
 

Η Άλωση της Βασιλεύοσσας,  
η Εσρώπη, ο Μακιαβέλι, ο Θερβάντες και η τύτη των Παλαιολόγων 

 
τοσ Γιώργοσ Ν. Παπαθανασόποσλοσ  

 

     ηηο 29 Κατνπ ηνπ 1453 πέθηεη ε Βαζηιεύνπζα ζηα ρέξηα ησλ 
Οζσκαλώλ. Πέθηεη ην πνιύηηκν δηάδεκα ηνπ κεζαησληθνύ επξσπατθνύ 
πνιηηηζκνύ θαη ην αλάρσκα πνπ πξνζηάηεπε ηελ Δπξώπε από ηνπο ερζξνύο 
ηεο. Θαη απηώλ άλνημε ε όξεμε λα ηελ θαηαθηήζνπλ. Θαη όπσο ζπκβαίλεη έσο 
ζήκεξα, έσο δειαδή θαη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πεξλάκε, νη Δπξσπαίνη 
μππλάλε κόλνλ όηαλ ν θίλδπλνο θηππάεη δπλαηά ηελ πόξηα ηνπο. Ο Πνι 
Θόνπιο γξάθεη πσο έσο ηνλ 15ν αηώλα ε Δπξώπε ήηαλ κηα νπδέηεξε 
γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ζπγθεθξηκέλα ζύλνξα. ηαλ όκσο, κεηά ηελ Άισζε, 
νη νζσκαληθέο επηζέζεηο έγηλαλ ζθιεξόηεξεο, Πνισλνί θαη αςβνπξγηθνί 
ζπγγξαθείο άξρηζαλ λα ππνζηεξίδνπλ όηη νη θπβεξλήζεηο ηνπο δελ 
ππεξάζπηδαλ απιώο ηα επξσπατθά εδάθε, αιιά «ακύλνληαλ ππέξ ησλ 
επξσπατθώλ αμηώλ έλαληη ηεο κσακεζαληθήο θαηαηγίδαο».  
 

Ζ ίδηα θαηάζηαζε ζπλερίζηεθε θαη θαηά ηνλ 16ν αηώλα. Οη Δπξσπαίνη ελδηαθέξνληαλ πην πνιύ γηα ηηο 
επεθηαηηθέο θηλήζεηο ησλ Οζσκαλώλ παξά γηα ηηο αλαθαιύςεηο ζην Λέν Θόζκν. Κεηαμύ ηνπ 1480 θαη ηνπ 
1609 γηα ηνπο Οζσκαλνύο εθδόζεθαλ πεξίπνπ 2500 βηβιία ζε όιε ηελ Δπξώπε, από ηα νπνία πάλσ από 
ρίιηα κόλν ζηε Γεξκαλία. ηε Γαιιία, εθδόζεθαλ γηα ηνπο Οζσκαλνύο πεξηζζόηεξα από νγδόληα βηβιία, 
ελώ γηα ηα ζέκαηα ηεο κόιηο ηόηε αλαθαιπθζείζεο Ακεξηθήο κόλν ζαξάληα. 
 
