
Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – «Στα βυζαντινά χρόνια» 

Ενότητα Στ΄: Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε κατακτητές – Κεφάλαιο 34ο    

Σαμούχος Πέτρος© 

 

 

Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος 

 πεθαίνει το 1448 

 εκκρεμότητα στην ένωση των δύο εκκλησιών  

 ο λαός βρίσκεται σε αναταραχή 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

 στέφεται αυτοκράτορας στον Μιστρά 

 γίνεται δεκτός με προσδοκίες από το λαό 

 προσπαθεί να ενώσει το λαό και να σώσει την Πόλη 

οι πρώτες του ενέργειες 

 κλείνει ειρήνη με τον Μουράτ Β΄ 

 επιλέγει για συνεργάτες ενωτικούς και ανθενωτικούς  

 οργανώνει τον στρατό και τον στόλο, αλυσίδα στον Κεράτιο κόλπο 

 ζητάει βοήθεια από τον Πάπα της Ρώμης 

 ζητάει βοήθεια από τις παροικίες των ξένων στην Πόλη 

αποτελέσματα των ενεργειών 

 ο Πάπας δεν έστειλε βοήθεια  

 οι Βενετοί διέθεσαν πλοία, μαχητές και τεχνίτες 

 οι Γενουάτες διέθεσαν 700 μαχητές και τον Ιουστινιάνη 

 ανθενωτικοί – ενωτικοί αρχικά ηρεμία, ένταση το 1452 μετά την  

κοινή λειτουργία Καθολικών και Ορθοδόξων στην Αγία Σοφία 

Μωάμεθ Β΄ νέος σουλτάνος – 1451 

«εντολή και επιθυμία του πατέρα μου να κυριέψω την Πόλη» 

 

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να 

σώσει την πρωτεύουσα 

Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος 

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 

Μωάμεθ Β΄ 
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Περίληψη μαθήματος 

 

  

  

Ερωτήσεις 

 Γιατί οι Βυζαντινοί επέλεξαν για αυτοκράτορα τον Κωνσταντίνο; 

 Γιατί οι Βυζαντινοί ήταν διστακτικοί απέναντι στους Λατίνους; 

 Πιστεύεις ότι ήταν κατάλληλη η ώρα οι Βυζαντινοί, ενώ απειλούνται  

από τους Τούρκους, να είναι διχασμένοι; 

 Ποιες ήταν οι πρώτες ενέργειες του Κωνσταντίνου όταν έφτασε  

στην Πόλη; 

 Ποια τα αποτελέσματα των ενεργειών του Κωνσταντίνου; 

 Ποιος ήταν ο νέος σουλτάνος των Τούρκων μετά το θάνατο του  

Μουράτ Β΄ και ποιο ήταν το όνειρό του; 

 Θυμάσαι άλλες περιπτώσεις στη βυζαντινή αυτοκρατορία που ο λαός  

είχε χωριστεί σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις; 

 Είσαι ένας κάτοικος της Πόλης και έχεις βγει από το σπίτι σου για 

να δεις και να υποδεχτείς τον νέο αυτοκράτορα. Πώς νιώθεις και τι  

περιμένεις από αυτόν; 

 Πώς να ένιωσε ο Κωνσταντίνος όταν του ανακοίνωσαν την εκλογή 

του για το θρόνο του βυζαντινού κράτους και πώς όταν έφτασε στην  

Πόλη και αντίκρισε τη θλιβερή πραγματικότητα; 

 Με όσα έμαθες σήμερα πιστεύεις ότι υπήρχαν πιθανότητες να σωθεί 

η Κωνσταντινούπολη από τους Τούρκους; 

 

Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γίνεται αυτοκράτορας στην Πόλη. 

Όλοι τον δέχονται με ανακούφιση και στηρίζουν τις ελπίδες τους 

σ’ αυτόν. Εκείνος κάνει ό,τι είναι δυνατό για τη διαφύλαξη και τη 

σωτηρία της Κωνσταντινούπολης.  


