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567 χρόνια από την 

Άλωση της Πόλης



Ημεπομηνίερ Σταθμοί στην Ιστοπία των 

Δλλήνων τηρ Κωνσταντινούποληρ

658 π.Χ. Έιιελεο άπνηθνη από ηα 

Μέγαξα ηδξύνπλ ζηηο αθηέο ηνπ Κεξάηηνπ 

Κόιπνπ κία λέα πόιε, πνπ νλνκάδεηαη 

Βπδάληην πξνο ηηκή ηνπ νηθηζηή ηεο 

Βύδαληα.



 330 Η πόιε ηνπ Βπδαληίνπ, αξρηθά κε ην όλνκα Νέα 
Ρώκε θαη αξγόηεξα κε ηελ επσλπκία Κσλζηαληηλνύπνιε, 

γίλεηαη πξσηεύνπζα ηνπ Αλαηνιηθνύ ηκήκαηνο ηεο 
Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο.

Ωο πξσηεύνπζα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ε 
Κσλζηαληηλνύπνιε απνηέιεζε γηα έλδεθα νιόθιεξνπο 

αηώλεο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πνιηηηθά, ζηξαηησηηθά, 
ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά θέληξα ηεο Αλαηνιήο, 

γεγνλόο πνπ εμεγεί ηελ θήκε ηεο σο "Βαζηιίδνο ησλ 
πόιεσλ".

Ο Μέγαο Κσλζηαληίλνο

http://www.xfe.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=680


Καηάιεςε Κσλ/πνιεο από ηαπξνθόξνπο, Παξίζη βηβιηνζήθε Ναπζηάζκνπ

1204 Απόξζεηε από ηελ επνρή ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
ηνπ Μεγάινπ, ε Βπδαληηλή πξσηεύνπζα, 

θαηαιακβάλεηαη ηελ άλνημε ηνπ 1204 από ηνπο 
ζηξαηηώηεο ηεο Σέηαξηεο ηαπξνθνξίαο. Σν ηξηήκεξν 
ησλ ιεειαζηώλ θαη βηαηνπξαγηώλ πνπ αθνινύζεζε ηελ 

θαηάιεςε, θαηέζηξεςε κεγάιν κέξνο ηεο πόιεο, ε 
νπνία δελ κπόξεζε λα αλαθηήζεη ηελ παιηά ηεο 
ιάκςε αθόκα θαη κεηά ηελ παιηλόξζσζε ησλ 

Βπδαληηλώλ Απηνθξαηόξσλ ην 1261.



Η πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ην 1453 από γαιιηθή κηληαηνύξα ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παξηζηνύ.

Η πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο άξρηζε επίζεκα ζηηο 7 Απξηιίνπ ηνπ 

1453. Όκσο νη πξνεηνηκαζίεο είραλ αξρίζεη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ ίδηνπ έηνπο κε 

ηελ κεηαθνξά ησλ θαλνληώλ θαη ηνλ Μάξηην κε ηελ έιεπζε ηνπ νζσκαληθνύ 

ζηξαηνύ θάησ από ηα ηείρε ηεο Πόιεο.





Οη πνιηνξθεηέο αλέξρνληαλ ζε 150.000 ζηξαηηώηεο θαη 
πιαηζηώλνληαλ από ηερλίηεο, εξγάηεο, ππεξέηεο, θιπ. θαη 
κεγάιν πιήζνο αηάθησλ. Ήηαλ άξηζηα νξγαλσκέλνο θαη 
εθπαηδεπκέλνο θαη θαλαηηζκέλνο από ηνπο δεξβίζεδεο 

(Σνύξθνπο κνλαρνύο), πνπ θπθινθνξνύζαλ ζην 
ζηξαηόπεδν θαη ηόλσλαλ ηελ πνιεκηθή νξκή ηνπ 

πιήζνπο. Ο πνιεκηθόο ζηόινο απνηεινύκελνο από 400 
πινία έθζαζε ζην Βόζπνξν ζηηο 12 Απξηιίνπ.



