
Η ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΩΑΜΕΘ Β' ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΤΗΤΟΥ

(ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΛΡΒΕΡΙΝΟΝ ΚΟΔΙΚΑ 111 

ΓΗΣ ΒΑΤΙΚΛΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)

Ή πολιορκία καί ή αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως είναι από τ<χ 
σημαντικώτερα γεγονότα τής νεωτέρας ιστορίας, αί δέ συνέπειαι αυτής είχον 
άπήχησιν εις δλον τον τότε γνωστόν κόσμον. Αί πηγαί, αί όποΐαι μας διέσω
σαν τάς σχετικός περιγραφάς, είναι πολυάριθμοι καί πλοΰσιαι εις πληροφο
ρίας, άφθονωτέρας δέ ειδήσεις μας άφήκαν αυτόπται μάρτυρες καί σύγχρο
νοι ή μεταγενέστεροι χρονογράφοι. Είναι οΰτοι όχι μόνον "Ελληνες άλλα 
καί Δυτικοί καί Σλάβοι καί Τούρκοι ακόμη, αί δέ αφηγήσεις των είναι 
τόσον λεπτομερείς, ώστε νά δυναταί τις μετά σχετικής ακρίβειας να άναπα- 
ραστήση, εις τάς γενικάς τουλάχιστον γραμμάς, την ιστορίαν των δυο περί
που μηνών τής πολιορκίας.

Παραλλήλως προς τάς πηγάς ταυτας πρέπει νά μνημονευθώσι καί τά 
λογοτεχνικά καί τά λαϊκά μνημεία τοΰ λόγου, ίδίςτ δέ οί διάφοροι «θρήνοι», 
οί όποιοι παρέχουν επίσης πολυτίμους καί πλούσιας ειδήσεις περί των συν
θηκών, υφ’ ας Ιγένετο ή αλωσις, αλλά καί περί τών δοξασιών καί τών πόνων 
τών υποδούλων ως καί περί τών ελπίδων αυτών διά την μέλλουσαν τοΰ 
"Εθνους άνάστασιν

“Εκ τών ανωτέρω πηγών αί παρουσιάζουσαι τό μεγαλυτερον ενδιαφέ
ρον είναι αναμφιβόλως οί τέσσαρες ιστορικοί τής άλώσεως, ήτοι οί Δοϋκας, 
Κριτόβουλος ό “Ίμβριος, Σφραντζής καί Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, τών 
οποίων αί αφηγήσεις, συμπληροϋσαι άλλήλας, Ιπιτρέπουσιν εϊς τον αναγνώ
στην νά παρακολουθήση μετά συγκινήσεως ώραν προς ώραν, αν μή στιγμήν 
προς στιγμήν, την τραγικήν έξέλιξιν τών γεγονότων 1 2.

1 Σπ. Λάμπρου, Μονωδίαι καί θρήνοι έπί τή άλώσει τής Κωνσταντινουπό
λεως, Νέος Έλληνομνήμων, Ε' (1908), 190- 269. Γ. Ζ ώ ρ α, ’Ανέκδοτος θρήνος έπί 
τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως, ’Επιθεοίρησις, Β' (1939), τοΰ αύτοϋ, Πό
νοι καί ελπίδες τών υποδούλων, ’Ελληνική Δημιουργία, Β' (1949), 415 έπ., τοΰ 
αύτοϋ, Ή αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί αί μετ’ αυτήν διαμορφωθεΐσαι 
έθνικαί καί πολιτικοί κατευθύνσεις, 'Ελληνική Δημιουργία, ”Ενθ’ άν., 865 έπ.

2 Βλ. Δούκα-Κριτοβούλου-Σφραντζή-Χαλκοκονδύλη, Περί 
άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (1453). Συναγωγή κειμένων μετά προλόγου καί
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231 Γεωργίου Θ. Ζιόρα

Εις τάς πολυτίμους ταΰτας πηγάς δέον να προστεθή και άλλη αξιόλο
γος, μέχρι τοΰδε δέ ανέκδοτος και άχρησιμοποίητος παραμείνασα άφήγησις, 
ήτις περιέχει την ιστορίαν των Τούρκων σουλτάνων, από τής πρώτης έμφα- 
νίσεως τοΰ τουρκικού ’Έθνους μέχρι τού έτους 1512. ’Επειδή όμως ό κώδιξ 
ό περιέχων αυτήν είναι και ακέφαλος καί κολοβός, καθίσταται αδύνατον νά 
καθορισθώσι μετ’ ακρίβειας τά χρονικά όρια τής συγγραφής τής ιστορίας 
ταύτης' πάντως τό χειρόγραφον έγράφη τον ις·' αιώνα.

Τον κιοδικα ανέγραψε πρώτος εις τό σύντομον ευρετηρίου τών Βαρβερι- 
νών κωδίκων τής Βατικανής βιβλιοθήκης ό Seymour Ricci ‘, ό δέ Λάμπρος, 
συμπληρών τάς πληροφορίας εκείνου, γράφει τά κάτωθι : «Ό κώδιξ 111 
περιγράφεται ως εξής υπό τού κ. Ricci: Imperatorum Turcorum Histo- 
ria (1373- 1513) 86 ff. Είναι δέ κώδιξ φύλλων 97, γεγραμμένος τόν δέκα
του έ'κτον αιώνα, ακέφαλος καί κολοβός. Καί ή μέν αρχή τοΰ λίαν άνορθο- 
γράφου τούτου κωδικός έχει ώδε' (άνωθεν έν τή ωρ : μονράτ) έξεύνης εδιάβη 
όπου δεν τό δλπήζαναι καί δεν είχαν τί κάμι καί επαραδώϋησαν καί εκί 
η βρε τόν νιον τον τόν Σαονς καί τόν επηασε ζοντανό καί επηάοε τα πάλη- 
καρόπουλα δπον εί'ταναι αιντροφήα του... Τελευτά δέ δ κώδιξ κολοβός έν 
φ. 97β διά τών εξής: άμι ό Σαιλήμις εγρήκίσαι την επήβουλήαν τον πασαδον 
τόν έδικό τον καί έγιρε(ψαι)... Έκ τών αποσπασμάτων τούτων γίνεται δήλον, 
δτι ούτε προς τήν ’Έκθεσιν χρονικήν ούτε προς τόν Ψευδοδωρόθεον άντα- 
ποκρίνεται ό κώδιξ ούτος, καί κατά ταΰτα είναι άξιος ιδίας μελέτη:» * 1 2 3 *.

Βραδύτερον μέ τόν κιόδικα ήσχολήθη ό γνωστός ελληνιστής Gy. Μο- 
ravcsik, δστις προ2βη εις σχετικήν άνακοίνωσιν δημοσιευθεΐσαν εις τά Πρα
κτικά τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών", μνείαν ποιησάμενος αυτού καί είς άλλας 
μελέτας του *. Παραλλήλως τό έν λόγιρ χρονικόν άπετέλεσεν αντικείμενου 
έρεύνης καί τού γράφοντος, δστις παλαιότερον έδημοσίευσεν αποσπάσματα, 
τελευταίως δέ καί σχετικάς μέ ειδικά τμήματα αυτού μελέτας 5.

βιογραφικών μελετημάτιυν περί τών τεσσάρων ιστοριογράφων υπό Νικολάου Β. 
Τωμαδάκη, Άθήναι 1953 καί τήν εκεί άναφερομένην βιβλιογραφίαν.

1 S. Ricci, Riste sommaire des mss. grecs de la Bibliotheca Barbe- 
rina, Revue des Bibliotheques (1907), σ. 81-125 (καί έν χωριστή» τεύχει).

2 Σπ. Λάμπρου, Περί τινων βαρβερινών κωδίκων, Νέος ‘Ελληνομνήμων, 
Ε' (1908), 454 -467.

3 Gy. Moravcsik, "Αγνωστον ‘Ελληνικόν χρονικόν περί τής ιστορίας τών 
’Οθωμανών Σουλτάνων, Πρακτικά τής ‘Ακαδημίας ’Αθηνών, 5 (1930), 447-450.

1 Gy. Moravcsik, Bericht des Leonardus Chiensis iiber den Fall 
von Konstantinopel in einer vulgargriechischen Quelle, Byzantinische Zeit- 
schrift, 44 (1951), 428-436.

5 Γ. Ζιόρα, Τά τελευταία έτη τής Φραγκοκρατίας καί ή άλωσις τών ’Αθη
νών υπό τών Τούρκων (κατά τόν ανέκδοτον βαρβερινόν ελληνικόν κώδικα 111), *Ελ-
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Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ Β' 235

Ό κώδιξ παρουσιάζει μεγάλην σημασίαν από άπόψεως φιλολογικής και 
ιστορικής. Καί από φιλολογικής μέν πρέπει να εξαρθή τό ύφος τοΰ συγγρα- 
φέως, τό όποιον διακρίνει ή άπλότης καί ή ζωηρότης τής άφηγήσεως, ως καί 
τό γλωσσικόν ιδίωμα, χαρακτηριστικόν τής όμιλουμένης τής τότε εποχής. ’Από 
άπόψεως δε περιεχομένου είναι άξιαι ιδιαιτέρας προσοχής καί μελέτης αί 
παρεχόμεναι ίστορικαί πληροφορίαι, εν συνδυασμφ προς τό πρόβλημα των 
πηγών, τάς οποίας εχρησιμοποίησεν ό συγγραφέας. Τά προβλήματα δμως 
αυτά τά άφορώντα εις την μορφήν καί τό περιεχόμενον θά μάς απασχολή
σουν είδικώτερον εν καιρφ, δ'ταν θά προβώμεν εις κριτικήν τοΰ δλου χει
ρογράφου έκδοσιν

Τό υπό μελέτην χρονικόν ιστορεί τά γεγονότα μέ κέντρον τους Τούρκους 
σουλτάνους. “Ηδη ό ’Αθηναίος ιστορικός τής εποχής τής άλώσεως Λαόνικος 
Χαλκοκονδύλης ειχεν εγκαινιάσει άνάλογον τρόπον άφηγήσεως εις τήν ιστορίαν 
του, περιέχουσαν τά πολιτικά καί στρατιωτικά γεγονότα από τοΰ 1298— 1468, 
μέ τήν «θεμελιώδη διαφοράν—ως λέγει ό Κρουμπάχερ * 1 2 3—δτι εις τό σύγ
γραμμα τοΰτο κατ’ άντίθεσιν προς πάντα τά προγενέστερα προϊόντα τής 
Βυζαντινής ιστοριογραφίας, ουχί πλέον τό Βυζάντιον, άλλα τό τουρκικόν 
Κράτος άποτελεΐ τό κέντρον, περί δ συνείρεται ή διήγησις».

Τό παράδειγμα τοΰ Χαλκοκονδΰλη άκολουθεΐ, ως εΐπομεν, καί ό συγ- 
γραφεΰς τής παρούσης ιστορίας, εκθέτων τά γεγονότα μέ κέντρον τό τουρ
κικόν ’Έθνος καί διαιρών αυτήν ε’ις κεφάλαια χωριστά δι’ ένα έκαστον 
σουλτάνον.

Έκ τών κεφαλαίων τούτων δημοσιεύομεν κατωτέρω τό εις τήν βασι
λείαν Μωάμεθ Β' τοΰ Κατακτητοΰ άναφερόμενον, έν τφ όποίφ εκτίθενται 
διά μακρών τά τής ζωής αΰτοϋ, άπό τής άνόδου εις τον θρόνον μέχρι τοΰ 
θανάτου του, καί δή τά άφορώντα εις τήν δργάνωσιν καί τήν διεξαγωγήν τών 
παρ’ αΰτοϋ άναληφθέντων πολέμων, μεταξύ τών οποίων ιδιαιτέραν θέσιν 
κατέχει ή εκστρατεία κατά τής βυζαντινής πρωτευοΰσης καί ή άλωσις αυτής \

ληνική Δημιουργία, Β' (1949), 679 -691, τοΰ αΰτοϋ, Ή άλωσις της Κωνσταντι
νουπόλεως (κατά τόν ανέκδοτον βαρβερινόν ελληνικόν κώδικα 111 τής Βατικανής 
Βιβλιοθήκης), Ελληνική Δημιουργία, Γ' (1950), 851 -862, τοΰ αύτοΰ, Αί τελευ
ταίοι στιγμαί τοϋ Κωνσταντίνου ΙΙαλαιολόγου (κατά τόν ανέκδοτον βαρβερινόν ελλη
νικόν κώδικα 111), Ελληνική Δημιουργία, Δ (1951), 202 - 204. ’Επί τοΰ αϋτοΰ χει
ρογράφου είργάσθη, τή υποδείξει μου καί ό Φ. Βίκκιο, δημοσιευσας άποσπάσματά 
τινα έν τή ’Επιθεωρήσει Ριόμης (1939).

1 Μέ τό ζήτημα τών πηγών τοϋ χρονικού ήσχολήθη τελευταίως ό Gy. Μο- 
ravcsik, Bericht des Eeonardus Chiensis iiber den Ball von Konstantinopel 
in einer vulgargriechischen Quelle, ”Ενθ’ άν.

2 K. Κρουμπάχερ, 'Ιστορία τής Βυζαντηνής Λογοτεχνίας, μεταφρασθείσα 
υπό Γ. Σωτηριάδου, Άθήναι 1900, Α', σ. 610.

3 Γ. Ζώρα, Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως, ’Ένθ’ άν,
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236 Γεωργίου Θ. Ζοίρα

'Η έκδοσις δ5 «ΰτη έστω μικρά και ευλαβής συμβολή εις τήν ερευνάν 
τής τρομεράς εκείνης εθνικής περιπετείας, τής οποίας κατά τό παρόν έτος 
συμπληροϋται ή πεντακοσιοστή θλιβερά επέτειος \

'Η τραγψδία τοΰ 1453 υπήρξε σκληρά δοκιμασία διά τό ’Έθνος, τετρα
κόσια δέ δλα έτη άπητήθησαν, ΐνα 6 ελληνισμός κατορθώση νά έπανεύρη κα'ι 
πάλιν τάς δυνάμεις του καί διεξαγάγη τον έσχατον υπέρ τής ελευθερίας αυτού 
αγώνα. Κατά τήν μακράν ταυτην περίοδον τό παράδειγμα καί ή άνάμνησις 
τής τελευταίας νυκτός τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής θυσίας τοΰ τελευ
ταίου αύτοκράτορος άπετέλεσαν τον ιρωτεινόν φάρον, ό'στις ένέπνεε καί ενε- 
θάρρυνε τούς υποδούλους, θά άποτελώσι δέ καί εις τό μέλλον καθ’ δλας τάς 
κρίσιμους στιγμάς πηγήν εθνικής πίστεως καί υπερηφάνειας : «Όσαιδή- 
ποτε—γράφει σχετικώς ό ’Αδαμάντιου 1 2 * * 5—νέαι θεωρίαι καί νέα διδάγματα 
κατακλύσουν τούς νεαρούς “Ελληνας, οποιοσδήποτε φθοροποιός κάματος καί 
αν καταλαμβάνη τήν Ελληνικήν ψυχήν, δέν έχομεν παρά νά ένθυμηθώμεν 
τήν ύπερόχως μεγαλοπρεπή έν τή θλίψει καί εν τή οδύνη νύκτα εκείνην διά 
ν’ άνανήψωμεν καί νά λάβωμεν νέας δυνάμεις καί νέας ελπίδας. ‘Η άνάμνη- 
σις σκηνών, αί όποΐαι ούτε συνέβησαν άλλοτε εις τον κόσμον, άλλ’ ούτε θά 
συμβοΰν πλέον, είναι έν Εθνικόν λουτρόν, τό όποιον δέν πρέπει νά λησμο
νούν οΐ διδάσκαλοι τού ’Έθνους, άλλ’ ούτε καί οί ήγέται αυτού, οσάκις ομι
λούν ή πράττουν τι σχετικόν μέ τήν εθνικήν ύπόστασιν. Είναι βαρεία, είναι 
καταθλιπτική ή κληρονομιά, άλλ’οί απόγονοι οφείλουν νά είναι υπερήφανοι 
δτι τοιοϋτος ιστορικός κλήρος έλαχεν εις αυτούς καί νά άρύωνται εξ αυτού 
άκαταβλήτους δυνάμεις».

*
* *

Ό κώδιξ σφζεται εν καλή καταστάσει, καίτοι έχουν άπολεσθή τά πρώτα 
καί τά τελευταία φύλλα αυτού, ή δέ γραφή του είναι, κατά κανόνα, καθαρά 
καί ευανάγνωστος, μέ σπανίας μόνον διαγραφάς ή διορθιόσεις, γενομένας διά 
χειρός τού αυτού γραφέως. ‘Η γλώσσα είναι απλή δημοτική, μέ τινας ιδιω
τισμούς καί πολλούς σολοικισμούς, καί μέ συχνήν χρήσιν ξενικών λέξεων καί

1 Ή σχετική μέ τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως καί τον θάνατον τοΰ τε
λευταίου αΰτοκράτορος βιβλιογραφία είναι πλουσιωτάτη. ’Αναφέρω εδώ μόνον τήν
ωραιοτάτην καί συγκινητικήν περιγραφήν τοΰ Γ. Σλουμπερζέ, Κωνσταντίνος
Παλαιολόγος καί ή πολιορκία καί ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρ
κων (μετάφρ. Σπ. Λάμπρου, έν Άθήναις 1914), ήτις παραμένει πάντοτε βασική επί 
τοΰ θέματος.

5 Ά. ’Αδαμάντιου, Ή τελευταία νύξ τής Βυζαντινής Κωνσταντινουπό
λεως, έκδ. Πρωίας, Άθήναι 1935, μέρος Β', σ. 32.
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*Η άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ· Β' 23?

Ιταλικών δρων και ονομάτων, γεγονός δπερ μαρτυρεί την επίδρασιν και 
δυτικών πηγών *. Έν τη φφ άνω σημειοΰται το ό'νομα τοΰ αΰτοκράτορος, 
περ'ι οΰ γίνεται λόγος, προκειμένου δέ περί τοΰ Μωάμεθ προστίθεται ενίοτε 
καί ή φράσις «Μεχμέτης, όπου επήρε τήν πόλι» 1 2 3.

Έν τη κατωτέρω εκδόσει έμείναμεν πιστοί εις το χειρόγραφον, διωρ- 
θώσαμεν δμο)ς τα πολυάριθμα ορθογραφικά σφάλματα καί άποκατεστήσαμεν 
τήν στί'ξιν, ήτις έν τφ πρωτοτύπφ έχει τεθή είκή καί ως έτυχεν Β.

1 Παρατηρήσεις περί τής γλώσσης θέλομεν προτάξει έν τή κριτική τοΰ όλου 
κωδικός εκδόσει.

2 Ή εις τόν σουλτάνον Μωάμεθ τον Β' άναφερομένη άφήγησις καταλαμβάνει 
τά φ. 50ν · 81r τοΰ βαρβερινοΰ κωδικός, ήτοι τό τρίτον περίπου τοΰ όλου κειμένου.

3 ’Αταξία παρατηρεΐται καί εις τόν τονισμόν των λέξεων, πολλαί των οποίων 
είναι άτονοι, Ινφ άλλαι φέρουσι δυο ή τρεις τόνους.
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238 Γεωργίου Θ. Ζώρα

50r ’Εδώ άρχίζει ή βασιλεία τον σουλτάν Μεχεμέτη,
υΐοϋ τον Μουράτη : ό δέκατος —10—

Λοιπόν ώσάν έκάΟησε δ σουλτάν Μεχεμέτης εις την βασιλεία εις την 
Άνδριανούπολι και είχε τότε αγάπη με την Ουγγαρία, με τις Βουλγάρους 

5 και με δλονς τους άφεντάδες των χριστιανών και με τούς Ρωμαίους και με 
τούς Βενετζάνους.

Και περάσοντας ολίγους χρόνους, έμάζωξε τετρακόσες χιλιάδες φουο- 
σάτα ‘, άπεζούς και καβελλάρονς, και έβγαλε λόγους πώς θέλει νά πάγη 
καταπάνω τής Ουγγαρίας * 2 3. ’Αμμή ώσάν εβγήκε όξω από την Άνδριανού- 

10 πολι, έξάφνου εδιάβη καταπάνω εις την δυστυχισμένη βασιλείαν των Ρω- 
Sir μαίων, εις την Κωνσταντινούπολή όπου ήτονε τότε βασιλέας της Κωνσταν

τινουπόλεως δ Κωνσταντίνος ό Παλαιολόγος, και τον επαρομοιάζανε Δράκο *, 
δτι ήτονε δυνατός, ανδρειωμένος. Καί πηγαίνοντας δ σουλτάν Μεχεμέτης 
εις την Κωνσταντινούπολι, εδιαγούμιζε καί έσκλάβωνε τούς χριστιανούς 

15 όπου ήτανε όξω εις τά χωρία τής Πόλης.
Καί ώσάν έσωσε εις την Πάλι, έβαλε τά φουασάτα καί επερικυκλώσανε

2 primum ενδέκατος scripsit post in δέκατος mutavit 4 άνδρηανόπολη 
11 in margine superior!: πόλεμος της Κωνοταντινόπολης

' Τάς δυνάμεις τού Μωάμεθ έκστρατεύοντος κατά τής Κωνσταντινουπόλεως ό 
άγνωστος χρονογράφος αναβιβάζει εις τετρακοσίας χιλιάδας. ’Επί τοϋ σημείου τού
του αί παρεχόμενοι υπό των πηγών—ιδία δέ των «θρήνων»—ειδήσεις ποικίλλουσιν, 
άναλόγως των προθέσεων των συγγραφέων, των μέν ζητούντων νά παρουσιάσωσι τά 
εχθρικά στρατεύματα πολυάριθμα, ϊνα δικαιολογήσωσιν οίίτω τήν αδυναμίαν άντι- 
στάσεως των πολιορκημένων, των δέ προσπαθούντων νά παραστήσωσι ταΰτα ούχί 
πολυπληθή, ϊνα εύκολώτερον ένθαρρύνωσι τούς Ευρωπαίους νά άναλάβωσι σταυρο
φορίαν πρός απελευθέρωσήν τοΰ Βυζαντινού κράτους. Βλ., σύν τοίς άλλοις Γ. 
Ζώρα, Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως, ”Ενθ’ άν., τοΰ αύτοΰ, Πόνοι καί 
ελπίδες τών υποδούλων, ”Ενθ’ άν.

2 'Ο συγγραφεύς τής χρονογραφίας υπογραμμίζει ευθύς έξ αρχής τόν δόλιον 
χαρακτήρα τοΰ Μωάμεθ, όστις, προτιθέμενος νά έκστρατεύση κατά τής Κωνσταντι
νουπόλεως, προσεποιεΐτο εκστρατείαν κατά τής Ούγγαρίας. Εις τόν αύτόν χαρακτη
ρισμόν επανέρχεται καί κατωτέρω, στιγματίζων τήν ανειλικρινή συμπεριφοράν τοΰ 
σουλτάνου.

3 Ό συγγραφεύς καί κατωτέρω υποστηρίζει ότι ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 
έπωνομάζετο «Δράκος», ώς έκ τής επιβλητικής έμφανίσεως καί τής ανδρείας αύτοΰ.
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Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως και ή βασιλεία Μωάμεθ Β' 239

τό γύρο δλην την Πόλι, τά φουσσάτα δ λα τής Ανατολής και τής Δύσης, και 
αρχίσανε καί έπολεμούσανε ήμερα καί νύκτα με πάσα λογής άρματα. Καί οι 
Ρωμαίοι από μέσα έπολεμούσανε καί άντιστέκανε καί έρρίχνασι απάνω είς 

20 τό πλήθος των Τούρκων φωτιές άρτιφιτζιάλους με βοτάνι καί τειάφι, τά 
όποια τά έρρίχνασι άπάνω άπό τά τειχία. Καί οι Τούρκοι άπόξω έκάμνασι 
κάποιους πύργους ξύλινους καί τούς έντύσανε με πετζία, διά νά μην τους 
έκάψη ή φωτιά· καί τις έγεμίσανε χώμας καί τις έούρανε κοντά εις τον 
τειχο, °ς τά χαντάκια, διά νά τά γεμίζουνε νά έμποϋνε μέσα. Καί έκάμανε 

25 καί πλέκτες με τά κλαδία καί κοφίνες μεγάλες καί άλλα πράματα πολλών 
λογιών διά νά τά γεμίσουνε, νά άνεβοΰνε, νά έμποϋνε μέσα. Έκάμανε καί 
άμάξα ώσάν καστέλλια καί άλλα ίντζένια, καί έλεγε δτι : «Καί δεν πιστεύω 
δτι οι Ρωμάνοι νά έκάμανε τόσα πράματα δταν έπολεμούσανε την Καρτα- 
γένα, όπου είναι σήμερο τό Τούνεζι, είς τους Μώρους».

30 Καί τό περισσότερο, όπου ωρισε ό σονλτάν Μεχεμέτης καί έκάμανε 
μία μεγάλη λουμπάρδα, όπου ήτονε τό βόλι της ένδεκα πιθαμές τό γϋρο, 
καί έδερνε είς τον πύργο λεγόμενο Βατανίνεο, κοντά είς την πόρτα του 
Άγιου Ρωμανού. Καί τόσο έδερνε τον τειχο, δτι έπεφτε καί έγέμιζε τό χαν
τάκι καί ίσασε ίσια με τη γή, καί έκάμασι στράτα δρόμου διά νά έμπονσι 

35 μέσα οι Τούρκοι. Καί έμπαίνασι, έάν δεν ήθέλανε προϊδεϊ οι Ρωμαίοι άπό 
μέσα, όπου έκτίσανε άλλον τειχο άπό μέσα. Καί ώσάν είδε ό σουλτάν Μεχε- 
μέτης τον τειχο κτισμένο, έθάμαξε καί λέγει : «5Ετούτες τις τέχνες δεν τις 

51ν κάμουσι οι Ρωμαίοι, μόνε οι Φράγκοι, όπου κάμουσι τόσες τέχνες καί 
άντιστέκουνται είσέ τόσον πόλεμον καί δεν φοβούνται μηδέ σαΐττες, μηδέ 

40 άλλα μάγγανα, όπου τούς πολεμώ».
Καί οι Γαλατιανοί, όπου είναι ’ς τό Γαλατά, έδείχνασι πώς έχουνε 

αγάπη μέ τον σουλτάν Μεχεμέτη, καί αφήσανε καί έκτισε ό Τούρκος έναν 
πύργο είς την χώρα τους δυνατόν, ό όποιος έναι έως την σήμερον, καί διά 
τούτο δεν ήπορούσανε νά βοηθήσουνε τής Πόλης. Λοιπόν αυτή ή πονηρά 

45 αγάπη, όπου είχανε μέ τον Μεχεμέτη, άπεράσανε καμπόσες ημέρες· άμμή 
κάλλιο τους ήτονε νά έχουσι μάχη καθάρια παρά την άγάπη την ψεύτικη, 
διατί δέν ήθελε κάμει ό Τούρκος τον πύργον, ώς είπαμε, όπου εκείνος ήτονε 
ό χαλασμός τού Γαλατά. Αιατί άν δέν ήτονε αυτός, ήθέλανε άντισταθή τού 
Τούρκου, καί δέν έπαραδιδόντησαν ώσάν γυναίκες. Καί οί ελεεινοί Πολΐται 

50 είδανε πώς οι Γαλατιανοί δέν τούς δίδουνε καμμίαν βοήθειαν, άλλα μηδέ 
άλλες άφεντίες των χριστιανών, έπολεμούσανε μοναχοί καί άντιστέκανε είς 
τον πόλεμον ημέρα καί νύκτα, δσο έδυνόντησάνε, διατί δέν άκαρτερούσανε

27 και ελεγε δτη supra lineam add. cod. 45 με τον iteratum in cod. de- 
levi 47 διατί iteratum in cod. delevi
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Γεωργίου Θ. Ζώρα

βοήθειαν, ώς είπαμε, μηδέ άπδ τήν Βενετίαν, μη δε από τη Γένοβα, μη δε από 
καν έναν τ όπον, μόνε από τον Θεόν '. ’ Αμμή ή αμαρτία τον λαοϋ δέν αφινε. 

56 Λοιπόν ητανε αποκλεισμένη ή Πόλις με μία αλνσσο χοντρή, όπου την έβα
λε δ βασιλέας από τήν μίαν μερέα τοϋ γιαλόν έως εις την οίλλη, καί έκλεισε 
τό λιμιώνα διά νά μην έμπή μέσα ή αρμάδαt τα κάτεργα τον αονλτάν Μεχε- 
μέτη. Τότε ήρθανε τά κάτεργα τά τούρκικα από τήν ’Ανατολή καί από άλλονς 
τόπονς καί από τήν Δνσι, καί φούστες καλά αρματωμένα, τό όποιο ήτανε 

60 κάτεργα καί φούστες έως εκατόν είκοσι, καί έανρνανε καί πολλές βάρκες 
καί αλλα πλεούμενα φορτωμένα ανθρώπους τοξότες, καί ώρμήσανε νά 
έμποϋνε μέσα ’ς τό λιμιώνα, ’ς τό Γαλατά. Άμμή ώσάν τον ηνρανε κλει
σμένο με τήν αλνσσο καί τήν μέσα μερέα ητανε καράβια κάτεργα χριστια
νικά άραμένα' καί ητανε τά καραβία αρματωμένα καί τά έδιώχνατε από 

65 μακρέα καί δέν άφίνασι νά έμπή ή τούρκικη αρμάδα. Και έγνρισε όπίσω 
εις τό πέλαγο.

52κ Καί \ οί Τούρκοι τήν στερέα έπολεμονσανε τά τειχία τής Πόλης καί τά 
έρρίχνασι μέ τά μάγγανα, όπου έξέρασι τον καιρόν εκείνον, καί τά έρρίξανε 
τρεις βολές καί έκάμανε τόπον διά νά έμποϋνε. Καί οί Ρωμαίοι πάλι τά 

70 έφειάνασι. Καί ίδόντας οϋτω ό αονλτάν Μεχεμέτης, άπολπίστη πώς δέν 
ήπορεΐ νά τήν έπάρη.

Τότε ενρέθη ένας άρνιγάδος, όπου ήτονε πρώτα χριστιανός, όπου ήτονε 
Ταλιάνος, καί είχε ξέρει από τον ποταμόν, τό λέγουσι Πό, όπου άπερ- 
νονσι τά πλεούμενα, καί έδιάβη καί είπε του αονλτάν Μεχεμέτη ότι : 

75 «’Εγώ ξέρω νά μπάσω τήν αρμάδα εις τον λιμιώνα εις τον Γαλατά τής 
Πόλης». Καί έπήρε θέλημα καί τό έκαμε ότι άπέρασε τά κάτεργα δλα 
από τό πλάγι τής στερέα, δλα γλυκά, όπου δέν έβλάφτη μηδέ ένα 1 2. Καί, 
ώσάν τά είδανε οί Ρωμαίοι καί ό βασιλέας πώς έμπήκε ή αρμάδα 
τον Τούρκου μέσα εις τό λιμιώνα, έφοβήθησαν πολύ καί έβάλανε εις το

'240

68 έζάρασι

1 Περί των κατά τούς τελευταίους χρόνους ιδεολογικών ρευμάτων έν Βυζαντίφ 
ώς καί περί τών μετά τήν άλωσιν διαμορφωΟεισών κατευθύνσεων βλ. Δ. Ζακυθη- 
νοϋ, ’Ιδεολογικά! συγκρούσεις είς τήν πολιορκουμένην Κωνσταντινούπολή, Άύήναι 
1950. Γ. Ζώρα, Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί αί μετ’ αυτήν διαμορφω- 
Οεισαι εθνικοί καί πολιτικαί κατευθύνσεις, ’ΈνΟ-’ άν., τοϋ αύτοΰ, Πόνοι και 
ελπίδες τών υποδούλων, ’Ένδ’ άν.

2 Είναι γνωστόν δτι 14 ετη προ τής διά ξηράς μεταφοράς τοϋ τουρκικοΰ στό
λου, είχεν έπιχειρηδή έπιτυχώς είς τήν ’Ιταλίαν ανάλογος ύπερνεώλκησις εις τήν 
λίμνην τής Γάρδας τώ 1439. Γεννάται λοιπόν τό ερώτημα μήπως 6 Μωάμεθ είχε 
λάβει γνώσιν τοϋ γεγονότος καί έμιμήΌη αυτό, ή μήπως τις τών πρωτεργατών ή αλ-
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*Η άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ· Β' 241

80 νοϋ τους νά κάμουνε τρόπον νά τά χαλάσουνε με φωτιές ή με πέτρες ή μέ 
άλλα τίβοτες, διατι έπολεμούσανε και αυτά την χώρα από πάσα μερέα, καί 
έχαλάσανε και την άλυσσο.

