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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ 
Μετὰ τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω πολὺ τὸν ἐπιβλέποντα 

καθηγητή μου κ. Ἀθανασόπουλο Μάριο, ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γιὰ 

τὴν ἄριστη συνεργασία, τὶς κατατοπιστικότατες συμβουλὲς καὶ ὁδηγίες του, ὅπως καὶ 

ὅλους τοὺς καθηγητές, οἱ ὁποῖοι μὲ ζῆλο συνέβαλαν μέσῳ τῶν μαθημάτων στὸ πλαίσιο 

τοῦ μεταπτυχιακοῦ προγράμματος, στὸν ἐμπλουτισμὸ τῶν γνώσεών μας καὶ στὴ 

διαφώτιση τοῦ νοῦ μας, χαρίζοντάς μας ἁπλόχερα τὶς πολύτιμες γνώσεις καὶ συμβουλές 

τους, οἱ ὁποῖες πηγάζουν ἀπὸ τὴν ἀστείρευτη μόρφωση καὶ τὴν πολυετῆ ἐμπειρία τους 

στὴν ἐκπαίδευση. 

Ἐπιπλέον θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὴν οἰκογένειά μου, τὸν πατέρα μου 

Γεώργιο, τὴ μητέρα μου Μάρθα, ποὺ ἐξ ἀρχῆς βρίσκονται στὸ πλευρό μου 

ἐνθαρρύνοντάς με, στηρίζοντάς με καὶ προτρέποντάς με νὰ συνεχίζω στὸν δρόμο τῆς 

μελέτης, τῆς καλλιέργειας τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ νοῦ μου. Εὐχαριστῶ ἐπίσης γιὰ τὴ στήριξη 

καὶ τὴ συνεργασία τὸν ἀδερφό μου Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος ἀνέκαθεν μὲ στηρίζει καὶ εἴχαμε 

τὴν τύχη νὰ γίνουμε καὶ συμφοιτητὲς στὸ πλαίσιο τοῦ μεταπτυχιακοῦ προγράμματος 

αὐτοῦ. Πάνω ἀπὸ ὅλα θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τὸν παντοδύναμο Θεό, τὸν Κύριο 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία, ποὺ τοὺς δύσκολους αὐτοὺς καιροὺς τῆς 

πανδημίας Covid-19 ὑπὸ τὴν σκέπη τους μπόρεσα νὰ φέρω εἰς πέρας τὸ μεταπτυχιακὸ 

πρόγραμμα «Βυζαντινὸς Κόσμος: ἡ σχέση του μὲ τὴν Ἀρχαιότητα καὶ τὸν Νεότερο 

Ἑλληνισμό».  

Τέλος, θὰ ἤθελα νὰ ἀφιερώσω τὴν προσπάθεια τῆς μελέτης μου αὐτῆς στὴ 

μνήμη ὅλων ὅσων σφαγιάστηκαν, αἰχμαλωτίσθηκαν, κακομεταχειρίστηκαν ἀπό τοὺς 

Τούρκους, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ ἀντιστάθηκαν καὶ πολέμησαν ἡρωικῶς 

ὑπερασπιζόμενοι τὴν Κωνσταντινούπολη ἐν ἔτει 1453. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ἡ διπλωματικὴ ἐργασία μὲ τίτλο «Oἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τῶν Τούρκων καὶ 

οἱ στρατιωτικὲς ἀντιδράσεις τῶν Βυζαντινῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πολιορκίας τῆς 

Κωνσταντινούπολης τὸ 1453, σύμφωνα μὲ τὸν ἱστορικὸ τῆς Ἁλώσεως [Μιχαήλ] Δούκα», 

ἔγινε στὸ πλαίσιο τοῦ μεταπτυχιακοῦ προγράμματος μὲ τίτλο «Βυζαντινὸς κόσμος: ἡ 

σχέση τοῦ μὲ τὴν Ἀρχαιότητα καὶ τὸν Νεότερο Ἑλληνισμὸ» ὀργανωμένου ἀπὸ τὴ Σχολὴ 

Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν καὶ Πολιτισμικῶν Σπουδῶν τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τοῦ 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἰνστιτούτο Ἔρευνας Βυζαντινοῦ 

Πολιτισμοῦ τοῦ Μυστρᾶ, κατὰ τὴν περίοδο 2020-2022. 

Σκοπὸς τῆς ἐργασίας αὐτῆς εἶναι νὰ καταγραφοῦν ἀφενὸς οἱ πολεμικὲς 

ἐπιχειρήσεις τῶν Τούρκων κατὰ τὴν πολιορκία τῆς Βασιλεύουσας ἐν ἔτει 1453 καὶ 

ἀφετέρου οἱ ἀντιδράσεις τῶν πολιορκουμένων Βυζαντινῶν, ὅπως αὐτὲς ἐντοπίζονται 

μέσα ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ ἱστορικοῦ τῆς Ἁλώσεως [Μιχαὴλ] Δούκα. Ἡ μελέτη αὐτὴ 

ξεκινᾷ μὲ τὸ πρῶτο μέρος στὸ ὁποῖο ὑπάρχει ἕνα κεφάλαιο ἀφιερωμένο στὸν Δούκα, 

ποὺ ἐμπεριέχει πληροφορίες σχετικὲς μὲ τὸ ἔργο του καὶ βιογραφικά του στοιχεῖα, 

ἐπιπλέον δύο κεφάλαια, στὸ ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων δίνονται πληροφορίες γιὰ τὴ 

δημιουργία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν ὀχυρώσεων ποὺ κλήθηκαν νὰ 

ὑπερασπιστοῦν οἱ πολιορκητές της ἐν ἔτει 1453, καὶ στὸ ἄλλο κεφάλαιο ἐξηγεῖται ἡ 

ἀριθμητικὴ δύναμη τῶν δύο ἀντιπάλων, ὅπως αὐτὴ ἐντοπίζεται μέσα ἀπὸ τὶς πηγὲς καὶ 

τῶν τεσσάρων ἱστορικῶν τῆς Ἁλώσεως: τοῦ Σφραντζῆ, τοῦ Δούκα, τοῦ Χαλκοκονδύλη 

καὶ τοῦ Κριτόβουλου. 

Τὸ δεύτερο μέρος ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία κεφάλαια ποὺ ἐξιστοροῦν τὰ γεγονότα 

σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα. Στὸ ἕνα περιγράφεται ἡ πολιτικὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε 

πρὶν τὴν πολιορκία, μετὰ τὴν ἄνοδο στὴν ἐξουσία τῶν δύο μεγάλων ἀνδρῶν, τοῦ 

Μεχμὲτ καὶ τοῦ Κωνσταντίνου ΙΒ΄ Παλαιολόγου καὶ στὸ δεύτερο και τρίτο τὰ 

γεγονότα ποὺ ὁδήγησαν στὴν ὄξυνση τῆς καταστάσεως καὶ στὶς προετοιμασίες ποὺ 

ἔγιναν ἑκατέρωθεν τῶν δύο πλευρῶν γιὰ πολιορκία. 

Τὸ τρίτο μέρος, ἀφορᾷ τὴν ἔναρξη τῆς πολιορκίας, τὶς πολεμικές ἀναμετρήσεις, 

τὴν ἅλωση τῆς Πόλεως καὶ τὴ λεηλασία της ἀπὸ τοὺς Τούρκους, σύμφωνα μὲ τὸν 

Δούκα. Τέλος, ἀκολουθεῖ ἕνας τέταρτο μέρος τὸ ὁποῖο περιέχει τὰ συμπεράσματα τὴς 

ἱστορικῆς ἐρευνας ποὺ ἔγινε, τὴν περίληψη τῆς ἐργασίας, φωτογραφικό ὑλικὸ καὶ τὴ 

βιβλιογραφία ποὺ χρησιμοποιήθηκε. 
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Α. Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ [ΜΙΧΑΗΛ] ΔΟΥΚΑΣ 
 

Λιγοστὲς εἶναι οἱ πληροφορίες γιὰ τὸν Δούκα, κὶ αὐτὲς προέρχονται ἀπὸ τὸν 

ἴδιο, ἀπὸ τὸ ἔργο του μὲ τίτλο «Τουρκοβυζαντινὴ ἢ Βυζαντινοτουρκικὴ ἱστορία», τίτλος 

ὁ ὁποῖος δόθηκε ἀπὸ τοὺς νεότερους μελετητές, διότι ὁ ἴδιος δὲν πρόλαβε ἀπὸ ὅ,τι 

συμπεραίνεται, νὰ δώσει στὸ χειρόγραφό του κάποιον τίτλο καὶ μάλιστα τὸ ἔργο του 

δὲν ὁλοκληρώθηκε ποτέ, σταματῶντας ἀπότομα τὴ διήγησή του στὴ μέση μίας φράσης. 

Στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ ἕνα ἄτιτλο χειρόγραφο, τὸν κώδικα Parisinus gr. 

1310,  ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ ὁποίου ἔγινε στὸ Παρίσι ἐν ἔτει 1649 ἀπὸ τὸν I. Bulliandus 

(Δούκας, 1997). 

Τὸ πιθανότερο εἶναι νὰ γεννήθηκε περὶ τὸ 1400, μιᾶς καὶ τὸ 1421 παρεῖχε ἤδη 

τὶς ὑπηρεσίες του στὸν Γενουάτη ἡγεμόνα Giovani Adorno ἀπὸ τὴ θέση τοῦ συντάκτη 

ἐπίσημων ἐγγράφων πρὸς τοὺς Τούρκους (Δούκας, 1997). Δὲν σώζεται τὸ βαπτιστικό 

του ὄνομα, ὅμως σύμφωνα μὲ τὴ βυζαντινὴ παράδοση, μᾶλλον θὰ πρέπει νὰ ἔλαβε τὸ 

ὄνομα τοῦ παπποῦ του Μιχαήλ, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ πατέρα του, ὁ ὁποῖος φαίνεται πὼς 

ὀνομαζόταν καὶ αὐτὸς ἔτσι (Hunger, 2001). Ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ ἴδιος, καταγόταν ἀπὸ 

τὴ γνωστὴ οἰκογένεια τῶν Δουκῶν, ὁ παπποὺς τοῦ ὁποίου, Μιχαὴλ Δούκας καὶ αὐτός, 

χαρακτηριζόταν ὡς «χρυσόκοσμος κρίκος» (Δούκας, 1997). Ἐπειδὴ ὁ παπποῦς του 

ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑποστηρικτὲς τοῦ Ἰωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνοῦ, συνελήφθη ἀπὸ 

τὸν Ἀλέξιο Ἀπόκαυκο, Μέγα Δούκα τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατὰ τὸν ἐμφύλιο 

πόλεμο τοῦ 1341-1347, ἐν συνεχείᾳ δραπέτευσε μεταμφιεσμένος σὲ μοναχὸ καὶ 

κατέληξε στὴν αὐλὴ  τοῦ Ἰσέ, Τούρκου ἐμίρη τῆς Ἐφέσου καὶ γιοῦ τοῦ Ἀτὴν (Δούκας, 

1997). Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα ὁ ἱστορικὸς Δούκας νὰ γνωρίζει καὶ νὰ ἔχει πρόσβαση 

σὲ πληροφορίες σημαντικὲς γιὰ τὴν καταγραφὴ τῆς ἱστορίας του, μιᾶς καὶ ἡ οἰκογένειά 

του εἶχε στενὴ ἐπαφὴ ἔκτοτε μὲ τοὺς Τούρκους, ἀφοῦ πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἦταν 

μεταφραστὲς καὶ συντάκτες σημαντικῶν ἐγγράφων ποὺ ἀφοροῦσαν δοσοληψίες ποὺ 

γίνονταν μεταξὺ Τούρκων καὶ Ἰταλῶν. Σημαντικὸ προσὸν τοῦ ἱστορικοῦ ἦταν ἡ γνώση 

τῶν τριῶν βασικῶν γλωσσῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης· τῶν τουρκικῶν, τῶν ἰταλικῶν καὶ 

τῶν ἑλληνικῶν (Δούκας, 1997).  

Ἡ κρίσιμη περίοδος 1451-1452 κατὰ τὴν ὁποία ὁ Μεχεμὲτ ἀνέρχεται στὴ θέση 

τοῦ πατέρα του Μουρὰτ Β΄ καὶ ποὺ γίνονται οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν πολιορκία τῆς 

Κωνσταντινούπολης, βρίσκει τὸν Δούκα στὴν Ἀδριανούπολη καὶ τὸ Διδυμότειχο, ὡς 

ἀπεσταλμένο τοῦ ἡγεμόνα τῆς Μυτιλήνης Δορίνου Γατελούζου, τὸν ὁποῖο ὑπηρετοῦσε 
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(Trapp et al, 1976 - 1996), ζῶντας τὶς ἐξελίξεις ἀπὸ κοντὰ (Δούκας, 1997). Κατὰ τὴν 

ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης δὲν ἦταν παρών, ὅμως, ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ ἴδιος, τὴν 

ἐπισκέφθηκε ἀργότερα, ἀντλῶντας πληροφορίες ἀπὸ αὐτόπτες μάρτυρες (Δούκας, 

1997). 

Ξεκινάει τὴ διήγησή του καταγράφοντας ἐν συντομίᾳ τὴν ἱστορία τῆς 

ἀνθρωπότητας ὅπως αὐτὴ παρουσιάζεται στὴν Ἁγία Γραφή (ἀπὸ τοὺς πρωτοπλάστους 

Ἀδὰμ καὶ Εὔα) καταλήγοντας στὰ χρόνια τῶν Παλαιολόγων,  ὁπότε  καὶ ἀρχίζει τὴν  

παράλληλη ἐξιστόρηση τῶν γεγονότων, Βυζαντινῶν καὶ Τούρκων,  ἀπὸ  τὸ ἔτος 1341 

ἕως τὸ 1462, ὅπου  ἀνακόπτεται ξαφνικὰ ἡ διήγησή του πρὶν καλὰ καλὰ ὁλοκληρώσει 

τὸ ἔργο του, κατὰ τὴν ἐξιστόρηση τῆς ἁλώσεως τῆς Μυτιλήνης ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 

1462 (Δούκας, 1997). Ὡς πιθανὴ ἡμερομηνία τοῦ θανάτου τοῦ συγγραφέα, σύμφωνα 

μὲ τὸ Hunger (2001), ὑπολογίζεται τὸ 1470, χωρὶς ὅμως αὐτὸ νὰ εἶναι σίγουρο. 

Ἡ συγγραφὴ τῆς ἱστορίας του βασίζεται σὲ πράγματα τὰ ὁποῖα εἶχε διαβάσει, 

σὲ ἄλλα τὰ ὁποῖα εἶχε ζήσει ὁ ἴδιος (Δούκας, 1997), ἀλλὰ καὶ σὲ  προσωπικὲς μαρτυρίες 

ἀνθρώπων τοὺς ὁποίους συνάντησε μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως «Καὶ 

γὰρ μετὰ τὸν πόλεμον ἐνέτυχον ἐγὼ πολλοῖς καὶ διηγήσαντό μοι...» (Doukas, 1834, σ. 

287). 

Σύμφωνα μὲ παλαιότερους καὶ νεότερους μελετητές, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὸν 

Krumbacher (1897), τὸν Miller (1926), τὸν Moravcsik (1958), τὸν Grecu (1948) καὶ 

τὸν Τωμαδάκη (1953), τὸ ἔργο τοῦ Δουκὰ χαρακτηρίζεται ὡς ἀξιόπιστο. Μόνο ὁ 

Runciman (2003) στὸ ἔργο του «Ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης» φαίνεται πὼς 

διαφωνεῖ μὲ τοὺς ὑπόλοιπους μελετητὲς, κατηγορῶντας ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὸν 

Δούκα πὼς παρατηροῦνται στὸ ἔργο του ἕνα σύνολο «ὀλισθημάτων», ἀλλὰ καὶ πὼς  

ἐξαιτίας τοῦ γεγονότος του ὅτι ἦταν φανατικὸς καὶ παθιασμένος ἑνωτικός, γράφει τὴν 

ἱστορία ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῶν Ἑνωτικῶν καὶ τῶν Λατίνων. 
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Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ/ΝΕΑ ΡΩΜΗ – ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
 

1. Ἡ Ἵδρυση τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
 

Μετὰ τὴν ἐπικράτησή του ἐπὶ τοῦ Λικινίου, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἔγινε 

αὐτοκράτορας ὅλης τῆς Ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας (Νερατζή-Βαρμάζη, 2007). 

Σύμφωνα μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Παπαρηγόπουλο: «Περὶ τὰ τέλη λοιπὸν τοῦ 323, εἰς 

ἡλικίαν ἐτῶν τεσσαράκοντα καὶ ἐννέα, ὁ Κωνσταντῖνος ἀπέβη κύριος ὁλοκλήρου τοῦ 

Ῥωμαϊκοῦ κράτους, ἀποκαταστήσας τὴν ἐπὶ μακρὸν διακοπεῖσαν ἑνότητα αὐτοῦ» 

(Παπαρρηγοπούλου, 1932a, σ. 109). Ἐν συνεχείᾳ προχώρησε στὴν ἵδρυση τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως τὸ 324 μ.Χ. (Ἐμμανουήλ, 1853; Mango, 2013 & Σαββίδης, 

2006), ἰδέα ἡ ὁποία «ὅπως δηλώνει καὶ ὁ ἴδιος σὲ ἕνα νόμο του, τοῦ ὑποβλήθηκε ἀπὸ 

τὸν Θεό» (Ἀθανασιάδη-Flowden, 2015, σ. 39) ἐπιλέγοντας τὴν ἀρχαία πόλη Βυζάντιο, 

τὰ ἐγκαίνια τῆς ὁποίας ἔγιναν στὶς 11 Μαΐου τοῦ 330 μ.Χ. (Νερατζή-Βαρμάζη, 2007) 

ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Παπαρρηγόπουλος: «... καὶ τῇ 11 Μαΐου τοῦ 330 σωτηρίου ἔτους, 

εἰκοστοῦ πέμπτου δὲ τῆς τοῦ Κωνσταντίνου βασιλείας, ἐτελέσθησαν μεγαλοπρεπῶς τὰ 

ἐγκαίνια αὐτῆς, ἀφιερωθείσης εἰς τὴν ἰδιάζουσαν προστασίαν τῆς Παναγίας Θεοτόκου. 

Πλὴν τῶν θρησκευτικῶν τελετῶν ἐγένοντο καὶ ἄλλαι πολλαὶ πανηγύρεις καὶ σίτου 

διανομαὶ καὶ ἀγῶνες μεγάλοι ἐν τῷ Ἱπποδρόμῳ […] «ἡ πανήγυρις διήρκεσεν ἡμέρας 

τεσσαράκοντα καὶ ἐτελεῖτο εἰς τὸ μετέπειτα ἐπὶ αἰώνας πολλούς, εἰ καὶ ὀλιγώτερον 

μεγαλοπρεπῶς, ὡς ἡμέρα γενέθλιος τῆς πόλεως. Ἐπωνομάσθη δὲ αὕτη 

Κωνσταντινούπολις καὶ συνάμα Νέα Ρώμη» (Παπαρρηγόπουλος, 1932a, σ. 131-132). 

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς ἀρχαίας πόλεως τοῦ Βυζαντίου γιὰ τὴν ἵδρυση τῆς  

«Κωνσταντίνου Πόλεως» εἶχε πολλὰ πλεονεκτήματα, διότι ἀφενὸς ἀποτελοῦσε τὸ 

σταυροδρόμι δύο ἠπείρων, καθῶς τὴ διέσχιζαν μεγάλοι χερσαῖοι καὶ θαλάσσιοι 

ἐμπορικοὶ δρόμοι, γεγονὸς μείζονος σημασίας γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἄνθησή της, καὶ 

λόγῳ τῆς γεωγραφικῆς θέσεώς της, ποὺ ἦταν φυσικῶς ὀχυρωμένη ἀπὸ τρεῖς πλευρὲς 

περιβαλλόμενη ἀπὸ θάλασσα (Ἀθανασιάδη-Flowden, 2015; Ἔσσελίγκ, 1902 & 

Νερατζή-Βαρμάζη, 2007), βόρεια ἀπὸ τὸν Κεράτιο Κόλπο, ἀνατολικὰ ἀπὸ τὸν 

Βόσπορο καὶ νότια ἀπό τὴν Προποντίδα. Μόνο ἡ χερσαία πλευρὰ δυτικὰ ἦταν 

ἀκάλυπτη, ζήτημα τὸ ὁποῖο λύθηκε μὲ τὴ δημιουργία μεγάλων τειχῶν 

(Παπαρηγόπουλος, 1932a). 

Τὰ τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἦταν κτισμένα ἀπὸ πλίνθους, πελεκητοὺς 

ὀγκώδεις λίθους, οἱ ὁποῖοι ἦταν εἴτε φαιοὶ ἀσβεστόλιθοι ἀπὸ τὴν περιοχὴ Bakirköy, 
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εἴτε ἀπὸ πράσινο λίθο προερχόμενο ἀπὸ λατομεῖα τῆς  Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ καὶ 

ὀπτόπλινθους (πλίνθοι ἀπὸ πηλὸ ποὺ ψήνονταν σὲ καμίνια, δηλαδὴ τοῦβλα). Ὡς λάσπη 

γιὰ τὴν ἕνωση τῶν ὑλικῶν, χρησιμοποιήθηκαν ἀσβεστοκονίαμα φτιαγμένο ἀπὸ 

ἀσβέστη, ἀνακατεμένο μὲ χαλίκι, ἄμμος καὶ τριμμένες ὀπτόπλινθοι (Δεπάστας, 2012). 

 

2. Τὰ τείχη τῆς Βασιλεύουσας 
 

Γιὰ νὰ κατανοήσει κανεὶς καλύτερα τὸ ἀπόρθητο τῶν τειχῶν καὶ τὸν κύριο λόγο ποὺ 

βοήθησε τοὺς ὀλιγαρίθμους ὑπερασπιστὲς τῆς Πόλεως νὰ ἀντέξουν προβάλλοντας σθεναρὴ 

ἀντίσταση ἔναντι τοῦ πολυαρίθμου πλήθους τῶν Τούρκων πολιορκητῶν, κρίνεται ἀναγκαῖο νὰ 

γίνει μία σύντομη ἀναφορὰ στὴν ὀχύρωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἔτσι ὥστε νὰ δοθεῖ μία 

πληρέστερη εἰκόνα γιὰ τὰ θεόκτιστα ἐκεῖνα τείχη, ποὺ ἀντίκρισαν οἱ πολιορκητὲς τοῦ 

Σουλτάνου ἐκστρατεύοντας ἐναντίον τῆς Βασιλεύουσας,  ἀλλὰ καὶ κλήθηκαν νὰ 

ἀντιμετωπίσουν. Περὶ τῆς ὀχυρώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος 

Σιμόπουλος (1978) ἀναφέρει: «Τὰ δὲ ὀχυρώματα, τὰ τείχη, δι’ ὧν ἡ Κωνσταντινούπολις ἤλπιζε 

προστασίαν, εἶναι τὰ τείχη ἀπὸ τὸ ἑπτάπυργον μέχρι τῶν Βλαχερνῶν, τὰ ἰσχυρότατα. Δίπλα μέχρι 

καὶ τὰς Βλαχέρνας. Καὶ τὸ μὲν ἐνδότερον παρετείνετο καθ’ὅλον τὸ ἀπὸ τῆς προποντίδος μέχρι 

τοῦ Κερατίου κόλπου  διάστημα, κατοχυρουμενον διὰ 112 πύργων. Εἰς τὸ πρὸ τοῦ παλατίου 

τεῖχος ὑπῆρχεν ὀρυγμένη ἀπό τοῦ ἑπταπυργίου τάφρος πλάτους 42 ποδῶν, βάθους 12. Αὕτὴ ἡ 

κατάστασις τῶν τειχῶν» (Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος Σιμόπουλος, 1978, σ.31.) 

Πιὸ συγκεκριμένα, ἀπὸ Δυτικῆς πλευρᾶς οἱ ἐπίδοξοι Πολιορκητὲς συναντοῦσαν ἀπὸ 

ξηρᾶς, τὰ Θεοδοσιανὰ τείχη. Τὰ τείχη αὐτὰ εἶχαν δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεοδόσιο Β΄ ἤδη ἀπὸ 

τὸν 5ο αἰῶνα μ.Χ. δίνοντας λύση στὴν πληθυσμιακὴ αὔξηση τῆς ἐποχῆς του καὶ 

προστατεύοντας ὅλο καὶ περισσότερο κόσμο. «Ἐν ταὐτῷ δὲ προνοῶν περὶ τοῦ μέλλοντος 

ἐξησφάλισε τὴν Κωνσταντινούπολιν διὰ νέου τείχους παχυτέρου ...» (Παπαρρηγόπουλος, 1932a, 

σ. 240). Ἀπὸ τὸ νότιο δυτικὸ ἄρκο τῶν τειχῶν τῆς Προποντίδας  ἕως καὶ τὸ προάστιο τῶν 

Βλαχερνῶν  ἐκτείνονταν τὰ θεοδοσιανὰ τείχη, τὰ ὁποῖα ἦταν διπλὰ τείχη (ἐσωτερικὸ καὶ 

ἐξωτερικὸ τεῖχος) ἐνισχυμένα ἐξωτερικὰ ἀπὸ μία βαθειὰ τάφρο  κατὰ μῆκος τοὺς 7-10 μέτρων 

βάθους καὶ πλάτους 18 μέτρων. Μεταξὺ τῆς τάφρου καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ διπλοῦ τείχους ὑπῆρχε 

ἡ λεγόμενη Περίβολος (πλάτους 18 μέτρων), περιοχὴ ποὺ ἐπέτρεπε στὶς μονάδες τοῦ 

βυζαντινοῦ στρατοῦ νὰ ἐξέρχονται τῶν τειχῶν καὶ νὰ δίνουν μάχες ὑπερασπιζόμενοι ὅλο τὸ 

συγκρότημα τῆς ὀχυρώσεως, πλάτους 57,76 - 62,93 μ. καὶ ὕψους περίπου 30,48 μ., μετρῶντας 

ἀπὸ τὴν κοίτη τῆς τάφρου (Δεπάστας, 2012). Τὰ τείχη αυτὰ ἦταν ἐνισχυμένα συνολικὰ μὲ 192 

πύργους, διώροφους ἢ καὶ τριώροφους,  πύργοι οἱ ὁποῖοι χρησίμευαν ὡς ἀποθηκευτικοὶ χῶροι, 

ὡς κατοικία τῶν φρουρῶν καὶ κυρίως γιὰ πολεμικοὺς σκοπούς, μὲ μεγάλες σκάλες ποὺ 

ὁδηγοῦσαν στὴν ὀροφὴ τους στὶς ἐπάλξεις, ἀπ' ὅπου ἐκσφενδόνιζαν οἱ στρατιῶτες πέτρες καὶ 
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ὑγρὸ πῦρ στοὺς ἐπιτιθεμένους. Ἐκεῖ ψηλὰ ἔβλεπε κανεὶς φρουροὺς ὅλο τὸ εἰκοσιτετράωρο νὰ 

φυλοὺν σκοπιὰ μὲ θέα τὴ θρακικὴ ἐνδοχώρα (Δεπάστας, 2012). Τὸ Θεοδοσιανὸ τεῖχος 

ἐπιπλέον διέθετε πύλες καὶ πυλίδες. Ὅσες ἀπ' αὐτὲς ἐξυπηρετοῦσαν τὸν στράτο, ὀνομάζονταν 

Πύλαι Στρατιωτικαὶ καὶ αὐτὲς γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν κατοίκων, Πύλαι Δημόσιαι (Δεπάστας, 

2012). 

Στὸ προάστιο τῶν Βλαχερνῶν συναντιόνταν τὰ Θεοδοσιανὰ τείχη μὲ τὰ τείχη τῶν 

αὐτοκρατόρων Ἡρακλείου καὶ Λέοντος Ἐ΄, τὰ λεγόμενα τείχη τῶν Βλαχερνῶν. Πρόκειται στὴν 

οὐσία γιὰ τὴν συνέχιση τῆς ὀχύρωσης τῆς Πόλεως βορειοδυτικὰ ἕως τὰ τείχη τοῦ Κερατίου 

Κόλπου (Δεπάστας, 2012). 

Ἡ προστασία ἀπὸ πλευρᾶς θαλάσσης συνεχιζόταν μὲ τὰ τείχη τοῦ Κερατίου κόλπου. 

Εἶχαν ὕψος 10 μέτρων, ἐνισχυμένα μὲ 110 πύργους, 14 πύλες καὶ πυλίδες. Ἡ ὀχύρωση αὐτὴ 

ἦταν ἐνισχυμένη μὲ μιὰ βαριὰ ἁλυσίδα, ἡ ὁποία ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸ φρούριο τοῦ Γαλατὰ ἕως τὸν 

πύργο τοῦ Νεωρίου, γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῆς διέλευσης τῶν ἐχθρικῶν πλοίων στὸν Κεράτιο 

κόλπο, ἐφεύρεση πραγματοποιηθεῖσα ἤδη ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ Λέοντος Γ΄. Ἡ ἁλυσίδα αὐτὴ 

ξεκινοῦσε ἀπὸ τὸ Φρούριο τοῦ Γαλατὰ καὶ κατέληγε ἀπέναντι στὰ τείχη τοῦ Κερατίου Κόλπου 

καὶ συγκεκριμένα στὰ ἀνατολικὰ στὴν ἡ πύλη τοῦ Εὐγενίου. Ἐπιπλέον, απὸ τὴν Ξυλόπορτα 

ἕως τὴν πύλη τοῦ Εὐγενίου καὶ ἔμπροσθεν τῶν τειχῶν, ὑπῆρχε τάφρος, ἡ ὁποία εἶχε ἀνοιχθεῖ 

ἐπὶ Ἰωάννου Στ΄ Καντακουζηνοῦ (1347-1354) συμβάλλοντας στὴν ὀχύρωση καὶ προστασία 

τῶν πολιορκημένων (Δεπάστας, 2012). 

Ἡ ὀχύρωση καὶ προστασία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ θαλάσσης ὁλοκληρωνόταν 

μὲ τὰ τείχη τῆς Προποντίδας.  Ἐπρόκειτο γιὰ τεῖχος 12-15 μέτρων ὕψους, ποὺ ξεκινοῦσε ἀπὸ 

τὴν ἀκρόπολη καὶ κατέληγε στὸ νότιο τεῖχος τῶν Θεοδοσιανῶν τειχῶν, ἐνισχυμένο μὲ 188 

πύργους ποὺ ἔφταναν ἕως καὶ τὰ 20 μέτρα ὕψος, μὲ λιμάνια καὶ τοὐλάχιστον 13 εἰσόδους. Τὰ 

τείχη αὐτὰ βρίσκονταν ἀκριβῶς στὴν ἄκρη τῆς θαλάσσης καὶ γι'αὐτὸ κατασκευάστηκε 

κυματοθραύστης. Πρόκειται γιὰ ἔργο τῶν Σεπτιμίου Σεβήρου,  Μ. Κωνσταντίνου καὶ Μ. 

Θεοδοσίου τὸ ὁποῖο ἐπιδιορθώθηκε ἀργότερα απὸ τὸν  Ἰουστινιανὸ Ἀ΄, Λέοντα Γ΄, Μιχαὴλ 

Β΄καὶ Θεόφιλο (Δεπάστας, 2012). 

Τέλος, σημαντικὸ εἶναι νὰ ἀναφερθεῖ, πὼς ἐντὸς τῶν προαναφερθέντων τειχῶν, τὰ 

ὁποῖα καὶ προστάτευαν περιμετρικῶς τὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπῆρχε καὶ τὸ τεῖχος τοῦ 

Μεγάλου Κωνσταντίνου, ποὺ ἀποτελοῦσε τὴν δεύτερη γραμμὴ ἀμύνης σὲ περίπτωση ποὺ 

παραβιάζονταν τὰ τείχη, τεῖχος ποὺ κρατοῦσε ὑπὸ τὴν ἀσφάλειά του τὴν Πόλη ἕως τὶς ἀρχὲς 

τοῦ πέμπτου αἰῶνα.Τὸ τεῖχος ξεκινοῦσε ἀπὸ τὴν παραλία τῆς Προποντίδος, μεταξὺ τῶν πυλῶν 

Ψαμάθου καὶ ἁγίου Αἰμιλιανοῦ, ἐν συνεχείᾳ βορειοδυτικῶς κατευθυνόταν στὸν ἕβδομο λοφο, 

φτάνοντας ἕως τὴ Χρυσῇ πύλῃ, ἀπ' ὅπου συνέχιζε βορειοανατολικὰ, φθάνοντας στὴν πύλη τοῦ 

Πολυανδρίου. Ἀπ' τὸ σημεῖο αὐτό,  συνεχίζοντας τὴν πορεία του, διερχόταν του τέταρτου καὶ 

πέμπτου λόφου καὶ στρεφόμενο ἀνατολικὰ, κατέληγε στὴν ἀκτὴ τοῦ Χρυσοῦ Κέρατος 

(Κερατίου κόλπου) κοντὰ στὴν Πλατέα Πόρτα. Ἀπὸ πλευρᾶς τῶν παραθαλάσσιων τριῶν 
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πλευρῶν  τῆς χερσονήσου, ἀναπτύσσονταν παλαιότερα τείχη, τὰ ὁποῖα χρονολογοῦνταν ἀπὸ 

τὴν ἐποχὴ τοῦ Σεπτίμιου Σεβήρου καὶ παλαιότερα. 

Αὐτὴ τὴν ἰσχυρὴ ἀπὸ ξηρᾶς καὶ θαλάσσης ὀχύρωση καλοῦνταν νὰ ἀντιμετωπίσουν ὁ 

Σουλτᾶνος Μωάμεθ Β΄ὸ Πορθητὴς μὲ τίς χιλιάδες τῶν Τούρκων στρατιωτῶν του, μὲ τίς 

πολιορκητικὲς μηχανές, τὰ κανόνια του καὶ τὸ ἰσχυρὸ ναυτικό του. Τὰ θεόρατα ἐκεῖνα τείχη 

ποὺ προστάτευαν τὴν Κωνσταντινούπολη γιὰ αἰῶνες καλεῖτο νὰ τὰ ἀντιμετωπίσει καὶ ὅπως 

πρόκειται νὰ ἐξηγηθεῖ στὴ συνέχεια μέσα ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ Δούκα, θὰ εἶναι καὶ ὁ πρῶτος ποὺ 

θὰ καταφέρει νὰ τὰ προσβάλλει καὶ νὰ γίνει κυρίαρχος τῆς Πόλεως. 

 

Γ. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ 

ΑΛΩΣΕΩΣ 
 

Τὰ πελώρια καὶ «θεόκτιστα» αὐτὰ τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ τοὺς 

ὑπερασπιστὲς τῆς ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ Κωνσταντίνου ΙΒ΄ Παλαιολόγου, κλήθηκαν νὰ 

ἀντιμετωπίσουν οἱ Τοῦρκοι, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν σουλτᾶνο Μεχμὲτ (Μωάμεθ Β΄ τὸν 

Πορθητή) (Βασίλιεφ, 1971). Οἱ ἀριθμητικὲς πληροφορίες γιὰ τὶς δυνάμεις τῶν δύο 

ἀντιπάλων στρατοπέδων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, δίδονται στὶς πηγὲς τῶν τεσσάρων 

ἱστορικῶν τῆς Ἁλώσεως, [Μιχαὴλ] Δούκα, Γεώργιου Σφραντζῆ, Λαόνικου 

Χαλκοκονδύλη καὶ Μιχαὴλ Κριτόβουλου (Παπαρρηγόπουλος, 1932). 

 

1. Γεώργιος Σφραντζὴς 
Ἐπειδὴ ἡ οἰκογένεια τοῦ Σφραντζῆ ἀπὸ παλιὰ παρεῖχε τὶς ὑπηρεσίες της στοὺς 

Παλαιολόγους, ὁ ἴδιος εἶχε ἀναπτύξει σχέσεις ἐμπιστοσύνης μὲ τὸν Κωνσταντῖνο ΙΒ΄ 

Παλαιολόγο. Χάρη σὲ αυτές τὶς σχέσεις, ο Σφραντζῆς ὑπῆρξε τὸ δεξί χέρι τοῦ 

Κωνσταντίνου καὶ τὸν ὑπηρέτησε, μετέχοντας σὲ διπλωματικὲς ἀποστολές, κὶ ὄχι μόνο, 

ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἐκεῖνος ἔγινε Βασιλιᾶς, εὑρισκόμενος στὴν Πόλη ἤδη ἀπὸ τὸ 1451. 

Ὁ Κωνσταντῖνος τοῦ ἀπένειμε τὸν τίτλο τοῦ Λογοθέτη. Πρόκειται λοιπὸν γιὰ ἕναν 

ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ γνωρίζει πολλὰ ἐκ τῶν ἔσω γιὰ τὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς, 

λόγῳ τῆς ἰδιότητάς του, ἀλλὰ καὶ τοῦ ὅτι βρισκόταν ὁ ἴδιος στὴν Πόλη κατὰ τὴν ἅλωσή 

της, παρέχοντας τὶς ὑπηρεσίες του στὸν ἴδιο τὸν βασιλιά (Βασίλιεφ, 1971). Κατὰ τὴν 

διάρκεια τῆς ἁλώσεως συνελήφθη μὲ τὴν οἰκογένειά του καὶ διέφυγε ἐν τέλει τὴν 

αἰχμαλωσία, πληρώνοντας ἕνα μεγάλο ποσό (Σφραντζής, 2006). 
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Ὁ Σφραντζῆς ἀναφέρει στὸ ἱστορικό του ἔργο «Βραχὺ χρονικόν», πὼς οἱ 

Τοῦρκοι ἀνέρχονταν στοὺς 200.000 ἀνδρες στὴ στεριὰ, διαθέτοντας καὶ 400 πλοία στὴ 

θάλασσα, ἐνῶ οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς Κωνσταντινούπολης ὑπολογίζονταν στὶς 4.773 

ἄνδρες χωρὶς τοὺς ξένους, οἱ ὁποῖοι ἦταν περίπου 200 ἢ καὶ λίγο περισσότεροι: «Καὶ 

τῇ δ-ῇ τοῦ ἀπριλίου μηνὸς τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἦλθεν πάλιν ὁ ἀμηρᾶς καὶ παρέπεσε τὴν Πόλιν 

πολιορκῶν αὐτὴν πᾶσι τρόποις καὶ πάσαις μηχαναῖς διά τε γῆς καὶ θαλάσσης, 

περικυκλώσας καὶ τὰ ιη΄ μίλια τῆς Πόλεως, τετρακοσίων πλευσίμων ὄντων ἀπὸ τὴν 

θάλασσαν μικρῶν καὶ μεγάλων, διακοσίων δὲ χιλιάδων ἀνδρῶν ἀπὸ τῆς στερεᾶς, 

ἐχούσης τῆς Πόλεως, τῆς τοσαύτης εἰς μέγεθος, ἄνδρας πρὸς ἀντιπαράταξιν δψογ΄ ἄνευ 

τῶν ξένων, μόλις ὄντων σ΄ ἢ μικρόν τι πρός» (Σφραντζής, 2006, σ. 198). 

Ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει πὼς ἔτσι εἶχαν τὰ πράγματα, διότι μὲ ἐντολὴ τοῦ Βασιλιᾶ 

καταγράφηκαν ἀπὸ τοὺς δημάρχους τῆς Κωνσταντινούπολης ὅλοι οἱ ἄνδρες, λαϊκοὶ 

καὶ μοναχοί, ποὺ κρίνονταν ἱκανοὶ νὰ πολεμήσουν, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ τί ὅπλα 

διέθεταν ὁ καθένας γιὰ ἄμυνα: «Ἔγνων οὖν ἐγὼ τοῦτο οὕτως ἔχον ἀπὸ αἰτίας τοιάυτης. 

τοῦ γὰρ βασιλέως προσάξαντος τοῖς δημάρχοις, ἔγραψεν εἷς ἕκαστος τὴν δημαρχίαν 

αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ δυναμένου σταθῆναι ἐν τῷ κάστρῳ κοσμικοῦ καὶ καλογέρου καὶ τί 

καὶ τί ἄρμα πρὸς ἄμυναν νὰ ἔχῃ εἷς ἕκαστος αὐτῶν. καὶ φέροντες εἷς ἕκαστος τῶν 

δημάρχων, δέδωκε τὸ κατάστιχον τῆς αὐτοῦ δημαρχίας τῷ βασιλεῖ» (Σφραντζής, 2006, 

σ. 200). 

Στὴ συνεχεία ὑποστηρίζει, πὼς οἱ κατάλογοι αὐτοί, ἀφοῦ παραδόθηκαν στὸν 

βασιλέα, ὁ Κωνσταντῖνος τούς ἔδωσε ἐμπιστευτικὰ στὸν Σφραντζῆ γιὰ νὰ ὑπολογίσει 

τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν ἱκανῶν γιὰ μάχη ἀνδρῶν, τὰ ἅρματα, τὰ κοντάρια, τὶς ἀσπίδες 

καὶ τὰ τόξα ποὺ κατεῖχαν. Ἀφοῦ καταμετρήθηκαν ἀπ’ αὐτόν, παρέδωσε τὸν μικρὸ αὐτὸ 

κατάλογο στὸν βασιλέα, ὁ ὁποῖος ἀντικρίζοντάς τον, παρέμεινε σκυθρωπὸς καὶ 

λυπημένος. Μόνο οἱ δυό τους, ὑποστηρίζει, γνώριζαν πραγματικὰ πόση ἦταν ἡ δύναμη 

τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Κωνσταντινούπολης, κάτι ποὺ ἔμεινε κρυφὸ μεταξύ τους: «Εἶτα 

ὁρίζει πρὸς ἐμέ· [αὔτη ἡ δουλεία πρὸς σέ ἀφορᾷ καὶ οὐ πρὸς ἄλλον τινά, διὰ τὸ 

ἐπίστασθαί σε καὶ καλῶς ἀριθμεῖν καὶ καλῶς φυλάσσειν τὰ τῆς φυλακῆς δεόμενα καὶ 

ἀπόκρυφα. καὶ λάβε τὰ κατάστοιχα καὶ καθίσας εἰς τὸ ὁσπίτιόν σου λογάριασε ἀκριβῶς 

πόσοι εἰσὶν ἄνθρωποι καὶ πόσα ἄρματα καὶ πόσα κοντάρια καὶ πόσα σκουτάρια καὶ πόσα 

τοξάρια.] καὶ ἐκτελέσας τὸν ὁρισμὸν αὐτοῦ, φέρων δέδωκα τῷ αὐθέντῃ μου καὶ βασιλεῖ 

τὸ καταστιχόπουλον μετὰ λύπης καὶ σκυθρωπότητος ὅτι πολλῆς, καὶ ἔμεινε μόνον ἐν 

ἀποκρύφῳ ἡ ποσότης εἰς ἐκεῖνον καὶ ἐμέ» (Σφραντζής, 2006, σ. 200). 
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2. Μιχαήλ Δούκας 
Ὁ Δούκας ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ, γιὰ τὸν ὁποῖο ἔγινε ἀναφορὰ σὲ προηγούμενο 

κεφάλαιο γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του, ἀναφέρει πὼς ἡ ἀναλογία ἦταν ἕνας βυζαντινὸς 

στρατιώτης πρὸς 20 Τούρκους: «καὶ γὰρ εὔκολον ἂν εἰπεῖν εἶναι ἕνα Ῥωμαῖον πρὸς 

εἴκοσι Τούρκους. Τί ἐδύναντο καταπροσωπῆσαι καὶ ἐξελθεῖν;» (Ducas, 1958, σ.331). 

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ἀπὸ βυζαντινούς κατασκόπους, ὁ στρατὸς τοῦ Μεχμὲτ 

ὑπολογιζόταν σὲ περισσότερους ἀπὸ τετρακόσιες χιλιάδες στρατιῶτες: «Περαιωθέντος 

οὖν τοῦ Ἀπριλίου τὸ δίμοιρον ἐν ὀλίγοις ἀντιμάχεσιν, ὁ γὰρ τύραννος εἰς πλέον 

ἠθροίζετο· συνήχθησαν οὖν ἄνδρες κλητοὶ καὶ αὐτόκλητοι ὑπὲρ ἀριθμὸν δυνατὸν εἰπεῖν. 

Ἔλεγον οὖν, ὅσοι κατεσκόπευον, εἶναι ὑπὲρ τετρακοσίας χιλιάδας» (Ducas, 1958, 

σ.333). 

Ἐπιπλέον, ὁ στόλος του, ποὺ ἀποτελεῖτο ἀπὸ διήρεις, τριήρεις καὶ διάφορα 

πλοιάρια, ὑπολογίζονταν στὰ τριακόσια πλοία σὲ ἀριθμό: «Τότε συνήχθησαν καὶ διὰ 

θαλάσσης τὰ πλοῖα αὐτοῦ σὺν τριήρεσι, διήρεσι, πλοιαρίοις ἕως τριακόσια τὸν ἀριθμόν» 

(Ducas, 1958, σ. 333). 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἀναφέρει σχετικὰ μὲ τὶς βυζαντινὲς δυνάμεις πὼς ἀπὸ 

πλευρᾶς τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Κωνσταντινούπολης, ὁ βασιλιὰς Κωνσταντῖνος μὲ τὸν 

Ἰωάννη Ἰουστινιάνη καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη τριῶν χιλιάδων περίπου λατίνων καὶ 

βυζαντινῶν στρατιωτῶν, μάχονταν ἐκτὸς φρουρίου στὸν περίβολο μπροστὰ ἀπὸ τὰ 

πεσμένα τείχη. Στὴν περιοχὴ τῆς βασιλικῆς πύλης ὁ Λουκᾶς Νοταράς, ὁ Μέγας Δούκας 

δηλαδή, πολεμοῦσε ἐπὶ κεφαλῆς  πεντακοσίων στρατιωτῶν ὑπερασπιζόμενος τὴν 

περιοχὴ. Ἀπὸ πλευρᾶς τῶν τειχῶν πρὸς τὴ θάλασσα καὶ τοὺς προμαχῶνες, ἀπὸ τὴν 

Ξύλινη πόρτα ἕως τὴν Ὡραία πύλη, τὴν περιοχὴ ὑπερασπίζονταν τοξότες καὶ 

τζαγροφόροι (δηλαδὴ στρατιῶτες ποὺ ἔφεραν βαρὺ ὁπλισμὸ διπλῶν τόξων, τὰ ὁποῖα 

ἀποκαλοῦνταν τζάγρες ἢ καὶ τσαγροί), ἡ δύναμη τῶν ὁποίων ὑπολογιζόταν στοὺς 

πεντακόσιους ἄνδρες. Τέλος, στὴν περιφέρεια ἀπὸ τὴν Ὡραία πύλη μέχρι τη Χρυσῆ, 

εἶχαν τοποθετηθεῖ ἕνας πετροβολιστης ἢ τοξότης ἢ τζαγροφόρος σὲ κάθε προμαχῶνα, 

οἱ ὁποῖοι πολεμοῦσαν ἀδιαλείπτως, χωρὶς νὰ κλείσουν μάτι, ὑπερασπιζόμενοι τὴ 

Βασιλεύουσα: «Οἱ δὲ ἐντὸς καὶ αὐτοὶ διαμερισθέντες, ὁ μὲν βασιλεὺς σὺν τῷ Ἰωάννῃ 

Ἰουστινιανῷ ἐν τοῖς τείχεσιν τοῖς πεσοῦσιν ἔξω τοῦ κάστρου ἐν τῷ περιβόλῳ ἔχοντες μεθ’ 

αὐτοὺς Λατίνους καὶ Ῥωμαίους ὡς τρισχιλίους· ὁ δὲ μέγας δούκας ἐν τῇ Βασιλικῇ ἔχων 

ὡς πεντακοσίους, τὰ δὲ πρὸς τὴν θάλασσαν τείχη καὶ οἱ προμαχῶνες ἀπὸ τῆς Ξύλινης 

Πόρτας ἕως τῆς Ωραίας, τζαγρατόροι καὶ τοξόται ἐπέκεινα πεντακοσίων· ἀπὸ δὲ τῆς 
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Ὡραίας ποιῶν τὸν γύρον ὅλον ἄχρι τῆς Χρυσῆς Πύλης ἐν ἑκάστῳ προμαχῶνι εἷς ἢ 

τοξότης ἢ τζαγρότης ἢ πετροβολιστής, πᾶσαν οὖν τὴν νύκτα διαβάντες ἀγρύπνως, μηδ’ 

ὁπωσοῦν κοιμηθέντες» (Ducas, 1958, σ.355). 

Ἀναφέρει ἐπίσης πὼς τὰ πλοία τῶν Βυζαντινῶν μέσα στὸ λιμάνι ἦταν 8 μεγάλα 

καὶ πάνω ἀπὸ 20 μικρότερα, ἐνῶ ὑπῆρχαν καὶ μερικὲς βασιλικὲς καὶ βενετικὲς τριήρεις: 

«Τότε ὁ τύραννος ἰδὼν τὰς νῆας τὰς μεγάλας ὀκτὼ οὔσας, τὰς μικρὰς ἐπέκεινα τῶν κ΄ 

καὶ τριήρεις βασιλικὰς καὶ τριήρεις τῶν Βενετίκων καὶ ἄλλα πλεῖστα μικρά, ἔγνω, ὡς οὐκ 

ἔστι δυνατόν, τοῦ κατασχεῖν τὸν λιμένα» (Ducas, 1958, σ. 337). 

 

3. Λαόνικος Χαλκοκονδύλης 
Ὁ Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, ἕνας ἀπὸ τοὺς τέσσερις ἱστορικοὺς τῆς Ἁλώσεως, 

παρὰ τὸ γεγονός ὅτι ἡ ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ ἐρεθίσματά 

του νὰ συγγράψει τὸ δεκάτομο ἔργο του γιὰ τὴ περίοδο 1298-1453, μὲ τίτλο 

«Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν», δὲν βρισκόταν στὴ Βασιλεύουσα ὡς μάρτυρας κατὰ τὴν 

πολιορκία της, ἀλλὰ ἕως καὶ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1447 ἦταν μαθητὴς τοῦ Πλήθωνος 

Γεμιστοῦ στὸν Μυστρᾶ (Βασίλιεφ, 1971), ὄντας νεαρὸς ἀκόμη τότε (Χαλκοκονδύλης, 

2006). Στὴν ἀναφορά του γιὰ τὴν πολιορκία καὶ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης, ἀναφέρει πὼς 

ὁ στρατὸς τοῦ σουλτάνου ὑπολογιζόταν σὲ 400.000 ἄνδρες, ἐνῶ ὁ στόλος του 

ἀπαριθμοῦσε 30 τριήρεις (μεγάλα πολεμικὰ πλοῖα) καὶ ἄλλα 200 μικρότερα πλοία: 

«Λέγεται δὲ γενέσθαι ξύμπαντα τὸν στρατὸν ἀμφὶ τὰς τεσσαράκοντα μυριάδας […] 

παραγενομένῳ δὲ τῷ βασιλεῖ οὐ πολλῷ ὕστερον παρῆν καὶ ὁ στόλος αὐτῷ διὰ θαλάσσης, 

τριήρεις μὲν ὡς τριάκοντα, πλοῖα δὲ μικρὰ ἀμφὶ τὰ διακόσια» (Χαλκοκονδύλης, 2006, 

σ. 62-63). 

Δὲν καταγράφει ὅμως πόση ἦταν ἀκριβῶς ἡ ἀριθμητικὴ δύναμη τῶν ὑπερασπιστῶν 

τῆς Κωνσταντινούπολης. Κάνει μιὰ ἀναφορὰ ὅμως γιὰ τὴν ἀριθμητικὴ δύναμη τοῦ 

Ἰωάννη Ἰουστινιάνη ποὺ κατέφθασε γιὰ βοήθεια, λέγοντας ὅτι ζήτησαν οἱἝλληνες τὴ 

βοήθεια ἑνὸς Γενοβέζου, ὁ ὁποῖος ἦρθε με ἕνα πλοῖο καὶ μὲ τριακόσιους ἄνδρες, γιὰ 

νὰ συμβάλει στὴν ἄμυνα, ἀναλαμβάνοντας εἰδικότερα τὸ σημεῖο ποὺ θὰ ἔπεφτε ὁ 

κύριος ὄγκος τῆς δυνάμεως τοῦ σουλτάνου μὲ τοὺς γενίτσαρούς του: «… οἱ μὲν 

Ἕλληνες ἄνδρα Ἰανύϊον ἀφικόμενον ἐς τιμωρίαν σφίσι σὺν νηΐ τε μεγίστῃ καὶ ὁπλίταις 

ὡς τριακοσίοις, ἐκέλευον ταύτῃ ἑστηκότα, ᾗ βασιλεὺς καὶ οἱ νεήλυδες ἔμελλον 

ἐπεισπεσόντες βιάζεσθαι, ὡς ἐνταῦθα σὺν τοῖς ὁπλίταις αὐτοῦ παρασκευάζοιτο 

ἀμύνεσθαι» (Χαλκοκονδύλης, 2006, σ. 63). 
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4. Μιχαήλ Κριτόβουλος 

Ὁ Κριτόβουλος τὸν καιρὸ τῆς Ἁλώσεως βρισκόταν στὴν Ἴμβρο, πρᾶγμα ποὺ 

σημαίνει πὼς οὔτε αὐτὸς ἔζησε τὴν πολιορκία ἀπὸ κοντά. Εἶχε καλὲς σχέσεις μὲ 

πολλοὺς λογίους τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὅπως μὲ τὸν Γεώργιο Σχολάριο, ποὺ ἔγινε ὁ 

πρῶτος πατριάρχης μετὰ τὴν Ἅλωση, γνωστὸς ὡς Γεννάδιος Β΄, μὲ τὸν Ἰωάννη 

Εὐγενικό, τὸν Γεώργιο Ἀμοιρούτζη καὶ τὸν Θεόδωρο Ἀγαλλιανό. 

