
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ 

ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ 

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΔΑΗΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 

 

 

 

 

ΑΝΣΧΝΖ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

 

ΟΘΧΜΑΝΗΚΔ ΠΟΛΗΟΡΚΗΔ ΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΑΛΧΖ ΣΟΤ 1453 

 

 

 

 

 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒH 

 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2010 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                      ζηνπο γνλείο κνπ,  

                                                                                                                        Διέλε θαη Γηακαληή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΡΗΜΔΛΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ                               ΔΠΣΑΜΔΛΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ  

 

    ΚΑΘΖΓΖΣΖ  Κ.Ν. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ  (επφπηεο)               ΚΑΘΖΓΖΣΖ  Κ.Ν. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΖ   

    ΚΑΘΖΓΖΣΖ  Σ. ΚΟΛΗΑ                     ΚΑΘΖΓΖΣΖ  Σ. ΚΟΛΗΑ 

    ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ  Π. ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ                    ΚΑΘΖΓΖΓΖΣΖ Γ. ΣΟΤΓΚΑΡΑΚΖ 

                                      ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ  Δ. ΑΡΑΝΣΖ   

     ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ  Π. ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ 

                          ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ Υ. ΣΑΤΡΑΚΟ 

                          ΔΠΗΚ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ Ζ. ΓΗΑΡΔΝΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    7 
 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
 

 

 

 

 

Δπραξηζηίεο………………………………………………………………………..………...9 

Βξαρπγξαθίεο………………………………………………………………………..……...11 

Ηζηνξία ηεο έξεπλαο – Πξνινγηθά…………………………………………………………..13 

 

 
ΔΗΑΓΧΓΖ:  

Α) ΔΜΦΑΝΗΖ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΘΧΜΑΝΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΓΤΝΑΜΧΖ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

Η) Βπδάληην θαη αλαηνιηθέο επαξρίεο (1261-πεξ. 1300)…….………………………………17 

ΗΗ) Ζ εκθάληζε ησλ Οζσκαλψλ θαη ε αληίδξαζε ηνπ Βπδαληίνπ (πεξ. 1300-1345)………..36 

ΗΗΗ) Βπδαληηλέο εκθχιηεο έξηδεο – νη Οζσκαλνί ζηελ Δπξψπε (πεξ. 1345 – 1390)……...…47 

Β) Οη νζσκαληθέο πνιηνξθίεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (1394-1453)………………………55 

 

ΜΔΡΟ Α΄: Ζ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΟΘΧΜΑΝΧΝ (1300-1390) 

Η. Γηεμαγσγή καρψλ ………………………………………………………………………..65 

ΗΗ. Πνιηνξθεηηθή ηαθηηθή…………………………………………………………………...74  

 

ΜΔΡΟ Β΄: ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΟΘΧΜΑΝΗΚΔ ΠΟΛΗΟΡΚΗΔ (ΠΟΛΔΜΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ) 

Η. Βπδαληηλέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο – νπιηζκφο…………………………………………..83 

ΗΗ. Οζσκαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο – νπιηζκφο………………………………………...99 

ΗΗΗ. Σερλνινγία – Ππξνβνιηθφ……………………………………………………………..106 

      ΗΗΗ(α). Σν ππξνβνιηθφ ησλ Οζσκαλψλ……………..………………………………….111 

      ΗΗΗ(β). Ζ βνκβάξδα ηνπ Οξβαλνχ……………………………………………..……….119 

      ΗΗΗ(γ). Σν βπδαληηλφ ππξνβνιηθφ………………………………………………..……..122 

ΗV. Ζ  Γηεμαγσγή  ηνπ  Πνιέκνπ……………………………………………………….…127 

      ΗV(α). Καηαζηξνθή ηεο ππαίζξνπ – Αλέγεξζε θξνπξίσλ………………..…………...129 

      IV(β). Έθνδνη ελαληίνλ ησλ ηεηρψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο………..……………….135 

      IV(γ).  Έμνδνη ησλ πνιηνξθεκέλσλ..…………………………………….……………147 

      ΗV (δ). Γηφξπμε ππφγεησλ ζεξάγγσλ………………..………………….……………..151  

V. Οη αληίπαινη ζηφινη θαη ε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ ζηε ζάιαζζα……………………..155 

 

 



8 
 

  

ΜΔΡΟ Γ: ΟΗ ΠΟΛΗΟΡΚΖΜΔΝΟΗ  

 

Η. Ζ βνήζεηα απφ ηε Γχζε………………………………….……………………………...163  

ΗΗ. Δπηζηηηζηηθή - νηθνλνκηθή θαηάζηαζε …………………………………………………177 

ΗΗΗ. Οη  «δηραζκέλνη» πνιίηεο: 

      ΗΗΗ(α) Ο δηραζκνο ησλ θαηνηθσλ ηεο Πνιεο θαηά ηα εηε 1390-1403…..……...……...191 

      ΗΗΗ(β) Ο δηραζκφο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πφιεο πξηλ απφ ηελ Άισζε (1452-1453).……..201 

IV. Ζ Θενηφθνο πξνζηάηηδα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο……...…………………………….207 

 

 ΔΠΗΛΟΓΗΚΑ…………………………………………………………………………………216 

ABSTRACT………………………………………………………………………………….223 

ΠΖΓΔ –ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ……………………………………………………………………..225 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ – ΥΑΡΣΔ ……………………………………………………….259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    9 
 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζπλέβαιαλ αξθεηά πξφζσπα, ηα 

νπνία ζα ήζεια λα επραξηζηεζσ ηδηαίηεξα: 

Πξσηίζησο, ζεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη ζηνλ Δπφπηε κνπ θ. Κσζηα Κσλζηαληηλίδε, 

Καζεγεηή Βπδαληηλήο Ηζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ· ε δηαξθήο θαζνδήγεζή ηνπ, 

νη ππνδείμεηο ηνπ, ην ακείσην ελδηαθέξνλ ηνπ, θαη θπξίσο ε ηζηνξηθή θαη θξηηηθή ζθέςε πνπ 

κνπ κεηέδσζε ήηαλ θαζνξηζηηθά γηα λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηεο κνξθή απηή ε πξνζπάζεηα. Γηα 

φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ηνλ επραξηζηψ ζεξκά.  

Ηδηαηηέξσο ληψζσ φηη πξέπεη λα επραξηζηήζσ θαη ηνλ Καζεγεηή «Βίνπ θαη πνιηηηζκνχ ησλ 

Βπδαληηλψλ» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Βπδαληηλὠλ 

Δξεπλψλ θ. Σαμηάξρε Κφιηα, πνπ πξφζπκα δέρηεθε λα ζπκκεηάζρεη σο κέινο ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. Με ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπ κνπ έδσζε ιχζεηο ζηνπο 

επηζηεκνληθνχο πξνβιεκαηηζκνχο πνπ ζπρλά πξνέθππηαλ, ελψ κε ηηο  ππνδείμεηο ηνπ 

ζπλέβαιε ηα κέγηζηα θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν δνκήο ηεο δηαηξηβήο, πνπ ζα πεξηειάκβαλε 

ζηξαηησηηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα.  

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινληαη θαη ζηνλ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θαη κέινο ηεο Σξηκεινχο 

πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θ. Παλαγηψηε Αλησλφπνπιν γηα ην ζπλερέο ελδηαθέξνλ ηνπ θαη 

ηηο θαίξηεο παξαηεξήζεηο ηνπ ζε ζέκαηα πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνψζεζε ησλ 

Οζσκαλψλ ζηελ Δπξψπε. 

Γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θ. 

Γηάλλε Μαπξνκάηε, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Υξήζην ηαπξάθν, θαζψο θαη ηελ 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα θ. Γεξαζηκνχια Εσγξάθνπ.  

Γηα ηηο γφληκεο ζπδεηήζεηο καο θαη ηελ δηαξθή βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε επραξηζηίεο 

εθθξάδνληαη ζηνπο: δξα Andrea Babuin (πνπ απξφζθνπηα κνπ επέηξεςε ηελ πξφζβαζε 

ζηελ πξνζσπηθή ηνπ βηβιηνζήθε), δξα Γεκεηξην Γεσξγαθφπνπιν, δξα Έθε πγθέιινπ, θ. 

Hιία Νέζζεξε, θ. Γεκήηξην Αγνξίηζα, θ. Υξήζην Σζαηζνχιε θαη θ. Διέλε Νάλνπ. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηε δξα ηνπ Παλεπηζηεκηνπ ηνπ Λνλδίλνπ (King’s College), θ. 

Nάληηα Λχξα, πνπ γηα έηε κνηξαδφηαλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ ζρεηηθά κε Οζσκαλνχο 

θαη Βπδαληηλνχο, πνιηνξθεηέο θαη πνιηνξθνύκελνπο. εκαληηθή ήηαλ, εμάιινπ, ε ζπκβνιή 

ηεο ζηελ ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ ραξηψλ.      

Δπραξηζηψ, ηδηαίηεξα ηνλ πληαγκαηάξρε Πεδηθνχ θ. Αιέμην Οηθνλφκνπ γηα ηηο 

δηεπθνιχλζεηο πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζηξαηησηηθήο κνπ ζεηείαο.  
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Δπραξηζηίεο νθείινληαη ζην πξνζσπηθφ ηεο Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο, ηεο βηβιηνζήθεο ηεο 

Γαιιηθήο ρνιήο θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Βπδαληηλψλ θαη Νενειιεληθψλ ζπνπδψλ ηνπ 

Παλεπεπηζηεκίνπ ηεο Βηέλλεο (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik), φπνπ θαη 

παξέκεηλα γηα έμη κήλεο ζηα πιαίζηα ησλ αληαιιαγψλ Erasmus.  

Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα  ηνλ θ. Γηάλλε Γηακαληφπνπιν γηα ηε ζρεδίαζε ησλ ραξηψλ, ελψ ζα 

ήηαλ παξάιεηςή κνπ λα κελ αλαθεξζψ ζηελ θ. Ησάλλα Μαηζνχιε, ηεο νπνίαο ε βνήζεηα ζε 

πξαθηηθά ζέκαηα, πνπ αλέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ εηψλ, ππήξμε ζεκαληηθή.  

Ζ νινθιήξσζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δηεπθνιχλζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ ππνηξνθία 

πνπ κνπ παξέζρε ην Ηδξπκα Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (επηέκβξηνο 2005 – Απξίιηνο 2009). 
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       Πξνινγηθά -Ηζηνξία ηεο έξεπλαο  

Οη ηειεπηαίνη αηψλεο ηεο ηζηνξίαο ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο ραξαθηεξίδνληαλ απφ 

έληνλα ζεκάδηα παξαθκήο, απνζχλζεζεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη εδαθηθήο 

ζπξξίθλσζεο. Ζ εδαθηθή ζπξξίθλσζε, απφξξνηα κεηαμχ άιισλ θαη ηεο ζηξαηησηηθήο 

αδπλακίαο ηνπ Βπδαληίνπ λα ππεξαζπίζεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηα εδάθε ηνπ, πξνήιζε 

ζην κελ δπηηθφ ζχλνξν απφ ηελ επεθηαηηθή πξνψζεζε ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ θαη ησλ 

ηηαιηθψλ λαπηηθψλ δπλάκεσλ, ζηηο δε αλαηνιηθέο επαξρίεο απφ ηε κφληκε εγθαηάζηαζε, 

αξρηθά, θαη ηηο θαηαθηήζεηο, κεηέπεηηα, ησλ πεξηνρψλ πνπ αλήθαλ ζην βπδαληηλφ θξάηνο 

απφ ηα δηάθνξα ηνπξθηθά θχια, θαη θπξίσο ηνπο Οζσκαλνχο, πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 13νπ αηψλα.  

Σν ζέκα ηεο εκθάληζήο ησλ ηειεπηαίσλ ζηε βπδαληηλή ζθαίξα επηξξνήο, ηεο 

εμάπισζήο ηνπο πξνο ηα δπηηθά θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο Βπδαληηλνχο έγηλε αληηθείκελν 

κειέηεο απφ πνιινχο ζχγρξνλνπο έιιελεο θαη μέλνπο εξεπλεηέο. Έηζη, ζηα κέζα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα ν Γ. Αξλάθεο κε ην βηβιίν ηνπ Οη πξώηνη Οζσκαλνί. πκβνιή ζην 

πξόβιεκα ηεο πηώζεσο ηνπ ειιεληζκνύ ηεο Μηθξάο Αζίαο (1282-1337), (Αζήλα 1947), εθηφο 

απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λενζχζηαηνπ θξαηηδίνπ ηνπ αξρεγνχ ηνπο, Οζκάλ, ζην ράξηε ηεο 

Μ. Αζίαο, αλαθέξεηαη ζηηο θαηαθηήζεηο ησλ δηαδφρσλ ηνπ ζηελ πεξηνρή πνπ άιινηε αλήθε 

ζην βπδαληηλφ θξάηνο θαη ζηελ θαηάιεςε - παξάδνζε ησλ βπδαληηλψλ πφιεσλ, εμεηάδνληαο 

παξάιιεια θαη ηηο ζρέζεηο ησλ λέσλ θαηαθηεηψλ –επνίθσλ κε ην ληφπην πιεζπζκφ. Πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε  ζηξάθεθε θαη ν Κ. Άκαληνο,  ζην έξγν ηνπ κε ηίηιν ρέζεηο Διιήλσλ 

θαη Σνύξθσλ από ηνπ ελδεθάηνπ αηώλνο κέρξη ηνπ 1821, ηφκνο Α΄: νη πόιεκνη ησλ Σνύξθσλ 

πξνο θαηάιεςηλ ησλ ειιεληθώλ ρσξώλ 1071-1571 (Αζήλα 1955), θαιχπηνληαο κάιηζηα κηα 

ρξνληθή πεξίνδν 500 εηψλ. 

Ζ Α. Λαΐνπ ζην έξγν ηεο γηα ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ Αλδξφληθνπ Β΄:  

Constantinople and the Latins. The foreign policy of Andronicus II, 1282-1328 (Cambridge 

1972), αθηεξψλεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ βηβιίνπ ηεο ζηελ θαηάζηαζε ησλ αλαηνιηθψλ 

επαξρηψλ, ηηο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη θάηνηθνη θαη ηα κέηξα πνπ έιαβε ν 

Απηνθξάηνξαο Αλδξφληθνο Β΄ πξνθεηκέλνπ λα αλαζηξέςεη ηελ ηφηε δπζάξεζηε θαηάζηαζε.  

ηελ εκθάληζε θαη εμέιημε, ηέινο, ησλ Οζσκαλψλ ηφζν ζην ζηξαηησηηθφ ηνκέα φζν 

θαη ζην πνιηηηθν-νηθνλνκηθφ επίπεδν αθηεξψλνπλ κεγάιν κέξνο ζηα έξγα ηνπο ηφζν ν C. 

Imber, The Ottoman empire 1300-1481 (Κσλζηαληηλνχπνιε 1990), φζν θαη ν H. Inalcik, 

πνπ ζην έξγν ηνπ The Ottoman empire (Λνλδίλν 1973), θαιχπηεη αξθεηά θαηαηνπηζηηθά ηα 

πξψηα 300 ρξφληα ηεο ηζηνξίαο ηνπο.   
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Ζ θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ην νπιηάλν Μσάκεζ Β΄ ηνλ Μάην ηνπ 

1453 απνηέιεζε γεγνλφο νξφζεκν θαζψο ζεκαηνδφηεζε ην νξηζηηθφ ηέινο ηεο βπδαληηλήο 

απηνθξαηνξίαο, επηβεβαηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ θπξηαξρία ησλ Οζσκαλψλ, πνπ 

πξνεγνπκέλσο είραλ θαηνξζψζεη λα επηβάιινπλ θαη λα εδξαηψζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο ζε 

κεγάιν κέξνο ηεο Μ. Αζίαο, θαζψο θαη ζηε Βαιθαληθή Υεξζφλεζν.  

Φπζηνινγηθά, ιφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηνο αιιά θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ παξνπζηάδεη, 

ην γεγνλφο ηεο άισζεο ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο έρεη πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ 

εξεπλεηψλ. ην πιήζνο ησλ κειεηψλ μερσξίδνπκε ηηο πην αμηφινγεο απφ ηηο ζρεηθά 

πξφζθαηεο· ν Sir St. Runciman, ζην βηβιίν ηνπ The Fall of Constantinople, 1453 

(Cambridge 1965) εμεηάδεη ηα γεγνλφηα ηεο πνιηνξθίαο, ηελ ηειηθή έθνδν θαη άισζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ Οζσκαληθνχ ζηξαηνχ, φπσο θαη ηνλ απφερν 

πνπ είρε απηή ζηελ ππφινηπε Δπξψπε. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαιχπηεη ζπλνπηηθά θαη ν D. 

M. Nicol ζηε κειέηε ηνπ γηα ηνλ Κσλζηαληίλν ΗΑ΄ Παιαηνιφγν, The Immortal Emperor 

(Cambridge 1992) δίλνληαο κεηαμχ άιισλ έκθαζε ζηηο δηπισκαηηθέο ελέξγεηεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ βπδαληηλνχ Απηνθξάηνξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη βνήζεηα απέλαληη ζηνλ 

επηθείκελν ηνπξθηθφ θίλδπλν.   

Γελ απνπζηάδνπλ, σζηφζν, θαη νη κειέηεο γηα ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο πνπ νη 

Οζσκαλνί επεδίσμαλ λα θαηαιάβνπλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Έηζη, ε κνλνγξαθία ηνπ J. 

Barker γηα ηνλ Μαλνπήι Β΄ Παιαηνιφγν, ε πεξίνδνο δηαθπβέξλεζεο ηνπ νπνίνπ θαιχπηεη 

ηηο δχν πξψηεο πνιηνξθίεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, πεξηέρεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο θαη γηα ηνλ νθηαεηή απνθιεηζκφ ησλ εηψλ 1394–1402, αιιά θαη 

γηα ηελ παξνπζία θαη δξάζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνπ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Πφιεο ην 1422. 

εκαληηθή είλαη θαη ε κειέηε ηνπ Γ. Υαηδφπνπινπ, Le premier siege de Constantinople par 

les Ottomans, 1394-1402 (Montreal 1995), πνπ αλ θαη δελ αλαθέξεηαη εθηελψο ζε ηαθηηθέο 

πνιηνξθίεο ή άκπλαο θαη ζηξαηησηηθά δεδνκέλα, θαιχπηεη σζηφζν, επαξθψο ηηο 

δηπισκαηηθέο ελεξγεηεο ηνπ Βπδαληίνπ γηα αλαδήηεζε βνήζεηαο θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία πεξηήιζαλ νη θάηνηθνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο 

νζσκαληθήο πνιηνξθίαο. ηα θχξηα γεγνλφηα απηήο θαη ζηα δεηλά ησλ πνιηνξθεκέλσλ 

αλαθέξεηαη εθηελψο θαη ε Ν. Necipoglu, ζην  βηβιίν ηεο Byzantium between Ottomans and 

Latins. Politics and Society in the Late Empire (Cambridge 2009). 

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο «Οζσκαληθέο πνιηνξθίεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο κέρξη θαη ηελ άισζε ηνπ 1453» πξνήιζε απφ ηελ επηδίσμε λα 

εμεηαζηνχλ ιεπηνκεξψο θαη νη ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ νη Οζσκαλνί θηλήζεθαλ  απεηιεηηθά 
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ελαληίνλ ηεο Βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο (1394-1402, 1422, 1453) ηφζν απφ ηελ νπηηθή ηεο 

πνιηνξθεηηθήο ηαθηηθήο, ησλ δηαζέζηκσλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ θαη ζαθψο ησλ αξηζκεηηθψλ 

δεδνκέλσλ, φζν θαη απφ ηε δεηλή θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζαλ νη πνιηνξθεκέλνη 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηξνθίκσλ, ηεο νιηγαλζξσπίαο ή ηεο απνπζίαο νπνηαζδήπνηε 

εμσηεξηθήο βνήζεηαο.  

ηελ εηζαγσγή εμεηάδνληαη ηα αίηηα γηα ηελ απψιεηα ηεο βπδαληηλήο εμνπζίαο ζηε Μ. 

Αζία, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε πνιεκηθή ηαθηηθή ησλ Οζσκαλψλ ηφζν ζε 

κάρεο ζην αλνηρηφ πεδίν φζν θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα θαηάιεςε νρπξσκέλσλ πφιεσλ 

θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηψλα· απφ ηελ κειέηε ησλ πεγψλ απνδεηθλχεηαη, πσο ην 

ληθεθφξν απνηέιεζκα επηηπγραλφηαλ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηαθηηθήο ηνπ αηθληδηαζκνχ 

θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ελψ αληηζηνίρσο ε παξάδνζε ησλ 

πφιεσλ επηηπγραλφηαλ κε ηνλ νινθιεξσηηθφ απνθιεηζκφ θαη ηε δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο 

ηεο εθάζηνηε πφιεο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ δηαζέζηκσλ 

ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή 

εθαξκφζηεθε θαη ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1394, θαζψο φκσο νη Οζσκαλνί δελ 

δηέζεηαλ επαξθή ζηφιν, ηθαλφ λα επηβάιεη ζαιάζζην απνθιεηζκφ,  παξά ηε καθξά δηάξθεηα 

ηεο πνιηνξθίαο δελ θαηάθεξαλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

 ηε ζπλέρεηα, ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ πνιηνξθηψλ θαηαδεηθλχεη ηελ εμέιημε ηεο 

πνιηνξθεηηθήο ηαθηηθήο ησλ Οζσκαλψλ, πνπ θαηά γεληθφ θαλφλα θαζνξίζηεθε θάζε θνξά 

απφ ηα δηαζέζηκα κέζα. Απφ ηηο πξσηφγνλεο πνιηνξθεηηθέο κεραλέο, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

γηα πξψηε θνξά ζηελ πνιηνξθία ηεο Νηθνκήδεηαο, ζηνπο μχιηλνπο πχξγνπο, ηηο κεγάιεο 

ειεπφιεηο θαη ηηο βνκβάξδεο, δεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ «δηα μίθνπο» 

θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαηάζηαζε γηλφηαλ νινέλα θαη πην δχζθνιε γηα ηνπο  

πνιηνξθεκέλνπο, θαζψο θαηαγξάθεηαη κείσζε ησλ ζηξαηησηψλ ή ησλ πνιηηψλ, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ ελεξγφ κέξνο ζηελ άκπλα, ειιηπήο νπιηζκφο θαη έιιεηςε ηξνθίκσλ. 

Καη θαζψο νη πξνζδνθίεο γηα βνήζεηα απφ ηε Γχζε δελ επηβεβαηψζεθαλ, ε ειπίδα ζηε Θεία 

παξέκβαζε απέκελε σο ε ηειεπηαία ιχζε. H επηινγή ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ «ε 

Θενηφθνο σο πξνζηάηηδα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο», πξνέθπςε απφ ηελ πξνζπάζεηα λα 

θαηαδεηρζεί ζε απηφ ζπλδπαζηηθά ν θνηλφο ηφπνο ησλ βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε ζπκβνιή ηεο Θενηφθνπ ζηελ πξνζηαζία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο 

εμσηεξηθνχο ερζξνχο θαη ζηε ιχζε ησλ πνιηνξθηψλ, θαη ζην έληνλν ζξεζθεπηηθφ 
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ζπλαίζζεκα ησλ πνιηνξθεκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε θαηάιεςε ηεο Πφιεο θαη ε 

πξνζσπηθή ηνπο αηρκαισζία.  
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ΔΜΦΑΝΗΖ ΚΑΗ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΟΘΧΜΑΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΑΠΟΓΤΝΑΜΧΖ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΤ 

ΚΡΑΣΟΤ 

 

 

Α) ΒΤΕΑΝΣΗΟ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΔΠΑΡΥΗΔ (1261-1300)  

 

 

ηηο 15 Απγνχζηνπ 1261 ν Μηραήι Παιαηνιφγνο εηζήιζε ζξηακβεπηηθά ζηελ 

πξνζθάησο αλαθηεκέλε απφ ηνπο Βπδαληηλνχο Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ ίδηα ε αλάθηεζε είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί πεξίπνπ ηξεηο εβδνκάδεο λσξίηεξα ( 25 Ηνπιίνπ 1261
1
), φηαλ έλα κηθξφ 

ζηξαηησηηθφ ζψκα απνηεινχκελν απφ 800 Κνπκάλνπο ηππείο
2
, πνπ είρε ζηαιεί απφ ηε 

Νίθαηα κε επηθεθαιήο ηνλ Αιέμην ηξαηεγφπνπιν, θαηφξζσζε λα εηζρσξήζεη ζηα ηείρε ηεο 

Πφιεο θαη λα εθδηψμεη ηα δπηηθή θξνπξά απφ απηήλ, ηεξκαηίδνληαο έηζη κηα πεξίνδν 

ιαηηληθήο θαηνρήο 57 εηψλ, απφ ην 1204
3
. Χο γεγνλφο θαζαπηφ ε αλάθηεζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ απηνζθνπφο γηα ηνπο Βπδαληηλνχο ηεο επνρήο. Παλεγπξίζηεθε, 

άιισζηε, αλαιφγσο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαη πξνθαλψο δεκηνχξγεζε πξνζδνθίεο γηα 

κηα λέα αλάθακςε
4
. 

Αλακθίβνια, ε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο απφ ηε Νίθαηα 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα θαη απαηηνχζε ηε ράξαμε κηαο λέαο 

πνιηηηθήο ηφζν ζε θνηλσληθνπνιηηηθφ επίπεδν φζν θαη ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο κε ηα άιια 

θξάηε, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά δηεθδηθνχζαλ κεξίδην ζηα εδάθε ηνπ. Σαπηφρξνλα, 

ν «επξσπατθφο» πιένλ πξνζαλαηνιηζκφο ηεο απηνθξαηνξίαο πξνθάιεζε πξνβιήκαηα ζηηο 

αλαηνιηθέο επαξρίεο, νη νπνίεο απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν άξρηζαλ λα δνθηκάδνληαη 

ζθιεξά απφ ηηο επηδξνκέο ησλ δηάθνξσλ Σνπξθηθψλ θχισλ, πνπ θαηέθζαζαλ πηεδφκελα 

απφ ηνπο Μνγγφινπο πεξί ηα κέζα ηνπ 13νπ αηψλα ζηε Μ. Αζία.  

                                                           
1
 ρεηηθά κε ηελ αθξηβή εκεξνκελία ηεο αλάθηεζεο βι. Αθξνπνιίηεο, εθδ. Α. Heisenberg – P. Wirth, 183.18-

23, Παρ. (Α. Failler), I, 203.26-27, 213.19-30, P. Schreiner, Kleinchroniken, II, 200-201. Πξβ. ζρεηηθά, K. M. 

Setton, Papacy, I, 94· D. Geanakoplos, Michael VIII, 92, ππνζ. 3· A. Failler, “Chronologie et Composition 

dans l’ Histoire de Georges Pachymeres”, REB 38 (1980), 75· πξνζθάησο R. Macrides, Georges Akropolites, 

The History, Oxford 2007, 376, 379  

2
 Παρπκέξεο, 191.1-5. 

3
 Γηα ηα γεγνλφηα ηεο αλάθηεζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Βπδαληηλνχο, βι. Αθξνπνιίηεο,  §85, 181-

183, Παρπκέξεο, 171-205.  Πξβ. D. Geanakoplos, Michael VIII, 92-118.   

4
 Αθξνπνιίηεο, §88, 186-187, Παρπκέξεο, 217-219. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη απηνθξάηνξεο ηεο Νίθαηαο είραλ επηβάιεη -κεηά ηε λίθε ζηελ 

Αληηφρεηα ηνπ Μαηάλδξνπ (1211)
5
 - κηα θαιά θαζνξηζκέλε ζπλνξηαθή γξακκή κεηαμχ ησλ 

βπδαληηλψλ θαη ησλ ζειηδνπθηθψλ πεξηνρψλ, θαη φζν ε έδξα ηεο απηνθξαηνξίαο παξέκελε 

ζηε βνξεηνδπηηθή Μ. Αζία ε ηζνξξνπία δπλάκεσλ έθιηλε ππέξ ηνπ Βπδαληίνπ. Απηφ άιιαμε 

ην 1261, θαζψο κε ηε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηα αλαηνιηθά 

ζχλνξα έκεηλαλ εθηεζεηκέλα ζηηο δηαζέζεηο ησλ ηνπξθηθψλ θχισλ. Ζ θξάζε πνπ ν 

Παρπκέξεο απνδίδεη σο «πξνθεηεία» ζηνλ πρωτοασηκρῆτι  ελαρεξείκ
6
, δελ ήηαλ παξά 

κφλνλ ε ινγηθή θξίζε ελφο αλψηεξνπ αμησκαηνχρνπ ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ, πνπ 

κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ
7
. Απηή αθξηβψο είλαη θαη ε ζεκαληηθή 

θαηεγνξία, πνπ δηαηππψλεηαη γηα ηελ πνιηηηθή ησλ δχν πξψησλ Παιαηνιφγσλ 

απηνθξαηφξσλ, Μηραήι Ζ΄(1261-1282) θαη Αλδξφληθνπ Β΄(1282-1328), πσο δελ επέδεημαλ 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ αθήλνληαο ηνπο θαηνίθνπο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ νπζηαζηηθά απξνζηάηεπηνπο απέλαληη ζηηο δηαζέζεηο θαη ηηο 

επηδξνκέο ησλ Σνπξθηθψλ θχισλ.  

Σελ ίδηα πεξίνδν ζην εζσηεξηθφ ηεο Μ. Αζίαο δεκηνπξγνχληαλ αλαθαηαηάμεηο, πνπ ζα 

επεξέαδαλ άκεζα ηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο. πγθεθξηκέλα, ε 

κνγγνιηθή πξνψζεζε ζηελ θεληξηθή Μ. Αζία θαη ε παξαθκή ηνπ ειηδνπθηθνχ 

νπιηαλάηνπ ηνπ Ρνπκ νδήγεζε κεξηθνχο αξρεγνχο θπιψλ ή απιψο ηπρνδηψθηεο 

πνιεκηζηέο λα κεηαθηλεζνχλ πξνο ην βπδαληηλφ αλαηνιηθφ ζχλνξν. Οπζηαζηηθά, νη 

πεξηζζφηεξνη εθπξνζσπνχζαλ έλα λνκαδηθφ πνιηηηζκφ ππφ ηελ εγεζία ελφο θπιάξρνπ, πνπ 

πεξηθέξνληαλ ζε αλαδήηεζε λέσλ εδαθψλ πξνο εμαζθάιηζε ηξνθήο θαη ιείαο. ηελ 

ηειεπηαία 25εηία ηνπ 13νπ αηψλα είραλ ήδε δεκηνπξγεζεί ηα πξψηα απηφλνκα θξαηίδηα: ζηε 

λφηηα αθηή, γχξσ απφ ηελ Αηηάιεηα βξηζθφηαλ ην ζνπιηαλάην ηνπ Σεθέ, ζηα βφξεηα ηνπ 

Σεθέ, ζηελ ελδνρψξα, νη πεξηνρέο ηνπ Hamid, δίπια απφ ην Γεξκηληάλ, κε πξσηεχνπζα ηελ 

Κηνπηάρεηα, ζην λνηηφηαην άθξν ηεο αθηνγξακκήο ηνπ Αηγαίνπ ην εκηξάην ηνπ Μεληεζέ, 

βφξεηα ηνπ Μεληεζέ ην εκηξάην ηνπ Αΐδηλίνπ θαη απηφ ηνπ αξνπράλ, βφξεηα ηνπ αξνπράλ 

κε κέξνο ηεο ζπλνξνγξακκήο ηνπ θαηά κήθνο ησλ Γαξδαλειιίσλ, ην εκηξάην ηνπ Καξαζί. 

Πηζαλφηαηα ζηα 1280, έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο θαη νη 

                                                           
5
 Ζ. Γηαξέλεο, Ζ πγθξόηεζε θαη ε Δδξαίσζε ηεο Απηνθξαηνξίαο ηεο Νίθαηαο, ν Απηνθξάηνξαο Θεόδσξνο Α΄ 

Κνκλελόο Λάζθαξηο, ΔΗΔ/ΗΒΔ, Μνλνγξαθίεο 12,  Αζήλα 2008, 70-89.  

6
 Γηα ηνλ πρωτοασηκρῆτι Μηραήι  ελαρεξείκ βι. PLP, αξ. 25154. 

7
 Παρπκέξεο, 205.1-12: «…Σοῦ λοιποῦ καλόν τις μὴ ἐλπιζέτω, ἐπεὶ Ῥωμαῖοι καὶ αὖθις πατοῦσι τὴν 

πόλιν». 
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Οζσκαλνί, πνπ ζα καο απαζρνιήζνπλ  ζηε ζπλέρεηα, νη νπνίνη θαη πήξαλ ην φλνκά ηνπο 

απφ ηνλ θχιαξρφ ηνπο, Οζκάλ ή Οζκάλ
8
 (βι. ράξηεο 1).  

Σν Βπδάληην πιένλ θαινχληαλ λα δηεμαγάγεη έλα δηκέησπν αγψλα ζε Γχζε θαη 

Αλαηνιή, απφ ηε κηα πιεπξά γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζή ηνπ, απφ ηελ άιιε γηα λα 

πξνζηαηέςεη ηηο δσηηθέο επαξρίεο ηεο Μ. Αζίαο. Χζηφζν, ε απηνθξαηνξία ζην β΄ κηζφ ηνπ 

13
νπ

 αηψλα  είρε κηθξή κφλνλ νκνηφηεηα κε ην άιινηε έλδνμν παξειζφλ ηεο. Ζ Κεληξηθή 

Διιάδα θαη ε Πεινπφλλεζνο κεηά ηελ Γ΄ ηαπξνθνξία (1204) βξίζθνληαλ ππφ θξαγθηθή 

θπξηαξρία. Σα πεξηζζφηεξα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο, αλάκεζά ηνπο θαη ε Κξήηε, 

αλήθαλ ζηνπο Βελεηνχο, ελψ θαη ε Κχπξνο πεξηήιζε κεηά ηελ Γ΄ ηαπξνθνξία ζηελ θαηνρή 

ηνπ θξαγθηθνχ νίθνπ ησλ Lusignan (1192). Καη επηπιένλ, ην βφξεην ηκήκα ηεο Βαιθαληθήο 

ρεξζνλήζνπ ήηαλ θαηαλεκεκέλν αλάκεζα ζε έξβνπο θαη Βνπιγάξνπο, πνπ κπνξεί κελ λα 

κελ ήηαλ ζε ζέζε λα εμαπνιχζνπλ επζεία επίζεζε ελαληίνλ ηνπ Βπδαληίνπ, ζα ππνζηήξηδαλ 

σζηφζν κε πξνζπκία νπνηαδήπνηε επηζεηηθή θίλεζε απφ ηε Γχζε.   

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ήηαλ επίζεο απνθαξδησηηθή. Οη Λαηίλνη θαηαθηεηέο είραλ 

απνκπδήζεη ζην έπαθξν ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα νηθνλνκηθά απνζέκαηα ηεο Νίθαηαο 

εμαληιήζεθαλ ζηα πξψηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ αλάθηεζε είηε απφ ηηο αιφγηζηεο 

νηθνλνκηθέο παξνρέο ηνπ Μηραήι Παιαηνιφγνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα θεξδίζεη ηελ 

εχλνηα ηνπ ιανχ θαη ηεο εθθιεζίαο είηε απφ ηελ αλάγθε αλνηθνδφκεζεο ηεο πξσηεχνπζαο
9
. 

Οη ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο θαη ην εκπφξην ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, ζα κπνξνχζαλ 

ελδερνκέλσο λα απνηειέζνπλ παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάθακςεο, ειέγρνληαλ σζηφζν απφ 

Βελεηνχο θαη Γελνπάηεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε βπδαληηλή ζαιάζζηα πεξηνρή σο πεδίν 

ηνπ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκνχ, ελψ θαη ε άιινηε ζηηνπαξαγσγηθή ζξαθηθή ελδνρψξα είρε 

πιένλ εξεκσζεί απφ ηηο ζπρλφηαηεο επηδξνκέο Βνπιγάξσλ, Κνπκάλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

13νπ αηψλα. 

Σελ θαηάζηαζε δπζρέξαηλαλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη θαθέο ζρέζεηο ηνπ Απηνθξάηνξα 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε ηα άιια δχν βπδαληηλά θξαηίδηα, φπσο απηά είραλ δηακνξθσζεί 

κεηά ην 1204, ην θξάηνο ηεο Ζπείξνπ θαη ηελ ιεγφκελε «απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνχληαο». 

Ζ Σξαπεδνχληα, ε Ήπεηξνο, αιιά αθφκα θαη ε πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο ζπλέρηζαλ ηνλ 

                                                           
8
 χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ηνπ Γηαρζί –Φαθίρ (εθδ. Δ. Εαραξηάδνπ, Ηζηνξία θαη Θξύινη, 28) νη πξψηνη 

Οζσκαλνί είραλ εγθαηαζηαζεί αλάκεζα ζηε νγηνχηε, ην Καξαηδά Υηζάξ θαη ην Μπηιεηδίθ, πεξηνρή πνπ 

ηαπηίδεηαη κε ην βπδαληηλφ Βειφθσκα, ην νπνίν, θαηά ηνλ Παρπκέξε (ΗΗ, 414-415), θπξηεχζεθε απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο ην 1303-1304. Πξβ. P. Wittek, Rise of the Ottoman Emirate, 34-38. 

9
 Παρπκέξεο, ΗΗ, 251-255. Πξβ. Α. Μ. Talbot, “The Restoration of Constantinople under Michael VIII”, DOP 

47(1993), 243-249·  Geanakoplos, Michael VIII, 105-106.  
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αλεμάξηεην πνιηηηθφ ηνπο βίν ρσξίο θακία δηάζεζε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ απηνθξάηνξα 

Μηραήι Ζ΄ Παιαηνιφγν. Χζηφζν, δελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε πσο αθξηβψο ην ίδην 

θαηλφκελν, ηεο πνιπδηάζπαζεο δειαδή ησλ δπλάκεσλ, παξαηεξνχληαλ, ίζσο θαη ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ, ηελ ίδηα πεξίνδν θαη ζηε βνξεηνδπηηθή Μ. Αζία, θαζψο ηα δηάθνξα 

ηνπξθηθά εκηξάηα πνπ πξνέθπςαλ αληαγσλίδνληαλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ θπξηαξρία ζηελ 

πεξηνρή. Σν πξνβάδηζκα, θαηά ζπλέπεηα, ζα θεξδηδφηαλ απφ ηελ πιεπξά πνπ ζα επηηχγραλε 

πξψηε λα ππεξβεί απηήλ αθξηβψο ηελ πνιπδηάζπαζε ησλ δπλάκεψλ ηεο. 

Αξρηθά, ε εκθαλήο θαη άκεζε απεηιή γηα ηνλ Μηραήι Ζ΄ Παιαηνιφγν πξνεξρφηαλ απφ 

ηε Γχζε θαη ηνλ έθπησην Λαηίλν απηνθξάηνξα Βαιδνπίλν Β΄, πνπ αλαδεηνχζε ζπκκάρνπο 

ζηε Γχζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαθηήζεη ην ζξφλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο πην 

ηζρπξφο απφ απηνχο ήηαλ ν Πάπαο, ν νπνίνο πξνβάιινληαο αξρηθά ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ 

Βαιδνπίλνπ
10

, θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζν πίεζεο ηνλ Κάξνιν Αλδεγαπφ, ν 

νπνίνο απφ ην 1266 είρε αλαθεξπρζεί εγεκφλαο ηεο ηθειίαο -θαη πιένλ νη επεθηαηηθέο ηνπ 

βιέςεηο έθηαλαλ κέρξη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε-, αμίσλε ηελ έλσζε ησλ εθθιεζηψλ θαη ηελ 

παξάιιειε αλαγλψξηζε ηνπ πξσηείνπ ηνπ απφ ηελ αλαηνιηθή εθθιεζία
11

. Οη δηπισκαηηθέο 

επαθέο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζε απηνθξάηνξα θαη πάπα νδήγεζαλ ηειηθά ζηελ 

πνιπζπδεηεκέλε έλσζε, πνπ δηαθεξχρζεθε επίζεκα ζηε Λπψλ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1274. Παξά 

ην γεγνλφο φηη ν Απηνθξάηνξαο δελ έθξπςε απφ ην ιαφ ηηο πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο πνπ είρε 
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 Γη απηφ θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ αλάθηεζε ν πάπαο Οπξβαλφο Γ΄ (1261-1264) θήξπμε 

απφ άκβσλνο κηα λέα ζηαπξνθνξία κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ απηή ηε θνξά φρη ηελ εθδίσμε απίζησλ απφ 

ρξηζηηαληθά εδάθε, αιιά ηελ αλαθαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ελψ θαη ε Βελεηία, απφ ηελ πιεπξά ηεο, 

πξνζέθεξε ηα πινία ηεο ζηε δηάζεζε ησλ ηαπξνθφξσλ, πξβ. W. Norden, Das Papsttum und Byzanz, 

Βεξνιίλν 1930, 403-404. Βι. επίζεο, K. M. Setton, Papacy and Levant, I, 95 θ.ε. 

11
 Οη πξνζέζεηο ηνπ Καξφινπ Αλδεγαπνχ έγηλαλ πιένλ μεθάζαξεο κε ηε πλζήθε πνπ ππνγξάθηεθε ζην 

Βηηέξκπν, ην Μάην ηνπ 1267. Οη δχν θχξηνη ζπκβαιιφκελνη ηεο ζπλζήθεο ήηαλ ν Κάξνινο Αλδεγαπφο θαη ν 

πξψελ Λαηίλνο απηνθξάηνξαο Βαιδνπίλνο Β΄. Σν πξνθαλέο θαη άκεζν αληηθείκελν ηεο ζπλζήθεο ήηαλ ε 

απνθαηάζηαζε ηνπ Βαιδνπίλνπ ζην ζξφλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αιιά ν πξαγκαηηθφο ζθνπφο ζην κέιινλ, 

ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ζην ζξφλν ηνπ Καξφινπ Αλδεγαπνχ. O ίδηνο ν πάπαο κεηείρε ζηε ζπλζήθε σο 

εγγπεηήο ησλ φξσλ ηεο, παξά ην γεγνλφο φηη ζπλερίδνληαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ έλσζε ησλ εθθιεζηψλ 

κε ην Μηραήι Ζ΄ Παιαηνιφγν. Ζ ζπλζήθε πξνέβιεπε, πσο ν γηνο ηνπ Βαιδνπίλνπ, Φίιηππνο, ζα λπκθεπφηαλ 

κηα θφξε ηνπ Καξφινπ, ελψ ν γηνο ηνπ Καξφινπ ηελ θφξε ηνπ Γνπιηέικνπ Βηιιεαξδνπίλνπ, πξίγθεπα ηεο 

Αραΐαο. Ο Γνπιηέικνο ζα αλαγλψξηδε σο θπξίαξρν ηεο επηθξάηεηάο ηνπ ηνλ Κάξνιν, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ 

ζα αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε λα εηνηκάζεη κέζα ζε ιίγα ρξφληα έλα ζηξαηφ γηα ηελ αλαθαηάιεςε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Γηα ηνπο φξνπο ηεο ζπλζήθεο βι. ζρεηηθά Genakoplos, Michael VIII, 197-200. Πξβ. 

επίζεο, D. Nicol, Venice, 189· J. Gill, Papacy 114· D. Norden, Papsttum, 445.   
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ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε, ν απιφο ιαφο αξλνχληαλ λα ην δερηεί
12

 θαη ζχληνκα ν λένο Πάπαο, 

Μαξηίλνο Δ΄ ελεξγνπνίεζε εθ λένπ ηελ «αλδεγαπηθή» απεηιή, πνπ ηειηθά έιεμε κε ηα 

γεγνλφηα ηνπ «ηθειηθνχ Δζπεξηλνχ» ην Μάξηην ηνπ 1282, θαη ηελ εθδίσμε ησλ Αλδεγαπψλ 

απφ ηε ηθειία
13

.   

ην ίδην δηάζηεκα (1261-1282) ν Μηραήι Ζ΄ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλεο ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ηνπ Μηραήι Β΄ ηεο Ζπείξνπ, ησλ Λαηίλσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ησλ 

Βελεηνθξαηνχκελσλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνίεζε πεξίπνπ 5.000 

ειηδνχθνπο κηζζνθφξνπο, ελψ παξάιιεια κεηέθεξε ζηελ Δπξψπε θαη ζεκαληηθέο κνλάδεο 

απφ ηα βπδαληηλά ζηξαηεχκαηα ηεο Μ. Αζίαο. Τπήξμαλ κεξηθέο επηηπρίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα, ε ζχλαςε ζπλζήθεο εηξήλεο κε ην Μηραήι Β΄ θαη ε αλαγλψξηζε απφ κέξνπο 

ηνπ ηεο ππεξνρήο ηνπ βπδαληηλνχ Απηνθξάηνξα ην 1264
14

 ή νη ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Πξσηνζηξάηνξα Αιεμίνπ Φηιαλζξσπελνχ, πνπ κε ην λεφηεπθην απηνθξαηνξηθφ ζηφιν θαη 

ηε βνήζεηα Γελνπαηηθψλ πινίσλ θηλήζεθε ελαληίνλ ησλ Βελεηνθξαηνχκελσλ λεζηψλ ζην 

Αηγαίν Πέιαγνο κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα
15

. Σα πξαγκαηηθά νθέιε, σζηφζν, γηα ηελ 

απηνθξαηνξία ήηαλ κεδακηλά, ελψ κε ηε κεηαθνξά ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Αλαηνιή 

απνδπλακψζεθε ζεκαληηθά ν ακπληηθφο κεραληζκφο ηεο Μ. Αζίαο.  

Οπζηαζηηθά, «γηα ηελ απνδπλάκσζε ησλ αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ ην θηαίμηκν αλήθεη 

πεξηζζφηεξν ζηηο δπηηθέο δπλάκεηο, πνπ δελ άθεζαλ ήζπρε ηελ απηνθξαηνξία, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ παιαηφ ηεο ξφιν σο πξνζηάηηδα φρη κφλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 

αιιά θαη φιεο ηεο Δπξψπεο απφ ηελ αζηαηηθή ιαίιαπα», παξαηεξεί εχζηνρα ν θαζεγεηήο 
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 Ζ.Evert-Kapessova, “La société byzantine et l’union de Lyons”, BSl 10 (1949), 28 θ.ε.· D. Nicol, “The 

Byzantine reaction to the second Council of Lyons”, Studies in Church History, VII, εθδ. G. Cummings- A. 

Barker, Cambridge 1971, 120-123. Ηδηαίηεξα γηα ηε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη ιφγηνη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

κεηά ην απνηέιεζκα ηεο ζπλφδνπ, βι. C. Constantinides, “Byzantine scholars and the Union of Lyons (1274)”, 

The making of byzantine history, studies dedicated to D.Nicol, εθδ. R. Beaton – C. Roueché, Aldershot 1993, 

86-93.  

13
 Γηα ηα γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζην ηθειηθφ Δζπεξηλφ, βι. S. Runciman, Sicilian Vespers, 194-201· 

Geanakoplos, Michael VIII, 364-367. Γηα ηελ ελεξγή αλάκεημε ηνπ ίδηνπ ηνπ Μηραήι Ζ΄ βι. ζρεηηθά ηελ 

Απηνβηνγξαθία ηνπ, εθδ. H. Gregoire, “Imperatoris Michaeles Palaeologi de vita sua”, Byzantion 29 (1959-

1960), 461-462. 

14
 Ζ αξρεγία ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηεχκαηνο είρε αλαηεζεί ζηνλ αδεξθφ ηνπ απηνθξάηνξα, Ησάλλε Παιαηνιφγν, 

χζηεξα απφ ηελ απνηπρία ην πξνεγνχκελν έηνο ηνπ Αιεμίνπ ηξαηεγφπνπινπ. Σειηθά, ε  ζπκκαρία αλάκεζα 

ζε Ήπεηξν θαη Κσλζηαληηλνχπνιε επηζθξαγίζηεθε κε ην γάκν ηνπ γηνπ ηνπ Μηραήι Β΄, Νηθεθφξνπ, κε ηελ 

αλεςηά ηνπ Μηραήι Ζ΄, Άλλα, ην 1264.  Πξβ.  Dölger, Regestes, αξ. 1931. 

15
 Παρπκέξεο, 277. 15-21, Γξεγνξάο, I, 98. 13-17. 
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Nicol
16

, εμεγψληαο ην ιφγν πνπ ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο ησλ δχν πξψησλ Παιαηνιφγσλ 

βξέζεθε ε Γχζε θαη ηαπηφρξνλα παξακειήζεθαλ νη αλαηνιηθέο επαξρίεο ηνπ θξάηνπο. 

Σν πξφβιεκα γηα ηηο ηειεπηαίεο ήηαλ νη επηδξνκέο απηψλ αθξηβψο ησλ ηνπξθηθψλ 

θχισλ, ηα νπνία επηδφζεθαλ εμαξρήο ζε κηα ζπλερφκελε πξνζπάζεηα γηα ιεειαζία θαη 

έπεηηα ζηε κφληκε εγθαηάζηαζε ζηα λέα εδάθε, κε ηηο εχθνξεο βπδαληηλέο πεξηνρέο λα 

παξνπζηάδνληαη σο ηδαληθφο ζηφρνο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα απφ ην Γνχθα, 

πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαλ πξνο επηδξνκή, «…ὃ καλεῖται 

κατὰ τὴν αὐτῶν γλῶτταν ἀκκήν»: «< ὡς ποταμὸς έων αὐτόκλητοι ἄνευ 

βαλαντίου καὶ πήρας, οἱ πλεῖστοι καὶ αἰχμῶν καὶ ἀκινακῶν, ἕτεροι πεζοὶ τὴν 

πορείαν μυριαρίθμους παρεμβολὰς στοιχήσαντες θέουσιν, οὐκ ἄλλο οἱ πλέονες 

ἀλλ’ ἥ όπαλον ταῖς ἑκάστου χερσί. Καὶ κατὰ τῶν χριστιανῶν ὁρμῶντες ὡς 

πρόβατα τούτους ἐζώγρων...»17
. 

ε απηέο ηηο δηακνξθσκέλεο ζπλζήθεο νη θάηνηθνη ηεο Μ. Αζίαο αθέζεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ρσξίο ηα θαηάιιεια ζηξαηησηηθά κέζα, ην πξφβιεκα απηψλ ησλ 

επηδξνκέσλ, πνπ εθνξκνχζαλ ελαληίνλ ηνπο νινέλα θαη ζπρλφηεξα, ηνπο ιεειαηνχζαλ, ελψ 

απεηινχζαλ άκεζα θαη ηελ ίδηα ηνπο ηε δσή. Σν πξφβιεκα ήηαλ ηδηαίηεξα νμχ γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, πνπ δελ πξνζηαηεχνληαλ απφ ηηο νρπξψζεηο ησλ πφιεσλ, ελψ 

κεγεζπλφηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν θαη απφ ηε ζηάζε ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ -ζπλεηδεηά ή φρη- ππνλφκεπζε ηνλ ακπληηθφ κεραληζκφ ηεο 

πεξηνρήο κε ηε κεηαθνξά ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Αλαηνιή πξνο εμππεξέηεζε ησλ «δπηηθψλ 

ζθνπψλ», αθήπλνληαο εθηεζεηκέλε ηελ πεξηνρή θαη ηνπο θαηνίθνπο ζηηο δηαζέζεηο ησλ 

επηδξνκέσλ. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία είρε 
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  Nicol, Last Centuries, 150. 

17
 Γνχθαο, 135.13-18· Γξεγνξάο, Η, 137-142. Ο Υαιθνθνλδχιεο Η, 193.6-10 αλαθέξεη φηη θαζέλαο απφ ηνπο 

επηδξνκείο έρεη ζπλήζσο καδί ηνπ έλα άινγν, ην νπνίν θαη ηππεχεη, θαη άιιν έλα γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

ιαθχξσλ (…διαρπάζειν ἀνδράποδα, καὶ ὅ τι ἐς ἄλλο προχωροίη)O Muntaner (Chronicle, 542-544) 

πνπ ήιζε ζε επαθή κε ηα ηνπξθηθά θχια ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ αηψλα (14νπ) εληππσζηάζηεθε απφ ηελ 

πίζηε θαη ηελ αθνζίσζή ηνπο, αιιά θπξίσο απφ ηε κεγάιε ηνπο ηθαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηνχλ επηδξνκέο 

ιεειαζίαο. Πξβ. E. Werner, Akritai und Ghazi, Studia Byzantina, Beiträge, aus der byzantinischen Forschung 

der DDR, Halle, Wittenberg, 1966, 27-47.   
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πεξηέιζεη ε απηνθξαηνξία ζηακάηεζαλ νη ηαθηηθέο πιεξσκέο ησλ κφληκα εγθαηαζηεκέλσλ 

αθξηηψλ ζηξαηησηψλ, νη νπνίνη ηειηθά απνρψξεζαλ απφ ηελ πεξηνρή
18

. 

  Καηά ζπλέπεηα, ρξεηαδφηαλ κηα άκεζε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη έλα νξγαλσκέλν ζρέδην γηα ηελ απψζεζε ηνπ 

ερζξνχ. Αληηζέησο, νη απηνθξαηνξηθέο ζηξαηησηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ ήηαλ απνζπαζκαηηθέο θαη γίλνληαλ κφλνλ φηαλ ην επέηξεπαλ νη 

ζπλζήθεο ζην δπηηθφ κέησπν. Απηφ εθηφο ησλ άιισλ ζήκαηλε, φηη ν ερζξφο ζηε ζέα ηνπ 

βπδαληηλνχ ζηξαηνχ, πνπ ζπλήζσο εξρφηαλ απφ ηηο επξσπατθέο πεξηνρέο, είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ππνρσξεί εθηφο ηεο βπδαληηλήο επηθξάηεηαο θαη, φηαλ ε ζηξαηησηηθή δχλακε 

απνρσξνχζε, λα επηζηξέθεη αλελφριεηνο. Δπηπξνζζέησο, νη πεξηζζφηεξεο βπδαληηλέο 

ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή πεξηνξίζηεθαλ ζε απιή επηζεψξεζε ή επηδηφξζσζε 

ησλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ ρσξίο ηελ χπαξμε νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ απψζεζεο ηνπ ερζξνχ 

θαη ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ ζπλφξνπ κε κφληκε παξνπζία θαιά εμνπιηζκέλνπ θαη δηαξθψο 

ηξνθνδνηνχκελνπ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο.  

Μηα ηέηνηα πξψηε επηρείξεζε έγηλε ην 1269, φηαλ ν Απηνθξάηνξαο έζηεηιε ζηα λφηηα 

ηεο Μ. Αζίαο ηνλ αδεξθφ ηνπ, Ησάλλε Παιαηνιφγν
19

, κε ζθνπφ λα ελδπλακψζεη ηα 

νρπξσκαηηθά έξγα ησλ πφιεσλ ζηελ θνηιάδα ηνπ Μαηάλδξνπ θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο λα ακπλζνχλ. Καζψο επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηεχκαηνο νξίζηεθε έλαο 

ηθαλφηαηνο ζηξαηεγφο κε κεγάιε πείξα θαη ην γεγνλφο φηη ήηαλ αδειθφο ηνπ Απηνθξάηνξα, 

θαλεξψλεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ απέδηδε ν Μηραήι Ζ΄ Παιαηνιφγνο ζηηο αλαηνιηθέο 

επαξρίεο. Σα αξρηθά απνηειέζκαηα ήηαλ ελζαξξπληηθά: νη Σνχξθνη δέρηεθαλ λα 

ζπλζεθνινγήζνπλ καδί ηνπ θαη θάλεθε πξνο ζηηγκήλ πσο ε πεξηνρή επαλήιζε ππφ ηε 

ζηαζεξή εμνπζία ησλ Βπδαληηλψλ. Ζ επηηπρία σζηφζν, ήηαλ πξφζθαηξε, αθνχ ν Ησάλλεο 

Παιαηνιφγνο αλαθιήζεθε κε ην ζηξαηφ ηνπ γηα κηα λέα απνζηνιή ζηε Βφξεηα Διιάδα. Ζ 

πξνψζεζε ησλ Σνχξθσλ ήηαλ ξαγδαία, ε πεξηνρή εξεκψζεθε, ε πφιε ησλ Σξάιιεσλ 

θαηαζηξάθεθε νινζρεξψο, ελψ ηα ηνπξθηθά θχια δηείζδπζαλ βνξεηφηεξα, κέρξη ηελ 

θνηιάδα ηνπ Καΐζηξνπ. 

Ο Μηραήι Ζ΄ αληηιακβαλφκελνο ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ Βπδαληίνπ 

πξνζπάζεζε λα εκπιέμεη θαη ηηο δπηηθέο δπλάκεηο ζην αλαηνιηθφ πξφβιεκα. Χζηφζν, ε 
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 Γξεγνξάο, Η, 219. Πιένλ κε ηελ απνρψξεζε ηνπ κφληκνπ ζηξαηνχ θαη νη θάηνηθνη ησλ νρπξσκέλσλ πφιεσλ 

έλησζαλ άκεζα ηελ πίεζε απφ ηνπο λένπο εηζβνιείο. Δλδεηθηηθφ ηεο αξλεηηθήο επίδξαζεο ζηελ ςπρνινγία ηνπ 

πιεζπζκνχ ν παληθφο πνπ θαίλεηαη πσο θαηέιαβε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Νίθαηαο ην 1267, φηαλ ζεψξεζαλ κηα 

κηθξή νκάδα Σαηάξσλ σο εηζβνιείο πνπ ζα θαηαιάκβαλαλ ηελ πφιε, Παρπκέξεο, 244-250.   

19
 Γηα ηνλ Καίζαξα Ησάλλε Παιαηνιφγν, ληθεηή ηεο κάρεο ηεο Πειαγνλίαο (1259), βι. PLP, αξ.21487. 
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πξφηαζε ακέζσο κεηά ηε δηαθήξπμε ηεο έλσζεο ησλ εθθιεζηψλ ζηε Λπψλ, γηα κηα λέα 

ζηαπξνθνξία πνπ ζα θαηέιεγε ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο δε βξήθε αληαπφθξηζε απφ ηνλ Πάπα 

θαη ηνπο Γπηηθνχο εγεκφλεο
20

. Σν αληάιιαγκα ηεο έλσζεο ήηαλ ε πξνζηαζία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηε Γχζε, αιιά γηα ηνπο ερζξνχο απφ ηα αλαηνιηθά ην Βπδάληην 

έπξεπε λα ζηεξηρζεί ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο.   

  Πξάγκαηη, ηελ πεληαεηία 1277-1282 θαηαγξάθεθε ζπλερφκελε ζηξαηησηηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ Βπδαληίνπ ζηηο επαξρίεο ηεο Μ. Αζίαο: αξρηθά, πεξί ην  

1276-1277 εζηάιε ζηελ πεξηνρή ν «παξαθνηκώκελνο» Νεζηφγγνο
21

, κε ζηξαηησηηθφ ζψκα 

πνπ δε δηεπθξηλίδνπλ νη πεγέο, φπσο επίζεο γίλεηαη θαη κε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

εηηήζεθε ζηελ θνηιάδα ηνπ Μαηάλδξνπ απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Μεληεζέ. Ο Παρπκέξεο 

απιψο παξαδίδεη, πσο ν ίδηνο ν Νεζηφγγνο πηάζηεθε ηειηθά αηρκάισηνο απφ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπ
22

. Μηα λέα πξνζπάζεηα ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε πεξίπνπ έλα έηνο αξγφηεξα, ην 1278, φηαλ ν πξσηφηνθνο γηνο ηνπ 

απηνθξάηνξα, ν ζπλαπηνθξάηνξαο Αλδξφληθνο Β΄, αλέιαβε γηα πξψηε θνξά ζε ειηθία 19 

εηψλ ηε δηνίθεζε ελφο ζηξαηνχ θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ηα λφηηα ζχλνξα ηεο Μ. Αζίαο. Ο 

βπδαληηλφο ζηξαηφο ζεκείσζε αξρηθά θάπνηεο επηηπρίεο θαη θαηάθεξε λα απσζήζεη ηα 

ηνπξθηθά θχια πνπ είραλ εγθαηαζηαζεί ζηελ θνηιάδα ηνπ Μαηάλδξνπ, ελψ ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα αλαδσνγνλήζεη ηελ πεξηνρή ν Αλδξφληθνο πξνρψξεζε ζηελ αλνηθνδφκεζε 

θαη ζηελ επαλνίθηζε ησλ Σξάιιεσλ. Με ηε ζπγθέληξσζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ θαηνίθσλ 

απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ε πφιε έκνηαδε λα επαλέξρεηαη ζηελ πξφηεξή ηεο θαηάζηαζε. 

Χζηφζν, ε «Αλδξνληθφπνιηο» εθνδηαδφηαλ δχζθνια κε λεξφ θαη ηξφθηκα θαη ρσξίο ηελ 

παξνπζία ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ ήηαλ ζέκα ρξφλνπ λα πέζεη ζηα ρέξηα ησλ Σνπξθηθψλ 

θχισλ. ρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ ηνπξθηθά 

ζηξαηεχκαηα παξνπζηάζηεθαλ έμσ απφ ηα ηείρε απνθιείνληάο ηελ. Οη θάηνηθνη πνπ 

ππέθεξαλ απφ ηηο ζηεξήζεηο πξνηίκεζαλ λα παξαδνζνχλ θαη ηειηθά ε πφιε ελζσκαηψζεθε 

ζηελ επηθξάηεηα ηνπ εκίξε ηνπ Μεληεζέ
23

.   
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 Πξβ. Geanakoplos, Michael VIII, 287-289. Οη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ δπηηθά έγγξαθα θαη ηελ παπηθή 

αιιεινγξαθία, θαζψο θακία ζχγρξνλε βπδαληηλή πεγή δελ αλαθέξεη ηηο δηπισκαηηθέο επαθέο γηα νξγάλσζε 

ζηαπξνθνξίαο εθείλε ηελ πεξίνδν.    

21
 Γηα ην Νεζηφγγν βι. PLP, αξ. 20201. 

22
 Παρπκέξεο, Η, 474. 

23
 Απη., I, 472-474, Γξεγνξάο Η, 142-144, Γεψξγηνο Κχπξηνο, PG, 142, ζη. 405. Πξβ., P. Wittek, Das 

Furstentum Mentesche, 29-30· P. Lemerle, Aydin, 14-15. 
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 Σν 1281 ήηαλ ε ζεηξά ηνπ ίδηνπ ηνπ Μηραήι Ζ΄ λα ηεζεί επηθεθαιήο ηνπ ζηξαηνχ θαη 

λα θηλεζεί πξνο ηελ ΒΓ πεξηνρή ηεο Μ. Αζίαο. Χζηφζν, ε επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξνληθήο ζηηγκήο δελ απνδείρζεθε θαηάιιειε. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα είρε πηζαλφηαηα 

θαιχηεξν απνηέιεζκα εαλ νξγαλσλφηαλ ακέζσο κεηά ηε δηαθήξπμε ηεο έλσζεο ζηε Λπψλ 

ην 1274, φηαλ θαη ν Πάπαο παξείρε ζην Βπδάληην ηελ απαξαίηεηε θάιπςε ζηα δπηηθά 

ζχλνξα. ρεδφλ επηά ρξφληα αξγφηεξα ν Μαξηίλνο Δ΄ είρε πιένλ αληηιεθζεί, πσο ε ππνηαγή 

ηεο αλαηνιηθήο εθθιεζίαο ζηε δπηηθή ήηαλ απιψο έλαο δηπισκαηηθφο ειηγκφο ηνπ 

βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα θαη νχηε ν δεκφζηνο φξθνο ηνπ Μηραήι Ζ΄ θαη ηνπ γηνπ ηνπ, 

Αλδξνλίθνπ, έπεηζαλ γηα ην αληίζεην, αθνχ απηφ ήηαλ κάιινλ κηα πξνζσπηθή δέζκεπζε θαη 

δελ πξνυπέζεηε ηελ απνδνρή ηεο έλσζεο απφ ην ζχλνιν ηνπ θιήξνπ θαη ηνπ ιανχ, θάηη πνπ 

άιισζηε ήηαλ θαη ην δεηνχκελν απφ πιεπξάο ησλ Παπψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο. 

πσο ζπλέβε θαη κε ηηο πξνεγνχκελεο βπδαληηλέο επηρεηξήζεηο πνπ θαηεπζχλζεθαλ 

ζηε Μ. Αζία, ν ζθνπφο ηνπ εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ππφ ηνλ Μηραήι Ζ΄ Παιαηνιφγν ήηαλ 

λα ζηαζεξνπνηήζεη ην αλαηνιηθφ ζχλνξν, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηηο επηδξνκέο ησλ ηνπξθηθψλ 

θχισλ. Ζ πνξεία πξνο ηνλ αγγάξην πνηακφ ήηαλ δχζθνιε θαη ν αλεθνδηαζκφο ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο εμίζνπ, δείγκα ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα 

πξνβιεκάηηζε θαη ηνλ ίδην ηνλ απηνθξάηνξα. Καηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ πεξηνρή ν 

Βπδαληηλφο ζηξαηφο πξνρψξεζε ζε θαηαζθεπέο λέσλ θξνπξίσλ θαη επηζθεπέο απηψλ πνπ 

είραλ θαηαζηξαθεί, ελψ νρχξσζε θαη ηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε «ὡς 

μηδ’ ὄφιν οἷόν τ’ εἶναι σχεδόν διέρχεσθαι»24
. Χζηφζν, ηα λέα ηνπ αθνξηζκνχ ηνπ 

Απηνθξάηνξα απφ ηνλ Πάπα θαη ε επηθείκελε εθζηξαηεία ηνπ Καξφινπ Αλδεγαπνχ 

ελαληίνλ ηνπ Βπδαληίνπ ηνλ αλάγθαζαλ λα επηζηξέςεη πξφσξα ζηελ πξσηεχνπζα. Ίζσο 

πξάγκαηη ν Μηραήι Ζ΄ λα είρε θάπνην ζρέδην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ, 

αθνχ ν Παρπκέξεο παξαδίδεη, πσο ζθφπεπε λα επηζηξέςεη εθ λένπ ζηελ πεξηνρή, φηαλ θαη 

ζα μεπεξληνχληαλ ηα πξνβιήκαηα απφ ηε Γχζε, σζηφζν ν ζάλαηφο ηνπ ην Γεθέκβξην ηνπ 

1282, άθεζε αλεθπιήξσηεο ηηο φπνηεο πξνζέζεηο ηνπ
25

.  

Οχηε φκσο ε δηαδνρή ζηνλ απηνθξαηνξηθφ ζξφλν επέθεξε θακία δξαζηηθή αιιαγή 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζηξαηησηηθήο ελίζρπζεο ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ. Ο Αλδξφληθνο 

Β΄ ην 1290, νθηψ ρξφληα χζηεξα απφ ηελ αλάιεςε ηεο εμνπζίαο, κεηέβε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βηζπλίαο γηα λα επηζεσξήζεη ηηο νρπξψζεηο ζηηο φρζεο ηνπ αγγάξηνπ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

θαηεπζχλζεθε δπηηθά, πξνο ηε Νίθαηα θαη ην Λνπάδην θαη ηειηθψο λφηηα πξνο ην Νχκθαην, 
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 Γηα ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μηραήι Παιαηνιφγνπ, βι. Παρπκέξεο, ΗΗ, 634-637.   

25
 Απη., ΗΗ, 661 - 664. 
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φπνπ θαη παξέκεηλε ζρεδφλ γηα δχν ρξφληα. πλνιηθά ν απηνθξάηνξαο έκεηλε ζηελ πεξηνρή 

γηα ηξία ρξφληα επηζηξέθνληαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1293. ην ρξνληθφ απηφ 

δηάζηεκα θαίλεηαη πσο αζρνιήζεθε κε ηηο νρπξψζεηο ησλ πφιεσλ, ίζσο θαη κε ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πξνκεζεηψλ
26

. Κπξίσο φκσο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ παξνπζία 

ζηελ πεξηνρή ήζειε λα δείμεη ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα ηηο 

Αλαηνιηθέο επαξρίεο, λα ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο θαη ηε δπζαξέζθεηα ησλ θαηνίθσλ θαη λα 

ηνπο παξαθηλήζεη λα ακπλζνχλ απέλαληη ζηηο ηνπξθηθέο επηδξνκέο
27

. 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη θαη έκπξαθηα απηή ηελ πξνζπάζεηα, ακέζσο κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Άλνημε ηνπ 1293, έζηεηιε ζηελ πεξηνρή ηνλ 

λεαξφ Αιέμην Φηιαλζξσπελφ, αθνχ πξψηα ηνλ είρε ηηκήζεη κε ηνλ ηίηιν ηνπ πηγθέξλε, κε 

απνζηνιή λα απσζήζεη ηνπο Σνχξθνπο απφ ηηο φρζεο ηνπ Μαηάλδξνπ θαη λα ζψζεη ηελ πφιε 

ηεο Φηιαδέιθεηαο πνπ απεηινχληαλ άκεζα
28

. Ο Φηιαλζξσπελφο ζεκείσζε νξηζκέλεο 

επηηπρίεο, θαζψο απψζεζε ηα ηνπξθηθά θχια θαη πξνσζήζεθε κέρξη ηελ πφιε ηνπ 

Μειαλνπδίνπ, θνληά ζηε Μίιεην. Αθφκε θαη απηέο νη πξφζθαηξεο λίθεο πξνθάιεζαλ 

ελζνπζηαζκφ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πξσηεχνπζαο πξνπάλησλ φκσο ζηνπο κνλαρνχο θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, πνπ έθηαζαλ ζην ζεκείν ην Φζηλφπσξν ηνπ 1295 λα ηνλ 

εμσζήζνπλ ζε απνζηαζία θαη λα ηνλ επεπθεκήζνπλ σο απηνθξάηνξα
29

. Χζηφζν, ε 

«επαλαζηαηηθή θίλεζε» δελ εμαπιψζεθε: κεξηθνί άλδξεο απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ θξνπξά, 

πηζηνί ζηνλ Αλδξφληθν Β΄, ζπλέιαβαλ ην Φηιαλζξσπελφ, ζηνλ νπνίν θαη επεβιήζε ε πνηλή 
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 Παρπκέξεο, ΗΗ, 153-165. Πξβ. Α. Laiou, Andronicus II, 76-79. 

27
 Πεξίπνπ δέθα ρξφληα αξγφηεξα έλαο λεαξφο κνλαρφο απφ ην κνλαζηήξη ηεο Πεξηβιέπηνπ, ν Ηιαξίσλ, πνπ 

κεηέβε ζηελ πεξηνρή ησλ Διεγκψλ, θνληά ζηελ Κίν, ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαξκαξά «…τὰς ἐκεῖθεν 

ἐκστρατείας ἑώρα Περσῶν, ὡς πάντα μὲν τὰ ἐκεῖ ληἸζεσθαι»πήξε πξσηνβνπιία θαη νξγάλσζε 

ζηξαηησηηθά κηα νκάδα απφ ληφπηνπο. Αλ θαη απηνί θαηφξζσζαλ ηειηθά λα απσζήζνπλ ηνπο Σνχξθνπο 

επηδξνκείο θαη δηαθχιαμαλ ηα θηήκαηά ηνπο, ε πξάμε ηνπ Ηιαξίσλα δελ εθηηκήζεθε αλαιφγσο απφ ηνλ 

Παηξηάξρε Αζαλάζην, πνπ επέβαιε ζηνλ Ηιαξίσλα ην αλάινγν επηηίκην, αθνχ δελ ήηαλ ζχκθσλν κε ηε 

κνλαζηηθή παξάδνζε έλαο ηεξσκέλνο λα αζρνιείηαη κε ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηειηθά ρξεηάζηεθε ε 

επέκβαζε ηνπ απηνθξάηνξα, πνπ ηνλ ελζάξξπλε λα επηζηξέςεη ζηελ πεξηνρή, κέρξηο φηνπ  ζα δηαξθνχζε ν 

θίλδπλνο ησλ επηδξνκέσλ (Παρπκέξεο ΗΗ, 596) . Ζ πεξίπησζε ηνπ Ηιαξίσλα είλαη ε κνλαδηθή πνπ αλαθέξεηαη 

ζηηο πεγέο θαη έρεη λα θάλεη κε νξγάλσζε ηνπηθήο αληίζηαζεο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο Μ. Αζίαο.       

28
 Παρπκέξεο ΗΗ, 210-229, Γξεγνξάο Η, 195. ρεηηθά κε ηε ρξνλνινγία βι. P. Schreiner, Kleinchroniken, Η,  

23/1. 

29
 ε πνιιά κνλαζηήξηα ηεο πεξηνρήο, θαηά ηε καξηπξία ηνπ Παρπκέξε (220.2-4), δε κλεκνλεπφηαλ πιένλ ην 

φλνκα ηνπ απηνθξάηνξα, αιιά απηφ ηνπ Φηιαλζξσπελνχ. Ο Αλδξφληθνο Β΄ πξνθεηκέλνπ λα πξνιάβεη ηα 

ρεηξφηεξα έζπεπζε λα πξνζθέξεη ζην Φηιαλζξσπελφ ην αμίσκα ηνπ Καίζαξα (Παρ. 230.10-16). 
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ηεο ηχθισζεο
30

. Ζ θαηάζηαζε νκαινπνηήζεθε γηα ηνλ απηνθξάηνξα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, έγηλε φκσο αθφκε πην δχζθνιε γηα ηηο πφιεηο ηεο Μ. Αζίαο. 

  Όζηεξα απφ ηελ αλάθιεζε ηνπ Φηιαλζξσπελνχ ν Αλδξφληθνο Β΄ απνθάζηζε λα 

θαηεπζπλζεί εθ λένπ πξνο ηε Μ. Αζία ζην ηέινο ηεο Άλνημεο ηνπ 1296. Χζηφζν, έλαο 

ζεηζκφο ηελ 1ε  Ηνπλίνπ, ζεσξήζεθε απφ ηνλ ίδην σο ζετθφ ζεκάδη επεξρφκελσλ θαθψλ θαη 

απνθάζηζε λα εγθαηαιείςεη ηελ επηθείκελε πνξεία ηνπ επηζηξέθνληαο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε
31

.  

 Αηπρή θαηάιεμε είρε θαη ε επφκελε επηρείξεζε ηνπ 1298, φηαλ ν απηνθξάηνξαο 

έζηεηιε ζηελ πεξηνρή ηνλ Ησάλλε Σαξραλεηψηε κε ιίγα δηαζέζηκα ρξήκαηα θαη ειάρηζηνπο 

ζηξαηηψηεο
32

. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αλαλεψζεη ην ζχζηεκα ηεο πξφλνηαο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη εθ λένπ δηαζέζηκα ζηξαηησηηθά θηήκαηα, ζχληνκα ήιζε αληηκέησπνο κε ηελ 

αξηζηνθξαηία ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ. Παξά ηηο πξφζθαηξεο επηηπρίεο, θαηεγνξήζεθε 

θαη απηφο φηη ππνλφκεπε ηνλ απηνθξάηνξα, ελψ ην φλνκά ηνπ ζπλδέζεθε θαη κε ην θίλεκα 

ησλ Αξζεληαηψλ θαη έηζη αλαθιήζεθε άκεζα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
33

. ζν γηα ηελ 

πξνζπάζεηα αλαδεκηνπξγίαο ελφο κφληκνπ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο ζηελ πεξηνρή έκεηλε θαη 

απηή εκηηειήο, ζπκπιεξψλνληαο κηα ζεηξά ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ γηα ηελ 
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 Παρπκέξεο ΗΗ, 221-222, Γξεγνξάο Η, 196-197. Πηζαλφηαηα γχξσ ζηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1295. Ο Παρπκέξεο 

ΗΗ 229. 4-8, αλαθέξεη θαη ηελ επηβνιή αλάινγσλ πνηλψλ ζε ζπγγελείο θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ «πηγθέξλε».  

Χζηφζν, ν «ηπθισκέλνο» Φηιαλζξσπελφο επηζηξαηεχηεθε εθ λένπ ην 1324 ζηελ πεξηνρή, γηα λα απαιιάμεη ηε 

Φηιαδέιθεηα απφ ηα ηνπξθηθά θχια πνπ ηελ πνιηνξθνχζαλ (Γξεγνξάο, Η, 360-361), ελψ ζρεδφλ δέθα ρξφληα 

αξγφηεξα ηέζεθε επηθεθαιήο ελφο κηθξνχ ζηφινπ θαη θαηεπζχλζεθε ελαληίνλ ησλ Λαηίλσλ ηεο Λέζβνπ 

(Γξεγνξάο, Η, 534-535, Καληαθνπδελφο Η, 479). Πξβ. ζρεηηθά, Κ. Ν. Κσλζηαληηλίδεο, «Πξνζσπνγξαθηθά ηεο 

νηθνγέλεηαο Φηιαλζξσπελψλ: ν ζηξαηεγφο Αιέμηνο θαη ν ηεξέαο Μηραήι νη Φηιαλζξσπελνί (13
νο

 – 14
νο

 αη.)», 

ζην: Μνλαζηήξηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ, Πξαθηηθά πκπνζίνπ 29-31 Μαΐνπ 1992, εθδ. Μ. Γαξίδεο – Α. 

Παιηνχξαο, Ησάλληλα 1999, 517-523· πξνζθάησο S. Kyriakidis, “Large groups of mercenaries in Byzantium”, 

Byzantion 79 (2009), 213. 

31
 Παρπκέξεο ΗΗ, 233-236. Πξβ. A. Laiou, Andonicus II, 86.   

32
 Παρπκέξεο ΗΗ, 257.  

33
Απηφζη, ΗΗ, 259. ηελ νπζία ν Ησάλλεο Σαξραλεηψηεο εθάξκνζε ηελ πξαθηηθή ηεο «εμίζσζεο», 

κεγαιψλνληαο  κεξηθά κηθξά πξνλνηαθά θηήκαηα αθαηξψληαο έθηαζε απφ άιια πνπ ήηαλ πνιχ κεγάια, νπφηε 

νη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ πξνέξρνληαλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηνπηθή αξηζηνθξαηία, πνπ έβιεπε λα ζίγνληαη 

άκεζα ηα ζπκθέξνληά ηεο. Αλ θαη θαίλεηαη πσο ηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ δελ ηηο ζπκκεξηδφηαλ ν 

Απηνθξάηνξαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πηζαλφηαηα θνβνχκελνο γηα ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή ν Σαξραλεηψηεο 

απνρψξεζε απφ ηε Μ. Αζία θαη ζπλάληεζε ηειηθά ηνλ Αλδξφληθν Β΄ ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ βξηζθφηαλ 

εθείλε ηελ πεξίνδν (1299-1300),  Παρπκέξεο, 261-262. 
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απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία κε ζηξαηησηηθά κέζα ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ απφ ηηο 

ηνπξθηθέο επηδξνκέο
34

.   

ηνλ Αλδξφληθν Β΄ ρξεψλεηαη έλαο αθφκα ιαλζαζκέλνο ρεηξηζκφο: ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ λα εμαζθαιίζεη ρξήκαηα γηα ην απηνθξαηνξηθφ ηακείν δηέηαμε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

ζηφινπ (πεξί ην 1284), κε ην ζθεπηηθφ πσο ηα ρξήκαηα γηα ηε δαπάλε θαη ηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπ ζηφινπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιινπο ζθνπνχο. Χζηφζν, ζηελ νπζία 

πξνέβε ζε κηα «αδέμηα» πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά θίλεζε, αθνχ ζηεξίρζεθε πιήξσο ζηελ 

ππνζηήξημε ηνπ γελνπαηηθνχ ζηφινπ, γεγνλφο πνπ απέθεξε ηε δηαθνπή ηεο επηθνηλσλίαο κε 

ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ λαπηηθνχ εκπνξίνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη παξάγνληα νηθνλνκηθήο αλάθακςεο. Σν θπξηφηεξν αξλεηηθφ απνηέιεζκα ήηαλ 

πσο ηα βπδαληηλά λαπηηθά πιεξψκαηα, πξνζρψξεζαλ ζηηο ηηαιηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο ή 

αθφκα θαη ζηνπο Σνχξθνπο, πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν είραλ αξρίζεη λα θάλνπλ ηα πξψηα ηνπο 

δεηιά βήκαηα ζηε λαπζηπινΐα θαη λα επηδίδνληαη ζε πεηξαηηθέο επηδξνκέο
35

.    

Χζηφζν, νη απνηπρεκέλεο ζηξαηησηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Βπδαληίνπ απφ κφλεο ηνπο 

δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ε κνλαδηθή αηηία ζηελ νπνία νθείιεηαη ε νινθιεξσηηθή 

θαηάξξεπζε ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ απέλαληη ζηνλ επεξρφκελν ερζξφ, γηα ην ιφγν φηη ε 

πξνψζεζε ησλ ηνπξθηθψλ θχισλ, θαη ηειηθψο ε κφληκε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα εδάθε πνπ 

απνηεινχζαλ βπδαληηλή επηθξάηεηα, ήηαλ ξαγδαία θαη ζπληειέζηεθε κέζα ζε πνιχ ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο, πνπ δηεπθφιπλε απηήλ αθξηβψο ηελ 

πξνψζεζε ησλ ηειεπηαίσλ, ήηαλ ε δπζαξέζθεηα θαη ε απνμέλσζε πνπ έλησζαλ νη θάηνηθνη 

ησλ αλαηνιηθψλ πεξηνρψλ πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Καη 

βέβαηα, φηαλ νη δεζκνί κε ην θέληξν, ηελ πξσηεχνπζα, ραιαξψλνπλ, κεηψλεηαη ε 
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 Λίγα ρξφληα λσξίηεξα, ην 1293, ν Απηνθξάηνξαο είρε νδεγήζεη ζηε θπιαθή ηνλ αδεξθφ ηνπ Κσλζηαληίλν  

θαη ηνλ Πξσηνζηξάηνξα Μηραήι ηξαηεγφπνπιν, επηθεθαιήο ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ ζηε Μ. Αζία, θίλεζε 

γηα ηελ νπνία ν Γξεγνξάο ηνλ θαηεγνξεί πσο απνδπλάκσζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ άκπλα, θαζψο ηθαλνί 

ζηξαηεγνί ηέζεθαλ ζην πεξηζψξην, Γξεγνξάο, Η, 193, 226. 

35
 Ήδε απφ ην 1280 θαη κεηά πινηάξηα απφ ην εκηξάην ηνπ Αηδηλίνπ θαη ην εκηξάην ηνπ Μεληεζέ πξνέβαηλαλ 

ζε πεηξαηηθέο επηδξνκέο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο, ρσξίο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ην Βπδάληην λα 

αληηδξάζεη. Ζ απφθαζε ηνπ απηνθξάηνξα πξνο ην ηέινο ηεο βαζηιείαο ηνπ (1320) λα δεκηνπξγήζεη εθ λένπ 

έλα ζηφιν 20 πινίσλ θαη κφληκν ζηξαηφ 1000 ηππέσλ γηα ηελ Αζία θαη 2000 ζηξαηησηψλ γηα ηελ Δπξψπε, 

δείρλεη φηη αληειήθζε ην ιάζνο ηνπ, ηα αξηζκεηηθά κεγέζε φκσο θαη πάιη είλαη ελδεηθηηθά ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο έλδεηαο ηεο απηνθξαηνξίαο. Πξβ. Γξεγνξάο, Η, 209.5-8: «…οὐδὲ γὰρ ἦν ἅν οὔτε Λατίνους 

οὕτω κατὰ Ῥωμαίων θρασύνεσθαι, οὔτε ψάμμον θαλάσσης θεάσασθαι Σούρκου ποτὲ, τῆς ναυτικῆς 

τῶν Ῥωμαίων δυνάμεως θαλαττοκρατούσης ὡς πρότερον».  
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δπλαηφηεηα ή θαιχηεξα ε δηάζεζε αληίζηαζεο ησλ θαηνίθσλ. Οη ηειεπηαίνη θπζηνινγηθά 

επηδεηνχζαλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, κε απνηέιεζκα, ε αλνρή πνπ επέδεημαλ 

απέλαληί ηνπο ηα ηνπξθηθά θχια θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο απφ ην λέν θαζεζηψο, λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμή ηνπο ζηε λέα ηάμε πξαγκάησλ. Έηζη, θξίλεηαη αξθεηά πεηζηηθή ε 

θξάζε ηνπ Γεκεηξίνπ Κπδψλε, πνπ θαηαθξίλνληαο ηελ αδηαθνξία ηεο θεληξηθήο 

θπβέξλεζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πξνο ηηο θαηψηεξεο ηάμεηο ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ 

ηνπ θξάηνπο ζεσξνχζε πσο: «…οἱ πένητες μετριωτέρους τοὺς πολεμίους νομίσωσι 

κακείνοις  προσθέμενοι ἡμῖν μετ’ ἐκείνων ἐπίθωνται» 36
. 

 Σα πξνβιήκαηα ηνπ Μηραήι Παιαηνιφγνπ κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ αλαηνιηθψλ 

επαξρηψλ είραλ μεθηλήζεη ήδε απφ ην 1258, φηαλ θαη ν πξψηνο αλέιαβε ηελ επηηξνπεία  ηνπ 

αλειίθνπ Ησάλλε Γ΄ Λάζθαξη θαη, παξάιιεια, ηελ εμνπζία ζηελ απηνθξαηνξία ηεο 

Νίθαηαο. Ο ηξφπνο πνπ έγηλε απηφ –νπζηαζηηθά επξφθεηην γηα κηα βίαηε, ππφγεηα θίλεζε 

ελαληίνλ ηνπ «λφκηκνπ» θαζεζηψηνο, πνπ εθθξαδφηαλ ζην πξφζσπν ηνπ Γεσξγίνπ 

Μνπδάισλα σο επηηξφπνπ ηνπ Ησάλλε Γ΄-  πξνθάιεζε ζαθέζηαηα ηελ αληίδξαζε ηνπ απινχ 

ιανχ, πνπ ήηαλ κε ην κέξνο ησλ Λαζθάξεσλ θαη εμαηηίαο ηεο λνκηκφηεηαο ηεο δηαδνρήο θαη 

εμαηηίαο ηεο θαηαγσγήο ηεο ηειεπηαίαο δπλαζηείαο απφ ηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο
37

.  

                                                           
36

 Πξβ. Γ. Κπδψλεο, Η, 152.  Πξνο ην ηέινο ηνπ 13νπ  αηψλα ν Παρπκέξεο (Η, 35, 293) θαηέγξαςε ήδε πσο νη 

θάηνηθνη ηεο Παθιαγνλίαο ζπληάζζνληαλ κε ην κέξνο ησλ ηνπξθηθψλ θχισλ.  

37
 Ο Παρπκέξεο, 105. 12-13, αλαθέξεη φηη ε θίλεζε ηνπ Μηραήι Παιαηνιφγνπ είρε πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα 

ελφο ζπλαζπηζκνχ αλάκεζα ζε απηνχο πνπ απνηεινχζαλ ηελ αξηζηνθξαηηθή ηάμε ηεο Νίθαηαο θαη ην ζηξαηφ, 

πνπ απαξηηδφηαλ θπξίσο απφ μέλνπο κηζζνθφξνπο, παξά ήηαλ απνηέιεζκα απζεληηθήο ιατθήο βνχιεζεο. ηαλ 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1259 ν Μηραήι αλαθεξχρζεθε Απηνθξάηνξαο ν Παηξηάξρεο Αξζέληνο Απησξεηαλφο 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ πξαθηηθή ησλ φξθσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ απηνθξαηνξηθή δηαδνρή ησλ 

Λαζθάξεσλ. ε έλαλ απφ απηνχο ηνπο φξθνπο αλαθέξεηαη ν ιαφο σο εγγπεηήο, πξάγκα πνπ εληζρχεη απηφλ 

αθξηβψο ην ζπιινγηζκφ, φηη δει. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ελαληίνλ ηνπ Παιαηνιφγνπ, πξβ. 

Παρπκέξεο, 277. 21-22. ηαλ απνκαθξχλζεθε ν Αξζέληνο θαη ρεηξνηνλήζεθε λένο Παηξηάξρεο ν Νηθεθφξνο 

(1260-1261), ζηελ επίζθεςή ηνπ ζηε Νίθαηα, πνιχ ζχληνκα κεηά ηελ αλάξξεζή ηνπ, νη θάηνηθνη αληέδξαζαλ 

δεηψληαο πίζσ ηνλ Αξζέλην, ελψ θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αξρηεξείο αξλνχληαλ ηελ θνηλσλία κε ην λέν 

Παηξηάξρε. Σν ιεγφκελν «ζρίζκα ησλ Αξζεληαηψλ» είρε ήδε μεθηλήζεη. Πξβ., V. Laurent, “Les grandes crises 

religieuses a Byzance: La fin du schisme arsenite”, Academie Roumaine, Bulletin de la section historique 

26(1945), 225-238· I. πθνπηξήο, «Πεξί ην ζρίζκα ησλ Αξζεληαηψλ», Διιεληθά 2(1929), 267-332· Α. 

Κνληνγηαλλνπνχινπ, «Σν ζρίζκα ησλ Αξζεληαηψλ (1265-1310), Βπδαληηαθά 18(1988), 179-235· Π. 

Γνπλαξίδεο, Σν θίλεκα ησλ Αξζεληαηώλ, 1261-1310. Ηδενινγηθέο δηακάρεο ζηελ επνρή ησλ πξώησλ 

Παιαηνιόγσλ, Αζήλα 1999. 
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Λίγν κεηά ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1261 θαη ελψ έρεη ήδε πξνεγεζεί ε αλάθηεζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ν απηνθξάηνξαο δηέηαμε ηελ ηχθισζε ηνπ αλήιηθνπ Ησάλλε Λάζθαξη 

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζε θξνχξην ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαξκαξά, ζέηνληάο ηνλ κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζην πεξηζψξην ζην ζέκα ηεο κειινληηθήο δηαδνρήο ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ζξφλνπ. Ζ 

αληίδξαζε απφ ηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο εθδειψζεθε έληνλα ζηελ πεξηνρή ηεο Σξηθνθθίαο 

θαη ηνπ Επγνχ, ζηελ νξεηλή πεξηθέξεηα ηεο Νίθαηαο. Οη θάηνηθνη ζπζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ 

θάπνηνλ πνπ ζεψξεζαλ σο ηνλ Ησάλλε Γ΄ θαη επαλαζηάηεζαλ ελαληίνλ ηνπ απηνθξάηνξα 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο ηειεπηαίνο αληέδξαζε άκεζα ζηέιλνληαο ζηξαηφ γηα λα 

θαηαζηείιεη ηελ εμέγεξζε θαη ηηκψξεζε απζηεξφηαηα ηνπο επαλαζηάηεο. Γηα λα απνθχγεη 

αλάινγεο κειινληηθέο ηαθηηθέο, θξφληηζε λα δσξνδνθήζεη πινπζηνπάξνρα πνιινχο, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηηο ππνθηλήζνπλ
38

. Ο Απηνθξάηνξαο ζχληνκα πξνρψξεζε θαη ζε άιιεο 

ελέξγεηεο φπσο ήηαλ ε θαηάξγεζε ηεο θνξνινγηθήο αηέιεηαο ησλ αθξηηψλ, ε θαηάξγεζε 

ησλ κηζζνθνξηθψλ θξνπξψλ ζηηο αλαηνιηθέο επαξρίεο θαη ε βαξηά θνξνινγία, πνπ επέβαιε 

ζηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρψλ απηψλ. ια απηά ηα κέηξα ίζσο πξάγκαηη θαη λα 

ππαγνξεχνληαλ απφ ηελ αλάγθε ζπγθέληξσζεο ρξεκάησλ γηα ηηο δαπαλεξέο ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ζην δπηηθφ κέησπν, ή ηε λαππήγεζε ζηφινπ, ήηαλ φκσο ην δίρσο άιιν 

αληηδεκνηηθά κέηξα, πνπ πξνθάιεζαλ ηε δπζαξέζθεηα θαη ηελ αγαλάθηεζε ησλ θαηνίθσλ
39

.  

Δπηπιένλ, ν Παρπκέξεο αλαθέξεηαη ζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ έιαβε ν 

απηνθξάηνξαο απέλαληη ζηελ αηνκηθή έγγεην ηδηνθηεζία. Αλ θαη δελ είλαη απνιχησο 

μεθάζαξε ε ηαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε, πσο πξφθεηηαη γηα 

απαιινηξίσζε κεγάιεο γαηνθηεζίαο θαηαβάιινληαο ζηνλ θάζε δηθαηνχρν ην πνζφ ησλ 40 

ρξπζψλ λνκηζκάησλ σο απνδεκίσζε
40

. Δπηπξνζζέησο, ν ίδηνο ζπγγξαθέαο ζε άιιν ζεκείν 

αλαθέξεη, πσο ππήξρε πξάγκαηη ε θήκε, φηη κε ηε βαξηά θνξνινγία θαη ηελ θαηάζρεζε ησλ 

                                                           
38

 Παρπκέξεο, Η, 193-194, Πξβ. Μ. Treu, “Manuel Holobolos”, BZ 5(1896), 541-544. Δλλνείηαη, πσο απηνί πνπ 

έιαβαλ ηηο «απηνθξαηνξηθέο ρνξεγίεο» ήηαλ νη κεγάινη γαηνθηήκνλεο, κεγαιψλνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

θνηλσληθή αληζφηεηα κε ηνπο παξνίθνπο – θαιιηεξγεηέο  ηεο γεο.  

39
 Παρπκέξεο Η, 243-244, Γξεγνξάο Η, 137-138, Αξζέληνο, Γηαζήθε, PG 140, ζη. 959. 

40
 Παρπκέξεο, Η, 221. Ο Κ. άζαο, Έιιελεο ζηξαηηώηαη ελ ηε Γύζεη θαη αλαγέλλεζηο ηεο ειιεληθήο ηαθηηθήο, 

Αζήλα 1885, 9, δίλεη ηελ εξκελεία πσο έγηλαλ απαιινηξηψζεηο ζηξαηησηηθψλ γαηψλ θαη δφζεθε ζηνπο 

θαηφρνπο εηήζηα επηρνξήγεζε 40 ρξπζψλ λνκηζκάησλ. Απηνί ζηε ζπλέρεηα θαηαηάζζνληαλ ζην ζηξάηεπκα σο 

απινί ζηξαηηψηεο. Πξβ. Δπίζεο, Chapman, Michael Palaeologue, 157·  Γ. Αξλάθεο, Οη πξώηνη Οζσκαλνί,  40, 

ππνζ. 13. 
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θηεκάησλ ηνπο ν απηνθξάηνξαο απέβιεπε ζην λα ηνπο θαηαζηήζεη αλίθαλνπο λα 

επαλαζηαηήζνπλ θαη πάιη ππέξ ηνπ Ησάλλε Γ΄
41

.  

Ζ αληίδξαζε ελαληίνλ ηνπ απηνθξάηνξα  εληάζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν κεηά ην 1274 

θαη ηε δηαθήξπμε ηεο έλσζεο ησλ εθθιεζηψλ, νπφηε θαη νη κνλαρνί απφ ηνλ  ιπκπν ζηε 

Βηζπλία θαη απηνί ηεο Παλαγίαο Λεκβηψηηζζαο ζηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο πεξηέηξεραλ ζηελ 

χπαηζξν ρψξα θαη θαηεγνξνχζαλ αλνηρηά ηνλ «αηξεηηθφ» Μηραήι Ζ΄. ην πιεπξφ ηνπο 

ζπληάρζεθαλ θαη αξθεηνί θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δηακαξηπξφκελνη γηα ηελ απζηεξή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ απηνθξάηνξα απέλαληί ηνπο42
. 

Πάλησο ε επαρζήο θνξνινγηθή πνιηηηθή ζπλερίζηεθε θαη επί Αλδξνλίθνπ Β΄, θαζψο 

θαίλεηαη πσο ζηελ πξψηε δεθαεηία δηαθπβέξλεζήο ηνπ επέβαιε ζεκαληηθφ θφξν ζηα 

πξνλνηαθά θηήκαηα, πξάμε πνπ αξρηθά μεθίλεζε σο έθηαθηε εηζθνξά, κεηαηξάπεθε φκσο 

ζηε ζπλέρεηα ζε θαζηεξσκέλε εηήζηα εηζθνξά
43

.  

Σν δίρσο άιιν, ζχκα ηεο λέαο θαηάζηαζεο ήηαλ θπξίσο ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο. Σα 

έζνδα πνπ απέθεξαλ νη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο δελ ήηαλ ηθαλά λα θαιχςνπλ θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηα επηπιένλ έζνδα πνπ δεηνχζε κέζσ ηεο θνξνινγίαο ε 

θπβέξλεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν πξφβιεκα γηλφηαλ πην έληνλν εμαηηίαο ησλ 

ηνπξθηθψλ επηδξνκψλ, πνπ ιπκαίλνληαλ θαη θαηέζηξεθαλ ηηο θαιιηέξγεηεο, άξα νη 

ηειεπηαίεο απέδηδαλ πιένλ θαη κεησκέλε παξαγσγή. Φπζηνινγηθά νη θαιιηεξγεηέο ηεο γεο 

έλησζαλ δπζαξεζηεκέλνη απφ κηα θπβέξλεζε πνπ νινέλα δεηνχζε πεξηζζφηεξα απφ ηνπο 

ίδηνπο, ελψ απφ ηελ πιεπξά ηεο δελ έθαλε ηίπνηα λα ηνπο πξνζηαηεχζεη. Γελ ήηαλ κφλν ηα 

αληηδεκνηηθά κέηξα, αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ θνξνεηζπξαθηφξσλ, πνπ έδεηρλαλ 

ηδηαίηεξν δήιν γηα ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη θάηνηθνη 

αδπλαηνχζαλ πιένλ λα πιεξψζνπλ ηνπο θφξνπο πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ θαη άξρηζαλ νη 

πιεξσκέο ζε είδνο.  

                                                           
41

 Παρπκέξεο, Η, 221. 

42
 Παρπκέξεο, Η, 134. Ο ίδηνο ν Αξζέληνο, αλ θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δηακάρε κε ηνλ 

απηνθξάηνξα θαη αξλείηαη θάζε ζρέζε κε ηνπο «θνηλσληθνχο επαλαζηάηεο», αλαθέξεη, σζηφζν, πσο 

πξνζπαζνχζε λα πείζεη ην Μηραήι Ζ΄ λα κεηψζεη ηνπο θφξνπο πνπ έπξεπε λα θαηαβάιινπλ νη θαιιηεξγεηέο, 

Αξζέληνο, PG 140, ζη. 956.  Πξβ. G. Arnakis, “Byzantium’s Anatolian Provinces during the reign of Michael 

Palaeologus”, Actes du XIIe Gongrès International d’ etudes byzantines, Ορξίδα, 10-16 επηεκβξίνπ 1961, 

Βειηγξάδη, 1963-64, ΗΗ, 40.    

43
 Απη., ΗΗ, 209, 293. Σν 1301 νη θφξνη απμήζεθαλ γηα κηα αθφκε θνξά πξνθεηκέλνπ ν Απηνθξάηνξαο λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ Αιαλψλ κηζζνθφξσλ, Παρπκέξεο, ΗΗ, 307· Γξεγνξάο, Η, 175-176, 204.  
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Δλδεηθηηθή ηεο ηαξαγκέλεο θαηάζηαζεο ήηαλ ε ππνζηήξημε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηα δπν επαλαζηαηηθά θηλήκαηα πνπ εθδειψζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1290, απηφ 

ηνπ ςεπδν-Λαραλά
44

 ην 1294 θαη ηνπ Αιεμίνπ Φηιαλζξσπελνχ έλα ρξφλν αξγφηεξα. 

Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, πσο ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

κνλαζηεξηψλ δελ κλεκνλεπφηαλ πιένλ ην φλνκα ηνπ απηνθξάηνξα, αιιά απηφ ηνπ Αιεμίνπ 

Φηιαλζξσπελνχ
45

. Ζ θίλεζε  απηή κπνξεί λα έιεμε γξήγνξα κε ηελ ζχιιεςε θαη ηχθισζε 

ηνπ Φηιαλζξσπελνχ ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, είλαη φκσο καδί κε ην θίλεκα ηνπ ςεπδν-

Λαραλά θαη νη δπν ελδεηθηηθέο ηεο γεληθφηεξεο αλαηαξαρήο, πνπ επηθξαηνχζε ζηελ πεξηνρή 

θαη ηεο δπζαξέζθεηαο θαη απνμέλσζεο ησλ θαηνίθσλ ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε
46

.   

ε κηα πξνζπάζεηα λα ακβιχλεη ηηο αληηζέζεηο ν Αλδξφληθνο Β΄ επηζθέθηεθε ην 1290 

ηνλ Ησάλλε Λάζθαξη, ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαξκαξά, φπνπ θαη βξηζθφηαλ θπιαθηζκέλνο. Ο 

Αλδξφληθνο δήηεζε ζπγρψξεζε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ παηέξα ηνπ θαη παξαθάιεζε ηνλ Ησάλλε 

λα ηνλ αλαγλσξίζεη σο απηνθξάηνξα
47

. Ήηαλ κελ έλα θαιφ πξνπαγαλδηζηηθφ ηέρλαζκα θαη 

έλα άλνηγκα ηνπιάρηζηνλ πξνο ηνπο Αξζελίηεο, αιιά ηθαλνπνηνχζε έλα κέξνο κφλν ησλ 

αληηζέζεσλ, ζην ηδενινγηθφ επίπεδν
48

. Ζ δπζαξέζθεηα ησλ απιψλ ρσξηθψλ παξέκελε θαη νη 

πηζαλέο ιχζεηο γη’ απηνχο ήηαλ ή λα εγθαηαιείςνπλ ηα ππάξρνληά ηνπο θαη λα θχγνπλ απφ 
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 Γξεγνξάο Η, 195· Παρπκέξεο, ΗΗ, 21. Πξβ, Α. Laiou, Andronicus ΗΗ, 79-80. 

45
 Παρπκέξεο, ΗΗ, 208-220, Γξεγνξάο, Η. 195-202, P. Schreiner, Kleinchroniken, II, 213-215· A. Laiou, “Some 

observations on Alexios Philanthropenos and Maximos Planoudes”, BMGS IV(1978), 89-99· ηεο ηδίαο, 

Andronicus II, 86-87. 

46
 Δλδεηθηηθφ ηεο απνμέλσζεο ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε άξλεζε ιίγα ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1329, ησλ θαηνίθσλ ηνπ θάζηξνπ ηεο Φηινθξήλεο, λα δερηνχλ εληφο ην βπδαληηλφ ζηξαηφ, πνπ 

κφιηο είρε ππνρσξήζεη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πειεθάλνπ, Καληαθ. ΗΗ, 360-361· Γξεγνξάο,  Η, 291-293. 

47
 Παρπκέξεο, ΗΗ,103-105 134-138· Γξεγνξάο, Η, 173-174. 

48
 Ζ απνζηνιή ζηελ πεξηνρή ηελ ίδηα δεθαεηία (ηνπ 1290) ηνπ Αιεμίνπ Φηιαλζξσπελνχ θαη ηνπ Ησάλλε 

Σαξραλεηψηε, εθηφο απφ ηε ζηξαηησηηθή ελίζρπζε ηεο πεξηνρήο, πνπ εμεηάζηεθε πξνεγνπκέλσο (βι. αλσηέξσ 

ζζ. 19-20),  εμππεξεηνχζε θαη έλαλ αθφκε ζθνπφ: ν Ησάλλεο Σαξραλεηψηεο ήηαλ εμάδεξθνο ηνπ απηνθξάηνξα 

θαη ηδενινγηθά αλήθε ζηελ παξάηαμε ησλ Αξζεληηψλ, ελψ πηζαλφηαηα ην ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηνλ Αιέμην 

Φηιαλζξσπελφ (πξβ. Κ. Ν. Κσλζηαληηλίδεο, «Οη Φηιαλζξσπελνί», 519). Αζθαιψο ε  επηινγή πξνζψπσλ, πνπ 

ζπλδένληαλ κε ηελ απηνθξαηνξηθή νηθνγέλεηα θαη ηδενινγηθά αλήθαλ ζηνπο Αξζελίηεο, ήηαλ ζθφπηκε θαη 

«ππαγνξεπφηαλ» πιήξσο απφ ηε ζέιεζε ηνπ Αλδξνλίθνπ Β΄ λα ακβιχλεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε 

πξσηεχνπζα θαη αλαηνιηθέο επαξρίεο, αλάκεζα ζε Παιαηνιφγνπο θαη Αξζελίηεο. 
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ηελ πεξηνρή ή λα πξνζρσξήζνπλ ζηνπο Σνχξθνπο
49

. Καη νη δχν επηινγέο επλννχζαλ ηελ 

πξνέιαζε ησλ Σνπξθηθψλ θχισλ  θαη ηελ απξφζθνπηε επέθηαζή ηνπο πξνο ηα δπηηθά ηεο 

Μ. Αζίαο.  

Έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ επλφεζε απηήλ αθξηβψο ηελ πξνψζεζε είλαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίνλ αληηιακβάλνληαλ νη ίδηνη νη Κσλζηαληηλνππνιίηεο – Βπδαληηλνί ηνλ 

επεξρφκελν θίλδπλν. Ζ κειέηε ησλ ζχγρξνλσλ πεγψλ δίλεη ηελ εληχπσζε πσο δελ είραλ 

θαηαλνήζεη ηελ πξαγκαηηθή θχζε θαη ην κέγεζνο ηνπ ερζξνχ νχηε ηελ ηδηαίηεξε δπλακηθή, 

πνπ ζα αλέπηπζζαλ κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα δηάθνξα ηνπξθηθά θχια θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη Οζσκαλνί, πνπ καο αθνξνχλ εδψ. Πηζαλφηαηα ν ερζξφο δελ είρε κειεηεζεί 

επαξθψο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη  απφ ηηο ζειίδεο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Γ. Παρπκέξε, πνπ ελψ 

είλαη ζρεδφλ ζχγρξνλνο κε ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθεη, δε δίλεη ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο επηδξνκείο, αιιά κφλν πξνο ην ηέινο ηνπ έξγνπ ηνπ, κφιηο ην 1307, 

αλαθέξεη θάπνηνλ Αηκάλ, (ν Οζκάλ ή Οζκάλ, απφ φπνπ θαη πήξαλ ην φλνκά ηνπο νη 

Οζσκαλνί) πνπ ήιζε αληηκέησπνο κε ην βπδαληηλφ ζηξαηφ ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαθέα ην 1302 

θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί έλαο θαηάινγνο κε εμειιεληζκέλε κνξθή νλνκάησλ ησλ 

ηνπξθηθψλ θχισλ. Απηφ πξνμελεί εληχπσζε, φηαλ ήδε ην 1304 ζρεδφλ νιφθιεξε ε γξακκή 

ησλ παξαιίσλ ηεο Μ. Αζίαο, εθηφο απφ ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζην Αδξακχηηην θαη ηε 

Φψθαηα, είρε θαηαθιπζηεί απφ ηα ηνπξθηθά θχια
50

. 

Γελ πξέπεη λα παξαγλσξίδνπκε, σζηφζν, πσο γηα ηνπο Βπδαληηλνχο ηνπ 13νπ αηψλα ν 

πξνθαλήο ερζξφο ήηαλ νη Λαηίλνη. Σν κίζνο θαη ε αληηπάζεηα μεθηλνχζε απφ ηηο δνγκαηηθέο 

δηαθνξέο θαη ηειηθά εληζρχζεθε κε ην άκεζν απνηέιεζκα ηεο ηέηαξηεο ζηαπξνθνξίαο. Καη 

πξνθαλψο, αθνχ νη Λαηίλνη είραλ θαηαιάβεη ήδε κηα θνξά ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1204, 
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 Ο Παρπκέξεο, Η, 31-35 αλαθέξεη, πσο νη αθξηηηθνί πιεζπζκνί ηεο Παθιαγνλίαο θαη ηελ ελδνρψξαο ηεο 

Πνληηθήο Ζξάθιεηαο εμαηηίαο ηεο δπζβάζηαρηεο θνξνινγίαο πνπ ηνπο επηβιήζεθε πξνζρσξνχζαλ θαζεκεξηλά 

ζηνπο Σνχξθνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ηνπο ρξεζηκνπνηνχζαλ σο νδεγνχο θαη ζπκκάρνπο ζηηο επηδξνκέο 

ηνπο. Πάλησο γεληθφηεξα νη αιιαγέο ζηξαηνπέδνπ ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο δελ ήηαλ θάηη αζπλήζηζην: πάιη 

απφ ηνλ Παρπκέξε, Η, 187, πιεξνθνξνχκαζηε πσο ν Μηραήι Ζ΄ είρε δείμεη αλνρή ζε κεξηθνχο Σνχξθνπο, πνπ 

ήζειαλ λα μεθχγνπλ απφ ηελ θπξηαξρία ησλ Μνγγφισλ θαη ηειηθά εγθαηαζηάζεθαλ ζε βπδαληηλέο 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο, ελψ ιίγεο δεθαεηίεο αξγφηεξα ν Αλδξφληθνο Β΄ αλέζεζε ηε δηνίθεζε ηεο Νηθνκήδεηαο 

ζε έλαλ εθρξηζηηαληζκέλν Σνχξθν απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κξηκαίαο, πνπ είρε θαηαθχγεη ζην Βπδάληην, πξβ. Δ. 

Zachariadou, “Amourioi of Kastamonu”, 70. Βι. επίζεο, Δ. Werner, Die Osmanen, 95· S. Vryonis, Decline, 

136· P. Wittek, Ottoman Empire, 17-18· E. Εαραξηάδνπ, Ηζηνξία θαη Θξύινη, 106-107.     

50
 Παρπκέξεο, Η, 521. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη ζρεηηθά γηα ηελ εξήκσζε ηεο Βηζπλίαο απφ ηηο ηνπξθηθέο 

επηδξνκέο, ηηο ςεπδείο θαη παξαπιαλεηηθέο εθζέζεηο ησλ εθεί ηνπνζεηεκέλσλ ζηξαηεγψλ. Πξβ. Μεηνρίηεο, 

Miscellanea, 230-258, κε ην ζπγγξαθέα λα ζξελεί γηα ηελ απψιεηα ηεο Μ. Αζίαο.  



34  ειςαγωγι 

ζα ην επαλαιάκβαλαλ ζε πεξίπησζε, πνπ ηνπο δηλφηαλ ε θαηάιιειε επθαηξία. Οη ελέξγεηεο 

ηνπ έθπησηνπ Λαηίλνπ Απηνθξάηνξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, Βαιδνπίλνπ Β΄ ακέζσο κεηά 

ηελ αλάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ή ηνπ εγεκφλα ηεο ηθειίαο Καξφινπ Αλδεγαπνχ 

ζηε ζπλέρεηα, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, άιισζηε, θηλνχληαλ. Οη Λαηίλνη πιένλ 

ραξαθηεξίδνληαλ σο «αηξεηηθνί», «ππεξθίαινη»
51

 θαη «εκηβάξβαξνη»
52

, ελψ θαη ε 

αληίδξαζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ηεξαξρψλ, ησλ κνλαρψλ, ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη ηνπ απινχ 

ιανχ ζηελ έλσζε ησλ εθθιεζηψλ, πνπ απνθαζίζηεθε ζηε Λπψλ (1274) είλαη ελδεηθηηθή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ
53

.   

  Δμάιινπ, ε ζπλερήο επαθή ησλ Βπδαληηλψλ κε Γελνπάηεο θαη Βελεηνχο ιφγσ ησλ 

εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ελίζρπε απηή ηελ αληη-ιαηηληθή αληίιεςε
54

. Απιψο ελδεηθηηθφ 

παξάδεηγκα, ε θαηάιεςε ηεο Υίνπ ην 1305 απφ ηνπο αδεξθνχο Zaccaria κε ηε δηθαηνινγία, 

πσο ζα ππεξαζπίδνληαλ ην λεζί απφ ηηο ηνπξθηθέο πεηξαηηθέο επηδξνκέο ή ηελ ίδηα πεξίνδν ε 

πεξίπησζε ηνπ Γελνπάηε Andrea Morisco, πνπ επηηέζεθε ζηελ Σέλεδν θαη ππνρξέσζε ηνπο 

θαηνίθνπο λα εγθαηαιείςνπλ ην λεζί
55

. Μάιινλ εθθξάδνληαο ην ιατθφ αίζζεκα ν Αιέμηνο 

Μαθξεκβνιίηεο, ραξαθηήξηδε ηνπο Γελνπάηεο, σο «γένος ἰταμὸν καὶ ἀμείλικτον καὶ 

πρὸς τοὺς οἰκείους εὐεργέτας φονικὸν καὶ ἀχάριστον<καὶ ἐδείκνυε δειλίαν 

ἀνεπίπλαστον»
56

. Δλψ θαη νη Βελεηνί απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά, δελ παξέιεηπαλ λα 

πξνμελνχλ δεηλά ζηνπο Βπδαληηλνχο: ην θαινθαίξη ηνπ 1297 ζε κηα επίδεημε δχλακεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πηέζνπλ ηνλ απηνθξάηνξα γηα ηελ αλαλέσζε ηεο εκπνξηθψλ ηνπο 

πξνλνκίσλ, 18 βελεηηθά πνιεκηθά πινία ππξπφιεζαλ ηηο βπδαληηλέο θαηνηθίεο πνπ 
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 Μ. Οιφβσινο, 39, 44, 70. 

52
 Μηραήι Ζ΄ Παιαηνιφγνο, “Vita sua” ,771.  

53
  Γξεγνξάο, Η, 130.   

54
 Οη Λαηίλνη, θαζψο ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ ηαπηίδνληαλ κε ηνπο δπηηθνχο εκπφξνπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηηο θεξδνζθνπηθέο ηαθηηθέο ηνπο, πξνμελνχζαλ ερζξηθά 

αηζζήκαηα ηφζν ζηνλ απιφ ιαφ φζν θαη ζηνλ αλψηεξν θιήξν, φπσο ζηνλ Παηξηάξρε Αζαλάζην Α΄ (1289-

1293, 1303-1310)  θαη ζηελ ηάμε ησλ ινγίσλ, φπσο ν επηζηνινγξάθνο Θεφδσξνο Τξηαθελφο, Α. Karpozilos, 

“The Correspondence of Theodoros Hyrtakenos”, JöB 40 (1990), 175-194. 

55
 Γχν αθφκα πεξηζηαηηθά ελδεηθηηθά ηεο απζάδεηαο θαη ηεο αιαδνλείαο ησλ Λαηίλσλ απέλαληη ζηνπο 

Βπδαληηλνχο αλαθέξεη ν Γξεγνξάο, Η, 140-146, φηαλ έλαο Γελνβέδνο ζθφησζε κε ην ζπαζί ηνπ γηα αζήκαληε 

αηηία έλα Βπδαληηλφ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ θαη δχν Γελνπαηηθέο ηξηήξεηο πνπ  έθαλαλ πεηξαηηθέο 

επηδξνκέο ζην Αηγαίν Πέιαγνο, πεξλνχζαλ απφ ηα ζηελά ρσξίο λα απνδψζνπλ ην ζπλεζηζκέλν ραηξεηηζκφ 

πξνο ηνλ απηνθξάηνξα. 

56
Αιέμηνο Μαθξεκβνιίηεο, «Λφγνο Ηζηνξηθφο πεξί Γελνβέδσλ», Αλάιεθηα Ηεξνζνιπκηηηθήο ηαρπνινγίαο, εθδ. 

Α. Παπαδφπνπινο-Κεξακεπο, Η (1891), 144.5-146.9.   
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βξίζθνληαλ θαηά κήθνο ησλ αθηψλ ηνπ Κεξαηίνπ θφιπνπ
57

, ελψ ην ίδην αθξηβψο ζπλέβε θαη 

πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην 1302
58

. Έηζη, ην κέγεζνο ηεο λέαο απεηιήο απφ ηα αλαηνιηθά 

θαίλεηαη φηη, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, δελ θαηαλνήζεθε ζην βαζκφ πνπ έπξεπε, ελψ νη 

Οζσκαλνί εθκεηαιιεπφκελνη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηε ζπγθερπκέλε θαηάζηαζε 

ζηε Μ. Αζία θαηφξζσζαλ κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα αθαηξέζνπλ πνιιά απφ ηα 

εδάθε ηνπ Βπδαληίνπ δεκηνπξγψληαο θαη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ 

εμέιημή ηνπο.   

ηα επφκελα θεθάιαηα ζα εμεηάζνπκε ηα παξάιιεια δεδνκέλα κηαο εμαζζελεκέλεο 

απηνθξαηνξίαο θαη ελφο ηνπξθηθνχ εκηξάηνπ πνπ δηεθδηθνχζε κε αμηψζεηο ην δηθφ ηνπ 

κεξίδην ζηελ ηζηνξία θηάλνληαο, κάιηζηα, κέζα ζε 100 ρξφληα λα πνιηνξθήζεη ηελ ίδηα ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. 
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 Παρπκέξεο, ΗΗ, 232-234· Γξεγνξάο Η, 207-210. 

58
 Παρπκέξεο, ΗΗ, 286-287·  Nicol, Venice, 220-222. 
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Β) Ζ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΧΝ ΟΘΧΜΑΝΧΝ ΚΑΗ Ζ ΑΝΣΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ (πεξ. 1300-1345) 

 

 

 Ζ κειέηε ησλ πεγψλ ηεο πεξηφδνπ δελ παξέρεη ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Οζσκαλψλ πξηλ ην 1302 θαη απηφ θαζηζηά δχζθνιε ηελ πξνζπάζεηα 

γηα ηελ αθξηβή ρξνλνιφγεζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηε βπδαληηλή ζθαίξα επηξξνήο. Φαίλεηαη 

πάλησο, πσο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ζην βoξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο Μ. Αζίαο -ζπγθεθξηκέλα 

ζηελ ελδνρψξα ηεο αζηαηηθήο αθηήο ηνπ Βνζπφξνπ θαη ηεο Πξνπνληίδαο, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βηζπλίαο-  πηζαλφηαηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 13νπ αηψλα
59

.  

ζνλ αθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, απηή ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηηο εχθνξεο 

πεδηάδεο ηεο θαη ηελ πςειή παξαγσγηθή ηεο απφδνζε, γη απηφ θαη θαηά ην παξειζφλ ήηαλ 

κηα απφ ηηο πην ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηεο απηνθξαηνξίαο. Δλ πνιινίο ηελ επκάξεηά 

ηεο ηε ρξσζηνχζε ζην αγγάξην πνηακφ, ν νπνίνο γηα αξθεηέο δεθαεηίεο (πηζαλφηαηα απφ ην 

1211 θ.ε, χζηεξα απφ ηε κάρε ηεο Αληηφρεηαο ηνπ Μαηάλδξνπ θαη ηε ζπλζήθε πνπ 

ππνγξάθεθε αλάκεζα ζηνπο ειηδνχθνπο θαη ηνπο Βπδαληηλνχο)
60

 απνηεινχζε ην θπζηθφ 

ζχλνξν αλάκεζα ζηνπο Βπδαληηλνχο θαη ην ειηδνπθηθφ θξάηνο ηεο Μ. Αζίαο, γη απηφ θαη 

νη πξψηνη θξφληηδαλ γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε ησλ νρπξψζεσλ ζηηο φρζεο ηνπ. Ζ 

εθζηξαηεία, άιισζηε, ηνπ Μηραήι Ζ΄ Παιαηνιφγνπ ην 1281, απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ είρε, 

ηελ επηδηφξζσζε, δειαδή, ησλ νρπξσκαηηθψλ έξγσλ ηνπ αγγαξίνπ, θαη κάιηζηα ήηαλ ε 

πξψηε πνπ θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. χκθσλα κε ηελ δηήγεζε ηνπ 

Παρπκέξε, φηαλ έθηαζε ν απηνθξάηνξαο κε ην ζηξαηφ ηνπ βξήθε εγθαηαιειεηκκέλεο 

αλακκέλεο εζηίεο, αζθαιέο πεηζηήξην γηα ηελ παξνπζία εθεί θάπνηνπ λνκαδηθνχ θχινπ. Αλ 

θαη ν απηνθξάηνξαο επέιεμε λα κελ ηνπο θαηαδηψμεη, νπφηε θαη δελ ήιζε αληηκέησπνο θαηά 

πξφζσπν κε ηνπο αληηπάινπο ηνπ, εηθάδνπκε πσο επξφθεηην γηα Οζσκαλνχο, πνπ απφ εθείλε 

ηελ πεξίνδν άξρηζαλ λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ πεξηνρή
61

.   

χκθσλα κε ηνπξθηθέο πεγέο ν αξρεγφο απηψλ ησλ πξψησλ Οζσκαλψλ επηδξνκέσλ 

ήηαλ θάπνηνο Δξηνγξνχι, πνπ πηζαλφηαηα πξνεγνπκέλσο βξηζθφηαλ ζηελ ππεξεζία ηνπ 

νπιηάλνπ ησλ ειηδνχθσλ. Ο Δξηνγξνχι πέζαλε ην 1288-9 αθήλνληαο σο δηάδνρφ ηνπ ην 
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 Γηα ηηο αξρηθέο επηδξνκέο ηνπ Οζκάλ, Βι. F. Tinnefeld, “Pachymeres und Philes als Zeugen fur ein fruhes 

Unternehmen gegen die Osmanen”, BZ 64(1971), 46-54. Πξβ. Γ. Αξλάθεο, Πξώηνη Οζσκαλνί, 121: «κάιινλ 

έθαλαλ κηα ήζπρε είζνδν ζηελ ηζηνξία»· Shaw, Ottoman Empire, 11. 

60
 Βι. αλσηέξσ ππνζ. 5. 

61
 Παρπκέξεο ΗΗ, 663-667.  
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γην ηνπ, Οζκάλ
62

, ν νπνίνο απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαη έπεηηα κε 400 πεξίπνπ ηππείο-

πνιεκηζηέο επέδξακε ζηελ θνηιάδα πάλσ απφ ην αγγάξην θαη ζηελ πεξηνρή κεηαμχ 

Πξνχζαο θαη Νίθαηαο
63

. Ζ ππεξρείιηζε ηνπ αγγαξίνπ (1300-1301) θαη ε αιιαγή ηνπ ξνπ 

ηνπ νπζηαζηηθά θαηέζηεζε άρξεζηα ηα νρπξσκαηηθά έξγα ησλ Βπδαληηλψλ δηεπθνιχλνληαο 

έηζη ηηο επηρεηξήζεηο ησλ επηδξνκέσλ, νη νπνίνη αλελφριεηνη κπνξνχζαλ πιένλ λα 
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 Ο ρξνλνγξάθνο ησλ Καξακαλψλ, Mehmet Pasa, ηζρπξίδεηαη φηη ν παηέξαο ηνπ, Δξηνγξνχι,  πνιεκνχζε ήδε 

αλεμάξηεηα ελαληίνλ ησλ Βπδαληηλψλ, Πξβ. Linder, Nomads and Ottomans, 18. Μεηαγελέζηεξεο πεγέο, πνπ 

αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαγσγή θαη ηνπο πξνγφλνπο ηνπ Οζκάλ πξνθαλψο θαη 

επηλνήζεθαλ γηα λα εθνδηάζνπλ ηνλ ηδξπηή ηεο νζσκαληθήο δπλαζηείαο κε έλα πην έλδνμν παξειζφλ. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα εθδνρή αλαθέξεη φηη ν  Δξηνγξνχι θαη νη πνιεκηζηέο ηνπο λίθεζαλ ην κνγγνιηθφ θαη 

βπδαληηλφ ζηξαηφ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γνξπιαίνπ θαη ν ζνπιηάλνο ηνλ αληάκεηςε παξαρσξψληαο ηνπ ηελ 

πεξηνρή σο θένπδν, ελψ άιινο  ζξχινο αλαθέξεη, φηη ν Δξηνγξνχι πξνηάζεθε σο  δηάδνρνο  απφ  ηνλ  

ηειεπηαίν  νπιηάλν. ην Υξνληθφ ηνπ Γηαρζί – Φαθίρ (εθδ. Δ. Εαραξηάδνπ, Ηζηνξία θαη Θξύινη, 123-124) ε 

θαηαγσγή ησλ Οζσκαλψλ ζνπιηάλσλ αλάγεηαη πξψηα ζηνλ Ογνχδ (εζληθφο ήξσαο ησλ Ογνχδσλ) θαη θηάλεη 

κέρξη ην Νψε. Πξβ.  Υαιθνθνλδχιεο, Η,  10. 9-18: «…Ὀρθογρούλην δὲ Ὀγουζάλπεω παῖδα δραστήριόν 

τε ἐς τὰ πάντα γενόμενον καὶ ἐπὶ πολέμους ἠγησάμενον ἄλλῃ τε πολλαχῇ εὐδοκιμῆσαι, καὶ δὴ καὶ 

πλοῖα ναυπηγησάμενον ἐπιλῃστεύειν νήσους ἐπιπλέοντα τὰς ἐν τῷ Αἰγαίῳ τῇ τε Ασίᾳ καὶ Εὐρώπῃ 

ἐπικειμένας, καὶ τήν τε Εὐρώπην πορθοῦντα, τά τε ἄλλα καὶ ἐς Σέαρον ἐμβάντα ποταμόν τὸν 

κατὰ τὴν Αἶνον ἐπὶ πολὺ τοῦ ποταμοῦ σὺν ταῖς ναυσὶ προελθεῖν. λέγεται δὲ αὐτὸν καὶ ἄλλῃ τε 

πολλαχῇ τῆς Εὐρώπης ἀποβάσεις ποιήσασθαι, καὶ ἐπὶ Πελοπόννησον ἀφικόμενον καὶ ἐπὶ Εὔβοιαν 

καὶ Ἀττικήν τήν τε χώραν δῃῶσαι, καὶ ἀνδράποδα ὡς πλεῖστα ἀπενεγκάμενον μεγάλα κερδναι. 

Ὀρθογρούλην δὲ τοῦτον μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Ἀσίᾳ τραπόμενόν φασιν ἐπὶ διαρπαγῇ τῆς περιοικίδος 

χώρας ἐπεξιέναι τε καὶ ἀπὸ τούτου ὁρμώμενον ξυναγεῖραι τε στράτευμα καὶ ἐπιόντα 

καταστρέφεσθαι τούς τε ὁμόρους Ἕλληνας καὶ τοὺς ταύτῃ σφίσιν αὐτῶν περιοίκους». 

Γεληθά βι. Γ. Αξλάθεο, Οη πξώηνη Οζσκαλνί, 20-22· P. Wittek, “Der Stammbaum der Osmanen”, Islam 14 

(1925), 94-100· J. H. Kramers, “Wer war Osman”, Acta Orientalia 6(1928), 248-254, φπνπ θαη επηζεκαίλεηαη 

ε αλαθξίβεηα ησλ πεγψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ηνπ Οζκάλ· P. Linder, Nomads and Ottomans 128-129· Δ. 

Gibbons, Foundation of the Ottoman Empire, 17-29· Ν. αξξήο, Οζκαληθή Πξαγκαηηθόηεηα, Η, 103-105. 

63
 Ο Γηαρζί-Φαθίρ ζην Υξνληθό ηνπ παξαηεξεί πσο ν Οζκάλ άξρηζε ηηο επηδξνκέο ηνπ ζηξεθφκελνο πξνο φιεο 

ηηο θαηεπζχλζεηο. Αξρηθά θηλήζεθε πξνο ην Αγγειφθσκα, φπνπ θαη θαηέιαβε έλα κηθξφ θξνχξην (Κνπιαηδάο), 

ελψ ζηε ζπλέρεηα νη επηδξνκέο ηνπ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηα αλαηνιηθά ηνπ αγγάξηνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μνδξελήο, Δ. Εαραξηάδνπ, Ηζηνξία θαη Θξύινη, 81-85. Γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο βι., Α. Ramsay, Asia 

Minor, 206-207, 459-460. 
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δηεηζδχζνπλ ζην έδαθνο ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο απεηιψληαο ζε πξψηε θάζε αθφκε θαη 

ηελ ίδηα ηε Νίθαηα
64

.   

Ζ «ελνριεηηθή» θηλεηηθφηεηα ησλ Οζσκαλψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο πξνθάιεζε 

θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ Βπδαληίνπ. Ο Αλδξφληθνο Β΄ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηε Νίθαηα 

θαη λα αλαθφςεη ηηο νζσκαληθέο επηδξνκέο απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα κέξνο απφ 

ηνπο 10.000 πεξίπνπ Αιαλνχο, πνπ έιαβαλ άδεηα θαη θαηέβεθαλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο απφ 

ην Γνχλαβε
65

 πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ην ζηξαηφ ηνπ. Απηνί νη «θαηά ζπλζήθε» 

πνιεκηζηέο ελψζεθαλ κε ηκήκα ηνπ ηαθηηθνχ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ θαη ππφ ηελ δηνίθεζε ηνπ 

«εηαηξεηάξρε» Λένληνο Μνπδάισλνο, δηαπεξαηψζεθαλ ζηε Μ. Αζία. Δθεί, ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1302 ν Βπδαληηλφο ζηξαηφο ήιζε γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηνλ Οζκάλ θαη ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ ζην πεδίν ηεο κάρεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαθέα, θνληά ζηε Νηθνκήδεηα. Ο 

ππέξηεξνο αξηζκεηηθά νζσκαληθφο ζηξαηφο επηηέζεθε αηθληδηαζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο ζθνηψλνληαο πνιινχο απφ ην ζηξαηφ ηνπ Μνπδάισλα, ελψ φζνη θαηάθεξαλ λα 

δηαζσζνχλ ηξάπεθαλ ζε θπγή. Ζ έθβαζε ηεο αλακέηξεζεο ήηαλ θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. Αλ θαη ζηελ ηζηνξία δελ ρσξνχλ ππνζέζεηο, κνηάδεη 

πηζαλφ πσο ελδερφκελε ήηηα ησλ Οζσκαλψλ ζην Βαθέα ζα ηνπο έθαλε λα αλαδεηήζνπλ 

δηαθνξεηηθφ πεδίν δξάζεο. Ζ λίθε ηνπ Οζκάλ φκσο απέλαληη ζην βπδαληηλφ ζηξαηφ έδεημε 

ηε δπλακηθή απηνχ ηνπ πξσηνεκθαληδφκελνπ θχινπ, πνπ απφ απηφ ην ζεκείν θαη ζην εμήο 

ζα δηαδξακάηηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βπδαληηλν-ζειηδνπθηθή κεζφξην
66

.  

 Ακέζσο κεηά ηε λίθε ζην Βαθέα νη Οζσκαλνί θηλήζεθαλ πξνο ηα δπηηθά θαη 

ιεειάηεζαλ νιφθιεξε ηελ πεξηνρή απφ ηε Νίθαηα κέρξη ηελ Πξνχζα θαη ην Αδξακχηηην. 

Χζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε επηζεηηθή εηζβνιή δελ έθεξε θαη κφληκε εγθαηάζηαζε. Ο ζηξαηφο 
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 Παρπκέξεο ΗΗ, 330-331. Πξβ. C. Foss, “Byzantine Malagina and the lower Sangarius”, Anatolian Studies 

40(1990), 179-180· E. Zachariadou, “Natural Disasters: moments of opportunity”, Natural Disasters in the 

Ottoman Empire, εθδ. Δ. Zachariadou, Ρέζπκλν 1999, 7-8.  

65
  Γξεγνξάο, Η, 205.10-20. Πξνθεηκέλνπ λα εμνπιηζηνχλ νη Αιαλνί επηζηξαηεχηεθε θάζε δηαζέζηκν φπιν θαη 

άινγν, παξά ηε ζέιεζε ησλ θαηνίθσλ, ελψ θαη νη θνξνεηζπξάθηνξεο επεδείθλπαλ ππεξβνιηθφ δήιν ζηε 

ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ. Έηζη, νη Αιαλνί δελ ζπλνδεχνληαλ απφ επρέο θαη παλεγπξηθνχο ιφγνπο, αιιά απφ 

δάθξπα θαη θαηάξεο. Πξβ. Παρπκέξεο, ΗΗ, 307-322. 

66
 Πεξίπνπ απηή ηελ πεξίνδν, κεηά ηε λίθε ζην Βαθέα ηνπνζεηείηαη απφ ηελ νζσκαληθή παξάδνζε ε γέλλεζε 

ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, θαζψο ηφηε γηα πξψηε θνξά ν Οζκάλ -εθκεηαιιεπφκελνο ηελ αδπλακία ηνπ 

ζνπιηάλνπ ηνπ Ηθνλίνπ- άξρηζε λα δηνξίδεη θαδήδεο ζηελ επηθξάηεηά ηνπ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ ηειεπηαίνπ, 

ελψ ιίγν αξγφηεξα πξνζηέζεθε θαη ε αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ Οζκάλ ζηηο θαζηεξσκέλεο ιεηηνπξγίεο πιάη 

ζην φλνκα ηνπ νπιηάλνπ ηνπ Ηθνλίνπ. Πξβ. Δ. Εαραξηάδνπ, Ηζηνξία θαη Θξύινη, 147· Γ. Βνγηαηδήο, 

Οζσκαλνθξαηία, 37-38·  Ν. αξξήο, Οζκαληθή πξαγκαηηθόηεηα, Η, 103, 



                            Θ εμφάνιςθ των Οκωμανϊν και θ αντίδραςθ του Βυηαντίου  (1300-1345)                       39 
 

ηνπ Οζκάλ επέζηξεςε θαη πάιη ζηε βάζε ηνπ, νη θάηνηθνη φκσο ησλ πεξηνρψλ απηψλ 

ζνξπβήζεθαλ απφ ηελ ηνπξθηθή πξνψζεζε. Οη κεγάιεο πφιεηο (Πξνχζα, Νίθαηα, 

Νηθνκήδεηα) θαζψο ήηαλ νρπξσκέλεο δε δηέηξεραλ ηδηαίηεξν θίλδπλν, νπφηε θαη απνηέιεζαλ 

αζθαιέο θαηαθχγην γηα ηνπο ρσξηθνχο, πνπ πξνηίκεζαλ λα αθήζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη 

ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο γηα ράξε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αζθάιεηαο. Καη θαζψο ην θαηλφκελν 

ήηαλ αξθεηά έληνλν θαη νη θάηνηθνη ησλ νρπξσκέλσλ πφιεσλ αξλνχληαλ πιένλ ηελ είζνδν 

ζηνπο ρσξηθνχο, δεκηνπξγήζεθε αλαπφθεπθηα θχκα πξνζθχγσλ πξνο ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε Θξάθε
67

.    

Πάλησο, ε λίθε ηνπ Οζκάλ ζην Βαθέα, θαζψο δε ζπλδπάζηεθε κε κφληκε 

εγθαηάζηαζε ησλ Οζσκαλψλ ζηελ Βηζπλία, δε θάλεθε –ηνπιάρηζηνλ αξρηθά- λα δεκηνπξγεί 

ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηελ απηνθξαηνξία, ζε αληίζεζε κε ην λφηην ηκήκα ηνπ αλαηνιηθνχ 

ζπλφξνπ, πνπ δνθηκαδφηαλ έληνλα απφ ηηο αιιεπάιιειεο επηζέζεηο ησλ ππφινηπσλ 

ηνπξθηθψλ θχισλ. Ο Απηνθξάηνξαο Αλδξφληθνο Β΄ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ην 

αλαηνιηθφ ζχλνξν απφ απηέο ηηο επηδξνκέο κίζζσζε κηα νκάδα επαγγεικαηηψλ ζηξαηησηψλ 

απφ ηελ Ηζπαλία κε αξρεγφ ην Ρνγήξν ληε Φιφξ, πνπ ήηαλ γλσζηνί ζηνλ ηφηε θφζκν σο 

«Καηαιαληθή Δηαηξεία»
68

. Σν 1303 νη κηζζνθφξνη ηνπ Απηνθξάηνξα δηαπεξαηψζεθαλ ζηελ 

Αξηάθε, βφξεηα ηεο Κπδίθνπ θαη κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν απάιιαμαλ απφ ηελ ηνπξθηθή 

απεηιή ηε Φηιαδέιθεηα θαη ηελ Έθεζν. Ζ επηηπρία, σζηφζν, γηα κηα αθφκε θνξά ήηαλ 

πξφζθαηξε. Οη Καηαιαλνί άξρηζαλ λα ελεξγνχλ σο αλεμάξηεηε νκάδα απφ ηνλ ππφινηπν 

βπδαληηλφ ζηξαηφ, ελψ ηα 1.000.000 ππέξππξα πνπ ηνπο είρε δψζεη σο ακνηβή ν 

απηνθξάηνξαο πιένλ δελ ηνπο θαίλνληαλ αξθεηά
69

. χληνκα εγθαηέιεηςαλ ηνλ αγψλα ζηε 

Μ. Αζία, δηεθπεξαηψζεθαλ ζηε Θξάθε θαη ηε ιεειάηεζαλ. Σν ζεκαληηθφηεξν ήηαλ φηη δελ 

αζρνιήζεθαλ θαζφινπ κε ην βφξεην ηκήκα ηεο Μ. Αζίαο θαη ηνλ Οζκάλ, ελψ αθφκα θαη 
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 Παρπκέξεο ΗΗ, 327-335, 345-347 :«… Δἶδεο δὲ ηόηε θαὶ ηνὺο ἐλδνηέξσ ζθεπαγσγνῦληαο, θαὶ νἰθηξὰλ ζέαλ 

πεξαηνπκέλνπο εἰο πόιηλ, ἀπνγλόληαο ἤδε ηὴλ ηῶλ ἰδίσλ ζσηεξίαλ. θαὶ ὁ πνξζκὸο νὗηνο ἑθάζηεο κπξκεθηὰλ 

ἀλζξώπσλ θαὶ δώσλ ἐδέρεην, νὐθ ἄλεπ ζπκθνξῶλ ηῶλ κεγίζησλ ἀπαιιαγέλησλ· νὐδὲ γὰξ ἦλ ὅζηηο νὐ ηῶλ ἰδίσλ 

ἀπεζξήλεη ηὴλ ζηέξεζηλ, ηῆο κὲλ ἀλαθαινπκέλεο ηὸλ ἄλδξα, ηῆο δὲ ηὸλ πἱὸλ ἢ κὴλ ηὴλ ζπγαηέξα, ἄιιεο ἀδειθόλ 

ηε θαὶ ἀδειθήλ, θαὶ ἄιιεο ἄιιν ηη ζπγγελείαο ὄλνκα, πάλησλ δὲ ἐιεεηλῶο πξνθεηκέλσλ, ηῶλ κὲλ ἐληὸο πόιεσο, 

ηῶλ δὲ θαὶ ἐθηὸο παξ᾽ αἰγηαιὸλ εἰθαίσο θαηα ζπνδνπκέλσλ, ιείςαλα θεξόλησλ θαὶ δσῆο θαὶ βίνπ. λήπηα δὲ θαὶ 

γπλαῖθεο θαὶ νἰθηξνὶ πξεζβῦηαη πξνθείκελνη ηαῖο ὁδνῖο ἀιγεῖλ ἐπνίεη θαὶ ηὸλ κόλνλ ἀθνύνληα». Πξβ., Ζ. Inalcik, 

Ottoman Empire, 55.  

68
 Παρπκέξεο ΗΗ, 415-427· Γξεγνξάο Η, 220-222· Muntaner, Chronicle, 494-497. Πξβ. Nicol, Last Centuries, 

135. 

69
 A. Laiou, Andronicus II, 186, ππνζ. 108.  
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ζηα εδάθε πνπ ζεκείσζαλ θάπνηεο επηηπρίεο δε θξφληηζαλ λα ηηο δηαζθαιίζνπλ κε θαλέλα 

ηξφπν.    

ζν γηα ηνλ ίδην ηνλ Οζκάλ ιίγν κεηά ηε λίθε ηνπ ζην Βαθέα θαηέιαβε θαη κεξηθά 

ζεκαληηθά θξνχξηα, φπσο απηφ ζηελ Καηνηθία ην 1305 θαη ησλ Kνπβνπθιίσλ ην 1306, φπνπ 

θαη εγθαηέζηεζε ηηο δηθέο ηνπ θξνπξέο
70

. Σνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν πεξηήιζε ζηελ θαηνρή 

ησλ Οζσκαλψλ θαη ην θξνχξην ηεο Μειάγρεηαο, πνπ βξηζθφηαλ κεηαμχ ηεο Πξνχζαο θαη 

ηεο Νίθαηαο θαη ήιεγρε ηε ρεξζαία δηαδξνκή απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξνο ηε Βηζπλία. 

Απηφ ήηαλ θαη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, ζηελ πξνζπάζεηα θαηάιεςεο νιφθιεξεο ηεο 

γχξσ πεξηνρήο
71

.  

Απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαη κέρξη ην ηέινο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο νη πεγέο δελ 

παξέρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Οζσκαλψλ. ρεηηθά κε ηηο 

επηδξνκέο ηνπο ζηα βπδαληηλά εδάθε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ηελ κεηέπεηηα πνξεία 

ησλ γεγνλφησλ, πσο απηέο εμαθνινχζεζαλ απξφζθνπηεο κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ 

νρπξσκέλσλ πφιεσλ λα αηζζάλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηελ αζθπθηηθή ηνπο πίεζε
72

.  

To 1317, πάλησο, αληινχκε εθ λένπ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Οζσκαλνχο, νη νπνίνη 

βξίζθνληαλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Πξνχζαο πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβνπλ ηελ πφιε 

απνθιείνληαο ηηο εηζφδνπο ηεο, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα αλαγθάζνπλ ηνπο θαηνίθνπο λα 

παξαδνζνχλ θπξίσο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηξνθίκσλ θαη άιισλ βαζηθψλ αλαγθαίσλ 

αγαζψλ. Ζ επηινγή ηεο Πξνχζαο σο πξψηνπ ζηφρνπ θαηάθηεζεο πξνήιζε απφ ηε 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε: πεξηβαιιφκελε κφλν απφ ρεξζαία εδάθε, έκνηαδε ηδαληθφο ζηφρνο 

γηα έλαλ λνκαδηθφ ιαφ, πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν νχηε ηα θαηάιιεια ζηξαηησηηθά κέζα 

δηέζεηε νχηε ηελ γλψζε είρε γηα λα δηεμαγάγεη καθξνρξφληα νινθιεξσηηθή πνιηνξθία. 

Όζηεξα απφ ζρεδφλ δέθα ρξφληα απεηιεηηθήο νζσκαληθήο παξνπζίαο γχξσ απφ ηα ηείρε ηεο 

πφιεο, νη θάηνηθνη   εμαληιεκέλνη απφ ηηο ζηεξήζεηο απνθάζηζαλ λα παξαδψζνπλ ηελ πφιε 
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 Παρπκέξεο ΗΗ, 414. Βι.  Γ. Αξλάθεο, Πξώηνη Οζσκαλνί, 142· P. Lindner, Nomads and Ottomans, 27. 
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 P. Lindner, φ.π., 30. 
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 Καηά ηνλ Παρπκέξε, Η, 597, πεξίπνπ απφ απηήλ ηελ πεξίνδν (1305) νη πνιίηεο ηεο Πξνχζαο άξρηζαλ λα 
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ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, δείγκα ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Δπηπιένλ, θαη ε 
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παξαρψξεζε ζηνλ επίζθνπν Πξνχζαο θαη ηα έζνδα απφ ηελ επηζθνπή ηεο Απάκεηαο ζηε Φξπγία θαη απφ έλα 

κνλαζηήξη ζηελ Πξνχζα, ηελ δηθαηνδνζία ηνπ νπνίνπ είρε ην παηξηαξρείν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, MM, I, 

80-81.  Πξβ. S. Vryonis, Decline, 300-301· A. Laiou, Andronicus II, 248.  
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ηνπο ζηνλ Οξράλ, γην ηνπ Οζκάλ, θαη έηζη ε Πξνχζα έγηλε ην 1326 ε πξψηε πξσηεχνπζα 

ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο.  

Ζ θαηάιεςε ηεο Πξνχζαο ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ 

Οζσκαλψλ, θαζψο ζήκαηλε θαη ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ πξνεγνχκελν λνκαδηθφ βίν ζε έλα 

θξαηηθφ κφξθσκα κε θαζνξηζκέλε ηελ έδξα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. ζνλ αθνξά ζηελ ίδηα 

ηελ Πξνχζα, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε -πεξηβαιιφηαλ απφ εχθνξεο εθηάζεηο θαη δε βξερφηαλ 

απφ ζάιαζζα, άξα θαζίζηαην αζθαιέο ζηξαηεγηθφ ζεκείν γηα ηνπο «άπεηξνπο» ζην πγξφ 

ζηνηρείν Οζσκαλνχο- έκνηαδε ηδαληθφο ηφπνο γηα εγθαηάζηαζε, ελψ ζηα ρξφληα πνπ 

αθνινχζεζαλ δηαηήξεζε θαη ππφ ην λέν θαζεζηψο ηελ μερσξηζηή ηεο ζέζε (ηε κεηέηξεςε, 

άιισζηε, ζε ηεξή πφιε ν ζάλαηνο θαη ε ηαθή εθεί ηνπ Οζκάλ ην 1326). Αξγφηεξα, κάιηζηα, 

αλέπηπμε θαη ζεκαληηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή, ηελ νπνία θαη δηαηήξεζε 

γηα πνιιά ρξφληα, ζχκθσλα κε ηα φζα θαηέγξαςε ν πεξηεγεηήο Ibn Battuta, φηαλ θαη 

επηζθέθηεθε ηελ πφιε ην 1333
73

. 

Πιένλ ν ερζξφο ήηαλ ζπγθεθξηκέλνο, αιιά ε δηακάρε ησλ δχν Αλδξνλίθσλ ηελ ίδηα 

πεξίνδν (1321-1328) θαη ε ζηαδηαθή παξαθκή ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο δελ άθελε πνιιά 

πεξηζψξηα γηα απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε απέλαληη ζηελ επεθηαηηθή δηάζεζε ησλ 

Οζσκαλψλ
74

. Έηζη, ην 1329 απέηπρε θαη ε ηειεπηαία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ησλ 

Βπδαληηλψλ λα αλαραηηίζνπλ κε ζηξαηησηηθά κέζα ηνπο αληηπάινπο ηνπο: κε πνιχ θφπν ν 

λένο Απηνθξάηνξαο Αλδξφληθνο Γ΄ (1328-1341) θαη ν ζηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ, Ησάλλεο 

Καληαθνπδελφο θαηάθεξαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πεξίπνπ 4.000 

ζηξαηηψηεο, πνπ δηαπεξαηψζεθαλ απέλαληη ζηηο αθηέο ηεο Μ. Αζίαο. ηελ πεξηνρή ηνπ 

Πειεθάλνπ, θνληά ζην θξνχξην ηεο Φηινθξήλεο ηνπο πεξίκελε ν Οξράλ (1326-1362) κε 

παξαηαγκέλνπο ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ. Απηή ηε θνξά δελ ππήξρε ην άιινζη ηνπ 

αηθληδηαζκνχ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο κάρεο ζην Βαθέα (1302). Ζ κάρε έιαβε ρψξα ζηηο 

10 Ηνπλίνπ 1329∙ παξφηη νχηε ν Γξεγνξάο νχηε ν Καληαθνπδελφο θάλνπλ ιφγν γηα κεγάιεο 

αλζξψπηλεο απψιεηεο ζηελ παξάηαμε ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ζηξαηνχ, θαλείο ηνπο δε 

δηθαηνινγεί  ηελ απφθαζε ηεο απνρψξεζεο ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ζηξαηνχ, θάηη πνπ θαίλεηαη 

πσο απνθαζίζηεθε κεηά ηελ πξψηε κέξα ηεο ζχγθξνπζεο. Ζ επηινγή ησλ Βπδαληηλψλ λα 

κελ απσζήζνπλ ηνπο Οζσκαλνχο νχηε λα ηνπνζεηήζνπλ θξνπξέο,  πνπ ζα αλαραίηηδαλ ηελ 

                                                           
73

 Ibn Battuta, Voyages, ΗΗ, 108,  W. Ζeyd, Histoire du commerce, II, 352·  Μ. Gerolymatou, “Le commerce”, 

La Bithynie au Moyen Age, εθδ. B. Geyer-J. Lefort, Παξίζη 2003, 485-498. Αληίζεηα, ε θνληηλή πφιε ηεο 

Νίθαηαο, πνπ άθκαζε θαηά ηνλ 13ν αηψλα, παξήθκαζε ζηα ρξφληα ησλ Οζσκαλψλ θαη ζήκεξα έρεη ηε κνξθή 

θσκφπνιεο, πνπ δηαηεξεί αθφκε ηα κεζαησληθά ηεο ηείρε.    
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 Πξβ.  U. Bosch, Andronikos III. Palaiologos, Άκζηεξληακ 1965, 7-68.   
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νζσκαληθή πξνέιαζε κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ θχξηνπ φγθνπ ηνπ βπδαληηλνχ 

ζηξαηεχκαηνο, έθαλε ηελ φιε επηρείξεζε λα κνηάδεη κε πξνιεπηηθή ππνρψξεζε ελψπηνλ 

ελφο ηζρπξφηεξνπ αληηπάινπ. Δπηπιένλ, ην φηη ν Οξράλ ήιζε αληηκέησπνο ζην πεδίν ηεο 

κάρεο κε ην βπδαληηλφ Απηνθξάηνξα θαη ηνλ αλάγθαζε λα απνζπξζεί έδσζε λέα δπλακηθή 

ζηνπο Οζσκαλνχο θαη κηα ηδηαίηεξε ππφζηαζε αλάκεζα ζηα επάξηζκα ηνπξθηθά εκηξάηα, 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε Γπηηθή πξσηίζησο Μ. Αζία. Οη Οζσκαλνί ηειηθψο θαηαδίσμαλ 

ηνλ απηνθξαηνξηθφ ζηξαηφ κεηαηξέπνληαο κηα αξρηθά ακθίξξνπε κάρε ζε ζπληξηπηηθή ήηηα 

ησλ Βπδαληηλψλ.  

  Άκεζε ζπλέπεηα ηεο έθβαζεο ηεο κάρεο ηνπ Πειεθάλνπ ήηαλ ε παξάδνζε ηεο 

Νίθαηαο ζηνπο Οζσκαλνχο δχν ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Μάξηην ηνπ 1331, θαη ηεο 

Νηθνκήδεηαο ην 1337, χζηεξα απφ αζθπθηηθή πνιηνξθία, πνπ δίεξθεζε ζρεδφλ επηά 

ρξφληα
75

. ην κεηαμχ ην 1333 ν Απηνθξάηνξαο κε λσπέο αθφκε ηηο κλήκεο ηεο κάρεο ζηνλ 

Πειεθάλν πξνηίκεζε λα ζπλδηαιιαγεί κε ηνλ αληίπαιφ ηνπ, παξά λα αλακεηξεζεί εθ λένπ 

ζην πεδίν ηεο κάρεο. Ζ ζπλάληεζε ζηε Μ. Αζία αλάκεζα ζηνλ Αλδξφληθν Γ΄ (κεηέβε πξνο 

αλαθνχθηζε ηεο Νηθνκήδεηαο, πνπ βξηζθφηαλ ππφ νζσκαληθή πνιηνξθία) θαη ηνλ Οξράλ 

θαηέιεμε ζε επίζεκε ζπλζήθε, πνπ πξνέβιεπε ηελ πιεξσκή 12.000 ππεξπχξσλ εηεζίσο 

πξνο ηνπο Οζσκαλνχο κε αληάιιαγκα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ πνπ είραλ απνκείλεη 

αθφκα ζηελ θαηνρή ηνπ Βπδαληίνπ
76

. Ζ ππνγξαθή απηήο ηεο ζπλζήθεο απφ κέξνπο ηνπ 

Βπδαληίνπ ζήκαηλε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Οξράλ ζηα εδάθε πνπ κέρξη πξφηηλνο 

απνηεινχζαλ βπδαληηλέο θηήζεηο, θαη ηελ παξαδνρή φηη πιένλ δε κπνξνχζε λα 

αληηκεησπίζεη ηελ επεθηαηηθή ηνπ πνιηηηθή ζηε Μ. Αζία κε ζηξαηησηηθά κέζα.     

 Όζηεξα θαη απφ ηελ θαηάιεςε ηεο Νηθνκήδεηαο, ην Βπδάληην δηαηεξνχζε ηνλ 

έιεγρν κφλνλ ζηελ παξαιηαθή ισξίδα ηεο δπηηθήο Μ. Αζίαο, θνληά ζηε Μαχξε Θάιαζζα, 

θαη ζηελ πφιε ηεο Ακάζηξηδνο ζηελ πεξηνρή ηεο Παθιαγνλίαο, ελψ νιφθιεξε ζρεδφλ ε 

Βηζπλία είρε πεξάζεη ζηελ θαηνρή ησλ Οζσκαλψλ, πνπ πιένλ πξνέβαιιαλ σο έλα απφ ηα 

πην ηζρπξά εκηξάηα ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αζίαο. Ο Οξράλ πξνζπάζεζε λα ελδπλακψζεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ηνπ πξνζαξηψληαο θαη ηα εδάθε ηνπ εκηξάηνπ ηνπ Καξαζί, 

αλακεηγλπφκελνο ζηηο εκθχιηεο έξηδεο ησλ δηεθδηθεηψλ ηεο εμνπζίαο ηνπ εκηξάηνπ θαη 

ιακβάλνληαο εθηάζεηο γεο σο ακνηβή θαη απφ ηηο δχν εκπιεθφκελεο πιεπξέο. Ζ 
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πξνζάξηεζε ησλ εδαθψλ ηνπ Καξαζί, πνπ νινθιεξψζεθε κέρξη ην 1347, έδσζε ζηνπο 

Οζσκαλνχο ηνλ έιεγρν ηεο λφηηαο αθηήο ζηε ζάιαζζα ηνπ Μαξκαξά θαη ηνπ βνξείνπ 

Αηγαίνπ
77

. 

Ζ κέρξη ηψξα έξεπλα θαζηζηά ζαθέο πσο ην «θαηλφκελν» Οζσκαλνί είρε κηα 

ηδηαίηεξε δπλακηθή. Μέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα  θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ 

ηζιακηθή ζπλείδεζε, θξαηηθή νξγάλσζε θαη ζηξαηησηηθφ κεραληζκφ, ηέηνηα πνπ ηνπο 

θαηέζηεζαλ θχξηα δχλακε ζηε Γπηηθή Μ. Αζία θαηά ην δεχηεξν ηέηαξην ηνπ 14
νπ

 αηψλα. 

Καη αθνχ θαηάθεξαλ λα επηβιεζνχλ ζηα ππφινηπα ηνπξθηθά θχια θαη λα απνθηήζνπλ  

πξσηαγσληζηηθφ-εγεηηθφ ξφιν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο, ζπλέρηζαλ ζρεδφλ 

απξφζθνπηα ηελ επεθηαηηθή ηνπο πνξεία πξνο ηα δπηηθά, εηο βάξνο ησλ βπδαληηλψλ 

θηήζεσλ.  

Αξρηθά, ην Οζσκαληθφ εκηξάην δε δηέθεξε απφ ηα ππφινηπα: ν αξρεγφο ηνπ ήηαλ ε 

θεθαιή κηαο νκάδαο ειαθξά νπιηζκέλσλ ηππέσλ θαη νη ππήθννί ηνπ απινί λνκάδεο, πνπ 

κεηαθηλνχληαλ γηα αλαδήηεζε ηξνθήο θαη θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Χζηφζν, είρε 

έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα: ηα εδάθε πνπ είρε επηιέμεη γηα εγθαηάζηαζε ήηαλ αθξηβψο 

απέλαληη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη νη ίδηνη νη Οζσκαλνί 

ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ εθκεηαιιεχηεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε ζεσξία ηνπ 

Ηζιάκ πεξί ηεξνχ πνιέκνπ, δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ.  

Γηα ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία κπνξνχκε λα δερζνχκε σο δεδνκέλν πσο «απέθηεζε λέα 

δχλακε απφ ην 1243 θαη κεηά ηελ εηζβνιή ησλ Μνγγφισλ ζηελ Αλαηνιή»
78

. Ζ παξνπζία 

ηνπο πξνθάιεζε ζηνπο ηνπξθηθνχο πιεζπζκνχο ζξεζθεπηηθή αλαδσπχξσζε θαζψο ε 

ζξεζθεία ηνπο δηαθνξνπνηνχζε απφ ηνλ μέλν θπξίαξρν, κε απνηέιεζκα νη ζξεζθεπηηθνί 

αξρεγνί λα πξνβάιινληαη σο εγέηεο ππφ επξχηεξε άπνςε. Έηζη, εθπξφζσπνη δηάθνξσλ 

κνλαζηηθψλ ηαγκάησλ πεξηφδεπαλ ζηα λενζχζηαηα ηνπξθηθά εκηξάηα γηα λα ηνλψζνπλ ην 

ζξεζθεπηηθφ αίζζεκα θαη λα ηνπο παξνηξχλνπλ λα επηδνζνχλ ζε ηεξφ πφιεκν
79

. 

Δκθαλίζηεθαλ ινηπφλ, νη ιεγφκελνη «γαδήδεο», πνιεκηζηέο ηεο πίζηεο, γηα ηνπο νπνίνπο 

ζηφρνο  ήηαλ ε πξνζάξηεζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ εδαθψλ ησλ απίζησλ
80

.     
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«Djihad» ν ηεξφο πφιεκνο, δειαδή, «..ν κφλνο πφιεκνο πνπ αλαγλσξίδεη ν ηζιακηθφο λφκνο, πνπ είλαη 
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ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αθνχ «άπηζηνη» ήηαλ νη Βπδαληηλνί, ηα εδάθε ηεο Μ. 

Αζίαο πνπ ήηαλ ζηελ θαηνρή ηνπο απηνκάησο απνηεινχζαλ πεδίν ηεξνχ πνιέκνπ, άξα 

έπξεπε κε θάζε ηξφπν λα θαηαβάινπλ ηε βπδαληηλή αληίζηαζε. Κάηη αλάινγν, βέβαηα, ίζρπε 

θαη γηα ηνπο άιινπο εκίξεδεο φκσο, φηαλ απηνί έθηαζαλ ζηε ζάιαζζα απηνκάησο ππήξμε 

έλα φξην ζηηο ελ ιφγσ θαηαθηήζεηο. Οχησο ή άιισο ηα ηνπξθηθά θχια δε δηαθξίλνληαλ γηα 

ηηο ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη κε εμαίξεζε ηηο πεηξαηηθέο επηδξνκέο ηνπ Οκνχξ ηνπ 

Ατδηλίνπ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (θαηά ηε δεχηεξε θαη ηξίηε δεθαεηία ηνπ 14νπ αηψλα) δελ 

είραλ λα επηδείμνπλ θάηη ηδηαίηεξν. Έηζη, πνιινί γαδήδεο ελψζεθαλ κε ηνπο πνιεκηζηέο ηνπ 

Οζκάλ, αθνχ ε γεηηλίαζε κε ην Βπδάληην έκνηαδε λα παξέρεη ζρεδφλ απεξηφξηζηεο 

πξννπηηθέο ηεξνχ πνιέκνπ. Απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά, νη Οζσκαλνί δέρηεθαλ επραξίζησο 

απηή ηελ εμέιημε θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηδενινγία ηνπ «ηεξνχ πνιέκνπ» γηα λα 

επεθηείλνπλ ηα εδάθε ηνπο
81

 θαη πξηλ ηα κέζα ηνπ 14νπ αη. αλαδείρζεθαλ ζε πξψηε δχλακε 

αλάκεζα ζηα ππφινηπα ηνπξθηθά εκηξάηα ηεο δπηηθήο Μ. Αζίαο
82

.  

Οη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ήηαλ έλαο επηπιένλ ηνκέαο πνπ ην 

νζσκαληθφ θξάηνο επλνήζεθε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα γεηηνληθά εκηξάηα. ε απηφ 

ζπλέβαιε ε κηθξή απφζηαζε πνπ ρψξηδε ην θξάηνο ηνπ Οζκάλ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

θαζψο θαη ε χπαξμε παιαηψλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηε Βηζπλία θαη ηηο αθηέο ηεο 

                                                                                                                                                                                           
ζπγρξφλσο δίθαηνο θαη ηεξφο», Α. Κφιηα – Γεξκηηδάθε, Ηεξόο Πόιεκνο, 67-82.Βι. Κ. Νηθνιαθάθεο, Σδηράλη, ν 

ηεξόο πόιεκνο ηνπ Ηζιάκ, Θεζζαινλίθε 1994, 89-92· Μ. Κhadduri, War and Peace in the law of Islam, 

Βαιηηκφξε 1955, 57-72. Πξβ. Ν. Οηθνλνκίδεο, Πόιεκνο θαη εηξήλε ζην Ηζιάκ. Σν δίθαην ησλ εζλώλ ζην 

θιαζηθό Ηζιάκ ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξαθηηθή ησλ ζύγρξνλσλ ηζιακηθώλ θξαηώλ, Θεζζαινλίθε 1980, 53-55· S. 

A. Schleifer, “Understanding Jihad: definition and methodology”, The Islamic Quaterly 27(1983), 118-131.   
81

 Γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ηδενινγίαο ηνπ ηεξνχ πνιέκνπ απφ ηνπο πξψηνπο Οζσκαλνχο ζνπιηάλνπο πξβ. Γ. 

Βνγηαηδήο Οζσκαλνθξαηία, 67-68· Ν. αξξήο, Οζκαληθή Πξαγκαηηθόηεηα, ΗΗ, 134-136. Φαίλεηαη, πσο ν Οζκάλ 

θαη έπεηηα ν Οξράλ πέηπραλ λα θπξηαξρήζνπλ πάλσ ζε φιεο ηηο δπλάκεηο πνπ δξνχζαλ ζην θξάηνο ηνπο θαη κε 

ηε βνήζεηα ησλ ζνπληηψλ λνκνκαζψλ ζενιφγσλ λα ζπλδέζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο κε ην κχζν ηνπ ηεξνχ πνιέκνπ 

ήδε απφ ην πξψην κηζφ ηνπ 14
νπ

 αηψλα.  ηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα, φηαλ θαη δηαθαηλφηαλ πσο ν ζνπιηάλνο είρε 

εδξαηψζεη ηε δχλακή ηνπ, ε πξνβνιή ηνπ «ηεξνχ πνιέκνπ» έπαςε λα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία. Δπίζεο, ην φηη ν 

«ηεξφο πφιεκνο» δε ζπλδέζεθε κε ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πξνζειπηηζκνχ ρξηζηηαλψλ, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ, θαηαδεηθλχεη φηη εμππεξεηνχζε κφλνλ νηθνλνκηθά – επεθηαηηθά ζπκθέξνληα. Άιισζηε,  ήδε απφ 

ην 1345 θαη κεηά ηελ πξνζάξηεζε ηνπ Καξαζί, νη Οζσκαλνί μεθίλεζαλ κηα δηαδηθαζία ηζρπξνπνίεζήο ηνπο 

ζηελ πεξηνρή θαη ζηξάθεθαλ θαη ελαληίνλ ησλ άιισλ ηνπξθηθψλ εκηξάησλ. Δπί Βαγηαδήη Α΄ (1389-1402), ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά δέρηεθαλ επίζεζε ή πξνζαξηήζεθαλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο, θάηη πνπ ζεσξεηηθά δελ 

ήηαλ ζχκθσλν κε ηε ζεσξία ηνπ «ηεξνχ πνιέκνπ» Πξβ. Γνχθαο, 135.10: «…πρὸς ἄλληλα γὰρ ἦν». 

82
 P. Wittek, Le role des tribus turques dans l’ empire ottoman, Βξπμέιιεο 1952, 670-671. 
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Πξνπνληίδαο. Άιισζηε, παξά ηνλ επεθηαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηα δηάθνξα ηνπξθηθά 

εκηξάηα δελ έζεηαλ εκπφδηα ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή θαη δελ 

έπαςαλ λα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο δεκεηξηαθψλ ηνπ Βπδαληίνπ
83

.  

Γηα ηνπο Οζσκαλνχο, ε θαηάθηεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο Βηζπλίαο, κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δεκηνχξγεζε θαη έλαλ επηπιένλ αληηθεηκεληθά δχζθνιν ζηφρν 

γηα ηελ νζσκαληθή θεληξηθή εμνπζία, λα νξγαλψζεη δειαδή, δηνηθεηηθά ηα εδάθε απηά θαη 

λα ηα ζέζεη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρφ ηεο. Φαίλεηαη, πσο ηα ζεκέιηα ηεο λέαο θξαηηθήο 

νξγάλσζεο, πνπ κπήθαλ ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε, βαζίδνληαλ πξάγκαηη ζηελ γλσζηή 

απφ ην παξειζφλ ηνπξθηθή θεληξναζηαηηθή αξρή ηεο νηθνγελεηνθξαηίαο, ην θξάηνο δειαδή 

αλήθε ζε νιφθιεξε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ εκίξε, απφ ηελ νπνία πξνέθππηαλ θαη νη άξξελεο 

δηάδνρνη ηνπ ζξφλνπ
84

, ελψ ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Οξράλ θαηαγξάθεηαη θαη ε πξψηε 

δηνηθεηηθή δηαίξεζε ζε  ζαληδάθηα
85

.  

Χζηφζν, δελ πξέπεη λα αγλνεζεί ζε απηφ θαη ν ξφινο ηεο ηνπηθήο βπδαληηλήο 

αξηζηνθξαηίαο, πνπ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ζηάζεθε ζην πιεπξφ ηνπ νίθνπ ηνπ Οξράλ, 

απνζθνπψληαο πξνθαλψο ζηε δηαηήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ ή ζε λέα νηθνλνκηθά νθέιε.  

Δίλαη, άιισζηε, ακθίβνιν θαηά πφζν έλαο ιαφο, πνπ μεθίλεζε απφ ην πξσηφγνλν ζηάδην 

ηνπ λνκαδηθνχ βίνπ ηξεηο κε ηέζζεξεηο δεθαεηίεο λσξίηεξα, ζα κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί θαη 

λα αληαπνθξηζεί ζηε λέα θαηάζηαζε ρσξίο ηε ζπλεξγαζία ηνπ εγρψξηνπ πιεζπζκνχ.  

 Οχησο ή άιισο νη Οζσκαλνί ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζήο ηνπο ζηε 

Βηζπλία θαίλεηαη λα αθνινχζεζαλ κηα κεηξηνπαζή, αλ φρη θηιηθά δηαθείκελε, πνιηηηθή πξνο 

ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο
86

, ελψ θαη νη βπδαληηλνί ηνπηθνί αμησκαηνχρνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, 

                                                           
83

 S. Vryonis, Decline, 13· E. Werner, Geburt, 97· E. Zachariadou, “Changing masters in the Aegean”, 243.  

84
 Δ. Εαραξηάδνπ, Ηζηνξία θαη Θξύινη, 87· P. Lidner, Nomads and Ottomans, 58.   

85
 Πξβ. Δ. Zachariadou, “Lauro Quirini and the Turkish sandjaks (ca. 1430)”, Essays presented to H. Inalcik, 

1987, 239-247· S. Shaw, Rise and Decline of the Οttoman Δmpire, I, 22-24. 

86
 Ο Γηαρζί Φαθίρ,(Δ. Εαραξηάδνπ, Ηζηνξία θαη Θξύινη, 176) γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη ζην ρξνληθό ηνπ, πσο 

θαηά ηελ πνιηνξθία ηεο Νίθαηαο (1331), νη Οζσκαλνί δελ έθαλαλ θαλέλα θαθφ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, 

γηα λα κελ εθνδηάδνπλ κε ηξφθηκα ηνπο πνιηνξθεκέλνπο. Αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε νηθεηνζεινχο παξάδνζεο 

ησλ πφιεσλ νη Οζσκαλνί ηνπνζεηνχζαλ απιψο θξνπξέο θαη θάπνηνπο αμησκαηνχρνπο θαη πεξηνξίδνληαλ ζηελ 

επηβνιή εηήζηαο εηζθνξάο ρσξίο λα πξνβαίλνπλ ζε βίαηεο πξάμεηο αληηπνίλσλ ή εμηζιακηζκνχο. ηε δεθαεηία 

ηνπ 1350, πεξίπνπ είθνζη ρξφληα κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Νίθαηαο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ν κεηξνπνιίηεο 

Θεζζαινλίθεο, Γξεγφξηνο Παιακάο επηζθέθηεθε ηε ρξηζηηαληθή παξνηθία ηεο πφιεο, δείγκα φηη δελ έγηλαλ 

εμαλαγθαζηηθνί εμηζιακηζκνί, Πξβ. Α. Philipides-Braat, “Palamas”, 204-205· S. Vryonis, “Byzantine and 

Turkish societies and their sources of manpower”, ζην: War, Technology and Society in the Middle East, εθδ. 

J. Parry – E. Yapp, Λνλδίλν 1975, 143, ππνζ. 1 θαη 2. Αζθαιψο θαη ε αιιαγή δελ ήηαλ κφλν δηνηθεηηθή, αιιά 
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πξνηίκεζαλ, κεηά ηηο πξψηεο επηηπρίεο ηνπ Οζκάλ, ηελ πνιηηηθή ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο λένπο «εηζβνιείο», φπσο καξηπξά θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ιίγν 

αξγφηεξα ζε αλψηεξα δηνηθεηηθά αμηψκαηα
87

.  

Έηζη, φηαλ ζηα ρξφληα ηνπ Οξράλ ε πεξηνρή ηεο Βηζπλίαο πεξηήιζε ζρεδφλ νιφθιεξε 

ζηελ θαηνρή ησλ Οζσκαλψλ, ν ηνπηθφο πιεζπζκφο είδε ηελ ελδερφκελε δηνηθεηηθή αιιαγή 

κάιινλ σο κηα βειηησκέλε θαηάζηαζε. Γηα ηνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο ηεο γεο ε θαηαβνιή 

εηήζηαο εηζθνξάο ζηνπο Οζσκαλνχο, πνπ κπνξεί λα ήηαλ θαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ ηνπο 

επέβαιιε θαηά ην παξειζφλ ε θεληξηθή δηνίθεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
88

, ηνπο 

εμαζθάιηδε ηαπηφρξνλα θαη απφ ηηο κέρξη πξφηηλνο αλεμέιεγθηεο επηδξνκέο ησλ γαδήδσλ, 

ελψ γηα ηνπο κεγάινπο γαηνθηήκνλεο
89

 ε ζπλεξγαζία κε ηνπο Οζσκαλνχο ηνπο έδηλε 

πεξηζψξηα γηα δηαηήξεζε ή θαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο δχλακήο ηνπο
90

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
ηαπηφρξνλα θπιεηηθή, ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή θαη ηειηθψο ε ζηαδηαθή ζπγρψλεπζε Μνπζνπικάλσλ 

επνίθσλ θαη θαηνίθσλ ηεο Μ. Αζίαο επήιζε σο θπζηθφ επαθφινπζν, βι. Γξεγνξάο, Η, 379, ΗΗΗ, 509. 

87
 Παρπκέξεο, ΗΗ, 345. 

88
  Γξεγνξάο, Η, 458. 

89
 Ο Γ. Αξλάθεο, Πξώηνη Οζσκαλνί, 141-144, θάλεη ιφγν γηα εμαθάληζε ησλ κεγαινηδηνθηεηψλ, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξνη πξνηίκεζαλ λα θχγνπλ. Γελ είλαη παξάδνμν, σζηφζν, πνιινί απφ απηνχο λα πξνηίκεζαλ ηελ 

πξνζρψξεζε ζηνλ Οζκάλ θαη λα κεηαηξάπεθαλ ζε αλψηαηνπο αμησκαηνχρνπο ηνπ λένπ θαζεζηψηνο.  

90
 Πεξηζζφηεξν γλσζηή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Μηραήι Κηνζέ, ν νπνίνο εμειίρζεθε ζε πξνζσπηθφ ζχκβνπιν 

ηνπ Οζκάλ, ρσξίο λα απαξλεζεί ηελ ζξεζθεία ηνπ επί πνιιά ρξφληα ελψ θαη ν Γξεγφξηνο Παιακάο (ΝΔ 16 

(1922), 11-14) αλαθέξεη ηνλ εηαηξεηάξρε Μαπξνδνχκε ζηελ πεξηνρή ησλ Πεγψλ, πνπ είρε κεγάιε επηξξνή 

αλάκεζα ζηνπο Οζσκαλνχο. Γηα ηνλ Μηραήι Κηνζέ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, πξβ. F. Babinger, EI, 3, 561-562, 

PLP,  
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Γ) ΒΤΕΑΝΣΗΝΔ ΔΜΦΤΛΗΔ ΔΡΗΓΔ – ΟΗ ΟΘΧΜΑΝΟΗ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ (πεξ. 1345 – 1390) 

 

 

    Μέρξη ηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα ην νζσκαληθφ θξάηνο, παξά ηελ αμηνζεκείσηε 

δπλακηθή πνπ είρε επηδείμεη, παξέκελε σο κηα αθφκε απφ ηηο πνιιέο  εγεκνλίεο ησλ 

tνπξθηθψλ θχισλ ζην αλαηνιηθφ βπδαληηλφ ζχλνξν ηεο Μ. Αζίαο. Ο ζηφρνο πνπ 

πξνδηαγξαθφηαλ πιένλ γηα ηνπο Οζσκαλνχο ήηαλ ην πέξαζκα ζηελ Δπξψπε, αιιά ρσξίο 

κφληκε ζηξαηησηηθή βάζε ζηελ πεξηνρή θαη κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε ηθαλνχ ζηφινπ, θάζε 

πξνζπάζεηα απφβαζεο ζηε Θξάθε ζα θαηέιεγε ελδερνκέλσο ζε πεξηθχθισζε θαη ζπληξηβή 

ησλ επηδξνκέσλ απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ή απφ ηηο ππφινηπεο δπλάκεηο ηεο ρξηζηηαληθήο 

Δπξψπεο.   

Ζ επθαηξία ησλ Οζσκαλψλ γηα ηελ επξσπατθή πξνψζεζε δφζεθε απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο Βπδαληηλνχο· ε δεχηεξε θαη θαηαζηξνθηθή εκθχιηα δηακάρε (1341-1347), πνπ μέζπαζε 

αξρηθά αλάκεζα ζηνλ δηεθδηθεηή ηνπ ζξφλνπ, Ησάλλε Καληαθνπδελφ θαη ηελ αληηβαζηιεία 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πνπ αζθνχληαλ απφ ηε κεηέξα ηνπ Ησάλλε Δ΄, Άλλα ηεο αβνΐαο 

θαη ην Μέγα Γνύθα Αιέμην Απφθαπθν, ζην φλνκα ηνπ αλήιηθνπ Ησάλλε Δ΄ Παιαηνιφγνπ 

(1341-1390), ελέπιεμε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηα ηνπξθηθά θχια. Οχησο ή άιισο δελ ήηαλ ε 

πξψηε θνξά πνπ γηλφηαλ θάηη ηέηνην. Ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία ν Αλδξφληθνο Γ΄ 

είρε ρξεζηκνπνηήζεη ηε βνήζεηα ηνπ Οκνχξ ηνπ Αηδηλίνπ ζε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

Δπξψπε
91

. Ο Οκνχξ, άιισζηε, θαηά ηελ ηξίηε δεθαεηία ηνπ 14
νπ

 αηψλα παξνπζηαδφηαλ σο ν 

πιένλ ηζρπξφο εκίξεο ηεο πεξηνρήο. Ο ίδηνο ν Καληαθνπδελφο ελεξγνπνίεζε εθ λένπ ηε 

ζπκκαρία κε ηνλ εκίξε ηνπ Αηδηλίνπ ην 1342, φηαλ θαη δήηεζε ηε βνήζεηα ησλ 

ζηξαηεπκάησλ ηνπ γηα λα θαηαθέξεη λα θζάζεη ζην Γηδπκφηεηρν
92

, ελψ θαη ηνλ επφκελν 

ρξφλν ζηφινο 200 πινηαξίσλ ηνπ Οκνχξ θηλήζεθε γηα ράξε ηνπ Καληαθνπδελνχ ελαληίνλ 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ρσξίο φκσο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα
93

.  

Σν πξφβιεκα κε ηνλ Οκνχξ ήηαλ φηη νη πνιεκηθέο ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο ηνπ εθηφο 

Μ. Αζίαο δελ γίλνληαλ κφλνλ φηαλ ηνλ θαινχζε ν Βπδαληηλφο ζχκκαρφο ηνπ, αιιά ην φηη ν 
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 Σν αληάιιαγκα γηα ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ Οκνχξ ζην πιεπξφ ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ΄ ήηαλ ε θαηαβνιή 

απφ ηνλ απηνθξάηνξα 100.000 ππεξπχξσλ. Πξβ. Γξεγνξάο, ΗΗ, 581, Καληαθνπδελφο, Η, 482-495, Enveri, 

Destan, 83-85. Ήδε κηα απφ ηηο πξψηεο πξάμεηο ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ΄ ήηαλ ε ππνγξαθή ζπλζήθεο κε ηνλ εκίξε 

ηνπ Καξαζί, Πξβ. F. Dölger, Regesten, αξ. 2727, θαη αθνινχζσο κε ηνλ αξνπράλ θαη ηνλ εκίξε ηνπ Αηδηλίνπ, 

πξβ. P. Lemerle, Aydin , 56-57. 
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 Καληαθνπδελφο, Η, 482-495· Enveri, Destan, 83-85. 
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 Καληαθνπδελφο, ΗΗ, 344-346. Πξβ. P. Lemerle, Aydin, 144-179. 
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ζηφινο ηνπ πξαγκαηνπνηνχζε θαη πεηξαηηθέο επηδξνκέο ζηα λεζηά ηνπ Αξρηπειάγνπο, 

ελαληίνλ ησλ ηππνηψλ ηεο Ρφδνπ θαη ησλ βελεηηθψλ θηήζεσλ ζην Αηγαίν Πέιαγνο
94

. Οη 

ελέξγεηεο απηέο πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ ελδηαθέξνληαλ 

πξσηίζησο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή, αληίδξαζε, πνπ 

εθδειψζεθε κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαη επζεία επίζεζε ησλ δπηηθψλ ελαληίνλ ηνπ 

Οκνχξ, ψζηε λα ηνλ πεξηνξίζνπλ ζηα εδάθε ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο
95

.  

Έηζη, ν Καληαθνπδελφο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη θαηλνχξηνπο ζπκκάρνπο ζηε 

δηεθδίθεζε ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ζξφλνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηξάθεθε πξνο ηνλ εκίξε 

ηεο Βηζπλίαο, Οξράλ. Ο ηειεπηαίνο, -πνπ είρε ήδε θαη πξνεγνπκέλσο  πξνζθιεζεί (1343/44) 

απφ ηελ απηνθξάηεηξα Άλλα θαη κε 10.000 άλδξεο θηλήζεθε ελαληίνλ ηνπ Καληαθνπδελνχ, 

ρσξίο φκσο εληππσζηαθά απνηειέζκαηα-
96

, ζα δερφηαλ επραξίζησο λα πάεη κε ην κέξνο 

εθείλνπ, πνπ ζα ηνπ έθαλε ηε κεγαιχηεξε πξνζθνξά.  Πιένλ, κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε 

ζεκαληηθνχ αξηζκεηηθά ηαθηηθνχ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ, ηα δηάθνξα ηνπξθηθά εκηξάηα 

ζεσξνχληαλ σο πνιχηηκεο πεγέο άληιεζεο επηθνπξηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη θαινχληαλ λα 

παίμνπλ ελεξγφ ξφιν ζην δήηεκα ηεο βπδαληηλήο δηαδνρήο.  

Ζ πξψηε επαθή αλάκεζα ζε Οξράλ θαη Καληαθνπδελφ θαίλεηαη πσο έγηλε ζην 1345 

θαη ηειηθψο επηζθξαγίζηεθε έλα ρξφλν αξγφηεξα κε ην γάκν αλάκεζα ζηνλ Οξράλ θαη ηελ 

θφξε ηνπ Καληαθνπδελνχ, Θενδψξα
97

.  Σελ Άλνημε ηνπ 1348 ν Οξράλ έζηεηιε σο βνήζεηα 

ζηνλ πεζεξφ ηνπ πεξηζζφηεξνπο απφ 10.000 ζηξαηηψηεο ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ γηνχ ηνπ, 
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 P. Lemerle, φ.π., 89-101. ην ηέινο ηνπ 1340 ζρεδφλ νιφθιεξε ε Ρσκαλία είρε ππνζηεί ιεειαζίεο απφ ηνπο 

Σνχξθνπο επηδξνκείο, πνπ αθνχ είραλ θαηαζηξέςεη φια ηα λεζηά θαη ηα παξάιηα ηεο θεληξηθήο Διιάδνο, 

μεθίλεζαλ ζεκαληηθέο επηδξνκέο ζηελ Κξήηε. Οη Βελεηνί πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζεί ε άκπλα ηνπ 

λεζηνχ επέβαιαλ εηδηθφ θφξν ζηνπο μέλνπο εκπφξνπο. Βι. Setton, Papacy, 182· E. Zachariadou, “Trade and  

Crusade, 41,  ππνζεκ. 161.  Πξβ.  Καληαθνπδελφο,  Η, 537:  «…νήσους τε ἤδη ἐξηνδραποδίσαντο σχεδόν, 

καὶ πρὸς Θρᾴκην περαιούμενοι καὶ τὴν ἄλλην Μακεδονίαν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Ἑλλάδα καὶ 

Πελοπόννησον κακῶς ποιοῦσιν». 
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 Δ. Zachariadou, “Trade and crusade”, 41-62. 
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 Γνχθαο, 31.1-5.   

97
 Γνχθαο, 59. 7-11. Πξβ. Α. Bryer, “Greek historians on the Turks: the case of the first Byzantine-Οttoman 

marriage”, The Writing of History in the Middle Ages: essays presented to R. W. Southern, εθδ. R. Davies – J. 

Wallace-Hadrill, Ομθφξδε 1981, 471-493· Κ. P. Todt, Kaiser Johannes VI Kantakuzenos und der Islam, 

Politische Realität und theologische Polemik im palaiologenzeitlichen Byzanz, Altenberge 1991, 52-55·  D. 

Nicol, The Reluctant Emperor, 77-78· ηνπ ηδίνπ, Byzantine family of Kantacuzenos, 1100-1460, Washington 

D.C. 1968, 57-60.  



Βυηαντινζσ εμφφλιεσ ζριδεσ – οι Οκωμανοί ςτθν Ευρϊπθ (1345-1390)                 49 
 

νπιετκάλ. Απηνί, ζχκθσλα κε ην ζρέδην, ζα ελψλνληαλ κε έλαλ άιιν ζηξαηφ πνπ 

πξνέιαπλε ελαληίνλ ησλ έξβσλ, ηε δηνίθεζε ηνπ νπνίνπ είρε ν γηνο ηνπ Καληαθνπδελνχ, 

Μαηζαίνο
98

. ηελ πξάμε νη Οζσκαλνί δελ πξνρψξεζαλ δπηηθφηεξα ηεο Υξηζηνχπνιεο, φπνπ 

θαη επηδφζεθαλ ζε θαηαζηξνθέο θαη ιεειαζίεο, πξνηνχ επηζηξέςνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο κε 

ηεξάζηηα πνζφηεηα ιαθχξσλ. 

Παξά ηελ άζρεκε εκπεηξία απηήο ηεο πξψηεο νζσκαληθήο βνήζεηαο ν Καληαθνπδελφο 

σο εζηεκκέλνο απηνθξάηνξαο πιένλ δήηεζε θαη πάιη ηε βνήζεηα ηνπ Οξράλ, φηαλ 

απνθάζηζε λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε Θεζζαινλίθε ην 1350. Ήδε απφ ην 1342 ε πφιε 

βξηζθφηαλ ζε έλα ηδηφηππν θαζεζηψο δηαθπβέξλεζεο απφ ηελ παξάηαμε ησλ ιεγφκελσλ 

Εεισηψλ, πνπ αξλνχληαλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ Καληαθνπδελνχ σο απηνθξάηνξα. Μεξηθνί 

απφ απηνχο έθηαλαλ κέρξη ην ζεκείν λα απεηινχλ πσο ζα παξαδψζνπλ ηελ πφιε ζηελ 

εμνπζία ηνπ έξβνπ ηέθαλνπ Γνπζάλ, ν νπνίνο κάιηζηα θαη θηλήζεθε κε ζηξαηφ ελαληίνλ 

ηεο πφιεο. Ο Οξράλ έζηεηιε θαη πάιη ην γην ηνπ, νπιετκάλ, πξνο βνήζεηα ηνπ 

Καληαθνπδελνχ κε έλα κεγάιν ζψκα νζσκαληθνχ ηππηθνχ, αιιά πξηλ πξνιάβεη λα πάξεη 

ελεξγφ κέξνο ζηηο ερζξνπξαμίεο αλαθιήζεθε ζηε Μ. Αζία. ζνλ αθνξά ζηελ ίδηα ηε 

Θεζζαινλίθε, ν Ησάλλεο Καληαθνπδελφο αλέθηεζε ηειηθά ηνλ έιεγρν ηεο πφιεο, πνπ έγηλε 

θαη πάιη ε δεχηεξε πξσηεχνπζα ηεο απηνθξαηνξίαο, απηφ φκσο έγηλε ρσξίο ηε βνήζεηα ησλ 

Οζσκαλψλ ζπκκάρσλ ηνπ.    

  Σν πξφβιεκα κε ηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα πνπ ελεπιάθεζαλ ζηελ βπδαληηλή 

εκθχιηα δηακάρε ήηαλ φηη – ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ-  έκνηαδαλ κε ηελ πεξίπησζε ηεο 

«Καηαιαληθήο εηαηξείαο» κεξηθά ρξφληα λσξίηεξα. Οη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, πνπ ήξζαλ ζε 

βνήζεηα ηνπ Καληαθνπδελνχ, απνηεινχζαλ μερσξηζηή νκάδα θαη ππάθνπαλ ζην δηθφ ηνπο 

αξρεγφ, ην νπιετκάλ. Δίλαη αμηνζεκείσην, πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαθέξνληαη απφ 

ηνλ ίδην ηνλ Καληαθνπδελφ σο «κηζζνθφξνη», αιιά σο «ζχκκαρνη». Σν ζέκα ηεο ακνηβήο 

ηνπο είλαη έλα αθφκε δήηεκα. Πνην ήηαλ άξαγε ην αληάιιαγκα πνπ ζα έπαηξλαλ νη 

Οζσκαλνί γηα ηελ πξνζθεξφκελε βνήζεηα; Οη ζχγρξνλεο πεγέο δελ παξέρνπλ θακία 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα θαη νπζηαζηηθά ηίπνηα δελ θαηαδεηθλχεη φηη 

πιεξψζεθαλ απφ ηνπο βπδαληηλνχο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Πξνθαλψο, ην αληάιιαγκα ην έπαηξλαλ κφλνη ηνπο θαη ήηαλ ε αξπαγή ιείαο, θηλεηψλ 

αγαζψλ θαη ζθιάβσλ
99

.  
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 Καληαθνπδελφο, ΗΗΗ, 32.  

99
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 Αμηνινγψληαο ηελ πξαγκαηηθή ζπλεηζθνξά ηνπο ζην πιεπξφ ηνπ Καληαθνπδελνχ 

απηή ήηαλ κάιινλ κηθξή. Μεγάια φκσο, ήηαλ ηα νθέιε γηα ηνπο ίδηνπο, θαζψο πέξαλ απφ 

ηελ εμαζθάιηζε ιείαο, απηφ ην επθαηξηαθφ πέξαζκα ζηελ Δπξψπε ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία  

λα γλσξίζνπλ ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, 

ζηνηρείν ζεκαληηθφ γηα ηελ κεηέπεηηα πξνψζεζή ηνπο ζηελ πεξηνρή. Ζ λίθε ηνπο, άιισζηε, 

επί ησλ έξβσλ θαη Βνπιγάξσλ ζπκκάρσλ ηνπ Ησάλλε Δ΄ ζηνλ  Έβξν ιίγα ρξφληα αξγφηεξα 

(1352) έδεημε, πσο είραλ κάζεη πιένλ λα ελεξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηνπο Βπδαληηλνχο
100

.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ηνπ 1352 ν ζηξαηφο ηνπ νπιετκάλ 

είρε θαηαιάβεη αλάκεζα ζε άιιεο πεξηνρέο θαη ην θξνχξην ηεο Σδχκπεο, θνληά ζηελ 

Καιιίπνιε. ηαλ ν πφιεκνο ηειείσζε παξά ηελ πξνηξνπή ηνπ Καληαθνπδελνχ ν νπιετκάλ 

αξλήζεθε λα ηελ παξαρσξήζεη πίζσ ζην βπδαληηλφ Απηνθξάηνξα. Ο ηειεπηαίνο 

δηακαξηπξήζεθε ζηνλ Οξράλ, ελψ πξνζέθεξε θαη 10.000 ππέξππξα σο αληάιιαγκα γηα ηελ 

απνρψξεζε ησλ νζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ πεξηνρή, ρσξίο σζηφζν απνηέιεζκα.  

Ο Καληαθνπδελφο θαηέγξαςε, πσο έλησζε αλίθαλνο λα ηνπο απσζήζεη δηα ηεο βίαο, επεηδή 

ήηαλ πνιχ ηζρπξνί θαη ν βπδαληηλφο ζηξαηφο είρε εμαζζελήζεη απφ ηελ εκθχιηα δηακάρε
101

. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη, πσο νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πεξηνρή Σνχξθνη αξηζκνχζαλ κφλν 

κεξηθέο εθαηνληάδεο ζηξαηηψηεο, αιιά αθφκε θαη ηέηνηνη αξηζκνί θαίλνληαλ κεγάινη 

κπξνζηά ζε έλαλ αδχλακν θαη αλνξγάλσην ζηξαηφ. Δπηπιένλ, νη Σνχξθνη κπνξνχζαλ 

πάληνηε λα θέξνπλ εληζρχζεηο απφ ηε Μ. Αζία 

 χληνκα, θαη ε ίδηα ε Καιιίπνιε πέξαζε ζηελ θαηνρή ησλ Οζσκαλψλ, αθνχ ν 

ηζρπξφο ζεηζκφο ηεο 2αο
 
Μαξηίνπ 1354, θαηέζηξεςε ζρεδφλ νινζρεξψο ηα ηείρε ηεο πφιεο 
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 To 1352 o Ησάλλεο Παιαηνιφγνο θηλήζεθε θαηά ηνπ Μαηζαίνπ Καληαθνπδελνχ ζηελ Αδξηαλνχπνιε θαη ν 

Ησάλλεο Καληαθνπδελφο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη νπνηαδήπνηε ερζξηθή ελέξγεηα ζηξάθεθε πξνο ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηνπ ζπκκάρνπο, ηνπο Οζσκαλνχο. Καηά ην Γξεγνξά, ΗΗ, 224-225, 244, ν ίδηνο ν 

Καληαθνπδελφο θξαηνχζε κηα κφληκε κηζζνθνξηθή θξνπξά απφ απηνχο ζην παιάηη, ελψ είρε εγθαηαζηήζεη 

κφληκα θαη κεξηθνχο πνιχ ηθαλνχο Οζσκαλνχο ζηξαηηψηεο καδί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Σδχκπεο (πηζαλφηαηα ζα ρξεζίκεπαλ σο άκεζε ζηξαηησηηθή εθεδξεία). Ο Καληαθνπδελφο, απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ, δελ αλαθέξεη ηίπνηα γηα ηε κφληκε εγθαηάζηαζε ησλ Οζσκαλψλ ζηα επξσπατθά εδάθε. χκθσλα κε ηελ 

αθήγεζή ηνπ, ρξεζηκνπνίεζε σο ζπκκάρνπο ηνπο Σνχξθνπο, πνπ γηα πξψηε θνξά ηφηε ήηαλ ζην θξνχξην ηεο 

Σδχκπεο, Καληαθνπδελφο, ΗΗΗ, 242.  
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πεξηζζφηεξν καδηθά παξά αηνκηθά».      
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θαη νη θάηνηθνη έληξνκνη απνρψξεζαλ. Ο νπιεηκάλ δελ έραζε ηελ επθαηξία, θαηέιαβε ηελ 

πφιε θαη πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ην επξσπατθφ ηνπ πξνγεθχξσκα κε ην κνπζνπικαληθφ 

ζηνηρείν πξνρψξεζε ζηε κεηαθνξά θαη εγθαηάζηαζε πιεζπζκνχ απφ ηε Μ. Αζία. Ζ 

Καιιίπνιε απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαη ζην εμήο ζα απνηεινχζε ηε ζηξαηεγηθή βάζε 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ Οζσκαλψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο θαη απφ θεη ζε νιφθιεξε ηε 

Βαιθαληθή Υεξζφλεζν
102

.  

Αλακθίβνια, ε πνξεία ηεο νζσκαληθήο πξνψζεζεο ζηε Θξάθε ήηαλ θαιά κειεηεκέλε 

θαη πηζαλφηαηα θαζνξίζηεθε απφ ζηξαηεγηθνχο, αιιά θπξίσο απφ γεσγξαθηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο αθξηβψο είρε γίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Βηζπλίαο. Δπηπιένλ, κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα νη Οζσκαλνί θαηάθεξαλ ηαπηφρξνλα λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν 

ησλ θπξηφηεξσλ επηθνηλσληαθψλ αμφλσλ ηεο Βαιθαληθήο: ν πξψηνο άμνλαο  αθνινπζνχζε 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο Δγλαηίαο νδνχ, πνπ θαηέιεγε κέζσ εξξψλ θαη Αρξίδνο ζηηο 

Αιβαληθέο αθηέο, έλαο δεχηεξνο θαίλεηαη πσο πεξηειάκβαλε ηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζζαινλίθεο, ελψ έλαο ηξίηνο άμνλαο κε θαηεχζπλζε πξνο ην Βειηγξάδη, δηήξρεην 

δηακέζνπ ηεο θνηιάδαο ηνπ Έβξνπ. ζνλ αθνξά ζηελ θαηάθηεζε απηψλ ησλ εδαθψλ ε 

ηαθηηθή πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ίδηα κε απηήλ πνπ είραλ εθαξκφζεη ζηε Μ. Αζία ζρεδφλ 

κηζφ αηψλα λσξίηεξα: νη ζπλερείο επηδξνκέο ησλ γαδήδσλ
103

 ήηαλ αξθνχλησο ηθαλνπνηεηηθή 

αηηία, ψζηε λα αλαγθαζηνχλ νη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ λα απνρσξήζνπλ είηε 

εγθαηαιείπνληαο εληειψο ηελ πεξηνρή
104

 είηε θαηαθεχγνληαο ζηηο νρπξσκέλεο πφιεηο. Οη 

λένη εηζβνιείο θξφληηζαλ άκεζα γηα ηνλ επνηθηζκφ ηεο ππαίζξνπ κε ηελ αζξφα κεηαθνξά 

κνπζνπικάλσλ
105

, ελψ ηειηθά θαη νη νρπξσκέλεο πφιεηο ζχληνκα βξέζεθαλ ππφ ηνλ 
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 Σειηθά ε Καιιίπνιε πέξαζε θαη πάιη ζηελ θαηνρή ησλ Βπδαληηλψλ ην 1366 χζηεξα απφ ηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ Ακεδαίνπ ηεο αβνίαο αιιά κηα δεθαεηία αξγφηεξα ν Αλδξφληθνο Γ΄ ηελ παξαρψξεζε εθ λένπ ζην 

Μνπξάη Α΄. Ζ αληίδξαζε ησλ Βπδαληηλψλ γηα ηελ απψιεηα ηεο Καιιίπνιεο αληηθαηνπηξίδεηαη ζην θείκελν 

ηνπ Γεκεηξίνπ Κπδψλε, πκβνπιεπηηθνο πεξί Καιιηπόιεσο, PG, 154, ζη. 1010-1034. Πξβ. Barker, Manuel II, 

Appendix IV: The visit of Andronicus IV to Murad I and the cession of Gallipoli to the Turks, 458-461·  Α. 

Lutrell, “Popes and Crusades: 1362-1394”. Colloques internationaux du centre de la Recherche Scientifique 

Παξίζη, 1980,586· D. Geanakoplos, “Byzantium and the crusades, 1354-1453”, εθδ. Κ. Μ. Setton, A History of 

the Crusades, III, 76. Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάθηεζε θαη ηνλ επνηθηζκφ ηεο Θξάθεο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο,  πξβ. Γ. Βνγηαηδήο, Οζσκαλνθξαηία, 60-93.  

103
 Πξβ. Δ. Zachariadou, “The Conquest of Adrianople”, 211-217· E. Beldiceanu – Steinherr, “La conquete d’ 

Adrianople”, 139.  

104
 Γξεγνξάο ΗΗΗ, 118-119. 

105
 Καληαθνπδελφο ΗΗΗ, 278. Ο Γηαρζί – Φαθίρ παξνπζηάδεη ην νπιετκάλ λα δεηάεη απφ ηνλ Οξράλ «πνιινχο 

κνπζνπικάλνπο θαη γελλαίνπο πνιεκηζηέο γηα λα θαηνηθήζνπλ ηα πξνζθάησο θαηαθηεκέλα εδάθε», E. 
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αζθπθηηθφ θινηφ ησλ εηζβνιέσλ θαη αλαγθάζηεθαλ λα παξαδνζνχλ. Πνιχ ζεκαληηθή ήηαλ 

θαη ε θαηάιεςε ηεο ζηξαηεγηθά ηνπνζεηεκέλεο ζηε Θξάθε Αδξηαλνχπνιεο ην 1368-1369, 

πνπ έγηλε ζηε ζπλέρεηα ε επξσπατθή πξσηεχνπζα ηνπ θξάηνπο ηνπο. Αζθαιψο, ε κφληκε 

εγθαηάζηαζε θαη ε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ βάζεσλ ζηελ πεξηνρή, πνπ επέηξεπε ηε κεηαθνξά 

αζξφσλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηε Μ. Αζία, ήηαλ θαηαιπηηθή γηα ηε ζπληξηβή νπνηαζδήπνηε 

αληίζηαζεο ησλ βαιθαληθψλ δπλάκεσλ. 

Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα νξγαλψζεθε ζχληνκα απφ ηνλ έξβν Ησάλλε Οχγγιεζε, 

Γεζπφηε ησλ εξξψλ, θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ, Βνπθαζίλ, άξρνληα ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηα 

θφπηα, ηελ Πξίιαπν θαη ηελ Ορξίδα, νη νπνίνη ην επηέκβξην ηνπ 1371 νδήγεζαλ ην 

ζηξαηφ ηνπο ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ. Ζ απνθαζηζηηθή κάρε δφζεθε ζηηο 26 ηνπ ίδηνπ κήλα 

ζην Σζεξλνκέλ, θνληά ζηνλ πνηακφ Έβξν θαη 20 κίιηα πεξίπνπ δπηηθά ηεο Αδξηαλνχπνιεο.  

Δθεί νη Οζσκαλνί ππεξίζρπζαλ νινθιεξσηηθά ηνπ ζεξβηθνχ ζηξαηνχ, ελψ θαη νη αξρεγνί, 

Ησάλλεο Οχγγιεζεο θαη Βνπθαζίλ, έπεζαλ ζην πεδίν ηεο κάρεο
106

. 

Άκεζε ζπλέπεηα ηεο ζεξβηθήο ήηηαο ζηνλ Έβξν ππήξμε ε ππνηέιεηα ησλ έξβσλ ζην 

Μνπξάη, -ν νπνίνο πεξίπνπ απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαη χζηεξα θαίλεηαη λα πηνζέηεζε 

θαη ηνλ ηίηιν ηνπ νπιηάλνπ-πνπ εθθξαδφηαλ κε ηελ πιεξσκή εηήζηνπ θφξνπ θαη ηελ 

απνζηνιή ζηξαηεπκάησλ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ.    

  Μεηά απφ απηή ηε λίθε ζηνλ Έβξν νη Οζσκαλνί αθέζεθαλ αλελφριεηνη λα 

εηζβάινπλ ζηε Μαθεδνλία, ηε εξβία, ηε Βνπιγαξία θαη απφ θεη αξγφηεξα ζα 

θαηεπζχλνληαλ ζηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη ηελ Πεινπφλλεζν. Γηα ηνπο Βπδαληηλνχο, πνπ, 

είηε εμαηηίαο ηεο πξνζσπηθήο δηαθσλίαο θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ αλάκεζα ζε 

Ησάλλε Δ΄ θαη Αλδξνληθν Γ΄ είηε εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο, φηη δει. ελδερφκελε απνηπρία 

ηνπ ζρεδίνπ ζα έζηξεθε θαηεπζείαλ ηνπο Οζσκαλνχο ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, δελ 

είραλ ζηείιεη ζηξαηεχκαηα ζηε κάρε ηνπ Έβξνπ, ε λίθε ησλ Οζσκαλψλ ζήκαηλε ηελ 

απνκφλσζε θαη έθαλε ηελ απεηιή γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηεο απηνθξαηνξίαο αθφκε πην 

νξαηή. 

                                                                                                                                                                                           
Εαραξηάδνπ, Ηζηνξία θαη Θξύινη, 188. ηνπο λένπο επνίθνπο κνηξάδνληαλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο σο ηηκάξηα 

κε ηελ ππνρξέσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζηηο πξνζθάησο θαηαθηεζείζεο πεξηνρέο. Πξβ. Ζ. Inalcik, 

“Ottoman Methods”, 125-126. 
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 C. J. Jirecek, Geshichte der Serben, I, Gotha 1911, 438-439 θαη πην πξφθαηα Mihaljčić R., “Les batailles de 

la Maritza et de Kosovo. Les dernières decénies de la rivalité serbobyzantine”, ζην ζπιινγηθφ ηφκν: Βπδάληην 

θαη εξβία θαηά ην 14ο αιώνα, επηκ. Δ. Παπαδνπνχινπ, ΔΗΔ, Αζήλα 1996, 97-109·  Nicol, Last Centuries, 

274-275.  
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Έηζη, πεξί ην 1373 ήηαλ ε ζεηξά ηνπ Βπδαληίνπ λα αλαγλσξίζεη ηελ νζσκαληθή 

επηθπξηαξρία
107

, κε φξνπο πνπ πξνέβιεπαλ ηελ θαηαβνιή εηήζηαο εηζθνξάο ζην νπιηάλν 

θαη ηελ ππνρξέσζε γηα απνζηνιή ζηξαηεπκάησλ ζηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

ηειεπηαίνπ. Ζ ζπλζήθε πνπ είρε ππνγξαθεί ην 1333 αλάκεζα ζηνλ Αλδξφληθν Γ΄ θαη ηνλ 

Οξράλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλαηνιηθψλ επαξρηψλ κέζα ζε 40 ρξφληα κεηαηξάπεθε ζε 

ζπλζήθε ππνηέιεηαο γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ελψ πξνθάιεζε θαη 

ηελ αληίδξαζε ησλ δπηηθψλ πνπ θαηεγνξνχζαλ ηνπο Βπδαληηλνχο γηα «αλίεξε ζπκκαρία κε 

ηνπο απίζηνπο»
108

.  

ην κεηαμχ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ππνηέιεηαο, ν απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Δ΄ 

κεηέβε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην ζηξαηφπεδν ηνπ νπιηάλνπ ζηε Μ. Αζία, 

αθήλνληαο σο απηνθξάηνξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην γην ηνπ, Αλδξφληθν Γ΄. ε απηή 

ηελ πεξίνδν ηνπνζεηείηαη θαη ην «πεξίεξγν» πεξηζηαηηθφ ηεο ζπλσκνζίαο ηνπ ηειεπηαίνπ 

θαη ηνπ λεφηεξνπ γηνπ ηνπ Μνπξάη Α΄, ηνλ ανπηδί Σζειεκπί, ελαληίνλ ησλ Ησάλλε Δ΄ θαη 

Μνπξάη Α΄ αληίζηνηρα. Αλ θαη νη αθεγήζεηο ησλ πεγψλ ηεο πεξηφδνπ παξέρνπλ 

ζπγθερπκέλεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηηο αξρηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο φζν θαη γηα ηα θίλεηξα 

ησλ ζπλσκνηψλ, ε θίλεζε απηή δε δηήξθεζε παξά κεξηθνχο κήλεο θαη έιεμε ηειηθά κε ηε 

ζαλάησζε ηνπ ανπηδί απφ ην Μνπξάη θαη ηελ ηχθισζε ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ΄
109

. Πάλησο ην 

1376 ν Αλδξφληθνο Γ΄ βξέζεθε θαη πάιη ζην πξνζθήλην, θαη νη εκθχιηεο έξηδεο γηα ηνλ 

απηνθξαηνξηθφ ζξφλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, κε ηελ ελεξγή αλάκεημε ησλ Οζσκαλψλ 

φπσο θαη ζην παξειζφλ, ζπλερίζηεθαλ κέρξη ην 1381
110

.   
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 Πξβ. Π. Καηζψλε, «Ο ρξφλνο έλαξμεο ηεο βπδαληηλήο ππνηέιεηαο ζηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο»,  

Βπδαληηαθά 14 (1994), 459-481, φπνπ ε ζπγγξαθέαο ηνπνζεηεί ρξνληθά ηε ζπλζήθε ζην 1375-76. 

108
 G. Ostrogorsky, “ Byzance état tributaire de l’ empire turc”, ZRVI 5(1985), 49-51. 

109
 Ο νπιηάλνο επέκελε φηη ν Ησάλλεο Δ΄ έπξεπε λα ηπθιψζεη ηνλ Αλδξφληθν Γ΄ θαη ην κηθξφ γην ηνπ, 
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απηνθξαηνξηθφ ζξφλν, αθνχ ν κηθξφηεξνο αδεξθφο ηνπ, Μαλνπήι, ζηέθζεθε ζπλαπηνθξάηνξαο.   Πξβ. F. 

Dölger, “Zum Aufstand des Andronikos IV. gegen seinen Vater Johannes V. im Mai 1373”, REB 19(1961), 

328-332.   

110
 Γνχθαο, 45-46· P. Schreiner, Kleinchroniken, 22/21. Ζ ακνηβή ησλ Οζσκαλψλ γηα ηε βνήζεηά ηνπο ζηνλ 

Αλδξφληθν Γ΄ ήηαλ ε παξάδνζε ηεο Καιιίπνιεο ην 1376, βι. αλση. ππνζ. 101. Σν Μάην ηνπ 1381 νη 

αληηκαρφκελεο πιεπξέο ζπκθψλεζαλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Αλδξνλίθνπ ζηελ θιεξνλνκηθή δηαδνρή ηνπ 

ζξφλνπ, ζηελ πξάμε φκσο απηή ζα πεξλνχζε ζην γην ηνπ, Ησάλλε Ε΄, ελψ ν Μαλνπήι Παιαηνιφγνο 
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ηε δηάξθεηα ηεο πεληαεηνχο βπδαληηλήο δηακάρεο ν Μνπξάη Α΄ θαηφξζσζε 

απεξίζπαζηνο λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ εμνπζία ηνπ ζηα πξνζθάησο θαηαθηεκέλα επξσπατθά 

εδάθε, ελψ εμαζθάιηζε θαη ηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηνπ θξάηνπο ηνπ κε ζπκκαρίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα έθαλε κε ηνπο εκίξεδεο ηνπ Καξακάλ θαη ηνπ Γεξκηληάλ, θάλνληαο έηζη 

επθνιφηεξν ην έξγν ηεο θαηάθηεζεο ζηηο επξσπατθέο πεξηνρέο.  

Έηζη, ήηαλ ε ζεηξά ηεο πφιεο ησλ εξξψλ λα πεξηέιζεη ζε νζσκαληθή θπξηαξρία ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1383, ελψ ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ  Απξίιην ηνπ 1387 νη Οζσκαλνί 

θαηέιαβαλ ηε Θεζζαινλίθε. Ο Μαλνπήι Παιαηνιφγνο, πνπ γηα ζρεδφλ ηέζζεξα ρξφληα 

πξνζπαζνχζε λα νξγαλψζεη ηελ άκπλα ηεο πφιεο θαη ελζάξξπλε ηνπο θαηνίθνπο λα κελ 

παξαδνζνχλ ζηνλ ερζξφ, είρε απνπιεχζεη ιίγεο κέξεο λσξίηεξα κε θαηεχζπλζε ηε Λήκλν 

θαη επφκελν πξννξηζκφ ην ζηξαηφπεδν ηνπ Μνπξάη ζηελ Πξνχζα
111

. 

Ζ αληίδξαζε ζηελ Οζσκαληθή πξνψζεζε εθδειψζεθε γηα κηα αθφκε θνξά απφ ηνπο 

έξβνπο, φπσο είρε γίλεη θαη ζηνλ Έβξν ζρεδφλ είθνζη ρξφληα λσξίηεξα. Ο έξβνο 

πξίγθεπαο Λάδαξνο θαη ν Βνπθ Βξάλθνβηηο, εγεκφλαο ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, ζπγθέληξσζαλ 

έλα κεγάιν ζηξαηφ θαη θηλήζεθαλ ελαληίνλ ησλ νζσκαληθψλ δπλάκεσλ, ζεκεηψλνληαο 

αξρηθά κεξηθέο επηηπρίεο. Χζηφζν, ε απνθαζηζηηθή κάρε, πνπ έκεηλε γλσζηή σο  κάρε ηνπ 

Κνζζπθνπεδίνπ θαη έγηλε ζηηο 15 Ηνπλίνπ 1389, έιεμε ηειηθά κε λίθε ησλ Οζσκαλψλ. Λίγν 

πξηλ μεθηλήζεη ε κάρε ν Μνπξάη Α΄ έπεζε λεθξφο απφ ζαλάζηκν ρηχπεκα θάπνηνπ 

ππνηηζέκελνπ ιηπνηάθηε, ηνπ Μίινο Κφκπηιηηο. Ακέζσο ν γηνο ηνπ, Βαγηαδήη Α΄ αλέιαβε 

ηε δηνίθεζε ηνπ ζηξαηνχ θαη νδήγεζε ηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα ζε κηα νινθιεξσηηθή 

λίθε
112

. 

Γηα ηνπο έξβνπο ε ήηηα ζην Κνζζπθνπέδην έγηλε κέξνο ησλ ζεξβηθψλ ζξχισλ θαη 

ηεο εξσηθήο ηνπο αληίζηαζεο απέλαληη ζηνλ ερζξφ, γηα ην Βαγηαδήη φκσο ζήκαηλε ηελ 

απαιιαγή απφ θάζε νξγαλσκέλε αληίζηαζε ζηα Βαιθάληα, ελψ απνκφλσζε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηε Γχζε.         

 

 

                                                                                                                                                                                           
πξνσζήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, ηελ νπνία ζα θπβεξλνχζε έσο ην 1387. Γηα ηα γεγνλφηα ησλ εηψλ 1376-1381, 
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Γ) ΟΗ ΟΘΧΜΑΝΗΚΔ ΠΟΛΗΟΡΚΗΔ ΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ (1394-1453) 

 

 Ο Βαγηαδήη Α΄, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ έδεημε πσο πξνηηκνχζε 

ηνλ απεπζείαο έιεγρν ζηηο ππνηειείο πεξηνρέο θαη δελ αξθνχληαλ απιψο ζηελ εηήζηα 

ρξεκαηηθή εηζθνξά, φπσο νη πξνθάηνρνί ηνπ
113

. Γηα ηνλ ίδην, άιισζηε, ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε ηφζν εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο φζν θαη γηα απηφ πνπ πάλσ 

απφ ρίιηα ρξφληα ζπκβφιηδε, απνηεινχζε βαζηθφ ζηφρν θαηάθηεζεο. Αληηιακβαλφηαλ, 

σζηφζν, πσο δε ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη ηελ θαηάιεςε ηεο κε έθνδν, θαζψο δε δηέζεηε ηα 

απαηηνχκελα κέζα γηα λα θαηαβάιεη ηα ηζρπξά ηεο ηείρε, γη απηφ θαη επηιέρζεθε ε ηαθηηθή 

ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ είρε απνδψζεη ηα κέγηζηα θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ζηελ 

θαηάιεςε ζεκαληηθψλ πφιεσλ ζηε Μ. Αζία θαη ηε Θξάθε
114

. Έηζη, χζηεξα απφ εληνιή ηνπ 

νπιηάλνπ ηζρπξέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο θηλεηνπνηήζεθαλ γηα λα απνθιείζνπλ ηελ Πφιε 

θαη λα αλαγθάζνπλ ηνπο θαηνίθνπο λα παξαδνζνχλ πηεδφκελνη απφ ηηο ζηεξήζεηο ησλ 

αλαγθαίσλ αγαζψλ. 

 Σν επηέκβξην ηνπ 1394
115

 ηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα, αθνχ ιεειάηεζαλ θαη 

έθαςαλ ηα πεξίρσξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πήξαλ ηηο ζέζεηο ηνπο γχξσ απφ ηα ρεξζαία 

ηείρε. Πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζεη θάζε ελδερφκελε εμσηεξηθή απφπεηξα βνήζεηαο ησλ 

πνιηνξθεκέλσλ ν Βαγηαδήη Α΄ έζηεηιε έλα ηκήκα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ ππφ ηνλ Δβξελφο κπέε 

ελαληίνλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη έλα άιιν ελαληίνλ ηνπ Μηξζέα ηεο Βιαρίαο. πλνιηθά, ν 

απνθιεηζκφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε απμνκεηνχκελε έληαζε δηήξθεζε ζρεδφλ νρηψ 

ρξφληα. Καηά ην δηάζηεκα απηφ νη ακπλφκελνη ππέθεξαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

ζηεξήζεηο ησλ βαζηθψλ αγαζψλ δηαβίσζεο, ελψ ε πξνζκνλή βνήζεηαο απφ ηε Γχζε 

δηαθαηλφηαλ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Πφιεο σο κνλαδηθή ιχζε ζσηεξίαο. χληνκα, φκσο, 

δηαςεχζηεθαλ ζηηο ειπίδεο ηνπο. Ζ ζηαπξνθνξία πνπ νξγαλψζεθε απφ ην ηγηζκνχλδν ηεο 
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 Ζ. Inalcik, Ottoman methods”,103-105. Απηφ, άιισζηε θαλεξψλεη θαη ε ζπλάληεζε ησλ εξξψλ ην 

ρεηκψλα ηνπ 1393, φηαλ ν νπιηάλνο θάιεζε ην Μαλνπήι Β΄, ηνλ αδεξθφ ηνπ Θεφδσξν, Γεζπφηε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ηνπο έξβνπο πξίγθεπεο, ηέθαλν Λαδάξεβηηο θαη Κσλζηαληίλν Γξαγάζε, ζέινληαο λα 

θάλεη μεθάζαξεο ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Ζ πηνζέηεζε ηεο λέαο ηαθηηθήο θάλεθε αξρηθά ζηε Μ. Αζία, φηαλ εθείλε 

ηελ πεξίνδν ν Βαγηαδήη Α΄ δηφξηζε λέεο αξρέο ζηα εκηξάηα πνπ είρε θαηαθηήζεη εμαξηψκελεο πιήξσο απφ 

απηφλ εμαζθαιίδνληαο ζρεδφλ απφιπην ζπγθεληξσηηθφ έιεγρν. Γηα ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπλάληεζε 

ησλ εξξψλ, Υαιθνθνλδχιεο, 74-75· . Λάκπξνο, ΠΠ, Γ΄, 11-119.  

114
 Γηα ηελ θαηάιεςε ησλ νρπξσκέλσλ πφιεσλ βι. θεθ. «Ζ πνιεκηθή ηαθηηθή ησλ Οζσκαλψλ». 

115
 Barker, Manuel II, παξάξηεκα Υ. The beginning and duration of Bayazid’s siege of Constantinople, 479-

481.   
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Οπγγαξίαο ην 1395-96, έθηαζε κφλν κέρξη ηε Νηθφπνιε ηνπ Γνχλαβε, φπνπ θαη έιεμε 

άδνμα χζηεξα απφ ηελ ήηηα πνπ ππέζηε ν ζηαπξνθνξηθφο ζηξαηφο απφ ηηο Οζσκαληθέο 

δπλάκεηο ην επηέκβξην ηνπ 1396, ελψ θαη ην ηαμίδη ηνπ απηνθξάηνξα Μαλνπήι Β΄ ζηηο 

δπηηθέο απιέο (1399-1403) πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζεη ηε δπηηθή βνήζεηα γηα ην πξφβιεκα 

ηνπ Βπδαληίνπ δε πξνζέθεξε θαλέλα νπζηαζηηθφ φθεινο ζηελ απψζεζε ησλ Οζσκαλψλ
116

. 

Σειηθψο, ε απξφζκελε βνήζεηα γηα ηελ απηνθξαηνξία έθηαζε απφ ηελ Αλαηνιή: ε 

πξνέιαζε ησλ Μνγγφισλ ππφ ηνλ Σακεξιάλν ζηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηνπ νζσκαληθνχ 

θξάηνπο ήηαλ απηή, πνπ αλάγθαζε ην Βαγηαδήη Α΄ λα απνζχξεη ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ απφ ηα 

ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1402 θαη λα αλακεηξεζεί καδί ηνπ
117

. Σειηθά, ε 

απνθαζηζηηθή κάρε αλάκεζα ζηνπο Μνγγφινπο θαη ηνπο Οζσκαλνχο, πνπ δηεμήρζε ζηηο 28 

Ηνπιίνπ 1402 θνληά ζηελ Άγθπξα, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπληξηπηηθή ήηηα ηνπ 
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 Βι. θεθάιαην, «Ζ πξνζθνξά ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ άκπλα ηεο Πφιεο». 

117
 Γηα ηνλ Σηκνχξ, βι. γεληθά, Ζ. Hookham, Tamburlaine the Conqueror, Λνλδίλν 1962· S. Runciman, 

Crusades, III, 463· C. Imber, Ottoman Empire, 52-54· M. Alexandrescu – Derska, La Campagne de Timur en 

Anatolie (1402), Βνπθνπξέζηη 1942, (2
ε
 έθδνζε Λνλδίλν 1977). Σν πηζαλφηεξν είλαη, πσο ν Σηκνχξ βξέζεθε 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Μαλνπήι Β΄. Ζ ηδέα άιισζηε γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

νη Μνγγφινη σο κέζν πίεζεο ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ ζηα κεηφπηζζελ θαη θάπνηεο πξψηκεο δηπισκαηηθέο 

ελέξγεηεο ρξνλνινγνχληαη ήδε απφ ην 1394, ηελ πεξίνδν δειαδή ηεο έλαξμεο ηνπ νζσκαληθνχ απνθιεηζκνχ 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο (Thiriet, Regestes, I, 860, 24 Ηνπιίνπ 1394).  Χζηφζν, νη βπδαληηλέο πεγέο παξέρνπλ 

απιψο έκκεζεο πιεξνθνξίεο: θαηά ηνλ Γνχθα, ν Μνχζα ην 1411, φηαλ θαη ζέιεζε λα επηηεζεί ελαληίνλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, αλαθέξζεθε ζηελ εκπινθή ηνπ Μαλνπήι, πνπ παξφηξπλε ηνλ Σηκνχξ λα θηλεζεί 

αλαηνιηθά θαη λα ζηξαθεί ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ, ελψ ε ίδηα αλαθνξά θαηαγξάθεθε θαη απφ ηνλ 

Κξηηφβνπιν ζε κηα δεκεγνξία ηνπ Μσάκεζ Β΄ πξνο ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ ιίγν πξηλ απφ ηελ ηειηθή επίζεζε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1453. Ο ηξφπνο, σζηφζν, κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο, νξζά ψζεζε ηνλ J. Barker (Manuel II, Appendix XVIII, 504) λα θάλεη ιφγν φηη ε θαηεγνξία πξνο 

ηνλ Μαλνπήι Β΄, ηνπιάρηζηνλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πηζαλφηαηα ρξεζηκνπνηήζεθε «απιψο σο αληηθείκελν 

πξνπαγάλδαο». Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαη  δπηηθέο πεγέο κε πην μεθάζαξεο αλαθνξέο γηα ην ζέκα ηεο βπδαληηλήο 

αλάκεημεο: ν ηζπαλφο πεξηεγεηήο De Clavijo (εθδ. Le Strange, 135), αλαθέξεη φηη ν «Απηνθξάηνξαο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη νη Γελνπάηεο ηνπ Πέξαλ πξνζθέξζεθαλ λα ζηείινπλ ζηξαηησηηθή βνήζεηα ζηνλ 

Σηκνχξ», ελψ νη Βπδαληηλνί ππφζρνληαλ αθφκε θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε πεξίπησζε πνπ νη Μνγγφινη 

θηλνχληαλ ζηξαηησηηθά ελαληίνλ ηνπ Βαγηαδήη Α΄, ελψ θαη ζε έγγξαθν ηεο Βελεηηθήο γεξνπζίαο 

ρξνλνινγνχκελν ζηηο 10 επηεκβξίνπ 1401 ππάξρεη αλαθνξά γηα ελδερφκελν ζχκπξαμεο Μαλνπήι Β΄ θαη 

Σακεξιάλνπ (Dölger, Regesten, αξ. 3197, 10 επηεκβξίνπ 1401). Πάλησο, κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 1400 δελ 

θαηαγξάθεθε θακία δξαζηεξηφηεηα πνπ λα αθνξά ζηνπο Βπδαληηλνχο, αθνχ αξρηθά ν ζηξαηφο ηνπ Σηκνχξ 

αλέιαβε ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Κξηκαίαο θαη ηεο Καζπίαο ζάιαζζαο, ελψ απφ ην 1397 

θαη χζηεξα θηλήζεθε ελαληίνλ ηεο Ηλδίαο (Ζ. Hookham, Tamburlaine the Conqueror, 142-221). 
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νζσκαληθνχ ζηξαηνχ θαη ηε ζχιιεςε ηνπ Βαγηαδήη Α΄, πνπ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα πέζαλε 

σο αηρκάισηνο ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Μνγγφινπ εγεκφλα
118

.  

 Απηή ε ήηηα ησλ Οζσκαλψλ ζηελ Άγθπξα άιιαμε ηελ ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, θαζψο Βπδαληηλνί θαη Λαηίλνη έζπεπζαλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ κείσζε ηεο νζσκαληθήο δχλακεο. Γηα ηνπο Οζσκαλνχο, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ην δεηνχκελν ήηαλ λα κπνξέζνπλ λα δηαζθαιίζνπλ ηηο επξσπατθέο ηνπο 

θηήζεηο θαη γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ ρξεηάδνληαλ κηα πεξίνδν εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο κε 

ηηο ρξηζηηαληθέο δπλάκεηο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ πξσηφηνθνπ γηνπ ηνπ Βαγηαδήη, 

νπιετκάλ, θπξίσο κε ην βπδαληηλφ Aπηνθξάηνξα, ηνπο Βελεηνχο, ηνπο Γελνπάηεο θαη ηνπο 

ηππφηεο ηεο Ρφδνπ, νδήγεζαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο Καιιίπνιεο ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 1403. χκθσλα κε ηνπο θπξηφηεξνπο φξνπο ηεο ν νπιετκάλ παξαρσξνχζε ζηνλ 

απηνθξάηνξα ηε Θεζζαινλίθε θαη ηε γχξσ πεξηνρή ηεο κε ην Άγηνλ ξνο, παξάιηα εδάθε 

ζηε Θξάθε θαη γχξσ απφ ηε Μαχξε ζάιαζζα, φπσο θαη ηα λεζηά ηεο θνπέινπ, ηεο 

θηάζνπ θαη ηεο θχξνπ. Δπίζεο, ηνλ απήιιαζε απφ ηνλ κέρξη ηφηε θφξν ππνηέιεηαο πνπ 

ππνρξενχληαλ λα πιεξψλεη θαη ηνπ επέζηξεθε κεξηθά θξνχξηα ζηε Μ. Αζία
119

. 

  ε φ,ηη αθνξά ζηνπο Οζσκαλνχο ζην ίδην δηάζηεκα θπξηάξρεζαλ νη εκθχιηεο 

δηακάρεο γηα ηελ εμνπζία, θαζψο νη ηέζζεξεηο γηνη ηνπ Βαγηαδήη αληαγσλίδνληαλ γηα απηήλ. 

Δμ’ απηψλ , ν Μνχζα, πνπ αλέιαβε ηελ εμνπζία ην 1410, έγηλε εθ λένπ απεηιεηηθφο γηα ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε αλαθνηλψλνληαο ζηνπο Βπδαληηλνχο ηελ πξφζεζή ηνπ λα πάξεη πίζσ ηηο 

παξαρσξήζεηο πνπ είραλ γίλεη απφ ην νπιετκάλ, ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Καιιίπνιεο. 

Σνλ ακέζσο επφκελν ρξφλν κάιηζηα,   νδήγεζε ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

Πφιεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθιείζεη ηελ πφιε απφ μεξά θαη ζάιαζζα. Χζηφζν, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζηξαηνχ ηνπ θηλήζεθε πξνο ηε Θεζζαινλίθε, ελψ ζηα λφηηα έθηαζε 

κέρξη ηε Θεζζαιία. Σειηθά, ν ζηφινο ηνπ Μνχζα αλαραηηίζηεθε απνηειεζκαηηθά απφ ην 

βπδαληηλφ ζηφιν, ελψ γηα λα απνδπλακψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ Μνχζα ν 

απηνθξάηνξαο Μαλνπήι Β΄ ήιζε ζε επαθή κε ην λεφηεξν αδεξθφ ηνπ, Μσάκεζ, πνπ εθείλε 

ηελ πεξίνδν βξηζθφηαλ ζηελ Πξνχζα ππνζρφκελνο θάζε δπλαηή βνήζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ 

ν ηειεπηαίνο πεξλνχζε ζηα επξσπατθά εδάθε θαη αληηκεηψπηδε ην Μνχζα
120

.  
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 Γνχθαο, 61-69.  
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 Πξβ. G. T. Dennis, “The byzantine – Turkish treaty of 1403, OCP, 33 (1967), 72-88.    

120
 Γνχθαο, 92-96. Γηα ηηο εκθχιηεο δηακάρεο ησλ Οζσκαλψλ θαη ηελ πξφζεζή ηνπ λα θηλεζεί ελαληίνλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, βι. D. Κastritsis, The Sons of Bayezid, empire building and representation in the 

Οttoman civil war, 1402-1413, Βνζηψλε 2007, 43-95, 166-171.  
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  Πξάγκαηη, ην βπδαληηλφ ζρέδην απέδσζε θαη ν Μσάκεζ, χζηεξα απφ δχν 

απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ελαληίνλ ηνπ Μνχζα, θαηάθεξε λα ηνλ ληθήζεη θαη αλέβεθε ζην 

ζξφλν ηνπ ζνπιηαλάηνπ ην 1413 σο Μσάκεζ Α΄ επηβεβαηψλνληαο, παξάιιεια, ηνπο φξνπο 

ηεο ζπλζήθεο κε ην Βπδάληην, φπσο απηνί είραλ ζπκθσλεζεί ζηελ Καιιίπνιε δέθα ρξφληα 

λσξίηεξα.  

  Ο ζάλαηφο, φκσο, ηνπ Μσάκεζ Α΄ ην 1421 ζεκείσζε θαη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

ησλ θαιψλ ζρέζεσλ ηνπ ζνπιηαλάηνπ κε ην Βπδάληην. ην κεζνδηάζηεκα νη Βπδαληηλνί δελ 

είραλ θαηαθέξεη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ πεξίνδν ηεο ζρεηηθήο εξεκίαο, αλ θαη έγηλαλ 

νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπλαζπηζκνχ νξζφδνμσλ θξαηψλ, σζηφζν 

απηέο δελ επνδψζεθαλ
121

. Παξάιιεια, ην Βπδάληην επερείξεζε  -αλεπηηπρψο- λα 

πξνθαιέζεη ζπλζήθεο αζηάζεηαο θαη εκθχιηαο ζχξξαμεο ζην ζνπιηαλάην. Έηζη , φηαλ ν γηνο 

ηνπ Μσάκεζ, Μνπξάη Β΄, αλέβεθε ζην ζξφλν σο αδηαθηινλίθεηνο ζνπιηάλνο θαη 

δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αληεπίζεζε ζηελ Δπξψπε, ην Βπδάληην γηα κηα αθφκε 

θνξά βξέζεθε εθηεζεηκέλν ζηηο δηαζέζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπ.   

 Πνιχ ζχληνκα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1422 ν Μνπξάη Β΄ θηλήζεθε κε ην ζηξαηφ ηνπ 

ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ δεχηεξε απηή ρξνληθά νζσκαληθή πνιηνξθία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηελ πξψηε ηφζν ζηε ρξνληθή ηεο δηάξθεηα φζν 

θαη ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο. Οη πιεξνθνξίεο, πνπ παξαδίδεη ν απηφπηεο κάξηπξαο 

Ησάλλεο Καλαλφο, είλαη αξθεηέο γηα λα ζπκπεξάλνπκε ηελ πξφζεζε ηνπ Μνπξάη Β΄ φρη 

απιψο λα πξνβεί ζε απνθιεηζκφ ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο θαη λα πεξηκέλεη γηα ηελ 

παξάδνζή ηεο (θάηη ηέηνην, άιισζηε, είρε απνδεηρζεί ηδηαίηεξα δχζθνιν ζην Βαγηαδήη Α΄ 

δχν δεθαεηίεο λσξίηεξα), αιιά λα θαηαιάβεη ηελ πφιε κε έθνδν. Ο ζηξαηφο ηνπ έκνηαδε πην 

έκπεηξνο ζηελ ηαθηηθή δηεμαγσγήο πνιηνξθηψλ, ελψ ε ρξήζε ππξνβφισλ φπισλ – έζησ θαη 

αλ αθφκα ήηαλ ζε πξψηκν ζηάδην- έδηλε έλα επηπιένλ ζεσξεηηθφ πιενλέθηεκα ζηνπο 

πνιηνξθεηέο
122

.  

Ο Μαλνπήι Β΄ ήηαλ πιένλ ζε αξθεηά πξνρσξεκέλε ειηθία γηα λα ζπληνλίζεη ελεξγά 

ηελ άκπλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην βάξνο ηεο νπνίαο αλαηέζεθε ζην γην ηνπ -

ζπλαπηνθξάηνξα απφ ην 1421- Ησάλλε Ζ΄
123

. Σειηθά, χζηεξα απφ δχν κήλεο ζπλερνχο 

                                                           
121

 Barker, Manuel II, 253-255. 

122
 Βι. ζρεηηθφ θεθ. «Σν ππξνβνιηθφ ησλ Οζσκαλψλ». 

123
 Ο   Γνχθαο,   233,  αλαθέξεη  φηη   ν   Απηνθξάηνξαο   βξηζθφηαλ   ζην   κνλαζηήξη   ηεο   Πεξηβιέπηνπ  

«…ἀσθενὴς καὶ γέρων, ὁ δὲ Ἰωάννης ὁ βασιλεὺς ἠσχολεῖτο πρὸς τὰ ἀντίμαχα τῆς πόλεως» Ο 

Ησάλλεο Καλαλφο, 471, 13-16, αλαθέξεη, πσο ν Μαλνπήι Β΄ βξηζθφηαλ ζην παιάηη. Γελ είλαη πάλησο 

απαξαίηεην ε κηα δηήγεζε λα αλαηξεί ηελ άιιε. Δλδερνκέλσο ν Μαλνπήι Β΄, πνπ απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν 
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νζσκαληθήο παξνπζίαο έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηελ 24ε Απγνχζηνπ –

εκεξνκελία ζχκθσλε κε ηελ ππφδεημε ελφο ςεπδν-πξνθήηε, φηη εθείλε ηελ εκέξα ζα 

έπεθηε ε Πφιε-   πξαγκαηνπνηήζεθε ε θχξηα επίζεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ.  Χζηφζν, νη 

ακπλφκελνη επέδεημαλ ηδηαίηεξν ζάξξνο θαη απηαπάξλεζε ηελ ψξα ηεο κάρεο θαη καδί κε 

ηελ ζαπκαζηή παξέκβαζε ηεο Θενηφθνπ
124

, νη ερζξνί απνζχξζεθαλ αθήλνληαο πίζσ ηνπο 

κφλν έλα κηθξφ ζηξαηησηηθφ ζψκα.  

Ζ εξσηθή αληίζηαζε ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο δελ είλαη ν 

κνλαδηθφο παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηε ιχζε ηεο πνιηνξθίαο. Ο Γνχθαο ζηελ αθήγεζή ηνπ 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ αλέιαβε ν Μαλνπήι Β΄ 

πξνθεηκέλνπ λα πιήμεη ζηα λψηα ην Μνπξάη Β΄ θαη λα ηνλ αλαγθάζεη λα απνζπξζεί κε ην 

ζηξαηφ ηνπ
125

. Σν βπδαληηλφ ζρέδην ήηαλ λα έιζεη ζε επαθή ν Απηνθξάηνξαο κε ην 

κηθξφηεξν αδεξθφ ηνπ Μνπξάη, Μνπζηαθά, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ Πξνχζα θαη λα ηνλ 

ελεκεξψζεη γηα ηελ πιήξε βπδαληηλή ζηήξημε ζε πεξίπησζε πνπ πξνζπαζνχζε λα 

αλαηξέςεη απφ ην ζξφλν ηνλ αδεξθφ ηνπ. Ο ίδηνο θαίλεηαη πσο είρε αξθεηνχο ππνζηεξηθηέο 

ζηε Μ. Αζία, πνπ ζα ζπκκεηείραλ ελεξγά ζε κηα ηέηνηα πξννπηηθή. Ζ αλαθήξπμε ζηελ 

Πξνχζα ηνπ Μνπζηαθά ζε ζνπιηάλν θαη ν θίλδπλνο πνπ δεκηνπξγείην ζηα κεηφπηζζελ ήηαλ 

απηφ πνπ αλάγθαζε ηειηθά ην Μνπξάη λα απνζχξεη ην ζηξαηφ ηνπ απφ ηελ 

                                                                                                                                                                                           
είρε απνζπξζεί ζην ζπγθεθξηκέλν κνλαζηήξη, λα επέζηξεςε ζην παιάηη εμαηηίαο ησλ εηδηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ 

απαηηνχληαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Ο ξφινο ηνπ, άιισζηε, ζηε ιχζε ηεο πνιηνξθίαο, φπσο ζα δνχκε 

ιίγν πην θάησ, εληζρχεη απηή ηελ ππφζεζε.   

124
 Βι. ην θεθάιαην «Ζ Θενηφθνο πξνζηάηηδα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο».   

125
 Γνχθαο, 235-237. Ο Υαιθνθνλδχιεο, ΗΗ, 12, αλαθέξεη, φηη ν Μνπξάη απέηπρε ζηελ επίζεζή ηνπ θαη 

απνζχξζεθε ρσξίο λα θάλεη ιφγν γηα αλάκεημε ησλ Βπδαληηλψλ. Δίλαη επίζεο αξθεηά πηζαλφ φηη νη Βπδαληηλνί 

έζηεηιαλ πξέζβεηο γηα ζπκβηβαζκφ κε ην  Μνπξάη Β΄. Πάλησο ε απνζηνιή πξεζβείαο ζην Μνπξάη δελ 

απνθιείεη θαη ηελ ηαπηφρξνλε απνζηνιή πξεζβείαο ζηελ Πξνχζα γηα ζπλνκηιίεο κε ην Μνπζηαθά. Ζ 

απνζηνιή πξεζβείαο ζηνλ εθάζηνηε νπιηάλν γηα εηξεληθφ δηαθαλνληζκφ έγηλε επίζεο θαη ζηελ πξψηε θαη ηελ 

ηξίηε ρξνληθά νζσκαληθή πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν 1399 κφιηο ν Ησάλλεο Ε΄ αλέιαβε ηε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο χζηεξα απφ ηε θπγή ηνπ Μαλνπήι Β΄ ζηε Γχζε, θαίλεηαη πσο έζηεηιε πξέζβεηο 

ζην Βαγηαδήη πξνθεηκέλνπ λα απνζπξζεί κε θάπνηα επηπιένλ νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα (πξβ. ΜΜ, Acta, ΗΗ, 

327-328, Γ. Υαηδφπνπινο, ε πξώηε πνιηνξθία, 169-174), ελψ ηαπηφρξνλα είρε θαη δηπισκαηηθέο επαθέο κε ηνλ 

Σακεξιάλν, φπσο παξαθνινπζήζακε. Κάηη αλάινγν ζπλέβε θαη ην 1453, κε απνζηνιή πξέζβεσλ απφ ηνλ 

Κσλζηαληίλν ΗΑ΄ πξνο ην Μσάκεζ Β΄, κε ζεκαληηθή δηαθνξά φηη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ ππήξρε 

αληαγσληζηήο ζηα κεηφπηζζελ, πνπ ζα αλάγθαδε ην Μσάκεζ Β΄ λα απνζχξεη ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ απφ ηελ 

πεξίκεηξν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν γεγνλφο, εμάιινπ, φηη ν Υαιθνθνλδχιεο, ΗΗ, 12, αλαθέξεη ηελ άθημε 

ηνπ Μνπζηαθά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ιίγν κεηά ηε ιήμε ηεο πνιηνξθίαο θάλεη αξθεηά πηζαλφ ην ζέκα ηεο 

βπδαληηλήο αλάκεημεο ζηε ιχζε ηεο πνιηνξθίαο ηνπ 1422.    
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Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 6 επηεκβξίνπ 1422. Ήηαλ ε ηειεπηαία θνξά πνπ νη Βπδαληηλνί 

θαηφξζσζαλ λα αλακηρζνχλ κε επηηπρία ζηηο εκθχιηεο δηακάρεο ησλ Οζσκαλψλ.       

 Οη εθθιήζεηο πξνο ηηο δπηηθέο δπλάκεηο έγηλαλ εληνλφηεξεο, θαη πάιη φκσο ρσξίο 

απνηέιεζκα. Απφ ην 1423 θαη κεηά ν δηάδνρνο ηνπ Μαλνπήι Β΄, Ησάλλεο Ζ΄ μεθίλεζε 

πξνζσπηθά ην ηαμίδη ηνπ πξνο ηελ Ηηαιία θαη ηελ Οπγγαξία γηα λα εθζέζεη εθ λένπ ην 

πξφβιεκα ηνπ Βπδαληίνπ θαη λα επηηὐρεη βνήζεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νζσκαληθνχ 

θηλδχλνπ
126

. Ήδε ηνλ ίδην ρξφλν ν άιινο γηνο ηνπ Μαλνπήι Β΄, ν Γεζπφηεο Αλδξφληθνο, 

είρε παξαρσξήζεη ηε Θεζζαινλίθε ζηνπο Βελεηνχο, ππφ ηνλ φξν φηη ζα ηελ ππεξαζπίδνληαλ 

απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζηηο επηζεηηθέο δηαζέζεηο ησλ Οζσκαλψλ εμαηηίαο ησλ εκπνξηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο. Σειηθψο ε πφιε θαηειήθζε απφ ην Μνπξάη ην Μάξηην ηνπ 1430
127

. ηηο 

αξρέο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο ν απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ΄ ρξεζηκνπνηνχζε πιένλ ην 

ηειεπηαίν δηαπξαγκαηεπηηθφ κέζν πνπ δηέζεηε: ηελ έλσζε ηεο αλαηνιηθήο θαη ηεο δπηηθήο 

εθθιεζίαο, πνπ γηα αηψλεο απνηεινχζε αγθάζη ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζην Βπδάληην θαη ηε 

Γχζε. Απηφ ήηαλ επηθίλδπλν δηπισκαηηθφ κέζν, απαηηνχζε ιεπηνχο ρεηξηζκνχο, ελψ ηίπνηα 

δελ πξνκήλπε φηη ν θιήξνο, νη κνλαρνί θαη νη απινί πνιίηεο ζα ην δέρνληαλ. Οχησο ή άιισο 

ε πξψηε πξνζπάζεηα έλσζεο ζηε Λπψλ ην 1274, αλ θαη ππαγνξεχηεθε εμίζνπ απφ πνιηηηθή 

ζθνπηκφηεηα, δελ απέδσζε φζα νη Βπδαληηλνί αλέκελαλ.   

Οη πξνεηνηκαζίεο πάλησο γηα ηε ζχγθιεζε ζπλφδνπ πξνρψξεζαλ κε γνξγφ ξπζκφ θαη 

ην Ννέκβξην ηνπ 1437 ν Απηνθξάηνξαο καδί κε ηνλ Παηξηάξρε Ησζήθ Β΄, εθπξνζψπνπο 

ησλ αλαηνιηθψλ παηξηαξρείσλ θαη κηα κεγάιε νκάδα ινγίσλ, ιατθψλ θαη θιεξηθψλ, 

αλαρψξεζε γηα ηελ Ηηαιία κε πινία πνπ δηέζεζε ν πάπαο Δπγέληνο Γ΄. Οη εξγαζίεο ηεο 

ζπλφδνπ μεθίλεζαλ ζηε Φεξξάξα θαη νινθιεξψζεθαλ ζηε Φισξεληία ην 1439. Οη 

Βπδαληηλνί απεζηαικέλνη έθαλαλ ππνρσξήζεηο ζε αξθεηά δνγκαηηθά δεηήκαηα, πνπ 

απνηεινχζαλ γηα πάλσ απφ ηξεηο αηψλεο αμεπέξαζηα εκπφδηα αλάκεζα ζηελ θαζνιηθή Γχζε 

θαη ηελ νξζφδνμε Αλαηνιή θαη ζηηο 6 Ηνπιίνπ 1439 δηαθεξχρζεθε ε πεξίθεκε έλσζε 

Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο εθθιεζίαο. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ε κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ 

ιανχ θαη ηνπ θιήξνπ ήηαλ αληίζεηε κε ηελ έλσζε θαη ζεσξνχζαλ φηη νπζηαζηηθά 

δηαπξαγκαηεχνληαλ ηελ πίζηε ηνπο, ελψ ππήξραλ θαη απηνί πνπ πξνζέβιεπαλ ζηε Γχζε γηα 

βνήζεηα θαη θνηλή δξάζε ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ.     

                                                           
126

 Ο. Ζalecki, Un Empereur du Byzance a Rome, Βαξζνβία 1930, 249-270. 

       
127

 Η. Σζηάξαο , «Ζ Θεζζαινλίθε απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ζηνπο Βελεηζηάλνπο (1423-1430)»,  Μαθεδνληθά 

17(1977), 85-123. Βι. θαη επφκελε ππνζεκείσζε (128). 
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ην κεηαμχ ήδε απφ ην 1425 ν Μνπξάη Α΄ είρε θηλεζεί κε επηηπρία ελαληίνλ ηνπ 

Σδηλεήη ηνπ Ατδηλίνπ θαη ηνπ εκίξε ηνπ Μεληεζέ απνθηψληαο ηνλ έιεγρν ζηα παξάιηα ηεο 

Μ. Αζίαο, ελψ πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο θαηέιαβε θαη ην εκηξάην ηνπ Γεξκηληάλ χζηεξα 

απφ ην ζάλαην ηνπ ηνπηθνχ εκίξε. Ζ πξνψζεζε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ ζπλερίζηεθε απξφζθνπηε 

θαη ζηα δπηηθά, θαζψο ην 1430 θαηέιαβε «δηα μίθνπο» ηε Θεζζαινλίθε
128

, ελψ ιίγνπο 

κήλεο αξγφηεξα ηνπ παξαδφζεθε ππφ φξνπο ε πφιε ησλ Ησαλλίλσλ
129· πξνρψξεζε, επίζεο,  

ληθεθφξα ζηελ θεληξηθή θαη λφηηα Αιβαλία, αιιά θαη ελαληίνλ ηεο εξβίαο. Πιένλ ν ζηφρνο 

γηα ηνλ Οζσκαλφ νπιηάλν ήηαλ ην βαζίιεην ηεο Οπγγαξίαο, αιιά ε απεηιή ζηα κεηφπηζζελ 

απφ ηνλ εκίξε ηνπ Καξακάλ, Ηκπξαήκ, ην 1437 θαη ην 1443, αλ θαη ηειηθά έιεμε κε ηελ 

ππνηαγή ηνπ ηειεπηαίνπ θαζπζηέξεζε ηα ζρέδηά ηνπ. Σελ ίδηα ψξα ν Μνπξάη Β΄ έπξεπε λα 

πξνεηνηκαζηεί γηα λα αληηκεησπίζεη ην ζηξαηφ κηαο λέαο ζηαπξνθνξηθήο θίλεζεο ζην 

επξσπατθφ έδαθνο.    

 Σν 1443 είραλ αξρίζεη ήδε νη πξνεηνηκαζίεο γηα κηα λέα ζηαπξνθνξία ησλ 

ρξηζηηαληθψλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ. Απηφ ήηαλ εμάιινπ θαη ην 

αληάιιαγκα πνπ είρε ππνζρεζεί ν Πάπαο ζηνπο Βπδαληηλνχο γηα ηελ άξζε ηνπ 

εθθιεζηαζηηθνχ ζρίζκαηνο. Τπφ ηελ πίεζε ελφο ζηξαηνχ πεξίπνπ 25.000 αλδξψλ θαη ηηο 

πξψηεο ηνπ επηηπρίεο ζηε Νατζζφ θαη ηε φθηα, ν Μνπξάη Β΄ επέιεμε ηελ ηαθηηθή ηεο 

αλαθσρήο, πνπ ηειηθά επηζθξαγίζηεθε κε φξθνπο θαη ζα είρε δηάξθεηα γηα 10 ρξφληα. Ο 

Καξδηλάιηνο Cesarini, πνπ κεηείρε ζηε ζηαπξνθνξία, δελ έδεηρλε δηαηεζεηκέλνο λα αθήζεη 

εκηηειή ηελ πξνζπάζεηα θαη ζχληνκα απάιιαμε ηνπο αξρεγνχο ησλ ζηαπξνθφξσλ, 

Λαδίζιαν θαη ηνλ Ησάλλε Οπλπάδε, απφ ηνπο φξθνπο εθερεηξίαο θαη ην επηέκβξην ηνπ 

1444 ε ζηαπξνθνξία βξηζθφηαλ θαη πάιη ζην δξφκν ηεο, ρσξίο φκσο ηε ζπκκεηνρή ησλ 

έξβσλ ηνπ Γεσξγίνπ Βξάλθνβηηο. Ο νπιηάλνο βξηζθφηαλ ζηε Μ. Αζία, αιιά ν 

ζπκκαρηθφο ζηφινο, πνπ ηνλ απάξηηδαλ θπξίσο βελεηηθά πινία, δελ θαηφξζσζε λα ηνλ 

εκπνδίζεη λα δηαπεξαησζεί ζηελ Δπξψπε κε πεξίπνπ 100.000 άλδξεο
130

. Ζ κάρε πνπ έγηλε 

ζηε Βάξλα ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1444 είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπληξηβή ησλ ζπλαζπηζκέλσλ 

                                                           
128

 Γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο βι. ηελ αθήγεζε ηνπ απηφπηε κάξηπξα Ησάλλε Αλαγλψζηε, 

εθδ. I. Bekker (CSHB) 1838, ζηνλ ηφκν ηνπ θξαληδή θαη ηνπ Ησάλλε Καλαλνχ, 481-528. Βι. ηψξα θαη  P. 

Odorico (εηζαγσγή - ζρφιηα), Υ. Μεζζήο (κεηάθξ.), Ησάλλεο Κακηληάηεο, Δπζηάζηνο Θεζζαινλίθεο, Ησάλλεο 

Αλαγλώζηεο, Υξνληθά ησλ Αιώζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, Αζήλα 2009, θπξίσο 43-51, 311-356. 
129

 Υαιθνθνλδχιεο, 237. Πξβ. ζρεηηθά, Δ. πγθέιινπ, Ο πόιεκνο ζην δπηηθό ειιαδηθό ρώξν θαηά ηνλ ύζηεξν 

Μεζαίσλα (13
νο

 -15
νο

 αη.), Αζήλα 2008, 235-236. 

130
 Γηα ηε ζηάζε ηεο Βελεηίαο, πνπ ην 1446 θαίλεηαη πσο ππέγξαςε μερσξηζηή ζπλζήθε κε ηνλ νπιηάλν βι. 

F. Thiriet, La Romanie venitienne au moyen âge, 377-379· Nicol, Venice, 380-386.    
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δπηηθψλ δπλάκεσλ θαη έκειιε λα είλαη ε ηειεπηαία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα απψζεζεο 

ησλ Οζσκαλψλ απφ ηελ Δπξψπε
131

. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Ησάλλε Οπλπάδε ηέζζεξα ρξφληα 

αξγφηεξα ζηε δεχηεξε κάρε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ (1448) ήηαλ κάιινλ κηα πξνζσπηθή 

πξσηνβνπιία παξά εηρε ηε κνξθή ζηαπξνθνξίαο, πνπ έιεμε γηα κηα αθφκε θνξά  κε λίθε 

ησλ Οζσκαλψλ.  

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε απνηπρία ηεο Βάξλαο ελίζρπζε ηελ άπνςε ησλ 

αλζελσηηθψλ, φηη δε κπνξνχζαλ λα πξνζκέλνπλ βνήζεηα απφ ηε Γχζε, ελψ εμάιεηςε θαη ηηο 

ηειεπηαίεο ειπίδεο φηη ν νζσκαληθφο επεθηαηηζκφο ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί 

απνηειεζκαηηθά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Οζσκαλνί ην 1446 ζε κηα επίδεημε δχλακεο 

εηζέβαιαλ ζηελ Πεινπφλλεζν, πέξαζαλ ην ηείρνο ηνπ Δμακηιίνπ ζηνλ Ηζζκφ, θαηέιαβαλ ηε 

Γιαξέληδα, ελψ έλα άιιν ηκήκα ππφ ηνλ Σνπξαράλ κπέε θαηεπζχλζεθε ελαληίνλ ηνπ 

Μηζηξά. Οη δεζπφηεο Κσλζηαληίλνο θαη Θσκάο αλαγθάζηεθαλ λα δεζκεπζνχλ κε φξθνπο 

πξνο ην ζνπιηάλν θαη λα πιεξψλνπλ θφξν σο ππνηειείο ηνπ
132

. 

Ζ  -κε δχν ρξφληα δηαθνξά-  δηαδνρή ηνπ ζξφλνπ ζηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία θαη ην 

νζσκαληθφ ζνπιηαλάην απιψο άιιαμε ηνπο πξσηαγσληζηέο ζηνλ απφ δεθαεηίεο αγψλα γηα 

ηελ θαηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο κέρξη πξφηηλνο Γεζπόηεο ηεο Πεινπνλλήζνπ, 

Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο, πνπ αλαγνξεχηεθε απηνθξάηνξαο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1449 ζην 

Μηζηξά, δηαδερφκελνο ηνλ αδεξθφ ηνπ, Ησάλλε Ζ΄, θαινχληαλ λα δηαρεηξηζηεί κε ειάρηζηα 

κέζα ηελ θξίζε, ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ε απηνθξαηνξία
133

, ελψ αληίζηνηρα γηα ηνλ 

Μσάκεζ Β΄, πνπ αλαθεξχρζεθε ζνπιηάλνο ην 1451, πξσηαξρηθφο ζηφρνο ήηαλ ε θαηάιεςε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ δελ είραλ θαηαθέξεη νη πξνθάηνρνί ηνπ
134

. O ηειεπηαίνο, 

πξνηνχ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε επηζεηηθή ελέξγεηα ελαληίνλ ηεο Πφιεο, έπξεπε λα 

δηαζθαιίζεη ηα λψηα ηνπ απφ ελδερφκελε επίζεζε ησλ αληηπάισλ ηνπ, νπφηε ζηα αλαηνιηθά 

θηλήζεθε γηα κηα αθφκε θνξά ελαληίνλ ηνπ εκίξε ηνπ Καξακάλ, ηνλ νπνίν θαη αλάγθαζε λα 

δερζεί ηελ νζσκαληθή επηθπξηαξρία, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν έθιεηζε ζπκθσλία εηξήλεο κε ηνλ 

Γεψξγην Μπξάλθνβηηο ηεο εξβίαο θαη ηνλ Ησάλλε Οπλπάδε ηεο Οπγγαξίαο.  
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Οη πξψηεο πξνεηνηκαζίεο ηνπ νπιηάλνπ γηα ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά πνιηνξθία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο μεθίλεζαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1452, φηαλ θαη νινθιεξψζεθε κε επηηπρία 

απφ ηνπο Οζσκαλνχο ηερλίηεο ην Ρνπκειί Υηζάξ, έλα κεγάιν πνιεκηθφ  θάζηξν ζηελ 

επξσπατθή πιεπξά ηνπ Βνζπφξνπ, ζαθήο έλδεημε ησλ πξνζέζεψλ ηνπ λα απνθφςεη πιήξσο 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη απφ ηε ζάιαζζα, θάηη πνπ δελ είρε γίλεη επαξθψο ηηο 

πξνεγνχκελεο θνξέο, ην 1394 θαη ην 1422
135

.  

Σε Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, 2 Απξηιίνπ 1453, ην πξψην ηκήκα ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ 

πήξε ηηο ζέζεηο ηνπ πεξηκεηξηθά ησλ ρεξζαίσλ ηεηρψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ελψ ηξεηο 

κέξεο αξγφηεξα έθηαζε θαη ν Μσάκεζ Β΄ κε ην ππφινηπν ηνπ ζηξαηνχ ηνπ. Μαδί κε ηα 

πνιηνξθεηηθά κεραλήκαηα κεηαθέξζεθαλ θαη πνιιά θαλφληα, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία 

–κεγάινπ κεγέζνπο- είραλ θαηαζθεπαζηεί ζηελ Αδξηαλνχπνιε εηδηθά γηα λα θαηαθέξνπλ 

θζνξέο ζηα ηζρπξά ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Πίζσ απφ απηά, νη θάηνηθνη ηεο Πφιεο 

έληξνκνη παξαθνινπζνχζαλ ηα φζα δηαδξακαηίδνληαλ θαη ζπλεηδεηνπνηνχζαλ πφζν 

νιηγάξηζκνη ήηαλ ζε ζρέζε κε ηνπο αληηπάινπο ηνπο. Οη ζηεξήζεηο ησλ βαζηθψλ αγαζψλ 

δηαηξνθήο κείσλαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ απνηειεζκαηηθή αληίζηαζε, ελψ θαη ηνχηε ηε 

θνξά ε βνήζεηα απφ ηε Γχζε ήηαλ κεδακηλή θαη πεξηνξίζηεθε ζε κεκνλσκέλεο 

πξσηνβνπιίεο. Αθφκε θαη ην θιίκα αλάκεζα ζηνπο θαηνίθνπο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο ηεο 

πνιηνξθίαο δελ ήηαλ ην θαιχηεξν δπλαηφ, θαζψο είρε αλαδσππξσζεί ε αληίζεζε αλάκεζα  

ζηνπο ιεγφκελνπο ελσηηθνχο θαη αλζελσηηθνχο, ελψ δηαθσλία θαη έληαζε πξνέθπςε θαη γηα 

ηελ ηαθηηθή άκπλαο αλάκεζα ζε Βπδαληηλνχο θαη Γπηηθνχο ή αθφκε θαη αλάκεζα ζε 

Βελεηνχο θαη Γελνπάηεο. Δπηπιένλ, ηα ηείρε, πνπ είραλ αληέμεη κε επηηπρία ζηηο 

πξνεγνχκελεο πνιηνξθίεο, ήηαλ αξθεηά θαηαπνλεκέλα θαη έκνηαδαλ πην επάισηα πιένλ 

απέλαληη ζηα ηζρπξά θαλφληα ησλ Οζσκαλψλ. 

 Ο ζπλερήο θαλνληνβνιηζκφο, πνπ μεθίλεζε απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο πνιηνξθίαο θαη 

δηήξθεζε κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο αιψζεσο ηεο πφιεο, πξνθάιεζε αλεπαλφξζσηεο 

θζνξέο ζηα ηείρε, παξά ηηο ζπλερείο επηδηνξζψζεηο ησλ ακπλνκέλσλ. Δπίζεο, ην επθπέο 

ηέρλαζκα ηνπ ζνπιηάλνπ κε ηελ πεξίθεκε ππεξλεψιθπζε ησλ νζσκαληθψλ πινίσλ κέζα 

ζηνλ Κεξάηην θφιπν, δπζρέξαλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ακπληηθή πξνζπάζεηα ησλ 

πνιηνξθεκέλσλ. Με απηά ηα δεδνκέλα, ν Μσάκεζ Β΄ έζηεηιε αγγειηνθφξνπο ζηνλ 

απηνθξάηνξα δεηψληαο ηελ παξάδνζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Οη φξνη πνπ πξφηεηλε, 

ζχκθσλνη κε ηελ νζσκαληθή ηαθηηθή, ήηαλ ή λα επηιέμνπλ λα παξακείλνπλ  ππφ ηελ 
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εμνπζία ηνπ θαηαβάιινληαο ηνλ αλάινγν θφξν ππνηέιεηαο ή λα εγθαηαιείςνπλ ηελ πφιε κε 

αζθάιεηα. Ζ αξλεηηθή απάληεζε ηνπ απηνθξάηνξα ήηαλ δεδνκέλε
136

.  

 Ζ ηειηθή επίζεζε ζην μεκέξσκα ηεο 29εο Μαΐνπ, απιψο επηβεβαίσζε απηφ πνπ 

φινη θνβφληνπζαλ: ηα ξήγκαηα ζηα ηείρε ήηαλ ηφζν πνιιά, πνπ ην εμσηεξηθφ ηείρνο θνληά 

ζηελ πχιε ηνπ Αγ. Ρσκαλνχ είρε ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ θαηαζηξαθεί θαη απηφ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ νπιηάλνπ λα πιεζηάζνπλ πεξηζζφηεξν θαη ηειηθψο κε 

ζπλερφκελεο εθφδνπο λα δηεηζδχζνπλ κέζα ζηελ Πφιε. Μάηαηα ν άκαρνο πιεζπζκφο 

αλαδήηεζε θαηαθχγην ζην λαφ ηεο Αγίαο νθίαο. Μέζα ζε ιίγεο ψξεο ε Κσλζηαληηλνχπνιε 

είρε πέζεη πιένλ ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ θαη νη ίδηνη ζα γίλνληαλ ππφδνπινη ηνπ 

νπιηάλνπ.  

   Απηφ πνπ ζα εμεηάζνπκε ζηηο επφκελεο ζειίδεο είλαη ηα ζηξαηησηηθά δεδνκέλα 

ησλ δχν αληηπάισλ (εηδηθά γηα ηνπο Οζσκαλνχο ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα) θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νζσκαληθψλ πνιηνξθηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηελ εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπσο δηακνξθσλφηαλ ππφ ηελ αζθπθηηθή πίεζε θαη 

ηελ παξαηεηλφκελε παξνπζία ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο βπδαληηλήο 

πξσηεχνπζαο.  
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ΜΔΡΟ Α΄: Ζ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΣΑΚΣΗΚΖ ΣΧΝ ΟΘΧΜΑΝΧΝ (1300-1390) 

 

Η. ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΜΑΥΧΝ  

 

Οη Οζσκαλνί ήξζαλ γηα πξψηε θνξά αληηκέησπνη ζην πεδίν ηεο κάρεο κε ηνπο 

Βπδαληηλνχο  ζηελ πεξηνρή ηνπ Βαθέα, θνληά ζηε Νηθνκήδεηα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1302. Σν 

βπδαληηλφ ζηξάηεπκα αξηζκνχζε πεξίπνπ 2000 Βπδαληηλνχο θαη Αιαλνχο ζηξαηηψηεο ππφ 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ «εηαηξεηάξρε» Λένληνο Μνπδάισλνο
137

, ελψ ν ζηξαηφο ηνπ Οζκάλ 

απνηεινχκελνο απφ ειαθξά νπιηζκέλνπο ηππείο θαη ηνμφηεο ήηαλ πνιιαπιάζηνο, θαζψο 

εθηφο ησλ δηθψλ ηνπ πνιεκηζηψλ είρε θαη ηε ζπκπαξάζηαζε αξθεηψλ, πνπ είραλ έξζεη απφ 

ηελ Παθιαγνλία θαη ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην Μαίαλδξν πνηακφ
138

. 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ Παρπκέξε είλαη αξθεηά θαηαηνπηζηηθή σο πξνο ηελ εμέιημε ηεο 

κάρεο. Οη ζηξαηηψηεο  ηνπ  Οζκάλ «τοῖς περὶ τὸν Μουζάλωνα ἐπιστὰν ἐξ ἀπροόπτου» 

πξνθαιψληαο κηθξέο απψιεηεο, αιιά πνιχ κεγαιχηεξν παληθφ ζηνλ αληίπαιν. Καη ζπλερίδεη 

ν Παρπκέξεο: «…ὡς δὲ συστάντες Ῥωμαῖοι τοὺς ἐπιόντας ἐδίωκον, ἐκεῖνοι τὰ ὀρεινὰ 

προκαταλαβόντες καὶ τὸ ἀσφαλὲς ἐντεῦθεν ἔχοντες, στάντες ἔβαλλον ὀϊστοῖς καὶ 

κυκλώσαντες ἐτοξάζοντο, καὶ τῶν διωκόντων τοσοῦτον περιγεγόνεισαν»139.

Ζ μαθληθή επίζεζε ησλ Οζσκαλψλ ηνπο έδσζε ην πιενλέθηεκα ηνπ αηθληδηαζκνχ. 

ηαλ ν βπδαληηλφο ζηξαηφο αλαζπληάρζεθε θαη θηλήζεθε ελαληίνλ ηνπο, πξνζπνηήζεθαλ φηη 
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ππνρσξνχζαλ, ελψ  έλα άιιν ηκήκα ηνπ Οζσκαληθνχ ζηξαηνχ πνπ είρε θαηαιάβεη νρπξέο 

ηνπνζεζίεο θηλήζεθε θπθισηηθά θαη πξνμέλεζε κεγάιεο απψιεηεο ζην ζηξαηφ ηνπ 

Μνπδάισλα ρηππψληαο απφ καθξηά κε βέιε. Ο ηειεπηαίνο, κε φζνπο ζηξαηηψηεο 

δηαζψζεθαλ, θαηάθεξε λα επηζηξέςεη ζηε Νηθνκήδεηα, κφλν επεηδή έθηαζαλ εληζρχζεηο απφ 

Αιαλνχο κηζζνθφξνπο. 