Ο Μσάκεζ έζηεζε ηε ζθελή ηνπ απέλαληη 

από ηελ Πύιε ηνπ Αγίνπ Ρσκαλνύ. Γηα ηνλ 

απνθιεηζκό ηεο πόιεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηα 

θάζηξα πνπ είραλ ρηίζεη ζηηο δπν πιεπξέο 

ηνπ Βνζπόξνπ, ην Αλαηνινύ θαη ην 

Ρνύκειε.

Το υπούπιο τηρ Ανατολήρ Το υπούπιο τηρ Ρούμεληρ



 Μέζα από ηα ηείρε ε θαηάζηαζε ήηαλ 
πνιύ δηαθνξεηηθή. Η Κσλζηαληηλνύπνιε 

είρε ράζεη όιε ηε ιάκςε ηνπ παξειζόληνο. 
Ήηαλ κηα εξεηπσκέλε πόιε, πνπ κόλν ην 

Παιάηη, ν Ιππόδξνκνο, θαη νη κεγάιεο 
εθθιεζίεο ζύκηδαλ ην ιακπξό παξειζόλ. Ο 
πιεζπζκόο ηεο δελ μεπεξλνύζε ηα 50.000 

άηνκα. 



 Οη Βπδαληηλνί ζηξαηηώηεο αλέξρνληαλ ζε 5.000 
θαη 2.000 νη μέλνη, θπξίσο Γελνπάηεο θαη 

Βελεηνί.

Βπδαληηλόο πεδόο



 Μάιηζηα 700 Γελνπάηεο είραλ θζάζεη κε 
δπν θαξάβηα ζηηο 26 Ιαλνπαξίνπ 1453 θαη 
αξρεγό ηνλ έκπεηξν Ισάλλε Ινπζηηληάλε.



 Σα ηείρε είραλ επηζθεπαζηεί βηαζηηθά, θαη 
εθβαζύλζεθε ε ηάθξνο.

Σνκή ζε πύξγν, κε ηξεηο βπδαληηλνύο, 

έλαλ αμησκαηηθό θαη δύν ζηξαηηώηεο 

θαηά ηνλ ρεηξηζκό ελόο νμπβειή.



 πγθεληξώζεθαλ ηξόθηκα, ελώ ηα θεηκήιηα 
ησλ εθθιεζηώλ δόζεθαλ γηα λα θνπνύλ 

λνκίζκαηα θαη λα πιεξσζνύλ νη 
ζηξαηηώηεο. Επίζεο είραλ ζηαιεί επηζηνιέο 

βνήζεηαο ζε όινπο ηνπο ρξηζηηαλνύο 
εγεκόλεο. Οη Γελνπάηεο ζηα ηείρε ηνπ 

Γαιαηά έκεηλαλ νπδέηεξνη θαη δελ 
βνήζεζαλ θαζόινπ ζηελ άκπλα ηεο πόιεο.



 Η ηνπξθηθή επίζεζε άξρηζε κε βνιέο 

ππξνβνιηθνύ, πνπ άλνηγαλ ηξύπεο ζηα 

ηείρε, ηηο νπνίεο όκσο θαηάθεξλαλ λα 

θιείζνπλ νη ακπλόκελνη 

http://imageshack.us/


 Οη Σνύξθνη πξνζπάζεζαλ λα ζπάζνπλ 
ηελ αιπζίδα ηνπ Κεξαηίνπ θόιπνπ, αιιά 
δελ ηα θαηάθεξαλ 

Σκήκα ηεο αιπζίδαο ηνπ Κεξάηηνπ θόιπνπ (photo ηνπ 19νπ αηώλα - ζσδόηαλ κέρξη ηόηε!) 

http://imageshack.us/


 Μάιηζηα ζηηο 20 Απξηιίνπ θαηόξζσζαλ λα 
πεξάζνπλ έλα βπδαληηλό θαη ηξία 

γελνπαηηθά θαξάβηα κε αξρεγό ηνλ 
Φιαληαλειιά δηαιύνληαο ηελ αληίζηαζε 

ησλ Σνύξθσλ. 