Ξεκινᾷ νὰ γράφει τὸ πεντάτομο ἔργο του πρὶν τὸ καλοκαίρι τοῦ 1453, διηγούμενος 

τὰ γεγονότα μεταξὺ τοῦ 1451 καὶ 1461, ἔργο τὸ ὁποῖο ἀφιέρωσε τὸ 1466 στὸν 

σουλτᾶνο Μωάμεθ Β΄ μὲ μιὰ ἀφιερωματικὴ ἐπιστολή. Ὁ σουλτᾶνος τὸν προέτρεψε σὲ 

διορθώσεις καὶ στὴ συνέχιση τῆς ἐξιστόρησης τῶν γεγονότων μέχρι τὸ 1467. Τότε 

συνέγραψε τὸ πέμπτο βιβλίο του, ἀφιερώνοντάς το, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά στον Μεχμέτ. 

Τὸ ἔργο του βρίσκεται σήμερα στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Σαραγιοῦ στὴν 

Κωνσταντινούπολη, ὡς κώδικας G.I.3. 

Στὸ ἔργο του αὐτό, ἀναφέρει πὼς τὸ πλῆθος τοῦ στρατοῦ τῶν Τούρκων 

ὑπολογίζονταν στοὺς 300.000 στρατιῶτες, μὴ συμπεριλαμβανομένου τοῦ πολυάριθμου 

μεταγωγικοῦ σώματος ποὺ ἀκολουθοῦσε: «ὁ δὲ στρατὸς ἅπας ἦν, ὡς ἐλέγετο, ὑπὲρ τὰς 

τριάκοντα μυριάδας τὸ μάχιμον ἄνευ μέντοι γε τοῦ ἄλλου ὁμίλου, ὃς πολὺς εἵπετο» 

(Κριτόβουλος, 2005, σ. 138). 

Συνεχίζει λέγοντας πὼς ἡ ναυτική τους δύναμη ἀνερχόταν στὰ 350 πολεμικὰ πλοῖα, 

μὴ συμπεριλαμβανομένων τῶν μεταγωγικῶν, τῶν ἐμπορικῶν ἤ τῶν πλοίων πρὸς ἄλλη 

χρήση: «ἦσαν δ’ αἱ πᾶσαι τὸν ἀριθμόν, ὡς ἐλέγοντο, τριακόσιαι καὶ πεντήκοντα ἄνευ 

μέντοι γε τῶν σκευαγωγῶν καὶ τῶν κατ’ ἄλλην τινὰ χρείαν ἢ ἐμπορίαν ἀφικνουμένων» 

(Κριτόβουλος, 2005, σ.136). 

Ὅσον ἀφορᾷ τὶς βυζαντινὲς δυνάμεις, δὲν ἀναφέρει συγκεκριμένο ἀριθμό. 

Σημειώνει ὅμως πὼς οἱ Βυζαντινοὶ ἔπεισαν τότε νὰ μείνουν καὶ νὰ πολεμήσουν 6 

ἰταλικὲς (βενετικὲς) τριήρεις καὶ μεγάλα ἐμπορικὰ πλοῖα ἀπὸ τὴν Κρήτη ποὺ εἶχαν 

ἔρθει τότε στὴν πόλη γιὰ ἐμπόριο: «… ἔτυχον δὲ τότε παροῦσαι καὶ τριήρεις ἐξ Ἰταλίας 

ἓξ Ἐνετικαὶ οὐκ ἐπὶ πόλεμον, ἀλλὰ κατὰ χρείαν ἰδίαν, καὶ ὁλκάδες μεγάλαι ἐκ Κρήτης 

ἀφιγμέναι κατ’ ἐμπορίαν, ἃς ἀξιώσει κατέσχον πείσαντες παραμεῖναι τῷ πολέμῳ» 

(Κριτόβουλος, 2005, σ. 138-140). 

Ἀναφέρεται ἐπίσης καὶ στὸν Ἰωάννη Ἰουστινιάνη, ὁ ὁποῖος ἔφθασε μὲ 2 μεγάλα 

πλοῖα, γεμᾶτα μὲ κάθε λογῆς ὅπλα καὶ 400 ἄνδρες ὑπὸ τὶς διαταγές του, χωρὶς νὰ 

ὑπολογίσει κανεὶς τὰ ὑπόλοιπα πληρώματα τῶν πλοίων: «ἐν δὲ ταῖς αὐταῖς ἡμέραις 
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ἀφικνεῖται και τις ἀνὴρ Ἰταλὸς Ἰουστῖνος ὄνομα δυνατός τε καὶ τῶν εὖ γεγονότων, ἀλλὰ 

δὴ καὶ τὰ ἐς πόλεμον ἔμπειρος καὶ μάλα γενναῖος ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ καὶ δύο τῶν μεγάλων 

ὁλκάδων, ἃς οἴκοθεν αὐτὸς ἐπισκευάσας καὶ ὁπλίσας καλῶς ἀνδράσι τεκαὶ ὅπλοις 

παντοίοις (εἶχε γὰρ ἐπάνω τῶν καταστρωμάτων τούτων ἄνδρας καταφράκτους 

τετρακοσίους) […] εἶχε γὰρ ὑπ’ αὐτόν, ὡς ἔφθην εἰπών, καταφράκτους ἄνδρας 

τετρακοσίους ἄνευ γε τῶν ἄλλων πληρωμάτων τῶν νεῶν» (Κριτόβουλος, 2005, σ. 140 

& 142). 

Τέλος ἀναφέρει καὶ τὴν ἄφιξη τριῶν ἀκόμη πλοίων, ἀπεσταλμένων ἀπὸ τὸν 

πάπα Νικόλαο Ε΄ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς Κωνσταντινούπολης μὲ τρόφιμα καὶ 

στρατιωτικὴ βοήθεια: «ἐν τούτοις δ’ὄντων αὐτῶν οὔπω τριῶν ἢ τεσσάρων παρελθουςῶν 

ἡμερῶν ἀναφένονται τρεῖς τῶν μεγάλων ὁλκάδων ἐν πελάγει μετέωροι πλέουσαι, ἃς ἐξ 

Ἰταλίας ἔπεμψεν ὁ τῆς Ῥώμης ἀρχιερεὺς ἐπισιτισμὸν ἔχουσας καὶ βοήθειαν τῇ Πόλει» 

(Κριτόβουλος, 2005, σ. 180). 
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Α. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΥΚΑ –       

Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΔΡΩΝ 
 

1. Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας, ὁ διχασμὸς καὶ τὸ τέλος τοῦ 
Αὐτοκράτορα Ἰωάννη Η΄ Παλαιολόγου 

 

Τὴν περίοδο ἀπὸ τὸ 1425 ἕως τὸ 1448, βασιλιὰς τοῦ Βυζαντίου ἦταν ὁ Ἰωάννης 

Παλαιολόγος (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ὁ Ἰωάννης ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη  

κατέπλευσε στὴν Ἰταλία  μὲ σκοπὸ νὰ ὑπογράψει μὲ τοὺς Καθολικοὺς τὴν ἕνωση τῶν 

δύο Ἐκκλησιῶν ἔχοντας κατὰ νοῦ καὶ ὑπολογίζοντας στὴν βοήθεια τῶν Λατίνων 

(Βασίλιεφ, 1971). Παρόμοια προσπάθεια εἶχε γίνει καὶ στὸ παρελθὸν ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ 

Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου στὴ Λυὼν τὸ 1274 , κὶ ὅπως ἀναφερει καὶ ἡ  Βλυσίδου (2006) 

«Ὁ Μιχαὴλ Παλαιολόγος μετὰ τὴν ἀνακατάληψη τῆς Κωνσταντινούπολης ἐπεδίωξε γιὰ 

νὰ ἐξομαλύνει τὴν κόντρα ἀνατολῆς καὶ δύσης νὰ προχωρήσει στὴν ἕνωση τῶν 

εκκλησιών» (Βλυσίδου, 2006, σελ. 227). 

Ὁ Αὐτοκράτορας Ἰωάννης συγκρότησε μία ἀποστολὴ ἀπὸ Ὀρθοδόξους ποὺ 

περιλάμβανε τὸν Ἰωσήφ, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ἐπισκόπους καὶ ἄρχοντες 

ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος, τὴν Κωνσταντινούπολη, τὴν Ἀσία, τὴ Θράκη καὶ τὰ νησιὰ, καὶ ὅλα 

αὐτὰ σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Πάπα Ρώμης Εὐγένιο,  ὁ ὁποῖος μάλιστα τοῦ ὑποσχέθηκε 

νὰ ἀναλάβει ὁποιαδήποτε δαπάνη χρειαστεῖ κατὰ τὸ ταξίδι τους μέχρι τὴν Ἰταλία.: «Ἐν 

δὲ τῷ ἔτει ἐκείνῳ ἔπλει ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης ἐν Ἰταλίᾳ σὺν τῷ πατριάρχῃ κὺρ Ἰωσὴφ καὶ 

λοιποῖς ἐπισκόποις καὶ ἄρχουσι κροτῆσαι τὴν σύνοδον. Ἦν γὰρ προμελετηκὼς τὴν 

ἕνωσιν καὶ πέμψας ἐν Ῥώμῃ πρέσβεις παραλαβὼν τῷ πάπᾳ Εὐγένιῳ ὑπέσχετο τὴν πᾶσαν 

κατὰ τὴν ὁδὸν δαπάνην αὐτὸς δοῦναι καὶ προσόδους ἐν Ἰταλίᾳ τοῖς τοῦ παλατίου καὶ τῆς 

ἐκκλησίας ἄρχουσι καὶ αὐτῷ βασιλεῖ καὶ πατριάρχῃ. Οἱ δὲ ἀθροισθέντες ἐν 

Κωνσταντινουπόλει ἐκ τῆς Ἀσίας καὶ Θράκης καὶ τῶν τῆς νήσου εὑρισκομένων, τῶν ἐκ 

τοῦ Ἁγίου Ὄρους εὑρισκομένων μοναχῶν...» (Ducas, 1958, σ.265). 

 Ὅπως σημειώνει ὁ Βρασίδας Καραλῆς, τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔλαβε χώρα τὸ 1437 

καὶ ὁ ἀριθμός τῶν συμμετεχόντων λαϊκῶν καὶ κληρικῶν ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Ἑλλήνων 

ὑπολογιζόταν στοὺς 650-750 (Δούκας, 1997). Ὅταν ἔφτασαν ἀπὸ τὴν 

Κωνσταντινούπολη στὴ Βενετία, οἱ Βενετοί ὑποδέχθηκαν τὸν βυζαντινὸ Βασιλέα καὶ 

τὴ συνοδεία του μὲ ἐγκαρδιότητα καὶ ἀφοῦ τέλεσαν τὴ Θεία Λειτουργία σὲ ναὸ ποὺ 
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τούς παραχωρήθηκε παρουσίᾳ τοῦ λαοῦ τῆς πόλεως, διὰ ξηρᾶς μεταφέρθηκαν στὴ 

Φερράρα γιὰ νὰ ξεκινήσουν οἱ διαβουλεύσεις στὴ σύνοδο. Ὅμως ξέσπασε θανατηφόρα 

ἀσθένεια, ἡ ὁποία τούς ἀνάγκασε νὰ μεταφερθοῦν στὴ Φλωρεντία, ὅπου καὶ 

ὁλοκληρώθηκε ἡ σύνοδος (Παπαρρηγόπουλος, 1932b & Δούκας, 1997): «Ἀπάραντες 

οὖν ἐκ Βενετίας διὰ ξηρᾶς ἤλθασιν ἐν Φερραρίᾳ. Κἀκεῖ ἀρξάμενοι τὰ τῆς συνόδου, 

κατέλαβε θανατηφόρος ἐν Φερραρίᾳ νόσος κἀκεῖθεν ἀπάραντες ἦλθον ἐν Φλωρεντίᾳ. 

Ἐν δὲ τῇ Φλωρεντίᾳ ἐπληρώθη ἡ σύνοδος» (Ducas, 1958, σ. 267). 

Ἀνάμεσα στὴ συνοδεία τοῦ αὐτοκράτορα Ἰωάννη, ἦταν ὁ μητροπολίτης 

Ἐφέσου Μάρκος, ὁποῖος ἡγεῖτο τῶν ἀρχιερέων, ὁ μητροπολίτης Ῥωσίας Ἰσίδωρος καὶ 

ὁ μητροπολίτης Νικαίας Βησσαρίων, οἱ ὁποῖοι ἦταν οἱ λογιότεροι ἀπὸ τοὺς ἀρχιερείς, 

καὶ ἀπὸ πλευρᾶς τῆς συγκλήτου ὁ Γεώργιος Πλήθων Γεμιστὸς ἀπὸ τὴ Λακεδαίμονα, ὁ 

Γεώργιος Σχολάριος, ὁ ὁποῖος ἦταν καθολικὸς δικαστὴς καὶ ὁ Ἀργυρόπουλος. Ἀπὸ 

πλευρᾶς τῶν Ἰταλῶν-Λατίνων, οἱ ὁποῖοι ἦταν πολὺ περισσότεροι σὲ ἀριθμό,  

προεξήρχε ὁ καρδινάλιος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ιουλιανός (Dukas, 1834). Ἡ σύνοδος 

κατέληξε σὲ συλλειτουργεία καὶ συμφωνία, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ Ἅγιο Πνεῦμα 

ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ ὡς ἐκ μιᾶς ἀρχῆς καὶ μιᾶς πηγῆς. Ὅλοι τὴν 

ὑπέγραψαν ἐκτὸς τοῦ Μάρκου (Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Ἐγεγόνεισαν δὲ 

συνελεύσεις πολλαί. Τέλος παυσαμένης τῆς φιλονεικίας καὶ εἰς ἓν ὁμονοήσαντες καὶ ἀρὰς 

ἐπιθέντες, ὡς ἐκ μιᾶς ἀρχῆς καὶ μοναδικῆς προβολῆς, τὸ ὅπερ λέγουσιν οἱ Γραικοὶ ἐκ 

Πατρὸς δι’υἱοῦ. Πάντες οὖν ὑπογράψαντες ἐν αὐτῇ τῇ ὁμολογίᾳ ἐξῆλθον ἐκ τῆς 

Φλωρεντίας, συλλειτουργήσαντες πρῶτον καὶ συγκοινωνήσαντες καὶ ἀσπασάμενοι 

ἀλλήλοις πλὴν Μάρκου» (Ducas, 1958, σ.267-269). 

Μετὰ τὴ συμφωνία καὶ τὴν ἕνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν στὴ Σύνοδο Φερράρας-

Φλωρεντίας, ὁ πατριάρχης Ιωσήφ Β΄ (1416-1439) ἀπεβίωσε, μὲ πιθανὴ ἡμερομηνία 

θανάτου του τὴν 1η Ιουνίου 1439 καὶ ἐνταφιάσθη στὴν Σάντα Μαρία Νοβέλα (Angold, 

2013; Δούκας, 1997 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Ἐκοιμήθη οὖν καὶ ὁ πατριάρχης 

μετὰ τὴν ἕνωσιν ἐν τῇ Φλωρεντίᾳ» (Ducas, 1958, σ.269). 

Στὴ συνέχεια ἀποχώρησε ὁ βασιλιὰς Ἰωάννης μὲ τὴ συνοδεία του, φθάνοντας 

διὰ ξηρᾶς στὴ Βενετία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ βενετικὲς τριήρεις ἔφτασαν στὴ Βοιωτία, ἀφοῦ 

πρῶτα ὁ πάπας μὲ ἔξοδα δικά του, τούς ἐξασφάλισε προμήθειες ἀναλωσίμων γιὰ τὸ 

ταξίδι τους. Στὴ συνέχεια, ἀφοὺ ἀναχώρησαν ἀπὸ τὴ Βοιωτία, ἔφτασαν μὲ βασιλικὲς 

καὶ βενετικὲς τριήρεις στὴν Κωνσταντινούπολη (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ὅταν 

ἔφτασαν ἐκεῖ, πληροφορήθηκαν πὼς ἡ σύζυγος τοῦ βασιλιᾶ Ἰωάννη, Μαρία καὶ τοῦ 

Δημήτριου, τοῦ αδερφοῦ τοῦ βασιλιᾶ, εἶχαν πεθάνει: «Ἐλθόντες δὲ εὗρον τὴν δέσποιναν 
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Κυραμαρίαν τεθνηκυῖαν τοῦ βασιλέως Ιωάννου καὶ τὴν βασίλισσαν τοῦ δεσπότου 

Δημητρίου, ἀδελφοῦ τοῦ βασιλέως» (Ducas, 1958, σ.269). 

Ἀγωνιωδῶς ὁ κόσμος τῆς Κωνσταντινούπολης τοὺς περίμενε στὸ λιμάνι κατὰ 

τὴν ἀποβίβασή τους καὶ τούς ῥωτοῦσε τί συνέβη στὴ σύνοδο καὶ ἄν ἐν τέλει κέρδισαν 

τὴ μάχη τῆς πίστεως ποὺ ἔδωσαν μὲ τοὺς Λατίνους (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Οἱ 

ἀρχιερεῖς, σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα, ἐνῶ ἀποβιβάζονταν, τοὺς ἀπαντοῦσαν: 

«Ξεπουλήσαμε τὴν πίστη μας, ἀνταλλάξαμε τὴν εὐσέβεια μὲ τὴν ἀσέβεια, προδώσαμε τὴν 

καθαρὰ θυσία καὶ γίναμε ἀζυμῖτες»: «Πῶς καὶ τὰ ἡμέτερα; Πῶς τὰ τῆς συνόδου; εἰ ἄρα 

ἐτύχομεν τὴν νικῶσαν;» – «Πεπράκαμεν τὴν πίστιν ἡμῶν ἀντηλλάξαμεν τῇ ἀσεβείᾳ τὴν 

εὐσέβειαν προδόντες τὴν καθαρὰν θυσίαν ἀζυμῖται γεγόναμεν» (Ducas, 1958, σ.269-

271). Σύμφωνα μὲ το Δούκα, τὴν  ἀποστολὴ τῶν ὀρθοδόξων δὲν τὴν ἐξανάγκασε κανεὶς 

ἀπ' τοὺς Λατίνους νὰ ὑπογράψει τὴ συμφωνία, ἀλλὰ ἰσχυρίζεται πὼς χρηματίστηκαν 

γιὰ νὰ ὑπογράψουν, ἐνῶ ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς μετάνιωσαν, δὲν ἐπέστρεψαν ποτὲ τὰ 

χρήματα πίσω ποὺ πῆραν: «Εἰ γὰρ πρὸς αὐτούς τις εἴρετο· “Καὶ διὰ τί ὑπεγράφετε;” – 

ἔλεγον  “Φοβούμενοι τοὺς Φράγγους”· Καὶ πάλιν ἐρωτῶντες αὐτούς, εἰ ἐβασάνισαν οἱ 

Φράγγοι τινά, εἰ ἐμαστίγωσαν, εἰ εἰς φυλακὴν ἔβαλον; – “Οὐχί” – “Ἀλλὰ πῶς;” “Ἡ 

δεξιὰ αὕτη ὑπέγραψεν”, ἔλεγον, “κοπήτω· Ἡ γλῶττα ὡμολόγησεν, ἐκριζούσθω”· Οὐκ 

ἄλλο εἶχον τί λέγειν· Καὶ γὰρ ἦσάν τινες τῶν ἀρχιερέων ἐν τῷ ὑπογράφειν λέγοντες· “Οὐχ 

ὑπογράφωμεν, ἐὰν τὸ ἱκανὸν ἡμῖν τῆς προσόδου παράσχηται;” – Οἱ δὲ ἔδιδον καὶ 

ἐβάπτετο κάλαμος. Ὑπὲρ ἀριθμὸν γὰρ ἦσαν τὰ δαπανηθέντα εἰς αὐτοὺς νομίσματα καὶ τὰ 

ἐν χερσὶ μετρηθέντα ἑκάστου τῶν πατέρων. Εἶτα μεταμεληθέντες οὐδὲ τὰ ἀργύρια 

υπέστρεψαν» (Ducas, 1958, σ.271). Σύμφωνα μὲ τὸν Παπαρρηγόπουλο τὰ λεγόμενα 

αὐτὰ τοῦ Δούκα πρέπει νὰ εἶναι ὑπερβολὲς, μιᾶς καὶ οἱ θησαυροί του ὅπως καὶ τὸ σιτάρι 

ποὺ φάνηκε πὼς εἶχε στὴ διάθεσή του κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διαβουλεύσεων ἦταν 

λιγοστό, ὁπότε δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δωροδοκήσει τόσο κόσμο (Παπαρρηγοπούλου, 

1932b). Πολὺ πιθανόν εἶναι ὅπως λέει ὅτι «πολλοὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀπεποιήθησαν νὰ 

ὑπογράψωσι πρὶν ἢ καταβληθῶσι εἰς αὐτοὺς τὰ ὠφειλόμενα, καὶ ἐκ τούτου προέκυψε ἡ 

φήμη ὅτι ἐδωροδκήθησαν» (Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ. 276).     

Ἡ ὑπογραφὴ τῆς ἕνωσης τῶν Ἐκκλησιῶν σήκωσε θύελλα αντιδράσεων μεταξύ 

ἑνωτικῶν καὶ ἀνθενωτικῶν ὅταν γνωστοποιήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη (Angold, 

2013). Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ βασιλέα Ἰωάννη μὲ τὴ συνοδεία του στὴν 

Ἰταλία δημιούργησε ἀνησυχία στὸν ἰσχυρό ἀντίπαλό του Μουράτ <ὁ ὁποῖος τὸν καιρὸ 

ἑκεῖνο ἦταν σουλτᾶνος τῶν Τούρκων καὶ εἶχε καταφέρει νὰ φτάσει τὴν κυριαρχία του 

μέχρι τὰ Βαλκάνια (Παπαρρηγόπουλος, 1932b)> μὴν τυχὸν καὶ ἔκανε ὁ βασιλιὰς 
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συμμαχία μὲ τοὺς Λατίνους γιὰ νὰ ἐκστρατεύσουν ἀπὸ κοινοῦ ἐναντίον του, ἀλλὰ τὸν 

καθησύχασε ὁ Ἰωάννης πὼς μετέβη στὴν Ἰταλία γιὰ νὰ ἐπιλύσουν δογματικὲς 

διαφορές: «Ἦν προκατειλημμένος ὁ λογισμὸς αὐτοῦ, ὡς διαβὰς ἐν Φραγγίᾳ ὁ βασιλεὺς 

ἐποίησεν ὁμόνοιαν σὺν τοῖς Φράγγοις και ἐγεγόνει Φράγγος καὶ μέλλωσι στρατεῦσαι 

κατὰ τοῦ Μουρὰτ ἀπὸ γῆς καὶ θαλάσσης τοῦ ἐξᾶραι αὐτὸν ἐκ τῆς δύσεως. Οἱ δὲ πρέσβεις 

ἀπαγγείλαντες αὐτῷ καὶ παραστήσαντες, ὅτι περὶ τῶν ὧν ἠκούσθησαν ῥημάτων, οὐκ 

ἐπέρασεν ὁ βασιλεὺς ἐν Ἰταλία, ἀλλὰ περὶ διαφορᾶς δογμάτων τῆς αὐτῶν πίστεως, 

ἱλαρώθη τῇ γνώμῃ» (Ducas, 1958, σ.269). 

Λίγες μέρες μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ αὐτοκράτορα Ιωάννη ἀπό τὴ σύνοδο στὴν 

Ἰταλία, βαθεῖα θλίψη κυριάρχησε στὴν καρδιά του λόγῳ τοῦ θανάτου τῆς συζύγου του, 

τῆς ἀναταραχῆς καὶ τοῦ διχασμοῦ ποὺ ἐπικράτησε στὸ Βυζαντινὸ κράτος ἐξ αἰτίας τῆς 

ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἡ θλίψη του αὐτὴ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν πολύχρονη 

ταλαιπωρία του ἀπὸ ποδάγρα, εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ φύγει ἀπὸ τὴ ζωὴ λίγο αργότερα. 

Στὶς 31 Ὀκτωβρίου 1448 ο Ἰωἀννης ἀπεβίωσε στὴν Κωνσταντινούπολη σὲ ἡλικία 

περίπου 58 ἐτῶν διατελῶντας βασιλέας πάνω ἀπὸ 23 ἔτη (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). 

Ὁ Δούκας τὸν ἀναφέρει ὡς τὸν τελευταῖο βυζαντινὸ αὐτοκράτορα, καθῶς ἡ στέψη τοῦ 

Κωνσταντίνου ΙΒ΄ πραγματοποιήθηκε στὸν Μυστρὰ, καὶ ὄχι στὴν Κωνσταντινούπολη 

ὅπως θὰ ἔπρεπε, σύμφωνα μὲ τὸ τυπικό (Ducas, 1958): «Ὁ δὲ βασιλεὺς Ἰωάννης 

ποδαλγίᾳ πιεζόμενος ἐν πολλοῖς ἔτεσιν καὶ μετὰ τὴν ἐπάνοδον ἀπὸ Ἰταλίας ἐν πολλαῖς 

θλίψεσι καὶ δυσφορίαις ὤν, πῇ μὲν διὰ τὴν τῶν ἐκκλησιῶν ταραχήν, πῇ δὲ διὰ τὴν 

ἐκδημίαν τῆς δεσποίνης, κατέλαβεν αὐτὸν νόσος καὶ ἐν ὀλίγαις ἡμέραις ἐτελεύτησεν, 

ὕστατος βασιλεὺς χρηματίσας Ῥωμαίων» (Ducas, 1958, σ.279) 

Μένοντας πιστὸς στὴ συμφωνία τῆς ἑνώσεως τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ὁ Ἱωάννης 

ἀρνήθηκε νὰ ταφεῖ σύμφωνα μὲ τὸ ὀρθόδοξο τυπικό (Ἀθανασόπουλος, 2020b). 

 

2. Ἡ ἄνοδος τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στὴν ἐξουσία 
 

Τὴ διοίκηση τοῦ Βυζαντίου ἀνέλαβε ὁ ἀδερφός του Ἰωάννη, Κωνσταντίνος, 

ποὺ ἦταν δεσπότης τοῦ Μυστρᾶ ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 1443, ὅπου καὶ στέφθηκε Βασιλέας 

(Βασίλιεφ, 1971; Θεόφιλος, 1866; Νερατζή-Βαρμάζη, 2007 & Παπαρρηγοπούλου, 

1932b). Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο τὰ οικονομικὰ τοῦ κράτους βρισκόντουσαν σὲ τραγικὴ 

οἰκονομικὴ κατάσταση (Λαΐου Α., 2010). Πιὸ συγκεκριμένα ὁ Καλογερόπουλος 

(1904) ἀναφέρει: «Ὁ αὐτοκράτωρ τῶν Ἑλλήνων Ἰωάννης Παλαιολόγος πέθανε σὲ 

ἡλικία 58 ἐτῶν ἄτεκνος τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1448 καὶ τὸν διαδέχθηκε ὁ ἀδερφός του 



 22 

Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὁ ὁποῖος τότε ἦταν διοικητὴς τῆς Πελοποννήσου. Τότε 

λοιπὸν διετάχθῃ πλοῖο νὰ μεταφέρει τὸν Κωνσταντῖνο ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο στὴν 

Κωνσταντινούπολη. Ὁ λαὸς τὸν ὑποδέχθηκε μὲ ἐπευφημίες καὶ τὸν Μάρτιο τοῦ 1449 

ἔγινε Αὐτοκράτορας ἀλλὰ χωρὶς νὰ γινει ἡ στέψη ἕνεκα χρηματικῶν δυσχερειῶν τοῦ 

δημοσίου ταμείου. Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο τὰ μόνα κομμάτια ποὺ ἀνῆκαν στὴν Αὐτοκρατορία 

ἦταν ἡ Πελοπόννησος καὶ ἡ Κωνσταντινούπολη μὲ τὰ περίχωρά της καθὼς καὶ κάποιες 

διεσπαρμένες πόλεις. Οἱ Τοῦρκοι ὁλοένα καὶ πλησίαζαν. Εἶχαν κάνει πρωτεύουσά τους 

τὴν Ἀνδριανούπολη καὶ εἶχαν φτάσει μία ἀνάσα ἀπὸ τὴν Πόλη. Ἡ κατάσταση ἦταν 

φοβερὴ καὶ οἱ οἰκονομικὴ ἀδυναμία μεγάλη. Κάποτε ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε ἕνα 

ἑκατομμύριο Κατοίκους καὶ τώρα εἶχε φτάσει περὶ τῶν 200.000 μόνο. Τὰ εἰσοδήματα 

ἀπὸ 800.000.000 εἶχαν περιοριστεῖ στὰ 3.000.000. Ἐκτὸς ἀπὸ μιὰ ἄθλια οἰκονομικὴ 

κατάσταση ὁ Κωνσταντῖνος κληρονόμησε καὶ ἕναν διαιρεμένο λαὸ ἐξαιτίας τῆς ἐπιθυμίας 

τοῦ Ἰωάννη περὶ Ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν ἀποσκοπῶντας σὲ βοήθεια ἀπὸ τὸν Πάπα 

καὶ τοὺς Λατίνους» (Καλογερόπουλος, 1904, σ. 4.) Ἔτσι στὶς 16 Ιανουαρίου τοῦ 1449 

ὁ Κωνσταντίνος στέφθηκε Βασιλέας στὸν καθεδρικὸ ναὸ τοῦ Αγίου Δημητρίου ἀπό 

τὸν τοπικό μητροπολίτη καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη ἔφτασε λίγους μήνες μετά, στὶς 

12 Μαρτίου τοῦ 1449, μὲ τὴ συνοδεία καταλανικῶν γαλερῶν, τὶς ὁποῖες ἐξασφάλισε 

μὲ πολὺ κόπο. Ἀπὸ τὶς πρῶτες κινήσεις τοῦ Κωνσταντίνου ἦταν νὰ στείλει πρέσβεις 

στὸν Μουρὰτ, προσφέροντάς του δῶρα, ἔτσι ὥστε νὰ ἐξομαλυνθοῦν οἱ ἐχθρότητες καὶ 

νὰ δημιουργηθοῦν καλὲς σχέσεις, πρᾶγμα ποὺ καὶ ἔγινε (Δούκας, 1997 & 

Παπαρρηγόπουλος, 1932b). 

Στὸ σημεῖο αὐτό, καλὸ εἶναι νὰ σημειωθεῖ, πὼς λίγους μῆνες πρίν, στὴ δεύτερη 

μάχη τοῦ Κοσσυφοπεδίου στὶς 17-19 Ὀκτωβρίου 1448, ὁ Μουρὰτ ἐπικράτησε τοῦ 

στρατοῦ τῶν Οὕγγρων, οἱ ὁποῖοι συντρίφθηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους 

(Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ἔκτοτε δὲν ξαναπροσπάθησαν κάτι τέτοιο, καθιστῶντας 

ὁριστικῶς τοὺς Τούρκους κυρίαρχους τῶν Βαλκανίων καὶ ἀφήνοντας τὸν μετέπειτα 

σουλτᾶνο τους Μεχμὲτ (Μωάμεθ Β΄) ἀνενόχλητο νὰ κάνει ὄνειρα, νὰ ὀργανώνει καὶ 

νὰ σχεδιάζει τὴν ἐπικείμενη πολιορκία τῆς Κωνσταντινούπολης (Δούκας, 1997). 

 

3. Τὸ τέλος τοῦ Σουλτάνου Μουρὰτ καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ Μεχμὲτ στὴν ἔξουσία  
 

Ἀφοῦ διαβεβαίωσε γιὰ τὴ φιλία του τὸν Μουράτ ὁ Κωνσταντῖνος στέλνοντάς 

του δῶρα, ὁ σουλτᾶνος πάντρεψε τὸν γιό του Μεχμὲτ μὲ τὴν κόρη τοῦ ἡγεμόνα τῶν 

Τουρκομάνων Τουργατήρ, ἡ κυριαρχία τοῦ ὁποίου βρισκόταν κοντὰ στὴν Ἄνω 
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Καππαδοκία καὶ στὰ σύνορα μὲ τὴν Ἀρμενία (Δούκας, 1997). Πρόκειται γιὰ μία κίνηση 

στρατηγικῆς σημασίας ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ Μουράτ, καθὼς ὁ λόγος τῆς κίνησής του 

αὐτῆς, ἔγκειται στὸ γεγονὸς πὼς ἡ ἡγεμονία του βρισκόταν ἐν μέσῳ Τουρκοπερσῶν 

καὶ κτήσεων τοῦ Καραμὰν καὶ πίστευε πὼς μελλοντικὰ θὰ λάμβανε βοήθεια σὲ 

περίπτωση ἀνάγκης: «μεσιτευούσης τῆς συγγενείας κεκτῆσθαι παρ’ αὐτοῦ τὴν τυχοῦσαν 

ἀρωγὴν καὶ βοήθειαν» (Ducas, 1958, σ.281). Ὅπως σημειώνει ὁ Βρασίδας Καραλῆς, 

«ὁ γάμος τοῦ Μεχεμὲτ μὲ τὴ Σὶτ Χατοὺν ἔγινε τὸ 1450» (Δούκας, 1997, σ. 435) καὶ ἀφοῦ 

ὁ Μουρὰτ προσκάλεσε ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς καὶ Τούρκους ἀρχηγούς τῆς 

αὐτοκρατορίας του, ξεκίνησαν οἱ ἑορτασμοὶ ἀπὸ τὸν μῆνα Σεπτέμβριο ἕως καί τον 

μῆνα Δεκέμβριο ποὺ ἔγινε καὶ ὁ γάμος: «καὶ καλέσας πάντας τοὺς ὑπὸ χεῖρα ἀρχηγοὺς 

καὶ ἡγεμόνας οὕτω Τούρκους καθὰ χριστιανούς, ἅπαντες ἔθεον σὺν δώροις πολλοῖς 

ἑορτάσαντες τὰ γαμήλια. Ἀρξάμενοι ἀπὸ μηνὸς Σεπτεμβρίου και τελειώσαντες τὸν μῆνα 

Δεκέμβριον, ἐτετελείωτο καὶ ὁ γάμος» (Ducas, 1958, σ.281). 

Στὶς 5 Φεβρουαρίου τοῦ 1451 ἔφτασε ὅμως μία ἐπιστολὴ στὰ χέρια τοῦ Μεχμὲτ, 

σταλμένη ἀπὸ τὸν Χαλὶλ καὶ τοὺς βεζίρηδες, ποὺ τοῦ ἀνακοίνωναν τὸν θάνατο τοῦ 

πατέρα του Μουρὰτ, γιὰ νὰ φτάσει ἐγκαίρως στὴν Καλλίπολη, προτοῦ μαθευτεῖ ὁ 

θάνατος τοῦ σουλτάνου καὶ δημιουργηθεῖ ἀναστάτωση καὶ ἀστάθεια (Κομπότος, 1855 

& Mordtmann, 1859). Ὁ Κομπότος (1855) ἀναφέρει ὅτι: «Τὴν εἴδησιν περὶ τοῦ θανάτου 

τοῦ Μουράτου, συμβάντος ἐν Ἁνδριανουπόλει τῇ 5 Φεβρουαρίου 1451, ἔλαβεν ὁ ἐν 

Μαγνησίᾳ διατρίβων ὑιὸς αὑτοῦ Μωάμεθ, ὤν τότε ἡλικίας εἴκοσι καὶ ἑνὸς ἔτους διὰ 

ταχυδρόμμου σταλέντος ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Βεζύρου Χαλίλ, μετὰ τρεῖς ἡμέρας.Ἅμα δὲ 

λαβὼν ταύτην , ἀνέκραξεν, ‘’ὅστις μ’ ἀγαπᾷ μ’ ἀκολοθεῖ’’» (Κομπότος, 1855, σελ. 5). 

Περὶ τοῦ γεγονότος τούτου ἀναφέρει ὁ Δούκας: «Ἡ δὲ γραφὴ ἦν σταλεῖσα παρὰ τῶν 

βεζιρήδων, τοῦ τε Χαλὶλ καὶ τῶν ἑτέρων. Ἐδήλουν τὸν θάνατον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ τὴν 

ἔλευσιν αὐτοῦ τοῦ ἀναγινώσκοντος μὴ βραδῦναι, ἀλλ’ εἰ δυνατὸν, ἐπιβῆναι Πηγάσῳ ἵππῳ 

πτερόεντι καὶ ἀφικέσθαι ἐν Θρᾴκῃ πρὸ τοῦ ἀκουσθῆναι εἰς τὰ πέριξ ἔθνη ἡ ἀγγελία τῆς 

τελευτῆς τοῦ ἡγεμόνος» (Ducas, 1958, σ.281). 

Πληροφορούμενος ὁ Μεχμὲτ τὴ δυσάρεστη εἴδηση τοῦ θανάτου τοῦ πατέρα 

του, εὐθὺς ἀμέσως ἀνέβηκε πάνω σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ταχύτερα ἀραβικά του ἄλογα 

(Θεόφιλος, 1866 & Mordtmann, 1859) καὶ ἀναφωνῶντας «ὁ ἀγαπῶν με ἀκολουθείτω 

μοι» (Ducas, 1958, σ.281) καὶ ξεκίνησε ἀμέσως γιὰ τὴν Καλλίπολη με τοὺς 

προσωπικούς του σωματοφύλακες, τοξότες καὶ ἱππεῖς, ὁπλισμένους μὲ σπαθιὰ καὶ 

ἀκόντια. Αὐτὸ ποὺ ἤθελε στὴν πραγματικότητα νὰ προλάβει, ἦταν τὸ ἐνδεχόμενο 

ἐμφάνισης ἑνὸς ἄλλου διεκδικητὴ τοῦ θρόνου ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ξεσηκώσει τὸν λαὸ 
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ἐναντίον του ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ Δούκας: «…ἵνα μὴ ὁ συρφετώδης ὄχλος ἀτακτήσας 

ἀφηνιάσῃ (ἔθος γὰρ ἦν αὐτοῖς ἐν ταῖς ἀλλαγαῖς τῶν ἡγεμόνων ἐνεργεῖν στάσιν, – διὰ 

τοῦτο καὶ τὴν τελευτὴν πολλάκις κρύπτοντες λέγουσι τῷ λαῷ, ὡς ὁ ἡγεμὼν ἀσθενεῖ, καὶ 

τοῦτο ποιοῦσιν, ὅτι ὁ μέλλων διαδέξασθαι οὐχ εὑρίσκεται, ἐν ᾧ τόπῳ ὁ τελευτῶν 

ὑπάρχει)» (Ducas, 1958, σ.283). 

Ὅταν ἔφτασε ἐκεῖ, πλῆθος κόσμου εἶχε καταφτάσει ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς 

αὐτοκρατορίας γιὰ νὰ τὸν ὑποδεχθεῖ (Θεόφιλος, 1866)· Ἀνάμεσά τους ἄνθρωποι τοῦ 

πολιτικοῦ, τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ καλλιτεχνικοῦ χώρου, ἄνθρωποι ἐγγράμματοι καὶ μή, 

ποὺ ἦρθαν νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν. Ἀφοῦ τὸν συλλυπήθηκαν ὁ Μεχμὲτ μπῆκε στὸ παλάτι 

καὶ ὁ κόσμος ἀναχώρησε: «συνέῤῥεον πλήθη πολλὰ προσκυνοῦντες αὐτῷ. Ἐλθόντος δὲ 

πλησίον τοῦ κάμπου ἐξῆλθεν ἅπασα ἡ τάξις τῆς ἡγεμονίας, οἱ τε βεζίρηδες καὶ σατράπαι 

καὶ ἔπαρχοι καὶ δήμαρχοι καὶ οἱ τῆς μιαρᾶς αὐτῶν θρησκείας μύσται καὶ διδάσκαλοι, καὶ 

ἐν ἐπιστήμαις καὶ τέχνες ἀσχολούμενοι καὶ μέρος πολὺ τοῦ συρφετώδους λαοῦ εὶς τὴν 

αὐτοῦ ὑπαντήν» (Ducas, 1958, σ.283). 

Τὴν ἐπομένη ἔγινε λαμπρὴ τελετὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Μεχμέτ, ὁ ὁποῖος πλέον 

καθόταν στὸν πατρικὸ θρόνο: «ἡ ἀναγόρευσή του ἔγινε στὶς 18 Φεβρουαρίου 1451» 

(Δούκας, 1997, σ. 439). Ἡ ταφὴ τοῦ Μουρὰτ ἔγινε στὴν Προῦσα καὶ τὴν ἀνέλαβε ὁ 

Ἰσὰκ πασᾶς συνοδείᾳ πολλῶν ἀρχόντων, σκορπῶντας τὴν ὥρα τῆς κηδείας χρήματα 

στοὺς φτωχοὺς: «Τῇ δὲ ἐπαύριον παραστάσεως γενομένης μεγάλης κατὰ τὸ ἔθος καὶ 

πλέον τι, ὡς τοῦ ἡγεμόνος ἔτι ὄντος νέου καὶ ἐν τῇ ἀρχῇ νεωστὶ εἰσελθόντος, ἐν τῇ 

καθέδρᾳ τῇ πατρικῇ καθεσθεῖς […] Καὶ ὁ μὲν Χαλὶλ ἔμεινε μεσάζων, ὁ δὲ Ἰσὰκ λαβὼν 

τὸ πτῶμα τοῦ ἡγεμόνος σὺν πλείστοις ἄρχουσι καὶ οἰκονομίᾳ πολλῇ, εἰς Προῦσαν ἀπῆλθε 

καὶ ἔθαψεν αὐτὸ ἐν τῷ παρ’ αὐτοῦ δομηθέντι βωμῷ, πλεῖστα νομίσματα κενώσας ἐν χερσὶ 

πενήτων ἐν τῇ κηδείᾳ» (Ducas, 1958, σ.283). Πρόκειται γιὰ μία προσωπικότητα ἡ ὁποία 

θὰ ἀποτελέσει τὴν καταστροφὴ γιὰ τὴν Βυζαζαντινὴ Αὐτοκρατορία, ἕναν ἄνδρα 

ἀγέλαστο, αὐστηρό, τολμηρό, μὲ ὑψηλὴ στρατηγικὴ, ποὺ ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ 

Παπαρρηγόπουλος ἦταν πολύ καλὰ διαβασμένος καὶ προετοιμασμένος, μιᾶς 

«Γιγνώσκει τρεῖς γλώσσας, τὴν Τουρκικήν, τὴν Ἑλληνικήν, τὴν Σλαυικήν· μελετᾷ τῇ 

βοηθεία δύο φίλων Ἰταλῶν τήν τε ἀρχαίαν καὶ τὴν νέαν τῆς Εὐρώπης Ἱστορίαν, ἀλλὰ μετ’ 

ἐξαιρέτου εὐχαρηστήσεως καὶ ἡδονῆς ἐνδιατρίβει μάλιστα περὶ τὴν γεωγραφίαν καὶ τὴν 

στρατιωτικὴν ἐπιστήμην, διακαῶς μὲν ὀρεγόμενος τοῦ ἄρχειν, ἐσκεμμένως δὲ ἀνερευνῶν 

τὰς τῶν πραγμάτων αἰτίας» (Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ. 301).   
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4. Οἱ στρατηγικές κινήσεις τοῦ Σουλτάνου Μεχμὲτ γιὰ τὴν ἐδραίωσή του 
στὴν ἐξουσία 

 

Ἀναλαμβάνοντας τὴ διοίκηση τῆς αὐτοκρατορίας ὁ Μεχμέτ, ὕστερα ἀπὸ τὸν 

ἐνταφιασμὸ τοῦ πατέρα του, προέβη σὲ οἰκονομικὸ ἔλεγχο τῶν κρατικῶν ταμείων καὶ 

θησαυροφυλακίων, τὰ ὁποῖα ἀφοῦ καταμέτρησε καὶ τὰ κατέγραψε, μὲ δική του 

σφραγῖδα, τὰ σφράγισε καὶ τὰ ἐναπέθεσε πάλι πίσω στὴ θέση τους: «Πέμψας τοίνυν τὸ 

σῶμα τοῦ πατρός αὐτοῦ εἰς ταφὴν ἐν τῇ Προύσῃ, αὐτὸς ἤρξατο ἐρευνᾶν τὰ ταμεῖα καὶ 

τοὺς θησαυροὺς τοὺς πατρικούς· καὶ εὑρὼν ἀναριθμήτους ἐν ἀργυροῖς σκεύεσιν, ἐν 

χρυσοῖς, ἐν λίθοις τιμίοις καὶ ἐν νομίσμασι πολυταλάντοις, αὐτὸς οἰκείᾳ σφραγίδι 

κατασφραγίσας ἐν τῷ ταμείῳ πάλιν ἀπέθετο» (Ducas, 1958, σ.287). 

Κατόπιν, ἀνακάλυψε ὅτι ὁ πατέρας του εἶχε ἀποκτήσει ἕναν γιὸ ἡλικίας ὀκτὼ 

μηνῶν μὲ τὴν κόρη τοῦ Σπεντιάρ, ἡγεμόνα τῆς Σινώπης, ἡ ὁποία ἦταν μάλιστα καὶ 

νόμιμη σύζυγος τοῦ πατέρα του (Finkel, 2007). Ἀναλογιζόμενος πὼς τὸ βρέφος θὰ 

μποροῦσε μελλοντικὰ νὰ διεκδικήσει το θρόνο, διέταξε τὸν ἀρχηγὸ τῆς ἀνακτορικῆς 

φρουρᾶς του , τὸν Ἀλίν, νὰ στραγγαλίσει τὸ βρέφος (Θεόφιλος, 1866 & Doukas, 1834). 

Τὴν ἑπόμενη μέρα τὸν σκότωσε τὸν Ἀλὶν καὶ πάντρεψε χωρὶς τὴ θέλησή της τὴν 

μητέρα τοῦ στραγγαλισμένου μωροῦ μὲ ἕναν δοῦλο τοῦ πατέρα του, τὸν Ἰσάκ: «Εἶτα 

εὑρὼν παιδίον ἄῤῥεν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ὡς μηνῶν ὀκτώ, γεννηθὲν ἐκ τῆς θυγατρὸς τοῦ 

ἡγεμόνος Σινώπης Σπεντιάρ, νομίμου γυναικός, – καὶ γὰρ οὗτος ἐκ δουλίδος ἐγένετο, – 

οὔσης οὖν τῆς μητρὸς τοῦ παιδὸς καὶ μητριυᾶς αὐτοῦ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐν τῷ παλατίῳ 

ἕνεκα παραμυθίας τοῦ τυράννου, στείλας ἕνα τῶν ἀρχόντων ἐκ τῶν υἱῶν τοῦ Ἐβρενέζ, 

Ἀλὶν ὀνόματι, πρωτοοστιάριος ὢν τῷ τότε καιρῷ, ἐν τῷ οἴκῳ τῆς ῥηθείσης, τὸ παιδίον 

ἔπνιξε. Ἐπὶ τὴν αὔριον δὲ καὶ αὐτὸν τὸν Ἀλὶν ἐθανάτωσε, τὴν δὲ μητέρα τοῦ παιδὸς καὶ 

μὴ βουλομένην τῷ δούλῳ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τῷ Ἰσὰκ εἰς γάμον ἡρμόσατο» (Ducas, 1958, 

σ.287). 

Κάτι παρόμοιο σκέφτηκε νὰ κάνει καὶ μὲ τὴ μητριά του Μάρα, παντρεύοντάς 

την μὲ κάποιον ἀπὸ τοὺς δούλους του, ὅμως ἀποφάσισε νὰ μὴ ῥισκάρει, ἀφενὸς διότι 

ἦταν νέος ἀκόμη στὴν ἐξουσία, δὲν εἶχε ἑδραιωθεῖ ἀκόμη καὶ φοβόταν μία πιθανὴ 

ἀντίδραση ἀπὸ τὸν πατέρα της, δεσπότη τῆς Σερβίας Γεώργιο, ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε 

νὰ ξεσηκώσει τοὺς Οὕγγρους ἐναντίον του καὶ ἀφετέρου διότι ἤθελε νὰ κερδίσει χρόνο, 

διατηρῶντας φιλικὲς σχέσεις μαζί τους, ἕως ὅτου ὀργανώσει τὰ τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς 

αὐτοκρατορίας του. Ἔτσι λοιπόν, ὅταν ἔφτασαν οἱ πρέσβεις τοῦ Γεωργίου στὸν 

Μεχεμὲτ, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν συλλυπηθοῦν γιὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα του καὶ νὰ 
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ἀνανεώσουν τὶς συμφωνίες ποὺ εἶχαν ὑπογραφεῖ μεταξὺ τοῦ Γεωργίου καὶ τοῦ 

ἐκλιπόντος Μουρὰτ, ἐξασφαλίζοντας τὴν εἰρήνη καὶ ἀποκαθιστῶντας τὶς μεταξύ τους 

σχέσεις, μετέφεραν ἐπίσης καὶ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Γεωργίου νὰ γυρίσει ἡ κόρη του Μάρα 

στὴ Σερβία, μιᾶς καὶ ἀπεβίωσε ὁ σύζυγός της. Τὰ αἰτήματα τοὺς ἔγιναν δεκτὰ ἀπὸ τὸν 

Μεχμέτ, ὁ ὁποῖος, ἀκολουθῶντας τὸν δρόμο τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς διπλωματίας, 

ὑπέγραψε μαζί τους ἔνορκες συμφωνίες καὶ ἔδωσε τὴν ἄδεια στὴν μητριά του νὰ 

ἀναχωρήσει στὴ Σερβία μὲ τοὺς πρεσβευτὲς, συνοδευόμενη ἀπὸ πολλὰ δῶρα καὶ τιμές, 

χαρίζοντάς της παράλληλα ἀρκετὲς περιοχὲς στὰ σύνορα τῆς Σερβίας γιὰ τὴ 

συντήρησή της (Δούκας, 1997). 

Ὁμοίως ἔπραξε καὶ ὁ Κωνσταντῖνος ΙΒ΄ Παλαιολόγος πληροφορούμενος γιὰ 

τὸν θάνατο τοῦ Μουρὰτ καὶ τὴν ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τὸν Μεχμέτ, στέλνοντας 

ἀμέσως πρέσβεις γιὰ νὰ μεταφέρουν τὰ συλλυπητήριά του γιὰ τὸν θάνατο τοῦ πατέρα 

του, ἀλλὰ καὶ τὰ συγχαρητήρια γιὰ τὴν ἀνάρρησή του στὴν ἐξουσία (Θεόφιλος, 1866 

& Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ὁ Μεχμὲτ φορῶντας φιλικὸ προσωπεῖο (όπως 

επισημαίνει ο Δούκας) ὑπέγραψε νέες συμφωνίες, δίνοντας ὅρκο πὼς ἐφ’ ὅρου ζωῆς 

θὰ κρατοῦσε στάση ἀγάπης καὶ ὁμόνοιας μὲ τὴ Βασιλεύουσα, τὸν Κωνσταντῖνο καὶ 

ὅσες περιοχὲς βρίσκονταν ὑπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ βυζαντινοῦ βασιλέα (Θεόφιλος, 1866): 

«Ἐκείνος δὲ ὁ πρὸ ἀντιχρίστου ἀντίχριστος, ὁ τῆς τοῦ Χριστοῦ μου ποίμνης φθορεύς, ὁ 

ἐχθρὸς τοῦ σταυροῦ καὶ τῶν πιστευόντων εἰς τὸν ἐν αὐτῷ παγέντα, φιλικὸν προσωπεῖον 

ἐνδυθεὶς ὡς μαθητὴς τοῦ μεταμορφωθέντος εἰς ὄφιν Σατανᾶ ἀποδέχεται τὴν πρεσβείαν 

καὶ γράφει νέας διαθήκας καὶ ὀμνύει θεὸν τοῦ ψευδοπροφήτου καὶ συνώνυμον αὐτοῦ 

προφήτην καὶ τὰς μιαρὰς αὐτοῦ βίβλους καὶ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους τοῦ στέργειν καὶ 

ἐμμένειν ἐφ’ ὅρου ζωῆς αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ καὶ ὁμονοίᾳ μετὰ τῆς Πόλεως καὶ τοῦ δεσπότου 

Κωνσταντίνου σὺν πᾶσι τοῖς περιχώροις καὶ πόλεσιν ὑπὸ τὴν αὐτὴν δεσποτείαν» (Ducas, 

1958, σ.289). 

Επιπλέον, δώρησε ἐτησίως στὸν Κωνσταντῖνο τὰ εἰσοδήματα τῶν χωριῶν γύρω 

ἀπὸ τὸν Στρυμόνα, ἀξίας τριακοσίων χιλιάδων ἄσπρων, τὰ ὁποῖα κάποτε εἶχαν ζητηθεῖ 

ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς γιὰ τὴ διατροφὴ καὶ τὰ ἔξοδα τοῦ ἐξόριστου στὴν Πόλη Ὀρχάν, 

μακρινοῦ ἐξαδέρφου του Μεχμὲτ καὶ ἀπογόνου του Ὀσμάν (Θεόφιλος, 1866; 

Mordtmann, 1888 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ἀφοῦ αὐτὰ συμφώνησαν, οἱ 

πρεσβευτὲς γύρισαν πίσω στὴν Πόλη ἱκανοποιημένοι καὶ χαρούμενοι: «Ἐπέκεινα δὲ 

τούτων τῶν καλῶν ὑποσχέσεων ἐδωρήσατο καὶ κατ’ ἔτος τῇ βασιλείᾳ Ῥωμαίων ἐκ τῶν 

εἰσοδημάτων τῶν παρὰ τὸν Στρύμονα κειμένων χωρίων ἀριθμὸν ἀσπρῶν τριακοσίων 
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χιλιάδων, αἰτήσαντες ταῦτα οἱ τρισάθλιοι ἕνεκα τροφῆς καὶ ἑτέρας ἐξόδης τοῦ Ὀρχὰν τοῦ 

προλεχθέντος ἀπογόνου τοῦ Ὀθμάν» (Ducas, 1958, σ.289). 

