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Μωάμεθ Β΄ 

διαβεβαιώνει ότι θα σεβαστεί τις συνθήκες ειρήνης 

όμως 

 οργανώνει τον στρατό του 

 κατασκευάζει κανόνια (Ουρβανός) 

 κτίζει το Ρούμελη Χισάρ (1452) 

(έλεγχος και φορολογία πλοίων)  

 ναυπηγεί πολεμικά πλοία 

Μάρτιος 1453 

 ο τουρκικός στρατός συγκεντρώνεται έξω από την Πόλη 

 ο στόλος καταλαμβάνει νησιά της Προποντίδας και εμποδίζει τον 

ανεφοδιασμό και τις ενισχύσεις των Βυζαντινών 

 ο Μωάμεθ στήνει τη σκηνή - στρατηγείο του απέναντι από την  

πύλη του Αγίου Ρωμανού 

 κατασκευάζεται η μπομπάρδα  

6 Απριλίου 1453 

 ο Μωάμεθ ζητά την παράδοση της Πόλης 

 ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αρνείται 

 αρχίζει η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης 

 οι Βυζαντινοί αμύνονται 

20 Απριλίου 1453 

 τέσσερα πλοία σπάζουν τον ναυτικό αποκλεισμό και ανεφοδιάζουν 

τους υπερασπιστές της Πόλης (Φλαντανελάς) 

 ο Μωάμεθ εξοργίζεται, η πολιορκία γίνεται πιο στενή 

Οι Τούρκοι πολιορκούν την 

Κωνσταντινούπολη 

Μωάμεθ Β΄ 

Η μπομπάρδα, 

φανταστική απεικόνιση 
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Περίληψη μαθήματος 

 

  

  

Ερωτήσεις 

 Ποιες ενέργειες του Μωάμεθ Β΄ έδειχναν ότι προετοιμαζόταν για  

την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης; 

 Γιατί πιστεύεις ότι ο νέος σουλτάνος είπε ψέματα στους Βυζαντινούς 

ότι θα σεβόταν τη συνθήκη ειρήνης που είχε υπογράψει ο πατέρας  

του, Μουράτ Β΄ με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο; 

 Γιατί πιστεύεις ότι ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αρνήθηκε να  

παραδώσει την Πόλη στους Τούρκους;  

 Πώς αισθάνθηκαν οι κάτοικοι της Πόλης και οι υπερασπιστές της  

όταν είδαν τα τέσσερα καράβια να πλησιάζουν με ενισχύσεις; 

 Πώς αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί την υπεροχή των Τούρκων σε  

στρατό και πολεμικά μέσα; 

 Ποιος ήταν ο ρόλος του Ουρβανού στην πολιορκία της Πόλης; 

 

 

 

 

 

 

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 Φλαντανελάς σπάει τον ναυτικό αποκλεισμό των Οθωμανών. 


