμπορικά προνόμια στους Βενετούς; 

Ο Αλέξιος Α’ Κομνηνός βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, 

καθώς έπρεπε να αντιμετωπίσει την απειλή των 

Νορμανδών από τα δυτικά της αυτοκρατορίας, ενώ 

παράλληλα τους Σελτζούκους Τούρκους από τα 

ανατολικά. Η απειλή αυτών των δύο εχθρών ανάγκασε 

τον αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό, να ζητήσει βοήθεια 

από τους Βενετούς, προσφέροντας τους ως αντάλλαγμα 

πολλά εμπορικά προνόμια στη Μεσόγειο και στα 

βυζαντινά λιμάνια. Tους επέτρεψε να εγκατασταθούν 

στην Κωνσταντινούπολη, έξω από τα τείχη, στην έξοδο 

του Κεράτιου, στο Γαλατά, και να δημιουργήσουν εκεί 

δική τους εμπορική συνοικία, χωρίς να πληρώνουν 

φόρους. 
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Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν 

εδάφη από την αυτοκρατορία - Τετράδιο 

Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας: 

 

1. Παρατηρήστε τον χάρτη 2, εντοπίστε εκεί τις κινήσεις 

των Νορμανδών και των Σελτζούκων Τούρκων και 

αντιστοιχίστε στον παρακάτω πίνακα αυτά που 

ταιριάζουν: 

•  
•  

2. Παρατηρήστε την εικόνα 1 και διαβάστε το κείμενο-

πηγή 5. Συζητήστε στην τάξη τη συμπεριφορά του νικητή 

Αλπ Αρσλάν προς τον αιχμάλωτο Ρωμανό Δ ́ Διογένη. 

Σχολιάστε το νόημα των λόγων που του είπε. Θυμάστε 

κάτι ανάλογο από την περυσινή σας ιστορία; 

Το 1068, ο Ρωμανός Δ’ Διογένης έγινε αυτοκράτορας του 

Βυζαντίου. Αφού οργάνωσε το στρατό του, έσπευσε να 

αντιμετωπίσει τους Σελτζούκους. Στη μάχη του 

Ματζικέρτ όμως, το 1071, ο στρατός του Ρωμανού έπαθε 

μεγάλη καταστροφή και ο ίδιος πιάστηκε αιχμάλωτος 

από τους Τούρκους. Διαβάζοντας το κείμενο πηγή 5 και 

βλέποντας τη συμπεριφορά του Άλπ Αρσλάν 

καταλαβαίνουμε πως είναι ένας ηθικός άνθρωπος, που 

δείχνει σεβασμό στον αντίπαλό του. Αναγνωρίζει πως 

https://2.bp.blogspot.com/-zgbROuC4t0g/WxJj4fy_vQI/AAAAAAAABvw/BgrrJ9zXLBE7D7WiZgeBObQ2SSKIx8t6ACLcBGAs/s1600/neoi_exthroi_emfanizontai_kai_apospoyn_edafh_apo_thn_aytokratoria_tetradio_ergasiwn_askhsh_ena.jpg
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κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα του συμβεί στο μέλλον 

και για αυτό τον λόγο, καλεί τον Ρωμανό για γεύμα, τον 

περιποιείται όπως του αρμόζει, ως αυτοκράτορα του 

Βυζαντίου και στο τέλος τον αφήνει ελεύθερο, 

υπογράφοντας μαζί τους συνθήκη Ειρήνης.  

Ανάλογο παράδειγμα συναντήσαμε πέρυσι, 

μαθαίνοντας για την ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο 

οποίος παρέδωσε το νεκρό σώμα του Δαρείου στην 

οικογένειά του, ούτως ώστε να θαφτεί με τιμές που 

αρμόζουν σε έναν βασιλιά.  

 

3. Προσπαθήστε να βρείτε και να ακούσετε στην τάξη το 

«Τσάμικο» τραγούδι-πηγή 4. Σχετίζεται το τραγούδι με το 

σημερινό μάθημα; Σε ποιες άλλες στιγμές της ιστορίας 

της πατρίδας μας νομίζετε ότι αναφέρεται; 

Διαβάζοντας τους στίχους από την πηγή 4, 

καταλαβαίνουμε πως το τραγούδι «Τσάμικο» σχετίζεται 

απόλυτα με το μάθημά μας. Αναφέρεται στους αγώνες 

που έκαναν οι Έλληνες του Βυζαντίου για να 

προστατευτούν από τους Τούρκους και να κερδίσουν την 

ανεξαρτησία τους, αλλά και στην επανάσταση του 1821, 

αναφέροντας το όνομα του Νικηταρά. Αυτό το τραγούδι 

είναι διαχρονικό, καθώς περιγράφει τις προβληματικές 

σχέσεις που έχουμε με τους γείτωνες μας, από τα μέσα 

του 11ου αιώνα, μέχρι και σήμερα.  

 

4. Διαβάστε το κείμενο-πηγή 6 για την Άννα Κομνηνή, και 

συζητήστε στην τάξη τις αντιλήψεις που είχαν οι 

Βυζαντινοί για τις γυναίκες και για τις ικανότητές τους να 

αναλάβουν την εξουσία ενός κράτους. Συμβαίνει κάτι 

ανάλογο σήμερα; Αναφέρετε συγκεκριμένα 

παραδείγματα ομοιότητας ή διαφοράς. 

Η Άννα Κομνηνή ήταν το πρώτο παιδί του αυτοκράτορα 
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Αλέξιου Α' Κομνηνού. Με βάση την πηγή, όταν 

γεννήθηκε ο πατέρας της είπε «Ευχαριστώ, Κύριε. Αν δεν 

έρθει ξοπίσω της γιος, αυτή θα είναι διάδοχός μου, αυτή 

θα στηρίξει το θρόνο μου». Από αυτό καταλαβαίνουμε 

πως οι Βυζαντινοί δεν θεωρούσαν τις γυναίκες ικανές να 

αναλάβουν την εξουσία ενός κράτους, καθώς πίστευαν 

πως τα αγόρια έχουν περισσότερες ηγετικές ικανότητες.   

Σήμερα, οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιόματα με τους 

άνδρες και μπορούν, εάν εκλεγούν, να αναλάβουν 

θέσεις εξουσίας, όπως την θέση του πρωθυπουργού, του 

προέδρου κλπ. Εξαίρεση ίσως αποτελούν κάποιες 

απομακρυσμένες κοινωνίες, που τηρούν ακόμα τα 

παλαιά ήθη και έθιμα. 

 

5. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο-πηγή του Ρώσου 

ιστορικού Α. Α. Βασίλιεφ, και το κείμενο-πηγή 24.4. 

Ύστερα συζητήστε τη σημασία που είχε για το Βυζάντιο 

και τον χριστιανικό κόσμο το σχίσμα των εκκλησιών. 

Το σχίσμα των εκκλησιών είχε μεγάλη σημασία για 

ολόκληρο τον Χριστιανικό κόσμο. Οι δυο χριστιανικοί 

κόσμοι χωρίστηκαν και το σχίσμα αυτό παραμένει 

αγεφύρωτο έως σήμερα. Το μίσος που κυριάρχησε 

ανάμεσά δημιούργησε προβλήματα στο Βυζάντιο, 

καθώς εκδηλώθηκε εκ μέρους της Δύσης, με τις 

σταυροφορίες και την άλωση της Πόλης το 1204». 

30α. Η τέταρτη σταυροφορία 

και η άλωση της Κωνσταντινούπολης 

από τους Φράγκους 

Οι σταυροφόροι βοηθούμενοι από τους Βενετούς 

καταλαμβάνουν την 

Πόλη. Πολλοί Έλληνες αναγκάζονται να φύγουν και να 
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ιδρύσουν τέσσερα νέα 

κράτη με σκοπό να ξαναπάρουν την 

Κωνσταντινούπολη. 

Ανάμεσα στις περιοχές που κατέλαβαν οι Σελτζούκοι 

ήταν και τα Ιεροσόλυμα, η ιερή πόλη που έζησε και 

δίδαξε ο Χριστός. Μετά από αυτό οι χριστιανοί 

προσκυνητές δεν μπορούσαν να επισκέπτονται ακίνδυνα 

τους αγίους τόπους και όσοι τόλμησαν να το κάνουν 

συνελήφθησαν, ληστεύτηκαν και βασανίστηκαν. 

Οι Βυζαντινοί δεν μπορούσαν να δώσουν μόνοι τους 

λύση στο πρόβλημα αυτό. Γι’ αυτό ο αυτοκράτορας 

Αλέξιος Α’, ο Κομνηνός, παρά το σχίσμα που είχε 

προηγηθεί, ζήτησε βοήθεια από τον Πάπα της Ρώμης 

και τους χριστιανούς της Δύσης.  

Ο Πάπας δέχτηκε με προθυμία την πρόταση αυτή, γιατί 

του έδινε την ευκαιρία να παρεμβαίνει στα πράγματα 

της ανατολικής εκκλησίας. 

Γι’ αυτό παρακίνησε και τους χριστιανούς άρχοντες των 

κρατών της Δύσης και των πόλεων της Ιταλίας να 

βοηθήσουν όλοι την προσπάθεια απελευθέρωσης των 

Αγίων Τόπων.  

Αυτοί όμως, αντί να στείλουν βοήθεια στους 

βυζαντινούς, οργάνωσαν μόνοι τους τέσσερις 

εκστρατείες που τις ονόμασαν σταυροφορίες. Σκοπός 

τους ήταν να νικήσουν τους Σελτζούκους και να 

κρατήσουν δικά τους όσα μέρη ελευθερώσουν. 

Στην τέταρτη σταυροφορία, οι σταυροφόροι2 

συγκεντρώθηκαν στη Βενετία. Απόφασή τους ήταν να 

περάσουν με πλοία στην Αίγυπτο και μετά να 

κατευθυνθούν στην Αγία Πόλη, τα Ιεροσόλυμα. Οι 

Βενετοί διέθεσαν τα καράβια τους μαζί με τα 
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πληρώματά τους. Ως αντάλλαγμα θα έπαιρναν τα μισά 

από τα εδάφη και τα λάφυρα που θα κατακτούσαν. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΗ 

ΤΗΣ ΚΩΝ/ΛΗΣ 

Λίγο πριν την αναχώρηση του στόλου παρουσιάστηκε στους 

Βενετούς ο εκθρονισμένος αυτοκράτορας του Βυζαντίου 

Αλέξιος Άγγελος και ζήτησε τη βοήθειά τους για να 

ξαναπάρει το θρόνο, τάζοντάς τους πολλά χρήματα και δώρα. 

Οι Βενετοί δέχτηκαν την πρότασή του και ο ναύαρχός τους, 

αντί να κατευθυνθεί στην Αίγυπτο, οδήγησε τους 

σταυροφόρους στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από 

αυτούς να την καταλάβουν. 

Η απόρθητη ως τότε βασιλεύουσα έπεσε στα χέρια των 

σταυροφόρων. Χάθηκαν πολλές ανθρώπινες ζωές. Επί τρεις 

ημέρες οι κατακτητές λεηλατούσαν, κατέστρεφαν και 

έκαιγαν την ανυπεράσπιστη Πόλη. Δε σεβάστηκαν ούτε τα 

ιερά μνημεία, ούτε τις εκκλησίες, ούτε τα μοναστήρια. Το πιο 

φρικτό έγκλημά τους όμως ήταν η λεηλασία και η 

απογύμνωση της Αγίας Σοφίας από τα ιερά της σκεύη. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Ποιος ήταν ο σκοπός των σταυροφόρων της 4ης 

σταυροφορίας στην αρχή και γιατί άλλαξε στη συνέχεια; 

• Πώς αντιμετώπισαν οι χριστιανοί σταυροφόροι την 

Κωνσταντινούπολη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Ποιος ήταν ο σκοπός των σταυροφόρων της 4ης 

σταυροφορίας στην αρχή και γιατί άλλαξε στη συνέχεια; 

Στην τέταρτη σταυροφορία, οι σταυροφόροι 

συγκεντρώθηκαν στη Βενετία. Απόφασή τους ήταν να 

περάσουν με τα πλοία τους στην Αίγυπτο και μετά να 
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κατευθυνθούν στα Ιεροσόλυμα. Λίγο πριν την 

αναχώρηση του στόλου παρουσιάστηκε στους Βένετους 

ο εκθρονισμένος αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αλέξιος 

Άγγελος και ζήτησε τη βοήθειά τους για να ξαναπάρει το 

θρόνο, τάζοντάς τους πολλά χρήματα και δώρα. Οι 

Βένετοι δέχτηκαν την πρότασή του και ο ναύαρχός τους, 

αντί να κατευθυνθεί στην Αίγυπτο, οδήγησε τους 

σταυροφόρους στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησε από 

αυτούς να την καταλάβουν. 

 

2. Πώς αντιμετώπισαν οι χριστιανοί σταυροφόροι την 

Κωνσταντινούπολη; 

Το 1204, χριστιανοί σταυροφόροι μπήκαν στην 

Κωνσταντινούπολη και προκάλεσαν πολλές 

καταστροφές. Παρόλο που ήταν και εκείνοι χριστιανοί 

και ως σύμβολό στη στολή τους είχαν το σταυρό, δεν 

σεβάστηκαν τίποτα. Επί τρεις ημέρες λεηλατούσαν, και 

έκαιγαν την ανυπεράσπιστη Πόλη. Κατέστρεψαν 

εκκλησίες, Ιερά μνημεία και μοναστήρια. Αποκορύφωμα 

όμως ήταν η λεηλασία και η απογύμνωση της Αγίας 

Σοφίας από τα ιερά της σκεύη. 

  

Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της 

Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους - 

Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) - Λύσεις 

ασκήσεων 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Αντιστοιχίστε τις έννοιες της πολιορκίας και της 
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άλωσης με τα γεγονότα που σχετίζεται καθεμιά από 

αυτές: 

 

 

2. Διαβάστε τα κείμενα πηγές 3, 4 και 5. Προσέξτε τον 

συγγραφέα καθεμιάς και συζητήστε τα κοινά στοιχεία, που 

και οι τρεις αναφέρουν. Αναζητήστε τα «Λόγια της 

πλώρης» του Ανδρέα Καρκαβίτσα και διαβάστε από εκεί 

το διήγημά του «Εκδικητής». 

Διαβάζοντας τα κείμενα διαπιστώνουμε πως και τα τρία 

αναφέρονται στην άλωση της Πόλης. Το κάθε ένα από 

αυτά, είναι γραμμένο από διαφορετικό άνθρωπο. Έναν 

σταυροφόρο, ένα Βυζαντινό και ένα νεοέλληνα. 

Συγκεκριμένα: 

Ο σταυροφόρος ονομαζόταν Βιλλεαρδουίνος. Ήταν Γάλλος 

ιστορικός, ο οποίος ακολούθησε τους Φράγκους στη 

Σταυροφορία τους, για να καταγράψει τα γεγονότα. 

Ο Βυζαντινός ήταν χρονογράφος. Περιγράφει την τεράστια 

απώλεια των κατοίκων της πόλης μετά τη λεηλασία στο 

έργο του «Θρήνος για την χαμένη πόλη». 

Ο νεοέλληνας λογοτέχνης είναι ο Ανδρέας Καρκαβίτσας. 

Περιγράφει, με συγκλονιστικό τρόπο, την άλωση της 

Πόλης στο διήγημα του «Εκδικητής» από τη συλλογή 

«Λόγια της πλώρης». 

 

3. Βάλτε Σ πριν από τις σωστές και Λ πριν από τις 

λανθασμένες προτάσεις του παρακάτω πίνακα, που 

https://1.bp.blogspot.com/-tYr-dhN0uaQ/Ww52crB3QWI/AAAAAAAABvU/1xNJ53Vk4g8-PqqfBtubQNf45mSN1y1TQCLcBGAs/s1600/h_tetarth_stayroforia_kai_h_alwsh_ths_kwnstantinoypolhs_apo_toys_fragkoys_tetradio_ergasiwn_askhsh_ena.jpg
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αναφέρονται στην άλωση της Πόλης: 

Σ - Οι Φράγκοι λεηλάτησαν ιερά μνημεία και αφάνισαν 

πολλά έργα τέχνης. 

Λ - Οι σταυροφόροι «έχασαν» τον δρόμο για την Αίγυπτο 

και πήγαν στην Πόλη. 

Σ - Πολλοί από τους κατοίκους σφάχτηκαν και 

αιχμαλωτίστηκαν. 

Λ - Οι κατακτητές σεβάστηκαν τους ναούς και τα άλλα 

μνημεία της Πόλης. 

Λ - Οι άρχοντες των νέων κρατών δεν ήθελαν να 

ξαναπάρουν την Πόλη. 

Σ - Οι Βενετοί μετέφεραν και τα άλογα του Λυσίππου στη 

Βενετία. 

Σ - Οι σταυροφόροι πήραν ακόμη και τα ιερά σκεύη από 

την Αγία Σοφία. 

Λ - Οι Βενετοί εμπόδισαν τους σταυροφόρους να πάνε 

στην Πόλη. 

•  

 

4. Διαβάστε το κείμενο 30β.1. για την αυτοκρατορία της 

Νίκαιας, παρατηρήστε τον δικέφαλο αετό και συζητήστε 

τον συμβολισμό του. Ποιοι έχουν και σήμερα τον 

«δικέφαλο αετό» ως σύμβολο και γιατί; Πώς κρίνετε 

αυτή την επιλογή τους; 

Μετά την άλωση της Πόλης, ο αυτοκράτορας του 

Βυζαντίου Θεόδωρος Λάσκαρης και ο Πατριάρχης, 

κατέβηκαν στη Νίκαια της Μικράς Ασίας. Εκεί 

ανασύνταξαν την εξόριστη Βυζαντινή αυτοκρατορία. 

