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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Η οθωµανική ιστορία επιµερίζεται συνήθως σε τρεις κύριες περιόδους. Μέσα στα 

πλαίσια κάθε µιας απ�αυτές, υπάρχουν ορισµένες υποπερίοδοι, που έχουν προσελκύσει 

το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των ιστορικών. Στη νεώτερη περίοδο, π.χ., έχει εξαρθεί η 

σηµασία της εποχής των µεταρρυθµίσεων, του Τανζιµάτ (1839-1860). Στην «κλασική» 

περίοδο, η βασιλεία του Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπούς (1520-1566) θεωρείται ως 

µείζων σταθµός. Στην πρώιµη περίοδο έχει τονιστεί ιδιαίτερα η βασιλεία του Μεχµέτ 

Β΄ του Πορθητή (1451-1481). Ο Πορθητής κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη, 

καταλύοντας έτσι τη βυζαντινή αυτοκρατορία, την οποία υποκατέστησε και τυπικά 

πλέον η οθωµανική. Από την εποχή αυτή και µέχρι την εµφάνιση της «νέας» 

οικουµένης του ευρωπαϊκού αποικισµού, το οθωµανικό κράτος επιτελεί τον 

οικουµενικό ρόλο, τον οποίο επιτελούσε παλαιότερα το Βυζάντιο. Έτσι, η βασιλεία 

του Μεχµέτ Β΄ θεωρήθηκε ως µετάβαση από την πρώιµη στην «κλασική» οθωµανική 

περίοδο ή ως ο πρώτος σταθµός της «κλασικής» περιόδου. 

 Για λόγους που δεν χρειάζεται να αναπτυχθούν στην παρούσα εργασία, οι πολιτικές 

εξελίξεις συνδέονται συνήθως στο νου των ανθρώπων µε την προσωπικότητα του 

ηγέτη που τις πραγµατοποιεί, είτε πρόκειται για τον Μέγα Αλέξανδρο είτε για κάποιον 

σύγχρονό µας πολιτικό. Γι�αυτό, η προσωπικότητα του Μεχµέτ Β΄, σε συνδυασµό µε 

τα γεγονότα στα οποία πρωταγωνίστησε, απασχόλησε τόσο τους συγχρόνους του 

Βυζαντινούς και δυτικούς λογίους, όσο και τους νεώτερους και τους σύχρονούς µας 

ιστορικούς. Στην πραγµατικότητα όµως, ο ηγέτης, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 

λιγότερο δυναµικός ως προσωπικότητα (η αναφορά στους «µεγάλους» και στους 

«µικρούς» της Ιστορίας θα ήταν επίσης άκαιρη), είναι απλώς εκφραστής των 

συνθηκών, οι οποίες οδήγησαν σε ορισµένες πολιτικές επιλογές. Οι συνθήκες αυτές 

δηµιουργούνται πάλι από ανθρώπους, ισχυρούς οικονοµικούς και πολιτικούς 

παράγοντες, που άγονται από τα ατοµικά ή οµαδικά συµφέροντά τους. Οι συνθήκες 

όµως διαµορφώνονται συλλογικά και µακροπρόθεσµα και οι δηµιουργοί τους δεν είναι 

ορατοί κατά τη µακροσκοπική εξέταση της ιστορικής αφήγησης. 

 Μέσα στα πλαίσια, που προσδιορίζονται από τις παραπάνω σκέψεις, ο γράφων 

θεώρησε ως άξια µελέτης τη φάση, που προηγήθηκε της λαµπρής βασιλείας του 

ένδοξου Πορθητή. Από τη µελέτη της βασιλείας του προκατόχου του Μεχµέτ Β΄, 

δηλαδή του Μουράτ Β΄, διαπιστώνεται ότι η δόξα της εποχής του γιου προετοιµάστηκε 

από τις εξελίξεις, οι οποίες σηµειώθηκαν κατά την εποχή του πατέρα. Με τον ίδιο 

τρόπο και ο Μουράτ Β΄, ή ακριβέστερα το οθωµανικό κράτος επί Μουράτ Β΄, 

προώθησε τις εξελίξεις, που είχαν δροµολογηθεί σε προγενέστερες φάσεις. Παρά 



ταύτα, δεν έχουν όλες οι φάσεις την ίδια θέση στο ιστορικό γίγνεσθαι. Ορισµένες 

αντικατοπτρίζουν µια εµπεδωµένη κατάσταση και ορισµένες άλλες παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη ρευστότητα, καθώς αποτελούν πέρασµα από την προηγούµενη στην 

επόµενη κατάσταση. Η βασιλεία του Μουράτ Β΄ είναι ακριβώς ένα τέτοιο πέρασµα. 

Στα τελευταία κεφάλαια της εργασίας µας θα επαναλάβουµε σκοπίµως πολλές φορές 

το επίθετο «µεταβατική», προσδιορίζοντας τη βασιλεία του Μουράτ. Η περίοδος 

1421-1481 συνιστά το µεταίχµιο δύο διαφορετικών καταστάσεων: του οθωµανικού 

κράτους ως ανερχόµενου διεθνούς παράγοντα αφενός και της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας ως αδιαφιλονείκητης υπερδύναµης αφετέρου. Σ�αυτή την 

εξηκονταετία, τα πρώτα τριάντα χρόνια, τα χρόνια του Μουράτ Β΄, αποτελούν το 

πρώτο, το αρχικό, προπαρασκευαστικό και ως εκ τούτου πιο σηµαντικό στάδιο. Ο 

Μεχµέτ απλώς ολοκλήρωσε αυτό, το οποίο είχε αρχίσει ο πατέρας του. Ορθότερα: οι 

Οθωµανοί επί Μεχµέτ Β΄ ολοκλήρωσαν εκείνο, το οποίο είχαν αρχίσει επί Μουράτ Β΄. 

 Τόσο οι σύγχρονοί τους, όσο και πολλοί σύγχρονοί µας µελετητές, πίστεψαν ότι ο 

Μουράτ ήταν ένας πράος και φιλειρηνικός µονάρχης, ενώ ο γιος του ήταν άγριος και 

φιλοπόλεµος. Αυτό δεν ισχύει. Ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές θα µπορούσαν 

(ενδεχοµένως) να έχουν ως προσωπικότητες, ήταν και οι δύο απλώς πολιτικοί ηγέτες. 

Η δράση του καθενός προσδιορίστηκε από τις δυνατότητές του. Και οι δυνατότητες 

του Μεχµέτ προσδιορίστηκαν από την υποδοµή, που είχε δηµιουργηθεί επί Μουράτ. 

Όχι από την υποδοµή, που δηµιούργησε ο Μουράτ χάρη στην προσωπική του αξία. 

Για τον λόγο αυτό άλλωστε, η παρούσα εργασία δεν είναι προσωποκεντρική. Ο 

Γερµανός ιστορικός Μπάµπινγκερ έθεσε στο κέντρο του σηµαντικού έργου του* τον 

σουλτάνο Μεχµέτ Β΄ ως άνθρωπο. Στην παρούσα πολύ µικρότερου βεληνεκούς 

εργασία, ο σουλτάνος Μουράτ Β΄ είναι το κεντρικό σηµείο αναφοράς, απλώς και µόνο 

γιατί σε αυτόν είχε λάχει ο κλήρος να εφαρµόζει την οθωµανική πολιτική. Στα 

κεφάλαια που ακολουθούν δεν πρόκειται να ασχοληθούµε µε τον Μουράτ ως 

προσωπικότητα. ∆εν µας ενδιαφέρει ποια ήταν η µητέρα του, ούτε πώς 

διαπαιδαγωγήθηκε και πώς επέδρασαν τα παιδικά του χρόνια στον ψυχισµό του. Μας 

είναι αδιάφορη η προσωπική του ζωή στον βαθµό που δεν συνδέεται µε τη δράση του 

ως ηγεµόνα. Οι γάµοι π.χ. του Μουράτ µε την εγγονή του Ισφεντιγιάρ µπέη της 

Κασταµονής και µε την κόρη του δεσπότη της Σερβίας Μπράνκοβιτς µας ενδιαφέρουν 

µόνο ως ενέργειες µε πολιτική σηµασία. 

 Τα σηµαντικά πολιτικά γεγονότα της βασιλείας του Μουράτ, πόλεµοι και συνθήκες 

ειρήνης, περιγράφονται διεξοδικά. Αφιερώνεται σ�αυτά η µισή περίπου εργασία, 

δηλαδή το πρώτο µέρος της, το αφηγηµατικό. Πρόκειται για γεγονότα, που είναι 



γενικά γνωστά στους µελετητές της ιστορίας των Οθωµανών, του Βυζαντίου, των 

Βαλκανίων και της Ευρώπης. Στη συγκεκριµένη περίπτωση όµως θεωρούµε 

σηµαντική τη συγκεντρωτική τους παρουσίαση. Σκοπός µας είναι να καθορίσουµε µε 

σαφήνεια το πλαίσιο της εποχής που θα εξετάσουµε. Πολλά από τα φαινόµενα και τις 

καταστάσεις, που θα περιγράψουµε στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας, οφείλονται 

άµεσα ή έµµεσα στις πολιτικές εξελίξεις, που είχαν προηγηθεί. Άλλοτε, τα πολιτικά 

γεγονότα ανάγονται σε συγκεκριµένες κοινωνικές ή οικονοµικές συνθήκες. Η 

ταυτότητα µιας ιστορικής περιόδου προσδιορίζεται συγχρόνως από τα ρευστά 

γεγονότα και από τις εµπεδωµένες καταστάσεις. Είναι αδύνατο να κατανοηθούν τα 

πρώτα, αν δεν φωτιστούν από τις δεύτερες και αντιστρόφως. Γι�αυτό, θα ήταν 

µαταιοπονία να επιχειρήσουµε να κατανοήσουµε την ουσία του οθωµανικού κράτους 

στη συγκεκριµένη εποχή χωρίς προηγουµένως να έχουµε γνωρίσει τον τρόπο, µε τον 

οποίο διαµορφώθηκε αυτό. Προπάντων, δεν θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί ο κύριος 

στόχος αυτής της εργασίας: να καθοριστεί η θέση της τριακονταετίας 1421-1451 µέσα 

στο σύνολο της οθωµανικής και της παγκόσµιας ιστορίας. 

 Επειδή τα γεγονότα είναι, όπως είπαµε, γενικά γνωστά και έχουν µελετηθεί, 

αποµεµονωµένο το καθένα, από πολλούς ερευνητές, η συγγραφή του πρώτου µέρους 

βασίστηκε κυρίως σε µια πλούσια βιβλιογραφία, αλλά παράλληλα ορισµένα γεγονότα 

εξακριβώνονταν κατ�ευθείαν από τις πηγές. Και για το δεύτερο µέρος είχαµε στη 

διάθεσή µας αρκετά σηµαντικά βοηθήµατα. Χρησιµοποιήθηκαν βεβαίως και πηγές. 

Ιδίως δύο πηγές προσέλκυσαν το ενδιαφέρον µας περισσότερο από τις άλλες: 1) Τα 

αποµνηµονεύµατα του Γεωργίου του Ούγγρου, που έζησε αιχµάλωτος στην 

οθωµανική Μικρά Ασία ακριβώς στην εποχή του Μουράτ Β΄. Αυτά ήταν γνωστά από 

την εποχή, κατά την οποία τα πρωτοδηµοσίευσε ο συγγραφέας τους. Είχαν µελετηθεί 

από φιλολογική άποψη ήδη στη δεκαετία του 1950. Κάποιοι ιστορικοί, τουλάχιστον ο 

Χαλίλ Ιναλτζίκ στο άρθρο του για τον Μουράτ Β΄ στην Islam Ansiklopedisi, αντλούν 

από αυτά πληροφορίες. Το έργο αυτό είναι προσανατολισµένο ειδικά στη θρησκεία. 

∆εδοµένης πάντως της σηµασίας, που είχε η θρησκεία στην κοινωνία εκείνη, τα 

αποµνηµονεύµατα αποκτούν γενικότερη αξία. Παραδόξως όµως, η πλούσια περιγραφή 

του Γεωργίου δεν έχει µέχρι σήµερα αξιοποιηθεί για τη διαµόρφωση µιας λεπτοµερούς 

εικόνας της εποχής. Ο ένας λόγος είναι ίσως ότι η µαρτυρία του ως άσηµου και 

φτωχού αιχµαλώτου, που έζησε ανάµεσα σε απλούς ανθρώπους, φαινόταν να ωχριά σε 

σύγκριση µε τις εντυπωσιακές περιγραφές πλούσιων εµπόρων και επιφανών 

διπλωµατών, οι οποίοι είχαν γνωρίσει από κοντά τον σουλτάνο και περιέγραφαν το 

µεγαλείο της αυλής του. Ένας άλλος λόγος µπορεί επίσης να είναι ότι δεν υπήρξε 

                                                                                                                                                                      
* «Ο Μεχµέτ ο Πορθητής και η εποχή του», βλ. βιβλιογραφία, Babinger, Conqueror. 



µέχρι τώρα ενδιαφέρον εκ µέρους των ιστορικών για την αποκόµιση µιας τέτοιας 

συνολικής εικόνας για την εποχή του Μουράτ Β΄. Ο Γεώργιος δεν αγνοήθηκε εντελώς, 

διότι η παραµονή του στο οθωµανικό κράτος πρόφτασε την αρχή της βασιλείας του 

Πορθητή. Αν η εικοσαετία της αιχµαλωσίας του περιλαµβανόταν εξ ολοκλήρου µέσα 

στα όριά της, ίσως το έργο του να είχε χρησιµοποιηθεί ευρύτερα. Εν πάση περιπτώσει, 

η δυνατότητα, που παρέχει ο Γεώργιος προς την κατεύθυνση της κατανόησης αυτής 

της µεταβατικής περιόδου, και συνακόλουθα µιας σηµαντικής ιστορικής εξέλικτικής 

πορείας, υπήρξε θελκτική για τον γράφοντα. 

 2) Το gazavatname του Μουράτ Β΄, που παρέµενε σε µεγάλο βαθµό αναξιοποίητο. 

Πρόκειται για ένα χρονικό, που ανήκει από φιλολογική άποψη στο οµώνυµο είδος 

αφηγηµατικών πηγών. Περιγράφει µε εξαντλητικές λεπτοµέρειες τα πολεµικά 

γεγονότα των ετών 1443-1444, που κατέληξαν στην περίφηµη µάχη της Βάρνας. Η 

µάχη και όσα προηγήθηκαν αυτής αποτελούσαν ανέκαθεν πόλο έλξης του 

ενδιαφέροντος των ιστορικών και µέχρι σήµερα έχουν εκτενώς συζητηθεί διάφορα 

προβλήµατα, που τίθενται από τις πηγές, όπως π.χ. η παραβίαση της συνθήκης από τον 

βασιλιά της Ουγγαρίας. Το Gazavat, όπως θα ονοµάζουµε την πηγή αυτή στο εξής, 

βλέπει τα γεγονότα από την οθωµανική σκοπιά. Συχνότατα όµως οι πληροφορίες του 

επιβεβαιώνονται από τις άλλες πηγές, οθωµανικές και χριστιανικές. Είναι τόσο 

πλούσιο σε λεπτοµέρειες, όσο καµιά άλλη πηγή. Τα πλασµατικά στοιχεία, δηλαδή οι 

δήθεν ενδόµυχες σκέψεις και οι «κατά λέξη» διάλογοι των πρωταγωνιστών, που 

υπηρετούν την οθωµανική προπαγάνδα, µπορούν να αγνοηθούν ως ένα σηµείο. 

Αξιοποιούνται όµως και αυτά, όταν εξεταστούν ως στοιχείο εκφραστικό του 

πνεύµατος της εποχής. Αυτό πάντως που µένει κατ�αρχήν είναι τα γεγονότα, που 

παρακολουθούµε βήµα προς βήµα. Για πρώτη φορά, µας δίνεται η δυνατότητα να 

αναπαραστήσουµε µε σχετική ακρίβεια και πληρότητα τα γεγονότα αυτά, που επί 

τόσες δεκαετίες συνάρπασαν τους ιστορικούς της δυτικής και της ανατολικής 

Ευρώπης και που οι άλλες πηγές παραδίδουν κατά το µάλλον ή ήττον συνοπτικά. Το 

Gazavat εντοπίστηκε γύρω στο 1950 από τον Χαλίλ Ιναλτζίκ, ο οποίος το 

χρησιµοποίησε σε κάποια σηµεία του έργου του «Fatih devri ⁿzerinde tetkikler ve 

vesikalar» (1954). Η πηγή όµως εκδόθηκε µόλις το 1978. Από τότε περίµενε να 

προσεχθεί και να αξιοποιηθεί σε µια εργασία προσανατολισµένη προς την συνολική 

αναπαράσταση της περιόδου, στην οποία περιλαµβάνονται τα γεγονότα που 

περιγράφει. 

 Με αυτά τα δεδοµένα, το κενό, στου οποίου την κάλυψη φιλοδοξεί να συµβάλει αυτό 

εδώ το πόνηµα, δεν είναι γεγονοτολογικό. Έχει µάλλον σχέση µε την ιστορική µας 

αντίληψη. Όταν θα έχουµε φτάσει στο τέλος της µελέτης µας, θα έχουµε κατανοήσει 



ότι ο Μουράτ Β΄ δεν βασίλευσε απλώς επειδή κάποιος έπρεπε να είναι ο προκάτοχος 

του Πορθητή. Θα έχουµε συνειδητοποιήσει ότι, εάν µέσα στο διάστηµα 1421-1451 

κάποια γεγονότα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά και κάποιες συνθήκες είχαν διαµορφωθεί 

αλλιώτικα, η οθωµανική και συνεκδοχικά η παγκόσµια ιστορία θα µπορούσε να µην 

έχει εξελιχθεί ακριβώς όπως την γνωρίζουµε σήµερα. 



ΠΗΓΕΣ 

 Η βασιλεία του Μουράτ Β΄είναι µια περίοδος επέκτασης του οθωµανικού κράτους, 

που προετοιµάζεται για την κατακτητική ακµή της εποχής του Πορθητή και του 16ου 

αιώνα. Επί Μουράτ οι Οθωµανοί εδραιώνονται στα Βαλκάνια και έρχονται 

αντιµέτωποι µε την κύρια χριστιανική δύναµη της περιοχής, την Ουγγαρία. Ο πάπας 

καταστρώνει σταυροφορικά σχέδια εναντίον τους και πολλές ευρωπαϊκές δυνάµεις 

εµπλέκονται σ�αυτά. Παράλληλα εµπεδώνεται η οθωµανική εξουσία στη Μικρά Ασία 

και περιορίζεται δραστικά η επιρροή της παλαιάς µεγάλης τουρκικής µικρασιατικής 

δύναµης, του κράτους του Καραµάν. Οι εξελίξεις αυτές κατέλιπαν σηµαντικό αριθµό 

εγγράφων. ∆ε θα µπορούσαν άλλωστε αυτά τα γεγονότα να αφήσουν αδιάφορους τους 

σύγχρονούς τους ιστορικούς, Ευρωπαίους και Τούρκους. ∆ιαθέτουµε εποµένως 

αξιόλογες αφηγηµατικές πηγές. Από τις πηγές αυτές στη σύνταξη της παρούσας 

εργασίας χρησιµοποιήθηκαν οι εξής: 

 

1) ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ -ΕΜΜΕΣΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Με τον όρο έµµεσες πηγές νοούνται περιγραφές των ιστορικών γεγονότων δοσµένες 

µέσα από το πρίσµα της σκέψης και της ιδεολογίας των προσώπων που τα αφηγούνται. 

Οι Βυζαντινοί, οι ∆υτικοί και οι Οθωµανοί ιστορικοί ερµηνεύουν τα γεγονότα και τα 

φαινόµενα, που παρατηρούν και περιγράφουν, µε βάση την ιδεολογία, της οποίας είναι 

φορείς. Η έµφαση ή η υποτίµηση και η θετική ή αρνητική κρίση γεγονότων, 

προσώπων και καταστάσεων προσδιορίζεται π.χ. από την ενωτική ή ανθενωτική 

τοποθέτηση του Βυζαντινού ιστορικού και από την ιδεολογία της σταυροφορίας ή του 

ιερού πολέµου του Ευρωπαίου περιηγητή ή του Οθωµανού χρονικογράφου 

αντίστοιχα. ∆εν πρέπει άλλωστε να ξεχνάµε ότι συχνά η σύνταξη µιας αφήγησης 

γεγονότων ή µιας περιγραφής π.χ. της οργάνωσης του οθωµανικού κράτους 

αποσκοπούσε στην επίτευξη φανερών ή ανοµολόγητων, συλλογικών ή προσωπικών 

στόχων. Γι�αυτό οι ιστορικοί δεν δέχονται µε ευπιστία τις πληροφορίες των πηγών 

αυτού του είδους, αλλά τις υποβάλλουν σε κριτική εξέταση µε κριτήρια την 

προσωπικότητα, τις αντιλήψεις και τον τρόπο σκέψης, την κοινωνική ή πολιτική θέση 

και τα πιθανά συµφέροντα των συντακτών τους. 

α) Τουρκικές. 

Τα ανώνυµα «Annals» του Μουράτ Β΄. Πρόκειται για µια συνοπτική καταγραφή των 

βασικότερων γεγονότων της βασιλείας του Μουράτ από την αρχή της µέχρι το 1449. 

Ο εκδότης τους V.L. Mώnage πιστεύει ότι ο συγγραφέας τους άντλησε από ένα παλαιό 

takvΌm, δηλαδή από ένα τύπο χρονολογικών καταλόγων γεγονότων, που 

περιλαµβάνονταν στα προοριζόµενα για τον σουλτάνο ηµερολόγια. Ο συντάκτης του 



συγκεκριµένου takvΌm ήταν βέβαια σύγχρονος του Μουράτ και ζούσε στη Ρούµελη, 

ίσως στη Μακεδονία. Το συγκεκριµένο takvΌm έχει ενσωµατωθεί στα Ανώνυµα 

Χρονικά* και στον Ουρούτς**. Εδώ όµως ο αντιγραφέας µας παρέχει µια, 

παρεφθαρµένη έστω και µε αρκετά λάθη στη χρονολόγηση, εικόνα της αρχικής 

µορφής του takvΌm, ως ανεξάρτητου έργου, προτού να ενσωµατωθεί στα χρονικά. Τα 

γνήσια takvΌm χρονολογούν ένα γεγονός αναφέροντας πόσα χρόνια πριν από τη 

σύνταξή τους έλαβε χώρα το γεγονός αυτό. Εδώ ο αντιγραφέας αποτυγχάνει στην 

προσπάθειά του να µετατρέψει τη χρονολόγηση αυτή σε έτη εγίρας, δίνοντας σε 

κάποιες περιπτώσεις λανθασµένη χρονολογία και άλλοτε µη δίνοντας καθόλου.1 Το 

πρωτότυπο takvΌm ανήκε βέβαια στη λόγια συγγραφική παραγωγή, αφού τα έργα 

αυτού του είδους προέρχονταν από το ηγεµονικό περιβάλλον και προορίζονταν 

γι�αυτό. Η διασκευή όµως που έχουµε στα χέρια µας έχει σαφώς λαϊκό χαρακτήρα. 

Κατά τ�άλλα, το γεγονός ότι το πρωτότυπο takvΌm είχε συνταχθεί από ανθρώπους του 

παλατιού, ίσως από τον αστρολόγο, καθιστά την πηγή γενικά αξιόπιστη. Τα 

αναφερόµενα γεγονότα είναι κυρίως πολεµικά ή αφορούν στην ζωή της αυλής. 

Σηµαντική βοήθεια στον ιστορικό προσφέρει και η αναφορά των ονοµάτων των 

εκάστοτε βεζίρηδων.  

Τα Annals εκδόθηκαν και µελετήθηκαν από τον V.L. Mώnage: The «Annals of Murέd 

II», BSOAS, 39 (1976), 570-584. 

Το ανώνυµο Gazavέtnέme* του Μουράτ Β΄. Είναι γραµµένο στην τουρκική γλώσσα 

και διακρίνεται από λαϊκό ύφος. Έχει τίτλο Gazavέt-ι Sultέn Murέt b. Mehemmed Hέn 

                                                           
*Σειρά παραλλαγών ενός ανώνυµου χρονικού (Tevarih-i Al-é Osman). Το αρχικό κείµενο 
γράφτηκε στις αρχές της βασιλείας του Μουράτ Β΄. Μεταγενέστερες παραλλαγές επεξέτειναν 
την αφήγηση µέχρι το 1494, το 1550 και τον 17ο αιώνα. Από την εποχή του Μουράτ Β΄ το 
κείµενο περιέχει κατάλογο γεγονότων και χρονολογιών, που δεν είναι παρά κάποιο ή κάποια 
takvΌm. Bλ. Mώnage, Historiography, 171. Έχουν εκδοθεί από τον F. Giese, Die 
Altosmanischen Anonymen Chroniken. I, Text und Varianten Verzeichnis. II, ▄bersetzung, 
Abhandlungen fⁿr die Kunde des Morgenlandes, 17, Breslau-Λειψία, 1922-1925. 
** Το χρονικό του Ουρούτς (Tevarih-i Al-é Osman) γράφτηκε επί Βαγιαζίτ Β΄και καλύπτει την 
περίοδο από την ίδρυση του οθωµανικού κράτους µέχρι το 1467. Μεταξύ άλλων και το γεγονός 
ότι ο Ουρούτς, όπως τα Annals και αντίθετα από τα Ανώνυµα Χρονικά, αναφέρει τα ονόµατα 
των βεζίρηδων αποδεικνύει ότι  άντλησε πληροφορίες από το takvΌm. Βλ. Mώnage, 
Historiography, 172. Annals, 583. Το χρονικό του Ουρούτς έχει εκδοθεί από τον F. Babinger, 
Die Frⁿhosmanischen Jahrbⁿcher des Urudsch, Ανόβερο 1925. 
1 Αnnals,570-572, 579-581. 
* Tα gazavέtnέme εµφανίζονται τον 15ο αιώνα και πολλαπλασιάζονται τον 16ο. Ήταν ιστορικές 
αφηγήσεις λαϊκού χαρακτήρα µε πυρήνα ένα πολεµικό γεγονός (gaza=ιερός πόλεµος) ή 
περισσότερα (gazavat=ιεροί πόλεµοι). Έτσι ένα έργο αυτού του είδους ονοµάζεται αντίστοιχα 
gazaname ή gazavatname. Υποκατηγορίες του είδους είναι επίσης τα fetihname και τα 
zafername. Τα πρώτα αναφέρονται στην κατάκτηση κάποιας σηµαντικής πόλης. ∆εν πρέπει να 
συγχέονται µε τις επιστολές των σουλτάνων, οι οποίες ονοµάζονταν επίσης fetihname και µε τις 
οποίες ανακοίνωναν σε άλλους µουσουλµάνους ηγεµόνες τις περιφανείς τους νίκες. Τα 
zafername εξάλλου αναφέρονταν σε νικηφόρες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άλλοτε πάλι τα 
gazavέtnέme περιστρέφονται γύρω από τη δράση ενός σουλτάνου, βεζίρη ή άλλου εξέχοντος 



και διηγείται τους ουγγρικούς πολέµους του 1443-1444, δηλαδή τις εκστρατείες του 

Ιζλαντί και της Βάρνας. Η χρονολογία «sene 848» (20 Απριλίου 1444-8 Απριλίου 

1445), που αναφέρεται πριν από τον τίτλο, δεν πρέπει να θεωρηθεί ως έτος συγγραφής 

του έργου, εφόσον στον πρόλογο ο Μουράτ χαρακτηρίζεται ως «merh√m ve 

maghf√run leh», δηλαδή συγχωρηµένος και µακαρίτης, λέξεις που καθιστούν σαφές 

ότι το έργο συντάχθηκε µετά τον θάνατο του σουλτάνου (1451). Ο συγγραφέας είναι 

ασφαλώς σύγχρονος των γεγονότων, τα οποία περιγράφει µε λεπτοµέρειες άγνωστες 

από αλλού. Θα µπορούσε να είναι αυτόπτης µάρτυρας των γεγονότων, ίσως 

πολεµιστής. Ιδεολογικά µένει πιστός στη γραµµή της επίσηµης προπαγάνδας και 

λειτουργεί ως φορέας της. Στο θέµα της αντιπαράθεσης ανάµεσα στην κεντρική 

εξουσία και τους uύ µπέηδες π.χ., εκδηλώνεται αναφανδόν υπέρ του σουλτάνου, 

κατηγορώντας έντονα τον Τουραχάν µπέη και στο πρόσωπό του όλους τους µπέηδες 

των συνόρων. Σ�αυτά τα πλαίσια χρησιµοποιεί αρκετή φαντασία στην περιγραφή των 

συζητήσεων και των σκέψεων (σε ευθύ λόγο) των ιστορικών προσώπων, ώστε να 

παρουσιάζει όπως θέλει το ήθος, τις προθέσεις και τα κίνητρά τους. Ποτέ όµως δεν 

επινοεί φανταστικά γεγονότα. Η διεξαγωγή των διαβουλεύσεων και των επαφών που 

περιγράφει επιβεβαιώνεται κατά κανόνα, έµµεσα ή άµεσα, από τις λοιπές πηγές. Έτσι, 

µολονότι αποσκοπεί στην προβολή της µουσουλµανικής ευσέβειας και της αξίας του 

ιερού πολέµου, η πηγή αυτή είναι ιδιαιτέρως αξιόπιστη και γι�αυτό χρησιµοποιήθηκε 

ευρέως στην παρούσα εργασία.  

Η πηγή έχει εκδοθεί από τους Halil Inalcék και Mevlud Oghuz: Gazavέt-é Sultέn 

Murέd b. Mehemmed Hέn. Izladi ve Varna Savaγlaré (1443-1444) ⁿzerinde Anonim 

Gazavέtnέme, Άγκυρα 1978. 

Το fetihname για τη νίκη της Βάρνας. Μία από τις επιστολές, µε τις οποίες ο 

Οθωµανός σουλτάνος, που τότε ήταν ο Μεχµέτ Β΄, αφού ο Μουράτ Β΄είχε παραιτηθεί 

λίγο καιρό πριν από τη µάχη, ανακοίνωσε στους διάφορους µουσουλµάνους ηγεµόνες 

τον θρίαµβο του Ισλάµ εναντίον των απίστων στη µάχη της Βάρνας. Αν και πρόκειται 

για επιστολή, κατατάξαµε το fetihname στις έµµεσες πηγές, γιατί είναι ένα κείµενο 

πολιτικής προπαγάνδας. ∆εν συντέλεσε στην εξέλιξη του περιγραφόµενου γεγονότος, 

                                                                                                                                                                      
προσώπου. Αντίθετα από τα αγιολογικά menέkibnέme, µε τα οποία συχνά ταυτίζονταν και τα 
οποία διηγούνταν φανταστικές σε µεγάλο βαθµό λαϊκές ιστορίες για ξακουστούς δερβίσηδες, τα 
gazavέtnέme περιέχουν πραγµατικές ιστορικές πληροφορίες. Και τα δύο είδη διαβάζονταν 
µεγαλόφωνα στα στρατόπεδα ή στις αγορές, για να εξυψώσουν το φρόνηµα των πολεµιστών ή 
για να εµπεδώσουν στις µάζες την επίσηµη ιδεολογία. Μερικά gazavέtnέme όµως γράφονταν 
για να διαβαστούν παρουσία του σουλτάνου. Περί τα µέσα του 15ου αιώνα µάλιστα 
αναπτύχθηκε ένα είδος λόγιων gazavέtnέme, που γράφονταν ως επί το πλείστον στην περσική 
γλώσσα. Βλ. Levend, 1-5. Inalcιk, Historiography, 157,163. 



της ήττας των απίστων, αλλά απλώς το παρουσιάζει εκ των υστέρων.* Ο συντάκτης 

του fetihname προσάρµοσε την περιγραφή των γεγονότων στις ανάγκες των πολιτικών 

του επιδιώξεων µε τρόπο ακόµη πιο συνειδητό από τον συντάκτη π.χ. του gazavatname 

Η συγκεκριµένη επιστολή, περιγραφή της σηµαντικής µάχης, απευθύνεται στον 

ηγεµόνα των Μαυροπροβατάδων Τζιχάν Σαχ. Από τα τρία fetihname για τη µάχη της 

Βάρνας, που είναι γραµµένα στην τουρκική, αυτό που στάλθηκε στον Τζιχάν Σαχ είναι 

το µοναδικό που σώζεται σε πρωτότυπη µορφή. Το έγγραφο που στάλθηκε στον 

Μαµελούκο σουλτάνο Τσακµάκ επίσης σώζεται (στην Εθνική Βιβλιοθήκη του 

Παρισιού) αλλά είναι γραµµένο στα αραβικά. Τα άλλα δύο, που απευθύνονταν προς 

τον Σαχρούχ, και τον Ιµπραχίµ Καραµάνογλου, δεν σώζονται στο πρωτότυπο, αλλά 

όπως ανασυντάχθηκαν από τον Οθωµανό αξιωµατούχο του 16ου αιώνα Φεριντούν, ο 

οποίος, αν και κάνει λόγο για αντίγραφα (suret), χρησιµοποίησε ως βάση 

τυποποιηµένες φόρµες τέτοιων εγγράφων και πρόσθεσε τις λεπτοµέρειες της µάχης µε 

τη φαντασία του, όπως αποδείχθηκε τελικά. Το ίδιο έκανε και για το έγγραφο του 

Τζιχάν Σαχ. Όµως ο Adnan Sadik Erzi το 1950 και ο L. Fekete το 1953 βρήκαν και 

δηµοσίευσαν δύο τµήµατα του πρωτότυπου εγγράφου. Ακριβέστερα ανακάλυψαν ένα 

έγγραφο, που προοριζόταν να σταλεί στον Τζιχάν Σαχ, αλλά τελικά δεν στάλθηκε 

λόγω σφαλµάτων στη διατύπωση του κειµένου, τα οποία είχε κάνει ο γραφέας.Έτσι 

τουλάχιστον εικάζει ο Fekete που το δηµοσίευσε. Το έγγραφο αυτό πάντως δεν 

καταστράφηκε, αλλά διατηρήθηκε στα αρχεία του οθωµανικού κράτους. Το κείµενο 

που τελικά έφτασε στα χέρια του Μαυροπροβατά µπέη δεν έχει σωθεί. Το έγγραφο 

των Erzi και Fekete σώθηκε ακέφαλο και έτσι δεν γίνεται γνωστό το όνοµα του 

αποστολέα. Ασφαλώς το fetihname στάλθηκε εν ονόµατι του Μεχµέτ Β΄. Άγνωστο για 

ποιο λόγο, ο Φεριντούν µνηµονεύει στην επικεφαλίδα της διασκευής του το όνοµα του 

Μουράτ µε τη φράση gazi sultan Murat han hazretleri dergâhιndan...yazιlmιsh olan 

name-i hümayun. Έτσι ο Erzi και ο Fekete θεωρούν τον Μουράτ ως αποστολέα. Ο 

Inalcιk, φοβούµενος προφανώς µήπως αµφισβητηθεί η παραµονή του Μεχµέτ Β΄στον 

θρόνο µετά τη Βάρνα, αρχικά έσπευσε να αναγάγει το fetihname στη µάχη του 

Κοσσυφοπεδίου.2Αυτό όµως ήταν άτοπο, αφού στο κείµενο αναφέρεται το έτος 848 

και µνηµονεύεται ο θάνατος του βασιλιά της Ουγγαρίας. 

                                                           
* Αντίθετα, άλλες επιστολές µπορούν να καταταχθούν στην κατηγορία των άµεσων πηγών, γιατί 
δεν περιγράφουν απλώς τα γεγονότα, αλλά αποτελούν οι ίδιες γεγονός, είναι δηλαδή σταθµοί 
της εξέλιξης των πραγµάτων, προκαλώντας κάποια συνέχεια στην γεγονοτολογική αλληλουχία. 
Τέτοιο παράδειγµα επιστολής αποτελεί το κείµενο, που απηύθυνε ο Σινάν πασάς προς τους 
Ιωαννίτες το 1430 και που θα εξεταστεί στον οικείο τόπο. 
2 Tetkikler ve Vesikalar, 76, υποσηµείωση 31. Αργότερα όµως (Gazavat, σηµείωση 43) ο 
Inalcιk συγκαταλέγει το έγγραφο των Erzi και Fekete ανάµεσα στα fetihname της Βάρνας. 



Το κείµενο είναι καθαρά προπαγανδιστικό και ποµπώδες. Η αρχή του έχει, όπως 

είπαµε, χαθεί. Η πρώτη σωζόµενη φράση είναι µια τυποποιηµένη κατάρα για τους 

άπιστους. Ακολουθεί η περιγραφή των γεγονότων της ουγγρικής εισβολής, την οποία 

το έγγραφο τοποθετεί χρονικά στον µήνα cemazi ül ahir του έτους 848. 

∆ιεκτραγωδούνται οι συµφορές που προκάλεσαν οι άπιστοι: Σφαγές, αιχµαλωσίες, 

καταστροφές. Προπάντων τονίζεται η θρησκευτική απειλή. Η εξάλειψη του µιάσµατος 

της ασέβειας ήταν επιτακτική ανάγκη. Η κατάσταση αντιµετωπίστηκε από το 

οθωµανικό κράτος, για το µόνο λόγο ότι αυτό ήταν ο φυσικός πρόµαχος του Ισλάµ. Η 

εξέλιξη της µάχης περιγράφεται µε αρκετή φαντασία και αποσιωπάται η δύσκολη 

θέση, στην οποία βρέθηκε αρχικά ο οθωµανικός στρατός. Ως εκ τούτου, η αξία του 

fetihname ως πηγής της γεγονοτολογικής ιστορίας δεν είναι σηµαντική, αφού µάλιστα 

υπάρχουν χρονικά, των οποίων η αφήγηση είναι πολύ ακριβέστερη. Το fetihname 

παρουσιάζει όµως ενδιαφέρον από την άποψη της ιδεολογίας και της διεθνούς θέσης 

του οθωµανικού κράτους. 

Το fetihname της Βάρνας προς τον Τζιχάν Σαχ έχει εκδοθεί από τον Fekete: L. Fekete, 

Einführung in die Persische Paläographie, Βουδαπέστη1977, 89-101. 

Είναι σηµαντικές οι µελέτες του Erzi και του. Fekete, δηλαδή των δύο ερευνητών, που 

ανακάλυψαν τα δύο τµήµατα του εγγράφου.3 

Η µαρτυρία του Ιµπραχίµ για τη µάχη της Βάρνας. Ο Ιµπραχίµ ήταν ένας από τους 

Οθωµανούς πολεµιστές, που έλαβαν µέρος στη µάχη της Βάρνας. Στο περιθώριο ενός 

χειρογράφου (του Kenzüd deka�ik του Nesefi) ο Ιµπραχίµ κατέγραψε σε οκτώ γραµµές 

εν είδει βραχέος χρονικού ό,τι κατά τη γνώµη του άξιζε περισσότερο να µνηµονευθεί 

από τη µεγάλη µάχη. Αναφέρει δηλαδή τα ονόµατα τεσσάρων «µαρτύρων» της µάχης. 

Πρόκειται για τον µπεηλέρµπεη της Ανατολής Καρατζά, τον Χασάν πασά, γιο του 

µολλά Σεµσεντίν Φεναρί, τον καδή των Γιανιτσών Μπεντρεντίν και τον Σου σεΐχ. 

Η σηµασία της µαρτυρίας του Ιµπραχίµ ως πηγής έγκειται καταρχήν στην αµεσότητά 

της. Ενδιαφέρουσα είναι εξάλλου και από ιδεολογική σκοπιά, σε σχέση µε την 

αντιµετώπιση των νεκρών του ιερού πολέµου. 

Το σύντοµο αυτό κείµενο έχει εκδοθεί και σχολιαστεί από τον Adnan Erzi στις σελίδες 

595-596 του άρθρου του για το fetihname της Βάρνας (βλ. παραπάνω). 

Σ┬shιkpashazέde. Σύγχρονος του Μουράτ αλλά πολύ µακροβιότερος, έζησε από 

κοντά αρκετά πολεµικά γεγονότα, αφού συµµετέσχε σε επιδροµές γαζήδων στη 

Ρούµελη, αλλά και σε µεγάλες εκστρατείες. Το έργο του TevέrΌh-i ┬l-i Osman είναι 
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µια οθωµανική ιστορία από την ίδρυση του οθωµανικού εµιράτου µέχρι το 1485. 

Απευθύνεται στον απλό λαό. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τα πρόσωπα, που 

συµµετέχουν στα διάφορα γεγονότα, να µιλούν σε ευθύ λόγο. Μερικά γεγονότα 

δηλώνονται µε µορφή ερωταποκρίσεων. Προορίζεται, όπως δείχνει το ύφος του,  για 

µεγαλόφωνη ανάγνωση µπροστά σε ακροατήριο, κατά το πρότυπο των gazavέtnέme. 

∆εν είναι απαλλαγµένο προκαταλήψεων. Ασκεί όµως και κριτική σε πολιτικές και 

στρατιωτικές προσωπικότητες. Το πρώτο µέρος στηρίζεται στο χρονικό του Γιαχσή 

Φακίχ (έφτανε µέχρι και τον Βαγιαζίτ Α΄). Από το 1421 και εξής, δηλαδή για την 

περίοδο που µας ενδιαφέρει, γίνεται πιο διεξοδικός και βέβαια πιο αξιόπιστος, αφού η 

αφήγηση αντανακλά τις προσωπικές του εµπειρίες και περιγραφές αυτοπτών 

µαρτύρων.4 Ως προς τα αίτια των γεγονότων και την απόδοση ευθυνών, αναπαράγει 

καθώς φαίνεται την επίσηµη σουλτανική προπαγάνδα.  

Η έκδοση του Ashékpashazade, την οποία χρησιµοποιήσαµε εδώ, είναι αυτή του 

╟iftύioghlu Atséz: ┬γékpaγaoghlu, Ahmed ┬γékΌ, Tevέrih-i ┬l-i Osman, 

Κωνσταντινούπολη 1949. 

Με το έργο του Ashékpashazade έχουν ασχοληθεί σε γενικά έργα ο Babinger, o Mώnage, και o 

Inalcék. Ο Kreutel δηµοσίευσε γερµανική µετάφραση µε ενδιαφέρουσα εισαγωγή.O Wittek µε 

αφετηρία ένα συγκεκριµένο επεισόδιο της αφήγησης, µελετά τη σχέση του έργου του 

Ashékpashazade µε το προγενέστερο έργο του Γιαχσή Φακίχ και το µεταγενέστερο του Neshri.5 

NeshrΌ. Έζησε επί Μεχµέτ Β΄ και Βαγιαζίτ Β΄ και πέθανε ίσως επί Σελίµ Α΄. Το έργο 

του, το Cihan-nⁿmέ («όραµα του κόσµου»), ήταν µια παγκόσµια ιστορία. Σώζεται µόνο 

το τελευταίο από τα έξη βιβλία, το οποίο αναφερόταν στους τουρκικούς λαούς και είχε 

δωρηθεί ως µεµονωµένο έργο, χωρίς τα άλλα πέντε βιβλία, στον Βαγιαζίτ Β΄.  Το έκτο 

αυτό βιβλίο είχε τρία κεφάλαια. Το πρώτο αφορούσε στους Ογούζους (τον Ογούζ χαν, 

τους προγόνους και τους απογόνους του) και στους Καραχανίδες. Το δεύτερο έκανε 

λόγο για τους Σελτζούκους (Μεγάλους Σελτζούκους και Σελτζούκους του Ρουµ) και 

το Καραµάν µέχρι το 1300. Το τρίτο κεφάλαιο, τα εννέα δέκατα του βιβλίου, 

αφηγείται την ιστορία των Οθωµανών από τον Οσµάν µέχρι το 1485. Στο κεφάλαιο 

αυτό ο NeshrΌ σχεδόν αντιγράφει τον Σ┬shιkpashazέde (οπότε είναι αξιόπιστος για 

την περίοδο που µας ενδιαφέρει), µετατρέποντας τη λαϊκή µορφή µε τον ευθύ λόγο και 

τις ερωταποκρίσεις σε λόγια αφηγηµατική. Επίσης παραλείπει τα σηµεία όπου 

ασκείται κριτική σε σηµαντικές προσωπικότητες. Ο NeshrΌ είναι λόγιος και δεν 

απευθύνεται στον απλό λαό, αλλά στο κοινό του παλατιού επιζητώντας την εύνοια του 

σουλτάνου. Εκτός από τον Σ┬shιkpashazέde χρησιµοποιεί επίσης κάποιο takvΌm, 
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προσθέτοντας τα γεγονότα κάθε έτους του takvΌm στα αντίστοιχα έτη του 

Σ┬shιkpashazέde. Σε µερικές λεπτοµέρειες, όπως η πλαστότητα του ανταπαιτητή 

Dⁿzme Μουσταφά, διαφωνεί µε τον Σ┬shιkpashazέde και θεωρεί τον Μουσταφά 

γνήσιο γόνο της δυναστείας, ακολουθώντας το takvΌm. Ο Σ┬shιkpashazέde, που 

ασκούσε προπαγάνδα στα λαϊκά στρώµατα και είχε και ο ίδιος διαποτιστεί απ�αυτήν 

ως νεαρός πολεµιστής το 1421, δέχεται την επίσηµη εκδοχή του Μουράτ Β΄. Όπως 

είδαµε όµως, ούτε τα takvΌm ούτε ο NeshrΌ απευθύνονταν στον λαό. Ο NeshrΌ 

χρησιµοποίησε τέλος και µιαν άλλη οθωµανική ιστορία, παραλλαγή ενός ανώνυµου 

κειµένου που σώζεται στην Οξφόρδη και ανήκει σε µια λόγια παράδοση αρκετά 

διαφορετική απ�αυτήν που εκφράζει ο Σ┬shιkpashazέde. Έτσι ο NeshrΌ ενώνει δύο 

διαφορετικές παραδόσεις. Η προσπάθειά του όµως  να συµβιβάσει την αφήγηση και τη 

χρονολόγηση των τριών πηγών του αποβαίνει τελικά σε βάρος της ιστορικής 

ακρίβειας. Είναι χρήσιµος, όταν χρησιµοποιείται συµπληρωµατικά προς τον 

Σ┬shιkpashazέde. Γενικά όµως  δεν καλύπτει κάποιο ιδιαίτερο κενό.6 

Εδώ έχουµε χρησιµοποιήσει την έκδοση των Faik Reγit Unat και Mehmet K÷ymen: 

Kitέb-é Cihan- Nⁿmέ, NeγrΌ Tarihi, Β΄, Άγκυρα 1957. 

Το έργο του Neshri µελετήθηκε σε γενικά έργα από τον Babinger, τον Inalcék και τον Mώnage. 

Ειδική µελέτη έχει εκπονήσει ο Mώnage. Σηµαντικό είναι επίσης και το άρθρο του Wittek, που 

αναφέραµε σε σχέση µε τον Ashékpashazade.7 

β) Ελληνικές, µε χρονολογική σειρά. 

Βραχέα χρονικά. Τα βραχέα χρονικά είναι λίγο ως πολύ ασύνδετες σηµειώσεις µε 

έκταση λίγων ή περισσότερων στίχων στα περιθώρια ή σε άγραφες σελίδες 

χειρογράφων. Αναφέρονται σε γεγονότα διεθνούς, τοπικού ή και προσωπικού 

ενδιαφέροντος. Τα γεγονότα αυτά προσδιορίζονται χρονικά µε µεγάλη ακρίβεια. 

Αντίθετα από τα εκτενή χρονικά των επώνυµων Βυζαντινών ιστορικών της ύστερης 

περιόδου, στα βραχέα χρονικά βλέπουµε να τοποθετείται κάθε γεγονός σε ορισµένο 

έτος από κτίσεως κόσµου, ινδικτιώνα, µήνα και ηµέρα. Τα σηµαντικότερα από τα 

γεγονότα της βασιλείας του Μουράτ Β΄, που αφορούν στον ελλαδικό και βαλκανικό 

χώρο, καλύπτονται από σειρά βραχέων χρονικών. Επειδή συχνά συνέβαινε να 

προστίθενται στον αρχικό πυρήνα της σηµείωσης επιπλέον πληροφορίες από 

µεταγενέστερα χέρια, η χρονολόγηση της σύνταξης ενός βραχέος χρονικού είναι 

ενίοτε δύσκολη. Γενικά τα βραχέα χρονικά, που αναφέρονται στην συγκεκριµένη 
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περίοδο, που µας απασχολεί έχουν συνταχθεί τον 15ο και 16ο αιώνα. Παρά τον 

επιγραµµατικό τους χαρακτήρα, είναι κατά κανόνα ακριβή, χωρίς να λείπουν και 

κάποιες εξαιρέσεις, όπως π.χ. η περίπτωση, όπου η οθωµανική επιδροµή του 1431 στο 

Εξαµίλιο συγχέεται µ�αυτήν του 1423. Γενικά όµως τα βραχέα χρονικά είναι πολύ  

χρήσιµα στη χρονολογική ταξινόµηση των γεγονότων. Συχνά επιβεβαιώνουν τις 

πληροφορίες των ιστορικών. Ενίοτε µάλιστα περιέχουν µοναδικές πληροφορίες, 

συµπληρώνοντας τα κενά των αφηγηµατικών πηγών.8  

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η έκδοση του Peter Schreiner: Die 

Byzantinischen Kleinchroniken (Chronica Byzantina Breviora), Α΄-Γ΄, Βιέννη 1975-

1979 (C.S.H.B., 12/1). 

Το χρονικό των Τόκκων. Ανώνυµο έµµετρο χρονικό των αρχών του 15ου αιώνα, 

γραµµένο σε λαϊκή γλώσσα και σε ζωντανό αφηγηµατικό ύφος. Με αφετηρία τη 

δράση του δεσπότη της Ηπείρου Καρόλου Α΄ Τόκκου και του αδελφού του 

Λεονάρδου, για τους οποίους λειτουργεί ως εγκώµιο, µάς δίνει µια καλή εικόνα της 

εποχής που περιγράφει (1376-1422) στη Λευκάδα και Κεφαλληνία, και κυρίως στην 

Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο. Η αφήγηση σταµατά επτά χρόνια πριν από τον 

θάνατο του Καρόλου, που υπήρξε το έναυσµα για την υποταγή της Ηπείρου στον 

Μουράτ Β΄. Ο τίτλος και το όνοµα του ποιητή έχουν χαθεί. Ο ποιητής, µάλλον 

Ιωαννίτης, φαίνεται να έχει ζήσει από κοντά τα γεγονότα που περιγράφει και 

αδιαφορεί για όσα δεν σχετίζονται µε την Ήπειρο και την Αιτωλία-Ακαρνανία, όπως 

π.χ. οι επιχειρήσεις του Καρόλου Τόκκου στην Πελοπόννησο ή οι οθωµανοβυζαντινές 

σχέσεις. ∆εν περιορίζεται στην αφήγηση των πολιτικών και πολεµικών γεγονότων, 

αλλά απεικονίζει και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα. Η τελευταία µας 

ενδιαφέρει στο βαθµό που προσδιόρισε τον τρόπο της οθωµανικής κατάκτησης 

αργότερα. Το κείµενο στην αρχή του, δηλαδή στην αφήγηση των µέχρι το 1411 

γεγονότων, παρουσιάζει σοβαρές ανακολουθίες, πρωθύστερα και διακοπές 

καθιστώντας την αφήγηση δυσνόητη. Αυτό οφείλεται, όπως έχει διαπιστωθεί, στο ότι 

µε την πάροδο του χρόνου αρκετά φύλλα σχίστηκαν και τοποθετήθηκαν εκ των 

υστέρων σε λάθος θέση, ενώ αργότερα η αρίθµηση των φύλλων και των τετραδίων µε 

τη λανθασµένη αυτή τοποθέτηση ενέτεινε τη σύγχυση. Επιπλέον µερικά φύλλα έχουν 

ολωσδιόλου χαθεί. Το 1983 µια αναταξινόµηση των φύλλων µε διαφορετική σειρά 

αποκατέστησε τη ροή της διήγησης. Τα γεγονότα πάντως που αφορούν στο διάστηµα 

1411-1422, το οποίο προηγείται της περιόδου που µας απασχολεί εδώ,  περιγράφονται 

στους επόµενους στίχους (1161-3478). Έτσι  οι πληροφορίες που µας ενδιαφέρουν δεν 
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επηρεάζονται από το µπέρδεµα αυτό. Η γνώση της εποχής αυτής µάς είναι χρήσιµη. Η 

γνωριµία µε τα πρόσωπα που κυριάρχησαν στη δηµόσια ζωή των Ιωαννίνων πριν από 

την οθωµανική κατάκτηση της πόλης (1430) είναι, όπως θα αποδείξει η σύγκριση µε 

την επιστολή του Σινάν πασά (1430), σηµαντική για την κατανόηση των συνθηκών, 

υπό τις οποίες συντελέστηκε η κατάκτηση αυτή. 9 

Το χρονικό των Τόκκων έχει εκδοθεί από τον Giuseppe Schir≥: Cronaca dei Tocco di 
Cefalonia di Anonimo, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Ρώµη 1975. 
Πριν προχωρήσει στην έκδοση της πηγής, ο Schir≥ είχε δηµοσιεύσει διάφορες σχετικές 
µελέτες.10 
Σφραντζής. Ο Γεώργιος Σφραντζής (1401-1478) ήταν σύγχρονος του Μουράτ Β΄. 

