
ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑ' ΤΟΥ ΔΡΑΓΑΤΣΗ 

ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ *

Περί τά τέλη τοΰ έτους 1452 ή θέσις τής Κωνσταντινουπόλεως ειχεν 
άποβή έξαιρετικώς κρίσιμος. Ό Μωάμεθ- δεν άπέκρυπτε πλέον την πρόθεσίν 
του νά γίνη τό ταχύτερον κύριος τής βασιλευούσης. Τό Βυζάντιον δεν ήδύ- 
νατο πλέον νά άναμένη άλλην βοήθειαν εί μη από την Δΰσιν. Πλήν δ'μως 
εις τάς χώρας τής Δυτικής Ευρώπης ή κατάστασις παν άλλο ή ευνοϊκή ήτο 
διά την δργάνωσιν σταυροφορίας υπέρ τής χριστιανικής ’Ανατολής. Ό Κά- 
ρολος Ζ' εύρίσκετο περί τό τέλος τής έπιχειρήσεως προς Ικδίωξιν των 
’Άγγλων έκ τής Γαλλίας καί, εις ήν κατάστασιν έξαντλήσεως εύρίσκετο τό 
βασίλειον, δεν ήδύνατο νά γίνη σκέψις αποστολής στρατευμάτων εναντίον των 
Τούρκων. Ή ήττημένη ’Αγγλία, οπού ήδη ήρχιζε καί δ πόλεμος των δυο 
Ρόδων, ουδόλως ήτο διατεθειμένη νά έπέμβη. 'Η γερμανική Αυτοκρατορία 
υπό τον ανίκανον Φρειδερίκον τον Γ' εύρίσκετο έν πλήρει αναρχία. Εις τήν 
Βοημίαν δ Γεώργιος Ποντίεμπραντ ήγεμών χουσίτης δεν ειχεν ούδεμίαν διά- 
θεσιν νά λάβη μέρος εις σταυροφορίαν κηρυσσομένην ύπό τοΰ Πάπα Νικο
λάου τοΰ Ε'. "Οσον αφορά εις τούς Σκανδηναυούς καί τούς Πολωνούς, ούτοι 
ήδιαφόρουν τελείως διά τά μεσογειακά προβλήματα. Εις τήν ’Ιταλίαν, τήν 
δποίαν συνέδεον μέ τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν τόσοι δεσμοί, ό αγών 
μεταξύ Ένετίας καί τοΰ βασιλέως τής Άραγώνος καί Νεαπόλ,εως, Άλφόνσου 
τοΰ Ε' τοΰ Μεγαλοκάρδου, παρέλυε κάθε πρόθεσιν προς ύπεράσπισιν τοΰ 
Βυζαντίου. Δύο κράτη έν τούτοις ήσαν λίαν διατεθειμένα νά έλθουν εις βοή
θειαν τής Κωνσταντινουπόλεως, δ δούξ τής Βουργουνδίας, Φίλιππος δ ’Αγα
θός, δ δποΐος προσέφερε τάς υπηρεσίας του εις τον Πάπαν Νικόλαον τον Ε' 
καί εις τον αύτοκράτορα Φρειδερίκον τον Γ' καί δστις, εάν ύπεβοηθειτο 
δεόντως, ήδύνατο νά λάβη ενεργόν μέρος εις τήν άμυναν τής Κωνσταντινου
πόλεως καί ή Ουγγαρία, τής δποίας δ άντιβασιλεύς Γεώργιος Ούνυάδης, 
εχθρός αδιάλλακτος τών Τούρκων, έφαίνετο πρόθυμος νά άποδυθή εις νέον 
αγώνα εναντίον των.

* Τήν παρούσαν μελέτην μετέφρασεν έκ τοΰ Γαλλικού πρωτοτύπου ή κυρία 
Ευρυδίκη Λάππα - Ζίζικα, ήν ό συγγραφεύς θερμώς ευχαριστεί.
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Παραμερίζοντες τάς μεταξύ τοΰ Κωνσταντίνου ΙΑ' και τοΰ Πάπα Νικο
λάου τοΰ Ε' διεξαχθείσας διαπραγματεύσεις, θά άρκεσθώμεν ενταύθα εις την 
μελέτην των διαπραγματεύσεων εκείνων τάς όποιας διεξήγαγεν ό Αύτοκράτωρ 
μέ την Γένουαν, την Ουγγαρίαν, τον Άλφόνσον τής Άραγώνος καί τον 
Φρειδερίκον τον Γ', ζητών συνδρομήν διά την άμυναν τής άγωνιώσης ήδη 
αυτοκρατορίας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ' Ο ΔΡΑΓΑΤΣΗΣ ΚΑΙ II ΓΕΝΟΥΑ

Ή Γένουα, δπως καί ή Ένετία, ώφειλον νά ύπεραμυνθοϋν των εις την 
’Ανατολήν θέσεων των. Άλλ’ ένφ ή Ένετία διέκοψε τάς σχέσεις της μέ τον 
Μωάμεθ και ύπερησπίσθη τό Βυζάντιον, δεν συνέβη τό ’ίδιον καί μέ τήν 
Γένουαν. Διά νά άντιληφθώμεν καλώς τήν έναντι τής Κωνσταντινουπόλεως 
πολιτικήν τής Γενούης, ανάγκη νά σημειωθούν δύο τινά : Πρώτον, δτι δια
φορετική ήτο ή θέσις τής Γενούης εις τήν ’Ανατολήν από τήν τής Ένετίας. 
Ένφ ή Γαληνοτάτη Δημοκρατία ειχεν επιτύχει από τούς Αύτοκράτορας προ- 
νόμιον ανεξαρτησίας εντός αυτής ταύτης τής Πρωτευούσης, ή Γένουα κατείχε 
μίαν συνοικίαν, εις προάστιον όμως' επί τής άριστεράς όχθης τού Κερατίου 
Κόλπου ό Γαλατάς καί τό Πέραν ήσαν εντελώς άποκεχωρισμένα τής ελλη- 
νο-ενετικής πόλεως. Ή Γένουα ήδύνατο νά ελπίζη ότι ό Μωάμεθ, άρκούμε- 
νος εις τήν κατάληψιν τής Κωνσταντινουπόλεως, δέν \Τά ήνώχλει τήν γενουη- 
σιακήν συνοικίαν. Δεύτερον, ή Γένουα κατά πάσαν πιθανότητα, παρά τάς 
πολυαρίθμους αποικίας της, δέν έφαίνετο εις τά δμματα τών Τούρκων τόσον 
επιθετική καί επικίνδυνος θαλασσοκράτειρα όσον ή Ένετία. Ή Γένουα 
περισσότερον ελαστική καί διαλλακτική απέναντι των ήλπιζεν ότι θά έτύγχα- 
νεν ευνοϊκής μεταχειρίσεως έκ μέρους Μωάμεθ τοΰ Β'. Ούτως εξηγείται πώς 
ή Γένουα δέν κατενόησε καλώς ότι ή ύπαρξίς της εις τήν ’Ανατολήν ήτο ατε
νώς συνδεδεμένη μέ τήν σωτηρίαν τού Βυζαντίου, δΓ δ καί δέν ένδιεφέρθη 
παρά διά τον Γαλατάν καί πάλιν πολύ μετρίως. Εις τήν πραγματικότητα οί 
εκεί Γενουήσιοι εύρέθησαν υποχρεωμένοι νά κανονίσουν εξ ιδίας πρωτοβου
λίας τάς σχέσεις των μέ Κωνσταντίνον τον ΙΑ' καί Μωάμεθ τον Β'.