 Ζ Κάξγθαξεη Άζηνλ γξάθεη ζρεηηθά πσο θαηά ηνλ δέθαην ηέηαξην θαη ζηηο αξρέο ηνπ δέθαηνπ πέκπηνπ 
αηώλα νη Δπξσπαίνη έβιεπαλ όηη ε δσή θαη ε πίζηε ηνπο θηλδπλεύνπλ από ηηο επεθηαηηθέο επηζέζεηο ηνπ 
Ηζιάκ, ζην πξόζσπν ησλ Οζσκαλώλ, θαη από ηελ παλώιε. Ζ εηθόλα πνπ δηλόηαλ ζηηο πεξηζζόηεξεο από 
απηέο ηηο εθδόζεηο ήηαλ ν θόβνο γηα ηνπο «αηκνδηςείο Οζσκαλνύο», ηνλ νπνίν ελίζρπαλ θαη νη ηόηε 
ζξεζθεπηηθνί εγέηεο. Ο Ρσκαηνθαζνιηθόο Δπίζθνπνο ηεο Βηέλλεο Φάκπξη (1536-41) δήισλε όηη δελ ππάξρεη 
σκόηεξνο θαη αρξεηόηεξνο ιαόο ππό ηνλ νπξαλό από ηνπο Οζσκαλνύο, πνπ αθαηξνύλ ηε δσή ρσξίο λα 
θνηηάδνπλ ειηθία θαη θύιιν. Ο Ινύζεξνο ραξαθηήξηζε ηελ εηζβνιή ησλ Οζσκαλώλ ζηελ Δπξώπε ηηκσξία 
ηνπ Θενύ πξνο ηελ Υξηζηηαλνζύλε, γηαηί ν Πάπαο θαη ε Θαζνιηθή Δθθιεζία είραλ πιεκκπξίζεη από 
δηαθζνξά. Ο ίδηνο ζηα 1518 θαη ππνζηεξίδνληαο ηηο 95 ζέζεηο ηνπ θαηά ηεο Ρώκεο ππνζηήξημε όηη ν Θεόο 
έζηεηιε ηνπο Οζσκαλνύο ζηελ Δπξώπε γηα λα ηηκσξήζεη ηνπο Υξηζηηαλνύο, όπσο θάλεη θαη κε ηνπο 
πνιέκνπο, ηελ παλώιε θαη ηνπο ζεηζκνύο. Θπκίδνπκε όηη κεηά ηελ Άισζε ηεο Θσλζηαληηλνύπνιεο ν 
Κσάκεζ θαηέιαβε ηε εξβία, ηε Βνζλία θαη ηελ Αιβαλία, θαζώο θαη ηνλ Πόλην θαη ηελ Πεινπόλλεζν. 
Κεηαμύ 1512 - 20 ν ειίκ Η θαηέθηεζε ηε πξία, ηελ Αξαβία θαη ηελ Αίγππην. Ο νπιετκάλ ν Κεγαινπξεπήο 
ην 1521 θαηέθηεζε ην Βειηγξάδη θαη ην 1522 ηε Ρόδν. Σν 1526, κε ηε κάρε ζην Κόραθο θαη ηνλ ζάλαην ηνπ 
βαζηιηά Ινπδνβίθνπ ΗΗ ε Οπγγαξία ράλεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο έσο ην 1918. Ζ άκπλα ηεο Δπξώπεο κέλεη 
ηόηε ζηελ Απζηξία, κε ζπκκάρνπο ηνπο Πνισλνύο θαη ηνπο Δλεηνύο. Σελ ίδηα ώξα νη Γάιινη γεκάηνη από 
δένο θιείλνπλ ζπκθσλίεο κε ην νπιηάλν. Σν 1529 ε πξώηε πνιηνξθία ηεο Βηέλλεο από ηνπο Οζσκαλνύο. 
Σν 1568 νη Αςβνύξγνη ππνγξάθνπλ εηξήλε ζηελ Αδξηαλνύπνιε κε ηνπο Οζσκαλνύο θαη ζπκθσλνύλ λα 
πιεξώλνπλ θόξν γηα λα κείλνπλ ήζπρνη. Σν 1571, ζηε Λαπκαρία ηεο Λαππάθηνπ, θαηαζηξέθεηαη ν ζηόινο 
ησλ Οζσκαλώλ από ηνπο Ηζπαλνύο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο θαη ε Δπξώπε αλαθνπθίδεηαη. Από ην 1593 
έσο ην 1606 νη Οζσκαλνί ζπλερίδνπλ ηηο ερζξνπξαμίεο θαηά ησλ Απζηξηαθώλ, αιιά θαη πάιη δελ 
πεηπραίλνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηε Βηέλλε. 
 