Σξία ρξφληα αξγφηεξα, ην 1305, έιαβε ρψξα θαη ε δεχηεξε αλακέηξεζε αλάκεζα ζε 

Βπδαληηλνχο θαη Οζσκαλνχο: ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ Καηαιαλψλ απφ ηε 

Μ. Αζία, νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα εκθαλίζηεθαλ γχξσ απφ ηελ Πξνχζα, πξνθαιψληαο 

αλαζηάησζε ζηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ θαη πξνβιήκαηα επηζηηηζκνχ ζηνπο εληφο ησλ 

ηεηρψλ. Ο Απηνθξάηνξαο Αλδξφληθνο Β΄ απνθάζηζε θαη έζηεηιε ηνλ «ζηξαηνπεδάξρε ησλ 

ηδαγθξαηόξσλ», ηνχξν
140

, ζηε Μ. Αζία, γηα λα απσζήζεη ηνπο Οζσκαλνχο θαη λα 

αλαθνπθίζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Πξνχζαο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο. Ο ηειεπηαίνο είρε καδί 

ηνπ κηθξφ αξηζκφ ζηξαηησηψλ, ελψ είρε εθνδηαζηεί κε ρξήκαηα απφ ην απηνθξαηνξηθφ 

ηακείν, γηα λα πξνβεί ζε επί ηφπνπ ζηξαηνιφγεζε ζηε Μ. Αζία.  Σν ζρέδην δελ είρε ηελ 

αλακελφκελε επηηπρία: ζηελ ηνπνζεζία «Καηνηθία» πεξίπνπ 5000 Οζσκαλνί επηηέζεθαλ 

αηθληδηαζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ζην ζηξαηφ ηνπ ηνχξνπ. Σν βπδαληηλφ 

ζηξάηεπκα, αλίθαλν λα αληηδξάζεη απνηειεζκαηηθά, ππέζηε κηα ζπληξηπηηθή ήηηα, κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ζηξαηηψηεο λα πέθηνπλ λεθξνί, ελψ θαη ηα απηνθξαηνξηθά ρξήκαηα 

θαηέιεμαλ ζην ζηξαηφ ηνπ Οζκάλ
141

.   

 αθψο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα απφ άπνςε ζηξαηησηηθψλ κεγεζψλ, αιιά θαη 

ζπνπδαηφηεηαο, ήηαλ ε κάρε πνπ έγηλε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πειεθάλνπ, θνληά ζην θξνχξην 

ηεο Φηινθξήλεο, ζηηο 10 Ηνπλίνπ 1329. Δθεί νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ Οξράλ ήξζαλ γηα 

πξψηε θνξά αληηκέησπεο κε ην βπδαληηλφ ζηξαηφ πνπ νδεγνχζε ζηε κάρε ν ίδηνο ν 

Βπδαληηλφο Απηνθξάηνξαο, Αλδξφληθνο Γ΄. Ο ηειεπηαίνο καδί κε ηνλ Ησάλλε 

Καληαθνπδελφ νδήγεζαλ πξνζσπηθά έλα ζηξαηφ, πνπ απαξηηδφηαλ απφ 2000 άλδξεο απφ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη άιινπο ηφζνπο πεξίπνπ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο, ησλ 

νπνίσλ φκσο ε πνιεκηθή ηθαλφηεηα ακθηζβεηείηαη απφ ηνλ Γξεγνξά: : «τὸ δὲ πλεῖστον 

ἀγοραῖοί τινες καὶ βάναυσοι καὶ δῆλοι ὄντες κιβδηλεύσειν τὴν μάχην. ἐπεφέροντο 

γὰρ καὶ τὰ τῆς δειλίας τεκμήρια, ἀκάτιά φημι καὶ ἐφόλκια πλεῖστά τε καὶ οἷον 

εἰπεῖν ἰσάριθμα τοῖς ἑαυτῶν σώμασιν, ἵνα φυγῆς γενομένης ἑτοίμως ἔχωσι πρὸς 
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 PLP, 10, αξ. 25394. 

141
Παρπκέξεο II, 438. Πξνθαλψο θαη δελ είρε πξνιάβεη λα γίλεη θαλελφο ηχπνπ ζηξαηνιφγεζε. 
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αὐτήν. περὶ γὰρ διώξεως καὶ νίκης οὐδὲν αὐτοῖς οὐδαμῆ μεμελέτηται…»
142

. Tελ 1ε 

Ηνπλίνπ ν βπδαληηλφο ζηξαηφο δηαπεξαηψζεθε κε έλα κηθξφ ζηφιν ζην θνχηαξη, ν νπνίνο, 

ζχκθσλα κε ην ζρέδην, ζα παξέκελε εθεί ζε πεξίπησζε αλάγθεο άκεζεο απνρψξεζεο ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο. Όζηεξα απφ πνξεία ηξηψλ εκεξψλ έθηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Πειεθάλνπ, 

φπνπ απέλαληί ηνπο είραλ παξαηαρζεί ηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα ππφ ηνλ Οξράλ. Ο ίδηνο 

κε πεξίπνπ 300 ηππείο-ηνμφηεο είρε πάξεη ζέζε ζε θάπνην χςσκα, ελψ ην ππφινηπν κέξνο 

ηνπ ζηξαηνχ ηνπ, πνπ αξηζκνχζε πεξίπνπ 8000 ζηξαηηψηεο, ρσξηζκέλν ζε νκάδεο είρε 

ηνπνζεηεζεί ζε νρπξέο ηνπνζεζίεο, απ’ φπνπ κπνξνχζε λα πιήμεη ηνλ αληίπαιν ρσξίο λα 

εθηίζεηαη
143

. Ο Καληαθνπδελφο πεξηγξάθεη ηηο δπλάκεηο ηνπ Οξράλ απνηεινχκελεο απφ 

πεδηθφ θαη ηππηθφ, νη πεξηζζφηεξνη πάλησο θαίλεηαη πσο κάρνληαλ πάλσ ζε άινγν. Απηνί 

είραλ εληνιή απφ ηνλ Οξράλ λα επηηεζνχλ μαθληθά ζηνλ απηνθξάηνξα, ζηε ζπλέρεηα, φηαλ 

ζα αληεπηηίζεληαλ νη Βπδαληηλνί, λα νπηζζνρσξήζνπλ ξίρλνληαο βέιε, θαη θαζψο 

απνζχξνληαλ λα επηηίζεληαλ εθ λένπ. Τπήξραλ θαη βνεζεηηθέο δπλάκεηο, νη νπνίεο είραλ 

ηνπνζεηεζεί  πίζσ απφ αλαρψκαηα ή ζε ραξάδξεο. 

Ο Καληαθνπδελφο δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ε ηαθηηθή ηνπ Οξράλ δελ απέδσζε
144

. Οη 

ερζξνί νπηζζνρψξεζαλ αιιά ν βπδαληηλφο ζηξαηφο δελ κπφξεζε λα ηνπο αθνινπζήζεη, ιφγσ 

ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, πνπ πξνζέθεξε θάιπςε ζηνπο Οζσκαλνχο. Παξφηη 

«παηαλίζαληεο σο λίθελ», νη Βπδαληηλνί έζηξεςαλ  ηα λψηα ηνπο θαη απνζχξζεθαλ νξηζηηθά 

απφ ηε κάρε είηε γηαηί νη απψιεηεο ήηαλ κεγαιχηεξεο απ’ φζεο καξηπξνχλ νη πεγέο είηε γηαηί 

δελ θξίζεθε ζπλεηφ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο Οζσκαλνχο πνπ ππνρσξνχζαλ
145

. Χζηφζν, θαηά 

ηελ απνρψξεζε ηνπ βπδαληηλνχ ζηξαηνχ νη Οζσκαλνί ηνπο θαηαδίσμαλ πξνμελψληαο 

κεγάιεο απψιεηεο. Ο ειαθξχο ηξαπκαηηζκφο κάιηζηα ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ΄ πξνθάιεζε αθφκα 

κεγαιχηεξν παληθφ ζηνπο ζηξαηηψηεο, κέξνο ησλ νπνίσλ αλαδήηεζε πξνζηαζία ζηα νρπξά 

πνπ βξίζθνληαλ ζηηο αθηέο ηεο Πξνπνληίδαο (Φηινθξήλε, Γαθηβχδε, Ρίηδην), ελψ άιινη 

έζπεπζαλ λα επηβηβαζζνχλ ζηα πινία.    

πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ έρνπκε παξαθνινπζήζεη σο ηψξα σο πνιεκηθή ηαθηηθή 

ησλ Οζσκαλψλ πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο απφ ην Γξεγνξά:  «…οὐ συστάδην τὴν μάχην 
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 Γξεγνξάο, Η, 433. 20-25. 

143
 Απη., 434, 1-10. 

144
 Καηά ηε κάιινλ απίζαλε καξηπξία ηνπ, άιισζηε ζθνηψζεθαλ πεξίπνπ 150 Οζσκαλνί, ελψ δελ ππήξρε 

θακία απψιεηα απφ ην ζηξαηφ ησλ Βπδαληηλψλ, Καληαθνπδελφο, 394.23. Πάλησο θαη ν Γξεγνξάο (Η, 435.2-5) 

αλαθέξεη φηη ζην ηέινο ηεο κέξαο ην βπδαληηλφ ζηξάηεπκα καρφηαλ γελλαία θαη απέθξνπε κε επηηπρία ηηο 

επηζέζεηο ησλ Οζσκαλψλ. 

145
 Αξλάθεο, Οη πξώηνη Οζσκαλνί, 145-146.  
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ποιούμενοι, ἀλλὰ συχνῶς ἐναλλασσομένην, ὡς ἔθος αὐτοῖς. νῶτα γὰρ δεικνύουσι 

φεύγειν δοκοῦντες· εἶτα ἐπαναστρέφουσι τάχιστα καὶ συχνὰ τοῦτο ποιοῦντες 

διατελοῦσιν, ὡς ἅν τὴν τῶν ἀντιπάλων στρατοπέδων τάξιν ταράττωσι τῆς 

προσηκούσης στάσεως ἐξιστῶσι· κἄπειτα οὕτω τεταραγμένοις ἐπεισπίπτοντες 

ᾶστα κατατροποῦνται»146
. 

Ζ πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο ηαθηηθήο -αηθληδηαζηηθψλ επηζέζεσλ, ηέρλαζκα 

ππνρψξεζεο θαη μαθληθψλ αληεπηζέζεσλ- έκνηαδε απνιχησο ινγηθή. Ζ επηηπρία ηεο 

πνιεκηθήο αλακέηξεζεο έγθεηηαη ζηελ αμηνπνίεζε  ησλ πιενλεθηεκάησλ  θαη ζηελ θάιπςε  

ησλ αδπλακηψλ, ε θπξηφηεξε απφ ηηο νπνίεο ήηαλ γηα ηνπο Οζσκαλνχο ε έιιεηςε εκπεηξίαο 

λα αληηπαξαηαρζνχλ ζε κάρε απέλαληη ζε νξγαλσκέλν ζηξαηφ ζε αλνηρηφ, κάιηζηα, πεδίν. 

Ζ «θαηά παξάηαμε», άιισζηε, ζχγθξνπζε απαηηνχζε θαη θαηάιιειν ζηξαηησηηθφ 

εμνπιηζκφ, πνπ δε δηέζεηαλ. Οη Οζσκαλνί πνιεκηζηέο πηζαλφηαηα κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 

14νπ αηψλα κάρνληαλ σο επί ην πιείζηνλ έθηππνη θαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε 

επθηλεζία ηνπο, ήηαλ ειαθξά νπιηζκέλνη ζπλήζσο κε ηφμν, ηζεθνχξη θαη ελίνηε έθεξαλ θαη 

κηθξή αζπίδα. Έηζη, ν Οξράλ ζηνλ Πειεθάλν θαίλεηαη λα δίλεη εληνιή ζηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ 

λα απνθεχγνπλ ηηο θνληηλέο, ζψκα κε ζψκα, κάρεο
147

 θαη είηε λα βάιινπλ απφ καθξηά κε ηα 

ηφμα ηνπο αληηπάινπο είηε λα ηνπο επηηίζεληαη αηθληδηαζηηθά θαη χζηεξα λα ππνρσξνχλ ζηηο 

αξρηθέο ηνπο ζέζεηο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή ηνπ αηθληδηαζκνχ, άιισζηε, είρε ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 

ίδηνπο κε επηηπρία, φηαλ επέδξακαλ ελαληίνλ ρσξηψλ θαη νηθηζκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

αγαζψλ θαη ηελ αξπαγή ιείαο. Σν ιεγφκελν Αθήλ, ε αηθληδηαζηηθή δειαδή επίζεζε, βξήθε 

εθαξκνγή θαη ζην πεδίν ηεο κάρεο κφλν πνπ εδψ δε γηλφηαλ απέλαληη ζε ρσξηθνχο, αιιά ζε 

ηαθηηθφ ζηξαηφ
148

. Καη βέβαηα ν αηθληδηαζκφο θάλεθε απνδνηηθφο θαη ζηε κάρε. Σα 

γξήγνξά άινγά ηνπο («ἵππους ἔχοντας τῶν μάλιστα θέειν ἀγαθῶν»)
149

 θαη ε 
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 Γξεγνξάο, Η, 139.10-17. 

147
 Καληαθνπδελφο I, 347-348. 

148
 Ζ έλλνηα «ηαθηηθφο ζηξαηφο» γηα ην Βπδάληην ηνπ 14νπ αηψλα δελ είλαη ηφζν ζαθήο. Απηνί πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ηνπο Οζσκαλνχο ζην Βαθέα ήηαλ Αιαλνί, πνπ έξρνληαλ απφ ην Γνχλαβε κε ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο θαη πηζαλφηαηα ρσξίο ηδηαίηεξε εκπεηξία ζηα πνιεκηθά πξάγκαηα, ν ηνχξνο ζηελ Καηνηθία είρε πάεη κε 

ζθνπφ λα ζηξαηνινγήζεη ληφπηνπο, θαη απηνί πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ Οξράλ  ζηνλ  

Πειεθάλν  ήηαλ  θαηά  ην Γξεγνξά: «..ἀγοραῖοί τινες καὶ <δῆλοι ὄντες κιβδηλεύσειν τὴν μάχην», ζε 

αληίζεζε κε «…τοὺς τὰ πολέμια ἐμπειροτέρους» (Γξεγνξάο, 434.1-2), πνπ είρε ζπγθεληξψζεη ν Οξράλ.

149
 Καληαθνπδελφο, I, 344.4. 
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ηθαλφηεηά ηνπο λα ρεηξίδνληαη ην ηφμν πάλσ ζε απηά, αθφκα θαη φηαλ νπηζζνρσξνχζαλ, 

ηνπο έδηλε ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, ελψ επηπιένλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ήηαλ 

θαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, πνπ κε ιφθνπο, απφηνκεο ραξάδξεο θαη φρη αλνηρηέο 

πεδηάδεο επλννχζε αζθαιψο ηνπο γξήγνξνπο ειηγκνχο, ελψ δπζρέξαηλε ηε καδηθή θαη θαηά 

παξάηαμε θίλεζε ησλ πην βαξηά νπιηζκέλσλ βπδαληηλψλ ζηξαηησηψλ
150

.  

Δπηπιένλ κεηνλέθηεκα ηνπ εθάζηνηε βπδαληηλνχ ζηξαηεχκαηνο πνπ εξρφηαλ λα 

αληηκεησπίζεη ηνπο Οζσκαλνχο ήηαλ ε κε εμνηθείσζε κε ην ρψξν· θαη ζηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δηεμνδηθά αλαιχζεθαλ (Βαθέαο, Καηνηθία, Πειεθάλνο) ν βπδαληηλφο 

ζηξαηφο πνπ ζπγθεληξψζεθε θαη κεηαθέξζεθε επί ηφπνπ βξέζεθε λα πνιεκά έλαλ φρη θαιά 

κειεηεκέλν αληίπαιν ζε άγλσζην κάιηζηα έδαθνο. Απνηεινχζε, θαηά ζπλέπεηα, ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα γηα ην βπδάληην ε απνπζία ελφο ζηξαηησηηθνχ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή, πνπ έζησ 

θαη κε ιίγνπο ζηξαηηψηεο, ελδερνκέλσο λα απνηεινχζε έλα αλάρσκα ζηηο επηζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ησλ επηδξνκέσλ
151

.  
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 Ζ ηαθηηθή απηή δελ ήηαλ πξσηφηππε: νη δπζθνιίεο πνπ ζα αληηκεηψπηδε νπνηνζδήπνηε βπδαληηλφο ζηξαηφο 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη πνιεκηθνχ εμνπιηζκνχ είραλ θαλεί πνιχ λσξίηεξα φηαλ ην 1176 ν πνιππιεζήο θαη 

δπζθίλεηνο ζηξαηφο ηνπ Μαλνπήι Α΄ Κνκλελνχ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ηνπο ειηδνχθνπο ζην 

Μπξηνθέθαινλ. Σα ζηελά ηνπ Σδηβξηηδή απνηέιεζαλ αλππέξβιεην εκπφδην θαη νη ειηδνχθνη πέηπραλ κηα 

κεγάιε λίθε. Πξβ. Ν. Υσληάηεο, 178-190, Δθξαίκ ν Αίληνο, (εθδ. Ο. Λακςίδεο, 1990), ζη. 4409-4660. Πξβ. 

Καληαθνπδελφο, Η, 471.4-7. ηαλ νη Σνχξθνη απνβηβάζηεθαλ ην 1333 ζηε Θξάθε αλαθέξεη, πσο ν ρψξνο 

«ὕπτιον μὲν ἦν καὶ ὁμαλὸν, καὶ μάλιστα ἐπικαιρότατον ἱππεῦσι πρὸς πεζοὺς διαγωνίζεσθαι, καὶ 

διὰ τοῦτο βασιλεῖ παρεῖχε προθυμίαν συμπλέκεσθαι τοῖς βαρβάροις». Γεληθά γηα ηε κνξθνινγία ηνπ 

εδάθνπο θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο καρψλ, πξβ.  K. Clausewitz, Πεξί ηνπ Πνιέκνπ, (κηθ. 

Ν. Ξεπνπιηάο), Θεζζαινλίθε 1999, 143-144, 276-277· Sun Zu, H Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ, (κηθ. Κ. Γεσξγαληάο), 

Θεζζαινλίθε 1997, 60-64.  

151
 Απηφο ήηαλ θαη ν ιφγνο πνπ ιεηηνχξγεζε ζηα πξνεγνχκελα ρξφληα ην ζχζηεκα ηεο ζηξαηησηηθήο 

«πξφλνηαο». Ο δεκέλνο κε ηε γε ηνπ πξνλνηάξηνο απνηεινχζε κηα θαιή ιχζε γηα ηε δηαθχιαμε ησλ ζπλφξσλ 

ηεο απηνθξαηνξίαο, θαζψο ζε πεξίπησζε ερζξηθήο επίζεζεο θαινχληαλ πιένλ λα πνιεκήζεη γηα ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ πεξηνπζία. Χζηφζν έρεη ακθηζβεηεζεί θαηά πφζν απνηειεζκαηηθνί ήηαλ ηειηθά ζηε κάρε νη 

πξνλνηάξηνη, Μ. Bartusis, Late Byzantine Army, 344-345. Απηφ πνπ είλαη  αδηακθηζβήηεην είλαη φηη νη κφληκα 

εγθαηαζηεκέλνη ζηξαηηψηεο, θαζψο κάρνληαλ πεξί βσκώλ θαη εζηηώλ, πνιεκνχζαλ κε πεξηζζφηεξε 

καρεηηθφηεηα θαη απηαπάξλεζε. Γηα παξάδεηγκα, ην 1293, φηαλ ν Αιέμηνο Φηιαλζξσπελφο κεηέβε ζηε Μ. 

Αζία, ζπγθέληξσζε ζηξαηηψηεο απφ ηε γχξσ πεξηνρή θαη έηζη θαηάθεξε λα απσζήζεη ηνπο Σνχξθνπο, Κ. Ν. 

Κσλζηαληηλίδεο, «Πξνζσπνγξαθηθά ηεο νηθνγέλεηαο Φηιαλζξσπελψλ: ν ζηξαηεγφο Αιέμηνο θαη ν ηεξέαο 

Μηραήι νη Φηιαλζξσπελνί (13νο-14νο αη.)», Πξαθηηθά πκπνζίνπ: Μνλαζηήξηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ (700 ρξόληα 

1292-1992), εθδ. Μ. Γαξίδεο – Α. Παιηνχξαο, Ησάλληλα 1999, 518-523.  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, μέρσξα απφ ηελ επηινγή ηεο πνιεκηθήο ηαθηηθήο ή ηηο 

ειιείςεηο ησλ Βπδαληηλψλ, ρξήδεη ηδηαίηεξεο κλείαο ην ζέκα ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ 

θαζψο απφ ηα ζπγθξηηηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία ε αξηζκεηηθή 

ππεξνρή ηνπ ζηξαηνχ ησλ Οζσκαλψλ απέλαληη ζηνλ αληίζηνηρν βπδαληηλφ. Σν γεγνλφο  

θαλεξψλεη κελ ηελ αδπλακία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα 

ζπγθεληξψζεη ηθαλφ αξηζκφ ζηξαηησηψλ θαη ηε ξαγδαία δε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

πνιεκηζηψλ ηνπ Οζκάλ, πνπ ελψ αξρηθά μεθίλεζε σο ν  αξρεγφο κηαο νκάδαο πεξίπνπ 400 

ηππέσλ - πνιεκηζηψλ
152

  κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάθεξε λα παξαηάζζεη 

ζρεδφλ 10πιάζην αξηζκφ ζηξαηησηψλ.  

Ζ εμήγεζε ζην πψο απμήζεθε ηφζν ν ζηξαηφο είλαη κάιινλ απιή: ην θξαηίδην ηνπ 

Οζκάλ ζπλφξεπε κε ην Βπδάληην θαη απηφ ήηαλ επαξθέο δέιεαξ γηα λα πξνζειθχζεη 

πνιινχο ηπρνδηψθηεο πνιεκηζηέο ζε ιεειαζία θαη θαηάιεςε εδαθψλ ησλ «απίζησλ». Έηζη, 

πεδίν ζηξαηνιφγεζεο γηα ηνπο Οζσκαλνχο γίλνληαλ φια ηα εκηξάηα ηεο Γ. Μ. Αζίαο
153

. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν Οζκάλ, θαη κεηέπεηηα ν Οξράλ, δέρνληαλ κε επραξίζηεζε φπνηνλ 

είρε έλα θαιφ άινγν θαη ήζειε λα πνιεκήζεη ζην πιεπξφ ηνπο
154

.  Δλδερνκέλσο  λα κελ 

ήηαλ φινη απηνί έκπεηξνη ζηα ζηξαηησηηθά πξάγκαηα, αιιά ε πνιεκηθή ηαθηηθή ηνπ 

αηθληδηαζκνχ θαη ηεο απφ απφζηαζε θζνξάο ηνπ αληηπάινπ δελ απαηηνχζε ηδηαίηεξε  

ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα. Δίραλ, άιισζηε, ηνλ ελζνπζηαζκφ πνπ γελλά ε πξνζδνθία 

ιαθχξσλ, «…καὶ μλλον ἐτόλμων κατ’ ὀλίγων πλεῖστοι», θαη απηφ απφ κφλν ηνπ 

ζπληζηά ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα.  Απφ ην 1340 θαη κεηά ηελ πξνζάξηεζε ηνπ εκηξάηνπ ηνπ 

Καξαζί ν ζηξαηφο κεγάισζε αθφκε πεξηζζφηεξν
155

, ελψ ζηελ αχμεζε ηνπ ζηξαηνχ ησλ 

                                                           
152

 Πξβ. P. Lidner, Nomads and Ottomans, 48· P. Wittek, The rise of the Ottoman Empire, 24· C. Oman,  Art of 

War, ΗΗ, 331. Πξβ. Παρπκέξεο, ΗΗ, 411. 

153
 Πξβ. Παρπκέξεο, II, 333-335. Ο Γνχθαο, 175, πεξηγξάθεη ηε ζηξαηνιφγεζε εζεινληψλ: ν θήξπθαο 

αλαθνίλσλε ηελ πξφζεζε ηνπ νπιηάλνπ λα μεθηλήζεη ελαληίνλ ησλ απίζησλ, ν απιφο ιαφο κε ηελ πξνζδνθία 

ιαθχξσλ θαηαηαζζφηαλ ζην ζηξαηφ θέξνληαο καδί ηνπο πνιιέο θνξέο αληί γηα φπια, ξφπαια ή φ,ηη άιιν 

δηέζεηαλ. Πξβ. C. Oman, φ.π., 331. 

154
 O Καληαθνπδελφο, ΗΗ, 591, αλαθέξεη φηη ήηαλ θάηη ζπλεζηζκέλν λα έξρνληαη Σνχξθνη απφ άιια εκηξάηα. Οη 

Οζσκαλνί ηνπο ππνδέρνληαλ σο θίινπο θαη ζπκκάρνπο. Πξβ. απη., Η, 471.7-10. 

155
 Δ. Εαραξηάδνπ, «The Emirate of Karasi and that of the Ottomans: two rival states”, The Ottoman Emirate, 

225-236. Οη Οζσκαλνί κε ζσζηή αμηνπνίεζε ηεο πξνπαγάλδαο, ελδπλάκσζαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

γαδήδσλ, ελψ παξάιιεια ρξεζηκνπνίεζαλ θαηάιιεια ηηο πεγέο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ άιισλ εκηξάησλ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Καξαζί αλακίρζεθαλ ζηε δηακάρε κεηαμχ ησλ δχν γησλ ηνπ εκίξε επεθηείλνληαο ηελ 

«πξνζηαζία» ηνπο ζηελ πεξηνρή, ελψ άθεζαλ ζπγθεθξηκέλεο θαιιηεξγήζηκεο γαίεο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ σο 

«ηηκαξηψηεο», θαη δέρηεθαλ ηνπο επγελείο ηνπ Καξαζί ζην νζσκαληθφ ζηξαηησηηθφ ζχζηεκα. Μεηά ηελ άλνδν 
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Οζσκαλψλ ζπλεηέιεζαλ θαη κεξηθνί απφ ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο ηεο Βηζπλίαο, πνπ κε 

παξνρή πξνλνκίσλ απφ ηνλ Οζσκαλφ εκίξε, δέρνληαλ λα ππεξεηήζνπλ σο βνεζεηηθέο  

δπλάκεηο ζην ζηξαηφ ηνπο
156

.  

  ηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα ν Οξράλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέηεη 5000-6000 

ζηξαηηψηεο γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ Καληαθνπδελφ ζηε δηακάρε ηνπ κε ηνλ Ησάλλε 

Παιαηνιφγν, ελψ φπσο ν ίδηνο ν Καληαθνπδελφο καο πιεξνθνξεί, νη Οζσκαλνί κπνξνχζαλ 

κε επθνιία λα θέξλνπλ ζπλερψο εληζρχζεηο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αζίαο
157

. Σειηθά, νη 

λένη ζχκκαρνη ηνπ Καληαθνπδελνχ ήηαλ απηνί πνπ έδσζαλ θαη ην πιενλέθηεκα ζην 

δηεθδηθεηή ηνπ ζξφλνπ. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο αμηφκαρνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ, ηθαλνχ λα αλακεηξάηαη ζε κάρεο εθ 

ηνπ ζπζηάδελ απνδίδεηαη θπξίσο ζην Μνπξάη Α΄(1362-1389). Ζ βάζε ηνπ νζσκαληθνχ 

ζηξαηνχ εμαθνινπζνχζε λα είλαη ην ηππηθφ, πνπ δελ απνηειείην φκσο πιένλ απφ 

απηφθιεηνπο ηπρνδηψθηεο πνιεκηζηέο, αιιά απφ έλα λέν ζψκα, ηνπο ηππείο-ηηκαξηνχρνπο. 

Σν λέν ζχζηεκα ζηξαηνιφγεζεο κεηέηξεπε θάζε ηππέα απφ εμαξηψκελν ζε επηδξνκέο γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην δελ ζε κφληκα εγθαηεζηεκέλν ππήθνν ηνπ νπιηάλνπ, 

ππνρξεσκέλνπ λα βνεζήζεη, φπνπ ρξεηαδφηαλ. Καηά ζπλέπεηα, απηή αθξηβψο ε κεηάβαζε 

απφ ην λνκαδηθφ ζηνλ αγξνηηθφ βίν ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηε δεκηνπξγία ηαθηηθφηεξνπ θαη 

πην πεηζαξρεκέλνπ ζηξαηνχ
158

. Σαπηφρξνλα, ηελ ίδηα πεξίνδν εκθαλίζηεθε θαη ην ζψκα ησλ 

γεληηζάξσλ, εμαηξεηηθά εθπαηδεπκέλσλ εμηζιακηζκέλσλ ζηξαηησηψλ, πνπ αξρηθά 

απνηεινχζε ηελ πξνζσπηθή θξνπξά ηνπ εθάζηνηε νπιηάλνπ, εμειίρζεθε φκσο ζηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο ζε επίιεθην ζηξαηησηηθφ ηάγκα .    

                                                                                                                                                                                           
ζην ζξφλν ηνπ Μνπξάη Α΄ (1362) επηηάρπλαλ ηελ πνιηηηθή ηνπ απ’ επζείαο ειέγρνπ ησλ εκηξάησλ 

κεηαηξέπνληάο ηα ζε ππνηειή. Δπηπιένλ, θαηάθεξαλ λα πάξνπλ κέξνο ησλ εδαθψλ ηνπ Γεξκηληάλ κέζσ 

επηγακηψλ θαη πεξηνρέο ηνπ Υακίη κε νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα. ηε κάρε ηνπ Κνζζφβνπ (1389), πνπ ζα 

δνχκε παξαθάησ, ζην πιεπξφ ησλ Οζσκαλψλ πνιέκεζαλ θαη  ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ εκηξάηνπ ηνπ 

αξνπράλ, φπσο πξνέβιεπαλ νη ππνρξεψζεηο ηνπ σο ππνηεινχο. Πξβ. Feridun Emecen, “Ottoman policy of 

conquest of the Turcoman principalities of western Anatolia with special reference to Sarukhan Beyligi”, ζην: 

The Ottoman Emirate (1300-1389), 35-40. 

156
 Πξβ. H. Inalcik, «Ottoman Methods of Conquest”, 107. O Al – Umari αλαθέξεη –ίζσο κε θάπνηα δφζε 

ππεξβνιήο, αιιά είλαη ελδεηθηηθφ ηνπ ζαπκαζκνχ πνπ πξνθαινχζε ν ζηξαηφο ησλ Οζσκαλψλ-, φηη ν Οξράλ 

είρε ζηξαηφ απφ 25.000 ηππείο θαη πεξίπνπ 40.000 πεδνχο, πξβ., C. Oman, Art of War, 340 θ.ε· Gibbons, 

Foundation,  70.  

157
 Καληαθνπδελφο, Η, 250, 266, 277. 

158
 Ζ. Inalcik, “Ottoman Methods”, 107-108· C. Oman, Art of War, 168·  Αξλάθεο, Οη πξώηνη Οζσκαλνί, 228-

229. 
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Ζ ηθαλφηεηα ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζεκαληηθψλ καρψλ πνπ αθνινχζεζαλ, απηήο ζηνλ Έβξν ην 1371 θαη ζην Κνζζπθνπέδην ην 

1389. Σν 1371, ζηε κάρε ηνπ Έβξνπ ν νζσκαληθφο ζηξαηφο είρε λα αληηκεησπίζεη ηα 

ζηξαηεχκαηα ηνπ Ησάλλε Οχγγιεζε, δεζπφηε ησλ εξξψλ θαη ηνπ αδεξθνχ ηνπ, Βνπθαζίλ. 

Ο ρξηζηηαληθφο ζηξαηφο ππέζηε ζπληξηπηηθή ήηηα θαη νη αξρεγνί ηνπ ζθνηψζεθαλ ζην πεδίν 

ηεο κάρεο. Χζηφζν, ε απνπζία ηνπ Μνπξάη (αξρεγνί ηνπ ζηξαηνχ ήηαλ ν Υαηδίι κπέεο θαη 

ν Λαιά αρίλ), νδήγεζε ηνπο κειεηεηέο λα ακθηζβεηήζνπλ θαηά πφζν απηφ ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κηα λίθε ησλ Οζσκαλψλ
159

.   

Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο κάρεο 

ηνπ Κνζζφβνπ ην 1389
160

. Οη θπξηφηεξεο πεγέο εζηηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζηε δνινθνλία 

ηνπ Μνπξάη Α΄ πξηλ ηε κάρε απφ έλαλ έξβν αξηζηνθξαηηθήο θαηαγσγήο, ηνλ Μειόε ησλ 

βπδαληηλψλ πεγψλ. Καη ελψ ην ζρέδην θαη ε εθηέιεζε ηεο δνινθνλίαο είλαη ην θεληξηθφ 

ζέκα ηεο αθήγεζεο κπνξνχκε λα εμάγνπκε θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ηαθηηθή, πνπ 

εθάξκνζαλ νη Οζσκαλνί ζηε κάρε πνπ αθνινχζεζε. Έηζη, φηαλ είδαλ ζαλάζηκα πιεγσκέλν 

ηνλ νπιηάλν, νη ζηξαηηψηεο πνπ βξίζθνληαλ ζην κέζνλ ηεο παξάηαμεο «ὡς κύνες 

λυττῶντες ἐχώρησαν» ελαληίνλ ηνπ ζεξβηθνχ ζηξαηνχ, ελψ δεμηά θαη αξηζηεξά ζηηο 

πηέξπγεο ήηαλ παξαηαγκέλν ην ηππηθφ, πνπ ζπλέδξακε αλαιφγσο θαη έθαλε ηνπο αληηπάινπο 

λα ππνρσξήζνπλ
161

.  

Πιένλ, ζην ηέινο ηνπ 14νπ αηψλα ν νζσκαληθφο ζηξαηφο έδεημε φηη κπνξνχζε λα 

δηεμάγεη κάρεο ζην αλνηρηφ πεδίν θαη λα θαηαθέξλεη λίθεο απέλαληη ζε ζεκαληηθνχο 

αληηπάινπο. ην θέληξν ηεο κάρεο βξίζθνληαλ νη πεδνί κε ηνπο αηάθηνπο λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη κπξνζηά -θαη ήηαλ απηνί πνπ έθαλαλ θαη ηελ πξψηε επίζεζε- θαη ηνπο 

γελίηζαξνπο πίζσ ηνπο, ελψ ζηηο πηέξπγεο ήηαλ παξαηαγκέλν ην ηππηθφ, ψζηε λα  

πιαγηνθνπεί  ή λα επηδίδεηαη ζε θπθισηηθέο θηλήζεηο πξνο ηνλ αληίπαιν ζηξαηφ. Πάλησο, 

παξά ην αμηφκαρν ηνπ ζηξαηνχ ε ηαθηηθή ηεο ελέδξαο θαη ηνπ αηθληδηαζκνχ ηνπ αληηπάινπ 

δελ εγθαηαιείθζεθε. ηε κάρε ηεο Νηθφπνιεο, ην 1396, αλάκεζα ζηνπο Οζσκαλνχο θαη ην 
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 C. Imber, The Ottoman Empire, 28-29. 

160
 Δληχπσζε πξνθαινχλ αθφκε νη αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε  απφ εθείλε ηελ πεξίνδν γηα ηελ 

έθβαζε ηεο κάρεο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ηειηθνχ ληθεηή, Πξβ. Σ. Emmert, “The Battle of Kosovo: early reports 

of victory and defeat”, ζην Kosovo, Legacy of a medieval battle, εθδ. W. Vucinich – T. Emmert, Μηλεζφηα 

1991, ζ. 22 θ. ε. 

161
 Γηα ηα γεγνλφηα ηνπ Κνζφβνπ βι., Υαιθνθνλδχιεο, 49.1-52.19, Γνχθαο, 35.21-39.17, θαη ηελ εθδνρή ηνπ 

Ahmedi, κηθ. S. Reinert, “A Greek View of the Battle of Kosovo: Laonikos Chalkokondyles, Appendix III, 

ζην: Kosovo, φ.π, 79-81.   
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δπηηθφ ζπκκαρηθφ ζηξαηφ, αλ θαη θαίλεηαη πσο αξρηθά νη Γάιινη ηππείο θαηάθεξαλ λα 

ππεξληθήζνπλ απηνχο πνπ είραλ παξαηαρζεί ζην θέληξν, ν Βαγηαδήη Α΄ θαηφξζσζε λα πάξεη 

ηελ ηειηθή λίθε χζηεξα απφ μαθληθή επίζεζε ηνπ έθηππσλ ζηξαηησηψλ ηνπ, πνπ ελψ ήηαλ 

θξπκκέλνη πίζσ απφ ηνπο ιφθνπο, εκθαλίζηεθαλ απξνζδφθεηα ζηηο πιεπξέο ηνπ αληίπαινπ 

ζηξαηνχ
162

.   
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 Γνχθαο 52.5-20, C. Imber, The Οttoman empire, 231, βι. θαη παξαθάησ ζην θεθ. «Ζ δπηηθή βνήζεηα».  
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ΗΗ. ΠΟΛΗΟΡΚΖΣΗΚΖ ΣΑΚΣΗΚΖ    

 

Ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα θαη ακέζσο κεηά ηε κάρε ηνπ Βαθέα, νη θάηνηθνη 

ηεο ππαίζξνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηηο επηδξνκέο ησλ Οζσκαλψλ, 

θαηεπζχλνληαλ καδηθά ζηελ αζθάιεηα πνπ παξείραλ νη νρπξσκέλεο πφιεηο
163

. Χζηφζν θαη 

απηή ε ππνηηζέκελε αζθάιεηα δελ έκειιε λα δηαξθέζεη γηα πνιχ. Οη λένη εηζβνιείο ζχληνκα 

επηβιήζεθαλ ζηελ πεξηνρή απνθιείνληαο θάζε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ πιεπξά 

ησλ ληφπησλ, ελψ θαη ε θάζε πφιε έκνηαδε απνθνκκέλε απφ ηε γχξσ πεξηνρή ηεο, πφζν δε 

κάιινλ απφ ηελ ίδηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Έηζη, νη ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο ΒΓ Μ. 

Αζίαο έγηλαλ ν επφκελνο ζηφρνο ηνπ Οζκάλ θαη ησλ ζηξαηησηψλ ηνπ.  

 Δίλαη δεδνκέλν, πσο ε θαηάθηεζε αζηηθψλ θέληξσλ ηέηνηνπ κεγέζνπο ππήξμε ην 

απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο θαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο πξνζπάζεηαο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

Οζσκαλψλ. Πξέπεη φκσο λα γίλεη θαηαλνεηφ, φηη  νη κεγάιεο πφιεηο,  πνπ πξνζηαηεχνληαλ 

απφ ηζρπξά ηείρε, δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θαηαιεθζνχλ κε θαηά κέησπνλ έθνδν. Άιισζηε, νη 

Οζσκαλνί ζηα πξψηα ρξφληα ηεο εκθάληζήο ηνπο δελ είραλ νχηε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

πνιηνξθεηηθήο ηαθηηθήο, πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα θαηαιάβνπλ κηα θαιά νρπξσκέλε πφιε, 

νχηε ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα.  

 Ζ θαηάιεςε νρπξσκέλεο πφιεο ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κφλν κε νινθιεξσηηθφ 

απνθιεηζκφ, ηελ παξεκπφδηζε δειαδή ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ηεο εηζαγσγήο ηξνθίκσλ, ε 

έιιεηςε ησλ νπνίσλ ζα αλάγθαδε ηνπο θαηνίθνπο λα παξαδνζνχλ. Σν παξάδεηγκα άιισζηε 

ήηαλ γλσζηφ: ε πφιε ησλ Σξάιιεσλ είρε θαηαιεθζεί κε απηήλ αθξηβψο ηελ ηαθηηθή ην 

1279 θαη πξνζαξηήζεθε ηειηθά ζηελ επηθξάηεηα ηνπ εκίξε ηνπ Μεληεζέ
164

. Φπζηνινγηθά, ε 

πηνζέηεζε απηήο ηεο ηαθηηθήο κεηέηξεπε ηελ θαηάθηεζε κηαο πφιεο ζε ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία, αιιά εθφζνλ ήηαλ απνδνηηθή δελ έκνηαδε λα ελνριεί θαζφινπ ηνλ Οζκάλ θαη 

ηνπο δηαδφρνπο ηνπ, θαζψο ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 14νπ αηψλα. Οπζηαζηηθά, δε 

γίλεηαη ιφγνο γηα  «θαηάιεςε», αιιά πεξηζζφηεξν γηα νηθεηνζειή παξάδνζε ησλ θαηνίθσλ, 
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 Παρπκέξεο II. 338-340. 

164
 Ζ πφιε εθνδηαδφηαλ πνιχ δχζθνια κε λεξφ θαη ηξφθηκα. Ο Παρπκέξεο, 591-9,  αλαθέξεη, φηη δελ ππήξραλ 

εμσηεξηθνί αγσγνί κεηαθνξάο λεξνχ νχηε δεμακελέο ζπγθέληξσζεο βξφρηλνπ χδαηνο. Πξβ. Γξεγνξάο, Η, 

142.17: «…κυκλωσάντων τῶν Σούρκων καὶ περιστρατοπεδευσάντων ἐφ’ ἱκανὸν, ἠναγκάσθησαν 

ἔνδοθεν ὄσοι μὴ τῇ δίψῃ καὶ τῷ λιμῷ ἐτεθνήκεσαν ἑαυτοὺς τοῖς πολεμίοις προδοῦναι, εἴκοσι 

χιλιάδων τὸ πλῆθος οὺ μείους ὑπάρχοντες». Γηα ηελ πφιε ησλ Σξάιιεσλ βι. θαη αλσηέξσ ζ. 16.
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πνπ κε αληέρνληαο ηελ πείλα θαη ηε δίςα απνθάζηδαλ λα παξαδψζνπλ ηελ πφιε ηνπο ζηνπο 

Οζσκαλνχο κε αληάιιαγκα ηελ εθ ησλ πζηέξσλ θαιχηεξε κεηαρείξηζή ηνπο, φπσο ηνπο 

ππφζρνληαλ νη ηειεπηαίνη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Πξνχζα έπεζε ζηα ρέξηα ηνπο ην 1326, 

ζχληνκα αθνινχζεζε ε Νίθαηα ην 1331 θαη ε θαηάθηεζε ησλ ζεκαληηθψλ πφιεσλ ηεο 

Βηζπλίαο νινθιεξψζεθε ην 1337 κε ηελ παξάδνζε ηεο Νηθνκήδεηαο. 

Λεπηνκεξέζηεξα: ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο ησλ νζσκαληθψλ ρξνληθψλ νη 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηνπ Οζκάλ εκθαλίζηεθαλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Πξνχζαο ην 1317, 

ελλέα ρξφληα δειαδή πξηλ ηελ ηειηθή παξάδνζε ηεο πφιεο
165

. Ήδε ηελ πεξίνδν απηή νη 

Οζσκαλνί νπζηαζηηθά ήιεγραλ νιφθιεξε ηελ χπαηζξν ρψξα ζηε γχξσ πεξηνρή θαη κεξηθά 

θξνχξηα, πνπ είραλ έιζεη ζηελ θαηνρή ηνπο χζηεξα απφ ηε θπγή ησλ θαηνίθσλ ηνπο θαη ησλ 

ηνπηθψλ θξνπξψλ. Ζ επηινγή ηεο Πξνχζαο σο πξψηνπ ζηφρνπ θαηάθηεζεο κφλν ηπραία δελ 

ήηαλ: Νίθαηα θαη Νηθνκήδεηα θαζψο πεξηβάιινληαλ απφ ιίκλε θαη ζάιαζζα αληίζηνηρα, 

κφλν εχθνια δε κπνξνχζαλ λα απνθιεηζηνχλ απφ ηνπο άπεηξνπο ζηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο 

Οζσκαλνχο
166

. θνπφο ησλ πνιηνξθεηψλ ήηαλ λα απνθφςνπλ ηελ εηζαγσγή ηξνθίκσλ κέζα 

ζηελ πφιε θαη λα αλαγθάζνπλ ηνπο θαηνίθνπο λα παξαδνζνχλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Οζκάλ 

θαίλεηαη πσο πξνρψξεζε ζηελ θαηαζθεπή δχν θξνπξίσλ ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία, ψζηε λα 

ειέγρεη θαιχηεξα ηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο
167

. Γε δηέζεηε φκσο επαξθείο δπλάκεηο γηα 

νινθιεξσηηθφ απνθιεηζκφ, ελψ νπζηαζηηθά νχηε ηα λεναλεγεξζέληα θξνχξηα κπνξνχζαλ 

λα εκπνδίζνπλ θάπνηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα εμσηεξηθήο βνήζεηαο. Έηζη, ν λεαξφο 

Αλδξφληθνο Παιαηνιφγνο θαηάθεξε λα απνβηβαζηεί ζηελ Σξηγιεία, πεξηνρή θνληά ζηελ 

Πξνχζα, θαη απφ θεη λα εηζάγεη ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα ζηηεξψλ κέζα ζηελ πνιηνξθεκέλε 

πφιε
168

. Χζηφζν, ήηαλ απιψο κηα κεκνλσκέλε ελέξγεηα. Σν βπδαληηλφ θξάηνο ηαιαληδφκελν 

ήδε απφ ηηο εκθχιηεο δηακάρεο ησλ δχν Αλδξνλίθσλ έκνηαδε αδχλακν λα πξνζηαηέςεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο αλαηνιηθέο ηνπ επαξρίεο θαη δελ αλέιαβε θακία πεξαηηέξσ 

πξσηνβνπιία γηα ηελ αλαθνχθηζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ, πφζν δε κάιινλ γηα ηε ιχζε ηεο 
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 Πξβ. Gibbons, Foundation, 47.  
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 Βι. ζρεηηθά θεθ. «Οη αληίπαινη ζηφινη».  

167
 Asikpashazade (εθδ. Giese), 38.   

168
 Καληαθνπδελφο Η, 220. Απηή αθξηβψο ε θαηαζθεπή πχξγσλ γηα έιεγρν ησλ εηζφδσλ ηεο πφιεο  ψζεζε ηνλ 

Γ. Αξλάθε λα κηιήζεη γηα «νηθνλνκηθφ απνθιεηζκφ θαη φρη ζηελή πνιηνξθία ησλ πφιεσλ, εθφζνλ, νη νπαδνί 

ηνπ Οζκάλ, λνκάδεο θαηά θχξην ιφγν θαη φρη επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο, δελ ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ επί καθξφλ κηα πνιηνξθία, θπξίσο εμαηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ επηζηηηζκνχ 

ηνπο, θαζψο δε ζα επαξθνχζε ε παξαγσγή ηεο πεξηνρήο», Αξλάθεο, νη πξώηνη Οζσκαλνί, 123-124. Σν 

γεγνλφο φηη ν Αλδξφληθνο κπφξεζε κε ζρεηηθή επθνιία λα δηαζπάζεη ηνλ απνθιεηζκφ θαη λα εηζάγεη πνζφηεηα 

ηξνθίκσλ εληφο ηεο πφιεο εληζρχεη απηή ηελ άπνςε.  
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πνιηνξθίαο. Σειηθά,  νη θάηνηθνη πηεδφκελνη απφ ηελ πείλα πξνηίκεζαλ λα παξαδψζνπλ ηελ 

πφιε ηνπο ζηνπο Οζσκαλνχο, ηελ 6ε Απξηιίνπ 1326
169

. 

 ε φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ην 1317 κέρξη ην 1326, δε καξηπξείηαη θακία  

ζεκαληηθή έθνδνο ησλ επίδνμσλ θαηαθηεηψλ ελαληίνλ ηεο πφιεο. Άιισζηε ηα ηείρε ηεο 

έκνηαδαλ απφξζεηα γηα έλαλ κέρξη πξφηηλνο  λνκαδηθφ ιαφ θαη θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα ζα 

ήηαλ θαηαδηθαζκέλε ζε απνηπρία. Χζηφζν, κε ζχκκαρν ην ρξφλν θαη ηελ αδξάλεηα ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν Οζκάλ θαη νη ζηξαηηψηεο ηνπ πέηπραλ ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ηελ παξάδνζε ηεο πφιεο. 

  Ζ πιεξνθνξία φηη ε Πξνχζα έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Οζσκαλψλ εμαηηίαο ηνπ 

πνιπεηνχο απνθιεηζκνχ θαη ηεο έιιεηςεο αγαζψλ επηβεβαηψλεηαη ηφζν απφ ηνλ Γξεγνξά: 

«…ἡλώκει δὲ καὶ ἡ Προυσαέων τῷ λιμῷ πολιορκηθεῖσα πόλις»
170

, φζν  θαη  απφ  ηνλ  

Υαιθνθνλδχιε:«…καὶ Προῦσαν τὴν ἐν Μυσίᾳ πόλιν, καὶ τότε εὐδαίμονα 

παραστησάμενον, ὑπὸ λιμοῦ ἐκπολιορκῆσαι ἑλόντα τὴν πόλιν, καὶ ἐν αὐτῇ τὰ 

βασίλεια ποιησάμενον»171
. Οη θάηνηθνη αλαρψξεζαλ κε αζθάιεηα, αθνχ πιήξσζαλ 

ιχηξα, θαη ε Πξνχζα έγηλε πξσηεχνπζα ηνπ λένπ Οζσκαληθνχ θξάηνπο.  

Αληηζέησο, γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Νίθαηαο νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε είλαη ιηγνζηέο, 

κε ηνλ Καληαθνπδελφ λα κελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηελ απψιεηά ηεο. Φαίλεηαη πάλησο, πσο 

νη Οζσκαλνί θηλήζεθαλ ελαληίνλ ηεο γηα κηα αθφκε θνξά ακέζσο κεηά ηε κάρε ηνπ 

Πειεθάλνπ
172

. Ο Οξράλ θαη νη ζηξαηηψηεο ηνπ απέθιεηζαλ ηηο εηζφδνπο ηεο πφιεο θαη νη 

θάηνηθνη έκειιε λα αληέμνπλ γηα φζν θαηξφ ζα ηνπο έθηαλαλ ηα απνζέκαηα ηξνθίκσλ πνπ 

είραλ πξνεγνπκέλσο ζπγθεληξψζεη εληφο ηεο πφιεο ή κέρξη λα έθηαλε θάπνηνπ είδνπο 

βνήζεηα απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Χζηφζν, ν Απηνθξάηνξαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, κε 

λσπέο ηηο κλήκεο ηεο κάρεο ηνπ Πειεθάλνπ, δελ αλέιαβε θακία πξσηνβνπιία γηα λα 

βνεζήζεη ηελ άιινηε πξσηεχνπζα ηνπ «εμφξηζηνπ» βπδαληηλνχ θξάηνπο. 
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 Schreiner, Kleinchroniken, II, 7/6, 8/16, 37/4, 38/1, 72/1, 73/10. 
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 Γξεγνξάο Η, 384. 24 
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 Υαιθνθνλδχιεο, 8. 16. Γ. Αξλάθεο, Πξώηνη Οζσκαλνί, 157-158.  

172
 Ο Παρπκέξεο αλαθέξεη θαη αθφκε κηα πξνζπάζεηα πνιηνξθίαο ηεο Νίθαηαο απφ ηνλ Οζκάλ ην 1301 κε ηνπο 

ερζξνχο λα έρνπλ απνθιείζεη ηηο ρεξζαίεο εηζφδνπο ηεο πφιεο θαη κε κφλε δηέμνδν απφ ηελ πιεπξά ηεο ιίκλεο. 

Πξβ. H. Inalcik, “Osman Ghazi’s siege of Nicaea and the battle of Bapheus”, The Ottoman emirate, 90-92. 

Δπηπιένλ, ν Υαιθνθνλδχιεο αλαθέξεη φηη ε πφιε βξηζθφηαλ απνθιεηζκέλε ήδε απφ ην 1328, φηαλ θαη 

αλέιαβε ηελ εμνπζία ν Αλδξφληθνο Γ, αιιά νη Οζσκαλνί δελ θαηφξζσζαλ λα  πεηχρνπλ  ηελ  θαηάιεςή ηεο, 

«…πολιορκεῖν τε τὴν Νίκαιαν καὶ οὐκ ἀνιέναι προσβάλλοντα τῷ τείχει». 
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 Ο απνθιεηζκφο ηεο Νίθαηαο δηήξθεζε ζρεδφλ δχν ρξφληα: ηειηθά ζηηο 2 Μαξηίνπ ηνπ 

1331 νη θάηνηθνη πξνηίκεζαλ λα παξαδνζνχλ θαη άλνημαλ ηηο πχιεο ηεο πφιεο ζηνπο 

πνιηνξθεηέο. Αλακθίβνια, ε απφθαζε παξάδνζεο δελ νθεηιφηαλ ζηελ αδηάθνπε επηζεηηθή 

πξσηνβνπιία  ησλ Οζσκαλψλ. Ο Θεφδσξνο Μεηνρίηεο άιισζηε αλαθέξεη ζην «Νηθαέα», 

φηη ε πφιε ήηαλ θαιά νρπξσκέλε κε ηείρε θαη ηάθξν
173

, άξα εθ ησλ πξαγκάησλ ήηαλ 

εμαηξεηηθά απίζαλφ γηα ηνπο Οζσκαλνχο ζε απηφ ην πξψηκν αθφκα ζηάδην ηεο εμέιημήο ηνπο 

λα θαηαιάβνπλ ηελ πφιε κε «επηζεηηθφ πφιεκν».  Δπηπιένλ, ζηα «Σαμίδηα» ηνπ ν ζχγρξνλνο 

πεξηεγεηήο Ibn Battuta θαηέγξαςε, πσο δχν ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ παξάδνζε ηεο πφιεο 

ζηνπο Οζσκαλνχο, ην 1333, ηα ηείρε ηεο πφιεο ήηαλ ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε, πξάγκα πνπ 

εληζρχεη ηελ άπνςε φηη δελ είραλ δηεμαρζεί πάλσ ζε απηά κάρεο ζεκαληηθνχ κεγέζνπο
174

. 

  Ζ αθξηβήο αηηία πνπ νδήγεζε ζηελ παξάδνζε ηεο πφιεο ζηνπο Οζσκαλνχο  

αλαθέξεηαη   απφ  ηνλ  Γξεγνξά: «…Ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ καὶ Νίκαιαν εἷλον οἱ 

βάρβαροι, τὸ μέγα καὶ περιβόητον ἄστυ, λιμῷ καὶ στρατῷ πολιορκηθεῖσαν 

μακρῷ»
175

. Ζ πείλα θαη γεληθφηεξα ε έιιεηςε ησλ αλαγθαίσλ αγαζψλ είλαη απηή πνπ 

αλάγθαζε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Νίθαηαο λα παξαδνζνχλ. Οη ηειεπηαίνη πξνθαλψο 

γλσξίδνληαο θαη ηελ πεξίπησζε ηεο Πξνχζαο,  πνπ νπζηαζηηθά έκεηλε αβνήζεηε απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε,  αληηιήθζεθαλ ζχληνκα ην κάηαην ηεο πεξαηηέξσ αληίζηαζεο.  Καη ηα 

ηξία Βξαρέα Υξνληθά, άιισζηε, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Νίθαηαο θάλνπλ ιφγν 

γηα παξάδνζε θαη φρη γηα θαηάθηεζε: «…παρεδόθη καὶ ἡ πόλις Νίκαια τοῖς 

Ἀγαρηνοῖς»176, «…παξέιαβνλ ηὴλ Νίθαηαλ νἱ Μνπζνπικάλνη…»
177

, «…ἐπαραλαβώθη ἡ 

μεγαλόπολις Νίκαια παρὰ τῶν Μουσουλμάνων..»
178

 Ζ εθδνρή ηεο παξάδνζεο ηεο 

πφιεο εμαηηίαο ηνπ ιηκνχ αλαθέξεηαη θαη ζην νζσκαληθφ «ρξνληθφ» ηνπ Γηαρζή Φαθίρ
179

, 

ελψ ην φηη ε πφιε δελ θαηειήθζε δηα ηεο βίαο, αιιά απφ νηθεηνζειή παξάδνζε ησλ 

θαηνίθσλ, θαηαδεηθλχεηαη  θαη απφ ηα δπν -αξθεηά κειεηεκέλα- πηηηάθηα ηνπ Παηξηάξρε 
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Θεφδσξνο Μεηνρίηεο, «Νηθαεχο», (εθδ. Κ. άζαο), Μεζαησληθή Βηβιηνζήθε, η. 1,  144. Γηα ηελ νρχξσζε ηεο 
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 Ibn Battuta, Voyages, ΗΗ, 323. Χζηφζν, ζην ίδην ζεκείν ν πεξηεγεηήο θαηαγξάθεη πσο ην εζσηεξηθφ ηεο 

πφιεο ήηαλ ζε άζιηα θαηάζηαζε κε εξεηπσκέλα θηήξηα θαη ιηγνζηνχο θαηνίθνπο. 
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 Γξεγνξάο Η, 458.13-16. 

176
 P. Schreiner, kleinchroniken, I, 7/7. 
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  Απη., I, 8/24. 
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  Απη., I, 101/3.  
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 Δ. Εαραξηάδνπ, Ηζηνξία θαη Θξύινη ησλ Παιαηώλ νπιηάλσλ, 176. 
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Ησάλλε Καιέθα ρξνλνινγνχκελα πεξί ην 1339 -1340, ζηα νπνία ελαγσλίσο παξνηξχλεη ηνπο 

Νηθαείο λα δηαθπιάμνπλ ηελ πάηξηα ζξεζθεία ηνπο, ελψ αθφκε θαη φζνη αζπάζηεθαλ ην 

Μνπζνπικαληζκφ εάλ δείμνπλ εηιηθξηλή κεηάλνηα κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ «ηὴλ ηῶλ 

ἰδίσλ ςπρῶλ ζσηεξίαλ» θαη «καξηπξηθὸλ ἀλαδήζνληαη ζηέθαλνλ» 
180

.   

  Ζ ίδηα αθξηβψο ηαθηηθή εθαξκφζηεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Νηθνκήδεηαο, πνπ 

απνηέιεζε ηνλ ακέζσο επφκελν ζηφρν ησλ Οζσκαλψλ πηζαλφλ ιίγν κεηά ηελ θαηάιεςε  ηεο 

Νίθαηαο. εκαληηθφο αξηζκφο ζηξαηησηψλ ζηξαηνπέδεπζε ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα 

ηείρε ηεο πφιεο πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηε κεηαθνξά ηξνθίκσλ θαη εηδψλ πξψηεο 

αλάγθεο πξνο ηνπο θαηνίθνπο. Ο Καληαθνπδελφο πεξηγξάθεη ηε Νηθνκήδεηα σο «…δὲ 

ὅπλοις μὲν ἀνάλωτος ἦν καὶ βίᾳ χειρῶν, τειχῶν τε καρτερωτάτων περιβολῇ καὶ 

τῇ ἄλλῃ τοῦ ὅπου φύσει εὐφυῶς πρὸς ὀχυρότητα ἐχούσῃ· ἐδεδίει δὲ τὴν ἔνδειαν 

τὴν ἐκ τοῦ σίτου. ὃ δὴ καὶ οἱ βάρβαροι συνιδόντες, τῶν τειχῶν μὲν ἠμέλουν ὡς 

ἀναλώτων ἐσομένων ἐκ τειχομαχίας, τῆς παρόδου ἐσπούδαζον κρατῆσαι, δι’ ἧς 

ἐτρέφετο ἡ πόλις»
181

.

Ζ πφιε ηεο Νηθνκήδεηαο εθηφο απφ ηα ηζρπξά ηεο ηείρε είρε θαη ην πιενλέθηεκα ηεο 

γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, θαζψο βξηζθφκελε ζην κπρφ ηνπ Αζηαθελνχ θφιπνπ δελ ήηαλ 

εχθνιν λα απνθιεηζηεί νινθιεξσηηθά απφ ηνλ Οξράλ, κέρξηο φηνπ ν ηειεπηαίνο απνθηήζεη 

ηθαλφ ζηφιν, ηέηνηνλ πνπ ζα εκπφδηδε θαη ηε ζαιάζζηα επηθνηλσλία ηεο πφιεο κε ηνλ 

ππφινηπν θφζκν
182

. Πάλησο, ην αξρηθφ νζσκαληθφ ζρέδην πξνέβιεπε ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

ρεξζαίσλ ηνπιάρηζηνλ εηζφδσλ, ψζηε λα εκπνδηζηεί νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή πξνζπάζεηα 

βνήζεηαο ησλ πνιηνξθεκέλσλ απφ ηελ μεξά. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Νίθαηαο θαη ηεο Πξνχζαο 

ιίγα ρξφληα λσξίηεξα είρε απνδεηρζεί, άιισζηε, απνδνηηθφ. ηελ πεξίπησζε ηεο πνιηνξθίαο 

ηεο Νηθνκήδεηαο βξίζθνπκε θαη ηελ πξψηε αλαθνξά γηα ρξήζε πνιηνξθεηηθψλ κέζσλ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ Οζσκαλψλ: ν Καληαθνπδελφο ηνλίδεη φηη ν Οξράλ πξνζπάζεζε λα επηηχρεη 

ηελ θαηάιεςε ηεο πφιεο «…στρατιὰν πολλὴν περικαθίσας, καὶ μηχανήματ’ 

ἐπιστήσας, πολιορκεῖ»183
. Λνγηθά, ηα ζπγθεθξηκέλα «κεραλήκαηα», ζπληζηνχζαλ 
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 Γηα ηελ νρπξή ζέζε ηεο Νηθνκήδεηαο θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε βι. C. Foss, 

“Nicomedia and Constantinople”, ζην Constantinople and its hinterland, ed. C. Mango-G Dagron, Αldershot 

1995, 180-191. 

183
 Καληαθνπδελφο Η, 446.21-447.1. 
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βαζηθφ, κάιινλ «πξσηφγνλν» πνιηνξθεηηθφ εμνπιηζκφ θαη είηε είραλ θαηαζθεπαζηεί 

εκπεηξηθά απφ ηνπο ίδηνπο είηε είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ηε γλψζε φζσλ ηνπο είραλ 

αθνινπζήζεη απφ ηα ππφινηπα εκηξάηα
184

. Παξφηη ηα ζπγθεθξηκέλα πνιηνξθεηηθά κέζα δε 

κπνξνχζαλ λα θαλνχλ απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζηα ηζρπξά ηείρε ηεο Νηθνκήδεηαο, ε 

χπαξμή ηνπο φκσο είλαη κηα ζαθήο έλδεημε ηεο πξφζεζήο ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ 

αληηζηνίρσο ζηα λέα δεδνκέλα ηεο επεθηαηηθήο ηνπο πξνψζεζεο, πνπ πιένλ δελ 

πεξηνξηδφηαλ κφλν ζηελ θαηάιεςε ηεο ππαίζξνπ θαη ησλ κηθξψλ νηθηζκψλ αιιά θαη ησλ 

κεγάισλ νρπξσκέλσλ πφιεσλ. 

 Πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε, ε ζαιάζζηα επηθνηλσλία ηεο πφιεο κε ηνλ ππφινηπν 

θφζκν παξέκελε αλνηρηή, ελψ θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπο  νη ίδηνη νη Βπδαληηλνί θαίλεηαη πσο 

έδσζαλ πην πνιχ βάξνο ζηε Νηθνκήδεηα, απ’ φηη ζηελ Πξνχζα θαη ηε Νίθαηα, κε ηελ πξψηε 

άιισζηε λα απέρεη κφιηο 60 κίιηα απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ο αλαδηνξγαλσκέλνο 

βπδαληηλφο ζηφινο ππφ ηνλ Αλδξφληθν Γ΄ θηλήζεθε δχν θνξέο πξνο βνήζεηα ηεο 

Νηθνκήδεηαο ην 1333
185

 θαη ην 1334
186

, ελζαξξχλνληαο θαη αλαθνπθίδνληαο –έζησ θαη 

πξφζθαηξα- ηνπο θαηνίθνπο.   

   Ζ πιάζηηγγα έγεηξε ππέξ ησλ πνιηνξθεηψλ πεξί ην 1336. Οη κέρξη ηφηε άπεηξνη θαη 

κε εμνηθεησκέλνη ζηε ζάιαζζα Οζσκαλνί απέθηεζαλ ζηφιν θαη άξρηζαλ επηδξνκέο σο ηηο 

αθηέο ηεο Θξάθεο, ελψ έθηαζαλ αθφκα θαη ζηα πεξίρσξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
187

. Οη 

                                                           
184

 Βι. πξνεγνχκελν θεθάιαην, «Πνιεκηθή ηαθηηθή», ππνζ. 156, 157. 

185
Ο Αλδξφληθνο Γ΄ θαηέπιεπζε ζηελ πεξηνρή ηεο Νηθνκήδεηαο καδί κε εθζηξαηεπηηθφ ζψκα απνηεινχκελν 

απφ πεδηθφ θαη ηππηθφ. Ο Οξράλ κφιηο πιεξνθνξήζεθε ηελ άθημε ηνπ Βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα, έζηεηιε 

πξεζβεία γηα λα πεηχρεη θάπνηα ζπκθσλία θαη έηζη ην 1333 θαηαγξάθεηαη ε πξψηε ζπκθσλία βπδαληηλψλ 

Οζσκαλψλ, ε νπνία πξνέβιεπε ηελ άκεζε απφζπξζε ησλ νζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηα πεξίρσξα ηεο 

Νηθνκήδεηαο θαη ηε κειινληηθή αζθάιεηα ησλ πφιεσλ πνπ βξίζθνληαλ απφ ηε Νηθνκήδεηα κέρξη ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, κε αληάιιαγκα 12000 ππέξππξα εηεζίσο απφ ηελ πιεπξά ηνπ βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα, 

P. Schreiner, Kleinchroniken, Η,  8/27. ζ. 80. Ζ ζπκθσλία επηζθξαγίζηεθε κε ηελ αληαιιαγή δψξσλ αλάκεζα 

ζε Αλδξφληθν Γ΄ θαη Οξράλ, Καληαθνπδελφο, Η, 446-447. Χζηφζν, ν Οξράλ ηνλ επφκελν ρξφλν εκθαλίζηεθε 

κε ην ζηξαηφ ηνπ θαη πάιη ζηα πεξίρσξα ηεο Νηθνκήδεηαο πξνβαίλνληαο εθ λένπ ζε ρεξζαίν απνθιεηζκφ ηεο 

πφιεο. 

186
 Απηφζη, Η, 459. Ο Απηνθξάηνξαο παξέκεηλε γηα δχν εκέξεο ζηε Νηθνκήδεηα, ελψ ηα βπδαληηλά πινία 

εθνδίαζαλ ηνπο πνιηνξθεκέλνπο κε ηα απαξαίηεηα ηξφθηκα, ρσξίο θακία αληίδξαζε απφ ηνλ Οξράλ.  

187
 Γξεγνξάο Η, 539-542. Ο Καληαθνπδελφο, Η, 505-508, πεξηγξάθεη επαθξηβψο πσο νη Οζσκαλνί μεθίλεζαλ 

απφ ηελ Σξίγιεηα κε 36 πινία, αιιά ηειηθά θαηάθεξε λα ηνπο ληθήζεη θαη ζηε ζηεξηά θαη ζηε ζάιαζζα. Απφ 

ηνλ Οζσκαληθφ ζηφιν δηαζψζεθαλ κφλν ηξία πινία. Ο Γξεγνξάο παξαδίδεη, φηη νη Οζσκαλνί ήηαλ έηνηκνη λα 

μεθηλήζνπλ απφ ηελ Πξνπνληίδα, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο Γελνπάηεο ηνπ Γαιαηά. Οη Βπδαληηλνί 
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Βπδαληηλνί αληέδξαζαλ απνηειεζκαηηθά πεξηνξίδνληαο ηηο νζσκαληθέο θηινδνμίεο ζηελ 

επξσπατθή πιεπξά, δελ έγηλε φκσο ην ίδην θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Νηθνκήδεηαο, πνπ ηνλ 

επφκελν ρξφλν απνθιείζηεθε θαη απφ ηε ζάιαζζα.  Σν 1337 ν Απηνθξάηνξαο, πηζαλφηαηα 

ζνξπβεκέλνο απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνψζεζε ησλ Οζσκαλψλ ζηε Θξάθε, δε πήξε θακία 

λέα πξσηνβνπιία γηα ηε δηάζσζε ηεο πφιεο, πνπ ηνλ ίδην ρξφλν πέξαζε ζηελ θαηνρή ηνπ 

Οξράλ: «…Ἐν δὲ τούτοις ἀσχολουμένου τοῦ βασιλέως, ἑάλω καὶ ἡ τῶν Βιθυνῶν 

μητρόπολις Νικομήδεια τῷ πολλῷ καταπονηθεῖσα λιμῷ, διὰ τὴν ἐπίμονον τῶν 

εχθρῶν πολιορκίαν. τῷ μέντοι μετὰ ταῦτα ἐνιαυτῷ οὐδὲν ἱστορίας ἄξιον 

πέπρακται, πλὴν ὅτι συνεχῶς τε καὶ ἀδεῶς καὶ κατὰ πλήθη κατέδραμόν τε καὶ 

κατατρέχουσι Θρᾴκην οἱ Σοῦρκοι. τοῦτο γὰρ, ὡς ἐγνωσμένον ἤδη καὶ σύνηθες, 

ὀκνῶ διηνεκῶς διηγεῖσθαι» είλαη ηα ιφγηα ηνπ Γξεγνξά γηα ηελ παξάδνζε ηεο 

Νηθνκήδεηαο θαη ηελ κεηέπεηηα πξνψζεζή ησλ Οζσκαλψλ ζηε ζξαθηθή ελδνρψξα.  

Γηα λα επηηεπρζεί, σζηφζν, ε ζπγθεθξηκέλε πξνψζεζε, θαηαιπηηθή ήηαλ ε θαηάιεςε 

ηεο Καιιίπνιεο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο ηεο, πνπ έδσζε ζηνπο Οζσκαλνχο ηε δπλαηφηεηα λα 

ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ σο νξκεηήξην λέσλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, ην 1352 νη -επίδνμνη 

θαηαθηεηέο- Οζσκαλνί βξέζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καιιίπνιεο. Αθνχ θαηέιαβαλ εχθνια 

ην θξνχξην ηεο Σδχκπεο θαη ηε γχξσ πεξηνρή, απέθιεηζαλ ζηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα ηελ 

Καιιίπνιε. Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νχηε γηα ην πφζν δεηλή 

ήηαλ ε θαηάζηαζε πνπ πεξηήιζαλ νη θάηνηθνη νχηε γηα πξνζπάζεηεο εθπφξζεζεο ηεο απφ 

κέξνπο ησλ Οζσκαλψλ. Σν γεγνλφο φκσο φηη νη ηειεπηαίνη έγηλαλ θχξηνη ηεο πφιεο εμαηηίαο 

ελφο θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, φπσο ήηαλ ν ζεηζκφο ηεο 1εο Μαξηίνπ ηνπ 1354
188

, ζαθψο θαη 

                                                                                                                                                                                           
επηηέζεθαλ αηθληδηαζηηθά θαηά ηνπ ζηφινπ ηνπο, πνπ βξηζθφηαλ ζην ιηκάλη ηνπ Ρεγίνπ θαη θαηάθεξαλ λα ηνπο 

ληθήζνπλ. Πξβ, Μ. Heyd, Histoire du commerce du Levant, η. 1, 489. 

       
188

 Καληαθνπδελφο, ΗΗΗ, 277.11, Γξεγνξάο, ΗΗΗ, 221. 1-10, Schreiner, Βξαρέα Υξνληθά, Η, ζ. 66, 7/13, θαη 

613, 87/3. Πξβ. επίζεο, P. Charanis, «On the date of the occupation of Gallipoli by the Turks, BSl 16(1955), 

116·  Γ. Αξλάθεο, “Gregory Palamas, the Υηφλεο, and the fall of Gallipoli”, Byzantion 22(1952), 306-309· Γ. 

Βνγηαηδήο, Οζσκαλνθξαηία ζηε Θξάθε, 89-97. Αληίζεηα, ν Αζίθ παζά Εάληε,77, αλαθέξεη φηη ε πφιε έπεζε 

κεηά απφ πνιηνξθία, ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν δηνηθεηήο ηεο απνθάζηζε λα δψζεη κάρε κε ηνπο ερζξνχο έμσ 

απφ ηα ηείρε, θαηά ηελ νπνία θαη ληθήζεθε, ελψ ελδηαθέξνπζα είλαη θαη ε πιεξνθνξία απφ ην Βίν ηνπ δεξβίζε 

Seyyid Ali, πνπ αλαθέξεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ήηαλ απηφο πνπ πξνθάιεζε ην ζεηζκφ ράξε ζηηο ππεξθπζηθέο 

ηνπ δπλάκεηο, πξβ. Η. Beldiceanu-Steinherr, “Seyyid Ali Sultan d’ après les registres ottomans: L’ installation 

de l’ Islam heterodoxe en Thrace, ζην:  The Via Egnatia under ottoman rule (1380-1689), εθδ. Δ. Εαραξηάδνπ, 

Ρέζπκλν 1996, ζ. 49. Βι. επίζεο, Δ. Zachariadou, “Histoire et legends des premiers Ottomans” Turcica 
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εληζρχεη ηελ άπνςε φηη αθφκα δελ είραλ ηα πνιηνξθεηηθά εθείλα κέζα γηα λα κπνξέζνπλ λα 

θαηαιάβνπλ κε έθνδν κηα θαιά νρπξσκέλε πφιε. 

Παξά ηαχηα, κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηα ηζρπξφηεξα βπδαληηλά θέληξα ηεο 

Θξάθεο, ην Γηδπκφηεηρν θαη ε Αδξηαλνχπνιε, βξίζθνληαλ ππφ ηνλ αζθπθηηθφ θινηφ ησλ 

Οζσκαλψλ. Πηζαλφηαηα ην 1361 ην Γηδπκφηεηρν πέξαζε ηειηθά ζηελ θαηνρή ηνπο θαη πάιη 

φρη σο απνηέιεζκα εθφδνπ, αιιά επεηδή νη θάηνηθνη αλαγθάζηεθαλ λα παξαδνζνχλ. Οη 

βπδαληηλνί ηζηνξηθνί δελ παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πηψζε ηνπ, σζηφζν νη 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ πιεπξά ησλ Οζσκαλψλ θάλνπλ ιφγν γηα νηθεηνζειή παξάδνζε ηεο 

πφιεο
189

, ελψ θάηη αληίζηνηρν ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Αδξηαλνχπνιεο, ε νπνία ήδε 

απφ αξθεηφ δηάζηεκα βξηζθφηαλ απνθνκκέλε κέζα ζηνλ νζσκαληθφ θινηφ. Μαξηπξείηαη 

ήδε κηα αλεπηηπρήο πξνζπάζεηα θαηάιεςήο ηεο, ζε Βξαρύ Υξνληθό ρξνλνινγνχκελν ην 

1361: «… ἐπνιέκηζελ ηὴλ Ἀδξηαλνύπνιηλ θαὶ νὐθ ἠδπλήζε παξαιαβεῖλ αὐηήλ, θαὶ ὑπεξ ηὸ 

Γπκόηεηρνλ θαὶ ηελ Ἰγηάλπνιηλ»
190

. Δλψ θαη ην 1365 ή ιίγν αξγφηεξα νη νζσκαληθέο 

δπλάκεηο, πνπ βξίζθνληαλ γχξσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο αλαγθάζηεθαλ λα απνζπξζνχλ
191

. 

Δίλαη αθφκα εκθαλήο ινηπφλ,  ε αδπλακία ησλ Οζσκαλψλ λα θαηαιάβνπλ νρπξσκέλε πφιε 

κε έθνδν. Σειηθά, θαηέιαβαλ ηελ πφιε κε ηελ γλσζηή πιένλ κέζνδν ηνπ απνθιεηζκνχ θαη 

ηελ νηθεηνζειή παξάδνζε ησλ θαηνίθσλ ηεο ην 1369
192

 θαη ζχληνκα έγηλε  ε επξσπατθή 

πξσηεχνπζα ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πνιηνξθεηηθή ηαθηηθή ησλ Οζσκαλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ 

αηψλα δελ παξεθθιίλεη απφ απηφ πνπ θαηαγξάθεθε ήδε απφ ηελ αξρή. Καζνξηζηηθφο γηα ηελ 

επηηπρία ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο ήηαλ ν απνθιεηζκφο ησλ εηζφδσλ ησλ πφιεσλ γηα λα κελ 

εηζέξρνληαη επηπιένλ ηξφθηκα ζηνπο πνιηνξθεκέλνπο θαη ηειηθά νη ηειεπηαίνη 

αλαγθάδνληαλ λα παξαδνζνχλ. Γηα φζν δηάζηεκα ε θεληξηθή θπβέξλεζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ πξφζπκε λα ηηο βνεζήζεη, νη πφιεηο αληηζηέθνληαλ. Χζηφζν, ε 

αδπλακία ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο λα ππεξαζπίζεη ηα εδάθε ηνπ απέλαληη ζην λέν ερζξφ, 

πνπ κπνξεί λα πζηεξνχζε ζε ηερλνινγία θαη νξγάλσζε, αιιά ηειηθά επέδεημε κηα ηδηαίηεξε 

                                                                                                                                                                                           
27(1995), 53-56· Φ. Δπαγγειάηνπ-Ννηαξά, εηζκνί ζην βπδάληην από ην 13

ν
 κέρξη θαη ηνλ 15

ν
 αηώλα, Αζήλα 

1993. 

189
 F. Giese, Altosmanische Anonyme Chroniken, I, 21.5-8, Δ. Εαραξηάδνπ, Ηζηνξία θαη Θξύινη, 193, ππνζ, 201. 

190
 P. Schreiner, kleinchroniken, I, 72/2. 

191
 Βι. ζρεηηθά, Δ. Εachariadou, “The conquest of Adrianople”, 215-216.  

192
 Δ. Zachariadou, φ.π, 217-219. ρεηηθά κε ην δήηεκα φηη ε πφιε ηειηθά θαηειήθζε απφ Σνχξθνπο 

πνιεκηζηέο πνπ δε ζπλδένληαλ κε ηνπο Οζσκαλνχο, βι., I. Beldiceanu-Steinherr, la conquete d’ Adrianople par 

les Turks, TM 1 (1965), 439-461. 
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δπλακηθή θαη αμηνζεκείσηε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα λέα δεδνκέλα, είρε σο απνηέιεζκα νη 

πφιεηο λα παξαδίλνληαη ε κηα κεηά ηελ άιιε.  

Χζηφζν, δελ κπνξεί λα γίλεη ηφζν πξψηκα ιφγνο  γηα εμέιημε ηεο πνιηνξθεηηθήο 

ηαθηηθήο ησλ Οζσκαλψλ. Δίλαη επλφεην, πσο ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ, φπσο 

ιεπηνκεξψο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, επεξέαζε αλάινγα θαη ηελ νξγάλσζε 

θαη εθηέιεζε ησλ πνιηνξθηψλ, κε ηελ έλλνηα ηεο  αξηηφηεξεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο 

πεξηζζφηεξεο πεηζαξρίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ ζηξαηησηψλ, ελψ εμειίρζεθαλ  αλαιφγσο θαη 

ηα πνιηνξθεηηθά κέζα πνπ δηέζεηαλ, σζηφζν ε θαζαπηή πνιηνξθεηηθή ηαθηηθή παξέκεηλε 

ακεηάβιεηε. Ο καθξνρξφληνο νινθιεξσηηθφο απνθιεηζκφο ησλ πφιεσλ θαη ε έιιεηςε 

ηξνθίκσλ εμαλάγθαδαλ ηνπο θαηνίθνπο λα παξαδνζνχλ θαη απηφ ίζρπζε ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ 14νπ αηψλα, φηαλ νη Οζσκαλνί βξίζθνληαη έμσ απφ ηζρπξά ηείρε. Σν ίδην αθξηβψο 

ζπλέβε ζηελ πνιηνξθία ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ δηήξθεζε ηέζζεξα ρξφληα (1383-1387) θαη 

έιεμε φηαλ νη θάηνηθνη πξνηίκεζαλ λα αλνίμνπλ ηηο πχιεο ηεο πφιεο ζην ζηξαηφ ηνπ 

Μνπξάη
193

, ελψ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πνιηνξθίαο -θαη θαηάιεςεο ηειηθά- ηεο 

Φηιαδέιθεηαο  ην  1390  απφ  ην  Βαγηαδήη, νη  θάηνηθνη: : «…κὴ δπλάκελνη δηὰ ηὴλ ἔλδεηαλ  

ηῶλ ηξνθῶλ παξεδόζεζαλ»
194

. Άιισζηε αθξηβψο ε ίδηα ηαθηηθή εθαξκφζηεθε απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο θαη ζηελ πξψηε ρξνληθά πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην 1394,  ε νπνία 

ζα εμεηαζηεί ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

 

                                                           
   

 

 

 

 

 

 

 

193
 Πξβ. Κπδψλεο, επηζη. 299,  ζη. 13-15: «Οὐ λῡλ πξῶηνλ πόιηο κεγάιε βαξβάξσλ ὕβξηλ ἠλέζρεην, νὐδὲ θόβῳ 

πνιεκίνηο ἔθιεηζε πύιαο, νὐδ΄ ἀπὸ ηῶλ ηεηρῶλ εἶδε ηεκλνκέλελ αὐηῇ ηήλ πεξηνηθίδα, νὐδ΄ ἀγνξᾷ πησρεπνύζῃ ἀληὶ 

ηῆο πξίλ ἀλζνύζεο ἐρξήζαην». Γηα ηελ πνιηνξθία ηεο Θεζζαινλίθεο βι. G. Dennis, The Reign of Manuel II 

Palaeologus in Thessalonica 1382-1387, Ρψκε 1960, 77 θ.ε.   

194
 Γνχθαο 19.8. 
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ΜΔΡΟ Β΄: ΟΗ ΚΤΡΗΔ ΟΘΧΜΑΝΗΚΔ ΠΟΛΗΟΡΚΗΔ (ΠΟΛΔΜΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ) 

 

Η. ΒΤΕΑΝΣΗΝΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ - ΟΠΛΗΜΟ 

 

 Οη βπδαληηλέο πεγέο είλαη εμαηξεηηθά θεηδσιέο σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο 

παξέρνπλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νζσκαληθψλ πνιηνξθηψλ. Ζ έξεπλα δπζρεξαίλεηαη θαηά ηηο πνιηνξθίεο ησλ 

εηψλ 1394 θαη 1422, θαζψο –κε εμαίξεζε ηνλ Ησάλλε Καλαλφ πνπ βξηζθφηαλ εληφο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ην θαινθαίξη ηνπ 1422- νη ηζηνξηθνί θαηέγξαςαλ γεγνλφηα, απφ ηα 

νπνία ηνπο ρψξηδαλ αξθεηέο δεθαεηίεο. Αληηζέησο, γηα ηελ ηειεπηαία θνξά πνπ νη Οζσκαλνί 

βξέζεθαλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαη ηειηθά πέηπραλ ηελ άισζε ηεο 

πφιεο, ην 1453, ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπ κειεηεηή ζηνηρεία θαη θαηαγξαθέο 

πεξηζζφηεξσλ απηνπηψλ καξηχξσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηειηθψο ηνλ θαηά πξνζέγγηζε 

ππνινγηζκφ ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο Πφιεο.     

Ο φξνο βπδαληηλέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο πεξηιακβάλεη φινπο αλεμαηξέησο ηνπο 

ππεξαζπηζηέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πνπ ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ άκπλα ηεο Πφιεο 

απνθξνχνληαο ηηο επηζέζεηο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ. Σν δήηεκα λα θαηαδεηρζεί –έζησ 

θαηά πξνζέγγηζε- ν αξηζκφο ηνπο είλαη βαζηθφ, θαζψο παξνπζηάδεηαη σο έλαο απφ ηνπο  

θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο άισζεο ηεο 

βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο, ζην ηέινο Μαΐνπ ηνπ 1453. Δπίζεο, έλα επηπιένλ πξφβιεκα πνπ 

αλαθχπηεη είλαη ν δηαρσξηζκφο απηψλ ζηνπο επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο ή ηνπιάρηζηνλ ζε 

φζνπο είραλ θαηάιιειε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηνπο απινχο πνιίηεο, θνζκηθνχο θαη 

κνλαρνχο, πνπ κάρνληαλ απέλαληη ζηνλ ερζξφ γηα ηε ζσηεξία ηεο παηξίδαο ηνπο. Οη πεγέο 

ηεο πεξηφδνπ, άιισζηε, δελ αλαθέξνληαη ζε ζηξαηφ ή ζηξαηησηηθά ζψκαηα, αιιά θάλνπλ 

απιψο αλαθνξά ζε ζηξαηηώηεο, ελλνψληαο γεληθά ην ζχλνιν ησλ ακπλνκέλσλ. 

Δίλαη γεγνλφο, πσο φζνλ αθνξά ζηελ χπαξμε ηαθηηθνχ ζηξαηνχ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ηα δεδνκέλα ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 14νπ αηψλα θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

αδπλακία ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο λα παξαηάμεη ηθαλέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζην πεδίν 

ηεο κάρεο ή έζησ λα πξνζηαηεχζεη ηα αλαηνιηθά ηνπ ζχλνξα απφ ηηο επεθηαηηθέο δηαζέζεηο 

ησλ ηνπξθηθψλ θχισλ. Απιψο ελδεηθηηθή είλαη  ε πεξίπησζε ηεο κάρεο ηνπ Πειεθάλνπ ην 

1329, σο ε ηειεπηαία πεξίπησζε πνπ ην βπδαληηλφ θξάηνο θαηφξζσζε λα ζπγθεληξψζεη 

ηθαλφ αξηζκφ ζηξαηησηψλ γηα λα αληηκεησπίζεη ην ζηξαηφ ηνπ Οζσκαλνχ Οξράλ· απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα πεξίρσξά ηεο ζπγθεληξψζεθαλ πεξίπνπ 2.000 άλδξεο (θαη άιινη 
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ηφζνη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο), ε ζηξαηησηηθή ηνπο φκσο ηθαλφηεηα ακθηζβεηήζεθε 

απφ ηνπο ζπγρξφλνπο
195

.  

 H πξφζιεςε κηζζνθνξηθψλ ζηξαηεπκάησλ έκνηαδε αξρηθά κε ιχζε πνπ ζα κπνξνχζε 

λα απνδψζεη. ηα ρξφληα κεηά ηελ αλάθηεζε ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο πξψηνο ν 

Μηραήι Ζ΄ Παιαηνιφγνο ζηεξίρζεθε ζην Πεξζηθόλ
196

, γηα ηηο εθζηξαηείεο ηνπ ζην δπηηθφ 

ζχλνξν, ελψ ην 1302 ζηξαηνινγήζεθαλ απφ ηνλ Αλδξφληθν Β΄ νη Αιαλνί πνπ θαηέβαηλαλ 

κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο απφ ην Γνχλαβε θαη ην αληάιιαγκα γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα 

βπδαληηλά εδάθε ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ αλαηνιηθνχ ζπλφξνπ 

ζηε Μ. Αζία. Σν 1303/4 θαη πάιη ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ -νη 

επαγγεικαηίεο απηή ηε θνξά- κηζζνθφξνη ζηξαηηψηεο ηεο ιεγφκελεο «Καηαιαληθήο 

εηαηξείαο», ελψ απφ ηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα ηα ηνπξθηθά εκηξάηα απνηέιεζαλ ηειηθά ηα 

θέληξα ζηξαηνιόγεζεο γηα ηνπο δηεθδηθεηέο ηνπ βπδαληηλνχ ζξφλνπ
197

. 

Καηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο γίλνληαη νινέλα θαη ζπαληφηεξεο νη αλαθνξέο γηα γεγελή 

βπδαληηλφ ζηξαηφ. Πάλησο, ην 1379 ν Απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Δ΄ θαη ν γηνο ηνπ, Μαλνπήι, 

ζπκθψλεζαλ λα πιεξψλνπλ εηήζηα εηζθνξά ζηνπο Οζσκαλνχο, ελψ ζα παξείραλ θαη 

βπδαληηλέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζηηο εθζηξαηείεο ηνπ νπιηάλνπ
198

. χκθσλα κε ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ Υξνληθνύ Maius ηνπ ςεπδν-θξαληδή, νη ζηξαηησηηθέο απηέο δπλάκεηο ζα 

απνηεινχληαλ απφ 12.000 πεδνχο θαη ηππείο, καξηπξία σζηφζν, πνπ πξνθαλψο δελ 

                                                           
195

 Βι. ζρεηηθά ζ. 53. Ο Γξεγνξάο (Η, 540, 28-22) ηνλίδεη ηελ αδπλακία ησλ Βπδαληηλψλ λα ζπγθεληξψζνπλ 

ηθαλέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, ελψ  ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ΄ ελαληίνλ ηεο Ζπείξνπ, (1337/8) 

ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 2.000 Σνχξθνη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ απηνθξάηνξα, φ.π, Η, 545· Καληαθνπδελφο, Η, 497. 

196
 Παρπκέξεο, Η, 273.3. 

197
 ηελ πξάμε νχηε ε ιχζε ησλ κηζζνθφξσλ απνδείρηεθε ηθαλνπνηεηηθή. ηηο αθεγήζεηο ησλ βπδαληηλψλ 

πεγψλ ηεο χζηεξεο πεξηφδνπ αληηθαηνπηξίδεηαη έληνλα ην θαηλφκελν ησλ άδεησλ απηνθξαηνξηθψλ ηακείσλ θαη 

ε αδπλακία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο λα ρξεκαηνδνηήζεη επαξθή ζηξαηφ, έζησ θαη αλ επηβάιινληαλ ζπλερψο 

λένη θφξνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε κηζζνθνξηθνχ ζηξαηεχκαηνο (Παρπκέξεο, Η,  70, Καληαθνπδελφο, Η, 136-137 

θαη  ΗΗΗ, 291). Αθφκε θαη φηαλ απηφ γηλφηαλ φκσο νη κηζζνθφξνη πνιεκνχζαλ σο απηφλνκεο νκάδεο θαη ήηαλ 

δχζθνιν λα ηνπο ειέγμεη θαλείο απνηειεζκαηηθά. Ο Καηαιαλφο Ρνγήξνο επηδεηνχζε νινέλα θαη πςειφηεξε 

ακνηβή (πνπ έθηαζε ζρεδφλ ην 1 εθαηνκκχξην ππέξππξα, βι., Α. Laiou, Andronicus II, 186, ππνζ. 108· Μ. 

Βartusis, “The Cost of Late Byzantine Warfare and Defense”, BF 16 (1991), 81- 82 γηα ηηο ακνηβέο ησλ 

κηζζνθνξηθψλ ζηξαηεπκάησλ θαηά ην πξψην ήκηζπ ηνπ 14νπ αηψλα) θαη θαηέιεμε ηειηθά λα ιεειαηεί ηε 

Θξάθε ελψ θαη ν Οξράλ πνπ πξνζειήθζε απφ ηελ απηνθξάηεηξα Άλλα αληί ζεκαληηθήο ακνηβήο («δοῦναι 

αὐτῷ ποσότητα χρυσίου πολλοῦ», Γνχθαο, 31.7-8), ζχληνκα άιιαμε ζηξαηφπεδν θαη πήγε κε ην κέξνο ηνπ 

Καληαθνπδελνχ.   

198
 Υαιθνθνλδχιεο, 63. 5-18. 
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αληαπνθξίλεηαη ζηελ αιεζηλή ζηξαηησηηθή δπλαηφηεηα ηνπ Βπδαληηλνχ θξάηνπο
199

. Έηζη, 

ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1390, φηαλ ν Ησάλλεο Ε΄ εηζήιζε κε ηε βία ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε κε ηε βνήζεηα ησλ νζσκαληθψλ δπλάκεσλ θχξην κέιεκά ηνπ ήηαλ ε 

πξφζιεςε κηζζνθφξσλ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ θξνπξά
200

, ελδεηθηηθφ φηη εθηφο απφ ηελ 

αληίζηνηρε πξνζσπηθή θξνπξά ηνπ Ησάλλε Δ΄, δελ ππήξρε αμηφινγνο ηαθηηθφο ζηξαηφο, πνπ 

ζα εηίζεην ππφ ηελ εμνπζία ηνπ λένπ απηνθξάηνξα.  

Δπηπιένλ, γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, θαη χζηεξα απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ Ησάλλε Δ΄ 

ζηνλ απηνθξαηνξηθφ ζξφλν, ν Γνχθαο αλαθέξεη, πσο ν Βαγηαδήη Α΄ απαίηεζε απφ ηνλ 

Ησάλλε Δ΄ λα ζηείιεη ηνλ γην ηνπ, Μαλνπήι, κε ζπλνδεία κφιηο εθαηφ βπδαληηλψλ 

ζηξαηησηψλ γηα ηηο εθζηξαηείεο ηνπ ζηε Μ. Αζία
201

. Αλακθίβνια, ν ξφινο ηνπ βπδαληηλνχ 

εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Βαγηαδήη Α΄ εμππεξεηνχζε πεξηζζφηεξν 

ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνηέιεηαο, σο έλδεημε ππνηαγήο ηνπ βπδαληηλνχ Απηνθξάηνξα ζηνλ 

νζσκαλφ εγέηε, παξά ζα έπαηδε ελεξγφ ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ καρψλ
202

, ν αξηζκφο ησλ 

εθαηφ ζηξαηησηψλ φκσο θαηαδεηθλχεη σο έλα ζεκείν θαη ηε ζηξαηησηηθή αδπλακία ηνπ 

βπδαληηλνχ θξάηνπο.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ νθηαεηνχο απνθιεηζκνχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηα κνλαδηθά 

δηαζέζηκα αξηζκεηηθά δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζηελ άθημε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηησηηθνχ 

ζψκαηνο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Boucicaut ην θαινθαίξη ηνπ 1399∙ o ηειεπηαίνο κε 

ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ αλεξρφηαλ ζε 1000 ηνμφηεο θαη πεξίπνπ 1200 άξηηα εμνπιηζκέλνπο 

νπιίηεο θαηέπιεπζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε δχν γαιέξεο θαη ηέζζεξα άιια κηθξά 

πινηάξηα
203

, σο ε βνήζεηα πνπ ζα παξείρε ν Κάξνινο Ϛ΄ ηεο Γαιιίαο ζηνλ Μαλνπήι Β΄, 

ελψ ν πξψηνο είρε αλαιάβεη θαη ηελ ακνηβή ησλ ζηξαηησηψλ. Σν γαιιηθφ εθζηξαηεπηηθφ 

ζψκα ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αλέιαβε εθθαζαξηζηηθέο 

                                                           
199

 Φεπδν-θξαληδήο, 196.24-30. Πξβ. Barker, Manuel II, 34 (ηδηαίηεξα ππνζ. 89)· Μ. Bartusis, Byzantine 

Army, 107· P. Charanis, “Strife”, 299.  

200
 P. Majeska, Russian Travellers, 101. 

201
 Γνχθαο, 75.22-24. Tν 1390 θαη ην 1391-92 ν Μαλνπήι B΄ θαίλεηαη πσο κεηείρε ζηηο πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ νπιηάλνπ (καδί κε ηνλ αλεςηφ ηνπ Ησάλλε Ε΄), βνεζψληαο αθφκε θαη ζηελ θαηάιεςε ηεο 

Φηιαδέιθεηαο, ηεο ηειεπηαίαο πφιεο ηεο Μ. Αζίαο πνπ είρε παξακείλεη -έζησ θαη απνθνκκέλε πξαθηηθά απφ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε- ππφ βπδαληηλή εμνπζία. 

202
 ε επηζηνιή ηνπ  πξνο ηνλ Γεκήηξην Κπδψλε ρξνλνινγνχκελε ην ρεηκψλα ηνπ 1391 ν Μαλνπήι Β΄ 

αλαθέξεη: «…ὃ δὲ ἡκῖλ ἀθόξεηόλ ἐζηη, κεη΄ ἐθείλσλ γὰξ θαὶ ὑπὲξ ἐθείλσλ ἀγσληδόκεζα νἷο ηὸ πξνζηηζέλαη 

ἰζρὺλ ἐιαηηνῦλ ἐζηηλ ἡκῖλ αὐηνῖο ηὴλ ἰζρὺλ», (G. T. Dennis, Letters of Manuel II, επηζη. 19.8-10). 

203
 Livre des faits, xxix, 601-602.  
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επηρεηξήζεηο απφ ηελ ηνπξθηθή παξνπζία, πνπ δελ πεξηνξίδνληαλ ζηα πεξίρσξα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, αιιά έθηαλαλ κέρξη ηα παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο. ε κηα ηέηνηα 

επηρείξεζε, ζηελ νπνία κεηείρε θαη ν ίδηνο ν Απηνθξάηνξαο Μαλνπήι Β΄, ν ζηξαηφο 

θαηεπζχλζεθε ελαληίνλ ηνπ θξνπξίνπ ηεο Ρίβα ζηε Μαχξε ζάιαζζα, θνληά ζην ζηφκην ηνπ 

Βνζπφξνπ. Δθεί, ζχκθσλα κε ην Livre des Faits, ζπλάληεζαλ πεξηζζφηεξνπο απφ 6.000 

Οζσκαλνχο ζηξαηηψηεο πνπ θξνπξνχζαλ ην νρπξφ, νη νπνίνη αξρηθά νπηζζνρψξεζαλ θαζψο 

ν ρξηζηηαληθφο ζηξαηφο ήηαλ κεγαιχηεξνο ζηνλ αξηζκφ
204

. Αλ ε αλαθνξά αληαπνθξίλεηαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηφηε ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην βπδαληηλν-γαιιηθφ ζψκα ζε 

πεξίπνπ 6.500 κε 7.000 άλδξεο, ελψ αθαηξψληαο ηνπο πεξίπνπ 2000 ηνπ Boucicaut 

ππνινγίδνπκε θαηά πξνζέγγηζε 4.500-5.000 ζηξαηηψηεο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Μαλνπήι Β΄. 

ηνλ ππνινγηζκφ δε ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζνχλ θαη φζνη είραλ παξακείλεη ζηελ πφιε σο θξνπξά πάλσ ζηα ηείρε ή σο 

εθεδξηθέο δπλάκεηο, απνηειψληαο έηζη έλα ηθαλνπνηεηηθφ άζξνηζκα γηα ην ξφιν πνπ 

θαινχληαλ λα παίμνπλ, θπξίσο γηα ηελ πεξηθξνχξεζε ηεο πεξηκέηξνπ θαη ησλ ηεηρψλ ηεο
205

.  

Ζ καθξά δηάξθεηα ηνπ απνθιεηζκνχ θαη νη ζηεξήζεηο βαζηθψλ αγαζψλ δεκηνχξγεζαλ 

έλα κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξνο ηελ Πεινπφλλεζν, ηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ θαη ηε Γχζε, πνπ δηνγθψζεθε ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηξηεηία 1399-1402 θαη 

ζπλερίζηεθε ακείσηα θαη ζηηο δχν επφκελεο δεθαεηίεο
206

. Έηζη, ν πιεζπζκφο ηεο Πφιεο, 

πνπ ζηα 1400 αλεξρφηαλ ζε πεξίπνπ 100.000
207

, θαίλεηαη λα κεηψζεθε ζεκαληηθά: ην 1411, 

φηαλ ν ζηξαηφο ηνπ Οζσκαλνχ ζνπιηάλνπ Μνχζα επερείξεζε λα απνθιείζεη εθ λένπ ηελ 

                                                           
204

Livre des Faits, xxxiii, 605-606. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε βι. 

θεθ. Ζ δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ – έμνδνη ησλ πνιηνξθεκέλσλ.  

205
Δπηπιένλ, ζην Βνπιγαξηθό ρξνληθό (ζ. 542) βξίζθνπκε αλαθνξά γηα Φξάγθνπο πνπ αγσλίδνληαλ ζην πιεπξφ 

ησλ Βπδαληηλψλ ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Χζηφζν, δελ ππάξρεη θακία πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε γηα ηελ 

εζληθφηεηά ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη πάλησο θαίλεηαη, πσο ρεηξίδνληαλ θαηαπέιηεο θαη αξκπαιέηα, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη πσο πξφθεηηαη ή γηα επαγγεικαηίεο κηζζνθφξνπο ζηξαηηψηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ απηνθξάηνξα ή γηα 

κεξηθνχο απφ ηνπο Βελεηνχο θαη ηνπο Γελνπάηεο πνπ πνιεκνχζαλ ζην πιεπξφ ησλ Βπδαληηλψλ γηα ηε 

δηαζθάιηζε θαη ησλ δηθψλ ηνπο εκπνξηθψλ απνηθηψλ ζηελ πεξηνρή. Δπλφεην είλαη βέβαηα, πσο αλ ην ρξνληθφ 

αλαθέξεηαη ζηα κεηά ην 1399 γεγνλφηα θάιιηζηα απηνί νη Φξάγθνη ζα κπνξνχζαλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ Γάιινπ Boucicaut.  

206
 Μ. Καιέθαο, Correspondance, 90. 16-17: «Ὁξώλ ηὴλ βαζηιίδαλ ηῶλ πόιεσλ θελσζεῖζαλ ηῶλ νἰθεηόξσλ»), 

βι. Β. Νεξάληδε –Βαξκάδε, «Ζ  κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 15νπ 

αηψλα», Βπδαληηαθά 20 (2000), 90-94, θαη ηεο ηδίαο, «Κσλζηαληηλνχπνιε, κηα πεξίνδνο απνζάξξπλζεο», 

Βπδαληηλά 13/2 (1985), 926-927. 

207
 Α. Μ. Schneider, Die Bevolkerung von Konstantinople, 252-254. 
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Κσλζηαληηλνχπνιε ν Μαλνπήι Β΄ πξνζπαζνχζε λα απνηξέςεη ηνπο ακπλνκέλνπο λα 

εμέξρνληαη απφ ηα ηείρε θαη λα ζπκπιέθνληαη κε ηνπο αληηπάινπο, θαζψο ε απψιεηα αθφκε 

θαη ειαρίζησλ ζηξαηησηψλ ζα δεκηνπξγνχζε δπζαλαπιήξσην θελφ
208

, ελψ θαη ν Ησζήθ 

Βξπέλληνο ζηελ νκηιία ηνπ πξνο ηνπο Κσλζηαληηλνππνιίηεο ην 1416 αλαθέξεηαη ζε πεξίπνπ 

70.000 αλζξψπνπο πνπ δηαβηνχζαλ ζηελ Πφιε εθείλε ηελ πεξίνδν
209

. Σελ αξαηφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ θαηέγξαςε θαη ν Ηζπαλφο πεξηεγεηήο Pero Tafur, πνπ ηελ επηζθέθηεθε δχν 

δεθαεηίεο αξγφηεξα (1437)· ε πφιε έκνηαδε ζρεδφλ εγθαηαιεηκκέλε κε πνιιέο 

αθαιιηέξγεηεο εθηάζεηο εληφο ησλ ηεηρψλ, θηήξηα ζε άζρεκε θαηάζηαζε θαη ιηγνζηνχο 

θαηνίθνπο
210

.      

Φπζηνινγηθά πιένλ, γηα ηελ πνιηνξθία ηνπ 1422, ν αξηζκφο ησλ Βπδαληηλψλ 

ακπλνκέλσλ δελ επαξθνχζε γηα λα απνθξνχζεη απνηειεζκαηηθά ηηο επηζέζεηο ηνπ 

νζσκαληθνχ ζηξαηνχ. Έηζη, ν απηφπηεο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ, Ησάλλεο Καλαλφο, 

θαηέγξαςε ηε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ άκπλα θαζψο «…μὴ μόνον οἱ 

στρατιῶται καὶ οἱ ἐπιστήμονες τοῦ πολέμου ἠργάζοντο ταῦτα, ἀλλὰ καὶ τῆς 

πολιτείας οἱ ἄρχοντες καὶ τῆς χώρας οἱ ἐπιστήμονες καὶ τὸ κοινὸν ἅπαν καὶ τῶν 

ἱερέων καὶ τῶν μοναχῶν τὰ συστήματα καὶ τῶν ἀρχιερέων οἱ κρείττονες καὶ 

πνευματικῶν τῶν ὁσίων οἱ ὁσιώτατοι»
·φινη, δειαδή, φζνη κπνξνχζαλ λα 

                                                           
208 Γνχθαο, 19.9.16: «Ῥωμαίους ὡς ἐπί τὸ πολὺ διὰ τὴν ὀλιγότητα φυλάττων αὐτοὺς ὡς κόρην 

ὀφθαλμοῦ. Ἔλεγε γὰρ· Σί μοι ὄφελος, εἰ ἀπὸ τοὺς ἑκατὸν στρατιώτας Ῥωμαίους ὀλέσω δέκα ἥ τί 

τῷ Μωσῇ ζημία, εἰ ἀπὸ τοὺς χιλίους Σούρκους ὀλέσει ἑκατόν;».   

209
 Ι. Βρυζννιοσ, «πν τὸ κοινὸν οἱ ἑπτάκις μυρίων ἐπέκεινα», Ι. Βρυεννίου «δημηγορία 

συντομωτάτη περὶ τοῦ τῆς πόλεως ἀνακτίσματος», έθδ. Ν. Σσκαδάθεο, περὶ ἁλώσεως τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως, 1453, β’  έθδνζε, Αζήλα 1969, 249.178. ηηο αηηίεο γηα ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ 

πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε επηδεκηθή παλψιε, πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αξθεηέο 

θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηψλα. Οη πεγέο  αλαθέξνληαη ζε «ζαλαηηθόλ κέγα» 

θαηά ηα έηε 1347-1348 (Γξεγνξάο, ΗΗ, 797.17 -798.17· Καληαθνπδελφο, ΗΗΗ, 49.15-53.1· Schreiner, 

Kleinchroniken, Η,  33/6, 89/1), 1361-1362 (απη., 7/14), 1381-1382 ( απη.,  33/12), ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

πνιηνξθίαο απφ ην Βαγηαδήη Α΄ ην 1390-1391 (απη., 33/15, ην 1398 (απη., 89/5), θαη ην 1409-1410 (απη., 9/41). 

ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηα ζχκαηα ηεο λφζνπ αλήιζαλ ζε 10.000 αλάκεζά ηνπο θαη ν παηξηάξρεο Μαηζαίνο 

Α΄. Πξβ. Θ. Γεηνξάθεο, «H παλψιεο ελ Kξήηε. πκβνιή εηο ηελ ηζηνξίαλ ησλ επηδεκηψλ ηεο λήζνπ», 

Eπηζηεκνληθή Eπεηεξίο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Aζελώλ 1970-71, Aζήλαη 1970, 118 - 136. 

Γεληθά, γηα ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ ζηε Γ. Δπξψπε πξβ. R. Ziegler, The Black Death,   

210
 Pero Tafur, Travels and Adventures, εθδ. M. Letts, Λνλδίλν 1926, 144-145. 

211
 Η. Καλαλφο, 71. 462-467. 



88                   οι οκωμανικζσ πολιορκίεσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φπιν
212

, αθφκε θαη αλ απηνί ήηαλ θξαηηθνί αμησκαηνχρνη, ηεξείο ή απινί 

πνιίηεο πνπ δελ ήηαλ εμνηθεησκέλνη κε ηνλ πφιεκν, ελψ ν  ζπγγξαθέαο δελ παξαιείπεη λα 

εμάξεη αθφκε θαη ηε ζεκαληηθή πξνζθνξά ησλ γπλαηθψλ ζηελ άκπλα ηεο πφιεο 

κεηαθέξνληαο πνιεκνθφδηα ζε φζνπο κάρνληαλ ζηελ πξψηε γξακκή πάλσ ζηα ηείρε
213

. 

Γελλαία, ηέινο, πνιέκεζε θαη έλαο αδηεπθξίληζηνο αξηζκφο Κξεηψλ, πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί 

ζηε Βαζηιηθή πχιε
214

. Πηζαλφηαηα ε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αξηζκνχζε κεξηθέο εθαηνληάδεο 

ζηξαηηψηεο, πνπ φπσο θαη ζην παξειζφλ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άκπλα ηεο 

απηνθξαηνξίαο
215

, ραξαθηεξίδνληαη δε απφ ην Γνχθα σο «…ἀεὶ πιστότατοι καὶ ζῆλον 

θεῖον ἔχοντες πρὸς τὰ τεμένη τῶν ἁγίων καὶ εἰς τὰ σφῶν λείψανα καὶ εἰς τὸ 

βασίλειον τῆς Πόλεως»216. Ίζσο απηνχο λα ελλνεί ν Καλαλφο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, φηαλ αλαθέξεηαη ζηνπο «ησλ έμσ ρσξώλ» πνπ πνιέκεζαλ κε γελλαηφηεηα θαη 

απέθξνπζαλ κε επηηπρία ηελ έθνδν ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ
217

.  

                                                           
212

 O K. Παλαγησηίδεο, Ζ νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνύ θαηά ηελ ύζηεξε βπδαληηλή πεξίνδν, 1204-1453, (δηδαθη. 

δηαηξηβή), Θεζζαινλίθε 2004, 75, πξνζδηνξίδεη ηελ ειηθία ζηξάηεπζεο απφ 19 εηψλ κέρξη πεξίπνπ ηελ ειηθία 

ησλ 40, ελψ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη πεξηπηψζεηο Βπδαληηλψλ λα θέξνπλ φπιν ήδε απφ ηελ εθεβηθή ειηθία, βι. 

ηδηαίηεξα ππνζ. 53, 54. Δίλαη επλφεην, πσο ν θίλδπλνο θαηάθηεζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο αλάγθαζε αθφκε θαη κεγαιχηεξεο ειηθίαο αλζξψπνπο λα πάξνπλ ηα φπια θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ άκπλα ηεο Πφιεο, πξβ. Η. Καλαλφο, 70.424-426: «γένος ἃπαν καὶ ἡλικία πσα». 

213
 Η. Καλαλφο, 71.471 – 72.495.  

214
 Γνχθαο, παξ. 28: «…Οἱ δὲ Κρῆται ὄντες ἐν τῇ Βασιλικῇ Πύλῇ φύλακες». 

215
 H πξνζθνξά ηνπο ζηελ ππεξεζία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο δελ ήηαλ θαηλνθαλήο. ην ηέινο ηνπ 13νπ αηψλα 

(ιίγν πξηλ ην 1295) ν Αλδξφληθνο Β΄ ηνπνζέηεζε σο ζηξαηηψηεο ζηε Μ. Αζία άγλσζην αξηζκφ Kξεηψλ 

θπγάδσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ απφ ηηο επηδξνκέο ησλ ηνπξθηθψλ θχισλ. Απηνί 

ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ηάρζεθαλ κε ην κέξνο ηνπ Αιεμίνπ Φηιαλζξσπελνχ ζηελ εμέγεξζή ηνπ ελαληίνλ ηνπ 

Αλδξνλίθνπ Β΄, Παρπκέξεο, ΗΗΗ, 247. Ο ίδηνο ζπγγξαθέαο (210.10) αλαθέξεη φηη Κξήηεο πξφζθπγεο 

απνηεινχζαλ έλα αξθεηά κεγάιν ζψκα ζην ζηξαηφ ηνπ Αλδξνλίθνπ Β΄.   

216
 Γνχθαο,  παξ. 28, 18-20. Ζ παξνπζία Κξεηψλ θαη ε βνήζεηά ηνπο ζηελ άκπλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

είλαη δεδνκέλε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 1453, θαζψο ηνπιάρηζηνλ ηξία πινία απφ ηελ Κξήηε θαη ηα 

πιεξψκαηά ηνπο ζπλέρηδαλ λα πνιεκνχλ κε εξσηζκφ αθφκε θαη φηαλ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Μσάκεζ Β΄ είραλ 

κπεη δηακέζνπ ηνπ ξήγκαηνο ησλ ηεηρψλ εληφο ηεο Πφιεο, βι. ζρεηηθά, θξαληδήο, (Βφλλε), 287.288. Πξβ. η. 

Ξαλζνπδίδεο, Ζ Δλεηνθξαηία ελ Κξήηε θαη νη θαηά ησλ Δλεηώλ αγώλεο ησλ Κξεηώλ, Αζήλα 1939, 111, φπνπ 

θαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  Ζ πξνζθνξά ησλ Κξεηψλ ζεσξήζεθε εμίζνπ ζεκαληηθή κε απηή ησλ Βελεηψλ 

θαη Γελνπαηψλ, θαζψο αλαθέξνληαη ζην Αλαθάιεκα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο (εθδ. Δ. Κξηαξάο, Θεζζαινλίθε 

1956, 30): «…φεύγουν οἱ Κρητικοί, φεύγουν οἱ Γενουβῆσοι· φεύγουσι οἱ Βενέτικοι…» 

217
 Η. Καλαλφο, 71.468-470. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θξάζε(τῶν ἔξω χωρῶν οἱ ἄνθρωποι)και τθν πνιηηηθή 

ηδενινγία πνπ είρε αλαπηπρζεί ήδε απφ ηνπο πξψηνπο αηψλεο ηεο χπαξμεο ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο βι. 
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Αληίζεηα, γηα ηνλ  αξηζκφ ησλ ακπλνκέλσλ  ηελ Άλνημε ηνπ 1453, ππάξρνπλ ζρεδφλ 

αζθαιή αξηζκεηηθά δεδνκέλα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηαγξαθή ηνπ Πξσηνβεζηηαξίηε 

Γεσξγίνπ θξαληδή. χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Υξνληθό Minus o Απηνθξάηνξαο 

δήηεζε απφ ηνλ έκπηζηφ ηνπ αμησκαηνχρν λα πξνβεί ζε θαηακέηξεζε ησλ πνιηηψλ πνπ 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ άκπλα ηεο πφιεο. Οη Γήκαξρνη, ζηνπο νπνίνπο θαη 

απεπζχλζεθε ν θξαληδήο παξέδσζαλ έλαλ θαηάινγν κε ηνπο κάρηκνπο θαηαγεγξακκέλνπο 

θαη ηνλ νπιηζκφ ηνπο, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ αλεξρφηαλ ζε 4.473· ζην πιεπξφ ηνπο ζα 

πνιεκνχζαλ θαη 200 μέλνη
218

.   

ζνλ αθνξά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ησλ ζρεδφλ 5.000 Βπδαληηλψλ πνπ 

παξαδίδεηαη απφ ην θξαληδή δελ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα λα 

εμαθξηβψζνπκε πφζνη απφ απηνχο ήηαλ επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο ή ηνπιάρηζηνλ είραλ 

επαξθή ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε. Πάλησο, παξφηη ην βπδαληηλφ θξάηνο δηήλπε 

παξαηεηακέλε πεξίνδν παξαθκήο εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ κεξηθέο εθαηνληάδεο 

επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ απηνθξάηνξα, πνπ πξνθαλψο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαλ είηε γηα ηε θχιαμε ηεο Πφιεο ή σο πξνζσπηθή θξνπξά ηνπ ηειεπηαίνπ.  

Έηζη, νη πξψηεο επηζέζεηο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ ζηηο αξρέο ηνπ Μαΐνπ απνθξνχζηεθαλ, 

θαζψο «…ὁ δὲ Ἰουστινιανός Ἰωάννης γενναίως ἐμάχετο σύν πσι τοῖς ὑπ’ αὐτὸν καὶ 

τοῖς τοῦ παλατίου»
219

,ελψ θαη ζηελ ηειηθή επίζεζε ζηηο 29 ηνπ ίδηνπ κήλα: «ὁ δὲ 

Ἰωάννης γενναίως παρίστατο σὺν τοῖς αὐτοῦ, ἔχων καὶ τὸν βασιλέα ἔνοπλον σὺν 

πάσῃ τῇ παρατάξει, ἀντιμαχόμενοι»
220

 

                                                                                                                                                                                           
ην άξζξν ηνπ P. Magdalino, “Constantinople and the exo chorai  in the time of Balsamon”, Byzantium in the 

12th century: Canon, Law State and Society, εθδ. Ν. Οηθνλνκίδεο, Αζήλα 1991, 188-195. [αλαηχπσζε: P. 

Magdalino, Studies on the history and topography of Byzantine Constantinople, VR, 2007]. Έηζη, είλαη πνιχ 

πηζαλφ ν ζπγγξαθέαο λα κελ αλαθέξεηαη ζε μέλνπο κηζζνθφξνπο, αιιά ζε Βπδαληηλνχο, πνπ απιψο δελ ήηαλ 

θάηνηθνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.   

218
 θξαληδήο, 96. 15-18. Γηα ηελ άθημε ηνπ Ηζίδσξνπ θαη ησλ ηνμνηψλ απφ ηε Γχζε, βι. θαησηέξσ ζ. 167.   

219
 Γνχθαο, παξ. 38.15.1 

220
 Απηφζη, παξ. 39.9.5.  Ο Μ. Bartusis, Byzantine Army, 131, ζεσξεί αξθεηά πηζαλφ, πσο νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο εθαηφ ηππείο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Λνπθά Ννηαξά πνπ βξίζθνληαλ ηνπνζεηεκέλνη ζηε Βαζηιηθή πχιε θαη 

ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο εθεδξηθφ ζψκα φπνπ παξνπζηαδφηαλ αλάγθε ζηελ άκπλα, ήηαλ επαγγεικαηίεο 

ζηξαηηψηεο. Πξνθαιεί βέβαηα εληχπσζε –κε δεδνκέλε ηελ έιιεηςε επαγγεικαηηψλ ζηξαηησηψλ- πψο απηνί  ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ηειηθά σο εθεδξηθέο δπλάκεηο θαη δελ ηνπνζεηήζεθαλ εμαξρήο ζην ζεκείν φπνπ 

αλακελφηαλ ε γεληθή έθνδνο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ. Ο Μ. Kloff, “The army in Constantinople at the 

accession of Constantine XI”, Byzantion 40 (1970), 390-391, δηαηππψλεη ηελ άπνςε, φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 
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Με αξθεηή βεβαηφηεηα, σζηφζν, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε, φηη ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπο νη ππεξαζπηζηέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ άλζξσπνη άπεηξνη απφ πφιεκν. 

Ο Γνχθαο παξαδέρεηαη ην πξφβιεκα ηεο ειιηπνχο ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ, φηαλ 

πιένλ ν νζσκαληθφο ζηξαηφο πξνζπαζνχζε λα δηαζπάζεη ηε γξακκή άκπλαο θαη λα 

εηζρσξήζεη εληφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, εμαίξεη ηε γελλαηφηεηα κε ηελ νπνία κάρνληαλ 

νη ακπλφκελνη, παξφηη «ἦσαν ἀντιπολεμοῦντες ἄνδρες μάχιμοι, Σοῦρκοι εἴκοσι πρὸς 

ἕνα Ῥωμαῖον καὶ τοῦτον οὐ τόσον πολεμιστήν ὡς τὸν τυχόντα Σοῦρκον»




Δπηπιένλ, θαη ν Λενλάξδνο, επίζθνπνο Υίνπ, ζεσξνχζε πσο  νη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνπο Βπδαληηλνχο δελ είραλ θαηάιιειε ζηξαηησηηθή εθπαίδεπζε, θαη δελ ήηαλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηνλ πφιεκν, ελψ ν ζπξξηθλσκέλνο αξηζκφο ηνπο πιένλ δελ επαξθνχζε 

νχηε γηα ηε ζσζηή θχιαμε ησλ ηεηρψλ
222

, παξφηη γηα ην ζθνπφ απηφ επηζηξαηεχηεθε ζρεδφλ 

ην ζχλνιν ησλ αξξέλσλ πνιηηψλ, ελψ πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο, πνπ ν θίλδπλνο γηα 

μαθληθή επίζεζε ήηαλ κηθξφηεξνο, ηνπνζεηήζεθαλ πνιινί απφ ηνπο θιεξηθνχο ή κνλαρνχο 

σο θξνπξνί. Χζηφζν, ε θχιαμε έκνηαδε αλεπαξθήο, θαζψο κηθξέο νκάδεο απφ ην 

ζηξαηφπεδν ησλ Οζσκαλψλ θαηφξζσλαλ απαξαηήξεηνη λα πιεζηάζνπλ ηα ηείρε θαη 

ηξαβνχζαλ ηα βαξέιηα πνπ είραλ ηνπνζεηεζεί γηα λα εληζρχζνπλ ηηο επάιμεηο ή έπαηξλαλ 

ηνπο ιίζνπο απφ ηα βιήκαηα πνπ έξηρλαλ ηα θαλφληα ηνπο γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη 

πάιη ζηε ζπλέρεηα
223

.  

  ην πιεπξφ ησλ Βπδαληηλψλ, πάλησο βξέζεθαλ θαη αξθεηνί δπηηθνί, πνπ 

απνθάζηζαλ λα βνεζήζνπλ έκπξαθηα κπξνζηά ζηνλ θίλδπλν ηεο θαηάιεςεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ήδε απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1452 είραλ θαηαπιεχζεη καδί κε ηνλ 

Ηζίδσξν Κηέβνπ θαη 200 ηνμφηεο, πνπ είραλ ζηξαηνινγεζεί απφ ηε Υίν κε έμνδα ηνπ Πάπα. 

Σν πηζαλφηεξν είλαη, πσο απηνχο ελλνεί ν θξαληδήο φηαλ αλαθέξεη ζηελ θαηαγξαθή ηνπ ην 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ησλ μέλσλ ζηελ ππεξεζία ηνπ απηνθξάηνξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

απνζηνιή ήηαλ πεξηζζφηεξν κηα έλδεημε φηη ν Πάπαο ζα ελδηαθεξφηαλ ελεξγά, αλ νη 

Βπδαληηλνί απνδέρνληαλ θαη ζηελ πξάμε ηελ έλσζε ησλ εθθιεζηψλ, παξά απνηεινχζαλ 

νπζηαζηηθή βνήζεηα, εθείλεο ηηο δχζθνιεο ψξεο, φκσο νπνηαδήπνηε άθημε ήηαλ θάηη 

παξαπάλσ απφ εππξφζδεθηε.  

                                                                                                                                                                                           
ζηξαηηψηεο ζπληζηνχζαλ έλα είδνο πξνζσπηθήο θξνπξάο ηνπ Ννηαξά, γη απηφ θαη παξέκεηλαλ ππφ ηηο δηαηαγέο 

ηνπ αθφκε θαη φηαλ αλακελφηαλ ε γεληθή έθνδνο ηνπ ζηξαηνχ ησλ Οζσκαλψλ.  

221
 Γνχθαο, 286. 7-10. 

222
 Λενλάξδνο Υηνπ, Caduta, I, 146. 255-265. 

223
 Απηφζη., 152, 312-325.  
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ε απηνχο πνπ ήιζαλ κε ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ζηε ζσηεξία ηεο  Κσλζηαληηλνχπνιεο 

πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη πεξίπνπ 400 επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο πνπ θαηέπιεπζαλ κε δπν 

κεγάια θαη θαηάιεια εμνπιηζκέλα πινία ζην ιηκάλη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1453 θαη είραλ αξρεγφ ηνπο ηνλ Ησάλλε Ηνπζηηληάλε
224

. Ο ηειεπηαίνο 

παξνπζηάδεηαη απφ ηηο πεγέο σο ηθαλφηαηνο ζηξαηησηηθφο θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο 

πνιηνξθίαο
225

. Ο Απηνθξάηνξαο αθνχ ηνλ ηίκεζε κε ηνλ ηίηιν ηνπ πξσηνζηξάηνξνο θαη 

«όγας ἐμέτρησε τοὺς στρατιώτας αὐτοῦ»ηνπ αλέζεζε ηε γεληθή επνπηεία ηεο 

άκπλαο, ελψ σο επηπιένλ αληακνηβή γηα ηε βνήζεηά ηνπ ζα ηνπ παξαρσξνχζε ην λεζί ηεο 

Λήκλνπ, φηαλ ζα πεξλνχζε ν νζσκαληθφο θίλδπλνο
226

. 

 Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνιηνξθίαο θαη ηα πιεξψκαηα ησλ Βελεηηθψλ εκπνξηθψλ 

πινίσλ ζπκθψλεζαλ λα βνεζήζνπλ ελεξγά ζηελ άκπλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ελψ ν 

Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ππνρξενχληαλ λα θαηαβάιεη κεληαίν 

κίζζσκα θαη ηα ηξνθεία ηνπο
227

· ηε βνήζεηα ηνπο, ζα παξείραλ θαη νη Γελνπάηεο ηνπ 

Γαιαηά
228

, έζησ θαη αλ θαηλνκεληθά είραλ επηιέμεη ηελ ηήξεζε ηεο νπδεηεξφηεηαο αλάκεζα 

ζηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο
229

. Σελ  έκπξαθηε ππνζηήξημή ηεο ζην βπδαληηλφ απηνθξάηνξα 

πξνζέθεξε θαη ε θαηαιαληθή παξνηθία ηεο   Κσλζηαληηλνχπνιεο ππφ ηνλ P. Julia
230

.  

Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ ππεξαζπηζηψλ θαίλεηαη πσο θπκαηλφηαλ αλάκεζα ζηνπο 

7.000 κε 8.000 άλδξεο.  Ο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο -κε κηα κηθξή απφθιηζε- επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηηο ππφινηπεο πεγέο ηεο πεξηφδνπ: έηζη ν Γνχθαο, φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ αθήγεζή 

ηνπ ζηελ είζνδν ηνπ ζηξαηνχ ησλ Οζσκαλψλ κέζα ζηελ Πφιε, αλαθέξεη, φηη απηνί 

ζθφησζαλ πεξίπνπ 2000 ζηξαηηψηεο, θαζψο ζεσξνχζαλ φηη εληφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

βξίζθνληαλ πεξί ηνπο 50.000 πνιεκηζηέο, νπζηαζηηθά φκσο δε ζα  πξνέβαηλαλ ζε  κηα ηέηνηα  

                                                           
224

 Κξηηφβνπινο, 40.15, Γνχθαο, 265.27-266-10. Πξβ. Nicol, Immortal Emperor, 64.  

225
 Κξηηφβνπινο, 40.19: «…ἐς πόλεμον ἔμπειρος καὶ μάλα γενναῖος», Γνχθαο, 265.20-22: «…καὶ ὁ 

αὐτὸς Ἰωάννης ἐπιδέξιος ἀνήρ καὶ εἰς παραταγάς καὶ συνασπισμούς πολέμων δοκιμώτατος». 

226
 Κξηηφβνπινο, 41. 2-7. Πιένλ κε άδεηα ηα απηνθξαηνξηθά ηακεία ν Απηνθξάηνξαο ήηαλ αλαγθαζκέλνο 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη νπνηαδήπνηε ζηξαηησηηθή βνήζεηα λα παξαρσξεί σο αληαιιάγκαηα πεξηνρέο πνπ 

αλήθαλ ζηελ απηνθξαηνξία ή αλψηαηνπο ηίηινπο επγελείαο θαη αμηψκαηα, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

ηνλ Λαδίζιαν Β΄ ηεο Οπγγαξίαο θαη ηνλ Πέηξν ηεο Αξαγσλίαο, βι. ζρεηηθά θεθ. «Ζ βνήζεηα ησλ δπηηθψλ 

δπλάκεσλ».  

227
 Κξηηφβνπινο, 40.8-13.  

228
 Γνχθαο, 267. 5-23. 

229
 Πξβ. θεθ. «Ζ βνήζεηα ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ».  

230
 Υαιθνθνλδχιεο, I, 216. 25 
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θίλεζε, αλ γλψξηδαλ φηη «πᾶο ηῶλ ἐλόπισλ ζηξαηὸο νὐρ ὑπεξβαίλεη ηνὺο ὀθηαθηζρηιίνπο»
231. 

Ο Λενλάξδνο Υίνπ θάλεη ιφγν γηα πεξίπνπ 9.000 ππεξαζπηζηέο, 6.000 Βπδαληηλνχο θαη 

πεξίπνπ 3.000 κηζζνθφξνπο
232

, ελψ θαη ν Tedaldi αλαθέξεη έλα ζχλνιν κάρηκσλ αλδξψλ 

ιίγν κηθξφηεξν απφ 10.000
233

, αξηζκνί απαγνξεπηηθνί γηα νπνηαδήπνηε ζχγθξηζε κεγεζψλ 

αλάκεζα ζε επηηηζέκελνπο θαη ακπλφκελνπο.   

Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηνπο ηειεπηαίνπο ήηαλ θαη ν πνιεκηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπο, πνπ παξνπζηάδεηαη ειιηπήο θπξίσο φζνλ αθνξά ζηα αγρέκαρα φπια θαη 

ηελ αηνκηθή πνιεκηθή ηνπο εμάξηπζε. Γηα ην βπδαληηλφ θξάηνο ην πξφβιεκα ηνπ 

εμνπιηζκνχ ησλ ζηξαηησηψλ ππήξρε ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, θαζψο είλαη  γλσζηή  

ε πεξίπησζε ηνπ 1302, φηαλ ν Αλδξφληθνο Β΄, πξνθεηκέλνπ λα ζηείιεη ηνπο Αιαλνχο ζηε 

Μ. Αζία, απνγχκλσζε απφ ηα φπια ηνπ ηνλ ηαθηηθφ  ζηξαηφ, πξνθαιψληαο δπζάξεζηεο 

αληηδξάζεηο
234

. Ο θξαηηθφο κεραληζκφο πιένλ θαηλφηαλ πσο αδπλαηνχζε λα εμνπιίζεη 

επαξθψο επηπιένλ αξηζκφ ζηξαηνινγεκέλσλ, φπσο αθξηβψο ήηαλ νη απινί πνιίηεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ άκπλα ζηελ πεξίπησζε ησλ πνιηνξθηψλ, πνπ εμεηάδνπκε. Καη θαζψο ζε 

απηήλ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν δε ππάξρνπλ ζαθείο καξηπξίεο γηα χπαξμε εξγαζηεξίσλ 

θαηαζθεπήο αλάινγσλ φπισλ ζηε βπδαληηλή επηθξάηεηα, ε πξνκήζεηα ζηξαηησηηθνχ 

εμνπιηζκνχ εμαξηηφηαλ απφ ηηο δηαζέζεηο ησλ δπηηθψλ εκπφξσλ θαη αζθαιψο απφ ηελ –

νκνινγνπκέλσο κεησκέλε- αγνξαζηηθή δπλαηφηεηα ηνπ θξάηνπο. Πάλησο, ην πηζαλφηεξν 

είλαη πσο νη ίδηνη νη πνιίηεο επσκίδνληαλ ηε δαπάλε ηνπ νπιηζκνχ ηνπο
235

. Άιισζηε, κηθξά 

μίθε, εγρεηξίδηα, πειέθεηο θαη ξφπαια θαίλεηαη πσο ήηαλ ζε ρξήζε θαη ζηνλ θαζεκεξηλφ βίν, 

νπφηε επηζηξαηεχνληαλ θαη γηα ηε κάρε
236

. Φαίλεηαη πάλησο πσο θαη πάιη δελ επαξθνχζαλ 

γηα λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ
237

. Ζ πνιεκηθή εμάξηπζε ζπκπιεξσλφηαλ απφ 

                                                           
231

 Γνχθαο, 287. 15-17.  