Οί Γενουήσιοι τού Γαλατά ειχον από μακροΰ άντιληφθή τήν κατάστα- 
σιν. «Καί γάρ αυτοί είχον κατά νοϋν απαραίτητον λογισμόν», λέγει ό ιστο
ρικός Δούκας ι, «ότι εάν ή πόλις άλφ καί τό φρούριον αυτών έρημον γενή- 
σεται. Έν τούτφ στείλαντες έν τή Γενούα προλαβών γραφάς δεόμενοι βοη- * III,

' Δούκας, PG, 157, στ. 1073-1074, έκδ. Βόννης, 265. Βλ. Ν. Iorga, 
Notes et extraits pour servir a l’histoire des Croisades au XVe siecle,
III, Paris 1902, 274.
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θείας.....». To διάβημα τούτο τοΰ οποίου την χρονολογίαν παρασιωπά 6
Δούκας, θά έγινε πιθανώς κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1452, οπότε άπεπερα- 
τώθη και τό επί τοΰ Βοσπόρου τουρκικόν φρούριον, Ρούμελη - Χισσάρ. Οί 
Γενουήσιοι τοΰ Γαλ.ατά έσυνειδητοποίησαν τότε απολύτως τον άμεσον κίνδυ 
νον τον όποιον καί αυτοί διέτρεχον, συνεπείμ τής οριστικής ρήξεως μεταξύ 
Κωνσταντίνου ΙΑ' καί Μωάμεθ Β'. Είναι επίσης πιθανόν ότι καί ό Κων
σταντίνος ΙΑ' θά εκαμεν εκκλησιν βοήθειας εις την Γένουαν διά την διάσω- 
σιν τής πρωτευουσης του. Πράγματι ό Ίοιάννης Ίουστινιάνης έφθασε κατά 
τά τέλη ’Ιανουάριου 1453 εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν. Εις άπάντησιν τής 
αίτήσεως, τήν οποίαν ειχον απευθύνει οί υπήκοοί της τοΰ Γαλατά, ή Γένουα 
ανήγγειλε τόν άπόπλουν ενός πλοίου μέ 500 άνδρας πρός έξασφάλισιν τής 
άμύνης τής αποικίας της. Ή Δημοκρατία εξουσιοδοτεί έν λευκφ τούς έν Γα
λατά υπηκόους της νά ενεργήσουν όπως κρίνουν καλύτερον διά τά συμφέ- 
ροντά της καί διά τά ίδικά των '. Πολύ ισχνή, τή άληθείμ, βοήθεια ! Ή 
Γένουα πρός τό τέλος πλέον τής πολιορκίας κατέβαλε, φαίνεται, νέαν προσ
πάθειαν καί άπέστειλε μερικάς γαλέρας, αλλά ή Κωνσταντινούπολις ειχεν ήδη 
πέσει, πριν καν αΰται άποπλεΰσουν. Ώς δικαιολογίαν προέβαλεν ή Γένουα 
τόν πόλεμον, τόν όποιον ό Άλφόνσος τής Άραγώνος διεξήγεν εναντίον της 
εις τήν Κορσικήν καί κατά θάλασσαν. Ή ανακωχή τήν οποίαν, μεσολαβήσει 
τοΰ Πάπα, είχον συνάψει οί δύο αντίπαλοι, ειχεν παραβιασθή καί ό εις έπέρ- 
ριπτε τήν ευθύνην εις τόν άλλον * 2. Τίποτε δεν δεικνύει ίναργέστερον τήν 
αδυναμίαν τής Εύροιπης, καί ιδία τής ’Ιταλίας, νά δώσουν έν τέλος εις τάς 
διαμάχας των' αδυναμία ήτις ύπήοξεν άναμφισβητήτως μία από τάς αιτίας 
τής πτώσεως τοΰ Βυζαντίου.

Την Ι3ην ’Απριλίου ή Γένουα έκάλει «τούς πολίτας της, τόσον τούς 
εμπόρους όσον καί τούς αξιωματικούς, τούς κατοικοΰντας εις τήν ’Ανατολήν, 
εις τήν Μείζονα Θάλασσαν καί είς τήν Συρίαν νά βοηθήσουν δΓ όλων των 
δυνάμεών των τόν έλληνα Αύτοκοάτορα καί προπάντων τόν Δεσπότην Δημή- 
τριον συνδεόμενον διά φιλικών δεσμών μέ τόν Δόγην Πέτρον τοΰ Carapo- 
fregoso» 3. Ή άνευ ενθουσιασμού καί αρκετά αόριστος έκκλησις αύτη δεν 
είναι πρός τιμήν τής Γενούης. Οΰτω τά σπάνια αυτά καί ολίγον τι ύποπτα 
έγγραφα μαρτυρούν εν πάση περιπτώσει τήν ϊσχνότητα τής προσπάθειας τής 
Γενούης, ήτις άφήκεν ελεύθερον τόν ροΰν τών γεγονότων, άντιθέτως πρός 
τήν Ένετίαν, ήτις έ’δρασε, πολύ αργά έστω, άλλ’ έν τούτοις έδρασε. Καί όμως

' Ν. Iorga, Ένθ·’ avoir., 275.
2 Ε. Vince ns, Histoire de la Republique de Genes, II, Paris 1842, 

247 - 248.
9 N. Iorga, Ένθ-’ άνωτ., III, 283.
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ή Γένουα, όπως και ή Ένετία, έπρόκειτο, μέ την πτώσιν τής Κωνσταντινου
πόλεως, να χάση τα εις την ’Ανατολήν προνόμιά της.

Μολονότι έφθασεν έκ Γενοΰης ή εκ 500 άνδρών ένίσχυσις, ο! Γενουή- 
σιοι τοΰ Πέραν και τοΰ Γαλατά άντελήφθησαν καλώς την άνεπάρκειάν της 
και έλαβον δλα τά αναγκαία μέτρα διά την άπομάκρυνσιν τής θυέλλης, ή 
οποία έπήρχετο απειλητική.

Καιά πρώτον διεβεβαίωσαν τον Σουλτάνου περί τής επιθυμίας των νά 
διατηρήσουν ειρήνην μετ’ αύτοΰ. «Οι τών τοΰ Γαλατά Γενουΐται», λέγει ό 
Δούκας \ «καί προ τοΰ έλθεΐν τον τύραννον έτι δντα εν Άνδριανουπόλει, 
έστειλαν πρέσβεις άγγέλλοντες την εις αυτόν ακραιφνή φιλίαν καί άνανεοΰν- 
τες τά προγεγραμμένα έκτυπώματα' καί αυτός άπελογείτο ως φίλος αυτών 
είναι καί αδιάσπαστος τής πρός αυτούς αγάπης, μόνον μή εύρεθώσι βοη- 
θοΰντες τή πόλει καί αυτοί ύπέσχοντο». Ή πρεσβεία αΰτη ήτις θά εστάλη, 
κατά πάσαν πιθανότητα, τον Φεβρουάριον ή άρχάς Μαρτίου τοΰ 1453, άφοΰ 
ό Μωάμεθ ό Β' εύρίσκετο ακόμη εν Άνδριανουπόλει, βεβαίως θά έχαρο- 
ποίησε τον Σουλτάνου, δστις θά άντελήφθη δτι ή έ'νωσις τών Χριστιανών 
διελΰετο ήδη προ τής άφίξεώς του.

Παρά ταΰτα, άρχομένης τής πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεως, ή 
επιρροή τής υπέρ τής άντιστάσεα)ς εναντίον τών Τούρκων μερίδος ηύξήθη. 
Ό Ιουστινιανός, καί ό 'Ιερώνυμος Μινόττο μέ τούς Ενετούς, πιθανόν νά 
προέτρεψαν σθεναρώς τούς συμπατριώτας των, όπως πολεμήσουν παρά τό 
πλευράν των. Αριθμός τις Γενουησίων εθελοντών ήρχισε νά διαπερά κατά 
τό μάλλον ή ήττον κρυφίως τό Χρυσοΰν Κέρας.

Ό Λεονάρδος ό Χίος 1 2 καί δ Δούκας 3 είναι κατηγορηματικοί. Μεταξύ 
τών υπερασπιστών τής Κωνσταντινουπόλεως υπήρξαν καί Γενουήσιοι. Ό 
Δούκας γράφει επί τοΰ προκειμένου, «...έχοντες εκ τοΰ Γαλατά μέρος ούκ 
ολίγων άνδρών ενόπλων, καί γάρ ήσαν αυτοί δεικνύοντες αγάπην... τοΐς δε 
Ρωμαίοις κρύφα καί διά τής νυκτός διαβαίνοντες τήν ημέραν πάσαν συμμα- 
χοΰντες ήσαν' τή δέ έπιούση νυκτί έναλλαττόμενοι άλλοι έν τή πόλει καί 
αυτοί εν τοΐς οΐκοις καί τφ φοσάτφ διέτριβον διά τό λανθάνειν τούς 
Τούρκους».

