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Η Δυναστεία των Παλαιολόγων 
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ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



α. Αναζήτηση βοήθειας στη Δύση 

 Μανουήλ Β΄Παλαιολόγος  ταξίδεψε στη 
Δύση για να ζητήσει βοήθεια 

 Παντού (Βενετία, Παρίσι, Λονδίνο) έγινε 
δεκτός με μεγάλες τιμές    

 και προκάλεσε στους Δυτικούς αισθήματα 

   θαυμασμού και συμπάθειας 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 Οσο ήταν στο Παρίσι έλαβε μια σημαντική 
είδηση : 

    Ο σουλτάνος Βαγιαζήτ συγκρούστηκε  

     με τον Ταμερλάνο των     Μογγόλων          
(1402)  και  στη μάχη της Αγκυρας 

    νίκησε ο στρατός των Μογγόλων. 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 Με τη νίκη αυτή των Μογγόλων το 
Βυζαντινό κράτος πήρε παράταση 50 
χρόνων ζωής  περίπου  

  Στους Οθωμανούς κυριάρχησε γενική 
κρίση –έχασαν επίσης το φόρο υποτέλειας 
που πλήρωνε το Βυζάντιο. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



    Το 1421 όμως ο κίνδυνος από τους Οθωμανούς αναβιώνει, 
όταν  σουλτάνος γίνεται ο Μουράτ Β΄ που επανέλαβε την 
επιθετική πολιτική του Βαγιαζήτ. 

 

     Το   1422    άρχισε πολιορκία της  Κωνσταντινούπολης που 
σώθηκε  χάρη στην αντοχή των τειχών της.   

     

   Το    1423 Τούρκοι εισέβαλαν στην  Πελοπόνησσο 

    και  ανάγκασαν τους κατοίκους να πληρώνουν  

   φόρο υποτέλειας. 
    

     

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Το 1425 έγινε αυτοκράτορας ο 
Ιωάννης Η΄Παλαιολόγος (1425-
1448)  

 

  Αυτός   στη Σύνοδο Φλωρεντίας 
Φερράρας, το 1438-.1439 

  δέχτηκε  την πλήρη υποταγή της   
Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Καθολική 
.       …………………………………… 
 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Ο αυατοκράτορας Ιωάννης  Η΄Παλαιολόγος στη Σύνοδο 

της Φλωρεντίας –Φερράρας (1439) 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Όμως ο βυζαντινός   λαός δεν 
αποδέχτηκε τις συμφωνίες αυτές. 

    

              Ο Λουκάς Νοταράς  
συμπυκνώνει με τη ρήση του το 
εχθρικό λαικό αίσθημα κατά των 
Λατίνων:  

    

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 «κρειττότερόν εστιν ειδέναι εν μέση τη 
πόλει φακιόλιον βασιλεύον Τούρκων ή 
καλύπτραν λατινικήν.» 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



  Οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες  στη Βαλκανική 

    από :         

 Ιωάννη Ουνιάδη, βοεβόδας Τρανσυλβανίας 
και  

 Γεώργιο Σκεντέρμπεη (Ισκεντερ μπέης/ 
Αλβανός) 

 

              
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 Στη Δύση οργανώθηκε σταυροφορία για 
να σταματήσει την προέλαση των 
Τούρκων. Όμως συντρίφτηκε στη Βάρνα 
(1444) 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



  
 
 

β. Η Άλωση 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 
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Κωνσταντίνος ΙΑ΄Παλαιολόγος 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



  Οι Τούρκοι απερίσπαστοι από απειλες οργανώνουν την 
επιχείρηση: 

   1450 –Μωάμεθ Β΄(19 χρονών) 

 Κτίζει το Ρούμελη Χισάρ στην ευρωπαική ακτή του 
Βοσπόρου (μπογάζ κεσέν = ο κόφτης των Στενών 
ολοκληρώθηκε το 1452) 

  

 Αποκόπτει την Κωνσταντινούπολη από τα λιμάνια του 
Ευξείνου Πόντου  (έλλειψη σιτηρών) 

  Εισβάλει στην  Πελοπόννησο  και εμποδίζει το Δεσπότη  
του Μορέως να βοηθήσει την Κωνσταντινούπολη. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Μωάμεθ Β΄Πορθητής 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



  

 Ισχνή  βοήθεια από τη Δύση. 

   Ένας από αυτούς που έσπευσαν : Ο  
γενουάτης πολεμιστής                 
Ιουστινιάνης 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



  Η υπεροπλία ήταν συντριπτική:  

    - σε έμψυχο υλικό 1/ 10 

    - σε άψυχο υλικό   (150 πλοια, κανόνια, 

    Το μεγάλο κανόνι του Ούγγρου  μηχανικού 

     Ουρβανού/300 κιλά βλημα-σε 1500μ ) 

    Απόφαση γενικής επίθεσης: Τρίτη 29η Μαίου      

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



            

           Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Κωνσταντίνος ΙΑ΄Παλαιολόγος 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 Από τις άλλες ελεύθερες περιοχές 
τελευταία υπέκυψε η    Τραπεζούντα 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



Πύλη του Χαρισίου από όπου εισήλθε 
ο Μωάμεθ στηνΠόλη 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



  
 

γ. Το Βυζάντιο μετά την Άλωση 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 Η πνευματική παράδοση του Βυζαντίου 
δεν έσβησε με την Άλωση: 

   1. παρέμεινε αισθητή στα ευρωπαϊκά 
κράτη 

    2. συνετέλεσε στη διατήρηση της 
πνευματικής ταυτότητας των  

   Βαλκανικών λαών. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 Κληρονόμος των παραδόσεων και των 
ιδεών του Βυζαντίου ήθελε να γίνει η  

   Ρωσία.   

   Πράγματι η Μόσχα θεωρήθηκε ωε Τρίτη 
Ρώμη  από τότε που ο τσάρος Ιβάν 
Γ΄παντρεύτηκε την ανηψιά του 
Κωνστανίνου Παλαιολόγου 

  

 

 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 

 Υιοθέτησε ως σύμβολο :  

 

- το δικέφαλο αετό 

 

- Το βυζαντινό τελετουργικό 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 



 Τα Βυζαντινά χειρόγραφα συνεισέφεραν 
στην αφύπνιση των λαών της Δυτικής 
Ευρώπης κατά την Αναγέννηση με το 
ρεύμα του  Ανθρωπισμού. 

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος 