Τότε ητονε χρεία νά πάνε οι Ρωμαίοι εις τά τειχία νά άντιστέκοννε εις 
το μέρος τον γιαλού· και έδιάβησαν πολλοί πολεμιστάδες και έπολεμονσανε με 
τους Τούρκους, όπου έβάλανε σκάλες νά άνεβοΰσι καί δεν τους άφίνασι. 

85 Τότε έκάμανε μία τζάταρα η σκάλα - ταράτζα ξύλινη οι Τούρκοι, μακρέα 
τέασαρες χιλιάδες όργυΐες καί πλατέα πεντακόσες όργνΐες, καί την έκαρφώ- 
σανε καλά απάνω εις την θάλασσα καί την έτραβήξανε κοντά εις τά τειχία 
τής Πόλης· καί έβάλανε απάνω εις τό αυτό πούντε πολλούς Τούρκους καί 
έπολεμονσανε, διατι από κάτω τού αυτού πόντε έβαλε πολλά βοντζία άδεια 

90 καί την εκράτειε απάνω. Καί έπολεμονσανε μέρα καί νύκτα. Καί έστειλνε 
τά πλεούμενα καί ήφέρνανε φουοσάτα από την Ανατολή καί από τη Δύσι, 

52ν τόσο δτι άπερνονσανε άπό τό πούντε καί έρχόντησάνε καί άπερνούσανε από 
τό πούντε. Καί έκαμνε δύο δουλείες, όπου έπαιρνε τούς πολεμιστάδες καί 
έπήγαινε κοντά εις τά τειχία καί έπολεμονσανε· ακόμη έκαμνε καί άλλο, δτι 

95 εμπόδιζε καί πλεούμενα νά μην έρθουνε νά δώσουνε βοήθεια τής Πόλης.
Καί εις αυτό ήρθανε τρία καράβια Γενουβήσικα μέ ένα τον βασιλέως 

φορτωμένα στάρι, παξιμάδια καί άλλες τροφές διά βοήθειαν τής Πόλης άπό 
την Χίο' ομοίως καί άρματα καί ανθρώπους εις βοήθειαν' καί τό καράβι 
τον βασιλέως έρχέτονε άπό την Τζιτζίλια φορτωμένο. Καί ώς ήρθανε κοντά 

100 εις την χώρα, τά είδανε οι Τούρκοι, όπου έφνλάγανε τό έμπα, έβγήκανε τά 
κάτεργα καί οι φούστες καί έδιάβησαν άπάνω εις τά καράβια καί έπολεμού- 
σανε. Καί δ σουλτάν Μεχεμέτης έκαβαλλίκεψε καί έδιάβη είσέ τόπον ψηλό 
τού Γαλατά καί έκοίταζε τον πόλεμον. 'Ομοίως τά έκοιτάζανε καί άπό την 
Πάλι. Τότε έδιάβησαν τά κάτεργα πρώτα άπάνω εις τό καράβι τού βασιλέως 

105 καί έπολεμονσανε άνδρειωμένα, εις τό όποΐο ήτονε καοαβοκύρις Φίλιππος

102 δ add. οουταν

λος ναυτικός ή εργάτης έπώλησεν εις αυτόν τό μυστικόν τής μεταφοράς. *0 Βερ- 
ναρδάκης ("Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως) υποστηρίζει δτι τό κατόρθωμα τής 
λίμνης Γάρδας άνεκοινιόθη εις τον σουλτάνον, υπό τίνος χριστιανού, ό δέ σύγχρονος 
τής άλώσεως λατϊνος αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεονάρδος ό Χίος λέγει δτι ό μηχα
νικός δ βοηθήσας τό έργον τοΰ Μωάμεθ ήτο ακριβώς ό ίδιος, ό όποιος έκαμε τό 
κατόρθωμα εις τήν Ιταλίαν. Οί Ιστορικοί τής άλώσεως ούδεμίαν σχετικήν παρέχουν 
πληροφορίαν, ώστε ή μαρτυρία τοΰ χρονογράφου μας είναι εξαιρετικής σημασίας, 
ως μνημονεύουσα τό πρώτον τό γεγονός. Βλ. καί Κ. Καιροφύλα, Μεταφορά 
πλοίων διά ξηράς. Σόρβολος καί Μωάμεθ Β', Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινώ 
Σπουδών, Ζ', 46-51.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβς ΚΒ' 16
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242 Γεωργίου Θ. Ζώροί

καί Ντομνέγος. Καί έγινόντησαν πολλές φωνές και μεγάλη ταραχή τον πολέ
μου και έτζακίζανε τά κονπία των κάτεργων μ'ε λουμπάρδες και έσκοτώ- 
νασι πολλούς Τούρκους. Και δ σουλτάνος, όπου έστεκε ψηλά και έκοίταζε 
πώς την εχαλούσανε, έβλαστήμα και έκαμε το άλογό του να πάγη κατά τον 

110 γιαλό' και δεν είχε τί κάμη και έξέσκισε τά ροΰχά τον, όπου έφόρειε.
Τότε πάλι άναψε δ πόλεμος δνναμώτερα, και την αρμάδα την έχαλον- 

σανε δνναμώτερα παρά πρώτα4 και τόσο τά έχαλΛσανε, οτι δεν έδυνόντησάνε 
νά συρθούνε μέ τά κονπία, νά ’ρθούνε εις την γη. Τδ όποιο λέγουσι πώς 
έακοτώϋησαν πλέο παρά δέκα χιλιάδες Τούρκοι, όπου ήτανε κάτεργα και 

115 φούστες έως διακόσες. Τότε είπε δ σουλτάνος οτι ; «'Η δνναμί μου έναι 
53r ολίγη εις την θάλασσα, επειδή είχα τόσα κάτεργα και τόση αρμάδα καί δέν 

ήπορούσανε τρία καράβια, μηδέ ένα». Τότε εγλυτώσανε δλα αυτά τά καράβια 
και έμπήκασι μέσα εις την ΓΙόλι καλά τη νύκτα, χωρίς νά βλαφτονσι ποσώς4 
καί άποθάνααι ολίγοι λαβωμένοι.

120 Καί δ σουλτάνος ήθελε νά φουρκίοη τον καπετάν πασά, όπου ήτονε εις 
την αρμάδα4 καί τον έπαρακαλέσανε οί άλλοι πασάδες καί έχάρισε την ζωή 
του, αλήθεια τον εξώρισε. Καί τότε έβαλε οτι νά χαλάση τά καράβια τών 
χριστιανών, όπου ήτανε εις τον λιμιώνα, όπου ήτανε εις τδ μέρος τον Γα
λατά, τδ μέρος τής Ανατολής, τά όποια καράβια είχανε μέσα ανδρειωμένους 

125 κουρσάρους. Λοιπόν έβαλε δ σουλτάνος λουμπάρδες εις τά μέρη τής ’Ανατο
λής. Καί ένας Ρωμαίος, όπου έφυγε άπδ την ΓΙόλι καί έγινε άρνιγάδος, 
ήτονε πολλά τεχνίτης λουμπαρδάρης, έβαλε μία λουμπάρδα άπδ τδ μέρος τον 
Γαλατά καί έσυρε μία λονμπαρδέα καί ηνρε τδ καράβι τον καπετάνιον καί 
τδ έσπασε καί έδιάβη εις τδ φούντος, όπου ήτονε φορτωμένο πολλά πράματα 

130 χρειαζόμενα τού βασιλέοτς. Καί τά άλλα καράβια έσηκώθησαν καί έδιάβη- 
σαν άπδ κάτω εις τά τειχία τού Γαλατά, διά νά μην πάθουνε τά δμοια. 
Άμμή υστέρου έπετάξανε πλέο παρά 150 λουμπάρδες καί δέν έβλαψε μηδέ 
ένα4 καί τδ είχανε διά θαύμα τον Θεού, όπου ήτανε τριάντα καράβια και 
δέν έβλαψε μηδέ ένα. Καί ήτανε καί τρία κάτεργα χοντρά βενέτικα καί δυο 

135 λιανά, τά όποια έστάθησαν διά να βοηθήσουν τής Πόλης.
Τότε έμαλώσανε μέ τά λόγια οι Βενετζάνοι μέ τους Γενονβήσονς καί 

ύβριζόντηααν, λέγοντας πώς : «’Εσείς οί Βενετζάνοι δέν βοηθάτε τών χρι
στιανών» Τότε έδωσε άπιλογία δ βασιλεύς τών Βενετζάνοι, οτι νά φύγουν 
άπδ κεί.

140 Λοιπδν καθημερούσιος επερίσαευε δ πόλεμος, όπου έπολεμούσανε οί 
Τούρκοι, καί έκάμανε τρόπον νά κάψουνε τις φούστες τών Τούρκων, όπου 
ήτανε μέσα ’ς τδ λιμνιώνα. Τότε έδωσε δ βασιλεύς τήν αυτήν έννοια τον Ίωάν- 111

111 δνναμώτερα ex δηναμώμέτερα 114 εσκοτό^η-^ησαν 123 χριστιανών : χρηα- 
νδν cod. 133 τρίαντα
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53ν νη Γιουστινιανον, δπού ητονε καπετάνιος, και τον μισέρ Γιά κομον Κόκου, 
τζιντιλόμου βενετζιάνου, και έτοιμάστηοαν εις την αυτήν δουλείαν. Και οι 

145 Τούρκοι εμάθανε εκείνο οποί) θέ νά κάμουνε οι χριστιανοί και έτοιμάατη- 
σαν δγληγορήτερα και έφυλασσόντησαν από τις λουμπάρδες, καί έφουντάρανε 
καμπόοα ξνλ.α, με ζημία των χριστιανών. Καί εκεί οποί) έδιάβησαν πολλοί 
χριστιανοί καί έχαλούσανε τά πλεούμενα των Τούρκων, έπιάαανε οί Τούρκοι 
πολλούς χριστιανούς καί τους εδιαβάσανε δμπρός εις τά μάτια των χριστιανώ 

150 εις τά τειχία καί τους εκόψανε, Καί ώς τά είδανε αυτά οί Πολίτες, είχανε 
κάμποσους Τούρκους πιασμένους, καί τις έπήρανε δμπρός εις τους Τούρ
κους καί τους εκόψανε δλους, τάχα διά έξεδίκησι.

Καί υστέρα από τούτα εκαμώθη δ σουλτάν Μεχεμέτης τάχα πώς θέλει 
νά κάμη αγάπην με τον βασιλέα, καί έστειλε μαντατοφόρον, λέγοντας πώς : 

155 «Έγώ έμετανόησα νά πολεμώ με τον βασιλέα, με τους Ρωμαίους, όπου 
επαρακινήθηκα καί τδ έκαμα διά επίμονη τών Ούγγάρων. Καί οί Ρωμαίοι 
καί δ βασιλεύ έγνωρίσανε τά αυτά λόγια δτι ητανε χμεύτικα καί δεν τά επι- 
στέιμανε ποσώς, διά κανέναν τρόπον, διατί τον ήξέρανε δτι ποτέ του δεν 
έστεκε εις τον λόγο τον αλλά μηδε εις τον δρκον τον καί μηδ'ε είσέ σύβασι 

160 καμμίαν. Καί δεν ητανε τά λόγια τον αληθινά, μόνε τούς τά έστειλε διά νά 
τους άναμπαίξη. Καί δεν είχανε τί κάμη, μόνε έβάλανε την δλπίδα τους εις 
τον θεό καί τον επαρακαλούσανε ήμέρα καί νύκτα νά τονςε ουμπαθήση τά 
άμαρτήματά τους καί νά τους εγλυτώση καί από τδ κίνδυνο τού πολέμου 
καί από τούς εχθρούς τού Χριστού καί νά τόνε πολεμήση Αυτός όπου έχει 

165 την δύναμιν.
Καί καθημέρα καί νύκτα ητανε οί ελεεινοί χριστιανοί άπάνω εις τά 

τειχία, αρματωμένοι με τ’ άρματά τους καί με τά σκουτάρια τους, καί έπο- 
54r λεμούσανε ανδρειωμένα καί έσκοτώνανε τούς εχθρούς. Καί τούτο τί αξίζει, 

οπού αν εσκοτωνανε δέκα, αυτοί έρχόντησάνε εκατό, δπού ητονε πλήθος 
170 πολύ ’Αγαρηνοί, καί οί πολεμιστάδες οί χριστιανοί ητανε δλοι—δλοι Ρω

μαίοι έξι χιλιάδες καί Φράγκοι ήτανε, με τούς ξένους, άλλες τρεις χιλιάδες 
καί ητονε καί δ βασιλεύς Κωνσταντίνος μέ δύο χιλιάδες δλοι—δλοι οί πολε- 
μισταδες τής Πόλης οί χριστιανοί. Άμμή τί ήϋέλαν κάμει αυτοί εις τό 
στόμα τού λεονταρίου ή τί νά κάμη μία ψίχα ψωμί εις τό στόμα τού άρκον- 

175 δίου ή τί ή μπορεί νά κάμη ένας άνθρωπος μοναχός είσε χίλιους ;
’Ω Ρωμαίοι φιλάργυροι, δημηγέρτες, τραδιιόροι, δπού έτραδίρετε την 

πατρίδα σας, δπού δ βασιλέας σας ητονε πτωχός καί σας επαρακάλειε με τά 
δάκρυα ’ς τά μάτια νά τον δανείαετε φλωρία διά νά δώση νά μαζώξη πολε- 
μιστάδες ανθρώπους νά βοηθήσωνε καί νά πολεμήσουνε, καί εσείς άρνειέ-

‘Η αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ Β' 248

145 ό-όπον 151 κα-κάμποσους^. 156 επψομι 167 σκουτάρι 170 πελεμιστάδεζ
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244 Γεωργίου Θ. Ζώρα

180 στε με θ’ δρκου πώς δεν έχετε και είστε πτωχοί ! Άμμή υστέρου, όπου σας 
έπήρε δ Τούρκος, εϋρέθητε πλούσιοι, καί σας το πήρε 6 Τούρκος και έκοχρε 
και τδ κεφάλι σας, ώς θέλει τδ φανερώσει ή ιστορία δμπρός.

Άμμή κάποιοι φοβούμενοι τδν Θεδ τού έδανείσανε ολίγα, και δ Γαρ- 
δενάλες, δπου εύρέθη εκεί και έκαμε καί έδυναμώνασι την χώρα, διατί δ 

185 βασιλεύ είχε μεγάλην σύχνσι καί δεν ήξερε πλέο τδ τί νά κάμη καί, επειδή 
δέν τον έδίδανε φλωρία οι πλούσιοι, δεν είχε τί κάμη, καί έπήρε άπδ τις 
εκκλησίες καί άπδ τά μοναστήρια τά ασημικά τους καί τά έκαμνε μονέδα, 
ώς καθώς τδ έκάμααι παλαιά οι Ρωμάνοι εις την Ρώμα, καί έπλήρωνε τους 
δονλεντάδες, όπου έδουλεύαν εις τά τειχία.

190 Τότε έβαλε καί έμέρασε τους πολεμιστάδες εις τά τειχία, εις τους πύρ
γους, ώς καθώς έκαμνε χρείαν και έβαλε τδν ’Ιωάννη τδν Γιονστινιανδ 

54ν πρώτον καπετάνιο, καί καλά έφύλαγε, ; ά δεν τδν ήθέλανε σκοτώσει. Λοιπόν 
έδωσέ του τριακόαους συντρόφους καί έστεκέτονε καί φύλαγε εις την πόρτα 
τον 'Αγίου Ρωμανού, απάνω ’ς τά τειχία. Ακόμη έδωσέ του καί άλλους 

195 κάμποσους αρματωμένους νά άντιστέκουνται των Τούρκων, διατί εκεί ήτονε 
τδ πλέο κίνδυνο. Καί τδ Μαυρίκιον Γενουβήζο τδν έβαλε νά φυλάγη κοντά 
εις την Μαυρέα πόρτα με καλή συντροφιά Ρωμαίους μέ μπαλαίστρες' και 
ήτονε άνάντια τού καστελλίου, δπου έκάμανε οί Τούρκοι, καί τδ έπολεμα 
άνδρείως. Τδ δποΐο καατέλ.λι ήτονε ξύλινο, ώς τδ είπαμε, καί το εσνρνανε 

200 με τους τροχούς δπου ήθελαν. Καί τδν ΙΙαϋλο, Ύρώ'ιλο και τον Αντώνιον 
Πακκιάρδι έφυλάγανε τδ μέρος τού Μυλίανδρον, εις το οποίο Μυλιανδρο 
ήτονε τδ πλέο κίνδυνο τής χώρας. Καί έπολεμούσανε μέρα καί νύκτα, πότε 
με φωτίες, πότε μέ τις μπαλαίστρες, μέ άνδρεία καί θάρσος πολύ. Καί καμ- 
μία βολά άνεβαίνασι οι Τούρκοι εις τά τειχία· καί αυτοί τούς έκαταδιώχνασι 

205 καί τούς έρρίχνασι κάτω καί τούς έσκοτώνασι. Καί έκάμνασι ώσάν Άχιλ- 
λέοι καί δέν έφοβούντησαν τούς ’Αγαρηνούς μηδέ διά τίποτε.

Καί δ Θεόδωρος δ Κάρυοτηνδς ήτονε γέροντας, άμμή ήτονε πολλά 
Ανδρειωμένος εις τδ δοξάρι, καί δ Θεόφιλος δ Παλαιολόγος, σοφός άνθρω
πος καί αρχών, καί δ ’Ιωάννης ό Άλαμανος έφυλάγασι τήν πόρτα τής Καλι- 

210 γαρέας, καί δ Κονταρίνης Κονταρίνι, τζιντιλόμος Βενετζάνος, καί αυτός μέ 
τήν συντροφιά του έφύλαγε τήν πόρτα τήν Άβρέα, εις τδν λιμιώνα. Καί 
τούς επίλοιπους Ρωμαίους τους έδιαμέρασε είσέ πολλούς τόπους τής χώρας, 
εις τά τειχία. Καί τδ παλάτι τδ βασιλικό τδ έπαράδωαε τού Γερόλυμου 
Μινότου, τζιντιλόμου Βενετζάνου, μέ τήν συντροφιά του, οπού ήτονε μπάϊ- 

215 λος. Καί τδν Γαρδενάλε τδν έβαλε καί έφύλαγε τήν μερέα τού 'Αγίου Αημη
τριού, τήν μερέα τού γιαλού. Καί τδν κόνσολο των Κατελάνων έφύλαγε τον

183 πατρηάρχης primum γαρδενάλες post scripsit 201 τον μέρος 209 αρχο 
214 βενετζάρου 215-216 post Δημητρΐον κε delevit cod.
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Ή αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ· Β' 945

πύργο, όπου έναι άνάντια τον Ιπποδρομίου. Καί τον κυρ Λουκά τόν έβαλε 
καί εφύλαγε τόν λιμιώνα με το μέρος δλο του γιαλού. Και τόν Γερόλυμον 

55r Ίνταλιάνο και τόν Λινάρδο Γενουβήσο τόν έβαλε νά φυλάγω αντάμα με 
220 πολλούς συντρόφους την ξνλόπορτα και τις πύργους, όπου τις κράζουνε 

Άβενιάδους, όπου ητανε μετακαμωμένοι και τις έμπαλώσανε με έξοδο του 
Γαρδενάλε. Και οί καλόγεροι και οι παπάδες τούς έβαλε απάνω, και τους 
έμέρασε είσε πολλούς τόπους απάνω εις τά τειχία, διά νά βιγλίζουνε, διά νά 
είναι ξάγρυπνοι. Και τόν Τ'αμπριέλ, τζιντιλόμο Τριβιζάν, όπου η τόνε καπε- 

225 τάνιος των κάτεργων των βενέτικων, τόν έβαλε με σαράντα ανθρώπους νά 
φυλάγουνε τόν πύργο τοΰ ’Άμον, όπου έναι κοντά εις τό βασιλικό παλάτι. 
Και τόν ’Αντώνιον Ντιέδο, τζιντιλόμο Βενετζάνο, όπου ήτονε καπετάνιος 
των χόντρώ κάτεργων, τόν έβαλε νά φνλάγη τά κάτεργα και δλα τά πλεού
μενα, όπου ητανε εις τόν λιμιώνα, και έβάρειε τις τρονμπέττες κα'ι έκάλειε 

230 τους εχθρούς είσέ πόλεμον. Και τόν κυρ Δημήτριο τόν Παλαιολόγον, υΙόν 
τοΰ κυρ Νικολάου, και τόν Νικολό τόν Γουδέλο τόν γαμπρό του τους έβαλε 
με άλλους πολλούς συντρόφους, και εστεκόντησαν έτοιμοι, δτι δποτε τούς 
δάσωνε λόγο νά δράμουνε νά βοηθήσουνε εκεί δπον κάμει χρεία ’.

Και άκαρτερούσανε την ημέραν τοΰ πολέμου με φόβον πολύ. Και κά- 
235 ποιοι έκοιτάζανε νά φύγουνε, νά πάνε δξω, εις τά χωριά ή νά κρυφτοϋσι 

άλλου, νά γλ.ντώσουνε. Και εϋρίακανε αφορμή και έλέγανε, δτι· «’Εμείς 
εΐμεστάνε πτωχοί άνθρωποι, και πάμε νά δουλέιρωμε, νά ζήσωμε». Και οί 
καπετανέοι τούς έκρατούσανε σάν περί στανέο άπάνω εις τά τειχία' καί είσε 
τούτα έχαιρόντησάνε οι εχθροί άπόξω * 2. Λοιπόν έτραβούσανε οι χριστιανοί 

240 πολλά βουτζία καί τά έβάλασι άπάνω εις τά τειχία, διά νά φυλάγουνται από 
τό πλήθος τις σαΐττες, όπού ερρίχνασι οί Τούρκοι άπόξω. *Ομοίως ερρί- 
χνασι καί λιθάρια πολλά. ’Ω ντροπή μεγάλη νά τούς πολεμούνε οί εχθροί

231 τον ιονικολώ 238 πάό 242 εγβη

' Ό συγγραφεύς παρέχει λεπτομερείς, οΰχί όμως πάντοτε καί ακριβείς, πληρο
φορίας περί τοΰ άριθμοΰ τών έν Κωνσταντινουπόλει άγωνιζομένων, περί τής όργα- 
νώσεως τής δλης άμόνης, περί τής διατάξεως των Ελλήνων καί ξένων αρχηγών, ως 
καί περί τής κατανομής των δυνάμεων, ακολουθών έν γενικαϊς γραμμαΐς τήν αυτήν 
σειράν μέ τήν έ'κθεσιν τοΰ Σφραντζή (σ. 252 - 258).

2 Ό χρονογράφος, καίτοι κατά κανόνα εξυμνεί καί εκθειάζει τάς άρετάς καί 
τήν ανδρείαν τών 'Ελλήνων αγωνιστών, καταδικάζει δμως αυστηρότατα δσους έξ 
αυτών έδείχθησαν ανάλγητοι κατά τάς κρίσιμους έκείνας στιγμάς, άποφεύγοντες τόν 
αγώνα ή άποκρυπτοντες τά υλικά αυτών αγαθά. Βλ. Ά. ’Αδαμάντιου, Ή τε
λευταία νΰξ τής Βυζαντινής Κωνσταντινουπόλεως, έν Ιστορία, έ'κδ. Πρωίας, μέρος 
Β', σ. 32.
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246 Γεωργίου Θ. Ζώρα

με τά λιθάρια ! Καί που είναι εκείνοι οΐ Ρωμαίοι οί ανδρειωμένοι, εκείνοι 
οι θαβαστοί, όπου ώρίζανε δλον τον κόσμο με τό σπαθί τους ;

245 Τότε έ'καμε δ βασιλεύ Παλαιολόγος και έμάζωξε το ιμωμί καί τό εμέ- 
55ν ραζε είσέ δλην την χώρα εις τις φαμελίες, διά νά μην ε νρίσκοννε πρόφασι 

νά λέγουνε, δτι «ψωμί δεν έχομε σπίτια μας καί πάμε νά δουλέψωμε». Καί 
κάποιοι άρχοντες, άβάροι, αδιάκριτοι, εκρύβανε τά στάρια, διά νά τά που
λήσουνε ακριβά, νά μαζώξουνε φλωρία' καί δεν έβάλανε εις τό νοΰ τους 

250 πώς θέλουν τά πάρει οί εχθροί μαζί με την ζωήν τους. Καί άλλοι τά έκρύ- 
βανε. Τότε οί πολεμιστάδες δεν ακούανε, μηδέ ύποτασσόντηοάνε των καπε- 
τανέων τους μηδε με βρισιές, μηδέ με παρακάλεσες, μηδέ με ραβδές, 
μηδε με άλλο· μονέ έκαμνε καθείς δ,τι ήθελε. Αλλά μηδέ διά τον βασιλέα 
δεν εκάμασι, καί τόνε υβρίζανε δμπρός του· καί αυτός εκαμόνετόνε πώς δεν 

255 τά ήκούει.
Καί δ πρώτος καπετάνιος των πολέμιοτάδων, όπου ήτονε, ώς είπαμε, 

δ ’Ιωάννης δ Γιουατοννιας, άκαρτέρειε άν δρει ως την ημέραν του πολέμου, 
όπου έμελλε νά κάμη δ σουλτάν Μεχεμέτης. Καί έκαμε καί έφτειάσανε τον 
τείχο, όπου ήτονε μισοχαλασμένος από τις λουμπάρδες τής μεγάλης λουμ- 

260 πάρδας, όπου είχανε οί Τούρκοι. Τότε εζήτησε ό ρηθείς Γιονατινιας τον 
κυρ Δούκα, όπου έκράτειε τά άρματα τής βασιλείας, δτι νά τού δώση τις 
λουμπάρδες, νά τις έβάλη απάνω εις τά τειχία νά πολεμά τούς εχθρούς. Καί 
δ κυρ Δούκας τις άρνήθη καί δ Γιουστινιάς τού είπε' «ΤΩ τραδιτόρο καί 
επίβουλε, έδά σέ σκοτώνω μέ τό σπαθί όπου βαστώ». Καί ώσάν έγνώ- 

265 ρισε την γνώμη του, ήθελε νά άφήση νά μην πολεμά, διατί εγνώρισε πώς 
τον έφθονούσανε οί Ρωμαίοι διατί αυτός ήτον Φράγκος καί τον έτίμησε δ 
βασιλέας καί τον έκάμε πρώτο καπετάνιο νά φυλάγη τον τόπον, όπου του 
έπαράδωσε. Καί ώς τό ε μάθανε οί άρχοντες οί Ρωμαίοι, είπανε του Γιου- 
στινιά, δτι νά μην τόν ξεριστή τον κυρ Δούκα' καί τον έπαρακαλέσανε πολλ.ά, 

270 δτι νά ξετρέχη τόν πόλεμον. Καί μέ τούτα έφτειάσανε τόν τεΐχον, όπου ήτονε 
55r χαλασμένος 1. Τότε έγνωρίσανε οί Τούρκοι, δτι πώς έναι μεγάλος προβλε-

244 τον add. 250 θέλον

1 'Ο συγγραφεύς άναφέρεται ενταύθα εις το γνωστόν μεταξύ Γιουστουνια 
(’Ιουστινιανού Ίωάννου Λόγγου) καί κΰρ Λούκα (Λουκά Νοταρα) έπεισόδιον, δπερ 
διηυθετήθη τή έπεμβάσει άλλων Βυζαντινών στρατηγών. Τό αυτό έπεισόδιον 
ίστορών καί ό Σφραντζής (σ. 262 - 263), καταλήγει διά τών έξης: «Δια ταντα μεν 
ονν τα αίτια ήλ&ον και εις λόγους νεωτερικούς, καί ύβρεις έξέχεον εκατέρωθεν τών στο
μάτων εις κατά τον ετέρου, καί ο Ιουστινιανός τον Νοταράν ανωφελή καί άλάατορα καί 
εχθρόν τής πατρίδος έκάλεαεν, αυτός δε πάλιν αυτόν εξ εναντίας νβρεσιν ετέραις ενέ
πλυνε. ’ Ακου σας δε ό βασιλεύς ταντα παραλαβών αυτούς κατ' Ιδίαν λέγει· «αδελφοί t
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πτης καπετάνιος εις τον τόπον τής χαλάστριας και έν τφ άμα τις εφτειά- 
νει «Άμμή ήθελα να ήτονε μετά μένα ό καπετάνιος Γιονοτινιανός, νά 
τον εκαμνα μέγαν άνθρωπον, νά τον έτίμουνα ωσάν ήθελε». Και τον 

275 έστειλε πολλά ταξίματα διά νά φυγή από την Πάλι, νά πάχη με δαΰτον. 
Άμμή αυτός δεν ή θέλησε νά τά άκούαη ποσώς, νά κάμη τέτοια δημηγερ- 
σίαν μόνε έκαμε εκείνα δαα ήπόρειε νά γλυτώσουνε από τους εχθρούς των 
χριστιανών. Και έκαμνε μεγάλον κόπον και συνδρομή, νά κτίση τον χαλα- 
σμένον τεϊχον.

280 Άμμή άλλοι, όπου έμαζώνασι τά εισοδήματα τής βασιλείας, λέγω ό 
Μανοήλ ό Δραγάρος και ό ιερομόναχος, όπου έσνβάστησαν οι δύο και έκλέ- 
βανε τά φλωρία τής βασιλείας' και τους έζητούσανε νά κάμουνε έξοδο καί 
άρνιόντησαν και ελέγανε, δτι' «Εΐμεσταν πτωχοί καί δεν έχομε». Άμμή 
ύστερα, δταν τους επήραν οι Τούρκοι, ενρέθησαν πλούσιοι με πολλά φλωρία. 

285 Καί ό βασιλεύ δεν είχε τί κάμη, δτι τον έλείπανε δύο έναγκαία πρά
ματα : καιρός καί φλωρία. Διατί αν είχε καιρό ήθελε μαζώξει φλωρία καί 
πολεμισταδες νά άντιοταϋή τών εχθρών. Άμμή άνόλπιστο έξαφνικό τον 
ήλθε καί δεν είχε τί κάμη' μόνε έβαλε τήν δλπίδα του εις τά διπλά τειχία 
καί είς τά χαντάκια, τά όποια καί αυτά εις τό ύστερο τά έχαλάσανε οι εχθροί 

290 καί έμπήκανε μέσα.
Τότε έβγήκε λόγος είς τά φουσσάτα τον Τούρκου πως έρχεται μεγάλη 

δύναμι φουσσάτα από τήν Ουγγαρία είς βοήθειαν τής Πόλης, καί έβάλανε 
βουλή δτι νά χωρίσουνε είς δύο μέρη διά νά άντισταθοϋσι τών Ονγγάρων. 
Καί έλέγανε τοΰ οουλτάν Μεχεμέτη δτι νά αφή σου νε τήν χώρα, νά μήν 

295 πολεμούνε, μόνε νά τήν άφήσουνε νά πάνε, «διά νά μήν έρθουνε οι χρι
στιανοί καί μάς έξαφνίσοννε» ■ Καί εστάθηααν τά φουσσάτα καί δεν επολε- 
μούσανε.

Τότε ηυρε άδεια καί καιρό καί έμίλησε ό Άλή πασάς, όπου ήτονε πρώ- 
299 τος βιζύρης τον σουλτάν Μεχεμέτη, όπου ήτονε μαθημένος είς τούς πολέ- 
55ν μους, ήτονε καί συβολάτορας { είσέ πάσά τον βουλή καί έσνβονλενε τον σουλ

τάν Μεχεμέτη, δτι νά μήν πολεμά μέ τήν Πόλι, όπου έναι μεγάλο κάστρο

275 τά - τα'ξήματα 288 δληπήδα 290 έμπή-νε 293 μέρα 1

ονκ ε'ατι καιρός άναμέσον ημών τοιούτως ποιεΐν καί λέγειν καί μάχεσθαι, άλλα καί τοΐς 
μιοονσιν ήμας ανγχωρήαωμεν καί τφ &εφ δεη&ώμεν ΐνα λντρω&ώμεν εκ τοΰ προφανούς 
οτόματος τοΰ αισθητόν τούτον δράκοντος». Καί ετέρους ουκ ολίγους λόγους αύτοΐς ειπων 
είρηνοποίηοεν αυτούς, καί έκαστος τούτων έν τφ έμπιστενθέντι αντφ τοπφ επανεστρεψε, 
τήν υπηρεσίαν αύτοΰ εκπλήρωνε.