Δεν γνωρίζομεν τήν σπουδαιότητα τής ούτω υπό τών Γενουησίων παρα- 
σχεθείσης πρός τήν Κωνσταντινούπολιν βοήθειας. Πιθανόν άλλωστε μέρος 
τών εθελοντών τούτων νά προσήρχετο κατά περιόδους πρός ένίσχυσιν τών 
Βυζαντινοόν καί κατόπιν νά έπέστρεφεν εις τον Γαλατάν πρός έπιτήρησιν

1 Δούκας, PG, 157, στ. 1075-1076, έκδ. Βόννης, 267.
2 Λεονάρδου τοΰ Χίου, ’Αναφορά εις τόν πάπαν Νικόλαον Ε' (PG, 

159, στ. 929).
3 Δούκας, PG, 157, στ. 1085- 1086, εκδ. Βόννης, 275.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:36 EEST - 3.236.241.27



64 R. Gilliland

τών τειχών, οσάκις αι σχέσεις μεταξύ Γαλατά και Μωάμεθ ώξΰνοντο. 'Όσον 
αφόρα εις την επίσημον στάσιν τού Ποδεστάτου και των συνεργατών του, 
ούδέν γνωρίζομεν. Είναι εύλογον δτι θά ηύχοντο την νίκην τών Ελλήνων 
κατά τών Τούρκων χωρίς νά παύουν δμως νά κάμνουν εις τον Μωάμεθ Β' 
προτάσεις προς τδ θεαθήναι μάλλον. "Οπως καί αν έχη το πράγμα, ό Γαλατάς, 
ώς εκ τής θέσεώς του, «επαμφοτέριζε».

Πράγματι ό Μωάμεθ, άμα τή άφίξει του προ τής Κωνσταντινουπόλεως, 
ήθέλησε νά θέση υπό δοκιμασίαν τάς συμπάθειας τών υποτιθεμένων συμμά
χων του. Ό Όρμπάν, ό εφευρέτης τοΰ μεγάλου τουρκικού πυριβόλου, έχρειά- 
ζετο έπειτα από κάθε βολήν μεγάλην ποσότητα ελαίου διά νά ψυχραίνη καί 
λιπαίνη τά τεράστια πυροβόλα του. Ό Γαλατάς έπρομήθευε την άναγκαιοΰ- 
σαν ποσότητα λιπαράς ουσίας.

Παρ’ δλα ταϋτα ό Μωάμεθ Β' δεν ήτο δυνατόν νά άγνοή, δτι οί Γε- 
νουήσιοι ηύχοντο κατά βάθος την νίκην Κωνσταντίνου τοΰ ΙΑ' καί δτι έθε- 
λονταί Γενουήσιοι έμάχοντο εις τάς γραμμάς τών υπερασπιστών τής Κων
σταντινουπόλεως. Διά νά μη πλευροκοπηθή λοιπόν ή ίσως καί διά νά δείξη 
εις τούς Γενουησίους δτι δεν έξηπατάτο από τά τεχνάσματα των, ένεπιστεύθη 
μέρος τών στρατευμάτων εις τον συγγενή του Ζαγάν - Πασά, δστις, προς με- 
γάλον τρόμον τών Γενουησίων, ήλθε καί έστρατοπέδευσεν ό'πισθεν τοΰ Πέραν 
καί τοΰ Γαλατά *. Έκτοτε πάν αίσθημα ασφαλείας έξέλιπε μεταξύ τών 
Γενουησίων.

Είναι πιθανόν δτι εις τον Γαλατάν ή μερίς τών Τουρκοφίλων καί ή 
τών υπέρ τής έπεμβάσεως ήσαν σχεδόν ισόπαλοι, τό δέ δράμα τών Γενουη
σίων ένέκειτο ακριβώς εις τό δτι δεν ήδυνήθησαν νά εκλέξουν. Κατά την 
διάβασιν τοΰ τουρκικού στόλου εις τον Κεράτιον Κόλπον 2 δεν έπενέβησαν. 
Έν τούτοις έκινδύνευον νά εύρεθοΰν τελείως άποκεκομμένοι από την Κων- 
σταντινούπολιν. Τό «διπλό παιγνίδι» έγίνετο επικίνδυνον. Έπί πλέον, δτε 
την νύκτα τής 28 ’Απριλίου 1458 οί πολιορκημένοι ήθέλησαν νά πυρπολή
σουν τον τουρκικόν στόλον, δστις τούς έκύκλωνε, άπέτυχον. Καί τούτο κατά 
τον Δούκαν1, διότι οί Γενουήσιοι τού Γαλατά, έν γνώσει τοΰ σχεδίου τοΰ 
Ίουστινιάνη, έπληροφόρησαν περί αύτοΰ τούς Τούρκους. Κατά τον Σφραν- 
τζήν \ οί Τούρκοι τό έμαθον από αύτομολήσαντα δοΰλον. Είναι πιθανώτε- 1 2 3 4

1 Η. Vast, Ee cardinal Bessarion, Paris 1878, 200.
2 G. Schlumberger, Le siege le prise et le sac de Constantinople 

par les Turcs en 1453, Paris 1922, 158- 160.
3 Δούκας, PG, 157, στ. 1089ab, έκδ. Βόννης, 277.
4 Σφραντζής, 259, 275 (Βόνν.). Οΰτος διαπιστώνει εις άρισμένα σημεία 

συμφωνίαν μεταξύ Γενούης καί Τούρκων. Βλ. G. Schlumberger, Ένθ’ άνωτ., 
169-181.
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ρον δτι οί Γενουήσιοι, μολονότι αρκούντως κλίνοντες πρός προδοσίαν, δεν 
έπρόδωσαν όμως τήν άμυναν. Ό Σφραντζής προσθέτει δτι οί 40 νεαροί 
ήρωες, οΐτινες άπήρτιζον τα σώμα των «κομμάντος», τό επιφορτισμένου να 
καύση τά τουρκικά πλοία διά τοΰ ύγροϋ πυρός, συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 
και Ιξετελέσθησαν τήν επομένην υπό τά δμματα των πολιορκουμένων. Ή 
αποτυχία αΰτη προεκάλεσε βιαίας αντεγκλήσεις μεταξύ Γενουησίων καί Ενε
τών, οΐτινες άλληλοκαιηγοροϋντο ως υπαίτιοι, έχρειάσθη δέ νά έπέμβη 
αυτοπροσώπως ό Κωνσταντίνος ΙΑ' διά νά άποκαταστήση τήν τάξιν καί τήν 
ησυχίαν, ίκετεΰων τούς φιλονεικοϋντας νά μή προσθέτουν εις τά δεινά τοϋ 
εξωτερικού πολέμου καί τάς μεταξύ των συμμάχων διενέξεις \ “Αλλως τε καί 
οί τοΰ Γαλατά συντόμως άντελήφθησαν δτι τό «διπλό παιγνίδι» καί ή προ
δοσία—εάν βεβαίως έγένετο τοιαΰτη—ανταμείβονται πολύ κακώς Πράγματι 
τήν επομένην οί Τούρκοι έβύθιζον ά'νευ προειδοποιήσεως εν γενουησιακόν 
πλοΐον, προφασιζόμενοι οτι είχε πλησιάσει πολύ τον όθωμανικάν στόλον. 
Πρεσβεία διαμαρτυρίας σταλεΐσα παρά τών Γενουησίων τοϋ Γαλατά πρός 
τον Μωάμεθ, άπεπέμφθη σκαιότατα.

