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Μωάμεθ Β΄ 

 καταλαμβάνει τον Κεράτιο κόλπο  

 η πολιορκία γίνεται πιο στενή  
(η Πόλη αποκλεισμένη από στεριά και θάλασσα) 

 ζητάει την παράδοση της πόλης 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

 αρνείται να παραδώσει την Κωνσταντινούπολη 

Τρίτη, 29 Μαΐου 1453 

 ξημερώματα αρχίζει η μεγάλη επίθεση 

 κανονιοβολισμός των τειχών (κυριαρχεί η μπομπάρδα) 

 ραγίζει ο πύργος της πύλης του Αγίου Ρωμανού 

 οι πολιορκητές ορμούν στα τείχη, στην τάφρο και στα λαγούμια 

 οι Βυζαντινοί αμύνονται όλη μέρα 

 το απόγευμα πληγώνεται ο Ιουστινιάνης και αποχωρεί 

 οι υπερασπιστές της Πόλης επηρεάζονται 

 οι Τούρκοι μπαίνουν στην Πόλη από την Κερκόπορτα 

 ο αυτοκράτορας πολεμάει και σκοτώνεται ηρωικά 

 

Η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών 

 

 

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης  

από τους Τούρκους 

Οι Οθωμανοί περνούν τα πλοία στον Κεράτιο Κόλπο.  

Η επίθεση  
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Περίληψη μαθήματος 

 

  

  
Ερωτήσεις 

 Τι σήμαινε για τους Βυζαντινούς και τι για τους Τούρκους το  

πέρασμα των καραβιών στον Κεράτιο κόλπο; 

 Γιατί ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αρνήθηκε για δεύτερη φορά να 

παραδώσει την Πόλη στον Μωάμεθ Β΄ παρά τη δύσκολη θέση στην  

οποία βρισκόταν; 

 Γιατί οι αμυνόμενοι έχασαν το θάρρος τους όταν τραυματίστηκε ο  

Ιουστινιάνης και αποχώρησε από τη μάχη; 

  Τι μπορεί να συνέβη και να έμεινε ανοιχτή η Κερκόπορτα; 

 Πιστεύεις ότι οι Βυζαντινοί είχαν ελπίδες στο μέλλον να σώσουν  

την Πόλη από τους Τούρκους, αν απέκρουαν την επίθεση της 29ης  

Μαΐου 1453; 

 Πώς να ένιωσαν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης και πώς οι  

Τούρκοι με την Άλωση της Πόλης; 

 Μετά από εννιά μήνες που η ιστορία της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 

μάς κράτησε συντροφιά έφτασε στο τέλος της. Πώς νιώθεις; Τι 

έμαθες όλο αυτό τον καιρό; Ποιο γεγονός θεωρείς πολύ σημαντικό; 

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.  

Η Άλωση της Πόλης από τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο  