1 Προφανώς ό γραφεΰς ένταΰΟ-α παρέλιπε φράσιν τινά, πιθανώς : «Καί ό Μεχε- 
μέτης έλεγε*.
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καί δυνατό και έχει πολλούς πολέμιοτάδες και Φράγκονς και στέκει είσέ 
δυνατόν τόπον και εχει και πολλές τροφές, καί θέλουνε έρθει πολλοί χρι
στιανοί να τις βοηθήσουνε. Καί έτοΰτα όπου έλεγε ό Άλή πασάς τού σουλ- 

305 τάν Μεχεμέτη, του τά έλεγε διατί αγάπα τούς Ρωμαίους καί είχε καί πολλή 
φιλίαν με τον βασιλέα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Τότε έσηκώθη ό δεύτερος βιζύρης πασάς, όνόματι Τζογάνος, καί έναν- 
τιώθη τοΰ ’Αλή πασά, από τον φθόνο, όπου είχε είσέ δαϋτον. Καί ήτονε 
καί εχθρός των Ρωμαίω, καί είπε τοΰ σουλτάνου, ότι' «Βασιλέα μου, ή 

310 δύναμί σου έναι πολλή καί μεγάλη, όπου καμμία βασιλεία εις τον κόσμον 
δεν ήπορεϊ νά σέ νικήση' καί την Πάλι, όπου τήνε πολεμούμε τώρα τόσες 
ημέρες μην την άφήσης, όπου ή βασιλεία των Ρωμαίων είναι τώρα άχαμνή 
καί τά τειχία τής χώρας τά έχομε δαρμένα καί μισοχαλασμένα μέ τις λουμ
πάρδες, καί τό περισσότερο ήξεύρω ότι δεν άκαρτεροΰνε καμμίαν βοήθειαν 

315 από τούς Λατίνους από την Ίτάλιαν».
Τά όμοια λόγια τον είπε καί ό τρίτος πασάς Τουραχάνης, όπού ήτονε 

απάνω εις τά φονσσάτα τής Δύσης. Καί πάλι ό ρηθείς Τζογάνος τοΰ έλεγε' 
«Τώρα έναι καιρός νά πάρωμε τήν Πάλι, όπού οι βασιλείς οι χριστιανοί 
δεν ήποροϋνε νά τής βοηθήσουνε, καί τό περισσότερο οι Γενονβήσοι δεν 

320 όμοφωνούσι μέ τούς Βενετζάνονς, διατί καί οι Βενετζάνοι έχονσι πόλεμο 
μέ τον δούκα τής Μιλάνας».

Τότε δ σονλτάν Μεχεμέτης έπιασε τήν βουλή τού Τζογάνου, ομοίως 
καί οί επίλοιποι τής Πόρτας. Τότε είπε ό σουλτάνος οτι να μην σταθούνε, 
μόνε νά πολεμοϋσι, καί είπε, ότι' «Τάχα νά είχε περισσότερη δυναμι ο 

325 Αλέξανδρος δ Μακεδών από εμένα, όπού έπήρε όλον τον κόσμον; Λοιπόν 
θέλω νά πολεμώ καί νά δοκιμάζω τήν τύχην, διατί ό παππούς μου καί ό 
πατέρας μου ήρθανε καί τήν επολεμήσαν καί δέν είχανε τόσο μεγάλο φουσ- 
σάτο, ώσάν τό έχω εγώ τώρα, καί τις λουμπάρδες όπού έχω, εκείνοι δέν 

Sir τις είχανε. Καί διά τούτο λέ γω σου, ώ Τζογάνο, ετοίμασε τήν ημέρα, όπού 
330 θέλει ς νά πολεμήσωμε μέ όση δύναμιν καί αν έχω με, καί βάλε τά φονσσάτα 

ώς θέλεις καί απόκλεισε καί τον Γαλατά, διά νά μην νπάνε καί δώσουνε 
βοήθειαν τής Πόλης, καί κάμε εΐτι σού άρέση».

Τότε, ώσάν είδε ό Άλή πασάς ότι δέν άπέρασε ή βουλή του, μόνε τού 
Τζογάνου καί έγινε ή άπόφασι τού πολέμου, έγραψε χαρτί καί έστειλε κρυφά 

335 τού βασιλέως Ιίαλαιολόγου μέσα εις τήν Πάλι, ότι νά αταθή άνδρείως καί 
νά φυλάγη τήν Πάλι όσο δύνεται καί νά μήν φοβηθή τήν τρελλάδα τού 
σουλτάνου, όπού έναι νέος. Καί όχι μία. γραφή, άμμή τού έστειλε άμμή καί 
άλλη καί άλλη, ότι νά πολεμά στερεώς.

316 είπη 317 άπάλ.ο 319 νπορούνα 3.37 in margine : 1454 επήραν οί Τούρ
κοι τήν Κωνοταντινούπολι 338 ante στερεώς add. πολέμα.
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Τότε ό σουλτάνος και δ Τζογάνος έβάλανε διαλαλημό είσε δλο τό φουσ- 
340 σατο εις τις 28 τοΰ Μαΐον μηνάς, ήμερα Τρίτη, εις τους 1454 ', και έζώ- 

σανε τό γύρο τά τειχία τής ελεεινής Πόλης και εκάμανε νηστεία τρεις ημέ
ρες, και άνάψανε φωτερά δλη πάσα νύκτα’ και έπαρακαλούσανε τό Θεό να 
τους δώση χάρι νά την έπάροννε.

Και ούτως έτοιμάστησαν. Και δ σουλτάνος τους έταξε δτι αν την έπά- 
345 ροννε rd είναι τρεις ημέρες χάρισμά τους δ διαγουμάς, εΐτι και αν πάρονσι. 

Και τους έκαμε δρκον εις τον Θεό και εις τους τέσσαρες χιλιάδες προφήτες 
και μά την ψυχή τον πατρός του και. εις τά παιδία του και εις τό σπαθί 
όπου ζώνεται, δτι δσα πάρουνε, άνδρες, γυναίκες, παιδία, ρούχα, εις τις 
τρεις ημέρες, νά είναι έδικά τους 2. Τότε έφωνάξανε δλοι και εκάμανε μεγά- 

350 λον αλαλαγμόν και έλεγανε' «Ίλαλά, ’Ιλαλά, Μονχαμετ ρουσούλ Αλλά». 
Θέλει νά είπή’ «Θεός, Θεός, όπου έναι πάντα, καί δ Μου γαμέτης, οπού 
έναι δούλάς του». Καί εδιδανε τά χέρια ένας τον άλλον, καί έχαιρέτα ένας 
τον άλλον καί έφιλονντησαν καί άποχαιρέτα ένας τον άλλον, πώς ϋέλονσι νά 
έμποΰσι εις τον πόλεμον νά άποθάνονσι.

355 Καί οι ελεεινοί Ρωμαίοι έθαμάζαν αυτά καί έπαρακαλονσανε τό Θεό 
μετά δακρύων καί αναστενάζανε κάμνοντας λιτανείες απάνω εις τά τει- 

56ν για j καί μέσα από την χώρα με τις άγιες εικόνες, με μεγάλην εύλάβειαν, 
ξυπόλυτοι, καί ακολουθούσανε πολύς λαός, άνδρες, γυναίκες, παιδία, μικροί, 
μεγάλοι. Καί έξεμολ.ογούντησαν τάς αμαρτίες αυτών, καί έπαρακαλονσανε 

360 τον Κύριον έξ δλης τής ψυχής καί έξ δλης τής καρδίας, διατί άλλη δύναμι 
δεν ήπόρειε νά πολεμήση την μεγάλην δύναμιν τον Τούρκον πάρεξ δ Θεός 3. 
Καί άκαρτερούσανε την ημέραν τον πολέμου. 1

340 υμέρα τρψη in margine add. cod. 341 νίατηα 348 ανδες 356 ara- 
οτενά-στενάζανε

1 Παραδόξους ό χρονογράφος αναφέρει δίς έσφαλμένην τήν χρονολογίαν τής 
άλώσεως, τήν όποιαν γράφει γενομένην τφ 1454.

2 Τά αυτά περίπου μαρτυρεί και 6 Σφραντξής, δστις, σύν τοΐς άλλοις, φέρει
τον Μωάμεθ* είπόντα καί τά εξής προς τούς άγωνιστάς του : «Και εάν και εξ ημών
τινες άποκτανϋώοιν, ώς εϋος έοτίν εν τοΐς πολέμοις, γεγραμμένον επί τής κεφαλής αυτόν, 
καλώς οί'δατε διά τον ήμετέρον κόράν τί φησιν 6 προφήτης, δτι ό άποΰανών εν καιρφ 
το ιόντα) όλόοωμος εν τφ Ιίαραδείοφ μετά τον Μωάμεθ άριοιήσει και πιει, και μετά 
παίδων και μετά γνναικών ωραίων και παρθένων εν τόπψ χλοερφ) και μεμνριομένοτ αν- 
θεοιν άναπανΰη, και εν λοντροΐς ώραιοτάτοις λονοθή, και εν εκείνα) τφ τόπφ εκ -θεόν 
εξει ταντα» (σ. 270).

3 eH όργάνίοσις προσευχών καί λιτανειών άπετέλει, κατά τήν εποχήν εκείνην, 
κοινήν συνήθειαν εις το Βυζάντιον, είναι δέ γνωστόν δτι πολλάκις, καί δή εις στι- 
γμάς κινδύνων ή άλλων αντίξοων περιστάσεοον, οί πιστοί περιέφερον εις διαφόρους 
πόλεις—προηγουμένων τών Ιερέων—τά άγια λείψανα καί τάς αγίας εΙκόνας, ψάλλον-
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Τότε Εκραξε ό βασιλεύ όλους τους άρχοντες και τους καπετανέους και 
όλους τους άνδρες του πολέμου και τους επίλοιπους της χώρας, και άρχισε 

365 είπε τους λόχους ετούτους, λέγοντας' «Θεωρώ, αδελφοί μου, άρχοντες και 
καπετάνοι, και εσείς ό Επίλοιπος λαός, όπου άκαρτερονμε την ημέραν τον 
πολέμου, έσεΐς όπου πάντα επολεμάιε τους εχθρούς ιών χριστιανών ανδρειω
μένα, σας εναι παραδομένη ή πατρίδα σας ή ευγενική, όπου ό φθονερός 
Τούρκος, ό σουλτάν Μεχεμέτης, όπου Εχει σήμερα πενήντα δύο ημέρες, όπου 

370 μας πολεμά, μέρα και νύκτα4 και το περισσότερο όπου είναι τά τειχία μας 
χαλασμένα και έρρίχνασι λιθάρια και πλήθος σαΐττες απάνω σας, καί Εσείς 
με την βοήθειαν τού Θεού τις εμποδίζετε και τους ίρρίχνετε κάτω. Λοιπόν 
δλπίζω εις τον Θεό και εις τά χέρια σας τά ανδρειωμένα με τά άρματά σας, 
ότι εκείνο τό πλήθος των Τουρκών, τών άγριων και βαρβάρων, όπου τρέ- 

375 χουνε με μεγάλες φατνες και άπετοϋσι αμέτρητες σαΐττες, οι όποιες δεν σάς 
βλάβουνε ποσώς, διατ'ι Εχετε άρματα σιδερά καί καλώ σκουτάρια. Και διά 
τούτο μή δειλιάσετε, αδελφοί μου, από τούς εχθρούς και κάμει χρεία νά 
είστε θαρσεΐς και ανδρείοι, διατ'ι αυτοί οΐ εχθροί είναι ζώα και ένας άνθρω
πος διώχνει πολλ.ά ζώα. Ούτως νά τούς αποδιώχνετε ώσάν ζφα, διατί καί 

380 ό αυτός ό σουλτάνος Εκαμε ώσάν ζό, οπού εναι, όπου είχαμε αγάπη με 
όρκον καί άφησε τον όρκον τον καί άφησε την αγάπη καί Εκαμε άμάχη 
άδικη. Καί Εδρα με από την Άνδρια νούπολι καί Εκαμε ώσάν τό ζό, καί ήρθε

364 ποπολ,έμου 367 χρηάνον 368 άοαινε

τες ταυτοχρόνους συγκινητικούς ύμνους καί προσευχάς. ϊοΰτο εγενετο και κατα τάς 
τελευταίας τραγικός ώρας τής αυτοκρατορίας. Οί κάτοικοι τής Κωνσταντινουπόλεως 
έφεραν έως τά τείχη τάς αγίας εικόνας καί τήν σεπτήν 'Οδηγήτριαν, τήν τοσάκις 
θαυματουργήσασαν καί έξ ασφαλούς καταστροφής σιόσασαν τήν Πόλιν, ως δέ προσ
θέτει ό Σφραντζής : «μετά κλαυθμόν άλλήλονς άνεϋαρρύνοντο ΐνα άνδρείως άντιαταθώοι 
τοΐς εναντίυις επί τ ή <ΰρα της συμπλοκής* (σ. 271).

‘Ως παρατηρεί δ Πέαρς (Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό Αύτοκρά- 
τωρ Κωνσταντίνος καί δ Σουλτάνος Μωάμεθ· Β', έκδ. Συμεωνίδου, έν Λευκωσίφ 
Κύπρου 1912, σ. 110) : «Θά ήτο σφάλμα μέγα νά νομίση τις, δτι, επειδή αί λιτανεϊαι 
καί ή πίστις προς τά άγια λείψανα ξενίζουσιν εις τον νεώτερον τρόπον τού σκέ- 
πτεσθαι, δέν ένεπνέοντο αί εκδηλώσεις αύται υπό πραγματικού χριστιανικού αισθή
ματος ή δτι ήσαν άσκοποι. Ένεθάρρυνον τούς μαχητάς νά δεικνύωνται θαρραλέο) - 
τεροι καί ένέπνεον ελπίδας εις τούς αόπλους, δτι δ Θεός ήτο μετ’ αυτών. Κατά 
τήν λιτανείαν ταύτην δ κλήρος δλος μετά κατανύξεως Ικέτευε τόν Παντοδύναμον, 
δπως μή έπιτρέψη τήν καταστροφήν τής κληρονομιάς του, δπως βοηθήση τόν 
πιστόν λαόν προς σωτηρίαν του καί δπως απόδειξη ούτως, δτι Αυτός είναι ο 
μόνος Θεός, ό υπερασπίζουν τούς Χριστιανούς κατά τών Μουσουλμάνων. Ούτως, 
αφού ανέθεσαν είς Αυτόν δλας τάς ελπίδας των, άνέμενον μετά θάρρους τήν κρί- 
σιμον στιγμήν».
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57r it C τά χωρία μας, και έκατάσφαξε τους χωριάτες μας, δ που έκα τοικούσανε 
όξω, εις τον καιρό όπου έθερίζανε και έσκλάβωσε πολλούς. Και τώρα 

385 πολέμα την Πάλι όπου την έκτισε δ Μέγας Κωνσταντίνος και ητονε τέντα 
και σκέπος τής πατρίδας και βοήθεια των χριστιανών και δύναμι των Ρω
μαίων και τώρα βούλεται νά χαλάση την βασιλεία μας και νά τζαλοπατήση 
και την εκκλησίαν τον Χρίστον, νά την έκάμη σταϋλος των αλόγων του, ΎΩ 
άρχοντες, ώ καπετάνοι αδελφοί μου, ώ παιδιά παλληκάρια τον Χρίστον, 

390 πασκίσετε καί πολεμήσετε νά κληρονομήσετε την βασιλεία των ουρανών. Καί 
εαεΐς, ώ αδελφοί Γενουβήσοι ανδρειωμένοι, δπον ένικήσετε πολλούς πολέ
μους καί είστε πάντα σας βοηθοί εις την βασιλείαν τής πόλης, τής μητέρας 
σας, είσέ πολλούς πολέμους των Τούρκων καί τους ενικάτε. ΎΩ Βενετζάνοι 
αδελφοί, δείξετε την ανδρεία σας μέ τά σπαθία σας, όπου πολλές βολές έχύ- 

395 αετε τό αίμαςτών Τούρκων, όπου θυμούμαι δ Αονρδάνος, τζιντιλόμος Βενε- 
τζάνος, όπου ητονε καπετάνιος τζενεράλες εις την αρμάδα σας, καί έπολέ- 
μηαε μέ τά κάτεργα των εχθρών καί τά έκαταγάλασε. Λοιπόν καί εσείς, 
δπον ενρέθητε εδώ, ζωστήτε τά σπαθία σας εις ετούτον τον τιμημένον πόλε
μον, διά νά τιμηθήτε εκ Θεοΰ καί ανθρώπων καί εσείς δ επίλοιπος λαός, 

400 όπου μέλλει νά πολεμήσετε, νά υποτάσσεστε ’ς τους καπετανέους σας καί 
τούς μεγαλύτερους. Καί βάλετε καλά εις τό νού σας, δτι ετούτη ή μέρα έ'ναι 
όπου μέλλει νά τιμηθήτε, διατί αν εσείς χάσετε μία στάλα αίμας, θέλετε 
λάβει τό στέφανο τοΰ μαρτυρίου, όπου είναι ατελεύτητου». Καί έσωσε καί 
έτελείωσε δ βασιλεύ την ομιλίαν του. 5Ακόμη είπε καί τούτο· «'Ετοιμα- 

405 στήτε την αυριον, δπον έναι ή ημέρα τού πολέμου» *.
Καί ωσάν ήκούαανε τά λόγια τού βασιλέως, επήρανε θάρσος, καί αφή

σανε πάσαν άλλην έννοιαν καί έτοιμάστησαν. Καί εδώσανε τόπους νά πολε- 
μούσι οί ζωναράτοι καί οι τριβοϋνοι καί οι καπετανέοι. Καί έκάμανε δλην 

409 εκείνην τή νύκτα καλές βίγλες, δπού εξημέρωνε ημέρα Τρίτη· καί ήτανε 
57ν όλοι έτοιμοι εις τά τειχία καί εις τούς πύργους. Καί είχανε τίς πόρτες 

κλεισμένες διά νά μην ήπορή τινάς νά έβγή από την χ_ώρα. Καί οι Τουρ-

Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ- Β' 251

395 αίμας ex έμαοας 400 ατούς : τους cod. 406 λωλόγια 1

1 ΟΙ λόγοι τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος, τούς οποίους κατά διάφορον τρόπον 
διέσωσαν και άλλοι ιστορικοί (Σφραντζής, σ. 272 έπ.) άπήχησαν βαθύτατα εις τάς 
ψυχάς τών πολιορκουμένων, παρά δέ τήν συνείδησιν τής κρισιμότητος των στιγμών, 
πάντες έπίστευον εις τήν άνωθεν προστασίαν τής ‘Ελληνικής φυλής. ‘Ώς βέβαιοι 6 
Σφραντζής (σ. 279) : «Άκονοαντες δε οί δνοτυχεΐς Ρωμαίοι καρδίαν ώς λέοντες εποίη- 
ααν, καί άλλήλοις ουγχωρηθέντες ήμουν εις τφ έτέρφ καταλλαγήναι, καί μετά κλαυθμόν 
ίνηγκαλίζοντο, μήτε φιλτάιοιν τέκνων μνημόνευαντες ούτε γυναικών ή πλούτου φροντί
ζοντας, εΐ μή μόνον τον άποϋανεΐν ΐνα τήν πατρίδα φνλάςωοί ».
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252 Γεωργίου Θ. Ζώρα

κοι έσύρνασι τά μάγγανα κοντά είς τά τειχία' ομοίως έσύρνασι και τά άμαξα 
τά καστελλάτα και τις σκάλες καί άλλα πράματα πολεμικά. 'Ομοίως ήφέ- 
ρααι καί την αρμάδα τους τά μέρη τον γιαλόν, τό γύρο άπδ τά τειχία. 

415 'Ομοίως έφέρασι καί τό γιοφύρι τό ξύλινο κοντά είς τά τείχη τον γιαλόν, 
καί έβάλασι δλονς τους γέρους καί αχαμνούς Τούρκους όμπρός είς τόν πόλε
μον καί τους δυνατούς από πίσω.

Τότε, ώσάν ετοιμάστησαν, αρχίσανε τόν πόλεμον από τό μεσάννκτο. 
Καί οί Ρωμαίοι άντιστέκανε ανδρειωμένα είς τους Τούρκους, έως όπου έξη- 

420 μέρωσε καί έβγήκε δ ήλιος. Τότε έπαίζανε τά παιγνίδια του πολέμου τά 
μουσικά τον σουλτάνου, καί εκαλούοανε τους Ρωμαίους είσε πόλεμον, καί 
άφωνάζανε μεγάλες φωνές, ώς εχονσι συνήθειαν. Καί άφωνάζανε τόν αλα
λαγμόν τους.

Τότε άνέβησάνε από τό γιοφύρι τό ξύλινο, από την μερέαν τον γιαλού, 
425 καί άπετούσανε τις σαΐττες καί έρχόντησάνε ώσάν τό σύγνοφο. Καί οί Ρω

μαίοι τους έρρίξανε κάτω από τά τειχία· καί έρρίχνασι απάνω είς τους 
Τούρκους κοντάρια καί μπαλαίστρες, δσο έδυνόντησαν. Καί άλαργάρανε τούς 
εχθρούς, καί έγινόντησαν μεγάλες φωνές καί σύχυσες. Καί δσο πλέο έσκο- 
τωνόντησαν οί Τούρκοι, τόσο πλέο έοτριμώνανε νά ανεβούνε είς τά τειχία. 

430 Καί άλλοι εκρυβόντησάνε από κάτω, νά μην τις εσκοτώνοννε με τις πέτρες 
από πάνω. Καί έγίνετόνε μεγάλος πόλεμος, τόσο οτι έλαβωνόντησαν πολλοί 
χριστιανοί. Καί άφίνανε τόν πόλεμον, καί έπηγαίνανε αφορμή να για- 
τρεφτώνε.

Καί δ πρώτος καπετάνιος, δ ’Ιωάννης δ Ριονστινιάς, έστεκέτονε άν- 
435 δρείως είς τόν τόπον του μέ τούς άλλους. Καί δ βασιλεύ τους άναγκαζε και 

τούς έλεγε' «Σταθήτε, παιδία μου, ώσάν άνδρες». Καί άλλοι εφέρνασι βοή
θειαν είς τούς πολεμισταδες.

Καί ή κακή τύχη ήθέλησε καί έλαβώθη δ καπετάνιος Γιουστοννιας μέ 
μία σαϊττέα είς τά σαγόνια, καί έτρεχε τό αίμας είσέ δλο τον τό κορμί. Καί 

440 εσκιάχτη νά μήν άποθάνη, καί δεν έμίλησε λόγον νά βάλη άλλον είς τόν 
58 r τόπο του, | μόνε άφησε τόν πόλεμον καί έφυγε κρυφά διά νά μήν τζακι- 

στοϋνε οί σύντροφοι τον. Καί έμπήκανε οί εχθροί μέσα, οπού άν ήθελε αφή
σει άλλον είς τόν τόπο του, δεν ήθέλανε έμπή οί εχθροί, καί ήθελε κρατεί 
τόν πόλεμον καί δεν ήθελα χάσει τήν χώρα, τόσο δτι ακόμη άντιστέκανε οί 

445 Ρωμαίοι καί πολεμούσανε άνδρείως '. Και εσκλήρυνε πολλά δ πόλεμος. 1

429 ετρημόνανε 432 χρηανί 444 6 - οτι

1 Ό συγγραφεύς δστις ανωτέρω επαινεί τήν ανδρείαν καί τον χαρακτήρα τοϋ 
’Ιουστινιανού, ένταϋθ·α επιρρίπτει έπ’ αΰτοΰ δλον τό βάρος τής καταστροφής ώς
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Καί ο βασιλεύ, ώσάν έμαθε δη ελαβώθη δ καπετάνιος καί έφυγε, τότε 
έπήγαινε με άναστενασμδν νά τον εύρη, καί ερώτα που νά τον εύρη. Καί 
οί πολέμιοτάδες οι σύντροφοι του, έπολεμούσανε χωρίς καπετάνιο, άμμή 
αρχίσανε καί αυτοί καί άφίναν τον πόλεμον καί έφενγανε. Τότε επήρανε οι 

450 Τούρκοι θάρρος πολύ καί οί Ρωμαίοι εδειλιάσανε πολλά' καί ετούτα έγίνη- 
οαν, διατί εφυγε ο καπετάνιος, όπου έκαμνε χηρεία νά στέκιι καί νά πολέμα 
έως νά αποθάνη εις την τιμή τον, καί ήθελε δίδει θάρρος καί των συντρό
φων τον, διατί δλη ή δύναμι τού Τούρκον ήτονε εις εκείνην την μερέα. Καί 
οί ελεεινοί Ρωμαίοι άμμή έλιγοατεύανε καί δεν μπορούσανε ν’ άντισταθοννε 

455 εϊσέ τόσο πλήθος Τούρκων. Καί ήτονε καί χαλασμένο τό τειχίο από τις 
λουμπάρδες, καλά καί ήτονε μεταφτειασμένο.

’Από κεΐ άνέβη τό πλήθος των εχθρών καί έσέβαιναν μέσα ώσάν μία 
θάλασσα φουσκωμένη από πολύν άνεμον, ώσάν τό μελίσσι τό αμέτρητο, με 
μεγάλην χαράν καί φωνές καί άφοτνάζανε' «Νίκη, νίκη !». Καί έπολεμού- 

460 σανέ δυνατά διά νά καταβάλονσι τους Ρωμαίους. Καί ο δυστυχισμένος βα
σιλεύ ώσάν είδε ότι δεν είχε όλπίδα από τον καπετάνιο είπε μεγάλη τη 
φωνή’ «*Ω κακότυχος εγώ ! Έχάθη ή χώρα, έχάθη ή βασιλεία μου ! *Ω 
τύχης εναντία / Σταμάτησε σέ παρακαλώ, ώ καπετάνιο Γιουατινιάνε ! Τό 
δικό σου φυγίο είναι ή αφορμή, όπου άφησες τον τόπον σου καί έμπήκανε 

565 οί Τούρκοι καί χάνεται ή χώρα, όπου ή λαβωματέα σου δεν ήτον ϋανατί- 
σιμη, καί αλησμόνησες εκείνα, όπου μοΰ εταζες, οτι ν’ άποθάνης εις τό 
σπαθί σου». Άμμή 6 καπετάνιος έφυγε καί έδιάβη εις τον Γαλατά' καί από 
κεί έδιάβη εις τή Χίο λαβωμένος, καί υστέρου άπόθανε με εντροπή.

569 Καί ώσάν είδε δ βασιλεύ ότι πλέο δεν είχε όλπίδα, είπε' «Όϊμέ, δεν 
58ν έναι τινάς ιά μοΰ πάρη την ζωή μου, νά μην πιαστώ σκλάβος εις τον 

εχθρό μου ;» Τότε λέγουσι πώς έκραξε τον πνεβματικόν καί έξεμολ,ογήθη 
αυτός καί ή βασίλισσά του καί τά παιδία του. Καί από κεί έβαλε καί έκοψαν 
τά κεφάλια των παιδιών του καί τής βασίλισσας όμπρός του *. Καί από κεί

"Η άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ' Β’ 253

573 τεψά/.ηα 1

έγκαταλείψαντος εις κρίσιμον στιγμήν ανυπεράσπιστου εν των σημαντικωτέρων καί 
στρατηγικότερων σημείων τοΰ αμυντικού συστήματος τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Η 
κρίσις όμως αυτή, ήτις έν ταΐς γενικαΐς γραμμαϊς, συμπίπτει πρός τήν τοΰ Σφραν* 
τξή (σ. 283 - 294), δέν φαίνεται καθ' όλα ακριβής καί δικαία (βλ. Ν. Τ ω- 
μαδάκη, Δούκα - Κριτοβούλου - Σφραντζή - Χαλκοκονδύλη, Περί άλώσεως τής 
Κωνσταντινουπόλεως (1453), ’ΈνΟ’ άν., σ. 158).

1 Περί τής τύχης των οικείων τοΰ αΰτοκράτορος πολλαί φήμαι καί θρύλοι έκυ- 
κλοφόρησαν μετά τήν άλιοσιν, όφειλόμενοι κυρίως εις τήν λαϊκήν φαντασίαν. Μεταξύ 
τυιν θρύλων τούτων περιλαμβάνεται καί δ τής παρούσης χρονογραφίας, καθ’ ον ό
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254 Γεωργίου Θ. Ζώρα

έκαβαλλίκεχρε με τούς οϊκειακονς τον, και έδιάβη και εμπήκε εις τό πλήθος 
575 τών Τούρκων, μαζί μέ τον Θεόφιλο τον Παλαιολόγο, τον άνιψιό του, και 

έκόψανε πολλούς Αγαρηνούς. Αέγονσι ότι δ βασιλεύ έκαμε ωσάν Άχιλλέας, 
διατ'ι ητονε πολλά jανδρειωμένος, όπου τον επαρανομίζανε Δράκο από 
την δνναμι τον κορμιού, οπού είχε, και είπε' «Επειδή εχάϋη ή χώρα δε 
θέλω πλέο νά ζήσω». Και ετρύμαίε τους εχθρούς. Άμμη τί ημπόρειε νά 

580 κόμη εις τό μελίσσι τό αμέτρητο ; Λέγουσι ότι πολλή ώρα τούς άντίστεκε

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ολίγον προ τής θυσίας του, προβλέπων τό προσεχές 
τέλος, αφού έκοινώνησε μετά τών μελών τής οικογένειας του τών άχράντων μυστη
ρίων, διέταξε την ενώπιον του θανάτωσιν τής συζύγου καί τών τέκνων του. Τήν 
πληροφορίαν ταύτην, ήτις είναι τελείως ανακριβής αφού, ώς καί άλλοι ιδία δέ 6 
Λάμπρος άπέδειξεν, ό Κωνσταντίνος ΙΛ’ κατά τήν εποχήν τής πολιορκίας ήτο χήρος, 
τέκνα δέ ουδέποτε εϊχεν αποκτήσει, έπαναλαμβάνουσι διάφοροι ελληνικοί καί ξέναι 
πηγαί. Ούτως ό περί τό 1580 άκμάσας μέγας λογοθέτης τής Μεγάλης τοΰ Χριστού 
’Εκκλησίας Ιέραξ, έν τώ έμμετροι αΰτοϋ χρονικφ, τφ έπιγραφομένω «Διά τήν τών 
Τούρκων βασιλείαν» γράφει :

*0 ΚωνσιαντΓνος κράτωρ δέ, ό Δράγατσης τούπίκλην 
έν τφ μέγιστα) τφ ναώ τής τον Θεόν Σοφίας, 
τής παρ' 'Ιουστινιανόν έκ βάθρων έγερθείαης, 
καταφυγών ό δυστυχής συν γνναικ'ι καί τέκνοις 
μετ«λαμβάνει τών φρικτών Κυρίου μυστηρίων, 
αυτός τε καί οί ανν αυτω παΐδες όμοΰ καί δούλοι· 
τήν όμεινέιιν φεΰ δ’ ανιόν καρατομεί τδ πρώτον 
καί παΐδας καί τονς συγγενείς καί τούς οικείους πάντας 
μή ζήν προκρίνας, ϋανεΐν δέ, αυτόν επί τδ σέβας.

Βλ. Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Α', σ. 266, στ. 669 έπ., ώς καί Σπ. 
Λάμπρου, Ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ώς σύζυγος έν τή ιστορία καί τοΐς θρύ- 
λοις, Ένθ’ άν.

Τάς αύτάς πληροφορίας, είτε παραλαβών έκ τού Ίέρακος, είτε έξ άλλης πη
γής, επαναλαμβάνει ολίγον βραδύτερον ό Θεοδόσιος Ζυγομαλάς εις επιστολήν του 
πρός τον Μαρτίνον Κρούσιον περί τών κινδύνων καί συμφορών τής Κωνσταντινουπό
λεως, λέγων τά εξής περί τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος : «Φέρεται δε λόγος οτι πρόιε
ρόν μεταδονς τών {λείων μυστηρίων τοΐς παισίν αυτού, τή βααιλίααη καί πολ.λοΐς ανγγε· 
νέοι καί οίκείοις απαντας αποκεφαλισθήναι προαέταξε τοΰ μή αϊχμαλ,ωσίας τυχεΐν» (Μ. 
Grusii, Turcograecia, σ. 96) προσθέτων ότι: «Βασιλίααης όνομα ύστατης ούκ 
οϊδα. Ή ρώτησα γαρ πολλ,οΐς, καί ουδείς μοι είχε λέγειν αλήθειας ρήματα ή γραφήν 
δειξαι* *.