Οί βυζαντινοί ιστορικοί έκριναν αυστηρότατα τήν στάσιν τών Γενουη
σίων, οί δέ λατΐνοι χρονογράφοι δεν παρέλειψαν επίσης νά καταγγείλουν τάς 
προδοσίας των. "Αλλά καί οί μέν καί οί δέ φαίνεται δτι παρεσύρθησαν κατά 
μεγα μέρος από τά πάθη των. Οί Γενουήσιοι ειχον διαδηλώσει τήν ουδετε
ρότητά των κατά τήν σΰγκρουσιν, ώστε καθίστατο αρκετά δΰσκολον δΓ αυτούς 
νά λάβουν έπισήμως μέρος υπέρ τοΰ ενός ή τοΰ ετέρου τών εμπολέμων. 
Άναμφισβητήτως έβοήθησαν τό Βυζάντιον, κρυφίως δμως. Έξ άλλου είναι 
επίσης βέβαιον δτι προσέφεραν μερικάς υπηρεσίας εις τον Σουλτάνον επί τή 
έλπίδι νά επιτύχουν, αν τό Βυζάντιον έπιπτεν, παραδεκτούς οπωσδήποτε 
δρους. Ό Μωάμεθ άλλωστε δέν έξηπατάιο γνωρίζων πολύ καλώς τά πρα
γματικά αισθήματα τών Γενουησίων απέναντι του, τούς τό απέδειξε δέ άργό- 
τερον. Εις τήν πραγματικότητα ή ούδετερότης τοΰ Γαλατά, τήν οποίαν εσε- 
βάσθη απολύτως ό Μωάμεθ Β', υπήρξε διά τούς "Ελληνας άνεκτιμήτου 
αξίας. Χάρις εΐς αυτήν τό Βυζάντιον ήδυνήθη—παρά τήν όλιγάριθμον φρου
ράν του—νά άντισταθή επί τοσοΰτον χρόνον 2. Βεβαίως, κατά τον Λεονάρ
δον τον Χίον3, ή Γένουα ώφειλε νά έπέμβη αναφανδόν παρά τό πλευρόν 
τών βυζαντινών. «Κατά τήν γνώμην μου», γράφει, «φανερός πόλεμος έξ 
άρχής τής πολιορκίας θά ήτο προτιμότερος διά τούς κατοίκους τοϋ Πέραν 1 2 *
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1 G. Schlumberger, ”Ενθ·’ άνωτ., 181.
2 Ό Pears έδειξε σαφώς τά οφέλη τά όποια άπεκόμισε τό Βυζάντιον έκ τής 

οΰδετερότητος τοΰ Γαλατά. Βλ. G. Schlumberger, Ένθ’ άνωτ., 150-151, 
252 - 253.

8 Λεονάρδος Χίος, PG, 159, στ. 929.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΪΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ' 5

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:36 EEST - 3.236.241.27



66 R. Guilland

από μίαν τοιαύτην κατ’ έπίφασιν ειρήνην». Δεν πρέπει εν τοΰτοις νά λησμο- 
νηθή ότι δ Γαλατάς ύπήρξεν άσυλον διά τούς "Ελληνας τούς δυνηθέντας νά 
διαφύγουν από τούς Τούρκους. ’Επί πλέον εγκαταλελειμμένοι κατ’ ουσίαν 
από την μητρόπολιν καί άνευ ούδεμιας απολύτως ελπίδος βοήθειας από την 
πολιορκημένην Κωνσααντινούπολιν, οί Γενουήσιοι δεν θά ήδύναντο νά άντι- 
στοϋν επί πολύ, εάν εκήρυσσον τον πόλεμον κατά τοϋ Μωάμεθ Β'. Ή επέμ- 
βασίς των εξ άλλου ολίγον θά επεβράδυνε την πτώσιν τής πρωτευούσης. Φαί
νεται λοιπόν ότι εις την πραγματικότητα οί Γενουήσιοι μόνον κατά τό ήμισυ 
έφερον την ευθύνην τοϋ «διπλού παιγνιδιού» τό όποιον ήναγκάσθησαν νά 
διεξαγάγουν κατά τό διάστημα τής πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεαις.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΙΑ' ΚΑΙ Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Ποια υπήρξαν τά αποτελέσματα των εκκλήσεων τοΰ Κωνσταντίνου ΙΑ' 
τοϋ Δραγάτση προς την Ουγγαρίαν, τό βασίλειον τής Νεαπόλεως καί την 
γερμανικήν αυτοκρατορίαν ;

Τό θέμα τοΰτο θά εξετάσωμεν κατωτέρω.
Μετά την ήττάν του εις τό Κοσσυφοπέδιου, ό Ιωάννης Ούνυάδης, 

μόλις διαφυγών την καταστροφήν, έπέστρεψεν άποτεθαρρημένος εις την 
Ουγγαρίαν. Κατά την άνάρρησιν τοΰ Μωάμεθ Β', καί δη προ τής άναχωρή- 
σεώς του εις Μικράν ’Ασίαν εναντίον τοΰ Σουλτάνου τής Καραμανίας κατά 
τούς πρώτους μήνας τοΰ 1451, ό ’Ιωάννης Ούνυάδης ειχεν αποφασίσει τήν 
υπογραφήν ειρήνης μετά των Τούρκων καί είχε συνάψει ανακωχήν διά 
τρία έτη *.

Έν τούτοις ότε ό Κωνσταντίνος ΙΑ' άπηύθυνε προς τήν Εύροόπην τάς 
εκκλήσεις του, ό ’Ιωάννης Ούνυάδης προσεφέρθη άφ’ εαυτού, ως φαίνεται, 
νά δοκιμάση διά μίαν έτι φοράν τήν τύχην του * 2. Ό Ούνυάδης έζήτει από 
τον Κωνσταντίνον ΙΑ' νά τοΰ παραχωρήση τήν Σηλυβρίαν ή τήν Μεσημ
βρίαν, ήτις άλλωστε θά παρέμενεν ύπό τήν βυζαντινήν επικυριαρχίαν, καί 
τήν οποίαν ούτος έμελλε νά χρησιμοποιήση μόνον ως βάσιν επιχειρήσεων. 
Ύπέσχετο δε νά χρησιμοποιήση διά τήν κατοχήν τοΰ νέου του φεούδου 
πολυάριθμα στρατεύματα. Εις περίπτωσιν πολέμου μεταξύ Τούρκων καί 
βυζαντινής Αυτοκρατορίας θά έλάμβανε μέρος παρά τό πλευρόν τοΰ έπικυ- 
ριάρχου του αύτοκράτορος.

'Ο Κωνσταντίνος ΙΑ' έδέχθη προθυμότατα τήν πολύτιμον αυτήν καί

‘Δούκας, PG, 157, στ. 1035-1036, εκδ. Βόννης, 233.
2 Σφραντζής, PG, 156, στ. 913-914, έκδ. Βόννης, 327.
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συμφέρουσαν συνδρομήν, άφοΰ μάλιστα ή Μεσημβρία, τήν οποίαν προέ- 
κρινε νά παραχώρηση εις τήν Ουγγαρίαν ώς φεουδον, θά έμενε υπό τήν 
κυριαρχίαν τής Αυτοκρατορίας. Ό Σφραντζής, εις τό αυτό χωρίον, βέβαιοί 
δτι «Και ώς έγένετο ή μάχη, έδόθη αύτφ ή Μεσημβρία κατά τήν εκείνου 
αΐτησιν κα'ι τό χρυσόβουλλον δι’ εμού εγράφη και δ γαμβρός Θεοδοσίου τοΰ 
Κυπρίου δ τοΰ Μιχαήλ υιός έκόμισε τό χρυσόβουλλον προς ’Ταγκόν».

Τό χρυσόβουλλον δεν έφθασε, κατά πάσαν πιθανότητα, εις τον προορι
σμόν του, καθ’ δσον δεν εχομεν οΰδεμίαν ενδειξιν δτι ό Ούνυάδης έλαβε 
καθ’ ένα οίονδήποτε τρόπον μέρος εις τήν άμυναν τής Κωνσταντινουπόλεως. 
ΊΤτο φυσικόν νά ύπέθεσεν οΰτος, δτι ό Κωνσταντίνος ΙΑ' είχε προτιμήσει 
νά κρατήση τήν Μεσημβρίαν.