Τὴν ἴδια ἀκριβῶς στὰση συμφιλίωσης κράτησε καὶ μὲ ὅσους ἐκ τῶν Βλάχων, 

Βουλγάρων, κατοίκων νήσων, Μυτιληναίων, Χίων, Ῥοδίων, Γενουατῶν τοῦ Γαλατὰ 

καὶ ἄλλων περιοχῶν ἀπεσταλμένων πρεσβευτῶν τὸν ἐπισκέφθηκαν γιὰ νὰ τὸν 

συλλυπηθοῦν, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ τὸν συγχαροῦν, προσφέροντάς τους ἐγγυήσεις καὶ φιλία 

(Θεόφιλος, 1866 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Ὁμοίως καὶ οἱ τῆς Βλαχίας καὶ οἱ τῶν 

Βουλγάρων καὶ οἱ τὰς νήσους κατοικοῦντες, Μιτυληναῖοι, Χῖοι, Ῥόδιοι, ἐκ τοῦ Γαλάτου 

Γενουῖται, ἐκ πάντων ἐλθόντες σὺν δώροις προσεκύνησαν τῷ ὡς ἀληθῶς σαρκοφόρῳ 

δαίμονι· καὶ λαβόντες τὰ πιστὰ κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς, ἀπῇεσαν» (Ducas, 1958, σ.291). 

Στὴν οὐσία αὐτὸ ποὺ ἔκανε ὁ Μεχμὲτ ἦταν νὰ προχωρήσει σὲ πλαστὴ εἰρήνη 

μὲ συμφωνίες, ὅρκους, δῶρα καὶ διπλωματία μὲ τοὺς ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς του 

(Θεόφιλος, 1866), γιὰ νὰ μπορεῖ ἀνενόχλητος νὰ λύσει τυχὸν προβλήματα τοῦ 

ἐσωτερικοῦ του καὶ νὰ σταθεροποιηθεῖ στὴν ἐξουσία, ἐξαφανίζοντας ὅλους τους 

ἐχθροὺς τοῦ ἐσωτερικοῦ του, παραμένοντας ὁ μόνος κυρίαρχος. Ἀφοῦ λοιπὸν ἔκανε 

συμφωνίες εἰρηνικὲς μὲ ὅλους καὶ τριετῆ εἰρήνη μὲ τὸν ἀρχηγὸ τῶν Οὔγγρων τὸν 

Ἰάγγο,  ἐξασφαλίζοντας ἔτσι τὰ νῶτα του, στράφηκε ἐναντίον τοῦ Καραμάν 

(Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ἐπρόκειτο γιὰ ἕναν ἀπὸ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ πατέρα του, ὁ 

ὁποῖος μπρὸς στὸ προσωπικό του ὄφελος ἀνέκαθεν δημιουργοῦσε ταραχὲς καὶ 

πολέμους. Σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα: «Τὰ πάντα οὖν, ὡς αὐτὸς ἐλογίζετο, ἀπαρτίσας 

καλῶς ὁ κακὸς καὶ εἰρηναίαν κατάστασιν πεπλασμένως ἐνδείξας ἅπασι τοῖς χριστιανοῖς 

καὶ σὺν αὐτῷ τῷ ἐπιτρόπῳ Οὐγγρίας τῷ Ἰάγγῳ τριῶν ἐτῶν εἰρήνην ἀσφαλισάμενος, 

αὐτὸς κατὰ τοῦ Καραμὰν ἐκστρατεύει προφάσει αἰτίας […] ὁ δὲ Καραμὰν μουσουλμάνος 

ὢν καὶ λατρεύων τὰ τοῦ Μωάμεδ, ἀεὶ καὶ πάντοτε οὐ παύεται διεγείρων πολέμους καὶ 

ταραχὰς ἐν καιρῷ περιστάσεως» (Ducas, 1958, σ.291). 

Γιὰ νὰ ἐπιτεθεῖ ὅμως ὁ Μεχμὲτ στὸν Καραμὰν, ἔπρεπε νὰ ἐπινοήσει μία αἰτία 

μὲ τὸ πονηρὸ μυαλὸ του. Τὴ λύση δὲν ἄργησε νὰ τὴ σκεφτεῖ, καθὼς πληροφορήθηκε 

πὼς ὁ Καραμάν, μετὰ τὸ ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως τοῦ θανάτου τοῦ Μουράτ, ἔκανε 

πόλεμο καὶ προσάρτησε στὴν ἐπικράτειά του τρία φρούρια καὶ ἀρκετὴ γῆ. Μπορεῖ νὰ 

μὴν ἀνῆκαν αὐτὰ τὰ ἐδάφη στὶς κτήσεις τοῦ Μουράτ ἐκείνη τὴν στιγμή, ὅμως στὸ 

παρελθὸν τὶς εἶχε κατακτήσει καὶ ὑφαρπάξει ἀπὸ τὸν Καραμάν. Ἰσχυριζόμενος λοιπὸν 

πὼς ἦταν δικά του καὶ συγκεντρώνοντας ὅλο τὸν στρατό του, ἀπὸ ἀνατολὴ καὶ δύση, 

κατέφθασε στὴ Σαλουταρία τῆς Φρυγίας, τὴν ὁποία οἱ Τοῦρκοι ὀνόμαζαν Καρασάρι, 

ποὺ βρισκόταν πολὺ κοντὰ στὰ σύνορα μὲ τὸ κράτος τοῦ Καραμάν. Ἐκεῖνος, 
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φοβούμενος τὴν ἐπίθεση ἐκ μέρους τοῦ Μεχμὲτ, ἀπέστειλε ὑψηλόβαθμους 

ἀξιωματούχους γιὰ νὰ τὸν ἐνημερώσουν πὼς τοῦ ἐπιστρέφει τὶς κτήσεις ποὺ μόλις 

κατέλαβε, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀρχίσουν οἱ διαβουλεύσεις μὲ σκοπὸ νὰ βρεθεῖ λύση 

(Δούκας, 1997). 

 

Β. Η ΟΞΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ 

 

1. Ὁ διπλωματικὸς ἐκβιασμὸς τῶν Βυζαντινῶν καὶ ἡ ἀντίδραση τοῦ 
Μεχμέτ 

 
 

Καὶ ἐνῶ γίνονταν ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναφέρθηκαν στὸ προηγούμενο κεφάλαιο καὶ 

βρισκόταν μὲ ὅλο του τὸν στρατὸ ὁ Μεχμὲτ στὴν Ἀνατολὴ, ἕτοιμος νὰ ἐπιτεθεῖ στὸν 

Καραμάν, κατέφθασαν πρέσβεις ἀπεσταλμένοι ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο καὶ 

ἀπὸ τὴ σύγκλητο γιὰ νὰ ἐνημερώσουν τὸν Χαλίλ καὶ νὰ τοῦ μεταβιβάσουν πὼς ὁ 

βασιλιὰς πλέον δὲν δέχεται τὸ ἐτήσιο καταβλητέο πόσο τῶν τριακοσίων χιλιάδων 

ἄσπρων ποὺ καταβαλλόταν σύμφωνα μὲ τὴ συμφωνία γιὰ τὰ ἔξοδα τοῦ Ὀρχάν, διότι 

συρρέει πλῆθος κόσμου στὴν Πόλη γιὰ νὰ τὸν ἐπισκεφθεῖ, ἀποκαλῶντας τὸν ἀφέντη, 

κι ἐκεῖνος ἀπὸ τὴ γενναιοδωρία του, τοὺς μοιράζει ἄφθονα δῶρα, τὰ ὁποῖα ἐπιβαρύνουν 

οἰκονομικὰ τὸν βασιλέα καὶ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ κράτους, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο δὲν μπορεῖ 

νὰ συνεχιστεῖ (Ἐμμανουήλ, 1853 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ἔτσι λοιπὸν, οἱ 

Βυζαντινοὶ δήλωναν πὼς εἶχαν δύο ἐπιλογές: εἴτε νὰ ζητήσουν τὸν διπλασιασμὸ τῆς 

χορηγίας τοῦ ἀρχικῶς συμφωνηθέντος ποσοῦ, ἔτσι ὥστε νὰ καλυφθοῦν οἱ ἀνάγκες τοῦ 

Ὀρχάν, εἴτε νὰ τὸν ἀφήσουν ἐλεύθερο, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπαγόταν (Δούκας, 1997). 

Εἶναι γεγονός πὼς ἡ κίνηση αὐτὴ ἦταν μία κίνηση πάγιας τακτικῆς της 

διπλωματίας τῶν Βυζαντινῶν, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν κατὰ καιρούς, ὑποστηρίζοντας 

κάποιον ποὺ εἶχε δικαίωμα στὴ διαδοχὴ τοῦ θρόνου τῶν Τούρκων, νὰ δημιουργοῦν 

ταραχὲς καὶ ἐμφύλιους πολέμους στὸ ἐσωτερικό τους, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ἀσχολοῦνται 

οἱ Τοῦρκοι τόσο πολὺ μὲ αὐτούς, ὅταν ἔβλεπαν πὼς κινδύνευαν, δίνοντάς τους λίγη 

παράταση ζωῆς ἀκόμα. Ἔτσι λοιπόν, δράττοντας τὴν εὐκαιρία λόγῳ μιᾶς ἐπικείμενης 

σύγκρουσης τοῦ Μεχμὲτ μὲ τὸν Καραμὰν καὶ θέλοντας νὰ δημιουργήσουν ἕνα 

ἐπιπλέον πρόβλημα στὸν Μεχμέτ, ὁ ὁποῖος ἦταν καὶ νέος τότε στὴν ἐξουσία, 
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σκέφτηκαν στὴν οὐσία νὰ ἐκβιάσουν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τοὺς Τούρκους, κάτι τὸ ὁποῖο, 

ὅπως θὰ φανεῖ καὶ στὴ συνέχεια, ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου (Δούκας, 1997). 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐκπαίδευση καὶ ἡ δημιουργία 

ἱκανῶν διπλοματῶν ἦταν μείζονος σημασίας προτεραιότητα γιὰ τὸ Βυζάντιο, καθὼς 

μία ἱκανὴ διπλωματικὴ ἀποστολὴ θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει τὰ σχέδια τῶν ἀντιπάλων 

μέσῳ τῆς διπλωματίας ἐπιφέρνοντας τὴν εἰρήνη, ἀλλιῶς τυχὸν ἀποτυχημένες 

διαβουλεύσεις θὰ μποροῦσαν νὰ φέρουν πόλεμο καὶ καταστροφή (Luttwak, 2009). Ὁ 

Κόλλιας (1946) περι τούτου ἀναφέρει: «Εἶναι εὐνόητο, ὅτι ἡ ἀρτια ὀργάνωση 

διπλωματικῆς ὑπηρεσίας δὲν μπορεῖ νὰ νοηθῇ χωρὶς πλήρη διάρθρωση δικτύου 

εἰδήσεων. Ἀκριβεῖς εἰδήσεις, ὅσον ἀφορᾶ τὶς κρατοῦσες συνθῆκες σὲ γειτονικὲς χῶρες, 

εἶναι ὁ ἀσφαλέστερος ὁδηγὸς τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Οἱ καλύτεροι πληροφοριοδότες 

ἦταν οἱ «ἀποκρισάριοι», δηλ. οἱ πρεσβευτές. Γι'αὐτὸ ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἱκανότητα καὶ τὸν 

χαρακτῆρα των κατεβάλλετο μεγάλη προσοχή. Ἔπρεπε ὁ ἀποσταλλόμενος νὰ εἶναι ὁ 

καλύτερος. Ἔπρεπε νὰ διακρίνεται «ἀποχρώντως τῆς τε ἄλλης παιδείας καὶ τῆς τῶν 

νόμων», «ἐπ' εὐσεβείᾳ», νὰ μὴν ἔχει κατηγορηθῇ ἐνώπιον τοῦ δικαστηρίου, νὰ εἶναι 

«φρόνιμος τὴν φύσιν, εὔνους τὰ κοινά, ὡς καὶ προκινδυνεύειν τῶν ἰδίων κανθάπερ 

Ρηγόπουλος, καὶ τὴν ἀποστολὴν προθύμος» Πρὶν ἡ ἐκλογὴ γίνῃ τελειωτική, ἔπρεπε ὁ 

ὑποψήφιος πρέσβυς ν'ἀνταποκριθῇ ἐπαρκῶς καὶ στὴ δοκιμασία, ποὺ ἐλάμβανε χώραν 

πρὶν ἀναχωρήσουν. ἐδοκιμάζετο «ὑποτιθεμένων αὐτῷ τῶν κεφαλαίων καὶ ἐρωτόμενος, 

ὅπως περὶ ἑκάστου αὐτῶν οἰκονομήσειεν οὕτως ἥ ἑτέρως αὐτῷ τῶν πραγμάτων 

συμβαινόντων» (Κόλλιας, 1946, σ. 4-5). Συνεχίζει λέγοντας ὅτι: «ἡ καθοδήγηση τῶν 

πρεσβετῶν δὲν σταματοῦσε ὥς ἐδῶ. Ἔπρεπε νὰ ξαίρουν ὅτι φθάνοντες στὴν αὐλὴ τοῦ 

ξένου ἡγεμόνος ἐπεβάλλετο νὰ φαίνονται «ἐπιχαρεῖς, μεγαλόψυχοι, εὐεργετικοί», νὰ 

ἐπαινοῦν τὰ τῆς πατρίδος τῶν χωρὶς νὰ μειώνουν τὰ τῶν ἄλλων, πλησίον ταῶν ὁποίων 

ἀπεστέλλοντο. Ἐπίσης ἔπρεπε νὰ προλαμβάνουν τὰ πράγματα καὶ ὄχι νὰ παρασύρωνται 

ἀπὸ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, ἐκτὸς βεβαίως ἐὰν εἶχαν διαταχθῆ νὰ ἐνεργήσουν 

ὁπωσδήποτε κατ' αὐτὸν ἢ ἄλλον τρόπον» (Κόλλιας, 1946, σ. 4-5). Στὴν περίπτωση ὅμως 

αὐτὴ μὲ τὴν βυζαντινὴ ἀποστολὴ νὰ ἀναγγέλει στὸν Χαλὶλ τὰ προλεχθέντα καὶ ἐμέσως 

πλὴν σαφῶς νὰ ἐκβιάζουν τὸν Μεχμέτ, δημιούργησαν κρίση μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν 

προυπάρχουσα μεταξὺ τῶν δύο στρατοπέδων, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ διπλωματία τῶν 

βυζαντινῶν νὰ ἀποτύχει παταγοδώς. 

Ἀκούοντας ὅλα αὐτὰ ὁ Χαλὶλ, ἐνοχλημένος τους ἀπήντησε ἐν ὀλίγοις πὼς τὰ 

τεχνάσματά τους εἶναι γνωστὰ στοὺς Τούρκους, πὼς πλέον ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἕναν 

ἡγεμόνα ποὺ ἀποκλείεται νὰ γλιτώσει κανεὶς ἀπὸ τὴν ἐπιθετικότητα, τὴν ἀλαζονεία καὶ 
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τὴν ἀγριότητά του σὲ περίπτωση ποὺ κάποιος μπεῖ στὸ στόχαστρό του. Παράλληλα 

τοὺς θύμισε πὼς ἀκόμη δὲν εἶχε ξεραθεῖ τὸ μελάνι στὴ συμφωνία ποὺ εἶχαν κάνει, τοὺς 

τόνισε πὼς ἦταν ἀνοησία αὐτὸ ποὺ σκαρφίστηκαν, καθὼς θὰ ἔχαναν ἀκόμη καὶ αὐτὰ 

ποὺ εἶχαν, ὅμως τοὺς εἶπε πὼς θὰ μεταβίβαζε τὸ μήνυμά τους στὸν Μεχμέτ, πρᾶγμα τὸ 

ὁποῖο καὶ ἔκανε (Δούκας, 1997). 

Ὅταν πληροφορήθηκε ὁ Μεχμὲτ ἀπὸ τοὺς πρέσβεις τὰ λεγόμενα τοῦ 

Κωνσταντίνου καὶ τῆς συγκλήτου, ἀποφάσισε νὰ μὴν ἐπιτεθεῖ στὸν Καραμάν, διότι 

φοβήθηκε μήπως, ἐνῶ πολεμᾷ τὸν Καραμάν,  ὁ Παλαιολόγος μὲ τὴ βοήθεια τῶν 

Δυτικῶν γίνει κύριος τῆς Ἀνατολῆς παραχωρῶντας τους τὴ Δύση καὶ  ἀφήσει ἐλεύθερο 

τὸν Ὀρχὰν: «Ταῦτα ἀκούσας ὁ Μεχεμὲτ καὶ θυμοῦ πλησθεὶς οὐκ εἶχε τί ποιῆσαι καὶ τῷ 

Καραμὰν συνεσπείσατο. Εἶχε γὰρ ἐπιλογισμὸν τοῦ ἀφανίσαι αὐτὸν κατακράτος· ἀλλὰ 

κατὰ νοῦν ἐπισκόπει· “Μή πως ὁ βασιλεὺς τῶν Ῥωμαίων, ἐν ἀνατολῇ ὄντος μου, 

προσκαλέσηται τὰ λοιπὰ ἔθνη τῶν χριστιανῶν· καὶ ἐκβαλεῖ καὶ ἀπολύσει τὸν Ὀρχὰν καὶ 

σὺν τῇ ἀρωγῇ τούτων γενήσεται κύριος τῆς ἀνατολῆς καὶ τὰ τῆς δύσεως παραχωρήσει 

τοῖς Ῥωμαίοις”» (Ducas, 1958, σ.295). 

Σκεπτόμενος ὅλα αὐτά, ἀφοῦ ἔκανε ἔνορκη εἰρήνη μὲ τὸν Καραμάν, ἀπάντησε 

στοὺς πρέσβεις τοῦ Κωνσταντίνου διπλωματικά, κερδίζοντας χρόνο, πὼς σύνομα θὰ 

μεταβεῖ στὴν Ἀνδριανούπολη, ὅπου καὶ θὰ τοὺς περιμένει νὰ ἔρθουν καὶ νὰ 

συζητήσουν, τὶς ὅποιες ἀνάγκες τῆς Κωνσταντινούπολης, καὶ μὲ προθυμία νὰ 

ἀνταποκριθεῖ σὲ κάθε τους αἴτημα (Θεόφιλος, 1866 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b): 

«Τοὺς δὲ τοῦ βασιλέως πρέσβεις, ἀπεκρίνατο, ὡς· “Ἤδη διασυντόμως ἐν 

Ἀνδριανουπόλει μέλλω μὲν εἶναι κἀκεῖ ἐλθόντες ἅπαντα τὰ τῷ βασιλεῖ καὶ τῇ πόλει 

ἀναγκαῖα ἀναγγείλατέ μοι καὶ ἑτοίμως ἔχω τοῦ δοῦναι πᾶν τὸ ζητούμενον”» (Ducas, 

1958, σ.295). 

Μεταβαίνοντας τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ὁ Μεχμὲτ στὴν Ἀνδριανούπολη, ἡ πρώτη 

κίνησή του ἦταν νὰ δώσει ἐντολὴ παύσης τῆς εἴσπραξης ἀπὸ πλευρᾶς Βυζαντινῶν, τῶν 

300 χιλιάδων ἄσπρων ἀπὸ τὶς περιοχὲς τοῦ Στρυμόνα (Παπαρρηγόπουλος, 1932b), 

ἐκδιώκοντας παράλληλα τοὺς ὑπεύθυνους ἐλέγχου καὶ ἐπιβλέψεως ποὺ ἦταν ἐκεῖ κατὰ 

τὴ συλλογὴ τοῦ ποσοῦ, ποσὸ τὸ ὁποῖο εἶχε ἤδη καταβληθεῖ στὸν βυζαντινὸ βασιλιὰ μία 

φορά (Δούκας, 1997). 

Ἔπειτα ἀπὸ αὐτό, ὁ Μεχμὲτ προέβη σὲ μία κίνηση, ἡ ὁποία θὰ ἀποδειχθεῖ στὸ 

τέλος τῆς ἱστορίας ἐξαιρετικὰ ἐπιζήμια καὶ θανατηφόρα ἐνέργεια γιὰ τοὺς 

ὑπερασπιστὲς τῆς Κωνσταντινούπολης στὴν ἐπικείμενη πολιορκία, καθὼς ἐπίσης καὶ 

μιὰ καθοριστικῆς σημασίας στρατηγικὴ κίνηση, ὅπως θὰ τὴν χαρακτήριζε κανείς, ποὺ 
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ἐπρόκειτο ἐμμέσως νὰ ἀσκήσει πιέσεις μὲ ἀποκλεισμὸ τῶν πολιορκημένων, 

ὑποβοηθῶντας τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις τῶν Τούρκων κατὰ τὴν πολιορκία. 

Ἀποφάσισε τὸν χειμῶνα ἐκεῖνο, τὴν κατασκευὴ φρουρίου στὸ Ἱερὸ Στόμιο, βορειότερα 

ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ λεγόμενο Ρούμελη Χισάρ, ἡ ἀνέγερση τοῦ ὁποίου 

ἐπρόκειτο νὰ ξεκινήσει τὴν ἄνοιξη (Βασίλιεφ, 1971; Θεόφιλος, 1866 & 

Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ ἔδωσε ἐντολὴ 

σὲ ὅλη του τὴν αὐτοκρατορία νὰ συγκεντρωθοῦν τὰ ἀπαραίτητα ὑλικά, καθὼς ἐπίσης 

καὶ χίλιοι τεχνῖτες οἰκοδόμοι, χίλιοι ἐργάτες καὶ χίλιοι ἀσβεστάδες, ποὺ θὰ ἐργάζονταν 

στὴν οἰκοδόμησή του (Παπαρρηγόπουλος, 1932b):  «Χειμῶνος γὰρ ἀρξαμένου 

προστάγματα καὶ διαλαλιὰς ἔν τε δύσει ἔν τε ἀνατολῇ ἐν ἑκάστῃ ἐπαρχίᾳ τοῦ ἑτοιμάσαι 

οἰκοδόμους τεχνίτας χιλίους καὶ ἐργάτας κατὰ ἀναλογίαν τῶν τεχνιτῶν καὶ 

ἀσβεστοκαύστας καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν πᾶσαν ἐργασίαν καὶ παρακομιδὴν τοῦ εἶναι ἑτοίμους 

ἐν ἔαρι εἰς κατασκευὴν κάστρου ἐν τῷ Στομίῳ τοῦ Ἱεροῦ ὑπεράνω τῆς Πόλεως» (Ducas, 

1958, σ.295-297).  

 

2. Οἱ διπλωματικὲς ἀντιδράσεις τῶν Βυζαντινῶν στὴν εἴδηση κατασκευῆς 
τοῦ φρουρίου Ῥούμελι-Χισάρ 

 

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Μεχμὲτ σκόρπισε τὸν πανικὸ στὴν Κωνσταντινούπολη 

καὶ ὅπως καὶ σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύση (Βασίλιεφ, 1971 & 

Mordtmann Α., 1888): «Ταύτην γὰρ τὴν φωνὴν σὺν κλαθμῷ οὐ μόνον οἱ τῆς πόλεως, 

αλλὰ καὶ οἱ τῆς ἀνατολῆς σποράδην οἰκοῦντες χριστιανοὶ καὶ οἱ ἐν ταῖς νήσοις καὶ οἱ ἐν 

τῇ δύσει τὸ αὐτὸ μετὰ κλαυθμοῦ ἐβόων» (Ducas, 1958, σ.297). 

Μὲ τὸ ποὺ ἦρθε ἡ ἄνοιξη, ὁ Μεχμὲτ διέταξε τὴ συγκέντρωση τῶν τεχνητῶν καὶ 

τῶν ἐργατῶν (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Τότε ὁ Κωνσταντῖνος ἀπέστειλε στὴν 

Ἀδριανούπολη πρέσβεις, ὄχι αὐτὴ τὴ φορὰ γιὰ νὰ τοῦ ζητήσουν τὴν αὔξηση τοῦ ποσοῦ 

τὴν ὁποία τοῦ εἶχαν ζητήσει, ἀλλὰ διπλωματικά, νὰ συζητήσουν μαζί του μήπως 

καταφέρουν καὶ τὸν μεταπείσουν γιὰ τὴν ἀπόφαση ποὺ εἶχε πάρει, καταλήγοντας σὲ 

κάποια συμβιβαστικὴ λύση. Ἀρχικά τοῦ θύμισαν πὼς ἔχουν περάσει πάνω ἀπὸ ἑκατὸ 

χρόνια ἀπὸ τὴν κατάληψη τῆς Ἀδριανούπολης ἀπὸ τὸν παππού του, τὸν Μουράτ, γιὸ 

τοῦ προπάππου του Ὀρχάν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὑπογράψει συνθῆκες μὲ τοὺς Βυζαντινούς, 

τὶς ὁποῖες τὶς τηροῦσαν καὶ κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν σκέφτηκε ποτὲ νὰ χτίσει οὔτε 

πύργο, οὔτε κἂν καλύβα στὴν αὐλὴ τῆς Κωνσταντινούπολης, ἀλλὰ κάθε φορὰ 

βρισκόταν λύση γιὰ χάρη τῆς εἰρηνικῆς συνύπαρξης τῶν δύο πλευρῶν στὸν χῶρο, 
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μέσῳ συμβιβαστικῶν συμφωνιῶν. Μάλιστα συνέχισαν θυμίζοντάς του, πὼς ὅταν ὁ 

παπποὺς του ὁ Μεχεμὲτ θέλησε νὰ χτίσει ἕνα φρούριο στὴν ἀνατολικὴ πλευρὰ τοῦ 

πορθμοῦ, παρακάλεσε τὸν τότε βασιλιά Μανουὴλ νὰ τοῦ δώσει τὴν ἄδεια γιὰ κάτι 

τέτοιο, μὲ τὴ δικαιολογία, ὅτι ὁλόκληρη ἡ Ἀνατολὴ κατοικοῦνταν τότε ἀπὸ Τούρκους 

καὶ ἔτσι ὁ βασιλιὰς ἔδωσε τὴν ἄδειά του (Doukas, 1834). 

Ἡ ἀγωνία τῶν Βυζαντινῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑψίστης σημασίας στρατηγικὴ ἐνέργεια 

τοῦ Μεχμὲτ νὰ χτίσει φρούριο στὸ Ἱερὸ Στόμιο, τὸ λεγόμενο Ρούμελι Χισάρ, φαίνεται 

καὶ διὰ μέσου τῶν λεγομένων τῶν ἀπεσταλμένων πρέσβεων τοῦ Κωνσταντίνου, οἱ 

ὁποῖοι στὴν οὐσία παρακαλοῦσαν τὸν Μεχμὲτ νὰ ἀλλάξει γνώμη, καθὼς μία τέτοια 

ἐνέργεια θὰ καθιστοῦσε τὴν θάλασσα τοῦ Εὐξείνου Πόντου ἄβατη γιὰ τοὺς Δυτικούς, 

φράζοντας ἔτσι τὴν εἰσροὴ τελωνειακῶν δασμῶν στὴν Πόλη καὶ καταδικάζοντάς τη σὲ 

λιμοκτονία (Ἐμμανουήλ, 1853 & Βερναρδάκης, 1889): «Τὸ δὲ σὺν τὴν νῦν, καλῶς 

ἐχόντων πάντων σὺν σοί, ὁρῶμεν ἀσφαλῶς, ὅτι μέλλεις τὴν θάλασσαν τὴν Ποντικὴν 

ἄβατον ποιῆσαι τοῖς Φράγγοις καὶ τὴν Πόλιν λιμοκτονῆσαι καὶ τὰς εἰσόδους τῶν ἐν αὐτῇ 

τελουμένων κομμερκίων κωλῦσαι» (Ducas, 1958, σ.297).  

Οἱ πρέσβεις τοῦ τόνισαν μάλιστα, πὼς ἂν ἄλλαζε γνώμη καὶ σχέδια, θὰ ἦταν 

εἰλικρινεῖς φίλοι του, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν καὶ μὲ τὸν «ἔντιμο ἄρχοντα» (ὅπως 

χαρακτήρισαν πατέρα τοῦ Μουράτ), προσπαθῶντας νὰ τὸν κολακεύσουν. Στὴν 

προσπάθειά τους μάλιστα νὰ γίνουν πιὸ πειστικοί, ἀλλὰ καὶ δελεαστικοὶ, μήπως 

καταφέρουν νὰ τὸν μεταπείσουν, τοῦ ἀντιπρότειναν νὰ τοῦ δίνουν καὶ κάποιο εἶδος 

φόρου, ἂν τὸ ἤθελε, ἀρκεῖ νὰ μὴ χτίσει τὸ κάστρο: «Δεόμεθα οὖν, ταύτην τὴν βουλὴν 

ἀπόκοψον καὶ ἐσόμεθα φίλοι σου χρηστοὶ καθὰ καὶ σὺν τῷ πατρί σου, τῷ χρηστῷ 

ἡγεμόνι. Εἰ βούλει καὶ τέλος διδόναι, δώσομεν» (Ducas, 1958, σ.297). 

Ἡ τακτικὴ τῆς διπλωματίας ἀπὸ πλευρᾶς τῶν βυζαντινῶν ἐκπροσώπων νὰ 

θυμίσουν ἀνάλογες περιστάσεις κρίσεως τοῦ παρελθόντος μεταξὺ τῶν Βυζαντινῶν καὶ 

τῶν προγόνων τοῦ σουλτάνου Μεχμέτ, νὰ μιλήσουν μὲ κολακευτικὰ λόγια 

ἀναφερόμενοι στὸ πρόσωπο τοῦ πατέρα του Μουράτ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸν παρακαλέσουν 

νὰ μὴ χτίσει τὸ φρούριο, ἀντιπροτείνοντας τὴν καταβολὴ τέλους ἀπὸ μέρους τους, μὲ 

σκοπὸ νὰ μὴ χτιστεῖ καὶ τοὺς ἀποκλείσει, ἀπέτυχε παταγωδῶς, καὶ ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλὰ 

καὶ τὸν ἐξόργισαν (Δούκας, 1997). Ὁ Μεχμὲτ ἀπαντῶντας τους, τοὺς τόνισε ὅτι στὴν 

Κωνσταντινούπολη πλέον δὲν ἔχει ἀπομείνει τίποτα, παρὰ μόνο ἡ ἴδια ἡ πόλη, διότι τὰ 

πάντα ἔχουν κατακτηθεῖ ἀπὸ αὐτὸν καὶ πὼς κάποτε, ὅταν ἦταν αὐτὸς μικρὸ παιδί, οἱ 

Βυζαντινοὶ συμμάχησαν μὲ τοὺς Οὔγγρους ἐναντίον τοῦ πατέρα του, παγιδεύοντας τὸν 

καὶ κυνηγῶντας τον, ὁ ὁποῖος γλίτωσε καταφεύγοντας στὸ φρούριο ποὺ εἶχε φτιάξει 
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κάποτε ὁ πατέρας τοῦ Μουράτ, δηλαδὴ ὁ παπποῦς τοῦ Μεχμέτ, κάπου κοντὰ στὸ Ἱερὸ 

Στόμιο, καὶ ἀπὸ κεῖ κατάφερε νὰ περάσει ἀπέναντι μὲ βᾶρκες, διαφεύγοντας καὶ 

γλιτώνοντας (Δούκας, 1997 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Μετὰ ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ 

γεγονότα, ὁ πατέρας του ὁρκίστηκε νὰ χτίσει ἕνα φρούριο ἀπέναντι ἀπὸ τὸ ἀνατολικὸ 

φρούριο στὴ δυτικὴ ἀκτή, ὅμως δὲν πρόλαβε ὁ ἴδιος νὰ τὸ κάνει πραγματικότητα 

(Δούκας, 1997 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ἐνθυμούμενος ὅλα αὐτὰ ὁ Μεχμὲτ καὶ 

ἐξοργισμένος, ἔδιωξε τοὺς ἀπεσταλμένους τοῦ Κωνσταντίνου, τονίζοντας τοὺς πὼς θὰ 

πράξει ὅ,τι θέλει καὶ ἐξαπολύωντάς τους παράλληλα ἀπειλὲς πὼς ἂν τοῦ ἀναφέρει 

κανεὶς ξανὰ αὐτὸ τὸ θέμα θὰ τὸν γδάρει ζωντανό (Ἐμμανουήλ, 1853): «Τί μοι κωλύετε; 

Ἢ οὐκ ἔξεστι ποιῆσαι ἐν τοῖς ἐμοῖς, ἃ βούλομαι; Ἀπέλθατε, εἴπατε τῷ βασιλεῖ· Ὁ νῦν 

ἡγεμὼν οὐκ ἔστι τῶν πρώην ὅμοιος· ἅ οὐκ ἠδύναντο ἐκεῖνοι ποιῆσαι, οὗτος ὑπὸ τὴν χεῖρα 

καὶ εὐκόλως ἔχει τοῦ πρᾶξαι καὶ, ἃ οὐκ ἐβούλοντο ἐκεῖνοι, οὗτος θέλει καὶ βούλεται. Καὶ 

ὁ ἐλθὼν ἀπὸ τοῦ νῦν ἕνεκα τῆς ὑποθέσεως ταύτης ἀφαιρεθήσεται τὴν δοράν» (Ducas, 

1958, σ.299). 

Τότε οἱ πρέσβεις τοῦ βασιλιᾶ ἐπέστρεψαν στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀφοῦ 

ἀνήγγειλαν ὅσα τοὺς εἶχε πεῖ ὁ Μεχμὲτ, προκάλεσαν τρόμο στὴν Πόλη (Δούκας, 1997). 

 

3. Ἡ κατασευὴ τοῦ φρουρίου καὶ οἱ πρώτες ἐχροπραξίες 
 

Φτάνοντας λοιπὸν ἡ ἄνοιξη καὶ μέχρι τὸ τέλος τοῦ Μαρτίου, ὁ ἀσβέστης ἦταν 

ἕτοιμος στὰ καμίνια τῶν Καταφυγίων, ὅπου παρασκευαζόταν. Ἀπὸ τὴ Νικομήδεια καὶ 

τὴν Ποντοηράκλεια ἐρχόταν ἡ ξυλεία καὶ ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ οἱ πέτρες γιὰ τὴν 

κατασκευὴ τοῦ φρουρίου. Ὁ ἴδιος ὁ Μεχμὲτ μάλιστα ἔδειξε ποῦ ἀκριβῶς θὰ γινόταν τὸ 

φρούριο καὶ ἤθελε νὰ τὸ ἀποκαλοῦν Πασκεσέν, ποὺ στὰ Ἑλληνικὰ σημαίνει 

κεφαλοκόπτης (Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Τότε καὶ ὁ ἡγεμὼν ἐξελθὼν ἐκ τῆς 

Ἀδριανοῦ κατήντησεν ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἤμελλε δεῖξαι τοῦ πῆξαι τὸν θεμέλιον τοῦ κάστρου. 

Καὶ δὴ καταλαβὼν μίαν ῥαχίαν κάτωθεν τοῦ Σωσθενίου καλουμένην ἔκπαλαι Φονέαν, 

ἐκεῖ ὡς ἐν τριγώνῳ σχήματι τὸν θεμέλιον ὡρίσατο πηγνύναι· ὃ καὶ γενόμενον, τὴν κλῆσιν 

τοῦ κάστρου Πασκεσὲν ἐκέλευσε καλεῖσθαι, ἐξελληνιζόμενον δὲ ἑρμηνεύεται 

κεφαλοκόπτης, ἔχων ἀντικρὺ καὶ τὸ φρούριον, ὃ ἐδείματο ὁ πάππος αὐτοῦ» (Ducas, 

1958, σ.301). 

Ἡ στρατιωτικὴ ἰδιοφυΐα τοῦ Μεχμὲτ δὲν ἐντοπίζεται μόνο στὸ γεγονὸς ὅτι 

ἐπέλεξε ἕνα καθοριστικῆς σημασίας στρατηγικὸ σημεῖο γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ 

φρουρίου (ποὺ ἐπρόκειτο νὰ ἐνεργήσει ἀφενὸς ὡς παρατηρητήριο στὴν περιοχὴ καὶ 



 34 

ἀφετέρου ὡς μοχλὸς ἀποκλεισμοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης γιὰ τὴν τροφοδότησή της 

στὴν ἐπικείμενη πολιορκία), ἀλλὰ ἐντοπίζεται καὶ στὶς ὀργανωτικές του ἱκανότητες 

κατὰ τὴν κατασκευή του (Βασίλιεφ, 1971). Μὲ τὴ σωστὴ κατανομὴ ἐργασιῶν καὶ μὲ 

συγκεκριμένες ὁδηγίες γιὰ τὸ ἔργο, ποὺ βασιζόταν καὶ σὲ ἄριστη προετοιμασία μηνῶν, 

συνέβαλε στὴν ταχίστη ἀνέγερσή του ἕως τὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ (Βερναρδάκης, 

1889 Δούκας, 1997).  

Ὅσον ἀφορᾷ τὸ χρονικὸ διάστημα ποὺ χρειάστηκε νὰ κατασκευαστεῖ τὸ 

Φρούριο φαίνεται πὼς δὲν συμπίπτουν οἱ Ἕλληνες ἱστορικοί. Στὸν Δούκα διαβάζει 

κανεὶς ὅτι χτιζόταν ἀπὸ ἀρχὲς ἄνοιξης ἕως φθινόπωρο, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Σφραντζὴς 

στὸ «Μικρὸ Χρονικό» ἀναφέρει πὼς τὸ ἔργο ξεκίνησε 26 Μαρτίου 1452 καὶ 

ὁλοκληρώθηκε στὶς 31 Αὐγούστου. Ὁ  Κριτόβουλος ἰσχυρίζεται πὼς χτίστηκε μέσα 

ἄνοιξης ἕως τέλος καλοκαιριοῦ καὶ ὁ Χαλκοκονδύλης πὼς ἡ ὅλη διαδικασία πῆρε τρεῖς 

μῆνες γιὰ τὴν κατασκευή του. Τέλος ὁ Σφραντζὴς στὸ «Μεγάλο Χρονικὸ» ἀναφέρει 

πὼς ἡ κατασκευὴ τοῦ Φρουρίου ὁλοκληρώθηκε περὶ τὰ τέλη τοῦ Ἰουνίου (Μονιοῦ, 

2010, σ.419-420). Ὅσον ἀφορᾷ τὰ δύο προαναφερθέντα  ἔργα,  τὸ "Μικρὸ χρονικὸ"  

καὶ τὸ "Μεγάλο Χρονικό", πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ πὼς ὁ Καρπόζηλος ἀναφέρει: «Τὰ 

ἀπομνημονεύματα τοῦ  Σφραντζὴ παραδίδονται σὲ δύο παραλλαγές, γνωστὲς ὡς Μικρὸν 

Minus καὶ Maius ἀντίστοιχα. Ἡ σχέση τῶν δύο   παραλλαγῶν προβλημάτισε ἐπὶ μακρὸν 

τοὺς ἐρευνητές.  Τὸ Minus (στὸ ἑξῆς Μικρὸ Χρονικὸ) θεωρήθηκε ἀρχικὰ ἕνα πρῶτο 

γράψιμο,  ποὺ ἀποτέλεσε τη βάση γιὰ τὸ γράψιμο τοῦ Maius (στὸ ἑξῆς Μεγάλο Χρονικό). 

Ἡ αὐθεντικότητα τοῦ "Μεγάλου Χρονικοῦ" ἀμφισβητήθηκε μὲ σοβαρὰ ἐπιχειρήματα ἀπὸ 

τὸν Ι. Παπαδόπουλο τὸ 1935, ὁ ὁποῖος ὑποστήριξε ὅτι αὐτὴ ἡ παραλλαγὴ δὲν ἀποτελοῦσε 

ἁπλῶς μία ἐπαυξημένη μορφὴ τοῦ Μικροῦ  Χρονικοῦ καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸν ἴδιο 

συγγραφέα, ἀλλὰ ὅτι ἦταν συμπίλημα τοῦ Μακαρίου Μελισσηνοῦ, Μητροπολίτου 

Μονεμβασιάς. Ἡ μνεία διαφόρων γεγονότων τοῦ 16ου αἰῶνα, καθὼς καὶ οἱ συχνὲς 

ἀναφορὲς στὴν οἰκογένεια τῶν Μελισσηνῶν  καὶ στὸ ἔνδοξο παρελθόν τους  

ὑποδηλώνουν ὅτι συμπιλιτὴς τοῦ ἔργου ἦταν γνωστὸς  πλαστογράφος Μακάριος 

Μελισσηνός, ὁ ὁποῖος ἔζησε τὸ 16ο αἰῶνα. Τὶς ἀπόψεις τοῦ Ι. Παπαδόπουλου  ἐν πολλοῖς 

δέχτηκαν καὶ ἀργότερα ἀποσαφήνισαν  καὶ ἄλλοι μελετητές, ἰδίως ὁ R. Loenertz καὶ ὁ V. 

Grecu. Τὸ "Μεγάλο Χρονικό", βασισμένο στὸ "Μικρὸ Χρονικὸ" εἶναι συνεπῶς ἔργο 

μεταγενέστερο ἢ καὶ πιθανὸν σὲ ἄλλες σημειώσεις τοῦ Σφραντζή, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν 

διασωθεῖ αὐτοτελῶς» (Καρπόζηλος, 2015, σ. 575-576). 

Ἔτσι λοιπόν, ἀνέθεσε στὸν Χαλὶλ νὰ χτίσει ἕναν τεράστιο πύργο στὴ μία 

πλευρὰ ποὺ ἀγγίζει τὴ θάλασσα, στὸν Ζαγανὸ νὰ χτίσει ἕναν ἄλλο πύργο στὴν ἄλλη 
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γωνία κοντὰ στὴ στεριὰ καὶ στὸν Σαρητζία νὰ χτίσει ἕναν τρίτο πύργο στὴν ἄλλη γωνία, 

σχηματίζοντας τρίγωνο καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ γίνονταν μὲ προσωπική τους δαπάνη 

(Βερναρδάκης, 1889 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Τὸ φρούριο δώθηκε ἐντολή νὰ 

χτιστεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ πλευρὰ «ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἀνατολού – Χισάρι ποὺ εἶχε κτήσει ὁ 

παππούς του Μπαγιαζήτ» (Ἰναλτζίκ, 1995, σ. 50).  Γιὰ τὴν κατασκευὴ τῶν ὑπολοίπων 

τμημάτων τοῦ κάστρου, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἀνέγερση τῶν τειχῶν, ὑπεύθυνος ἐπιβλέψεως 

θὰ ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Μεχμέτ. Ὁ σουλτᾶνος προχώρησε σὲ κατανομὴ ἐργασιῶν με δίνοντας 

συγκεκριμένες ὁδηγίες καὶ διαμοιράζοντας κάθε πτυχὴ τοῦ οἰκοδομήματος σὲ 

ξεχωριστὸ τεχνίτη· ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ πλευρὰ τῶν τειχῶν, χίλιοι οἰκοδόμοι ἔχτιζαν μὲ 

βοήθεια δύο βοηθῶν ὁ καθένας, καὶ ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῶν τειχῶν ἄλλοι τόσοι σὲ 

ἀριθμὸ οἰκοδόμοι καὶ βοηθοὶ νὰ κουβαλοῦν μεγάλες ποσότητες πέτρας, ἀσβέστη καὶ 

ψημένων πλίνθων (Βερναρδάκης, 1889). Ἀπὸ φόβο δούλευαν ὅλοι, ἀκόμη καὶ οἱ 

ἀξιωματικοὶ του μεταφέροντας καὶ  οἱ ἴδιοι πέτρες καὶ ἀσβέστη (Δούκας, 1997). Ἀκόμη 

καὶ ὑλικὰ ἀπὸ μεγάλα ἀναθήματα, τὰ ὁποῖα βρίσκονταν ὑπὸ μορφὴν ἐρειπίων στὴν 

περιοχὴ καὶ κάποια κομμάτια κιόνων ἀπὸ ἐρείπια τοῦ ναοῦ τοῦ Ταξίαρχη Μιχαὴλ 

χρησιμοποίησαν οἱ Τοῦρκοι στὴν κατασκευὴ τοῦ φρουρίου, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἐξόργισε 

κάποιους χριστιανοὺς κατοίκους τῆς Κωνσταντινούπολης, οἱ ὁποῖοι ἀντιδρῶντας, 

ἐξῆλθαν τῶν τειχῶν γιὰ νὰ τοὺς ἐμποδίσουν καὶ συνελήφθησαν καὶ σφαγιάστηκαν ἀπὸ 

τοὺς Τούρκους (Βερναρδάκης, 1889;  Mordtmann, 1888 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). 

Ὁ Σουλτάνος «Ἐπάνδρωσε τὸ Ῥούμελι-Χισάρ μὲ 400 άνδρες» (Κονταρίδης, 2012, σ. 

170) καὶ ἔδωσε διαταγὴ νὰ βυθίζεται όποιο πλοίο δεν πλήρωνε φόρο  (Dukas, 1834 & 

Κονταρίδης Χ., 2012). 

Βλέποντας ὁ Κωνσταντῖνος τὸν Μεχμὲτ νὰ μὴν ἀλλάζει τακτικὴ καὶ ἀπὸ τὴν 

ἄλλη νὰ πιέζεται νὰ τοῦ στέλνει διάφορα δῶρα καὶ προμήθειες τροφίμων μήπως τὸν 

καλοπιάσει, ἀπέστειλε πρέσβεις γιὰ ἀναζήτηση ὑπερασπιστῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ 

χρησιμοποιοῦνταν γιὰ τὴν προστασία τῆς σοδειᾶς τῶν γύρω περιοχῶν, τὴν ὁποία 

λεηλατοῦσαν οἱ Τούρκοι (Ἐμμανουήλ, 1853). Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ, ὁ Μεχμὲτ ἔστελνε 

κάποιους ὑπηρέτες του, οἱ ὁποῖοι ἔλεγαν στοὺς γεωργοὺς νὰ μὴν ἐμποδίζουν τοὺς 

Τούρκους ποὺ ἔμπαιναν στὰ χωράφια τους γιὰ νὰ ταΐσουν τὰ ζῶα καὶ πὼς θὰ 

κατέγραφαν τὶς ζημιὲς καὶ αὐτοὺς ποὺ ζημιώνονταν (Δούκας, 1997). 

Τὴν ἴδια περίοδο κατέφθανε στὴν περιοχὴ, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ γενικότερο 

διάγγελμα τοῦ Μεχμέτ, γιὰ νὰ συμβάλει στὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ κάστρου, ὁ γαμπρός 

του Καγιάπεγ μὲ τὴν ἀκολουθία του, ὁ ἀδερφὸς δηλαδὴ τῆς γυναίκας του. 

Σταθμεύοντας γιὰ ἀνάπαυση κοντὰ στὸν πύργο τῶν Ἐπιβατῶν, ποὺ βρισκόταν κοντὰ 
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στὴ θάλασσα τοῦ Μαρμαρᾶ καὶ κοντὰ στὴ Σηλυβρία, τὰ ἄλογά τους εἰσχώρησαν στὴν 

καλλιεργημένη ἔκταση τῶν βυζαντινῶν ἀγροτῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ξεκινήσουν 

ἁψιμαχίες ποὺ κατέληξαν σὲ μάχη μὲ ἑκατέρωθεν ἀπώλειες. Ὁ Καγιάπεγ τὴν ἑπομένη, 

ὅταν ἔφτασε στὸν Μεχμέτ, τοῦ ἀνέφερε τὸ γεγονὸς καὶ τότε ἀπέστειλε Τούρκους ἕν 

ὥρᾳ ἐργασίας τῶν ἀγροτῶν, οἱ ὁποῖοι θέριζαν καὶ τοὺς κατέσφαξαν (Ducas, 1958).  
 

4. Ἡ ἀντίδραση τοῦ Κωνσταντίνου καὶ ἡ ἐπίσημη κήρυξη τοῦ πολέμου 
 

Ὅταν πληροφορήθηκε ὁ Κωνσταντῖνος αὐτὰ τὰ γεγονότα καὶ κατάλαβε ὅτι δὲν 

πρόκειται νὰ ἀλλάξει ἡ κατάσταση.   Τότε ἔστειλε πρέσβεις  νὰ ἀνακοινώσουν  στὸν 

Σουλτᾶνο πὼς ἀπὸ τὴ στάση ποὺ κρατᾷ γίνεται ἀντιληπτὸ πὼς ἔχει ἐπιλέξει τὸν πόλεμο,  

κάτι τὸ ὁποῖο δὲν θὰ ἤθελαν οἱ βυζαντινοί, καὶ πὼς ὁ βασιλιᾶς ὁ Κωνσταντῖνος ὀφείλει 

νὰ κλείσει τὶς πύλες τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν λαό του μὲ 

ὅσες δυνάμεις ἔχει καὶ ὅσο χρειαστεῖ (Doukas, 1834 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b): 

«Ἐπεὶ τὰ τῆς μάχης ᾑρετίσω καὶ οὔτ’ ὅρκοις οὔτε κολακείαις πεισθῆναι ποιῆσαί σε ἔχω, 

ποίει ἃ βούλει. Ἐγὼ γὰρ πρὸς τὸν Θεὸν καταφεύγω καὶ, εἰ θελητὸν αὐτῷ ἐστι τοῦ δοῦναι 

καὶ τὴν πόλιν ταύτην εἰς χεῖράς σου, τίς ὁ ἀντειπεῖν δυνάμενος; Εἰ δὲ πάλιν ἐμφυτεύσει 

εἰρήνην ἐν τῇ καρδίᾳ σου, καὶ τοῦτο ἀσπασίως ἀποδέχομαι. Πλὴν κατὰ τὸ παρὸν λαβέ 

σου τὰς συνθήκας καὶ τοὺς ὅρκους. Ἐγὼ ἀπὸ τοῦ νῦν τὰς πύλας τῆς Πόλεως κεκλεισμένας 

ἔχων, καὶ τοὺς ἔνδον φυλάξω, ὅσον ἡ δύναμις. Σὺ δὲ καταδυναστεύων δυνάστευε, ἕως ὁ 

δίκαιος κριτὴς ἀποδώσει ἑκάστῳ, ἐμοί τε καὶ σοί, τὴν δικαίαν ἀπόφασιν» (Ducas, 1958, 

σ.305).  

Ἀκούγοντας τὰ λεγόμενα τοῦ Κωνσταντίνου μέσῳ τῶν πρέσβεών του, ἔδραξε 

τὴν εὐκαιρία καὶ χωρὶς νὰ ἀπολογηθεῖ, ἀπέστειλε πρὸς πᾶσα κατεύθυνση διαγγέλματα 

πολέμου. Οἱ ἀπεσταλμένοι πρέσβεις τοῦ βασιλιᾶ τέθηκαν ὑπὸ κράτηση καὶ ἐντέλει 

ἀποκεφαλίστηκαν (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ βασιλιὰς εἶχε 

ἤδη προετοιμαστεῖ ἕξι μῆνες πιὸ πρὶν, προνοῶντας καὶ μεταφέροντας τοὺς χωρικοὺς 

τῶν γύρω περιοχῶν μέσα στὴν πόλη, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλο τὸ θερισμένο σιτάρι καὶ τὰ 

λιχνιστικὰ μηχανήματα (Βασίλιεφ, 1971; Δούκας, 1997 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). 

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1452 τὸ φρούριο ἦταν ἕτοιμο καὶ ὁ Μεχμὲτ διέταξε στὸν 

πύργο τοῦ Χαλὶλ νὰ τοποθετηθοῦν χάλκινοι σωλῆνες, δηλαδὴ πετροβόλα κανόνια, μὲ 

τὴ βοήθεια τῶν ὁποίων μποροῦσαν νὰ εξαπολυθοῦν πέτρες βάρους ἄνω τῶν ἑξακοσίων 

λιτρῶν καθεμία σὲ ὁποιοδήποτε πλοῖο προσπαθοῦσε νὰ περάσει ἀπὸ τὸν Ἑλλήσποντο 

στὸν Εὔξεινο Πόντο ἢ καὶ τὸ ἀντίθετο, βυθίζοντάς το (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ὁ 
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Μεχμὲτ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν ὅρισε ὑπεύθυνο τὸν πιστό του δοῦλο Φεροὺζ-ἀγά, ὁ 

ὁποῖος μὲ δύναμη τετρακοσίων ἀνδρῶν θὰ φρουροῦσε τὸ κάστρο καὶ θὰ βύθιζε 

ὁποιασδήποτε ἐθνικότητος ἢ μεγέθους πλεούμενο προσπαθοῦσε νὰ περάσει ἀπὸ τὴν 

περιοχή, ἂν δὲν κατέβαζε πρῶτα τὰ πανιὰ καὶ δὲν πλήρωνε στοὺς Τούρκους δασμούς. 

Ἀφοῦ ἔδωσε αὐτὲς τὶς ὁδηγίες, ἀναχώρησε γιὰ τὴν Ἀδριανούπολη. Σύμφωνα με τον 

Δούκα, μέρα καὶ νύχτα βασάνιζε τὸ μυαλό του γιὰ τὸ πῶς θὰ κατακτήσει τὴν 

Κωνσταντινούπολη, προετοιμάζοντας τὰ σχετικὰ μὲ τὴν πολιορκία της. Ἐπισήμως ἡ 

κήρυξη τοῦ πολέμου ἔγινε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1453 (Βασίλιεφ, 1971 & Dukas, 1834). 