 Ο Καθηαβέιη, ν Θεξβάληεο θαη νη άιινη ζπγγξαθείο γηα Οζσκαλνύο Ο Ληθνιό Καθηαβέιη, Ηηαιόο 
ζπγγξαθέαο θαη ν πξώηνο πνιηηηθόο ζηνραζηήο ζηελ ηζηνξία, γελλήζεθε θαη έδεζε ζηε Φισξεληία από ην 
1469 έσο ην 1527, δειαδή θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ επεθηαηηζκνύ ησλ Οζσκαλώλ. Σν πνιηηηθνθηινζνθηθό 
έξγν ηνπ «Ο εγεκόλαο»  ηππώζεθε κεηά ην ζάλαην ηνπ, ζηα 1532, θαη απεηέιεζε ζεκείν αληηιεγόκελν έσο 
ηηο εκέξεο καο. Δίλαη ρσξηζκέλν ζε 26 θεθάιαηα θαη ζην ηέηαξην ηνλίδεη όηη ε νζσκαληθή απηνθξαηνξία 
είλαη κηα κνλαξρία ελόο δπλάζηε, ηνπ νπιηάλνπ, πνπ έρεη θάησ από ηελ εμνπζία ηνπ κόλν δνύινπο. Θαη 
πξνζζέηεη πξνθεηηθά, θάηη πνπ έγηλε κεηά από αηώλεο κε ηνπο Λεόηνπξθνπο θαη ηνλ Θεκάι. Δπεηδή έβιεπε 
όηη νη Δπξσπαίνη ήζειαλ λα εθδηώμνπλ ηνπο Οζσκαλνύο από ηελ Δπξώπε θαη ππήξραλ επαλαζηαηηθέο 
δπκώζεηο από Έιιελεο, Αξκέληνπο θ.α. ζην εζσηεξηθό ηεο απηνθξαηνξίαο, ζεκεηώλεη όηη εθείλνο πνπ ζα ηεο 



επηηεζεί πξέπεη λα πεξηκέλεη πσο ζα ηε βξεη ελσκέλε θαη ην ζσζηό είλαη λα βαζίδεηαη ζηηο δηθέο ηνπ 
δπλάκεηο, παξά ζε εζσηεξηθέο εμεγέξζεηο. Αιιά όηαλ νη Οζσκαλνί ληθεζνύλ ζηνλ πόιεκν θαη πάζνπλ ηέηνηα 
ζπληξηβή πνπ λα κε κπνξνύλ λα αλαζπγθξνηεζνύλ ζηξαηησηηθά, ν θαηαθηεηήο έρεη ηόηε λα αζρνιεζεί κόλν 
κε ηε ζνπιηαληθή νηθνγέλεηα. Κόιηο θαη απηή βγεη από ηε κέζε, δελ έρεη πηα θαλέλα λα θνβάηαη, αθνύ ν 
ιαόο δελ έρεη θακηά εκπηζηνζύλε ζηνπο άιινπο. Θαη ζπκπιεξώλεη: «πσο ν ληθεηήο δελ έρεη πξηλ από ηε 
λίθε ηίπνηε λα ειπίδεη από ηνπο άιινπο, δελ έρεη θαη ηίπνηε λα θνβάηαη ύζηεξα». ηνπο Οζσκαλνύο ππάξρεη 
αλαθνξά ηνπ Καθηαβέιη θαη ζην ζεαηξηθό ηνπ έξγν «Καλδξαγόξαο». Πξόθεηηαη γηα θσκσδία ζε πέληε 
πξάμεηο, γξακκέλε γύξσ ζηα 1520. ην έξγν ππάξρεη ε εμήο ζηηρνκπζία, πνπ ππνθξύπηεη κηα εηξσλεία θαηά 
ηεο Ρώκεο, αιιά θαη ην θόβν ησλ Ηηαιώλ γηα ηνπο Οζσκαλνύο: «Γπλαίθα (απεπζύλεηαη ζηνλ ηεξέα 
Σηκόζεν): Γέξνληα! Πηζηεύεηε πσο νη Σνύξθνη ζα παηήζνπλ εθέηνο ηελ Ηηαιία; Σηκόζενο: ίγνπξα ζα ηελ 
παηήζνπλ, αλ δελ βάδεηε ηνπο ηεξείο λα θάλνπλ παξαθιήζεηο. Γπλαίθα: Αρ Θενύιε κνπ, πξνζηάηεςε καο! 
Απηνί νη δαίκνλεο ζα καο παινπθώζνπλ όιεο…». εκεηώλεηαη όηη ε Παπηθή Δθθιεζία εδίσμε κε αγξηόηεηα 
ηνλ Καθηαβέιη, πνπ ήηαλ έλαο αληηπαπηθόο παηξηώηεο, πνπ ππέηαζζε ηελ εθθιεζία ζηα ζπκθέξνληα ηνπ 
θξάηνπο θαη ηα βηβιία ηνπ ην 1559 κπήθαλ ζηνλ Ίληεμ θαη απαγνξεύζεθε ε αληηγξαθή, ε αγνξαπσιεζία, ή 
ε θαηνρή ηνπο. Δλαληίνλ ηνπ έξγνπ ηνπ Καθηαβέιη ήζαλ θαη νη πεξηζζόηεξνη εγεκόλεο ηεο Δπξώπεο ηνπ 
16νπ, 17νπ αηώλα θαη 18νπ αηώλα.  
 