Ό Δοΰκας μάς λέγει * 1 δτι δ ’Ιωάννης Ούνυάδης ειχεν άποστείλει διά 
πρέσβεως επιστολήν εις τον Μωάμεθ Β', εξηγών δτι ή Ουγγαρία θά ήγετο 
ίσως έκ των γεγονότων εις τήν λύσιν τής προ δυο ετών συναφθείσης ανακω
χής. Καθ’ δσον κατά τό έτος αυτό δ νεαρός Λαδίσλαος ό μετά τον θάνατον 
τοΰ πατρός του γεννηθείς, εστέφθη αύτοκράτωρ των Ρωμαίων, χειραφετηθείς 
δέ τής επιτροπείας τοΰ Ίωάννου, άνέλαβε τήν διοίκησιν τοΰ βασιλείου.

Ό ’Ιωάννης Ούνυάδης έξ άλλου φαίνεται δτι έγραψεν εις τον Σουλτά- 
νον : «’Εγώ τήν βασιλείαν παρέδωκα τφ κυρίψ μου και από τοΰ νΰν ούκ 
ειμι τοΰ δεφενδεΰειν α υπεσχέθην. λάβε τά έγγραφα α έδωκας και δός τά 
ήμέτερα καί έσο ό)ς βοΰλει μετά τοΰ ρηγός τής Ουγγαρίας.» 2.

Έν τοΰτοις, άφοΰ άνέφερε τούς ανωτέρω λόγους, οι δποϊοι φαίνονται 
προμηνύοντες τήν προσεχή έπέμβασιν τής Ουγγαρίας ύπέρ τής βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, δ Δοΰκας κατηγορεί τον πρέσβυν τοΰ Ίωάννου Ούνυάδου, 
οτι έδωσε συμβουλάς εις τούς Τούρκους διά τήν ευθυβολίαν τοΰ βαρέος πυρο- 
βολικοΰ των καί πιστεύει δτι δ Ούγγρος απεσταλμένος Ινήργει ούτω συμ- 
φώνως προς οδηγίας του κυρίου του. Έν συνεχείφ ό Δούκας εξηγεί, δτι τήν 
εσπέραν τής μάχης τοΰ Κοσσυφοπεδίου δ ’Ιωάννης Ούνυάδης ήκουσεν 
έκ τίνος ερημίτου ή Ιπαίτου τήν πρόρρησιν, δτι μόνη ή πτώσις τής Κων
σταντινουπόλεως ήδύνατο νά αναχαίτιση τήν προέλασιν των Τούρκων καί 
τήν προς τήν Ευρώπην εξόρμησίν των. Έπιτευχθέντος τοΰ σκοποΰ των 
τούτου, οί Τούρκοι θά έμενον ικανοποιημένοι. Ούτω, κατά τον Δούκαν, εξη
γείται ή παρατηρηθεϊσα κατόπιν αδράνεια τών Ούγγρων.

Τί νά σκεφθή κάνεις διά τάς απόψεις αύτάς τοΰ Δούκα ; Άναμφιβό- 
λως ή στάσις τοΰ Ίωάννου Ούνυάδου δεν είναι πολύ σαφής. Έν τούτοις 
τον Ιανουάριον τοΰ 1453, δ Λαδίσλαος έδέχθη πρεσβείαν τοΰ Κωνσταντί
νου ΙΑ', βαθέως δέ συγκινηθέντες προ τής αγωνίας τοΰ αύτοκράτορος ό

At προς τήν Δύσιν εκκλήσεις Κωνσταντίνου ΙΑ' τοΰ Δραγάτση 67

1 Δούκας, PG, 157, στ. 1083-1086, έκδ. Βόννης, 273 -275.
1 Ν. Iorga, Ένθ’ άνωτ., II, 486.
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Λαδίσλαος καί ό Άντιβασιλεύς τον διεβεβαίωσαν περί της απολύτου συμπά
θειας των, αυθωρεί δε έγραψαν εις τον πάπαν Νικόλαον τον Ε' ζητοϋντες 
οδηγίας καί δηλοΰντες συγχρόνως δτι είναι έτοιμοι, συμφώνως προς την 
ένδοξον παράδοσιν της Χριστιανικωτάτης Ουγγαρίας, να λάβουν ενεργόν 
μέρος εις την εναντίον των Τούρκων Σταυροφορίαν της Δΰσεως. Προκύπτει 
ό'θεν δτι θά κατεβάλλετο σοβαρά προσπάθεια εκ μέρους τής Ουγγαρίας, άλλ’ 
ό πάπας δεν άπήντησεν εγκαίρως.

Ή αλήθεια είναι, δτι κατά τό έαρ τοϋ ϊδίου έτους 1453 μεταξύ Μαρ
τίου καί ’Ιουνίου δ βασιλεύς Λαδίσλαος καί ό Ούνυάδης έδωσαν πολύ μεγα- 
λυτέραν προσοχήν εις τάς προτάσεις τής Φλωρεντίας, ή οποία τούς παρεκίνει 
νά εισβάλουν εις τό Φριούλ, κτήσιν τής Ένετίας. Έν συντόμψ, ή ιταλική 
αναρχία εξηκολούθει νά είναι καταφανής. Έχρειάσθη νά άπειληθή απ’ ευ
θείας ή Ουγγαρία υπό τοϋ Μωάμεθ Β' διά νά δρθωθή εναντίον του καί νά 
καταφέρη εις τον άήττητον σουλτάνον τήν συντριπτικήν ήτταν τοϋ Βελι
γραδιού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ' ΚΑΙ ΑΛΦΟΝΣΟΣ Ε' ΤΗΣ ΑΡΑΓΩΝΟΣ

Ό βασιλεύς τής Άραγώνος καί τής Νεαπόλεως, Άλφόνσος Χριστιανός, 
συγχρόνως δέ λίαν φιλόδοξος, εσκέπτετο σαβαρώς εάν ούχί νά άντικατα- 
στήση τούς βυζαντινούς αύτοκράτορας ίδρύων νέαν λατινικήν Αυτοκρατορίαν 
εις τήν ’Ανατολήν, τουλάχιστον δμως νά έπέμβη ένεργώς εις τήν άμυναν τοϋ 
Βυζαντίου. Ούτως εύρίσκετο προ καιρού είς σχέσεις μετά τοϋ Κωνσταντί
νου ΙΑ' καί προ τής άναρρήσεώς του είς τον αύτοκρατορικόν θρόνον. Πρά
γματι εις τάς 22 Αύγούστου 1448, δ Άλφόνσος Ε' τής Άραγώνος έγραφε 
προς τον Κωνσταντίνον, δστις ήτο ακόμη απλώς Δεσπότης τοϋ Μορέως, επι
στολήν διά τής όποιας έδικαιολογεΐτο διότι δεν είχε δυνηθή προ δύο ετών 
νά τον βοηθήση εναντίον τών Τούρκων ‘, καί τοϋτο παρ’ δλας τάς επισή
μους υποσχέσεις βοήθειας τάς δποίας, φαίνεται, τοϋ είχε δώσει. Άλλ’ ή 
έν Ίταλίςι κατάστασις τον είχεν εμποδίσει «μέ τάς περιπετείας, αϊτινες άδια- 
κόπως διεδέχοντο άλλήλας ως οί κρίκοι άλύσεως.» Τοϋτο δέ έγένετο καί 
μέχρι τέλους ή αφορμή τής ’Ιταλικής ολιγωρίας.

