


 Το Βυζάντιο (επίσης Βυζαντίς) 
υπήρξε αρχαία αποικία που 
ιδρύθηκε στο μυχό του Κεράτιου 
κόλπου και των στενών 
του Βοσπόρου, στην περιοχή 
όπου βρίσκεται σήμερα η 
Κωνσταντινούπολη. Η ονομασία 
της πόλης παραπέμπει σε 
θρακική ονοματολογία, ενώ 
σύμφωνα με τον Πλίνιο τον 
Πρεσβύτερο, η τοποθεσία 
ονομαζόταν παλαιότερα Λύγος. 
O επικρατέστερος ιδρυτικός 
μύθος του Βυζαντίου παραδίδεται 
από τον Στράβωνα στα 
Γεωγραφικά, σύμφωνα με τον 
οποίο η πόλη ιδρύθηκε το 658/7 
π.Χ. από Μεγαρείς αποίκους, με 
επικεφαλής τον Βύζαντα, από τον 
οποίο και πήρε το όνομά της.



 Ο μυθικός ήρωας Βύζας θεωρείται 
γιος του βασιλιά Νίσου από 
τα Μέγαρα ή γιος του Ποσειδώνα και 
της Κερόεσσας, κόρης της Ιούς και 
του Δία, την οποία η μητέρα της 
γέννησε στον Κεράτιο κόλπο. Άλλη 
εκδοχή εμφανίζει τον Βύζαντα ως γιο 
της νύμφης Σεμέστρας. Ο Βύζας 
αναφέρεται μαζί με τους Άντες στο 
χρονογράφημα Παραστάσεις 
σύντομα χρονικά (8ος-9ος αι.) και 
εικάζεται ότι πιθανός συνδυασμός 
των δύο ονομάτων οδήγησε στο 
τοπωνύμιο Βυζάντιον. Για τη 
χρονολογία ίδρυσης της πόλης 
υπάρχουν αρκετές εκδοχές, με 
επικρατέστερη εκείνη του 660 ή 659 
π.Χ..



 Σύμφωνα με τον ιδρυτικό μύθο του Βυζαντίου, 
όπως παραδίδεται από τον Στράβωνα, οι 
άποικοι ακολούθησαν χρησμό — πιθανώς του 
Μαντείου των Δελφών— ο οποίος τούς 
προέτρεπε να κτίσουν την πόλη τους έναντι της 
πόλης των «τυφλών». Ως τυφλοί υπονοούνταν 
οι κάτοικοι της Χαλκηδόνας, οι οποίοι είχαν 
ιδρύσει την πόλη τους νωρίτερα στην απέναντι 
ασιατική ακτή του Βοσπόρου δίχως να 
αντιληφθούν τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα της 
απέναντι τοποθεσίας. Βασικό πλεονέκτημα της 
τοποθεσίας, σε σχέση με εκείνη της 
Χαλκηδόνας, ήταν η μεγαλύτερη δυνατότητα 
υπεράσπισής της, καθώς η ακρόπολη του 
Βυζαντίου στη συμβολή του Κεράτιου κόλπου 
και του Βοσπόρου, προστατευόταν σχεδόν 
ολοκληρωτικά από θάλασσα, με εξαίρεση μόνο 
το δυτικό τμήμα, στο οποίο όμως ήταν εφικτή 
η ανέγερση τειχών.



 Συγχρόνως, η περιοχή έλεγχε τους θαλάσσιους δρόμους και για εμπορικούς 
σκοπούς και μπορούσε να αξιοποιηθεί ως αφετηρία για ίδρυση νέων αποικιών 
κατά μήκος του Βοσπόρου. Επιπλέον, από κλιματολογικής άποψης, τα ψυχρά 
ρεύματα του Βοσπόρου έδιναν αρκετές βροχές που έκαναν τα καλλιεργήσιμα 
εδάφη εύφορα και τα ακαλλιέργητα γεμάτα από πυκνά δάση. Το Βυζάντιο 
αναπτύχθηκε γρήγορα, περιτειχίστηκε και κατέλαβε εδάφη στα ασιατικά 
παράλια. Κατά τον Παυσανία, υπήρξε μία από τις καλύτερα οχυρωμένες πόλεις 
της αρχαιότητας. Ιστορικές πληροφορίες για το Βυζάντιο αντλούμε επίσης από 
τον Ηρόδοτο. O τύραννος της πόλης, Αρίστων, υποστήριξε μαζί με άλλους 
Έλληνες στρατηγούς τον Πέρση βασιλιά Δαρείο στην εκστρατεία του εναντίον 
των Σκυθών. Στη διάρκεια της Ιωνικής επανάστασης καταλήφθηκε από τις 
ελληνικές δυνάμεις και μετά το τέλος της, οι κάτοικοί της μετοίκησαν, 
ιδρύοντας τη Μεσηβρία στις δυτικές ακτές του Εύξεινου Πόντου.