Είχε ως σημαία τον δικέφαλο αυτοκρατορικό αετό, με το 

ένα κεφάλι να κοιτάζει την ανατολή και το άλλο τη 

χαμένη Κωνσταντινούπολη. Εκτός από αυτόν τον 

συμβολισμό, τα δύο κεφάλια αντιπροσωπεύουν τη 
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διπλή εξουσία του αυτοκράτορα (θρησκευτική και 

κοσμική), όπως επίσης και την ένωση της ανατολής και 

της Δύσης. Συγκεκριμένα, το αριστερό κεφάλι 

συμβολίζει τη Ρώμη, ενώ το δεξιό την 

Κωνσταντινούπολη. 

Σήμερα, τον δικέφαλο αετό έχουν ως επίσημο έμβλημα 

η ορθόδοξη εκκλησία, καθώς επίσης και κάποιες 

αθλητικές ομάδες (όπως η ΑΕΚ), λόγω της καταγωγής 

των μελών τους από την Κωνσταντινούπολη. 

 

5. Διαβάστε το παρακάτω κείμενο-πηγή και βρείτε στον 

χάρτη την πόλη της Τραπεζούντας. Συζητήστε στην τάξη 

για τον ελληνισμό του Πόντου2 και σχολιάστε την 

άνθηση των γραμμάτων σ’ αυτό το «μακρινό ελληνικό 

κρατίδιο». 

Η Τραπεζούντα βρίσκεται στις ακτές του Εύξεινου 

Πόντου και ιδρύθηκε το 756 π.Χ. από Ίωνες, μετά τον 

πρώτο και τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό. Η 

αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ιδρύθηκε μετά την 

άλωση της  Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους, Το 

1204,  με αυτοκράτορες τη Δυναστεία των Κομνηνών, η 

οποία παρέμεινε ελεύθερη και διαφύλαξε την βυζαντινή 

παράδοση τις τέχνες και τα γράμματα. Διατηρούσε 

σπουδαία βιβλιοθήκη και ονομαστοί δάσκαλοι 

δίδασκαν στα πανεπιστήμια της. Επίσης είχε σπουδαία 

ιατρικά  και αστρονομικά ιδρύματα, καταρτισμένα με τα 

μυστικά της ανατολής. Δυστυχώς όμως το 1922 κατά την 

περίοδο της μικρασιατικής καταστροφής, αναγκάστηκε 

ο Ελληνισμός της Τραπεζούντας να καταφύγει στην 

Ελλάδα.  

30β. Τα ελληνικά κράτη 

μετά την άλωση της Πόλης 
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Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 

Φράγκους (1204) 

δημιουργήθηκαν από βυζαντινούς άρχοντες τέσσερα 

μικρά ελληνικά κράτη, 

με σκοπό να απελευθερώσουν τη σκλαβωμένη 

πρωτεύουσα: 

1. Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας 

Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεόδωρος Λάσκαρης 

και ο Πατριάρχης, μετά την άλωση της Πόλης, 

κατέφυγαν στη Νίκαια της Μικράς Ασίας και 

ανασύνταξαν εκεί την εξόριστη βυζαντινή 

αυτοκρατορία.  

Αυτή φιλοξενούσε τώρα τον αυτοκρατορικό αετό και 

μάλιστα δικέφαλο, με το ένα κεφάλι να κοιτάζει την 

Ανατολή και το άλλο τη χαμένη Κωνσταντινούπολη.  

Κάνοντας διπλό αγώνα, κατά των Τούρκων και των 

Φράγκων, ο Λάσκαρης και οι διάδοχοί του Παλαιολόγοι 

κατάφεραν να διατηρήσουν τη νέα «αυτοκρατορία» επί 

57 χρόνια και από εκεί να απελευθερώσουν την Πόλη 

(1261). 

Η ιστορία της αυτοκρατορίας της Νίκαιας είναι «η 

ιστορία της Πόλης χωρίς την Πόλη». 

2. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας 

Ιδρυτές της ήταν οι Κομνηνοί. Πρωτεύουσά της είχε την 

Τραπεζούντα του Εύξεινου Πόντου. Η θέση και η 

μεγάλη απόστασή της από τα άλλα ελληνικά κράτη δεν 

τη βοήθησε να συνεργαστεί μαζί τους. Οι ιδρυτές και οι 

διάδοχοί τους, αγωνίστηκαν μόνοι, ανάμεσα σε πολλούς 

εχθρικούς λαούς, την οργάνωσαν οικονομικά και 
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στρατιωτικά και κατάφεραν να την κρατήσουν 

ελεύθερη 257 χρόνια. 

Στο διάστημα αυτό, αλλά και στα χρόνια της 

τουρκοκρατίας που ακολούθησαν, η Τραπεζούντα ήταν 

το χριστιανικό κέντρο των γύρω από τον Εύξεινο Πόντο 

ελληνικών πόλεων. Σ’ αυτή έχει τις ρίζες του ο 

ποντιακός ελληνισμός και γι’ αυτή μιλούν ακόμη οι 

παραδόσεις, οι χοροί και τα τραγούδια των Ποντίων. 

   

3. Το Δεσποτάτο της Ηπείρου 

Το ίδρυσε στην Ήπειρο ο δεσπότης Μιχαήλ Α’ Άγγελος 

με πρωτεύουσά του την Άρτα. Με τον καιρό αύξησε την 

επικράτειά του σε όλη τη δυτική Ελλάδα και τη 

Μακεδονία. Η πιο σημαντική στιγμή της ιστορίας του 

όμως ήταν η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, της 

δεύτερης σημαντικής πόλης της Αυτοκρατορίας, από 

τους Λατίνους, είκοσι χρόνια μετά την άλωσή της 

(1224). 

4. Το Δεσποτάτο του Μιστρά 

Το ίδρυσαν πολύ αργότερα οι Παλαιολόγοι σε 

οχυρωμένη από τους Φράγκους θέση, κοντά στη 

Σπάρτη. Το μικρό, στο ξεκίνημά του, Δεσποτάτο 

απλώθηκε σιγά-σιγά και, αφαιρώντας εδάφη από τους 

Φράγκους, έφτασε ως τον Ισθμό της Κορίνθου. Το 

Δεσποτάτο γνώρισε μεγάλη ακμή στα γράμματα και τις 

τέχνες. Εδώ έζησε και δίδαξε ο σοφός Γεώργιος 

Πλήθων-Γεμιστός. Εδώ στέφθηκε ο τελευταίος 

αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντίνος 

Παλαιολόγος. 
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Τα κάστρα, τα παλάτια και οι εκκλησίες του σώζονται 

ως σήμερα και δίνουν ανάγλυφη την εικόνα της 

βυζαντινής αυτής πολιτείας.  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Στο 30β' (τριακοστό μέρος δεύτερο) κεφάλαιο, στην ΣΤ 

ενότητα του βιβλίου της ιστορίας της Ε' Δημοτικού, με τίτλο 

"Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης", θα 

μάθουμε για τέσσερα μικρά 

ελληνικά κράτη, που δημιουργήθηκαν από βυζαντινούς 

άρχοντες, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 

Φράγκους το 1204 και σκοπό τους είχαν να απελευθερώσουν 

την σκλαβωμένη πρωτεύουσα. Συγκεκριμένα θα μάθουμε 

για: 

 

Την αυτοκρατορία της Νίκαιας, που την ίδρυσαν ο 

αυτοκράτορας Θεόδωρος Λάσκαρης και ο Πατριάρχης της 

Κωνσταντινούπολης, με πρωτεύουσα την Νίκαια.  

Την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, που την ίδρυσαν οι 

Κομνηνοί, με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα. 

Το δεσποτάτο της Ηπείρου, που το ίδρυσε ο Δεσπότης 

Μιχαήλ Α' Άγγελος με πρωτεύουσα την Άρτα 

Το δεσποτάτο του Μιστρά, που το ίδρυσαν οι Παλαιολόγοι, 

με πρωτεύουσα το Μιστρά.   

 

 

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης - 

Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε 

κατακτητές 

 

31. Η ανάκτηση της Πόλης 

από το Μιχαήλ Η’, τον Παλαιολόγο 
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Η Κωνσταντινούπολη απελευθερώνεται και 

ξαναγίνεται πρωτεύουσα του 

βυζαντινού κράτους. Τώρα όμως αντιμετωπίζει πολλά 

εσωτερικά 

προβλήματα και απειλείται από περισσότερους 

εχθρούς. 

Οι Φράγκοι που κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη, 

αφού τη λεηλάτησαν για πολύ καιρό και πήραν τους 

θησαυρούς της, άρχισαν πλέον να μην ενδιαφέρονται 

γι’ αυτή. 

Ο Μιχαήλ Η’, ο Παλαιολόγος, που ήταν αυτοκράτορας 

της Νίκαιας, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.  

 

➢ Με μυστική εντολή δικοί του άνθρωποι 

παρακολουθούσαν μέρα-νύχτα την πόλη 

αναζητώντας τρόπο να μπουν σ’ αυτή κρυφά και να 

την πάρουν δίχως πόλεμο. 

➢  Παράλληλα ο ίδιος συνεργάστηκε και με τους 

Γενουάτες, που είχαν ισχυρό ναυτικό, και τους 

υποσχέθηκε εμπορικά προνόμια στα βυζαντινά 

λιμάνια, αν τον βοηθούσαν να ξαναπάρει την Πόλη. 

➢ Η τύχη όμως βοήθησε τον αυτοκράτορα να πετύχει 

μόνος το σκοπό του. Το καλοκαίρι του 1261 ο 

στρατηγός του Αλέξιος Στρατηγόπουλος κατάφερε να 

μπει στην Πόλη από αφύλαχτο άνοιγμα των τειχών 

και να την καταλάβει χωρίς καμιά αντίσταση των 

Φράγκων.  

➢ Έτσι, ο Μιχαήλ Η’, ο Παλαιολόγος, στέφτηκε 

αυτοκράτορας στο ναό της Αγίας Σοφίας από τον 

Πατριάρχη Αρσένιο.  

Ο ίδιος ακόμη κατάφερε να ξαναπάρει αρκετά από τα 

κατακτημένα μέρη της Ελλάδας. Ένα μεγάλο μέρος τους 

όμως παρέμεινε στους Φράγκους. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ 

ΛΑΤΙΝΩΝ 
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Στα πενήντα επτά χρόνια, που η Κωνσταντινούπολη ήταν στα 

χέρια των Λατίνων, κανένας από τους κατακτητές-ηγεμόνες 

της δεν κατανόησε τα προβλήματα των Ελλήνων κατοίκων 

της. Τα ταμεία του κράτους άδειασαν, τα κτίσματα 

ερειπώθηκαν και τα έργα τέχνης λεηλατήθηκαν ή 

μεταφέρθηκαν στη Δύση. Η χριστιανική πίστη κλονίστηκε 

και οι Φράγκοι, που βεβήλωσαν τους ιερούς ναούς της Πόλης, 

έγιναν μισητοί κι ανεπιθύμητοι για όλους τους Βυζαντινούς. 

Η ανάκτηση της Πόλης όμως δεν έλυσε τα προβλήματα που 

υπήρχαν ούτε τα νέα που είχαν δημιουργηθεί. Η 

Κωνσταντινούπολη έμεινε χωρίς συμμάχους και οι εχθροί 

τώρα ήταν πολλοί. Στην Ανατολή παραμόνευαν νέα και πιο 

επικίνδυνα τουρκικά φύλα, στο Βορρά απειλούσαν οι Σέρβοι 

και οι Βούλγαροι, στη Δύση οι Φράγκοι και οι Βενετοί. Όλα 

φανέρωναν ότι η αυτοκρατορία εξέπεμπε τις τελευταίες 

αναλαμπές της, λίγο πριν την τελική της πτώση. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Με ποιο τρόπο ξαναπήραν οι Βυζαντινοί την Πόλη; 

• Σε τι κατάσταση βρήκαν οι Βυζαντινοί την 

Κωνσταντινούπολη; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Με ποιο τρόπο ξαναπήραν οι Βυζαντινοί την Πόλη;   

Οι Φράγκοι, αφού λεηλάτησαν για αρκετό καιρό την 

Κωνσταντινούπολη και πήραν όλους τους θησαυρούς 

της, έπαψαν να ενδιαφέρονται για αυτή. Ο Μιχαήλ Η' 

Παλαιολόγος, αυτοκράτορας της Νίκαιας, είχε δώσει 

μυστική εντολή σε έμπιστους δικούς του ανθρώπους, να 

παρακολουθούν μέρα και νύχτα την πόλη, αναζητώντας 

τρόπο να μπουν σε αυτήν κρυφά  και να την πάρουν 

δίχως πόλεμο. Για καλή του τύχη, το καλοκαίρι του 

1261, ο στρατηγός του Αλέξιος Στρατηγόπουλος 

κατάφερε να μπει στην πόλη, από αφύλαχτο άνοιγμα των 
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τειχών και να την καταλάβει χωρίς καμία αντίσταση 

από τους Φράγκους. 

•  

 

2. Σε τι κατάσταση βρήκαν οι Βυζαντινοί την 

Κωνσταντινούπολη; 

Οι βυζαντινοί όταν πήραν πίσω την Πόλη, την βρήκαν 

σε μία τραγική κατάσταση. Στα 57 χρόνια που η 

Κωνσταντινούπολη ήταν στα χέρια των λατίνων, τα 

ταμεία του κράτους άδειασαν, τα κτίσματα 

ερειπώθηκαν και τα έργα τέχνης λεηλατήθηκαν ή 

μεταφέρθηκαν στη Δύση. Η χριστιανική πίστη 

κλονίστηκε και οι Φράγκοι που βεβήλωσαν τους ιερούς 

ναούς της πόλης έγιναν μισητοί και ανεπιθύμητοι για 

όλους τους βυζαντινούς. Επιπλέον, η 

Κωνσταντινούπολη είχε μείνει χωρίς συμμάχους και 

εχθροί ήταν πολλοί. Στην Ανατολή παραμόνευαν νέα και 

πιο επικίνδυνα τουρκικά φύλα, στο Βορρά απειλούσαν 

οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι και στη Δύση οι Φράγκοι και 

Βενετοί. 

 

Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η΄, 

τον Παλαιολόγο - Τετράδιο Εργασιών 

(Βιβλίο) 

 
Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Παρατηρήστε τον χάρτη 6 και εντοπίστε τα εδάφη του 

βυζαντινού κράτους μετά την ανάκτηση της Πόλης. 

Έφτασε τα παλιά σύνορά του; Ποια λατινικά και άλλα 

κράτη εξακολουθούν να το περιζώνουν τώρα;  

Μετά την κατάκτηση της πόλης, το βυζαντινό κράτος 

δεν κατόρθωσε να φτάσει τα παλιά του σύνορα. Με 

βάση το χάρτη βλέπουμε πως το κράτος περιελάμβανε 

τα βόρεια εδάφη του ελλαδικού χώρου, τη Μακεδονία, 
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τη Θράκη, κάποια τμήματα της Θεσσαλίας, ένα μικρό 

μέρος της Πελοποννήσου, μερικά από τα νησιά του 

Αιγαίου και κάποια εδάφη της Μικράς Ασίας. Τα 

κράτη που περιβάλλουν τα εδάφη του Βυζαντίου, όπως 

βλέπουμε στο χάρτη, είναι:  

Ανατολικά: Το σουλτανάτο του Ικονίου και η 

αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.  

Βόρεια: Το βασίλειο της Βουλγαρίας και της Σερβίας. 

Κεντρικά: Το δεσποτάτο της Ηπείρου και ηγεμονία της 

Αχαΐας.  

 

2. Να γράψεις στον παρακάτω πίνακα μια σύντομη 

φράση για τον ρόλο κάθε προσώπου ή λαού για την 

άλωση ή την ανάκτηση της Πόλης. 

Πάπας - Οργάνωσε τις σταυροφορίες 

Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος - Ανέκτησε την πόλη από τους 

Φράγκους 

Φράγκοι - Κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη το 1204 

Γενουάτες - Συνεργάστηκαν τον Μιχαήλ ή τον 

Παλαιολόγο για να πάρει πίσω την πόλη  

Αλέξιος Στρατηγόπουλος - Ανακάλυψε ένα μυστικό 

πέρασμα το καλοκαίρι του 1261 

Βυζαντινός γέροντας - Υπέδειξε στον Αλέξιο ένα 

μυστικό πέρασμα 

 

 

3. Βάλτε σε αριθμητική σειρά (από1 έως 10) τα γεγονότα 

της άλωσης και της ανάκτησης της Πόλης, ανάλογα με 

τον χρόνο που καθένα συνέβη: 

2 - Ο Αλέξιος Α´ Κομνηνός ζήτησε βοήθεια από τον 

Πάπα της Ρώμης. 

8 - Ένας γέροντας γεωργός φανέρωσε το μυστικό 

πέρασμα κάτω απ’ τα τείχη. 

4 - Οι Βενετοί διέθεσαν τα πλοία τους για τη μεταφορά 

των σταυροφόρων. 

10 - Ο Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγος στέφτηκε 

αυτοκράτορας και στην Αγία Σοφία. 
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1 - Οι Σελτζούκοι Τούρκοι κατέλαβαν τους Αγίους 

τόπους. 

