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Δηζαγφγηθό ζεκείφκα αληί προιόγοσ 

 

   ηελ παξνχζα εξγαζία κνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζθηαγξαθεζεί πιεξέζηεξα ε κνξθή ηνπ 

ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ, Κσλζηαληίλνπ ΗΑ΄ Παιαηνιφγνπ, ζα 

ζηεξηρζψ ζηηο άκεζεο πεγέο, δειαδή ζηα θείκελα ησλ ηεζζάξσλ ηζηνξηθψλ ηεο 

Αιψζεσο: Γνχθα, Κξηηφβνπινπ, θξαληδή θαη Υαιθνθνλδχιε. Θα γίλνπλ αλαθνξέο 

ζην ηζηνξηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ πιαίζην, θαζψο θαη ζην πλεπκαηηθφ θιίκα ηεο 

επνρήο θαηά ηελ νπνία έδξαζε ν Κσλζηαληίλνο, ψζηε λα αλαδεηρηνχλ θαιχηεξα νη 

ηθαλφηεηεο, νη πξσηνβνπιίεο θαη λα αμηνινγεζνχλ νη δξάζεηο ηνπ. Δζηίαζε ζα γίλεη 

θαη ζην πξνζσπηθφ θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ απηνθξάηνξα, αθνχ ν 

Κσλζηαληίλνο αλήθεη ζηελ έλδνμε θαη ηειεπηαία δπλαζηεία ηεο βπδαληηλήο 

απηνθξαηνξίαο. 

   ηφρνο ηεο εξγαζίαο κνπ είλαη ε εζνγξάθεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε βάζε ηηο 

καξηπξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζην έξγν θάζε ηζηνξηθνχ 

μερσξηζηά, δειαδή ζην Βξαρύ θαη Μέγα Χξνληθό ηνπ Γεσξγίνπ θξαληδή, ζηελ 

Βπδαληηλνηνπξθηθή Ιζηνξία ηνπ Γνχθα, ζηηο Απνδείμεηο  Ιζηνξηώλ ηνπ Υαιθνθνλδχιε 

θαη ηέινο ζηελ Ιζηνξία ηνπ Κξηηφβνπινπ. Έλαο απφ ηνπο ηζηνξηθνχο, ν Γεψξγηνο 

θξαληδήο, ήηαλ απηφπηεο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ θαη έλαο, ν Κξηηφβνπινο, 

ζεσξείηαη φηη εμηζηνξεί απφ ηελ νπηηθή ηνπ Σνχξθνπ θαηαθηεηή. Γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εξγαζίαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πεξαηηέξσ βηβιηνγξαθία. 

 Γηα θάζε ηζηνξηθφ ηεο Αιψζεσο ζα ππάξρεη μερσξηζηφ θεθάιαην, φπνπ ζα 

πξνηάζζεηαη θείκελν ζρεηηθά κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα 

επηρεηξεζεί, κε βάζε ην θείκελν, ε ζθηαγξάθεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ κέζα απφ ηελ άληιεζε  εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δσή θαη ηελ πνιηηηθή / ζηξαηησηηθή δξάζε ηνπ σο ηνλ ηξαγηθφ ηνπ ζάλαην. Ζ 

παξάζεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη, ελίνηε, ν ζρνιηαζκφο ηνπο ζα αθνινπζείηαη απφ 

αλαθνξέο ζηελ επνρή πνπ έδξαζε ν ηειεπηαίνο απηνθξάηνξαο θαη ηα γεγνλφηα πνπ 

ηελ ζεκάδεςαλ. Απηή ε πνξεία είλαη αιιειέλδεηε, ηδηαίηεξα ζηα δξακαηηθά γεγνλφηα 

ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο απφ ηνπο Σνχξθνπο, αθνχ ε ζπζία ηνπ απηνθξάηνξα ζα 

ζθξαγίζεη θαη ην ηέινο ηεο ππεξρηιηεηνχο θαη έλδνμεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. 
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    Ζ παξάιιειε ζπλεμέηαζε θαη παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία αλαθέξνληαη 

ζηηο νκνηφηεηεο ή δηαθνξνπνηήζεηο, πνπ εληνπίδνληαη ζηα θείκελα ησλ ηεζζάξσλ 

ηζηνξηθψλ, θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο. 

   Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο κνπ αλαθέξεηαη ζε ζηνηρεία χθνπο θαη 

πξφζιεςεο  ζην έξγν ησλ  ηζηνξηθψλ ηεο Αιψζεσο, νη νπνίνη ζηελ ηζηνξηνγξαθία 

ηνπο - πνπ δηαθξίλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ην ρξνλνγξαθηθφ ζηνηρείν - 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε αξραηνειιεληθά πξφηππα. 

   Θα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ 

θπξία Ξαλζάθε-Καξακάλνπ Γεσξγία γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη πνιχηηκε βνήζεηά ηεο 

θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνπο ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο θ. Απφζηνιν Καξπφδειν θαη θ. 

Ησάλλε Πνιέκε. 
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Δηζαγφγή 

 

 

   «Ζ αλζξψπηλε ηζηνξία είλαη ε ηζηνξία νξηζκέλσλ ζηηγκψλ. Απφ απηέο εμαξηάηαη 

πνιιέο θνξέο ε καθξά πνξεία ησλ αηψλσλ. Καη ε ππέξηαηε ζπζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

ΗΑ΄ Παιαηνιφγνπ θαη ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ θαηεχζπλε πξάγκαηη ηηο ηχρεο ησλ 

αηψλσλ
1
». 

Σελ άλνημε ηνπ 1453 ε κνίξα ηεο Βαζηιίδνο ησλ πφιεσλ είρε θξηζεί πξν πνιινχ θαη 

καδί ηεο ε κνίξα νιφθιεξεο ηεο απηνθξαηνξίαο. Μαθξνρξφληνη εμσηεξηθνί πφιεκνη 

θαη εμαληιεηηθέο έξηδεο είραλ νδεγήζεη ην θξάηνο ζηελ παξαθκή θαη ηελ θαηάπησζε. 

Έηζη ε άιινηε θξαηαηά θαη ππεξήθαλε Πφιε, εμαζζελεκέλε, ήηαλ, φπσο ιέεη ν 

Πνηεηήο, ζαλ λα «θαξηέξαγε ηνλ Σνχξθν λα ηελ πάξεη
2
». ηα κέρξη ηφηε απφξζεηα 

ηείρε ηεο Βαζηιεχνπζαο  βξίζθνληαλ αληηκέησπνη απφ ηε κία νη πνιηνξθνχκελνη, 

ρξηζηηαλνί πνπ δηέζεηαλ ειάρηζηεο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θαη πεξηνξηζκέλα πνιεκηθά 

κέζα, εμαπαηεκέλνη θαη εγθαηαιειεηκκέλνη απφ ζπκκάρνπο, θίινπο θαη 

νκφζξεζθνπο, θαη απφ ηελ άιιε νη πνιηνξθεηέο, θαλαηηθνί θαη ζξεζθφιεπηνη 

κνπζνπικάλνη, ηνπο νπνίνπο ε ειπίδα ηεο απφθηεζεο άθζνλσλ θαη ζεκαληηθψλ 

ιαθχξσλ ηνπο έθαλε ηδηαίηεξα επηζεηηθνχο. Απεηιεηηθνί θαη εμαγξησκέλνη νη 

ηειεπηαίνη, αμηνπξεπείο θαη θαξηεξηθά ήξεκνη νη πξψηνη. «Διεχζεξνη πνιηνξθεκέλνη», 

πνπ πεξίκελαλ απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή ηελ ηξαγηθή ιχζε, δηαηεξνχζαλ, σζηφζν, εθείλε 

ηελ απνθαζηζηηθφηεηα θαη ππεξεθάλεηα πνπ ηνπο παξείρε ε ζπλείδεζε ηεο κεγάιεο 

θαη έλδνμεο παξάδνζεο, θαζψο θαη ε βαζεηά εηιηθξηλήο πίζηε πνπ ζέξκαηλε ηηο 

θαξδηέο ηνπο
3
. 

    Μεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ ππεξαζπηζηψλ ηεο βπδαληηλήο ηδέαο δεζπφδεη ε άθακπηε 

θαη επγελήο κνξθή ηνπ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ ΗΑ΄ Παιαηνιφγνπ, ν νπνίνο 

επξφθεηην κε ηελ απαξάκηιιε απηαπάξλεζε θαη ηνλ καξηπξηθφ ηνπ ζάλαην λα 

πξνζδψζεη ζηελ εηνηκνζάλαηε απηνθξαηνξία ην θσηνζηέθαλν ηεο ηηκήο θαη ηεο 

                                                 
1
 Εαθπζελφο (1954) 6-7 

2
 Παιακάο (2007) 8 

3
 Εψξαο (1958-59) 510 
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δφμαο
4
. Σηο πξσηλέο ψξεο ηεο Σξίηεο 29 Μαΐνπ 1453, ε θάπνηε παληνδχλακε 

Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία είρε ζπξξηθλσζεί ζε κηα θειίδα γεο γχξσ απφ ηελ πχιε ηνπ 

Αγίνπ Ρσκαλνχ, ζηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φπνπ κηα ρνχθηα γελλαίσλ 

αλδξψλ, κε ηνλ απηνθξάηνξα λα μερσξίδεη αλάκεζά ηνπο, πνιεκνχζαλ ζηήζνο κε 

ζηήζνο ηνπο Σνχξθνπο. Δθεί ήηαλ πνπ είδαλ γηα ηειεπηαία θνξά ηνλ απηνθξάηνξα 

Κσλζηαληίλν. Δίρε πεηάμεη ηα απηνθξαηνξηθά εκβιήκαηα θαη πνιεκνχζε ζαλ θνηλφο 

ζηξαηηψηεο. Δθεί θαη ζθνηψζεθε, αληηπαιεχνληαο ηελ αλίθεηε δχλακε ελφο ερζξνχ 

πνπ είρε ξνθαλίζεη ζηαζεξά, επί έλαλ αηψλα θαη πεξηζζφηεξν, ηελ θιεξνλνκηά ηνπ
5
. 

   Ζ ηζηνξία ηεο ηειεπηαίαο πνιηνξθίαο θαη ηεο πηψζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο έρεη 

εηπσζεί αξθεηέο θνξέο. Καη ζα ππάξρνπλ πάληα εθείλνη πνπ ζα ζπγθηλνχληαη – ίζσο 

θαη κέρξη δαθξχσλ - ζην άθνπζκά ηεο, ηδηαίηεξα αλ είλαη Έιιελεο. Δίλαη κηα ηζηνξία  

πξνζσπηθνχ ζάξξνπο θαη ηξαγσδίαο, πνπ αγγίδεη ηα αηζζήκαηα αθφκα θαη αλζξψπσλ 

απφ ρψξεο καθξηλέο
6
. Καη απηφ είλαη εχινγν, αθνχ ε Άισζε ηεο Πφιεο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ην 1453 είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο κεζαησληθήο ηζηνξίαο 

θαη νη ζπλέπεηέο ηεο είραλ απήρεζε ζε φινλ ηνλ ηφηε γλσζηφ θφζκν. Οη πεγέο πνπ 

καο δηέζσζαλ ηηο ζρεηηθέο πεξηγξαθέο είλαη πνιπάξηζκεο, πινχζηεο ζε πιεξνθνξίεο 

θαη εηδήζεηο θαη είλαη δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. Έιιελεο, Λαηίλνη, ιάβνη, αθφκε 

θαη Σνχξθνη κέζα απφ ηηο ιεπηνκεξείο αθεγήζεηο ηνπο αλαπαξηζηάλνπλ ζε γεληθέο 

γξακκέο ηελ ηζηνξία ηνπιάρηζηνλ ησλ ηειεηηαίσλ δχν πεξίπνπ κελψλ ηεο πνιηνξθίαο.
 

Αλακθίβνια ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα έξγα ησλ ηεζζάξσλ 

ηζηνξηθψλ ηεο Αιψζεσο, δειαδή ηνπ Γνχθα, ηνπ Κξηηφβνπινπ ηνπ Ίκβξηνπ, ηνπ 

Γεσξγίνπ θξαληδή θαη ηνπ Λαφληθνπ Υαιθνθνλδχιε. Οη αθεγήζεηο ησλ ηζηνξηθψλ 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη παξέρνπλ ζηνλ αλαγλψζηε ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζεη κε ζπγθίλεζε ψξα κε ηελ ψξα, αλ φρη ζηηγκή κε ζηηγκή, ηελ ηξαγηθή 

εμέιημε ησλ γεγνλφησλ
7
. 

   Μέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ  ηζηνξηθψλ ηεο Αιψζεσο πξνβάιιεη ε εκβιεκαηηθή 

κνξθή ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα. Ο εξσηθφο ηνπ ζάλαηνο ζα ζεκαηνδνηήζεη ην 

ηέινο ηεο άιινηε παλίζρπξεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Βέβαηα, ηνλ 15
ν
 αηψλα ην 

Βπδάληην πεξηνξηδφηαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ζε κεξηθέο αθφκε πφιεηο ζηε 

Μηθξά Αζία θαη ηνλ ειιαδηθφ ρψξν. Καη ελψ ην θξάηνο νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 

ήηαλ ζε θαηάζηαζε παξαθκήο, παξάιιεια ππήξμε κεγάιε πλεπκαηηθή αλάπηπμε. 

                                                 
4
 Εψξαο (1958-59) 511 

5
 Nicol (2007) 171,172 

6
 Nicol (2007) 165,166 

7
 Εψξαο (1952) 233 
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Απηή ε ηειεπηαία βπδαληηλή αλαγέλλεζε ζα δεκηνπξγήζεη ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα ξηδψζεη ν ειιεληζκφο πνπ καδί κε ηε ρξηζηηαληθή πίζηε ζα 

απνηειέζνπλ ηνπο δχν βαζηθνχο ππιψλεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο 

θαη ηε δεκηνπξγία ζηε ζπλέρεηα ηεο Μεγάιεο Ηδέαο. 

 Αλάκεζα ζηα δηαρξνληθά ζχκβνια πνπ ζα εκπλένπλ θαη ζα θαζνδεγνχλ ηνπο 

Έιιελεο ζηνλ ηζηνξηθφ δξφκν ηεο θπιήο θαη ηνπ Γέλνπο ζηέθεη επάμηα θαη ν  

ηειεπηαίνο απηνθξάηνξαο  θαη κάξηπξαο Κσλζηαληίλνο ΗΑ΄ Παιαηνιφγνο. 
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I. Γεώργηος θραληδής 

Α. Ζ δφή θαη ηο έργο ηοσ  

   ε  αληίζεζε πξνο ηνπο πεξηζζφηεξνπο ηζηνξηνγξάθνπο ηεο χζηεξεο βπδαληηλήο 

επνρήο, ν Γεψξγηνο θξαληδήο
1
 θξαηνχζε έλα εκεξνιφγην, ην νπνίν ελζσκάησζε ζηα 

απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, Chronicon Minus θαη Chronicon Maius, κε απνηέιεζκα λα 

είκαζηε ζήκεξα πνιχ θαιά πιεξνθνξεκέλνη γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δσήο ηνπ
2
. 

    πσο ν ίδηνο αλαθέξεη, ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ ηνπ, ν «νηθηξφο Γεψξγηνο θξαληδήο 

ν θαη πξσηνβεζηηαξίηεο
3
 θαη δήζελ κνλαρφο Γξεγφξηνο

4
» έγξαςε ζρεηηθά κε ηα 

γεγνλφηα πνπ έδεζε θαη κεξηθά άιια πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο «αζιίαο» 

δσήο ηνπ. Αθνχ εχρεηαη λα κελ είρε γελλεζεί
5
– εθθξάδνληαο έηζη ηελ 

ηαπεηλνθξνζχλε ηνπ- καο γλσξίδεη φηη γελλήζεθε ην έηνο 6909
6
, ζηηο 30 Απγνχζηνπ, 

εκέξα Σξίηε θαη φηη πλεπκαηηθή ηνπ κεηέξα ππήξμε ε νζησηάηε θαη αγία Θσκαΐδα. 

   Ο θξαληδήο, φρη κφλν γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά πξνεξρφηαλ απφ 

νηθνγέλεηα πνπ ππεξεηνχζε ηελ απιή ησλ Παιαηνιφγσλ. Ο παηέξαο ηνπ, Λήκληνο 

ζηελ θαηαγσγή απφ ην 1417 δηαηεινχζε παηδαγσγφο ηνπ Θσκά, γηνπ ηνπ 

απηνθξάηνξα ηφηε Μαλνπήι Β΄ θαη αδειθνχ ηνπ ζπκβαζηιέσο Ησάλλνπ Ζ΄. Πψο 

ιεγφηαλ ν παηέξαο ηνπ θαη ε κεηέξα ηνπ δελ αλαθέξεη, απελαληίαο κλεκνλεχεη ην 

φλνκα ηνπ γακπξνχ ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ : «Γξεγφξηνο Παιαηνιφγνο ὁ Μακσλᾶο, ἀλήξ 

ἄξηζηνο, πἱφο κεγάινπ δνπθφο ηνῦ Μακσλᾶ θαη αὐζέληνπ πνηὲ ηο Μνλεκβαζίαο θαὶ 

ηῶλ πεξὶ αὐηήλ», θαζψο θαη ζηνλ ζάλαην ηεο νηθνγέλεηαο ηεο αδειθήο ηνπ απφ 

«ζαλαηηθφ». Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε ελφο κεγαιχηεξνπ αδειθνχ, ν νπνίνο 

                                                 
1
 Hunger (2009) η.Β΄ 351. Ζ κνξθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ ηζηνξηθνχ «Φξαληδήο», πνπ ήηαλ πνιχ 

δηαδεδνκέλε, πξνέξρεηαη απφ ηε δπηηθή παξάδνζε. Ζ ζσζηή εθδνρή φκσο,  φπσο παξαδίδεηαη ζηα 

ρεηξφγξαθα, είλαη θξαληδήο: V. Laurent, «θξαληδήο et non Φξαηδήο». 
2
 Hunger (2009) η.Β΄ 351 

3
 Αλψηεξνο απιηθφο, ππεχζπλνο γηα ην βαζηιηθφ βεζηηάξην. Πξφθεηηαη γηα ην δέθαην έλαην αμίσκα 

ζηελ ηεξαξρία. 
4
 Σελ πξψηε Απγνχζηνπ 1468 ν Γεψξγηνο θξαληδήο θαη ε ζχδπγφο ηνπ Διέλε έιαβαλ ην κνλαρηθφ 

ζρήκα θαη κεηνλνκάζηεθαλ Γξεγφξηνο θαη Δππξαμία, αθνχ πξψηα έδσζαλ νκνινγία πίζηεσο ζηνλ Θεφ 

(βι. θεθ.ΥLV). 
5
 Βι. Μαηζαῖνο 26,24: θαιὸλ ἦλ αὐηῷ εἰ νὐθ ἐγελλήζε ὁ ἄλζξσπνο ἐθεῖλνο. 

6
 6909-5508=1401 

 



8 

 

ήηαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ απηνθξάηνξα, θαη ελφο κηθξφηεξνπ απφ απηφλ, ν νπνίνο έγηλε 

κνλαρφο ζην κνλαζηήξη ην ιεγφκελν ηνπ Υαξζηαλίηνπ
7
. 

    ηαλ πέζαλαλ νη γνλείο ηνπ απφ ηνλ ινηκφ ηνπ 1416/17, κπήθε ζηελ ππεξεζία ηνπ 

απηνθξάηνξα Μαλνπήι Β΄ ζε ειηθία δεθάμη θαη κηζφ εηψλ. Σν 1424
 
 επηζθέθηεθε σο 

απεζηαικέλνο καδί κε ηνλ Λνπθά Ννηαξά ηνλ ζνπιηάλν Μνπξάη Β΄. Ο 

εηνηκνζάλαηνο απηνθξάηνξαο Μαλνπήι ππαγφξεπζε ζηνλ θξαληδή ηε δηαζήθε ηνπ 

θαη ηνλ ζπλέζηεζε ζηνπο γηνπο ηνπ (1425).
8
 Αλ θαη ν Ησάλλεο Ζ΄, ν δηάδνρνο ηνπ 

Μαλνπήι, ήζειε λα θξαηήζεη θνληά ηνπ ηνλ λεαξφ θξαληδή, απηφο πξνηίκεζε λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ Γεζπφηε ηνπ Μπζηξά Κσλζηαληίλν. Ωο αληακνηβή 

γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ν Γεζπφηεο ηνλ δηφξηζε δηνηθεηή (θεθαιή) ηεο Πάηξαο 

(επηέκβξηνο 1430). ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 1432 ν απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ΄ ηνπ 

απέλεηκε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην αμίσκα ηνπ Πξσηνβεζηηαξίηε. Σν 1434/1435 

επηζθέθζεθε δχν θνξέο ηελ Αζήλα ζε δηπισκαηηθή απνζηνιή θαη ην 1436 ηνλ ηνχξθν 

εκίξε Σνπξαράλ ζηε Θήβα
9
.  

    Ζ απνλνκή ηηκψλ θαη δηαθξίζεσλ απφ ηνλ απηνθξάηνξα ιφγσ ηεο θαίξηαο ζέζεο 

ηνπ ζηελ απιή ησλ Παιαηνιφγσλ ραξνπνηεί ηδηαίηεξα ηνλ θξαληδή σο θξαηηθφ 

ππάιιειν. Θεσξεί ζεκαληηθφ γεγνλφο  λα αλαθεξζεί κε ιεπηνκέξεηεο ζηελ απνλνκή 

απιηθψλ ελδπκαζηψλ γηα ηε δήισζε βαζκνχ θαη αμηψκαηνο (ΥΗΗΗ 4, XIX 4). Με 

απηαξέζθεηα αλαθέξεη φηη πνηέ δελ παξαρσξήζεθαλ ζε θαλέλαλ ηφζν πνιιέο 

θνηλφηεηεο απφ ην θεθαιαηίθηνλ ηνπ Μπζηξά φζεο ζε απηφλ (XXVII 1)
10

.
 
Αθφκε, ν 

απηνθξάηνξαο απέλεηκε ζηνλ πηζηφ ηνπ ππάιιειν, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηνλ 

Λνπθά Ννηαξά, ην αμίσκα ηνπ Μεγάινπ Λνγνζέηε, γεγνλφο πνπ ζήκαηλε  κηα 

ζεκαληηθή άλνδν ζηελ ηεξαξρία. Με έθπιεμε δηαβάδνπκε γηα ην επεηζφδην πνπ 

δεκηνχξγεζαλ ν θξαληδήο θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ, εμαηηίαο δηαθνξψλ ζηελ θιίκαθα 

ηεξαξρίαο, ηελ παξακνλή ηεο άισζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
11

.
 

    ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 1438 ν θξαληδήο λπκθεχζεθε ηελ Διέλε, ηελ θφξε ηνπ «επί 

ηνπ θαληθιείνπ» Αιεμίνπ Παιαηνιφγνπ Σδακπιάθσλα. Σνλ πξψην γην απφ απηφλ ηνλ 

γάκν (πνπ γελλήζεθε ηελ 1
ε
 Μαΐνπ 1439) ηνλ βάπηηζε ν Γεζπφηεο Κσλζηαληίλνο 

(62,6-8). Ωο ην 1455 είραλ πεζάλεη νη ηέζζεξηο γηνη, θαζψο θαη ε θφξε ηνπ θξαληδή. 

Καηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο αηρκαισηίζηεθε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ απφ 

                                                 
7
 θξαληδήο, Γ.,(2006), Βξαρύ Χξνληθό, V 14-21 

8
 θξαληδήο, Γ.,(2006),Βξαρύ Χξνληθό,  XV 2,3 

9
 Hunger (2009) η.Β΄ 352 

10
 Hunger (2009) η.Β΄ 355 

11
 θξαληδήο, Γ., (2006), Βξαρύ Χξνληθό, , XXXIV, 1-6 
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ηνπο Σνχξθνπο. Καηφξζσζε, σζηφζν, λα δηαθχγεη ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ζηνλ Γεζπφηε Θσκά Παιαηνιφγν, κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηε κνλαδηθή 

θφξε πνπ ηνπ είρε απνκείλεη (98,21-23). Καηά ηα επφκελα ρξφληα, ν θξαληδήο 

αλέιαβε πάιη δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, πνπ ηνλ νδήγεζαλ ην 1454 ζηε εξβία θαη ην 

1455/1456 ζηε Βελεηία. ηηο 6 επηεκβξίνπ 1461, ν ζπγγξαθέαο απνζχξζεθε 

θνπξαζκέλνο ζηελ Κέξθπξα, απ‟ φπνπ ηαμίδεςε ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ, 

αθφκε, κία θνξά, ζηελ Ηηαιία. Σελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 1468, κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ 

Κέξθπξα, κπήθε καδί κε ηε γπλαίθα ηνπ ζε κνλαζηήξη. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1476 

αξξψζηεζε βαξηά. Πξέπεη λα πέζαλε γχξσ ζην 1478
12

. 

    Σν πξνζσπηθφ ζηνηρείν ζην έξγν ηνπ Γεσξγίνπ θξαληδή είλαη εκθαλέο, αθνχ 

ζπκκεηείρε ν ίδηνο ζηα δξψκελα θαη ππήξμε ζχκα ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο. 

Αηρκαισηίζηεθε, εμαγνξάζηεθε θαη είδε ηα παηδηά ηνπ λα πεζαίλνπλ, ιφγσ ηνπ 

θαηαθηεηή θαη ππαίηηνπ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ Γέλνπο, Μσάκεζ Β΄, γηα ηνλ νπνίν 

έλησζε απνζηξνθή. Αληίζεηα, έηξεθε βαζχ ζεβαζκφ πξνο ηνλ Μαλνπήι Β΄ θαη 

βαζχηαηε ζπκπάζεηα πξνο ηνλ ηειεπηαίν απηνθξάηνξα, ησλ ελεξγεηψλ ηνπ νπνίνπ 

ππήξμε απνινγεηήο.
13

 

 κσο, ν θξαληδήο αθνινπζψληαο ην πεδφ χθνο ησλ ρξνλνγξάθσλ δελ απέδσζε ηηο 

πλεπκαηηθέο αξεηέο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, φπσο ν Κξηηφβνπινο, νχηε ην παηξησηηθφ ηνπ 

θξφλεκα θαη ηελ απηνζπζία ηνπ κε ηε ζέξκε θαη ηε δσληάληα ηνπ Γνχθα. 

Απνζαξξπκέλνο απφ ηελ αδηαθνξία ηεο Γχζεσο γηα ηνλ αθαληζκφ ηεο Πφιεο, ν 

θξαληδήο δελ πξννησλίδεηαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Γέλνπο ησλ Διιήλσλ, κε ηελ 

ειιεληθή γιψζζα θαη έλαλ Βαζηιέα εθάκηιιν ηνπ ηειεπηαίνπ κεγάινπ Βπδαληηλνχ 

απηνθξάηνξα, φπσο ν Γνχθαο θαη ν Υαιθνθνλδχιεο. Ωζηφζν, ην έξγν ηνπ απνπλέεη 

ηελ αθνζίσζε θαη ηνλ κεγάιν ζεβαζκφ ηνπ ζηνλ ππεξαζπηζηή ηεο παηξίδαο θαη ηεο 

ρξηζηαληθήο πίζηεσο βαζηιέα Κσλζηαληίλν. Οη θξίζεηο ηνπ αλαδεηθλχνπλ ην κεγαιείν 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε βάζε ηελ αθήγεζε ελφο αλζξψπνπ πνπ 

ηνλ έδεζε απφ θνληά. 
14

 

     Ο θξαληδήο πίζηεπε φηη ν Θεφο πξνλνεί θαη θαηεπζχλεη ηηο ηχρεο ηνπ θφζκνπ. Ο 

Θεφο ρξεζηκνπνηεί ηνπο αλζξψπνπο, αθφκε θαη ηνπο Σνχξθνπο, σο φξγαλα γηα ηελ 

                                                 
12

 Hunger (2009)  η.Β΄ 352,353 
13

 Σσκαδάθε (1993) 165 
14

 Ξαλζάθε-Καξακάλνπ (2017) 301 
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εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ (XXXIX, 11). Aπφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θξαληδήο 

γλσξίδεη θαη ηελ θαθή Σχρε, ε νπνία επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε δσή (ΥΥΗΗΗ, 8).
15 

  

  

Chronicon Minus – Chronicon Maius 

 

   To Χξνληθό ηνπ θξαληδή παξαδφζεθε ζε δχν κνξθέο, ηελ θαινχκελε Maius θαη 

ηελ Μinus. To Μinus είλαη γλσζηφ απφ ην 1837, ελψ ζηελ εθηελέζηεξε κνξθή –ην 

Chronicon Maius- εθδίδεηαη ήδε απφ ην 1796. Δμάιινπ ην Minus είλαη ζπληνκφηαην 

θαη γισζζηθά δηαθνξεηηθφ απφ ην Μaius. Σν Minus δελ εθδφζεθε καδί κε ην Maius 

ζηε ζεηξά ηεο Βφλλεο θαη κφλν απφ ηελ PG ηνπ Migne είλαη δηαζἐζηκν. πσο ζα 

αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ, δελ απνθιείνπκε αθφκε ζήκεξα φηη ν θξαληδήο κπνξνχζε λα 

γξάςεη κία εμειηγκέλε κνξθή ηνπ Χξνληθνύ ηνπ, ε νπνία λα απνηειέζεη ηε βάζε ηνπ 

Maius. Υσξίο απηφ λα ζεκαίλεη –θαηά ηνλ Σσκαδάθε- φηη απιά ζην Χξνληθό ηνπ 

1570 παξελεβιήζε ν αιεζήο θξαληδήο ηνπ Μinus θαη πνιιά άιια θείκελα. Καη φηη 

ππάξρεη ππνςία φηη ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ ηέινπο ηνπ Maius είλαη φια ςεπδή, 

θαη φρη κφλν απηά πνπ αθνξνχλ ζηνλ εξρνκφ ηνπ ηζηνξηνγξάθνπ ζηε Ρψκε θαη ηελ 

πξνζθχλεζε ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ θαη άιια πξνθαλψο απίζαλα γηα νξζφδνμν θαη γηα 

γέξνληα δχζθνια. Παξελεβιήζεζαλ αθφκε ςεπδή ζηνηρεία θαη ζην Minus
16

. 

    Σν πην ζνβαξφ θαη πνιπζπδεηεκέλν πξφβιεκα πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηα 

απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Γεσξγίνπ θξαληδή είλαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο δχν 

παξαιιαγέο ηνπ θεηκέλνπ πνπ καο έρνπλ παξαδνζεί. Ήδε ην 1894 ν ηζηνξηθφο 

Γαβξηήι Γεζηνχλεο είρε εθθξάζεη ηελ άπνςε φηη ην Chronicon Minus είλαη ην 

πξσηφηππν έξγν ηνπ θξαληδή, θαη ην Maius κηα επεμεξγαζία ηνπ κε πξνζζήθεο. Ζ 

ππφζεζε απηή νδήγεζε ηνλ Η.Β. Παπαδφπνπιν ζην Βπδαληηλνινγηθφ πλέδξην ηεο 

φθηαο ην 1934 λα ζέζεη ην πξφβιεκα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ Maius. Απφ ηηο ζπδεηήζεηο 

πνπ επαθνινχζεζαλ ζηα επφκελα ρξφληα, πξνέθπςε ην εμήο ζπκπέξαζκα: ην 

Chronicon Minus κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη γηα ηα ρξφληα 1413-1477 δελ είλαη 

παξά ην εκεξνιφγην ηνπ θξαληδή. Απηφ απνδεηθλχνπλ ν απηνβηνγξαθηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ, ε ρξνλνινγηθή ηνπ δνκή, ε αθξίβεηα ζηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ε 

                                                 
15

 Ζunger (2009)  η.Β΄ 356 
16

 Σσκαδάθεο (1993) 137,138. 
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έιιεηςε ηζηνξηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. Ο ζπγγξαθέαο γλσξίδεη θαιά θαη αζρνιείηαη 

θπξίσο κε ηα δηαδξακαηηδφκελα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηνλ Μπζηξά, δίλνληαο 

κάιηζηα ηδηαίηεξν βάξνο, εθηφο απφ ηα ηεο δσήο ηνπ, ζηελ ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο 

ησλ Παιαηνιφγσλ.
17

  Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε δηπιή ρξνλνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ 

ζην Minus, δειαδή απφ θηίζεσο θφζκνπ θαη απφ Υξηζηνχ. Ζ ηειεπηαία απηή 

ρξνλνινγία ηίζεηαη θαηά ηξφπν πνπ κεηαβάιιεη ην ρξνληθφ ζε εκεξνιφγην.
18

 

      ην Chronicon Maius, πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βηβιία, δηεγείηαη ν 

θξαληδήο ηελ ηζηνξία ησλ Παιαηνιφγσλ απφ ην 1258 έσο ην 1478. Δθηελέζηεξα 

πεξηγξάθεη φζα ν ίδηνο έδεζε ή άθνπζε απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ. Δπίζεο 

ζπλεμεηάδεηαη θαη ε ηνπξθηθή ηζηνξία έσο ηνλ Μσάκεζ Β΄. Σν ηξίην βηβιίν- ην νπνίν 

καο ελδηαθέξεη- αλαθέξεηαη ζηνλ Κσλζηαληίλν ΗΑ΄ θαη θιείλεη κε ηελ πνιηνξθία θαη 

ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453. Δλψ ν απηφπηεο κάξηπξαο θξαληδήο, 

ζην εκεξνιφγηφ ηνπ, αξθείηαη ζε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζην γεγνλφο απηφ (XXXV 1-

9) θαη αλαθέξεηαη κφλν ζηηο άθαξπεο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο, ν ζπληάθηεο ηνπ Maius 

δίλεη κηα πιαηηά, δσληαλή πεξηγξαθή ησλ γεγνλφησλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ Άισζε ηεο 

πξσηεχνπζαο. Δδψ ππάξρεη ζρέζε κε ηελ επηζηνιή πνπ έγξαςε  ν Λενλάξδνο ν Υίνο 

πξνο ηνλ Πάπα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1453, γηα λα ηνπ δψζεη κηα εηθφλα απφ ηα 

θνζκoτζηνξηθά εθείλα γεγνλφηα. ην Μaius, ζην νπνίν έρεη ελζσκαησζεί νιφθιεξν 

θαη ζρεδφλ απηνιεμεί ην  Minus, έρεη πξνζηεζεί έλα πξννίκην πνπ έρεη αληηγξαθεί απφ 

ην έξγν ηνπ Γεσξγίνπ Αθξνπνιίηε. Δθηφο απφ ην εκεξνιφγην, ν ζπληάθηεο ηνπ Maius 

έρεη ρξεζηκνπνηήζεη σο πεγέο ηνλ πλερηζηή ηνπ Θενθάλε, ηνλ Νηθήηα Υσληάηε, ηνλ 

Νηθεθφξν Γξεγνξά, αιιά θαη πεγέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα, φπσο ηνλ Μαλνπήι Μαιαμφ θαη 

ην ρξνληθφ ηνπ Γσξνζένπ Μνλεκβαζίαο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ ζπληάθηε γηα ηε 

Μνλεκβαζία θαη ηελ νηθνγέλεηα ησλ Μειηζζελψλ νδήγεζε ζηελ ηαχηηζή ηνπ κε ηνλ 

κεηξνπνιίηε Μαθάξην Μειηζζελφ, ν νπνίνο ζπλέηαμε ην Maius ζην δηάζηεκα 1573-

1575.
19

 

     χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν θξαληδήο ηνπ Maius δελ είλαη 

απιή επέθηαζε ηνπ Minus, αιι‟ νχηε απιή πιαζηνγξαθία «δηα παξαγεκίζκαηνο». Ζ 

πηζαλφηεξε δηαδξνκή απφ ηε ζπγγξαθή ηεο κηθξήο ρξνλνγξαθίαο κέρξη ηελ θαηάιεμε 

ζηε κεγάιε είλαη απηή: 

Α. Μηθξό Χξνληθό ζε απιή γισζζηθή δηαηχπσζε. 

                                                 
17

 Ζunger (2009) η.Β΄  353 
18

 Σσκαδάθεο, (1993) 143 
19

 Ζunger (2009) η.Β΄ 353 
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Β. Υξεζηκνπνίεζε ηνπ Μηθξνύ Χξνληθνύ, κεηαβαιιφκελνπ γισζζηθά κε αλάπηπμε. 

    Απηφ είλαη πηζαλφ λα έγηλε απφ ηνλ ίδην ηνλ θξαληδή. 

Γ. Υξεζηκνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο κνξθήο απφ ηνπο ρξνλνγξάθνπο (Χξνληθό 

1570), απ‟ φπνπ θαη ν Μαλνπήι Μαιαμφο δηακφξθσζε ηελ Παηξηαξρηθή Ιζηνξία ηνπ, 

θάλνληαο αξθεηέο παξεκβνιέο. 

Γ. Υξεζηκνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο κνξθήο. Πιαζηνγξαθίεο, αιιαγέο, παξεκβνιέο, 

παξαπνηήζεηο απφ ηνπο Γαξκάξηνπο ( Αλδξέα θαη Ησάλλε ) θαη ηνλ Μειηζζελφ.    

Έηζη εμεγνχληαη, ινηπφλ, θαη νη αξθεηέο αζπκθσλίεο  θαη αληηθάζεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζην ζχγγξακκα. 

Ζ ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπ Μaius κεηψζεθε πάξα πνιχ, αθ‟ φηνπ άξρηζε ε έξεπλα γηα 

ηε γλεζηφηεηά ηνπ. Δχινγν είλαη φηη ε ρξήζε ηνπ ρξνληθνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

πεξίζθεςε. Έηζη δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ πιεξνθνξίεο πνπ εμππεξεηνχλ 

νηθνγελεηαθά ζπκθέξνληα, φπσο απηά ηνπ Μαθαξίνπ Μειηζζελνχ. Αθφκε ηα θείκελα 

πνπ ζπλνςίδνπλ ή δηαζηξεβιψλνπλ ήδε γλσζηά γεγνλφηα έρνπλ δεπηεξεχνπζα αμία., 

ελψ θάπνηα θείκελα πνπ παξεκβάιινληαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη αλ είλαη 

ρξεζηκνπνηήζηκα. Έπίζεο, ηα θείκελα πνπ δελ έρνπλ παξεκβνιέο, δελ παξαθξάδνπλ 

θαη δελ παξεξκελεχνπλ κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη σο αμηφπηζηα θαη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε αληηπαξαβνιή, βέβαηα, κε ηηο εηδήζεηο πνπ καο παξέρνπλ άιινη 

ηζηνξηθνί ( Γνχθαο, Κξηηφβνπινο), θαζψο θαη άιιεο πεγέο ηεο επνρήο. πλεπψο ην 

Maius δελ αληηθαζίζηαηαη απφιπηα απφ ην Minus θαη ππάξρεη απφ κφλν ηνπ.
20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Σσκαδάθεο ( 1993) 142,163 
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Β. Ο Κφλζηαληίλος Παιαηοιόγος ζηο έργο ηοσ 

θραληδή. 

Κφλζηαληίλος: Ζ γέλλεζε θαη ηα λεαληθά ηοσ τρόληα. 

    Θα επηρεηξήζνπκε λα ζθηαγξαθήζνπκε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κε 

βάζε ηηο αλαθνξέο ηνπ θξαληδή πξψηα ζην Chronicon Minus, πνπ είλαη ην 

πξσηφηππν έξγν ηνπ, θαη κεηά ζην Chronicon Maius, επηζεκαίλνληαο φηη ν βαζηθφο  

ζηφρνο ηνπ ππήξμε ε απνθαηάζηαζε ηεο ηηκήο ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα 

Κσλζηαληίλνπ ΗΑ΄, ηεο ηαπεηλσκέλεο ηνπ ρψξαο θαη ηεο πξνζβεβιεκέλεο Διιεληθήο 

Οξζνδφμνπ πίζηεσο
21

.
 

    πσο ζεκεηψλεη ν θξαληδήο, απφ ην 1403 έσο ην 1414 ζπλέβεζαλ πνιιά 

γεγνλφηα ζεκαληηθά θαη αμηνκλεκφλεπηα. Αιιά, εμαηηίαο ηεο κηθξήο ειηθίαο ηνπ, ηα 

απνζησπά, επεηδή δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηα γλσξίδεη θαιά θαη κε αθξίβεηα
22

. 

ηηο 8 Φεβξνπαξίνπ ηνπ δεθάηνπ ηξίηνπ έηνπο [1405] γελλήζεθε θαη ν δεχηεξνο 

Κσλζηαληίλνο, ν νπνίνο έγηλε απηνθξάηνξαο. Ο πξψηνο γηνο ηνπ απηνθξάηνξα 

Μαλνπήι ηνπ Παιαηνιφγνπ κε ην φλνκα Κσλζηαληίλνο, θαη δεχηεξνο θαηά ζεηξά 

γηνο, πέζαλε ζηε Μνλεκβαζία καδί κε δχν ζπγαηέξεο ηνπ. Ο άιινο γηνο, ν 

Αλδξφληθνο, νλνκάζηεθε δεζπφηεο ηεο Θεζζαινλίθεο. ‟ απηά ηα ρξφληα 

ηνπνζεηείηαη ε γέλλεζε ζηελ Πφιε  θαη ν ζάλαηνο ηνπ "αὐζεληφπνπινπ" Μηραήι, 

θαζψο θαη νη γελλήζεηο ησλ κηθξφηεξσλ γησλ ηνπ Μαλνπήι, Γεκεηξίνπ θαη Θσκά
23

. 

   Γλσξίδνπκε ειάρηζηα γηα ηελ παηδηθή ειηθία ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηα πξψηκα 

ρξφληα ηνπ. Ήηαλ αθνζησκέλνο ζηε κεηέξα ηνπ Διέλε, ηελ θφξε ελφο έξβνπ 

Πξίγθηπα, ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γξάγαο (ή Νηξάγθαο). πρλά αλαθέξεηαη σο 

Πνξθπξνγέλλεηνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είρε γελλεζεί ζηνλ πνξθπξφ ζάιακν ηνπ 

παιαηηνχ. Απηή ήηαλ κία δηάθξηζε πνπ ηε κνηξαδφηαλ κε ηνλ κεγαιχηεξν αδειθφ ηνπ 

Θεφδσξν θαη ηνπο κηθξφηεξνπο αδειθνχο ηνπ, Γεκήηξην θαη Θσκά, φρη φκσο θαη κε 

ηνλ πξσηφηνθν γην ηεο νηθνγέλεηαο, ηνλ κειινληηθφ απηνθξάηνξα Ησάλλε Ζ΄. Δλψ 

ήηαλ αθφκε κηθξφο, ν Κσλζηαληίλνο θέξδηζε ηελ ζρεδφλ δνπιηθή αθνζίσζε θαη ηνλ 

ζαπκαζκφ ηνπ θαηνπηλνχ ηζηνξηθνχ Γεσξγίνπ θξαληδή, ηνπ νπνίνπ ηα 

                                                 
21

 Ξαλζάθε-Καξακάλνπ (2017) 300 
22

 θξαληδήο, Γ., (2006), Bξαρύ Χξνληθό, II 2 
23

 θξαληδήο, Γ., (2006), Βξαρύ Χξνληθό,  III 
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Ἀπνκλεκνλεύκαηα απνηεινχλ κία κνλαδηθή θαη ιεπηνκεξή πεγή γηα ηε ζηαδηνδξνκία 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Ο θξαληδήο πνπ θαηαγφηαλ απφ ηνλ Μνξέα, ππεξεηνχζε ζηελ 

Απιή ηνπ Μαλνπήι Β΄.  Ο ζείνο ηνπ ήηαλ ν παηδαγσγφο ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Σα 

εμαδέιθηα ηνπ ήηαλ ζχληξνθνη ηνπ Κσλζηαληίλνπ, θίινη θαη αθφινπζνί ηνπ. ηαλ ν 

Ησάλλεο Ζ΄ αλέβεθε ζηνλ ζξφλν, ήηαλ αξθεηά δηζηαθηηθφο λα απνδερηεί ην αίηεκα 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ λα ηεζεί ν θξαληδήο ζηελ ππεξεζία ηνπ θαη απηφ, επεηδή ν 

ηειεπηαίνο, ήηαλ εμαηξεηηθά πνιχηηκνο σο Απηνθξαηνξηθφο πξέζβπο, δηπισκάηεο θαη 

ζχκβνπινο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο Κσλζηαληίλνο είρε θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ 

κεγαιχηεξν αδειθφ ηνπ, θαη ηειηθά –κε ηε κεζνιάβεζε θαη ηεο κεηέξαο ηνπο- 

θαηάθεξε λα πάξεη ηελ έγθξηζή ηνπ. Οη ζρέζεηο κε ηνπο κηθξφηεξνπο αδειθνχο ηνπ, 

ηνλ Γεκήηξην πνπ είρε γελλεζεί ην 1406 θαη ηνλ Θσκά πνπ είρε γελλεζεί ην 1409, 

ήηαλ ιηγφηεξν θηιηθέο. Έλαο απφ ηνπο εγθσκηαζηέο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηα θαηνπηλά 

ρξφληα θάλεη κηθξέο αλαθνξέο ζηελ εκπεηξία πνπ είρε απνθηήζεη σο λένο ζην θπλήγη, 

ηελ ηππαζία θαη ηελ πνιεκηθή ηέρλε θαη ππάξρνπλ αξθεηέο καξηπξίεο πνπ 

επηβεβαηψλνπλ ην πεξηπεηεηψδεο πλεχκα ηνπ, ηελ δσηηθφηεηά ηνπ θαη ην ζάξξνο ηνπ.  

Δίλαη πηζαλφ λα θιεξνλφκεζε θάηη απφ ην επηβιεηηθφ παξνπζηαζηηθφ θαη ηνλ 

ραξαθηήξα ηνπ παηέξα ηνπ, Μαλνπήι, ην νπνίν ηφζν πνιχ εληππσζίαδε φζνπο ηνλ 

ζπλάληεζαλ ζηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ δπηηθή Δπξψπε. Ωζηφζν, δελ έρεη επηβηψζεη θάπνην 

πνξηξαίην ηνπ απφ εθείλε ηελ επνρή, εθηφο απφ εθείλα πνπ βξίζθνληαλ πάλσ ζηα 

ιίγα λνκίζκαηα θαη ηηο ζθξαγίδεο ηνπ. Απηά ηα ζνιά, ηππηθά είδσια δελ ηνπ 

απνδίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αδειθνχ ηνπ, Ησάλλε, φπσο εθείλνο απεηθνλίζηεθε 

απφ ηνπο Ηηαινχο θαιιηηέρλεο πνπ ηνλ είδαλ
24

. 

     Ζ αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

άξρηζε λα δηαθαίλεηαη απφ ην 1423, κία επνρή δχζθνιε γηα ηελ Πφιε. Σνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1422 ν ζνπιηάλνο Μνπξάη Β΄ πνιηφξθεζε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ρσξίο φκσο 

απνηέιεζκα, ελψ ν απηνθξάηνξαο Μαλνπήι, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1423, ρηππήζεθε απφ 

ηελ αζζέλεηα ηεο εκηπιεγίαο. ηηο 15 Ννεκβξίνπ 1423 ν απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ΄ 

μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ γηα ηελ Ηηαιία θαη ηελ Οπγγαξία, αθνχ φξηζε ηνλ αδειθφ ηνπ 

Κσλζηαληίλν αληηβαζηιέα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
25 

Απηή ήηαλ ε πξψηε γεχζε 

εμνπζίαο πνπ έιαβε ν Κσλζηαληίλνο, ελψ ν αδειθφο ηνπ, Ησάλλεο Ζ΄, αλαδεηνχζε 

βνήζεηα ζην δπηηθφ Υξηζηηαληθφ θφζκν ρσξίο επηηπρία, φπσο απνδείρζεθε ζηε 

ζπλέρεηα, πξνζπάζεηα πνπ είρε επηρεηξήζεη αηειέζθνξα θαη ν παηέξαο ηνπ είθνζη 

                                                 
24

 Nicol (2010) 21,22 
25

  θξαληδήο, Γ., (2006), Βξαρύ Χξνληθό, X, XI.2, XII.3 
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ρξφληα πξηλ. Ο Κσλζηαληίλνο ήηαλ λένο αθφκε, φκσο είρε πνιχηηκν βνεζφ γηα λα ηνλ 

ζπκβνπιεχεη ηνλ θαηάθνηην παηέξα ηνπ.  Έηζη, κεηά απφ κεξηθέο αξρηθέο απνηπρίεο, 

θαλφληζαλ λα ζπλαθζεί κία θαηλνχξγηα ζπλζήθε εηξήλεο κε ηνλ ζνπιηάλν Μνπξάη. 

Ήηαλ έλαο ηαπεηλσηηθφο δηαθαλνληζκφο, ε Κσλζηαληηλνχπνιε, σζηφζν, ζα γιχησλε 

πξνο ην παξφλ ηηο εθφδνπο ησλ Σνχξθσλ. Ζ ζπλζήθε ππνγξάθεθε ζηηο 22 

Φεβξνπαξίνπ 1424. χκθσλα κε φιεο ηηο καξηπξίεο ν Κσλζηαληίλνο άζθεζε ηα 

θαζήθνληά ηνπ κε αμηνπξέπεηα θαη επηηπρία
26

.
 
Ο Ησάλλεο επέζηξεςε ζηελ πφιε ζην 

ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ 1424, ελψ  ζηηο 21 Ηνπιίνπ 1425 πέζαλε ν «ἀνίδηκνο» θαη 

εὐζεβήο βαζηιηάο Μαλνπήι.
27  

Έπξεπε ηφηε λα δνζεί ζηνλ δεζπφηε Κσλζηαληίλν κηα 

δηθή ηνπ πεξηνρή. Έηζη ηνπ παξαρσξήζεθε κηα πεξηνρή εθηεηλφκελε θαηά κήθνο ησλ 

αθηψλ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο απφ ηελ πφιε Μεζεκβξία ζηνλ Βνξξά κέρξη ηνλ 

Γέξθν ζηνλ Νφην. Φαίλεηαη φηη πεξηειάκβαλε επίζεο ην ιηκάλη ηεο ειπκβξίαο ζηα 

δπηηθά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Απηή ήηαλ ε πεξηνρή πνπ παξαρσξήζεθε ζηνλ 

Γεζπφηε Κσλζηαληίλν ην 1425 θαη ήηαλ ζεκαληηθή  απφ ζηξαηεγηθή άπνςε, ζην 

βαζκφ πνπ θάιππηε ηηο βφξεηεο πξνζβάζεηο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
28

.
 

     Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1427 αλαρψξεζε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ν απηνθξάηνξαο 

θαη ζηηο 26 Γεθεκβξίνπ έθζαζε ζηνλ Μνξηά καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ Κσλζηαληίλν, 

πξνθεηκέλνπ λα θαξεί κνλαρφο ν αδειθφο ηνπο Θεφδσξνο, ελψ ν Κσλζηαληίλνο ζα 

αλαιάκβαλε ηε δηνίθεζε  ηνπ δεζπνηάηνπ. ην κεηαμχ ν Θεφδσξνο άιιαμε γλψκε 

θαη δελ έγηλε κνλαρφο. Μαδί ηνπο ζηνλ Μνξηά πήγε θαη ν θξαληδήο, ν νπνίνο θαη  

ηππηθά εηζήιζε ηφηε ζηελ ππεξεζία ηνπ Κσλζηαληίλνπ
29

.
 

Δξρφκελνη ζηελ 

Πεινπφλλεζν ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ησλ πεξηνρψλ πνπ εμνπζίαδε ν Κάξνινο, φπσο 

καο πιεξνθνξεί ν θξαληδήο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Ηηαιφ εγεκφλα ηεο Ζπείξνπ θαη ηνπ  

λεζηνχ ηεο Κεθαινληάο, Κάξνιν Σφθθν, ν νπνίνο είρε θαηαιάβεη ηε Γιαξέληδα θαη 

ηελ πεδηάδα ηεο Ζιείαο ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο ρεξζνλήζνπ. Ωζηφζν, ην 1427 

ζε κηα λαπηηθή αςηκαρία κε ηνπο Βπδαληηλνχο,  θνληά ζηα λεζηά Δρηλάδεο, ηα πινία 

ηνπ Καξφινπ Σφθθν βπζίζηεθαλ θαη ν ίδηνο παξαδέρζεθε ηελ ήηηα ηνπ. πκθψλεζε 

λα επηζηξέςεη ηηο πξφζθαηεο θαηαθηήζεηο ηνπ
30

. 
 
Δπεηδή, φκσο, νη Βπδαληηλνί δελ ζα  

κπνξνχζαλ λα θαηαθηήζνπλ φια ηα εδάθε ησλ Σφθθν, αιιά νχηε ν Κάξνινο ζα 

κπνξνχζε λα δηαθπιάμεη ηελ πεξηνρή πνπ ηνπ είρε απνκείλεη «ἐθάλε θαιφλ» λα 

                                                 
26

 Nicol (2010)  24 
27

 θξαληδήο, Γ., (2006), Βξαρύ Χξνληθό,XIII 1, XIV 1 
28

 Nicol  (2010) 25 
29

 θξαληδήο, Γ., (2006), Βξαρύ Χξνληθό, XV 1,2 
30

 Nicol (2010) 26,27 



16 

 

λπκθεπζεί ν Κσλζηαληίλνο ηελ αλεςηά ηνπ Καξφινπ θαη λα ιάβεη σο πξνίθα ηηο 

θηήζεηο ησλ Σφθθν ζηελ Πεινπφλλεζν. Ο ίδηνο ν θξαληδήο παξέιαβε  ηε Γιαξέληδα 

ηνλ Μάτν ηνπ 1428. O γάκνο ηειέζηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1428 ζηνπο κχινπο, έμσ απφ 

ηελ πφιε ηεο Πάηξαο. Δθεί βξηζθφηαλ ην ζηξαηφπεδν ησλ Παιαηνιφγσλ, θαζψο νη 

Βπδαληηλνί πνιηνξθνχζαλ ηελ Πάηξα
31

.
 

       
ρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο λχθεο, ήηαλ κέρξη πξφζθαηα θνηλψο απνδεθηφ φηη ε 

ζχδπγνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ήηαλ ε  Maddalena Tocco
32

.
 

κσο νη δηάθνξεο 

ηζηνξηνγξαθηθέο πεγέο θαη ηα ρξνληθά δελ αλαθέξνπλ ην ιαηηληθφ φλνκά ηεο, αιιά 

ηελ αλαθέξνπλ κε ην ειιελνπξεπέο φλνκα, πνπ έιαβε κε ην γάκν ηεο, Θενδψξα. 

Σειεπηαία, ν Sebastian Kolditz ππνζηήξημε ζε άξζξν ηνπ φηη ε ζχδπγνο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ δελ ήηαλ ε Maddalena, αιιά ε Creusa. Ζ άπνςε απηή ηεθκεξηψλεηαη 

επαξθψο κε ηελ παξνπζίαζε ελφο παπηθνχ εγγξάθνπ (2-8-1434), ζην νπνίν ν πάπαο 

Δπγέληνο Γ΄ (1431-1447) αλαζέηεη ζηνλ αξρηεπίζθνπν Βελεηίαο θαη ζηνπο επηζθφπνπο 

Ακηέλεο θαη Cefalu λα θξνληίζνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, γηα λα 

απνδνζεί ζηνλ Κάξνιν Β΄ Tocco φιε ε αθίλεηε πεξηνπζία πνπ είρε δνζεί σο πξνίθα 

ζηελ αδειθή ηνπ Κξένπζα γηα ην γάκν ηεο κε ηνλ Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν, θαζψο 

είρε ζπλνκνινγεζεί φηη ε πξνίθα ζα επέζηξεθε ζηνλ ζείν ηεο θαη ζε θάζε λφκηκν 

θιεξνλφκν ηνπ
33

.
  
πλεπψο, ε λχθε ήηαλ ε Κξένπζα  Σφθθν. 

      Ο γάκνο κε ηελ θφξε ηνπ Λενλάξδν Β΄ Σφθθν ήηαλ ηδηαίηεξα επσθειήο, αθνχ 

εμαζθάιηδε ζηνλ Κσλζηαληίλν έλα ζηξαηεγηθφ ηκήκα ηεο βνξεηνδπηηθήο 

Πεινπνλλήζνπ πνπ καδί κε ην ζεκαληηθφ ιηκάλη ηεο Γιαξέληδαο ηνπ ήηαλ 

απαξαίηεην γηα λα εδξαηψζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηνλ Μνξέα. Παξάιιεια απνθηνχζε 

θαη έλαλ ηζρπξφ ζχκκαρν, πνπ ζα κπνξνχζε ζην κέιινλ λα εληζρχζεη ηνλ αγψλα ηνπ 

ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ, νη νπνίνη ην 1423 είραλ θάλεη επηδξνκή ζηελ Πεινπφλλεζν. 

Ζ δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο Φξάγθνπο ηνπ θπξίσο ειιαδηθνχ ρψξνπ, 

απνηεινχζε ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ είρε αθνινπζήζεη ν Μαλνπήι Β΄ 

Παιαηνιφγνο. Δπίζεο, κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν γάκν ν Κσλζηαληίλνο γηλφηαλ 

παξάιιεια ζχγγακβξνο ηνπ Κεληπξίσλα Εαθαξία, θαζψο ν γηνο ηνπ Κεληπξίσλα είρε 

λπκθεπζεί ηελ αδειθή ηεο Κξένπζαο
34

.
 

      
Αλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ζπλνηθέζην εμππεξεηνχζε ζε κεγάιν βαζκφ ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηηο επηδηψμεηο ησλ Παιαηνιφγσλ ζηελ Πεινπφλλεζν, θαίλεηαη φηη ππήξρε έλα 

                                                 
31

 θξαληδήο, Γ., (2006), Βξαρύ Χξνληθό,  XVI.1,3 
32

 PLP,IX, αξ.21377 
33

 Kolditz ( 2009) 157-160 
34

 θξαληδήο, Γ.,( 2006), Βξαρύ Χξνληθό, XIX.8 
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κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απνδνθίκαδε ηηο ζρέζεηο Λαηίλσλ θαη Βπδαληηλψλ, ηηο 

νπνίεο απηφ  ζεκαηνδνηνχζε. Απηφ θαηαδεηθλχεη κία παξάμελε επηζηνιή ζε έκκεηξν 

ιφγν πνπ ζηάιζεθε ζηνλ Γεζπφηε Κσλζηαληίλν, ιίγν πξηλ απφ ηνλ γάκν ηνπ. Ο 

ζπληάθηεο πνπ ηζρπξηδφηαλ φηη ηα ιφγηα ηνπ δηαπλένληαη απφ ζεία έκπλεπζε, αξρηθά 

εθζεηάδεη ηνλ Κσλζηαληίλν γηα ηε γελλαηφηεηα πνπ επέδεημε ζην πεδίν ησλ καρψλ θαη 

ηνλ παξνηξχλεη λα ζπλερίζεη δπλακηθά ηνλ αγψλα ελαληίνλ ησλ ερζξψλ, θαη, 

πξνθαλψο, ελαληίνλ ησλ Λαηίλσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ γηα λα ηνπο εθδηψμεη 

νινθιεξσηηθά. ηε ζπλέρεηα ηνλ πξνεηδνπνηεί λα κελ παληξεπηεί ηελ αλεςηά ηνπ 

Καξφινπ Σφθθν, θαζψο δελ έπξεπε λα εκπηζηεχεηαη ηελ νηθνγέλεηα Σφθθν
35

. 