Ο Κηραήι ληε Θεξβάληεο αβέδξα, όπσο είλαη νιόθιεξν ην όλνκα ηνπ Ηζπαλνύ κεγάινπ ζπγγξαθέα ηνπ 
κπζηζηνξήκαηνο «Γνλ Θηρώηεο», γελλήζεθε ζηα 1547 θαη ε ζπλάληεζε ηνπ κε ηνπο Σνύξθνπο ήηαλ ζηε 
λαπκαρία ηεο Λαππάθηνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηέζρε. ηα 1571 ππνγξάθηεθε ε ζπκκαρία κεηαμύ ηνπ Πάπα, 
ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Βελεηίαο θαηά ησλ Οζσκαλώλ θαη αξρηζηξάηεγνο ηνπ ζηξαηνύ θαη ηνπ ζηόινπ 
νλνκάζηεθε ν ηθαλόηαηνο ζηξαηησηηθόο εγέηεο Γνλ Υνπάλ, ν Απζηξηαθόο. ην ζπκκαρηθό ζηόιν πνπ 
ζπγθεληξώζεθε ν Θεξβάληεο ήηαλ πιήξσκα ζηε γαιέξα «Καξθέδα». ηηο 7 Οθησβξίνπ ηνπ 1571 δηεμήρζε 
ε λαπκαρία ζηελ είζνδν ηνπ Θνξηλζηαθνύ θόιπνπ θαη ζηα αλνηθηά ηεο Λαππάθηνπ, ε νπνία νινθιεξώζεθε 
κε πεξηθαλή λίθε ησλ Υξηζηηαλώλ θαηά ησλ Οζσκαλώλ. Σηο εκέξεο εθείλεο ν Θεξβάληεο ήηαλ άξξσζηνο 
από ζέξκεο θαη ν ινραγόο ηνπ ηνλ ζπκβνύιεπζε λα απόζρεη ηεο κάρεο, κέλνληαο ζην θξεβάηη ηνπ, ζην 
εζσηεξηθό ηεο γαιέξαο. κσο απηόο δελ δέρηεθε ιέγνληαο: «Πξνηηκώ λα πνιεκήζσ ππεξεηώληαο ην Θεό 
θαη ηνλ βαζηιηά κνπ θαη λα πεζάλσ γη' απηνύο, παξά λα κείλσ θάησ από ην θαηάζηξσκα άπξαθηνο». Θαη όρη 
κόλν δελ έκεηλε ζην θξεβάηη, αιιά παξαθάιεζε ην ινραγό ηνπ λα ηνλ ηνπνζεηήζεη ζηελ πην επηθίλδπλε 
ζέζε. Απηό έγηλε θαη ηνπ δόζεθε ε επθαηξία λα πνιεκήζεη ν ίδηνο γελλαία θαη ε γαιέξα ηνπ λα δηαθξηζεί, 
θαηαθηώληαο σο ιάθπξν ηε ζεκαία ηνπ αηγππηηαθνύ ζηόινπ. Θαηά ηε κάρε ν Θεξβάληεο δέρζεθε ηξία 
βόιηα, δπν ζην ζηήζνο θαη έλα ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη, πνπ ηνπ ην αρξήζηεπζε. ε όιε ηνπ ηε δσή 
θακάξσλε γηα ην αρξεζηεπκέλν ρέξη ηνπ, πνπ όπσο έιεγε, πηζηνπνηνύζε ηε ζπκκεηνρή ηνπ «ζην πην 
έλδνμν γεγνλόο πνπ είδαλε πνηέ ή ζα δνύλε νη αηώλεο. Σνλ 17ν αηώλα ν Κνιηέξνο ζηνλ «Αξρνληνρσξηάηε» 
δηαθσκσδεί ηνπο Οζσκαλνύο θαη από ηνλ 18ν αηώλα αξρίδεη έλα θύκα θηιειιεληζκνύ ζηνπο ινγνηερληθνύο 
θύθινπο ηεο Δπξώπεο, θύξηνη εθπξόζσπνη ηνπ νπνίνπ ζεσξνύληαη νη Γθαίηε, Οπγθό, ίιεξ, έιετ θαη, 
θπζηθά, ν Κπάτξνλ, θαη από ηνπο δσγξάθνπο ν Ληειαθξνπά.  
 