232
 Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, I, 140. 5-10. 

233
 G. Tedaldi, Caduta, I, 178.  

234
 Βι. εηζαγσγηθφ ζεκείσκα, ζ. 30.  

235
 Ι. Κανανόσ, 70.424-429: «….ἕκαστος μεθ’ ὧν ἠδύνατο ὅπλων, ἕτεροι δὲ καὶ ἄνευ τῶν ὅπλων, ἄλλοι 

μετὰ ξιφῶν τε καὶ κονταρίων».

236
 Α. Babuin, Σα επηζεηηθά όπια ησλ Βπδαληηλώλ θαηά ηελ ύζηεξε πεξίνδν (1204-1453), (αλέθδνηε δηδ. 

δηαηξηβή), Ησάλληλα 2009, 56-60, 86, 96.  

237
 Ι. Κανανόσ, 70. 430-435: «...Ἕτεροι δὲ οὐδὲ ἐξ’ αὐτῶν εὐποροῦσαν, ἀλλὰ τὰς ταύλας ὅπου 

ἐτρώγαν καὶ τὰ τυμπάνια τῶν βουτζίων ἔδησαν μὲ σχοινία, καὶ ἐβάσταζαν ἀντὶ σκουταρίων. Σινὲς 

δὲ οὐδὲ μετ’ αὐτῶν εἰς τὸν πόλεμον ἦλθον, ἀλλά μὲ λίθους καὶ μόνον ἐμάχοντο τολμηρῶς καὶ 

ἀνδρείως», Κξηηφβνπινο, 61, 35-37: «….ἄνδρες όλίγοι οἱ πλείους ἄοπλοι καὶ πολέμων ἄπειροι».
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ζπαζηά θαη ιφγρεο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζηαηεχνληαλ απφ ηηο βνιέο θαη ηα ρηππήκαηα ηνπ 

ερζξνχ απφ κεηαιιηθά θξάλε θαη παλνπιίεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ κέηαιιν ή δέξκαηα 

δψσλ
238

.  

Απφ ηηο αθεγεκαηηθέο πεγέο δεκηνπξγείηαη πάλησο γηα ηνπο βπδαληηλνχο 

ππεξαζπηζηέο ε εηθφλα ειαθξά νπιηζκέλσλ ζηξαηησηψλ· αληηζέησο ν Ηνπζηηληάλεο θαη ε 

νκάδα ηνπ αλαθέξνληαη σο θαηάθξαθηνη, κε κεγάιεο αζπίδεο, πνπ έθεξαλ ζπαζηά, καθξηά 

μίθε θαη ππξνβφια φπια
239

. Γηα ην ιφγν απηφ κάιηζηα αλέιαβαλ θαη ηε θχιαμε ηνπ ζεκείνπ 

ηνπ ηείρνπο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ην ξήγκα απφ ηα θαλφληα ησλ Οζσκαλψλ θαη 

αλακελφηαλ ε θχξηα επίζεζε ησλ ηειεπηαίσλ
240

. Καιχηεξν εμνπιηζκφ θαη πην 

απνηειεζκαηηθά φπια απφ ηνπο Βπδαληηλνχο, πξέπεη λα είραλ θαη νη ππφινηπνη δπηηθνί, 

Γελνπάηεο θαη Βελεηνί· ζηηο 6 Απξηιίνπ, ν Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο ζε 

κηα θίλεζε εληππσζηαζκνχ έδσζε εληνιή ζηα πιεξψκαηα πέληε Βελεηηθψλ πινίσλ λα 

απνβηβαζηνχλ θαη κε πιήξε πνιεκηθή εμάξηπζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην γχξν ησλ 

ρεξζαίσλ ηεηρψλ γηα λα πξνθαιέζνπλ ακεραλία θαη θφβν ζηνπο αληίπαινπο ζηξαηηψηεο
241

, 

ελψ δπηηθνί ήηαλ απηνί, πνπ ηειηθψο ηνπνζεηήζεθαλ ζηα πην επάισηα ζεκεία ηνπ 

Θενδνζηαλνχ  ηείρνπο.   

ζνλ αθνξά ζηνλ νπιηζκφ, απφ ηνπο ακπλφκελνπο πάλησο δελ εμέιεηπαλ ηα κηθξά 

θνξεηά εθεβφια φπια κε ην ηφμν
242

, ηε ζθελδφλε
243

 θαη ηε θνξεηή βαιίζηξα/ηδάγξα
244

 λα 

                                                           
238

 Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, I, 146. 268-272.  

239
Κξηηφβνπινο, 50.9-12: «…Ἰουστῖνος δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ κατάφρακτοι ὄντες οὐδεμίαν ἐδέχοντο 

βλάβην παρά τε τῶν βελῶν καὶ τῶν ἄλλων, ἀλλ’ εὐρώστως ἠγωνίζοντο μαχόμενοί τε γενναίως». 

Πξβ. Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, I, 148.274: “Splendidis refulgentibus armis”.

240
 ηα κέζα ηνπ Μαΐνπ ν Μσάκεζ Β΄ έδσζε εληνιή ζε έλα ηκήκα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ λα θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ 

θξνπξίνπ ζην λεζί ηεο Πξηγθήπνπ. Παξφηη νη βνιέο απφ ηα θαλφληα ησλ επηηηζέκελσλ πξνθάιεζαλ ζεκαληηθφ 

ξήγκα ζην ηείρνο, νη ζηξαηηψηεο δελ θαηάθεξαλ αξρηθά λα εηζρσξήζνπλ εληφο ηνπ θξνπξίνπ, θαζψο ην 

ππεξαζπίδνληαλ πεξίπνπ ηξηάληα θαηάθξαθηνη πνιεκηζηέο, θαη έηζη αλαγθάζηεθαλ λα επηλνήζνπλ 

ελαιιαθηηθφ ζρέδην (θσηηά γχξσ απφ ην ηείρνο, ψζηε λα θπθιψζεη ηνπο ακπλφκελνπο), πξνθεηκέλνπ λα 

πεηχρνπλ ηελ θαηάιεςή ηνπ, Κξηηφβνπινο, 47.24 – 48.21. 

241
 Ν. Barbaro, Caduta, I, 34. Σν γεγνλφο φηη νη Βπδαληηλνί δελ πξαγκαηνπνηνχζαλ εμφδνπο απφ ηα ηείρε ρσξίο 

ηε ζπλδξνκή ησλ δπηηθψλ, εθηφο απφ ηελ πνιεκηθή δεηλφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ είλαη ελδεηθηηθφ θαη ηεο 

έιιεηςεο θαηάιιεινπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ πξψησλ, βι ζρεηηθά θεθ. Ζ δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ - νη 

έμνδνη ησλ πνιηνξθεκέλσλ.  

242
 Γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ηφμνπ θαη ηελ αλαηνιηθή ηνπ πξνέιεπζε, βι. Α. Babuin, Δπηζεηηθά όπια ησλ 

Βπδαληηλώλ, 165-166.  
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θαηέρνπλ ηδηάδνπζα ζέζε. Σνμφηεο θαη ζθελδνλήηεο θαιππηφκελνη πίζσ απφ ηηο επάιμεηο 

κπνξνχζαλ απφ απφζηαζε λα βάιινπλ ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ ηνπο ή ηηο πνιηνξθεηηθέο 

ηνπο κεραλέο πνπ ήηαλ εθηεζεηκέλεο. ρεηηθά κε ηα βέιε ησλ ηφμσλ θαζψο δελ ππάξρνπλ 

επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπο ζηελ χζηεξε βπδαληηλή πεξίνδν, κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη ζπλέβαηλε φηη θαη κε ηα κηθξά αγρέκαρα φπια, πσο δειαδή ππνρξενχληαλ 

ζε πεξηφδνπο πνιέκνπ νη θάηνηθνη λα πξνκεζεχνπλ ην θξάηνο κε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

βειψλ. Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνιηνξθίαο ηνπ 1453 ν Κξηηφβνπινο  αλαθέξεη,  άιισζηε, 

ηελ πξφλνηα ηνπ απηνθξάηνξα γηα ζπγθέληξσζε «ὅπλων τε καὶ βελῶν»


Αληηζηνίρσο, 

νη ζθελδφλεηεο εθνδηάδνληαλ κε κηθξνχ κεγέζνπο –ιίζηλα θπξίσο- βιήκαηα, ηα νπνία, 

θαζψο δχζθνια γίλνληαλ αληηιεπηά απφ ηνπο αληηπάινπο, κπνξνχζαλ λα πξνμελήζνπλ  

πνιινχο ηξαπκαηηζκνχο
246

. 

Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζηε κηθξή θνξεηή βαιιίζηξα, έλα φπιν κε κεγάιε 

δηαηξεηηθή ηθαλφηεηα, πνπ κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζαλάζηκα ηξαχκαηα ζηνπο ζηξαηηψηεο 

δηαπεξλψληαο αθφκε θαη ζηδεξέληνπο ζψξαθεο ή παλνπιίεο
247

. Σν 1422 νη Οζσκαλνί 

θαηαζθεχαζαλ έλα κεγάιν μχιηλν παξαπέηαζκα γηα λα ηνπο πξνζηαηεχεη απφ «τὰς 

σαγγίτας τῶν τόξων καὶ τῶν τζαγρῶν τῶν ΄Ρωμαίων»
248

, ελψ ε ρξήζε ηνπο 

επηβεβαηψλεηαη θαη γηα ηελ ηειεπηαία πνιηνξθία, ην 1453: «Πλὴν ἡ βουλὴ ἐδίδοτο, ὥστε 

                                                                                                                                                                                           
243

 Ζ ζθελδφλε ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε ζηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα εμαηηίαο θπξίσο ηνπ θζελνχ 

θφζηνπο θαηαζθεπήο (δέξκα, θπηηθέο ή δσηθέο ίλεο) θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ πεξηζζφηεξν ζην θπλήγη ή γηα 

πξνζσπηθή άκπλα, βι. Α. Babuin, ό.π, 242, ππνζ. 6 θαη 7.   

244
 ρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηερληθή εμέιημε ηεο θνξεηήο βαιίζηξαο βι. ζρεηηθά, T. Kolias,  

Byzantinische Waffen, 239-253. 

245
 Κξηηφβνπινο, 18.8. Οπζηαζηηθά, απηή ήηαλ ε ηαθηηθή πνπ ίζρπε θαη ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα, αθνχ γηα 

ηελ πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1422 θάζε νηθία πξνζέθεξε δέθα κε 20 βέιε ζην ζηξαηφ ηνπ 

Μνπξάη Β΄, ελψ θαη ην 1453 θαηά ηηο πξνεηνηκαζίεο ηνπ ζηξαηνχ ηνπ ν Μσάκεζ Β΄ θξφληηζε λα πξνκεζεχζεη 

κε βέιε ην ζηξαηφ ηνπ. 

246
 Σ.  Kolias,  Byzantinische  Waffen,  256.  Πξβ.  Κξηηφβνπινο, 65. 15-17:  «… ἀκροβολισμοῖς ἰσχυροῖς 

ἐχρήσαντο πρὸς ἀλλήλους ἑκάτεροι, τοῖς τε ἀπὸ τῶν τοξοτῶν βέλεσι τοῖς τε ἀπὸ τῶν 

σφενδονητῶν λίθοις».  

247
 Βι. ζρεηηθά A. Babuin, Δπηζεηηθά όπια Βπδαληηλώλ, 215 θαη ηδηαίηεξα ππνζ. 36 θαη 37 θαη 234-235. Ζ 

ρξήζε ηνπο απφ ηνπο ακπλφκελνπο κπνξνχζε λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαζψο ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ βειελεθνχο ηεο βνιήο, νη βαιιίζηξεο κπνξνχζαλ ζρεηηθά εχθνια λα αδξαλνπνηήζνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ιηζνβφια κεραλήκαηα ησλ αληηπάισλ. Χζηφζν ε ρξήζε ηεο ήηαλ ήδε γλσζηή ζην 

Βπδάληην απφ ηηο αξρέο ηνπ 13
νπ

 αηψλα, βι. φ.π. 258-259.    

248
 I. Καλαλφο, 56. 84-85.  
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τοὺς Ῥωμαίους ἀντιμαχεῖν ἐκ τῶν τειχῶν διὰ τῶν προμαχώνων, οἱ μὲν διὰ 

τζαγροβολικῶν βελῶν, οἱ δὲ διὰ τοξικῶν», «…τὰ βέλη τῶν τζαγρῶν 

κατέπεμπον»249
θ.ά.Χζηφζν, ε ρξήζε ηεο βαιιίζηξαο πηζαλφηαηα δελ ήηαλ ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε ζηνπο Βπδαληηλνχο, θαζψο είρε πςειφ θφζηνο θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

πνιππινθφηεηαο θαηαζθεπήο ηεο. Οη ηνπνζεηεκέλνη ζηα ηείρε βαιιηζηξνθφξνη ήηαλ σο επί 

ην πιείζηνλ Βελεηνί
250

, ελψ ηδηαίηεξα ηθαλνί ζην ρεηξηζκφ ηεο βαιιίζηξαο παξνπζηάδνληαλ 

θαη νη Κξήηεο ήδε απφ ην ηέινο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα (14νπ)
251

. Καηά ζπλέπεηα, είλαη 

αξθεηά πηζαλφ νη Κξήηεο πνπ θξνπξνχζαλ ηε Βαζηιηθή Πχιε ην 1422 λα ήηαλ 

εμνπιηζκέλνη κε βαιιίζηξεο, φπσο θαη απηνί πνπ πνιέκεζαλ ην 1453 ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε
252

.  

Δληχπσζε, ηέινο, πξνθαιεί ε έιιεηςε αλαθνξάο ζην πεξίθεκν ὑγξόλ  ή ἑιιεληθόλ 

ππξ. Αλ θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αλάινγεο επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ ηεηρψλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζην παξειζφλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ελαληίνλ ησλ ηαπξνθφξσλ ην 

1204
253

, ε ρξήζε ηνπ εκθαλίδεηαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νζσκαληθψλ 

πνιηνξθηψλ, πνπ εμεηάδνπκε. Έηζη, κφλν ην 1453 βξίζθνπκε αλαθνξά γηα ξίςε απφ ηηο 

επάιμεηο θάπνηνπ εχθιεθηνπ κείγκαηνο απφ ππξίηηδα, πίζζα θαη ζεηάθη πνπ εθηνμεπφηαλ 

                                                           
249

 Η. Καλαλφο, 268.21. 

250
 Απη., 268.28 

251
 Ζ Βελεηηθή γεξνπζία ζηηο 27 Ηνπιίνπ 1423 απνθάζηζε λα ζηείιεη πελήληα Κξήηεο βαιιηζηξνθφξνπο γηα 

ηελ άκπλα ηεο Θεζζαινλίθεο, (Thiriet, Regestes, II, αξ. 1889), ελψ ην 1437 ν Απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Ζ΄ 

δήηεζε θαη έιαβε 300 βαιιηζηξνθφξνπο απφ ηελ Κξήηε γηα λα εληζρχζνπλ ηε θξνπξά ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο σο αληάιιαγκα γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζχλνδν ηεο Φεξξάξαο - Φισξεληίαο, βι. . 

πξφπνπινο, 114. 21.  

252
 H Βελεηία ήδε απφ ην 1452 είρε δψζεη άδεηα λα ζηξαηνινγεζνχλ Κξήηεο ζηξαηηψηεο γηα βνήζεηα ζηελ 

άκπλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.  

253
 Robert de Clary, La prise de Constantinople, 60. Ζ ρξήζε ηνπ, σζηφζν έκνηαδε πην απνηειεζκαηηθή 

απέλαληη ζε ερζξηθά πινία, γη απηφ θαη νη αληίπαινη θξφληηδαλ λα θαιχπηνπλ ηνπο πχξγνπο ησλ πινίσλ ή ηα 

πνιηνξθεηηθά ηνπο κεραλήκαηα κε δέξκαηα δψσλ θαη άιια πιηθά αλζεθηηθά ζηε θσηηά, πξβ. θαη Ν. Υσληάηεο, 

544, 28-30. Χζηφζν ήηαλ δχζθνιν γηα ηνπο ακπλφκελνπο λα ζηνρεχζνπλ απφ ηηο επάιμεηο θηλνχκελνπο 

ρεξζαίνπο ζηφρνπο. Γηα ην πγξφλ ππξ, βι. ζρεηηθά, J. R. Partington, A history of Greek fire and gunpowder, 

ηθάγν 1969, Δ. Davidson, “The secret weapon of Byzantium”, BZ 66 (1973), 61-74· Θ. Κνξξέο, Τγξόλ ππξ, 

έλα όπιν ηεο βπδαληηλήο λαπηηθήο ηαθηηθήο, Θεζζαινλίθε 1989, θαη πξνζθάησο J. Haldon – A. Lacey – C. 

Hewes, “Greek fire revisited: recent and current research”, Byzantine style, religion and Civilization, In 

Honour of Sir Steven Runciman, (επηκ. εθδ. E. Jeffreys), Cambridge 2006, 290-325. Γηα ηηο πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ 1204, βι. ζρεηηθά, T. Kolias, “Military aspects of the conquest of Constantinople by the 

crusaders”, Urbs Capta, the fourth crusade and its consequences, επηκ. εθδ. Α. Laiou, Παξίζη 2005, 123-138. 
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ελάληηα ζηνπο επηηηζέκελνπο Οζσκαλνχο
254

, ελψ ζχκθσλα κε ην ρξνληθφ Maius πγξφ ππξ 

εθηνμεχζεθε θαη απφ ηα θαηαζηξψκαηα ησλ ζπκκαρηθψλ ρξηζηηαληθψλ πινίσλ, φηαλ ζηηο 20 

Απξηιίνπ ηα γελνπαηηθά εκπνξηθά πινία θαη απηφ ηνπ απηνθξάηνξα θαηφξζσζαλ λα 

δηαζπάζνπλ ηνλ νζσκαληθφ θινηφ θαη λα θαηαπιεχζνπλ ηειηθψο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε
255

. Έλα αλάινγν εχθιεθην κείγκα θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεθε απφ 

ηνπο Βπδαληηλνχο ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ ζηξαηησηψλ πνπ είραλ εηζρσξήζεη κέζα ζηηο 

ππφγεηεο ζήξαγγεο
256

.   

θφπηκα έκεηλε γηα ην ηέινο ε αλαθνξά ζηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ελψ ε 

επηινγή λα εληαρζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ππαγνξεχηεθε απφ ηε ζεκαζία ηνπο, σο 

ην ηζρπξφηεξν ακπληηθφ κέζν ησλ πνιηνξθεκέλσλ. Γηα ηα απνθαινχκελα θαη Θενδνζηαλά 

ηείρε έρνπλ γξαθηεί αξθεηέο αμηφινγεο κειέηεο, πνπ αθνξνχλ ηφζν ζηελ θαηαζθεπή ηνπο 

φζν θαη ηελ εμέιημε ηνπο, παξάιιειε κε απηήλ ηεο νρπξσκαηηθήο ηέρλεο ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε
257

. Δδψ απιά ζα επηζεκάλνπκε, πσο ζηελ πξάμε επξφθεηην γηα κηα ηξηπιή γξακκή 

νρχξσζεο απνηεινχκελε απφ ηελ ηάθξν, ην εμσηεξηθφ θαη ην πςειφηεξν εζσηεξηθφ ηείρνο.  

Ζ ηάθξνο κε πεξίπνπ 18κ. πιάηνο θαη 7κ. βάζνο
258

 ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

πξνζπειαζηεί απφ ηνπο ερζξνχο, ελψ αλ νη ηειεπηαίνη ηα θαηάθεξλαλ είραλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο αθξνβνιηζηέο απφ ηνπο πνιεκηθνχο πχξγνπο ηνπ εμσηεξηθνχ ηείρνπο, 

αξρηθά, θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πνπ βξηζθφηαλ ζρεδφλ 15κ. πην πίζσ (ελψ νη πνιεκηθνί ηνπ 

πχξγνη έθηαλαλ ηα 20κ. ζε χςνο). Πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο ην ηείρνο ήηαλ κνλφ, 

θαζψο ν θίλδπλνο λα επηηεζεί αληίπαινο ζηφινο απφ εθεί, κέζσ ηνπ Κεξάηηνπ θφιπνπ, ήηαλ 

ζαθψο κηθξφηεξνο. ηελ χζηεξε πεξίνδν, παξά ηηο επηδηνξζψζεηο πνπ δηέηαμε ν Μηραήι Ζ΄ 

Παιαηνιφγνο  ακέζσο κεηά ηελ αλάθηεζε ηεο Πφιεο
259

, ε άζρεκε θαηάζηαζε ησλ ηεηρψλ 

                                                           
254

 Nestor Iskander, εθδ. A. Pertusi, La caduta, I, 275, 260-262. Πξβ. θαη Tursun Beg, 73, φπνπ ν ζπγγξαθέαο 

αλαθέξεη ρξήζε εχθιεθησλ κεηγκάησλ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Οζσκαλψλ, πνπ ηνπνζεηψληαο ηα κέζα ζε 

πήιηλα δνρεία, ηα εθηφμεπαλ πξνο ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.   

255 Φεπδν- θξαληδήο, 392. 16: «…πυρὶ ὑγρῷ καὶ πέτραις μακρόθεν». 

256
 Ό.π., 398.14. 

257
 Α. Van Millingen, Byzantine Constantinople: the walls of the city, Λνλδίλν 1899, Β. Μeyer-Plath – A. 

Schneider, Die Landmauer von Konstantinopel, Η - II, Βεξνιίλν 1943, B. Tsagadas, The fortifications and 

defense  of Constantinople, Nέα Τφξθε 1980, C. Foss – C. Winfield, Byzantine Fortifications, Pretoria 1986, 

W. Muller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbul, Tubingen 1977, 286-319.  

258
 Ο C. Foss, Byzantine fortifications, 43, ζεσξεί πσο ε ηάθξνο ήηαλ γεκάηε κε λεξφ, αλ θαη είλαη πην πηζαλφ 

πσο απηφ ζπλέβαηλε κφλνλ φηαλ ε Κσλζηαληηλνχπνιε απεηινχληαλ απφ εμσηεξηθνχο ερζξνχο.    

259
 Παχυμζρθσ, 215. 26-27: «…πανταχοῦ γὰρ ἐκέκλαστο καὶ τὸ τεῖχος, καὶ ἦν ᾳδίως εἰσελθεῖν τε καὶ 

ἐξελθεῖν, καὶ πυλῶν κεκλεισμένων». Ηδηαίηεξα απνγνεηεπηηθή ήηαλ θαη ε θαηάζηαζε ησλ ηεηρψλ πνπ 
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παξέκελε, κε απνηέιεζκα ε πχιε ηνπ Αγ. Ρσκαλνχ λα ζεσξείηαη σο ε αζζελέζηεξε θαη ε 

πην επίθνβε λα δερηεί επίζεζε απφ ηνλ ερζξφ
260

. ηελ ηειεπηαία νζσκαληθή πνιηνξθία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη πσο ππεξαζπηδφηαλ ν Ηνπζηηληάλεο θαη νη 

ζηξαηηψηεο ηνπ
261

 θαη εθεί ήηαλ πνπ ζα επηθέληξσλαλ ηελ επίζεζή ηνπο θαηά ηε γεληθή 

έθνδν νη Οζσκαλνί.     

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
βξίζθνληαλ θαηά κήθνο ηεο ζάιαζζαο, ηα νπνία εθηφο απφ ηηο ερζξηθέο επηδξνκέο επηβαξχλνληαλ θαη απφ ηε 

θπζηθή θζνξά ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ αδηαθνξία ησλ Λαηίλσλ θαηαθηεηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο 

Απηνθξάηνξαο πξνέβε ζηηο απαξαίηεηεο επηδηνξζψζεηο, απμάλνληαο παξάιιεια ην χςνο ηνπο θαη 

ηνπνζεηψληαο μχιηλα παξαπεηάζκαηα θαιπκκέλα απφ δέξκαηα δψσλ ζηνπο πνιεκηθνχο πχξγνπο, Παρπκέξεο, 

I, 251-253. Βι. Α. Μ. Talbot, “The Restoration of Constantinople under Michael VIII”, DOP 47 (1993), 249.

260
 Η. Καλαλφο, (CSHB) 461.15-18: «…ἐπεὶ ἑβδομήκοντα βόλια τῆς σκευῆς τῆς μεγίστης ἐκείνης τὸν 

σεσαθρωμένον ἐκεῖνον ἔκρουσε πύργον, ὁ τόπος καὶ σοῦδα καὶ πύργος πλησίον ὑπῆρχεν Κυριακῆς 

τῆς ἁγίας, μέσον Ῥωμανοῦ τοῦ ἁγίου καὶ τῆς Φαρσῆς τε τὴν πύλην, καὶ πλησιέστερον τούτων εἰς 

τὸν ποταμόν τὸν επονομαζόμενον Λύκον»Ν. Barbaro, Caduta, I, 24. 4-6: “…e misele a le mure de la 

tera apresso de le altre a bombardar la zitade, a san Romano, dove che iera el piu debele luogo de la tera...”.

261
 Κξηηφβνπινο, 23. 4-7: «…καὶ ἀφικνεῖται (ελλ. ν ζνπιηάλνο) δεκαταῖος ἐς τὸ Βυζάντιον καὶ 

στρατοπεδεύεται πρὸς τῇ πόλει ἐγγύς τοῦ τείχους ὅσα ἀπὸ σταδίων τεττάρων πρὸς ταῖς 

καλουμέναις Πύλαις τοῦ Ῥωμανοῦ - φ.π, 1-2: «…ἐγχειρίζεται (ν Ηνπζηηληάλεο) δὲ καὶ τὸ καταντικρὺ 

τοῦ βασιλέως στρατοπέδου μέρος τοῦ τείχους ὡς ἐπίμαχόν τε ὄν». Γνχθαο, 276, 4-8: «…Πεσόντα δὲ 

δύο τείχη, ἔχοντα ἐν τῷ μέσῳ πύργον ἕνα, καὶ ὁ πρὸς τῇ πύλῃ πύργος τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ, ἔκείντο 

χαμαί, ὁρῶντες τοὺς ἔνδον καὶ ὁρώμενοι ὑπ’ αὐτῶν». - φ.π. 283. 15-18.: «…Οἱ δὲ ἐντός καὶ αὐτοὶ 

διαμερισθέντες, ὁ μὲν ὁ βασιλεὺς σὺν τῷ Ἰωάννῃ Ιουστινιανῷ ἐνν τοῖς τείχεσιν τοῖς πεσοῦσιν ἔξω 

τοῦ κάστρου ἐν τῷ περιβόλῳ, ἔχοντες μεθ’ αὐτοὺς Λατίνους καὶ Ῥωμαίους ὡς τρισχιλίους». 

Πξβ θαη G. Tedali, Caduta, I, 182-183, παξ. 24.
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(θαξίθεκα ηνπ ηξηπινχ ηείρνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο ηάθξνπ, S. 

Turnbull, Walls of Constantinople, Osprey Publishing, 2004).  

 

 

 

(Ζιεθηξνληθή αλαπαξάζηαζε ηνπ ηείρνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηελ 

UNESCO) 
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ΗΗ. ΟΘΧΜΑΝΗΚΔ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ – ΟΠΛΗΜΟ 

 

ε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζην νπνίν θαη εμεηάζηεθε ε πνιεκηθή ηαθηηθή ησλ 

Οζσκαλψλ ηφζν ζε κάρεο ζην αλνηρηφ πεδίν φζν θαη ζηνπο απνθιεηζκνχο γηα ηελ 

θαηάιεςε ησλ νρπξσκέλσλ πφιεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηψλα, θαηέζηε θαλεξή θαη 

ε δπλακηθή ηνπ κέρξη πξφηηλνο λνκαδηθνχ θχινπ λα κπνξεί λα ζπγθεληξψλεη έλα κεγάιν 

αξηζκφ ζηξαηησηψλ –αθφκε θαη αλ θάπνην πνζνζηφ απφ απηνχο δελ ήηαλ άξηηα 

εμνπιηζκέλνη θαη εθπαηδεπκέλνη γηα κάρε, φπσο γηα παξάδεηγκα ήηαλ νη άηαθηνη αθηληδή, 

πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαλ σο εκπξνζζνθπιαθή ηνπ θπξίσο ζηξαηνχ
262

.  Πάλησο, ήδε 

απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 14νπ  αηψλα ν νζσκαληθφο ζηξαηφο απνηεινχληαλ ζην κεγαιχηεξφ 

ηνπ πνζνζηφ απφ ηνπο ηνπξθνκάλνπο ηππείο, πνπ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο αξγφηεξα 

απνηέιεζαλ θαη ηε βάζε ηνπ κφληκνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ
263

, ελψ ζηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ηνπ ίδηνπ αηψλα, φηαλ θαη ζπληειέζηεθε ε πξνψζεζή ηνπο ζηελ Δπξψπε 

βαζίζηεθαλ ζηξαηησηηθά ζε κεγάιν βαζκφ ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο Βαιθαληθήο 

ρεξζνλήζνπ
264

. Ζ ζεκαληηθή πξνζθνξά ησλ ρξηζηηαλψλ ππνηειψλ ζην πιεπξφ ησλ 
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 Βι. ζρεηηθά θεθ. «Ζ πνιεκηθή ηαθηηθή ησλ Οζσκαλψλ», 55-58. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηηο πνιεκηθέο 

επηρεηξήζεηο ησλ Οζσκαλψλ ζπλερίζηεθε θαη ηνλ 15ν αηψλα, κε ηε δηαθνξά φηη πιένλ νη πεξηζζφηεξνη απφ 

απηνχο ήηαλ επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ ζνπιηάλνπ. Ζ δπζθνιία λα ππνινγηζηεί  έζησ θαη 

θαηά πξνζέγγηζε ν αξηζκφο ηνπο είλαη δεδνκέλε, θαζψο εληζρχνληαλ δηαξθψο απφ Μνπζνπικάλνπο ή αθφκε 

θαη Υξηζηηαλνχο, πνπ κεηαθηλνχληαλ πξνο ηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο. Δίλαη αξθεηά 

πηζαλφ, πάλησο πσο πνιεκνχζαλ ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο, θαζψο ε ηππηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη ν ειαθξχο 

νπιηζκφο ηνπο αμηνπνηνχληαλ ηδηαίηεξα ζηε δηεμαγσγή αηθληδηαζηηθψλ θαη κφλν επηζέζεσλ. Βι. ζρεηηθα, 

Konstantin Mihailović, Memoirs, 177.  

263
 Απηνί ήηαλ θπξίσο νη θάηνρνη νξηζκέλσλ εθηάζεσλ γεο (ηηκάξηα) πνπ ηνπο είραλ παξαρσξεζεί απφ ην 

νπιηάλν κε αληάιιαγκα ηελ παξνρή ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. ζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

λα ζεκεησζεί φηη ηα ηηκάξηα δελ ήηαλ θιεξνλνκηθά, αιιά κεηά ην ζάλαην ηνπ θαηφρνπο ηνπο επέζηξεθαλ ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπ ζνπιηάλνπ, πνπ ηα δηέζεηε αλαιφγσο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο έθηαζεο ν θάηνρνο αξθεηέο 

θνξέο ππνρξενχληαλ λα παξέρεη θαη ειαθξά νπιηζκέλνπο ηππείο σο βνεζεηηθνχο, βι. ζρεηηθά, P. Fodor, 

Ottoman Warfare, ζην: Cambridge History of Turkey, η. 1, εθδ. K. Fleet, Cambridge 2009, πίλαθαο 1, ζ. 201·  

C. Ηmber, Ottoman Empire, 268· H. Inalcik, Ottoman empire, 154 θ. ε. 

264
 S. Vryonis, “Byzantine and Turkish societies and their sources of manpower”, ζην: War, Technology and 

Society in the Μiddle East, εθδ. M. Parry – E. Yapp, Λνλδίλν 1975, 127-128· H. Inalcik, “Ottoman methods of 

Conquest”, Studia Islamica 2(1954), 105-107· C. Finkel, “The Costs of Ottoman warfare and defense”, BF 16 

(1991), 92-93. 



100                   οι οκωμανικζσ πολιορκίεσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ 

Οζσκαλψλ ζην πεδίν ηεο κάρεο εμαίξεηαη απφ ηνπο ρξνληθνγξάθνπο
265

 ηφζν ζηε κάρε ηεο 

Νηθφπνιεο (1396), φπνπ ην ηππηθφ ησλ έξβσλ θαίλεηαη πσο θαζφξηζε ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα, φζν θαη ζηε κάρε ηεο Άγθπξαο (1402) παξφηη ε έθβαζή ηεο ηειηθά δελ ήηαλ 

επλντθή γηα ην ζηξαηφ ηνπ Βαγηαδήη Α΄.  

Λίγα ρξφληα λσξίηεξα -1394- νη Οζσκαλνί είραλ αλαιάβεη ην δχζθνιν εγρείξεκα ηεο 

θαηάθηεζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζπγθεληξψλνληαο έμσ απφ ηα ηείρε ηεο βπδαληηλήο 

πξσηεχνπζαο ζεκαληηθφ αξηζκφ ζηξαηησηψλ θαη πνιηνξθεηηθψλ κέζσλ. Ο Γνχθαο 

πεξηγξάθεη ηελ άθημε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ ζηα πεξίρσξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε ὑπὲρ μυρίων ζηξαηησηψλ πεξηκεηξηθά ησλ ρεξζαίσλ ηεηρψλ, ψζηε λα 

εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε αλζξψπσλ θαη εκπνξεπκάησλ απφ θαη πξνο ηελ Πφιε266
. Ο ίδηνο 

αξηζκφο, ησλ πεξίπνπ δέθα ρηιηάδσλ αληηπάισλ ζηξαηησηψλ δειαδή, θαηαγξάθεθε απφ ην 

ζπγγξαθέα ρξνληθά κεηά ηα γεγνλφηα ηεο Νηθφπνιεο (επηέκβξεο 1396) φηαλ ν 

Απηνθξάηνξαο Μαλνπήι Β΄ ζέιεζε  λα  ζπλδηαιιαγεί  κε  ηνλ  Ησάλλε Ε΄: «Μηνύει τῷ 

Ἰωάννῃ παρακαθημένῳ τότε τῇ Κωσταντίνου σὺν Σούρκοις χιλιάσι δέκα»
267

 

Πάλησο, ε πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ θείκελνπ ηνπ Γνχθα, θαζψο θαλεξψλεη ηε 

ζπρλφηαηε ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ, φηαλ ν ηειεπηαίνο ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί 

ζε ζηξαηφ ή ζηξαηησηηθέο νκάδεο, θάλεη αξρηθά ην κειεηεηή επηθπιαθηηθφ ζηελ πξνζπάζεηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ησλ νζσκαληθψλ δπλάκεσλ
268

. Χζηφζν θαη ν ρξνλνγξάθνο ησλ 

Οζσκαλψλ Uruj πεξηγξάθνληαο ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηε κάρε ηεο Νηθφπνιεο αλαθέξεη, φηη 

νη πεξίπνπ 10.000 ζηξαηηψηεο πνπ είραλ απνθιείζεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε  έιπζαλ ηελ 
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 Κ. Mihailović, Memoirs, 171. 

266
 Γνχθαο, 50.11. 

267
 Απη., 54.20. 

268
 Απη., «τείλας οὖν Σούρκους τὸν ἀριθμὸν χιλιάδας δέκα ὁ Ὀρχὰν καὶ, τὸν πορθὸν διαβάντες τῆς 

Πόλεως, δέχονται τούτους μετά χαρς οἱ Πολῖται καὶ τὰ τῆς πόλεως τείχη καὶ τὰς ἔνδον ἀγυιὰς 

καταπατήσαντες καὶ φιλοξενηθέντες παρὰ τῆς δεσποίνης καὶ τῶν Ῥωμαίων ἐξίασι κατὰ τοῦ 

Καντακουζηνοῦ», απη., παξ. 21.9.6. «Φαμζς, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Παγιαζὴτ τοῦ μεσάζοντος, σὺν στρατῷ, 

χιλιάδας δέκα καὶ πλέον», απη., 39.7.4. «ὑπερμαχοῦντες ὡς λέοντες ἐπέκεινα τῶν δέκα χιλιάδων», 

45.21.1 «Καὶ τῶν ἄκρων ἐκείνων εἷς ἀρχηγός τοῦ τυράννου θέλων δεῖξαι ἀριστείαν τινά, περάσας 

εἰς Βλαχίαν σὺν χιλιάσι δέκα Σούρκων καὶ συμβαλὼν αὐτοῖς ὁ Βλάχος, οὓς μὲν ἐν πολέμῳ κτείνας 

ἔκτεινεν».       
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πνιηνξθία θαη ελψζεθαλ κε ηνλ ππφινηπν ζηξαηφ ηνπ Βαγηαδήη Α΄
269

. ε απηφλ ηνλ αξηζκφ 

πάλησο, ησλ πεξίπνπ 10.000 ζηξαηησηψλ δειαδή, ζπλεγνξνχλ θαη ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

απφ ηε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζηξαηνχ ησλ Οζσκαλψλ, πνπ παξαηάρζεθε ζηε Νηθφπνιε 

ην επηέκβξην ηνπ 1396. Παξφηη νη αξρηθέο εθηηκήζεηο ζχγρξνλσλ κειεηεηψλ έθαλαλ ιφγν 

γηα πεξίπνπ 100.000 Οζσκαλνχο ζηξαηηψηεο θαη αλάινγν αξηζκφ ζηαπξνθφξσλ
270

, θαίλεηαη 

πσο ηειηθά νη αξηζκνί ήηαλ πνιχ κηθξφηεξνη θαη θπκαίλνληαλ απφ 10.000 κε 20.000 

ζηξαηηψηεο γηα ηελ θάζε παξάηαμε
271

. Μπνξνχκε έηζη λα δερζνχκε, πσο νη Οζσκαλνί 

ζηξαηηψηεο πνπ πξνρψξεζαλ ζηνλ απφ μεξά απνθιεηζκφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 

θαινθαίξη ηνπ 1394 ήηαλ πεξίπνπ 10.000, ελψ είλαη πνιχ πηζαλφ, κεηά ηε λίθε ζηε 

Νηθφπνιε, φηαλ θαη εληάζεθε ν απνθιεηζκφο ηεο Πφιεο, λα απμήζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο 

ηνπο. 

Πεξίπνπ απηή ηελ πεξίνδν -ηέιε 14νπ αη., αξρέο 15νπ- ζπληειέζηεθε θαη ε 

αλαδηνξγάλσζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ. Πιένλ, ε νζσκαληθή εμνπζία άξρηζε λα 

ζηεξίδεηαη ζε επίιεθηα, άξηηα νξγαλσκέλα ζψκαηα, ρσξίο φκσο απηφ λα ζεκαίλεη φηη 

εγθαηαιείθζεθαλ πιήξσο νη πξνεγνχκελεο ηαθηηθέο ηνπ αηθληδηαζκνχ θαη ηεο απφ 

απφζηαζε θζνξάο ηνπ αληηπάινπ, φπσο απηέο δηεμάγνληαλ απφ ηηο νκάδεο ησλ άηαθησλ ηεο 

εκπξνζζνθπιαθήο.  

εκαληηθφηεξν φισλ, ην ζηξαηησηηθφ ζψκα ησλ απνθαινχκελσλ γεληηζάξσλ
272

  πνπ 

είρε δεκηνπξγεζεί ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα –επί Μνπξάη Α΄. 

ηελ πξάμε, νη ζηξαηηψηεο απηνί ήηαλ παηδηά ρξηζηηαληθψλ νηθνγελεηψλ πνπ χζηεξα απφ ηελ 

θαηάθηεζε ηνπο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ππνρξεψλνληαλ λα παξέρνπλ έκςπρν δπλακηθφ ζην 

ζηξαηφ ησλ Οζσκαλψλ. Ο ζεζκφο ηνπ παηδνκαδψκαηνο (Devshirme), πνπ ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ηνπο γελίηζαξνπο θαίλεηαη πσο ηέζεθε ζε ηζρχ πεξίπνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1370 ή θαη ιίγν 
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 Δθδ. F. Babinger, Quellenwerke des islamischen Schriftums, II, Αλλφβεξν 1925, 28. Ο Ηζπαλφο πεξηεγεηήο 

De Clavijo (εθδ. F. Lopez Estrada, Μαδξίηε 1948), 58. 22-24, αλαθέξεη κε ππεξβνιή, πσο νη Οζσκαλνί 

αξηζκνχζαλ πεξίπνπ  400.000 ζηξαηηψηεο.  

270
 Αξρηθά, ν ζηξαηφο ησλ Οζσκαλψλ ζηξαηησηψλ πνπ παξαηάρζεθαλ ζηε Νηθφπνιε είρε ππνινγηζηεί ζε 

100.000 άλδξεο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 70.000  ήηαλ ηππείο, S. Atiya, Nicopolis, 68-69, ηδηαίηεξα ππνζεκ. 185.  

271
 R. Rosseti, “Notes on the battle of Nicopolis”, Slavonic and East European Review 15 (1937), 636. Πξβ.  

D. Geanakoplos, “The crusade in the fourteenth century”, History of the Crusades, (έθδ, K.M. Setton), III, 21-

23.     

272 Κξηηφβνπινο, 38.6-11: «…λέγω δὴ τοὺς νεοδαμώδεις τούτους καὶ πεζεταίρους καὶ τὸ περὶ αὑτὸν 

ἄγημα, οὓς τῇ σφῶν γλώττῃ γενητζάρους καλεῖν εἰώθασι νέον σύνταγμα τῆς φωνῆς σημαινούσης, 

εἰδὼς ταύτῃ τὸ κράτος προσὸν αὐτῷ και τῇ τοῦ σώματος φυλακῇ καὶ τῇ τῆς ὅλης ἀρχῆς».          
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λσξίηεξα· αξρηθά, αξηζκνχζε κεξηθέο εθαηνληάδεο ζηξαηηψηεο θαη απνηεινχζε ηελ 

πξνζσπηθή θξνπξά ηνπ νπιηάλνπ
273

. ε πξνθαηαξθηηθφ αθφκα ζηάδην, θαίλεηαη πσο δε 

ιεηηνχξγεζε ζσζηά θαηά ην γλσζηφ πεξηζηαηηθφ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο κάρεο ηνπ Κνζζφβνπ, 

φηαλ ν έξβνο Μίινο Κφκπηιηηο πιεζίαζε ην Μνπξάη Α΄ θαη ηνπ επέθεξε ην ζαλάζηκν 

ρηχπεκα.  

Σν 1422 θαη ην 1453 ν αξηζκφο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ πνπ κεηείρε ζηηο 

επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απμήζεθε ξαγδαία θαη νη Βπδαληηλνί 

ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνίεζαλ εθθξάζεηο φπσο ζηξάηεπκα κπξηάξηζκν, απεηξάξηζκν 

ζηξάηεπκα
274

, ζηξαηεηά σο λέθνο ραιάδεο πιῆξεο
275

, πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζνπλ ην κέγεζνο 

ηνπ αληηπάινπ. O I. Καλαλφο θαη ν Γνχθαο πεξηγξάθνπλ ηελ ηαθηηθή ηνπ νπιηάλνπ γηα ηε 

ζπγθέληξσζε ζηξαηεπκάησλ:  ε ζπλήζεο πξαθηηθή ήηαλ ε απνζηνιή θήξπθα ζηηο επαξρίεο 

ηνπ θξάηνπο πνπ ζα δήισλε ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ελαληίνλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο: «Ὁ γὰρ τύραννος ἀπ’ ἀρχῆς Μαρτίου μηνὸς ἔπεμψε μηνυτὰς 

καὶ κήρυκας εἰς πάσας τὰς ἐπαρχίας τοῦ ἐξέρχεσθαι ἕκαστος ἐν τῇ στρατείᾳ 

κατὰ τῆς Πόλεως»


ππνζρφκελνο παξάιιεια φηη εάλ επηηπγράλε ηελ θαηάιεςε ηεο 

βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο ζα επέηξεπε ηε ιεειαζία θαη ηελ αηρκαισζία ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ζπγθεληξσζνχλ «θιεηνί θαὶ αὐηόθιεηνη ζηξαηηῶηεο»
277

, «ηὰ 

ῥόγαο θαὶ δηὰ πξνζόδσλ γεγξακκέλα θαὶ ηὰ ἄγξαθα»
278

, ελψ αθνινπζνχζαλ θαη άιινη 

βνεζεηηθνί ηνπ ζηξαηεχκαηνο ή απινί ηπρνδηψθηεο κε ηελ πξνζδνθία θέξδνπο
279

.   
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 G. Goodwin, The Janissaries, Λνλδίλν 1994, 18-23· Ν. Weissmann, Les janissaires, Παξίζη 1964, 18, θ.ε.·  

Δ. Εachariadou, “Les janissaires de l empire byzantine”, Studia turcologica memoriae Alexii Bombaci dicata, 

εθ. Α. Gallota, Νάπνιη 1982, 591-597· V. Demetriades, “Some thoughts on the origins of the Devsirme”, 

Ottoman Emirate (1300-1389), εθδ. E. Zachariadou, Ρέζπκλν 1993, 28-29· V. L. Menage, “Some notes on the 

Devshirme”, Bulletin of the School of Oriental and African Stuies 29 (1966), 66-68,  

274
 Γνχθαο, παξ. 38.18.5 

275
 Καλαλφο, 68.224. 

276
 Γνχθαο, παξ. 37.8.6. 

277
 Απη., 38.4.4. 

278
 Απη., 37.8.3. 

279
 Πξβ. Καλαλφο (CSHB), 464, 5-12: «…Ὡς γὰρ ἐξεχύθη ἡ φήμη εἰς τὰ ἔθνη τῶν Μουσουλμάνων πῶς 

ἐπαραδόθην ἡ πόλις εἰς διαγουμὰν καὶ αἰχμαλωσίαν, σχεδὸν ἐκ πάσης γῆς καὶ γενες 

Μουσουλμάνων ἔφθασαν πρὸς τὸ κέρδος μὴ μόνον οἱ ἐπιστήμονες εἰς τὰ κούρση καὶ τοὺς 

πολέμους, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀνεπιστήμονες καὶ σαρλίδες, τουτέστι πραγματεῦται, καταλλάκται, 

μυροψοὶ καὶ τζαγκάροι, ἀλλὰ καὶ Σούρκων πολλοὶ καλογέροι. Ὑπὲρ αἰτίας τοιαύτης ἐσυνήχθησαν 
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Έηζη,  ν  Καλαλφο  θαηέγξαςε  πσο  ζηηο  10  Ηνπλίνπ  ηνπ  1422  «…«…ἡκέξᾳ τρίτῃ, 

τῆς ἡκέξας ὥρᾳ δευτέρᾳ, κατέδραμεν αὖθις ἄφνω στρατιά καθ’ ἡμῶν 

Μουσουλμάνων, δὶς πέντε τὸν ἀριθμὸν χιλιάδες, ἔχοντες καὶ στρατάρχην ἄνδρα 

μανὸν καὶ αἱματοβόρον, καὶ τὸ ὄνομα τούτου Μιχάλπαις ἐκαλεῖτο»
280

                                                                                                             

ελψ δέθα εκέξεο  αξγφηεξα, «τῇ δὲ εἰκοστῇ τούτου ἑτέρα ἐφάνη στρατιὰ 

Μουσουλμάνων»
281

. Απνπζηάδεη, σζηφζν, ζην έξγν ηνπ Η. Καλαλνχ νπνηαδήπνηε επηπιένλ 

πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ην κέγεζνο απηνχ ηνπ δεχηεξνπ νζσκαληθνχ ζηξαηεχκαηνο. Μαδί 

ηνπο, πάλησο, έθηαζε θαη ν νπιηάλνο Μνπξάη Β΄. ε δχν δηαθνξεηηθέο αθίμεηο ηνπ 

νζσκαληθνχ ζηξαηνχ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο αλαθέξεηαη θαη ν 

Υαιθνθνλδχιεο, ρσξίο σζηφζν λα δίλεη ην ζπλνιηθφ ηνπο άζξνηζκα
282

, ελψ  αληίζεηα, ν 

Γνχθαο, παξφηη δελ θάλεη δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθά ζψκαηα,  παξαδίδεη πσο 

ν ζηξαηφο ησλ Οζσκαλψλ αλεξρφηαλ ζε 200.000 άλδξεο
283

. 

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ 1453 νη πεγέο παξαδίδνπλ πνιχ κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο: έηζη, 

απφ ηνπο Βπδαληηλνχο, ν κελ θξαληδήο θάλεη ιφγν γηα 258.000 ζηξαηηψηεο, 

δηαπηζηψλνληαο σζηφζν, πσο ν αξηζκφο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ππεξέβαηλε θαηά πνιχ απηφ ηνλ αξηζκφ
284

, ελψ ν Κξηηφβνπινο 

αλαθέξεη 300.000 άλδξεο «ην κάρηκνλ»· παξάιιεια ππήξρε θαη έλαο αξηζκφο βνεζεηηθψλ 

θαη άιισλ πνπ είραλ αθνινπζήζεη ην ζηξαηφ
285

. Ο Γνχθαο θαηέγξαςε, πσο αθφκε θαη κεηά 

ηελ έλαξμε ηεο πνιηνξθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ε πξνζέιεπζε ζηξαηησηψλ θαη άιισλ 

ζπλερηδφηαλ ακείσηα, θαζψο ηξείο εβδνκάδεο αξγφηεξα εμαθνινπζνχζαλ λα θαηαθζάλνπλ 

«ἄνδρες κλητοὶ καὶ αὐτόκλητοι ὑπὲρ ἀριθμὸν δυνατὸν εἰπεῖν». Oη θαηάζθνπνη 

                                                                                                                                                                                           
πάντες, οἱ μὲν στρατιῶται διὰ τὸ κοῦρσος, οἱ δὲ σαρλίδες ἵνα ἀγοράσουν τὰ κουρσιμαῖα, ἤγουν 

τοὺς αἰχμαλώτους, καὶ οἱ μὲν τὰς γυναῖκας, ἄλλοι τοὺς ἄνδρας, ἄλλοι τὰ βρέφη, καὶ ἄλλοι τὰ 

ζῶα».           

280
 Η. Καλαλφο, ν.π, 28. 

281
 Απη., 466. 8.  

282
 Υαιθνθνλδχιεο, ΗΗ, 7.15:  «…προέπεμψε δὲ Μιχαλόγλην, πρυτανέα τε ἅμα καὶ στρατηγὸν τῆς 

Εὐρώπης. καὶ λαβὼν οὗτος τὸ ἀπὸ τῆς Εὐρώπης στράτευμα ἅπαν, ἐπέδραμέ τε τὴν Βυζαντίου 

χώραν. μετὰ δὲ ταῦτα ἐστρατοπεδεύετο, καὶ αὐτίκα ἀπήλαυνεν Ἀμουράτης ὁ Μεχμέτεω…».     

283
 Γνχθαο, 183. 10-15.  Βι. ζρεηηθά, Barker, Manuel II, 360-361 θαη ηδηαίηεξα ππνζ. 110.  

284
 θξαληδήο, 96. 7-12. 

285
 Κξηηφβνπινο, 40.2. 
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πάλησο ζην νζσκαληθφ ζηξαηφπεδν αλέθεξαλ, φηη ην ζχλνιφ ηνπο μεπεξλνχζε ηνπο 400.000 

αλζξψπνπο
286

. Σν ίδην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ 400.000 αλζξψπσλ, ζηξαηησηψλ θαη άιισλ 

πνπ θξφληηδαλ γηα ηνλ επηζηηηζκφ ηνπ ζηξαηεχκαηνο παξαδίδεη θαη ν Υαιθνθνλδχιεο
287

.  

Απφ ηηο δπηηθέο πεγέο, ν Βελεηφο Barbaro θαηέγξαςε ζην εκεξνιφγηφ ηνπ πσο ην 

πξψην ηκήκα ηνπ Οζσκαληθνχ ζηξαηνχ, απνηεινχκελν απφ 100.000 άλδξεο ζηξαηνπέδεπζε 

ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρεξζαίσλ ηεηρψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήδε απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 

1453 κεηαθέξνληαο θαη κεξηθά απφ ηα κεγάια θαλφληα που είχαν θαηαζθεπαζηεί ζηελ 

Αδξηαλνχπνιε. Σνλ Απξίιην αθίρζεθε θαη έλα αθφκε κεγάιν ζηξαηησηηθφ ζψκα 160.000 

ζηξαηησηψλ∙ καδί ηνπο έθηαζε θαη ν νπιηάλνο Μσάκεζ Β΄
288

.      

Έλα ζχλνιν κεγαιχηεξν ησλ 300.000 αλδξψλ ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ νπιηάλνπ 

παξαδίδεη θαη ν Λενλάξδνο Υίνπ, νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ ηππείο, αλ θαη κάρνληαλ πεδνί, 

θαζψο επξφθεηην γηα πνιηνξθία θαη φρη γηα κάρε ζε αλνηρηφ πεδίν. Σν φηη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ απνηεινχληαλ απφ ηππηθφ ην επηβεβαηψλεη θαη ν Σedaldi, ν 

νπνίνο φκσο θάλεη ιφγν γηα κφιηο 60.000 ζηξαηηψηεο θαη απφ απηνχο νη πεξίπνπ 30.000 – 

40.000 έθεξαλ πνιεκηθφ ίππν. 

 ζνλ αθνξά ζηνλ αηνκηθφ νπιηζκφ ηνπο, νη ηειεπηαίνη έθεξαλ καδί ηνπο ζηε κάρε 

πξσηίζησο ην ηνπξθηθφ ηφμν ή ηηο κηθξέο θνξεηέο βαιιίζηξεο, ελψ δελ εμέιεηπαλ ζπαζηά, 

μίθε θαη κηθξά ηζεθνχξηα. Μηθξέο αζπίδεο θαη έλα κηθξφ μίθνο έθεξε θαη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ αηάθησλ ζηξαηησηψλ
289

. 

Ζ πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ φπισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Οζσκαλνί θαηαγξάθεθε 

ήδε απφ ην 1422: «ἄλλοι δὲ τζόκους, καὶ ἕτεροι συστάς, καὶ ἄλλοι πῦρ μετὰ 

μαζαλάδων, ἕτεροι δὲ σκλώπους, ἄλλοι δὲ σιδηρ μάχιμα ὅπλα δρεπανηφόρα 

μετὰ κονταρίων μακρέων τὰ ἐπονομαζόμενα φάλκας, ἕτεροι δὲ σκουτάρια στερεὰ 

καὶ μεγάλα, καὶ τὰ πάντα μετὰ σιδήρων, καὶ πλοκοτὰς δὲ ἄλλοι, καὶ παβέζια 

ἄλλοι, ἄλλοι δὲ ἀγγύρας σιδηρέας< Καὶ πν πολεμικόν ὄργανον ἔφερον ἀνὰ 

χεῖρας»
290

. Φαίλεηαη, πσο νη ζηξαηηψηεο πνπ δελ αλήθαλ ζηα επίιεθηα ζηξαηησηηθά ζψκαηα 

                                                           
286

 Γνχθαο 258. Αληηζέησο o Tedaldi, Caduta, I, 174,  αλαθέξεη πσο ην ζχλνιν ησλ ζηξαηησηψλ ήηαλ πεξίπνπ 

60.000.   

287
 Υαιθνθνλδχιεο, ΗΗ, 202.13. 

288
 Barbarν, Caduta, I, 35 

289
 Tedaldi, Caduta, I, 176.  

290
 Καλαλφο (CSHB), 468.14-22. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ φπισλ βι. A. Babuin, Δπηζεηηθά όπια ησλ 

Βπδαληηλώλ, 51, 98, 131, φπνπ θαη ε αληίζηνηρε εηθνλνγξάθεζή ηνπο ζην δεχηεξν ηφκν.      
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ηνπ νπιηάλνπ, ήηαλ εμνπιηζκέλνη κε πνηθίια φπια θαζψο ππνρξεψλνληαλ λα θέξνπλ 

πξνζσπηθφ νπιηζκφ ζηε κάρε. Καηά ζπλέπεηα, απηφο ν νπιηζκφο εξρφηαλ ζε άκεζε 

εμάξηεζε απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δπλαηφηεηα αθελφο θαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ησλ ηνπηθψλ 

ηερληηψλ αθεηέξνπ
291

.   

Αληηζέησο ε πνιεκηθή εμάξηπζε ησλ ηαθηηθψλ νζσκαληθψλ δπλάκεσλ απνηέιεζε απφ 

ηηο θχξηεο κέξηκλεο ηνπ Μσάκεζ Β΄  πξνηνχ μεθηλήζεη ηε δηθή ηνπ πξνζπάζεηα θαηάθηεζεο 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Έηζη, πξνο ην ηέινο ηνπ 1452 αθνχ ζπγθέληξσζε ηνπο 

θαηάιιεινπο ηνμφηεο, ζθελδνλήηεο θαη αθνληηζηέο, θαηαζθεχαζε αθφληηα, μίθε, θξάλε θαη 

κεγάιεο πνδήξεηο αζπίδεο γηα λα εμνπιίζεη ην ζηξαηφ  ηνπ, ελψ  ηαπηφρξνλα  πξνεηνίκαζε  

θαη  «ὅζα ἄλλα οἱ ἐς τειχομαχίαν ἐδόκει ἐπιτήδεια εἶναι»292
Πάλησο, φζνλ αθνξά 

ζηνλ νπιηζκφ, ήδε απφ ην 1422 ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ησλ 

Οζσκαλψλ πεξηγξάθνληαλ απφ ηνλ Η. Καλαλφ σο «κατάφρακτοι πάντες μετὰ ἰσχυρς 

καὶ σιδηρς πανοπλίας καὶ περικεφαλαίας μεγίστους»
293

, ελψ νη θαηάθξαθηνη θαη 

επνπιόηαηνη Οζσκαλνί ζηξαηηψηεο απνηέιεζαλ ζεκείν αλαθνξάο θαη γηα ηνλ Κξηηφβνπιν ην 

1453
294

. 

  Παξφηη δελ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζηα ηζρπξά ηείρε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνιηνξθεηηθά κεραλήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ επξέσο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο ήδε απφ ηελ πξψηε απφπεηξα θαηάθηεζεο ηεο Πφιεο ην 1394: «…ἀλλὰ 

μυρίαι μηχαναὶ παρ᾿ αὐτῶν ἐκινοῦντο φανεραί τε καὶ ἀφανεῖς πρὸς τὸ τὴν πόλιν 

ἑλεῖν»295, έλσ έλα πιήζνο ξύλινων καὶ μηχανικώτατων ἔργων296
 είραλ θαηαζθεπαζηεί 

γηα λα επηηεπρζεί ε θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1422 θαη ην 1453. Ζ κεησκέλε 

βιεηηθή ηθαλφηεηα ηέηνησλ θαηαζθεπψλ θαη ηα ηζρπξά ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 

σζηφζν, δελ σθέιεζαλ ηδηαίηεξα ηνπο επίδνμνπο θαηαθηεηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ είζνδν ζηελ Πφιε. Απηή ζα επηηπγραλφηαλ ηειηθά χζηεξα απφ ηελ 

θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ησλ κεγάισλ θαλνληψλ ηνπ Μσάκεζ Β΄.  

 

                                                           
291

 βι. ζρ. C. Imber, Ottoman Empire, 268, ππνζ. 23.     

292
 Κξηηφβνπινο, παξ. 20.7-208. Κάζε νηθία πνπ αλήθε ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα ππνρξενχληαλ λα 

παξαδψζεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ βειψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνιηνξθίαο.   

293
 Καλαλφο,(CSHB), 470.  

294
 Κξηηφβνπινο, παξ. 16. 

295
 “Recit Inedit”, 106, 7-8. 

296
 Η. Καλαλφο (CSHB), 462.17. 
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ΗΗΗ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ - ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟ 

 

Ζ εκθάληζε ηνπ ππξνβνιηθνχ είλαη ν παξάγνληαο εθείλνο πνπ άιιαμε ηνλ ηξφπν 

δηεμαγσγήο ησλ πνιηνξθηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηψλα. Μέρξη ηφηε ε ηζνξξνπία ησλ 

δπλάκεσλ ήηαλ κε ην κέξνο ησλ ακπλνκέλσλ. Πίζσ απφ ηελ αζθάιεηα ησλ νρπξψζεσλ, 

αθφκα θαη αλ ήηαλ ιηγφηεξνη ζηνλ αξηζκφ, νη ηειεπηαίνη είραλ ζαθέο πιενλέθηεκα απέλαληη 

ζηνπο επηηηζέκελνπο θαη ηα κέρξη ηφηε γλσζηά πνιηνξθεηηθά κέζα
297

. Ζ ηδέα γηα έλα 

θηλνχκελν θαλφλη, πνπ ζα θαηαζηξέθεη ηα ηείρε πηζαλφηαηα γελλήζεθε ην 14ν αηψλα, 

σζηφζν ππάξρνπλ ήδε αλαθνξέο γηα εθξεθηηθέο χιεο απφ ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

αηψλα
298

, ελψ θαη ηα κηθξά ππξνβφια φπια έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο εθείλε ηελ πεξίνδν 

ζηηο «θαηά παξάηαμε» κάρεο ησλ αληίπαισλ ζηξαηεπκάησλ. 

  Οη πξψηεο καξηπξίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ λένπ φπινπ αλήθνπλ ζην πξψην ηέηαξην ηνπ 

14
νπ

 αηψλα, ζηελ πνιηνξθία ηνπ Μεηο (1324) θαη ηνπ Κξεζχ
299

, ελψ ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο 

ρξεζηκνπνηήζεθε -ζε πεηξακαηηθφ βέβαηα ζηάδην- θαη ζηνλ πεξίθεκν «εθαηνληαεηή 

πφιεκν» αλάκεζα ζηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία (1337-1453)
300

. ηα Βαιθάληα ηα ππξνβφια 

                                                           
297

 Σέηνηα ήηαλ θαηαπέιηεο, ειεπφιεηο, θ.ά, Βι. ζρεηηθά, J. Bradbury, The Medieval Siege, Woodbridge 1992, 

25 θ.ε. 

298 O Υαιθνθνλδχιεο (1, 67.4): «οἴονται δέ τινες καὶ τηλεβόλους τε καὶ τηλεβολίσκους ὑπὸ Γερμανῶν 

ἀρχὴν ἀποδεδειγμένους ἐς ἀλλήλους προελθεῖν καὶ ἐς τὴν ἄλλην οἰκουμένην» θαη ν Κξηηφβνπινο 

ζπκθσλνχλ, φηη νη πξψηνη Δπξσπαίνη πνπ θαηαζθεχαζαλ θαλφλη ήηαλ νη Γεξκαλνί. Πξβ. θαη P. Contamine, 

War in the Middle Ages, 137-138· Μ. Morin, “The earliest European fire-arms”, εθδ. D. Nicolle, A Companion 

to medieval arms and armor, Woodridge 2002, 97-104. Χζηφζν ε ηδέα γηα εθξεθηηθέο χιεο πνπ αλαθιέγνληαη 

θαη εθξήγλπληαη αλήθεη πηζαλφηαηα ζηνπο Κηλέδνπο. 

299
 Γηα ην Κξεζχ, ν Φξνηζζάξη ιέεη πσο έθαλαλ πεξηζζφηεξν ζφξπβν παξά πξνμελνχζαλ δεκηά ζηνλ αληίπαιν. 

θνπφο ηνπο ήηαλ λα ηξνκνθξαηήζνπλ ην γαιιηθφ ηππηθφ θαη ηνπο Γελνπάηεο ηνμφηεο πνπ ήηαλ ζηελ ππεξεζία 

ηνπ Γάιινπ Βαζηιηά. Πξβ. F. Tout, Firearms in England in the 14
th

 century, Λνλδίλν 1968. Ζ ρξήζε ηνπ 

λένπ φπινπ εμαπιψζεθε κε ηαρχ ξπζκφ: ην 1331 νη Γεξκαλνί ρξεζηκνπνίεζαλ ππξνβφια φπια ζην 

Φξίνπιη, θαη ιίγν αξγφηεξα ζηελ πνιηνξθία ηνπ Cividale. Αλάινγε ε εμέιημε θαη ζηε βφξεηα Δπξψπε κε ηνπο 

θσηζέδνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ θαλφληα ελαληίνλ ηεο πφιεο ηνπ Stirling ην 1339. Πξβ. C. Oman, Art of War, 

213-214· J. Bradbury, The Medieval Siege, 283-284· S. Runciman, The Fall of Constantinople, 1453, 

Cambridge 1965.  

300
 ηνλ 100εηή πφιεκν ην λέν φπιν ήηαλ ήδε ζρεδφλ 10 εηψλ, αιιά αθφκα δελ απνηεινχζε απνθαζηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ, θαζψο ήηαλ ζε πξψηκν πεηξακαηηθφ ζηάδην. Καιχηεξε απφδεημε γη’ 

απηφ είλαη φηη θαλφληα δελ αλαθέξνληαη απφ ηνπο ρξνληθνγξάθνπο. Βι. C. Oman, φ.π, 214-215, C. T. Allmand, 

The Hundred Years War, England and France at war, 1300-1450, Cambridge 1988, 20 θ.ε. ηελ θεληξηθή 

Δπξψπε ππήξραλ ήδε νη «θαηάιιειεο» ζπλζήθεο γηα εμέιημε ησλ φπισλ θαη εθεχξεζε θαηλνχξησλ, πην 
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φπια έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηε δεθαεηία ηνπ 1380 ή θαη ιίγν λσξίηεξα, κε ηε Βελεηία 

θαη ην Νηνπκπξφβληθ λα καξηπξνχληαη σο νη ζεκαληηθφηεξεο θαηαζθεπάζηξηεο πφιεηο 

θαλνληψλ θαη ππξνβφισλ φπισλ
301

. 

Αλαθεξφκελνο ζην θαλφλη ηεο ηειηθήο πνιηνξθίαο ν Κξηηφβνπινο δίλεη αξθεηέο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ: αθνχ ραξαθηεξίδεη ην «εχξεκα» σο «ζνθώηαηνλ θαὶ 

πεξηλελνεκέλνλ» ζπλερίδεη κε ην πσο νη ηερλίηεο έθηηαρλαλ πξψηα έλα μχιηλν πιαίζην ζηηο 

επηζπκεηέο δηαζηάζεηο, ην πεξηέβαιαλ κεηέπεηηα κε ζίδεξν, ην νπνίν θαη ελίζρπαλ κε 

επηπιένλ ζηδεξέληα δαρηπιίδηα – δψλεο, γηα λα είλαη αθφκε πην αλζεθηηθφ. Ο πγξνπνηεκέλνο 

ραιθφο εηζέξξεε κέζα ζην εθκαγείν, θαη φηαλ ν ραιθφο θξχσλε θαη ζηεξενπνηείην έβγαδαλ 

ηα πιαίζηα θαη ην θαλφλη ήηαλ έηνηκν. ην πίζσ κέξνο ηνπνζεηνχζαλ πεπηεζκέλε ππξίηηδα 

θαη φηαλ απηή ππξνδνηνχληαλ εθηνμεπφηαλ ε βνιή
302

. Ο ραιθφο, ήηαλ πην αλζεθηηθφο, πην 

ειαθξχο, αιιά θαη πην αθξηβφο, γηα ην ιφγν απηφ ηα πεξηζζφηεξα θαλφληα αξρηθά ήηαλ 

ζηδεξέληα
303

.  

 Σα πξψηα θαλφληα απηνχ ηνπ ηχπνπ θαηαζθεπάδνληαλ ζε κηθξέο δηαζηάζεηο, 

πξνθαλψο είραλ κηθξή εκβέιεηα
304

 θαη αλαιφγσο κηθξή βιεηηθή ηθαλφηεηα. Ζ 

αλζεθηηθφηεηά ηνπο ήηαλ άιιν έλα πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί, θαζψο αθφκα 

                                                                                                                                                                                           
δξαζηηθψλ (Ο «εθαηνληαεηήο πφιεκνο», νη ζηξαηησηηθέο αλαθαηαηάμεηο ζηελ ίδηα ηε Γαιιία, ε ζπλερψο 

απμαλφκελε δχλακε ησλ Γεξκαληθψλ πφιεσλ, θαη ε νηθνλνκηθή επξσζηία ησλ ηηαιηθψλ πφιεσλ). Ζ 

κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη νη λέεο απαηηήζεηο ηεο πνιεκηθήο ηαθηηθήο νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή κεγαιχηεξσλ 

φπισλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ ζηελ θαηαζηξνθή ησλ ηεηρψλ. ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 14νπ αηψλα ηα 

κεγάια θαλφληα δηαδξακάηηζαλ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ θαηάιεςε πφιεσλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε, K. De Vries, 

“The impact of gunpowder weaponry on siege warfare in the Hundred Years War”, Medieval City under Siege, 

εθδ. I.A. Corfis – M. Wolfe, Woodbridge 1999, 229. ζν γηα ηα θπξηφηεξα εξγαζηήξηα θαηαζθεπήο ηνπο απηά 

βξίζθνληαλ ζην Augsburg θαη ηε Βελεηία. Πξβ. W.Göhlke, Geschicte der gesamten Feuerwaffen bis 1850, 

Leipzig 1911, 15-16. 

301
 D. Petrović, “Fire-arms”, 172-174. Πάλησο ε παξαγσγή δελ ήηαλ ζε κεγάιε θιίκαθα, ππνινγίδεηαη φηη απφ 

ην 1378 σο ην ηέινο ηνπ αηψλα θαηαζθεπάζηεθαλ ζην Νηνπκπξφβληθ ην αλψηεξν 80 βνκβάξδεο. 

302
 Κξηηνβνπινο, 44-45. Πξβ. G. Hollenback, “Notes on the Design and Construction of Urban’s Giant 

Bombard”, BMGS 26(2002), 284-286. 

303
 Πξβ. C. Oman, Art of War, 212-218· Κ. De Vries, Military Technology,  154-155. 

304
 Πξβ. Υαιθνθνλδχιεο, ΗΗ, 11. 6-9: «…ὅσον δ’ ἄν εἴη ἐπιμηκέστερον, τοσούτῳ ἐπὶ μήκιστον ἀφίησι 

τὸν λίθον…».   
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θαη ηα θαιχηεξα κεγάια θαλφληα κεηά απφ ιίγεο βνιέο ξάγηδαλ χζηεξα απφ ηελ εηζαγσγή 

ηνπ αέξα ζηα ζεξκά (εμαηηίαο ηεο βνιήο) ηνηρψκαηα ηνπ θαλνληνχ
305

.  

Λίγν αξγφηεξα ρξνληθά έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηα πξψηα κηθξά αξθεβνύδηα, 

πξφδξνκνη ησλ ζεκεξηλψλ ηνπθεθηψλ. Οη πξψηεο αλαθνξέο γηα ηε ρξήζε ηνπο αλήθνπλ ζην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 14νπ αηψλα, ελψ κέζα ζηα επφκελα εθαηφ ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαλ ήδε 

επξέσο ζην πεδίν ηεο κάρεο
306

.  

Αλ θαη κε ακθίβνιε αξρηθά απνηειεζκαηηθφηεηα, ηα ππξνβφια φπια επηζηξαηεχηεθαλ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1380 απφ ηηο Βαιθαληθέο πφιεηο γηα λα αληηκεησπηζηεί ε νζσκαληθή 

πξνέιαζε ζηελ πεξηνρή
307

 κε ραξαθηεξηζηηθφηεξε πεξίπησζε ηε κάρε ηνπ Κνζζφβνπ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1389 αλάκεζα ζηνπο έξβνπο θαη ηνπο Οζσκαλνχο. Οη πεγέο παξαδίδνπλ, πσο νη 

πξψηνη ρξεζηκνπνίεζαλ επξέσο ππξνβφια φπια
308

, ησλ νπνίσλ φκσο ε πξνέιεπζε δελ είλαη 

δπλαηφλ λα δηεπθξηληζηεί. Χζηφζν, ην φηη νη Οζσκαλνί ήηαλ απηνί πνπ αλαδείρζεθαλ 

ληθεηέο ζην Κφζζνβν δείρλεη, πσο ε θαηνρή ππξνβφισλ δελ έδηλε αθφκε ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ζε απηφλ πνπ ηα θαηείρε, αιιά ην επέιηθην ηππηθφ, ην ζπαζί θαη ην ηφμν 

απνδεηθλχνληαλ νη απνθαζηζηηθνί εθείλνη παξάγνληεο, πνπ έθξηλαλ ηελ έθβαζε κηαο κάρεο.  

 Πηζαλφηαηα ηφηε,  ην 1389 ζηε κάρε ηνπ Κνζζφβνπ, ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ νη 

Οζσκαλνί ήξζαλ ζε επαθή κε ηα ππξνβφια φπια
309

, θαζψο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηέηνησλ  

                                                           
305

 Δπηπιένλ ε ηηκή ηνπο θαζνξηδφηαλ αλάινγα κε ην βάξνο ηνπο. Σα πεξηζζφηεξα θαλνλάθηα πνπ παξάγνληαλ 

είραλ βάξνο πεξίπνπ 12-13 θηιά. χκθσλα κε ηνλ Villani (ΥΗΗΗ, ζ. 946) έθαλαλ πνιχ ζφξπβν θαη ζθφησλαλ  

άινγα θαη αλζξψπνπο. Χζηφζν αξρηθά ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο απέλαληη ζε ηζρπξά ηείρε ήηαλ κεδακηλή. 

Αλάινγε, πάλησο ήηαλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεγαιχηεξσλ ζε δηαζηάζεηο θαλνληψλ, θαζψο θαη απηά, 

ζην αξρηθφ ζηάδην εμέιημήο ηνπο, είραλ πεξηνξηζκέλε βιεηηθή ηθαλφηεηα, ελψ γηα ηνπο ρεηξηζηέο ηνπο ήηαλ 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ζηνρεχζνπλ ζπλερφκελεο βνιέο θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ηείρνπο.  

Πηζαλφηαηα, πάλησο, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ξίρλνπλ πχιεο, θνξπθέο πχξγσλ ή επάιμεηο. Πξβ. L. White, Jr., 

“Technology Assessment from the Stance of a Medieval Historian”, Medieval Religion and Technology: 

Collected Essays, Berkeley – California 1978, 268-269·  C. Oman, Art of War, η. 2, 219-220.  

306
 πλήζσο έθηαλαλ ηα 120 εθαηνζηά ζε κήθνο θαη δχγηδαλ απφ 6 κέρξη 23 θηιά. Απφ ηε δεχηεξε δεθαεηία 

ηνπ 15νπ αηψλα θαη κεηά ην κήθνο ηνπο κεηψλεηαη γηα λα γίλνπλ πην εχρξεζηα θαη νη ζηξαηηψηεο πνπ ηα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ζηήξηδαλ ζηνλ ψκν ηνπο. Πξβ., Petrović, “Fire-arms”· 173, DeVries, φ.π.,148-154· Oman, 

φ.π, 228-229. 

307
 D. Petrović, “Fire-arms”, 170 

308
 Ο ρξνλνγξάθνο ησλ Οζσκαλψλ Neshri ζηελ αθήγεζή ηνπ γηα ηα γεγνλφηα ηνπ Κνζζφβνπ αλαθέξεη φηη «νη 

άπηζηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ θαλφλη» θαη ε αλαθνξά επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ θαηαγξαθή ελφο αλψλπκνπ έξβνπ 

κνλαρνχ, ζχγρξνλνπ κε ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθεη, βι. ζρεηηθά, D. Petrović, φ.π., 172 θαη ηδηαίηεξα ππνζ. 2.  

309
 G. Agoston, Guns, 17. 



                                                                  Σεχνολογία - πυροβολικό                                                                109 
 

θαίλεηαη λα πεξηήιζε ζηελ θαηνρή ηνπο απφ ηνπο εηηεκέλνπο έξβνπο, ελψ κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κπήζεθαλ θαη νη ίδηνη ζηε λέα ηερλνινγία απφ ηνπο λένπο 

ππνηειείο ηνπο
310

. εκαληηθφ, ξφιν γηα ηε δηάδνζε ησλ ππξνβφισλ ζηνπο Οζσκαλνχο 

έπαημε θαη ην εκπφξην: ν νπιηάλνο θαη πξφζπκνο ήηαλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα είρε 

λα πιεξψζεη ην αθξηβφ (ιφγσ ησλ πξψησλ πιψλ) αληίηηκν, θαηά ζπλέπεηα έκπνξνη θπξίσο 

απφ ηε Βελεηία θαη ηε Γέλνπα, ζα πξνζέθεξαλ έλαληη αδξφηαηεο ακνηβήο ηε λέα εθεχξεζε, 

παξά ηηο αληίζεηεο λνπζεζίεο ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο εθθιεζίαο
311

. 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ 15νπ αηψλα, ην φπιν εμειίρζεθε θαη παξάιιειε ήηαλ ε εμέιημε 

θαη ζε απηά πνπ απέθηεζαλ θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Οζσκαλνί. Σα θαλφληα ζπλήζσο 

θαηαζθεπάδνληαλ επί ηφπνπ ζην ρψξν ηεο πνιηνξθίαο ή ηεο κάρεο, θπξίσο δε ε ππξίηηδα, 

θαζψο δελ ήηαλ μεθάζαξν, αλ αρξεζηεπφηαλ ζε πεξίπησζε πνπ είρε πεξάζεη ζεκαληηθφο 

ρξφλνο απφ ηελ παξαζθεπή ηεο.   

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ φζσλ ζα παξαθνινπζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα είλαη 

ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζηηο νλνκαζίεο ησλ ππξνβφισλ φπισλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη 

ζηηο ζχγρξνλεο ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδνπκε πεγέο. Έηζη, ηα θαλφληα απνθαινχληαη 

ζπλήζσο «ζθεπέο»
312

, «κεραλέο»
313

 «βνπκπάξδεο»
314

 θαη «ηειεβόια»
315

, ελψ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη νη ιέμεηο «ρώλνο» θαη «ρσλεία» απφ ην Γνχθα
316

. Ζ δε ππξίηηδα 

απαληάηαη ζπλήζσο σο «βνηάληλ»
317

 ή «θόληο»
318

. Σα κηθξά ππξνβφια φπια, πνπ έθεξαλ 

                                                           
310

 Ζ ππνηέιεηα ζηελ Τςειή Πχιε πξνέβιεπε εηήζην θφξν θαη απνζηνιή ζηξαηεπκάησλ ζηηο ζηξαηησηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ νπιηάλνπ. Οη έξβνη πνιέκεζαλ ζην πιεπξφ ησλ Οζνκαλψλ ζηε κάρε ηεο Άγθπξαο 

ελαληίνλ ησλ Μνγγφισλ ην 1402, ελψ πήξαλ κέξνο θαη ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο  ελαληίνλ ηεο 

Οπγγαξίαο, ηεο Βιαρίαο, αιιά θαη ησλ Αιβαλψλ δεζπνηψλ ζηα δπηηθά ηε δεθαεηία ηνπ 1430. Σν Μάην ηνπ 

1453 ζεξβηθά ζηξαηεχκαηα βξίζθνληαλ κεηαμχ άιισλ ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Μσάκεζ Β΄ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο.  

311
 Petrovic, “Fire-arms”, 176-177 

312
 Βι. Ησάλλεο Καλαλφο, Ησάλλεο Αλαγλψζηεο, 490, 492.  

313
 Κξηηφβνπινο, 23.23, 41.7 θ. α. 

314
 Καλαλφο (CFHB), 461.1, 461.15 

315
 Υαιθνθνλδχιεο,  72.6,  231.6, 231.9, θ. α. 

316
 Γνχθαο, 246, 4-8. Ο Κξηηφβνπινο, 44. 14 αλαθέξεη ηνπο θιηβάλνπο σο  «ρσλείαλ», ελψ ζην Υξνληθφ ηνπ  

ςεπδν-θξαληδή ζπλαληάηαη θαη ν φξνο «ειέβνιηο», πνπ απνδίδεη ην θαλφλη, Chronicon Maius, 388.35. 

Αληηζέησο, ζην Minus ν θξαληδήο δε ρξεζηκνπνηεί θάπνηα μερσξηζηή ιέμε γηα λα δειψζεη ηα θαλφληα. Ο 

ζνπιηάλνο Μσάκεζ Β΄ θηλήζεθε ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο «…πάζαηο κεραλαῖο». 

317
  Κξηηφβνπινο, 44. 18, 45.5, Γνχθαο, 256.14 

318
 Υαιθνθνλδχιεο, ΗΗ, 10. 25-26: «…ηῆο δὲ κόνεως τὸ νίτρον ἔχει τὴν δύναμιν, ἄνθρακί τε καὶ θείῳ 

ἐπιμιγνυμένη…»     
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καδί ηνπο νη ζηξαηηψηεο ζηε κάρε, αλαθέξνληαη σο «ηειεβόια ή ηειεβνιίζθνη»
319

, 

«ζθιώπνη»
320

, «κνιπβδόβνια»
321

, ελψ ζηνλ Κξηηφβνπιν απαληάηαη θαη ε ηηαιηθή ιέμε 

«ηνύθαθαο»
322

. Σα δε βιήκαηα πνπ απηά εθηφμεπαλ, σο «ξνιίδα» ή «βόινο»
323

. 
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 Υαιθνθνλδχιεο, 72.8 

320
 Η. Καλαλφο, 57.4 

321
 Γνχθαο, 266. 18, 284.15  

322
 Κξηηφβνπινο, 64.12. 

323
 Γεληθά γηα ηνπο φξνπο ησλ ππξνβφισλ φπισλ ζηηο βπδαληηλέο πεγέο βι. . Λάκπξνο, «Σα νλφκαηα ηνπ 

ππξνβφινπ, ηνπ ηπθεθίνπ θαη ηεο ππξίηηδνο παξά ηνηο Βπδαληηλνίο», ΝΔ 5(1908), 400-419. πκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, Ν. Σσκαδάθεο, «Βνηάλε >Βνηάλη. Polvere>Πφιβεξε», ΔΔΒ 42(1975-76), 212· . Κνπξνχζεο, 

«Βνηάλε θαη Ππξίηηο Βνηάλε», ΔΔΒ 44(1979-80), 376.  
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ΗΗΗ(Α). ΣΟ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟ ΣΧΝ ΟΘΧΜΑΝΧΝ 

 

Σν ζέκα πνπ ζα εμεηάζνπκε ζην παξφλ θεθάιαην δελ είλαη ηφζν λα πξνζδηνξηζηεί ην 

πφηε αθξηβψο ρξνληθά ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πξψηε θνξά νη Οζσκαλνί ππξνβφια φπια, αιιά 

ηειηθά πφζν ζεκαληηθφ ξφιν έπαημαλ απηά ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πνιηνξθίεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ζηελ ηειηθή άισζε ηεο Πφιεο. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε έιιεηςε 

επαξθψλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, -θπξίσο ιφγσ ηνπ φηη ε ζπγγξαθή ηνπο απέρεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο πνιιέο δεθαεηίεο απφ ηα ηζηνξνχκελα γεγνλφηα, ηδηαίηεξα ηεο πξψηεο 

πνιηνξθίαο-, δε ζα επέηξεπε πεξαηηέξσ αθξηβή ρξνλνιφγεζε, απφ ηελ άιιε, θαζψο 

δηαπηζηψζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζηα πξσηα ρξφληα ηεο εμέιημήο ηνπ ε εθεχξεζε 

ηνπ ππξνβνιηθνχ δελ έδηλε απνθαζηζηηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ θάηνρν ηέηνησλ φπισλ.  

Γηα ηελ πξψηε νζσκαληθή πνιηνξθία (1394-1402) ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ππάξρνπλ 

κφλν δχν αλαθνξέο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα ρξήζε θαλνληψλ απφ ην Βαγηαδήη Α΄ θαη ην 

ζηξαηφ ηνπ. Ζ πξψηε πξνέξρεηαη απφ ην αλψλπκν «Βνπιγαξηθό Υξνληθό»
324

 (πηζαλφηαηα 

αλήθεη ρξνληθά ζηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηψλα), πνπ αλαθέξεη φηη νη Οζσκαλνί ρηππνχζαλ ηα 

ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε πνιηνξθεηηθέο κεραλέο θαη θαλόλη, ελψ ε   δεχηεξε 

αλαθνξά πξνέξρεηαη απφ ηνλ Οζσκαλφ ηζηνξηνγξάθν Asikpashazade, πνπ γξάθεη ηελ 

Ηζηνξία ηνπ ζηα ηέιε ηνπ 15
νπ 

αηψλα θαη αλαθεξφκελνο ζηελ νθηαεηία ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο 

βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά, πσο «ην θαλφλη ησλ Οζσκαλψλ δελ 

ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν, φπσο ζα έπξεπε λα είλαη»
325

. Άξα, θαηά ηνλ ηζηνξηνγξάθν, νη 

πνιηνξθεηέο δηέζεηαλ θαλφλη, σζηφζν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κπξνζηά ζηα ηείρε ηεο 

βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Καζψο ζην ηέινο ηνπ 14νπ αηψλα ε 

θαηαζθεπή ππξνβφισλ φπισλ θαη θαλνληψλ ήηαλ ζε πξψηκν ζηάδην, ε αθήγεζε ηνπ Αζίθ 

Παζά Εάληε δε δείρλεη ηνπιάρηζηνλ αλαθφινπζε κε ηελ εμέιημε ηεο εθεχξεζεο κέρξη εθείλν 

ην ρξνληθφ ζεκείν. Ζ αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ εληζρχεηαη απφ δχν άιιεο καξηπξίεο πνπ 

έρνπκε ζηε δηάζεζή καο γηα ηε ρξήζε θαλνληψλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο εθείλε ηελ πεξίνδν. 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ν Βαγηαδήη ρξεζηκνπνίεζε θαλφλη ην 1397-98, φηαλ θαη ζηξάθεθε 

ελαληίνλ ηνπ εκηξάηνπ ηνπ Καξακάλ ζηα αλαηνιηθά
326

, ελψ ρξήζε ππξνβφισλ καξηπξείηαη 

θαη ην 1402 ζηε κάρε ηεο Άγθπξαο απφ ηνπο έξβνπο ππνηειείο, πνπ βξίζθνληαλ ζηελ 
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παξάηαμε ηνπ Οζσκαλνχ νπιηάλνπ, ελαληίνλ ησλ Μνγγφισλ ηνπ Σακεξιάλνπ
327

. 

Δπηπιένλ, ν I. Bostan ζε έξεπλά ηνπ θάλεη ιφγν γηα έλα θαηάινγν παξαρσξεκέλσλ ηηκαξίσλ 

ρξνλνινγνχκελν ηελ επνρή ηνπ Βαγηαδήη Α΄ (1389-1402). ε απηφλ ηνλ θαηάινγν 

αλαγξάθεηαη ε παξαρψξεζε ηηκαξίνπ ζε θάπνηνλ Οκέξ, ρεηξηζηή –ή θαηαζθεπαζηή- 

θαλνληνχ, πξάγκα πνπ πξνθαλψο ζεκαίλεη θαη ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ θαλνληψλ 

ηφζν πξψηκα ρξνληθά
328

. Δθηφο ηνχηνπ, ε παξαρψξεζε ηηκαξίνπ ζήκαηλε θαη ηε κφληκε 

παξνρή ππεξεζηψλ ζην ζηξαηφ ηνπ νπιηάλνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ δηθαηνχρνπ, ζε αληίζεζε 

κε ην ηη γηλφηαλ κέρξη θαη ηνλ 16ν αηψλα ζηελ Δπξψπε, φπνπ νη θαηαζθεπαζηέο θαλνληψλ 

πξνζιακβάλνληαλ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πνιεκηθέο αλάγθεο
329

.   

 Δάλ πξάγκαηη δερζνχκε ηελ χπαξμε θαλνληψλ ζην ζηξαηφπεδν ησλ Οζσκαλψλ θαη ηε 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ελαληίνλ ηνπ ηείρνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζα ζεσξήζνπκε 

δεδνκέλε θαη ηε κεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί, πσο ε 

ρξήζε θαλνληνχ δελ αλαθέξεηαη απφ ηνπο Βπδαληηλνχο –κεηαγελέζηεξνπο σζηφζν-  

ηζηνξηθνχο ηεο πεξηφδνπ, θάηη πνπ ζα πεξίκελε θαλείο γηα έλα ηφζν θαηλνηφκν φπιν ζηε 

δηεμαγσγή πνιηνξθηψλ, ρσξίο λα παξαγλσξίδνπκε σζηφζν, πσο αθφκε θαη ζηηο πην 

πξνεγκέλεο ηερλνινγηθά ρψξεο ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη ηελ Ηηαιία ησλ αξρψλ ηνπ 15νπ 

αηψλα ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππξνβφισλ θαη ε δπζθνιία κεηαθνξάο πνιιψλ ηέηνησλ 

νδήγεζε ζε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο πνιηνξθεηέο
330

.  

Αληηζέησο, γηα ηε δεχηεξε πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην 1422, νη 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο είλαη πην ζαθείο: θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ν 

απηφπηεο κάξηπξαο Ησάλλεο Καλαλφο αλαθέξεη ξεηά ηε ρξήζε ππξνβφισλ φπισλ θαη 

θαλνληψλ, άπνςε πνπ ζα επαλαιάβεη αξγφηεξα θαη ν Υαιθνθνλδχιεο
331

. Καηά ηε δηήγεζε 

ηνπ πξψηνπ, ν νζσκαληθφο ζηξαηφο, πνπ παξαηάρζεθε έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 
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 χκθσλα κε ηελ αθήγεζε ηνπ Idris, νη έξβνη πξνζηαηεχνληαλ απφ ηζρπξέο παλνπιίεο θαη έθεξαλ καδί 
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 W. H. McNeil, The pursuit of Power: Technology, Armed force and Society since AD 1000, ηθάγν 1982· 

G. Parker, The Military Revolution: Military innovation and the Rise of the West, 1500-1800, 3
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Κσλζηαληηλνχπνιεο, δηέζεηε αλαξίζκεηα θαλφληα δηαθφξσλ κεγεζψλ: «…οἱ δὲ ἵνα 

μάχονται μετὰ τζαγρῶν τε καὶ τόξων καὶ τῶν σκευῶν τῶν μεγάλων καὶ τῶν 

μικρῶν τῶν ἀπείρων ὧν ἔφερον διὰ τούτου»
332

ηελ θαηάιεςε, δειαδή, ηεο Πφιεο. Ο 

Μνπξάη Β΄ επέιεμε λα ηνπνζεηήζεη ηα κεγαιχηεξα θαλφληα ηνπ απέλαληη απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ηείρνπο πνπ βξηζθφηαλ αλάκεζα ζηελ Πχιε ηνπ Αγ. Ρσκαλνχ θαη ηε Υαξηζία Πχιε, 

θαζψο εθεί ήηαλ πην ζαζξφ, κε ηελ πξνζδνθία φηη ζα κπνξνχζε λα γθξεκίζεη ην ηείρνο θαη 

ηνπο πνιεκηθνχο πχξγνπο  θαη  απφ  θεη  «…ἐπεὶ ὁ τόπος σοῦδαν οὐκ ἔχει τοὺς 

Σούρκους νὰ ἐμποδίσῃ, ἀκωλύτως εἰς τὸ ἔξω κάστρον θέλουσι φθάσειν, καὶ ἐκ τοῦ 

χαλάσματος τοὺς Ῥωμαίους θέλουν διώξειν…»333.  

  Χζηφζν ηα πξάγκαηα δελ εμειίρζεθαλ ζχκθσλα κε ην Οζσκαληθφ ζρέδην. Ο 

Μνπξάη Β΄ είρε ίζσο ππεξεθηηκήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππξνβφισλ ηνπ ή, 

αληηζηξφθσο, ππνηηκήζεη ηα πξνζθάησο επηζθεπαζκέλα (1416) απφ ηνλ Μαλνπήι Β΄ ηείρε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
334

. Οη επηπηψζεηο ηνπο πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζην ςπρνινγηθφ 

επίπεδν, αθνχ θαη κφλν ε ζέα ησλ κεγάισλ θαλνληψλ πξνθαινχζε ηξφκν θαη πηψζε ηνπ 

εζηθνχ ησλ πνιηνξθεκέλσλ. Ο Καλαλφο, πεξηγξάθεη ηελ «τῶν βουμπάρδων ἀπραξίαν», 

θαηαγξάθνληαο πσο, παξά ηηο εβδνκήληα ζπλνιηθά βνιέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηα 

νζσκαληθά θαλφληα, δελ πξνμέλεζαλ θακία δεκηά αθφκε θαη ζε απηφ ην ζαζξφ ηκήκα ηνπ 

ηείρνπο
335

, ελψ αλάινγε  είλαη  θαη  ε  αθήγεζε  ηνπ  Υαινθνλδχιε: «…εἷλκον δὲ οἱ λίθοι 

τῶν τηλεβόλων σταθμὸν τρία ἡμιτάλαντα, ὥστε ἀντεῖχε το τεῖχος ὀχυρόν τε ὅν 

πρός τε τούτους τοὺς τηλεβόλους, οὐδαμῇ ὑπεῖκον»
336

.

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαλνληψλ απέλαληη ζε ηζρπξά ηείρε, φπσο απηά ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, παξέκελε πεξηνξηζκέλε αθφκε θαη ζην πξψην ηέηαξην ηνπ 15νπ 

αηψλα. Χζηφζν, ήηαλ ζέκα ρξφλνπ γηα ηνπο αλεξρφκελνπο Οζσκαλνχο (-επίδνμνπο 

θαηαθηεηέο-) λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημε ησλ ππξνβφισλ φπισλ θαη λα πεηχρνπλ ηελ 

θζνξά ησλ ηεηρψλ ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο. Υξνληθά απφ ην ζεκείν απηφ θαη ζην εμήο, 

νη Οζσκαλνί ρξεζηκνπνίεζαλ επξέσο θαλφληα θαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο ππξνβφια φπια ζε 
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 .π, 13-20. Σν ίδην ζεκείν ηνπ ρεξζαίνπ ηείρνπο δέρζεθε ην θχξην βάξνο ηεο θχξηαο νζσκαληθήο επίζεζεο 

θαη ζηελ ηειεπηαία πνιηνξθία, ην 1453.  

334
 Πξβ. Η. Βξπέλληνο, «πεξὶ ηνῦ ηῆο πόιεσο ἀλαθηίζκαηνο», 243.  

335
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336
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κηα ζεηξά πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ κε άιινηε επηηπρή θαη άιινηε αξλεηηθά απνηειέζκαηα. 

Σαπηφρξνλα ηελ ίδηα πεξίνδν ελίζρπζαλ ην ζηξαηφ ηνπο κε πνιινχο ηερλίηεο-

θαηαζθεπαζηέο ππξνβφισλ φπισλ θπξίσο Ηηαινχο, Γεξκαλνχο θαη Οχγγξνπο, νη νπνίνη θαη 

αλαιάκβαλαλ ζπλήζσο επηηφπνπ ζηελ ηνπνζεζία ηεο θάζε πνιηνξθίαο ή κάρεο λα 

θαηαζθεπάζνπλ θαη ηα αλάινγα ππξνβφια φπια, σο επί ην πιείζηνλ κεγάια θαλφληα
337

. 

Απηνχ ηνπ είδνπο θαλφληα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην 1427 ζην Novo Brdo ζηε εξβία, 

φπσο θαη ην 1430 ζηελ πνιηνξθία θαη άισζε ηεο Θεζζαινλίθεο, φπσο καξηπξεί ν απηφπηεο 

κάξηπξαο Ησάλλεο Αλαγλψζηεο
338

. Βαξχ ππξνβνιηθφ επηζηξαηεχζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο 

θαη πάιη 10 ρξφληα αξγφηεξα, ην 1440, ζηελ πνιηνξθία ηνπ Βειηγξαδίνπ, πνπ ηελ πεξίνδν 

εθείλε αλήθε ζηνπο Οχγγξνπο. Αλ θαη επέθεξαλ ζεκαληηθέο θζνξέο ζηα ηείρε, ν 

νζσκαληθφο ζηξαηφο δελ θαηάθεξε λα θαηαιάβεη ηελ πφιε. To 1444 νζσκαληθά θαλφληα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα Γαξδαλέιιηα σο αζπίδα πξνζηαζίαο γηα ην πέξαζκα ηνπ ζηξαηνχ 

ηνπ Μνπξάη Β΄ απφ ηελ Αζία ζηελ Δπξψπε έλαληη ησλ Φξαγθηθψλ πινίσλ, πνπ επεδίσθαλ 

λα ηνπο εκπνδίζνπλ
339

, ελψ ν ίδηνο ν νπιηάλνο ην 1446 γηα λα μεπεξάζεη ην εκπφδην ηνπ 

Δμακηιίνπ ζηελ Πεινπφλλεζν, ρξεζηκνπνίεζε ζεκαληηθφ αξηζκφ κεγάισλ θαλνληψλ, πνπ 

γηα 15 κέξεο βνκβάξδηδαλ ηα ηείρε. Σειηθά, ν νζσκαληθφο ζηξαηφο πξνρψξεζε ληθεθφξα 

θπξίσο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζάξξνπο ησλ ακπλνκέλσλ
340

. Γεληθά, ζηα κέζα ηνπ 15νπ 

αηψλα ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ππξνβνιηθνχ θαίλεηαη πσο είρε θαηαλνεζεί πιήξσο. Ζ εμέιημή 

ηνπ λένπ φπινπ έδηλε πιένλ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζηελ παξάηαμε πνπ ην 

ρξεζηκνπνηνχζε είηε ζε πεξηπηψζεηο πνιηνξθηψλ είηε ζην πεδίν ηεο κάρεο. Έηζη, πεδηλφ 

ππξνβνιηθφ ρξεζηκνπνίεζαλ πηζαλφηαηα γηα πξψηε θνξά νη Οζσκαλνί ζηε κάρε ηεο 

Βάξλαο ην 1444 απέλαληη ζην ζπκκαρηθφ ρξηζηηαληθφ ζηξαηφ
341

, ελψ θαη ην 1448, ζηε 
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δεχηεξε κάρε ηνπ Κνζζφβνπ αλάκεζα ζηνπο Οζσκαλνχο θαη ζην ζηξαηφ ππφ ηνλ Ησάλλε 

Οπλπάδε, ην ππξνβνιηθφ είρε ηνπνζεηεζεί ζην θέληξν ηεο Οζσκαληθήο παξάηαμεο, αθξηβψο 

κπξνζηά απφ ην νπιηάλν
342

. Καη νη δχν αλακεηξήζεηο έιεμαλ κε λίθεο ησλ Οζσκαλψλ
343

. 

Πιένλ, έκειε ζηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο λα δνθηκαζηνχλ -γηα κηα αθφκε 

θνξά- απέλαληη ζηα νζσκαληθά θαλφληα θαη ηα ππξνβφια φπια. Ήδε, πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ησλ ερζξνπξαμηψλ ε πιάζηηγγα έγεξλε απνθαζηζηηθά ππέξ ησλ ηειεπηαίσλ. Αλ θαη 

επηδηνξζσκέλα απφ ηηο πξνεγνχκελεο πνιηνξθίεο, ηα ηείρε παξέκελαλ θαηαπνλεκέλα, ελψ 

ηνχηε ηε θνξά ηα ππξνβφια πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Οζσκαλνί ήηαλ ζαθψο πην 

εμειηγκέλα.  

 ηηο αξρέο Απξηιίνπ ηνπ 1453 ν νπιηάλνο κεηέθεξε κπξνζηά απφ ηα ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζεκαληηθφ αξηζκφ θαλνληψλ, εθ ησλ νπνίσλ κεξηθά ππεξκεγέζε
344

, 

ελψ ήδε απφ ην πξνεγνχκελν έηνο είρε θξνληίζεη λα εμνπιίζεη κε θαλφληα θαη ην λεφηεπθην 

θάζηξν ηνπ Ρνπκειί Υηζάξ ζηελ επξσπατθή πιεπξά ηνπ Βνζπφξνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εκπνδίδεη απνηειεζκαηηθά ηνλ θαηάπινπ ησλ ηελψλ απφ ηα δπηηθά πινία
345

. Ο ίδηνο ν 

Μσάκεζ Β΄ αληηιακβαλφηαλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη ήδε απφ ηελ αξρή ηεο 

βαζηιείαο ηνπ είρε δψζεη εληνιέο ζηνπο θαηαζθεπαζηέο λα πεηξακαηηζηνχλ ζηελ θαηαζθεπή 

νινέλα θαη κεγαιχηεξσλ θαλνληψλ
346

. 

Με ηελ έλαξμε ηεο πνιηνξθίαο, ηνλ Απξίιην ηνπ 1453,  ν νπιηάλνο έδσζε εληνιή λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηα θαλφληα πεξηκεηξηθά ησλ ηεηρψλ θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ 

επαλαιακβαλφκελεο βνιέο
347

. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηα θαλφληα κεηαθέξνληαλ, 

φπνπ θξηλφηαλ απαξαίηεην. Ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο έλα ηκήκα ηνπ ηείρνπο θνληά ζηελ 

πχιε ηνπ Υαξηζίνπ είρε ππνζηεί ζνβαξέο δεκηέο απφ ηηο ζπλερείο βνιέο ησλ θαλνληψλ, 

σζηφζν ηε λχρηα νη ππεξαζπηζηέο ηεο πφιεο θαηφξζσζαλ λα θάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο 

επηζθεπέο. Ο νπιηάλνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, βέβαηνο φηη ηα θαλφληα ζα πεηχρνπλ ην ζθνπφ 
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347
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ηνπο, δηέηαμε ηνπο ζηξαηηψηεο λα γεκίζνπλ κε μχια θαη πέηξεο ηε κεγάιε ηάθξν, γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ησλ ζηξαηησηψλ, φηαλ ηα θαλφληα ζα δεκηνπξγνχζαλ ξήγκα ζηα 

ηείρε.   

κσο αθφκε ζηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα ε λέα εθεχξεζε είρε πξνβιήκαηα λα 

μεπεξάζεη, θαζψο ην κεγάιν νζσκαληθφ θαλφλη, αθνχ δελ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απφ 

θαζαξφ ζίδεξν, δηαιχζεθε
348

. Ζ αλζεθηηθφηεηά ηνπο νχησο ή άιισο ήηαλ άιιν έλα 

πξφβιεκα πνπ έπξεπε λα μεπεξαζηεί, θαζψο αθφκα θαη ηα θαιχηεξα κεγάια θαλφληα κεηά 

απφ 2-3 βνιέο ξάγηδαλ παξφηη ηα ζθέπαδαλ κε καιιί θαη ηα πεξηέινπδαλ κε ιάδη ακέζσο 

κεηά ηε βνιή γηα λα παξακείλνπλ δεζηά
349

, ελψ ηα κηθξφηεξα θαλφληα είραλ πεξηνξηζκέλν 

βειελεθέο. Παξαδίδεηαη, εμάιινπ, πσο ε απφζηαζε ηνπ κηζνχ κηιίνπ πνπ αξρηθά ηα ρψξηδε 

απφ ηα ηείρε ηα έθαλε αλαπνηειεζκαηηθά
350

.  

Δίλαη πάλησο δεδνκέλν πσο, νη επαλαιακβαλφκελεο βνιέο, πνπ ζπλερίζηεθαλ γηα 

πνιιέο κέξεο θαηαπνλνχζαλ ζνβαξά ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
351

. Οη ακπλφκελνη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηψζνπλ ηε δχλακε ηεο πξφζθξνπζεο ησλ νβίδσλ πάλσ ζηα 

ηείρε θξεκνχζαλ δέξκαηα δψσλ θαη δεκάηηα απφ μχια
352

. Ήηαλ αζθαιψο κηα πξφρεηξε 

ιχζε: νη ζηδεξέληεο νβίδεο
353

, δείγκα θαη ηεο νηθνλνκηθήο άλεζεο ησλ Οζσκαλψλ, δχζθνια 

ζα αλαθφπηνληαλ κε ηέηνηεο κεζφδνπο. Λίγεο κέξεο κεηά, ην εμσηεξηθφ ηείρνο (ζηελ θνηιάδα 

ηνπ Λχθνπ) είρε θαηαζηξαθεί ζε πνιιά ζεκεία
354

. 

Σαπηφρξνλα, ν νπιηάλνο έδσζε εληνιή ζηνλ δηνηθεηή ηνπ ζηφινπ ηνπ, Μπαιηφγινπ, 

λα θηλεζεί κε κεξηθά πινία εμνπιηζκέλα κε ππξνβφια ελαληίνλ θξνπξίσλ ζηα πεξίρσξα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο Κξηηφβνπινο είλαη ε κνλαδηθή πεγή πνπ αλαθέξεη ηελ θαηάιεςε 

απφ ηνπο Οζσκαλνχο ηνπ θξνπξίνπ ηνπ Θεξαπείνπ, ην νπνίν ήηαλ «εξπκλόηαηνλ πάλπ», 15 

ρηιηφκεηξα πεξίπνπ βφξεηα απφ ηελ Πφιε, φπσο επίζεο θαη ηνπ θξνπξίνπ ηνπ ηνπδίνπ 

θνληά ζηελ αθηή ηεο Πξνπνληίδαο θαη απηφ ηεο λήζνπ Πξηγθήπνπ, 20 πεξίπνπ ρηιηφκεηξα 

λφηηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σα κεηαθεξφκελα πισηά ππξνβφια ηνπ Μπαιηφγινπ 
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έθξηλαλ απνθαζηζηηθά ην απνηέιεζκα θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο
355

 θαηαβάιινληαο ζρεηηθά 

εχθνια ηα ηείρε ησλ ακπλνκέλσλ, παξά ην φηη ηα πινία εθνδηάδνληαλ κε κηθξφηεξνπ 

κεγέζνπο θαλφληα, γηα λα κπνξνχλ λα αληέμνπλ ην βάξνο ηνπο, θαηά ζπλέπεηα δελ είραλ 

αλάινγε δχλακε θξνχζεο, κε απηά πνπ έπιεηηαλ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
356

. 

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε θαηαζθεπή ελφο άιινπ κεγάινπ ππξνβφινπ, κε ηε ηδέα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ λα πηζηψλεηαη ζην Μσάκεζ
357

. Πξνθεηκέλνπ λα πιήμεη ηα βπδαληηλά πινία 

πνπ ήηαλ αγθπξνβνιεκέλα πίζσ απφ ην ηείρνο ηνπ Γαιαηά δήηεζε λα θαηαζθεπαζηεί έλα 

θαλφλη πνπ ζα έξηρλε θακπχιε βνιή. Ζ πξψηε βνιή ηνπ θαλνληνχ ήηαλ εληειψο άζηνρε, ε 

δεχηεξε φκσο πέηπρε κηα βπδαληηλή νιθάδα θαη ηε βχζηζε. Σν γεγνλφο απηφ αλάγθαζε ηα 

βπδαληηλά πινία λα κεηαθηλεζνχλ ζε ζεκείν πνπ ηνπο παξείρε κεγαιχηεξε αζθάιεηα, θνληά 

ζηα ηείρε ηνπ Πέξαλ. Χζηφζν, ην φιν εγρείξεκα ηεο θαηαζθεπήο απηνχ ηνπ λένπ ηχπνπ 

θαλνληνχ είλαη ελδεηθηηθφ φρη κφλν ηεο πνιχπιεπξεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Μσάκεζ Β΄ αιιά 

θαη ηεο  ηθαλφηεηαο ησλ κεραληθψλ ηνπ, νη νπνίνη βειηίσλαλ ηελ ηερλνινγία ζηελ πξάμε 

ηνπ πνιέκνπ.   

ζνλ αθνξά ζηα κηθξά-θνξεηά ππξνβφια φπια ησλ πνιηνξθεηψλ απφ ηνλ 

Κξηηφβνπιν πιεξνθνξνχκαζηε ηελ χπαξμε καδί κε ηνπο ηνμφηεο θαη ηνπο ζθελδνλήηεο θαη 

ηνπο «τὰς μηχανὰς καὶ τοὺς τούφακας ἔχοντας»
358, έλα μερσξηζηφ ζηξαηησηηθφ ζψκα 

δειαδή, πνπ ρεηξηδφηαλ απηά ηα κηθξά αξθεβνύδηα. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηξαηηψηεο είραλ 

εληνιέο απφ ην νπιηάλν λα πιήηηνπλ απφ καθξηά ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο, αλ νη 

ηειεπηαίνη έβγαηλαλ απφ ηα ηείρε ή βξίζθνληαλ εθηεζεηκέλνη επάλσ ζηηο επάιμεηο. ζνλ 

αθνξά ζηελ ηειηθή έθνδν ηεο 29εο Μαΐνπ απηνί ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά, αθνχ ζην 

ζεκείν πνπ είραλ γθξεκηζηεί ηα ηείρε νη ακπλφκελνη δελ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κφλν ηνλ 

επεξρφκελν νζσκαληθφ ζηξαηφ, αιιά θαη ηηο αλαξίζκεηεο βνιέο ησλ ππξνβφισλ φπισλ, 

γεγνλφο πνπ ηνπο πξνμέλεζε θαη ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο.  Έλα βιήκα απφ ηέηνην φπιν, 
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άιισζηε, ηξαπκάηηζε ηνλ Ηνπζηηληάλε θαη ηνλ αλάγθαζε λα εγθαηαιείςεη ηε ζέζε ηνπ, ελψ 

καδί ηνπ απνρψξεζαλ θαη πνιινί απφ ηνπο Γελνπάηεο πνπ ππεξαζπίδνληαλ ην ζεκείν πνπ 

δερφηαλ ηε γεληθή έθνδν ησλ Οζσκαλψλ
359

.    

Πάλησο νη αλαθνξέο γηα κηθξά αξθεβνύδηα είλαη ζαθψο ιηγφηεξεο ζηηο πεγέο, θάηη πνπ 

κνηάδεη ινγηθφ, αθνχ ηα κεγάια θαλφληα είλαη απηά πνπ πξνμελνχζαλ φρη κφλν ην 

ζαπκαζκφ ησλ ηζηνξηνγξάθσλ αιιά θαη ηηο ζεκαληηθφηαηεο θζνξέο ησλ ηεηρψλ ηεο 

βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο. Έλα απφ απηά ηα κεγάια θαλφληα ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε κλεία θαη 

είλαη ε ιεγφκελε βνκβάξδα ηνπ Οπξβαλνχ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

νπνίαο ζα παξαθνινπζήζνπκε μερσξηζηά αθξηβψο παξαθάησ, θαζψο θαλεξψλεη θαη ηελ 

εμέιημε ησλ θαλνληψλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 
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ΗΗΗ(Β). Ζ ΒΟΜΒΑΡΓΑ ΣΟΤ ΟΤΡΒΑΝΟΤ 

  

Σν θαινθαίξη ηνπ 1452 έλαο Οχγγξνο κεραληθφο, νλνκαδφκελνο Οπξβαλφο, έθηαζε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξφζπκνο λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην βπδαληηλφ 

απηνθξάηνξα. Ο ηειεπηαίνο ζπκθψλεζε λα ηνλ πξνζιάβεη κε έλα ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ νχηε 

αληάμην ηεο ηέρλεο ηνπ ήηαλ νχηε ηειηθά ηνπ δηλφηαλ θαλνληθά
360

. Έηζη, δηέθπγε απφ ηελ 

Πφιε θαη πήγε ζηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ θαη ην Μσάκεζ Β΄.  

Ο Οπξβαλφο επεδείθλπε ηελ ηέρλε ηνπ ζηνλ ζνπιηάλν, ιέγνληαο φηη κπνξνχζε λα 

θαηαζθεπάζεη θαλφλη πνπ ζα εθηφμεπε βιήκαηα ηέηνηα, πνπ ζα θαηέζηξεθαλ αθφκε θαη ηα 

ηείρε ηεο Βαβπιψλαο. Απηφο απνθάζηζε λα ηνπ παξάζρεη ηεηξαπιάζην κηζζφ απφ απηφλ πνπ 

δεηνχζε θαη θάζε δπλαηή βνήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηεξάζηηνπ θαλνληνχ, πνπ ζα 

έξηρλε ηα ηείρε ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο. Μέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφο ν 

Οχγγξνο ηερλίηεο θαηαζθεχαζε έλα κεγάιν θαλφλη, πνπ ν ζνπιηάλνο ην ηνπνζέηεζε ζην 

Ρνπκειί Υηζάξ
361

. Πξνθαλψο εληππσζηαζκέλνο απφ ην απνηέιεζκα ν Μσάκεζ ηνλ δηέηαμε 

λα θαηαζθεπάζεη έλα θαηλνχξην θαλφλη πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην πξψην. Πξάγκαηη ην 

θαλφλη άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη ζηελ Αδξηαλνχπνιε θαη είρε νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1453. Σν κήθνο ηνπ έρεη ππνινγηζηεί φηη ήηαλ πεξίπνπ 8 κέηξα, ελψ ε 

δηάκεηξνο ηνπ πεξίπνπ 2,5 κέηξα. Αλάινγεο ηνπ δηακεηξήκαηφο ηνπ ήηαλ θαη νη ιίζηλεο 

κπάιεο πνπ εμαπέιπε, νη νπνίεο έθηαλαλ ηηο 1200 ιίβξεο ζε βάξνο
362

. H δνθηκή ηνπ 

θαλνληνχ ζηελ Αδξηαλνχπνιε, πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο απφ ηνλ απηφπηε κάξηπξα Γνχθα: 

«Ἡ δὲ βοὴ ἀφίκετο μέχρι σταδίων ἑκατὸν τὸ μῆκος, ὁ δὲ λίθος ἔπεσε μακρόθεν τοῦ 

ἀφεθέντος τόπου ὡς μίλιον ἕν, ἐν δὲ τόπῳ τῷ πεσόντι ἐγένετο βόθρος ὅσον ὀργις 
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ρξφληα κεηά ηα πνζά ζα είραλ απμεζεί αλαιφγσο, πφζν δε κάιινλ φηαλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Οπξβαλνχ 

πξφθεηηαη γηα θαηαζθεπαζηή θαλνληνχ. Πάλησο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ ππνζέζεηο γηα ην πνηφ ηειηθά ήηαλ 

απηφ ην πνζφ.   

361
 ηηο 26 Ννεκβξίνπ 1452 έλα βιήκα απφ απηφ ην θαλφλη βχζηζε ην πινίν ηνπ Βελεηνχ Αλησλίνπ Ρίηδνπ πνπ 

θαηέπιεε απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην θαη δελ ππάθνπζε ζηηο εληνιέο ησλ Οζσκαλψλ λα θαηεβάζεη ηα παληά θαη λα 

ζηακαηήζεη γηα έιεγρν, Barbaro, Caduta, I, 9. 45-50·  Γνχθαο, 248.8-20.   

362
 Γηα ηελ αθξίβεηα ησλ κεγεζψλ πξβ. G. M. Hollenback, “Notes on the Design and Construction Urban’ s 

Giant Bombard”, BMGS 26(2002), 287-288.  
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μις· τοσαύτη ἐστὶν ἡ δύναμις τῆς ἀναμιγῆς τῶν βοτάνων τῆς ἀκοντιζούσης τὸν 

λίθον» ελψ θαη ν Βελεηφο Barbaro παξαδέρεηαη, πσο πνηέ κέρξη ηφηε δελ είρε δεη 

κεγαιχηεξε βνκβάξδα
363

.  

  Σν ζπγθεθξηκέλν θαλφλη έθηαζε έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 

Απξίιην θαη ηνπνζεηήζεθε απέλαληη απφ ηελ πχιε ηνπ Αγ. Ρσκαλνχ, πνπ ήηαλ θαη ε πην 

αδχλακε, ε θξνχξεζε ηεο νπνίαο είρε αλαηεζεί θαηά θχξην ιφγν ζηνλ Ηνπζηηληάλε θαη ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπ. Ο νπιηάλνο δε δηαςεχζηεθε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ:  ζε αληίζεζε κε φ,ηη 

είρε γίλεη ην 1422 ην θαλφλη ηνχηε ηε θνξά απνδείρζεθε ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ. Σα ήδε 

θαηαπνλεκέλα ηείρε δελ άληεμαλ: ζηελ πιεπξά πνπ ρηππνχζε ην θαλφλη ηνπ Οξβαλνχ 

έπεζαλ δπν ηείρε θαη έλαο πνιεκηθφο πχξγνο, φπσο επίζεο, θαη ν πχξγνο ηνπ Αγίνπ 

Ρσκαλνχ, θνληά ζηελ πχιε, ψζηε πιένλ νη επηηηζέκελνη θαη νη ακπλφκελνη λα έρνπλ νπηηθή 

επαθή. Γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επζηνρία ηεο βνιήο ν Μσάκεζ Β΄ είρε ηνπνζεηήζεη πιάη ζηε 

κεγάιε βνκβάξδα δπν κηθξφηεξνπ κεγέζνπο θαλφληα,  ψζηε κε θξηηήξην ηηο δηθέο ηνπο βνιέο 

λα πεηπραίλεη ηνλ αθξηβή ζηφρν ην κεγάιν θαλφλη ηνπ Οπξβαλνχ: «τοῦ τείχους ἔστησεν 

ἐν τῇ πύλῃ τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ πλησίον. Καὶ λαβὼν σημεῖον ὁ τεχνίτης, εἶχε γὰρ 

ἐκ πλαγίου φωλεὰς δύο κατεσκευασμένας, χωρούσας πέτρας ὡς λιτρῶν 

<αὐτοφυῶς τεχνασμένας καὶ ὅτε ἠβούλετο ἀπολύειν τὴν μεγάλην, ἐσημειοῦτο 

τὸν τόπον πρῶτον, πέμπων τὴν μικράν καὶ τότε στοχαστικῶς ἐσφενδόνει τὴν 

μεγίστην. Καὶ κρούσας τὴν πρώτην βολὴν καὶ ἀκούσαντες τοῦ κτύπου οἱ τῆς 

πόλεως, ἐννεοὶ γεγόνασι καὶ τὸ “Κύριε ἐλέησον” ἔκραζον». Χζηφζν, ε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα επεηεχρζε, φηαλ πηνζέηεζαλ ην ζρέδην ελφο Οχγγξνπ απεζηαικέλνπ, 

πνπ ππέδεημε νη βνιέο λα κε ρηππνχλ ζην ίδην ζεκείν αιιά ηξηγσληθά
364

.  

Αλ θαη ην θαλφλη είρε δπλαηφηεηα λα ξίρλεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ βνιψλ εκεξεζίσο ε 

δχλακε θξνχζεο ήηαλ ηέηνηα πνπ θαηέζηξεθε ζεκαληηθά ηα ηείρε. Ο Κξηηφβνπινο 

πεξηγξάθεη ηελ θαηαζηξνθή πνπ είρε πξνμελήζεη ζην ηείρνο ν ζπλερήο θαλνληνβνιηζκφο 

θαζψο, ζηελ ηειηθή επίζεζε, αληί γηα ηείρνο ππήξραλ κνλάρα κεγάια δνθάξηα, 

θιεκαηφβεξγεο θαη ακθνξείο γεκηζκέλνη κε ρψκα, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη ακπλφκελνη σο 

ππνζηεξίγκαηα: «…τὸ δὲ ὅλον κατήρριπτο ταῖς μηχαναῖς, σταυρώματα δὲ μόνον 
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 Barbaro, Caduta, I, 27. 602-605 

364
 Γνχθαο, 273.16-274.3. χκθσλα κε ηελ αθήγεζε ηνπ Γνχθα απηφο είρε ζηαιεί απφ ηνλ Ησάλλε Οπλπάδε 

ηεο Οπγγαξίαο εμαηηίαο κηαο πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο πνπ είρε ν ηειεπηαίνο ζπλάςεη κε ην Μσάκεζ Β΄.  
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ἦσαν ἀντὶ τείχους αὐτῷ μεγάλων δοκῶν καὶ φάκελοι κλημάτων καὶ ἄλλης ὕλης 

καὶ ἀμφορεῖς μεστοὶ γῆς»
365

.  

Πξάγκαηη, ε ζεκαζία ηνπ ππξνβνιηθνχ ζην απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο νζσκαληθήο 

πνιηνξθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ηεο πεξηφδνπ, 

θαζψο πεξηζζφηεξν θαη απφ ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ησλ αληηπάισλ ή ηε λαπηηθή δχλακε ή 

ηα δηάθνξα άιια πνιηνξθεηηθά κέζα θαη ηερλάζκαηα, ηα εμειηγκέλα ππξνβφια φπια ήηαλ 

απηά πνπ έθεξαλ ζε δπζρεξέζηαηε ζέζε ηνπο ακπλνκέλνπο
366

. Δίλαη άιισζηε 

αλακθηζβήηεην δεδνκέλν, φηη ν Μσάκεζ Β΄ θαηφξζσζε λα μεπεξάζεη ζε εμνπιηζκφ κηθξψλ 

ππξνβφισλ φπισλ θαη κεγάισλ θαλνληψλ αθφκα θαη ρψξεο πνπ ζεσξνχληαλ κέρξη ηφηε 

πξσηνπφξεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη ε αξρή έγηλε αθξηβψο ηφηε, ζηελ πεξίπησζε δειαδή ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453. Δπλφεην είλαη πσο ε ηαθηηθή ρξήζεο εμειηγκέλσλ ππξνβφισλ 

θαηά ηε δηεμαγσγή πνιηνξθηψλ ζπλερίζηεθε απφ ην Μσάκεζ Β΄ θαη ζε απηήλ αθξηβψο 

νθείιεηαη θαηά κεγάιν κέξνο θαη ε επηηπρήο επεθηαηηθή πνξεία ησλ Οζσκαλψλ πξνο ηελ 

θεληξηθή Δπξψπε. Γηα παξάδεηγκα, ε πνζφηεηα ησλ ππξνβφισλ φπισλ πνπ έθεξε ελαληίνλ 

ηνπ Βειηγξαδίνπ ην 1456 ήηαλ ηέηνηα πνπ πξνθάιεζε φρη κφλν ην θφβν, αιιά θαη ην 

ζαπκαζκφ ησλ ακπλνκέλσλ
367

. Αθφκε θαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη Οζσκαλνί κεηά ηελ 

άισζε ρξεζηκνπνίεζαλ κε επηηπρία θαλφληα ελαληίνλ ηνπ Μηζηξά (1458-1460)
368

, ελψ 

εμαηηίαο ησλ νζσκαληθψλ θαλνληψλ θαίλεηαη πσο παξαδφζεθε θαη ε θξνπξά ηνπ θάζηξνπ 

ησλ Παηξψλ
369

. 
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 Κξηηφβνπινο, 67.5-7. 

366
 .π., 47.4-6., «…θαὶ ἠλύεην ηὸ ἔξγνλ· (ελλ. ε δηάλνημε ππνγείσλ πεξαζκάησλ) … ἀιιὰ ηνῦην κὲλ ὕζηεξνλ 

πεξηηηὸλ ἔδνμε θαὶ καηαία δαπάλε ηῶλ κεραλῶλ ηὸ πᾶλ θαηεξγαζακέλσλ». 
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 Petrović, “Fire- arms”, 190-194· F. Babinger, Mohammed der Eroberer, 138-139· M. Bartusis, Late 

Byzantine Army, 337. 

368
 Υαιθνθνλδχιεο ΗΗ, 208-209· Κξηηφβνπινο ΗΗΗ, 121-122. Πξβ. F. Babinger, φ.π, 158-159· Γ. αββίδεο -Ν. 

Νηθνινχδεο, Ύζηεξνο Μεζαησληθόο Κόζκνο, 177.  

369
 Παξά ηαχηα δελ είρε αλάινγα απνηειέζκαηα ζην θξνχξην ηνπ αικελίθνπ ζην Παλαρατθφ φξνο, νη 

ππεξαζπηζηέο ηνπ νπνίνπ παξαδφζεθαλ κφλν κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ εθνδίσλ ηνπο, Υαιθνθνλδχιεο  ΗΗ, 234-

235.  
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ΗΗΗ(Γ). ΣΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟ ΠΤΡΟΒΟΛΗΚΟ 

 

Ήδε απφ ηα παξαπάλσ έρεη γίλεη θαηαλνεηφ, φηη ην ππξνβνιηθφ ήηαλ κηα δαπαλεξή 

εθεχξεζε γηα ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ Μεζαίσλα. Γλσζηή είλαη, επίζεο, θαη ε 

νηθνλνκηθή έλδεηα ηνπ βπδαληηλνχ θξάηνπο, πνπ αληηκεηψπηδε ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο αλάθηεζεο ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο (1261), 

ελψ ε θαηάζηαζε γηλφηαλ νινέλα θαη ρεηξφηεξε κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Απηή ε 

νηθνλνκηθή έλδεηα είλαη πνπ νδήγεζε πνιινχο κειεηεηέο
370

 λα ππνζηεξίμνπλ φηη είλαη ε 

αηηία πνπ δελ εμνπιίζηεθαλ ηφζν άξηηα νη Βπδαληηλνί κε ηα ζχγρξνλα ηεο επνρήο, αλαιφγσο 

εμειηγκέλα ζε θάζε πεξίζηαζε, ππξνβφια φπια.  

Ζ πεξίπησζε ηεο πξψηεο πνιηνξθίαο (1394-1402) πάλησο δελ έρεη λα θάλεη ηφζν κε 

ηελ κε νηθνλνκηθή επξσζηία, αιιά εμαξηηφηαλ άκεζα απφ ηελ εμάπισζε ησλ ππξνβφισλ 

φπισλ ζηελ Αλαηνιή. Αλαθέξζεθε, άιισζηε, πξνεγνπκέλσο (ζζ. 93-94), φηη κφιηο ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία (1380) Βελεηία θαη Dubrovnik (Ραγνχδα) άξρηζαλ ηελ καδηθή 

παξαγσγή ππξνβφισλ φπισλ ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ.  

Ζ πξψηε αλαθνξά γηα ρξήζε ππξνβφισλ φπισλ απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ηνπνζεηείηαη 

ηέζζεξα ρξφληα πξνηνχ ν Βαγηαδήη Α΄ νδεγήζεη ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην 1390. O Ρψζνο ηαμηδηψηεο κνλαρφο Ηγλάηηνο ηνπ κφιελζθ 

πεξηγξάθεη πσο: «ν Καινγηάλλεο (Ησάλλεο Ε΄) έπξεπε λα θαηαβάιεη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ θαηαζθεπή πνιεκηθώλ κεραλώλ θαη γηα ηε κίζζσζε ησλ ζηξαηησηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θαινθαηξηνύ αγσλίζηεθε ελαληίνλ ηνπ γεξαηνύ απηνθξάηνξα κε θαλόληα (Ησάλλε Δ΄), δε 

κπόξεζε όκσο λα ηνλ ληθήζεη»371.     

Γηα ην 1394, καξηπξείηαη επίζεο ρξήζε ππξνβφισλ φπισλ φρη φκσο απφ ηνπο 

Βπδαληηλνχο, αιιά απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Πέξαλ πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπίζνπλ ηελ 

απνηθία ηνπο απφ ηηο επηζέζεηο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνπ (bombardas pro salute loci)
372.   
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Bartusis, Late Byzantine Army, 401.  

371
 P. Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuries, 102-103· Γ. Σ. 

Κόλιασ, «Θ ανταρςία Ιωάννου Ηϋ Παλαιολόγου εναντίον Ιωάννου Εϋ Παλαιολόγου», Ελληνικά 12 (1952), 39 

κ.ε.  

372
 Ζ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ππάξρεη ζηα Γελνπαηηθά αξρεία θαη δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ L. Belgrano, “La 

seconda serie di documenti riguardanti la colonia di Pera”,  Atti Della societa ligure di storia patria 13, 1877-

1884, 174. Θεξκέο επραξηζηίεο ζηε δξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ρψκεο θ. Γ. Γηαλλαξά πνπ εληφπηζε ην 

πεξηνδηθφ θάλνληάο ην πξνζηηφ ζε κέλα.  
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Δίθνζη ρξφληα αξγφηεξα, ην 1422, ε πιεξνθνξία είλαη κνλαδηθή, αιιά, εθφζνλ 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ απηφπηε κάξηπξα Ησάλλε Καλαλφ, δελ ππάξρεη πξνθαλήο ιφγνο λα 

ακθηζβεηεζεί. χκθσλα κε ηε δηήγεζή ηνπ, ν νπιηάλνο, Μνπξάη Β΄, δηέηαμε ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ λα θαηαζθεπάζνπλ έλαλ ηζρπξφ πξνκαρψλα «Καὶ πλοκοτὰς ἀπὸ βέργας 

ἔθηκαν ἔμπροσθεν τῆς παστίας, ἵνα δέχωνται τὰς σαγίττας τῶν τόξων καὶ τῶν 

τζαγρῶν τῶν Ῥωμαίων, καὶ τῶν βουμπάρδων τὰς πέτρας»
373. Ζ ιέμε «βνπκπάξδα», 

θαζφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο απφ ηνπο ηζηνξηνγξάθνπο γηα λα δειψζεη ην κεγάιν 

θαλφλη, θαηαδεηθλχεη φηη νη Βπδαληηλνί δηέζεηαλ κεξηθά ηέηνηα κεγάια θαλφληα. Πάλησο ν 

Καλαλφο δελ αλαθέξεη ηίπνηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Πξνθαλψο, νη βνιέο 

θαηεπζχλνληαλ θαηά θχξην ιφγν ζηνπο μχιηλνπο πχξγνπο θαη ηα πνιηνξθεηηθά κεραλήκαηα 

ησλ αληηπάισλ ή φπνπ βξίζθνληαλ καδηθά αθάιππηνη ζηξαηηψηεο ή ηππείο. 

Δπηπιένλ, δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην έξγν ηνπ Καλαλνχ γηα κηθξά θνξεηά 

ηειεβφια ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο πφιεο. Μπνξνχκε πάλησο λα ππνζέζνπκε, πσο ππήξραλ 

κεξηθά ηέηνηα. Γηα λα πεξηγξάςεη, άιισζηε, ηα ηνπξθηθά αξθεβνύδηα ν Καλαλφο 

ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε «ζθιώπνο», ιέμε θαζαξά δπηηθήο πξνέιεπζεο. κσο, θαζψο έρεη 

ελεκεξψζεη ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ζην πξννίκην ηνπ έξγνπ ηνπ, ν ίδηνο είλαη έλαο απιφο, 

ιατθφο άλζξσπνο
374

, άξα νη γλψζεηο ηνπ δελ πξνέξρνληαη νχηε απφ ηα δηαβάζκαηα ηνπ (σο 

ιφγηνο) νχηε ηα ηαμίδηα ηνπ (σο θξαηηθφο αμησκαηνχρνο), αιιά πηζαλνηεξα, γλσξίδεη 

εκπεηξηθά απηφ πνπ πεξηγξάθεη είηε απφ ηνπο δπηηθνχο εκπφξνπο πνπ πξνκήζεπαλ κε ηέηνηα 

ην Βπδάληην είηε απφ ηνπο δπηηθνχο κηζζνθφξνπο, πνπ πηζαλφηαηα ηα είραλ θέξεη καδί ηνπο 

απφ ηε Γχζε. Πάλησο, αθφκα θαη ζηε δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 15νπ αηψλα νη πνιηνξθεκέλνη 

είλαη απηνί πνπ επλννχληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα ππξνβφια φπια, αθνχ πξνζηαηεπφκελνη 

απφ ηα ηείρε κπνξνχζαλ λα πξνμελήζνπλ ζεκαληηθέο θζνξέο ζηνλ θηλνχκελν ελαληίνλ ηνπο 

ερζξηθφ ζηξαηφ. 