Ό Κρούσιος τόσον είχε πεισθή περί τοΰ πράγματος, ώστε συνέταξε καί δύο 
επιγράμματα εις τό τελευταΐον αύτοκρατορικόν ζεύγος τού Βυζαντίου (Ένθ’ άν., σ. 
57). Τής φήμης ταύτης ήτις, κυκλοφορήσασα Ικανόν χρόνον μετά τήν άλωσιν, ευρέως 
μετεδόθη καί είς τήν ξένην, φαίνεται ότι πρώτη γραπτή ελληνική πηγή, είναι ή 
πληροφορία τοΰ ήμετέρου χρονογράφου. Διά πλείονας ειδήσεις περί τοΰ θέματος βλ. 
τήν έν τή επομένη σημειιόσει άναφερομένην βιβλιογραφίαν.
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καί τους έμπόδιζε τά μην έμποννε παραμέσα. Και επειδή τον έτριγύρισε 
τδ πλήθος, τον έδώσανε με μία τζάτα και τον έκόψανε δύο κομμάτια 1. Τδ 
δμοιο έκαμε και δ ’Ιωάννης ό Νταλμάτας, και έκαμε και αυτός ωσάν τον 
Άχιλλέα, κάϊ έσκότωσε πολλούς έχϋ-ρούς.

585 Και πολλοί χριστιανοί, ωσάν είδανε ότι έμπήκανε οι Τούρκοι είς την 
χώρα, έκοιτάζανε νά φεύγουνε άπδ τις πόρτες τής χώρας· καί άπδ την τρί- 
μωξι τον φευγίον άπο&άνασι πολλ,οί. Καί οι Τούρκοι, ώσάν άνέβησαν άπδ 
τδν έναν τέϊχον, άνέβησαν καί είς τδν δεύτερον. Καί οι Ρωμαίοι ήτανε άπδ 
κάτω' καί έκεϊνοι άποπάνο) έρρίχνανε διβάρια καί τούς εϋανατώνασι καί 

590 τους έτζακίσανε, καί έφεύγανε ώσάν πρόβατα. Τότε έκαβαλλικέψανε πολλοί

*Η άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ· Β' 265

581 τόνε τρηγιρήααι

1 Αί περί τών τελευταίων στιγμών τοΰ αύτοκράτορος ειδήσεις είναι επίσης αβέ
βαιοι, πολλοί δέ θρύλοι έκυκλοφόρησαν μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου, περί τών οποίων 
διά μακρών ήσχολήΟησαν οί Λάμπρος καί Βέης. Έκ τών ιστορικών τής άλώσεως ό 
Σφραντζής γράφει ότι : «Τινίς μεν έλϋόντες, έλ,εγον δη έφυγεν, Άλλοι δέ εν τη πόλει 
είναι έ/,εγον κεκρνμμένος, αλ,λ.οι δέ τεϋνάναι μαχόμενον» (σ. 290), ό Χαλκοκονδύλης
(έκδ. Βόννης, σ. 399, έκδ. Darko, Β', σ. 163) αναφέρει : «Τον μέντοι βασιλ.έως "Ελ
λήνων τήν κεφαλήν τών νεηλνδων τις μετά ταϋτα παρά βασιλέα ένεγκάμενος δώρά τε 
έλαβε και αρχή έδωρήύη. "Οτο, δε τρόπο, αποϋάνοι, ούδεις ήαίίετο τών νεηλνδων φρά- 
σαι. Κατα γάρ τήν πύλην συν πολ.λοϊς αλλοις αΰτον ώς ό τυχών έτελεντησε», κατά δέ 
τόν Δούκαν : «Ό βασιλεύς συν άπαγορεύσας εαυτόν, ίστάμενος βαοτάζων απά9ην και 
ασπίδα είπε λόγον λύπης αξιον, ούκ έατι τις τών Χριστιανών τοΰ λαβεϊν τήν κεφαλήν 
μου απ' εμού ; IIν γάρ μονώτατος άπολειφδείς. Τότε εις τών Τούρκων δούς αντφ κατά 
ττρόσωπον και πλ.ήςας, και αυτός το, Τούρκφ έτέραν έγαρίσατο. Τών δπισόεν δ' έτερος 
καιρίαν δούς πλ.ηγήν, έπεσε κατά γης- οΰ γάρ ήδεισαν, οτι ό βασιλεύς έατιν, αλί' ώς κοι
νόν στρατιώτην τούτον ϋανατώσαντες άφήκαν» (σ. 286 -287).

Κατά τόν άγνωστον χρονογράφον μας, ό αύτοκράτωρ άπεφάσισε μόνος—όταν 
έχάθη πάσα ελπίς διασώσεως—νά άποθάνη καί ριφθείς εις τήν πριότην γραμμήν 
έφονεύθη διά τζάτας, ήτις καί διεμέλισεν αυτόν.

ΙΙερί τής τύχης τοΰ Παλαιολόγου υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία βλ. ιδία 2π. 
Λάμπρου, Ό Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ώς σύζυγος έν τή ιστορία καί τοΐς 
θρύλο ις, Νέος Έλληνομνήμων, τόμ. Δ' (1907), σ. 417 - 466. Ν. Βέη, Περί τοΰ 
ιστορημένου χρησμολογίου τής κρατικής βιβλιοθήκης τοΰ Βερολίνου (codex Grse- 
cus, fol 62-297) καί τοΰ θρύλου τοΰ Μαρμαρωμένου βασιλιά, Byzantinische 
Neugriechisehe Jalirtmcher, τόμ. ΙΓ', 1936 - 1937 καί άνάτυπον εν Άθήναις 1938, 
ώς καί τήν εκεί άναφερομένην πλουσίαν βιβλιογραφίαν. Ξ. Σιδερίδου, Περί 
τοΰ τάφου, τοΰ θανάτου καί τής σπάθης Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου, έν τώ 
βιβλίφ Πολιορκία καί άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκιυν έν έτει 
1463 συγγραφείσα μέν υπό τοΰ διάσημου καί σοφού αρχαιολόγου Λ. Δ. Μόρτμανν 
(πατρός), μεταφρασθεΐσα δέ έκ τοΰ Γερμανικού υπό Λ. Βαφειάδου Λεσβίου, έν Κων- 
σταντινουπόλει 1909, σ. 174 - 209. Γ. Ζ ώ ρ α, Αί τελευταίαι στιγμαί τοΰ Κωνσταν
τίνου Παλαιολόγου, ”Ενθ’ αν.
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256 Γεωργίου Θ. Ζώρ«

Ρωμαίοι καί έδιάβηοαν ν’ άμποδίσουνε τους Τούρκους, και έτζακίσανε τούς 
Τούρκους, λέγοντας δτι οί Ρωμαίοι είναι πολλοί, άμμή αυτοί ητανε ολίγοι. 
Και οι Τούρκοι απάνω άπδ τά τειχία ερρίχναοι τά λιθάρια και τούς ετ ζακί
σανε, διατ'ι έλ.αβώσανε τον πρώτο καπετάνιο των χριστιανών, δνόματι ΙΊαΰλο, 

595 και έφυγε.
S9r ’Ώ, μέγα κακό εις την δνατυχισμένην Κωνσταντινούπολι ! Ακόμη δ 

ήλιος δεν ητονε καλά σηκωμένος άπό την ανατολή, όπου δεν ητονε δύο ώρες 
της ή μέρας, και οί Τούρκοι έπεριλάβανε την ελεεινή πάλι. Και εκεί οπού 
έμπήκανε εις την χώρα, δσοι χριστιανοί άντιστέκανε με τά άρματά τους, 

600 δλους τούς έκόφτανε, και δσοι έπροσκυνούσανε, τούς έκάμνανε οκλΛβους, 
και τούς γέροντες τούς αχαμνούς τούς έκόφτανε.

Τότε έδράμανε εις την Αγίαν Σοφίαν την περιβόητην, καί την εκουρ- 
σέψανε καί έπήρανε τις άγιες εικόνες καί τις έτζακίζανε καί τις έτζαλοπα- 
τούσανε, και τούς αγίους τούς ζωγραφισμένους τούς έβγάλανε τά όμμάτιά 

605 τους. ‘Ομοίως έδιάβηοαν καί εις τις άλλες εκκλησίες καί εις τά μοναστήρια 
καί τά κουρσεύανε καί έπαίρνασι τά σκεύη, χρυσά καί αργυρά δισκοπότηρα 
καί άν άλ.λα έν’ των ιερέων. Καί έκαταγδνσανε καί έκονρσέψανε δλην την 
χώρα. Καί οι χριστιανοί έκλαίγανε καί άφωνάζανε φωνές εις τον ουρανό. 
Καί έτζακίζανε τά σεντούκια των αρχόντων με τά τζεκούρια καί εύρίσκανε 

610 πολλ,ά φλωρία, νέα καί παλαιό, βίον πολύ. Καί τόσο βίον ηνρανε άπό των 
αρχόντων τά δσπίτια, δτι έϋ'άβμασε ό σονλτάν Μεχεμέτης τό πολύ βίον, 
οπού είχανε κρυμμένο καί έδιάβη εις τά χέρια τών Τούρκων. ΤΩ Ρωμαίοι 
ακριβοί, μίζεροι καί κακότυχοι, οπού έφάνη εις τό φώς τόσον βίον, όπου 
σάς έζήτα ό βασιλέας σας δανεικά καί δεν τά δώσετε νά βοηθήση την χώρα 

615 σας, μόνε τό άρνειέσ τε καί έλέγετε, δτι δεν έχομε καίει μεστά ν πτωχοί, καί 
τώρα τά έπήρανε οί Τούρκοι.

Λοιπόν τότε έκραξε 6 σουλτάνος καί ήφέρανε δλα τά κούρση καί τις 
σκλάβους όμηρός του, δξω άπό κείνα οπού έπήρανε τις τρεις ημέρες, όπου 

5?ν τούς έταξε. Καί ήφέρανε ό μπρος τον εξήντα χιλιάδες σκλαβία χριστιανούς, 
620 τις όποιους, λέγουνε, τις έδιαμέρασε εις τα φουσσάτο τής Άνατολ,ής. Καί 

τις έδιαβάσανε έκεί διά νά φϋαρΟοϋνε, νά μην γυρίσουνε εις την Πάλι. Τότε 
ωρισε καί έκατεβάσανε καί τις σταυρούς απάνω από τά μοναστήρια καί άπό 
δλες τις εκκλησίες καί τούς έκαταπατονσανε. Καί έφϋείρανε τις παρθένες 
καί έκάμανε μεγάλη πορνεία καί καταδίκη. τΩ Θεέ μου, συμπάθησε μου, 

625 όπου γράφω τά κακά καί τις ντροπές, οπού έκάμανε εις τό γένος τών χρι
στιανών. ’Άς σωπάσω ! μεγάλη υπομονή τον Θεού ! Άμμή τά άμαρτήματά 
μάς έναι καί έγίνη ή παραχώρησις τού Θεού ! Λοιπόν, ώσάν έκάμανε τή

504 χρηάνόν 604 εβγέλανε
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νίκη, ώρισε δ σουλτάνος καί έκάμανε χάρες μεγάλες τρεις ημέρες, καί έδο- 
ξάστη πολλά, όπου έκέρδισε μίαν βασιλείαν μεγάλη των δυστυχισμένων 

630 Ρωμαίων.
Τότε έβαλε καί εκράξανε τον κυρ Αούκα, όπου ήτονε πρώτος αρχος, 

όπου έκράτειε τά σκεύη τής βασιλείας καί ήρθε όμηρός τον ομοίως καί τούς 
άλλους άρχοντες. Τότε τούς είπε: «Διατί δεν έπαρακαλέσετε τον βασιλέα σας 
νά μου δώση την χώρα καί νά κάμη αγάπη ;» Τότε άποκρίθη ό κυρ Δούκας, 

635 τάχα νά έχη την φιλία του, καί εΐπέ του: «’Αφέντη, οι Γαλατιανοί καί οί 
Βενετζάνοι δεν τον αφήσανε, διατί τοΰ έδώσανε φλωρία καί άρματα καί 
σολδάτους πολεμιστάδες, καί του είπανε: «Κράτειε, καί εμείς σου βοηθούμε' 
μόνε μην παραδοθής εις τον Τούρκον». ”Ω, τον κακότυχο, οπού ήθελε νά 
κάμη φιλίαν με τά ψέματα εις τον σουλτάνο, οπού αυτός δ κυρ Λουκάς δ'λην 

640 του την ζωή ήτονε διαστρεμμένος άνθρωπος, καί τό περισσότερο δπού έκα- 
τάδωσε καί τον Άλή πασά, τον πρώτον του βεζύρη, καί είπε: «’Αφέντη, δ 
Άλή πασάς ήτονε πολλά φίλος τού βασιλέου μας καί των Ρωμαίων καί τού 

60r έστειλνε συχνά γραφές, δτι νά στέκη δυνατός νά πολεμά καί νά μην παρα- 
δοθή. Καί ίδες την αλήθειαν, δπού λέγω : εγώ έχω εδώ καί τά χαρτία, δπού 

645 έστειλε με την βούλλα του, δπού τά εφύλαγα». Καί ώς τό ήκουσε δ σουλτά
νος, εθυμώθη κατά πολλά καί ώριαε νά χαλάσουνε τον Γαλατά‘ καί τον 
Άλή πασά ώρισε καί τον έβάλ,ασι ’ς τον πύργο δεμένον, καί έκαμε αφεν
τικά τά υπάρχοντά του καί τό βίο του. Καί όταν εδιάβη δ σουλτάνος εις 
την Άνδριανούπολι, ώρισε καί έκοψαν τό κεφάλι του. Καί πολύ τον εκλά- 

650 ψανε οί άνθρώποί του καί ολο τό φουσσάτο, διότις τον αγαπούσανε πολύ 
από την καλωσύνη του.

Καί τον κύρ Αούκα τον έπλήρωσε κατά τά έργα του. Καί τί έκαμε ; 
Αυτός εΐχε τέσσαρους υιούς, καί τις δύο τούς έσκοτώσανε εις τον πόλεμο, 
καί τού τρίτου έκοψε τό κεφάλι του δ σουλτάνος καί τον μικρότερου τον έπήρε 

655 δ σουλτάνος διά την υπηρεσίαν του· καί τον κύρ Αούκα έκοψε τό κεφάλ.ι 
του >. 'Ομοίως καί τούς άλλους άρχοντες τής Πόλης. 'Ομοίως ώρισε καί

Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ Β' 267

628 μεγάλε 637 σολτάδους 638 τό 647 - 648 άφετικα 1

1 Ό χρονογράφος, σύμφωνων είς τοϋτο μέ τόν Σφραντζήν, παρουσιάζει τον 
κυρ Λούκαν (Λουκάν Νοταραν) υπό τήν πλέον σκοτεινήν οψιν, λέγων δτι: «Ό κυρ 
Λούκας δλην του τήν ζωήν ήτονε διαατραμμένος άνϋρωπος». Έκτος τοΰ γνωστού επει
σοδίου ’Ιουστινιανού - Νοταρά, κατηγορεί τούτον ως προδώσαντα είς τόν Μωάμεθ 
τόν Άλή πασαν, κατηγορία ήτις επαναλαμβάνεται καί υπό τοΰ Δούκα (σ. 299 - 300) : 
«Ό δέ δονξ (δηλ. δ Νοταρας) απεκρίνατο (ένν. προς τόν Μωάμεθ) : "κύριε, ονκ 
εϊχομεν τόσην ημείς εξουσίαν τον διδόναι σε τήν πάλιν, ουδέ βασιλεύς αυτός, άλλως δτι 
καί τινες τών αών εδννάμουν τόν βασιλέα εν λόγοις γράφοντες μή φοβοϋ, ου γαρ ισχύει 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ! ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ' 17
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258 Γεωργίου Θ. Ζώρα

έκόχρανε το κεφάλι τον μπάϊλου των Βενετζάνω αντάμα με ενα τον υιόν. 
'Ομοίως έκοψε και όλους τους Βενετζάνονς, τους τζιντιλόμονς, όπου ηύρέ- 
θησαν εκεί ’ς την Πάλι. ’Έκοψε και τον μπάϊλον των Ταρακονέζων με τους 

660 δύο τον υιούς. ’Ήθελε νά κόψη καί τον Κονταρίνι, Βενετζάνο, με άλλους 
έξι τζιντιλόμονς, άμμη διατί είχανε πιαστή σκλάβοι και έξαγοράστησαν διά 
έξι χιλιάδες φλ.ωρία, τους άφησε.

Τότε έτελείωσε όλες τις χάρες, όπου έκαμε είς την κακομοίρα ΓΙόλι. 
’Ομοίως είχε στείλει και είσέ δλην του την βασιλεία καί έκαμαν χαρές. Καί 

665 τότε έδωσε θέλημα τον φονσσάτου καί εδιάβη πασαεΐς είς τον τόπον τον 
χαρούμενος. ’Ώ μεγάλη καταδίκη, όπου έγίνη είς την Βασίλισσα των πόλεων 
τον κόσμον όλου, όπου ποτέ δεν έγίνη είπε καμμίαν χώρα ωσάν έγίνη είς 
την έλεεινη Πάλι ! Και λέγονσιν κάποιοι δτι ό Τούρκος εκαμε την άντιμοιβή 
τής Τρωάδας, όπου έκάμανε οι "Ελληνες, καί έπειδή ό Τούρκος κρατεί από 

670 τά μέρη έκεΐνα τής ’Ανατολής έξεγδικιώθη είς την Πάλι '. Τότε έκαμε ό 
σονλτάν Μεχεμέτης νά τον έλέγοννε Χογκιάρ, ήγουν αύτοκράτωρ καίααρα. 

όΟν Τον Άλή πασά \ ήθελε νά τον κόψη το κεφάλι του πρωτύτερα, άμμη διά 
τους γιαννιτζάρους δεν ήμπόρειε, διατί τον αγαπούσανε πολλά.

*
* *

Λοιπόν ή άνάλωσις τής ελεεινής Πόλης έδιάβησαν τά θλιβερά μαντάτα 
675 είσέ δλην την οικουμένην. Καί ωσάν έμάθανε οί άρχοντες οι άφεντάδες, όπου 

ήτανε αδελφοί τον βασιλέως Παλαιολόγον, έτοιμάστησαν νά φύγουνε νά 
πάνε εις την Φραγκία. Άμμη ό σουλτάνος έστειλε νά έχουνε αγάπη μετ 
αντονς, καί έστάθησαν πολλά πικραμένοι καί λυπημένοι. Καί οί Άλβανΐτες 
όπου ήτανε ’ς το Μορέα, ώς έμάθανε, πέος οί άφεντάδες θέλουνε ν’ άφή- 

680 σονν τον τόπον νά πάνε είς την Φραγκία, απιστήσανε καί έσηκώσανε κεφάλι,

667 ποτέ : τε cod. 673 ϋπώρηέ

καύ’ υμών”. Τοϋτο γοΰν νπέλαβεν 6 τύραννος διά τον Χαλί λ παοίαν*. Παρ’ δλα ταΰτα 
προεκάλεσε τήν αντιπάθειαν τοΰ Μωάμεθ, δστις καί αυτόν άπεκεφάλισε καί τον τρί
τον υιόν παρέλαβεν είς τήν «υπηρεσίαν» του καί τόν νεώτερον υιόν έφόνευσε (βλ. 
Ν. Τωμαδάκη, Δοΰκα - Κριτοβοΰλου - Σφραντζή - Χαλκοκονδύλη, ΙΙερί άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως (1453), ’Ένθ’ άν., σ. 160).

8 Τό αυτό υποστηρίζει καί ό Χαλκοκονδύλης (σ. 166-167) γραφών : «Αοκεΐ δε 
ή ξυμφορά αυτή μεγίοτη των κατα τήν οικουμένην γενομένων ΰπερβαλέσ&αι τω παύει, και 
τη των ‘Ιλίου παραπληοίαν γεγονέναι, δίκην γενέοϋαι τον ‘Ιλίου νπο των βαρβάρων τοΤς 
”Ελληοι (παοουδι) άπολουμένοις, και οΰιω τους ’Ρωμαίους οΐεσύαι ξνμβήναι, τήν τίοιν 
άφΐχϋαι τοΐς "Ελληοι τής πάλαι ποτέ γενομένης ‘Ιλίου ξνμφοραςι.
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και έκάμανε πρώτον καπετάνιον τον Πέτρο Κλάδο, κακοποιόν αν&ρωπον, 
και έ&υμή&η νά άφεντέψη τον Μορέα. Άμμή τον αφήσανε αυτόν καί έκά- 
μανε τον κυρ Μανοήλ τον Κατακονζηνό.

Τότε αρχίσανε και έδιαγουμίζαν τον Μορέα. Τότε έστείλανε καί εις τον 
685 σουλτάν Μεχεμέτ, δτι νά τους άφήση νά ορίζουνε τον Μορέα καί νά τον 

δίνουνε χαράτζι. Εις την αυτή βουλή ήτονε καί <5 Ζαχαρίας ό Τζεντουριώ- 
νης καί ό κυρ Δούκας, οί πρώτοι άρχοντες τον Μορέως. Καί εγινέτονε 
ετούτο. Άμμή ό δεσπότης Δημήτριος καί δεσπότης κυρ Θωμάς, οί δύο αδελ
φοί, ήτανε κοντά εις τον σουλτάνο, όπου ήτανε αδελφοί τον βασιλέως Παλαιο- 

690 λόγου, όπου έακοτώϋη εις τήν άνάλωσι τής Πόλης καί είπανε καί έπαραπο- 
νέϋησαν εις τον σουλτάνο διά τους Άλβανϊτες, πώς έσηκώσανε κεφάλι. Καί 
τότε τούς έδωσε τον Τουραχάνη, μέ κάμποσο φουσσάτο, καί έπηγαίνανε 
αντάμα με τους δεσπότες εις τον Μορέα. Καί ώς το έμαϋαν οί Άλβανϊτες, 
έμαζώκτησαν καί έβάλανε τις γυναΐκές τους καί τά παιδία τους εΐαέ δυνα- 

695 τούς τόπους. Καί αυτοί έδιάβησαν καί έκρατοναανε τον τεϊχο τον ’Εξαμι- 
λίον, να μήν τους άφήσουνε νά εμπονσι εις τον Μορέα. 

άΐτ Καί τότε έσωσε καί ό Τουραχάνης μέ τους δεσπότες { καί έκάμανε πόλε
μον καί έτζακίσανε τούς ’Αλβανϊτες. Καί τήν δευτερονύκτα εφύγανε καί ό 
Τουραχάνης έμπήκε εις τον Μορέα με τούς δεσπότες. Έσώσανε καί έπιά- 

700 σανέ Αρβανίτες, άνδρες, γυναίκες, παιδία έως δέκα χιλιάδες ψυχές, καί 
άλλους έκόψανε καί άλλους έκάμανε σκλάβους. Καί εγυρίσανε δπίσω ό Του
ραχάνης μέ τις δεσπότες καί έδιάβησαν εις τήν Αίνο καί ή&έλανε νά τήν 
έπολεμήσουνε. Άμμή έπαραδόΟη μέ αγάπη νά δίδη χαράτζι.

Καί τότε έστείλανε οί Άλβανϊτες από τον Μορέα, δτι νά κάμουνε αγάπη 
705 μέ τούς δεσπότες καί νά τους έπιστρέψουνε εϊτι καί αν έπήρανε από τον 

Μορέα. Καί έμπήκε εις τήν μέση ό Τουραχάνης καί τούς έκαμε τήν αγάπην 
μέ τούς δεσπότες. Καί δ Τουραχάνης έγύρισε εις τήν Άνδριανούπολι εις τό 
σπίτι του καί οί δεσπότες εγυρίσανε εις τον Μορέα, εις τήν Μεζηϋρά, εις 
τήν άφεντία τους.

710 Καί ό σουλτάν Μεχεμέτης έσήκωσε πόλεμον καταπάνω των Βουλγάρων 
διά νά πολεμήαη νά πάρη τό κάστρο τό Νόβο Γράδο, οπού έναι κοντά εις 
τον Ντούναβι ποταμόν. Καί έδιάβη καί τό απόκλεισε μέ πολύ φουσσάτο. 
Καί δεν εΐχε τί κάμη, καί έπαραδόϋη νά δί δη χαράτζι πάσα χρόνο καί νά 
δουλεύουνε καί τό άσημοκοπεϊο, οπού έναι εκεί.

715 Καί κάμποσοι χριστιανοί, ώσάν έμάύανε καί έρχεται δ σουλτάνος, έφύ- 
γανε πρωτύτερα καί έδιάβησαν είς τήν Σιδεροβία. Καί τότε δ σουλτάνος 
έδιάβη καταπάνω τού δεσπότου Γεωργίου των Σερβίων. Άμμή, ώς τό

683 κατακοζηνω 684 αραανε 699 - 700 επήάαανε semper in cod. 715 χρηάνί 
717 οηδερωβηα
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έμαθε δ δεοπότης, έπήρε τους ανθρώπους του καί έδιάβη και έμίλησε με 
τον Λοννιάδη, τον ρήγα τής Ουγγαρίας, και τον έπαρακάλεσε, ώοάν γενεά 

720 όπου τον είχε, δτι νά του βοηθήαη, οποί) έρχεται δ σουλτάνος απάνω εις τϊς 
χώρές του με πολύ φουοσάτο. Και ό Λουνιάδης ηυρε πρόφαοι δτι : «’Εγώ 
δεν ήμπορώ νά σου βοηθήσω, δτι έχω Άλλα νά κάμω». Καί ώσάν τον άπη- 

41 ν λόγιασε, δεν είχε τί κάμη καί έγύρισε εις τον σουλτάνο καί > έκαμε αγάπη 
με δαντον καί νά τον δίδη κάθε χρόνο είκοσι χιλιάδες φλοτρία, καί εκαμε 

725 την αγάπη. Καί περάσοντας ολίγος καιρός, άπόθανε ό δεσπότης καί έκά- 
θησε εις την αψέντια ό υιός τον ό Λάζαρος, δ όποιος ήτονε ό μικρότερος. 
Καί τοϋ μεγαλύτερου άδελ,φοϋ έβγαλε τά μάτια τον καί τον έτύφλωσε' καί 
δεν είχε τί κάμη καί έδιάβη τυφλός εις τον σουλτάνο καί έπαραπονέϋη καί 
έγκάλεσε τον αδελφό του. Καί ώς είδε ούτως, έστειλε καί τους έπηρε την 

730 άφεντία τους καί μόνε ολίγο τούς Άφησε, δσο μόνο διά νά ζοΰνε.
Καί τον δεύτερον χρόνο έσήκωσε φονσσατα ό σουλτάνος νά πάγη κατα

πάνω τής Ουγγαρίας, νά πάρη τό Μπελιγράδι. Καί έστειλε όμπρός τόν 
Άλή πασά με κάμποσο φουοσάτο καί αρμάτωσε καμπόσα κάτεργα. Καί 
έβαλε τόν Κερί μ καπετάν πασά νά πάγη καταπάνω) τον βασιλέως τοϋ Τρα- 

735 πεζόντος. Καί δ σουλτάνος έβγήκε με τά φονσσάτά του καί με τους γιαν- 
νιτζάρους καί έπήγαινε τό μέρος τής Βουλγαρίας. Καί έδιάβη δ πρίντζιπος 
τής Βουλγαρίας εις τόν δρόμον καί τόν έσυναπάντησε' καί έδωσε τον πολλά 
χαρίσματα μέ χαρά, καί τούτο διατί έφοβάτονε εις τό γύρισμα από τό Μπε- 
λιγράδι, μήπως καί τοϋ πάρη την άφεντία του.

740 Λοιπόν έδιάβη δ σουλτάνος εις τό Μπελιγράδι καί έβαλε νά πολεμούνε 
τά τειχία. Καί είχε εις τόν ποταμό, τόν Ντούναβι, έως διακόσια πλεούμενα 
σαΐκες, δ όποιος ποταμός τρέχει σιμά εις τά θεμέλια τον κάστρου. Και τα 
είχε αρματωμένα διά νά μην έρθή βοήθεια από την Ουγγαρία άπο πάνω 
καί τόν έμποδίζη. Τότε Άρχισε καί έπολέμα τό κάστρο, την μερέα τής στε- 

745 ρέας. Καί δ ρήγας τής Ουγγαρίας Μαθαΐος ετοίμασε καί αυτός τά φονσ
σάτά τον καί έπήγαινε τό μέρος τοϋ χειλού τοϋ ποταμοϋ, καί έαυρνε και 

ilr πολλά πλεούμενα, όπου είχε εις τό Μπουδούνι, καί έρχόντησαν άπο τον 
ποταμόν τόν Ντούναβι, διά νά άβιστήρη τις σαΐκες τοϋ σουλτάνου, οπού είχε 
καί αυτός εις τόν ποταμόν. Καί τότε έσωσαν καί άβιστήρανε. Καί πολέμου 

750 γενομένον, ένίκησε δ Ονγγαρος ό ρήγας την αρμάδα τοϋ Τούρκου καί επήρε 
του καί είκοσι πλεούμενα καί έφουντάρησε καί έβούλιαξε τά περισσότερα 
καί έσκότωσε πολλούς Τούρκους' καί έπνίγησαν καί πολλοί καί οι επίλοιποι 
άβιατηρήσανε είς την γή καί έγλντώσανε. Καί δ σουλτάν Μεχεμέτης, ώσάν

719 γενεά 
750 ουγγάρος

722 νπορώ 736 πρήντζη-τζηπος 742 ό add. 744-745 αέριας
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είδε τόν τζακισμό τής αρμάδας του, έμάζωξε δσα πλεούμενα έγλντώσανε και 
755 έβαλε φωτία και τά έκαιμε διά νά μην τά πάρουνε οι Οϋγγαροι και τά 

Αρματώσουνε.
Και δ Λουνιάδης έκαμε συντροφιάν μέ τόν Καπεατράνο, τόν άδελφό 

τοϋ δ.γίου Φραντζέσκου, τόν όποιον τόν εστειλε δ Πάπας εις την Ουγγαρία 
διά νά καταπάψη τους αιρετικούς. Και ήτονε εις βοήθειαν των χριστιανών, 

760 όπου τους έβαλε καί δμονοιάαανε νά πάνε καταπάνω των Τούρκων, το 
όποιο μέ τις διδαχές, όπου έκαμνε, έδιάβη καί εις τό Μπελιγράδι καί τους 
έλεγε ότι νά σταθούνε ανδρείοι καταπάνω τοϋ Τούρκου. Καί τούτο ήτονε 
πριν νά ’λθή δ σουλτάνος εις τό Μπελιγράδι.

Λοιπόν δ Καραγιός πασάς τής Ρούμελης, εκεί όπου έπολεμούσανε τό 
765 Μπελιγράδι τόν έσκοτώσανε με την λουμπάρδα. Καί έπικράθη πολύ δ σουλ

τάνος καί είπε, δτι; «’Ετούτος δ πόλεμος δεν μου αρέσει, διατί από την αρχή 
δεν είδα καλό σημάδι». Άμμή ώσάν ήρθε ή μέρα όπου ήθελε νά πολεμήση 
τό κάστρο, είδε τούς γιαννιτζάρους καί ανεβαίνανε από τά τειχία με 
τις σκάλες καί έμπαίνανε μέσα, θαρρώντας πώς τό παίρνουσι. Καί άρχί- 

770 σανέ νά διαγουμίζουνε διατί εθαρρούσανε δτι έψύγανε οι Οϋγγαροι καί 
αφήσανε τό κάστρο. Άμμή δ Λουνιάδης, δπού ήτονε κρυμμένος μέσα 
με τούς Ανθρώπους του είσε κρυφόν τόπον τής χώρας, έβγήκε καί έλάλησε 

67ν τήν τρουπέττα καί έδράμανε δλοι καταπάνω τών Τουρκών καί τών γιαν- 
νιτζάρων. Καί ώσάν τούς είδανε άφνίδια, ένεκρώθησαν. Τότε έφεύγανε. 

775 Καί δσους ισώνανε, έσκοτώνανε' καί οί επίλοιποι, έγκρεμιζόντησαν από τά 
τειχία· καί έγλυτώσανε ολίγοι. Καί από κεί έβγήκανε δξω από τό κάστρο δ 
Λουνιάδης με τούς Ανθρώπους τον καί έδιάβη εις τούς Τούρκους καί τούς 
έπάτηαε καί επήρε τις λουμπάρδες τους δλες διατί έφεύγανε οί Τούρκοι. 
Τότε Αν έμεινε πικραμένος ό σουλτάνος, όπου Ανέμεινε χωρίς λουμπάρδες, 

780 καί δεν είχε μέ τί νά πολεμήση τό κάστρο.
Τότε έσηκώθη καί έφυγε από κεί. Καί οι Οϋγγαροι έτρέχανε Από πίσω 

του διά νά διαγονμίσουν τις τέντες του. Καί ώς είδε ό σουλτάνος ταύτα 
έμανιώθη καί είπε δτι νά γυρίσουνε οπίσω, νά σταθούνε νά πολεμήσουνε. 
Καί είσε τούτην τήν άνακάτωσι, δπού ήρθαν οί Οϋγγαροι νά διαγουμισούνε, 

785 λέγουσιν δτι εσκότωσε ατός του έναν Ουγγαρο· ό όποιος Οϋγγαρος τόν έλά- 
βωσε εις τό στήθος, Αμμή δεν τόν έβλαψε. Καί έπολεμούσανε Ανδρειωμένα 
μία μερέα καί άλλη διά νά γλυτώσουνε τις λουμπάρδες. Καί πάλι έτζάκισαν 
οί Οϋγγαροι τούς Τούρκους. Καί ό σουλτάνος έμανιώνετόνε εις τό φουσσάτό 
του, δπού οί γιαννιτζάροι δεν έμπαίνασι εις τόν πόλεμον καί εφοβέριζε τόν 

790 γιαννιτζάραγα νά τοϋ πάρη τήν ζωήν του.’Αμμή δ γιαννιτζάραγας τοϋ είπε :

778 τιης 776 πηκρα - πηκραμένος 783 γιρήσήσουνε 789 εφοβώρηζι
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«Οί γιαννιτζάροι είναι λαβωμένοι και άρρωστοι and τις λαβωματές και 
έμειναν ολίγοι, και δεν ήθέλανε νά έμποϋαι ’ς τον πόλεμο». Καί διά τούτον 
τον φοβερισμόν έμπήκε εις τον πόλεμον και τον έσκοτώσανε πολεμώντας, 
και δ Λοννιάδης διώχνοντας Τούρκους· ομοίως καί οι Οϋγγαροι.