Έν τούτοις αί έπαφαί μεταξύ τοϋ Κοονσταντίνου ΙΑ' καί τοϋ Άλφόν- 
σου Ε' έξηκολούθησαν συχναί καί φιλικαί, τφ 1451 μάλιστα δ Άλφόν
σος Ε' ύπέγραφεν σύμφωνον συμμαχίας μετά τοϋ άδελφοϋ τοϋ Κωνσταντί
νου Δραγάτση, τοϋ Δεσπότου Δημητρίου 1 2. "Οτε δέ δ κίνδυνος διεγράφη

1 W. Nor den, Das Papsttum und Byzanz, Berlin 1903, 137.
2 N. Iorga, ”Ενθ’ άνωτ., II, 453.
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σαφώς και ό Κωνσταντίνος ΙΑ' άπηύθυνε τάς εκκλήσεις του προς την Δύσιν, 
τότε ιδίως δ Άλφόνσος τής Άραγώνος προσέφερεν έκ νέου την βοήθειαν 
του εις το Βυζάντιον. Ό Σφραντζής γράφει 1 : «... δωρηθήναι αυτφ τήν 
Λήμνον έζήτει και έσηται κατά των Τούρκων διά θαλάσσης αεί και υπέρ τής 
πόλεως έν ανάγκη βοήθεια" καί επράττετο.» ’Αλλά συντόμως και διά πολλο
στήν φοράν δ Άλφόνσος Ε' έδείχθη κα'ι πάλιν ανίκανος νά τηρήση τάς υπο
χρεώσεις του έξ αιτίας τής εν Ιταλία καταστάσεαις. Αί διαπραγματεύσεις 
αύται είναι, ώς φαίνεται, προγενέστεροι τοΰ ’Ιανουάριου 1453, διότι, ό'ταν 
δ Ίουστινιάνης έφθασεν εις τό Βυζάντιον, δ Κωνσταντίνος ΙΑ' τοΰ προσέ
φερεν τήν Λήμνον τήν οποίαν δ Άλφόνσος Ε' τής Άραγώνος δεν είχε 
δεχθή.

Ούχ ήττον δ τελευταίος οΰτος έπεθύμει νά πράξη τι υπέρ τοΰ Βυζαν
τίου. Ή σύμμαχός του Ένετία τοΰ έγραφε πράγματι τον Φεβρουάριον τοΰ 
1453 προτρέπουσα αυτόν νά ένωση τάς προσπάθειας του μέ τάς ίδικάς της 
υπέρ τής Κωνσταντινουπόλεως 1 2. Τον Μάρτιον επίσης τοΰ 1453, δ Άλφόν
σος Ε' έδέχθη τινά δνόματι Μιχαήλ 'Γραππέριον, σταλέντα από τον Κων
σταντίνον ΙΑ'. Ό Τραππέριος οΰτος ήτο επιφορτισμένος νά ζητήση διά μίαν 
έτι φοράν τήν βοήθειαν τοΰ Άλφόνσου Ε' και τρόφιμα διά τήν πρωτεύου
σαν 3. Συνεπείς τής πρεσβείας αυτής δ Άλφόνσος Ε' τής Άραγώνος εζήτησεν 
από τον Δόγην τής Ένετίας Φραγκίσκον Φόσκαριν, πλοΐον διά νά μεταφέρη 
εις Κωνσταντινούπολιν 400 αμάξια σίτου, προερχόμενα από τάς εν Σι
κελία κτήσεις του. Άρά γε τό πλοΐον αυτό συγκατηριθμεΐτο μεταξύ εκεί
νων τά δποΐα διέσπασαν τον αποκλεισμόν τής Κωνσταντινουπόλεως τήν 20ήν 
Απριλίου 1453 ; Δυνατόν τούτο, εάν δ Τραππέριος ειχεν επιτύχει νά έπι- 
σπευθή δ απόπλους του 4.

’Ολίγον άργότερον δεύτερος βυζαντινός απεσταλμένος παρουσιάζετο εις 
τήν αυλήν τοΰ βασιλέως τής Νεαπόλεως, δ Μανουήλ Άγγελος Παλαιολόγος. 
Ήτο καί οΰτος επιφορτισμένος νά διαπραγματευθή νέαν αγοράν σίτου. Οί 
όροι τής αγοραπωλησίας είναι, άλλωστε, ενδεικτικοί τών ελπίδων, ας έξηκολού- 
θει νά τρέφη ή Ευρώπη όσον αφόρα: εις τό Βυζάντιον. Ό σίτος, πράγματι, 
θά εφορτώνετο είς τήν Μανφρεδονίαν επί δύο ένετικών πλοίων τά δποΐα θά 
άπέπλεον διά Κωνσταντινούπολη τον Μάϊον τοΰ 1453, θά μετεφέρετο δέ 
μέχρι τοΰ τόπου τοΰ προορισμού του «δι’ εξόδων καί ύπ’ ευθύνην τοΰ

1 Σφραντζής, PG, 156, στ. 913-914, έκδ. Βόννης, 327.
2 Ν. Iorga, ’Ένθ’ άνωτ., III, 280-281.
3C. Marinese ο, Contribution a Tbistoire des relations economiques 

entre l’Empire byzantin, la Sicile et le royaume de Naples de 1419 a 1453. 
Ve Congres Intern, des Et. Byz. 1936, 211-212.

4 C. Marinese ο, ”Ενθ·' άνωτ., 214.
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πωλητοΰ». Έάν βεβαίως ή Ένετία και δ βασιλεύς της Άραγώνος επίστευον 
τότε, δτι ή βυζαντινή αύτοκρατρία είχεν άνεπανορθώτως άπολεσθή, δεν θά 
διεκινδΰνευον, κατά πάσαν πιθανότητα, τελείως άνωφελώς, ή μέν τά πλοία 
της, 6 δέ τάς προμήθειας του. Φαίνεται βέβαιον, οτι ή Ευρώπη ήρχιζε 
πλέον νά συγκινήται και οτι προητοιμάζετο σοβαρώς νά έλθη εϊς βοήθειαν 
τοϋ Κωνσταντίνου ΙΑ'' άλλ’ δ Μωάμεθ Β', συνειδώς καί αυτός την έπερ- 
χομένην κατ’ αυτού απειλήν, έκρινε φρονιμώτερον νά προλάβη την δυτικήν 
άντεπίθεσιν καί νά τήν αντιμετώπιση έχων ήδη τήν Κωνσταντινούπολή υπό 
τήν εξουσίαν του. Ούτω πως ή προς τό Βυζάντιον βοήθεια τόσον τοϋ Άλ- 
φόνσου Ε' τής Άραγώνος δσον καί ή τής Ένετίας παρέμειναν εις τό στά- 
διον τής συλλήψεως. Ή διαπίστωσις αΰτη, έστω καί εάν κατά τι μειώνει, 
δεν εξαλείφει δμως ουδόλως τήν βαρεΐαν ευθύνην τής Δύσεως διά τήν πτώσιν 
τής βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ' ΚΑΙ Ο ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Γ'

Ό Φρειδερίκος δ Γ' βλέπων δ'τι ή κρίσιμος κατάστασις τής Κωνσταντι
νουπόλεως άπησχόλει δλονέν καί περισσότερον τάς δυνάμεις τής κεντρικής 
καί μεσογειακής Ευρώπης, έσκέφθη οτι ώφειλεν οπωσδήποτε νά άσκήση καί 
αυτός τήν αύτοκρατορικήν του εξουσίαν, έστω καί μόνον διά λόγων.

Πλήρης υπερηφάνειας ακόμη διά τήν υπό τοϋ πάπα στέψιν του τήν 
19ην Μαρτίου 1452, δ Φρειδερίκος Γ' άπεφάσισε νά δείξη τί ήτο ικανός 
νά πράξη. Τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς του δι’ ’Ιταλίαν είχε δεχθή 
πρεσβείαν εκ μέρους τοϋ Φιλίππου τοϋ Άγαθοΰ, έμπλεως ενθουσιασμού 
διά τήν Σταυροφορίαν, υπό τον δρον δμως νά ήγηθή αυτής εις ήγεμών \ 
Ποιος λοιπόν ήγεμών ήτο πλέον ενδεδειγμένος από τον Αύτοκράτορα διά 
νά δδηγήση τήν Χριστιανωσύνην έπιτυχώς κατά τήν ευσεβή ταύτην Ιπιχεί- 
ρησιν. ως έλεγεν καί αυτός δ Δούξ τής Βουργουνδίας; Εις τάς 22 Ίανουα- 
αρίου 1453 δ Φρειδερίκος Γ' έστειλε τό κάτωθι τελεσίγραφον εις τον Σουλ- 
τάνον Μωάμεθ τον Β', χωρίς άλλωστε νά έχη προβλέψει τίποτε διά τήν 
ένδεχομένην ύποστήριξιν τών απειλών του8. «Φρειδερίκος, αύτοκράτωρ τώιν 
Ρωμαίων προς τον μέγαν καί ισχυρόν ηγεμόνα τών Τούρκων. ’Από μαρτυ
ρίας αξιόπιστους μανθάνομεν, δτι εγκατέστησες φρούριον έναντι τής ενδόξου 
πόλεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί δτι έτοποθέτησες εκεί πολεμικάς μηχα- 
νάς' δτι προτίθεσαι νά πολιορκήσης τήν πόλιν καί νά εκδιώξης εκείθεν τον 1 2