Υπήρξε στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ως δεσπότη του Μορέως 

και αργότερα ως αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ΄. Είχε αναλάβει µάλιστα πολλές 

διπλωµατικές αποστολές. Έτσι το 1424 επισκέφθηκε τον Μουράτ Β΄ και το 1436 τον 

Τουραχάν µπέη στη Θήβα. Κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης αιχµαλωτίστηκε, 

αλλά ανέκτησε µε κάποιο τρόπο την ελευθερία του το 1454. Μέχρι την κατάλυση του 

δεσποτάτου του Μορέως υπηρέτησε τον δεσπότη Θωµά. Αργότερα έγινε µοναχός και 

πέθανε στην Κέρκυρα. ∆εν υπάρχει αµφιβολία για το ότι γνώριζε πολύ καλά γεγονότα 

και καταστάσεις. ∆ύο έργα σώζονται µε το όνοµά του. Το πρώτο είναι το λεγόµενο 

χρονικό Minus. Πρόκειται για ένα είδος προσωπικού ηµερολογίου σε δηµώδη γλώσσα. 

Αναφέρεται στην προσωπική δραστηριότητα του συγγραφέα αρχίζοντας από το 1413. 

Μνηµονεύονται, συνήθως κατά τρόπο ασύνδετο,  ακόµα και συµβάντα της 

οικογενειακής του ζωής, όπως οι γεννήσεις των παιδιών του. Η έκθεση ειδικότερων 

λεπτοµερειών αυστηρά προσωπικού χαρακτήρα στα ηµερολόγια  δεν ήταν κατά πάσαν 

πιθανότητα φαινόµενο της εποχής. Οι πληροφορίες που παρέχει για ιστορικά γεγονότα 

σχετίζονται µε τη δράση του ίδιου του Σφραντζή και των Παλαιολόγων. Για τους 

ξένους λαούς γίνεται λόγος στο βαθµό που εµπλέκονται στη δράση αυτή. Είναι δε 

εµφανής η εχθρότητα του συγγραφέα τόσο απέναντι στους Λατίνους, όσο και απέναντι 

στους Τούρκους. Ο Σφραντζής αισθάνεται Ρωµαίος, σκέπτεται και ενεργεί ως 

Ρωµαίος. Από τις σηµειώσεις αυτές, που φαίνεται να έχουν τον άµεσο και ειλικρινή 

χαρακτήρα του ηµερολογίου, αναδεικνύεται η προσωπικότητα ενός ανθρώπου 

αφοσιωµένου στο υπηρεσιακό του καθήκον και στο πρόσωπο του κυρίου του, του 

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. ∆εν πρόκειται για κάποια µορφή δουλικότητας αλλά για 

επαγγελµατική ευσυνειδησία, όπως την αντιλαµβάνονταν στην εποχή του Σφραντζή. 

Ο συγγραφέας αναπολώντας το παρελθόν του δίνει την πρώτη θέση στη δηµόσια ζωή 
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του. Η ιδιωτική του ζωή έπεται, χωρίς να ξέρουµε αν απλώς συνέπιπτε χρονικά µε τη 

δηµόσια ή αν τη συµπλήρωνε ουσιαστικά. Αυτό που ενδιαφέρει εµάς είναι ότι η 

δηµόσια εµπειρία του Σφραντζή σε συνδυασµό µε τον ηµερολογιακό χαρακτήρα της 

καταγραφής εγγυάται την αξιοπιστία των πληροφοριών του. Χαρακτηριστική είναι 

µάλιστα η χρονολογική και γενικότερη ακρίβεια της αφήγησης. Γίνεται δε αναφορά 

και σε έγγραφα, των οποίων είχε άµεση αντίληψη ο συγγραφέας. Από την άλλη 

πλευρά, σηµαντικά γεγονότα αναφέρονται παρεµπιπτόντως ή µε τρόπο ασύνδετο και 

ακροθιγώς, όπως η µάχη της Βάρνας, ενώ άλλα όπως η µάχη του Κοσσυφοπεδίου 

αγνοούνται. Έτσι ο Σφραντζής λειτουργεί κυρίως ως αξιόπιστη επιβεβαίωση ή 

πολύτιµο συµπλήρωµα των άλλων πηγών. 

Το δεύτερο έργο που σώζεται µε το όνοµα του Γεώργιου Σφραντζή είναι αυτό, που 

λόγω έκτασης αναφέρεται µε την ονοµασία χρονικό Maius. Καλύπτει την περίοδο 

1258-1478, δηλαδή ενδιαφέρεται για τη δυναστεία των Παλαιολόγων. Η φιλολογική 

έρευνα έχει αποδείξει ότι ως πυρήνας του Maius έχει χρησιµεύσει το Minus, αλλά και 

ότι ο συγγραφέας του χρησιµοποίησε και άλλες πηγές, όπως τον Γεώργιο Ακροπολίτη, 

τον Νικηφόρο Γρηγορά, τον Νικήτα Χωνιάτη ακόµα και τον Χαλκοκονδύλη. 

Προπάντων, έχει εντοπιστεί και το χρονικό του ∆ωρόθεου Μονεµβασίας, έργο του 

16ου αιώνα. Εξάλλου ορισµένα γεγονότα επαναλαµβάνονται, πράγµα που σηµαίνει ότι 

η σύνδεση των ετερόκλητων πηγών δεν έγινε πάντα µε προσοχή. Αναµφίβολα λοιπόν 

το Maius είναι ένα συµπίληµα. ∆ιάφορες υποθέσεις έχουν γίνει σχετικά µ�αυτό. Αυτή 

που έγινε γενικά δεκτή είναι ότι ο Σφραντζής έγραψε µόνο το Minus, ενώ το Maius 

«κατασκευάστηκε» από τον µητροπολίτη Μονεµβασίας Μακάριο Μελισσηνό κατά το 

1573-1575.11  

Για τους παραπάνω λόγους χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη µόνο το Minus και 

συγκεκριµένα η έκδοση του Riccardo Maisano: Giorgio Sfranze, Cronaca, Ρώµη 

1960. 

Πάµπολλες µελέτες έχουν γίνει για το έργο του Σφραντζή. Η γνησιότητα του Maius 

αµφισβητήθηκε για πρώτη φορά από τον Ι. Παπαδόπουλο το 1934 στο 4ο βυζαντινολογικό 

συνέδριο στη Σόφια.Για το θέµα της σχέσης µεταξύ του Maius και του Minus ξεχωρίζει η 

αναλυτική µελέτη του Loenertz, που έχει βασιστεί σε έρευνες των Παπαδόπουλου, D÷lger και 

Binon. Οι δύο τελευταίοι απέδειξαν το ποιόν του Μακάριου ως πλαστογράφου ενός 

χρυσοβούλου του Ανδρόνικου Β΄. Ο Loenertz διατύπωσε την άποψη, που και σήµερα είναι 

γενικά αποδεκτή για το Maius, καταδεικνύοντας ότι ο Μακάριος αποφάσισε να προβάλει την 

                                                                                                                                                                      
10 Εδώ χρησιµοποιήθηκε η εξής: Giuseppe Schir≥, Το Χρονικόν των Τόκκων, τα Ιωάννινα κατά 
τας αρχάς του 15ου αιώνος, Ιωάννινα 1965. 
11 Byzantinoturcica, Α΄, 282-285. Ostrogorsky, 157, 316 σηµ.9. Alice-Mary Talbot, Sphrantzes, 
George, ODB, Γ΄, Νέα Υόρκη 1991. 



οικογένειά του, πλαστογραφώντας και µια αφηγηµατική πηγή.12 Πιο πρόσφατο είναι το έργο 

του Hunger, που δίνει µια γενικότερη εικόνα των δύο χρονικών.13 

∆ούκας. Ένας πολύ σηµαντικός ιστορικός σύγχρονος των γεγονότων που µας 

απασχολούν. Γεννήθηκε γύρω στο 1400 και πέθανε µετά το 1462. Από τον ίδιο 

µαθαίνουµε ότι ο παππούς του, οπαδός του Ιωάννη Καντακουζηνού, είχε καταφύγει 

στο εµιράτο του Αϊντίν το 1345, όπου και παρέµεινε. Φαίνεται πως ο ιστορικός 

µεγάλωσε στη Μικρά Ασία. Αυτό θα εξηγούσε και την τουρκοµάθειά του. Η αφήγησή 

του, σε ανάµικτη γλώσσα µε αρχαÀζοντα και δηµώδη στοιχεία, σώζεται σε δύο µόνο 

χειρόγραφα. Αρχίζει επί τροχάδην από κτίσεως κόσµου αλλά ουσιαστική περιγραφή 

δίνει για την περίοδο 1341-1462. ∆ιακόπτεται µε τρόπο απότοµο, πράγµα που 

σηµαίνει ότι το τέλος έχει χαθεί. Σε µια σύγχρονη του έργου ιταλική µετάφραση η 

ηµιτελής φράση του πρωτοτύπου συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η περιγραφή της 

άλωσης της Μυτιλήνης. ∆εν είναι βέβαιο αν ο Ιταλός µεταφραστής είχε διαβάσει το 

πρωτότυπο όσο ήταν ακέραιο ή αν το συµπλήρωσε στηριζόµενος σε άλλες πηγές. 

Όπως συνάγεται από το ίδιο το έργο, η θέση του ιστορικού στην υπηρεσία των 

γενουατικών αρχών της Νέας Φώκαιας και αργότερα των Γατελούζων της Λέσβου του 

έδωσε τη δυνατότητα να παραγάγει µια πλούσια, λεπτοµερή, ακριβή και αξιόπιστη 

εξιστόρηση των γεγονότων της εποχής του. Παρακολουθούσε από κοντά τις 

διπλωµατικές επαφές των Γενουατών µε τους Οθωµανούς και συχνά συµµετείχε 

σ�αυτές. Συνέτασσε, όπως γράφει, τις σχετικές επιστολές για λογαριασµό του 

κυβερνήτη της Νέας Φώκαιας. Αργότερα ανέλαβε και διπλωµατικές αποστολές προς 

τον σουλτάνο εκ µέρους του ηγεµόνα της Λέσβου. Έτσι, προκειµένου για την περίοδο 

µετά το 1421, γνωρίζει πολλά γεγονότα από πρώτο χέρι. Για άλλα γεγονότα, στα οποία 

δεν υπήρχε γενουατική ανάµιξη, έχει ασφαλείς πληροφορίες από τα κατάλληλα 

πρόσωπα, αφού η θέση του του επέτρεπε να συναντά διάφορους πολιτικούς 

παράγοντες. Για τα παλιότερα γεγονότα βασίζεται, όπως έδειξε η φιλολογική έρευνα, 

στους Νικήτα Χωνιάτη και Νικηφόρο Γρηγορά. Γνωρίζει και το έργο του Ιωάννη 

Αναγνώστη. Είχε εξάλλου τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί ιταλικές και τουρκικές 

πηγές, αφού κατά πάσαν πιθανότητα γνώριζε ιταλικά και τουρκικά. Είναι 

αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι µεταγράφει τουρκικά ονόµατα, όρους και ολόκληρες 

φράσεις µε τρόπο που δείχνει ότι η τουρκική γλώσσα του ήταν γνωστή. Χάρη στις 

πλούσιες γνώσεις του µας παρέχει µια σχεδόν πλήρη εικόνα του 15ου αιώνα. Φωτίζει 

το παρελθόν και τον ρόλο πολλών τουρκικών λαών. Εκτός από την κατακτητική 
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πορεία των Οθωµανών, είναι σε θέση να παρουσιάσει τον τρόπο ζωής τους και την 

οργάνωση του οθωµανικού κράτους και του παλατιού. Η αντιπαράθεση των 

Οθωµανών µε τους Ούγγρους, ένα µείζον για την εποχή του Μουράτ Β΄ ζήτηµα, 

εξετάζεται διεξοδικά. Ο ∆ούκας είναι τόσο καλά κατατοπισµένος, ώστε µόνος αυτός 

από τις βυζαντινές πηγές αναφέρει ορισµένα σηµαντικά γεγονότα. ∆ύο απ�αυτά, η 

επανάσταση του Μπερκλουτζέ Μουσταφά (1416) και η οθωµανική εκστρατεία του 

1438 στην Τρανσυλβανία επιβεβαιώνονται από τις οθωµανικές πηγές και έχουν 

ιδιαίτερη σηµασία για την οθωµανική ιστορία πριν και κατά τη βασιλεία του Μουράτ 

Β΄. Μια αδυναµία σ�όλη αυτή την πλούσια αφήγηση ίσως είναι η έλλειψη απόλυτης 

ακρίβειας στη χρονολόγηση των γεγονότων. Σε αντίθεση µε τον Σφραντζή, που 

διακρίνεται για την ακρίβειά του, ο ∆ούκας παραθέτει τα γεγονότα µε τρόπο κάπως 

συγκεχυµένο. Ως προς την αξιοπιστία του, έχουµε να παρατηρήσουµε καταρχήν ότι 

δεν κρύβει τις συµπάθειες και τις αντιπάθειές του. Και πάλι σε αντίθεση µε τον 

Σφραντζή, που µισεί τους Λατίνους εξίσου µε τους Τούρκους, ο ∆ούκας µάλλον 

συµπαθεί τους Λατίνους. Από τους Οθωµανούς ηγεµόνες άλλους κρίνει µε επιείκεια, 

όπως τον Μουράτ Β΄, και άλλους µε σκληρότητα, όπως τον Μεχµέτ Β΄. Θεωρεί τον 

οθωµανικό κίνδυνο ως θεία τιµωρία για τις αµαρτίες των Ρωµαίων. Υποστηρίζει την 

ένωση των εκκλησιών. Πιστεύει ότι µόνο ο συµβιβασµός µε τη δύση θα σώσει το 

Βυζάντιο από την καταστροφή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο σοβαρό, αλλά βαθιά 

επηρεασµένο από την περιρρέουσα ατµόσφαιρα.  Ο ∆ούκας από τη νεανική του ηλικία 

βρέθηκε στην υπηρεσία Ευρωπαίων ηγεµόνων-εµπόρων. Η δύση, και µάλιστα οι 

ισχυρές οικονοµικά ναυτικές δηµοκρατίες, ήταν η ανερχόµενη δύναµη. Το Βυζάντιο 

µε την προσήλωσή του στην ορθοδοξία και στην θεωρητική ιδέα της 

οικουµενικότητας φαινόταν παρωχηµένο. Ακόµη περισσότερο οι παραδοσιακοί δεσµοί 

του Βυζαντίου µε την ανατολή. Ο ∆ούκας φαίνεται να είναι ένας από τους πρώτους 

εκφραστές της ιδεολογίας που ταυτίζει τον πολιτισµό και την πρόοδο µε τη δύση, ενώ 

τον σκοταδισµό και τη βαρβαρότητα µε την ανατολή. Όµως οι απόψεις του αυτές δε 

φαίνεται να επηρεάζουν την εξιστόρησή του. Τα γεγονότα ενίοτε αξιολογούνται ως 

θετικά ή αρνητικά, αλλά δεν παραποιούνται. Οι πληροφορίες αναπαράγονται µε 

αντικειµενικότητα.14 Μειονέκτηµα του έργου συνιστά η δυσχέρεια που αντιµετωπίζει 

ο µελετητής σε κάποια χωρία ως προς τη χρονολόγηση. Σε µερικές περιπτώσεις η 

χρονική σειρά των γεγονότων δεν είναι ξεκάθαρη. Η διασταύρωση όµως µε άλλες 

πηγές διευκρινίζει τις κάποιες ασάφειες. Ο πλούτος των πληροφοριών και η αναλυτική 

παρουσίαση των γεγονότων καθιστούν το έργο του ∆ούκα µία από τις σηµαντικότερες 
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πηγές µας, χωρίς την οποία η αναπαράσταση της περιόδου που εξετάζουµε δε θα ήταν 

πλήρης. 

Στην εργασία µας χρησιµοποιήθηκε η έκδοση της Βόννης: Michaelis Ducae Nepotis 

Historia Byzantina, εκδ. Imm. Bekker, Βόννη 1834. Σ�αυτή την έκδοση περιέχεται και 

η ιταλική µετάφραση, που συµπληρώνει την αφήγηση του πρωτοτύπου, όπως 

αναφέραµε παραπάνω. 

Από τα µέσα του 19ου αιώνα πολυάριθµοι ερευνητές έχουν συγγράψει µελέτες για το έργο του 

∆ούκα.Θεωρούµε σκόπιµο να αναφέρουµε µόνο ένα από τα νεώτερα έργα, το γενικό βιβλίο του 

Hunger.15 

Χαλκοκονδύλης. Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης ως φυσιογνωµία διαφοροποιείται σε 

κάποιο βαθµό από τους δύο προηγούµενους ιστορικούς. Ήταν αρκετά νεώτερος στην 

ηλικία. Γεννήθηκε γύρω στο 1423 ή 1430 και εποµένως δεν ήταν προσωπικά 

παρατηρητής των πρώτων γεγονότων της βασιλείας του Μουράτ Β΄. Επίσης δεν είχε ο 

ίδιος ανάµιξη σε γεγονότα, αφού δεν κατείχε, στον βαθµό που είναι γνωστό, θέση 

ανάλογη µε αυτή του Σφραντζή ή του ∆ούκα. Ο πατέρας του Γεώργιος όµως, στέλεχος 

της ελληνικής και αντιφραγκικής παράταξης στην Αθήνα, είχε ενεργή συµµετοχή στα 

γεγονότα της εποχής του: Έλαβε µέρος σε µια απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος 

των Φλωρεντινών δυναστών Ατζαγιόλι. Εκδιώχθηκε από την Αθήνα το 1435. 

Κατέφυγε στην Πελοπόννησο και µάλιστα το 1446 εµφανίζεται να ενεργεί ως πρέσβης 

του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου προς τον Μουράτ Β΄. Η εγκατάσταση στην 

Πελοπόννησο είχε αποφασιστική σηµασία για την προσωπικότητα του Λαόνικου, γιατί 

εκεί µαθήτευσε κοντά στον Πλήθωνα. Η παιδεία του λοιπόν είναι ανθρωπιστική. Οι 

αξίες του είναι οι κλασικές αξίες της Αναγέννησης και ο τρόπος σκέψης του ανάλογος. 

Όλα αυτά τα στοιχεία επιδρούν στην αντίληψή του για την ιστορία και είναι έκδηλα 

στο έργο του, που έχει ολοφάνερα λόγιο χαρακτήρα. ∆εν είναι ακριβώς γνωστό το 

πότε έφυγε ο Λαόνικος από την Πελοπόννησο ούτε το πού πέρασε την υπόλοιπη ζωή 

του, αν και έχουν προταθεί διάφορες εκδοχές. Εικάζεται ότι πέθανε γύρω στο 1490. Το 

έργο του, οι Αποδείξεις Ιστοριών, γράφτηκε ίσως στα τέλη της δεκαετίας του 1480, 

όπως συνάγεται από αναφορές στην εποχή αυτή. Η αφήγηση όµως καλύπτει την 

περίοδο 1298-1463. Άξονάς της είναι όχι η βυζαντινή αλλά η οθωµανική ιστορία, 

στοιχείο ασυνήθιστο στη βυζαντινή ιστοριογραφία. Τον ενδιαφέρει η άνοδος της 

οθωµανικής ισχύος και η συνακόλουθη κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σε 

σχέση µε τους Οθωµανούς περιγράφεται και πλήθος ασιατικών ή βαλκανικών λαών 

και χωρών. Παρά τα κάποια σφάλµατά του, ο Χαλκοκονδύλης µας παρέχει µια πολύ 
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σηµαντική παρουσίαση της οργάνωσης του οθωµανικού κράτους και του τρόπου ζωής 

των Οθωµανών. Χρησιµότατες επίσης, και µάλιστα για τη βασιλεία του Μουράτ Β΄, 

είναι οι αναλυτικές πληροφορίες του για την ιστορία της Ουγγαρίας.  

Για τα παλαιότερα γεγονότα ο Χαλκοκονδύλης στηρίχθηκε ίσως στον Νικηφόρο 

Γρηγορά. Για την ιστορία των Τούρκων χρησιµοποίησε ίσως και οθωµανικές πηγές. 

Άντλησε επίσης από την προφορική τουρκική παράδοση, αφού, όπως φαίνεται, 

γνώριζε τουρκικά. Αν και δεν απέφυγε εντελώς τις παρανοήσεις τουρκικών όρων, που 

τον οδήγησαν σε πλάνες, ασκεί κριτική στις πηγές του. Η αξιοπιστία και η 

αντικειµενικότητά του δεν αµφισβητούνται. Η χρονολόγηση όµως είναι η αχίλλειος 

πτέρνα της διήγησής του, αφού σπάνια προσδιορίζει χρονικά τα γεγονότα. Ο όλος 

χαρακτήρας του έργου προσδιορίζεται απόλυτα από τις ιδέες της κλασικής του 

παιδείας. Πρόκειται για µια αποµίµηση της ιστορίας του Ηροδότου ως προς την 

διάρθρωση και του Θουκυδίδη ως προς τη γλώσσα. Στο κέντρο της αφήγησης 

βρίσκονται οι Οθωµανοί, όπως στον Ηρόδοτο οι Πέρσες. Πολλές περιγραφές θυµίζουν 

ανάλογες του Ηροδότου. Ο Χαλκοκονδύλης συµµερίζεται τη διαδεδοµένη αντίληψη 

της εποχής του, που θεωρούσε την άλωση της Κωνσταντινούπολης ως ανταπόδοση 

της άλωσης της Τροίας. Ως προς τη γλώσσα, η µίµηση του Θουκυδίδη δεν είναι 

ιδιαίτερα επιτυχής και γίνεται συχνά πρόξενος ασάφειας.  Η εµµονή του 

Χαλκοκονδύλη να δίνει στους σύγχρονούς του λαούς τα ονόµατα αρχαίων λαών δεν 

είναι πρωτοφανής στην βυζαντινή ιστοριογραφία. Η µετάφραση όµως των τουρκικών 

όρων στα αρχαία ελληνικά αποτελεί στοιχείο εκζήτησης (π.χ. οι γενίτσαροι 

αναφέρονται ως νεήλυδες). Όλα αυτά δεν είναι παρά επί µέρους εκφάνσεις του τρόπου 

σκέψης ενός αναγεννησιακού διανοούµενου. Είναι υπερήφανος, επειδή αισθάνεται 

Έλληνας, όχι Ρωµαίος, όπως ο Σφραντζής. Έχει πεποίθηση στη ζωτικότητα του 

ελληνισµού και προσδοκά την αναγέννησή του. Η καινοφανής έννοια του ελληνισµού 

ως έθνους είναι χαρακτηριστικό της ανθρωπιστικής παιδείας. ∆εν τη  βρίσκουµε ούτε 

στον Σφραντζή, που είναι αφοσιωµένος στο αυτοκρατορικό ιδεώδες, ούτε στον ∆ούκα, 

που υπηρετούσε εµπόρους Γενουάτες πιστούς στη δύναµη του χρήµατος. Στην 

αρχαιολατρεία του Χαλκοκονδύλη πρέπει ίσως να αποδοθεί και η πίστη του σε 

χρησµούς και οιωνούς, όπως και στην Τύχη, ως παράγοντα καθοριστικό της ιστορικής 

εξέλιξης.16 Το έργο είναι εξαιρετικά χρήσιµο και σε συνδυασµό µε τον ∆ούκα, παρέχει 

πληρέστατη εικόνα της περιόδου που µας αφορά. 
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Η έκδοση του Χαλκοκονδύλη, η οποία χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, είναι 

αυτή του Dark≤: Laonici Chalcocandylae Historiarum Demonstrationes, εκδ. 

Eugenius Dark≤, Β΄, Βουδαπέστη 1923. 

Το έργο του Χαλκοκονδύλη έχει µελετηθεί από µεγάλο αριθµό ερευνητών. Ειδικό ενδιαφέρον 

για τα οθωµανικά πράγµατα παρουσιάζει το άρθρο του Α. Kurat.17 Νεώτερο είναι το σχετικό 

κεφάλαιο από το έργο του Hunger.18 

Ιωάννης Κανανός. Αφηγείται την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τον 

Μουράτ Β΄ το 1422. ∆εν είναι γνωστός από καµιά άλλη πηγή. Όπως λέει ο ίδιος, είναι 

απλός άνθρωπος χωρίς ιδιαίτερη µόρφωση και το έργο του απευθύνεται σε εξίσου 

απλούς ανθρώπους και όχι σε «σοφούς ή λογίους». Η γλώσσα που χρησιµοποιεί 

βρίσκεται κάπου ανάµεσα στη δηµώδη και τη λόγια. Είναι πάντως απλή χωρίς 

αρχαϊσµούς. Το ύφος του όµως είναι γλαφυρό και κυρίως ζωηρό. Ο ευδιάκριτος στο 

ύφος του αφηγητή ενθουσιασµός δηλώνει ότι περιγράφει κάτι, το οποίο συνέβη κατά 

τη διάρκεια της ζωής του και του οποίου τον αντίκτυπο βίωσε. ∆εν πρόκειται για κάτι 

που έµαθε από διηγήσεις γεροντότερων. Εξάλλου από το πλήθος και την ακρίβεια των 

λεπτοµερειών που παραθέτει µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο συγγραφέας όχι µόνο 

ήταν σύγχρονος του γεγονότος, αλλά και το παρακολούθησε από κοντά, άγνωστο µε 

ποια ιδιότητα. Είναι πολύ καλά κατατοπισµένος ως προς τη συµπεριφορά και τις 

συνήθειες των Τούρκων. Ενίοτε µάλιστα εκφράζεται σε ένα τόνο ειρωνείας για τις 

θρησκευτικές τους προλήψεις, που κατά τη γνώµη του τους γελοιοποιούν. ∆εν θεωρεί 

όµως καθόλου θρησκοληψία εκ µέρους του εαυτού του την εδραία του πεποίθηση ότι 

η Παναγία περιφερόταν ορατή στις επάλξεις. Έχει πληροφορηθεί διάφορες φήµες που 

κυκλοφορούσαν ανάµεσα στους Οθωµανούς, όπως την ερωτική σχέση ανάµεσα σε ένα 

seyid και την αδελφή του Μουράτ Β΄. Γνωρίζει τις πολιορκητικές και τις αµυντικές 

µεθόδους των αντιπάλων, καθώς και κάποια στρατιωτική ορολογία. Γνωρίζει τη 

σύνθεση του οθωµανικού στρατού και  αναφέρει ακόµα και τη συρροή ετερόκλητων 

στοιχείων, που ήλπιζαν να επωφεληθούν της λεηλασίας. Μεταγράφει στην ελληνική 

γραφή την πολεµική κραυγή των Οθωµανών (αλάχ ταγκρύ Ρασούλ Μαουµέτη) και δίνει 

την εντύπωση ότι είναι εξοικειωµένος µε τις πολεµικές επιχειρήσεις τους. Περιγράφει 

µε λεπτοµέρειες ό,τι συνέβη από την άφιξη µέχρι την αποχώριση του εχθρικού 

στρατού και δεν κρύβει τα αισθήµατά του. Στην χρονολόγηση είναι ακριβέστατος. 

∆ιακρίνει τις διαφορετικές φάσεις της πολιορκίας. Η όλη διήγηση θυµίζει -

τηρουµένων των αναλογιών- µια εµπεριστατωµένη πολεµική ανταπόκριση. 

                                                           
17 Akdes Kurat, Byzansén Son ve Osmanlélarén Ilk Tarihύileri, Tⁿrkiyat Mecmⁿasé 5 (1935) 
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18 Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, η λόγια κοσµική γραµµατεία των Βυζαντινών, B΄, 
Αθήνα 1992, 339-345. 



Μεροληπτική µεν ακριβή δε. Πρόκειται λοιπόν για την πιο πλούσια σε λεπτοµέρειες 

πηγή για την πολιορκία. Ίσως όµως να µην απέφυγε εντελώς ο συγγραφέας τη χρήση 

της φαντασίας του στα πολύ λεπτοµερειακά σηµεία της διήγησης.19  

Χρησιµοποιήσαµε τον Κανανό στην έκδοση της Βόννης: Ιωάννου του Κανανού. 

∆ιήγησις περί του εν Κωνσταντινουπόλει γεγονότος πολέµου..., Georgius Phrantzes, 

Ioannes Cananus, Ioannes Anagnostes, εκδ. Immanuel Bekker, Βόννη 1838. 

Συµεών Θεσσαλονίκης. Ο Συµεών υπήρξε µητροπολίτης Θεσσαλονίκης από το 1416 

µέχρι το θάνατό του το 1429. Υπήρξε ηγετική προσωπικότητα της τοπικής κοινωνίας 

και συµµετείχε ενεργά στις εξελίξεις που οδήγησαν στη βενετοκρατία της 

Θεσσαλονίκης. Ήταν θερµός οπαδός του ησυχασµού και υπερασπιστής της ορθόδοξης 

παράδοσης. Εντούτοις δέχεται την κυριαρχία των αλλόδοξων Βενετών και 

συµβουλεύει την υποταγή σ�αυτούς ως τρόπο αντιµετώπισης του οθωµανικού 

κινδύνου. Ως ηθικολόγος, υποστηρίζει την αρκετά διαδεδοµένη ιδέα ότι οι οθωµανικές 

κατακτήσεις δεν ήταν παρά θεία τιµωρία για τις αµαρτίες των Ρωµαίων. Αντίθετα, 

θεωρεί τους δύο ανταπαιτητές του οθωµανικού θρόνου Μουσταφάδες, που βρέθηκαν 

στη Θεσσαλονίκη το 1416 και 1425 αντίστοιχα, ως όργανα της Θείας Πρόνοιας για 

την προστασία των πιστών. Μερικά από τα -λόγια βέβαια- έργα του έχουν αυστηρά 

δογµατικό ή λειτουργικό περιεχόµενο. Κάποια άλλα όµως, οµιλίες µε θρησκευτική 

αφετηρία αλλά πολιτικό σε µεγάλο βαθµό περιεχόµενο και αρκετή περιαυτολογία, 

παραινέσεις, επιστολές, περιγράφουν την κοινωνική κατάσταση στην πόλη κατά τη 

διάρκεια του αποκλεισµού της από τον οθωµανικό στρατό. Η περιγραφή του Συµεών 

συνιστά οπωσδήποτε αξιόπιστη πηγή, αφού πρόκειται για αυτόπτη µάρτυρα. 20 

Στην εργασία µας χρησιµοποιήσαµε την έκδοση του David Balfour: Politico-historical 

Works of Symeon Archbishop of Thessalonica (1416/7-1429), Βιέννη 1979. 

Ιωάννης Αναγνώστης. ∆εν γνωρίζουµε τίποτα για τη ζωή και την προσωπικότητά 

του. Έχει υποτεθεί ότι το όνοµα Αναγνώστης είναι προσηγορικό και δηλώνει τη θέση 

του στην εκκλησία ως ψάλτη. Είναι µορφωµένος και χρησιµοποιεί λόγια λογοτεχνική 

γλώσσα. ∆ιαθέτει θρησκευτική αλλά και θύραθεν παιδεία, αφού παραθέτει χωρία της 

Αγίας Γραφής αλλά και του Οµήρου. ∆ίνει µια λεπτοµερή περιγραφή της άλωσης της 

Θεσσαλονίκης (1430), συνεχίζοντας κατά κάποιο τρόπο τον Συµεών. Είναι 

συναισθηµατικά φορτισµένος, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι η γενέτειρά του και το 

επεισόδιο της άλωσης σηµατοδοτεί γι�αυτόν µια δραµατική τοµή στα προσωπικά του 
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βιώµατα.* Εκθέτει επίσης την κατάσταση µετά την άλωση και τη µεταχείριση που 

επιφύλαξαν στην πόλη οι κατακτητές.21 Αυτές οι πληροφορίες βέβαια συνδέονται µε 

τη γενικότερη θέση και πολιτική των Οθωµανών στη Ρούµελη. Έτσι η «διήγησις» του 

Αναγνώστη έχει ιδιαίτερη σηµασία, γιατί δεν αποκόπτει το γεγονός που 

πραγµατεύεται από την ιστορική του συνέχεια, δηλ. την αρχή της τουρκοκρατίας. 

Παρέχει δηλαδή ένα συνδετικό κρίκο στην περαιτέρω έρευνα. 

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η έκδοση της Βόννης: Ιωάννου Αναγνώστου 

διήγησης περί της τελευταίας αλώσεως της Θεσσαλονίκης συσταθείσα πρός τινα των 

αξιολόγων πολλάκις αιτήσαντα περί ταύτης εν επιτόµω, Georgius Phrantzes, Ioannes 

Cananus, Ioannes Anagnostes, εκδ. Imm. Bekker, Βόννη 1838. 

Σύλβεστρος Συρόπουλος. Μέγας εκκλησιάρχης και δικαιοφύλαξ του οικουµενικού 

πατριαρχείου. Έλαβε µέρος στη σύνοδο της Φερράρας-Φλωρεντίας το 1438-1439 και 

συνυπέγραψε την απόφαση της ένωσης των εκκλησιών, κατόπιν καταναγκασµού κατά 

τους ισχυρισµούς του. Όντως, αργότερα διακρίθηκε στη χορεία των ανθενωτικών και 

στα αποµνηµονεύµατά του, που συντάχθηκαν λίγο µετά το 1443, καταφέρεται 

εναντίον της συνόδου. Πρόκειται για µια λόγια περιγραφή των γεγονότων που 

συνδέονται µε τη σύνοδο. Αν και οι κρίσεις του διακρίνονται από προκατάληψη, η 

αξία της µαρτυρίας ενός αυτόπτη είναι αναµφισβήτητη. Η περιγραφή των µυστικών 

συµφωνιών και των υπόγειων ενεργειών αποκαλύπτουν µια πλευρά της συνόδου που 

δεν θα µπορούσε να γίνει αντιληπτή από άλλες πηγές. Εξάλλου η περιγραφή φτάνει 

µέχρι και πολύ λεπτοµερειακά στιγµιότυπα: Σε κάποια συνεδρίαση ο Αµιρούτζης, που 

καθόταν απέναντι από τον αυστηρό, σεβάσµιο και ακραιφνή ανθενωτικό µητροπολίτη 

Εφέσου Μάρκο Ευγενικό, του έκανε κρυφά από τους άλλους πατέρες γκριµάτσες, για 

να του αποσπάσει την προσοχή! Για την εργασία µας το ενδιαφέρον σε σχέση µε τη 

σύνοδο εστιάζεται προπάντων στην οθωµανική στάση. Ο Συρόπουλος συµπληρώνει 

µε καίριο τρόπο την εικόνα που δίνουν οι άλλες αφηγηµατικές πηγές: ∆ηλώνει σαφώς 

ότι ο Μουράτ εξαρχής είδε µε καχυποψία τη βυζαντινή συµµετοχή σ�αυτό το γεγονός 

και περιγράφει τις οθωµανικές αντιδράσεις. Μόνο η καχυποψία εναντίον του 

                                                           
*Ο Γ. Τσάρας, που εξέδωσε το κείµενο, θεωρεί ότι δεν είναι ενιαίο. Πιστεύει ότι τα τελευταία 
κεφάλαια είναι έργο ενός διασκευαστή, που δεν ήταν παρών στην άλωση. Κατά τον Τσάρα, ο 
διασκευαστής συνέθεσε και τη «µονωδία» που ακολουθεί τη διήγηση. Ο Σπύρος Βρυώνης 
αντέκρουσε ορθώς τη θέση αυτή. Οι λεπτοµέρειες της διήγησης αποδεικνύουν ότι πρόκειται για 
αυτόπτη µάρτυρα, που ενδεχοµένως αιχµαλωτίστηκε και εξαγοράστηκε αργότερα. 
21 Byzantinoturcica, Α΄, 312. Alice-Mary Talbot, John Anagnostes, ODB, Β΄, Νέα Υόρκη 1991. 
Βρυώνης, Θεσσαλονίκη, 283-287. 



Συρόπουλου, λόγω της ανθενωτικής του τοποθέτησης, µπορεί να δώσει βάση 

αµφισβήτησης της αξιοπιστίας του.22  

Τα αποµνηµονεύµατα του Σύλβεστρου Συρόπουλου έχουν εκδοθεί από τον V. 

Laurent: Les «Mώmoires» du Grand Ecclώsiarque de l�╔glise de Constantinople 

Sylvestre Syropoulos sur le Concile de Florence (1438-1439), Παρίσι 1971. Έχουν 

αναθεωρηθεί από τον O. Kresten, RHT, 4 (1974), 75-138. 

Παρασπόνδυλος Ζωτικός και Γεώργιος Αργυρόπουλος (διασκευαστές του 

ανώνυµου ποίηµατος για τη µάχη της Βάρνας). Ο Παρασπόνδυλος Ζωτικός και ο 

Γεώργιος Αργυρόπουλος είναι δύο διαφορετικοί διασκευαστές ενός δηµώδους 

ελληνικού στιχουργήµατος σε δεκαπεντασύλλαβο. Έχουµε δηλαδή δύο παραλλαγές 

ενός χαµένου κοινού πρωτοτύπου. Τα ονόµατα των διασκευαστών είναι πιθανότατα 

ψευδώνυµα.Το πρωτότυπο έργο είχε ως θέµα τη µάχη της Βάρνας και είχε γραφεί 

µεταξύ 1456 και 1461. Οι δύο αυτές σωζόµενες παραλλαγές δείχνουν ότι ο συντάκτης 

του πρωτοτύπου ήταν σε γενικές γραµµές ενηµερωµένος για τα πραγµατικά 

περιστατικά της µάχης. Για την προσωπικότητά του δεν είναι τίποτα γνωστό. Το όλο 

πνεύµα και των δύο κειµένων, αντανακλώντας πιθανώς το πνεύµα του πρωτοτύπου, 

είναι απλουστευτικό. Τα φανταστικά λόγια, που βάζει ο ποιητής στο στόµα των 

προσώπων, ανταποκρίνονται βέβαια στην εκάστοτε περίσταση, αλλά εκφράζουν τον 

τρόπο µε τον οποίο θα προσέγγιζε τις καταστάσεις ένας άνθρωπος του λαού ως απλός 

θεατής και όχι ένας στρατιωτικός ή ένας πολιτικός. Ο ποιητής δηλαδή δεν έχει κάποια 

κατάρτιση ή ενηµέρωση, όπως έχει π.χ. ο Κανανός. Από τους δύο λαϊκούς 

διασκευαστές, ο Παρασπόνδυλος αυτοχαρακτηρίζεται «φιλόσοφος» (εννοώντας 

προφανώς λάτρης της γνώσης), ήταν µάλλον µοναχός και ισχυρίζεται ότι 

παρακολούθησε τη µάχη κρυµµένος σε δάσος. Πρόκειται ίσως για λογοτεχνικό 

τέχνασµα. Ο Αργυρόπουλος δεν δίνει πληροφορίες για τον εαυτό του. Αρχικά είχε 

θεωρηθεί από τον G. Moravcsik, που εξέδωσε και τις δύο παραλλαγές το 1935, ότι το 

κείµενο του Παρασπόνδυλου βρίσκεται εγγύτερα στο αρχικό πρότυπο από ό,τι αυτό 

του Αργυρόπουλου. Ο ίδιος ιστορικός είχε θεωρήσει το έργο κυρίως ως ένα εγκώµιο 

του Γιάγκου (Ιωάννη Ουνυάδη). Πρόσφατα ο Prinzing αντέκρουσε τις θέσεις αυτές, 

υποστηρίζοντας ότι ο Γιάγκος (Ουνυάδης) µόνο στον πρόλογο αποτελεί το κύριο 

πρόσωπο. Υποθέτει ότι ο πρόλογος αυτός σχηµατίστηκε µε πυρήνα ένα προγενέστερο 

αυθύπαρκτο εγκώµιο του ήρωα. Στο κύριο µέρος του έργου, δηλαδή στην αφήγηση 

της µάχης, αποδίδεται στον Ουνυάδη η θέση που πραγµατικά είχε: Ήταν ο 

αρχιστράτηγος του ουγγρικού στρατού. Κάποιες λανθασµένες διατυπώσεις στην 
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εκδοχή του Παρασπόνδυλου (π.χ. ο Γιάγκος ονοµάζεται βασιλεύς και όχι στρατηγός) 

δηµιούργησαν ψευδή εντύπωση για το πώς έβλεπαν τον Ουνυάδη οι Έλληνες των 

αµέσως µετά την άλωση χρόνων. Αντίθετα, η παραλλαγή του Αργυρόπουλου, πιο 

κοντά στο αρχικό κείµενο όσον αφορά στο πρόσωπο του Ουνυάδη,  είναι απόλυτα 

ρεαλιστική. Παρά την εµφανή συµπάθεια του αρχικού ποιητή ή των δύο 

διασκευαστών προς τη χριστιανική παράταξη, η περιγραφή των περιστατικών της 

µάχης φαίνεται σε γενικές γραµµές ακριβής. Αναφέρονται σηµαντικά πρόσωπα και 

από τις δύο παρατάξεις και η ταύτισή τους είναι σωστή. Ξέρει π.χ. ο ποιητής πολύ 

καλά ποιος ήταν ο Καρατζάς, ενώ ο λόγιος Χαλκοκονδύλης νοµίζει ότι ο Καρατζάς 

ήταν µπεηλέρµπεης της Ρούµελης. Οι ιστορικές πληροφορίες του ποιήµατος 

επιβεβαιώνονται συχνά από τις άλλες πηγές. Εξάλλου, ορισµένες πληροφορίες για τη 

µάχη τις οφείλουµε αποκλειστικά σ�αυτό το ποίηµα. ∆εν πρόκειται λοιπόν για ένα 

έργο µε γλωσσικό ή λογοτεχνικό µόνο ενδιαφέρον, αλλά για µια πηγή χρήσιµη για την 

οθωµανική και την ουγγρική ιστορία. 23 

Στην παρούσα µελέτη έχει γίνει χρήση των δύο διασκευών του ποιήµατος, όπως τις 

εξέδωσε ο Gyula Moravcsik: G÷r÷g K÷ltemώny a Vάrnai Csatάr≤l. Ελληνικόν Ποίηµα 

περί της Μάχης της Βάρνης, Βουδαπέστη 1935. 

Το ποίηµα αυτό έχει µελετηθεί από τους Takάcz και Prinzing.24 

Ordo Portae. Ο πρωτότυπος τίτλος, τον οποίο δίνει ο ανώνυµος συγγραφέας στο 

τρισέλιδο κείµενό του, «αι τάξεις της πόρτας του αµηρά εισιν αύται», ανταποκρίνεται 

επακριβώς στο περιεχόµενο. Είναι µια συνοπτική αλλά πλήρης περιγραφή της 

στρατιωτικής οργάνωσης της Πύλης στα τέλη της βασιλείας του Μεχµέτ Β΄, διαδόχου 

του Μουράτ Β΄. Με απλή και λαϊκή γλώσσα περιγράφονται οι γενίτσαροι, τα έφιππα 

alté b÷lⁿk, ορισµένοι αξιωµατούχοι της Πύλης, αλλά και η γενική λειτουργία του όλου 

οθωµανικού στρατού (στρατού της ∆ύσης, της Ανατολής και της Πύλης). Το λιτό και 

«υπηρεσιακό» ύφος υποβάλλει τη σκέψη ότι θα µπορούσε να πρόκειται για τµήµα 

αναφοράς ίσως κατασκόπου. Από τον ενεστώτα χρόνο που µεταχειρίζεται ο 

συγγραφέας γίνεται φανερό ότι περιγράφει τη σύγχρονή του κατάσταση, δηλαδή 

(όπως προκύπτει από την αναφορά στη σύγκρουση του Μεχµέτ µε τον Ουζούν Χασάν) 

µεταξύ 1473 και 1481. Καθώς όµως δεν υπάρχει ανάλογη πηγή για την οργάνωση των 

                                                           
23 Παρασπόνδυλος Ζωτικός,6-11. Byzantinoturcica, Α΄, 579-580. Prinzing, 61,65,69-70. 
24 S.A. Takάcz, What about Varna? Two accounts of the battle by Michael Beheim and 
Paraspondylos Zotikos, BF 20 (1994), 247-259. G. Prinzing, Byzantinische Aspekte der 
mittelalterlichen Geschichte Polens, Byzantion 64 (1994), 459-484.Το [ποίηµα της Βάρνας 
εξετάζεται στη σελ. 480. Ο Prinzing αναφέρει πηγές, που συνδέουν το Βυζάντιο µε την 
Πολωνία. Επισηµαίνει εντούτοις ότι ο Λαδίσλαος µνηµονεύεται στο ποίηµα ως βασιλιάς µόνο 
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αυτοκρατορικών δυνάµεων επί Μουράτ Β΄, η  Ordo Portae αποδεικνύεται πολύτιµος 

οδηγός για την παρακολούθηση των κινήσεων του οθωµανικού στρατού στα πολεµικά 

γεγονότα της βασιλείας του Μουράτ. Οι οθωµανικές αφηγηµατικές πηγές µε τις 

σποραδικές αναφορές τους σε σχετικούς όρους επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες της 

Ordo Portae. Όταν µάλιστα πρόκειται για µια πηγή πλούσια σε στρατιωτικές 

λεπτοµέρειες, όπως είναι το Gazavat, η γνώση της στρατιωτικής οργάνωσης 

καθίσταται αναγκαία και η Ordo Portae είναι θεµελιώδης για τη γνώση αυτή.  

«Αι τάξεις της πόρτας του αµηρά» εκδόθηκαν το 1947: Ordo Portae. Description 

grecque de la Porte et de l�armώe du sultan Mehmed II., ώditώe, traduite et 

commentώe par Λ. Baγtav [Magyar-G÷r÷g Tanulmάnyok- Ουγγροελληνικαί µελέται 

27.], Βουδαπέστη 1947. 

 

γ) Ευρωπαϊκές και άλλες χριστιανικές, µε χρονολογική σειρά. 

Γκιλµπέρ ντε Λανουά. Βουργουνδός διπλωµάτης. Είχε διατελέσει σύµβουλος του 

δούκα της Βουργουνδίας και διοικητής φρουρίου. Έχοντας σηµαντικά διπλωµατικά 

ταξίδια στο ενεργητικό του (ανήκει στη χορεία των Βουργουνδών ταξιδιωτών του 

15ου αιώνα), απεστάλη το 1420 στην ανατολή από τους βασιλείς της Αγγλίας και της 

Γαλλίας* και από τον κύριό του Φίλιππο τον Καλό της Βουργουνδίας µε σκοπό τη 

διερεύνηση των συνθηκών για την πραγµατοποίηση µιας σταυροφορίας. Αφού πέρασε 

από την Πολωνία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Βλαχία και Μολδαβία, έφτασε στην 

Κωνσταντινούπολη (φθινόπωρο του 1422, όπως προκύπτει από το ίδιο το κείµενο) και 

συναντήθηκε µε τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ και τον συναυτοκράτορα Ιωάννη Η΄. 

Αργότερα εξακολούθησε το ταξίδι του προς την Αίγυπτο και τη Συρία. Η αφήγησή του 

είναι γεµάτη από λεπτοµέρειες για όλα όσα συνάντησε στα ταξίδια του και τον 

εντυπωσίασαν: Τι δώρα του προσφέρθηκαν, πώς τον κυνήγησαν ληστές. Είναι όµως 

αόριστος, όταν π.χ. αναφέρεται στους αρχηγούς των αντίπαλων παρατάξεων που 

διεκδικούσαν την εξουσία στο οθωµανικό κράτος ή στους απεσταλµένους του πάπα, 

που είχαν έρθει στην Κωνσταντινούπολη, για να διαπραγµατευτούν την ένωση των 

εκκλησιών. Έτσι δυσχεραίνεται για τον σύγχρονο ιστορικό η ταύτιση προσώπων και η 

χρονολόγηση. Είναι χρήσιµη πηγή για τη διεθνή κατάσταση στην περιοχή των χωρών 

που επισκέφτηκε. Θα ήταν όµως χρησιµότερος αν διακρινόταν από µεγαλύτερη 

                                                           
* Το έτος αυτό µε τη συνθήκη της Τρουά ο Ερρίκος Ε΄της Αγγλίας ανάγκασε τον Κάρολο 
ΣΤ΄της Γαλλίας να τον ορίσει διάδοχό του και έτσι ο Εκατονταετής Πόλεµος γνώρισε µια 
προσωρινή διακοπή µέχρι το 1422, οπότε πέθαναν και οι δύο. Βλ. Margaret Wade Labarge, 
Henry V of England, DMA, ΣΤ΄, Νέα Υόρκη 1985. 



ακρίβεια και βέβαια αν ήταν πιο κατατοπισµένος για τα πρόσωπα της διεθνούς 

πολιτικής σκηνής, όπως θα περίµενε κανείς από ένα διπλωµάτη. 25  

Το έργο του Λανουά έχει εκδοθεί από τον Ch. Potvin: Oevres de Ghillebert de Lannoy, 

Voyageur, Diplomate et Moraliste, Louvain 1878. 

Η Ε. Ζαχαριάδου αξιοποιεί τις πληροφορίες του Λανουά για τα οθωµανικά πράγµατα στο άρθρο 

της Ottoman Diplomacy and the Danube Frontier, HUS, Okeanos, Essays Presented to Ihor 

Λevcenko, 7 (1983), 680-690. 

Μπερτραντόν ντε λα Μπροκιέρ. Θαλαµηπόλος, σταυλάρχης και σύµβουλος του 

δούκα της Βουργουνδίας Φίλιππου του Καλού. Ήταν αναµφισβήτητα ένας από τους 

έµπιστους ανθρώπους του δραστήριου αυτού ηγεµόνα και από το 1423 αναλαµβάνει 

αλλεπάλληλες εµπιστευτικές αποστολές στην Ευρώπη. Τον ∆εκέµβριο του 1432 

ανέλαβε να πραγµατοποιήσει ένα ταξίδι, υπερπόντιο αυτή τη φορά, που 

χαρακτηριζόταν ως µυστικό. Ένα χρόνο αργότερα βρισκόταν πίσω στην Βουργουνδία 

και αναλάµβανε νέα αποστολή. Στο διάστηµα αυτό είχε επισκεφτεί τη Συρία και 

Αίγυπτο, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη. Όπως 

είδαµε και σε σχέση µε τον Λανουά, ο Φίλιππος, ενισχύοντας τη θέση του κράτους του 

στην Ευρώπη, θεώρησε σκόπιµο να ενστερνιστεί και την πάντα ζωντανή 

σταυροφορική ιδέα. Ήταν (µέχρι το 1435) αντίπαλος της Γαλλίας και άρα φιλικά 

διακείµενος προς την Ρώµη. Ο Μπροκιέρ λοιπόν εµπλέκεται έµµεσα στην περίπλοκη 

υπόθεση της λατινικής ανάµιξης στην ανατολή. Μετά την επιστροφή του, 

εξακολούθησε τη δράση του στο πεδίο της δυτικοευρωπαϊκής διπλωµατίας. Η 

συµµετοχή του σε γεγονότα σπουδαιότατα για τις τύχες Βουργουνδίας, όπως στις 

διαπραγµατεύσεις για τη συνθήκη του Αράς το 1435, αποδεινύουν τη σηµασία του 

ρόλου του στα πολιτικά δρώµενα της Ευρώπης του εκατονταετούς πολέµου. Κάθε 

άλλο παρά τυχαίο ήταν λοιπόν το πρόσωπο, που επέλεξε ο δούκας για την αποστολή 

στην ανατολή. Αρκετό καιρό µετά την επιστροφή του ο Μπροκιέρ διατάχθηκε από τον 

κύριό του να συντάξει µια αφήγηση του υπερπόντιου ταξιδιού του. Αυτό έγινε µε 

βάση τις σηµειώσεις που τηρούσε κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην ανατολή. 

Η αφήγηση του Μπροκιέρ διακρίνεται για την ακρίβεια και τη ζωντάνια της. Η 

ζωντάνια αυτή επιτυγχάνεται κυρίως µε την αναφορά πολυάριθµων χαρακτηριστικών 

επεισοδίων. Προπάντων ο Μπροκιέρ περιγράφει και σχολιάζει τις καταστάσεις που 

παρατηρεί. Παρατηρεί τον τρόπο ζωής και τα ήθη των Μαµελούκων και των 

Τουρκοµάνων. Θαυµάζει τη σοβαρότητα, την ευθύτητα και την πειθαρχία των 

Τούρκων και ψέγει αναξιοπιστία, την απληστία και τον φανατισµό των Αράβων. 

Μεγάλη έµφαση δίνει στην στρατιωτική οργάνωση του οθωµανικού κράτους. Γνώρισε 
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από κοντά τον Μαµελούκο σουλτάνο Μπαρσµπάι, τον Μουράτ Β΄ και τον Ιωάννη Η΄. 