795 Κα'ι εκεί ήρθανε έξι χιλιάδες Τούρκοι έξαποσταμένοι, όπου τις έστειλε 
ό σουλτάνος, καβελλάρους διαλεκτούς, και έβάλανε εις την μέση τους Ούγγά- 
ρους, κα'ι δεν τούς άφίνασι νά έβγούσι από τις βάρκες, οπού έρχόντηααν 
εις βοήθειαν τον Λοννιάδη, και έσκοτώσανε πολλούς διά νά γλυτώσουνε τις 

799 τέντες καί τις λουμπάρδες. Τότε πάλι έδυνα,νιώσανε οι Τούρκοι και έγνρί- 
63r σανέ εις τις τέντες τους και τις λουμπάρδες τ'ις έπήρανε οι Οϋγγαροι.

Και ώσάν είδε ό σουλτάνος έτοιας λωγής, την δευτερονύκτα έσηκώθη, 
διατ'ι είδε τδ φουσσάτο τον καταλαβωμένο κα'ι κακά γεναμένο. Έσηκώϋη 
καί έφυγε από κει καί έφοβάτονε μήπως καί θέλουν έρθή οί Οϋγγαροι από 
πίσω τον καί το κάμουνε ώσάν καί πρώτα. Καί ά δεν ήθελε λαβωθή δ Λον- 

805 νιάδης, από την δποίαν λαβωματέα άπόθανε είσ'ε ολίγες ημέρες, πάλι έκυνήγα 
τον σουλτάνο από πίσω. Καί τό περισσότερο δτι έπιασε πολύ θανατικό εις την 
Ουγγαρία καί άποθάνασι πολλοί. Καί άφησε δ Λ οννιάδης μεγαλώτατο άνομα. 
Τότε έκάθησε εις τό ρηγάτο δ υιός του δ Μαθαΐος, καί αυτός ανδρειωμένος. 
Τότε ώσάν έγύρισε ό σουλτάνος εις την Άνδριανούπολι καί εσυνάνιησε 

810 τά παιδία του, καί έκαμε μεγάλες χαρές καί έκάλεσε καί εδιάβησαν από 
πάσαν τόπον άφεντάδες Τούρκοι καί Χριστιανοί. Καί έδιάβησαν πολλοί καί 
πολλά χαρίσματα τον έδιαβάσανε καί έκάμανε παιγνίδια καί μεγάλες χαρές.

Καί ώσάν άπεράσανε οί χαρές, έστειλε εις τούς δεσπότες τού Μορέως, 
δτι νά τού στείλωνε τό χαράτζι, καί τούς έγυρενε αφορμή διά νά σηκώση 

815 πόλεμον, νά πάγη καταπάνω τους. Καί έστειλε μαντατοφόρους εις αυτούς. 
Καί δ μαντατοφόρος τούς ηϋρε είσ'ε σκάνταλα καί δεν τού δώσανε άπόκρισι, 
λέγοντας : «Δώσε εσύ, δώσε καί εσύ», ένας τον άλλον με τούς Άλβανϊτες. 
Τότε έγύρισε δ μαντατοφόρος εις τον σουλτάνο καί είπέ του την ϋπόθεσι. 
Καί πάλι έμετάστειλε δτι νά τού δώσουνε τριών χρονών χαράτζι, καί τούτο 

820 διά νά τούς κόμη νά σκανταλίζουνται περισσότερο καί νά πόλε μονοί ένας 
τον άλλον. Τότε δεν έστέρξανε νά δώσουνε χαράτζι μηδέ ένα, μηδέ τρίτο, 
μόνε έμαλώνανε άνάμεσόν τους. Έμάζωξε φουσσάτο καί έδωσε το τού Με- 
χεμέτ πασά καί έδιάβη εις τά σύνορα τής Ουγγαρίας μέ όγδοήντα χιλιάδες 
φουσσάτο διά νά κράτη καί νά φνλάγη, νά μην κατεβούνε οί Οϋγγαροι. Καί 

825 ώσάν έδιάβη έκεϊ, ή Ουγγαρία ήτονε εϊρηνεμένη. Καί από κει έδιάβη εις την 
33ν ΓΙόοινα καί έπολέμησε καί έπήρε ολίγα καστέλλια. Καί από κεί έδιάβη είς 

τον Ντούναβι, νά φυλάγη ένα κάστρο έδικό τους τούρκικο μήπως καί 
έρθούνε οί Οϋγγαροι καί τό κουρσέψουν.

809 εσοννώτησαι 815 πάνονο
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Τότε ό σουλτάνος έτοιμάστη και έμάζωξε τά φονααάτά τον και έδιάβη 
830 εις τον Μορέα και έδιάβη εις την Κόρινθο, νά πολεμήση νά πάρη και τά 

άρματά της, όπου είχε πολλά και άμορφα. Άμμή δεν την επήρε τότε. Καί 
από κεϊ άπέρασε και εδιάβη εις τά Βασιλικά.’Αμμή έγύρισε και ’έβαλε απάνω 
εις τδ Φλιούνι, ψηλόν τόπον, και αποκλείσανε την Κόρινθο τάχα διά νά 
παραδοθή. Και οι Κορινθαϊοι δεν εί'χασι τροφές νά φάνε, διατϊ ξάφνου 

835 ήρθε δ Τούρκος. Και ή τόνε αφέντης μέσα εις την Κόρινθο, όπου την I κυ
βέρνα, δ κυρ Λουκάς και δ Άσάνης, δ όποιος δεν ηϋρέθη εκεί μέσα. ’Αμμή 
ώς τό έμαθε, έδιάβη εις τδ Άνάπλι, δπού ήτονε των Βενετζάνω, και έπήρε 
πλεούμενα και τά έφόρτωσε φαγητά, παξιμάδια και άλλα και πολεμισταδες, 
και έδιάβη διά θαλάσσης εις τις Κεχρές, δπού τίς έλέγανε παλαιά Οϋτικα. 

840 Και έβγήκανε και έδιάβησαν διά ννκτδς μέσα εις την Κόρινθο, κρυφά άπδ 
τις Τούρκους.

Και δ σουλτάνος έδιάβη μέσα εις τδν Μορέα και έδιάβη εις τδν Ταρσό, 
και άφησε καί έπολεμούσανε την Κόρινθο· καί <5 Τόκκος, ένας άπδ τούς 
Μοραΐτες, καί έμάζωξε πολλούς Μοραΐτες, λέγοντας νά άντισταθή τον σονλ- 

845 τάν Μεχεμέτ. Καί έδιάβη καί έατάθη απάνω εις τόπον λεγόμενο Φλιοννι, 
εισέ δυνατόν τόπον. Καί δ σουλτάνος έδιάβη καί έπήρε τδν Ταρσό. Καί 
έπήρε τριακόσα παιδία καί έπήρε τούς Ρωμαίους δλονς καί έβαλε Τούρκους 
φνλάκτορες.

Καί άπδ κεϊ έδιάβη καί έπήρε άλλον ένα καστέλλι, τδ λέγουνε Ρούμ- 
850 πήδα, καί άλλον ένα καστέλλι, τδ λέγαν ’Ακριβά. Καί είχανε φυλάξει τά 

παιδία τους καί τις γυναϊκές τους' καί αυτοί άντιστάθηααν καί έπολεμού- 
αανε τρεις ήμερες καί έσκοτώθησαν πολλοί Τούρκοι. Καί ωσάν είδανε ούτως 

64r ήθέ\λανε νά πάνε, νά τό άφήαουνε. Καί οι Ρωμαίοι άπδ μέσα έατείλανε 
μαντατοφόρους, ότι νά παραδοθοννε καί νά κάμουσι αγάπη καί με τοιουτο 

855 ότι νά τούς φυλάξη άπδ την μανίαν των γιαννιτζάρων, δπού έλαβώθηοαν 
πολλοί εις τδν πόλεμον. Καί οντω έστερξε, άμμή νά έβγοννε δλοι οι χρι
στιανοί νά σταθούνε εις την Κωνοταντινούπολι. Καί οί χριστιανοί, ώς ήκού- 
αανε αυτά, έφύγανε οί περισσότεροι. Άμμή έπήρε τά παιδία τους, καί όσους 
έπίασε έκοψε τά χέρια τους καί τά πόδια τους. Καί άπδ κεϊ έδιάβη μέσα εις 

860 την Μαντίνεια, τά μέρη τής Καλαμάτας καί εις την χώρα την Πατζανίκα. 
Καί έκράξανε τδν κύρ Μανοήλ τδν Κατακουζηνό, δπού ήτονε καπετάνιος των 
Μοραϊτών καί των Άλβανιτών, καί ήτονε εις βοήθειαν τού σουλτάνου, καί 
ήνάγκαζε νά παραδίδουνται τά κάστρη τοΰ Μορέος εις τδν σουλτάνο. Άμμή 
κάποιοι χριστιανοί Μοραΐτες δημηγέρτες, είπανε τον σουλτάνου ότι : «'Ο κύρ

836 - 837 άμίοςος 838 παξημάδη 847 ante Τούρκους ρομ cod. delevit 
854 μαντοφώρου: 860 μαντήνια in margine 861 κατακοζηνό) 863 μοιρέους
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865 Μανοηλ δ Κατακουζηνδς έλεγε δτι νά κρατούμε δυνατά νά μην παραδιδό- 
μεσταν εις την άφεντία σον». Καί ώς τδ ήκονσε δ σουλτάνος, τον έκακο- 
φάνη πολλά και τον έδιωξε άπδ τδ φουασατό τον και δεν ήθελε νά τον 
άκολουΟα, αΑΑα μηδέ τά λόγια τον, μηδέ τη βουλή του δέν την ήθελε.

Και άπδ κεϊ έδιάβη δ σουλτάνος καί έπολέμα την Μαντίνεια. Άμμή 
870 ήτονε δυνατό κάστρο καί δεν ήμπόρειε νά τδ πάρη. Καί άπδ κεϊ έσηκώθη 

καί έδιάβη εις τδ βουνό τον άγιον Ήλία, όπου εναι τδ μέρος τής Μεζη- 
ίίράς, τδ δποΐο βουνό τδ λέγασι παλαιά Ταγέτο. Έκεϊ ήτανε πολλοί Ρωμαίοι 
μαζωμένοι καί ήτονε καί δ δεσπότης Αημήτριος. Καί δεν ήμπόρειε νά πάγη 
έκεϊ, καί άπέρασε καί έδιάβη εις την Λακωνία, κάτω τά μέρη τής Μεζη- 

875 ϋρας. Καί έθυμή&η νά πάρη την Μονοβασία, διατί έφυγε ένας άπδ τους 
άρχοντες τοϋ Μορέοος, όπου έκράτειε την Μαντίνεια καί δεν άφινε νά παρα
δοχή εις τον σουλτάνο. Άμμή ώσάν τον είπανε δτι τδ κάστρο ή Μονοβα
σία έναι δυνατό κάστρο καί δέν έχει παρμό, έγύρισε δπίσω καί έδιάβη εις 

64ν τδ πα\λαιδ Μουχλί, όπου ήτονε είσέ δαΰτο κυβερνήτης δ αφέντης δ Άσάνης 
880 Αημήτριος. Καί έδιάβη με δλα του τά φονσσάτα καί έτεντώσαν τδ γϋρο 

καί άπδ τον κάμπο. Τδ δποΐο Μουχλί στέκει απάνω είσέ μία κορφή βουνού 
καλά άρματωμένο καί δυνατό, διατί είχε τδ γϋρο τρία τειχία, καί οί Τούρ
κοι έπήρανε τδ νερό τους, όπου ήτονε δξω του κάστρου.

Τότε έστειλε μαντατοφόρον δ αουλτάν Μεχεμέτης εις τον Ασάνη, οτι 
885 νά παραδοθή. Καί δ Άσάνης έδωσε άπόκρισι δτι : «Κάλλιο νά άποθάνωμε 

παρά νά παραδο&ονμε». Τότε ωρισε δ σουλτάνος καί ηφερανε τις λουμπάρ
δες καί τις έστήσανε κοντά εις τά τειχία καί εις τις πόρτες· καί έβαρούσανε 
καί έχαλονσανε τά τειχία. Καί είδε δ Άσάνης δτι δ πρώτος τείχος δέν θέλει 
σταϋή δυνατός εις τις λουμπάρδες καί τδν έχαλονσανε. Καί ώσάν είδανε οϊ 

890 Ρωμαίοι όντως άρματώϋησαν καί έβγήκανε δξω καί επολε μονσανε. Άμμή 
δέν ήμπορούσανε νά άντισταθοϋνε καί έμπήκανε μέσα ”ς τδ κάστρο.

Τότε έμπήκανε οί Τούρκοι εις τδν πρώτον τεΐχον καί οί Ρωμαίοι 
έμπήκανε εις τδν δεύτερον καί άντιστέκανε. Καί πάλι έρρίξανε τις λουμπάρ
δες καί έρρίξανε ένα μέρος τον τείχου καί άπδ τδν δεύτερον. Τότε οί 

895 Ρωμαίοι έμπήκανε καί εις τδν τρίτον τεΐχον καί άντιστέκανε. Τότε έσώίίη- 
σαν τά φαγητά τους καί δέν είχανε τί κάμη, οτι τους έπολέμα οκτώ ήμερες. 
Καί δ Άσάνης καί δ κυρ Λουκάς, όπου ήτανε πρώτοι, έβγήκανε καί έδια- 
βήσανε μέ τδ θέλημα του σουλτάνου, καί έδιάβησαν έξω, καί ηϋρανε τδν 
σουλτάνο εις τήν τέντα τον. Καί έμιλήσανε διά νά κάμουσι αγάπην. Καί δ 

900 σουλτάνος τούς είπε δτι : «Νά μου παραδώσετε τδ Μουχλί καί τήν Πάτρα

870 υπόρηε 878 καί εϊτονε καί ο δεσπότης δημήτρηος in marg'ine add. cod. 
ύπόρηε 888 ε - είδε 891 απορούσανε _89β ότής τους
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‘Η άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ· Β' 265

καί τήν Άχάια μέ τά σύνορά τους' καί δσον τόπον έπάτησε τό φονσσάτό 
μον εδώ είς τό Μουχ/ά νά τόν εξαγοράσετε. Τότε νά ’χοομε αγάπην». Καί 
ό Άσάνης τον είπε : «’Αφέντη, έγύ) δεν ορίζω τόσα, άμμή νά στείλω λόγο 
τον άφεντός μας, τοΰ δεσπότου Δη μητριού, όπου έναί είς τό βουνό τοΰ άγιου 

905 Ήλία, όπου τό ξέρει ή αψέντια σου, καί θέλει γενή τό θέλημά σου».
65r Καί τότε έδιά βη και έστειλε λόγο είς τόν δεσπότη Δημητρών, δπως' 

«’Έτζι παγαίνει νπόθεσις καί δεν ήμποροϋμε νά κάμωμε αλλέως, μόνε νά 
δώσωμε ετούτα όπου γυρεύει ό σουλ.τάν Μεχεμέτης καί νά κάμωμε άγάπη, 
είτε δέ αλλέως είπε δτι θέλει τά πάρει μέ τό σπαθί τον». Καί δ δεσπότης 

910 τοΰ έστειλε θέλημα δτι νά τά δώκη, νά γένη άγάπη, καί κάλλιο νά δώση 
τά δλίγα νά γλντώση τά πολλά παρά νά χάση καί τά επίλοιπα τον Μορέως. 
Τότε ήρθε ή άπόκρισι καί έπαραδόθησαν εις τόν οονλτάν Μεχεμέτη. Καί 
έπερίλαβε τά κάστρη καί έβαλε φυλάκτορες είς αυτά καί έξαγοράσανε οί 
έλεεινοί Μονχλιώτες τά χωράφια τους καί τά άμπέλια τους, καί εδίδανε 

915 καί δίδουνε χαράτζι. Τότε δ σουλτάνος εχάλααε τό κάστρο τό Μονχλί, καί 
πέτρα απάνω είς πέτρα, καί τους χριστιανούς τους έβγαλε δξω καί έκαθή- 
σανε είς τά χωρία έως την σήμερον. Καί από κεϊ, ώσάν τά έπερίλαβε δλα 
αυτά, έπήρε τά φονσσατά του καί έδιάβη είς τόν θρόνο του είς την Κων
σταντινούπολή χαρούμενος καί νικητής.

920 Καί περάσοντας δ χρόνος, έπήρε την ’Αθήνα, διατί άπόθανε δ ΑΤέρις 
δ Άτζιάβολος, Φιορεντΐνος δούκας, όπου ώριζε την ’Αθήνα μέ τά σύνορά 
της. Άπόθανε καί άφησε την γυναίκά του μ” ένα παιδί Αρσενικό ‘Η όποια

906 <5πδς 907 υπορονμε 911 περή 1

1 Είναι γνωστά τά γεγονότα τά άφορώντα είς τόν τερματισμόν τής κυριαρχίας 
τής φλωρεντινής οικογένειας των Άντζαγιωλών είς τάς ’Αθήνας. "Οταν τώ 1451 
απεθανεν ό Νέριος Β , δούξ των ’Αθηνών, άφήκε χήραν τήν εκ τής μεγάλης επίσης 
οικογένειας των Τζτόρτξη καταγομένην, ωραιοτάτην δέ καί ραδιοΰργον σύζυγον αύτοΰ 
Κιάραν, μετά τοΰ ανηλίκου υίοΰ Φραγκίσκου. Ή Κιάρα ως επίτροπος τοΰ ανηλίκου 
τέκνου της, κατιόρθωσε νά άναλάβη τήν εξουσίαν δι’ ίδιον λογαριασμόν, έπιτυχοϋσα 
τήν επικύρωσιν τής πράξεώς της καί υπό τοΰ σουλτάνου είς τόν όποιον άπέστειλε 
πλούσια δώρα. Συνέβη τότε νά φθάση είς ’Αθήνας δι’ έμπορικάς υποθέσεις νεαρός 
ενετός ευπατρίδης, ό Βαρθολομαίος Κονταρίνης, τοΰ οποίου ό πατήρ Πρίαμος, γνω
στός υπό τό όνομα Πέτρος Άλμέριος, είχε διατελέσει διοικητής τού Ναυπλίου. Ή 
συνάντησις μετά τής ωραίας δουκίσσης υπήρξε μοιραία δι’ άμφοτέρους. Ή Κιάρα 
τόν Ιπεισε νά δηλητηρίαση τήν νόμιμον σύζυγόν του είς Ένετίαν καί, έπιστρέφων, 
νά νυμφευθή αυτήν, όπερ εκείνος καί έπραξε, γενόμενος κύριος τοΰ δουκάτου τών 
’Αθηνών. Ό Μωάμεθ, πληροφορηθείς ταΰτα, έκάλεσε τόν Κονταρίνη, δστις έ'σπευσε 
μετά τοΰ προγόνου του Φραγκίσκου είς Άνδριανούπολιν, ϊνα παράσχη έξηγήσεις. Τή 
συγκατανεύσει τοΰ σουλτάνου, ό παρ’ αύτφ διαμένων υίός τοΰ αδελφού τοΰ Νερίου
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266 Γεωργίου Θ. Ζώρα

γυναίκα εστάϋη κυρά εις την άφεντία τον άνόρός της, εως νά μεγαλώση το 
παιδί' διατϊ έστειλνε εις τον σουλτάνο καί πολλά χαρίσματα διά νά στέκη εις 

925 την άφεντία. 'Ο οποίος Άτζιόβολος είχε τον ϋείό του, καί εστεκέτονε εϊς 
τον σουλτάνο, ώοάν μπάϊλος. Καί περάσοντας ολίγο, εδιάβη εις την Άϋήνα 
ένας τζιντιλόμος Βενετζάνος, οποί) ητονε κονσεγιέρης με τον μπάϊλο τοΰ 
Άναπλίου, καί επήρε πολλώ λογιών πραματεία καί εδιάβη εις την ’Αθήνα, 
ώς είπαμε. Καί αυτός δεν εδιάβη τόσο διά την πραματ εία, μόνο διά νά 

930 μιλήση νά πάρη την γυναίκα τοΰ άφεντός του Άτζιάβολ,ον διά γυναίκα, διά 
05r νά πάρη καί την άφεντίαν, διότις καί αυτή φράγκα ήτονε καί αυτός νέος 

τζιντιλόμος, τό γένος του ΓΙαλμερίνος' καί πολλές βολές έμιλονσανε οί δύο 
φράγκικα. Αυτός νέος καί ή δουκέσσα νέα, άγαπήϋησαν καί έπήρέ την 
διά γυναίκα μέ τοιοντο, οτι νά χωρίση την γυναΐκά του, όπου είχε εις την 

935 Βενετία. Καί εστερξε καί επαράδωσέ του την άφεντίαν τής ’Αθήνας, ήγουν

925 6 add. primurn αδελφό του scripsit post in ϋηο τον mutavit 928 
ά&ήνας

Β' ’Αντωνίου Φ ο άγχος (Φραγκίσκος) εΰρε τότε ευκαιρίαν, ΐνα διεκδίκηση υπέρ αυτοϋ 
κληρονομικά δικαιοήιατα επί τοΰ δουκάτου, εγκατασταθείς δέ εις τάς ’Αθήνας, έφυ- 
λάκισε μέν κατ’ άρχάς εις Μέγαρα, έφόνευσε δέ βραδύτερον την θειαν του Κιάραν. 
Τοΰτο έξηρέθισε τόν Μωάμεθ, οστις, άποφασίσας να θέση τέρμα εις τήν φραγκικήν 
κυριαρχίαν, διέταξε τόν Όμάρ, υιόν τοΰ Τουρχάν, όπως εκδίωξη τους Φραγκους εξ 
’Αθηνών. Καί καττόρθωσε μέν τοΰτο μετά τίνος ευκολίας ο Όμάρ δια την πολιν 
των ’Αθηνών, άλλ’ ό Φράγκος ώχυρώθη εις τήν Άκρόπολιν άντιτάσσων έπί μακρόν 
χρόνον σθεναράν Αντίστασιν καί επιτυχών, τέλος, όπως αποχώρηση, λαμβάνων εις 
αντάλλαγμα τάς Θήβας, όπου μετά τής οικογένειας του θά άπήλαυε ειδικών προ
νομιών.

’Ολίγον μετά τήν συμφωνίαν ταύτην, έπεσκέφθη τάς ’Αθήνας ό Μωάμεθ, τάς 
λεπτομέρειας δέ τής έπισκέψεως αυτής περιγράφουν διά μακριάν οί ιστορικοί τής 
εποχής, εις τόνον ενίοτε μελοδραματικόν. Μετά τινα χρόνον ό Φράγκος, νομίσας ότι 
ήδύνατο νά επανίδρυση ΰπ’ αυτόν τό δουκατον τών ’Αθηνών, προέβη εις σχετικάς 
συνεννοήσεις μετά τών προκρίτων τής πόλεως, τάς οποίας όμως πληροφορηθείς ό 
σουλτάνος, διέταξε τήν σύλληψιν δέκα προεστιότιον, τούς όποιους έξώρισε μετά τών 
οικογενειών των εις Κωνσταντινούπολιν. Έκ παραλλήλου διέταξε τόν Σαγανόν πα- 
σάν, όπως φονεύση τόν Φράγκον, έξοντιόνων οδτω τόν τελευταΐον Άντζαγιώλην 
άρχοντα τής ’Αττικής.

Περί τών γεγονότων βλ. τάς γνωστάς περί τών Αθηνών μελετάς τών Φ. 
Γρηγοροβίου, Ιστορία τής πό.λεως ’Αθηνών κλπ. μεταφρασθεϊσα υπό Σπ. 
Αάμπρου, εκδ. Μαρασλή, 1901. Φ. Μύλλερ,Ή ’Ελλάς έπί Ρωμαίων, Φράγκων 
καί Τούρκοιν, μονογραφία μεταφρασθεϊσα υπό Σπ. Λάμπρου, Άθήναι 1926 (τεύχος 
δέκατον. Αί ’Αθήναι ύπό τούς Φλωρεντινούς). Δ. Κ α μ π ο ύ ρ ο γ λ ο υ, Ιστορία 
τών ’Αθηναίων, Άθήναι 1889- 1900,. ώς καί τήν εις αΰτάς. άναφερομένην βιβλιο
γραφίαν.
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το δουκάτο. Και από κεΐ εδιάβη εις την Βενετία και έκαμε κατασκευή, και 
άπόθανε ή γυναϊκά του διά την αγάπη τής δονκέσσας καί διά το δουκάδο. 
Λέγουσι δτι ήτονε έμορφη κατά πολλά.

Καί οι 'Αθηναίοι, ώς είδανε αυτά, τά εδώσανε γνωστά τοϋ σονλτάν 
940 Μεχεμέτη. Καί ή δουκέσσα έλεγε των 'Αθηναίων δτι : <ΤΟ δοΰκας, δταν απά

λαινε, εκαμε διάθήκη και παραγγελία, δτι ετούτον τον τζιντιλόμο νά τόνε 
κάμω επίτροπον τοϋ παιδιού». Τότε τό έμαθε καί δ λείος τοϋ αποθαμένου 
δουκός, όνόματι Φραντζέσκος καί τοϋ έκακοφάνη πολλά. Καί εδιάβη εις τον 
σουλτάνο, όπου ήτονε κοντά του μπάϊλος,· ώς είπαμε, καί είπε του την ύπό- 

945 λέσι' καί εκαμε τρόπον καί επήρε αυτός την αψέντια, τό δουκάδο καί εγίνη 
δοΰκας εις την ’Αλήνα, με ορισμό τον σουλτάνου. Καί έπϊασε- την δουκέσσα 
καί την έβαλε ’ς τι) φυλακή εις τά Μέγαρα. Καί περάσοντας ολίγες ημέρες, 
έκοψε τό κεφάλι της.

Καί ό τζιντιλόμος, ώσάν είδε πώς έχασε την γυναίκα τον καί την άφεν- 
950 τία, εδιάβη εις τον σονλτάν Μεχεμέτη καί έγκάλεσε τον Φραντζέσκο Άτζιά

βολο, όπου έκοψε την γνναΐκά του. Τότε δ σουλτάνος έδωσε μέρος άπό τό 
φουσοάτό τον τοϋ Όμέρ Τζιχαλή, καί τον έστειλε εις την ’Αθήνα διά νά 
την έπάρη άπό τά χέρια τοϋ Φραντζέσκου. Καί δ αυτός, ώσάν τό έμαθε, 
έμπήκε μέσα ’ς τό κάστρο με δλ,ους τους άρχοντες καί άντιστάθη ολίγο τον 

955 Όμερ μπέη' τόσο δτι έμίλησε μαζί) μέ τον Φραντζέσκο καί εσνβάστησαν δτι 
νά παραδώση την ’Αθήνα με τό κάστρο, ώς καθόις ενρίσκεται καί νά τον 
δώση τή Θήβα. Καί ούτως εστέρξανε' καί επήρε την. Θήβα καί έδωσε την 
Αθήνα.

66r Και δταν έβγήκε δ σουλ τάνος άπό τον Μορέα, εδιάβη εις την ’Αθήνα 
960 καί εστάλη εκεί *. Καί εδιάβηοαν οι άρχοντες τοϋ Μορέως καί δ δεσπότης 

Δημήτριος καί εσνβάστησαν νά δίδουνε χαράτζι' καί έκάμανε αγάπη μέ τους 
Γουρκονς. Καί έζήτησε καί επήρε διά γυναίκα την θυγατέρα τον δεσπότη 
Δ ημητρίον.

Ητονε εκεί καί δ άδελφός του δ δεσπότης Θωμάς, όπου ήτονε δ μικρό- 
965 τερος. Δεν ήθέλησε την αυτήν σνβασι καί έκοίταζε νά σηκώση φουσσάτα τοϋ 1

Ή αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ Β' 267

939 γνοοτιο 956 εβρησκιειε 962 μέονρκονς

1 Ό συγγραφεύς τής παρούσης χρονογραφίας περιορίζεται απλώς νά άναφέρη 
την επίσκεψιν τοϋ σουλτάνου είς Αθήνας, χωρίς νά πρόσθεση άλλο τι, ενώ άλλοι 
ιστορικοί περιγράφουν διά μακρών τάς εντυπώσεις τοϋ Μωάμεθ·4 ό Κριτόβουλος ό 
Μμβριος μάλιστα παρατηρεί δτι ό σουλτάνος έπεσκέφθη τήν πόλιν «ώς οοφός τε καί 
ψιλέλλην (!) καί μέγας βασιλεύς τα αρχαία καί άρτια ατοχαξόμενός τε. καί τεκμαιρό- 
μενος-ε. . : . : .
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Μορέως διά ν’ άνιιοταϋή τον σουλτάνου. Και τον έσυβονλευε ό κυρ Λου
κάς, όπου η τόνε ένας πρώτος τον Μορέως. Και τότε τό έμαθε δ σουλτάνος, 
πώς δ Θωμάς έβγήκε άπό τδν σνβαομδ και άρχισε νά παίρνη τις χώρες τον 
Μορέως, δπου τις είχε παρμένες δ Τούρκος. 'Ομοίως έδιάβη και έναντίος 

970 τον άδελφον τον, τοΰ δεσπότη Δημητρών. Και λέγονσι δη δ Όμέρμπεης 
τδν ήνάγκααε εις αυτά και έαήκωσε κεφάλι. Διά τούτο έδιωξε τδν Όμέρ- 
μπεη καί τδν έκαμε μαζίλι.

Τότε έσηκώθη δ σουλτάνος και έδιάβη τά μέρη τής Ουγγαρίας με τά 
φουοσάτά του, διατι είχε στειλμένο τδν πασά, ώς είπαμε, με 80 χιλιάδες 

975 φονσσάτο και είχε άπεράσει τδν Ντούναβι ποταμό. Και ήρθανε οί Ονγγα- 
ροι και έπολεμήσανε. Και ένίκησε δ πασάς τους Οϋγγαρους και έπίασε πολ
λούς σκλάβους και τις έστειλε τον σουλτάνου εις τά Σκούπια.

Και ωσάν έδώσυνε τά μαντάτα τον σουλτάνου, πώς δ θωμάς ό δεσπό
της έαήκωσε κεφάλι και φονασάτα εις τδν Μορέα και πώς παίρνει τις χώρές 

980 του και σκοτώνει τους γιαννιτζάρονς, δπον έφυλάγαν τά κάοτρη του, έπικράθη 
καί έστειλε τδ φονσσάτο τής ’Ανατολής καί τής Θεσσαλίας μέσα ’ς τδν Μο
ρέα με τδν μπεγλέρμπεη, όνόματι Καμούτζα. Καί έδιάβη καί άπέρασε τδ 
μέρος τής Ιίαλαίας Πάτρας καί απόκλεισε τδ Βαρούσι. Καί έβγήκανε καμ- 

984 πόσοι άπδ τις Πατριναίονς τους άρχοντες καί έδιάβησαν εις τδ Λιοντάρι 
66ν καί είπανε του πόες οι Τούρκοι ήρθανε ’ς την Πάτρα καί πολεμούνε.