Γ. ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ 
 

1. Ἡ κατασκευὴ τοῦ κανονιοῦ τοῦ Οὐρβανοῦ 
 

Ἐνῶ ὁ Μεχμὲτ ἔχτιζε ἀκόμη τὸ φρούριο, καὶ πρὶν ἀκόμα ἀναχώρησει πρὸς τὴν 

Ἀδριανούπολη, ἕνας ἄριστος τεχνίτης πετροβόλων κανονιῶν οὐγγρικῆς ἢ βλαχικῆς 

καταγωγῆς σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα, ὀνόματι Οὐρβανός, κατέφθασε στὸν Μεχμὲτ 

ἐγκαταλείποντας τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὶς ὑπηρεσίες ποὺ προσέφερε στὸν 

βασιλιά Κωνσταντῖνο (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ὁ Κωνσταντῖνος, παρὰ τὶς ἄριστες 

ἱκανότητες τοῦ Οὐρβανοῦ, δὲ μποροῦσε νὰ τὸν ἀνταμείψει ὅπως ἄξιζε, ἀλλὰ ἀντιθέτως 

ὁ μισθὸς ποὺ τοῦ ἔδινε ἦταν πενιχρός καὶ δὲν μποροῦσε νὰ ἱκανοποιήσει οὔτε στὶς 

στοιχειώδεις ἀνάγκες του γιὰ διαβίωση (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ἀπελπισμένος ὁ 

Οὐρβανός, ἐγκατέλειψε τὶς ὑπηρεσίες του πρὸς τὸν βυζαντινὸ βασιλιὰ καὶ τὴν ἴδια τὴν 

Κωνσταντινούπολη καὶ κατέφυγε στὸν Μεχμέτ, ὁ ὁποῖος τὸν ὑποδέχθηκε ἐγκαρδίως, 

τοῦ χορήγησε μεγάλο μισθὸ, τρόφιμα καὶ ροῦχα(Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ἀφοῦ 

συζήτησαν, συμφώνησαν νὰ τοῦ φτιάξει τὸ μεγαλύτερο κανόνι γιὰ πολιορκία πόλεων, 

κανόνι πετροβόλο, ποὺ ὅμοιό του δὲν εἶχε δημιουργηθεῖ ποτὲ ξανά, ἱκανὸ νὰ ἐκτοξεύει 

τεράστιες σὲ ὄγκο πέτρες, ἱκανὲς νὰ ρίξουν τὰ τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως 

(Βερναρδάκης, 1889 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ἔτσι καὶ ἔγινε. Σύμφωνα μὲ τὸν 

Δούκα, μέσα σὲ τρεισήμισι μῆνες ἦταν ἕτοιμο τὸ τεραστίου μεγέθους κανόνι καὶ 

συγκεκριμένα ἀναφέρει: «Ἤρξαντο συναθροίζειν χαλκὸν τοίνυν καὶ ὁ τεχνίτης τὸν 

τύπον τῆς σκευῆς ἔπλαττεν. Ἐν τρισὶν οὖν μησὶ κατεσκευάσθη καὶ ἐχωνεύθη τέρας τι 

φοβερὸν καὶ ἐξαίσιον» (Ducas, 1958, σ.309). 

 Ὄντας ἕτοιμο τὸ κανόνι ἀπὸ τὸν ἄριστο τεχνίτη Ουρβανὸ τὸν Ἰανουάριο, ὁ 

Μεχμὲτ ἀποφάσισε νὰ μεταβεῖ ἀπ’ τὴν Ἀδριανούπολη στὸ Διδυμότειχο γιὰ νὰ τὸ 
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δοκιμάσει (Ἐμμανουήλ, 1853). Τοποθέτησε τὸ κανόνι στὴν πύλη τῆς αὐλῆς τοῦ 

παλατιοῦ ποὺ εἶχε χτίσει τὴ χρονιὰ ἐκείνη, καὶ ἀφοῦ προειδοποίησε γιὰ τὴ δοκιμὴ, τὴν 

ἑπομένη τὸ πρωὶ ἄναψε τὸ μπαρούτι, ἡ ἐκρηκτικὴ ὕλη τοῦ ὁποίου κατάφερε νὰ 

ἐκσφενδονίσει μία τεράστια πέτρα σὲ ἀπόσταση ἑνὸς μιλίου καὶ νὰ δημιουργήσει 

κρατῆρα μιᾶς ὀργιάς, δηλαδὴ βάθους 1,80-1,95μ. (Δούκας, 1997 & Παπαρρηγόπουλος, 

1932b). Ὁ Ἐμμανουήλ (1853) ἀναφέρει ὅτι «ἡ τεραστία αὕτη μηχανὴ διεῤῥάγη κατὰ τὴν 

πρώτην ἐκπυρσοκρότησιν, καὶ ὁ ἐφευρέτης ἐγένετο τὸ πρῶτον αὐτῆς θῦμα» (Ἐμμανουήλ, 

1853, σ. 19). 

Ὁ Δούκας ἀναφέρει πὼς ὁ Μεχμὲτ ὀργάνωνε τὴν πολιορκία τῆς Πόλεως μὲ 

πολὺ ἐπιμέλεια, προσεκτικὸ σχεδιασμό, τρομερὴ λεπτομέρεια καὶ πολὺ σκέψη μέρα 

νύχτα (Θεόφιλος, 1866 & Mordtmann Α., 1859): «Τὰς πάσας οὖν νύκτας ἐκείνας οὐκ 

ἔλιπε διανυκτερεύων καὶ μεριμνῶν τὰ κατὰ τῆς Πόλεως, λαμβάνων ἐν χερσὶ χάρτην καὶ 

μέλανα καὶ σκιαγραφῶν τὴν περιοχὴν τῆς πόλεως καὶ δεικνύων τοῖς ἐπιστήμοσι τῶν 

ἐπάλξεων, ποῦ καὶ πῶς μέλλουσι θεῖναι τὰς σκευὰς τῶν προβόλων καὶ τὰς ἐπάλξεις καὶ 

τὰς κατορυγὰς καὶ τῆς τάφρου τὴν εἴσοδον καὶ τὰς κλίμακας ἐν ποίῳ τείχει» (Ducas, 

1958, σ.313). 

 

2. Ἀντιδράσεις τῶν Βυζαντινῶν - Οἱ προετοιμασίες τοῦ Κωνσταντίνου γιὰ 
Πολιορκία καὶ ὁ διχασμός 

 

Ὁ βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος προσπαθῶντας  νὰ βρεῖ στήριξη  ἀπὸ τοὺς λατίνους 

εἶχε στείλει ἀντιπροσωπεία στὴ Ρώμη γιὰ νὰ ζητήσει βοήθεια ἔναντι τῶν Τούρκων 

ἐπικαλούμενος τὴ συμφωνία τῆς ἑνώσεως τῶν δύο ἐκκλησιῶν καὶ μὲ ἀντάλλαγμα τὴ 

μνημόνευση τοῦ πάπα στὸν ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας (Βασίλιεφ, 1971): «Ὁ βασιλεὺς ἦν 

στείλας ἐν Ῥώμῃ προλαβών, αἰτῶν βοήθειαν καὶ ὅπως συντεθῶσιν τῇ ὁμονοίᾳ καὶ 

ἑνώσει τῇ γεγονυῖᾳ ἐν Φλωρεντίᾳ καὶ λάβῃ τὸ μνημόσυνον ὁ πάπας ἐν τῇ Μεγάλη 

Ἐκκλησίᾳ» (Ducas, 1958, σ.315). 

Παράλληλα, ζητοῦσε ἀπὸ τὸν πάπα τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ Γρηγορίου στὸν θρόνο 

τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη, ὁ ὁποῖος εἶχε φύγει ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ἐξαιτίας 

τῆς φιλενωτικῆς του στάσης, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν ἀποστολὴ ἱερέων τοῦ πάπα, ἔτσι 

ὥστε νὰ συζητήσουν καὶ νὰ μαλακώσουν την μεταξύ τους ἔχθρα, ἐξαιτίας τοῦ 

σχίσματος τῶν δύο Ἐκκλησιῶν (Ducas, 1958). 

Τὸν Νοέμβριο τοῦ ἔτους 1452  ἔφθασαν καὶ ἄρχισαν στὴν Κωνσταντινούπολη 

οἱ διαβουλεύσεις ἐφαρμογῆς τῆς ἕνωσης τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο 
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σήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων ἀπὸ πλευρᾶς τῶν πιστῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν καὶ ἀπὸ 

πλευρᾶς διαφόρων ἱερέων καὶ μοναχῶν (Δούκας, 1997). 

Παρ’ ὅλα αὐτά, στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1452 (Ἰναλτζίκ Χ., 1995), στὴν ἑορτὴ 

τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα, μιᾶς καὶ εἶχε πραγματοποιηθεῖ ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν 

σύμφωνα μὲ τὴ σύνοδο Φερράρας- Φλωρεντίας,  ἔγινε συλλείτουργο μέσα στὴν Ἁγία 

Σοφία παπικῶν καὶ ὀρθοδόξων, παρουσία τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντίνου, τοῦ πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου καὶ τῶν πρέσβεων τοῦ πάπα, λειτουργία στὴν ὁποία 

συμμετεῖχαν καὶ συλλειτούργησαν περίπου τριακόσιοι ἱερεῖς (Βασίλιεφ, 1971 & 

Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Τὴ λειτουργία στὴν Ἁγία Σοφία τέλεσε ὁ καρδινάλιος 

Ἰσίδωρος καὶ ἐνῶ λιτάνευαν τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα καὶ ἄλλων ἁγίων, οἱ 

ζηλωτὲς ποὺ τάσσονταν ἐνάντια στὴν Ἕνωση, διαμαρτύρονταν ἔχοντας ὡς ἐπικεφαλῆς 

τὸν ἱερέα Νεόφυτο καὶ τὸν μοναχὸ Γεννάδιο ἢ ἀλλιῶς Γεώργιο Σχολάριο, ὁ ὁποῖος ἤδη 

ἀπὸ τὸ κελί του στὴ μονὴ τοῦ Παντοκράτορος, μεταξὺ νηστείας καὶ προσευχῆς, 

βροντοφώναζε πὼς ἡ Ἕνωση καὶ τὸ συλλείτουργο θὰ φέρουν τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ καὶ 

θὰ χαθεῖ τὸ Βυζάντιο, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἔγινε λίγους μῆνες μετὰ (Schlumberger, 2002 

& Woodhoose C., 2008). Μάλιστα ἀκόμη καὶ στὴν πόρτα τοῦ κελιοῦ του στὴ μονὴ τοῦ 

Παντοκράτορος εἶχε δημοσιεύσει τὶς ἀπόψεις του (Παπαρρηγόπουλος, 1932b), γιὰ νὰ 

τὶς διαβάζει ὁ κόσμος, γραμμένες σὲ ἕνα χαρτὶ καὶ ἔλεγαν – σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα – 

περίπου τὰ ἀκόλουθα: «Ἄθλιοι Ῥωμαῖοι, εἰς τί ἐπλανηθήκατε καὶ ἀπεμακρύνατε ἐκ τῆς 

ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ καὶ ἠλπίσατε εἰς τὴν δύναμιν τῶν Φράγγων καὶ σὺν τῇ Πόλει, ἐν ᾗ 

μέλλει φθαρῆναι, ἐχάσατε καὶ τὴν εὐσέβειάν σας; Ἵλεώς μοι, Κύριε· Μαρτύρομαι 

ἐνώπιόν σου, ὅτι ἀθῶός εἰμι τοῦ τοιούτου πταίσματος. Γιγνώσκετε, ἄθλιοι πολῖται, τί 

ποιεῖτε; Καὶ σὺν τῷ αἰχμαλωτισμῷ, ὃς μέλλει γενέσθαι εἰς ὑμᾶς, ἐχάσατε καὶ τὸ 

πατροπαράδοτον σέβας καὶ ὡμολογήσατε τὴν ἀσέβειαν· Οὐαὶ ὑμῖν ἐν τῷ κρίνεσθαι» 

(Ducas, 1958, σ.317). 

Ἡ ἕνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν εἶχε δημιουργήσει μεγάλο κῦμα ἀντιδράσεων 

ἀπὸ πλευρᾶς λαοῦ καὶ κλήρου ἐναντίον τοῦ Βασιλιᾶ καὶ τῶν ἀρχιερέων οἱ ὁποῖοι 

συλλειτούργησαν στὴν Ἁγία Σοφία καὶ ἔθεσαν σὲ ἐφαρμογὴ τὴν Ἕνωση, 

παραβιάζοντας τοὺς ἱεροὺς κανόνες, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο λειτούργησε διχαστικὰ γιά τον 

λαό (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ὁ Κωνσταντῖνος στὸ ζήτημα τῆς Ἕνωσης γιὰ 

διπλωματικοὺς λόγους δὲν τάχτηκε ἀνοιχτὰ οὔτε ὑπὲρ οὔτε κατὰ (Λαζογιώργου, 1998). 

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἔγινε καθαρὰ γιὰ πολιτικοὺς λόγους, ἀποσκοπῶντας σὲ βοήθεια 

ἡ Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τοὺς Δυτικοὺς ἐξαιτίας τῆς παρουσίας τοῦ κινδύνου τῶν 

Τούρκων, ὅμως ὁ λαὸς τοῦ Βυζαντίου τοὺς μισοῦσε καὶ ἦταν ἐναντίον τους 
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(Schlumberger, 2002). Τὸ γεγονὸς ὅμως αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα οἱ περισσότεροι ἀπὸ 

τὸν λαὸ νὰ ὑποδέχονται τὸν Βασιλιᾶ μὲ ψυχρότητα καὶ οἱ πιὸ δυσαρεστημένοι νὰ τὸν 

ὑβρίζουν ὡς προδότη, ὅπως καὶ ὅλους τους συμμετέχοντες (Λαζογιώργου, 1998). Κατὰ 

τὸν Σφραντζὴ, τὰ κυριότερα αἴτια τῆς Ἁλώσεως ἦταν ἡ σύνοδος τῆς Φλωρεντίας καὶ ἡ 

ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν ποὺ ὑπογράφηκε ἐκεῖ (Λαζογιώργου, 1998). 

Ὁ βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος  προνοῶντας γιὰ τίς ἀνάγκες τῆς πολιορκίας εἶχε 

στείλει ἀπεσταλμένους γιὰ τὴν ἀνεύρεση ἐφοδίων καὶ περίμενε τέσσερα μεγάλα πλοῖα 

ἀπὸ τὴ Χίο καὶ ἕνα μεγάλο ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο νὰ καταφθάσουν γιὰ βοήθεια 

(Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Ὁ βασιλεὺς οὖν στείλας τινὰς τῶν αὐτοῦ ἀρχόντων ἐν 

ταῖς νήσοις καὶ ἐν ἑτέραις ἐπαρχίαις τῶν χριστιανῶν ὠνήσασθαι σῖτον καὶ παντοδαπὰ 

ὄσπρια καὶ ὅσα τὰ πρὸς τροφήν, ἐκδεχόμενοι τὴν ἄφιξιν τοῦ τυράννου ἐν ἔαρι, ἦσαν οὖν 

νῆαι τέσσαρες παμμεγέθεις συνάγουσαι ἐκ πάντων τῶν χρειωδῶν ἐν τῇ νήσῳ Χίῳ, σίτου, 

οἴνου, ἐλαίου, ἰσχάδων, κερατίων, κριθῶν καὶ πάσης ἄλλης ἰδέας ὀσπρίων, ἐκδεχόμενοι 

καὶ ἑτέραν φορτηγὸν ναῦν ἀπό Πελοποννήσου καὶ οὕτω γενομένων πέντε σὺν μεγάλοις 

καὶ ἀνδρείοις ἐπιβάταις, λέγω δὲ καὶ πολλοῖς καὶ σὺν πανοπλίᾳ οὐκ ὀλίγῃ, πλεῦσαι ἐν 

Κωνσταντινουπόλει» (Ducas, 1958, σ.321). 

 

3. Ἡ μεταφορὰ τοῦ κανονιοῦ καὶ τῶν στρατευμάτων στὴν Πόλη καὶ ἡ 
κυριαρχία τῶν Τούρκων πέριξ αὐτῆς 

 

Ὅπως ἀναφέρει ὁ Καραλῆς «ἡ ἐπίσημη κήρυξη τοῦ πολέμου ἔγινε τὸν Ἰανουάριο 

τοῦ 1453» καὶ ἡ μεταφορὰ τοῦ τεραστίου κανονιοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε 

το μῆνα Φεβρουάριο καὶ ἔφτασε τὸ μῆνα Μάρτιο. (Δούκας, 1997, σ. 471). Γιὰ νὰ τὸ 

σείρουν χρειάστηκαν διακόσιοι ἄνδρες, τριάντα ἅμαξες καὶ ἑξῆντα βόδια. Παράλληλα 

πενῆντα μαραγκοὶ καὶ διακόσιοι βοηθοὶ  ἄνοιγαν καὶ ἔφτιαχναν δρόμο γιὰ νὰ περάσει 

(Δούκας, 1997; Mordtmann Α., 1859 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ὁ Μιγιατοβιτς 

(2007) ἀναφέρει πὼς «Ὁ Καρατζὰ Μπέης διατάχθηκε νὰ συνοδεύσει τὸ κανόνι ἕως τὰ 

τείχη τῆς Κωνσταντινούπολης μαζὶ μὲ σῶμα 10.000 ἀτάκτων ἱππέων. Ξεκίνησαν κάποια 

μέρα τοῦ Φεβρουαρίου καὶ ἔκαναν νὰ φτάσουν 6 ἑβδομάδες. Τὸ κανόνι ἔσερναν 60 βόδια 

καὶ διακόσιοι ἄντρες καὶ παράλληλα ἴχνηλάτες καὶ σκαπανεῖς ἄνοιγαν δρόμους καὶ 

ἔχτιζαν γέφυρες» (Μιγιατοβιτς, 2007, σ. 139-140). Γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὁ Δούκας 

καταγράφει στὴν πηγή του τὰ ἑξῆς: «Παρελθόντος οὖν τοῦ Ἰανουαρίου μηνὸς καὶ τοῦ 

Φεβρουαρίου ἄρξαντος ἐκέλευσε τὴν χωνείαν μετακομισθῆναι ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει· 

καὶ ζεύξας ἁμάξας τριάκοντα εἷλκον αὐτὴν ὄπισθεν οἱ ξ΄ βόες, λέγω βόες βοῶν· καὶ ἐκ 
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πλαγίου τῆς χωνείας ἄνδρες σ΄, καὶ εἰς τὸ ἓν καὶ εἰς τὸ ἕτερον, τοῦ ἕλκειν καὶ ἐξισοῦν 

αὐτὴν, ἵνα μὴ ὀλισθήσῃ τοῦ δρόμου· καὶ ἔμπροσθεν τῶν ἁμαξῶν τέκτονες ν΄ τοῦ 

κατασκευάζειν γεφύρας ξύλινους εἰς τὰς ἀνωμαλίας τῆς ὁδοῦ καὶ ἐργάται σὺν αὐτοῖς σ΄. 

Ἐποίησε γοῦν  τὸν Φεβρουάριον καὶ Μάρτιον, ἕως οὗ κατήντησεν ἐν τόπῳ μακρὰν τῆς 

πόλεως ἀπὸ μιλίων ε΄» (Ducas, 1958, σ.321). 

Λίγο πρὶν φτάσει τὸ κανόνι στὴν πόλη εἶχε δοθεῖ ἐντολὴ στὸν Καρατζία νὰ 

καταλάβει τὰ κάστρα τοῦ Πόντου, ὅπως  τῆς Μεσημβρίας, τῆς Ἀγχελῴου, τῆς Βιζύης, 

τῆς Σηλυβρίας (Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Ἦν γὰρ ὁ Καρατζιάπεγις πρὸ καιροῦ 

σταλθεὶς σὺν δυνάμει εἰς τὰ τοῦ Πόντου κάστρα, ἤγουν Μεσέμβριαν, Ἀχελῷον, Βύζον καὶ 

καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐποιήσατο. Ὁμοίως καὶ πρὸς τὴν Σηλυβρίαν κείμενα πυργία τοῦ ἁγίου 

Στεφάνου σὺν πολέμῳ λαβὼν πάντας τοὺς ἔνδον κατέσφαξεν· οἱ δὲ λοιποὶ πύργοι 

προσεκύνησαν καὶ οἱ Ἐπιβάται· ὅσοι γοῦν παρεδόθησαν, ἀβλαβεῖς ἐσώθησαν, οἱ δ’ 

ἀντισταθέντες ἀπεκεφαλίσθησαν. Ἡ δὲ Σηλυβρία μαχίμως ἀνθίστατο» (Ducas, 1958, 

σ.321). 

Ἐπιστρέφοντας νικητὴς ὁ Καρατζίας μὲ τὸν στρατό του ἔξω ἀπὸ τὴν Πόλη, 

προέβῃ σὲ ἀποκλεισμὸ καὶ σὲ λεηλασία τῶν περιχώρων τῆς Κωνσταντινουπόλεως: 

«Φέροντες οὖν τὴν σκευὴν ἐν τῷ τόπῳ, ᾧ ἐκελεύσθησαν, καὶ τῷ Καρατζιάπεγ πρόσταγμα 

τοῦ φυλάττειν αὐτὴν, ἔφθασε σὺν ταῖς δυνάμεσι καὶ κατατρέχειν τὰ πέριξ τὰ τῆς Πόλεως 

καὶ μὴ ἐᾶν τοὺς Ῥωμαίους ἐκ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως ἐξέρχεσθαι» (Ducas, 1958, σ.321). 

Ὁ Δούκας ἀναφέρει ὅτι ὁ ἀποκλεισμὸς εἶχε ξεκινήσει ἤδη ἀπό το χειμῶνα καὶ 

πὼς ἀκόμα καὶ τὸ πολεμικὸ ναυτικὸ τῶν Τούρκων προέβαινε σὲ λεηλασίες τῶν 

περιχώρων: «Ἦσαν δὲ καὶ τὸν χειμῶνα ὅλον ἐκεῖ παραχειμασθέντα σκῆπτρα εἰς φυλακὴν 

τῆς πόλεως, τοῦ μὴ ἐξέρχεσθαι καὶ καταδρομὰς ποιεῖν τοῖς Τούρκοις οἱ Ῥωμαῖοι, ἐκ 

Μυσίας καὶ Παφλαγονίας τρία. Ἐγένετο οὖν ἡ παρεμβολὴ μεγάλη καὶ οἱ Ῥωμαῖοι οὐκ 

ἴσχυον ἐξελθεῖν. Ἀλλ’ ὅμως ἐκ θαλάσσης καὶ αὐτοὶ σὺν διήρεσι καὶ τριήρεσιν ἄχρις 

Κυζίκου ἐλεηλάτουν τὰ κατ’ αἰγιαλὸν κείμενα χωρία τῶν Τούρκων καὶ πολλοὺς 

ἐκούρσευον καὶ οὓς μὲν ἔσφαττον, οὓς δὲ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀγαγόντες ἐπίπρασκον» 

(Ducas, 1958, σ.323). 

Στὴν πραγματικότητα, αὐτὸ ποὺ φαίνεται πὼς ἔκανε ὁ Μεχμὲτ ἦταν, προτοῦ 

ἐπιτεθεῖ στὴν ἴδια τὴν Πόλη, νὰ καταστεῖ κυρίαρχος σὲ ὅλη τὴν περιοχὴ, ἀκόμη καὶ 

στὸ τελευταῖο κάστρο καὶ φρούριο, ποὺ μπορεῖ νὰ λειτουργοῦσε ὡς πνεύμονας 

σωτηρίας γιὰ τὴν Πόλη ἐν καιρῷ πολιορκίας, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο 

νὰ τοῦ προκληθοῦν δολιοφθορὲς στὸ στράτευμα ἢ νὰ ἀποσταλεῖ κάποιου εἴδους 

βοήθεια, μὲ σκοπὸ τὸν ἀνεφοδιασμὸ τῆς πόλης. Ἀφοῦ κυρίευσε τὰ φρούρια καὶ 
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λεηλάτησε τὰ χωριὰ γύρω ἀπό τὴν Κωνσταντινούπολη, ἐπιβάλοντας ἀποκλεισμὸ καὶ 

διὰ ξηρὰς καὶ θαλάσσης, συγκέντρωνε παράλληλα καὶ τὰ στρατεύματα (Δούκας, 

1997). 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ διχόνοια στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀνάμεσα 

στὸν λαό, μὲ τοὺς ἑνωτικοὺς καὶ ἀνθενωτικοὺς δὲν ἔλεγε νὰ παύσει, μὲ τὴν ἀναταραχὴ 

νὰ συνεχίζεται καὶ τὸν διχασμὸ νὰ πρωταγωνιστεῖ στὴν πόλη (Παπαρρηγόπουλος, 

1932b ): «Καὶ τῆς ἐκκλησίας στάσις οὐκ ἔληξε...» (Ducas, 1958, σ.323). 

Ἀκόμα καὶ τὴν Ἁγία Σοφία ἀπέφευγε τότε ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ 

πραγματοποιήθηκε ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν: «Οἱ δὲ τῆς Πόλεως ἀπὸ τῆς ἡμέρας 

ἐκείνης, ἐν ᾗ ἐγένετο τάχα ἡ ἔνωσις ἐν τῇ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ, ὡς Ἰουδαίων συναγωγὴν 

ταύτην ἀπέφευγον καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτῇ οὔτε προσφορὰ οὔτ’ ὁλοκαύτωσις οὔτε θυμίαμα» 

(Ducas, 1958, σ.327). 

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Γεννάδιος δὲν σταματοῦσε νὰ διακηρύττει, νὰ γράφει καὶ νὰ 

παροτρύνει ὅλους ἐναντίον τῶν ἑνωτικῶν, χαρακτηρίζοντάς τους αἱρετικούς 

(Ἐμμανουήλ, 1853): «Ὁ δὲ Γεννάδιος οὐ διέλειπε καθεκάστην διδάσκων καὶ γράφων 

κατὰ τῶν ἑνωτικῶν καὶ πλέκων συλλογισμοὺς καὶ ἀντιφάσεις κατὰ τοῦ σοφωτάτου καὶ 

μακαρίτου Θωμᾶ τοῦ δὲ Ἀκίνου καὶ τῶν συγγραμμάτων αὐτοῦ καὶ κὺρ Δημητρίου τοῦ 

Κυδώνη, ἀποδεικνύων αὐτοὺς αἱρετικούς, ἔχων ἐκ τῆς συγκλήτου τὸν πρῶτον μεσάζοντα 

τὸν μέγα δούκα συνεργὸν καὶ συνίστορα …» (Ducas, 1958, σ.329). Μαζὶ μὲ αὐτόν, καὶ 

ὁ Μέγας Δούκας Λουκᾶς Νοταρᾶς (Παπαρρηγόπουλος, 1932b), ὁ ὁποῖος ξεστόμισε 

τὴν περίφημη φράση: «Κρειττότερόν ἐστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ πόλει φακιόλιον βασιλεῦον 

Τούρκων ἢ καλύπτραν Λατινικήν» (Ducas, 1958, σ. 329) δηλαδή «καλύτερα 

μουσουλμανικό σαρίκι μέσα την Πόλη παρά λατινική τιάρα» (Woodhoose C., 2008, σ. 

121). 

Μεγάλο πλῆθος στρατευμάτων συνέρρεαν ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς αὐτοκρατορίας 

τοῦ Μεχμέτ, μιᾶς καὶ εἶχε στείλει ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ Μαρτίου ἀγγελιοφόρους,  καὶ 

ἀνάμεσα  στὸ στρατὸ αὐτὸ ὑπῆρχαν ἀκόμη καὶ μισθοφόροι (Παπαρρηγόπουλος, 

1932b): «Ὁ γὰρ τύραννος ἀπ’ ἀρχῆς Μαρτίου μηνὸς ἔπεμψε μηνυτὰς καὶ κήρυκας εἰς 

πάσας τὰς ἐπαρχίας τοῦ ἐξέρχεσθαι ἕκαστος ἐν τῇ στρατείᾳ κατὰ τῆς Πόλεως. Τὰ 

στρατεύματα μὲν οὖν, ὅσα διὰ προσόδων καὶ ῥόγας ἦσαν γεγραμμένα, συνέῤῥεον· τὰ δ’ 

ἄγραφα τὰ μυριάριθμα, τίς διηγήσεται;» (Ducas, 1958, σ.325). 

Σύμφωνα μὲ ὅσα ἀναφέρει ὁ Καραλῆς σὲ σχολιασμό του: «Κυριακὴ τοῦ Πάσχα 

ἦταν ἡ 1η Ἀπριλίου 1453. Μετὰ τὶς 2 Ἀπριλίου τὰ τουρκικὰ στρατεύματα ἄρχισαν νὰ 
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συγκεντρώνονται μπροστὰ ἀπὸ τὰ τείχη, ἐνῶ στὶς 5 τοῦ ἰδίου μηνὸς εἶχαν ἤδη 

συγκεντρωθεῖ περίπου 160.000 ἄντρες» (Δούκας, 1997, σ. 499).  

Ὁ Παπαρρηγόπουλος πιὸ συγκεκριμένα ἀναφέρει: «Ὁ Σουλτάνος μαθὼν περὶ 

τα τέλη Μαρτίου ὅτι τὸ πυροβολικὸν καὶ αὐτὸ τὸ μέγα πυροβόλον ἐπλησίασαν εἰς τὴν 

Κωνσταντινούπολιν ἀνεχώρησε τῇ 23 τοῦ μηνὸς ἐξ Ἀνδριανουπόλεως μετὰ σύμπαντος 

τοῦ ἐπιλοίπου στρατοῦ, τῇ δὲ 5 Ἀπριλίου τὸ πρωὶ στρατοπέδευσεν εἰς ἀπόστασιν δύο καὶ 

ἥμήσεως μιλίων. Τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν, Παρασκευὴν ἥτοι τὴν ἱερὰν παρὰ τοῖς 

Ὀθωμανοῖς ἡμέραν, παρήλασεν αὖθις ὁ στρατὸς μέχρις ἑνὸς μιλίου, καὶ τελεσθείσης τῆς 

προσευχῆς, προεκηρύχθη ἡ ἔναρξις τῆς πολιορκίας καὶ ὡρίσθη ἡ κατὰ μέρος περὶ τὰ τείχη 

κατάστασις τῶν διαφόρων στρατιωτικῶν σωμάτων. Ἀλλὰ τοῦ πυροβολικοῦ ἡ 

τοποθέτησις δὲν συνεπληρώθη εἰμὴ τῇ 11 Ἀπριλίου. Μόλις δὲ τῇ 12 περὶ τὴν μίαν ὥραν 

μ.μ. ἀφίκετο ἐκ Καλλιπόλεως ὁ Ὀθωμανικός στόλος» (Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ. 

319)  
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Α. Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΛΕΩΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ 

 

1. Ἡ ἐναρξη τῆς Πολιορκίας καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῶν Βυζαντινῶν 
 

Ὁ Δούκας ἀναφέρει στὸ ἔργο του ὅτι ἡ Παρασκευὴ ἐκείνη 6 Ἀπριλίου, ἡμέρα 

τῆς Διακαινησίμου, ἔξω ἀπὸ τὴν Πόλη καὶ συγκεκριμένα μπροστὰ ἀπὸ τὶς πύλες τοῦ 

Χαρισοῦ καὶ πίσω ἀπὸ τὸ βουνό, ἔστησε τὴ σκηνὴ τοῦ ὁ Μεχμὲτ (Ἀθανασόπουλος, 

2020 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ὁ Πολυάριθμος στρατὸς τοῦ σουλτάνου  

παραταγμένος κάλυπτε ὅλη τὴν ἔκταση ἀπὸ τὸ Κοσμίδιο ἕως τὴν Ξυλόπορτα καὶ ἀπο 

κεῖ ἕως την Χρυσῆ Πύλη. Ἀκόμη καὶ ὅλος ὁ κάμπος μὲ τοὺς ἀμπελῶνες μπροστὰ ἀπὸ 

τὰ τείχη τῆς Πόλεως ἦταν γεμᾶτα μὲ Τούρκικα στρατεύματα.  Ἔτσι ξεκίνησε ἡ 

ὁλοκληρωτικὴ πολιορκία τῆς Κωνσταντινούπολης στὶς 6 Ἀπριλίου, ἡμέρα Παρασκευή, 

σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα: «Τῇ παρασκευῇ οὖν τῆς διακαινησίμου καὶ ὁ Ναβουχοδονόσωρ 

ἐπὶ θύραις Ἱερουσαλὴμ καὶ πήξας τὰς αὐτοῦ σκηνὰς κατέναντι τῆς Πύλης τοῦ Χαρισοῦ 

ὄπισθεν τοῦ βουνοῦ καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ ἀπὸ τῆς Ξυλοπόρτης τῆς κειμένης εγγὺς 

τοῦ παλατίου ἕως τῆς Χρυσῆς Πύλης τῆς πρὸς νότον καὶ ἔτι ἀπὸ τῆς Ξυλοπόρτης ἕως τοῦ 

Κοσμιδίου καὶ ἀπὸ τοῦ νότου εἰς πλάτος, ὅσον περιέφερον κάμπον οἱ ἄμπελοι· καὶ γὰρ 

ἦσαν, προλαβών, φθαρέντες παρὰ τοῦ Καρατζία. Καὶ περιεχαράκωσεν αὐτὴν Ἀπριλίῳ ς΄, 

ἡμέρα παρασκευὴ ἡ μετὰ τὸ πάσχα» (Ducas, 1958, σ.327). 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ Βυζαντινοὶ ἔστειλαν ἐπιστολὲς στὴ Γένουα πρὸς 

ἀναζήτηση βοηθείας λαμβάνοντας ἀπάντηση, πὼς ἤδη ἦταν καθ' ὁδὸν ἕνα πλοῖο μὲ 

500 ὁπλίτες γιὰ βοήθεια τοῦ Γαλατᾶ (Βασίλιεφ, 1971): «Ὁ βασιλεὺς οὖν Κωνσταντῖνος, 

ὅσον δύναμις, ἐπιμελετώμενος ἐπιμελεῖτο σὺν τοῖς τοῦ Γαλατᾶ Γενουίταις, καὶ γὰρ αὺτοὶ 

εἶχον κατὰ νοῦν ἀπαραίτητον λογισμόν, ὅτι, ἐὰν ἡ Πόλις ἁλῷ, καὶ τὸ φρούριον αὐτῶν 

ἔρημον γενήσεται. Ἐν τούτῳ στείλαντες ἐν τῇ Γενούᾳ, προλαβών, γραφὰς δεόμενοι 

βοηθείας, ἀντέγραψαν, ὡς ἤδη ἔρχεται μία ναῦς σὺν φ΄ ὁπλίταις εἰς βοήθειαν τοῦ 

Γαλατᾶ» (Ducas, 1958, σ.329). 

 Στὴν ἀγωνία τους γιὰ  ἀναζήτηση βοηθείας γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πόλεως ὁ 

βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος  καὶ οἱ Βενετοὶ τῆς Πόλης  παρεμποδίζοντας διερχόμενα 

βενετικὰ πλοῖα ἀπὸ τὴν Τραπεζοῦντα ποὺ κατευθύνονταν πρὸς τὴν Βενετία, ἀλλὰ καὶ 

βενετικὰ ἐμπορικὰ πλοῖα ποὺ κατέβαιναν πλέοντας τὸν ποταμὸ Ντὸν  ἀπὸ τὴν Ἀζοφικὴ 

θάλασσα, τοὺς ἔπεισαν γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν ἀντίσταση κατὰ τῶν Τούρκων 

πολιορκητῶν: «Καὶ αἱ τῶν Βενετίκων ἐμπορικαὶ τριήρεις κατελθοῦσαι ἐκ τῆς Μαιώτιδος 
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λίμνης καὶ τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ καὶ ἐκ Τραπεζοῦντος, ὁ βασιλεὺς οὖν καὶ οἱ Βενέτικοι 

οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ πόλει οὐκ εἴασαν αὐτὰς καταίρειν ἐν Βενετίᾳ, ἀλλ’ ἔμειναν εἰς 

βοηθείαν τάχα τῆς πόλεως» (Ducas, 1958, σ. 329). 

 Στὶς 26 Ἰανουαρίου τοῦ 1453 ὁ Ἰωάννης Λόγγος Ἰουστινιάνης κατέφθασε ὅπως 

ἀναφέρει καὶ ὁ Καραλής (Δούκας, 1997) μὲ ἑπτακόσιους ἄνδρες καὶ δύο πλοῖα γεμᾶτα 

πολεμοφόδια ἀπὸ τὴ Γένοβα πρὸς ἐνίσχυση τῶν βυζαντινῶν δυνάμεων 

ἀντιμετωπίζοντας τὴν ἔνθερμη ὑποδοχὴ τοῦ Βασιλιᾶ (Βασίλιεφ, 1971 & Woodhoose 

C., 2008): «Ὁμοίως καὶ ἐκ τῆς Γενούας ἐλθὼν εἷς ὀνόματι Ἱωάννης Λόγγος ἐκ τῶν 

Ἰουστινιάνων σὺν δυσὶ νήαις ὑπερμεγέθοις, ἔχων καὶ πολεμικὰς παρασκευὰς πολλὰς καὶ 

καλὰς σὺν ἐνόπλοις νέοις Γενουίταις, ἀρεϊκὸν πνέοντας θυμόν· ὁ αὐτὸς Ἰωάννης 

ἐπιδέξιος ἀνὴρ καὶ εἰς παραταγὰς καὶ συνασπισμοὺς πολέμων δοκιμώτατος, ἐδεξιώσατο 

τοῦτον ὁ βασιλεὺς καὶ ῥόγας ἐμέτρησε τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ καὶ εὐεργεσίας ἔνειμε καὶ 

πρωτοστάτωρα τοῦτον ἐτίμησε» (Ducas, 1958, σ. 331). 

 Ὁ Κωνσταντῖνος τους ὑποδέχθηκε μὲ δῶρα καὶ τοῦ ἀνέθεσε τὴν ὑπεράσπιση 

τῶν τειχῶν ἀπέναντι ἀπὸ τὸ παλάτι. Γιὰ νὰ ἐνισχύσει μάλιστα τὰ κίνητρα καὶ τὴν 

πολεμικὴ δράση τοῦ Ἰωάννη κατὰ τὴ μάχη, ὑπέγραψε ἕνα χρυσόβουλο γράμμα ποὺ τοῦ 

παραχωρούσετην τὴν Λῆμνο,  σὲ περίπτωση ποὺ ἀπέκρουε τοὺς Τούρκους 

ἀποτελεσματικά: «… καὶ αὐτὸς τὴν φύλαξιν τῶν πρὸς τὸ παλάτιον κειμένων τειχέων 

ἀνελάβετο. Καὶ γὰρ ἦσαν ὁρῶντες τὸν τύραννον ἐκεῖ τὰς σκευὰς τὰς πετροβόλους 

πηγνύοντα καὶ τὴν ἄλλην πᾶσαν ἀντίμαχον ἐν τοῖς τοίχοις παράταξιν. Εὐεργέτησε δὲ 

τούτῳ καὶ διὰ χρυσοβούλλου γράμματος τὴν νῆσον Λῆμνον, εἰ ἀποκρουσθήσεται ὁ 

Μεχεμὲτ καὶ ὑποστραφήσεται ἄπρακτος, ἐξ ὧν θαῤῥεῖ κερδᾶναι τῆς Πόλεως. Ἔκτοτε οὖν 

ἐμάχοντο ἡρωϊκῶς οἱ Λατῖνοι σὺν τῷ Ἰωάννῃ ἐξερχόμενοι ἐκ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως καὶ 

ἱστάμενοι ἐν τῷ ἐξωκάστρῳ καὶ ἐν τῇ τάφρῳ» (Ducas, 1958, σ.331). 

Ὁ Δούκας Ἀναφέρει ὅτι οἱ βυζαντινοὶ ὑπερασπιστὲς  ἐξέρχονταν τῶν τειχῶν 

δίνοντας μάχες σῶμα μὲ σῶμα πιάνοντας πολλοὺς Τούρκους αἰχμαλώτους, πρᾶγμα τὸ 

ὁποῖο ἦταν παράτολμο, καθὼς τὸ πλῆθος τῶν ἐπιτιθέμενων Τούρκων ἦταν 20 φορὲς 

πολυπληθέστερο ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῶν Βυζαντινῶν πολεμιστῶν. Συγκεκριμένα 

ἀναφέρει ὅτι (Ἐμμανουήλ, 1853): «Πολλάκις καὶ ἐκτὸς τῆς τάφρου ἐκπηδῶντες 

ἐσυνεπλέκοντο τοῖς Τούρκοις Ῥωμαῖοι, ποτὲ μὲν ἀφέντες, ποτὲ δὲ λαμβάνοντες. Πλὴν 

τοῦτο οὐκ ἦν ἀπᾷδον τοῖς Ῥωμαίοις· καὶ γὰρ εὔκολον ἂν εἰπεῖν εἶναι ἕνα Ῥωμαῖον πρὸς 

εἴκοσι Τούρκους. Τί ἐδύναντο καταπροσωπῆσαι καὶ ἐξελθεῖν;» (Ducas, 1958, σ.331). 

Μιᾶς καὶ οἱ βυζαντινὲς δυνάμεις  ὑστεροῦσαν σὲ ἀριθμὸ ἔναντι πολυπληθοῦς 

στρατεύματος τῶν ἐπιτιθέμενων Τούρκων ἀναγκάστηκαν νὰ ἀλλάξουν τακτικὴ καὶ νὰ 
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μὴν ἐξέρχονται πλέον τῶν τειχῶν, ἀλλὰ νὰ πολεμοῦν ἐξ ἀποστάσεως δια τῶν 

προμαχώνων ἐξαπολύοντας βέλη μεγάλου καὶ κανονικοῦ μεγέθους, ἀλλὰ καὶ 

πυροβολῶντας μὲ μολυβδοβόλα πυροβόλα ὅπλα τοὺς Τούρκους (Ἐμμανουήλ, 1853): 

«Πλὴν ἡ βουλὴ ἐδίδοτο, ὥστε τοὺς Ῥωμαίους ἀντιμαχεῖν ἐκ τῶν τοιχῶν διὰ τῶν 

προμαχώνων, οἱ μὲν διὰ τζαγροβολικῶν βελῶν, οἱ δὲ διὰ τοξικῶν, ἄλλοι διὰ 

μολυβδοβόλων ἀπολυομένων διὰ βοτάνων πέντε καὶ δέκα ὁμοῦ, σμικρὰ ὡς κάρυα 

Ποντικὰ τὸ μέγεθος, ἀποτελοῦντα δύναμιν τρήσεως, ὡς εἰ τύχῃ ἐμπεσεῖν ἐν σιδηροφόρῳ 

σώματι, καὶ τὴν ἀσπίδα καὶ τὸ σῶμα διατρήσας ἐξέρχεται καὶ εἰς ἄλλο μεταπηδᾷ, εἰ τύχῃ 

εἶτα ἐξ αὐτοῦ εἰς ἕτερον, ἕως οὗ ψυχρανθῇ ἡ δύναμις τῆς βοτάνου· καὶ διὰ μιᾶς 

προσβολῆς δύναται ζημιῶσαι δύο καὶ τρεῖς. Ἔμαθον οὖν οἱ Τοῦρκοι καὶ χρῶνται καὶ 

αὐτοὶ τὰ ὅμοια καὶ ἐπέκεινα» (Ducas, 1958, σ.331). 

 

2. Ἡ συνεχὴς συρροὴ Τουρκικῶν δυνάμεων στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἡ 
μυστικὴ συνεργασία τῶν Γενουατῶν τοῦ Γαλατᾶ μὲ τὸν Μωάμεθ Β΄ 

 

Πέρασε ἔτσι καὶ ὁ μῆνας Ἀπρίλιος κατὰ τὸν ὁποῖον ἔγιναν λίγες μάχες ἐνῶ 

ταυτόχρονα συγκεντρωνόταν ὁ πολυάριθμος στρατὸς τοῦ σουλτάνου. Ὁ 

Παπαρρηγόπουλος ὅσων ἀφορὰ τὸν άριθμὸ τῶν Τούρκων ἀναφέρει ό,τι: «Ὁ μὲν 

Μωαμεθανὸς Χεϊρουλλὰχ ἐφένδης λέγει αὐτὴν συγκροτηθεῖσαν ἐκ μόνο 80.000 

πραγματικῶν στρατιωτῶν, ὁ δὲ Χαλκοκονδύλης ἀναβιβάζει τὸ ποσὸν εἰς τετρακόσιες 

χιλιάδες καὶ ἐν τῷ μεταξὺ δύο τούτων ἄκρων ὁ μὲν Λεονάρδος ὁ Χῖος καὶ ὁ Κριτόβουλος 

ἀναφέρουσιν ὑπερ τὰς 300.000, ὁ δὲ Ζορζῆς Δολφῖνος 300.000, ὧν οἰ ἱππεῖς ἦσαν 

πλείονες τῶν πεζῶν, ὁ δὲ Δούκας 265.000, ὁ δὲ Φραντζῆς 258.000 ὁ δὲ Βάρβαρος 

160.000» (Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ. 320). Ἀπό τοὺς προαναφερθέντες πιστεύει ὅτι 

ὁ πιθανότερος ἀριθμὸς πρέπει νὰ ἦταν αὐτὸς τοῦ Βαρβάρου (Παπαρρηγόπουλος, 

1932b). Ὁ Δούκας ἀναφέρει στὴν πηγή του ὅτι μὲ τοὺς κατασκόπους τοῦ Βυζαντίου  

ὑπολογιζόταν στοὺς 400.000 στρατιῶτες (Γόλδσμιθ, 1839): «Περαιωθέντος οὖν τοῦ 

Ἀπριλίου τὸ δίμοιρον ἐν ὀλίγοις ἀντιμάχεσιν, ὁ γὰρ τύραννος εἰς πλέον ἠθροίζετο· 

συνήχθησαν οὖν ἄνδρες κλητοὶ καὶ αὐτόκλητοι ὑπὲρ ἀριθμὸν δυνατὸν εἰπεῖν. Ἔλεγον 

οὖν, ὅσοι κατεσκόπευον, εἶναι ὑπὲρ τετρακοσίας χιλιάδας» (Ducas, 1958, σ.333).  

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς οἱ κατάσκοποι στὸ Βυζάντιο γιὰ νὰ μποροῦν νὰ 

ἀντεπεξέλθουν στὶς ἀπαιτήσεις καὶ νὰ δώσουν ἀκριβεῖς πληροφορίες περνοῦσαν 

ἀπαιτητικὴ ἐκπαίδευση καὶ γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία τους ἔπρεπε νὰ 

ἐγκαταλείψουν τὴν γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά τους, τοὺς γονεῖς καὶ τὰ ἀδέρφια τους 
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(Κόλλιας, 1946). Ὁ Γεώργιος Κόλλιας (1946) ἀναφέρει ὅτι ὁ Προκόπιος ἰσχυρίζεται 

ὅτι «κατάσκοποι πολλοὶ ἐν δημοσίῳ τὸ ἀνέκαθεν ἐσιτίζοντο.» καὶ πὼς εἶχαν γιὰ ἐργο 

τους «εἰς τοὺς πολεμίους  ἰόντες ἔν τε τοῖς Περσῶν Βασιλίοις γινόμενοι,  ἢ ἐμπορίας 

ὀνόματι ἢ τρόπῳ ἑτέρῳ, εἴς τε τὸ ἀκριβὲς διερευνόμενοι ἕκαστα, ἐπανήκοντες καὶ 

Ρωμαίων τὴν γῆν πάντα τοῖς ἄρχουσι ἐπαγγέλειν τὰ τῶν πολεμίων ἀπόρρητα»  

(Κόλλιας, 1946, σ. 5). Συνεχίζει λέγοντας πὼς «ἡ ἀγορὰ τῆς ἐχθρικῆς πρωτευούσης 

ἦταν τὸ σημεῖο συναντήσεως τῶν πρακτόρων. Μέσα στὰ συναλλασσόμενα πλήθη καὶ 

στὸ θόρυβο μποροῦσαν, ἀπαρατήρητοι, ν' ἀνταλλάσσουν σκέψεις καὶ πληροφορίες» 

(Κόλλιας, 1946, σ. 5). 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Καραλῆς σημειώνει τὴ δική του ἐκτίμηση περὶ τοῦ 

πληθυσμοῦ καὶ ὑπερασπιστῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, λέγοντας πὼς «Ὁ 

πιθανότερος ἀριθμὸς τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Πόλης πρέπει νὰ εἶναι 10.000, 8.000 

ντόπιοι καὶ 2.000 ξένοι. Ὁ συνολικὸς πληθυσμὸς τῆς Κωνσταντινούπολης κατὰ τὸ ἔτος 

αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ κυμαινόταν μεταξὺ 60.000 καὶ 80.000» (Δούκας, 1997, σ. 504). 

Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναφερθεῖ, ὅτι ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Κωνσταντίνου,  κὶ ἐνῶ 

βρισκόταν ἀκόμα ὁ Μεχμὲτ στὴν Ἀνδριανούπολη, ἀπεσταλμένοι πρεσβευτὲς τῶν 

Γενουατῶν τοῦ Γαλατὰ προχώρησαν σὲ ἀνανέωση σχετικῶν ἐγγράφων φιλίας μὲ τὸν 

Σουλτᾶνο, ποὺ εἶχαν ὑπογραφεῖ καὶ στὸ παρελθόν. Προτίμησαν νὰ κρατοῦν φιλία μαζί 

του φοβούμενοι τὸ ἐνδεχόμενο Νίκης τοῦ Σουλτάνου, ἐνῶ παράλληλα νὰ βοηθοῦν 

κρυφὰ τὴν Πόλη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Μεχμὲτ παρίστανε πὼς ἀποδεχόταν τὴ φιλία 

τους (Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Καὶ οἱ τῶν τοῦ Γαλατᾶ Γενουῖται, καὶ πρὸ τοῦ ἐλθεῖν 

τὸν τύρρανον ἔτι ὄντα ἐν Ἀδριανουπόλει, ἔστειλαν πρέσβεις, ἀγγέλλοντες τὴν εἰς αὐτὸν 

ἀκραιφνῆ φιλίαν καὶ ἀνανεοῦντες τὰ προγεγραμμένα ἐκτυπώματα· καὶ αὐτὸς ἀπελογεῖτο 

ὡς φίλος αὐτῶν εἶναι καὶ ἀδιάσπαστος τῆς πρὸς αὐτοὺς ἀγάπης, μόνον μὴ εὑρεθῶσι 

βοηθῶντες τῇ πόλει. Καὶ αὐτοὶ ὑπόσχοντο. Πλὴν εἷς ἐκ τῶν δύο κατεγελᾶτο, ὡς το τέλος 

ἔδειξεν. Οἱ γὰρ τοῦ Γαλατᾶ ἐνενόουν, ὡς καθὰ καὶ ἑτέροις χρόνοις, ἡ Πόλις 

καταπολεμηθεῖσα παρὰ τῶν γονέων αὐτοῦ, οὐδὲν ὠνήσαντο ἀπελθόντες ἄπρακτοι, οἱ δὲ 

τοῦ Γαλατᾶ σὺν ἑκείνοις φιλίαν δεικνύοντες, τοὺς μὲν Πολίτας ἐδίδοσαν τὴν παρ’ αὐτοῖς 

ἐξερχομένην βοήθειαν, οὕτω θαῤῥοῦντες γενέσθαι καὶ ἐν τῷ καιρῷ τούτου, ὡς πλάνον 

μὲν τὴν φιλίαν ὑπόπτευον, τῇ δὲ Πόλει τὰ εἰκότα συνεμάχοντο κρυφίως […] Ἐάσω 

κοιμᾶσθαι τὸν ὄφιν, ἕως οὗ καθελῶ τὸν δράκοντα· καὶ τότε μία πληγὴ ἐλαφρὰ κατὰ 

κεφαλῆς καὶ τοῦτον σκοτοδινιάσει» (Ducas, 1958, σ.333). 

Καὶ ἐνῶ συνεχιζόταν ἡ πολιορκία καὶ ὁ ἀποκλεισμὸς διὰ ξηρᾶς τῶν 

Βυζαντινῶν,  ὁ στόλος τῶν πολιορκημένων βρισκόταν  παραταγμένος ἐντὸς τοῦ 
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λιμανιοῦ τοῦ κεράτιου κόλπου, πίσω ἀπὸ τὴν ἁλυσίδα τοῦ Κερατίου 

(Παπαρρηγόπουλος, 1932b), καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη Μεχμὲτ συγκέντρωνε ἕναν μεγάλο 

στόλο ἀπὸ διήρεις, τριήρεις καὶ πλοιάρια, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα ὑπολογίζονταν 

στὰ τριακόσια περίπου πλοῖα (Doukas, 1834): «Τότε συνήχθησαν καὶ διὰ θαλάσσης τὰ 

πλοῖα αὐτοῦ σὺν τριήρεσι, διήρεσι, πλοιαρίοις ἕως τριακόσια τὸν ἀριθμόν. Ὁ δὲ λιμὴν 

τῆς πόλεως ἦν κεκλεισμένος σὺν τῇ ἁλύσει ἀπὸ τοῦ μέρους τῆς πύλης τῆς Πόλεως τῆς 

καλουμένης Ὡραίας ὡς τὸ τοῦ Γαλατᾶ μέρος καὶ αἱ νῆαι ἵσταντο ἔνδον ὁρμαθηδόν, 

προσέχοντες τὸν λιμένα καὶ τὴν ἅλυσιν» (Ducas, 1958, σ. 333). Πρόκειται γιὰ μία 

ἁλυσίδα τὴν ὁποία εἶχαν κατασκευάσει οἱ Βυζαντινοὶ ἀπὸ σίδηρο, στὰ ἄκρα τῆς ὁποίας 

ὑπῆρχε ἕνας γάντζος, ἔτσι ὥστε νὰ ἀγκιστρώνεται καὶ νὰ κλείνει καὶ τίς δύο πλευρὲς 

τοῦ Κερατίου κόλπου (Doukas, 1834 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). 

 

3. Ἡ ἄφιξη τῶν πέντε πλοίων γιὰ βοήθεια καὶ ἡ κρίσιμη ναυμαχία 
 

Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπό το μῆνα Μάρτιο εἶχαν παραμείνει στὴ Χίο οἱ πέντε 

προαναφερθεῖσες τριήρεις,  ποὺ προορίζονταν γιὰ ἀνεφοδιασμὸ τῆς Πόλεως, λόγῳ 

ἰσχυρῶν ἀνέμων. Ἐκεῖνες βρῆκαν τὴν εὐκαιρία  νὰ καταφθάσουν στὴν 

Κωνσταντινούπολη τὸν Ἀπρίλιο, ὅταν πιὰ εἶχαν ἀρχίσει οἱ Νότιοι ἄνεμοι καὶ τὸ ταξίδι 

τοὺς  ἐνδείκνυτο. Ἀντικρίζοντας  ὁ Σουλτᾶνος τὰ πλοῖα βοήθειας νὰ καταφθάνουν 

ἔδωσε ἐντολὴ στὸν στόλο του νὰ τὰ ἀναχαιτίσουν καὶ νὰ μὴν τοὺς ἐπιτρέψουν νὰ 

εἰσέλθουν στὸ λιμάνι (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ὁ Δούκας ἀναφέρει: «Φανέντων 

οὖν τῶν νηῶν, εὐθὺς ὁ τύραννος ὡς ἄγριος δράκων ὥρμησε κατὰ τῶν αὐτοῦ τριήρεων 

καὶ τῶν λοιπῶν πλοίων, λέγων καὶ προστάσσων αὐτοῖς, ὅτι ἐκ τῶν δύο πρόκειται 

γενέσθαι τὸ ἕν· ἢ τὰς νῆας λαβεῖν ἢ κωλῦσαι τοῦ μὴ εἰσελθεῖν ἐν τῷ λιμένι. Τότε 

ἐξελθόντες, τὰ πλοῖα ἵστατο ἐκδεχόμενα τὴν ἄφιξιν τῶν νηῶν, ἐκ τοῦ λιμένος τῆς Χρυσῆς 

Πύλης ἐκτός» (Ducas, 1958, σ. 335). 