  Γηα ην 1453 νη αλαθνξέο γηα ην βπδαληηλφ ππξνβνιηθφ είλαη πην θαηαηνπηζηηθέο: 

Οη Βπδαληηλνί δηέζεηαλ θάπνην αξηζκφ θαλνληψλ, πνπ ηα είραλ ηνπνζεηήζεη θπξίσο θαηά 

κήθνο ησλ ρεξζαίσλ ηεηρψλ, εθεί πνπ αλακελφηαλ θαη ε θχξηα επίζεζε ηνπ νζσκαληθνχ 

ζηξαηνχ, ελψ ην κεγαιχηεξν βπδαληηλφ θαλφλη είρε ηνπνζεηεζεί θνληά ζηελ πχιε ηνπ Αγ. 

Ρσκαλνχ, αθξηβψο απέλαληη απφ ηε κεγάιε βνκβάξδα ηνπ Οπξβαλνχ. Δπηπιένλ, δπν 

κεγάια θαλφληα είραλ ηνπνζεηεζεί πξνο ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο, ζην Μαλδξάθη, εθεί πνπ 

είρε αγθπξνβνιήζεη ν νζσκαληθφο ζηφινο. 
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 Καλαλφο, 460. 23-24. 

374
 Πξβ. Ζ. Hunger, Βπδαληηλή Λνγνηερλία, η. Β΄, 336-337.  
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Αλ θαη αξηζκεηηθά ιηγφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα νζσκαληθά, ηα θαλφληα ησλ 

ππεξαζπηζηψλ ηεο Πφιεο, ηνπιάρηζηνλ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο πνιηνξθίαο, απνδείρηεθαλ  

αξθεηά απνηειεζκαηηθά, ζθνηψλνληαο πνιινχο απφ ηνπο αληηπάινπο
375

. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πνιηνξθίαο νη Βπδαληηλνί ζπγθέληξσζαλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα θαλφληα ζηελ πιεπξά 

ηνπ ηείρνπο αλάκεζα ζηελ πχιε ηεο Αδξηαλνχπνιεο θαη απηήλ ηνπ Αγ. Ρσκαλνχ, γηα λα 

πξνζθέξνπλ κηα επηπιένλ πξνζηαζία, εθεί πνπ νη κεγάιεο νζσκαληθέο βνκβάξδεο 

ρηππνχζαλ αδηάθνπα.  Πξσηαξρηθφ πξφβιεκα γηα ην βπδαληηλφ ππξνβνιηθφ ήηαλ ε έιιεηςε 

ππξίηηδαο αιιά θαη βιεκάησλ, απνηέιεζκα ηεο θάθηζηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

θξάηνπο, ή ηεο εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ απφ ηελ παξάηαζε ηεο ζηελήο πνιηνξθίαο ηεο 

Πφιεο. Αξθεηέο θνξέο νη πνιηνξθεκέλνη αλαγθάζηεθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ σο βιήκαηα 

ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ ηηο πέηξεο απφ ηα δηθά ηνπο γθξεκηζκέλα ηείρε. Χζηφζν, ε θαθή 

θαηάζηαζε ησλ ηεηρψλ ηνπο αλάγθαζε λα ζηακαηήζνπλ πξφσξα ηε ρξήζε ησλ κεγάισλ 

θαλνληψλ, θαζψο δηαπηζηψζεθε πσο νη θξαδαζκνί ηνπο θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

βνιψλ θαηέζηξεθαλ ηηο δηθέο ηνπο νρπξψζεηο πεξηζζφηεξν παξά πξνμελνχζαλ δεκηά ζηνλ 

αληίπαιν
376

. 

Έηζη, φζνλ αθνξά ζην βπδαληηλφ ππξνβνιηθφ, ε πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο πνιηνξθίαο έκεηλε ζηα κηθξά ηνπθέθηα πνπ δηέζεηαλ νη ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο. 

Πίζσ απφ ηελ αζθάιεηα ησλ ηεηρψλ ρηππνχζαλ ζε θάζε επθαηξία ηνπο αθάιππηνπο 

αληίπαινπο ζηξαηηψηεο. Ζ δηαηξεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα πεξηγξάθεηαη επαθξηβψο απφ ην 

Γνχθα, θαζψο κηα κφλν βνιή κπνξνχζε λα ζθνηψζεη δχν θαη ηξεηο άλδξεο
377

. ηελ πξάμε, 

γηα ηνπο ακπλφκελνπο απηά ήηαλ πην ρξήζηκα απφ ηα κεγάια θαλφληα. ηαλ νη Οζσκαλνί 

βξέζεθαλ κπξνζηά απφ ηα ηείρε ηνπ Βειηγξαδίνπ ην 1456, αλ θαη γθξέκηζαλ ηα ηείρε  δελ  

θαηφξζσζαλ  λα  εηζρσξήζνπλ  κέζα  ζηελ  πφιε «…διὰ τε τῆς λοιμώδους νόσου καὶ 

διὰ τῶν μηχανῶν τῶν πεμπομένων ἐκ τοῦ κάστρου< Ἔπεμπον γὰρ εἰς αὐτοὺς 
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 Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, I, 135. 

376
 Υαιθνθνλδχιεο, 389, 4-7,  

377
Γνχθαο, 211. 8-14: «… ὡς εἰ τύχῃ ἐμπεσεῖν ἐν σιδηροφόρῳ σώματι, καὶ τὴν ἀσπίδα καὶ τὸ σῶμα 

διατρήσας ἐξέρχεται καὶ εἰς ἄλλο μεταπηδᾶ, εἰ τύχῃ εἶτα ἐξ αὐτοῦ εἰς ἕτερον, ἕως οὗ ψυχρανθῇ ἡ 

δύναμις τῆς βοτάνου· καὶ διὰ μις προσβολῆς δύναται ζημιῶσαι δύο καὶ τρεῖς». Πξβ. θαη Barbaro, 

Caduta, I, 44.  
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βολίδας μολυβδίνας, ὅσον καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, ἀπὸ κατασκευῆς χαλκῆς 

ἐχούσης ἐντὸς τὰς βολίδας καθ’ ὁρμαθὸν πέντε ἥ καὶ δέκα»378. 

Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη, ην πφζν ήηαλ εμνηθεησκέλνη νη ίδηνη νη Βπδαληηλνί 

κε ηε ρξήζε ησλ ππξνβφισλ φπισλ θαη πνηνη ήηαλ ζηελ πξάμε νη ρεηξηζηέο ηνπο. Οη πεγέο 

ζπάληα αλαθέξνληαη ζηνπο ρεηξηζηέο ησλ ππξνβφισλ θαη φηαλ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ην 

θάλνπλ απηνί πνπ ηειηθά θαηνλνκάδνληαη δελ είλαη Βπδαληηλνί. Έηζη, ππξνβφια φπια 

θαίλνληαη λα ρεηξίδνληαλ ν Ηνπζηηληάλεο κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ
379

, ελψ εμνπιηζκφ κε  

ππξνβφια φπια δηέζεηαλ θαη νη 200 ζηξαηνινγεκέλνη ζηξαηηψηεο πνπ ήξζαλ καδί κε ηνλ 

Ηζίδσξν Κηέβνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην Ννέκβξην ηνπ 1452
380

. Πηζαλφηαηα, ινηπφλ, λα 

ηα ρεηξίδνληαλ θπξίσο νη δπηηθνί ιφγσ κεγαιχηεξεο εκπεηξίαο θαη εμνηθείσζεο
381

. Γε κπνξεί  

σζηφζν λα απνθιεηζηεί ην ελδερφκελν ε αλαθνξά απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηεο πεξηφδνπ λα 

γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξαθεί ιεπηνκεξψο ν νπιηζκφο ησλ Γπηηθψλ, πνπ έξρνληαλ 

πξνο βνήζεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο νη ηειεπηαίνη ήηαλ θαη 

νη «απνθιεηζηηθνί» ρεηξηζηέο απηψλ ησλ ππξνβφισλ φπισλ. 

Αλαπφθεπθηα, ηέινο, ζην ζέκα ππξνβνιηθφ πξνθχπηεη θαη κηα ζχγθξηζε φρη κφλν 

αξηζκψλ αιιά θαη κεγεζψλ: Ο Υαιθνθνλδχιεο αλαθεξφκελνο ζην κεγάιν βπδαληηλφ θαλφλη 

γηα ην 1453 πξνζδηνξίδεη φηη απηφ κπνξνχζε λα ξίμεη βιήκα βάξνπο ηξηψλ εκηηαιάλησλ, 

δει. πεξίπνπ 60 θηιψλ. Σελ ίδηα αθξηβψο αλαθνξά παξαθνινπζήζακε θαη παξαπάλσ ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπ ίδηνπ ηζηνξηθνχ γηα ην κεγάιν θαλφλη, κε ην νπνίν βνκβάξδηδαλ ηα ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο νη Οζσκαλνί ην 1422. Αλ ην ζπγθεθξηκέλν αξηζκεηηθφ βάξνο (ηξία 

εκηηάιαληα) δελ απνηειεί «θνηλφ ηφπν» ζην Υαιθνθνλδχιε, παξαηεξεί θαλείο φηη ην 

κεγαιχηεξν θαλφλη ησλ Βπδαληηλψλ ην 1453, ξίρλεη κπάιεο ίδηνπ βάξνπο κε ην θαλφλη ησλ 
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 Γνχθαο, 211. 16-22· Υαιθνθνλδχιεο, ΗΗ, 25.13-15: «…ἔτυπτε μὲν τὸ τεῖχος τηλεβόλοις καὶ κατέβαλε 

μέρος οὐκ ὀλίγον, ἐπεπόνθει δὲ τὰ στρατεύματα πρὸς τῆς πόλεως ἀνήκεστα ὑπό τε τηλεβόλων 
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Ζ απηνθξαηνξηθή ζπλνδεία αλαγθάζηεθε λα θαηαπιεχζεη ζην θξνχξην Κφηδηλνο, ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο 

Λήκλνπ, ην νπνίν θαη πνιηφξθεζαλ νη δηψθηεο ηνπο γηα 27 εκέξεο.  Παξά ην γεγνλφο φηη βνκβάξδηδαλ ηα ηείρε 

ηνπ κε θαλφληα δελ πέηπραλ ηελ παξάδνζή ηνπ.   
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Οζσκαλψλ ην 1422, δειαδή πεξίπνπ 30 ρξφληα λσξίηεξα. Με δεδνκέλν ηα 300-400 θηιά 

πνπ δπγίδνπλ ηα βιήκαηα ησλ κεγάισλ θαλνληψλ ηνπ Μσάκεζ Β΄ θαη ηδηαίηεξα ηα 600 θηιά 

ηεο κεγάιεο βνκβάξδαο πνπ θαηαζθεχαζε ν Οπξβαλφο, θάζε πεξαηηέξσ ζχγθξηζε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ πνιηνξθία ηνπ 1453 είλαη πιένλ πεξηηηή. Δίλαη απνιχησο 

θπζηνινγηθφ, άιισζηε, πσο κε δεδνκέλε ηελ νηθνλνκηθή έλδεηα, πνπ αλαθέξζεθε ζηελ 

αξρή, νη Βπδαληηλνί δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο αληηπάινπο ηνπο, λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ππξνβφια φπια ή έζησ λα πξνζιάβνπλ ηνπο 

θαηάιιεινπο γη απηφ ην ζθνπφ ηερλίηεο.  

 Μηα δεχηεξε πηζαλή εμήγεζε γηα ηελ έιιεηςε ππξνβνιηθνχ ησλ Βπδαληηλψλ εθηφο 

απφ ηελ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα, είλαη φηη νη ίδηνη δελ είραλ θαηαλνήζεη ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ. 

Ζ καξηπξία ηνπ Γνχθα ζην ζρεηηθφ ρσξίν γηα ηνλ Οπξβαλφ είλαη ελδεηθηηθή: «Ὁ δὲ 

βασιλεὺς γράψας αὐτῷ σιτηρέσιον οὐκ ἄξιον πρὸς τὴν ἐπιστήμην αὐτοῦ, οὐδ’ 

ἐκεῖνο τὸ μηδαμινὸν καὶ εὐαρίθμητον ἐδίδοσαν τῷ τεχνίτῃ»
382

. Ο κηζζφο, πνπ ν 

βπδαληηλφο Απηνθξάηνξαο ελέθξηλε λα ρνξεγείηαη ζηνλ Οχγγξν θαηαζθεπαζηή θαλνληψλ, 

φρη κφλν δελ ήηαλ άμηνο ηεο ηέρλεο ηνπ, αιιά νη ππεχζπλνη ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ηακείνπ δελ 

έδηλαλ ζηνλ Οπξβαλφ νχηε θαλ εθείλν ην πνζφ. Πξνθαλψο θαη ην «κεδακηλόλ» θαη 

«επαξίζκεηνλ» ηνπ Γνχθα, δελ ήηαλ θάπνην αληίηηκν, πνπ δε κπνξνχζε λα ην αληέμεη ε –

έζησ απνθαξδησηηθή- νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Βπδαληίνπ. Άξα, ε αδηαθνξία θαη ε κε 

θαηαλφεζε ηεο πξνζθνξάο ηεο ηέρλεο ηνπ ζηελ άκπλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ πνπ 

νδήγεζε ζηελ απαμίσζε θαη ζηε κε θαηαβνιή ηνπ κηζζνχ εθείλνπ ηνπ ηερλίηε. ζν γηα ηνλ 

ίδην ηνλ Οπξβαλφ, θαζψο έθηαζε κε δηθή ηνπ πξναίξεζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ήηαλ βέβαην πσο ζα αλαδεηνχζε θαιχηεξνπο φξνπο ζην 

αληίπαιν ζηξαηφπεδν ησλ Οζσκαλψλ, αλ δελ ηεξνχληαλ ηα ζπκθσλεζέληα κε ηνλ 

απηνθξάηνξα. 
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           ΗV. Ζ  ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ  ΣΟΤ  ΠΟΛΔΜΟΤ  

 

           Καηά ηε δηεμαγσγή πνιηνξθίαο νρπξσκέλεο πφιεο ν ζηφρνο ησλ επίδνμσλ 

θαηαθηεηψλ ήηαλ ή λα εμαλαγθάζνπλ ηνπο πνιηνξθεκέλνπο λα παξαδνζνχλ απφ έιιεηςε 

ηξνθίκσλ θαη λεξνχ ή λα επηηχρνπλ ηελ «δηα μίθνπο» θαηάιεςε  κε επζεία έθνδν ελαληίνλ 

ησλ ηεηρψλ. Ζ πξψηε πεξίπησζε απαηηεί νινθιεξσηηθφ απνθιεηζκφ γηα λα εκπνδηζηεί ε 

εηζαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνιεκνθνδίσλ πξνο ηνπο ακπλφκελνπο θαη ζαθψο κπνξεί λα 

παξαηαζεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλάινγα κε ηα απνζέκαηα ηξνθίκσλ ησλ 

πνιηνξθεκέλσλ, ελψ ε δεχηεξε απαηηεί ηζρπξφ ζηξαηφ θαη ηα θαηάιιεια πνιηνξθεηηθά 

κέζα, ηέηνηα πνπ ζα κπνξνχλ κε επηηπρία λα πξνζβάιινπλ ηα ηείρε, πνπ άιισζηε ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε απνηεινχλ θαη ην ζεκαληηθφηεξν ακπληηθφ κέζν ησλ πνιηνξθεκέλσλ
383

. ε 

απηφ ην γεληθφ θαλφλα εληάζζνληαη θαη νη πεξηπηψζεηο ησλ Οζσκαληθψλ πνιηνξθηψλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ καο απαζρνινχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε.  

Ο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη λα αλαιπζεί παξάιιεια ε ηαθηηθή 

πνιηνξθεηψλ θαη πνιηνξθεκέλσλ θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο πνπ νη Οζσκαλνί πνιηφξθεζαλ 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (1394-1402, 1422, 1453), λα θαηαδεηρζνχλ δειαδή νη κέζνδνη 

επίζεζεο θαη άκπλαο αληίζηνηρα θαη πψο ηειηθά νδήγεζαλ ζην απνηέιεζκα ηεο άισζεο ηεο 

Πφιεο, ην Μάην ηνπ 1453. Δίλαη επλφεην, πσο ε επηινγή ηεο ηαθηηθήο θαη ησλ δχν πιεπξψλ  

επεξεάζηεθε άκεζα απφ ηα δηαζέζηκα κέζα. Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη θαη ε δηάθξηζε 

ηεο πξψηεο απφπεηξαο ησλ Οζσκαλψλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (1394) απφ 

ηηο επφκελεο δχν (1422, 1453) θαη απηφ γηαηί παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηε 

δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ, πνπ νθείινληαη αθξηβψο ζε απηφ, ζηα δηαζέζηκα δειαδή 

πνιηνξθεηηθά κέζα θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ Οζσκαλψλ λα θαηαιάβνπλ κε 
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 Με απηή ηε δεχηεξε πεξίπησζε ζπλδένληαη θαη πξαθηηθέο φπσο, ε δεκηνπξγία αλαρσκάησλ, γηα λα 
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Κφιηαο, «Ζ πνιεκηθή ηερλνινγία ησλ Βπδαληηλψλ», Γσδώλε 18/1 (1989), 17-41. Πξβ. θαη ηε ζρεηηθά 

πξφζθαηε έθδνζε ηνπ D. Sullivan, “Α byzantine instructional manual on siege defense, the De obsidione 
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Boζηψλε 2003, 139-277, ζην εγρεηξίδην αλσλχκνπ ζπγγξαθέα («Ὅπως χρή τὸν τῆς πολιορκουμένης 
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ηνπ 10νπ αηψλα θαη παξέρεη ζπκβνπιέο πξνο ηνπο ακπλφκελνπο ζε πεξίπησζε πνιηνξθίαο.       
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επζεία έθνδν κηα ηφζν θαιά νρπξσκέλε πφιε, φπσο ήηαλ ε Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν 

θεθάιαην, άιισζηε, πνπ πξνεγήζεθε θαη αθνξνχζε ζηελ πνιηνξθεηηθή ηαθηηθή ησλ 

Οζσκαλψλ γηα ηελ πεξίνδν αλάκεζα ζην 1300 κέρξη ην 1390, απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ είρε, 

λα θαηαδείμεη, δειαδή, ηελ κέρξη ηφηε αδπλακία ησλ Οζσκαλψλ λα πξνζβάιινπλ ηζρπξά 

ηείρε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηαθηηθήο ηεο πεξηθχθισζεο ηεο πφιεο, ψζηε λα εκπνδίδεηαη 

ε είζνδνο ηξνθίκσλ θαη εηδψλ πξψηεο αλάγθεο ζηνπο πνιηνξθεκέλνπο. Καη παξφηη 

θαηαγξάθεθε ε εμέιημε ηεο πνιηνξθεηηθήο ηαθηηθήο ηνπο, απηή δε ζα κπνξνχζε λα θαλεί 

απνδνηηθή ζηελ πεξίπησζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ θαη ηζρπξά ηείρε είρε θαη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί κε ηνλ ππφινηπν θφζκν απφ μεξά θαη ζάιαζζα. Έηζη, κε απηφ ην 

δεδνκέλν, θαη αθνχ δελ ππάξρνπλ ζαθείο ελδείμεηο γηα επζείεο επηζέζεηο θαη πξνζβνιή ησλ 

ηζρπξψλ ηεηρψλ ηεο Πφιεο , φπσο ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα,  δε κπνξεί λα γίλεη ιφγνο 

γηα πνιηνξθία κε ηελ θαζαξά ζηξαηησηηθή ρξήζε ηνπ φξνπ, αιιά κάιινλ γηα απνθιεηζκό, 

ηέηνηνλ πνπ είρε θαλεί απνηειεζκαηηθφο θαηά ην παξειζφλ ζηηο πφιεηο ηεο Μ. Αζίαο, κε ηελ 

πξνζδνθία ηεο αλάινγεο επηηπρίαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν 

γεγνλφο, άιισζηε, φηη ν πξνθάηνρνο ηνπ Βαγηαδήη Α΄, Μνπξάη Α΄, θαηά ηελ επεθηαηηθή ηνπ 

πξνψζεζε πξνο ηα δπηηθά (πεξ. 1370 - 1389) είρε παξαθάκςεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

αξθνχκελνο ζηελ αλαγλψξηζε απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ηεο νζσκαληθήο επηθπξηαξρίαο 

ζεκαίλεη πηζαλφηαηα, φηη είρε αληηιεθζεί ηηο δπζθνιίεο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηελ αδπλακία 

θαηάιεςεο ηεο Πφιεο κε επζεία έθνδν. Δίλαη επλφεην βέβαηα, φηη ζηηο επφκελεο δχν 

πεξηπηψζεηο πνιηνξθίαο ηα δεδνκέλα άιιαμαλ ππέξ ησλ επηηηζέκελσλ θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

επξείαο ρξήζεο κηθξψλ θαη κεγάισλ ππξνβφισλ φπισλ, φπσο παξαθνινπζήζακε ζην 

ζρεηηθφ θεθάιαην.     
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        ΗV(Α). ΚΑΣΑΣΡΟΦΖ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ – ΑΝΔΓΔΡΖ ΦΡΟΤΡΗΧΝ 

 

      ην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1394 ν Βαγηαδήη Α΄, απνθάζηζε λα νδεγήζεη 

πξνζσπηθά ζεκαληηθφ αξηζκφ ζηξαηησηψλ ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ πεξηγξαθή 

ηνπ Γνχθα είλαη θαηαηνπηζηηθή γηα ηα ζρέδηα ηνπ νζσκαλνχ νπιηάλνπ, ν νπνίνο: 

«…περάσας ἀπὸ Βιθυνίας εἰς Θρᾴκην πάντα τὰ τῆς Πόλεως ἄστη κατέσκαψε καὶ 

τοὺς οἰκοῦντας μετοίκισεν ἀπὸ Πανίδου ἄχρις αὐτῆς Πόλεως. Εἷλε καὶ 

Θεσσαλονίκην καὶ τὰ μετὰ τὴν Θεσσαλονίκην χωρία. Εἰς Πελοπόννησον δὲ πέμπει 

Ἀβρανέζην ἀρχηγὸν καὶ λεηλατεῖ πσαν Λακεδαιμονίαν καὶ ἈχαἸαν. Ἐν δὲ ταῖς 

πόλεσι ταῖς πρὸς Εὔξεινον Πόντον κειμέναις πέμπει Σουραχάνην καὶ ἐρημίᾳ 

ἐρήμωσεν αὐτάς· καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν τὰ πάντα ἠφανίσθη καὶ γεγόνασιν ἄοικα»
384

.            

                  Σν ζέκα ησλ απνζεκάησλ ηξνθίκσλ ησλ πνιηνξθεκέλσλ θαζψο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηεο πνιηνξθίαο ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά ζην 

ηξίην κέξνο απηήο ηεο κειέηεο
385

. Δίλαη επλφεην πάλησο, πσο νη πεξηνξηζκέλεο δηαζέζηκεο 

πνζφηεηεο ησλ αλαγθαίσλ αγαζψλ είραλ αξλεηηθφ αληίθηππν ζην εζηθφ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

πιεζπζκνχ, πνπ κε έρνληαο θάπνηα δηαθαηλφκελε ιχζε ζα ζθέθηνληαλ ηελ παξάδνζε ζηνλ 

ερζξφ
386

, αιιά θαη βηνινγηθά ε έιιεηςε ηξνθίκσλ κεηψλεη ηηο αληνρέο ησλ ππεξαζπηζηψλ, 

πνπ θπζηνινγηθά πιένλ ζα παξνπζίαδαλ θαη κηθξφηεξε αγσληζηηθφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, 

                                                           
384

 Γνχθαο, 48.3-10. Πξβ.  Γ. Κπδψλεο, Correspondance, ΗΗ, 407,  P. Schreiner, Kleinchroniken, I, 70/8, ζ. 

544: «ἐπολέμισεν τὴν Κωνσταντινούπολιν<καὶ ἐχάλασεν ὅλα τὰ ἔξω κτίσματα, περιβόλια καὶ 

δὲνδρη», φπσο επίζεο θαη Θξήλνο πεξί Σακπξιάγγνπ, Carmina Greaca Medii Aevi, εθδ. G. Wagner, Λεηςία 

1874, 28.15-17: «…καὶ κατενέκλεισεν αὐτὸν ἐντὸς τῆς νὲας Ῥώμης, τὰς πέριξ δὲ τῆς πόλεως χώρας 

τε τῶν Ῥωμαίων ἐκ βάθρων γὰρ ἐξέτειλεν καὶ μετεκίνησέν τας». Δπηπιένλ, θαη ζηηο παηξηαξρηθέο 

πξάμεηο ηεο πεξηφδνπ αλαθέξνληαη θζνξέο ζε θηήκαηα θαη ακπειψλεο πνπ βξίζθνληαλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

Πφιεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε ηνπ νηθείνπ ηνπ απηνθξάηνξα Ησάλλε νθηαλνχ, ην ακπέιη ηνπ 

νπνίνπ «ἐφθάρη ὑπὸ τῆς τῶν πραγμάτων συγχύσεως», ΜΜ, Acta, ΗΗ, 386. Γεληθά, γηα ηνπο θήπνπο θαη 

ηηο θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζηα πεξίρσξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, βι. J. Koder, Gemuse in Byzanz, Βηέλλε 

1993, 8 θ.ε. θαη ηνπ ηδίνπ, “Fresh vegetables for the capital”, Constantinople and its hinterland, εθδ. C. Mango 

– G. Dagron, Cambridge 1995, 53-54. 

385
 Βι. ζρεηηθά, θεθ. «Οηθνλνκηθή θαη επηζηηηζηηθή θαηάζηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε».  

386
 Πξβ. Γνχθαο, 53. 5-7: «…Οἱ δὲ πλεῖστοι τῆς Πόλεως βιαζόμενοι ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, συνεθλίβοντο μὲν 

καὶ δώσειν προαιροῦντο τὴν πόλιν».      
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θαη αθνχ πξνεγνπκέλσο έγηλε ιφγνο γηα επηβνιή απνθιεηζκνύ κε ζθνπό ηελ παξάδνζε, ε 

θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ γχξσ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ε 

εμαλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ βξηζθφηαλ έμσ απφ ηα ηείρε  ήηαλ δήηεκα 

κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνπο Οζσκαλνχο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ήηαλ εμαηξεηηθά πηζαλφ 

νη ληφπηνη λα πξνζπαζήζνπλ λα εηζάγνπλ κε θάζε ηξφπν κέξνο ηεο παξαγσγήο εληφο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο δπζρεξαίλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην έξγν ησλ πνιηνξθεηψλ λα 

πεηχρνπλ ηελ παξάδνζε ηεο. Έηζη, ιίγν πξηλ ν ζηξαηηψηεο ηνπ Βαγηαδήη Α΄ ιάβνπλ ηηο 

ζέζεηο ηνπο έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Πφιεο θαηέζηξεςαλ κε καλία ηηο γχξσ πεξηνρέο θαη 

θξφληηζαλ θαη γηα ηνλ εμαλδξαπνδηζκφ ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ αλαγθαζηηθή κεηεγθαηάζηαζή 

ηνπο ζηε Μ. Αζία, ελψ ην παξάδεηγκα ηνπ Βαγηαδήη αθνινχζεζαλ θαη νη δηάδνρνί ηνπ, 

Μνπξάη Β΄ θαη Μσάκεζ Β΄,  φηαλ απηνί θηλήζεθαλ ζηξαηησηηθά ελαληίνλ ηεο  Βπδαληηλήο 

πξσηεχνπζαο.   

      Έηζη, ζηηο αξρέο ηνπ ζέξνπο ηνπ 1422 ν Μνπξάη Β΄ πξηλ ηνπνζεηήζεη ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ πεξηκεηξηθά ησλ ηεηρψλ ηεο Πφιεο, ηνπο έδσζε εληνιή λα θαηαζηξέςνπλ ηηο 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θαη λα ιεειαηήζνπλ ηηο ζνδεηέο ησλ ρσξηθψλ. Ο απηφπηεο 

κάξηπξαο Ησάλλεο Καλαλφο πεξηγξάθεη κε δξακαηηθφ ηφλν «τὴν δὲ ζημίαν τῶν 

γεννημάτων καὶ τῶν ἀμπελώνων τὴν λύμην» θαη επεμεγεί πσο  «ἡμς ἀπεστέρησαν 

τῆσδε τῆς πόλεως πάντα τὰ πλησίον, καὶ ταύτης τὰ χωρία ἔφθειραν, 

ἐλεηλάτησαν, Ἠχμαλώτευσαν < καὶ πν ζῶον ὑπὸ ζυγὸν καὶ ἀζύγων διέφθειραν 

καὶ ἠφάνισαν»
387

 

Σελ ίδηα αθξηβψο ηαθηηθή αθνινχζεζε θαη ν Μσάκεζ Β΄ ζηελ ηειεπηαία 

πνιηνξθία, έζησ θαη αλ κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ νη πνιηνξθεηηθέο κέζνδνη έκνηαδαλ λα 

είραλ εμειηρζεί, ελψ ηα λέα ηζρπξά ππξνβφια φπια έδηλαλ ζεκαληηθφηαην πιενλέθηεκα 

ζηνπο επηηηζέκελνπο. ηηο αξρέο ηεο άλνημεο ηνπ 1453 έδσζε εληνιή ζηνλ Καξαηδία, 

δηνηθεηή ησλ επξσπατθψλ πεξηνρψλ ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο λα ζπγθεληξψζεη ηθαλφ 

ζηξαηφ θαη λα θαηεπζπλζεί ελαληίνλ ησλ πεξηρψξσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο· «…ὁ δὲ 

μηδὲν μελλήσας εὐθὺς στρατιὰν ἀγείρας κατατρέχει μὲν τὰ περὶ τὴν Πόλιν 

ἅπαντα καὶ τὸ ἄστυ μέχρις αὐτῶν τῶν πυλῶν καὶ ληίζεται…»388
. Παξφηη, ν 

Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο είρε θξνληίζεη λα εηζάγεη εληφο ησλ ηεηρψλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παξαγσγήο ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ, απηέο δελ ήηαλ ηθαλέο λα 

                                                           
387

 Καλαλφο, 54.40, 55.57-60. 

388
 Κξηηφβνπινο, 1, 17.3. 
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ζπληεξήζνπλ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ γηα παξαηεηακέλε πνιηνξθία θαη ζχληνκα 

δεκηνπξγήζεθε έληνλν πξφβιεκα ιηκνχ.  

Χζηφζν, ε θαηαζηξνθή ηεο ππαίζξνπ ζηα πεξίρσξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ 

κφλν κία παξάκεηξνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ίζσο φρη ε ζεκαληηθφηεξε· νη Οζσκαλνί 

αληηιακβάλνληαλ φηη γηα λα είλαη επηηπρήο ε πξνζπάζεηα παξεκπφδηζεο ησλ ζπγθνηλσληψλ 

απφ θαη πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε έπξεπε λα θαηνξζψζνπλ  λα επηβάινπλ νινθιεξσηηθφ 

απνθιεηζκφ, δηαθνπή δειαδή ηεο επηθνηλσλίαο ηεο πξσηεχνπζαο θαη απφ μεξά θαη απφ 

ζάιαζζα απνηξέπνληαο έηζη νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή βνήζεηα.  Καη αλ ε πξνζπάζεηά ηνπο 

ζηελ μεξά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί επηηπρεκέλε, έπξεπε λα εμαζθαιίζνπλ  αληίζηνηρν 

απνηέιεζκα θαη ζηε ζάιαζζα. Ζ δεδνκέλε φκσο απεηξία ησλ Οζσκαλψλ ζε ζαιάζζηεο 

επηρεηξήζεηο
389

 δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηελ επίηεπμε ηνπ δεχηεξνπ απηνχ ζηφρνπ. 

Ζ ελαιιαθηηθή, θαηά ζπλέπεηα, ιχζε ήηαλ ε θαηαζθεπή θαηάιιεια εμνπιηζκέλσλ 

πνιεκηθψλ θάζηξσλ ζηε ρεξζαία πεξηνρή, ζηηο αθηέο ηνπ Βνζπφξνπ, πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ 

σο ζεκεία ειέγρνπ ηεο ζαιάζζηαο θπθινθνξίαο θαη ζα εκπφδηδαλ ηνλ θαηάπινπ απφ ηνλ 

Έπμεηλν Πφλην κεηαγσγηθψλ ή πνιεκηθψλ πινίσλ πξνο βνήζεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

ηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο ηαθηηθήο ζηξάθεθαλ  ν Βαγηαδήη Α΄ (ην 1396) θαη ν Μσάκεζ Β΄ 

(ην 1452) -αλ θαη ν ηειεπηαίνο ελαπιφρεζε θαη έλα κεγάιν αξηζκφ πινίσλ ζηελ ηειεπηαία 

πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453. Ζ ηαθηηθή, άιισζηε, ηεο αλέγεξζεο θξνπξίσλ 

πξνο παξεκπφδηζε ησλ ζπγθνηλσληψλ ήηαλ ήδε γλσζηή ζηνπο Οζσκαλνχο απφ ηελ ηξίηε 

δεθαεηία ηνπ 14νπ αηψλα, αθνχ ηέηνηα θαηαζθεπάζηεθαλ -θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ κάιινλ 

απνηειεζκαηηθά- θαηά ηηο πνιηνξθίεο Πξνχζαο θαη Νίθαηαο, ην 1326 θαη ην 1331 

αληίζηνηρα
390

, κε ηε δηαθνξά φηη απηή ηε θνξά επηζηξαηεχηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα εκπνδηζηεί 

ε δηα ηεο ζαιιάζζεο επηθνηλσλία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν. 

                Ζ αξρηθή ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ θξνπξίνπ πηζηψλεηαη ζην 

Βαγηαδήη Α΄: νη εξγαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Αλαληνινπ Υηζάξ ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά 

ηνπ Βνζπφξνπ θαίλεηαη πσο μεθίλεζαλ θαη απνπεξαηψζεθαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

αλάκεζα ζην ηέινο ηνπ 1396 θαη ηελ άλνημε ηνπ 1397, φηαλ θαη εληάζεθε ν απνθιεηζκφο 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, κεηά ηε λίθε ηνπ Βαγηαδήη Α΄ ζηε Νηθφπνιε. Με ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξνπξίνπ ζηε κηθξαζηαηηθή αθηή ηνπ Βνζπφξνπ ν νπιηάλνο  

απνζθνπνχζε ζηε δηαθνπή ησλ ζαιαζζίσλ επηθνηλσληψλ ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο 

θπξίσο δε ζηε δηαθνπή ηεο πξνκήζεηαο ηξνθίκσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηε Βηζπλία. 

                                                           
389

 Βλ. κεφ. «Ναπηηθέο δπλάκεηο θαη ε δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ ζηε ζάιαζζα».  

390
 Βλ. κεφ. «Πνιεκηθή ηαθηηθή ησλ Οζσκαλψλ».  
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Σν θξνχξην, σζηφζν, δε θαίλεηαη λα ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηε δηεμαγσγή ηεο πνιηνξθίαο 

θαη ζηελ επηβνιή ηνπ απνθιεηζκνχ, θαζψο –βελεηηθά θπξίσο- πινία δηέπιεαλ ζρεδφλ 

αλελφριεηα ηα ζηελά
391

. Δπηπιένλ νη Βπδαληηλνί –κεηαγελέζηεξνη- ηζηνξηθνί ηεο πεξηφδνπ 

δελ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Αλαληνινχ Υηζάξ νχηε ζην ξφιν πνπ έπαημε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νθηαεηνχο απνθιεηζκνχ ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο, γεγνλφο πνπ εληζρχεη 

ηελ άπνςε ηεο αζήκαληεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ Βαγηαδήη Α΄ λα θαηαιάβεη 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
392

.  

                   Πάλησο, ζηα πιαίζηα ηεο ίδηα ηαθηηθήο ν Μσάκεζ Β΄ ην 1452 θαη πξνηνχ 

θηλεζεί ζηξαηησηηθά ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζέιεζε λα θαηαζθεπάζεη έλα άιιν 

αληίζηνηρν θξνχξην, απέλαληη απφ ην Αλαληνινχ Υηζάξ, ζηελ επξσπατθή πιεπξά ηνπ 

Βνζπφξνπ απηή ηε θνξά, γλσζηφ θαη σο Ρνπκειί Υηζάξ. Αλ θαη αξρηθά ν Κξηηφβνπινο 

αλαθέξεη, φηη ζθνπφο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

νπιηάλν λα πεξλά απφ ηελ Αζία ζηελ Δπξψπε ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηηο λαπηηθέο 

δπλάκεηο, Βελεηία θαη Γέλνπα, παξαδέρεηαη ζηε ζπλέρεηα, φηη άκεζνο ζηφρνο ήηαλ ν   

νινθιεξσηηθφο  απνθιεηζκφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο: «…ἐδόκει τὸ φρούριον τειχισθὲν 

καὶ πρὸς τὴν ὅσον οὐ καὶ μελετωμένην πολιορκίαν τῆς Πόλεως ἐπιτειχισμὸν 

ἐνόμιζεν ἰσχυρότατον ἀποκλείων αὐτῇ οὐ μόνον τὰς ἠπείρους Ἀσίαν τε καὶ 

Εὐρώπην, ἀλλὰ δὴ καὶ τὰς θαλάσσας ἀμφοτέρας, ἄνω μὲν τὸν Εὔξεινον Πόντον 

διὰ τοῦ Βοσπόρου, κάτω δὲ τόν τε Αἰγαῖον καὶ πσαν τὴν Ἑλληνικὴν θάλασσαν διὰ 

τοῦ Ἑλλησπόντου»
393

Οη ίδηνη νη Οζσκαλνί νλφκαδαλ ην θξνχξην bogaz kesen
394

, ελψ νη 

βπδαληηλνί ηζηνξηθνί ην αλαθέξνπλ σο Λαηκνθνπίαλ- Λαηκνθόπηελ
395

 ή θεθαινθόπηελ
396

, 

θαζψο εθεί ν Δχμεηλνο πφληνο έρεη ην ζηελφηεξν πιάηνο ηνπ.  

                                                           
391

 Πξβ. Thiriet, Regestes, I, 923. ηηο 26 Ηαλνπαξίνπ ε Βελεηηθή Γεξνπζία ζε επηζηνιή πξνο ηνλ ηγηζκνχλδν 

ηεο Οπγγαξίαο ηνλ δηαβεβαίσλε, πσο δελ πξφθεηηαη λα εγθαηαιείςεη ηα εκπνξηθά ηεο ζπκθέξνληα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη πσο πξνηίζεην λα εμνπιίζεη άιια έμη πινία γηα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

ζηελ πεξηνρή θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηηο πεξηνρέο πνπ απεηινχληαλ απφ ην ζνπιηάλν. 

392
 Γηα νζσκαληθέο πεγέο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξνπξίνπ, βι. Neshri, (επηκ. F. Unat, 

M. Koymen), Άγθπξα 1949, 329· F. Giese, Altosmanischen Chroniken, 39. Πξβ. Γ. Υαηδφπνπινο, πξώηε 

πνιηνξθία, 87 θαη ππνζ. 138 γηα ηε ζρεηηθή κε ην Αλαληνινχ Υηζάξ δεπηεξεχνπζα βηβιηνγξαθία. 

393
 Κξηηφβνπινο, 19.10-19. 

394
 Tursun Beg, 13.8-9. 

395
 Υαιθνθνλδχιεο, ΗΗ, 147.4.  
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Ζ θαηαζθεπή ηνπ λένπ θξνπξίνπ, έμη κφιηο ρηιηφκεηξα απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

μεθίλεζε ην Μάξηην ηνπ 1452 θαη παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ Βπδαληηλψλ θαη ηελ επίζεκε 

δηακαξηπξία ηνπ απηνθξάηνξα πξνο ην ζνπιηάλν, νινθιεξψζεθε ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο
397

. Σν θάζηξν θαίλεηαη πσο δηέζεηε 14 πνιεκηθνχο 

πχξγνπο, ελψ ν κεγαιχηεξνο απφ απηνχο πςσλφηαλ πεξίπνπ 200 πφδηα απφ ην χςνο ηεο 

ζάιαζζαο. Ο Μσάκεζ Β΄ γηα λα δηαζθαιίζεη πσο δε ζα πεξλνχζε θαλέλα πινίν πξνο 

βνήζεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηνπνζέηεζε κεγάια θαλφληα ζηηο επάιμεηο ηνπ θαη 

εγθαηέζηεζε θξνπξά 400 αλδξψλ κε εληνιή λα βπζίδνπλ θάζε πινίν πνπ δε ζα θάιαξε ηα 

παληά ηνπ γηα έιεγρν
398

. Αληηζηνίρσο, θαλφληα ηνπνζεηήζεθαλ θαη ζην Αλαληνινχ Υηζάξ. 

Έηζη, φηαλ ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 1452 πεξλνχζε απφ ηα ζηελά ε γαιέξα ηνπ Βελεηνχ 

Αλησλίνπ Ρίηδνπ, θνξησκέλε κε ζηηεξά πνπ πξννξίδνληαλ γηα βνήζεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ν ίδηνο δε ζέιεζε λα ππνζηείιεη ηα παληά, κηα βνιή απφ ηα θαλφληα 

ηνπ Ρνπκειί Υηζάξ ήηαλ αξθεηή γηα λα  βπζίζεη ην πινίν, ελψ ν ίδηνο ν Ρίηδνο ζπλειήθζε, 

νδεγήζεθε ζηελ Αδξηαλνχπνιε κπξνζηά ζην νπιηάλν, ν νπνίνο θαη δηέηαμε ηε ζαλάησζή 

ηνπ
399

.    

 

                                                                                                                                                                                           
396

 Γνχθαο, 301.21: «…τὴν κλῆσιν τοῦ κάστρου Πασκεσὲν ἐκέλευσε καλεῖσθαι, ἐξελληνιζόμενον δὲ 

ἑρμηνεύεται κεφαλοκόπτης…»  

397
 Κριτόβουλοσ, 19.27 – 22.28. 

398
 Γνχθαο, 246. 10-18: «…Σὰς ναῦς τὰς ἀφ’ Ἑλλησπόντου πρὸς Πόντον καὶ τὰς ἀπὸ Πόντου πρὸς 

Ἑλλήσποντον, κἅν ὁποίας ἄρα αὐθεντίας τυγχάνουσι, εἴτε Γενουῖται, εἴτε Βένετοι, 

Κωνσταντινουπολῖται, Καφατινοί, Σραπεζούντιοι, Ἀμινσηνοί, ινωπαῖοι καὶ οἱ ἐκ τῆς ἐμῆς 

αὐθεντίας, ὁποιασοῦν τύχης κἅν ὦσι, νῆαι, τριήρεις, διήρεις, καὶ ἀκάτια, μὴ πλείτωσαν, πρὶν 

χαλάσοντες  τὰ ἱστία τὸ κομμέρκιον διδόναι καὶ οὔτως τὴν ὁδὸν αὐτῶν πορευέσθωσαν, ἡ δ’ 

ἀπειθήσασα ναῦς καὶ μὴ ἐνδοῦσα σὺν τῇ πετροβόλῳ καταποντισθήτω». Πξβ. θαη Κξηηφβνπινο, 23.19-

34. 

399
 N. Barbaro, Caduta, I, 34-35, Γνχθαο, 248.8-20. 



134 θ διεξαγωγι του πολζμου 
 

 

 

(Σν  Ρνπκειί Υηζάξ ζηελ επξσπατθή πιεπξά ηνπ Βνζπφξνπ, φπσο απνθαηαζηάζεθε    

θαη δηαζψδεηαη ζήκεξα)  

 

 

 

 

 

 

 

(Μηθξνγξαθία απφ νζσκαληθφ ρεηξφγξαθν ηνπ 16νπ αηψλα, πνπ απεηθνλίδεη ηα      

θξνχξηα Αλαληνινχ θαη Ρνπκειί Υηζάξ. Γηθηπαθφο ηφπνο: www. 

Romeartlover.tripod.com) 
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         IV (Β).  ΈΦΟΓΟΗ ΔΝΑΝΣΗΟΝ ΣΧΝ ΣΔΗΥΧΝ ΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ 

 

   Οη νζσκαληθέο δπλάκεηο, πνπ εκθαλίζηεθαλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζην ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1394, αθνχ θαηέζηξεςαλ 

νινθιεξσηηθά ηελ χπαηζξν ρψξα γχξσ απφ ηελ πφιε, πήξαλ ηηο ζέζεηο ηνπο πεξηκεηξηθά 

ησλ ηεηρψλ εκπνδίδνληαο ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν απφ απηήλ: «Οὐ γὰρ ἐπολέμει ταύτην ὁ 

τύραννος, οὐδὲ ιψεπάλξεις οὐδὲ τειχεπάλξεις οὐδ’ ἀκροβολισμοὺς οὐδ’ ἄλλο τι 

τῶν μηχανικῶν ἀντεπήγαγεν, ἀλλὰ μόνον ἀνθρώπους ὑπὲρ μυρίους καθημένους 

κύκλῳ μακρόθεν καὶ προσέχοντας τὰς διεξόδους τοῦ μὴ ἐξέρχεσθαι ἥ 

εἰσέρχεσθαί τι ἐν αὐτῇ»
400

.   

     Σν παξαπάλσ ρσξίν απφ ην Γνχθα, παξφηη γξάθηεθε κε δηαθνξά πεξίπνπ 60 

ρξφλσλ απφ ηα γεγνλφηα πνπ πεξηγξάθεη, θαίλεηαη λα απνδίδεη ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα 

ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ ηαθηηθή πνπ αθνινχζεζαλ νη Οζσκαλνί: νπζηαζηηθά,  ζεκαληηθφο 

αξηζκφο ζηξαηησηψλ -πέξαλ ηνλ δέθα ρηιηάδσλ- απέθιεηζε ηελ πφιε εκπνδίδνληαο ηελ 

απξφζθνπηε δηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη αγαζψλ, ειπίδνληαο φηη ζα αλάγθαδαλ έηζη ηνπο 

θαηνίθνπο  λα παξαδνζνχλ νηθεηνζειψο. Καη παξφηη άιιεο πεγέο αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε ή 

θαη ηε ρξήζε πνιηνξθεηηθψλ κεραλψλ
401

 ή αθξνβνιηζκνχο θαη αςηκαρίεο γχξσ απφ ηα ηείρε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
402

, δε καξηπξείηαη πέξα απφ απηφ θακία αμηφινγε επηζεηηθή 

πξσηνβνπιία ησλ επίδνμσλ θαηαθηεηψλ, κε ηελ έλλνηα ηεο επζείαο πξνζβνιήο ησλ ηεηρψλ, 

πνπ ζα πξνθαινχζε ηελ «δηα μίθνπο» παξάδνζε ηεο Πφιεο. Σα ηζρπξά ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, άιισζηε, απνηεινχζαλ ηνλ πιένλ απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα επζεία 

έθνδν θαη παξά ηελ ρξήζε -ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ- πνιηνξθεηηθψλ κεραλψλ θαη 

κηθξφηεξσλ κέζσλ πξνζβνιήο ησλ ηεηρψλ, δε ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ξήγκαηα 

θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ είζνδν ηνπ ζηξαηνχ εληφο ηεο Πφιεο.      

Αληίζεηα, ν Γ. Υαηδφπνπινο ζην βηβιίν ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πξψηε πνιηνξθία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο ζεσξεί, φηη ζηα πξψηα ρξφληα απφ ηελ έλαξμε 

ηεο πνιηνξθίαο έγηλαλ δχν ή ηξεηο απφπεηξεο θαηάιεςεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε επζεία 

έθνδν ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ ελαληίνλ ησλ ηεηρψλ
403

. ηεξίδεη κάιηζηα απηή ηνπ ηελ 

άπνςε θπξίσο ζε δχν βξαρέα ρξνληθά: ζπγθεθξηκέλα ην πξψην απφ απηά αλαθέξεη πσο ηνλ 

                                                           
400

 Γνχθαο, 50.7-12. 

401
 Βι. ζρεηηθά, θεθ. «Οζσκαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο – νπιηζκφο». 

402
 Βι. ζρεηηθά ππνζ. 409. 

403
 Δ. Χατηόπουλοσ, Πρώτη πολιορκία, 57-60. 
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Ηνχλην ηνπ 1395 «…ἐκίνησε κατ΄ αὐτοῦ ὁ ἀσεβὴς τῶν Σούρκων..μάχην 

βαρυτάτην»
404

. Χζηφζν, ν πξνζδηνξηζκφο «…ἥν καὶ ἐκράτησεν ἰσχυρῶς ἐπὶ χρόνοις 

ἔγγιστα η’», πνπ αθνινπζεί θαζηζηά ζαθέο, φηη ε κάρε βαξπηάηε είλαη ραξαθηεξηζκφο ηνπ 

φινπ εγρεηξήκαηνο, πνπ δηήξθεζε ζπλνιηθά νρηψ ρξφληα θαη δελ αλαθέξεηαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε έθνδν. Σν πην πηζαλφ είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ απιψο ηνπνζεηεί 

ιαλζαζκέλα ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 1395. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ην δεχηεξν ρξνληθφ: ην 

«…ἐπολέμησεν τὴν Κωνσταντινούπολιν ὁ σουλτὰν Παγιαζίτης<εἰς τὰς κθ’ τοῦ 

σεπτεμβρίου»405, δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε έθνδν, αιιά 

θάιιηζηα κπνξεί λα ελλνεί  ηελ έλαξμε ηνπ απνθιεηζκνχ. Άιισζηε, θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

εθδφηε (P. Schreiner) ην ρξνληθφ ηνπνζεηείηαη ην επηέκβξην ηνπ 1394, ζηελ πεξίνδν, 

δειαδή, πνπ ν νζσκαληθφο ζηξαηφο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Απηά ηα ηειεπηαία, ηα ηζρπξά ηείρε δειαδή ηεο Πφιεο, ήηαλ έλαο 

αθφκε απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα νπνηαδήπνηε ελδερφκελε επίζεζε, αθνχ αλάινγε 

πξνζπάζεηα ρσξίο ηε ρξήζε ππξνβφισλ, πνπ ζα κπνξνχζε λα ηα πιήμεη άκεζα
406

, ζα 

έβξηζθε κάιινλ ηνπο ακπλφκελνπο ζε πιενλεθηηθή ζέζε παξά ηνπο επηηηζέκελνπο. Γη απηφ 

ην ιφγν άιισζηε θαη κέρξη ηφηε, παξά ην φηη νη νζσκαληθέο θαηαθηήζεηο απιψλνληαλ ήδε 

ζηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν, ε Κσλζηαληηλνχπνιε κέρξη εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή είρε 

παξαθακθζεί αλαγθαζηηθά.  Δπηπιένλ, ην φηη ζε απηήλ ηελ πξψηε πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ 

δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ έθνδνη θαη πξνζπάζεηα θαηάιεςεο κε βίαην ηξφπν παξά κφλν κε 

ηελ ηαθηηθή ηνπ απνθιεηζκνχ, εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ 

έλαξμε ηεο πνιηνξθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κεγάιν κέξνο ηνπ Οζσκαληθνχ ζηξαηνχ 

                                                           
404

 P. Schreiner, kleinchroniken, 7/27.  

405
 Απη., 70/8. Αμηνζεκείσηε ε καξηπξία ελφο ξσζηθνχ ρξνληθνχ (Barker, Manuel II, 128, κε πξνζηηφ ζε 

κέλα), πνπ θάλεη ιφγν γηα ηνπξθηθή επίζεζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππφ ηελ αξρεγία ηνπ Ησάλλε Ε΄, πνπ 

φκσο αληηκεησπίζηεθε κε επηηπρία απφ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο πφιεο, πξβ. θαη ηνπ ηδίνπ, “John VII in Genoa, 

a problem in Late Byzantine source confusion”, OCP 28(1962), 224, φπσο επίζεο, Γ. Υαηδφπνπινο, Πξώηε 

Πνιηνξθία, 58, ππνζ. 74. ρεηηθά κε ηε δηακάρε αλάκεζα ζην Μαλνπήι Β΄ θαη ηνλ Ησάλλε Ε΄, βι. θαησηέξσ,  

θεθ. «Οη Γηραζκέλνη Πνιίηεο».     

406
 Για τθν εξζλιξθ των πυροβόλων όπλων εκείνθ τθν περίοδο και τθ χρθςιμοποίθςι τουσ από τον οκωμανικό 

ςτρατό, βλ. κεφ. «Σν Ππξνβνιηθφ ησλ Οζσκαλψλ». 



Ζφοδοι εναντίον των τειχϊν τθσ Κωνςταντινοφπολθσ                                       137 
 

θηλήζεθε πξνο ηελ Πεινπφλλεζν θαη ηε Βνπιγαξία
407

, ελψ αλάινγε ζηαζηκφηεηα θαίλεηαη 

πσο επηθξάηεζε θαη κέρξη ηε κάρε ηεο Νηθφπνιεο ην 1396.  

Δίλαη επλφεην, πσο ην απνηέιεζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλακέηξεζεο ζηε Νηθφπνιε, ε 

ζπληξηπηηθή ήηηα, δειαδή, ησλ δπηηθψλ ζπλαζπηζκέλσλ ρξηζηηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ, 

αχμεζε αθφκε πεξηζζφηεξν ην εζηθφ ηνπ νπιηάλνπ (θπζησζείο, Γνχθαο, 53.3) θαη 

πξνθαλψο ηνλ νδήγεζε ζην λα εληείλεη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ίζσο 

αθφκε θαη κε ηε κεηαθνξά πεξηζζφηεξσλ αξηζκεηηθά δπλάκεσλ γχξσ απφ ηα ηείρε. ζν γηα 

ηνλ ίδην ην Βαγηαδήη Α΄, θαίλεηαη πσο πξνζδνθνχζε ζχληνκα ηελ παξάδνζε ηεο Πφιεο, αλ 

πηζηέςνπκε δχν απφ ηηο πεγέο ηεο πεξηφδνπ πνπ ηνλ παξνπζηάδνπλ εγθαηεζηεκέλν ζε έλα 

ιφθν λα παξαηεξεί ηα θηίζκαηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη λα ηα κνηξάδεη ζηνπο 

αμησκαηνχρνπο ηνπ θξαηψληαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ην λαφ ηεο Αγ. νθίαο
408

. Χζηφζν, παξά 

ηηο κηθξνχ κεγέζνπο αςηκαρίεο γχξσ απφ ηα ηείρε ή ηελ εθηεηακέλε ρξήζε πνιηνξθεηηθψλ 

κεραλψλ νχηε ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ν νπιηάλνο θαίλεηαη λα δηέηαμε γεληθή έθνδν 

ηνπ ζηξαηνχ ηνπ ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
409

. Αληηζέησο, θηλήζεθε ζηξαηησηηθά 

                                                           
407

 ηηο αξρέο ηνπ 1395 ν Δβξελφο Μπέεο κε ηζρπξή ζηξαηησηηθή δχλακε εηζέβαιε ζηελ Πεινπφλλεζν  θαη, 

αθνχ λίθεζε ην ζηξαηφ ηνπ Γεζπφηε Θεφδσξνπ ζην Δμακίιηνλ, πξνρψξεζε λφηηα θαη θαηέιαβε κε έθνδν ην 

θξνχξην ηεο Άθνβαο. Πξβ. D. Zakythinos, Despotat grec, I, 155· J. Chrysostomides, “Corinth, 1394-1397: 

some new facts”, Βπδαληηλά 7 (1975), 90. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα νη δπλάκεηο ηνπ νπιηάλνπ θαη ηνπ Μηξζέα 

ηεο Βιαρίαο ήξζαλ αληηκέησπεο ζηε κάρε ηεο Ρνβίλαο (17 Μαίνπ 1395), πνπ έιεμε κε ηε ζπληξηπηηθή ήηηα 

ησλ ηειεπηαίσλ. Πξβ. C. Imber, The Ottoman Empire, 49. 

408
 Βνπιγαξηθφ Υξνληθφ, 541.18-20, «Recit inedit», 108. 14-22.  

409
 ΠΠ, Γ΄, 206.3-6: «…ἑλεπόλεις τε καὶ τειχομαχίας πανταχῆ συνιστῶντα ἐπολιόρκει». Χζηφζν, ζε 

επηζηνιή ηνπ (αξ. 46) πξνο ηνλ Μηραήι Ρανχι, ρξνλνινγνχκελε ην θζηλφπσξν ηνπ 1398, ν Μαλνπήι Καιέθαο 

αλαθέξεη: «…ἀνάλωται μὲν ἡ πόλις, περικάθηνται δὲ οἱ πολέμιοι», εληζρχνληαο ην ζπιινγηζκφ ηνπ 

απνθιεηζκνχ θαη ηεο απφ απφζηαζε θζνξάο ηνπ αληηπάινπ, θαη φρη ησλ απεπζείαο εθφδσλ ή ηεο θαηαζηξνθήο 

ησλ ηεηρψλ. Άιισζηε, ν Ησζήθ Βξπέλληνο ζηε δεκεγνξία ηνπ «πεξὶ ηνῦ ηῆο πόιεσο ἀλαθηίζκαηνο», πνπ 

πηζαλφηαηα εθθσλήζεθε ηελ Άλνημε ηνπ 1416, (γηα ηε ρξνλνινγία, πξβ. Ν. Σσκαδάθεο, ύιιαβνο βπδαληηλώλ 

κειεηώλ θαη θεηκέλσλ, Αζήλα 1961, 586), 14 ρξφληα δειαδή, χζηεξα απφ ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, αλαθέξεηαη ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε ηεο επηδηφξζσζεο ησλ ηεηρψλ, πνπ βξίζθνληαλ ζε 

θαθή θαηάζηαζε φρη φκσο απφ θζνξά πνπ πξνμέλεζαλ νη αληίπαινη, αιιά ιφγσ παιαηφηεηνο: «…Ἀιι’ ἡ νὕτω 

καὶ μεγάλη καὶ καλὴ καὶ ἐξαίρετος πόλις, τείχει καὶ πύργοις κυκλουμένη σαθροῖς, δεῖται τῆς 

παρʹ ἡμῶν ἀνακτίσεως, οἷά τις μήτηρ διʹ ἔξωρον ἡλικίαν τῆς ἐκ τῶν οἰκείων τέκνων γηροκομίας 

αὐτῆς· <ποιησώμεθα ἔρανον, ὑποστηρίξωμεν ἤδη γεγηρακυῖαν<καὶ δῶμεν αὐτῇ χεῖρα, πιπτούσῃ 

διὰ τὸν χρόνον, ἀποδῶμεν  αὐτῇ τὰ θρεπτήρια ἐν τῷ γήρᾳ». (εθδ. Ν. Σσκαδάθεο, Πεξί Αιώζεσο ηεο 

Κσλζηαληηλνππόιεσο, Θεζζαινλίθε 1993, 246). 
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ελαληίνλ ηνπ ιηγφηεξνπ νρπξσκέλνπ Γαιαηά
410

. Πάλησο θαη απηέο νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο 

θαίλεηαη λα είραλ ζχληνκε δηάξθεηα (ρεηκψλαο 1396-άλνημε 1397), θαζψο ζηηο αξρέο ηεο 

Άλνημεο ηνπ 1397 ν ίδηνο ν Βαγηαδήη Α΄ δηαπεξαηψζεθε ζηε Μ. Αζία πξνεηνηκάδνληαο ην 

ζηξαηφ ηνπ γηα εθζηξαηεία ελαληίνλ ηνπ εκίξε ηνπ Καξακάλ, ελψ κε ηζρπξή ζηξαηησηηθή 

δχλακε ν Δβξελφο Μπέεο επαλέιαβε ηελ επηδξνκή ηνπ 1395 ζηελ Πεινπφλλεζν θηάλνληαο 

απηή ηε θνξά κέρξη ηα βελεηηθά ιηκάληα ηεο Μεζψλεο θαη Κνξψλεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

θαηέιαβε ην Άξγνο θαη κεηέθεξε βίαηα φζνπο επέδεζαλ ζηε Μ. Αζία
411

. Ζ απνπζία κεγάινπ 

κέξνπο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο αλακθίβνια πξνθάιεζε κηθξή 

αλαθνχθηζε ζηνπο πνιηνξθεκέλνπο, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη άξζεθε ν 

απνθιεηζκφο. Ζ απνπζία, σζηφζν, θαη ηνπ νπιηάλνπ θαη ε πνιεκηθή ζχξξαμε κε ηνλ εκίξε 

ησλ Καξακαλψλ κπνξνχλ κε αξθεηή βεβαηφηεηα λα καο νδεγήζνπλ ζην ζπκπέξαζκα πσο 

δελ εμαπνιχζεθε θακία νινθιεξσηηθή έθνδνο απφ πιεπξάο ησλ Οζσκαλψλ κε ζθνπφ ηελ 

θαηάιεςε ηεο Πφιεο, αθνχ, είλαη ινγηθφ, ν Βαγηαδήη λα ήζειε λα είλαη παξψλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ε Κσλζηαληηλνχπνιε ζα πεξηήξρεην ζηελ θαηνρή ηνπ. 

Ζ ίδηα θαηάζηαζε, ηεο ζηξαηησηηθήο απξαμίαο δειαδή, θαίλεηαη πσο δηαηεξήζεθε θαη 

κέρξη ηε ιχζε ηεο πνιηνξθίαο, ην 1402. Απφ θεη θαη πέξα απηφ πνπ κεηαβαιιφηαλ ήηαλ ε 

έληαζε ηνπ απνθιεηζκνχ: γηα ηελ ηξηεηία 1397-1399 θαη κε ηηο νζσκαληθέο δπλάκεηο 

δηαζπαξκέλεο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ν Boucicaut πνπ είρε έξζεη σο βνήζεηα κε πεξίπνπ 1200 

ζηξαηηψηεο κπνξνχζε λα δηαζπά ηνλ απνθιεηζκφ κε κηθξήο θιίκαθαο εμφδνπο θαη λα 

πξνκεζεχεη κε ηξφθηκα ηνπο ακπλνκέλνπο
412

, ελψ φζνλ αθνξά ζηνλ Οζσκαλφ ζνπιηάλν, 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν θαίλεηαη πσο βξηζθφηαλ ζηελ Πξνχζα θαη ηελ Αδξηαλνχπνιε θαη φρη 

έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
413

. Απφ ην 1400 θαη κεηά, φηαλ ε απεηιή απφ ηνλ 

                                                           
410

 Γηα ηηο επηζέζεηο ζην Γαιαηά, De Clavijo, 89-90. Πξβ. Barker, Manuel II, 140-141, φπνπ ν ζπγγξαθέαο 

ζηεξηδφκελνο θπξίσο ζην «Βνπιγαξηθφ Υξνληθφ» (540-542) θαη ην “Recit” (108. 14-35)  ππνζηεξίδεη, πσο ν 

Βαγηαδήη Α΄ κεηά ηε Νηθφπνιε «πξνζσπηθά θαηεχζπλε κηα ζεηξά ζθνδξψλ επηζέζεσλ ελαληίνλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο».  

411
 Ο Υαιθνθνλδχιεο, (90. 20) αλαθέξεη φηη ν νζσκαληθφο ζηξαηφο αξηζκνχζε 50.000 άλδξεο. Βι. ζρεηηθά, D. 

Zakythinos, Despotat grec, 156-157· Κ. Άκαληνο, ρέζεηο Διιήλσλ και Τοφρκων, 84· C. Imber, Ottoman 

Empire, 49-50· Γ. Υαηδφπνπινο, πξώηε πνιηνξθία, 114-115.  

412
 Βι. θεθ. «Οη ηξαηησηηθέο Γπλάκεηο». 

413
 Γνχθαο, 57-59. Δπηπιένλ, ε αλεζπρία ησλ Βελεηψλ γηα ελδερφκελε επίζεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ ζηελ 

Δχβνηα θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο δείρλεη φηη ε πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 

πνπ άιισζηε δελ είρε απνδψζεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, δελ ήηαλ ν κνλαδηθφο ζηφρνο ηνπ Βαγηαδήη Α΄ εθείλε 

ηελ πεξίνδν, Πξβ. Thiriet, Regestes, II, 983, κε εκεξνκελία 18 Μαΐνπ 1400 θαη G. T. Dennis, “Three Reports”, 

262.   
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Σακεξιάλν ζηε Μ. Αζία ήηαλ πιένλ νξαηή γηα ην Βαγηαδήη, δε κπνξνχζε λα ζθεθζεί θαλ 

ελδερφκελε επίζεζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  

Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο νζσκαληθήο πνιηνξθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηα 

πξάγκαηα είλαη ζαθψο πην μεθάζαξα:  ε θχξηα επίζεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ ελαληίνλ 

ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο έγηλε ηελ 24ε Απγνχζηνπ 1422, εκέξα ζχκθσλε κε ηελ 

ππφδεημε ηνπ Μεξζαίηε, ελφο ηνχξθνπ ςεπδν-πξνθήηε, πνπ αμίσλε ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ 

ηε γεληά ηνπ Μσάκεζ «…Ἀλλὰ καὶ καθ’ ἡμέραν καὶ νύκτα τὰς παλάμας ἐκρότουν, 

καὶ τοῦ Μηρσαΐτη τὴν φωνὴν ἀνέμενον ὡς ἀγγέλου ἀληθεστάτου, ὡς ἵνα 

αἰχμαλωτίσουσι τοὺς Ῥωμαίους< Ὡς δὴ ἔφθασεν ἡ τελεία ἡμέρα τοῦ πολέμου 

τῶν Σούρκων, ὁποίαν παρ’ ἐκείνοις ὁ μέγας προεθέσπισε Μηρσαΐτης ὁ προφήτης 

ἐκείνων, εἶπε πρὸς τὸν στρατάρχην καὶ δεσπότην τῶν Μουσουλμάνων· μὴ 

βράδυνε ἐπὶ πλέον, ἀλλὰ ταχέως τὰς τάξεις τάξον καθοπλισθῆναι»414
. Πξηλ απφ 

ηελ ηειηθή επίζεζε, νη Οζσκαλνί, πνπ βξίζθνληαλ γηα θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο 

πεξηκεηξηθά ησλ ρεξζαίσλ ηεηρψλ ηεο Πφιεο, είραλ πξνζπαζήζεη κε ζπλερή βνκβαξδηζκφ 

λα πξνμελήζνπλ ξήγκαηα ζε απηά, ψζηε λα επηηεπρζεί θαηά ην δπλαηφλ επθνιφηεξα ε 

είζνδφο ηνπο, ε πξνζπάζεηά ηνπο, φκσο δελ ήηαλ επηηπρήο
415

. Καηά ην ίδην δηάζηεκα 

πξνθαλψο θαη δελ έιεηπαλ νη αθξνβνιηζκνί αλάκεζα ζε πνιηνξθεηέο θαη πνιηνξθεκέλνπο, 

ρσξίο φκσο λα θαηαγξαθνχλ ζεκαληηθέο αλζξψπηλεο απψιεηεο.    

  ηαλ έθηαζε ε πξνβιεπφκελε ψξα ηεο γεληθήο επίζεζεο, πξψηα νη ηνμφηεο αλέιαβαλ 

λα θάλνπλ ηελ πξψηε θξνχζε ρηππψληαο απφ καθξηά ηνπο ακπλφκελνπο πνπ βξίζθνληαλ 

πάλσ ζηνπο πξνκαρψλεο
416

. Οη ηειεπηαίνη πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ θαιχθζεθαλ 

                                                           
414

 Καλαλφο, 61.198-200. 

415
 Για τθν επίδραςθ των πυροβόλων ςτα τείχθ, βλ. κεφ.  «το πυροβολικό των Οκωμανϊν». 

416
 Ι. Κανανόσ, 68. 395 – 69. 398. «Σοὺς δὲ τοξότας ἐκείνους τοὺς ἀναριθμήτους τῶν Σούρκων 

ἐκέλευσαν πάντας ὁμοῦ τοξεύειν ἐπάνω τοῦ κάστρου καὶ τῶν προμαχιονίων, ὡς ἵνα λαβώσουν καὶ 

φονεύσουν τινὰς τῶν Ῥωμαίων, καὶ φοβηθῶσιν οἱ ἄλλοι καὶ φύγωσιν ἐκ τοῦ τείχους, καὶ ἀπὸ 

τούτου ἄδειαν εὕρουν καὶ ἀναβῶσιν  οἱ Μουσουλμάνοι ἐπάνω ἀνεμποδίστως, καὶ κρατήσουν τὴν 

πόλιν. Καὶ γὰρ ἐν μιᾶ καιροῦ οπῇ μυριάδας βελῶν, τουτέστι σαγίττας, ἐτόξευσαν ἐπάνω τῶν 

Ῥωμαίων, καὶ ἔπεσον εἰς τὰ τείχη τῆς πόλεως καὶ ἐντός, ὥστε καὶ τὸν αἰθέρα ἐκάλυψαν καὶ αὐτὸ 

τὸ φῶς τοῦ ἡλίου ἐσκέπασαν, καὶ ἡμς πάντας φόβος ἐκράτησε καὶ δειλία ἐξέπληξε, καὶ μικρὸν 

ἀπεκρύβημεν».     
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πίζσ απφ ηα ηηο επάιμεηο θαη απηφ έδσζε ηελ επθαηξία ζην πξψην ηκήκα ηνπ νζσκαληθνχ 

ζηξαηνχ λα πεξάζεη ηελ ηάθξν θαη λα πιεζηάζεη ηα ηείρε. Άιινη ηνπνζεηνχζαλ ζθάιεο, 

ψζηε λα αλαξξηρεζνχλ επάλσ ζηηο επάιμεηο, άιινη ηξππνχζαλ κε βιεηηθά κεραλήκαηα ην 

ηείρνο, ψζηε λα πξνθαιέζνπλ ξήγκαηα θαη άιινη πξνζπαζνχζαλ λα ζπάζνπλ ηηο πχιεο, 

ψζηε λα κπεη κε επθνιία ν ζηξαηφο εληφο ηεο πφιεο
417

.    

Μεηά ηελ αξρηθή ακεραλία θαη ην θφβν πνπ πξνθάιεζε ζηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο 

πφιεο ε γεληθή έθνδνο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ, γξήγνξα αλαζπληάρζεθαλ «…Καὶ 

ἐξενεγκόντες οὗτοι ἑαυτοὺς διεγείρονται πρὸς ἀνδρείαν καὶ τόλμην. Καὶ γὰρ οἱ 

δειλοὶ τὸ πρότερον καὶ φυγοὶ καὶ κατατρυπούμενοι ἄφνω τολμηροὶ εὑρέθησαν καὶ 

γενναῖοι πολεμισταὶ καὶ ἀνδρεῖοι καὶ περιφρονηταὶ τῶν πληγῶν καὶ δεινῶν 

λαβωμάτων καὶ τῶν παντοίων θανάτων < Καὶ τοὺς μὲν ἀναβαίνοντας μετὰ τῆς 

φάλκας ἐπάνω τοῦ ἔξω κάστρου τὰς κεφαλὰς απέτεμον τούτων καὶ πρὸς βασιλέα 

ἔφερον, τοὺς δὲ Μουσουλμάνους τοὺς ἄλλους τοὺς ἐτρυποῦσαν τὸ κάστρον καὶ 

τοὺς πύργους, ἀπέκτειναν ἐντός εἰς τὰς τρύπας. Σὰ δὲ πλήθη τὰ ἄλλα τὰ 

γεγαυριωμένα καὶ ἐπηρμένα τῶν Σούρκων ἐλάβωσαν, ἐφόνευσαν, ἐδίωξαν, καὶ τὰ 

πολεμικὰ καὶ μαχιμώτατα τούτων ἔργα ἐπήρασι»418
. Έηζη έιεμε αλεπηηπρψο ε 

πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο∙ ιίγν κεηά (6 επηεκβξίνπ 1422) νη 

επίδνμνη θαηαθηεηέο ζα αλαγθάδνληαλ λα απνζπξζνχλ νινθιεξσηηθά απφ ηελ πεξίκεηξν 

ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο, ράξε ζην παηρλίδη ηεο δηπισκαηίαο, πνπ άξηζηα αμηνπνίεζε ν 

Μαλνπήι Β΄ Παιαηνιφγνο
419

.  

ζνλ αθνξά ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε πνπ νη Οζσκαλνί βξέζεθαλ έμσ απφ ηα ηείρε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην 1453, παξαηεξεί θαλείο φηη δελ άιιαμαλ  πνιιά ζηελ ηαθηηθή 

θαη ζηνλ ηξφπν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έθνδνη ελαληίνλ ησλ ηεηρψλ. Σε δηαθνξά ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, άιισζηε, ηελ έθαλε ην ππξνβνιηθφ, θαζψο νη κεγάινπ κεγέζνπο 

βνκβάξδεο, πνπ κε ηηο βνιέο ηνπο έπιεηηαλ ηα ηείρε θαη ήδε απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο 

πνιηνξθίαο είραλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθά ξήγκαηα ζην εμσηεξηθφ ηείρνο. Ο Γνχθαο, 

άιισζηε,  πεξηγξάθεη πσο ν Μσάκεζ ζρεδίαδε γηα αξθεηφ θαηξφ ηελ ηαθηηθή πνπ έπξεπε λα 

αθνινπζήζεη θαη πσο ηα ζηξαηεχκαηά ηνπ κε ηελ επηθνπξία ησλ ππξνβφισλ φπισλ ζα 

                                                           
417

 Απη., 65. 300-317. Βι ζρεηηθά θεθ. «ηξαηησηηθέο δπλάκεηο- νπιηζκφο».  

418
 Καλαλφο, 71. 455-462. 

419
 Βι. Δηζαγσγή, ζ. 48, ππνζ. 116.  
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θαηάθεξλαλ λα δηεηζδχζνπλ πίζσ απφ ηα ηείρε θαη λα θαηαιάβνπλ ηειηθψο ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε
420

.  

Οη ακπλφκελνη, απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά, επέιεμαλ λα ζηεξίμνπλ ηε γξακκή άκπλάο 

ηνπο ζην εμσηεξηθφ ηείρνο
421

. Ήδε ιίγν πξηλ ηελ άθημε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ ζηα 

πεξίρσξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ν Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο είρε δψζεη 

εληνιή λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επηδηνξζψζεηο ζηα ηείρε, ελψ αλάινγε δξαζηεξηφηεηα 

επέδεημαλ νη ακπλφκελνη θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο, αθνχ νη βνιέο ησλ θαλνληψλ 

πξνθαινχζαλ ζεκαληηθφηαηεο θζνξέο θαη νη πξψηνη θξφληηδαλ λα ηα εληζρχνπλ κε δέξκαηα 

δψσλ, ακθνξείο, θιαδηά, βαξέιηα θαη φ, ηη άιιν πξφζθνξν πιηθν είραλ
422

.  

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηαθηηθήο φισλ απηψλ ησλ εκεξψλ εθηφο απφ ην ζπλερή 

θαλνληνβνιηζκφ ησλ ηεηρψλ απφ ηα κεγάια θαλφληα ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ ήηαλ θαη νη 

                                                           
420

Δοφκασ, 252. 1-3: «…Σὰς πάσας οὖν νύκτας ἐκείνας οὐκ ἔλιπε διανυκτερεύων καὶ μεριμνῶν τὰ 

κατὰ τῆς Πόλεως, λαμβάνων ἐν χερσὶ χάρτην καὶ μέλανα καὶ σκιαγραφῶν τὴν περιοχὴν τῆς 

πόλεως καὶ δεικνύων τοῖς ἐπιστήμοσι τῶν ἐπάλξεων, ποῦ καὶ πῶς μέλλουσι θεῖναι τὰς σκευὰς 

τῶν προβόλων καὶ τὰς ἐπάλξεις καὶ τὰς κατορυγὰς καὶ τῆς τάφρου τὴν εἴσοδον καὶ τὰς κλίμακας 

ἐν ποίῳ τείχει. Καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν τὴν πσαν παρασκευὴν ἀπεικόνιζε διὰ τῆς νυκτὸς καὶ τὸ πρωἸ 

κελεύων ἐγένετο, πάντα σχολαστικῶς καὶ πανούργως ἐπιμελῶν».   

421
 Πρβ. Χαλκοκονδφλθσ, ΙΙ, 150.24-151.2: «…τῷ μὲν βασιλεῖ καὶ τοῖς Ἕλλησι βουλευομένοις ἐδέδοκτο 

παρατασσομένοις ἐς τὸ ἐκτὸς τεῖχος ἀμύνεσθαι, οἷα τῇ τἀφρῳ ὑπερκείμενον, κατὰ τὰ πρὶν 

δεδογμένα σφίσιν ἐπὶ Ἀμουράτεω, ὅτε ἐπολιόρκει τὴν πόλιν», πξβ. θαη Tursun beg, 36.Ο Λενλάξδνο 

Υίνπ, Caduta, I, ηνπο θαηεγνξεί γηα απηή ηελ ηαθηηθή, ππνζηεξίδνληαο πσο ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ήηαλ 

νιέζξηα θαη φηη ν ίδηνο κάηαηα ηνπο παξφηξπλε λα νπηζζνρσξήζνπλ ζην εζσηεξηθφ ηείρνο, θαζψο ζε ηέηνηα 

πεξίπησζε ζα πξνζηαηεχνληαλ θαιχηεξα θαηά ηελ επηθείκελε επίζεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ. 

Παξαδέρεηαη, σζηφζν, φηη ην εζσηεξηθφ ηείρνο ήηαλ αξθεηά θαηεζηξακκέλν θαη πξψηα ζα έπξεπε λα γίλνπλ νη 

απαηηνχκελεο επηδηνξζψζεηο. Σν εμσηεξηθφ ηείρνο είρε πεξίπνπ νθηψ κέηξα χςνο θαη ηξία κέηξα πάρνο, ελψ ην 

εζσηεξηθφ ήηαλ κεγαιχηεξν θαη ηζρπξφηεξν κε δεθαπέληε κέηξα χςνο θαη ζρεδφλ πέληε κέηξα πάρνο, πξβ. 

ζρεηηθά B. Meyer -Plath – A. M. Schneider, Die Landmauer von Konstantinopel, η. 2, Βεξνιίλν 1943, 16 θ.ε.   

422
 Ήδε απφ ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ νη Οζσκαλνί πνιηφξθεζαλ ηελ Πξσηεχνπζα (1422) ν Ησάλλεο 

Καλαλφο  (59.18) θαηέγξαςε ην ζαζξσκέλν πχξγν ζην κέζν ηνπ ηείρνπο αλάκεζα ζηελ πχιε ηνπ Αγ. Ρσκαλνχ 

θαη ηε Υαξηζία πχιε (βι. ράξηε 2). Φαίλεηαη πάλησο, πσο ν Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο είρε 

θξνληίζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο πνιηνξθίαο λα επηδηνξζψζεη κεξηθά ζεκεία ηνπ ηείρνπο (Δοφκασ, 

(παρ.34.11.22): «…Ὁ δὲ βασιλεὺς προορῶν τὸ μέλλον, πρὸ ἓξ μηνῶν εἶχε τὰ φρούρια ἐν 

ἐπιμελείᾳ…», ελψ θάηη αλάινγν θαίλεηαη πσο επεδίσμε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο, φηαλ πιένλ ν 

αδηάθνπνο θαλνληνβνιηζκφο ηνπο είρε πξνμελήζεη ζεκαληηθφηαηεο θζνξέο, βι. θαη Λενλάξδνο Υίνπ, 30. Πξβ. 

S. Runciman, Fall of Constantinople, 116.  
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ζπρλφηαηνη αθξνβνιηζκνί αλάκεζα ζε πνιηνξθεηέο θαη πνιηνξθεκέλνπο
423

. Σνμφηεο, 

ηδαγξνθφξνη θαη νη ρεηξηζηέο ησλ κηθξψλ ππξνβφισλ φπισλ θαιππηφκελνη πίζσ απφ ηηο 

επάιμεηο ρηππνχζαλ ηνπο εθηεζεηκέλνπο Οζσκαλνχο, ελψ ην ίδην πξνζπαζνχζαλ λα 

πεηχρνπλ θαη νη ηειεπηαίνη κε ηε ζεηξά ηνπο, φηαλ νη ακπλφκελνη δελ θαιχπηνληαλ πίζσ απφ 

ηηο επάιμεηο ησλ ηεηρψλ. Απηφ γηλφηαλ ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ 

Απξηιίνπ κέρξη θαη ηελ πξνηειεπηαία κέξα ηεο Άισζεο
424

. Οη Οζσκαλνί, κάιηζηα, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ θαη νη ίδηνη απφ ηηο βνιέο ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο πφιεο 

θαίλεηαη πσο θαηαζθεχαζαλ έλαλ -κεγάισλ δηαζηάζεσλ- μχιηλν πξνκαρψλα, πνπ ζα ηνπο 

ρξεζίκεπε θαη ζηελ ηειηθή έθνδν, αθνχ ζα επέηξεπε λα πιεζηάζνπλ ζηα ηείρε κε φζν ην 

δπλαηφλ κηθξφηεξεο αλζξψπηλεο απψιεηεο
425

. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πξνθαλψο θαη  είλαη 

αληίζηνηρε κε ηελ «μύιηλε παζηία» γηα ηελ νπνία θάλεη ιφγν ν Ησάλλεο Καλαλφο ην 1422
426

, 

ελψ πηζαλφηαηα θάηη αλάινγν –ζαθψο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο-  ρξεζηκνπνηήζεθε θαη απφ ην 

Βαγηαδήη Α΄, φηαλ εληάζεθε ν απνθιεηζκφο ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο (1396-1397) θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πνιηνξθίαο
427

.   

Οη πξψηεο ζεκαληηθέο επηζέζεηο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηηο 

αξρέο ηνπ Μαΐνπ. Ο Βελεηφο Barbaro έρεη θαηαγξάςεη ζην «εκεξνιφγηφ» ηνπ δχν επηζέζεηο  

-ζηηο 7 Μαΐνπ ε πξψηε, ζηηο 12 ηνπ ίδηνπ κελφο ε δεχηεξε-, θαηά ηηο νπνίεο 30.000 

ζηξαηηψηεο ηνπ Μσάκεζ Β΄ θαη 50.000 αληηζηνίρσο έθηαζαλ κέρξη ηα ηείρε θαη 

πξνζπάζεζαλ κε έθνδν λα εηζέιζνπλ κέζα ζηελ Πφιε. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ην 

κεγαιχηεξν πιήζνο ηνπ αληίπαινπ ζηξαηεχκαηνο θαη ε αδηάθνπε νξκή ηνπ, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπγγξαθέα, πξνθάιεζε θφβν ζηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη έθαλε πνιινχο λα πηζηέςνπλ φηη εθείλε ηελ εκέξα ζα έπεθηε ε 

πφιε ζηα ρέξηα ησλ ερζξψλ. Χζηφζν νη ακπλφκελνη θαηάθεξαλ λα απνθξνχζνπλ κε 

επηηπρία ηελ επίζεζε
428

.  

                                                           
423

 Tedaldi, Caduta, I, 174. 

424
 Ο N. Barbaro, Caduta, I, 51, παξαδίδεη, φηη ζηηο πξψηεο κηθξνζπκπινθέο πνπ έγηλαλ ζθνηψζεθαλ πεξίπνπ 

δηαθφζηνη απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ Οζσκαλψλ, αιιά θαλείο απφ ηνπο Βπδαληηλνχο. Πξβ. θαη Tedaldi, Caduta I, 

174: «…γηα θάζελα από ηνπο ακπλόκελνπο πνπ ζθνησλόηαλ, πέζαηλαλ εθαηό από ηνπο Σνύξθνπο». 

425
 N. Barbaro, Caduta, I, 36-37· Σedaldi, Caduta, I, 175.  

426
 I. Καλαλφο, 56.78-80. 

427
 Μ. Καιέθαο, 235. 15-16: «…ὁρν μέν ἐγειρόμενα τείχη τῶν πολεμίων».  

428
 N.Barbaro, Caduta, I, 23. 463-470: «…Α di dodexe pur de mazo<da Turchi cinquanta milia ben in ordene, 

circondando tuto el palazzo de questi cani Turchi con grandisimi cridori segondo lor so costume, e cusi de 
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ε απηή ηε δεχηεξε επίζεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη ν Κξηηφβνπινο ν νπνίνο 

πεξηγξάθεη κε αξθεηέο ιεπηνκέξεηεο κηα ζεκαληηθή επίζεζε ησλ Οζσκαλψλ θαηά ηηο 

πξψηεο κέξεο ηνπ Μαΐνπ, πνπ φκσο δελ είρε απνηέιεζκα, αιιά απνθξνχζηεθε απφ ηνπο 

ππεξαζπηζηέο ηεο πφιεο: «κατὰ τὰ παρερρηγμένα τοῦ τείχους, (ελλ. πξνθαλψο ην 

ζεκείν ησλ ηεηρψλ ζηελ πεδηάδα ηνπ Λχθνπ, θαζψο αλαθέξεη, πσο ζην ζεκείν εθείλν έθαλε 

επηδηνξζψζεηο ν Ηνπζηηληάλεο κε ηνπο ζηξαηηψηεο  ηνπ) καὶ ἀναλαβὼν τοὺς ὁπλίτας καὶ 

τοξότας καὶ ἀκοντιστὰς καὶ πσαν τὴν περὶ αὐτὸν ἴλην τῷν πεζεταίρων 

προσβάλλει τῷ τείχει ἰσχυρῶς· ἤδη γὰρ καὶ ἡ τάφρος αὐτῷ πλήρης ἦν. καὶ οἱ 

πεζέταιροι εὐθὺς σὺν βοῇ καὶ ἀλαλαγμῷ διαβάντες τὴν τάφρον προσέμιξαν τῷ 

τείχει. καὶ πρῶτα μὲν πῦρ ἐπιβάλλειν ἐπεχείρουν τῇ ὕλῃ, ἵνα τό τε σταύρωμα 

ἐμπρήσωσι καὶ ἐς τὰ ἄλλα ξύγχυσιν ἐργάσωνται καὶ κατάπληξιν τῷ πολέμῳ»
429

. 

Οη γελίηζαξνη, αθνχ πξνζπέξαζαλ κε επθνιία ηελ ηάθξν, ηελ νπνία είραλ θαιχςεη 

λσξίηεξα, πξνζπάζεζαλ λα θάςνπλ ηνπο παζζάινπο θαη ηα άιια πιηθά πνπ είραλ 

ηνπνζεηεζεί ζηα ηείρε θαη λα πξνθαιέζνπλ κε ηε θσηηά γεληθή ζχγρπζε. Άιινη 

πξνζπαζνχζαλ κε άγθπξεο  πάλσ ζε θνληάξηα λα ξίμνπλ ηα παξαπεηάζκαηα απφ ην ηείρνο, 

ψζηε λα ζηνρεχνπλ αλελφριεηνη  νη ηνμφηεο θαη νη ζθελδνλήηεο, ελψ άιινη ηνπνζεηνχζαλ 

ζθάιεο θαη αλέβαηλαλ επάλσ ζηηο επάιμεηο. Οη ππεξαζπηζηέο αληέδξαζαλ άκεζα ζβήλνληαο 

ηε θσηηά θαη πνιεκψληαο γελλαία θαηφξζσζαλ ηειηθά λα απσζήζνπλ ηνλ νζσκαληθφ 

ζηξαηφ
430

.  

Σν ζέκα ηεο ηάθξνπ ήηαλ άιιε κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ ηαθηηθή ηεο εθφδνπ, 

θαζψο, αλ απηή κπνξνχζε λα πξνζπειαζηεί εχθνια, ζα δηεπθφιπλε ηε γξήγνξε πξφζβαζε 

ησλ επηηηζεκέλσλ, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην ρξφλν αληίδξαζεο γηα ηνπο ακπλφκελνπο. Γη 

απηφ θαη ζρεδφλ ζε νιφθιεξε ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο Οζσκαλνί θαη Βπδαληηλνί 

επηδφζεθαλ ζε έλαλ άηππν αγψλα γεκίζκαηνο θαη θαζαξηζκνχ ηεο ηάθξνπ, κε ηνπο 

ηειεπηαίνπο λα βγαίλνπλ έμσ απφ ηα ηείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ψζηε λα κε γίλνληαη 

αληηιεπηνί απφ ηνλ ερζξφ. Σφζν ζεκαληηθή ήηαλ, άιισζηε, ε χπαξμε ηεο ηάθξνπ ζηα 

ρεξζαία ηείρε ζηελ ακπληηθή ιεηηνπξγία, πνπ ν Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο ΗΑ΄ 

Παιαηνιφγνο έδσζε εληνιή ζηα βελεηηθά πιεξψκαηα ησλ πινίσλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ 

                                                                                                                                                                                           
sonari de nacare e de tamburli; I diti Turchi per questa note I de una granda bataia a le mure de questo palazzo, 

che quaxi la maxor parte de queli de la tera veramente si crede perder questa note la zitade». 

429
 Κξηηφβνπινο, 49.20-23. 

430
 Απη., 50.10-19. 
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δηάλνημε αλάινγεο ηάθξνπ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο πχιεο ηνπ Κπλεγίνπ, ηνπνζεηψληαο 

«βηγιάηνξεο, γηα λα κελ ηνπο επηηεζνχλ νη αληίπαινη ησλ ψξα πνπ ζθάβνπλ» θαη  ην ζρέδην 

νινθιεξψζεθε κέζα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα
431

. 

Απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαη κέρξη ηελ ηειηθή επίζεζε δελ θαηαγξάθεθε θακία 

άιιε αμηφινγε ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα πάλσ απφ ηα ηείρε ηεο βπδαληηλήο 

πξσηεχνπζαο. Φπζηνινγηθά, αθξνβνιηζκνί θαη αςηκαρίεο πεξηκεηξηθά ησλ ηεηρψλ ήηαλ 

ζπρλφ θαηλφκελν, επηζθηάδνληαλ φκσο απφ ηηο αιιεπάιιειεο βνιέο ησλ θαλνληψλ ηνπ 

Μσάκεζ Β΄, πνπ πξνθαινχζαλ ηνλ παληθφ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πνπ βξίζθνληαλ εληφο ηεο 

Πφιεο. Οη ηειεπηαίνη θξφληηδαλ γηα ηελ επηζθεπή ησλ ηεηρψλ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο 

ηάθξνπ θαη ηελ αδηάθνπε θχιαμε ηεο πεξηκέηξνπ γηα ελδερφκελε αηθληδηαζηηθή επίζεζε 

ησλ Οζσκαλψλ. Κάηη  ηέηνην, σζηφζν, δε ζπλέβε, θαζψο «…Οὐ γὰρ ἐσυνεκρότησε 

πόλεμον ἀληθῆ ὁ ἀλάστωρ ἐκδεχόμενος τὴν ὥραν τὴν σκοπευομένην παρὰ τῶν 

μάντεων»
432

. Έηζη, ηελ απγή ηεο 29εο εκέξαο ηνπ Μαΐνπ ηνπ 1453 ν Μσάκεζ Β΄ έδσζε 

εληνιή ζην κεγαιχηεξν ηκήκα  ηνπ ζηξαηνχ ηνπ λα θαηεπζπλζεί  ελαληίνλ ηνπ ζεκείνπ ησλ 

ηεηρψλ πνπ βξηζθφηαλ θνληά  ζηελ πχιε ηνπ Αγ. Ρσκαλνχ, πνπ ήηαλ θαη ε ιηγφηεξν 

ηζρπξή
433

 θαη ππεξαζπηδφηαλ ν Ηνπζηηληάλεο κε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ θαη ηνλ ίδην ηνλ 

απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν. Ο νπιηάλνο αληηιακβαλφηαλ φηη ην ζρέδην ηεο 

επίζεζεο έπξεπε λα επηηξέπεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο ηεο αξηζκεηηθήο 

ππεξνρήο ηνπ ζηξαηνχ ηνπ έλαληη ησλ ακπλνκέλσλ. Γη απηφ θαη δηέηαμε λα επηηεζνχλ πξψηα 

νη άηαθηνη θαη ιηγφηεξν θαιά νπιηζκέλνη, έπεηηα ζα αθνινπζνχζαλ ηα ρξηζηηαληθά 

ζηξαηεχκαηα θαη ηέινο ην επίιεθην ζψκα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ, νη γελίηζαξνη. Δπηπιένλ, ε 

ζηξαηεγηθή πνπ είρε ζρεδηάζεη πξνέβιεπε πσο ηα δηάθνξα ζηξαηησηηθά ζψκαηα ζα 

ελαιιάζζνληαλ αδηάθνπα, ψζηε λα κελ έρνπλ ηελ επθαηξία αλάπαπιαο νη ακπλφκελνη
434

. Δλ 

ησ κεηαμχ, ηνμφηεο, ζθελδνλήηεο θαη βαιηζηξνθόξνη είραλ δηαηαγή λα πιήηηνπλ απφ 

απφζηαζε ηνπο ακπλφκελνπο, πνπ πιένλ δελ πξνζηαηεχνληαλ νχηε απφ ηα ηείρε, θαζψο ζε 

εθείλν ην ζεκείν ην εμσηεξηθφ ηείρνο είρε θαηαξξεχζεη ζρεδφλ νινθιεξσηηθά απφ ην 

                                                           
431

 Ν. Barbaro, Caduta, I, 16-17. 

432
 Γνχθαο, 276.3-5, ζπκίδνληαο ηελ αλάινγε αλαθνξά απφ ηνλ Ησάλλε Καλαλφ (63. 252-257) γηα ηελ ηειηθή 

επίζεζε ησλ Οζσκαλψλ ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο 24 Απγνχζηνπ 1422. 

433
 ρεηηθά κε ηελ πχιε ηνπ Αγ. Ρσκαλνχ βι. R. Janin, Constantinople byzantine, (2

ε
 εθδ.), Παξίζη 1964, 280.  

434
 Πξβ. Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, I, 142,, Ν. Ηskader, 46, C. Riccherio, (εθδ. R. Jones, Seven contemporary 

accounts), 121. Πξβ. J. Bradbury, Medieval Siege, 224-225. 
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ζπλερή θαλνληνβνιηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ
435

. Δπηπιένλ, θαη ελψ είρε ήδε 

μεθηλήζεη ε γεληθή επίζεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ, ν Μσάκεζ έδσζε εληνιή ζηνπο 

ρεηξηζηέο ησλ θαλνληψλ λα ππξνδνηήζνπλ ηηο βνιέο ηνπο πξνο ην ζεκείν εθείλν πνπ δερφηαλ 

θαη ηελ θχξηα επίζεζε ζθνηψλνληαο έηζη πνιινχο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Οη αλζξψπηλεο 

απψιεηεο ηνπ δηθνχ ηνπ ζηξαηεχκαηνο πξνθαλψο θαη δελ απνηεινχζε ζεκαληηθφ πξφβιεκα.  

  Καηά ηηο πξψηεο ψξεο ηεο κάρεο ε αλακέηξεζε έκνηαδε ακθίξξνπε κε ηνπο 

ππεξαζπηζηέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο λα θξαηνχλ ζπκπαγή ηε γξακκή άκπλάο ηνπο. ζνη 

θαηέγξαςαλ ηα γεγνλφηα ηεο άισζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο παξαδέρηεθαλ ηε 

γελλαηφηεηα πνπ επέδεημαλ νη ακπλφκελνη ζηελ απφθξνπζε ησλ αιιεπάιιεισλ επηζέζεσλ 

ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ. Ο Κξηηφβνπινο ηνλίδεη, φηη νη ππεξαζπηζηέο δελ θάκθζεθαλ νχηε 

απφ ηνλ αξηζκεηηθά ππέξηεξν ζηξαηφ νχηε απφ ηνλ αδηάθνπν αγψλα νχηε απφ ηνλ ηξαγηθφ 

ρακφ θίισλ θαη ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ
436

, ελψ θαη ν Λενλάξδνο ηεο Υίνπ παξαδέρεηαη φηη 

νη ακπλφκελνη ακχλζεθαλ κε γελλαηφηεηα θαηά ηελ θχξηα επίζεζε ηνπ νζσκαληθνχ 

ζηξαηνχ
437

. Ο ίδηνο πάλησο ζε άιιν ζεκείν δε δηζηάδεη λα θαηεγνξήζεη ηνπο Βπδαληηλνχο 

γηα δεηιία, ηνλίδνληαο φηη νη δπηηθνί ήηαλ απηνί πνπ θξαηνχζαλ απνθαζηζηηθά ηελ άκπλα
438

.  

Οη πεγέο πάλησο ζπκθσλνχλ, πσο νη Οζσκαλνί πήξαλ ην πξνβάδηζκα φηαλ 

ηξαπκαηίζηεθε ν Ηνπζηηληάλεο θαη εγθαηέιεηςε ηε ζέζε ηνπ. Παξά ηηο εθθιήζεηο ηνπ 

απηνθξάηνξα αξλήζεθε λα επηζηξέςεη, ελψ καδί κε απηφλ απνρψξεζαλ θαη αξθεηνί απφ 
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 Γνχθαο, 282.4, 283.8. 

436
 Κξηηφβνπινο, 68.2-5. 

437
 Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, I, 135-136.  Πξβ. Tedaldi, Caduta, I, 175.15: «Ma per ognuno dei difensori che 

veniva ucciso, moriva un centinaio dal di fuori la citta» (=γηα θάζελα απφ ηνπο ακπλφκελνπο πνπ ζθνησλφηαλ, 

πέζαλαλ εθαηφ απφ ηνπο Σνχξθνπο). 

438
 Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, I, 135.112-118. Οη δηαθσλίεο ή αληηδειίεο αλάκεζα ζηνπο Βπδαληηλνχο θαη ηνπο 

Γπηηθνχο δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηε δηαθνξεηηθή θαηαγξαθή ησλ γεγνλφησλ, αιιά θαίλεηαη πσο δελ έιεηςαλ 

νχηε θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο άκπλαο: έηζη, ν Λενλάξδνο Υίνπ θαη ν ςεπδν-θξαληδήο θαηέγξαςαλ ηε δηέλεμε 

αλάκεζα ζηνλ Ηνπζηηληάλε θαη ην Μέγα Γνύθα, Λνπθά Ννηαξά, φηαλ ν πξψηνο δήηεζε λα κεηαθεξζνχλ κεξηθά 

απφ ηα θαλφληα ζηελ πεξηνρή ηεο πχιεο ηνπ Αγ. Ρσκαλνχ, φπνπ θαη ν ίδηνο βξηζθφηαλ, θαη ν δεχηεξνο ην 

αξλήζεθε. Αμίδεη επηπιένλ λα ζεκεησζεί θαη ε πιεξνθνξία πνπ καο παξαδίδεη ν Tursun Beg (28.7-11), πσο 

«ηα δπηηθά ζηξαηεύκαηα πνπ είραλ έξζεη γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο  Βπδαληηλνύο απαίηεζαλ λα αλαιάβνπλ ηελ 

άκπλα ζην πην επάισην ζεκείν, πνπ ηειηθά δέρηεθε θαη ηελ θύξηα επίζεζε ησλ αληηπάισλ, θαζώο ζε αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα απνρσξνύζαλ. Ο απηνθξάηνξαο, κε ηε ζεηξά ηνπ, αλαγθάζηεθε λα ζπκθσλήζεη απηό όκσο 

πξνθάιεζε δηρόλνηα αλάκεζα ζε απηνύο θαη ηνπο μέλνπο». Έληαζε πξνέθπςε, σζηφζν, θαη αλάκεζα ζε 

Βελεηνχο θαη Γελνπάηεο, φηαλ δηαθψλεζαλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ, πνπ πξνέβιεπε ηελ ππξπφιεζε ηνπ 

Οζσκαληθνχ ζηφινπ, πνπ είρε εηζρσξήζεη ζηνλ Κεξάηην θφιπν, βι. ζρεηηθά θεθ. «Οη αληίπαινη ζηφινη θαη ε 

δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ ζηε ζάιαζζα».      
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ηνπο Γελνπάηεο ζπληξφθνπο ηνπ δεκηνπξγψληαο έηζη ξήγκα ζηελ άκπλα θαη 

δπζαλαπιήξσην θελφ
439

. ην κεηαμχ, ν θχξηνο φγθνο ηνπ ζηξαηνχ ησλ Οζσκαλψλ θαηάθεξε 

λα πιεζηάζεη ηα ηείρε, ελψ πνιινί κεηέθεξαλ ζθάιεο πξνθεηκέλνπ λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ 

πάλσ ζηηο επάιμεηο θαη λα θαηαθέξνπλ ηελ είζνδν ζηελ Πφιε. Σαπηφρξνλα, κηα κηθξή 

νκάδα απνηεινχκελε απφ πελήληα πεξίπνπ γεληηζάξνπο θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ πχιε ηνπ 

Ξπινθέξθνπ, πνπ ήηαλ αθχιαθηε, εηζρψξεζαλ ζηελ πφιε θαη βξέζεθαλ ζηα λψηα ησλ 

ακπλνκέλσλ. Έηζη, απηνί πνπ πνιεκνχζαλ καδί κε ηνλ απηνθξάηνξα ζην ηκήκα ηνπ 

Μεζνηεηρίνπ, θαζψο δελ είραλ αληηιεθζεί ηη αθξηβψο ζπλέβε, ζχληνκα βξέζεθαλ λα 

δέρνληαη επίζεζε θαη απφ ηα λψηα ηνπο. Οη ιηγνζηνί ππεξαζπηζηέο πνπ είραλ απνκείλεη 

ακχλζεθαλ κε γελλαηφηεηα κέρξη ηέινπο ελψ θαη ν ίδηνο ν Απηνθξάηνξαο έπεζε καδί ηνπο 

ζην πεδίν ηεο κάρεο. Μέζα ζε ιίγεο ψξεο ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ 

πέξαζε ηηο πχιεο ηεο πφιεο ζθνηψλνληαο παξάιιεια θαη φζνπο απφ ηνπο ππεξαζπηζηέο 

ηχραηλε λα ζπλαληήζνπλ
440

. 
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 Γνχθαο, 284.11-15·  Κξηηφβνπινο, 69.15-17· Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, I, 161-162. 425-435. 

440
 Γνχθαο, 341. 5-20. Πξβ. S. Runciman, Fall of Constantinople, 133-144·  Nicol, Immortal Emperor, 68-70.  
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          IV (Γ).  ΈΞΟΓΟΗ ΣΧΝ ΠΟΛΗΟΡΚΖΜΔΝΧΝ 

 

Δίλαη γεγνλφο, πσο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα θαη ησλ ηξηψλ νζσκαληθψλ πνιηνξθηψλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο δελ έρνπλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο εμφδνπ ησλ 

Βπδαληηλψλ θαη δηάζπαζεο ηνπ απνθιεηζκνχ. Απφ ηε κία πιεπξά, ν κεγάινο αξηζκφο ηνπ 

Οζσκαληθνχ ζηξαηνχ, πνπ βξηζθφηαλ πεξηκεηξηθά ησλ ηεηρψλ δελ επέηξεπε ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο, ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, κε θαηεζηξακκέλεο ηηο πεξηνρέο γχξσ απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ε έμνδνο απφ ηελ πξνζηαζία ησλ ηεηρψλ έκνηαδε λα κελ έρεη θάπνην 

νπζηαζηηθφ φθεινο, εθηφο ίζσο γηα θαζαξά ςπρνινγηθνχο ιφγνπο θαη ηελ άλνδν ηνπ εζηθνχ 

ησλ πνιηνξθεκέλσλ. Άιισζηε ην γεγνλφο φηη νη Βπδαληηλνί πζηεξνχζαλ θαηά πνιχ 

αξηζκεηηθά απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο δελ επλννχζε ηελ πηνζέηεζε κηαο ηέηνηαο ηαθηηθήο. 

Αλ πξνζζέζνπκε ζε απηφ θαη ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ, αιιά θαη 

αλάινγεο πνιεκηθήο εκπεηξίαο, φπσο παξαθνινπζήζακε ζην θεθάιαην γηα ηηο ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο, ηφηε εχθνια κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο γηαηί πξνηηκνχζαλ ηελ αζθάιεηα ησλ 

νρπξψζεσλ.   

Αληηζέησο, νη κηθξέο ζηξαηησηηθέο νκάδεο ησλ δπηηθψλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε (Boucicaut, 1399 – Ηνπζηηληάλεο, 1453) αλέπηπμαλ θάπνηνπ είδνπο 

δξαζηεξηφηεηα κε κηθξά ή κεδακηλά φκσο πξαγκαηηθά νθέιε. Δίλαη αλαγθαίν, σζηφζν, λα 

γίλεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηηο «εμφδνπο» πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ην ζπκκαρηθφ ζηξάηεπκα 

ηνπ Boucicaut, νη νπνίεο, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, θαηεπζχλνληαλ πξνο ηα παξάιηα ηεο Μ. 

Αζίαο θηάλνληαο κέρξη ηε Νηθνκήδεηα θαη ζηηο «εμφδνπο» ηεο νκάδαο ηνπ Ηνπζηηληάλε, πνπ 

έθηαλαλ ιίγν καθξχηεξα απφ ηελ ηάθξν πνπ ππήξρε πεξηκεηξηθά ησλ ηεηρψλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Δηδηθφηεξα:  

Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ νθηαεηνχο απνθιεηζκνχ (1394-1402), έμνδνη ησλ 

πνιηνξθεκέλσλ θαηαγξάθεθαλ κφλν χζηεξα απφ ηελ άθημε ηνπ δπηηθνχ ζπκκαρηθνχ 

ζηξαηεχκαηνο ππφ ηνλ Γάιιν ζηξαηεγφ Boucicaut, θαη ζχκθσλα κε ην  Livre des Faits, ε 

δξαζηεξηφηεηα απηή απνδείρζεθε κάιινλ ηθαλνπνηεηηθή ηελ ηξηεηία 1399-1402, 

ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηε βειηίσζε ηεο επηζηηηζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πνιηνξθεκέλσλ.  

Δίλαη δε αμηνζεκείσην, φηη πξηλ ηελ άθημε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηησηηθνχ ζψκαηνο δε 

καξηπξείηαη θακία πξνζπάζεηα δηάζπαζεο ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

Βπδαληηλνχο νχηε αθφκα θαη φηαλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ βξηζθφηαλ 

ζηε Νηθφπνιε γηα λα αληηκεησπίζεη ην ζπκκαρηθφ δπηηθφ ζηξαηφ. Ζ αηζηνδνμία φηη ην 

απνηέιεζκα ηεο κάρεο ηεο Νηθφπνιεο ηνπ Γνχλαβε ζα ήηαλ ππέξ ησλ ρξηζηηαλψλ 

ζπκκάρσλ, ίζσο λα ήηαλ έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο «απξαμίαο», νη θπξηφηεξεο φκσο αηηίεο  
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ήηαλ ν κηθξφο αξηζκφο ησλ βπδαληηλψλ ζηξαηησηψλ θαη ε έιιεηςε θαηάιιεινπ 

ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη αλάινγεο πνιεκηθήο εκπεηξίαο, φπσο παξαθνινπζήζακε ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην
441

.     

Πξάγκαηη, ε θαηάζηαζε δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηελ άθημε ηνπ γαιιηθνχ ζηξαηησηηθνχ 

ζψκαηνο θαη έπεηηα. Απφ ηνλ αξηζκφ, άιισζηε, θαη κφλν ησλ Γάιισλ ζηξαηησηψλ (πεξί 

ηνπο 1.500 ζηξαηηψηεο), κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε πσο ν ξφινο πνπ ζα θιήζεθε λα παίμεη 

ήηαλ θαζαξά επηθνπξηθφο σο ελίζρπζε ηεο θξνπξάο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε εκπεηξία 

φκσο θαη ν άξηηνο ζηξαηησηηθφο εμνπιηζκφο ηνπο ήηαλ ηδαληθφο γηα λα δηεμάγνπλ 

αηθληδηαζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε θνληηλέο πεξηνρέο θαη λα πξνκεζεχνπλ κε ηα απαξαίηεηα 

είδε πξψηεο αλάγθεο ηνπο πνιηνξθεκέλνπο. 

Έηζη, ηαπηφρξνλα κε ηελ άθημε ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην γαιιηθφ 

εθζηξαηεπηηθφ ζψκα, πνπ απνβηβάζηεθε πηζαλφηαηα ζηε λφηηα είζνδν ηνπ Βνζπφξνπ
442

, 

μεθίλεζε κηα εθθαζαξηζηηθή επηρείξεζε πξνο ηα πεξίρσξα ηεο Νηθνκήδεηαο πξνρσξψληαο 

ζρεδφλ 10 ρηιηφκεηξα ζθνηψλνληαο θαη ζπιιακβάλνληαο πνιινχο απφ ηνπο Οζσκαλνχο. 

Καηά ηελ ίδηα επηρείξεζε, χζηεξα απφ νινλχθηην πινπ ην δπηηθφ ζηξάηεπκα έθηαζε 

κπξνζηά απφ ηα ηείρε ηεο Νηθνκήδεηαο, ηελ νπνία θαη δε κπφξεζαλ λα θαηαιάβνπλ κε 

έθνδν εμαηηίαο ησλ νρπξψζεσλ ηεο πφιεο, αιιά θαη ηεο νζσκαληθήο αληίζηαζεο. Έηζη ε 

επίζεζε θαηεπζχλζεθε πξνο ηα πεξίρσξα ηεο πφιεο κε ηνπο Γάιινπο ζηξαηηψηεο λα 

ζπγθεληξψλνπλ θαη φια ηα δηαζέζηκα ηξφθηκα, πνπ ζα βειηίσλαλ ηελ επηζηηηζηηθή 

θαηάζηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
443

.   

ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα χζηεξα απφ ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

ν ζπκκαρηθφο ζηξαηφο θαίλεηαη πσο επαλέιαβε κηα παξφκνηα επηρείξεζε, απηή ηε θνξά 

πξνο ηε βφξεηα αθηή ηνπ Βνζπφξνπ. Πξνθαλψο κηα ηέηνηνπ είδνπο εθθαζαξηζηηθή 

επηρείξεζε ηεο νζσκαληθήο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ζα επέηξεπε θαη ηελ απξφζθνπηε 

δηέιεπζε ησλ πινίσλ πνπ ζα κεηέθεξαλ ζηηεξά απφ ηε Μαχξε ζάιαζζα
444

. Παξά ηαχηα, 

ήηαλ θαλεξφ, πσο κειινληηθά ε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή πνιχ ιίγα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη, 

θαζψο ν θίλδπλνο ήηαλ κεγάινο θαη νη πξννπηηθέο γηα ιεειαζία πεξηνξηζκέλεο, γη’ απηφ θαη 
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 Πξβ. θεθ. «Οη ηξαηησηηθέο Γπλάκεηο».  

442
 Σν Livre des Faits, xxxii, 486, αλαθέξεη φηη νη ζηξαηηψηεο ηνπ Boucicaut κεηαθέξζεθαλ κε 24 ηζρπξά 

εμνπιηζκέλεο γαιέξεο θαη 6 κηθξφηεξα πινηάξηα. Πξβ. θαη Γ. Υαηδφπνπινο, πξώηε πνιηνξθία, 159-160, 

ππνζεκ. 290-291. Γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο ηνπνζεζίαο βι. ζρεηηθά, W. Ramsey, Asia Minor, 181.  

443
 Livre des Faits, xxxii, 487-488. Πξβ. Barker, Manuel II, 163· K. M. Setton, “Manuel II, Marshal Boucicaut 

and the clash between Venice and Genoa”, The Papacy and the Levant, I, 371-372. 

444
 Πξβ. Γ. Υαηδφπνπινο, πξώηε πνιηνξθία,  162-164. 
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ν Boucicaut πξφηεηλε ζηνλ απηνθξάηνξα Μαλνπήι Β΄ λα αλαρσξήζνπλ γηα ηε Γχζε, ψζηε 

λα εθζέζνπλ πξνζσπηθά ην πξφβιεκα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηνπο εγεκφλεο ηεο 

Δπξψπεο. Χζηφζν, νη «έμνδνη» δελ εγθαηαιείθζεθαλ πιήξσο αθνχ ν  Chateaumorand, πνπ 

αλέιαβε κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ Boucicaut θαη παξέκεηλε κε πεξίπνπ 300 ζηξαηηψηεο, 

θαίλεηαη πσο πξαγκαηνπνηνχζε κηθξήο θιίκαθαο αηθληδηαζηηθέο επηζέζεηο ζε πεξηνρέο πνπ 

δε βξίζθνληαλ έλνπινη Οζσκαλνί θαη επέζηξεθε κε ηξφθηκα ή κε αηρκαιψηνπο, ηνπο 

νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα αληάιιαζζαλ κε ηξφθηκα ή ρξήκαηα. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 

δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη πσο ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ην 1402, 

βειηηψλνληαο έζησ θαη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ επηζηηηζηηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ
445

.    

Σα δεδνκέλα γηα ην 1453 είραλ δηαθνξνπνηεζεί: ν θινηφο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ 

γχξσ απφ ηε Βπδαληηλή πξσηεχνπζα ήηαλ πιένλ αζθπθηηθφο, θαζψο είλαη επλφεην, φηη νη 

πεξίπνπ 200.000 ζηξαηηψηεο, πνπ ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη έμσ απφ ηα ηείρε έθαλαλ 

απαγνξεπηηθή νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα δηάζπαζεο ηνπ απνθιεηζκνχ ελψ θαη ν ζεκαληηθά 

κεησκέλνο αξηζκφο ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο πφιεο δελ επέηξεπε ηέηνηνπ είδνπο εξσηθέο 

πξάμεηο. Χζηφζν, απηέο δελ εμέιηπαλ εληειψο: ν Γνχθαο καο πιεξνθνξεί φηη ην Φεβξνπάξην 

ηνπ 1453 θαη ελψ ήδε έμσ απφ ηα ηείρε ηεο πφιεο ήηαλ εγθαηαζηεκέλν κεγάιν κέξνο ηνπ 

νζσκαληθνχ ζηξαηνχ, νη ππεξαζπηζηέο ηεο πφιεο έθαλαλ επηδξνκέο κε κεξηθά πινηάξηα 

θαηαπιένληαο ζηηο αθηέο ηεο Μ. Αζίαο θαη ιεειαηψληαο κεξηθά ρσξηά κέρξη ηελ Kχδηθν, 

ελψ φζνπο απφ ηνπο Σνχξθνπο δε ζθφησλαλ ηνπο κεηέθεξαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα 

λα ηνπο παξαδψζνπλ ζηε ζπλέρεηα κε ηα αλάινγα ρξεκαηηθά αληαιιάγκαηα
446

.  Πεξίπνπ 

ηελ ίδηα πεξίνδν ήηαλ πνπ αθίρζεθαλ θαη ν Ηνπζηηληάλεο κε ηελ νκάδα ηνπ θαη ηέζεθαλ ζηε 

δηάζεζε ηνπ απηνθξάηνξα. Ήδε ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ άθημή ηνπο ζέιεζαλ λα θάλνπλ 

αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζηνλ ερζξφ  εκςπρψλνληαο παξάιιεια θαη ηνπο ππφινηπνπο 

απφ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο, νπφηε θαη ἐξερχόμενοι ἐκ τῶν πυλῶν τῆς πόλεως - 

πεξλψληαο αθφκε θαη ηελ ηάθξν πνιιέο θνξέο- έδηλαλ κάρεο ζψκα κε ζψκα κε ηνπο 

ζηξαηηψηεο ησλ Οζσκαλψλ. Χζηφζν, ζχληνκα έγηλε αληηιεπηφ, πσο ε επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηαθηηθήο δελ απέθεξε νπζηαζηηθά νθέιε, θαζψο κπνξεί κελ λα 

ζπλειάκβαλαλ κεξηθνχο απφ ηνπο αληηπάινπο είραλ φκσο θαη νη ίδηνη αλζξψπηλεο απψιεηεο, 

ην θελφ ησλ νπνίσλ ήηαλ δπζαλαπιήξσην εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπο. Οπφηε θαη 

απνθαζίζηεθε φηη ήηαλ πξνηηκφηεξν  λα πνιεκνχλ απφ ηνπο πξνκαρψλεο κε βέιε θαη κε ηα 
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κηθξά ππξνβφια πξνμελψληαο απφ καθξηά θζνξά ζηνπο αληηπάινπο παξά λα επηδίδνληαη ζε 

κάρεο ζψκα κε ζψκα
447

.   

Αλαθνξά ζε κηα «ἐκδρομὴ βραχεῖα»  ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

βξίζθνπκε θαη ζηνλ Κξηηφβνπιν, θαζψο νξηζκέλνη τῶν ἐκ τῆς Πόλεως επηηέζεθαλ ζε 

κεξηθνχο Οζσκαλνχο ζηξαηηψηεο προεκδραμόντας ἀτάκτωςζθνηψλνληαο θαη 

ηξαπκαηίδνληάο ηνπο
448

. Αλ θαη ν ζπγγξαθέαο δελ θαηνλνκάδεη επζέσο πνηνί ήηαλ απηνί πνπ 

έθαλαλ ηελ έμνδν κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη επξφθεηην γηα άλδξεο απφ ηελ νκάδα ηνπ 

Ηνπζηηληάλε, θαζψο ζε νιφθιεξε ηελ παξάγξαθν ζην θείκελν ηνπ  αλαθέξεηαη ζηελ άθημε 

ηνπ ηδίνπ θαη ζηηο πνιεκηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ελψ απηνί πνπ δέρηεθαλ ηελ επίζεζε ήηαλ 

πξνθαλψο κέξνο απφ ηελ ειαθξά νπιηζκέλε εκπξνζζνθπιαθή ηνπ νπιηάλνπ, ηνπο 

άηαθηνπο γαδήδεο. Πάλησο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φζνλ αθνξά ζηελ εμέιημε ηεο, 

πνιχ γξήγνξα ηνπο πίεζαλ κε αληεπίζεζε ζεκαληηθέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ησλ Οζσκαλψλ 

αλαγθάδνληάο ηνπο λα επηζηξέςνπλ πίζσ απφ ηα ηείρε. Έθηνηε δελ επαλειήθζεζαλ ηέηνηνπ 

είδνπο πξνζπάζεηεο.   
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         ΗV (Γ).  ΓΗΟΡΤΞΖ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΖΡΑΓΓΧΝ  

Σν άλνηγκα ππφγεησλ πεξαζκάησλ θάησ απφ ηα ηείρε ήηαλ έλα απφ ηα γλσζηά 

ηερλάζκαηα ηεο κεζαησληθήο πνιηνξθεηηθήο ηαθηηθήο. Οη εμεηδηθεπκέλνη εξγάηεο ζπλήζσο 

μεθηλνχζαλ λα ζθάβνπλ απφ αξθεηά καθξηά ππφγεηα πεξάζκαηα, πνπ είηε έδηλαλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο επηηηζέκελνπο ζηξαηηψηεο  λα πεξάζνπλ ρσξίο λα γίλνπλ αληηιεπηνί θάησ 

απφ ηα ηείρε θαη λα βξεζνχλ ζηα λψηα ησλ ακπλνκέλσλ είηε αθαηξψληαο ην ρψκα θάησ απφ 

ηα ηείρε, θαζψο απηά απέκελαλ λα ζηεξίδνληαη κφλν ζηα μχιηλα δνθάξηα, ηα γθξέκηδαλ 

βάδνληάο ηνπο θσηηά
449

.   

ζνλ αθνξά ζηελ πξψηε πνιηνξθία, ππάξρνπλ κφλν δχν αλαθνξέο πνπ δείρλνπλ φηη ε 

ελ ιφγσ ηαθηηθή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ζηξαηηψηεο: ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ « 

Αλψλπκν Παλεγπξηθό …» ν απιηθφο εγθσκηαζηήο αλαθεξφκελνο ζηα γεγνλφηα ηεο πξψηεο 

νζσκαληθήο πνιηνξθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο αλαθέξεη: «καὶ συμβάλλει καὶ 

πολιορκεῖ<καὶ ὑπορύσσει»450, ελψ κηα έκκεζε αλαθνξά βξίζθνπκε θαη ζην Λενλάξδν 

Υίνπ
451

. Φαίλεηαη δειαδή, απφ ηα δχν παξαπάλσ ρσξία, πσο ν Βαγηαδήη Α΄ θάπνηα ζηηγκή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νθηαεηνχο πνιηνξθίαο είρε πξνζπαζήζεη λα επηηχρεη ηελ είζνδν ζηελ 

πφιε δηακέζνπ ππνγείσλ ζεξάγγσλ, σζηφζν ην ζρέδηφ ηνπ είρε αληηκεησπηζηεί 

απνηειεζκαηηθά απφ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο πφιεο. πσο άιισζηε αλαθέξζεθε θαη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν Βαγηαδήη Α΄ θαηαλννχζε ηελ αδπλακία ηνπ λα πξνζβάιεη κε 

απεπζείαο έθνδν ηα ηείρε, νπφηε πηζαλφηαηα ρξεηάζηεθε λα  επηζηξαηεχζεη πιάγηεο 

κεζφδνπο γηα λα πεηχρεη ηελ είζνδν ηνπ ζηξαηνχ ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε,  θαζψο ν 

απνθιεηζκφο παξαηεηλφηαλ γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Άιισζηε, ε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή  

δελ ήηαλ άγλσζηε ζηνπο ζηξαηνχο ηεο Αλαηνιήο: ν Γνχθαο πεξηγξάθεη, πψο ν Οκνχξ ηνπ 

Αηδηλίνπ, φηαλ επέζηξεςε ζηε κχξλε απφ ηε Θξάθε, κεηά ηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο κε 

ηνλ Καληαθνπδελφ, βξήθε ρηηζκέλν ζην ιηκάλη ηεο κχξλεο νρπξφ ησλ Ηππνηψλ ηεο Ρφδνπ, 

ην νπνίν θαη επηρείξεζε κε θάζε ηξφπν λα  ην θαηαιάβεη «Ἀρξάμενος δὲ μάχεσθαι καὶ 

ἀντιμάχεσθαι καὶ πολεμικὰς μηχανὰς ἐξετάζειν καὶ ἐφευρίσκειν, οὐ διέλιπε 

νύκτα καὶ ἡμέραν διεγείρων πολέμους διά τε ἀκροβολισμῶν καὶ γαιορυγμάτων 
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 Πξβ. Παρπκέξεο ΗΗ, 599, 1-4. Γεληθά γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηαθηηθήο ζην Βπδάληην θαη ηε Γ. Δπξψπε, 
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καὶ τειχορυγμάτων καὶ πασῶν ἄλλων κατασκευῶν» 
452 ελψ κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ηέρλαζκα ν ζηξαηφο ησλ Μνγγφισλ ηνπ Σηκνχξ θαηέιαβε πεξί ην 1400 ηε εβάζηεηα: «… 

ἦσαν γὰρ οἱ ὀρύκται ἀρξάμενοι τὴν ὀρυγὴν ἀπὸ μακρόθεν τῆς πόλεως, μίλιον ἓν 

καὶ πλέον < πῦρ ἐνίησι τοῖς δοκοῖς οἷς, ἐνίδρυτο ἡ πόλις καὶ ἐκ τῶν θεμελίων 

κατέπεσε καὶ εἰσελθόντες ἤρξαντο ἀφειδῶς κατακόπτειν καὶ σκυλεύειν τοὺς 

πολίτας»
453

 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ην 1422 είλαη πεξηζζφηεξν ζαθείο, θαζψο ν απηφπηεο κάξηπξαο 

Ησάλλεο Καλαλφο πεξηγξάθεη επαθξηβψο ηελ πξνζπάζεηα ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ λα 

δηαλνίμεη ππφγεηα πεξάζκαηα θαη λα βξεζεί πίζσ απφ ηε γξακκή άκπλαο ησλ 

πνιηνξθεκέλσλ: «…Ἀλλὰ καὶ τὴν γῆν ἄλλοι ἔσκαπτον ἐκ τῆς παστίας ὄπισθεν, καὶ 

εἰς βάθος πολὺ ἐκατέβησαν, ὡς ἵνα κάτωθεν ἀπὸ τὴν κάτω ὄψιν τῆς σούδας 

περάσωσιν ἀθεώρητοι τὴν νύκτα ἄνω ἱσταμένων Ῥωμαίων καὶ μαχομένων, καὶ 

φθάσωσιν εἰς τὰ τείχη τοῦ καθολικοῦ καὶ μεγίστου κάστρου τῆς πόλεως, καὶ 

κόψωσι τοῦτο λαθραίως πάντων, καὶ πουντελειάσωσιν κατὰ τὸ ἔθος τῶν 

πολεμούντων, εἶτα πῦρ εἰς τὰ ξύλα τῶν πουντελείων ἀνάψωσιν, ὅπως τὴν 

ξυλίνην κατασκευὴν τὴν κρατοῦσαν τὸ κάστρον καταφλέξωσιν, καὶ ἄφνω 

πεσοῦνται τὰ τείχη τῆς πόλεως, καὶ ἅμα εὐθὺς τῶν Σούρκων τὰ στρατεύματα 

θρασέως κατὰ τῶν Ῥωμαίων εἰσβάλουσιν καὶ ἐκ τοῦ χαλάσματος ἐκείνους 

διώξουσιν καὶ τὴν πόλιν κρατήσουσιν»
454

,ελψ άιινη απφ ην ζηξαηφπεδν ησλ 

Οζσκαλψλ πξνζπαζνχζαλ λα εληνπίζνπλ ηνπο αγσγνχο ηνπ λεξνχ, ψζηε λα εηζέιζνπλ 

δηακέζνπ απηψλ κέζα ζηελ πφιε. Χζηφζν,  θακία απφ απηέο ηηο πξνζπάζεηεο δελ έθεξε 

απνηειέζκαηα. Οη Βπδαληηλνί θαηφξζσζαλ λα εληνπίζνπλ ηα πεξάζκαηα θαη ηηο ππφγεηεο 

ζηνέο ζθνηψλνληαο κάιηζηα κέζα ζε απηέο ηνπο ερζξνχο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα 

δηεηζδχζνπλ πίζσ απφ ην ηείρνο
455

.  
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Σν ζπγθεθξηκέλν ηέρλαζκα, ηεο δηάλνημεο δειαδή ησλ ππφγεησλ πεξαζκάησλ θάησ 

απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπρλά θαη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ 

Μσάκεζ Β΄, ην 1453. Έηζη, ν Ν. Barbaro θαηέγξαςε ζην εκεξνιόγηό ηνπ, πσο κηα ππφγεηα 

ζηνά αλαθαιχθζεθε απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ηελ 16ε ηνπ Μαΐνπ ζηελ πεξηνρή ησλ ηεηρψλ 

θνληά ζηελ πχιε ηεο Καιηγαξίαο. Ζ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ έγηλε πξνθαλψο 

γηαηί εθεί δελ ππήξρε ηάθξνο θαη ην ηείρνο δελ ήηαλ δηπιφ, φπσο ζηελ ππφινηπε ρεξζαία 

πεξίκεηξν
456

. Φαίλεηαη, πσο νη Οζσκαλνί είραλ μεθηλήζεη λα ζθάβνπλ απφ απφζηαζε κηζνχ 

κηιίνπ καθξηά απφ ηα ηείρε γηα λα κε γίλνπλ αληηιεπηνί απφ ηνπο θξνπξνχο θαη 

εηνηκάδνληαλ λα εηζρσξήζνπλ θάησ απφ ηα ζεκέιηα ηεο πφιεο, σζηφζν εληνπίζηεθαλ απφ 

ην ζφξπβν πνπ έθαλαλ. Μέζσ ηνπ Λνπθά Ννηαξά νη εμειίμεηο κεηαθέξζεθαλ ζηνλ 

απηνθξάηνξα, ν νπνίνο θαη δηέηαμε ακέζσο λα ζπγθεληξσζνχλ νη εμεηδηθεπκέλνη ηερλίηεο. 

Σν ζρέδην ησλ Βπδαληηλψλ ήηαλ λα ζθάςνπλ θαη απηνί κηα ππφγεηα ζήξαγγα, πνπ ζα 

ζπλαληνχζε απηή ησλ Οζσκαλψλ. Μφιηο ηo θαηάθεξαλ, έβαιαλ θσηηά ζηε ζήξαγγα κε 

απνηέιεζκα λα θανχλ ηα μχιηλα ππνζηεξίγκαηα ζθνηψλνληαο έηζη πνιινχο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο, ελψ άιινη θαηαπιαθψζεθαλ απφ ην έδαθνο, πνπ ππνρψξεζε
457

.   

               ηηο επφκελεο κέξεο, ηελ 25ε Μαΐνπ, αλαθαιχθζεθε θαη κηα δεχηεξε 

ζήξαγγα θαη πάιη ζηελ πεξηνρή ηεο Καιηγαξίαο. Οη Βπδαληηλνί ζρεδίαζαλ λα βάινπλ θσηηά 

ζηα ππνζηπιψκαηα θαίγνληαο καδί θαη φζνπο βξίζθνληαλ εληφο, ελψ ην ίδην ζρέδην 

εθαξκφζηεθε θαη ηελ επνκέλε κέξα, φηαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή εληνπίζηεθε άιιε κηα 

παξφκνηα ζήξαγγα
458

. Σελ 27ε Μαΐνπ αλαθαιχθζεθε επίζεο έλα ππφγεην πέξαζκα, ρσξίο 

φκσο απηή ηε θνξά ηελ επέκβαζε ησλ ακπλνκέλσλ, ην ππεξθείκελν έδαθνο ππνρψξεζε 

ζθνηψλνληαο αξθεηνχο Οζσκαλνχο ζηξαηηψηεο
459

.  

Απφ ην Λενλάξδν Υίνπ πιεξνθνξνχκαζηε, φηη νη αξρηκεραληθνί ζην ζηξαηφπεδν ησλ 

Οζσκαλψλ πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηε δηφξπμε ησλ ππφγεησλ πεξαζκάησλ ήηαλ έξβνη απφ 

ην Ννvo Brdo
460

. Σν ίδην νπζηαζηηθά επηβεβαηψλεη θαη ν Tedaldi, πνπ αλαθέξεη φηη νη 
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ηερλίηεο είραλ έξζεη απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Δπξψπεο ππφ ην Εαγαλφ Παζά, ν νπνίνο θαη ηνπο 

δηέηαμε λα ζθάςνπλ 14 ζπλνιηθά ζήξαγγεο θάησ απφ ηα ηείρε. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

εληνπίζηεθαλ ηειηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Καιηγαξίαο, πιεξνθνξία ζχκθσλε θαη κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξηγξαθή ηνπ Ν. Barbaro
461

.  

