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ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΗ 

Άγνωστες πτυχές και πληροφορίες που οδήγησαν στην αποφράδα 

εκείνη μέρα της 29ης ΜαΤου 1453 ημέρα Τρίτη 

Μια τέτοια μέρα 29η Μαίου 1453, 
ημέρα Τρίτη έσβησε η πιο ξακουστή 

και πανίσχυρη αυτοκρατορία, η 

Βυζαντινή. 

Ιvτριγκες και δολοπλοκίες μεταξύ 

φατριών και θρησκευτικών οργανώ·· 

σεωv βοήθησαν ή εξασθένησαν τη 

βυζαντινή αυτοκρατορία με αποτέλε

σμα το τέλος να έρθει, είτε γρηγορό

τερα, είτε με τρόπο που ν' αφήνει το 

δικό του στίγμα. 

Οι θρησκευτικές έριδες παράλυσαν 

ολότελα τον κρατικό μηχανισμό της 

αυτοκρατορiας στα τελευταία χρόνια 

της ζωής της. Σην πάλη που άρχισε 

ανάμεσα σ' Ανατολή και Δύση - ανά
μεσα σε Τούρκους και Φράγκους για 

την επικράτηση και την κατοχή στη 

Βαλκανική που περνούσαν τα καρα

βάνια των πραματευτάδων από την 

Euρr.i.Jπη στην Ασiα. 

Οι Βυζαντινοί Φεουδάρχες έκαναν 

ότι μπορούσαν για να εξασθενίσουν 

το Κράτος τους. Στην περίοδο της 

παρακμής και της αθλιότητας για τις 

μεγάλες μάζες του πληθυσμού, οι 

κακόμοιρες αγροτικές μάζες εηέσαν 

σε παθητική μοιρολατρία. Στη φτώ

χεια και τη κακομοιριά βλέπουν την 

Ιάκω6ος Ζωρζής 

θεική κατάρα και οργή. Οι Καλόγεροι 

με τη βοήθεια της Παλαιάς Διαθήκης 

βρίσιωυν λόγια παρηγοριc'lς. 

Μια μειοψηφία με επικεφαλής τη 

δυναστεία των Παλαιολόγων ανώτε

ρο Κλήρο και ευγενείς κάνουν υπο

χωρήσεις στον Πάπα φτάνει να μην 

χάσουν τα προνόμια τους. Ο Γαλατάς 

και το Αιγαίο ήταν στα χέρια των 

Γενοβέζων και Βενετσιάνων. Αυτοί 

είχαν συμβιβαστεί με τους Λατίνους 

και τα περνούσαν καλά. Ο κατώτερος 

κλήρος ήταν κατά των Λατίνων γιατί 

τα μοναστήρια θα τα επαίρναν οι 

Φράγκοι μαζί και τα μεΎάλα Κτήματα. 

Οι Καλόγεροι θα διιi.>χνονταν και θα 

πεινούσαν. 

Ο Πό.ηας στην σύνοδο της 

Φλωρεvτίας ( 1438-1439) rτροσπάθη

σε να ταπεινώσει τους ορθόδοξους 

κληρικούς. Ο Παλαιολόγος ήθελε να 

υπογραφεί η Ένωση 

της βοηθείας του 

την ελπίδα 

Οι Λατίνοι 

rιθελαν ξεκαθάρισμα για να πάρουν 

την Πόλη "Ελέω Θεού". Οι Ρωμαίοι 

δεσποτάδες εκτός των αδιάλλακτων 

υπογράφουν την Ένωση των 

Εκκλησιών και από τότε ουσιαστικά η 

Πόλη παραχωρήθηκε στους 