Ζ ηύρε ησλ Παιαηνιόγσλ  
 
Πνιιή ζπδήηεζε γίλεηαη γηα ηελ ηύρε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Παιαηνιόγσλ θαη νξηζκέλνη αθόκε θαη ζήκεξα 
ππνζηεξίδνπλ όηη πξνέξρνληαη από ην απηνθξαηνξηθό απηό γέλνο. Ο ππξίδσλ Εακπέιηνο εξεύλεζε ην 
δήηεκα θαη έγξαςε γηα ηελ ηύρε ησλ Παιαηνιόγσλ ζην ζπνπδαίν πόλεκα ηνπ «Άζκαηα δεκνηηθά ηεο 
Διιάδνο, εθδνζέληα κεηά κειέηεο ηζηνξηθήο πεξί Κεζαησληθνύ Διιεληζκνύ». Ο ηειεπηαίνο Απηνθξάηνξαο 
Θσλζηαληίλνο ν Παιαηνιόγνο θνλεύζεθε εξσηθά καρόκελνο θαη ππεξαζπηδόκελνο ηε Βαζηιεύνπζα ζηηο 29 
Καΐνπ ηνπ 1453. Ήηαλ άηεθλνο, παξά ηνπο γάκνπο ηνπ. Ο αδειθόο ηνπ Γεκήηξηνο, πνπ παξαβξέζεθε κε 
ηνλ απηνθξάηνξα αδειθό ηνπ Ησάλλε ζηελ ςεπδνζύλνδν ηεο Φεξάξαο - Φισξεληίαο, ππνρξεώζεθε λα 
παξαρσξήζεη ηε κνλνγελή ηνπ ζπγαηέξα ζηνλ Κσάκεζ ηνλ θαηαθηεηή. ε αληάιιαγκα ν Κσάκεζ ηνλ 
δηόξηζε πξίγθεπα Αδξηαλνππόιεσο θαη ηνπ παξέζρε εηήζηα ζύληαμε. Δθείλνο κεηάλησζε γηα ηε ζηάζε ηνπ, 
θαη εθάξε νξζόδνμνο κνλαρόο. Απεβίσζε ην 1471. Ο Θσκάο, ν άιινο αδειθόο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, 
λπκθεύζεθε ην 1430, ηελ Αηθαηεξίλε, ζπγαηέξα ηνπ Γελνπάηε πξίγθηπα Εαραξία Αδάλε. Από ην γάκν ηνπ 
απέθηεζε ηέζζεξα παηδηά, δύν αγόξηα, ηνλ Αλδξέα θαη ηνλ Καλνπήι, θαη δύν θνξίηζηα, ηε νθία θαη ηελ 
Διέλε. Ζ Διέλε παληξεύηεθε ηνλ Γεζπόηε ηεο εξβίαο Ιάδαξν. Ήηαλ άηεθλε θαη όηαλ απέζαλε ν ζύδπγνο 
ηεο πήγε ζηε Ιεπθάδα, εθάξε κνλαρή, θαη πήξε ην όλνκα Τπνκνλή. Απεβίσζε ην 1474. Ζ νθία, ε θαη Εσή 
νλνκαδόκελε, ήηαλ πνιύ θηιόδνμε. Παληξεύηεθε ηνλ εγεκόλα ηνπ Βιαληηκίξ θαη ηεο Κόζραο Ηβάλ ηνλ 
Κεγάιν ( 1440-1505) θαη ηνπ «δηαβίβαζε» ην ζηέκκα θαη ηα δηθαηώκαηα ηεο Απηνθξαηνξίαο ησλ Ρσκαίσλ, 
θάηη πνπ ν ίδηνο απνδέρζεθε επραξίζησο…   