1 Ν. Iorga, “Ένθ’ άνωτ., III, 342-344.
2 Ν. Iorga, ”Ενθ’ άνωτ., II, 481-483.
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Γαληνότατον Αύτοκράτορα, τον αδελφόν μας». Ό Κωνσταντίνος ό ΙΑ' έδή- 
λωνεν δ Φρειδερίκος Γ' είναι ορθόδοξος την πίστιν, οί Βυζαντινοί λαός 
χριστιανικός, ή δέ Κωνσταντινούπολή, από Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου 
ύπήρξεν ανέκαθεν χριστιανική. «“Οθεν, έξηκολούθει ό Φρειδερίκος Γ', σε 
προειδοποιοΰμεν καί δηλοϋμεν διά τής παρούσης επιστολής, ότι οφείλεις νά 
κατεδάφισης το περί οΰ ό λόγος φρούριον (Ρούμελη—Χισσάρ) καί νά άπό- 
σχης πάσης εναντίον τής πόλεως καί τοϋ αύτοκράτορος έπιθέσεως. Δεν πρέ
πει νά γίνης πρόξενος ούδεμιάς ζημίας εις αυτούς, ούτε νά επιτρέψης τοϋτο 
εις άλλον τινά. Έν έναντίρ περιπτώσει, μέ τήν βοήθειαν δλων των χριστια
νών βασιλέων, δλων των χριστιανών ηγεμόνων, μέ τήν βοήθειαν ολοκλήρου 
τής αυτοκρατορίας μας θά ένεργήσωμεν ούτως ώστε νά έκμηδενίσωμεν τάς 
προσπάθειας σου, σπεύδοντες εις βοήθειαν τών αγαπητών εν Χριστφ αδελ
φών μας εναντίον τής επιθετικής σου δυνάμεως. Δοθέν έν τή νέφ πόλει 
ημών, Αυστρία, τήν 22αν ’Ιανουάριου 1453, έτος δέκατον τρίτον τής βασι
λείας μας καί πρώτον τής αυτοκρατορίας μας».

Ό Μωάμεθ Β', δστις εύρίσκετο ακόμη έν Άνδριανουπόλει, θά έλαβε, 
κατά πάσαν πιθανότητα, τό τελεσίγραφου τούτο τον Μάρτιον τοϋ 1453. 
’Από αλαζονείαν ή καί ίσως από φόβον μήπως αί ωραιαι αύταί δηλώσεις 
εις τάς οποίας έπροδίδοντο αί άνησυχίαι τής Δύσεως έξελιχθώσι τέλος καί 
εις πράξεις, ό Μωάμεθ Β' επέσπευσε τάς τελευταίας προετοιμασίας του. Ή 
άπάντησίς του εις τάς μεγαλαυχίας τοϋ Φρειδερίκου Γ' ύπήρξεν απότομος, 
ταχεία και σαφής : τήν 5ην ’Απριλίου ό σουλτάνος ένεφανίσθη μεθ’ δλων 
τών στρατευμάτων του προ τής Κωνσταντινουπόλεως, δεν έπέπρωτο δέ νά 
άναχωρήση έκείθεν, εί μή μετά τήν άλωσιν τής πρωτευούσης καί τήν διά 
παντός καταστροφήν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Ούτως οί ηγεμόνες καί αί κυβερνήσεις ήρχιζαν πλέον νά ανησυχούν διά 
τήν τύχην τής Κωνσταντινουπόλεως. Άλλ’, εξαιρέσει προσπαθειών τινων, 
οποία έγκατάλειψις, οποία αβελτηρία, καί δή οποία ανανδρία ! Δέν είναι 
δυνατόν νά ευρεθή δικαιολογία διά τήν στάσιν τής Ευρώπης. Ή Ευρώπη 
μόνον ήτο εις θέσιν νά σώση τό Βυζάντιον καί δμως τό άφήκε νά κατα- 
στραφή. Βεβαίως, ένετικός στόλος εύρίσκετο έν πλφ, ό Άλφόνσος Ε' τής 
Άραγώνος έπεσίτιζε τήν πρωτεύουσαν υπό ιδίαν ευθύνην, μερικαί γαλέραι 
τοϋ Ποντίφηκος έξωπλίζοντο έν Ένετίφ, άλλ’ δ πάπας έστερεϊτο τοϋ άπαι- 
τουμένου κύρους καί ένεργητικότητος διά νά δώση τέλος εις τον πόλεμον τής 
’Ιταλίας. Ή Γένουα καί ή Φλωρεντία, ή πρώτη μέν έξοπλίζουσα, έτι κατά 
τον ’Απρίλιον τοϋ 1453, πλοία εναντίον τοϋ Άλφόνσου, Ε' ή ή έτέρα δέ 
υποκινούσα τήν Ουγγαρίαν εναντίον τής Ένετίας, κατενόησαν δλιγώτερον

Ν. Iorga, Ένθ’ άνωτ,, III, 283.
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παρά ποτέ την κρισιμότητα της ώρας εκείνης. Τέλος ό Φρειδερίκος Γ' μέ τάς 
κενάς άπειλάς τον έπέσπευσεν άδεξίως την λΰσιν τοϋ δράματος. Ή μόνη 
δυνατή έξήγησις διά την απουσίαν αυτήν τής Ευρώπης είναι, δ'τι ύπελόγιζεν 
ίσως επί μακροχρονίου άντιστάσεως τοϋ Βυζαντίου. Διότι οί μισθοφόροι 
ειχον ήδη αναχωρήσει δΤ εκεί, άπαντες δε οΐ Χριστιανοί τής ’Ανατολής εύρί- 
σκοντο επί τόπου καί θά ύπεβοήθουν τον Κωνσταντίνον τον ΙΑ'. Ή 
Ευρώπη έφαντάζετο ότι οί Γενουήσιοι τοϋ Γαλατά θά ειχον μιμηθή το 
παράδειγμα των Ενετών. "Ενοχος αμέλεια έν μέσφ των δυσκολιών εναν
τίον τών οποίων έπάλαισεν ή Ευρώπη, ποια τις κόπωσις μετά τήν κατα
στροφήν τοϋ 1444 καί ιδίως υπερβολική πεποίθησις εις τήν δΰναμιν τής 
ελληνικής άμΰνης δίδουν μίαν πιθανήν εξήγησιν εις τήν ολιγωρίαν ταΰτην 
τής Ευρώπης, ολιγωρίαν τήν οποίαν έπέπρωτο τόσον ακριβά να πληρώση. 
Τό γεγονός είναι τοσοϋτον λυπηρότερον, καθ’ δ'σον κατά τάς άρχάς τοϋ 1453 
ϋπήρχον ακόμη εις τήν Δΰσιν άρκεταί δυνάμεις έτοιμοι διά Σταυροφορίαν. 
Είναι προς τοϋτοις αληθές, δ'τι ολόκληρος ή βυζαντινή αυτοκρατορία, ακο
λουθούσα τον Κωνσταντίνον ΙΑ', θά έπρεπε νά όρθωθή καί νά καλέση εις 
βοήθειάν της τήν Ευρώπην, συγχρόνως δέ νά συνδράμη τιμίως τούς ύπερα- 
σπιστάς της.