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ακπλνκέλσλ, ππεχζπλνο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

θαηαζηξνθή απηψλ ησλ ππνγείσλ πεξαζκάησλ ήηαλ θάπνηνο (αλαθέξεηαη σο Γεξκαλφο, 

πηζαλφηαηα φκσο ήηαλ θσηζέδνο ή Άγγινο) Ησάλλεο Γθξάλη, ραξηζκαηηθόο θαη ηθαλόηαηνο 

ζηξαηηώηεο, πνπ είρε έξζεη καδί κε ηελ νκάδα ηνπ Ηνπζηηληάλε. Αλ θαη ηέηνηεο ελέξγεηεο 

πξνθαινχζαλ ηνλ παληθφ ησλ ακπλνκέλσλ ζηελ ηδέα φηη ν ερζξφο ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη 

πίζσ απφ ηε γξακκή άκπλαο ή φηη ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αλεπαλφξζσηεο 

θαηαζηξνθέο ζηα ηείρε, ν Γθξαλη κε ηελ νκάδα ηνπ θαηφξζσζαλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο 

ππφγεηεο ζήξαγγεο θαη άιινηε θαίγνληαο ηα ππνζηπιψκαηα άιινηε ξίρλνληαο κεγάιεο 

πνζφηεηεο λεξνχ άιινηε πξνβαίλνληαο ζε κάρεο ζψκα κε ζψκα ζθφησλαλ ηνπο ζηξαηηψηεο 

πνπ έβξηζθαλ κέζα θαη θαζηζηνχζαλ άρξεζηα ηα πεξάζκαηα.     

χκθσλα κε ηελ αθήγεζε ηνπ Υαιθνθνλδχιε, ν νπιηάλνο κεηά ηελ απνηπρία ηνπ 

εγρεηξήκαηνο λα εμαζθαιίζεη ιάζξα είζνδν ησλ πνιεκηζηψλ ηνπ ζηα λψηα ησλ ακπλνκέλσλ 

κέζσ ησλ ππφγεησλ νξπγκάησλ, έζηεηιε ην γην ηνπ άξρνληα ηεο ηλψπεο, ηνλ Ηζκαήι, σο 

κεζνιαβεηή γηα ελδερφκελεο πξνηάζεηο εηξήλεο αλάκεζα ζηνλ ίδην θαη ηνλ απηνθξάηνξα. Οη 

Βπδαληηλνί θαίλεηαη λα έζηεηιαλ θάπνηνλ αγγειηαθφξν, κφλν θαη κφλν γηα λα κάζνπλ ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ Μσάκεζ Β΄, ρσξίο φκσο λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξαηηέξσ 

δηαπξαγκαηεχζεηο
462

.    
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 Tedaldi, Caduta, I, 175.  

462
 Υαιθνθνλδχιεο, ΗΗ, 156.24-26. 
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          V. ΟΗ ΑΝΣΗΠΑΛΟΗ ΣΟΛΟΗ ΚΑΗ Ζ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΖ ΘΑΛΑΑ  

 

 Αληηζέησο, ε ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ πνιηνξθηψλ 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη απηφ νθεηιφηαλ ζηελ αδπλακία ησλ δπν αληηπάισλ πιεπξψλ λα 

παξαηάμνπλ ηθαλφ ζηφιν θαη λα δηεμάγνπλ λαπηηθφ αγψλα. Οη Οζσκαλνί, απφ ηε κηα 

πιεπξά, κε δεδνκέλε ηελ απεηξία ηνπο ζηε ζάιαζζα, εθφζνλ ε θαηαγσγή ηνπο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηεο Αζίαο ζήκαηλε θαη ηε κε εμνηθείσζε κε ην πγξφ ζηνηρείν
463

 (αθφκε θαη ην 

1453 ν ζνπιηάλνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ην Γνχθα σο «…μὴ γιγνώσκων τὴν τῆς θαλάττης 

ἐπιστήμην»), ελψ νη Βπδαληηλνί, αλ θαη παξαδνζηαθά ζπγθαηαιέγνληαλ ζηηο ηζρπξέο 

λαπηηθέο δπλάκεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ, ζ απηήλ ηελ ηειεπηαία 

πεξίνδν ηεο ηζηνξίαο ηνπο παξνπζηάδνληαλ κε πεξηνξηζκέλν ζηφιν θαη πιεξψκαηα θπξίσο 

ιφγσ ηεο αδπλακίαο λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 

πινίσλ θαη ηελ ακνηβή ησλ πιεξσκάησλ.        

 Γηα ηνπο πξψηνπο, ε θαηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο δεκηνπξγίαο ζηφινπ μεθίλεζε 

ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 14
νπ

 αηψλα θαη χζηεξα απφ ηελ επεθηαηηθή ηνπο πξνψζεζε πξνο ηα 

δπηηθά θαη ηε Βαιθαληθή Υεξζφλεζν· ε χπαξμε ζηφινπ ζα εμππεξεηνχζε, ηνπιάρηζηνλ 

αξρηθά, ηε κεηαθνξά ησλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ Μ. Αζία θαη επηπιένλ ζα εμαζθάιηδε θαη 

ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ θαη ηεο 

Πξνπνληίδαο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε θαηάιεςε ηεο Καιιίπνιεο ην 1354 απνηέιεζε 

κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα ηνπο Οζσκαλνχο, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ λαπηηθή βάζε  

ζε ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζεκείν. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εμέιημε ηνπ λαπηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηψλα γηα 

ηνπο Βπδαληηλνχο πεξηνξίζηεθε απφ ηελ απφθαζε ηνπ Αλδξφληθνπ Β΄ ην 1284 λα 

θαηαξγήζεη ην ζηφιν πξνθεηκέλνπ ηα πνζά πνπ ζα δαπαλφληαλ γηα ηε ζπληήξεζή ησλ 

πινίσλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο ησλ πιεξσκάησλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο 

απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ απηνθξαηνξηθνχ ηακείνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα δεκηνχξγεζε 

πξφζθαηξα νηθνλνκηθά νθέιε, ε αλππαξμία ζηφινπ σζηφζν, απνδπλάκσζε αθφκε 
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 Ζ επηινγή, άιισζηε, ηεο Πξνχζαο σο πξσηεχνπζαο ηνπ λενζχζηαηνπ θξάηνπο ηνπο θαη φρη ηεο Νίθαηαο ή 

ηεο Νηθνκήδεηαο πνπ πεξηβάιινληαλ απφ ην πγξφ ζηνηρείν, παξφηη ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ηδηαίηεξα ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ νζσκαληθνχ εκπνξίνπ, ππαγνξεχηεθε απφ απηήλ αθξηβψο ηελ απεηξία ηνπο. Αθνκε θαη ην 1453, 

παξφηη ν Μσάκεζ Β΄ είρε θαηαθέξεη λα θηλεηνπνηήζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ πινίσλ ελαληίνλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε δηνίθεζε ηνπ δελ είρε αλαηεζεί ζε θάπνηνλ Οζσκαλφ, αιιά ζε έλα Βνχιγαξν εμσκφηε, 

ηνλ Παιηφγιε. 
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πεξηζζφηεξν ηελ απηνθξαηνξία θαη ηελ νδήγεζε ζε άκεζε εμάξηεζε απφ ηηο δηαζέζεηο ησλ 

λαπηηθψλ ρξηζηηαληθψλ δπλάκεσλ, ηεο Βελεηίαο θαη ηεο Γέλνπαο
464

.  

Γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο Οζσκαλνχο ε ζπγθεθξηκέλε ηξνπή ήηαλ ηδηαίηεξα σθέιηκε, αθνχ 

κε δεδνκέλε ηελ απεηξία ηνπο, ηφζν ζηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ φζν θαη ζηελ επάλδξσζή 

ηνπο έπξεπε λα ζηεξηρζνχλ ζηελ ηερλνγλσζία θαη ζηηο ππεξεζίεο κε Οζσκαλψλ. Έηζη, 

δέρηεθαλ πξφζπκα φζνπο απφ ηνπο Βπδαληηλνχο λαπηηθνχο θαηέθπγαλ ζηηο ηάμεηο ηνπο
465

, 

ελψ θαη κε ηελ θαηάιεςε ησλ εκηξάησλ ηνπ Ατδηλίνπ θαη ηνπ Μεληεζέ, -πνπ είραλ 

πξνεγνχκελε λαπηηθή εκπεηξία, αθνχ ήδε επέδξακαλ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο κε ηνπο 

ζηνιίζθνπο ηνπο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ-, κπφξεζαλ λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα 

επαλδξψζνπλ ην ζηφιν ηνπο. Γελ πξέπεη, βέβαηα,  λα παξαγλσξίδνπκε ζ’ απηή ηελ εμέιημε 

θαη ηε ζπκβνιή ησλ ρξηζηηαληθψλ λαπηηθψλ δπηηθψλ δπλάκεσλ, Βελεηίαο θαη Γέλνπαο, νη 

νπνίεο βνήζεζαλ πεξηζηαζηαθά ηνπο Οζσκαλνχο απνθνκίδνληαο ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά 

νθέιε
466

. Οη ηειεπηαίνη εθκεηαιιέπηεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο ζπγθπξίεο αιιά θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπο, ψζηε κέρξη ην ηέινο ηνπ αηψλα ν έιεγρνο ησλ Γαξδαλειιίσλ θαη ηεο 

γχξσ πεξηνρήο είρε πεξάζεη νινθιεξσηηθά ππφ ηελ θαηνρή απηψλ θαη ησλ Ηηαιψλ, κε ην 

βπδαληηλφ Απηνθξάηνξα αδχλακν παξαηεξεηή ησλ γεγνλφησλ.  

 Οη πιεξνθνξίεο πάλησο ησλ πεγψλ γηα ηηο αξρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νζσκαληθνχ 

ζηφινπ θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 14νπ αηψλα είλαη πεξηνξηζκέλεο.   Φαίλεηαη πσο ην 

1374 κηθξφο νζσκαληθφο ζηφινο θηλνχληαλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή πιεζίνλ ηεο 

Καιιίπνιεο
467

. Πξνθαλψο, ηα πξψηα βήκαηα ησλ Οζσκαλψλ ζηε λαπζηπινΐα 

ζπλδπάζηεθαλ κε πεηξαηηθέο επηδξνκέο ζε εκπνξηθά – κεηαγσγηθά πινία πνπ θηλνχληαλ 

ζηελ πεξηνρή ή ζε κηθξνχ κεγέζνπο επηδξνκέο ζηηο αθηέο ησλ λεζηψλ. Οη ζαιάζζηεο  

επηρεηξήζεηο θαίλεηαη πάλησο πσο έιαβαλ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο κεηά ην 1390 
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 «Αὕηε δὴ γίλεηαη Ῥσκαίνηο δπζηπρεκάησλ ἀρχή», Γξεγνξάο, Η, 175.3. Πξβ ζρεηηθά θαη H. Ahrweiler, 

Byzance et la mer, 375. Γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο δηάιπζεο ηνπ λαπηηθνχ θαη ηελ αληίδξαζε ησλ ζπγρξφλσλ βι. 

αλση. ζζ. 20-21. 

465
 Πξβ. Γνχθαο, 224.20-22, φπνπ αλαθέξεη πσο ζηε λαπκαρία ηεο Καιιίπνιεο αλάκεζα ζηνλ νζσκαληθφ θαη 

ην βελεηηθφ ζηφιν, ηα πιεξψκαηα ησλ νζσκαληθψλ πινίσλ απαξηίδνληαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ 

ρξηζηηαλνχο.   

466
 Κ. Fleet, “Turkish – Latin Relations at the end of the fourteenth century”, Acta Orientalia Academiae 

Scientarum Hungaricae 49 (1996), 131-137· Β. θπξφεξαο, Σα ειιεληθά πιεξώκαηα ηνπ νζσκαληθνύ ζηόινπ, 

23. 

467
 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, βι. ζρεηηθά Κ. Fleet, “Early Turkish Naval Activities”, Oriente 

Moderno, 20 , I, (2001), 129-138.  
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πξνθαιψληαο κάιηζηα ηελ αλεζπρία ησλ Βελεηψλ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ πεξηνρψλ ηνπο 

θαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή
468

.  

 Έηζη, ην θαινθαίξη ηνπ 1394 ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ ν Βαγηαδήη Α΄ λα επηηχρεη ηνλ 

νινθιεξσηηθφ απνθιεηζκφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαίλεηαη πσο ρξεζηκνπνίεζε ηα ζηφιν 

ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθφςεη ηε ζαιάζζηα επηθνηλσλία ηεο Βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο θαη 

λα απνηξέςεη ηε δηακέζνπ ηεο ζαιάζζηαο νδνχ εηζαγσγή ηξνθίκσλ θαη ζηξαηησηψλ πξνο 

βνήζεηα ηεο Πφιεο. Οη βπδαληηλέο πεγέο, αλ θαη αλαθέξνπλ ηελ χπαξμε ηνπ Οζσκαληθνχ 

ζηφινπ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή γχξσ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη πσο πξάγκαηη 

παξεκπφδηδε σο έλα ζεκείν ηελ εηζαγσγή ηξνθίκσλ θαη πνιεκνθνδίσλ πξνο ηνπο 

πνιηνξθεκέλνπο, δε δίλνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ πιεξσκάησλ
469

. Ζ κνλαδηθή καξηπξία πξνέξρεηαη απφ ην Xξνληθό ηνπ 

Antonio Μνrosini, πνπ θαηέγξαςε, πσο ν νζσκαληθφο ζηφινο απαξηηδφηαλ απφ εμήληα 

πινία
470

, αξηζκφο πνπ αλ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, πηζαλφηαηα πεξηειάκβαλε 

φρη κφλν ηα κεγάια πνιεκηθά, αιιά θαη ηα κεηαγσγηθά θαη ηα άιια κηθξφηεξα πιενχκελα 

πνπ δηέζεηε ν Βαγηαδήη Α΄. Ζ παξνπζία πάλησο ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ, δελ έπαημε 

θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο πνιηνξθίαο, ελψ δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε νπνηνπδήπνηε 

είδνπο λαπκαρία
471

. Σα βελεηηθά κεηαγσγηθά πινία θαίλεηαη λα θαηέπιεπζαλ ζην ιηκάλη ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ηα πξψηα έηε ηνπ απνθιεηζκνχ κεηαθέξνληαο ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηεο ηξνθίκσλ θαη αλαθνπθίδνληαο ηνπο πνιηνξθεκέλνπο
472

, ελψ θαη ην 1399 νη 

Γάιινη ζηξαηηψηεο ππφ ην Boucicaut αθίρζεθαλ δηακέζνπ ηεο ζαιάζζηαο νδνχ ζηελ Πφιε· 

ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα (Γεθέκβξηνο 1399) ν Απηνθξάηνξαο Μαλνπήι Β΄ Παιαηνιφγνο 

αλαρψξεζε κε πινίν απφ ην ιηκάλη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θηλήζεηο, πνπ θαλεξψλνπλ ηελ 
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 Σνλ Απξίιην ηνπ 1392 έθηαζαλ πιεξνθνξίεο ζηε Βελεηηθή Γεξνπζία γηα έλαλ ηζρπξφ νζσκαληθφ ζηφιν, 

πνπ θηλνχληαλ απφ ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο κε θαηεχζπλζε ην ιηκάλη ηεο ηλψπεο, ελψ ην 

θαινθαίξη ηνπ 1394 ν Γνχθαο ηεο Νάμνπ, δήηεζε ηελ απνζηνιή ελφο βελεηηθνχ πνιεκηθνχ πινίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο επηδξνκέο ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ,  

Thiriet, Regestes, I, αξ. 813, 841. 

469
 Πρβ. “recit”, 106.8-10. 

470
 Α. Morosini, Extraits relatifs, I, 4.  

471
 Πξβ. Κριτόβουλοσ, 39.  18-23: «Πρότερον μὲν γὰρ ἡνίκα προσέβαλλον αὐτοῖς οἱ πολέμιοι κατὰ γῆν 

ἐπολιορκοῦντο καὶ μόνον, τῆς δὲ θαλάσσης ἐκράτουν καὶ εἶχον τε ἐπιτήδεια ἅφθονα τῇ ἐμπορίᾳ 

χρώμενοι τον τε πόλεμον ᾳδίως ἀνέφερον καὶ τὰς προσβολὰς οὐ χαλεπῶς ἀπεκρούοντο διὰ 

πολυχειρίαν τῶν πολεμίων ἑνὶ μέρει καὶ μόνον κατὰ γῆν μαχομένων»

472
 Βλ. ςχετ. κεφ. «Δπηζηηηζηηθή –νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Πξσηεχνπζα». 
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αδπλακία ησλ πινίσλ ησλ Οζσκαλψλ λα επηβάιινπλ νινθιεξσηηθφ απνθιεηζκφ θαη λα 

εκπνδίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ απφ θαη πξνο ηελ Πφιε κεηαθνξά. Πξνθαλψο ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ πεξηνξίζηεθε 

ζηελ απεηιεηηθή ηνπ απιψο παξνπζία ζηα Γαξδαλέιιηα θαη ζε επηδξνκέο ζηα λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ θαη ηελ Δχβνηα
473

.  

Δμίζνπ πεξηνξηζκέλεο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε γηα ην 

βπδαληηλφ ζηφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νρηαεηνχο απνθιεηζκνχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

(1394-1402). Αλ θαη ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα χπαξμε πινίσλ ζηελ ππεξεζία ηνπ βπδαληηλνχ 

Απηνθξάηνξα, απηέο είλαη γεληθέο θαη δελ επηηξέπνπλ ηε δηεμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ πινίσλ πφζν δε κάιινλ γηα ηνλ 

ηχπν θαηαζθεπήο ηνπο ή ηα πιεξψκαηά θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ελψ αθφκε θαη ε 

αλαρξνληζηηθή ρξήζε λαπηηθψλ φξσλ απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηεο πεξηφδνπ πεξηπιέθεη κάιινλ 

παξά εμππεξεηεί ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πεξηγξαθψλ
474

.  

   Οη ηθαλφηεηεο, σζηφζν, ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ έκειιε λα δνθηκαζηνχλ ζηηο 29 

Μαΐνπ ηνπ 1416, φηαλ θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ηηο βελεηηθέο πνιεκηθέο ηξηήξεηο ζηε 

ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Καιιίπνιεο. Οη Βελεηνί πέηπραλ κηα νινθιεξσηηθή θαη κάιινλ 

εχθνιε λίθε, ζθνηψλνληαο πνιινχο απφ ηνπο αληηπάινπο, ζπιιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα 

πάλσ απφ ρίιηνπο αηρκαιψηνπο θαη δεζκεχνληαο πεξίπνπ 25 ερζξηθά πινία
475

.  
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Zachariadou, Ρέζπκλν 2002, 50-52.   

474
 Σ. Κόλιασ,  «Σο βυηαντινό πλοίο: οι μαρτυρίεσ των πθγϊν», Ναυτικθ Επιιεώρηςη 141 (1995), 295-302. Για 

το βυηαντινά πλοία και τον εξοπλιςμό τουσ κατά τουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ πρβ. ςχετικά και τθν αξιόλογθ 

μελζτθ των J. Pryor – E. Jeffreys, The age of the ΔΡΟΜΩΝ, Byzantine navy, 500-1204, Leiden – Boston 2006. 

475
 Δοφκασ, 224.20-25. Πρβ. S. Antoniadis, “Le recit du combat naval de Gallipoli chez zancaruolo en 

comparaison avec le texte d ‘ Antoine  Morosini et les historiens grecs du XVe siècle”, Venezia el’ Oriente fra 

tardo Medi Oevo e Rimascimento, επιμ. A. Pertusi, Ρϊμθ 1966, 267-281· C. Imber, “Before Kapudan Pashas”, 

54-55. 



Οι αντίπαλοι ςτόλοι και οι καλάςςιεσ επιχειριςεισ                                        159 
 

Ο πξνζθάησο θαηεζηξακκέλνο νζσκαληθφο ζηφινο, αλαζπγθξνηήζεθε ζρεδφλ δχν 

ρξφληα αξγφηεξα (1418) αιιά ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν ζηηο εκθχιηεο νζσκαληθέο 

έξηδεο, παξά ήηαλ έηνηκνο λα αλαιάβεη εθ λένπ επηζεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε εμσηεξηθνχο 

αληηπάινπο. Ζ κάιινλ μαθληθή απφθαζε, άιισζηε, ηνπ Μνπξάη Β΄ λα πνιηνξθήζεη ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ην 1422 δελ άθεζε ρξνληθά πεξηζψξηα γηα θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ 

ζηφινπ· θαη ελψ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαηαγξάθεθε πιεζψξα ζηξαηησηψλ θαη 

πνιεκηθψλ κέζσλ δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα ελεξγή ζπκκεηνρή πινίσλ ζηελ 

πξνζπάζεηα θαηάιεςεο  ή απνθιεηζκνχ ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο.  

Αληηζέησο, ην 1453 ηα δεδνκέλα ήηαλ δηαθνξεηηθά θαη ηνπιάρηζηνλ αξηζκεηηθά ην 

πιενλέθηεκα ζηε ζάιαζζα ήηαλ πξνο ηελ πιεπξά ησλ Οζσκαλψλ. Ο νπιηάλνο, ήδε απφ 

ην πξνεγνχκελν έηνο παξάιιεια κε ηε ζπγθέληξσζε φπισλ θαη ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ 

θαλνληψλ  είρε εμνπιίζεη θαη 30 πνιεκηθά πινία ζηελ Καιιίπνιε, πνπ ζα ρξεζίκεπαλ ζηνλ 

επηθείκελν απνθιεηζκφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
476

. Ο θξαληδήο επηβεβαηψλεη ηνλ 

παξαπάλσ αξηζκφ ησλ 30 κεγάισλ πνιεκηθψλ ηξηήξεσλ, ελψ αλαθέξεη πσο κηα λέα δχλακε 

πινίσλ πξνζηέζεθε ηελ 15ε Απξηιίνπ πνπ πεξηειάκβαλε 18 ηξηήξεηο, 48 δηήξεηο, 25 

δξφκσλεο «θνξηίνπο» θαη άιια κηθξφηεξα πινία, έηζη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο έθηαλε ηα 

420 πιενχκελα
477

.  

Αληηζέησο ν αξηζκφο ησλ ζπκκαρηθψλ πινίσλ πνπ ζα ππεξαζπίδνληαλ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ θαηά πνιχ κηθξφηεξνο. Ο Βελεηφο Barbaro, πνπ βξηζθφηαλ ζε έλα 

απφ απηά ηα πινία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο δίλεη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπκκαρηθψλ πινίσλ θαη ηηο ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο. Οη Βπδαληηλνί είραλ 

θξνληίζεη λα ηνπνζεηήζνπλ κηα αιπζίδα απφ ηηο δπν πιεπξέο ηνπ Kεξαηίνπ θφιπνπ, ψζηε 

λα εκπνδίδεηαη ε είζνδνο ερζξηθψλ πινίσλ, ελψ ηα ζπκκαρηθά ρξηζηηαληθά πινία είραλ 

παξαηαρζεί πίζσ απφ απηήλ: ηα ελλέα εμνπιηζκέλα γηα πφιεκν θαη θαιά επαλδξσκέλα 

βξίζθνληαλ κπξνζηά, ελψ πίζσ ηνπο δεθαεπηά εκπνξηθά ηζηηνθφξα, ηξείο γαιέξεο απφ ηελ 

Σάλα, δχν ειαθξέο απφ ηε Βελεηία θαη πέληε γαιέξεο ηνπ Βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα, νη 

νπνίεο φκσο δελ ήηαλ θαιά εμνπιηζκέλεο
478

. Αλάκεζα ηνπο θαη ε γαιέξα, κε ηελ νπνία είρε 

αθηρζεί ν Καξδηλάιηνο Βεζζαξίσλ ην Ννέκβξην ηνπ 1452, φπσο θαη ηα εκπνξηθά βελεηηθά 

απφ ηελ Σάλα πνπ είραλ θαηαπιεχζεη ζην ιηκάλη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζρεδφλ έλα κήλα 

αξγφηεξα. ε απφζηαζε, πίζσ απφ ηηο κεγάιεο γαιέξεο ηνπο βξίζθνληαλ ηα κηθξφηεξα 
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477
 θξαληδήο, 240. 1-15. 

478
 Barbaro, Caduta I, 26 



160                     οι αντίπαλοι ςτόλοι και οι καλάςςιεσ επιχειριςεισ 
 

πιενχκελα, πξνθεηκέλνπ λα κε θηλδπλεχνπλ απφ ηνπο ιίζνπο πνπ έξηρλαλ ηα ππξνβφια ησλ 

Οζσκαλψλ
479

. 

ηηο 12 Απξηιίνπ αθίρζεθε ζηελ πεξηνρή θαη ν ζηφινο ησλ Οζσκαλψλ θαη 

πξνζνξκίζηεθε ζην Γηπινθηφλην, πξνο ηελ πιεπξά ηεο Μ. Θάιαζζαο
480

. Αγθπξνβνιεκέλνο 

ζην ζεκείν εθείλν ν νζσκαληθφο ζηφινο είρε ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηελ έμνδν ηνπ 

Βνζπφξνπ, αιιά θαη ηνλ Κεξάηην θφιπν. πλνιηθά απνηεινχληαλ απφ 145 πινία, γαιέξεο, 

θνχζηεο, θαη ηα κηθξφηεξα κπξηγθαληίληα
481

, ζχκθσλα κε ηα φζα θαηέγξαςε ζην εκεξνιόγηό 

ηνπ ν Barbaro. Ο Κξηηφβνπινο αλαθέξεη πσο ε δχλακε ηνπ νπιηάλνπ απαξηηδφηαλ απφ 

350 πινία, καδί κε ηα κεηαγσγηθά
482

, ελψ θαη ν Γνχθαο θάλεη ιφγν γηα 300 πινία δηαθφξσλ 

ηχπσλ
483

. 

ζνλ αθνξά ζηα πιεξψκαηα ησλ πινίσλ θαη ησλ δχν πιεπξψλ, νη άλδξεο ρσξίδνληαλ 

ζηνπο λαχηεο, πνπ αζρνινχληαλ απνθιεηζηηθά κε ην ρεηξηζκφ ηνπ θαξαβηνχ θαη ζηνπο 

«επηβάηεο-ζηξαηηψηεο», πνπ ηελ ψξα ηεο κάρεο ζα επηδίδνληαλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πινίνπ 

ηνπο ή ζηελ δηα εθφδνπ πξνζπάζεηα θαηάιεςεο ηνπ αληίπαινπ πινίνπ
484

. Δπλφεην είλαη, 

πσο νη ηειεπηαίνη ήηαλ εμνπιηζκέλνη κε, ηφμα, βέιε, ηδάγξεο, αιιά θαη μίθε θαη αζπίδεο ζαλ 

λα επξφθεηην λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα εθ ηνπ ζπζηάδελ κάρε. Ζ ηαθηηθή άιισζηε, πξνέβιεπε 

πιεχξηζκα ησλ πινίσλ θαη κάρε ζψκα κε ζψκα ησλ πιεξσκάησλ. Δπηπιένλ, ηα πινία 

έθεξαλ θαη θαλφληα, κε ηα νπνία κπνξνχζαλ απφ απφζηαζε λα πιήμνπλ ηα αληίπαια πινία 

θαη πιεξψκαηα. αθψο επξφθεηην γηα κηθξνχ κεγέζνπο ππξνβφια φπια
485

, θαζψο ηα ζθαξηά 

ησλ πινίσλ δε κπνξνχζαλ λα αληέμνπλ ην βάξνο ησλ κεγάισλ θαλνληψλ.  

Καη απηή ηε θνξά, πάλησο, νη Οζσκαλνί δε ζα απνδεηθλχνληαλ ηδηαίηεξα 

απνηειεζκαηηθνί ζηε δηεμαγσγή λαπηηθνχ αγψλα. Καη ελψ ηηο πξψηεο κέξεο νη δπν 

αληίπαινη ζηφινη επηδίδνληαλ απιψο ζε αθξνβνιηζκνχο, ηελ 20ε Απξηιίνπ 1453 ηα ηέζζεξα 
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κεηαγσγηθά, πνπ είραλ ζηαιεί απφ ηνλ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλν Παιαηνιφγν ζηα λεζηά 

ηνπ Αηγαίνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε πξνκεζεηψλ, θαζψο επέζηξεθαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

πεξηθπθιψζεθαλ απφ ηνλ νζσκαληθφ ζηφιν. Ζ λαπκαρία δηήξθεζε ζρεδφλ ηξεηο ψξεο θαη ηα 

αληίπαια πιεξψκαηα κάρνληαλ κε ζζέλνο, θαζψο νη «θαηαθξαθηνη»
486

 δπηηθνί θαηφξζσλαλ 

λα απσζνχλ ηηο επηζέζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπο. Δπηπξνζζέησο, ην πιήζνο ησλ εκπιεθνκέλσλ 

πινίσλ ήηαλ ηφζν κεγάιν, πνπ ν ρεηξηζκφο θαζελφο απφ απηά απαηηνχζε κεγάιε ηθαλφηεηα 

θαη εκπεηξία, πξάγκα ζην νπνίν πζηεξνχζαλ νη Οζσκαλνί. Σειηθψο, ηα ρξηζηηαληθά πινία 

θαηάθεξαλ λα δηαθχγνπλ θαη λα πεξάζνπλ κε αζθάιεηα πίζσ απφ ηελ αιπζίδα, κέζα ζην 

ιηκάλη ηεο Πφιεο, πξνθαιψληαο ελζνπζηαζκφ κελ ζηνπο θαηνίθνπο, ηελ έληνλε δε 

αληίδξαζε ηνπ νπιηάλνπ, πνπ ηηκψξεζε παξαδεηγκαηηθά ην λαχαξρν ηνπ ζηφινπ ηνπ,  ηνλ 

Παιηφγιε, έλαλ εμσκφηε βνπιγαξηθήο θαηαγσγήο
487

.  

Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 23 Απξηιίνπ ην ζρέδην ηνπ νπιηάλνπ λα πεξάζεη πεξίπνπ 

80 ηξηήξεηο εληφο ηνπ ιηκαληνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζηνλ Κεξάηην θφιπν,  πξνθάιεζε 

κεγάιε αλεζπρία θαη πξνβιεκαηηζκφ ζηνπο ακπλφκελνπο. Σνπνζεηψληαο ηα πινία πάλσ ζε 

εηδηθά θαηαζθεπαζκέλεο μχιηλεο δνθνχο θαηάθεξε λα επηηχρεη ηε δηφιθπζή ηνπο κέζα ζηνλ 

Κεξάηην θφιπν. Ζ ηαρχηεηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ ζρεδίνπ έθεξε ζε δπζρεξή ζέζε ηνπο 

ππεξαζπηζηέο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαζψο ν ζηφινο ηνπο ήηαλ πιένλ πεξηθπθισκέλνο 

απφ ηα νζσκαληθά πινία, ελψ θαη νη ίδηνη έκεηλαλ εθηεζεηκέλνη θαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ιηκέλα πνπ κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ ε ιηγφηεξν πηζαλή λα δερζεί επίζεζε.  

χληνκα απνθαζίζηεθε  ε ππξπφιεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηφινπ πνπ βξηζθφηαλ κέζα 

ζηνλ Κεξάηην. Σν ζρέδην πξνέβιεπε, πσο κηα θαηάιιεια εμνπιηζκέλε βελεηηθή ηξηήξεο κε 

ηνλ Ηνπζηηληάλε θαη έκπεηξνπο λαχηεο ζα πιεζίαδε ηα αληίπαια πινία θαη ζα ηα 

ππξπνινχζε. Αηπρψο γηα ηνπο Βπδαληηλνχο, ε πξσηνβνπιία δελ είρε αίζην ηέινο· νη πεγέο 

ζπκθσλνχλ πσο νη Γελνπάηεο πξνεηδνπνίεζαλ ην νπιηάλν θαη έηζη φηαλ ν Ηνπζηηληάλεο  

πξνζπάζεζε λα πξνζεγγίζεη ηνλ νζσκαληθφ ζηφιν, νη βνιέο απφ ηα θαλφληα ηνπ νπιηάλνπ 
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βχζηζαλ ην πινίν, ζθνηψλνληαο  πεξίπνπ 150 άλδξεο
488

. Απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαη 

κέρξη ηελ ηειηθή επίζεζε ησλ Οζσκαλψλ ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ζηηο 29 Μαΐνπ, 

δελ θαηαγξάθεθε άιιε ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ζάιαζζα, ν θφβνο φκσο γηα 

ελδερφκελε επίζεζε δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζηελ άκπλα θαη ζην εζηθφ ησλ ακπλφκελσλ.    
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 Barbaro, Caduta, I, 19-20· Γνχθαο, 277.9-20. Καη νη δχν ζπγγξαθείο παξαδέρνληαη πσο αηηία ηεο απνηπρίαο 
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         ΜΔΡΟ Γ: ΟΗ ΠΟΛΗΟΡΚΖΜΔΝΟΗ  

        Η. Ζ  ΒΟΖΘΔΗΑ ΑΠΟ ΣΖ ΓΤΖ  

   

Σν αδχλακν ζηξαηησηηθά θαη νηθνλνκηθά βπδαληηλφ θξάηνο ζηήξηδε κεγάιν κέξνο απφ 

ηηο ειπίδεο ηνπ έλαληη ηνπ νζσκαληθνχ θηλδχλνπ ζηηο δπηηθέο επξσπατθέο δπλάκεηο. 

Οπγγαξία, Βελεηία, Γέλνπα θαη ν Πάπαο κε δηθά ηνπο θίλεηξα ν θαζέλαο πξνέβαιιαλ ζηα 

κάηηα ησλ Βπδαληηλψλ σο νη θχξηνη ππνζηεξηθηέο ηεο ρξηζηηαλνζχλεο θαη άξα θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο ηγηζκνχλδνο ηεο Οπγγαξίαο είρε ηελ πξφζεζε  λα 

αλαιάβεη ηελ αξρεγία ελφο λένπ ζηαπξνθνξηθνχ εγρεηξήκαηνο θαζφζνλ ε νζσκαληθή 

πξνέιαζε κέρξη ην Γνχλαβε ζπληζηνχζε πιένλ άκεζε απεηιή γηα ην θξάηνο ηνπ, ελψ νη δχν 

λαπηηθέο δπλάκεηο, Βελεηία θαη Γέλνπα, είραλ άκεζν εκπνξηθφ ζπκθέξνλ γηα ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε ζαιάζζηα πεξηνρήο ηεο θαη πξνηηκνχζαλ κηα παξαθκαζκέλε 

βπδαληηλή απηνθξαηνξία, κε ηα πξνλφκηα ζπλαιιαγψλ πνπ απηή ηνπο παξείρε, παξά έλα 

δπλαηφ νζσκαληθφ θξάηνο, κε ην νπνίν ζα δηαπξαγκαηεχνληαλ εθ λένπ ζε δηαθνξεηηθφ 

ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ. Γηα ηνλ εθάζηνηε Πάπα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην δεηνχκελν ήηαλ ε 

έλσζε ησλ εθθιεζηψλ θαη ε ππνηαγή ηεο αλαηνιηθήο εθθιεζίαο ζηε Ρψκε. Μφλν ζε απηφ 

ην ελδερφκελν ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαιψληαο ηηο δπηηθέο 

δπλάκεηο λα ζπκπξάμνπλ ελαληίνλ ηνπ θνηλνχ ηεο ρξηζηηαλνζχλεο ερζξνχ, ησλ Οζσκαλψλ. 

Δληνχηνηο, ην κεησκέλν γφεηξν ηεο παπνζχλεο, ήδε απφ ην 14ν αηψλα κε ηε βαβπιψληα 

αηρκαισζία θαη ην Mέγα ρίζκα
489

, δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο, αλ ν Πάπαο είρε ηε δχλακε λα 

ελψζεη ηηο ρξηζηηαληθέο δπλάκεηο ηεο Γχζεο, ψζηε λα θηλεηνπνηεζνχλ κε ηφζν δήιν, φπσο 

έπξαμε ηελ πεξίνδν ησλ πξψησλ ζηαπξνθνξηψλ. 

ην θεθάιαην απηφ δε ζα αλαιπζνχλ ιεπηνκεξψο νη δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ηνπ 

Βπδαληίνπ κε ηα άιια επξσπατθά θξάηε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληεθνληαεηία ηεο ηζηνξίαο 

ηνπ, θάηη πνπ ζαθέζηαηα ζα απνηεινχζε αληηθείκελν δηαθνξεηηθήο κειέηεο, αιιά ζα 

θαηαδεηρζνχλ απηά ηα γεγνλφηα, πνπ αθνξνχλ άκεζα ηελ ππφ θαζεζηψο πνιηνξθίαο 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ (ή πνπ δελ έγηλαλ) απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δπηηθψλ δπλάκεσλ πξνο αλαθνχθηζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ 

νζσκαληθψλ πνιηνξθηψλ.  

 Ο Απηνθξάηνξαο Μαλνπήι Β΄ Παιαηνιφγνο (1391-1425)  ήδε κε ηελ εκθάληζε ησλ 

νζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην 1394, ζηξάθεθε 

πξνο ηε Βελεηία, ζέησληαο σο άκεζε πξνηεξαηφηεηα ηελ απνζηνιή ηξνθίκσλ πξνο ηε 
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βπδαληηλή πξσηεχνπζα, ελψ πξφηεηλε θαη ηε δεκηνπξγία κηαο ζπκκαρίαο, πνπ ζα είρε σο 

ζθνπφ ηελ εθδίσμε ησλ Οζσκαλψλ απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν. Πξνζπκνπνηήζεθε, επηπιένλ,  

λα πνπιήζεη ην λεζί ηεο Λήκλνπ ζηε Βελεηία κε ηα αλάινγα νηθνλνκηθά αληαιιάγκαηα. 

Απφ ηα βελεηηθά αξρεία πξνθχπηεη ε ζεηηθή απάληεζε ηεο βελεηηθήο Γεξνπζίαο γηα ηελ 

απνζηνιή 1500 κνδίσλ ζηηεξψλ ην 1395, αιιά δελ έδσζαλ θακία πεξαηηέξσ ζπλέρεηα ζην 

ζέκα ηεο θνηλήο δξάζεο απέλαληη ζηνπο Οζσκαλνχο
490

, ελψ θαη ζην ελδερφκελν ηεο 

αγνξαπσιεζίαο ηεο Λήκλνπ νη Βελεηνί θαίλεηαη πσο δελ ήηαλ ζεηηθνί
491

. ζνλ αθνξά ζηελ 

πνζφηεηα ηξνθίκσλ, θαζψο κνηάδεη πεξηνξηζκέλε έρεη πξνηαζεί ε άπνςε πσο πξννξηδφηαλ 

γηα ην ζηελφ θχθιν ηνπ Μαλνπήι Β΄, παξά γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο
492

. ρεδφλ ε ίδηα πνζφηεηα ηξνθίκσλ απνθαζίζηεθε λα ζηαιεί απφ ηε 

Βελεηία θαη ην επφκελν έηνο ζηνπο πνιηνξθεκέλνπο, ελψ ζε λέα πξεζβεία πνπ έζηεηιε ν 

Απηνθξάηνξαο ην 1396, ε απάληεζε ήηαλ θαη πάιη ε θαηλνκεληθή ηήξεζε ηεο 

νπδεηεξφηεηαο απέλαληη ζην Βπδάληην θαη ην νπιηάλν θαη ε άξλεζε ζηελ πξφηαζε ηνπ 

Μαλνπήι Β΄ γηα ζχλαςε δαλείνπ κε αληάιιαγκα απφ κέξνπο ηνπ Βπδαληίνπ ζπγθεθξηκέλα 

ηεξά θεηκήιηα
493

.  

Κπξίσο ήηαλ ε νζσκαληθή πξνψζεζε κέρξη ηε Βνπιγαξία πνπ ψζεζε ηειηθά ηηο 

δπηηθέο δπλάκεηο λα ζπλαζπηζζνχλ ελαληίνλ ηνπο, θαζψο ην 1393 νη Οζσκαλνί θαηέιαβαλ 

ην Σχξλνβν θαη απηφ ήηαλ αξθεηφ γηα λα ζνξπβήζεη ην ηγηζκνχλδν ηεο Οπγγαξίαο, 

αηζζαλφκελν πιένλ φηη απεηιείηαη άκεζα. Μηα πξψηε πξνζπάζεηα θνηλήο αληίδξαζεο κε 

ηνπο εγεκφλεο ηεο Βιαρίαο θαηέξξεπζε κπξνζηά ζηελ αθάζεθηε πξνέιαζε ησλ Οζσκαλψλ 

(1395), νπφηε είρε ζεκάλεη πιένλ ε ψξα γηα ηελ νξγάλσζε κηαο λέαο ζηαπξνθνξίαο, ελφο 

λένπ ηεξνχ πνιέκνπ γηα ηελ εθδίσμε ησλ απίζησλ απφ ηελ Δπξψπε. Με ηηο επινγίεο ησλ 

δχν Παπψλ (Ρψκε θαη Αβηληφλ) ζπγθεληξψζεθε έλαο κεγάινο ζηξαηφο απνηεινχκελνο απφ 
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Οχγγξνπο, Γεξκαλνχο θαη Γάιινπο θπξίσο, ελψ κηθξφηεξα ζηξαηησηηθά ζψκαηα ζηάιζεθαλ 

απφ ηελ Αγγιία, ηελ Πνισλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία. χκθσλα κε ην ζρέδην νη 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζα ζπγθεληξψλνληαλ ζηελ Οπγγαξία θαη απφ θεη ζα θαηεπζχλνληαλ 

λφηηα, πξνο ηελ θνηιάδα ηνπ Γνχλαβε. Γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζηξαηνχ ρξεηάδνληαλ πινία, 

σζηφζν γηα κηα αθφκε θνξά νη Βελεηνί παξνπζηάζηεθαλ δηζηαθηηθνί. Ζ αλάκεημή ηεο 

Βελεηίαο  ζα δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ην νπιηάλν θαη απηφ ζα έβιαπηε 

απνιχησο ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηεο ίδηαο θαη ησλ ππεθφσλ ηεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαη ηεο Πξνπνληίδαο. Σειηθά, 

ζπκθψλεζαλ λα παξάζρνπλ ην έλα ηέηαξην ησλ απαηηνχκελσλ πινίσλ κε ηνλ φξν φηη ηα 

άιια ρξηζηηαληθά θξάηε ζα παξείραλ ηα ππφινηπα
494

.  

Έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ην ζέκα ηεο αλάκεημεο ηνπ Μαλνπήι Β΄ 

ζην φιν εγρείξεκα, θαη θαηά πφζν ην ζέκα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ ζηνπο άκεζνπο 

ζηφρνπο ησλ ζηαπξνθφξσλ. Ο Υαιθνθνλδχιεο
495

 ζηελ πεξηγξαθή ηνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε 

ζηξαηεπκάησλ πνπ νδήγεζαλ ζηε κάρε ηεο Νηθφπνιεο δελ θάλεη θακία αλαθνξά γηα ελεξγφ 

ξφιν ηνπ βπδαληηλνχ Απηνθξάηνξα. Σν φιν εγρείξεκα απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην 

ηγηζκνχλδν ηεο Οπγγαξίαο. Αληηζέησο ν Γνχθαο αλαθέξεη: «Ὁ δὲ βασιλεὺς Μανουὴλ 

ἀπορρήσας καὶ μηδεμίαν βοήθειαν οὖσαν ἐξάπαντος, γράφει πρὸς πάππαν, πρὸς 

τὸν ῆγα Υραγγίας, πρὸς τὸν κράλην Οὐγγρίας, μηνύων τὸν ἀποκλεισμὸν καὶ τὴν 

στενοχωρίαν τῆς Πόλεως· καὶ εἰ μὴ τάχος φθάσει ἀρωγή τις καὶ βοήθεια 

παραδίδοται εἰς χεῖρας ἐχθρῶν τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως. Καμφθέντες οὖν ἐπὶ 

τούτοις τοῖς λόγοις οἱ τῶν ἑσπερίων ἀρχηγοὶ καὶ πρὸς τὴν ἀντιπαράταξιν τῶν 

ἐχθρῶν τοῦ σταυροῦ καθοπλίσαντες ἑαυτοὺς, ἤλθοσαν εἰς Οὐγγρίαν ἔαρος 

ἀρξαμένου ὅ τε ὴξ Υιλάνδρας καὶ ἐκ τῶν Ιγγλήνων πλεῖστοι καὶ τῆς Υραγγίας 

οἱ μεγιστνες καὶ ἐκ τῶν Ἰταλῶν οὐκ ὀλίγοι». 

Οη επηζηνιέο ηνπ Μαλνπήι Β΄, πξνο ηνλ Πάπα θαη ηνπο δπηηθνχο εγεκφλεο 

απνηέιεζαλ, θαηά ηνλ ηζηνξηθφ, ην θίλεηξν γηα ηελ θνηλή δξάζε ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ. 

Πξάγκαηη, ην ρεηκψλα ηνπ 1395-96 θαίλεηαη πσο έγηλαλ δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζην 

ηγηζκνχλδν θαη ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Απηνθξάηνξα, Μαλνπήι Φηιαλζξσπελφ, πνπ 
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θαηέιεμαλ ζε ζπκθσλία-ζπκκαρία ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ
496

. χκθσλα κε απηή, ν 

Απηνθξάηνξαο αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε λα εμνπιίζεη δέθα πνιεκηθά πινία θαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζα έπαηξλε απφ ην ηγηζκνχλδν ην πνζφ ησλ 30000 δνπθάησλ
497

. Σν πηζαλφηεξν 

είλαη πσο ε πξνζηαζία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ ζηνπο δεπηεξεχνληεο ζηφρνπο ηεο 

ζηαπξνθνξίαο. Ζ νξγάλσζε πάλησο θαη νη ζπλέπεηέο ηεο είραλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε 

ηε δπηηθή Δπξψπε παξά κε ην Βπδάληην. 

 Σα γεγνλφηα ηεο Νηθφπνιεο (26 επηεκβξίνπ 1396) είλαη γλσζηά θαη δε ζα καο 

απαζρνιήζνπλ πεξαηηέξσ
498

. Ζ ζπληξηβή ησλ ζπλαζπηζκέλσλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ, αλ 

κε ηη άιιν έδεημε, πσο νχηε νη Γπηηθνί είραλ εθηηκήζεη νξζά ηε δχλακε ησλ Οζσκαλψλ, 

ελψ, o νπιηάλνο, χζηεξα απφ ην ζξίακβφ ηνπ, κπνξνχζε πιένλ λα δξάζεη απεξίζπαζηνο 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ πεξηνρή ηεο Βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Γηα ηνπο θαηνίθνπο 

ηεο πνιηνξθεκέλεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, απφ ηελ άιιε πιεπξα, ην κνλαδηθφ νπζηαζηηθφ 

φθεινο απηή ηελ πεξίνδν, απφ ην ηέινο ηνπ 1395 έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1396, ήηαλ ε 

πξφζθαηξε άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ, θαζψο πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζεί πξνο ηε Νηθφπνιε ν 

Βαγηαδήη θαη λα αληηκεησπίζεη ην ζπλαζπηζκέλν ζηξαηφ: : «…συναθροίσας καὶ αὐτὸς 

ἅπαντα τὸν στρατὸν αὐτοῦ ἀνατολῆς τε καὶ δύσεως καὶ αὐτοὺς τοὺς φυλάσσοντας 

τὴν Πόλιν, κατὰ πρόσωπον ἤλαυνε»
499

. 

Ζ ήηηα ησλ ζηαπξνθφξσλ ζηε Νηθφπνιε πξνθάιεζε παληθφ θαη απειπηζία ζηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
500

. Πάλησο θαίλεηαη, πσο νη Βπδαληηλνί δηαηεξνχζαλ 

ειπίδεο γηα κηα λέα ζηαπξνθνξία ηνλ επφκελν ρξφλν. Μάιηζηα γη απηφ ην ελδερφκελν έγηλαλ 

θαη ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζηνλ Απηνθξάηνξα θαη ην ηγηζκνχλδν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν 

ηειεπηαίνο παξέκεηλε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ θαηέιεμε δηα ζαιάζζεο ακέζσο κεηά 

ηε Νηθφπνιε. ε πηηηάθην ηνπ Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνχπνιεο, Αλησλίνπ Γ΄, πξνο ηνλ 

Κξάιε ηεο Πνισλίαο ρξνλνινγνχκελν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1397, ν πξψηνο ηνλ πξνηξέπεη 

«ἵνα ἐν τῷ καιρῷ τῆς ᾀνοὶξεως ἑνωθῇς καὶ αὐτὸς τῷ εὐγενεστάτῳ ηγὶ τῆς 
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Constantinople after Nicopolis, 482-485.  
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 Γηα ηε Νηθφπνιε βι. Α. S. Atiya, The Crusade of Nicopolis, Λνλδίλν 1934· ηνπ ηδίνπ, The Crusade in the 

Later Middle Ages, 435-462· S. Runciman, Crusades, III, 455-462· K. M.  Setton, Papacy, I, 341-369. 

499
 Γνχθαο, 51. 13-14. 

500
 Γηα ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ακέζσο κεηά ηε Νηθφπνιε, βι. ην επφκελν θεθάιαην: «Κνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Πξσηεχνπζα».   
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Οὐγγρίας, καὶ ἐξέλθῃς καὶ αὐτὸς ὑπὲρ τῶν χριστιανῶν καὶ μετὰ φωσσάτου σου 

καὶ μετὰ πραγμάτων σου εἰς κατάλυσιν τῶν ἀσεβῶν < ὁ δὲ γε εὐγενὲστατος ὴξ 

τῆς Οὐγγρὶας, ἐὰν ὁ Θεὸς δῷ, κινηθήσεται ἀπὸ Μαρτίου μηνός»
501

. ε ηέηνηα 

πεξίπησζε θαη ρσξίο ηελ ηνπξθηθή απεηιή ζα κπνξνχζαλ λα ζπδεηήζνπλ γηα ηελ έλσζε ησλ 

εθθιεζηψλ. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε αλαθνξά ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίαο, γηα ηνλ 

αλάιεςε λέαο ζηαπξνθνξηθήο δξάζεο, ηνλ εξρφκελν Μάξηην (1397). 

Ζ πηζαλφηεηα πάλησο κηαο λέαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο κάιινλ ήηαλ θάηη ην νπνίν είραλ 

αλάγθε λα πηζηέςνπλ νη πνιηνξθεκέλνη παξά πξνέβαιιε σο πξαγκαηηθφ ελδερφκελν. Ζ 

απνηπρία ζηε Νηθφπνιε κφιηο πξηλ απφ έλα ρξφλν είρε θάλεη ηνπο Γπηηθνχο πην 

δηζηαθηηθνχο, ψζηε λα αλαιάβνπλ αλάινγν εγρείξεκα ηφζν ζχληνκα. Έηζη, ε ηδέα γηα κηα 

λέα ζηαπξνθνξία θαίλεηαη πσο κεηαηέζεθε ρξνληθά
502

.  

  Οη δηπισκαηηθέο απνζηνιέο πξνο ηε Γαιιία, ηελ Αγγιία θαη ηε Ρσζία
503

 απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα δελ είραλ θαλέλα άκεζν απνηέιεζκα γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη 

πεξηνξίζηεθαλ ζε απιή νηθνλνκηθή ελίζρπζε
504

. Πην πξαθηηθή γηα ηνπο πνιηνξθεκέλνπο 
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 ΜΜ, Acta, ΗΗ, ζ. 281. Ζ αλαθνξά γηα επηθείκελε δξάζε ηνπ ηγηζκνχλδνπ ππάξρεη θαη ζε έλα αθφκε 

παηξηαξρηθφ  πηηηάθην πξνο ηνλ Μεηξνπιίηε Κηέβνπ, Κππξηαλφ. Πξβ. ΜΜ, Acta, ΗΗ, ζ. 285, ελψ ην Μάξηην ηνπ 
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ν παηξηάξρεο εθθξάδεη εθ λένπ ηελ αηζηνδνμία φηη επξφθεηην λα ιπζεί ζχληνκα ε πνιηνξθία: «…συντόμως 

διαλυθῆναι τὴν μάχην, τότε μέλλομεν ποιήσειν<ψήφους ἱεράς», ΜΜ, Acta, ΗΗ, 276.   

502
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ηηο δηαδηθαζίεο γηα έλα λέν αληη-νζσκαληθφ ζπλαζπηζκφ, θαζψο ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε Βελεηία ζα 

αλαγθαδφηαλ λα έξζεη ζε ζπκθσλία κε ην ζνπιηάλν. Λίγν αξγφηεξα ε εκεξνκελία είρε κεηαηεζεί: ζε επηζηνιή 

ηνπ ην 1397 πξνο ηνλ Κάξνιν Ϟ΄ ηεο Γαιιίαο, ν Μαλνπήι ηνλίδεη πσο ε Πφιε δε ζα κπνξνχζε λα αληέμεη 

αβνήζεηε κέρξη ην θαινθαίξη ηνπ 1398, φηαλ θαη αλακελφηαλ ε έλαξμε κηαο λέαο ζηαπξνθνξίαο ελαληίνλ ησλ 

Οζσκαλψλ. Πξβ. Thiriet, Regesten, I, 931· Barker,Manuel II, 146, ππνζ. 38· Γ. Υαηδφπνπινο, Ζ πξώηε 

πνιηνξθία, 108-109, 119.  

503
 Πξβ. D. Obolensky, “A Byzantine Grand Embassy to Russia in 1400”, ΜBGS 4(1978), 123-132. 

504
Φαίλεηαη, πσο εηδηθή θνξνινγία επηβιήζεθε ζηε Γαιιία γηα ην ζθνπφ ηεο βνήζεηαο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ελψ πξεζβεία κε επηθεθαιήο ην Νηθφιαν Ννηαξά ζηηο πφιεηο ηεο Ηηαιίαο θαηάθεξε λα 

ζπιιέμεη ην πνζφ ησλ 500 δνπθάησλ γηα ηνλ αγψλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, . Λάκπξνο, «Δπηζηνιή 

Μαλνπήι Παιαηνιφγνπ πξνο ηνπο ηελλαίνπο», ΝΔ 6(1909), 102-104, F. Dölger, Regesten, V, 3275. Γηα ηνλ 

ίδην ζθνπφ έλαο άιινο πξέζβεο απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Ννηαξάδσλ, ν Αληψληνο Ννηαξάο, βξηζθφηαλ ζην 

Λνλδίλν ηελ πεξίνδν 1397-1398. Ζ απάληεζε ηνπ Ρηράξδνπ Β΄ ήηαλ πσο δε κπνξνχζε λα ζηείιεη ζηξαηφ, αιιά 

ππνζρέζεθε νηθνλνκηθή ελίζρπζε. Σν επηέκβξην ηνπ 1399 είραλ θηφιαο ζπγθεληξσζεί απφ ηνπο επηζθφπνπο 

θαη ηνπο άξρνληεο ηεο Βξεηαλίαο 2.000 ζηεξιίλεο, πνπ ζα δίλνληαλ σο βνήζεηα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε  κέζσ 



168                     οι πολιορκθμζνοι 
 

ήηαλ  ε βνήζεηα απφ ηνλ Κάξνιν Ϟ’ , ν νπνίνο έδσζε εληνιή ζε έλαλ έκπεηξν ζηξαηησηηθφ 

ηνλ Jean le Mengre γλσζηφ θαη σο Boucicaut, λα εγεζεί κηαο νκάδαο ζηξαηησηψλ θαη λα 

θηλεζεί πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
505

. Παξά ηηο κηθξέο ζηξαηησηηθέο επηηπρίεο, πνπ 

παξαθνινπζήζακε ζην θεθάιαην ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ, ν Γάιινο ζηξαηεγφο 

πξφηεηλε ζηνλ Μαλνπήι σο θαιχηεξε ιχζε λα κεηαβεί ν ίδηνο ζηηο δπηηθέο απιέο, ψζηε λα 

εθζέζεη πξνζσπηθά ην πξφβιεκα ηνπ Βπδαληίνπ. Αθήλνληαο ν κελ πξψηνο σο 

αληηθαηαζηάηε ηνπ ην Chatomaurand κε ηξηαθφζηνπο ελφπινπο
506

 θαη ν Μαλνπήι ηνλ 

αλεςηφ ηνπ, Ησάλλε Ε΄ λα εθηειεί ρξέε απηνθξάηνξα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απέπιεπζαλ 

ζε βελεηηθέο γαιέξεο ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1399
507

. Ζ ζεξκή ππνδνρή πνπ επεθχιαμαλ νη 

Βελεηνί ζηνλ Μαλνπήι δε ζήκαηλε ηίπνηα άιιν πέξα απφ ηελ επράξηζηε δηακνλή γηα φζν 

ρξφλν ζα παξέκελε εθεί. ε ιίγνπο κήλεο, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1400, ν βπδαληηλφο Απηνθξάηνξαο 

έθηαζε ζην Παξίζη θαη ηνλ Κάξνιν Ϟ΄. Ο ηειεπηαίνο ηνπ ππνζρέζεθε λα ζηείιεη ζχληνκα 

ζηξαηφ γηα λα βνεζήζεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ θάηη αλάινγν ηνπ ππνζρέζεθε θαη ν 

Δξξίθνο Γ΄ ηεο Αγγιίαο, φπνπ θαη κεηέβε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1400
508

. Ζ ζπλερήο 

αλαβιεηηθφηεηα ησλ δπηηθψλ εγεκφλσλ πξέπεη λα απνγνήηεπζε ηνλ Μαλνπήι, θαζψο 

αληηιήθζεθε πσο θαλείο ηνπο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα αλαιάβεη εθ λένπ δξάζε. Αθφκε 

                                                                                                                                                                                           
ελφο Γελνπάηε εκπφξνπ. Ο ηειεπηαίνο, σζηφζν,  δελ παξέδσζε πνηέ ηα ρξήκαηα ζηνπο Βπδαληηλνχο. Πξβ., G. 

Williams (εθδ.), Official Correspondence of Thomas Bekynton, Λνλδίλν 1872, ζ. 285· Barker, Manuel II: 

Appendix XVI, 497-498· D. M. Nicol, “A Byzantine Emperor in England”, VR, I, X,  221· J. Gill, The Council 

of Florence, 20.   
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225. (=Variorum Reprints, Λνλδίλν 1972, no. Υ) 
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θαη ν πνιεκηθφο δήινο ηνπ Boucicaut εμαθαλίζηεθε, φηαλ ην 1401 δέρηεθε κε πξνζπκία λα 

αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ θπβεξλήηε ηεο Γέλνπαο.  

Πάλησο ε θαηάζηαζε ζηελ Αλαηνιή εμαθνινπζνχζε λα είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Βελεηίαο. Σνλ Απξίιην θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1401 ε βελεηηθή γεξνπζία απνθάζηζε, 

παξαθηλεκέλε θαη πάιη απφ ηα εκπνξηθά ηεο ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή, λα ζηείιεη δχν 

γαιέξεο γηα ηελ άκπλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν ζρέδην είρε σο εμήο: αλ ν ηνπξθηθφο 

ζηφινο ζηελ Καιιίπνιε έδεηρλε απεηιεηηθφο, νη γαιέξεο ζα αγθπξνβνινχζαλ ζηελ Σέλεδν 

θαη ζα πεξίκελαλ ηελ ππφινηπε λενπνκπή πνπ ζα έθηαλε ην επηέκβξην απφ ηε Βελεηία
509

. 

Δμαθνινπζνχζε, άιισζηε, λα ππάξρεη ε ζθέςε γηα έλα λέν αληη-Οζσκαληθφ ζπλαζπηζκφ 

θαη γίλνληαλ δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηε Βελεηία, ηε Γέλνπα θαη ηνπο ηππφηεο ηεο 

Ρφδνπ
510

.   

  Σειηθά, ε νθηαεηήο πνιηνξθία γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ιχζεθε πξάγκαηη κε ηε 

βνήζεηα κηαο εμσηεξηθήο δχλακεο, αιιά απηή δελ πξνεξρφηαλ απφ ηελ Δπξψπε, αιιά απφ 

ηελ Αλαηνιή θαη ηνπο Μνγγφινπο ηνπ Σηκνχξ, πνπ αλακεηξήζεθαλ ζηε πεξίθεκε κάρε ηεο 

Άγθπξαο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1402 κε ηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ θαη πέηπραλ κηα απνθαζηζηηθή 

λίθε. Ζ ππνγξαθή ησλ φξσλ ηεο ζπλζήθεο ηεο Καιιίπνιεο (1403) αλάκεζα ζε Βπδαληηλνχο 

θαη Οζσκαλνχο, ζαλ απνηέιεζκα ηεο ήηηαο ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ Άγθπξα, ήηαλ κηα 

αλέιπηζηα επλντθή εμέιημε γηα ηε κέρξη πξφηηλνο ζε θινηφ Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ γηα ηνπο 

Οζσκαλνχο ζα αθνινπζνχζε κηα δεθαεηήο πεξίνδνο εκθπιίσλ, θαη κάιηζηα αδειθνθηφλσλ, 

πνιέκσλ.  

 Χζηφζν, νη δηπισκαηηθέο επαθέο αλάκεζα ζην Βπδάληην θαη ηηο Γπηηθέο δπλάκεηο γηα 

έλαλ αληη-νζσκαληθφ ζπλαζπηζκφ εμαθνινχζεζαλ θαηά ηα επφκελα έηε κε ηελ απνζηνιή 

ηνπ Αιεμίνπ Βξαλά ζε Γαιιία θαη Αξαγνλία, ελψ απφ ην 1408 θαη έπεηηα θαίλεηαη αλέιαβε 

δξάζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ν Μαλνπήι Υξπζνισξάο, πνπ κεηέβε σο πξέζβεο 

ηνπ βπδαληηλνχ Απηνθξάηνξα ζηε Γχζε. Γηα κηα αθφκε θνξά ε αληαπφθξηζε ησλ 

Δπξσπαίσλ εγεκφλσλ ζηηο βπδαληηλέο εθθιήζεηο γηα βνήζεηα ήηαλ πεληρξή. ε επηζηνιή ηνπ 

πξνο ηνλ Υξπζνισξά ην 1410 ν Μαλνπήι δήισλε απνγνεηεπκέλνο κε ηα απνηειέζκαηα 
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απηψλ ησλ πξεζβεηψλ
511

, ελψ θαη νη αιιεπάιιειεο  αλαλεψζεηο ηεο αξρηθήο ζπλζήθεο ηνπ 

1390 κε ηε Βελεηία, ην 1406, ην 1418 θαη ην 1423
512

, δελ είραλ θαλέλα νπζηαζηηθφ φθεινο 

γηα ηνπο Βπδαληηλνχο.  

Οχηε θαη ε λέα άκεζε απεηιή γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ην 1422, επέθεξε θάπνηα 

δξαζηηθή αληίδξαζε απφ ηελ πιεπξά ησλ Δπξσπαίσλ. Παξά ην φηη ζεκαληηθφο αξηζκφο 

νζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ είρε ζηξαηνπεδεχζεη έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 

ε βελεηηθή ζχγθιεηνο ζηηο 6 Απγνχζηνπ 1422 απνθάζηζε απιψο  δηακέζνπ ηνπ βαΐινπ ηεο 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, λα δηαβεβαηψζεη ην βπδαληηλφ Απηνθξάηνξα γηα ηηο θηιηθέο ηηο 

πξνζέζεηο, αιιά ζην πξαθηηθφ ζέκα ηεο απνζηνιήο βνήζεηαο ε Βελεηία δε ζα κπνξνχζε λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί πξηλ ηελ εξρφκελε άλνημε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Απηνθξάηνξαο έπξεπε λα 

απεπζπλζεί ζηνπο Γελνπάηεο θαη ηνπο ηππφηεο ηεο Ρφδνπ. Δλ ησ κεηαμχ ν βαΐινο ηεο 

Βελεηίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζα γηλφηαλ ν κεζνιαβεηήο γηα κηα λέα ζπλζήθε εηξήλεο  

αλάκεζα ζηνλ Μαλνπήι Β΄ θαη ηνλ Μνπξάη Β΄
513

.  

 Ο Πάπαο Μαξηίλνο Δ΄, απφ ηε δηθή ηνπ πιεπξά, ππφ ηελ πίεζε ηεο πνιηνξθίαο θαη 

ησλ πξνζέζεσλ, πνπ είρε δείμεη ηνχηε ηε θνξά ν Μαλνπήι Β, γηα ζχγθιεζε ζπλφδνπ θαη ην 

ελδερφκελν ηεο έλσζεο ησλ εθθιεζηψλ
514

, έδεημε δήιν γηα ηε βνήζεηα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο κε επηζηνιέο ζε δηάθνξνπο δπηηθνχο εγεκφλεο
515

, ελψ έζηεηιε σο 

αληηπξφζσπν ηνλ Φξαγθηζθαλφ Antonio da Massa, λα δηαπξαγκαηεπηεί ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα 

ην πνιππφζεην παπηθφ δεηνχκελν. Σειηθψο, ν απεζηαικέλνο ηνπ Πάπα έθηαζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 10 επηεκβξίνπ, σζηφζν ηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα είραλ 

απνζπξζεί ηέζζεξεηο κέξεο λσξίηεξα, αθαηξψληαο ζηελ νπζία θαη ην ζεκαληηθφ κέζν 

πίεζεο γηα νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε κε ζθνπφ ηελ έλσζε ησλ εθθιεζηψλ. Οη 

                                                           
511

 G.T. Dennis, Letters, επηζη. 55, 154: «…οὐδὲ γὰρ ἦν ἐν αὐτῇ οὐδ’ ὁτιοῦν τῶν ἐλπιζομένων, καίτοι εἰ 

καὶ μεγάλας εἶχε τὰς ὑποσχέσεις οὐκ ἅν ἐξήρκει. Πραγμάτων γὰρ ἥδη χρεία βοηθησόντων, οὐχὶ 

ρημάτων καὶ ὑποσχέσεων εἰωθώτων ἅνωθεν γίνεσθαι, εἵπερ καὶ τοῖς ἐν ἀκμῇ τοῦ νοσήματος  -

οὕτω γὰρ νῦν τὰ ἡμέτερα- ἀλεξιτηρίων φαρμάκων, ἀλλ’ οὐ χρηστῶν ἐπαγγελιῶν, ἀναβολὰς ἀεὶ 

κεκτημένων».   

512
  Nicol, Venice, 312. θ.ε. 

513
  Thiriet, Regestes, II, αξ. 1885, ζ. 197. 

514
 J.Gill, The Council of Florence, 29-34. 

515  Barker, Manuel II, 327, J. Gill, φ.π , 37. 
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δηαπξαγκαηεχζεηο γηα κηα αθφκε θνξά έπεζαλ ζην θελφ θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ Πάπα 

δηαςεχζηεθαλ
516

.  

Χζηφζν, ε δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλερίζηεθε αδηάθνπα θαη ζε απηήλ 

εληάζζεηαη θαη ην ηαμίδη ηνπ Ησάλλε Ζ΄ ζε Βελεηία θαη Οπγγαξία ηνλ ακέζσο επφκελν 

ρξφλν (1423-1424). Γηα κηα αθφκε θνξά ε αληαπφθξηζε ήηαλ πεληρξή. Αθφκε θαη ε 

πξνζπάζεηα λα εκπιέμνπλ πην ελεξγά ηνπο Βελεηνχο, ζηνπο νπνίνπο πσιήζεθε ε 

Θεζζαινλίθε ην 1423, δελ είρε θαλέλα απνηέιεζκα νχηε θαλ γηα ηελ ίδηα ηελ πφιε, πνπ 

έπεζε ηειηθά ζηνπο Οζσκαλνχο ην Μάξηην ηνπ 1430
517

. Δθηφο απηνχ, νη Βπδαληηλνί 

θξφληηδαλ επηδέμηα λα ζπληεξνχλ πάληνηε ζην πξνζθήλην ην ζέκα ηεο έλσζεο ησλ 

εθθιεζηψλ, ειπίδνληαο ζηα ζηξαηησηηθά αληαιιάγκαηα, πνπ ζα είρε έλα ηέηνην ελδερφκελν 

θαη έηζη ε απνζηνιή πξεζβεηψλ αλάκεζα ζηνλ Απηνθξάηνξα θαη ηνλ Πάπα ζπλερίζηεθε
518

.  

Ζ απφθαζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ζπλφδνπ Φεξξάξαο – Φισξεληίαο ην 1438-39 θαη ε 

έζησ θαη ηππηθή εμάιεηςε ησλ δνγκαηηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζε Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή 

εθθιεζία έδσζε ηελ εληχπσζε πξνο ζηηγκήλ ζε πνιινχο απφ ηνπο θηιελσηηθνχο πσο ζα 

εμαζθάιηδε θαη ηελ πνιππφζεηε γηα ην Βπδάληην δπηηθή βνήζεηα ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ.   

Πξάγκαηη, ηξεηο κήλεο χζηεξα απφ ηε δηαθήξπμε ηεο έλσζεο ησλ εθθιεζηψλ ν Πάπαο 

Δπγέληνο Γ΄ έδσζε ην ζχλζεκα γηα κηα λέα ζηαπξνθνξία θαη ε νξγάλσζή ηεο αλαηέζεθε 

ζηνλ αληηπξφζσπν ηνπ, Καξδηλάιην Giuliano Cesarini. ε γεληθέο γξακκέο ην πξνβιεπφκελν 

ζρέδην ήηαλ ζρεδφλ ίδην κε απηφ πνπ αθνινπζήζεθε ζηε Νηθφπνιε πεξίπνπ 50 ρξφληα 

λσξίηεξα. Έηζη, ζπκκαρηθφο ζηξαηφο πεξίπνπ 25000 αλδξψλ θαηέβεθε ηελ θνηιάδα ηνπ 

Γνχλαβε θαη απειεπζέξσζε ηε Ναηζζφ θαη ηε φθηα. Αλ θαη ηα θίλεηξα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δηέθεξαλ (νη Οχγγξνη θαη νη Πνισλνί ζθφπεπαλ ζηελ εθδίσμε ησλ 

Οζσκαλψλ απφ ηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν, ελψ νη Βελεηνί ελδηαθέξνληαλ πεξηζζφηεξν γηα 

ηηο εκπνξηθέο ηνπο απνηθίεο θαη ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή), 

σζηφζν, απηή ηε θνξά, ζε αληίζεζε κε ηε Νηθφπνιε, θχξηνο ζθνπφο ησλ ζηαπξνθφξσλ 

ήηαλ πξάγκαηη ε Κσλζηαληηλνχπνιε. Έλαο ζηφρνο πνπ δελ πινπνηήζεθε, θαζψο ζηηο 10 

Ννεκβξίνπ 1444 ζηελ πεξηνρή ηεο Βάξλαο ηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα πέηπραλ ηελ 

                                                           
516

 Dölger, Regesten, V, αξ. 3406, ζζ. 110-111, Gill, The Council of Florence, 33-36, V. Laurent, “Les, 

preliminaries du Concile de Florence: les neuf articles du Pape Martin V et le response inedited du Patriarche 

de Constantinople Joseph II (1422)”, REB 20(1962), 5-60. 

517
 Nicol, Venice, 360-363. 

518
 J. Gill, φ.π., 36-43. 
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νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ ζπκκαρηθνχ ζηξαηνχ θαη παξάιιεια κηα ιακπξή λίθε
519

. 

Απφ ηνπο αξρεγνχο κφλν ν Ησάλλεο Οπλπάδεο θαηάθεξε λα δηαθχγεη καδί κε έλα ηκήκα ηνπ 

νπγγξηθνχ ζηξαηνχ. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1448  αληηκεηψπηζε εθ λένπ 

ην ζηξαηφ ηνπ Μνπξάη Β΄ ζηε δεχηεξε κάρε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ, φπνπ ππέζηε λέα ήηηα. 

 Φπζηνινγηθά, κεηά ηηο αιιεπάιιειεο ήηηεο ζηε Νηθφπνιε (1396), ηε Βάξλα 

(1444) θαη ην Κφζζνβν (1448), θαλείο απφ ηνπο Δπξσπαίνπο εγεκφλεο δελ έκνηαδε 

πξφζπκνο ή δελ είρε ηελ ηφικε λα αλαιάβεη κηα λέα πξσηνβνπιία. Δίρε απνδεηρζεί, 

άιισζηε, πσο ε εθδίσμε ησλ Οζσκαλψλ απφ ηελ Δπξψπε κφλν εχθνιν εγρείξεκα δελ ήηαλ. 

Δλψ θαη ε δηαθήξπμε ηεο έλσζεο ησλ εθθιεζηψλ ζηε Φισξεληία πεξηζζφηεξν απνκφλσζε 

ηνπο Βπδαληηλνχο απφ ηνλ Οξζφδνμν θφζκν ρσξίο λα ηνπο θέξεη πην θνληά ζην δπηηθν.   

Έηζη, γηα κηα αθφκε θνξά, ιίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ηξίηεο θαη ηειεπηαίαο πνιηνξθίαο 

νη εηδηθέο δηακνξθσκέλεο ζπλζήθεο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν δελ επέηξεπαλ κηα ζπλαζπηζκέλε 

θίλεζε ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ πξνο φθεινο ηνπ Βπδαληίνπ. Ο Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο 

ΗΑ΄ Παιαηνιφγνο κε άδεην ην απηνθξαηνξηθφ ηακείν ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα αληαιιάμεη ηελ 

νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή βνήζεηα πξνζθέξνληαο θαιχηεξνπο φξνπο ζπλαιιαγψλ ή 

νινθιεξσηηθή θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ ζε φζνπο δξαζηεξηνπνηνχληαλ εκπνξηθά ζηελ 

πεξηνρή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φπσο ηε Βελεηία ηε Γέλνπα θαη ηε Ραγνχζα
520

, ελψ 

ππνζρφηαλ θαη ηελ παξαρψξεζε εδαθψλ, απφ ηα ειάρηζηα πνπ είραλ απνκείλεη πιένλ ζην 

βπδαληηλφ θξάηνο, ζε φζνπο κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ, κε ηε Μεζεκβξία λα πξνζθέξεηαη 

ζηνλ Ησάλλε Οπλπάδε θαη ηε Λήκλν ζηνλ Αιθφλζν ηεο Αξαγνλίαο. Οη πξνηάζεηο ηνπ φκσο 

δε βξήθαλ αληαπφθξηζε
521

.  

                                                           
519

 Γηα ηε ζηαπξνθνξία ηεο Βάξλαο, ζηελ νπνία δε ζπκκεηεηραλ ηειηθά ν Γεψξγηνο Βξάλθνβηηο  κε ην ζεξβηθφ 

ζηξαηφ ηνπ, βι. Ο. Halecki, The Crusade of Varna. A discussion of controversial problems, Νέα Τφξθε 1943· 

Nicol, Last Centuries, 362-363. Γπν ρξφληα αξγφηεξα, σο κηα θίλεζε αληεθδίθεζεο ζε φζνπο κεηείραλ ζηα 

γεγνλφηα ηεο Βάξλαο ή είραλ πξνζπαζήζεη λα επαλαζηαηήζνπλ ν ζνπιηάλνο εηζέβαιε ζηελ Πεινπφλλεζν 

θαηαζηξέθνληαο θαη ιεειαηψληαο ηελ Κφξηλζν, ηελ Πάηξα θαη ην Μηζηξά.    

520 Dölger, Regesten, V, αξ. 3524, 3526, Nicol, Immortal Emperor, 12, 48.  

521
 θξαληδήο «Σίς τῶν Φριστιανῶν ἥ τάχα τοῦ βασιλέως τῆς Σραπεζοῦντος ἥ τῶν Βλαχῶν ἥ τῶν 

Ἰβήρων ἀπέστειλαν ἕνα ὄβολον ἥ ἕνα ἄνθρωπον εἰς βοήθειαν ἥ φανερῶς ἥ κρυφίως; Σίς γὰρ 

ἠπίστατο τῶν ἄλλων πάντων πάρεξ τοῦ Καντακουζηνοῦ Ἰωάννου καὶ ἐμοῦ, ὅτι ὁ Ἰάγκος 

προεζήτησε νὰ τὸν δώσῃ ἥ τὴν ηλυβρίαν ἥ τὴν Μεσέμβριαν καὶ νὰ ἔνι εἷς τῶν ὑποχειρίων αὐτοῦ 

καὶ πολλοὺς τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ ἐκεῖσε ἔχῃ καὶ εἰς καιρὸν μάχης τῶν Σουρκῶν νὰ ἔνι ἐχθρὸς 

ἐκείνων καὶ βοηθὸς τῆς πόλεως. Καὶ ὡς ἐγένετο ἡ μάχη, ἐδόθη αὐτῷ ἡ Μεσέμβρια καὶ τὸ 

χρυσόβουλλον δι’ ἐμοῦ ἐγράφη· καὶ ὁ γαμβρὸς Θεοδοσίου τοῦ Κυπρίου, ὁ του Μιχαήλου υἱός, 
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Ο Οπλπάδεο παξά ην αξρηθφ ελδηαθέξνλ δελ αλέιαβε θακία πξσηνβνπιία πξνο 

βνήζεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αληηζέησο ν Γνχθαο ηνπ θαηαινγίδεη, πσο δηθφο ηνπ 

απεζηαικέλνο ήηαλ απηφο πνπ ζπκβνχιεςε ην Μσάκεζ Β΄ γηα ηνλ νξζφ ηξφπν, πνπ ζα 

έπξεπε ηα βιήκαηα ησλ ππξνβφισλ λα πιήηηνπλ ην ηείρνο ηεο Πφιεο θαη ηειηθά πέηπρε  ηε 

δηάιπζή ηνπο
522

.  

ζνλ αθνξά ζηνλ Αιθφλζν Δ΄, ε αξρηθή πξφηαζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο Λήκλνπ 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα βνεζνχζε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιή ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 

ρξνληθά ζην ηέινο ηνπ 1452, αθνχ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1453 ν Απηνθξάηνξαο φξηζε, πσο ε 

Λήκλνο ζα παξαρσξείην ζηνλ Ησάλλε Ηνπζηηληάλε σο αληάιιαγκα ηεο βνήζεηάο ηνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ ε Κσλζηαληηλνχπνιή δελ έπεθηε ζηα ρέξηα ησλ Σνχξθσλ
523

. Σν Μάξηην ηνπ 

1453 ν Απηνθξάηνξαο πξνζπάζεζε εθ λένπ λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ Βαζηιηά ηεο 

Αξαγνλίαο ζηέιλνληαο θάπνηνλ Μηραήι Σξαππέξην λα δηαπξαγκαηεπηεί ηελ παξνρή 

βνήζεηαο –θπξίσο ηξνθίκσλ- πξνο ηνπο πνιηνξθεκέλνπο. Τπάξρνπλ ελδείμεηο κφλν, φηη 

ζπκθσλήζεθε ηειηθά ε απνζηνιή θάπνηαο πνζφηεηαο ζηηεξψλ, ην πηζαλφηεξν φκσο είλαη, 

πσο δελ πξφιαβε λα θηάζεη πξηλ ν Μσάκεζ Β΄ θαηαιάβεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
524

.      

                                                                                                                                                                                           
ἐκόμισεν εἰς έκεῖνον. Σίς ἠπίστατο τὴν τοῦ ηγὸς ζήτησιν τῶν Καταλάνων, ὅτι νὰ δοθῇ πρὸς 

ἐκεῖνον ἡ Λῆμνος καὶ νὰ ἔνι κατὰ τῶν Σουρκῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ ἀεὶ καὶ ὑπὲρ τῆς Πόλεως ἐν ἀνάγκῃ 

βοηθός; Καὶ ἐπράττετο. Σίς ἠπίστατο, ὅσα δὴ καὶ χρήματα καὶ ἐπαγγελίας δέδωκε καὶ ἔστειλεν εἰς 

τὴν Φίον διὰ τοῦ Γαλατ, ἵνα στείλωσιν ἀνθρώπους καὶ οὐκ ἔστειλαν; ». Ο ίδηνο ν θξαληδήο αλέιαβε 

απνζηνιή ζηελ Πεινπφλλεζν πξνο αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ ηνπο αδεξθνχο ηνπ απηνθξάηνξα, ελψ θαη κηα 

άιιε απνζηνιή θαηεπζχλζεθε πξνο ηελ Κχπξν θαη ηελ Διέλε Παιαηνινγίλα (θφξε ηνπ δεζπφηε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ Θενδψξνπ Β΄), ζχδπγν ηνπ Ησάλλε Β΄ Λνπδηληάλ. Πξβ. Κξηηφβνπινο, 37.33-35, Dölger, 

Regestes, V, αξ. 3529, 3535, 3551 (νη πξεζβείεο πξνο ηνλ Αιθφλζν Δ΄ ηεο Αξαγνλίαο), αξ. 3545 (ην 

απηνθξαηνξηθφ ρξπζφβνπιν πξνο ηνλ Ησάλλε Οπλπάδε)·  Nicol, The immortal Emperor, 56· S. Runciman, The 

Fall of Constantinople, 67-67.  

522 Γνχθαο, 271: «…Περὶ δὲ τῆς βουλῆς, ἧς οὐκ ἔδει συμβουλεῦσαι ὡς ὑπάρχων χριστιανός οὕτως 

ἀκούσας γράφω< “Εἰ βούλει καταπεσεῖν εὐκόλως τὰ τείχη, μετάθες τὴν σκευὴν ἐν ἄλλῳ μέρει 

τοῦ τοίχου ἀπέχοντι ἀπὸ τῆς πρώτης βολῆς ὀργυιὰς ε’ ἥ ἕξ, καὶ τότε ἐξισῶν τὴν πρώτην, ἄφες 

ἑτέραν βολήν. Σῶν δύο οὖν ἄκρων κρουσθέντων ἐπιμελῶς, τότε βάλλε καὶ τρίτην, ὡς εὑρεθῆναι 

τὰς τρεῖς βολὰς εἰς τριγώνου σχῆμα· καὶ τότε ὄψει τὸν τοιοῦτον τοῖχον εἰς γῆν καταπίπτοντα».  

523
 Βι. Κεθ. «Βπδαληηλέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο».  

524
 Έγηλαλ δηαπξαγκαηεχζεηο θαη κε ην Γφγε ηεο Βελεηίαο γηα ηελ παξαρψξεζε ελφο πινίνπ, κε ην νπνίν ζα 

κεηαθέξνληαλ ηα ηξφθηκα απφ ηε ηθειία ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Βι. C. Marinesco, “Contribution, a la 

histoire des relations economiques entre l’empire byzantine, la Sicile et le royaume de Naples de 1419 a 1453”, 
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 Ήδε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1452, φηαλ ν νπιηάλνο είρε αξρίζεη πιένλ ηηο 

ζηξαηησηηθέο πξνεηνηκαζίεο γηα ηελ πνιηνξθία, ν Απηνθξάηνξαο ζεψξεζε ρξήζηκν λα 

ελεκεξψζεη ηνπο Βελεηνχο γηα ηε δχζθνιε θαηάζηαζε πνπ ζα πεξηεξρφηαλ ε βπδαληηλή 

πξσηεχνπζα. Ζ απάληεζε απφ ηε βελεηηθή γεξνπζία ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 1452 ήηαλ 

αλακελφκελε θαη δελ παξέθθιηλε απφ ηε κέρξη ηφηε γλσζηή ηαθηηθή ηεο: γηα κηα αθφκε 

θνξά ε Βελεηηθή γεξνπζία εμέθξαζε απιψο ηε ζπκπάζεηά ηεο ζην βπδαληηλφ απηνθξάηνξα, 

αιιά, φπσο θαη ζην παξειζφλ, έθαλε μεθάζαξν πσο δε ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη κφλε ηεο 

ην βάξνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο
525

. εκαληηθή, 

άιισζηε γηα ηνπο Βελεηνχο ήηαλ ε κε θάζε ηξφπν ηήξεζε ηεο νπδεηεξφηεηαο ζηε δηακάρε 

αλάκεζα ζε Βπδαληηλνχο θαη Οζσκαλνχο, πνπ ζα ηνπο εμαζθάιηδε ηε δηαηήξεζε ησλ 

εκπνξηθψλ πξνλνκίσλ ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ αλεμαξηήησο απφ ηνλ 

ηειηθφ θπξίαξρν ηεο πεξηνρήο. 

  Χζηφζν, ζρεδφλ ηξεηο κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1453 νη δπζνίσλεο 

εηδήζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο νδήγεζαλ ηνπο Βελεηνχο ζηελ απφθαζε λα 

ζηείινπλ δχν κεηαγσγηθά πινία κε 800 ζηξαηηψηεο θαη λα εμνπιηζνπλ 15 γαιέξεο πνπ ζα 

βνεζνχζαλ ζηελ άκπλα θαη ζα εμππεξεηνχζαλ ηνλ αλεθνδηαζκφ ηεο Πφιεο. Πξνθεηκέλνπ 

λα εμνπιηζηεί ν ζπγθεθξηκέλνο ζηφινο επεβιήζε έλαο εηδηθφο θφξνο ζηνπο εκπφξνπο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ Αλαηνιή. Αξγφο ζπληνληζκφο, αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη νη 

άζρεκεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ήηαλ νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ πνιχ θαζπζηεξεκέλε ηειηθά 

αλαρψξεζε ησλ ελ ιφγσ πινίσλ απφ ηε Βελεηία. ηαλ αλαρψξεζαλ, ζηηο 20 Απξηιίνπ, ν 

Μσάκεζ Β΄ ήδε πνιηνξθνχζε ηελ Πφιε γηα αξθεηέο κέξεο.    

 Πεξίπνπ ηα ίδηα ίζρπαλ θαη γηα ηε Γέλνπα, ε νπνία πξνηίκεζε θαη απηή ηελ επηινγή 

ηεο νπδεηεξφηεηαο. Οη Γελνπάηεο δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πξνζθέξνπλ ηα πινία ηνπο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ν δηνηθεηήο ηνπ Γαιαηά πήξε εληνιέο λα θάλεη 

ρσξηζηέο ζπκθσλίεο κε ηνπο Οζσκαλνχο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εκπνξηθή ηνπο απνηθία 

ζε ελδερφκελε άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
526

. Οχησο ή άιισο νη θάηνηθνη ηνπ Γαιαηά 

είραλ θξνληίζεη πξηλ αθφκε ηελ έλαξμε ηεο πνιηνξθίαο λα δηαβεβαηψζνπλ ην νπιηάλν γηα 

                                                                                                                                                                                           
Ve Congres intern. des etudes byzantines, Παξίζη, 1936, 211-214, R. Guilland, «Αἱ πξὸο ηὴλ Γχζηλ ἐθθιήζεηο 

Κσλζηαληίλνπ ΗΑ΄ ηνῦ Γξαγάηζε», ΔΔΒ 22(1952), 60-74. 
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 Thiriet, Regesten, αξ. 2881· Dölger, Regestes, V, 3539. Πξβ. R. Guilland, “Les appels de Constantin XII 

Paleologue, à Rome et à Venise pour sauver Constantinople (1452-1453)”, Etudes Byzantines, Παξίζη 1959, 

151-175· Nicol, Venice, 393.  
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 Ζ Γέλνπα άιισζηε ήηαλ απηή πνπ είρε θάλεη ηελ πξψηε εκπνξηθή ζπκθσλία κε ηνπο Οζσκαλνχο ην 1352, 

Δ. Zachariadou, “Holy War in the Aegean”, 35. 
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ηηο θηιηθέο ηνπο πξνζέζεηο: «…οἱ τῶν τοῦ Γαλατ Γενουῖται, καὶ πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὸν 

τύραννον ἔτι ὄντα ἐν Ἀδριανουπόλει, ἔστειλαν πρέσβεις, ἀγγέλλοντες τὴν εἰς 

αὐτὸν ἀκραιφνῆ φιλίαν καὶ ἀνανεοῦντες τὰ προγεγραμμένα ἐκτυπώματα· καὶ 

αὐτὸς ἀπελογεῖτο ὡς φίλος αὐτῶν εἶναι καὶ ἀδιάσπαστος τῆς πρὸς αὐτοὺς 

ἀγάπης, μόνον μὴ εὑρεθῶσι βοηθοῦντες τῇ πόλει…», αλαθέξεη ν Γνχθαο θαη ε 

απνζηνιή ηεο πξεζβείαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεθε ην Φεβξνπάξην ή ην Μάξηην ηνπ 

1453, θαζψο ηφηε Μσάκεζ Β΄ βξηζθφηαλ αθφκε ζηελ Αδξηαλνχπνιε.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν Πάπαο Νηθφιανο Δ΄ ήηαλ πξφζπκνο λα βνεζήζεη, αξθεί λα 

δηαβεβαησλφηαλ πσο ε έλσζε ησλ εθθιεζηψλ ήηαλ πξαγκαηηθή. Γη’ απηφ ην ζθνπφ, ν 

θαξδηλάιηνο Ηζίδσξνο, πνπ είρε νξηζηεί σο παπηθφο ιεγάηνο ζηνλ απηνθξάηνξα, έθζαζε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηηο 26 Οθησβξίνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε ζηξαηνινγήζεη κε 

έμνδα ηνπ πάπα 200 ηνμφηεο απφ ηε Υίν. Ήηαλ πεξηζζφηεξν δείγκα φηη ν Πάπαο ζα έζηειλε 

πην νπζηαζηηθή βνήζεηα φηαλ αλαγλσξηδφηαλ ε έλσζε ησλ εθθιεζηψλ, αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε ν Ηζίδσξνο έγηλε δεθηφο κε ηηκέο θαη κε ελζνπζηαζκφ αξρηθά απφ ην ιαφ
527

. Ζ 

έλσζε επηζθξαγίζηεθε ηειηθά ζε παλεγπξηθή ιεηηνπξγία Καζνιηθψλ θαη Οξζνδφμσλ ζην 

λαφ ηεο Αγ. νθίαο ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1452 θαη έλα επηπιένλ θνξηίν κε φπια θαη ηξφθηκα 

ζηάιζεθε κε έμνδα ηνπ Πάπα θαη ηε ζπλνδεία ηξηψλ γελνπαηηθψλ πινίσλ πνπ απέπιεπζαλ 

γηα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πεξίπνπ ζηα ηέιε Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

  Απηή ήηαλ θαη ε κνλαδηθή πξαθηηθή βνήζεηα απφ ηε Γχζε, ηνπιάρηζηνλ ζε φηη 

αθνξά ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ηελ έλλνηα φηη, ε πξαγκαηηθή δπηηθή παξνπζία ζηελ 

πνιηνξθεκέλε Κσλζηαληηλνχπνιε νθεηιφηαλ πεξηζζφηεξν ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία, 

παξά ήηαλ κέξνο ελφο γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ γηα ηε δηάζσζε ηεο Πφιεο. ηα κέζα ηνπ 

Γεθεκβξίνπ 1452 ζε ζπκβνχιην, ζην νπνίν παξίζηαην ν Απηνθξάηνξαο κε ηνπο ζπκβνχινπο 

ηνπ θαη ν Καξδηλάιηνο Ηζίδσξνο, ν Βελεηφο βαΐινο δηαβεβαίσζε, πσο θαλέλα βελεηηθφ πινίν 

δε ζα απέπιεε ρσξίο ηελ πξφηεξε άδεηα ηνπ Απηνθξάηνξα θαη ζα βνεζνχζαλ ελεξγά ζηελ 

άκπλα ηεο Πφιεο. Καη ζηηο 14 Γεθέκβξε 1452 νη Βελεηνί  πινίαξρνη Αινΐζηνο Γηέλδνο θαη 

Γαβξηήι Σξηβηδάλνο απνθάζηζαλ χζηεξα απφ πίεζε ηνπ Απηνθξάηνξα θαη ησλ Βελεηψλ 

εκπφξσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο λα παξακείλνπλ κε ηα δχν εκπνξηθά πινία  ν πξψηνο θαη 

δχν ειαθξά νπιηζκέλα ν δεχηεξνο, ελψ ε ζπκθσλία είρε σο εμήο: ν Απηνθξάηνξαο ζα 
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 Πξβ. Κξηηφβνπινο 52.29-33: «…καὶ προαπέστειλεν αὐτὰς βοηθούς, ἕως ἄν καὶ τὸν ἄλλον 

ἐξαρτύσηται στόλον· παρεσκεύαζε γὰρ ἐξ Ἰταλίας τριήρεις τριάκοντα καὶ ὁλκάδας κατόπιν 

τούτων βοηθούς ἀποστεῖλαι Ῥωμαίοις καὶ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ, αἳ καὶ ὑστέρησαν».  
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θαηέβαιε ζηνπο Bελεηνχο 400 δνπθάηα κεληαίσο γηα ηα έμνδα ησλ πινίσλ θαη ηα ηξφθηκα 

ησλ λαπηψλ, ελψ αλ θάπνηνο απφ ηνπο πινηάξρνπο αζεηνχζε ηελ ππφζρεζε ζα έπξεπε λα 

πιεξψζεη 3000 δνπθάηα ζηνλ Απηνθξάηνξα. πλνιηθά έμη βελεηηθά πινία θαη ηξία απφ ηελ 

Κξήηε θξαηήζεθαλ ζην ιηκάλη θαη κεηαηξάπεθαλ ζε πνιεκηθά κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ 

θπβεξλεηψλ ηνπο. Ο Ν. Barbaro παξαδίδεη έλαλ θαηάινγν νλνκάησλ ησλ δηαθεθξηκέλσλ 

Βελεηψλ πνπ κεηείραλ ζηελ άκπλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
528

.         

Σε βνήζεηά ηνπο, παξά ηελ πξνεγνχκελε ππφζρεζε πξνο ην Μσάκεζ Β΄ γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο νπδεηεξφηεηαο, πξνζέθεξαλ ηειηθά θαη κεξηθνί απφ ηνπο Γελνπάηεο ηνπ Γαιαηά 

«οὐκ ὀλίγοι τὸν ἀριθμόν». Απηνί, φρη κφλν κεηέθεξαλ πνιεκνθφδηα εληφο ηεο Πφιεο, 

αιιά θαη έπαηξλαλ ελεξγφ κέξνο ζηελ άκπλα θπιάζζνληαο κέξνο ησλ ηεηρψλ, ελψ πάληα 

πξφζεραλ λα κε γίλνπλ αληηιεπηνί απφ ην νπιηάλν
529

.   

Ζ ζεκαληηθφηεξε βνήζεηα ζηελ πνιηνξθεκέλε Κσλζηαληηλνχπνιε πξνήιζε απφ έλαλ 

άιιν Γελνπάηε, ηνλ Ησάλλε Ηνπζηηληάλε. ην ηέινο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1453 θαηέπιεπζε 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (ἧκεν αὐτόκλητος, Κξηηφβνπινο, 40.26) κε δχν κεγάια πινία 

θαη κεξηθέο εθαηνληάδεο ζηξαηηψηεο
530

.  Ο Απηνθξάηνξαο ηνλ ππνδέρηεθε κε ηηκέο, ηνπ 

έδσζε ηε γεληθή δηνίθεζε ηεο άκπλαο θαη ηνπ ππνζρέζεθε ηε λήζν ηεο Λήκλνπ, αλ ηειηθά 

νη Οζσκαλνί απνρσξνχζαλ εηηεκέλνη. Ζ ζπκβνιή ηνπο ζηελ πνιηνξθία απνδείρηεθε 

ζεκαληηθφηαηε
531

 θαη κφλν φηαλ ν Ηνπζηηληάλεο ηξαπκαηίζηεθε θαη αλαγθάζηεθε λα αθήζεη 

ηε ζέζε ηνπ ζηα ηείρε νη Οζσκαλνί απέθηεζαλ ην πιενλέθηεκα. 

 Με ηελ κηθξή απηή δπηηθή ζπκβνιή ζηελ άκπλα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο νη 

Βπδαληηλνί αληηιήθζεθαλ κε ην ρεηξφηεξν ηξφπν απηέο ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πφζν 

απνκνλσκέλνη ήηαλ απφ ηελ ππφινηπε Δπξψπε. Παξά ηηο ζπλερείο εθθιήζεηο, παξά ηηο 

κεγάιεο παξαρσξήζεηο, αθφκα θαη ζε αδηαπξαγκάηεπηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο δνγκαηηθά 

δεηήκαηα, δελ θαηάθεξαλ λα ζπγθηλήζνπλ ηνλ ππφινηπν ρξηζηηαληθφ θφζκν λα ελδηαθεξζεί 

πεξαηηέξσ γηα ηελ άκπλα ελαληίνλ ησλ Οζσκαλψλ. Έκειιε, πιένλ, ζηνπο ίδηνπο ηνπο 

Βπδαληηλνχο λα αληηκεησπίζνπλ κφλνη ηνπο έλαλ αληηθεηκεληθά ππέξηεξν ερζξφ.  
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 Χζηφζν, κεξηθά πινηάξηα απφ ηελ Κξήηε θαη δχν γελνπαηηθά δηέθπγαλ ηε λχρηα ηεο 26εο Φεξβξνπαξίνπ.  
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         ΗΗ. ΔΠΗΗΣΗΣΗΚΖ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ  

  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο είρε θαη ηηο αλάινγεο 

δπζάξεζηεο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ 

επηζηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Δχινγν είλαη, πσο νη ζπλζήθεο γηα ηνπο 

πνιηνξθεκέλνπο ήηαλ πην δχζθνιεο ζηελ πξψηε πνιηνξθία εμαηηίαο ηνπ καθξνρξφληνπ 

απνθιεηζκνχ, ελψ ην ίδην θαηλφκελν, αλ θαη απαληάηαη θαη ζηηο επφκελεο πνιηνξθίεο, 

θαζφζνλ απηέο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο δηάξθεηαο, ζπκβαίλεη ζε αλαιφγσο κηθξφηεξν βαζκφ. 

Ζ δπζθνιία ηνπ αλεθνδηαζκνχ ηξνθίκσλ θαη άιισλ απαξαίηεησλ αγαζψλ γηα ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε ήηαλ δεδνκέλε, θαζφζνλ δελ ήηαλ απηάξθεο αθνχ ε Βηζπλία θαη ε 

ζξαθηθή ελδνρψξα πεξηήιζε ζηνπο Οζσκαλνχο, αιιά ν επηζηηηζκφο ησλ θαηνίθσλ 

εμαξηηφηαλ άκεζα απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Καηά ζπλέπεηα, κε ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα απνθνκκέλε, θπξίσο ε έιιεηςε βαζηθψλ ηξνθίκσλ έγηλε άκεζε απεηιή. 

Δπηπιένλ, ην ζέκα ηεο επηζηηηζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νζσκαληθψλ πνιηνξθηψλ, αλ κε ηη άιιν, ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζέκα ηεο 

δπηηθήο βνήζεηαο, θαζψο ε κφλε νπζηαζηηθή βνήζεηα πνπ δέρηεθαλ νη Βπδαληηλνί ήηαλ 

θάπνηεο πεξηνξηζκέλεο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ θπξίσο απφ ηε Βελεηία αιιά θαη απφ ηνλ Πάπα.  

  Σα πξνβιήκαηα γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο είραλ μεθηλήζεη 

αξθεηά πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Βαγηαδήη Α΄ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Πφιεο 

ην 1394. Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 14νπ αηψλα ε ζηηνπαξαγσγηθή πεξηνρή ηεο Θξάθεο είρε 

ζρεδφλ θαηαζηξαθεί νινθιεξσηηθά εμαηηίαο ησλ εκθπιίσλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ 

ηνπξθηθψλ επηδξνκψλ πνπ αθνινχζεζαλ
532

, ελψ ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αζίαο απφ ην 1390 ν 

Οζσκαλφο νπιηάλνο είρε θαηαιάβεη ηα εκηξάηα Ατδηλίνπ θαη Μεληεζέ ζηακαηψληαο 

παξάιιεια ηηο εμαγσγέο ζηηεξψλ
533

. Δπηπιένλ, ην 1391 ν Σακεξιάλνο εηζέβαιε κε ην 

ζηξαηφ ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Κξηκαίαο, ελψ ην 1395 θαηέιαβε θαη ηελ Σάλα
534

, πεξηνρέο 

                                                           
532

 Πρβ. Δ. Κυδϊνθσ, εκδ. G. Mercati, “Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, Manuele Caleca e Teodoro 
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Cambridge 1999, 70-71.  
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178                     οι πολιορκθμζνοι 
 

πνπ παξαδνζηαθά εθνδίαδαλ κε ζηηεξά ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ, αθξηβψο πξηλ αξρίζεη 

ν απνθιεηζκφο ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο ν νζσκαληθφο ζηξαηφο είρε θαηαζηξέςεη ηηο 

θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζηα πεξίρσξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
535

.   

Αλακθίβνια, ε απεηιεηηθή παξνπζία ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ε θαηαζηξνθή ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ επέηεηλε ζηνλ ππέξηαην 

βαζκφ ην πξφβιεκα ηξνθνδνζίαο ηεο πξσηεχνπζαο. Έηζη, απηφ πνπ ραξαθηήξηδε ηελ 

εζσηεξηθή θαηάζηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαηά ηελ πεξίνδν 1394-1402 ήηαλ ε 

δξαζηηθή κείσζε ησλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ θαη ε θαηαθφξπθε άλνδνο ησλ ηηκψλ ζηα είδε 

πξψηεο αλάγθεο, ελψ ην πξφβιεκα  έγηλε αθφκε πην νμχ θαηά ηελ πεξίνδν 1398-1399 κέρξη 
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ηα πξψηα ρξφληα ηνπ απνθιεηζκνχ ην βάξνο ηεο εηζαγσγήο πξνκεζεηψλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε έπεζε απνθιεηζηηθά ζηηο δπηηθέο ρξηζηηαληθέο λαπηηθέο δπλάκεηο. Απηνί, 

βέβαηα, πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αιιεπάιιειεο εθθιήζεηο ηνπ Απηνθξάηνξα Μαλνπήι Β΄ 

ήηαλ νη Βελεηνί. ηα βελεηηθά αξρεία βξίζθνπκε πιεξνθνξίεο γηα απνζηνιέο ηξνθίκσλ ζηα 

πξψηα ρξφληα ηεο πνιηνξθίαο: ε πξψηε ην 1394, φηαλ ήδε κε ηελ έλαξμε ηνπ απνθιεηζκνχ 

απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή απφ ηε Βελεηία 1500 κνδίσλ (πεξ. 350 ηφλνη) ζηηεξψλ πξνο ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ελψ ιίγν κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηελ πνζφηεηα απνθάζηζαλ λα ζηαιεί 

ηνλ επφκελν ρξφλν
536

. Νέα απνζηνιή ζηηεξψλ έρεη θαηαγξαθεί θαη γηα ην επφκελν έηνο, 

1396, αλ θαη απηή ηε θνξά δελ πξνζδηνξίδεηαη ε αθξηβήο πνζφηεηα. Τπνζεηηθά θαη κφλν, 

κπνξνχκε λα δερζνχκε πσο ήηαλ αλάινγε ησλ πξνεγνπκέλσλ απνζηνιψλ. Άιισζηε, ην 

1396 βξίζθνληαλ ήδε ζηηο ηειηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ηα ζρέδηα γηα κηα λέα ζηαπξνθνξία 

ησλ δπηηθψλ (απηή πνπ έιεμε κε ηε κάρε ηεο Νηθφπνιεο) θαη ππήξρε δηάρπηε αηζηνδνμία φηη 

ν απνθιεηζκφο ζα ηεξκαηηδφηαλ ζχληνκα. Αλ θαη δελ έρνπκε επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ην 

αλ ηα εκπνξηθά απηά πινία πνπ κεηέθεξαλ ηα ηξφθηκα θαηάθεξαλ ηειηθά λα δηαζπάζνπλ 

                                                                                                                                                                                           
ζηηαξηνχ ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 14

νπ
 αηψλα βι. Α. Laiou, “Byzantine Economy in the Mediterranean Trade 

System, 13th-15th  centuries”, DOP, 34-35 (1982), 184.  

535
 Πξβ. θεθ. «Ζ δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ» (α. θαηαζηξνθή ηεο ππαίζξνπ). Λίγν αξγφηεξα, ζηε δεχηεξε 

δεθαεηία ηνπ 15νπ αηψλα νη Βπδαληηλνί άξρηζαλ λα εηζάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζηηεξψλ απφ ηε ηθειία, 

βι. ζρεηηθά C. Marinescu, “Contribution à l’histoire des relations économiques entre l’ Empire byzantine, la 

Sicile et le royaume de Naples de 1419 à 1453”, Studi bizantini e neoellenici, 5(1939), 209-219. 

536
 Σν έγγξαθν ηεο Βελεηηθήο γεξνπζίαο θάλεη ιφγν γηα «7.000-8.000 staia» ( Thiriet, Regestes, 868), πνπ  

ηζνδπλακνχλ πεξίπνπ κε 440-500 πεξίπνπ  ηφλνπο. Γηα ηε κεηαηξνπή βι. ζρεηηθά, J. Cheynet, E. Malamut, C. 

Morisson, Prix et salaries, II, 344, Πίλαθαο 3.    



Επιςιτιςτικι –οικονομικι κατάςταςθ                                                      179 
 

ηνλ νζσκαληθφ απνθιεηζκφ θαη λα θαηαπιεχζνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
537

. Σν φηη νη 

πεγέο δελ αλαθέξνληαη ζε δηνγθσκέλα επηζηηηζηηθά πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ ζηα πξψηα 

ρξφληα ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ε δεδνκέλε αλσηεξφηεηα ησλ Βελεηψλ ζηε ζάιαζζα έλαληη 

ησλ Οζσκαλψλ, καο νδεγεί ζην λα δερζνχκε, φηη ε βελεηηθή βνήζεηα έθηαζε ηειηθά ζηνλ 

πξννξηζκφ ηεο αλαθνπθίδνληαο έζησ θαη ζε κηθξφ βαζκφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

Γηα ηνπο ηειεπηαίνπο ε θαηάζηαζε έγηλε αθφκε πην δπζάξεζηε κεηά ηα γεγνλφηα ηεο 

Νηθφπνιεο, θαζψο ν Βαγηαδήη Α΄ ελέηεηλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ απνθιεηζκφ, πνπ 

ζπλερηδφηαλ πιένλ ησλ ηξηψλ εηψλ. Απηή ηελ πεξίνδν (1397) θαίλεηαη, πσο θαηέπιεπζαλ 

ζην ιηκάλη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο εκπνξηθά πινία απφ ηελ Σξαπεδνχληα, ηελ Κξήηε θαη 

ηελ Ακάζηξηδα πνπ κεηέθεξαλ ζηηεξά
538

. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρνπλ 

πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ. Πάλησο, ζε επηζηνιή ηνπ 

Μαλνπήι Β΄ πξνο ηνλ Κάξνιν Ϟ΄ ηεο Γαιιίαο , ν Απηνθξάηνξαο αλέθεξε φηη ε άκπλα ηεο 

πφιεο ζα ήηαλ αδχλαην λα ζπλερηζηεί κε επηηπρία πέξα απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1398, θαζψο 

νη άζρεκεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζα ππέζθαπηαλ ην εζηθφ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή άκπλα ησλ πνιηνξθεκέλσλ
539

. Σν 1399 νη πνιίηεο θαίλεηαη πσο είραλ 

θηάζεη ζηα φξηά ηνπο: πιένλ ε Πφιε: «οὐκ εἶχεν οὔτε τὸν θερίζοντα οὔτε τὸν 

ἁλοῶντα, ἀλλὰ τῷ μεγέθει τοῦ λιμοῦ ἐστενοχωρεῖτο καὶ ἀπεβάλλετο τὴν ψυχήν. 

Οὐ γὰρ ἐπολέμει ταύτην ὁ τύραννος, οὐδὲ ιψεπάλξεις οὐδὲ τειχεπάλξεις οὐδ’ 

ἀκροβολισμοὺς οὐδ’ ἄλλο τι τῶν μηχανικῶν ἀντεπήγαγεν, ἀλλά μόνον 

ἀνθρώπους ὑπερμυρίους καθημένους κύκλῳ μακρόθεν καὶ προσέχοντας τὰς 

διεξόδους τοῦ μὴ ἐξέρχεσθαι ἥ εἰσέρχεσθαί τι ἐν αὐτῇ. Ἐγένετο οὖν λιμὸς ἰσχυρὸς 

ἔνδον τῆς Πόλεως ἀπὸ τε σίτου, οἴνου, ἐλαίου καὶ ἑτέρων εἰδῶν. Πρὸς δὲ χρείαν 
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 Απφ ηηο παηξηαξρηθέο πξάμεηο πιεξνθνξνχκαζηε πσο θάπνηνο Πεηξηψηεο, έκπνξνο, δελ κπνξνχζε λα 

κεηαθέξεη ην εκπφξεπκά ηνπ εληφο ηεο πφιεο, ελψ θαη ν έκπνξνο Κσλζηαληίλνο Άγγεινο αηρκαισηίζηεθε απφ 

ηνπο Οζσκαλνχο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηαμηδέςεη απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξνο ηε Υίν. Βι H. Hunger, 

“Zu den restlichen Inedita des Konstantinopler Patriarchatregisters im Cod. Vindob. Hist. Gr. 48”, REB 

24(1966), 61-62·
 
ΜΜ, Acta, ΗΗ, αξ. 680, 564, 579, 650· G.T. Dennis, “The Deposition….Matthew I”, BF 

2(1967)· 102, P. Gautier, “Recit Inedit”, 106. 15-26. 

538
 Barker, Manuel II, 140-141· D. Hatzopoulos, “The first siege of Constantinople by the Ottomans and its 

repercussions on the civilian population of the city” Byzantine studies – Etudes studies 10/1 (1983), 39-51. 

539
 Religieux de saint Denis, II, 558-563. 
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ἄρτου καὶ πάσης ἄλλης κατασκευῆς, ἣν ὑπουργοῦσι μαγείρων παῖδες, ἐνδείας 

οὔσης ξύλων, κατέιπτον τοὺς ἐξαισίους οἴκους καὶ τὰς δοκοὺς κατέκαιον» 540. 

Σν θαηλφκελν ηνπ ιηκνχ ήηαλ πξάγκαηη έληνλν· απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο δελ ήηαλ ιίγνη απηνί πνπ πέζαηλαλ, ελψ γηα άιινπο σο ελαιιαθηηθή 

ιχζε πξνέβαιιε ε θπγή απφ ηελ πφιε κε πξννξηζκφ είηε πξνο ηηο ιαηηλνθξαηνχκελεο 

πεξηνρέο θαη ηελ  Πεινπφλλεζν είηε πξνο ηνπο Οζσκαλνχο
541

. Απηνί πνπ ηειηθά παξέκελαλ 

είραλ θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν, ψζηε ζθέθηνληαλ αθφκε θαη ηελ παξάδνζε ηεο πφιεο ζηνπο 

πνιηνξθεηέο. Σνπο ζπγθξαηνχζε κφλνλ ε ζθέςε αλάινγσλ πεξηπηψζεσλ ησλ πφιεσλ ηεο 

Μ. Αζίαο θαη ηα δεηλά πνπ επαθνινχζεζαλ ηεο παξάδνζεο
542

. 

 ηα ηειεπηαία έηε ηεο πνιηνξθίαο, αλ πηζηέςνπκε ην livre des faits, ην βάξνο ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα βειηίσζε ηεο επηζηηηζηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πνιηνξθεκέλσλ έπεζε ζην 

Chateaumorand θαη ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ, πνπ είραλ ζηαιεί σο επηθνπξηθφ ζηξαηησηηθφ 

ζψκα απφ ηνλ Κάξνιν Ϛ΄ ηεο Γαιιίαο. Απηνί, σο επαγγεικαηίεο ζηξαηηψηεο, θαίλεηαη πσο  

πξαγκαηνπνηνχζαλ κηθξήο θιίκαθαο εμφδνπο ζε πεξηνρέο πνπ δελ βξίζθνληαλ έλνπινη 

Οζσκαλνί θαη επέζηξεθαλ κε ηξφθηκα ή κε αηρκαιψηνπο, ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα 

αληάιιαζζαλ κε ηξφθηκα ή ρξήκαηα. Απηνχ ηνπ είδνπο ε δξαζηεξηφηεηα, πηζαλφηαηα 

ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ην 1402
543

, κε πεξηνξηζκέλν φκσο πεδίν 

δξάζεο θαη αλαιφγσο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή δε ζα κπνξνχζε 

λα έρεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. 

 Πάλησο, εθηφο απφ απηέο ηηο ζηξαηησηηθέο πξσηνβνπιίεο κέηξα γηα ηελ 

θαιπηέξεπζε ηεο επηζηηηζηηθήο θαηάζηαζεο θαίλεηαη πσο πήξε θαη ν ίδηνο ν Απηνθξάηνξαο: 

ζηα αξρεία ηεο κνλήο ηεο Μεγίζηεο Λαχξαο ηνπ Αγίνπ ξνπο βξίζθνπκε πξφζηαγκα ηνπ 

Μαλνπήι Β΄ ρξνλνινγνχκελν ην 1405, κε ην νπνίν απήιιαζζε ην κνλαζηήξη απφ ηελ σο 

ηφηε ππνρξέσζε λα πξνκεζεχεη ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε ζηηάξη απφ ηηο εθηάζεηο πνπ 

θαηείρε ζηε Λήκλν κε θαζνξηζκέλε ηηκή 4 ππέξππξα αλά κφδην ζίηνπ. Αλ θαη δελ ππάξρνπλ 
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 Γνχθαο, 50. 9-12. Πξβ. ΜΜ, Acta, ΗΗ, 485: «τὰ δὲ εἴδη πολλὴν ἕχειν ἐλάττωσιν διὰ τὴν τοῦ καιροῦ 

ἀνωμαλίαν καὶ σύγχυσιν». 

541
 P. Gautier, “Recit inedit”, 106, 23:«…οὕτως ἐκενώθη τῶν οἰκητόρων καὶ τὸ πλεῖστον αὑτῆς μέρος 

παρὰ τοὺς ἐχθροὺς ηὐτομόλησεν». Ζ έιιεηςε ηξνθίκσλ ήηαλ ηέηνηα, ψζηε ν ιαφο, βξηζθφκελνο ζε 

απφγλσζε, θαηέβαηλε κε ζρνηληά απφ ηα ηείρε θαη θαηέθεπγε ζην ζηξαηφπεδν ησλ Οζσκαλψλ.  

542
 Γνχθαο, 49. 6-9. Πξβ. θαη 53. 5-7: «…Οἱ δὲ πλεῖστοι τῆς πόλεως βιαζόμενοι ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, 

συνεθλίβοντο μὲν καὶ δώσειν προαιροῦντο τὴν πόλιν».

543
 Livre des Faits, XXXV, 497-498.  
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πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρξνληθή έλαξμε απηήο ηεο ππνρξεσηηθήο πξνκήζεηαο 

ζηηαξηνχ ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηνλ απηνθξάηνξα ηηκή, ην πξφζηαγκα αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη εάλ: «συμβῇ παραχωρἠσει Θεοῦ στενοχωρίαν (καὶ) ἔνδειαν 

σιταρίου ἐπελθεῖν τῇ θεοδοξάστῳ καὶ θεομεγαλύντῳ Κωνσταντινουπόλει, τότε 

γὰρ  εἰς τὴν τοιαύτην τοῦ σιταρίου δόσιν συγκροτήσουσι…»
544

 άξα κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε σο αξθεηά πηζαλφ πσο ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ εληάζζεηαη ρξνληθά ζε 

απηήλ αθξηβψο ηελ πεξίνδν ηεο πνιηνξθίαο, φηαλ θαη πξάγκαηη παξνπζηάζηεθε 

«στενοχωρίαν (καὶ) ἔνδειαν σιταρίου» ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε.  

 Πιάη ζηελ απηνθξαηνξηθή κέξηκλα γηα ηνλ επηζηηηζκφ ησλ πνιηνξθεκέλσλ βξίζθνπκε 

θαη πξσηνβνπιίεο κνλαρψλ: ζπγθεθξηκέλα, κνλαρνί απφ ηε κνλή Υαξζηαλίηνπ, ζχκθσλα κε 

λέεο πξνζζήθεο ηνπ ηππηθνύ ηεο κνλήο, ζε 4 θαζνξηζκέλεο ενξηέο ππνρξενχληαλ λα 

παξέρνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζε φζνπο αλήθαλ ζηα θαηψηαηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, καγεηξεκέλν 

θαγεηφ, θξαζί θαη ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο ζηηαξηνχ, δηαζέηνληαο ζπλνιηθά 1,5 κφδην 

ζηηεξψλ. Σηο ππφινηπεο κέξεο ηνπ ρξφλνπ ηνπο παξείραλ απιψο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο 

ςσκηνχ
545

. 

Αζθαιψο ηέηνηεο πξνζπάζεηεο ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη δε κπνξνχζαλ λα 

θαηαθέξνπλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ επηζηηηζηηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ, πνπ 

νινέλα θαη ρεηξνηέξεπε. Σν 1402 νη αληνρέο ησλ πνιηνξθεκέλσλ θαίλεηαη πσο είραλ θηάζεη 

ζηα φξηά ηνπο: Βξαρχ Υξνληθφ, ρξνλνινγνχκελν εθείλε αθξηβψο ηελ πεξίνδν, αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «…οἱ δὲ ἐν τῇ Πόλει λιμοκτονηθέντες, ὁ λαὸς ἔφυγεν. ἔλαβον δὲ 

τὰς κλεῖδας τῆς Πὸλεως τινὲς τῶν ἀρχόντων καὶ ἐπορεύοντο ἐν τῷ Κοτυαείῳ 

πρὸς τὸν σουλτάνον {τοῦ} παραδοθῆναι τὴν Πόλιν»546. Πηζαλφηαηα θάηη ηέηνην δε 

ζπλέβε πνηέ θαη ίζσο ε πιεξνθνξία ηνπ βξαρέσο ρξνληθνχ λα ελλνεί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
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 Actes de Lavra, III, εκδ. A. Guillou – N. Svoronos, D. Papachrysanthou, Παρίςι 1979, 142.4-22.   

545
 Θ. Hunger, «Das Testament des Patriarchen Matthaios I (1397-1410), BZ 51(1958) 289-308. Πρβ. N. 

Necipoglu, “Economic Conditions”, 162. 
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 P. Schreiner, Kleinchroniken, I, 22/26, 184. Πρβ. και P. Gautier, “Recit inedit”, 110: «πάντεσ ὡσ εἰπεῖν, 

ἦσαν ἕτοιμοι μετὰ τὴν νίκην παραδώσειν ἑαυτοὺς ἀμαχητὶ τοῖς βαρβάροις». Θ εν λόγω πλθροφορία 

επιβεβαιϊνει τα λεγόμενα του ιςπανοφ περιθγθτι De Clavijo (εκδ. Le Strange, Λονδίνο 1928, 52), που 

αναφζρει ςυμφωνία ανάμεςα ςτον Ιωάννθ Ηϋ και το Βαγιαηιτ, θ οποία προζβλεπε τθν παράδοςθ τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ ςτο ουλτάνο και τθν πλθρωμι φόρου υποτζλειασ, αν ο τελευταίοσ νικοφςε το ςτρατό 

του Μογγόλου Σιμοφρ. Πρβ. ςχετικά, Barker, Manuel II,  215, ειδικά υποςθμ. 18 και 19. 
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κηα απνζηνιή πξεζβείαο πξνο ην νπιηάλν γηα δηαπξαγκαηεχζεηο εηξήλεο, γηα ηελ νπνία 

εθείλε ηελ πεξίνδν γίλνληαλ έληνλεο πξνζπάζεηεο, επηβεβαηψλεη φκσο ηελ απειπηζηηθή 

θαηάζηαζε πνπ βίσλαλ νη ακπλφκελνη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ιίγν πξηλ ηε κάρε ηεο 

Άγθπξαο (1402) θαη ηε ζπληξηβή ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Βαγηαδήη Α΄.  

Δμεηάδνληαο ηα ηειεπηαία ρξφληα απηήο ηεο πξψηεο νζσκαληθήο πνιηνξθίαο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο (1399-1402) παξαηεξνχκε, πσο ε ζεκαληηθή έιιεηςε ησλ πξψησλ 

εηδψλ δηαηξνθήο πξνθάιεζε θπζηνινγηθά θαη ηελ αλάινγε αχμεζε ησλ ηηκψλ. ηα 1399 ν 

Γνχθαο θαηαγξάθεη ην ππέξνγθν πνζφ, πνπ θφζηηδε πιένλ έλαο κφδηνο ζηηεξψλ: «…ὁρῶν 

τὸ ὑπήκοον ἅπαν ταλαιπωρούμενον ὑπὸ ἐνδείας, μόδιος γὰρ σίτου ὑπὲρ τὰ εἴκοσι 

νομίσματα· καὶ ποῦ νόμισμα;», ελψ θαη ζε παηξηαξρηθφ έγγξαθν ηεο ίδηα πεξηφδνπ (1401) 

αλαθέξεηαη ην εμήο: «ὑπὲρ σιταρίου μουζουρίων ὀκτὼ ὑπέρπυρα δέκα»547. Με βάζε 

ηελ αληηζηνηρία φηη ηα 100 κνπδνχξηα αληηζηνηρνχζαλ ζε πεξίπνπ 5,29 κνδίνπο
548

  κπνξνχκε 

λα ππνινγίζνπκε φηη ν έλαο κφδηνο ζηνίρηδε ζηηο αξρέο ηνπ 1401 πεξίπνπ 23, 8 ππέξππξα. 

Απηή ε θαηαθφξπθε άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ ζίηνπ κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ δχν 

εηψλ θαηαδεηθλχεη επαθξηβψο ηελ παληειή έιιεηςε ησλ βαζηθψλ ηξνθίκσλ
549

, ελψ ην φηη ε 

θαηάζηαζε γηλφηαλ νινέλα θαη ρεηξφηεξε γηα ηνπο πνιηνξθεκέλνπο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

επηπιένλ αχμεζε ηεο ηηκήο ζηηο αξρέο ηνπ 1402, φηαλ έλαο κφδηνο ζηηεξψλ έθηαζε λα 

θνζηίδεη 32 ππέξππξα
550

.  

                                                           
547

 ΜΜ, Acta, ΗΗ, 473-474. 2 

548
 Δ. Zachariadou, “Prix et marches”, 301-302.  

549
 Θ επιβεβαίωςθ των αναφερόμενων τιμϊν ζρχεται και από ζγγραφο ςυντεταγμζνο ςτθν Κριτθ το 

επτζμβριο του 1401 (κατά τθν αναφορά του  Giacomo de Orando που προςφάτωσ είχε επιςτρζψει από τθν 

περιοχι τθσ Ρωμανίασ ): «…narat quod in Caffa erat copia bladorum , et valebat modium frumenti aspros 

centum. In Romania valebat yperpera XXiiii modium», G. T. Dennis, “Three reports from Crete on the 

Situation in Romania, 1401-1402, VR, Λονδίνο 1982, XVII, 246. Πρβ. και P. Schreiner, Kleinchroniken,  22/24, 

ς. 184: «…ὡς γενὲσθαι τὸ μουζούρι, τὸ σιτάρι, ἅσπρα ρ΄, καὶ οὐχ εὑρίσκετο». 

550
 Μ. Balard, Romanie genoise, 758, C. Morrisson – C. J. Cheynet, “Prices and Wages in the byzantine world”, 

ςτο Economic History of Byzantium, εκδ. A. Laiou, τ. 2, 827-828, πίνακασ 5.  Παξάιιεια, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν παξαηεξείηαη θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηηο ηηκέο ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ θαη ησλ ακπειψλσλ: 

γηα ηηο πξψηεο έρνπλ θαηαγξαθεί αγνξαπσιεζίεο ζηελ ηηκή ησλ 18 -20 ππεξπχξσλ γηα θάζε κφδην ζεσξεηηθήο 

παξαγσγήο ηεο έθηαζεο, ελψ φζνλ αθνξά ζηνπο ακπειψλεο θπκαίλνληαλ ζηα 30 κε 45 ππέξππξα αλά κφδην 

παξαγσγήο, πξβ. ΜΜ, Acta, ΗΗ, αξ, 550, 569, 678·  Cheynet, Malamut, Morrisson, “Prix et salaries”, 348. Αλ 

θαη απνπζηάδνπλ αξηζκεηηθά δεδομζνα αγοραπωλθςιϊν ςε άλλεσ, πιο «ιρεμεσ», περιόδουσ, θ ςφγκριςθ με 

παρόμοιεσ εκτάςεισ ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ αυτοκρατορίασ αυτι τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο φανερϊνει, ότι οι 
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Αζθαιψο, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ βαζηθψλ αγαζψλ ήηαλ κφλν ε κία πιεπξά ηνπ 

πξνβιήκαηνο∙ νη παηξηαξρηθέο πξάμεηο ηεο πεξηφδνπ παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίνδν, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο δνχζαλ θάησ απφ ην επίπεδν ηεο θηψρηαο, ελψ 

αλαγθάδνληαλ λα πσινχλ ζε πνιχ ρακειέο ηηκέο ηα θαηαζηήκαηα ή αθφκε θαη ηηο νηθίεο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ηε δηαηξνθή ηνπο
551

.  Ζ θξάζε ηνπ 

Γνχθα: «…καὶ ποῦ νόμισμα» αληηθαηνπηξίδεη εθηφο απφ ηελ νηθηξή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ζηελ νπνία είραλ πεξηέιζεη νη πνιηνξθεκέλνη, θαη ηελ έιιεηςε ξεπζηνχ πνπ 

πιένλ επεξέαδε φρη κφλνλ ηα θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, αιιά ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. 

Έηζη αλάκεζα ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ζπλαληνχκε 

Παιαηνιφγνπο, Ρανχι, Γαβξάδεο θ.ά, νηθνγέλεηεο, δειαδή, πνπ θαηά παξάδνζε αλήθαλ ζηα 

πςειφηεξα ζηξψκαηα ηεο αξηζηνθξαηίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ή ζπλδένληαλ αθφκε θαη 

κε ηνλ απηνθξαηνξηθφ νίθν
552

.   

 Σν φηη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ζηηεξψλ νθεηιφηαλ ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο 

πνιηνξθίαο ζπκπεξαίλεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη ε ηηκή ηνπ ζηηαξηνχ ζρεδφλ ακέζσο κεηά ηε 

κάρε ηεο Άγθπξαο θαη ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ επαλήιζε ζε θπζηνινγηθέο ηηκέο. Έηζη, 

κεηά ηελ ήηηα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Βαγηαδήη Α΄ απφ ηνπο Μνγγφινπο ηνπ Σακεξιάλνπ θαη ηελ 

άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην θζηλφπσξν ηνπ 1402, ε αγνξαζηηθή 

ηηκή ελφο κνδίνπ ζηηαξηνχ θαίλεηαη πσο ππνρψξεζε ζηα 7 κε 8 ππέξππξα
553

.  

                                                                                                                                                                                           
τιμζσ ιταν πολφ υψθλζσ. Βι. ζρεηηθά, N. Necipoglu, “Economic condition in Constantinople during the siege 

of Bayezid I, (1394-1402)”, ςτο Constantinople and its hinterland, εκδ. C. Mango – G. Dagron, 160-161. 

551
 Γηα παξάδεηγκα, ν Μαλνπήι Υξπζνβέξγεο, πνπ πνχιεζε φιε ηνπ ηελ πεξηνπζία πξνθεηκέλνπ λα εμνθιήζεη 

ηα ρξέε ηνπ θαη λα εμαζθαιίζεη ηξνθή ή ν γηνο θάπνηνπ Δμσηξφρνπ, πνπ ππνθέξνληαο απφ ηελ πείλα θαη ηηο 

ζηεξήζεηο απνθάζηζε λα πνπιήζεη ην παηξηθφ ηνπ ζπίηη. Πξβ, ΜΜ, Acta, ΗΗ, 441-442, 447-448. 

552
 ΜΜ, Acta, ΗΗ, 299-300, 304-312, 356-358, 382-384. Χζηφζν, φπσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζε ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο, δελ έιεηςαλ θαη νη κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο απηψλ πνπ εθκεηαιιεπφκελνη ηηο δπζρέξεηεο ησλ 

πνιιψλ θαηάθεξαλ λα πινπηίζνπλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ εκπφξνπ Ησάλλε 

Γνπδέιε, πνπ φπσο θαη ν παηέξαο ηνπ, Γεψξγηνο Γνπδέιεο, θαηάθεξλε λα εηζάγεη πνζφηεηεο ζηηεξψλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε δηακέζνπ ηνπ Πέξαλ θαη ζηε ζπλέρεηα πσινχζε ζε απμεκέλεο ηηκέο, ΜΜ, Acta, ΗΗ, 546-

550. Πξβ. Α. Laiou, “Byzantine Economy”, 248· N. Necipoglu, “Economic Conditions”, 163· Μ. Παπαγηάλλε, 

«Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο Κσλζηαληηλνππνιηηψλ θαηά ηα έηε 1400-1401», ελζχκεκα Α. Αξγπξηάδε, Αζήλα 

1996, 238. 

553
 Πξβ. Δ. Zachariadou, “Prix et marches”, 304-305. Πξνο αληηπαξαβνιή, νη ηηκέο ηνπ ζηηαξηνχ ζηα κέζα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αηψλα θπκαίλνληαλ απφ 5 κέρξη 7 ππέξππξα πεξίπνπ, πξβ. J. Cheynet,E. Malamut, C. 
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 Αληηζέησο κε ηα φζα εμεηάζηεθαλ παξαπάλσ, ειάρηζηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο γηα ηελ επηζηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ηε δεχηεξε νζσκαληθή πνιηνξθία, απηή ηνπ 1422. Μπνξνχκε 

κε αξθεηή βεβαηφηεηα λα δερζνχκε, πσο ν Μαλνπήι Β΄ έρνληαο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ 

πξνεγνχκελνπ καθξνρξφληνπ απνθιεηζκνχ κεξίκλεζε λα εηζάγεη θάπνηεο επηπιένλ 

πνζφηεηεο ηξνθίκσλ κέζα ζηελ πφιε πξηλ ηελ απεηιεηηθή παξνπζία ηνπ νζσκαληθνχ 

ζηξαηνχ γχξσ απφ ηα ηείρε ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο. Ο Ησάλλεο Καλαλφο πεξηγξάθεη 

πάλησο ηηο πξνζπάζεηεο ησλ πνιηνξθεηψλ λα θαηαζηήζνπλ άγνλε ηελ χπαηζξν ρψξα 

πεξηκεηξηθά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο: «…καὶ ὡς φλὸξ ἀστραπῆς καιομένης πάντα 

κατέκαυσε καὶ ἐνεπύρισε, καὶ πν ξύλον κάρπιμον καὶ δένδρον εὔκαρπον καὶ τὰς 

κουρβούλας τῶν ἀμπελώνων ἐκ ίζης ἀπέτεμον, καὶ πν ἄλλο δεινὸν καὶ 

ὀλέθριον καθ’ ἡμῶν ἐποιήσαντο…», ελψ θαη πξνεγνπκέλσο είρε θάλεη ιφγν γηα «…Σὴν 

δὲ ζημίαν τῶν γεννημάτων καὶ τῶν ἀμπελώνων τὴν λύμην τίς ἄρα καὶ ποία 

δυνήσεται γλῶσσα ταύτην ἐξιχνιάσαι;»554
. 