       
Ο Κσλζηαληίλνο, αθνχ ν Θεφδσξνο πείζηεθε λα ηνπ παξαρσξήζεη ηθαλφ κέξνο 

ησλ εδαθψλ ηνπ, φπσο ην ιηκάλη ηεο Βνζηίηζαο, αξθεηέο θσκνπφιεηο θαη θξνχξηα ζηε 

Λαθσλία, ηελ Καιακάηα θαη ηε Μεζζελία, αξρηθά είρε σο βάζε ηνπ ηε Γιαξέληδα. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1428 νη ηξεηο αδειθνί, Ησάλλεο, Κσλζηαληίλνο θαη Θσκάο έλσζαλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ άισζε ηεο Πάηξαο, απέηπραλ φκσο λα θαηαιάβνπλ ηελ πφιε 

θαη ππνρψξεζαλ φηαλ νη ακπλφκελνη ζπκθψλεζαλ λα θαηαβάιινπλ ζηνλ 

Κσλζηαληίλν εηήζην θφξν ππνηέιεηαο. Αξγφηεξα ν Κσλζηαληίλνο καδί κε ηνλ 

αθφινπζφ ηνπ Γεψξγην θξαληδή απνθάζηζαλ θξπθά λα θάλνπλ δεχηεξε απφπεηξα 

πνιηνξθίαο ηεο Πάηξαο, ηνλ Μάξηην ηνπ 1429. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ζε 

κηα αςηκαρία ην άινγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζθνηψζεθε , ελψ απηφο ην ίππεπε, αιιά ν 

ίδηνο γιίησζε ηνλ ζάλαην ή ηελ αηρκαισζία. Ο θίινο ηνπ ν θξαληδήο ηνπ έζσζε ηε 

δσή, αλ θαη ζηελ πξνζπάζεηα απηή ηξαπκαηίζηεθε θαη αηρκαισηίζηεθε
36

.Σειηθά, ν 

Κσλζηαληίλνο θαηάθεξε λα εμαγνξάζεη ηελ Πάηξα θαηαβάιινληαο ζηνπο Βελεηνχο 

6000 βελεηηθά δνπθάηα.
37

 

  ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ πεξηζζφηεξνη ζξίακβνη. Ζ πξσηνβνπιία ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ θαη ησλ αδειθψλ ηνπ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ απηνθξάηνξα Ησάλλε 

Ζ΄, ζπλεηέιεζε ψζηε κέρξη ην 1430 ζρεδφλ νιφθιεξε ε λφηηα Διιάδα λα έρεη 

εθθαζαξηζηεί απφ ηνπο μέλνπο άξρνληεο θαη λα έρεη πεξηέιζεη θαη πάιη ππφ ηελ 

Βπδαληηλή εμνπζία, κε εμαίξεζε ηα βελεηηθά ιηκάληα θαη ηηο απνηθίεο ζην Άξγνο, ην 

Ναχπιην, ηελ Μεζψλε θαη ηελ Κνξψλε. Οη επηηπρίεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

                                                 
35

 Nicol (2010) 27  
36

 θξαληδήο, Γ., (2006), Βξαρύ Χξνληθό,  XVI.3-7, XVII.1,8,9 
37

 Nicol (2010)  31 
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αληηζηάζκεζαλ, θάπσο, ηηο ηξνκεξέο εηδήζεηο πνπ έθηαλαλ απφ άιια κέξε ζηνλ 

απηνθξάηνξα ζρεηηθά κε ηνλ επεθηαηηζκφ ησλ Σνχξθσλ.
38

 

    κσο, ν Κσλζηαληίλνο ήηαλ άηπρνο ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 

1429 ε Θενδψξα –ελάκηζε πεξίπνπ ρξφλν κεηά ηνλ γάκν ηεο- πέζαλε ζην ηάκεξν    

( αληακέξη ηεο Αραΐαο ), πξνθαιψληαο βαζεηά ιχπε θαη ζηνλ ζχδπγφ ηεο θαη ζηνπο 

νηθείνπο ηνπ, επεηδή ήηαλ «θαιιίζηε», φπσο ζεκεηψλεη ν θξαληδήο. Αξρηθά 

εληαθηάζηεθε ζε κία απφ ηηο εθθιεζίεο ηεο Γιαξέληδαο θαη αξγφηεξα ηε κεηέθεξαλ 

ζηε κνλή ηνπ Εσνδφηνπ ζηνλ Μπζηξά, φπνπ εληαθηάδνληαλ ηα κέιε ηεο βαζηιηθήο 

νηθνγέλεηαο ησλ Παιαηνιφγσλ ηνπ Μπζηξά.
39

 Γχν απφ ηνπο ιφγηνπο ηνπ Μπζηξά, ν 

Ησάλλεο Δπγεληθφο θαη ν Βεζζαξίσλ, επίζθνπνο Νίθαηαο, έγξαςαλ επηηάθηνπο 

ιφγνπο γηα ην ζιηβεξφ γεγνλφο πξνζπαζψληαο λα παξεγνξήζνπλ ηνλ Κσλζηαληίλν 

γηα ηελ απψιεηα ηεο ζπδχγνπ ηνπ. Ηδηαίηεξα ν Βεζζαξίσλ, αθνχ ζηελ αξρή ηνπ 

επηγξάκκαηνο επαηλεί ηε Θενδψξα γηα ηελ νκνξθηά ηεο θαη ηηο αξεηέο ηεο πνπ 

πξνζηδίαδαλ ζηα πξφηππα κηαο βπδαληηλήο βαζίιηζζαο, εγθσκηάδεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ 

Κσλζηαληίλν. Σνλ επαηλεί γηα ηηο πνιεκηθέο αξεηέο πνπ επέδεημε ζηα πεδία ησλ 

καρψλ, απνδεηθλχνληαο πσο ήηαλ άμηνο ηφζν γηα ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο, φζν θαη 

γηα ηελ θνηλσλία ηνπ γάκνπ. ην ηέινο αλαθέξεηαη ζηε ζχληνκε ζπκβίσζε ηνπ 

δεχγνπο θαη ζηνπο πφλνπο ηεο δέζπνηλαο πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηνλ ζάλαην. Φαίλεηαη 

φηη ην δηάζηεκα εθείλν ε Θενδψξα θπνθνξνχζε ην παηδί ηνπ Γεζπφηνπ 

Κσλζηαληίλνπ θαη ν ζάλαηφο ηεο πηζαλφηαηα λα νθείιεηαη ζε πξφσξν ηνθεηφ.
40

 

      
Σνλ Μάξηην ηνπ 1431 - φπσο καο πιεξνθνξεί ν θξαληδήο- πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

αληαιιαγή ησλ πεξηνρψλ κεηαμχ ησλ δχν αδειθψλ θαη δεζπνηψλ, Κσλζηαληίλνπ θαη 

Θσκά. Ο Κσλζηαληίλνο πήξε ηα Καιάβξπηα θαη φια ηα εθεί θάζηξα ηνπ Θσκά, ελψ 

ν Θσκάο ηε Γιαξέληδα θαη φια ηα θάζηξα θνληά ζηελ Αλδξνχζα
41

. Δπξφθεηην γηα 

κία θηιηθή αληαιιαγή πνπ ππνδειψλεη ηελ επηζπκία ηνπ Κσλζηαληίλνπ λα βξίζθεηαη 

εγγχηεξα ζηνλ Μπζηξά θαη πξνθαλψο είρε ηελ έγθξηζε ηνπ απηνθξάηνξα Ησάλλε, 

φπσο θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ απφ ηνπο ηξεηο Γεζπφηεο ηνπ Μνξέσο, ηνπ Θενδψξνπ, ν 

νπνίνο θαηείρε αθφκε ηνλ Μπζηξά.
 
Ζ αξκνλία ζηηο ζρέζεηο ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ηα 

αδέιθηα ηνπ δελ δηήξθεζε πνιχ, ιφγσ ηνπ δεηήκαηνο ηεο πξσηνθαζεδξίαο αλάκεζά 

ηνπο. Ο αδειθφο ηνπο Ησάλλεο, αλ θαη είρε λπκθεπζεί ηξεηο θνξέο, δελ είρε απνθηήζεη 

                                                 
38

 Nicol  (2010) 32 
39

 θξαληδήο, Γ.,( 2006), Βξαρύ Χξνληθό, XX.9 
40

 Λάκπξνο (1908 α) I  117-122.  Βι. θαη ηνπ ηδίνπ (1930)  IV  94-95.       
41

 θξαληδήο, Γ., (2006), Βξαρύ Χξνληθό, XXI.11 
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δηάδνρν ηνπ ζξφλνπ. Έηζη ππνηίζεην φηη, φηαλ εξρφηαλ ε ψξα, ζα ηνλ δηαδερφηαλ έλαο 

απφ ηνπο αδειθνχο ηνπ. Ο ίδηνο πξνηηκνχζε ηνλ Κσλζηαληίλν θαη ην γεγνλφο απηφ 

ήηαλ γλσζηφ ζηνλ Γεζπφηε Θεφδσξν, ν νπνίνο θαη ην έθεξε βαξέσο. Ο 

Κσλζηαληίλνο κπνξνχζε λα ηα πάεη θαιά κε ηνλ κηθξφηεξν αδειθφ ηνπ, Θσκά. κσο 

νη πξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο κε ηνλ Θεφδσξν δειεηεξηάδνληαλ απφ ηνλ θζφλν θαη ηελ 

δήιηα.
42

 

       
ηηο 23 επηεκβξίνπ 1435 ν Κσλζηαληίλνο ζπλνδεπφκελνο απφ ηνλ πηζηφ 

αθφινπζφ ηνπ θξαληδή έθηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαιεζκέλνο ηνπ 

απηνθξάηνξα. χληνκα ήξζε ζηελ Πφιε θαη ν δεζπφηεο Θεφδσξνο γηα λα βξίζθεηαη 

θη εθείλνο εθεί σο δεχηεξνο αδειθφο θαη δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ. Ο απηνθξάηνξαο ην 

επηθχξσζε απηφ, έζησ θαη ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ, επεηδή αγαπνχζε θαη ήζειε ηνλ 

Κσλζηαληίλν, φπσο άιισζηε είρε δηαβεβαηψζεη πνιιέο θνξέο θξπθά κε φξθν ηνλ ίδην 

ηνλ θξαληδή.
43

 O απηνθξάηνξαο δελ θαηάθεξε λα θάλεη ηνπο αδειθνχο λα 

ζπκθσλήζνπλ θαη έηζη εθείλνη επέζηξεςαλ ρσξηζηά ζηνλ Μνξέα έρνληαο ηε δηάζεζε 

λα πνιεκήζνπλ γηα ηνλ ζθνπφ ηνπο. Γχξσ ζηα ηέιε ηνπ 1436 ήξζαλ απφ ηελ πξσηεχ- 

νπζα  δχν επηδηαηηεηέο γηα λα ηνπο εξεκήζνπλ θαη λα απνηξέςνπλ έλαλ πηζαλφλ 

εκθχιην πφιεκν. Μία ηξίηε απνζηνιή ηεο νπνίαο εγείην ν κειινληηθφο παηξηάξρεο 

Γξεγφξηνο Μακήο νδήγεζε ζε ζπκθσλία ν Κσλζηαληίλνο λα κεηαθηλεζεί ζηλ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ νη αδειθνί ηνπ, Θεφδσξνο θαη Θσκάο ζα παξέκελαλ 

Γεζπφηεο ζηνλ Μνξέα. ηηο 24 επηεκβξίνπ ηνπ 1437 ν Κσλζηαληίλνο έθηαζε ζελ 

Πφιε, επεηδή ν απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ΄ ηνλ ρξεηαδφηαλ επεηγφλησο σο 

αληηβαζηιέα, αθνχ ζχληνκα ζα αλαρσξνχζε γηα ηελ Ηηαιία. Γελ είρε ιερζεί ηίπνηα γηα 

ηνλ δηνξηζκφ ηνπ σο ζπλαπηνθξάηνξα. Ο δηνξηζκφο ηνπ φκσο δεχηεξε θνξά σο 

αληηβαζηιέα θαλέξσλε μεθάζαξα φηη ζεσξείην σο δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ. Ο 

Κσλζηαληίλνο ήηαλ εθείλνο πνπ δεκηνπξγνχζε ηα ιηγφηεξα πξνβιήκαηα θαη ήηαλ ν 

πην έκπηζηνο απφ ηνπο αδειθνχο γηα ηνλ απηνθξάηνξα. Άιισζηε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ 

σο αληηβαζηιέαο ηηο είρε απνδείμεη ήδε ην 1423-24 θαηά ηελ απνπζία ηνπ Ησάλλε ζηε 

Γχζε. Δπηπιένλ είρε ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηεο κεηέξαο ηνπ, ηεο ρήξαο 

απηνθξάηεηξαο Διέλεο Γξαγάζε.
44

 

    Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1437 ν απηνθξάηνξαο Ησἀλλεο Ζ΄ θαη ε ζπλνδεία ηνπ 

αλαρψξεζαλ γηα ηελ πξνγξακκαηηζκέλε «ὡο κή ὄθειε» ζχλνδν Φεξξάξαο-
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Φισξεληίαο (1438-39), φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν θξαληδήο εθθξάδνληαο 

ηελ αληίζεζή ηνπ.
 
Γηα ηνλ θξαληδή απηή ε ζχλνδνο ήηαλ ε πξψηε θαη κεγαιχηεξε 

αηηία γηα ηελ θαθνδαηκνλία ηεο Πφιεο θαη ηελ άισζή ηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο.
45

 Ο 

Ησάλλεο Ζ΄ φκσο έβιεπε φηη κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο ην 1430 δελ ηνπ 

έκελε άιιε επηινγή απφ ην λα ζηξαθεί γηα βνήζεηα ζηε Γχζε. Έηζη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1439 ππέγξαςε ηε δηαθήξπμε ηεο Έλσζεο ηεο Διιεληθήο θαη ηεο Λαηηληθήο 

Δθθιεζίαο. Ο απηνθξάηνξαο επέζηξεςε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη ε 

ππνδνρή πνπ ηνπ επεθχιαμαλ νη Βπδαληηλνί ήηαλ ςπρξή, γηαηί πνιινί αηζζάλζεθαλ 

φηη ηνπο είρε πξνδψζεη. Σα αηζζήκαηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζρεηηθά κε ηελ Έλσζε ησλ 

Δθθιεζηψλ ηαπηίδνληαλ κε εθείλα ηνπ αδειθνχ ηνπ. Γελ ηελ ππνζηήξηδε θαλαηηθά, 

νχηε ήηαλ αληίζεηνο πξνο απηήλ. Αλ φκσο ε ζπζία ηνπ απηνζεβαζκνχ ησλ 

Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ είρε σο απνηέιεζκα κηα ζηαπξνθνξία απφ ηελ Γχζε γηα ηελ 

ζσηεξία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηφηε δελ ζα είραλ γίλεη φια κάηαηα.
46

 

      Ο Κσλζηαληίλνο, παξά ηελ επηζηξνθή ηνπ Ησάλλε Ζ΄ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1440, 

νπφηε θαη έιεμαλ ηα θαζήθνληά ηνπ σο αληηβαζηιέα,  δελ αλαρψξεζε άκεζα γηα ηνλ 

Μπζηξά. Καη απηφ ζπλέβε, γηαηί ζθφπεπε λα λπκθεπζεί εθ λένπ.  Σν ίδην έηνο έζηεηιε 

ζηε Λέζβν ηνλ Γεψξγην θξαληδή, φπσο καο πιεξνθνξεί ν ίδηνο ν  ηζηνξηθφο, γηα λα 

δηαπξαγκαηεπηεί ην ζπλνηθέζην αλάκεζα ζηνλ θχξηφ ηνπ θαη ζηελ θφξε ηνπ Γελνπάηε 

ιφξδνπ ηεο Λέζβνπ. Ο θξαληδήο εμεηέιεζε επηηπρψο ηελ απνζηνιή πνπ ηνπ 

αλαηέζεθε. Μάιηζηα ν ίδηνο αλαθέξεη φηη δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζηελ επίηεπμε ηεο     

ζπκθσλίαο, αιιά δηεπζέηεζε, πηζαλφηαηα εγγξάθσο, θαη ηνλ αξξαβψλα αλάκεζα 

ζηνλ Κσλζηαληίλν θαη ηελ Αηθαηεξίλε
47

, θφξε ηνπ Dorino Gattilusio,
48

 ζπλερίδνληαο 

κηα καθξά παξάδνζε επηγακηψλ αλάκεζα ζηηο δχν νηθνγέλεηεο. Με ηνλ γάκν απηφ ν 

Κσλζηαληίλνο ζα εμαζθάιηδε ζπλεξγαζία θαη ζπκκαρία κε ηνπο Γελνπάηεο ηεο 

Λέζβνπ, πνπ ήηαλ πνιχ θνληά ζηελ πξσηεχνπζα, αιιά θαη νηθνλνκηθά 

πιενλεθηήκαηα. Ο Κσλζηαληίλνο ζηηο 27 Ηνπιίνπ ηνπ 1441 ήξζε ζηε Μπηηιήλε γηα 

ηνλ γάκν θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ επέζηξεςε ζηελ Πεινπφλλεζν 

αθήλνληαο ηε βαζίιηζζα θαη ζχδπγφ ηνπ ζηνλ παηέξα ηεο
49

. 

     ην κεηαμχ, ην δηάζηεκα πνπ αθνινχζεζε ηελ έλσζε ησλ εθθιεζηψλ θνξπθψζεθε 

ε αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ γησλ ηνπ Μαλνπήι. Ο εγθαηαζηεκέλνο ζηε Μεζεκβξία 
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Γεκήηξηνο, ν νπνίνο ζην παξειζφλ είρε πξνζεγγίζεη ηνπο Οζσκαλνχο, δηεθδηθνχζε 

ζπλερψο, φρη κφλν λα δηαδερζεί ηνλ Ησάλλε ζηνλ ζξφλν, αιιά ελδερνκέλσο θαη λα ηνλ 

αληηθαηαζηήζεη. Ζ έιιεηςε δηαδφρνπ ηνπ Ησάλλε Ζ΄ είρε πξνθαιέζεη αλαηαξαρή 

αλάκεζα ζηνπο αδειθνχο ηνπ. Δλ αλακνλή ησλ θηλήζεσλ ηνπ Γεκεηξίνπ, ν 

θξαληδήο εζηάιε απφ ηνλ Κσλζηαληίλν ζηνλ Ησάλλε Ζ΄ θαη ηνλ ζνπιηάλν Μνπξάη 

II. O βαζηθφο ζηφρνο ηεο απνζηνιήο ηνπ ήηαλ λα πξνζθέξεη ζηνλ Γεκήηξην κηα 

αληαιιαγή, ηα εδάθε ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ Πεινπφλλεζν αληί απηψλ ηνπ 

Γεκεηξίνπ ζηε Μεζεκβξία. ηαλ ν θξαληδήο έθζαζε ζε απηφλ ν Γεκήηξηνο πνπ 

εκθαληδφηαλ σο ππέξκαρνο ηεο δηνγθνχκελεο αλζελσηηθήο κεξίδαο, ξφινο πνπ 

ηαίξηαδε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ θηινδνμία γηα ηνλ ζξφλν, δελ είρε θακία  δηάζεζε λα 

αθνχζεη ηελ πξφηαζε. Ο Γεκήηξηνο εηνηκαδφηαλ λα βαδίζεη ελαληίνλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο κε ζηξαηεχκαηα πνπ ήηαλ παξαρψξεζε ηνπ ζνπιηάλνπ. Δπεηδή 

ν θίλδπλνο ήηαλ άκεζνο, ν απηνθξάηνξαο θάιεζε ηνλ Κσλζηαληίλν γηα λα βνεζήζεη 

ζηελ άκπλα ηεο πφιεο
50

. 

    Σνλ Ηνχιην ηνπ 1442 ν Κσλζηαληίλνο αλαρψξεζε απφ ηνλ Μπζηξά κε ζθνπφ λα 

βνεζήζεη ηνλ αδειθφ ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ ήδε απφ ηνλ Απξίιην είρε 

δερηεί επίζεζε απφ ηνλ Γεκήηξην θαη ηνπο Σνχξθνπο. Πξηλ θηάζεη ζηακάηεζε ζηε 

Λέζβν γηα λα πάξεη ηε γπλαίθα ηνπ θαη ζπλερίδνληαο ην ηαμίδη ηνπ απνθιείζηεθε απφ 

ηνλ ηνπξθηθφ ζηφιν ζηε Λήκλν. Γηα κεξηθνχο κήλεο ν ίδηνο θαη ε ζχδπγφο παξέκεηλαλ 

ζε θαηάζηαζε πνιηνξθίαο, παξά ην γεγνλφο φηη νη Βελεηνί έζηεηιαλ απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε νθηψ γαιέξεο γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ ζε απηφ πνπ νη ίδηνη 

πεξηέγξαςαλ σο αμηέπαηλε αληίζηαζή ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ κελψλ ε 

Αηθαηεξίλε, πνπ ήηαλ επάισηε ιφγσ ηεο εγθπκνζχλεο, ηαιαηπσξεκέλε απφ ηηο 

ζπλζήθεο πνιηνξθίαο, αξξψζηεζε, απέβαιε θαη ηειηθά πέζαλε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1442 ζην Παιαηφθαζηξν ηεο Λήκλνπ, φπνπ θαη εληαθηάζηεθε
51

. 

    Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1442 ν Κσλζηαληίλνο, ρήξνο γηα δεχηεξε θνξά, έθηαζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ ην θίλεκα ηνπ Γεκεηξίνπ είρε ήδε απνηχρεη. Ο 

απηνθξάηνξαο παξαρψξεζε ζηνλ Κσλζηαληίλν ην θξνχξην ηεο ειπβξίαο, ζηε 

Θάιαζζα ηνπ Μαξκαξά, απφ φπνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαζθνπεχεη ηηο θηλήζεηο ηνπ 

Γεκεηξίνπ. Σνλ Μάξηην ηνπ 1443 ν Γεψξγηνο θξαληδήο δηνξίζηεθε θπβεξλήηεο ηεο 
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ειπβξίαο ζην φλνκα ηνπ θπξίνπ ηνπ. κσο, ηνλ Ηνχλην ηνπ1443 ν Θεφδσξνο 

πξφηεηλε ζηνλ απηνθξάηνξα κία λέα ζπκθσλία. Ο Θεφδσξνο ζα παξαρσξνχζε ην 

Γεζπνηάην ηνπ Μπζηξά ζηνλ Κσλζηαληίλν, ελψ ν ίδηνο ζα εγθαζίζηαην ζηε 

ειπβξία. ινη ζπκθψλεζαλ κε απηφλ ηνλ δηαθαλνληζκφ. Απηή ε ελέξγεηα ζα έθεξλε 

δπλεηηθά ηνλ Θεφδσξν πην θνληά ζηνλ ζξφλν. Θα θαζηζηνχζε, φκσο, ηνλ 

Κσλζηαληίλν ηνλ πξνθαλή δηάδνρν, σο Γεζπφηε ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Μνξέσο. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1443 ν Κσλζηαληίλνο αλαρψξεζε απφ ηελ Πφιε κε πινίν γηα ηε λέα 

ηνπ ζέζε ζηνλ Μπζηξά.
52 

 

 

Κφλζηαληίλος : Γεζπόηες ζηολ Μσζηρά. 

 

    Ο Κσλζηαληίλνο, φηαλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1443 ήιζε σο Γεζπφηεο ζηνλ Μπζηξά, 

νπζηαζηηθά αλαιάκβαλε ηε δηαθπβέξλεζε, ηε δηνίθεζε θαη ηελ άκπλα ηνπ Μνξέσο 

καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ, Θσκά, πνπ θπβεξλνχζε ην πξψελ Πξηγθηπάην ηεο Αραΐαο. Ο 

Κσλζηαληίλνο έκελε ζην παιάηη ησλ Γεζπνηψλ ζηνλ Μπζηξά, ν νπνίνο 

αλαγλσξηδφηαλ αλέθαζελ σο ε πξσηεχνπζα θαη ην θέληξν ηεο Βπδαληηλήο 

Πεινπνλλήζνπ. Ο  Κσλζηαληίλνο κε έρνληαο πξφβιεκα κε ηνλ Θσκά θαη κε ηνπο 

άιινπο αδειθνχο ηνπ, Θεφδσξν θαη Γεκήηξην, λα έρνπλ βγεη απφ ηνλ δξφκν ηνπ, 

δηέβιεπε ηελ πηζαλφηεηα λα ελψζεη θαη πάιη ην Γεζπνηάην θαη λα ην θαηαζηήζεη 

αζθαιέο, ζρεδφλ αχηαξθεο Πξηγθηπάην. Ο Μπζηξάο, πνπ ηνλ 15
ν
 αηψλα είρε γίλεη ε 

πνιηηηζηηθή πξσηεχνπζα ηνπ βπδαληηλνχ θφζκνπ,  παξείρε κηα πην ζπλαξπαζηηθή θαη 

δεκηνπξγηθή αηκφζθαηξα απφ φ,ηη ε ζπζζσξεπκέλε θαηήθεηα θαη απφγλσζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Δμαθνινπζνχζαλ λα θηίδνληαη, αλαθαηλίδνληαη θαη λα 

δηαθνζκνχληαη εθθιεζίεο, κνλαζηήξηα θαη επαχιεηο. πγθξνηνχληαλ βηβιηνζήθεο θαη 

αληηγξάθνληαλ ρεηξφγξαθα. Μεηαμχ ησλ κνξθσκέλσλ αλζξψπσλ πνπ δνχζαλ ζηνλ 

Μπζηξά ηνλ θαηξφ ηνπ Κσλζηαληίλνπ ήηαλ ν Βεζζαξίσλ ηεο Σξαπεδνχληαο, 

ηηηνπιάξηνο Δπίζθνπνο ηεο Νίθαηαο θαη ν πνιπκαζήο δάζθαιφο ηνπ, Γεψξγηνο 

Γεκηζηφο Πιήζσλ
53

.
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     Ο Γεζπφηεο Κσλζηαληίλνο, φηαλ εγθαηαζηάζεθε ζηνλ Μπζηξά, άξρηζε ακέζσο λα 

θξνληίδεη γηα ηε ζηξαηησηηθή θαη δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ δεζπνηάηνπ κε 

απψηεξν ζθνπφ  ηελ ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηεο Πεινπνλλήζνπ απέλαληη ζηελ 

ηνπξθηθή απεηιή. πσο καο πιεξνθνξεί ν θξαληδήο, ηελ άλνημε ηνπ 1444 είραλ 

νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ ηείρνπο πνπ έθξαδε ηνλ Ηζζκφ 

ηεο Κνξίλζνπ, ην γλσζηφ Δμακίιηνλ.
 
Ακέζσο κεηά ζηξάθεθε φρη ελαληίνλ ησλ 

Σνχξθσλ, αιιά ησλ Λαηίλσλ γεηηφλσλ ηνπ ζηα βφξεηα ηνπ Ηζζκνχ. Οπσζδήπνηε 

ελζαξξχλζεθε απφ ηα λέα πνπ έξρνληαλ απφ ηε Γχζε.  Ζ ζηαπξνθνξία ηνπ πάπα, ε 

αληακνηβή ησλ Βπδαληηλψλ γηα ηελ ππνηαγή ηνπο ζηε Φισξεληία, μεθίλεζε απφ ηελ 

Οπγγαξία ηνλ Ηνχιην ηνπ 1443. Ο Κσλζηαληίλνο ήζειε λα έρεη άκεζε ελεκέξσζε γηα 

ηα γεγνλφηα. Γη‟ απηφ ηνλ Ηνχιην ηνπ1444 έζηεηιε ηνλ Γεψξγην θξαληδή λα ζπδεηή-
 

ζεη κε ηνπο εγέηεο ηεο ζηαπξνθνξίαο, Λαδίζιαν ηεο Οπγγαξίαο, θαξδηλάιην 

Σζεδαξίλη θαη ηνλ βελεηφ λαχαξρν Αινΐδν Λνξδάλ (Αιβίδε Λνξεληάλν).
54

 

      
Λίγνπο κήλεο, αθφηνπ μεθίλεζε ε ζηαπξνθνξία ηνπ Πάπα, ην 1444, ν 

Κσλζηαληίλνο εηζέβαιε ζηελ Αηηηθή. Σν δνπθάην ησλ Αζελψλ θαη ησλ Θεβψλ, πνπ 

είραλ εγθαζηδξχζεη νη Φξάγθνη, έπεηηα απφ ηελ Γ΄ ηαπξνθνξία, θπβεξλνχζε ηφηε ν 

Φισξεληίλνο Νέξηνο Β΄ Αηδαγηφιη, ν νπνίνο παξέκελε ππνηειήο ζηνλ ζνπιηάλν. Οη 

Σνχξθνη ήηαλ απαζρνιεκέλνη θαη ν Νέξηνο απξνεηνίκαζηνο γηα κηα εηζβνιή. Ο 

Κσλζηαληίλνο θαη ν ζηξαηφο ηνπ ηνλ ππνρξέσζαλ λα παξαδψζεη ηελ Αζήλα θαη ηε 

Θήβα. Όζηεξα ν Κσλζηαληίλνο γεκάηνο αηζηνδνμία θαηφξζσζε λα επεθηείλεη ηελ 

εμνπζία ηνπ ζηελ θεληξηθή Διιάδα. κσο, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1444 έιεμε ε ηειεπηαία 

απφπεηξα κηαο ζηαπξνθνξίαο ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε, αθνχ ν 

ζηξαηφο ησλ ζηαπξνθφξσλ ζπλεηξίβε ζηε Βάξλα απφ ηνλ ηνπξθηθφ ππφ ηελ εγεζία 

ηνπ Μνπξάη. πσο επηγξακκαηηθά καο πιεξνθνξεί ν θξαληδήο, ν βαζηιηάο ηεο 

Οπγγαξίαο ζπγθαηαιεγφηαλ ζηα ζχκαηα ηνπ ζνπιηάλνπ
55

.
  

Έηζη απέηπρε απηή ε 

ζηαπξνθνξία πνπ ν ηειηθφο ηεο ζθνπφο ήηαλ πξάγκαηη ε Κσλζηαληηλνχπνιε. κσο, 

δελ έθηαζε πνηέ εθεί θαη νη αλζελσηηθνί ηεο πφιεο ράξεθαλ γη‟ απηφ. Ο 

απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ΄ έπξεπε ηψξα λα ραηξεηήζεη θαη λα ζπγραξεί ηνλ ζνπιηάλν 

γηα ηε λίθε ηνπ.
56   

πσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε κε βάζε ην ηζηνξηθφ έξγν ηνπ 

θξαλδή, ν Μπζηξάο αλ θαη ππήξμε ην δηνηθεηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηνπ 

Γεζπνηάηνπ, ζηα ρξφληα ηνπ Κσλζηαληίλνπ δελ ππήξμε πνηέ ην επίθεληξν κηαο 
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εληαίαο θαη ζπγθεληξσηηθήο θπβέξλεζεο. Ο Κσλζηαληίλνο εμαζθάιηζε θάπνηα 

αθνζίσζε ζην πξφζσπφ ηνπ δηνξίδνληαο σο θπβεξλήηεο ησλ κεγαιχηεξσλ 

θσκνπφιεσλ άλδξεο ηνπο νπνίνπο κπνξνχζε λα εκπηζηεπζεί. Ο πηζηφο θξαληδήο σο 

αλαγλψξηζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζέθεξε είρε αλαιάβεη ηε δηνίθεζε ηνπ Μπζηξά 

θαη ησλ γχξσ πεξηνρψλ, ηελ Κφξηλζν θπβεξλνχζε ν Ησάλλεο Καληαθνπδελφο, ηελ 

Πάηξα ν Αιέμηνο Λάζθαξηο, ελψ σο γεληθφ δηαρεηξηζηή ηνπ Γεζπνηάηνπ είρε δηνξίζεη 

ν Κσλζηαληίλνο ηνλ Δπδαηκνλντσάλλε.
57 

      
Σνλ ρεηκψλα ηνπ 1446 ν νπιηάλνο έζηξεςε ηελ εθδηθεηηθή καλία ηνπ πξνο ηελ 

Πεινπφλλεζν ζέινληαο λα βάιεη έλα ηέινο ζηα θηιφδνμα ζρέδηα ηνπ Γεζπφηε 

Κσλζηαληίλνπ γηα πεξηζζφηεξεο θαηαθηήζεηο. ηηο 27 Ννεκβξίνπ ζηξάθεθε ν 

ζνπιηάλνο ελαληίνλ ηνπ Δμακηιίνπ θαη ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ ην θπξίεπζε θαη ην 

θαηέζηξεςε.
58 

Πνιινί απφ ηνπο ππεξαζπηζηέο ζθαγηάζηεθαλ ή αηρκαισηίζηεθαλ. Οη 

δχν Γεζπφηεο, Κσλζηαληίλνο θαη Θσκάο, κφιηο πνπ θαηάθεξαλ λα γιπηψζνπλ ηε 

ζθαγή. Ο ζνπιηάλνο ζπλέρηζε ηελ θαηαζηξνθηθή πνξεία ηνπ πξνο ηελ Πάηξα θαη ηε 

Γιαξέληδα πξηλ απνρσξήζεη απφ ηνλ Μνξηά. Οη δεζπφηεο Κσλζηαληίλνο θαη Θσκάο, 

γηα λα δηαζψζνπλ φ,ηη είρε απνκείλεη απφ ηηο θηήζεηο ηνπο, αλαγθάζηεθαλ λα 

δεζκεπηνχλ κε φξθν ζηνλ ζνπιηάλν φηη δελ ζα μαλαθηίζνπλ ην Δμακίιη θαη λα 

πιεξψλνπλ θφξν σο ππνηειείο ηνπ.
59

 

     Σν ζέκα ηεο έιιεηςεο δηαδφρνπ ζηνλ νίθν ησλ Παιαηνιφγσλ εμαθνινπζνχζε λα 

απαζρνιεί ηνλ Κσλζηαληίλν. Έηζη, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1447 ν πηζηφο θξαληδήο 

ζηάιζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα δηεπζεηήζεη ηελ πηζαλφηεηα ζπλνηθεζίνπ 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ κε ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ηεο Σξαπεδνχληαο ή ηεο Γεσξγίαο, 

γηαηί απφ απηέο ηηο πεξηνρέο είρε εθδεισζεί ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο 

ππήξμαλ ρξνλνβφξεο θαη, ηειηθά, ρσξίο απνηέιεζκα, ιφγσ θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ αθνινχζεζαλ. Σνλ Ηνχλην ηνπ 1448 πέζαλε ζηε ειπβξία ν αδειθφο 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Θεφδσξνο. ηηο 31 Οθησβξίνπ ηνπ 1448 πέζαλε θαη ν 

απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ΄ Παιαηνιφγνο.
60
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Ο Κφλζηαληίλος ασηοθράηορας ζηελ Κφλζηαληηλούποιε 

    ηαλ πέζαλε ζηελ Πφιε ν απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ΄, ν αδειθφο ηνπ δεζπφηεο 

Κσλζηαληίλνο βξηζθφηαλ ζηνλ Μπζηξά. ηηο 13 Ννεκβξίνπ έθζαζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ν δεζπφηεο Θσκάο, πνπ αγλννχζε ηνλ ζάλαην ηνπ απηνθξάηνξα, 

θαη κε ηελ άθημή ηνπ ζηακάηεζαλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ δεζπφηε Γεκεηξίνπ θαη ησλ 

ππνζηεξηθηψλ ηνπ γηα λα αλέβεη εθείλνο ζην ζξφλν.  πσο γλσξίδνπκε, ν Γεκήηξηνο 

είρε πνιινχο ππνζηεξηθηέο κηα θαη εθπξνζσπνχζε ηα ζπκθέξνληα ηεο αλζελσηηθήο 

παξάηαμεο θαη είρε ήδε εθδειψζεη ηηο βιέςεηο ηνπ ζηνλ ζξφλν. Οη θάηνηθνη ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, φκσο, δελ ηνλ έθξηλαλ άμην, αθνχ κάιηζηα δνχζε θαη ν 

κεγαιχηεξνο αδειθφο ηνπ, πνπ ήηαλ πξνηθηζκέλνο κε φιεο ηηο αξεηέο. Άιισζηε φινη 

γλψξηδαλ φηη  απφ ηνπο πηζαλνχο δηαδφρνπο εθείλνο πνπ είρε πεξηζζφηεξν ηελ εχλνηα 

ηνπ απηνθξάηνξα ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο. Ζ απνθαζηζηηθή δξάζε ηεο κεηέξαο ηνπ 

Διέλεο απνζφβεζε ηελ θξίζε. Ζ Διέλε, ρήξα ηνπ Μαλνπήι Β΄, δηεθδίθεζε ην 

δηθαίσκά ηεο λα ελεξγήζεη σο αληηβαζίιηζζα, έσο φηνπ ν κεγαιχηεξνο ελ δσή γηνο 

ηεο Κσλζηαληίλνο θηάζεη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Με απφθαζε, ινηπφλ, ηεο 

Διέλεο, αιιά θαη ησλ δχν γησλ ηεο, ηειηθά, ζέιεζαλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηνλ 

ζνπιηάλν φηη ε κεηέξα, νη αδειθνί, αιιά θαη ε αγάπε φισλ ζρεδφλ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Πφιεο, ζπλεγνξνχλ ζην λα γίλεη ν Κσλζηαληίλνο απηνθξάηνξαο. Έηζη, ζηηο 6 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1448 έζηεηιε ηνλ Γεψξγην θξαληδή γηα λα ελεκεξψζεη ηνλ 

ζνπιηάλν Μνπξάη, ν νπνίνο αλαγλψξηζε ηνλ Κσλζηαληίλν σο λέν απηνθξάηνξα θαη 

έζηεηιε πίζσ ηνλ θξαληδή κε ηηκέο θαη δψξα. 
61

   

    Αθνχ ιχζεθε ην ζέκα ηεο δηαδνρήο, ζηάιζεθαλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηνλ 

Μνξέα νη άξρνληεο Αιέμηνο Φηιαλζξσπελφο Λάζθαξηο θαη ν Μαλνπήι Παιαηνιφγνο 

Ίαγξνο γηα λα αλαγνξεχζνπλ ηνλ λέν απηνθξάηνξα. ηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 1449 ζε κηα 

πνιηηηθή ηειεηή ζηνλ Μπζηξά, πηζαλψο ζην παιάηη ησλ Γεζπνηψλ, δφζεθε ν ηίηινο 

ηνπ Απηνθξάηνξα ησλ Ρσκαίσλ ζηνλ Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν. Τπήξμαλ ηζηνξηθά 

πξνεγνχκελα γηα κηα ηέηνηα δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε, φκσο, ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Παιαηνιφγνπ ε εθθιεζηαζηηθή ηειεηή ηεο ζηέςεο δελ έγηλε πνηέ ζηελ 
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Κσλζηαληηλνχπνιε, γηαηί ζα πξνθαινχζε ζνβαξή αλαηαξαρή. Αλ ζηεθφηαλ 

απηνθξάηνξαο απφ ηνλ παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππφιεσο, ν νπνίνο ήηαλ ελσηηθφο, ν 

Κσλζηαληίλνο ζα φμπλε ηελ ήδε ππάξρνπζα ζξεζθεπηηθή δηάζηαζε. Ο λένο 

απηνθξάηνξαο ζπλεηά ζθεπηφκελνο ήζειε λα απνθχγεη ηελ αλαδσπχξσζε κηαο 

ζξεζθεπηηθήο δηακάρεο. ηηο 12 Μαξηίνπ 1449 ν Κσληαληίλνο κε θαηαιαληθφ πινίν 

έθηαζε ζηελ Πφιε, φπνπ έγηλε δεθηφο « παξά πάλησλ ἀζπαζίσο ». ηε ζπλέρεηα 

έδσζε ζηνπο αδειθνχο ηνπ, Γεκήηξην θαη Θσκά, ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Γεζπνηάηνπ 

ηνπ Μνξηά. Πξηλ θχγνπλ γηα ηελ Πεινπφλλεζν, ζε κηα επίζεκε ηειεηή, παξνπζία ηεο 

απηνθξάηεηξαο-κεηέξαο θαη ηνπ απηνθξάηνξα νξθίζηεθαλ εηξήλε κεηαμχ ηνπο, ρσξίο, 

φκσο, λα ηεξήζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνπο φξθνπο ηνπο.
62

 

     ηηο 14 Οθησβξίνπ 1449 μεθίλεζε ν θξαληδήο κε κεγάιε ζπλνδεία γηα λα 

επηζθεθηεί ηνλ βαζηιηά ηεο Ηβεξίαο θαη ηνλ βαζηιηά ηεο Σξαπεδνχληαο. θνπφο ηεο 

απνζηνιήο ήηαλ ε ζχλαςε γάκνπ κε φπνηα απφ ηηο νηθνγέλεηεο έθξηλε θαηάιιειε ν 

Κσλζηαληίλνο, αθνχ ν έκπηζηνο θξαληδήο ζα ηνπ είρε εθζέζεη ηα πιενλεθηήκαηα 

θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε πιεπξάο. Ζ απνζηνιή απηή δηήξθεζε πεξίπνπ δχν 

ρξφληα, νη δηαπξαγκαηεχζεηο ήηαλ ρξνλνβφξεο, θπξίσο εμαηηίαο πξνβιεκάησλ ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ηειηθά μεπεξάζηεθαλ απφ ηα γεγνλφηα. Δλψ ν θξαληδήο βξηζθφηαλ 

ζηελ Σξαπεδνχληα ηνλ Μάξηην  ηνπ 1450 πέζαλε ε κεηέξα ηνπ απηνθξάηνξα, θαζψο 

θαη ν ζνπιηάλνο Μνπξάη, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1451. Ο ζάλαηνο ηνπ Μνπξάη θαη ε 

άλνδνο ζηνλ ζξφλν ηνπ γηνπ ηνπ Μερκέη Β΄ πξνθάιεζε κεγάιε αλαζηάησζε θαη 

ζιίςε ζηνλ θξαληδή, θαζψο δηέβιεπε ηνλ θίλδπλν πνπ απεηινχζε ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε.
63 

      
Ο θξαληδήο, φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηνλ ζάλαην ηνπ ζσκαλνχ ζνπιηάλνπ 

Μνπξάη Β΄ θαη φηη ε ρήξα ηνπ Μάξα Μπξάλθνβηηο είρε γπξίζεη ζηνλ παηέξα ηεο, είρε 

ηε γλψκε φηη δηπισκαηηθά ήηαλ ε θαηαιιειφηεξε λχθε  γηα ηνλ Κσλζηαληίλν. 

Ακέζσο εμέθξαζε γξαπηψο ηελ ηδέα ηνπ ζηνλ απηνθξάηνξα, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο 

ελζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ ζε έλαλ πηζαλφ γάκν. Ζ Μάξα 

Μπξάλθνβηηο, ε ακήξηζζα, φπσο ηελ απνθαιεί ν θξαληδήο, ήηαλ θφξε ηνπ έξβνπ 

Γεζπφηε Γεσξγίνπ Μπξάλθνβηηο θαη αλεςηά ηνπ απηνθξάηνξα Ησάλλε Γ΄. Ζ Μάξα 

Μπξάλθνβηηο ζπγγέλεπε ζηελά κε ηηο απιέο ηεο εξβίαο θαη ηεο Σξαπεδνχληαο, ήηαλ 

πινχζηα, ήηαλ βπδαληηλή πξηγθίπηζζα θαη Οζσκαλή ζνπιηάλα ηδίσ δηθαηψκαηη θαη σο 
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ε ζεβαζηή κεηξηά ηνπ λένπ ζνπιηάλνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη κεγάιε επηξξνή ζηνλ 

ίδην, αιιά θαη ζηελ ππφζεζε ηεο εηξήλεο. κσο, ήηαλ ήδε πεξίπνπ πελήληα εηψλ θαη 

ήηαλ απίζαλν λα δψζεη θιεξνλφκν ηνπ ζξφλνπ. Ο Κσλζηαληίλνο, σζηφζν, ήηαλ πνιχ 

επραξηζηεκέλνο κε ηελ ηδέα ηνπ θξαληδή θαη ακέζσο έζηεηιε ηνλ Μαλνπήι 

Παιαηνιφγν σο πξέζβε ζηε εξβία γηα ηα πεξαηηέξσ. Ζ πξφηαζε έγηλε επκελψο 

δεθηή απφ ηνλ παηέξα ηεο Μάξαο Γεψξγην Μπξάλθνβηηο. Οη ζχκβνπινη ηνπ 

απηνθξάηνξα είραλ δηηζηάκελεο απφςεηο. Ζ ίδηα ε Μάξα, φκσο, είρε αληηξξήζεηο, 

αθνχ είρε πάξεη φξθν φηη, αλ πνηέ απνδεζκεπφηαλ απφ ηνλ γάκν ηεο κε ηνλ άπηζην 

ζνπιηάλν, ζα δνχζε ην ππφινηπν ηεο δσήο ηεο κε αγλφηεηα θαη αθηεξσκέλε ζε έξγα 

θηιαλζξσπίαο.
64

 

     Μεηά ηε καηαίσζε ηνπ ζπλνηθεζίνπ κε ηε ζεηή κεηέξα ηνπ ζνπιηάλνπ, γηα ιφγνπο 

πνπ δελ δηεπθξηλίδεη ν θξαληδήο, απνθαζίζηεθε λα παληξεπηεί ν απηνθξάηνξαο ηε 

δεζπνζχλε απφ ηε Γεσξγία θαη φρη εθείλε απφ ηελ Σξαπεδνχληα. Δθνδηαζκέλνο κε ην 

πξνζρέδην ηνπ γακήιηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηνλ Γεσξγηαλφ βαζηιηά επέζηξεςε ν 

θξαληδήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 14 επηεκβξίνπ 1451. Φαηλφηαλ φηη ε 

αλαδήηεζε κηαο απηνθξάηεηξαο επηηέινπο ηειείσλε. Δίρε ζπκθσλεζεί φηη ν 

θξαληδήο ζα επέζηξεθε ζηελ Γεσξγία ηελ εξρφκελε άλνημε κε πινία γηα λα 

ζπλνδεχζεη ηελ κέιινπζα απηνθξάηεηξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. κσο, γηα κηα 

αθφκε θνξά, ηα γεγνλφηα πξφιαβαλ ηα ζρέδηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Ο ηειεπηαίνο 

βπδαληηλφο απηνθξάηνξαο ήηαλ κνηξαίν λα πεζάλεη ρσξίο ζχδπγν θαη ρσξίο 

απνγφλνπο.
65

 

       
ηαλ ν ζνπιηάλνο επέζηξεςε ζηελ Αλδξηαλνχπνιε, ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1451, άξρηζε 

ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ελφο θξνπξίνπ ζηελ επξσπατθή φρζε ηνπ 

Βνζπφξνπ, θνληά ζηνλ Αζψκαην, ζην ζηελφηεξν ζεκείν ηνπ δηαχινπ, ζρεδηάδνληαο 

ηνλ απνθιεηζκφ ηεο Βαζηιεχνπζαο. Ο απηνθξάηνξαο ηφηε ζθφπεπε λα ζηείιεη ηνλ 

θξαληδή ζε κηα ζχλζεηε δηπισκαηηθή απνζηνιή. Αξρηθά ζα πήγαηλε ζηελ 

Πεινπφλλεζν, πξνθεηκέλνπ ν έλαο απφ ηνπο δχν δεζπφηεο λα επηζηξέςεη ζηελ 

πξσηεχνπζα θαη, αλ ρξεηαζηεί, λα θχγεη ζε αλαδήηεζε δπηηθήο βνήζεηαο. ηε 

ζπλέρεηα ζα πήγαηλε ζηελ Κχπξν γηα λα εμαζθαιίζεη ηε βνήζεηα ηεο αλεςηάο ηνπ 

βαζίιηζζαο Διέλεο, θφξεο ηνπ αδειθνχ ηνπ, Θεφδσξνπ. Σέινο, ζα έθεξλε ζηελ Πφιε 
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ηε κλεζηή ηνπ απηνθξάηνξα απφ ηελ Ηβεξία (Γεσξγία). Ζ απνζηνιή απηή δελ 

θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθε πνηέ, ιφγσ ησλ ζπλερψλ αλαβνιψλ αλαρψξεζεο ηεο 

απνζηνιήο, εμαηηίαο ηεο επηθηλδπλφηεηαο πιένλ ηνπ ηαμηδηνχ.
66

 

     H αληίζηξνθε  κέηξεζε είρε αξρίζεη. Ο Μσάκεζ ζέινληαο λα μεπεξάζεη ζηε θήκε 

ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηνπο πξνγφλνπο ηνπ έθαλε πιένλ ζαθείο ηηο πξνζέζεηο ηνπ λα 

θαηαιάβεη ηελ Πφιε. Σν πξψην βήκα ήηαλ ε θαηαζθεπή ηνπ θξνπξίνπ, φπσο 

αλαθέξακε, γηα λα ην έρεη σο νξκεηήξην ελαληίνλ ηνπ Βπδαληίνπ, λα έρεη ηνλ έιεγρν 

ησλ ζηελψλ θαη λα πεξλά εχθνια ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ απφ ηελ Αζία ζηελ Δπξψπε. 

Δπεηδή κάιηζηα βηαδφηαλ λα εθαξκφζεη ηα ζρέδηά ηνπ, ζηηο 26 Μαξηίνπ 1452 πήγε ν 

ίδηνο λα επηβιέςεη ηηο δηαδηθαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θάζηξνπ. Ο Κσλζηαληίλνο 

θαηάιαβε ηα παλνχξγα ζρέδηά ηνπ θαη ήζειε λα αξρίζεη πξψηνο ηνλ πφιεκν γηα λα 

ηνλ εκπνδίζεη. κσο, νη ζχκβνπινί ηνπ ηνλ απέηξεςαλ λα ην θάλεη πηζηεχνληαο φηη 

ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα ηνλ βνιηδνζθνπήζνπλ θαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα θπξηεχζνπλ 

εχθνια ην θάζηξν. Αξγφηεξα, βέβαηα, θαηάιαβαλ φηη έηξεθαλ θξνχδεο ειπίδεο.
67

 

Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ νινθιεξψζεθαλ ηνλ Αχγνπζην. Έγηλε γλσζηφ σο δπηηθφ 

θάζηξν, Ρνχκειη  Υηζάξ. Ήηαλ θαλεξφ φηη ην θαηλνχξγην θξνχξην πξννξηδφηαλ γηα λα 

θιείζεη ν δίαπινο απφ θαη πξνο ηελ Μαχξε Θάιαζζα, ψζηε λα απνθνπεί ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνλ εθνδηαζκφ ηεο κε ηξφθηκα θαη λα ζηεξήζεη ηνλ 

απηνθξάηνξα απφ ηνπο ηεισλεηαθνχο θφξνπο πνπ πιήξσλαλ ηα ηηαιηθά πινία, πνπ 

έπιεαλ ηνλ Βφζπνξν. Δπίζεο ζα απνηεινχζε ην θέληξν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο. ηελ πφιε ππήξμε παληθφο.
68 

    Σνλ Ηνχλην ηνπ 1452 ν ζηξαηφο ηνπ Μσάκεζ επηηέζεθε αηθληδηαζηηθά θαη ζπλέιαβε 

φινπο φζνπο θαηνηθνχζαλ έμσ απφ ηελ Πφιε. ηηο 31 Απγνχζηνπ μεθίλεζε απφ ην 

θξνχξην θαη πιεζίαζε ηα νρπξψκαηα ηεο πφιεο, πξνθαλψο γηα ιφγνπο θαηαζθνπίαο, 

ελψ ζηηο 3 επηεκβξίνπ (1453) ν ζνπιηάλνο  αλαρψξεζε γηα ηελ Αλδξηαλνχπνιε. Σν 

θζηλφπσξν ηνπ ίδηνπ έηνπο έζηεηιε ηνλ Σνπξαράλ κε πνιπάξηζκν ηνπξθηθφ ζηξαηφ 

θαηά ησλ δεζπνηψλ ηνπ Μνξέα θαη αδειθψλ ηνπ απηνθξάηνξα, ψζηε λα ηνπο 

εκπνδίζνπλ λα αθήζνπλ ηελ Πεινπφλλεζν θαη λα ζπεχζνπλ ζε βνήζεηα ηεο Πφιεο.
69

 

    ηηο 4 Απξηιίνπ 1453 ν ζνπιηάλνο εκθαλίζηεθε μαλά έηνηκνο γηα ηελ ηειηθή 

πνιηνξθία θαη πεξηθχθισζε ηελ Πφιε, απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα. Ο θξαληδήο 

αλαθέξεη φηη ε ζηξαηησηηθή δχλακε ησλ Οζσκαλψλ αλεξρφηαλ ζε ηεηξαθφζηα πινία 
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θαη δηαθφζηεο ρηιηάδεο ζηξαηηψηεο, ελψ ε Πφιε είρε λα αληηπαξαηάμεη ηέζζεξηο 

ρηιηάδεο επηαθφζηνπο εβδνκήληα ηξεηο άληξεο θαη δηαθφζηνπο πεξίπνπ μέλνπο. 

 Ο θξαληδήο καο δηαβεβαηψλεη γηα ηελ αθξηβή γλψζε πνπ είρε φζνλ αθνξά ηε 

ζηξαηησηηθή δχλακε ησλ Βπδαληηλψλ. Ο απηνθξάηνξαο είρε δηαηάμεη ηνπο δεκάξρνπο 

θάζε πεξηνρήο λα θαηαγξάςνπλ πφζεο δπλάκεηο κπνξνχζαλ λα παξαηαρζνχλ ζην 

θάζηξν θαη ηη φπια δηέζεηαλ γηα ηελ άκπλα. ηαλ νη δήκαξρνη έθεξαλ ηνπο 

θαηαιφγνπο, ν Κσλζηαληίλνο ηνπο παξέδσζε ζηνλ έκπηζην θξαληδή γηα λα 

ππνινγίζεη κε απφιπηε ερεκχζεηα ηηο δπλάκεηο πνπ δηέζεηε ε Πφιε, ζε αλζξψπνπο θαη 

φπια. Αθνχ ην έθαλε, ζθπζξσπφο θαη ιππεκέλνο παξέδσζε ζηνλ Κσλζηαληίλν ηνλ 

θαηάινγν, ην «θαηαζηηρφπνπινλ», φπσο ηνλ νλνκάδεη γηα ην κηθξφ ηνπ κέγεζνο, πνπ 

ππνδήισλε θαη ηε κηθξή δχλακε ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο Πφιεο. Ο κηθξφο αξηζκφο 

ησλ δπλάκεσλ ζα έκελε κπζηθφο αλάκεζα ζηνλ απηνθξάηνξα θαη ηνλ πηζηφ ηνπ 

ζχκβνπιν.
70

 

     ηε ζπλέρεηα ν θξαληδήο ρσξίο λα αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηηο πξνεηνηκαζίεο πξηλ 

απφ ηνλ πφιεκν, θαζψο θαη ζηα γεγνλφηα ηεο πνιηνξθίαο, κε ιαθσληθή ζπληνκία, καο 

πιεξνθνξεί φηη ε Πφιε θπξηεχηεθε θαη ν απηνθξάηνξαο πέζαλε. πγθεθξηκέλα, 

παξαζηαηηθά θαη απιντθά αλαθέξεη: «Καί  ηῆ θζ
ε 

 Μαΐνπ, κέξᾳ γ
ε
, ὥξᾳ ηο κέξαο 

ἀξρ, ἀπξε ηήλ Πφιηλ ὁ ἀκεξᾶο ἐλ  ἦ ὣξᾳ θαί ἁιψζεη ηο Πφιεσο θαη ὁ καθαξίηεο 

αὐζέληεο κνπ θῦξ Κσλζηαληίλνο βαζηιεχο ὁ Παιαηνιφγνο ζθνησζείο ἀπέζαλελ, ἐκνῦ 

πιεζίνλ νὐρ εὐξεζέληνο  η ὥξᾳ ἐθείλῃ, ἀιιά πξνζηάμεη ἐθείλνπ εἰο ἐπίζθεςηλ δζελ  

ἄιινπ κέξνπο ηο Πφιεσο».
71

 

 Ζ ιηηή θαη επηγξακκαηηθή αλαθνξά ηνπ θξαληδή ζηελ άισζε ηεο Πφιεο θαλεξψλεη 

ηε ζιίςε θαη ηε ζπληξηβή ηνπ γηα ην γεγνλφο, θαζψο θαη γηα ηνλ ηξαγηθφ ζάλαην ηνπ 

θπξίνπ ηνπ, ρσξίο λα θάλεη θακία αλαθνξά ζηηο δξακαηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

πξνεγήζεθαλ.  Δπίζεο, δηαθαίλεηαη ε ζιίςε ηνπ  γηα ην φηη δελ βξηζθφηαλ δίπια ζηνλ 

Κσλζηαληίλν εθείλεο ηηο ψξεο, επεηδή κε εληνιή ηνπ βξηζθφηαλ ζε θάπνην άιιν 

ζεκείν ηεο πφιεο. ε αληίζεζε κε άιινπο ηζηνξηθνχο, γηα ηνλ ζάλαην ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ δελ καο δίλεη θακία ιεπηνκέξεηα. Δλψ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεη 

ιεπηνκεξψο πφζν έδεζε ν Κσλζηαληίλνο, γηα πφζν δηάζηεκα ήηαλ απηνθξάηνξαο θαη 

παξαζέηεη ηνλ θαηάινγν ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Παιαηνιφγσλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη 

φηη φιε ε δσή ηνπ καθαξηζηνχ θαη κάξηπξα απηνθξάηνξα δηήξθεζε ζαξάληα ελλέα  
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ρξφληα, ηξεηο κήλεο θαη είθνζη εκέξεο, φηη βαζίιεςε ηέζζεξα ρξφληα, ηέζζεξηο κήλεο 

θαη εηθνζηηέζζεξηο εκέξεο θαη φηη ήηαλ ν φγδννο βαζηιηάο ηεο δπλαζηείαο ησλ  

Παιαηνιφγσλ.
72

 

     ηε ζπλέρεηα ν ζηελφο ζπλεξγάηεο θαη αθνζησκέλνο θίινο ηνπ ηειεπηαίνπ 

απηνθξάηνξα Γεψξγηνο θξαληδήο πξνζπαζεί λα καο πείζεη φηη ν απηνθξάηνξαο 

ελήξγεζε, φπσο ζα έπξεπε ζε θάζε πεξίπησζε, παίξλνληαο θάζε αλαγθαίν κέηξν γηα 

λα ζψζεη ηελ πφιε θαη ηνλ ιαφ ηνπ. Γη‟ απηφ δελ κπνξεί λα ππάξρεη θακηά ακθηβνιία. 