Καί ώς τδ ήκουσε ό αυτός δεσπότης Θωμάς, έμάζωξε το φονσσάτο, 
δπον είχε τους Μοραΐτες καί ήθέληοε νά πολεμήση, ϊνα δοκιμάαη την τύχη. 
Άμμή έμαθε πώς ήτανε καί άλλο φονσσάτο τής ’Ανατολής καί έρχέτονε 
άπάνω τον. Έβουλήθησαν νά κατε βουνε άπδ τδ κάστρο τον Λιονταριού4 να 

990 κατεβοννε ’ς τδν κάμπο νά πάνε κατά τά Μουχλία. Άμμή οί Τούρκοι έδρά- 
μανε καί ίτριγυρίσαν τδ κάστρο τον Λιονταριού καί έπιάσανε έως διακοσονς 
Ρωμαίους καί Άλβανϊτες. Καί οί επίλοιποι με τδν κυρ Θωμά έ μπήκανε 
’ς τδ κάστρο καί έγλντώσανε. Τότε οί Τούρκοι δεν ή μπορούσανε νά σταθούνε 
διατι τους έπιασε το θανατικό καί άποθαίνασι καί άπδ την πείνα' καί εΐγανε 

995 καί πολλή σκλαβία, δπον τις έπήρανε άπδ τά μέρη τής Άχαί.ας. Καί διά 
τούτο δεν ήμπορούσανε νά σταθούνε καί έγνρίσανε δπίσω. Τότε ηνρε άδεια 
δ δεσπότης θωμάς καί επήρε τδ φουσσάτό του καί την δνναμίν του καί έπή- 
γαινε καί έπαιρνε τις χώρες καί τά κάοτρη τού Μορέως, όπου τις είχε παρ
μένες πρωτύτερα δ οονλτάν Μεχεμετ καί έσκότωνε τους γιαννιτζάρονς.

1000 Καί τούτα διατι δ σουλτάνος έδιάβη με τά φονσσάτά τον άπάνω εις

966 διάνατησταϋή 968 έγίκε 970 όμέρπεις 984 λοντάρη 986 post Θωμάς 
in cod. seriptum & δεσπότης 988 πώς iteratmn in cod. delevi 989 λονιαρήου 
991 λονιαρήου 992 ΰ ΙπήΧη με 993 ύπορούαανε ναατοννε 996 νποροναανε 999 αουταν
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την Ουγγαρία, εις το κάστρο εις την Σιδερόβια εις την Ρούσια. Και τοΰτο 
διατί άπόθανε δ δεσπότης Λάζαρος και εμεινε ή γυναΐκά τον χήρα μέ ένα 
παιδί θηλυκό, και έκράτειε την άφεντία καί τδ κάστρο Σιδερόβια. Την δποίαν 
θυγατέρα την έπάντρεψε καί την έδωσε τον άφεντός τής Μπόαινας καί 

1005 έβαλε δτι νά κόμη τδ δουκάτο τδ έδικό τον καί τής γνναικός τον νά τά 
σμείξη καί νά τά κόμη ένα.

Καί ό Τούρκος είδε τά πράματα που γίνεται όντως, έπήγε καταπάνω 
νά πολεμήση την Σιδερόβια· καί είδανε δτι δέν ήμποροϋνε νά άντιοτα- 
θοννε. Τότε έδωσε ή γυναίκα τά κλειδιά τον κάστρου των αρχόντων της καί 

1010 τά έστειλε τον σουλτάν Μεχεμέτ. Καί τδ έπερίλαβε μετά πάσης χαράς καί 
χαρίσματα τους έχάριαε καί έδωσε θέλημα τής κνράς νά πάρη δ,τι θέλει 
άπδ τδ κάστρο της καί τδ βιό της, rd πάγη όπου θέλει. Καί όντως έκαμε, 
καί έδιάβη μέσα εις την Ουγγαρία. Καί δ σουλτάνος έπερίλαβε τδ κάστρο 

61r την Σιδερόβια με την άφεντία των Σερβίω· καί άπδ κεϊ έγύριαε εις την 
1015 Κωναταντινονπολι, εις τδν θρόνο τον, χαρούμενος.

Καί περάσοντας έπήρε τά φονσσάτά του καί έδιάβη καί έτέντωσε εις 
την ’ Αμάθεια, εις την ’Ανατολή· την δποίαν ’Αμάθεια την ώρίζανε οί Γενον- 
βήαοι. Αέγουσι δτι οί Γενουβήαοι έστειλανε λόγο τον σουλτάν Μεχεμέτη, 
δτι νά τους δοτοί] τδ Γαλατά, όπου ήτονε δικός τους ; «'Οπου έμεΐς είχαμε 

1020 καί έχομε αγάπη καί δεν σου την έδώσαμε». Καί δ σουλτάνος τούς είπε, δτι : 
«’Εγώ δέν την έπήρα, μόνε οΐ γέροντές σας, όπου ήτανε μέσα, μου την έπα- 
ραδώσανε καί την έπερίλαβα». Καί οί Γενουβήαοι δέν έστεργήθησαν ταντα 
τά λόγια, μόνε έκάμανε άμάχη μέ τδν σουλτάνο■ καί διά τούτην την αφορμή 
έδιάβη εις την Άμάστρο καί έπολέμα. Καί πολεμώντας δεν ήμπόρειε νά 

1025 σταθή εις την δύναμι του σουλτάνου, καί έπαραδόθη. Καί έπήρε τά δύο 
μερτικά τούς ανθρώπους καί τις έστειλε εις την Πάλι, καί τδ ένα μερτικό 
τδ άφησε εις την χώρα.

Καί κάμνοντας ετούτα, τότε ήρθε είσέ δαΰτον δ αδελφός τον βασιλέως 
Δαυίδ τής Τραπεζόντας μέ τδ χαράτζι καί έ βεβαίωσε πάλι την αγάπη, δ πού 

1030 είχανε καί πρώτα. Ό δποίος ήτονε άπδ γένος βασιλικό παλαιό τών Κομνενώ 
τής Πόλης, καί διά τούτο έκάμνααι συμπεθεριό μέ τούς άφεντάδες, όπου 
ήτανε τά μέρη έκείνα. Καί είχε κάμει παλαιόν καιρό δ πάππονς τον συμπε
θεριό μέ τον Ταμερλάνο.

Τότε πάλι ήρθε μαντάτο τον σουλτάνου άπό τδν Μορέα, πό>ς δ δεαπό- 
1035 της Θωμάς πολεμά τά κάστρη τον Μορέως καί έπήρε πολ,λά καί έκοψε πολ

λούς Τούρκους. Καί έδιάβη φουσαάτο τούρκικο νά τόνε πιάση' καί αυτός

Ή αλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και ή βασιλεία Μωάμεθ Β' 269

1001 ράοια 1002 λαζάρος 1008 απορούνε 1013 ό add. 1020 ό add. 
1023-1024 ταντα λώγια 1024 νπόρηε 1030 δ add. 1036 Ιπή&αη semper in cod.
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270 Γεωργίου- Θ. Ζώρα

Εφυγε καί έγλύτωσε μέσα ’ς το Λιοντάρι, ώς είπαμε. Καί είχε και ώριζε 
την Μαντίνεια και αλλονς τόπους νά κάμη δ,τι θέλει.

Τότε, ώς ήκονσε τους πολέμους τον κυρ Θωμά, καλά και είχε βουλή 
1040 νά πάγη εις την ’Ανατολή νά πολεμήση τον Ουζουν χασάν, άμμή άλλαξε την 

βουλή του, και έμάζωξε τά φουσσάτά τον καί έδιάβη εις την Κόρινθο νά 
6Jv τήνε πολεμήση, όπου ήτονε απάνω είσέ δαντην ό Άσάνης αφέντης. Άμμή 

πηγαίνοντας ό αυτός Άσάνης απάνω εις την Κόρινθο, τον ηνρανε οι 
Τούρκοι καί τον έπιάσανε με δλους τον τους συντρόφους καί τον έδιαβάσανε 

1045 εις τον σουλτάνο, και τους έφνλάκωσε.
Καί Εστειλε τον Μεχεμέτ πασά με φονσσάτο καί έδιάβη εις τον Μεζη- 

θρά. Καί ήτονε μέσα ό δεσπότης Δημήτριος καί ήθελε νά π ολεμήση' άμμή 
Εμαθε πώς έπιάσανε τον γαμπρό του τον Άσάνη καί τον ’έχει ό σουλτάνος 
χάιρι. Τότε έσηκιόθη καί έδιάβη εις την τέντα τοΰ σουίταν Μεχεμέτη καί 

1050 έγονάτισε δμπρός του. Καί έδέκτη τόνε με χαρά καί με ιλαρό πρόσωπο καί 
μεγάλη τιμή τοΰ Εκαμε, καί του είπε : «.Μην πικραίνεσαι· μύνε στάσου 
καλόκαρδος καί μην φοβάσαι τίβοτα διά τά περασμένα' καί εγώ νά σου 
δώσω άλλους τόπους, νά σε άναπάψω, νά πέρασης την ζωή σου ώσάν σου 
πρέπει, ωσάν βασιλ.όπονλλος όπου είσαι. Άντίς τον Μεζηθρα, νά σου δώσω 

1055 άλλον τόπο». Καί έπρόσταξε νά τον Εχουνε την Εννοια του εί'τι τον κάμει 
χρεία, καί νά τον υπηρετούνε με τιμή.

Τότε έσηκώθη ό σουλτάνος από τον Μεζηθρα, άπύτης τον έπερίλαβε, 
καί έπήρε καί τον δεσπότη Δημήτριον μαζί του, καί έδιάβη εις το Καστρί 
τό κάστρο: Καί έπήρε το έξώχωρο. Καί έπαραδόθη καί το Κάστρο με πόλε- 

1060 μον. Καί έπήρε καί Εκοφε τριακόσονς Καστριώτες. Καί τον αφέντη τον 
κάστρου τον έπιριόνισε εις την μέση μαζί μ’ έκεινοΰς, όπου έπολεμονσανε.

Καί από κεϊ έσηκώθη καί έδιάβη την μερέα τής Μεγαλόπολης. Καί ώς 
τό μάθανε οι ελεεινοί Ρωμαίοι, έφνγανε από κεϊ καί έδιάβησαν καί έμπή- 
κανε εις τό κάστρο τό Γαρδίκι, κάστρο δυνατό καί ήτονε απάνω είσέ δαϋτο 

1065 όνόματι Μπάκας. Καί τό άπόκλ.εισε μέ πόλεμο. Καί είδανε οι χριστιανοί 
δτι δεν ήμπορονσανε νά άντισταθοννε τοΰ σουλτάνου' ανοίξατε τις πόρτες τή 
νύκτα καί έφνγανε τά βουνά εις τους δρνμώνες, όπου είναι εκεί κοντά. 
Τότε έπαραδόθη καί έκόψανε δλα τους τά ζώα. Καί οί χριστιανοί, δπου 
έφνγανε, έδιάβησαν οι Τούρκοι από τους δρνμώνες καί τους ενρίσκανε καί 

1070 τους έκάμνανε σκλάβους.
Καί δ σουλτάνος Εβαλε διαλαλημό είσέ δλο τον τό φονσσάτο, δτι δλους 

68r τους, χριστιανούς, όπου έπιάσανε νά τους φέρουνε. Και οποίος δέν τον

... 1037: λοντάρη ..· 1038ςνά add. 1055 την καταδήκιν τον μορέος in margine 
1062 γαρδίκι. in margine'. 1066 ΰπορονσάνε 1072 ώλανς χρηοτηάνονς
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έφέρει, οποίος χριστιανός σκοτώση τον αφέντη του νά εναι καλά σκοτωμέ
νος· και αυτός νά εναι έλεύτερος. Τότε τις ήφέρανε όλους, χίλιους τριακό- 

1075 οονς, τους όποιους έβαλε και εκόψανε τά κεφάλια τους δλονώνε των έλεει- 
vmv. Και έπιασε και τους ελεεινούς Μεγαλοπολϊτες, έως έξι χιλιάδες, και 
έβαλε και τους έκοψε ολ,ους και δεν άφησε μηδ'ε έναν ζωντανό. Καί τότε 
εβγήκε ό λόγος εισέ όλον τον Μορέα πώς κάμει ό σονλτά ν Μεχεμέτης τόση 
σφαγή εις τους ελεεινούς τους Μοραΐτες, τ!ς χριστιανούς ! Τότε έπηγαίνανε 

1080 θεληματικώς τά αλλα κάστρη και καστέλλια και χώρες και έπαραδιδόντησαν 
εις τον σουλτάνο.

Τότε ήρθε και έπαραδόθη και τό κάστρο τό Σαλβάρι, όπου ητονε. κοντά 
εις τό Ναναρΐνο. Και έμάζωξε από κεΐ τό γύρο δέκα χιλιάδες χριστιανούς 
και τους έστειλε ’ς την Κωνσταντινούπολή διά νά την έγεμίση διατι δεν είχε 

1085 πολλούς ανθρώπους.
Και ώσάν είχε τον δεσπότη Δημήτριον, τον έκραξε κοντά του και εμι

λήσανε αντάμα πολλή τάρα. Και έσυβάστησαν ότι νά πάρη ό σουλτάνος τήν 
θυγατέρα τον δεσπότη Δημητρίου διά γυναίκα. Τότε έστειλε δ δεσπότης τον 
υιόν τον Ίσάκιον μέ ορισμό εις τις Μονοβασιώτες ότι νά δώσου τήν φαμε- 

1090 λία του, ήγονν τήν γνναΐκά του και τήν θυγατέρα τον, όπου εναι αυτόν.
’Ομοίως νά δώσουνε και τό κάστρο τής Μονοβασίας τον σονλτάν Μεχεμέτη. 
Άμμή οι Μονοβασιώτες δεν έστέρξανε τον ορισμόν τον δεσπότη Δημητρίου, 
μηδέ τον ορισμό τον σουλτάνου, μόνε έβγαλαν όξω από τό κάστρο τήν 
γυναϊκά του και τήν θυγατέρα του και τις έπαραδώσανε του υιόν του, τον 

1095 Ίσακίον, και τϊς δουλεντριες. Και έδιάβασέ τις εις τον σουλτάνο και έβγαλε 
τον πρώτο του μοννοΰχο ιΡ Άλλους μοννονχους και συντροφιά πολλή, και 
τις έδιάβασε εις τήν ’Έγριπο.

Λοιπόν, ώσάν έπήρε τά κάστρη τών Ρωμαίων εις τον Μορέα, άρχισε 
νά βάλη χέρι και εις τά κάστρη, όπου ώρίζαν οΐ Βενετζάνοι εις τό Μορέα. 

1100 Τότε έδιάβη το μέρος τής Κορώνης. Και δ Τζογάνος πασάς έδιάβη μέ φουσ- 
68ν σάτο εις τήν Καλαμάτα καί τήν έπήρε άπό τον πρίντζιπον '■ τον Τονντάκη. 

Και άπό κεΐ έδιάβη εις τον Γρεμπενό τό κάστρο δπού εναι απάνω εισέ 
βουνό, σκληρός τόπος καστέλλι, καί δεν ήπόρεσε νά τό πάρη.

Και δ σονλ.τάνος εβγήκε άπό τήν Κορώνη και έδιάβη νά δοκιμάση τό 
1105 Ναυαρΐνο, δπού ητονε μέσα φενγάτος δ δεσπότης Θωμάς, διατι έκαρτέρειε 

τό τέλος τον Μορέως πώς θέλει άπογενεϊ. Και ώσάν είδε και έμαθε τά γενό- 
μενα και τήν καταδίκην του ελεεινόν Μορέως, και έπήρε τήν φαμελία τον 
και έμπήκε εισέ καράβι καί έδιάβη εις τήν Ρώμη, εις τον Πάπα, και έτε-

1076 τούς : ατούς cod. 1079 ελένονς 1088 τον-τον 1095 δουλευτρης. 1101
χαλαμάια in margine 1102 γρεμπενό in margine ■
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Γεωργίου Θ. Άώοαm

λείωαε την ζωή του ειρηνικά. Και τότε ήρθανε καράβια βενετικά εις το 
1110 Ναναρινο με τους ίμπασααδόρους των Βενετζάνω, και έδιάβησαν εις τον 

αουλτάν Μεχεμέτη και έστερεώσαν την αγάπην, όπου είχανε και πρωτύτερα. 
Έτρεχανε οί Τούρκοι εις τά χωρία τά Βενετικά και έπιάοανε πολλούς καί 
τους έκάμνανε σκλάβους.

Καί από κεΐ έσηκώ&η από τό Ναναρινο και έπήγε χαλώντας τήν’Αχαΐα. 
1115 Και τότε έστειλε τον δεσπότη Δημήτριον και έπήγαινε τά μέρη τής Θήβας 

μ'ε συντροφιά. Και επειδή επήγαινε ό σουλτάνος τά μέρη τής Άχαΐας των 
Πατρών, και έ’συρνε μαζί του και τον Άσάνη, τον γαμπρό τον δεσπότου, 
τότε ήρθανε χριστιανοί από τά μέρη τής 'Αγίας Μαύρας και από άλλους 
αγαπημένους, πώς ό Τζογάνος μπέης έ’πιασε πολλούς ραγιάδες χριστιανούς 

1120 και τούς έκαμε σκλάβους. Τότε τούς έδωσε ορισμό δτι νά είναι έλεύτεροι 
και τον Τζογάνο τον έβγαλε από την τιμήν τον καί τον έδιωξε καί τό φλάμ
πουρό τον τό έδωσε τον φλαμπουριάρη των Σκονπίων, τον όποιον τον έστειλε 
καί έδιάβη καί έπήρε τον Γρεμπενό.

Καί ό σουλτάνος επήγαινε τό μέσος τον Μορέως από τά χωρία, καί 
1125 έπιανε τούς ελεεινούς χριστιανούς, καί άλλους έσκότωνε καί άλλους έκαμε 

σκλάβους. Καί οί επίλοιποι χριστιανοί δεν είχανε τί κάμη διά νά γλυτώ
σουνε. Καί έμαζώνανε τό βίον τους καί έπηγαίνανε καί έπροσκυνούσανε 
τον σουλτάνο καί τού τό δίδανε καί έγλυτώνανε. Καί τό φουσσάτο οί Τούρκοι 

69r έπηγαίνανε από τά χωρία καί από τις χώρες που έδιαλέγανε τούς καλύτε- 
1130 ρους καί τούς έκάμνανε σκλάβους καί έδιαγουμίζανε τά ελεεινά χωρία. Καί 

έγινε πρόβατο δ ελεεινός Μορέας εις τά δόντια τού λύκον. Καί από κεΐ 
έδιάβη εις την Πάτρα με δλο του τό φουσσάτο καί έπερίλαβε τό κάστρο, καί 
έστειλε φουσσάτο εις τον Σαλμενικο δτι νά παραδοθούνε. Καί αυτοί άπο- 
κρίϋησαν καί είπανε : «Δεν ήξέρομε τί νά κάμωμε, διατί είδαμε την κατα- 

1135 δίκην οπού έκαμες εις τις άλλες χώρες καί εις τούς Ρωμαίους, καί έπαρα- 
διδόντηααν καί άπέκει τούς έκοφτες».

Λοιπόν τό Σαλμενικο στέκει είσέ μίαν κορφή βουνού δυνατό. Έκεΐ 
είχανε τις γυναΐκές τους καί τά παιδία τους, ομοίως καί τά άλ/.α χωρία. 
Λοιπόν τότε έδώσανε πόλεμον εις τό Βαρούσι. Καί έπολεμούσανε εφτά ήμέ- 

1140 ρες' καί τούς έπήρανε τό νερό, δτι δεν είχανε μέσα. Καί δεν είχανε τί κόμη 
διψασμένοι, πει νασμένοι, καί έπαραδόθησαν. Καί τούς έπήρε καί τους έκαμε 
δλους σκλάβους καί τις έμέρασε τον φονσσάτον του. Καί έπήρε ένιακόσα 
παιδία αρσενικό καί τά έκαμε διά γιαννιτζάρους· καί τούς χωριάτες τούς 
έβγαλε καί τούς έπούλησε σκλάβους.

1116 των.· της cod. 1125 ελαϋνους 1129 τις ; τη cod. 1130 έδηαγονμίζανε 
τα ε-τα εΐ.εννα 1135 (ί/.ε χάρες 1141 πηναμένη
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1145 Καί ό Παλαιολόγος δ που η τόνε αφέντης είσε δαύτο, η τόνε εις τδ δννα- 
μώτερο καστέλλι τον Σαλμενίκον, και έστειλε λόγο δτι αν όρίση νά μακρύνη 
άπδ τδ Σαλμενΐκο έως ένα μίλι με δλο του τδ φονσσάτο, στέργει νά παρα- 
δώση τδ κάστρο κατά πώς εναι. Καί τότε έστερξε δ σουλτάνος καί εδιάβη, 
άμμή άφησε τον Καμούτζ πασά νά περιλάβη τδ κάστρο. Καί οί Ρωμαίοι δεν 

1150 ήθέλανε νά ηκονσουνε τον Παλαιολόγον, διατί είχανε τά ροϋχά τους κρυμμένα 
καί εις τά κάστρη των Βενετζάνω. Μόνε άνοίξανε τις πόρτες τη νύκτα καί 
έφνγανε. Καί δ Καμούτζη πασάς όπου έφύλαγε όξω, τους επιασε καί τους 
έκαμε σκλάβους. Καί ώσάν είδανε οί επίλοιποι Ρωμαίοι, δπον έμείνανε, δεν 

1154 ή θέλανε νά παραδοθοϋνε, μόνε έστ είλανε εις τον σουλτάνο : «πώς δ Καμουτζ 
πασάς δεν έστάθη ’ς τδ λόγο του, μόνε επιασε J τους ανθρώπους μας, καί 
τους έκαμε σκλάβους· καί διά τούτο δεν έπαραδώσαμε τδ κάστρο». Τότε 
έβγαλε τον Καμοϋτζο άπδ την τιμή τον καί έβαλε τδν Τζογανο νά κοιτάξη 
τά πράματα τον Μορέως.

Τότε εδιάβη δ σουλτάνος τά μέρη τον Βασιλικού' καί δεν είχε τροφές. 
1160 Καί ηύρε αφορμή καί έστειλε καί έβαλε διαλαλημό είσέ δλα τά χωρία, δτι 

νά φέρουνε φωμία, αλεύρια, κριθάρια, χορτάρια, κρίατα νά πουλήση όσα 
θέλη κάθε ένας· καί τινάς νά μην τους πειράξη. Τότε, ώς τδ ήκούσανε, 
έδράμανε πολλοί χριστιανοί καί επιστέφανε' καί ήρθανε καί ήφέρανε πολλών 
λ.ογίων φαγητά. Καί ώσάν ήρθανε, δεν έατάθη εις τδν λόγον τον, μόνε άπο- 

1165 λνθη τδ φονσσάτο καί οί γιαννιτζάροι καί τους έπιάσανε καί τους έκάμανε 
σκλάβους. ’Ώ τής καταδίκης ! Τδ όμοιο έκαμε καί εις την ”Επειρο όξω.

Καί άπδ κεΐ έσηκώθη καί εδιάβη εις την ’Αθήνα. Καί εκεί του είπανε 
οί καστροφύλακες οί Τούρκοι οί αγάδες, δτι οί άρχοντες οί ’Αθηναίοι έσν- 
βάστησαν με τδν Φραντζέσκο ’Ατζιάβολο, όπου ήτονε πρώτα δούκας εις την 

1170 ’Αθήνα, δτι νά τόνε φέρουνε νά παραδώσουνε την ’Αθήνα, νά τόνε κάμουνε 
δούκα καί αφέντη τους. Ώς τά ήκουσε αυτά δ σουλτάνος, έπιασε δέκα πρώ
τους άρχοντες καί τούς εσήκωσε καί τους έστειλε εις την φυλακή· καί εστά- 
θησαν καμπόσες ημέρες, καί άπδ κεΐ τούς έκαμε σεργοννηδες, έξώρισε με 
τις φαμελίες τους καί τούς έστειλε εις την Πόλι νά κάθουνται εκεί. Καί 

1175 άπδ κεΐ έσηκώθη δ σουλτάνος καί εδιάβη εις την Κωνσταντινούπολή εις τδ 
σαράγι του, χαρούμενος καί νικητής.

Καί δ δεσπότης Δημήτριος, δπού έπήγαινε αργά - αργά, καί άκαρτέρειε 
τδν σουλ.τάν Μεχεμέτη νά ίδή νά τού δώση τόπον νά ζήση, ώς καθώς τού 

1179 έταξε. Τότε τού επαράδωσε νά παίρνη την εσοδεία τής Αίνος, τά όσα 
70r έμπά\ζοννε οί αλκές' καί έδωσε του καί πολύ βίον διά νά ξοδιάξη.

Ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ Β' 273

1149 αληοαι 1160 καί ηνρε add. 1168 αρχοντε 1171 διά την Αθήνα 
in margine 1174 τις ex τάς

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ' 18
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274 Γεωργίου Θ. Ζιδρα

Καί ώριαε δτι νά πάγη ό Φραντζέσκος Άτζιάβολος νά αμείξη τον Τζο- 
γαν πασά, όπου είναι ψλαμπουριάρης τοΰ Μορέως και τής Θεσσαλίας. Καί 
όντως έκαμε. Καί εδιάβη καί έσμειξέ τόνε το βράδυ καί ώμιλήσανε πολλά. 
Τότε ώρισε ό ψλαμπουριάρης καί έκοψε τό κεφάλι τοΰ Φραντζέσκον Άτζιά- 

1185 βολον, διατί όντως ώρισε ό σουλτάνος καί ετελειώΟη ή αψέντια των Άτζιά- 
βολων από τό δονκάδο τής ’Αθήνας καί τής Θήβας

*
* *

Καί πηγαίνοντας <5 σουλτάνος εις την Πάλι, τοΰ ήρθε μαντάτο πώς οι 
Ουγγαροι εκάμανε ψονσσάτο καί κατεβαίνονσι τα μέρη τοΰ Ντονναβι. Άμμή 
δέν ήτονε βέβια καί έπήγε εις την Άνδριανονπολι, αντάμα με τον δεσπότη 

1190 Δημήτριον με δλην τον την ψαμελίαν.
Καί ό Τζογάν πασάς, όπου έ'μεινε εις τον Μορέα, εκαμε νά ήμερώνη 

τους τόπους τον Μορέως, καί έμάζωξε πολύ πλούτον από τους ελεεινούς 
Μοραΐτες καί τό έστειλε εις την Θεσσαλία, εις τό σπίτι του, κρυφά από τον 
σουλτάνο. ‘Ομοίως έστειλε καί πολλούς σκλάβους καί έγινε πολλά πλονσος 

1195 άπό τους Μοραΐτες. Καί πάλι εδιάβη εις τό κάστρο, εις τό Σαλμενΐκο. Καί 
ό δεσπότης Θωμάς ό Παλαιολόγος, όπου ήτονε εκεί μέσα, έβγήκε καί εδιάβη 
εις τό Ναναρϊνο. Καί άπό κει εδιάβη εις την Φραγκία, ώς είπαμε. Καί άπό 
κεΐ έστειλε λόγο μαντατοφόρο εις τον σουλτάνο δτι ; «Νά μου δώσης δλα τά 
κάστρη τοΰ Μορέως, νά σοΰ δώσω την Μονοβασία». Καί ώς τό ήκουσε ό 

1200 σουλτάνος, έβαλε τον μαντατοφόρο εις την φυλακή.
Καί περάσοντας, εσήκωσε πόλεμον ό σουλτάνος καταπάνω τοΰ άφεντος

1182 Θεσσαλίας ex Θελαλήας 1196 εγίκε καί - καί 1

1 Τοιοϋτον υπήρξε τό δραματικόν τέλος των Άτζαγιωλών, οί τελευταίοι 
εκπρόσωποι των όποιων έπλήρωσαν διά τοΰ αίματός των τάς Ιδίας αΰτων σκευωρίας 
καί δολιότητας. Ούδεΐς βεβαίως εκλαυσε τήν σκληράν μοίραν των! Δυστυχώς διά 
τήν πόλιν των ’Αθηνών μετά τά γεγονότα ταϋτα έπηκολοΰθησαν δηώσεις, λεηλασίαι 
καί φόνοι, ώστε τό κλεινόν άστυ μετεβλήίίη εις άσήμαντον καί σχεδόν άκατοίκητον 
χώρον. Τήν καταστροφήν τής πόλεως καί τήν πνευματικήν αυτής κατάπτωσιν πικρώς 
έθρήνησαν οί θαυμαστοί τής αρχαίας δόξης, έγράφησαν δέ καί «θρήνοι», διεκτρα- 
γωδοΰντες τήν νεαν κατάστασιν. Μεταξύ αυτών σ-ημαντικώτερος ό υπό τόν τίτλον 
«ΓΙερί τής άλώσεως καί τής αιχμαλωσίας, ή γέγον’ υπό τών Περσών (=Τοΰρκων) 
είς ’Αττικήν ’Αθήνα», έκδοθείς τό πρώτον υπό Γαβριήλ Δεστούνη έν Πε- 
τρουπόλει τα> 1881 καί άναδημοσιευθείς υπό Δ. Καμπούρογλου είςτά «Μνη
μεία τής ιστορίας τών ’Αθηναίων», τόμ. Α', έν Άθήναις 1889, βλ. καί Θ. Φιλα
δέλφειας, Ιστορία τών ’Αθηνών έπί Τουρκοκρατίας, Άθήναι 1902, τόμ. Α', 
σ. 134.
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τοΰ Σινώπι, είς την Κασταμόνια, όπου είναι Τούρκοι, και τον ηνρε άφόρμή, 
70ν δτι έδώσανε βοήθεια τον Ονζονν Χασάνου δταν έπολέμα | εις την ’Ανα

τολή. Τότε ετοίμασε εκατόν πενήντα κάτεργα και τά έστειλε εις την Μαύρη 
1205 θάλασσα· καί έπηγαίνανε τά δεξιά μέρη κατά τής ’Ανατολής είς το Σινώπι. 

Καί δ σουλτάνος έπήρε τά φουσσατά του καί έόιάβη στερέας τά μέρη τής 
’Ανατολής είς τδ Σινώπι τδ κάστρο, όπου ήτονε αφέντης, όπου τό ώριζε δ 
Ίσμαΐλης Τούρκος· ό όποιος έστειλε λόγο του σουλτάνου, δτι νά τοΰ παρα- 
δώση τδ Σινώπι καί νά κάμη άλλαξία νά τοΰ δώση την Φιλιππόπολι. Καί 

1210 έστερξαν καί έπαράδωσέ του τό Σινώπι με δλο τον τό σύνορο, όπου απλώ
νει από την ’Ηράκλειά έως είς την Πασταγόνια, οι όποιοι τόποι έβγαίνοννε 
τό γάρκωμα' ή όποια Πασταγόνια έναι πολλά πλονσα. Καί είχε την γυναίκα 
τον καί τά παιδία του μέσα, είσέ φύλαξι. Καί δ Ίσμαΐλης ήτονε είς τδ 
Σινώπι καί τό έφύλαγε' καί ήτανε εκεί πολλά καράβια. Μέσα είς αυτά τά 

1215 καράβια ήτονε ένα πολλά μεγάλο, έως ένιακόσω βουτζώ, όπου τον καιρόν 
εκείνον δεν έγίνη άλλο μεγαλύτερο, καί διά θαύμα τό επήρε δ σουλτάνος καί 
τό έστειλε είς την Πάλι. Καί έπερίλαβε καί τό Σινώπι. Καί από κεϊ 
έσηκοδθη με τά φουσσατά του καί έδιάβη καταπάνω τοΰ βασιλέως τοΰ Τραπε- 
ζόντος καί τον Ούζούν Χασάνου. Καί έμπήκε δ σουλτάνος είς τους τόπους 

1220 τους, είς την Καππαδοκίαν.
Καί τότε έδιάβη δ υιός του δ μεγαλύτερος, όπου ήτονε είς την ’Αμά

θεια, καί έσμειξε με τον πατέρα του τον σουλτάν Μεχεμέτη. ’Ομοίως ήρθε 
καί δ πενθερός τον, δ Ταργέτης, καί τον έσυναπάντησε καί έπηγαίνααι συν
τροφιά του. Καί ώσάν άπέρασε την Σεβαστίαν, έδιάβη καί έμπήκε είς τους 

1225 τόπους τοΰ Ουζουν Χασάνου καί έδιαγονμιζε πολλούς τόπους καί έπήρέ του 
καί τδ κάστρο τδ Κορικό. Καί πηγαίνοντας παραμπρός, ήρθε ή μάννα τον 

71 r Ούζούν Χασάνου καί τον εσυναπάντησε. Καί την έδέ\κτη μετά χαράς καί 
ώμιλήσανε αντάμα πολλήν ώρα, διατί ήτανε δμόπιστοι καί ομόγλωσσοι Τούρ
κοι, καί έστερξαν την αγάπην.