∆εν παραλείπει να αναφέρει ότι στην Κωνσταντινούπολη επιδίωκε να βλέπει συχνά 

την αυτοκράτειρα, για να θαυµάζει την οµορφιά της. Παραλείπει όµως την απάντηση  

που έδωσε σε άνθρωπο του αυτοκράτορα, όταν ερωτήθηκε για την τύχη της Ιωάννας 

της Λωραίνης. Στην Αδριανούπολη γίνεται µάρτυρας της ακρόασης που παραχώρησε 

ο Μουράτ Β΄ στον Μιλανέζο πρέσβη. Και ο ίδιος βέβαια συζήτησε µε τον σουλτάνο 

ως εκπρόσωπος του κυρίου του. Τα όσα είδε ο Μπροκιέρ κατά τα την παραµονή του 

στην Αδριανούπολη έχουν δώσει αρκετές απαντήσεις σε σηµαντικά ερωτήµατα των 

ερευνητών της οθωµανικής και της ουγγρικής ιστορίας. 26 

Η διήγηση του «υπερπόντιου ταξιδιού» του Μπερτραντόν ντε λα Μπροκιέρ έχει 

εκδοθεί από τους Ch. Schefer και Henri Cordier : Le Voyage d�Outremer de 

Bertrandon de la Broquiϋre, Παρίσι 1892. Αναδηµοσίευση 1972. 

∆οκίµιο του Γεώργιου του Ούγγρου. ΜετÜ τον θÜνáτο του Σιγισµούνδου, ο 

ΜουρÜτ Β΄, εκµετáλλευόµενος τη γερµáνοουγγρική áντιδικίá γιá τη διáδοχή, εισέβáλε 

στην Τρáνσυλβáνίá. Ο 16ετής (1438) Γεώργιος σπούδáζε στην πόλη Σέµπες (γερµ. 

Μύλενµπáχ), που πáρáδόθηκε στον οθωµανικό στρατό. Παρά ταύτα, ο Γεώργιος 

áιχµáλωτίστηκε, γιατί συµµετέσχε σε µια οµάδα, που επέµενε να αντιστέκεται. 

Πουλήθηκε ως σκλÜβος και πáρέµεινε σκλÜβος µέχρι το 1458. Τα πρώτα χρόνια ο 

Γεώργιος υπέφερε. Αποκáρδιώθηκε κáι η πίστη του κλονίστηκε προσωρινÜ. Οµολογεί 

ότι γοητεύτηκε áπό τá µυστικιστικÜ ποιήµáτá των σούφι κáι σκέφτηκε νá 

εξισλáµιστεί. Σύντοµá όµως νίκησε τον πειρáσµό κáι πáρέµεινε πιστός στη θρησκείá 

του Χριστού. ΤελικÜ απελευθερώθηκε βÜσει ενός ισχύοντος συστήµáτος, µε το οποίο 

οι σκλÜβοι εξáγόρáζáν οι ίδιοι την ελευθερίá τους και εγκατέλειψε, ίσως κρυφÜ, την 

οθωµáνική επικρÜτειá. Έγινε µοναχός και πέθανε στη Ρώµη. Στο έργο του γενικÜ 

áποφεύγει νá εκθέσει πολλές λεπτοµέρειες γιá τη ζωή του στη ΜικρÜ Áσίá. 

Φοβούµενος κατά πάσαν πιθανότητα την καχυποψία και την προκατάληψη των 

οµοθρήσκων του, αφού είχε ζήσει είκοσι χρόνια κοντά στους άπιστους, σπεύδει νá 

κáτáδικÜσει το ΙσλÜµ κáι νá εγκωµιÜσει εκτενέστáτá τον χριστιáνισµό. ΠεριγρÜφει 

µε áντικειµενικότητá τους «Τούρκους» (Οθωµáνούς/ΜουσουλµÜνους) áλλÜ, ενώ 

υπερτονίζει τá ελáττώµáτá, φροντίζει νá υποβáθµίσει τá προτερήµáτÜ τους, 

υπογρáµµίζοντáς ότι áυτÜ δεν áποτελούν πáρÜ προσωπείο του σáτáνÜ, γιá νá 

εξáπáτώντáι οι Üνθρωποι κáι νá πáρáσύροντáι στη µουσουλµáνική θρησκείá. 

ÁνεξÜρτητá όµως áπό τις «κáτÜ πáρáγγελίá» κρίσεις του, η περιγρáφή έχει όλá τá 

χáρáκτηριστικÜ της áντικειµενικότητáς, που της προσδίδει η µáρτυρίá ενός áυτόπτη. 

Πυρήνáς του έργου είνáι η θρησκείá. Σκοπός του νá κáτáδειχθεί η φáυλότητá της 
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µουσουλµáνικής θρησκείáς. Γιá νá το πετύχει, ο συγγρáφέáς χρησιµοποιεί πληθώρá 

πáρáδειγµÜτων áπό τη ζωή των µουσουλµÜνων, θεωρώντáς τá ενδεικτικÜ της 

ευτέλειáς που χáρáκτηρίζει τη θρησκείá τους, πáρόλο που εκ πρώτης όψεως µπορεί νá 

δηµιουργούν θετικές εντυπώσεις. Στην πρáγµáτικότητá η ευλÜβειá, η σεµνότητá, η 

κáθáριότητá είνáι το προπέτáσµá, που συγκáλύπτει την πρόληψη, το πÜθος κáι το 

µίσος. Με τις πáρεµπίπτουσες áυτές áνáφορές, εντáγµένες στá πλáίσιá ενός 

θεολογικού κáι φιλοσοφικού δοκιµίου, ο Γεώργιος δίνει µιá κáλή εικόνá της ζωής στη 

ΜικρÜ Áσίá του 15ου áιώνá, στο βáθµό βέβáιá που η κáθηµερινή ζωή συνδεότáν µε 

τη θρησκείá, δηλáδή σε µεγÜλο βáθµό. Συγκεκριµένá γεγονότá, τá οποίá συνδέοντáι 

Üµεσá µε τη διáκυβέρνηση του ΜουρÜτ Β΄, δεν áνáφέροντáι, εκτός áπό ένá: Η εύνοιá 

του ΜουρÜτ προς τις ετερόδοξες οµÜδες φáνερώνετáι µε áφορµή τη στÜση, που 

τήρησε ο σουλτÜνος σε µιá áντιδικίá µετáξύ ουλεµÜδων κáι δεβίσηδων. 

Το έργο του Γεώργιου γνώρισε αλλεπάλληλες εκδόσεις στα λατινικά και στα 

γερµανικά από το 1480 και σ�όλο τον 16ο αιώνα. Στην εποχή µας έχει εκδοθεί µε βάση 

τη λατινική έκδοση του 1481 από τον Reinhard Klockow µε γερµανική µετάφραση: 

Georgius de Hungaria, Tractatus de Moribus, Condictionibus et Nequicia Turcorum. 

Traktat Uber die Sitten die Lebensverhaltnisse und die Arglist der Turken, Κολωνία-

Βαϊµάρη-Βιέννη, 1994. 

Πολύ πριν από τη σύγχρονή µας αυτή έκδοση, ο J.A.B. Palmer είχε δηµοσιεύσει ένα 

κατατοπιστικό άρθρο για το περιεχόµενο του έργου: Fr. Georgius de Hungaria, o.p. and the de 

Moribus, Condictictionibus et Nequicia Turcorum, Bulletin of the John Rylands Lybrary, 34 

(1951-1952), 44-68. 

Στην εποχή του και για ένα περίπου αιώνα το δοκίµιο του Γεώργιου του Ούγγρου 

κυκλοφόρησε, όπως είδαµε, ευρύτατα. Αντιθέτως πολύ λίγο έχει χρησιµοποιηθεί στη 

σύγχρονή µας βιβλιογραφία της περιόδου, µολονότι ο συγγραφέας ήταν αυτόπτης 

µάρτυρας των καταστάσεων που περιγράφει. Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι το 

ενδιαφέρον των ιστορικών προσείλκυσαν περισσότερο τα έργα µεγαλόσχηµων 

περιηγητών, που είχαν φιλοξενηθεί στο σαράι και είχαν γνωρίσει προσωπικά τον 

σουλτάνο και άλλους ηγεµόνες. Ένας απλός αιχµάλωτος, που έζησε ανάµεσα στους 

απλούς ανθρώπους της οθωµανικής κοινωνίας, έπρεπε να περιµένει υποµονητικά τη 

σειρά του, για να νιώσουν οι λόγιοι της εποχής µας την ανάγκη της µαρτυρίας του. 

Λάουρο Κουϊρίνι. Βενετοκρητικός ανθρωπιστής. Το 1458, όταν ο παπικός στόλος του 

Καλλίστου Ε΄, που είχε πραγµατοποιήσει σταυροφορική επιχείρηση στο βόρειο Αιγαίο 

επί δύο χρόνια, πέρασε από την Κρήτη κατά την επιστροφή του στην Ιταλία, ο 

Κουϊρίνι επέδωσε στον αρχηγό της σταυροφορίας Λουδοβίκο Σκαράµπι µία επιστολή. 

Η επιστολή αυτή περιείχε πληροφορίες σχετικές µε τη διοικητική και στρατιωτική 



δοµή του οθωµανικού κράτους. Το 1464 ο Κουϊρίνι απέστειλε πανοµοιότυπη επιστολή 

στον πάπα Πίο Β΄. Ο Πίος προετοίµαζε νέα σταυροφορία, αλλά ο θάνατός του το ίδιο 

έτος απέτρεψε την πραγµατοποίησή της.27 Έχει καταδειχθεί ότι οι πληροφορίες, τις 

οποίες περιέλαβε ο Κουϊρίνι στις επιστολές του, δεν ίσχυαν την εποχή που γράφτηκαν 

οι επιστολές. Η περιγραφή της οθωµανικής οργάνωσης που µας δίνει ανταποκρίνεται 

περίπου στο 1430.28 Εποµένως δεν θα ήταν πολύ χρήσιµα για την διοργάνωση µιας 

επιθετικής κίνησης εναντίον του οθωµανικού κράτους. Είναι όµως χρήσιµα για τον 

ιστορικό που ενδιαφέρεται για την οθωµανική διοικητική και στρατιωτική οργάνωση 

των πρώτων ετών της βασιλείας του Μουράτ Β΄. Προπάντων η διαίρεση του κράτους 

σε σαντζάκια είναι πολύ διαφωτιστική και απαραίτητη για την αξιοποίηση των 

οθωµανικών κυρίως αφηγηµατικών πηγών.  

Οι επιστολές του Κουϊρίνι έχουν εκδοθεί από τον A. Pertusi: Le Epistole Storiche di 

Lauro Quirini sulla Caduta di Constantinopoli e la Potenza dei Turchi στο: Lauro 

Quirini Umanista, Studi e Testi a cura di K.Krautter, A.Pertusi, G.Ravegnani, H.Roob, 

C.Seno, Raccolti e Presentati da V.Branca, Civiltω Veneziana-Saggi 23, Φλωρεντία 

1977. 

Η περιγραφή του Κουϊρίνι έχει αναλυθεί κριτικά από την Ε. Ζαχαριάδου, η οποία απέδειξε την 

αναγωγή των πληροφοριών του σε περίοδο προγενέστερη της σύνταξης  των επιστολών. Βλ. 

υποσ. 29. 

Κωνσταντίνος Μιχαήλοβιτς: ∆εν αφορά ακριβώς στη βασιλεία του Μουράτ Β΄, αλλά 

αναφέρεται στα χρόνια του διαδόχου του Μεχµέτ Β΄. Ο Μιχαήλοβιτς, αν και 

αυτοπαρουσιάζεται ως γενίτσαρος,ήταν, σύµφωνα µε νεώτερες έρευνες, ένας Σέρβος 

στρατιωτικός, που µε τη θέλησή του προσχώρησε στην υπηρεσία των Οθωµανών και, 

όταν έπεσε στα χέρια των Ούγγρων, το 1463, για να µη θεωρηθεί προδότης, επινόησε 

τη δικαιολογία ότι στρατολογήθηκε βίαια το 1455 µε την άλωση του Novo Brdo.Ίσως 

για να κατοχυρώσει τη θέση του, φαινόµενος χρήσιµος, συνέγραψε τα 

αποµνηµονεύµατά του από την εποχή της «οµηρίας» του. Στο έργο του, σωζόµενο σε 

τσεχικές και πολωνικές παραλλαγές (το αρχικό κείµενο, γραµµένο κατά πάσαν 

πιθανότητα στα σερβικά, δε σώζεται) περιγράφει λεπτοµερώς την οθωµανική κρατική 

και στρατιωτική οργάνωση. Είναι ακριβής και διεξοδικός και καµιά άλλη πηγή δεν 

διαψεύδει την εγκυρότητα της περιγραφής του. Ο Μιχαήλοβιτς ήταν Σέρβος 

ορθόδοξος και άρα φορέας της ευρύτερης βυζαντινής πνευµατικής παράδοσης. Η 

οπτική γωνία του λοιπόν είναι διαφορετική από των καθολικών περιηγητών και του 
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επίσης καθολικού Ούγγρου σκλάβου Γεώργιου. Το αφηγηµατικό µέρος του έργου 

καλύπτει µια περίοδο από τα µέσα του 14ου έως τα µέσα του 15ου αιώνα, 

περικλείοντας και τη βασιλεία του Μουράτ Β΄. Η χρονολογία συγγραφής 1400, που 

δίδεται στο τέλος του πολωνικού χειρογράφου, είναι λανθασµένη και οφείλεται σε 

λανθασµένη ανάγνωση των κυριλλικών ψηφίων του χαµένου σερβικού πρωτοτύπου. 

Στην πραγµατικότητα ως χρονολογία συγγραφής έχει προσδιοριστεί (Prinzing) το 

1481, έτος θανάτου του Μεχµέτ Β΄. Κατά τον Prinzing, αυτός ο θάνατος-ορόσηµο 

λειτούργησε για τον Κωνσταντίνο ως αφορµή καταγραφής των εµπειριών του. Όπως 

αποδεικνύουν οι πολλές µεταφράσεις του σε δύο γλώσσες, τσεχικά και πολωνικά, το 

έργο αυτό διαβάστηκε πολύ κατά τα χρόνια των αντιοθωµανικών πολέµων που 

ακολούθησαν τη βασιλεία του Πορθητή. Περισσότερο από την αφήγηση των 

γεγονότων, γνωστών και από άλλες πηγές, τα αποµνηµονεύµατα του Μιχαήλοβιτς µας 

ενδιαφέρουν για τη διεξοδική περιγραφή της οθωµανικής διοικητικής και 

στρατιωτικής οργάνωσης, που όπως είπαµε παρέχει, έστω και αν οι σχετικές εµπειρίες 

του αφορούν στην εποχή του διαδόχου του µονάρχη, ο οποίος µας ενδιαφέρει. Μια 

που δεν έχουµε ανάλογη πηγή από την εποχή του Μουράτ Β΄, χρειάστηκε αρκετές 

φορές να καταφύγουµε στον ψευδογενίτσαρο, για να καλύψουµε διάφορα κενά. 

∆ιαθέτουµε δύο µεταφράσεις του έργου, στα γερµανικά και στα αγγλικά, την οποία 

και χρησιµοποιήσαµε εδώ. Η γερµανική µετάφραση είναι της Renate Lachman 

Memoiren eines Janitscharen oder tⁿrkische Chronik, Graz 1975 και η αγγλική του 

B.Stolz Memoirs of a janissary, Michingan 1975. 

Το συµπέρασµα ότι ο Μιχαήλοβιτς δεν ήταν γενίτσαρος, αλλά εθελοντής προκύπτει από δύο 

ερευνητικές προσπάθειες: Μία µελέτη του V.L.Mώnage στο Bulletin of the School of Oriental 

and African Studies,40 (1977),155-160 και µία του G.Prinzing, Zur  historischen Relevanz der  

«Memoiren eines Janitscharen oder tⁿrkischen Chronik» des Konstantin Mihajlovic aus 

Ostrovica, Byzance et les  Slaves,εκδ. S. Dufrenne Παρίσι,1979. Ο Prinzing ασχολήθηκε ξανά 

µε τον Μιχαήλοβιτς στο άρθρο του Byzantinische Aspekte... (βλ. υποσηµείωση 24), σελ. 481. 

Θεωρεί την πολωνική µετάφραση των αποµνηµονευµάτων του ψευδογενίτσαρου ως σηµαντικό 

έργο της πολωνικής φιλολογίας. 

Τζοβάν Μαρία Αντζολέλο: Βενετός έµπορος, που αιχµαλωτίστηκε το 1470 σε νεαρή 

ηλικία κατά την άλωση της Χαλκίδας. Έζησε στην αυλή του Μεχµέτ Β΄ και 

ακολούθησε τον σουλτάνο σε κάποιες από τις εκστρατείες του. Επέστρεψε στην 

πατρίδα του µετά τον θάνατο του Μεχµέτ Αγνοούµε ποιο ακριβώς αξίωµα κατείχε στο 

σαράι, φαίνεται όµως ότι είχε σχέση µε την οικονοµική διαχείριση, αφού µας δίνει µια 

λεπτοµερέστατη περιγραφή του συστήµατος µισθοδοσίας. Χρήσιµη είναι όµως και η 

περιγραφή της στρατιωτικής οργάνωσης. Αφορά βέβαια στην εποχή του Πορθητή, 



αλλά µας βοηθά να συµπληρώσουµε την εικόνα που έχουµε για την περίοδο του 

ενδιαφέροντός µας. Από τα έργα, που έγραψε ο Αντζολέλο µετά την επιστροφή του 

στην Ιταλία, χρησιµοποιήσαµε το Viaggio di Negroponte, που αφηγείται την δική του 

εµπειρία στην Κωνσταντινούπολη. Οµοιότητες αλλά και διαφορές µπορούν να 

αναζητηθούν ανάµεσα στην περιπέτεια που έζησε ο Αντζολέλο και την αντίστοιχη, 

που βίωσε ο Γεώργιος ο Ούγγρος τριάντα χρόνια νωρίτερα. Η σύγκριση θα είναι 

ενδιαφέρουσα. 

Το Viaggio σώζεται σε ένα µοναδικό κώδικα, της βιβλιοθήκης Bertoniana της 

Βιτσέντζας, ο οποίος είναι κολοβός. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1881 στη 

Βιτσέντζα.29 Υπάρχει και σύγχρονη έκδοση: Giovan Maria Angiolello, Viaggio di 

Negroponte, εκδ. Cristina Bazzolo, Vicenza 1982. Εµείς όµως αρκεστήκαµε στη 

µοναδική ελληνική µετάφραση, την οποία αναφέρουµε στη βιβλιογραφία µας. (βλ. 

βιβλιογραφία λ. Angiolello)*  

 

2) ΑΜΕΣΕΣ ΠΗΓΕΣ. 

Οι άµεσες πηγές αποτελούν αυτούσια κατάλοιπα της δραστηριότητας των ιστορικών 

προσώπων και όχι αφηγηµατική περιγραφή της δραστηριότητας αυτής. Αν για 

παράδειγµα διαβάσουµε σε ένα χρονικό ότι ο σουλτάνος ίδρυσε ένα τζαµί, τότε 

έχουµε µια έµµεση πηγή, µια έµµεση πληροφόρηση, για την ύπαρξη του τζαµιού. Αν 

όµως βρούµε το ίδιο το κτήριο του τζαµιού ή τα ερείπιά του ή την επιγραφή, που 

µνηµονεύει την ίδρυσή του από τον σουλτάνο, τότε θα έχουµε µια άµεση µαρτυρία για 

το ίδιο γεγονός, δηλαδή για την ίδρυση του τζαµιού. 

α) Τουρκικές. 

Φερµάνια και διαταγές σχετικά µε προνόµια µοναστηριών. Ορισµένα φερµάνια του 

Μουράτ Β΄ και διαταγές (biti) τοπικών αξιωµατούχων µεταξύ 1425 και 1451, 

κατοχυρώνουν τα συµφέροντα διάφορων µονών του Αγίου Όρους. Εκτός από τη 

σηµασία που έχουν για τις τοπικές συνθήκες, τα έγγραφα αυτά αποκαλύπτουν 

                                                           
29 A. Capparozzo, Di Gio. Maria Angiolello e di un suo inedito manoscritto, Vicenza1881. 
* Ας σηµειωθεί ότι στην ελληνική αυτή µετάφραση τα δύο πρώτα κεφάλαια του Viaggio, περί 
Χαλκίδας και περί Κωνσταντινούπολης έχουν µεταφραστεί από τον κώδικα της Βιτσέντζας, ενώ 
για τα δύο τελευταία, περί της οργάνωσης του παλατιού και περί της προσωπικότητας του 
Μεχµέτ Β΄, χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα κεφάλαια της Historia Turchesca. Πρόκειται για 
ένα νεώτερο έργο του Αντζολέλο, που έγινε γνωστό µε το όνοµα του συνεργάτη του Ντονάτο 
ντα Λέτσε και το οποίο αφηγείται την ιστορία των Οθωµανών µέχρι το 1514. Τα δύο κείµενα 
δεν διαφέρουν κατά βάση, αλλά µόνο στις λεπτοµέρειες. H περιγραφή της οργάνωσης του 
παλατιού συµβαδίζει στα δύο κείµενα µέχρι το σηµείο, όπου αρχίζει η αναφορά στον στρατό της 
Πύλης. Αφού κάνει λόγο για τους γενίτσαρους, ο κολοβός κώδικας του Viaggio διακόπτεται. Οι 
υπόλοιπες στρατιωτικές δυνάµεις, Πύλης και επαρχιών, όπως τις γνώρισε ο Αντζολέλο, µας 
είναι γνωστές από τη Historia Turchesca. Η Historia Turchesca έχει εκδοθεί από τον I. Ursu, 
Βουκουρέστι 1909. 



σταθµούς της σταδιοδροµίας σηµαντικών Οθωµανών αξιωµατούχων, 

συµπληρώνοντας έτσι την εικόνα της οθωµανικής πολιτικής και στρατιωτικής 

δραστηριότητας.  

Τα έγγραφα αυτά έχουν εκδοθεί από τον Β. ∆ηµητριάδη: Vassilis Demetriades, 

Athonite Documents and the Ottoman Occupation, Mount Athos in the 14th-16th 

Centuries, Athonika Symmeikta 4, Αθήνα 1997, 41-67. 

Τρεις διαταγές (nishέn) του Μουράτ Β΄. Είναι δύο υπηρεσιακά αντίγραφα 

αυτοκρατορικών διαταγών του 1422 και του 1425 και το σωζόµενο πρωτότυπο 

έγγραφο µιας διαταγής του 1440. Τα έγγραφα του 1422 και του 1440 αφορούν στην 

τύχη ενός και του αυτού βακουφίου. Το δεύτερο δηλαδή αποτελεί ως προς το 

περιεχόµενο συνέχεια του πρώτου. Το έγγραφο του 1425 ανανεώνει προνόµια και 

απαλλαγές των ιµάµηδων και των θεολόγων της Φιλιππούπολης. Τα έγγραφα αυτά 

παρουσιάζουν ενδιαφέρον καταρχήν από την πλευρά της διπλωµατικής επιστήµης, ως 

προς τη µορφή της διατύπωσης κάποιων φράσεων, που αργότερα τυποποιήθηκαν στα 

αυτοκρατορικά έγγραφα. Ως ιστορικές πηγές πλουτίζουν την εικόνα µας για τη 

δηµόσια και τη θρησκευτική ζωή του οθωµανικού κράτους πίσω από τα πολεµικά 

γεγονότα και τη διεθνή πολιτική. 

Τα τρία αυτά έγγραφα έχουν εκδοθεί και µελετηθεί από τον Paul Wittek: Zu einigen 

frⁿhosmanischen Urkunden (VII), WZKM 59/60 (1963/1964), 201-223. 

Το Temliknέme του Μουράτ Β΄για τον βεζίρη Φαζλουλάχ. Με το φερµάνι αυτό του 

1441 ο σουλτάνος παραχωρεί στον Φαζλουλάχ ως mⁿlk το βουλγαρικό χωριό 

Μπατκούν κοντά στη Φιλιππούπολη. Ο ρόλος του Φαζλουλάχ υπήρξε σηµαντικός στη 

διαµόρφωση µιας επιθετικής εξωτερικής πολιτικής εκ µέρους του Μουράτ στα 

Βαλκάνια πριν από τη µάχη της Βάρνας. Η εξέλιξη και η τύχη του ως πολιτικού 

προσώπου είναι πιθανό να συνδέονται µε την κατοπινή διαµόρφωση της οθωµανικής 

εξωτερικής πολιτικής. 

Το έγγραφο έχει εκδώσει ο Klaus Schwatz: Eine Herrscherurkunde Sultan Murέd II. fⁿr 

den Wesir Fazlullέh, JTS, 5 (1981), 45-60. 

H επιστολή του Σινάν πασά προς τους άρχοντες των Ιωαννίνων. Αυτή την επιστολή 

απηύθυνε το 1430 ο µπεηλέρµπεης της Ρούµελης Σινάν προς τους προύχοντες των 

πολιορκουµένων Ιωαννίνων, πείθοντάς τους να του παραδώσουν την πόλη χωρίς 

αντίσταση. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέµα των προνοµίων στις 

κατακτηµένες περιοχές. 

Η συγκεκριµένη επιστολή αποτελεί άµεση πηγή και αξίζει να αντιπαραβληθεί προς 

άλλες επιστολές, που ανήκουν στην κατηγορία των έµµεσων πηγών, όπως π.χ. τα 

fetihname. Φυσικά, κάθε επιστολή εκφράζει τη θέση και τις απόψεις του συντάκτη 



της. Πέρα από αυτό όµως, ο Σινάν πασάς διατυπώνει στην επιστολή του τους 

αντικειµενικούς όρους βάσει των οποίων έλαβε χώρα η παράδοση των Ιωαννίνων (ή 

θα ελάµβανε χώρα η καταστροφή τους, σε περίπτωση που απορρίπτονταν οι όροι). 

Επιπλέον, η επιστολή είναι το µέσο µε το οποίο πείστηκαν οι Ιωαννίτες να 

παραδοθούν. Είναι δηλαδή και η ίδια η επιστολή ένα από τα γεγονότα που εξετάζουµε. 

Η επιστολή έχει εκδοθεί από τους Fr. Miklosich και Ios. Mⁿller: Acta et Diplomata 

Graeca Res Graecas Italasque Illustrantia, Βιέννη 1865, 282-283. Το έγγρáφο έχει 

δηµοσιευθεί κáι áπό τον Κ. ¢µáντο, ενσωµáτωµένο σε δύο Üρθρá του: á) Η 

Áνáγνώρισις υπό των Μωáµεθáνών Θρησκευτικών κáι Πολιτικών ∆ικáιωµÜτων των 

Χριστιáνών κáι ο Ορισµός του ΣινÜν ΠáσÜ, ΗπειρωτικÜ ΧρονικÜ, 5 (1930), 208. β) 

Οι Προνοµιáκοί Ορισµοί του Μουσουλµáνισµού υπέρ των Χριστιáνών, ΕλληνικÜ, 9 

(1936), 119-120. Η έκδοση του ¢µáντου βáσίζετáι σε διáφορετικό χειρόγρáφο áπό 

εκείνη των Miklosich-Mⁿller, κáθώς, όπως πáρáτηρεί ο ¢µáντος στο πρώτο áπό τá δύο 

Üρθρá, υπÜρχει πλήθος áντιγρÜφων του σηµáντικού áυτού κειµένου. Τá δύο κείµενá 

διáφέρουν µετáξύ τους κυρίως σε ορισµένες λέξεις, εκφρÜσεις κáι γρáµµáτικούς 

τύπους. Όµως η λέξη πρωτοµáÀστορá στην έκδοση των Miklosich-Mⁿller áντί του 

προφáνώς ορθού πρωτοστρÜτορá, κáθιστÜ το έγγρáφο, στο οποίο βáσίστηκε, ύποπτο 

áντιγρáφικών σφáλµÜτων. Το ίδιο κείµενο διáφέρει áπό εκείνο του ¢µáντου κáι σε ένá 

Üλλο σηµείο: Το έγγρáφο των Miklosich-Mⁿller áνáφέρει áπáλλáγή των Ιωáννιτών 

áπό áιχµáλωτισµόν κáι πιáσµόν, εκφρÜζοντáς το εν διÜ δυοίν. Πιο εύλογη είνáι η 

διáτύπωση στο κείµενο του ¢µáντου, το οποίο κÜνει λόγο á) γιá áιχµáλωτισµόν κáι β) 

γιá πιáσµόν πáιδίων. Η διáφορÜ áυτή, η οποίá θá áποδειχθεί σηµáντική, ότáν θá µáς 

áπáσχολήσει το θέµá του πáιδοµáζώµáτος, κáθιστÜ πιο áξιόπιστη την έκδοση του 

¢µáντου. ΠρÜγµáτι φáίνετáι πιθáνότερο νá πáρáλείφθηκε η λέξη πáιδίων áπό τον ένá 

áντιγρáφέá, πáρÜ νá τέθηκε στο κείµενο áπό τον Üλλο χωρίς áποχρώντá λόγο. 

Εµπορικές παραχωρήσεις προς τη Ραγούσα. Τρία έγγραφα µε την τούγρα του 

σουλτάνου γραµµένα στη σερβική γλώσσα, τα οποία σώζονται στο αρχείο του 

Ντουµπρόβνικ. Τα δύο πρώτα εκδόθηκαν το 1430 και το τρίτο το 1431. Η Ραγούσα 

διεξήγε εµπόριο µεγάλης έκτασης στα Βαλκάνια, στο οποίο στηριζόταν η οικονοµική 

της δύναµη. Κατά την εποχή του Μουράτ Β΄ το οθωµανικό κράτος γίνεται κυρίαρχη 

δύναµη στην περιοχή. Έτσι οι σχέσεις µε τους Οθωµανούς είναι πλέον ζωτικές για τη 

Ραγούσα, που αρχίζει τώρα να προσεγγίζει τον σουλτάνο επιζητώντας εµπορικές 

διευκολύνσεις. Το 1430 ο Μουράτ παραχώρησε στη Ραγούσα µια σειρά εµπορικών 

προνοµίων.30 Αντίθετα µε την επιστολή του Σινάν πασά, η οποία συνδέεται µε την 

κατάκτηση µιας πόλης, τα εµπορικά προνόµια της Ραγούσας είναι σηµαντικά για την 



κατανόηση των σχέσεων του οθωµανικού κράτους µε ελεύθερα κράτη, αφού το 1430 

η Ραγούσα δεν ήταν ακόµη υποτελής στους Οθωµανούς. 

Τα έγγραφα της Ραγούσας έχουν εκδοθεί από τον Truhelka: Ciro Truhelka, Tursko-

Slovjenski spomenici Dubrovacke Arhive, Glasnik zemaljskog Muzeja u Bosna i 

Hercegovini, 23 (1911), 4-7, έγγραφα 1, 2 και3. 

Το ντεφτέρι της Αλβανίας. Το mufassal ντεφτέρι του σαντζακίου της Αλβανίας για το 

έτος 835 (1431-1432), το αρχαιότερο που έχει σωθεί. Το 1430 παράλληλα µε την 

πολιορκία των Ιωαννίνων µια άλλη οθωµανική δύναµη κατέλαβε ορισµένες αλβανικές 

περιοχές.31 Αν και η αλβανική αντίσταση διήρκεσε τουλάχιστον µέχρι το θάνατο του 

Σκεντέρµπεη (1468) και ο οθωµανοβενετικός ανταγωνισµός για την κατοχή 

αλβανικών θέσεων ακόµα περισσότερο, σηµαντικό µέρος της χώρας είχε ενσωµατωθεί 

στην οθωµανική επικράτεια πολύ νωρίτερα. Καθώς η Αλβανία δεν αποτελούσε ενιαίο 

κράτος µε κεντρική εξουσία, η σταδιακή υποταγή της καθορίστηκε από τα 

συµφέροντα και τη  στάση των διάφορων τοπικών αρχόντων. Ήδη από την εποχή του 

Μεχµέτ Α΄, από το 1415, κάποιοι εντόπιοι άρχοντες έλαβαν τιµάρια.32 To ντεφτέρι µας 

αποκαλύπτει την τύχη των αρχόντων αυτών, τη θέση τους µέσα στα πλαίσια του 

τιµαριωτικού συστήµατος και το συσχετισµό δυνάµεων ανάµεσα στους εντόπιους και 

µη τιµαριούχους. Μας βοηθά να προσδιορίσουµε οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα 

στους άρχοντες που υποτάχθηκαν ειρηνικά και σ�εκείνους που αντιστάθηκαν, όπως ο 

Σκεντέρµπεης. Τέλος, όπως όλα τα ανάλογα κατάστιχα, φωτίζει τη φυσιογνωµία και 

τη θέση των ραγιάδων. 

Το ντεφτέρι εξέδωσε ο Halil Inalcék: S√ret-i Defter-i Sancak-i Arnavid, Άγκυρα 1954. 
Η «επιστολή» του Μουράτ Β΄προς τον βασιλιά Λαδίσλαο ή η οθωµανοουγγρική 

συνθήκη της Αδριανούπολης (12 Ιουνίου 1444). Μετά την «µακρά εκστρατεία» του 

1443-1444, που έφερε σε δύσκολη θέση τον σουλτάνο, έγινε δεκτή στην 

Αδριανούπολη πρεσβεία, αποτελούµενη από εκπροσώπους των τριών αρχηγών της 

εκστρατείας, του βασιλιά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας Λαδίσλαου, του στρατηγού 

του (αλλά στην πράξη σχεδόν ανεξάρτητου βοεβόδα της Τρανσυλβανίας) Ιωάννη 

Ουνυάδη και του δεσπότη της οθωµανοκρατούµενης από το 1439 Σερβίας Γεώργιου 

Μπράνκοβιτς, που τώρα ζητούσαν ειρήνη. Η ειρήνη συµφωνήθηκε στην 

Αδριανούπολη και κατόπιν πρέσβης του σουλτάνου αναχώρησε για την Ουγγαρία, 

ώστε η συνθήκη να επικυρωθεί µε όρκο από τον βασιλιά Λαδίσλαο και τους άλλους 

δύο ηγέτες. Όπως µαρτυρεί ο αυτόπτης µάρτυρας των διαπραγµατεύσεων 

ανθρωπιστής Κυριακός ο Αγκωνίτης, ο σουλτάνος επέδωσε στον πρέσβη του 

                                                                                                                                                                      
30 Flemming, Murad,259. F. Babinger, Raghusa, EI2, Η΄, 392. 
31 Colin Imber, The Ottoman Empire, σελ.114. 



Λαδίσλαου επιστολή µε ηµεροµηνία 12 Ιουνίου 1444, που απευθυνόταν στον βασιλιά 

και στην οποία συνοψίζονταν οι όροι της συνθήκης. Πολύ πρόσφατα ο σύγχρονος 

ιστορικός Dariusz Kolodziejczyk υποστήριξε ότι στην πραγµατικότητα δεν επρόκειτο 

για απλή επιστολή, αλλά για το ίδιο το έγγραφο της συνθήκης. Το έγγραφο αυτό, είτε 

είναι επιστολή είτε συνθήκη, δεν σώζεται. Το περιεχόµενό του όµως διασώζουν δύο 

λατινικές διασκευές, ενσωµατωµένες σε δύο επιστολές, από τις οποίες η µία (18 

Ιουνίου 1444) απευθύνεται στον Ιταλό ανθρωπιστή Ανδρέα Τζουστινιάνι Μπάνκα, 

που ζούσε στην ελληνική ανατολή, και η άλλη (24 Ιουνίου του ίδιου έτους) στον 

Βυζαντινό αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄. Η πρώτη διασκευή της συνθήκης (επιστολή προς 

τον Μπάνκα) βρίσκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας. Έχει δηµοσιευθεί 

α) από τον F. Pall, Ciriaco d�Ancona e la Crociata contro i Turchi, Valenii de Munte 

1937, 49-50 και β) από τον O. Halecki, The Crusade of Varna. A discussion of 

Controversial Problems, New York 1943, σελ. 88-90. Η δεύτερη διασκευή (επιστολή 

προς Ιωάννη Η΄) βρίσκεται στην Biblioteca Capitolare Feliniana της πόλης Λούκκα. 

Έχει εκδοθεί α) από τον I.A. Fabricius, Biblioteca Latina Mediae et Infimae Aetatis, 

vol. 6, Padova 1754, παράρτηµα του I.D. Mansi, σελ. 14-15. β) Από τον F. Pall (όπου 

παραπάνω, σελ. 55-56) και γ) από τον O. Halecki (όπου παραπάνω, 88-90). Η πρώτη 

διασκευή στην έκδοση του Pall έχει δηµοσιευθεί και από τον Kolodziejczyk στο 

Ottoman-Polish Diplomatic Relations, 197-198. Συγκρίνοντας το κείµενο αυτό µε µια 

µεταγενέστερη (1489) οθωµανοπολωνική συνθήκη, της οποίας το λατινικό πρωτότυπο 

σώζεται και φέρει την τούγρα του Βαγιαζίτ Β΄, ως προς τη διάρθρωση και το 

περιεχόµενο, ο Kolodziejczyk συµπεραίνει ότι και το κείµενο του 1444 ήταν ό,τι και 

το του 1489, δηλ. συνθήκη και όχι επιστολή.33 

Η συνθήκη του Μεχµέτ Β΄µε τη Βενετία το 1446, κατά την πρώτη βασιλεία του. Η 

πολιτική αυτή πράξη δεν είχε µακροπρόθεσµες συνέπειες. Είναι όµως διαφωτιστική 

για τα στάδια από τα οποία πέρασε η εξωτερική πολιτική του µετέπειτα πορθητή και 

για τις συνθήκες, υπό τις οποίες ο Μεχµέτ ανήλθε για πρώτη φορά στον θρόνο. 

Ιταλική µετάφραση περιλαµβάνεται στο Diplomatarium Venetolevantinum. Το 

πρωτότυπο ελληνικό κείµενο της συνθήκης έχει εκδοθεί από τους F. Babinger-F. 

D÷lger: Mehmed�s II. frⁿhester Staatsvertrag, Aufsϊtze und Abhandlungen zur 

Geschichte Sⁿdosteuropas und der Levante, Γ΄, Μόναχο 1976, 234-242. 

                                                                                                                                                                      
32 Werner,σελ.266. ΕΙ2, σελ.139. 
33 Dariusz Kolodziejcyk, Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th-18th century), Leiden 
2000, σελ.102-109 και 197-198. 



 

β) Χριστιανικές. 

Βενετικά έγγραφα της περιόδου του βενετοτουρκικού πολέµου 1423-1430, διαταγές 

και οδηγίες της συγκλήτου προς Βενετούς στρατιωτικούς και διπλωµάτες. Απ�αυτά 

αναδεικνύονται οι αλλεπάλληλες προσπάθειες της βενετικής κυβέρνησης να φτάσει σε 

συµβιβασµό µε την οθωµανική, διατηρώντας την κατοχή της Θεσσαλονίκης, 

εξασφαλίζοντας τις βάσεις της στην Αδριατική και στο Αιγαίο και παγιώνοντας τα 

εµπορικά της προνόµια. Συγχρόνως αποκαλύπτονται τα απεγνωσµένα σχέδιά της να 

υπονοµεύσει τον αντίπαλό της Μουράτ ή ακόµα και να τον πλήξει στρατιωτικά, µια 

που οι διαπραγµατεύσεις δεν απέδιδαν. 

Χρησιµοποιήσαµε τα έγγραφα αυτά στην έκδοση του Σάθα: C.N. Sathas, Documents 

Inώdits Relatifs ω l� Histoire de La Grϋce au Moyen ┬ge, Α΄και Γ΄, Παρίσι 1880-

1882. Φωτοτυπική Ανασύσταση, Αθήνα 1972. 

Diplomatarium Veneto-levantinum sive Acta et Diplomata Res Venetas Graecas 

atque Levantis Illustrantia (a. 1351-1454, Βενετία 1889), εκδ. G.M. Thomas-R. 

Predelli. Είναι µια συλλογή συνθηκών, τις οποίες συνήψε η Βενετία µε κράτη της 

Ανατολής. Στην περίπτωση των οθωµανοβενετικών συνθηκών, που είναι χρήσιµες 

στην παρούσα περίπτωση, τα πρωτότυπα έγγραφα διατυπώνονταν συνήθως στα 

ελληνικά,34 οπότε το Diplomatarium περιλαµβάνει αντ�αυτών τις επίσηµες ιταλικές 

µεταφράσεις που διατηρήθηκαν στο αρχείο του βενετικού κράτους. Αυτό το 

φαινόµενο άλλωστε δεν είναι ασυνήθιστο στην Ιστορία: Πολλά πρωτότυπα έγγραφα 

έχουν χαθεί και το περιεχόµενό τους είναι γνωστό από επίσηµες ή ανεπίσηµες 

µεταφράσεις. 

Προσωπικές σηµειώσεις ανωνύµου. Πρόκειται για ηµερολογιακού χαρακτήρα 

σηµειώσεις που χρονολογούνται µεταξύ 1419 και 1438 και έχουν γραφεί άλλες στη 

Θεσσαλονίκη και άλλες στην Κωνσταντινούπολη, όπου εγκαταστάθηκε ο συντάκτης 

από το 1425, λόγω του οθωµανικού αποκλεισµού και της βενετικής καταπίεσης στη 

Θεσσαλονίκη. Το όνοµα του συντάκτη δεν αναφέρεται. Ο εκδότης του κειµένου Σ. 

Κουγέας έχει υποθέσει ότι πρόκειται για τον γνωστό εκκλησιαστικό συγγραφέα 

Ιωάννη Ευγενικό. Αναφέρονται ορισµένα σηµαντικά ιστορικά γεγονότα: Ο θάνατος 

του Μεχµέτ Α΄, η έναρξη του αποκλεισµού της Θεσσαλονίκης, ο θάνατος του Dⁿzme 

Μουσταφά και του Kⁿύⁿk Μουσταφά, ξηρασία και σιτοδεία, η οθωµανική εισβολή στη 

Βλαχία, η αναχώρηση του Ιωάννη Η΄ για τη σύνοδο της Φλωρεντίας. Από αυτή την 

άποψη η συνεισφορά του κειµένου δεν είναι ιδιαίτερη. Οι άλλες σηµειώσεις 

                                                           
34 Α. Βακαλόπουλου, Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Β1, Θεσσαλονίκη 1964, σελ.10-11. 



σχετίζονται µε την οικογενειακή ζωή, τις πνευµατικές και προπάντων τις υπηρεσιακές 

δραστηριότητες του συντάκτη. 

Ο Κουγέας δηµοσίευσε το κείµενο: Sokr.Kugώas, Notizbuch eines Beamten der 

Metropolis in Thessalonike aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts, BZ, 23 

(1914/19),143-163. 

 

 Από τις πηγές που περιγράφηκαν παραπάνω, οι αφηγηµατικές χαρακτηρίζονται από 

ξεκάθαρες αντιλήψεις: Οι τουρκικές διακατέχονται από ένα πνεύµα ευσέβειας, που 

συνδέεται άρρηκτα µε την ιδεολογία της κατάκτησης και του ιερού πολέµου. Οι 

ελληνικές διάκεινται κατά περίπτωση υπέρ ή εναντίον των Λατίνων και 

αντιµετωπίζουν µε µεγαλύτερο ή µικρότερο αποτροπιασµό τον οθωµανικό κίνδυνο. Οι 

λατινικές πηγές τηρούν σαφή αντιοθωµανική στάση, Γενικά όµως ο σκοπός της 

ενηµέρωσης για την κατάσταση στην οθωµανική επικράτεια υπηρετείται από τους 

Λατίνους συγγραφείς ανεξάρτητα από τον σκοπό της προπαγάνδας. Αντίθετα οι 

Οθωµανοί συγγραφείς, όσο ακριβής κι αν είναι η αφήγησή τους, δεν διακρίνουν την 

έκθεση των γεγονότων από την προβολή των οθωµανικών αξιών. Ακόµη και µερικά 

από τα οθωµανικά έγγραφα, όταν δεν είναι ξηρές διαταγές ή κατάστιχα, δίνουν µε τη 

διατύπωσή τους έµφαση στο οθωµανικό µεγαλείο. Τα βενετικά έγγραφα αντίθετα δεν 

αναλώνονται σε ιδεολογικές φλυαρίες. Επισηµαίνουν στα εντεταλµένα όργανα των 

βενετικών συµφερόντων, προς τα οποία απευθύνονται, την πρακτική σκοπιµότητα 

κάθε διαταγής. 
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ΜΕΡΟΣ Α� 

 

γεγονότα 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΤA ΠΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΡΑΤ Β΄ ΓΕΓΟΝΟΤΑ (1402-1421) 

 

 Γύρω στο 1400, ένα περίπου αιώνα µετά την ίδρυσή του, το οθωµανικό κράτος 

εκτεινόταν από τον ∆ούναβη µέχρι τις βορειοανατολικές ακτές της Μεσογείου και από 

την Αδριατική µέχρι τον Ευφράτη. Ο Οθωµανός σουλτάνος Βαγιαζίτ A΄ (1389-1402), 

ο επικαλούµενος Yιldιrιm (Κεραυνός) αισθάνεται τόσο ισχυρός, ώστε µε µια 

καταιγιστική κατακτητική πορεία να προσαρτά στην οθωµανική επικράτεια τη µια 

µετά την άλλη τις βαλκανικές και µικρασιατικές ηγεµονίες απροκάλυπτα, αντίθετα από 

τους προκατόχους του Ορχάν (1326-1362) και Μουράτ Α΄ (1362-1389), οι οποίοι 

θεωρούσαν σκόπιµη τη νοµιµοποίηση των προσαρτήσεών τους µε την επιβολή 

επικυριαρχίας, µε την αγορά εδαφών ή µε το διπλωµατικό µέσο της επιγαµίας, οπότε 

τα νέα εδάφη θεωρούνταν προίκα. Στην περίπτωση της επικυριαρχίας, αυτή είχε την 

προοπτική να µετατραπεί σε πλήρη κυριαρχία, όταν θα εξέλειπε η τοπική δυναστεία. 

Όµως παρόλο τον εντυπωσιακό δυναµισµό του, η ισχύς του Βαγιαζίτ υπονοµευόταν 

από εγγενείς παράγοντες. Ο συγκεντρωτικός τρόπος άσκησης της εξουσίας του και η 

άνοδος των gulέm, των δούλων του σουλτάνου κατά την ισλαµική παράδοση, σε 

θέσεις της περιφερειακής διοίκησης στη Μικρά Ασία εις βάρος της παραδοσιακής 

αριστοκρατίας των αξιωµατούχων τον κατέστησαν εχθρό της τάξης αυτής, αλλά και 

της τάξης των πολεµιστών.35 

 Εγκαταλείποντας τις παραδόσεις των γαζήδων, ο Βαγιαζίτ κλόνισε τη συνύπαρξη 

του δικού τους πνεύµατος µε τα ισλαµικά ιδεώδη. Η έλλειψη θρησκευτικού ζήλου εκ 

µέρους του προκάλεσε την έχθρα των ιεροδιδασκάλων. Η αυθαίρετη πολιτική του 

ήταν ιδιαίτερα καταφανής στη Μικρά Ασία, όπου στην αρχή της βασιλείας του 

υπήρχαν ακόµη άλλα τουρκικά κράτη και η συµπεριφορά του απέναντι στους 

οµόθρησκους εµίρηδες των κρατών αυτών θεωρήθηκε θρησκευτικά ανορθόδοξη. Ο 

ίδιος ο πρώτος βεζίρης Αλή Τσανταρλή αµφισβήτησε την επιθετικότητα του 

σουλτάνου στην Μικρά Ασία, επειδή η αδιάλλακτη αυτή στάση αναπόφευκτα τον 

οδηγούσε σε σύγκρουση µε τον ισχυρότερο εκείνη την εποχή παράγοντα της Εγγύς 

Ανατολής, τον Μογγόλο ηγεµόνα της Τρανσοξανίας Ταµερλάνο, που είχε 

δηµιουργήσει µιαν αυτοκρατορία εκτεινόµενη από την Κεντρική Ασία µέχρι τα όρια 

της Μικράς Ασίας. Η αντίστοιχη προσπάθεια του Βαγιαζίτ να ασκήσει αυτοκρατορική 

                                                           
35 Inalcék, Methods, 105. 



πολιτική στα δυτικά σύνορα της µογγολικής επικράτειας είχε εφήµερη επιτυχία. Η 

δοµή του οθωµανικού κράτους ήταν ακόµη ασταθής και η ιδέα της αυτοκρατορίας δεν 

είχε βαθιές ρίζες.36 Ο Ταµερλάνος, έχοντας κυριαρχήσει και στην Περσία, θεώρησε 

τον εαυτό του κληρονόµο των Ιλχανιδών, της µογγολικής δυναστείας του Ιράν που 

είχε καταλύσει το σελτζουκικό κράτος του Ρουµ. Πίστευε ότι τα επί της Μικράς Ασίας 

δικαιώµατά τους είχαν περιέλθει σ�αυτόν και έθεσε υπό την προστασία του τους 

έκπτωτους Μικρασιάτες εµίρηδες ως υποτελείς του.37 Ως ένα υποτελή του µπέη, 

τουλάχιστον ως προς τις µικρασιατικές του κτήσεις, θεωρούσε ο Ταµερλάνος και τον 

Βαγιαζίτ, τον οποίο κάλεσε να επανέλθει στη νοµιµότητα επιστρέφοντας στους 

αδικηµένους εµίρηδες τα εδάφη τους και αναγνωρίζοντας τα δικαιώµατα των 

Μογγόλων επικυριάρχων στη Μικρά Ασία. Ο Βαγιαζίτ όµως από την πλευρά του 

θεωρούσε τον εαυτό του κληρονόµο των Σελτζούκων. Η άρνησή του να συµµορφωθεί 

οδήγησε σε παρατεταµένη σύγκρουση, που κατέληξε στη µάχη της Άγκυρας, τον 

Ιούλιο του 1402. Κατά τη διάρκεια της µάχης ο Βαγιαζίτ εγκαταλείφθηκε από µεγάλο 

µέρος του στρατού του, κυρίως από τις δυνάµεις που προέρχονταν από τις περιοχές 

του Αϊντίν, Μεντεσέ και Γκερµιγιάν, που στο σύνολό τους αυτοµόλησαν στον 

Ταµερλάνο, στο πλευρό του οποίου βρίσκονταν οι παλιοί ηγεµόνες τους. Ο Βαγιαζίτ 

ηττήθηκε, αιχµαλωτίστηκε και πέθανε τον επόµενο χρόνο αιχµάλωτος στο Ακ Σεχίρ. 

Το οθωµανικό κράτος είχε καταλυθεί.38 

 Η κατάσταση που διαµορφώθηκε οδήγησε σε δυναστική διαµάχη ανάµεσα στους 

γιους του Βαγιαζίτ, η οποία πήρε τη µορφή εµφυλίου πολέµου και διήρκεσε περίπου 

δέκα χρόνια. Καθένας από τους γιους του Βαγιαζίτ επιδίωκε να ανέβει στον θρόνο του 

οθωµανικού κράτους. Το κράτος όµως, για να ικανοποιεί τις φιλοδοξίες των επίδοξων 

ηγεµόνων του, έπρεπε να ανακτήσει την εδαφική έκταση και την πολιτική ενότητα, 

που το διέκριναν πριν από την επέµβαση του Ταµερλάνου. Αυτός ο πολιτικός στόχος 

έβρισκε βέβαια αντίθετους τους εµίρηδες της Μικράς Ασίας, οι οποίοι, χάρη στις 

ενέργειες του Ταµερλάνου είχαν εξασφαλίσει την πολιτική ανεξαρτησία των 

κρατιδίων τους και εννοούσαν να την διατηρήσουν. Εξάλλου, ο κατακερµατισµός των 

Τούρκων της Μικράς Ασίας σε πολλά ανεξάρτητα κράτη, που ενίοτε έρχονταν σε 

αντιπαράθεση µεταξύ τους, εξυπηρετούσε τις επιδιώξεις του Βυζαντίου και άλλων 

χριστιανικών δυνάµεων, που είχαν προ πολλού διαµορφωµένα συµφέροντα στα 

Βαλκάνια και στην ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή στην περιοχή που είχε απειληθεί από 

τους Οθωµανούς. Η ισχυρή παρουσία ενός ενιαίου οθωµανικού κράτους, όπως αυτό 
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ήταν επί Μουράτ Α΄ και Βαγιαζίτ Α΄, λειτουργούσε ως παράγοντας πίεσης και 

επέβαλλε στις δυνάµεις αυτές την τήρηση αµυντικής απλώς πολιτικής. Αντίθετα, η 

ύπαρξη πολλών τουρκικών κρατών παρείχε στις ευρωπαϊκές δυνάµεις τη δυνατότητα 

πολιτικών κινήσεων, µε τις οποίες θα προστάτευαν τα οικονοµικά τους συµφέροντα.  

 Γι�αυτόν τον λόγο το Βυζάντιο και οι ευρωπαϊκές δυνάµεις αφενός και τα τουρκικά 

εµιράτα της Μικράς Ασίας και άλλα µουσουλµανικά ασιατικά κράτη αφετέρου 

αναµείχθηκαν περισσότερο ή λιγότερο στον δεκαετή οθωµανικό εµφύλιο πόλεµο. 

