
Ιστορία Ε΄ Δημοτικού – Ενότητα ΣΤ΄: Το Βυζάντιο παρακμάζει και υποκύπτει σε 

κατακτητές– Κεφάλαιο 34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την 

πρωτεύουσα  
 

 

 

 

 

1. Ποιος έγινε αυτοκράτορας το 1448; 

Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος πέθανε πριν ολοκληρώσει την προσπάθεια του για ένωση 

των εκκλησιών και οι άρχοντες και ο λαός της Πόλης διάλεξαν για νέο αυτοκράτορα τον αδελφό του 

Κωνσταντίνο, Δεσπότη του Μιστρά. 

2. Πώς αντέδρασε ο Κωνσταντίνος; 

Ο Κωνσταντίνος δέχτηκε την πρόταση των Βυζαντινών και στέφτηκε αυτοκράτορας από τον επίσκοπο 

του Μιστρά και στη συνέχεια με το πλοίο που είχε έρθει να τον ειδοποιήσει ξεκίνησε για την Πόλη. 

3. Πώς έγινε δεκτός από το λαό στην Κωνσταντινούπολη; 

Ο Κωνσταντίνος έγινε δεκτός από το λαό με αγάπη και πολλές προσδοκίες. Όλοι πίστευαν πως μόνο 

αυτός μπορούσε να ενώσει τους διχασμένους Βυζαντινούς και να σώσει την Πόλη από τους κινδύνους 

που την απειλούσαν. 

4. Ποιες αποφάσεις πήρε ο Κωνσταντίνος μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του; 

♦ Έστειλε πρεσβευτές στο σουλτάνο Μουράτ Β΄ και πρότεινε συνθήκη ειρήνης ανάμεσά τους. Ο Μουράτ 

αναγνώρισε το νέο αυτοκράτορα και συμφώνησε για την ειρήνη. 

♦ Πήρε για συνεργάτες του ανθρώπους ενωτικούς και ανθενωτικούς, για να συμφιλιώσει τις δυο 

αντιμαχόμενες παρατάξεις και προσπάθησε να τους πείσει να μονοιάσουν για τη σωτηρία της Πόλης 

και της αυτοκρατορίας. 

♦ Οργάνωσε και εξόπλισε τη μικρή φρουρά της Πόλης, συντήρησε τα καράβια του στόλου κι ασφάλισε 

την είσοδο του Κεράτιου κόλπου με διπλή χοντρή αλυσίδα. 

♦ Επικοινώνησε με τον Πάπα και ζήτησε τη βοήθεια που αυτός είχε υποσχεθεί στον αδελφό του. Του 

πρότεινε ακόμη να στείλει καθολικούς ιερωμένους για να συλλειτουργήσουν με ορθόδοξους στην Αγία 

Σοφία. 

♦ Κάλεσε τις παροικίες των ξένων που ζούσαν στην Πόλη να βοηθήσουν με χρήματα και μάχιμους 

άνδρες την επισκευή των τειχών και την οργάνωση της άμυνας της πόλης. 

5. Ποιοι των βοήθησαν και ποιοι όχι; 

Η βοήθεια από τον Πάπα και τη Δύση δεν ήρθε. Οι γενουάτες έθεσαν στη διάθεσή του 700 μαχητές 

με επικεφαλής τον Ιωάννη Ιουστινιάνη και οι Βενετοί πλοία, μαχητές και τεχνίτες. 

6. Πώς εκμεταλλεύτηκε αυτή τη βοήθεια ο Κωνσταντίνος; 

Ανέθεσε στον Ιουστινιάνη τη συντήρηση των τειχών και την άμυνα της Πόλης. Κοντά τους βρέθηκαν 

πολλοί εθελοντές, Έλληνες και ξένοι. Η συνολική δύναμη που υπερασπίζονταν την Πόλη δεν 

ξεπερνούσε τις δέκα χιλιάδες άνδρες. 

7. Τι έγινε με τη διαμάχη ανάμεσα σε ενωτικούς και ανθενωτικούς; 

Στο πρώτο διάστημα της βασιλείας του ηρέμησαν οι διαμάχες ανάμεσα σε ενωτικούς και 

ανθενωτικούς. Αναζωπυρώθηκαν όμως από την παρουσία Καθολικών ιερωμένων στην κοινή 

λειτουργία  με ορθόδοξους που έγινε στην Αγία Σοφία το 1452. 

 8. Ποιους ευνόησε αυτό το γεγονός;  

Οι εσωτερικές αυτές διαμάχες των Βυζαντινών γίνονταν γνωστές στου Τούρκους και διευκόλυναν τα 

σχέδιά τους για την Άλωση της Πόλης. Ο νέος σουλτάνος Μωάμεθ Β΄, γιος του Μουράτ έλεγε ότι: 

«τελευταία επιθυμία κι εντολή του πατέρα του ήταν να κυριέψει αυτός την Πόλη». 

34. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα 
 