 Ο Βυζαντινός Ναός της 
Ύπατης Σοφίας του Ένσαρκου 
Λόγου του Θεού, περισσότερο 
γνωστή ως Αγία Σοφία ή Αγιά-Σοφιά, 
, γνωστός και ως Ναός της Αγίας του 
Θεού Σοφίας ή απλά Η Μεγάλη 
Εκκλησία, ήταν από το 360 μέχρι το 
1453 ορθόδοξος καθεδρικός 
ναό της Κωνσταντινούπολης, με 
εξαίρεση την περίοδο 1204 - 1261 
κατά την οποία 
ήταν ρωμαιοκαθολικός ναός, ενώ 
μετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης μετατράπηκε 
σε τέμενος, μέχρι το 1934 και 
αποτελεί σήμερα μουσειακό χώρο.



 Το οικοδόμημα ακολουθεί τον 
αρχιτεκτονικό ρυθμό της τρουλαίας
βασιλικής και συνδυάζει στοιχεία της 
πρώιμης βυζαντινής ναοδομίας, σε πολύ 
μεγάλη κλίμακα. Αρχιτεκτονικές 
επιρροές της Αγίας Σοφίας εντοπίζονται 
σε αρκετούς μεταγενέστερους 
ορθόδοξους ναούς αλλά και σε 
οθωμανικά τζαμιά, όπως στο τέμενος του 
Σουλεϊμάν και στο Σουλταναχμέτ τζαμί. 
Εκτός από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό 
της, η Αγία Σοφία ξεχωρίζει επίσης για 
τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμό της, που 
ωστόσο υπέστη σοβαρές καταστροφές 
κυρίως από τις βαρβαρότητες των 
Τούρκων κατά τη διάρκεια της 
Οθωμανικής κυριαρχίας.







 Η Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης υπήρξε το 
αποτέλεσμα της πολιορκίας της 
βυζαντινής πρωτεύουσας, της 
οποίας Αυτοκράτορας ήταν ο 
Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος, 
από τον οθωμανικό στρατό, με 
επικεφαλής 
τον σουλτάνο Μωάμεθ Β'. Η 
πολιορκία διήρκεσε από τις 6 
Απριλίου έως την Τρίτη, 29 
Μαϊου 1453 (Ιουλιανό 
ημερολόγιο). Όταν τελικά η 
Κωνσταντινούπολη αλώθηκε, η 
υπερχιλιετής Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία έπαψε να υπάρχει.



 Τα πρώτα οθωμανικά αποσπάσματα 
έκαναν την εμφάνιση τους στις 2 
Απριλίου, ενώ ολόκληρο το στράτευμα 
έφτασε σταδιακά έξω από τα τείχη της 
πόλης εως στις 5 Απριλίου. Την ίδια 
ημερομηνία έφτασε και ο σουλτάνος με 
τις τελευταίες μονάδες και αμέσως 
απέκλεισε την πόλη από στεριά και 
θάλασσα.

 Όσον αφορά την διάταξη των αντιπάλων, 
ο αυτοκράτορας με τα καλύτερα 
στρατεύματά του ανέλαβε την 
υπεράσπιση του μεσαίου τμήματος των 
χερσαίων τειχών (Μεσοτειχίου), που ήταν 
και τα πιο ευπρόσβλητα, γιατί σ΄ εκείνο 
το σημείο τα διέσχιζε κάθετα ο χείμαρρος 
Λύκος. Απέναντί του τάχθηκε ο 
σουλτάνος με τους γενίτσαρους και άλλες 
επίλεκτες μονάδες, καθώς και το μεγάλο 
κανόνι που κατασκεύασε ο Ουρβανός.