Άλλοτε υποστήριζαν τον ένα από τους αντιµαχόµενους πρίγκιπες εναντίον των άλλων, 

για να διασπαστεί η οθωµανική δύναµη, άλλοτε υποδαύλιζαν απλώς τη σύρραξη, 

επειδή αυτή µοιραία θα οδηγούσε στην αποδυνάµωση του οθωµανικού κράτους και 

άλλοτε υποστήριζαν διεκδικητές του θρόνου που, αν επικρατούσαν, θα προωθούσαν 

τα συµφέροντα των υποστηρικτών τους. Ας σηµειωθεί ότι ο κοινός πολιτικός στόχος 

που είχε διαµορφωθεί από ευρωπαϊκές και ασιατικές δυνάµεις οδήγησε όπως θα δούµε 

σε παράδοξες εκ πρώτης όψεως και πάντοτε ατελέσφορες συµµαχίες ανάµεσα σε 

χριστιανικά και µουσουλµανικά κράτη.  

Τα κράτη, που περιέβαλλαν τους Οθωµανούς. 

 Το οθωµανικό κράτος είχε αναπτυχθεί µε πυρήνα τη Βιθυνία, που µέχρι το 1300 

περίπου ήταν µια από τις σηµαντικότερες βυζαντινές επαρχίες. Ο πρώτος λοιπόν 

εχθρός του οθωµανικού κράτους ήταν το Βυζάντιο, σε βάρος του οποίου 

πραγµατοποιήθηκε η αρχική οθωµανική επέκταση στη Μικρά Ασία και στη 

Βαλκανική. Καθώς µάλιστα η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης δεν άργησε να 

αναδειχθεί σε βασικό στόχο των σουλτάνων, το Βυζάντιο κατέστη ο κατεξοχήν 

εχθρός. Παράλληλα όµως η εντυπωσιακή εξάπλωση των Οθωµανών επηρέασε όλους 

τους βαλκανικούς λαούς και ορισµένους από τους λαούς της νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Είχε βέβαια επιπτώσεις και σε όλες τις ευρωπαϊκές δυνάµεις που είχαν 

συνδέσει την πολιτική τους µε την περιοχή. Γι�αυτό είναι σκόπιµο να γίνει εδώ µια 

επισκόπηση των διεθνών δεδοµένων. 

Α. Στην Ευρώπη. 

 Η Γένουα, σαν εµπορική δύναµη που ήταν, αντλούσε την οικονοµική της δύναµη 

από το διαµετακοµιστικό εµπόριο µε την ανατολή, όπως και η Βενετία. Ο κοινός αυτός 

οικονοµικός προσανατολισµός, που διαµορφώθηκε ήδη κατά την εποχή της ακµής της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας, προκάλεσε τον διαρκή ανταγωνισµό των δύο ναυτικών 

δηµοκρατιών. Η αντιπαλότητα αυτή επηρέασε σηµαντικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη 

περιοχή της Ρωµανίας. Η Γένουα δεν έλαβε µέρος στην ∆΄ σταυροφορία και έτσι µετά 

το 1204 βρέθηκε σε µειονεκτική θέση έναντι της αντιπάλου της Βενετίας. Αλλά 

ακριβώς η λειτουργία της ως αντίπαλου δέους της Βενετίας και η µη συµµετοχή της 



στον διαµελισµό της βυζαντινής επικράτειας συντέλεσαν στο να αποκτήσει και η 

Γένουα µια προνοµιακή θέση στο εµπόριο της ανατολικής Μεσογείου. Ο 

αυτοκράτορας (της Νίκαιας τότε) Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος, φιλοδοξώντας να 

αποσπάσει την Κωνσταντινούπολη από τους Φράγκους που την κατείχαν και 

φοβούµενος τη Βενετία, που δε θα ήθελε αλλαγή του ευνοϊκού για το εµπόριό της 

προνοµιακού καθεστώτος, ζήτησε τη βοήθεια της Γένουας. Με τη συνθήκη του 

Νυµφαίου (13 Μαρτίου 1261) ο Μιχαήλ παραχώρησε στους Γενουάτες εµπόρους 

επίκαιρες θέσεις για να εγκατασταθούν και το δικαίωµα ελεύθερου εµπορίου στον 

Εύξεινο Πόντο, ο οποίος καθίσταται στο εξής σφαίρα επιρροής της Γένουας. Οι 

Γενουάτες, για να αξιοποιήσουν την ελευθερία εµπορίου στον Εύξεινο, ίδρυσαν 

εµπορικούς σταθµούς σε πολλά σηµεία και κυρίως στην Κριµαία.39 

Στο Αιγαίο πάλι, κύρια βάση της Γένουας ήταν η Χίος, την οποία είχε καταλάβει στις 

αρχές του 14ου αιώνα η δραστήρια οικογένεια των Zaccaria. Για ένα µικρό διάστηµα 

το Βυζάντιο ξαναπήρε τον έλεγχο του νησιού, αλλά το 1346 το γενουατικό κράτος το 

κατέλαβε και το διατήρησε µέχρι το 1566. Σε αντίθεση µε τη Βενετία, στη Γένουα η 

ιδιωτική πρωτοβουλία ελάχιστα δεσµευόταν από τον κρατικό έλεγχο. Έτσι η 

µητρόπολη είχε αφήσει τη διακυβέρνηση του νησιού στην εµπορική εταιρία Μαόνα, 

που ελεγχόταν κυρίως από την οικογένεια των Τζουστινιάνι.40 Οι Οθωµανοί δεν 

άργησαν να αναπτύξουν εµπορικές σχέσεις µε τη Μαόνα. Κυρίως από την εποχή που 

οι Οθωµανοί θα αρχίσουν να δηµιουργούν πυροβολικό, η εξάρτησή τους από την 

εταιρία για την προµήθεια κασσίτερου θα είναι τόσο µεγάλη, ώστε για µεγάλο 

διάστηµα από το 1430 τουλάχιστον θα αποφεύγουν την προσάρτηση του νησιού.41 Το 

εµπόριο της µαστίχας, ενός σπάνιου προϊόντος που παράγεται στη Χίο ήταν πολύ 

ελκυστικό για τους Γενουάτες εµπόρους. Επιπλέον, η γεωγραφική θέση του νησιού 

ήταν πρόσφορη για τη διατήρηση επαφής όχι µόνο µε την περιοχή της Σµύρνης, 

σηµαντικού εµπορικού λιµανιού, αλλά και µε την περιοχή της Φώκαιας. Στην περιοχή 

αυτή βρίσκονταν ορυχεία στύψης, ενός περιζήτητου και δυσεύρετου προϊόντος. Από 

το 1267 ο Μιχαήλ Η΄ είχε παραχωρήσει την εκµετάλλευση των ορυχείων σε µέλη της 

οικογένειας Zaccaria. Τους Ζαχαρίες διαδέχθηκαν, αφού µεσολάβησε ένα σύντοµο 

διάστηµα, κατά το οποίο η Φώκαια είχε επανέλθει υπό τη βυζαντινή κυριαρχία (1336-

1346), διάφοροι κυβερνήτες διορισµένοι από τη Γένουα.42 Ένας από αυτούς 

διαδραµάτισε, όπως θα δούµε, σηµαντικό ρόλο στα γεγονότα της αρχής της βασιλείας 

του Μουράτ Β΄. 
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Όταν το οθωµανικό κράτος απέκτησε τον έλεγχο των Στενών, η Γένουα έσπευσε να το 

προσεγγίσει. Οι δύο δυνάµεις δεν άργησαν να συµµαχήσουν το 1351, όταν κατέληξαν 

σε ένοπλη αναµέτρηση µε τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνό.43 

Το 1352, κατά τη διάρκεια ενός από τους βενετογενουατικούς πολέµους, η 

οθωµανογενουατική συνεργασία επισφραγίζεται µε συνθήκη ανάµεσα στον σουλτάνο 

Ορχάν και τους Γενουάτες του Πέρα, την πρώτη που συνήψαν οι Οθωµανοί µε 

ευρωπαϊκή δύναµη.44 Έκτοτε, παρά τα ενδιάµεσα διαστήµατα συγκρούσεων, οι 

Οθωµανοί και οι Γενουάτες αλληλοϋποστηρίχθηκαν αποτελεσµατικά σε πάµπολλες 

περιπτώσεις. Εκτός από την προώθηση των εµπορικών της συµφερόντων, η Γένουα 

εξασφάλισε σε ορισµένες περιπτώσεις και κάποια εδαφικά κέρδη, όπως ήταν π.χ. η 

παραχώρηση του Περιθεωρίου στη Θράκη το 1422 και η άδεια ανοικοδόµησης της 

Αµισού το 1425. 

 Η κατ�εξοχήν αντίπαλος της Γένουας, η Βενετία, είχε θέσει τις βάσεις της εµπορικής 

της διείσδυσης στον χώρο της βυζαντινής επικράτειας από τον 11ο αιώνα, οπότε 

εξασφάλισε την προαγωγή των συµφερόντων της µε εµπορικά προνόµια, τα οποία της 

παραχωρήθηκαν µε χρυσόβουλα από το 1082 και εξής. Με τη βαρύνουσα συµµετοχή 

της στην ∆΄σταυροφορία η Βενετία άνοιξε νέους ορίζοντες στην αποικιακή της 

πολιτική. Ενσωµάτωσε στην επικράτειά της την Κρήτη, τη Μεθώνη και την Κορώνη, 

καθώς και πολλά από τα νησιά του Αιγαίου, κτήσεις πολύτιµες για τον έλεγχο και τη 

διεξαγωγή του µεσογειακού εµπορίου. Επιπλέον, υπήρχαν και άλλα νησιά, που δεν 

ανήκαν άµεσα στη Βενετία, αλλά κυβερνώνταν από υπηκόους της ή πάλι αναγνώριζαν 

την επικυριαρχία της. Το βενετικό κράτος αξιοποιούσε κάθε ευκαιρία που του δινόταν, 

για να επιβάλει σε µια περιοχή που το ενδιέφερε την κυριαρχία του, όπως π.χ. στην 

Εύβοια, που έγινε βενετική κτήση το 1390, ή την επικυριαρχία του, όπως στην Αθήνα 

το 1405.45 Το ενδιαφέρον της Βενετίας ήταν στραµµένο ασφαλώς στο Αιγαίο, όπως 

και της αντιπάλου της Γένουας. Το βενετικό κράτος δεν αδιαφορούσε ασφαλώς για το 

ιδιαίτερα προσοδοφόρο εµπόριο του Εύξεινου Πόντου. Είχε όµως παραγκωνιστεί από 

την αντίπαλό της Γένουα, και µάλιστα όταν η τελευταία κέρδισε την οθωµανική 

υποστήριξη. Η βενετική κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο έπρεπε να ενισχυθεί µε 

βάση πλέον τις περιοχές γύρω από το Αιγαίο. Ως προς τα συµφέροντά της στις 

περιοχές αυτές, η Βενετία κατά το µεγαλύτερο µέρος του 14ου αιώνα συγκέντρωνε 

την προσοχή της στα εµιράτα του Μεντεσέ και του Αϊντίν. Για τους Οθωµανούς 

αδιαφορούσε, εφόσον αυτοί µόνο στα µέσα του αιώνα προσαρτώντας το Καρασί 
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απέκτησαν διέξοδο στο Αιγαίο και καταλαµβάνοντας την Καλλίπολη δηµιούργησαν 

έρεισµα στη Βαλκανική. Τότε άρχισαν να αποτελούν σοβαρή απειλή για τις βενετικές 

κτήσεις και το βενετικό εµπόριο. Η απειλή αυτή έγινε εντονότερη, όταν η 

ανταγωνίστρια ναυτική δηµοκρατία, η Γένουα, προσεταιρίστηκε το οθωµανικό 

κράτος. Φυσικά, η δηµοκρατία του αγίου Μάρκου απέδιδε ιδιαίτερη σηµασία στο 

άµεσο θαλάσσιο περιβάλλον της, δηλαδή στην Αδριατική. Ο έλεγχος της Αδριατικής 

αποτελούσε πάγιο στόχο της βενετικής πολιτικής και από τον 11ο αιώνα επιδίωξε να 

αποκτήσει ναυτικές βάσεις σε καίρια σηµεία της ηπειρωτικής και της αλβανικής 

παραλίας. Το ∆υρράχιο και η Αυλώνα, οι δύο αφετηρίες της ρωµαϊκής Εγνατίας οδού, 

όπως και η Άρτα, συγκέντρωναν µεγάλο µέρος από τη δραστηριότητα των Βενετών 

εµπόρων. Τελικά η παρουσία της Βενετίας στην περιοχή άρχισε να εδραιώνεται στα 

τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα, όταν είχε εκλείψει η εφήµερη σερβική 

δύναµη του Στέφανου ∆ουσάν και είχε αρχίσει να κυριαρχεί στα Βαλκάνια η 

οθωµανική δύναµη, η οποία επεκτεινόταν στο Ιόνιο και στην Αδριατική. Κατά τη 

βασιλεία του Μουράτ Α΄ (1362-1389) οι σχέσεις των Οθωµανών µε τη Γένουα 

διαταράχθηκαν ενώ προήχθησαν αντίθετα οι σχέσεις τους µε τη Βενετία. Εξαιτίας 

αυτής της αλλαγής, η Βενετία δείχνει από το 1365 να εγκαταλείπει την ιδέα της 

εναντίον των Οθωµανών σταυροφορίας, που µέχρι τότε επιδίωκε ένθερµα. Η βενετική 

διπλωµατία παύει -ασφαλώς σταδιακά- να εστιάζεται στις σχέσεις µε τα εµιράτα του 

Μεντεσέ και του Αϊντίν, των οποίων ο ρόλος στις µεσογειακές και βαλκανικές 

εξελίξεις καθίσταται βαθµιαία λιγότερο σηµαντικός.* Το 1385 συνήφθη η πρώτη 

οθωµανοβενετική συνθήκη, της οποίας το κείµενο έχει χαθεί. Πιθανότατα συνέπεια 

της συνθήκης ήταν το γεγονός ότι ο σουλτάνος συναίνεσε στην κατάληψη εκ µέρους 

της Βενετίας των ηπειρωτικών θέσεων Βουθρωτού, Σαγιάδας, Χιµάρας και Φαναρίου. 

Οι Βενετοί κατέλαβαν επίσης την Κέρκυρα το 1386, αν και τυπικά το νησί 

εξακολούθησε να ανήκει στους Ανδεγαβούς της Νεαπόλεως µέχρι το 1402, οπότε η 

Βενετία το αγόρασε επίσηµα, ενισχύοντας ακόµη περισσότερο τη θέση της στο Ιόνιο 

και στην Αδριατική. Παρά ταύτα, η προσέγγιση της Βενετίας και του οθωµανικού 

κράτους ήταν εφήµερη και επί Βαγιαζίτ Α΄ (1389-1402) αποκαθίστανται οι σχέσεις 

των Οθωµανών µε τους Γενουάτες. Ο Βαγιαζίτ δηµιούργησε σοβαρές δυσχέρειες στο 

βενετικό εµπόριο, ιδίως στην περιοχή του Αϊντίν και του Μεντεσέ, και περιόρισε τις 

ηπειρωτικές κτήσεις της Βενετίας. Η Βενετία καθίσταται οριστικά εχθρός του 

οθωµανικού κράτους και το 1396 βενετική ναυτική δύναµη συµµετέχει στην 
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υποστήριξη της σταυροφορίας της Νικόπολης. Επιπλέον, οι Βενετοί καταλαµβάνουν 

τα αλβανικά οχυρά Σκούταρι και Σαν Σέρτζιο, ώστε να οργανώσουν µια σειρά βάσεων 

στα αδριατικά παράλια. Παράλληλα, αγωνίζονται να περισώσουν τις κτήσεις τους 

στην Πελοπόννησο. Η καταστροφή των Οθωµανών στην Άγκυρα ανακούφισε το 

βενετικό εµπόριο, αφού το πρώτο µέτρο που πήρε ο Ταµερλάνος ήταν να παράσχει 

στους ξένους εµπόρους ελευθερία κινήσεων στη Μικρά Ασία και πέρα από αυτήν. Ο 

γιος του Βαγιαζίτ Α΄, ο Σουλεϊµάν τσελεµπής, είχε υπογράψει το 1403 συνθήκη 

ειρήνης µε τις χριστιανικές δυνάµεις του βαλκανικού χώρου. Στη σύναψη της 

συνθήκης διαδραµάτισε αποφασιστικό ρόλο η Βενετία, που φρόντισε να εξασφαλίσει 

τις κτήσεις της στην Αδριατική και στην ανατολή, καθώς και τα εµπορικά της 

προνόµια. Πάντως το 1409 η Βενετία υποχρεώθηκε µε συνθήκη να καταβάλλει ετήσιο 

φόρο στον Σουλεϊµάν τσελεµπή.46 

Οι αρχές του 15ου αιώνα είναι περίοδος βενετικής επέκτασης. Στην Ιταλία, επεκτείνει 

την κυριαρχία της στην terra firma (1405-1429). Στην Ήπειρο αποκτά την Πάργα 

(1401). Ανακτά την ∆αλµατία από τους Ούγγρους (1409-1420). Αποκτά τον έλεγχο 

του Πατραϊκού κόλπου αποσπώντας τη Ναύπακτο από τον Αλβανό Παύλο Μπούα 

Σπάτα (1407) και µισθώνοντας την Πάτρα από τον Λατίνο αρχιεπίσκοπο το 1408 για 

πέντε χρόνια. Συγχρόνως, τείνει να ενισχύσει τη θέση της στο Αιγαίο. Το δουκάτο του 

Αιγαίου, δηλαδή οι Κυκλάδες, αναγνώριζε τυπικά την επικυριαρχία του των 

Ανδεγαβών της Νεαπόλεως. Η Βενετία όµως από τον 14ο αιώνα απέσπασε πολλές από 

τις Κυκλάδες, θέτοντάς τις υπό τη δική της επικυριαρχία. Το δουκάτο επωφελήθηκε 

από την οθωµανική ήττα στην Άγκυρα, περιλαµβανόµενο στη συνθήκη που υπέγραψε 

ο Σουλεϊµάν τσελεµπής µε τις χριστιανικές δυνάµεις το 1403. Έτσι απαλλάχθηκε από 

τον φόρο προς τους Οθωµανούς. Αυτό δεν εµπόδισε τον δούκα Τζιάκοµο Α΄ Κρίσπο 

να επιδιώκει την ανάληψη αντιοθωµανικής δράσης. Αργότερα οι σχέσεις του µε τον 

Μεχµέτ Α΄ (1413-1421) επιδεινώθηκαν και το 1416 µια τροµερή επιδροµή του 

οθωµανικού στόλου στις Κυκλάδες αποτέλεσε την αφορµή της οθωµανοβενετικής 

σύγκρουσης, που κατέληξε στη ναυµαχία της Καλλίπολης (1416), όπου καταστράφηκε 

ο οθωµανικός στόλος.47 

Η σύγκρουση αυτή επιδείνωσε τις οθωµανοβενετικές σχέσεις, αλλά η ειρηνόφιλη 

παράταξη του τότε δόγη Mocenigo (1414-1423) ύστερα από προσπάθειες τριών 

περίπου ετών πέτυχε την ειρήνη µε συνθήκη το 1419. Από τότε η Βενετία, 
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επαναπαυόµενη στις δάφνες της Καλλίπολης, ακολουθούσε φαινοµενικά ειρηνική 

πολιτική και αδιαφορούσε για τις εκκλήσεις του Βυζαντίου και του πάπα, που 

παρακινούσαν τις ευρωπαϊκές δυνάµεις να αναλάβουν δράση εναντίον των 

µουσουλµάνων.48 Ωστόσο οι ειρηνικές σχέσεις των Βενετών µε τους Οθωµανούς δεν 

υπήρξαν πραγµατικά σταθερές. Παρακάτω θα δούµε ότι κατά τη βασιλεία του Μουράτ 

η Βενετία επανειληµµένα εργάστηκε για τη διάσπαση του οθωµανικού κράτους: 

υποστήριξε το χωριστικό κίνηµα του Τζουνεΐντ στην περιοχή της Σµύρνης και 

συµµάχησε µε το εµιράτο του Καραµάν. Εκτός αυτού, ενεπλάκη σε µακροχρόνιο 

πόλεµο µε τον σουλτάνο για την κατοχή της Θεσσαλονίκης. Στα πλαίσια του πολέµου 

αυτού οι Βενετοί συνεργάστηκαν ή διανοήθηκαν να συνεργαστούν µε διάφορους 

επίδοξους διεκδικητές του οθωµανικού θρόνου εναντίον του Μουράτ. 

 Υπολογίσιµος πολιτικός παράγοντας στο Αιγαίο ήταν και το κράτος των ιπποτών του 

τάγµατος του αγίου Ιωάννη. Μολονότι στην πράξη η ναυτική του δύναµη ήταν 

αριθµητικά περιορισµένη, η Ρόδος, η έδρα του τάγµατος, αποτελούσε ναυτική βάση 

µέγιστης στρατηγικής σηµασίας. Το κράτος αυτό είχε άµεση εξάρτηση από τον πάπα 

και αποτελούσε έτσι ένα προκεχωρηµένο φυλάκιο της παπικής εξουσίας στην 

ανατολή. Οι Βενετοί και οι Γενουάτες είχαν και οι ίδιοι βλέψεις στην περιοχή πριν από 

την άφιξη των Ιωαννιτών. Εξάλλου ποτέ δεν έβλεπαν µε καλό µάτι την παπική 

εξουσία, όταν αυτή επέβαλλε περιορισµούς στα εµπορικά τους συµφέροντα. Γι�αυτό 

αντιµετώπιζαν µε επιφύλαξη το κράτος των ιπποτών. Όµως το βενετικό και το 

γενουατικό εµπόριο µε τα µικρασιατικά λιµάνια συχνά περνούσε από τη Ρόδο. Οι 

Ιωαννίτες, ξεκινώντας από την Κύπρο το 1306, είχαν καταλάβει τη Ρόδο (1309), την 

Κω (1310) και τα γύρω νησιά µε την επίνευση του πάπα. Στη νήσο Μεγίστη, σε 

ελάχιστη απόσταση από την ακτή της Λυκίας, όπου την ίδια περίπου εποχή ιδρυόταν 

το εµιράτο του Χαµίτ, ανήγειραν φρούριο, το Καστελλόριζο (Castello Rosso), από 

όπου επιτηρούσαν τις τουρκικές κινήσεις. Με την κατάληψη των νησιών οι Ιωαννίτες 

απέκτησαν µια δική τους σταθερή και ανεξάρτητη βάση, που τους επέτρεψε να 

παρατείνουν επί πολύ την ύπαρξη του τάγµατός τους στην ανατολή. Παράλληλα 

έγιναν κύριοι µιας επικράτειας µε υπηκόους Έλληνες, Τούρκους και Ιταλούς. Οι 

τελευταίοι ήταν κυρίως έµποροι, αφού η Ρόδος είχε ιδιαίτερη σηµασία για το εµπόριο 

της δύσης µε την Μικρά Ασία, την Κρήτη και την Κύπρο. Αµέσως µετά την 

κατάκτησή της, η Ρόδος κατέστη κέντρο του διεθνούς εµπορίου. Οι Ιωαννίτες 

αγωνίστηκαν να συµβιβάσουν τις οικονοµικές τους ανάγκες µε τις υποχρεώσεις τους 

ως χριστιανών πολεµιστών. Έτσι αρχικά προσπάθησαν να περιοριστούν κυρίως σε 
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θαλάσσιες περιπολίες, εµποδίζοντας τις ναυτικές επιδροµές των τουρκικών εµιράτων 

εναντίον των νησιών και των παραλίων του Αιγαίου, και ελέγχοντας τα χριστιανικά 

εµπορικά πλοία που παραβίαζαν την απαγόρευση του πάπα σχετικά µε το εµπόριο 

προς την Αίγυπτο και τη Συρία. Προκάλεσαν έτσι την εχθρότητα της Γένουας και της 

Βενετίας. Επιπλέον, µετά τα µέσα του 14ου αιώνα παρατηρείται συχνά η 

αντιπαράθεση δύο παρατάξεων, µιας φραγκικής και µιας µουσουλµανικής: οι 

Ιωαννίτες και το φραγκικό βασίλειο της Κύπρου αφενός συγκρούονται µε τους 

Τούρκους της Μικράς Ασίας και τους Μαµελούκους αφετέρου. Γενικά το ενδιαφέρον 

των ιπποτών, των οποίων λίκνο υπήρξε η Ιερουσαλήµ, ήταν περισσότερο στραµµένο 

προς την Κύπρο και τη Συρία παρά προς το Αιγαίο και προτιµούσαν να συνεργάζονται 

µε το γαλλικό στοιχείο της Κύπρου παρά µε τους Βενετούς και µε τους Βυζαντινούς. 

Η παρουσία των Ιωαννιτών στη Σµύρνη από το 1344 έως το 1403 προκάλεσε µια 

περιορισµένης έκτασης αντιπαράθεσή τους µε τους Οθωµανούς. Εξάλλου, η κατοχή 

του Ισθµού της Κορίνθου από τους Ιωαννίτες µεταξύ 1398 και 1403 εµπόδισε την 

εγκαθίδρυση των Οθωµανών στην Πελοπόννησο, κατά την άποψη του σύγχρονου 

ιστορικού Luttrell. Kατά το fetret devri ο οθωµανικός κίνδυνος γίνεται αισθητός στη 

Ρόδο. Τότε οι ιππότες ανεγείρουν το οχυρό του Πετρώνιου (Πετρουµιού, Μποντρούµ). 

Στην αρχή της βασιλείας του Μεχµέτ Α΄ σκέφτονται να προσχωρήσουν σε 

αντιοθωµανική συµµαχία. Τελικά όµως αυτό δεν έγινε.49 

Η αντιπαλότητα των Ιωαννιτών ιπποτών µε τους Μαµελούκους είναι ο βασικός λόγος, 

για τον οποίο οι Ιωαννίτες αποφεύγουν να έρθουν σε σύγκρουση µε τους Οθωµανούς 

κατά το πρώτο µισό του 15ου αι. Το 1417 µάλιστα φαίνεται ότι οι δύο δυνάµεις 

συνήψαν ειρήνη κατά ξηρά.50 

Όσο οι Ιωαννίτες κατείχαν τη Ρόδο -και παράλληλα οι Μαµελούκοι την Αίγυπτο, η 

απευθείας θαλάσσια επικοινωνία των Οθωµανών µε την Αλεξάνδρεια ήταν αδύνατη. 

Κατά συνέπεια, η διαδροµή κατά µήκος του άξονα Προύσας-Αττάλειας-Αλεξάνδρειας 

αποκτούσε ιδιαίτερη σηµασία. 51 Αυτή η πραγµατικότητα εξηγεί και τον ανταγωνισµό 

που, όπως θα δούµε, εκδηλώθηκε ανάµεσα στις δύο κύριες δυνάµεις της Μικράς 

Ασίας, τους Οθωµανούς και τους Καραµάνογλου, για τον έλεγχο των εµιράτων του 

Χαµίτ και του Τεκέ και ειδικότερα για την κατοχή της Αττάλειας. 
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 Παράλληλα µε τους Ιωαννίτες, διάφοροι άλλοι Λατίνοι κυρίαρχοι κατείχαν τα νησιά 

του Αιγαίου. Η Λέσβος είχε παραχωρηθεί το 1355 στον Γενουάτη Φραντσέκο 

Γκατιλούζιο από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Ε΄ ως ανταµοιβή για την υποστήριξη που 

του είχε παράσχει εναντίον του σφετεριστή Ιωάννη Καντακουζηνού. Ο Μανουήλ Β΄ 

(1391-1425) και ο Ιωάννης Η΄(1425-1448) προέβησαν σε νέες παραχωρήσεις προς την 

οικογένεια Γκατιλούζι. ∆ιάφορα µέλη της οικογένειας απέκτησαν σταδιακά, εκτός από 

τη Λέσβο, τα νησιά Λήµνο, Ίµβρο, Σαµοθράκη, Θάσο και την περιοχή της Αίνου στα 

θρακικά παράλια, όπου κυβερνούσαν ως υποτελείς του Βυζαντινού αυτοκράτορα και 

του Οθωµανού σουλτάνου.52 Μετά τη µάχη της Άγκυρας οι Γκατιλούζι έγιναν 

υποτελείς του Ταµερλάνου.53 

Η Πελοπόννησος µοιράζεται ανάµεσα στο βυζαντινό δεσποτάτο του Μορέως, 

στη φραγκική ηγεµονία της Αχαϊας, που από το 1381 κυβερνάται από την εταιρεία των 

Ναβαρραίων πολεµιστών, και στις βενετικές κτήσεις. Τη βυζαντινή Πελοπόννησο 

κυβερνά ο δεσπότης Θεόδωρος Α΄ Παλαιολόγος (1382-1407), γιος του αυτοκράτορα 

Ιωάννη Ε΄. Σύντοµα ο Θεόδωρος βρέθηκε αντιµέτωπος µε το µέτωπο που συνέστησαν 

οι Φράγκοι και οι Έλληνες άρχοντες, οι οποίοι αντιδρούσαν στην εξουσία της 

Κωνσταντινούπολης. Οι Ναβαρραίοι υπέστησαν σοβαρή ήττα από τον Θεόδωρο το 

1395. Η σύγκρουση Λατίνων και Βυζαντινών, αλλά και άλλες εσωτερικές αντιθέσεις, 

είχαν ως συνέπεια την ανάµειξη των Οθωµανών στις υποθέσεις της Πελοποννήσου. 

Το 1387 ο Θεόδωρος επιχείρησε να χρησιµοποιήσει τους γαζήδες του uύ beyi 

Εβρενός, για να επιβληθεί στους τοπικούς άρχοντες. Μετά την κατάκτηση της 

Θεσσαλίας (1393/4), το 1395 και το 1399, ο Εβρενός µπέης οδήγησε οθωµανικές 

επιδροµές στην Πελοπόννησο και ο Θεόδωρος, για να τις αποκρούσει, σχεδίασε να 

οικοδοµήσει τείχος στο Εξαµίλιο, πράγµα που έκανε τελικά ο αυτοκράτορας Μανουήλ 

Β΄το 1415. Ο Θεόδωρος επίσης επέτρεψε την είσοδο και εγκατάσταση µεγάλου 

αριθµού Αλβανών, που πιέζονταν από την οθωµανική εξάπλωση στη Θεσσαλία, για να 

ενισχύσει το ανθρώπινο και µάλιστα το στρατιωτικό δυναµικό του. Επίσης, στην 

προσπάθειά του να ενισχυθεί στρατιωτικά, ο Θεόδωρος πούλησε στους Ιωαννίτες την 

Κόρινθο το 1396. Μετά την οθωµανική ήττα στην Άγκυρα, παρά τη συνθήκη του 

1403, οι οθωµανικές επιδροµές στην Πελοπόννησο και γενικά στη νότια Ελλάδα 

εξακολούθησαν. Η περιοχή δεν έπαψε να αποτελεί σταθερό στόχο της οθωµανικής 

επέκτασης.54 
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 Στο δουκάτο των Αθηνών είχε επιβληθεί το 1388 µε αφετηρία την Κόρινθο ο 

Φλωρεντινός επιχειρηµατίας (δούκας από το 1394) Νέριος Α΄ Ατζαγιόλι, αποσπώντας 

το από τους Καταλανούς και τους Ναβαρραίους. Το 1390 κατέλαβε το δουκάτο των 

Νέων Πατρών. Ο Νέριος αντιµετώπισε οθωµανικές επιδροµές στα 1392 και 1393, 

οπότε, µετά την οθωµανική κατάκτηση της Θεσσαλίας, κυριεύθηκε η κοµητία των 

Σαλώνων. Ο Ατζαγιόλι µάλιστα έχασε τη Λαµία και το δουκάτο των Νέων Πατρών. 

Έτσι αναγκάστηκε να αναγνωρίσει την επικυριαρχία του Βαγιαζίτ Α΄ το 1394, λίγο 

πριν από το θάνατό του. Ο νόθος γιος του Αντώνιος (1394-1435) κληρονόµησε τη 

Θήβα και τη Λιβαδιά και ήρθε σε σύγκρουση µε τη Βενετία για τον έλεγχο της 

Αθήνας. Μετά τη µάχη της Άγκυρας, µε τη συνθήκη του 1403, ο Σουλεϊµάν ευνόησε 

τη Βενετία, αλλά ο Αντώνιος, αν και υποτελής του σουλτάνου, δε συµµορφώθηκε. 

Τελικά επιτεύχθηκε ένας συµβιβασµός, καθώς ο Αντώνιος δέχτηκε την επικυριαρχία 

της Βενετίας διατηρώντας την Αθήνα.55 

 Ενώ στα ανατολικά της ελληνικής χερσονήσου η φραγκοκρατία έδυε, στο δυτικό 

άκρο το κράτος της Ηπείρου λειτουργούσε ως υπολογίσιµος πολιτικός παράγοντας. 

Πάνω στα εδάφη του παλαιού δεσποτάτου της Ηπείρου ιδρύθηκαν στο τέλος του 14ου 

και στις αρχές του 15ου αιώνα αλβανικές ηγεµονίες και το λατινικό κράτος των 

Τόκκων. Μετά τη νίκη τους στη Μαρίτσα (1371) οι Οθωµανοί µπόρεσαν να 

κατακτήσουν τη σερβοκρατούµενη Μακεδονία και το 1389 µε τη συντριβή του 

Λάζαρου της Σερβίας στο Κοσσυφοπέδιο η Ήπειρος έµεινε µόνη της απέναντι στον 

εχθρό. Ο Φλωρεντινός δεσπότης της Ηπείρου Ησαύ Μπουοντελµόντι, που 

αντιµετώπιζε την απειλή των Αλβανών αρχόντων, έγινε υποτελής του Βαγιαζίτ Α΄. 

Τον ρόλο του Ησαύ ως αντιπάλου της αλβανικής ηγεµονίας των Σπάτα εξακολούθησε 

ο ανεψιός του Κάρολος Τόκκος, κόµης της Ιθάκης, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου και 

δούκας της Λευκάδας και της Βόνιτσας. Με βάση την τελευταία αυτή ακαρνανική 

κτήση του, επιδίωκε να θέσει υπό έλεγχο τις κτήσεις του Αλβανού δεσπότη Γκιν 

Σπάτα. και από το 1399 βρίσκεται σε πόλεµο µαζί του. Το 1411 ο Ησαύ 

Μπουοντελµόντι πέθανε και ο Κάρολος Τόκκος διαδέχτηκε τον θείο του στην 

ηγεµονία της Ηπείρου. Το 1413 έγινε υποτελής του νέου σουλτάνου Μεχµέτ Α΄ και το 

1415 ο Μανουήλ Β΄ του απένειµε τον τίτλο του δεσπότη. Το 1416 ο Κάρολος 

κατέλαβε την Άρτα. Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν µεταναστευτικό ρεύµα Αλβανών 

προς την Ελλάδα. Aπό το 1421 o Kάρολος επιδίδεται σε κατακτητικές επιχειρήσεις 

πέραν του Πατραϊκού κόλπου, στη Β.∆. Πελοπόννησο.56 
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 Όπως και στον ελλαδικό χώρο, έτσι και βορειότερα οι Οθωµανοί αντίκρυζαν εικόνα 

πολιτικής διάσπασης. Στον χώρο της σηµερινής Αλβανίας µετά την κατάλυση της 

εφήµερης σερβικής κυριαρχίας του Στέφανου ∆ουσάν (1355), αναδύθηκε µια τάξη 

τοπικών αρχόντων. Μερικοί από τους αρχηγούς των αλβανικών φατριών είχαν 

εισδύσει στο διοικητικό σύστηµα του ελληνικού κράτους της Ηπείρου από τον 13ο 

αιώνα. Έτσι µεταλλάχθηκαν από φύλαρχοι σε αριστοκράτες άρχοντες, υιοθετώντας 

συνήθως το καθολικό δόγµα. Η ραγδαία σερβική εξάπλωση εξάλλου είχε φέρει στο 

προσκήνιο πολλούς Σλάβους, που επιζητούσαν πολιτική ισχύ. Έτσι στο δεύτερο ήµισυ 

του 14ου αιώνα η περιοχή βορείως του ∆υρραχίου ελέγχεται από τη σερβική 

οικογένεια των Μπάλσιτς, τους ηγεµόνες της γειτονικής σερβικής περιοχής της Ζέτας, 

οι οποίοι το 1371 εγκαταστάθηκαν και στο νότο, στην Αυλώνα, στο Βεράτιο και στα 

Κάνινα. Στην κεντρική Αλβανία κυριαρχεί η αλβανική οικογένεια Thopia, της οποίας 

η θέση στο ∆υρράχιο απειλείται από τους Μπάλσιτς. O Κάρολος Thopia ζήτησε 

οθωµανική βοήθεια. Το 1385 ο Μπάλσα Β΄ Μπάλσιτς σκοτώθηκε αντιµετωπίζοντας 

τους Οθωµανούς στην Αυλώνα. Οι οθωµανικές δυνάµεις πολιόρκησαν για λίγο την 

πόλη αλλά τελικά αποχώρησαν. Καρπός όµως αυτής της επιχείρησης ήταν η 

αναγνώριση της οθωµανικής επικυριαρχίας από τους τοπικούς άρχοντες. Οι Οθωµανοί 

ανταποκρινόµενοι σε πρόσκληση των υποτελών τους εισέβαλαν στη Βοσνία αλλά 

αποκρούστηκαν (1388). Μετά τη νίκη τους στο Κοσσυφοπέδιο όµως κατέστησαν τα 

Σκόπια ορµητήριό τους και κατόρθωσαν να κερδίσουν την αφοσίωση των άλλων 

αρχόντων, εξασφαλίζοντας σ�αυτούς την κατοχή των κτήσεών τους ως τιµαρίων. 

Χρειάζονταν την υποστήριξή τους στον αγώνα εναντίον των Βενετών. Τελικά, στο 

διάστηµα 1415-1417, οι Οθωµανοί κατόρθωσαν να συγκρατήσουν τους Βενετούς και 

να κατακτήσουν το κεντρικό και νότιο τµήµα της Αλβανίας. Από το 1417 η Αλβανία 

από τη βόρεια Ήπειρο µέχρι την Κρόια (Ακτσά Χισάρ) αποτελεί οθωµανικό σαντζάκι. 

Η οργάνωσή του φωτίζεται από το ντεφτέρι της Αλβανίας του 1431/2. Βόρεια της 

Κρόιας βρισκόταν η επικράτεια του υποτελούς των Οθωµανών Ιωάννη Καστριώτη, η 

οποία ήταν γνωστή ως Γιουβάν-Ιλί (χώρα του Ιωάννη). Λειτουργούσε ως ενδιάµεσος 

εξοµαλυντικός παράγοντας ανάµεσα στους Οθωµανούς και τους Βενετούς της 

Σκόδρας. Ο γιος του Ιωάννη Γεώργιος, που γεννήθηκε το 1405, παραδόθηκε στον 

Μεχµέτ Α΄ ως όµηρος σε ηλικία εννέα ετών, εκπαιδεύτηκε στο παλάτι ως iύ oghlan 

και µπήκε στην υπηρεσία του σουλτάνου µε το µουσουλµανικό όνοµα Ισκεντέρ 

µπέης.57 
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 Η Σερβία υπήρξε για ένα σχετικά σύντοµο διάστηµα, στα χρόνια του Στέφανου 

∆ουσάν, η µεγάλη δύναµη των Βαλκανίων. Μετά τον θάνατο του ∆ουσάν το 1355, η 

εφήµερη αυτοκρατορία του διασπάστηκε σε πολυάριθµες ανεξάρτητες ηγεµονίες. 

Παράλληλα άρχισε η οθωµανική επέκταση στα Βαλκάνια. Οι νότιες σερβικές 

ηγεµονίες συνετρίβησαν στη µάχη της Μαρίτσας το 1371. Συνέπεια αυτής της 

οθωµανικής νίκης ήταν η υποτέλεια των βαλκανικών ηγεµονιών γενικά. Οι βόρειες 

σερβικές ηγεµονίες καταλύθηκαν το 1389 µε τη µάχη του Κοσσυφοπεδίου. Οι 

Οθωµανοί ήταν πλέον ουσιαστικοί κυρίαρχοι στη Σερβία. H άποψη που στηρίζεται 

στον Neshri ότι ο κράλης Λάζαρος ήταν υποτελής στον Μουράτ Α΄ ήδη από το 1386 

(άλωση της Ναϊσού) έχει αµφισβητηθεί, παρά τη συµµετοχή Σέρβων στην εκστρατεία 

κατά του Καραµάν το 1387. Πάντως µετά τη µάχη του Κοσσυφοπεδίου το 1389, η 

χήρα του Λάζαρου Milica δέχτηκε την οθωµανική επικυριαρχία. Το 1392 και ο Βουκ 

Μπράνκοβιτς, που είχε προσπαθήσει να ανεξαρτητοποιηθεί στα Σκόπια σε βάρος της 

Milica και του ανήλικου τότε γιου της Στέφανου Λαζάρεβιτς, έγινε επίσης υποτελής. 

Η σερβική υποτέλεια επισφραγίστηκε το 1392, όταν ο Βαγιαζίτ Α΄ παντρεύτηκε την 

κόρη του Λάζαρου Ολιβέρα. Από τότε ο Στέφανος Λαζάρεβιτς ισχυροποίησε τη θέση 

του στο Κοσσυφοπέδιο και ενισχύθηκε έναντι των ευγενών, παραµένοντας πιστός 

στον επικυρίαρχό του. Μαζί µε άλλους Σέρβους υποτελείς πολέµησε στο πλευρό του 

σουλτάνου στη Ροβίν (1395), στη Νικόπολη (1396) και στην Άγκυρα (1402). Μετά 

την Άγκυρα ο Στέφανος Λαζάρεβιτς θέλησε να αποδεσµευτεί από την οθωµανική 

επικυριαρχία. Πήρε τον τίτλο του δεσπότη από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα και έκανε 

πρωτεύουσά του το Βελιγράδι. Παράλληλα αναγνώρισε την ουγγρική επικυριαρχία. 

Αναµείχθηκε στον εµφύλιο πόλεµο των Οθωµανών εναντίον του Σουλεϊµάν τσελεµπή, 

που υποστήριξε τον εσωτερικό αντίπαλο του Στέφανου Γεώργιο Μπράνκοβιτς. Ο 

Στέφανος διατηρούσε πάντως καλές σχέσεις µε τον Μεχµέτ Α΄.58 Όπως θα δούµε 

παρακάτω, ο θάνατός του το 1427 ανέτρεψε την ισορροπία των δυνάµεων στα 

Βαλκάνια και άνοιξε το δρόµο στον οθωµανοουγγρικό ανταγωνισµό. 

 Η Βουλγαρία κατά την περίοδο που εξετάζουµε ήταν ήδη οθωµανική επαρχία. Της 

οθωµανικής κατάκτησης είχε προηγηθεί µια περίοδος έντονης πολιτικής εξασθένισης. 

Κατά τον 14ο αιώνα η Βουλγαρία βρισκόταν πότε στη σερβική και πότε στη 

βυζαντινή σφαίρα επιρροής. Η οριστική παρακµή της Βουλγαρίας άρχισε µε τη 

διάσπαση του κράτους. Λίγο πριν από το 1360 ο τσάρος Ιωάννης Αλέξανδρος 

αποκλήρωσε τον γιο του από τον πρώτο του γάµο Ιωάννη Στρατσιµίρ και όρισε 
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διάδοχό του τον γιο του από τον δεύτερο γάµο του Ιωάννη Σισµάν. Στον Ιωάννη 

Στρατσιµίρ παραχωρήθηκε η περιοχή του Βιδινίου. Το 1365 οι Ούγγροι κατέλαβαν το 

Βιδίνιο και το οργάνωσαν σε βανάτο, αλλά ο Στρατσιµίρ το ανακατέλαβε το 1370, 

αναγνωρίζοντας πάντως την ουγγρική επικυριαρχία. Από τότε άρχισε να αναπτύσσεται 

εχθρότητα µεταξύ Ούγγρων και Βουλγάρων, η οποία εντάθηκε λόγω της προσπάθειας 

των Ούγγρων να εγκαθιδρύσουν το καθολικό δόγµα στη Βουλγαρία και η οποία 

προκάλεσε αρχικά την προσέγγιση των Βουλγάρων προς τους Οθωµανούς. Το Βιδίνιο 

κατέστη χωριστό κράτος, αντίπαλο της κυρίως Βουλγαρίας του Τιρνόβου. Ο Ιωάννης 

Στρατσιµίρ πήρε τον τίτλο του τσάρου και υπήγαγε την εκκλησία της χώρας του στο 

πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Το 1371 ο Ιωάννης Σισµάν διαδέχθηκε τον 

Ιωάννη Αλέξανδρο στο Τίρνοβο. Είχε να αντιµετωπίσει την επιβουλή του ετεροθαλούς 

αδελφού του. Συγχρόνως αντιµετώπιζε τον ανταγωνισµό της παρευξείνιας 

Ντοµπρουτζάς, που ήταν ανεξάρτητο κράτος από το 1340. Ο Ντόµπροτιτς, ηγεµόνας 

της Ντοµπρουτζάς, έχοντας πρόσβαση στον Εύξεινο, µονοπώλησε το εµπόριο της 

περιοχής και οδήγησε έτσι τη Βουλγαρία σε οικονοµική καταστροφή. Εξασθενηµένο 

το κράτος του Τιρνόβου δεν µπόρεσε να αντέξει στις οθωµανικές επιδροµές. Γύρω στο 

1370 οι Οθωµανοί κατέλαβαν τη Φιλιππούπολη και τη Ζαγορά και απέκτησαν τον 

έλεγχο της κοιλάδας του Έβρου. Συγχρόνως κατευθύνθηκαν προς τον Εύξεινο. Μετά 

την οθωµανική νίκη επί των Σέρβων της Μακεδονίας στη µάχη της Μαρίτσας (1371), 

το Τίρνοβο αναγνώρισε την οθωµανική επικυριαρχία. Αυτό δεν ωφέλησε τους 

Βούλγαρους, αφού οι οθωµανικές επιδροµές εξακολούθησαν και το 1385 οι Οθωµανοί 

κατέλαβαν τη Σόφια. Τέλος, µια προσπάθεια ουγγροβουλγαρικής συνεννόησης έδωσε 

στους Οθωµανούς την αφορµή που ζητούσαν, για να προσαρτήσουν το κράτος του 

Τιρνόβου το 1393. Το κράτος του Βιδινίου επέζησε ως υποτελές του Βαγιαζίτ Α΄ 

µέχρι το 1396. Τότε ο Ιωάννης Στρατσιµίρ υποστήριξε τη σταυροφορία της 

Νικόπολης. Έτσι, µετά την οθωµανική νίκη στη Νικόπολη, το κράτος του 

µεταβλήθηκε σε οθωµανική επαρχία. Οι Βούλγαροι δεν µπόρεσαν να επωφεληθούν 

από την οθωµανική πανωλεθρία στην Άγκυρα το 1402 ούτε από τον εµφύλιο πόλεµο 

των Οθωµανών που ακολούθησε. Η Βουλγαρία παρέµεινε οριστικά επαρχία του 

οθωµανικού κράτους.59 Παρακάτω όµως θα δούµε ότι στην εποχή του Μουράτ και 

συγκεκριµένα κατά τη σταυροφορία της Βάρνας οι Βούλγαροι αποµακρύνθηκαν από 

την οθωµανική επιρροή. 

 Από την εποχή αυτή, αφότου δηλαδή η Βουλγαρία έγινε οθωµανική επαρχία και η 

Σερβία υποτελής του σουλτάνου, το µοναδικό ανεξάρτητο κράτος στα ευρωπαϊκά 
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σύνορα των Οθωµανών είναι η Βλαχία, που κατείχε θέση µε στρατιωτική και 

οικονοµική σηµασία στην περιοχή του ∆ούναβη. Η Βλαχία επί πολλές δεκαετίες 

ακολούθησε µια αµφίρροπη πολιτική ανάµεσα στο οθωµανικό κράτος και στην 

Ουγγαρία. Το 1330, ο Μπασαράµπ, βοεβόδας της παραµεθόριας περιοχής του 

Κούρτεα ντε Άρτζες στις Τρανσυλβανικές Άλπεις, αποκήρυξε τη σχέση υποτέλειας, 

που τον συνέδεε µε τον βασιλιά της Ουγγαρίας. Το 1369 ο εγγονός του Μπασαράµπ 

Λαδίσλαος αναγνώρισε την επικυριαρχία του Λουδοβίκου του Μεγάλου της 

Ουγγαρίας. Στις µέρες του Λουδοβίκου (1342-1382) η Ουγγαρία εξελίχθηκε σε 

αξιόλογη δύναµη Ο Λαδίσλαος πήρε σε αντάλλαγµα το βανάτο του Σεβερίν και δύο 

οχυρά στην Τρανσυλβανία. Λίγα χρόνια µετά τη µάχη της Μαρίτσας (1371) τα 

βλαχικά εδάφη υπέστησαν τις πρώτες οθωµανικές επιδροµές. Ο βοεβόδας Μίρτσεα ο 

Μέγας (1386-1418), έχοντας κληρονοµήσει αρκετή πολιτική ισχύ, ήταν σε θέση να 

αντεπεξέλθει στις νέες διεθνείς συνθήκες, αφού η Βλαχία είχε εξελιχθεί σε προµαχώνα 

του χριστιανικού κόσµου. Το 1391 οι Οθωµανοί λεηλάτησαν τη χώρα και το 1393 

κατέλαβαν τη Σιλίστρια στη νότια όχθη του ∆ούναβη. Εξεδίωξαν µάλιστα τον 

Μίρτσεα προσωρινά και το 1394 ο Βλαντ, που τον υποκατέστησε, κατέβαλε φόρο 

υποτέλειας. Το 1395 όµως ο Μίρτσεα απέκρουσε την οθωµανική απόπειρα εισβολής 

στη µάχη της Ροβίν. Οι Οθωµανοί παρέµειναν έκτοτε νοτίως του ∆ούναβη. Μετά την 

οθωµανική συντριβή του 1402 στην Άγκυρα, η Βλαχία αναµείχθηκε πολλές φορές στα 

οθωµανικά πράγµατα: το 1404 η Βλαχία προσέφερε καταφύγιο στον Μουσά και το 

1406 λειτουργούσε ως ορµητήριο του τελευταίου για τις επιδροµές του εναντίον του 

Σουλεϊµάν στη Ρούµελη. Το 1414, όταν ο Μανουήλ Παλαιολόγος, ο οποίος είχε 

συνάψει συµφωνία µε τον Μεχµέτ Α΄, έδιωξε από την αυλή του τον γιο του Σουλεϊµάν 

Ορχάν, εκείνος στη Βλαχία σκόπευε να καταφύγει. ∆εν πρόλαβε, γιατί 

αιχµαλωτίστηκε στη Βουλγαρία από τους ανθρώπους του Μεχµέτ. Παρ�όλο που ο 

Μίρτσεα υποχρεώθηκε σε καταβολή φόρου το 1415, η Βλαχία διαθέτει αξιόλογη 

επιρροή στον βαλκανικό χώρο κατά τις αρχές του 15ου αιώνα. Το 1415 ο Dⁿzme 

Μουσταφάς και το 1416 ο σεΐχης Μπεντρεντίν θα καταφύγουν στη Βλαχία και αυτήν 

θα χρησιµοποιήσουν ως ορµητήριο µαζί µε τονΤζουνεΐντ ξεκινώντας την επανάστασή 

τους, η οποία είχε επιπτώσεις και στη βασιλεία του Μουράτ, όπως θα δούµε 

παρακάτω.60 

 Αναφερθήκαµε παραπάνω στη διάλυση της σερβικής αυτοκρατορίας µετά τον 

θάνατο του Στέφανου ∆ουσάν. Αυτό το γεγονός στέρησε τον χριστιανικό κόσµο από 
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µια δύναµη που µπορούσε να λειτουργεί ως αντίπαλο δέος και ως φραγµός στην 

οθωµανική προέλαση. Η υποτέλεια της Σερβίας στον σουλτάνο µετά το 1389 και η 

κατάλυση των δύο βουλγαρικών κρατών (1393 και 1396) µετέθεσε στην Ουγγαρία, τη 

µεγάλη δύναµη που ασκούσε επιρροή στη Βαλκανική, τον ρόλο του αντίπαλου δέους 

και του φραγµού. Η επεκτατική πολιτική της Ουγγαρίας στην περιοχή την ανάγκαζε να 

αντιµετωπίσει άµεσα την οθωµανική προέλαση. και να αποτελεί τον δεύτερο πόλο 

έλξης για την πολιτική των µικρότερων κρατών. Η συνάντηση του ουγγρικού και του 

οθωµανικού στρατού στο Βιδίνιο το 1366 ήταν το προοίµιο της µακράς 

οθωµανοουγγρικής στρατιωτικής αναµέτρησης. Ο Λουδοβίκος έβλεπε ότι οι 

Οθωµανοί επιχειρούσαν να υποκαταστήσουν την Ουγγαρία ως µεγάλη δύναµη στα 

Βαλκάνια. Το 1377 οι δυνάµεις του Μουράτ Α΄ και του Βούλγαρου υποτελούς του 

Ιωάννη Σισµάν δέχτηκαν ισχυρό πλήγµα από τον ουγγρικό στρατό στην 

Τρανσυλβανία. Στη ∆αλµατία εξάλλου η Ουγγαρία  εποφθαλµιούσε το ∆υρράχιο. Ο 

βενετοουγγρικός ανταγωνισµός για την κατοχή των δαλµατικών ακτών αποτελούσε 

συνεχή περισπασµό για την ουγγρική αµυντική πολιτική. Έτσι οι Οθωµανοί δεν 

άργησαν να συµµαχήσουν µε τους Ανδεγαβούς της Νεαπόλεως, φυσικούς εχθρούς του 

Γερµανού βασιλιά της Ουγγαρίας Σιγισµούνδου. Η παρουσία του τελευταίου 

σηµατοδοτεί µια κρίσιµη φάση των οθωµανοουγγρικών σχέσεων. Ο Σιγισµούνδος του 

Λουξεµβούργου, γιος του βασιλιά της Βοηµίας και αυτοκράτορα της Γερµανίας 

Καρόλου (Καρόλου Α΄ της Βοηµίας ή Καρόλου ∆΄ της Γερµανίας), ανέβηκε στον 

θρόνο της Ουγγαρίας το 1387 χάρη στον γάµο του µε τη βασίλισσα Μαρία, κόρη του 

Λουδοβίκου του Μεγάλου. Έτσι η ανδεγαβική δυναστεία στην Ουγγαρία δίνει τη θέση 

της στη γερµανική δυναστεία του Λουξεµβούργου. Κατά τη βασιλεία του 

Σιγισµούνδου ο ∆ούναβης παραµένει σταθερά το ανυπέρβλητο σύνορο. Βέβαια κατά 

το µεγαλύτερο µέρος αυτού του ανταγωνισµού η επιθετική πρωτοβουλία ανήκει στην 

οθωµανική πλευρά και η Ουγγαρία δεν φαίνεται ικανή να λειτουργήσει αντίστροφα ως 

υπολογίσιµη απειλή (το 1390 η Ουγγαρία υφίσταται την πρώτη οθωµανική 

επιδροµή.61) Η κατάκτηση της Βουλγαρίας, που είχε σχεδόν επέλθει, σε συνδυασµό µε 

την επικείµενη προσβολή της Βλαχίας, αν αυτή ήταν επιτυχής, θα παγίδευε την 

Ουγγαρία. Για να αντεπεξέλθει στην πίεση, ο βασιλιάς Σιγισµούνδος (1387-1437), 

αναζητεί συµµαχίες, αφού µάλιστα ο ανταγωνιστής του διεκδικητής του ουγγρικού 

θρόνου Λαδίσλαος της Νεαπόλεως είχε ζητήσει τη συµµαχία του Βαγιαζίτ. Ο 

Σιγισµούνδος κέρδισε τη συµµαχία της Γαλλίας, αλλά η έλλειψη συντονισµού µεταξύ 

των Γάλλων ιπποτών και του ουγγρικού στρατού είχε ως αποτέλεσµα την πανωλεθρία 

της Νικόπολης (1396). Γι�αυτό από τότε ο Σιγισµούνδος ανάπτυξε την ιδέα της 
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συµµαχίας µε τις αντιοθωµανικές δυνάµεις της Ανατολής (Τιµουρίδες, 

Ασπροπροβατάδες), ώστε να παγιδευθούν οι Οθωµανοί ανάµεσα σε δύο πυρά. Όµως 

κατά τo λεγόµενο fetret devri στο οθωµανικό κράτος, ο Σιγισµούνδος δεν µπόρεσε να 

επωφεληθεί. Αντίθετα, παραµέλησε την άµυνα της Ουγγαρίας έχοντας στρέψει το 

ενδιαφέρον του στη Γερµανία και τη Βοηµία. Παράλληλα, ο διαρκής ανταγωνισµός 

µεταξύ Ουγγαρίας και Βενετίας για τον έλεγχο της δαλµατικής ακτής δυσχέραινε τη 

συνεννόηση των δύο δυνάµεων και υπονόµευε την αποτελεσµατικότητα κάθε 

αντιοθωµανικού συνασπισµού, στον οποίο θα µετείχαν. Το ενδιαφέρον, που έδειχνε ο 

Σιγισµούνδος για τις εξελίξεις της ανατολής, συχνά δεν ήταν άσχετο µε την επιθυµία 

του να βλάψει το βενετικό εµπόριο. 