Ἁκολούθησε Ναυμαχία (Παπαρρηγόπουλος, 1932b)  μὲ τὸν Δούκα νὰ ἀναφέρει 

τριακόσια καράβια τῶν Τούρκων νὰ ρίχνουν βέλη πρὸς τὰ πέντε πλοῖα τῶν Βυζαντινῶν 

καὶ συγκεκριμένα περιγράφει: «Αἱ δὲ νῆαι ἐλθοῦσαι κατ’ τὴν ἵσον ὁδὸν καὶ βουλόμεναι 

περᾶσαι τὸν Μέγα Δημήτριον τὴν ἀκρόπολιν τοῦ εἰσελθεῖν ἐν τῷ Κερατίῳ κόλπῳ, τὰ 

πλοῖα ἀνθίσταντο ταῖς ναυσίν, ἦν γὰρ καὶ ἡ θάλασσα ἑκείνῃ τῇ ὥρᾳ εὔδιος ἀνέμου μὴ 

πνέοντος. Καὶ ἦν ἰδεῖν ξένην θέαν· καταστρωθεῖσα γὰρ ἡ θάλασσα τοῖς ἱστίοις 

τριακοσίοις τῶν Τούρκων καὶ πέντε μεγίστοις τῶν νηῶν ἐξήπλωντο ἡ θάλασσα ὡς χέρσος 

καὶ ὑπὸ τῶν βελῶν οὐδὲ τὰς κώπας ἠδύναντο καταφέρειν ἐν τοῖς ὕδασιν. Οἱ δὲ τῆς νηὸς 
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ὡς ἀετοὶ ὑπόπτεροι ἄνωθεν ὡς κεραυνοὺς τὰ βέλη τῶν τζαγρῶν κατέπεμπον καὶ τὰς 

σκευὰς ἀπέλυον καὶ φόνος οὐκ ὀλίγος τῶν Τούρκων ἐγένετο» (Ducas, 1958, σ. 335).  

Ἐξοργισμένος ὁ Σουλτᾶνος μὲ τὸ ἄλογό του μπῆκε μέσα στὸ νερὸ ὠρυόμενος 

καὶ δίνοντας ἐντολὲς στὸ ναυτικό του  ἀκολουθούμενος ἀπὸ τὴ φρουρά του 

(Παπαρρηγόπουλος, 1932b).  Τὰ πέντε πλοῖα τῶν βυζαντινῶν κατάφεραν ὅμως νὰ 

διαφύγουν. Τότε ἔδωσε ἐντολὴ νὰ τοῦ φέρουν μπροστά του τὸν ναύαρχό του τὸν ὁποῖο 

χτύπησε ὁ ἴδιος  μὲ τὴν χρήση του ῥάβδο: «Ὁ δὲ τύραννος ὑπὸ τῆς ἄγαν ἀλαζονείας 

ὁρμήσας ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐποχούμενος ἵππῳ, ἐφαντάζετο σχίζειν τὴν θάλασσαν καὶ ἕως 

αὐτῶν τῶν νηῶν διὰ τοῦ ἵππου πλεῦσαι· τόσον ἐθυμοῦντο ἐν τοῖς αὐτοῦ καὶ ἡ ἔνοπλος 

στρατιὰ σὺν αὐτῷ. Τότε ἀνέμου πνεύσαντος καὶ τὰ ἱστία φυσηθέντα, σχίσαντες, τὰ πλοῖα 

τὴν ἐν τῷ λιμένι ὁδὸν ἔπλεον, τὰ δὲ πλοῖα ἔμειναν· εἰ γὰρ ἦν ἔμπροσθεν αὐτῶν τότε ὁ 

στόλος τοῦ βαρβάρου, ἐδύναντο ἂν αἱ πέντε αὗται νῆαι καταποντήσαι καὶ τὰ τριακόσια. 

Ὁ δὲ τύραννος μὴ γιγνώσκων τὴν τῆς θαλάσσης ἐπιστήμην, μόνον ἐκέγραγεν. Ὁ δὲ μέγας 

κοντόσταυλος αὐτοῦ | οὐκ ἠθέλησεν ἀκοῦσαι· καὶ γὰρ παραλόγως ἐπρόσταττεν. Τότε 

θυμώδεις ὁ τύραννος ὥρισεν τὸν στόλον ἀπελθεῖν ἐν τῷ Διπλῷ Κιόνι, τὸν δὲ μέγαν 

κοντόσταυλον ἀχθῆναι ἐνώπιον αὐτοῦ. Ἀχθέντος οὖν καὶ κατὰ γῆς ῥιφέντος καὶ ὑπὸ 

τεσσάρων τανυσθέντος, αὐτὸς ὁ ἡγεμὼν οἰκείαις χερσίν ἔτυψεν δοὺς ἑκατὸν σὺν μιᾷ 

χρυσῇ ῥάβδῳ, ἧς ἡ κεφαλὴ χρυσίου καθαροῦ, σταθμίον λίτραι πεντακόσιαι· ἣν αὐτὸς 

κατασκεύασεν, ἵνα παίζῃ αὐτὴν ὡς δοκίμιον» (Ducas, 1958, σ.335-337).  

Μετὰ ἀπὸ τὴν περιπέτεια αὐτή, τὰ πέντε πλοῖα ἔφτασαν στὸν λιμένα. Ἡ 

ἁλυσίδα ἄνοιξε καὶ εἰσῆλθαν: «Αἱ δε νῆαι ἐλθοῦσαι ἐν τῷ λιμένι καὶ οἱ τῆς Πόλεως 

χαλάσαντες τὴν ἅλυσιν ἔδωκαν εἴσοδον αὐταῖς» (Ducas, 1958, σ.337).  

 

4. Ἡ μεταφορὰ Τουρκικῶν πλοίων διὰ ξηρᾶς στὸν κεράτιο 
 

Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει ὁ Μεχμὲτ  Βυζαντινὸ στόλο ποὺ βρισκόταν ἐντὸς τοῦ 

Κεράτιου Κόλπου ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ πλευρὰ τῆς ἁλυσίδας  σκαρφίστηκε κάτι τὸ ὁποῖο 

φάνταζε ἀδύνατον, κι ὅμως τὸ πέτυχε. Διέταξε νὰ σύρουν δια ξηρὰς ἀπὸ τὴν περιοχὴ 

πίσω ἀπὸ τὸν Γαλατὰ καὶ ἀνατολικῶς κάτω ἀπὸ τὸν Διπλὸ Κίονα ἕως τὸν αἰγιαλὸ τοῦ 

Κερατίου κόλπου, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Κοσμίδιο,  ὀγδόντα πλοῖα ἐπὶ τροχοφόρων ἐξεδρῶν  

καὶ νὰ τὰ ρίξουν στὴ θάλασσα (Ἐμμανουήλ, 1853). Ο Σλουμπερζέ (1954) ἀναφέρει 

ὅτι: Ἡ κινητὴ γέφυρα ποὺ ἔφτιαξαν οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ τὴ μία παραλία ἕως τὴν ἄλλη, ποὺ 

βρίσκεται στὴν ἀκτὴ τοῦ Κεράτιου Κόλπου ἀνάμεσα στὸ σημερινὸ Κουμπέρ-Χανὲ καὶ τὸ 
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Νεφτερντὰρ Ἰσκελεσὶ, ὁδήγησε τὰ πλοῖα τῶν Τούρκων σὲ  σημεῖο ποὺ οἱ Ἕλληνες δὲν 

περίμεναν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κινδουνεύουν ἀπὸ τὸ πίσω μέρος ἀπὸ τὰ πλοῖα ποὺ 

μεταφέρθηκαν στὸν κεράτιο καὶ ἀπὸ τὴν ἔξω πλευρὰ ἀπὸ κεῖνα ποὺ  βρίσκονταν ἀκόμη 

στὸν Βόσπορο. (Σλουμπερζέ, 1954, σ. 68). Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ 

Δούκας, ὁ Κριτόβουλος, ὁ Χαλκοκονδύλης καὶ ὁ Σφραντὴς στὸ «Μεχάλο Χρονικὸ» 

χρεώνουν τὴν ἰδέα τῆς μεταφορᾶς τῶν πλοίων διὰ ξηρᾶς καὶ οἱ τέσσερις στὸν Μεχμὲτ. 

Στὸν ἀριθμὸ τῶν μεταφερόμενων πλοίων φαίνεται πὼς οἱ Ἑλληνες ἱστορικοὶ ἔχουν 

ἀπόκληση, καθὼς ὁ Δούκας ἰσχυρίζεται πὼς ἦταν 80 πλοῖα, ὁ Χαλκοκονδύλης 70 καὶ 

ὁ Σφραντζὴς στὸ «Μεγάλο Χρονικὸ» δὲν κάνει ἀναφορὰ σὲ συγκεκριμένο ἀριθμὸ 

(Μονιοῦ, 2010, σ. 444). Γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς μεταφορᾶς τῶν πλοίων ὁ Δούκας στὴν πηγή 

του ἀναφέρει: «Τότε ὁ τύραννος ἰδὼν τὰς νῆας τὰς μεγάλας ὀκτὼ οὔσας, τὰς μικρὰς 

ἐπέκεινα τῶν κ΄ καὶ τριήρεις βασιλικὰς καὶ τριήρεις τῶν Βενετίκων καὶ ἄλλα πλεῖστα 

μικρά, ἔγνω, ὡς οὐκ ἔστι δυνατόν, τοῦ κατασχεῖν τὸν λιμένα· καὶ τεχνάζεται γενναῖόν τι 

καὶ ἀνδρεῖον σόφισμα. Προστάττει τοῦ εὐθυδρομηθῆναι τὰς νάπας τὰς ὄπισθεν κειμένας 

τοῦ Γαλατᾶ ἀπὸ τὸ μέρος τὸ πρὸς ἀνατολὴν κάτωθεν τοῦ Διπλοῦ Κίονος ἕως τὸ ἄλλο 

μέρος τοῦ Γαλατᾶ τὸ πρὸς τὸν αἰγιαλὸν τοῦ Κερατῖου κόλπου κείμενον ἄντικρυ 

Κοσμιδίου. Καὶ ποιήσαντες τὴν ὁδὸν ομαλήν, ὅσον ἐδύναντο, διὰ τῶν φαλαγκίων 

ἐπιβιβάσας τὰς διήρεις καὶ τὰ ἱστία πτερώσας ἐκέλευσεν ἕλκειν διὰ ξηρᾶς ἐκ τοῦ πορθμοῦ 

τοῦ Στομίου καὶ εἰσάγειν εἰς Κεράτιον κόλπον τὰ πλοῖα, ὃ καὶ γέγονεν. Ἥλκοντο δὲ τὰ 

σκάφη καὶ ἐν ἑκάστῳ πρωρεὺς καὶ ἄλλος ἐπὶ τῶν οἰάκων καθήμενος· ἕτερος δὲ τὸ πτερὸν 

κρατῶν τὸ ἱστίον ἐτίνασεν· ἄλλος τύμπανον, ἕτερος σάλπιγγα κρούων ἐμελῴδει 

θαλάσσιον μέλος. Καὶ ἐξ οὐρίας πλέοντες τὰς νάπας καὶ τοὺς ῥύακας, τὴν ξηρὰν 

διήρχοντο, ἕως οὗ καταντήσαντες ἐν τῇ ὑγρᾷ ταύτας ἀνήγαγον, ὀγδοήκοντα τὸν ἀριθμὸν 

αἱ διήρεις ὑπάρχουσαι· τὰς δὲ λοιπὰς ἔασεν ἐκεῖ. Τίς εἶδε τοιοῦτον ἢ τίς ἤκουσεν;» 

(Ducas, 1958, σ. 337-339). 

Ἕνα ἀπὸ τὰ γεγονότα λοιπόν ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἅλωση τῆς 

Κωνσταντινούπολης ἦταν ἡ μεταφορὰ μέρους τοῦ τουρκικοῦ στόλου δια ξηρᾶς, στὸν 

Κεράτιο κόλπο, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἔλαβε χώρα στὶς 22 Ἀπριλίου τοῦ 1453 (Πασπάτης 

Α., 1890 & Δούκας, 1997). Ἤδη πρὶν πεντέμισι αἰῶνες εἶχε κάνει κάτι ἀνάλογο ὁ 

ναύαρχος Ὠορύφας περνῶντας τὸν στόλο τοῦ ἀπὸ τὸν ἰσθμὸ τῆς Κορίνθου καὶ 

ἐξοντώνοντας τοὺς Ἄραβες ποὺ εἶχαν ἀγκυροβολήσει ἐκεῖ μὲ τὸν στόλο τους 

(Καιροφύλας, 1930), ἐνῶ ἕνα ἀκόμη παρόμοιο γεγονὸς εἶχε λάβει χώρα ἐν ἔτει 1439. 

Τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ἡ Βενετία βρισκόταν σὲ πόλεμο μὲ τοὺς Λομβαρδοὺς καὶ δύο πόλεις 

της, ἡ Βερόνα καὶ ἡ Μπρέσσια, κινδύνευαν ἀπὸ τὸν στόλο τῶν Λομβαρδῶν, ποὺ 
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παρέπλεε τὴ λίμνη τῆς Γάρδας καὶ βρισκόταν κοντὰ στὶς πόλεις αὐτές. Ὁ μόνος τρόπος 

γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ κίνδυνος,  ἦταν νὰ μεταφερθεῖ ὁ στόλος τους ἐκεῖ γιὰ νὰ τοὺς 

πολεμήσει, ὅμως δὲν ὑπῆρχε κάποιο πέρασμα, κάποιος ποταμὸς ἔστω ποὺ νὰ 

ἐπικοινωνεῖ μὲ τὴ λίμνη. Τότε σκέφτηκε ἕνα σχέδιο ὁ Ἕλληνας ναυτικὸς Σορβόλος, ὁ 

ὁποῖος εἶχε γεράσει ὑπηρετῶντας τὸ ναυτικό της Βενετίας, καὶ πρότεινε νὰ γίνει 

μεταφορὰ ὁλοκλήρου τοῦ στόλου δια ξηρᾶς, κυλιομένου σὲ κορμοὺς δέντρων. Ἔτσι 

καὶ ἔγινε, σημειώνοντας μεγάλη ἐπιτυχία (Καιροφύλας, 1930). Γεννᾷται λοιπὸν τὸ 

ἐρώτημα ἂν τὸ γεγονὸς αὐτὸ τὸ εἶχε ὑπ’ ὄψιν του ὁ Μεχμὲτ ποὺ τὸν καιρὸ ἐκεῖνο ἦταν 

14 χρονῶν  καὶ μιμήθηκε τὸν Σορβόλο ἤ ἂν πρόκειται γιὰ συμβουλὴ κάποιου ἄλλου 

ποὺ γνώριζε τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἢ ἂν πρόκειται περὶ συμπτώσεως. Ὁ Κώστας Καιροφύλας 

πάντως, ἀναφέρει ὅτι ὁ Βερναδάκης ἰσχυρίζεται στὸ «Εἰς Ἅλωσιν τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως» ὅτι ἀνακοινώθηκε στὸν Μεχμὲτ Β΄ ἀπὸ κάποιον χριστιανό τὸ 

γεγονὸς αὐτὸ καὶ τὸ μιμήθηκε. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ σύγχρονος τῆς Ἁλώσεως 

Λατῖνος ἀρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεονάρδος ὁ Χίος, στὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν 

πάπα Νικόλαο τὸν Ε΄, ἀναφέρει ὅτι αὐτὸς ποὺ βοήθησε στὸ ἐγχείρημα αὐτὸ τὸν 

Μεχμὲτ ἦταν ὁ ἴδιος ἐκεῖνος ποὺ ἔκανε τὸ κατόρθωμα τῆς λίμνης Γάρδας, μὲ λίγα λόγια 

ὁ Ἕλληνας Σορβόλος. Πάντως, ὅπως ἀναφέρει ὁ Καιροφύλας, τὸ γεγονὸς αὐτὸ 

ἀπομένει ἱστορικὸ μυστήριο, διότι τίποτα δὲν εἶναι σίγουρο (Καιροφύλας, 1930). Τὸ 

μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι στὸ παρελθὸν εἶχε ξαναγίνει κάτι ἀνάλογο, ὅπως 

προαναφέρθηκε.  

 

5. Οἱ τακτικὲς συντηρήσεως τοῦ κανονιοῦ καὶ οἱ κανονιοβολισμοὶ τοῦ 
Οὐρβανοῦ 

 

Ἀφοῦ μετέφερε τὰ 80 πλοῖα  ἐντὸς τοῦ Κερατίου Κόλπου ὁ Οὐρβανὸς  

τοποθέτησε τὸ κανόνι του ἀπέναντι  ἀπὸ τὰ τείχη  πλησίον τῆς Πύλης τοῦ Ἁγίου 

Ρωμανοῦ.  Δίπλα ἀπὸ αὐτὸ ἔβαζε μέσα σὲ κοινότητες στὶς ὁποῖες εἶχε σκάψει  

ἑκατέρωθεν τοῦ κανονιοῦ τὶς  τεράστιες ἐκεῖνες πέτρες ποὺ προορίζονταν γιὰ 

κανονιοβολισμούς. Γιὰ νὰ ἔχει ἐπιτυχία στὶς βολὲς ὁ Οὐρβανὸς κάθε φορὰ πρὶν ῥίξει 

μία μεγάλη πέτρα μὲ τὸ κανόνι, ἔριχνε ἀρχικὰ ἕναν κανονιοβολισμὸ μὲ μία μικρότερη, 

ἔτσι ὥστε νὰ δεῖ  σὲ ποιό σημεῖο τοῦ τείχους περίπου θὰ πέσει ἡ πέτρα καὶ μετὰ γέμισε 

μὲ μία ἀπὸ τίς μεγάλες πέτρες (Doukas, 1834). Πιὸ συγκεκριμένα ὁ Δούκας ἀναφέρει: 

«Ταῦτα μὲν διὰ θαλάσσης, διὰ δὲ ξηρᾶς τὴν χωνείαν ἐκείνην τὴν παμμεγέθη φέρων, 

ἀντικρὺ τοῦ τείχους ἔστησεν ἐν τῇ πύλῃ τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ πλησίον. Καὶ λαβὼν σημεῖον 
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ὁ τεχνίτης, εἶχε γὰρ ἐκ πλαγίου φωλεὰς δύο κατασκευασμένας, χωρούσας πέτρας ὡς 

λίτρων … αὐτοφυῶς τεχνασμένας, καὶ ὅτε ἠβούλετο ἀπολύειν τὴν μεγάλην, ἐσημειοῦτο 

τὸν τόπον πρῶτον, πέμπων τὴν μικρὰν, καὶ τότε στοχαστικῶς ἐσφενδόνει τὴν μεγίστην. 

Καὶ κρούσας τὴν πρώτην βολὴν καὶ ἀκούοντες τοῦ κτύπου οἱ τῆς πόλεως, ἐνεοὶ γεγόνασι 

καὶ τὸ “Κύριε ἐλέησον” ἔκραζον» (Ducas, 1958, σ. 339). 

Στὴν προσπάθειά του νὰ ἀντιμετωπίσει ὁ Οὐρβανὸς τὰ προβλήματα ποὺ 

παρουσίαζαν τὰ κανόνια τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, δηλαδὴ τὴν διάλυσή τους μετὰ ἀπὸ μιὰ 

σειρὰ κανονιοβολισμῶν λόγῳ τῆς μεγάλης θερμοκρασίας καὶ τῶν ῥωγμῶν ποὺ 

παρουσίαζαν, βρῆκε τὴν λύση ἀλείφοντας  τὶς δημιουργηθεῖσες ῥωγμὲς μὲ λάδι μετὰ 

ἀπὸ κάθε κανονιοβολισμό, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν εἰσέρχεται ὁ παγωμένος ἀέρας, 

παρατείνοντας τὴν ζωὴ τῆς βομβάρδας του, ὄχι μόνο γιὰ τίς ἀνάγκες τῆς πολιορκίας, 

ἀλλὰ καὶ γιὰ μελλοντικὴ χρήση του (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Στὴν πηγή του ὁ 

Δούκας ἀναφέρει: «Ὁ δὲ σοφιστὴς τῆς κακίας ἐκείνης, ὁ τεχνίτης τί μέθοδον ἐπίστατο 

τοῦ μὴ διαῤῥαγῆναι τὴν χωνείαν; Καὶ γὰρ εἴδαμεν χωνείας ἀπολυούσας προβόλους· μετὰ 

γοῦν τὸ ἀπολυθῆναι τοῦ σκεύους, εἰ καὶ μὴ ἐφυλάττετο σκεπαζομένη ὑπὸ πίλων ἐξ ἐρίων 

παχέων, παρευθὺς ὡς ὕελος διεῤῥήγνυτο· καὶ μετὰ τοσαύτην ἐπισκοπήν, ἢ δὶς ἢ τὸ πλέον 

τρὶς ἀποπέμπων, ἐσχίζετο τοῦ ἀέρος χωροῦντος ἐν τοῖς κοίλοις τῶν μετάλλων 

ὑποβαθύμασιν. Οὗτος δὲ τί ἐποίει; Μετὰ τὸ σφενδονισθῆναι τὴν πέτραν, τῆς χωνείας 

ζεούσης ἀπὸ τῆς θερμότητος τοῦ νίτρου καὶ τοῦ τεάφου, περευθὺ κατέβρεχεν αὐτὴν ἐλαίῳ 

καὶ σὺν τούτῳ ἐπληροῦντο τὰ ἔνδον αὐτῆς ἀερώδη πάθη καὶ οὐκ ἐνήργει τὸ ψυχρὸν 

λεανθὲν ὑπὸ τῆς τοῦ ἐλαίου θερμότητος καὶ ἐβάσταζε τὸν κόπον εὐκόλως ἄχρις οὗ 

ὑπούργησε τὸν ὄλεθρον τῆς Πόλεως· καὶ ἔτι μετὰ ταῦτα φυλάττεται σώα καὶ ἐνεργεῖ πρὸς 

τὸ τοῦ τυράννου θέλημα» (Ducas, 1958, σ.341). 

 

6. Ἡ καθοριστικῆς σημασίας συμβουλὴ τοῦ πρεσβευτῆ τοῦ Ἰαγγοῦ στὸν 
Οὐρβανὸ καὶ ἡ ἐν τέλει κατεδάφιση μέρους τῶν τειχῶν 

 

Σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα, ἀφοῦ ὁ Οὑρβανὸς ἐξαπέλυσε τὸν πρῶτο 

κανονιοβολισμὸ πρὸς τὸ τεῖχος, ἀποφάσισε νὰ ρίξει καὶ μία δεύτερη μεγάλη πέτρα, 

σημαδεύοντας στὸ ἴδιο σημεῖο. Τότε ἕνας ἀπεσταλμένος πρεσβευτὴς τοῦ ἀντιβασιλέως 

τῆς Οὑγγαρίας Ἰάγγου, κοροϊδεύοντάς τον γιὰ τὴ βολὴ ποὺ ἔκανε, τοῦ ἔδωσε μία 

καθοριστικῆς σημασίας συμβουλὴ, ὀσον ἀφορᾷ τὴν ἔκβαση τῆς πολιορκίας, ποὺ 

ὁδήγησε στὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης, πρᾶγμα ποὺ ὅπως ἀποδείχθηκε στὴ 

συνέχεια, ἐπρόκειτο γιὰ  τὴν ταφόπλακα  τοῦ Βυζαντίου καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ (Doukas, 
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1834). Γιὰ νὰ γκρεμίσει τὸ τεῖχος, ὁ πρεσβευτὴς συμβούλευσε τὸν Οὐρβανὸ νὰ 

στοχεύσει μὲ τὸ κανόνι του τρεῖς βολές, ἔτσι ὥστε τὰ σημεῖα κρούσεως τῶν 

ἐκσφενδονισμένων πετρῶν πέφτοντας πάνω στὸ τεῖχος νὰ σχηματίζουν ἕνα νοητὸ 

τρίγωνο μὲ ἀποτέλεσμα τὸ τεῖχος νὰ ἀποδυναμωθεῖ καὶ νὰ πέσει εὐκολότερα, ὅπως καὶ 

ἔγινε. ὁ Οὐρβανὸς ἀκολουθῶντας τὴ συμβουλὴ τοῦ πρεσβευτῆ ἔριξε μέρος τοῦ τείχους 

(Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Κρούσας οὖν καὶ διασείσας τὸ τεῖχος, ἠβουλήθη ἐκ 

δευτέρου ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ βαλεῖν ἄλλον ἕνα λίθον. Τυχὼν δὲ ἀποκρισιάριος τοῦ Ἰάγκου 

ἐκεῖ, ἔσκωψε τὴν βολὴν λέγων· “Εἰ βούλει καταπεσεῖν εὐκόλως τὰ τείχη, μετάθες τὴν 

κατασκευὴν ἐν ἄλλῳ μέρει τοῦ τοίχου ἀπέχοντι ἀπὸ τῆς πρώτης βολῆς ὀργυιὰς ε΄ ἢ ἕξ, 

καὶ τότε ἐξισῶν τὴν πρώτην, ἄφες ἑτέραν βολὴν. Τῶν δύο οὖν ἄκρων κρουσθέντων 

ἐπιμελῶς, τότε βάλλε καὶ τρίτην, ὡς εὑρεθῆναι τὰς τρεῖς βολὰς | εἰς τριγώνου σχῆμα· καὶ 

τότε ὄψει τὸν τοιοῦτον τοῖχον εἰς γῆν καταπίπτοντα”. - Ἤρεσεν οὖν ἡ βουλὴ καὶ οὕτως 

πέπραχεν ὁ τεχνίτης καὶ οὕτως ἀπέβη» (Ducas, 1958, σ.341-343). 

Ὁ Δούκας ἰσχυρίζεται πὼς ὁ λόγος τῆς ἐπισκέψεως τοῦ πρεσβευτῆ τοῦ Ἰάγγου  

ἦταν νὰ ἀναγγείλει στὸ Σουλτᾶνο ὅτι πλέον ὁ Ἰάγγος δὲν κυβερνοῦσε πιὰ τὴν Οὑγγαρία 

καὶ πὼς εἶχε ἀναλάβει πιὰ τὴ διακυβέρνηση ὁ Βασιλιᾶς τῆς Οὑγγαρίας ἐστεμμένος ἀπὸ 

τὸν Πάπα Νικόλαο, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ πιὰ γιὰ τίς 

συμφωνίες ποὺ εἶχαν κάνει μεταξύ τους στὸ παρελθόν (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). 

Ἕνα ὅμως γεγονός, σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα, φαίνεται ὅτι ἦταν ἡ αἰτία ποὺ ἐπηρέασε 

τὸν πρεσβευτὴ τοῦ Ἰάγγου νὰ συμβουλεύσει τὸν Οὐρβανὸ νὰ γκρεμίσει τὸ τεῖχος, τὸ 

γεγονὸς δηλαδὴ τῆς πληροφοριοδότησης τοῦ Ἰαγγοῦ ἀπὸ ἕναν μάντη, ὁ ὁποῖος τοῦ 

ἀνέφερε πὼς ἂν καταστραφόντουσαν ὁλοκληρωτικὰ οἱ Βυζαντινοὶ καὶ ἡ 

Κωνσταντινούπολη, μόνο τότε θὰ σταματοῦσαν οἱ συμφορὲς γιὰ τοὺς Χριστιανούς 

(Doukas, 1834): «Πόθεν δὲ παρακινηθεὶς ὁ Οὖγγρος οὕτως τὴν βουλὴν ταύτην τῷ 

τυράννῳ δέδωκεν, ἤδη λέξω. Ὁ ῥὴξ τῆς Οὐγγαρίας τὴν βασιλείαν τῶν ‘Ρωμαίων ἐν 

ἐκείνῳ τῷ ἔτει παραλαβὼν καὶ στεφθεὶς παρὰ τοῦ πάπα Νικολάου καὶ ἀναζωσάμενος 

τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, ἐξεβλήθη τῆς ἐπιτροπικῆς ἐξουσίας ὁ Ἰάγγος καὶ ἀνεβάλετο τὴν πᾶσαν 

φροντίδα τῆς ἀρχῆς ὁ ῥὴξ βασιλεύς. Ἔχων δὲ ὅρκους μετὰ τοῦ Μεχεμὲτ ἀγάπης 

προσδιοριστικῆς τριῶν ἐτῶν, ἤδη πληρωθέντος τοῦ ἑνὸς καὶ ἡμίσεος, ἐμήνυσε τῷ 

Μεχεμὲτ λέγων, ὡς· “Ἐγὼ τὴν βασιλείαν παρέδωκα τῷ κυρίῳ μου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν οὐκ 

εἰμὶ τοῦ διαφενδεύειν, ἃ ὑπεσχέθην: λαβὲ τὰ ἔγγραφα, ἃ ἔδωκας, καὶ δὸς τὰ ἡμέτερα καὶ 

ἔσο, ὡς βούλει, μετὰ τοῦ ῥηγὸς τῆς Οὑγγρίας» - Αὕτη ἦν ἡ αἰτία τῆς ἀφίξεως. Περὶ δὲ τῆς 

βουλῆς, ἧς οὐκ ἔδει συμβουλεῦσαι ὡς ὑπάρχων χριστιανός, οὕτως ἀκούσας γράφω. 

Λέγεται, ὅτι μετὰ τὴν τρίτην ἧτταν, ἣν φθάσας ὁ λόγος ἐδήλωσεν, φυγὼν ὁ Ἰάγκος καὶ 
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οὐχ ὡς ἤθελεν ἢ ὡς ἔπρεπε, καταλαβὼν τὰ οἰκεῖα, ἔτυχέ τινος τῶν πνευματοφόρων 

ἀνδρῶν διηγούμενος τὰ τῆς ἥττης καὶ ἀδημονῶν, πῶς ἡ τύχη τὰ τῶν Ῥωμαίων κατέλιπεν 

καὶ πρὸς τοὺς ἀσεβεῖς χαροπὸν ἔβλεψεν. Ὁ δὲ γέρων ἀπεκρίνατο: “Ἴσθι, τέκνον, εἰ μὴ 

παντελὴς φθορὰ τοῖς Ῥωμαίοις ἐπέλθοι, οὐκ ἐπιγελάσει τοῖς χριστιανοῖς ἡ τύχη· δεῖ γὰρ 

τὴν Πόλιν ὑπὸ τῶν Τούρκων φθαρῆναι καὶ οὕτω τὰ τῶν χριστιανῶν δυστυχήματα τέλος 

ἕξουσι”. - Ἔχων οὖν ἐν ὠσὶ τὴν ἀπαίσιον ταύτην προφητείαν ὁ Ἰάγγου ἄγγελος ἐπεθύμει 

συντομώτερον τὴν πόλιν ἁλῶναι καὶ διὰ τοῦτο τὴν βουλήν, πῶς δεῖ καὶ πῶς μέλλει τὸ 

τεῖχος εὐκόλως πεσεῖν, ἐδίδασκε» (Ducas, 1958, σ. 343).  

Ἀκούγοντας ὁ Οὐρβανὸς τὴ συμβουλὴ τοῦ πρεσβευτὴ τοῦ Ἰάγγου καὶ τηρώντας 

τὶς ὁδηγίες του, προέβη στὴν ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν κατεδάφιση 

δύο τειχῶν ποὺ εἶχαν στὴ μέση τους ἕναν πύργο, μαζὶ μὲ τὸν πύργο τοῦ Ἁγίου 

Ρωμανοῦ. Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα τεράστιο ἄνοιγμα ποὺ 

μποροῦσαν νὰ βλέπουν οἱ Τοῦρκοι καθαρὰ πλέον τοὺς Βυζαντινοὺς ὑπερασπιστὲς κι 

ἐκεῖνοι τοὺς Τούρκους τὸ ἴδιο: «Πεσόντα δὲ δύο τείχη, ἔχοντα ἐν τῷ μέσῳ πύργον ἕνα, 

- καὶ ὁ πρὸς τῇ πύλῃ πύργος τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ, - ἔκειντο χαμαί, ὁρώντες τοὺς ἔνδον 

καὶ ὁρώμενοι ὑπ’ αὐτῶν» (Ducas, 1958, σ. 343). 

 

Β. ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ 

 

1. Οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς Πόλεως συνεχίζουν τὸν ἀγώνα τους 
 

Καὶ ἐνῶ γίνονταν ὅλα αὐτὰ  καὶ ἀντιστεκόταν ὁ ἰουστινιάνης μὲ τὴ φρουρὰ τοῦ 

παλατιοῦ καὶ ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι πολεμιστές, οἱ πολεμιστὲς τοῦ Γαλατὰ κρυφὰ ἔβγαιναν 

ἀπὸ τὰ τείχη καὶ ἀφοῦ ἐνίσχυαν τὸν Σουλτᾶνο μὲ  ἐφόδια καὶ ὁτιδήποτε  ἄλλο 

ἐπιθυμοῦσε, τὸ βράδυ κρυφὰ ἐπέστρεφαν πάλι στὴν Πόλη πολεμῶντας στὸ πλευρὸ τῶν 

Βυζαντινῶν: «Ὁ δὲ Ἰουστινιανὸς Ἰωάννης γενναίως ἐμάχετο σὺν πᾶσι τοῖς ὑπ’ αὐτὸν καὶ 

τοῖς τοῦ παλατίου, ἔχοντες ἐκ τοῦ Γαλατᾶ μέρος οὐκ ὀλίγον ἀνδρῶν ἐνόπλων. Καὶ γὰρ 

ἦσαν αὐτοὶ δεικνύντες ἀγάπην καὶ ἐξερχόμενοι διῆγον ἐν τῷ κάμπῳ τοῦ φωσάτου 

ἀφόβως καὶ τὰ ζητούμενα χρειώδη ἐδίδοσαν ἀφθόνως τῷ τυράννῳ | καὶ ἔλαιον διὰ τὰς 

σκευὰς καὶ ἄλλο, εἴ τι αἰτοῦντες οἱ Τούρκοι ἐφαίνοντο. Τοῖς δὲ Ῥωμαίοις, κρύφα καὶ διὰ 

τῆς νυκτὸς διαβαίνοντες, τὴν ἡμέραν πᾶσαν συμμαχοῦντες ἦσαν· τῇ Πόλει καὶ αὐτοὶ ἐν 
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τοῖς οἴκοις καὶ τῷ φωσάτῳ διέτριβον διὰ τὸ λανθάνειν τοὺς Τούρκους» (Ducas, 1958, 

σ.343-345). 

Ὅσον ἀφορᾷ τὸ στράτευμα τῶν Βενετῶν, ὑπερασπίζονταν τὴν Πόλη 

πολεμῶντας παραταγμένοι ἀπὸ τὴ Βασιλικὴ πύλη ἕως τὴν πύλη τοῦ Κυνηγοῦ: «Οἱ δὲ 

Βενέτικοι ἐν τῇ Βασιλικῇ Πύλῃ μέχρι τοῦ Κυνηγοῦ σὺν ῥωμαῖοις ὁμοῦ τοῖς Τούρκοις 

ἐμάχοντο» (Ducas, 1958, σ. 345). Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Μέγας Δούκας, ὁ Λουκᾶς Νοταράς, 

μὲ  500 στρατιωτες του, περιπολοῦσε στὴν πόλη ἐμψυχώνοντας τοὺς ὑπερασπιστές της, 

ἐπιβλέποντας τοὺς προμαχῶνες καὶ ἐρευνώντας ποιοὶ ἀπὸ τοὺς πολεμιστὲς λείπουν ἀπὸ 

τὶς θέσεις τους (Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Ὁ δὲ μέγας δούκας σὺν φ΄ ἐνόπλοις ἐν τῇ 

πόλει παριεπόλευεν, θαῤῥύνων ἁπανταχοῦ τοὺς στρατιώτας καὶ στοχαζόμενος τὰς βίγλας 

καὶ ἐρευνῶν τοὺς παραλειπομένους. Καὶ τοῦτο ἐποίουν καθ’ ἑκάστην  ἡμέραν» (Ducas, 

1958, σ. 345).   

Ἀπὸ πλευρᾶς,πλευράς τῶν Τούρκων, ὁ Μεχμὲτ περίμενε μὲ ὑπομονὴ τὴν 

κατάλληλη ἡ μέρα ποὺ θὰ τοῦ  ὑποδείκνυαν οἱ μάντεις γιὰ ἐπίθεση: «Οὐ γὰρ 

ἐσυνεκρότησε πόλεμον ἀληθῆ ὁ ἀλάστωρ ἐκδεχόμενος τὴν ὥραν τὴν σκοπευομένην παρὰ 

τῶν μάντεων» (Ducas, 1958, σ.345). 

 

2. Οἱ μάταιες προσπάθειες τοῦ Κωνσταντίνου νὰ μεταπείσει τὸν Σουλτάνο 
 

Μὲ τὴν κατεδάφιση μέρους τοῦ τείχους ἀπὸ τὴν βομβάρδα του Οὐρβανοῦ 

φόβος κυριάρχησε στὴν Πόλη  καὶ ὁ Κωνσταντῖνος  ἀπέστειλε πρέσβεις στὸ Σουλτᾶνο  

νὰ τὸν ἱκετεύσουν γιὰ εἰρήνη καὶ νὰ τοῦ προτείνουν νὰ τοῦ καταβάλουν καὶ φόρο ἂν 

χρειαστεῖ: «Ὁ Βασιλεὺς δὲ ἰδὼν τὰ τείχη πεσόντα καὶ κακὸν σημεῖον κατὰ τῆς πόλεως 

καὶ κατ’ αὐτοῦ κρίνων τὴν πτῶσιν, (καὶ γὰρ οὐκ ἔτυχεν ἀπὸ τοὺς καιροὺς Κωνσταντίνου 

τοῦ ἁγιωτάτου ἐν τοσούτοις πολέμοις Σκυθικοῖς, Περσικοῖς, Ἀραβικοῖς τοῦ γενέσθαι 

πτῶσιν ἑνὸς λίθου βαροῦντος λίτρας μιᾶς, τότε δὲ τοσοῦτον ἑώρα καὶ τόσον στρατὸν 

ἀναρίθμητον καὶ στόλον βαρὺν καὶ πλατεῖαν ὁδόν) ἀπεγνώκει, ἀπήλπισεν· καὶ στείλας 

πρέσβεις ἐδέετο τοῦ τυράννου, ἵνα, ὅσον βούλεται τέλος κατ’ ἔτος καὶ ὑπὲρ τὴν δύναμιν 

καὶ ἄλλα ζητήματα, μόνον ἀναχωρῆσαι τῶν ἐκεῖ, δοῦναι, καὶ εἰρήνην ἀσπάσασθαι» 

(Ducas, 1958, σ.345).  

Στὸ σημείο αὐτὸ φαίνεται πὼς ἡ βυζαντινὴ διπλωματία προσπάθησε νὰ 

ἐνεργήσει ἐφαρμόζοντας μία ἀπὸ τὶς πάγιες τακτικὲς της, δηλαδὴ τοῦ νὰ ἐξαγοράσει 

τὴν εἰρήνη καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς Πόλεως διὰ τῆς καταβολῆς κάποιου ἐτησίου ποσοῦ. 

Ὁ Καλομενόπουλος (1938) άναφέρει σχετικὰ μὲ αὐτὴν τὴν τακτικὴ αὐτὴ τῆς 
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διπλωματίας τῶν Βυζαντινῶν ὅτι:  «Τὰς καταστρεπτικὰς ἐκείνας ἐπιδρομὰς ἐφρόντιζε 

νὰ προλαμβάνῇ κυρίως διὰ τῆς διπλωματίας του. Μετά τινων ἐκ τῶν Βαρβάρων ἐκείνων 

λαῶν συνῆπτε συμμαχίας, ἔδινεν αὐτοῖς ἐτησίας χρηματικὰς χορηγίας καὶ τοὺς 

ἐχρησιμοποίει ἐναντίον ἄλλων βαρβάρων λαῶν. Εἰς ἄλλους πάλιν γείτονας ἐχορήγει 

χρηματικὸν τι ποσὸν ἐτησίως, ἁλπῶς καὶ μόνον ἵνα μἠν ἐπιχειρῶσιν ἐπιδρομὰς εἰς τα 

Βυζαντινὰ ἐδάφη. Αἱ συμφωνίαι ἐκεῖναι καθὼς καὶ τὰ χρηματικὰ ποσὰ τὰ ὁποῖα ἐδίδοντο 

καὶ εἰς τοὺς μὲν καὶ εἰς τοὺς δὲ ἐλέγοντο πάκτα, δηλαδή σπονδαί, οἱ δὲ λαοὶ οἱ 

συμβαλλόμενοι μετὰ τοῦ Βυζαντίου διὰ πάκτων ἐλέγοντο πακάτοι, δηλ. ἔνσπονδοι» 

(Καλομενόπουλος,1938, σ. 9). 

Ἀκούγοντας ὁ Σουλτάνος τὰ λεγόμενα των βυζαντινῶν ἀπάντησε στοὺς 

πρεσβευτὲς  πὼς θὰ συνέχιζε τὴν πολιορκία μὲ σκοπὸ νὰ γίνει ὁ κυρίαρχός της, ἀκόμη 

καὶ ἂν τοῦ στοίχισε τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἴδια του τὴ ζωή. Ἀντιπρότεινε στοὺς πρεσβευτὲς νὰ 

μεταβιβάσουν στὸν Κωνσταντῖνο τὴν πρότασή του γιὰ ἀποχώρηση τοῦ βυζαντινοῦ 

βασιλιᾶ ἀπὸ τὴν πόλη μὲ ταυτόχρονη παραχώρηση τῆς Πελοποννήσου καὶ ὑπογραφὴ  

συνθήκης εἰρήνης (Ἀθανασόπουλος, 2015b). Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐξαπέλυσε ἀπειλὲς πρὸς 

πᾶσα κατεύθυνση τονίζοντας πὼς ἂν δὲν παραδοθοῦν θὰ σφάξει τοὺς ἀριστοκράτες 

καὶ ὁλόκληρος ὁ λαὸς θὰ ἐξανδραποδιστεῖ ἀπ' τὸν στρατό του: «Ὁ δὲ τύραννος εἶπεν· 

“Οὐκ ἔστι δυνατὸν ἀναχωρῆσαί με. Ἢ τὴν Πόλιν λαμβάνω ἢ ἡ Πόλις λαμβάνει με ἢ 

ζῶντα ἢ τεθνεῶτα. Εἰ μὲν βούλει τοῦ ἀναχωρῆσαι ταύτης μετ’ εἰρήνης, δίδωμί σοι τὴν 

Πελοπόννησον καὶ, αὐτοὺς τοὺς σοὺς ἀδελφούς, δώσω ἑτέρας ἐπαρχίας καὶ ἐσόμεθα 

φίλοι. Εἰ δ’ οὐ παραχωρήσεις μοι τὴν εἴσοδον εἰρηνικῶς καὶ διαμάχης εἰσέλθω, πάντας 

τοὺς μεγιστᾶνάς σου σὺν σοὶ πατάξω ῥοφαίᾳ καὶ τὸν λοιπὸν ἅπαντα λαὸν τῷ βουλομένῳ 

παντί, τῷ ἡμετέρῳ στρατῷ χορηγήσω πραιδεῦσαι· κἀμοὶ ἡ Πόλις ἀρκεῖ μοι κενή”» 

(Ducas, 1958, σ. 345-347). 

Σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα τοῦ ἦταν ἀδιανόητο τοῦ Κωνσταντίνου νὰ παραδώσει 

τὴν Κωνσταντινούπολη  στοὺς Τούρκους καὶ ἀναφέρει ὅτι: «Ταῦτα ὁ βασιλεὺς ἀκούσας 

καὶ μηδ’ ὁπωσοῦν ἐν τῷ νοΐ βαλών, οὐ γὰρ ἦν δυνατὸν παραδοθῆναι τὴν πόλιν τοῖς 

Τούρκοις ἐκ τῶν χειροτέρων τῶν Ῥωμαίων· εἰ γὰρ εἶχε τοῦτο γενέσθαι, ποίαν ὁδὸν ἢ 

ποῖον τόπον ἢ πόλιν εἶχον μετοικῆσαι χριστιανῶν τοῦ μὴ καταπτύειν καὶ ὀνειδίζειν καὶ 

σφακελίζειν τοὺς ‘Ρωμαίους; Οὐχὶ μόνον χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ Τοῦρκοι καὶ 

Ἑβραῖοι εἶχον ἐξουθενεῖν αὐτούς» (Ducas, 1958, σ. 347). 

 



 58 

3. Ἡ ἀποτυχημένη προσπάθεια τοῦ Ἰουστινιάνη γιὰ ἐμπρησμὸ τοῦ 
Τουρκικοῦ Ναυτικοῦ καὶ ἡ προδοσία τῶν Γενουατῶν τοῦ Γαλατᾶ 

 

Τὸ βράδυ τῆς 24ης Ἀπριλίου ὁ Ἰουστινιάνης μαζὶ μὲ Ἰταλοὺς στρατιῶτες 

προσπάθησε μὲ μία τριήρη νὰ πλησιάσει τὸν Τουρκικὸ στόλο καὶ νά τον πυρπολήσει. 

Τοὺς πρόδωσαν ὅμως οἱ Γενουάτες τοῦ Γαλατά (Παπαρρηγόπουλος, 1932b),  οἱ ὁποῖοι 

ὡς ἔνδειξη φιλίας πρὸς τὸν σουλτᾶνο τοῦ μαρτύρησαν τὸ μυστικὸ καὶ τὶς προθέσεις 

τοῦ Ἰουστινιάνη μὲ ἀποτέλεσμα οἱ Τοῦρκοι νὰ βυθίσουν τὴν τριήρη μαζὶ καὶ πάνω ἀπὸ 

150 ἄντρες του. Ἡ ἐπιτυχία αὐτὴ τῶν Τούρκων δημιούργησε ἰαχὲς καὶ πανηγυρισμοὺς 

στὸ Τουρκικὸ στράτευμα μέσα στὴ νύχτα σκορπῶντας το φόβο καὶ τὸν τρόμο στοὺς 

κατοίκους τοῦ Γαλατὰ και στοὺς ἀμυνόμενους, κάτι ποὺ λειτουργεῖ καὶ ὡς 

ψυχολογικὸς πόλεμος (Doukas, 1834): «Τότε ὁ Λόγγος Ἰουστινιανὸς ἐσκέψατο διὰ τῆς 

νυκτὸς προσεγγίσαι ταῖς διήρεσι καὶ ἐμπρῆσαι ταύτας. Καὶ δὴ ἑτοιμάσας μίαν τῶν 

τριήρεων καὶ βαλὼν ἐν αὐτῇ τοὺς δοκιμωτάτους τῶν Ἰταλῶν καὶ παντοῖα μηχανικὰ 

σκεύη, ἵσταντο ἐκδεχόμενοι τὴν ὥραν. Οἱ δὲ Γενουῖται τοῦ Γαλατᾶ μαθόντες τὸ δρώμενον 

ἀπήγγειλαν τοῖς Τούρκοις. Οἱ δὲ τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἄγρυπνοι διανυκτερεύσαντες καὶ σκευὰς 

ἑτοίμους παραταξάμενοι τοὺς Λατίνους ἐκδέχοντο. Οἱ δὲ Λατῖνοι μὴ γνῶντες τὸ μηνυθὲν 

παρὰ τῶν τοῦ Γαλατᾶ εἰς τοὺς ἀσεβεῖς, περὶ μέσας νύκτας ἄρασα τὰς ἀγκύρας ἡ τριήρης 

ἀψοφητὶ τοῖς πλοίοις πλησιάζουσα ἦν. Οἱ δὲ Τοῦρκοι ἐν τῇ βοτάνῃ τῆς σκευῆς πῦρ 

βαλόντες, ἦσαν γὰρ ἐν ὅλη τῇ νυκτὶ ἐγρηγορότες, καὶ δὴ ἐκπεμφθεὶς ὁ λίθος κατὰ τῆς 

τριήρεως καὶ σὺν ἤχῳ πλείστῳ κρούσας αὐτήν, ἔβαλε κάτω ὑποβρύχιον σὺν τοῖς 

ἐπιβάταις πέμψας εἰς βυθόν. Τοῦτο τοὺς Λατίνους εἰς φόβον καὶ ἀγωνίαν οὐ μικρὰν 

ἐνέβαλε καὶ τὸν Ἰωάννην οὐκ εἰς μικρὰν ἀθυμίαν. Ἦσαν γὰρ οἱ καταποντισθέντες 

ἅπαντες ἐκ τῆς αὐτοῦ νηός, εὔζωνοι νέοι καὶ λίαν πολεμισταί, ὑπὲρ τοὺς  ρν΄. Οἱ δὲ 

Τούρκοι ἐπαρθέντες ἐπὶ τῇ εὐδοκίᾳ καὶ φωνὴν μεγάλην ἄραντες σὺν ἀλαλαγμῷ, πάντες 

καὶ οἱ ἐν τοῖς πλοίοις καὶ ἐν ταῖς σκηναῖς, τόσον ἦχον ἐν οὐρανοῖς ἐξέπεμψαν, ὡς δοκεῖν 

τὸ κλίμα ἐκεῖνο τῆς γῆς σείεσθαι· καὶ ἐκ τοῦ φόβου καὶ ἐκ τῆς Πόλεως καὶ οἱ τοῦ Γαλατᾶ 

πάντες ἐβόων» (Ducas, 1958, σ. 347). 

Τὴν ἑπόμενη μέρα οἱ Τοῦρκοι κανονιοβόλησαν ἕνα ἀπὸ τὰ ἐμπορικὰ πλοῖα τῶν 

Γενουατῶν, ποὺ θὰ μετέφερε  φορτίο στὴν Ἰταλία καὶ τὸ ὁποῖο βρισκόταν στὴν πύλη 

τοῦ Γαλατά, προκαλῶντας τίς ἀντιδράσεις τῶν γενουατῶν, οἱ ὁποῖοι  τὴν ἴδια μέρα 

ἔσπευσαν νὰ στείλουν ἀντιπροσωπεία γιὰ νὰ  παραπονεθοῦν  στοὺς Τούρκους: 

«Ἡμέρας οὖν γενομένης καὶ χαρμοσύνως τε καὶ εὐθαρσῶς καταπολεμίζοντες, 

ἐναβρυνόμενοι ἐπὶ τῇ ἀπροσδοκήτῳ καταβολῇ τῆς τριήρεως, ἄλλον λίθον καὶ αὐτὸν 
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παμμεγέθη τῇ φωλεᾷ τῆς χωνείας ἐνήρμοσαν· καὶ δὴ ἱσταμένης μιὰς νηὸς ἐν τῇ πύλῃ τοῦ 

Γαλατᾶ ἐγγύς, φερούσης φόρτον ἐμπορικὸν παντοίων εἰδῶν καὶ μελλούσης ἐν Ἰταλίᾳ 

πλέειν (ἦν γὰρ καὶ ἡ ναῦς καὶ ὁ φόρτος τῶν ἐμπόρων τοῦ Γαλατᾶ), ἀφέντες οἱ Τοῦρκοι 

τὸν λίθον, διέῤῥηξε τὴν γαστέρα τῆς νηὸς καὶ διαῤῥαγείσης ἄρδην κατεποντίσθη ἐν τῷ 

βυθῷ. Τοῦτο τὸ δῶρον ἀντάμειψις τῆς ἀκραιφνοῦς φιλίας, ἧς ἐπεδείξαντο Τοῦρκοι τοὺς 

Γαλατινούς. Ἀπῄεσαν γὰρ ἐν τοῖς μεγιστάνοις αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ βοῶντες, ὡς· “Ἡμεῖς φίλοι 

ὄντες καὶ τὰ τῆς φιλίας πράττοντες ἐσημάναμεν τὴν ἔλευσιν τῆς τριήρεως· καὶ γὰρ εἰ οὐκ 

ἐστὲ παρ’ ἡμῖν ἐνωτισθέντες τὴν ἔλευσιν αὐτῆς, εἰς κενὸν ἂν ἦσαν οἱ τόσοι κόποι τῶν διὰ 

ξηρᾶς εἰσαχθέντων ἐν τῷ λιμένι ὀγδοήκοντα πλοίων· τέφρα γὰρ ἔμελλον γεγονέναι καὶ 

κόνις παρὰ τῶν Ῥωμαίων. Ὑμεῖς δὲ τὴν ἀντιμισθίαν πληρώσαντες, ἐποιήσατε ἡμῖν 

τοσαύτην ζημίαν”» (Ducas, 1958, σ. 347-349). 