7 - Οι Βυζαντινοί πρόσφυγες - άρχοντες της Πόλης 

ίδρυσαν 4 νέα κρατίδια. 

5 - Ο στόλος άλλαξε πορεία στη διαδρομή και 

πολιόρκησε την Πόλη. 

3 - Ο Πάπας ζήτησε από τους χριστιανούς ηγεμόνες της 

Δύσης να βοηθήσουν. 

6 - Η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των 

σταυροφόρων. 

9 - Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος ελευθέρωσε την Πόλη 

από τους Φράγκους. 

 

4. Στο κείμενο-πηγή 4 ο ελευθερωτής της Πόλης Μιχαήλ 

Η´ Παλαιολόγος ονομάζει την Κωνσταντινούπολη 

«Ακρόπολη του κόσμου». Γιατί την αποκαλεί έτσι; Να 

γράψετε στον παρακάτω πίνακα και άλλες ονομασίες 

που έχετε ακούσει να της αποδίδονται:  

Η Κωνσταντινούπολη για τον Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο 

είναι η ακρόπολη του κόσμου. Από τα αρχαία χρόνια, οι 

Ακροπόλεις είναι το κεντρικότερο και ασφαλέστερο 

μέρος των πόλεων, για αυτό πάντα βρισκόταν στο 

υψηλότερο και καλύτερα οχυρωμένο σημείο. Η 

Κωνσταντινούπολη με τον πολιτισμό και την 

πνευματική της ανάπτυξη ξεχωρίζει και δίνει το 

παράδειγμα στις υπόλοιπες πόλεις. Έτσι είναι λογικό ο 

Μιχαήλ να την εκτιμάει και να την έχει μέσα στην 

καρδιά του ως η ακρόπολη ολόκληρου του κόσμου. 

•  

Οι γνωστότερες ονομασίες που αποδίδονται στην 

Κωνσταντινούπολη είναι οι:  

1. Βασιλεύουσα 

2. Νέα Ρώμη 

3. Θεόκτιστη 

4. Επτάλοφη 

 

5. Παρατηρήστε την εικόνα 2 της Πόλης και διαβάστε 
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τα κείμενα-πηγές 3 και 4. Πώς εξηγείτε το μυστήριο του 

κρυφού περάσματος; Ήταν άραγε τυχαίο; Έχετε ακούσει 

παρόμοιες παραδόσεις για «κρυμμένα μυστικά» στον 

τόπο σας; 

Οι βυζαντινοί με στρατηγό τον Αλέξιο Στρατηγόπουλο 

κατάφεραν να μπουν στην πόλη, από ένα κρυφό 

πέρασμα, που τους υπέδειξε ένας γέρος. Δεν ξέρουμε τι 

ακριβώς ήταν αυτό το πέρασμα ή από ποιους είχε 

δημιουργηθεί. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι ήταν 

ίσως κάποιο κρυφό πέρασμα που έφτιαξαν παράνομοι 

έμποροι ή λαγούμι κλεφτών ή ακόμα και έξοδος 

διαφυγής για τον αυτοκράτορα και τους συμβούλους 

του σε περίπτωση πολέμου. Στην Πάτρα δεν έχουμε 

αντίστοιχους μύθους για μυστικά περάσματα. 
 

32. Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή 
 

Η Θεσσαλονίκη, από τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, είναι 

η δεύτερη σημαντική πόλη 

της αυτοκρατορίας. Αναπτύσσει σπουδαία εμπορική, 

πνευματική και πολιτική κίνηση, 

την οποία διατηρεί ακόμη και στα χρόνια της 

παρακμής. 

 

Η Θεσσαλονίκη ήταν σπουδαίο οικονομικό και 

πνευματικό κέντρο της αυτοκρατορίας. Πηγές της 

εποχής αναφέρουν ότι «ο Κωνσταντίνος για λίγο είχε 

σκεφτεί να κάνει αυτή πρωτεύουσα της αυτο- 

κρατορίας»1. 

• Η θέση της στον κόλπο του Θερμαϊκού και στην εύφορη 

κοιλάδα του Αξιού ποταμού την έκανε σταυροδρόμι των 

στεριανών και των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων και 

της έδωσε φήμη και πλούτη. «Η γη και η θάλασσα έχουν 

ταχτεί να λειτουργούν για χάρη μας και να μας 

προσφέρουν τα πλούσια δώρα τους αδαπάνως», γράφει 
ο ιστορικός Ιωάννης Καμενιάτης. Τα χαρίσματα αυτά 
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όμως την έκαναν και στόχο πολλών κατακτητών, οι 
οποίοι έφτασαν αρκετές φορές απειλητικοί κάτω από τα 
τείχη της. Το 904 οι Σαρακηνοί και το 1185 οι Νορμανδοί 
την κατέλαβαν και τη λεηλάτησαν. 

 

Παρά τις δυσκολίες αυτές όμως, η Θεσσαλονίκη 

διατηρούσε τον πλούτο και την εμπορική της κίνηση 

από τα πρώτα ως τα τελευταία βυζαντινά χρόνια. Είχε 

ακόμη αξιόλογη πνευματική ανάπτυξη και 

δραστηριότητα, όπως μαρτυρούν τα μνημεία παλαιάς 

βυζαντινής τέχνης και οι εκκλησίες που σώζονται ακόμη 

στην πόλη. Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους είχε ο ναός 

του Αγίου Δημητρίου, που ήταν πολιούχος και 

προστάτης της. 

Στα χρόνια παρακμής της αυτοκρατορίας (13ος-14ος 

αιώνας), η Θεσσαλονίκη, αντίθετα από άλλες πόλεις, 

διατήρησε και αύξησε την πνευματική και την εμπορική της 

δραστηριότητα και γι’ αυτό της είχε δοθεί το προνόμιο να 

είναι αυτοδιοικούμενη. Εδώ λειτουργούσαν κατώτερα και 

μέσα σχολεία, αλλά και ανώτατες σχολές Μαθηματικών, 

Νομικής, Φιλοσοφίας και Ρητορικής. Τους μισθούς των 

δασκάλων τους μάλιστα πλήρωναν οι αρχές της πόλης. 

Την ίδια περίοδο αναπτύχθηκε εδώ το κίνημα των Ζηλωτών, 

που ήταν πρωτόγνωρο για την αυτοκρατορία και την εποχή. 

Οι Ζηλωτές ήταν ένα είδος πολιτικού κόμματος, που 

υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των χαμηλών τάξεων 

(μικροκαλλιεργητών, μικροτεχνιτών, εργατών και ναυτικών) 

απέναντι στους πλούσιους, τους υπερέχοντες και τους 

δυνατούς. Οι τελευταίοι είχαν στα χέρια τους το εμπόριο, τον 

πλούτο και τα προνόμια και εκμεταλλεύονταν τους 

οικονομικά αδύναμους. Η αντιπαράθεση ανάμεσά τους 

μάλιστα, στα μέσα του 14ου αιώνα, οδήγησε σε αιματηρές 

συγκρούσεις και επανάσταση, από την οποία νικητές βγήκαν 

οι Ζηλωτές. 
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Οι Ζηλωτές απομάκρυναν με τη βία τους ευγενείς από την 

πόλη, λεηλάτησαν και δήμευσαν τις περιουσίες τους και 

ανέλαβαν αυτοί τη διοίκησή της. Η «δημοκρατική 

κυβέρνησή» τους, όπως την ονόμασαν, διοίκησε τη 

Θεσσαλονίκη επτά χρόνια (1342-1349). Στο διάστημα αυτό 

όμως οι συνασπισμένοι ευγενείς, με τη βοήθεια και του 

αυτοκράτορα της Πόλης, οργανώθηκαν και κατάφεραν να 

ξαναπάρουν τη διοίκηση της πόλης από τους Ζηλωτές. Τα 

γεγονότα αυτά όμως, παρά τις κάποιες υπερβολές που τα 

συνόδευσαν, έμειναν στην ιστορία της εποχής ως παράδειγμα 

αγώνα απελευθέρωσης των αδυνάτων από το ζυγό και την 

εκμετάλλευση των δυνατών. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Ποια πλεονεκτήματα έκαναν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη πόλη 

της αυτοκρατορίας στο εμπόριο και τον πλούτο, μετά την 

Κωνσταντινούπολη; 

• Σήμερα αποκαλούμε τη Θεσσαλονίκη «συμπρωτεύουσα», 

«νύμφη του Θερμαϊκού» και «πόλη του Άη-Δημήτρη». 

Σχολιάστε αυτά τα προσωνύμια. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Ποια πλεονεκτήματα έκαναν τη Θεσσαλονίκη δεύτερη 

πόλη της αυτοκρατορίας στο εμπόριο και τον πλούτο, 

μετά την Κωνσταντινούπολη; 

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος είχε σκεφτεί να κάνει τη 

Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του. Η 

θέση της στον κόλπο του Θερμαϊκού και στην εύφορη 

κοιλάδα του Αξιού ποταμού, την έκανε σταυροδρόμι 

των στεριανών και των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων 

και της έδωσε φήμη και πλούτη. Επιπλέον, η παρά τις 

δυσκολίες διατήρηση πλούτου και εμπορικής κίνησης 

σε συνδυασμό με την αξιόλογη πνευματική ανάπτυξη 

και δραστηριότητα, έκαναν τη Θεσσαλονίκη 
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δικαιολογημένα την δεύτερη σημαντικότερη πόλη της 

αυτοκρατορίας. Έτσι η σκέψη του Κωνσταντίνου δεν 

ήταν καθόλου τυχαία και ήταν απόλυτα 

δικαιολογημένη. 

 

  

2. Σήμερα αποκαλούμε τη Θεσσαλονίκη 

«συμπρωτεύουσα», «νύμφη του Θερμαϊκού» και «πόλη 

του Άη-Δημήτρη». Σχολιάστε αυτά τα προσωνύμια. 

Η Θεσσαλονίκη είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις 

της χώρας μας. Εκτός από το όνομά της, την 

αποκαλούμε και με διάφορα προσωνύμια. Η ερμηνεία 

αυτών των προσωνυμίων είναι η:  

 

Συμπρωτεύουσα: Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη σε μέγεθος και πληθυσμό πόλη μετά την 

Αθήνα. 

Νύμφη του Θερμαϊκού: Ονομάζεται έτσι, γιατί είναι μια 

πολύ όμορφη πόλη, βρίσκεται στο Θερμαϊκό κόλπο και 

εξαιτίας της θέσης της έχει υπέροχη θέα. 

Πόλη του Άη-Δημήτρη: Ο Άγιος Δημήτριος έζησε και 

μαρτύρησε την περίοδο των Χριστιανικών διωγμών 

στην Θεσσαλονίκη και είναι ο πολιούχος και άγιος της 

πόλης.  

 

 

Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή - 

Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) 
 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν τέσσερις ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Διαβάστε την πηγή 3 και εντοπίστε στον χάρτη 1 τις 

πόλεις που αναφέρονται σ’ αυτόν (Νίσσα της Σερβίας, 

Σόφια (Σαρδική) της Βουλγαρίας, Τροία της Μ. Ασίας και 

Θεσσαλονίκη). 

Μεταφερθείτε στη θέση του Κωνσταντίνου, συγκρίνετε 
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τις τέσσερις πόλεις με την Κωνσταντινούπολη και 

σχολιάστε την τελική απόφασή του. 

Ο Κωνσταντίνος στην προσπάθειά του να βρει την 

κατάλληλη περιοχή για να την κάνει πρωτεύουσα του 

Βυζαντίου κατέληξε σε πέντε πόλεις. Εξετάζοντας τις 

επιλογές του, σύντομα κατέληξε στην 

Κωνσταντινούπολη. Η Σαρδική και η Νίσσα 

βρίσκονταν στο κέντρο των Βαλκανίων, μακριά από τις 

ακτές και έτσι δεν θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν 

εμπορικές συναλλαγές μέσω της θάλασσας, έτσι τις 

απέκλεισε σύντομα από τις επιλογές του. Έπειτα η 

Θεσσαλονίκη αποτελούσε πνευματικό και εμπορικό 

κέντρο, ενώ η γη της ήταν εξαιρετικά εύφορη, 

χαρίζοντάς της τρομερό πλούτο. Από την άλλη μεριά η 

Τροία ήταν κοντά στη θάλασσα και ήταν γνωστή από 

τον Τρωικό Πόλεμο και τους μυθικούς ήρωες που 

πολέμησαν εκεί. Καμία όμως από αυτές, δεν παρείχε τα 

πλεονεκτήματα της Κωνσταντινούπολης, η οποία ήταν 

σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευρώπης, Αφρικής και 

Ασίας), ενώνοντας έτσι τους σημαντικότερους 

εμπορικούς δρόμους και είχε φυσική οχύρωση από επτά 

λόφους, που την περιέβαλαν. Έτσι αποτελούσε την 

ιδανικότερη θέση για τη νέα πρωτεύουσα. 

 

 

2. Το Φθινόπωρο κάθε χρονιάς γίνεται στη Θεσσαλονίκη 

«Διεθνής Έκθεση». Σ’ αυτή μετέχουν έμποροι με 

προϊόντα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και από όλο 

τον κόσμο. Διαβάστε την πηγή 5, συζητήστε και 

σχολιάστε αν: 

• Μπορεί αυτό το σημαντικό για τη χώρα μας γεγονός να 

έχει τις ρίζες του στα βυζαντινά «Δημήτρια»; 

Είναι πολύ πιθανό η Διεθνής Έκθεση να έχει τις ρίζες 

της στα Βυζαντινά «Δημήτρια». Τα «Δημήτρια» ήταν το 

μεγαλύτερο εμπορικό γεγονός των Βαλκανίων και 

αποτελούσε πόλο έλξης για εμπόρους από όλες τις 

περιοχές Βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι οποίοι έρχονταν 
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με τα προϊόντα τους ελπίζοντας να πουλήσουν όσα 

περισσότερα μπορούσαν. 

  

• Γίνονται παρόμοιες εκθέσεις ή εμπορικά πανηγύρια στη 

δική σας περιοχή;  

Σε ολόκληρη την Ελλάδα, από τα πολύ παλιά χρόνια, 

γίνονται μικρά ή μεγάλα εμπορικά πανηγύρια, 

εμποροπανηγύρεις όπως λέγονται, στα οποία 

συγκεντρώνονται διάφοροι έμποροι και πουλάνε τα 

προϊόντα τους. Στην Πάτρα μία από τις γνωστότερες 

εμποροπανηγύρεις γίνεται παραμονές Πρωτοχρονιάς, 

στην Τριών Ναυάρχων και ονομάζεται Μποναμάδες.  

  

3. Πώς κρίνετε τις ιδέες και το «κίνημα των Ζηλωτών» 

για την εποχή τους; Ταιριάζουν οι φιλελεύθερες αυτές 

ιδέες με τη συμπεριφορά προς τους αντιπάλους τους; Πού 

αποδίδετε τους λόγους της επικράτησης του κινήματος, 

αλλά και της γρήγορης αποτυχίας του;  

 

Το κίνημα των ζηλωτών ήταν πρωτόγνωρο για την 

αυτοκρατορία και την εποχή. Ήταν ένα είδος πολιτικού 

κόμματος, που υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των 

χαμηλών τάξεων απέναντι στους πλούσιους και 

δυνατούς. Στα μέσα του 14ου αιώνα έγιναν αιματηρές 

συγκρούσεις και επανάσταση, από την οποία βγήκαν 

νικητές οι ζηλωτές. Δυστυχώς όμως η συμπεριφορά των 

Ζηλωτών, δεν ταίριαζε με τις φιλελεύθερες ιδέες τους, 

καθώς λεηλάτησαν, έδιωξαν με τη βία τους ευγενείς από 

την πόλη και δήμευσαν τις περιουσίες τους. Διοίκησαν 

για 7 χρόνια, όμως η στάση τους δυσαρέστησε το λαό 

και τους έκανε, αντιπαθητικούς. Για αυτό κατάφεραν οι 

ευγενείς, με τη βοήθεια του αυτοκράτορα και του λαού, 

να πάρουν πίσω την εξουσία.  

  

4. Διαβάστε το κείμενο 6, παρατηρήστε την εικόνα του 

μοναστηριού και δείξτε στον χάρτη τη χερσόνησο του 
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Άθω της Χαλκιδικής. Κάποιοι αποκαλούν το Άγιο Όρος 

«κιβωτό της 

ορθοδοξίας και του ελληνισμού». Βρίσκετε εύστοχη αυτή 

την παρομοίωση; Τι ακόμη γνωρίζετε εσείς γι’ αυτό; 

Το Άγιο Όρος βρίσκεται στο τρίτο πόδι, στην 

Χερσόνησο του Άθω της Χαλκιδικής, στη Μακεδονία 

και παρομοιάζεται με την κιβωτό της Ορθοδοξίας και 

του Ελληνισμού. Πολύ εύστοχα κάποιοι του αποδίδουν 

αυτό το όνομα γιατί με την θέση που βρίσκεται και τον 

τρόπο που λειτουργεί, το Άγιο όρος προστατεύει την 

πίστη και τα ιδανικά της ορθοδοξίας, όπως ακριβώς 

έκανε η κιβωτός του Νώε με τους ανθρώπους και τα 

ζώα. Στα μοναστήρια του Αγίου Όρους μέχρι και 

σήμερα, από την εποχή των εικονομάχων, διασώζονται 

Ιερά λείψανα, εικόνες,  εικονογραφημένα χειρόγραφα 

και πολλά σκεύη εκκλησιών. Οι μοναχοί, μέσα στους 

αιώνες, διατήρησαν την Ορθόδοξη πίστη και παράδοση 

και συνέχισαν την αγιογραφία και τη βυζαντινή 

μουσική.  