 
Ο Καλνπήι δέρζεθε πνιιέο πηέζεηο λα θξαγθέςεη. Ήηαλ όκσο «πιήξεο πίζηεσο θαη θηινεζλίαο» θαη 
πξνηίκεζε παξά λα απνζηαηήζεη λα θαηαθύγεη ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε, όπνπ ηνλ ππνδέρζεθε ν Κσάκεζ 
βαζηιηθά. Λπκθεύζεθε θαη απέθηεζε δπν αγόξηα, ηνλ Ησάλλε θαη ηνλ Αλδξέα. Ο πξώηνο πέζαλε ζε λεπηαθή 
ειηθία θαη ν δεύηεξνο ηνύξθεςε, απνθιήζεθε Κσάκεζ θαη ράζεθε.  
 
Ο Αλδξέαο ήηαλ «αλήξ δύζηξνπνο θαη θνύθνο» θαηά ηνλ Εακπέιην. Αζπάζηεθε ηνλ Παπηζκό θαη 
απνθαηαζηάζεθε ζηελ Ηηαιία. Γηα δηαζήθεο άθεζε πξώηα, ζηα 1502, ηελ «εγεκνλία» ηνπ ζηνπο βαζηιείο 
ηεο Ηζπαλίαο Φεξδηλάλδν θαη Ηζαβέιια θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ βαζηιηά ηεο Γαιιίαο. Δηάθε ζην λαό ηνπ 
Αγίνπ Πέηξνπ, ζηε Ρώκε. Απέθηεζε παηδηά, ησλ νπνίσλ ε ηύρε είλαη αβέβαηε.  
 