Ἀκούγοντας οἱ Τοῦρκοι τὰ παράπονα τῶν Γενουατῶν ἰσχυρίστηκαν πὼς δὲν 

εἶχαν καταλάβει ὅτι ἦταν δικό της πλοῖο καὶ τοὺς καθησύχασαν πὼς θὰ ἀποζημιωθοῦν 

γιὰ ὁτιδήποτε τοὺς ὀφείλουν, μιᾶς καὶ  πολὺ σύντομα θὰ  ὁλοκληρωθεῖ ἡ κατάκτηση 

τῆς Πόλης: «Οἱ δὲ μεσάζοντες ἀπεκρίναντο, ὅτι· “Μὴ γιγνώσκοντες ὑμετέραν εἶναι τὴν 

ναῦν, ἀλλὰ θαῤῥοῦντες τῶν ὑπεναντίων εἶναι, τοῦτο καὶ πεπράχαμεν. Ἔχετε οὖν θάῤῥος 

καὶ εὔχεσθε τοῦ λαβεῖν ἡμᾶς τὴν πόλιν, καὶ γὰρ ἤδη πάρεστιν καὶ ὁ καιρὸς ἐγγύς ἐστιν, 

καὶ τότε πᾶσα ζημία καὶ πᾶν ἕτερον τὸ ὁφειλόμενον ὑμῖν δοθήσεται”. – Σὺν τούτοις τοῖς 

μειλιχίοις λόγοις ἀπῄεσαν, μὴ εἰδότες οἱ ἄθλιοι, ὅτι καὶ αὐτοὶ καὶ ἡ πόλις αὐτῶν, ὡς ἡ 

Κωνσταντίνου, οὕτω καὶ αὐτοὶ γενήσονται μετ’ ὀλίγον» (Ducas, 1958, σ. 349).  

Ταυτοχρόνως ὁ Μεχμὲτ προέβη καὶ σὲ μία ἀκόμη κίνηση, κατασκευάζοντας 

στὶς 19 Μαΐου 1453 μία ξύλινη γέφυρα (Πασπάτης, 1890) ποὺ ὅπως ἀναφέρει ὁ 

Καραλής «…ἀλλὰ δὲν χρησιμοποιήθηκε ποτὲ ἀπὸ τοὺς Τούρκους» (Δούκας, 1997, σ. 

529).  Ἡ γέφυρα αὐτὴ ἐκτεινόταν ἀπ’ τὰ περίχωρα τοῦ Γαλατᾶ ἕως τὸν Κυνηγό καὶ 

ἦταν κατασκευασμένη ἀπὸ χίλια ἀγγεῖα οἴνου,  δοκάρια ξύλινα καὶ στρωμένες σανίδες.  

Εἶχε τέτοιο  πλάτος ἔτσι ὥστε χωροῦσε ἄνετα πέντε πεζοὺς στρατιῶτες παραταγμένους 

δίπλα ὁ ἕνας στὸν ἄλλον: «Ὁ δὲ τύραννος κατεσκεύασε καὶ γέφυραν ξύλινον, ἀπὸ τῶν 

τοῦ Γαλατᾶ βλέπων εἰς Κυνηγόν. Ἡ δὲ κατασκευὴ ἦν οὕτως ἀθροίσας κελεύσει οἰνοδόχα 

ἀγγεῖα ὑπὲρ τὰ χίλια καὶ δήσας καλωδίοις εἰς πλάτος, ὅσον τὰ δύο ἀγγεῖα κατὰ μῆκος 

τίθενται, ὁρμαθὸν ἕνα καὶ ἕτερον πάλιν ὁρμαθὸν ὅμοιον τῷ πρώτῳ, εἶτα συνάψας καὶ 

προσαρμόσας τοὺς δύο ὁρμαθοὺς καὶ δοκοὺς ἐκ τῶν δύο μερῶν προσηλώσας, σανίδας 

κατέστρωσεν. Καὶ ἐγεγόνει εἰς πλάτος ἡ γέφυρα, ὥστε ἀπόνως πέντε κατὰ πλάτος 

διέρχεσθαι στρατιώτας πεζούς» (Ducas, 1958, σ. 349). Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ 

ἀναφερθεῖ ὅτι μὲ τὴν περιγραφὴ τοῦ Δούκα φαίνεται πὼς διαφωνεῖ ὁ Σφραντζὴς στὸ 
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«Μεγάλο Χρονικό», καθὼς γράφει πὼς ἡ γέφυρα ἦταν κατασκευασμένη ἀπὸ βᾶρκες, 

βαρέλια καὶ δοκάρια δεμένα μεταξύ τους με σίδερα καὶ μὲ σκοινιὰ (Μονιοῦ, 2010, σ. 

427). 

 

Γ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ 

 

1.Ἡ πρόταση τοῦ Σουλτάνου στὸν Παλαιολόγο γιὰ παράδοση καὶ τὸ 
ἡρωϊκὸ «ὄχι» τοῦ Βασιλέα 

 

Ὄντας ἕτοιμος ὁ Μεχμὲτ νὰ διατάξει γενικὴ ἐπίθεση γιὰ νὰ εἰσβάλει στὴν 

Πόλη, στέλνοντας μήνυμα στὸν Παλαιολόγο τοῦ ἔθεσε δύο ἐπιλογὲς, εἴτε νὰ παραδοθεῖ 

ἐγκαταλείποντας τὴν Πόλη μὲ τὴ συνοδεία τῶν ἀρχόντων του, εἴτε νὰ ἀντισταθεῖ 

ῥισκάροντας καὶ σὲ περίπτωση ποὺ χάσει νὰ αἰχμαλωτιστεῖ ὁλόκληρος ὁ λαός του καὶ 

νὰ χάσει τὰ ὑπάρχοντά του (Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Ἀπαρτίσας οὖν τὰ πάντα, ὡς 

αὐτῷ ἐδόκει καλῶς, ἔπεμψεν ἔνδον λέγων τῷ βασιλεῖ· “Γίγνωσκε τὰ τοῦ πολέμου ἤδη 

ἀπηρτίσθαι· καὶ καιρός ἐστιν ἀπὸ τοῦ νῦν πρᾶξαι τὸ ἐνθυμηθὲν πρὸ πολλοῦ παρ’ ἡμῖν 

νῦν· τὴν δὲ ἔκβασιν τοῦ σκοποῦ τῷ Θεῷ ἀφίεμεν. Τί λέγεις; Βούλει καταλιπεῖν τὴν πόλιν 

καὶ ἀπελθεῖν, ἔνθα καὶ βούλει, μετὰ τῶν σῶν ἀρχόντων καὶ ὑπαρχόντων αὐτοῖς, κα | 

ταλιπὼν τὸν δῆμον ἀζήμιον εἶναι καὶ παρ’ ἡμῶν καὶ παρὰ σοῦ; ἢ ἀντιστῆναι καὶ σὺν τῇ 

ζωῇ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἀπολέσεις σύ τε καὶ οἱ μετὰ σέ, ὁ δε δῆμος αἰχμαλωτισθεὶς παρὰ 

τῶν Τούρκων διασπαρῶσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ”» (Ducas, 1958, σ.349-351). 

Σύμφωνα μὲ τὸν Παπαρρηγόπουλο (1932) ἡ ἀπὸ τοῦ Σουλτάνου ἀπαίτηση πρὸς 

τὸν Παλαιολόγο γιὰ παράδοση τῆς Πόλεως ἔγινε σύμμφωνα μὲ τοὺς Δούκα, 

Χαλκοκονδύλη, Λεονάρδο Χῖο και Χεϊρουλλὰχ, πρὶν τὴν γενικὴ ἔφοδο, πράγμα τὸ 

ὁποῖο φαίνεται πὼς εἶναι τὸ πιὸ πιθανό (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Ἀπὸ τὴν ἄλλη 

πλευρὰ οἱ Φραντζῆς, Βάρβαρος, Δολφῖνος καὶ Πούσκουλος σιωποῦν περὶ τοῦ  

γεγονότος τούτου, ἐνῶ ο Κριτόβουλος ἀναφέρει ὅτι ἔγινε πρὶν τὴν ἔνναρξη τῆς 

πολιορκίας (Παπαρρηγόπουλος, 1932b).  

Ὁ Κωνσταντῖνος λαμβάνοντας τὸ μήνυμα τοῦ Μεχμὲτ ἔστειλε τὴ δική του 

ἀπάντηση μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς συγκλήτου. Τοῦ ἐξήγησε πὼς οἱ βυζαντινοὶ  στὸ 

παρελθὸν μὲ τοὺς πρόγονούς του εἶχαν εἰρηνικὲς σχέσεις  παροτρύνοντας τὸν νὰ  

διάλεξει καὶ ἐκεῖνος τὸν ἴδιο δρόμο κρατῶντας τὶς περιοχὲς ποὺ ἔχει ἁρπάξει καὶ 

δεχόμενος νὰ τοῦ πληρώνουν κάποιον ἐτήσιο φόρο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη τοῦ ξεκαθάρισε πὼς 
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δὲν γίνεται νὰ τοῦ  παραδώσει τὴν Πόλη καὶ πὼς ὅλοι εἶναι διατεθειμένοι νὰ τὴν 

ὑπερασπιστοῦν καὶ νὰ πεθάνουν μαχόμενοι (Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «ὁ βασιλεὺς 

δ’ ἀπεκρίνατο σὺν τῇ συγκλήτῳ· “Εἰ μὲν βούλει, καθὼς καὶ οἱ πατέρες σου ἔζησαν, 

εἰρηνικῶς σὺν ἡμῖν συζῆσαι καὶ σύ, τῷ Θεῷ χάρις. Ἐκεῖνοι γὰρ τοὺς ἐμοὺς γονεῖς ὡς 

πατέρας ἐλόγιζον καὶ οὕτως ἐτίμων, τὴν δὲ πόλιν ταύτην ὡς πατρίδα· καὶ γὰρ ἐν καιρῷ 

περιστάσεως ἅπαντες ἐντὸς ταύτης εἰσίοντες ἐσώθησαν καὶ οὐδεὶς ὁ ἀντισταίνων 

ἐμακροβίω. Ἔχε δὲ καὶ τὰ παρ’ ἡμῖν ἁρπαχθέντα ἀδίκως κάστρα καὶ γῆν ὡς δίκαια καὶ 

ἀπόκοψον καὶ τοὺς φόρους τόσους, ὅσους κατὰ τὴν ἡμετέραν δύναμιν, κατ’ ἔτος τοῦ 

δοῦναί σοι καὶ ἄπελθε ἐν εἰρήνῃ. Τί γὰρ οἶδας, εἰ θαῤῥῶν κερδᾶναι εὑρεθῇς κερδανθείς; 

Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ 

γὰρ γνῶμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καὶ οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν”» 

(Ducas, 1958, σ. 351). 

 

2. Ἡ προετοιμασία Τούρκων καὶ Βυζαντινῶν γιὰ τελικὴ ἔφοδο 
 

Ἡ γενναία αυτὴ ἀπάντηση τοῦ Κωνσταντίνου, περὶ τῆς μὴ παράδοσης ἔβαλε σὲ 

σκέψεις τοὺς Τούρκους καὶ μάλιστα σύμφωνα μὲ τὸν Σωφρονιάδη (2005) «διαδοθεῖσα 

εἰ τοὺς περὶ τὸν Μωάμεθ καὶ τὸν Τουρκικὸν στρατόν, προυκάλεσεν οὐ μόνον ἔκπληξιν, 

ἀλλὰ καὶ ἀπογοήτευσιν. Δυνάμεθα εἰπεῖν, ὅτι καὶ πανικὸς ἐξεδηλώθη παρὰ τῷ στρατῷ, 

ὁπότε διεδόθη εἴδησις, ὅτι πρὸς ἐπικουρίαν τοῦ Βυζαντίου καταφθάνει Βενετικός στόλος 

καὶ στρατιὰ Οὕγγρων, ὑπὸ τὸν Ἴαγκον. Ἡ φήμη αὕτη τεχνιέντως διεσπάρη ὑπὸ τοῦ Χαλὴλ 

πασᾶ, φιλίως, ὡς γνωστὸν , πρὸς τοὺς ἡμετέρους διακειμένου» (Σωφρονιάδη, 2005, 

σελ.134). 

Τότε ἔδωσε διαταγὴ Σουλτᾶνος νὰ ἐνημερωθεῖ τὸ στράτευμά του γιὰ τὴν ἡμέρα 

τῆς ἐπιθέσεως  τονίζοντάς τους πὼς ὅσα  λάφυρα κατακτήσουν θὰ ἦταν  ὅλα δικά τους 

μιᾶς καὶ τὸ μόνο ποὺ  ἐπιθυμοῦσε νὰ κρατήσει γιὰ τὸν ἑαυτό του εἶναι τὰ τείχη καὶ τὰ 

κτήρια τῆς Πόλης (Πασπάτης, 1890). Αὐτὰ τὰ λόγια του εἶχαν ὡς στόχο  παρακινήσουν 

τοὺς Τούρκους νὰ πολεμήσουν μὲ λύσσα  στὴν ἐπικείμενη ἐπίθεση καὶ νὰ αὐξηθεῖ ἡ 

ψυχολογία τους, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καὶ πέτυχε (Παπαρρηγόπουλος, 1932b & Πασπάτης, 

1890): «Ταῦτα ἀκούσας ὁ τύραννος καὶ ἀπογνοὺς τὴν εἰρηνικὴν τῆς Πόλεως προδοσίαν, 

ὥρισεν διαλαλιὰς γενέσθαι ἐν πάσῃ τῇ στρατιᾷ καὶ ἐδήλωσε τὴν ἡμέραν τοῦ πολέμου, 

ὀμόσας ὡς οὐκέτ’ ἄλλο χρῄζει κέρδος πλὴν τὰς οἰκοδομὰς καὶ τὰ τείχη τῆς πόλεως, τὸν 

δ’ ἄλλον ἅπαντα θησαυρὸν καὶ αἰχμαλωσίαν· “ἔστωσαν ὑμῶν κέρδη”. -Τότε οἱ πάντες 

εὐφήμησαν» (Ducas, 1958, σ. 351). 
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Καθὼς ἔπεφτε τὸ βράδυ ὁ Μεχμὲτ προέβῃ σὲ μία κίνηση ψυχολογικοῦ πολέμου 

ἐναντίον τῶν πολιορκημένων. Ἔδωσε ἐντολὴ σὲ ὅλο του τὸ στράτευμα νὰ ἀνάψουν 

παντοῦ φωτιὲς μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πλημμυρίσει ἡ θάλασσα καὶ ἡ ξηρὰ ἀπὸ φῶς καὶ 

ἰαχές-  ἀλαλαγμοὺς ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Τούρκων, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο σκόρπισε τὸν πανικὸ 

στὴν Πόλη (Μανιάτης, 1938 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ 

τονιστεῖ, ὅτι  στὴν πηγὴ τοῦ Δούκα τὸ γεγονὸς αὐτὸ τῆς φωταψίας καὶ τῶν ἀλαλαγμῶν, 

ὅπως καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῶν βυζαντινῶν ἀντικρίζοντας τὸ θέαμα ἐκεῖνο,  

περιγράφονται μὲ τρόπο ἐντυπωσιακό, κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο φημίζεται ὁ Δούκας 

συγγράφοντας τὴν ἱστορία του, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργεῖ στὸν ἀναγνώστη μία 

νοητὴ εἰκόνα ἀναπαράστασης τῆς ψυχολογικῆς πίεσης καὶ κατάστασης ποὺ βίωσαν 

τότε οἱ πολιορκημένοι (Μανιάτης Μ., 1938 & Doukas, 1834). Τὸ γεγονὸς τῆς 

φωταψίας ὡς μέσο ψυχολογικοῦ πολέμου τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες ἐντοπίζεται σὲ μία 

συνοπτικὴ ἀναφορὰ στὸ ἔργο τοῦ Χαλκοκονδύλη, ἐνῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Κριτόβουλος 

δὲν κάνει κάποια ἀναφορὰ στὸ γεγονὸς (Μονιοῦ, 2010, σ. 427). Ὁ Δούκας ὅπως ἔχει 

προαναφερθεῖ, μπορεῖ νὰ μὴν βρίσκεται ὡς μάρτυρας ἐκεῖ, ἔστι ὥστε νὰ ζήσει ἀπὸ 

κοντά τα γεγονότα τῆς Πόλεως, πάρα ταῦτα ὅμως, σὲ ὅλο του τὸ ἔργο, ἡ σκηνοθετική 

του ἱκανότητα, νὰ περιγράφει τὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα τοῦ διηγήθηκαν «Καὶ γὰρ μετὰ 

τὸν πόλεμον ἐνέτυχον ἐγὼ πολλοῖς καὶ διηγήσαντό μοι...» (Δούκας, 1997, σ. 544) μὲ 

τέτοιον παραστατικὸ τρόπο, εἶναι κάτι ποὺ κινεῖ τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ἐρευνητῶν, ἀλλὰ 

καὶ τοῦ ἀναγνώστη ποὺ τὸν μεταφέρει στὸ κλίμα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ συγγραφέας 

γιὰ τὸ συγκεκριμένο γεγονὸς περιγράφει: «Ἑσπέρας δὲ γενομένης κήρυκας κύκλῳ τοῦ 

στρατοπέδου στείλας ἐπρόσταττεν, ἐν πάσῃ σκηνῇ φῶτα μεγάλα καὶ πυρκαϊὰς ἀνάψαι καὶ 

τῶν φώτων ἀναφθέντων πάντας σὺν ἤχῳ καὶ βοῇ ἀλαλάξαι τὴν μιαρὰν αὐτῶν φωνὴν τὴ 

δηλοῦσαν τὴν αὐτῶν ἀσέβειαν. Καὶ ἦν ἰδεῖν καὶ ἀκοῦσαι ξένον τέρας· τὰ γὰρ φῶτα 

ὑπερεκχυθέντα ἐν γῇ καὶ θαλάσσῃ ὑπὲρ τὸν ἥλιον ἔλαμπον τὴν πᾶσαν Πόλιν, τὸν 

Γαλατᾶν, τὰς νῆας ἁπάσας καὶ τὰ πλοῖα. Πέρα, τὸ Σκουτάριον καὶ ἡ ἐπιφάνεια πᾶσα τῆς 

ὑγρᾶς τοσοῦτον ὑπερήστραπτον, ὅσον εἴποι τις κεραυνοῦ δίκην. Καὶ γὰρ εἴθε ἦν κεραυνὸς 

οὐ φωτίζων μόνον, ἀλλὰ καὶ κατακαίων καὶ δαπανῶν!» (Ducas, 1958, σ. 351-353). 

Οἱ πολιορκημένοι ἀντικρίζοντας ἀπὸ τὰ μισογκρεμισμένα τείχη  την  γῆ 

πλημμυρισμένη ἀπὸ φωτιὲς  καὶ ἀλαλαγμούς, πολεμικὲς ἰαχὲς συστατικὰ τραγούδια 

τῶν Τούρκων μέσα  στὴ νύχτα τούς δημιουργήθηκε φόβος καὶ τρόμος, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο  

εἶχε σημαντικὸ ἀντίκτυπο στὴν ψυχολογία τους, καθὼς τὸ ἠθικό τους ἔπεσε (Μανιάτης, 

1938). Ἄλλοι ἀπὸ αὐτοὺς λιποθυμοῦσαν ἀπό το φόβο τους μὴν μπορῶντας νὰ ἀντέξουν 

τὴν κατάσταση ποὺ ζοῦσαν, κι οἱ ἄλλοι νὰ βρίσκονται σὲ πανικὸ μὴ μπορῶντας νὰ  
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συνέλθουν (Doukas, 1834): «Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ἐδόκουν πῦρ ἐμπεσεῖν ἐν τῷ στρατεύματι 

καὶ κατέτρεχον ἕως τοῦ ἐρειπίου. Καὶ ὁρώντες αὐτῶν τὰς ὀρχήσεις καὶ τὰς εὐφροσύνως 

ἀκούοντες ἀλαλαγὰς τὰς γινομένας, προεώρων τὸ μέλλον καὶ σὺν καρδίᾳ συντετριμμένῃ 

πρὸς τὸν Θεὸν ἔλεγον· “Κύριε φεῖσαι ἡμᾶς τᾶς δικαίας σου ἀπειλῆς καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς 

ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ ἀντικειμένου”. οἱ δὲ δημόται μόνον ἰδόντες τὴν τοσαύτην θέαν καὶ 

τὴν βοὴν ἀκούσαντες, ὡς ἡμιθανεῖς ἔπνεον μὴ δυνάμενοι ἕλκειν πνεῦμα μήτ’ ἀποφυσᾶν» 

(Ducas, 1958, σ. 353). Ὁ Καραλῆς ἀναφέρει ὅτι: «Ἡ φωταψία ὡς μέσο ψυχολογικοῦ 

πολέμου συνέβη στὶς 26 Μαΐου 1453 καὶ συνεχίστηκε κατὰ τὶς δύο ἑπόμενες νύχτες» 

(Δούκας, 1997, σ. 533). 

Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἡ χρήση τῆς φωτιᾶς  καὶ πολεμικῶν ἰαχῶν-ἀλαλαγμών ἐν 

καιρῷ πολέμου χρησιμοποιοῦνταν ἀνέκαθεν ἀποσκοπῶντας στὴν καταστροφὴ τοῦ 

ἐχθροῦ  καὶ στὴν κατάπτωση τοῦ ἠθικοῦ του. 

Τὴ χρήση τῆς φωτιᾶς ὡς ὅπλο γιὰ τὴν πρόκληση καταστροφῶν στὸν ἐχθρὸ τὴν 

συναντᾷ κανεὶς στὴν βυζαντινὴ ἱστορία μὲ τὴ χρήση τοῦ ὑγροῦ πυρὸς ἀπὸ πλευρᾶς τῶν 

βυζαντινῶν ἀπὸ τὸ πολεμικό τους ναυτικὸ καίγοντας τοῦ ἐχθροῦ τὰ πλοῖα, ἀπὸ 

στρατιῶτες ποὺ χρησιμοποιοῦσαν φλογοβόλα ὅπλα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μάχης καὶ 

τῶν πολιορκιῶν (χύνοντας ὑγρὸ πῦρ ἀπὸ πύργους, πετῶντας μὲ καταπέλτες βόμβες 

ὑγροῦ πυρὸς εἴ καὶ χειροβομβίδες ὑγροῦ πυρός) (Δεπάστας, 2012 & 

Παπαρρηγόπουλος, 1932b) . Ὁ Καλομενόπουλος (1937) ἀναφέρει πὼς δημιουργὸς τοῦ 

ὑγροῦ πυρὸς ἦταν τὸν 7ο αἰώνα ὁ Καλλίνικος ἀπὸ τὴν Ἠλιούπολη τῆς Συρίας λέγοντας 

ὅτι «Τῷ 673 «Καλλίνικος ἀρχιτέκτων ἀπὸ Ἠλιουπόλεως τῆς Συρίας, γράφει ὁ 

χρονογράφος Θεοφάνης, προσφυγὼν τοῖς Ρωμαίοις, (δηλ. τοῖς Ἕλλησιν), πῦρ θαλάσσιον 

κατασκευάσας, τὰ τῶν Ἀράβων σκάφη ἐνέπρησε καὶ σύμψυχα κατέσκαυσεν καὶ οὕτως οἱ 

Ρωμαῖοι μετὰ νίκης ἐπέστρεψαν καὶ θαλάσσιον πῦρ εὗρον» (Καλομενόπουλος, 1937, σ. 

150) καὶ συνεχίζει ἀναφέροντας ὅτι  «ὁ Ἀρχιτέκτων Καλλίνικος, προσφυγὼν ὄντως τότε 

ἐκ τῆς Ἀραβοκρατούμενης πατρίδος τοῦ εἰς Κωνσταντινούπολιν, ἔθεσεν εὶς τὴν διάθεσιν 

τοῦ Κράτους ὕλην  τινα ἐμπρηστικὴν τὴν ὁποίαν κατ' ἄλλους μὲν ἐφεῦρεν ὁ ἵδιος κατ' 

ἄλλους δὲ εἶχε διδαχθῇ παρὰ τῶν Ἰνδῶν» (Καλομενόπουλος, 1937, σ. 150). Ἐπιπλέον, 

μελετῶντας κανεὶς τὴν πολιορκία τῆς Πόλεως 1453 διαπιστώνει, ὅπως καὶ 

προαναφέρθηκε, ὅτι ἡ φωτιὰ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ ὡς ὅπλο 

ψυχολογικοῦ πολέμου, γιὰ νὰ ῥίξουν τὸ ἠθικὸ τῶν πολιορκημένων, οἱ ὁποῖοι 

ἀντικρίζοντας τὸ πλῆθος τῶν ἀναμμένων ἑστιῶν φωτιᾶς καὶ δαδῶν συνειδητοποιοῦσαν 

τὸ τεράστιο πλῆθος τοῦ ἀντιπάλου μὲ ἀποτέλεσμα καὶ δια εἰκόνας (φωτιᾶς), ἀλλὰ καὶ 

δια ἤχου (ἀλαλαγνῶν) νὰ πέφτει τὸ ἠθικὸ τοὺς (Δούκας, 1997). Παρόμοιο τέχνασμα 
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ἔκανε καὶ ὁ Παπαφλέσσας καὶ στὴν νεότερη ἱστορία χρησιμοποιῶντας τὴν φωταψία 

ὡς ὅπλο ψυχολογικοῦ πολέμου καὶ μάλιστα τὴν προηγούμενη μέρα ἀπὸ τὴν μάχη στὸ 

Μανιάκι 20 Μαΐου 1825. Τὸ βράδυ ἐκεῖνο ἔδωσε ἐντολὴ στοὺς στρατιῶτες του νὰ 

ἀνάψουν παντοῦ φωτιὲς στὸ σημεῖο ποὺ εἶχαν στρατοπεδεύσει, ἔτσι ὥστε νὰ τίς δοῦν 

ἀπὸ μακριὰ οἱ καὶ νὰ πιστέψει ὁ Ἰμπραημ μὲ τοὺς Τουρκοαιγυπτίους του (τοποθεσία 

Χίλια Χωριά, ποὺ εἶχαν συγγεντρωθεὶ) πὼς οἱ Ἕλληνες εἶναι χιλιάδες, ἀποσκοπῶντας 

νὰ τὸν τρομάξουν καὶ ἴσως νὰ τὸν βάλλουν σὲ σκέψεις νὰ μὴν προχωρήσει καὶ τοὺς 

ἐπιτεθεῖ (Παπαδημητρίου, 1993). 

Ὅσον ἀφορᾷ τίς πολεμικὲς ἰαχὲς χρησιμοποιοῦνταν ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχή. 

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ Μυθολογία ἡ Ἀλαλὰ ἦταν ἡ κόρη τοῦ Πολέμου καὶ 

πρόκειται γιὰ ἕνα εἴδους προσωποποίησης ἀπὸ πλευρᾶς τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων τῶν 

ἰαχῶν τοῦ πολέμου κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίθεσης εἴ καὶ ἀκόμη τῶν ἀλαλαγμῶν λόγῳ 

νίκης (Patsi-Garin, 1969). Ἐπιπλέον, εἶναι γεγονὸς πὼς ἀρχαῖοι Ἕλληνες 

χρησιμοποιοῦσαν τίς πολεμικὲς ἰαχές, ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ ἀρχαῖοι Σπαρτιᾶτες 

(Ῥασσιάς, 2003), στὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ ὑπάρχει τὸ παράδειγμα τῶν ἀλαλαγμῶν τῶν 

Τούρκων κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Πολιορκίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Δούκας, 1997), 

ἀκόμα καὶ στὴν νεότερη ἐποχὴ ὑπάρχει τὸ παράδειγμα τῆς πολεμικῆς ἰαχῆς τῶν 

Ἑλλήνων πολεμιστῶν στὰ βουνὰ τῆς Πίνδου κατὰ τὸν ἑλληνοϊταλικὸ πόλεμο, ποὺ κατὰ 

τὴν διάρκεια τῶν μαχῶν ἐκ τοῦ συστάδην, τοποθετοῦσαν τίς ξιφολόγχες ἐφόπλου καὶ 

τρέχοντας ἐπιτιθέμενοι πρὸς τὸν ἐχθρὸ καὶ ἀναφωνοῦσαν "ἀέρα" σκορπῶντας τὸν 

πανικὸ στὸ στράτευμα τῶν Ἰταλῶν (Ἀγγελίδης, 2010; Γκούμας, 2010 & 

Θεοδωρακάκος, 2010). 

Τὸ πρόβλημα τοῦ γκρεμισμένου τμήματος τῶν τειχῶν προσπάθησε νὰ 

ἐπιδιορθώσει ὁ Ἰουστινιάνης μὲ τὴν τοποθέτηση χαμόκλαδων, ποὺ συγκεντρώθηκαν 

ἀπὸ διάφορα σημεῖα τῆς πόλεως καὶ τὴν διάνοιξη ἐσωτερικῆς τάφρου (Πασπάτης, 

1890). Ὑπῆρχε ὅμως καὶ ἄλλο ἕνα πρόβλημα, τὸ ὁποῖο ἦταν σημαντικὸ ἐπίσης. Λόγῳ 

τοῦ μεγάλου ἀνοίγματος οἱ Τοῦρκοι μποροῦσαν καὶ ἔβλεπαν τὶς θέσεις καὶ τὶς κινήσεις 

τῶν βυζαντινῶν στρατιωτῶν μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνονται προβλέψιμοι καὶ νὰ 

σταματήσουν νὰ ἐξέρχονται, ἀπὸ τὶς πύλες τὶς ὁποῖες συνήθιζαν ἕως τότε, γιὰ νὰ 

ἀντιμετωπίζουν τοὺς τούρκους σὲ μάχες σῶμα μὲ σῶμα. Τὴν λύση τὴν ἔδωσαν τότε 

κάποιοι γέροντες, οἱ ὁποῖοι γνωριζαν ἀπὸ παλιὰ μία μικρὴ πύλη γνωστὴ μὲ τὸ ὄνομα 

Κερκόπορτα, ποὺ ὁδηγοῦσε σὲ ὑπόγειο πέρασμα ἐκτὸς τῶν τειχῶν καὶ ἦταν 

ἀσφαλισμένο γιὰ χρόνια (Δούκας, 1997 & Παπαρρηγόπουλος, 1932). Ἡ Κερκόπορτα 

βρισκόταν πρὸς τὸ μέρος τοῦ παλατιοῦ καὶ συγκεκριμένα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Καραλῆς, 
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«στὴ γωνία τοῦ ἀνακτόρου τῶν Βλαχερνῶν, κοντὰ στὸ σημεῖο ποὺ ἑνωνόταν μὲ τὸ 

διπλὸ τεῖχος τοῦ Θεοδοσίου» (Δούκας, 1997, σ. 535). Τὴν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς πύλης τὴν 

γνωστοποίησαν στὸν Κωνσταντῖνο, ὁ ὁποῖος τότε ἔδωσε ἐντολὴ μέσῳ αὐτῆς νὰ 

ἐξέρχεται ὁ στρατὸς καὶ νὰ πολεμᾷ τοὺς Τούρκους. Γιὰ ὅλα αὐτὰ ὁ Δούκας ἀναφέρει: 

«Ὁ δὲ Ἰωάννης διὰ τῆς νυκτὸς ἐκείνης ἀγωνισάμενος καὶ κελεύσας τὰς κληματίδας 

ἁπάσας τὰς εὐρισκομένας ἐν τῇ πόλει συναγαγεῖν καὶ τεθῆναι ἐν τοῖς ἐρειπίοις, 

κατασκευάσας ἄλλην τάφρον ἔνδοθεν, τοῦ φυλάττεσθαι τὰ τείχη τὰ φθαρέντα, οἱ δὲ 

Ῥωμαῖοι ἰδόντες τὴν εἰσοδοέξοδον αὐτῶν φανερὰν γενομένην καὶ μὴ δυναμένους ἐξιέναι 

ἔξω τῆς πύλης καὶ ἀντίστασθαι τοῖς Τούρκοις ἐν τῷ ἐξωκάστρῳ, ἀπερικαλύπτους ὄντας, 

τῶν τειχέων καταπεσόντων, ἦσάν τινες τῶν γερόντων ἐπιστάμενοι παραπόρτιον ἓν πρὸ 

πολλῶν χρόνων ἀσφαλῶς πεφραγμένον, ὑπόγαιον, πρὸς τὸ κάτωθεν μέρος τοῦ παλατίου. 

Καὶ δηλώσαντες τῷ βασιλεῖ, διὰ προστάξεως αὐτοῦ ἠνοίχθη· καὶ ἐξήρχοντο ἐξ αὐτοῦ 

περισκεπόμενοι τοῖς τείχεσι τοῖς ὑγιαίνουσι καὶ ἀντεμάχοντο τοῖς Τούρκοις ἐν τῷ 

περιβολαίῳ.Τὸ δὲ ὄνομα τῆς κρυφῆς ἐκείνης πύλης ἐκαλεῖτό ποτε Κερκόπορτα» (Ducas, 

1958, σ.353). Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ ἦταν καλὸ νὰ ἐπισημανθεῖ πὼς ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἔργο 

τοῦ Δούκα γίνεται ἀναφορὰ σὲ μιὰ μικρὴ πύλη στὸν ἔργο τοῦ Κριτόβουλου, τὴν ὁποία 

χρησιμοποιοῦσε ὁ Ἰουστινιάνης μὲ τοὺς στρατιῶτες του, ἔτσι ὥστε νὰ ἐξέρχονται καὶ 

νὰ πολεμοῦν στὸ χαράκωμα, χωρὶς νὰ εἶναι σίγουρο ὅτι ἀναφερόταν στὴν Κερκόπορτα 

(Μονιοῦ, 2010, σ. 428).  

 

3. Ἡ γενικὴ ἐπίθεση τῶν Τούρκων καὶ ἡ σθεναρὴ ἀντίσταση τῶν 
Βυζαντινῶν 

 

Ἐν τέλει, στὶς 27 Μαΐου τοῦ 1453, ἡμέρα Κυριακή (ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Πάντων), 

ὁ Μεχμὲτ ξεκίνησε γενικὴ ἐπίθεση κατὰ τῆς Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται γιὰ ἕναν 

πόλεμο γενικευμένο ποὺ εἶχε διάρκεια ὁλόκληρη τὴ νύχτα χωρὶς νὰ ἀφήσει περιθώρια 

διαλείματος στοὺς ὑπερασπιστές της ἀποσκοπῶντας στὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ 

ἐξουθένωσή τους: «Ὁ δὲ τύραννος ἤρξατο ἡμέρᾳ Κυριακῇ συνάπτειν πόλεμον 

καθολικόν. Καὶ δὴ ἑσπέρας γενομένης οὐκ ἔδωκεν ἀνάπαυσιν τοῖς ‘Ρωμαίοις τῇ νυκτὶ 

ἐκείνῃ. Ἦν γὰρ ἡ Κυριακὴ ἐκείνη τῶν ἁγίων πάντων, ἄγων ὁ Μάϊος ἡμέρας κζ΄» (Ducas, 

1958, σ.353).  

Ἐνῶ χάραζε ἡ Δευτέρα 28 Μαΐου, ὁ Μεχμὲτ συνέχισε τὸν πόλεμο  

παρατάσσοντας τὸν στρατὸ τοῦ ἀπὸ τὸ Παλάτιο μέχρι τὴ Χρυσῆ πύλη. Ἐπιπλέον 

διέταξε νὰ περικυκλώσουν ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς τὴν Πόλη, μὲ στρατὸ ποὺ πολεμοῦσε 
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ἀπὸ τὴν ξηρά, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς θαλάσσης μὲ πολεμικὰ πλοῖα, ποὺ κουβαλοῦσαν 

μαζί τους σκάλες, μέσῳ τῶν ὁποίων προσπαθοῦσαν νὰ ἀνέβουν στὰ τείχη οἱ Τοῦρκοι 

(Mordtmann, 1888 &Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Ἐπιφωσκούσης δὲ τῆς ἡμέρας 

συνῆψε πόλεμον οὐ τόσον ἄχρις ὥρας ἐννάτης, μετὰ δὲ τὴν ἐννάτην διεῖλε τον στρατὸν 

ἀπὸ τοῦ παλατίου μέχρι τῆς Χρυσῆς. Καὶ τὰ ὀγδοήκοντα πλοῖα ἀπὸ τῆς Ξυλοπόρτης ἄχρι 

τῆς Πλατέας, τὰ δὲ ἕτερα τὰ ἱστάμενα ἐν τῷ Διπλοκιονίῳ περιεκύκλωσαν ἀπὸ τῆς Ωραίας 

Πύλης, διαβάντα τὸν Μέγα Δημήτριον τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὴν Πόρταν τὴν μικρὰν τὴν ἐν 

τῇ μονῇ τῆς Ὁδηγητρίας. Καταβάντες τὸ μέγα παλάτιον καὶ διαβάντες τὸν λιμένα 

περιεκύκλωσαν ἄχρι τοῦ Βλάγκα, ἕκαστον αὐτῶν ἔχον ἀνὰ κλίμακα ἰσόσταθμον τοῖς 

τείχεσι καὶ παντοίαν ἄλλην παρασκευήν» (Ducas, 1958, σ. 355). 

Τὸ βράδυ τῆς Δευτέρας 28 Μαΐου οἱ πολιορκία κορυφώνεται μὲ τὸν Σουλτᾶνο 

νὰ πολεμᾷ ἔφιππος μὲ δέκα χιλιάδες στρατὸ μπροστὰ ἀπὸ τὰ μισογκρεμισμένα τείχη, 

ἀπὸ πίσω του καὶ γύρῳ γύρω ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἀπὸ ξηρᾶς καὶ ἀπὸ 

θαλάσσης ἁπλώνονταν πάνω ἀπὸ ἑκατὸν πενῆντα χιλιάδες ἐπιτιθέμενοι Τοῦρκοι, τὸ 

πλῆθος τῶν ὁποίων ἦταν ἀνυπολόγιστο (Doukas, 1834). Ὁ Δούκας ἀναφέρει: 

«Δύναντος οὖν τοῦ ἡλίου τὸ ἐνυάλιον ἤχησε καὶ αὐτὸς ὁ τύραννος ἔφιππος τῇ δευτέρᾳ 

ἑσπέρας· καὶ ἦν ἡ παράταξις μεγάλη σφόδρα. Ἐμάχετο οὖν κατὰ πρόσωπον τῶν 

πεσόντων τειχέων σὺν τοῖς αὐτοῦ πιστοῖς δούλοις νέοις καὶ πανάλκεσιν· ὑπερμαχοῦντες 

ὡς λέοντες ἐπέκεινα τῶν δέκα χιλιάδων, ἐξόπισθεν δὲ καὶ ἐκ πλαγίων ἄνδρες μάχιμοι 

ἱππόται ὑπὲρ τὰς ρ΄ χιλιάδας, ἐν δὲ τοῖς κάτω μέρεσιν ἄχρι τοῦ λιμένος τῆς Χρυσῆς ἕτεραι 

ἑκατὸν καὶ ἐπέκεινα καὶ ἀπὸ τοῦ τόπου, οὗ ἵστατο ὁ ἡγεμών, ἕως τοῦ παλατίου τὰς ἄκρας 

ἕτεραι πεντήκοντα χιλιάδες καὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ τὴν γέφυραν ὑπὲρ ἀριθμόν» (Ducas, 

1958, σ. 355). 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Κωνσταντῖνος  μὲ τὸν Ἰωάννη Ἰουστινιάνη καὶ τρεῖς 

χιλιάδες περίπου στράτο πολεμοῦσαν ἔξω στὴν περίβολο μπροστὰ ἀπὸ τὰ πεσμένα 

τείχη. Ὁ Λουκᾶς Νοταρὰς πολεμοῦσε μὲ πεντακόσιους πολεμιστὲς ὑπερασπίζοντας 

τὴν περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ὡραία Πύλη ἕως τὴν Ξύλινη. Στοὺς προμαχῶνες καὶ στὰ τείχη 

ἦταν ἁπλωμένοι διάφοροι στρατιῶτες πετροβολιστές, τζαγροφόροι καὶ τοξότες οἱ 

ὁποῖοι πολεμοῦσαν ἀδιαλείπτως ἐπίσης. Συγκεκριμένα ὁ Δούκας ἀναφέρει: «Οἱ δ’ 

ἐντὸς καὶ αὐτοὶ διαμερισθέντες, ὁ μὲν βασιλεὺς σὺν τῷ Ἰωάννῃ Ἰουστινιανῷ ἐν τοῖς 

τείχεσιν τοῖς πεσοῦσιν ἔξω τοῦ κάστρου ἐν τῷ περιβόλῳ, ἔχοντες μεθ’ αὐτοὺς Λατίνους 

καὶ Ῥωμαίους ὡς τρισχιλίους· ὁ δὲ μέγας δούκας ἐν τῇ Βασιλικῇ ἔχων ὡς πεντακοσίους, 

τὰ δὲ πρὸς τὴν θάλασσαν τείχη καὶ οἱ προμαχῶνες ἀπὸ τῆς Ξύλινης Πόρτας ἕως τῆς 

Ωραίας, τζαγρατόροι καὶ τοξόται ἐπέκεινα πεντακοσίων· ἀπὸ δὲ τῆς Ὡραίας ποιῶν τὸν 
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γύρον ὅλον ἄχρι τῆς Χρυσῆς Πύλης ἐν ἑκάστῳ προμαχῶνι εἷς ἢ τοξότης ἢ τζαγρότης ἢ 

πετροβολιστής, πᾶσαν οὖν τὴν νύκτα διαβάντες ἀγρύπνως, μηδ’ ὁπωσοῦν κοιμηθέντες» 

(Ducas, 1958, σ.355). 

Οἱ μάχες ποὺ γίνονταν ἦταν σφοδρές. Ὑπερασπιστὲς τῆς Πόλεως 

προσπαθοῦσαν μὲ παντίους τρόπους ἀδιαλείπτως νὰ ἀμύνονται  ἀναχαιτίζοντας τὰ 

κύματα ἐπιθέσεων ἀπὸ πλευρᾶς των Τούρκων, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν μὲ χιλιάδες 

σκάλες νὰ ἀνέβουν τὰ τείχη, ἔτσι ὥστε νὰ εἰσέλθουν στὴν Πόλη  καὶ παράλληλα ὁ 

Σουλτᾶνος νὰ τοὺς πιέζει ἄλλοτε μὲ κολακεῖες καὶ ἄλλοτε μὲ ἀπειλὲς νὰ ὀρμήξουν 

(Mordtmann, 1888 & Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Οἱ δὲ Τοῦρκοι σὺν τῷ ἡγεμόνι 

ἔσπευδον πλησιάσαι τὰ τείχη φέροντες κλίμακας ὑπὲρ ἀριθμὸν προκατασκευασθείσας. Ὁ 

τύραννος οὖν ἐξόπισθεν τῆς παρεμβολῆς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ἐλαύνων πρὸς τὰ τείχη τοὺς 

τοξότας, πῇ μὲν κολακεύων ἐν λόγοις, πῇ δὲ ἀπειλῶν, οἱ δὲ τῆς πόλεως ἀντεμάχοντο 

ἀνδρείως, ὅσον ἡ δύναμις. Ὁ δὲ Ἰωάννης γενναίως παρίστατο σὺν τοῖς αὐτοῦ, ἔχων καὶ 

τὸν βασιλέα ἔνοπλον σὺν πάσῃ τῇ παρατάξει, ἀντιμαχόμενοι» (Ducas, 1958, σ.357). 

Σύμφωνα μὲ τὸν Καραλῆ: «ὑπολογίζεται πὼς χρησιμοποιήθηκαν περίπου 

20.000 σκάλες γιὰ τὴν ἀναρρίχηση στὰ τείχη. Κατὰ τὴν ἀναρρίχηση προπορεύονταν οἱ 

Χριστιανοὶ ποὺ εἶχαν ἀναγκαστεῖ νὰ συμμετέχουν στὴν ἐκστρατεία τοῦ Μεχεμὲτ, οἱ ὁποῖοι 

σκοτώνονταν τόσο ἀπὸ τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς Πόλης ὅσο καὶ ἀπὸ τοὺς γενίτζαρους, ἂν 

προσπαθοῦσαν νὰ φύγουν» (Δούκας, 1997, σ. 537). 

 

4. Ὁ τραυματισμὸς κὶ ἡ ἀποχώρηση τοῦ Ἰωάννη Ἰουστινιάνη ἀπὸ τὴ μάχη 
 

Ἐνῶ ὁ Κωνσταντίνος καὶ Ἰουστινιάνης πολεμοῦσαν γενναῖα μὲ τοὺς 

στρατιῶτες τους δίπλα ὁ ἕνας στὸν ἄλλον «αἴφνης ἐτραυματίσθη ὁ Ἰωάννης 

Ἰουστινιανὸς διὰ βέλους, κατ’ ἄλλους μὲν εἰς τὸν βραχίονα, κατ’ ἄλλους δὲ εἰς τὸν πόδα, 

κατὰ δὲ τὸν Κριτόβουλον εἰς τὸ στέρνον καὶ ἀπῆλθεν ἵνα δέσῃ τὴν πληγήν. καὶ 

ἀποχώρησε ἀπὸ τὴ μάχη (Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ. 350). Γιὰ τὴν ἀποχώρησή του 

αὐτὴ, μετὰ ἀπὸ τὴν ὁποία ἀκολούθησε ἡ ἅλωση τῆς Πόλεως, κατηγορήθηκε ἀπ’ τοὺς 

συγγρόχους του «ὡς καταλιπόντα τὴν τάξιν ἄνευ ἀνάγκης, ὡς ἄνανδρον, ὡς προδότηνὡς 

ὑπαίτιον τῆς ἁλώσεως» (Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ. 350). Ἀκόμη καὶ ἱστορικοί 

νεότεροι καταγράφουν στὶς διηγήσεις τους μὲ παρόμοιο τρόπο γιὰ ἐκεῖνον, ὅπως ὁ 

Βάρβαρος, «ὅστις οὐδὲ μνημονεύει τῆς πληγῆς αὐτοῦ, λέγει, ὅτι λιποτακτήσας καὶ 

διαδοὺς τὴν ψευδὴν εἴδησιν τῆς τῶν Τούρκων ἐντὸς τῆς πόλεως ἐπιδρομῆς ἔδωκεν 
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ἀφορμὴν εἰς τὴν ἅλωσιν» (Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ. 350-351), ὁ Δολφῖνος, ὁ 

ὁποὶος «εἰ καὶ μετριώτερον ἀποφαινόμενος, βεβαιοῖ ὅτι ἡ πληγὴ δὲν ἦτο θανάσιμος, 

ὀνομάζει τὴν ἀποχώρησιν αὐτοῦ φυγὴν καὶ ἀξιοῖ ὅτι ἔδειξε τὴν στιγμὴν ταύτην δηλείαν» 

(Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ. 351), ἐπιπλέον ὁ Χαλκοκονδύλης ἀναφέρει ὅ,τι 

«ἐρωτηθεῖς ὑπὸ τοῦ ἀγωνιέντος βασιλέως εἴ ποι πορεύοιτο, ἀπεκρίθη·  ‘‘ὡς ταύτῃ Θεὸς 

ὑφηγεῖται τοῖς Τούρκοις’’» (Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ.351), ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ 

Σφραντῆς λέγει ὅτι «ἡ πληγὴ ἦτο ὁλίγον τι» (Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ. 351). Μόνο 

ὁ Κριτόβουλος ἀναφέρει ὅτι «ἡ πληγὴ ἐγένετο καιρία, ὁ δὲ τραυματισθεὶς, ἔπεσε καὶ 

ἀπεκομίσθη εἰς τὴν ἱδίαν σκηνὴν κακῶς ἔχων» (Παπαρρηγόπουλος, 1932b, σ. 351) καὶ 

ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ Δούκα ὁ ὁποῖος ἀναφέρει ὅτι μία μολυβένια σφαῖρα τὸν λάβωσε στὸ 

χέρι, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ  ἀναγκαστεῖ νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴ μάχη γιὰ νὰ λάβει τὶς 

πρῶτες βοήθειες στὰ καράβια, ἐνημερώνοντας παράλληλα τὸν βασιλιᾶ (Ἐμμανουήλ, 

1853). Πιὸ συγκεκριμένα διαβάζει κανεὶς στὴν πηγή του: «Ὡς οὖν ἔμελλον μεταπεσεῖν 

τὰ τῆς τύχης ἀνδραγαθήματα ἐν χερσὶ τῶν Τοῦρκων, ἀφεῖλεν ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ μέσου τῆς 

παρεμβολῆς τῶν Ῥωμαίων τὸν στρατηγὸν αὐτῶν γίγαντα καὶ ἰσχύοντα καὶ ἄνθρωπον 

πολεμιστήν. Ἐπλήγη γὰρ διὰ μολυβδοβόλου ἐν τῇ χειρὶ ὄπισθεν τοῦ βραχίονος, ἔτι 

σκοτίας οὔσης· καὶ διατρήσας τὴν σιδηρᾶν χλαμύδα, καὶ ἥτις ὑπῆρχε κατασκευασμένη 

ὡς τὰ τοῦ Ἀχιλλέως ὅπλα, οὐκ ἠδύνατο ὑπὸ τῆς πληγῆς ἠρεμεῖν. Καὶ λέγει τῷ βασιλεῖ· - 

“Στῆθι θαρσαλέως, ἐγὼ δὲ μέχρι τῆς νηὸς ἐλεύσομαι κἀκεῖ ἱατρευθεὶς τάχος 

ἐπαναστρέψω”» (Ducas, 1958, σ. 357). Ὁ Ἰουστινιάνης μεταφέρθηκε τραυματισμένος 

στὴ Χίο ὅπου λίγες μέρες μετὰ καὶ ἀπεβίωσε(Βασίλιεφ, 1971 & Παπαρρηγόπουλος, 

1932b). Ο Βασίλιεφ ἀναφέρει ὅτι: «Ὁ τάφος του σώζεται ἀκόμα στὴ Χίο, ἀλλὰ τὸ 

λατινικὸ ἐπίγραμμά του, ποὺ ἦταν ἄλλοτε στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Δομινίκου, ἔχει κατὰ 

τὰ φαινόμενα ἐξαφανισθεῖ» (Βασίλιεφ, 1971, σ. 367) 

Ὁ βασιλιὰς, σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα βλέποντας τὸν Ἰουστινιάνη νὰ ἀναχωρεῖ, 

δείλιασαν, ὁμοίως καὶ ἡ συνοδεία του, ὅμως συνέχισαν νὰ πολεμοῦν μὲ ὅλες τους τὶς 

δυνάμεις (Ἐμμανουήλ, 1853): «Ὁ βασιλεὺς δὲ ἰδὼν τὸν Ἰωάννην ἀναχωρήσαντα 

ἐδειλίασεν καὶ οἱ μετ’ αὐτόν· πλήν, ὅσον ἡ δύναμις, ἀντεμάχοντο» (Ducas, 1958, σ. 357). 

Ὁ Δούκας ἀναφέρει στὴν πηγή του  πῶς μία τακτικὴ τῶν Τούρκων  κατὰ τὴ 

διάρκεια τῆς πολιορκίας ἦταν νὰ πλησιάζουν τὰ τείχη καλυπτόμενοι ἀπὸ τίς ἀσπίδες 

τους, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν τοὺς πετυχαίνουν τὰ βέλη καὶ οἱ πέτρες  ἀποσκοπῶντας ἔτσι νὰ 

ἀνέβουν τὰ τείχη ἀπὸ τίς σκάλες ποὺ τοποθετοῦσαν, ὅμως ἀναχαιτίζονταν 

ἀποτελεσματικὰ ἀπὸ  τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς Πόλεως (Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Οἱ 

δὲ Τοῦρκοι τὸ κατ’ ὀλίγον προσεγγίσαντες τὰ τείχη ἀσπιδοφοροῦντες, ἐτίθεσαν κλίμακας. 
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Πλὴν οὐδὲν ἤνυον· ἐκώλυον γὰρ αὐτοὺς λιθοβολοῦντες ἄνωθεν. Ὡς οὖν ἐμποδιζόμενοι 

εἱστήκεσαν, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι πάντες σὺν τῷ βασιλεῖ ἀντιπαρατάσσοντες ἦσαν τοῖς ἐχθροῖς 

καὶ ἅπασα ἡ δύναμις καὶ ὁ σκοπὸς ἦν, τοῦ μὴ ἀφεῖναι τοῖς Τούρκοις τὴν εἴσοδον γενέσθαι 

ἐκ τῶν καταπεσόντων τειχέων» (Ducas, 1958, σ. 357-359). 

 

5. Οἱ Τούρκοι διαπερνοὺν τὰ τείχη - Ὁ ἡρωϊκὸς θάνατος τοῦ Βασιλιᾶ 
Κωνσταντίνου 

 

Μέσα σὲ κλίμα τῶν ἀλλεπάλληλων ἐπιθέσεων ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς καὶ ἀπὸ 

ξηρὰ καὶ ἀπὸ θάλασσα καὶ ἐνῶ ὅλοι ἀντιστέκονταν ἀκατάπαυστα, ἡ Κερκόπορτα  

ἐθεάθῃ ἀνοιχτὴ ἀπὸ τοὺς Τούρκους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ πηδήσουν μέσα πενῆντα 

πολεμιστὲς τοῦ Μεχμὲτ καὶ νὰ ἀνέβουν στὰ τείχη σφάζοντας ὅποιον ἀπὸ τοὺς 

βυζαντινοὺς πολεμιστὲς ἔβρισκαν μπροστά τους (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Τὸ 

θέαμα ἦταν φρικτὸ σύμφωνα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Δούκα, ὁ ὁποῖος γιὰ ἄλλη μία φορά, 

ὡς σκηνοθέτης θὰ ἔλεγε κανείς, δίνει τὴν εἰκόνα τῶν Τούρκων εἰσβολέων νὰ σφάζουν 

πάνω στὰ τείχη τοὺς ὑπερασπιστὲς τῆς Πόλεως καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς 

νὰ βάζουν τέλος στὴ ζωή τους πηδῶντας ἀπὸ τὰ τείχη στὸ κενό. Μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο 

μέσα ἀπὸ τὴν περιγραφή του δίνει ἐντυπωσιακὲς εἰκόνες καὶ συναίσθημα λέγοντας: 

«…ἔλαθον, δι’ ἄλλης ὁδοῦ τούτους εἰσάξας ὁ θελήσας Θεός. Ἰδόντες γὰρ τὴν πύλην, ἣν 

προλαβόντες εἰρήκαμεν, ἀνεῳγμένην καὶ εἰσπηδήσαντες ἐντὸς ἐκ τῶν ὀνομαστῶν 

ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν δούλων τοῦ τυράννου ὡς πεντήκοντα καὶ ἀναβάντες ἐπάνω τῶν 

τειχέων πῦρ πνέοντες καὶ τοὺς συναντήσαντας κτείνατες, τοὺς ἀκροβολιστὰς ἔπαιον. Καὶ 

ἦν ἰδεῖν θέαμα φρίκης μεστόν. Οἱ γὰρ Ῥωμαῖοι καὶ Λατῖνοι οἱ κωλύοντες τοὺς τὰς 

κλίμακας προσηλοῦντας τοῖς τείχεσιν, οἱ μὲν παρὰ τῶν κατεκόπησαν, οἱ δὲ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς καμμύσαντες ἀπὸ τοῦ τείχους ἔπιπτον, κατεῤῥαγότες τὰ σώματα καὶ δεινῶς 

τὸ τέλος τῆς ζωῆς ἀποβάλλοντες. Τὰς δὲ κλίμακας ἀκωλύτως ἐπήγνυον καὶ ἀνέβαινον 

ὡς ἀετοὶ πετώμενοι» (Ducas, 1958, σ.359).  