Επανάληψη Μαθημάτων 23-32 - Ιστορία Ε' 

Δημοτικού 

1. Από τις παρακάτω ενέργειες του Λέοντα Γ´ Ίσαυρου άλλες 

αναφέρονται στη νομοθεσία και άλλες στη διοίκηση. 

Αντιστοιχίστε καθεμιά από αυτές με ό,τι από τα δυο ταιριάζει 

και σχολιάστε τη σημασία που αυτές είχαν για την καλύτερη 

οργάνωση του κράτους. 

Νομοθεσία: Εξέδωσε την «Εκλογή» των νόμων, Εξέδωσε τον 

«Γεωργικό Νόμο». 

Διοίκηση: Χώρισε την αυτοκρατορία σε Θέματα., Ανέθεσε τη 

φύλαξη των συνόρων στους Ακρίτες., Επέβαλε τον κοινό 

φόρο σε όλους., Ανέθεσε σε στρατηγούς τη διοίκηση των 

Θεμάτων., Όρισε τους δικαστές ως «φύλακες» των νόμων. 

 

2. Τι σημαίνουν οι παρακάτω ιστορικοί όροι; Γράψτε για τον 
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καθέναν μία πρόταση, στον πίνακα που ακολουθεί, και 

σχολιάστε τη σημασία που αυτοί είχαν στην εποχή τους.  

Εικονομαχία: Εσωτερική διαμάχη των χριστιανών, για το αν 

πρέπει να λατρεύουμε τις εικόνες ή όχι. Το πλήγμα αυτής της 

διαμάχης ήταν τεράστιο, καθώς όχι μόνο διχάστηκαν οι 

πιστοί, αλλά καταστράφηκαν και εικόνες τεράστιας 

πνευματικής, θρησκευτικής και καλλιτεχνικής αξίας. 

 

Εικονολατρία: Η υπεράσπιση της λατρείας των εικόνων, 

από τους χριστιανούς. Όταν η λατρεία των εικόνων δεν 

φτάνει στα όρια της προκατάληψης και της υπερβολής, όταν 

δηλαδή λατρεύουμε το εικονιζόμενο πρόσωπο και όχι το 

ξύλο, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Αναστήλωση των εικόνων: Η επανατοποθέτηση των 

εικόνων στις εκκλησίες, μετά την εικονομαχία. Αποτελεί 

ημέρα εορτής για την Ορθοδοξία, καθώς χάρη σε αυτήν, 

μπορούμε να προσευχόμαστε και να τελούμε τα μυστήρια, 

όπως τα ξέρουμε και σήμερα. 

 

3. Στην Κωνσταντινούπολη στα χρόνια των Μακεδόνων 

λειτούργησαν το πανεπιστήμιο της Μαγναύρας και η 

Πατριαρχική Σχολή. Σήμερα τα πανεπιστήμια που υπάρχουν 

σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας έχουν διακριτικές 

ονομασίες. Αναφέρετε τουλάχιστον δύο. Γιατί ονομάστηκαν 

έτσι; 

Θράκη: Δημοκρίτειο (Δημόκριτος) 

Αθήνα: Καποδιστριακό (Καποδίστριας) 

Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο (Αριστοτέλης) 

Βόλος: Θεσσαλίας (Θεσσαλία) 

Τρίπολη: Πελοποννήσου (Πελοπόννησος) 

 

4. Πότε λέμε ότι μια χώρα διανύει «χρυσή εποχή», όπως 

ονομάστηκε αυτή των Μακεδόνων; Συζητήστε στην τάξη 

για ανάλογες περιόδους που συναντήσατε στα προηγούμενα 

βυζαντινά χρόνια ή και στην περυσινή σας ιστορία. 

Όταν λέμε πως μια χώρα διανύει «Χρυσή εποχή» , εννοούμε 

πως εκείνη την χρονική περίοδο επικρατεί ασφάλεια, ειρήνη, 
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οικονομική και πνευματική ανάπτυξη. Για παράδειγμα 

έχουμε τον «χρυσό αιώνα του Περικλή» στην Αθήνα τον 5ο 

αιώνα π.Χ. και παρόμοια περίοδο τον 14ο αιώνα στην 

Θεσσαλονίκη. 

 

 

5. Τα χρόνια διακυβέρνησης της Μακεδονικής Δυναστείας 

ήταν περίοδος ακμής για το Βυζάντιο. Τότε 

αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία τόσο τα εσωτερικά 

προβλήματα (εσωτερική πολιτική), όσο και τα εξωτερικά 

(εξωτερική πολιτική). Βάζω ένα Χ στη στήλη που ανήκει 

καθεμία από τις παρακάτω φράσεις: 

Εκχριστιάνισαν τους γειτονικούς λαούς. Χ 

Οργάνωσαν καλύτερα τα Θέματα. Χ 

Έκλεισαν συνθήκες ειρήνης με τους γείτονες. Χ 

Επανέφεραν τη θρησκευτική ηρεμία στο κράτος. Χ 

Ανέπτυξαν το εμπόριο και την οικονομία. Χ 

Προστάτεψαν με νόμους τους αδύνατους. Χ 

Φρόντισαν ιδιαίτερα τους κατοίκους της υπαίθρου. Χ 

 

6. Συμπληρώστε το κείμενο που ακολουθεί και συζητήστε 

τους λόγους της παρακμής του Βυζαντίου που αναφέρονται. 

Η παρακμή της βυζαντινής αυτοκρατορίας άρχισε στα 

τελευταία χρόνια της Μακεδονικής δυναστείας. Οι λόγοι 

που οδήγησαν σ’ αυτή ήταν η κακή διοίκηση του κράτους, η 

κατάργηση των νόμων που προστάτευαν τους 

μικροκαλλιεργητές από τους «Δυνατούς», η χρησιμοποίηση 

μισθοφόρων στον στρατό και η παραχώρηση προνομίων 

στις ιταλικές πόλεις.  

 

7. Συνδέστε τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα-σταθμούς με 

την αντίστοιχη χρονολογία που υπάρχει στην ιστορική 

γραμμή. Συζητήστε στην τάξη τη σημασία που είχε καθένα 

από αυτά για τη βυζαντινή αυτοκρατορία. 

1071: Η μάχη του Μαντζικέρτ 

1204: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 

Φράγκους. 
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1261: Η ανάκτηση της Πόλης. 

 

8. Αντιστοιχίστε καθένα από τα παρακάτω πρόσωπα με τις 

ενέργειές του. Σχολιάστε τις επιπτώσεις που είχε καθεμιά 

από αυτές για το Βυζάντιο. 

Αλέξιος Α´ Κομνηνός - Έδωσε προνόμια στους Βένετους. 

 

Ο Κομνηνός έβλαψε την Βυζαντινή αυτοκρατορία με τα 

προνόμια που έδωσε στους Βενετούς. 

 

Μιχαήλ Γ´ - Ίδρυσε πανεπιστήμιο στην Πόλη. 

Ο Μιχαήλ Γ' βοήθησε στην πνευματική ανάπτυξη των 

κατοίκων της αυτοκρατορίας, με τα πανεπιστήμια που 

ίδρυσε. 

 

Λέων Γ´ Ίσαυρος - Έσωσε την Πόλη από τους Άραβες. 

Ο Λέων Γ' Ίσαυρος κατάφερε να σώσει την 

Κωνσταντινούπολη και κατ' επέκταση την Ευρώπη, από 

τους Άραβες. 

 

Ρωμανός Διογένης - Πιάστηκε αιχμάλωτος. 

Με την αιχμαλωσία του Διογένη, η κατάκτηση της Μικράς 

Ασίας έγινε πολύ πιο εύκολη για τους Σελτζούκους 

Τούρκους. 

 

Αλέξιος Στρατηγόπουλος - Ξαναπήρε την 

Κωνσταντινούπολη. 

Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος βοήθησε στην ανασύσταση τη 

αυτοκρατορίας. 

 

9. Στο μικρό πλαίσιο υπάρχουν λέξεις από τη βυζαντινή 

ύπαιθρο, που έμοιαζε πολύ με τη σημερινή. Δανειστείτε όσες 

σας χρειάζονται και γράψτε στο μεγάλο μια δική σας 

παράγραφο ή ζωγραφίστε μια εικόνα, που να μιλά για τη 

ζωή των ανθρώπων σ’ αυτή. 
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Η Βυζαντινή αυτοκρατορία είχε τεράστια έκταση και 

συμπεριλάμβανε μεγάλες πόλεις και πολλά χωριά. Έτσι, δεν 

ήταν λίγοι οι Βυζαντινοί που κατοικούσαν στην ύπαιθρο, σε 

χωριά χτισμένα στις πλαγιές των λόφων ή σε πεδιάδες. 

Κοινό χαρακτηριστικό των περιοχών αυτών ήταν πως 

βρίσκονταν κοντά σε πηγές, ώστε να εξασφαλίζουν οι 

κάτοικοι νερό. Αν επισκεπτόμασταν ένα από αυτά τα χωριά, 

θα βλέπαμε στην κεντρική πλατεία την μεγάλη εκκλησία. Αν 

ήμασταν τυχεροί και πηγαίναμε την ημέρα της γιορτής του 

πολιούχου Αγίου θα παίρναμε μέρος στο πανηγύρι. Το ίδιο 

θα γινόταν εάν πηγαίναμε σε κάποιο ξωκκλήσι. 

Κάνοντας μια βόλτα στο χωριό, θα παρατηρούσαμε πως τα 

σπίτια δεν είναι ίδια μεταξύ του, καθώς η κατασκευή τους 

διαφέρει ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των 

ιδιοκτητών. Πολύ πιθανόν να βλέπαμε τους κατοίκους να 

καλλιεργούν τους κήπους τους, ενώ λίγο πιο έξω από το 

χωριό, θα βλέπαμε περιβόλια γεμάτα με καρποφόρα δέντρα 

και κτήματα φυτεμένα με ελιές, αμπέλια και σιτηρά.  

Ρωτώντας τους χωρικούς με τι ασχολούνται, θα μας έλεγαν 

πως η κύρια ασχολία τους είναι η γεωργία και η 

κτηνοτροφία, ενώ κάποιοι άλλοι ασχολούνται με το κυνήγι, 

τις μεταφορές, το εμπόριο και τις τέχνες.  

Οι γυναίκες τους χωριού ασχολούνταν με τα οικιακά 

μεγαλώνοντας τα παιδιά και πολλές φορές ή έπαιρναν μέρος 

στην συγκομιδή καρπών, ή ύφαιναν και κεντούσαν ή 

εργάζονταν σε εργαστήρια και καταστήματα αρωμάτων, 

μεταξωτών και βοτάνων. 

 

Το κάθε παιδί ζωγραφίζει μία εικόνα που του αρέσει. 

Μπορούμε να εμπνευστούμε από την καθημερινή ζωή των 

γιαγιάδων και των παππούδων μας, που ζουν σε χωριά. 
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33. Οι Οθωμανοί Τούρκοι 

κατακτούν βυζαντινά εδάφη 

Οι Οθωμανοί Τούρκοι εμφανίζονται στα ανατολικά σύνορα. 

Επεκτείνονται γρήγορα 

και δημιουργούν δικό τους κράτος στη Μικρά Ασία και τη 

Βαλκανική. Πολιορκούν την 

Κωνσταντινούπολη και θέλουν να την κάνουν πρωτεύουσά 

τους. 

 

 

 

Στα μέσα του 14ου αιώνα ένας νέος εχθρός, οι Οθωμανοί 

Τούρκοι, εμφανίστηκαν στα ανατολικά σύνορα της 

αυτοκρατορίας. Ήταν σκληροί πολεμιστές και φανατικοί 

Μουσουλμάνοι. Τους πληθυσμούς που αντιστέκονταν στο 

πέρασμά τους, τους ανάγκαζαν ν’ αλλάξουν πίστη και να 

εξισλαμιστούν. Ανεμπόδιστοι σχεδόν κατέκτησαν ολόκληρη 

τη Μικρά Ασία και έφτασαν ως την Προύσα, την οποία 

έκαναν πρωτεύουσά τους. 

Με αρχηγό τους το σουλτάνο Μουράτ Α’ έφτασαν στον 

Ελλήσποντο, πέρασαν στην ευρωπαϊκή ακτή και κατέλαβαν 

περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας και της κεντρικής 

Ελλάδας. Το 1389 νίκησαν στο Κοσσυφοπέδιο της Σερβίας το 

στρατό των ενωμένων χριστιανικών λαών και κατέκτησαν 

ολόκληρη σχεδόν τη Βαλκανική. 

Λίγα χρόνια αργότερα ο σουλτάνος Βαγιαζήτ, διάδοχος του 

Μουράτ Α’, πολιόρκησε στενά την Κωνσταντινούπολη, 

θέλοντας να την κάνει πρωτεύουσα του κράτους του. Για 

καλή τύχη της Πόλης όμως, εμφανίστηκε τότε στα ανατολικά 

σύνορα ένας άλλος ασιατικός λαός, οι Μογγόλοι. Με αρχηγό 
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τους τον Ταμερλάνο λεηλατούσαν και αφάνιζαν τα πάντα στο 

πέρασμά τους. Τότε ο Βαγιαζήτ έλυσε την πολιορκία της 

Πόλης και έσπευσε να τους αντιμετωπίσει, πριν φτάσουν στην 

πρωτεύουσά του την Προύσα, όπου είχε την οικογένεια και 

τους θησαυρούς του. Στη μάχη της Άγκυρας όμως (1402) οι 

Τούρκοι νικήθηκαν και ο Βαγιαζήτ πιάστηκε αιχμάλωτος. Οι 

Μογγόλοι, παρά τη νίκη τους, δε συνέχισαν την προέλασή 

τους. Αφού ερήμωσαν τη Μικρά Ασία άλλαξαν πορεία και 

επέστρεψαν στην Ανατολή. 

Για είκοσι χρόνια οι Τούρκοι δεν ενόχλησαν ξανά το 

Βυζάντιο. Το 1421 όμως έγινε σουλτάνος ο Μουράτ Β’. 

Φιλόδοξος και ορμητικός καθώς ήταν, ήθελε να συνεχίσει το 

έργο που δεν ολοκλήρωσε ο Βαγιαζήτ. Γι’ αυτό οργάνωσε το 

στρατό του και τον επόμενο χρόνο πολιόρκησε την 

Κωνσταντινούπολη από στεριά και θάλασσα, απορρίπτοντας 

όλες τις προτάσεις των Βυζαντινών για χρήματα και ειρήνη. 

Τα τείχη όμως και η ηρωική άμυνα των κατοίκων της έσωσαν 

την Πόλη κι αυτή τη φορά. 

Ο Μουράτ έλυσε την πολιορκία και με ορμητήριο τη δεύτερη 

πρωτεύουσά του, την Αδριανούπολη της Θράκης, στράφηκε 

προς την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Κυρίευσε τη 

Θεσσαλονίκη (1430), ανάγκασε τους κατοίκους των 

Ιωαννίνων να του παραδώσουν το κάστρο και την πόλη τους 

κι έφτασε λεηλατώντας ως τον Ισθμό της Κορίνθου. Ύστερα 

στράφηκε προς το Βορρά και νίκησε στη Βάρνα της 

Βουλγαρίας τους ενωμένους χριστιανικούς λαούς, που 

προσπάθησαν να τον αντιμετωπίσουν (1444). Με τις 

κατακτήσεις αυτές τα σύνορα του οθωμανικού κράτους 

απλώθηκαν κι έφτασαν από τον Ευφράτη ως το Δούναβη, την 

Αδριατική και το Αιγαίο. Μόνη ελεύθερη νησίδα ανάμεσά 

τους έμενε η Κωνσταντινούπολη. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Πού αποδίδετε τη γρήγορη και ανεμπόδιστη εξάπλωση των 

Οθωμανών Τούρκων στη Μικρά Ασία και τη Βαλκανική; 
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• Έλυσε τα προβλήματα των Βυζαντινών η σύγκρουση των 

Τούρκων και των Μογγόλων; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Πού αποδίδετε τη γρήγορη και ανεμπόδιστη εξάπλωση 

των Οθωμανών Τούρκων στη Μικρά Ασία και τη 

Βαλκανική;  

Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 

Φράγκους το 1204, η δύναμη της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας είχε μειωθεί σημαντικά. Έτσι είναι 

λογικό οι Οθωμανοί Τούρκοι να μπορέσουν να 

κατακτήσουν πολλές περιοχές και να τις κάνουν δικές 

τους. Επιπλέον οι Οθωμανοί ήταν πολύ σκληροί και 

ανελέητοι πολεμιστές και φανατικοί μουσουλμάνοι. Σε 

κάθε περιοχή που καταλάμβαναν, ανάγκαζαν τον λαό να 

εξισλαμιστεί. Είναι λοιπόν λογικό να επικρατήσουν στις 

νέες πόλεις, αφού ο λαός φοβόταν για τη ζωή του και 

αναγκαζόταν να ασπαστεί την Μουσουλμανική 

θρησκεία. 