ηελ Θνξλνπάιε ππάξρεη ράιθηλε πιάθα, ε νπνία γξάθεη ζηα αγγιηθά: «Δλζάδε θείηαη ην ζώκα Θενδώξνπ 
ηνπ Παιαηνιόγνπ, εθ Πηζαύξνπ (ζεκ. Πηδάξν) Ηηαιίαο, ηνπ νξκσκέλνπ θαη' επζεία γξακκή από ηνπ 
απηνθξαηνξηθνύ γέλνπο ησλ ηειεπηαίσλ ρξηζηηαλώλ ηεο Διιάδνο απηνθξαηόξσλ. Ήηαλ πηόο ηνπ Θακίιινπ, 
πηνύ ηνπ Πξόζπεξνπ, πηνύ ηνπ Θεόδσξνπ, πηνύ ηνπ Ησάλλνπ, πηνύ ηνπ Θσκά, αδειθνύ ηνπ Θσλζηαληίλνπ 
ηνπ Παιαηνιόγνπ, ηνπ θαη ηειεπηαίνπ ηεο εγεκνλεπζάζεο ελ Θσλζηαληηλνππόιεη κέρξηο ηεο νζσκαληθήο 
αηρκαισζίαο βαζηιηθήο γελεάο. Ο νπνίνο ελπκθεύζε Καξία, ζπγαηέξα Οπιηέικνπ Κπνιο εθ Υαιδάεο θαη 
έζρε πέληε ηέθλα, Θεόδσξν, Ησάλλε, Φεξδηλάλδν, Καξία θαη Γσξνζέα. Απεδήκεζε εηο Θύξηνλ ελ Θιπθηώλε 
ηελ 21 Ηαλνπαξίνπ 1636». Ο Εακπέιηνο δηεξσηάηαη, πνηνο είλαη απηόο ν πηόο ηνπ Θσκά Παιαηνιόγνπ, πνπ 
κλεκνλεύεη ε επηγξαθή, αθνύ ν Θσκάο είρε κόλν δπν αγόξηα, ηνλ Αλδξέα θαη ηνλ Καλνπήι;  Θαη απαληά 
όηη θαηά ηελ άπνςε ηνπ ην βέβαην είλαη όηη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Θσκά Παιαηνιόγνπ θαη ηε κεηάβαζε ηνπ 
πηνύ ηνπ Καλνπήι ζηελ θαηαθηεκέλε Θσλζηαληηλνύπνιε ν κόλνο γλσζηόο ησλ βαζηιηθώλ Παιαηνιόγσλ 
πνπ απέκεηλε ζηελ Δπξώπε ήηαλ ν Αλδξέαο, πνπ αζπάζηεθε ηνλ Παπηζκό θαη εγγξάθσο έδσζε ηνπο 
ηίηινπο ηεο θαηαθηεκέλεο απηνθξαηνξίαο ζηνπο βαζηιείο ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο. Απηόο θαίλεηαη όηη 
ηεθλνπνίεζε, αιιά ε ηύρε ησλ παηδηώλ ηνπ αγλνείηαη θαη έηζη ζηακαηά ζ' απηόλ ε βεβαηόηεηα γηα ηελ ηύρε 
ησλ ηειεπηαίσλ Παιαηνιόγσλ. Τπάξρεη ην ζέκα όκσο ηεο πιάθαο ζηελ Αγγιία, πνπ αλαθέξεηαη ζε θάπνην 
Θεόδσξν, απόγνλν ησλ Παιαηνιόγσλ, πνπ πήγε ζην λεζί από ην Πέδαξν ηεο Ηηαιίαο. ην Πέδαξν 
δηαζώζεθαλ επηηάθηεο επηγξαθέο πάλσ ζηηο νπνίεο θαίλνληαη ην απηνθξαηνξηθό ζηέκκα ηεο 
Θσλζηαληηλνύπνιεο θαη ηα Παιαηνιόγηα εκβιήκαηα, πνπ δείρλνπλ όηη πξάγκαηη θάπνηνο ηνπ θιάδνπ έδεζε 
εθεί θαη πηζαλόλ λα ήηαλ παηδί ηνπ Αλδξέα θαη γλήζηνο θιεξνλόκνο ησλ Παιαηνιόγσλ. Θαηά ηελ άπνςε ηνπ 
Εακπέιηνπ «Σν λόκηκνλ Απηνθξαηνξηθόλ γέλνο εμέιηπε ελ Ηηαιία πξν πνιινύ. ζνη αληηπνηνύληαη 
δηθαηώκαηα επί ηνπ Βπδαληηλνύ δηαδήκαηνο, ή δελ θαηάγνληαη θαη' επζείαλ γξακκήλ από Καλνπήι ηνπ 
Παιαηνιόγνπ, αιι' εθ πξνεγνπκέλσλ ηεο Απηνθξαηνξίαο κειώλ, σο ι.ρ. νη Παιαηνιόγνη ηνπ Πεδεκνληίνπ, ή 
θαηάγνληαη εθ ζειέσλ, σο νη ηνπ Ρσζηθνύ ζξόλνπ θάηνρνη», πνπ ζεκεησηένλ θαη απηνί όινη εμέιεηςαλ. Από 
ηα πέληε παηδηά ηνπ Θενδώξνπ ν Ησάλλεο θαη ν Φεξδηλάλδνο δελ άθεζαλ θαλέλα ίρλνο. Ζ Καξία πέζαλε 
άγακνο θαη ε αδειθή ηεο Γσξνζέα παληξεύηεθε ην 1656 θαη απέζαλε ην 1681.  
 
ην βηβιίν ηαθήο ηεο δηαβάδεη θαλείο: «Γσξνζέα Παιαηνινγίλα, ηνπ γέλνπο ησλ απηνθξαηόξσλ». Ο άιινο 
αδειθόο, Θεόδσξνο, πέζαλε σο απιόο λαύηεο ηνπ ζηόινπ ηνπ Θαξόινπ ηνπ Β', ζηα 1693, θαη απηό 
βεβαηώλεηαη από ηελ ζην Αγγιηθό Θνηλνβνύιην ζσδόκελε δηαζήθε ηνπ, ηελ νπνία ππνγξάθεη: «Θεόδσξνο 
Παιαηνιόγνο». Κεηά από απηόλ παύεη θάζε ζνβαξή κλεία ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Παιαηνιόγσλ. 
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