1230 Καί από κέϊ έσηκώθη καί έδιάβη καταπάνω τον Τραπεζόντα, τοΰ βασι- 
λέως Δαυίδ, καί τούτο διατί τον έγκάλεσε δ ανιψιός τον μικροπαλληκαρό- 
πονλλο είς τον σουλτάνο, λέγοντας δτι: «Ό θείος μου μου έπήρε την βασι
λείαν μου, όπου δ πατέρας μου ήτονε βασιλεύς καί την ώριζε». Τότε ηνρε 
αφορμή δ σουλτάνος καί έσηκώθη με την αρμάδα του από τό Σινώπι 

1235 καί έδιάβη είς τον Τραπεζόντα καί έδιαγούμισε τό έξώχωρο. Καί κατόπι 
έδιάβη στερέας καί δ σουλτάνος, καί τό πολέμα δ πασας του τριανταδύο μέρες.

Τότε, ώσάν έσωσε καί δ σουλτάνος, τον έστειλε λόγο δ αφέντης τοΰ Τρα-

1208 δ add. 1218 εακόι7ι/—primum ούζούν καβάμου scripsit post in του 
βάοηλεος mutavit—τρεπεζόντος 1219 κασανον 1227 καοανου 1228 ει-ειτανε
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πεζόντος, δτι «νά τον παραδώση δλην τον την άφεντία και νά τοΰ δώση 
τόπον νά ζήση, ώοάν έδωσε και τον δεοπότου Λημητρίον από τον Μορέα. 

1240 Και νά τοΰ δώοη και τήν θυγατέρα του διά γυναίκα, και νά του δώοη δοη 
εσοδεία μου μπαίνει από τον τόπον δνόματι Κόλκο». Και ώοάν ή'κουσε 
αυτά δ σουλτάνος, δεν έατερξε και έμανιώθη και αποφάσισε νά πολεμήαη. 
Καί πρωτύτερα παρά νά σώση ή αρμάδα νά πολεμήαη, έδιάβη ή γυναίκα τοΰ 
βασιλέως Δαυίδ και έσμειξε τον γαμπρό της, τον Μαλκία, όπου είχε μεγάλη 

1245 αγάπη με τον σουλτάνο, διά νά πάγη νά παρακαλέση τον σουλτάνο νά κάμη 
αγάπη με τον βασιλέα Δαυίδ. Και την αγάπην την έκαμε διατι έστερξαν καί 
έπαραδώσανέ τον δλην την άφεντία καί τους τόπους, όπου ωριζε ό Δαυίδ. 
Καί έγινε αγάπη καί έπαιμε δ πόλεμος. Καί τον βασιλέα Δαυίδ τον 

1249 έπηρε με δλην του την φα μ ελιάν με τιμή καί αγάπην καί έστειλε τόνε 
77ν διά θαλάσσης εις την Κωνσταντινούπολι διά \ πλέο γρηγορότερα. Καί τά 

φονσσατα τοΰ σουλτάνου έδιάβησαν στερέας. Καί ώρισε ότι δ βασιλέας 
Δαυίδ νά πάγη εις την Άνδριανούπολι νά καθήαη εκεί με την φαμε- 
λία του

Καί δ σουλτάνος, δταν έσωσε εις την Κωνσταντινούπολή έβαλε καί 
1255 έκαμε μεγάλες χαρές διά την νίκην δπού έκαμε. Καί έπηρε την βασιλείαν 

των Ρωμαίων καί την βασιλείαν τοΰ Τραπεζόντα καί τον Μορέα καί άλλους 
τόπους πολλούς. Καί δεν άφησε ποσώς ρίζα των ελεεινών Ρωμαίων. Δόξα 
τώ Θεω ! δίκαια η κρίσι σου, Κύριε /

Καί τους ανθρώπους, όπου ητανε εις τό κάστρο, τούς επήρε καί τούς 
1260 διαμέρασε’ καί έκαμε μέρος από δαντους Τούρκους σιλιχτάρηδες καί τό άλλο 

μεράδι τούς έκαμε σπαχογλάνηδες, καί τό άλλο μέρος τις έκαμε γιαννιτζά- 
ρους, νά στέκουνται εις την Πάλι. Καί έπηρε 800 παλληκαρόπονλλα καί τά 
έβαλε νά γενοϋσι γιαννιτζάροι. Τοιοϋτον τρόπον έμοίρασε καί τις γυναίκες, 
καί τις έδωσε τών ανθρώπων τοΰ σαραγιού.

1210 δώοη ώοη ώοη 1242 καί α-καί άπόφάσησαι 1245 μαλκία ex καΐκια 
1253 άνδρηανώπολη 1257 ελεΰνον 1261 τις : την cod. 1

1 Ώς γνωστόν, τό θέμα της παραδόσεως τής Τραπεζοΰντος άπετέλεσε άντικεί- 
μενον μακρών συζητήσεων μεταξύ τών ιστορικών, εις τούτο δέ συνέβαλον αί ύπό 
τών πηγών παρεχόμενοι αντιφατικοί πληροφορίαι (βλ. Ο. Λαμψίδου, Πώς 
ήλώ6η ή Τραπεζοϋς (αναγραφή καί διερεύνησις τών πηγών), Άρχεΐον Πόντου, τόμ. 
17, ’Λύήναι 1952). Ό ήμέτερος χρονογράφος ούδέν αναφέρει περί Άμιρούτζη, 
παρέχει δέ νέαν πληροφορίαν, δτι δηλ. ή Τραπεζοϋς, άφοΰ επί τριάκοντα δύο ημέ
ρας κατεπολεμήύ-η ύπό τοΰ σουλτάνου, παρεδόΟη κατόπιν συμβάσεως, ήτις έπετεύχύη 
τή μεσολαβήσει τής συζύγου τοΰ βασιλέως Δαυίδ καί τοΰ γαμβρού αύτής Μαλκία, 
συνδεομένου διά στενής φιλίας μετά τοΰ Μωάμεθ.
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1265 Τότε έστάθη δλον τον χειμώνα εις τό σαράγι του χαρούμενος. Και έκραξε 
τον Μπλάντο, πρίντζιπον τής Μολδαβίας, δ όποιος πρίντζιπος έγίνη μεγά
λος διά δνομα τον αδελφόν του. οπού ήτονε μικροπαλληκαρόπονλλο όμορφο 
κατά πολλά, και τον είχε ό σουλτάνος εις το θέλημά τον και είς την υπηρε
σίαν τον, και είχε μεγάλην αγάπην είσε δ αυτόν. Καί μίαν ημέραν ήθελε νά 

1270 τόνε δυναστέψη καί αυτός δεν ήθελε, καί είχε κρυφά από κάτω του ένα 
μαχαίρι καί τον έδωσε ’ς τό στήθος μίαν μαχαιρέα. Άμμή δεν ήτονε θανα- 
τήαιμη· καί τό κοπέλλι έφυγε. Καί μετά ταϋτα έγιατρεντη. ’Αμμή τόσο τό 
αγάπα, ότι έκαμε καί ήρθε καί τον εσυμπάθησε. Καί επειδή είχε τόση πολλή 
παρρησίαν είς τον σουλτάνο, ότι έκαμε καί έγίνη πρίντζιπος δ αδελφός του, 

1275 δ Μπλάδος είς την Μολόάβια.
Καί έμάζωξε ανθρώπους πολλούς, ώς αφέντης όπου έγίνη' άμμή ήτονε 

72r σκληρός άνθρωπος. Ό όποιος έδιάβη καί έκάθησε είς την Μολδάβια, \ καί 
έκάθησε είς την άφεντία τον. Καί επειδή είχε τά θαρρετά του αδελφού του, 
όπου ήτονε με τον σουλτάνο, έκατάβαλε τούς άρχοντες τής Μολδάβιας καί 

1280 έπαιρνε τό βίον τους καί έχάλα πολλούς καί έπαιρνε τήν ζωή τους. Καί 
έκάμανε λογαριασμό, είσε ολίγον καιρόν έχάλασε 20 χιλιάδες ανθρώπουςt 
διατί ήτονε πολλ,ά σκληρός. Και έπαιρνε τό βίον τους καί έπλοντηνε τό φονσ- 
αάτό του καί τούς έπαιρνε πολλά χαράτζα καί δεκατίες, τόσο ότι δεν έδννόν- 
τησαν νά τά βαστούνε. Καί ωσάν έμάζωξε βίον πολύ, τότε έμάζωξε καί πολύ 

1285 φουσσάτο καί έσνβάστη με τούς Ούγγαρονς, καί γίνησαν τό ένα, νά πάγη 
καταπάνω τού σουλτάν Μεχεμέτη.

Καί έτοντα τά έμαθε δ σουλτάνος, καί έστειλε είσε δαϋτον έναν Ρω- 
μαΐον, όνδματι Καταπολιανό, χριστιανόν, καί τον πασά Καμούτζα, νά κά
μουνε κατασκευή νά τόνε πιάσουνε νά τόνε φέρουνε ζωντανό. Καί έδιάβη δ 

1290 Καμούτζας πασάς μαζί μ'ε τον Καταπολιανό, καί έκάμανε μία άμποσκάδα, 
ήγουν έκρύφτησαν είσε τόπον στενό καί άπηδήσανε νά τόνε πιάσουνε. Άμμή 
δ Μπλάδος έναντιστάθη ανδρειωμένα καί έτζάκισε τούς Τούρκους· καί φεύ
γοντας έπιασε τον Καμούτζα πασά ζωντανό. 'Ομοίως έπιασε καί άλλους 
πολλούς Τούρκους, καί έκατάκοψε τούς περισσότερους· καί έκοψε τά πόδια 

1295 τους καί τά χέρια τους καί καμπόσους έσούγλισε. Καί τον Καμούτζα πασά 
τον έφούρκισε, τον έκρέμασε είσε ψηλότερον τόπον παρά τούς άλλους. Καί 
ωσάν έκαμε τη νίκη αυτήν, έμάζωξε καί άλλο περισσότερο φουσσάτο καί 
εκατέβη καί άπέρασε τον Ντούναβι ποταμόν καί έδιάβη καί είς τούς τόπους 
τού Τούρκου καί έδιαγούμιζε καί αφάνιζε τούς τόπους έκείνους.

1300 Καί ώς τά έμαθε αυτά δ σουλτάνος έπικράθη πολλά διά τον πασά του

1267 αλείψου 1273 πόλη 1281 εκαχαλαααι 1292 εαντηστάΰη 1293 καμουτζο

1295 καμουτζο 1299 του
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καί διά τους επίλοιπους, όπου τους έχάλαοε 6 Μπλάδος και τους έ'δωσε 
κακόν θάνατον. Τότε έμάζωξε τά φονοσάτά του ό σουλτάνος καί τά έ'οτειλε 
είς την Μαύρη θάλασσα, εις τον Ντούναβι τά κάτεργά τον καί τό φονσ- 

72ν αάτο στερέας. \ Καί ώς τό εμάθανε οι Μολδάβιοι πά>ς έρχεται απάνω τους 
1305 πολύς πόλεμος, έβάλανε τις γυναίκες τους καί τά παιδία τους είσε τόπους 

δυνατούς, είσε φύλαξι, εις τά βουνά τον Πρασοβον, μαζί με τά ροϋχά τους. 
Καί ό Μπλάδος έχώρισε τό φουσσάτό τον εις δύο· καί τό ένα μέρος τό έστειλε 
καταπάνω τον Νέγρου, όπου ήτονε εχθρός τον, αφέντης τής Ποντολίας, καί 
τό άλλο τό εκράτησε άτός του.

1310 Εις τόσο έσωσε καί ό σουλτάνος καί έμπήκε εις την Μολδάβια, καί 
εδιάβη εις τό βουνό, όπου είχανε τις γυναΐκές τους καί τά παιδία τους καί 
τά ροϋχά τους καί τά έδιαγούμιζε. Καί ώς τό έμαθε ό Μπλάδος, έφυγε καί 
εδιάβη τά βουνά καί τούς δρυμώνες, όσο νά ίδή τί θέλει άπογένει. Διατί 
είδε πώς δεν έχει βοήθειαν από τους Οϋγγαρους, έσηκώθη καί εδιάβη μέσα 

1315 είσε δνναμώτερονς τόπους. Καί είσε τοϋτο ήρθανε καί οί Οϋγγαροι καί τον 
ηνρανε νά τον βουθήοοννε. Καί ό Τούρκος ήτονε τεντωμένος είσε τόπους 
πλατέους. Καί ό Μπλάδος, ώσάν ήρθανε οί Οϋγγαροι, εστάθη άνδρείως. 
Καί έπήρε εφτά χιλιάδες φονσσάτο καί εδιάβη τή νύκτα μέσα ’ς τό φονσ- 
σάτο του σουλτάνου καί τούς άπήδησε καί έτρόμαξε τό φουσσάτό του, θαρ- 

1320 ρέοντας πώς είναι πολύ τό φονσσάτο τον Μπλάδου. Καί έτζάκισε τό φονσ
σάτο τής ’Ανατολής. Καί έβουλήθη νά πάχη νά πατήση καί την τέντα τοΰ
σουλτάνου. Καί ώρμησε καί έπήγαινε, νομίζοντας ότι έναι ή τέντα τον
σουλτάν Μεχεμέτη. Άμμή έλαθάστη καί εδιάβη είς την τέντα των άλλων 
πασάδων.

1325 Καί τότε άναψε δ πόλεμος καί έκατακοβόντησαν μία μερέα καί άλλη. 
Άμμή έκατακόφταν τούς Τούρκους κατά πολλά. Καί ώσάν εξημέρωσε έγυρί- 
σανε δπίσω οί Μολδάβιοι καί έκόπησαν ολίγοι’ άμμή τούς Τούρκους> 
επειδή τούς εξαφνίσανε τή νύκτα, έκόψανε πολλούς. Τότε έστειλε ό σονλτά- 

1329 νος τον Άλή πασά με πολύ φονσσάτο τήν ημέρα καί εδιάβη καί έσωσε τον 
73r Μπλάδο καί έκάμανε πόλεμον φρικτόν, τόσο ότι έσκοτώαανε \ χίλιους Μολ- 

δάβους καί άλλους τόσους ήφέρανε ζωντανούς καί τούς ήφέρανε είς τόν 
Προϊλάβο τον σουλτάνου. ’Εκεί ήτονε τό Σκαμνί τοϋ Μπλάδου καί τούς
έκοχρε όλους. Τότε είδε ό σουλτάνος τό κάστρο τόν Προϊλάβο ανοικτές
τις πόρτες καί άνθρωπον τινάν δεν έβλέπανε, έθαυμάζανε. Καί παραμπρός 

1335 από τό κάστρο είδανε έως είκοσι χιλιάδων ανθρώπων κορμιά, άλλα κομ
μένα, άλλα παλουκωμένα, οπού τούς έσκότωσε ό Μπλάδος, τοϋ κάστρου έκει-

1323 Μπλάδος αφέντης Βλαχείας in margine 1331 ζοντάνους 1333 post 
σουλτάνος in cod. scriptum είδε
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νοϋ, γυναικών, άνδρών, παιδιών και δεν άφησε μηδε έναν. Τότε είδε το 
μεγάλο κακό, όπου έκαμε ό Μπλάδος, έθαύμασε ό σουλτάνος εις την μανία 
του Μπλάδου. Και έπήρε τά φουσσατά του δ σουλτάνος και έπήγαινε παραμ- 

1340 πρός. Άμμή ό Μπλάδος έστεκέτονε εία'ε τόπους, όπου τοϋ έβόλειε, και 
εκτύπα είς τους ανθρώπους και εις τά φορτώματα τοϋ σουλτάνου. Και τους 
εκουρσευε και έακότωνε και τούς Τούρκους και τά κοπέλλια τους, όπου έαύρ- 
νανε τά βαρήματα.

Και ώς τό έμαθε δ πρίντζιπος τής Ποδολίας, δνόματι Νέγρας, έαμειξε 
1345 με τους Τούρκους και έδιάβησαν και έπολεμούσανε νά πάρουνε τό κάστρο, 

τό λέγουνε Κιλήμ, όπου ήτονε τοϋ Μπλάδου. Και ό Μπλάδος επήρε έξι χι
λιάδες καβελλάρους και έδιάβη απάνω είσ'ε δαύτους και εκάμανε πόλεμον δυ
νατόν και ετζακίσαν τον Μπλάδο με πολύ αίμα μία μερέα και άλλη. Και 
έσκοτώσανε από τούς Μολδάβους έως δύο χιλιάδες, και έπήρανε τά κεφάλια 

1350 τους και τά έβάλανε είς τά κοντάρια τους και τά διαβάσανε και τά έδείξανε 
τοϋ σουλτάν Μεχεμέτη.

Και τότε έφυγε δ Μπλάδος και έδιάβη μέσα είς την Ουγγαρία. Και τον 
έπιασε δ ρήγας Μαθαιος και τον έβαλε είς την φυλακή διατι έσκότωσε από 

73ν τούς Οϋγγαρους τούς έδικούς του. Και ! τό φουσαατο τοϋ Τούρκου εδιάβη μέσα 
1355 είς την Μολδάβιαν και την έδιαγουμίσανε4 και ήφέρανε είς τον Ντονναβι έως 

διακόσες χιλιάδες ζφα, πρόβατα, βούδια' και έπήρανε και πολλήν σκλαβίαν, 
γυναίκες, άνδρες, παιδία. Και δ σουλτάνος, όπου ήτονε είς τον Ντούναβι έκαμε 
αφέντη τον Δρακούλα καί τον έστειλε είς την Μολδάβια νά δρίζη, οπού ήτονε 
Τοϋρκος ό αδελφός τοϋ Μπλάδου. Καί δ σουλτάνος έγύριαε είς την Άνδρια- 

1360 νούπολι. Τότε δ Λρακούλας έλεγε των αρχόντων τής Μολδάβιας, πώς : «'Ο 
σουλτάνος έχει μεγάλη δύναμι, καί εσείς ήκούσετε τοϋ άδελφοϋ μου τοϋ Μπλά
δου την τρελλάδα καί έκάματε μάχη με τον σουλτάνο». Καί λέγοντας έτοϋτα, 
εγύρισε δλους τούς άρχοντες καί τον έατέρξανε γιά αφέντη τους. Καί δ Μπλά
δος, ώς είπαμε, έτελείωσε την ζωήν τον είς την Ουγγαρία, είς την φυλακή. 

1365 Καί ό σουλτάνος έαήκωσε πόλεμον τον ’Οκτώβριον μήνα καί έδιάβη 
καταπάνω τής Μυτιλήνης, δπού έναι νησί. Παλαιά την έλέγανε Λέσβο, καί 
γυρίζει τό γϋρο τριακόσα μιλιά' καί έδιδε χαράτζι τοϋ σουλτάνου δύο χιλιάδες 
φλωρία. Καί ήτονε τότε δ πρίντζιπος, δπού την ώριζε, δ Καταλούζιος. Καί 
έστειλε ό σουλτάνος τό φλαμπουριάρη τής Καλλίπολης με αρμάδα καί έδιάβη 

1370 είς την Μυτιλήνη καί έβγαλε λαό πολύ καί έδιαγούμισε τό νησί καί έπήρε 
πολλή σκλαβίαν. Καί έδιαγούμισε καί τήν χώρα τήν Γαλένα, πλούσα κατά 
πολλά.

1341 αδελφός του μπλάδου in margine 1347 δαύτος 1363 ώλούς άρχοντες
1363-1364 μπάλαδος - post είπαμε καί delevi 1368 είτόνε - πρψτζηπον 1369 Μι-

τηλήνι in margine
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Τότε έστερξε καϊ τό νησί ή Χίο νά δίδη χαράτζι. Καϊ εδιάβη και εις 
τό άλλο κάστρο της Μυτιλήνης, *ς το Μόλυβο, και τό απόκλεισε και τήνε πο- 

1375 λέμα. Καϊ οί Ρωμαίοι άντιστάθησαν καμπόσες ημέρες και τό ύστερο έπαρα- 
δόθη. Και έπερίλαβε και όλο τό νησί και έβαλε φυλάκτορες Τούρκους γιαν- 

74r νιτζάρους' και τό έχον\νε έως την σήμερον. Και τον αφέντη, τον Κατελοϋζο 
τον έπήρε και τον έδιάβασε εις την ΙΙόλι και τον έβαλε εις την φυλακή· και 
έγίνη Τούρκος και τον απόλυσε. Και οί Τούρκοι τού σαραγιού τον έγνωρί- 

1380 σανέ, όπου είχε κάμει πολύ κακό εις τις Τούρκους. Τότε τον έπιάαανε καϊ 
έκόφανε τό κεφάλι του και εδιάβη εις την κόλααι.

Καϊ μετά ταύτα έσήκωσε δ σουλτάνος μάχη κατά τους Βενετζάνους. Καϊ 
έβαλε εις τον άραανά καϊ έκαμε πολλά κάτεργα όλον τον χειμώνα, νά κόμη 
αρμάδα χοντρή. Και έβαλε και τού έκτίσανε και ένα σαράγι, παλάτι πολλά 

1385 μεγάλο και όμορφο. Καϊ έβαλε καϊ έκτίζανε καϊ έδννάμωνε τα κάστρη, όπου 
ώριζε, όπου ήτανε άχαμνά. ’Έβαλε και έδυναμώαανε τά καστέλλια τής Καλ- 
λίπολης εις τό στενό, και έβαλε πολλές λουμπάρδες διά φύλαξι τής Πόλης.

Και έσήκωσε πόλεμον καταπάνω τής Μπόσινας' και μιλούνε βουργά- 
ρικα, καϊ τό πρώτο κάστρο τό λέγουνε Γιάντζα. Οί άνϋρώποι τής Μπόσινας 

1390 είναι καλοί καϊ ανδρειωμένοι έως τήν σήμερον. Και τούτο διατ'ι δεν ήθέ- 
λανε νά δώσουνε τό χαράτζι, όπου ήτανε ύποτεταγμένοί' από χρόνους περα
σμένους έχρεωστθύσανε εκατόν πενήντα χιλιάδες φλωρία. Και είπε 6 αφέν
της τής Μπόσινας : «Έγώ δέ δίδω τόσο βίον τού σουλτάνου, διατ'ι με τούτα 
κάμω φονσσατο κα'ι άντιατέκω τού σουλτάνου. Και αν έρθή απάνω μου καϊ 

1395 μέ νικήση, έγω παίρνω αυτό τό βίον καϊ υπάγω είσέ άλλον τόπον καϊ μέ 
τούτα τά φλωρία μού βοηθά πάσα αφέντης».

Τότε ώς ήκουσε 6 σουλτάνος την αυτήν άπόκρισι, έμάζωξε τά φονσσάτα 
εις την Άνδριανούπολι καϊ εδιάβη και άπέρασε τον ποταμό Δερομπίτζα, 

1399 οπού χωρίζει την Βουλγαρία από την Μπόσινα. Και εκεί άπέρασε 150 
74ν χιλιάδες | καβελλάρους, χωρίς τούς γιαννιτζάρους καϊ χωρίς τούς άζάπηδες 

και χωρίς έκεινούς, οπού σύρνασι τά καμήλια και τά μουλάρια και άλλα. 
Τότε έσωσε και έβαλε καϊ έπολέμα τό κάστρο, τό λέγουσι Τοπίτζα, καϊ έπήρε 
το και έστειλε τον Μεχεμέτ πασά μέ ένα μέρος από τό φουσσάτο διαλεκτό 
καϊ εδιάβη εκεί οπού ήτονε δ ρήγας τής Μπόσινας εις τό κάστρο, τό λέγουσι 

1405 Γαντζία. Και δ ρήγας άπέρασε καϊ εδιάβη είσέ άλλο κάστρο, τό λέγουνε 
Κλήσα, καϊ έκεϊ εδιάβη καϊ δ πασάς καϊ από πίσω ήρθε και δ σουλτάνος. 
Και τότε έπαραδόϋησαν δλα τά κάστρη τής Μπόσινας και έπεριλάβανε καϊ 
τό κάστρο την Ντόμπριτζα.

Καϊ τότε έοτέρξανε δλα τά κάστρη και οί χώρες νά δίδουνε χαράτζι μέ

1377 σημερνον 1385 έδη-εδηνάμονε 1400 αζάπηπηδε;
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1410 τοιούτο δτι νά τούς αφή ο η νά ’χονσι τά ζακώνια τους. Και τότε Εβαλε φυλα
κτό οες είσε πάσα κάατρο, και εις την Κλήσα, οπού ήτονε μέσα ό ρήγας τής 
Μπόσινας και ό ανιψιός τον' και εναι δυνατό κάστρο τό γύρω - γύρω χαν
τάκια και παράξω δλο βάλτος, δλο νερό, δύσκολο νά παρθή. Άμμή ό Τούρ
κος Εμπαινε εις τό νερό, ’ς τό βάλτο' και εκόβασι τά καλάμια τον βάλτον 

1415 και τά έκάμνααι δεμάτια και τά εβάλανε και έγεμίζανε τά χαντάκια. Τόσο 
έατενέψανε τό κάστρο και δεν είχανε τί νά κάμονσι και έστείλανε από μέσα 
χαρτί τον Μεχεμέτ πασά σονλτάνον, δτι νά τονςε ρνμπαθήση εις τό φταί- 
αιμο, όπου εφταιαε ό ρήγας. Και τότε εστερξε και έπαραδόθη ή Κλήσα και 
τον ρήγα και τον ανιψιό του τους επήρε μαζί τον. Και ή γυναίκα τον ρηγός 

1420 ήτονε εις τό Ραούζι με δλο τον τό βίον. Και ώς τό Εμαθε ό σουλτάνος 
Εστειλε εις τούς Ραγουζαίονς δτι νά τον δώσουνε την ρηγίνα με δλο της τό 
βίον. Και οι Ραγουζαίοι είπανε δτι εκείνη άπέρασε και εδιάβη εις την Ρώμα, 
είς τον Πάπα και όντως έστάθη εκεί Εως ζωής της.

1424 Και από κεί έσηκώθη ό σουλτάνος καί εδιάβη καταπάνω τον δούκα Σαν- 
75r ταλός, όπου είχε τό δον\κάδο του και εσννώρευε με τους Ραγουζαίονς με 

τούς οποίους είχε μάχη πάντα μετ’ αυτούς διά μία γυναίκα Φιορεντΐνα, 
όμορφη κατά πολλά. Λοιπόν έμπήκε ό Τούρκος εις τον τόπον του καί έδια- 
γούμιζε καί πολλή σκλαβίαν Εκαμε. Καί τούτο ήτονε ή αφορμή δτι επειδή 
έπήρε ό Σαν ταλός δούκας την Φιορεντΐνα καί άφησε τήν καθολική τον 

1430 γυναίκα, Εφυγε με τον υιόν της καί εδιάβη είς τό Ραγούζι με τό βίον της. 
Καί τότε έσηκώθη ό νίός τού Σανταλός καί εδιάβη είς τον σουλτάνο καί τον 
Εκαμε καί έσηκώθη καί έμπήκε μέσα ’ς τό δονκάδο τού Σανταλός διά νά 
τόνε πιάση. Άμμή αυτός έμπήκε είς τό δυνατό του κάστρο καί ό σουλτάνος 
δέν ή μπόρεσε νά τόνε πάρη.

1435 Καί έσηκώθη από κεί καί εδιάβη καταπάνω τον Κωνσταντίνου Καρα- 
γουζον Καστριώτου καί είς τον τόπον τού άφεντός τού Ντούκανον νά τούς 
πάρη τήν άφεντία τους νά τούς έσηκώση από κεί καί νά τούς δώση άλλους 
τόπους είς τήν Ρούμελη. Καί αυτοί έγνωρίαανε πώς δεν ήμπορούνε νά 
κάμουνε άλ.λέα>ς. Όπου δεν ήμπορούαανε νά κάμουνε άλ.λέως, μηδέ νά άντι- 

1440 σταθούνε τον Τούρκον, έδιάβησαν είς τον σουλτάνο νά κάμουνε τήν άλλαξία. 
Καί ώς έδιάβησαν δμπρός είς τον σονλτάν Μεχεμέτη, τούς επιασε δλους καί 
τούς Εβαλε είς τήν αλ,νσσο' καί πρωτύτερα από τούτα έφεραν τον ρήγα τής 
Μπόσινας δμπρός του με τήν αλνοοο καί όόρισε καί έκοψαν τό κεφάλι του. 
Καί ώς ήκουσε τήν άπόφασι τού σουλτάνου, έφώναζε δτι ; «’Εδώ Εχω τούς 

1445 ορισμούς καί τά χαρτία όπου μδδωσες νά στέκω είσέ Εναν τόπον Εως ζωής

1412 ο ονιψήος 1426 μεταύτους 1427 τονντόπαν 1434 υπόρεααι 1435 pri- 
tnum σουλτάνου scripsit post κονσταντήνου mutavit 1438 υπορουνε 1439 ϋποροναανε
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μον και εον μοΰ κόβεις το κεφάλι. Αδικο οπού εβγαίνεις άπδ τδ λόγο 
σου /». Και αποκεφάλισε τόνε.

Και ετούτα τά ήκονσανε δλοι οι άφεντάδες της Ουγγαρίας, πώς ό σου/1- 
1449 τόνος τάζει τών δουκάδων νά παραδοθοϋνε και νά τους δώση άλλους τόπους 

75ν με τά χαρτία ’ς τδ χέρι | και αυτός έβγαίνει άπδ τδ λόγον του και τους κόφτει 
τδ κεφάλι, και έβαλαν εις τδ νοϋ τους νά προϊδοϋνε τδ τί έχουνε νά κάμουνε 
εις την άφεντία τους. Καί την άλλη μερέα οί Βενετζάνοι ήταν έγνοιασμένοι 
άπδ τους Τούρκους τούς φλαμπουριαρέους, όπου έστεκανε εις τά σύνορα, 
όπου είχανε καί έμπαίνανε καί έκάμανε πολύ κακδ εις τους τόπους τών 

1455 Βενετζάνω.
Τότε πάλι έδιάβησαν εις τδν σουλτάνο καί έμεταεβεβαιώσανε την αγά

πην τους έως νά άποϊδοΰνε τδ τί ήθελε κάμει εις τδν κόσμον. Καί ό Έσές 
μπέης, όπου έπήρε τδ ’Άργος άπδ τά χέρια τών Βενετζάνων μέ τραδιμέντο, 
όπου τδ τραδίρανε οι ντοπικοί καί ό Όμέρ πασάς μέ τδ άλλο φουσσάτο 

1460 έδιάβη καί έπολέμα την ’Έπαχτο, όπου η τόνε καί αύτδς τών Βενετζάνω καί 
έβαλε βουλή δτι νά περάση καί εις τδν Μορέα νά πολεμά τά κάστρη τών 
Βενετζάνω, λέγω την Μοθώνη, Κορώνη καί άλλα.

Καί ώς τδ έμαθαν οί Βενετζάνοι είπανε δτι δεν είναι πλέο καιρός νά 
έχωμε πομονή καί έτοιμάστησαν είαέ πόλεμον καί έστείλανε εις τδν Πάπα 

1465 δτι νά βάλη ομόνοια εις τους Χριστιανούς καί εντωάμα έστειλε έναν Γαρ- 
δενάλε εις τδν ρήγα Μαθία τής Ουγγαρίας καί έμάζωξε είκοσιπέντε χιλιά
δες φουσσάτο καί έδιάβη καί άπέρασε τδν Ντούναβι ποταμδν καί έδιαγού- 
μιζε τις χώρες του σουλτάνου.

Καί ό Σαμπατΐνος όπου έφτειανε τδ τειχίο τον Μπελιγραδίου, έδιάβη 
1470 ό αύτδς ρήγας καί τδ έχάλααε. Καί άπδ κει άπέρασε τδν ποταμδν Σάβα όπου 

έναι έκεΐ καί έδιαγούμιζε τους τόπους τον σουλτάνου καί έπήρε έως είκοσι 
χιλιάδες σκλαβία. Καί άπδ κεί έγνρισε εις τδν τόπο του νικητής χαρούμενος.

Καί οί Βενετζάνοι τήν άλλη μερέαν άρματώαανε τά κάτεργά τους καί 
1474 έβάλανε τζενεράλε πρώτον καπετάνιο είσε δαντην τδν μισέρ Γιάκονμο Λορ- 

76τ δάνο, τζιντιλόμο Βενετζάνο■ καί έστείλανε \ εις τήν Κρήτη καί έφέρανε εις 
τδν Μορέα τέσσαρες χιλιάδες καλούς άνδρες πολέμιατάδες καί έμπήκανε εις 
τά κάστρη τών Βενετζάνων. Τότε έσωσε καί ή άρμάδα τών Βενετζάνω εις 
τδν Μορέα καί έμαζώξανε σολδάτους καί άλλους καί έδιάβησαν εις τδ 
Έξαμίλιο μέ τήν άρμάδα. Καί οί άπεζοί καί οί καβελλάροι έδιάβησαν εις 

1480 τδν τοίχο τοϋ αυτόν 'Εξαμιλίου καί τδν έμετ ακτίζανε, όπού ή τόνε χαλασμέ
νος, μέ πολλούς ανθρώπους καί μέ πολλή βίαν. Καί άπάνω εις τούς αυτούς

1458 τό αργός το επυρε ό έσαις από τους βενειζάνους in margine 1470 τόν 1478 
οολταδονς 1480 άπου ; ό cod.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:57 EEST - 3.236.241.27



Ή άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως καί ή βασιλεία Μωάμεθ- Β' 283

κτιστάδες ήτονε ό Νικόλαος Μοραΐτης και τους ήνάγκαζε τό γληγορύτερο. 
Και ήτανε μαστόροι και υπουργοί έως τριάντα χιλιάδες με τις εργάτες και 
έκάμνανε διπλά χαντάκια και απάνω είσέ δεκαπέντε ήμερες τον έφτειάσανε. 