 

 

2. Έλυσε τα προβλήματα των Βυζαντινών η σύγκρουση 

των Τούρκων και των Μογγόλων; 

 Οι Οθωμανοί Τούρκοι με αρχηγό τον σουλτάνο 

Βαγιαζήτ πολιόρκησαν την Κωνσταντινούπολη, 

θέλοντας να την κάνουν πρωτεύουσα του κράτους τους. 

Ευτυχώς όμως για καλή τύχη της πόλης, εμφανίστηκαν 

οι Μογγόλοι, οι οποίοι με αρχηγό τους τον Ταμερλάνο 

λεηλάτησαν και αφάνισαν τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Έτσι λοιπόν ο Βαγιαζήτ αναγκάστηκε να λύσει την 

πολιορκία της πόλης και να γυρίσει πίσω στην 

πρωτεύουσα του, την Προύσα, όπου είχε την οικογένεια 

και τους θησαυρούς του. Στη μάχη της Άγκυρας του 

1402 οι Τούρκοι νικήθηκαν και ο Βαγιαζήτ πιάστηκε 

αιχμάλωτος. 
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Χάρη λοιπόν στην αιχμαλωσία του σουλτάνου, οι 

βυζαντινοί κατάφεραν να κερδίσουν χρόνο. Δεν έλυσαν 

όμως μόνιμα το πρόβλημά τους, καθώς 20 χρόνια μετά, 

το 1421, έγινε Σουλτάνος ο Μουράτ Β’, ο οποίος 

οργάνωσε τον στρατό του και πολιόρκησε ξανά την 

Πόλη. 

 

Οι Οθωμανοί Τούρκοι κατακτούν βυζαντινά 

εδάφη - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) 
•  

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Παρατηρήστε στον χάρτη του βιβλίου σας τις 

σημειωμένες με βέλη πορείες των Τούρκων και των 

Μογγόλων. Αναζητήστε, σ’ αυτόν και στους χάρτες της 

τάξης, τις πόλεις που αναφέρονται στα κείμενα (Προύσα, 

Άγκυρα, Αδριανούπολη, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, 

Κοσσυφοπέδιο, Βάρνα). Σχολιάστε τη φράση του 

κειμένου: 

«Μόνη ελεύθερη νησίδα ανάμεσά τους έμενε η 

Κωνσταντινούπολη».  

 

Παρατηρώντας τον χάρτη μπορούμε να διαπιστώσουμε 

πως οι περιοχές τις οποίες κατέκτησαν, δεν είχαν τυχαία 

θέση, αλλά δημιουργούσαν έναν κύκλο γύρω από την 

Κωνσταντινούπολη. Έτσι εξυπηρετούσαν δύο σκοπούς: 

• Κατακτώντας την Ελλάδα, τους ανοιγόταν ο δρόμος 

προς την Ευρώπη 

• Περικυκλώνοντας την Κωνσταντινούπολη, μία 

τακτική πολύ γνωστή για την εποχή, μπορούσαν να 

επιτεθούν σε αυτήν από όλες τις μεριές και να 

εξασφαλίσουν πως δεν θα λάβουν βοήθεια από τις γύρω 

περιοχές.  

Όπως μας φανερώνει και η φράση του βιβλίου, η 

Κωνσταντινούπολη παρέμεινε η μόνη πόλη που δεν είχε 

κατακτηθεί και έτσι αβοήθητη θα έπεφτε στα χέρια των 
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κατακτητών πολύ πιο εύκολα. 

 

2. Διαβάστε το κείμενο 2 και το Δημοτικό τραγούδι για το 

παιδομάζωμα που ακολουθεί. 

Παρατηρήστε και τη σχετική με το θέμα αυτό εικόνα 2.α 

και συζητήστε στην τάξη τις 

επιπτώσεις που είχε το σκληρό αυτό μέτρο στα ίδια τα 

παιδιά, στις οικογένειές τους και στους κατακτημένους 

λαούς:  

Οι Οθωμανοί Τούρκοι εφάρμοσαν μία πρακτική που 

ονομαζόταν παιδομάζωμα. Άρπαζαν νεαρά και δυνατά 

αγόρια χριστιανών, από πολύ μικρή ηλικία, συνήθως 

από 6 έως 10 ετών και τα έπαιρναν στα στρατόπεδα 

τους. Με σκληρή εκπαίδευση τα έκαναν μουσουλμάνους 

φανατισμένους και τους μάθαιναν την τέχνη του 

πολέμου. Από αυτή τη βίαιη στρατολόγηση 

δημιούργησαν τα τάγματα των γενίτσαρων, που 

φημίζονταν για τη μαχητικότητά τους αλλά και για τη 

σκληρότητά τους κατά των αντιπάλων τους. 

Το παιδομάζωμα ήταν απάνθρωπο, καθώς στερούσαν 

από τα παιδιά τους γονείς τους και πολλές φορές στο 

μέλλον τα ανάγκαζαν να πολεμήσουν εναντίον των 

οικογενειών τους. Πέρα από αυτό, παίρνοντας τα παιδιά, 

εμπόδιζαν τη συνέχεια του έθνους μας, καθώς μείωναν 

τον πληθυσμό της χώρας μας. 

 

3. Διαβάστε τα κείμενα-πηγές 3 και 4 και σχολιάστε τις 

προτάσεις-συμβουλές του σουλτάνου Μουράτ Β΄ προς 

τους αμυνόμενους. Μεταφερθείτε στη θέση των 

απειλουμένων 

κατοίκων, συζητήστε τη δύσκολη θέση τους και κρίνετε, 

με τις συνθήκες της εποχής, τις τελικές αποφάσεις ή 

ενέργειές τους. 

 

Ο Σουλτάνος Μουράτ ο Β’,  όπως θα έκανε ο 

οποιοσδήποτε κατακτητής, χρησιμοποιούσε 

οποιονδήποτε τρόπο, ώστε να καταλάβει μία περιοχή 
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που επιθυμούσε. Προσπαθούσε με εκβιασμούς, 

δωροδοκίες και απειλές, να φοβίσει ή να δελεάσει τους 

αμυνόμενους, ώστε να τους πείσει να παραδοθούν και να 

κατακτήσει την περιοχή τους χωρίς μάχη. Οι 

αμυνόμενοι που βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση, 

προσπαθούσαν να διαλέξουν ότι ήταν πιο σωστό, ώστε 

να προστατεύσουν τις οικογένειές τους. Κάποιοι 

επέλεγαν να παραδοθούν, ενώ κάποιοι άλλοι με θάρρος 

και αυτοθυσία αποφάσιζαν να αντισταθούν στον 

κατακτητή. 

Η πράξη του Σέρβου στρατιώτη ήταν πολύ σπουδαία, 

καθώς με αυτοθυσία προσποιήθηκε τον λιποτάκτη και 

σκότωσε τον Μουράτ Α’ μέσα στη σκηνή του, την ώρα 

που έσκυψε κοντά του για να του πει υποτίθεται κάποιο 

μυστικό.  

 

4. Διαβάστε τη «μυστική» αναφορά του Βενετού 

πρεσβευτή της Πόλης, προς τους άρχοντες της  

χώρας του (κείμενο-πηγή 5). Ποια, από όσα αναφέρει σ’ 

αυτή, νομίζετε ότι ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα και ποια μπορεί να ήταν και 

διαφορετικά; Δικαιολογήστε την άποψή σας.  

Διαβάζοντας τη μυστική αναφορά του Βενετού πρέσβη 

της Πόλης, προς τους άρχοντες της χώρας του, 

αντιλαμβανόμαστε πως έχει πει μόνο τη μισή αλήθεια. 

Πράγματι το βυζαντινό κράτος βρισκόταν σε 

απελπιστική κατάσταση, χάρη στις συνεχείς απειλές 

των Τούρκων και στις εσωτερικές διοικητικές και 

οικονομικές δυσκολίες. Παρόλα αυτά όμως, λέει ψέματα 

πως οι βυζαντινοί θα ήθελαν τους Βένετους να 

διοικήσουν την πόλη, καθώς μετά την άλωση της Πόλης 

από τους Φράγκους, την καταστροφή και την λεηλασία 

της, ο Βυζαντινός λαός αντιπαθούσε τους δυτικούς και 

σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε για κυβερνήτες της 

πόλης τους Βένετους. 
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5. Βάλτε σε αριθμητική σειρά τα γεγονότα που 

αναφέρονται στον πίνακα, ανάλογα με το 

χρόνο που αυτά συνέβησαν: 

5 - Οι Μογγόλοι και ο Ταμερλάνος κατακτούν τη 

Μικρά Ασία. 

4 - Ο Βαγιαζήτ πολιορκεί την Κωνσταντινούπολη. 

2 - Η Οθωμανοί κάνουν πρωτεύουσά τους την Προύσα. 

7 - Ο Μουράτ Β’ πολιορκεί και αυτός την 

Κωνσταντινούπολη. 

1 - Οι Οθωμανοί Τούρκοι εμφανίστηκαν στα 

ανατολικά σύνορα. 

6 - Ο Βαγιαζήτ πιάνεται αιχμάλωτος από τους 

Μογγόλους στην Άγκυρα. 

3 - Ο Σουλτάνος Μουράτ Α’ δολοφονείται στο 

Κοσσυφοπέδιο. 

8 - Ο στρατός των βαλκανικών λαών νικήθηκε στη 

Βάρνα της Βουλγαρίας.  

 

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα 
 

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γίνεται αυτοκράτορας 

στην Πόλη. Όλοι 

τον δέχονται με ανακούφιση και στηρίζουν τις ελπίδες 

τους σ’ αυτόν. Κι 

εκείνος κάνει ό,τι είναι δυνατό για τη διαφύλαξη και τη 

σωτηρία της. 

 

Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η’ Παλαιολόγος πέθανε το 1448, 

πριν ολοκληρώσει την προσπάθειά του για την ένωση των 

εκκλησιών, αφήνοντας το θέμα αυτό σε εκκρεμότητα και το 

λαό σε αναταραχή. Οι άρχοντες και ο λαός της Πόλης 

διάλεξαν για νέο αυτοκράτορα τον αδελφό του Κωνσταντίνο, 

Δεσπότη, ως τότε, του Μιστρά. Τα χρόνια που κυβέρνησε εκεί 
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διακρινόταν ως καλός στρατιωτικός, δίκαιος κυβερνήτης, 

σεβαστός και αγαπητός άρχοντας. 

Ο Κωνσταντίνος δέχτηκε την πρόταση των Βυζαντινών και 

στέφθηκε αυτοκράτορας από τον επίσκοπο του Μιστρά με 

μια απλή τελετή στη μητρόπολη της μικρής πολιτείας του 

Μοριά. Ύστερα χωρίς καθυστέρηση και με το ίδιο πλοίο 

ξεκίνησε για την Πόλη. 

Στην Κωνσταντινούπολη έγινε δεκτός από το λαό με αγάπη 

και πολλές προσδοκίες. Όλοι πίστευαν ότι αυτός μόνο 

μπορούσε να ενώσει τους διχασμένους Βυζαντινούς και να 

σώσει την πόλη από τους κινδύνους που την απειλούσαν. Ο 

Κωνσταντίνος όμως γνώριζε καλά τις δυσκολίες που τον 

περίμεναν και αποφάσισε να τις αντιμετωπίσει. Γι’ αυτό, 

μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του: 

• Έστειλε πρεσβευτές στο σουλτάνο Μουράτ Β’ και 

πρότεινε συνθήκη ειρήνης ανάμεσά τους. Ο Μουράτ 

αναγνώρισε το νέο αυτοκράτορα και συμφώνησε για την 

ειρήνη που του ζήτησε. 

• Πήρε για συνεργάτες του ανθρώπους ενωτικούς και 

ανθενωτικούς, για να συμφιλιώσει τις δυο 

αντιμαχόμενες παρατάξεις. Προσπάθησε να τους πείσει 

να μονοιάσουν και να συνεργαστούν για την ενότητα της 

χριστιανοσύνης, αλλά και για τη σωτηρία της 

Κωνσταντινούπολης και της αυτοκρατορίας. 

• Οργάνωσε και εξόπλισε τη μικρή φρουρά της Πόλης, 

συντήρησε τα καράβια του στόλου  

• κι ασφάλισε την είσοδο του Κεράτιου κόλπου με διπλή 

χοντρή αλυσίδα, εμποδίζοντας την είσοδο εχθρικών 

πλοίων σ’ αυτόν. 

• Επικοινώνησε με τον Πάπα και ζήτησε τη βοήθεια που 

αυτός είχε υποσχεθεί στον αδελφό του. Του πρότεινε 

ακόμη να στείλει καθολικούς ιερωμένους του στην 

Πόλη, για να συλλειτουργήσουν στην Αγία Σοφία με 

κληρικούς της ορθόδοξης εκκλησίας. 
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• Κάλεσε, τέλος, τις παροικίες των ξένων, που ζούσαν 

στην Κωνσταντινούπολη, να βοηθήσουν με χρήματα και 

μάχιμους άνδρες την επισκευή των τειχών και την 

οργάνωση της άμυνας της Πόλης, φροντίζοντας έτσι και 

για τη δική τους ασφάλεια. 

Η βοήθεια από τον Πάπα και τη Δύση δεν ήρθε. Οι Βενετοί 

της Πόλης έδωσαν πλοία, μαχητές και τεχνίτες για τη 

συντήρηση του στόλου. Οι Γενουάτες έθεσαν στη διάθεση του 

αυτοκράτορα εφτακόσιους μαχητές και τον ονομαστό 

στρατιωτικό Ιωάννη Ιουστινιάνη. Και ο Κωνσταντίνος 

ανέθεσε σ’ αυτόν τη συντήρηση των τειχών και την άμυνα της 

Πόλης. Κοντά τους βρέθηκαν ακόμη πολλοί εθελοντές, 

Έλληνες και ξένοι. Παρόλα αυτά όμως, το σύνολο των 

μάχιμων υπερασπιστών δεν ξεπερνούσε τις δέκα χιλιάδες 

άνδρες. 

Στο πρώτο διάστημα της βασιλείας του Κωνσταντίνου 

ηρέμησαν και οι διαμάχες ανάμεσα στους ενωτικούς και τους 

ανθενωτικούς. Αναζωπυρώθηκαν όμως από την παρουσία 

Καθολικών ιερωμένων στην κοινή λειτουργία με 

Ορθόδοξους, που έγινε στην Αγία Σοφία (1452). 

Οι εσωτερικές αυτές διαμάχες των Βυζαντινών γίνονταν 

γνωστές στους Τούρκους και διευκόλυναν τα σχέδιά τους για 

την Άλωση της Πόλης. Μετά το θάνατο του Μουράτ Β’ 

(1451), μάλιστα, ο γιος του και νέος σουλτάνος Μωάμεθ Β’, 

21 χρόνων τότε, έλεγε ότι: «τελευταία επιθυμία κι εντολή του 

πατέρα του ήταν να κυριέψει αυτός την Πόλη». 

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Γιατί άραγε οι Βυζαντινοί διάλεξαν τον Κωνσταντίνο 

για αυτοκράτορα; 

• Τι έκανε τους Βυζαντινούς διστακτικούς απέναντι στους 

Λατίνους; 

• Ήταν αυτές οι ώρες κατάλληλες για διχασμούς και 

διαμάχες ανάμεσα στους Βυζαντινούς; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Γιατί άραγε οι Βυζαντινοί διάλεξαν τον Κωνσταντίνο 

για αυτοκράτορα; 

Οι άρχοντες και ο λαός της Κωνσταντινούπολης 

διάλεξαν για νέο αυτοκράτορα τον αδερφό του Ιωάννη 

Η’ Παλαιολόγου, τον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος 

ήταν ως τότε Δεσπότης του Μιστρά. Οι βυζαντινοί τον 

επέλεξαν γιατί τα χρόνια που κυβέρνησε εκεί 

διακρινόταν ως καλός στρατιωτικός, δίκαιος 

κυβερνήτης, σεβαστός και αγαπητός άρχοντας. Έτσι, 

όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη έγινε Δεκτός από 

τον λαό με αγάπη και πολλές προσδοκίες, καθώς όλοι 

πίστευαν ότι μόνο αυτός θα μπορούσε να ενώσει τους 

διχασμένους βυζαντινούς και να σώσει την Πόλη από 

τους κινδύνους που την απειλούσαν.  

 

 

2. Τι έκανε τους Βυζαντινούς διστακτικούς απέναντι 

στους Λατίνους; 

Μετά την κατάληψη της Πόλης από τους σταυροφόρους 

το 1204, την καταστροφή και τη λεηλασία από τους 

δυτικούς και τα 60 χρόνια κατοχής του Βυζαντίου από 

τους Λατίνους και την εκμετάλλευση του πλούτου και 

της θέσης τους, η παρουσία των λατίνων ήταν 

δικαιολογημένα ανεπιθύμητη. Επιπλέον πρόβλημα 

υπήρχε και ανάμεσα στην Ορθόδοξη και την Καθολική 

Εκκλησία. Όλα αυτά οδήγησαν στην αναζωπύρωση των 

διαμαχών ανάμεσα στους ενωτικούς και τους 

ανθενωτικούς.  

 

3. Ήταν αυτές οι ώρες κατάλληλες για διχασμούς και 

διαμάχες ανάμεσα στους Βυζαντινούς; 

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε μία πολύ 

κρίσιμη στιγμή και όπως έχει αποδείξει ιστορία, ο μόνος 

τρόπος για να αντιμετωπίσει μια αυτοκρατορία τέτοιου 

είδους δυσκολίες είναι να διατηρεί τους κατοίκους 
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ενωμένους απέναντι στον εχθρό. Δεν υπάρχει ποτέ 

κατάλληλη ώρα για διχασμό και διαμάχη ανάμεσα στον 

λαό, καθώς αυτά οδηγούν μόνο σε καταστροφές. 