Δζηηάδνληαο ζηελ αξεηή, ηελ αμηνπξέπεηα, ην κεγαιείν θαη ηε δχλακε ςπρήο ηνπ 

απηνθξάηνξα ιέεη ραξαθηεξηζηηθά: «ὁ δὲ καθαξίηεο θαὶ αὐζέληεο κνπ ὁ βαζηιεχο, ηί  

νὐθ ἔπξαμελ θξπθίσο θαὶ θαλεξῶο πξὸο βνήζεηαλ ηνῦ ὀζπηηίνπ αὐηνῦ θαὶ ηῶλ 

Υξηζηηαλῶλ ἤ ηο δσο αὐηνῦ;»  

Παξαθάησ απνπεηξάηαη λα απαληήζεη ζε εχινγα εξσηήκαηα πνπ πηζαλφηαηα είραλ 

ζέζεη πνιινί. ην εξψηεκα ηη έθαλαλ νη ρξηζηηαλνί εθηφο Πφιεο γηα λα βνεζήζνπλ ηε 

θζίλνπζα απηνθξαηνξία ν θξαληδήο μεθάζαξα απαληά φηη νη ρξηζηηαλνί ηεο Γχζεο 

αδηαθφξεζαλ εληειψο γηα ηελ ηχρε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, παξά ηηο ζπλερείο 

εθθιήζεηο ηνπ Κσλζηαληίλνπ γηα βνήζεηα. Ζ Βελεηία ήηαλ ηδηαίηεξα αξλεηηθή θαη 

απηφ νθεηιφηαλ ζηελ πξνζσπηθή έρζξα θαη θαθία πνπ έηξεθε ν Βελεηφο δφγεο  

Foscari γηα ηνλ Κσλζηαληίλν. πγθεθξηκέλα, ελψ ν Κσλζηαληίλνο ήηαλ δεζπφηεο ηνπ 

Μνξέσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ άκεζε αλάγθε πνπ είρε ε απηνθξαηνξία γηα 

βνήζεηα, αιιά θαη κε ηελ πξννπηηθή λα ελψζεη ηα εδάθε ηνπ ζηελ Πεινπφλλεζν κε 

ηηο εθεί βελεηηθέο θηήζεηο  είρε πξνηαζεί γάκνο κεηαμχ ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο 

θφξεο ηνπ Βελεηνχ δνχθα Francesco Foscari. Έηζη, ελψ αξρηθά ν Κσλζηαληίλνο είρε 

δερζεί, φηαλ έγηλε απηνθξάηνξαο άιιαμε γλψκε, ζεσξψληαο φηη ε λχθε δελ ήηαλ 

θαηάιιειε ιφγσ θαηαγσγήο. 

Καηφπηλ, ν θξαληδήο αλαξσηηέηαη ηη έθαλε ε Δθθιεζία ηεο Ρψκεο γηα λα βνεζήζεη 

ηελ Πφιε, ρσξίο φκσο λα δίλεη απάληεζε. πσο αλαθέξεη, κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ 

ίδηνπ, πξνζβιέπνληαο πάληα ζηελ παπηθή βνήζεηα, ν Κσλζηαληίλνο, κεηά απφ πνιιέο 

ζπδεηήζεηο, δέρηεθε λα κλεκνλεχεηαη ν πάπαο κφλν ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Αγίαο 

νθίαο. Σειηθά, κε ηελ ειπίδα γηα βνήζεηα απφ ηε Γχζε, ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1452, 

ηειέζηεθε ε ελσηηθή ιεηηνπξγία απφ ηνπο Γπηηθνχο θαη Οξζνδφμνπο, παξφιν πνπ ε 

πιεηνςεθία θιήξνπ θαη ιανχ ήηαλ αληίζεηε.  
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ηε ζπλέρεηα, ν θξαληδήο αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, πνπ δελ ήηαλ 

ζε ζέζε λα γλσξίδεη θαλείο θαη πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε δηνξαηηθφηεηα, αιιά θαη ηηο 

αγσληψδεηο πξνζπάζεηεο ηνπ απηνθξάηνξα λα απνηξέςεη ηελ επηθείκελε ζπκθνξά. ‟ 

απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε πξφηαζε λα δνζεί ε Λήκλνο ζηνλ βαζηιηά ησλ Καηαιαλψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη βνήζεηα, φπσο θαη ηα ρξήκαηα θαη νη ππνζρέζεηο πνπ έδσζε 

ν Κσλζηαληίλνο ζηε Υίν, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα. 

Δπίζεο, καο ελεκεξψλεη φηη ν Κσλζηαληίλνο ήηαλ ελάξεηνο θαη ζξήζθνο, αθνχ έθαλε 

λεζηείεο θαη πξνζεπρέο θαη ππήξμε ν «θαιφο πνηκέλαο», αθνχ βνεζνχζε ηνπο 

θησρνχο θαη έθαλε δεήζεηο ζηνλ Θεφ γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ αηρκαιψησλ. 

Παξφια απηά ν Θεφο δελ βνήζεζε καο ιέεη ν θξαληδήο εθθξάδνληαο ηελ απνξία 

ηνπ. Σέινο, κε πηθξία αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ, ελψ δελ ηνλ 

γλψξηδαλ, θαηαθέξνληαλ θαηά ηνπ βαζηιέσο.
73 

  ε αληίζεζε κε ην Minus, ζην ηξίην βηβιίν ηνπ Chronicon  Maius έρνπκε ιεπηνκεξή 

αλαθνξά ζηα γεγνλφηα ηεο Άισζεο θαη ζηνλ ζάλαην ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Δπίζεο, θαη 

ζην Maius επηζεκαίλεηαη φηη ν Κσλζηαληίλνο έθαλε φ,ηη κπνξνχζε γηα ηε ζσηεξία 

ηεο Πφιεο. 

    ηηο 2 Απξηιίνπ ν ζνπιηάλνο έθηαζε κε πνιπάξηζκν πεδηθφ, ηππηθφ θαη ζηφιν θαη 

ακέζσο έζηεζε ηε ζθελή ηνπ απέλαληη απφ ηελ πχιε ηνπ αγίνπ Ρσκαλνχ, κε ην 

ζηξαηφ λα είλαη γχξσ ηνπ ακέηξεηνο ζαλ ηελ άκκν ηεο ζάιαζζαο, φπσο ζεκεηψλεη ν 

ηζηνξηθφο. Έηζη, έρνληαο πεξηθπθιψζεη ηελ πφιε ζε φιε ηελ πεξίκεηξν ησλ δεθανθηψ 

κηιίσλ ηεο, πνιηνξθνχζε ηελ Πφιε κε θάζε ηξφπν θαη θάζε είδνπο κεραλή. Σφηε, ν 

Κσλζηαληίλνο νξγαλψλνληαο ηελ άκπλα έδσζε εληνιή λα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν 

ηνπ Κεξάηηνπ θφιπνπ κηα ζηδεξέληα βαξηά αιπζίδα γηα λα εκπνδίζεη ηελ επίζεζε ησλ 

ερζξηθψλ πινίσλ. Δπίζεο, ν βαζηιεχο έδσζε δηαηαγή λα ηνπνζεηήζνπλ απφ ηε κέζα 

πιεπξά φζα πινία θαηά ηχρε βξίζθνληαλ εθεί γηα λα βνεζήζνπλ ηελ Πφιε.
74 

    Παξά ηηο αιιεπάιιειεο επηζέζεηο ηνπ ζνπιηάλνπ κε φζα κέζα δηέζεηε, ε άκπλα 

ησλ γελλαίσλ ππεξαζπηζηψλ ηεο Πφιεο ήηαλ επηηπρήο θαη απέθξνπαλ θάζε 

πξνζπάζεηα ησλ Σνχξθσλ. Αθφκε θαη ηα γπλαηθφπαηδα εξγάδνληαλ ππξεησδψο γηα λα 

θαιχςνπλ ηα ξήγκαηα θαη λα επηζθεπάζνπλ ηα ηείρε. Σν γεγνλφο πνπ εμφξγηζε ηνλ 

ζνπιηάλν ήηαλ, φηαλ ηξία γελνπαηηθά θαξάβηα θαη έλα απφ ηε ηθειία, θνξησκέλα κε 

ζηάξη θαη πξνκήζεηεο γηα ηνπο Βπδαληηλνχο, θαηάθεξαλ λα ζπάζνπλ ηνλ ηνπξθηθφ 

θινηφ θαη λα θηάζνπλ ζηελ Πφιε. Σφηε ν ζνπιηάλνο ράξε ζηελ εθεπξεηηθφηεηα ησλ 
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κεραληθψλ ηνπ θαηέζηξσζε έλα πεηπρεκέλν ζρέδην θαη κέζα ζε κηα λχρηα πέξαζε έλα 

ηκήκα ηνπ ζηφινπ ηνπ απφ ηε ζηεξηά ζην ιηκάλη ηεο Πφιεο. Έηζη, ζα κπνξνχζαλ 

ηψξα νη ερζξνί απφ θνληηλή απφζηαζε λα πξνζβάινπλ θαη ηα παξάθηηα ηείρε. Σν 

γεγνλφο απηφ αλεζχρεζε θαη πξνβιεκάηηζε ηνλ Κσλζηαληίλν. Αθφκε, ηνλ βαζηιέα 

θφβηδε θαη ν κηθξφο αξηζκφο ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο Πφιεο.
75

 

    Ο Κσλζηαληίλνο κέξα θαη λχρηα πάλσ ζην άινγφ ηνπ  πεξηπνινχζε καδί κε ηνπο 

ππφινηπνπο ζηξαηηψηεο γχξσ απφ ηα ηείρε θαη κέζα ζηελ Πφιε πξνεηνηκάδνληαο θαη 

νξγαλψλνληαο ηελ άκπλα ηεο Πφιεο. Έλα επίζεο ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ηνλ 

απαζρνινχζε ήηαλ ε έιιεηςε ρξεκάησλ γηα λα πιεξσζνχλ νη ζηξαηηψηεο. Σφηε ν 

Κσλζηαληίλνο έδσζε εληνιή λα εθπνηεζνχλ ηα ηεξά ζθεχε ησλ εθθιεζηψλ ιέγνληαο: 

«ἄλ ὁ ζεὸο ηὴλ πφιηλ ιπηξψζεηαη, ηεηξαπινῦλ ἀπνδψζσ ηῶ θπξίῳ κνπ».
76

 

    Ο ζπγγξαθέαο παξνπζηάδεη ηνλ Κσλζηαληίλν λα αζρνιείηαη κε θάζε πξφβιεκα πνπ 

πξνέθππηε θαη λα πξνζπαζεί λα δίλεη ιχζεηο. Έηζη, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θηινληθίαο ησλ θνξπθαίσλ ζηξαηεγψλ ηνπ, Λνπθά Ννηαξά θαη Ηνπζηηληάλε, ρσξίο λα 

πάξεη ην κέξνο θάπνηνπ θαηάθεξε κε ζπκβνπιέο λα ηνπο εξεκήζεη. Δηδηθά ν 

Ηνπζηηληάλεο πήξε πνιχ ζάξξνο απφ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ βαζηιέσο θαη απνδείρηεθε 

ηθαλφηαηνο απέλαληη ζηνπο ερζξνχο εθείλεο ηηο κέξεο
77

. Σνλ γελλαίν Ησάλλε 

Ηνπζηηληάλε ν Κσλζηαληίλνο εθηηκνχζε ηδηαίηεξα, γη‟ απηφ ηνπ είρε αλαζέζεη λα 

θαιχπηεη ηελ Πχιε ηνπ Αγίνπ Ρσκαλνχ καδί κε 400 Ηηαινχο ζηξαηηψηεο, ζην ζεκείν 

πνπ νη Σνχξθνη είραλ επηθεληξψζεη ην κέγηζην βάξνο ηεο επίζεζήο ηνπο.
78 

   Σν βξάδπ ηεο Γεπηέξαο 28 Μαΐνπ πιεξνθνξήζεθαλ νη Βπδαληηλνί φηη ηελ άιιε 

κέξα ν ζνπιηάλνο ζα μεθηλνχζε νινθιεξσηηθή επίζεζε κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο απφ 

ζηεξηά θαη ζάιαζζα γηα λα θπξηεχζεη ηε Βαζηιεχνπζα. πσο καο ελεκεξψλεη ν 

ζπγγξαθέαο ζηε Θεία Πξφλνηα ζηήξηδαλ πιένλ ηηο ειπίδεο ηνπο, επεηδή γλψξηδαλ φηη 

ην πιήζνο ησλ απίζησλ ήηαλ ηεξάζηην θαη φηη έλαο ππεξαζπηζηήο ηεο Πφιεο 

αληηζηνηρνχζε ζε πεληαθφζηνπο απφ απηνχο. Έηζη, ν απηνθξάηνξαο πξφζηαμε λα γίλεη 

ιηηαλεία. Αξρηεξείο, ηεξσκέλνη θαη κνλαρνί, ηα παηδηά θαη νη γπλαίθεο ζήθσζαλ ζηα 

ρέξηα ηνπο ηα ηεξά ιάβαξα θαη ηηο ζαπκαηνπξγέο εηθφλεο θαη έθαλαλ ιηηαλεία ζε φια 

ηα ηείρε ηθεηεχνληαο «Κχξηε ειέεζνλ» κε δάθξπα ζηα κάηηα.
79 
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     Σν θνβεξφ εθείλν βξάδπ ηεο Γεπηέξαο ν απηνθξάηνξαο ζπγθέληξσζε φινπο ηνπο 

άξρνληεο, ηνπο δεκάξρνπο, ηνπο εθαηφληαξρνπο, άιινπο πξνθξίηνπο θαη ζηξαηηψηεο 

θαη ζπγθηλεκέλνο ηνπο απεχζπλε ηνλ ηειεπηαίν ιφγν. Ζ ζθελή ήηαλ επηβιεηηθή. Γχν 

δηαηππψζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ ιφγνπ ηνπ απηνθξάηνξα καο δηαζψζεθαλ: ε κία εθηελήο, 

ηνπ πηζηνχ ηνπ θίινπ, ηνπ ηζηνξηθνχ []Φξαληδή θαη ε άιιε, ζπληνκφηεξε, ηνπ 

ιαηίλνπ αξρηεπηζθφπνπ Μπηηιήλεο Λενλάξδνπ. Ζ ηαχηηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηηο δχν 

αθεγήζεηο πηζηνπνηεί ηε γλεζηφηεηά ηνπο. 

Ο Κσλζηαληίλνο δελ κπνξεί λα ππνζρεζεί ζηνπο ππεθφνπο ηνπ πινχζηα ιάθπξα, 

φπσο ν Μσάκεζ. Πεξηγξάθεη, φκσο, κε ηνλ πην έληνλν θαη πεηζηηθφ ηξφπν ηελ χςηζηε 

ηηκή πνπ ζα απνδνζεί ζηε ρξηζηηαλνζχλε θαη νιφθιεξε ηε Γχζε, αλ θαηνξζψζνπλ λα 

απνθξνχζνπλ ηελ απνθαζηζηηθή απηή έθνδν ηνπ ερζξνχ θαη ζπλάκα ηελ ηξνκεξή 

ηαπείλσζε θαη εμνιφζξεπζε πνπ ηνπο πεξηκέλεη, αλ ππνθχςνπλ ζηνπο βάξβαξνπο 

πνιηνξθεηέο. Σνπο ζπκίδεη φηη είλαη απφγνλνη ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θαη ηνπο 

πξνηξέπεη λα θαλνχλ αληάμηνί ηνπο. Ο ίδηνο μεθάζαξα δειψλεη φηη είλαη έηνηκνο λα 

πεζάλεη γηα ηελ πίζηε, ηελ παηξίδα θαη ηνλ ιαφ ηνπ. Ο ζξπιηθφο εγέηεο ηνπ 

Βπδαληίνπ νκηιεί κε επγισηηία θαη ζαθήλεηα εκςπρψλνληαο θιήξν, ιαφ θαη ζηξαηφ, 

ππξνδνηψληαο ην θξφλεκά ηνπο θαη εμνξθίδνληαο φινπο λα ζπζηαζηνχλ γηα ηα χςηζηα 

ηδαληθά.
 

 Ο απηνθξάηνξαο επηθαιείηαη ηέζζεξηο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη 

Βπδαληηλνί έρνπλ ρξένο λα πξνηηκήζνπλ ηνλ ζάλαην απφ ηε δσή.: «πξῶηνλ κὲλ ὑπὲξ 

ηο πίζηεσο κῶλ θαὶ εὐζεβείαο, δεχηεξνλ δὲ  ὑπὲξ ηο παηξίδνο, ηξίηνλ δὲ ὑπὲξ ηνῦ 

βαζηιέσο ὡο ρξηζηνῦ θπξίνπ, θαὶ ηέηαξηνλ ὑπὲξ ζπγγελῶλ θαὶ θίισλ».  Καηφπηλ 

απεπζχλζεθε ζηνπο Βελεηνχο θαη Γελνπάηεο. Αθνχ ηνπο επραξίζηεζε γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο πξνο ηελ Πφιε, ηνπο δηαβεβαίσζε γηα ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πξνο 

απηνχο θαηά ηελ επηθείκελε κάρε θαη ηνπο απεχζπλε αδειθηθή, ζεξκή θαη 

ζπγθηλεηηθή έθθιεζε λα γίλνπλ νιφςπρα ππεξαζπηζηέο ηεο πφιεσο, πνπ νη ίδηνη 

ζεσξνχζαλ πάληα δεχηεξε παηξίδα ηνπο. Σνπο ιέγεη ραξαθηεξηζηθά φηη «ηὸ 

ηεηαπεηλσκέλνλ κέηεξνλ ζθπηξνλ εἰο ηὰο ὑκῶλ ρεῖξαο ἀλαηίζεκη» θαη φηη φζνπο 

ραζνχλ ηνπο πεξηκέλεη ην αδακάληηλν ζηεθάλη ηνπ καξηπξίνπ ζηνλ νπξαλφ θαη ε 

κλήκε ηνπο ζα κείλεη αμέραζηε ζηνπο αηψλεο.  ινη νη παξφληεο ηνλ δηαβεβαίσζαλ 

φηη ήηαλ έηνηκνη λα ζπζηάζνπλ γη‟απηφλ ηα πάληα. Έηζη, ζαλ λένο Αηζρχινο ηνπ 

«ΠΑΗΓΔ ΔΛΛΖΝΩΝ ΗΣΔ» κίιεζε ν εξσηθφο θαη ζπλάκα ηξαγηθφο βαζηιεχο, πνπ ε 

κνίξα ηνπ φξηζε λα θπιιάμεη ηηο Θεξκνπχιεο ηεο κεζαησληθήο καο ηζηνξίαο.
80 
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    Ο ιφγνο ηνπ απηνθξάηνξα, ν νπνίνο ήηαλ ηδηαίηεξα ζπγθηλεκέλνο, εκςχρσζε ηνλ 

ιαφ ηνπ πνπ κε δάθξπα φινη ζηα κάηηα είπαλ κε κηα θσλή: «ἀπνζάλσκελ ὑπὲξ ηο 

Υξηζηνῦ πίζηεσο θαὶ ηο παηξίδνο κῶλ». Σα ιφγηα ηνπο ραξνπνίεζαλ ηνλ βαζηιέα 

πνπ ηνπο επραξίζηεζε εγθάξδηα. Σνλ εμαηξεηηθφ εθείλν ιφγν ηνπ απηνθξάηνξα 

αθνινχζεζε ζαλ επίινγνο, κηα απφ ηηο πην ζπγθηλεηηθέο ζηηγκέο ζηελ ηζηνξία. ινη νη 

άλδξεο κε ηελ θαξδηά ηνπο λα πάιιεηαη απφ ζπγθίλεζε, φπσο ηνπ βαζηιηά ηνπο, φινη, 

επηθαλείο θαη άζεκνη, πνπ επξφθεηην λα ζπζηάζνπλ ζε ιίγν ηε δσή ηνπο «θαξδίαλ ὡο 

ιένληεο ἐπνίεζαλ» θαη κε δάθξπα ζηα κάηηα δεηνχζαλ ζπγρψξεζε ν έλαο απφ ηνλ 

άιιν, ρσξίο λα ηνπο ελδηαθέξεη ηίπνηε άιιν παξά κφλν ην λα πεζάλνπλ γηα ηε 

ζσηεξία ηεο παηξίδαο. Καηφπηλ ν βαζηιεχο θαηεπζχλζεθε ζηνλ ηεξφ λαφ ηεο Αγίαο 

νθίαο θαη κεηέιαβε ησλ αρξάλησλ κπζηεξίσλ κε δάθξπα ζηα κάηηα. Δθείλε ηε 

λχρηα θνηλψλεζαλ αθφκα θαη πνιινί άιινη. Ήηαλ ε ηειεπηαία ιεηηνπξγία ζηε 

Μεγάιε Δθθιεζία ηεο Αγίαο νθίαο, νη έζραηεο ζηηγκέο ηνπ άθζαζηνπ θαη ππέξνρνπ 

βπδαληηλνχ κεγαιείνπ. Ο απηνθξάηνξαο επέζηξεςε κεηά ζηα αλάθηνξα θαη δήηεζε 

ζπγρψξεζε απ‟ φινπο. Δίλαη αδχλαηνλ λα πεξηγξαθεί ε νδπλεξή εθείλε ζηηγκή κε 

ηνπο ζξήλνπο θαη ηνπο θιαπζκνχο κέζα ζηα αλάθηνξα. Αθφκα θαη αλ θάπνηνο 

άλζξσπνο, καο ιέεη ν ζπγγξαθέαο, ήηαλ θακσκέλνο απφ πέηξα ή μχιν, δε ζα 

κπνξνχζε λα κείλεη αζπγθίλεηνο κπξνζηά ζ‟ απηφ ην ζπαξαρηηθφ ζέακα θαη ηηο 

ζηηγκέο ηεο κεγάιεο νδχλεο.
81

 Ο Κσλζηαληίλνο ζίγνπξα γλψξηδε φηη εμαηηίαο ηεο 

ππεξνρήο ησλ Σνχξθσλ νη πηζαλφηεηεο λα ληθήζνπλ ήηαλ ιηγνζηέο. Πξνζπάζεζε, 

σζηφζν, κε θάζε ηξφπν θαη θάζε κέζν λα ελζαξξχλεη ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ θαη λα 

ηνπο νπιίζεη κε γελλαηφηεηα. Σελ χζηαηε ειπίδα, φκσο, ν Κσλζηαληίλνο ηελ είρε 

ελαπνζέζεη ζηε δχλακε ηνπ Θενχ.  

      Μεηά ηε ζχληνκε παξακνλή ηνπ ζηα αλάθηνξα, ν Κσλζηαληίλνο αλέβεθε ζην 

άινγφ ηνπ θαη πήγε λα επηζεσξήζεη ηα ηείρε, πξνζπαζψληαο λα εκςπρψζεη ηνπο 

ζηξαηηψηεο πνπ άγξππλνη ήηαλ ζε δηαξθή επηθπιαθή. ινη ήηαλ ζηνπο πχξγνπο θαη 

ηα ηείρε εθείλε ηε λχρηα. Ο []Φξαληδήο
82

 ζε πνιιά ζεκεία, φπσο θαη εδψ, αθεγείηαη 

ζε πξψην πιεζπληηθφ πξφζσπν ζέινληαο λα ηνλίζεη ηελ παξνπζία ηνπ θνληά ζηνλ 

Κσλζηαληίλν ηηο ηειεπηαίεο ψξεο ιίγν πξηλ απφ  ηελ Άισζε. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

ιέεη ν []Φξαληδήο, κε ην δεχηεξν ιάιεκα ηνπ πεηεηλνχ, άξρηζε ε ζθνδξή επίζεζε 

ησλ Σνχξθσλ, ρσξίο λα ππάξμεη θαλέλα ζχλζεκα. Ζ κάρε μεθίλεζε βίαηα ζαλ έθξεμε 
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εθαηζηείνπ. Οη γελλαίνη ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο πξφβαιαλ πεηζκαηψδε αληίζηαζε. 

ε κηα θξίζηκε θακπή ηεο κάρεο ηελ θαηάζηαζε έζσζαλ ν Θεφθηινο Παιαηνιφγνο 

θαη ν Γεκήηξηνο Καληαθνπδελφο, πνπ έηξεςαλ ηνπο Σνχξθνπο ζε άηαθηε θπγή, 

γθξεκίδνληάο ηνπο απφ ηα ηείρε θαη ηηο ζθάιεο. ε  εθείλν ην ζεκείν έηξεμαλ πνιινί 

γηα λα βνεζήζνπλ, καδί ηνπο θαη ν Κσλζηαληίλνο έθηππνο ηνπο ελζάξξπλε θαη ηνπο 

πξνέηξεπε λα πνιεκνχλ ζζελαξά ιέγνληαο: «ὦ ζπζηξαηηῶηαη θαὶ ἀδειθνὶ, ζηηε 

ἀλδξείσο, παξαθαιῶ ὑκᾶο δηὰ ηνὺο νἰθηηξκνὺο ηνῦ ζενῦ, ὅηη ηὰ λῦλ ζεσξῶ ηὸ πιζνο 

ηῶλ  ἐλαληίνλ ἀξρὴλ ιακβάλεηλ ζπγθνπὴλ πνηζαη, θαὶ ὀιίγνλ δηαζθεδάδνληαη, θαὶ νὐ 

θαηὰ ηὴλ ηάμηλ αὐηῶλ θαὶ ζπλήζεηαλ ἔξρνληαη, θαὶ  λίθε ἐιπίδσ εἰο ζεφλ ηνῦ εἶλαη 

κεηέξα. ινηπφλ, ἀδειθνὶ, ραίξεηε, ὅηη ὁ πνιχηηκνο ζηέθαλνο ὑκῖλ ἔζεηαη, νὐρὶ κφλνλ 

θζαξηὸο θαὶ γήηλνο ἀιιὰ θαὶ ἐπνπξἀληνο. ὁ ζεφο ὁ ὑπὲξ κῶλ πνιεκεῖ, δεηιίᾳ θαηέρεη 

ηὸ πιζνο ηῶλ ἀζεβῶλ».
 

Ο Κσλζηαληίλνο κφιηο είδε φηη κεηψλνληαλ θαη 

ζθνξπίδνληαλ νη ερζξνί πίζηεςε φηη ζα ληθνχζαλ. Σφληδε μαλά, φπσο θαη ζηε 

δεκεγνξία ηνπ, φηη ηνπο πεξηκέλεη ην πνιχηηκν ζηεθάλη, ηνπο ππελζχκηδε, φκσο, θαη 

ηηο πηζαλφηεηεο λα ζθνησζνχλ θαη φηη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηνπο πεξηκέλεη ην 

επνπξάλην ζηεθάλη. 

Γπζηπρψο εθείλε ηελ ζηηγκή πνπ φια θαίλνληαλ λα πεγαίλνπλ θαιά γηα ηνπο 

Βπδαληηλνχο, ηξαπκαηίζηεθε ζην πφδη ν ζηξαηεγφο Ησάλλεο Ηνπζηηληάλεο θαη, θαηά 

ηα ιεγφκελα ηνπ ζπγγξαθέα, απφ ηνλ θφβν ηνπ μέραζε ηε γελλαηφηεηά ηνπ θαη έθπγε 

αλαδεηψληαο γηαηξφ. Οη ζηξαηηψηεο ηνπ, φπσο ήηαλ ινγηθφ, ηα έραζαλ, θνβήζεθαλ 

θαη άξρηζαλ λα ζθνξπίδνληαη. Ο Κσλζηαληίλνο πνπ βξέζεθε ηπραία εθεί θαη έκαζε 

ηνλ ιφγν ηεο αλαηαξαρήο, πιεζίαζε ηνλ Ηνπζηηληάλε πνπ έθεπγε θαη ηνπ είπε:  

« Ἀδειθέ, ηί ηνῦην πεπνίεθαο;  ζηξέςνλ ἐλ ηῷ δηαηεηαγκέλῳ ζνπ ηφπῳ.  πιεγὴ αὕηε 

ὀιίγνλ ηί ἐζηη. ζηξέςνλ, ὅηη ηὰ λῦλ  πιείσλ ἀλάγθε ἐζηηλ.  πφιηο εἰο ρεῖξάο ζνπ 

θξέκεηαη, ἵλα ιπηξψζῃο αὐηήλ.» Ο Κσλζηαληίλνο ηνπ είπε θαη άιια πνιιά, εθείλνο 

φκσο δελ απάληεζε, αιιά πέξαζε ζηνλ Γαιαηά θαη πέζαλε εθεί απφ ηελ πίθξα θαη ηελ 

πεξηθξφλεζε.
83

 

      Καηά ηνλ Νηθφιαν Σσκαδάθε, ππάξρεη ινγηθή αζπλέπεηα ζε απηφ ην θνκκάηη ηνπ 

ρξνληθνχ, αθνχ ν Γαιαηάο παξαδφζεθε ακέζσο ζηνλ Μσάκεζ Β΄, νπφηε δελ 

κπνξνχζε λα πάεη εθεί ν Ηνπζηηληάλεο. Δπίζεο, γηα λα πεζάλεη θάπνηνο απφ ηε ιχπε 

ηνπ θαη φρη απφ ηνλ ηξαπκαηηζκφ, πξέπεη λα πεξάζνπλ κέξεο αθφκε θαη εβδνκάδεο, 

ελψ  ν Ηνπζηηληάλεο έθηαζε ζηε Υίν δσληαλφο θαη πέζαλε εθεί. Αθφκε, ε Πφιε δελ 
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αιψζεθε ιφγσ ηνπ ξήγκαηνο ζηελ άκπλα απφ ηε θπγή ηνπ Ηνπζηηληάλε θαη απηφ 

θαίλεηαη απφ ην πξσηφηππν θείκελν ηνπ θξαληδή θαη απφ ηε καξηπξία ηνπ 

Κξηηφβνπινπ θαηά ηνλ νπνίν ν Ηνπζηηληάλεο κεηαθέξζεθε πξψηα ζε κηα ζθελή απφ 

ηνπο Φξάγθνπο πνπ ήηαλ ηξηγχξσ θαη χζηεξα ζηα πινία, παξφιν πνπ ηνπο 

παξαθάιεζε ν Κσλζηαληίλνο λα πεξηκέλνπλ, ψζπνπ ε κάρε λα πέζεη ζε χθεζε. Απηή 

ε πξνζζήθε ηνπ ζπγγξαθέα ίζσο είλαη επεξεαζκέλε απφ θάπνηα βελεηηθή δηήγεζε, 

κεησηηθή γηα ηνλ Ηνπζηηληάλε.
84

 ίγνπξα νη ζηξαηηψηεο ζα απνζαξξχλζεθαλ κεηά ην 

πεξηζηαηηθφ, αθνχ ν Ηνπζηηληάλεο θεκηδφηαλ γηα ηε γελλαηφηεηά ηνπ, αιιά δελ ήηαλ 

απηφο ν ιφγνο πνπ έπεζε ε Πφιε. Οπσζδήπνηε ζα επηθξάηεζε ζχγρπζε κε ηελ 

μαθληθή αλαρψξεζή ηνπ θαη ε άκπλα θινλίζηεθε. Ζ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ 

Σνχξθσλ ήηαλ ν πιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο θαη ε Πφιε, αθφκε θαη λα κελ είρε 

απνρσξήζεη ν Ηνπζηηληάλεο, αξγά ή γξήγνξα, ζα έπεθηε ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ.  

     χκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ Chronicon Maius ν ηξαπκαηηζκφο ηνπ ζηξαηεγνχ 

Ηνπζηηληάλε πξνθάιεζε κεγάιε αλαηαξαρή, κε απνηέιεζκα λα αλαζαξξήζνπλ νη 

Σνχξθνη. Οη ερζξνί άξρηζαλ λα ζθαξθαιψλνπλ ζηα ηείρε θαη νη γελλαίνη 

ππεξαζπηζηέο ηεο  Πφιεο, παξφιν πνπ έξηρλαλ κεγάιεο πέηξεο θαη βέιε ελαληίνλ 

ηνπο, ιφγσ ηεο νιηγαλζξσπίαο ηνπο, δελ κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηνπο ερζξνχο λα 

αλέβνπλ ζηα ηείρε. Σφηε, νη βπδαληηλνί ζηξαηηψηεο άξρηζαλ λα εγθαηαιείπνπλ πιένλ 

ηα ηείρε, παηψληαο ν έλαο πάλσ ζηνλ άιιν,ηξέρνληαο κέζα ζηελ πφιε γηα λα ζσζνχλ. 

Καη ελψ απηά ζπλέβαηλαλ, αθνχζηεθε απφ ηε κεξηά ηνπ ιηκαληνχ κία θσλή: « ἑάισ 

ηὸ θξνχξηνλ, θαὶ ηὰ ζηξαηήγεηα θαὶ ηὰ ζεκαῖα ἄλσζελ ἐλ ηνῖο πχξγνηο ἔζηεζαλ». Οη 

θσλέο απηέο πξνμέλεζαλ ηξφκν ζηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο , ελψ, αληίζεηα, νη 

Σνχξθνη πήξαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζάξξνο θαη αιαιάδνληαο απφ ραξά, ρσξίο θαλέλα 

θφβν, πιένλ άξρηζαλ λ‟ αλεβαίλνπλ ζηα ηείρε. 

 Ο  «δπζηπρὴο βαζηιεὺο θαὶ αὐζέληεο κνπ», ιέεη ν []Φξαληδήο, κπξνζηά ζ‟ απηφ ην 

ζέακα, δαθξπζκέλνο, δεηνχζε βνήζεηα απφ ηνλ Θεφ θαη πξνέηξεπε ηνπο ζηξαηηψηεο 

ηνπ λα πνιεκνχλ κε γελλαηφηεηα. κσο, θαζψο δελ ππήξρε θακηά πηζαλφηεηα γηα 

βνήζεηα, φια πιένλ ηειείσλαλ. Ο Κσλζηαληίλνο ηφηε, ρσξίο νχηε γηα κηα ζηηγκή λα 

ράζεη ην ζάξξνο ηνπ, θέληξηζε ην άινγφ ηνπ θαη ζαλ άιινο ακςψλ φξκεζε ελαληίνλ 

ηνπ ππθλφηαηνπ πιήζνπο ησλ ερζξψλ πξνθαιψληαο αμηνζαχκαζηεο απψιεηεο ζηνπο 

αληηπάινπο. Ο εξσηθφο  απηνθξάηνξαο ζαλ ιηνληάξη πνιεκνχζε γελλαία ηνπο ερζξνχο 
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θαη θξαηψληαο ζθηθηά ζην δεμί ηνπ ρέξη ην ζπαζί «ηὸ αἷκα πνηακεδὸλ ἐθ ηῶλ  πνδῶλ 

θαὶ ηῶλ ρεηξῶλ αὐηνῦ ἔξξεε».  

Γχξσ απφ ηνλ απηνθξάηνξα κε εξσηζκφ θαη αλδξεία κάρνληαλ αξθεηνί επηθαλείο 

άλδξεο. ηα δεμηά ηνπ καρφηαλ πεηζκαηηθά κε λχρηα θαη κε δφληηα, ζαλ ατηφο, ν δνλ 

Φξαληδίζθν ληε Σνιέλην πνπ ζηάζεθε εθείλε ηελ εκέξα αλψηεξνο απφ ηνλ Αρηιιέα. 

Μαδί ηνπ πνιεκνχζε γελλαία θαη ν Θεφθηινο Παιαηνιφγνο, ν νπνίνο, φηαλ είδε ηνλ 

απηνθξάηνξα λα κάρεηαη γηα λα ζψζεη ηελ Πφιε, θψλαμε κε ιπγκνχο: « ζέισ ζαλεῖλ 

κᾶιινλ ἤ δλ». ην ίδην ζεκείν πνιεκνχζε εξσηθά, ζαλ πξαγκαηηθά γελλαίνο 

ζηξαηηψηεο θαη ν Ησάλλεο Γαικάηεο. Με ππέξκεηξε αλδξεία, ιέεη ν ζπγγξαθέαο, 

πνιέκεζαλ θαη νη άιινη ζηξαηηψηεο, ψζπνπ ζην ηέινο έπεζαλ φινη λεθξνί. Πξηλ 

πεζάλνπλ, φκσο, είραλ επηθέξεη ζηνπο Αγαξελνχο βαξχηαηεο απψιεηεο. ηελ πχιε 

ηνπ Αγίνπ Ρσκαλνχ, εθεί φπνπ νη ερζξνί είραλ ζηήζεη ην θνβεξφ ππξνβφιν θαη ηελ 

ηξνκεξή ειέπνιε, κε ηα νπνία γθξέκηζαλ ηα ηείρε θαη θαηάθεξαλ απφ εθεί λα 

πξσηνεηζβάινπλ ζηελ Πφιε, ζθνηψζεθαλ πάξα πνιινί καρεηέο απφ επγεληθή γεληά. 

Καη επαλαιακβάλεη ν ζπγγξαθέαο ηνπ Chronicon Maius, φπσο θαη ζην Chronicon 

Minus, φηη εθείλε ηελ ψξα δελ βξηζθφηαλ θνληά ζηνλ απηνθξάηνξα, επεηδή κε δηθή 

ηνπ δηαηαγή είρε πάεη λα επηζεσξήζεη θάπνην άιιν ζεκείν ηεο Πφιεο.
85

 

 

 

Ο ζάλαηος ηοσ Κφλζηαληίλοσ. 

 

   ηηο 29 Μαΐνπ, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 2.30΄ ην κεζεκέξη ηνπ 1453 νη Σνχξθνη 

θαηέιαβαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Οη Αγαξελνί κπήθαλ ζηε Βαζηιεχνπζα. «Ὤ 

θξίμνλ ἥιηε, ὤ ζηέλαμνλ γ!». Σν ηη επαθνινχζεζε δελ ην ρσξάεη ν λνπο ηνπ 

αλζξψπνπ. ,ηη έβιεπε θαλείο απφ φζα γίλνληαλ πξνμελνχζε πφλν. Θξήλνη θαη 

θιάκαηα ζηα ζπίηηα, ζηνπο δξφκνπο νπξιηαρηά. Κξαπγέο πφλνπ ησλ αλδξψλ κέζα 

ζηηο εθθιεζίεο, κνηξνιφγηα γπλαηθψλ θαη βαξβαξφηεηεο. θαγέο, ιεειαζίεο, 
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εμαλδξαπνδηζκνί, αλνζηνπξγήκαηα γίλνληαλ ζε φιεο ηηο γσληέο, ηα ζνθάθηα θαη ηηο 

πιαηείεο ηεο Πφιεο.
86

 

    ηαλ έπεζε ε Πφιε, ην πξψην πνπ κε επηκνλή δήηεζε λα κάζεη ν ζνπιηάλνο ήηαλ 

εάλ ν βαζηιεχο δνχζε ή είρε πεζάλεη. Κάπνηνη ηνπ αλέθεξαλ φηη είρε δηαθχγεη, κεξηθνί 

ηνπ έιεγαλ φηη είλαη θξπκκέλνο ζηελ Πφιε  θαη θάπνηνη άιινη ηνπ είπαλ φηη είρε 

ζθνησζεί πνιεκψληαο. Ο ζνπιηάλνο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζεη ηελ αιήζεηα 

δηέηαμε λα εξεπλεζνχλ νη ζσξνί ησλ πησκάησλ, Υξηζηηαλψλ θαη Μνπζνπικάλσλ. 

Πξνζπαζψληαο λα βξνπλ ηνλ απηνθξάηνξα έπιπλαλ ηα θνκκέλα θεθάιηα πνιιψλ 

λεθξψλ. ην ηέινο αλαγλψξηζαλ ηνλ απηνθξάηνξα απφ ηνπο απηνθξαηνξηθνχο 

ρξπζνχο αεηνχο πνπ ήηαλ ζθαιηζκέλνη ζηηο πεξηθλεκίδεο θαη ηα πέδηιά ηνπ, φπσο 

ήηαλ ην έζηκν γηα ηελ παλνπιία ηνπ απηνθξάηνξα. Ο ζνπιηάλνο ράξεθε, φηαλ έκαζε 

γηα ηνλ ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα, θαη έδσζε εληνιή ζηνπο ρξηζηηαλνχο 

πνπ βξέζεθαλ εθεί λα ηαθεί κε βαζηιηθέο ηηκέο. Ο ζπγγξαθέαο ζξελεί γηα ην γεγνλφο 

θαη καο πιεξνθνξεί φηη ν βαζηιεχο θαη κάξηπξαο έδεζε ζαξάληα ελλέα ρξφληα, ηξεηο 

κήλεο θαη είθνζη εκέξεο.
87

 

    Ζ παξαπάλσ καξηπξία απφ ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ Chronicon Maius είλαη ε κφλε 

δηήγεζε πνπ αλαθέξεη φηη ν Κσλζηαληίλνο έηπρε ρξηζηηαληθήο ηαθήο. Ο αθνζησκέλνο 

θίινο θαη πηζηφο ζχκβνπινο ηνπ απηνθξάηνξα Γεψξγηνο θξαληδήο ήηαλ ν κφλνο απφ 

ηνπο ηέζζεξηο ηζηνξηθνχο ηεο Αιψζεσο πνπ βξηζθφηαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη έδεζε απφ θνληά ηα ηξαγηθά γεγνλφηα. Ο θξαληδήο είλαη ν 

κφλνο πνπ ζα κπνξνχζε λα μέξεη γηα ηνλ ηξφπν ζαλάηνπ ηνπ ηειεπηαίνπ 

απηνθξάηνξα. κσο, ν θξαληδήο ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ καο δηαβεβαηψλεη φηη 

εθείλε ηε ζηηγκή δελ βξηζθφηαλ θνληά ηνπ, επεηδή θαη‟ εληνιή ηνπ έπξεπε λα 

επηζεσξήζεη ηελ άκπλα ζε άιιν ζεκείν ηεο Πφιεο. Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη απνδεηρζεί 

ηζηνξηθά φηη είρε βξεζεί ην λεθξφ ζψκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Ζ αβεβαηφηεηα απηή 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζε φιεο ηηο ζχγρξνλεο δηεγήζεηο θαη ηηο εθδνρέο πνπ ππάξρνπλ γηα 

ηνλ ζάλαηφ ηνπ.   

     Ο ζπγγξαθέαο ηνπ Chronicon Maius, αθνχ πεξηγξάςεη κε ιεπηνκέξεηα ηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξάηεζε ζηελ Πφιε, ακέζσο κεηά ηελ Άισζε, απνδίδνληαο 

αλάγιπθα ην ζθεληθφ ηνπ πφλνπ θαη ηνπ νιέζξνπ πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ άιινηε 

Βαζηιίδα ησλ πφιεσλ, επηρεηξεί, θαηά θάπνην ηξφπν, λα απνινγεζεί γηα ηηο πξάμεηο 
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ηνπ απηνθξάηνξα. πσο θαη ζην  Chronicon Minus, θαηά ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν θαη 

ζην Chronicon  Maius, κε θάπνηεο κηθξέο δηαθνξέο,  ζέιεη λα ηνλίζεη ηη  έθαλε ν 

βαζηιεχο γηα ηε ζσηεξία ηεο Πφιεο. Δπηζεκαίλνληαο φηη κφλν απηφο είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε ν Κσλζηαληίλνο, πξνθεηκέλνπ λα ζσζεί ε 

Βαζηιεχνπζα, πξνζπαζεί λα καο πείζεη φηη ν απηνθξάηνξαο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

πνιηνξθίαο είρε πάξεη ηελ απφθαζε λα ζψζεη κε θάζε ηξφπν ηελ Πφιε ή λα ραζεί 

καδί ηεο. ρεδφλ παξαζέηεη απηνχζην ην απφζπαζκα ηνπ Chronicon Minus ηνλίδνληαο 

φηη, αλ ήζειε λα ζσζεί ν Κσλζηαληίλνο, εχθνια ζα κπνξνχζε λα δηαθχγεη θαη 

πξνζζέηεη: «πιὴλ νὐθ ἤζειελ, ἀιι‟ γσλίδεην ὡο ὁ πνηκὴλ ὁ θαιὸο, ὅο ηίζεζη ηὴλ 

ςπρὴλ αὑηνῦ ὑπὲξ ηῶλ πξνβάησλ, ὡο θαὶ ἐπνίεζε». Υξεζηκνπνηψληαο ηε θξάζε απφ 

ην Καηά Μαηζαίνλ Δπαγγέιην παξνκνηάδεη ν ζπγγξαθέαο ηνλ Κσλζηαληίλν κε ηνλ 

Ηεζνχ Υξηζηφ πνπ, φπσο Απηφο ζαλ θαιφο πνηκέλαο, έδσζε ηελ δσή ηνπ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο, ην ίδην έθαλε θαη ν Κσλζηαληίλνο γηα ηνλ ιαφ ηνπ.
88
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II. [Μηταήι] Γούθας  

    

   A.  Ζ δφή θαη ηο έργο ηοσ 

 

   Σν βαπηηζηηθφ φλνκα ηνπ ηζηνξηθνχ Γνχθα καο είλαη άγλσζην. Δπεηδή, φκσο, ν 

παππνχο ηνπ ιεγφηαλ Μηραήι, ζπκπέξαλαλ φηη θαη απηφο είρε ην ίδην φλνκα. Γηα ηνλ 

παππνχ ηνπ καο δηεγείηαη φηη ήηαλ κεηαμχ απηψλ πνπ ζψζεθαλ ζην Βπδάληην απφ ηε 

ζθαγή ησλ νπαδψλ ηνπ Ησάλλε Καληαθνπδελνχ. Δπίζεο, παξακέλεη άγλσζηνο ν 

ηφπνο ηεο γέλλεζήο ηνπ, θαζψο θαη ην έηνο ηεο γέλλεζήο ηνπ.
1
 Πηζαλνινγείηαη φηη 

γελλήζεθε γχξσ ζην 1400. Πέξαζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Φψθαηαο - είρε έλα ζπίηη ζηε Νέα Φψθαηα – θαη ζηε Λέζβν. Σν 1452 βξηζθφηαλ 

ζην Γηδπκφηεηρν, απ‟ φπνπ κπφξεζε λα παξαθνινπζήζεη ηηο εηνηκαζίεο ηνπ Μσάκεζ 

Β΄ γηα ηελ επίζεζε θαηά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Δθείλα ηα ρξφληα ήηαλ ζηελ 

ππεξεζία ησλ Gattilusi ηεο Λέζβνπ, φπνπ ζπκκεηείρε ζε δηάθνξεο δηπισκαηηθέο 

απνζηνιέο. Γελ γλσξίδνπκε ηνλ ρξφλν ζαλάηνπ ηνπ. Σν κφλν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα 

καο ρξεζηκεχζεη σο terminus post quem είλαη φηη ε αθήγεζή ηνπ θιείλεη κε ηελ 

θαηάιεςε ηεο Λέζβνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1462 

Σν ηζηνξηθφ έξγν ηνπ Γνχθα καο έρεη ζσζεί κφλν ζε έλα ρεηξφγξαθν, ηνλ θψδηθα Par. 

gr. 1310 (15
νο 

/16
νο

 αηψλαο). Δπεηδή έρεη ραζεί απφ έλα θχιιν ζηελ αξρή θαη ζην 

ηέινο ηνπ θψδηθα, δελ καο έρεη ζσζεί ν ηίηινο ηνπ έξγνπ. χκθσλα κε κεηαγελέζηεξε 

ππφζεζε θαη πξνζζήθε ηηηινθνξείηαη σο Βπδαληηλνηνπξθηθή Ιζηνξία. Ζ ηζηνξία ηνπ 

Γνχθα μεθηλά απφ ηνλ Αδάκ κε κηα ζπλνπηηθή γελεαινγηθή - ρξνλνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο σο ηα ρξφληα ησλ Παιαηνιφγσλ, ελψ δηεγείηαη 

εθηελέζηεξα ηα γεγνλφηα απφ ηελ άλνδν ζην ζξφλν ηνπ Βαγηαδήη, ησλ απηνθξαηφξσλ 

Μαλνπήι Β΄, Ησάλλε Ζ΄ θαη Κσλζηαληίλνπ ΗΑ΄ (1391-1453) θαη ζπλερίδεη κέρξη ηελ 

πνιηνξθία ηεο Μπηηιήλεο (1462) .
2
  

     Ωο άλζξσπνο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ πνιηηηθή δσή, ν Γνχθαο δελ έηξεθε απηαπάηεο 

γηα ηελ αλαπφθεπθηε πνξεία ησλ γεγνλφησλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ θαηάιπζε ηεο 
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βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη ζηελ νξηζηηθή λίθε ησλ Σνχξθσλ. Παξ‟ φια απηά, ν 

απηνθξάηνξαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο παξέκεηλε γη‟ απηφλ ν βαζηιεύο, ελψ ηνπο 

ζνπιηάλνπο ηνπο αλαθέξεη κε ηα κηθξά ηνπο νλφκαηα ή απιά σο ηπξάλλνπο, δειαδή 

ζθεηεξηζηέο, ζχκθσλα κε ηε βπδαληηλή αληίιεςε. Σν πφζν ξεαιηζηηθά, φκσο, 

ζηάζκηδε ηα πνιηηηθά γεγνλφηα δηαθαίλεηαη απφ ηελ αληηπαξάζεζε ησλ δχν 

απνζπαζκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηε δηαδνρή ηνπ Ησάλλε Ζ΄ απφ ηνλ Κσλζηαληίλν 

ΗΑ΄ θαη ηε δηαδνρή ηνπ Μνπξάη Β΄ απφ ηνλ Μσάκεζ Β΄.  Δλψ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

γεγνλφησλ ζην Βπδάληην, αξθείηαη ζε ιίγεο γξακκέο, ε αιιαγή ζηνλ ηνπξθηθφ ζξφλν 

πεξηγξάθεηαη πνιχ εθηελέζηεξα. ζνλ αθνξά ηελ εθθιεζηαζηηθή πνιηηηθή, ν Γνχθαο 

ήηαλ ππέξ ηεο Έλσζεο, ηφζν απφ πνιηηηθή φζν θαη απφ ζξεζθεπηηθή άπνςε. Πηζηεχεη 

φηη ε πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη φιεο ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο είλαη ε 

ηηκσξία ηνπ Θενχ γηα ηηο ακαξηίεο ησλ Βπδαληηλψλ. Πίζηεπε, σζηφζν, ζηελ 

πξνθνξηθή παξάδνζε φηη νη Oζσκαλνί εγεκφλεο θαη νη Παιαηνιφγνη ζα 

εμαθαλίδνληαλ ηαπηφρξνλα απφ ην πνιηηηθφ πξνζθήλην, φπσο ηαπηφρξνλα είραλ 

θηάζεη ζηελ εμνπζία.
3
 

    Σν ζέκα ησλ πξνθεηεηψλ θαη ησλ δηαθφξσλ πξνβιέςεσλ θαη πξνξξήζεσλ ζην 

έξγν ηνπ Γνχθα ζρεηηθά κε ηελ πηψζε ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ην κέιινλ ηνπ 

ρξηζηηαληθνχ γέλνπο καο πξνβιεκαηίδεη. Γεγνλφο είλαη φηη ε πίζηε ηνπ πσο ε 

ηνπξθηθή ηπξαλλία ζα εθιείςεη ζην ηέινο, κεηά ηελ νιηθή θαηαζηξνθή ηνπ 

βπδαληηλνχ θξάηνπο, πεξλά ζην θείκελφ ηνπ απνζπαζκαηηθά θαη ζε δηαθνξεηηθά 

ζπκθξαδφκελα, φπσο ζην «πξνθεηηθφ φλεηξν» ηνπ Μνπξάη Β΄(XXXIII 8), αιιά θαη 

ζηνλ ρξεζκφ πνπ δφζεθε ζηνλ Μηραήι Ζ΄, κε ηε ιέμε-θιεηδί, κακάτκη, πνπ 

ππνδειψλεη ηε ζεηξά ησλ απηνθξαηφξσλ κε ηα αξρηθά ηνπο, πνπ ζα ηνλ δηαδερηνχλ 

κεηά ην ζάλαηφ ηνπ (XLII14). Πξφθεηηαη γηα ηνπο απηνθξάηνξεο ηεο δπλαζηείαο ησλ 

Παιαηνιφγσλ: Μηραήι Ζ΄, Αλδξφληθν Β΄, Μηραήι Θ΄, Αλδξφληθν Γ΄, Ησάλλε Δ΄, 

Μαλνπήι Β΄ θαη Ησάλλε Ζ΄. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε παξάιεηςε ηνπ νλφκαηνο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ. Αιιά θαη ε δήισζή ηνπ φηη μεθίλεζε λα γξάθεη ην έξγν 

ηνπ, επεηδή πίζηεπε ην ηέινο ηεο θπξηαξρίαο ησλ Οζσκαλψλ, ζηέθεηαη θάπσο 

κεηέσξε θαη αζαθήο (XLII 14). ε άιιν ζεκείν, σζηφζν, ζεκεηψλεη φηη άξρηζε λα 

γξάθεη κε ηελ πξνηξνπή θάπνησλ κνλαζηξηψλ (XXXVI 2).
  4

 

     Απφ ηνπο ηέζζεξηο ηζηνξηθνχο ηεο Αιψζεσο, ν Γνχθαο είλαη ν πην αθξηβήο θαη 

θαιά πιεξνθνξεκέλνο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηπισκαηηθέο απνζηνιέο θαη νη 

                                                 
3
 Ζunger (2009) η.Β΄  347,348 

4
 Καξπφδεινο (2015) 282,283 
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πνιιαπιέο επαθέο ηνπ κε εμέρνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο ηνπ ηνλ θαζηζηνχλ 

κνλαδηθφ γλψζηε ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ, θαη απφ απηήλ ηελ άπνςε ην έξγν ηνπ 

απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηνλ κειεηεηή ηεο πεξηφδνπ ησλ ηειεπηαίσλ 

Παιαηνιφγσλ. Ήηαλ θαιφο γλψζηεο ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε ζηα 

Βαιθάληα, φκσο πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνο ήηαλ κε ηελ πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα 

ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ησλ λήζσλ ηνπ Αηγαίνπ. Οη πεγέο ηνπ, θαη ηδηαίηεξα ησλ 

γεγνλφησλ εθείλσλ γηα ηα νπνία ν ίδηνο δελ είρε άκεζε ζρέζε ή ζπκκεηνρή, δελ καο 

είλαη γλσζηέο. Ο ζπγγξαθέαο βαζίζηεθε ζηελ απηνςία θαη, φπσο δειψλεη ν ίδηνο, 

ζηεξίρηεθε ζε πξνζσπηθέο καξηπξίεο απηνπηψλ καξηχξσλ –νὕησο ἀθνχζαο γξάθσλ 

(XXXVIII 13)- θαη εηδηθά γηα ηελ άισζε ηεο Πφιεο θαη ηε κεγάιε ζθαγή ησλ 

ακάρσλ ρξεζηκνπνηεί ηηο καξηπξίεο Σνχξθσλ ζηξαηησηψλ (XXXIX 14).
5 

    Ο Γνχθαο γξάθεη ηελ ηζηνξία ηνπ σο Έιιελ θαη Οξζφδνμνο πξνβάιινληαο κέζα 

απφ ην έξγν ηνπ ηελ ειιελνρξηζηηαληθή ηνπ ζπλείδεζε θαη ζεσξνχζε επαίζρπλην λα 

κλεκνλεχεη ηα κεγαινπξγήκαηα ηνπ αζεβνχο βαξβάξνπ. Γη‟ απηφ ν ίδηνο κία θνξά 

δεηεί ζπγγλψκε, γηαηί πεξηγξάθεη ηηο λίθεο ησλ απίζησλ θαη ηηο ήηηεο ηνπ ιανχ ηνπ.  

Γεληθά ην ηζηνξηθφ ηνπ έξγν δηαθξίλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ. Οη ζχγρξνλνη κειεηεηέο πηζηεχνπλ φηη ην έξγν ηνπ Γνχθα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζπλέρεηα  ησλ απνκλεκνλεπκάησλ ηνπ Ησάλλε Καληαθνπδελνχ θαη ηνπ 

Νηθεθφξνπ Γξεγνξά θαη φηη απνηειεί ζπκπιήξσζε ησλ άιισλ θεηκέλσλ ηεο επνρήο, 

φπσο ηνπ Υαιθνθνλδχιε, ηνπ θξαληδή θαη ηνπ Κξηηφβνπινπ
6
.
 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
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6
 Σσκαδάθεο (1993)  25,33 

   Βι. θαη Ζunger (2009) η.Β΄ 348,349 

 



43 

 

   B. Ο Κφλζηαληίλος Παιαηοιόγος ζηο έργο ηοσ 

Γούθα 

 

    Ο Γνχθαο αλαθέξεηαη κε ζπληνκία ζηνλ Κσλζηαληίλν ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ 

Γεζπφηεο ζην Μπζηξά. πγθεθξηκέλα εζηηάδεη ζηελ απφθαζε ηνπ ζνπιηάλνπ 

Μνπξάη λα βαδίζεη ελαληίνλ ηεο Πεινπνλλήζνπ κεηά ηελ πεξηθαλή λίθε ηνπ ζην 

Κφζνβν/Κνζζπθνπέδην, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1448, ε νπνία θαηέιεμε ζηελ νξηζηηθή 

θπξηαξρία ησλ Σνχξθσλ ζηα Βαιθάληα. Ο Κσλζηαληίλνο πξνζβιέπνληαο ζηελ 

νινθιεξσηηθή ήηηα ησλ Σνχξθσλ είρε εμέιζεη απφ ην Δμακίιην θαη είρε θαηαιάβεη ηε 

Θήβα θαη ηα γχξσ ρσξηά. κσο, ν Μνπξάη, κεηά ηε λίθε ηνπ, έζηεηιε πξέζβεηο 

δεηψληαο ηηο πφιεηο ηνπ, ν Κσλζηαληίλνο, σζηφζν, αξλήζεθε. Αληίζεηα, νρπξψζεθε 

ζην Δμακίιην, ην νπνίν είρε αλνηθνδνκήζεη πξηλ ηέζζεξα ρξφληα, καδί κε εμήληα 

ρηιηάδεο ζηξαηηψηεο. ε ζχληνκν δηάζηεκα, ηφζν ν ίδηνο φζν θαη ν αδειθφο ηνπ 

Θσκάο, ν δεζπφηεο Αραΐαο, πξνδφζεθαλ απφ ηνπο Αιβαλνχο πνπ ήηαλ ζην ζηξαηφ 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ, αιιά ζπλεηδεηνπνηψληαο έγθαηξα ηελ πξνδνζία, θαηφξζσζαλ λα 

δηαθχγνπλ θαη δηαζψζεθαλ. Καηφπηλ, ν Μνπξάη, αθνχ έθαλε επηδξνκή κέρξη ηελ 

Πάηξα θαη ηε Γιαξέληδα αθαλίδνληαο φ,ηη έβξηζθε ζην δξφκν ηνπ, μεζεκειίσζε ην 

Δμακίιην, αθήλνληάο ην εξείπην θαη αηρκαισηίδνληαο πιήζνο ιανχ, πεξηζζφηεξνπο 

απφ εμήληα ρηιηάδεο
7
.
 