Ο Γπόμων ή Γπόμωναρ (dromon, 

corvette) ςπήπξε ο επικπατέστεπορ 

τύπορ πλοίος τος Βςζαντινού 

πολεμικού ναςτικού.



 Γπν κέξεο αξγόηεξα νη Οζσκαλνί 
θαηαζθεύαζαλ δηόιθν δώδεθα ρικ. από 
ηνλ Βόζπνξν ζηνλ Κεξάηην θαη πέξαζαλ 

κε απηό ηνλ ηξόπν 70 πινία ζηνλ Κεξάηην 
θόιπν 



 ηηο 21 Μαΐνπ ν Μσάκεζ δήηεζε ηελ παξάδνζε 

ηεο πόιεο θαη ππόζρνληαλ ζηνλ Κσλζηαληίλν 

θαη ζε όζνπο ήζειαλ όηη ζα κπνξνύζαλ λα 

θύγνπλ ειεύζεξνη από ηελ πόιε. Ο 

Κσλζηαληίλνο πξόηεηλε λα πιεξώζεη 

πςειόηεξνπο θόξνπο ππνηέιεηαο -πιήξσλε 

300.000 αζεκέληα λνκίζκαηα εηεζίσο-, αιιά λα 

θξαηήζεη ππό ηελ θαηνρή ηνπ ηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε 





 Σν λα ζνπ παξαδώζνπκε ηελ πόιε, νύηε 
δηθό κνπ ζέιεκα είλαη νύηε άιινπ από 
απηώλ πνπ θαηνηθνύλ εδώ γηαηί όινη 

είκαζηε ζύκθσλνη λα πεζάλνπκε κε ηε 
ζέιεζή καο , ρσξίο λα ιππεζνύκε γηα ηελ 

δσή καο.

http://www.agiasofia.com/erotisis/answer.jpg


 ηηο 27 Μαΐνπ άξρηζε ζθνδξόο 

βνκβαξδηζκόο 

http://3.bp.blogspot.com/_fFzz5-beCGw/SD3rk1RANRI/AAAAAAAABXg/fJ4XvhG5qUk/s1600-h/1204.jpg


• Απηόο δε ν αιηηήξηνο ν ακεξάο πεληήθνληα θαη επηά εκέξαο άγεη ζήκεξνλ αθ’ νύ
εκάο ειζώλ απέθιεηζελ θαη κεηά πάζεο κεραλήο θαη ηζρύνο θαζ’ εκέξαλ ηε θαη λύθηα
νπθ επαύζαην πνιηνξθώλ εκάο θαη ράξηηη ηνπ παληεπόπηνπ Χξηζηνύ θπξίνπ εκώλ εθ
ηωλ ηεηρώλ κεηά αηζρύλεο άρξη ηνπ λπλ πνιιάθηο θαθώο απεπέκθζε... Τνπο αγξνύο
εκώλ θαη θήπνπο θαη παξαδείζνπο θαη νίθνπο ήδε ππξηαιώηνπο επνίεζε· ηνπο
αδειθνύο εκώλ ηνπο Χξηζηηαλνύο, όζνπο εύξελ, εζαλάηωζε θαη ερκαιώηεπζε· ηελ
θηιίαλ εκώλ έιπζε.