Επιπλέον, η διαμάχη ανάμεσα στους ενωτικούς και τους 

ανθενωτικούς διευκόλυνε τα σχέδια των Τούρκων για 

την άλωση της Πόλης. 

 

 

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να 

σώσει την πρωτεύουσα- Τετράδιο Εργασιών 

(Βιβλίο) 
 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Διαβάστε το «μικρό βιογραφικό» του Κωνσταντίνου 

Παλαιολόγου (κείμενο 6 Τ/Ε) και το ποίημα της πηγής 1. 

Ποιες μεγάλες προσδοκίες εναπόθεσαν οι Βυζαντινοί στο 

πρόσωπο του; Ήταν δικαιολογημένες; Πώς 

διατυπώνονται αυτές στο ποίημα;  

Οι βυζαντινοί διάλεξαν για αυτοκράτορα τον 

Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, αδερφό του προηγούμενου 

αυτοκράτορα του Ιωάννη Η’ Παλαιολόγου. Ο 

Κωνσταντίνος ήταν ένας ικανός στρατιωτικός και 

δίκαιος κυβερνήτης, ο οποίος είχε αναλάβει, νεαρός 

ακόμα, διοικητής των βυζαντινών επαρχιών του 

Ευξείνου Πόντου. Ύστερα έγινε Δεσπότης του Μιστρά, 

όπου διακρίθηκε για τις διοικητικές και στρατιωτικές 

του ικανότητες. Έτσι η απόφαση των βυζαντινών ήταν 

πολύ εύκολη και ο Κωνσταντίνος έγινε δεκτός από τον 

λαό με αγάπη και με πάρα πολλές προσδοκίες.  

Διαβάζοντας το ποίημα βλέπουμε πως οι βυζαντινοί 

είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη στον Κωνσταντίνο και τους 

χάριζε χαρά και ελπίδα. Αυτό το καταλαβαίνουμε από 

διάφορες φράσεις όπως: «Να πας στον άξιο Βασιλιά», 
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«χαρά και ελπίδα μας κρυφή» και «να φτερουγίσει 

χρυσαϊτός τους ίσκιους να τους σκορπίσει». 

 

 

2. Διαβάστε τις ενέργειες του αυτοκράτορα, μόλις 

ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ποιο πρόβλημα προσπάθησε 

να αντιμετωπίσει καθεμιά από αυτές; Ανταποκρίνονταν 

στις προσδοκίες των κατοίκων της Πόλης; Πώς τις 

αξιολογείτε στο σύνολό τους;  

Ο Κωνσταντίνος γνώριζε καλά τις δυσκολίες που τον 

περίμεναν και αποφάσισε να τις αντιμετωπίσει άμεσα. 

Για αυτό μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του: 

• Έστειλε πρεσβευτές στον σουλτάνο Μουράτ Β´ και 

πρότεινε συνθήκη ειρήνης ανάμεσά τους. Ο Μουράτ 

αναγνώρισε τον νέο αυτοκράτορα και συμφώνησε για 

την ειρήνη που του ζήτησε. (Έλυσε το πρόβλημα με τους 

Οθωμανούς) 

• Πήρε για συνεργάτες του ανθρώπους ενωτικούς και 

ανθενωτικούς, για να συμφιλιώσει τις δυο 

αντιμαχόμενες παρατάξεις. Προσπάθησε να τους πείσει 

να μονοιάσουν και να συνεργαστούν για την ενότητα της 

χριστιανοσύνης, αλλά και για τη σωτηρία της 

Κωνσταντινούπολης και της αυτοκρατορίας. (Έλυσε τις 

εσωτερικές διαμάχες) 

• Οργάνωσε και εξόπλισε τη μικρή φρουρά της Πόλης, 

συντήρησε τα καράβια του στόλου κι ασφάλισε την 

είσοδο του Κεράτιου κόλπου με διπλή χοντρή αλυσίδα, 

εμποδίζοντας την είσοδο εχθρικών πλοίων σ’ αυτόν. 

(Οργάνωσε το στρατό του) 

• Επικοινώνησε με τον Πάπα και ζήτησε τη βοήθεια που 

αυτός είχε υποσχεθεί στον αδελφό του. Του πρότεινε 

ακόμη να στείλει καθολικούς ιερωμένους του στην 

Πόλη, για να συλλειτουργήσουν στην Αγία Σοφία με 

κληρικούς της ορθόδοξης εκκλησίας. (Προσπάθησε να 

ενώσει ανατολή και δύση) 

• Κάλεσε, τέλος, τις παροικίες των ξένων, που ζούσαν 

στην Κωνσταντινούπολη, να βοηθήσουν με χρήματα και 
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μάχιμους άνδρες την επισκευή των τειχών και την 

οργάνωση της άμυνας της Πόλης, φροντίζοντας έτσι και 

για τη δική τους ασφάλεια. (Ενίσχυσε την άμυνα της 

πόλης) 

 

Όλες αυτές οι ενέργειες του Κωνσταντίνου είναι πολύ 

σωστές και μεθοδικές. Βοήθησαν στην αναδιοργάνωση 

και στήριξη του Κράτους. Ο λαός τις δέχτηκε και στο 

πρώτο διάστημα της Βασιλείας του Κωνσταντίνου οι 

διαμάχες σταμάτησαν. Έτσι ο Κωνσταντίνος κατάφερε 

να ανταποκριθεί στις ελπίδες και τις προσδοκίες του 

βυζαντινού λαού. 

 

 

3. Πώς κρίνετε την πρωτοβουλία του αυτοκράτορα να 

πάρει κοντά του, ως συμβούλους και συνεργάτες, 

ενωτικούς και ανθενωτικούς; Τι μήνυμα έδινε στον λαό 

αυτή η ενέργειά του; Είναι αυτή μια καλή πρόταση και 

για σημερινούς κυβερνήτες; 

Ο Κωνσταντίνος όταν ανέλαβε αυτοκράτορας του 

Βυζαντίου έλαβε κάποια μέτρα προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τα προβλήματα της Πόλης. Ανάμεσα σε 

αυτά ήταν να πάρει ως συμβούλους και συνεργάτες 

του, ανθρώπους ενωτικούς και ανθενωτικούς. Αυτή του 

η απόφαση είναι πολύ σωστή και διπλωματική. Έδειξε 

πως δεν κάνει διακρίσεις στους ανθρώπους και πως 

ήταν πλέον η ώρα να συμφιλιωθούν για χάρη της 

χριστιανοσύνης αλλά και για τη σωτηρία της 

Κωνσταντινούπολης και της αυτοκρατορίας. Αυτή του 

η κίνηση είναι μία πολύ καλή πρόταση και για τους 

σημερινούς κυβερνήτες, οι οποίοι θα έπρεπε να 

παίρνουν για συνεργάτες ανθρώπους που είναι ικανοί 

στη δουλειά τους και όχι ανάλογα με την ιδεολογία 

τους. 

 

4. Βάλτε Σ ή Λ στο πλαίσιο πριν από τις προτάσεις που 

αποδίδουν σωστά ή λάθος τις 
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ενέργειες του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. 

Δικαιολογήστε την επιλογή σας:  

Σ - Έστειλε πρεσβευτές με πρόταση Ειρήνης στο 

σουλτάνο Μουράτ Β’. 

Λ - Δεν δέχτηκε να αναλάβει αυτοκράτορας σε αυτές 

τις δύσκολες ώρες. 

Σ - Έφραξε με διπλή αλυσίδα την είσοδο του Κεράτιου 

κόλπου. 

Λ - Ανέλαβε το θρόνο από τον πατέρα του Μανουήλ 

Παλαιολόγο. 

Σ - Πήρε ως συνεργάτες του ενωτικού και 

ανθενωτικούς. 

Λ - Στέφθηκε αυτοκράτορας στο Ναό της Αγίας 

Σοφίας στην Πόλη 

Λ - Ζήτησε από τους κατοίκους των ξένων παροικιών 

να φύγουν από την Πόλη. 

Σ - Ανέθεσε την οργάνωση της άμυνας της πόλης στον 

Ιουστινιάνη.  

Λ - Κατάφερε να συγκεντρώσει 50.000 μάχιμους 

υπερασπιστές. 

Σ - Ζήτησε τη βοήθεια του Πάπα για τη σωτηρία της 

πόλης. 

 

5. Διαβάστε το κείμενο-πηγή 5. Συζητήστε και 

σχολιάσετε τις αιτίες που οδήγησαν στη στασιμότητα 

του βυζαντινού εμπορίου, όπως αυτές παρουσιάζονται σ’ 

αυτό. Το σημερινό εμπόριο και η οικονομία 

επηρεάζονται από παρόμοια γεγονότα;  

Διαβάζοντας την Πηγή 5 βλέπουμε πως οι αιτίες που 

οδήγησαν στην στασιμότητα του βυζαντινού εμπορίου 

είναι οι: 

• Η λατινική κατάκτηση. 

• Οι σταυροφορίες. 

• Η συγκέντρωση της γης στα χέρια των δυνατών. 

• Η εξάπλωση των Τούρκων στη Μικρά Ασία. 
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Αυτά τα γεγονότα οδήγησαν στην δύση του βυζαντινού 

εμπορίου και πλήγωσαν οικονομικά την αυτοκρατορία. 

Έτσι το Βυζάντιο, που μέχρι τότε ήταν οικονομικό 

κέντρο του κόσμου, μετατράπηκε σε ένα λιμάνι χωρίς 

καθόλου εμπορική κίνηση. 

Στις μέρες μας, η ειρήνη μεταξύ των λαών είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και την 

διατήρηση εμπορικής κίνησης. Οι άσχημες καιρικές 

συνθήκες οι καταστροφές των αγαθών από ατυχήματα 

και οι διαμάχες, είναι μερικές συνθήκες που 

επιβαρύνουν το εμπόριο και αναγκάζουν τους εμπόρους 

να χαμηλώσουν τις τιμές τους, πράγμα που τους 

ζημιώνει. Όλα αυτά επηρεάζουν και την πολιτική ζωή 

μιας χώρας, καθώς η οικονομία έχει πολύ μεγάλο 

αντίκτυπο στην ζωή των ανθρώπων. 

35. Οι Τούρκοι πολιορκούν  

την Κωνσταντινούπολη 
 

Ο σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ πολιορκεί την 

Κωνσταντινούπολη και ζητά την 

παράδοσή της. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

οργανώνει την άμυνα με 

λίγους αποφασισμένους υπερασπιστές και αρνείται την 

παράδοση της πόλης 

και την υποδούλωση των κατοίκων της. 

 

Ο νέος σουλτάνος Μωάμεθ Β’ διαβεβαίωσε τη βυζαντινή 

πρεσβεία, που παραβρέθηκε στην ενθρόνισή του στην 

Αδριανούπολη, ότι θα σεβαστεί τις συνθήκες που ο πατέρας 

του είχε κάνει με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Από τον 

πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής του όμως, όλες οι ενέργειές 
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του έδειχναν πως προετοιμάζεται για την πολιορκία και την 

Άλωση της Πόλης, αφού: 

• Ετοίμασε πολύ στρατό και τον εξόπλισε με σύγχρονα 

όπλα. 

• Ανέθεσε στον Ούγγρο μηχανικό Ουρβανό να 

κατασκευάσει εβδομήντα πυροβόλα κανόνια, όπλα 

πρωτόγνωρα για την εποχή, για να γκρεμίσει, αν 

χρειαστεί, τα τείχη της Πόλης. 

• Την Άνοιξη του 1452, έχτισε στην ευρωπαϊκή ακτή του 

Βοσπόρου ένα τεράστιο φρούριο, το Ρούμελη Χισάρ. Το 

οχυρό ετοιμάστηκε σε λίγους μήνες και η φρουρά του 

έκανε έλεγχο σε όλα τα πλοία που περνούσαν τα στενά 

και τα φορολογούσε. 

• Στη διάρκεια της ίδιας χρονιάς ναυπήγησε 150 πολεμικά 

πλοία και πολλά μικρότερα για μεταφορές προσώπων 

και εφοδίων. 

➢ Το Μάρτιο του 1453 ο τουρκικός στρατός, που 

ξεπερνούσε τις εξήντα χιλιάδες άνδρες, άρχισε να 

συγκεντρώνεται γύρω από τα τείχη.  

➢ Ο στόλος κατέλαβε τα νησιά της Προποντίδας και 

περιπολούσε στα στενά, εμποδίζοντας κάθε πλοίο να 

φέρει εφόδια στην Πόλη.  

➢ Κι ο ίδιος ο Μωάμεθ έστησε τη χρυσοϋφαντη σκηνή-

στρατηγείο του απέναντι από την πύλη του Αγίου 

Ρωμανού, ανάμεσα σε χιλιάδες γενίτσαρους.  

➢ Εκεί κοντά είχε στηθεί και το πιο μεγάλο από τα κανόνια 

του Ουρβανού, η Μπορμπάρδα, για να γκρεμίσει, αν 

χρειαζόταν, την πύλη και τα γύρω τείχη. 

Στις 6 Απριλίου, ο Μωάμεθ έστειλε μήνυμα στον 

Κωνσταντίνο, ζητώντας του την παράδοση της πρωτεύουσας. 

Η απάντηση του αυτοκράτορα ήταν αρνητική κι αντάξια της 

χιλιόχρονης ιστορίας της Πόλης. 

Την αρνητική απάντηση ακολούθησε καταιγίδα 

κανονιοβολισμών.  
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➢ Οι πολιορκητές ξεχύνονται προς τα τείχη. Στήνουν 

ξύλινους πύργους, σκάβουν λαγούμια2 κάτω από τα 

τείχη, χτυπούν με καταπέλτες, προσπαθούν να 

σκαρφαλώσουν με ανεμόσκαλες στις επάλξεις. Και οι 

πολιορκημένοι αποκρούουν τις επιθέσεις και καίνε τους 

πύργους και τους αναρριχώμενους με υγρό πυρ. Και 

όταν πέφτει η νύχτα, γυναίκες και παιδιά μεταφέρουν 

υλικά και οι τεχνίτες επισκευάζουν τα ρήγματα που 

άνοιξαν τα κανόνια στα τείχη. 

Κοντά στους υπερασπιστές είναι ολημερίς και τους συντονίζει 

ο Ιουστινιάνης αλλά και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, που τους 

εμψυχώνει. Καθώς περνούν οι μέρες όμως, τα τρόφιμα και τα 

εφόδια λιγοστεύουν. Αυτό το ξέρουν οι πολιορκημένοι, μα 

κανένας δεν το λέει φωναχτά. Κι όλοι έχουν την ελπίδα πως 

όπου να’ ναι θα φανεί κάποια βοήθεια από τη Δύση. 

❖ Στις 20 Απριλίου, ξημερώματα, οι ελπίδες των 

αποκλεισμένων ζωντανεύουν.  

❖ Τρία μεγάλα γενοβέζικα καράβια και μια βυζαντινή 

φορτηγίδα με κυβερνήτη το Φλαντανελά, περνούν 

απαρατήρητα τα στενά, φτάνουν στην Προποντίδα και 

κατευθύνονται στον Κεράτιο, φορτωμένα σιτάρι, 

εφόδια και πολεμιστές.  

❖ Οι Τούρκοι ξαφνιάζονται και ρίχνονται πάνω τους να τα 

προλάβουν πριν περάσουν την αλυσίδα. 

❖  Στη σκληρή ναυμαχία που ακολούθησε, τα χριστιανικά 

καράβια νίκησαν και μπήκαν στον ελεύθερο ακόμη 

Κεράτιο.  

❖ Το γεγονός αυτό εμψύχωσε τους πολιορκημένους, που 

δέχτηκαν σαν ήρωες τους νικητές.  

Εξόργισε όμως το Μωάμεθ, που τιμώρησε σκληρά το 

ναύαρχό του και πήρε νέα μέτρα, πιο σκληρά, για την 

πολιορκία και την άλωση της Πόλης. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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• Πώς οργάνωσε ο Μωάμεθ την πολιορκία της Πόλης; 

• Πώς αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί την υπεροχή των 

Τούρκων σε στρατό και πολεμικά μέσα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

• 1. Πώς οργάνωσε ο Μωάμεθ την πολιορκία της Πόλης; 

Ο Σουλτάνος Μωάμεθ Β' όταν ανέλαβε την εξουσία, 

διαβεβαίωσε τους Βυζαντινούς ότι θα σεβαστεί τις 

συνθήκες του πατέρα του και ότι δεν πρόκειται να 

επιτεθεί στην Κωνσταντινούπολη. Παρά όμως αυτήν 

του τη διαβεβαίωση, ξεκίνησε τις προετοιμασίες για 

μάχη, κάνοντας κάποιες πολύ συγκεκριμένες ενέργειες: 

α) Ετοίμασε πολύ στρατό και τον εξόπλισε με σύγχρονα 

όπλα. 

β) Ανάθεσε στον Ούγγρο μηχανικό Ουρβανό να 

κατασκευάσει 70 πυροβόλα κανόνια, όπλα πρωτόγνωρα 

για την εποχή, για να γκρεμίσει αν χρειαστεί τα τείχη της 

πόλης. 