   ηε ζπλέρεηα ν ηζηνξηθφο αλαθέξεηαη ζηνλ ζάλαην ηνπ Ησάλλε Ζ΄, ν νπνίνο κεηά 

ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ Ηηαιία (1440) έπεζε ζε βαζεηά θαηάζιηςε ιφγσ ηνπ 

ζαλάηνπ ηεο γπλαίθαο ηνπ, αιιά θαη εμαηηίαο ηεο αλαηαξαρήο πνπ πξνθιήζεθε ιφγσ 

ηεο Έλσζεο ησλ Δθθιεζηψλ. Ο Γνχθαο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ν Ησάλλεο Ζ΄ ππήξμε 

ν ηειεπηαίνο απηνθξάηνξαο ησλ Ρσκαίσλ, αθνχ ν Κσλζηαληίλνο δελ ζηέθζεθε πνηέ 

απηνθξάηνξαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Υαξαθηεξηζηηθά ν ηζηνξηθφο ζεκεηψλεη φηη 

νη αμησκαηνχρνη πξνζθάιεζαλ ηνλ Κσλζηαληίλν λα έξζεη ζηελ Πφιε. ηαλ ν 

Κσλζηαληίλνο έθηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, έζηεηιε ακέζσο πξεζβεπηέο ζηνλ 

Μνπξάη κε δψξα θαη πξνηάζεηο ζπκθηιίσζεο, γεγνλφο πνπ ραξνπνίεζε ηνλ 

ζνπιηάλν
8
. ε απηφ ηε ζεκείν επηζεκαίλνπκε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θξαληδή, ν 

                                                 
7
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8
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νπνίνο ζην Χξνληθό ηνπ αλαθέξεη φηη ζηάιζεθε ν ίδηνο σο απεζηαικέλνο απφ ηνλ 

Κσλζηαληίλν, πξνθεηκέλνπ λα  ελεκεξψζεη ηνλ ζνπιηάλν γηα ηελ άλνδφ ηνπ ζηνλ 

ζξφλν ηνπ Βπδαληίνπ. 

   Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1451 πέζαλε κεηά απφ ζχληνκε αζζέλεηα ν ζνπιηάλνο 

Μνπξάη. Ο ζάλαηφο ηνπ δελ ήηαλ νδπλεξφο, φπσο ησλ πξνγφλσλ ηνπ, επεηδή, φπσο 

πηζηεχεη ν Γνχθαο, ν Θεφο ηνλ αληάκεηςε γηα ηελ θαιή ηνπ δηαγσγή πξνο ηνλ ιαφ θαη 

γηα ην φηη ηεξνχζε απαξαβίαζηεο φιεο ηηο έλνξθεο ζπλζήθεο πνπ ζπκθσλνχζε. 

Καηφπηλ, αλαθέξεηαη ζηελ άλνδν ζηνλ ζξφλν ηνπ γηνπ ηνπ, Μερεκέη, θάλνληαο ιφγν 

γηα δηάθνξεο εγθιεκαηηθέο πξάμεηο ηνπ «αἱκνβφξνπ ζεξίνπ», φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

ηνλ απνθαιεί. Ο Γνχθαο ραξαθηεξίδεη ηελ άλνδν ηνπ λεαξνχ εγεκφλα ζηελ εμνπζία 

σο γεγνλφο αλάξκνζην, αιιά, σζηφζν, επηηξεπηφ απφ ηνλ Θεφ εμαηηίαο ησλ ακαξηηψλ 

ησλ Βπδαληηλψλ
9
.
 

    ηαλ ν Κσλζηαληίλνο πιεξνθνξήζεθε ηελ άλνδν ηνπ Μσάκεζ ζηνλ ζξφλν, 

έζηεηιε ακέζσο πξεζβεπηέο γηα λα ηνλ ζπιιππεζνχλ γηα ηνλ ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, 

αιιά θαη λα ηνλ ζπγραξνχλ γηα ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηνλ ηνπξθηθφ ζξφλν. Δθείλνο, 

φπσο ζεκεηψλεη ν Γνχθαο, «ὁ πξὸ ηνῦ ἀληηρξίζηνπ ἀληίρξηζηνο», «ὁ ηο ηνῦ Υξηζηνῦ 

πνίκλεο θζνξεὺο»,  «κεηακνξθσζέληνο εἰο ὄθηλ αηαλᾶ» ππνδέρηεθε ηελ πξεζβεία 

θαη ππέγξαςε καδί ηνπο λέεο ζπκθσλίεο, νξθίζηεθε ζηνλ ζεφ φηη ζα έρεη αγάπε θαη 

νκφλνηα κε ηελ Πφιε θαη ηνλ δεζπφηε Κσλζηαληίλν θαη φηη ζα έρεη ηελ ίδηα 

θηιηθφηεηα θαη δηάζεζε πνπ είρε θαη ν παηέξαο ηνπ πξνο ηνλ απηνθξάηνξα. Ο 

Μσάκεζ εθηφο απφ ηηο σξαίεο ππνζρέζεηο δψξηζε ζηνπο Βπδαληηλνχο εηεζίσο ηα 

εηζνδήκαηα ησλ ρσξηψλ γχξσ απφ ηνλ ηξπκφλα πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζην πνζφ πνπ 

είραλ δεηήζεη νη Βπδαληηλνί σο απνδεκίσζε γηα ηε δηαηξνθή θαη ηα έμνδα ηνπ Οξράλ, 

καθξηλνχ εμαδέιθνπ ηνπ Μσάκεζ πνπ βξηζθφηαλ εμφξηζηνο ζηελ Πφιε. Αλάινγεο 

ππνζρέζεηο θαη εγγπήζεηο γηα εηξήλε έδηλε ν λένο ζνπιηάλνο ζε φινπο ηνπο 

ρξηζηηαληθνχο ιανχο πνπ έζπεπζαλ λα απνζηείινπλ πξεζβεπηέο γηα λα ηνπ επρεζνχλ 

γηα ηελ αλάξξεζή ηνπ ζηνλ νζσκαληθφ ζξφλν.
10

 

     Δθείλε ηελ επνρή  νη ρξηζηηαλνί δελ ήηαλ νη κφλνη πνπ πιαληφληαλ φηη δελ είραλ λα 

θνβεζνχλ ηίπνηα απφ ηνλ λέν θαη αλψξηκν ζνπιηάλν Μσάκεζ Β΄  Σελ ίδηα απηαπάηε 

είραλ θαη νη κνπζνπικάλνη ερζξνί ησλ Οζσκαλψλ ζηε Μηθξά Αζία. Σν θζηλφπσξν 

ηνπ 1451 κεξηθνί απ‟ απηνχο επαλαζηάηεζαλ θαη επηρείξεζαλ λα αλαθηήζνπλ ηελ 

                                                 
9
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αλεμαξηεζία ηνπο. Σφηε ν Μσάκεζ θηλήζεθε κε ηαρχηεηα θαη θαηέπλημε ηελ εμέγεξζε 

δηαιχνληαο ηνλ φπνην κχζν πεξί αληθαλφηεηάο ηνπ. Ο Κσλζηαληίλνο, φκσο, δελ είρε 

ππνινγίζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ ζσζηά. Νσξίηεξα ην ίδην έηνο είρε ζηείιεη έλα κήλπκα 

ζηνλ ζνπιηάλν κε κία πξφηαζε ε νπνία είρε ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθαιέζεη ηελ νξγή 

ηνπ. «Ζ κσξά ησλ Ρσκαίσλ ζπλαγσγή», φπσο απνθαιεί ηελ ζχγθιεην ηεο 

Κσλζηαληηλνππφιεσο ν ηζηνξηθφο, θαη ν βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο είραλ απνθαζίζεη λα 

ζηείινπλ πξεζβεπηέο πξνο ηνλ ηχξαλλν, νη νπνίνη εθ κέξνπο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

δήισλαλ φηη δελ απεδέρεην πιένλ ηελ εηήζηα εηζθνξά γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ Οξράλ. 

Ο Κσλζηαληίλνο πξφηεηλε είηε λα δηπιαζηαζηεί ε εηζθνξά είηε λα απειεπζεξψζνπλ 

ηνλ Οξράλ, θάλνληαο ππαηληγκφ φηη ζην πξφζσπν ηνπ Οξράλ είρε έλαλ φκεξν, έλαλ 

ζθεηεξηζηεί ηνπ νπιηαλάηνπ. Ο Μσάκεζ εμνξγίζηεθε, φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηα 

αηηήκαηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, επεηδή, φκσο, πξνο ην παξφλ, δελ κπνξνχζε λα 

αληηδξάζεη, ε απάληεζή ηνπ ζην βαζηιηά ήηαλ ιαθσληθή. Τπνζρέζεθε απιψο λα 

εμεηάζεη ηα αηηήκαηά ηνπο γηα λα κπνξέζεη λα ηα ηθαλνπνηήζεη, φηαλ ζα επέζηξεθε 

ζηελ πξσηεχνπζά ηνπ ηελ Αδξηαλνχπνιε. Απηφ θαη έθαλε ρσξίο ρξνλνηξηβή.  πλήςε 

εηξήλε κε ηνπο επαλαζηάηεο ζηε Μηθξά Αζία θαη πέξαζε ηνλ Βφζπνξν ηνλ ρεηκψλα 

ηνπ 1451. Θεσξνχζε φηη ν Κσλζηαληίλνο είρε παξαβηάζεη ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο 

ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 1449. Ζ βαζχηεξε ζθέςε ηνπ νπσζδήπνηε ήηαλ πψο λα αθαλίζεη 

νινθιεξσηηθά ηνλ αληίπαιφ ηνπ. Υσξίο θαζπζηέξεζε, αλαθάιεζε ηηο κηθξέο 

παξαρσξήζεηο πνπ είραλ γίλεη ηφηε θαη έδσζε δηαηαγέο λα αξρίζεη ε θχθισζε ηεο 

Πφιεο. Ο Κσλζηαληίλνο είρε ππνηηκήζεη ζαλάζηκα ηνλ ερζξφ ηνπ.
11

 
 

    Σνλ ρεηκψλα ηνπ 1451 ν Μσάκεζ δηέηαμε λα ζπγθεληξσζνχλ απφ φιεο ηηο επαξρίεο 

ηνπ ρίιηνη ηθαλφηαηνη νηθνδφκνη θαη ηζάξηζκνη εξγάηεο θαη λα κεηαθεξζνχλ 

νηθνδνκηθά πιηθά  γηα λα θαηαζθεπάζεη έλα θξνχξην ζην ζηελφηεξν κέξνο ηνπ 

δηαχινπ, ζην Ηεξφ ηφκην, πάλσ απφ ηελ Πφιε. Ο ιαφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

θνβήζεθε ηα ρεηξφηεξα, θαζψο δηαηζζάλζεθε φηη φιεο νη πξνθεηείεο γηα ην ηέινο ηεο 

Πφιεο θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ γέλνπο καο επξφθεηην λα επαιεζεπζνχλ. Με ηνλ 

εξρνκφ ηεο άλνημεο ηνπ 1452  νη θάηνηθνη ηεο Πφιεο κπνξνχζαλ λα δνπλ φηη είραλ 

αξρίζεη νη εξγαζίεο  γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ θξνπξίνπ, πνπ ν ζνπιηάλνο ζα 

νλφκαδε Παζθεζέλ, ή θεθαινθφθηε ζηελ ειιεληθή κεηάθξαζή ηνπ. Σφηε ν βαζηιεχο 

Κσλζηαληίλνο ζέιεζε λα δηακαξηπξεζεί θαη έζηεηιε αγγειηαθφξνπο ζηνλ Μσάκεζ 

ζηελ Αδξηαλνχπνιε γηα λα ηνπ ππελζπκίζνπλ ηηο ζπλζήθεο θαη λα ηνπ δεηήζνπλ  λα 
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αιιάμεη ηα ζρέδηά ηνπ. Ο ζνπιηάλνο αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά ιέγνληαο φηη ε Πφιε 

δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα λα ηνπ απαγνξεχζεη λα ρηίζεη θξνχξην ζην Ηεξφ ηφκην 

θαζηζηψληαο ζαθέο φηη θαη νη δχν πιεπξέο ηνπ Βνζπφξνπ βξίζθνληαλ ππφ 

Οζσκαληθφ έιεγρν. Με αιαδνλεία θαη νξγή δηακήλπζε ζηνλ Κσλζηαληίλν φηη ν ίδηνο 

δελ είλαη φκνηνο κε ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ, ελψ απείιεζε ηνπο αγγειηαθφξνπο φηη ζα 

γδάξεη δσληαλφ φπνηνλ έξζεη γηα λα ζπδεηήζεη ην ίδην δήηεκα. Οη εξγαζίεο γηα ηελ 

αλέγεξζε ηνπ θξνπξίνπ ζπλερίδνληαλ κε ππξεηψδεηο ξπζκνχο, θαζψο ν ίδηνο ν 

ζνπιηάλνο είρε αλαιάβεη ηελ επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο
12

.
 

    Σφηε ν βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο άιιαμε ζηξαηεγηθή, θαζψο πιένλ ηα ζρέδηα ηνπ 

ζνπιηάλνπ ήηαλ μεθάζαξα. Ο απηνθξάηνξαο έζηεηιε πξεζβεπηέο γηα λα βξνπλ 

ππεξαζπηζηέο νη νπνίνη ζα πξνζηάηεπαλ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ πνπ βξίζθνληαλ 

θνληά ζηελ Πφιε, ψζηε λα κελ θαηαζηξέθνπλ νη Σνχξθνη ηε ζνδεηά ηνπο, θαζψο είρε 

πιεζηάζεη ην θαινθαίξη. Δπίζεο, ν Κσλζηαληίλνο, πξνθεηκέλνπ λα εμεπκελίζεη  ηνλ 

ζνπιηάλν θαη γηα ηελ απνθιηκάθσζε ηεο έληαζεο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί κε ηελ 

αλέγεξζε ηνπ Ρνχκειη Υηζάξ, ήηαλ αλαγθαζκέλνο λα ζηέιλεη ζηνλ «ἀλήκεξνλ 

δξάθνληα» δηάθνξα δψξα, ηξφθηκα θαη πνηά. κσο, κεηά απφ ην επεηζφδην, φπνπ νη 

Σνχξθνη ζαλάησζαλ κεξηθνχο θαηνίθνπο ηεο Πφιεο, νη νπνίνη δηακαξηπξήζεθαλ, 

επεηδή ρξεζηκνπνηνχζαλ σο νηθνδνκηθφ πιηθφ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θάζηξνπ θίνλεο 

απφ ρξηζηηαληθφ λαφ, έλα άιιν γεγνλφο κεγαιχηεξεο δηάζηαζεο έιαβε ρψξα. Κάπνηνη 

Έιιελεο γεσξγνί ζηνπο Δπηβάηεο, ζηε Θάιαζζα ηνπ Μαξκαξά, εμνξγίζηεθαλ 

ππεξβνιηθά, φηαλ ν γακπξφο ηνπ ζνπιηάλνπ, Καγηάπεγ θαη ε αθνινπζία ηνπ, νη 

νπνίνη πήγαηλαλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ θάζηξνπ, άθεζαλ ειεχζεξα 

άινγα θαη ππνδχγηα λα βνζθήζνπλ ζηε γε ηνπο θαη λα ξεκάμνπλ ηηο ζνδεηέο αθξηβψο 

ηελ ψξα πνπ πιεζίαδε ε ζπγθνκηδή. Αθνινχζεζε ζπκπινθή, κε απνηέιεζκα λα 

ζθνησζνχλ πνιινί θαη Έιιελεο θαη Σνχξθνη. ηαλ ν Καγηάπεγ αλέθεξε ζηνλ 

ζνπιηάλν φζα ζπλέβεζαλ ζηνπο Δπηβάηεο, απηφο ηνπ έδσζε εληνιή λα ζθνηψζεη 

φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ. Έηζη, νη Σνχξθνη έζθαμαλ πεξίπνπ ζαξάληα 

θαηνίθνπο. Απηφ ην πεξηζηαηηθφ, φπσο ζεκεηψλεη ν Γνχθαο, ήηαλ ε αηηία γηα λα 

μεθηλήζεη ε ζχγθξνπζε, ε νπνία ζα θαηέιεγε ζηνλ «ἀθαληζκφλ ηῶλ Ῥσκαίσλ».
13 

     ηαλ ν βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο έιαβε γλψζε ηνπ θξηθηνχ θφλνπ ησλ άηπρσλ 

αγξνηψλ ησλ Δπηβαηψλ, θαηάιαβε πιένλ φηη ν ζνπιηάλνο ήηαλ απνθαζηζκέλνο γηα 
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πφιεκν. Ο Κσλζηαληίλνο ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

εηξήλεο κφλν απφ ηελ πιεπξά ηνπ, θαη κε θάζε ζπζία, απέβαηλαλ εληειψο αλίζρπξεο 

θαη αλαπνηειεζκαηηθέο ελφςεη ησλ πξφζθαησλ ζπκβάλησλ. ΄Δσο εθείλε ηε ζηηγκή 

θπξηαξρνχζε ν θφβνο ηνπ κήπσο εμαγξηψζεη ηνλ ηξνκεξφ γείηνλα, ψζηε αθφκε θαη ην 

δηάζηεκα πνπ ρηηδφηαλ ην Ρνχκειη Υηζάξ εμαθνινπζνχζε λα επηηξέπεη ηελ είζνδν θαη 

ηελ έμνδν ησλ ιίγσλ Σνχξθσλ πνπ αθφκε έξρνληαλ ζηελ Πφιε γηα ηηο ππνζέζεηο 

ηνπο. Σψξα, φκσο, κε θαξηεξία δηαβιέπνληαο ηελ επηθείκελε θαηαζηξνθή ήηαλ 

απνθαζηζκέλνο λα πξνεηνηκάζεη έλαλ έληηκν ζάλαην γηα ηνλ ίδην, ηελ Βαζηιεχνπζα 

θαη φ,ηη απέκελε απφ ηελ απηνθξαηνξία.
14 

      
Έηζη, ν βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο έθιεηζε ακέζσο ηηο πχιεο ηεο πφιεο, θπιαθίδνληαο 

θαη πεξηνξίδνληαο ηαπηφρξνλα φινπο ηνπο Σνχξθνπο πνπ έηπρε λα βξίζθνληαη κέζα. 

Σξεηο εκέξεο αξγφηεξα, φκσο, ηνπο απειεπζέξσζε. Αλάκεζα ζε απηνχο ήηαλ θαη 

θάπνηνη επλνχρνη απφ ην παιάηη ηνπ ζνπιηάλνπ ηνπο νπνίνπο απειεπζέξσζε ν 

βαζηιεχο, επεηδή ιχγηζε απφ ηα παξαθάιηα ηνπο, δεδνκέλνπ φηη ηνπο πεξίκελε ν 

ζάλαηνο απφ ηνλ ζνπιηάλν αλ δελ επέζηξεθαλ κέρξη ην βξάδπ ζην παιάηη. ηε 

ζπλέρεηα, έζηεηιε πξεζβεπηέο δηακελχνληαο ζηνλ «ηχξαλλν», πνπ είρε πιένλ επηιέμεη 

ηνλ δξφκν ηνπ πνιέκνπ, παξά ηηο απέιπηδεο πξνζπάζεηεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ λα ηνλ 

κεηαπείζεη φηη: «γὼ ἀπὸ ηνῦ λῦλ ηὰο πχιαο ηο Πφιεσο θεθιεηζκέλαο ἔρσλ, θαὶ 

ηνὺο ἔλδνλ θπιάμσ, ὅζνλ  δχλακηο. ὺ δὲ θαηαδπλαζηεχσλ δπλάζηεπε, ἕσο ὁ 

δίθαηνο θξηηήο ἀπνδψζεη ἑθάζηῳ, ἐκνί ηε θαὶ ζνί, ηὴλ δηθαίαλ ἀπφθαζηλ». 

ηαλ άθνπζε ν Μσάκεζ ηε γεκάηε κεγαιείν ηειεπηαία δηαθήξπμε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, ρσξίο θαζφινπ λα ζπγθηλεζεί, ακέζσο έζηεηιε παληνχ δηαγγέικαηα 

πνιέκνπ. Ο βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο κε δηνξαηηθφηεηα θαη πξνλνεηηθφηεηα είρε, απφ 

έμη κήλεο πξηλ, πάξεη κέηξα γηα λα αληέμεη ε Πφιε ζε έλαλ απνθιεηζκφ ή κία 

πνιηνξθία απφ ηνλ ερζξφ. Δίρε θξνληίζεη κε επηκέιεηα λα επηζθεπαζηνχλ θαη 

επαλδξσζνχλ ηα ηείρε, θαζψο θαη λα κεηαθέξεη κέζα ζηελ πφιε ηνπο ρσξηθνχο πνπ 

δνχζαλ ζηα πξνάζηηα. Δπίζεο, είρε θάλεη ηηο αλαγθαίεο πξνκήζεηεο ζε ηξφθηκα, 

θαζψο είρε ζπγθεληξψζεη ζηελ πφιε φιν ην ζεξηζκέλν ζηηάξη. 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ε αλέγεξζε ηνπ θξνπξίνπ ζην Ηεξφ ηφκην, ν Μσάκεζ αλέζεζε 

ηε θχιαμή ηνπ ζε ηεηξαθφζηνπο άλδξεο δίλνληαο εληνιή «ὁ ἀιαδὼλ» φια ηα πινία 

πνπ ζα πήγαηλαλ απφ ηνλ Διιήζπνλην πξνο ηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη αληίζηξνθα λα 

πιεξψλνπλ δαζκνχο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ζα βπζίδνληαλ. ηε ζπλέρεηα, ν 
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ζνπιηάλνο αλαρψξεζε γηα ηελ Αδξηαλνχπνιε, έρνληαο εηνηκάζεη ηα πάληα κέζα ζε 

ηέζζεξηο κήλεο θαη ελψ βξηζθφηαλ κφιηο ζην δεχηεξν έηνο ηεο εγεκνλίαο ηνπ
15

. 
 

    Σν Φζηλφπσξν ηνπ 1452 ν Μσάκεζ επξηζθφκελνο ζηελ Αδξηαλνχπνιε κέξα λχρηα, 

φπσο ζεκεηψλεη ν ηζηνξηθφο, θαηάζηξσλε ζρέδηα ελαληίνλ ηεο Πφιεο. Έλαο Οχγγξνο 

κεραληθφο, ν Οπξβαλφο -ν Γνχθαο δελ αλαθέξεη εδψ ην φλνκά ηνπ, ην νπνίν 

γλσξίδνπκε απφ ηνλ Υαιθνθνλδχιε
16

- ζα βνεζνχζε ζηα ζρέδηά ηνπ. Σν θαινθαίξη 

ηνπ 1452 ν Οπξβαλφο έθηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα πξνζθέξεη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ βπδαληηλφ απηνθξάηνξα. Ο Κσλζηαληίλνο ζπκθψλεζε λα ηνλ 

πξνζιάβεη κε έλα κηζζφ θαηψηεξν ηεο ηέρλεο ηνπ θαη, ηειηθά, νχηε απηφο δηλφηαλ 

θαλνληθά. Έηζη, έθπγε απφ ηελ Πφιε θαη θαηέθπγε ζηνλ Μσάκεζ Β΄.  Γελ 

γλσξίδνπκε θαηά πφζν ε πιεξνθνξία απηή ηνπ Γνχθα είλαη ζσζηή, φκσο ζεσξείηαη 

σο κία ιαλζαζκέλε θίλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, αθνχ, αλ είρε πξνζιάβεη ηνλ 

Οπξβαλφ, ζα βνεζνχζε θαίξηα ζηε κάρε θαηά ησλ ερζξψλ. Ο Οχγγξνο κεραληθφο 

παξνπζίαζε ηελ ηέρλε ηνπ ζηνλ ζνπιηάλν ιέγνληάο ηνπ φηη κπνξνχζε λα 

θαηαζθεπάζεη θαλφλη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εθηνμεχζνπλ ηέηνηα βιήκαηα ηθαλά λα 

θαηαζηξέςνπλ αθφκε θαη ηα ηείρε ηεο Βαβπιψλαο. Ο Μσάκεζ απνθάζηζε λα ηνπ 

δψζεη ηεηξαπιάζην κηζζφ απφ απηφλ πνπ δεηνχζε θαη λα ηνπ πξνζθέξεη θάζε δπλαηή 

βνήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηεξάζηηνπ θαλνληνχ πνπ ζα γθξέκηδε ηα ηείρε ηεο 

Βαζηιεχνπζαο. Ο Οχγγξνο κεραληθφο κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

θαηαζθεχαζε έλα κεγάιν  θαλφλη, ην νπνίν ν ζνπιηάλνο ηνπνζέηεζε ζην Ρνχκειη  

Υηζάξ.
17

 

Έλα βιήκα απφ απηφ ην θαλφλη ζηηο 26 Ννεκβξίνπ ηνπ 1452 βχζηζε ην πινίν ηνπ 

Βελεηνχ Αλησλίνπ Ρίηδνπ πνπ θαηέπιεε απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη δελ ππάθνπζε ηηο 

εληνιέο ησλ Οζσκαλψλ λα θαηεβάζεη παληά θαη λα ζηακαηήζεη γηα έιεγρν. Ο 

πινίαξρνο Ρίηδνο θαη ηξηάληα λαχηεο θαηφξζσζαλ λα δηαζσζνχλ, φκσο ν ζνπιηάλνο 

δηέηαμε ηνλ αλαζθνινπηζκφ ηνπ θαπεηάληνπ θαη ηνλ απνθεθαιηζκφ ησλ ππνινίπσλ, 

θαζψο θαη λα παξακείλνπλ άηαθνη. Ο Γνχθαο, πνπ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ 

ζηνλ ζνπιηάλν σο απεζηαικέλνο ηνπ Γελνπάηε δεζπφηε ηεο Λέζβνπ Γαηεινχδνπ, 

ππήξμε απηφπηεο κάξηπξαο απηψλ ησλ ζιηβεξψλ επεηζνδίσλ. Ο Μσάκεζ πξνθαλψο 

ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην απνηέιεζκα ηνλ δηέηαμε λα θαηαζθεπάζεη έλα κεγαιχηεξν 

θαλφλη, ην νπνίν άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη ζηελ Αδξηαλνχπνιε θαη είρε 
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νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπ κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1453. Σνλ Ηαλνπάξην ν 

ζνπιηάλνο πήγε ζην Γηδπκφηεηρν θαη αθνχ νινθιήξσζε ηελ πνιεκηθή 

πξνπαξαζθεπή, ζέιεζε λα δνθηκάζεη ην θαλφλη. Ζ δνθηκή ηνπ ππήξμε εληππσζηαθή, 

φπσο πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα απφ ηνλ απηφπηε κάξηπξα Γνχθα: «Ἡ δὲ βνὴ 

ἀθίθεην κέρξη ζηαδίσλ ἑθαηὸλ ηὸ κθνο, ὁ δὲ ιίζνο ἔπεζε καθξφζελ ηνῦ ἀθέληνο 

ηφπνπ ὡο κίιηνλ ἕλ…». πσο ζεκεηψλεη ν ηζηνξηθφο, απηφ πνπ απαζρνινχζε πιένλ 

ηνλ ζνπιηάλν, ζε κφληκε βάζε θαη θάζε ζηηγκή ηνπ, ήηαλ κε πνην κέζν θαη πνηνλ 

ηξφπν ζα θαηαθηήζεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.
18

 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο ζεκεηψλεη ν Γνχθαο, αο δνχκε ηη έθαλαλ νη θάηνηθνη 

ηεο Πφιεο γηα λα ηε ζψζνπλ απφ ηα ρέξηα ηνπ «Ναβνπρνδνλφζνξνο». Ο 

Κσλζηαληίλνο γλσξίδνληαο ηηο πεληρξέο δπλάκεηο πνπ είρε γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο 

Σνχξθνπο έζηεηιε απεζηαικέλνπο ζηε Ρψκε λα δεηήζνπλ βνήζεηα ιφγσ ηεο Έλσζεο 

ησλ Δθθιεζηψλ πνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Φισξεληία ην 1439 κε αληάιιαγκα λα 

κλεκνλεχεηαη ν πάπαο ζηελ Αγία νθία θαη λα επηζηξέςεη ν παηξηάξρεο Γξεγφξηνο 

ζηνλ ζξφλν ηνπ. Ο πάπαο Νηθφιανο έζηεηιε κε ζπλνδεία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνλ 

θαξδηλάιην Πνισλίαο Ηζίδσξν, πξψελ αξρηεπίζθνπν Κηέβνπ, γηα λα επηβεβαηψζεη θαη 

λα γηνξηάζεη ηελ έλσζε ησλ Δθθιεζηψλ ζε κηα ηειεηή ζηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηεο Αγίαο 

νθίαο. Ο Ηζίδσξνο κε έλα κηθξφ ζψκα εληζρχζεσλ έθηαζαλ ζηελ Πφιε ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ1452. Ο βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο ηνπο ππνδέρηεθε κε επγέλεηα θαη 

ακέζσο άξρηζαλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ Έλσζε. κσο, ε άθημε ησλ απνζηαικέλσλ 

ηνπ πάπα πξνθάιεζε ζχειια αληηδξάζεσλ απφ ηνπο αλζελσηηθνχο. Ο εγέηεο ηνπο 

Γελλάδηνο, ζθνδξφο πνιέκηνο ηεο  έλσζεο, απνζχξζεθε ζην κνλαζηηθφ θειί ηνπ θαη 

θάξθσζε ζηελ πφξηα κηα δηαθήξπμε φπνπ εγθαινχζε ηνπο ελσηηθνχο γηα αζέβεηα, 

πξνέβιεπε ηελ απψιεηα ηεο Πφιεο θαη πξνκήλπε ηνλ ρακφ ηνπο θαηά ηελ εκέξα ηεο 

Κξίζεσο. Ο Γελλάδηνο δελ ζηακάηεζε ζηηγκή λα δαζθαιεχεη θαη λα γξάθεη ελαληίνλ 

ησλ Δλσηηθψλ. πλεξγφο θαη νκντδεάηεο ηνπ ήηαλ ν Ννηαξάο, ν κέγαο Γνχθαο θαη 

πξσζππνπξγφο ηεο ζπγθιήηνπ, ν νπνίνο, ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ Γνχθα, φηαλ 

αθξηβψο νη Ρσκαίνη –κε απηήλ ηελ νλνκαζία απνθαιεί ν Γνχθαο ηνπο Βπδαληηλνχο- 

αληίθξηζαλ ηνλ πνιπάξηζκν ζηξαηφ ησλ Σνχξθσλ λα ζπγθεληξψλεηαη ελαληίνλ ηεο 

Πφιεο ηφικεζε λα μεζηνκίζεη ην πεξίθεκν: «Κξεηηηφηεξφλ ἐζηηλ εἰδέλαη ἔλ κέζῃ ηῆ 

πφιεη θαθηφιηνλ βαζηιεῦνλ Σνχξθσλ ἤ θαιχπηξαλ Λαηηληθήλ».
19
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     ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηεξέσλ θαη ησλ κνλαρηθψλ 

ηαγκάησλ, νη εγνχκελνη, νη αξρηκαλδξίηεο θαη νη θαιφγξηεο δελ πίζηεπαλ ζηελ 

Έλσζε. Αθφκε θαη ν ίδηνο ν Κσλζηαληίλνο, φπσο αλαθέξεη ν Γνχθαο, παξίζηαλε πσο 

ζπκθσλνχζε. Δίλαη δχζθνιν λα είλαη θαλείο ζίγνπξνο γηα ηελ εηιηθξίλεηα ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ ζηελ πξνψζεζε ηεο έλσζεο ησλ Δθθιεζηψλ κέζα ζηελ θαξδηά ηνπ 

Οξζφδνμνπ Υξηζηηαληθνχ θφζκνπ, κε πιήξε επίγλσζε φηη ην ππφινηπν κέξνο απηνχ 

ηνπ θφζκνπ ηελ απνζηξεθφηαλ. Γη‟ απηφ ν ηζηνξηθφο Γνχθαο πίζηεπε φηη ε αθνζίσζε 

ηνπ απηνθξάηνξα ζηελ Έλσζε δελ ήηαλ παξά κηα πξφθαζε. Ο ίδηνο ν Κσλζηαληίλνο 

δελ ήηαλ θάπνηνο κεγάινο ζενιφγνο, αιιά ήηαλ αζπλήζηζηα ππνκνλεηηθφο κε 

εθείλνπο νη νπνίνη είραλ εκκνλή κε ηελ ζενινγία. Ζ δηθή ηνπ εκκνλή ήηαλ ε ζσηεξία 

ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο κε νπνηνδήπνηε ηίκεκα.
20 

 ηηο 12 Γεθεκβξίνπ ηειέζηεθε ε ελσηηθή ιεηηνπξγία ζηελ Αγία νθία Οξζνδφμσλ 

θαη Καζνιηθψλ. Ήηαλ κία θαηαλπθηηθή ιεηηνπξγία. Ήηαλ παξψλ ν Κσλζηαληίλνο θαη 

ε Απιή ηνπ. Μλεκνλεχηεθαλ ηα νλφκαηα ηνπ πάπα Νηθνιάνπ θαη ηνπ παηξηάξρε 

Γξεγνξίνπ θαη δηαβάζηεθε ην δηάηαγκα ηεο έλσζεο ηεο Φισξεληίαο. Ο Γνχθαο 

εζηηάδεη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Ηζίδσξνπ, ν νπνίνο ήζειε λα βνεζήζεη ηνπο Γξαηθνχο, 

παξαβιέπνληαο φηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ν κφλνο ιφγνο πνπ πξνζήιζαλ ζηελ Αγία 

νθία ήηαλ φηη πξνζέβιεπαλ ζηε βνήζεηα ηνπ πάπα θαη ησλ Γπηηθψλ ελ φςεη ηνπ 

ηνπξθηθνχ θηλδχλνπ. Ήηαλ ίζσο παξεγνξεηηθφ φηη ζε κηα ηέηνηα ζηηγκή θηλδχλνπ 

θάπνηνη απφ ηνπο παξεπξηζθφκελνπο έλησζαλ φηη κε φπνηνλ ηξφπν λα δηαθεξπηηφηαλ 

ε έλσζε, απηή δελ ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ πξνζσξηλή θαη ζα ππφθεηην ζε 

ιεπηνκεξή εμέηαζε θαη αλαζεψξεζε, φηαλ ζα ηειείσλε ε θξίζε. Ο ηζηνξηθφο θάλεη 

αλαθνξά ζε φιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ έλσζε ησλ Δθθιεζηψλ, ηφζν 

απφ ηνλ πξψην Παιαηνιφγν, Μηραήι Ζ΄, φζν θαη απφ ηνλ «ὕζηαην» Παιαηνιφγν, 

Ησάλλε Ζ΄, ηηο νπνίεο αληηζηξαηεχνληαλ ηψξα νη απεξίζθεπηεο ελέξγεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ «ἀπελνῦο θαὶ κηζφθαινπ» ιανχ πνπ νδήγεζαλ ηελ Πφιε ζηνλ 

αθαληζκφ ηεο. Πξάγκαηη, ε ελσηηθή ιεηηνπξγία ππξνδφηεζε λέεο αληηδξάζεηο ησλ 

αλζελσηηθψλ πνπ έθζαζαλ αθφκε θαη λα αλαζεκαηίζνπλ ηνπο ελσηηθνχο ιέγνληαο: 

«ηὴλ γὰξ Λαηίλσλ νὔηε βνήζεηαλ νὔηε ηελ ἕλσζηλ ρξήδνκελ».
21

 

     ηε ζπλέρεηα ν Γνχθαο θάλεη ιφγν γηα ηελ πξνζπάζεηα θαη θξνληίδα ηνπ βαζηιέσο 

Κσλζηαληίλνπ λα έρεη επάξθεηα ζε αγαζά ε πφιε πεξηκέλνληαο ηνλ «ηχξαλλν» ηελ  
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άλνημε. Ο βαζηιεχο έζηεηιε θάπνηνπο απφ ηνπο άξρνληέο ηνπ ζηα λεζηά θαη ζηηο 

επαξρίεο γηα λα αγνξάζνπλ ζηηάξη, θάζε είδνπο φζπξηα θαη νπνηαδήπνηε ηξνθή. 

ηάιζεθαλ ηέζζεξα κεγάια πινίν ζηε Υίν γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο πξνκήζεηεο, 

ελψ έλα πέκπην ζα έθηαλε απφ ηελ Πεινπφλλεζν επαλδξσκέλν θαη κε νπιηζκφ.
22 

   Ο βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο απηήλ ηελ ψξα ηεο θξίζεσο κε απνθαζηζηηθφηεηα 

πξνζπαζνχζε λα αλαζπγθξνηήζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ δπλάκεηο πξνεηνηκάδνληαο 

ηελ Πφιε γηα ηε κεγάιε ζχγθξνπζε. Δθείλε ηελ επνρή ππήξραλ πνιινί μέλνη ζηελ 

Πφιε, νη νπνίνη γηα πνιχ ρξφλν εθκεηαιιεχνληαλ ηνλ πινχην ηεο. Οη Γελνπάηεο 

έκπνξνη πνπ δνχζαλ ζηελ νρπξσκέλε απνηθία ηνπ Γαιαηά ζηελ αληίπεξα  φρζε ηνπ 

Κεξάηηνπ Κφιπνπ βξίζθνληαλ ζε δχζθνιε ζέζε ζθεθηφκελνη ην κέιινλ ηνπο αλ 

έπεθηε ε Πφιε ζηνπο Σνχξθνπο. Γη‟ απηφ νη Γελνπάηεο ηνπ Γαιαηά απνθάζηζαλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ άκπλα ηεο Πφιεο θαη είραλ ζηείιεη επηζηνιή ζηε Γέλνβα 

δεηψληαο βνήζεηα, ε νπνία ηνπο ππνζρέζεθε φηη έλα πινίν κε πεληαθφζηνπο άλδξεο 

ζα θαηέθζαλε γηα βνήζεηά ηνπο. Δπίζεο, ν Κσλζηαληίλνο θαη νη Βελεηνί ηεο Πφιεο 

δελ άθεζαλ λα απνπιεχζνπλ φζα εκπνξηθά βελεηηθά πινία είραλ έξζεη γηα 

ζπλαιιαγέο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα πξνζθέξνπλ βνήζεηα ζηελ Πφιε. Σφηε, 

έθηαζε απφ ηε Γέλνβα ν Ησάλλεο Λφγγνο, ηεο νηθνγέλεηαο Ηνπζηηληάλη, κε δχν κεγάια 

πινία, ζηξαηηψηεο θαη βαξχ εμνπιηζκφ. Ο Ηνπζηηληάλεο ήηαλ πνιχ ηθαλφο 

ζηξαηησηηθφο θαη ηδηαίηεξα έκπεηξνο ζηνλ πνιηνξθεηηθφ πφιεκν. Ο Κσλζηαληίλνο ηνλ 

ππνδέρηεθε κε εγθαξδηφηεηα θαη φξηζε ακνηβή ζηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ, ελψ ηνλ ίδην 

ηνλ ηίκεζε κε ην αμίσκα ηνπ πξσηνζηξάηνξα. Ο απηνθξάηνξαο αλέζεζε κε 

επραξίζηεζε ζηνλ Ηνπζηηληάλε ηε γεληθή δηνίθεζε ηεο άκπλαο ησλ ρεξζαίσλ ηεηρψλ 

θνληά ζην παιάηη. Αθφκε, ν βαζηιεχο ηνπ παξαρψξεζε κε ρξπζφβνπιν ηε Λήκλν, ζε 

πεξίπησζε βέβαηα ήηηαο ηνπ Μσάκεζ. Απφ εθείλε ηε ζηηγκή νη Λαηίλνη, πνπ ήηαλ 

παξαηαγκέλνη ζην εμσηεξηθφ θξνχξην θαη ηελ ηάθξν, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Ηνπζηηληάλε 

πνιεκνχζαλ κε εξσηζκφ, βγαίλνληαο έμσ απφ ηηο πχιεο ηεο Πφιεσο.
23

 

   Ο Μσάκεζ πξνρψξεζε ζε νινθιεξσηηθή πνιηνξθία ηεο Πφιεο κεηά ην Πάζρα, ζηηο 

6 Απξηιίνπ 1453, εκέξα Παξαζθεπή.
24

 Σα δχν ηξίηα ηνπ Απξηιίνπ πέξαζαλ κε ιίγεο 

κφλν ζπγθξνχζεηο, ελψ παξάιιεια ζπλέρηδε λα ζπγθεληξψλεη πξφζζεηεο δπλάκεηο. Ζ 

ζπλάζξνηζε ησλ ζηξαηησηψλ πνπ έγηλε κε πξφζθιεζε ή εζεινληηθά ήηαλ ηφζν 

κεγάιε πνπ δελ κπνξνχζε λα θαηακεηξεζεί, φπσο ζεκεηψλεη ν ηζηνξηθφο. Δπίζεο, ν 
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ζνπιηάλνο είρε ζπγθεληξψζεη αμηφινγε λαπηηθή δχλακε απφ ηξηαθφζηα πεξίπνπ 

πινία, ηα νπνία επηρείξεζαλ λα εηζέιζνπλ ζην ιηκάλη ηνπ Κεξάηηνπ Κφιπνπ. κσο, ν 

απηνθξάηνξαο αλέκελε θάηη ηέηνην θαη είρε εγθαηαζηήζεη κία αιπζίδα θξαγκνχ θαηά 

κήθνο ηεο εηζφδνπ. Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, θάησ απφ ηελ θάιπςε ηνπ ζθνηαδηνχ ε 

αιπζίδα ζεθψζεθε πξνζσξηλά γηα λα πεξάζνπλ ηέζζεξα Γελνπαηηθά πινία θαη έλα 

πινίν πνπ αλήθε ζηνλ βαζηιέα θαη κεηέθεξε ζηηάξη απφ ηελ Πεινπφλλεζν, παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ Σνχξθσλ λα ηα εκπνδίζνπλ. Σφηε, ν Μσάκεζ ζπλεηδεηνπνίεζε πσο 

έπξεπε λα βξεη ηνλ ηξφπν λα εηζέιζεη ν ζηφινο ηνπ ζηνλ Κεξάηην. Ζ εθεπξεηηθφηεηα 

ησλ κεραληθψλ ηνπ ζχληνκα ζα έδηλε ηε ιχζε ζην πξφβιεκα. 
25 

     Καζψο απηά ζπλέβαηλαλ ζηε ζάιαζζα, ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο πνιηνξθίαο 

άξρηζε ν βνκβαξδηζκφο ησλ ηεηρψλ. Σν κεγάιν θαλφλη πνπ θαηαζθεχαζε ν Οχγγξνο 

κεραληθφο είρε ηνπνζεηεζεί απέλαληη απφ ην ηείρνο θνληά ζηελ πχιε ηνπ Αγίνπ 

Ρσκαλνχ θαη κε ηελ πξψηε βνιή πνπ εθηφμεπζε ην ηείρνο θινλίζηεθε, ελψ ήηαλ ηφζν 

κεγάινο ν θξφηνο πνπ αθνχζηεθε, ψζηε νη θάηνηθνη ηεο Πφιεο αλαθψλεζαλ: «Κχξηε 

ἐιέεζνλ!».
26

 Καζψο ν βνκβαξδηζκφο ζπλερίζηεθε ζχληνκα γθξεκίζηεθαλ ηα 

εμσηεξηθά ηείρε θαη ν πχξγνο θνληά ζηελ πχιε ηνπ Αγίνπ Ρσκαλνχ. Έηζη, νη Σνχξθνη 

κπνξνχζαλ πιένλ λα δνπλ θαζαξά ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο, φπσο ηαπηφρξνλα 

λα ηδσζνχλ θαη απφ εθείλνπο. Ωζηφζν, ηηο επαλεηιεκκέλεο επηζέζεηο ησλ ζηξαηησηψλ 

ηνπ ζνπιηάλνπ ηηο απσζνχζαλ αθφκε ηα ζηξαηεχκαηα ππφ ηελ αξρεγία ηνπ γελλαίνπ 

Ηνπζηηληάλε.
27

 

    ηαλ ν Κσλζηαληίλνο είδε ηα ηείρε ηεο Βαζηιεχνπζαο λα θαηαξξένπλ, άξρηζε λα 

απνθαξδηψλεηαη. Θεψξεζε ηελ πηψζε ηνπο θαθφ νησλφ γηα ηελ πφιε θαη ηνλ ίδην, 

αθνχ απφ ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ, ζε ηφζνπο πνιέκνπο κε θχζεο, 

Πέξζεο, Άξαβεο δελ είρε πέζεη νχηε κία πέηξα απφ ηα ηείρε. Βιέπνληαο, φκσο, ηψξα, 

ηφζν πνιπάξηζκν ζηξαηφ, ηφζν βαξηά εμνπιηζκέλν ζηφιν, θαζψο θαη ηα ζεκεία κε ηα 

ηζνπεδσκέλα ηείρε έλησζε απφγλσζε θαη απειπηζία, φπσο καο πιεξνθνξεί ν 

ηζηνξηθφο. Έηζη, ν Κσλζηαληίλνο έζηεηιε κήλπκα ζηνλ ζνπιηάλν ηθεηεχνληάο ηνλ λα 

απνζπξζεί θαη λα θάλεη εηξήλε, πξνζθέξνληάο ηνπ φπνην χςνο θφξνπ ππνηέιεηαο ζα 

κπνξνχζε λα δεηήζεη. Ο «ηχξαλλνο», φκσο, αξλήζεθε ιέγνληαο: «Ἤ ηὴλ Πφιηλ 

ιακβάλσ ἤ  Πφιηο ιακβάλεη κε ἤ δῶληα ἤ ηεζλεῶηα». ηε ζπλέρεηα, ηνπ πξφηεηλε 

φηη αλ έθεπγε εηξεληθά απφ ηελ Πφιε ζα ηνπ παξαρσξνχζε ηελ Πεινπφλλεζν, ελψ 
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ζηνπο αδειθνχο ηνπ ζα έδηλε άιιεο επαξρίεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζάλαηνο 

πεξίκελε φινπο ηνπο αξηζηνθξάηεο θαη εμαλδξαπνδηζκφο φινπ ηνπ ιανχ ηεο Πφιεο. 

Γη‟ απηφλ ήηαλ αξθεηή ε Πφιε, αθφκε θαη έξεκε. Ο Κσλζηαληίλνο δελ έδσζε θακηά 

απάληεζε ζηηο πξνηάζεηο απηέο ηνπ Μσάκεζ. Γηα ηνλ απηνθξάηνξα ήηαλ αδηαλφεην 

φηη ζα κπνξνχζε απηφο κε ηα ίδηα ηνπ ηα ρέξηα λα παξαδψζεη ηελ Πφιε ζηνπο 

Σνχξθνπο.
28

  

Ζ αλαθνξά απηή ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε εηξήλεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηνλ Μσάκεζ 

Β΄ παξαδίδεηαη κφλν ζηνλ Γνχθα, γη‟ απηφ ζεσξείηαη ακθηιεγφκελε.  

    Αθνχ ν ζνπιηάλνο νινθιήξσζε ηηο πνιεκηθέο πξνεηνηκαζίεο, έζηεηιε κήλπκα ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε δεηψληαο ηελ παξάδνζε ηεο Βαζηιίδνο ησλ πφιεσλ κε ηελ 

ππφζρεζε πσο ζα επέηξεπε ζηνλ βαζηιηά θαη ζηνπο άξρνληεο λα θχγνπλ κε ηα 

ππάξρνληά ηνπο, αθήλνληαο ηνλ πιεζπζκφ ηεο Πφιεο ζψν θαη αβιαβή.  

Κη εδψ δεκηνπξγείηαη ην ηξαγηθφ δίιεκκα γηα ηνλ ιαφ ηνπ Βπδαληίνπ, ελψ ε απφθαζε 

ηνπ απηνθξάηνξα αλαδεηθλχεη ζε φιε ηνπο ηελ εκβέιεηα ην εξσηθφ θξφλεκα θαη ην 

αλππέξβιεην ήζνο ηνπ. Γλψξηδε θαη απηφο, φπσο θαη ν ιαφο ζηε Βαζηιεχνπζα, φηη 

φηαλ κηα πφιε παξαδηδφηαλ ζηνπο Σνχξθνπο ρσξίο αληίζηαζε, νη θάηνηθνί ηεο 

έπαηξλαλ πξνλφκηα πνπ εμαζθάιηδαλ ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ηνπο. Αληίζεηα, φηαλ 

κία πφιε θπξηεπφηαλ χζηεξα απφ αληίζηαζε, εμεπηειηζκνί θαη ζάλαηνο πεξίκελαλ 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο. 

Ο Κσλζηαληίλνο κε ηελ απάληεζή ηνπ ζηηο πξνηάζεηο ηνπ Μσάκεζ γηα ηελ παξάδνζε 

ηεο Πφιεο πέξαζε απφ ηελ ηζηνξία ζην ζξχιν, έγηλε αθαηάιπην πξφηππν ειιεληθνχ 

ζζέλνπο, ςπρηζκνχ θαη εξσηζκνχ. Ο Γνχθαο  παξαζέηεη ηελ ζξπιηθή ηνπ απάληεζε : 

 «Δἰ κὲλ βνχιεη, θαζὼο θαὶ νἱ παηέξεο ζνπ ἔδεζαλ, εἰξεληθῶο ζὺλ κῖλ ζπδζαη θαὶ 

ζὺ ηῷ Θεῷ ράξηο. … Σὸ δὲ ηὴλ Πφιηλ ζνὶ δνῦλαη, νὔη‟ ἐκὸλ ἐζηηλ νὔη‟ ἄιινπ ηῶλ 

θαηνηθνχλησλ ἐλ ηαχηῃ
.
 θνηλῆ γὰξ γλψκῃ πάληεο αὐηνπξναηξέησο ἀπνζαλνῦκελ θαὶ 

νὐ θεηζφκεζα ηο  δσο κῶλ».
29

 

   Ο ζνπιηάλνο φηαλ άθνπζε ηε ζζελαξή απάληεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ έραζε θάζε 

ειπίδα γηα εηξεληθή παξάδνζε ηεο Πφιεο θαη ακέζσο φξηζε ηε κέξα ηεο ηειηθήο 

επίζεζεο. Ο Μσάκεζ γηα λα εκςπρψζεη ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ηνπο ππνζρέζεθε φινπο 

ηνπο ζεζαπξνχο ηεο Πφιεο σο ιάθπξα θαη ηνλ εμαλδξαπνδηζκφ ησλ θαηνίθσλ ηεο.
30
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    Ζ επίζεζε, θαηά ηνλ Γνχθα, άξρηζε ηελ Κπξηαθή, 27 Μαΐνπ. Ζ παξάηαμε κάρεο 

ησλ ερζξψλ ήηαλ εμαηξεηηθά εληππσζηαθή ιφγσ ηνπ πνιπάξηζκνπ πιήζνπο ησλ 

ζηξαηησηψλ. Ο ίδηνο ν Μσάκεζ, έθηππνο, πνιεκνχζε αθξηβψο απέλαληη απφ ηα 

πεζκέλα ηείρε. ηα ηείρε πνπ είραλ πέζεη, θνληά ζηελ πχιε ηνπ Αγίνπ Ρσκαλνχ, 

πνιεκνχζε κε αλδξεία θαη ν απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο κε ηνλ Ηνπζηηληάλε θαη 

ηξεηο ρηιηάδεο Λαηίλνπο θαη Ρσκαίνπο. Οη Σνχξθνη εθνξκψληαο ζπλερψο 

πξνζπαζνχζαλ επίκνλα, κε ηελ παξαθίλεζε ηνπ ζνπιηάλνπ, λα αλέβνπλ ζηα ηείρε 

θξαηψληαο ακέηξεηεο ζθάιεο. Οη ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο σζηφζν ηνπο απέθξνπαλ 

κε γελλαηφηεηα, κε φιε ηνπο ηε δχλακε.
31

 

    Σε ζηηγκή φκσο πνπ ε Σχρε, φπσο αλαθέξεη ν ηζηνξηθφο, ήηαλ κε ην κέξνο ησλ 

ακπλνκέλσλ, «ἀθεῖιελ ὁ Θεὸο ἐθ ηνῦ κέζνπ ηο παξεκβνιο ηῶλ „Ρσκαίσλ ηὸλ 

ζηξαηεγὸλ αὐηῶλ γίγαληα θαὶ ἰζρχνληα θαὶ ἄλζξσπνλ πνιεκηζηὴλ». Λίγν πξηλ ην 

ράξακα, ελψ αθφκα ήηαλ ζθνηάδη, ηξαπκαηίζηεθε ν Ηνπζηηληάλεο. Γηα ηε ζνβαξφηεηα 

ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ νη καξηπξίεο δηίζηαληαη. Ο Γνχθαο καο πιεξνθνξεί φηη 

ηξαπκαηίζηεθε απφ κνιπβέληα ζθαίξα ζην ρέξη θαη επεηδή ν πφλνο ήηαλ αθφξεηνο 

είπε ζηνλ Κσλζηαληίλν: «ηζη ζαξζαιέσο, ἐγψ δὲ κέρξη ηο λεφο ἐιεχζνκαη θἀθεῖ 

ἰαηξεπζεὶο ηάρσο ἐπαλαζηξέςσ». Ο βαζηιεχο φηαλ είδε ηνλ Ηνπζηηληάλε λα απνρσξεί 

δείιηαζε, φπσο θαη νη ζηξαηηψηεο, φκσο ζπλέρηζε κε φιε ηνπ ηε δχλακε ηνλ αγψλα. 
32 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ Γνχθα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπληάθηε ηνπ 

Chronicon Maius, θαηά ηνλ νπνίν ν Ηνπζηηληάλεο έθπγε, ελψ ν Κσλζηαληίλνο ηνλ 

παξαθαινχζε λα κείλεη. Ζ πεξηγξαθή ηνπ Γνχθα θαίλεηαη φηη είλαη πην νξζή απφ 

απηήλ ηνπ ζπληάθηε ηνπ Chronicon Maius γηα ην ιφγν πνπ πξναλαθέξζεθε ζην 

ζρεηηθφ εδάθην. 

    Οη Σνχξθνη ηφηε πιεζίαζαλ ηα ηείρε θαη έζηεζαλ ηηο ζθάιεο. Γελ θαηάθεξαλ 

ηίπνηα φκσο, θαζψο ηνπο απσζνχζαλ νη ιηζνβνιηζηέο απφ ςειά. Ο βαζηιεχο θαη νη 

ζηξαηηψηεο ηνπ αληηζηέθνληαλ εξσηθά θάησ απφ πνιχ δχζθνιεο ζπλζήθεο θαη φιε 

ηνπο ε πξνζπάζεηα επηθεληξσλφηαλ ζην λα κελ αθήζνπλ ηνπο Σνχξθνπο λα 

εηζέιζνπλ απφ ηα γθξεκηζκέλα ηείρε.  Ωζηφζν, δελ ηα θαηάθεξαλ, γηαηί «ὁ ζειήζαο 

Θεὸο» ηνπο νδήγεζε κέζα ζηελ πφιε απφ άιιν κνλνπάηη. ηε γσλία ηνπ ηείρνπο ησλ 

Βιαρεξλψλ ππήξρε απφ παιηά κία κηθξή πχιε εμφδνπ πνπ νλνκαδφηαλ Κεξθφπνξηα. 

Ζ θξπθή απηή ππφγεηα κηθξή πχιε είρε αζθαιηζηεί πξηλ πνιιά ρξφληα. κσο ηελ 

πξνεγνχκελε ηεο εθφδνπ είρε αλνηρζεί κε δηαηαγή ηνπ απηνθξάηνξα γηα λα 
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επηρεηξήζνπλ βγαίλνληαο απφ εθεί έμνδν θαη επίζεζε θαηά ησλ Σνχξθσλ, έηζη ψζηε 

λα έρνπλ ηα λψηα ηνπο πξνθπιαγκέλα. Φαίλεηαη, επεηδή ε Κεξθφπνξηα ήηαλ κηθξή, 

φηη μέραζαλ λα ηελ αζθαιίζνπλ. ηαλ νη Σνχξθνη παξαηήξεζαλ φηη ε πχιε ήηαλ 

αλνηρηή, κηα κηθξή νκάδα απνηεινχκελε απφ πελήληα πεξίπνπ γελίηζαξνπο 

θαηεπζχλζεθαλ εθεί θαη αλέβεθαλ ζηα ηείρε θαη, θαζψο βξέζεθαλ ζηα λψηα ησλ 

ακπλνκέλσλ, ζθφησλαλ φζνπο Ρσκαίνπο θαη Λαηίλνπο ζπλαληνχζαλ. Σν ζέακα ήηαλ 

αλαηξηρηαζηηθφ! ινη νη ακπλφκελνη πνπ πξνζπαζνχζαλ λα εκπνδίζνπλ φζνπο 

έζηελαλ ηηο ζθάιεο άιινη ζθαγηάζηεθαλ θαη άιινη πήδεζαλ απφ ηα ηείρε δίλνληαο 

θξηθηφ ηέινο ζηε δσή ηνπο. Οη Σνχξθνη αλελφριεηνη πιένλ έζηελαλ ηηο ζθάιεο θαη 

ζθαξθάισλαλ ζαλ αεηνί ζηα ηείρε, φπσο πεξηγξάθεη ν Γνχθαο.
33

 

    Ο βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο θαη άιινη Ρσκαίνη δελ είραλ αληηιεθζεί ηη ζπλέβε, γηαηί 

ήηαλ καθξηά απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ε είζνδνο ησλ Σνχξθσλ. χληνκα, φκσο, ην 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ, φηαλ είδαλ βέιε λα πέθηνπλ απφ ςειά θαη απφ ηα λψηα ηνπο θαη 

λα ηνπο ζθνηψλνπλ. Μπξνζηά ζην ηξαγηθφ αδηέμνδν νη ππεξαζπηζηέο έηξεμαλ λα 

δηαθχγνπλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Πφιεο. Οη Σνχξθνη, φηαλ είδαλ ηνπο ζηξαηηψηεο λα 

πξνζπαζνχλ λα δηαθχγνπλ ζηελ Πφιε, απφ ηελ πχιε ηνπ Υαξζνχ, ηνπο επηηέζεθαλ 

θαη ηνπο θαηέζθαμαλ. Έηζη, κφιηο έθζαζαλ ζηελ πχιε δελ κπνξνχζαλ νχηε νη ίδηνη λα 

κπνπλ, γηαηί είρε θιείζεη απφ ηα ζψκαηα ησλ λεθξψλ θαη εηνηκνζάλαησλ.
34 

    Ο Γνχθαο πεξηγξάθεη κε γιαθπξφηεηα ηνλ ηξαγηθφ ζάλαην ηνπ ήξσα βαζηιέσο: «Ὁ 

βαζηιεὺο νὖλ ἀπαγνξεχζαο ἑαπηὸλ, ἱζηάκελνο βαζηάδσλ ζπάζελ θαὶ ἀζπίδα, εἶπε 

ιφγνλ ιχπεο ἄμηνλ
.
 «Οὐθ ἔζηη ηηο ηῶλ ρξηζηηαλῶλ ηνῦ ιαβεῖλ ηὴλ θεθαιὴλ κνπ ἀπ‟ 

ἐκνῦ;»- Ἦλ γὰξ κνλψηαηνο ἀπνιεηθζεὶο. Σφηε εἷο ηῶλ Σνχξθσλ δνὺο αὐηῷ θαηὰ 

πξφζσπνλ θαὶ πιήμαο, θαὶ αὐηὸο ηῷ Σνχξθῳ ἑηέξαλ ἐραξίζαην
.
 ηῶλ ὄπηζζελ δ‟ 

ἕηεξνο θαηξίαλ δνὺο πιεγήλ, ἔπεζε θαηὰ γο
. 
νὐ γὰξ ᾔδεζαλ, ὅηη ὁ βαζηιεχο ἐζηηλ, 

ἀιι‟ ὡο θνηλὸλ ζηξαηηψηελ ηνῦηνλ ζαλαηψζαληεο ἀθθαλ».
35

 

Έηζη σο απιφο ζηξαηηψηεο ν βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο επηδεηθλχνληαο αμηνπξέπεηα, 

ζάξξνο θαη δχλακε ραξαθηήξα κέρξη ην ηέινο, έρνληαο πιήξε επίγλσζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο δηθήο ηνπ θαη ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ πξνρψξεζε αθιφλεηνο θαη 

ζηαζεξφο ζηελ νδφ ηνπ καξηπξίνπ. Σίπνηα δελ κπφξεζε λα κεηαβάιεη ηηο πεπνηζήζεηο 

θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ. Ο ηειεπηαίνο ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο βπδαληηλήο ηδέαο κε ηελ 
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απαξάκηιιε απηαπάξλεζε θαη ην καξηπξηθφ ηνπ ζάλαην πςψζεθε ζε αηψλην ζχκβνιν 

ηεο αθαηάιπηεο ειιεληθήο ςπρήο θαη αλδξείαο.  