 Στις 6 Απριλίου κηρύχθηκε 
επίσημα η πολιορκία από τον 
Μωάμεθ Β', αφού πρώτα, 
σύμφωνα με τα έθιμα της 
εποχής, η πρόταση του για να 
παραδοθεί η πόλη 
υποσχόμενος ότι θα σέβονταν 
την ζωή και την περιουσία των 
κατοίκων, απορρίφθηκε από 
τους βυζαντινούς. Αμέσως 
ξεκίνησε ο κανονιοβολισμός, 
με αποτέλεσμα ένα τμήμα των 
τειχών κοντά στη Χαρίσια
πύλη να καταστραφεί, όμως οι 
υπερασπιστές κατάφεραν να 
το επισκευάσουν  γρήγορα.



 Στις 21 Μαΐου, ο σουλτάνος έστειλε 
πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. 
Ζητούσε την παράδοση της πόλης με 
την υπόσχεση να επιτρέψει στον 
Αυτοκράτορα και σε όσους το 
επιθυμούσαν να φύγουν με τα 
υπάρχοντά τους. Επίσης, θα 
αναγνώριζε τον Κωνσταντίνο ως 
ηγεμόνα της Πελοποννήσου. Τέλος, 
εγγυόταν για την ασφάλεια του 
πληθυσμού που θα παρέμενε στην 
πόλη. Οι αντιπροτάσεις του 
Κωνσταντίνου διαπνέονταν από 
πνεύμα αξιοπρέπειας και 
αποφασιστικότητας. Δέχονταν να 
πληρώσει υψηλότερους φόρους 
υποτέλειας και να παραμείνουν στα 
χέρια των Τούρκων όλα τα κάστρα 
και τα εδάφη που είχαν στο μεταξύ 
κατακτήσει.



 Για την Κωνσταντινούπολη όμως δήλωσε:

 «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοὶ δοῦναι οὔτ' ἐμὸν ἐστίν οὔτ' 
ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ• κοινῇ γὰρ
γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως άποθανοῦμεν καὶ
οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν.»

 Δηλαδή, σε σύγχρονη απόδοση:

 « Το να σου (παρα)δώσω όμως την πόλη ούτε σε 
εμένα επαφίεται ούτε σε άλλον από τους κατοίκους 
της• διότι με κοινή απόφαση οι πάντες θα 
αποθάνουμε αυτοπροαίρετα και δεν θα 
υπολογίσομε τη ζωή μας.»



 Την Τρίτη το βράδυ, 29 Μαΐου, 
μεταξύ 01.00 και 02.00, εκδηλώθηκε 
γενική τουρκική επίθεση. Μόλις 
δόθηκε το σύνθημα η πόλη υπέστη 
συνδυασμένη επίθεση από τρεις 
πλευρές συγχρόνως. Οι Βυζαντινοί 
κατάφεραν να αποκόψουν τις 
υπόγειες σήραγγες απ' όπου οι 
Τούρκοι προσπάθησαν να περάσουν 
κάτω από τα τείχη. Παρόλο που στις 
επιθέσεις ήταν περισσότεροι 
αριθμητικά, οι Βυζαντινοί τους 
απώθησαν αρκετές φορές 
προκαλώντας τους τρομερές 
απώλειες. Οι δύο πρώτες επιθέσεις 
αποκρούστηκαν. Όμως ο Μωάμεθ Β' 
οργάνωσε πολύ προσεκτικά την τρίτη 
και τελευταία επίθεση.



 Με ιδιαίτερη επιμονή οι Τούρκοι επιτέθηκαν κατά του μέρους των 
τειχών το οποίο ήταν κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού 
(Πέμπτον), όπου πολεμούσε και ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. Ένας 
από τους κύριους υπερασπιστές της πόλης, ο Γενουάτης 
Ιουστινιάνι, τραυματίστηκε σοβαρά και αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει τον αγώνα. Αυτή η απώλεια υπήρξε ανεπανόρθωτη 
για τους Βυζαντινούς. Στα τείχη δημιουργούνταν συνεχώς 
ρήγματα και ο Αυτοκράτορας, πολεμώντας ως απλός στρατιώτης, 
έπεσε στην μάχη. Δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για τον 
θάνατο του και για τον λόγο αυτό ο θάνατός του έγινε γρήγορα 
θέμα ενός θρύλου που έχει συσκοτίσει την ιστορική 
πραγματικότητα. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, οι Τούρκοι δεν 
κατάφεραν να σπάσουν τη γραμμή άμυνας των τειχών, παρά μόνο 
όταν από εσωτερική προδοσία μπήκαν από την Κερκόπορτα και 
περικύκλωσαν τους αμυνόμενους.