 Γελ ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο νχηε γηα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ 

εηδψλ δηαηξνθήο, πνπ θπζηνινγηθά δεκηνχξγεζε ε απεηιεηηθή παξνπζία ηνπ νζσκαληθνχ 

ζηξαηνχ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Κξίλνληαο κε θαζαξά εκπνξηθνχο 

φξνπο πάλησο, πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηελ αξρή ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο θαη κε 

δεδνκέλν φηη ε πνιηνξθία δηήξθεζε πεξίπνπ ηξεηο κήλεο, κπνξνχκε λα δερζνχκε πσο –

θπξίσο ζηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ απνθιεηζκνχ- νη ηηκέο ησλ ιηγνζηψλ δηαζέζηκσλ 

πξντφλησλ ζα είραλ αθνινπζήζεη αλνδηθή πνξεία
555

. Ζ απνπζία πάλησο ηζρπξνχ 

νζσκαληθνχ ζηφινπ πηζαλφλ λα έδηλε ηελ επθαηξία ζε δηεξρφκελα εκπνξηθά πινία λα 

πξνζεγγίζνπλ ην ιηκάλη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη λα πξνκεζεχζνπλ ηνπο 

πνιηνξθεκέλνπο κε ηα απαξαίηεηα ηξφθηκα.      

Δίλαη εχινγν, σζηφζν, πσο ηα επηζηηηζηηθά πξνβιήκαηα θαη ε άλνδνο ζηηο ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ ηνπνζεηνχληαη ζε άκεζε αλαινγηθή ζπλάξηεζε κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θάζε 

πνιηνξθίαο. Γηα φζν πεξηζζφηεξν δηάζηεκα παξαηεηλφηαλ ν απνθιεηζκφο ηεο 

                                                                                                                                                                                           
Morrisson, “Prix et salaries a Byzance (Xe-XVe siècle)”, Hommes et richesses, II, πίλαθαο 9, 359-60, αξ. 

54,66,79. 

554
 Η. Καλαλφο, 54. 40-42. Βι. θεθ. «Ζ δηεμαγσγή ηνπ πνιέκνπ, α: ε εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ».  

555
 Ζ έιιεηςε ηθαλψλ πνζνηήησλ ηξνθίκσλ θαη εηδψλ πξψηεο αλάγθεο θπζηνινγηθά πξνθαιεί θαη αχμεζε 

ηηκψλ. Έηζη, φηαλ ην 1352 νη Γελνπάηεο ηνπ Γαιαηά έθξπςαλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο, ε ηηκή ησλ ζηηεξψλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε δηπιαζηάζηεθε κέζα ζε ιίγεο κέξεο, Γξεγνξάο, ΗΗ, 92. 3-8. 
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Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ ηφζν δηνγθψλνληαλ ηα πξνβιήκαηα θαη 

απμάλνληαλ νη ηηκέο ησλ απνζεκάησλ. Με απηφ ην δεδνκέλν, ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

δειαδή, ε πξψηε πεξίνδνο (1394-1402), πνπ εμεηάζηεθε αθξηβψο πην πάλσ, κνηάδεη λα ήηαλ 

θαη ε πην δχζθνιε γηα ηνπο πνιηνξθεκέλνπο, αθνχ δηήξθεζε ζπλνιηθά νρηψ ρξφληα, ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππήξμαλ ζηηο επφκελεο δχν πεξηπηψζεηο -1422, 1453- έληνλα 

θαηλφκελα ιηκνχ. Γηα ηελ πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 1453, άιισζηε, νη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ επηζηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ 

είλαη ζαθψο πεξηζζφηεξεο θαη ζα εμεηαζηνχλ αθξηβψο ζηε ζπλέρεηα.  

  Ήδε απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1452 θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ θάζηξνπ ηνπ Ρνπκειί 

Υηζάξ ν Μσάκεζ Β΄ έθαλε μεθάζαξεο ηηο πξνζέζεηο ηνπ λα θηλεζεί ζηξαηησηηθά ελαληίνλ 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο 

Παιαηνιφγνο έδεημε ηελ απαξαίηεηε κέξηκλα, δίλνληαο εληνιή ζηνπο θαιιηεξγεηέο ηεο γεο 

θνληά ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε λα κεηαθέξνπλ ηε ζνδεηά απφ ηα αγξνθηήκαηά ηνπο κέζα 

ζηα ηείρε ηεο πφιεο: «…Ὁ δὲ βασιλεὺς προορῶν τὸ μέλλον, πρὸ ἓξ μηνῶν εἶχε τὰ 

φρούρια ἐν ἐπιμελειᾳ καὶ τοὺς χωρίτας τοὺς ἐγγὺς τῆς Πόλεως ἔνδον καὶ τὸν 

θεριζόμενον στάχυν καὶ τὰς λικμιζομένας ἅλωνας ἔνδον ἐκόμιζον», ελψ ιίγν 

αξγφηεξα «…στείλας τινὰς τῶν αὐτοῦ ἀρχόντων ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἐν ἑτέραις 

ἐπαρχίαις τῶν χριστιανῶν ὠνήσασθαι σῖτον καὶ παντοδαπὰ ὄσπρια καὶ ὅσα τὰ 

πρὸς τροφήν, ἐκδεχόμενοι τὴν ἄφιξιν τοῦ τυράννου ἐν ἔαρι, ἦσαν οὖν νῆαι 

τέσσαρες παμμεγέθεις συνάγουσαι ἐκ πάντων τῶν χρειωδῶν ἐν τῇ νήσῳ Φίῳ, 

σίτου, οἴνου, ἐλαίου, ἰσχάδων, κερατίων, κριθῶν καὶ πάσης ἄλλης εἰδέας ὀσπρίων, 

ἐκδεχόμενοι καὶ ἑτέραν φορτηγὸν ναῦν ἀπὸ Πελοποννήσου καὶ οὕτω γενομένων 

πέντε σὺν μεγάλοις καὶ ἀνδρείοις ἐπιβάταις…»
556

ηελ πξάμε, εμαηηίαο ησλ 

ζαιάζζησλ ξεπκάησλ ηα πινία είραλ δέζεη ζηε Υίν νιφθιεξν ην Μάξηην θαη κφιηο πξνο ην 

ηέινο ηνπ Απξίιε θαηάθεξαλ λα απνπιεχζνπλ κε ηα απαξαίηεηα ηξφθηκα πνπ είραλ 

ζπγθεληξσζεί θαη λα θζάζνπλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
557

. 

                                                           
556 Γνχθαο, 257.15-22. ρεηηθά  κε  ηνλ αξηζκφ ησλ πινίσλ, πξβ. Υαιθνθνλδχιεο ΗΗ, 154.23-155.3: «…Ἐν δὲ 

τῷ μεταξὺ χρόνῳ ἐν ᾧ ταῦτα ἐγίγνετο, ἠγγέλετο τῷ βασιλεῖ ὡς νῆες ἐπιπλέουσιν ἀπὸ τοῦ Αἰγαίου 

ἐπὶ τὸ Βυζάντιον, δύο φορτίδες, μία μὲν μείζων τῶν Ἰανυίων ἡ δὲ ἑτέρα τοῦ Ἑλλήνων βασιλέως, 

σῖτον ἐπιφέρουσαι».  

557
 Γνχθαο, 259.8-13. 
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 Ήδε λσξίηεξα, ζηηο 10 Ννεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, είραλ αθηρζεί ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε δχν εκπνξηθέο γαιέξεο απφ ηελ Κξήηε πνπ κεηέθεξαλ κνιφρα, ελψ ην 

Φεβξνπάξην ηνπ 1453 θαηέπιεπζαλ ζηνλ Κεξάηην ηξεηο βελεηηθέο εκπνξηθέο γαιέξεο απφ 

ηελ Σάλα κε εθφδηα γηα ηνπο θαηνίθνπο
558

. Χζηφζν, νη πνζφηεηεο δελ επαξθνχζαλ γηα λα 

θαιχςνπλ έζησ θαη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ. Ο Κξηηφβνπινο 

παξαδέρεηαη, φηη αθφκε θαη πξηλ αξρίζεη ε πνιηνξθία ην εζηθφ ησλ θαηνίθσλ ήηαλ ρακειφ 

εμαηηίαο ηεο κεγάιεο έιιεηςεο ρξεκάησλ, ζηξαηησηψλ θαη πξνκεζεηψλ
559

. 

Απφ ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηεο έλαξμεο ηεο πνιηνξθίαο θαηαγξάθεθαλ ήδε νη πξψηεο 

ειιείςεηο ζηα είδε δηαηξνθήο, πνπ γίλνληαλ νινέλα θαη εληνλφηεξεο φζν απηή 

παξαηεηλφηαλ. Αθφκα θαη νη πνζφηεηεο, πνπ κεηαθέξζεθαλ κε ηα απηνθξαηνξηθά πινία απφ 

ηε Υίν θαη ηειηθψο θαηέπιεπζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ηνλ Απξίιην, αλ θαη αλακέλνληαλ 

κε αλππνκνλεζία, θαίλεηαη πσο δελ θαηφξζσζαλ λα θαιχςνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ. Ο Απηνθξάηνξαο πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηελ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ εηζαγσγή πξνκεζεηψλ, απήιιαμε ηνπο Γελνπάηεο θαη Ραγνπδαίνπο 

εκπφξνπο απφ ηνπο δαζκνχο γηα ηηο εηζαγσγέο ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
560

, δελ επήιζε 

φκσο θακία ζεακαηηθή βειηίσζε ζηε δηαθίλεζε αγαζψλ, άξα νχηε θαη ζηελ επηζηηηζηηθή 

θαηάζηαζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ.   

Έηζη, ν Βελεηφο Barbaro θαηέγξαςε ζην «εκεξνιόγηό» ηνπ γηα ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ 

Μαΐνπ, πσο «ε γε είρε εμαληιεζεί από ηηο πνιιέο δεκηέο θαη είραλ αξρίζεη λα ηειεηώλνπλ ηα 

ηξόθηκα θαη θπξίσο ην ςσκί, ην θξαζί θαη όια ηα απαξαίηεηα γηα ην αλζξώπηλν ζώκα»
561

, 

ελψ θαη ν Κξηηφβνπινο αλαθέξεη ηηο πνιιαπιέο ζηεξήζεηο ησλ ππεξαζπηζηψλ ηεο Πφιεο, 

θαζψο «…ἥ τε πόλις τῶν ἀναγκαίων πάντων ἐσπάνιζεν», «πρότερον μὲν γὰρ ἡνίκα 

                                                           
558

 Ν. Barbaro, Caduta, I, 32. 

559
 Κξηηφβνπινο, 18.36. 

560
 ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βξεη επηπιένλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο ν Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο ήδε απφ ην 

1450 είρε απμήζεη ηνπο ηεισλεηαθνχο δαζκνχο ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα πνπ εηζάγνληαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε απφ Βελεηνχο εκπφξνπο. Ζ δηακαξηπξία ησλ ηειεπηαίσλ, πνπ απείιεζαλ κάιηζηα λα 

κεηαθέξνπλ ηελ εκπνξηθή ηνπο απνηθία απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζην ιηκάλη ηεο Ζξάθιεηαο, πνπ αλήθε 

ηφηε ζηνπο Οζσκαλνχο δελ απέδσζε, θαη ν Απηνθξάηνξαο δηαηήξεζε ηνπο λένπο θφξνπο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 1451. Βι. ζρεηηθά, Thiriet, Regestes, III, αξ. 2831, 2834, 2856·  Λάκπξνο, ΠΠ, Γ΄, «Υξπζφβνπιινλ 

Κσλζηαληίλνπ ηνῦ Παιαηνιφγνπ ρνξεγνῦληνο πξνλφκηα εἰο ηνὺο Ῥαγνπδαίνπο (1451)», 23-25. Πξβ. Nicol, 

Venice, 390-391· N. Necipoglu, “Social and economic conditions during Mehmed II’s  siege”, 1453, Ζ άισζε 

ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ε κεηάβαζε από ηνπο κεζαησληθνύο ζηνπο λεώηεξνπο ρξόλνπο, επηκ. Σ. 

Κηνπζνπνχινπ, Ζξάθιεην 2005, 79.     

561
 N. Barbaro, Caduta I, 38. 
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προσέβαλλον αὐτοῖς οἱ πολέμιοι<εἶχον τά τε ἐπιτήδεια ἄφθονα<νῦν δε εἰς 

ἀπορίαν μεγίστην καὶ φόβον δεινὸν ἐνέπιπτον»
562

,παξαδέρεηαη σζηφζν, φηη  παξά  ην 

ιηκφ θαη ηηο θαθνπρίεο νη ππεξαζπηζηέο αληηκεηψπηδαλ γελλαία ηηο επηζέζεηο ηνπ 

νζσκαληθνχ ζηξαηνχ
563

. 

Αληηζέησο, ε αγσλία ησλ πνιηνξθεκέλσλ λα εμαζθαιίζνπλ θαγεηφ γηα ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο κεηαθξάζηεθε σο δεηιία θαη έιιεηςε αηζζήκαηνο θαζήθνληνο απφ ην Γελνπάηε 

επίζθνπν Υίνπ, Λενλάξδν. Ο ηειεπηαίνο θαηεγνξεί ηνπο Βπδαληηλνχο, φηη άθελαλ ηε ζέζε 

ηνπο πάλσ ζηα ηείρε θαη έθεπγαλ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ θαγεηφ γηα ηνπο νηθείνπο 

ηνπο
564

.  

Χζηφζν, ν ιηκφο παξέκελε θαη εμαθνινπζνχζε λα ππνζθάπηεη ην εζηθφ θαη λα κεηψλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθή άκπλα ησλ πνιηνξθεκέλσλ. Παξά ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ είλαη αξθεηά πηζαλφ φηη ζπλέβε θάηη αλάινγν κε ηελ πξψηε πνιηνξθία ηνπ 

1394: πξνθαλψο θαη θάπνηεο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ εμαθνινπζνχζαλ λα ππάξρνπλ κέζα ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά πσινχληαλ ζε ππεξβνιηθά απμεκέλεο ηηκέο
565

. Δίλαη γεγνλφο, 

πάλησο πσο απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζρεηηθή κε –ηελ έζησ θαηά πξνζέγγηζε- ηηκή 

ηνπ ζηηαξηνχ ηηο θξίζηκεο εκέξεο ηεο πνιηνξθίαο. Θεσξεηηθά, έρνληαο θαη σο παξάδεηγκα 

ηελ πξψηε πεξίπησζε ηνπ νζσκαληθνχ απνθιεηζκνχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ηα έηε 

1394-1402, πνπ ην ζηηάξη είρε θηάζεη λα πσιείηαη αθφκε θαη 30 ππέξππξα αλά κφδην, 

κπνξνχκε λα δερζνχκε πσο αλάινγε αχμεζε ηεο ηηκήο επέθεξε θαη ε πνιηνξθία ηνπ 1453, 

κε κφλν «ειαθξπληηθφ» ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηε κηθξφηεξε δηάξθεηα ηνπ απνθιεηζκνχ. 

Πξέπεη λα ππήξρε πάλησο έλα κηθξφ πνζνζηφ  απφ ηνπο θαηνίθνπο, πνπ δηέζεηαλ ηξφθηκα 

θαη είδε πξψηεο αλάγθεο ζε πνιχ πςειέο ηηκέο εθκεηαιιεπφκελνη ηε δχζθνιε 

θαηάζηαζε
566

.  
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 Κξηηφβνπινο, 36.37-38. 

563
 Κξηηφβνπινο, 39.20-25.Πξβ. D. Μ. Nicol, Immortal Emperor, 65-66. 

564
 Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, I, 152, 315-318. Πξβ. θαη Γνχθαο (272. 16-19),  πνπ αλαθεξφκελνο ζην Λνπθά 

Ννηαξά θαη ην ξφιν ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο αλαθέξεη: «…Ὁ δὲ μέγας δούκας σὺν φ’ 

ἐνόπλοις ἐν τῇ πόλει περιεπόλευεν, θαύνων ἁπανταχοῦ τοὺς στρατιώτας καὶ στοχαζόμενος τὰς 

βίγλας καὶ ἐρευνῶν τοὺς παραλειπομένους.»  

565
 Καηά ην Λενλάξδν Υίνπ, Caduta, Η, 152. 318-320. ηέηνηνπ είδνπο θαηλφκελα  νθείινληαλ θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ θαινζχλε θαη ηελ αλνρή ηνπ απηνθξάηνξα, πνπ δελ ηνπο ηηκσξνχζε κε ζάλαην. Πξβ. S. Runciman, Fall 

of Constantinople, 165. 

566
 Λνγηθά ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθαλ είηε φζνη είραλ θξνληίζεη λα θξχςνπλ ήδε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

πνιηνξθίαο νξηζκέλεο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ είηε φζνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπλ απεπζείαο κέζσ ησλ 
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Σαπηφρξνλα, φπσο ζπλέβε θαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο πνιηνξθίεο, θαηαγξάθεθε 

έιιεηςε ξεπζηνχ κε ηνλ Κξηηφβνπιν λα θάλεη ιφγν γηα «ἔνδειά τε παντελὴς χρημάτων 

καὶ κοινῶν καὶ ἰδίων < ἐπικουρία τε αὐτοῖς οὐδεμία οὐδαμοῦ πανταχόθεν 

ἐφαίνετο»
567

νπφηε ε κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη ηα φπνηα δηαζέζηκα απνζέκαηα ηξνθίκσλ. 

Ο Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη κέξνο 

ηνπ πξνβιήκαηνο δηέηαμε ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ φρη κφλνλ απφ ηδηψηεο, αιιά θαη απφ 

εθθιεζίεο θαη κνλαζηήξηα, ελψ φζνλ αθνξά ζηε βειηίσζε ηεο επηζηηηζηηθήο θαηάζηαζεο  -

θαη γηα λα κελ έρνπλ δηθαηνινγία λα αθήλνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο νη ζηξαηηψηεο- φξηζε κηα 

επηηξνπή, σο ππεχζπλε γηα ηελ ηζνκεξή δηαλνκή ηξνθίκσλ ζηνπο πνιίηεο
568

.  

Ο Λενλάξδνο Υίνπ θαη ν N. Barbaro θαηαθξίλνπλ αλνηρηά πάλησο απηνχο, πνπ ελψ 

είραλ ρξήκαηα δελ ηα δάλεηδαλ ζηνλ Απηνθξάηνξα: ν πξψηνο αλαθέξεη, φηη νη επθαηάζηαηνη 

Κσλζηαληηλνππνιίηεο, ζηνπο νπνίνπο θαη απεπζχλζεθε ν Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο γηα 

νηθνλνκηθή βνήζεηα, απνθξίζεθαλ, πσο ηα απνζέκαηά ηνπο είραλ εμαληιεζεί απφ ηηο 

                                                                                                                                                                                           
ηηαιηθψλ πινίσλ ή δηακέζνπ ηνπ Γαιαηά ζηηεξά ζηελ ππφ πνιηνξθία Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηα δηέζεηαλ 

φςτερα υπερβολικά ανατιμθμζνα. Θ N. Necipoglu, ςτο άρκρo τθσ “Constantinopolitan Merchants and the 

question of their attitudes towards Italians and Ottomans in the late Palaiologan period”, ζην ζπιινγηθφ ηφκν, 

ΠΟΛΤΠΛΔΤΡΟ ΝΟΤ, Miscellanea für Peter Schreiner zu seinem 60. Geburstag, εθδ. C. Scholz - G. 

Makris, Λεηςία 2000, 255-256, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα πξνζδηνξίζεη πνηνη ήηαλ απηνί πνπ είραλ αλαπηχμεη 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα , κε ζηνηρεία απφ ην γλσζηφ θαηάζηηρν ηνπ Βελεηνχ εκπφξνπ Giacomo Badoer (Il 

libro dei conti di Giacomo Badoer (Constantinopoli 1436-1440), εθδ. U. Dorini – T. Bertele, Βελεηία 1956)  

θαηαιήγεη –ελδεηθηηθά- ζηνλ Δκκαλνπήι Γνπδέιε (πξνθαλψο θαη ζπλδεφηαλ ζπγγεληθά κε ηνπο Γεψξγην θαη 

Ησάλλε Γνπδέιε, πνπ ζηελ πξψηε νζσκαληθή  πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο εκπνξεχνληαλ ζηηάξη ζε 

πνιχ πςειέο ηηκέο ,πξβ. ππνζεκ. 19) θαη ζε θάπνηνλ Δκκαλνπήι Ηάγαξε. Πηζαλφηαηα ν ίδηνο Δκκαλνπήι 

Ηάγαξεο είλαη απηφο πνπ θαηεγνξείηαη απφ ην Λενλάξδν Υίνπ (151) πσο θαηαρξάζηεθε έλα ζεκαληηθφ πνζφ 

πνπ ηνπ είρε δψζεη ν Απηνθξάηνξαο γηα λα πξνβεί ζε επηδηνξζψζεηο θαη ελίζρπζε ησλ ηεηρψλ, Πξβ. Ν. 

Necipoglu, “Constantinopolitan Merchants”, 256·  A. Van Milingen, Byzantine Constantinople: the walls of 

the city, Λνλδίλν 1899, 126.  

567
 Κξηηφβνπινο, 36.35-38. H άζρεκε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε αληηθαηνπηξίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Οχγγξνπ θαηαζθεπαζηή θαλνληψλ, Οπξβαλνχ, φπσο είδακε ζην θεθ. γηα ην ππξνβνιηθφ ησλ 

Οζσκαλψλ, πνπ απνρψξεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ απηνθξάηνξα επεηδή δε ιάκβαλε απφ ην απηνθξαηνξηθφ 

ηακείν ηνλ θαζνξηζκέλν κηζζφ ηνπ.   

568
 N. Barbaro, Caduta, I, 29. Ζ εθπνίεζε ησλ ηεξψλ ζθεπψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ 

ζηξαηησηψλ θαη ησλ εξγαηψλ πνπ θξφληηδαλ γηα ηελ επηδηφξζσζε ησλ ηεηρψλ. Πξβ. .π, 77. Βι. ζρεηηθά θαη J. 

R. Jones, “Litrerary evidence for the coinage of Constantine XI”, The Numismatic Circular 75/4 (1967), 97·  

Nicol, Immortal Emperor, 71. 
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δπζθνιίεο ηνπ θαηξνχ
569

, ελψ ν δεχηεξνο, θαηαθξίλεη ηελ απξνζπκία ησλ Βπδαληηλψλ λα 

βνεζήζνπλ νηθνλνκηθά ζηελ άκπλα, φηαλ ζε κηα πεξίπησζε πνπ έπξεπε λα πιεξσζνχλ 

νξηζκέλνη εξγάηεο γηα λα κεηαθέξνπλ ηνλ νπιηζκφ θνληά ζηα ηείρε, αληί γηα ηνπο 

Κσλζηαληηλνππνιίηεο πιήξσζαλ ην αληίηηκν νη Βελεηνί ηειηθά. Θα κπνξνχζε λα ζθεθηεί 

θαλείο φηη απηέο νη αλαθνξέο ήηαλ απιψο αβάζηκεο θαηεγνξίεο Λαηίλσλ ελαληίνλ ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πξνθεηκέλνπ λα ππεξεθηηκεζεί ε πξνζθνξά ησλ 

ζπκπαηξησηψλ ηνπο ζηελ άκπλα ηεο Πφιεο, αλ ηειηθά δελ ππήξραλ καξηπξίεο θαη απφ ηνπο 

βπδαληηλνχο ηζηνξηθνχο γηα χπαξμε ζεκαληηθνχ πινχηνπ, ρξεκάησλ θαη πνιχηηκσλ 

αληηθεηκέλσλ, πνπ βξήθαλ νη Οζσκαλνί κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Πξάγκαηη, ν Γνχθαο επηβεβαηψλεη φηη ζην ζπίηη ηνπ πξσηνζηξάηνξα
570

 βξέζεθαλ 

αλεθηίκεηνη  ζεζαπξνί, ελψ θαη ν Υαιθνθνλδχιεο παξαδίδεη, φηη κφιηο νη γελίηζαξνη 

εηζήιζαλ ζηελ Πφιε βξήθαλ ρξπζά αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο ζε πνιιά ζπίηηα
571

. 

                                                           
569

 Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, Η, 146, 262-266. 

570
 Παξφηη ν Γνχθαο δελ αλαθέξεη ην φλνκά ηνπ,  κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ήηαλ θάπνηνο απφ ηνλ νίθν 

ησλ Παιαηνιφγσλ (Καληαθνπδελφο Γεκήηξηνο Παιαηνιφγνο; -PLP, 5, αξ.10962), πνπ αλαθέξεηαη κε απηφλ 

ηνλ ηίηιν απφ ηνλ ηζηνξηθφ κε ηελ πιεξνθνξία φηη ζθνηψζεθε καδί κε ηνπο δχν γηνπο ηνπ θαηά ηελ είζνδν ηνπ 

νζσκαληθνχ ζηξαηνχ κέζα ζηελ πφιε. ηελ αθήγεζε ηνπ Γνχθα ζπλαληάκε άιια δχν άηνκα λα θέξνπλ ηνλ 

ηίηιν ηνπ πξσηνζηξάηνξνο , ηνλ Ησάλλε Οπλπάδε, θαη ηνλ Ησάλλε Ηνπζηηληάλε, πνπ είρε ηηκεζεί ακέζσο κεηά 

ηελ άθημή ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Σν φηη ηνλ αλαθέξεη απιψο σο πξσηνζηξάηνξα ρσξίο λα ηνλ 

θαηνλνκάδεη πηζαλφηαηα ζεκαίλεη φηη αλαθέξεηαη ζε βπδαληηλφ αμησκαηνχρν. ρεηηθά κε ηελ έξεπλα ηεο 

«ηαπηφηεηαο» ηνπ πξσηνζηξάηνξα ηνπ Γνχθα, πξβ. N. Necipoglu, “Social and economic conditions”, 83-84, 

ππνζ. 33.   

571
 Υαιθνθνλδχιεο, ΗΗ, 162.15-24. Πξβ. Λενλάξδνο Υίνπ, 42, Tursun Beg (The history of Mehmed the 

Conqueror by Tursun Beg, εθδ. H. Inalcik – R. Murphy, Μηλεάπνιηο 1978), 37: «…αλαθάιπςαλ ζηα ζπίηηα 

ρξπζό, αζήκη θαη πνιύηηκα θνζκήκαηα». Πηζαλφηαηα απηνί πνπ είραλ ζπγθεληξσκέλν πινχην ήηαλ άλζξσπνη 

πνπ αλήθαλ ζηελ άξρνπζα ηάμε θαη είραλ εκπνξηθέο – επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε ηε Γχζε. Πρβ. ςυγκριτικά 

και Ν. Necipoglu, “The aristocracy in late byzantine Thessalonike: a case study of the City’s arhontes”, DOP 

57(2003), 148-150, όπου και ςτισ δφςκολεσ ςυνκικεσ που περνά θ πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ υπό τθν 

αςφυκτικι πίεςθ των Οκωμανϊν ςτο τζλοσ του 14
ου

 και ςτισ αρχζσ του 15ου αιϊνα κυρίωσ αυτοί που ζχουν 

πλοφτο ςτθν κατοχι τουσ είναι τα μζλθ τθσ βυηαντινισ άρχουςασ τάξθσ και όςοι είχαν οικονομικζσ 

ςυναλλαγζσ με τισ ιταλικζσ ναυτικζσ δυνάμεισ. τθν προκειμζνθ περίπτωςθ (του 1453) ζνασ κατάλογοσ 

ονομάτων Κωνςταντινουπολιτϊν, που αμζςωσ μετά τθν άλωςθ διζφυγαν με Βενετικά και Γενουατικά πλοία 

προσ τθ Δφςθ ενιςχφει τθν παραπάνω υπόκεςθ. Πρβ. J. Harris, Greek Emigres in the West, Camberley 1995, 

85-124. Άλλωςτε, και ο πρωτοςτράτωρ του Δοφκα, που είδαμε προθγουμζνωσ (υπος. 570), ιταν ζνασ 

ανϊτεροσ αξιωματοφχοσ. Πιο γνωςτι, βζβαια, περίπτωςθ ανκρϊπου με ςθμαντικό ςυγκεντρωμζνο πλοφτο 

είναι εκείνθ του Μζγα Δοφκα, Λουκά Νοταρά, που είχε αναπτφξει ζντονθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και 



190                     οι πολιορκθμζνοι 
 

                                                                                                                                                                                           
επενδφςει ςθμαντικά ποςά ςε τράπεηεσ τισ Βενετίασ και τθσ Γζνουασ. Βλ. ςχετικά,  Κ. P. Matsche, “The 

Notaras family and its Italian connections”, DOP 49(1995), 59-72· Υ. Μαιηέδνπ, Άλλα Παιαηνινγίλα Ννηαξά, 

Βελεηία 2004, 10-13. 



                                                     191 
 

          ΗΗΗ. ΟΗ  «ΓΗΥΑΜΔΝΟΗ» ΠΟΛΗΣΔ 

 

        α) Ο ΓΗΥΑΜΟ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΖ 1390-1403 

 

 Οη δπλαζηηθέο έξηδεο πνπ ηαιάληδαλ ην βπδαληηλφ θξάηνο ήδε απφ ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 14νπ αηψλα δηαηεξήζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηνπ, κε δηαθνξεηηθά βεβαίσο 

εκπιεθφκελα πξφζσπα. Δηδηθφηεξα, ε δηακάρε αλάκεζα ζηνλ Ησάλλε Δ΄ θαη ηνλ Αλδξφληθν 

Γ΄ γηα ηνλ απηνθξαηνξηθφ ζξφλν ηνπ Βπδαληίνπ, πνπ είρε ήδε μεθηλήζεη απφ ην 1376, 

δηήξθεζε ζρεδφλ κηα δεθαεηία θαη απηή ε πξψηε θάζε ηεο έιεμε κε ην ζάλαην ηνπ 

Αλδξνλίθνπ Γ΄ ην 1385. ην κεηαμχ είρε πξνεγεζεί ν δηαθαλνληζκφο ηνπ 1381, πνπ 

επηθχξσλε ζην γην ηνπ Αλδξνλίθνπ, Ησάλλε, ηελ παξαρψξεζε ηεο ειπβξίαο κε ηηο πφιεηο 

Ζξάθιεηα, Ραηδεζηφ θαη Πάληδν θαη ηα θιεξνλνκηθά δηθαηψκαηα ζην ζξφλν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο
572

. Χζηφζν, ν Απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Δ΄ δε θαίλεηαη πσο είρε 

απνδερζεί σο νξηζηηθή ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθσλία θαη κάιινλ ζεσξνχζε, φηη ε δηαδνρή ζα 

πεξλνχζε ζηνλ γην ηνπ, ηνλ Μαλνπήι, πνπ είρε ήδε ζηεθζεί ζπλαπηνθξάηνξαο απφ ην 

επηέκβξην ηνπ 1373
573

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, χζηεξα θαη απφ ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ 

νχηε ν Ησάλλεο Ε΄ θαηλφηαλ δηαηεζεηκέλνο λα παξαηηεζεί ησλ αμηψζεψλ ηνπ θαη αξρηθά 

κεηέβε ζηε Γέλνπα (πεξί ην 1389) αλαδεηψληαο ππνζηήξημε ζηα ζρέδηά ηνπ, ελψ θαίλεηαη 

πσο ππήξραλ θαη αξθεηνί θάηνηθνη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, γηα ηνπο νπνίνπο ν λφκηκνο 

δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ ήηαλ ν Ησάλλεο Ε΄. Έηζη, ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε απηφλ θαη ηνλ 

Ησάλλε Δ΄ έκειιε  λα έρεη ραξαθηήξα φρη κφλν ζηξαηησηηθφ, αιιά θαη εζηθφ. 

Ήδε ην 1390, ηέζζεξα ρξφληα πξνηνχ μεθηλήζεη ν απνθιεηζκφο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, ν Ησάλλεο απνθάζηζε λα πάξεη κε ηε βία ηελ 

θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπ: απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν δηαθαίλνληαη θαη νη πξψηεο επαθέο 

αλάκεζα ζηνλ Ησάλλε θαη ζην λέν νπιηάλν, Βαγηαδήη Α΄, αθνχ ε ζηξαηησηηθή δχλακε πνπ 

είρε ζπγθεληξψζεη ν δηεθδηθεηήο ηνπ ζξφλνπ απνηεινχληαλ θπξίσο απφ Οζσκαλνχο 

ζηξαηηψηεο θαη κεξηθνχο Γελνπάηεο απφ ην Γαιαηά, ηα εκπνξηθά ζπκθέξνληα ησλ νπνίσλ 

ήδε απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ηνπο είραλ νδεγήζεη ζην πιεπξφ ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ΄
574

. 

                                                           
572

 Βλ. γενικά, Barker, Manuel II, 41-51, όπου και παρατίκενται λεπτομερϊσ οι πθγζσ και οι δευτερεφουςα 

βιβλιογραφία ςχετικά με τθ ςυμφωνία.  

573
 Πρβ. P. Charanis, “Σhe strife”, 286-300. Ο Δ. Κυδϊνθσ (Correspondence, 86) ςε επιςτολι που ζςτειλε το 

1387 προσ το Μανουιλ τόνιηε ότι, παρά τισ δυςκολίεσ, αυτόσ κα ιταν τελικά που κα διαδεχόταν τον πατζρα 

του ςτο κρόνο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ.  

574
 Γνχθαο, 73.4-6.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Μ. Δβδνκάδαο ηνπ ίδηνπ έηνπο ν Ησάλλεο Ε΄ έθηαζε κε ην ζηξαηφ ηνπ 

έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
575

. Ο Απηνθξάηνξαο Ησάλλεο Δ΄ βξέζεθε 

απνκνλσκέλνο εληφο ησλ ηεηρψλ κε κφλν κεξηθέο εθαηνληάδεο ζηξαηηψηεο, πνπ δηέζεηε. Ζ 

πεξηγξαθή ηνπ Ρψζνπ πξνζθπλεηή Ηγλαηίνπ ηνπ κφιελζθ, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε εθείλε ηελ πεξίνδν δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ησλ 

γεγνλφησλ: κέζα ζε δηάζηεκα πεξίπνπ κηαο εβδνκάδνο
576

 ν δηεθδηθεηήο ηνπ ζξφλνπ κε ηε 

βνήζεηα κεξηθψλ νπαδψλ ηνπ θαηφξζσζε λα εηζέιζεη κέζα ζηελ Πφιε, ελψ ν Ησάλλεο Δ΄ 

γηα λα πξνζηαηεπηεί εηζήιζε ζην θξνχξην ηνπ Καζηειιίνπ, ζηε Υξπζή Πχιε,  φκσο ν γηνο 

ηνπ, Μαλνπήι, θαηέθπγε ζηε Λήκλν, απ’ φπνπ θαη ζα κπνξνχζε λα νξγαλψζεη θαιχηεξα 

έλα ζρέδην αληίδξαζεο θαηά ηνπ Ησάλλε Ε΄. Γηα ηνλ ίδην, άιισζηε, απηή ήηαλ ε θαηάιιειε 

επθαηξία, πνπ -ππφ πξνυπνζέζεηο- ζα ηνπ εμαζθάιηδε ηε δηαδνρή ζην ζξφλν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, θάηη πνπ πξνεγνπκέλσο, κε ην δηαθαλνληζκφ ηνπ 1381, δελ έκνηαδε 

θαη ηφζν πηζαλφ. Πξάγκαηη, χζηεξα απφ δχν απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ν Μαλνπήι 

θαηφξζσζε, θαη κε ηε βνήζεηα ησλ Ησαλληηψλ Ηππνηψλ ηεο Ρφδνπ, λα δηεηζδχζεη κε κεξηθά 

πινηάξηα ζην ιηκάλη πνπ βξηζθφηαλ θνληά ζηε Υξπζή Πχιε (25 Απγνχζηνπ 1390) θαη απφ 

θεη κεξηθέο κέξεο αξγφηεξα (17 επηεκβξίνπ 1390) λα αηθληδηάζεη ηνλ Ησάλλε Ε΄ θαη ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ, ζπιιακβάλνληαο αξθεηνχο απφ απηνχο σο αηρκαιψηνπο, ελψ ν ίδηνο ν 

Ησάλλεο θαηφξζσζε λα δηαθχγεη θαη λα θαηαιήμεη ζην ζηξαηφπεδν ηνπ Βαγηαδήη Α
577

.  

Απφ ηελ αθήγεζε ηνπ Ηγλαηίνπ ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα ηνπ 1390 ζα μερσξίζνπκε ηξία 

ζεκεία, πνπ καο ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα εδψ θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζην πιεπξφ ηνπ δηεθδηθεηή ηνπ ζξφλνπ.  

1) Ο Ηγλάηηνο παξαδίδεη, πσο ην Μ. άββαην, ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ είζνδν ηνπ Ησάλλε 

Ε΄ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε αλαθαιχθζεθε ζπλσκνζία θάπνησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ θαη 

                                                           
575

 Πξβ.  Dölger, “Johanes VII”, 27, ππνζ. 3. 

576
 Πξβ. P. Schreiner, Kleinchroniken, 7/21, «….ἐπανελθὼν ἀπὸ τῆς Γενούας διὰ ξηρᾶς ὁ βασιλεὺς κῦρ 

Ἰωάννης ὁ νέος…καὶ λαβὼν βοήθειαν καὶ φοσσάτον ἀπὸ τοῦ ἀμηρᾶ Παγιαζητπεϊ, εἰσῆλθεν εἰς 

τὴν Κωνσταντινούπολιν, Απριλλίῳ ιδ΄». (14 Απριλίου 1390). 
577

 Γηα ηα γεγνλφηα ηνπ 1390 βι. Γ. Σ. Κφιηαο, «Ζ αληαξζία Ησάλλνπ Ε΄ ελαληίνλ Ησάλλνπ Δ΄ Παιαηνιφγνπ 

(1390), Διιεληθά 12(1952-53), 43-53, Πξβ. Dölger, “Johannes VII”, 28-29. Απηή ηε θνξά ν ζνπιηάλνο 

πξνθαλψο θαη δελ παξέζρε ζηξαηησηηθή βνήζεηα ζηνλ Ησάλλε Ε΄, εηδάιισο δε ζα κπνξνχζε λα έρεη επηηπρία 

ην ζρέδην ησλ Μαλνπήι θαη Ησάλλε Δ΄. Ο Βαγηαδήη Α΄ θαίλεηαη πσο εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ   πεξηζζφηεξν 

απαζρνιεκέλνο κε ηα ηνπξθηθά εκηξάηα ζηελ Αλαηνιή. Λίγν αξγφηεξα, θαη ν Μαλνπήι αλαγθάζηεθε λα 

αθνινπζήζεη σο ππνηειήο ηνλ νζσκαληθφ ζηξαηφ ελαληίνλ ηνπ εκηξάηνπ ηνπ Σεθέ θαη ηεο ίδηαο ηεο πφιεο ηεο 

Φηιαδέιθεηαο, Γνχθαο, 47, θξαληδήο, 82. Πξβ. P. Wittek, Mentesche, 78 θ.ε.· P. Charanis, “Strife”, 305.  
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ηειηθψο ζε πεξίπνπ πελήληα άηνκα επηβιήζεθε ε πνηλή ηεο ηχθισζεο θαη ηεο 

ξηλνηφκεζεο
578

,  

2) ε είζνδνο ηνπ Ησάλλε Ε΄ θαη ηνπ ζηξαηνχ ηνπ εληφο ηεο πφιεο ηελ ηεηάξηε κεηά ην 

Πάζρα (13 Απξηιίνπ), θαηέζηε δπλαηή κφλν φηαλ θάπνηνη θάηνηθνη ησλ πεξηρψξσλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο άλνημαλ κία απφ ηηο πχιεο
579

 θαη  

3) ε ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηηο παλεγπξηθέο εθδειψζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ 

αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο απφ ηνλ Ησάλλε Ε΄. Οη νπαδνί ηνπ Ησάλλε, κφιηο είδαλ ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ ηειεπηαίνπ λα δηαηξέρνπλ ηελ πφιε, θαη θαζψο δελ ππήξρε δηαθαηλφκελε 

πξνζπάζεηα αληίζηαζεο, βγήθαλ θαη απηνί ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο επεπθεκψληαο ην λέν 

απηνθξάηνξα
580

.    

Απηφ πνπ παξαηεξεί θαλείο θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο είλαη ε –κε ηνλ έλαλ ή ηνλ 

άιιν ηξφπν- ζπκκεηνρή κεξίδαο ησλ πνιηηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζην πιεπξφ ηνπ 

Ησάλλε Ε΄: φζνλ αθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπλσκνζίαο, πνπ ηειηθψο αλαθαιχθζεθε απφ 

ηνπο αλζξψπνπο ηνπ απηνθξάηνξα πξνηνχ αλαιάβεη θάπνηα δξαζηηθή πξσηνβνπιία εληφο 

ηεο πφιεο, αλ θαη δελ έρνπκε επαξθή ζηνηρεία γηα ην πνηνη ήηαλ απηνί νη ζπλσκφηεο, 

κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη πξνεηνηκάδνληαο ελεξγά ην έδαθνο ζηελ πφιε γηα ηνλ Ησάλλε 

Ε΄, πξνζδνθνχζαλ θαη ηα θαηάιιεια αληαιιάγκαηα εθ ησλ πζηέξσλ, φηαλ ν ηειεπηαίνο 

θαηαιάκβαλε ηελ εμνπζία. Παξάιιεια, ν αξηζκφο απηψλ πνπ ηειηθά ζπλειήθζεζαλ 

(πεξίπνπ 50 άηνκα) δελ ήηαλ δηφινπ επθαηαθξφλεηνο. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, εθηφο απφ 

ηελ έιιεηςε ηθαλήο θαη έκπηζηεο ζηξαηησηηθήο δχλακεο πξνο θξνχξεζε ηεο πφιεο, πνπ 

καξηπξά ην άλνηγκα κηαο απφ ηηο πχιεο ηεο πφιεσο απφ θαηνίθνπο- νπαδνχο ηνπ Ησάλλε Ε΄, 

θαλεξψλεη θαη ηελ έθηαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ θνηλή γλψκε. Σν γεγνλφο, επίζεο, φηη  

παξά ηηο ζθιεξέο πνηλέο πνπ είραλ επηβιεζεί λσξίηεξα ζηνπο ζπλσκφηεο, νξηζκέλνη ηειηθά 

βνήζεζαλ ελεξγά ζηελ είζνδν ηνπ Ησάλλε θαη ηνπ ζηξαηνχ ηνπ κέζα ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαηαδεηθλχεη θαη ηε δπλακηθή πνπ είρε αλαπηπρζεί ππέξ ηνπ δηεθδηθεηή 

ηνπ ζξφλνπ
581

. Άιισζηε, ε καθξά δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ θηιελσηηθνχ Ησάλλε Δ΄ θαη ηα 

δεηλά πνπ έπιεμαλ ηελ απηνθξαηνξία επί ησλ εκεξψλ ηνπ νδεγνχζαλ ηνλ φριν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζε ζηξνθή πξνο επηινγή ελφο λένπ –αλζελσηηθνχ απηή ηε θνξά– 

απηνθξάηνξα. Σέινο ζηελ ηξίηε πεξίπησζε, ε καδηθή ζπκκεηνρή ησλ απιψλ πνιηηψλ ζηνπο 

                                                           
578

 J.P Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the fourteenth and fifteenth centuries, Washington DC 

1984, 100. 

579
 Απη., 100. 

580
 Απη., 101. 

581
 Γ. Κφιηαο, «Ζ αληαξζία Ησάλλνπ Ε΄», 46. 
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παλεγπξηζκνχο θαη ηηο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο, φηαλ νξηζηηθνπνηήζεθε ε αλάιεςε ηεο 

εμνπζίαο απφ ηνλ Ησάλλε Ε΄, αλ θαη ήδε απφ ηνλ ίδην ηνλ Ηγλάηην δηαηππψλεηαη ε επηθχιαμε 

φηη φινη απηνί δελ ήηαλ νπαδνί ηνπ Αλδξνλίθνπ, αιιά νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηείραλ απφ 

θφβν, δείρλεη σο έλα ζεκείν ηελ απήρεζε ηεο αληαξζίαο ζε έλα πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ, 

παξφηη απηφ κέλεη αδηεπθξίληζην. 

 Σν πφζε απήρεζε είρε ζην ιαφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ε αληαξζία ηνπ Ησάλλε 

Ε΄ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δήηεκα, γηα ην ζέκα πνπ καο ελδηαθέξεη ζην παξφλ θεθάιαην, 

ην δηραζκφ δειαδή ησλ πνιηηψλ αλάκεζα ζηνλ Μαλνπήι Β΄ θαη ηνλ Ησάλλε Ε΄, έλα απφ ηα 

επηπιένλ πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νθηαεηνχο απνθιεηζκνχ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο (1394-1402). Ήδε απφ ην 1391 θαη χζηεξα απφ ην ζάλαην ηνπ Ησάλλε 

Δ΄, ν Μαλνπήι πνπ βξηζθφηαλ ζην ζηξαηφπεδν ηνπ νπιηάλνπ ζηελ Πξνχζα, δηέθπγε θαη  

αθίρζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ αλαθεξχρζεθε Απηνθξάηνξαο σο Μαλνπήι Β΄. Ο 

Γνχθαο πεξηγξάθεη ην ζπκφ ηνπ Βαγηαδήη, ελλνψληαο πσο πξνθαλψο επηζπκνχζε ηνλ 

επλννχκελφ ηνπ, Ησάλλε Ε΄ ζηνλ απηνθξαηνξηθφ ζξφλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
582

.  

Οπζηαζηηθά, ην ελδερφκελν ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ Μαλνπήι Β΄ ζηνλ απηνθξαηνξηθφ 

ζξφλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνλ αλεςηφ ηνπ θαίλεηαη πσο ήιζε ζην πξνζθήλην πξνο 

ην ηέινο ηνπ 1397 θαη κάιινλ ππνθηλήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ην νπιηάλν, παξά νθεηιφηαλ 

ζε πξνζσπηθή  πξσηνβνπιία ηνπ Ησάλλε Ε΄. Γηα ην Βαγηαδήη Α΄, άιισζηε, κέρξη εθείλε ηελ 

πεξίνδν ηα πξάγκαηα δελ εμειίζζνληαλ φπσο ζα αλέκελε γηα ηελ θαηάιεςε ή παξάδνζε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο: ν απνθιεηζκφο παξαηεηλφηαλ πιένλ ησλ ηξηψλ εηψλ θαη παξά ην φηη 

κεηά ηε κάρε ηεο Νηθφπνιεο εληάζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν δελ θαίλνληαλ ζεκάδηα θάκςεο 

ησλ ακπλνκέλσλ. Έηζη, επειέγε έλα ελαιιαθηηθφ ζρέδην
583

: νη απεζηαικέλνη ηνπ 

νπιηάλνπ δήηεζαλ απφ ηνλ Μαλνπήι λα παξαηηεζεί απφ ην ζξφλν δίλνληαο ηε ζέζε ηνπ 

ζηνλ Ησάλλε Ε΄ θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ν ζηξαηφο ησλ Οζσκαλψλ ζα απνρσξνχζε 

ηεξκαηίδνληαο ηελ πνιηνξθία. ηελ πξάμε, αλ ην ζρέδην πξαγκαηνπνηείην, ζα επέηξεπε φρη 

κφλν ηελ άκεζε παξέκβαζε ησλ Οζσκαλψλ ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηνπ Βπδαληίνπ, αιιά 

θαη νπζηαζηηθά ηελ θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αλ πηζηέςνπκε ην Γνχθα, ν νπνίνο 

αλαθέξεη πσο ππήξρε πξνεγνχκελε ζπλελλφεζε αλάκεζα ζην Βαγηαδήη θαη ηνλ Ησάλλε Ε΄, 

θαηά ηελ νπνία, φηαλ ν Ησάλλεο αλέβαηλε ζην ζξφλν, ζα παξέδηδε ζην νπιηάλν ηελ 
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 Γνχθαο, 49.6-9. 

583
 Καηά πνιινχο ε πξσηνβνπιία νθείιεηαη ζηνλ βεδχξε Σζαληαξιί, βι. ζρεηηθά, Α. Alexadresku-Derska, Le 

Campagne de Timur, 9-10. 



Οι διχαςμζνοι πολίτεσ  1390-1403                                                          195 
 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ν ηειεπηαίνο σο αληάιιαγκα ζα ηνπ παξαρσξνχζε ηε δηνίθεζε ηεο 

Πεινπνλλήζνπ δηαζθαιίδνληαο θαη ηελ κεηαμχ ηνπο εηξεληθή ζπλχπαξμε
584

.  

  Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εηέζε ην δίιεκκα ήηαλ ηδηαίηεξα επθπήο: πιένλ δελ 

αθνξνχζε κφλνλ ηνλ Απηνθξάηνξα Μαλνπήι Β΄, αιιά έκκεζα εκπιεθφηαλ νιφθιεξνο ν 

πιεζπζκφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ γηα θαηξφ ππέκελε θαξηεξηθά ηελ πείλα θαη ηηο 

ζηεξήζεηο πνπ αλαπφθεπθηα είρε πξνθαιέζεη ν πνιπεηήο απνθιεηζκφο ηεο Πφιεο απφ ηνλ 

νζσκαληθφ ζηξαηφ. Καηά ζπλέπεηα, ην ζρέδην δελ πξνυπέζεηε πσο ππνζηεξηθηέο ηνπ ζα 

ήηαλ κφλν φζνη εμ αξρήο είραλ πάξεη ην κέξνο ηνπ λεαξνχ Ησάλλε, αιιά θαη φζνη απφ ηνπο 

απινχο πνιίηεο, πνπ θαζψο βξίζθνληαλ ζε εμαηξεηηθά δεηλή ζέζε απφ ηελ παξαηεηλφκελε 

πνιηνξθία ηνπ Οζσκαληθνχ ζηξαηνχ, ζεσξνχζαλ πσο κηα ηέηνηα πεξίπησζε δηεπζέηεζεο ζα 

βειηίσλε ε θαηάζηαζή ηνπο, αθξηβψο αθνχ ν νπιηάλνο ππνζρφηαλ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ. 

 Καηά ηα πξψηα έηε ηνπ απνθιεηζκνχ θαη φζν δελ ππήξρε θακία εμέιημε ζρεηηθά 

κε δπλαζηηθφ ζέκα πνπ είρε πξνθχςεη, ν πιεζπζκφο αληηκεηψπηδε ελσκέλνο ηελ πείλα θαη 

ηηο ζηεξήζεηο πνπ δεκηνπξγνχζε ε παξαηεηακέλε δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο. Απφ ηε ζηηγκή 

φκσο πνπ νη αμηψζεηο ηνπ νπιηάλνπ πεξηνξίζηεθαλ απφ ηελ θαηάιεςε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απιψο ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Μαλνπήι Β΄ απφ ηνλ Ησάλλε Ε΄, απηή 

ε ελφηεηα θαηέξξεπζε: ν Γνχθαο αλαθέξεη, πσο ν ιαφο βξηζθφηαλ ζε πξαγκαηηθφ δίιεκκα 

θαη νη πεξηζζφηεξνη ζπληάζζνληαλ κε ηελ άπνςε λα αλαηεζεί ε δηαθπβέξλεζε ηεο Πφιεο 

ζηνλ επλννχκελν ηνπ νπιηάλνπ. Γηα ηνλ Απηνθξάηνξα Μαλνπήι Β΄ ην πξφβιεκα 

δηνγθψζεθε, αθνχ εθηφο ηνπ ζπληνληζκνχ ηεο άκπλαο θαη ηεο πξνζπάζεηαο πξνζέιθπζεο 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ γηα ην πξφβιεκα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 

έπξεπε λα αζρνιεζεί θαη κε ηελ εζσηεξηθή θξίζε, «…ὁρῶν τὸν δῆμον ἐν διχοστασίαις 

σαλευόμενον – καὶ τὸ μὲν ἀνταῖρον ἦν καὶ καταβοῶν, τὸ δὲ καὶ μάλα ἐνθαύνετο 

καὶ ἐκέκραγεν, ὡς Ἰωάννης εἰσαχθήτω καὶ ἀρθήτω τὰ σκάνδαλα»585. Αζθαιψο θαη 

νη νπαδνί ηνπ Ησάλλε Ε΄ βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο γηα πξνπαγάλδα ππέξ ηνπ, 

πξνβάιινληάο ηνλ σο ην κνλαδηθφ ηθαλφ λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα κε ην νπιηάλν θαη λα 

επαλαθέξεη ηελ εηξήλε. Αιιά θαη ζηελ πξάμε, γηα ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ, αθφκε θαη αλ δελ 

αλήθαλ ηδενινγηθά ζηελ παξάηαμε ηνπ Ησάλλε Ε΄, απφξξηςε ηεο πξφηαζεο ηνπ νπιηάλνπ 

ζα ζήκαηλε θαη απνδνρή ησλ θηλδχλσλ πνπ απέξξεαλ, δειαδή παξάηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ, 

αιιά θαη ελδερφκελν θαηάιεςεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αλ ηα πξάγκαηα έθηαλαλ ζε 
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 Γνχθαο, 55.9-11. 

585
 Γνχθαο, 54.11. 
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νξηαθφ ζεκείν, κε φ,ηη απηφ ζπλεπαγφηαλ 
586

. Οχησο ή άιισο ε πεξίνδνο εθείλε ήηαλ 

ηδηαίηεξα δχζθνιε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, κε ηελ έλλνηα φηη κφιηο  

ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα είρε απνηχρεη ν ζηαπξνθνξηθφο ζηξαηφο απέλαληη ζηνπο Οζσκαλνχο 

ζηε Νηθφπνιε θαη απηφ είρε δεκηνπξγήζεη αίζζεκα απαηζηνδνμίαο ζηνπο πνιίηεο αιιά θαη 

ηνλ ίδην ηνλ Απηνθξάηνξα
587

, ελψ είραλ αξρίζεη λα δηνγθψλνληαη θαη ηα επηζηηηζηηθά 

πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ
588

. 

Ο ίδηνο ν Μαλνπήι αξρηθά θαίλεηαη πσο δελ έθξηλε σο ηθαλνπνηεηηθή ιχζε ηελ 

παξαρψξεζε ηεο εμνπζίαο ζηνλ Ησάλλε Ε΄. Μάιηζηα, φπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ην 

πεξηερφκελν ηεο  απαληεηηθή ηνπ επηζηνιήο πξνο ηνλ Μαλνχει Υξπζνισξά, θαίλεηαη λα 

απνξξίπηεη εληειψο ην ελδερφκελν παξαίηεζήο ηνπ απφ ην ζξφλν
589

. Πηζαλφηαηα ν 

Απηνθξάηνξαο λα επέιεμε απηή ηελ ηαθηηθή θαζψο εθείλε ηελ πεξίνδν δηαθαηλφηαλ ε 

πξφζεζε ησλ δπηηθψλ θξαηψλ λα βνεζήζνπλ εκπξάθησο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ίζσο φκσο 

θαη γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, κηαο θαη ήδε απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 1392 είρε γελλεζεί ν γηνο 

ηνπ θαη δηάδνρνο ηνπ ζξφλνπ, ν κειινληηθφο Ησάλλεο Ζ΄
590

.    
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 Απη., 53.7-12: «Ἀλλ’ ὑπομιμνήσκοντες τὰ πραχθέντα ἐν τῇ Ἀσίᾳ παρὰ τῶν Σούρκων, τὴν φθορὰν 

τῶν πόλεων, τὴν ἐρήμωσιν τῶν ἱερῶν τεμενῶν, τοὺς καθ’ ἑκάστην ὥραν πειρασμοὺς καὶ 

συκοφαντίας τοῦ ἐξομόσασθαι τὴν εὐσέβειαν».     

587
 Γηα ηελ αληίδξαζε ησλ Βπδαληηλψλ ζηελ ήηηα ησλ ζηαπξνθνξηθψλ δπλάκεσλ ζηε Νηθφπνιε, βι. G. 

Dennis, Letters of Manuel II, επηζη. 31, 18-43, 80-86, φπνπ ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Γεκήηξην Κπδψλε, 

ρξνλνινγνχκελε αξρέο Οθησβξίνπ 1396, ν Μαλνπήι Β΄ θαηέγξαςε ηελ έληνλε απνγνήηεπζή ηνπ γηα ην 

απνηέιεζκα ηεο κάρεο κε ηε δηαπίζησζε φηη ράζεθε θάζε δηάζεζε γηα επηβίσζε θαη πάιε. Πξβ. θαη Δπηηάθηνο 

ιφγνο, ΠΠ, Γ΄, 84, 19-21, «…ἐμοὶ δὲ τῶν πραγμάτων ἐληλυθέναι δοκούντων ἐπ΄ ἕσχατων τῶν δεινῶν 

τῇ τηλικαύτῃ συνδρομῇ τῶν κακῶν». 

588
 Πξβ. θεθάιαην, « Ζ επηζηηηζηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ακπλνκέλσλ». 

589
 Dennis, Letters of Manuell II, 91-93. Ζ ζπγγξαθή ηεο επηζηνιήο ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ην Φεβξνπάξην – 

Μάξηην ηνπ 1397.  Ο εθδφηεο δέρεηαη, φηη ν Μαλνπήι Υξπζνισξάο ην 1390 βξηζθφηαλ καδί κε ηνλ Ησάλλε Ε΄ 

ζηε ειπβξία θαη φηη επέζηξεςαλ καδί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ην Γεθέκβξην ηνπ 1399. βι. ζ. 92, ππνζ. 1. 

Πξβ, επίζεο, ηνπ ηδίνπ, “Some notes on the Correspondence of Manuell II Palaeologus”, Actes du XIVe 

Congres International des Etudes Byzantines, Βνπθνπξέζηη 1971, ΗΗ, 72-73. ηηο 28 Ηνπιίνπ 1403, κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ Μαλνπήι Β΄ απφ ηε Γχζε θαη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν Γεκήηξηνο Υξπζνισξάο 

εθθψλεζε ηνλ επραξηζηήξην ιφγν ηνπ ζηε Θενηφθν γηα ηε βνήζεηά ηεο ζηε ζσηεξία ηεο πφιεο έλα ρξφλν 

λσξίηεξα (κάρε Άγθπξαο, Ηνχιηνο 1402), βι. ζρεηηθά, θεθ. «Ζ Θενηφθνο πξνζηάηηδα ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο».  

590
 Απφ ηε δηθή ηνπο πιεπξά, νη Βελεηνί αληηκεηψπηζαλ σο πηζαλφ ην ελδερφκελν λα βξεζεί εθείλε ηε ρξνληθή 

ζηηγκή ν Ησάλλεο Ε΄ ζην ζξφλν ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φπσο ζπκπεξαίλεηαη απφ ηηο νδεγίεο πνπ έδσζε ε 

βελεηηθή γεξνπζία ζηνλ αλαπιεξσηή Βελεηφ βαΐιν ζηελ Πφιε (βι. Υ. Μαιηέδνπ, Ο ζεζκφο ηνπ βαΐινπ, 119). 
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 Σν ζέξνο ηνπ 1397, ε πίεζε απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ Ησάλλε Ε΄ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε δε θαίλεηαη λα ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαη έηζη ν δηεθδηθεηήο 

ηνπ ζξφλνπ εμέηαδε ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε λα πνπιήζεη ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζην ζξφλν ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηνλ Κάξνιν Ϟ΄ ηεο Γαιιίαο κε αληάιιαγκα ην πνζφ ησλ 25.000 

ρξπζψλ λνκηζκάησλ ην ρξφλν
591

. Λίγν αξγφηεξα νη θχξηνη ππνζηεξηθηέο ηνπ Ησάλλε Ε΄ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ππφ ην θφβν ζθιεξψλ πνηλψλ αλαγθάζηεθαλ λα δηαθχγνπλ απφ 

ηελ Πφιε κε πηζαλφηεξν πξννξηζκφ ηε ειπβξία, φπνπ θαη βξηζθφηαλ ν επλννχκελφο 

ηνπο
592

.  

Απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαη έπεηηα απνπζηάδνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε ζηελ πξσηεχνπζα αλάκεζα ζε νπαδνχο ηνπ 

Ησάλλε Ε΄ θαη ζε απηνχο πνπ ππνζηήξηδαλ ηνλ απηνθξάηνξα Μαλνπήι Β΄. Ίζσο πξάγκαηη 

θαη λα ηζρχεη ε άπνςε ηνπ Γ. Υαηδφπνπινπ, φηη απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1397 θαη εμήο «ν 

απηνθξάηνξαο κπόξεζε λα αληηκεησπίζεη ρσξίο ηδηαίηεξε δπζθνιία ηνπο πνιηηηθνύο ηνπ 

αληηπάινπο»
593

. Χζηφζν, πξέπεη λα γίλεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνπο «πνιηηηθνχο 

αληηπάινπο» θαη ζε φζνπο απφ ηνλ απιφ ιαφ ππνζηήξηδαλ ηελ άλνδν ζην ζξφλν ηνπ Ησάλλε 

Ε΄, φρη γηα λα θαξπσζνχλ πνιηηηθά νθέιε εθ ησλ πζηέξσλ, αιιά γηα λα βειηηψζνπλ απιψο 

ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο ζηνλ παξφληα ρξφλν, αθνχ φπσο πξνεγνχκελα εηπψζεθε, ε 

αλάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ Ησάλλε Ε΄ ζα ζήκαηλε θαη ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο 

Πφιεο απφ ηα ζηξαηεχκαηα ηνπ Βαγηαδήη Α΄. Άιισζηε, ε πνιηνξθία ζπλερηδφηαλ πιένλ ησλ 

ηεζζάξσλ εηψλ θαη ε ζηέξεζε ησλ αλαγθαίσλ αγαζψλ δεκηνπξγνχζε αλππέξβιεηα 

                                                                                                                                                                                           
ε ηέηνηα πεξίπησζε, απηφ πνπ ν ηειεπηαίνο έπξεπε λα θάλεη ήηαλ λα αλαλεψζεη ηελ εκπνξηθή ζπλζήθε 

αλάκεζα ζε Βπδάληην θαη Βελεηία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο, ηνπ 1390. Βι. ζρεηηθά F. 

Thiriet, Regestes, I, 932, κε εκεξνκελία 7 Απξηιίνπ 1397. Πξβ. Barker, Manuell II, 146-147 (ηδηαίηεξα 

ππνζεκ. 38)· Γ. Υαηδφπνπινο, Πξώηε πνιηνξθία, 109-110· G. Dennis, “Official documents”, 47.   

591
 Οη ζπδεηήζεηο γηα ηε ζχληαμε ηνπ εγγξάθνπ γίλνληαλ αλάκεζα ζε Γάιινπο επγελείο, πνπ βξίζθνληαλ ζηε 

Μπηηιήλε θαη ηνλ πεζεξφ ηνπ Ησάλλε Ε΄, Φξαγθίζθν Γαηεινχδν, ηνλ νπνίν είρε εμνπζηνδνηήζεη ν Ησάλλεο Ε΄ 

λα θάλεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο εθ κέξνπο ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ρσξηζκέλν ζε δχν κέξε, 

ρξνλνινγνχκελν ην κελ πξψην ζηηο 15 Ηνπιίνπ 1397 ην δε δεχηεξν έλα κήλα αξγφηεξα, 15 Απγνχζηνπ, θαη 

ζπληαγκέλν ζηε ιαηηληθή γιψζζα δεκνζηεχζεθε απφ ηνλ W. Miller, Essays on the Latin Orient, Cambridge 

1921, 231. Σειηθά, ε πξφηαζε δε βξήθε θακία αληαπφθξηζε απφ ην Γάιιν κνλάξρε.   

592
 Πξβ. ΜΜ, Acta, ΗΗ, 329: «…τοῦ γοῦν καιροῦ καὶ τῶν  πραγμάτων αὖθις αὐτοὺς ἀναγκάσαντος, 

ὅπως ἐξέλθωσι τῶν ἐνταῦθα καὶ ἀπέλθωσιν ἕξω μετὰ τῶν λοιπῶν, εἰ βούλοιντο σὺν ἀσφαλείᾳ 

ζῆν». 

593
 Γ. Υαηδφπνπινο, πξώηε πνιηνξθία, 243. 
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πξνβιήκαηα ζηνπο θαηνίθνπο, ελψ έκνηαδε λα αηνλεί θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ δπηηθψλ 

θξαηψλ γηα ην πξφβιεκα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
594

. Έηζη, είλαη αξθεηά πηζαλφ θάπνηα 

κεξίδα ησλ πνιηηψλ λα απνδεηνχζε ηε κνλαδηθή ιχζε πνπ ζα ηνπο απήιιαζε απφ ηα δεηλά 

θαη δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ παξαίηεζε ηνπ Μαλνπήι γηα ράξε ηνπ αλεςηνχ ηνπ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε θαηάζηαζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κφλν εχθνιε δελ πξέπεη λα ήηαλ γηα ηνλ 

απηνθξάηνξα. Ο Γνχθαο αλαθέξεη «τὸν χυδαῖον λαόν», πνπ θαηεγνξνχζε αλνηρηά πιένλ 

ηνλ απηνθξάηνξα φηη δελ ηνλ ελδηέθεξε ην θνηλφ ζπκθέξνλ, αιιά θπβεξλνχζε ηπξαλληθά 

απνζθνπψληαο κφλν ζην πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο
595

. ηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ ν M. 

Boucicaut αλαθέξεη (γηα ην 1399), φηη ε δπλαζηηθή δηακάρε απνηεινχζε έληνλν 

πξφβιεκα
596

, ελλνψληαο πξνθαλψο ηελ θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

κε ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ λα απνδεηά ηελ εθρψξεζε ηεο εμνπζίαο απφ ηνλ 

Μαλνπήι Β΄ θαη ηνλ ίδην ηνλ Απηνθξάηνξα αλήκπνξν λα βξεη ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ 

απνθιεηζκνχ ηεο βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο.  Πξνο  ην ηέινο ηνπ 1399 πηζαλφο ζπκβηβαζκφο 

αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο έκνηαδε σο ε ηδαληθφηεξε ιχζε: ν Γνχθαο παξνπζηάδεη ηελ 

ζπκθσλία ησλ δχν αλδξψλ ζαλ ηδηνθπέο ζρέδην ηνπ Απηνθξάηνξα (βουλὴν βουλεύεται 

σοφωτάτην καὶ μάλα συνεκτικήν) πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζεη ηηο θσλέο δηακαξηπξίαο 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
597

, ελψ θαη ν ίδηνο ν Μαλνπήι Β΄ αλαθέξεη φηη πξνζσπηθά 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, πσο έπξεπε λα κεηαβεί ζηε Γχζε λα ελεκεξψζεη ηνπο δπηηθνχο 

εγεκφλεο γηα ην πξφβιεκα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη γηα ην ιφγν απηφ, παξαρψξεζε ηελ 

εμνπζία ζηνλ αλεςηφ ηνπ κε ηνλ νπνίν είρε θάλεη εηξήλε
598

. Ζ εθδνρή ηνπ Υαιθνθνλδχιε 

είλαη φηη δεκηνπξγήζεθε ξήμε ζηηο ζρέζεηο Ησάλλε Ε΄ θαη Βαγηαδήη Α΄ θαη ν πξψηνο 

θαηέθπγε ζηνλ Μαλνπήι Β΄, κε ηνλ νπνίν ήιζε ζε ζπκθσλία, πνπ επηζθξαγίζηεθε κε 

φξθνπο
599

. Σν αμηνζεκείσην είλαη φηη θακία απφ ηηο παξαπάλσ εθδνρέο δελ αλαθέξεη ην 

ξφιν ηνπ Γάιινπ Boucicaut ζηε ιήμε απηήο ηεο δηακάρεο, ίζσο γηα λα κελ απνδνζεί ζε 

έλαλ Φξάγθν ν ηεξκαηηζκφο ηεο βπδαληηλήο δπλαζηηθήο έξηδαο. Ο ίδηνο ν Γάιινο ζηξαηεγφο 

πάλησο, αλαθέξεη ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, φηη πξνθεηκέλνπ λα ηεξκαηηζηεί ην δπλαζηηθφ 
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 Βι. θεθ. «Ζ βνήζεηα ησλ δπηηθψλ δπλάκεσλ».  
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 Γνχθαο, 54. 16. 

596
 Livre des faits, I, xxxiii, 606. 

597
 Γνχθαο, 54.18. Ο Μαλνπήι Β΄, ζχκθσλα κε ηε δηήγεζε ηνπ Γνχθα, έζηεηιε αγγειηαθφξν πξνο ηνλ Ησάλλε, 

πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν βξηζθφηαλ έμσ απφ ηα ηείρε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε 10.000 Οζσκαλνχο 

ζηξαηηψηεο, Απη., 54.20-21.  

598
 Πξβ θαη ΜΜ, Acta, 463-467, φπνπ δίλεηαη ε ίδηα αθξηβψο εηθφλα.  
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 Υαιθνθνλδχιεο, Η, 78. 
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πξφβιεκα κεηέβε ζηε ειπβξία, ζπλάληεζε ηνλ Ησάλλε Ε΄ θαη ηε ζχδπγφ ηνπ, Δπγελία 

Γαηεινχδνπ, θαη επέζηξεςαλ φινη καδί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ θαη ηνπο ππνδέρηεθε 

ν Απηνθξάηνξαο, Μαλνπήι Β΄
600

. Ο Ηζπαλφο πεξηεγεηήο DeClavijo πξνζζέηεη ζηελ 

αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ, φηη ν Boucicaut έθεξε δηα ηεο βίαο ηνλ Ησάλλε Ε΄ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, φπνπ θαη ζπκθηιηψζεθε κε ηνλ Απηνθξάηνξα. Απνθαζίζηεθε, κάιηζηα, 

πσο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ν Μαλνπήι Β΄ ζα βξηζθφηαλ ζηε Γχζε, ν λεαξφο Ησάλλεο ζα 

θπβεξλνχζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
601

. 

Οη πεγέο πάλησο ζπκθσλνχλ, πσο ην πξφβιεκα ηεο δπλαζηηθήο δηακάρεο 

δηεπζεηήζεθε ηειηθψο κε εηξεληθφ ηξφπν θαη έηζη ην Γεθέκβξην ηνπ 1399 ν Μαλνπήι 

μεθίλεζε καδί κε ην Boucicaut γηα ην ηαμίδη ηνπ ζηηο δπηηθέο απιέο, αθήλνληαο ηνλ Ησάλλε 

Ε΄ σο αληηθαηαζηάηε ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε
602

. Μαδί ηνπ πήξε θαη ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ - δείγκα ηεο δπζπηζηίαο πνπ ππήξρε-, ηνπο νπνίνπο θαη εγθαηέζηεζε ηειηθά 

ζηελ Βελεηηθή Μεζψλε, ζηελ Πεινπφλλεζν.    

Γηα ηελ πεξίνδν ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Ησάλλε Ε΄ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ην 

1399 σο ην 1403 ιίγα πξάγκαηα είλαη γλσζηά. Τπάξρεη πάλησο κηα αμηνζεκείσηε αλαθνξά 

απφ ηνλ DeClavijo γηα κπζηηθή ζπκθσλία αλάκεζα ζηνλ Ησάλλε Ε΄ θαη ην Βαγηαδήη  ιίγν 

πξηλ ηε κάρε ηεο Άγθπξαο. Καηά ηα ιεγφκελα ηνπ Ηζπαλνχ πεξηεγεηή, ν πξψηνο είρε 

ππνζρεζεί λα παξαρσξήζεη ηε πιεβξία ζην ζνπιηάλν ζε πεξίπησζε λίθεο ηνπ έλαληη ηνπ 
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 Livre des faits, I, xxxiii, 606. 

601
 De Clavijo, 51-52. Πξβ. θαη ΜΜ, Acta, ΗΗ, 503, κε ηελ πιεξνθνξία πσο κεηά ηε ζπκθηιίσζε αλάκεζα 

ζηνπο δχν άλδξεο, ήξζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη αξθεηνί άιινη, πξνθαλψο νπαδνί ηνπ Ησάλλε Ε΄: 

«…τῆς οὖν εἰρήνης θεοῦ συνεργείᾳ τῆς μετὰ τῆς θεομαγαλύντου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῆς 

ηλυβρίας γενομένης καὶ πολλῶν ἐνταῦθα μετοικησάντων». O F. Dölger, “Johannes VII”, 31, ζεσξεί 

πηζαλφ φηη ν Ησάλλεο Ε΄ εθείλε ηελ πεξίνδν βξηζθφηαλ ζηε Λέζβν, σζηφζν θαη νη δχν πξναλαθεξζείζεο πεγέο 

αλαθέξνπλ ηε ειπβξία σο ηφπν δηακνλήο ηνπ.    

602
  Πξβ. P. Shreiner, Kleinchroniken, I, 35/4: «...ἦλθεν ὁ μακαρίτης βασιλεύς κῦρ Ἰωάννης, ὁ υἱὸς κυροῦ 

Ἀνδρονίκου τοῦ βασιλέως, ἐν Κωνσταντινουπόλει, εἰρηνικῶς προγεγονότων ὅρκων μετὰ 

συμφωνιῶν», (4 Δεκεμβρίου 1399), θαη 7/26: «…ζητῶν βοήθειαν καὶ συμμαχίαν παρὰ τῶν ἐκεῖσε 

ηγῶν Φριστιανῶν, καταστήσας πρῶτον εἰρήνην καὶ συμφωνίαν ἀγαθὴν μέσον αὐτοῦ καὶ τοῦ 

ἀνεψιοῦ αὐτοῦ, τοῦ βασιλέως κυροῦ Ἰωάννου, καὶ ἀφεὶς αὐτὸν βασιλεύειν ἐν Κωνσταντινουπόλει 

μέχρις ἐπανελεύσεως αὐτοῦ». Αληηζέησο, ην Υξνληθφ 12/5 (Kleinchroniken I) αλαθέξεη πσο ν Ησάλλεο Ε΄ 

εηζήιζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε «…μετὰ θελήσεως καὶ βουλῆς τοῦ τῶν Ἀγαρηνῶν ἂρχοντος 

Παγιαζίτη κρατήσας τὴν βασιλείαν μῆναν α’ (!)». 



200                     οι πολιορκθμζνοι 
 

Μνγγνιηθνχ ζηξαηνχ
603

. Ζ πιεξνθνξία, σζηφζν, δε κνηάδεη πεηζηηθή. Ο ίδηνο, άιισζηε, ν 

Ησάλλεο Ε΄, ιίγν πξηλ ηε κάρε ηεο Άγθπξαο (Ηνχληνο 1402) έζηεηιε επηζηνιή πξνο ηνλ 

Δξξίθν Γ΄ ηεο Αγγιίαο δεηψληαο ηνπ βνήζεηα, ελψ έδσζε θαη ζεκαληηθά ρξεκαηηθά πνζά 

ζε νξηζκέλνπο Άγγινπο, πνπ είραλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηελ άκπλα ηεο Πφιεο
604

. Σελ ίδηα 

πεξίνδν, κάιηζηα, θαίλεηαη πσο εληάζεθαλ θαη νη επαθέο κε ηνπο Μνγγφινπο. Γεληθά 

πάλησο επηθξαηνχζε θαρππνςία κέζα ζηελ Πφιε. Αθφκε θαη ν παηξηάξρεο Μαηζαίνο 

θαηεγνξήζεθε γηα κπζηηθέο επαθέο κε ηνπο Οζσκαλνχο. Άκεζα έζπεπζε λα απνθξνχζεη ηηο 

θαηεγνξίεο επηθξίλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εζηθή θαηάπησζε ησλ πνιηηψλ
605

.    

Οη εηδήζεηο γηα ηε κάρε ηεο Άγθπξαο θαη ηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο, έθηαζαλ ζηνλ Μαλνπήι Β΄ θαζφζνλ απηφο 

βξηζθφηαλ ζην Παξίζη. Καζψο πιένλ δελ ππήξρε ιφγνο αλαδήηεζεο βνήζεηαο έπξεπε λα 

επηζηξέςεη ζηελ Πφιε. Χζηφζν δε βηάζηεθε θαζφινπ γηα ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο κηαο θαη 

δελ ήμεξε, ηη ππνδνρή ζα ηνπ επηθχιαζζε ν Ησάλλεο Ε΄ κεηά απφ ηε καθξφρξνλε απνπζία 

ηνπ. Κπξίσο ήηαλ νη Βελεηνί απηνί πνπ ηνλ πίεδαλ λα επηζηξέςεη, γηα λα επηθπξψζεη σο ν 

λφκηκνο βπδαληηλφο Απηνθξάηνξαο ηε ζπλζήθε ηεο Καιιίπνιεο (1403) αλάκεζα ζηνπο 

εηηεκέλνπο Οζσκαλνχο, ην Βπδάληην  θαη ηα ελδηαθεξφκελα δπηηθά θξάηε. Ο έλαο απφ ηνπο 

φξνπο ηεο ζπλζήθεο ήηαλ θαη ε επηζηξνθή ηεο Θεζζαινλίθεο ζηελ θαηνρή ησλ Βπδαληηλψλ. 

Ζ δηνίθεζή ηεο ζα ήηαλ θαη ε αληακνηβή ηνπ Ησάλλε Ε΄, ηελ νπνία θαη δηαηήξεζε κέρξη ην 

ζάλαηφ ηνπ, ην επηέκβξην ηνπ 1408. Σν γεγνλφο φηη δελ άθεζε απνγφλνπο ζήκαηλε θαη ηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο εκθχιηαο δηακάρεο
606

΄ ν Μαλνπήι  φξηζε σο Γεζπφηε ηεο Θεζζαινλίθεο 

ηνλ αλήιηθν δεπηεξφηνθν γην ηνπ, Αλδξφληθν, ελψ θαη ζηελ Πεινπφλλεζν, χζηεξα απφ ην 

ζάλαην ηνπ αδεξθνχ ηνπ, Γεζπφηε Θεφδσξνπ, ε δηαδνρή κεηαβηβάζηεθε ζηνλ ηξίην γην ηνπ 

Μαλνπήι, πνπ νξίζηεθε Γεζπφηεο σο Θεφδσξνο Β΄.       
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          B) Ο ΓΗΥΑΜΟ ΣΧΝ ΚΑΣΟΗΚΧΝ ΣΖ ΠΟΛΖ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ  ΆΛΧΖ (1452-1453) 

 

Σν 1453 ν δηραζκφο ησλ πνιηηψλ ήηαλ ζξεζθεπηηθήο θχζεσο. Καη παξφηη ζην ηέινο 

ηνπ 14νπ αηψλα ην Βπδάληην έκνηαδε απαιιαγκέλν απφ φιεο εθείλεο ηηο ζξεζθεπηηθέο 

έξηδεο, πνπ είραλ ηαιαηπσξήζεη ηνπο θαηνίθνπο ζηα ρξφληα ηνπ πξψηνπ Παιαηνιφγνπ 

απηνθξάηνξα, φπσο έγηλε κε ην θίλεκα ησλ Αξζεληηψλ θαη κεηέπεηηα κε ηε δηαθήξπμε ηεο 

έλσζεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο εθθιεζίαο ζηε Λπψλ ην 1274 ή θαη αξγφηεξα, ζηε δεθαεηία 

ηνπ 1340, κε ηε δηακάρε πνπ είρε πξνθαιέζεη ην ζξεζθεπηηθφ θίλεκα ηνπ Ζζπραζκνχ, ε 

εξεκία δελ έκειε λα δηαξθέζεη γηα πνιχ
607

.  

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζην «ζξεζθεπηηθφ ζπλαίζζεκα» ησλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο νζσκαληθήο πνιηνξθίαο, ην 1453, έπαημαλ ηα γεγνλφηα ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο ζπλφδνπ ηεο Φισξεληίαο ην 1438-1439 κε ηελ ηειηθή δηαθήξπμε ηεο 

έλσζεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο εθθιεζίαο (6 Ηνπιίνπ 1439). Δίλαη δεδνκέλν, φπσο άιισζηε  

θαη ην 1274 ζηε Λπψλ, πσο ε ελ ιφγσ έλσζε ππαγνξεχηεθε γηα κηα αθφκε θνξά απφ 

πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα. Καη ελψ ηνλ 13ν αηψλα ν ζηφρνο ήηαλ λα απνηξέςνπλ ηνλ Κάξνιν 

Αλδεγαπφ λα επηηεζεί ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ζην κέζνλ ζρεδφλ ηνπ 15νπ αηψλα νη 

Βπδαληηλνί θαινχληαλ λα δείμνπλ εκπξάθησο ηε «λνκηκνθξνζχλε» ηνπο ζηνλ Πάπα θαη 

ηειηθψο λα παξαθηλήζνπλ ηηο δπηηθέο δπλάκεηο λα αλαιάβνπλ εθ λένπ κηα ζηαπξνθνξία κε 

ζθνπφ ηελ εθδίσμε ησλ Οζσκαλψλ απφ ηελ Δπξψπε θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε ζσηεξία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Πάλησο θαη ηε θνξά απηή ηηο πξνζέζεηο ηνπ απηνθξάηνξα θαη κεξηθψλ 

αλψηεξσλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ θαίλεηαη πσο δελ ηηο ζπκκεξηδφηαλ ε κεγαιχηεξε 

κεξίδα ησλ ιατθψλ θαη θιεξηθψλ, πνπ αληηηίζεληαλ ζηελ έλσζε εμαηηίαο ησλ δνγκαηηθψλ 

θαη ζενινγηθψλ δηαθνξψλ
608

. Σαπηφρξνλα, δελ είλαη μεθάζαξε ε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ ηα 
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ἑνωθῶμεν τοῖς δυτικοῖς Φριστιανοῖς. Δοκεῖ γὰρ αὐτοῖς ὅτι, εἰ τοῦτο γένηται, γενήσεταί τι κακὸν 

μέγα κατ’ αὐτῶν παρὰ τῶν εἰρημένων δυτικῶν δι’ ἡμς. Λοιπὸν τὸ περὶ τῆς συνόδου μελέτα μὲν 

αὐτὸ καὶ ζήτει, καὶ μάλιστα ὅταν χρείαν ἔχῃς φοβῆσαι τοὺς ἀσεβεῖς, τὸ δὲ ποιῆσαι αὐτὴν μηκέτι 
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αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, αλ θαη είλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη δηέθεηληαλ πην επλντθά, 

θπξίσο γηα ηηο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο ηεο έλσζεο
609

. Οπζηαζηηθά πιένλ είραλ δηακνξθσζεί 

ηξεηο θνηλσληθέο νκάδεο, απηνί πνπ ππνζηήξηδαλ εμ’ αξρήο ηελ έλσζε κε ηε Γπηηθή 

εθθιεζία, απηνί πνπ επεδίσθαλ ηε ζηξαηησηηθή βνήζεηα ηεο Γχζεο θαη γλψξηδαλ φηη ν 

κνλαδηθφο ηξφπνο λα επηηεπρζεί ήηαλ ε έλσζε ησλ εθθιεζηψλ θαη, ηέινο, φζνη αληηηίζεληαλ 

εληειψο ζε απηήλ. ηελ πξάμε, νη δχν πξψηεο νκάδεο κάιινλ ηαπηίδνληαλ θαζψο ην φξηα 

κεηαμχ ηνπο δελ ήηαλ ηφζν δηαθξηηά. Μεηαμχ ησλ επηζθφπσλ, φκσο, ησλ ηεξέσλ, ησλ 

κνλαρψλ θαη ηνπ απινχ ιανχ ηεο Πφιεο δηθνξνχκελεο ηνπνζεηήζεηο δελ ήηαλ δπλαηέο. 

  Δίλαη γεγνλφο, σζηφζν, πσο κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ ε έλσζε ηεο Φισξεληίαο 

γηλφηαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αληηιατθή. Αξθεηνί απφ ηνπο ελσηηθνχο πξέπεη λα 

απνγνεηεχηεθαλ χζηεξα απφ ηελ απνηπρία ηνπ ζπλαζπηζκέλνπ δπηηθνχ ζηξαηνχ ζηε Βάξλα 

ην 1444, ελψ δε δηαθαηλφηαλ θακία κειινληηθή ζηαπξνθνξηθή θίλεζε. Αθφκε θαη ν 

Κσλζηαληίλνο Παιαηνιφγνο, πνπ αλαθεξχρζεθε Απηνθξάηνξαο ην 1449 ζην Μηζηξά δελ 

πξνρψξεζε ζε ζηέςε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, θαζψο κηα ηέηνηα ελέξγεηα απφ έλαλ 

Παηξηάξρε πνπ επλννχζε ηελ έλσζε κε ηε δπηηθή εθθιεζία, κφλν λα ρεηξνηεξέςεη ηελ 

θαηάζηαζε κπνξνχζε. Πιένλ, πνιινί απφ ηνπο αλζελσηηθνχο θιεξηθνχο αξλνχληαλ λα 

κλεκνλεχζνπλ ην φλνκα ηνπ απηνθξάηνξα θαηά ηηο ιεηηνπξγίεο
610

, ελψ ν ίδηνο ν Παηξηάξρεο 

Γξεγφξηνο Γ΄ εγθαηέιεηςε ηειηθά ηε ζέζε ηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1451 θαη κεηέβε ζηε 

Ρψκε, φπνπ θαη παξέκεηλε κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ, ηo 1459
611

.  

                                                                                                                                                                                           
ἐπιχειρισθῇς αὐτό, διότι ὡς βλέπω τοὺς ἡμετέρους, οὔκ εἰσιν ἁρμόδιοι πρὸς τὸ εὑρεῖν μέθοδον καὶ 

τρόπον ἑνώσεως συμφωνίας τε καὶ εἰρήνης καὶ ἀγάπης καὶ ὁμονοίας, εἰ μὴ φροντίζουσι πρὸς τὸ 

ἐπιστρέψαι αὐτούς, - λέγω τοὺς δυτικοὺς, - ὡς ἦμεν ἀρχῆθεν. Σοῦτο δὲ ἀδύνατον ὄντως· σχεδὸν 

γὰρ φοβοῦμαι, μὴ καὶ χεῖρον σχίσμα γένηται· καὶ ἰδοὺ ἀπεκαλύφθημεν τοῖς ἀσεβέσι».   

609
  Λενλάξδνο Υίνπ, 12. Πξβ. D. Geanakoplos, “Byzantium and the Crusades”, εθδ. Κ.Μ. Setton, History of 

the Crusades, III, Wisconsin 1975, 94-95, Σ. Κηνπζνπνχινπ, «Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ζχγθξνπζεο 

αλάκεζα ζηνπο ελσηηθνχο θαη αλζελσηηθνχο ην 15ν  αηψλα», Μλήκσλ 23(2001), 33-35. 

610
 Ο Απηνθξάηνξαο εκθαληδφηαλ σο ππέξκαρνο ηεο έλσζεο ησλ εθθιεζηψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηα 

πνιηηηθά νθέιε πνπ απηή ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, πξβ. Γνχθαο, 315.18: «…θαὶ 

αὐηὸο ὁ βαζηιεὺο πεπιαζκέλσο θαηέλεπζελ».  

611
 ρνιάξηνο, ΗV, 510: «…ὁ γὰξ Γξεγόξηνο ἀπῆιζελ εἰο Ῥώκελ, ὅπνπ θαὶ ἐηειεύηεζελ», Πξβ. P. Schreiner, 

Kleinchroniken, II, “Ein Chronologische Notiz des Theodoros Agalianos aus dem Jahr 1452”, 636: «…διὰ τὸ 

τὴν ἐκκλησίαν μὴ ἕχειν προστάτην, ἠρημωμένην οὖσαν καὶ αὐτὴν διὰ τὴν ταραχὴν καὶ σύγχυσιν 

τὴν ἐπεισαχθεῖσαν ἀπὸ τῆς ψευδωνύμου ἑνώσεως…».  Πρβ. Δοφκασ, 272.5 «…καὶ τὸν ἐξόριστον  
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Πξνο ην ηέινο ηνπ 1451 ζε απαληεηηθή ηνπ επηζηνιή ζηελ αιιεινγξαθία πνπ ηνπ είρε 

ζηείιεη ν Απηνθξάηνξαο δηακέζνπ ηνπ απεζηαικέλνπ πξεζβεπηή Αλδξφληθνπ Βξπέλληνπ 

Λενληάξε, ν πάπαο Νηθφιανο Δ΄ απάληεζε, πσο έπξεπε λα θαηαβιεζεί θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα γηα λα επηηεπρζεί ε έλσζε θαη ν Γξεγφξηνο Γ΄ λα επηζηξέςεη ζηνλ παηξηαξρηθφ 

ζξφλν, ελψ θαη ην φλνκα ηνπ Πάπα έπξεπε λα κλεκνλεχεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο
612

. 

Σν Μάην ηνπ 1452 ν Καξδηλάιηνο Ηζίδσξνο ηνπ Κηέβνπ δηνξίζηεθε σο απεζηαικέλνο 

ηνπ Νηθνιάνπ Δ΄, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη θαηά πφζν ε έλσζε είρε θαη ζηελ πξάμε 

επηηειεζηεί  θαη ζην ηέινο ηνπ Οθησβξίνπ θαηέπιεπζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε καδί κε 200 

ηνμφηεο, πνπ είρε ζηξαηνινγήζεη ζηε Υίν κε έμνδα ηνπ Πάπα. Ήηαλ πεξηζζφηεξν κηα 

ελδεηθηηθή θίλεζε φηη ν Πάπαο ζα βνεζνχζε εκπξάθησο ηνπο Βπδαληηλνχο, παξά κηα 

νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ άκπλα ηεο Πφιεο. Μαδί ηνπ έθηαζε θαη ν Γελνπάηεο 

Αξρηεπίζθνπνο Λέζβνπ, Λενλάξδνο
613

.   

Πξνεγνπκέλσο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1452, ν νπιηάλνο είρε ήδε νινθιεξψζεη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θάζηξνπ ηνπ Ρνπκειί Υηζάξ ζηελ επξσπατθή πιεπξά ηνπ Βνζπφξνπ 

θάλνληαο πιένλ μεθάζαξν, πσο ζχληνκα επξφθεηην λα θηλεζεί ζηξαηησηηθά ελαληίνλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο. Τπφ ηελ πίεζε ηνπ άκεζνπ νζσκαληθνχ θηλδχλνπ νη θάηνηθνη ηεο 

Πφιεο αληηιακβάλνληαλ, πσο γηα κηα αθφκε θνξά έπξεπε λα πξνζηξέμνπλ ζηε Γχζε γηα 

βνήζεηα. Απηφ φκσο ζα επηηπγραλφηαλ κε ηελ απνδνρή ησλ φξσλ, πνπ είραλ ζπκθσλεζεί 

ζηε Φισξεληία 13 ρξφληα λσξίηεξα. Πάλησο, αθφκε θαη ζε εθείλεο ηηο θξίζηκεο πεξηζηάζεηο 

δελ έιεηπαλ νη θσλέο απηψλ πνπ ήηαλ εληειψο αληίζεηνη κε ηελ έλσζε θαη ζεσξνχζαλ πσο 

κφλν ε δηαηήξεζε ηεο νξζφδνμεο πίζηεο κπνξνχζε λα βνεζήζεη. Καη παξφηη ν θπξηφηεξνο 

πνιέκηνο ηεο έλσζεο, ν Γεψξγηνο ρνιάξηνο είρε ήδε απφ ην 1450 απνζπξζεί ζηε κνλή ηνπ 

Παληνθξάηνξνο σο κνλαρφο Γελλάδηνο, ζπλέρηδε σζηφζν λα αλαζεκαηίδεη ηελ έλσζε θαη λα 

θαηεγνξεί αλνηρηά φζνπο ηελ ππνζηήξηδαλ, ελψ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηελ άθημε ηνπ 

Ηζηδψξνπ είρε ζπξνθνιιήζεη ζηελ πφξηα ηνπ θειηνχ ηνπ κηα δηαθήξπμε κε ηηο ζέζεηο ηνπ 

                                                                                                                                                                                           
πατριάρχην Γρηγόριον». Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνρψξεζε ηνπ 

Παηξηάξρε, βι. ζρεηηθά, . Βαξλαιίδεο, Γξεγόξηνο ν Γ΄, 89-92.

612
 Λάκπξνο, ΠΠ, Γ΄, «Δπηζηνιή Νηθνιάνπ πέκπηνπ Ρψκεο Αξρηεξέσο κεγίζηνπ…», 49-63, ηδηαίηεξα 53-56.  

613
 J. Gill, Council of Florence, 372-376· Nicol, Immortal Emperor, 49-51.   
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ζπλνςίδνληαο φηη ζα πξνηηκνχζε λα πεζάλεη παξά λα απαξλεζεί ηελ νξζνδνμία (1
ε
 

Ννεκβξίνπ 1452)
614

. 

Σειηθά, ε ελσηηθή ιεηηνπξγία έγηλε ζην λαφ ηεο Αγίαο νθίαο ζηηο 12 Γεθεκβξίνπ 

1452 θαη κλεκνλεχηεθαλ ζε απηήλ ηα νλφκαηα ηνπ πάπα Νηθνιάνπ Δ΄ θαη ηνπ παηξηάξρε 

Γξεγνξίνπ Γ΄.  Ο Γνχθαο αλαθέξεη, φηη φζνη ηειηθά ζπλαζξνίζηεθαλ ζην λαφ ζπκθψλεζαλ 

ζηελ απνδνρή ηεο ελψζεσο ησλ εθθιεζηψλ, κε ην ζθεπηηθφ φηη κφιηο μεπεξαζηεί ην 

πξφβιεκα κε ηνπο Οζσκαλνχο, ζα επαλεμεηάδνληαλ νη φξνη θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

δηνξζψζνπλ νηηδήπνηε δελ ήηαλ ζχκθσλν κε ηελ νξζή πίζηε
615

.  

Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ηνπ Γνχθα, κπνξνχκε λα εμάγνπκε θαη ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: α) ην φηη ν αξηζκφο ησλ ελσηηθψλ δελ ήηαλ ηφζν κεγάινο, πνπ ζα ηνπο 

επέηξεπε λα πεξάζνπλ ηε δηθή ηνπο γξακκή ρσξίο ηε ζχκπξαμε θαη κηαο άιιεο νκάδαο, θαη 

β) φηη πηζαλφηαηα απηή ε νκάδα αλζξψπσλ, πνπ ζπκθψλεζαλ κε ηνπο ελσηηθνχο, 

απνηεινχληαλ απφ ηνλ Απηνθξάηνξα θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θξαηηθνχο 

αμησκαηνχρνπο, πνπ ελεξγνχζαλ ππέξ ηεο ελψζεσο θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο επηθείκελεο 

νζσκαληθήο πνιηνξθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
616

. Δλψ ελδηαθέξνπζα, ηέινο, είλαη θαη ε 

άπνςε ηνπ . Βαξλαιίδε πνπ ζεσξεί φηη «είλαη αξθεηά πηζαλφ κεηαμχ ησλ 

ζπλαζξνηζζέλησλ λα είραλ εηζρσξήζεη θαη αλζελσηηθνί πνπ κε παξεκβάζεηο πξνζπάζεζαλ, 

φζν ην δπλαηφλ, λα απνηξέςνπλ κηα ηειεζίδηθε έλσζε κε ηε δπηηθή εθθιεζία»
617

. Πάλησο ν 

Καξδηλάιηνο Ηζίδσξνο ζηελ αλαθνξά ηνπ πξνο ηνλ πάπα θαηέγξαςε, φηη παξαβξέζεθε 

νιφθιεξνο ν πιεζπζκφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, θαη παξφηη θαηαλννχζε φηη ε απνδνρή 

ηεο έλσζεο ήηαλ πξνζπνηεηή, δελ αλέθεξε ηίπνηα ζρεηηθφ
618

.   

                                                           
614

 ρνιάξηνο, ΗΗΗ, 165-166· . Λάκπξνο, ΠΠ, ΗΗ, 120-121. Πξβ. Γνχθαο (Grecu), 317.3-9. Βι. ζρεηηθά θαη I. 

ševčenko, “Intellectual Repercussion of the Council of Florence”, Church History 24(1955), 293-294. Πξβ. 

Gill, Council of Florence, 375-376. 

615
 Γνχθαο, 318-319. Ο ίδηνο ζεσξνχζε πσο νη πεξηζζφηεξνη πνπ ήηαλ παξφληεο ζηελ ελσηηθή ιεηηνπξγία 

πξνζπνηνχληαλ φηη παλεγχξηδαλ έλα γεγνλφο πνπ νπζηαζηηθά ην απέξξηπηαλ.  Βι. ζρεηηθά, Λάκπξνο, ΠΠ, Γ΄, 

«Δπηζηνιή Νηθνιάνπ πέκπηνπ..», 59, φπνπ απφ ηελ απάληεζε ηνπ Πάπα ζπκπεξαίλεηαη, φηη γηα ηε Ρψκε δελ 

ππήξρε πιένλ ζέκα ζχγθιεζεο ζπλφδνπ θαη ην κφλν πνπ κπνξνχζε λα γίλεη ήηαλ νξηζκέλεο δηεπθξηλήζεηο ζε 

ελδερφκελεο δηαθσλίεο θαη απνξίεο ησλ αλζελσηηθψλ.   

616
 Πξβ. Γνχθαο, 256.3-18. 

617
 . Βαξλαιίδεο, Γξεγφξηνο Γ΄, 119. 

618
 Α. Pertusi, Caduta, I, 92. 13: “…et tota urbs Constantinopolitana cum ecclesia catholica unita est..” . Πρβ. 

Γνχθαο, 319.4-8: «…Ὁ δὲ καδδηνάλιος ἀνιχνεύων πσαν καρδίαν καὶ πάντα σκοπόν τῶν Γραικῶν, 

οὐκ ἐλάνθανον γὰρ τὰ μαγγανεύματα καὶ αἱ ἀπάται τῶν Γραικῶν αὐτῷ ἀλλ’  ὡς τοῦ αὐτοῦ γένους 
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Χζηφζν, ε ελσηηθή ιεηηνπξγία έθαλε αθφκε πην δπζάξεζηε ηελ θαηάζηαζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, θαζψο κεγέζπλε ηηο αληηζέζεηο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ θιήξνπ, 

ηνπο κνλαρνχο, αιιά θαη ηνπο απινχο πνιίηεο. Οδήγεζε, κάιηζηα, ζε ηέηνην θαλαηηζκφ, πνπ 

νη πεξηζζφηεξνη πιένλ αξλνχληαλ λα ηειέζνπλ ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε Θεία 

Λεηηνπξγία θαη απέθεπγαλ ην λαφ ηεο Αγίαο νθίαο σο κηαξφ θαη κνιπζκέλν
619

. ηαλ 

κάιηζηα, θάπνηνο πήγαηλε λα εμνκνινγεζεί ν εμνκνιφγνο ξσηνχζε αλ είραλ νπνηεζδήπνηε 

ζρέζεηο κε ηνπο ελσηηθνχο ή αλ είραλ παξαθνινπζήζεη ιεηηνπξγία πνπ είρε ηειέζεη ελσηηθφο 

ηεξέαο θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε επηβαιιφηαλ βαξχ επηηίκην
620

.  

Ο Γνχθαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη ην ηδενινγηθφ ράζκα αλάκεζα ζηνπο ελσηηθνχο 

θαη φζνπο αληηδξνχζαλ ζηελ έλσζε απνδίδεη ζην Μέγα Γνύθα, Λνπθά Ννηαξά, ηελ πνιχ 

πιένλ γλσζηή θξάζε «Κρειττότερόν ἐστιν εἰδέναι ἐν μέσῃ τῇ πόλει φακιόλιον 

βασιλεῦον Σούρκων ἥ καλύπτραν Λατινικήν»
621

. Σν πην πηζαλφ είλαη πσο ε 

ζπγθεθξηκέλε ξήζε δελ εηπψζεθε πνηέ, ηνπνζεηψληαο φκσο απηά ηα ιφγηα ζην ζηφκα ελφο 

απφ ηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο Πφιεο, θαη κάιηζηα αλψηαηνπ αμησκαηνχρνπ, ήηαλ γηα λα 

απνδψζεη θαηάιιεια  ην βαζκφ ηεο αληίζεζεο αλάκεζα ζε ελσηηθνχο θαη αλζελσηηθνχο θαη 

ηε δπζπηζηία θαη ην κίζνο ησλ ηειεπηαίσλ απέλαληη ζηνπο Γπηηθνχο, νη νπνίνη πιένλ 

παξνπζηάδνληαλ σο ρεηξφηεξνο ερζξφο θαη απφ ηνπο Οζσκαλνχο. ηαλ φκσο νη ηειεπηαίνη 

εηζήιζαλ ζηελ πφιε ν ιαφο θαηεπζχλζεθε ζηηο εθθιεζίεο θαη ηα κνλαζηήξηα γηα ηε 

                                                                                                                                                                                           
ὢν σὺν ὀλίγῃ ὁρμῇ, ἔσπευδε βοηθῆσαι τῇ Πόλει καὶ ἤρκει αὐτὸ πρὸς ἀπολογίαν τῷ πάπα, ὅσον 

γέγονεν». Πξβ. J. Gill, Council of Florence, 386-387.  

619
 Γνχθαο, 263. 12-17: «…ὡς Ἰουδαίων συναγωγὴν ταύτην ἀπέφευγον καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτῇ οὔτε 

προσφορὰ οὐτ’ ὁλοκαύτωσις οὔτε θυμίαμα. Εἰ ἔτυχέ τις τῶν ἱερέων λειτουργῆσαι Θεῷ ἐν ἡμέρᾳ 

ἐπισήμῳ, οἱ προσευχόμενοι μέχρι τῆς ὥρας τῆς προσφορς ἵσταντο καὶ τότε πάντες ἐξήρχοντο, 

οὕτω γυναῖκες ὡς ἄνδρες, οὕτως μοναχοὶ ὡς μονάζουσαι. Σί χρὴ λέγειν; Καὶ τὸν ναὸν ὡς βωμὸν καὶ 

τὴν θυσίαν ὡς Ἀπόλλωνι τελουμένην ἐνόμιζον< Καὶ ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία ὡς καταφύγιον 

δαιμόνων καὶ βωμὸς ἑλληνικὸς αὐτοῖς ἐλογίζετο. Ποῦ κηροί; Ποῦ ἔλαιον ἐν ταῖς λυχναψίαις; Σὰ 

πάντα σκοτεινὰ καὶ οὐδεὶς ὁ κωλύων. Ἔρημον τὸ ἅγιον τέμενος ἐφαίνετο, προσημαῖνον τὴν 

ἐρημίαν, ἣν ὑποστῆναι μέλλει μετ΄ ὀλίγον διὰ τὰς παραβάσεις καὶ ἀνομίας τῶν κατοικούντων».  

620
 Γνχθαο, 260-261.  

621
 Απη., 264, 14-15. Βι. θαη D. R. Reinsch, “Lieber den Turban als was? Bemerkungen zum Dictum des Lukas 

Notaras”, Φηιέιιελ: Studies in Honour of R. Browning, έθδ. C. N. Constantinides et al. , Βελεηία 1996, 377-

389, φπνπ θαη άιιε βηβιηνγξαθία.   
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ζσηεξία ηνπ. Σν αλ εθεί είραλ ιεηηνπξγήζεη ελσηηθνί ή φρη ήηαλ πιένλ ζέκα ήζζνλνο 

ζεκαζίαο. Ζ πφιε είρε πεξάζεη πιένλ ζηελ θαηνρή αιινζξήζθσλ. 
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         IV. Ζ ΘΔΟΣΟΚΟ ΠΡΟΣΑΣΗΓΑ ΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ 

 

 Με δεδνκέλε ηελ απεηιεηηθή παξνπζία ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ έμσ απφ ηα ηείρε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηα φζα απηή ζπλεπαγφηαλ γηα ηνπο πνιηνξθεκέλνπο, δειαδή 

ζηεξήζεηο βαζηθφηαησλ αγαζψλ, έλδεηα νηθνλνκηθή, έληνλνο θφβνο γηα πηζαλή θαηάιεςε 

ηεο Πφιεο, θ.ά. θαη ηελ αδηαθνξία ησλ επξσπατθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ εμαηξεηηθά δχζθνιε 

ζέζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νη ίδηνη νη θάηνηθνη κε έρνληαο άιιε ιχζε, απνθακσκέλνη 

ςπρηθά θαη ζσκαηηθά, έζηξεθαλ ηηο ειπίδεο ηνπο ζην Θεφ
622

. 

 Απηή ε ζξεζθεπηηθή αλάγθε θαηαγξάθεθε έληνλα ζηε δηάξθεηα θαη ησλ ηξηψλ 

πνιηνξθηψλ θαη εθδεισλφηαλ είηε κε παξαθιεηηθέο δεήζεηο γηα ηε ζσηεξία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο είηε κε ιηηαλείεο ζηνπο δξφκνπο ή αθφκε θαη επάλσ ζηηο επάιμεηο ησλ 

ηεηρψλ, κε ηελ εηθφλα ηεο Θενηφθνπ – πξνζηάηηδαο ηεο πφιεο λα πξνπνξεχεηαη ζηα ρέξηα 

ησλ ηεξέσλ θαη ηε καδηθή ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ. Ηδηαίηεξα νη ηειεπηαίεο ήηαλ ζπρλφ 

θαηλφκελν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο νθηαεηνχο πνιηνξθίαο (1394-1402), αιιά θαη 

ηηο θξίζηκεο ζηηγκέο πξηλ ηελ ηειηθή Άισζε ηεο Πφιεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Μάιηζηα, ην 

Μάην ηνπ 1453, φηαλ ηα θαλφληα ηνπ νπιηάλνπ είραλ γθξεκίζεη κεγάιν κέξνο ηνπ ηείρνπο 

θαη ην ηέινο έκνηαδε αλαπφθεπθην νη ιηηαλείεο ζηε κνλή ηεο Υψξαο ήηαλ ηφζν ζπρλέο, πνπ 

ηειηθά ε εηθφλα ηεο Θενηφθνπ παξέκεηλε εθεί κέρξη ηελ Άισζε
623

, φπσο αλαθέξεη ν 

Γνχθαο.  Ζ πεξηγξαθή ηνπ Λενλάξδνπ Υίνπ επηβεβαηψλεη πιήξσο ηα παξαδηδφκελα απφ ηνλ 

ηζηνξηθφ: «Nos tantam religionem admirati Deum propitiatorem perfusis lacrimis 

precabamur sacras ymagines processionaliter compuncti per vallum urbemque 

                                                           
622

Γνχθαο, 53. 12-15: «θήσωμεν εἰς Θεὸν τὰς ἐλπίδας ἡμῶν· ἔτι μικρόν ὑπομείνωμεν καὶ τίς οἶδεν, εἰ 

ἄρα ὁ Θεὸς παριδῶν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν<», «<Οἱ δὲ πτωχοὶ Πολῖται σὺν τῷ βασιλεῖ χεῖρας πρὸς 

Θεὸν αἴροντες, σὺν δάκρυσι πλείστοις ἱκέτευον λέγοντες· “Θεὲ καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, ἐλέησον 

ἡμς τοὺς ἀχρείους δούλους σου καὶ δὸς τὸν ἐπαπειλοῦντα ἡμς καὶ τὸν σὸν οἶκον τοῦτον καὶ τὰ ἐν 

αὐτῷ ἅγια ἄλλην μέριμναν, ἄλλην φροντίδα, ἄλλον λογισμόν, ἵνα ἐλευθερωθέντες τῆς αὐτοῦ 

τυραννίδος δοξάσωμέν σε τὸν πατέρα καὶ υἱὸν καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, τὸν ἕνα Θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας 

ἀμήν». 

623
 Απη., 55.17-18: «Ἦν δὲ τότε κατὰ τὸ ἔθος εὑρεθεῖσα ἡ εἰκὼν τῆς πανυπεράγνου Θεοτόκου τῇ 

ἑβδομάδι τῆς διακαινησίμου ἐν τῷ παλατίῳ· καὶ ἔκτοτε συχνάκις ἐλιτάνευον ἐν τῇ μονῇ τῆς 

χώρας· καὶ ἡ εἰκὼν ἐκεῖ ἵστατο μέχρις ἁλώσεως». Πξβ.θαη Λενλάξδνο Υίνπ, Caduta, I, 150.  
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transferentes, nudis pedibus mulierum virorumque turbis consequetibus 

deprecabamur…»
624

. 

Κνηλή ήηαλ ε πεπνίζεζε άιισζηε πσο θαη ηηο πξνεγνχκελεο θνξέο, πνπ ε 

Κσλζηαληηλνχπνιε είρε βξεζεί ζε αλάινγν θίλδπλν, ε παξέκβαζε ηεο Θενηφθνπ ήηαλ απηή 

πνπ δελ επέηξεςε ηελ θαηάιεςή ηεο απφ ηνπο αιινζξήζθνπο. 

  Έηζη, αθφκα θαη αλ γηα ηε ιχζε ησλ δχν πξψησλ νζσκαληθψλ πνιηνξθηψλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ηελ πξσηνβνπιία ζηνλ απηνθξάηνξα 

Μαλνπήι Β΄ Παιαηνιφγν, πνπ κε ηηο δηπισκαηηθέο ηνπ ελέξγεηεο, ζηε κελ πξψηε θαίλεηαη 

πσο πξνέηξεςε ην Μνγγφιν Σηκνχξ λα θηλεζεί δπηηθά κε ην ζηξαηφ ηνπ θαη  λα αλακεηξεζεί 

κε ηνλ Βαγηαδήη Α΄ θαη ηειηθά λα ηνλ ληθήζεη ζηελ πεξίθεκε κάρε ηεο Άγθπξαο ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 1402∙ ελψ ζηε δεχηεξε αλακίρζεθε ελεξγά ζηηο νζσκαληθέο εκθχιηεο έξηδεο 

ππνθηλψληαο ηελ επαλάζηαζε ηνπ Μνπζηαθά ζηελ Πξνχζα ελαληίνλ ηνπ αδεξθνχ ηνπ, 

Μνπξάη Β΄, κε απνηέιεζκα ηε ιχζε ηεο πνιηνξθία ηνπ 1422, δε ιείπνπλ ηα δηαζσζέληα 

θείκελα ηεο επνρήο, πνπ απνδίδνπλ ηε ζσηεξία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηε βνήζεηα ηεο 

Θενηφθνπ.  

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηνλ νθηαεηή απνθιεηζκφ ηεο Πφιεο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο θαηά ηα έηε 1394-1402 ν αλψλπκνο ζπγγξαθέαο ηεο «Υξνληθήο έθζεζεο», 

(θείκελν γξακκέλν ζηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηψλα)  πιεξνθνξεί απφ ηνλ ηίηιν θηφιαο ηνπ έξγνπ 

ηνπ φηη ζα πεξηγξάςεη ην ζαπκαζηό γεγνλόο ηεο άξζεο ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηε ζσηεξία ηεο 

Πφιεο απφ ην ζηξαηφ ηνπ Βαγηαδήη: «…Διήγησις περὶ τοῦ γεγονότος θαύματος παρὰ 

τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ εὐσεβεστάτου κῦρ Μανουὴλ τοῦ 

Παλαιολόγου, ἡνίκα τῆς μεγαλοπόλεως ὑπὸ τῶν Ἀγαρηνῶν ἁλῶναι 

κινδυνευούσης < ἐλευθερίας ἔτυχε παντελοῦς καὶ τῶν ἐπηρτημένων αὐτῇ φόβων 

ἀπηλλάγη προνοίᾳ τῆς ὑπεραγίας καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας»
625

. ζνλ αθνξά ζην 

θαζαπηφ πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ, χζηεξα απφ κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ εκθάληζε ησλ 

Οζσκαλψλ ζηε Μ. Αζία θαη ηελ ηαρχηαηε πξνέιαζή ηνπο ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο 

αλαθέξνληαη -επίζεο ζπλνπηηθά- ε πξνζπάζεηα ηνπ Βαγηαδήη λα θαηαθηήζεη ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε επηβάιινληαο ζρεδφλ νινθιεξσηηθφ απνθιεηζκφ θαη νη ζηεξήζεηο ηνπ 

πιεζπζκνχ εμαηηίαο ηεο καθξνρξφληαο παξνπζίαο ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ έμσ απφ ηα 
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 Λενλάξδνο Υίνπ, φ.π, I, 158.389-399. (=καο είρε πηάζεη ηέηνηα ζξεζθεπηηθή ζέξκε, πνπ παξαθαινχζακε κε 

δάθξπα ην ζεφ, θνπβαινχζακε ηηο εηθφλεο θαη γπκλφπνδνη άλδξεο θαη γπλαίθεο αθνινπζνχζαλ είηε επάλσ ζηα 

ηείρε είηε κέζα ζηελ πφιε θαη παξαθαινχζακε ην Θεφ γηα ζσηεξία…). 

625
 P. Gautier, “Recit inedit”, 104. 1-5. 
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ηείρε ηεο Βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο. Καη ελψ ε θαηάζηαζε γηα ηνπο πνιηνξθεκέλνπο είρε 

θηάζεη πιένλ ζην απξνρψξεην, ε Θενηφθνο, θαηά ην ζπγγξαθέα, ήηαλ απηή πνπ θξφληηζε 

γηα ηε ζσηεξία ηεο Πφιεο: ψζεζε ηνλ αξρεγφ ησλ Μνγγφισλ, Σηκνχξ, λα θηλεζεί πξνο ηα 

δπηηθά θαη λα πξνθαιέζεη ζε κάρε ην νπιηάλν Βαγηαδήη Α΄. Σν απνηέιεζκα ηεο κάρεο ηεο 

Άγθπξαο ( 28 Ηνπιίνπ 1402), ε ήηηα δειαδή ησλ νζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ θαη ε ζχιιεςε 

ηνπ Βαγηαδήη απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπ, ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν, «… ἡ τοῦ Θεοῦ 

φιλανθρωπία τὴν τῆς ἡκεηέξαο πόιεσο Ὠθνλόκεζελ ἐλευθερίαν»626. 

ε πην πκλεηηθφ χθνο, φπσο άιισζηε αξκφδεη ζε έλα «εὐχαριστήριον προσφώνημα 

εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον», αλαθέξεηαη θαη ν Γεκήηξηνο Υξπζνισξάο φζνλ αθνξά 

ζηε ζετθή παξέκβαζε ζηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ην ζηξαηφ ηνπ Βαγηαδήη Α΄ θαηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν
627

. Ὡς θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου δέσποινα. Ἐταπείνωσας ἡμς, ἀλλ΄ 

οὐκ ἐξέτριψας, ἠσθενήσαμεν ἀλλ΄ οὐκ ἀπεθάνομεν < Ἐχθρὸς ἡμῖν ἐψηφίσατο 

κάκιστα καὶ τὴν αὐτοῦ ψῆφον αὐτὴ ᾳδίως ἀπέτεμες < βουλεύεται καθ΄ ἡμῶν ὁ 

μέγας δράκων καὶ τὴν αὐτοῦ βουλὴν  ὡς ἱστὸν ἀράχνης διέλυσας<γυμνῶσαι τὸ 

σὸν ἠθέλησε γένος καὶ τὴν αὐτοῦ πρώτην ἐκληρώσατο γύμνωσιν<υμπλακέντος 

γὰρ τοῦ πολέμου, ἡττται  παντάπασιν ὁ τῆς πόλεως τύραννος, διώκεται, νικται, 

κατέχεται. Ὦ ξένον καὶ θαῦμα καὶ θέαμα. Ὁ παντελεύθερος δέσμιος, δοῦλος ὁ 

πρὸ ὀλίγου δεσπότης μέγας»628.   

Κάηη αλάινγν ζπλαληάκε θαη γηα ην 1422, ηε δεχηεξε δειαδή θνξά πνπ νη Οζσκαλνί 

θηλήζεθαλ ζηξαηησηηθά ελαληίνλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο απηφπηεο κάξηπξαο ησλ 

γεγνλφησλ Ησάλλεο Καλαλφο δίλεη ζηνλ αλαγλψζηε απφ ηνλ ηίηιν ήδε  ηνπ έξγνπ ηνπ ηελ 

θεληξηθή ηδέα γηα απηφ πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη: : «Διήγησις περὶ τοῦ ἐν 

Κωνσταντινουπόλει γεγονότος πολέμου ὅτε ὁ Ἀμουρὰτ Πεὶς παρέπεσε ταύτῃ 

μετὰ δυνάμεως βαρείας καὶ παρολίγον ταύτην ἐκράτει, εἰ μὴ ἡ ὑπέραγνος Μήτηρ 

                                                           
626

 Απη., 112, 22-23. 

627
 Ζ έθδνζε ηνπ θεηκέλνπ κε ζρνιηαζκφ θαη γαιιηθή κεηάθξαζε ππφ P. Gautier, “Action de graces de 

Demetrius Chrysoloras a la Theotocos pour l’anniversaire de la bataille d’ Ancara”, REB 19(1961), 340-357. 

ζνλ αθνξά ζηε ρξνλνιφγεζε ηνπ θεηκέλνπ απηή ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ εθδφηε αζθαιψο χζηεξα απφ ηε κάρε 

ηεο Άγθπξαο ην 1411, φηαλ θαη επαλεκθαλίζηεθαλ νη Οζσκαλνί ηνπ Μνχζα έμσ απφ ηα ηείρε ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο.  

628
 Γ. Υξπζνισξάο, 350.30-55. 
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τοῦ Κυρίου ταύτην ἐφύλαξε, συγγραφεῖσα παρὰ κυρίου Ἰωάννου τοῦ 

Κανανοῦ»
ελψ ην ίδην ηνλίδεη θαη ζην πξννίκην: «…ὅπως τὸ πανθαύμαστον θαῦμα 

τῆς Παναγίας μου διηγήσομαι < καὶ τὸ πολυθρύλητον θαῦμα τῆς Παναγίας καὶ 

τὴν καθ’ ἡμῶν τῶν Ἀγαρηνῶν ἐπιδρομὴν καὶ τὴν πολιορκίαν τῆς πόλεως»
630

. 

Ο ιφγνο πνπ ψζεζε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζπγγξαθείο λα πεξηγξάςνπλ ηα γεγνλφηα 

ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο πνιηνξθίαο αληίζηνηρα ήηαλ αθξηβψο γηα λα θαηαδείμνπλ ηε 

βνήζεηα ηεο Θενηφθνπ, πνπ ζηάζεθε ζην πιεπξφ ησλ Βπδαληηλψλ ηηο δχζθνιεο εθείλεο 

ζηηγκέο. Καη΄ απηνχο, ε παξνπζία ηεο θαη ε θαηαιπηηθή ηεο βνήζεηα ήηαλ ηειηθά 

πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν πνπ δελ επέηξεςε λα θαηαθηεζεί ε Κσλζηαληηλνχπνιε 

απφ ηνπο απίζηνπο.    

Σν «κνηίβν» ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Θενηφθνπ ζην πιεπξφ ησλ Βπδαληηλψλ θαη ε 

βνήζεηά ηεο ζηελ απαιιαγή ησλ θηλδχλσλ απφ εμσηεξηθνχο ερζξνχο, πνπ απεηινχζαλ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, δελ ήηαλ θάηη πνπ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ πεξίπησζε ησλ 

νζσκαληθψλ πνιηνξθηψλ
631

. Σν 626, φηαλ νη Άβαξνη πνιηφξθεζαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

απφ μεξά θαη ζάιαζζα ν Παηξηάξρεο έξγηνο κε ιηηαλείεο θαη θεξχγκαηα πξνζπαζνχζε λα 

                                                           
629

 I. Kαλαλφο, 53.1-5. 

630
 Απη., 54.19-20. 

631
 Πξβ, «Recit Inedit, 11-14: «Οὐ ταῦτα δὲ μόνον τὰ παράδοξα γεγόνασι θαύματα κατὰ διαφόρους 

καιρούς τε καὶ χρόνους ὑπὸ τῆς πανάγνου καὶ θεομήτορος, ἀλλὰ καὶ νῦν ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ 

Παλαιολόγων γένους…», Δούκας, «πίνοντες εἰς πρεσβείαν τῆς εἰκόνος τῆς Θεομήτορος καὶ 

παρακαλοῦντες αὐτὴν τοῦ γενέσθαι προστάτης καὶ ἀρωγὸς τῆς πόλεως ὥς ποτε κατὰ τοῦ 

Φοσρόου καὶ τοῦ Φαγάνου καὶ κατὰ Ἀράβων, οὕτω καὶ νῦν κατὰ τοῦ Μεχέμετ». Ζ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, άιισζηε,  ήηαλ γηα ηνπο Βπδαληηλνχο φισλ ησλ επνρψλ ε «ζενθξνχξεηνο πφιε», πνπ δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα πέζεη ζηα ρέξηα ησλ απίζησλ. Ο Ησζήθ Βξπέλληνο (Ν. Σσκαδάθεο, «Γεκεγνξία πεξὶ ηνῦ ηῆο 

πφιεσο ἀλαθηίζκαηνο, Πεξί Αιώζεσο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, Θεζζαινλίθε 1993,249-251), αλαθέξεη ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε σο «παλλάδιον Θεοῦ», «Θεοτόκου τέμενος», «πόλις ἁγία», ελψ βεβαηψλεη φηη ε 

πφιε ήηαλ «ἐκ πρώτης ἀνατεθεῖσα καταβολῆς» ζηε Θενηφθν, «…οἶδα κἀγὼ καὶ ὡς ἡ Ὁδηγήτρια 

σκέπει ταύτην τὴν Πόλιν ἐπίσταμαι». Πάλησο φζνλ αθνξά ζηελ αληίιεςε γηα ηε ζξεζθεπηηθή αθηέξσζε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηε Θενηφθν, πνπ ηειηθά θαη ππεξίζρπζε ζηε Βπδαληηλή παξάδνζε, απηή θαίλεηαη 

φηη δηακνξθψζεθε αξθεηά αξγφηεξα απφ ηελ ίδξπζε ηεο. Γηα παξάδεηγκα ν Δπζέβηνο Καηζαξείαο ζην Βίν ηνπ 

Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ (εθδ. Α. Heikel, Λεηςία 1902, ΗΗΗ, 48) αλαθέξεη φηη ε πφιε αθηεξψζεθε ζην Θεφ ησλ 

καξηχξσλ, ελψ ν σδνκελφο ζηελ Δθθιεζηαζηηθή Ηζηνξία ηνπ (ΗΗ, 3.7) παξαδίδεη φηη ε πφιε αθηεξψζεθε 

αξρηθά ζην Υξηζηφ. Γεληθά, γηα ηε ζξεζθεπηηθή αθηέξσζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο βι. Α. Frolow, “La 

dedicac de Constantinople dans la tradition byzantine”,  Revue de l’ histoire des Religions 127(1944), 61-127. 
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θξαηήζεη ην ζξεζθεπηηθφ ελζνπζηαζκφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα αλαπηεξψζεη ην εζηθφ ηνπο. 

Σειηθά, ζηελ απνθαζηζηηθή επίζεζε ηεο 10εο Απγνχζηνπ ε ηθαλφηεηα ησλ βπδαληηλψλ ζηε 

ζάιαζζα ήηαλ απηή, πνπ νδήγεζε ζηε ζπληξηβή ηνπ αληηπάινπ ζηφινπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

ζηε ιχζε ηεο πνιηνξθίαο. Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε νη θάηνηθνη ηεο Πφιεο κε επηθεθαιήο 

ηνλ παηξηάξρε «εὐχαριστηρίους λιτὰς τῷ θεῷ προσέφερον ἐν τῷ ναῷ τῆς 

Θεομήτορος, τῷ ἐν Βλαχέρναις ἰδρυμένῳ», ελψ κε ην γεγνλφο απηφ ηε ζσηεξία δει. 

απφ ηνπο Αβάξνπο ζπλδέεηαη θαη ην πεξίθεκν ηξνπάξην ηνπ «Αθάζηζηνπ Ύκλνπ», πνπ 

ζπλεηέζε εθείλε αθξηβψο ηελ πεξίνδν, γηα λα πκλήζεη ηελ παξέκβαζε ηεο Θενηφθνπ γηα ηε 

ζσηεξία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Κάηη αληίζηνηρν ζεσξήζεθε θαη ην 717, επί Λένληνο Γ΄, 

φηαλ νη Άξαβεο πνιηφξθεζαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε: κνινλφηη θαη απηή ηε θνξά  ε ηχρε 

ηεο απηνθξαηνξίαο θξίζεθε ζηε ζάιαζζα, κε ηνπο Βπδαληηλνχο λα ππεξηεξνχλ ησλ 

αληηπάισλ ηνπο, νη ίδηνη νη Βπδαληηλνί απέδσζαλ ηε ζσηεξία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηε 

Θεία Πξφλνηα: «…ὅτι ὁ θεὸς καὶ ἡ παναγία παρθένος καὶ θεομήτωρ φρουροῦσι τὴν 

πόλιν ταύτην καὶ τὸ τῶν χριστιανῶν βασίλειον, καὶ οὐκ ἔστιν ἐγκατάλειψις  

τελεία θεοῦ ἐν τοῖς ἐπικαλουμένοις αὐτὸν ἐν ἀληθεία ἀεὶ καὶ πρὸς βραχὺ 

παιδευόμεθα διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν»
632

.

 Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε εμαθνινπζνχζε λα είλαη ε «Θενθξνύξεηνο πόιε» θαη ζηε κέζε 

βπδαληηλή πεξίνδν, σζηφζν εδψ νη αλαθνξέο πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζε αγηνινγηθά 

θείκελα
633

. Έηζη, φηαλ ζην ηέινο ηνπ ελδεθάηνπ αηψλα, επί Αιεμίνπ Α΄ Κνκλελνχ (1081-

1118), ε Πφιε απεηιήζεθε απφ ηε ζπλδπαζκέλε επίζεζε Πεηζελέγθσλ απφ ην Βνξξά θαη 

ηνπ Σδαρά, εκίξε ηεο κχξλεο, πνπ δηέζεζε ην ζηφιν ηνπ γηα λα απνθιείζεη θαη απφ ηε 

ζάιαζζα ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε ζσηεξία ηεο Πφιεο δελ απνδφζεθε ζε ζεία παξέκβαζε 

αιιά ζηε δπλακηθή αληεπίζεζε ησλ Κνπκάλσλ θαη ζηε ληθεθφξα αλακέηξεζή ηνπο ελάληηα 

ζηνπο Πεηζελέγθνπο ζην Λεβνχληνλ ην 1091. Δληχπσζε πξνθαιεί, φηη ζηελ άισζε απφ 

ηνπο ηαπξνθφξνπο ην 1204 δε γίλεηαη ιφγνο γηα αλππαξμία ηεο βνήζεηαο ηεο Θενηφθνπ, 

ίζσο επεηδή ζ απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είρακε λα θάλνπκε κε αιινζξήζθνπο αιιά κε 

ρξηζηηαλνχο, θέξνληεο ηνλ ζηαπξόλ. 

                                                           
632

 Θενθάλεο  Οκνινγεηήο, έθδ. De Boor,  397-397.  Πξβ.  ηελ  νκηιία   ηνπ παηξηάξρε  Γεξκαλνχ,  εθδ.  V. 

Grumel, “Ζomelie, de saint Germain sur la deliverance de Constantinople”, REB 16(1958), 183-205, ηδηαίηεξα 

193-196. 

633
 Πξβ. ην Βίν Ἁλδξένπ ηνῦ δηὰ Υξηζηὸλ αινῦ, ππφ Νηθεθφξνπ Πξεζβπηέξνπ, J. Migne, PG, 111, ζη. 853: 

«…κεχάρισται γὰρ αὐτὴ τῇ Θεοτόκῳ καὶ οὐδεὶς ἀρπάσει αὐτὴν ἀπὸ τῶν τιμίων χειρῶν αὐτῆς». 
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Πάλησο ε παξάδνζε ηεο επέκβαζεο ηνπ Θείνπ παξάγνληα πνπ ελεξγεί ζην πιεπξφ 

ησλ Βπδαληηλψλ ζπλερίζηεθε θαη ζηελ χζηεξε Βπδαληηλή πεξίνδν. Σν 1261 ε αλάθηεζε ηεο 

βπδαληηλήο πξσηεχνπζαο απφ ην Μηραήι Παιαηνιφγν –αλ θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

επηζηξαηεχζεθε γηα λα εμππεξεηήζεη θπξίσο πξνζσπηθνχο ηδενινγηθνχο ζθνπνχο, πνπ είραλ 

λα θάλνπλ κε ηε «λνκηκνπνίεζε» ηνπ ζθεηεξηζκνχ ηεο εμνπζίαο απφ ην Μηραήι εηο βάξνο 

ηνπ αλήιηθνπ Ησάλλε Λάζθαξη- απνδφζεθε απφ ηζηνξηθνχο  θαη  απιηθνχο  εγθσκηαζηέο  γηα 

κηα αθφκε θνξά ζε Θεία Παξέκβαζε: «…θαὶ ἡ Κωνσταντίνου προνοίᾳ Θεοῦ καὶ αὖθις 

ὑπὸ χεῖρα τοῦ βασιλέως τῶν Ῥωμαίων  ἐγένετο κατὰ λόγον δίκαιόν τε καὶ 

προσήκοντα», «ὁ γὰρ Φριστὸς ἀπεχαρίσατό σοι τὴν Κωνσταντινούπολιν»
634

, «θείᾳ 

ὄντως παρεμβολῇ<τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐπέραξαν καὶ ταύτην ὢ θείας 

δυνάμεως, ὢ τεραστίου θαύματος τὴν σύλληψιν εὐμαρῶς παρεστήσατο»
635

.  

Έηζη ηα θείκελα ηνπ αλψλπκνπ ζπγγξαθέα ηεο «ρξνληθήο εθζέζεσο», ηνπ Γεκεηξίνπ 

Υξπζνισξά θαη ηνπ Ησάλλε Καλαλνχ –ρσξία ησλ νπνίσλ εθηέζεθαλ αλσηέξσ-  

απνηεινχζαλ ηε ζπλέρεηα κηαο παξάδνζεο πνπ είρε ηελ αξρή ηεο νπζηαζηηθά ζηνπο πξψηνπο 

αηψλεο ηεο ίδξπζεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Σν αξθεηά ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ζηε δηήγεζε 

ηνπ Ησάλλε Καλαλνχ, γηα ηελ πνιηνξθία ηνπ 1422,  είλαη φηη ε «πξνζθνξά» ηεο Θενηφθνπ 

δελ πεξηνξίζηεθε ζηελ άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ, αιιά είρε επίδξαζε ζηελ ςπρνινγία ησλ 

ακπλνκέλσλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ δηεμήγαγαλ ηε κάρε, φηαλ νη Οζσκαλνί 

πξαγκαηνπνίεζαλ ηε γεληθή έθνδν ελαληίνλ ηνπο. Έηζη, ελψ αξρηθά νη ππεξαζπηζηέο ηεο 

Πφιεο ήηαλ άηνικνη θαη γεκάηνη θφβν θξχβνληαλ πίζσ απφ ηα ηείρε, μαθληθά άξρηζαλ λα 

αγσλίδνληαη σο «κεκραιπαληκοὶ καὶ βεβαπτισμένοι ἐξ οἴνου». Απηφο ήηαλ, θαηά ην 

ζπγγξαθέα ν ιφγνο πνπ «…Σὸ δὲ ἀκατάπληκτον τῶν ἀνδρικωτάτων καὶ 

γενναιοτάτων Ῥωμαίων δειλοὺς καὶ τρεπτοὺς τοὺς Μουσουλμάνους ἀπέδειξεν». Ζ 

επηπιένλ δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζηε δηήγεζε ηνπ Καλαλνχ είλαη, φηη γηα πξψηε θνξά ε 

Θενηφθνο έγηλε νξαηή θαη απφ ηνπο αληηπάινπο ησλ Βπδαληηλψλ. Δπξφθεηην γηα κηα 

γπλαίθα, «ὀμέα θνξνῦζαλ», πνπ πεξπαηνχζε επάλσ ζηνπο πξνκαρψλεο ηνπ ηείρνπο θαη 

πνιεκνχζε φρη κε αλζξψπηλε, αιιά ππεξθπζηθή δχλακε. Σν ζέακα απηφ πξνθάιεζε ηξφκν 

ζηνπο Οζσκαλνχο θαη ηνπο αλάγθαζε λα ππνρσξήζνπλ
636

. 