    Ο ηζηνξηθφο Γνχθαο ζηε ζπλέρεηα καο δίλεη κία βάλαπζε εθδνρή ζρεηηθά κε ηελ 

ηχρε ηνπ λεθξνχ ζψκαηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ. ηαλ ν Μσάκεζ κεηά 

ηελ Άισζε ξψηεζε ηνλ Λνπθά Ννηαξά, ν νπνίνο είρε επηβηψζεη, αλ ν βαζηιεχο είρε 

δηαθχγεη κε ηα πινία, εθείλνο ηνπ απάληεζε φηη δελ γλψξηδε, επεηδή ν ίδηνο βξηζθφηαλ 

ζηε Βαζηιηθή Πχιε, φηαλ νη Σνχξθνη ζπλάληεζαλ ηνλ Απηνθξάηνξα ζηελ Υαξηζία 

Πχιε. Σφηε παξνπζηάζηεθαλ δχν λεαξνί ζηξαηηψηεο θαη ν έλαο είπε ζηνλ ζνπιηάλν: 

«Κχξηε, εγψ ηνλ ζθφησζα. Βηαδφκνπλ λα κπσ θαη λα αξπάμσ καδί κε ηνπο 

ζπληξφθνπο κνπ θαη ηνλ άθεζα θάησ λεθξφ». Ακέζσο ν άιινο ζπκπιήξσζε: «Δγψ 

ηνλ ρηχπεζα πξψηνο». Ο ζνπιηάλνο ηνπο έζηεηιε ηφηε θαη ηνπο δχν κε ηε δηαηαγή λα 

ηνπ θέξνπλ ην θεθάιη ηνπ απηνθξάηνξα. Δθείλνη έηξεμαλ γξήγνξα, έθνςαλ ην θεθάιη 

ηνπ θαη ην έθεξαλ ζηνλ ζνπιηάλν, ν νπνίνο ζηξάθεθε πξνο ηνλ Μεγάιν Γνχθα θαη      

 είπε: «Πεο κνπ ηελ αιήζεηα
.
 Δίλαη απηφ ην θεθάιη ηνπ βαζηιηά ζνπ;». Απηφο ην 

πεξηεξγάζηεθε θαη απάληεζε: «Δίλαη δηθφ ηνπ». Σν εμέηαζαλ θαη άιινη θαη ην 

αλαγλψξηζαλ. ηε ζπλέρεηα ην θάξθσζαλ ζηνλ θίνλα ηνπ Απγνπζηαίνπ, φπνπ 

παξέκεηλε κέρξη ην βξάδπ. Αξγφηεξα, έβγαιαλ ην δέξκα απφ πάλσ ηνπ θαη (ν 

ζνπιηάλνο) ην έζηεηιε σο ηξφπαην θαη ζχκβνιν ηνπ ζξηάκβνπ ηνπ ζηνλ εγεκφλα ησλ 

Πεξζψλ θαη ησλ Αξάβσλ θαη ζε άιινπο Σνχξθνπο.
36
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III. Λαόληθος Υαιθοθολδύιες 

 

Α.Ζ δφή θαη ηο έργο ηοσ 

    Απφ ηνπο ηέζζεξηο ηειεπηαίνπο ηζηνξηθνχο ηεο βπδαληηλήο επνρήο, ν Λαφληθνο 

Υαιθνθνλδχιεο θαηέρεη, ιφγσ θπξίσο ηεο θαηαγσγήο ηνπ, ηδηαίηεξε ζέζε. Δίλαη ν 

κφλνο Αζελαίνο ζπγγξαθέαο ζηελ ηζηνξία ηεο βπδαληηλήο ινγνηερλίαο. Γελλήζεθε 

γχξσ ζηα 1423 (ή πεξίπνπ ζην 1430) θαη πξνεξρφηαλ απφ επηθαλή νηθνγέλεηα, ε ηχρε 

ηεο νπνίαο ζεκάδεςε θαη ηε δσή ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ Λαφληθνπ, Γεψξγηνο, 

αλαγθάζηεθε, έπεηηα απφ έλα απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ελαληίνλ ησλ Acciaiuoli ησλ 

Αζελψλ ην 1435, λα θαηαθχγεη κέζσ ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ Πεινπφλλεζν. Δίλαη 

πηζαλφ φηη ν κηθξφο Λαφληθνο (ην φλνκα πξνέξρεηαη κάιινλ απφ ηελ αληηζηξνθή ηνπ 

νλφκαηνο Νηθφιανο) ηνλ αθνινχζεζε. Σν 1447 ν Κπξηαθφο ν Αγθσλίηεο ηνλ 

ζπλάληεζε ζηελ απιή ηνπ Γεζπφηε ηνπ Μπζηξά σο άξηζην καζεηή ηνπ Πιήζσλα. 

Δίλαη δχζθνιν λα απνθαλζνχκε αλ ήηαλ απηφο ή ν παηέξαο ηνπ πνπ ζηάιζεθε απφ 

εθεί ην 1446 σο πξεζβεπηήο ζηνλ Μνπξάη Β΄. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηελ 

ππφινηπε δσή ηνπ είλαη αζαθείο. Δλψ ν παηέξαο ηνπ θαηέθπγε ζηελ Ηηαιία, ν 

Λαφληθνο έκεηλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ, απ' φπνπ κπφξεζε λα παξαθνινπζήζεη ηα 

γεγνλφηα ησλ επφκελσλ δεθαεηηψλ. Παξακέλεη αβέβαην αλ δηέκελε ζηελ Κξήηε ή ζηε 

γελέηεηξά ηνπ Αζήλα. Βέβαην είλαη φηη δελ δνχζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε φηαλ έγηλε 

ε θαηάιεςή ηεο απφ ηνλ Μσάκεζ Β΄. Τπνζέηνπκε φηη πέζαλε γχξσ ζην 1490. 
37

 

    Σν ηζηνξηθφ έξγν ηνπ Λαφληθνπ Υαιθνθνλδχιε επηγξάθεηαη Απνδείμεηο Ιζηνξηώλ 

θαη εθηείλεηαη ζε δέθα βηβιία, πνπ θαιχπηνπλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1298-1463. Απφ 

απηά ην φγδνν βηβιίν πεξηγξάθεη ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηα γεγνλφηα 

ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σν θχξην κέξνο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ δελ είλαη ε ηζηνξία ηνπ 

βπδαληηλνχ θξάηνπο, δειαδή ε παξαθκή θαη ε πηψζε ηνπ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

αηψλεο, αιιά ε ξαγδαία άλνδνο ησλ Οζσκαλψλ Σνχξθσλ ζε θπξίαξρε δχλακε ζηελ 

Μηθξά Αζία θαη ζηα Βαιθάληα. Γηα ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο γξάθηεθε ην 

έξγν δελ δηαζέηνπκε θακία έλδεημε, αιιά νχηε γηα ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ πνπ 
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ελδερνκέλσο είρε θαηά λνπ ν ζπγγξαθέαο. Ζ ζρεηηθά πινχζηα ρεηξφγξαθε παξάδνζε 

ησλ Απνδείμεωλ Ιζηνξηώλ (παξαδίδεηαη ζε ηξηάληα ρεηξφγξαθα, κε αξραηφηεξν ηνλ 

Parisinus gr.1780) νπσζδήπνηε καξηπξεί ην αλαγλσζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία 

ηνπ ηνπξθηθνχ επεθηαηηζκνχ. ην έξγν ηνπ ν Υαιθνλδχιεο δελ άθελε πεξηζψξηα 

ακθηβνιίαο φηη ε λέα παγθφζκηα δχλακε, κεηά ηελ θαηάιπζε ηεο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο, ζα απεηινχζε θαη ηνπο ρξηζηηαληθνχο ιανχο  ηεο Γχζεο.
38

 Καη επεηδή 

πξαγκαηεπφηαλ ηνλ ηνπξθηθφ επεθηαηηζκφ, ν θφζκνο ηεο αξραηφηεηαο δελ δηαηξέρεη 

ηελ Ιζηνξία ηνπ. Οη επηινγέο ηνπ ζπκίδνπλ, σζηφζν, εξνδφηεηα κνηίβα θαη έλα 

θνζκηθφ πλεχκα ζρεδφλ μέλν ζηελ παξαδνζηαθή ηζηνξηνγξαθία. Ο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν εξκήλεπζε ηελ άλνδν θαη ηελ πηψζε  ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο ζην 

πξννίκηφ ηνπ, φπνπ θάλεη ιφγν γηα ηελ αξεηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηχρε, μεπεξλά ηηο 

παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο πεξί ησλ βνπιψλ ηεο ζείαο πξφλνηαο θαη κάιινλ  

παξαπέκπεη ζε θνζκηθά πξφηππα. Πξσηαξρηθή, γηα παξάδεηγκα, είλαη ε ζεκαζία ηεο 

ηχρεο ζηε δξακαηηθή πνίεζε, θπξίσο ζην έξγν ηνπ Δπξηπίδε θαη ηνπ Μελάλδξνπ. 

πσο θαη ν Κξηηφβνπινο, δηθαηνιφγεζε ηελ επηινγή ηνπ λα γξάςεη ειιεληθά, επεηδή 

ήηαλ νηθνπκεληθή γιψζζα (Η, 2, 12-14), θαζψο απνηεινχζε θαη ηελ κφλε ζηαζεξή 

αμία  κεηά ηελ κεγάιε θαηαζηξνθή. ' απηήλ, άιισζηε, επέλδπε θαη γηα ην κέιινλ, 

νξακαηηδφκελνο ηελ αλαγέλλεζε ηνπ γέλνπο (Η, 2, 15-19).
39

 

    Ο Λαφληθνο  Υαιθνθνλδχιεο είλαη ν πξψηνο ζπγγξαθέαο πνπ γξάθεη ζε ειιεληθή 

γιψζζα φρη πηα ηελ ηζηνξία ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο, αιιά ηελ ηζηνξία ηνπ ερζξνχ 

θαη θαηαθηεηή ηνπ, ησλ νζσκαλψλ Σνχξθσλ. Ο ηζηνξηθφο ρξεζηκνπνίεζε σο 

βνεζήκαηα ηνπξθηθέο πεγέο θαη ζπγθέληξσζε πιεξνθνξίεο απ‟ φπνπ κπνξνχζε. Αλ 

θαη ν Ζξφδνηνο, ππήξμε ην κεγάιν πξφηππν ηνπ Υαιθνθνλδχιε, ζε πνιχ κεγαιχηεξν 

βαζκφ ν ηζηνξηθφο κηκείηαη ην χθνο θαη ηε γιψζζα ηνπ ζπκπνιίηε ηνπ Θνπθπδίδε, 

φπσο θαη άιινη ηζηνξηθνί ηνπ Βπδαληίνπ (Άλλα Κνκλελή, Κξηηφβνπινο θ.ά). Ωζηφζν 

απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο αδπλακίεο ηνπ ηζηνξηνγξάθνπ καο είλαη ε ρξνλνιφγεζε 

θαη ε κνλνηνλία ηνπ χθνπο.   
40

 

    Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα θαηαιήμνπκε ζε θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ηελ θνζκνζεσξία 

ηνπ ηζηνξηθνχ. Θα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε θάπνηα αδηαθνξία γηα ηα 

ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα απφ ηε ρσξίο πάζνο αλαθνξά ηνπ ζηα ζέκαηα ηεο έλσζεο ησλ 

Δθθιεζηψλ θαη ησλ αηξέζεσλ, θαζψο θαη απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηζιακηζκνχ. Ζ 
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 Καξπφδεινο (2015) 351,352 
39

 Καξπφδεινο (2015) 371 
40

 Ζunger (2009)  η.Β΄  340,341,344 
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ξηδηθή αιιαγή θαη ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε εθθξάδεηαη κε ηε λέα ρξήζε ησλ νλνκάησλ 

Έιιελαο θαη Ρωκαίνο. Έιιελεο είλαη εθείλνη πνπ κηινχλ ειιεληθά θαη έρνπλ ειιεληθή 

θαηαγσγή, δειαδή έλα κεγάιν κέξνο ησλ Βπδαληηλψλ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε 

νξζνδνμία ηνπο, φπσο ζα ζπλέβαηλε ζε πξνεγνχκελνπο αηψλεο, φπνπ Έιιελεο 

απνθαινχληαλ νη εζληθνί, νη εηδσινιάηξεο. Ο βπδαληηλφο απηνθξάηνξαο αλαθέξεηαη 

σο βαζηιεύο Διιήλωλ ή Βπδαληίνπ βαζηιεύο, ελψ ν φξνο Ρσκαίνο απνδίδεηαη ζηνπο 

αξραίνπο Ρσκαίνπο ή ζηνπο Λαηίλνπο ηεο Γχζεο. Έηζη ε έθθξαζε Ῥωκαίωλ βαζηιεύο 

αλαθέξεηαη ζηνλ απηνθξάηνξα ηεο Γχζεο, ελψ ην βαζηιεύο κφλν ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηνλ Σνχξθν ζνπιηάλν.  
41 

    ηαλ γελλήζεθε ν Υαιθνθνλδχιεο, ε επηθξάηεηα ησλ Διιήλσλ θαη ε εμνπζία ηνπ 

βαζηιέσο ηνπο είρε πεξηνξηζηεί ηφζν, ψζηε λα πεξηιακβάλεη κηθξφ κφλν ηκήκα ηεο 

Θξάθεο, ηελ Πεινπφλλεζν θαη θάπνηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Οη Σνχξθνη είραλ 

πξνρσξήζεη ζηηο θαηαθηήζεηο, ελψ ε Γχζε αδηαθνξνχζε γηα ηνπο  Έιιελεο θαη ιφγσ 

ηεο δνγκαηηθήο δηαθνξάο κε ηνλ πάπα. Παξ‟ φια απηά ν Υαιθνθνλδχιεο αηζζαλφηαλ 

ηνλ εαπηφ ηνπ Έιιελα φζν θαλείο άιινο απφ ηνπο πξνγελέζηεξνπο ηζηνξηθνχο θαη 

αλέιαβε ηε ζχλζεζε ηνπ πνιπζρηδνχο έξγνπ ηνπ γηα λα γλσζηνπνηήζεη ηελ πάιε ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ κε ηνλ Ηζιακηζκφ. Γηα ηνλ ηζηνξηθφ ε Άισζε ηεο Πφιεο θαη ε 

θαηάιπζε ησλ ειιεληθψλ θξαηψλ απφ ηνπο Σνχξθνπο ήηαλ θάηη παξνδηθφ. 

Γεδνκέλνπ φκσο φηη νχηε απφ ηνπο Φξάγθνπο αλέκελε ηελ αλαζχζηαζε ηεο 

Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο (αθνχ ήζειε Έιιελα βαζηιηά, δηαδφρνπο θαη ηζρπξφ 

θξάηνο κε γιψζζα ηελ αξραία ειιεληθή), νχηε απφ ηνπο αζήκαληνπο Παιαηνιφγνπο 

πνπ είραλ απνκείλεη – Θσκά θαη  Γεκήηξην θαη ηα παηδηά ηνπο – αλέκελε ηελ 

απειεπζέξσζε, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη έβιεπε σο γελεζηνπξγφ δχλακε γηα ηελ 

αλάζηαζε ηνπ γέλνπο κφλν ηελ ειιεληθή παηδεία. Απηφ ήηαλ ην  αλζξσπηζηηθφ ηνπ 

ηδεψδεο κε ην νπνίν ζπλέλσλε ηνλ εηηεκέλν, ζε θαηάπησζε θαη πιηθά αλίζρπξν 

Διιεληζκφ ησλ ρξφλσλ ηνπ κε ηε δφμα ηεο αξραίαο Διιάδνο θαη ηνπο αξραίνπο 

Έιιελεο.  

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ν Υαιθνθνλδχιεο ζπλέδεζε πνιχ πξηλ απφ ηνλ Εακπέιην θαη 

ηνλ Παπαξξεγφπνπιν ηνλ λεφηεξν Διιεληζκφ κε ηνλ αξραίν κέζσ ηνπ βπδαληηλνχ, ν 

νπνίνο δηαηήξεζε ηε γιψζζα θαη ηα ήζε.
42

 Σν θξηηήξην ζην νπνίν βαζίδεηαη ν 

Υαιθνθνλδχιεο γηα λα θαζνξίζεη ηε ζπλέρεηα ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο απφ ηελ 

Αξραηφηεηα κέρξη ηα ρξφληα ηνπ είλαη ε επηβίσζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. Γη‟ απηφλ 
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42
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ηνλ ιφγν, πηζηεχεη φηη, παξά ηελ θαηάθηεζε ηεο Διιάδαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ε 

δηαηήξεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα κηα 

κειινληηθή αλαγέλλεζε ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ, δηαηππψλνληαο θαηά θάπνηνλ 

ηξφπν κηα πξψηε έθθξαζε ηεο Μεγάιεο Ηδέαο.
43

 

   Δλ θαηαθιείδη, κνινλφηη ζην ζέκα ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο ε πξνζθνξά ηνπ 

Υαιθνθνλδχιε ήηαλ πεληρξή, ε έληαμή ηνπ κεηαμχ ησλ αλζξσπηζηψλ, ε αζελατθή ηνπ 

πξνέιεπζε, ε αληίιεςε θπξίσο γηα ηελ ελφηεηα ηνπ Διιεληζκνχ, ε ρξήζε ηνπ φξνπ 

Ἕιιελ αληί ηνπ Ρωκαίνο (=Ρσκηφο ή Βπδαληηλφο), θαζηζηά ηνλ ίδην θαη ην έξγν ηνπ 

πνιχηηκν.
44
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Β. Ο Κφλζηαληίλος Παιαηοιόγος ζηο έργο ηοσ  

Λαόληθοσ Υαιθοθολδύιε 

 

 

     Γηα ηνλ Λαφληθν Υαιθνθνλδχιε, ηνλ ιφγην ηζηνξηθφ  κε ηηο επξχηαηεο γηα ηελ 

επνρή ηνπ απφςεηο, ε αμία ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη 

φηαλ ν απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ΄ (1425-1448), πνπ απνθαιείηαη ζην θείκελν ὁ ηνῦ 

Βπδαληίνπ βαζηιεύο, πεγαίλεη ζηελ Πεινπφλλεζν παίξλνληαο καδί ηνλ αδειθφ ηνπ 

Κσλζηαληίλν «ὡο δηαδεμφκελνλ ηὴλ ἀξρὴλ». Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε 

ηζηνξία ηνπ Υαιθνθνλδχιε δελ γξάθηεθε γηα λα αζρνιεζεί εηδηθά κε ηνλ 

Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν, φπσο γηα παξάδεηγκα ην Χξνληθό ηνπ Γεσξγίνπ θξαληδή, 

αιιά ηνπνζεηεί ηε δξάζε ηνπ κέζα ζηε γεληθφηεξε πνιηηηθή ζπγθπξία ηεο επνρήο.
45

 

Έηζη ν γάκνο ηνπ κε ηελ Μαγδαιελή Σφθν (Tocco) ην 1427 πνπ ηνπ απέδσζε ηελ 

Κιαξέληδα, αθνινπζείηαη απφ ηελ πνιηνξθία ηεο αθξφπνιεο ησλ Παηξψλ πνπ έιεμε 

κε επηηπρία έλα ρξφλν κεηά.
46

 

     Απ‟ φηη κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο, νιφθιεξε ε δσή ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Παιαηνιφγνπ απνηειείηαη απφ κηα πεξίπνπ αδηάθνπε αιπζίδα πνιεκηθψλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ απνζθνπνχλ είηε ζε κηα πξνέιαζή ηνπ ζηνλ θνξκφ ηεο Διιάδαο, 

απφ Νφην πξνο Βνξά, είηε ζε θαζαξά ακπληηθέο ελέξγεηεο απέλαληη ζηηο δηεηζδχζεηο 

ησλ Σνχξθσλ ζηελ Πεινπφλλεζν ( φπσο ε αλαθαηαζθεπή ηνπ ηείρνπο ζην Δμακίιη). 

Ο Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο, γηα ηνλ νπνίν ν Υαιθνθνλδχιεο ρξεζηκνπνηεί κάιινλ 

αδηάθνξα ην ἐπίθιελ Γξάγαζηο, ρσξίο λα κπεη ζηνλ θφπν λα εμεγήζεη φηη πξφθεηηαη 

γηα ην γέλνο ηεο κεηέξαο ηνπ Διέλεο, δηαζέηεη αδηακθηζβήηεηα ζηξαηησηηθά 

πξνζφληα. Καη απηφ απνδεηθλχεηαη, φρη κφλν απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θξνπξίνπ ησλ 

Παηξψλ, αιιά θαη φηαλ, ην 1442, πνιηνξθείηαη ζηε Λήκλν απφ ηνλ ηνπξθηθφ ζηφιν, 

αλαγθάδεη ηνπο ερζξνχο λα θχγνπλ ηαπεηλσκέλνη, έπεηηα απφ είθνζη επηά κέξεο 

πνιηνξθίαο.
47

 

 Σν 1445 ν Γεζπφηεο Κσλζηαληίλνο πξνειαχλεη απφ ηελ Πεινπφλλεζν σο ηελ Πίλδν 

θαη, φπσο καο πιεξνθνξεί ν Υαιθνθνλδχιεο, ηὴλ ἐθηὸο Πεινπνλλήζνπ ρψξαλ 
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ἀθίζηε ἀπὸ βαζηιέσο.
48

 Bαζηιεχο εδψ είλαη ν ζνπιηάλνο Μνπξάη Β΄(1421-1451), 

ελψ ν Κσλζηαληίλνο απνθαιείηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ Υαιθνθνλδχιε ὁ ηῆο 

Πεινπνλλήζνπ ἡγεκὼλ, θαη απηφ κνηάδεη λα ζεκαίλεη φηη δελ εμνπζηάδεη πηα κφλν ην 

Γεζπνηάην ηνπ Μνξέσο, αιιά νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν, θαηαιχνληαο έηζη 

νξηζηηθά ην θξαγθηθφ πξηγθηπάην ηεο Αραΐαο. ζνλ θαηξφ ζπλππήξραλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν ην βπδαληηλφ Γεζπνηάην ηνπ Μνξέσο θαη ην θξαγθηθφ πξηγθηπάην ηεο 

Αραΐαο, ν ηζηνξηθφο απνθαινχζε ηνλ Γεζπφηε ηνπ Μνξέσο εγεκφλα ηεο πάξηεο.
49

  

    Σνλ ρεηκψλα ηνπ 1446 ν Μνπξάη ζεσξψληαο ηνλ Γεζπφηε Κσλζηαληίλν σο κηα 

επαλαζηαηηθή ελφριεζε ζηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Απηνθξαηνξίαο ηνπ νδήγεζε 

κηα κεγάιε ηνπξθηθή ζηξαηηά δηακέζνπ ηεο θεληξηθήο Διιάδνο πξνο ηνλ Μνξέα.  

Μαδί ηνπ πήγε ν αδηθεκέλνο Γνχθαο Αζελψλ θαη Θεβψλ, Νέξηνο Αηζαγηψιεο. Σφηε 

ν Κσλζηαληίλνο έζπεπζε λα επηζηξέςεη ζην Γεζπνηάην ηνπ. Απηφο θαη ν αδειθφο 

ηνπ, Θσκάο, έιαβαλ ζέζεηο ζην ηείρνο Δμακίιη, ην νπνίν είραλ αλνηθνδνκήζεη κε 

ηφζε αηζηνδνμία. Ο Κσλζηαληίλνο έζηεηιε έλαλ αγγειηαθφξν ζηνλ ζνπιηάλν γηα λα 

πξνηείλεη φξνπο εηξήλεο. Ήηαλ ν Γεψξγηνο Υαιθνθνλδχιεο, ν παηέξαο ηνπ ηζηνξηθνχ 

Λαφληθνπ.  κσο ν Μνπξάη δελ είρε έιζεη γηα λα δηαπξαγκαηεπζεί. Έξημε ηνλ 

αγγειηαθφξν ζηε θπιαθή θαη απαίηεζε λα θαηεδαθηζηεί ην ηείρνο ρσξίο ρξνλνηξηβή. 

Ο Κσλζηαληίλνο αξλήζεθε. Ο ζνπιηάλνο ηνπ έδσζε κεξηθέο κέξεο πξνζεζκία γηα λα 

αιιάμεη γλψκε («ὡο ἐλδψζνληνο ηνῦ Πεινπνλλεζίσλ γεκφλνο»), θαη θαηφπηλ 

δηέηαμε ηνπο άλδξεο ηνπ λα ιάβνπλ ζέζεηο απέλαληη ζε φιν ην κήθνο ηνπ ηείρνπο.  

πσο ζεκεηψλεη ν ηζηνξηθφο: «ηῆ δὲ ὑζηεξαίᾳ ηειεβφινηο καθξνῖο ἔηππηε ηὸ 

ζηξαηφπεδνλ ηνῦ γεκφλνο». Ο ζνπιηάλνο είρε καδί ηνπ κεξηθά απφ ηα λέα φπια ηνπ 

βαξέσο ππξνβνιηθνχ κε ηε κνξθή καθξχθαλλσλ θαλνληψλ γηα λα γθξεκίζεη ην 

ηείρνο. Γηέζεηε επίζεο πνιηνξθεηηθέο κεραλέο θαη ζθάιεο εθφδνπ. Μηα παξαζηαηηθή 

εμηζηφξεζε ηεο εθφδνπ θαη ηεο άκπλαο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Υαιθνθνλδχιε, ν 

νπνίνο ζα πξέπεη λα ηελ πιεξνθνξήζεθε απφ ηνλ παηέξα ηνπ. Έπεηηα απφ πέληε 

εκέξεο κάρεο ν Μνπξάη έδσζε ην ζχλζεκα γηα ηελ ηειηθή έθνδν κε έλα πάηαγν απφ 

ζάιπηγγεο. ε ιίγν ην Δμακίιη είρε κεηαηξαπεί ζε έλα ζσξφ εξεηπίσλ θαη νη 

ππεξαζπηζηέο ηνπ είραλ είηε ζθνησζεί ή ζπιιεθζεί αηρκάισηνη. Ο Γεζπφηεο 
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Κσλζηαληίλνο, φπσο θαη ν αδειθφο ηνπ Θσκάο,  κφιηο πνπ θαηάθεξε λα γιπηψζεη 

απφ ηε ζθαγή, αλ θαη είρε ακπλζεί κε γελλαηφηεηα.
50

 

    ηε ζπλέρεηα, ελψ νη Σνχξθνη ιεειαηνχλ ηε Β.Γ. Πεινπφλλεζν, θνλεχνληαο θαη 

εμαλδξαπνδίδνληαο ηνπο θαηνίθνπο, νη Έιιελεο, φπσο ζεκεηψλεη ν Υαιθνθνλδχιεο, 

ηξέπνληαη ζε θπγή «ἐπὶ ηὴλ  ἄθξαλ Λαθσληθὴλ».
51

 

Έηζη, νη Έιιελεο ζα πεξηνξηζηνχλ ζην εμήο ζηελ θαηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ, ελψ νη 

πξφζθαηξεο θαηαθηήζεηο ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ Κεληξηθή Διιάδα πεξηέξρνληαη θαη 

πάιη ζηνλ ζνπιηάλν. Ο Κσλζηαληίλνο πιένλ ζα πξέπεη λα ζπλεζίζεη ζηελ ηδέα, φηη 

νπνηαδήπνηε δηαξθήο αλακέηξεζε κε ηνπο Σνχξθνπο νδεγεί ζηελ ήηηα.
52

 

     Με απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, «ηειεπηήζαληνο ηνῦ ιιήλσλ βαζηιέσο Ησάλλνπ, ἐπὶ 

Κσλζηαληῖλνλ ηὸλ  ἀδειθὸλ αὐηνῦ ἐρψξεζελ  βαζηιεία». Ο ηζηνξηθφο αλαθέξεη ηηο 

βιέςεηο ηνπ Γεκεηξίνπ ζηνλ ζξφλν, νη νπνίεο πξνζέθξνπζαλ ζηηο αληηξξήζεηο ηεο 

κεηέξαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, ησλ αμησκαηνχρσλ ηνπ παιαηηνχ, αιιά θαη ηνπ ιανχ ηεο 

Πφιεο. Έηζη νη δχν αδειθνί ηνπ Κσλζηαληίλνπ, Γεκήηξηνο θαη Θσκάο, «δηείινλην 

ηελ Πεινπφλλεζνλ»,
53

 θαη ηα πξάγκαηα κπαίλνπλ ζηελ ηειηθή επζεία. 

    ηελ πνιηνξθία θαη ηελ Άισζε ηεο Πφιεο, ν Υαιθνθνλδχιεο αθνινπζεί ην ίδην 

πεξίπνπ ζρήκα πνπ βξίζθνπκε θαη ζηνπο άιινπο ηζηνξηθνχο ηεο πεξηφδνπ. Ο 

ηζηνξηθφο βέβαηα πξνβάιιεη πεξηζζφηεξν ηελ ηνπξθηθή πιεπξά: ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ, ηελ ρξήζε ηνπ ηειεβφινπ φπινπ, ηε δεκεγνξία ηνπ Μσάκεζ Β΄, θαη 

άιια ζρεηηθά κε ηελ πνιηνξθία θαη ηελ θαηάιεςε ηεο Πφιεο, φπσο ηε γέθπξα, πνπ 

θαηαζθεχαζε ν Μσάκεζ Β΄ ελψλνληαο δηπιά μχιηλα βαξέιηα ζηελ πεξηνρή ησλ 

Κεξακαξείσλ γηα λα πεξάζνπλ ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ «ἀπὸ ηνῦ Εαγάλνπ ζηξαηνπέδνπ 

ἐπὶ ηὴλ πφιηλ» (VIII, 388). Γηα ηνπο ακπλφκελνπο, πνπ ηνπο απνθαιεί Έιιελεο, 

ελδεηθηηθφ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο, γξάθεη ζρεηηθά ιίγα. Μεξηθέο 

απφ ηηο εηδήζεηο ηνπ φγδννπ βηβιίνπ ζπκπίπηνπλ κε ηνπ Γνχθα θαη ηνπ Κξηηφβνπινπ, 

αιιά απηή ε ζχκπησζε δηαπηζηψλεηαη θαη ζε άιιεο δηεγήζεηο, φπνπ ζπρλά ε 

πιεξνθφξεζε ηνπ Υαιθνθνλδχιε απνδεηθλχεηαη πιεξέζηεξε, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά 

ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. πσο, γηα παξάδεηγκα, ε εηξελεπηηθή πξφηαζε ηνπ Ηζκαήι, ηνπ 

γηνπ ηνπ εκίξε ηεο ηλψπεο πξνο ηελ ειιεληθή πιεπξά (VIII, 390 θ.ε.), πνπ αλάγεηαη 

ελδερνκέλσο ζε ηνπξθηθή πεγή. 
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ε φ,ηη αθνξά ηελ ηειεπηαία πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453 ν 

Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο, ν ηειεπηαίνο απηνθξάηνξαο αλαθέξεηαη απφ ηνλ 

Υαιθνθνλδχιε δχν θνξέο θαη αλψλπκα, απιά σο «βαζηιεὺο ηῶλ ιιήλσλ».
54

 

  Ζ πξψηε αλαθνξά ζηνλ απηνθξάηνξα ζρεηίδεηαη κε ηελ άθημε ζηελ Πφιε ησλ 

ηεζζάξσλ πινίσλ απφ ηελ Γέλνβα -ην έλα αλήθε ζηνλ απηνθξάηνξα-, φπνπ ε άθημή 

ηνπο ραξνπνίεζε ηνπο πνιηνξθεκέλνπο. Ο Υαιθνθνλδχιεο θάλεη ιφγν γηα δχν πινία, 

φπνπ ην έλα ήηαλ Γελνπαηηθφ, ελψ ην άιιν «ηνῦ ιιήλσλ βαζηιέσο».
55

 

ηε ζπλέρεηα, ν ηζηνξηθφο αλαθέξεη φηη νη Έιιελεο δήηεζαλ απφ έλα Γελνβέδν, πνπ 

είρε έιζεη λα ηνπο βνεζήζεη κε έλα κεγάιν πινίν θαη ηξηαθφζηνπο άλδξεο λα 

παξαηαρζεί κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ θαη λα πξνεηνηκάζεη ηελ άκπλα ζην ζεκείν πνπ 

επξφθεηην λα ξίμνπλ ην βάξνο ηεο επίζεζεο ν ζνπιηάλνο θαη νη γελίηζαξνη. Πξφθεηηαη 

γηα ηνλ Γελνβέδν κηζζνθφξν Ησάλλε Ηνπζηηληάλη Λφλγθν πνπ είρε έιζεη νηθεηνζειψο 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ, ήδε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1453. Ζ 

πιεξνθνξία, φκσο, ηνπ Υαιθνθνλδχιε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ θαη ησλ 

ζηξαηησηψλ ηνπ ειέγρεηαη σο αλαθξηβήο. 

ε θνληηλή απφζηαζε, φπσο καο πιεξνθνξεί ν ηζηνξηθφο, είρε παξαηαρζεί θαη ν ίδηνο 

ν «βαζηιεὺο ηῶλ ιιήλσλ» γηα λα εληζρχζεη ηελ άκπλα.
56 

     ρεηηθά κε ηηο καξηπξίεο γηα ηνλ Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν θαηά ηα δξακαηηθά 

γεγνλφηα ηεο 29
εο

 Μαΐνπ 1453, πνπ νδήγεζαλ ζηελ άισζε ηεο Βαζηιίδνο ησλ 

πφιεσλ θαη ζηνλ ηξαγηθφ ζάλαην ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα, ν Υαιθνθνλδχιεο 

είλαη ηδηαίηεξα θεηδσιφο. Ζ πξψηε καξηπξία γηα ηνλ Κσλζηαληίλν γίλεηαη κεηά ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ Ηνπζηηληάλε ζην ρέξη θαη ελψ απέθξνπαλ κε γελλαηφηεηα απηφο θαη 

νη ζηξαηηψηεο ηνπ ηνπο γελίηζαξνπο. Σφηε ν Λφγγνο απνρψξεζε θαη ηνλ αθνινχζεζαλ 

νη ζηξαηηψηεο ηνπ κε ηνπο Σνχξθνπο λα ηνπο θαηαδηψθνπλ. « Καὶ ὁ βαζηιεὺο ηῶλ 

ιιήλσλ ὡο ᾔζζεην ἐθιηπφληαο ηὴλ ρψξαλ αὐηνὺο θαὶ ἐλδηδφληαο, ἀλέδξακε κὲλ 

αὐηίθα θαὶ ἤξεην ηὸλ  Λφγγνλ, εἴ πνη πνξεχνηην
.
 Δθείλνο απάληεζε: πξνο ηα εθεί πνπ 

ν Θεφο νδεγεί ηνπο Σνχξθνπο. Σφηε, ν βαζηιεχο ζηξάθεθε πξνο ηνλ Καηαθνπδελφ θαη 

κεξηθνχο αθφκε πνπ ζηέθνληαλ δίπια ηνπ θαη ηνπο είπε: «ἴσκελ, ἄλδξεο, ἐπὶ ηνὺο 

βαξβάξνπο ηνχζδε».
57

 

Δπηζεκαίλεηαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ Υαιθνθνλδχιε ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

ηζηνξηθνχο ηεο Αιψζεσο ζρεηηθά κε ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ Ηνπζηηληάλε, ηελ 
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απνρψξεζή ηνπ απφ ηε κάρε, θαζψο θαη ηνλ ηειεπηαίν δηάινγν ηνπ βαζηιέσο 

Κσλζηαληίλνπ κε ηνλ Ηνπζηηληάλε. 

     ηε ζπλέρεηα, ν Υαιθνθνλδχιεο εζηηάδεη ζηνλ εξσηθφ ζάλαην ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Παιαηνιφγνπ, ηνλ νπνίν ηνπνζεηεί κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ  Ηνπζηηληάλε θαη ακέζσο 

κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Καληαθνπδελνχ, ν νπνίνο αγσληδφηαλ δίπια ζηνλ Κσλζηαληίλν 

θαη πνιεκψληαο γελλαία ζθνηψζεθε. Καη ν ηζηνξηθφο ζεκεηψλεη φηη ν Κσλζηαληίλνο, 

θαζψο απσζήζεθε θαη αλαγθάζηεθε λα ππνρσξήζεη, ηξαπκαηίζηεθε απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ζηνλ ψκν θαη πέζαλε : «θαὶ ἐπηφληεο θαὶ δηψθνληεο ἔηξσζαλ βαζηιέα 

Κσλζηαληῖλνλ ἐο ηὸλ ὦκνλ, θαὶ έηειεχηεζελ…».  

Καηφπηλ νη Έιιελεο, φηαλ είδαλ ηνπο γελίηζαξνπο λα ηξέρνπλ επάλσ ζην κεγάιν 

ηείρνο θαη λα ηνπο ρηππνχλ απφ ςειά κε βέιε θαη πέηξεο, αιιά θαη ηνπο άλδξεο ηνπ 

Λφγγνπ λα απνρσξνχλ, ηξάπεθαλ ζε θπγή θαηαδησθφκελνη απφ ηνπο γελίηζαξνπο
58

. 

Απηέο νη αλαθνξέο ηνπ Υαιθνθνλδχιε δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ άιισλ ηζηνξηθψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, φηαλ νη Σνχξθνη κπήθαλ ζηα ηείρε ν Κσλζηαληίλνο ήηαλ ζε 

άιιν ζεκείν θαη κφιηο ζπλεηδεηνπνίεζε ηη είρε ζπκβεί, φξκεζε κε γελλαηφηεηα θαη 

απηνζπζία κέζα ζην πιήζνο ησλ ερζξψλ θαη ζθνηψζεθε. Δπίζεο δελ εζηηάδεη ζην 

εξσηθφ ηνπ ηέινο, ην νπνίν πεξηγξάθεη ιηηά, ζρεδφλ επηγξακκαηηθά: «θαηὰ γὰξ ηὴλ 

πχιελ 
59

ζὺλ πνιινῖο ἄιινηο αὐηνῦ ὡο ὁ ηπρὼλ ἐηειεχηεζε …». 
60

 Σν γεγνλφο φηη ν 

Κσλζηαληίλνο πέζαλε ζαλ απιφο ζηξαηηψηεο ππνδειψλεη ην απαξάκηιιν ήζνο, ην 

ςπρηθφ ζζέλνο θαη ην κεγαιείν ηνπ Έιιελα βαζηιηά θαη κάξηπξα. 

     Δπίζεο ν ηζηνξηθφο αλαγλσξίδεη ηελ θηινπαηξία ησλ Διιήλσλ, θαζψο ζεκεηψλεη:  

« θαὶ πνιινὶ ηῶλ ιιήλσλ ἄλδξεο γελφκελνη ἀγαζνὶ ἐκαρέζαλην θαὶ ἀπέζαλνλ πξὸ 

ηο παηξίδνο, ὥζηε κὴ ἐπηδεῖλ ηὰο γπλαῖθαο αὐηῶλ θαὶ ηνὺο παῖδαο εἰο ἀλδξαπνδηζκὸλ 

γηγλνκέλαο». Αθφκε, αλαθέξεη φηη  ζθνηψζεθαλ πνιεκψληαο γελλαία θαη άιινη απφ 

ηελ νηθνγέλεηα ησλ Παιαηνιφγσλ, φπσο ν Θεφθηινο θαη νη Μεηνρηηαίνη, παηέξαο θαη 

γηνη, θαζψο θαη πνιινί απφ ηνπο αθνινχζνπο ηνπ βαζηιέσο ησλ Διιήλσλ γηα λα κελ 

αληηθξίζνπλ ηελ ππνδνχισζε ηεο παηξίδαο.
61

  Να ζεκεησζεί φηη δελ παξαδίδεηαη 

αιινχ ε πιεξνθνξία πνπ καο δίλεη ν ηζηνξηθφο ζρεηηθά κε ηα νλφκαηα ησλ επγελψλ 

πνπ έπεζαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο.
62
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    Αθφκε, ν Υαιθνθνλδχιεο δίλεη ηε δηθή ηνπ εθδνρή γηα ηελ ηχρε ηνπ λεθξνχ 

ζψκαηνο ηνπ βαζηιέσο, θαζψο αλαθέξεη: « ηνῦ κέληνη βαζηιέσο Ἕιιήλσλ ηὴλ 

θεθαιὴλ ηῶλ λεειχδσλ ηηο κεηὰ ηαῦηα παξὰ βαζηιέα ἐλεγθάκελνο δῶξά ηε ἔιαβε θαὶ 

ἀξρῆ ἐδσξήζε». Δλψ ηνλίδεη φηη θαλέλαο Σνχξθνο ζηξαηηψηεο κπνξνχζε λα πεη κε 

πνηνλ ηξφπν πέζαλε ν βαζηιεχο, παξακέλνληαο, φπσο θαη ζηνπο άιινπο ηζηνξηθνχο, 

αζαθείο νη ζπλζήθεο ζαλάηνπ ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ.    

Σέινο, ν Υαιθνθνλδχιεο αλαθέξεηαη ζηε δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Παιαηνιφγνπ: «βαζηιεχζαο ἔηε ηξία θαὶ κλαο ηξεῖο».
63

 Απηή ε πιεξνθνξία ηνπ 

ηζηνξηθνχ είλαη ιαλζαζκέλε, αθνχ ν Κσλζηαληίλνο βαζίιεςε ηέζζεξα ρξφληα, 

ηέζζεξηο κήλεο θαη είθνζη ηέζζεξηο εκέξεο, δειαδή απφ ηελ ελζξφληζή ηνπ, ην 1449, 

έσο ηνλ εξσηθφ ηνπ ζάλαην ζηηο 29 Μαΐνπ 1453. Άιισζηε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην 

έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ παξνπζηάδεη αδπλακίεο ζηε ρξνλνιφγεζε ησλ γεγνλφησλ. 

 

 

 

                                                 
63

 Bekker  (1843) 399 

 



 

 

IV. Μηταήι Κρηηόβοσιος ο Ίκβρηος 

 

Α. Ζ δφή θαη ηο έργο ηοσ. 

 

   ε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ηζηνξηθνχο ηεο Αιψζεσο, ησλ νπνίσλ απψηεξνο 

ζηφρνο ηνπ έξγνπ ηνπο ήηαλ είηε ν ηνπξθηθφο επεθηαηηζκφο ή απηή θαζεαπηή ε 

Άισζε θαη ζπγθεθξηκέλα ε πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο σο θαηαθιείδα ηνπ 

θξάηνπο ησλ Παιαηνιφγσλ, ην έξγν ηνπ Μηραήι Κξηηφβνπινπ απφ ηε ζχιιεςή ηνπ, 

ζα ιέγακε, γξάθεηαη θαη αθηεξψλεηαη ζηνλ Μσάκεζ Β΄ ζε κηα πξνζπάζεηα πξνθαλψο 

ζπλδηαιιαγήο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπξθηθή εμνπζία. Απφ απηήλ ηελ άπνςε ην 

έξγν ηνπ θαηά ην παξειζφλ ζρνιηάζηεθε πνηθηινηξφπσο απφ ηνπο κειεηεηέο θαη 

θπξίσο απφ ηνλ Κ. Παπαξξεγφπνπιν, ν νπνίνο απέξξηςε ηελ Ιζηνξία ηνπ σο 

αλαμηφπηζηε. Αληίζεηα, ε λεφηεξε ειιεληθή θαη μέλε ηζηνξηνγξαθία ηελ αληηκεηψπηζε 

κε πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη αληηθεηκεληθφηεηα θαηαιήγνληαο ζε εληειψο 

δηαθνξεηηθά πνξίζκαηα.
1
 

     Σα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ Κξηηφβνπινπ καο είλαη εληειψο άγλσζηα. Γελ 

γλσξίδνπκε ηίπνηε απνιχησο γχξσ απφ ην έηνο ηεο γέλλεζήο ηνπ θαη ηηο ζπνπδέο ηνπ. 

Οη ιηγνζηέο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηνπκε πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ θάπνηεο 

βηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ ν ίδηνο παξεκβάιιεη ζην έξγν ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αλάκεημή ηνπ ζηελ πνιηηηθή θαη ζηα δηνηθεηηθά πξάγκαηα ηεο γελέηεηξάο ηνπ Ίκβξνπ 

(Κξηηφβνπινο ὁ Ἰκβξηψηεο ὁ θαὶ ηάδε μπγγξάςαο, Α 75,  Reinsch, 85,29-30). Aπφ 

απηέο ηηο ζπνξαδηθέο κλείεο εηθάδεηαη φηη γελλήζεθε ζηελ Ίκβξν ζηηο αξρέο ηνπ 15
νπ

 

αηψλα, πεξίπνπ ην 1410 θαη ελδερνκέλσο έδεζε έσο ην 1470. Σν νηθνγελεηαθφ ηνπ 

φλνκα θαίλεηαη φηη ήηαλ Κξηηφπνπινο, αιιά ην άιιαμε, φπσο ζπλεζηδφηαλ ηελ επνρή 

εθείλε, επί ην ειιεληθφηεξνλ ζε Κξηηφβνπινο. Ο Κπξηαθφο ν Αγθσλίηεο, 

αλαθεξφκελνο ζε έλα ηαμίδη πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ ειιεληθή Αλαηνιή ην 

Φζηλφπσξν ηνπ 1444, κεηαμχ άιισλ κλεκνλεχεη φηη επηζθέθζεθε ηελ Ίκβξν, φπνπ 

γλψξηζε έλαλ ζνθφ επγελή νλφκαηη Δξκφδσξν Μηραήι Κξηηφβνπιν, ν νπνίνο δελ 
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είλαη άιινο βέβαηα απφ ηνλ ηζηνξηθφ ηεο Αιψζεσο. Απηή ηε ζπλάληεζε ν Αγθσλίηεο 

ιφγηνο ηε ζεψξεζε κεγάιε ηηκή, φπσο θαίλεηαη, θαη απφ ηελ πξνζσλπκία πνπ ηνπ 

έδσζε Δξκφδσξνο.
2
 

    Ο ηζηνξηνγξάθνο δελ έδεζε απφ θνληά ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο. Σα 

επφκελα ρξφληα παξέκεηλε ζηελ παηξίδα ηνπ θαη ην 1456 δηνξίζηεθε απφ ηελ 

ηνπξθηθή θπβέξλεζε δηνηθεηήο ηνπ λεζηνχ. Σν 1457, φηαλ έλαο ζηφινο ζηαικέλνο 

απφ ηνλ πάπα θαηέιαβε ηα λεζηά Λήκλν θαη ακνζξάθε, ν Κξηηφβνπινο κε 

δηπισκαηηθή επειημία κπφξεζε λα κεηαπείζεη ηνλ Ηηαιφ απεζηαικέλν, πνπ απαηηνχζε 

ηελ παξάδνζε ηεο Ίκβξνπ. Σνλ επφκελν ρεηκψλα ν Κξηηφβνπινο θαηφξζσζε, έρνληαο 

κε ην κέξνο ηνπ ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, λα ειεπζεξψζεη απφ ηνπο Ηηαινχο
.
 ηε 

Λήκλν, ηε δηνίθεζε ηεο νπνίαο αλέζεζε ν ζνπιηάλνο ζηνλ Γεζπφηε Γεκήηξην 

Παιαηνιφγν. Σν 1466, φηαλ νη Βελεηνί θαηέιαβαλ ηελ Ίκβξν, ν Κξηηφβνπινο δηέθπγε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ έδεζε ηνλ  ινηκφ ηνπ 1467. 
3
 Απηήλ αθξηβψο ηελ  

πεξίνδν, ν ηζηνξηθφο θαίλεηαη φηη έραζε γηα θάπνηνπο αλεμήγεηνπο ιφγνπο  ηελ 

εχλνηα ηνπ ζνπιηάλνπ. Απφ απηήλ αθξηβψο ηελ επνρή καο παξαδίδεηαη κφλν κία 

επηζηνιή ηνπ Ακνηξνχηδε πξνο ηνλ Κξηηφβνπιν. Ζ επηζηνιή ρξνλνινγείηαη ην 1468 ή 

ην 1469. ηε ζπλέρεηα, ηα ίρλε ηνπ ράλνληαη. 
4
 

    Σν ηζηνξηθφ έξγν ηνπ Κξηηφβνπινπ ζψδεηαη ζε έλα κνλαδηθφ ρεηξφγξαθν, ην νπνίν 

αλαθαιχθζεθε ζηελ βηβιηνζήθε ησλ αλαθηφξσλ ηνπ ζνπιηάλνπ (Topkapi Serai) ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηνλ γεξκαλφ ζενιφγν K. Von Tischendorf ην 1859. 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ απηφγξαθν θψδηθα ηεο Ιζηνξίαο ηνπ Κξηηφβνπινπ, ηνλ νπνίν 

πξνθαλψο ν ίδηνο ν ηζηνξηθφο πξφζθεξε ζηνλ ζνπιηάλν Μσάκεζ Β΄, πξνηάζζνληαο 

ζην ζχγγξακκά ηνπ κία πξνζθσλεηηθή επηζηνιή. Σν έξγν ηνπ επηγξάθεηαη, θαηά ην 

πξφηππν ηνπ Θνπθπδίδε, Ξπγγξαθή Ιζηνξηώλ, θαη δηαηξείηαη ζε πέληε βηβιία, ηα νπνία 

θαιχπηνπλ ηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ 1451-1467. ην πξψην βηβιίν, ην νπνίν είλαη 

απηφ πνπ ζα καο απαζρνιήζεη θαη θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ 

φινπ έξγνπ, ν Κξηηφβνπινο πεξηγξάθεη κε εμαηξεηηθή ηέρλε θαη παξαζηαηηθφηεηα ηα 

πνιεκηθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ κεηά ηελ άλνδν ηνπ Πνξζεηή ζηελ εμνπζία θαη ηα 

νπνία θνξπθψζεθαλ κε ηελ πηψζε ηεο πξσηεχνπζαο (1451-1453). 
5
 

                                                 
2
 Καξπφδεινο (2015)  315,316 

3
 Hunger (2009) η.Β΄  358,359 

4
 Καξπφδεινο (2015) 317,318 

5
 Καξπφδεινο (2015) 318,319 
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     Ζ κίκεζε ησλ θιαζηθψλ ζην έξγν ηνπ Κξηηφβνπινπ δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί 

ζηνηρείν αδπλακίαο, αιιά απελαληίαο δείγκα ηεο θιαζηθήο ηνπ παηδείαο θαη ησλ 

θηινινγηθψλ ηνπ αλαγλσζκάησλ. Γισζζηθά θαη ελλνηνινγηθά εμαξηάηαη θπξίσο απφ 

ηνλ Θνπθπδίδε, ην έξγν ηνπ νπνίνπ απνηειεί γη‟ απηφλ πεγή έκπλεπζεο θαη πξφηππν 

δηαξθνχο κίκεζεο. Δπίζεο, γλψξηδε θαη ρξεζηκνπνίεζε επηιεθηηθά θαη ηνλ Ζξφδνην, 

ηνπ νπνίνπ φκσο ε επίδξαζε είλαη ιηγφηεξν θαηαθαλήο. Μεηά ηνλ Θνπθπδίδε ε 

ζεκαληηθφηεξε θιαζηθή πεγή απφ ηελ νπνία ν Κξηηφβνπινο άληιεζε ηδέεο θαη πιηθφ 

είλαη ν Αξξηαλφο, αιιά θαη ν Ζξφδνηνο. Αθφκε ν Κξηηφβνπινο αθνινχζεζε ην 

παξάδεηγκα ηνπ εβξαίνπ ηζηνξηθνχ Ηψζεπνπ, πνπ αθηέξσζε ηελ Ηζηνξία ηνπ ζηνπο 

ξσκαίνπο θαηαθηεηέο ηεο Παιαηζηίλεο.
6
 

     ηελ αξρή ηεο αθηεξσκαηηθήο επηζηνιήο πξνο ηνλ Μσάκεζ, ε νπνία πξνηάζζεηαη 

ζην έξγν ηνπ Κξηηφβνπινπ, ν ζνπιηάλνο απνθαιείηαη απηνθξάηωξ κέγηζηνο θαη 

βαζηιεύο βαζηιέωλ. Αθνινπζνχλ κηα ζεηξά ζξηακβεπηηθνί ηίηινη, πνπ σο ηφηε 

απνδίδνληαλ κφλν ζηνλ ξσκαίν απηνθξάηνξα. Οη παξαδνζηαθνί φξνη ηεο βπδαληηλήο 

απηνθξαηνξηθήο ηδενινγίαο είλαη ζρεδφλ απηνλφεηνη γηα ηνλ λέν εγεκφλα. Ο 

ηζηνξηθφο ππνγξακκίδεη ηελ αγάπε ηνπ Μσάκεζ Β΄ γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη, 

κε ηελ επθαηξία ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Αζήλα, πεξηγξάθεη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ γηα 

ηα επηηεχγκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο. Αθφκε, παξνπζηάδεη ηνλ «Πνξζεηή» λα 

επηζθέπηεηαη ηα εξείπηα ηεο Σξνίαο ζαλ λνζηαιγηθφο πεξηεγεηήο, πνπ κάιηζηα 

γλσξίδεη θαη ηνλ κεξν, ελψ ν ηζηνξηθφο βιέπεη ζηελ πηψζε ηνπ Βπδαληίνπ ηελ 

εθδίθεζε γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Σξνίαο.
7
 Απηή ε πξνζπάζεηα ηνπ Κξηηφβνπινπ λα 

παξνπζηαζηεί ν ηνχξθνο δπλάζηεο σο θηιέιιελ δελ πείζεη ηνλ αλαγλψζηε. Ζ επηινγή 

ηνπ ήηαλ ζθφπηκε θαη ζηνρεπκέλε λα παξνπζηάζεη ηνλ Μσάκεζ ζαλ βπδαληηλφ 

απηνθξάηνξα, φπσο επίζεο πξνθαλήο είλαη ε πξφζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ λα παξνπζηάζεη 

ηελ δηάδνρε θαηάζηαζε σο αλαπφηξεπηε, ιφγσ ηεο θαηάπησζεο ηνπ βπδαληηλνχ 

θξάηνπο. Αθφκε, θαη ε βαζηιίο ησλ Πφιεσλ ήηαλ ζρεδφλ έξεκε ιφγσ ησλ επηδξνκψλ 

θαη ησλ πνιηνξθηψλ. ην δξφκν ηνπ θαηαθηεηή έζηεθε εκπφδην κφλν ε πξσηεχνπζα –

ηα έσο ηφηε απφξζεηα ηείρε ηεο – αιιά θαη απηφ μεπεξάζηεθε ράξε ζηελ επηκνλή ηνπ 

θηιφδνμνπ λεαξνχ ζνπιηάλνπ. Ζ λέα ηάμε πξαγκάησλ ήηαλ ζπλεπψο απνδεθηή θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ ηζρπξνχ θαζφια λφκηκε.
8
 

                                                 
6
 Καξπφδεινο (2015) 320-324 

7
 Hunger (2009)  η.Β΄ 359, 360 

8
 Καξπφδεινο (2015) 323,324 
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    ε θάπνηα ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ δηαθαίλεηαη, βέβαηα, θαη ε αγάπε ηνπ ζπγγξαθέα 

γηα ην παξειζφλ ηνπ ιανχ ηνπ, ηνλ νπνίν ππεξαζπίδεηαη, ξίρλνληαο ηηο επζχλεο ζηνπο 

αλάμηνπο εγεκφλεο. Ο Κξηηφβνπινο δεηά ζπγγλψκε απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ, αιιά 

θαη απφ ηνπο κεηαγελέζηεξνπο, επεηδή παξνπζηάδεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ειιεληθνχ 

Βπδαληίνπ. Δπίζεο, δελ είλαη ιηγφηεξν ππεξήθαλνο απφ ηνλ Υαιθνθνλδχιε γηα ηελ 

νηθνπκεληθφηεηα ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.
9
 Σν έξγν ηνπ, φκσο, απνηειεί ζηελ νπζία ην 

εγθψκην ηνπ Μσάκεζ Β΄, γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη ίρλνο θξηηηθήο.
10 

     Ηδηαίηεξα εκθαλήο είλαη ε πίζηε ηνπ Κξηηφβνπινπ ζηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηεο 

ηχρεο ζηα αλζξψπηλα πξάγκαηα, φπσο επίζεο θαη ζηηο πξνθεηείεο. Γηάθνξα 

ππεξθπζηθά θαηλφκελα πξνκελχνπλ θνζκνγνληθά γεγνλφηα, φπσο ηελ Άισζε ηεο 

Πφιεο ή ηε γέλλεζε ηνπ Μσάκεζ θαη ηελ άλνδφ ηνπ ζηελ εμνπζία. Απφ ηελ άιιε, 

είλαη επλφεην φηη απέθεπγε ηηο ρξηζηηαληθέο έλλνηεο, θαη κφλν φηαλ ην απαηηνχζε ε 

πεξίζηαζε αλαθεξφηαλ αφξηζηα ζην δαηκόληνλ ή ην ζείνλ.
11 
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Β. Ο Κφλζηαληίλος Παιαηοιόγος ζηο έργο ηοσ 

Κρηηόβοσιοσ 

 

     Ο Κξηηφβνπινο ζηελ αξρή ηεο Ιζηνξίαο ηνπ αλαθέξεηαη ζηελ άλνδν ζηνλ ζξφλν 

ηνπ εηθνζάρξνλνπ Μερκέη, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ «ἀήζε» θαη «ηεξαηψδε» 

ζεκεία, ηα νπνία παξνπζηάζηεθαλ, φπσο θαη ζηε γέλλεζή ηνπ. Ο ηζηνξηθφο εμαξρήο 

καο γλσζηνπνηεί ηα κεγαιεπήβνια ζρέδηα ηνπ λεαξνχ ζνπιηάλνπ λα θπξηεχζεη ηελ 

νηθνπκέλε, θαζψο είρε σο πξφηππφ ηνπ εγέηεο ηνπ θχξνπο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. 