Πλήν όμως 6 φανατικός κλήρος έπραξε τό πάν διά νά έξεγείρη μέ τήν 
βιαίαν πολεμικήν του τον λαόν εναντίον εκείνων, οί όποιοι έν όνόματι τής 
χριστιανικής κοινότητος ήρχοντο προς βοήθειάν του ή τουλάχιστον έπραξε τό 
πάν διά νά όδηγήση τον λαόν εις τό νά συνδέση τά συμφέροντα του μετά 
τών τοϋ κλήρου. Βεβαίως, παρ’ δλην τήν δυτικήν επιρροήν, ήτις ειχεν εισ
χωρήσει πολλάκις αρκετά βαθέως εις τον βυζαντινόν πολιτισμόν, ό ανταγω
νισμός μεταξύ Δύσεως καί ’Ανατολής έξηκολοΰθει από τοϋ 1204 βαθύς καί 
ισχυρός. Ή ευθύνη δεν έβάρυνεν εξ ολοκλήρου τό Βυζάντιον' αλλά δεν θά 
έπρεπεν άρά γε οί "Ελληνες νά άναλογισθοΰν δτι οί Τούρκοι θά διέπραττον 
ωμότητας κατά πολύ μεγαλυτέρας από τάς τών Σταυροφόρων τοϋ 1204; 
Καί ενώπιον ακόμη τοϋ μεγίστου τών κινδύνων οί Λατίνοι καθώς καί οί 
"Ελληνες έδειξαν τήν ιδίαν μοιραίαν έλλειψιν κατανοήσεως καί παρέμειναν 
αδιάλλακτοι. Τούτο ύπήρξεν ή μεγαλυτέρα ατυχία τοϋ Βυζαντίου έκ τής 
οποίας άπέρρευσαν δλαι αί λοιπαί καί ή πραγματική αιτία τής τελικής κατα
στροφής.

Τό Βυζάντιον, άποφασίσαν νά παρίδη τήν λατινικήν βοήθειαν, έπραξε 
τουλάχιστον πάν δ,τι έπρεπε διά νά σώση εαυτό ; Βεβαίως έγιναν επισημότα
τοι λιτανεϊαι προπορευομένης τής είκόνος τής Θεοτόκου, προστάτιδος τοϋ Βυ
ζαντίου, βεβαίως έτελέσθησαν πολυάριθμοι καί κατανυκτικώταται λειτουργίαι 
εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν. Άλλ’ αν εξαιρέσωμεν τον Κωνσταντίνον ΙΑ', τον 
Λουκάν Νοταράν, καθώς καί μικρόν τινα αριθμόν εύγενών, μόνον οί μιση
τοί Λατίνοι εφρούρησαν τά τείχη τοϋ Θεοδοσίου καί παρέτειναν επί δύο μή
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νας τήν ϋπαρξιν τής αυτοκρατορίας λαμπρΰνοντες τάς τελευταίας ημέρας της 
μέ ακτίνα δόξης.

Ή κατάπτωσις τοϋ στρατού και τοϋ στόλου εχρονολογοΰντο προ καιροΰ 
καί δυσχερής ήτο ή άποτίναξις μακροχρονίου παρελθόντος άπαρνήσεως καί 
έγκαταλείψεως εις τήν μοίραν. Παρά τα λεγάμενα από τον Δούκαν τον 
Σφραντζήν, τον Λεονάρδον τον Χίον καί τον ’Ισίδωρον τοϋ Κίεβου ούδέν 
επιτρέπει νά βεβαιώσωμεν δτι ό λαός τοϋ Βυζαντίου έλαβε σοβαρώς ενερ
γόν μέρος εις τήν άμυναν τής Κωνσταντινουπόλεως. "Οπως πολύ όρθώς 
παρατηρεί δ Charles Diehl 1 παρά τήν τυφλήν εμπιστοσύνην εις τήν θείαν 
προστασίαν, διεφαίνετο αίσθημά τι απαισιοδοξίας εις τούς Βυζαντινούς, 
οίτινες έδέχοντο δτι τά πεπρωμένα τής πρωτευούσης καί τής βασιλείας έφθα- 
νον εις τό τέρμα των καί οίτινες εκ των προτέρων άνέμενον τήν τελευταίαν 
ημέραν.

Τοιουτοτρόπως τό έργον τοϋ Κωνσταντίνου ΙΑ' άπέβαινε δυσχερέστα- 
τον, διότι τά εμπόδια ήσαν πολλά καί ποικίλα. Καί δμως διεκυβεύετο αυτή 
αυτή ή τύχη τοϋ Βυζαντίου. Ό τελευταίος αύτοκράτωρ ήτο πράγματι τόσον 
ευμενής πρός τούς Λατίνους δσον έφαίνετο ; Δεν γνωρίζομεν καλώς τήν προ
σωπικότητα τοϋ Κωνσταντίνου ΙΑ'. Κατά τά πρώτα έτη τής βασιλείας του 
μετήλθεν άναμφισβητήτως πολιτικήν χαλαράν χαριζόμενος περισσότερον τοϋ 
δέοντος εις τό λατινόφοβον περιβάλλον του. Έχρειάσθη ή άμεσος δψις τοϋ 
κινδύνου διά νά πεισθή περί τής ανάγκης τής ευρωπαϊκής βοήθειας. Είναι 
δίκαιον είς τήν περίπτωσιν αυτήν νά τον μεμφθή τις διότι άπεξενώθη 
προκαταβολικώς καί τοϋ εναπομείναντος μέρους τής αυτοκρατορίας του διά 
νά πληρώση τούς έκ τής Δύσεως συμμάχους του, οίτινες ήσαν προπαντός έπι- 
χειρηματίαι; ασφαλώς δχι. Δίδων τήν Μεσημβρίαν ως φέουδον εις τον 
Ίωάννην Ούνυάδην καί τήν Λήμνον εις τον Άλφόνσον Ε' τής Άραγώνος καί 
κατόπιν είς τον Ίουστινιάνην, ενήργει καλλίτερον ή εάν άφινε νά πέσουν τά 
μέρη ταΰτα είς χεΐρας των Τούρκων καί επετύγχανεν οϋτω νά λάβη τήν άναγ- 
καίαν βοήθειαν διά νά σώση δ,τι ήδύνατο ακόμη νά σωθή : τήν Κωνσταντι
νούπολή καί τά πλησιέστερα περίχωρα. Άλλ’ εκεί δπου ή δρασις τοϋ Κων
σταντίνου ΙΑ' εγγίζει τά υψηλότερα όρια τής ψυχικής εύγενείας είναι δτι άφιέ- 
ρωσεν αποκλειστικούς εαυτόν εις τήν ένοποίησιν τής άμύνης, επικαλούμενος τά 
κοινά ιδανικά τά οποία έπρεπε νά εμψυχώσουν καί νά συμφιλιώσουν Λατί
νους καί Βυζαντινούς ήγέτας. Ό Κωνσταντίνος ΙΑ' έδιδε συνεχώς τό παρά
δειγμα καί τό έδωσε μέχρι τής τελευταίας στιγμής μόνος, πιστός εις τήν 
γραμμήν τήν οποίαν ειχεν εξ αρχής τής συγκρούσεως χαράξει. 'Ο Κωνσταν
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1 C h. Diehl, De quelques croyances byzantines sur la fin de Con
stantinople, Byz. Zeitschr. 30 (1929-1930), 192-196.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:36 EEST - 3.236.241.27



η R. Guilland

τίνος ΙΑ' δεν είχε βεβαίως τήν πολιτικήν μεγαλοφυίαν, ήτις εχρειάζετο διά 
νά σώση τήν πατρίδα του. ’Αληθής χριστιανός, ανδρείος στρατιώτης αλλά 
μέτριος διπλωμάτης, έδέχθη κληρονομιάν πολύ βαρεΐαν διά τάς δυνάμεις τάς 
οποίας διέθετε και επλήρωσε δι’ αιώνας ολοκλήρους παρακμής. Άλλ’ εγνώ- 
ριζε νά άποθάνη ως αύτοκράτωρ, έν μέσιρ τοϋ στρατού του, άντιμετωπίζων 
τον άπιστον, περιβάλλον ούτω μέ τελευταΐον φωτοστέφανον δόξης τό Βυ
ζάντιον, τό όποιον ύπέκυψεν ενδόξως εις τάς εφόδους τοϋ Τούρκου νικητοΰ.

R. GUIRRAND
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