 Το 1410 ο Σιγισµούνδος εκλέγεται βασιλιάς της Γερµανίας. Την εποχή εκείνη η 

Γερµανία και η Βοηµία συνέθεταν την Αγία Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία, που ουδόλως 

παρουσίαζε πλέον οικουµενική φυσιογνωµία. Ας σηµειωθεί ότι το 1414 ο 

Σιγισµούνδος στέφθηκε για πρώτη φορά αυτοκράτορας στο Άαχεν.Τα ζητήµατα, που 

χρειάστηκε να αντιµετωπίσει ο Σιγισµούνδος κατά τη µακρόχρονη βασιλεία του, δεν 

επέτρεπαν την απερίσπαστη δραστηριοποίησή του εναντίον των εξωτερικών εχθρών. 

Ο Σιγισµούνδος ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύγκληση της συνόδου της 

Κωνσταντίας (1414-1418), η οποία επέλυσε το σχίσµα της ρωµαιοκαθολικής 

εκκλησίας εκλέγοντας ως νέο πάπα τον Μαρτίνο Ε΄ (1417-1431). Για να πετύχει την 

ενότητα της αυτοκρατορίας του, ήταν ανάγκη να άρει το διχασµό µεταξύ της Βοηµίας 

και της Γερµανίας και να αποδυναµώσει το αντιγερµανικό ρεύµα στη Βοηµία, που είχε 

προσλάβει έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα µε το µεταρρυθµιστικό κίνηµα του Τσέχου 

θεολόγου Γιαν Χους. Μετά την καταδίκη και θανάτωση του Χους στην Κωνσταντία 

(Ιούλιος 1415), το θρησκευτικό κίνηµα πήρε µεγάλες διαστάσεις, γιατί οι οπαδοί του 

οργανώθηκαν σε πολιτικοθρησκευτική ενότητα. Το 1419, όταν πέθανε ο βασιλιάς της 

Βοηµίας Βεγκέσλαος ∆΄ του Λουξεµβούργου, οι οπαδοί του Χους απέτυχαν να 

αποτρέψουν τη διαδοχή του Βεγκέσλαου από τον αδελφό του Σιγισµούνδο (1420), 

αφού δεν µπόρεσαν να οργανώσουν κοινό µέτωπο και επακολούθησε µερική 

διάσπασή τους. Μόλις το 1436 ο Σιγισµούνδος αναγνωρίστηκε ως βασιλιάς στην 

Βοηµία. Ο σοβαρός  τσεχικός περισπασµός, που διήρκεσε σχεδόν µέχρι το τέλος της 

βασιλείας του Σιγισµούνδου, ασφαλώς επηρέασε αρνητικά τη δυνατότητα της 

Ουγγαρίας να αντιµετωπίσει την οθωµανική εξάπλωση.62  
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 Η Ουγγαρία µόνο στην εποχή του Μουράτ Β΄ αντιµετώπισε σοβαρό κίνδυνο από 

τους Οθωµανούς, που τότε απείλησαν τη δική της εδαφική ακεραιότητα και την 

πολιτική της ανεξαρτησία. Η νέα µεγάλη δύναµη αµφισβητούσε τη µονοµερή υπεροχή 

της Ουγγαρίας στα Βαλκάνια και φιλοδοξούσε να την εκτοπίσει και να πάρει τη θέση 

της ως κυριάρχου ή επικυριάρχου των µικρότερων ηγεµονιών. Σ�αυτό το σηµείο 

αναδεικνύεται ο ρόλος του σχίσµατος µεταξύ ορθόδοξης και λατινικής εκκλησίας. Η 

Ουγγαρία ήταν ρωµαιοκαθολική χώρα, ενώ οι βαλκανικοί λαοί ήταν γενικά ορθόδοξοι. 

Γι�αυτό η ουγγρική επικυριαρχία δεν εθεωρείτο πάντοτε προτιµώτερη της οθωµανικής. 

Θα δούµε για παράδειγµα, όταν θα αναφερθούµε στην σταυροφορία της Βάρνας, ότι ο 

ορθόδοξος πληθυσµός της Βουλγαρίας αντιµετώπιζε επιφυλακτικά ενδεχόµενες 

απελευθερωτικές πρωτοβουλίες της ρωµαιοκαθολικής Ουγγαρίας. Η κατοχή του 

Βιδινίου από τους Ούγγρους κατά το 1365-1370 είχε δηµιουργήσει αρνητικό 

προηγούµενο.  

 Σε όλες τις βαλκανικές χώρες υπάρχουν φιλοουγγρικές και φιλοοθωµανικές 

παρατάξεις. Ενδεικτικό είναι το φαινόµενο των διεκδικητών των διάφορων 

βαλκανικών θρόνων, που υποστηρίζονται από τη µια ή την άλλη δύναµη και βέβαια 

είχαν αντίστοιχα τους οπαδούς τους στις χώρες τους. Στο Βυζάντιο, όπου δεν ετίθετο 

θέµα ουγγρικής επικυριαρχίας, παρουσιάζεται το φαινόµενο των ενωτικών και 

ανθενωτικών. Οι Αλβανοί άρχοντες πάλι στρέφονται άλλοτε προς τους Οθωµανούς 

και άλλοτε προς τη Βενετία. Όλο και περισσότερο πάντως κερδίζει έδαφος η ιδέα της 

αναζήτησης στρατιωτικής υποστήριξης από τις χριστιανικές (καθολικές) δυνάµεις της 

Ευρώπης.  

 Η δραστηριότητα των λατινόφιλων παρατάξεων υποδαυλίζεται από τον πάπα της 

Ρώµης. Κατά την περίοδο 1378-1417 η δυτική εκκλησία ήταν διασπασµένη και οι 

δυτικές χώρες είχαν σχηµατίσει δύο στρατόπεδα, συγκεντρωµένες γύρω από δύο 

πάπες: της Ρώµης και της Αβινιόν. Ο πάπας της Ρώµης αναπολούσε την εποχή που το 

κοσµικό του κράτος ήταν σεβαστό και η πνευµατική του εξουσία αδιαφιλονείκητη σε 

όλη τη δυτική Ευρώπη. Αλλά στα τέλη του 14ου αιώνα και οι δύο εξουσίες της Ρώµης 

είχαν εκφυλιστεί. Ως κοσµικός ηγεµόνας ο πάπας κυβερνά ένα ανίσχυρο κρατίδιο. Η 

δικαιοδοσία του περιορίζεται σ�αυτό. Οι ηγεµόνες που τον αναγνώριζαν, όπως µεταξύ 

άλλων ο βασιλιάς της Ουγγαρίας και ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωµαϊκής 

Αυτοκρατορίας, είχαν επιλέξει να τον σέβονται απλώς και µόνο επειδή κάποιοι άλλοι 

Ευρωπαίοι ηγεµόνες, ανταγωνιστές τους, στήριζαν τον αντίπαπα στην Αβινιόν. Το 

πνευµατικό κύρος του πάπα εξάλλου υφίσταται βαρύτατο πλήγµα στις αρχές του 15ου 

αιώνα από τον καινοφανή στη δυτική εκκλησία θεσµό των συνόδων. Σύνοδοι 

συγκαλούνται, για να δώσουν λύση στο ζήτηµα της εκκλησιαστικής διαρχίας. Οι 



πατέρες που µετέχουν σ�αυτές αµφισβητούν την απόλυτη δικαιοδοσία του πάπα να 

αποφασίζει στα εκκλησιαστικά ζητήµατα. ∆ιακηρύσσουν ότι οι σύνοδοι εκπροσωπούν 

την εκκλησία ως σύνολο και άρα πρέπει να έχουν τον τελευταίο λόγο. Έτσι ο πάπας 

αντιµετωπίζει ισχυρή αντιπολίτευση. Όµως το καθολικό δόγµα παραµένει συνδετικό 

στοιχείο των ευρωπαϊκών δυνάµεων, που έχουν συµφέροντα στην απειλούµενη από 

τους Οθωµανούς περιοχή. Το γεγονός δε ότι ο εχθρός είναι αλλόθρησκος καθιστά τη 

θρησκεία κεντρικό ιδεολογικό άξονα. Εποµένως οι πάπες βλέπουν στον κατά των 

Οθωµανών πόλεµο µια µοναδική ευκαιρία να ανακτήσουν το κύρος τους. Γινόµενοι 

εµψυχωτές και συντονιστές του αντιοθωµανικού αγώνα, ήλπιζαν να αναβιώσουν την 

εποχή των σταυροφοριών, όταν το κήρυγµα του ποντίφηκα σκόρπιζε ρίγη στους 

πιστούς πολεµιστές και οι µονάρχες έντυναν πρόθυµα το συµφέρον τους µε τον 

µανδύα της πίστης. Για µεγάλο διάστηµα όµως τα ευρωπαϊκά κράτη ήταν 

απορροφηµένα από τα δικά τους επί µέρους προβλήµατα και δεν ήταν διατεθειµένα να 

εµπλακούν σε µια γενικότερου χριστιανικού ενδιαφέροντος περιπέτεια. Η Αγγλία και 

η Γαλλία αναλώνονταν στον µεταξύ τους εκατονταετή πόλεµο (1337-1453), η Ισπανία 

(δηλ. η Καστίλη και η Αραγωνία, που υποστήριζαν τον πάπα της Αβινιόν) 

διακατεχόταν από τον πυρετό της εκδίωξης των Αράβων, ενώ η Γερµανία 

προβληµατιζόταν από το ζήτηµα της Βοηµίας και µέχρι το 1436 από τους χουσιτικούς 

πολέµους. Στην Ιταλία πάλι οι ηγεµόνες των πόλεων ήταν απασχοληµένοι µε την 

εδραίωση της τοπικής κυριαρχίας τους και οι ναυτικές δηµοκρατίες µε την προώθηση 

των εµπορικών τους συµφερόντων. Η Γένουα τηρούσε σταθερά φιλική προς τους 

Οθωµανούς στάση και µόνο η Βενετία, στο βαθµό που το έκρινε αναγκαίο για την 

οικονοµία της, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως πιθανή σύµµαχος του πάπα. Αλλά η 

οθωµανοουγγρική αντιπαράθεση στον ∆ούναβη δεν άφηνε αµφιβολία για το ποια 

δύναµη θα αναλάµβανε την σταυροφορία. Αρκεί να δηµιουργούνταν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις. Έτσι η Ουγγαρία άρχισε να προβάλλεται ως ο πρόµαχος της 

χριστιανοσύνης. 

Β. Στην ανατολή 

 Κατά τη βασιλεία του Βαγιαζίτ Α΄, ο κύριος πολιτικός παράγοντας στην ανατολή 

είναι ο Ταµερλάνος*, ο Μογγόλος ηγεµόνας της Κεντρικής Ασίας και της Περσίας 

(1370-1405). Η δική του πολιτική προκάλεσε, στο οθωµανικό κράτος τις εξελίξεις του 

fetret devri. Η σταδιοδροµία του Ταµερλάνου άρχισε στην Τρανσοξανία, στην 

επικράτεια των δυτικών Τσαγατάι, µιας οµοσπονδίας νοµαδικών φύλων. Το 1369 είχε 

                                                           
* Το όνοµα Ταµερλάνος (Tamerlane) είναι ευρωπαϊκή παραφθορά της προσωνυµίας Timur 
Lenk. Η τουρκική λέξη tΌm√r ή dem√r ή demΌr ως προσηγορικό σηµαίνει σίδηρος. Η περσική 
λέξη lenk σηµαίνει χωλός. 



κερδίσει την υποστήριξη της παραδοσιακής τουρκοµογγολικής αριστοκρατίας, που 

έλεγχε τα φύλα, και κυβερνούσε ουσιαστικά σαν µονάρχης, υφιστάµενος πάντως 

έλεγχο από τους αρχηγούς των φύλων. Πρωτεύουσά του όρισε τη Σαµαρκάνδη. Αυτό 

το καθεστώς νοµιµοποιήθηκε επίσηµα το 1370, όταν επικυρώθηκε από τους αρχηγούς 

των φύλων. Από το έτος αυτό αρχίζει η βασιλεία του Ταµερλάνου και η µακρά σειρά 

των κατακτητικών του επιχειρήσεων. Προσάρτησε στο χανάτο του τη χώρα των 

ανατολικών Τσαγατάι, δηλαδή την Κιργισία. Προσάρτησε επίσης τη Χωρεσµία. 

Αντιµετώπισε τον ανταγωνισµό της Χρυσής Ορδής και την υποχρέωσε να ειρηνεύσει. 

Κατέκτησε το Χορασάν και σταδιακά όλη την υπόλοιπη Περσία, εκδιώκοντας τις 

µεγάλες τοπικές δυναστείες. Στη δυτική Περσία ήλθε σε σύγκρουση µε του 

Μαυροπροβατάδες νοµάδες και αντίθετα συµµάχησε µε τους Ασπροπροβατάδες. 

Πραγµατοποίησε µια εκστρατεία στην Ινδία, επιβάλλοντας την επικυριαρχία του στο 

∆ελχί. 

Το 1399 έστρεψε το ενδιαφέρον του προς τη δύση, δηλαδή προς τη Συρία και τη 

Μικρά Ασία. Το 1398 είχαν πεθάνει ο Μαµελούκος σουλτάνος Μπαρκούκ και ο 

ηγεµόνας της Σεβάστειας καδής Μπουρχανεντίν, ο οποίος υπήρξε ισχυρός παράγοντας 

για ένα διάστηµα. Από το κενό εξουσίας, που φάνηκε να δηµιουργείται, θέλησαν να 

επωφεληθούν τόσο ο Ταµερλάνος, όσο και ο Οθωµανός σουλτάνος Βαγιαζίτ Α΄, ο 

καθένας για λογαριασµό του. Έτσι οι φιλικές µέχρι τότε σχέσεις του Ταµερλάνου µε 

τους Οθωµανούς διαταράχτηκαν. Ο Ταµερλάνος εµφανιζόταν ως πρόµαχος του Ισλάµ 

και δεν ήταν διατεθειµένος να αφήσει αυτόν τον ρόλο στα χέρια ενός ήσσονος 

ηγεµόνα, όπως θεωρούσε ότι ήταν ο Βαγιαζίτ. Το 1401 ο Ταµερλάνος νίκησε τους 

Μαµελούκους και επέβαλε την επικυριαρχία του στη Συρία. Το 1402 συνέτριψε όπως 

είδαµε τον Βαγιαζίτ Α΄ στην Άγκυρα και κατέστησε θεωρητικά υποτελείς του τους 

Οθωµανούς και τους µπέηδες της Μικράς Ασίας. Αφού επέστρεψε στη Σαµαρκάνδη, 

συγκάλεσε σύσκεψη όπου παρεβρέθησαν και πρέσβεις ευρωπαϊκών χωρών. Αφότου 

διασαλεύθηκαν οι οθωµανοµογγολικές σχέσεις, ο Ταµερλάνος εκµεταλλεύτηκε τις 

δυσκολίες που, όπως έχουµε δει, δηµιουργούσε ο Βαγιαζίτ στο ευρωπαϊκό εµπόριο και 

εγκαινίασε σειρά επαφών µε χριστιανικές δυνάµεις: το Βυζάντιο, τη Βενετία, τους 

Γενουάτες του Πέρα, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Αραγωνία και την Καστίλη. 

Πρέσβης της τελευταίας στη σύσκεψη ήταν ο Ρούι Γκονζάλες ντε Κλαβίχο, που 

κατέγραψε την εµπειρία της µετάβασής του στη Σαµαρκάνδη. Τέλος ο Ταµερλάνος 

ανέλαβε προσωπικά την ηγεσία εκστρατείας εναντίον της Κίνας, κατά τη διάρκεια της 

οποίας πέθανε, στις αρχές του 1405. 

Την επαύριο του θανάτου του οι γιοι και οι εγγονοί του αποδύθηκαν σε σκληρό 

ανταγωνισµό για τη διαδοχή του. Επικράτησε ο γιος του Σαχρούχ (1405-1447), 



κυβερνήτης του Χορασάν, ο οποίος απέκτησε τον έλεγχο της πρωτεύουσας 

Σαµαρκάνδης το 1409. Αναδείχθηκε έτσι σε αδιαφιλονείκητο ηγεµόνα του κράτους 

του πατέρα του. Μετέφερε όµως την πρωτεύουσα στο Χεράτ* του Χορασάν. Μέχρι το 

1418, επέβαλε την κυριαρχία του και στις άλλες περιοχές της πατρικής επικράτειας. Το 

1420 διεκδίκησε το Αζερµπαϊτζάν από τους Μαυροπροβατάδες, αλλά τελικά 

αναγκάστηκε να περιοριστεί σε θεωρητική επικυριαρχία. Θεωρητική απέβη και η 

επικυριαρχία του επί των Οθωµανών, αφού στα επόµενα χρόνια ο Σαχρούχ υπήρξε 

διαρκώς απασχοληµένος µε την προστασία της άµεσης περιοχής του. Πάντως δεν 

αµέλησε την επικυριαρχία του στη Μικρά Ασία, δηµιουργώντας περισπασµό στον 

Μεχµέτ Α΄. Κατά µία εκδοχή, το 1415 απελευθέρωσε τον αδελφό του τελευταίου, τον 

Dⁿzme Μουσταφά, ο οποίος είχε αιχµαλωτιστεί στη µάχη της Άγκυρας. Άρχισε έτσι 

για τους Οθωµανούς µια νέα φάση εµφύλιου πολέµου.63 

  Πριν από την εµφάνιση του περισπασµού αυτού, Οθωµανοί είχαν µπορέσει, 

αγνοώντας τον κατ�όνοµα επικυρίαρχό τους, να απασχοληθούν µε την περιοχή του 

δικού τους ενδιαφέροντος, δηλαδή µε τη Μικρά Ασία. Στόχος τους ήταν να την 

ενοποιήσουν υπό την κυριαρχία τους, καταλύοντας τα διάφορα ανεξάρτητα εµιράτα, 

πολλά από τα οποία είχε ανασυστήσει ο Ταµερλάνος. Τα εµιράτα του Καραµάν στην 

περιοχή του Ικονίου, του Γκερµιγιάν στην περιοχή της Κιουτάχειας, του Τζαντάρ στην 

βόρεια ακτή µε κέντρο την περιοχή της Κασταµονής και του Χαµίτ στην Πισιδία µε 

κέντρο την περιοχή του Εγριντίρ ήταν τα παλαιότερα. Υπήρχε επίσης το κράτος του 

Τεκέ στην περιοχή της Αττάλειας. Μεταξύ των εµιράτων του Τεκέ και του Καραµάν 

επιβίωνε ως ανεξάρτητη επικράτεια το λιµάνι Αλάνια ή Αλάια. Στη Σµύρνη και Έφεσο 

υπήρχε το κράτος του Αϊντίνογλου. Στη Μίλητο βρισκόταν το εµιράτο του Μεντεσέ. 

Κατά την κατά την κατακτητική πορεία των Οθωµανών στη Μικρά Ασία µετά το fetret 

devri, κύριος αντίπαλός τους υπήρξε το κράτος του Καραµάν. Όταν ο Μεχµέτ Α΄ 

νίκησε τον αδελφό του Ισά και προσάρτησε τα µικρασιατικά εδάφη του τελευταίου, 

έκανε απλώς την αρχή µιας επεισοδιακής περιόδου, που θα καταλήξει δεκαετίες 

αργότερα στην ένωση όλης της Μικράς Ασίας υπό την αδιαµφισβήτητη εξουσία του 

Οθωµανού σουλτάνου. 64 

 Όλα τα µικρασιατικά εµιράτα ανάγονται σε νοµαδικά φύλα, που άλλαξαν δοµή, όταν 

απέκτησαν στρατιωτική οργάνωση. Ανατολικά όµως της Μικράς Ασίας τρία κράτη, 

οµοσπονδίες νοµαδικών φύλων, διατήρησαν έντονη τη νοµαδική τους δοµή και τη 
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φυλετική τους παράδοση: των Ντουλκαντίρογλου, των Ασπροπροβατάδων και των 

Μαυροπροβατάδων. Οι οµοσπονδίες αυτές κυβερνώνταν από ηγεµόνες, που 

συνδύαζαν το ρόλο του φυλετικού αρχηγού και του µουσουλµάνου µονάρχη. ∆ιέθεταν 

στρατεύµατα δούλων κατά την ισλαµική παράδοση. Από την άλλη πλευρά όµως, τα 

στρατεύµατα αυτά συνόδευαν τις µετακινήσεις πληθών λαού µε γυναίκες, παιδιά και 

ζώα. Σε µερικές περιπτώσεις, και µάλιστα στους Ντουλκαντίρογλου, αναφέρονται 

γυναίκες σε ρόλο πολεµιστών, οργανωµένες σε σταθερή βάση και όχι υπό 

περιστασιακές συνθήκες. 

Οι Ντουλκαντίρογλου έλεγχαν την περιοχή του Ελµπιστάν και της Μελιτηνής µεταξύ 

Μικράς Ασίας και βόρειας Μεσοποταµίας. Η ανάµειξη των Οθωµανών αρχίζει το 

1399, οπότε ο Βαγιαζίτ Α΄ εξεδίωξε από το Ελµπιστάν τον νέο µπέη και εγκατέστησε 

στην εξουσία ως υποτελή του ένα άλλο µέλος της οικογένειας των Ντουλκαντίρογλου, 

τον Νασιρεντίν Μεχµέτ. Το 1400 οι Τουρκοµάνοι του Ντουλκαντίρογλου δέχονται τις 

επιθέσεις των δυνάµεων του Ταµερλάνου, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 

τελευταίου στη Σεβάστεια και στη Συρία. Ο Μεχµέτ Ντουλκαντίρογλου (1399-1442) 

διατήρησε φιλικές σχέσεις τόσο µε τους Μαµελούκους, όσο και µε τους Οθωµανούς. 

Βοήθησε τον Μεχµέτ Α΄ εναντίον του αδελφού του Μουσά (1412) και τους 

Μαµελούκους εναντίον του Καραµάνογλου (1419).  

Οι Ασπροπροβατάδες (Ak Koyunlu) ήταν µια οµοσπονδία νοµαδικών φύλων µε 

κέντρο το Ντιγιάρ Μπεκίρ στη βόρεια Μεσοποταµία, κοντά στις πηγές του Τίγρη. 

Έγιναν ισχυροί στα τέλη του 14ου αιώνα, όταν µπέης τους ήταν ο Καρά Γιουλούκ 

Οσµάν. Επί της εποχής του οι Ασπροπροβατάδες συντρίβουν τους αντιπάλους τους 

Μαυροπροβατάδες (1389). Το 1397/8 κατέστρεψαν το κράτος του Μπουρχανεντίν και 

θανάτωσαν τον ίδιο. Καθώς το επεκτατικό τους ενδιαφέρον ήταν στραµµένο προς τον 

βορρά και την δύση, οι Ασπροπροβατάδες ήταν φυσικοί εχθροί των Οθωµανών και 

δυνάµει σύµµαχοι του Ταµερλάνου. Έτσι δέχθηκαν την επικυριαρχία του τελευταίου 

και πολέµησαν στο πλευρό του κατά τη µάχη της Άγκυρας το 1402. Ο Ταµερλάνος 

τους αντάµειψε, παραχωρώντας τους ολόκληρη την περιοχή του Ντιγιάρ Μπεκίρ. ∆εν 

κατόρθωσαν όµως να εδραιωθούν στο αρµενικό οροπέδιο. Μετά τον θάνατο του 

Ταµερλάνου άλλωστε, οι ανταγωνιστές τους Μαυροπροβατάδες ανέκαµψαν 

απειλητικοί. Πάντως, το 1435 ο Καρά Γιουλούκ Οσµάν πέθανε καταλείποντας ένα 

ισχυρό νοµαδικό κράτος, το οποίο εξελίχθηκε σε σοβαρό αντίπαλο της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας κατά το δεύτερο µισό του 15ου αιώνα. 
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Η τρίτη και τελευταία από τις δυνάµεις ανατολικά της Μικράς Ασίας που µας 

ενδιαφέρουν εδώ, γενικά φιλική προς τους Οθωµανούς, είναι οι Μαυροπροβατάδες 

(Kara Koyunlu, που ήταν επίσης µια οµοσπονδία νοµαδικών φύλων. Η επικράτειά 

τους βρισκόταν ανάµεσα σ�αυτές των Οθωµανών και των Τιµουριδών. Οι σχέσεις των 

Μαυροπροβατάδων µε τους Τιµουρίδες Μογγόλους ήταν γενικά εχθρικές και επί της 

βασιλείας του Μουράτ Β΄ λειτούργησαν, όπως θα δούµε, ως ασπίδα για τους 

Οθωµανούς. Γύρω στο 1380 οι Μαυροπροβατάδες ελέγχουν όλη την περιοχή από τη 

Μοσούλη µέχρι το Ερζερούµ. Ο ηγεµόνας τους Καρά Γιουσούφ κατέστησε τους 

Μαυροπροβατάδες ισχυρή δύναµη και πέρα από την περιοχή της αφετηρίας τους. 

Αντίθετα από τους Ασπροπροβατάδες, έτειναν να επεκταθούν προς ανατολάς και 

αναπόφευκτα ήρθαν σε σύγκρουση µε τον Ταµερλάνο. Ο Καρά Γιουσούφ 

αντιµετώπισε αποτελεσµατικά τον Ταµερλάνο το 1395, αλλά το 1400, όταν ο 

Μογγόλος κατακτητής κινήθηκε προς τη Μικρά Ασία, ο Καρά Γιουσούφ κατέφυγε 

στον Βαγιαζίτ Α΄. Αυτό το γεγονός ήταν µία από τις αφορµές του οθωµανοµογγολικού 

πολέµου, που κατέληξε στην οθωµανική πανωλεθρία της Άγκυρας. Όταν ο 

Ταµερλάνος εισέβαλε στην οθωµανική επικράτεια, ο Καρά Γιουσούφ διέφυγε στη 

Βαγδάτη. Αργότερα ο Καρά Γιουσούφ επωφελείται του θανάτου του Ταµερλάνου, για 

να ανακτήσει τα εδάφη του στην ανατολική Μικρά Ασία (1406) και να καταλάβει το 

Αζερµπαϊτζάν (1408). Νίκησε εξάλλου τον πρώην σύµµαχό του σουλτάνο της 

Βαγδάτης και προσάρτησε το Ιράκ (1410). Αλλά και στη βόρεια Μεσοποταµία το ίδιο 

έτος κατέλαβε το Ερζιντζάν από τον µπέη του, ενώ το 1409 είχε καταλάβει το Μαρντίν 

από τον Αρτουκίδη που το κυβερνούσε. Έτσι οι Μαυροπροβατάδες έχουν εξαπλωθεί 

σε µια ευρύτατη έκταση: στην ανατολική Μικρά Ασία και βόρεια Μεσοποταµία, στο 

Ιράκ και στο δυτικό Ιράν. Στη βόρεια Μεσοποταµία όµως η επέκτασή τους 

συναντούσε το εµπόδιο των Ασπροπροβατάδων. Καθώς µάλιστα ο Καρά Γιουσούφ 

παραβίαζε τα σύνορα των Μαµελούκων καταδιώκοντας τον Καρά Γιουλούκ Οσµάν, 

που συχνά κατέφευγε στη Συρία, προκάλεσε την εχθρότητά τους. Αλλά ο µεγαλύτερος 

εχθρός των Μαυροπροβατάδων ήταν ο Σαχρούχ. Όταν ο γιος του Ταµερλάνου 

απαίτησε από τον Μαυροπροβατά µπέη να αναγνωρίσει την επικυριαρχία του και 

εισέπραξε άρνηση, ξέσπασε πόλεµος. Ακριβώς εκείνη τη χρονική στιγµή ο Καρά 

Γιουσούφ πέθανε (1420). Ο διάδοχός του Ισκεντέρ (1420-1438), σύγχρονος του 

Μουράτ Β΄, ανέλαβε να διαχειριστεί τη διεθνή κατάσταση, στην οποία εµπλέκονταν 

Μαυροπροβατάδες, Μογγόλοι, Μαµελούκοι και Οθωµανοί και για την οποία θα γίνει 

λόγος αργότερα.65 Όπως θα δούµε, ο Μουράτ Β΄, παρ�όλη την εφεκτικότητα, που 
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χαρακτήριζε τη στάση του απέναντι στον Σαχρούχ, προσέφερε κάποτε τη βοήθειά του 

στον Ισκεντέρ. 

 Ένας ακόµη παράγοντας διαδραµάτιζε ρόλο στις εξελίξεις που αφορούσαν έµµεσα 

και τους Οθωµανούς: οι Μαµελούκοι, που κυβερνούσαν την Αίγυπτο και τη Συρία. Οι 

Μαµελούκοι στα µέσα του 13ου αιώνα είχαν λειτουργήσει ως φραγµός στην 

µογγολική εξάπλωση προς τη Μικρά Ασία και τη Συρία (µάχη του Αΐν Τζαλούντ, 

1260). Στο δεύτερο ήµισυ του 13ου αιώνα όµως οι Μαµελούκοι, στην προσπάθειά 

τους να εγκατασταθούν στη νότια µικρασιατική παραλία, αντιµετώπισαν τα τουρκικά 

κράτη της Μικράς Ασίας, και συγκεκριµένα το κράτος του Καραµάνογλου. Κοινός 

τους στόχος ήταν το βασίλειο της Μικράς Αρµενίας στην Κιλικία. Αργότερα µάλιστα, 

ο κοινός στόχος οδήγησε σε συνεργασία των Μαµελούκων µε τους 

Καραµανογουλλαρί. Οι Μαµελούκοι αντεπεξήλθαν µε δυσκολία στην κατάσταση, την 

οποία δηµιούργησε ο Ταµερλάνος, όταν στράφηκε προς τη Μικρά Ασία και τη Συρία, 

αλλά αντέδρασαν προσφέροντας καταφύγιο στον Τζαλαϊρίδη σουλτάνο της Βαγδάτης 

Αχµάντ το 1394, όταν ο τελευταίος εκδιώχθηκε από τον Ταµερλάνο. Οι σχέσεις του 

Μαµελούκου σουλτάνου Μπαρκούκ (1382-1399) µε τον Μουράτ Α΄ και τον Βαγιαζίτ 

Α΄ ήταν φιλικές. Γι�αυτό, κατά τη µικρασιατική εκστρατεία του 1390 ο Βαγιαζίτ είχε 

αποφύγει να θίξει τη σφαίρα επιρροής του Μαµελούκου σουλτάνου Ο θάνατος του 

Μπαρκούκ το 1398/9, που, όπως ήδη αναφέραµε, συνέπεσε µε αυτόν του 

Μπουρχανεντίν, παρακίνησε τόσο τους Οθωµανούς, όσο και τον Ταµερλάνο να 

επέµβουν στην περιοχή της ανατολικής Μικράς Ασίας και της Συρίας. Το 1400 ο γιος 

του Μπαρκούκ Φαράτς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Συρία στις 

τουρκοµογγολικές δυνάµεις του εχθρού. Στις αρχές του 1401 οι δυνάµεις του 

Ταµερλάνου κατέλαβαν και κατέστρεψαν τη ∆αµασκό. Υπήρξε άλλωστε γενικώτερα 

υποχωρητικός απέναντι στις πιέσεις του Ταµερλάνου, όπως είδαµε παραπάνω σε 

σχέση µε τον Μαυροπροβατά µπέη Καρά Γιουσούφ. Ευτυχώς για τους Μαµελούκους, 

ο Ταµερλάνος δεν ενδιαφέρθηκε να προσβάλει την Αίγυπτο. Έχοντας εξασφαλιστεί 

από την πλευρά της Συρίας, θεώρησε τη στιγµή κατάλληλη για να επιτεθεί στους 

Οθωµανούς. Μετά την οθωµανική ήττα στην Άγκυρα, οι Μαµελούκοι ήλθαν και πάλι 

σε σύγκρουση µε τον Καραµάνογλου, διεκδικώντας τις ακτές της Κιλικίας. Καθώς 

αποκαθίστατο η οθωµανική δύναµη στην Μικρά Ασία και το εµιράτο του Τεκέ 

γινόταν οθωµανικό σαντζάκι, οι Μαµελούκοι αγωνίζονταν να προλάβουν µιαν 
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οθωµανική επέµβαση στο Καραµάν.66 Οι Μαµελούκοι δεν αναµείχθηκαν στις 

εξελίξεις του fetret devri. Αργότερα όµως, η παρουσία τους ως διεθνούς πολιτικού 

παράγοντα και συγκεκριµένα ως εχθρού των Τιµουριδών επηρέασε έµµεσα την 

πολιτική του Μουράτ Β΄ στα ανατολικά του σύνορα. 

Α) ∆ιάσπαση, εµφύλιος πόλεµος και επανένωση του κράτους  

(Fetret Devri, 1403-1413) 

(Οι τέσσερις διάδοχοι του Βαγιαζίτ ήταν τρεις. Οι εξής δύο : ο Μεχµέτ) 

 

 Μετά από τη νίκη του στην Άγκυρα ο Ταµερλάνος έµεινε ένα διάστηµα στην 

Κιουτάχεια του Γκερµιγιάν, από τον πληθυσµό της οποίας ζήτησε και εισέπραξε 

χρηµατική ανταµοιβή για την απελευθέρωση του τόπου από τον οθωµανικό ζυγό 

(Fidye-i necat). Επανεγκατέστησε στο θρόνο του Γκερµιγιάν τον έκπτωτο Γιακούµπ 

µπέη. Απελευθέρωσε από τη φυλακή της Προύσας τους γιους του φονευθέντος από 

τον Βαγιαζίτ Αλαεντίν Καραµάνογλου, Μεχµέτ και Αλή, ανεβάζοντας τον Μεχµέτ στο 

θρόνο του Καραµάν. Κατόπιν κατευθύνθηκε προς τη Σµύρνη, το λιµάνι της οποίας 

κατείχαν από το 1344 οι σταυροφορικές δυνάµεις της Κύπρου, Ρόδου και Βενετίας 

υπό την αιγίδα του πάπα. Την κατέλαβε, αυξάνοντας έτσι το κύρος του στα µάτια των 

οµοθρήσκων του, αφού εξεδίωξε τους απίστους από µια περιοχή που ο Βαγιαζίτ είχε 

αφήσει ανέπαφη. Στη συνέχεια επέβαλε φόρο στις γενουατικές κτήσεις Χίο και 

Φώκαια. Τέλος επανέφερε και τους υπόλοιπους έκπτωτους µπέηδες στις επικράτειές 

τους. Έχοντας διευθετήσει σε γενικές γραµµές και µ�αυτό τον τρόπο την κατάσταση 

στη Μικρά Ασία, επέστρεψε στην πρωτεύουσά του Σαµαρκάνδη (1403). Πίσω του 

άφησε ερειπωµένες πόλεις και έρηµωµένη ύπαιθρο.67 

 Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, δηλαδή της διατήρησης όλων των Μικρασιατών 

εµίρηδων στις θέσεις τους, ο Ταµερλάνος, ενεργώντας ως επικυρίαρχος, τοποθέτησε 

στην Προύσα ως εµίρη του οθωµανικού εµιράτου τον πρίγκιπα Ισά. Ένας δεύτερος 

γιος του Βαγιαζίτ, ο Μεχµέτ, διατήρησε τη διοίκηση της περιοχής της Αµάσειας, την 

οποία κυβερνούσε ήδη από την εποχή του πατέρα του, αγωνιζόµενος να επιβληθεί 

στους τοπικούς Τουρκοµάνους µπέηδες.68 Τους άλλους τέσσερις γιους του Βαγιαζίτ, 

τον Γιουσούφ, τον Μουσταφά, τον Σουλεϊµάν και τον Μουσά, ο Ταµερλάνος τους 

άφησε µε άδεια χέρια,69 ενώ ο τελευταίος γιος Κασίµ, µόλις δωδεκαετής, ήταν πολύ 

                                                           
66 D. Ayalon, Mamluk, EI2, ΣΤ΄, Leiden1987, 314,318. P.M. Holt, Mamluks, EI2, ΣΤ΄, 321,323-
324. Flemming, Landschaftsgeschichte, 26,34,45,105,110,119,122. 
67 Varlιk, 72-73. Ζαχαριάδου, Trade, 49. 
68 H. Inalcιk, Mehemmed I, EI2, ΣΤ΄, Leiden 1990, 974. 
69 Ο Γιουσούφ βαπτίστηκε χριστιανός και πέθανε στην Κωνσταντινούπολη (Ζαχαριάδου, 
Sⁿleyman, 269). Ο Μουσταφά θα µας απασχολήσει παρακάτω. Στα γεγονότα της περιόδου 
1403-1413 δεν αναµίχθηκε. 



µικρός, για να διεκδικήσει οποιοδήποτε µέρος της εξουσίας.70 Το καθεστώς αυτό 

ίσχυσε µόνο όσο ο Ταµερλάνος παρέµενε στη Μικρά Ασία. Μόλις αυτός αναχώρησε, 

άρχισε η αµφισβήτησή του.  

 Όµως το πρώτο ζήτηµα, που έπρεπε να λυθεί, ήταν κυριότητα του οθωµανικού 

θρόνου. Ο Ισά δεν έγινε αποδεκτός από τους αδελφούς του ως διάδοχος του πατέρα 

τους. Άλλωστε η ανάδειξή του ως εµίρη αφορούσε στις µικρασιατικές κτήσεις. Τη 

διακυβέρνηση της Ρούµελης ο Ταµερλάνος την άφησε στο µεγαλύτερο αδελφό 

Σουλεϊµάν.71 Ο Σουλεϊµάν αφού διέφυγε από την Άγκυρα πέρασε στην Αδριανούπολη 

και ανακηρύχθηκε σουλτάνος. Βέβαια µια τέτοια πρωτοβουλία προϋποθέτει την 

υποστήριξη ισχυρών παραγόντων. Από στρατιωτική άποψη ο Σουλεϊµάν στηριζόταν 

στους γενιτσάρους. Από πολιτική άποψη, στηριζόταν στην τάξη των ανώτερων 

πολιτικών αξιωµατούχων, οι οποίοι αντίθετα από τους γαζήδες επιθυµούσαν ένα 

κράτος µε ανεπτυγµένη διοικητική ιεραρχία που θα διασφάλιζε τη θέση τους. Από 

οικονοµική και κοινωνική άποψη, στηριζόταν στην εύπορη τάξη µε τα εµπορικά 

συµφέροντα στον διεθνή χώρο, τα µέλη της οποίας επιθυµούσαν ανεµπόδιστη 

επικοινωνία των δύο πλευρών του Ελλησπόντου και πρόθυµα θα υποστήριζαν τον 

ηγεµόνα που θα την εξασφάλιζε, ενοποιώντας τα Βαλκάνια µε τη Μικρά Ασία, έστω 

και µε επί µέρους εδαφικές παραχωρήσεις. Τα συµφέροντα τόσο των ανώτερων 

αξιωµατούχων, όσο και εκείνων που ενδιαφέρονταν για την ανάπτυξη του εµπορίου 

εκπροσωπούσε ο µέγας βεζίρης Αλή Τσανταρλή, που στάθηκε στο πλευρό του 

Σουλεϊµάν. Μια λεπτοµέρεια όµως διέφυγε της προσοχής του Σουλεϊµάν: οι 

υποστηριχτές του µε τα οικονοµικά συµφέροντα, όντας ολιγάριθµοι ως κοινωνική 

τάξη και στερούµενοι ιδεολογικού υποβάθρου ανάλογου προς τον ιερό πόλεµο των 

γαζήδων, είχαν µε τη σειρά τους στηριχθεί στις πλατιές λαϊκές µάζες των βαλκανικών 

οθωµανικών περιοχών, προς τις οποίες ευαγγελίζονταν την πολυπόθητη πολιτική, 

κοινωνική και θρησκευτική γαλήνη. Η γαλήνη θα εξασφαλιζόταν µε τη σταθερότητα 

που θα εµπέδωνε ο Σουλεϊµάν, ενώ οι φιλοπόλεµες και θρησκευτικά φανατικές 

εξάρσεις των γαζήδων είχαν κουράσει το λαό. Εποµένως ο Σουλεϊµάν όφειλε να δώσει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη σχέση του µε την αγροτική τάξη. Τελικά όµως, µε το 

δεσποτισµό και την αδιαφορία του αποξενώθηκε απ�αυτήν και την έστρεψε εναντίον 

του. Αλλά ούτε και τους αρχικούς υποστηριχτές του διατήρησε µέχρι τέλους. Οι 

γενίτσαροι θεώρησαν ως αδυναµία τη συµβιβαστική πολιτική που ακολούθησε στα 

Βαλκάνια, αφού προτιµούσαν να πολεµούν εκεί εναντίον των απίστων από το να 

πολεµούν στη Μικρά Ασία εναντίον των προσωπικών αντιπάλων του ηγεµόνα τους. 
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∆εν άργησε να εγκαταλειφθεί και από ισχυρές πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Αλή 

Τσανταρλή, που το 1405 στράφηκε προς τον Μεχµέτ.72 Ο Μεχµέτ από την πλευρά του 

κέρδισε την υποστήριξη των γαζήδων. Προσάρτησε τις επικράτειες του Αϊντίν, 

Σαρουχάν και Τεκέ, όπου υπήρχαν αστικά κέντρα και εµπορική ζωή. Απέκρουσε 

εξάλλου τις επιθέσεις των Ινάλ και Κιοπέκ, Τουρκοµάνων αρχηγών, που παρέµεναν 

φορείς της νοµαδικής παράδοσης. Έτσι επέδειξε στρατιωτικό δυναµισµό.73 Ο Μουσά 

αρχικά δεν διεκδίκησε την εξουσία για τον εαυτό του. Μετά τον θάνατο του πατέρα 

του στο Ακ Σεχίρ το 1403, αφού µετέφερε το νεκρό στην Προύσα µε την άδεια των 

Μογγόλων και τον κήδεψε, εγκατέλειψε την Προύσα και τον Ισά και έλαβε θέση παρά 

το πλευρό του Μεχµέτ. Ο Ισά µην έχοντας την υποστήριξη κανενός έβλεπε το µέλλον 

του να παρουσιάζεται επισφαλές.74 

 Ο Σουλεϊµάν, που όπως είπαµε είχε δεσµευθεί απέναντι στους υποστηριχτές του να 

επιβάλει συνθήκες σταθερότητας και ειρήνης, εφάρµοσε υποχωρητική πολιτική στις 

σχέσεις του µε τα χριστιανικά κράτη: ήδη το 1403 έκλεισε ειρήνη µε τη Βενετία, τη 

Γένουα, τους Ιωαννίτες της Ρόδου και βέβαια µε το Βυζάντιο. Ο αυτοκράτορας 

Μανουήλ Β΄ απουσίαζε στη ∆ύση αναζητώντας συµµάχους. Ο αντικαταστάτης του, 

ανεψιός του και συναυτοκράτορας Ιωάννης Ζ΄ υπέγραψε το Φεβρουάριο του 1403 

συνθήκη, η οποία αναθεωρήθηκε από τον Μανουήλ. Ο τελευταίος αρχικά ήλπιζε ότι οι 

ενδοοθωµανικές ταραχές θα του επέτρεπαν να ανακτήσει κάποια από τα παλαιά 

βυζαντινά εδάφη, ίσως µάλιστα και µε τη βοήθεια της ∆ύσης. Τελικά, διαπιστώνοντας 

την ισχυροποίηση του Σουλεϊµάν, αποφάσισε να δεχτεί το τετελεσµένο γεγονός του 

Ιωάννη και δέχτηκε µια αναθεωρηµένη µορφή της συνθήκης.75 Με αυτήν το Βυζάντιο 

απαλλάχθηκε από την υποχρέωση καταβολής φόρου υποτέλειας, ο οποίος αποτελούσε 

διαρκή οικονοµική αφαίµαξη. Επίσης αύξησε την εδαφική του έκταση ανακτώντας την 

περιοχή της Θεσσαλονίκης, τη Χαλκιδική, τα νησιά Σκίαθο, Σκόπελο και Σκύρο και 

περιοχές στα παράλια του Ευξείνου και της Προποντίδας.76 Οι Βενετοί παρά τη 

συνθήκη δε δίστασαν να καταλάβουν εδάφη υποτελών του Σουλεϊµάν. Το 1405 

αφαίρεσαν από τον Σέρβο Balγa την Αντίβαρη, την Budva και το Dulcignio. Το 1407 

απέσπασαν από τον Αλβανό Σπάτα τη Ναύπακτο. Το 1408 τούς παραχωρήθηκε η 

φραγκική Πάτρα από τον επίσκοπο κυβερνήτη της. Πάντως το 1409, µετά από έντονες 

πιέσεις του Σουλεϊµάν, δέχτηκαν να αρχίσουν και πάλι την καταβολή του φόρου, που 
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κατά το παρελθόν κατέβαλλαν οι υποτελείς αυτοί.77 Με τη Σερβία όµως οι σχέσεις του 

Σουλεϊµάν δεν εξοµαλύνθηκαν επαρκώς. Σερβοβουλγαρική επιθετική ενέργεια στη 

Βοσνία το 1408 απαντήθηκε το 1409 µε οθωµανική επιδροµή στη Σερβία. Μερίδα της 

σερβικής αριστοκρατίας µε επικεφαλής τον Βουκ Λαζάρεβιτς, αδελφό του δεσπότη 

Στέφανου, συνεργάστηκε µε τους Οθωµανούς και ο Στέφανος αναγκάστηκε να δεχτεί 

διαµερισµό της επικράτειάς του µε κέντρα το Βελιγράδι, όπου έδρευε ο ίδιος, και το 

Novo Brdo, όπου εγκαταστάθηκε ο Βουκ. ∆εν κατέθεσε όµως τα όπλα και σύντοµα 

αναδείχθηκε σε προεξάρχουσα προσωπικότητα της βαλκανικής αντιοθωµανικής 

κίνησης.78 

 Η πρώτη εχθρική ενέργεια µεταξύ των αδελφών έγινε το 1403 από τον Μεχµέτ µε τη 

συνεργασία του Μουσά. Ο τελευταίος εξεδίωξε από την Προύσα τον Ισά, που 

σκοτώθηκε λίγο αργότερα. Το 1404 ο Σουλεϊµάν εισέβαλε στη Μικρά Ασία. Ο Μουσά 

διέφυγε στην Κωνσταντινούπολη και κατόπιν στη Βλαχία. Από το 1406 απειλεί τις 

βαλκανικές κτήσεις του Σουλεϊµάν, αναγκάζοντας τον τελικά το 1410 να επιστρέψει 

από την Προύσα στη Ρούµελη. Αρχικά ο Σουλεϊµάν, έχοντας στο πλευρό του την 

αριστοκρατία και τους γαζήδες των ευρωπαϊκών συνόρων, τους uύ beyi, αντιµετώπιζε 

αποκλειστικά τον Μεχµέτ. Ο τελευταίος στηριζόταν στους Μικρασιάτες γαζήδες και 

στις δυνάµεις, που του παρείχαν οι Τουρκοµάνοι µπέηδες της περιοχής Τοκάτης και 

Αµάσειας, µε τους οποίους είχε έρθει σε συµβιβασµό. Τώρα ο Μουσά φαίνεται να 

ανατρέπει τον αρχικό διπολικό συσχετισµό δυνάµεων, αναδεικνυόµενος ως ο 

δυναµικότερος των ανταπαιτητών.79 Τον Φεβρουάριο του 1411 ο Σουλεϊµάν παρά τις 

αρχικές επιτυχίες του ηττάται. Επιχειρώντας να διαφύγει προς την Κωνσταντινούπολη, 

η οποία είχε αναµιχθεί στον εµφύλιο πόλεµο ευνοώντας τον εκάστοτε ασθενέστερο 

αντίπαλο, πέφτει στα χέρια αγανακτισµένων χωρικών και θανατώνεται. Έτσι η 

διπολικότητα αποκαθίσταται µέχρι την οριστική επικράτηση του ενός από τους 

αντιπάλους. Αυτή τη φορά στην κοινωνική οµάδα των γαζήδων που εξακολουθεί να 

στηρίζει τον Μεχµέτ ο Μουσά αντιπαραθέτει αφ�ενός τους ακιντζήδες και αφ�ετέρου 

τις λαϊκές µάζες, των οποίων ο παραγκωνισµός στοίχισε τόσο ακριβά στο Σουλεϊµάν. 