Έρνληαο απηέο ηηο θηινδνμίεο θαη παξάιιεια ηελ απνθαζηζηηθφηεηα γηα λα ηηο 

πινπνηήζεη αθνζηψζεθε ζηελ πξαγκάησζή ηνπο. Έηζη, ε πξψηε ηνπ ελέξγεηα ήηαλ λα 

ζπλάςεη εηξήλε κε ηνπο Ρσκαίνπο θαη ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν, γηαηί εθείλε ηε 

ζηηγκή εμππεξεηνχληαλ θαιχηεξα ηα ζρέδηά ηνπ.
12 

Ο ηζηνξηθφο αλαθέξεηαη επηγξακκαηηθά ζηε ζχλαςε ηεο ζπλζήθεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

κε ηνλ Μσάκεζ ρσξίο λα θάλεη αλαθνξά, φπσο ν Γνχθαο, ζηελ πξεζβεία πνπ έζηεηιε 

ν Κσλζηαληίλνο ακέζσο κεηά ηελ αλάξξεζή  ηνπ ζην ζξφλν γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 

ζπλζεθψλ εηξήλεο πνπ είραλ ζπλαθζεί κε ηνλ παηέξα ηνπ Μνπξάη Β΄.  

    Ακέζσο κεηά ηελ άλνδφ ηνπ ζηνλ ζξφλν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο 

ηεο βαζηιείαο ηνπ ν Μσάκεζ αζρνιήζεθε κε ηελ νξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

θξάηνπο θαη αθνχ επηζεψξεζε ηνλ ζηξαηφ ηνπ δείρλνληαο ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

γελίηζαξνπο άξρηζε λα ζπγθεληξψλεη φπια θαη φια φζα ρξεηάδνληαλ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ πνιέκνπ. Σνλ ρεηκψλα ηνπ 1451/52 έδσζε εληνιή γηα ην θηίζηκν 

ελφο θξνπξίνπ ζηελ επξσπατθή κεξηά ηνπ Βνζπφξνπ πνπ επξφθεηην λα ιεηηνπξγήζεη 

σο νρπξφ γηα ηελ πνιηνξθία ηεο Πφιεο θαη ζα ζπλέβαιε ζηελ απνκφλσζή ηεο, φρη 

κφλν απφ ηηο δχν επείξνπο, αιιά θαη απφ ηηο δχν ζάιαζζεο. 
13

 

   Ο Κξηηφβνπινο πεξηγξάθεη ηελ αλαζηάησζε θαη ηελ αλεζπρία πνπ πξνθάιεζε ε 

θαηαζθεπή ηνπ θξνπξίνπ Ρνχκειη Υηζάξ ζηνλ βαζηιέα Κσλζηαληίλν θαη ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Πφιεο, νη νπνίνη ακέζσο αληηιήθζεθαλ ηνλ ζθνπφ ηεο αλέγεξζήο ηνπ, 

έλησζαλ ηνλ κεγάιν θίλδπλν πνπ ηνπο απεηινχζε θαη γη‟ απηφ ην ζεψξεζαλ σο ηελ 

αθεηεξία γηα ηελ ππνδνχισζή ηνπο ζηνπο Σνχξθνπο. Έηζη, απνθάζηζε ν 

                                                 
12

Reinsch  (2005) 52-62 
13

Reinsch (2005)  62-68 
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Κσλζηαληίλνο λα ζηείιεη πξεζβεία ζηνλ Μσάκεζ θαη λα πξνζπαζήζεη κε θάζε 

δπλαηφ ηξφπν λα εκπνδίζεη ηελ αλέγεξζε ηνπ θξνπξίνπ. Ζ πξεζβεία ρξεζηκνπνίεζε 

ζηνλ Μσάκεζ θάζε δπλαηφ επηρείξεκα, ππελζπκίδνληαο ηηο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο 

θαη ζπλζήθεο, πνπ ίζρπαλ απφ ηα ρξφληα ησλ πξνγφλσλ ηνπ αθφκε, ηνπ παηέξα ηνπ , 

αιιά θαη ηνπ ηδίνπ, φπνπ απαγνξεπφηαλ ξεηά λα θηηζηεί ζ‟ απηφ ην ζεκείν θάζηξν ή 

θάηη άιιν. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ην επηρεηξνχζε, πξνβιεπφηαλ θαη νη 

δχν πιεπξέο λα ηνλ εκπνδίζνπλ. Σαπηφρξνλα απαηηνχζαλ νη πξεζβεπηέο λα ηεξεζνχλ 

νη ζπλζήθεο πνπ πξφζθαηα είραλ ζπλαθζεί θαη λα κελ αδηθεζνχλ, αθνχ απφ ηελ 

πιεπξά ηνπο δελ είραλ αδηθήζεη ηνπο Σνχξθνπο.  

Ο ζνπιηάλνο απάληεζε φηη δελ βιέπεη θακηά αδηθία γηα ηνπο Έιιελεο απφ ηελ 

αλέγεξζε ηνπ θξνπξίνπ θαη φηη ν ίδηνο δελ ζα παξαβηάζεη ηηο ζπλζήθεο, νχηε 

ζθνπεχεη λα βιάςεη ηνπο Βπδαληηλνχο, εθφζνλ απηνί εθεζπράδνπλ. Απιά ζα 

δηαζθαιίζεη ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληα. Σφληζε επίζεο φηη ν ηφπνο πνπ θηηδφηαλ ην 

θξνχξην ήηαλ δηθφο ηνπο.
14 

     Ο ηζηνξηθφο παξνπζηάδεη ηνλ Μερκέη  λα απαληά ζηελ πξεζβεία πνπ έζηεηιε  ν 

Κσλζηαληίλνο κε ηελ παξάθιεζε λα κελ θηηζηεί ην θξνχξην κάιινλ κε ππεθθπγέο, 

ζε αληίζεζε κε ηνλ Γνχθα, ηνπ νπνίνπ ε καξηπξία ζεσξείηαη πην πηζαλή, φπνπ ν 

ζνπιηάλνο απάληεζε απφηνκα θαη εθηνμεχνληαο απεηιέο ζηνπο πξεζβεπηέο.
15

  

    ηαλ νη πξέζβεηο επέζηξεςαλ ζηελ Πφιε, ελεκέξσζαλ ηνλ Κσλζηαληίλν γηα ηελ 

απάληεζε ηνπ ζνπιηάλνπ ππνγξακκίδνληαο φηη ζηάζεθε αδχλαην, παξά ηα 

επηρεηξήκαηα θαη ηελ πεηζψ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ, ψζηε λα ηνλ πείζνπλ γηα ηε κε 

αλέγεξζε ηνπ θξνπξίνπ. Μφλν κε ηε βία ζα κπνξνχζε θάηη ηέηνην λα γίλεη. Ο  

βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο, έρνληαο πξνθαλψο επίγλσζε ηεο νιηγάλζξσπεο 

ζηξαηησηηθήο δχλακεο πνπ δηέζεηε ε Πφιε, θαηάιαβε φηη θάηη ηέηνην ήηαλ εμαηξεηηθά 

επηθίλδπλν θαη φηη δελ είραλ θακηά δπλαηφηεηα λα αληηδξάζνπλ νη Βπδαληηλνί.
16

  

     Ο Κξηηφβνπινο αλαθέξεη ηελ άθημε ηνπ Μσάκεζ ηελ άλνημε (ηνπ 1452) ζηνλ 

Βφζπνξν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξνπξίνπ, ην νπνίν θαη πεξηγξάθεη.
17

 ηε ζπλέρεηα ν 

ζνπιηάλνο, αθνχ επέζηξεςε ζηελ Αδξηαλνχπνιε γηα ην θηίζηκν ησλ θαηλνχξγησλ 

αλαθηφξσλ ηνπ, πίζηεπε φηη ήηαλ ε ψξα λα κελ αλαβάιεη απηφ πνπ απφ ηελ αξρή είρε 

ζηνλ λνπ ηνπ, δειαδή λα θεξχμεη ηνλ πφιεκν ζηνλ βαζηιέα Κσλζηαληίλν θαη λα 
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 Schluberger (1999) 35 
16

Reinsch (2005)  72-74 
17
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πνιηνξθήζεη ηελ Πφιε. Γηαηί λφκηδε φηη αλ ζα θπξίεπε ηελ Πφιε, δελ ζα κπνξνχζε 

πηα ηίπνηε λα ηνλ εκπνδίζεη λα εμνξκήζεη απφ απηήλ ζαλ απφ αθξφπνιε φιεο ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη λα θηάζεη παληνχ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη λα ππνηάμεη ηα 

πάληα.
18

 Έηζη, ν ζνπιηάλνο έδσζε εληνιή ζηνλ ζαηξάπε ηεο Δπξψπεο θαη απηφο 

ρσξίο λα ρξνλνηξηβήζεη κάδεςε ακέζσο ζηξαηφ, θαη, αθνχ θαηέιαβε νιφθιεξε ηελ 

πεξηθέξεηα γχξσ απφ ηελ Πφιε θαη ηελ ίδηα ηελ πεξηνρή ηεο κέρξη ηηο πχιεο, ηηο 

ιεειάηεζε.
19

 

   Ο βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο θαη νη θάηνηθνη ηεο Πφιεο, φηαλ είδαλ λα ηνπο απεηιεί 

αθήξπρηνο πφιεκνο, εμεπιάγεζαλ απφ ηελ απφηνκε κεηαβνιή ησλ δηαζέζεσλ ηνπ 

ζνπιηάλνπ θαη ηελ εληειψο απξνζδφθεηε έθνδν, αθνχ κφιηο πξφζθαηα είραλ 

ππνγξάςεη ηηο ζπλζήθεο γηα εηξήλε. Ήηαλ ηφζν κεγάιε ε απειπηζία θαη ε απφγλσζή 

ηνπο, ψζηε δελ έζηεηιαλ νχηε πξεζβεία γηα δηαπξαγκαηεχζεηο θαη γηα λα 

ππελζπκίζνπλ ζηνπο ερζξνχο ηηο ζπκβάζεηο πνπ είραλ απφ θνηλνχ ππνγξάςεη γηα ηελ 

εηξήλε. Ήμεξαλ φηη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ κάηαην, γηαηί είδαλ ηε κεγάιε νξκεηηθφηεηα 

ηνπ ζνπιηάλνπ θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηα θηιφδνμα ζρέδηά ηνπ. Πεξίκελαλ πνιηνξθία 

ζην άκεζν κέιινλ θαη πφιεκν αδπζψπεην απφ μεξάο θαη ζαιάζζεο, θαζψο θαη φιεο 

ηηο νδπλεξέο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο άισζεο. Νφκηδαλ πσο αλ μεζπνχζε ηφζν 

κεγάινο πφιεκνο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ νχηε γηα ιίγν, γηαηί ε θαηάζηαζε 

ηεο Πφιεο δελ ήηαλ φπσο παιηά. Σψξα ππήξρε έιιεηςε αλζξψπσλ, ελψ ε πφιε ήηαλ 

απνθιεηζκέλε απφ ηε ζάιαζζα κε θξνχξηα  ζηνλ επάλσ θαη ζηνλ θάησ πνξζκφ. 

Δπίζεο, νη Βπδαληηλνί δελ δηέζεηαλ θαζφινπ ρξήκαηα, νχηε δεκφζηα νχηε ηδησηηθά, ε 

πφιε ζηεξείην φια ηα βαζηθά αγαζά θαη δελ ππήξρε γη' απηνχο απφ πνπζελά νχηε ε   

παξακηθξή βνήζεηα. Δπηπιένλ ηνπο αλεζχρεζαλ θαη ηνπο θφβηζαλ ηα αζπλήζηζηα 

θαηλφκελα πνπ παξαηεξήζεθαλ ηφηε, ηα νπνία εμέιαβαλ σο ζεφπεκπηα κελχκαηα, 

πνπ δελ πξνκήλπαλ θάηη θαιφ. Γηαηί ηφηε ζπλέβεζαλ παξάμελνη θαη αιιφθνηνη 

ζεηζκνί, πεξίεξγα κεηεσξνινγηθά θαηλφκελα, παξάμελνη αζηεξηζκνί εκθαλίδνληαλ 

θαη εμαθαλίδνληαλ πάιη, ελψ νη εηθφλεο ζηηο εθθιεζίεο δάθξπδαλ αλεμήγεηα θαη νη 

κάληεηο πξνθήηεπαλ απαίζηα πξάγκαηα. Έηζη, απφ ηελ αξρή νη θάηνηθνη ηεο Πφιεο 

είραλ ράζεη θάζε ειπίδα θαη δελ πεξίκελαλ ηίπνηε ην θαιφ γηα  ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ 
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Πφιε ηνπο. Βπζηζκέλνη  ζηελ απειπηζία θαη ηελ απφγλσζε παξαδφζεθαλ ρσξίο 

αληίζηαζε, θαζψο δελ είραλ πιένλ ηελ παξακηθξή ειπίδα ζσηεξίαο.
20

 

    Σελ παξαπάλσ εθδνρή γηα ην εζηθφ θαη ηελ εηηνπαζή ζηάζε ησλ Βπδαληηλψλ θαη 

ηνπ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ ηηο παξακνλέο ηεο Αιψζεσο παξνπζηάδεη ν 

Κξηηφβνπινο, νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνπο άιινπο ηζηνξηθνχο, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο ν Κσλζηαληίλνο θαη νη θάηνηθνη ηεο Πφιεο παξνπζηάδνληαη απνθαζηζκέλνη 

λα ακπλζνχλ κε γελλαηφηεηα θαη απηνζπζία γηα ηελ ππεξάζπηζή ηεο. 

    Ωζηφζν, παξά ηηο δπζνίσλεο ελδείμεηο θαη πξνβιέςεηο θαη ηελ αίζζεζε απειπηζίαο, 

δελ έιεηπε ην ζάξξνο. χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Κξηηφβνπινπ, ν βαζηιεχο θαη νη 

θάηνηθνη ηεο Πφιεο κέζα ζηε δπζηπρία ηνπο έθαλαλ θαη ιίγν θνπξάγην θαη 

πξνεηνηκάδνληαλ φζν  κπνξνχζαλ. ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ άλδξεο, 

αιιά θαη γπλαίθεο επηζθεχαδαλ ηα ηείρε θαη θαζάξηδαλ ηηο ηάθξνπο κε ηελ πξνηξνπή 

θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ απηνθξάηνξα. Όζηεξα έθιεηζαλ ην κεγάιν ιηκάλη θαη 

νιφθιεξν ην Υξπζνχλ Κέξαο κε κεγάιεο αιπζίδεο. ια ηα φπια κέζα ζηελ πφιε 

ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα αλαδηαλεκεζνχλ, φπνπ ζα ππήξρε ε κεγαιχηεξε αλάγθε. 

Σνπνζεηήζεθε θαηά κέξνο έλα ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ 

δαπαλψλ, ζην νπνίν ζπλέβαιαλ φρη κφλν ε πνιηηεία, αιιά θαη νη εθθιεζίεο, ηα 

κνλαζηήξηα θαη νη ηδηψηεο.
21

 Τπήξρε αθφκε ζεκαληηθφο πινχηνο ζηελ πφιε, θαη 

κεξηθνί Ιταλοί πίζηεπαλ φηη νξηζκέλνη Έιιελεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ ζπλεηζθέξεη 

πεξηζζφηεξα. Αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππήξρε ηφζν πνιχ αλάγθε ρξεκάησλ 

φζν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νπιηζκνχ θαη εθνδίσλ, θαη ηψξα ην ρξήκα δελ κπνξνχζε 

λα ηα αγνξάζεη. Ο Λενλάξδνο απφ ηε Υίν,  θαηεγνξεί ηνπο Έιιελεο φηη απέθξππηαλ 

ηα ρξήκαηά ηνπο. Αξθεηνί απφ ηνπο Θξήλνπο γηα ηελ πηψζε ηεο πφιεο αλαθέξνπλ ηε 

θηιαξγπξία σο κία απφ ηηο ακαξηίεο ησλ Διιήλσλ γηα ηηο νπνίεο ηηκσξήζεθαλ κε ηελ 

θαηαζηξνθή, αιιά ε θαηεγνξία γίλεηαη ξεηνξηθά, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο.
22

 

   O απηνθξάηνξαο έθαλε φ,ηη κπνξνχζε γηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ Πφιε ηνπ.΄Δζηεηιε 

πξεζβείεο γηα λα δεηήζεη βνήζεηα.  Πξψηα έζηεηιε πξεζβεπηέο ζηνπο αδειθνχο ηνπ, 

Γεκήηξην θαη Θσκά, πνπ θπβεξλνχζαλ σο δεζπφηεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ πνπ είραλ απνκείλεη ζηνπο Βπδαληηλνχο γηα λα ηνπο παξαθαιέζεη λα 

ζηείινπλ ζηηάξη θαη ζηξαηηψηεο, θαζψο πίζηεπε φηη ε πνιηνξθία ζα θξαηνχζε γηα 

κεγάιν δηάζηεκα. Βέβαηα, ν ζνπιηάλνο είρε πξνβιέςεη απηφ ην ελδερφκελν. Γηα λα 
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ηνπο θξαηήζεη εθεί πνπ βξίζθνληαλ, δηέηαμε ηνλ Σνπξαράλ λα εηζβάιεη μαλά ζηνλ 

Μνξέα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1452, παίξλνληαο καδί ηνπ έλαλ κεγάιν ζηξαηφ. Έηζη, δελ 

ζα ππήξρε θακηά βνήζεηα ζηνλ Κσλζηαληίλν απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

Καηφπηλ, ν βαζηιεχο έζηεηιε πξεζβεία ζηνλ πάπα Νηθφιαν Δ΄, ζηνλ νπνίν νη 

Βπδαληηλνί είραλ θάζε ιφγν λα ζηεξίδνληαη, ηδηαίηεξα κεηά ηελ ελσηηθή ιεηηνπξγία 

Οξζνδφμσλ θαη Γπηηθψλ ζηελ Αγία νθία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1452. Δπίζεο έζηεηιαλ 

πξεζβείεο θαη ζηνπο πξίγθηπεο ηεο Ηηαιίαο, αιιά  θαη ησλ άιισλ δπηηθψλ ιαψλ, γηα 

λα ηνπο παξαθαιέζνπλ λα ζπλάςνπλ ην γξεγνξφηεξν καδί ηνπο ζπκκαρία θαη λα ηνπο 

ζηείινπλ άκεζα βνήζεηα, γηαηί βξίζθνληαλ ζε κεγάιν θίλδπλν.
23

 

    Ο Μερκέη, αθνχ πέξαζε φιν ηνλ ρεηκψλα κε ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ηε κεγάιε 

εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο Πφιεο, ηελ άλνημε ηνπ 1453 μεθίλεζε απφ ηελ 

Αδξηαλνχπνιε ν ίδηνο καδί κε νιφθιεξν ηνλ ζηξαηφ, ηππηθφ θαη πεδηθφ, 

αλαζηαηψλνληαο θαη ζπληαξάδνληαο ηα πάληα απφ φπνπ πεξλνχζε, ζθνξπίδνληαο 

θφβν, αγσλία θαη θξίθε. Μεηά απφ ελλέα κέξεο έθηαζε ζην Βπδάληην θαη 

ζηξαηνπέδεπζε έμσ απφ ηελ Πφιε θνληά ζην ηείρνο ζε απφζηαζε πεξίπνπ ελάκηζη 

κηιίνπ απφ ηε ιεγφκελε Πχιε ηνπ Ρσκαλνχ.  Ζ ζέα ηνπ ηεξάζηηνπ ηνπξθηθνχ  

ζηξαηνχ θαη ζηφινπ πνπ πεξηπνινχζε ηελ Πξνπνληίδα, θαζψο θαη ησλ ηεξάζηησλ 

θαλνληψλ, λα θηλνχληαη κε ζφξπβν πξνο ηα ρεξζαία ηείρε, ηξφκαμε ηνπο Ρσκαίνπο, 

ρσξίο φκσο απηφ λα ηνπο θάλεη λα παξαιείπνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνεηνηκαζίεο γηα ηνλ 

επηθείκελν πφιεκν.
24 

   Ο Κξηηφβνπινο, φπσο θαη νη άιινη ηζηνξηθνί, αλαθέξεηαη ζηελ άθημε ζηελ Πφιε 

ηνπ Ηηαινχ Ηνπζηηληάλε ή Ηνπζηίλνπ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζηνξηθφ, έρνληαο καδί ηνπ δχν 

κεγάια εκπνξηθά πινία, ηα νπνία είρε εμνπιίζεη θαιά κε ηεηξαθφζηνπο ζηξαηηψηεο 

θαη πνηθίια φπια. Απηφο ν Ηηαιφο αξηζηνθξάηεο, αιιά θαη έκπεηξνο θαη γελλαίνο 

πνιεκηζηήο, φηαλ έκαζε γηα ηελ επηθείκελε πνιηνξθία ηεο Πφιεο απφ ηνπο Σνχξθνπο, 

ήξζε απηφθιεηνο κε ηα εκπνξηθά θαξάβηα ηνπ, γηα λα βνεζήζεη ηνπο Ρσκαίνπο θαη 

ηνλ βαζηιηά Κσλζηαληίλν. Άιινη ιέλε φηη ήξζε χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, πνπ ηνπ είρε ππνζρεζεί λα ηνπ δψζεη, κεηά ηνλ πφιεκν, σο αληακνηβή 

γηα ηε βνήζεηά ηνπ ην λεζί ηεο Λήκλνπ. Ο Ηνπζηηληάλεο  έγηλε δεθηφο, κεηά απφ 

αληαιιαγή εγγπήζεσλ, κε ιακπξφηεηα, ηηκήζεθε απφ ηνλ βαζηιέα θαη δηνξίζηεθε 

αξρηζηξάηεγνο θαη αλψηαηνο αξρεγφο γηα φια ηα δεηήκαηα ηνπ πνιέκνπ. Ο άλδξαο 

                                                 
23

 Reinsch (2005) 130-132 Βι. θαη Nicol (2010) 92,93 
24

 Reinsch ( 2005) 136-138 

 



76 

 

απηφο πνπ είρε κεγάιε εκπεηξία ζρεηηθά κε φζα απαηηνχληαη ζε ηεηρνκαρίεο αλέιαβε 

λα ππεξαζπίζεη εθείλν ην ηκήκα ηνπ ηείρνπο πνπ βξηζθφηαλ απέλαληη απφ ην 

ζηξαηφπεδν ηνπ ζνπιηάλνπ, επεηδή ήηαλ επίκαρν. Σν πην επηθίλδπλν κέξνο γηα ηνπο 

ππεξαζπηζηέο βξηζθφηαλ κεηαμχ ηεο πχιεο ηνπ Ρσκαλνχ θαη ηεο πχιεο ηνπ 

Πνιπαλδξίνπ. Δθεί θαηέβαηλε ην ηείρνο ζηελ θνηιάδα ηνπ κηθξνχ πνηακνχ Λχθνπ, 

πνπ  έκπαηλε εδψ ζηελ Πφιε απφ ηα βνξεηνδπηηθά. Απέλαληη απφ απηφ ην ζεκείν ν 

Πνξζεηήο ζπγθέληξσζε ην ππξνβνιηθφ θαη εθεί έζηεζε ην επηηειείν ηνπ. Απφ ηε 

κεξηά ησλ ππεξαζπηζηψλ εδψ είραλ ηε ζέζε ηνπο ν Ηνπζηηληάλεο Λφγγνο, αιιά θαη ν 

ίδηνο ν απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο.
25

 

     Ο ζνπιηάλνο, ζπκκνξθνχκελνο κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν, έζηεηιε έλα ηειεπηαίν 

κήλπκα ζηελ Πφιε, ππφ ηε ζεκαία ηεο αλαθσρήο. Έιεγε φηη, φπσο επέβαιε ν λφκνο, 

ζα ράξηδε ηε δσή ζηνπο πνιίηεο θαη δελ ζα πείξαδε νχηε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο νχηε ηηο 

πεξηνπζίεο ηνπο, εάλ παξαδίδνληαλ ζ‟ απηφλ κε ηε ζέιεζή ηνπο. Γηαθνξεηηθά δελ ζα 

ηνπο έδεηρλε θαλέλαλ νίθην. Αιιά νη πνιίηεο δελ είραλ κεγάιε εκπηζηνζχλε ζηηο 

ππνζρέζεηο ηνπ, νχηε άιισζηε ζα εγθαηέιεηπαλ ηψξα ηνλ απηνθξάηνξά ηνπο.
26 

   Μφιηο ηειείσζε απηή ε ηππηθή δηαδηθαζία θαη ηα θαλφληα ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο 

ζέζεηο ηνπο, νη Σνχξθνη άξρηζαλ ηηο ερζξνπξαμίεο κε έλαλ ηζρπξφ θαλνληνβνιηζκφ 

ησλ ηεηρψλ. Έηζη, έλα ηκήκα ησλ ηεηρψλ θνληά ζηε Υαξηζία πχιε ππέζηε ζνβαξέο 

δεκηέο. Έπεηηα, ν Μσάκεζ απνθάζηζε λα πεξηκέλεη κέρξηο φηνπ κπνξέζεη λα θέξεη 

πεξηζζφηεξα θαλφληα γηα λα πξνζβάιεη ηα αζζελέζηεξα ηκήκαηα ησλ ηεηρψλ. ηε 

ζπλέρεηα ν ηζηνξηθφο αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ κεγάινπ θαλνληνχ 

θαη ζηα ζεακαηηθά απνηειέζκαηα απηήο ηεο εθεχξεζεο. Καηφπηλ, ν ζνπιηάλνο, αθνχ 

πξφζηαμε λα ζηήζνπλ ηα ηξία πην κεγάια θαη γεξά θαλφληα ζην Μεζνηείρηνλ, φπνπ 

ήηαλ ην ζηξαηφπεδφ ηνπ θαη ε ζθελή ηνπ, δηέηαμε λα γθξεκίζνπλ ην ηείρνο ζ‟ απηφ ην 

ζεκείν. χληνκα ην εμσηεξηθφ ηείρνο δηακέζνπ ηεο θνηιάδαο ηνπ Λχθνπ είρε 

θαηαζηξαθεί εληειψο ζε πνιιά ζεκεία θαη ε ηάθξνο κπξνζηά ηνπ είρε γεκίζεη ζε 

κεγάιε έθηαζε, ψζηε ην έξγν ηεο επηζθεπήο λα είλαη πνιχ δχζθνιν.
27

  

Ο Ηνπζηηληάλεο, φκσο, θαη νη δηθνί ηνπ, θαζψο θαη πνιινί Ρσκαίνη πνπ ήηαλ καδί ηνπο 

θαη ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη ζην ξήγκα ηνπ ηείρνπο, αγσλίζηεθαλ κε εξσηζκφ θαη 

πνιεκψληαο γελλαία εμνπδεηέξσζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ερζξψλ. Έηζη, νη Ρσκαίνη 

θαη ν Ηνπζηηληάλεο επηθξάηεζαλ ζην ηείρνο θαη απέθξνπζαλ ρσξίο δπζθνιία ηνπο 
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επηηηζέκελνπο. Οη ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο πνιεκνχζαλ κε ζζέλνο θαη αληηζηέθνληαλ 

γελλαία ζηηο πνιιαπιέο επηζέζεηο ησλ ερζξψλ.
28

 Δπίζεο κε επηηπρία απέθξνπαλ νη 

Βπδαληηλνί ηηο επηζέζεηο ησλ ερζξψλ ζηε ζάιαζζα, φπνπ απνδείρηεθαλ αιεζηλνί 

ήξσεο, φπσο ζεκεηψλεη ν ηζηνξηθφο.
29 

    Καη ελψ επηθξαηνχζε απηή ε θαηάζηαζε, θάλεθαλ αλνηρηά ζην πέιαγνο ηξία απφ 

ηα κεγάια εκπνξηθά πινία πνπ είρε ζηείιεη ν πάπαο Νηθφιανο απφ ηελ Ηηαιία κε 

ηξφθηκα θαη ζηξαηησηηθή βνήζεηα γηα ηελ Πφιε. Δίρε ζθνπφ βέβαηα λα ζηείιεη 

θαηφπηλ ηξηάληα πνιεκηθά θαη εκπνξηθά πινία γηα βνήζεηα ζηνπο Ρσκαίνπο θαη ηνλ 

βαζηιέα Κσλζηαληίλν, αιιά απηά άξγεζαλ λα έξζνπλ. ηαλ ν ζνπιηάλνο ηα είδε 

έδσζε εληνιή ζηνλ αξρεγφ ηνπ ηνπξθηθνχ ζηφινπ λα ζπιιάβεη ηα πινία. Γελ έπξεπε 

λα ηνπο επηηξαπεί λα θηάζνπλ ζηελ πφιε γηα θαλέλα ιφγν. Δάλ απνηχγραλε ζ‟απηή 

ηελ απνζηνιή δελ έπξεπε λα επηζηξέςεη δσληαλφο. κσο, παξά ηε ζθνδξή επίζεζε 

ηνπ ζηφινπ ηνπ ζνπιηάλνπ θαηά ησλ ηξηψλ θνξηεγψλ πινίσλ θαη ηε λαπκαρία πνπ 

αθνινχζεζε, ηειηθά απηά νδεγήζεθαλ κε αζθάιεηα κέζα ζηνλ Κεξάηην θφιπν. Ζ 

αλαπάληερε απηή λίθε εκςχρσζε ηνπο Ρσκαίνπο θαη ηνπο έθαλε λα ειπίδνπλ.
30

   

Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηνπο ηζηνξηθνχο ηεο 

Αιψζεσο σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ πινίσλ. Ο Γνχθαο ιέεη φηη 

ππήξραλ ηέζζεξα γελνβέδηθα πινία θαη έλα απηνθξαηνξηθφ, ελψ ν Υαιθνθνλδχιεο 

έλα γελνβέδηθν θαη έλα απηνθξαηνξηθφ. Αιιά νη καξηπξίεο ησλ απηνπηψλ καξηχξσλ 

ζπκθσλνχλ φιεο ζε ηξία γελνβέδηθα θαη έλα απηνθξαηνξηθφ. Ο Μπάξκπαξν ιέεη φηη 

νη Γελνβέδνη έθζαζαλ δειεαζκέλνη απφ κηα πξνζθνξά ηνπ απηνθξάηνξα, φηη απηνί ζα 

κπνξνχζαλ λα εηζάγνπλ πξνκήζεηεο ρσξίο δαζκνχο. Ο Λενλάξδνο ιέεη φηη έθεξαλ 

ζηξαηηψηεο, φπια θαη ρξήκαηα γηα ηελ άκπλα, θαη ν Κξηηφβνπινο φηη είραλ ζηαιεί 

απφ ηνλ πάπα.
31 

   ηε ζπλέρεηα ν Κξηηφβνπινο αλαθέξεηαη ζηελ επηλνεηηθφηεηα ηνπ Μσάκεζ θαη ηελ 

ηνικεξή εθεπξεηηθφηεηα ησλ κεραληθψλ ηνπ, ψζηε λα κεηαθεξζεί ηκήκα ηνπ 

ηνπξθηθνχ ζηφινπ κέζα ζηνλ Κεξάηην θφιπν γηα λα πξνζβάιεη ηα παξάθηηα ηείρε.
32 

Καηφπηλ, ν ηζηνξηθφο πεξηγξάθεη παξάμελα γεγνλφηα πνπ ζπλέβεζαλ εθείλεο ηηο 

κέξεο, ηα νπνία ήηαλ ζαλ ζεκάδηα ζεφπεκπηα θαη πξνθεηείεο φζσλ θξηθηψλ 

επξφθεηην λα πάζεη ζε ιίγν ε Πφιε θαη ηα νπνία ηξφκαμαλ θαη αχμεζαλ ηελ αγσλία 
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ησλ πνιηνξθεκέλσλ.
33

 Ο Κξηηφβνπινο ζπλερίδεη ηελ εμηζηφξεζε κε ηελ παξάζεζε 

ηεο εθηελνχο δεκεγνξίαο ηνπ ζνπιηάλνπ θαη ηελ παξαζηαηηθή πεξηγξαθή ησλ 

θηλήζεσλ θαη πξνεηνηκαζηψλ ηνπ Μσάκεζ έσο ηελ ηειηθή επίζεζε.
34 

    
 Σε Γεπηέξα 28 Μαΐνπ 1453, θαζψο ν ήιηνο άξρηζε λα δχεη πξνο ηνλ δπηηθφ 

νξίδνληα, έιακπε θαη‟ επζείαλ επάλσ ζηα πξφζσπα ησλ ππεξαζπηζηψλ ζηα ηείρε, 

ζρεδφλ ηπθιψλνληάο ηνπο. Απηή ήηαλ ε ψξα, ζχκθσλα κε ηνλ Κξηηφβνπιν, πνπ 

μεθίλεζε ε δξαζηεξηφηεηα ζην ηνπξθηθφ ζηξαηφπεδν. Σφηε, νη Σνχξθνη φξκεζαλ ζηελ 

επίζεζε ζε φιε ηε γξακκή ηεο έθηαζεο ησλ ηεηρψλ βγάδνληαο πνιεκηθέο θξαπγέο, 

ελψ ηνπο παξφηξπλαλ ηχκπαλα, ζάιπηγγεο θαη άιια φξγαλα. Απηέο νη αςηκαρίεο 

ζπλερίζηεθαλ έσο ην ειηνβαζίιεκα γηα δχν ή ηξεηο ψξεο πεξίπνπ. Σφηε ν ζνπιηάλνο 

έδσζε εληνιή ελζαξξχλνληαο ηνλ ζηξαηφ ηνπ λα πεξάζεη ηελ ηάθξν θαη λα πξνζβάιεη 

ην εμσηεξηθφ ηείρνο. Δθεί μέζπαζε θνβεξή κάρε θαη ζπκπινθή θαη έηζη πέξαζε ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο λχρηαο. Οη Ρσκαίνη ζε φια ηα κέησπα, απφ ζηεξηά θαη 

ζάιαζζα, απέθξνπαλ ζζελαξά ηνπο ερζξνχο θαη ηνπο απψζεζαλ κε ζθνδξφηεηα. 

Ακχλζεθαλ κε ζάξξνο, επηθξάηεζαλ ζηε κάρε θαη απνδείρηεθαλ γελλαίνη άλδξεο. 

Γηαηί ηίπνηε απφ απηά πνπ γίλνληαλ, ζεκεηψλεη ν ηζηνξηθφο, δελ κπνξνχζε λα ηνπο 

θάκςεη, νχηε ν ιηκφο πνπ ηνπο ηπξαλλνχζε, νχηε ε αγξππλία, νχηε νη πιεγέο,  νη 

ζθαγέο θαη νη ζάλαηνη ησλ ζπγγελψλ, νχηε ηίπνηε άιιν θνβεξφ, ψζηε λα 

ππνρσξήζνπλ θαη λα ραιαξψζνπλ ηελ αξρηθή νξκή θαη απνθαζηζηηθφηεηα. Οη 

ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο ζπλέρηδαλ λα ακχλνληαη γελλαία «ἕσο  πνλεξὰ θαὶ 

ἀγλψκσλ ηχρε πξνὔδσθε ηνχηνπο».
35  

   

     Αιιά, φπσο ζεκεηψλεη ν Κξηηφβνπινο, «ἔδεη πνηὲ θαὶ ηνὺο ηαιαηπψξνπο 

Ῥσκαίνπο ηῷ ηο δνπιείαο ὑπαρζλαη δπγῷ θαὶ ηῶλ ηαχηεο πεηξαζλαη θαθῶλ». Καη 

ελψ πνιεκνχζαλ κε γελλαηφηεηα, δείρλνληαο εμαηξεηηθή ηφικε θαη πξνζπκία ζηνλ 

αγψλα, ν Ηνπζηηληάλεο ηξαπκαηίζηεθε ζην ζηέξλν απφ έλα βιήκα, ην νπνίν 

δηαπέξαζε ηνλ ζψξαθά ηνπ, ζσξηάζηεθε θάησ θαη κεηαθέξζεθε ζηε ζθελή ηνπ. 

Δδψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη πεγέο δηίζηαληαη γηα ηνλ ηξαπκαηηζκφ ηνπ 

Ηνπζηηληάλε. Ο Φξαληδήο ιέεη φηη πιεγψζεθε ζην πφδη θαη ν Υαιθνθνλδχιεο ζην 

ρέξη, αιιά ν Λενλάξδνο απφ βέινο ζηε καζράιε θαη ν Κξηηφβνπινο ζηνλ ζψξαθα. 

Ήηαλ πηζαλφλ κηα ζνβαξή πιεγή ζε θάπνην ζεκείν ηνπ ζψκαηφο ηνπ. 
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Οη ζηξαηηψηεο ηνπ Ηνπζηηληάλε απειπηζκέλνη απφ ην αηχρεκα ιηπνςχρεζαλ, 

εγθαηέιεηςαλ ηε ζέζε ηνπο ζην ηείρνο φπνπ πνιεκνχζαλ θαη ην κφλν πνπ ηνπο 

ελδηέθεξε ήηαλ λα κεηαθέξνπλ ηνλ ηξαπκαηηζκέλν ζηα πινία θαη λα δηαζσζνχλ νη 

ίδηνη. Σφηε, ν βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο πνπ έζπεπζε ζην πιεπξφ ηνπ Ηνπζηηληάλε ηνπο 

παξαθάιεζε ζεξκά θαη ηνπο έδσζε πνιιέο ππνζρέζεηο  γηα λα κείλνπλ ιίγν αθφκα ή 

ηνπιάρηζηνλ έσο ηελ χθεζε ηεο κάρεο. Απηνί φκσο, δελ δέρηεθαλ, αιιά, αθνχ πήξαλ 

ηνλ αξρεγφ ηνπο, έηξεμαλ γξήγνξα ζηα πινία ηνπο, ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θπγήο ηνπο ζηελ έθβαζε ηεο κάρεο.
36 

    Ο βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο, φηαλ είδε ηνλ Ηνπζηηληάλε θαη ηνπο άλδξεο ηνπ λα 

απνρσξνχλ, απειπίζηεθε θαη ήηαλ ζε απφγλσζε, γηαηί δελ κπνξνχζε λα 

ζπκπιεξψζεη ηηο ζέζεηο απηψλ πνπ έθπγαλ. Καη ελψ ε κάρε δηεμαγφηαλ  κε 

ζθνδξφηεηα, ν απηνθξάηνξαο καδί κε ηνπο ιίγνπο Ρσκαίνπο, πνπ ηνπ είραλ απνκείλεη, 

αθιφλεηνο ζηε ζέζε ηνπ ζηα ηείρε πνιεκνχζε εξσηθά. 
37

 

   Απφ ην άιιν ζεκείν ηεο ηάθξνπ ν Μσάκεζ, πνπ πνιεκνχζε θάπνπ εθεί θνληά, 

φπσο εμηζηνξεί ν Κξηηφβνπινο, αληηιήθζεθε ηνπο άληξεο πνπ έθπγαλ θαη φηη νη άιινη 

πνπ είραλ απνκείλεη  ήηαλ ιίγνη θαη γη‟ απηφ πνιεκνχζαλ εμαζζελεκέλα. Βιέπνληαο 

ην γθξεκηζκέλν ηείρνο λα είλαη άδεην απφ ζηξαηηψηεο θψλαμε δπλαηά ελζαξξχλνληαο 

θαη παξνηξχλνληαο ηνπο άλδξεο ηνπ λα μαλαεπηηεζνχλ κε ηνλ ίδην επηθεθαιήο ηνπο: 

«ἔρνκελ, ὦ θίινη, ηὴλ πφιηλ, ἔρνκελ ἤδε. … ὀιίγνπ πφλνπ ηὸ ἔξγνλ θαὶ  πφιηο 

ἑάισ». Ακέζσο ηφηε εθείλνη φξκεζαλ κε αιαιαγκνχο θαη θξηθηαζηηθέο θξαπγέο ζην 

ξήγκα ηνπ ηείρνπο. Δθεί δηεμήρζε ιπζζαιέα κάρε θαη ε ζθαγή ήηαλ κεγάιε. Μεηά 

απφ αξθεηή ψξα επηθξάηεζαλ νη Σνχξθνη ζθάδνληαο ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ελψ ηνπο 

άιινπο ηνπο απσζνχζαλ κε βία κέζα ζηε κηθξή πχιε ηνπ Ηνπζηίλνπ (Ηνπζηηληάλε), 

ηελ νπνία είρε ν ίδηνο αλνίμεη γηα λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζηελ ακπληηθή γξακκή. 

Απηή ηε κηθξή πφξηα, ε νπνία δελ έρεη εληνπηζηεί αξραηνινγηθά, ν Κξηηφβνπινο ηελ 

πεξηγξάθεη σο πφξηα ζην κεγάιν ηείρνο, ηελ νπνία άλνημαλ νη ππεξαζπηζηέο, γηα λα 

θηάζνπλ ζηνλ πεξίβνιν, δειαδή ζηνλ ρψξν κεηαμχ ηνπ κεγάινπ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ 

ηείρνπο, ζε έλα ζεκείν  φπνπ νη επηηηζέκελνη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ηνπο βιέπνπλ.
38 

     ε εθείλν ην ζεκείν, ζεκεηψλεη ν ηζηνξηθφο, ζηνλ ζπλσζηηζκφ ηεο Πχιεο ηνπ 

Ηνπζηίλνπ «θαὶ βαζηιεὺο Κσλζηαληίλνο πίπηεη καρφκελνο κεηὰ ηῶλ ζὺλ αὐηῷ 

γελλαίσο»...   ηαλ είδε πσο φια είραλ ραζεί, ιέγεηαη φηη θψλαμε δπλαηά απηά ηα 
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ηειεπηαία ιφγηα: «Ζ πφιε ράλεηαη θαη εγψ αθφκε δσ;» Καη κε απηά ηα ιφγηα, ιέλε, 

ξίρηεθε κέζα ζηνπο ερζξνχο θαη ζθνηψζεθε. Ήηαλ γελλαίνο άλδξαο θαη πξνζηάηεο 

ηνπ θνηλνχ θαινχ, αιιά δπζηπρηζκέλνο ζε φιε ηε δσή ηνπ θαη ζην ηέινο αθφκε πην 

δπζηπρηζκέλνο. 
39

 Ο Κσλζηαληίλνο ραξαθηεξίδεηαη «δπζηπρήο» πηζαλφλ γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ δσή, ιφγσ ηεο αηπρνχο θαηάιεμεο ησλ γάκσλ ηνπ θαη ησλ 

αηειέζθνξσλ πξνζπαζεηψλ ηνπ γηα ηε ζχλαςε λένπ γάκνπ. Άιισζηε, φπσο αλαθέξεη 

έλαο κεηαγελέζηεξνο ζξήλνο, πέζαλε γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, «ρσξίο λα έρεη 

γεπζεί θαλέλαλ απφ ηνπο θαξπνχο ηνπ πςεινχ αμηψκαηφο ηνπ, εθηφο απφ εθείλνλ ηνπ 

λα είλαη γλσζηφο σο ν Απηνθξάηνξαο πνπ ράζεθε κέζα ζηελ γεληθή θαηαζηξνθή ηεο 

Απηνθξαηνξίαο ησλ Ρσκαίσλ». 
40

 

Ο Κξηηφβνπινο αλαθέξεηαη ρσξίο ιεπηνκέξεηεο ζηνλ ζάλαην ηνπ απηνθξάηνξα, κέζα 

φκσο απφ απηή ηελ επηγξακκαηηθή ηνπ αλαθνξά δηαθαίλεηαη ν ζαπκαζκφο ηνπ γηα ην 

ζάξξνο θαη ηε γελλαηφηεηα ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ. 

    ηε ζπλέρεηα, νη ζηξαηηψηεο ηνπ Μσάκεζ φξκεζαλ κέζα ζηελ Πφιε εηζβάιινληαο 

άιινη απφ ηε κηθξή πχιε θαη άιινη κέζα απφ ην ξήγκα ηνπ κεγάινπ ηείρνπο. Να 

επηζεκάλνπκε εδψ ηελ αλαθνξά ηνπ ηζηνξηθνχ Γνχθα ζρεηηθά κε ηελ είζνδν ησλ 

θαηαθηεηψλ ζηελ Πφιε απφ κηα  άιιε κηθξή κπζηηθή πφξηα, ηελ Κεξθφπνξηα, φπσο 

ηελ θαηνλνκάδεη.   

 Σν ηξαγηθφ μεκέξσκα ηεο 29
εο

 Μαΐνπ 1453 νη Σνχξθνη ζηξαηηψηεο είραλ 

δηαζθνξπηζηεί παληνχ κέζα ζηελ Πφιε ζθνξπίδνληαο ηνλ θφβν θαη ηνλ ηξφκν θαη ε 

ζθελή πνπ αθνινχζεζε πεξηγξάθεηαη απφ ηηο πην θξηθηέο ηεο ηζηνξίαο. «Ἔλζα δὴ 

θφλνο πνιὺο ηῶλ πξνζηπγραλφλησλ ἐγίλεην», θαη ζηε ζπλέρεηα  θνβεξή ιεειαζία ηεο    

Πφιεο, θαζψο θαη ζχιεζε ησλ εθθιεζηψλ.
41

 Καηφπηλ, ν Κξηηφβνπινο ζπγθξίλεη ηελ 

ηειηθή άισζε ηεο Πφιεο κε ηελ άισζή ηεο απφ ηνπο Γπηηθνχο, θαζψο θαη κε ηηο 

αιψζεηο άιισλ ζεκαληηθψλ πφιεσλ γηα λα θαηαιήμεη ζηε δηαπίζησζε φηη ε ζπκθνξά 

πνπ βξήθε εθείλεο ηηο πφιεηο δελ ζπγθξίλεηαη θαζφινπ κε ηε ζπκθνξά ηεο Πφιεο θαη 

ηα παξφληα δεηλά.
42

 Αιιά, φπσο επηζεκαίλεη ν ηζηνξηθφο, ήηαλ γξακκέλν λα 

θαηαθηεζεί απηή ε δχζηπρε πφιε θαη λα ππνζηεί ηφζα δεηλά, γηαηί «νὕησ ηνῦ ζείνπ 

ἐλδφληνο». Αθφκε ν Κξηηφβνπινο αλαθέξεηαη ζηελ ηδηαίηεξε εληχπσζε πνπ ηνπ 

πξνθάιεζε ε ζχκπησζε ησλ νλνκάησλ ζηελ πεξίπνπ ρηιίσλ δηαθνζίσλ εηψλ καθξά 

ηζηνξία ηεο Πφιεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: « Γηαηί ν Κσλζηαληίλνο, ν 
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επηπρηζκέλνο βαζηιηάο, ν γηνο ηεο Διέλεο, έθηηζε απηή ηελ πφιε θαη ηελ αλχςσζε 

ζην άθξνλ άσηνλ ηεο επδαηκνλίαο θαη ηεο επηπρίαο, θαη πάιη επί Κσλζηαληίλνπ, ηνπ 

δπζηπρηζκέλνπ βαζηιηά, γηνπ ηεο Διέλεο, πάξζεθε θαη βπζίζηεθε ζε αηζρξφηαηε 

δνπιεία θαη δπζηπρία».
43 

   Δπίζεο, ν Κξηηφβνπινο καο ελεκεξψλεη γηα ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο Άισζεο 

ηεο Πφιεο: «άισ ηνίλπλ ἐπὶ Κσλζηαληίλνπ βαζηιέσο ἑβδφκνπ Παιαηνιφγσλ, 

ἐλλάηῃ θαὶ εἰθνζηῆ θζίλνληνο Μαΐνπ παξὰ „Ρσκαίνηο ἐμήθνληνο ἔηνπο ηῶλ ἀπ‟ ἀξρο 

ἑλὸο ηε θαὶ ἑμεθνζηνῦ πξὸο ηνῖο ἐλλαθνζίνηο ηε θαὶ ἑμαθηζρηιίνηο, ἀπὸ δὲ θηίζεψο ηε 

θαὶ ζπλνηθίζεσο ηαχηεο ἔηεζη ηέηηαξζη θαὶ εἴθνζη θαὶ έθαηὸλ πξὸο ηνῖο ρηιίνηο».
44

    

 πσο καο πιεξνθνξεί ν ηζηνξηθφο,  ν Κσλζηαληίλνο ήηαλ ν έβδνκνο θαηά ζεηξά 

βαζηιηάο απφ ηε δπλαζηεία ησλ Παιαηνιφγσλ, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ θξαληδή ήηαλ ν 

φγδννο. Ο Κξηηφβνπινο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ηζηνξηθνχο ηεο Αιψζεσο, 

απνθεχγεη λα θάλεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ ηχρε ηεο ζνξνχ ηνπ απηνθξάηνξα. 

     Ο Ίκβξηνο ηζηνξηνγξάθνο Κξηηφβνπινο ζην έξγν ηνπ, πνπ έρεη σο θεληξηθφ ήξσα 

ηνλ Μσάκεζ ηνλ Πνξζεηή θαη ζηνλ νπνίν ην αθηεξψλεη, δελ εζηηάδεη ηδηαίηεξα ζηε   

δξάζε, αιιά θπξίσο ζην ήζνο θαη ηα εγεηηθά πξνζφληα  ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα 

ηνπ Βπδαληίνπ θαη ππεξαζπηζηή ηεο Πφιεο. κσο, έρνληαο σο θεληξηθφ ηνπ ζέκα ηελ 

Άισζε ηεο Πφιεο ηνλ Μάην ηνπ 1453, ε νπνία θαιχπηεη ζρεδφλ νιφθιεξν ην Α΄ 

Βηβιίν ηεο Ιζηνξίαο ηνπ, απνηππψλνληάο ηε κε παξαζηαηηθφηεηα θαη αθνινπζψληαο 

αξραία πξφηππα, δελ κπνξνχζε λα απνζησπήζεη ην κεγαιείν θαη ηνλ εξσηθφ ζάλαην 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ. ιεο νη αξεηέο, ν εξσηζκφο θαη ε απηνζπζία ηνπ 

απηνθξάηνξα απνηππψλνληαη ζηνλ επηηάθην ιφγν ηνπ Κξηηφβνπινπ γηα ηνλ βαζηιέα 

Κσλζηαληίλν. Ο Κξηηφβνπινο εχγισηηα αλαθέξεη ζην παξαθάησ απφζπαζκα απφ ην  

επηηάθην εγθψκην γηα ηνλ βαζηιέα Κσλζηαληίλν: 

   «Θλήζθεη δὲ θαὶ βαζηιεὺο Κσλζηαληῖλνο αὐηὸο, ᾗπεξ ἔθελ, καρφκελνο, ζψθξσλ 

κὲλ θαὶ κέηξηνο ἐλ ηῷ θαζ‟ ἑαπηὸλ βίῳ γελφκελνο, θξνλήζεσο δὲ θαὶ ἀξεηο ἐο ἄθξνλ 

ἐπηκεκειεκέλνο, ζπλεηφο ηε ηῶλ ἄγαλ πεπαηδεπκέλσλ, θἀλ ηνῖο πνιηηηθνῖο δὲ 

πξάγκαζη θαὶ ηνῖο ἐλ ἀξρῆ νὐδελὶ ηῶλ πξὸ αὐηνῦ βαζηιέσλ ηῶλ πξσηείσλ 

παξαρσξῶλ, ὀμὺο κὲλ ζπληδεῖλ ηὸ δένλ παληὸο κᾶιινλ, ὀμχηεξνο δ‟ ἑιέζζαη, δεηλὸο 

εἰπεῖλ, δεηλὸο δὲ λνζαη, δεηλφηεξνο δὲ πξάγκαζηλ ὁκηιζαη, ηῶλ κὲλ παξφλησλ 

ἀθξηβὴο γλψκσλ,  ᾗπεξ ἔθε ηηο ὑπὲξ Πεξηθιένπο, ηῶλ δὲ κειιφλησλ ὡο ἐπὶ πιεῖζηνλ 
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ηνῦ εἰθφηνο ἄξηζηνο εἰθαζηὴο, ὑπέξ ηε ηο παηξίδνο θαὶ ηῶλ ἀξρνκέλσλ πάληα θαὶ 

πνηεῖλ θαὶ πάζρεηλ αἱξνχκελνο, ὅο γε θαὶ ηὸλ ἐπηθείκελνλ ηῆ Πφιεη πξνθαλ θίλδπλνλ  

ὁξῶλ αὐηνῖο ὀθζαικνῖο θαὶ δπλάκελνο αὑηὸλ ἐθζῶζαη θαὶ πνιινὺο ἔρσλ ηνὺο πξὸο 

ηνῦην παξαθαινῦληαο νὐθ ζέιεζελ, ἀιι‟ εἵιεην ζπλαπνζαλεῖλ ηῆ παηξίδη ηε θαὶ ηνῖο 

ἀξρνκέλνηο κᾶιινλ δὲ θαὶ πξναπνζαλεῖλ αχηὸο, ὅπσο κὴ ηαχηελ ηε ἁινῦζαλ ἐπίδνη θαὶ ηῶλ  

νἰθεηφξσλ ηνὺο κὲλ ζθαηηνκέλνπο ὠκῶο, ηνὺο δὲ δνξπαιψηνπο ἀπαγνκέλνπο 

αἰζρξῶο».
45 

     
Ο επηγξακκαηηθφο Κξηηφβνπινο ζην επηηάθην εγθψκην ζθηαγξάθεζε αηζζαληηθά ηνλ 

ηειεπηαίν απηνθξάηνξα. Ο βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή ήηαλ 

ζπλεηφο θαη ζψθξσλ, θαζψο ηνλ δηέθξηλε ε αξραηνειιεληθή αξεηή ηνπ κέηξνπ. Ήηαλ 

εμαηξεηηθά κνξθσκέλνο θαη ελάξεηνο. Δίρε εμαηξεηηθέο δηνηθεηηθέο θαη πνιηηηθέο 

ηθαλφηεηεο, αθνχ είρε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, δηνξαηηθφηεηα θαη πξνλνεηηθφηεηα. 

Γηαθξηλφηαλ επίζεο γηα ηε ξεηνξηθή ηνπ δεηλφηεηα, ηελ απηνγλσζία θαη είρε κεγάιε 

ηθαλφηεηα θαη επειημία ζηε δηαρείξηζε ησλ πνιηηηθψλ πξαγκάησλ. Ο βαζηιεχο 

Κσλζηαληίλνο δηέζεηε φια ηα πνιηηηθά θαη εγεηηθά πξνζφληα, ηα νπνία ν ηζηνξηθφο 

Θνπθπδίδεο είρε απνδψζεη ζηνλ κεγάιν Αζελαίν πνιηηηθφ Πεξηθιή. Αμησζεκείσηε 

είλαη ζην επηηάθην εγθψκην ε πξφζιεςε ηνπ Θνπθπδίδε απφ ηνλ Κξηηφβνπιν, ζηελ 

νπνία ζα αλαθεξζνχκε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην. Πάλσ απφ φια, φκσο, ηνλ δηέθξηλε ε 

αγάπε γηα ηελ παηξίδα ηνπ θαη ε θξνληίδα γηα ην θνηλφ ζπκθέξνλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

αλέβεθε ζηνλ ζξφλν έθαλε έλαλ ηηηάλεην αγψλα λα δηαηεξήζεη θαη λα δηαζψζεη ηελ 

απηνθξαηνξία ηνπ. ηαλ δελ ηα θαηάθεξε, επέιεμε έλα εξσηθφ ηέινο γηα λα κε δεη 

ηελ Πφιε ηνπ λα θαηαθηάηαη θαη ηνλ ιαφ ηνπ λα πθίζηαηαη ηα δεηλά ηεο Άισζεο 

Ο ηειεπηαίνο απηνθξάηνξαο επέδεημε απαξάκηιιε αλδξεία θαη αξεηή πξνζπαζψληαο 

κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή λα θαηεπζχλεη ζηνλ αγψλα κε νξκή αζπγθξάηεηε ηνπο 

θαηαβεβιεκέλνπο απφ ηελ θνχξαζε ηειεπηαίνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο. Σνλίδεηαη 

επίζεο ε εξσηθή ζηάζε ηνπ, θαζψο, ελψ κπνξνχζε λα ζσζεί δηαθεχγνληαο, φπσο 

πνιινί ηνλ παξφηξπλαλ, απηφο πξνηίκεζε λα πεζάλεη καδί κε ηελ Πφιε ηνπ θαη ηνλ 

ιαφ ηνπ.
46

 

    Ο αλσηέξσ ιφγνο ηνπ ηζηνξηθνχ γηα ηνλ ζάλαην ηνπ ήξσα ηεο Αιψζεσο βαζηιέσο 

Κσλζηαληίλνπ, πνπ έπεζε καρφκελνο ζηα ηείρε ηεο Πφιεο, δηθαηψλεη ηνλ Κξηηφβνπιν 

σο άλζξσπν, θαζψο δηαθαίλεηαη ε ζιίςε ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Αθφκε, 

δηθαηψλνληαο ζηνλ επηηάθην ιφγν ηνπ ηνλ Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν  θαη ηνλ ζάλαηφ 
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ηνπ, επηδνθηκάδεη ηελ αληίζηαζε πνπ πξνέβαιε ελαληίνλ ηνπ Πνξζεηή, ε νπνία έζσζε 

ηελ ηηκή ηνπ Διιεληθνχ Γέλνπο.
47 
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V. ηοητεία ύθοσς θαη πρόζιευες ζηο 

έργο ηφλ ηζηορηθώλ ηες Αιώζεφς. 