Καὶ ἐνῶ  γίνονταν ὅλα αὐτά, ὁ βασιλιᾶς Κωνσταντῖνος μαζὶ μὲ τοὺς στρατιῶτες 

του πολεμοῦσε γενναῖα μπροστὰ   στὰ  γκρεμισμένα τείχη δίνοντας μάχες σῶμα μὲ 

σῶμα μὲ τὸ  ἀναρίθμητο πλῆθος τῶν Τούρκων. Τότε οἱ Τοῦρκοι ποὺ εἶχαν  ἀνέβει τὰ 

τείχη, μιᾶς καὶ εἶχαν μπεῖ ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα,  ἄρχισαν νὰ τοὺς τοξοβολοὺν ἀπὸ 

ψηλά,  μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σπάσει ἡ γραμμὴ ἀντίστασης τῶν στρατιωτῶν τοῦ 

Κωνσταντίνου,  οἱ ὁποῖοι ἀντικρίζοντας τοὺς Τούρκους νὰ ἔχουν περάσει νὰ 

βρίσκονται ἐπὶ τῶν τειχῶν, τράπηκαν σὲ φυγὴ πρὸς  τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Πόλεως (Doukas, 
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1834): «Οἱ δὲ ‘Ρωμαῖοι σὺν τῷ βασιλεῖ οὐκ ἐγίνωσκον τὸ γενόμενον, ἦν γὰρ ἀπὸ 

μακρόθεν ἡ γενομένη τῶν Τούρκων εἴσοδος καὶ ἄλλως ὅτι ὑπὲρ τῶν ἀντιμαχόντων ἅπας 

ὁ σκοπὸς ἦν. Ἦσαν γὰρ ἀντιπολεμοῦντες ἄνδρες μάχιμοι, Τοῦρκοι εἴκοσι πρὸς ἕνα 

Ῥωμαῖον καὶ τοῦτον οὑ τόσον πολεμιστὴν ὡς τὸν τυχόντα Τοῦρκον. Πρὸς ἐκείνους γοῦν 

ἦν καὶ ὁ σκοπὸς καὶ ἡ φροντίς. Τότε ἐξαίφνης ὁρῶσι βέλη ἐκ τῶν ἄνω κατιόντα καὶ 

κατασφάττοντα τούτους. Ἀναβλέψαντες δὲ ὁρῶσι Τούρκους. Ἰδόντες δὲ εἰς φυγὴν ἔνδον 

ἐτράπησαν» (Ducas, 1958, σ.359). 

Μὲ σκηνοθετικὸ τρόπο  γιὰ ἀκόμη μία φορὰ ὁ Δούκας περιγράφει τὰ γεγονότα 

ποὺ ἀκολούθησαν δίνοντας τὶς εἰκόνες πανικοῦ ποὺ ἐπικράτησαν ἀπὸ πλευρᾶς τοῦ 

βυζαντινοῦ στρατοῦ,  ποὺ προσπαθοῦσε νὰ διαφύγει πέφτοντας ὁ ἕνας πάνω στὸν 

ἄλλον καὶ  ποδοπατῶντας ἕνας τὸν ἄλλον, μὴ μπορῶντας νὰ εἰσέλθουν διὰ τῆς Χαρσοῦ 

Πύλης,  ἡ ὁποία εἶχε φράξει ἀπὸ τὸ μεγάλο πλῆθος πεθαμένων καὶ  ζωντανῶν 

ἑτοιμοθανάτων καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τῆς εἰκόνας τῶν Τούρκων, οἱ ὁποῖοι διὰ μέσῳ τῶν 

ἐρειπίων περνῶντας  ἔσφαζαν ὅποιον συναντοῦσαν μπορστά τους (Παπαρρηγόπουλος, 

1932b): «Καὶ μὴ δυνάμενοι εἰσελθεῖν διὰ τῆς πύλης τῆς ἐπονομαζομένης Χαρσοῦ, 

στενοχωρούμενοι διὰ τὸ πλῆθος, οἱ μὲν ἀλκὴν περισσοτέραν ἔχοντες τοὺς ἀνάνδρους 

καταπατοῦντες εἰσήρχοντο. Τότε ἡ τοῦ τυράννου παράταξις ἰδόντες τὴν τροπὴν τῶν 

‘Ρωμαίων, μιᾷ φωνῇ βοήσαντες εἰσέδραμον, καταπατοῦντες τοὺς ἀθλίους καὶ 

κατασφάττοντες. Ἐλθόντες δὲ εἰς τὴν πύλην οὐκ ἠδυνήθησαν εἰσελθεῖν, ἦν γὰρ φραγεῖσα 

ὑπὸ τῶν καταπεσόντων σωμάτων καὶ λειποψυχησάντων. Ἐκ τῶν τειχέων οὖν οἱ πλεῖστοι 

διὰ τῶν ἐρειπίων εἰσήρχοντο καὶ τοὺς συναντῶντας κατέκοπτον» (Ducas, 1958, σ. 359). 

Τέλος θέλοντας ὁ Δούκας νὰ δείξει ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ 

Κωνσταντίνου ἀπὸ ὅλους,  ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ μέγεθος τῆς ἠρωικότητας τοῦ 

βυζαντινοῦ βασιλέα, ὁποῖος δὲν καταδέχθηκε νὰ παραδοθεῖ, οὔτε νὰ ἐγκαταλείψει τὸν 

λαό του, ἀλλὰ νὰ τὸν ὑπερασπιστεῖ ἕως τέλους γινόμενος ἕνα παράδειγμα ἤθους καὶ 

ἠρωικότητος, μὲ ἔντονο συναισθηματισμὸ καὶ μὲ σκηνοθετικὴ ἀναπαράσταση δίνει τὶς 

τελευταῖες λέξεις καὶ στιγμὲς τοῦ βασιλέα, τὸν ὁποῖον τὸν ἀναπαριστᾷ νὰ ἀναλογίζεται 

λυπημένος «Δὲν ὑπάρχει  κανεὶς ἐκ τῶν χριστιανῶν νὰ μοῦ πάρει τὸ κεφάλι;» καὶ μετὰ 

νὰ πεθαίνει πολεμῶντας. Εἶναι λογικὸ ὁ Δούκας μιᾶς καὶ δὲν ἦταν μάρτυρας κατὰ τὴν 

πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, νὰ μὴν ξέρει ἀκριβῶς τὸ τί συνέβῃ τὴν ὥρα 

ἐκείνη ποὺ ἔδινε τὴν τελευταία μάχη του ὁ Κωνσταντῖνος, ἀλλὰ στὴν προσπάθειά του 

νὰ ἀναδείξει τὴν σημασία τῆς θυσίας τοῦ Βυζαντινοῦ Βασιλέα προσπαθεῖ  μέσα ἀπὸ 

αὐτὴν τὴν τελευταία φράση ποὺ τοῦ ἀποδίδει, νὰ δείξει ἀπὸ τὴ μία ὅτι ὅλοι οἱ 

συμπολεμιστὲς τοῦ τὸν ἐγκατέλειψαν ὀπισθοχωρῶντας λόγῳ φόβου, ἐνῶ ἐκεῖνος μόνος 
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ἔστεκε καὶ πολεμοῦσε (μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν δείχνει κι ὅλας ὅτι ἡ γενναιότητα ὅλων τῶν 

στρατιωτῶν μαζὶ δὲν μποροῦσε νὰ ξεπεράσει ἕναν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο, 

αὐξάνοντας ἔτσι τὸ μέγεθος τοῦ ἡρωισμοῦ του) καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ μποροῦσε νὰ 

ὑποθέσει κανεὶς ὅτι ἡ φράση αὐτὴ εἶναι συμβολικὴ καὶ μέσῳ αὐτῆς νὰ ἤθελε νὰ δείξει, 

ὅτι ἦρθε πιὰ τὸ τέλος τῆς Πόλης καὶ τῆς Βυζαντινοῦ Χριστιανικοῦ Κόσμου, πὼς πλέον 

ἔγινε ἡ ἀρχὴ μιᾶς νέας ἐποχῆς-κατάστασης, ποὺ δὲ θὰ διοικοῦν πιὰ τὰ μέρη ἐκεῖνα οἱ 

Χριστιανοί, γιατί ἄλλοι θὰ ἀφανιστοῦν καὶ ἄλλοι θὰ κυβερνῶνται ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ 

ἑξῆς ἀπὸ μουσουλμάνους Τούρκους, κατακτητὲς, οἱ ὁποῖοι θὰ εἶναι πλέον οἱ κύριοι τῆς 

Πόλεως καὶ τῆς περιοχῆς τοῦ ἄλλοτε ποτὲ Βυζαντινοῦ Κράτους, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καὶ 

ἔγινε. Στὴν πηγή του ὁ Δούκας ἀναφέρει σχετικὰ μὲ τὸ γεγονός: «Ὁ βασιλεὺς οὖν 

ἀπαγορεύσας ἑαυτόν, ἱστάμενος βαστάζων σπάθην καὶ ἀσπίδα, εἶπε λόγον λύπης ἄξιον· 

«Οὐκ ἔστι τις τῶν χριστιανῶν τοῦ λαβεῖν τῆν κεφαλὴν μου ἀπ’ ἐμοῦ;» - Ἦν γὰρ 

μονώτατος ἀπολειφθείς. Τότε εἷς τῶν Τούρκων δοὺς αὐτῷ κατὰ πρόσωπον καὶ πλήξας, 

καὶ αὐτὸς τῷ Τούρκῳ ἑτέραν ἐχαρίσατο· τῶν ὄπισθεν δ’ ἕτερος καιρίαν δοὺς πληγήν, 

ἔπεσε κατὰ γῆς· οὐ γὰρ ᾔδεσαν, ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐστιν, ἀλλ’ ὡς κοινὸν στρατιώτην τοῦτον 

θανατώσαντες ἀφῆκαν» (Ducas, 1958, σ. 361).  

Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ λόγια τοῦ Ἀρχιμανδρίτη Θεοφίλου Ν. Σιμοπούλου ὁ 

ὁποῖος τὸ 1978 γράφει γιὰ τὸν Κωσταντίνο Παλαιολόγο «ὁ Κωνσταντῖνος 

Παλαιολόγος. ἡ ἐνσάρκωσις τῆς θρησκείας. ἡ ἐνσάκρωσις τῆς ἐλευθερίας. ἡ ἔννοια τῶν 

ἰδανικῶν. ἡ δεοντολογία. ἡ καθηκοντολογία. Εἶναι ἡ  θυσία. Εἶναι ἡ ἐκπροσώπησις τῆς  

θυσίας, τῆς ὁποίας τὸ φῶς ἔλαμψε, λάμπει καὶ καταυγάζει καὶ θὰ καταυγάζῃ σύμπασαν 

τὴν οἰκομένην» (Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος Σιμόπουλος, 1978, σελ. 47). 

 

6. Τὸ τέλος τῆς πολιορκίας καὶ ἡ λεηλασία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ 
τοὺς Τούρκους 

 

Δὲν εἶχε χαράξει ἀκόμα ἡ 29η Μαΐου καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς Τούρκους κατάφεραν 

καὶ πέρασαν στὸ ἐσωτερικὸ, σφάζοντας καὶ σκοτώνοντας ὅποιον ἔβρισκαν μπροστά 

τους. Περὶπου δύο χιλιάδες πολεμιστὲς σκοτώθηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους μὲ αὐτὸν τὸν 

τρόπο κὶ αὐτό, διότι πίστευαν ὅτι κρύβονταν ἐντὸς τῆς πόλεως περὶ τοὺς πενῆντα 

χιλιάδες πολεμιστές : «Εἰσελθόντες δὲ οἱ Τοῦρκοι πλὴν τριῶν ἐν τῇ εἰσελεύσει οὐδεὶς 

ἄλλος ἀπώλετο· ἦν γὰρ ὥρα πρώτη τῆς ἡμέρας, οὕπω ὑπὲρ γῆν φανέντος. Εἰσελθόντων 

δὲ καὶ διασκεδασθέντων ἀπὸ τῆς πύλης Χαρισοῦ ἔως τοῦ παλατίου τὸν ἀπαντήσαντα 
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ἑφόνευον, ὁμοίως καὶ τὸν φεύγοντα. Κατέσφαξαν οὖν ἄνδρας μαχίμους ἕως χιλιάδας 

δύο. Καὶ γὰρ οἱ Τοῦρκοι ἐδεδοίκεισαν, ἦσαν γὰρ ἀεὶ διαλογιζόμενοι, ὅτι ἐντὸς τῆς πόλεως 

τοὐλάχιστον ἔσονται πολεμισταὶ ὡς πεντηκοντακισχίλιοι» (Ducas, 1958, σ. 361). 

Ὁ Δούκας ὑποστηρίζει πὼς, ἂν γνώριζαν οἱ Τοῦρκοι πὼς ὁ στρατὸς τῆς Πόλης 

δὲν ὑπερέβαινε τὸν ἀριθμὸ τῶν ὀχτὼ χιλιάδων ἀνδρῶν, δὲν τοὺς σκόνωναν, διότι ὡς 

ἔθνος εἶναι φιλοχρήματοι καὶ θὰ προτιμοῦσαν νὰ χρηματιστοῦν γὶα νὰ τούς ἀφήσουν 

ἐλεύθερους ἢ νὰ τοὺς πουλήσουν σκλάβους: «Ἐν τούτῳ καὶ τοὺς δισχιλίους 

κατέσφαξαν. Εἰ γὰρ ᾔδεσαν, ὅτι ὁ πᾶς τῶν ἐνόπλων στρατὸς οὐχ ὑπερβαίνει τοὺς 

ὀκτακισχιλίους, οὐκ ἂν ἀπώλεσάν τινα·φιλοχρήματον γὰρ ὂν τὸ γένος τοῦτο, εἰ καὶ 

φονεὺς πατρικὸς ἐμπέσοι ἐν τοῖς χερσὶν αὐτῶν, διὰ χρυσοῦ ἀπολύουσιν. Πόσῳ μᾶλλον ὁ 

μὴ ἀδικήσας, ἀλλ’ ὑπ’ αὐτοῦ ἀδικούμενος;» (Ducas, 1958, σ. 361). 

Συνεχίζει λέγοντας ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ ἔκαναν,  διότι πίστευαν ὅτι κάπου θὰ 

ὑπῆρχε κρυμμένος στρατός, ὁ ὁποῖος θὰ μποροῦσε νὰ τοὺς ἐπιτεθεῖ ἐνῶ ἐκεῖνοι 

εἰσβάλλουν. Ἐὰν ὅμως  γνώριζαν πὼς ἦταν τόσοι λίγοι ἄντρες στὴν πραγματικότητα 

θὰ προτιμοῦσαν νὰ μὴν τοὺς σκοτώσουν ἀλλὰ νὰ τοὺς πουλήσουν: «Καὶ γὰρ μετὰ τὸν 

πόλεμον ἐνέτυχον ἐγὼ πολλοῖς καὶ διηγήσαντο μοι, πῶς Φοβούμενοι τοὺς ἔμπροσθεν, 

ἐσφάττομεν τοὺς προλαβόντας· καὶ γὰρ εἰ ᾔδεμεν τοσαύτην ἀπορίαν ἀνδρῶν ὑπάρχουσαν 

ἐν τῇ πόλει, τοὺς πάντας ὡς πρόβατα πεπράκαμεν ἄν» (Ducas, 1958, σ. 361). 

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Ἰναλτζίκ (1995) ἀναφέρει ὅτι ἡ τριήμερη λεηλασία τῆς Πόλεως 

ἀπὸ τοὺς Τούρκους, που ἀκολούθησε καὶ τὴν ὁποία τὴν διαβάζει κανεὶς στὴν πηγὴ τοῦ 

Δούκα, εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ τὸ ὑποχρέωνε νὰ γίνει ὁ θρησκευτικὸς νόμος τῶν 

Τούρκων. Πιὸ συγκεκριμένα ἀναφέρει: «Ὁ Σουλτάνος δὲν ἐπιθυμοῦσε τὴν διαρπαγὴ τῆς 

μελλοντικῆς του πρωτεύσουσας, ἀλλὰ ὁ θρησκευτικὸς νόμος τὸν ὑποχρέωνενὰ ἐπιτρέψει 

τὴν τριήμερηλεηλασία της. Ἡ πόλη εἶχε καταληφθεῖ μὲ τὴν βία καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸτὰ 

κινητὰ ἀγαθά της, σύμφωνα μὲ τὸ σεριάτ, ἦταν νόμιμη λεία τῶν πολεμιστῶν, ἐνῶ ὁ 

πληθυσμὸς μποροῦσε νὰ σκλαβωθεῖ» (Ἰναλτζίκ, 1995, σ. 52). 

Κατὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Κωνσταντινούπολη ἔγιναν ἀπὸ μέρους 

τους  αἰχμαλωσίες πληθυσμοῦ καὶ μεγάλες σφαγὲς  ἀνδρὼν καὶ γυναικοπαίδων, ἀκόμη 

καὶ γερόντων καὶ βρεφῶν (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Γιὰ τὰ γεγονότα αὐτὰ ὁ Δούκας 

στὴν πηγή του ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: Καὶ γὰρ ἦσαν ἅπαντες διασκεδασθέντες καὶ οἱ μὲν πρὸ 

τοῦ τὴν οἰκίαν καταλαβεῖν, αἰχμαλωτίζοντο, οἱ δὲ τὰς αὐτῶν οἰκίας καταλαβόντες, 

ἐρήμους παίδων καὶ γυναικὸς καὶ πραγμάτων εὕρισκον καὶ αὐτοὶ πρὸ τοῦ στοναχῆσαι 

καὶ κλαῦσαι ἐδεσμοῦντο τὰς χεῖρας ὄπισθεν. Ἕτεροι δὲ ἐρχόμενοι εἰς τὰς οἰκίας αὐτῶν 

καὶ εὐρόντες τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα ἤδη ἀπαγόμενα, καὶ συνεδέδεντο καὶ ἐδεσμοῦντο 
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σὺν τοῖς φιλτάτοις καὶ τῇ συζύγῳ. Τοὺς δὲ γέροντας τοὺς ἐν οἴκῳ, τοὺς μὴ δυναμένους 

ἐξελθεῖν ἐκ τῆς οἰκίας ἢ διὰ νόσου ἢ διὰ γήρους, πάντας καὶ πάσας ἀνηλεῶς ἔσφαττον. 

Τὰ βρέφη τὰ ἀρτιγέννητα ἐν ταῖς πλατείαις ἔῤῥυπτον» (Ducas, 1958, σ. 371). 

Πέραν ἀπὸ τὶς σφαγὲς καὶ τὶς αἰχμαλωσίες, ἀκολούθησαν λεηλασίες σὲ ὅλη τὴν 

Πόλη, ἀκόμη καὶ βεβηλώσεις Ἱερῶν Ὀρθοδόξων Ναῶν,  ἁρπάγες ἱερῶν κειμηλίων καὶ 

καταστροφὲς ἐντός τους (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Τὰ γεγονότα αὐτὰ ἔρχεται νὰ τὰ 

ἐπιβεβαιώσει ὁ Δούκας στὴν πηγή του λέγοντας: «Οἱ δὲ τῆς αὐλῆς τοῦ τυράννου 

ἀζάπηδες, οἳ καὶ γενίτζαροι κέκληνται, οἱ μὲν ἐν τῷ παλατίῳ κατέδραμον, οἱ δὲ προς τὴν 

Μεγάλου Προδρόμου μονὴν τὴν ἐπικεκλημένην Πέτραν καὶ ἐν τῇ μονῇ τῆς Χῶρας, ἐν ᾗ 

καὶ ἡ εἰκὼν τῆς πανάγνου μου Θεομήτορος ἦν εὑρισκομένη τότε. ἐκεῖ, ὦ γλώσσα καὶ 

χείλη, ἡ μέλλουσα φθέγξασθαι τὰ τῇ εἰκόνι συμβάντα διὰ τὰς ἁμαρτίας σου! ἀγωνιζόμενοι 

οἱ ἀποστάται τοῦ καταδραμεῖν καὶ ἄλλοθι, πέλεκυν  ὁ εἷς τῶν ἀσεβῶν ἐκτείνας 

ὑπουργούντων τῶν μιαρῶν χειρῶν αὐτοῦ εἰς τέσσαρα διεῖλε καὶ τὸ σὺν τῷ τύχοντι κόσμῳ 

ἕκαστος τὸ ἴδιον μερίδιον ἔλαβε, κλῆρον βαλόντες· καὶ τὰ τῆς μονῆς τίμια σκεύη 

ἁρπάσαντες ᾤχοντο» (Ducas, 1958, σ. 363). 

Ἀκόμη καὶ στὴν Ἁγία Σοφιὰ μέσα στὴν ὁποία ἄνδρες καὶ γυναῖκες λαϊκοί, ὅπως 

καὶ κλῆρος εἶχαν καταφύγει καὶ κλειδωθεῖ, μήπως καὶ ἀπὸ θαῦμα σωθοῦν, σπάζοντας 

τὶς πόρτες μὲ τσεκούρια οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν μέσα καὶ ἀκολούθησαν βιαιοπραγίες καὶ 

αἰχμαλωσία τοῦ ἄμαχου πλήθους (Παπαρρηγόπουλος, 1932b). Στὴν πηγὴ τοῦ Δούκα 

τὸ γεγονὸς ἀναφέρεται ὡς ἑξῆς: «Τότε οἱ Τοῦρκοι κουρσεύοντες, σφάττοντες, 

αἰχμαλωτίζοντες ἔφθασαν ἐν τῷ ναῷ οὔπω πρώτης ὥρας παρελθούσης καὶ εὑροντες τὰς 

πύλας κεκλεισμένας σὺν τοῖς πελέκεσιν ἔβαλον κάτω μὴ βραδύναντες. Ἔλθοντες δὲ 

ξιφήρεις ἐντὸς καὶ ἰδόντες τὸν μυριάριθμον δῆμον, ἕκαστος τὸν ἴδιον αἰχμάλωτον 

ἐδέσμει· οὐ γὰρ ἦν ἐκεῖ ὁ αντιλέγων ἢ ὁ μὴ προδιδοὺς ἑαυτὸν ὡς πρόβατον. Τίς ἐστιν, ὃς 

διηγήσεται τὴν ἐκεῖ συμφοράν; Τίς τοὺς γεγονότας τότε κλαυθμοὺς καὶ τὰς φωνὰς τῶν 

νηπίων καὶ τὰ σὺν βοῇ δάκρυα τῶν μητέρων καὶ τῶν πατέρων τοὺς ὀδυρμοὺς διηγήσεται; 

Ὁ τυχὼν Τοῦρκος τὴν τρυφεροτέραν ἐρεύνα. Τὴν ὡραίαν ἐν μοναζούσαις προκατεῖχε μὲν 

εἷς, ἄλλος δὲ δυνάστης ἁρπάζων ἐδέσμει· ἡ δὲ τῆς ἁρπαγῆς καὶ τοῦ ἑλκυσμοῦ αἰτία 

πλόκαμοι τριχῶν, στηθέων καὶ μασθῶν ἀποκαλύψεις, βραχιόνων ἐκτάσεις. Τότε 

ἐδεσμεῖτο δούλη σὺν τῇ κυρίᾳ, δεσπότης σὺν τῷ ἀργυρωνήτῳ, ἀρχιμανδρίτης σὺν τῷ 

θυρωρῷ, τρυφεροὶ νέοι σὺν παρθένους ἃς οὐχ ἑώρα ἥλιος, παρθένους ἃς αὐτὸς ὁ 

γεννήσας μόλις ἔβλεπεν, ἑλκόμεναι, εἰ γὰρ καὶ βίᾳ ἀντωθοῦντο, καὶ ῥαβδιζόμεναι. 

Ἡβούλετο γὰρ ὁ σκυλεύσας εἰς τόπον ἄγειν καί, παρακαταθέμενος ἐν ἀσφαλείᾳ, 

στραφῆναι καὶ δευτέραν παῖδαν ποιπῆσαι καὶ τρίτην. Ἐβιάζοντο οἱ ἅρπαγες, οἱ ἐκδικηταὶ 
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τοῦ Θεοῦ· καὶ πάντας μὲν ἦν ἰδεῖν ἐν μιᾷ ὥρᾳ δεσμωθέντας, τοὺς μὲν ἄῤῥενας σὺν 

καλωδίοις, τὰς δὲ γυναῖκας σὺν τοῖς σουδαρίοις αὐτῶν. Καὶ ἦν ἰδεῖν ὁρμαθοὺς 

ἐξερχομένους ἀπείρους ἐκ τοῦ ναοῦ καὶ ἐκ τῶν ἀδυνάτων τοῦ ναοῦ, ὑπὲρ ἀγέλας καὶ 

ποίμνια προβάτων. Κλαίοντες, ὀδυρόμενοι καὶ ὁ ἐλεῶν οὐκ ἦν» (Ducas, 1958, σ. 365-

367). Μέχρι καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη καὶ ὁ πλοῦτος της ἀναφέρεται πὼς κατακρεουργήθηκαν 

καὶ ἀρπαχθηκαν (Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Τὰ δὲ τοῦ ναοῦ πῶς; τί εἴπω ἢ τί 

λαλήσω; Ἐκολλήθη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου· οὑ δύναμαι ἑλκύσαι πνεῦμα τοῦ 

στόματός μου φραγέντος. Αὐθωρὸν οἱ κύνες τὰς ἁγίας εἰκόνας κατέκοψαν, τὸν κόσμον 

ἀφελόντες, τὰς ἁλύσεις, μανουάλια, ἐνδυτὰς τῆς ἁγίας τραπέζης, τὰ φωτοδόχα ἀγγεῖα, 

ἄλλα φθείροντες, ἕτερα λαμβάνοντες. Τὰ τοῦ ἱεροῦ σκευοφυλακίου τίμια καὶ ἱερὰ σκεύη, 

χρυσᾶ τε καὶ ἀργυρᾶ καὶ ἐξ ἄλλης τιμίας ὕλης κατασκευασθέντα, ἅπαντα έν μιᾷ ῥοπῇ 

συνήγαγον, ἀφέντες τὸν ναὸν ἔρημον καὶ γυμνόν, μηδ’ ὁτιοῦν καταλείψαντες» (Ducas, 

1958, σ. 367). 

Καὶ ἐνῶ γινόταν  ἡ λεηλασία τῆς Πόλεως  ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ πολεμικὸ 

ναυτικὸ τῶν βυζαντινῶν προσπαθοῦσε ἕως καὶ τὶς 9:00 τὸ πρωὶ νὰ ἀναχαιτίσει μὲ βέλη 

καὶ πέτρες τοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νὰ ἀνέβουν σκάλες στὰ τείχη: 

«Αὕτη ἡ ἀπειλή, ἢν εἰρήκαμεν, ὑπῆρχεν ἀναφθεῖσα καὶ καίουσα ἐκ τῆς Χαρσοῦ πύλης καὶ 

τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ καὶ τοῦ μέρους τοῦ παλατίου, ἡ δὲ τῶν πλοίων καὶ τοῦ λιμένος 

ἀντίστασις οὐκ ἐνεδίδου χώραν τοῖς Τούρκοις τοῦ στῆσαι τὰς κλίμακας ἐν τοῖς τείχεσιν. 

Ἦσαν οἱ Ῥωμαῖοι ἐπικρατέστεροι τῶν Τούρκων, βάλλοντες λίθοις καὶ βέλεσι ἄχρι τρίτης 

ὥρας τῆς ἡμέρας, ἕως οὗ ἐλθὸν καὶ καταντῆσαν μέρος τῶν σκυλευόντων ἀπὸ πρωΐας 

ἐντὸς τῆς πόλεως καὶ ἰδόντες τοὺς Ῥωμαίους πολεμίζοντας τοὺς ἔξω καὶ φωνήν, ὅση 

δύναμις, ἀφέντες ἔδραμον ἐπάνω τῶν τειχέων» (Ducas, 1958, σ.369). 

Τὴν ὥρα ποὺ γινόταν ἡ λεηλασία τῆς Πόλεως  καὶ ἐνῶ ἦταν ἀπασχολημένοι οἱ 

Τούρκοι εἰσβολεῖς  μὲ τὶς σφαγές,  τὶς λεηλασίες καὶ τὴ συγκέντρωση λαφύρων καὶ 

αἰχμαλώτων, βρῆκαν τὴν εὐκαιρία  οἱ λατίνοι, ποὺ εἶχαν καταφύγει ἀπὸ τὴν Δύση πρὸς 

ἐνίσχυση τοῦ Βυζαντινοῦ στρατοῦ, νὰ διαφύγουν ἀπό τὸν Λιμένα (Angold, 2013): «Καὶ 

γὰρ εἰ καὶ μὴ ἀσχολοῦντο τὰ πλοῖα τοῦ τυράννου ἐν τῇ πραίδᾳ καὶ τῷ σκυλμῷ τῆς πόλεως, 

οὐκ ἄν ἀφέθη μία καὶ μόνον. Ἀλλ’ οἱ Τοῦρκοι ἀφέντες τὰ πλοῖα, πάντες ἔνδον ἦσαν καὶ 

Λατῖνοι ἄδειαν εὑρόντες ἐξήρχοντο τοῦ λιμένος. Ὁ δὲ τύραννος ἔτρυξε μὲν τοὺς ὀδόντας, 

ἀλλ’ οὐκ ἠδύνατο πλέον τι πρᾶξαι καὶ ἄκων ἐκαρτέρει» (Doukas, 1834, σ. 373). Τὸ ἴδιο 

προσπάθησαν νὰ κάνουν καὶ πλῆθος κόσμου, οἱ ὁποῖοι παρακαλοῦσαν τότε τὰ 

καράβια, νὰ τοὺς βοηθήσουν γιὰ νὰ διαφύγουν μαζί τους, ἀλλὰ ἦταν τόσο πολλοί, ποὺ 

ἦταν ἀδύνατον κάτι τέτοιο (Παπαρρηγόπουλος, 1932b): «Ὁμοίως καὶ αἱ λοιπαὶ νῆαι 
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ἑτοιμάζοντο· ἦσαν γὰρ αἱ πλεῖσται ἀποβαλόμεναι τοὺς ναυάρχους αὐτῶν 

αἰχμαλωτισθέντας. Καὶ ἦν ἰδεῖν θέαμα ἐλεεινὸν ἐν τῇ παραθαλασσίᾳ τοῦ λιμένος· 

ἄνδρας, γυναῖκας, μονάζοντας, μονάστριας βοώσας οἰκτρῶς· καὶ τύπτουσαι τὰ στήθη 

ἐδέοντο τοὺς ἐν ταῖς ναυσὶ τοῦ ἀντιλαβέσθαι αὐτῶν. Ἀλλ’ οὐκ ἦν δυνατόν» (Ducas, 1958, 

σ. 371-373). 

Ἐν τέλει ἡ πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔληξε  μὲ τὸν ἐξανδραποδισμὸ 

ὅλου τοῦ λαοῦ,  τοὺς ὁποίους τοὺς ὁδήγησαν σὲ πλοῖα καὶ στὶς σκηνὲς τοῦ 

στρατοπέδου τῶν Τούρκων  ἐκτὸς τῆς Πόλεως.  Γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὁ Δούκας 

ἀναφέρει στὴν πηγή του ὅτι: «Τὸν δὲ λαὸν ἅπαντα οἱ τῶν πλοίων Τοῦρκοι ἔξω τῆς 

πόλεως εὑρόντες παρητοιμασμένον, ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας, πάντας, ὁποῦ καὶ ἦσαν, 

συναθροίσαντες εἰς τὰ πλοῖα εἰσήγαγον. Ὁ δὲ λοιπὸς λαὸς τῆς πόλεως ἔξω εἰς τὰς σκηνὰς 

τοῦ φωσάτου έμανδρίζετο» (Ducas, 1958, σ. 375). Ἐπιπλέον σημειώνει πὼς ἔγινε ὁ 

ἐντοπισμὸς τοῦ νεκροῦ σώματος τοῦ Βασιλιᾶ Κωνσταντίνου, ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς 

ταυτότητος τοῦ ὁποίου ἔγινε ἀπὸ τὸν Λουκᾶ Νοταρά, καὶ ἀφοῦ ταυτοποιήθηκε ὁ 

Σουλτάνος ἔδωσε ἐντολὴ τὴν κεφαλὴ τοῦ Βασιλέα νὰ τὴν γδάρουν καὶ νὰ τὴν γεμίσουν 

ἄχυρα  ἐπιδεικνύοντάς την ὡς σύμβολο νίκης του σὲ Πέρσες, Ἄραβες καὶ Τούρκους: 

«οἱ δὲ ταχυδρομήσαντες εὗρον καὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ τεμόντες, παρέστησαν τῷ ἡγεμόνι. 

Ὁ δὲ τύραννος ἔφη πρὸς τὸν μέγα δοῦκα· «Εἰπέ μοι τὸ ἀληθὲς, εἰ ἡ κεφαλὴ αὕτη ἐστὶ τοῦ 

βασιλέως σου». Τότε καταστοχασάμενος αὐτὴν εἴρηκεν· «Ἐκείνου ἐστί, κύριε». – Εἶδον 

οὖν αὐτὴν καὶ οἱ ἕτεροι καὶ ἐγνώρισαν. Τότε προσήλωσαν αὐτὴν ἐν τῷ κιόνι τοῦ 

Αὐγουσταίου καὶ ἵστατο ἕως ἑσπέρας. Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκδείρας καὶ αχύροις τὸ δέρμα 

στοιβάσας, ἔπεμψε πανταχοῦ δεικνύων τὸ τῆς νίκης σύμβολον, τῷ Περσῶν ἀρχηγῷ καὶ 

τῶν Ἀράβων καὶ τοῖς ἄλλοις Τούρκοις» (Ducas, 1958, σ. 377). Τέλος ἰσχυρίζεται ὅτι 

ἀφοῦ ἐδωσε ἐντολὴ ὁ Σουλτάνος νὰ σκοτώσουν τὴν οἰκογένεια τοῦ Μεγάλου Δούκα 

Λουκᾶ Νοταρᾶ καὶ τὸν ἴδιον, τὸ ἴδιο ἔπραξε καὶ μὲ τοὺς εὐγενεῖς καὶ ἀξιωματούχους. 

Τὶς πιὸ ὡραῖες γυναῖκες καὶ  παιδιά τους ἀφοῦ τὰ αἰχμαλώτισε, τὰ μετέφερε στὴν 

Ἀδριανούπολη: «Ὁμοίως καὶ ὅσους τῶν εὐγενῶν καὶ ὀφφικιαλίων τοῦ παλατίου 

μεγιστᾶνας ἐξηγόρασε, πάντας, στείλας τὸν σπεκουλάτορα, κατέσφαξεν· τὰς δὲ γυναῖκας 

καὶ παὶδας αὐτῶν ἐξελέξατο, τὰς ὡραίας κόρας καὶ εὐειδῆ ἄῤῥενα, καὶ παρέδωκε τῷ 

ἀρχιευνούχῳ τοῦ τηρεῖσθαι ὑπ’ αὐτῶν, ἄχρις οὗ εἰσαχθῶσιν εἰς Βαβυλῶνα τὴν 

Ἀδριανοῦ» (Ducas, 1958, σ. 385). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ἡ ἱστορία τοῦ Βυζαντίου ξεκινᾷ ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν 

ἔτει 324 μ.Χ. δημιουργημένη ἀπὸ τὸν Μεγάλο Κωνσταντῖνο καὶ τελειώνει στὶς 29 

Μαΐου τοῦ 1453 μὲ τὴν ἅλωσή της ἀπὸ τοὺς Τούρκους (Ἀθανασιάδη-Flowden, 2015;  

Mango, 2013 & Σαββίδης Α., 2006a), μὲ τελευταῖο βασιλέα τὸν Κωνσταντῖνο ΙΒ΄ 

Παλαιολόγο. Κωνσταντῖνος τὴν ἵδρυσε καὶ Κωνσταντῖνος τὴν ἔχασε, πεθαίνοντας 

ἔνδοξα στὴ μάχη. 

Σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν μακραίωνη πορεία της στὸν χρόνο, ἡ «Πόλις» ἔγινε ποθητὴ 

ἀπὸ πολλὰ ἔθνη, τὰ ὁποῖα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἱστορίας της, τὴν πολιόρκησαν 

ἐπιθυμῶντας τὴν ἀπόκτησή της. Ἀνάμεσα στὰ ἔθνη αὐτὰ ἦταν Ἄβαροι, Σλάβοι καὶ 

Πέρσες (626 μ.Χ.) (Δεπάστας, 2012), Ἄραβες (674-678 & 717-718) (Ostrogorsky, 

2002), Βούλγαροι (813), Ρὼς (860), Βαράγγοι (860, 907 & 941), Λατῖνοι Σταυροφόροι 

(1204) (Δεπάστας, 2012) καὶ Ὀθωμανοὶ Τοῦρκοι (1391-1392, 1394-1402, 1411, 1422 

& 1453) (Δούκας, 1997). 

Στὴν ἀντοχὴ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπέναντι στὶς πολιορκίες συνέβαλαν 

«τὰ Θεόκτιστα τείχη», τὰ ὁποῖα τὴν προστάτευαν δυτικῶς ἀπὸ τὶς χερσαῖες ἐπιθέσεις 

(ἀπὸ τὴν Προποντίδα ἕως τὸν Κεράτιο κόλπο βορειοδυτικῶς) ἐνισχυμένα μὲ βαθιὰ καὶ 

πλατιὰ τάφρο, συνέχιζαν παραλιακῶς προστατεύοντάς την ἀπὸ θαλάσσιες ἐπιθέσεις, 

ξεκινῶντας ἀπὸ τὸν Κεράτιο κόλπο καὶ καταλήγοντας στὸ νοτιοδυτικὸ ἄκρο τῶν 

Θεοδοσιανῶν τειχῶν, κυκλώνοντας τὴν Πόλη καὶ προστατεύοντάς τη. Ὁ Κεράτιος 

κόλπος ἦταν κλειστὸς μὲ μία μεγάλου βάρους ἁλυσίδα, ἡ ὁποία παρεμπόδιζε τὴν 

εἴσοδο τῶν ἐχθρικῶν πλοίων (Δεπάστας, 2012 & Παπαρρηγόπουλος, 1932). 

Ἡ διάλυση ὅμως καὶ ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιὰ τὴν κατάρρευση τῆς 

Βυζαντινοῦ κράτους, ξεκίνησε μὲ τὴν ἅλωσή της ἀπὸ τοὺς Λατίνους σταυροφόρους τὸ 

1204. Ἔκτοτε ἦταν διασπασμένο σὲ μικρότερα ἑλληνικὰ κράτη, τὴν αὐτοκρατορία τῆς 

Νίκαιας, τὴν αὐτοκρατορία τῆς Τραπεζοῦντας, τὸ δεσποτᾶτο τῆς Ἠπείρου καὶ τὸ 

δεσποτάτο τοῦ Μορέως. Ἡ ἀνακατάληψή του ἔγινε ἀπὸ τὴν αὐτοκρατορία τῆς Νικαίας 

ἐπὶ Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγου ἐν ἔτει 1261 (Βλυσίδου et al, 2006). Τὸ Βυζάντιο ὅμως 

δὲν κατάφερε ἔκτοτε, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 1261 ἕως τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 

1453, νὰ ἑνώσει τὰ ἑλληνικὰ κράτη ὑπὸ τὴ σκέπη του, οὔτε νὰ ἀπελευθερώσει τὰ ἐδάφη 

του ξανά, ἀλλὰ ὅσο περνοῦσαν τὰ χρόνια ὅλο καὶ περισσότερες ἐμφύλιες διαμάχες 

ἐμφανίζονταν καὶ ἐπιθέσεις ἐθνῶν, ποὺ ὁδήγησαν ἐν τέλει στὴ σκλαβιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ 

καὶ στὴν ὁριστικὴ καταστροφή του. Αὐτὸ ὡφείλετο στὸ γεγονός ὅτι «…οἱ διπλωμάτες 
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τῆς αὐτοκρατορίας τῆς Τραπεζούντας μετὰ τὸ 1214 καὶ τοῦ δεσποτάτου τῆς Ἠπείρου μετὰ 

τὸ 1230 δὲν ἔθεταν πλέον ὡς στόχο τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Βυζαντίου. Ἡ ὅλη 

δραστηριότητά τους κατευθυνόταν βασικὰ στὴ διατήρηση τῶν κτήσεῶν τους καὶ τῆς 

κρατικῆς ἀνεξαρτησίας τους» (Λιτάβριν, Μεντβέντιεφ καὶ Οὐνταλτσόβα, 1995, σ. 112). 

Πιὸ συγκεκριμένα, τὰ προβλήματα μὲ τοὺς Τούρκους φαίνεται πὼς ξεκίνησαν 

μὲ τὴν ἐμφάνισή τους στὴν Μ. Ἀσία καὶ πιὸ συγκεκριμένα μὲ τὴν σοβαρὴ ἧττα ποὺ 

ὑπέστη ὁ Βυζαντινὸς στρατὸς στὸ Μάτζικερτ στὶς 26 Αὐγούστου τοῦ 1071 (Kafadar 

K., 2008), πλῆγμα τὸ ὁποῖο εἶχε ὠς ἀποτέλεσμα νὰ ἐγκατασταθοῦν οἱ Τούρκοι στὴν Μ. 

Ἀσία καὶ νὰ ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη μέτρηση γιὰ τὸ Βυζαντινὸ κράτος (Lanning, 2004 

& Σαββίδης, 2006b). Ὁ Ταξίαρχος Νικολάου (1993) ὑποστηρίζει: «Ὠς τελικὸ 

συμπέρασμα τῆς ἥττας τῶν Βυζαντινῶν στὸ Μάτζικερτ μποροῦμε νὰ θεωρήσουμε ὅτι 

ἦταν ἡ ἀπαρχὴ τῆς καταστροφῆς τοῦ Βυζαντινοῦ Κράτους καὶ ἡ ἐγκατάσταση τῶν 

Σελτζούκων Τούρκων στὴν Μ.Ἀσία. Ἀπὸ κεῖ σταδιακὰ κατέκτησαν καὶ ἄλλα ἐδάφη 

φθάνοντας μέχρι τὴν δυτιικὴ Μ. Ἀσία καὶ τὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵμου καὶ συρρίκνωσαν 

τὴν Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία. Τὸ τελευταῖο χτύπημα τὸ ἔδωσαν οἱ Ὀθωμανοὶ τὸν 14ο αἰ. 

» (Ταξίαρχος ἐ.ἀ. Νικολάου, 1993, σ. 25).  

Μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ [Μιχαὴλ] Δούκα μὲ τίτλο «Βυζαντινοτουρκικὴ ἱστορία», 

ἔργο τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἀξιόπιστες πηγὲς ἀνάμεσα στοὺς ἱστορικοὺς τῆς 

Ἁλώσεως (Grecu, 1948; Krumbacher, 1897; Miller, 1926; Moravcsik, 1958 & 

Τωμαδάκη, 1953), δίδονται σημαντικὲς πληροφορίες ἐκ μέρους τοῦ ἱστορικοῦ, γιὰ τὸ 

πῶς ἔχασε τὶς κτήσεις του τὸ Βυζάντιο, πῶς κατάφεραν οἱ Τοῦρκοι νὰ γίνουν κυρίαρχοι 

τοῦ κόσμου της καὶ πῶς ἐν τέλει κατάφεραν νὰ κατακτήσουν τὴν Πόλη (Δούκας, 1997). 

Μελετῶντας τὸ ἔργο τοῦ Δούκα, ὁδηγεῖται κανεὶς σὲ διάφορα συμπεράσματα 

γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ὁδήγησαν στὴν Ἅλωση ἀπὸ τους Τούρκους. Ἕνα σημαντικὸ 

στοιχεῖο ποὺ λειτούργησε εἰς βάρος τῶν Βυζαντινῶν, ἦταν ὅτι δὲν ὑπῆρχε μεταξύ τους 

ὁμόνοια. Ὁ λαὸς ἦταν διχασμένος, σὲ αὐτοὺς ποὺ ἦταν ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως τῶν δύο 

Ἐκκλησιῶν, τοὺς ἑνωτικούς, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ σὲ ἐκείνους ποὺ διαφωνοῦσαν 

μὲ τὴν Ἕνωση, τοὺς ἀνθενωτικούς (Νερατζή-Βαρμάζη, 2007 & Νικολούδης Ν., 2015). 

Ὁ Κωσταντίνος Παλαιολόγος, ἀναζητῶντας συμμαχίες καὶ βοήθεια ἀπὸ τὴ Δύση καὶ 

ἐξαιτίας τοῦ κινδύνου τῶν Τούρκων, ἀναγκάστηκε νὰ προχωρήσει στὴν ἕνωση τῶν δύο 

Ἐκκλησιῶν, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ ἀδερφός του Ἰωάννης Παλαιολόγος, πρᾶγμα ποὺ 

σήκωσε θύελλα ἀντιδράσεων καὶ διαμάχη ἀνάμεσα στοὺς Βυζαντινούς 

(Ἀθανασόπουλος, 2015a; Νερατζή-Βαρμάζη, 2007 & Woodhoose, 2008).  
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Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ, οἱ Τοῦρκοι ἦταν ἑνωμένοι ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ 

σουλτάνου τους. Ἐξέχουσα προσωπικότητα ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Τούρκων ἦταν αὐτὴ τοῦ 

«Μεχμέτ», δηλαδὴ τοῦ περιβόητου Μωάμεθ Β΄ τοὺ Πορθητῆ, ὁ ὁποῖος 

ἀναλαμβάνοντας τὴν ἐξουσία, ἔβαλε τάξη στὰ οἰκονομικά της αὐτοκρατορίας του καὶ 

ἐξόντωσε ὅλους τοὺς ἐσωτερικοὺς ἀντιπάλους του. Ἀνακαλύπτοντας πὼς ὁ πατέρας 

του εἶχε γιὸ μὲ νόμιμη σύζυγό του, ἔδωσε διαταγὴ γιὰ τὸν στραγγαλισμό του 

(Θεόφιλος, 1866) καὶ πάντρεψε τὴ μητέρα τοῦ βρέφους μὲ ἕναν δοῦλο, ὑποβιβάζοντάς 

την ἔτσι. Συνέχισε μὲ τὸν ἐκτοπισμὸ τῆς μητριᾶς του Μάρας Μπράνκοβιτς, τὴν ὁποία 

γύρισε πίσω στὴ Σερβία στὸν πατέρα της Γεώργιο, μιᾶς καὶ ὁ ἵδιος τὴ ζήτησε πίσω, 

μένοντας ὁ μόνος κυρίαρχος τῆς αὐτοκρατορίας του. Τρομοκράτησε ἐπιδεικνύοντας τὴ 

δύναμή του, ἕναν ὕπουλο ἀντίπαλό του, τὸν Καραμάν, κάνοντας εἰρήνη μαζί του καὶ 

ἀποφεύγοντας τὸ ἐνδεχόμενο νὰ τοῦ ἐπιτεθεῖ ἐνῶ ἀσχολεῖτο μὲ τοὺς 

Βυζαντινούς(Θεόφιλος, 1866).  Εἰρήνη εἶχε κάνει ἐπίσης καὶ μὲ ὅλους τοὺς γειτονικοὺς 

λαοὺς, δίνοντάς τους δῶρα καὶ ὑπογράφοντας εἰρήνη καὶ φιλία, ἐξασφαλίζοντας ἔτσι 

τα νότα του καὶ μὲ τρομερὴ ὀργάνωση προετοιμάστηκε γιὰ τὴν πολιορκία τῆς Πόλεως 

(Θεόφιλος, 1866). 

Ἀφοῦ τακτοποίησε τὰ ἐσωτερικά του ζητήματα καὶ ἐξασφάλισε εἰρήνη μὲ τους 

γείτονες, ὁ Μεχμὲτ προχώρησε στὴν προετοιμασία γιὰ τὴν πολιορκία τῆς Πόλεως. 

Ἔχτισε τὸ φρούριο Ρούμελι-Χισὰρ στὸ Ἱερὸ Στόμιο (Ἰναλτζίκ, 1995; Θεόφιλος, 1866 

& Σαββίδης, 2010), ὀχυρώνοντάς το μὲ 400 ἄνδρες περίπου καὶ κανόνια, ἐλέγχοντας 

ἔτσι τὰ στενὰ τοῦ Βοσπόρου, ἀποκλείοντας τὴν Πόλη (Κονταρίδης, 2012 & 

Mordtmann, 1859). Δίνοντας μεγάλο μισθὸ στὸν μηχανικὸ Οὐρβανό, περισσότερο ἀπὸ 

ὅ,τι μποροῦσε νὰ δώσει ὁ Κωνσταντῖνος, τὸν πῆρε μὲ τὸ μέρος του, φτιάχνοντας τὸ 

μεγαλύτερο κανόνι ποὺ εἶχε γνωρίσει ὁ σύγχρονος τότε κόσμος, πρᾶγμα ποὺ ὁδήγησε 

στὴν κατεδάφιση μέρους τῶν τειχῶν καὶ στὴν ἐν τέλει ἅλωση τῆς Πόλεως (Mordtmann, 

1859 & Παπαρρηγόπουλος). Προχώρησε στὸν ἀποκλεισμό της καὶ ἀπὸ θαλάσσης μὲ 

300 πλοῖα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ξηρᾶς, μὲ 400.000 στρατό (Dukas, 1932). Τὸ πρόβλημα τῆς 

εἰσόδου τῶν πλοίων του, λόγῳ τοῦ κλειστοῦ Κερατίου κόλπου μὲ βαριὰ ἁλυσίδα τὸ 

ἔλυσε ὁ Μεχεμὲτ μετακινῶντας 80 πλοῖα διὰ ξηράς, τὰ ὁποῖα τὰ ἔσυραν οἱ ἄνδρες του 

ῥιχντοντάς τα μέσα στὸ λιμάνι τοῦ Κερατίου κόλπου (Ἀθανασόπουλος, 2015a & 

Νερατζή-Βαρμάζη, 2007). 

Στὸν Δούκα ἀναφέρεται πὼς ἡ πολιορκία τῆς Πόλεως διήρκεσε ἀπὸ 6 Ἀπριλίου 

ἕως τὴν Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, καὶ χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικὲς κατὰ τὴ 

διάρκεια τῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων (Ἰναλτζίκ, 1995). Τὰ κανόνια ἔριχναν τεράστιες 
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πέτρες καὶ ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Βυζαντινῶν καὶ τῶν Τούρκων ἀπὸ διάφορα σημεῖα 

(Βασίλιεφ, 1971 & Ἰναλτζίκ, 1995). Τὸ μεγάλο κανόνι τὸ εἶχε στήσει ὁ σουλτᾶνος 

ἀπέναντι ἀπὸ τὰ τείχη μπροστὰ ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ Ἁγίου Ρωμανοῦ, ποὺ θεωροῦσε πὼς 

ἦταν τὸ πιὸ ἀδύναμο σημεῖο τῶν τειχῶν (Mordtmann Α., 1859). Δίπλα καὶ ἑκατέρωθεν 

τοῦ κανονιοῦ, εἶχε ἀνασκάψει τὸν χῶρο, ἔτσι ὥστε νὰ τοποθετοῦνται οἱ τεράστιες 

πέτρες (Doukas, 1834). Πρὶν τὸν κανονιοβολισμὸ, ἔριχνε δοκιμαστικὲς βολὲς μὲ δύο 

μικρότερα κανόνια γιὰ νὰ ὑπολογίσει τὸ σημεῖο ποὺ θὰ ἔπεφτε ἡ πέτρα καὶ μετὰ ἔριχνε 

μὲ τὸ μεγαλύτερο κανόνι (Doukas, 1834). Κάθε φορὰ ποὺ ἔκανε ἕναν κανονιοβολισμὸ, 

τὸ ἄλειφε μὲ λάδι ὁ Οὐρβανός, ἔτσι ὥστε νὰ κλείσουν οἱ ρωγμὲς ποὺ δημιουργοῦντο 

καὶ νὰ μὴν ἔρθουν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἀέρα, πρᾶγμα ποὺ ὅταν γινόταν στὰ κανόνια τῆς 

ἐποχῆς ἐκείνης, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα νὰ σπᾶνε σὰν γυαλί (Doukas, 1834 & 

Mordtmann, 1859). 

Γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς πολιορκίας χρησιμοποιήθηκαν χιλιάδες σκάλες ἀπὸ τοὺς 

Τούρκους στρατιῶτες ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ ἀνέβουν τὰ τείχη τῆς πόλεως εἴτε 

στερεώνοντάς τες στὴν ξηρὰ εἴτε στὶς βᾶρκες ἀπὸ θαλάσσης, τὶς ὁποῖες ἀνεχαίτιζαν οἱ 

ὑπερασπιστές. Καλυπτόμενοι ἀπὸ τὶς ἀσπίδες τους οἱ Τούρκοι πλησίαζαν τὰ τείχη καὶ 

μὲ τὶς σκάλες προσπαθούσαν νὰ ἀνέβουν. Ἐπιπλέον, χρησιμοποιοῦνταν καὶ ἀπὸ τὶς δύο 

πλευρὲς ὅπλα, τὰ ὁποῖα μὲ τὴ βοήθεια τοῦ μπαρουτιοῦ ἐκσφενδόνιζαν σφαῖρες ἀπὸ 

μόλυβδο σὲ μέγεθος καρυδιοῦ, μὲ τόση δύναμη ποὺ μποροῦσαν νὰ περάσουν 

διαμπερῶς τρεὶς ἄνδρες στὴ σειρὰ, τρυπῶντας τους τὴν ἀσπίδα καὶ τὴν πανοπλία 

(Doukas, 1834). Ἐπιπλέον, ἀναφέρονται οἱ γρατζοφόροι ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Βυζαντινῶν 

ποὺ ἐκτίνασσαν μεγάλα βέλη ἀπὸ τὶς πολεμικές τους μηχανὲς ψηλὰ ἀπὸ τὰ τείχη, 

βομβιδοβόλα, ὅπως καὶ τοξότες καὶ πετροβολιστὲς ἑκατέρωθεν τῶν πλευρῶν (Doukas, 

1834). 