Είναι µάλιστα τόσο µονοµερώς προσηλωµένος στις κατώτερες τάξεις, ώστε έρχεται σε 

ανοιχτή ρήξη µε την αριστοκρατία τόσο του πλούτου όσο και των αξιωµάτων, η οποία 

τώρα ενισχύει τον Μεχµέτ, όπως και οι γενίτσαροι. Για να συσφίξει τις σχέσεις του µε 

τον αγροτικό πληθυσµό, διορίζει καζασκέρη (δικαστή του στρατού, το ανώτατο από 

την εποχή του Μουράτ Α΄ νοµικό αξίωµα) τον σεÀχη Μπεντρεντίν, διακεκριµένο έlim 
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(νοµοµαθή και θεολόγο) αλλά και sufi (δερβίση, µυστικιστή), πρόσωπο εξόχως 

δηµοφιλές. Πλησίασε πολύ τον λαό κυρίως από τότε που µεταπήδησε από τη σούννα 

(ορθόδοξο δόγµα) στην ετεροδοξία. Εξάλλου ως καζασκέρης παρέσχε τιµάρια σε 

βοηθητικούς στρατιώτες του Μουσά, οι οποίοι φέρονταν έτσι ως σπαχήδες, αν και δεν 

ήταν από στρατιωτική άποψη.80 Ο Μπεντρεντίν κήρυσσε ένα θρησκευτικό 

συγκρητισµό µε βάση την ισότητα Ισλάµ και ορθοδοξίας, που είχε µεγάλη απήχηση 

στα λαϊκά µουσουλµανικά και χριστιανικά στρώµατα. Επιδίωκε επίσης την 

πραγµάτωση µιας κοινωνικής οργάνωσης βασισµένης σε αρχές κοινοκτηµοσύνης. 

Είναι πολύ µεγάλος πειρασµός να προβούµε σε εικασίες σχετικά µε την κοινωνική 

εξέλιξη στις περιοχές του οθωµανικού κράτους στην περίπτωση που θα επικρατούσε ο 

Μουσά, αλλά ας αντισταθούµε. Το γεγονός είναι ότι ο Μουσά δεν επικράτησε.  

 Όσο διάστηµα ο Μουσά κυριαρχούσε στις ευρωπαϊκές οθωµανικές κτήσεις, 

καταδικάζοντας τη συµβιβαστική πολιτική του Σουλεϊµάν έναντι των χριστιανικών 

κρατών, στράφηκε εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Έγινε εξάλλου µισητός µε τις 

επιδροµές του στα Βαλκάνια, όπου αντιµετώπιζε ως κύριο αντίπαλό του το Στέφανο 

Λαζάρεβιτς.81 Κατά το 1411 ο Μουσά ήταν απασχοληµένος µε τον αποκλεισµό της 

Κωνσταντινούπολης και µε την οργάνωση επιδροµών στη φραγκική Ελλάδα. Τελικά 

συνδιαλλάχθηκε µε τη Βενετία.82 Ο Μεχµέτ από την πλευρά του αντιµετώπιζε 

προβλήµατα µε τους εµίρηδες, αλλά εξασφάλισε τη βοήθεια του Βυζαντίου. Το 1412 ο 

Μεχµέτ µε πλοία του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄(1391-1425), που 

αδηµονούσε να απαλλαγεί από τον αποκλεισµό του Μουσά, περνάει από τη Μικρά 

Ασία στη Θράκη. Ο Μουσά εγκαταλείπει την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης για 

να τον αντιµετωπίσει. Αρχικά ο Μεχµέτ αποσύρεται ξανά στη Μικρά Ασία και ο 

Μουσά εισβάλλει στη Σερβία, από όπου επιστρέφει εσπευσµένα µαθαίνοντας την 

κινητοποίηση του Ορχάν, γιου του Σουλεϊµάν, στη Θεσσαλονίκη.83 Εν τω µεταξύ ο 

Μεχµέτ είχε ξανά διαπεραιωθεί στη Ρούµελη µε βυζαντινά πλοία. Μετά από µια 

αρχική ήττα βρήκε καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη. Παρά την επιτυχία του αυτή, 

ο Μουσά, εγκαταλελειµµένος από τους περισσότερους πασάδες του84 ηττάται τελικά 

σε µάχη κοντά στη Σόφια, αιχµαλωτίζεται και θανατώνεται (1413). Υπό τον Μεχµέτ 
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Α΄ το οθωµανικό κράτος είναι πάλι ενιαίο και προετοιµάζεται για το νέο του 

ξεκίνηµα.85 

Β) Το οθωµανικό κράτος, όπως το διαµόρφωσε ο Μεχµέτ Α΄ (1413-1421) και το 

παρέλαβε ο Μουράτ Β΄. 

 

 Βέβαια το νέο αυτό ξεκίνηµα δεν µπορούσε να γίνει παρά σταδιακά και µε µεγάλη 

προσοχή, ώστε να αποφευχθούν στο βαθµό του δυνατού αντιπαραθέσεις µε άλλες 

δυνάµεις. Η εξουσία του Μεχµέτ δεν είχε ακόµη εµπεδωθεί εξ ολοκλήρου ούτε στη 

Μικρά Ασία ούτε στα Βαλκάνια. Ο Οθωµανός µονάρχης, όπως και το οθωµανικό 

κράτος, του οποίου η διάλυση ήταν τόσο πρόσφατη, πριν επιχειρήσει να ασκήσει 

δυναµική πολιτική (πόσο µάλλον απροκάλυπτα επεκτατική) στις εξωτερικές του 

σχέσεις, έπρεπε να καταστεί απερίσπαστος από οποιαδήποτε εσωτερική αµφισβήτηση 

και να αποκαταστήσει τις δυνάµεις, που είχαν αναλωθεί κατά τη σύρραξη µε τους 

αδελφούς του. Στα Βαλκάνια οι χώρες, που είχαν απειληθεί από την έως τότε 

οθωµανική επέκταση ή αντιλαµβάνονταν ότι επρόκειτο να απειληθούν στο µέλλον, το 

Βυζάντιο, η Σερβία, η Αλβανία, η Βλαχία, η Βοσνία, ήταν απασχοληµένες ασφαλώς η 

κάθε µία µε δικά της εσωτερικά ζητήµατα και επιθυµούσαν την ειρήνη. Αλλά ο 

Μεχµέτ ήταν ακόµη περισσότερο ανέτοιµος να αναµετρηθεί µαζί τους. ∆εδοµένων και 

των βλέψεων που είχαν στα Βαλκάνια οι ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάµεις Βενετία και 

Ουγγαρία, ο Μεχµέτ επέλεξε το δρόµο της ειρηνικής συνύπαρξης µε τα χριστιανικά 

κράτη και τον ακολούθησε σχεδόν απαρέγκλιτα. Τα πεδία, όπου αντίθετα ανέλαβε 

άµεσα δράση, ήταν αυτό των σχέσεων µε τους εµίρηδες της Μικράς Ασίας και αυτό 

των κοινωνικών αναστατώσεων. Συγκεκριµένα στη Μικρά Ασία ο µπέης του Καραµάν 

εισέβαλε στα οθωµανικά εδάφη και κατέστρεψε την Προύσα. Συγχρόνως στη Σµύρνη, 

ο ΤζουνεÀντ µπέης επαναστάτησε επιχειρώντας να ανεξαρτητοποιηθεί. Τέλος, το 

σηµαντικότερο, στα Βαλκάνια ο κοινωνικός αναβρασµός, που είχε εκδηλωθεί µεταξύ 

του αγροτικού πληθυσµού επί Μουσά λόγω και της δράσης του Μπεντρεντίν, όχι µόνο 

δεν είχε κοπάσει αλλά εντάθηκε µε την επικράτηση του υποστηριζόµενου από τους 

γαζήδες Μεχµέτ, ο οποίος είχε ανατρέψει τον «λαϊκό» ηγεµόνα Μουσά. Φυσικά η 

πολιτική του Μεχµέτ (ειρήνη µε τους χριστιανούς και πόλεµος µε τους 

µουσουλµάνους ανταγωνιστές) δεν εξέφραζε τις παραδοσιακές τάσεις των 

υποστηρικτών του γαζήδων περί ιερού πολέµου, αλλά αυτό δε σήµαινε πως ήταν 

διατεθειµένος να ενστερνιστεί το κήρυγµα του Μπεντρεντίν, που εξίσωνε το 

χριστιανισµό µε το Ισλάµ. Μακροπρόθεσµα, όταν θα περνούσε η δύσκολη ώρα, η 

ιδεολογία του ιερού πολέµου θα έβρισκε πάλι την εφαρµογή της. 
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 Κατ�αρχήν λοιπόν ο Μεχµέτ εξασφάλισε τα βαλκανικά του νώτα συνάπτοντας 

ειρήνη σχεδόν µε τους πάντες. Αµέσως µετά την άνοδό του στον θρόνο της 

Αδριανούπολης, δέχτηκε τις διπλωµατικές αποστολές των χριστιανικών δυνάµεων µε 

πρώτη και καλύτερη αυτή του Βυζαντίου, το οποίο εξακολουθούσε να χρησιµοποιεί 

τον Ορχάν.86 Οι Βυζαντινοί πρέσβεις, αφού του υπενθύµισαν την αποφασιστική 

υποστήριξη που του είχε παράσχει ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄ κατά την τελική του 

αντιπαράθεση µε τον Μουσά, ζήτησαν την επίσηµη επικύρωση της συνθήκης, την 

οποία είχε ήδη συνοµολογήσει µε τον Μανουήλ και µε την οποία επέστρεφε τα 

βυζαντινά εδάφη, που είχε καταλάβει ο Μουσά. Έτσι το Βυζάντιο ανέκτησε ορισµένα 

οχυρά στον Εύξεινο, στην Προποντίδα και στη Θεσσαλία. Επιπλέον ο Μεχµέτ, 

αναγνωρίζοντας την πατρική στοργή µε την οποία τον είχε περιβάλει ο Μανουήλ, 

υποσχόταν από την πλευρά του υιική συµπεριφορά. Τη φιλειρηνική του διάθεση 

δήλωσε και στους αντιπροσώπους του δεσπότη του Μορέως Θεοδώρου Β΄, αλλά και 

του αντιπάλου αυτού Λατίνου ηγεµόνα της ΑχαÀας Centurione Zaccaria. Επίσης 

στους πρέσβεις της Σερβίας, της Βλαχίας, της Βουλγαρίας και του Καρόλου Τόκκου. 

Μόνο µε τη Βενετία και τους βενετικής υπηκοότητας ηγεµόνες δε φάνηκε 

διατεθειµένος να ειρηνεύσει ο Μεχµέτ.87 

 Αµέσως µόλις ρύθµισε τις σχέσεις του µε τις χριστιανικές δυνάµεις, ο Μεχµέτ 

πέρασε στη Μικρά Ασία, όπου προσπάθησε µε αρκετή επιτυχία να επιβάλει ενότητα: 

Ο ηγεµόνας του Μεντεσέ αναγνώρισε την επικυριαρχία του Μεχµέτ.88 Ο 

Καραµάνογλου αναχαιτίστηκε και απωθήθηκε στα όριά του. Ο ΤζουνεÀντ 

υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει την εξουσία του Μεχµέτ ως σουλτάνου και για να 

καταστεί ακίνδυνος τοποθετήθηκε στη Νικόπολη του ∆ούναβη ως κυβερνήτης της.89 

Ενώ δηλαδή ο Καραµάνογλου κατόρθωνε να παραµένει ανεξάρτητος εµίρης της 

επικράτειάς του σύµφωνα µε το καθεστώς του Ταµερλάνου, ο ΤζουνεÀντ κατάντησε 

ένας uύ beyi στην υπηρεσία του Οθωµανού σουλτάνου. Όπως ήταν επόµενο, 

καραδοκούσε περιµένοντας την κατάλληλη ευκαιρία αντίδρασης. 

 Ο Μεχµέτ πάλι έχοντας αποσοβήσει τους άµεσους κινδύνους στη Μικρά Ασία και 

µην έχοντας καταλήξει σε συµφωνία ειρήνης µε τους Βενετούς αποφάσισε να 

προσθέσει στις θεσσαλικές του κτήσεις τη βενετική µαρκιωνία της Βοδονίτσας στην 

περιοχή των Θερµοπυλών. Η µαρκιωνία είχε αντιµετωπίσει τον κίνδυνο του 

αφανισµού τέσσερα χρόνια νωρίτερα επί Μουσά. Τον Ιούνιο του 1414 ο οθωµανικός 

στρατός, αφού λεηλάτησε τη βενετική Εύβοια, κατέλαβε το κάστρο της Βοδονίτσας, 
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ένα κρατίδιο που είχε επιβιώσει πάνω από δύο αιώνες. Η πτώση της Βοδονίτσας 

θορύβησε βέβαια τη Βενετία αλλά και το Φλωρεντινό δούκα των Αθηνών Αντώνιο 

Ατζαγιόλι, του οποίου το κράτος στην Αττική και Βοιωτία φαινόταν να απειλείται.90 

 Αλλά και οι Βυζαντινοί παρά την ειρήνη θεώρησαν φρόνιµο να λάβουν τα µέτρα 

τους ενισχύοντας την άµυνα του δεσποτάτου του Μορέως. Ο Μανουήλ Β΄ ήλθε στην 

Πελοπόννησο (άνοιξη του 1415) για να βοηθήσει τον γιο του του δεσπότη Θεόδωρο 

Β΄. Οχύρωσε τον ισθµό της Κορίνθου ανεγείροντας µέσα σε 25 µέρες τείχος στο 

Εξαµίλιο και προκαλώντας την οργή του «γιου του» Μεχµέτ, ο οποίος πάντως δεν 

τόλµησε να µεταβάλει την ειρηνική του πολιτική. Αντιµετωπίζοντας ο Μανουήλ 

αντιδράσεις εκ µέρους της τοπικής αριστοκρατίας, πραγµατοποίησε επιτυχείς 

επιχειρήσεις εναντίον των απείθαρχων αρχόντων, συνέλαβε πολλούς και κατέστρεψε 

τα κάστρα τους, χωρίς πάντως να επιτύχει οριστικά αποτελέσµατα. Επέβαλε επίσης 

την επικυριαρχία του στο Φράγκο ηγεµόνα της ΑχαÀας. Την ίδια περίοδο επεχείρησε 

να έλθει σε συνεννόηση µε τη Βενετία για την προώθηση κοινών αντιτουρκικών 

πρωτοβουλιών, χωρίς όµως ανταπόκριση. Η Βενετία περιορίστηκε να υποσχεθεί 

βοήθεια σε περίπτωση που θα εκδηλωνόταν τουρκική επίθεση.91 

 Και κάποιος άλλος όµως είχε επιχειρήσει το 1415 να κερδίσει την υποστήριξη της 

Βενετίας χωρίς να το επιτύχει αλλά και χωρίς να παραιτηθεί γι αυτό από τα σχέδιά 

του. Επρόκειτο για τον Μουσταφά αδελφό του Μεχµέτ, ο οποίος είχε αποφασίσει να 

διεκδικήσει τον οθωµανικό θρόνο. Η επίσηµη οθωµανική ιστοριογραφία δεν τον 

αναγνωρίζει ως γνήσιο γιο του Βαγιαζίτ. Τον θεωρεί απατεώνα και τον αναφέρει ως 

Dⁿzme (πλαστό), προβάλλοντας τον ισχυρισµό ότι ο αληθινός Μουσταφά σκοτώθηκε 

στη µάχη της Άγκυρας.92 Ο Βυζαντινός ιστορικός ∆ούκας και ο Οθωµανός Neshri δε 

συµµερίζονται αυτή την άποψη. Ίσως να πρόκειται απλώς για προπαγάνδα της 

παράταξης του Μεχµέτ. Ο Μουσταφά είχε αιχµαλωτιστεί στην Άγκυρα, αλλά το 1415 

αφέθηκε ελεύθερος από τον Τιµουρίδη Σαχρούχ, ο οποίος κατά πάσαν πιθανότητα 

επεδίωκε να καταστήσει ακίνδυνο τον Μεχµέτ δηµιουργώντας του περισπασµό.93 Το 

1415 βρίσκουµε τον Μουσταφά στην Τραπεζούντα, από όπου πήγε µέσω Ευξείνου 

στη Βλαχία και εξασφάλισε την υποστήριξη του βοεβόδα Μίρτσεα. Προπάντων ήρθε 

σε συνεννόηση µε τον ΤζουνεÀντ, που όπως είδαµε βρισκόταν στη Νικόπολη στα 

οθωµανοβλαχικά σύνορα. Οι δυο τους συµφώνησαν να ανατρέψουν τον Μεχµέτ. 

Σηµαντικό ρόλο όµως στην επανάσταση θα έπαιζε ένας άλλος παλιός αντίπαλος του 

                                                                                                                                                                      
89 Ζαχαριάδου, Trade, 88. 
90 Miller, 436-437. Setton, 5. 
91 Barker, 310-319. 
92 Werner, 196. 
93 H. Inalcιk, Mehemmed I ΕΙ2, ΣΤ΄, 974, 976. 



σουλτάνου, του οποίου η συνεργασία θα εξασφάλιζε ευρεία λαϊκή συµµετοχή στο 

κίνηµα. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον πρώην καζασκέρη του Μουσά, το σεÀχη 

Μπεντρεντίν.94 

 Έχουµε ήδη κάνει συνοπτικά λόγο για τις ιδέες του Μπεντρεντίν. Ο πατέρας του 

Ισραήλ ήταν καδής στη Σιµάβνα του ∆ιδυµότειχου. Αξίζει να επισηµάνουµε ότι η 

µητέρα του ήταν ελληνορθόδοξη και ότι και ο ίδιος παντρεύτηκε στην Αίγυπτο µε 

χριστιανή. Το γεγονός αυτό, καθώς και το ότι παρά τις θεολογικές σπουδές του 

προτίµησε να εγκαταλείψει την επίσηµη σουννιτική θεολογία και να στραφεί στο 

µυστικισµό (εξ ου και σεÀχης), είναι χαρακτηριστικές της διάθεσης που τον 

διακατείχε για προσέγγιση του Θεού έξω από τα στενά όρια της επίσηµης θρησκείας 

µε την αποδοχή και της λαϊκής χριστιανικής θρησκευτικότητας.95 Έβλεπε στο θείον όχι 

µόνο πνευµατική αλλά και υλική υπόσταση. Φορέας ορθολογιστικών τάσεων, 

αρνιόταν την ενανθρώπιση του θείου λόγου και την ανάσταση των νεκρών. Θεωρούσε 

την κόλαση και τον παράδεισο ως επίγειες καταστάσεις, εκφραζόµενες µέσω της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς.96 Απέρριπτε την Έσχατη Κρίση και θεωρούσε τον 

παράδεισο και την κόλαση ως πνευµατικές εκφάνσεις των καλών και κακών 

αντίστοιχα πράξεων. Επιζητούσε τη συσπείρωση µουσουλµανικού και χριστιανικού 

αγροτικού πληθυσµού µε κέντρο µια κοινή θρησκευτική πίστη και πρακτική, όπως 

φαίνεται και από την αναλογία µεταξύ της χριστιανικής αντίληψης περί Μεσία και της 

αιρετικής µουσουλµανικής αντίστοιχης περί mahdi. Ο ίδιος ο Μπεντρεντίν είχε 

αναγνωριστεί ως mahdi στην Προύσα το 1405.97 Εξάλλου στους κόλπους της 

ορθοδοξίας ο ησυχασµός και η ανθενωτική κίνηση είχαν καταστήσει το λαό ανοιχτό 

σε τέτοιες επιρροές.98 Ο συνεργάτης του στο Αϊντίν, ο Μπερκλουτζέ Μουσταφά, ο 

οποίος έγινε ευµενώς δεκτός στη Χίο το 1416, απηύθηνε προς τους Χίους το µήνυµα 

ότι όποιος µουσουλµάνος δεν παραδεχόταν το χριστιανισµό ήταν άθεος. Έχει ειπωθεί 

ότι ο Μπερκλουτζέ Μουσταφά αντιπαρερχόταν τη διακήρυξη του Μωάµεθ ως 

προφήτη, προβάλλοντας τη δική του προφητική ιδιότητα.99 Η ένωση όµως του λαού θα 

γινόταν όχι µόνον επί θρησκευτικής αλλά και επί κοινωνικο-οικονοµικής βάσεως. Ο 

Μπερκλουτζέ Μουσταφά κήρυττε την κοινοκτηµοσύνη σε όλα τα υλικά αγαθά πάντα 

µέσα σε κλίµα πλήρους ισότητας χριστιανών και µουσουλµάνων. Ανάλογο ήταν και το 

κήρυγµα ενός άλλου συνεργάτη του Μπεντρεντίν στην περιοχή της Μαγνησίας, του 
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Τορλάκ Κεµάλ, επικεφαλής των Τορλάκ, ετερόδοξης τουρκοµανικής οµάδας*, η οποία 

πολεµούσε κατά του Μεχµέτ και την οποία προσεταιρίστηκε ο Μπεντρεντίν το 

1405.100 Πάντως ο ισχυρισµός του Μπεντρεντίν περί καταγωγής του από τη 

σελτζουκική δυναστεία θα µπορούσε να υποδηλώνει προσωπικές πολιτικές 

φιλοδοξίες. Αναφέρεται ότι ο παππούς του Αζίζ ήταν ανεψιός του Σελτζούκου 

Σουλτάνου Αλαεντίν Καϊκοµπάντ και σύχναζε στην αυλή του Οσµάν.101 

 Αν και αρχικά ο Μπεντρεντίν διανοήθηκε να ενώσει τους Μικρασιάτες µπέηδες 

εναντίον της οθωµανικής δυναστείας, τελικά δέχτηκε τη συνεργασία του εκπροσώπου 

αυτής Dⁿzme Μουσταφά. Ο Μπεντρεντίν διέφυγε από τη Νίκαια όπου είχε εκτοπισθεί 

και κατέφυγε αρχικά στην Κασταµονή, όπου όµως ο ηγεµόνας Ισφεντιγιάρ µπέης 

φάνηκε απρόθυµος να τον υποστηρίξει, αφού ο Μεχµέτ είχε ισχυροποιήσει τη θέση 

του στη Μικρά Ασία. Από κει ο Μπεντρεντίν πέρασε στη Βλαχία και κατέστησε 

ορµητήριό του τη συνοριακή πεδιάδα της Στάρα Ζαγκόρα. Είχε αποκτήσει από παλιά 

καλή φήµη µεταξύ των ακιντζήδων των συνόρων, πρώην οπαδών του Μουσά, στα 

µάτια των οποίων εµφανίστηκε ως ο ιµάµης που θα τους απάλλασσε από τον κακό 

κοσµικό ηγεµόνα. Έχοντας προσελκύσει και σπαχήδες παράλληλα µε τους ακτήµονες 

και τους νοµάδες, εγκατέλειψε την ιδεολογία του ιερού πολέµου σε µια προσπάθεια να 

κερδίσει και την υποστήριξη των Σέρβων και Βουλγάρων µικρών ευγενών.102 Από τη 
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Βλαχία ξεκίνησαν οι τρεις επαναστάτες και διασχίζοντας τη Βουλγαρία προχώρησαν 

µέχρι τη Θεσσαλονίκη, ενώ συγχρόνως οι συνεργάτες του Μπεντρεντίν που 

αναφέραµε εξήγειραν την ύπαιθρο της Ιωνίας.103 Η επανάσταση όµως, παρά την 

υποστήριξη του Μεντεσέ, του Γκερµιγιάν, των Ιωαννιτών και ανεπίσηµα της Βενετίας, 

δεν είχε επιτυχία. Ο Μουσταφά, ο οποίος προέβαλλε υπέρ το δέον τη δυναστική του 

προέλευση, δεν υποστηρίχθηκε από τους γιουρούκους και τους ακιντζήδες, που δε 

συµπαθούσαν την οθωµανική δυναστεία. Ο Μουσταφά και ο ΤζουνεÀντ ηττήθηκαν 

και κατέφυγαν στη Θεσσαλονίκη. Ο Μεχµέτ απαίτησε την παράδοση των 

επαναστατών. Μετά από διαπραγµατεύσεις, ο σουλτάνος και ο αυτοκράτορας 

συµφώνησαν ότι οι επαναστάτες δε θα παραδίδονταν στον Μεχµέτ αλλά θα έµεναν 

στα χέρια των Βυζαντινών εφ�όρου ζωής του σουλτάνου104 ώστε να είναι ακίνδυνοι. Ο 

σουλτάνος, ανέτοιµος ακόµη να συγκρουστεί µε το Βυζάντιο δέχτηκε αυτό το 

συµβιβασµό. Έτσι ο Μουσταφά τέθηκε υπό περιορισµό στη Λήµνο και ο ΤζουνεÀντ 

στη µονή Παµµακαρίστου της Κωνσταντινούπολης. Εν τω µεταξύ ο Μπεντρεντίν είχε 

συλληφθεί και απαγχονισθεί στις Σέρρες (∆εκέµβριος 1416).105 Στη Μικρά Ασία, όπου 

οι επαναστάτες είχαν δυο φορές αποκρούσει τα στρατεύµατα της Ανατολής, εισέβαλαν 

τελικά οι δυνάµεις της Ρούµελης µε επικεφαλής τον µεγάλο βεζίρη και τον ανήλικο γιο 

του Μεχµέτ Μουράτ, µετέπειτα Μουράτ Β΄, κατέσφαξαν τους πληθυσµούς των 

επαναστατηµένων περιοχών και νίκησαν τις δυνάµεις των επαναστατών. Ο 

Μπερκλουτζέ Μουσταφά σταυρώθηκε στην Έφεσο. ∆ύο χιλιάδες οπαδοί του 

θανατώθηκαν εκεί, όπως και τέσσερις χιλιάδες οπαδοί του Τορλάκ Κεµάλ στη 

Μαγνησία (1417). Ο ίδιος ο Τορλάκ Κεµάλ απαγχονίστηκε.106 Στα Βαλκάνια πάντως 

και συγκεκριµένα στις µεθοριακές περιοχές της ∆οβρουτσάς και του Ντελί Ορµάν οι 

οπαδοί του Μπεντρεντίν διατηρήθηκαν επί αιώνες, αποτελώντας παράγοντα 

αναστάτωσης.107 

 Όσο ο Μεχµέτ ήταν απασχοληµένος µε την καταστολή της επανάστασης, υπέστη 

από τη Βενετία, µε την οποία εξακολουθούσε όπως είδαµε να διατηρεί εχθρικές 

σχέσεις, δεινή ήττα στη ναυµαχία της Καλλίπολης (29 ΜαÀου 1416). Μετά την 

κατάλυση της µαρκιωνίας της Βοδονίτσας οι Βενετοί επιζητούσαν να συγκρατήσουν 

την οθωµανική επιθετικότητα στη θάλασσα µε µια αρκούντως δυναµική επίδειξη 

πυγµής στην πρώτη ευκαιρία. Ο νέος capitaneus generalis maris του βενετικού στόλου 

Πιέτρο Λορεντάνο µε πλοία από την Κρήτη, το Ναύπλιο, την Εύβοια, τα νησιά του 
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Αιγαίου και την ίδια τη Βενετία καταπλέει στην Καλλίπολη µε εντολή να πλήξει τον 

τουρκικό στόλο, που είχε συγκεντρωθεί εκεί προκειµένου να κινηθεί κατά του 

δουκάτου της Νάξου,  αν η παρουσία του προκαλούσε τουρκική αντίδραση. Πράγµατι, 

όταν οι Βενετοί αποπειράθηκαν να προσεγγίσουν στην ξηρά για νερό, τα πλοία τους 

υπέστησαν την επίθεση των τουρκικών και αυτό ήταν το έναυσµα της νικηφόρου για 

τη βενετική πλευρά ναυµαχίας. Η ναυµαχία δεν ακολουθήθηκε από άλλες 

εχθροπραξίες και οι βενετοθωµανικές σχέσεις τα επόµενα χρόνια υπήρξαν ασαφείς. Τα 

αποτελέσµατα της ναυµαχίας εκδηλώθηκαν το Νοέµβριο του 1419, οπότε συνήφθη 

νέα συνθήκη µεταξύ των δύο µερών (µετά τη συνθήκη του 1411 µε το Μουσά). Με τη 

συνθήκη αυτή ανταλλάσσονταν οι Οθωµανοί αιχµάλωτοι της Καλλίπολης µε τους 

Βενετούς αιχµαλώτους της Εύβοιας, διασφαλιζόταν φυσικά η ελευθερία διακίνησης 

για το εµπόριο στα εδάφη των δύο κρατών, αναγνωριζόταν η ανεξαρτησία του 

δουκάτου της Νάξου, καθώς και η βενετική κυριαρχία επί 38 κατονοµαζόµενων τόπων  

της Αδριατικής, του Ιονίου και του Αιγαίου.108 

 Το ίδιο έτος ο Μεχµέτ εκδικήθηκε τους Βλάχους, των οποίων ο ηγεµόνας Μίρτσεα 

είχε υποστηρίξει τους επαναστάτες το 1415 και είχε εκµεταλλευτεί την ευκαιρία για να 

καταλάβει τη ∆οβρουτσά. Το 1417 και 1418 σηµειώθηκαν µερικές οθωµανικές 

επιδροµές στην Ουγγαρία και τη Στυρία. Εν τω µεταξύ ο Μίρτσεα πέθανε (1418) και 

το 1419 οι Οθωµανοί κατέλαβαν την πόλη Giurgin ή Yerg÷gⁿ, που αποτέλεσε τη 

µοναδική κτήση του Μεχµέτ εκείθεν του ∆ουνάβεως. Στην Αλβανία εξάλλου ο 

Μεχµέτ κατέλαβε την Αυλώνα και το Αργυρόκαστρο, δηµιουργώντας ένα νέο 

σαντζάκι. Έτσι ολοκληρώνεται η εικόνα της περιορισµένης οθωµανικής πολεµικής 

δραστηριότητας κατά τη βασιλεία του Μεχµέτ Α΄.109 Στο τέλος της βασιλείας του ο 

Μεχµέτ αντιµετώπισε ένταση στις σχέσεις του µε τον Τιµουρίδη Σαχρούχ, ο οποίος 

τον επέκρινε για την εξόντωση των αδελφών του. Ο Μεχµέτ δικαιολογήθηκε 

τονίζοντας ότι η διάσπαση του οθωµανικού κράτους ήταν προς ζηµίαν του Ισλάµ. Το 

1419-1420, όταν ο Σαχρούχ εισέβαλε στην επικράτεια του Καραµάνογλου, ο Μεχµέτ 

έσπευσε να δηλώσει υποταγή.110 

 Η αιτία του περιορισµού αυτού της πολεµικής δράσης δηλαδή η απορρόφηση του 

Μεχµέτ από την προσπάθεια ανασυγκρότησης του κράτους του φαίνεται να εκλείπει 

σταδιακά, καθώς οι κίνδυνοι ένας ένας εξουδετερώνονται. Παράλληλα η διαµόρφωση 

της οριστικής φυσιογνωµίας του διεθνούς πολιτικού παράγοντα που έµελλε τους 

επόµενους δύο αιώνες να γίνει η κλασική οθωµανική αυτοκρατορία τείνει να αρχίσει 
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τώρα επί Μεχµέτ Α΄, για να συνεχιστεί επί Μουράτ Β΄και να ολοκληρωθεί επί Μεχµέτ 

Β΄. Για παράδειγµα, καινοτοµία αποτέλεσε η υποβάθµιση των yaya, που µέχρι τότε 

συνιστούσαν το κατ�εξοχήν πεζικό, σε βοηθητικό σώµα (1421). Εκτός των 

βραχυπρόθεσµων συνεπειών της (ο Dⁿzme Μουσταφά µπόρεσε µετά το θάνατο του 

Μεχµέτ να τους προσεταιριστεί),111 η πράξη αυτή είναι ενδεικτική της αποµάκρυνσης 

από το πρώιµο στάδιο της κρατικής οργάνωσης και της έναρξης των εξελίξεων που 

κατέληξαν στη διαµόρφωση της µετέπειτα κλασικής αυτοκρατορίας.  Στον τοµέα της 

δηµιουργίας µιας ιδιαίτερης οθωµανικής κρατικής και πολιτιστικής ταυτότητας 

αποφασιστική υπήρξε η στροφή του κράτους (γιατί η θρησκευτική συνείδηση του 

λαού είναι άλλο κεφάλαιο) προς το επίσηµο, κλασικό, «ορθόδοξο», σουννιτικό Ισλάµ, 

την οποία επέβαλε ο Μεχµέτ Α΄.112 Το γεγονός ότι το κίνηµα του Μπεντρεντίν, το 

οποίο είχε ως υπόβαθρο τις ετερόδοξες θρησκευτικές ιδέες, εξηγεί τη στροφή αυτή 

προς την ορθόδοξη γραµµή. Λόγω της νοµαδικής παράδοσης µε τα σαµανιστικά 

στοιχεία, µέχρι τότε η θρησκευτική πολιτική των σουλτάνων έκλινε µάλλον προς το 

σουφισµό και δεν αποθάρρυνε την προσέγγιση χριστιανών και µουσουλµάνων 

Οθωµανών υπηκόων και, όπως φάνηκε στην περίπτωση του Μπεντρεντίν, θα 

µπορούσαµε να κάνουµε λόγο ακόµη και για τάση ενοποίησής τους. Αξίζει να 

αναρρωτηθούµε πώς θα µπορούσε να είχε εξελιχθεί η οθωµανική κοινωνία αλλά και η 

όλη ιστορία των οθωµανικών χωρών µέχρι σήµερα, εάν δεν είχε συντηρηθεί τεχνητά η 

θεµελιώδης για την κλασική εποχή της αυτοκρατορίας διάκριση των υπηκόων της σε 

µουσουλµάνους και ζιµµήδες σύµφωνα µε τις αρχές του κορανίου, αλλά ας µη 

διακινδυνεύσουµε εδώ µια απάντηση. 

 Το οθωµανικό κράτος λοιπόν αρχίζει να βγαίνει από την κρίση. Ο Μεχµέτ πάντως 

όσο ζούσε δε θέλησε, δεν µπόρεσε ή δεν πρόλαβε να µεταβάλει τη στάση του απέναντι 

στο Βυζάντιο και τα άλλα χριστιανικά κράτη. Το 1421, όταν πέρασε από την 

Κωνσταντινούπολη καθ�οδόν προς Μικρά Ασία, διαδόθηκε ότι σχεδίαζε κατά την 

επιστροφή του να πλήξει τη βυζαντινή πρωτεύουσα και ο αυτοκράτορας Μανουήλ 

υπέστη έντονες πιέσεις για να κινηθεί πρώτος και να συλλάβει το σουλτάνο πριν αυτός 

προλάβει να θέσει σε εφαρµογή το φηµολογούµενο σχέδιό του. Ο Μανουήλ όµως 

αρνήθηκε να προβεί αυτός στην πρώτη εχθρική ενέργεια διακυβεύοντας την ειρήνη. 

Αποδείχθηκε ότι είχε δίκιο, αφού ούτε ο Μεχµέτ εκδήλωσε την επιθετική 

πρωτοβουλία που φοβούνταν οι Κωνσταντινουπολίτες. Λίγο καιρό αργότερα ο 

Μανουήλ απέστειλε στην Αδριανούπολη ως πρέσβη το ∆ηµήτριο Λάσκαρη 
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Λεοντάρη.113 Έχει υποτεθεί ότι η αποστολή αποτελούσε συνέχεια σειράς 

βυζαντινοθωµανικών επαφών, κατά τις οποίες ο σουλτάνος πιεζόταν να αναθέσει διά 

της διαθήκης του την κηδεµονεία των δύο µικρότερων ανήλικων γιων του στο 

βυζαντινό αυτοκράτορα. Ο Βυζαντινός ιστορικός ∆ούκας, ενώ δεν αναφέρει την 

αποστολή του Λεοντάρη, γράφει ότι όντως ο Μεχµέτ πριν πεθάνει περιέλαβε στις 

τελευταίες θελήσεις του αυτό τον όρο, για να προστατεύσει τους µικρούς γιους από 

την επιβουλή του Μουράτ, «φοβούµενος µήπως ο Μουράτ διά πνιγµονής αυτά,καθώς 

έθος αυτών εστί, φθείρη, ως και γέγονε».114 Ο Μουράτ, ο µεγαλύτερος γιος του 

Μεχµέτ, ήταν τότε δεκαεπτά ετών, αλλά είχε ήδη πάρει το βάπτισµα του πολέµου (βλ. 

σελ.37) και σε σχέση µε τους τρεις µικρότερους αδελφούς του που ήταν άνηβα 

παιδάρια, αποτελούσε την πιο πρόσφορη επιλογή για τη διαδοχή. Από την άλλη 

πλευρά η δυνατότητα των Βυζαντινών να προβάλουν το Dⁿzme Μουσταφά ως 

ανταπαιτητή του Μουράτ ανησυχούσε τον Μεχµέτ. Φαίνεται λοιπόν ότι λίγο πριν από 

το θάνατό του επεδίωξε και πέτυχε τη σύναψη συµφωνίας µε το Μανουήλ, 

αποσπώντας δέσµευση του αυτοκράτορα να µην αντιταχθεί στην άνοδο του Μουράτ 

στον οθωµανικό θρόνο. Ως εγγύηση οι Βυζαντινοί ζητούσαν να τούς παραδοθούν οι 

δύο από τους µικρότερους γιους του σουλτάνου, ο οκτάχρονος Γιουσούφ και ο 

επτάχρονος Μαχµούτ.* Οι Oθωµανοί θα κατέβαλλαν στους Βυζαντινούς ετησίως ένα 

ποσό για τη συντήρηση των δύο οµήρων.115 Έχοντας στα χέρια του τους δύο 

Οθωµανούς πρίγκιπες, ο αυτοκράτορας θα ήταν πιο σίγουρος για τη διαγωγή του 

πατέρα τους. Επιπλέον θα πλούτιζε το οπλοστάσιό του µε δύο ακόµη όργανα ανάλογα 

του Dⁿzme, δηλαδή δύο πιθανούς µελλοντικούς βυζαντινοκίνητους ανταπαιτητές του 

οθωµανικού θρόνου, µε την κινητοποίηση των οποίων το Βυζάντιο θα µπορούσε 

όποτε χρειαζόταν να εκβιάζει τον Μουράτ.  

 Αν και ο Μεχµέτ δε θα ήθελε ασφαλώς να παράσχει αυτή τη δυνατότητα στον 

αυτοκράτορα, δεν πρέπει να έβλεπε εναλλακτική λύση. Εξάλλου, όπως είπαµε 

παραπάνω, η διαβίωση των παιδιών µακριά από το µεγάλο αδελφό τους, ο οποίος θα 

τα θεωρούσε δυνάµει ανταγωνιστές του, ήταν κατά την εκτίµηση του ∆ούκα ένας 

τρόπος προστασίας της ζωής τους. Κατά πάσαν πιθανότητα µια από τις πρώτες 

φροντίδες του Μουράτ ή των περί αυτόν µόλις πέθαινε ο πατέρας του θα ήταν η 

θανάτωση των µικρών αδελφών του. Ο Λεοντάρης, ο οποίος είχε σταλεί όπως είπαµε 
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ως πρέσβης προς τον Μεχµέτ, δεν κατόρθωσε να τον συναντήσει, γιατί αυτός ήταν 

σοβαρά άρρωστος και σε τρεις µέρες πέθανε (21 ΜαÀου 1421116). Αρχικά ο θάνατός 

του κρατήθηκε µυστικός, για να αποφευχθούν κινητοποιήσεις από εσωτερικούς και 

εξωτερικούς αντιπάλους και να εξασφαλιστεί η οµαλή διαδοχή του από τον Μουράτ. 

Κατά τον ∆ούκα «...τεσσαράκοντα ηµέρας έκρυπτον το πτώµα αυτού... τινός µη 

γιγνώσκοντος ότι τέθνηκεν πάρεξ τεσσάρων....117 ...ει µάθωσι τον θάνατον του αρχηγού 

τα πέριξ έθνη, Ρωµαίοι, Σέρβοι, ΓενουÀται, Βένετοι, εν τη Ανατολή ο Καραµάν, ου 

δυνήσεται κατελθείν εκ των ορίων Περσίας ο κληρονόµος Μοράτ, και γενήσεται 

θόρυβος εν τη αρχή και στάσις εν τω στρατώ και τα της εώας πάντα αφειδώς ο Καραµάν 

λεηλατήσει, τα δε της Θράκης οι χριστιανοί...»118�. Η τακτική αυτή καθιερώθηκε έκτοτε 

ως πάγια και χαρακτηριστικά οθωµανική.  

Στην Κωνσταντινούπολη η ανυπαρξία ειδήσεων προκάλεσε ζωηρές ανησυχίες. Όταν ο 

Λεοντάρης ανακάλυψε το γεγονός και κατόρθωσε να ενηµερώσει µε κρυφό µήνυµα 

την κυβέρνησή του, η βυζαντινή πολιτική βρέθηκε απροετοίµαστη για τη νέα 

κατάσταση. Οι φιλοπόλεµες φωνές πίεζαν προς την κατεύθυνση µιας εσπευσµένης 

δραστηριοποίησης. Η ειρηνόφιλη βυζαντινή παράταξη προτιµούσε την αναγνώριση 

του Μουράτ και την εξακολούθηση της ειρηνικής συνύπαρξης µε το οθωµανικό 

κράτος. Όταν τελικά επικράτησαν οι φιλοπόλεµοι, η πιο πρόσφορη δυνατότητα 

φαινόταν να είναι η αξιοποίηση του Dⁿzme Μουσταφά που εξακολουθούσε να 

βρίσκεται στα χέρια των Βυζαντινών και µπορούσε να προβληθεί και πάλι ως 

ανταπαιτητής του οθωµανικού θρόνου εις βάρος του Μουράτ Β΄.119 Στα πλαίσια µιας 

διερευνητικής προσπάθειας ο Μανουήλ έστειλε νέα πρεσβεία, για να συγχαρεί το νέο 

σουλτάνο και κυρίως για να ζητήσει να του παραδοθούν τα παιδιά, επισείοντας και την 

απειλή του Μουσταφά. Η απάντηση του Μουράτ, ή ακριβέστερα του µεγάλου βεζίρη 

Βαγιαζίτ, παλιού και έµπιστου συνεργάτη του Μεχµέτ, ήταν αρνητική («...λέγων ως 

ουκ έστι καλόν... Μουσουλµάνων παίδας τρέφεσθαι παρά καβουρίδων και 

παιδαγωγείσθαι... αλλ�ει θέλει ο βασιλεύς εχέτω την ηµετέραν αγάπην και µενέτω κατά 

τας πρώτας συνθήκας φίλος και πατήρ των ορφανών τούτων πάντων εκτός άλλης 

επιτροπικής διαθέσεως...».)120 Έχοντας σαφώς διατυπώσει την απειλή κινητοποίησης 

του Μουσταφά, η βυζαντινή κυβέρνηση, θα έδινε εντύπωση αδυναµίας απέναντι στο 

νέο σουλτάνο σε περίπτωση που δεν την πραγµατοποιούσε. Τη βυζαντινή πολιτική 

καθόριζε πια ο γιος του γέροντα και άρρωστου Μανουήλ συναυτοκράτορας (από τον 
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Ιανουάριο 1421121) Ιωάννης Η΄, στον οποίο ο αυτοκράτορας είχε εκχωρήσει τις 

σχετικές δικαιοδοσίες. Σε αντίθεση µε τον συγκρατηµένο και εφεκτικό πατέρα του, ο 

Ιωάννης ήταν εκφραστής της επιθετικής αντιοθωµανικής πολιτικής.122 Έτσι όπως είναι 

γνωστό, οι σχέσεις του Βυζαντίου µε το νέο Οθωµανό µονάρχη εγκαινιάστηκαν 

µ�αυτή την ατυχή βυζαντινή πρωτοβουλία. 

 

 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο ΤΟΥ ΜΟΥΡΑΤ ΣΤΟ ΘΡΟΝΟ ΚΑΙ 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1430 

 

 Σύµφωνα µε την οθωµανική δυναστική συνήθεια, ο Μουράτ, ενώ ζούσε ακόµη ο 

πατέρας του, είχε αναλάβει τη διοίκηση επαρχίας. Από το 1416 δηλαδή, δώδεκα µόλις 

ετών, είχε διοριστεί µπεηλέρµπεης του Ρουµ. Η περιοχή αυτή της Β.Α. Μικράς Ασίας, 

που λεγόταν και Ντανισµεντιγιέ, είχε πρωτεύουσα την Αµάσεια, όπου είχε γεννηθεί ο 

Μουράτ τον Ιούνιο του 1404 και όπου εγκαταστάθηκε τώρα. Περιελάµβανε επίσης τις 

σηµαντικές πόλεις Τοκάτη, Σεβάστεια, Τσορούµ (Ευχάιτα) και Οσµαντζίκ. Στην 

άσκηση των καθηκόντων του τον πρίγκιπα καθοδηγούσε ο λαλάς του (παιδαγωγός και 

σύµβουλος) Y÷rgⁿύ  µπέης.123 Ενώ κατείχε αυτή τη θέση, το 1417, ο ανήλικος 

πρίγκιπας ηγήθηκε τυπικά της στρατιωτικής επιχείρησης µε την οποία κατεστάλη η 

επανάσταση του Μπερκλουτζέ Μουσταφά στο Στυλάριο (Καρά Μπουρούν, 

χερσόνησο κοντά στη Σµύρνη). Την επιχείρηση αυτή ακολούθησε µια πραγµατική 

σφαγή των οπαδών του σεÀχη Μπεντρεντίν στην δυτική Μικρά Ασία βλ. παραπάνω 

σελ. 37). Πραγµατικός στρατιωτικός ηγέτης των εκστρατειών αυτών ήταν ο πρώτος 

βεζίρης Βαγιαζίτ.124 

 Αν και αποµακρυσµένος στην Αµάσεια, ο Μουράτ δεν έπαυε να διαθέτει υποστήριξη 

στην πρωτεύουσα. Από ορισµένα χωρία του ∆ούκα βγαίνει το συµπέρασµα ότι 

διάφορες αντίπαλες παρατάξεις ευνοούσαν ή υπονόµευαν τον ένα ή τον άλλο πρίγκιπα 

για τη διαδοχή του θρόνου: (Ο Μεχµέτ Α΄ ) ενενόει ότι «ει τα δύο µου τέκνα έσονται εν 

ταις βασιλικαίς χερσίν» (του Βυζαντινού αυτοκράτορα) «έσται ο Μουράτ άνευ ζάλης 

και θορύβου κύριος πάντων των υπηκόων µη έχοντες οι στασιασταί χείρας άραι...».125 Ο 

Μουράτ ήταν βέβαια πρακτικά ο µόνος ενδεδειγµένος διάδοχος λόγω ηλικίας. 

Θεωρητικά όµως δεν µπορούσε να προεξοφληθεί ο αποκλεισµός των µικρών, αφού 
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όπως είπαµε κανείς νόµος δεν καθόριζε την προτεραιότητα στη διαδοχή και αν µη τι 

άλλο στο µέλλον η ύπαρξη µελών της δυναστείας ως επίδοξων διαδόχων θα 

διευκόλυνε ενδεχόµενη απόπειρα εκθρόνισης του Μουράτ µε κάθε αφορµή. Εξάλλου 

υπάρχουν υπόνοιες ότι ο Μεχµέτ σκόπευε να αποτρέψει τέτοιους φατριασµούς, 

µοιράζοντας το κράτος και κληροδοτώντας τη Ρούµελη στον Μουράτ και την Ανατολή 

στον δεύτερο από τους τέσσερις γιους του Μουσταφά, δώδεκα ετών, που έµεινε 

γνωστός ως Kⁿύⁿk Μουσταφά.126 Για το µέλλον του θα γίνει λόγος παρακάτω. Ο 

Μουράτ όµως ειδοποιήθηκε από τους βεζίρηδες Βαγιαζίτ και Ιµπραχίµ, που κατά το 

∆ούκα είχαν διατηρήσει µυστικό το θάνατο του Μεχµέτ, και έσπευσε από την 

Αµάσεια στην Προύσα, όπου αναγορεύθηκε σουλτάνος µετά την ταφή του πατέρα 

του.127 Αυτό έγινε στις 25 Ιουνίου 1421.128 Ο ∆ούκας καθιστά σαφές ότι ο πρώτος 

βεζίρης ήταν υποστηριχτής του πρωτότοκου πρίγκιπα: Όταν ο Μουράτ ανήγγειλε µε 

επιστολή την άφιξή του στην Προύσα, «ο Παιαζίτης µεθ�όσης ηδονής και χαράς 

δεξάµενος τα γράµµατα...ήρξατο δηµηγορείν τοιάδε...και πατήρ και δεσπότης ευεργέτης 

τε και δοτήρ ο αυτός εις εστίν ο Μεχεµέτ και ο αυτού διάδοχος Μοράτ ο πρώτος και 

ποθεινότατος των υιών αυτού...».129  

 Ο Yahshιoghlu Celaleddin Bayezid pasha αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα 

προσωπικότητας υψηλού αξιωµατούχου της εποχής, που ανήκε στην τάξη των kapι 

kullarι, των παραγώγων του devshirme («γένους Αλβανών, εκ παιδιόθεν την δουλικήν 

τύχην λαχών»). H τυφλή αφοσίωση προς τον ηγεµόνα, που υποτίθεται ότι χαρακτήριζε 

τους δούλους της Πύλης, βρίσκει στο πρόσωπο του Βαγιαζίτ την ιδεώδη εκδοχή της.  

Την εποχή που ο Ταµερλάνος καταδίωκε τον Μεχµέτ Α΄στα βουνά της Γαλατίας µετά 

τη µάχη της Άγκυρας, ο Βαγιαζίτ οδηγούσε και προστάτευε ακούραστα τον νεαρό 

πρίγκιπα. Τον µετέφερε στους ώµους, όταν πρήζονταν τα πόδια του, και ζητιάνευε για 

να τον ταÀσει. Από τότε που εδραιώθηκε η µονοκρατορία του Μεχµέτ, ο Βαγιαζίτ 

είναι µεγάλος βεζίρης.130 Η θέση του στην διοίκηση είναι σαφής στον ∆ούκα: 

«Βεζύρης ήγουν µεσάζων...δεύτερος αρχηγός ως έπος ειπείν». Όταν πέθανε ο Μεχµέτ 

Α΄, ήταν και µπεηλέρµπεης της Ρούµελης, όπως βλέπουµε στον Ashιkpashazade.131 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο εκπρόσωπος αυτός των δούλων της Πύλης φαίνεται 

(αν αληθεύει η εκτίµηση του ∆ούκα περί σύµπραξης του πρώτου και του δεύτερου 

βεζίρη στην έγκαιρη ειδοποίηση του Μουράτ) να συµφωνεί µε τον Ιµπραχίµ 

Τσανταρλή, εκπρόσωπο της παλαιάς αριστοκρατίας, ως προς την επιλογή του πρίγκιπα 
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που και οι δύο έκριναν κατάλληλο για διάδοχο. Βλέπουµε δηλαδή ότι, αν και 

προερχόµενοι από διαφορετικές οµάδες, βρέθηκαν, προς στιγµή τουλάχιστον, 

σύµµαχοι. 