 

   Ζ απνκλεκφλεπζε ηνπ παξειζφληνο, ε ηζηνξηνγξαθία, είλαη θαζαξά ειιεληθφ 

πξντφλ θαη δεκηνχξγεκα ηνπ αξραηνειιεληθνχ πλεχκαηνο. Απφ ηνλ παηέξα ηεο 

Ηζηνξίαο Ζξφδνην, κέζα απφ ην έξγν ηνπ θαηεμνρήλ αληηθεηκεληθνχ ηζηνξηθνχ 

Θνπθπδίδε, θαη κέρξη ηνλ Πνιχβην, ν Διιεληζκφο κεηέβαιε ηε δξάζε ηνπ ζε κλήκε. 

Καηά ζπλέπεηα, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξάμεη δηαθνξεηηθά ζην Βπδάληην. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ηα έξγα ηεο βπδαληηλήο γξακκαηείαο είλαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ 

αξραία ειιεληθή γιψζζα θαη θαηά κίκεζε ησλ αμεπέξαζησλ θιαζηθψλ πξνηχπσλ. Οη 

Βπδαληηλνί ηζηνξηθνί έρνληαο απηά ηα πξφηππα ζα ηζηνξήζνπλ ηε δηθή ηνπο δξάζε, 

κέρξη ηελ εκθάληζε θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ Σνχξθσλ. Ζ χπαξμε απηή ησλ πξνηχπσλ 

έδηλε θαηαξρήλ ηνλ γισζζηθφ ηχπν πνπ ζα επέιεγε ν ηζηνξηθφο, ηελ απιή αηηηθή ηνπ 

Ξελνθψληα ή ηνλ αξρατθφηεξν ηξφπν εθθνξάο ηνπ Θνπθπδίδε, θαη θαηά δεχηεξν 

ιφγν ηελ ηερληθή.
1
 Ζ ρξήζε ηεο ιφγηαο γιψζζαο θαη ε κίκεζε ησλ αξραίσλ 

ηζηνξηθψλ, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν, θαη παξάιιεια νη ηζρπξέο ξεηνξηθέο θαη 

αηηηθηζηηθέο ηάζεηο απνηεινχλ γλσξίζκαηα ηεο βπδαληηλήο ηζηνξηνγξαθίαο.
2
 

Ἀιισζηε, ν αηηηθηζκφο πέξαζε ζην Βπδάληην κέζσ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ζπγγξαθέσλ 

θαη ησλ ηζηνξηνγξάθσλ ( κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλνπ Ε΄ ηνπ 

Πνξθπξνγέλλεηνπ ηνπ 10
νπ

 αη., ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε γιψζζα απιή, θνληά ζηελ 

θαζεκεξηλή).  

     Απηή ηελ παξάδνζε, κε ην δηθαίσκα θάζε ηζηνξηθφο λα γξάθεη πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν πηζηά ζηελ αηηηθή δηάιεθην, αθνινπζνχζε θαη ε χζηεξε βπδαληηλή 

ηζηνξηνγξαθία, θαζψο, φπσο είλαη επφκελν, θαη νη ηέζζεξηο ηζηνξηθνί ηεο Αιψζεσο. 

Έηζη νη ζχγρξνλνη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ν Υαιθνθνλδχιεο αξραΐδεη θαη κηκείηαη 

θαηαθαλέζηαηα ηνλ Θνπθπδίδε, ν θξαληδήο δεκνηηθίδεη, ν Γνχθαο βαξβαξίδεη θαη ν 

Κξηηφβνπινο αξραΐδεη.
3 

                                                 
1
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2
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3
 Σσκαδάθεο (1993)  16 

 



85 

 

     ην παξφλ θεθάιαην κε αθεηεξία ην πξνο δηεξεχλεζε έξγν ησλ ηζηνξηθψλ ηεο 

Aιψζεσο ζα γίλνπλ αλαθνξέο ζην χθνο ηνπ έξγνπ θάζε ηζηνξηθνχ. Δπίζεο ζα 

δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ νη ηζηνξηθνί αθνινπζνχλ ηα θιαζηθά πξφηππα κε αλαθνξέο 

ζε ζηνηρεία πξφζιεςεο. 

   χκθσλα κε ηνλ αλαγλσξηζκέλν θαη επξέσο απνδεθηφ νξηζκφ ηεο L.Hardwick « κε 

ηηο θιαζηθέο πξνζιήςεηο ελλννχκε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ην ειιεληθφ θαη 

ξσκαΐθφ πιηθφ έρεη κεηαδνζεί, κεηαθξαζηεί, απνζπαζηεί, εξκελεπηεί, μαλαγξαθεί, 

επαλαιεθζεί θαη παξνπζηαζηεί». Ζ θιαζηθή παξάδνζε, θπξίσο ε κεηάδνζε θαη ε 

δηάδνζε ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ, νδήγεζε ζηελ επαλαπξνζέγγηζε θαη 

επαλεπεμεξγαζία ησλ αξραίσλ θεηκέλσλ απφ ηηο κεηαγελέζηεξεο θαη λέεο γεληέο 

ζπγγξαθέσλ. 

ζνλ αθνξά ηε Βπδαληηλή ινγνηερλία θαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ηεο 

πξφζιεςεο ηεο αξραηνειιεληθήο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο, απηή επηβεβαηψλεηαη θαη 

εληζρχεηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Έηζη ζηε βπδαληηλή ηζηνξηνγξαθία, σο
 

απνηέιεζκα ηεο αξξαγνχο παξάδνζεο απφ ηελ αξραηφηεηα, ηζηνξηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη κνηίβα δηείζδπζαλ ζηνλ λνπ ησλ κνξθσκέλσλ ζπγγξαθέσλ θαη αληήρεζαλ 

ελαξγψο ζηα έξγα ηνπο.
4 

i. Γεώργηος θραληδής 

πσο είλαη γλσζηφ, ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο Aιψζεσο Γεσξγίνπ θξαληδή καο 

παξαδίδεηαη ζε δπν παξαιιαγέο, ην Χξνληθόλ Minus θαη ην Χξνληθόλ Maius. ήκεξα, 

φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, έρεη ακθηζβεηεζεί ε απζεληηθφηεηα 

ηνπ Μεγάινπ Χξνληθνύ απφ ηνπο εξεπλεηέο, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ήηαλ ζπκπίιεκα 

ηνπ γλσζηνχ πιαζηνγξάθνπ Μαθαξίνπ Μειηζζελνχ, ν νπνίνο έδεζε ηνλ 16
ν
 αηψλα. 

Σν Μεγάιν Χξνληθό είλαη ζπλεπψο έξγν κεηαγελέζηεξν, βαζηζκέλν ζην Μηθξό 

Χξνληθό ή θαη πηζαλφλ ζε άιιεο ζεκεηψζεηο ηνπ θξαληδή, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

δηαζσζεί απηνηειψο. 

Οη ζεκεηψζεηο πνπ θξάηεζε ελ είδεη εκεξνινγίνπ ν θξαληδήο γηα ηελ πεξίνδν 1413-

1477, ηηο νπνίεο επεμεξγάζηεθε ζηελ Κέξθπξα κεηά ην 1468 θαη πξηλ απφ ηε βαξηά 

ηνπ αξξψζηηα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1476, ζπγθξνηνχλ ηνλ θνξκφ ηνπ Μηθξνύ Χξνληθνύ.  

                                                 
4
 Ξαλζάθε-Καξακάλνπ (2017) 305 Βι. θαη Hardwick and Stray (2008) 1, Hardwick     (2003) 2-3 
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Οη  ζεκεηψζεηο ηνπ δελ δείρλνπλ θάπνην ζρέδην βάζεη ηνπ νπνίνπ επέιεγε ην πιηθφ 

ηνπ, αιιά θαηέγξαθε ζην εκεξνιφγηφ ηνπ ηα γεγνλφηα πνπ γλψξηδε άκεζα ιφγσ ηεο 

ηδηφηεηάο ηνπ: δηπισκαηηθέο απνζηνιέο, εκπηζηεπηηθέο ζπδεηήζεηο, γεγνλφηα άκεζα 

ζπλδεδεκέλα κε ηνλ απιηθφ θχθιν.
5
 

    ε θαλέλα άιιν ζρεδφλ έξγν ηεο βπδαληηλήο ηζηνξηνγξαθίαο θαη ρξνλνγξαθίαο δελ 

πξνβάιιεη ηφζν πνιχ ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα φζν ηνπ θξαληδή ζην 

Chronicon Minus. Γίθαηα ν V. Grecu ραξαθηήξηζε ην έξγν «εμαηξεηηθά πξνζσπηθφ» 

θαη πξνζπάζεζε λα δείμεη πψο ν θξαληδήο πφηε επαλαιάκβαλε ζρεδφλ απηνιεμεί ηηο 

θαηαρσξίζεηο ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπ θαη πφηε ηηο εκπινχηηδε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

θαηαζθεπάδεη ινγνηερληθά επηηπρεκέλεο ζχληνκεο δηεγήζεηο. Δπίζεο, ε 

ραξαθηεξηζηηθή γηα ηα εκεξνιφγηα ζπληνκία δελ εκπνδίδεη ηνλ ζπγγξαθέα λα 

παξεκβάιιεη ζξήλνπο θαηά ην ζπλεζηζκέλν ζηηο ρξνλνγξαθίεο ηξφπν. Ζ 

αθεγεκαηηθή δεμηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί. Ωζηφζν, δελ 

θαηφξζσζε λα δψζεη ζην έξγν ηνπ κηα ηειηθή κνξθή νχηε θαη λα ην νινθιεξψζεη, 

φπσο ζα ήζειε. ‟ απηφ ζα έπαημε θάπνην ξφιν θαη ε ζνβαξή ηνπ αζζέλεηα. 

Ζ γιψζζα ηνπ θξαληδή αθνινπζεί κηα πνιχ επράξηζηε γηα ηνλ αλαγλψζηε κέζε νδφ 

αλάκεζα ζηελ αξραΐδνπζα θαη ηελ θαζνκηινπκέλε, φπσο νξζά δηαπίζησζε ν 

Krumbacher. O ηζηνξηθφο ρξεζηκνπνίεζε ηε γιψζζα ησλ ρξνλνγξάθσλ, ρσξίο λα 

απνθιείεη θαη θάπνηνπο αξρατζκνχο ή ιφγηνπο ηχπνπο. Ζ επηινγή ηνπ θξαληδή λα 

γξάςεη ζηελ θαζνκηινπκέλε ηαίξηαδε πάλησο κε ην παξεθκαζκέλν Βπδάληην, θαη ηνλ 

επαξρησηηζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη γεληθφηεξα ηε ζθέςε ηνπ. Ζ απηνθξαηνξηθή ηδέα 

απαηηνχζε έλα δηαθνξεηηθφ είδνο γξαθήο, αιιά, φπσο θαίλεηαη, δελ ηνλ ελδηέθεξε 

νχηε ν αηηηθηζκφο ηεο Κνκλελήο, νχηε ε αξρατθή δηαηχπσζε ηνπ Κξηηφβνπινπ θαη 

ηνπ Υαιθνθνλδχιε.    

Παξάιιεια κε ηε ζπρλή ρξήζε ηεο δνηηθήο θαη ηελ θιαζηθή ρξήζε ησλ αλησλπκηψλ, 

ζην θείκελν απαληνχλ ζπρλά κεηνρέο ζε νλνκαζηηθή απφιπην, ιαλζαζκέλνη ηχπνη 

απαξεκθάησλ, αλαθφινπζα θαη πιενλαζκνί (ζ.74,6: θειιησηῶλ θαὶ ζπληξφθσλ). 

Γηάθνξνη δεκψδεηο ηχπνη πνπ δίλνπλ δσληάληα ζηε γιψζζα φπσο: ἔλη (=ἐζηὶλ, ζ. 

66,9), ἕσο εἰο (62,12), ζέισ λά (76,5-6),  εἶζζελ (=εἶλαη), ὅηη λα (66,12), γαιηψηα 

(132,21), θαβάδηλ (74,21) ην ὁπνῦ σο αλαθνξηθφ, ην ζᾶο θ.ά. Πιάη  ζε φξνπο ηεο  

βπδαληηλήο θαζνκηινπκέλεο γιψζζαο, φπσο θεθαιαηίθηνλ (90,16), θεθαιάδεο 

(90,14), θαηαζηηρφπνπινλ (=κηθξφ θαηάζηηρν, 200,18), ὑθεηιηά (δει. 

                                                 
5
 Καξπφδεινο  (2015) 575-578 
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γξάκκαηα=θξππηνγξαθεκέλεο επηζηνιέο:72,18), βξίζθνληαη ηνπξθηθά θαη 

ιαηηλντηαιηθά δάλεηα, φπσο: θνπθνπηδέιια (118,14), ραξάηδη (110,17), ρακνπρᾶο 

(θακνπρᾶο,75:22), θαηνχλα (110,7), βηηδεθαληδειιάξηνο (150,31), θνπβεξλάξηνο 

(220,2), πξεβεδνχξνο (256,7) θ.ά. Αθφκε ηα ηνπσλχκηα αλαθέξνληαη επαλεηιεκκέλα  

θαη κε ην αξραίν θαη κε ην λέν ηνπο φλνκα, φπσο Πίδαζνο~Μεζψλε (XXXIX, 10) θαη 

Κέξθπξα~Κνξπθνί (XL,12). 
6
    

  Δπίζεο ν ζπγγξαθέαο θάλεη γεληθεπκέλε ηε ρξήζε ηνπ ηειηθνχ λ  ζην ηέινο ησλ 

νπζηαζηηθψλ (βαζηιέαλ, ζπγγελλ), θαζψο  θαη ζην γ΄εληθφ πξφζσπν ηνπ 

παξαηαηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ανξίζηνπ (εὐινγήζελ, ἐμέβελ, ἐζηάζελ, ἀπεδέρεηνλ, 

εὐξίζθεηνλ θ.ά.), ελψ ρξεζηκνπνηεί επξέσο ηελ θαηάιεμε –ηλ ζηα νπδέηεξα νλφκαηα 

(ραξηίλ, ζεληνχθηλ, ζ. 74). 

Αληίζεηα απφ ην Μηθξό Χξνληθό, πνπ ε δηαηχπσζή ηνπ έγηλε ζε πην δεκψδε γιψζζα 

αθνινπζψληαο ν θξαληδήο ηελ παξάδνζε ησλ ρξνλνγξάθσλ, ε δηαηχπσζε ηνπ 

Μεγάινπ Χξνληθνύ έγηλε ελ φςεη ζπγθξφηεζεο ηζηνξηθνχ ζπγγξάκκαηνο θαη γη‟ απηφ 

ν ζπγγξαθέαο έπξεπε λα αθνινπζήζεη ην χθνο θαη ηε γισζζηθή παξάδνζε ησλ 

αλάινγσλ βηβιίσλ. Έηζη ην Μεγάιν Χξνληθό δηαθέξεη ζαθψο γισζζηθά θαη 

πθνινγηθά απφ ην Μηθξό. Έρεη δηαπηζησζεί ε γισζζηθή κεηαβνιή ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

Μηθξνύ Χξνληθνύ πνπ πεξηειήθζεζαλ ζην Μεγάιν, φπνπ παξαηεξείηαη φηη ε 

γισζζηθή δηαηχπσζε έγηλε πην ιφγηα, θάπνηε φκσο θαη πην δεκψδεο. Ηδηαίηεξα γηα λα 

δηαλζίζεη ηνλ ιφγν ηνπ ν ζπγγξαθέαο ηνπ Μεγάινπ Χξνληθνύ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα 

αθεγήκαηα, ηα νπνία αληιεί απφ ηε ιατθή ζνθία, ξεηά θαη δηεγήζεηο, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ε επηξάπειε δηήγεζε γηα ηνπο δχν ςεχηεο (Bekker,152,2), ε νπνία 

θπθινθνξεί αθφκε ζην ζηφκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Δπίζεο, κπζψδε θαη θαληαζηηθά 

πξάγκαηα αλαθέξνληαη ζηηο γεσγξαθηθέο πεξηγξαθέο, ελψ ζηα θπζηθά θαηλφκελα -

ζεηζκνχο, αζηξαπέο, θεξαπλνχο, θνκήηεο – πξνζπαζεί λα δψζεη επηζηεκνληθή 

εμήγεζε (379, 10 θ. εμ.).
7
 

    Ζ έιιεηςε κηαο νινθιεξσκέλεο θξηηηθήο έθδνζεο εκπνδίδεη ηελ εμαγσγή ελφο 

ηειηθνχ ζπκπεξάζκαηνο γηα ηε γιψζζα ηνπ Μεγάινπ Χξνληθνύ. Γηα παξάδεηγκα 

αλήθνπλ ζηνλ ζπγγξαθέα νη ηχπνη: ἐηίκνπλ (=ἐηίκσλ, Bekker ζ. 76,17), γάπνπλ 

(=γάπσλ, ζ.74,1), δηνίθεη (=δηψθεη, ζ.74,2). 

 Αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηα δηδαθηηθά ρσξία, ζηα νπνία εξκελεχνληαη ηνπξθηθνί φξνη: 

« ....Ἀιεσηορής....ἐλ δὲ ηῆ  ηῶλ Σνχξθσλ δηαιέθηῳ ἀιεπηνξὴο ἀζηξαπὴ θαὶ ἄξθηνλ 

                                                 
6
 Hunger (2009)  η. Β΄  354-356   

7
 Σσκαδάθεο (1993) 164, 147 
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ιέγεηαη…»  (Bekker ζ.81,18), θαη ην νπνίν είλαη ζρεηηθφ κε ηνλ Μπαγηαδήη. Γηα ηνλ 

Μνπξάη Β΄ : «ὕζηεξνλ ἐθάλε αὐηῷ (=ἔδνμελ αὐηῷ) δερβίζης γελέζζαη ἤγνπλ 

κνλαρφο, θαὶ ἐλ ηῆ Πξνχζῃ πεξάζαο ἐγέλεην» (ζ.92,14). ηα γεγνλφηα κεηά ηελ 

άισζε ηεο Πφιεο αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο: «κεη‟ὀιίγνλ δὲ θαη ηηλαο ἀπνίθνπο 

εἰζήλεγθε, θαη‟ ἐθείλελ ηὴλ δηάιεθηνλ ιεγνκέλνπο ζοσργούληδες» (308,9).
8 

    πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ζην χθνο, ν θξαληδήο θαίλεηαη λα αθνινπζεί ηε 

ρξπζή κεζφηεηα. Υσξίο λα απνθιείεη ηνπο αξρατζκνχο θαη θάπνηεο εθθξάζεηο ηεο 

δεκνηηθήο, ρξεζηκνπνηεί νκαιή γιψζζα πνπ ζπγγελεχεη κε απηήλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

θαη πνιηηηθήο ηεξαξρίαο. Γη‟ απηφ ν ιφγνο είλαη ζαθήο θαη ε αθήγεζε δηαθξίλεηαη γηα 

ηελ αθξίβεηα. ΄ απηφ ζπκβάιιεη θαη ε ρξήζε ηεο ρξνλνινγίαο κε ηελ παξάζεζε ησλ 

κελψλ θαη ησλ νλνκάησλ ησλ εκεξψλ, θαζψο θαη ησλ νλνκάησλ ησλ πξνζψπσλ θαη 

ησλ ρσξψλ. Έηζη, ην θείκελν ηνπ θξαληδή είλαη ελαξγέο, ρσξίο λα ππάξρνπλ 

δπζλφεηα ζεκεία πνπ δπζθνιεχνπλ ηνλ αλαγλψζηε, φπσο ζπκβαίλεη ζην έξγν ηνπ 

Κξηηφβνπινπ θαη ηνπ Υαιθνθνλδχιε. Ωζηφζν, ην έξγν ηνπ δελ δηαθξίλεηαη γηα ηε 

ζνθία θαη ηελ θηινπεξηέξγεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ Υαιθνθνλδχιε, νχηε γηα ηελ 

ζρεδφλ αςεγάδηαζηε δηάξζξσζε ηνπ ιφγνπ ηνπ Ίκβξηνπ ηζηνξηθνχ, ελψ ν θξαληδήο 

πζηεξεί  ζηε δσληάληα θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ δηαπλέεη ην έξγν ηνπ Γνχθα.
9
    

 

ii. [Μηταήι] Γούθας 

     Ο ηζηνξηθφο Γνχθαο αθνινπζψληαο θιαζηθά πξφηππα ζην έξγν ηνπ βαζίδεηαη ζηελ 

απηνςία θαη γη‟ απηφ νη ζχγρξνλνη κειεηεηέο αλαγλσξίδνπλ νκφθσλα ζηνλ Γνχθα 

θηιαιήζεηα θαη ζρεηηθή αθξίβεηα. 

Ζ πξφζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα γξάςεη ζηελ θαζαξεχνπζα θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ 

επαλεηιεκκέλε ρξήζε ηνπ δπτθνχ αξηζκνχ, ηηο επηιεγκέλεο ιέμεηο, θαζψο θαη απφ ηε 

ζπρλή ρξήζε ηεο νλνκαζηηθήο απνιχηνπ, φπσο ζην παξάδεηγκα: «ὅζελ θαὶ ὁ Κχξηνο 

κῶλ,  ὡο  θαὶ ὑκεῖο νἴδαηε, ζηξαηὸλ ἀμηφινγνλ πέκςαο θαη‟αὐηνῦ, ἐγγχο πνπ ηο  

Θεζζαινλίθεο ζπλάςαληεο πφιεκνλ, κὴ δπλεζεὶο ἀληηζηλαη ὁ ἀιἀζησξ θπγὰο εἰο 

ηὴλ Θεζζαινλίθελ εἴζεηζη» (=ὅζελ θαὶ ὁ θχξηνο κῶλ, ὠο θαὶ ὑκεῖο νἴδαηε, ζηξαηὸλ 

ἀμηφινγνλ ἔπεκςε θαη‟ αὐηνῦ, θαὶ ἐγγχο πνπ ηο Θεζζαινλίθεο ζπλαθζέληνο 

πνιέκνπ, νὐθ δπλήζε ὁ ἀιἀζησξ ἀληηζηλαη θαὶ θπγὰο εἰο Θεζζαινλίθελ εἴζεηζη, 

                                                 
8
 Σσκαδάθεο (1993) 163,164 

9
 Σσκαδάθεο (1993) 164 
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302,5 θ.εμ.).
10

  Ωζηφζν, ζηνλ Γνχθα ππεξηεξνχλ ηα ζηνηρεία ηεο θαζνκηινπκέλεο θαη 

ηεο δεκψδνπο γιψζζαο ζην χθνο θαη ζηε γξακκαηηθή, νη ζχγρξνλνη ηχπνη ησλ 

νλνκάησλ θαη ησλ ηνπσλπκίσλ. ην θείκελφ ηνπ βξίζθνπκε ηνπο ηχπνπο ἄλδξαο αληί  

γηα ἀλήξ (372,14), λῆαη θαη λῆαο αληί γηα λεο θαη λαῦο (508,10 θαη 512,20), πιίλζνπ 

ὠκο αιιά θαη πιίλζνπο ὀπηνὺο ( 464,14), θξεηηηόηεξνο ( 502,1) θ. ά., έλαλ πιενλαζκφ 

φπσο ζπκνῦ πιήξεο κεζηὸο γεγνλώο (602,3-4), θαη ειιεηπηηθέο πξνηάζεηο φπσο 

ρεηκῶλνο δὲ παξειζόληνο … πάιηλ ἀπό Βελεηίαο ηξηήξεηο (242,20-21). Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε γιψζζα ηνπ Γνχθα είλαη γεκάηε βαξβαξηζκνχο, ηα ζπρλά αλαθφινπζα 

δίλνπλ κηα πην ζαθή εηθφλα γηα ηα ειιεληθά πνπ κηινχζαλ ηελ επνρή εθείλε. Ζ 

εληχπσζε ηεο θαζνκηινπκέλεο εληζρχεηαη αθφκε πην πνιχ απφ ηελ επηηπρή 

κεηαγξαθή ηνπξθηθψλ θαη ηηαιηθψλ ιέμεσλ, έξγν πνιχ εχθνιν γηα ηνλ δηπισκάηε 

ζηελ απιή ησλ Gattilusi. Ο Γνχθαο ζεσξεί πνιχ θπζηθφ λα παξεκβάιιεη δεκψδεηο 

παξνηκίεο ζηε δηήγεζή ηνπ. Έηζη γηα ηελ άζρεκε ζην πξφζσπν, αιιά σξαία ζην 

ζψκα Ηηαιίδα πξηγθίπηζζα, ζχδπγν ηνπ Ησάλλε Ζ΄, ιέεη ηε βπδαληηλή παξνηκία: 

«παληάπαζηλ, ὡο ἔπνο ρπδαῖνλ εἰπεῖλ: ἀθ‟ ἐκπξὸο ηεζζαξαθνζηὴ θαὶ ὄπηζζελ πάζρα» 

(226, 2θ.εμ.).
11

  
 

Δλδηαθέξνπζα είλαη ε νξνινγία ηνπ Γνχθα. Γξαηθνί είλαη νη Διιελνξζφδνμνη, 

Φξάγθνη θαη Λαηίλνη νη θαζνιηθνί. Σν έζλνο θαη ην γέλνο ζπκπίπηνπλ: «αὐμάλεζζαη 

ηὸ ηνῦ πξνθήηνπ ἔζλνο θαὶ ειαηηνῦζζαη ηὸ ηῶλ Ῥσκαίσλ» (300,5-7), «ἦλ γὰξ ηὸ 

ἔζλνο ηῶλ Σνχξθσλ, ὡο νὐθ ἄιιν, θηιάξπαγνλ θαὶ θηιάδηθνλ» (282,23 θ.εμ.), 

«Ῥσκαῖνο ηῷ γέλεη, ηὸ ζέβαο Υξηζηηαλὸο» (366,4). 

  Οη ηνπξθηθνί φξνη εξκελεχνληαη: ἀθηληδδεο=ἀπνθξηζηάξηνη (372,1-3), ἀκηξαιήο= 

θαπηηάλενο ζηφινπ (602,16-19), «ἀδάπηδεο, νἵ θαὶ γελίηδαξνη θέθιεληαη» (544,18-19), 

«θαδζη ἤγνπλ ηνῖο θξηηαῖο» (464,8), «βεδχξελ θαὶ παζίαλ θαηὰ ηὴλ αὐηῶλ θαινῦζη 

θσλὴλ, ὅλ νἱ Ῥσκαῖνη παηξίθηνλ θαὶ κεζάδνληα ιέγνπζη» (268,1-2), «Παζθεζὲλ… 

ἐμειιεληδφκελνλ δὲ ἑξκελεχεηαη θεθαινθφπηεο» (462,25-27), ζηαξαπηάξ=πηγθέξλεο 

(366,27-28), «ηί εἰζη ηαῦηα, ιαιὰ; ὡο εἴπνη ηηο θαηὰ ηὴλ κεηέξαλ θνηλὴλ γιῶηηαλ 

ηαηά ἤγνπλ παηδαγσγὲ» (478, 4θ.εμ.).
12

 

    Ο Γνχθαο ζε γεληθέο γξακκέο δελ απνβιέπεη ζε πςειή ξεηνξηθή. Οη παξαδνζηαθνί 

παξέλζεηνη επζείο ιφγνη είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζχληνκνη θαη ζπρλά έρνπλ 

                                                 
10

 Hunger (2009)  η. Β΄ 350   Βι. θαη Σσκαδάθεο (1993) 31
 

11
 Hunger (2009) η. Β΄  350 

12
 Σσκαδάθεο (1993) 31,32 
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ηε κνξθή δηαιφγνπ. ηα ζεκεία πνπ θνξπθψλεηαη ε δηήγεζή ηνπ, ν ηζηνξηθφο 

παξεκβάιιεη ζξελεηηθά απνζπάζκαηα, πνπ ηα δηαλζίδεη κε πνιπάξηζκα ρσξία απφ  

ηελ Παιαηά Γηαζήθε. Απηφ ηζρχεη γηα ηε ζθελή ηνπ αληίρξηζηνπ (Μσάκεζ Β΄) ζηελ  

 Αγία  νθία (562,22 θ.εμ.) θαη γηα ηνλ ζξήλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ν νπνίνο θαηά 

βάζε είλαη δάλεην απφ ηνλ ζξήλν ηνπ Ηεξεκία γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Ηεξνπζαιήκ 

(574,19-584,27). Με ηνλ παξαιιειηζκφ αλάκεζα ζηελ Παιαηά θαη ηε Νέα 

Ηεξνπζαιήκ (Κσλζηαληηλνχπνιε) ν Γνχθαο πίζηεπε φηη δηθαηνινγεί απηφ ηνλ 

θέληξσλα (584,5-8). Δπίζεο θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία ηνπ έξγνπ ζπλαληνχκε 

ξεηνξηθά ζηνηρεία, φπσο παξελζέζεηο θαη ξεηνξηθέο εξσηήζεηο.
13

    

ην έξγν ηνπ Γνχθα παξαηεξνχκε θιαζηθηζηηθέο ηάζεηο ζε πάξα πνιιά κπζνινγηθά  

παξαδείγκαηα, φπσο ηνπ Κξφλνπ θαη ησλ γησλ ηνπ (132,20-23: γηα ηνπο 

ελδννηθνγελεηαθνχο αγψλεο αλάκεζα ζηνπο γηνπο ηνπ Ησάλλε Δ΄), ησλ δψδεθα ζεψλ  

ζηνπο γάκνπο ηνπ Πειέα κε ηε Θέηηδα (120,29 : σο πξφηππν γηα ηνπο γάκνπο ηνπ 

Ησάλλε Δ΄ κε ηελ Διέλε, θφξε ηνπ Ησάλλε Καληαθνπδελνχ), ηεο Αθξνδίηεο θαη ηεο 

εκέιεο (112,27 θ.εμ.), ηνπ Αρηιιέα θαη ηνπ Έθηνξα (538,13), ηνπ Ζξαθιή (538,28), 

θ.ά. Ζ φρη πάληα επλντθή γηα ηνπο Βπδαληηλνχο Σχρε αλαθέξεηαη ζπρλά κε ην βιέκκα 

ηεο (382,16) ή κε ην λήκα ηνπ πεπξσκέλνπ (106,28), αθξηβψο φπσο θαη ε Άηξνπνο. Ζ 

απιντθή εμίζσζε ηνπ Θενχ κε ηελ Σχρε θαλεξψλεη ηελ νπκαληζηηθή ζεψξεζε ηνπ 

ζπγγξαθέα, ε νπνία σζηφζν δελ επεξεάδεη ηελ νξζνδνμία ηνπ.
14

    

     Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γνχθα, θαζψο θαη γλψξηζκα ηνπ ζνπθπδίδεηνπ χθνπο, είλαη 

νη δεκεγνξίεο πνπ είλαη δηάζπαξηεο ζην έξγν ηνπ θαη ζηηο νπνίεο ζπλνςίδεη ηηο 

απφςεηο ησλ αληηπάισλ. Απηέο νη δεκεγνξίεο είλαη ζπλήζσο ζχληνκεο θαη ηίζεληαη 

ζην ζηφκα Σνχξθσλ, αιιά  θαη Διιήλσλ. Έηζη, αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ εθηέιεζή ηνπ 

απφ ηνπο Σνχξθνπο, ν κέγαο δνπμ Ννηαξάο εθθσλεί ιφγν ζηα παηδηά ηνπ, κέζα απφ 

ηνλ νπνίν ν ηζηνξηνγξάθνο απνδίδεη ηηο ζθέςεηο ηνπ ζχκαηνο ηνπ Μσάκεζ Β΄ , ηνπ 

«αἱκνβφξνπ ζεξίνπ», φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλ απνθαιεί (572, 6θ.εμ.).
15 

    Σν χθνο ηνπ Γνχθα ραξαθηεξίδεηαη απφ ελάξγεηα. Ο ηζηνξηνγξάθνο έρεη ην 

ράξηζκα ηεο πεξηγξαθήο, ε νπνία θάλεη ην θείκελφ ηνπ αξθεηά εχγισηην θαη 

απνθαιππηηθφ. Παξαζέηνπκε ηελ ηξαγηθή εηθφλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κεηά ηε 

ιεειαζία: «θαὶ ἦλ ἰδεῖλ ηὴλ ἅπαζαλ Πφιηλ ἐλ ηαῖο ζθελαῖο ηνῦ θσζάηνπ, ηὴλ δὲ πφιηλ 
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 Hunger (2009)  η. Β΄ 349 
14

 Hunger (2009) η. Β΄ 349 
15

 Σσκαδάθεο (1993) 33 
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ἔξεκνλ, λεθξὰλ θεηκέλελ, γπκλὴλ, ἄθσλνλ, κὴ ἔρνπζαλ εἶδνο νὐδὲ θάιινο».
16

 Μία 

άιιε ζπγθηλεηηθή θαη ηαπηφρξνλα ηξαγηθή εηθφλα επηλνεί ν Γνχθαο γηα ηνλ ζάλαην 

ηνπ κάξηπξα βαζηιέα Κσλζηαληίλνπ (XXXIX 13), φπνπ εμαίξεη ηνλ εξσηζκφ ηνπ, 

αιιά παξάιιεια ππνγξακκίδεη θαη ηελ ηξαγηθή κνλαμηά ηνπ θαηά ηε ζηηγκή ηνπ 

ζαλάηνπ ηνπ. 

Έλα επίζεο πνιχ γλσζηφ ρσξίν είλαη ην ζπγθηλεηηθφ επεηζφδην, φπνπ ν Γνχθαο 

πεξηγξάθεη ηνλ μέγλνηαζην χπλν ησλ λέσλ θαηά ηελ ΄Αισζε θαη ηηο αξρνληνπνχιεο 

λα μππλάλε μαθληθά απφ ηελ εηζβνιή ησλ Σνχξθσλ ζην ζπίηη ηνπο (546,4-6). Ζ 

εηθφλα είλαη πνηεηηθή θαη δηαζπά εχζηνρα ηε ζθιεξφηεηα θαη ηελ αηκαηνρπζία ηνπ 

πνιεκηθνχ θφζκνπ ησλ αλδξψλ, αιιά ζα πξέπεη λα είλαη επηλνεκέλε γηα ιφγνπο 

δξακαηηθήο νηθνλνκίαο. Ο Γνχθαο είλαη έλαο εμαηξεηηθφο ςπρνγξάθνο. Γλσξίδεη 

άξηζηα ηελ εληχπσζε πνπ ζα πξνθαιέζνπλ νη δπλαηέο αληηζέζεηο ζπλαηζζεκάησλ, ε 

κεηάβαζε απφ ηελ ηξαγηθφηεηα ηνπ πνιέκνπ ζηελ ηξπθεξφηεηα ηνπ εθεβηθνχ χπλνπ, 

απφ ηε κλεκεηαθή ζθελή ηεο πνιηνξθνχκελεο πφιεο ζην εηδηθφ ζηηγκηφηππν ηνπ  

ζαλάηνπ ηνπ απηνθξάηνξα. Ζ πεξηγξαθή ινηπφλ ηεο Άισζεο γη‟ απηφλ γίλεηαη έλα 

ςπρφγξακκα, κηα επξηπίδεηα ηξαγσδία πνπ νινθιεξψλεηαη ζε έλαλ ρνξηθφ ζξήλν,  

φπσο είλαη νιφθιεξν ην θεθάιαην XLI. Δχινγα ζα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη ε πξάμε 

ηνπ ἱζηνξηνγξαθεῖλ γηα ηνλ Γνχθα βαζίδεηαη ζε αθεγεκαηηθά πξφηππα δξακαηηθψλ 

έξγσλ ηεο αξραηφηεηαο.
17 

 

iii. Λαόληθος Υαιθοθολδύιες 

     Ο Λαφληθνο Υαιθνθνλδχιεο ζην εθηελέο ηζηνξηθφ ηνπ έξγν κε ηνλ ηίηιν 

Ἀπνδείμεηο  Ἱζηνξηῶλ εμηζηνξεί ηα ηειεπηαία εθαηφλ πελήληα ρξφληα ηεο Βπδαληηλήο  

Απηνθξαηνξίαο. Οπζηαζηηθά φκσο κηκνχκελνο ην παξάδεηγκα ηνπ Ζξνδφηνπ εζηηάδεη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηνλ ζεκαληηθφηεξν βάξβαξν αληίπαιν, πνπ γηα ηνλ Ζξφδνην 

ήηαλ νη Πέξζεο θαη γηα ηνλ Υαιθνθνλδχιε νη Σνχξθνη, θάλνληαο ζπρλέο παξεθβάζεηο 

γηα ηελ πνιηηηθή ηζηνξία θαη ηα έζηκα πνιιψλ επξσπατθψλ θαη αζηαηηθψλ ιαψλ ηεο 

επνρήο ηνπ, νη νπνίεο ηειηθά δίλνπλ δσληάληα ζην έξγν ηνπ θαη ηνπ πξνζδίδνπλ ηνλ 

ραξαθηήξα κηαο παγθφζκηαο ηζηνξίαο ηεο επνρήο ηνπ.
18

 

                                                 
16

 Σσκαδάθεο  (1993) 33 
17

 Grecu (1997) 45 
18

 Νηθνινχδεο  (1997)  32 
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Ζ επηξξνή ηνπ αξραίνπ ηζηνξηθνχ Ζξνδφηνπ δηαθαίλεηαη ζε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο, φρη 

κφλν ζηε δνκή, ζην χθνο θαη ζηε γιψζζα, αιιά θαη ζε βαζηθνχο ζπιινγηζκνχο, φπσο 

φηη ε Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απνηειεί εθδίθεζε γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

Σξνίαο απφ ηνπο Έιιελεο (ΗΗ 166 θ.εμ.~Ζξνδ. Η 5). Ζ παλάξραηα αληίζεζε Έιιελεο-

Βάξβαξνη αληηκεησπίδεηαη απφ ηνλ Υαιθνθνλδχιε σο θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο 

ηζηνξίαο.
19

 Αληηκέησπνη κε ηνπο Βπδαληηλνχο, ηνπο Έιιελεο ηεο επνρήο ηνπ, 

βξίζθνληαη νη Σνχξθνη, νη ζχγρξνλνη «βάξβαξνη» ηνπ Υαιθνθνλδχιε ζχκθσλα κε ην 

εξνδφηεην ηδενινγηθφ ηνπ κνληέιν.
20

 

Ο Υαιθνθνλδχιεο εθηφο απφ ηνλ Ζξφδνην κηκείηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην χθνο θαη 

ηε γιψζζα ηνπ Θνπθπδίδε. Καη ε θαηαζθεπή ηνπ ιφγνπ, ε γιψζζα θαη ε γεληθφηεξε 

δηαηχπσζε έρεη ηελ επίδξαζε θαη ησλ δχν ηζηνξηθψλ, θαηά ηξφπν βέβαηα ςπρξφ θαη 

αλαθνκνίσην, αθνχ ν Υαιθνθνλδχιεο, επεδίσμε θαη ηελ αλαβίσζε ηεο γιψζζαο ηνπ, 

πξάγκα δχζθνιν γηα έλαλ Αζελαίν ηνπ 15
νπ

 αηψλα. Ζ επίδξαζε ησλ δχν κεγάισλ 

ηζηνξηθψλ δηαθαίλεηαη ζηνλ πξφινγν ηνπ έξγνπ: «Λανλίθῳ Ἀζελαίῳ ηῶλ θαηὰ ηὸλ 

βίνλ νἱ ἐο ἐπὶ ζέαλ ηε θαὶ ἀθνὴλ ἀθηγκέλσλ ἐο ἱζηνξίαλ μπγγέγξαπηαη 

ηάδε,…ἐπηκλεζφκεζα θαὶ πεξὶ ἄιισλ ηῶλ θαηὰ ηὴλ νἰθνπκέλελ γελνκέλσλ (Η, 1, 

1θ.εμ.). Μεηά ηνλ γεληθφ απηφ θαζνξηζκφ ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπγγξαθήο ηνπ έξγνπ ηνπ, 

ν ηζηνξηθφο δηθαηνινγεί, γηαηί έγξαςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα ηελ Ιζηνξία ηνπ: «ἐπεὶ ἥ 

γε ηῶλ ιιήλσλ θσλὴ πνιιαρῆ ἀλὰ ηὴλ νἰθνπκέλελ δηέζπαξηαη θαὶ ζπρλαῖο 

ἐγθαηακέκεηθηαη.  θαὶ θιένο κὲλ αὐηῆ κέγα ηὸ παξαπηίθα, κεῖδνλ δὴ θαὶ ἐο αὖζηο, 

ὁπφηε δὴ ἀλὰ βαζηιείαλ νὐ θαχιελ Ἕιιελ ηε αὐηὸο βαζηιεὺο θαὶ ἐμ αὐηνῦ ἐζφκελνη 

βαζηιεῖο, oἷ δὴ θαὶ νἱ ηῶλ ιιήλσλ παὶδεο μπιιεγφκελνη θαηὰ ζθῶλ αὐηῶλ ἔζηκα ὡο 

ἥδηζηα κὲλ ζθίζηλ αὐηνῖο, ηνῖο δὲ ἄιινηο  ὡο θξάηηζηα πνιηηεχνηλην» (Η, 2. 13θ.εμ.).
21

     

     πσο ζρεδφλ φινη νη βπδαληηλνί ηζηνξηθνί, ν Υαιθνθνλδχιεο έρεη ηε ζπλήζεηα λα 

εμαξραΐδεη ηα δηάθνξα εζληθά νλφκαηα θαη ηνπσλχκηα. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, 

ρξεζηκνπνηεί ηα νλφκαηα Μπζνί θαη Σξηβαιινί γηα ηνπο Βνπιγάξνπο θαη ηνπο 

έξβνπο, ελψ ε  Θεζζαινλίθε απαληά ζρεδφλ πάληα κε ην αξραίν ηεο φλνκα Θέξκε, 

ε Βαγδάηε θαη σο Βαβπιώλ, ην Λενληάξηνλ θαη σο Μεγαιόπνιηο. Αθφκε ζπλαληνχκε  

θαη πνιιά δάλεηα απφ ηελ ηνπξθηθή γιψζζα (φπσο: δίρεο, θαξίπηδεο, ζπαρίδεο, 

ζπιηθηάξηδεο), αιιά θαη απφ ηε ιαηηληθή (δφκλνο, ιέληηνλ, θάθδε).
22

      

                                                 
19

 Hunger (2009)  η. Β΄ 341 
20

 Νηθνινχδεο  (1997)  38 
21

 Σσκαδάθεο  (1993) 210 
22

 Hunger (2009) η. Β΄  344 
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  Απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο αδπλακίεο ηνπ ηζηνξηνγξάθνπ είλαη ε ρξνλνιφγεζε θαη 

ε κνλνηνλία ηνπ χθνπο. Σα θεθάιαηα αξρίδνπλ κε ζηεξεφηππεο εθθξάζεηο (φπσο: 

ἐληαῦζα, πεξὶ δὲ ηνῦ, ηαῦηα, ἀιιὰ ηαῦηα, νὕησο, ηφηε), θαη νη αληαξέο επαλαιήςεηο 

είλαη ζπρλφ θαηλφκελν. Δπίζεο, απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη δελ 

ππήξμε απηφπηεο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ, αιιά έλαο δηαλννχκελνο ν νπνίνο έγξαςε 

γη‟ απηά ζε θάπνην γξαθείν, ζε απξνζδηφξηζην ηφπν θαη ρξφλν. Βέβαηα  δελ ζα πξέπεη 

λα μερλνχκε θαη ηελ θαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία καο ζψζεθε ην θείκελν.  Ωζηφζν, ν 

ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα θαξπθεχζεη ηε ζπρλά φρη ειθπζηηθή θαη κάιινλ κνλφηνλε 

δηήγεζή ηνπ κε δηάθνξα αλέθδνηα, ελψ ιφγνη θαη δηάινγνη είλαη δηάζπαξηνη ζε φιν ην 

έξγν, ζχκθσλα κε ηε ζπκβαηηθή ζπλήζεηα ηεο ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο. 
23

 

     Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ε γεληθφηεξε θξηηηθή δηάζεζε ηνπ 

Υαιθνθνλδχιε, αιιά θαη ε αληηθεηκεληθφηεηα ηελ νπνία δείρλεη πξνο ηνπο Σνχξθνπο 

ζπληζηνχλ ζεηηθά ζηνηρεία ηα νπνία εθηηκψληαη αλάινγα απφ ηνλ ακεξφιεπην 

εξεπλεηή ηεο άισζεο. Απηή ε αληηθεηκεληθή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνπο Σνχξθνπο, 

αληίζεηα κε άιινπο Βπδαληηλνχο ηζηνξηνγξάθνπο, βαζίδεηαη ελδερνκέλσο ζε κηα 

βαζηά πεπνίζεζή ηνπ ζηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή αλσηεξφηεηα πνπ εθδειψλεηαη ήδε 

ζηελ εηζαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ (Η,2).
24

    

    Παξ‟φια απηά ν ηζηνξηνγξάθνο ζηελ θαηαθιείδα ηεο ηζηνξηθήο ηνπ αθήγεζεο 

παξαζηαηηθά ραξαθηεξίδεη ηα δεηλά κεηά ηελ Άισζε « ὑπέξηεξα αὐηῶλ ηνῦ Σξστθνῦ 

Πνιέκνπ», ζπλδένληαο γηα κηα αθφκε θνξά ηελ Αξραηφηεηα κε ηνλ Μεζαησληθφ 

Διιεληζκφ». 
25

    

    Ζ κνλαδηθή φκσο ζπλεηζθνξά ηνπ Υαιθνθνλδχιε σο ηζηνξηνγξάθνπ έγθεηηαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεη ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ Βπδαληηλνχο, νη νπνίνη είλαη 

γη‟ απηφλ νπζηαζηηθά  Έιιελεο, έλα πβξίδην πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έλσζε ησλ 

αξραίσλ Διιήλσλ κε ηνπο Ρσκαίνπο ηεο αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο πνπ 

αθνινχζεζαλ ην Οξζφδνμν δφγκα. Έηζη ν Υαιθνθνλδχιεο παξνπζηάδεηαη σο ν 

κνλαδηθφο ηζηνξηνγξάθνο ηεο επνρήο ηνπ, ν νπνίνο, πηζηφο ζηηο ηδέεο ηνπ Πιήζσλα, 

δηαθνξνπνηεί ηηο έλλνηεο «΄Διιελ» θαη  «εηδσινιάηξεο». Μέζα ζην ίδην πιαίζην 

απνθαιεί ηνλ Βπδαληηλφ απηνθξάηνξα «βαζηιέα ησλ Διιήλσλ» ή «βαζηιέα ηνπ 

                                                 
23

 Hunger (2009)  η. Β΄ 343,344 
24

 Νηθνινχδεο  (1997) 11,39 
25

 Ξαλζάθε-Καξακάλνπ (2017) 297 
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Βπδαληίνπ», πνηέ φκσο «απηνθξάηνξα ησλ Ρσκαίσλ», φπσο ηνλ απνθαινχζαλ νη 

άιινη Βπδαληηλνί ηζηνξηνγξάθνη
26

 

    ηνλ Πιήζσλα θαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ Μπζηξά, ηνπ θπξηφηεξνπ θέληξνπ ησλ 

λέσλ πνιηηηθνθνηλσληθψλ δπκψζεσλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη επηδξάζεηο  ηηο νπνίεο δέρζεθε ν 

Υαιθνθνλδχιεο, αθνχ άιισζηε θνληά ζηνλ Πιήζσλα θαίλεηαη πσο ελειηθηψζεθε. 

Σν βέβαην είλαη φηη ε επίδξαζε ηνπ Πιήζσλα αληρλεχεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο πην 

πξνζσπηθέο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ Υαιθνθνλδχιε. Μηα αλάιπζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ δείρλεη φηη ζε θακκία πεξίπησζε ν ηζηνξηνγξάθνο δελ απνδίδεη θάπνην γεγνλφο 

ζηνλ ρξηζηηαληθφ Θεφ, ελψ αληίζεηα πξνηηκά λα πηζηεχεη φηη νξηζκέλα γεγνλφηα είλαη 

απφξξνηα κηαο απξφζσπεο ππεξθπζηθήο δχλακεο ηελ νπνία απνθαιεί άιινηε ζεῖνλ   

θαη άιινηε ηύρελ ή  εἱκαξκέλελ.
27

  Ο Υαιθνθνλδχιεο εκθαλίδεηαη λα θάλεη 

επαλεηιεκκέλε κλεία ηεο Σχρεο, λα δίλεη πίζηε ζε ρξεζκνχο θαη λα είλαη 

κνηξνιάηξεο. Ζ νκνηφηεηα κε ηηο αξρατζηηθέο ηδέεο ηνπ Πιήζσλα είλαη αξθεηά 

πξνθαλήο. Οπσζδήπνηε, φκσο, απηή ε κνηξνιαηξία δελ ήηαλ ηφζν έληνλε, ψζηε λα 

εκπνδίζεη ηνλ ηζηνξηθφ λα εθθξαζηεί κε αηζηνδνμία γηα ην κέιινλ ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ, πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζε ίζσο θαλείο λα ην ζεσξήζεη κία απφ ηηο πξψηεο 

καξηπξίεο γηα ηε κεγάιε ηδέα ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο (Η 2, 14-19).
28

 

  πκπεξαζκαηηθά, παξφιν πνπ ν ηφλνο ηνπ αξρατζηή Υαιθνθνλδχιε δελ είλαη 

πςειφο, ε πθή ηνπ δελ έρεη ην ρξψκα θαη ηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ Γνχθα ή ην πάζνο ηνπ 

θξαληδή, σζηφζν ραξαθηεξηζηηθά ηκήκαηα ηεο Ιζηνξίαο ηνπ θαηαδεηθλχνπλ πφζν 

δσληαλή ήηαλ κέζα ηνπ ε ειιεληθή ζπλείδεζε θαη παξάδνζε θαη πφζν ηα πνιχ 

ζχγρξνλα αλάγνληαη κε επθνιία ζηα αξραία.
29

 

 

 

 

 

iv. Κρηηόβοσιος ο Ίκβρηος 
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ηνλ κειεηεηή ηεο Ιζηνξίαο ηνπ Μηραήι Κξηηφβνπινπ πξνμελεί εληχπσζε ην γεγνλφο 

φηη ν Θνπθπδίδεο είλαη ν θαηεμνρήλ ηζηνξηθφο πνπ επέδξαζε ζηε δηακφξθσζε ηεο 

γιψζζαο, ηνπ χθνπο θαη ηεο ζπγγξαθηθήο θαηαζθεπήο ηνπ Κξηηφβνπινπ. Ζ 

πξφζιεςε απηή είλαη εμσηεξηθή, γισζζηθή δειαδή θαη ηερληθή, αιιά θαη εζσηεξηθή. 

Ο Κξηηφβνπινο πξνζπαζεί λα θξίλεη ηα γεγνλφηα, λα κελ πιαηπάδεη, λα είλαη ζαθήο 

θαη ακεξφιεπηνο θαη λα θαιιηεξγεί ην πςειφ χθνο
30

.  

Οπσζδήπνηε ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη  φζνλ αθνξά ζην χθνο ησλ ηζηνξηψλ ηνπ 

Κξηηφβνπινπ, ν Ίκβξηνο ηζηνξηθφο δελ κηκείηαη δνπιηθά ηνλ Αζελαίν νκφηερλφ ηνπ. 

Ο Κξηηφβνπινο αθεγείηαη θαη εμηζηνξεί, ρσξίο ην χθνο ηνπ λα παξνπζηάδεη θάπνηα 

αθακςία, αιιά ξέεη αβίαζηα, πξάγκα ην νπνίν απνκαθξχλεη θαη ηελ παξακηθξή 

ππφλνηα φηη ζπλζιίβεη ηνλ ηζηνξηθφ ε βαζαληζηηθή πξνζπάζεηα λα αθνινπζήζεη 

δνπιηθά ην αξραίν πξφηππφ ηνπ.
31

 

     Πξηλ εμεηάζνπκε ηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο Κξηηφβνπινπ – Θνπθπδίδε, ζα 

αλαθεξζνχκε ζηα εμσηεξηθά γλσξίζκαηα ησλ δχν ηζηνξηψλ. Καη πξψηα ζα 

αλαδεηήζνπκε νκνηφηεηεο ζηε γιψζζα. Γεληθά ν Κξηηφβνπινο, φπσο θαη ν 

Θνπθπδίδεο, απνθεχγεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ αηηηθή δηάιεθην ζπκθσληθά 

ζπκπιέγκαηα ηη αληί ζζ θαη ξξ αληί ξζ. Υξεζηκνπνηεί δειαδή ηχπνπο φπσο: ζάιαζζα 

(Α,18,5), ζάιαζζαλ (Α,28,2), γιῶζζαλ (Α,5,2) ηεζζάξσλ (Α,23,1), ζάξζνο (Α,31,1) 

θαη άιια πνιιά. Αθφκε πξνηηκά, φπσο θαη ν Αζελαίνο ηζηνξηθφο, ηελ θιήζε ζε –σ 

ξεκάησλ ζε –λπκη θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ ζπάληα επηθή γεληθή ἄζηενο, αληί ηνπ 

θαλνληθνχ ἄζηεωο κηκνχκελνο ην παξάδεηγκα ηνπ Θνπθπδίδε. 

 Δθηφο απφ ηε γιψζζα, ζην έξγν ηνπ Ίκβξηνπ ηζηνξηθνχ εληνπίδνληαη θαη άιιεο 

επηξξνέο απφ ηνλ Θνπθπδίδε.  ην πξννίκηφ ηνπ ν Κξηηφβνπινο κηκείηαη ηνλ 

Θνπθπδίδε: «Κξηηφβνπινο ὁ λεζηψηεο, ηὰ πξῶηα ηῶλ Ἰκβξησηῶλ, ηὴλ μπγγξαθὴλ 

ηήλδε μπλέγξαςε…(Α, Η,1) θαηά ην «Θνπθπδίδεο Ἀζελαῖνο μπλέγξαςε ηὸλ πφιεκνλ 

ηῶλ Πεινπνλλεζίσλ θαὶ ηῶλ Ἀζελαίσλ…» (Η,1,1). Μίκεζε ηνπ Θνπθπδίδε πξνδίδεη 

θαη ν ηξφπνο ρξνλνιφγεζεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ επνρψλ, αληί ησλ κελψλ, φπσο 

ζηα παξαδείγκαηα: «…παξαζθεπαδνκέλνπ ρεηκῶλνο, θαὶ ηὸ ἔαξ ὑπέθαηλελ ἤδε…» 

(Α, 22, 1) – «θζηλνπψξνπ ἀξρνκέλνπ (ηὸ γὰξ ζέξνο ἤδε ηεηειεπηήθεη)…» (Γ,9,4).  

Δπίζεο, ηνλ Θνπθπδίδε ζπκίδνπλ νη δχν δεκεγνξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Ιζηνξία ηνπ 

Κξηηφβνπινπ θαη ηηο νπνίεο απεχζπλε ν Μσάκεζ, ηε κία ζηελ Αδξηαλνχπνιε, πξηλ 

                                                 
30

 Σσκαδάθεο (1993) 85,86 
31

 Μαζηξνδεκήηξεο (1961) 160-161 
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απφ ηελ εθζηξαηεία θαηά ηεο Πφιεο, θαη ηελ άιιε κπξνζηά απφ ηα ηείρε ηεο 

βαζηιεχνπζαο.
32 

     Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαη νη δχν ηζηνξηθνί εζηηάδνπλ ζηελ αθξίβεηα 

(ἀθξίβεηα, Θνπθπδίδεο~ηὸ ἀθξηβὲο, ἀθξηβῶο, Κξηηφβνπινο) θαη ζηελ αμηνπηζηία σο 

ζεκειηψδε ζηνηρεία ζηελ αθήγεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, 

αθνχ ε απηνςία δελ ήηαλ πάληνηε δπλαηή -εηδηθά γηα ηνλ Κξηηφβνπιν ήηαλ αδχλαηε, 

αθνχ ήηαλ ζηελ Ίκβξν ηελ πεξίνδν ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο - έηζη, φηαλ ε απηνςία 

ήηαλ αδχλαηε, θαη νη δχν ηζηνξηθνί βαζίζηεθαλ ζε πιεξνθνξίεο απηνπηψλ καξηχξσλ.  