Ειζώλ νπλ, αδειθνί, εκάο απέθιεηζε, θαη θαζ’ εθάζηελ ην αραλέο απηνύ ζηόκα
ράζθωλ, πώο εύξεη θαηξόλ επηηήδεηνλ ίλα θαηαπίε εκάο θαη ηελ πόιηλ ηαύηελ, ήλ
αλήγεηξελ ν ηξηζκαθάξηζηνο θαη κέγαο βαζηιεύο Κωλζηαληίλνο εθείλνο, θαη ηεη
παλάγλωη ηε θαη ππεξάγλωη δεζπνίλεη εκώλ ζενηόθωη θαη αεηπαξζέλωη Μαξία
αθηέξωζελ θαη εραξίζαην ηνύ θπξίαλ είλαη θαη βνεζόλ θαη ζθέπελ ηε εκεηέξα παηξίδη
θαη θαηαθύγηνλ ηωλ Χξηζηηαλώλ, ειπίδα θαη ραξάλ πάληωλ ηωλ Ειιήλωλ, ην θαύρεκα
πάζη ηνηο νύζηλ ππό ηελ ηνπ ειίνπ αλαηνιήλ. Καη νύηνο ν αζεβέζηαηνο ηελ πνηε
πεξηθαλή θαη νκθαθιίδνπζαλ ωο ξόδνλ ηνπ αγξνύ βνύιεηαη πνηήζαη ππ’ απηόλ. Ή
εδνύιωζε ζρεδόλ, δύλακαη εηπείλ, πάζαλ ηελ πθ’ ήιηνλ...." Μεηά ηό ιόγν ηνπ ν
Παιαηνιόγνο αγθάιηαζε όινπο ηνύο παξεπξηζθνκέλνπο θαί ηνύο δήηεζε λά ηόλ
ζπγρσξέζνπλ άλ πνηέ ηνύο έβιαςε ζέ θάηη. Καί όινη Βελεηνη, Γελνπάηεο, Διιελεο
ελσηηθνί θαί Διιελεο αλζελσηηθνί αγθάιηαζαλ ν έλαο ηόλ άιιν μέξνληαο όηη δνύλ ηίο
ηειεπηαίεο ώξεο ηεο δσήο ηνπο. Τπνζρέζεθαλ όηη δέλ ζά ηξέμνπλ λά ζώζνπλ ηίο
νηθνγέλεηέο ηνπο ή ηίο πεξηνπζίεο ηνπο, αιιά ζά αγσλίδνληαλ γηά ηήλ παηξίδα κέρξη
ηειηθήο πηώζεο. (Mάιηζηα ζύκθσλα κέ ηόλ Pears, νη καρεηέο πνύ πήγαλ ζηό
εμσηεξηθό ηείρνο, έθιεηζαλ ηίο πύιεο ηνπ εζσηεξηθνύ ηείρνπο, πίζσ από ηήλ
πεξίβνιν, ώζηε λά είλαη αδύλαηε ε ππνρώξεζε. Σόζν απνθαζηζκέλνη ήηαλ λά
πνιεκήζνπλ κέρξηο εζράησλ). Καί από πέηξα λά ήηαλ θάπνηνο γξάθεη ν Φξαηδήο δέλ
ζά ήηαλ δπλαηό λά κήλ δαθξύζεη ζηνύο ηειεπηαίνπο ελαγθαιηζκνύο ησλ ακπλνκέλσλ.
Ο απηνθξάηνξαο ραηξέηεζε ιέγνληαο ην πξνθεηηθό εθείλν: "Σηέθαλνο αδακάληηλνο ελ
νπξαλνίο ελαπόθεηηαη εκίλ θαί κλήκε αηώληνο θαί άμηνο ελ ηω θόζκω έζεηαη."



Γπν κέξεο αξγόηεξα 

μεθίλεζε ε ηειηθή επίζεζε ζε 

πνιιά κέξε ησλ ηεηρώλ, 

αιιά κε επίθεληξν ηελ Πύιε 

ηνπ Αγίνπ Ρσκαλνύ, δηόηη 

εθεί ην ηείρνο είρε ζρεδόλ 

θαηαπέζεη 



"Ο Κσλζηαληίλνο 

Παιαηνιόγνο ζηηο 

επάιμεηο, 

μεκέξσκα 29εο 

Μαΐνπ 1453 



 ηελ ηξίηε ηνπξθηθή έθνδν, ν 
Ινπζηηληάλεο ηξαπκαηίζηεθε θαη 

απνζύξζεθε από ηε κάρε. Η απνρώξεζή 
ηνπ έθεξε ζύγρπζε ζηνπο ακπλόκελνπο 

θαη νη Σνύξθνη κπήθαλ ζηελ Πόιε 



 Ο απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο ΙΑ', ν 
ηειεπηαίνο απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ, 
έπεζε ζηα ηείρε ζαλ απιόο ζηξαηηώηεο 



Η Πόιηο εάισ!