                                                           
634

 Γ. Αθξνπνιίηεο, 184. 5-21.  

635
 Μ. Οιφβσινο, Orationes, 67. 20-25.   

636
Η. Καλαλφο, 74. 537-75.554. 
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Χζηφζν, ην 1453, φηαλ θαη γηα ηειεπηαία θνξά ηα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα 

πεξηθχθισζαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηα πξάγκαηα έκνηαδαλ δηαθνξεηηθά. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο θαηνίθνπο αηζζάλνληαλ πσο ε Θεία Πξφλνηα ηνπο είρε εγθαηαιείςεη 

εμαηηίαο ησλ ακαξηηψλ ηνπο θαη θπξίσο ιφγσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ παξαρσξήζεσλ ζην ζέκα 

ηεο έλσζεο ησλ εθθιεζηψλ ην 1439
637

. Ζ αζθάιεηα ηεο Πφιεο εμαξηηφηαλ άιισζηε απφ ηε 

δχλακε θαη ηελ θαζαξφηεηα ηεο πίζηεο
638

. Καηά κία άιιε αληίιεςε, νη Οζσκαλνί είραλ 

έξζεη σο ηηκσξία γηα ηηο ακαξηίεο ηνπο θαη ηψξα βξίζθνληαλ αθξηβψο έμσ απφ ηηο πχιεο ηεο 

πφιεο
639

. 

Αθφκε θαη πηζαλά θπζηθά θαηλφκελα εξκελεχνληαλ σο δπζάξεζηνη νησλνί.  Έλα απφ 

απηά θαηαγξάθεθε ζηηο 24 Μαΐνπ, θαη ελψ ε πφιε ππέθεξε απφ ηελ ζπλερηδφκελε 

αζθπθηηθή πνιηνξθία, φηαλ ζηνλ ηξνχιν ηεο Αγ. νθίαο πξνέβαιε κηα θφθθηλε ιάκςε, πνπ 

μεθηλνχζε απφ ηε βάζε θαη έθηαλε κέρξη ην κεγάιν ζηαπξφ ζηελ θνξπθή. Σν θσο έκεηλε 

εθεί γηα ιίγε ψξα θαη κεηά ράζεθε. Ο Barbaro ζην εκεξνιόγηό ηνπ αλαθέξεη, φηη ην 

θαηλφκελν έκνηαδε κε έθιεηςε ηεο ζειήλεο. Ίζσο πξάγκαηη λα ήηαλ θάηη ηέηνην ή ίζσο 

απιψο λα ήηαλ έλαο αληηθαηνπηξηζκφο απφ ηηο θσηηέο ζην ζηξαηφπεδν ησλ Οζσκαλψλ
640

. 

κσο νη πεξηζζφηεξνη ην εξκήλεπζαλ σο ζεκάδη φηη ην Άγην Φσο ηνπο εγθαηέιεηςε θαη καδί 

κε απηφ ν θχιαθαο – άγγεινο ηεο Πφιεο.   

ηελ ήδε δπζάξεζηε θαηάζηαζε θαη κε ην εζηθφ ζην ρακειφηαην ζεκείν νη 

πνιηνξθεκέλνη άξρηζαλ λα θέξλνπλ ζην λνπ ηνπο παιαηφηεξνπο ρξεζκνχο πνπ πξνθήηεπαλ 

ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. Κνηλή, άιισζηε, ήηαλ ε πεπνίζεζε ήδε απφ ηα ρξφληα 

ηνπ Μ. Κσλζηαληίλνπ, φηη ε Κσλζηαληηλνχπνιε επξφθεηην λα έρεη ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα 

δσήο
641

. Έλαο απφ απηνχο, άιισζηε έιεγε φηη ε Κσλζηαληηλνχπνιε ζα ραζεί φηαλ βαζηιεχεη 
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 Πξβ. θξαληδήο, 318.34-37: «…Ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ τῆς συνόδου ὑπόθεσις ἦν αἰτία πρώτη καὶ μεγάλη, 

ἵνα γένηται ἡ κατὰ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τῶν ἀσεβῶν ἕφοδος, καὶ ἀπὸ ταύτης πάλιν ἡ 

πολιορκία καὶ αἰχμαλωσία καὶ τοιαύτη καὶ τοσαύτη συμφορὰ ἡμῶν».  

638
 Ν.Ζ. Baynes, “The supernatural Defenders of Constantinople”, Byzantine studies and other essays, εθδ. Ν. 

Baynes, Λνλδίλν 1955, 248-260.  

639
 Ζ αληίιεςε είρε ήδε δηακνξθσζεί απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα. Πνιινί ζεσξνχζαλ φηη ε Μ. Αζία ράζεθε 

εμαηηίαο ησλ θξηκάησλ ησλ Βπδαληηλψλ. Κάηη αλάινγν ζα ζπλέβαηλε ηψξα θαη κε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Πξβ. Η. Ševčenko, “Alexios Makrembolites and his Dialogue between the Rich and the Poor”, 196-197· βι. 

επίζεο,  Letters of Athanasios (εθδ. Α. M. Talbot), 30.5-7 θαη 160.29-32.   

640
 Πξβ. Γνχθαο, 281.9-12: «…τὰ γὰρ φῶταὑπερεκχυθέντα ἐν γῇ καὶ θαλάσσῃ ὑπὲρ τὸν ἥλιον 

ἔλαμπον τὴν πσαν πόλιν, τὸν Γαλατν, τὰς νῆας ἁπάσας καὶ τὰ πλοῖα». 

641
 Α. Vasiliev, “Medieval ideas of the end of the world: West and East”, Byzantion 16(1942-1943), 489-490. 
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Κσλζηαληίλνο θαη ε κεηέξα ηνπ νλνκάδεηαη Διέλε. Καηά άιινπο, ν ίδηνο ν Μ. 

Κσλζηαληίλνο, είρε πξνθεηεχζεη φηη ε Κσλζηαληηλνχπνιε ζα ραλφηαλ ηηο κέξεο πνπ ζα 

γηλφηαλ έθιεηςε ζειήλεο. Υξεζκνί  θαη πξνθεηείεο αθνχγνληαλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα
642

. 

Μηα κεξίδα ηνπ πιεζπζκνχ δηαθαηερφηαλ απφ ηελ εζραηνινγηθή αληίιεςε φηη ην έηνο 7000 

απφ θηίζεσο θφζκνπ (1492) ζα εξρφηαλ ην ηέινο ηνπ θφζκνπ
643

,  ελψ άιινη ζεσξνχζαλ φηη 

νη θνηλσληθέο αδηθίεο, νη εκθχιηνη πφιεκνη, ε κείσζε ηεο δχλακεο ηνπ βπδαληίνπ θαη ε 

εζηθή θαηάπησζε είλαη νη αηηίεο ηεο ζείαο νξγήο, πνπ ζα εθθξαδφηαλ πιήξσο κε ηελ πηψζε  

ζηνπο Οζσκαλνχο.   

ζν γηα ηε βνήζεηα ηεο Θενηφθνπ, πνπ γηα πάλσ απφ ρίιηα ρξφληα πξνζηάηεπε ηελ 

Πφιε ηνπ Κσλζηαληίλνπ, νχηε απηή πιένλ έκνηαδε βέβαηε. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ιηηαλείαο, ζηελ νπνία κεηείρε ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ, ε εηθφλα ηεο Θενηφθνπ 

Οδεγήηξηαο, πνπ πξνπνξεπφηαλ, μαθληθά θαη ρσξίο πξνθαλή αηηία γιίζηξεζε απφ ηα ρέξηα 

απηψλ πνπ ηελ θξαηνχζαλ θαη έπεζε ζην έδαθνο. Ακέζσο, κφιηο πήγαλ λα ηε ζεθψζνπλ, 

απηή ζαλ λα είρε μαθληθά απνθηήζεη ηεξάζηην βάξνο, παξέκελε θνιιεκέλε ζην ρψκα: 

«…αὕτη μλλον ἔβριθε κάτω μολύβδου δίκην βαρυνομένη ὥσπερ ἐνισχημένη τῷ 

ἐδάφει καὶ ὅλως δυσαπόσπαστος ἦν»
644

Σειηθά, χζηεξα απφ αξθεηή ψξα νη ηεξείο 

επαλέθεξαλ ηελ εηθφλα ζηε ζέζε ηεο, ην γεγνλφο φκσο ηξφκαμε αξθεηά ηνπο 

παξεπξηζθνκέλνπο∙ ε πηψζε δελ ήηαλ αίζην κήλπκα γηα ην κέιινλ ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο
645

. Δπηπιένλ, ιίγν αξγφηεξα μέζπαζε δπλαηή λεξνπνληή πνπ γξήγνξα 

κεηαηξάπεθε ζε ραιάδη θαη εκπφδηδε λα πξνρσξήζνπλ νη ηεξείο πνπ κεηέθεξαλ ηελ εηθφλα 

θαη νη πνιίηεο πνπ αθνινπζνχζαλ, ελψ πνιιά παηδηά θηλδχλεπζαλ λα παξαζπξζνχλ απφ 

ηνπο νξκεηηθνχο ρεηκάξξνπο πνπ ζρεκαηίδνληαλ
646

.  Ζ  αζπλήζεο   νξκή   ηνπ   ρεηκάξξνπ 

«… ἐδήλου  πάντως τὴν ταχίστην τῶν ὅλων ἀπώλειαν καὶ ὅτι χειμάρρου δίκην καὶ 
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 Αλάινγνο ρξεζκφο απνδηδφηαλ θαη ζην Λένληα ην νθφ, πξβ. C. Mango, “The Legend of Leo the Wise” 

ZRVI 6(1960), 59-93, Nicol, Immortal emperor, 101. O Γεψξγηνο ρνιάξηνο, IV, 511 αλαθέξεη έλαλ αθφκα, 

πνπ πξνθήηεπε πσο ην ηέινο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζα εξρφηαλ ηελ πεξίνδν πνπ ην φλνκα ηνπ απηνθξάηνξα 

θαη ηνπ Παηξηάξρε ζα μεθηλνχζε απφ ην ίδην γξάκκα (=Ησάλλεο Ζ΄ - Ησζήθ Β΄, 1416-1439). Γηα ηνπο 

ρξεζκνχο πνπ πξνθήηεπαλ ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο βι. γεληθά, Les traditions apocalyptiques au 

taumant de la chute de Constantinople, έθδ. B. Lellouch – St Yerassimos, Παξίζη 1999· P. Sheppard, «Ζ 

θαηαζηξνθή κηαο εηθφλαο», ζην ζπιινγηθφ ηφκν: Ζ Άισζε ηεο Πόιεο, εθδ. Δ. Υξπζφο, 30-34. 

643
 P. Alexander, The byzantine apocalyptic tradition, Loο Angeles 1985· Nicol, Immortal emperor, 75. 

644
 Κξηηφβνπινο, 58.17-18. 

645
 Απη., 58.24. 

646
 Απη., 58.27- 59.5. 
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σφοδροτάτων ὑδάτων ἅπαντα οἰχήσεται καὶ παρασυρήσεται»
Σειηθά, απηφ πνπ 

νη θάηνηθνη θνβφληνπζαλ ή πξνθήηεπαλ ζπλέβε ιίγεο κέξεο αξγφηεξα, φηαλ ηελ 29ε  Μαΐνπ 

1453 ν νζσκαληθφο ζηξαηφο εηζέβαιε απφ ηα ξήγκαηα ησλ ηεηρψλ θαηαιακβάλνληαο ηειηθά 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ έθβαζε ηεο πνιηνξθίαο αζθαιψο θαη δελ νθεηιφηαλ ζηελ 

απνπζία ηεο βνήζεηαο ηεο Θενηφθνπ, αιιά πεξηζζφηεξν ήηαλ ην ινγηθφ απνηέιεζκα ηνπ 

αγψλα αλάκεζα ζε κηα Πφιε πνπ βξηζθφηαλ ζε ζπλερή παξαθκή γηα πάλσ απφ 150 ρξφληα 

θαη ελφο αληηπάινπ κε ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη εμέιημε, φπσο ήηαλ νη Οζσκαλνί.   
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 Απη., 59.10 
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 ΔΠΗΛΟΓΗΚΑ 

Καζνξηζηηθή γηα ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ ε εμέιημε ηεο 

πνιηνξθεηηθήο ηαθηηθήο ησλ Οζσκαλψλ, πνπ επέηξεςε κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηε κεηαηξνπή ηεο κεζφδνπ ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ πφιεσλ ζε πξαγκαηηθή πνιηνξθία κε 

παξαθψιπζε ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή καρψλ. Έηζη ζην παξειζφλ, ν 

νθηαεηήο απνθιεηζκφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ηα έηε 1394-1402, φζν αζθπθηηθφο 

θαη αλ ήηαλ, δελ επέθεξε θαη ηελ παξάδνζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ, θαζψο δελ θαηαγξάθεθε 

θακία απφπεηξα γηα ηελ «δηα μίθνπο» θαηάιεςε ηεο Πφιεο, ελψ θαη ην ζέξνο ηνπ 1422, 

παξφηη ν ζηξαηφο ησλ Οζσκαλψλ θαηεπζχλζεθε ελαληίνλ ησλ ηεηρψλ, εθφζνλ απηέο νη 

επηζέζεηο δε ζπλδπάζηεθαλ κε νινθιεξσηηθφ ρεξζαίν θαη ζαιάζζην απνθιεηζκφ καθξάο 

δηάξθεηαο, απνθξνχζηεθαλ επηηπρψο απφ ηνπο ακπλφκελνπο. Σν επλντθφ γηα ην ζηξαηφ ηνπ 

νπιηάλνπ απνηέιεζκα ηεο άλνημεο ηνπ 1453 πξνήιζε ελ κέξεη απφ ηνλ επηηπρεκέλν 

ζπλδπαζκφ νινθιεξσηηθνχ απνθιεηζκνχ θαη ζσζηήο επηινγήο ησλ ζεκείσλ ηνπ ηείρνπο, 

πνπ ζα δέρνληαλ ηελ επίζεζε απφ ηηο βνιέο ησλ θαλνληψλ θαη ηηο ζπλδπαζκέλεο εθφδνπο 

ησλ Οζσκαλψλ ζηξαηησηψλ. Χζηφζν, γηα ηελ εμέιημε θαη ηε δηακφξθσζή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηνξθεηηθήο ηαθηηθήο ζεκαληηθφηαην ξφιν έπαημαλ θαη ηα δηαζέζηκα 

πνιηνξθεηηθά κέζα, θαηά θχξην ιφγν ηα ππεξκεγέζε θαλφληα κε ηα ξήγκαηα πνπ 

πξνθάιεζαλ ζηα ηείρε ηεο Πφιεο. Αληηζηνίρσο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ήηαλ ε νηθνλνκηθή 

επξσζηία ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, πνπ επέηξεπε φρη κφλνλ ηελ πξφζβαζε ζηε λέα 

ηερλνινγία ησλ ππξνβφισλ φπισλ, ηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ επάλδξσζε 

ηθαλνχ ζηφινπ, αιιά θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ζηξαηησηψλ, πξαθηηθή πνπ αλήθε ζηηο θχξηεο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ εθάζηνηε ζνπιηάλνπ.  

  Γηα ην βπδαληηλφ θξάηνο ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάξξεπζε θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 

αηψλεο ζπλεπαγφηαλ κε επαξθή δηαζέζηκν νπιηζκφ γηα ηνπο ήδε ζηξαηνινγεκέλνπο απφ ηε 

κηα πιεπξά, θαη αδπλακία πξφζιεςεο κηζζνθνξηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηελ άιιε, ζηνηρεία, 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εληζρχζνπλ απνθαζηζηηθά ζηελ άκπλα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

νζσκαληθψλ πνιηνξθηψλ. Ο Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο ΗΑ΄ Παιαηνιφγνο ιίγν πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο ηειεπηαίαο πνιηνξθίαο, ζε κηα χζηαηε πξνζπάζεηα λα πξνζειθχζεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ δπηηθψλ γηα ηε δεηλή ζέζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ππνζρφηαλ ζε φπνηνλ 

αληαπνθξηλφηαλ ζεηηθά ζηηο εθθιήζεηο γηα βνήζεηα, πφιεηο ή λεζηά ηεο απηνθξαηνξίαο απφ 

ηα ειάρηζηα πνπ είραλ απνκείλεη θαη βαζηιηθνπο ηίηινπο, πνπ πξαθηηθά δελ είραλ θαλέλα 

νπζηαζηηθφ αληίθξηζκα.  
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πκπεξαζκαηηθά, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ νινθιεξσκέλε κειέηε ησλ 

νζσκαληθψλ πνιηνξθηψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην κείδνλ πξφβιεκα ησλ πνιηνξθεκέλσλ 

ήηαλ ε νιηγαλζξσπία. Αλ θαη ζην πιεπξφ ησλ επαγγεικαηηψλ ζηξαηησηψλ πνιέκεζε θαη ην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, απφ ηνπο απινχο πνιίηεο κέρξη ηνπο ηεξείο θαη ηνπο κνλαρνχο, ν 

αξηζκφο ηνπο δελ επαξθνχζε νπηε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πεξηκεηξηθή θχιαμε ησλ ηεηρψλ 

ηεο Πφιεο. Δπηπιένλ, θαηά ηελ ηειηθή επίζεζε ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνπ, ε απξφζκελε 

απνρψξεζε ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ Ηνπζηηληάλε θαη πνιιψλ απφ ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ 

απνδπλάκσζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ άκπλα θαη απνζάξξπλε φζνπο εμαθνινπζνχζαλ λα 

πνιεκνχλ πάλσ θαη γπξσ ζηα ηείρε δηεπθνιχλνληαο ηελ απνζηνιή ησλ επίδνμσλ 

θαηαθηεηψλ.    

Αληηζέησο, ε πξνζθνξά ησλ κεγάισλ θαλνληψλ έρεη κάιινλ ππεξεθηηκεζεί. Παξφηη 

είλαη δεδνκέλν, πσο πξνθαινχζαλ εθηφο απφ ηνλ παληθφ ζηνπο ακπλφκελνπο θαη 

ζεκαληηθφηαηε θζνξά ζηα ηείρε, απηά φκσο επηδηνξζψλνληαλ ηάρηζηα απφ ηνπο 

ηειεπηαίνπο, πνπ  κε ην πέξαζκα ησλ εκεξψλ ζπλήζηζαλ θαη νη ίδηνη ηνλ εθθσθαληηθφ 

ζνξπβν απφ ηηο βνιέο ησλ κεγάισλ βνπκπάξδσλ. Άιισζηε, ηα βιήκαηα πνπ εμαπέιπαλ δελ 

πξνθάιεζαλ νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε ηνπ ηείρνπο, αιιά δεκηνχξγεζαλ απιψο ην ξήγκα, 

απφ ην νπνίν θαη εηζρψξεζε εληφο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ν ζηξαηφο ησλ Οζσκαλψλ. ε 

πεξίπησζε επαξθνχο βπδαληηλήο ζηξαηησηηθήο δχλακεο ε είζνδνο ησλ αληηπάισλ 

πηζαλφηαηα ζα είρε απνθεπρζεί, αθνχ ην πέξαζκα απφ κηα ζηελή δίνδν εθκεδελίδεη ην φπνην 

αξηζκεηηθφ πιενλέθηεκα ησλ επηηηζεκέλσλ.  

 Σν απφγεπκα ηεο 29εο Μαΐνπ κε ηε ζπλνδεία ησλ βεδίξεδσλ θαη ηεο πξνζσπηθήο 

θξνπξάο ησλ γεληηζάξσλ ν Οζσκαλφο ζνπιηάλνο Μσάκεζ Β΄ εηζήιζε ζξηακβεπηήο ζηελ 

Πφιε θαη θαηεπζχλζεθε ζην λαφ ηεο Αγ. νθίαο γηα λα επραξηζηήζεη ηνλ Πξνθήηε γηα ηε 

κεγαιεηψδε ηνπ λίθε, ελψ νη ζηξαηηψηεο ηνπ ζα ζπλέρηδαλ ηε ιεειαζία ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο γηα ηξεηο κέξεο, φπσο φξηδε ην κνπζνπικαληθφ έζηκν θαη είρε 

ππνζρεζεί ζηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ. Απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ησλ γεγνλφησλ, ν 

Απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο ΗΑ΄ Παιαηνιφγνο ζθνηψζεθε ζην πεδίν ηεο κάρεο πιεζίνλ 

ηεο πχιεο ηνπ Αγ. Ρσκαλνχ, φηαλ ην πξψην κεγάιν ηκήκα ηνπ νζσκαληθνχ ζηξαηνχ 

δηείζδπζε απφ ην ξήγκα ζηνλ εζσηεξηθφ πεξίβνιν ησλ ηεηρψλ ηεο Πφιεο
648

. Έκειε λα είλαη 

                                                           
648

 θξαληδήο, 96.32-98.3: «Καὶ ηῇ θζ-ῃ Μαΐνπ, ἡκέξᾳ γ-ῃ, ὥξᾳ ηῆο ἡκέξαο ἀξρῇ ἀπῆξε ηὴλ Πόιηλ ὁ ἀκεξᾶο, ἐλ 

ᾗ ὥξᾳ θαὶ ἁιώζεη ηῆο πόιεσο θαὶ ὁ καθαξίηεο αὐζέληεο κνπ θαὶ βαζηιεὺο θὺξ Κσλζηαληῖλνο ζθνησζεὶο 

ἀπέζαλελ, ἐκνῦ πιεζίνλ αὐηνῦ νὐρ εὑξεζέληνο ηῇ ὥξᾳ ἐθείλῃ, ἀιιὰ πξνζηάμεη ἐθείλνπ εἰο ἐπίζθεςηλ δῆζελ ἄιινπ 

κέξνπο ηῆο πόιεσο, ἰνύ, ἰνὺ θἀκνί, ηῆο πξνλνίαο νὐθ εἶδ᾽ εἰο ηίλα κε θαηξὸλ θπιαηηνύζεο»,  Γνχθαο, 286.23-

287.5: «…Ὁ βαζηιεὺο νὖλ ἀπαγνξεύζαο ἑαπηόλ, ἱζηάκελνο βαζηάδσλ ζπάζελ θαὶ ἀζπίδα, εἶπε ιόγνλ ιύπεο 



218                    Επιλογικά 
 

ν ηειεπηαίνο βπδαληηλφο Απηνθξάηνξαο θαη ην φλνκά ηνπ πιένλ ζα ζπλδεφηαλ άξξεθηα 

ζηνπο ζξχινπο γηα ηελ αλάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηελ αλαβίσζε ηεο βπδαληηλήο 

απηνθξαηνξίαο κε ηελ ππεξθπζηθή εκθάληζή ηνπ θαη ηελ εθδίσμε ησλ απίζησλ
649

. Ο Μέγαο 

Γνύθαο Λνπθάο Ννηαξάο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ αηρκαισηίζηεθαλ, φπσο θαη ν Λενλάξδνο, 

επίζθνπνο Υίνπ, σζηφζν απηφο ηειηθά απειεπζεξψζεθε έλαληη ιχηξσλ απφ ηνπο Γελνπάηεο 

ζπκπαηξηψηεο ηνπ. Ο Οζσκαλφο Οξράλ ζπλειήθζε θαη θαζψο αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο 

ζηξαηηψηεο ηνπ νπιηάλνπ, νδεγήζεθε κπξνζηά ζην Μσάκεζ Β΄, ν νπνίνο δηέηαμε ηνλ 

απνθεθαιηζκφ ηνπ· ν Καξδελάιηνο Ηζίδσξνο θαηάθεξε λα δηαθχγεη, ελψ ν Ησάλλεο 

Ηνπζηηληάλεο πηζαλφηαηα εμαηηίαο ησλ ηξαπκάησλ ηνπ πέζαλε ιίγν αξγφηεξα ζηε Υίν.  

 εκαληηθφ, πάλησο, κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ, φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηελ είζνδν ηνπ 

νζσκαληθνχ ζηξαηνχ εληφο ηεο πφιεο πξφιαβε θαη θαηεπζχλζεθε πξνο ην ιηκάλη θαη, αθνχ 

επηβηβάζηεθαλ ζηα βελεηηθά θαη γελνπαηηθά πινία πνπ ήηαλ αγθπξνβνιεκέλα, απέπιεπζαλ 

γηα ηε Γχζε
650

, φπνπ ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα είραλ βξεη αζθαιέο 

θαηαθχγην θαη έλα θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα νηθνλνκηθή θαη πλεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

αξθεηνί Βπδαληηλνί πνπ είραλ επηιέμεη λα απνρσξήζνπλ απφ ηε βπδαληηλή πξσηεχνπζα
651

. 

Αξθεηνί επέιεμαλ σο ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ ηελ Πεινπφλλεζν, ηα ιαηηλνθξαηνχκελα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Κχπξν
652· φινη ηνπο φκσο κεηέθεξαλ ηε θιεξνλνκηά ηνπ 

                                                                                                                                                                                           
ἄμηνλ· "Οὐθ ἔζηη ηηο ηῶλ ρξηζηηαλῶλ ηνῦ ιαβεῖλ ηὴλ θεθαιήλ κνπ ἀπ᾽ ἐκνῦ;" ῏Ζλ γὰξ κνλώηαηνο ἀπνιεηθζείο. 

Σόηε εἷο ηῶλ Σνύξθσλ δνὺο αὐηῷ θαηὰ πξόζσπνλ θαὶ πιήμαο, θαὶ αὐηὸο ηῷ Σνύξθῳ ἑηέξαλ ἐραξίζαην· ηῶλ 

ὄπηζζελ δ᾽ ἕηεξνο θαηξίαλ δνὺο πιεγήλ, ἔπεζε θαηὰ γῆο· νὐ γὰξ ᾔδεζαλ, ὅηη ὁ βαζηιεύο ἐζηηλ, ἀιι᾽ ὡο θνηλὸλ 

ζηξαηηώηελ ηνῦηνλ ζαλαηώζαληεο ἀθῆθαλ». 

649
  Nicol, Immortal Emperor, 74-108· S. Runciman, Fall of Constantinople, 151-152.  

650
 Πξβ. ηνλ δηαζσζέληα θαηάινγν ησλ πξνζθχγσλ, πνπ εμέδσζε ν Κ. Μέξηδηνο ζην:Actes du XII congres 

International des Etudes Byzantines, II, Βειηγξάδη 1964, 171-176. Αλάκεζα ζε απηνχο πνπ επηβηβάζηεθαλ ζην 

γελνπαηηθφ πινίν ηνπ θαπεηάληνπ Doria βξίζθνληαλ ν Ησάλλεο θαη ν Γεκήηξηνο Καληαθνπδελφο, κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ Παιαηνιφγσλ, Κνκλελνί, Λαζθάξεηο, θ.ά. Πξψηνο ζηαζκφο ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο ήηαλ ην λεζί 

ηεο Υίνπ, ελψ αξθεηνί πξνσζήζεθαλ κε έλα Βελεηηθφ πινίν ζηελ Κξήηε θαη απφ θεη κεηαθέξζεθαλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν, ζηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο, ηελ Ηηαιία. Βι. θαη D. Μ. Nicol, Byzantine family of 

Kantakouzenos, 194-195.  

651
 Βι. ζρεηηθά, D. Geanakoplos, Greek Scholars in Venice, Cambridge, 1962, 62· X. Μαιηέδνπ, Άλλα 

Παιαηνινγίλα Ννηαξά, Βελεηία 2004, 35 θ.ε. 

652
 Γηα ηε θπγή πξνο ηελ Κχπξν θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζπλάληεζαλ εθεί νη πξφζθπγεο απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε βι. Κ. Ν. Κσλζηαληηλίδεο, «Πξφζθπγεο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ Κχπξν», Ζ 

Άισζε ηεο Πόιεο, πιινγηθφο ηφκνο, (επηκ. Δ. Υξπζφο,) Αζήλα 1994, 137-140. 
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βπδαληηλνχ θξάηνπο πνπ ζα ηε κεηαιακπάδεπαλ ζηηο πεξηνρέο φπνπ κεηέβεζαλ σο 

πξφζθπγεο.  

Ζ είδεζε γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο έθηαζε ζηε Γχζε κεξηθέο 

εβδνκάδεο αξγφηεξα
653

. Αξρηθά, δεκηνπξγήζεθε ε εληχπσζε πσο ζα πινπνηνχληαλ εθ λένπ 

έλα ζηαπξνθνξηθφ εγρείξεκα, αιιά φπσο ζπλέβε θαη ζην παξειζφλ αζπκθσλία 

πξνηεξαηνηήησλ θαη απξνζπκία δηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ κέζσλ άθεζαλ θαηά κέξνο ηελ 

πξσηνβνπιία γηα ζπιινγηθή δξάζε.  

Γηα ηνλ ίδην ην Μσάκεζ Β΄ ε θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ήηαλ πάλσ απφ φια 

κηα πξνζσπηθή επηηπρία, θαζψο πινπνίεζε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν απηφ,  πνπ ην δφγκα ηνπ 

«ηεξνχ πνιέκνπ» πξνέβιεπε, -ηελ πξνζάξηεζε δειαδή ησλ εδαθψλ ησλ απίζησλ είηε δηα 

ηεο νηθεηνζεινχο παξάδνζεο είηε δηα ηεο βίαο- θαζψο ε Πφιε σο θέληξν ηεο ρξηζηηαλνζχλεο 

θαη ελφο ηδηαίηεξνπ πνιηηηζκνχ πξνέβαιε σο ηδαληθφ ιάθπξν ζην κάηηα ησλ Οζσκαλψλ θαη 

νιφθιεξνπ ηνπ κνπζνπικαληθνχ θφζκνπ. Ζ πξαθηηθή ζεκαζία ηεο θαηάιεςεο ηεο πφιεο 

ήηαλ φηη εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ζα απνηεινχζε ηνλ θαηάιιειν ζχλδεζκν 

αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο θαη ηηο αζηαηηθέο νζσκαληθέο θηήζεηο, εμαζθαιίδνληαο ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ έιεγρν ζηελ θεληξηθή εμνπζία. Γηα ην ιφγν απηφ ν επαλνηθηζκφο ηεο 

πφιεο ππήξμε απφ ηηο πξψηεο ελέξγεηέο ηνπ νπιηάλνπ πξνηξέπνληαο αξρηθά φζνπο απφ 

ηνπο Κσλζηαληηλνππνιίηεο είραλ θξπθηεί θαηά ηελ ψξα ηεο άισζεο λα θαλεξσζνχλ 

ππνζρφκελνο ηελ πξνζηαζία ηνπο
654

, ελψ, ζχκθσλα κε ηε δηήγεζε ηνπ Κξηηφβνπινπ, 

απειεπζέξσζε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ ηνπο αηρκαιψηνπο εγθαζηζηψληαο ηνπο ζηα 

παξάιηα ηνπ Κεξάηηνπ θφιπνπ θαη παξέρνληαο ηνπο σο επηπιένλ θίλεηξν θνξνινγηθή 

αηέιεηα γηα ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα εηψλ
655

. Παξάιιεια, πξνηνπ αλαρσξήζεη γηα ηελ 

Αδξηαλνχπνιε (18 Ηνπλίνπ) θαίλεηαη πσο δηέηαμε ηε ζπζηεκαηηθή κεηνίθηζε απφ ηηο 

επαξρίεο πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 5.000 νηθνγελεηψλ
656

. Σν ζρέδην ζα πξέπεη λα είρε 
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 Πξβ. Pertusi, Caduta, I, 92-1-1, φπνπ ε καθξνζθειήο επηζηνιή ηνπ θαξδηλάιηνπ Ηζίδσξνπ απφ ηελ Κξήηε 

πνπ βξηζθφηαλ πξνο ηνλ Πάπα Νηθφιαν Δ΄ πιεξνθνξψληαο ηνλ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Πφιεο απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο. Οη Γπηηθνί είραλ ήδε πιεξνθνξεζεί ηα γεγνλφηα ηεο Άισζεο εηηε απφ φζνπο αζρνινχληαλ κε ην 

λαπηηθφ εκπνξην ζηελ πεξηνρή είηε απφ ηνπο πξφζθπγεο πνπ θαηέπιεπζαλ κε ηα Βελεηηθά θαη Γελνπαηηθά 

πινία.   

654
 θξαληδήο (Βφλλε), 304. 16-20. 

655
 Κξηηφβνπινο, 83.10-12: «…κεηὰ δὲ ηνῦην ηῶλ αἰρκαιώησλ ὅζνπο ἔιαβε δαζκὸλ ζὺλ γπλαημὶ θαὶ παηζὶ 

θαζίδεη παξὰ ηῷ ηνῦ ιηκέλνο αἰγηαιῷ ηῆο πόιεσο ζαιαηηίνπο ὄληαο, νὓο πξώελ ηελίηαο ὠλόκαδνλ, δνὺο αὐηνῖο 

θαὶ νἰθίαο θαὶ ἀηέιεηαλ ρξόλσλ ῥεηῶλ». 

656
 Γνχθαο, 279.3-12.  
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νινθιεξσζεί κέρξη ηνλ εξρφκελν επηέκβξην, ζπλερίζηεθε σζηφζν θαη ηα επφκελα ρξφληα 

ρσξίο αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα
657

. ην κεηαμχ ην θαινθαίξη ηνπ 1454 νη νζσκαληθέο 

δπλάκεηο θηλήζεθαλ απεηιεηηθά πξνο ηε εξβία· πεξίπνπ 4.000 απφ ηνπο αηρκαιψηνπο 

επξφθεηην λα εγθαηαζηαζνχλ ζηα πεξηρσξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο
658

.  

Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ην ζρέδηφ ηνπ γηα ηνλ επαλνηθηζκφ ηεο Πφιεο ν ληθεηήο 

νπιηάλνο εθάξκνζε κεηξηνπαζή πνιηηηθή θαη απέλαληη ζηελ Οξζφδνμε εθθιεζία. Ζ 

εθινγή λένπ Παηξηάξρε ήηαλ άκεζε πξνηεξαηφηεηα, θαζψο ν Γξεγφξηνο Γ΄ ήδε απφ ην 1451 

βξηζθφηαλ ζηε Ρψκε. Άιισζηε, έλαο ελσηηθφο Παηξηάξρεο, πνπ ζα επλννχζε ζπλελλνήζεηο 

ή ζπκκαρίεο ησλ Βπδαληηλψλ κε ηε Γχζε γηα κηα λέα ζηαπξνθνξία έπξεπε λα 

απνκαθξπλζεί. Δπειέγε ηειηθά ν Γελλάδηνο ρνιάξηνο, πνπ παξά ηνπο αξρηθνχο ηνπ 

ελδνηαζκνχο ελζξνλίζηεθε Παηξηάξρεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1454 ζην λαφ ησλ Αγίσλ 

Απνζηφισλ, δηαηεξψληαο φια ηα πξνλφκηα ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ, ελψ επηπιεφλ γηλφηαλ ν 

αξρεγφο φισλ ησλ Οξζνδφμσλ ηεο απηνθξαηνξίαο
659

.    

ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή, πξνηεξαηφηεηα ηνπ Μσάκεζ Β΄ ήηαλ νη ζρέζεηο κε Βελεηία 

θαη Γέλνπα θαη παξά ην γεγνλφο φηη θαη νη δχν πιεπξέο βνήζεζαλ ελεξγά ηνπο 

πνιηνξθεκέλνπο, νη θηιηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή 
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 Ζ δηαηαγή ηνπ Μσάκεζ γηα ηνλ επνηθηζκφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ 

Asikpasazade, 133, πνπ φκσο αλαθέξεη, φηη αθνξνχζε νδεγίεο γηα νηθεηνζειή κεηαλάζηεπζε κε παξνρή 

πξνλνκίσλ θαη φρη εμαλαγθαζηηθή κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ. Πάλησο ε πξνζπάζεηα αξρηθά δε θαίλεηαη λα 

απέδσζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα κηαο θαη δελ έδσζε λέα ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Πφιεο. 

Έηζη ν νπιηάλνο πξνρψξεζε ζε εμαλαγθαζηηθέο κεηαθηλήζεηο επηιεγκέλσλ νηθνγελεηψλ απφ ηηο επαξρίεο, 

ελέξγεηα πνπ πξνθάιεζε αλαηαξαρή ζηηο θαηά ηφπνπο πεξηνρεο. Έηζη, ζην ηέινο ηνπ Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1454 ν 

Μσάκεζ Β΄ κεηέβε ζηελ Πξνχζα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηείιεη ηηο έληνλεο αληηδξάζεηο πνπ θαίλεηαη πσο 

πξνθάιεζαλ νη δηαηαγέο ηνπ γηα ηνλ εθηνπηζκφ ησλ επηθαλψλ εκπφξσλ πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Κξηηφβνπινο, 91-25-36. Βι ζρεηηθά, Ζ. Inalcik, “The Policy of Mehmed II toward the Greek population of 

Istanbul and the Byzantine buildings of the city”, DOP 23-25, 1969-1970, 237· η. Γεξαζίκνπ, «Ζ επαλνίθηζε 

ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κεηά ηελ άισζε», 1453: ε Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ε κεηάβαζε από ηνπο 

κεζαησληθνύο ζηνπο λεώηεξνπο ρξόλνπο, εθδ. Σ. Κηνπζνπνχινπ, Ζξάθιεην 2005, 9· ζην ίδην, Δ. Εachariadou, 

“Constantinople se repeuple”, 50-51· Ν. Μνζρφπνπινο, Ζ Άισζηο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο θαηά ηαο 

ηνπξθηθάο πεγάο», 1453-1953: Ζ Πεληαθνζηνζηή Δπέηεηνο από ηεο Αιώζεσο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο, 

αλακλεζηηθφο ηφκνο, Αζήλα 1953, 26-27.   

658
 Γνχθαο, παξ. 72.11. 

659
 Υξνληθφ Maius, 446.33-456-36· Κξηηφβνπινο, 90.30-91-23. Βι. ζρ. S. Runciman, The Great Church in 

Captivity,Cambridge 1968, 168-171· Th. Papadopoulos, Studies and documents to the history of the Greek 

church and people under Σurkish domination, (VR), Aldershot 1990, 1-25. 
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ηνπ εκπνξίνπ, πνπ ζα εμαζθάιηδε θαη ηα αλάινγα νηθνλνκηθά νθέιε ζηνπο Οζσκαλνχο. 

Παξά ηαχηα, ιίγεο κέξεο κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηελ 1ε  Ηνπλίνπ 1453, 

εμέδσζε έγγξαθν, ζχκθσλα κε ην νπνίν θάζε πνιίηεο ηνπ Γαιαηά ππνρξενχληαλ ζε 

θαηαβνιή θεθαιηθνχ θφξνπ, ελψ δηέηαμε θαη ηελ θαηεδάθηζε ησλ ηεηρψλ ηεο εκπνξηθήο 

απνηθίαο· επηπξνζζέησο ε Οζσκαληθή Πχιε ζα αζθνχζε ηνλ έιεγρν ζηε δηεμαγσγή ηνπ 

εκπνξίνπ ζηελ πεξηνρή.    

 Πξνθεηκέλνπ λα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ν νπιηάλνο πξνζπάζεζε λα επηβάιεη 

ηελ εμνπζία ηνπ ηφζν ζην ρψξν ηεο Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ θαη ηεο Νφηηαο Δπξψπεο φζν 

θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μ. Αζίαο. Δθεί, ζέιεζε λα επηβιεζεί ζε φια ηα ηζιακηθά θξαηίδηα 

δηαζθαιίδνληαο έηζη ηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηνπ θξάηνπο ηνπ, ελψ ζηηο επξσπατθέο πεξηνρέο 

ζεσξνχζε φηη ε θαηάιεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ηνλ έθαλε λφκηκν δηάδνρν ησλ εδαθψλ, 

πνπ πξνεγνπκέλσο απνηεινχζαλ ηελ αλαηνιηθή Ρσκατθή Απηνθξαηνξία
660

. ηελ Δπξψπε ν 

Γνχλαβεο δηαηεξήζεθε σο ην θπζηθφ ζχλνξν, φπσο άιισζηε θαη ζηνπο βπδαληηλνχο 

ρξφλνπο, ελψ θαίλεηαη πσο νη θαηαθηήζεηο δελ αθνινχζεζαλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην. 

Δθαξκφζηεθε πάλησο ε ηαθηηθή, λα εμνληψλνληαη νη ηνπηθνί άξρνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπκπξάμνπλ κε νπνηνλδήπνηε ελαληησλφηαλ ζηελ εμνπζία ηνπ
661

. ηα πιαίζηα ηεο 

αδηάθνπεο επέθηαζεο νζσκαληθφο ζηξαηφο εηζέβαιε ην 1458 ζηελ Πεινπφλλεζν, ελψ δχν 

ρξφληα αξγφηεξα (1460) ε πξνέιαζε ηνπ νινθιεξψζεθε κε επηηπρία κε ηελ θαηάιεςε ηεο 

πφιεο ηνπ Μηζηξά. Ήδε απφ ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν νη Οζσκαλνί είραλ θαηαθέξεη λα 

ππνηάμνπλ ηε εξβία, χζηεξα απφ ηξεηο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο θαηάιεςεο ηνπ 

Βειηγξαδίνπ, θαη ην 1463-64 ήηαλ ε ζεηξά ηεο Βνζλίαο - Δξδεγνβίλεο λα ππνηαρζεί ζηελ 

νζσκαληθή θπξηαξρία. Σαπηφρξνλε δξάζε είρε αλαιάβεη θαη ν νζσκαληθφο ζηφινο, πνπ ήδε 

απφ ην 1454 θαηεπζχλζεθε πξνο ηα παξάιηα ηεο Μαχξεο ζάιαζζαο ππνρξεψλνληαο ηελ 

απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνχληαο θαη ηε Μνιδαβία λα πιεξψζνπλ θφξν ππνηέιεηαο
662

. Έλα 

ρξφλν αξγφηεξα ζα πνιηνξθήζεη απφ μεξά θαη ζάιαζζα ηελ νρπξή Σξαπεδνχληα, ε νπνία, 

παξά ηελ αξρηθή αληηδξαζε, ζα παξαδνζεί ζην Μσάκεζ Β,΄ελψ αθνινχζεζε ε ζπζηεκαηηθή 

θαηάθηεζε ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, γεγνλφο πνπ ζα έθεξλε ηνπο Οζσκαλνχο ζε 

επζεία αληηπαξάζεζε κε ηηο δπηηθέο λαπηηθέο δπλάκεηο: ε κέρξη πξφηηλνο γελνπαηηθή Λέζβνο 

πεξηήιζε ππφ ηελ εμνπζία ηνπο ην 1462, ελψ ε άισζε ηεο Υαιθίδαο θαη ε θαηάιεςε ηεο 
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F. Babinger, Mehmed der Eroberer, 35.  

661
 Μεηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ Γεζπνηάηνπ ηνπ Μνξηα, ν Μσάκεζ Β΄ πξνζέθεξε ζην Γεζπφηε Γεκήηξην 

Παιαηνιφγν 300.000 άζπξα, ελψ ιίγν αξγφηεξα ζα εμφλησλε ηε δπλαζηεία ησλ Μεγάισλ Κνκλελψλ ζηελ 

Σξαπεδνχληα θαη ην βαζηιηά ηεο Βνζλίαο.  
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 Κ. Άκαληνο, ρέζεηο Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ, 149-155. 
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Δχβνηαο ην 1470 πηζηψλεηαη σο κηα ζεκαληηθφηαηε επηηπρία, αθνχ αλέδεημε ληθεηέο ηνπο 

άπεηξνπο θαηά ην παξειζφλ ζε ζαιάζζηεο αλακεηξήζεηο Οζσκαλνχο απέλαληη ζηνλ 

πνιχπεηξν βελεηηθφ ζηφιν.   
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                                                                                 ABSTRACT 

 

The recapture of Constantinople by Michael VIII Palaeologos in July 1261 and the 

restoration of the capital of the Byzantine Empire which had been temporarily moved at 

Nicaea, redefined its “European orientation”, but neglected its eastern borders which 

remained vulnerable to the raids of the different Turkish tribes which appeared in Western 

Asia Minor. One of those tribes was that of the Ottomans, who began crossing the Sangarius 

river, and raiding the fertile area of Bithynia in search of food and booty (ca. 1280). 

Michael VIII Palaeologos and his son Andronicus II did not take drastic measures 

towards the interception of the raiders and their initiatives only concerned the fortification of 

the borders or the temporary presence of a small army in the area without offering any 

effective resistance. This inactivity was caused by military weakness and financial 

difficulties, fear of Byzantium for a potential western crusade and, finally, the ideological 

differences between the central government in Constantinople and the inhabitants of the 

eastern provinces.  

The Byzantines faced the Ottomans for the first time on the battlefield in 1302 at 

Bapheus, where they were defeated, while they could not overtake their opponents in 1329 

at Pelecanus either. The Ottomans took advantage of the notion of the “holy war” and in a 

few years they managed to form a numerous army which, even though it was lightly 

equipped, surprised their opponents and, taking advantage of the morphology of the ground, 

was able to win on the battlefield.  

Subsequently, important cities of Asia Minor such as Prousa (1326), Nicaea (1331) 

and Nicomedia (1337) came under their control, after a long and painful blockade. Even 

though they did not possess, at this stage of their development, the appropriate siege 

equipment for the frontal surrender of the city, the obstruction of public transport and the 

interruption of food imports forced the inhabitants to give in. The same tactics of deprivation 

were applied by the Ottomans for their prevalence in the region of Thrace (conquest of 

Didimoteichon, Adrianople, Thessalonica), in the second half of the 14th century.  

In 1394, the ottoman army consisting of about 10.000 warriors, having destroyed the 

suburbs of Constantinople, surrounded the fortified walls, thus hindering the food imports in 

the city. The sea blockade would be effected by the construction of the fortress of Anadolu 

Hisar on the Asiatic coast of the Bosporus and a small navy without any particular nautical 

experience. Despite the large number of soldiers, no attempt for a full-range assault of the 

strong fortifications is attested. Nonetheless, the long duration of the blockade resulted in the 
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lack of basic commodities. The assistance to the besieged from the West was confined to the 

supply of small amounts of food. Since these were not sufficient for the whole of the 

population, the intense famine and the bad living conditions forced many people to head for 

the Peloponnese, the islands of the Aegean and the West. The blockade ended eight years 

later, in 1402, when the Mongols of Timur won the battle of Ankara, defeating the army of 

Bayazit Η which had, earlier, withdrawn its troops from Constantinople in order to confront 

its opponent.  

The Ottomans followed a different tactic in the summer of 1422 when they 

orchestrated a massive attack in their attempt to capture the city of Constantinople by force. 

The available military equipment contributed to the change of tactic since cannons and small 

firearms were used for the first time. Nevertheless, they were not proven effective against 

the strong walls of Constantinople. The entirety of the citizens -evidence of military 

weakness- defended themselves using modest means but they managed to repel the attacks 

of the ottoman army by displaying courage and collective motivation. On September 6, 

1422, the prospective conquerors withdrew quietly.   

The situation was very different in the spring of 1453. The combination of large 

numbers of troops and a powerful navy gave, more or less, the advantage to the attackers 

whereas the use of strong firearms would test the already vulnerable Thedosian walls. On 

the other hand, the problem of shortage of men was particularly important and the defenders 

were not sufficient any more even for guarding the walls. Thus, when Justiniani was 

wounded and withdrew along with his followers during the general assault, the gap could 

not be filled any more. In a few hours the whole of the Ottoman army was found inside the 

walls. In the afternoon of May 29, the victorious Sultan Mohammed II entered the city of 

Constantinople.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
                                   

  ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΠΖΓΔ* 

 

    Αθξνπνιίηεο Γ.,    Georgii Acropolitae Opera, εθδ. Α. Heisenberg, Λεηςία 1903   

                                        [αλαηχπσζε:  P. Wirth, ηνπηγάξδε 1978] 

    Αλαγλψζηεο Η. ,     De Thessalonicensi Excidio Narratio, εθδ. Η. Bekker (CSHB)  1838. 

    Αλσλχκνπ,          «Ὃπως χρή τὸν τῆς πολιορκουμένης πόλεως στρατηγὸν πρὸς         

    Εγχειρίδιο πολιορκίας,   τὴν πολιορκίαν ἀντιτάττεσθαι»,  εθδ. D.  

Sullivan, “Α byzantine instructional manual on siege  defense, the De 

obsidione toleranda”, ζην: Byzantine authors: literary activities and 

preoccupations, (επηκ. J. Nesbitt), Leiden – Boζηψλε 2003, 139 - 277  

  Αλσλχκνπ, “Un recit inedit du siège de Constantinople par les Turks (1394- 

“Recit inedit”  1402)”, εθδ. P. Gautier, REB, 23 (1965) 100-117 

 Αξζέληνο  

 Απησξεηαλφο,           Γηαζήθε, Δθδ. J. P Migne, PG, 140, ζη. 156-163 

 Αζαλάζηνο Α΄,  The Correspodence of Athanasius I, Patriarch of Constantinople.   

  Δπηζηνιέο  to the Emperor Andronicus II, Members of the Imperial Family and 

                                  Officials, Washington D.C 1975  

Υαιθνθνλδχιεο Λ.,  Historiarum demonstrationes (Ἀπνδείμεηο ἱζηνξηῶλ), εθδ. Δ.   

                                  Darkό,   Βνπδαπέζηε 1922-1927 

Υξνληθό Λέζβνπ,  «The Short Chronicle of Lesbos, 1355-1428», εθδ. G.T Dennis,  

                                   Λεζβηαθά 5(1965), 3-24 

Υξνληθό Μνξέσο,  Σν Υξνληθόλ ηνπ Μνξέσο, εθδ. Π. Καινλάξνο, Αζήλα 1940 

Υξνληθό Σνύξθσλ  Σν Υξνληθό ησλ Σνύξθσλ νπιηάλσλ (βαξβεξηλόο θώδηθαο 111)   

νπιηάλσλ  θαη  ην ηηαιηθό ηνπ πξόηππν, Θεζζαινλίθε 1960 

Υξπζνισξάο Γ.,  «Actions de Graces de Demetrios Chrysoloras a la Theotokos pour  

                                    l’ anniversaire de la bataille d’ Ankara (29 Juillet 1403», εθδ. P.  

                                   Gautier, REB 19 (1961), 340-357 

 

*Η ταξινόμηση ακολουθεί το λατινικό αλφάβητο προς ομοιομορφία με τις συντομογραφίες και τη δευτερεύουσα 

βιβλιογραφία 



226 
 

Γνχθαο,  Istoria Turco-Bizantina (1341-1462), εθδ. V. Grecu, Βνπθνπξέζηη  

                                    1958 

Έθζεζηο Υξνληθή,    Ecthesis Chronica and Chronicon Athenarum, εθδ. . Λάκπξνο, Λνλδίλν 

1902 

Γιαβάο, Η.  Ηζηδώξνπ Αξρηεπηζθόπνπ Θεζζαινλίθεο νκηιίαη εηο ηαο ενξηάο ηνπ αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, εθδ. Β. Λανχξδαο, Θεζζαινλίθε 1954 

Γξεγνξάο Ν.,   Byzantina Historia, εθδ. L. Schopen, (CSHB) 1829-1855 

  Correspondance de Nicephore Gregoras, εθδ. R. Guilland, Παξίζη   

                                    1927 

Καιέθαο Μ.,  Correspondance de Manuel Calecas, εθδ. R. J. Loenertz, Studi e Testi 152, 

Βαηηθαλφ, 1950 

Καλαλφο Η.,  De Constaninopoli Oppugnata (1422), εθδ. Η. Bekker, (CSHB) 1838, 457-

479. De Constantiopolis Obsidione, εθδ. E. Pinto, Νάπνιη 1968. 

Καληαθνπδελφο Η.,  Historiae, εθδ. L. Schopen, (CSHB), 1828-1832 

Kleinchroniken,  Βξαρέα Υξνληθα, Die Byzantinischen Kleinchroniken, Δθδ. P. Schreiner, Η-

ΗΗΗ, Βηέλλε 1976-1978  

Κξηηφβνπινο,  Critobuli Imbriotae Historiae, εθδ. D. R. Reinsch (CFHB), Βεξνιίλν – Ν. 

Τφξθε, 1983 

Κπδψλεο Γ.,  Demetrius Cydones Correspondance, εθδ. R.J. Loenertz, (Studi e Testi 

196, 208), Βαηηθαλφ 1956, 1960 

 De non Redenda Callipoli, εθδ. J. Migne, PG 154, ζη. 1009-1036.  

Μαθξεκβνιίηεο Α.,  «Αlexios Makrembolites and his “Dialogue between the Rich and the 

Poor”», εθδ., Α. Sevcenko, ZRVI 6(1960), 203-228 

 «Historical Discourse on the Genoese», εθδ. Α. Παπαδφπνπινο – 

Κεξακεχο, Αλάιεθηα Ηεξνζνιπκηηηθήο ηαρπνινγίαο 1(1981), 144-159. 

Μαλνπήι Β΄  Letters of Manuel II Palaelogus, εθδ. G.T. Dennis, Washington D.C. 

Παιαηνιφγνο,             1977 

 Discourse to the people of Thessalonica, εθδ. Β. Λανχξδαο, Μαθεδνληθά 

3(1955), 290-307 

 Funeral Oration on his brother Theodore, εθδ. J. Chrysostomides, 

Θεζζαινλίθε 1985 

 Dialoge mit einem Perser, εθδ, Δ. Trapp, Βηέλλε 1966  

 «Δπηζηνιή Μαλνπήι Παιαηνιφγνπ πξνο ηνπο ηελαίνπο», εθδ. . 

Λάκπξνο, ΠΠ, Γ΄ (1926), 120-121 



227 
                                   

Μαηζαίνο Α΄,  «Das Testament des Patriarchen Matthaios I (1397-1410)», εθδ. H. 

Hunger, BZ 51 (1958), 288-309 

Μεηνρίηεο Θ.,  Νηθαεύο, εθδ. Κ. άζαο, Μεζαησληθή Βηβιηνζήθε, η. Η, Βελεηία 1872 

  «Πεξὶ ηῶλ θπζῶλ», εθδ. C. Müller – Th. Kiessling, Theodori Metochitae 

miscellanea philosophica et historica, αλαηχπσζε Άκζηεξληακ 1966, [1
ε
 

έθδνζε Λεηςία 1821] 

Μηραήι Ζ΄  Απηνβηνγξαθία, Gregoire H., “Imperatoris Michaelis Palaeologi de  

Παιαηνιφγνο   Vita sua”, Byzantion 29-30 (1959-1960), 447-476 

Οιφβσινο Μ., Μanuelis Holoboli Orationes, εθδ. M. Treu, Potsdam 1907 

Παιαηνιόγεηα  Παιαηνιόγεηα θαη Πεινπνλλεζηαθά, εθδ. . Λάκπξνο, η. Γ- Γ, Αζήλα  

θαη   1926-1930 

Πεινπνλλεζηαθά 

Παρπκέξεο Γ.,  Relations historiques, εθδ. A. Failler, I-V (CFHB), Παξίζη 1984-2000 

θξαληδήο Γ.,         Υξνληθόλ, εθδ. Maisano R., Georgii Sphrantzae Chronicon (Corpus Fontium 

Historiae Byzantinae 29), Ρψκε 1990 

ρνιάξηνο Οeuvres completes de Gennade Scholarios, εθδ. L. Petit – X. Siderides – 

M. Jugie, η. 8, Παξίζη 1928-1936 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228                    
 

ΓΤΣΗΚΔ – ΑΝΑΣΟΛΗΚΔ ΠΖΓΔ 

 

Asikpasazade  Die altosmanische Chronik des Asikpasazade, εθδ. F. Giese, Λεηςία     

                                    1929 

Badoer G.,  Il libro dei conti di Giacomo Badoer, (Constantinopoli 1436-1440), εθδ. U. 

Dorini – T. Bertele, Ρψκε 1956 

Boucicaut M.,  «Le livre des faicts du Bon Messire Jean le Meingre dit Boucicaut», 

Collections completes des memoires pour servir a l’ histoire de France, εθδ. 

J.A. Buchon, Παξίζη 1836 

Caduta La Caduta di Constantinopoli, I-II, εθδ. Α. Pertusi, Μηιάλν 1976 

Clavijo R.,  Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez de Clavijo to the court of Timur 

at Samarkand, εθδ. – αγγι. κηθ. G. Le Strange, Λνλδίλν 1928. 

Enveri,  Le Destan d’ Umur Pacha, εθδ. P. Lemerle, Παξίζη 1954 

Thiriet F.,  Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, η. 1 

(1329-1399), η. 2 (1400-1430), η. 3 (1431-1463), Paris – La Haye 1958 

Ηbn Battuta,  Travels (1325-1354), εκδ. – μτφ. Θ. Gibb, Cambridge 1962 

Muntaner R.,  The Chronicle of Muntaner, κηθ. Lady Goodenough, Λνλδίλν 1921 

Tafur P.,  Travels and adventures,1435-1439, εθδ. M. Letts, Λνλδίλν 1926 

Tursun Beg  History of Mehmed the Conqueror by Tursun Beg, εθδ. Ζ. Inalcik – R.   

Murphey, ηθάγν 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
                                   

ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Agoston G., Guns for the sultan: military power and the weapons industry in the ottoman 

empire, Cambridge 2005 

_______, “Ottoman Artillery and European Military Technology in the fifteenth and 

seventeenth centuries”, Acta Orientalia Academiae Scientiorun Hungaricae 47(1994), 

15-48   

Ahrweiler H., Byzance et la mer. La maritime de guerre. La politique et les institutions 

maritimes de Byzance aux VII-XVe siecles, Παξίζη 1966 

__________, « La frontiere et les frontieres de Byzance en orient XIV », Congr. Intern. Et. 

Byz., Βνπθνπξέζηη 1971, 5-19 

__________, L’ ideologie politique de l’ empire byzantin, Παξίζη 1975 

Alderson A., The structure of the Ottoman Dynasty, Ομθφξδε 1956 

Alexandrescu-Dersca Μ., La Campagne de Timur en Anatolie (1402), Βνπθνπξέζηη 1942, (2
ε
 

έθδνζε Λνλδίλν 1977) 

___________, L’ action diplomatique et militaire de venise pour la defence de Constantinople 

(1452-53), Rev. Roum. Hist. 13 (1974), 247-267 

Allmand C. T., The Hundred Years War, England and France at war (1300-1450), 

Cambridge 1988 

Άκαληνο Κ., «Οη πξνλνκηαθνί νξηζκνί ηνπ Μνπζνπικαληζκνχ ππέξ ησλ Υξηζηηαλψλ», 

Διιεληθά 9-10 (1936-38), 103-166 

_________, ρέζεηο Διιήλσλ θαη Σνύξθσλ από ηνπ ελδεθάηνπ αηώλνο κέρξη ηνπ 1821, ηφκνο 

Α΄: νη πόιεκνη ησλ Σνύξθσλ πξνο θαηάιεςηλ ησλ ειιεληθώλ ρσξώλ 1071-1571, Αζήλα 

1955 

Angelov D., “Certain aspects de la conquete des peuples balkaniques par les Turks”, BSl 17 

(1956), 161-178 

Angold M., “The city Nicaea. 1000-1400”, Sumposium in Iznik, 1-4 Ννεκβξίνπ 2000, εθδ. H. 

Inalcik, Κσλζηαληηλνχπνιε 2004   



230                    
 

Αntoche E., “Les expeditions de Nicopolis (1396) et de Varna (1444): une camparaison”, 

Mediaevalia Transilvanica 4 (2000), 28-79  

Antoniadis S., “Le récit du combat naval de Gallipoli chez zancaruolo en comparaison avec le 

texte d’ Antoine Morosini et les historiens grecs du XVe siècle”, Venezia el’ Oriente 

fratardo medi oevo e rimascimento, επηκ. Α. Pertusi, Ρψκε 1966, 267-281 

Arnakis G., “Byzantium Anatolian Provinces during the reign of Michael Palaeologus”, Actes 

du XIIe Congres International d’ etudes byzantines, Βειηγξάδη 1963-1964, 37-44 

__________, “Gregory Palamas, the Υηόλεο, and the fall of Gallipoli”, Byzantion 22 (1952), 

305-309   

__________, «Ζ πεξηήγεζε ηνπ Ηκπλ Μπαηνχηα αλα ηε Μ. Αζία θαη ε θαηάζηαζε ησλ 

ειιεληθψλ θαη ηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ…», ΔΔΒ 22 (1952), 135-149 

__________, Οη πξώηνη Οζσκαλνί. πκβνιή ζην πξόβιεκα ηεο πηώζεσο ηνπ ειιεληζκνύ ηεο 

Μηθξάο Αζίαο (1282-1337), Αζήλα 1947 

__________, The ottoman empire and the balkan states to 1900, N.Y. 1969 

Aston M., The fifteenth century. The prospect of Europe, Λνλδίλν 1968 

Asutay-Effenberger N., Sultan Mehmet II: Patron der Künste, Köln, Böhlau 2009 

Atiya A.S., The Crusade in the later Middle Ages, Λνλδίλν 1938 

_________, The Crusade of Nicopolis, Λνλδίλν 1934  

Atabinen R. S., Les Turcs a Constantinople du Ve au XVe siecle, Κσλζηαληηλνχπνιε 1954 

Babinger F., “Byzantinisch-osmanische Grenzstudien”, BZ 30 (1930), 411-415 

_________, Mehmed II Heirat mit Sitt-Chatun (1449), Islam 29 (1949), 217-235 

_________, Mehmed the conqueror and his time, Princeton 1978 

Babuin A., “O ίππνο θαη ε εμάξηπζή ηνπ θαηά ηελ χζηεξε βπδαληηλή επνρή», Βπδαληηλά 

(2007), 119-152  



231 
                                   

_________, Σα επηζεηηθά όπια ησλ Βπδαληηλώλ θαηά ηελ ύζηεξε πεξίνδν (1204-1453), (αλέθδ. 

δηδ. δηαηξηβή), Ησάλληλα 2009 

Bakirtzis C., “Les Catalans en Thrace”, ζην: EΤΦΤΥΗΑ mélanges offerts à Hélene Ahrweiler, 

επηκ. M. Balard – J. Beaucamp – J. Cheynet, 1, Παξίζη 1998, 63-73 

Balard M., La Romanie genoise (XII-debut Xve siecle), Γέλνβα-Ρψκε 1978 

_________, “The Genoese in the Aegean (1204-1566), Latins and Greeks in the Eastern 

Mediterranean after 1204, επηκ., Β. Arbel – B. Hamilton – D. Jacoby, Λνλδίλν 1989, 

158-174 

Barker J., “John VII in Genoa. A problem in Late Byzantine source confusion”, OCP 28 

(1962), 213-238 

________, Manuel II Palaelogus (1391-1425): Α study in Late Byzantine Statesmanship, New 

Brunswick, NJ, 1969 

________, “On the Chronology of the Activities of Manuel II Palaeologus in the 

Peloponnesus in 1415”, BZ 55 (1962), 39-55  

________, Social and Political Σhought in Byzantium, Ομθφξδε 1957 

Bartusis M., “Aspects of provincial military organization in late Byzantium”, REB 47 (1989), 

183-207 

________, “ Brigandage in the Late Byzantine Empire”, Byzantion 51 (1981), 386-409 

________, Late Byzantine army: arms and society (1204-1453), Pensylvania 1997 

________, “On the problem of small holding soldiers in Late Byzantium”, DOP 44(1990), 1-

26 

________, “State demands for building and repairing Fortifications in Late Byzantium and 

Medieval Serbia”, Bsl, 49 (1988), 205-212 

________, “The Chadenos affair (Pachymeres, Book 1, Chapter 5-6)”, ZRVI 45 (2008), 157-

166 

________, “The cost of Late Byzantine warfare and Defense”, BF 16 (1991), 75-89 



232                    
 

________, “Urban Guard Service in Late Byzantium: The Terminology and the Institution”, 

Macedonian Studies 5/2 (1988), 52-77 

Beck H., Das byzantinische Jahrtausend, Μφλαρν 1977 

________, Ideen und Realitaten in Byzanz, collected studies, VR, Λνλδίλν 1972 

Beckmann G., Der Kampkaiser Sigismunds gegen die werdende Weltmachtder Osmanen, 

1392-1437, Gotha 1902 

Beldiceanu-Steinherr I., “Seyyid Ali Sultan d’ après les registres ottomans: L’ installation de 

l’Islam heterodoxe en Thrace”, The Via Egnatia under ottoman rule  (1380-1689), έθδ. 

Δ. Εαραξηάδνπ, Ρέζπκλν 1996    

Beldiceanu N., “La conquete d’ Adrianople par les Turks, TM 1 (1965), 439-461 

_________, le monde ottoman les Balkans (1402-1566),  VR, Λνλδίλν 1976 

Benedikz B., “The Evolution of the Varangian Regiment in the Byzantine Army”, BZ 62 

(1969), 20-24  

Bosch U, Andronokos III. Palaiologos, Άκζηεξληακ 1965 

Boyar E., Ottomans, Turks and the Balkans, empire lost, relations altered, Nέα Τφξθε 2007 

Boyle J., The Μongol world empire 1206-1370, Λνλδίλν 1977 

Braccini T., “L’ imperatore Giovanni VIII Palaeologo a Pistoia”, BZ 98 (2005), 383-397 

Bradbury J., The Medieval Archer, Woodridge 1985 

________, The Medieval Siege, (αλαηχπσζε) Woodbridge 1994 

Bragadin, M., Histoire des republiques maritimes italiennes, Παξίζη 1955 

Brand C. M., “The Turkish element in Byzantium, 11
th

-12
th

 centuries, DOP 43 (1989), 1-25 

Bratianu G., La mer Noire, des origines a la conquete ottomane, Μφλαρν 1969 

Brayer E./Lemerle P./Laurent V., « Le vaticanus latinus 4789. Histoire des alliances des 

Cantacuzenes auz XIVe-Xve siecles », REB 9 (1952), 47-105   

Brehier L., Vie et mort de byzance, η. 1-3, Παξίζη 1969 



233 
                                   

Brightman F. E., “Byzantine imperial coronations”, The Journal of Theological Studies 2 

(1901), 359-392 

Browning R., The Byzantine empire, Λνλδίλν 1980 

Bryer A., “Greeks and Turkmens. The pontic exception”, DOP 29 (1975), 113-148 

________, Greek historians on the Turks. The case of the first Byzantine-ottoman marriage, 

Davis/Wallace (ed.), The writing of history in the middle ages, Ομθφξδε 1981 

Bryer A., - Lowry H., (εθδ.), Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman 

Society, Μπέξκηγρακ/Dumbarton Oaks 1986   

Burns R., “The Catalan Company and the European powers 1305-11”, Speculum 29 (1954), 

751-771 

Cahen C., Pre-ottoman Turkey, Λνλδίλν 1968 

Carey B. T., Warfare in the Medieval world, Yorkshire 2006, 115-138  

Chambers D., The imperial age of Venice 1380-1580, Λνλδίλν 1970 

Charanis P., “Economic factors in the decline of the Byzantine Empire”, Journal of Economic 

History  13 (1953), 412-424 

________, “Observations on the demography of the Byzantine empire”, XIIIth international  

congress of Byzantine studies., Ομθφξδε 1966, 1-19 

________, «Οη Αξκέληνη ζηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία», BSl 22 (1961), 196-240 

________, “On the date of the occupation of Callipoli by the Turks”, BSl 16 (1955), 113-117 

________, “On the social structure and economic organization of the Byzantine Empire in the 

thirteenth century and later”, BSl 12 (1951), 94-153 

Chrysostomides J., “Byzantine concepts of war and peace”, ζην A. Hartmann-B., Heuser 

(εθδ.), World, Peace and World Orders in European history, Λνλδίλν 2001, 91-101 

________, “Corinth 1394-1397. Some new facts”, Βπδαληηλά 7 (1975), 81-110 

________, “Studies on the Chronicle of Caroldo with special reference to the history of 

Byzantium from 1370 to 1377”, OCP 35 (1969), 123-182 



234                    
 

________, “Venetian commercial privileges under the Palaeologi”, Studi Veneziani 12 

(1970), 267-356 

 Christides V., “Naval Warfare in the Eastern Mediterranean (VI- XIV centuries): an Arabic 

translation of Leo VI’s Naumachica”, Graeco Arabica 3 (1984), 138-143   

Υξηζηνθηινπνχινπ Αηθ., Δθινγή, αλαγόξεπζηο θαη ζηέςηο ηνπ Βπδαληηλνύ απηνθξάηνξνο, 

Αζήλα 1956 

_________, «Ζ αληηβαζηιεία εηο ην Βπδάληηνλ», ύκκεηθηα 2 (1970), 1-144 

_________, «Πεξί ην πξφβιεκα ηεο αλαδείμεσο ηνπ βπδαληηλνχ απηνθξάηνξνο», Eπεη. Φηινο. 

ρνιήο παλ. Αζελώλ 12(1961-62), 375-399 

Υξηζηνθνξίδεο Β., Οη εζπραζηηθέο έξηδεο θαηά ηνλ 14
ν
 αηώλα, Θεζζαινλίθε 1993 

Cirac Estopanan S., «Les citernes de Consatntinople visitees en 1403 par des Espagnols », XII 

Congress int. Et. Byzant. Ochrid 1961 

Clausewitz K., Πεξί ηνπ Πνιέκνπ (κηθ. Ν. Ξεπνπιηάο), Θεζζαινλίθε 1999 

Constantinides C., “Byzantine scholars and the Union of Lyons (1274)”, The making of 

byzantine history, studies dedicated to D.Nicol, εθδ. R. Beaton – C. Roueché, Aldershot 

1993, 86-93  

__________, «Ζ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο (1453), φπσο ηελ είδαλ νη ζχγρξνλνη 

Έιιελεο ηζηνξηθνί», Γηαιέμεηο ΗΗ, Φίινη ηνπ Βπδαληηλνχ Μνπζείνπ, Ησάλληλα 2004, 

153-167 

__________, Higher Education in Byzantium in the Thirteenth and early Fourteenth   

Centuries, Λεπθσζία 1982 

__________,  «Πξφζθπγεο απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ Κχπξν», Ζ Άισζε ηεο Πόιεο, 

πιινγηθφο ηφκνο, (επηκ. Δ. Υξπζφο,) Αζήλα 1994, 137-142. 

__________, «Πξνζσπνγξαθηθά ηεο νηθνγέλεηαο Φηιαλζξσπελψλ: ν ζηξαηεγφο Αιέμηνο θαη 

ν ηεξέαο Μηραήι νη Φηιαλζξσπελνί (13
νο

 -14
νο

 αη.)», Πξαθηηθά πκπνζίνπ: Μνλαζηήξηα 

Νήζνπ Ησαλλίλσλ (700 ρξόληα, 1292-1992), εθδ. Μ. Γαξίδεο – Α. Παιηνχξαο, Ησάλληλα 

1999, 516-525 



235 
                                   

      Contamine P., War in the Middle Ages, Ομθφξδε 1986 

Corfis A. – M. Wolfe, (εθδ.), Medieval City under Siege, Woodbridge 1995 

Davidson E., “The secret weapon of Byzantium”, BZ 66 (1973), 61-74 

Dawkins R., “The Later History of the Varangian Guard: Some Notes”, JRS 37 (1947), 39-46. 

Γειήο I., Οη Γαηεινύδνη ελ Λέζβσ 1355-1462, Αζήλα 1901 

Delaville J., Les Hospitaliers a Rhodes jusqu’ a la mort de Philibert de Naillac, (αλαηχπσζε) 

Παξίζη 1974  

Demetriades V., “Some thoughts on the origins of the Devshirme”, Ottoman Emirate (1300-

1389), έθδ. Δ. Εαραξηάδνπ, Ρέζπκλν 1993, 20-32 

Dennis G.T., “An unknown Byzantine emperor, Andronicus V Palaiologos(1400-1407?)”, 

JÖBG 16 (1967), 175-187 

________, “Byzantine battleflags”, BF 8 (1982), 51-59 

________, “Byzantine heavy artillery: the Helepolis”, GRBS 39 (1998), 99-115 

________, “Official documents of Manuel II Palaeologus”, Byzantion 41 (1971), 45-58 

________, “The Byzantine-turkish treaty of 1403”, OCP 33 (1967), 72-88 

________, “The deposition and restoration of Patriarch Matthew I, 1402-1403”, Polychordia, 

Festschrift Franz Dolger zum 75 Geburstag, επηκ. P. Wirth, Άκζηεξληακ 1967, 100-106  

________, The reign of Manuel II in Thessalonica, 1382-87, Ρψκε 1960 

________, “The second Turkish capture of Thessalonica, 1391,1394 or 1430?”, BZ 57 (1964), 

53-61 

De Vries K., Medieval Military Technology, Peterborough 1992 

De Vries K., “Gunpowder Weapons at the siege of Constantinople, 1453”, War and Society in 

the Eastern Mediterranean, 7
th

-15
th

 Centuries, επηκ. Y. Lev – E. Brill, Leiden/New 

York 1997, 343-362 

Dinic M., “The Balkans 1018-1499”, CMH, I: Byzantium and its neighbours 



236                    
 

Γηνκήδεο Α., «Απφ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ θζίλνληνο Βπδαληίνπ, ε εμέιημε κεηά ην 

1204», Νέα Δζηία 53 (1953), 823-832 

________, «Υαξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο αθκήο θαη ηεο παξαθκήο ηνπ Βπδαληίνπ», 

πξαθηηθά Αθαδ. Αζελώλ 1947 

Dölger F., “Johannes VII, Kaiser der Rhomaer, 1390-1408”, BZ 31 (1931), 21-36  

_______, “Johannes VII Kantakuzenos als dynastischer Legitimist“, Παξαζπνξά, Ettal 1961, 

194-207 

_______, “Zum Aufstand Andronikos IV gegen deinem Vater Johannes V im Mai 1373“, 

REB 19 (1961), 328-332 

Dols M., The black death in the Middle East, Princeton 1977 

Downey G., “Earthquakes at Constantinople and vicinity”, Speculum 30 (1955), 596-600 

Emecen F., “Ottoman policy of conquest of the Turcoman principalities of western Anatolia 

with special reference to Sarukhan Beyligi”, The Ottoman Emirate, εθδ. E. 

Zachariadou, Ρέζπκλν 1995 

Emmert T., “The battle of Kosovo: early reports of victory and defeat”, Kosovo, Legacy of a 

medieval battle, εθδ. W. Vucinich – T. Emmert, Μηλεζφηα 1991, 17-28 

Δπαγγειάηνπ – Ννηαξά Φ., εηζκνί ζην βπδάληην από ην 13
ν
 κέρξη θαη ηνλ 15

ν
 αηώλα, Αζήλα 

1993 

Evert – Kapessova H., “La société byzantine et l’ union de Lyons”, BSl 10 (1949), 28-41 

______________, “Le clergé byzantine et l’ union de Lyons”, BSl 13 (1952-53), 68-92 

______________, “Une page de l’histoire des relations byzantino-latines I: Byzance et le St. 

Siège”, BSl 16 (1955), 297-317 

______________, “Une page de l’histoire des relations byzantino-latines II: La fin de l’Union 

de Lyon”, BSl 16 (1956), 1-16 

Failler A., “Chronolodie et Composition dans l’ Histoire de Georges Pachymeres”, REB 38 

(1980), 58–86 



237 
                                   

Fine J., The Late Medieval Balkans. A critical survey from the late 12
th

 century to the ottoman 

conquest, Ann Arbor 1987 

Finkel C., “The costs of ottoman warfare and defence”, BF 16(1991), 91-103 

Fleet K., “Early turkish naval activities”, Oriente Moderno 20, I, (2001), 129-138  

________, European and Islamic trade in the early ottoman state: the merchants of Genoa 

and Turkey, Cambridge 1999 

_______, “Turkish-Latin relations at the end of the fourteenth century”, Acta Orientalia 

Academiae Scientarum Hungaricae 49 (1996), 131-137 

Foss C., “Nicomedia and Constantinople”, Constantinople and its hinterland, εθδ. C. Mango 

– G. Dagron, Aldershot 1995, 180-191 

Foss C. – Winfield D., Byzantine Fortifications, an introduction, Πξαηηψξηα 1986  

Geanakoplos K., “Byzantium and the crusades, 1354-1453”,  (εθδ. K. M. Setton) , A History 

of the Crusades, Vol. 3, fourteenth-fifteenth centuries, Madison Wisconsin 1975, 69-

103 

_______, Μεζαησληθόο Γπηηθόο Πνιηηηζκόο, Θεζζαινλίθε 1983 

Gelzer H., Geistliches und Weltliches aus dem turkisch- griechischen orient, Λεηςία 1900 

Γεξνιπκάηνπ M., «Κσλζηαληηλνχπνιε - Θξάθε - Βηζπλία: ε νηθνλνκηθή καξηπξία ηνπ  

Giacomo Badoer», Υξήκα θαη αγνξά ζηελ επνρή ησλ Παιαηνιόγσλ, εθδ. Ν. Μνζρνλάο, 

Αζήλα 2003 

_______, “Le Commerce”, La Bithynie au Moyen age, εθδ. B. Geyer – J. Lefort, Παξίζη 

2003, 485-498 

Γηαξέλεο Ζ., Ζ ζπγθξόηεζε θαη εδξαίσζε ηεο απηνθξαηνξίαο ηεο Νίθαηαο, ν απηνθξάηνξαο 

Θεόδσξνο Α΄ Kνκλελόο Λάζθαξηο, ΔΗΔ –ΗΒΔ, Αζήλα 2008 

Gibbons H., The foundation of the ottoman empire. A history of the Osmanlis up to the death 

of Bayezid I (1300-1403), Ομθφξδε 1916 

Gill J., Byzantium and the papacy, New Bruswick, NJ 1979 



238                    
 

_______, “John VIII Palaeologus. A character study”, Studi Biz. E Neoell., 9 (1957), 152-170 

_______, John V Palaeologus at the court of Louis I of Hungary (1366), Byzantinoslavica 38 

(1977), 31-38 

_______, “Venice, Genoa and Byzantium”, BF 10 (1985), 57-73 

Glubb J. B., The lost centuries. From the Muslem empires to the renaissance of Europe, 1145-

1453, Λνλδίλν 1967 

Goeller E.,, “Zur Geschichte Manuels II von Byzanz”, Romische Quartalschriften 15 (1901), 

188-191 

Göhlke W., Geschichte der gesamten Feuerwaffen bis 1850, Λεηςία 1911 

Goodwin G., The Janissaries, Λνλδίλν 1994 

Gottfried R., The black death. Natural and human disaster in medieval Europe, Nέα 

Τφξθε/Λνλδίλν 1983 

Γνπλαξίδεο Π., «Πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο ζπλφδνπ Φεξξάξαο-Φισξεληίαο», Θεζαπξίζκαηα 

31 (2001-2), 107-129 

Gravett C., Medieval Siege Warfare, Λνλδίλν 1990 

Guilland R., “Αη πξνο ηε δχζηλ εθθιήζεηο Κσλζηαληίλνπ ΗΑ΄ ηνπ Γξαγάηζε», ΔΔΒ 22 

(1952), 60-74 

________, “La destine des empereurs de Byzance”, EEB 24(1954), 37-66 

________, “Les commandants de la garde imperiale sous les Paleologues”  REB 18 (1960), 

79-96 

________, “Les appels de Constantin XI Paleologue a Rome et a Venise pour saveur 

Constantinople (1452-1453)”, Etudes Byzantines, Παξίζη 1959, 151-175 

Haldon, J., “Some aspects of Byzantine military technology from the sixth to the tenth 

centuries”, BMGS 1 (1975), 11-48 

Haldon J.-Byrne M., “A possible solution to the problem of Greek fire”, BZ 70 (1977), 91-99 



239 
                                   

Haldon J.– Lacey A. – Hewes C., “Greek fire revisited: recent and current research”, 

Byzantine style, Religion and Civilization, In Honour of sir Steven Runciman, (επηκ. 

εθδ. E. Jeffreys), Cambridge 2006, 290-325 

Halecki O., “Rome et Byzance au temps du grand schism d’ Occident”, Collectanea 

Theologica 18 (1937), 488-502 

_______, Un empereur de Byzance a Rome, Βαξζνβία 1930 

_______, The crusade of Varna. A discussion of controversial problems, Νέα Τφξθε 1943  

Harris J., Greek émigrés in the west, 1400-1520, Camberley 1995 

________, “Laonikos Chalkokondyles and the rise of the Οttoman Turks, BMGS 27 (2003), 

153-170 

Υαηδφπνπινο Γ., Ζ πξώηε πνιηνξθία ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο από ηνπο Οζσκαλνύο (1394-

1402), (κηθ. απφ ηε γαιιηθή έθδνζε), Αζήλα 2004 

_________, “The first siege of Constantinople by the Ottomans and its repercussions on the 

civilian population of the city”, Byz. Studies 10 (1983), 39-51  

Haynes A., The late Byzantine empire and the west, 1396-1403, History Today 24(1974), 

827-835 

Head C., Imperial Twilight. The palaiologos dynasty and the decline of Byzantium, Chicago 

1977 

Hendy M., Studies in the Byzantine monetary economy ca. 300-1450, Cambridge 1986 

Heyd D., Histoire du commerce du levant au moyen age, I - II, Άκζηεξληακ 1967  

Hill D. R., “Trebuchets”, Viator 4 (1973), 99-114 

Hollenback G., “Notes on the design and construction of Urban’s giant bombard”, BMGS 26 

(2002), 284-286 

Ζννθham Ζ., Tamburlaine the Conqueror, Λνλδίλν 1962 



240                    
 

Imber C., “Before the kapudan Pashas: Sea power and the emergence of the ottoman empire” 

The Kapudan Pasha, his Office and his Domain, Sumposium in Rethymnon, 7-9 

Ηαλνπαξίνπ 2000, εθδ. E. Zachariadou, Ρεζπκλν 2002, 49-60   

Imber C., The Ottoman Empire 1300-1481, Κσλζηαληηλνχπνιε 1990 

Inalcik H., “An ottoman document on Bayezid I expedition into Hungary and Wallachia”, 

Actes X Congress intern. d’  Etudes Byz., Κσλζηαληηλνχπνιε 1957 

_______, “an outline of Ottoman-Venetian relations”, Venezia centro di mediazione tra 

oriente e occidente. Aspetti e problemi. (επηκ. Ζ. Beck, Μ. Μαλνχζαθαο, Α. Pertusi), 

Φισξεληία 1972, 83-90 

_______, “L’ empire ottoman”, Actes du premier Cong. Intern. des etudes balc. et sud est 

europeennes III, φθηα 1969 

_______, “Mehmed the conqueror (1432-1481) and his time”, Speculum 35 (1960), 408-427 

_______, “Osman Ghazi’ s siege of Nicaea and the Battle of Bapheus”, εθδ. Δ. Zacharidou, 

The Ottoman Emirate (1300-1389), Ρέζπκλν 1995, 77-114  

_______, “Ottoman methods of conquest”, Studia Islamica 2 (1954), 103-129 

_______, “The conquest of Edirne (1361)”, Archivum Ottomanicum 3 (1971), 185-310 

_______, The Ottoman empire. The classical age 1300-1600, London 1973 

_______, The ottoman empire. Conquest, organisation and economy, VR, Λνλδίλν 1978 

_______, “The Ottoman Turks and the Crusades, 1329-1451”, History of the Crusades, VI 

(επηκ. K. Setton), Wisconsin 1989 

_______, “The struggle between Osman Gazi and the Byzantines of Nicaea”, Sumposium in 

Iznik, 1-4 Ννεκβξίνπ 2000, εθδ. H. Inalcik, Κσλζηαληηλνχπνιε 2004  

Irmscher J., «Ζ αθηηλνβνιία ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ηειεπηαίαο βπδαληηλήο πεξηφδνπ ζηελ 

Κεληξηθή Δπξψπε», Ηηαινειιεληθά 4 (1991-93), 159-164 

Itzokiwitz N., Ottoman Δmpire and Islamic tradition, Λνλδίλν 1972 



241 
                                   

Janin R., Constantinople Byzantine, Developpement urbain et repertoire topographique, 

Παξίζη 1964 

________, La geographic ecclesiastique de l’ empire byzantin. Le siege de Constantinople et 

le patriarcat oecumenique, III, Παξίζη 1969 

________, “Les ports de Constantinople sur la Propontide”,Byzantion 20 (1950), 73-79 

Jirecek C., Geschichte der Serben, Gotha 1911 

Jorga N., Geschichte des osmanischen Reiches, I, Gotha 1908 

________, « Latins et d’ orient et l’ establissement des Turcs en Europe, 1342-1362 », BZ 15 

(1906), 179-222 

________, “Notes et extraits pour server a l’ histoire des croisades au XVe siecle”, Revue de 

l’ Orient latin, 7 (1900), 38-107  

Kaegi W. E., Army, Society and Religion in Byzantium, Λνλδίλν 1982 

_________, “The contribution of archery to the Turkish conquest of Anatolia”, Speculum 39 

(1964), 96-108 

Καιφθσλνο Γ., “Manuel II Palaeologos: interpreter of dreams?”, BF 16 (1991), 447-455 

Καξαγηαλλφπνπινο Η., Ηζηνξία βπδαληηλνύ θξάηνπο, ηφκνο Γ΄, Θεζζαινλίθε 1990 

________, «Κεληξφθπγνη θαη θεληξνκφινη δπλάκεηο ζην βπδαληηλφ θφζκν», XVe Congr. 

Intern. Etudes byz, Αζήλα 1976 

________, Πεγαί ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο, Θεζζαινλίθε 1970 

Karpozilos A., “The Correspondance of Theodoros Hyrtakenos”, JÖB 40 (1990), 175-194 

Kastritsis D., The Sons of Bayezid, empire building and representation in the ottoman civil 

war, 1402-1413, Leiden – Βνζηψλε 2007 

Καηζαξνπνχινπ Μ., Έλα πξόβιεκα κεζαησληθήο ηζηνξίαο. Ζ ζεξβηθή επέθηαζε ζηε δπηηθή 

θεληξηθή Διιάδα ζηα κέζα ηνπ ΗΓ΄ αηώλα, Θεζζαινλίθε 1989 

Καηζψλε Π., «Ο γάκνο ηνπ απηνθξάηνξα Ησάλλε Ε΄ Παιαηνιφγνπ κε ηελ Δπγελία Gattiluzi 

(1396/97)», Βπδαληηαθά 11(1991), 181-201 



242                    
 

__________, «Οζσκαληθέο θαηαθηήζεηο ζηε βπδαληηλή Μαθεδνλία. H πεξίπησζε ηεο 

Υξηζηνχπνιεο», Βπδαληηλά 23 (2003), 181-208 

__________, «Οζσκαληθέο θαηαθηήζεηο ζηε βπδαληηλή Μαθεδνλία. Ζ πεξίπησζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο (1387-1391/94)», Βπδαληηλά 20 (2000), 151-168  

__________, “Ο ρξφλνο έλαξμεο ηεο βπδαληηλήο ππνηέιεηαο ζηνπο Οζσκαλνχο Σνχξθνπο», 

Βπδαληηαθά 14 (1994), 457-481 

Khadduri M., War and Peace in the law of Islam, Βαιηηκφξε 1955 

Kianka F., “Demetrios Kydones and Italy”, DOP 49 (1995), 99-110 

 ________, “The Apology of Demetrius Kydones”, Byzant. Studies/Etudes byzant. 7 (1980), 

257-281 

Kief M., “A note of the frontiers of the Byzantine empire in the 15
th

 century”, BZ 66(1973), 

351-354 

 Κηνπζνπνχινπ T., «Ζ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ζχγθξνπζεο αλάκεζα ζηνπο ελσηηθνχο θαη 

αλζελσηηθνχο ην 15
ν
 αηψλα», Μλήκσλ 23(2001), 33-35 

Kloff M., “The army in Constantinople at the accession of Constantine XI”, Byzantion 40 

(1970) 

Koder J., “Fresh vegetables for the capital”, Constantinople and its hinterland, έθδ. C. Mango 

– G. Dagron, Cambridge 1995, 49-56 

_______, Gemüse in byzanz, Βηέλλε 1993 

Κφιηα – Γεξκηηδάθε Α., Ο Βπδαληηλόο Ηεξόο Πόιεκνο, Αζήλα 1991 

Κφιηαο Γ., «Ζ αληαξζία ηνπ Ησάλλνπ Ε΄ ελαληίνλ Ησάλλνπ Δ΄ Παιαηνιφγνπ (1390)», 

Διιεληθά 12(1951), 34-64 

________, «Ζ κεηαμχ Καηαιαλψλ θαη κεγάινπ δνπθφο ησλ Αζελψλ κάρε», ΔΔΒ 26(1956), 

358-379 

Κφιηαο Σ., «Ζ πνιεκηθή ηαθηηθή ησλ Βπδαληηλψλ: ζεσξία θαη πξάμε», ζην: Σν εκπόιεκν 

Βπδάληην (9νο-12νο αη.),(επηκ. Κ. Σζηθλάθεο), Αζήλα 1997, 75-91 



243 
                                   

________, «Ζ πνιεκηθή ηερλνινγία ησλ βπδαληηλψλ», Γσδώλε 18 (1989), 17-41 

________, “Military aspects of the conquest of Constantinople by the crusaders”, Urbs Capta, 

the fourth cruade and its consequenses, εθδ. Α. Laiou, Παξίζη 2005, 123-138 

________, «Σα φπια ζηε Βπδαληηλή θνηλσλία», ζην: Ζ Καζεκεξηλή δσή ζην Βπδάληην, 

Πξαθηηθά Α΄ Γηεζλνύο πκπνζίνπ, Αζήλα 15-17 επηεκβξίνπ 1988, (επηκ. Υ. 

Μαιηέδνπ), Αζήλα 1989, 463-476 

________, «Σα ζηξαηησηηθά εγθιήκαηα θαηά ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο», ζην: Έγθιεκα θαη 

ηηκσξία ζην Βπδάληην, (επηκ. . Σξσηάλνο), Αζήλα 1997, 295-316 

________, «Σν βπδαληηλφ πινίν: νη καξηπξίεο ησλ πεγψλ», Ναπηηθή Δπηζεώξεζε 141 (1995), 

295-302  

Κνληνγηαλλνπνχινπ A. «Σν ζρίζκα ησλ Αξζεληαηψλ», Βπδαληηαθά 18 (1988), 179-235 

Κνξξέο Θ., Τγξόλ ππξ, έλα όπιν βπδαληηλήο λαπηηθήο ηαθηηθήο, 3
ε
 έθδνζε, Θεζ/λίθε 1995 

Κνπξνχζεο ., «Αη αληηιήςεηο πεξί ησλ εζράησλ ηνπ θφζκνπ θαη ε θαηά ην έηνο 1346 πηψζηο 

ηνπ ηξνχινπ ηεο Αγίαο νθίαο», ΔΔΒ 37 (1969-70), 211-250  

_______, «Βνηάλε θαη ππξίηηο βνηάλε», ΔΔΒ 44 (1979-1980), 376 

Kramers J., “Wer war Osman”, Acta Orientalia 6 (1928), 148-254 

 Kyriakidis S.  “The Employment of Large groups of mercenaries in Byzantium in the period 

ca. 1290-1305 as viewed by the sources”, Byzantion 79 (2009), 208-230 

Κχξξεο Γ., «John Cantacuzenos, the Genoese, the Venetians and the Catalans (1348-1354)”, 

Βπδαληηλά 11(1972), 331-356 

Κχξξεο K., Σν Βπδάληην θαηά ηνλ ηδ αηώλα. Ζ πξώηε θάζε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ θαη ε πξώηε 

ζπλδηαιιαγή ησλ δύν Αλδξνλίθσλ. Δζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά πξνβιήκαηα, Λεπθσζία 

1982 

Laiou A., Constantinople and the Latins. The foreign policy of Andronicus II, 1282-1328, 

Harvard 1972 

_______, “Marino Sanudo Torsello, Byzantium and the Turks. The background to the anti 

Turkish league of 1332-1334”, Speculum 45 (1970), 374-392 



244                    
 

_______, Peasant society in the late Byzantine empire, Princeton 1977 

_______, “Some observations on Alexios Philanthropenos and Maximos Planoudes”, BMGS 

4 (1978), 89-99 

_______, “The Byzantine aristocracy in the Palaeologean period”, Viator 4 (1973), 131-151 

_______, The Byzantine economy in the Mediterranean trade system (13-15 centuries), DOP 

34-35 (1980-81), 177-222 

_______, The Economic history of Byzantium, fron the seventh to the fifteenth century, I-III, 

Washington DC, 2002 

Lalande D., Jean II le Meingre dit Boucicaut (1366-1421), Γέλνβα 1989 

Λάκπξνο ., «Δπηζηνιή Μαλνπήι Παιαηνιφγνπ πξνο ηνπο ηελλαίνπο», ΝΔ 6 (1909), 100-

104 

Λακςίδεο Ο., «Ζ άισζε ηεο Σξαπεδνχληνο ππφ ησλ Σνχξθσλ θαη ν βαξβεξηλφο θψδημ 111», 

Αξρείνλ Πόληνπ 17 (1953), 297-305 

Langer W. – Blake R.P., “The rise of the ottoman Turks and its historical background”, Amer. 

Hist. Rev. 37(1932), 468-505 

Langdon J., Byzantium’s  last imperial offensive in Asia Minor, Νέα Τφξθε 1992  

Laurent V., « La correspondance de Demetrius Cydones », EO 29(1930), 29-61 

_______, Le trisepiscopat du patriarche Mathiew I(1397-1410), Παξίζη 1972 

_______, “Les grandes crises religieuses a Byzance: La fin du schism arsenite”, Academie 

Roumaine, Bulletin de la section Historique 26 (1945), 225-238 

_______, “Les preliminaries du concile de Florence: les neuf articles du Pape Martin V et le 

response inedited du Patriarche de Constantinople Joseph II (1422)”, REB 20 (1962), 5-

60 

Lemerle P., L’ emirat d’ Aydin, Παξίζη 1957 

Lewis A. (ed.), The Islamic world and the west, 622-1492, (collection of accounts), Wiley 

1971 



245 
                                   

Lewis B., Islam from the prophet Muhammad to the capture of Constantinople, I. politics and 

war, Λνλδίλν 1974 

Lidner P., Nomads and Ottomans, Bloomington 1983 

Loenertz R., « Demetrius Cydones I : De la naissance a l’ annee 1373 », OCP 36 (1970), 47-

72, II : « De 1373 a 1375 », OCP 37 (1971), 5-39 

________,  “Isidore Glabas, Metropolite de Thesalonique (1380-1396)”, REB 6 (1949), 181-

190 

________,  “L’ exil de Manuel II Paleologue a Lemnos”, OCP 38 (1972), 116-140 

________, “Notes sur la regne de Manuel II a Thessalonique 1381-87”, BZ 50 (1957), 390-

397 

________, “Pour l’ histoire du Peloponnese au XIV siecle, 1382-1404”, Etudes Byzantines 

1(1943), 152-196 

Lopez R., The commercial revolution of the middle ages, 950-1350, Cambridge 1976 

Λπκπεξφπνπινο Β., «Βπδαληηλέο δηπισκαηηθέο απνζηνιέο ζηε Γχζε ζην ηέινο ηνπ 14
νπ

 

αηψλα. Ζ πεξίπησζε ηνπ Ηιάξηνπ Νηφξηα», Γηαρξνλία 2(1997), 44-52 

Lutrell A., “Popes and the Crusades: 1362-1394”, Colloques internationaux du centre de la 

Reserche Scientifique 586, Παξίζη 1980 

Macrides R., George Akropolites, The History, Ομθφξδε 2007 

Magdalino P., “Constantinople and the exo chorai in the time of Balsamon” Byzantium in the 

12th century: Canon, Law State and Society, έθδ. Ν. Οηθνλνκίδεο, Αζήλα 1991, 188-

195   

________, “Prophecies on the fall of Constantinople”, Urbs Capta, (εθδ. Α. Laiou), Παξίζη 

2005, 41-54 

Μαιάκνγινπ Δ., «Ζ πνιηηηθή ηνπ Βπδαληίνπ ελφςεη ησλ ηνπξθηθψλ θαηαθηήζεσλ ζηνλ 14
ν
 

αηψλα θαη ε απεηθφληζή ηεο ζηα έξγα ησλ βπδαληηλψλ ηζηνξηνγξάθσλ ηεο επνρήο», 

Βπδαληηλόο Γόκνο 1(1987), 129-138 



246                    
 

________, «Οη βπδαληηλνί ηζηνξηνγξάθνη γηα ηε ζχλζεζε, ηελ ηαθηηθή θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ 

νζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ θαηά ηνλ 14
ν
 αηψλα», Βπδαληηλόο Γόκνο 2 (1988), 49-56 

Malett M., Mercenaries and their Masters, Λνλδίλν 1974 

Μαιηέδνπ Υ., Άλλα Παιαηνινγίλα Ννηαξά, Βελεηία 2004  

________, Ο ζεζκόο ηνπ ελ θσλζηαληηλνππόιεη Βελεηνύ βαΐινπ (1268-1458), Αζήλα 1970 

Μαλνχζαθαο I., «Μέηξα ηεο Βελεηίαο έλαληη ηεο ελ Κξήηε επηξξνήο ηνπ παηξηαξρείνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο», ΔΔΒ 30 (1960), 85-144 

Matschke K., Die Schlacht bei Ankyra und das Schicksal von Byzanz (1402-1422), Weimar 

1981 

________, Fortschritt und Reaktion in Byzanz im 14 Jahrhundert, Βεξνιίλν 1971 

________,  “The Notaras family and its italian connections DOP 49 (1995), 59-72 

McGeer E., “Byzantine siege warfare theory and practice”, The medieval city under siege, 

έθδ. Corfis I., Woodbridge 1995 

McNeil W., Σhe pursuit of power: technology armed force and society since AD 1000, ηθάγν 

1982 

Menage V.L., “Some notes on the Devshirme”, Bulletin of the school of Oriental and African 

Studies 29 (1966), 64-69 

Menczer B., «The Turk at the gates, the Hunyad saga », History Today 16(1966), 174-183 

Μέξηδηνο Κ., «Ζ λαπηηιηαθή θίλεζε ηνπ Υάλδαθνο θαηά ηα έηε 1359-1360», Πεπξαγκέλα β΄ 

δηεζλνύο θξεηνινγηθνύ ζπλεδξίνπ ΗΗΗ, Αζήλα 1968, 173-176 

________, «Πεξί Παιαηνιφγσλ θαη άιισλ επγελψλ Κσλζηαληηλνππνιηηψλ», Γέξαο, Αλησλίνπ 

Κεξακνπνύιινπ, Αζήλα 1953, 355-372 

________, «Πεξί ησλ εθ Κσλ/πφιεσο δηαθπγφλησλ ην 1453 Παιαηνιφγσλ θαη 

απνβηβαζζέλησλ εηο Κξήηελ», Αctes du XIIe Congrès International des Études 

Byzantines, Ορξίδα 10-16 επηεκβξίνπ 1961, ΗΗ, Βειηγξάδη 1964, 171-176  



247 
                                   

Mesanovic S., «Ζ βπδαληηλν-ηνπξθηθή ζπκθσλία ηεο Καιιίπνιεο (1403). Έλαο ή δχν 

απηνθξάηνξεο;», Βπδαληηαθά 17 (1997), 379-390 

Meyendorf J., Βπδάληην θαη Ρσζία. Μειέηε ησλ ζρέζεσλ θαηά ηνλ 14
ν
 αηώλα, κηθ. Ν. Φσθάο, 

Αζήλα 1988 

________, « Grecs, Turcs et Juifs en Asie minuere au XIV siecle », BF 1(1966), 211-217 

Meyer-Plath B. – Scheider A., Die Landmauer von Konstantinopel, I-II, Βεξνιίλν 1943 

Μήηζεο Κ., «Ζ θαηάιεςε ηεο Έδεζζαο απφ ηνπο Σνχξθνπο (1389)», Μαθεδνληθά 29 (1994), 

257-261 

Μηραειίδεο Γ., «Σδάγγξα. Υσξίνλ ηεο Αιεμηάδνο εηο έκκεηξνλ παξάθξαζηλ», ΔΔΒ 35 

(1966-67), 136-140 

Miller W., The Latins in the levant (1204-1566), (αλαηχπσζε) Νέα Τφξθε 1964 

Μνκθεξξάηνο Α., Γηπισκαηηθάη ελέξγεηαη Μαλνπήι Β΄ ηνπ Παιαηνιόγνπ ελ Δπξώπε θαη Αζία, 

Αζήλα 1913 

Moravcsik G., “Hungary and Byzantium in the Middle Ages”, CMH, IV, Cambrigde 1966, 

567-592 

Morrisson C. – Cheynet C., “Prices and wages in the byzantine world”, Economic History of 

Byzantium, εθδ. A. Laiou, Dumbarton Oaks 2002, ΗΗ, 815-878 

Μνπζηάθαο Κ., «Ζ δεκνγξαθηθή θξίζε ηνπ Όζηεξνπ Μεζαίσλα ζηνλ Διιεληθφ ρψξν. Ζ 

πεξίπησζε ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο (14
νο

-15
νο

 αηψλαο), Μλήκσλ 25 (2003), 9-

33 

Murphy R., Ottoman Warfare 1500-1700, Λνλδίλν 1999 

Nagel T., Timur der Eroberer und die islamische Welt des spaten Mittelalters, Μφλαρν 1993 

Necipoglu N., Byzantium between Ottomans and Latins. Politics and society in the late 

empire, Cambridge 2009 

_______, “Constantinopolitan merchants and their attitude towards Italians and the Ottomans 

in yhe late palaiologan period”, ΠΟΛΤΠΛΔΤΡΟ ΝΟΤ, miscellanea fur Peter 

Schreiner zu seinem 60. Geburtstag, εθδ. C. Scholz – G.Makris, Λεηςία 2000 



248                    
 

_______, “Δconomic condition in Constantinople during the siege of Bayezid I, (1394-

1402)”, Constantinople and its hinterland, εθδ. C. Mango – D. Dagron, Oμθφξδε 1993 

_______, “Social and economic conditions in Constantinople during Mehmed II’s siege”, 

1453. H άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη ε κεηάβαζε από ηνπο κεζαησληθνύο ζηνπο 

λεώηεξνπο ρξόλνπο, επηκ. Σ. Κηνπζνπνχινπ, Ζξάθιεην 2005 

Νεξάληδε-Βαξκάδε B., «Ζ κεηαλάζηεπζε απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζην β’ κηζφ ηνπ 14
νπ

 

αηψλα (1354-1402)», Βπδαληηαθά 1 (1981), 84-97 

________, «Ζ Θεζζαινλίθε ην β΄ κηζφ ηνπ 14
νπ

 αηψλα θαη ε πξψηε άισζε απφ ηνπο 

Σνχξθνπο ην 1387», Ζ Μαθεδνλία θαηά ηελ επνρή ησλ Παιαηνιόγσλ, Θεζζαινλίθε 

1992, 91-96  

________, «Κσλζηαληηλνχπνιε 1360-70. Μηα πεξίνδνο απνζάξξπλζεο», Βπδαληηλά 

13/2(1985), 925-935 

Νηθνιαθάθεο Κ., Σδηράλη, ν ηεξόο πόιεκνο ηνπ Ηζιάκ, Θεζζαινλίθε 1994  

Nicol D.Μ., “1354- Annus fatalis…”, Geschichte und Kultur der Palaiologenzeit, 

Symposium von H. Hunger, εθδ. W. Seibt, Βηέλλε 1996 

________, “A Byzantine emperor in Egland. Manuel II’s visit to London in 1400-1401”, 

University of Birmingham Historical Journal 12,2,(19710, 204-225 (=collected studies 

I, X) 

________, “Byzantine political thought”, ζην J. H. Burns, Cambridge history of medieval 

political thought 350-1450, Cambridge 1988, 49-79 

________, “Byzantine requests for an oecumenical council in the XIV century”, Annuarium 

hist. Consil. 1 (1969), 69-95 

________, Byzantium and Venice,  Cambridge 1988 

________, “The Byzantine view of western Europe”, Greek roman and Byzantine Studies 

8(1967), 315-339 

________, The Byzantine family of Kantakouzenos ca. 1100-1460: A Genealogical and 

Prosopographical Study, Washington DC 1968  



249 
                                   

________, The Despotate of Epiros, II, 1267-1479: A Contribution to the history of Greece in 

the Middle Ages, Cambridge 1984 

________, The immortal emperor: the life and legend of Constantine Palaiologos, last 

emperor of the Romans, Cambridge 1992 

________, The last centuries of Byzantium, 1261-1453,  2
ε
 εθδ. Cambridge 1993 

Nicolle D., A companion to medieval arms and armor, Woodridge 2002 

________, Arms and Armour of the Crusading Era, 1050-1350, Western Europe and the 

crusaders states, Λνλδίλν 1999 

Νηθνινχδεο Ν., “Byzantine historians on the wars of Timur in central Asia and the Middle 

East”, Journal of Oriental and African Studies 8(1996), 83-94 

________, «Δξκελεπηηθά πξνβιήκαηα ελφο ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο. Ζ θαηάιεςε ηεο 

Καιιίπνιεο θαη ν Λαφληθνο Υαιθνθνλδχιεο», Σα Ηζηνξηθά 16 (1992), 41-48 

________, «Ζ ζεκαζία ηεο Θξάθεο γηα ηε βπδαληηλή απηνθξαηνξία θαη ν ηνπξθηθφο 

επεθηαηηζκφο», Βπδαληηλαί Μειέηαη 5 (1993), 590-599 

________, «To βπδαληηλφ ππξνβνιηθφ. Μηα επηζθφπεζε», Βπδαληηαθά 17 (2000), 339-349 

Nishimura D., “Crossbows, arrow guides”, Byzantion 58 (1989), 422-435 

Norden W., Das Papsttum und Byzanz, Βεξνιίλν 1903 

Norwich J., A history of Venice, Νέα Τφξθε 1982 

Nur Α., Σν θνξάληνλ θαη ην Βπδάληηνλ, Αζήλα 1970 

Nystazopoulou M., “Venise et la mer noire du XI au XV siecle”, Θεζαπξίζκαηα 7 (1970), 15-

51 

Obolensky D., “A Byzantine grand embassy to Russia in 1400”, BMGS 4 (1978), 123-132 

_________, “Byzantium, Kiev and Moscow: a study in ecclesiastical relations”, DOP 11 

(1957), 21-78 



250                    
 

Oikonomides N., “From soldiers of fortune to gazi warriors, the Tzympe affair”, Studies in 

ottoman history in honour of prof. V. L. Menage, εθδ. C. Heywood – C. Imber, 

Κσλζηαληηλνχπνιε 1994 

________, “La chancellerie imperiale de Byzance du 13e au 15e siecle”, REB 53 (1985), 167-

195 

________, «εκείσκα γηα ηνλ Αλδξφληθν Δ΄ Παιαηνιφγν (1390)», Θεζαπξίζκαηα 5 (1968), 

23-31 

_________, Πόιεκνο θαη εηξήλε ζην Ηζιάκ. Σν δίθαην ησλ εζλώλ ζην θιαζηθό Ηζιάκ ζε 

ζύγθξηζε κε ηελ πξαθηηθή ησλ ζύγρξνλσλ ηζιακηθώλ θξαηώλ, Θεζζαινλίθε 1980 

Oman C., A history of the art of war, Η-ΗΗ Λνλδίλν 1898 

Ostrogorsky G., “Byzance etat tributaire de l’ empire turk”, ZRVI 5 (1958), 49-58 

__________, Ηζηνξία ηνπ βπδαληηλνύ θξάηνπο, κηθ. Η. Παλαγφπνπινο, η. 3, 7
ε
 έθδνζε, Αζήλα 

2002 

__________, “La prise de Serres par les Turcs”, Byzantion 35 (1965), 302-319 

__________, “The Byzantine emperor and the hierarchical world order”, Slav. and East 

Europe Review 35, no 84(1956), 1-14 

Page C., Being Byzantine, Greek identity before the Ottomans, Cambridge 2008 

Παλαγησηίδεο Κ., Ζ νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνύ θαηά ηελ ύζηεξε βπδαληηλή πεξίνδν (1204-1453), 

(δηδ. δηαηξηβή), Θεζζαινλίθε 2004 

Παπαγηάλλε Δ., «Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο Κσλζηαληηλνππνιηηψλ θαηά ηα έηε 1399-1401», 

ελζύκεκα Άιθε Αξγπξηάδε, ηφκνο Β΄, 735-745 

Papadopoulos A., Versuch einer Genealogie der Palaiologen, 1259-1453, αλαηχπσζε 

Ἀκζηεξληακ 1962 

Παπαδφπνπινο I., «Ζ πεξί αιψζεσο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ηζηνξία Λενλάξδνπ ηνπ 

Υίνπ», ΔΔΒ 15 (1939), 85-95 

Παπαδξηαλφο Η., «Ζ θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο ζην 1430 θαη ν έξβνο δεζπφηεο Γεψξγηνο 

Μπξάλθνβηηο», Μαθεδνληθά 8 (1968), 401-405 



251 
                                   

Παπάδνγινπ A., «Μσάκεζ Β΄ ν πνξζεηήο θαηά ηνλ ηνχξθνλ ηζηνξηθφλ Αζίθ παζά ηαληέ», 

ΔΔΒ 16 (1940), 211-246 

Parker G., The Military Revolution: military innovation and the rise of the west, 1500-1800, 

3ε έθδ., Cambridge 1999 

Parry V., A history of the ottoman empire to 1730, Cambridge 1977 

Partington J. R., A History of Greek Fire and Gunpowder, Cambridge 1960 

Παηζαβφο Λ., “The primacy of the see of Constantinople in theory and practice”, GR. Orth. 

Theol. Review 37 (1992), 233-258 

Petrovic D., “Fire-arms in the Balkans on the eve of and after the Ottoman Conquests of the 

fourteenth and fifteenth centuries”, εθδ. V. J. Parry – M. E. Yapp, War, Technology and 

Society in the Middle East, Λνλδίλν 1975, 164-194 

Philipidis-Braat A., “La captivite des Palamas chez les Turcs”, TM 7 (1979), 109-221 

Πηθέξλεο Κ., Σαθηηθή ησλ ηξηώλ όπισλ, πεδηθνύ, ηππηθνύ θαη ππξνβνιηθνύ, Αζήλα 1859 

Pittioni M., Das osmanische Heerwesen im 15 und 16 Jahrhundert. Organisation, Taktik und 

Ausrustung, Άγθπξα 2004 

Podskalsky G., “Der Fall Konstantinopels in der Sicht der Reichseschatologie und der 

Klageliedur“, Archiv fur Kulturgeschichte 57 (1975), 71-86 

Πνιπρξνλνπνχινπ-Κιαδά N., «Πάπαο Πίνο Β΄ θαη ε θηλεηνπνίεζε ηεο Γχζεσο θαηά ησλ 

Οζσκαλψλ(1405-1464)», Bπδαληηαθά 32 (2003), 287-318 

Raby J., “Mehmed the Conqueror’s Greek scriptorium”, DOP 37 (1983), 14-39 

Rolaff G., «Die Schlacht bei Anθora (1402)», Historische Zeit.16 (1939), 244-262 

Rosetti R., “Notes on the battle of Nicopolis (1396)”, Slavonic Review 15 (1936-37), 629-638 

Runciman S., Life in a doomed city, Constantinople before its capture by the Turks, Darham 

1968 

________, The Byzantine theocracy, Cambridge 1977 



252                    
 

________, “The decline of the Crusading Idea”, Relazioni X Congresso Intenazionale di 

Science Storiche, 4-11 επηεκβξίνπ 1955, ηφκνο Γ΄ 

________, The Fall of Constantinople, Cambridge 1965 

________, The Great Church in captivity: A study of the patriarchate of Constantinople from 

the eve of the turkish conquest to the Greek war of independence, Cambridge 1968 

________, The Sicilian Vespers: a history of the Mediterranean world in the late Thirteenth 

century, Cambridge 1958 

αββίδεο Γ. – Νηθνινχδεο Ν., Ύζηεξνο Μεζαησληθόο Κόζκνο, Αζήλα 2007 

αββίδεο Γ., «Αηηάιεηα, 11
νο

-14
νο

 αηψλαο. Ζ κεηάβαζε απφ ηε ρξηζηηαληθή ζηε 

κνπζνπικαληθή εμνπζία», Βπδαληηλόο Γόκνο 3 (1989), 121-162 

________, Ζ νζσκαληθή θαηάθηεζε ηεο Θήβαο θαη ηεο Ληβαδεηάο, Αζήλα 1993 

________, “Late Byzantine and western historiographers on Turkish mercenaries in Greek 

and Latin armies”, The making of Byzantine history (ded. To D. Nicol), Kings College 

variorum London 1993, 122-141 

________, “Notes on the Turkish raids in the Mystra area from 1360 to the ottoman conquest 

of 1460”, ΔΔΒ 48 (1990-93), 45-51 

________, «Σα πξνβιήκαηα γηα ηελ νζσκαληθή θαηάιεςε», Θεζζαιηθό Ζκεξνιόγην 28 

(1995), 33-64 

________, «Σξεηο ζεκαληηθέο πεγέο γηα ηελ επνρή ηεο άισζεο: Νέζησξ Ηζθαληέξ – 

Κνλζηαληίλ Μηραήινβηηο – Θεφδσξνο παληνχλεο», Σεηξάκελα 50 (1993), 3626 – 

3637. 

άζαο Κ., Έιιελεο ζηξαηηώηαη ελ ηε Γύζεη θαη αλαγέλλεζηο ηεο ειιεληθήο ηαθηηθήο, Αζήλα 

1885   

Saunders J. J., «The decline and fall of christianity in Medieval Asia», Journal of Religious 

History 5 (1968), 93-104 

Schleifer S., “Understanding Jihad: definition and methodology”, Σhe Islamic Quaterly 27 

(1983), 118-131 



253 
                                   

Schlumberger G., La siege, la prise et le sac de Constantinople par les Turcs en 1453, Παξίζη 

1914 

Schreiner P., “Chronologische Untersuchumgen zur Familie Kaiser Manuels II, ΒΕ 63 (1970), 

285-300 

________, “Hochzeit und Kronung Kaiser Manuels II im Jahre 1382”, ΒΕ 60 (1967), 70-85 

________, “Zur Geschichte Philadelpheias im 14. Jahrhundert (1293-1390)”, OCP 35 (1969), 

375-431 

Setton K.M., Catalan domination of Athens 1311-1388, VR 1975 

________, Europe and the levant in the middle ages and the renaissance, VR, Λνλδίλν 1973 

________, The papacy and the levant (1204-1511), I, Philadelpheia 1976 

________, Western hostility to Islam and prophecies of Σurkish doom, Φηιαδέιθεηα 1992 

ševčenko I., “Alexios Makrembolites and his dialogue between the rich and the poor”, ZRVI 

6 (1960), 187-228 

________,  Society and Intellectual life in late Byzantium, VR, Λνλδίλν 1981 

________, “The decline of Byzantium seen through the eyes of its intellectuals”, DOP 15 

(1961), 169-186 

________, “The Zealot revolution and the supposed Genoese colony in Thessalonica”, 

Πξνζθνξά εηο η. Κπξηαθίδελ, Θεζζαινλίθε 1953, 603-617 

θπξφεξαο Β., Σα ειιεληθά πιεξώκαηα ηνπ ηνπξθηθνύ ζηόινπ, Αζήλα 1968 

ηκφπνπινο Κ., Ξέλνη ηαμηδηώηεο ζηελ Διιάδα, 333 κ.Υ – 1700, Αζήλα 1972  

Soulis G., The Serbs and Byzantium during the reign of Tsar Stephen Dusan (1331-1355), 

and his Successors, Washington D.C. 1984 

Stacton D., The world on the last day. The sack of Constantinople by the Turks, May 29 1453. 

Its causes and consequences, Λνλδίλν 1965 



254                    
 

ηαζνπνχινπ-Αζδξαρά Κ., «Οη ηνπξθηθέο θαηαιήςεηο ηεο Βέξνηαο (14
νο

-15
νο

 αηψλαο) θαη ηα 

πξνλφκηα κηαο ρξηζηηαληθήο νηθνγέλεηαο», Δπηζεώξεζε Σέρλεο 20 (1965), 151-156  

 πγθέινπ Δ., Ο πόιεκνο ζην δπηηθό ειιαδηθό ρώξν θαηά ηνλ ύζηεξν Μεζαίσλα (13
νο

-15
νο

 αη.), 

Αζήλα 2008 

πθνπηξήο Η., «Πεξί ην ζρίζκα ησλ Αξζεληαηψλ», Διιεληθά 2 (1929), 267-332 

βνξψλνο Ν., «Σν πεξί ηεο κάρεο ηεο Βάξλαο πνίεκα», Αζελά 48 (1938), 163-177     

Talbot A. M., “The Restoration of Constantinople under Michael VIII”, DOP 47 (1993), 241-

256 

Teal J., “The grain supply of the Byzantine empire, 330-1025”, DOP 13 (1959), 87-139 

Tinnefeld F., “Pachymeres und Philes als Zeugen fur ein fruhes Unternehmen gegen die 

Osmanen”, BZ 64 (1971), 46-54 

Θενραξίδεο Γ., Ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο θαηά ηνπο κέζνπο ρξόλνπο (285-1354), Θεζζαινλίθε 

1980 

________, ύληνκε ηζηνξία Μαθεδνλίαο σο ηελ ηνπξθνθξαηία, Θεζζαινλίθε 1965 

Thiriet F., « Byzance et les Byzantins vus par le venetien Andrea Dandolo », Rev. et Sud est 

Europ. 10 (1972), 5-15 

________, La Romanie venitienne au moyen âge, Παξίζη 1975 

Thomson I., “Manuel Chrysoloras and the early Italian renaissance”, GRBS 7 (1966), 25-31 

Tinnefeld F., “Demetrios Kydones, his cultural background and literary connections in 

Thessalonike”, Μαθεδνληθέο πνπδέο 3 (1989), 33-43 

__________, “Pachymeres und Philes als Zeugen fyr ein fruhes Unternehmen gegen die 

Osmanen”, BZ 64 (1971), 46-54 

Todt K., Kaiser Johannes VI Kantakuzenos und der Islam, politische Realität und 

theologische Polemik im palaiologenzeitlichen Byzanz, Altenberge 1991 

Tout F., Fire-arms in England in the 14
th

 century, Λνλδίλν 1968 



255 
                                   

Tsangadas, B.P., The Fortications and Defence of Constantinople, Νέα Τφξθε 1980 

Σζηάξαο Η., «Ζ Θεζζαινλίθε απφ ηνπο Βπδαληηλνχο ζηνπο Βελεηζηάλνπο (1423-1430)», 

Μαθεδνληθά 17 (1977), 85-123 

Σζηξπαλιήο Ε., «Φηιηθέο ζρέζεηο ησλ ηππνηψλ ηεο Ρφδνπ κε ηνπο Σνχξθνπο θαηά ηνλ 15
νλ

 

αηψλα», BF 3(1971), 191-209 

Σζνπγθαξάθεο Γ., «Ζ ζηηηθή πνιηηηθή ηεο Βελεηίαο ζηελ Κξήηε ηνλ 13
ν
-14

ν
 αηψλα», 

Μεζαησληθά θαη Νέα Διιεληθά 3 (1990), 333-385  

Σσκαδάθεο Ν., «Βνηάλε>βνηάλη. Polvere >πφιβεξε», ΔΔΒ 42 (1975-76), 212 

________, Ζ πηώζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη νη επηπηώζεηο απηήο, Αζήλα 1970 

________, «Μαλνπήι Β΄ Παιαηνιφγνο θαη νη ιφγηνη ησλ ρξφλσλ απηνχ», Παξλαζζόο 2 

(1960), 561-575 

________, «Πσο είδαλ νη ζχγρξνλνη ηζηνξηθνί ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο», ΔΔΒ 

37 (1969-70), 475-482 

Βαθαιφπνπινο Α., Ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 1983 

___________, Ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε 1969 

___________, “Quelques problemes relatifs a le resistance de Manuel II Paleologue contre les 

Turcs ottomans dans le Macedoine greque (1389-1391)”, Actes du premier congres 

international des etudes balkaniques et sud-est europeenes, III, φθηα 1969, 351-356  

__________, “The exodus of scholars from Byzantium in the fifteenth century”, Journal of 

World History 10 (1967), 463-480 

__________, «Zur Frage der zweiten Einnahme Thessalonikis durch die Turken 1391-1394”, 

ΒΕ 61 (1968), 285-290 

Van Millingen Α., Byzantine Constantinople: the walls of the city, Λνλδίλν 1899 

Vaughan D. M., Europe and the Turk. A pattern of alliances, 1350-1700, Liverpool 1954 

Βνγηαηδήο Γ., Ζ πξώηκε νζσκαλνθξαηία ζηε Θξάθε, Θεζζαινλίθε 1998  



256                    
 

________, «Μεηνλεθηήκαηα ησλ νζσκαληθψλ πεγψλ πνπ αθνξνχλ ζηε γλψζε ηεο πξψηκεο 

νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηε Θξάθε», Θξαθηθά Υξνληθά 45 (1991), 29-32 

________, «Οζσκαλνί θαη κε Οζσκαλνί κνπζνπικάλνη ζηελ θαηάθηεζε θαη ηνλ επνηθηζκφ 

ηεο αλαηνιηθήο θαη δπηηθήο Θξάθεο», Διιεληθά 41 (1990), 279-286 

Voordeckers E., «Les entretiens avec un Perse de l’ empereur Manuel II Paleologue», 

Byzantion 36 (1966), 311-317 

Vryonis S., “Byzantine and Turkish societies and their sources of manpower”, ζην: V. Parry-

M. Yapp, War, technology and society in the Middle East, Λνλδίλν -Ομθφξδε 1975 

________, Ζ παξαθκή ηνπ κεζαησληθνύ ειιεληζκνύ ζηε Μηθξά Αζία θαη ε δηαδηθαζία 

εμηζιακηζκνύ (11
νο

 -15
νο

 αηώλαο), κηθ. Κ. Γαιαηαξηψηνπ, 2
ε
 έθδνζε, Αζήλα 2000 

________, “Isidore Glabas and the Turkish devshirme”, Speculum 31 (1956), 433-443 

________, “Nomadization and Islamization in Asia Minor”, DOP 29 (1975), 41-71 

________, “Σhe byzantine legacy and the ottoman form”, DOP 23-24 (1969-70), 251-308 

________, “The decline of byzantine civilization in Asia Minor, eleventh-fifteenth century”, 

DOP 29 (1975), 351-356 

________, “The Ottoman conquest of Thessaloniki in 1430”, Continuity and Change in Late 

Byzantine and Early Ottoman Society, εθδ. A. Bryer - H. Lowry, 

Birmingham/Dumbarton Oaks 1986, 231-281 

Warner E. – Arkov W., Geschichte der turken von den Anfangen bis zur Gegenwart , 

Βεξνιίλν, Akademie-Verlag 1978 

Werner E., Akritai und Ghazi, Studia Byzantina, beitrage aus der byzantinischen Forschung 

der DDR, Halle, Wittenberg 1966 

Weiss G., Joannes Kantakuzenos- Aristocrat, Staatsmann, Kaiser and Mönch - in der 

Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 14. Jahrhundert, Wiesbaden Η969 

White L., “Technology Assessment fron the stance of a medieval historian“, Medieval 

religion and Technology: Collected Essays, Berkeley-California, 1978 



257 
                                   

Wirth P., “Manuel II Palaiologos und der Johanniterorden. Zur Genesis der Allianz gegen 

Johannes VII (1390)“, Βπδαληηλά 6 (1974), 385-89 

_______, “Zum Geschichtsbild Kaiser Johannes VII Palaiologos”, Byzantion 35 (1965), 592-

600 

Wittek P., Das Furstentum Mentesche, Άκζηεξληακ 1967 

_______, “Der Stammbaum der Osmanen”, Islam 14 (1925), 94-100 

_______, La Formation de l’ empire ottoman, εθδ. V. Menage, Λνλδίλν 1982 

_______, Le role des tribus turques dans l’ empire ottoman, Βξπμέιιεο 1952 

_______, The rise of the Ottoman Empire, Λνλδίλν 1938 

_______, “The earliest references to the use of firearms by the Ottomans”, Gunpowder and 

Firearms in the Mamluk kingdom, εθδ. D. Ayalon, Λνλδίλν 1956, appendix II, 140-144  

Εαραξηάδνπ Δ., «Δθήκεξεο απφπεηξεο γηα απηνδηνίθεζε ζηηο ειιεληθέο πφιεηο θαηά ηνλ 14
ν
 – 

15
ν
 αηψλα», Αξηάδλε 5 (1989), 345-351 

___________,  Ηζηνξία θαη Θξύινη ησλ παιαηώλ νπιηάλσλ (1300-1400), Αζήλα 1991 

____________, “Lauro Quirini and the Turkish sanjacks (ca. 1430)”, Essays presented to H. 

Inalcik, Λνλδίλν 1987, 239-247 

____________, “Manuel II Palaeologus on the strife between Bayezid I and kadi”, Bull. 

School Orient. and Afr. Studies 43 (1980), 471-481 

____________, “Natural disasters: moments of opportunity”, Natural Disasters in the 

Ottoman empire, εθδ. E. Zachariadou, Ρέζπκλν 1999, 7-21 

____________, “Ottoman diplomacy and the danubian frontier (1420-1424)”, studies in pre-

ottoman Turkey and the Ottomans, VR (collected studies), xiv, Aldershot 2007 

____________, “The Catalans of Athens and the beginning of the turkish expansion in the 

Aegean area”, Studi Medievali 21 (1980), 821-838 

____________, “The conquest of Adrianople by the Turks”, Studi Veneziani 12 (1970), 211-

217 



258                    
 

____________, “The Turks and the Venetian territories in Romania (1318-1407)”, 

Πεπξαγκέλα Γ΄ δηεζλνύο θξεηνινγηθνύ ζπλεδξίνπ, η. Β΄, 103-122 

___________, Σν ρξνληθό ησλ Σνύξθσλ ζνπιηάλσλ θαη ην ηηαιηθό ηνπ πξόηππν, Δηαηξεία 

Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, Θεζζαινλίθε 1960 

___________, Trade and Crusade. Venetian Crete and the emirates of Menteshe and Aydin 

(1300-1415), Βελεηία 1983 

____________, Trebizond and the Turks (1352-1402), Αξρείνλ Πόληνπ 35 (1979), 333-358 

Εαθπζελφο Γ., Ζ άισζηο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη ε Σνπξθνθξαηία, Αζήλα 1954 

__________, «Πεξί ηεο ηηκήο ηνπ ζίηνπ ελ Βπδαληίσ», ΔΔΒ 12 (1936), 389-400 

Ziegler P., The Black Death, Λνλδίλν 1969 

Εψξαο Γ., «Γχν πξνθεηείαη πεξί ηεο απειεπζεξψζεσο ηνπ Βπδαληίνπ», Byzantion 33 (1963), 

473-482 

________, «Ζ βαζηιεία ηνπ ζνπιηάλνπ Μνπξάη ηνπ Β΄», Δπηζη. Δπεη. θηινο. ζρνι. παλ. 

Αζελώλ ΗΗ, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 
                                   

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ  

1302, 29 Ηνπιίνπ: Μάρε Βαθέσο αλάκεζα ζε Βπδαληηλνχο θαη Οζσκαλνχο 

1326: Παξάδνζε Πξνχζαο ζηνπο Οζσκαλνχο, πνπ κεηαηξέπεηαη ζε πξσηεχνπζα         

           ηνπ oζσκαληθνχ θξάηνπο  

1331, 2 Μαξηίνπ: Παξάδνζε Νίθαηαο ζηνπο Οζσκαλνχο 

1337: Παξάδνζε Νηθνκήδεηαο ζηνπο Οζσκαλνχο 

1348: πκκαρία Ησάλλε Καληαθνπδελνχ κε Οξράλ –Οη Οζσκαλνί ζηελ Δπξψπε 

1354, 2 Μαξηίνπ: Καηάιεςε Καιιίπνιεο απφ Οζσκαλνχο 

1371, 26 επηεκβξίνπ: Μάρε ηνπ Έβξνπ αλάκεζα ζε Οζσκαλνχο θαη έξβνπο 

1373 – ca. 1375: πλζήθε ππνηέιεηαο ηνπ Βπδαληίνπ ζηνπο Οζσκαλνχο. 

1383, επηέκβξηνο: Παξάδνζε εξξψλ ζηνπο Οζσκαλνχο 

1387, Απξίιηνο: Παξάδνζε Θεζζαινλίθεο ζηνπο Οζσκαλνχο  

1389, 15 Ηνπλίνπ: Μάρε Κνζζπθνπεδίνπ αλάκεζα ζε Οζσκαλνχο θαη έξβνπο 

1394, επηέκβξηνο: Eλαξμε ηεο Α΄ νζσκαληθήο πνιηνξθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

1402, Ηνχιηνο: Μάρε ηεο Άγθπξαο αλάκεζα ζε Οζσκαλνχο θαη Μνγγφινπο, ιχζε ηεο  

          πνιηνξθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

1403, Ηαλνπάξηνο: ππνγξαθή ηεο ζπλζήθεο ηεο Καιιίπνιιεο αλάκεζα ζε Οζσκαλνχο,    

          βπδαληηλφ Απηνθξάηνξα θαη Γπηηθνχο 

1411 (Άλνημε;): Πξνζπάζεηα απνθιεηζκνχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ Μνχζα 

1422, Ηνχληνο: Έλαξμε ηεο Β΄ νζσκαληθήο πνιηνξθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

1422, 6 επηεκβξίνπ: Απνρψξεζε ησλ νζσκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ –ιχζε ηεο   

         πνιηνξθίαο 

1430: Καηάιεςε Ησαλλίλσλ θαη Θεζζαινλίθεο απφ Οζσκαλνχο 
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1444, 10 Ννεκβξίνπ: Μάρε ηεο Βάξλαο, αλάκεζα ζε ζπκκαρηθφ δπηηθφ ζηξαηφ θαη   

          Οζσκαλνχο.  

1448: Γεχηεξε κάρε Κνζζπθνπεδίνπ αλάκεζα ζε ζηξαηφ ηνπ Ησάλλε Οπλπάδε θαη   

         Οζσκαλνχο.  

1453, 2 Απξηιίνπ: Έλαξμε ηεο Γ΄ νζσκαληθήο πνιηνξθίαο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

1453, 29 Μαΐνπ: Σα νζσκαληθά ζηξαηεχκαηα εηζήιζαλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε  

 