Γξάθεη ν Κξηηφβνπινο: «Πνιιά κνγήζαο ἤδε, νὐδὲ γὰξ αὐηὸο ηνῖο ἔξγνηο ἐπέζηελ, 

ἵλα δὴ θαὶ ηὸ ἀθξηβὲο ηνχησλ εἰδείελ, ἀιι‟ ἱζηνξῶλ ηε ἅκα θαὶ ππλζαλφκελνο ηῶλ 

εἰδφησλ θαὶ ὡο ἐλλ ἀθξηβῶο ἐμεηάδσλ, μπληέηαρα ηνῦην ηὸ βηβιίνλ,…» (1,4), 

«Γξάςσ δὴ [ηὰ] θαζέθαζηα ὡο εγέλνλην ἀθξηβῶο, ηνὺο ηε ιφγνπο μπλαξκφδσλ ηνῖο 

ἔξγνηο,…» (Α 1, 4), «Καὶ ἀπηζηείησ κεδεὶο
. 
πιεῖζηνη γὰξ νἱ ηνχησλ κάξηπξέο ηε θαὶ 

ζεαζάκελνη ηῶλ ηε μέλσλ θαὶ ἀζηῶλ» (Α 46,1).
33

   

     Ο Κξηηφβνπινο, αθεγνχκελνο ηελ ηζηνξία ηνπ Αζηάηε θαηαθηεηή, ζε κηα επνρή 

πνπ απείρε πνιινχο αηψλεο απφ εθείλε ηνπ νκνηέρλνπ ηνπ, δελ ζα επεξεαζηεί απιά 

θαη κφλν ζε φ,ηη αθνξά ην χθνο, αιιά ζα πξνρσξήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν. Θα 

ζπζρεηίζεη, αζπλείδεηα ίζσο, πξφζσπα (αιιά θαη θαηαζηάζεηο, κεζφδνπο θαη άιια) 

ηεο ηζηνξίαο ηνπ, κε αλάινγα εθείλεο ηνπ Θνπθπδίδε. Ο Αζελαίνο ηζηνξηθφο είρε, 

θαίλεηαη, ηφζε επίδξαζε ζ‟ απηφλ, ψζηε, φηαλ απηφο ζπλέζεζε ηελ ηζηνξία ηνπ 

Πνξζεηή, βξήθε επθαηξία λα δψζεη δηέμνδν ησλ ηζηνξηθψλ ηνπ βησκάησλ, ηα νπνία 

ζρεκαηίζηεθαλ κέζα ηνπ θαηά ηε κειέηε ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ.
34

 

 Έηζη, ε πξφζιεςε ησλ ζνπθπδίδεησλ ηδεψλ είλαη θαη‟ εμνρήλ πξνθαλήο ζηηο δχν 

εθηελείο δεκεγνξίεο ηνπ Μερκέη, θαη ηδηαίηεξα ζηε δεκεγνξία πνπ απεχζπλε ν 

Μερκέη κπξνζηά ζηνλ ζηξαηφ ηνπ ζηελ Αδξηαλνχπνιε θαη εκπεξηέρεη πνιιέο 

ιεμηινγηθέο θαη πθνινγηθέο απερήζεηο, θαζψο επίζεο θαη νκνηφηεηεο ζην πεξηερφκελν 

ηνπ Ἐπηηαθίνπ ηνῦ Πεξηθιένπο (ζπγθεθξηκέλα: 2.36.1-2). κσο, θαη άιια θείκελα ηεο 

Ιζηνξίαο ηνπ Θνπθπδίδε παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ Κξηηφβνπιν ζηνπο ιφγνπο ηνπ 

Μερκέη, φπσο ε δεκεγνξία ησλ Κνξηλζίσλ (1.68-72, ηδίσο 70), θαη ε λνπζεζία ηνπ 

βαζηιηά ηεο πάξηεο Βξαζίδα πξνο ηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ 

                                                 
32

 Μαζηξνδεκήηξεο (1961) 159 
33

 Ξαλζάθε-Καξακάλνπ (2017) 309  Βι. θαη Μαζηξνδεκήηξεο (1961) 162 
34

 Μαζηξνδεκήηξεο (1961) 163 
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(5.9.7,5.9.9). Αιιά απηφ δελ είλαη βέβαην, αθνχ νη απφςεηο ησλ κειεηεηψλ δηίζηαληαη 

εάλ πξάγκαηη απηνί νη ιφγνη εηπψζεθαλ απφ ηνλ Μερκέη ή φρη.
35

     

Μεηά ηελ παξαπάλσ αλαθνξά ζε βαζηθέο πηπρέο ηεο πξφζιεςεο ηνπ Θνπθπδίδε ζηνλ 

Κξηηφβνπιν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηή δελ αλαθέξεηαη απιά ζηε γιψζζα θαη ζηε 

κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν βπδαληηλφο ηζηνξηθφο 

ζπζρεηίδεη επίζεο ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο ηνπ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

έξγν ηνπ, κε πξνζσπηθφηεηεο κεγίζηεο ζεκαζίαο ηεο θιαζζηθήο αξραηφηεηαο, φπσο  

απεηθνλίδνληαη απφ ηνλ ζπνπδαίν νκφηερλφ ηνπ. Απηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Πεξηθιή 

θαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ, ησλ νπνίσλ θαη νη δχν ηζηνξηθνί, Θνπθπδίδεο 

θαη Κξηηφβνπινο, παξνπζίαζαλ αληίζηνηρα κία κεηαζαλάηηα αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζσπηθνηήησλ ηνπο, φπσο θαίλεηαη ξεηά ζηε λεθξνινγία ηνπο, κε ηνπο φκνηνπο 

φξνπο «Κσλζηαληίλνπ πηηάθηνο» θαη «Πεξηθιένπο Νεθξνινγία». Πξνθχπηεη έηζη 

κηα βαζηά εζσηεξηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο θαη απνθαιχπηεηαη κηα ελδηαθέξνπζα 

πξφζιεςε δηακφξθσζεο ραξαθηήξα, παξέρνληαο  έλα αηψλην πξφηππν εγεζίαο. 
36

 

Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ ζα εληνπίζνπκε ηηο ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο ζε εζηθφ, 

γλσζηηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν, θαηά ζεηξά κε βάζε ηα θείκελα (Θνπθπδίδε:2.60-

64,2.65.5-8 θαη Κξηηφβνπινπ: Α 72,1-2 Reinsch). 

O Πεξηθιήο «πξνχζηε ηο πφιεσο ἐλ ηῆ εἰξήλῃ, κεηξίσο εμεγεῖην» (Θνπθ.2.65.5) θαη 

ν Κσλζηαληίλνο «ζψθξσλ κὲλ θαὶ κέηξηνο ἐλ ηῷ θαζ‟ ἑαπηφλ βίῳ γελφκελνο»: Ζ 

ζχλεζε θαη ε άζθεζε ηνπ κέηξνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη ηνπο δχν εγέηεο ζηνλ βίν θαη 

ζηε δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο. 

Ο Πεξηθιήο ήηαλ «ρξεκάησλ θξείζζσλ» (2.60.5-6) θαη «ρξεκάησλ…δηαθαλῶο 

άδσξφηαηνο» (2.65.8), ελψ ν Κσλζηαληίλνο «θξνλήζεσο δὲ θαὶ ἀξεηο  ἐο ἄθξνλ 

ἐπηκεκειεκέλνο». ην αδέθαζην ήζνο θαη ζηελ εληηκφηεηα ηνπ Πεξηθιή αληηζηνηρεί ε 

αξεηή θαη ε θξφλεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ. 

Ο Πεξηθιήο ήηαλ αλψηεξνο φισλ θαη ν πιένλ άμηνο ζηελ εμαζθάιηζε φζσλ ε πφιε 

ζην ζχλνιφ ηεο είρε αλάγθε (…ὧλ δὲ  μχκπαζα πφιηο πξνζεδεῖην πιείζηνπ ἄμηνλ 

λνκίδνληεο εἶλαη, 2.65.5), ελψ ν Κσλζηαληίλνο δελ πζηεξνχζε έλαληη νπδελφο απφ 

ηνπο πξνεγνχκελνπο βαζηιείο ζηε δηαρείξηζε ηεο εμνπζίαο (…θἄλ ηνῖο πνιηηηθνῖο δὲ 

πξάγκαζη θαὶ ηνῖο ἐλ ἀξρῆ νὐδελὶ ηῶλ πξὸ αὐηνῦ βαζηιέσλ ηῶλ πξσηείσλ 

παξαρσξῶλ). Ζ νινθιεξσκέλε παηδεία ραξαθηήξηδε, επίζεο, θαη ηνπο δχν («ἐθ ηῶλ 

ἄγαλ πεπαηδεπκέλσλ» ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο.   
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 Ξαλζάθε-Καξακάλνπ (2017) 310,311 
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Ο Πεξηθιήο, ζχκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε, ππεξηεξνχζε φισλ ζηε δηνξαηηθφηεηα, 

ζηελ πξνλνεηηθφηεηα θαη ζηνλ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ (…θαὶ ἐπεηδὴ ἀπέζαλελ [ὁ 

Πεξηθιο], ἐπὶ πιένλ ἔηη ἐγλψζζε  πξφλνηα αὐηνῦ  ἐο ηὸλ πφιεκνλ…). Παξνκνίσο 

ν Κσλζηαληίλνο ήηαλ «ὀμὺο κὲλ μπληδεῖλ ηὸ δένλ παληὸο κᾶιινλ», δηφηη ήηαλ «ηῶλ 

παξφλησλ ἀθξηβὴο γλψκσλ, ηῶλ δὲ κειιφλησλ…ἄξηζηνο εἰθαζηὴο». 

Ο Πεξηθιήο ήηαλ αλψηεξνο φισλ ζηε γλψζε ησλ αλαγθαίσλ πξάμεσλ, αιιά θαη ζηελ 

εξκελεία ηνπο πξνο ηνπο Αζελαίνπο («γλῶλαί ηε ηὰ δένληα θαὶ ἑξκελεῦζαη 

ηαῦηα…»). Αληίζηνηρα ν Κσλζηαληίλνο ήηαλ ηθαλφο λα θαηαλνεί, λα γλσξίδεη, λα 

επηιέγεη, λα εμεγεί ην νξζφλ, αιιά θαη λα επηθνηλσλεί, λα δηαθσηίδεη ηνπο ππεθφνπο 

ηνπ γηα ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή θαηάζηαζε («ὀμὺο κὲλ μπληδεῖλ ηὸ δένλ,… δεηλφηεξνο 

δὲ πξάγκαζηλ ὁκηιζαη»). 

Ζ πξφζιεςε ζηελ πεξηγξαθή ησλ πλεπκαηηθψλ αξεηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ δχν κεγάισλ απηψλ αλδξψλ δειψλεηαη ξεηά απφ ηνλ Κξηηφβνπιν, 

πνπ θαηνλνκάδεη ην εγθψκην ηνπ Πεξηθιή απφ ηνλ Θνπθπδίδε σο ηελ πεγή ηνπ: 

«ᾗπεξ ἔθε ηηο ὑπέξ Πεξηθιένπο», «φπσο αθξηβψο θάπνηνο, δειαδή ν Θνπθπδίδεο, 

εγθσκίαδε ηνλ Πεξηθιή»
37

. 

      Ο Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο απνδείρζεθε φηη ήηαλ έλαο εμαηξεηηθά ελάξεηνο 

άλδξαο, ν νπνίνο πξνζηάηεπε ζπλερψο ηνλ ιαφ ηνπ, «νὕησο ἀλὴξ ἀγαζὸο ἦλ θαὶ ηνῦ 

θνηλνῦ θεδεκὼλ». Με απηέο ηηο ιέμεηο ν Κξηηφβνπινο  νινθιεξψλεη ηελ απεηθφληζε 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηειεπηαίνπ Βπδαληηλνχ Απηνθξάηνξα. Ζ θξάζε «ηνῦ θνηλνῦ 

θεδεκὼλ» αλαδεηθλχεη ηα εγεηηθά πξνζφληα ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα θαζνδεγεί ζσζηά ηε ρψξα. κνηα θαη ν Θνπθπδίδεο δηαηείλεηαη γηα ηνλ 

Πεξηθιή φηη «θαηεῖρε ηὸ πιζνο ἐιεπζέξσο, θαὶ νὐθ ἤγεην κᾶιινλ ὑπ‟ αὐηνῦ ἤ αὐηὸο 

ἦγε…» (2.65.8). Καη νη δχν εγέηεο θαζνδεγνχζαλ θαη πξνζηάηεπαλ θαηάιιεια ηνλ 

ιαφ ηνπο, ρσξίο απηφο λα παξαπιαλάηαη απφ εθείλνπο. 

Ζ ζχγθξηζε πνπ επηρεηξήζεθε κεηαμχ ησλ δχν κεγάισλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο 

Κιαζζηθήο Αξραηφηεηαο θαη ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο, ηνπ  

Πεξηθιή θαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ, φπσο παξνπζηάδνληαη αληίζηνηρα απφ 

ηνλ Θνπθπδίδε θαη ηνλ Κξηηφβνπιν, απνδεηθλχεη φηη νη αμηνζεκείσηεο νκνηφηεηεο 

ησλ ραξαθηήξσλ, ησλ κνηίβσλ, ηεο θξαζενινγίαο, ηεο αηζζεηηθήο θαη ησλ ηδεψλ ζε 

απηνχο ηνπο δχν ηζηνξηνγξάθνπο, δελ ππνδειψλνπλ κηα αζήκαληε θαη ηπθιή  
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 Ξαλζάθε-Καξακάλνπ (2017) 292-294 
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κίκεζε, αιιά κία δεκηνπξγηθή πξφζιεςε. Μία ηέηνηα πξφζιεςε απνθαιχπηεη ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ αξραηνειιεληθψλ θεηκέλσλ απφ ηνλ Κξηηφβνπιν θαη 

παξέρεη κία μεθάζαξε έλδεημε ηεο θιαζηθήο ηνπ παηδείαο θαη ηεο πξνζεθηηθήο ηνπ 

κειέηεο ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Θνπθπδίδε, 

αιιά θαη ηνπ Ζξνδφηνπ θαη ηνπ Αξξηαλνχ.
38

 

    Ο Κξηηφβνπινο, φπσο δείρλεη ην πξννίκην ηεο Ηζηνξίαο ηνπ (Α,1) ζην νπνίν 

κηκείηαη ην πξννίκην ησλ ηζηνξηψλ ηνπ Ζξνδφηνπ (Α,1-4), γλψξηδε θαη ρξεζηκνπνίεζε 

επηιεθηηθά θαη ηνλ παηέξα ηεο ηζηνξίαο, ηνπ νπνίνπ φκσο ε επίδξαζε είλαη ιηγφηεξν 

θαηαθαλήο. Αλαθεξφκελνο, σζηφζν, ζην γελεαινγηθφ δέληξν ηνπ Μσάκεζ Β΄, δελ 

δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Ζξφδνην (Α΄125,3-4) σο πεγή γηα λα απνδείμεη ηελ 

επγελή θαηαγσγή ηνπ Σνχξθνπ ζνπιηάλνπ απφ ηνπο επγελείο Διιελεο Πεξζέα θαη 

Αραηκέλε (Α 4,2,Reihsch). 

Μεηά ηνλ Θνπθπδίδε ε ζεκαληηθφηεξε θιαζηθή πεγή απφ ηελ νπνία ν Κξηηφβνπινο 

άληιεζε ηδέεο θαη πιηθφ είλαη ν Αξξηαλφο. Με πξφηππν ηνλ Αξξηαλφ ν βπδαληηλφο 

ιφγηνο παξαιιειίδεη ηα ζηξαηησηηθά επηηεχγκαηα ηνπ Μσάκεζ κε εθείλα ηνπ 

Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Έηζη, ε επίζθεςε ηνπ Μσάκεζ Β΄ ζηελ Σξνία ζπκίδεη θαζ‟ 

φια ηελ πεξηγξαθή ηεο επίζθεςεο ηνπ καθεδφλα βαζηιηά ζηα εξείπηα ηνπ Ηιίνπ πνπ 

καο δίλεη ν Αξξηαλφο: «θαὶ ἀθηθφκελνο ἐο ηὸ Ἴιηνλ θαηεζεᾶην ηά ηε εξείπηα ηνχηνπ 

θαὶ ηὰ ἴρλε ηο παιαηᾶο πφιεσο Σξνίαο… πξνζέηη δὲ θαὶ ηῶλ ξψσλ ηνὺο ηάθνπο 

ἱζηφξεη, Ἀρηιιέσο ηέ θεκη θαὶ Αἴαληνο θαὶ ηῶλ ἄιισλ, θαὶ ἐπῄλεζε θαὶ ἐκαθάξηζε 

ηνχηνπο ηο ηε κλήκεο θαὶ ηῶλ ἔξγσλ θαὶ ὅηη ἔηπρνλ έπαηλέηνπ Ὁκήξνπ ηνῦ πνηεηνῦ 

(Γ 11,5~ Ἀξξηαλφο Ἀλάβαζηο, Η 12,1: θαὶ εὐδαηκφληζελ ἄξα, ὡο ιφγνο, Ἀιέμαλδξνο 

Ἀρηιιέα, ὅηη Ὁκήξνπ θήξπθνο ἐο ηὴλ ἔπεηηα κλήκελ ἔηπρε).
39

    

    Ζ επίδξαζε ηεο θιαζηθίδνπζαο ηζηνξηνγξαθίαο ζην έξγν ηνπ Κξηηφβνπινπ είλαη 

θαηαθαλήο θαη απφ ηηο αξραηνπξεπείο νλνκαζίεο μέλσλ ιαψλ – φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

νη έξβνη σο Σξηβαιινί, νη Αιβαλνί σο Ηιιπξηνί θαη νη Οχγγξνη σο Παίνλεο -, αιιά 

θαη απφ ηα νλφκαηα ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ, πνπ αθνινπζνχλ παιαηνχο 

γξακκαηηθνχο θαλφλεο (φπσο, Μερεκέηηο / Μερεκέηεσ / Μαρνπκνχηεσ).
40

 

Δπίζεο, απαληνχλ ζην έξγν ηνπ θάπνηα ζηεξεφηππα κνηίβα, ην νπνία ζπλαληνχκε θαη 

ζε άιινπο ζπγγξαθείο, φπσο είλαη ν βηαζκφο ησλ παξζέλσλ απφ ηνπο ζηξαηηψηεο 

(Reinsch,240), ε θαηαζηξνθή πνιχηηκσλ βηβιίσλ (Reinsch,244) θαη ε παξνκνίσζε κε 
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40
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ην δίρηπ, κέζα ζην νπνίν πηάζηεθαλ φινη νη Βπδαληηλνί πνπ είραλ θαηαθχγεη ζηελ 

Αγία νθία (Reinsch,250).
41

 

    Δχινγα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ν Κξηηφβνπινο αθνινπζεί ηε Βπδαληηλή παξάδνζε ζην 

λα πηνζεηεί κνηίβα, ιεμηινγηθά θαη πθνινγηθά πξφηππα, θαζψο θαη έλλνηεο απφ ηελ 

Αξραία Διιεληθή Λνγνηερλία θαη δηαλφεζε θαη λα ηα πξνζαξκφδεη ζην δηαλνεηηθφ 

θαη ηδενινγηθφ ππφβαζξν ηεο επνρήο ηνπ. Οη εθθξάζεηο, νη αξρέο ηεο κεζφδνπ, ην 

εζηθφ, δηαλνεηηθφ θαη πνιηηηθφ αλάζηεκα εηδηθά ηνπ Πεξηθιή, φπσο απνηππψλεηαη 

απφ ηνλ Θνπθπδίδε, επαλεπεμεξγάζηεθαλ κε επηδεμηφηεηα, «επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ» 

θαη ζπλπθάλζεθαλ κε ηα θαηάιιεια ηκήκαηα ηεο ζπλνιηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ 

Κξηηφβνπινπ γηα ηε δσή ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Πεξηθιή 

αληηπαξαβάιινληαη κε εθείλα ηνπ ηειεπηαίνπ Βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα γηα λα 

απνθαιχςνπλ ηηο κνλαδηθέο εζηθέο, δηαλνεηηθέο θαη πνιηηηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

ζαπκαζηήο ηνπ πξνζσπηθφηεηαο. Ζ πξφζιεςε ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πξνηχπνπ ηνπ      

νδήγεζε ηνλ Κξηηφβνπιν ζε κία δεκηνπξγηθή ζπγγξαθή. Μία ηέηνηα γφληκε 

πξφζιεςε, καδί κε πνιιέο φκνηεο πεξηπηψζεηο, θαηαδεηθλχεη ηνλ Βπδαληηλφ 

πνιηηηζκφ σο ηνλ άκεζα απφγνλν πνπ πξνσζεί ηε ζπλέρεηα θαη ηα δηαλνεηηθά 

επηηεχγκαηα ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ.
42
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σκπεράζκαηα 

                                                              

     ηελ παξνχζα εξγαζία, πνπ έρεη σο ζηφρν ηε ζθηαγάθεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ ΗΑ΄ Παιαηνιφγνπ, κέζα απφ ην έξγν ησλ ηεζζάξσλ ηζηνξηθψλ ηεο 

Αιψζεσο, κεηά ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ησλ αθεγήζεσλ ησλ ηζηνξηθψλ, εχινγε είλαη 

ε δηαπίζησζε φηη πξνβάιιεη εκθαηηθά ην κεγαιείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ  

ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα,  ν νπνίνο δηεμήγαγε έλαλ ηηηάλεην αγψλα γηα λα ζψζεη ηελ 

Πφιε ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ηνλ Διιεληζκφ απφ ηελ ηζιακηθή απεηιή. Ο εξσηθφο ηνπ 

ζάλαηνο ζα απνηειέζεη ην ζάβαλν ηεο Πφιεο θαη ζα ζεκάλεη ην ηέινο ηεο άιινηε 

θξαηαηάο Αλαηνιηθήο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. 

Οη ηέζζεξηο ηζηνξηθνί: Γνχθαο, Κξηηφβνπινο, θξαληδήο, Υαιθνθνλδχιεο, ν θαζέλαο 

απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή, πεξηγξάθνπλ ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο Άισζεο ηεο 

Βαζηιίδνο ησλ πφιεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα εθείλσλ ησλ δξακαηηθψλ γεγνλφησλ, ν 

βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο αλαδεηθλχεηαη ε ςπρή θαη ε θαξδηά ηεο αληίζηαζεο ηνπ 

Διιεληζκνχ θαηά ηνπ βάξβαξνπ θαηαθηεηή θαη κε ην ηξαγηθφ ηνπ ηέινο ζα γξάςεη 

ηελ εξσηθή ηειεπηαία ζειίδα ηεο έλδνμεο ηζηνξίαο ηεο ρηιηεηνχο θαη πιένλ 

Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ θαξδηά ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ ε πξσηεχνπζά ηνπ, ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ αθφκε θαη ηνλ 15
ν
 αηψλα, παξά ηελ νιηγαλζξσπία ηεο θαη ηα 

ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε κε θνξπθαίν ηε δηέλεμε Δλσηηθψλ θαη 

Αλζελσηηθψλ, παξέκελε ην δηνηθεηηθφ, πλεπκαηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηνπ 

Διιεληζκνχ θαη ην πξνπχξγην ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ. 

Οη ηζηνξηθνί ηεο Αιψζεσο, κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο, εζηηάδνπλ ζηε κνλαδηθή 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα θαη ζην αγσληψδεο εγρείξεκά  ηνπ λα 

ζψζεη ηελ Πφιε θαη, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαγξάςνπλ πιεξέζηεξα ηα 

γεγνλφηα, παξαζέηνπλ κε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία φζα πξνγήζεθαλ ηεο δξακαηηθήο 

πνξείαο πξνο ηελ Άισζε ηεο Πφιεο θαη ηνλ ζάλαην ηνπ βαζηιέσο  Κσλζηαληίλνπ.  

     Απφ ηνπο Έιιελεο, ζχγρξνλνπο ηεο Αιψζεσο, ηζηνξηθνχο, κφλν έλαο ήηαλ παξψλ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο θαη ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο 

απφ ηνπο Σνχξθνπο. Απηφο ήηαλ ν Γεψξγηνο θξαληδήο, ν πηζηφο θίινο θαη έκπηζηνο 

ζπλεξγάηεο ηνπ απηνθξάηνξα, πνπ ήηαλ θνληά ζηνλ Κσλζηαληίλν απφ ηα λεαληθά ηνπ 

ρξφληα. Έιαβε κέξνο ζηελ άκπλα ηεο Πφιεο, πνιεκψληαο θνληά ζηνλ βαζηιέα 

Κσλζηαληίλν. Έγξαςε ηα Απνκλεκνλεχκαηά ηνπ ζε δχν παξαιιαγέο: ην Βξαρύ θαη 
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ην Μεγάιν Χξνληθό, ηνπ νπνίνπ ακθηζβεηήζεθε ε απζεληηθφηεηα. Σν έξγν απηφ είλαη 

έλα απφ ηα δξακαηηθφηεξα ρξνληθά ηεο πζηεξνβπδαληηλήο επνρήο, αθνχ ν ηζηνξηθφο 

ππήξμε απηφπηεο κάξηπξαο ηνπ ηέινπο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαη γη‟ απηφ 

έρεη ηδηαίηεξε αμία. 

    Ο θξαληδήο ζην Βξαρύ Χξνληθό, πνπ είλαη γξακκέλν ζε κνξθή εκεξνινγίνπ θαη 

έρεη έληνλν απηνβηνγξαθηθφ ραξαθηήξα, καο δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δσή 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Σα γεγνλφηα ηεο πνιηνξθίαο θαη ηεο Άισζεο ηα αλαθέξεη 

ζχληνκα θαη επηγξακκαηηθά. Λαθσληθή είλαη θαη ε αλαθνίλσζε γηα ηνλ ζάλαην ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, κέζα απφ ηελ νπνία, φκσο, δηαθξίλεηαη φιε ε ζιίςε θαη ε ζπληξηβή 

ηνπ, γηαηί απηφο δελ ήηαλ θνληά ζηνλ βαζηιηά ηνπ, θαζψο ππεξαζπηδφηαλ  ηελ άκπλα 

ηεο Πφιεο ζε θάπνην άιιν ζεκείν: «…θαὶ ὁ καθαξίηεο θαὶ αὐζέληεο κνπ ὁ βαζηιεὺο 

ὁ Παιαηνιφγνο ζθνησζεὶο ἀπέζαλελ, ἐκνῦ πιεζίνλ αὐηνῦ νὐρ εὑξεζέληνο…». 

Ο θξαληδήο, αθνχ εξεπλά ηα αίηηα ηεο Αιψζεσο θαη ζηνηρεηνζεηεί θαηεγνξίεο 

ελαληίνλ ησλ παιαηψλ ζπκκάρσλ, αλαθέξεηαη ζηηο απέιπηδεο πξνζπάζεηεο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ, απφ ηε ζηηγκή πνπ αλέβεθε ζηνλ ζξφλν, λα ζψζεη ηελ Πφιε. Σν έξγν 

ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ αθνζίσζε θαη ηνλ απφιπην ζεβαζκφ ζηε κλήκε ηνπ 

απηνθξάηνξα, αιιά θαη απφ ην παξάπνλν γηα ηελ θαηάιεμε ησλ γεγνλφησλ. ηφρνο 

ηνπ είλαη ε δηθαίσζε ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο κλήκεο 

ηνπ.  Μέζα απφ ηε δσληαλή θαη πεηζηηθή αθήγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ, πνπ έδεζε απφ 

θνληά ηνλ Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν, αλαδεηθλχεηαη ην κεγαιείν ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ θαη ν εξσηζκφο ηνπ. Γξάθνληαο ζε γιψζζα θνληά ζηελ θαζνκηινπκέλε, ζην απιφ 

θαη απέξηηην χθνο ησλ ρξνληθψλ, απνηππψλεη κε ελάξγεηα ηηο κνλαδηθέο αξεηέο ηνπ 

απηνθξάηνξα, ηνπ «θαινχ πνηκέλα», φπσο ηνλ ραξαθηεξίδεη. 

         Αληίζεηα, ζην Μεγάιν Χξνληθό ηα γεγνλφηα ηεο Αιψζεσο πεξηγξάθνληαη κε 

ιεπηνκέξεηεο, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο ελέξγεηεο ηνπ απηνθξάηνξα 

Κσλζηαληίλνπ, ζηηο θηλήζεηο ηνπ ζνπιηάλνπ θαη θαηαγξάθνληαη δηάθνξα ζπκβάληα 

έσο ηελ Πηψζε ηεο Πφιεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηα δξακαηηθά θαη ζπγθηλεηηθά 

ζηηγκηφηππα πνπ παξαζέηεη ν ζπγγξαθέαο απφ ηελ παξακνλή ηεο Αιψζεσο. Σε 

Γεπηέξα, 28 Μαΐνπ 1453, ν βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο θάιεζε ηνπο αμησκαηνχρνπο θαη 

ηνλ ζηξαηφ ηνπ γηα λα ηνπο απεπζχλεη ηνλ ηειεπηαίν εκπλεπζκέλν ιφγν ηνπ, ν νπνίνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ παηξησηηθφ θξφλεκα θαη ηζρπξφ ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα 

θαη λα ηνπο θαιέζεη, κε δάθξπα ζηα κάηηα, ζηελ επηθείκελε κάρε «ὑπὲξ ηο πίζηεσο 

θαὶ ηο παηξίδνο». Έπεηηα, ην ζθεληθφ κεηαηνπίδεηαη ζηε ζπγθηλεηηθή ηειεπηαία ζεία 

ιεηηνπξγία ζηελ Αγία νθία. Αθνινπζεί ε επίζθεςε ηνπ βαζηιέσο γηα ηειεπηαία 
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θνξά ζηα αλάθηνξα, φπνπ δεηεί ζπγρψξεζε απφ φινπο. ηε ζπλέρεηα, ν βαζηιεχο 

έθηππνο θαηεπζχλεηαη ζηα ηείρε γηα ηελ ηειεπηαία επηζεψξεζε. Μαδί ηνπ είλαη θαη ν 

θξαληδήο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην πξψην ιάιεκα ηνπ πεηεηλνχ. Οη επφκελεο ζηηγκέο, 

ζα απνκαθξχλνπλ ηνλ πηζηφ αθφινπζν απφ ηνλ βαζηιέα ηνπ, γηα πάληα. 

Ο θξαληδήο, πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άιινπο ηζηνξηθνχο,  πεξηγξάθεη ηελ αλζξψπηλε 

πιεπξά ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα. Βιέπνπκε ηνλ βαζηιέα Κσλζηαληίλν λα 

δαθξχδεη θαη λα παξαθαιεί γηα ηελ Πφιε ηνπ θαη ηνλ ιαφ ηνπ, λα επραξηζηεί ηνλ Θεφ, 

λα θνηλσλεί ησλ Αρξάλησλ Μπζηεξίσλ θαη λα δεηά ζπγρψξεζε. Ο Κσλζηαληίλνο  

Παιαηνιφγνο, εθηφο απφ ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ, δηαθξηλφηαλ γηα ηελ επζέβεηα θαη ηελ 

αγάπε ηνπ ζηνλ Θεφ. Γη‟ απηφ, ζηηο θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο πνιηνξθίαο, φπσο εμηζηνξεί 

ν θξαληδήο, παξφηξπλε ηνλ ιαφ λα πξνζεχρεηαη θαη νξγάλσλε  ιηηαλείεο.  

    Απφ ηνπο ηέζζεξηο ηζηνξηθνχο ηεο Αιψζεσο, ν Γνχθαο είλαη ν πην αθξηβήο θαη 

θαιά πιεξνθνξεκέλνο, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ πνιηηηθή δσή σο έκπεηξνο 

δηπισκάηεο. Γξάθεη ηελ Ιζηνξία ηνπ σο Έιιελ θαη Υξηζηηαλφο Οξζφδνμνο θαη κέζα 

απφ ην έξγν ηνπ πξνβάιιεη κε θάζε ηξφπν ηελ ειιελνρξηζηηαληθή ηνπ ζπλείδεζε. 

Γη‟απηφ, εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ, επεηδή εμηζηνξεί ηα θαηνξζψκαηα ησλ Οζσκαλψλ θαη 

ηηο ήηηεο ηνπ ιανχ ηνπ. Ο Γνχθαο δελ είδε ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηνλ Θνπθπδίδε ηνπ 15
νπ

 

αηψλα, φπσο ν Υαιθνθνλδχιεο θαη ν Κξηηφβνπινο. Σν ζέκα ησλ πξνθεηεηψλ θαη ησλ 

δηαθφξσλ πξνβιέςεσλ ζην θείκελφ ηνπ καο πξνβιεκαηίδεη. Πίζηεπε ζηελ πξνθνξηθή 

παξάδνζε φηη νη νζσκαλνί εγεκφλεο θαη νη Παιαηνιφγνη ζα εμαθαλίδνληαλ απφ ην 

πνιηηηθφ πξνζθήλην, φπσο ηαπηφρξνλα είραλ θηάζεη ζηελ εμνπζία. Έηζη κεηά ην ηέινο 

ηεο θπξηαξρίαο ησλ Οζσκαλψλ αλέκελε ηελ αλφξζσζε ηνπ γέλνπο θαη ηελ 

αλαγέλλεζε ηνπ ειιεληζκνχ. Πηζηεχεη φηη ε πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη φιεο 

ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο είλαη ε ηηκσξία ηνπ Θενχ γηα ηηο ακαξηίεο ησλ 

Βπδαληηλψλ. Άιισζηε ν Γνχθαο είλαη ε κνλαδηθή ηζηνξηθή πεγή  πνπ έζημε ηηο 

πνιηηηθνζξεζθεπηηθέο αληηζέζεηο νη νπνίεο ρψξηδαλ ιαφ θαη εγεζία έσο θαη ηηο 

παξακνλέο ηεο Άισζεο, γεγνλφο πνπ είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ άκπλα ηεο 

Πφιεο. 

    Ο Γνχθαο ηνλίδεη φηη ν Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο δελ ήηαλ απηνθξάηνξαο ησλ 

Ρσκαίσλ, αθνχ δελ ζηέθζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. κσο κε  ηε ζέιεζή ηνπ γηα 

αληίζηαζε  θαη ηνλ εξσηζκφ ηνπ θεξδίδεη ηε ζπκπάζεηα ηνπ ηζηνξηθνχ.  Με 

εμαηξεηηθή ελάξγεηα θαη έρνληαο ην ράξηζκα ηεο πεξηγξαθήο, απνηππψλεη αλάγιπθα 

ην κεγαιείν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ, φπσο απηφ 

αλαδεηθλχεηαη ζε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο, θαη θπξίσο ζηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο 
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πνιηνξθίαο θαη ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο. ινη νη ηζηνξηθνί ζπκθσλνχλ φηη ν 

Κσλζηαληίλνο ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα ππεξαζπηζηεί ηελ Πφιε ηνπ κε θάζε ηίκεκα 

θαη πσο νχηε γηα κηα ζηηγκή δελ ζθέθηεθε λα ππνρσξήζεη ζηηο πξνηάζεηο ηνπ 

Μσάκεζ θαη λα παξαδψζεη ηελ Πφιε εμαζθαιίδνληαο πξνλφκηα γηα ηνλ ίδην. Ζ 

απάληεζε φκσο ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα ζηνλ Σνχξθν δπλάζηε, φπσο 

θαηαγξάθεηαη απφ ηνλ Γνχθα, απνθαιχπηεη ηε θηινπαηξία θαη ην αλππέξβιεην ήζνο 

ηνπ, θαζψο ηνλ αλαδεηθλχεη σο ηνλ Λεσλίδα ηνπ κεζαησληθνχ καο ειιεληζκνχ: «ηὸ δὲ 

ηὴλ πφιηλ ζνη δνῦλαη νὔη‟ ἐκφλ ἐζηη νὔη‟ ἄιινπ ηῶλ θαηνηθνχλησλ ἐλ ηαχηῃ. θνηλῆ 

γὰξ γλψκῃ πάληεο αὐηνπξναηξέησο ἀπνζαλνῦκελ θαὶ νὐ θεηζφκεζα ηο δσο κῶλ».   

    Ο ηζηνξηθφο Γνχθαο αλαδεηθλχεη κε αηκαηνβακκέλα ρξψκαηα ην ζθεληθφ  ζαλάηνπ 

ηνπ ήξσα βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ, ν νπνίνο «κνλψηαηνο ἀπνιεηθζεὶο», έρνληαο 

επίγλσζε φηη δελ ππήξρε θακηά ειπίδα λα ζσζεί ε Πφιε, «εἶπε ιφγνλ ιχπεο ἄμηνλ» : 

«νὐθ ἔζηη ηηο ηῶλ ρξηζηηαλῶλ ηνῦ ιαβεῖλ ηὴλ θεθαιὴλ κνπ ἀπ‟ ἐκνῦ;» θαη  

πνιεκψληαο γελλαία ζθνηψζεθε σο απιφο ζηξαηηψηεο. Ζ δξακαηηθή απηή πεξηγξαθή 

ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ απφ ηνλ Γνχθα είλαη ε πεξηζζφηεξν γλσζηή θαη 

δηαδεδνκέλε ζηνλ Διιεληζκφ. 

     Ο ιφγηνο ηζηνξηθφο, Λαφληθνο Υαιθνθνλδχιεο,  κε ηελ επξχηεηα πλεχκαηνο πνπ 

ηνλ ραξαθηεξίδεη φζνλ αθνξά ζενινγηθά θαη εζλνινγηθά ζέκαηα, ζεσξείηαη έλαο απφ 

ηνπο πξσηνπφξνπο δηαλννχκελνπο ηεο επνρήο ηνπ πνπ επηδίσμαλ λα κεηαζρεκαηίζνπλ 

ηε βπδαληηλή ζπλείδεζε ζε ειιεληθή. Έηζη ν Υαιθνθνλδχιεο πξννησλίδεηαη ηε 

δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ Διιήλσλ. Κάλνληαο κηα ηνκή κε ην 

παξειζφλ, απνθαιεί ηνπο βπδαληηλνχο απηνθξάηνξεο Έιιελεο βαζηιείο θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πάιαη πνηέ απηνθξαηνξίαο, φπσο θαη ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ, Έιιελεο 

θαη φρη Ρωκαίνπο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Απνδείμεωλ Ιζηνξηώλ αθηεξψζεθε ζηνλ 

ηνπξθηθφ επεθηαηηζκφ, ελψ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ην Βπδάληην ήηαλ πεξηνξηζκέλν. 

Με πξφηππν ηνπο θιαζηθνχο ηζηνξηθνχο ηεο αξραηφηεηαο θπξίσο ηνλ Θνπθπδίδε, ν 

Υαιθνθνλδχιεο εμηζηνξεί ηελ Άισζε ηεο Βαζηιίδνο ησλ πφιεσλ θαη ηα γεγνλφηα 

πνπ επαθνινχζεζαλ, ηνλίδνληαο, φπσο θαη ν Θνπθπδίδεο γηα ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ 

πφιεκν, ηελ παγθφζκηα ζεκαζία ηεο πηψζεσο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο. 

Γη‟απηφλ, ε Άισζε ηεο Πφιεο ήηαλ πξνζσξηλή, θαζψο πίζηεπε ζηελ κειινληηθή 

αλαγέλλεζε ηνπ γέλνπο. Ζ επηβίσζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε ειιεληθή παηδεία, νη 

αξρέο ησλ κεγάισλ ζηνραζηψλ ηεο Αξραηφηεηαο θαη ηνπ Βπδαληίνπ ζα ζπκβάιινπλ, 

θαηά ηνλ ηζηνξηθφ, ζηελ Αλάζηαζε ηνπ Έζλνπο κε έλαλ λέν εγέηε.  
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    Γηα ηνλ Λαφληθν Υαιθνθνλδχιε ε αμία ηνπ Κσλζηαληίλνπ αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη 

φηαλ πεγαίλεη ζηελ Πεινπφλλεζν καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ, απηνθξάηνξα Ησάλλε Ζ΄, 

σο «δηαδεμφκελνο ηελ ἀξρήλ». Ζ επηηπρεκέλε δξάζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ 

Πεινπφλλεζν -θπξίσο σο Γεζπφηνπ ζηνλ Μπζηξά - θαηαδεηθλχεη ηα απαξάκηιια 

ζηξαηησηηθά θαη εγεηηθά ηνπ πξνζφληα. Ο επηηπρεκέλνο  ηεο Πεινπνλλήζνπ εγεκώλ, 

φπσο ηνλίδεη ν Υαιθνθνλδχιεο, θαη, θαηεμνρήλ, ν θξαληδήο, πξνζπάζεζε κε θάζε 

ηξφπν λα εδξαηψζεη ηελ θπξηαξρία ηνπ Βπδαληίνπ ζηελ Πεινπφλλεζν, έλαληη ησλ 

Φξάγθσλ θαη, κε δηάθνξεο ελέξγεηεο, λα απνηξέςεη ηε δηείζδπζε ησλ Σνχξθσλ ζηνλ 

Μνξέα. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο καξηπξίεο γηα ηνλ ηειεπηαίν απηνθξάηνξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πνιηνξθίαο θαη ηεο Άισζεο ηεο Πφιεο ν ηζηνξηθφο είλαη ηδηαίηεξα θεηδσιφο. Ωζηφζν, 

εζηηάδεη ζηνλ εξσηθφ ηνπ ζάλαην, ηνλ νπνίν πεξηγξάθεη ιηηά θαη επηγξακκαηηθά: «θαὶ 

ἐπηφληεο θαὶ δηψθνληεο ἔηξσζαλ βαζηιέα Κσλζηαληῖλνλ ἐο ηὸλ ὦκνλ, θαὶ 

ἐηειεχηεζελ…». Ο ηζηνξηθφο καο πιεξνθνξεί φηη ν βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο, 

πνιεκψληαο γελλαία, θνληά ζηελ πχιε ηνπ Αγίνπ Ρσκαλνχ, ζθνηψζεθε ζαλ απιφο 

ζηξαηηψηεο, πξνζπαζψληαο λα αλαραηηίζεη ην πιήζνο ησλ Οζσκαλψλ πνπ μερχλνληαλ 

κέζα ζηε ρξηζηαληθή Πφιε ηνπ, πηζηεχνληαο, φπσο νη παξηηάηεο πνιεκηζηέο, φηη δελ 

αμίδεη λα επηδήζεη θαλείο ηεο ππνδνχισζεο ηεο παηξίδαο ηνπ. 

    Ο Μηραήι Κξηηφβνπινο απφ ηελ Ίκβξν- ν ηειεπηαίνο απφ ηνπο ηέζζεξηο ηζηνξηθνχο 

ηεο Άισζεο-, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ηζηνξηθνχο, ησλ νπνίσλ απψηεξνο ζηφρνο 

ηνπ έξγνπ ηνπο ήηαλ ή ν ηνπξθηθφο επεθηαηηζκφο ή απηή θαζεαπηή ε Άισζε θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, ε πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, σο θαηαθιείδα ηνπ θξάηνπο ησλ 

Παιαηνιφγσλ, έγξαςε ην έξγν ηνπ, Ἱζηνξίαη,  θαη ην αθηέξσζε ζηνλ Μσάκεζ Β΄, ηνλ 

εγέηε ηεο λέαο κεγάιεο δχλακεο, ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ νζσκαλψλ Σνχξθσλ. Ο 

Κξηηφβνπινο, ζεσξψληαο ηελ ηνπξθηθή θαηάθηεζε αλαπφηξεπηε, αλ θαη ηξαγηθή, 

απνδέρζεθε ηε λέα ηάμε πξαγκάησλ, ζπκβηβάζηεθε κε απηήλ θαη είδε ζην πξφζσπν 

ηνπ ζνπιηάλνπ Μσάκεζ  Β΄ ηνλ δηάδνρν ηνπ βπδαληηλνχ ζξφλνπ, εγθαηαιείπνληαο 

θάζε ζθέςε γηα ηελ αλαβίσζε ηνπ ειιεληζκνχ. 

Ο Κξηηφβνπινο ζπγθηλήζεθε θαη εληππσζηάζηεθε απφ ηνλ εξσηζκφ ησλ Διιήλσλ θαη 

δελ έθαλε θακηά απφπεηξα λα εμσξαΐζεη ηα δεηλά ηνπο, αλ θαη έηεηλε λα παξαβιέπεη ή 

λα δηθαηνινγεί ηηο αγξηφηεηεο πνπ δηέπξαμε ν ίδηνο ν Μσάκεζ. Ζ πεξηγξαθή ηνπ γηα 

ηελ ηειεπηαία πνιηνξθία έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία, θαζψο πήξε πιεξνθνξίεο απφ 

Σνχξθνπο θαη απφ Έιιελεο πνπ ήηαλ παξφληεο. Αθνινπζψληαο ζηε ζπγγξαθή ηνπ 

έξγνπ ηνπ θιαζηθά πξφηππα, ηδηαίηεξα απηφ ηνπ Θνπθπδίδε, ε αθήγεζή ηνπ είλαη 
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έληηκε, απξνθαηάιεπηε θαη πεηζηηθή, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

πξνθπιάζζεη ηελ ππφιεςε ηνπ ζνπιηάλνπ. 

Οη αλαθνξέο ηνπ Κξηηφβνπινπ ζηνλ Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν είλαη ζρεηηθά ιίγεο, 

αθνχ ν Μερκέη Β΄ είλαη ην θεληξηθφ πξφζσπν ηεο Ιζηνξίαο ηνπ, ε νπνία αξρίδεη κε 

ηελ άλνδφ ηνπ ζηνλ νζσκαληθφ ζξφλν. Ωζηφζν, καο πιεξνθνξεί γηα ηελ 

πξνλνεηηθφηεηα θαη εηνηκφηεηα ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ λα πξνεηνηκάζεη θαη λα 

εμνπιίζεη ηελ Πφιε ηνπ, ελ φςεη ηεο επηθείκελεο πνιηνξθίαο, θαζψο θαη γηα ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ ηνλ Πάπα θαη ηνπο εγεκφλεο ηεο 

Γχζεο. Ο ηζηνξηθφο, παξαζηαηηθά, πεξηγξάθεη ηηο ηειεπηαίεο ζηηγκέο ηνπ βαζηιέσο, ν 

νπνίνο πξνζπαζνχζε κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή λα αλαζπγθξνηήζεη ηηο ειάρηζηεο 

δπλάκεηο ηνπ θαη λα θαηεπζχλεη ηνλ αγψλα ελαληίνλ ησλ ερζξψλ. Καη, φηαλ πιένλ φια 

είραλ ραζεί, καο δίλεη ην ςπρνγξάθεκά ηνπ, κέζα απφ ηελ ηειεπηαία θξαπγή ηεο 

αγσλίαο ηνπ: «Ζ πφιε ράλεηαη θαη εγψ αθφκε δσ;». Ο ήξσαο βαζηιεχο είρε ηαπηίζεη 

ηε δσή ηνπ κε ηελ χπαξμε ηεο Πφιεο ηνπ. Γελ επηζπκνχζε λα δήζεη ρσξίο απηήλ. 

Πνιεκψληαο γελλαία θαη ππεξαζπηδφκελνο ηελ Πφιε ηνπ, άθεζε ηελ ηειεπηαία ηνπ 

πλνή ν ήξσαο θαη κάξηπξαο βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν Κξηηφβνπινο καο πξνζθέξεη ηελ πιεξέζηεξε πεξηγξαθή 

φισλ ησλ ηθαλνηήησλ, πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηθψλ, θαζψο θαη ησλ εζηθψλ αξεηψλ 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ ζην πιαίζην κηαο εκθαλνχο πξφζιεςεο ηεο 

αληίζηνηρεο εζνγξάθεζεο ηνπ Πεξηθιή απφ ηνλ Θνπθπδίδε.   

   Με απηφλ ηνλ κλεκεηψδε ηξφπν, νη ηέζζεξηο ηζηνξηθνί ηεο Αιψζεσο απαζαλάηηζαλ 

ηηο απαξάκηιιεο εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο αξεηέο, ηα εγεηηθά πξνζφληα θαη, 

πξνπάλησλ, ηε θηινπαηξία ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα θαη ππεξαζπηζηή ηνπ 

Διιεληζκνχ θαη ηεο Οξζνδνμίαο. Παξά ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εμηζηφξεζε 

ησλ γεγνλφησλ, νη αθεγήζεηο ησλ ηζηνξηθψλ ζπλζέηνπλ ηε κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παιαηνιφγνπ. Ζ δηαθνξεηηθή παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ απφ ηνπο 

ηζηνξηθνχο, θπξίσο απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

απηνθξάηνξα επηζεκάλζεθαλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε δεκεγνξία ηνπ βαζηιέσο, 

ηελ παξακνλή ηεο Αιψζεσο, πνπ κφλν ν θξαληδήο αλαθέξεη απφ ηνπο ηέζζεξηο 

ηζηνξηθνχο,ην αίηεκα απφ ηνπο Βπδαληηλνχο γηα αχμεζε ηεο ρνξεγίαο ησλ Σνχξθσλ 

γηα ηνλ Οξράλ, σο αθνξκή γηα ηελ επίζεζε απφ ηνλ Μερκέη Β΄, φπσο θαη ην επεηζφδην 

ηεο Κεξθφπνξηαο, πνπ θαηαγξάθεη  κφλν ν Γνχθαο,  ελψ ν Κξηηφβνπινο αλαθέξεη 

είζνδν ησλ θαηαθηεηψλ θαη απφ ηε κηθξή πχιε ηνπ Ηνπζηίλνπ. Αθφκε, ππάξρεη 

δηαθσλία ζηνπο ηζηνξηθνχο γηα ηελ ψξα ηεο ηειηθήο επίζεζεο, ζρεηηθά κε ηνλ 
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ηξαπκαηηζκφ ηνπ Ηνπζηηληάλε, φπσο δηαθνξεηηθά θαηαγξάθεηαη θαη ν ηειεπηαίνο 

δηάινγνο ηνπ βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ κε ηνλ Ηνπζηηληάλε. Οη ηζηνξηθνί, σζηφζν, 

ζπκθσλνχλ γηα ηε ξαγδαία εμέιημε ησλ γεγνλφησλ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ 

Ηνπζηηληάλε, ιφγσ ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ηνπ, πνπ πξέπεη λα ήηαλ ζνβαξφο. 

Δπίζεο, νη ηζηνξηθνί ηεο Αιψζεσο δελ ζπκθσλνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν θαη ηελ 

ηνπνζεζία ζαλάηνπ ηνπ κάξηπξα βαζηιέσο, θαζψο θαη γηα ηελ  ηχρε ηεο ζνξνχ ηνπ. Ο 

Γνχθαο αλαθέξεη ην επεηζφδην κε ηνπο δχν Σνχξθνπο ζηξαηηψηεο νη νπνίνη 

παξαδέρηεθαλ ζηνλ ζνπιηάλν φηη ζθφησζαλ ηνλ βαζηιέα Κσλζηαληίλν ζηε Υαξηζία 

Πχιε, ρηππψληαο ηνλ ν έλαο ζην πξφζσπν, ελψ ν άιινο ηνπ θαηάθεξε θαίξην πιήγκα 

ζην θεθάιη. Ακέζσο, ηφηε, ν ζνπιηάλνο ηνπο έζηεηιε κε ηε δηαηαγή λα θέξνπλ ην 

θεθάιη ηνπ Απηνθξάηνξα, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αλαγλσξίζηεθε απφ ηνλ Λνπθά 

Ννηαξά. Καηφπηλ, ην θξέκαζε ζηνλ θίνλα ηνπ Απγνπζηαίνπ κέρξη ην βξάδπ θαη, 

αξγφηεξα, αθνχ ην έγδαξε θαη ην γέκηζε κε άρπξα, ην έζηεηιε, σο ηξφπαην ηνπ 

ζξηάκβνπ ηνπ, ζηηο πην ζεκαληηθέο απιέο ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ. 

Ο Υαιθνθνλδχιεο αλαθέξεη φηη ν Κσλζηαληίλνο ηξαπκαηίζηεθε ζηνλ ψκν θαη πέζαλε 

θνληά ζηελ Πχιε ( ηνπ Ρσκαλνχ). Έλαο απφ ηνπο γελίηζαξνπο έθεξε αξγφηεξα ην 

θεθάιη ηνπ Απηνθξάηνξα θαη αληακείθζεθε γη‟ απηφ. Ο Κξηηφβνπινο καο πιεξνθνξεί 

φηη ν απηνθξάηνξαο πέζαλε πνιεκψληαο γελλαία καδί κε φινπο φζνπο ήηαλ θνληά 

ηνπ, ζηνλ ζπλσζηηζκφ ηεο Πχιεο ηνπ Ηνπζηίλνπ, ελψ δελ θάλεη αλαθνξά γηα ηελ  

ηχρε ηνπ λεθξνχ ζψκαηνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Ο Γεψξγηνο θξαληδήο, ν κφλνο απφ 

ηνπο ηζηνξηθνχο πνπ ήηαλ απηφπηεο ησλ γεγνλφησλ ηεο ΄Αισζεο θαη  πηζηφο θίινο 

ηνπ απηνθξάηνξα, επεηδή δελ βξηζθφηαλ θνληά ηνπ, θαζψο επηζεσξνχζε ηελ άκπλα ζε 

άιιν ζεκείν ηεο Πφιεο, ην κφλν πνπ αλαθέξεη είλαη φηη ν θχξηφο ηνπ ζθνηψζεθε 

θαηά ηελ Πηψζε ηεο Πφιεο. 

Ωζηφζν, ν ζπγγξαθέαο ηνπ Μεγάινπ Χξνληθνύ αλαθέξεη φηη ν Κσλζηαληίλνο 

ζθνηψζεθε, αθνχ πξνθάιεζε ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηνπο ερζξνχο, θνληά ζηελ Πχιε 

ηνπ Αγίνπ Ρσκαλνχ. ηαλ έπεζε ε Πφιε, ε πξψηε κέξηκλα ηνπ ζνπιηάλνπ ήηαλ λα 

βεβαησζεί αλ ν βαζηιέαο ήηαλ δσληαλφο ή λεθξφο. ηελ έξεπλα πνπ δηέηαμε, 

αλαθαιχθζεθε ην λεθξφ ζψκα ηνπ απηνθξάηνξα, ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο 

απηνθξαηνξηθνχο αεηνχο πνπ ήηαλ ζθαιηζκέλνη ζηηο πεξηθλεκίδεο θαη ηα ζαλδάιηα 

ηνπ. Ο ζνπιηάλνο επραξηζηήζεθε θαη δηέηαμε ηνπο Υξηζηηαλνχο πνπ βξίζθνληαλ εθεί 

λα ζάςνπλ ην λεθξφ ζψκα ηνπ βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ, κε ηηο πξέπνπζεο ηηκέο. Απηή 

είλαη ε κνλαδηθή καξηπξία απφ ειιεληθή πεγή, πνπ αλαθέξεη φηη ν ηειεπηαίνο 

απηνθξάηνξαο έηπρε ρξηζηηαληθήο ηαθήο. Κάηη ηέηνην ζεσξείηαη απίζαλν, αθνχ είλαη 
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βέβαην φηη ν ζνπιηάλνο δελ ζα επέηξεπε ν ηάθνο ηνπ ηειεπηαίνπ Βπδαληηλνχ 

Απηνθξάηνξα λα γίλεη ηφπνο πξνζθπλήκαηνο γηα ηνπο Υξηζηηαλνχο. 

Παξά ηηο αιιεινζπγθξνπφκελεο καξηπξίεο, ζηελ ειιεληθή παξάδνζε επηθξάηεζε ε 

άπνςε φηη ν βαζηιεχο Κσλζηαληίλνο ζθνηψζεθε ζην πεδίν ηεο κάρεο, πιεζίνλ ηεο 

Πχιεο ηνπ Αγίνπ Ρσκαλνχ, φηαλ ην πξψην κεγάιν ηκήκα ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ 

δηείζδπζε απφ ην ξήγκα ζηνλ εζσηεξηθφ πεξίβνιν ησλ ηεηρψλ ηεο Πφιεο. 

    Οη ηέζζεξηο ηζηνξηθνί ηεο Αιψζεσο, απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά ν θαζέλαο, έρνληαο 

δηαθνξεηηθέο ελαζρνιήζεηο, δηαθνξεηηθή θαηαγσγή θαη ηνπνζέηεζε ζρεηηθά κε ηα 

πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη πλεπκαηηθά δεηήκαηα ηεο επνρήο ηνπο, εμηζηφξεζαλ ηε 

δσή θαη ηε δξάζε ηνπ ηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ. Οη ηζηνξηθνί ηεο 

Αιψζεσο επηθαινχληαη ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αιήζεηα θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ έξγνπ 

ηνπο αθνινπζψληαο ηελ παξάδνζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο ηζηνξηνγξαθίαο. Απηή ε 

κίκεζε ησλ θιαζηθψλ πξνηχπσλ δελ ήηαλ απιά εμσηεξηθή θαη αθνξνχζε κφλν ηε 

γιψζζα, θαη ην χθνο, αιιά ήηαλ θαη εζσηεξηθή. ηα ρξφληα ηεο Παιαηνιφγεηαο 

Αλαγέλλεζεο νη ηζηνξηθνί ζπλέρηδαλ ηε καθξά παξάδνζε ηνπ αηηηθηζκνχ, αθνχ νη 

ιφγηνη ηνπ Βπδαληίνπ, κε ηε ρξήζε ηεο αξραίαο γιψζζαο, απέβιεπαλ ζηελ 

αλαγέλλεζε ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ. Βέβαηα, ν θξαληδήο θαη ν Γνχθαο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απιή αηηηθή, κε ζηνηρεία ηεο δεκψδνπο γιψζζαο, ελψ ν 

Υαιθνθνλδχιεο θαη ν Κξηηφβνπινο γξάθνπλ ζπλεηδεηά ζηελ αξραΐδνπζα, 

αθνινπζψληαο ηα πξφηππά ηνπο, θπξίσο ηνλ Ζξφδνην θαη ηνλ Θνπθπδίδε. ην 

πιαίζην κηαο εκθαλνχο πξφζιεςεο απφ ηνλ θφζκν ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο, νη 

ηζηνξηθνί ηεο Αιψζεσο ζθηαγξαθνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Παιαηνιφγνπ απνδίδνληαο ηα δηαρξνληθά εζηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδεψδνπο εγέηε. Έηζη, ν εξσηθφο βαζηιεχο ηνπ Βπδαληίνπ 

αλαδεηθλχεηαη ζε δηαρξνληθφ πξφηππν εγέηε. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ζηνλ 

Κξηηφβνπιν, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Κσλζηαληίλνπ, έρνληαο σο 

αξρέηππν ηνλ Πεξηθιή ζην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε. 

Καηά ηελ παιαηνιφγεηα πεξίνδν, θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ θιαζηθηζκνχ, ε 

ψζκσζε ηεο ειιεληθήο αξραηφηεηαο θαη ηεο Οξζνδφμνπ Πίζηεσο ζα πξνζδψζεη ζηνλ 

ειιεληζκφ κία άιιε δηάζηαζε θαη λέν ηδενινγηθφ πεξηερφκελν, ζα νδεγήζεη ζηε 

δεκηνπξγία ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο, ε νπνία δηαπλέεη ην έξγν ηνπ Υαιθνθνλδχιε 

θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ ειπίδα ηεο Αλάζηαζεο ηνπ Γέλνπο, φπσο απηή δηαθαίλεηαη ζην 

έξγν ηνπ Γνχθα θαη ηνπ Υαιθνθνλδχιε. Έηζη, ν Διιεληζκφο θαη ε Οξζνδνμία ζα 
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απνηειέζνπλ ηελ εζληθή παξαθαηαζήθε ηνπ Βπδαληίνπ πνπ ζα νδεγήζεη ζηνλ Νέν 

Διιεληζκφ θαη ηελ εζληθή παιηγγελεζία.  

   Αλακθηζβήηεηα, ν ηειεπηαίνο απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ δηέζεηε εζηθέο αξεηέο, 

πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα, ζηξαηησηηθέο ηθαλφηεηεο θαη εγεηηθά πξνζφληα. Ζ 

ηηκηφηεηα, ε γελλαηφηεηα, ε επζέβεηα, ην ζάξξνο, ε ζσθξνζχλε, ε πξνλνεηηθφηεηα 

θαη ε αγάπε γηα ηε ρψξα ηνπ είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαζηιέσο Κσλζηαληίλνπ, 

ηα νπνία επηβεβαηψλνληαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο Αιψζεσο θαη απνδεηθλχνληαη απφ 

ηελ φιε ζηάζε  θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ, θαηά ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο πνιηνξθίαο 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν ηξαγηθφ ιπθαπγέο ηεο 29
εο

 Μαΐνπ 1453, φηαλ είδε 

κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπ ην ηέινο ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ, επέιεμε έλα εξσηθφ ηέινο 

θαη πέξαζε ζηελ ηζηνξία σο κάξηπξαο. κσο, ην ιατθφ αίζζεκα δελ κπφξεζε λα 

δερζεί φηη ε Πφιε,  πνπ ν δξφκνο ηεο ήηαλ «ζαλ ηνλ δξφκν ηνπ ήιηνπ», έδπζε εθείλε 

ηε δνθεξή λχρηα θαη ν κεζαησληθφο ειιεληζκφο έραζε ηελ πξσηεχνπζά ηνπ. Ο 

Κσλζηαληίλνο ΗΑ΄  Παιαηνιφγνο, κέζα απφ ηηο ζηάρηεο ηεο ξεκαγκέλεο Πφιεο ηνπ, 

αλαγελλήζεθε σο «καξκαξσκέλνο βαζηιηάο» θαη έγηλε ε ζεκαία θαη ν ζπξεφο ηεο 

Αλάζηαζεο ηνπ Γέλνπο, αηψλην ζχκβνιν ηεο αθαηάιπηεο ειιεληθήο ςπρήο θαη  

ζεκείν αλαθνξάο ζην φξακα γηα ηελ εζληθή απνθαηάζηαζε. 
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