γ) Την άνοιξη του 1452, έχτισε στην Ευρωπαϊκή ακτή 

του Βοσπόρου ένα τεράστιο φρούριο, το Ρούμελη Χισάρ, 

το οποίο έκανε έλεγχο σε όλα τα πλοία που περνούσαν τα 

στενά και τα φορολογούσε. 

δ) Στη διάρκεια της ίδιας χρονιάς, ναυπήγησε 150 

πολεμικά πλοία και πολλά μικρότερα για μεταφορές 

προσώπων και εφοδίων. 

ε) Το Μάρτιο του 1453, άρχισε να συγκεντρώνει το 

στρατό του, ο οποίος ξεπερνούσε τους 60.000 άντρες, 

γύρω από τα τείχη της πόλης. 

στ) Κατέλαβε με το στόλο του τα νησιά της Προποντίδας 

και περιπολούσε στα στενά, εμποδίζοντας κάθε πλοίο να 

φέρει εφόδια στην πόλη.  

ζ) Έστησε την χρυσοΰφαντη σκηνή-στρατηγείο του 

απέναντι από την πύλη του Αγίου Ρωμανού, ανάμεσα σε 

χιλιάδες γενίτσαρους. 

η) Έστησε εκεί το πιο μεγάλο από τα κανόνια του 

Ουρβανού, την Μπορμπάρδα, για να γκρεμίσει αν 
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χρειαζόταν την πύλη και τα γύρω τείχη.  

 

2. Πώς αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί την υπεροχή των 

Τούρκων σε στρατό και πολεμικά μέσα; 

•  

Οι Βυζαντινοί αφού αρνήθηκαν να παραδώσουν την 

πόλη τους στον Μωάμεθ, ετοιμάστηκαν γρήγορα για την 

πολιορκία. Απέκρουαν τις επιθέσεις των πολιορκητικών 

κριών και όσων προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν τα 

τείχη με το υγρό πυρ. Τη νύχτα γυναίκες και παιδιά 

μετέφεραν υλικά, ενώ τεχνίτες επισκεύαζαν τα ρήγματα 

που είχαν ανοίξει τα κανόνια στα τείχη. Τους μαχητές 

εμψύχωναν και βοηθούσαν ο Ιουστινιάνης και ο 

αυτοκράτορας, οι οποίοι βρίσκονταν δίπλα τους στο 

πεδίο της μάχης. Τέλος, ο πλοίαρχος Φλαντανελάς 

φέρνοντας εφόδια και τρόφιμα με τα καράβια του, 

εμψύχωσε τους βυζαντινούς και αναπτέρωσε τις χαμένες 

τους ελπίδες.  

 

Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη 

- Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας. 

 

1. Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της πολιορκίας.  

Παλαιολόγος - το προσωνύμιο του Κωνσταντίνου ΙΑ’ 

Ορθόδοξοι - οι χριστιανοί της ανατολικής εκκλησίας 

Λατίνους - έλεγαν και έτσι τους κατοίκους της Ιταλίας 

Ιστιοφόρα - ήταν ακόμα τα καράβια της εποχής 

Ουρβανός - αυτός κατασκεύασε τα κανόνια του 

Μωάμεθ 

Ρούμελη Χισάρ - έτσι ονόμασαν οι Τούρκοι το κάστρο 

του Βοσπόρου 

Κεράτιος - αυτός ο κόλπος προστάτευε τα Βυζαντινά 
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καράβια 

Ιουστινιάνης - αυτός οργάνωσε την άμυνα της πόλης 

Αλυσίδα - έφραξαν με αυτή την είσοδο του κεράτιου 

κόλπου  

 

2. Γράψτε στον παρακάτω πίνακα τέσσερις σύντομες 

προτάσεις που να περιγράφουν τρόπους ή μέσα που 

χρησιμοποίησαν, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, οι 

Τούρκοι (για να πάρουν την Πόλη) ή οι Βυζαντινοί (για 

να τη σώσουν). 

1) Οι Τούρκοι χτυπούσαν με τα κανόνια τους τα τείχη 

της πόλης. 

2) Οι Τούρκοι σκαρφάλωναν τα τείχη με ανεμόσκαλες.  

3) Οι βυζαντινοί τη νύχτα μετέφεραν υλικά και 

επισκεύαζαν τα ρήγματα στα τείχη. 

4) Οι βυζαντινοί έριχναν υγρό πυρ στους Τούρκους που 

σκαρφάλωναν τα τείχη και στους ξύλινους πύργους.  

 

 

3. Οι ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι η στρατιωτική 

δύναμη των δύο αντιπάλων ήταν: «Βυζαντινοί 10.000, 

Τούρκοι 100.000» Από τη σύγκριση των δυνάμεων, τι 

πιθανότητες σωτηρίας είχαν οι υπερασπιστές της Πόλης; 

Γιατί, παρόλα αυτά, δεν την παρέδωσαν; Σχολιάστε την 

απόφασή τους, αφού διαβάσετε και τα σχετικά κείμενα-

πηγές 4 και 5.  

Οι Βυζαντινοί επέλεξαν να μην παραδώσουν την Πόλη 

τους στο Μωάμεθ και να πολεμήσουν για την ελευθερία 

τους. Παρά το γεγονός πως οι Τούρκοι ήταν 100.000, ενώ 

οι βυζαντινοί μόλις 10.000, αποφάσισαν να μην 

παραδοθούν αλλά να αντιμετωπίσουν τους Τούρκους. 

Αυτή τους η απόφασή μας δείχνει πόσο γενναίοι ήταν 

και πως έβαζαν την τιμή τους πιο ψηλά από την ίδια 

τους τη ζωή. Δυστυχώς όμως, ο Μωάμεθ είχε 

τοποθετήσει το στρατό και το στόλο του σε όλα τα 

σημεία από τα οποία θα μπορούσαν οι βυζαντινοί να 

ανεφοδιαστούν. Παρόλα αυτά όμως, δεν το έβαλαν κάτω 
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και πάλευαν μέρα και νύχτα. Την ημέρα αποκρούοντας 

τις επιθέσεις και τη νύχτα επισκευάζοντας τα τείχη τους. 

 

4. Επιλέξτε και σχολιάστε μια-δυο ενέργειες, από την 

πολιορκία της Πόλης, που σας εντυπωσίασαν ιδιαίτερα 

και έχουν σχέση με τα πρόσωπα που εμπλέκονται σ’ αυτή 

(π.χ τον Μωάμεθ και τους πολιορκητές, τον Κωνσταντίνο 

Παλαιολόγο, τον Ιουστινιάνη και τους 

πολιορκημένους, τους κατοίκους των ξένων παροικιών 

της Πόλης, τον Φλαντανελλά και τους συντρόφους του). 

Δικαιολογήστε την επιλογή σας. 

 

Η πολιορκία της πόλης είναι ένα τεράστιο ιστορικό 

γεγονός και οι ενέργειες όλων των προσώπων είναι 

εντυπωσιακές η καθεμία για το δικό της λόγο. 

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος: μας 

εντυπωσιάζει με την ηρωική στάση του απέναντι στους 

κατακτητές, που παρά τη μειονεκτική του θέση, δεν 

φοβήθηκε να πει όχι στον πολιορκητή.  

Ο Φλαντανελάς: μας εντυπωσιάζει με την αυταπάρνηση 

του και την πολύτιμη βοήθεια που πρόσφερε στους 

βυζαντινούς. 

Ο Ιουστινιάνης: μας εντυπωσιάζει με την στάση του, 

καθώς ήταν στο κύριο αμυντικό σημείο της πόλης μαζί 

με τους στρατιώτες και πολεμούσε γενναία.  

 

5. Είσαι ανταποκριτής ξένης εφημερίδας ή τηλεοπτικού 

μέσου στην Κωνσταντινούπολη. Δώσε, με περιληπτικό 

τρόπο, τα κύρια σημεία της πολιορκίας της Πόλης, που 

θα μετέδιδες για τους αναγνώστες της εφημερίδας ή τους 

τηλεθεατές. (Εργασία για το σπίτι) 

Μάρτιος 1453: Ο τουρκικός στρατός έχει συγκεντρωθεί 

έξω από τα τείχη, ενώ παράλληλα ο στόλος περιπολεί 

στα στενά εμποδίζοντας τα πλοία ανεφοδιασμού των 

βυζαντινών. 
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6 Απριλίου του 1453: ο Μωάμεθ έστειλε μήνυμα στον 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνο και ζήτησε την παράδοση 

της πόλης. Ο Κωνσταντίνος απάντησε αρνητικά και ο 

Μωάμεθ διέταξε τον κανονιοβολισμό των τοίχων. Η 

μάχη ξεκίνησε. 

20 Απριλίου 1453: Ο Φλαντανελάς με τα πλοία του 

φέρνει την ελπίδα στους βυζαντινούς, εφοδιάζοντας τους 

με όπλα και τρόφιμα. 
 

36. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης  

από τους Τούρκους 

Η πολιορκία στενεύει και η αγωνία των πολιορκημένων 

μεγαλώνει. Ο Μωάμεθ κάνει 

νέες προτάσεις για παράδοση, αλλά η απάντηση των 

Βυζαντινών είναι αρνητική. Οι 

Τούρκοι κάνουν τη μεγάλη επίθεση και η Πόλη πέφτει στα 

χέρια τους. 

 

Το πέρασμα των τεσσάρων καραβιών στον Κεράτιο 

όργισε πολύ το Μωάμεθ που αποφάσισε να στενέψει την 

πολιορκία.  

Με ένα τολμηρό σχέδιο πέρασε, σε μια νύχτα, 70 

καράβια από το Βόσπορο στον Κεράτιο, σέρνοντάς τα 

εννιά χιλιόμετρα στη στεριά, πίσω από το λόφο του 

Γαλατά, πάνω σε δρόμο στρωμένο με κορμούς δένδρων, 

χωρίς να πάρει είδηση κανείς. Μετά απ’ αυτό, ο 

Κεράτιος κόλπος έγινε δικός του και η Πόλη κλείστηκε 

ολόγυρα από στεριά και θάλασσα. 

Το επόμενο πρωί οι πολιορκημένοι δεν πίστευαν στα 

μάτια τους. Η νίκη του Φλαντανελά ξεχάστηκε κι όλοι 

τώρα μιλούσαν με αγωνία για το νέο απίστευτο γεγονός. 

Αυτή την ώρα διάλεξε κι ο Μωάμεθ να στείλει για 

δεύτερη φορά προτάσεις στον Κωνσταντίνο, δίνοντας 

παράλληλα διαταγή κανείς να μην επιτεθεί στην Πόλη, 
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πριν από την απάντηση του αυτοκράτορα. Κι αυτή τη 

φορά όμως η απάντηση των Βυζαντινών ήταν αρνητική. 

Ο διάλογος αυτός ήταν και ο τελευταίος ανάμεσα στους δυο 

αντιπάλους. Ο κλοιός των πολιορκητών στένεψε. «Ούτε πουλί 

πετούμενο δε μπορούσε πια να μπει στην Πόλη». 

Ξημερώματα της 29ης Μαϊου, ημέρα Τρίτη, άρχισε η μεγάλη 

επίθεση.  

➢ Τις ομοβροντίες των κανονιών σκεπάζει ο αχός του πιο 

μεγάλου από αυτά, της μπομπάρδας, που χτυπά και 

ραγίζει τον πύργο του Αγίου Ρωμανού.  

➢ Χιλιάδες πολιορκητές ορμούν στα τείχη, στα λαγούμια 

και στη βαθιά τάφρο, αψηφώντας το θάνατο. Και οι 

πολιορκημένοι, όλοι, πολεμούν αδιάκοπα και 

αποκρούουν τις επιθέσεις. 

➢ Στην κρίσιμη ώρα ανοίγουν οι κρυφές καταπακτές των 

δεξαμενών και πλημμυρίζουν με νερό την τάφρο και τα 

λαγούμια.  

➢ Χιλιάδες επιτιθέμενοι παγιδεύονται εκεί κι αφανίζονται. 

➢ Μα κι αυτούς που σκαρφαλώνουν με γάντζους και 

ανεμόσκαλες στα τείχη τούς περιμένουν οι 

υπερασπιστές.  

➢ Το μέτωπο της επίθεσης κλονίζεται. Κανείς όμως δεν 

γυρίζει πίσω. 

➢ Η επίθεση κρατά όλη τη μέρα και οι συγκρούσεις είναι 

σκληρές κι από τα δύο μέρη. Ο ήλιος γέρνει προς τη 

δύση και όλα δείχνουν πως η Πόλη θα σωθεί κι αυτή τη 

φορά.  

➢ Τότε όμως στο μεγάλο πύργο πληγώνεται ο 

Ιουστινιάνης. Οι σύντροφοί του τον απομακρύνουν για 

να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.  

➢ Η λαβωματιά του όμως είναι βαριά και τον μεταφέρουν 

στο πλοίο του. Η κακή είδηση διατρέχει τα τείχη και 

παγώνει τους υπερασπιστές.  

➢ Και καθώς όλοι ρωτούν και αναρωτιούνται για τον 

Ιουστινιάνη μια καινούρια είδηση τους μαρμαρώνει: 
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«Οι Τούρκοι μπήκαν στην Πόλη! Η Πόλη κυριεύτηκε!». 

Κι αυτό δεν είναι ψέμα. 

➢ Από την Κερκόπορτα, μια μικρή πύλη του εσωτερικού 

τείχους, που βρέθηκε ανοιχτή, μπήκε στην Πόλη μια 

μεγάλη ομάδα γενιτσάρων. Χτύπησαν πισώπλατα τους 

υπερασπιστές κι άνοιξαν κάποιες από τις μεγάλες πύλες 

των τειχών.  

➢ Τα πλήθη των πολιορκητών όρμησαν ακράτητα στην 

Πόλη και στις επάλξεις. Κι εκεί έγιναν μάχες σκληρές 

σώμα με σώμα. 

➢ Ο αυτοκράτορας, την ώρα αυτή, ήταν στα τείχη, στην 

Πύλη του Αγίου Ρωμανού, και συντόνιζε τους 

υπερασπιστές. Ρίχτηκε στη μάχη και πολέμησε τους 

εισβολείς, πρώτος ανάμεσα στους πρώτους. Κι έπεσε 

εκεί ηρωικά, ανάμεσα στους συντρόφους του. 

Ήταν 29 Μαϊου 1453, ημέρα Τρίτη. 

Ο ήλιος είχε βασιλέψει. Και η Πόλη δεν ήταν πια 

βασιλεύουσα. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

• Τι σήμαινε για τους Βυζαντινούς και τι για τους 

Τούρκους το πέρασμα των καραβιών στον Κεράτιο από 

το δρόμο της στεριάς; 

• Τι μπορεί να συνέβη και να έμεινε ανοιχτή η 

Κερκόπορτα;  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι σήμαινε για τους Βυζαντινούς και τι για τους 

Τούρκους το πέρασμα των καραβιών στον Κεράτιο από 

το δρόμο της στεριάς; 

Ο Μωάμεθ πέρασε 70 καράβια από τον Βόσπορο στον 

κεράτιο, μέσα σε μία νύχτα, σέρνοντάς τα πάνω σε 

κορμούς δέντρων, για εννιά χιλιόμετρα στη στεριά. 

Σίγουρα, αυτή η τολμηρή πράξη ανησύχησε πολύ τους 



 
 
 

Eμμανουήλ Μπενάκη 76, Αθήνα Τ.Κ. 10681 Τηλ:2121069039 Φαξ:2110123481 email:info@onlearn.gr 
www.onlearn.gr 

βυζαντινούς, καθώς χάνοντας τον Κεράτιο κόλπο θα 

έπρεπε να ενισχύσουν με στρατιώτες τα τείχη σε εκείνο 

το σημείο αλλά και στην κυρία αμυντική πλευρά της 

πόλης. Έτσι η ζυγαριά έγερνε περισσότερο προς τους 

Τούρκους οι οποίοι κατάφεραν να εκδικηθούν για τον 

πλοίαρχο Φλαντανελά, ενώ οι βυζαντινοί, οι οποίοι θα 

έπρεπε να μοιράσουν το στράτευμα τους κατά μήκος του 

τείχους, ήταν σίγουρα τρομαγμένοι και γνώριζαν πως η 

άλωση της Πόλης ήταν πλέον αρκετά πιθανή. 

 

2. Τι μπορεί να συνέβη και να έμεινε ανοιχτή η 

Κερκόπορτα;  

Αν και στα γραπτά δεν υπάρχει καμία μαρτυρία που να 

επιβεβαιώνει το γεγονός, ο μύθος λέει πως οι γενίτσαροι 

κατάφεραν να μπουν μέσα στην πόλη από μία 

Κερκόπορτα, η οποία είχε μείνει ανοιχτή. Δεν μπορούμε 

να είμαστε σίγουροι για το τι ακριβώς έγινε. Ίσως να 

ήταν κάποιο ατύχημα και να είχε ξεχαστεί ανοιχτή από 

κάποιον στρατιώτη, ο οποίος πάνω στον πανικό του, 

έφυγε βιαστικά χωρίς να ελέγξει. Ίσως όμως από την 

άλλη μεριά να ήταν έργο κάποιου προδότη, ο οποίος 

ήθελε να βοηθήσει τους Τούρκους να μπουν μέσα στην 

πόλη. 

 

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 

Τούρκους - Τετράδιο Εργασιών (Βιβλίο) 

 

Στο Τετράδιο Εργασιών υπάρχουν πέντε ερωτήσεις 

σχετικές με το μάθημά μας: 

 

1. Συμπληρώστε την ακροστιχίδα της «Άλωσης». Σχολιάστε 

καθεμιά από τις λέξεις, μετά την ολοκλήρωση της 

συμπλήρωσης. 