 Ο νέος σουλτάνος έστειλε πρεσβείες στους Μικρασιάτες µπέηδες, της Σµύρνης, του 

Μεντεσέ κ.ά., οι οποίοι είχαν αρχίσει να κινητοποιούνται, για να τους κατευνάσει.132 

Οι µπέηδες ανησυχούσαν για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους, ενώ η Σµύρνη είχε, 

όπως είδαµε, από νωρίς εκδηλώσει τις αποσχιστικές της τάσεις. Κατόπιν ο Μουράτ 

απασχολήθηκε όπως φαίνεται µε την εξουδετέρωση των αδελφών του Μαχµούτ και 

Γιουσούφ, επτά και οκτώ ετών, τους οποίους αρνήθηκε όπως είπαµε να παραδώσει 

στον Βυζαντινό αυτοκράτορα. Ένας µικρότερος του Μουσταφά και µεγαλύτερος του 

Γιουσούφ αδελφός, που λεγόταν Αχµέτ, είχε πεθάνει όσο ακόµη ζούσε ο Μεχµέτ 

Α΄.133 Ίσως τα δυο παιδιά να διέθεταν υποστηρικτές που µπόρεσαν έστω και 

πρόσκαιρα να προβάλουν διεκδικήσεις εξ ονόµατός τους, µια και ο Βουργουνδός 

διπλωµάτης de Lannoy, ο οποίος ήθελε να περάσει τον ∆ούναβη και να κατευθυνθεί 

στην Κωνσταντινούπολη, κάνει λόγο για τρεις αντιµαχόµενους πρίγκιπες (seigneurs) 

που πολεµούσαν διεκδικώντας το θρόνο. Όταν τελικά έφτασε στη βυζαντινή 

πρωτεύουσα, η παρουσία του εκεί συνέπεσε µε αυτήν των παπικών απεσταλµένων, οι 

οποίοι διαπραγµατεύονταν την ένωση των εκκλησιών. Ο Lannoy δεν γίνεται πιο 

συγκεκριµένος. Είναι όµως γνωστό ότι τον Σεπτέµβριο και Οκτώβριο του 1422 

βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη ο παπικός λεγάτος Αντώνιος ντα Μάσα.134 Και τα 

Annals αναφερόµενα στα έτη 824 (Ιαν.-∆εκ.1421) και 825 (∆εκ.1421-∆εκ.1422) 

επιβεβαιώνουν ότι, µόλις ανέβηκε στο θρόνο ο νέος ηγεµόνας, «kardashlarι ile cenk 
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etdi».135 Ο Ashιkpashazade  επιβεβαιώνει έµµεσα τα παραπάνω, αναφέροντας ότι ο 

Μουράτ φυλάκισε τα µικρά αδέρφια του στην Τοκάτη.136 

 Οι ανήλικοι δυνάµει ανταπαιτητές παραµερίστηκαν κατά πάσαν πιθανότητα απλώς 

προληπτικά, για να απαλλάξει ο Μουράτ το άµεσο τουλάχιστον µέλλον του από επί 

µέρους «συννεφάκια», που θα µπορούσαν να σκιάσουν τον ουρανό του. Υπαρκτή 

όµως ήταν µια µικρή ενόχληση που προερχόταν από τον Ισφεντιγιάρ µπέη της 

Κασταµονής, ο οποίος επιχειρώντας να αποδεσµευτεί από την οθωµανική κηδεµονεία 

εξεδίωξε τον ίδιο το γιο του Κασίµ µπέη από την περιοχή του Çankéré, του Kalecik 

êáé της Tosya, όπου διοικούσε υπό οθωµανικό έλεγχο. Ο oθωµανικός στρατός 

κατεδίωξε τον Ισφεντιγιάρ µέχρι τη Σινώπη και συµβιβασµός επήλθε µε τη 

µεσολάβηση των άλλων µπέηδων της Μικράς Ασίας το φθινόπωρο ή το χειµώνα του 

1421.137 

 Ευτυχώς για τον Μουράτ δε φαίνεται να κατανάλωσε πολύ χρόνο και δυνάµεις για 

την αντιµετώπιση των δύο µικρών αυτών ζητηµάτων, γιατί η µονοκρατορία του 

κινδύνευε από την πιο άµεση και πιο υπολογίσιµη απειλή του θείου του Dⁿzme 

Μουσταφά, που, όπως έχουµε δει παραπάνω, εµφανιζόταν ως γιος του Βαγιαζίτ Α΄. Το 

Βυζάντιο σκόπευε να χρησιµοποιήσει τον ανταπαιτητή αυτόν όχι απλώς ως ένα 

προσωρινό περισπασµό, αλλά ως ένα διαρκές αντίπαλο δέος απέναντι στο κράτος του 

Μουράτ. Ακριβέστερα αποσκοπούσε στη διάσπαση της οθωµανικής επικράτειας σε 

δύο τµήµατα: στις υπό τον Μουσταφά ευρωπαϊκές κτήσεις, ακίνδυνες στο βαθµό που 

το Βυζάντιο θα κατόρθωνε να καταστήσει τον Μουσταφά υποχείριό του όπως ήλπιζε, 

και στην υπό τον Μουράτ Μικρά Ασία, ακίνδυνη, εάν και εφόσον εξακολουθούσαν τα 

προβλήµατα των Οθωµανών µε το Καραµάν και τους Μογγόλους. Γι�αυτό η συνθήκη, 

την οποία υπέγραψε ο Mουσταφάς µε τους αυτοκράτορες Μανουήλ Β΄και Ιωάννη Η΄ 

ήδη το καλοκαίρι του 1421, τον δεσµεύει να περιοριστεί στη Ρούµελη και να µη 

διαπεραιωθεί στη Μικρά Ασία.138 Παρέδιδε επίσης ως όµηρο τον γιο του στα χέρια 

των Βυζαντινών. Παράλληλα ο Μουσταφά υποσχόταν την παράδοση στο Βυζάντιο 

περιοχών της Θεσσαλίας, το Άγιον Όρος, τα σηµερινά βουλγαρικά παράλια του 

Ευξείνου και -το κυριότερο- την Καλλίπολη.139 Μάταια ο βεζίρης Βαγιαζίτ 

απευθύνθηκε προς τον Ιωάννη Η΄, υποσχόµενος εκτός από οµήρους και χρήµατα 

ακόµη και µέρος της Καλλίπολης, όπως τουλάχιστον αναφέρει ο Χαλκοκονδύλης,140 

µε σκοπό να πετύχει τη βυζαντινή ουδετερότητα. Ο Μουσταφά (που είχε ήδη 
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προσεταιριστεί τους γιους του Εβρενός στα Γιανιτσά και είχε καταλάβει τις Σέρρες,141 

όπου έκοψε νόµισµα142) και ο ΤζουνεÀντ, οι οποίοι όπως θυµόµαστε βρίσκονταν στα 

χέρια των Βυζαντινών από το 1416, µεταφέρθηκαν από το βυζαντινό στόλο στην 

Καλλίπολη (Σεπτέµβριο143) µε τη συνοδεία του ∆ηµήτριου Λεοντάρη και µε δυνάµεις 

τουρκικές και βυζαντινές.144 Σύµφωνα µε τον Χαλκοκονδύλη145 «επεί δε 

µεταπεµπόµενοι τούτον διεκωλύοντο υπό πνευµάτων εν τω τότε δη παρόντι βιαζοµένων 

την από Ελλήσποντον από Λήµνου άνοδον και έδει εν τη Ευρώπη αυτούς καθιστάναι 

βασιλέα, (τριήρεσι γαρ διεκώλυον την διάβασιν Αµουράτεω, και τήν γε Προποντίδα τε 

και Ελλήσποντον είργοντες ες την διάβασιν) κατέπλευσαν επί Καλλιούπολιν της 

Χερρονήσου...». H πόλη πέρασε εύκολα στα χέρια τους. Στο φρούριό της όµως 

εξακολουθούσε να αντιστέκεται ο Σαχ Μελίκ µπέης.146 Ο ΤζουνεÀντ παρέµεινε να 

ολοκληρώσει την κατάκτηση, ενώ ο Μουσταφά κινήθηκε προς την Αδριανούπολη, την 

άµυνα της οποίας ο Μουράτ, από την Προύσα όπου βρισκόταν, ανέθεσε στο Βαγιαζίτ. 

Αφού πέρασε «περί τας αρχάς του χειµώνος...από το επάνω Στενόν  εις την ∆ύσιν»147 

επιχείρησε να υποσκάψει ιδεολογικά τη θέση του αντιπάλου του στα µάτια των 

µπέηδων της Ρούµελης. Η επίσηµη οθωµανική θέση, την οποία είχε αναλάβει να 

προπαγανδίσει ο Βαγιαζίτ, βασιζόταν στην εµπεδωµέµη πια πίστη των Οθωµανών ότι 

µόνο µέλη της οικογένειας του Οσµάν µπορούσαν να κατέχουν τον θρόνο. Γι�αυτό 

παρουσίαζε  τον Dⁿzme ως «ψευδότουρκο» και «πλαστό». Ακριβέστερα, σύµφωνα µε 

τον βεζίρη Βαγιαζίτ: «ου γαρ εκ των αιµάτων Οθµάν ούτος ο δυσσεβής και εχθρός της 

πίστεως. και γαρ εκείνος ο Μουσταφά, ο αδελφός του κυρίου ηµών, ετεθνήκει κοµιδή 

νήπιος ων, καθώς ο κύριος ηµών έλεγε πρός µε. ούτος γαρ των χυδαίων Τούρκων εις 

ων, εν ταις ηµέραις του προπαρωχηκότος Μωϋσή ο βασιλεύς Μανουήλ τούτον ως υιόν 

του Ιλτρήµ εφανέρωσε εκφοβών τον Μωϋσήν».148 Η προπαγάνδα αυτή δεν είχε την 

απήχηση που ήλπιζαν οι άνθρωποι του Μουράτ. Μετά τη διπλωµατική του αποτυχία 

στο θέµα της βυζαντινής ουδετερότητας, ο Βαγιαζίτ υπέστη και στρατιωτική αποτυχία. 

Μολονότι είχε ζητήσει και λάβει διαβεβαιώσεις από τους µπέηδες της Ρούµελης ότι δε 

θα αποστατούσαν, τελικά εγκαταλείφθηκε από το στρατό του (τις δυνάµεις της 

Ρούµελης). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι µια µερίδα της ρουµελιώτικης οθωµανικής 

κοινωνίας επιζητούσε την απόσχιση των ευρωπαϊκών κτήσεων µε την ίδρυση  
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ανεξάρτητου εµιράτου της Ρούµελης. Οι µπέηδες των συνόρων παρουσίαζαν 

οµολογουµένως τάσεις αυτονόµησης. Αντίθετα οι kapé kullaré και οι σπαχήδες, των 

οποίων τα συµφέροντα ήταν απόλυτα εξαρτηµένα από την κεντρική εξουσία, 

υποστήριζαν τον ηγεµόνα που επιδίωκε και µπορούσε να εγγυηθεί τη συγκεντρωτική 

διακυβέρνηση.149 Στη θέση Σαζλή Ντερέ ο Βαγιαζίτ αναγκάστηκε να παραδοθεί και 

αποκεφαλίστηκε, ενώ η Αδριανούπολη πέρασε στον έλεγχο του Μουσταφά. 

Συγχρόνως παραδόθηκε και το φρούριο της Καλλίπολης.150 Αξίζει εδώ να σηµειωθεί 

ότι κατά το ∆ούκα151 οι εσωτερικοί κρυφοί αντίπαλοι του Βαγιαζίτ ήταν εκείνοι που 

έπεισαν το σουλτάνο ότι αυτός ήταν το κατάλληλο πρόσωπο για να αντιµετωπίσει τον 

ανταπαιτητή, επιδιώκοντας στην πραγµατικότητα την εξόντωσή του. Ίσως πρόκειται 

για τον δεύτερο και τον τρίτο βεζίρη, τον Ιµπραχίµ Τσανταρλή και τον Χατζή Ιβάζ,152 

που θεώρησαν την ευκαιρία κατάλληλη για να απαλλαγούν από τον µέχρι τότε 

πανίσχυρο προϊστάµενό τους. Ο αγώνας δηλαδή εναντίον του ανταπαιτητή 

δυσχεραινόταν από τις εσωτερικές αντιθέσεις στο περιβάλλον του νέου σουλτάνου. Ο 

Μουράτ ενδεχοµένως θεωρήθηκε πρόσφορος για το θρόνο και από τους τρεις. Αν 

όµως τα συµφέροντά τους δεν ταυτίζονταν, δε θα κατάφερναν και οι τρεις να τον 

επηρεάσουν εξίσου. Όπως είναι φυσικό η άνοδος νέου ηγεµόνα στο θρόνο γίνεται 

αφετηρία εσωτερικών ανταγωνισµών στην αυλή για την άσκηση επιρροής («και γαρ ο 

Μουράτ νέος ων και της αρχής τα ηνία ούπω ταιν χεροίν κρατών...») και µάλιστα σε 

ένα κράτος, που µόλις είχε συνέλθει από µια δεκαετή εµφύλια διαµάχη. Η 

κινητοποίηση των αντιπάλων παρατάξεων δεν είναι επακριβώς γνωστή. Πάντως τους 

ανταγωνισµούς στο σουλτανικό περιβάλλον υπαινίσσονται και οι Οθωµανοί ιστορικοί. 

Ο Ashιkpashazade  παρουσιάζει κάποιους «µπέηδες» να σπρώχνουν τον Βαγιαζίτ στην 

ανάληψη της επιχείρησης (ενώ ο Neshri153 βάζει τα ίδια λόγια στο στόµα του 

σουλτάνου). Μόνο που ο Ashιkpashazade, εκφράζοντας πιθανότατα κάποια εκδοχή 

της επίσηµης προπαγάνδας που αναζητούσε αποδιοποµπαίο τράγο, παραλλάσσει 

κάπως τα γεγονότα σε σχέση µε τον ∆ούκα: Κατ�αυτόν ο Βαγιαζίτ δεν εναντιώθηκε 

στον Μουσταφά, αλλά προσχώρησε σ�αυτόν. Φτάνοντας στην Καλλίπολη και 

µαθαίνοντας ότι ο Μουσταφά είχε ήδη κυριαρχήσει σε όλη τη Ρούµελη, έσπευσε στην 

Αδριανούπολη όπου απλώς προσκύνησε τον σφετεριστή, για να διατηρήσει τη θέση 

του βεζίρη. Αργότερα όµως θανατώθηκε από τον ΤζουνεÀντ.154 
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 Από τη στιγµή που ο Μουσταφά έγινε κύριος της πρωτεύουσας Αδριανούπολης, 

νόµισε ότι η θέση του είχε αρχίσει να σταθεροποιείται. Έκοψε εκεί ακτσέδες 

επ�ονόµατί του µε χρονολογία 824 (Ιαν.-∆εκ 1421), όπως είχε κόψει και στις Σέρρες, 

και αθέτησε την υπόσχεσή του να παραδώσει την Καλλίπολη στο Βυζάντιο. 

Στηριζόµενος στους γαζήδες και προπαγανδίζοντας τον ιερό πόλεµο, δεν ήθελε να 

δώσει την εντύπωση ότι παραχωρεί εδάφη στους απίστους.155 Κατά τον 

Χαλκοκονδύλη,156 ο Μουσταφά ισχυρίστηκε ότι δεν σκόπευε να παρασπονδήσει 

απέναντι στους Βυζαντινούς και ότι θα πραγµατοποιούσε την υπόσχεσή του µετά την 

οριστική νίκη του. Απέστειλε εξάλλου πρέσβεις στον Στέφανο Λαζάρεβιτς της 

Σερβίας. Εκείνος όµως, πιστός στη συνθήκη του µε τον Μεχµέτ Α΄, τους παρέδωσε 

στον Μουράτ, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του µε δική του πρεσβεία στο 

Βελιγράδι.157Αφού επιβεβαίωσε την αφοσίωση του Σέρβου δεσπότη, ο Μουράτ 

έστειλε πρεσβεία στην Ουγγαρία και εξασφάλισε πενταετή ανακωχή.158 

 Απογοητευµένος από τον Μουσταφά ο Μανουήλ σχεδίαζε την αποστολή πρεσβείας 

προς το σουλτάνο µε την ελπίδα ότι χωρίς την επιρροή του Βαγιαζίτ πια ο Μουράτ θα 

δεχόταν να του παραδώσει τα δυο µικρά αδέλφια του. Τον πρόλαβε όµως ο 

σουλτάνος, στέλνοντας αυτός ως πρέσβη τον Ιµπραχίµ Τσανταρλή, που τώρα είχε 

πάρει τη θέση του Βαγιαζίτ ως πρώτου βεζίρη.159 Ο Ιµπραχίµ, αποδίδοντας στο νεκρό 

Βαγιαζίτ την ευθύνη για τη µικρή παρεξήγηση, που δεν άξιζε τον κόπο να χαλάσει τις 

οθωµανοβυζαντινές σχέσεις, ζήτησε βοήθεια υποσχόµενος µεγάλα ανταλλάγµατα, 

αποκλείοντας όµως αυτά που κυρίως ήθελαν οι Βυζαντινοί, δηλαδή την παράδοση των 

παιδιών αφ�ενός και της Καλλίπολης αφ�ετέρου. Έτσι δεν επήλθε συµβιβασµός.160 Ο 

Μουράτ έπρεπε να αντιµετωπίσει χωρίς βοήθεια τον ανταπαιτητή. Αποφασιστική 

υπήρξε σ�αυτό το σηµείο η ενθάρρυνση του σεÀχη Εµίρ Σουλτάν Μπουχαρή, ο οποίος 

ήταν πρόσωπο µε µεγάλη επιρροή.161 Με την είσοδο του 1422 ο Μουσταφά βρισκόταν 

στη Μικρά Ασία κινούµενος εναντίον της Προύσας. Ο Μουράτ έσπευσε να 

συναντήσει τον αντίπαλό του στη λίµνη του Λοπαδίου, καταστρέφοντας τη γέφυρα 

της λίµνης και αποκόπτοντας έτσι τον δρόµο του εχθρού του προς την Προύσα. 

Προηγουµένως απελευθέρωσε τον αρχηγό ακιντζήδων και πρώην µπεηλέρµπεη της 

Ρούµελης Μεχµέτ Μιχάλογλου, τον οποίο είχε φυλακίσει το 1416 ο Μεχµέτ Α΄ λόγω 
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των σχέσεών του µε τον Μπεντρεντίν.162 Η απελευθέρωση του Μιχάλογλου και η 

αποκατάστασή του στο αξίωµα του µπεηλέρµπεη έγινε µε πρωτοβουλία των  

βεζίρηδων Ιµπραχίµ και Χατζή Ιβάζ και των τριών Τιµουρτάσογλου Ουµούρ, Ορούτς 

και Αλή, οι οποίοι είχαν συστήσει ένα είδος πολιτικής συµµαχίας.163 Οι αδελφοί 

Τιµουρτάσογλου είχαν µόλις αποχτήσει το δικαίωµα να µετέχουν στο ντιβάνι µε 

πρωτοβουλία του Ιµπραχίµ Τσανταρλή και µε αφορµή την κρισιµότητα της 

περίστασης.164 Η επιρροή που ασκούσε ο Μιχάλογλου στους µπέηδες της Ρούµελης 

(Εβρενόσογλου, Κιουµελίογλου, Τουραχάν) που ακολουθούσαν τον Μουσταφά ήταν 

αρκετή για να απογυµνώσει τον ανταπαιτητή από τους υποστηριχτές του. Παράλληλα 

ακόµη κι ο ίδιος ο ΤζουνεÀντ, αντικειµενικός σκοπός του οποίου παρέµενε πάντα να 

ηγεµονεύσει ανεξάρτητος στη Σµύρνη,  προτίµησε, κατόπιν συνεννόησης µε τον 

Μουράτ, τη φυγή. Ο ∆ούκας λέει ότι ο σουλτάνος υποσχέθηκε να τον αναγνωρίσει ως 

κληρονοµικό άρχοντα του Αϊντίν. Η συνεννόηση αυτή έγινε µε πρωτοβουλία των 

ανθρώπων του σουλτάνου και µε τη µεσολάβηση του Χαµζά, αδελφού του ΤζουνεÀντ 

και προσώπου του σουλτανικού περιβάλλοντος.165 Σ�αυτό συντέλεσε ίσως και η 

οθωµανική προπαγάνδα, που διέδιδε ότι η οθωµανική πρεσβεία είχε δήθεν καταλήξει 

σε συµµαχία µε το Βυζάντιο, δηµιουργώντας στους οπαδούς του Μουσταφά το άγχος 

ότι οι Βυζαντινοί θα απέκλειαν τα Στενά.166 

 Ο Μουσταφά πάλι έλαβε µια επιστολή του Χατζή Ιβάζ που δήθεν τον 

προειδοποιούσε για την πρόθεση των Ρουµελιωτών µπέηδων να τον παραδώσουν στον 

Μουράτ. Έσπευσε να ξαναπεράσει τα Στενά καταφεύγοντας στην Καλλίπολη. Οι 

Ρουµελιώτες µπέηδες, τους οποίους είχε κατηγορήσει για τη στάση τους ο 

Μιχάλογλου, προσκύνησαν. Ο Ιµπραχίµ πρότεινε τη θανάτωσή τους. Τους 

προστάτευσε όµως ο Χατζή Ιβάζ µε το επιχείρηµα ότι ο ΤζουνεÀντ τους είχε 

εξαπατήσει ως προς την ταυτότητα του σφετεριστή. 167 Ο Μουράτ, αφού σκότωσε τους 

αζάπηδες του εχθρού του που είχαν εγκαταλειφθεί µόνοι στο στρατόπεδο,168 τον 

καταδίωξε. ∆εν είχε καταφέρει να κερδίσει την υποστήριξη του Βυζαντίου, αλλά 

απέκτησε ανέλπιστα έναν άλλο σύµµαχο. ∆ιαπεραιώθηκε µε το στρατό του στην 

ευρωπαϊκή ακτή του Ελλησπόντου (15 Ιανουαρίου 1422169) µε γενουατικά πλοία. Τα 

πλοία αυτά διέθεσε στον Μουράτ ο Γενουάτης κυβερνήτης της Νέας Φώκαιας Ιωάννης 
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Αντόρνο µε αντάλλαγµα την παραγραφή χρεών από µίσθωση για την εκµετάλλευση 

των ορυχείων της στύψης.170 

 Για να γίνει αντιληπτό το πνεύµα της συµφωνίας αυτής µεταξύ του σουλτάνου και 

ενός λατίνου κυβερνήτη, είναι χρήσιµες κάποιες διευκρινίσεις, που φανερώνουν την 

πολιτική σκέψη της Γένουας ως προς την στάση, που τηρούσαν οι κτήσεις της προς 

τους Τούρκους. Ο Αντόρνο, γιος του τέως δούκα της Γένουας, µπορεί να θεωρηθεί ως 

φορέας αυτής της σκέψης. Οι αξιωµατούχοι και κυρίως οι ιδιώτες επιχειρηµατίες των 

γενουατικών αποικιών, σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε στις βενετικές κτήσεις, ήταν 

ουσιαστικά ανεξέλεγκτοι από την κεντρική κυβέρνηση, λόγω της µεγάλης απόστασης 

και της δυσχερούς επικοινωνίας, λόγω της πολιτικής αστάθειας της µητρόπολης, αλλά 

κυρίως λόγω των πολιτικών αρχών, που κυριαρχούσαν στη Γένουα σχετικά µε τις 

κτήσεις της στην ανατολή. Η βοήθεια που προσέφερε ο Αντόρνο στον Μουράτ 

εντάσσεται στα πλαίσια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και οργανώθηκε µέσω 

προσωπικών επαφών. Ο Αντόρνο ήταν διορισµένος από το γενουατικό κράτος ως 

ποντεστά και καστελάνο (κυβερνήτης και φρούραρχος, potestas et castellanus) της 

Νέας Φώκαιας. Αυτός όµως ήταν ο τυπικός τίτλος του. Περισσότερο ουσιαστική ήταν 

η ιδιότητά του ως µέλους, και µάλιστα ιδρυτικού, µιας εµπορικής εταιρίας, που 

λεγόταν «εταιρία της Νέας Φώκαιας» (societas Folie Nove). Ήταν µια από τις 

διάφορες µικρές και µεγάλες εταιρίες, που είχαν συσταθεί για την µίσθωση ορυχείων 

και την εξόρυξη στύψης. Η λειτουργία της εντασσόταν στη δοµή της Μαόνας της 

Χίου. Ο Αντόρνο, που όφειλε να καταβάλει στον Οθωµανό σουλτάνο το αντίστοιχο 

ποσό που οι Ζαχαρίες πλήρωναν παλιότερα στο Σαρουχάν, αντιµετώπιζε οικονοµικές 

δυσκολίες, λόγω του ναυτικού αποκλεισµού που είχαν επιβάλει στους Γενουάτες οι 

αντίπαλοί τους Καταλανοί. Ενώ αναζητούσε πόρους, πληροφορήθηκε τον θάνατο του 

Μεχµέτ και τη διαδοχή του από τον Μουράτ που βρισκόταν στην Αµάσεια. 

Απευθύνθηκε λοιπόν στον Μουράτ µε επιστολή, την οποία έγραψε ο γραµµατέας του 

ιστορικός ∆ούκας171, και προσφέρθηκε να τον διαπεραιώσει από την Ασία στην 

Ευρώπη. Ο Μουράτ δέχτηκε και ζήτησε να του στείλει ο Αντόρνο άνθρωπό του για 

πιο συγκεκριµένη συνεννόηση, όταν ο ίδιος θα ερχόταν στην Προύσα. Έτσι, µετά τον 

θάνατο του Βαγιαζίτ, οι βεζίρηδες Χατζή Ιβάζ και Ουµούρ δέχονται απεσταλµένο του 

Αντόρνο µε δεύτερη επιστολή και στέλνουν χρήµατα για εξοπλισµό στόλου. Μετά το 

Λοπάδιο, σκοπεύοντας να καταδιώξει τον ανταπαιτητή, ο Μουράτ ζήτησε από τον 

Αντόρνο να έρθει να τον παραλάβει µε τα επτά πλοία που είχε ετοιµάσει στο µεταξύ. 

Ο στόλος εµφανίστηκε µεταξύ Λαµψάκου και Καλλίπολης και όταν ο Μουράτ 
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επιβιβάστηκε, ο Αντόρνο ζήτησε ως ανταµοιβή των υπηρεσιών του να του χαριστεί το 

χρέος των έξι ετών από τη µίσθωση των ορυχείων (27.000 νοµίσµατα*) και 

υπογράφτηκε επί τόπου σχετική συµφωνία. Αργότερα µάλιστα, µετά την τελική 

επιτυχία της επιχείρησης, ο Μουράτ θεώρησε καλό να εκδηλώσει την ευαρέσκειά του 

προς τον Αντόρνο επιπλέον µε διάφορα δώρα και µε την ισόβια παραχώρηση της 

νοµής της πόλίχνης του Περιθεωρίου στη Θράκη (έναντι της Θάσου) και των δασµών 

των δύο Φωκαιών. Παρουσιάζει εξάλλου ενδιαφέρον το γεγονός ότι η το αποκλειστικό 

δικαίωµα του Αντόρνο στην προσωπική νοµή των προσόδων αυτών αµφισβητήθηκε 

νοµικά από τους συνεταίρους του.** Οι συνέταιροι του Αντόρνο υποστήριζαν ότι στην 

περίσταση αυτή ο Αντόρνο απλώς εκπροσωπούσε την εταιρία, της οποίας χρήµατα 

είχαν χρησιµοποιηθεί και την οποία αφορούσε άµεσα το χρέος που χάρισε ο 

σουλτάνος. Ο Αντόρνο βασίστηκε σε χρήµατα, που είχαν συγκεντρωθεί από όλους 

τους συνεταίρους (αναλόγως του µερίσµατος του καθενός) και που προορίζονταν για 

την εξόφληση του χρέους προς τον σουλτάνο. Η επίλυση της διαφοράς ανατέθηκε σε 

επιτροπή. ∆εν είναι γνωστή η ετυµηγορία της, αλλά σίγουρα η απόφαση θα ήταν 

δύσκολη, αφού και οι δύο πλευρές αποτελούσαν ισχυρούς παράγοντες της γενουατικής 

κοινωνίας.172 

                                                           
* Από αυτές τις 27.000 οι 12.000 αντιπροσωπεύουν το µίσθωµα των έξι ετών (2.000 νοµίσµατα 
τον χρόνο κατά τον ∆ούκα). Άλλες 8.000 ώφειλε ο Αντόρνο να έχει καταβάλει υπό τύπον 
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στον Αντόρνο µεταξύ άλλων και τα κοµµέρκια των Φωκαιών, πράγµα που σηµαίνει ότι µέχρι 
τότε αυτά ανήκαν, εν µέρει τουλάχιστον, στον σουλτάνο. Βλ. Ζαχαριάδου, Colonies, 350. 
** Ïé óõíÝôáéñïé ôïõ Áíôüñíï ðñïóÝöõãáí óôï Óõìâïýëéï ôùí Ãåñüíôùí, ôï áíþôáôï üñãáíï ôïõ 
ãåíïõáôéêïý êñÜôïõò, êáé óôïí ÌéëáíÝæï êõâåñíÞôç Êáñìáíéüëá, êáôçãïñþíôáò ôïí üôé 
êáôá÷ñÜóôçêå ôéò äùñåÝò ôïõ óïõëôÜíïõ, ïé ïðïßåò êáôÜ ôçí ÜðïøÞ ôïõò äåí áíÞêáí ó�áõôüí 
ðñïóùðéêÜ áëëÜ óôçí åôáéñßá. Ï ÉùÜííçò Áíôüñíï, åðåéäÞ áðïõóßáæå óôçí áíáôïëÞ, 
åêðñïóùðÞèçêå óôç äßêç áðü ôïí ðáôÝñá ôïõ Ãåþñãéï, ï ïðïßïò åß÷å ÷ñçìáôßóåé äüãçò ôçò 
ÃÝíïõáò (1413-1415). Ëüãù ôçò ôá÷ýôçôáò ìå ôçí ïðïßá äéáôÝèçêáí ôá åðôÜ ðëïßá êáé ëüãù ôïõ 
ãåãïíüôïò üôé ìåôÜ ôçí õðüèåóç ôïõ ÌïõóôáöÜ ôá ðëïßá áõôÜ äåí Ýëáâáí ìÝñïò óôéò åðüìåíåò 
åðé÷åéñÞóåéò, Ý÷åé õðïôåèåß üôé äåí åðñüêåéôï ãéá ðëïßá ðïõ åß÷áí áãïñáóôåß Þ ìéóèùèåß áðü 
ôçí åôáéñßá åéäéêÜ ãéá ôçí ðåñßóôáóç, áëëÜ ãéá ôá ßäéá ðëïßá ðïõ óõíÞèùò ìåôÝöåñáí óôýøç 
êáé ðïõ åîáêïëïýèçóáí íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá ôïí ßäéï óêïðü áìÝóùò ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò 
äéáðåñáßùóçò ôùí óôñáôåõìÜôùí ôïõ ÌïõñÜô. ÁíÞêáí äçëáäÞ óôçí åôáéñßá. Ï ÉùÜííçò Áíôüñíï 
èåùñïýóå üôé ïé äùñåÝò ôïõ óïõëôÜíïõ áíÞêáí áðïêëåéóôéêÜ óôïí ßäéï, áöïý áõôüò åß÷å 
ðñïóùðéêÞ óõììåôï÷Þ êáé áõôïðñüóùðç ðáñïõóßá óôçí åðé÷åßñçóç(âë. Basso 63-77, 80). Ðéèáíþò 
Ýôóé Ýâëåðå ôï æÞôçìá êáé ï óïõëôÜíïò, ìéá ðïõ êáôÜ ôçí ïèùìáíéêÞ áíôßëçøç Ýíáò çãåìüíáò 
óõìâÜëëåôáé ùò ðñüóùðï ìå êÜðïéá Üëëá ðñüóùðá êáé ü÷é ìå êñÜôç, áðñüóùðåò êõâåñíÞóåéò, 
ïñãáíþóåéò Þ åôáéñßåò. ÏðùóäÞðïôå ôï ãåãïíüò üôé áíÝêõøå èÝìá ó÷åôéêÜ ìå ôéò äùñåÝò ôïõ 
óïõëôÜíïõ, ôéò ïðïßåò áíáöÝñåé ï Äïýêáò, åðéâåâáéþíåé ôçí áîéïðéóôßá ôïõ éóôïñéêïý áõôïý 
ãåíéêÜ êáé éäßùò óôá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôïõò ÃåíïõÜôåò ôçò Öþêáéáò. 
172 ∆ούκας,164-165,178,181. Basso, 63-77, 80. 



 Μάταια ο Μουσταφά επιχείρησε, όταν τα πλοία είχαν πια φανεί στην ευρωπαϊκή 

ακτή του Ελλησπόντου, να δωροδοκήσει τον Αντόρνο, για να µην αποβιβάσει τον 

Μουράτ.173 Κατά τον Χαλκοκονδύλη ο Ιωάννης Η΄ «εν Προικονήσω γενόµενος 

εσχόλαζέ τε περί γυναικός έρωτα... και ουκ εν δέοντι παρεγένετο ώστε διακωλύσαι 

Αµουράτην ες την Ευρώπην αφικέσθαι». Όταν η Καλλίπολη έπεσε στα χέρια του 

Μουράτ, ο Μουσταφά έσπευσε στην Αδριανούπολη, αλλά οι κάτοικοί της είχαν αυτή 

τη φορά τη στοιχειώδη προνοητικότητα να µην τον δεχτούν. Καταδιωκόµενος 

προσπάθησε να κατευθυνθεί προς τη Βλαχία, αλλά συνελήφθη στο Kιzιlaghaύ 

Υenicesi (βουλγαρικό Έλχοβο επί του Τούντζα) βορείως της Αδριανούπολης.174 

Οδηγήθηκε στην Αδριανούπολη και απαγχονίστηκε δηµόσια ως κοινός προδότης. ∆εν 

στραγγαλίστηκε µυστικά, όπως γινόταν µε τους απογόνους του Οσµάν. Σκοπός της 

δηµόσιας εκτέλεσης ήταν να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι, όπως διακήρυττε ο 

σουλτάνος, δεν ανήκε πραγµατικά στην οθωµανική δυναστεία.175 

 Στις αρχές λοιπόν του 1422, η απόπειρα των Βυζαντινών να επιβάλουν ένα 

σφετεριστή που θα εξυπηρετούσε το συµφέρον τους είχε αποτύχει παταγωδώς, 

επισύροντας βέβαια και τις αναπόφευκτες συνέπειες: Οι Οθωµανοί ξεκίνησαν ως 

αντίποινα στρατιωτικές επιχειρήσεις σε πολλά µέτωπα. Tο καλοκαίρι του ίδιου έτους, 

ο Μιχάλογλου απέκλεισε την Κωνσταντινούπολη και ο Μπαράκ Εβρενόσογλου τη 

Θεσσαλονίκη. Για µια εικοσαετία, δηλαδή από τη µάχη της Άγκυρας µέχρι εκείνη τη 

στιγµή, το Βυζάντιο ήταν ασφαλές. Οι Οθωµανοί, φοβούµενοι την υποκίνηση εκ 

µέρους του Βυζαντίου κινήσεων που θα στρέφονταν εναντίον τους και κυρίως την 

πιθανότητα συνδυασµένης επίθεσης από τη δύση (Ουγγαρία ή Βενετία) και την 

ανατολή (Καραµάν ή Τιµουρίδες), είχαν αποφύγει για ένα µεγάλο διάστηµα τις 

επιθετικές ενέργειες. Τώρα όµως, δεδοµένης της βυζαντινής ανάµειξης στα γεγονότα 

που προηγήθηκαν, η οθωµανική πολιτική παρεκκλίνει από τη σταθερή φιλειρηνική 

γραµµή και οι οθωµανικές δυνάµεις κινητοποιούνται εναντίον του Βυζαντίου.176 Ο 

γέροντας Μανουήλ Β΄είχε προσπαθήσει την τελευταία στιγµή να αποτρέψει τον 

κίνδυνο µε µια πρεσβεία προς το σουλτάνο, έργο της οποίας ήταν να παρουσιάσει ως 

αθώο το Βυζάντιο, αποδίδοντας τα σχετικά µε τον Dⁿzme γεγονότα στην 

αδικαιολόγητη άρνηση του νεκρού πλέον Βαγιαζίτ να παραδώσει τα αδέρφια του 
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Μουράτ στον αυτοκράτορα. Η αποτυχία της πρεσβείας ήταν απόλυτη.177 Στις 10 

Ιουνίου 1422 ο στρατός της ∆ύσης µε επικεφαλής τον µπεηλέρµπεη Μιχάλογλου 

βρισκόταν έξω από την Κωνσταντινούπολη, έχοντας καταλάβει και λεηλατήσει τα 

περίχωρα.178 Στις 20 Ιουνίου έφτασε και ο ίδιος ο Μουράτ µε τις δυνάµεις της 

Ανατολής και της Πύλης.179 Ο Κανανός180 κάνει λόγο για την παρουσία Βυζαντινών 

πρέσβεων ως αιχµαλώτων στα χέρια του Μουράτ, ο οποίος απειλούσε να τους 

θανατώσει. Μια δεύτερη πρεσβεία προς τον Μουράτ έξω από τα τείχη της πόλης 

επίσης δεν απέδωσε. Μετά και τη νέα αυτή αποτυχία ο απεσταλµένος του Μανουήλ 

Θεολόγος Κόρακας από τη Φιλαδέλφεια, γνωστός φιλότουρκος και άρα ύποπτος, 

κατηγορήθηκε ότι είχε συµφωνήσει µε τον σουλτάνο να του παραδώσει την πόλη, 

τυφλώθηκε µέσα στην Κωνσταντινούπολη από τον τροµοκρατηµένο και εξαγριωµένο 

όχλο και πέθανε στη φυλακή.181 ∆ε χωράει λοιπόν αµφιβολία ότι στη βυζαντινή 

πρωτεύουσα επικρατούσε έξαλλος πανικός. Εν τω µεταξύ οι Οθωµανοί είχαν 

κατασκευάσει και στήσει πάµπολλες πολιορκητικές µηχανές.182 Συγχρόνως, καθώς ο 

σουλτάνος είχε διακηρύξει ότι η λεηλασία της Κωνσταντινούπολης θα ήταν ελεύθερη, 

συνέρρεαν από όλη την οθωµανική επικράτεια πλήθη όχι µόνο πολεµιστών και 

δερβίσηδων, αλλά επίσης και δουλεµπόρων και γενικότερα εµπόρων.183 Μάλλον 

πρόκειται (εκτός από τον τυχαίο συρφετό, που ήλπιζε κάτι να αρπάξει την ώρα της 

λεηλασίας) για µεγαλεµπόρους, που θα απευθύνονταν κατόπιν σε πλούσιους πελάτες 

για την πώληση των ανδρών, γυναικών, βρεφών, ζώων και πραγµάτων που θα 

αγόραζαν από τους στρατιώτες, και η εµπορική αυτή επιχείρηση θα είχε αρκετά 

µεγάλη οικονοµική σηµασία. Προπάντων όµως αναµενόταν η άφιξη από την Προύσα 

ενός περίφηµου σεÀχη, ο οποίος έχαιρε απεριόριστου σεβασµού ως Seyid (απόγονος 

του Προφήτη). Ο Κανανός τον αναφέρει µε το όνοµα ΜηρσαÀτης (Amir Seyid. Έχει 

ταυτιστεί µε τον σεÀχη Buhari,184 ο οποίος είδαµε ότι είχε ενθαρρύνει τον σουλτάνο 

πριν από τα γεγονότα του Λοπαδίου). Η επίθεση θα εκδηλωνόταν µόνο στην 

κατάλληλη από θρησκευτική άποψη στιγµή, που θα καθόριζε ο σεÀχης, ο οποίος 

έφτασε σύντοµα και έγινε δεκτός µε υπέρτατες τιµές.185 Η κύρια πηγή της πολιορκίας, 

ο Κανανός, περιγράφει τις τιµές αυτές µε αρκετή δόση ειρωνείας και ενδεχοµένως τις 

υπερβάλλει. Οπωσδήποτε όµως η υπερβολή βασίζεται σε κάποια βάση αλήθειας ως 
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προς το κύρος και το ρόλο του σεÀχη, τουλάχιστον στο ιδεολογικό επίπεδο. Μέχρι να 

φτάσει η στιγµή της εφόδου, οι πολιορκητές χτυπούσαν τα τείχη µε τα πυροβόλα τους 

αλλά χωρίς αποτέλεσµα.186 Όλα αυτά συντελούνταν µόνο από την πλευρά της ξηράς, 

το θαλάσσιο τείχος δεν αναφέρεται σε καµία πηγή να επλήγη, αφού η απειρία των 

Οθωµανών περί τα ναυτικά δεν τούς επέτρεπε ακόµη να εκδηλώσουν καµιά µορφή 

επίθεσης από τη θάλασσα. Η έφοδος έγινε τελικά στις 24 Αυγούστου.187 Ο σε?χης είχε 

καθορίσει την ηµεροµηνία, βασιζόµενος σε κάποια αστρολογική προφητεία της εποχής 

του Μωάµεθ.188 Αρχικά η ορµή και η ισχύς των επιτιθέµενων, που εµπνέονταν από την 

παρουσία του πνευµατικού τους ηγέτη, παρασύρονταν από το πάθος των δερβίσηδων 

και ελκύονταν από την προσδοκία της λεηλασίας, κλόνισε τους υπερασπιστές, οι 

οποίοι υποχώρησαν τροµοκρατηµένοι χωρίς όµως να διαλυθούν. Εν τέλει µια 

απεγνωσµένη µαζική αντεπίθεση των αµυνοµένων µε τη συµµετοχή πολιτών, 

κληρικών και γυναικών και µε τη χρήση κάθε δυνατού µέσου έτρεψε τους εχθρούς σε 

φυγή. Οι φήµες µιλούσαν για την εµφάνιση µιας γυναίκας πάνω στα τείχη, η θέα της 

οποίας ενέπνευσε τρόµο στους άπιστους.189 Τελικά στις 6 Σεπτεµβρίου η πολιορκία 

λύθηκε και ο οθωµανικός στρατός αποχώρησε. 

 Στην αποκλεισµένη Θεσσαλονίκη εξάλλου η κατάσταση είχε γίνει πολύ δύσκολη, 

όπως µαρτυρεί ο µητροπολίτης Συµεών: «Πολιορκίαι παρά των ασεβών, καθ�ηµέραν 

επιδροµαί, λεηλασίαι των έξωθεν ευσεβών και διωγµοί, αιχµαλωσίαι, σφαγαί, των εντός 

πραγµάτων αφανισµοί, των εκτός κτηµάτων καταστροφαί, πάντων οδυρµοί και 

ολολυγαί». Ο λαός, πανικόβλητος από τον κίνδυνο του θανάτου ή του 

εξανδραποδισµού και εν πολλοίς από την απώλεια της υλικής του ευηµερίας, 

στρέφεται εναντίον των αρχών της πόλης και του ιεράρχη µε εκδηλώσεις οργής, 

εκτοξεύοντας άλλοτε κατηγορίες και άλλοτε απειλές.190 Υπό το κράτος του πανικού οι 

Θεσσαλονικείς έστειλαν πρεσβεία στο σουλτάνο χωρίς την έγκριση της 

Κωνσταντινούπολης, γεγονός που επέφερε τη µαταίωση µιας επικείµενης 

οθωµανοβυζαντινής συνθήκης. Κάποιοι Θεσσαλονικείς µάλιστα αυτοµόλησαν προς 

τους Οθωµανούς,191 καθώς το πλήθος είχε διχαστεί σε δύο οµάδες: Αυτούς που 

πίστευαν ότι η πόλη έπρεπε να παραδοθεί στους Οθωµανούς και σ�εκείνους που 

έβλεπαν µε καλό µάτι την προοπτική υπαγωγής της Θεσσαλονίκης στην κυριαρχία της 
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Βενετίας.192 Μια πρόταση ειρήνης εκ µέρους των πολιορκητών µε όρο την αποχώρηση 

του κυβερνήτη της πόλης δεσπότη Ανδρόνικου Παλαιολόγου προκάλασε ταραχές 

εντείνοντας τη διχόνοια. Ο δεσπότης αρχικά πρότεινε στον σουλτάνο συµφωνία, που 

προέβλεπε την παραχώρηση των δύο τρίτων των συνολικών προσόδων της πόλης 

στους Οθωµανούς. Η πρόταση απορρίφθηκε. Τότε άρχισε να προσανατολίζεται προς 

τη λύση της παραχώρησης της πόλης στα χέρια τρίτων.193 

 Ένα τρίτο στάδιο των οθωµανικών αντιποίνων αποτέλεσε  η εισβολή του Τουραχάν 

στην Πελοπόννησο και η καταστροφή των οχυρώσεων του Εξαµιλίου (22 ΜαÀου 

1423194). Κατόπιν ο Τουραχάν λεηλάτησε τη Λακεδαιµονία, το Λεοντάρι, το Γαρδίκι 

και εξόντωσε τους Αλβανούς της Πελοποννήσου στη µάχη της Ταβίας (5 Ιουνίου),195 

όπου έχτισε πύργους µε τα κεφάλια των αιχµαλώτων.196 

 Όπως είδαµε, τον Σεπτέµβριο του 1422 τερµατίστηκε η πολιορκία της 

Κωνσταντινούπολης. Υπήρχε βέβαια συγκεκριµένος λόγος για τον οποίο ο σουλτάνος 

αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Η Κωνσταντινούπολη µετά από ένα 

αγωνιώδες καλοκαίρι (Ιούνιο-Σεπτέµβριο 1422) απαλλάχθηκε από τον άµεσο κίνδυνο 

χάρη στην ίδια µέθοδο που την είχε φέρει σ�αυτή τη δεινή θέση, δηλαδή υποκινώντας 

πάλι έναν ανταπαιτητή του οθωµανικού θρόνου, τον µόνο διαθέσιµο εκείνη τη στιγµή. 

Επρόκειτο για τον δεκατριάχρονο αδελφό του Μουράτ Kⁿύⁿk (µικρό) Μουσταφά, ο 

οποίος είχε επιζήσει, γιατί είχε φυγαδευθεί είτε στο Γκερµιγιάν είτε στο Καραµάν είτε 

στην Κασταµονή. Τα µικρασιατικά εµιράτα, θέλοντας να διατηρήσουν την 

ανεξαρτησία τους έναντι των Οθωµανών, έτειναν, όπως και το Βυζάντιο, να 

υποστηρίζουν διεκδικητές του οθωµανικού θρόνου. Ο πατέρας του τον είχε 

τοποθετήσει στο Χαµίτ ως σαντζάκ-µπέη (το είχε προσαρτήσει το 1415197). Το 

Καραµάν έσπευσε να τον θέσει υπό την προστασία του, επεκτείνοντας έτσι τον έλεγχό 

του στο Χαµίτ. Συγχρόνως ο Γιακούµπ Β΄, ο τελευταίος ηγεµόνας του Γκερµιγιάν, 

συνέλαβε την ιδέα να στρέψει τον Μουσταφά κατά του Μουράτ, από κοινού µε τον 

Καραµάνογλου. Αρχικά, όταν δεν είχε ακόµη αντιµετωπίσει τα πιο άµεσα ζητήµατα, ο 

Μουράτ δεν αντέδρασε. Έστειλε πρέσβη στο Καραµάν και έδειξε υποχωρητικότητα, 

αποδεχόµενος την απώλεια του Χαµίτ. Παράλληλα η βυζαντινή διπλωµατία ήλθε σε 

επαφή µε τον Οθωµανό προστάτη του Μουσταφά sharabdar Ilyas και του παρέσχε 

χρήµατα για τη συγκρότηση στρατού. Βέβαια το Καραµάν και το Γκερµιγιάν διέθεσαν 
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επίσης στρατό που υποστήριξε το νέο ανταπαιτητή. Του στρατού αυτού ηγήθηκε 

τυπικά ο µικρός Μουσταφά, πολιορκώντας την Προύσα (Αύγουστο) και αναγκάζοντας 

έτσι το σουλτάνο να λύσει την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης για να τον 

αντιµετωπίσει. Έτσι ο Μουσταφά βρήκε την ευκαιρία να πεταχτεί µέχρι την 

Κωνσταντινούπολη (30 Σεπτεµβρίου 1422) για να δηλώσει υποταγή στον Μανουήλ, 

προϋπόθεση απαραίτητη για να µπορεί το Βυζάντιο να τον αξιοποιήσει (1 Οκτωβρίου. 

Κατά σύµπτωση την ίδια µέρα ο Μανουήλ προσεβλήθη από «το νόσηµα το της 

ηµιπληξίας» και από τότε εγκατέλειψε την ενεργό πολιτική δράση) και αµέσως 

επέστρεψε στη Μικρά Ασία. Στο µεταξύ ο Μουράτ µε την παρακίνηση του λαλά του 

Y÷rgⁿύ  αποφάσισε να εισέλθει στην Προύσα. Ο Μιχάλογλου κατάφερε να λύσει την 

πολιορκία  της πόλης και ο σουλτάνος εγκαταστάθηκε εκεί. Στη Ρούµελη ο µικρός 

Μουσταφά λίγους µόνο οπαδούς είχε κατορθώσει να προσελκύσει και η απειλητική 

παρουσία του στρατού της Ρούµελης τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τη βυζαντινή 

Σηλυµβρία, όπου είχε καταφύγει. Στη Μικρά Ασία όµως είχε µεγαλύτερη επιτυχία. 

Αφού αναγνωρίστηκε στο Κοτζά Ελί, επικράτησε στην περιοχή της Νίκαιας, την οποία 

πολιόρκησε και κατέλαβε, όπου κυβέρνησε ως σουλτάνος µέχρι τον Ιανουάριο του 

1423. Προδόθηκε όµως από τον µέχρι τότε προστάτη του sharabdar Ilyas, ο οποίος 

είχε έρθει σε συνεννόηση µε τον Μουράτ. Ο Μουράτ του πρόσφερε τη θέση του 

µπεηλέρµπεη της Ανατολής. Όταν οι δυνάµεις του Γκερµιγιάν και του Καραµάν 

εγκατέλειψαν τη Νίκαια, ο Μουσταφά θέλησε να τους ακολουθήσει αλλά ο Ilyas τον 

εµπόδισε. Tότε ο Μουράτ πολιόρκησε µε το στρατό της Ρούµελης τη Νίκαια και την 

κατέλαβε µε τη βοήθεια υποστηρικτών του από µέσα. O λαός είχε στο µεταξύ 

µεταστραφεί  υπέρ του Μουράτ. Κατά την πολιορκία σκοτώθηκε ο µπεηλέρµπεης της 

Ρούµελης Μιχάλογλου. Ο Μουσταφά παραδόθηκε στα χέρια του Μουράτ και 

στραγγαλίστηκε.198 Mετά την απαλλαγή του από τον δεύτερο ανταπαιτητή, ο Μουράτ 

αποµάκρυνε από τη βεζιρία τους τρεις Τιµουρτάσογλου. O Ουµούρ, όταν έφυγε από 

το ντιβάνι, ανέλαβε καταρχήν να φέρει σε πέρας µια διπλωµατική αποστολή στο 

Γκερµιγιάν. Ο Ορούτς έγινε µπεηλέρµπεης της Ανατολής και ο Αλή πήρε το σαντζάκι 

του Σαρουχάν.199 Μόνοι βεζίρηδες έµειναν ο Ιµπραχίµ και ο Χατζή Ιβάζ. O τελευταίος 

καθαιρέθηκε και τυφλώθηκε λίγο αργότερα το 1423200 ή 1425201 ως ύποπτος 

(καταγγελθείς) για συνωµοσία. Τη θέση του πήρε ο Σαρουτζά πασάς, όπως αναφέρουν 
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τα Annals, αλλά στην ουσία η επιρροή του εκπροσώπου της αριστοκρατίας Ιµπραχίµ 

Τσανταρλή στο ντιβάνι ήταν πια αδιαφιλονείκητη.202 

 Στην υπόθεση του Kⁿύⁿk Μουσταφά ο Ισφεντιγιάρ της Κασταµονής και οι άλλοι 

Μικρασιάτες µπέηδες είχαν εκδηλωθεί υπέρ του ανταπαιτητή και δεν άργησαν να 

κινητοποιηθούν. Ο Ισφεντιγιάρ προχώρησε µέχρι το Taraklι Borlu (Μπολού). Έτσι 

µετά την εξόντωση του αδελφού του ο Μουράτ, στα πλαίσια µιας γενικότερης 

σωφρονιστικής δραστηριότητας, εξεστράτευσε εναντίον του Ισφεντιγιάρ 

ανακόπτοντας την προέλασή του στο Taraklι Borlu (στην πλευρά των Οθωµανών 

πολέµησε και ο υποτελής του σουλτάνου Κασίµ, γιος του Ισφεντιγιάρ) και 

επιβάλλοντάς του εκ νέου υποτέλεια.203 Γύρω στο 1430 ο Ισφεντιγιάρ εξακολουθεί να 

αναφέρεται ως υποτελής του Μουράτ.204 

 Το Καραµάν, πρωτεργάτης της κίνησης του Kⁿύⁿk Μουσταφά, δε µπορούσε να 

αδρανήσει τώρα. Ο µπέης του Καραµάν Μεχµέτ ήλθε σε συνεννόηση µε τον Οσµάν 

τσελεµπή, τον διάδοχο του Τεκέ στη φερώνυµη ηγεµονία. Το 1415 ο Μεχµέτ Α΄ είχε 

αφαιρέσει από τον Οσµάν την περιοχή της Αττάλειας. Τώρα ο Τεκέογλου 

συγκέντρωσε στρατό, αλλά µια αιφνίδια ασθένεια τον εµπόδισε να αναλάβει δράση. Η 

οθωµανική δύναµη που έδρευε στη χώρα από το 1415 µπόρεσε έτσι να κινηθεί πρώτη. 

Ο Οσµάν θανατώθηκε και οι υποστηρικτές του διασκορπίστηκαν. Ο Καραµάνογλου 

Μεχµέτ πολιόρκησε µε τις δικές του µόνο δυνάµεις την Αττάλεια, αλλά σκοτώθηκε 

από βολή πυροβόλου των υπερασπιστών (αρχές του 1423). Η χώρα του Τεκέ ενώθηκε 

µε την Αττάλεια σε ένα νέο σαντζάκι, ο µπέης του οποίου Χαµζά ανέλαβε τη 

διεξαγωγή του πολέµου εναντίον του Καραµάν. Ο αδελφός του Μεχµέτ 

Καραµάνογλου Μπενγκί Αλή διεκδικούσε το θρόνο, ενώ οι τρεις γιοι του Μεχµέτ 

Ιµπραχίµ, Ισά και Αλαεντίν κατέφυγαν στον Μουράτ, ο οποίος παραχώρησε σαν 

επικυρίαρχος το Καραµάν στον Ιµπραχίµ (τον έζωσε µε σπαθί) και κράτησε στην 

Πύλη τους άλλους δύο αδελφούς. Ο Ιµπραχίµ επέστρεψε το µέρος του Χαµίτ που είχε 

καταλάβει ο πατέρας του πριν από δυο χρόνια, όταν ήταν εκεί ο Kⁿύⁿk Μουσταφά. Τη 

διοίκηση του Χαµίτ ανέλαβε ο sharabdar Ilyas.205 

 Στο Γκερµιγιάν από την άλλη, ο τελευταίος µπέης Γιακούµπ Β΄ (1387-1429), που 

περιστασιακά συνεργαζόταν µε τον Καραµάνογλου και είχε όπως είδαµε υποκινήσει 

τον Kⁿύⁿk Μουσταφά, µετά το θάνατο του τελευταίου συµφιλιώθηκε µε τον Μουράτ, 

εµπεδώνοντας ένα καθεστώς καλών σχέσεων του Γκερµιγιάν µε τους Οθωµανούς 
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(οθωµανικής κηδεµονείας) για τα τελευταία επτά χρόνια ζωής του εµιράτου.206 

Φαίνεται µάλιστα ότι και πριν από την οριστική έκβαση της αντιπαράθεσης των δύο 

αδελφών ο Γιακούµπ κατάλαβε ότι υποστήριζε µια χαµένη υπόθεση και έσπευσε να 

διορθώσει την πορεία του: Σε βακουφικό έγγραφο του Γιακούµπ (Οκτώβριος 1422) 

διαβάζουµε την τούγρα του Μουράτ.207 Έχει βρεθεί µάλιστα και ένα νόµισµα, το οποίο 

αναγράφει στη µια πλευρά το όνοµα του Μουράτ και στην άλλη του Γιακούµπ. 