Καθοριστικὸ ῥόλο στὴν κατεδάφιση τῶν τειχῶν σύμφωνα μὲ τὸν Δούκα εἶχε ἡ 

συμβουλὴ τοῦ πρεσβευτοῦ τοῦ Ἰάγγου τῆς Οὑγγαρίας, ὁ ὁποῖος συμβούλευσε τότε τὸν 

Οὐρβανὸ νὰ ρίξει τρεῖς κανονιοβολισμοὺς, σχηματίζοντας στὴν ἐπιφάνεια του τείχους 

στὰ σημεῖα ποὺ θὰ ἔπεφταν τρεῖς βολὲς του ἕνα νοητὸ τρίγωνο στὰ τείχη, πρᾶγμα τὸ 

ὁποῖο καὶ βοήθησε ἀποτελεσματικὰ στὴν κατεδάφισή του (Doukas, 1834). Ἡ 

ἀντίδραση τῶν Βυζαντινῶν ἦταν ἔγκαιρη. Οἱ Ἰουστινιάνης ἀφοῦ τοποθέτησε 

φράγματα στὸ ἄνοιγμα μαζὶ μὲ τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἄνδρες τοὺς, παρατάχθηκαν καὶ 

ἔδωσαν τὶς τελευταῖες μάχες (Doukas, 1834). Τὴν προηγούμενη νύχτα τῆς γενικῆς 

ἐφόδου, ἀναφέρεται πὼς οἱ Τοῦρκοι ἄναψαν χιλιάδες φωτιὲς καὶ πυρσοὺς σὲ ὅλη τὴν 

ἔκταση ἐκτὸς τῶν τειχῶν στὴν ὁποία ἦταν παραταγμένοι καὶ διὰ τυμπανοκρουσιῶν, 
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κραυγῶν καὶ ἀλαλαγμῶν κάνοντας ψυχολογικὸ πόλεμο στοὺς πολιορκημένους 

Βυζαντινοὺς τοὺς ἔριξαν τὸ ἠθικό (Μανιάτης, 1938 & Παπαρρηγόπουλος). Ἀπὸ τὴν 

ἄλλη πλευρὰ ὁ σουλτᾶνος ἔταξε στὸν στρατό του πὼς ἄνθρωποι καὶ ἀντικείμενα θὰ 

ἦταν ὅλα δικά τους καὶ δικά του θὰ ἦταν μόνο τὰ κτήρια τῆς Πόλης, πρᾶγμα ποὺ τοὺς 

ἀναπτέρωσε τὸ ἠθικὸ καὶ τοὺς ἔκανε νὰ πολεμοῦν μὲ λύσσα (Πασπάτης, 1890). Οἱ 

βυζαντινοὶ ἐναπέθεταν τὶς ἐλπίδες τους στὴν πίστη τους προσευχόμενοι, μήπως καὶ 

γίνει κάποιο θαῦμα, καὶ πολεμοῦσαν σὲ ἀναλογία ἕνας πρὸς εἴκοσι (Doukas, 1834 & 

Mordtmann Α., 1888). 

Ἐνῶ κάποιοι ἀντιστέκονταν στὸ ἄνοιγμα τῶν τειχῶν καὶ κάποιοι ἄλλοι 

ἀνεχαίτιζαν τοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦσαν νὰ ἀνεβοῦν τὰ τείχη 

περιμετρικῶς, κάποια στιγμὴ ὁ στρατηγὸς τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 

Ἰουστινιάνης ποὺ ἀγωνιζόταν δίπλα του στὰ γκρεμισμένα τείχη, τραυματίστηκε καὶ 

ἀπεχώρησε (Βασίλιεφ, 1971 & Ἰναλτζίκ Χ., 1995). Αὐτὸ εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νὰ πέσει 

τὸ ἠθικὸ τῶν ἀνδρῶν. Πάρα ταῦτα ὁ βασιλιᾶς συνέχισε νὰ ἀγωνίζεται μόνος του μὲ 

τοὺς ἄνδρες του ἕως ὅτου κάποια στιγμὴ μιὰ ὁμάδα ἀπὸ τοὺς γενναιότερους ἀνδρῶν 

τῶν Τούρκων, βλέποντας ἀνοιχτὴ μία πυλίδα τῶν τειχῶν, τὴ λεγόμενη Κερκόπορτα 

(Παπαρρηγόπουλος, 1932 & Mordtmann Α., 1888), εἰσῆλθαν καὶ ἀνεβαίνοντας ἐπάνω 

στὰ τείχη, ἀφοῦ ἔσφαξαν τοὺς ὑπερασπιστὲς, ἐκτόξευσαν ἀπὸ πάνω βέλη σκοτώνοντας 

πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἄνδρες τοῦ Παλαιολόγου ποὺ πολεμοῦσαν στὸ ἄνοιγμα. 

Συνειδητοποιῶντας οἱ βυζαντινοὶ στρατιῶτες πὼς οἱ Τοῦρκοι πέρασαν τὰ τείχη, 

τράπηκαν σὲ φυγὴ, ἀφήνοντας μόνο του τὸν βασιλιά, ὁ ὁποῖος πέθανε ἡρωικὰ 

ἀγωνιζόμενος (Μανιάτης Μ., 1938; Παπαρρηγόπουλος, 1932 & Δούκας, 1997). 

Ἔτσι λοιπόν, ἀφοῦ κυριεύθηκε ἡ Πόλη ἀπὸ τοὺς Τούρκους ὅλο τὸ πλῆθος τῶν 

Χριστιανῶν ὥρμησαν στὸν λιμένα γιὰ νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ καὶ Γενουάτικα 

πλοῖα (Κωνσταντινίδης, 1865). Ἀλλα ἀπὸ τὸν πολὺ ὄγκο τοῦ  πλήθους καὶ τὸν πανικό 

τους πρὸς σωτηρία, βυθίζονταν στὴ θάλασσα καὶ πνίγονταν(Κωνσταντινίδης, 1865). 

Οἱ ὑπόλοιποι, οἱ ὁποῖοι ἐγκλωβίστηκαν στὴν Πόλη λόγῳ του ὅτι οἱ Τοῦρκοι κλείδωσαν 

τὶς πόρτες, κατέφυγαν μέσα στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ παρακαλοῦσαν τὸν Θεὸ 

γιὰ νὰ τοὺς σώσει (Κωνσταντινίδης, 1865). Ἦταν κλειδωμένες οἱ πόρτες καὶ ἀπ' ἔξω 

οἱ Τοῦρκοι προσπαθοῦσαν νὰ τὶς ρίξουν μὲ τὰ τσεκούρια. Οἱ πόρτες ἔπεσαν καὶ 

πιάστηκαν αἰχμάλωτοι (Κωνσταντινίδης, 1865). Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν λεηλασιῶν, 

έσφαξαν πολλούς, βεβήλωσαν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια, ἅρπαξαν ὡς λάφυρα τὶς περιουσίες 

τῶν Κωνσταντινουπολιτῶν, ἀκόμη καὶ τοὺς ἴδιους αἰχμαλώτισαν, δημιουργῶντας 

παράλληλα καταστροφές, σκοτώνοντας καὶ βιάζοντας τὰ πάντα στὸ πέρασμά τους 
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(Βασίλιεφ, 1971 & Μανιάτης Μ., 1938). Όσοι τότε αἱχματωτίσθηκαν «μεταφέρθηκαν 

σὲ σκλαβοπάζαρα τῆς Ἀνδριανούπολης, τῆς Καλλίπολης καὶ τῆς Προύσας» (Angold, 

2013,σ. 111).Ὅπως ἀναφέρει καὶ ἡ Finkel (2007) «Η προσπάθεια του Μωάμεθ να πάρει 

την Πόλη ήταν η δέκατη Τρίτη κατά σειρά μουσουλμανική προσπάθεια με πρώτη το 650 

μ.Χ. από τους Άραβες πολιορκητές» (Finkel, 2007, σ. 84), ἐκεῖνος ὅμως ἐμελλε ἐν τέλει 

νὰ τὴν κατακτήσει ὠς ἱκανότερος ὅλων. Ὁ Μεχμὲτ κυρίευσε τὴν Πόλη κάνοντάς την 

πρωτεύουσα τῆς αυτοκρατορίας του κὶ ἔνιωθε πλέον πὼς ἦταν ὁ ισχυρότερος ἄντρας 

τοῦ μουσουλμανικοῦ κόσμου (Inalcik & Quataert, 2008) Ἡ βασιλεύουσα ἐρημώθη. Ἡ 

Πόλις ἑάλω (Doukas, 1834).  

 

«Ὁ μέγιστος ἡγεμὼν ἔσται ὁ μέλλων νὰ κατακτήσῃ τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ ὁ 
μέγιστος στρατὸς τοῦ κόσμου ὁ στρατὸς αὐτοῦ 

Σχολιασταὶ τοῦ Κορανίου» (Βερναρδάκης, 1889. σ. 9) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Σκοπὸς τῆς ἐργασίας αὐτῆς εἶναι μὲ βάση τὴν Ἱστορικὴ Πηγὴ τοῦ [Μιχαήλ] 

Δούκα  "Βυζαντινοτουρκικὴ Ἱστορία" νὰ  μελετηθοῦν οἱ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις 

ποὺ ἔγιναν ἀπὸ πλευρᾶς τῶν Τούρκων πολιορκητῶν μὲ ἡγέτη τους τὸν Σουλτᾶνο 

Μωάμεθ Β΄ Πορθητῆ καὶ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν κατάκτηση τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1453 καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τοὺς τρόπους ποὺ ἀντέδρασαν ἡ 

Βυζαντινοὶ  μὲ στόχο τὴν ὑπεράσπισή της. Μέσα ἀπὸ τὴν ἔρευνα αὐτὴ βρέθηκαν 

τὰ ἑξῆς στοιχεῖα: Ἡ ὀργάνωση καὶ προετοιμασία τοῦ Μεχμὲτ γιὰ πολιορκία 

ἀποδείχθηκε μεγάλης στρατιωτικῆς καὶ στρατηγικῆς σημασίας, καθὼς ἀρχικὰ 

ἐξόντωσε ὅλους τοὺς ἐσωτερικούς του ἀντιπάλους, προχώρησε σὲ εἰρήνη μὲ τοὺς 

γειτονικοὺς λαούς, ἔχτισε τὸ φρούριο Ρούμελι - Χισὰρ ἀποκλείοντας τὴν 

Κωνσταντινούπολη, δημιούργησε ἕναν τεράστιο στρατὸ 400.000 ἀνδρῶν ἀπὸ 

ἐπίστρατους, ἐθελοντὲς καὶ μισθοφόρους, ὅπως καὶ ναυτικὸ 300 καραβιῶν, 

χρημάτισε τὸν Οὐρβανὸ νὰ τοῦ φτιάξει τὸ μεγαλύτερο κανόνι γιὰ πολιορκία ποὺ 

εἶχε γνωρίζει ποτὲ ὁ τότε γνωστὸς κόσμος καὶ μαζὶ μὲ ἄλλα κανόνια, προμήθειες 

καὶ ἐξοπλισμὸ ἄρχισε τὴν πολιορκία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ὁ Κωνσταντῖνος 

προσπάθησε νὰ ἀναζητήσει βοήθεια ἀπὸ τὴ Δύση θέτοντας σὲ ἐφαρμογὴ τὴν 

Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ποὺ εἶχε ὑπογράψει ὁ ἀδερφός του αὐτοκράτορας 

Ἰωάννης λίγο πρὶν πεθάνει, πρᾶγμα δίχασε τοὺς Βυζαντινοὺς σὲ Ἑνωτικοὺς καὶ 

Ἀνθενωτικούς. Ἐπιπλέον ἐξασφάλισε προμήθειες σιτηρῶν καὶ ἄλλων εἰδῶν ἀπὸ 

γύρῳ περιοχὲς καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς ποὺ κατέφθασαν στὴν Πόλη μὲ καράβια. Οἱ 

διπλωματικὲς ἐνέργειες τῶν Βυζαντινῶν ἔπεσαν στὸ κενὸ καὶ φάνηκαν 

ἀναποτελεσματικές. Σημαντικὸ ἦταν τὸ κλείσιμο  τῆς διόδου τοῦ κερατίου κόλπου 

μὲ ἁλυσίδα καὶ ἡ τοποθέτηση τοῦ βυζαντινοῦ στόλου πίσω ἀπὸ αὐτὴν γιὰ νὰ 

παρεμποδιστοῦν οἱ Τοῦρκοι.  Ἡ πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἄρχισε τὴν 

Παρασκευὴ 6 Ἀπριλίου Τὸ πρόβλημα διέλευσης τῶν Τουρκικῶν πλοίων στὸν 

Κεράτιο λόγῳ τῆς ἁλυσίδας τὸ ἔλυσε ὸ Μεχμὲτ διατάσσοντας τὴν μεταφορὰ 80 

πλοίων δια ξηρᾶς μέχρι τὸ λιμάνι τοῦ Κερατίου Κόλπου. Τὴν ὥρα τῆς πολιορκίας 

οἱ Τούρκοι χρησιμοποίησαν χιλιάδες σκάλες προσπαθῶντας νὰ ἀνέβουν τὰ τείχη, 

τὸ μεγάλο κανόνι τοῦ Οὐρβανοῦ ποὺ ἔριξε τὸ τεῖχος καὶ μικρότερα κανόνια. 

Πυροβόλα ὅπλα, τόξα, βέλη μεγάλα καὶ μικρὰ χρησιμοποιήθηκαν καὶ ἀπὸ 

ἐπιτιθέμενους καὶ ἀμυνόμενους. Ἐν τέλει στὶς 29 Μαΐου οἱ Τοῦρκοι διαπερνοῦν τὰ 
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τείχη καὶ ἐπακολούθησε γιὰ 3 μέρες λεηλασίες, σφαγὲς καὶ αἰχμαλωσία πληθυσμοῦ 

(Doukas, 1834). 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Ἱστορικὴ Πηγή [Μιχαηλ] Δούκα – Κωνσταντινούπολη καὶ 

ἡ Ὀχύρωσή της - Κωνσταντίνος ΙΒ΄ Παλαιολόγος – Μεχμέτ Β΄ - Ὄξυνση τῶν 

σχέσεων – Προετοιμασία ἑκατέρωθεν γιὰ Πολιορκία – Ἕνωση Ἐκκλησιῶν - 

Διχασμός Βυζαντινῶν - Ῥούμελι Χισάρ – Κανόνι Ουρβανοῦ - Ἁλυσίδα Κερατίου 

Κόλπου – Πολιορκία Κωνσταντινουπόλεως – Τουρκικές Πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις - 

Ἀντιδράσεις Βυζαντινῶν - Μεταφορά Τουρκικῶν πλοίων διὰ ξηρᾶς – Κατάρρευση 

μέρους τῶν τειχῶν - Ἡρωϊκὸ «Ὄχι» τοῦ Κωνσταντίνου – Γενικὴ ἐπίθεση – 

Θάνατος τοῦ Βασιλιᾶ - Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως 1453.      
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ABSTRACT 
 

The aim of this paper, based on [Micheal] Dukas «Byzantine-Turkish History», 

is to study the warfare between the Turks besiegers under the command of Sultan 

Mehmed II to conquer Constantinople in 1453 and the Byzantines who were trying to 

find a way to defend their city. Our research led to the following conclusions: The 

military compaign for conquest organized and well prepared by Mehmed II was 

essential and played a significant strategical role. Initially he neutralized his internal 

enemies and committed to peace with neighbour countries. He proceeded with the 

building up of the Rumeli Hisar fortress in order to shut out Constantinople. He 

established an army of 400.000 men composed by troopers, volunteers, veterans and 

mercenaries and a force of 300 ships. He funded Urbanus to construct a huge in size 

cannon that the world had not seen before, and with the combination of other 

equipments and supplies the siege began. Constantine, on the other side, requested 

assistance from the West, relying on the the Union of the two Churches, an agreement 

signed by his brother and former emperor John VIII, which led  to the Byzantines being 

devided to those who supported and not supported the union. Moreover, various 

supplies, such as grain, arrived from nearby regions and remote areas. Unfortunately 

all diplomatic efforts  failed and appeared ineffective. In order to to prevent the Turkish 

Navy and to reinforce the Byzantine fleet a wide chain was placed at the passage of 

Ceratious Gulf. On April 6th the siege of Constantinople began. Mehmed II commanded 

80 warships to transport through land to overcome the obstacle of the chain in Ceratious 

Gulf and eventually find a way through the port. During the attack, thousands of ladders 

were used to climb over the wall. The enormous cannon as well as the smaller ones 

managed a strike the wall. Bows, arrows and other fighting machines were used in the 

battle by both sides. Finally on May 29th the Turks demolished the wall, entered the 

city, pillaged, captured and slaughtered the locals for three days (Dοukas, 1834). 

 

KEY WORDS: Historical Source [Michael] Duke - Constantinople and its 

Fortification - Constantine XII Palaiologos - Mehmet II - Exacerbation of relations - 

Preparation on both sides for Siege - Union of Churches - Partition of Byzantines - 

Rumeli Hisar - Cannon of Urban – Chain of Ceratious Gulf – Siege of  Constantinople 

– Turkish actions of war - Reactions of the Byzantines - Transportation of Turkish ships 
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by land - Collapse of part of the walls - Constantine's heroic refusal to surrender - 

General attack - Death of the King - Fall of Constantinople 1453. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εἰκόνα 1 «Μετάλλιο τοῦ Pisanello μὲ τὸ πορτρέτο τοῦ Ἰωάννη Η΄Παλαιολόγου, τὸ ὁποῖο φιλοτεχνήθηκε μὲ βάση 
σχέδια ποὺ ἔγιναν κατὰ τὴν παρουσία τοῦ αὐτοκράτορα στὴ Σύνοδο Φερράρας- Φλωρεντίας (1438-9). Ο Pisanello 
ἐντυπωσιάστηκε πολὺ ἀπὸ τὰ ἐξωτικὰ ἐνδύματα καὶ τὰ συναφὴ παραφερνάλια τῆς Ἑλληνικῆς ἀποστολῆς» (Reinert, 
2006, σ. 371). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εἰκόνα 2 «Μετάλλιο μὲ τὸ πορτρέτο τοῦ Μωάμεθ Β’ φιλοτεχνημένο ἀπὸ τὸν Constanzo da Ferrara, ὁ ὁποῖος ἐστάλη 
στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν βασιλιᾶ Ferrante τῆς Νεάπολης, ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ σουλτάνου. Τὸ 
μετάλλιο χρονολογεῖται στὸ 1481, τὸ ἔτος ποὺ πέθανε ὁ Μωάμεθ σὲ ἡλικία 49 ἐτῶν» (Reinert, 2006, σ. 371) 
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Εíκόνα 3 «Ὁ πύργος Bogaz Kesen ἢ Rumeli Hisari (κάστρο τῆς Δύσεως) στὴν Εὐρωπαϊκὴ πλευρᾶ τοῦ Βοσπόρου 
κτίστηκε ἀπὸ τὸν Μεχμέτ τὸν Πορθητὴ τὸ 1452 γιὰ νὰ ἀπομονώσει τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὴν Μαύρη 
Θάλασσα. Τὸ ἔργο αύτὸ δὲν ἐξυπηρέτησε κανέναν ἄλλον στόχο μετὰ τὴν κατάκτηση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Τούρκους» 
(Jeffreys & Manco, 2006, σ. 403).  

  

 
Εἰκόνα 4 «Ὑγρὸν Πῦρ ἐκσφενδονίζεται ἀπὸ ἕναν σίφωνα ἐναντίον ἐχθρικοῦ πλοίου. Ἡ μικρογραφία εἰκονογραφεῖ 
ἐπεισόδιο ἀπὸ τὴ ναυτικὴ πολιορκία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τὸν Θωμὰ τὸν Σλάβο τὸ 821-822. Μικρογραφία 
ἀπὸ εἰκονογραφημένο χειρόγραφο τῆς Χρονογραφίας τοῦ Ἰωάννη Σκυλίζη» (Magdalino, 2006, σ. 271) 
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Εἰκόνα 5 Ὁ Ἅγιος Κωνσταντίνος καὶ ἡ Ἁγία Ἑλένη. Ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ ὁ Μέγας Κωνσταντίνος καὶ ἀπ’τὰ δεξιὰ ἡ 
μητέρα του Ἁγία Ἑλένη κρατοῦν ἀπὸ κεινοῦ Τὸν Τίμιο Σταυρό. (Σωφρονιάδης, 1919. σ. 10) 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εἰκόνα 6 Κωνσταντινούπολη, τὸ σταυροδρόμι δύο ἠπείρων (Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος, 1932, σ.127) 
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Εἰκόνα 8 Σχεδιάγραμμα διαστάσεων τῶν Θεοδοσιανῶν τειχῶν (Δεπαστάς, 2012, σ. 251). 

Εἰκόνα 7 Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος προσφέρει στὴν Παναγία τὰ τείχη τῆς Κωνσταντινούπολης. Ψηφιδωτὸ στὸ νότιο 
τύμπανο τῆς νότιας πύλης τοῦ ἐξωνάρθηκα στὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη. (Mango, 2006, σ. 
42) 
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Εικόνα 10 «Φανταστικὴ ἀπόδοση τῆς μορφῆς τοῦ Λαόνικου Χαλκοκονδύλη. Στην πραγματικότητα πρόκειται γιὰ 
σχεδιαστικὴ ἀναπαράσταση τοῦ προσώπου τοῦ ἐξαδέρφου του, Δημητρίου Χαλκοκονδύλη, με βάση τοιχογραφία τοῦ 
ζωγράφου Ντομένκιο Γκιρλαντάιο» (Νικολούδης, 2006, σ. 14) 

 

Εικόνα 9 Ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος μὲ στρατιωτικὴ στολὴ καὶ δίπλα του ὁ Γεώργιος Σφραντζής. Ἔργο τοῦ 
Φώτη Κόντογλου ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖο Ἀθηνῶν (Σφραντζής, 2006). 
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Εἰκόνα 11 «Ὁ αὐτοκράτωρας Ἰωάννης Η΄ Παλαιολόγος εἰσέρχεται στὴ Φλωρεντία γιὰ τὴ Σύνοδο τῆς  Ἕνωσης τῶν 
Ἐκκλησιῶν τὸ 1439. Πίνακας τοῦ B. Gozzoli (Ἀνάκτορο Medici Riccardi, Φλωρεντία) » (Λαμπάκης, 2008, σ. 37). 

 

Εἰκόνα 12 Ὁ σουλτάνος Μουράτ Β΄ (Κονταρίδης, 2012, σ.146). 
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Εἰκόνα 13 Κανόνι Οὐρβανοῦ καὶ ἡ διατομή του -Ἔκθεση κανονίου στὸ Μουσείο Fort Nelson τῆς περιοχῆς 

Πόρτσμουθ τῆς Ἀγγλίας (Yılmaz, 2014, σ. 231). 

 

 

 

 
Εἰκόνα 14 Ἐπιγραφὴ στὸ στόμιο τοῦ Κανονίου τοῦ Οὐρβανοῦ (Yılmaz, 2014, σ. 232). Ἀνάλυση τῆς ἀνάγλυφης 
ἐπιγραφῆς ὑπὸ τοῦ Allahumme’n-sur es-Sultan Mehemmed b. Murad Han, ἡ ὁποία ἀναγράφει Τουρκιστί: «Ey 

Allahım! Sultan Murat oğlu Sultan Mehemmed’e imdâd eyle![Bu top] Mine (?)Ali tarafından 868 yılı Recep 
Ayı’nda imal edilmiştir».  (Yılmaz, 2014, σ.232). Σὲ ἑλληνική μετάφραση:  

«Ὦ Ἀλλάχ! Βοήθησε τὸν Σουλτάνο Μεχμέτ, γιὸ τοῦ σουλτάνου Μουράτ![Αὐτὸ τὸ κανόνι]Κατασκευάστηκε ἀπὸ 
τὸν Mine (;)Ali τὸ 868 τὸν μῆνα Ρετζέπ». 
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Εἰκόνα 15 Ἁλυσίδα Κερατίου κόλπου (Ναυτικὸ Μουσεῖο Κωνσταντινουπόλεως). Ἀνακτήθηκε ἀπό: 

https://www.neoldu.com/d/other/halic-zinciri.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Εἰκόνα 16 Ἡ διὰ ξηρᾶς μεταφορὰ τῶν πλοίων τοῦ Μεχμὲτ (Μωάμεθ Β΄ τοῦ Πορθητοῦ) ἀπὸ τὸν Βόσπορο 
στὸν Κεράτιο Κόλπο. Πίνακας του Φαούστο Τσονάρο, (1854-1929) (Νικολούδης, 2008, σ. 89) 
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Εικόνα 18 Ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής παραχωρεί τα προνόμια του Πατριαρχείου στον Πατριάρχη Γεννάδιο 
Σχολάριο. Ψηφιδωτὸ ἀπὸ τὸν Πατριαρχικὸ Οἶκο στὴν Κωνσταντινούπολη. (Κονορτά, 2008, σ. 123) 

Εἰκόνα 17  Ἡ εἰσοδος τοῦ ἐφίππου Μωάμεθ Β΄ στὴν Κωνσταντινούπολη (πίνακας του Ζαν-Ζοζέφ Μπενζαμίν-
Κονστάν, 19ος αιώνας)., Kafescioğlu Çi., Κωνσταντινούπολη καὶ Ὀθωμανοί. (Kafescioğlu, 2008, σ. 21) 
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Εικόνα 19  Χάρτης Κωνσταντινουπόλεως.(Βασιλάτος, 2008, σ. 117). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εἰκόνα 20 Φανταστικό πορτραίτο τοῦ Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου. Ἀπεικόνιση τοῦ βασιλέα μὲ τὴν πανοπλία, 
τὴν περικεφαλαία καὶ τὸ δόρυ του (Νιάβης Π., 2008.σ. 103) Νιάβης Π., 2008.  
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Εἰκόνα 21 «Ὁ Ὀθωμανός σουλτάνος Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορθητὴς (1451-1481) διέθετε μεγάλες πολιτικὲς καὶ στρατιωτικὲς 
ἱκανότητες, ὅπως ἀποδείχθηκε ἀπὸ τὴν προετοιμασία τῆς ἐπιχειρήσεως τῆς πολιορκίας καὶ ἁλώσεως τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως. Στὴν εἰκόνα: προσωπογραφία τοῦ Μωάμεθ Β΄, ἔργο τοῦ συγχρόνου του Ἰταλοῦ ζωγράφου Gentile 
Bellini (Λονδίνο Πινακοθήκη)» (Ζαχαριάδου, 2015. σ. 215) 

 

Εἰκόνα 22 Ἡ εἰσοδος τοῦ σουλάνου στὴν Ἁγία Σοφία. (Edmondo, 1883, σ. 203) 

 



 97 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Ἀγγελίδης, Α., 2010. Ὁδοιπορικὸ ἑνὸς στρατιώτη τοῦ 1940-41. Στὸ Β. Καρδάρης & Α. 

Ψαρομηλίγκος, ἐπίμ. Σοῦ γράφω ἀπὸ τὸ μέτωπο 1940-1941. Αθῆνα: Ε Ἱστορικά. σ. 

13-20. 

Ἀθανασιάδη-Flowden Π., 2015. Ἡ Μονοκρατορία τοῦ Κωνσταντίνου. Ἱστορία τοῦ 

Ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Βυζαντινὸς Ἑλληνισμός - Πρωτοβυζαντινοὶ Χρόνοι. Τόμος 17. 

Ἀθῆνα: Παραπολιτικὰ ἐκδόσεις Α.Ε. 

Ἀθανασόπουλος, Μ., 2013. Οἱ ἐπιδράσεις τοῦ ἔργου τοῦ Θουκυδίδη στοὺς ἱστορικοὺς τῆς 

Ἁλώσεως. Σὲ: Θουκυδίδης, ὁ κορυφαίος ἱστορικὸς τῆς ἀρχαιότητας καὶ ἡ ἐπίδρασή 

του μέχρι σήμερα. Ἐπιμέλεια: Ἀ. Στέφος, Μ. Στεργιούλης. Ἀθῆνα: Κοράλι.  

Ἀθανασόπουλος, Μ., 2015a. Οἱ φιλοσοφικὲς ἀπόψεις περὶ ἱστορίας στὸ ἔργο τῶν ἱστορικῶν 
τῆς Ἁλώσεως (Δούκας – Σφραντζής – Κριτόβουλος –Χαλκοκονδύλης). Αθήνα. 

Ἀθανασόπουλος, Μ., 2015b. «Νὰ ζῶσι τὰ παιδία λατινικῶς…». Φιλοσοφία καὶ Παιδεία, 

69-70, σ. 17-18.    

Ἀθανασόπουλος, Μ., 2015c. Σκέψεις πάνω στὴ βυζαντινὴ αἰσθητική: Ἡ διαλεκτικὴ τοῦ 

χώρου καὶ τοῦ χρόνου (“Thoughts on Byzantine aesthetics: Dialectics of space and 

time”). Πάπυροι, 4, σ. 2-12. 

Ἀθανασόπουλος, Μ., 2016. Ἡ ἐπίδραση τοῦ χώρου στὶς πολεμικές ἀναμετρήσεις μέσα ἀπὸ 

τὰ ἔργα τοῦ Λαόνικου Χαλκοκονδύλη καὶ τοῦ Σουν Τζου. Βυζαντινός Δόμος, 22-

23-24, σ. 565-576. 

Ἀθανασόπουλος, Μ., 2020a. Ἡ ἔννοια τοῦ χρόνου στὸν (Μιχαήλ) Δούκα. Βυζαντινός 

Δόμος, 28, σ. 461-482. 

Ἀθανασόπουλος, Μ., 2020b. Ἡ Βυζαντινὴ Ἱστοριογραφία κατὰ τὴν Παλαιολόγεια Περίοδο. 

Καλαμάτα. 

Angold M., 2013. Ἡ Ἀλωση τῆς Κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς. Τομὲς καὶ 

συνέχεια. Ἀθῆνα: Κριτική 

Ἀρχιμανδρίτης Θεόφιλος Ν. Σιμόπουλος, 1978. Ἡ ἀλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ 

Κωνσταντίνος ὁ Παλαιολόγος.  Ἀθῆναι: χ.ὅ. 

Βασιλάτος Ν., 2008. Ὁ Μωάμεθ Β΄Ὁ… Πυροβολητῆς. Ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. Μαρτυρίες 

ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν τειχῶν. Ἀθῆνα: Χ. Κ. Τεγόπουλος 

Βασίλιεφ Α., 1971. Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας (324-1453). Τόμος δεύτερος, 

Ἀθῆνα: Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμὸς Πάπυρος 

Βερναρδάκης Αθ., 1889. Ἡ Ἀλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Αθῆναι: Ἰωάννης 

Νικολαΐδης 



 98 

Βλυσίδου Β., Λαμπάκης Σ., Λεοντσίνη Μ. & Λούγγης Τ., 2006. Σεμινάρια περὶ Βυζαντινῆς 

Διπλωματίας. Ἀθῆνα: Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο. 

Grecu V., 1948. Pour une meilleure connaissance de l’ historien Doukas, Mémorial Louis 

Petit, Melange d’ Historie et d’ Archéologie Byzantines, Archives del’ Orient 

Chrétien 1, Bucarest 1948, 128-141. 

Γκούμας, Α., 2010.Τὸ ματωμένο Ἡμερολόγιο. Μία αὐθεντικὴ ἐξιστόρηση τοῦ 

Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου 1940-1941. Στὸ Β. Καρδάρης & Α. Ψαρομηλίγκος, ἐπιμ. 

Σοῦ γράφω ἀπὸ τὸ μέτωπο 1940-1941. Αθῆνα: Ε Ἱστορικά. σ. 21-40. 

Γόλδσμιθ, 1839. Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος. Τόμος Γ΄. Ἀθῆναι: Γκάρπολα καὶ Συντροφιᾶς 

Δεπάστας Ν., 2012. Στρατιωτικὴ ὀργάνωση καὶ πολεμικὴ τέχνη τῆς Βυζαντινῆς 

Αὐτοκρατορίας (324-1453). Ἀθῆνα: Γενικὸ Ἐπιτελεῖο Στρατοῦ, Διεύθυνση 

Ἱστορίας Στρατοῦ. 

Δούκας Μ., 1997. Βυζαντινοτουρκικὴ Ἱστορία. Ἀθῆνα: Κανάκης. 

Ducas, 1834. Ducae Michaelis nepotis Historia Byzantina, Corpus Scriptorum Historiae 

Byzantinae. Τομ. 20.  Bonn  

Ducas, 1958. Istoria Turco-Byzantină (1341-1462) ediţie critică de Vasile Grecu. vol I, 

Editura Academiei Republicii Populare Române. 

Edmondo A., 1883. Constantinople ouvrage traduit de l’Italien avec l’autorisation de 

l’Auteur par Mme J. Colomb et illustré de 183 dessins pris sur nature par C. Biseo. 

Παρίσι: Hachette 

Ἔσσελίγκ Δ., 1902. Βυζάντιον καὶ Πολιτισμός. Ἀθῆναι: Τύποις Ἰωάν. & Ἀριστ. Γ. 

Παπανικολάου 

Ἐμμανουήλ Εὐαγ., 1853. Ἡ Ἄλωσις τῆς Κωνσταντινούπολεως ἢτοι ἡ ἐγκαθίδρυσις τοῦ 

Ὀθωμανικοῦ Δεσποτισμοῦ ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας. 

Συνταχθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Γίβωνος καὶ Σεγύρου. Σύρος: Τύποις Γ. Μελισταγοὺς 

Μακεδόνος 

Ζαμπέλιος Σ., 1918. Ἡ Ἄλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ Σ. Ζαμπέλιον. Τὰ σύμβολα 

τῆς ἐθνικῆς πίστεως Kωνσταντινούπολις καὶ Ἁγία Σοφία. Ἀθῆναι: Ι. Ν. Σιδέρης 

Ζαχαριάδου Ε., 2015. Ἡ Ἐπέκταση τῶν Ὀθωμανῶν στὴν Εὐρώπη ὠς τὴν Ἄλωση τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως (1354-1453). Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους. Βυζαντινὸς 

Ἑλληνισμὸς Μεσοβυζαντινοὶ καὶ Ὑστεροβυζαντινοὶ χρόνοι. Τόμος 25, Ἀθῆνα: 

Ἔκδοτικὴ Ἀθηνῶν Α. Ε. 

Hunger H., 2001. Βυζαντινὴ Λογοτεχνία. Ἡ λόγια κοσμικὴ γραμματεία τῶν Βυζαντινῶν, 

τόμος Β΄, Ἀθῆνα: (ΜΙΕΤ) Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης. 



 99 

Θεοδωρακάκος, Π., 2010. Τὸ ἡμερολόγιο ἑνὸς πολεμιστὴ στὰ χιονισμένα βουνὰ τῆς Β. 

Ἠπείρου ἀπὸ τὸ ἔπος του 1940-1941. Στὸ Β. Καρδάρης & Α. Ψαρομηλίγκος, ἐπίμ. 

Σοῦ γράφω ἀπὸ τὸ μέτωπο 1940-1941. Αθῆνα: Ε Ἱστορικά. σ. 141-166. 

Θεόφιλος Γ., 1866. Ἄλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων, ἐρανισθεῖσα ἐκ 

τῶν Χρονικῶν τοῦ Γεωργίου Φραντσή Πρωτοβεστιαρίου τοῦ τελευταίου 

Αὐτοκράτορος τῶν Ἑλλήνων Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Ἔκδοσις Δευτέρα. 

Ἀθῆναι: Τυπογραφεῖον Βλαστοῦ 

Ἰναλτζίκ Χ., 1995. Ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία. Ἡ κλασσικὴ ἐποχὴ, 1300-1600. Ἀθῆνα: 

Ἀλεξάνδρεια 

Inalcik H., & Quataert D., 2008. Οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ Ἱστορία τῆς Ὀθωμανικῆς 

Αὐτοκρατορίας. Τόμος Α΄: 1300-1600. Τόμος Α΄, Ἀθῆνα: Ἀλεξάνδρεια  

Jeffreys E. & Manco C., 2006. Πρὸς κατεύθυνση ἑνὸς Ἑληνοφραγκικοῦ πολιτισμοῦ. 

Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου. Ἀθῆνα: Νεφέλη 

Καιροφύλας Κ,. 1930. Μεταφορὰ πλοίων διὰ ξηρᾶς. Σόρβολος καὶ Μωάμεθ Β΄. Ἀθῆναι: 

Ἑστία. 

Καλογερόπουλος Δ., 1904. Κωνσταντῖνος ὁ Παλαιολόγος. Ἀθῆναι: ἐκδ. Οἶκος Γεωργίου Δ. 

Φεξη 

Καλομενόπουλος, Ν., 1937. Ἡ στρατιωτικὴ Ὀργάνωσις τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ 

Βυζαντίου. Ἀθῆναι: Τυπογραφείον Σ.Κ. Βλαστοῦ 

Καλομενόπουλος Ν., 1938. Ἡ διπλωματία τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Βυζαντίου. 

Ἀθῆναι: Τύποις Σ. Κ. Βλαστοῦ. 

Καρπόζηλος Α., 2015. Βυζαντινοὶ Ἱστορικοὶ καὶ χρονογράφοι. Τόμος Δ΄(13ος-15ος αἱ.). 

Ἀθῆνα: Κανάκη 

Kafadar K., 2008. Ἀνάμεσα σὲ δύο κόσμους. Ἡ κατασκευὴ τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους. 

Ἀθῆνα: Μορφωτικό Ἴδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης 

Kafescioğlu Çi., 2008. Κωνσταντινούπολη καὶ Ὀθωμανοί. Ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. Μαρτυρίες 

ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν τειχῶν. Ἀθῆνα: Χ. Κ. Τεγόπουλος  

Κόλλιας Γ., 1946. Βυζαντινὴ διπλωματία. Τόμος γ. αρ. 1-2. Ἀθῆναι: Πολιτικὴ Ἐπιθεώρησις 

Κομπότος Α., 1855. Πολιορκία καὶ ἀλωσις τῆς Κωνταντινουπόλεως. Ἀθῆναι. Τύποις Χ. 

Νικολαΐδου Φιλαδελφέως 

Κονορτά Π., 2008. Ὁ Θεὸς, Ὁ Σουλτάνος καὶ ὁ Πατριάρχης. Ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. 

Μαρτυρίες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν τειχῶν. Ἀθῆνα: Χ. Κ. Τεγόπουλος 

Κονταρίδης Χ., 2012. Ὁ Ὀθωμανικὸς Στρατὸς [1299-1922]. Ὀργάνωση-Ὀπλισμός-

Τακτικές Μάχης-Στρατιωτικὲς Μεταρρυθμίσεις. Ἀθῆνα: Εὐρασία 



 100 

Κριτόβουλος Μ. 2005. Κριτοβούλου τοῦ Ἰμβρίου Ἱστορία. Αθῆνα: Κανάκης. 

Krumbacher, 1897. Ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς Λογοτεχνίας. Τόμος Α΄,  Ἀθῆνα: Τύποις Π. Δ. 

Σακελλαρίου. 

Κωνσταντινίδης Α., 1865. Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων. Ἀθῆναι: 

Τύποις Νικήτα Γ. Πάσσαρη  

Λαζογιώργου Δ., 1998. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος  ὁ τελευταῖος Αὐτοκράτορας τοῦ 

Βυζαντίου καὶ τῶν Ἑλλήνων. Αθήνα: Πελασγός. 

Λαΐου Α., 2010. Ἡ τελευταία κρίση (1340-μέσα 15ου αἰώνα). Οἰκονομικὴ Ἱστορία τοῦ 

Βυζαντίου. Ἀπὸ τὸν 7ο ἔως τὸν 15ο αἰώνα. Τόμος Γ΄, Ἀθῆνα: Μορφωτικό Ἴδρυμα 

Ἐθνικῆς Τραπέζης 

Λαμπάκης Λ., 2008. Γεώργιος Παχυμέρης. Ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. Μαρτυρίες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς 

τῶν τειχῶν. Ἀθῆνα: Χ. Κ. Τεγόπουλος 

Lanning M., 2004. Οἱ 100 μεγαλύτερες μάχες ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ἀθῆνα: Ἐνάλιος 

Λίταβριν Γ., Μεντβέντιεφ Ν. & Ουντάλτσοβα Ζ. 1995. Βυζαντινὴ Διπλωματία. Ἀθῆνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 

Luttwak E., 2009. Ἡ Ὑψηλὴ Στρατηγικὴ τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Γέρακας Ἀττικῆς: 

Τουρική 

Magdalino P., 2006. Ἡ Μεσαιωνικὴ Αὐτοκρατορία (780-1204). Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου. 

Ἀθῆνα: Νεφέλη 

Mango C., 2006. Εἰσαγωγή. Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου. Ἀθῆνα: Νεφέλη 

Mango C., 2013. Βυζάντιο Ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ῥώμης. Ἀθῆνα: Μορφωτικὸ Ἴδρυμα 

Ἐθικῆς Τραπέζης 

Μανιάτης Μ., 1938. Ἡ Ἄλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων 29 Μαΐου 1453. 

Ἀθῆναι: Τύποις Αγγ. Αθ. Κλεισιούνη 

Miller, W., 1926. The Historians Doukas and Phrantzes. The Journal of Hellenic Studies, 

46(01), 63–71. 

Μονιοῦ Δ., 2010. Μνῆμες Ἁλώσεως. Κωνσταντινούπολη 1453. Δ΄ Ἔκδοση Ἀναθεωρημένη. 

Ἀθήνα: 2010 

Moravcsik G., 1958. Byzantinoturkica, I. Die Byzantinishen Quellen der Geschichte der 

Türkvölker, τ. 1, Berlin: Akademie-Verlag. 

Mordtmann Α., 1859. Πολιορκία καὶ Ἀλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων 

ἐν ἔτει 1453. Ἀθῆναι: Τύποις Κωνσταντίνου Μπλιάδου 

Mordtmann Α., 1888. Ἡ  Ἀλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐν ἔτει 1453. 

Ἐν Κωνσταντινουπόλει: ἐκδ. Ευνοϊκός Ν. Κούζης 



 101 

Μιγιάτοβιτς Τσεντ., 2007. Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος. Ἡ τελευταία νύχτα τῆς Πόλης. 

Ἀθῆνα: Διόπτρα 

Νερατζή-Βαρμάζη Β., 2007. Βυζαντινὴ Ἱστορία 324-1453. Κατερίνη: «μάτι» 

Νικολούδης Ν., 2006. Λαονίκου Χαλκοκονδύλη Βυζαντίου Ἅλωσις. Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν. 

Ἀθῆνα: Σταμούλη 

Νιάβης Π., 2008. Ἡ Ἅλωση ἀπ’ τη σκοπιά τοῦ Δούκα. Ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. Μαρτυρίες 

ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν τειχῶν. Ἀθῆνα: Χ. Κ. Τεγόπουλος 

Νικολούδης Ν., 2008. Ὁ Λαόνικος Χαλκοκονδύλης καὶ ἡ ἅλωση τῆς Πόλης. Ἡ ἅλωση τῆς 

Πόλης. Μαρτυρίες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν τειχῶν. Ἀθῆνα: Χ. Κ. Τεγόπουλος  

Νικολούδης Ν., 2015. Ἀπὸ τὴν παρακμὴ τοῦ Βυζαντίου στὴν Ὀθωμανικὴ έπικράτηση. Δέκα 

μελέτες γιὰ τὸν σχηματισμὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ χώρου. Ἀθῆνα: Ἡρόδοτος 

Σωφρονιάδης Μ., 1919. Ἡ Ἄλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων τῷ 1453. 

Πλήρης περιγραφὴ τοῦ μεγάλου ἱστορικοῦ γεγονότος ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀρχαίων 

ἱστορικῶνκαὶ τῶν νεοτέρων συγγραφέων μετ’ εἰκόνων. Ἐν Ἀθήναις 

Τωμαδάκης Ν. Β., 1953. Δούκα - Κριτοβούλου - Σφραντζή - Χαλκοκονδύλου, Περὶ Ἀλώσεως 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453). Θεσσαλονίκη: Πουρναράς.  

Παπαδημητρίου Κ., 1993. Τελευταῖες ὧρες – Τελευταῖα λόγια τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 21». 

Αθῆνα: Εκδότης Νικόδημος 

Παπαρρηγοπούλου Κ., 1932a. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Τόμος δεύτερος, Μέρος 

δέυτερον, Ἀπὸ τοῦ Αὐγούστου μέχρι τοῦ οἶκου τοῦ Ἰουστινανοῦ. Ἐν Ἀθήναις: 

Ἐλευθερουδάκης. 

Παπαρρηγοπούλου Κ., 1932b. Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Τόμος πέμπτος, Μέρος 

πρῶτον, Ἀπὸ ἀρχῆς τῆς Φραγκοκρατίας μέχρι τῆς Ἁλώσεως τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων. Ἐν Ἀθήναις: Ἐλευθερουδάκης 

Πασπάτης Α., 1890. Αθῆναι: Πολιορκία καὶ Ἄλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν 

Ὀθωμανῶν ἐν ἔτει 1453. Τυπογραφεῖον ἀδελφῶν Περρῆ 

Ῥασσιάς Β., 2003. Ἐπίτομος ἱστορία τῶν Σπαρτιατῶν. Ἀθῆναι: Ἀνοιχτὴ Πόλη 

Patsi-Garin, Ε. 1969. Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας. Αθήνα: εκδ. οίκος «Χάρη 

Πάτση» 

Reinert S., 2006. Ὁ Διαμελισμός (1204-1453). Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου. Ἀθῆνα: Νεφέλη 

Σλουμπερζέ Γ., 1954. Ἀλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀθῆναι: Ακρίτας 

Ταξίαρχος ἐ.ἀ. Νικολάου Χαράλ., 1993. Συνοπτικὴ στρατιωτικὴ ἱστορία τῆς Βυζαντινῆς 

Αὐτοκρατορίας. Σημειώσεις διδασκαλίας. Στρατιωτικὴ σχολὴ Εὐελπίδων: Ἀθῆνα 

ΕΚΔΟΣΗ Σ.Σ.Ε 



 102 

Trapp E., Walther R. et al, 1976 - 1996. Prosopographisches Lexikonder Palaiologen zeit. 

Βιέννη: Αὐστριακὴ Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν. 

Runciman S., 2003.  Ἡ Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἀθῆνα: ἐκδ. Παπαδήμας  

Σαββίδης Α., 2006a. Ἀπὸ τὴν ὕστερη ἀρχαιότητα στὸν μεσαίωνα. Ἱστορικά δοκίμια. 

Ἀθῆνα: Ἠρόδοτος 

Σαββίδης Α., 2006b. Οἱ Τούρκοι καὶ τὸ Βυζάντιο. Α΄ Πρό-Ὀθωμανικὰ φύλα στὴν Ἀσία 

καὶ στὰ Βαλκάνια. Β΄ ἔκδοση, Ἀθῆνα: Δόμος  

Σαββίδης Α., 2010. Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου μὲ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς πηγές. Τόμος Γ΄: Ἡ 

Ὕστερη Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία καὶ ὁ Μεσσαιωνικὸς Ἑλληνισμός (1025-1461 

μ.Χ.).  Ἀθῆνα: Πατάκη 

Schlumberger G., 2002. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος Πολιορκία καὶ Ἅλωσις τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως. Ἀθῆνα: Βεργίνα 

Σφραντζής Γ., 2006. Βραχὺ χρονικό. Αθῆνα: Κανάκη 

Σωφρονιάδης Μ., 2005. Ἡ ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων τῷ 1453. Β’ 

ἔκδοσις. Ἀθῆναι. Ἐλεύθερη Σκέψις 

Yilmaz F., 2014. Fatih Sultan Mehmet Dönemi Topları ve Değişen Üretim Paradigması, 

FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences, 4, pp. 219-236. 

Available at: https://oaji.net/articles/2015/1621-1423652991.pdf [Accessed 2014 

Autumn].  

Woodhoose C., 2008. Ἡ ἱστορία ἑνὸς λαοῦ. Οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὸ 324 ἕως σήμερα. Γέρακας 

Ἀττικῆς: Τουρίκη 

Finkel C., 2007. Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία 1300-1923. Ἀθῆνα: Διόπτρα  

 

 

 


	ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	Α. Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ [ΜΙΧΑΗΛ] ΔΟΥΚΑΣ
	Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ/ΝΕΑ ΡΩΜΗ – ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
	1. Ἡ Ἵδρυση τῆς Κωνσταντινουπόλεως
	2. Τὰ τείχη τῆς Βασιλεύουσας

	Γ. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ
	1. Γεώργιος Σφραντζὴς
	2. Μιχαήλ Δούκας
	3. Λαόνικος Χαλκοκονδύλης
	4. Μιχαήλ Κριτόβουλος

	Α. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΟΥΚΑ –       Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΔΡΩΝ
	1. Σύνοδος Φερράρας-Φλωρεντίας, ὁ διχασμὸς καὶ τὸ τέλος τοῦ Αὐτοκράτορα Ἰωάννη Η΄ Παλαιολόγου
	2. Ἡ ἄνοδος τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στὴν ἐξουσία
	3. Τὸ τέλος τοῦ Σουλτάνου Μουρὰτ καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ Μεχμὲτ στὴν ἔξουσία
	4. Οἱ στρατηγικές κινήσεις τοῦ Σουλτάνου Μεχμὲτ γιὰ τὴν ἐδραίωσή του στὴν ἐξουσία

	Β. Η ΟΞΥΝΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ
	1. Ὁ διπλωματικὸς ἐκβιασμὸς τῶν Βυζαντινῶν καὶ ἡ ἀντίδραση τοῦ Μεχμέτ
	2. Οἱ διπλωματικὲς ἀντιδράσεις τῶν Βυζαντινῶν στὴν εἴδηση κατασκευῆς τοῦ φρουρίου Ῥούμελι-Χισάρ
	3. Ἡ κατασευὴ τοῦ φρουρίου καὶ οἱ πρώτες ἐχροπραξίες
	4. Ἡ ἀντίδραση τοῦ Κωνσταντίνου καὶ ἡ ἐπίσημη κήρυξη τοῦ πολέμου

	Γ. ΟΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ
	1. Ἡ κατασκευὴ τοῦ κανονιοῦ τοῦ Οὐρβανοῦ
	2. Ἀντιδράσεις τῶν Βυζαντινῶν - Οἱ προετοιμασίες τοῦ Κωνσταντίνου γιὰ Πολιορκία καὶ ὁ διχασμός
	3. Ἡ μεταφορὰ τοῦ κανονιοῦ καὶ τῶν στρατευμάτων στὴν Πόλη καὶ ἡ κυριαρχία τῶν Τούρκων πέριξ αὐτῆς

	Α. Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
	1. Ἡ ἐναρξη τῆς Πολιορκίας καὶ οἱ ἀντιδράσεις τῶν Βυζαντινῶν
	2. Ἡ συνεχὴς συρροὴ Τουρκικῶν δυνάμεων στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ἡ μυστικὴ συνεργασία τῶν Γενουατῶν τοῦ Γαλατᾶ μὲ τὸν Μωάμεθ Β΄
	3. Ἡ ἄφιξη τῶν πέντε πλοίων γιὰ βοήθεια καὶ ἡ κρίσιμη ναυμαχία
	4. Ἡ μεταφορὰ Τουρκικῶν πλοίων διὰ ξηρᾶς στὸν κεράτιο
	5. Οἱ τακτικὲς συντηρήσεως τοῦ κανονιοῦ καὶ οἱ κανονιοβολισμοὶ τοῦ Οὐρβανοῦ
	6. Ἡ καθοριστικῆς σημασίας συμβουλὴ τοῦ πρεσβευτῆ τοῦ Ἰαγγοῦ στὸν Οὐρβανὸ καὶ ἡ ἐν τέλει κατεδάφιση μέρους τῶν τειχῶν

	Β. ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
	1. Οἱ ὑπερασπιστὲς τῆς Πόλεως συνεχίζουν τὸν ἀγώνα τους
	2. Οἱ μάταιες προσπάθειες τοῦ Κωνσταντίνου νὰ μεταπείσει τὸν Σουλτάνο
	3. Ἡ ἀποτυχημένη προσπάθεια τοῦ Ἰουστινιάνη γιὰ ἐμπρησμὸ τοῦ Τουρκικοῦ Ναυτικοῦ καὶ ἡ προδοσία τῶν Γενουατῶν τοῦ Γαλατᾶ

	Γ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
	1.Ἡ πρόταση τοῦ Σουλτάνου στὸν Παλαιολόγο γιὰ παράδοση καὶ τὸ ἡρωϊκὸ «ὄχι» τοῦ Βασιλέα
	2. Ἡ προετοιμασία Τούρκων καὶ Βυζαντινῶν γιὰ τελικὴ ἔφοδο
	3. Ἡ γενικὴ ἐπίθεση τῶν Τούρκων καὶ ἡ σθεναρὴ ἀντίσταση τῶν Βυζαντινῶν
	4. Ὁ τραυματισμὸς κὶ ἡ ἀποχώρηση τοῦ Ἰωάννη Ἰουστινιάνη ἀπὸ τὴ μάχη
	5. Οἱ Τούρκοι διαπερνοὺν τὰ τείχη - Ὁ ἡρωϊκὸς θάνατος τοῦ Βασιλιᾶ Κωνσταντίνου
	6. Τὸ τέλος τῆς πολιορκίας καὶ ἡ λεηλασία τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Τούρκους

	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
	ΠΕΡΙΛΗΨΗ
	ABSTRACT
	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