1485 Και ετούτα τά ήκουσε δ σουλτάνος. "Ομοίως οί Τούρκοι οπού ήσανε 
μέσα εις τό Μορέα, εις τά κάστρη όπου ώρίζανε, εσκιάχτησαν και έφοβή- 
θησαν κατά πολλά' και οι Χριστιανοί όπου ήσανε ραγιάδες τού Τούρκου κα'ι 
έγυρίσανε και εδιαβήσανε με τούς Βενετζάνους, και έσηκώθη δ Μορέας. 
Τότε έστειλαν οι Τούρκοι λόγον τού σουλτάνου πώς ήρθανε οί Βενετζάνοι 

1490 και έκτίαανε τον τεΐχο καί έγΰρισε δλος δ Μορέας με τούς Βενετζάνους. Τά 
όποια λόγια τά έστειλε δ φλαμπουριάρης, δπού έκαθέτονε εις τό Αεοντάρι. 
Καί οί γιαννιτζάροι καί οί Τούρκοι δπού εφνλάγανε τά κάστρη δεν ήμπο- 
ρούσανε νά σταθούνε καί έδίδανε τά καστέλλια καί έφενγανε, καί οί Βε- 
νετζάνοι τά έπαίρνανε καί έβάλανε μέσα σολδάτους. Καί έστείλανε εις τό 

1495 ’Άργο τον Γερόλυμο μέ κάμποσους σολδάτους νά πολεμήση νά πάρη τό 
’Ά ργο.

Καί οί Τούρκοι τό εμάθανε καί έδιάβησαν με τούς μουσελήμηδες καί 
τούς άκαρτερέψανε είσε τόπους στενούς, δπού έρχόντησαν από τό μέρος τής 
Τζακωνίας καί τούς άπηδήαανε, διατί την μία μερέα έναι θάλασσα καί την 

1500 άλλη βουνό ψηλό. Καί έκόψανε διακόσους Φράγκους καί έπήρανε καί ζωντα
νούς άλλους διακόσους, καί τούτο διατί οί Βενετζάνοι εδιαβήσανε είσε άλλο 

7 όν κάστρο καί έπολεμούαανε μέ τις λουμπάρδες δπού είχανε. \ Καί από τό πολύ 
κρύο τό αφήσανε καί δεν τό έπήρανε.

Καί από κεΐ εδιαβήσανε εις τον τεΐχο τού Έξαμιλίου. Καί έκράξανε τον 
1505 κύρ Μιχαήλ τον Ράλλη, δπού ήτονε πρώτος άρχος τής Κόρινθου, δτι νά 

κάμη τροπον νά τούς παραδώαη την Κόρινθο καί την Άχαΐα. Τότε έδιάβη 
δ ελεεινός καί είπε των αγάδων δτι νά παραδώσουνε την Κόρινθο των Βε~ 
νετζάνω, και τομου τον ακούσανε, τον έπιάσανε καί τον έσκοτώσανε. Τότε 
άλλο κάστρο δεν επαραδόθη των Βενετζάνοι, μόνε ή Μεζηθρά, δπού την 

1510 έπήρανε.
Τότε εβγήκε λ.ογος πως δ Μεχεμέτ πασάς έρχεται εις τον Μορέα μέ 

πολύ φονσσατο, και ο σουλτάν Μεχεμέτης έρχεται από πίσω μέ δλην του την 
δύναμι. Τότε οί Βενετζάνοι αφήσανε τον τεΐχο καί έδιάβησαν εις τά κάστρη 
τους τού Μορέως. Τότε έσώσανε καί οί Τούρκοι εις τό 'Εξαμίλιο καί είδανε 

1515 τά κάτεργα των Βενετζάνω δπού άλαργάρανε από τις Κεχρές τού 'Εξαμιλίου, 
Καί έδιάβησαν οί Τούρκοι εις την Κόρινθο' καί από κεϊ έδιάβησαν εις τό 
’Άργος' καί άπό κεΐ έδιάβη εις τό Λιοντάρι, εις την μέση τού Μορέως, καί 
εκεί ετέντωσε. Καί άπό κεΐ έστειλε τον Τζογάνο τον φλαμπονριάρη νά φυ-

1483 μαοτάρη 1489 ν τονρη 1492 νπορονσανε 1494 σολτάδους 1495 σολ. 
τάδους 1509 primum τονρκο scripsit post in βενητζάνο mutavit 1517 λοντάρη
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λ-άγη μέ είκοσιπέντε χιλιάδες φουσσάτο και έμάζωξε και Άλλους ανθρώπους. 
1520 Και τον Όμέρ Μπέη τον έστειλε και αυτόν με 25 χιλιάδες φουσσάτο και 

έδιάβη καταπάνω είς τούς τόπους των Βενετζάνω. Και αρχή έδιάβη τδ μέρος 
τής Μοθώνης καί έδιαγούμισε πολλά χωρία καί καοτέλλια των Βενετζάνω. 
Καί έχαλάαανε καί έρρίξανε καί τά τειχία τής Λένως οι Βενετζάνοι, καί την 
Μεζηθρά την έπήρανε πάλι οί Τούρκοι.

1525 Άμμή οί Βενετζανοι έπηγαίνασι με τά κάτεργά τους καί ή φέρνανε τρο
φές διά τδ φουσσάτο τους καί άπέρασε δλος ό χειμώνας είς αυτά, είς 1464. 
Καί ώσάν ήρθε τδ καλοκαίρι, τότε έστείλαοι τδν αφέντη τής Βλαχίας νά πάγη 
είς τδν σουλτάνο νά τού ιιιλήση νά κάμουνε αγάπη, καί ό Μεχεμέτ πασάς τδν 

77r έπιασε καί τδν έγδειρε ζωντανδ καί επήρε ; καί τδν αδελφό του σκλάβο. Καί 
1530 τδν ερχόμενον χρόνο ετοίμασε ό σουλτάνος τά φουσσάτά του καί έβαλε καί 

έκτισε ένα κάστρο δυνατό είς την ’Έπειρο διά νά δώση φόβο νά φυλάγη τδν 
τόπον εκείνον καί έτελείωσέ το είσέ ολίγον καιρό.

Τότε έμάζωξε τά φουσσάτά του καί εδιάβη καταπάνω των Σαρακηνών, 
τά μέρη τής Σουρίας, ομοίως καί καταπάνω των Έγιατίων καί έβγήκανε είσέ 

1535 πόλεμο καί ένίκησέ τους και επήρε τδ κάστρο την Σκαντερώνα καί την Άρεν- 
τάνα καί έκοψε καί έκαψε δλ.ους εκείνους τούς ανθρώπους καί άλλους έπιασε 
καί τούς εγκρέμνισε άπδ ψηλούς γκρεμνούς, καί τούς έακότωνε. ’Ομοίως 
εγκρέμνισε όλους τούς πρώτους άπδ ψηλούς πύργους καί τούς έθανάτωνε. 
Καί τότε έκαμε αγάπη μέ τδν βασιλέα τής “Ινδίας, δνόματι Σιμών. Καί διά 

1540 νά δείξη καλή άγάπη έβγαλε καί έδιάλεξε μία Άμορφη γυναίκα άπδ τδ αα- 
ράγι τον καί τού την έδωσε διά γυναίκα. Έχάρισέ τον καί Άλλα χαρίσματα 
βασιλι κά.

Τότε πάλι έσήκωσε πόλεμον κατά τούς Βενετζάνονς—1461—καί έδιάβη 
είς τήν *Έγριπο, όπού τήν (ορίζανε οί Βενετζάνοι. Και ή ’Έγριπο έναι κά- 

1545 στρο δυνατό καί καλά αρματωμένο, καί είχε καί πολύ λαόν μέσα, Φραγκονς 
καί Ρωμαίους, καί έναι κοντά είς τον γιαλό. Καί έδιάβη ό σονλτάν Μεχε- 
μέτης μέ τά φουσσάτά τον άπδ τήν στερέα καί διά θαλάσσης έστειλε τδν Όμέρ 
πασά καπετάνιο μέ τήν άρμάδα του. Καί επειδή στέκει τδ κάστρο κοντά - κοντά 
είς τήν στερέαν είς τήν Ρούμελη καί έναι στενός 6 τόπος τδ διάστημα, έφερε 

1550 καράβια χαμηλά καί μεγάλες βάρκες και τά έκαμε ώσάν γιοφύρι καί άπέρασε 
τά φουσσάτά του μέσα ’ς τδ νησί, καί έτριγυρίσαν τδ κάστρο καί έδιδαν πό
λεμόν μέρα καί νύκτα. Καί οί Έγριπιώτες δέν έθαρρουσανε ότι νά τούς 

jjy πολεμά άπδ κείνο \ τδ μέρος.
Καί ένας Ρωμαίος λουμπαρδάρης, καλός τεχνίτης, είπε τού σουλτάνου

1523 χορήα iteratum in cod. delevi 1526 1464 in margine 1527 ήρ το 
καλοκέρη 1531 κάοτρο δηνατό κάστρο 1534 εγικανε 1543 κατονς βενετζάνονς—1461 
in margine 1546 ρορομέονς 1547 τον μ'ερ 1551 νίση 1554 Ρωμαίος : ύομέος cod.
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1555 δτι «’Αφέντη τήν δδείνα μερέα νά πολεμούμε όπου έναι το τειχίο άχαμνό- 
τερο». Και έπολέμα γεμάτα. Και οι Βενετζάνοι έστείλανε την αρμάδα τους 
διά νά δώση βοήθειαν. Αυτή επήγαινε ένϋε κακειϋεν και έ'χανε καιρό και 
νοτερά ήρϋε κοντά εις το κάστρο. Και ώς τό μάθανε από μέσα έλάβανε με- 
γάλην χαρά τό πά>ς ήρϋε βοήϋειαν. Άμμή δεν ήμπορέσαν νά δώσουνε βοή- 

1560 ϋειαν καμμίαν και δ σουλτάνος ήνάγκαζε τά φονσσάτα νά πολεμούνε τό κά
στρο μέρα και νύκτα. Και έμπήκανε οΐ Τούρκοι δυο βολές μέσα ’ς τό κάστρο 
από τά τειχία, και τις δυο βολές τους έρρίζανε όξω και τούς έκρεμίζανε.

Και τό ύστερο ωσάν είδανε οι ελεεινοί Έγριπιώτες πώς έδιάβη ή αρ
μάδα τους καί δεν ήμπόρεσε νά τούς δώση βοήϋειαν έπικράϋησαν πολλά καί 

1565 ήτανε άποσταμένοι τού πολέμου οπού έπολεμονσανε μέρα - νύκτα. Τότε έμα- 
ζώκτησαν όλοι τους εις την μέση τον φόρου, οπού στέκει τό παλάτι καί έμπήκε 
μέσα τό Αμέτρητο φουασάτο τον Τούρκον από τις χαλάστριες των λουμπαρ
δών. Καί έσμείζανε καί άναψε ό πόλεμος εις τό σπαθί, καί έγίνη μεγάλη 
σφαγή καί πολύ αϊμα έτρεχε από τήν μίαν μ ερέαν καί τήν άλλην. Καί εκεί 

1570 εις τούς σκοτωμένους εύρέϋησαν καί γυναίκες αρματωμένες σκοτωμένες 
μέσα εις τους άνδρες καί έπολεμονσανε καί αυτές ώσάν παλληκάρια, πανδρε- 
μένες καί ανύπαντρες, καί έκάμανε ώσάν τις άμαζώνες τον παλαιού καιρού.

Καί ό αφέντης δ μισέρ Παύλος ’Έριτζος, τζιντιλόμος Βενετζάνος, μέ 
κάμποσους άρχοντες τού κάστρου έμπήκανε εις τό παραμέσα καστέλλι τό 

1575 δυνατό τού κάστρου. Καί ώσάν έπεριλάβανε οι Τούρκοι τό κάστρο έπήρανε 
78r δλονς καί τις Φράγκους τους I έσουγλίσανε καί κάμποσους τούς έπιριονίσανε 

ζωντανούς, καί τους Ρωμαίους τούς έκάμανε σκλάβους καί τούς έπουλού- 
σανε ’ς τό παζάρι. Καί τήν ϋνγατέρα τού άφεντός τού *Έριτζον τήν έπιά- 
σανε καί τήν έδώσανε τού σονλτάν Μεχεμέτη. Καί ήτονε άμορφη κατά πολλά. 

1580 Και διατι δεν ηϋελε να κάμη τό ϋέλημά τον τήν έσφαζε.
Και υστέρου έταζε τού άφεντός καί τών αρχόντων όπου ήτανε μέσα ’ς 

το καστέλλι δτι να παραδοϋούνε καί νά τού δώσουνε τά κλειδιά τού καατελ- 
λίου, καί αυτούς νά μήν τούς κάμη τίβοτα, μόνε νά είναι έλεντεροι. Καί 
ούτως τον επιστέψανε καί έπαραδόϋησαν. Άμμή δ σουλτάνος δέν έστάϋη εις 

1585 τον λογο του, μόνε τούς αποκεφάλισε δλονς. Καί ώσάν τήν έπερίλαβε τήν 
ελεεινή ’Έγριπο καί δμοίως καί δλο τό νησί δπού γυρίζει τριακόσα μιλιά, 
έβαλε φνλάκτορες μέσα καί τά φνλάγονσι έως τήν σήμερο.

Καί τήν άλλη μερέα δ φλαμπονριάρης τής Μπόσινας έσοντας νά δράμη 
μέσα εις τήν Ουγγαρία μέ πολύ φουασάτο, έδιάβη καί έως εις τήν Ζογάμπιαν 

1590 καί έπήρε έως δέκα χιλιάδες σκλάβους καί έδιάβη καί εις τήν Νταλμάτζια
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1557 ά-αντή 1559 νπωρέααν 7560 ο add. 1563 Ιβρηπήωτες 1564 νπώρε 
σαι 1575 ’Έγρηπο in margine
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όπου είναι τόποι των Βενετζάνω. Και άπέρασε και έδιάβη κοντά εις την 
Βενετία, εις τά σύνορά της μέσα ’ς τό Φριούλι στερέας. Καί από κεί έδιά- 
βησαν από την Βενετία καί από την ’Ιταλίαν καί έτζακίαανε τον φλαμπον- 
ριάρη τής Μπόσινας τον άνωθεν, καί τον έδιώξανε κακά γεναμένον Καί 

1595 τον φλαμπονριάρη τον έσκοτώσανε καί από τό φουσσάτό του ολίγο Εφυγε καί 
έγλύτωσε.

Καί την άλλην μερέαν εδιάβη ό σουλτάνος καταπάνω του Ουζουν χααά- 
78ν νου εις την ’Ανατολή, | διατί Εδωσε φουσσάτα καί έβοήθα των Βενετζάνω 

εις την αρμάδα τους, όπου είχανε εισε δαύτην καπετάν τζενεράλε τον μισέρ 
1600 Νικόλαο Τρόνο, τζιντιλόμο Βενετζάνο. Οί όποιοι έκάμανε πολλές νίκες καί 

έπήρανε πολλές χώρες καί τόπους του σουλτάνου. 'Ομοίως καί εις τά μέρη 
τής ’Αρμενίας τοϋ επήρε πολλούς τόπους ό Ουζουν χααάνος. Καί περάσον- 
τας ό χρόνος, έμάζωξε τά φουασάτά του ό σουλτάν Μεχεμέτης καί έμετα- 
διάβη άτός του εις την ’Αρμενία, καί έσμείξανε εισε πόλεμον καί έτζάκισε <5 

1605 Ούζούν χααάνος τον σουλτάνο καί Εκοψε του πολλούς Τούρκους.
Καί από κεΐ έγύρισε ό σουλτάνος καί εδιάβη μέσα εις την Ουγγαρία καί 

έδιαγονμιζε τις χώρες, όπου ήτανε κοντά εις τον Ντούναβι καί πάλι εγύρισε 
καταπάνω τοϋ Ουζουν χασάνου διά πείσμα. Τότε έπολεμήσανε καί έτζάκισε 
ό σουλτάνος τον Ούζούν χασάνο καί τον έπήρε σκλάβους 6200 ανθρώπους. 

1610 Καί όθεν έγύριζε εις την Κωνσταντινούπολι, εισε όποια χώρα άπέρνα, Εκοβε 
από 500, Εως όπου ήρθε εις την Πάλι.

Καί τότε έπήρε μεγάλον φόβον ή ’Αρμενία όλη. Καί τον έρχαμενον 
χρόνον έδράμανε οι Τούρκοι εις την Βλαχία καί εις την Μολδάβιαν. Καί 
τότε άρματώθη ό αφέντης τής Μολδάβιας, όνόματι Στέφανος Πακίνος καί 

1615 έπήρε κοντά τον αρματωμένους ανθρώπους πολλούς καί Επιααε τέασαρονς 
φλαμπουριαρέονς καί έσκότωσε πολλούς Τούρκους καί έπήρέ τους τριαντάξι 
φλάμπουρα. Καί περάαοντας ολίγο, Εσοντας νά ορίζουνε οι Γενουβήαοι τον 
Καφά εις την Μαύρη θάλασσα, καί είχανε μάχη | καί έπολεμούαανε εις την 
'Ιτάλια με τον δούκα τής Μιλάνας, δεν ήμπορούσανε νά κάμουσι αλλέως καί 

1620 έχαρίσανε τον Καφά τοϋ σουλτάνου καί έκάμανε αγάπην.
Καί τότε αρμάτωσε πλεούμενα ό σουλτάνος καί Εστειλε εις τό νησί τής 

Κύπρον νά τήνε πάρη καί έδιάβησαν εκεί. Καί έβγήκε τό φουσσάτο οί Τούρ
κοι καί έδιάβησαν απάνω εις την Λευκωσία καί έπολεμούαανε. Καί οί Χρι
στιανοί άντιστέκανε ανδρειωμένα' καί ώσάν είδανε οί Τούρκοι πώς δεν ήμπο- 

1625 ροϋσι νά τήνε πάρουνε, έγυρίσανε όπίσω. "Ω τοϋ θαύματος ! Καί δεν έχόρ-

1591 post άπέρααε καί iteratum in cod. delevit - κο-κοντά 1597 6 add. 1602 
ω ονζουν χάνος 1604 καί iteratum in cod. delevit 1619 ΰπορονοανε 1622 εγίκε 
1623 - 1624 χρηάνί 1624 νπορονση
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τασε ποτέ δ σουλτάνος τόσες νίκες όπου έκαμε, μόνε ακόμη έξέτρεχε τις 
μάχες.

Άμμή έθυμήθη νά περάση νά πάγη εις την ’Ιταλίαν, εις την Φραγκία, 
νά πάρη και την Ρώμα λέγει, όπου ητονε τό θρονί της μοναρχίας τοϋ Καί- 

1630 ααρος. Και ετοίμασε τον Μαλεκόκι μέ ψουσσατα και τον έστειλε εις τον 
Αυλώνα. Και τον απόκλεισε μέ πόλεμον. Και άντίστεκαν και έσκοτωνόντηααν 
μία μερέα και άλλη πολλοί. Και εκράτειε ό πόλεμος καμπόαους μήνες. 
’Αμμή τό άλλο κάστρο ό Σκούταρις δέν είχανε τροφές και έπαραδόθησαν μέ 
την αγάπην.

1635 Τότε και οί Βενετζάνοι έκάμασι αγάπην μέ τον σουλτάνο. Και ώσάν 
έπαραδώσαν τό κάστρο, έσηκώθησαν οί Ρωμαίοι και έδιάβησαν εις την 
αρμάδα τών Βενετζάνω, όπου ητονε εκεί κοντά καί εμπήκανε μέσα. Και τό 
κάστρο εκείνο τό έπερίλαβε δ Τούρκος διατί έχει καλόν λι μι οι να διά την 
αρμάδα του καί διά νά φέρη καί τά φουσσάτά του στερέας νά τά περάση εις 

1640 την Πούλια, όπου στέκει άνάντια. Καί νά περάση νά πάγη έως εις την Ρώμα, 
ώς τό έβαλε εις τό νοΰ του πρωτύτερα.

Καί ώσάν ήρθε τό καλοκαίρι αρμάτωσε πολλή αρμάδα δ σουλτάνος καί 
την έστειλε καί έδιάβη εις την Πούλια. Καί πηγαίνοντας αυτή ή αρμάδα ή 

7?ν τούρκικη επήρε την Ζάκυθο · καί τήν Κεψαλλονία καί τήν Αγίαν Μαύρα. 
1645 Καί 6 σουλτάν έδιάβη εις τήν Ουγγαρία καί έπήρε πολλή οκλαβία. Καί τον 

έρχάμενον χρόνον ετοίμαζε τά ψουσσατα νά πάγη νά πάρη τήν Αλεξάνδρεια. 
Άμμή δέν ήμπόρεσε νά τήνε πάρη καί αρμάτωσε δλην του τήν αρμάδα καί 
ετοίμασε καί ψουσσατα τής στερεας νά πάρη τήν Ρόδο.

Καί έβαλε εις τήν αρμάδα καπετάν πασά τον Παλαιολόγο, πραχτικόν 
1650 άνθρωπον Τούρκον. Καί έδιάβησαν εις τον σουλτάνο ένας Αημήτριος Όθω- 

νίας καί δ Αντώνιος Μελιγάμπος, έκάμανε αθιβολή τήν Ρόδο καί τήν έδώ- 
σανε τοϋ σουλτάν Μεχεμέτη, δτι «αν θέλης νά πάρης τήν Ρόδο από τον τάδε 
τι τοπον παίρνεται». Καί έστερξε δ σουλτάνος καί τούς έτίμησε τούς δημη- 
γέρτες, οί όποιοι ήτανε δ ένας από τήν Ρόδο καί δ άλλος από τήν "Εγρίπον. 

1655 Λοιπόν δ σουλτάνος έστειλε εις τον Μέγα Μάστορα τής Ρόδου, δτι νά 
τοϋ δίδη χαράτζι μέ τούς καβελλιέρους, είτε δέ θέλει έρθει μέ τήν αρμάδα 
του καί στερέας νά τήνε πάρη. Καί δ Μεγα - Μάστορας τοϋ άποκρίθη : «’Εδώ 
ήρθανε οί πρόγονοί σου μέ δλην τους τήν δύναμι καί δέν ήμπορούσανε νά 
μάς πάρουνε, καί εσύ αν έρθης καλώς νά ’ρθής. Άμμή δέν ήξέρομε πώς 

1660 θέλεις έβγής». Τότε έμάζωξε ό σουλτάνος τά ψουσσατα τής Ρούμελης καί 
τής Ανατολής καί έδιάβησαν τά ψουσσατα τήν μίαν μερέα καί ή αρμάδα τήν 
άλλη καί έσωσε εις τήν Ρόδο. Καί δ Μέγας Μάστορας, δνόματι Νταμπάν-

1632 καπόσονς 1645 οονλτον 1647 υπώρεσαι 1653 έστεξε 1655 Ρόδον : 
ρώρου cod. 1658 νπορονοανε
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σον, Φοαντζέζης, έτοιμάστη είσε πόλεμον και έβαλε μέσα εις το κάστρο τά 
1664 χρειαζόμενα τον πολέμου.

80r Τότε άπέρααε ό σουλτάνος εις την ■ Ρόδο τά φονσσατα από τά μέρη τής 
Ανατολής εις τό νησί ’ς την Ρόδο και δ σουλτάνος εκεί τεντωμένος. Και 
έδίδανε πόλεμον φρικτόν με τοφέκια και με λουμπάρδες με μουρτήρια. Και 
οι καβελλιέροι από μέσα άντιστέκανε ανδρειωμένα. Και δ πασάς Παλαιολόγος 
έ'στειλε εις τον Μέγα Μάστορα τάχα άν θέληση νά κάμη αγάπη. Τότε δ 

1670 Μέγα Μάστορας έδιωξε τον μαντατοφόρο. Και ώς είδανε ούτως έδώσανε 
πάλι πόλεμον δυνατό και οι Τούρκοι εμπήκανε μέσα ’ς τό πρώτο τειχίο με 
πολλή βίαν. Άμμή οί καβελλιέροι τους έδιώξανε δξω και τους έκρεμίζανε 
κα'ι τους έσκοτώνανε τότε πολλούς Τούρκους, έως 300 και άλλοι εφνγανε 
και έγλντώαανε από τά χέρια των καβελλιέρων. Και τους έκαταδιώξανε έως 

1675 εις την τέντα τους, και τους έπήρασι πολλά φλάμπουρα και έκ.ατασφάξανε 
πολλούς. Και λέγουσι πώς έσκοτώθησαν εκείνη την ημέρα πλέο παρά 3800 
Τούρκους. Και δαον καιρό την έπολεμούσανε έκάμανε λογαριασμό δτι έσκο
τώθησαν 9 χιλιάδες Τούρκοι. Και ήτανε και λαβωμένοι 15 χιλιάδες. Κα'ι 
ήτανε σκιασμένοι δπού έλέγαν οί Τούρκοι δτι εκεί δπού έπολεμούσανε είδανε 

1680 τή νύκτα τον Χριστόν και τους έβοήθα.
Και ωσάν εΐδε δ σουλτάνος πώς δεν ήμπορεΐ νά τήνε πάρη έμάζωξε τά 

φουσσατά τον κα'ι την αρμάδα τον νά την πάρη νά νπάγη όπίσω. Και την 
ώρα όπου ήθελε νά σηκωθή ήρθανε δύο καράβια τον ρηχός τού Φερόινό
του καλά αρματωμένα καί φορτωμένα χρείες τού πολέμου κα'ι έπολεμησανε 

1685 καί έγλντώσανε καί έμπήκανε μέσα εις την Ρόδο καλά. Ίοτε εβγήκε λογος 
πώς ετοιμάσανε οί άφεντάδες οί Χριστιανοί αρμάδα νά στείλουνε βοήθειαν 
τής Ρόδον, καί νά πάνε καί καταπάνω τού σουλτάνου. Και ώς τά ήκονσε 

80ν δ | σουλτάνος καί δ πασάς αφήσανε την Ρόδο καί έγυρίαανε εις την ΓΙόλι.
Καί περάσοντας ολίγος καιρός, αρμάτωσε φουσσάτα στερέας καί έδιάβη- 

1690 σαν εις τον Ανλ,ώνα στερέας. Καί αρμάτωσε εκατό καράβια καί έβαλε μέσα 
δεκαπέντε χιλιάδες Τούρκους καί τους έστειλε καί αυτούς εις τον Αυλώνα. 
Καί πηγαίνοντας έπήρανε την 'Αγίαν Μαύρα. Τότε άπέρασε δ ’Άλοματ 
πασάς με πολύ φουασάτο εις τήν Πούλια καί έπολέμηαε τό ’Ότροντο καί τό 
έπήρε καί έκάθησε μέσα, διατί δ δούκας τής Καλάβριας δπού ώριζε τούς 

1695 αυτούς τόπους δεν ήτονε έκεΐ.
Καί δ πασάς έδωσε μεγάλο φόβο εις τήν Πούλια καί εις τήν Καλάβρια 

καί είσε δλην τήν Χριστιανωσννη. Καί λέγουσι δτι α δεν ήθελε έρθει δ 
θάνατος τον σουλ.τάν Μεχεμέτη, έρχέτονε νά πέραση εις τήν Πούλια νά πάρη 
καί τήν Ίτάλιαν, νά κάμη μεγάλο κακό εις τήν Χριστιανωσννη. Διατί δ

1666 δ : « cod. 1668 άνδρομένα 1675 τεντετας 1681 ϋποπορή 1692 αχοματ 
1704 χρόνους 31 in margine
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1700 σουλτάνος έπήρε τριακόσες χιλιάδες φουοσάτο και άπέρασε εις την ’Ανατολή 
να πάγη εις την Σουρίαν να πολεμήση. Και είς τον δρόμον τον ήρθε μία 
άρρωστεία ζάλη διπλή καί διά ολίγες ήμερες άπόθανε κοντά είς την Νικο
μήδεια τής Βιθανίας είς τούς πενήντα εφτά χρόνων άνθρωπος. Καί έβασί- 
λευσε είς την βασιλείαν χρόνους 31. Καί λέγονσι ότι νά άπόθανε από φαρ- 

1705 μάκι καί οί γιατροί του έδώσανε πότιο δυνατό νά σύρη από κάτω. Άμμή τό 
πότιο έσφιξε τά έντερά του καί άπόθανε '.

Λοιπόν αυτός ήτονε ανδρείος καί πεισματάρης είς τους πολέμους καί 
πονηρός καί δεν έβαλε άλλο είς τό νον του μόνε πώς νά γέλα τούς άφεντά- 

1709 δες νά παίρνη την άφεντία τους, τόσο τούς Τούρκους, ώσάν καί τούς Χριστια- 
81 r νους. ’Ήτονε καί άατρολόγος. \ ’Ήξερε πέντε γλώσσες καλά : τούρκικα, ρω- 

μέϊκα, φράγκικα, αράπικα, χαλάεικα, περσικά, καί αγάπα νά διαβάζη τις 
πράξες καί πολέμους του Αλεξάνδρου του βασιλέως, ομοίως καί τούς πο
λέμους οπού έκαμε δ Γιούλιος Καίσαρας τής Ρώμας ό βασιλεύς. Καί αγάπα 
την πορνία περισσά καί ήτονε μανιώδης πολλά καί σκληρός καί εχθρός τών 

1715 χριστιανών καί ήτονε γεννημένος από μάννα χοιστιανή.
Καί άφησε δύο τρεις υιούς. Τον Μπαγιαζήτη καί τον Τζιζίμο καί τον 

Μουσταφα, ό όποιος Μουσταφάς ήτονε άνδρειωμένος καί έπολέμα με τον 
Ουζούν χασάνο. ’Αγάπα τά κυνήγια καί άπόθανε είς τό ’Ικόνιο καί έμείνανε 
οί δύο οί άνωθε.

1720 Λοιπόν ώσάν άπόθανε ό σουλτόν Μεχεμέτης, οί πασάδες έκρατούσανε 
τον θάνατό του κρυφά. Άμμή οί γιαννιτζάροι έζητούσανε νά ίδοΰνε τον βα
σιλέα τους καί εμάθανε πώς άπόθανε, έδράμανε δπίσω είς την Κωνσταν- 
τινούπολι καί έδιαγουμίζανε τούς 'Εβραίους καί τούς Χριστιανούς, ώς καθάος 
έχουνε συνήθεια. Καί δ Μεχεμ'ετ πασάς έκραξε τον γιαννιτζάραγα καί έκα- 

1725 βαλλικέψανε καί έκρατήσανε τούς γιαννιτζάρους νά μην διαγουμίζουν καί 
είσέ την άνακάτωσι έκαταδιώξανε τον Μεχεμ'ετ πασά έως είς τά Ταχτά 
καλά. Έκεϊ εσκοτώθη άπό την τρίμωξι τών γιαννιτζάρω. Τό δμοιο έκά- 
μανε καί είς τον Γαλ.ατα καί έκάμανε μεγάλο κακό είς την Πάλι καί είς τον 
Γαλατά.

1730 Καί τό κορμί του σουλτάνου τό ήφέρανε είς την Κωνσταντινούπολ.ι καί 
τον έθάψανε πρώτον εις την Πόλι καί έγράψανε επίγραμμα άπάνω είς τό 
μνήμά του καί έλεγε : «Ρόδο καί Ίντάλια ελευτερώθητε».

Τέλος τής ζωής τοΰ σουλτάν Μεχεμέτη υίοϋ τοΰ σουλτάν Μουράτη. 
_____________________ Γ. Θ. ΖΩΡΑΣ

1716 ό add. 1717 κασανο

8 At περί τοΰ θανάτου τοΰ Μωάμεθ πληροφορίαι εΐναι ποικίλοι καί άντιφαΐι 
καί. Κατά την παρούσαν άφήγησιν, ό σουλτάνος άπέθανε έξ αιτίας ύγροϋ, τό όποιον 
τοΰ έδωσαν οί ιατροί καί 'έπρηξε τά έντερά τον».

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ' 19

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:57 EEST - 3.236.241.27