Ανεμόσκαλες - και με αυτές σκαρφάλωναν στα τείχη οι 

επιτιθέμενοι 

Λαγούμια - τα άνοιγαν οι Πολιορκητές κάτω από τα τείχη 
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Ωχ - επιφώνημα-κραυγή πόνου των πληγωμένων 

Στεριά - πάνω σε αυτή έφερε τα καράβια του ο Μωάμεθ 

Ήλιος - Αυτός είχε βασιλέψει την ώρα της Άλωσης  

 

2.α. Ποια νομίζετε ότι ήταν η σημασία της Άλωσης της 

Πόλης για τους Τούρκους, για τους Βυζαντινούς, για το 

ελληνικό έθνος και για την ανθρωπότητα; 

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης είναι ένα από τα πιο 

τρομερά γεγονότα της ιστορίας μας και η σημασία της 

είναι τεράστια για όλους. 

 

Για τους Τούρκους: ήταν ίσως το μεγαλύτερο 

κατόρθωμα που έχουν καταφέρει καθώς πλέον τίποτα 

δεν στεκόταν στο δρόμο τους για να κατακτήσουν και τα 

υπόλοιπα Βαλκάνια, όπως ονειρευόταν όλα αυτά τα 

χρόνια  

Για τους βυζαντινούς: ήταν κάτι το τρομακτικό. Με την 

καταστροφή της πόλης ερχόταν η καταστροφή των 

σπιτιών, των οικογενειών, των πόλεων και των έργων 

τους. Η ελευθερία τους θα χανόταν και οι παραδόσεις, η 

γλώσσα και η θρησκεία τους θα κινδύνευε. 

Για την Ελλάδα: η άλωση της Πόλης σήμαινε το τέλος 

της κυριαρχίας και του ελληνικού πολιτισμού και της 

ελευθερίας, καθώς η πτώση σηματοδοτούσε πως η 

κατάκτηση της ήταν κοντά. 

Για την ανθρωπότητα: αυτή η καταστροφή ήταν 

τεράστια, καθώς μαζί με το Βυζάντιο χάθηκε μία πολύ 

σπουδαία πολιτισμική κληρονομιά, από έργα τέχνης, 

βιβλία και ανθρώπους του πνεύματος, οι οποίοι θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο να πάει μπροστά. 

 

2.β. Διαβάστε τα κείμενα-πηγές 5 και 6 και επισημάνετε 

τις διαφορές που έχουν. Συζητήστε τες στην τάξη και 

προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί συχνά για το ίδιο γεγονός 

υπάρχουν διαφορετικές ή και αντίθετες απόψεις;  

Κάθε φορά που συμβαίνει ένα γεγονός, πάντα υπάρχουν 

πολλές και διαφορετικές απόψεις σχετικά με αυτό. Η 
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συναισθηματική φόρτιση που έχει ένας άνθρωπος, η 

εθνικότητά του, η οπτική γωνία από την οποία βλέπει 

ένα γεγονός και η θρησκεία του, είναι μερικοί από τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την κρίση του. Διαβάζοντας 

λοιπόν τα δύο μας κείμενα διαπιστώνουμε αυτό ακριβώς 

το γεγονός. Ο Έλληνας Φώτης  Κόντογλου, είναι 

απόλυτα λογικό να προσπαθήσει να αναδείξει 

τον  Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τους βυζαντινούς 

στρατιώτες σε ήρωες. Για αυτόν, η άλωση της Πόλης 

είναι ένα τραγικό γεγονός, καθώς ο ίδιος βιώνει τον πόνο 

και την θλίψη που του προκαλεί η καταστροφή αυτής 

της σπουδαίας πόλης. Αντίθετα, ο Εβλιγιά Τσελεμπή, 

Τούρκος περιηγητής, υποβαθμίζει τους βυζαντινούς και 

εξυψώνει τους Τούρκους κατακτητές, καθώς ο ίδιος 

βλέπει στα συντρίμμια της Κωνσταντινούπολης, τον 

θρίαμβο και την δόξα των Τούρκων Πολεμιστών, οι 

οποίοι κατάφεραν να υποτάξουν τους εχθρούς τους. 

 

 

3. Κάνετε σύντομη περιγραφή της Άλωσης, σε ένα κείμενο 

1-2 παραγράφων, χρησιμοποιώντας τους ιστορικούς 

όρους: πολιορκητές, τείχη, πολιορκημένοι, Ιουστινιάνης, 

Κερκόπορτα, Άλωση, Πύλη του Ρωμανού, Κωνσταντίνος 

Παλαιολόγος. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρονολογίες 

και δικούς σας όρους. 

Οι Τούρκοι, αφού πέρασαν εβδομήντα καράβια από τον 

Βόσπορο στον Κεράτιο, περικυκλώνοντας την 

Κωνσταντινούπολη, έφεραν τους βυζαντινούς σε πολύ 

δύσκολη θέση. Οι πολιορκητές ξεκίνησαν να χτυπούν τα 

τείχη με τα κανόνια τους, ενώ οι πολιορκημένοι έκαναν 

ότι καλύτερο μπορούσαν για να αποκρούσουν τις 

επιθέσεις. Η μάχη κράτησε μέχρι τη δύση του ηλίου, 

όπου ο στρατηγός Ιουστινιάνης τραυματίστηκε και οι 

στρατιώτες του αναγκάστηκαν να τον απομακρύνουν 

από το πεδίο της μάχης για να τον φροντίσουν. Ενώ 

επικρατούσε πανικός, οι βυζαντινοί μαθαίνουν πως 

Τούρκοι γενίτσαροι μπήκαν στην πόλη από μία 
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Κερκόπορτα. Οι μάχες που ακολούθησαν ήταν πολύ 

σκληρές και γίνονταν σώμα με σώμα. Στην πύλη του 

Αγίου Ρωμανού, βρισκόταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

ο οποίος πολεμούσε ασταμάτητα, μέχρι που άφισε την 

τελευταία του πνοή ηρωικά. Η Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης έγινε στις 29 Μαΐου του 1453.  

 

4. Ο λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος ζωγράφισε από την 

Άλωση της Πόλης τη σκηνή της τελευταίας μάχης στην 

Πύλη του Ρωμανού (εικόνα-πηγή 5.α.). Ο λογοτέχνης και 

ζωγράφος Φώτης Κόντογλου περιέγραψε το ίδιο γεγονός 

στο κείμενο-πηγή 5. Παρατηρήστε, διαβάστε και 

συσχετίστε τις παραπάνω πηγές. Σχολιάστε το γεγονός ότι 

η Άλωση της Πόλης συγκινεί ως σήμερα τους ανθρώπους 

της τέχνης.  

Η άλωση της Πόλης είναι ένα τρομερό γεγονός το οποίο 

συγκινεί όλους τους ανθρώπους της τέχνης. Η ζωγραφιά 

του σπουδαίου Ζωγράφου θεόφιλου και η αφήγηση του 

λογοτέχνη και ζωγράφου Φώτη Κόντογλου, αποδίδουν 

τις τελευταίες ηρωικές στιγμές του Κωνσταντίνου 

Παλαιολόγου στην μάχη που έδωσε στην πύλη του 

Αγίου Ρωμανού. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης είναι 

ένα πολύ συγκινητικό γεγονός, καθώς οι καταστροφές 

των έργων τέχνης και ο απάνθρωπος τρόπος που 

πέθαναν οι κάτοικοι της πόλης και οι χριστιανοί, είναι 

ένα γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αφήσει ασυγκίνητο 

κανέναν άνθρωπο. Ειδικά εμείς οι Έλληνες, είμαστε 

περισσότερο φορτισμένοι συναισθηματικά από τους 

υπόλοιπους ανθρώπους, καθώς η Κωνσταντινούπολη 

ήταν ένα λαμπρό κέντρο του ελληνικού πολιτισμού, το 

οποίο  θάφτηκε στα ερείπια της κατεστραμμένης πόλης 

και δεν καταφέραμε να το ξεθάψουμε ποτέ. 

 

5. Ο λαός μας έχει διασώσει θρύλους, θρήνους και 

παραδόσεις που αναφέρονται στην πολιορκία και την 

Άλωση της Πόλης. Χωριστείτε σε ομάδες και: 

Αναζητήστε και συλλέξτε τέτοιους λαϊκούς θρύλους ή 
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παραδόσεις. Ανακοινώστε τους (ες) στην τάξη σας και 

συμπληρώστε, και με αυτά, ως το τέλος της σχολικής 

χρονιάς, τη «γωνιά της ιστορίας». 

Ένα τόσο μεγάλο και ιστορικό γεγονός όπως είναι η 

Άλωση της Πόλης δεν θα μπορούσε να μην συνοδεύεται 

από θρύλους και λαϊκές παραδόσεις. Εάν ρωτήσουμε τις 

γιαγιάδες και τους παππούδες μας ή τους γονείς μας, από 

όλες τις ιστορίες που θα μας πουν, δύο είναι  οι πιο 

γνωστές: Ο Θρύλος του μαρμαρωμένου βασιλιά και του 

παπά της Αγίας Σοφίας.  

Στον πρώτο Θρύλο του μαρμαρωμένου βασιλιά η 

παράδοση λέει πως όταν η πόλη πέρασε στα χέρια των 

Τούρκων, ο λαός μη θέλοντας να πιστέψει πως η Αγία 

Σοφία θα πέσει στα χέρια των Τούρκων, διέδωσε ότι ο 

βασιλιάς ήταν κρυμμένος πίσω από μία κολόνα του ναού 

και πως παρέμεινε εκεί κρυμμένος για πάντα 

μαρμαρωμένος. Πράγματι ιστορικά δεν μπόρεσε κανείς 

να βρει το σώμα του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου. 

Πολλοί λοιπόν λέγανε πως Άγγελος Κυρίου τον έκρυψε 

και τον άφησε μαρμαρωμένο. Κάποτε, πνοή Θεού θα τον 

φέρει πίσω στη ζωή και η Κωνσταντινούπολη θα έρθει 

πάλι στα χέρια των Ελλήνων. 

Ο δεύτερος θρύλος μας μιλάει για έναν παπά, ο οποίος 

την ώρα που οι Τούρκοι έμπαιναν μέσα στην εκκλησία 

έκανε λειτουργία. Τότε διέκοψε το μυστήριο και 

κρύφτηκε πίσω από το ιερό, σε ένα σημείο στο οποίο 

υπήρχε μία πόρτα. Εκείνη τη στιγμή όμως, η πόρτα έγινε 

ένας τοίχος, τον οποίο ποτέ και κανένας δεν κατάφερε να 

σπάσει. Πολλοί Τούρκοι και Έλληνες μάστορες που 

ήρθαν με τον σκοπό να γκρεμίσουν αυτόν τον τοίχο, δεν 

τα κατάφεραν. Ο θρύλος λοιπόν λέει, πως όταν η Αγία 

Σοφία ξαναγίνει ελληνική, τότε ο παπάς που κρύφτηκε 

θα βγει από το ιερό και θα ολοκληρώσει την λειτουργία 

που είχε αφήσει στη μέση. 
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Η Άλωση της Πόλης στη λογοτεχνία 

5. Οι τελευταίες ώρες της Πόλης. 

«…Στο μεταξύ σκαρφάλωσαν στο κάστρο ένα σμάρι Τούρκοι 

και πηδήσανε στην τάπια1. Η καστρόπορτα άνοιξε και η 

μερμηγκιά χύμηξε μέσα με φοβερή οχλοβοή. Εκείνη την ώρα 

ακούστηκε μια σπαραχτική φωνή: «Η Πόλις εάλω!», «Η 

Πόλη πάρθηκε!». 

Ο βασιλέας κέντησε τ’ άλογό του κι έδραμε2 κατά το μέρος 

που γινότανε ο θρήνος. Μα το τουρκομάνι φούσκωνε κι 

έσπρωχνε μπροστά τους λιγοστούς χριστιανούς. Τότες ο 

Κωνσταντίνος έπεσε μέσα στο πλήθος, με το σπαθί στο χέρι, 

κι έτρεχε σαν ποταμός το αίμα από τα χέρια και τα ποδάρια 

του. Πλάι του πολεμήσανε και σκοτωθήκανε ο Φραγκίσκος 

Τολέδος, ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, ο Γιάννης Δαλμάτης και 

άλλοι χριστιανοί στρατιώτες. Εκεί παρέδωσε την ψυχή του 

και ο μάρτυρας βασιλιάς, κράζοντας με δάκρυα: 

«Δεν υπάρχει ένας χριστιανός να πάρει την κεφαλή μου!».  

Φ. Κόντογλου, Νέα Εστία. 

6. Μια διαφορετική μαρτυρία για την Άλωση 

της Πόλης. 

 

α. «…Μόλις άνοιξαν οι πύλες του κάστρου ο Σουλτάν 

Μεχμέ3τ μπήκε στην Πόλη με 70-80 χιλιάδες στρατό και 

τράβηξε ίσια προς το Παλάτι του Κωνσταντίνου. Εκεί όμως 

βρίσκονταν κάμποσες χιλιάδες στρατιώτες Ρωμαίοι4 

αποφασισμένοι να το φυλάξουν. Γι’ αυτό έγινε εκεί μεγάλη 

μάχη, για το πάρσιμο του Παλατιού. Σ’ αυτή τη μάχη 

σκοτώθηκε κι ο αυτοκράτορας. Το νεκρό σώμα του όμως δε 

βρέθηκε ποτέ. Το πήραν οι άπιστοι και το παράχωσαν στο 
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Σολού Μοναστήρ5. Κι ως τώρα οι Ρωμαίοι διηγούνται πολλά 

και θαυμαστά γι’ αυτόν». 

β. «…Ύστερα ο Πορθητής πήγε στην Αγιά Σοφιά. Μα όσοι 

ήταν μέσα στην εκκλησία και από τα γύρω σπίτια άρχισαν να 

τουφεκούν και να ρίχνουν βόμβες και υγρή φωτιά ενάντια 

στους στρατιώτες του Ισλάμ και ν’ αντιστέκονται πολύ. Γι’ 

αυτό ο πόλεμος μέσα στην Πόλη βάσταξε τρεις μέρες και την 

τρίτη μέρα έπεσε η Αγιά Σοφιά».  

  

Εβλιγιά Τσελεμπή(Τούρκος περιηγητής, 17ος αι.). 

7. Θρήνος του Πόντου για την Άλωση της Πόλης 

  

 

Ένα πουλί, καλό πουλί έβγαιν’ από την Πόλη, 

ουδέ σ’ αμπέλια κόνεψε1, ουδέ σε περιβόλια 

μόνο πήγε κι εκόνεψεν εις του Ηλιού2 το κάστρο. 

Έσειξε3 το ’να του φτερό, στο αίμα βουτηγμένο, 

έσειξε τ’ άλλο του φτερό, χαρτίν είχε γραμμένο. 

Να το διαβάσει δε μπορεί, ούδ’ ο Μητροπολίτης! 

Κι ένα παιδί, καλό παιδί έρχεται κι αναγνώθει, 

το αναγνώθει κι όλο κλαίει κι όλο στηθοκοπιέται: 

«Αλί σε μας και βάι σε μας, πάρθηκε η Ρωμανία4». 

 

Μοιρολογούν οι εκκλησιές και κλαίν’ τα μοναστήρια 

κι ο Αη-Γιάννης ο Χρυσόστομος κλαίει και δερνοκοπιέται. 

-Μην κλαις, μην κλαις, Άη-Γιάννη μου, και μη 

δερνοκοπιέσαι. 

-Η Ρωμανία επέρασεν, η Ρωμανία επάρθη! 

-Η Ρωμανία κι αν ’πέρασεν, ανθεί και φέρνει κι άλλη. 
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Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. 

Ακαδημία Αθηνών, Εκλογή. 

ΣΤ. Ανακεφαλαίωση (28-36) 

 

Το Βυζάντιο άρχισε να παρακμάζει επειδή: 

• Παραχώρησε προνόμια στους ξένους. 

• Κατάργησε το νόμο του Αλληλέγγυου. 

• Εμφανίστηκαν νέοι εχθροί, οι Σελτζούκοι στην Ανατολή 

και οι Νορμανδοί στη Δύση. 

• Οι Φράγκοι σταυροφόροι κατέλαβαν την Πόλη, το 1204. 

Το 1261, στα χρόνια της βασιλείας του Μιχαήλ Η’ 

Παλαιολόγου, η Πόλη απελευθερώθηκε. Τα εσωτερικά 

προβλήματα και οι εμφύλιες διαμάχες όμως παρέμειναν. Και 

οι εχθροί του Βυζαντίου εξακολούθησαν να είναι πολλοί και 

επικίνδυνοι. 

Τη δύσκολη κατάσταση των Βυζαντινών την 

εκμεταλλεύτηκαν οι Οθωμανοί Τούρκοι και κατέλαβαν 

πολλές επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο τελευταίος Αυτοκράτορας του 

Βυζαντίου, προσπάθησε να σώσει την Πόλη. Πήρε πολλά 

μέτρα να περιορίσει τα εσωτερικά και εξωτερικά 

προβλήματα. Όμως δεν τα κατάφερε. Η Πόλη κυριεύτηκε το 

1453 από τους Οθωμανούς, παρά τη γενναία αντίσταση του 

αυτοκράτορα και των υπερασπιστών της. 

 

 