Χρονολογία και τόπος κοπής δεν αναφέρονται. Υπάρχουν όµως και δύο άλλα κοµµένα 

στο Γκερµιγιάν το 825 (1422/3) µε το όνοµα του Μουράτ µόνο, ένδειξη του ότι ο 

Γιακούµπ ήταν υποτελής στον Οθωµανό µονάρχη.208  

 Αµέσως µετά τον Ισφεντιγιάρ ο Μουράτ κινήθηκε εναντίον του Ντρακούλ της 

Βλαχίας, ο οποίος είχε λεηλατήσει οθωµανικές περιοχές, καθιστώντας και αυτόν 

φόρου υποτελή.209 Είδαµε ότι µετά τη δεύτερη ήττα του το 1422 ο Dⁿzme Μουσταφά 

επιχείρησε να διαφύγει στη Βλαχία, όπου ασφαλώς είχε λόγους να πιστεύει ότι θα 

γινόταν δεκτός. Ήταν λοιπόν ανάγκη να σωφρονιστούν οι Βλάχοι, ώστε να εκλείψει 

αυτός ο παράγοντας που ενίσχυε ή ενθάρρυνε τους διεκδικητές και επαναστάτες. Το 

γεγονός πάντως ότι οι βλαχικές επιδροµές συνέπεσαν µε την απασχόληση του Μουράτ 

στη Μικρά Ασία αποτελεί ίσως ένδειξη ότι η υπόθεση του Kⁿύⁿk Μουσταφά ήταν µία 

πτυχή µιας γενικότερης αντιοθωµανικής κινητοποίησης, συντονισµένης µάλλον, στην 

Μικρά Ασία και στη ∆ύση.210 

 Μετά από τα γεγονότα αυτά, ο Μουράτ µπόρεσε να στρέψει εξ ολοκλήρου το 

ενδιαφέρον του προς την Θεσσαλονίκη, την οποία ο στρατός του εξακολουθούσε να 

διατηρεί σε κατάσταση αποκλεισµού. Το ζήτηµα αυτό ξεφεύγει πλέον από τα πλαίσια 

των οθωµανοβυζαντινών σχέσεων. Με βάση τις νέες εξελίξεις, η Θεσσαλονίκη 

καθίσταται µήλον της Έριδος για τους Οθωµανούς και τη Βενετία και αποτελεί για τα 

επόµενα χρόνια ένα από τα κύρια θέµατα, γύρω από τα οποία περιστρέφονται οι 

Οθωµανοβενετικές σχέσεις. Tην άνοιξη του 1423 o Ανδρόνικος Παλαιολόγος µε 

πρεσβεία του στη βενετική διοίκηση της Εύβοιας ερήµην του αυτοκράτορα αλλά µε τη 

σύµφωνη γνώµη των κατοίκων της πόλης (όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται η βενετική 

κυβέρνηση σε επίσηµο έγγραφό της) πρότεινε την παράδοσή της στη Βενετία µε τρεις 

όρους: Να διατηρηθούν τα θέσµια και τα ήθη της πολιτικής ζωής, να παραµείνει στη 

θέση του ο µητροπολίτης και να επιτραπεί σε όσους κατοίκους ήθελαν να πουλήσουν 
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την περιουσία τους και να φύγουν. Ο ∆ούκας211 θεωρεί ότι η πρωτοβουλία ανήκε 

στους κατοίκους, δηλαδή κατ�ουσίαν σε µια ηγετική οµάδα, όπως µπορούµε να 

υποθέσουµε (αγανακτήσαντες ουν οι Θεσσαλονικείς...στέλλουσί τινας των αρχόντων 

προς Βενετικούς µετά δίαιτας, του δεσπότου θέλοντος ή και µη θέλοντος, του 

παραδούναι την Θεσσαλονίκην αυτοίς...). Η Βενετία (ο νέος δόγης Φραγκίσκος 

Φόσκαρι, σε αντίθεση µε τον συντηρητικό προκάτοχό του Tommaso Mocenigo, που 

πέθανε στις 4 Απριλίου 1423, εξέφραζε τη φιλοπόλεµη αντιοθωµανική µερίδα, που 

αποτελούσε πάντως ακόµη µειοψηφία στη σύγκλητο212) βρίσκει ενδιαφέρουσα την 

πρόταση, γιατί πιστεύει ότι κατέχοντας τη Θεσσαλονίκη θα προστατεύει την Εύβοια 

και τις κτήσεις του Αιγαίου. Επίσης θα διασφάλιζε το εµπόριο µε τα προϊόντα της 

ενδοχώρας που κατέληγαν στη Θεσσαλονίκη. Ο κίνδυνος να περιέλθει η Θεσσαλονίκη 

στα χέρια των Οθωµανών ή, ακόµη χειρότερα, στα χέρια άλλης χριστιανικής 

ναυτεµπορικής δύναµης ανταγωνίστριας της Βενετίας (πχ του Μιλάνου που είχε 

προσαρτήσει τη Γένουα), αφού ο δεσπότης θα στρεφόταν ασφαλώς προς άλλο κράτος 

σε περίπτωση άρνησης της Βενετίας, λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο. Στις διαταγές της 

συγκλήτου όµως δεν παύει να πρυτανεύει ένα ακραίο µάλλον πνεύµα οικονοµίας. Η 

Βενετία αναλαµβάνει το εγχείρηµα, αλλά περικόπτοντας στο µέγιστο βαθµό το κόστος 

(πλοία, εφόδια, πληρώµατα, στρατιώτες). Ως προς τη νοµική βάση της ενέργειάς της, η 

Βενετία θεωρεί δεδοµένη τη νοµιµοποίηση του δεσπότη να προβεί στην παραχώρηση 

ερήµην του αυτοκράτορα, καθώς είναι αυτόνοµος άρχοντας. Πάντως ο Βενετός βάιλος 

στην Κωνσταντινούπολη αναλαµβάνει να πείσει τον αυτοκράτορα µε το επιχείρηµα 

ότι σκοπός της Βενετίας ήταν η προστασία της περιοχής από τους άπιστους Αν ο 

αυτοκράτορας ήταν αµετάπειστος, οι Βενετοί θα υποχωρούσαν.213  

 Στον σουλτάνο πάλι ο Βενετός απεσταλµένος Νiccolo Τζόρτζι, σύµφωνα µε διαταγή 

που εκδόθηκε στις 27 Ιουλίου, θα έλεγε ότι ήταν ευτύχηµα για τους Οθωµανούς η 

κυριαρχία των Βενετών στη Θεσσαλονίκη, αφού αυτοί έχουν τόσο καλές διαθέσεις 

απέναντί τους, γιατί, αν δεν δέχονταν οι ίδιοι, ο δεσπότης θα παρέδιδε την πόλη σε 

άλλη χριστιανική δύναµη, εχθρική. Η Βενετία µάλιστα είχε πρόθεση να 

διαπραγµατευτεί ειρήνη µε τον σουλτάνο. Συγκεκριµένα ο Βενετός πρέσβης θα 

επιζητούσε να ανανεώσει την προϋπάρχουσα (1419, επί Μεχµέτ Α΄) συνθήκη 

επιχειρώντας µάλιστα να επεκτείνει την ισχύ της σε όλες τις βενετικές περιοχές της 

Αλβανίας (η πρώτη συνθήκη ίσχυε µόνο για Σκόδρα, Ντριβάστο και Αλέσιο). Τη 

συνθήκη εκείνη (βλ. και παραπάνω σελ. 8 και 37) είχε υπογράψει µε τον Μεχµέτ στις 
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6 Νοεµβρίου 1419 ο τότε βάιλος Μπερτρούτσιο Ντιέντο και προέβλεπε: α) Ανταλλαγή 

των αιχµαλώτων της Εύβοιας και της Καλλίπολης. β) Η Βενετία θα κατέβαλλε διά του 

βάιλου 100 δουκάτα ετησίως, για να έχει πρόσβαση στη Ναύπακτο, και 200 για τα 

φρούρια της περιοχής του Μπάλσα στην Αλβανία (Σκόδρα, Ντριβάστο, Αλέσιο), τα 

οποία ο σουλτάνος θα προστάτευε από επιθέσεις του Μπάλσα και άλλων. γ) Οι 

υπήκοοι της µιας πλευράς θα τιµωρούνταν αν δηµιουργούσαν προβλήµατα και θα 

επιστρέφονταν αν διέφευγαν στην περιοχή της άλλης πλευράς. δ) Οι Οθωµανοί δε θα 

παρενοχλούν τις βενετικές θέσεις και οι έµποροι των δύο µερών θα κυκλοφορούν 

ανεµπόδιστα οι µεν στην περιοχή των δε.214 

 Αν επιτυγχανόταν η ανανέωση της συνθήκης, οι Βενετοί θα ζητούσαν από τον 

σουλτάνο να προστατέψει το Ντριβάστο από τις επιδροµές του υποτελούς του δεσπότη 

της Σερβίας. Επίσης ο Τζόρτζι θα επεδίωκε την εξασφάλιση της παραµονής των 

Βενετών εµπόρων στα οθωµανικά εδάφη και οπωσδήποτε τη διατήρηση των 

εµπορικών δρόµων ανοιχτών. Θα εξέταζε επίσης τον ενδεχόµενο συµβιβασµό µεταξύ 

Αδριανούπολης και Κωνσταντινούπολης. Ως όπλο για την επίτευξη της συνθήκης 

ήλπιζε ο δόγης Φραγκίσκος Φόσκαρι ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ένας ακόµη 

επίδοξος ανταπαιτητής του οθωµανικού θρόνου, που ισχυριζόταν ότι ήταν µέλος της 

οθωµανικής δυναστείας και που είχε καταφύγει στην Εύβοια. Αν αυτός ο Τούρκος 

αποδεικνυόταν όντως τόσο σηµαντικός όσο ισχυριζόταν, ο Τζόρτζι θα υποσχόταν τον 

περιορισµό του στην Κρήτη, άν βέβαια ο σουλτάνος ήταν συνεργάσιµος.215 Από ένα 

άλλο βενετικό έγγραφο κατά τρεις µήνες µεταγενέστερο (5 Νοεµβρίου 1423) 

µαθαίνουµε ότι ο υποψήφιος αυτός ανταπαιτητής ονοµαζόταν Ισµαήλ. Οι κεντρικές 

βενετικές αρχές διέταξαν έρευνα για  να εξακριβωθεί αν πράγµατι ήταν αυτός που 

έλεγε (εγγονός του Μουράτ Α΄216). Αν αποδεικνυόταν απατεώνας ή αν διαπιστωνόταν 

ότι αν και γνήσιος δεν µπορούσε για οποιονδήποτε λόγο να αξιοποιηθεί προς το 

συµφέρον της Βενετίας, οι τοπικές βενετικές αρχές της Εύβοιας θα έπαυαν να του 

συµπεριφέρονται ευνοϊκά. Σε επιστολή Βενετού που έζησε τα γεγονότα, ο άνθρωπος 

αυτός χαρακτηρίζεται ως παράφρονας, που είχε παλιότερα την εύνοια του Μεχµέτ Α΄ 

και που παρουσιαζόταν ως πρίγκιπας.217 Ας σηµειωθεί εξάλλου ότι τον ίδιο καιρό που 

η Βενετία σκεφτόταν την ανανέωση της συνθήκης βρισκόταν στην ανάγκη να λάβει 

µέτρα ασφαλείας (27 Ιουλίου) για την αντιµετώπιση τουρκικών επιδροµών στη 

Ναύπακτο.218 
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 Στις 24 Σεπτεµβρίου 1423 ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος παρέδωσε τη Θεσσαλονίκη 

στους Βενετούς προβλεπτές Santo Venier και Νικολό Τζόρτζι. Από το γεγονός ότι στα 

βενετικά έγγραφα γίνεται λόγος για την terram Salonichi και όχι απλώς civitatem και 

ότι το «χρονικό» του σύγχρονου των γεγονότων Βενετού ευγενούς Αντόνιο Μοροζίνι 

µιλάει για παράδοση της πόλης και όλων των εξαρτηµάτων της, προκύπτει ότι, εκτός 

από την ίδια την πόλη, στους Βενετούς παραδόθηκε, θεωρητικά τουλάχιστον, και µια 

ευρύτερη περιοχή, που αποτελούσε οργανική ενότητα µε τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη. 

Ασφαλώς, αφού οι οθωµανικές επιδροµές έφταναν έξω από τα τείχη της πόλης, δεν 

ήταν καθόλου αυτονόητο ότι οι νέοι κατ�όνοµα κυρίαρχοι της περιοχής αυτής θα 

µπορούσαν να την θέσουν όντως υπό τον έλεγχό τους. Καθώς τα βενετικά έγγραφα 

των επόµενων ετών αναφέρονται συχνά στη σηµασία των οχυρών της Κασσάνδρειας 

και του Πλαταµώνα για την εξασφάλιση της βενετικής περιοχής, µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι η περιοχή αυτή εκτεινόταν κατά µήκος της (δυτικής, βόρειας και 

ανατολικής) παραλίας του Θερµαϊκού κόλπου.219 

 Η αλλαγή κυριάρχου αποδείχθηκε ανώφελη. Τα προβλήµατα παρέµειναν αµείωτα. 

Παρά τις προσπάθειες της βενετικής διοίκησης ο οθωµανικός αποκλεισµός κάθε άλλο 

παρά χαλάρωσε. Ο πληθυσµός δυσανασχετούσε. Οι Βενετοί φοβούµενοι ανταρσία 

(ήδη το Νοέµβριο αποκαλύφθηκε συνωµοσία µε σκοπό την παράδοση της πόλης στους 

Οθωµανούς) εξόρισαν πολλούς από τους άρχοντες στην Εύβοια, Κρήτη και Βενετία 

και προσπαθούσαν να εκφοβίσουν τον πληθυσµό µε σκληρά µέτρα. Πολλοί κάτοικοι 

διέρρευσαν προς τους Οθωµανούς. Ο µητροπολίτης Συµεών συνιστά νοµιµοφροσύνη 

προς τις βενετικές αρχές.220 Ενδεικτική των δυσκολιών που προκαλούσε ο 

αποκλεισµός είναι η διαταγή της 19 ∆εκεµβρίου 1423 προς τη διοίκηση της Κρήτης να 

αποστείλει γαλέρες για τη στρατιωτική ενίσχυση της Θεσσαλονίκης και να µεριµνά 

για την τροφοδοσία της «ut dicta civitas conservari possit».221 Ο σουλτάνος 

διεκδικούσε τώρα επίµονα τη Θεσσαλονίκη και εξήγησε τη στάση του σε απάντησή 

του προς βενετική πρεσβεία που ζητούσε ειρήνη: Μόνο το Βυζάντιο θα ήταν 

δικαιολογηµένο να διεκδικήσει την πόλη. Οι βενετικές αξιώσεις όµως δεν είχαν 

ερείσµατα. Ο Βαγιαζίτ Α΄222 την κατείχε µε το δίκαιο του κατακτητή και ο Μουράτ 
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ήταν ο νόµιµος κληρονόµος των δικαιωµάτων του. Άλλωστε, σύµφωνα µε τη χανιφική 

σχολή του ισλαµικού νόµου, από τη στιγµή που ο Βυζαντινός αυτοκράτορας είχε γίνει 

υποτελής, κάθε µέρος της επικράτειάς του είχε καταστεί αµετάκλητα Dar ul Islam.223 

Αν δηλαδή οι Βυζαντινοί δεν µπορούσαν να κρατήσουν τη Θεσσαλονίκη, ας την 

έδιναν στους Οθωµανούς. Στους Βενετούς από πού κι ως πού; Για τον σουλτάνο 

λοιπόν η ενέργεια των Βενετών ήταν αδικαιολόγητη και επιθετική. Έτσι, για άλλη µια 

φορά µετά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, ο σουλτάνος παρεκκλίνει από την 

ειρηνική γραµµή του προκατόχου του. Αποτέλεσµα της σκλήρυνσης της οθωµανικής 

στάσης και της έντασης του αποκλεισµού µετά την άφιξη των Βενετών είναι ίσως και 

το γεγονός ότι τότε, 1423/4, οι µοναχοί του Αγίου όρους, οι οποίοι ασφαλώς θα 

αγωνιούσαν για τις συνέπειες που θα είχε η επικράτηση των Λατίνων στην περιοχή 

τους, «µε γνώµη του αοιδίµου δεσπότου κυρού Ανδρονίκου του Παλαιολόγου» στέλνουν 

αντιπροσωπεία τους στην Αδριανούπολη και δηλώνουν πάλι υποταγή224 µετά από 

είκοσαετές διάλειµµα βυζαντινής κυριαρχίας. Από την άλλη πλευρά, η συνύπαρξη 

ειρηνόφιλων και φιλοπόλεµων στη βενετική σύγκλητο είχε ως αποτέλεσµα την 

αντιφατική στάση της Βενετίας: Οι διαταγές που λάµβανε ο capitaneus generalis maris 

άλλοτε αφορούσαν στη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων και άλλοτε στην 

επίδειξη δύναµης. Επί χρόνια η Βενετία εξακολουθούσε να πιστεύει ότι µια 

εντυπωσιακή παρουσίαση της ισχύος του βενετικού ναυτικού σε συνδυασµό µε τον 

απόηχο της νίκης της Καλλίπολης θα αποδεικνυόταν αρκετή για να σωφρονίσει τον 

σουλτάνο.225 

 Το Νοέµβριο του 1423 ο συναυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ αναχώρησε για τη 

Βενετία.226 Προσπάθησε χωρίς αποτέλεσµα να διαπραγµατευθεί µε τη βενετική 

σύγκλητο και κατόπιν µε τον Σιγισµούνδο της Ουγγαρίας τη σύναψη συνθήκης µεταξύ 

των δύο αυτών δυνάµεων. Επέστρεψε ένα χρόνο αργότερα.227 Κατά την απουσία του, 

το Φεβρουάριο του 1424, ο Μουράτ συνήψε συνθήκη ειρήνης µε το Βυζάντιο. Για τη 

συνθήκη αυτή είχαν µεσολαβήσει οι Γενουάτες και κυρίως ο Τζάκοµο Αντόρνο, που 

είχε διαδεχθεί τον αδελφό του Ιωάννη στη διακυβέρνηση της Νέας Φώκαιας. Ο 

Μανουήλ αναγνώρισε την οθωµανική κατοχή των πόλεων του Αιγαίου, Προποντίδας 

και Ευξείνου, οι οποίες είχαν επιστραφεί στο Βυζάντιο µετά τη µάχη της Άγκυρας 

(πλην Μεσηµβρίας, ∆έρκους και άλλων, δηλαδή όσων δεν είχε κατορθώσει να 

                                                                                                                                                                      
οθωµανική ιστοριογραφία είχε αφήσει τον σουλτάνο χωρίς επαρκή ενηµέρωση για τα 
κατορθώµατα ενός εκάστου προγόνου του. 
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224 Kleinchrοniken,Chronik 63-4 (σελ.473). 
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227 Kleinchroniken,Chronik 13-13 (σελ.118). Barker 378. 



καταλάβει ο Μουράτ), και την περιοχή του Στρυµόνα. Το Βυζάντιο επίσης θα 

κατέβαλλε ετήσιο φόρο 300.000 άσπρων.228 Μ�αυτή τη συνθήκη ο Μουράτ σκόπευε 

κατά πάσαν πιθανότητα να αποµονώσει τη Βενετία από το Βυζάντιο, αλλά και να 

εξασφαλίσει την ευχέρεια που χρειαζόταν, ώστε να απασχοληθεί µε τα άλλα 

προβλήµατά του. Αλλά η οθωµανοβυζαντινή ειρήνη ενδιέφερε πολύ και τους 

Γενουάτες, που ανησυχούσαν για την ασφάλεια του Πέρα. Από διαταγή της 

γενουατικής κυβέρνησης (24 Φεβρουαρίου 1424) προς τις αρχές του Πέρα µαθαίνουµε 

ότι ο Τζάκοµο Αντόρνο είχε επιφορτιστεί να διερευνά τις προθέσεις του Μουράτ ως 

προς την ειρήνη µε το Βυζάντιο και οι αρχές του Πέρα διατάσσονται να αξιοποιήσουν 

κάθε δυνατότητα για τη διασφάλιση της ειρήνης αυτής. Σε άλλο έγγραφο προς τις 

αρχές του Καφά δηλώνεται ότι ο Αντόρνο ανταµείφθηκε διοριζόµενος σε δηµόσιο 

αξίωµα της πόλης αυτής.229  

 Τα προβλήµατα µε τα οποία είχε να ασχοληθεί ο σουλτάνος, αφού απαλλάχθηκε από 

το βυζαντινό περισπασµό, ήταν άµεσα. Το 1423 στο βόρειο σύνορό του διαφαινόταν 

κίνδυνος από τη συµµαχία Πολωνίας και Ουγγαρίας, ενώ οι Βλάχοι (Νταν Β΄) 

αναλάµβαναν επιθετική πρωτοβουλία. Σύντοµα όµως ειρήνευσαν. Το 1424 οι 

βενετικές προσπάθειες για συνθήκη ειρήνης είχαν αποτύχει. Ο Τζόρτζι όµως είχε 

συλληφθεί από το σουλτάνο. Αυτή η απροκάλυπτα εχθρική ενέργεια ισοδυναµούσε 

ασφαλώς µε κήρυξη πολέµου. Η σύγκλητος οµόφωνα αποφάσισε πόλεµο (17 

Απριλίου), δε θα µπορούσε να πάρει διαφορετική θέση. Στην πράξη όµως η βενετική 

στάση δεν αλλάζει δραµατικά, αφού πολλοί δεν ήθελαν τον πόλεµο είτε επειδή 

εξακολουθούσαν να ελπίζουν σε ειρήνη, είτε επειδή φοβούνταν τις πολεµικές δαπάνες. 

Η σύγκλητος σκοπεύει να οχυρώσει την Κασσάνδρεια και στις 21 ΜαÀου 1424 

αποστέλλει στην Αδριανούπολη τον Βενιέρ µε εντολή να διαπραγµατευτεί µε το 

σουλτάνο την ειρήνη και µε κάποιον Albassa τουλάχιστον την απόχτηση του κάστρου 

του Χορτιάτη και των πέριξ οικισµών, υποσχόµενος χρήµατα (δωροδοκία) από τα 

εισοδήµατα της Θεσσαλονίκης. Έτσι ο Venier αναλαµβάνει να συνεχίσει τις 

προσπάθεις του Τζόρτζι και να διαπραγµατευτεί την απελευθέρωσή του, ενώ ο 

capitaneus generalis maris Λορεντάνο, ο νικητής της Καλλίπολης, διατάσσεται να 

αποκλείσει τα Στενά (µέτρο µάλλον άσκοπο, αφού οι οθωµανικές δυνάµεις δεν 

σκόπευαν να τα διαβούν) και να προβεί κατ�αρχήν σε επιθετικές ενέργειες, 

αξιοποιώντας όµως κάθε ευκαιρία που θα µπορούσε να παρουσιαστεί για να 

µαταιώσει τις εχθροπραξίες και να διαπραγµατευτεί ειρήνη. Κατά βάθος η σύγκλητος 

εξακολουθούσε να ελπίζει ότι το κύρος του βενετικού στόλου και η επίδειξη ισχύος θα 
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αρκούσε για να αποτρέψει τον πόλεµο.230 Η Βενετία είναι διατεθειµένη να ανταλλάξει 

αν χρειαστεί Οθωµανούς αιχµαλώτους και συγκεκριµένα κάποιον Cazicaliti και τους 

συντρόφους του, που κρατούνται στην Κρήτη, µε τον Τζόρτζι.231  

 Το 1424 ήταν εν πολλοίς αφιερωµένο στις διαπραγµατεύσεις µε τους Ούγγρους, που 

αντιµετώπιζαν εσωτερικούς περισπασµούς, και το Νοέµβριο του 1424 συνήφθη 

οθωµανοουγγρική συνθήκη ειρήνης. Έτσι ο Μουράτ µπόρεσε να απασχοληθεί µε το 

ζήτηµα του ΤζουνεÀντ εξουδετερώνοντας ένα παράγοντα ανωµαλίας, τον οποίο είχε 

κληρονοµήσει από τον πατέρα του. O Γιαχσή µπέης που είχε διοριστεί σαντζάκ-µπέης 

του Αϊντίν και ο µπεηλέρµπεης Τιµουρτάσογλου Ορούτς δεν είχαν πετύχει τίποτα 

εναντίον του ΤζουνεÀντ. Τελικά το 1425 ο νέος µπεηλέρµπεης της Ανατολής Χαµζάς, 

αδελφός του βεζίρη Βαγιαζίτ που είχε αποκεφαλιστεί το 1421 µε απαίτηση του 

ΤζουνεÀντ, στέλνει δυνάµεις, ο επικεφαλής των οποίων Χαλίλ µπέης, σύζυγος της 

αδελφής του Βαγιαζίτ και του Χαµζά, απέκλεισε τον αποστάτη στην Υψηλή απέναντι 

από τη Σάµο. Πολιορκούµενος εκεί ο ΤζουνεÀντ επιχειρούσε απεγνωσµένα να 

κερδίσει συµµάχους. Ο Ιµπραχίµ Καραµάνογλου, που όπως είδαµε είχε κάνει ειρήνη 

µε τον Μουράτ το 1423, δε δέχτηκε να τον βοηθήσει.232 Τότε ο ΤζουνεÀντ επιζήτησε 

τη συνεργασία των Βενετών, προβάλλοντας τη δυνατότητα χρησιµοποίησης ενός νέου 

ανταπαιτητή, του δεκαεπτάχρονου γιου του Dⁿzme Μουσταφά. Με πρεσβεία του προς 

τον Santo Venier ζήτησε να  παραλάβει από την Υψηλή αυτόν και τις δυνάµεις του ο 

βενετικός στόλος και να τον µεταφέρει στη Θεσσαλονίκη. Η Βενετία από την πρώτη 

στιγµή είδε αρνητικά αυτή την ιδέα  ως επικίνδυνη για την ασφάλεια της 

Θεσσαλονίκης. ∆εν απέκλεισε όµως την πιθανότητα να αποβιβάσει τον ΤζουνεÀντ 

κοντά και όχι µέσα στη Θεσσαλονίκη αν απογοητευόταν εντελώς από τον Μουράτ.233 

Πράγµατι δεν άργησε να απογοητευτεί. Οι οδηγίες που λαµβάνει ο capitaneus 

generalis maris Πιέτρο Λορεντάνο στις 16 Ιουλίου 1424 είναι να προετοιµαστεί για να 

πλήξει τους Οθωµανούς χρησιµοποιώντας τον ΤζουνεÀντ (και τον γιο του Μουσταφά) 

ή τον Ισµαήλ. Οι βενετικές γαλέρες θα µετέφεραν τον ΤζουνεÀντ και το γιο του 

Μουσταφά στην Καλλίπολη (όχι στη Θεσσαλονίκη), όπου ο  τελευταίος θα 

ανακηρυσσόταν ηγεµόνας. Βεβαίως και ο ΤζουνεÀντ θα έστελνε δική του ναυτική 

δύναµη. Η Βενετία όµως θεωρούσε αναγκαίο η δύναµη του ΤζουνεÀντ να είναι 

κατώτερη της βενετικής. Η διάρκεια της επιχείρησης δεν έπρεπε να υπερβεί τα µέσα 

Νοεµβρίου, λόγω καιρικών συνθηκών. Γίνεται λόγος για υποσχέσεις του ΤζουνεÀντ, 

των οποίων η εκπλήρωση έπρεπε να εξασφαλιστεί. Επρόκειτο κυρίως για ελευθερία 
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κινήσεων των Βενετών στον Ελλήσποντο και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.234 Αν ο 

ΤζουνεÀντ αποδεικνυόταν αλυσιτελής θα µπορούσε να γίνει µια προσπάθεια µε τη 

χρήση του Ισµαήλ που περίµενε πάντα ως εφεδρεία στην Εύβοια. Αν ούτε απ�αυτόν 

βλέπανε προκοπή, θα τον άφηναν να φύγει και να πάει όπου ήθελε, ασφαλώς για να 

µην τον συντηρούν άσκοπα. Και πάλι η ελπίδα συµβιβασµού µε τον Μουράτ δεν έχει 

ολοσδιόλου εγκαταλειφθεί. Όµως235 στις 30 Οκτωβρίου 1424 η Βενετία στέλνει 

χρήµατα και στρατό στη Θεσσαλονίκη που βρισκόταν σε έσχατο κίνδυνο. Ο πόλεµος 

ήταν αναπόφευκτος πια.236 Οι πρώτες εχθροπραξίες κάθε άλλο παρά εκτεταµένες ή 

σοβαρές µπορούν να χαρακτηριστούν. Περιορίζονται κυρίως σε αψιµαχίες, όταν τα 

πληρώµατα έβγαιναν στη στεριά για νερό.237 

 Εν τέλει η Βενετία εγκατέλειψε τον ΤζουνεÀντ στη δυσοίωνη τύχη του. Η δε Γένουα 

συνέπραξε για άλλη µια φορά µε τον Οθωµανό σουλτάνο, διαθέτοντάς του τα πλοία 

της µε αντάλλαγµα την επιστροφή σε αυτούς ενός φρουρίου που κατείχαν παλιότερα 

στη Σαµσούντα και το οποίο τούς είχε αφαιρέσει ο Μεχµέτ Α΄το 1420.238 Η συµφωνία 

έγινε µε τον νέο κυβερνήτη της Φώκαιας Περσιβά Παλαβιτσίνι, αφού κατά τον ∆ούκα 

(που ήταν σε θέση να ξέρει καλά) ο Αντόρνο είχε πεθάνει. Όπως λέει ο ∆ούκας,239 

όταν το φρούριο αποκλείστηκε από τη θάλασσα µε γενουατικά πλοία, ο ΤζουνεÀντ 

αναγκάστηκε να παραδοθεί υπό όρους µαζί µε τον αδελφό του Βαγιαζίτ, όµως ο 

µπεηλέρµπεης Χαµζάς παρασπόνδησε και «στείλας των δηµίων τέσσαρας...συνέθλασαν 

την κεφαλήν αυτού κοιµωµένου. οµοίως και του Παγιαζητ την την κεφαλήν απέτεµον, 

και του υιού αυτού και των εκγόνων ουκ εφείσαντο, και των νηπίων των εκ της γενεάς 

αυτού». Σφαγιάστηκαν δηλαδή όλα τα µέλη της οικογένειας του ΤζουνεÀντ (άνοιξη 

1425). Μεταξύ των θυµάτων ήταν και ο αδελφός του ΤζουνεÀντ Χαµζάς. Ο Χαµζάς, 

παρά το ότι στο Λοπάδιο είχε µεσολαβήσει για να πεισθεί ο ΤζουνεÀντ να 

αποχωρήσει προσφέροντας έτσι σηµαντική υπηρεσία στον σουλτάνο, πλήρωσε µε τη 

ζωή του το γεγονός ότι ήταν αδελφός ενός εχθρού της οθωµανικής δυναστείας, όπως 

και τα άλλα µέλη της οικογένειας του επαναστάτη. Ο ΤζουνεÀντ ήταν ο τελευταίος 

υπολογίσιµος αντίπαλος, που αµφισβήτησε την οθωµανική παντοδυναµία στην Μικρά 

Ασία. 
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 Συγχρόνως εκτός από το Αϊντίν, οι Οθωµανοί προσάρτησαν και το Μεντεσέ.240 Ο 

Μεχµέτ Α΄ είχε καταστήσει υποτελές το Μεντεσέ το 1415. Με το θάνατό του, το 

Μεντεσέ έκοψε νόµισµα χωρίς το όνοµα του Οθωµανού σουλτάνου.241  Όταν πέθανε ο 

µπέης Ilyas, ο Μουράτ φυλάκισε στην Τοκάτη τους δυο γιους του Αχµέτ και Ουβέις 

που µέχρι τότε ήταν στην υπηρεσία της Πύλης. Η φράση των Annals feth etti φαίνεται 

να υπαινίσσεται κάποια πολεµική επιχείρηση, αλλά δεν προκύπτει σαφώς από τις 

πηγές ο τρόπος µε τον οποίο επιτεύχθηκε η προσάρτηση.242 Οι σχέσεις του Μουράτ 

όµως µε την Κασταµονή αποκαθίστανται και κυρίως οι σχέσεις µε το Γκερµιγιάν 

φαίνονται άριστες, αφού το τελευταίο είχε δεχτεί την οθωµανική επικυριαρχία. Οι 

καλές σχέσεις µε το εµιράτο του Τζαντάρ επιβεβαιώθηκαν µε µια σειρά επιγαµιών 

ανάµεσα στις δύο δυναστείες. Πέρα από τους γάµους όµως, ο Μουράτ στα πλαίσια 

των οικογενειακών του ενδιαφερόντων δεν παρέλειψε να ασχοληθεί και µε τους 

αδελφούς του Μαχµούτ και Γιουσούφ, τους οποίους όπως είδαµε, είχε φυλακίσει στην 

Τοκάτη. Τώρα όµως τους εγκατέστησε στην Προύσα µαζί µε τις µητέρες τους, 

παραχωρώντας τους επίδοµα για τη συντήρησή τους.243 Ας σηµειωθεί ότι το σχετικό 

χωρίο του Ashιkpashazade προφανώς λόγω µεταφραστικού λάθους έχει 

παρερµηνευτεί και έχει γραφτεί ότι ο Μουράτ τύφλωσε τα αδέρφια του.244 Αλλά και ο 

∆ούκας, όπως είδαµε παραπάνω (βλ. σελ. 39) πιστεύει ότι τα αδέρφια του Μουράτ 

στραγγαλίστηκαν. Εν πάση περιπτώσει, έχοντας λύσει τα άµεσα προβλήµατά του, ο 

Μουράτ δέχτηκε περί τα τέλη του 1425 στην Έφεσο πρέσβεις των χριστιανικών 

κρατών. ∆εχόµενος τους ξένους πρέσβεις στην περιοχή του εχθρού του που µόλις είχε 

εξοντώσει, ο σουλτάνος υπογράµµιζε τη νίκη του επί του ΤζουνεÀντ, που µάταια 

επιχείρησε να αµφισβητήσει την οθωµανική εξουσία, και εποµένως πρόβαλλε το 

µέγεθος της οθωµανικής ισχύος. Η Έφεσος εξάλλου, µεγάλο λιµάνι και εποµένως 

αξιόλογη οθωµανική κτήση στα µάτια των εµπορικών λατινικών δυνάµεων, δεν είχε 

καταστραφεί από τον Ταµερλάνο το 1402 όπως η Σµύρνη και έτσι προτιµήθηκε από 

την πρωτεύουσα του Αϊντίν. Οι πρέσβεις που έγιναν δεκτοί ήταν του Βυζαντίου-αφού 

εν τω µεταξύ τον Ιούλιο είχε πεθάνει ο Μανούήλ Β΄,245 της Βλαχίας, της Σερβίας, της 

Λέσβου, της Χίου, της Ρόδου και της Βενετίας. Ο Μουράτ υπέγραψε συνθήκες 

ειρήνης µε όλους εκτός από το Βενετό.246 
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 Αυτό ήταν φυσικό αφού οι εχθροπραξίες µεταξύ Οθωµανών και Βενετών είχαν ήδη 

αρχίσει και η επιθετική πρωτοβουλία ανήκε στην οθωµανική πλευρά: Κατά τα τέλη 

Φεβρουαρίου και αρχές Μαρτίου 1425 οι οθωµανικές δυνάµεις είχαν εισβάλει στην 

Πελοπόννησο και είχαν λεηλατήσει τις βενετικές περιοχές, αιχµαλωτίζοντας Βενετούς, 

Έλληνες και Αλβανούς.247 Συγχρόνως οι δυνάµεις που απέκλειαν τη Θεσσαλονίκη 

προετοιµάζονταν για έφοδο. Οι πολιορκητές είχαν ίσως ενηµερωθεί από τους πολλούς 

αυτόµολους για την αναρχία, την καταπίεση, τη διχόνοια και την ένδεια που 

επικρατούσαν στην πόλη. Συγκεντρώθηκαν δυνάµεις όχι µόνο από τη Ρούµελη αλλά 

και από την Ανατολή, κατά την εκτίµηση του µητροπολίτη Συµεών. Αυτό το γεγονός 

τον οδηγεί στην εικασία ότι ο µπεηλέρµπεης  είχε διακηρύξει ότι η πόλη θα 

παραδιδόταν σε λεηλασία. Εποµένως η επίθεση προοριζόταν να είναι τελειωτική. 

Στήθηκαν οι πολεµικές µηχανές. Μηνύµατα που ρίχνονταν µε βέλη µέσα στην πόλη 

προέτρεπαν τους πολιορκηµένους σε παράδοση µε απειλές και µε υποσχέσεις. Στις 6 

Μαρτίου 1425 άρχισαν οι εχθροπραξίες και το βράδυ της ογδόης εξαπολύθηκε η 

έφοδος στα τείχη.  Οι συµπλοκές κράτησαν µέχρι το πρωί της 10ης Μαρτίου, οπότε οι 

επιτιθέµενοι αποχώρησαν ταπεινωµένοι αφήνοντας πίσω τους πάµπολλους νεκρούς, 

ενώ οι αµυνόµενοι έχασαν (αν πιστέψουµε τον Συµεών, τη µόνη πηγή που αναφέρει 

αυτή την επίθεση) µόνο τέσσερις άνδρες.248   

 Παρά ταύτα  η Βενετία δεν παύει να αποπειράται κατά καιρούς την προσέγγιση. Στις 

αρχές Απριλίου 1425 ο νέος capitaneus generalis maris Φαντίνο Μικιέλ διατάσσεται 

να διαπραγµατευτεί την αναγνώριση εκ µέρους του σουλτάνου της βενετικής 

κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη και τη διατήρηση ανοιχτών των εµπορικών δρόµων. Η 

Βενετία θα παραχωρούσε στον σουλτάνο τις αλυκές, που αυτός κατείχε στα χρόνια 

του δεσπότη Ανδρόνικου, και θα πλήρωνε τον ίδιο ετήσιο φόρο υποτελείας που 

πλήρωνε και ο Ανδρόνικος, αλλά οι µουσουλµάνοι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης δε θα 

δικάζονταν πια από καδή µόνο. Επίσης ο capitaneus generalis maris έπρεπε να πετύχει 

την απελευθέρωση των 1500 περίπου Βενετών που είχαν συλληφθεί τον προηγούµενο 

Μάρτιο στην Πελοπόννησο. Ακόµη αποσκοπούσε στην ανανέωση της συνθήκης του 

1419 που δεν είχε ανανεωθεί το 1423 και ει δυνατόν στην επιστροφή της Βοδονίτσας 

στον Βενετό µαρκήσιο Νικολό Tζόρτζι που την είχε στερηθεί από το 1414.249 Παρόλο 

που ο Μικιέλ είχε εξουσιοδότηση να δωροδοκήσει τον µεγάλο βεζίρη Ιµπραχίµ 

Τσανταρλή και όποιους άλλους χρειαζόταν, είναι προφανές ότι οι πιθανότητες να 

επιτευχθούν αυτά τα ολίγα σε µια φάση, κατά την οποία οι Βενετοί µειονεκτούσαν σε 
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σχέση µε τους Οθωµανούς, ήταν µηδαµινές. Εξάλλου τον καιρό εκείνο η Βενετία 

φαίνεται να µπαίνει πάλι στον πειρασµό της συνεργασίας µε Οθωµανό ανταπαιτητή. 

Πρόκειται για τον πέµπτο µέχρι στιγµής  (1421-1425) ανταγωνιστή του Μουράτ για 

την κατοχή του θρόνου. Ονοµαζόταν και αυτός Μουσταφά, όπως ο Dⁿzme και ο 

Kⁿύⁿk, και ισχυριζόταν ότι ήταν γιος του Βαγιαζίτ. Βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη και ο 

διοικητής της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρεται σε βενετικά έγγραφα, του είχε 

υποσχεθεί κάποια υποστήριξη. Αρχικά η σύγκλητος φαίνεται διατεθειµένη να 

διαπραγµατευτεί µαζί του (3 ΜαÀου 1425) αλλά τελικά (6 ΜαÀου) αποφασίζει να τον 

απογοητεύσει, για να µη διακυβεύσει τις διαπραγµατεύσεις που διεξήγε τότε ο 

Φαντίνο Μικιέλ. Θέλει πάντως να κρατήσει τον Μουσταφά στη διάθεσή της, ακόµη 

και αν επιτευχθεί η συνθήκη µε τον Μουράτ.250 Ο Μουσταφά λοιπόν δεν 

χρησιµοποιήθηκε και η διπλωµατική προσπάθεια εξακολούθησε: Τον Ιούλιο του 1425 

ο capitaneus generalis maris ανέφερε στην κυβέρνησή του ότι είχε εξασφαλίσει το 

κάστρο της Κασσάνδρειας στην χερσόνησο της Κασσάνδρας και το λιµάνι του 

Πλαταµώνα στη δυτική όχθη του Θερµαϊκού και ότι είχε προσφέρει στον Ιµπραχίµ 

Τσανταρλή και στον περίφηµο Τουραχάν µπέη από 20.000 άσπρα. Οι δύο αυτές 

οχυρές θέσεις, η Κασσάνδρεια και ο Πλαταµώνας, ελέγχουν εκατέρωθεν την είσοδο 

του Θερµαϊκού κόλπου. Έτσι η κατοχή τους από τους Βενετούς θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ως το πρώτο σοβαρό επίτευγµά τους από την έναρξη του πολέµου, χάρη στο 

οποίο βελτιώθηκε η κατάσταση της αποκλεισµένης Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια οι 

Βενετοί κατέλαβαν την Ιερισσό και µια άλλη οχυρή θέση κοντά στις εκβολές του 

Έβρου, ίσως τη σηµερινή Αλεξανδρούπολη, την οποία οχύρωσαν, αλλά πολύ σύντοµα 

την ανακατέλαβαν οι Οθωµανοί. Αρχές Αυγούστου ο βενετικός στόλος βρισκόταν έξω 

από την Καλλίπολη.251 Στις 3 Σεπτεµβρίου 1425 η σύγκλητος ειδοποιεί τον διοικητή 

της Θεσσαλονίκης ότι, αν ο capitaneus generalis maris αποτύχει να κλείσει συνθήκη 

µε τον σουλτάνο, θα αναλάβει αυτός την εξακολούθηση της προσπάθειας.252 Εν τω 

µεταξύ, µολονότι διάφορες έφοδοι είχαν αποκρουστεί, ο στενός αποκλεισµός 

δηµιουργούσε αξεπέραστα προβλήµατα στην τροφοδοσία της πόλης. Τον Απρίλιο του 

1426, δηλαδή ένα χρόνο µετά την έναρξή τους, οι διαπραγµατεύσεις του Μικιέλ 

κατέληξαν σε µια συµφωνία µε τον σούµπαση της Καλλίπολης Χαλίλ µπέη: Η 

βενετική κυριαρχία στη Θεσσαλονίκη αναγνωριζόταν έναντι ετήσιου φόρου 100.000 

άσπρων. Ο σουλτάνος θα εισέπραττε το εισόδηµα από τις αλυκές.* Θα υπήρχε καδής 
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µε µοναδική αρµοδιότητα τη ρύθµιση οικονοµικών διαφορών µεταξύ µουσουλµάνων. 

Οι δύο πλευρές θα αντάλλασσαν φυγάδες. Το εµπόριο θα διεξαγόταν ελεύθερα. Η 

συµφωνία αυτή παρέµεινε νεκρό γράµµα. Η Αδριανούπολη δεν παραιτήθηκε από τη 

διεκδίκηση της Κασσάνδρας και του φρούριου στον Χορτιάτη. Αυτό σήµαινε ότι 

µακροπρόθεσµα τουλάχιστον εξακολουθούσε να αποσκοπεί στην απόκτηση της 

Θεσσαλονίκης. Έτσι η εµπόλεµη κατάσταση διατηρήθηκε.253 Η Βενετία πάντως 

επειγόταν να προωθήσει την ειρήνη, αφού µάλιστα είχε εµπλακεί σε πόλεµο µε τον 

δούκα του Μιλάνου Βισκόντι, ο οποίος σκεφτόταν να ζητήσει τη συνεργασία του 

σουλτάνου.  Η Βενετία ανακάλεσε µέρος του στόλου της, φοβούµενη επιθέσεις των 

Γενουατών, υποτελών του δούκα, στην Αδριατική. Στο διεθνές πολιτικό πεδίο 

εξάλλου, το ενδιαφέρον της Βενετίας ήταν σε µεγάλο βαθµό απορροφηµένο από τον 

πόλεµο µεταξύ Μαµελούκων και Κύπρου, εξαιτίας του οποίου κινδύνευε να κλείσει η 

αιγυπτιακή αγορά. Ο πόλεµος της Θεσσαλονίκης µέχρι εκείνη τη στιγµή είχε κοστίσει 

πολύ χωρίς να έχει αποδώσει οφέλη. Έτσι τον Ιούλιο του 1426 ο capitaneus generalis 

Gulphi Ανδρέας Μοτσένιγκο διατάσσεται να επαναλάβει τις διαπραγµατεύσεις, αυτή 

τη φορά χωρίς να επιµείνει στο θέµα της Κασσάνδρας και του Χορτιάτη. Στη συνθήκη 

όµως έπρεπε να περιληφθεί και ο δούκας του Αρχιπελάγους Τζοβάννι Κρίσπο και οι 

ηγεµόνες άλλων νησιών του Αιγαίου. Η σύγκλητος έτρεφε ελπίδες, λόγω της 

προθυµίας του ηγεµόνα της Λέσβου Ιακώβου Γκαττιλούζιο να µεσολαβήσει. Αν όµως 

η διπλωµατία αποτύγχανε, ο Μοτσένιγο θα χτυπούσε τον οθωµανικό στόλο στην 

Καλλίπολη και στα Στενά. Όντως ο σουλτάνος αρνήθηκε να επικυρώσει οποιαδήποτε 

συµφωνία, εφόσον ο βενετικός στόλος απειλούσε την Καλλίπολη. Ο Μοτσένιγκο 

απέδωσε αυτή τη στάση στη δράση Βυζαντινού απεσταλµένου. Τελικά η Βενετία δεν 

τόλµησε να χρησιµοποιήσει βία και προτίµησε να αποστείλει στην Αδριανούπολη ως 

πρέσβη τον Μπενεντέτο Έµο. Επί πολύ όµως η αναχώρησή του αναβαλλόταν. 

Εξάλλου τον Αύγουστο ο δεσπότης της Σερβίας Στέφανος Λαζάρεβιτς και ο ανεψιός 

του Γεώργιος Μπράνκοβιτς πρόσφεραν επίσης τη µεσολάβησή τους. Η Βενετία βλέπει 

µε καλό µάτι αυτές τις πρωτοβουλίες, αναγνωρίζοντας πια ότι η κατοχή της 

Θεσσαλονίκης µόνο προβλήµατα της δηµιούργησε. Εντούτοις δεν είναι διατεθειµένη 

να τη χάσει.254 Τώρα (Σεπτέµβριο και Οκτώβριο του 1426) επανεµφανίζεται ο 

ανταπαιτητής του προηγούµενου έτους Μουσταφά, ο οποίος παρουσιάζεται 

δραστήριος κατά την παρουσία του στην αποκλεισµένη Θεσσαλονίκη, όπου µε τη 

βοήθεια  των Θεσσαλονικέων νίκησε και σκότωσε τους δύο Οθωµανούς στρατηγούς, 
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που είχαν διαδεχθεί τον Μπαράκ Εβρενόσογλου στην αρχηγία της επιχείρησης 

αποκλεισµού της πόλης. Λίγο αργότερα οι Θεσσαλονικείς και οι δυνάµεις του 

Μουσταφά πραγµατοποίησαν νυχτερινή επιδροµή στο οθωµανικό στρατόπεδο και 

σκότωσαν τον νέο διοικητή «Σαρατζέαν». Ο µητροπολίτης της πόλης δοξάζει τον άγιο 

∆ηµήτριο που κατέστησε χρήσιµους ακόµη και τους άπιστους Μουσταφάδες 

(ασφαλώς τον Dⁿzme και τον καινούριο του 1425): «Και δήλον εκ του πρώτου µιαρού 

Μουσταφά και αύθις εκ του δευτέρου, οι κατά καιρόν µεν ώφθησαν τη πόλει σου...». 

Ας σηµειωθεί παρεµπιπτόντως ότι και ο επόµενος Οθωµανός στρατηγός που ανέλαβε 

τον αποκλεισµό της Θεσσαλονίκης, ο αλαζόνας «Παζαρλής», έµελλε επίσης να βρει το 

θάνατο κάτω από τα τείχη της.  Οι βενετικές αρχές  ενδιαφέρθηκαν για την 

πραγµατοποίηση της αποστολής του Έµο µόλις τον Ιούλιο του 1427. Η Βενετία 

εξακολουθεί να ελπίζει σε ειρηνική διευθέτηση. Στον περιορισµό της πολεµικής της 

δραστηριότητας συντελεί πιθανότατα και η έλλειψη κωπηλατών και ναυτών. Όµως τον 

Απρίλιο του 1428 µαθεύτηκε στη Βενετία ότι οι Οθωµανοί είχαν λεηλατήσει βενετικές 

κτήσεις στην Πελοπόννησο και απειλούσαν την Εύβοια. Οι διαπραγµατεύσεις που 

διεξήγαγε ο Έµο έπεσαν στο κενό. Ο επόµενος Βενετός πρέσβης Τζάκοµο Ντάντολο 

φυλακίστηκε από τους Οθωµανούς στις αρχές του 1429 και πέθανε στη φυλακή 

αργότερα. Αυτή η τακτική των Οθωµανών προκάλεσε τη σκλήρυνση της βενετικής 

στάσης. Στις 29 Μαρτίου 1429 η βενετική σύγκλητος εγκρίνει την κήρυξη πολέµου. 

Αποκλείονται τα Στενά. Οι Οθωµανοί ενισχύουν την οχύρωση του λιµανιού της 

Καλλίπολης µε πασσαλόπηγµα. Κατά τη συµπλοκή που ακολούθησε η οχύρωση δεν 

κατελήφθη λόγω της απειθαρχίας που εκδηλώθηκε µεταξύ των Βενετών κυβερνητών. 

Κατόπιν η Καλλίπολη βοµβαρδίστηκε, αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Τον ∆εκέµβριο του 

1429 ο στόλος επέστρεψε άπρακτος στην Αδριατική. Εν τω µεταξύ υπήρχαν στη 

Βενετία σκέψεις για συνεργασία µε τον Καραµάνογλου και µε την Ουγγαρία. Όµως η 

είδηση της αποτυχίας στην Καλλίπολη και κατόπιν του θανάτου του Τζάκοµο 

Ντάντολο έκοψε τα φτερά της φιλοπόλεµης παράταξης. Εξάλλου µετά τον Μάιο του 

1429 δεν αναφέρεται πλέον ο Μουσταφά στα βενετικά αρχεία.255 

 Οι εχθροπραξίες στη Θεσσαλονίκη ίσως προκαλούν κάποια µεµονωµένα 

προβλήµατα στους µοναχούς του Αγίου Όρους, όπως κάποιες υπερβασίες και 

καταχρήσεις εκ µέρους του οθωµανικού στρατού που κινείται στην περιοχή, αλλά δεν 

επηρεάζουν τη βάση των σχέσεων της µοναστικής κοινότητας µε τις οθωµανικές 

αρχές. Για παράδειγµα, ο σουλτάνος µε φερµάνι του 1425 διατάζει τον µπεηλέρµπεη 
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της Ρούµελης Γιουσούφ να µην επιτρέπει στους ανθρώπους του να παρενοχλούν τους 

µοναχούς του Βατοπεδίου ζητώντας τρόφιµα.256 Επίσης το 1426 ο Ισχάκ-µπέης των 

Σκοπίων (ή ο µπεηλέρµπεης Γιουσούφ;) φροντίζει µε διαταγή του να επιστραφεί στη 

µονή της Λαύρας το χωριό Πισώνα, που βρίσκεται στη Μικρή Καλαµαριά και του 

οποίου µέρος είχε αφαιρεθεί για ένα διάστηµα από τη µονή.257  

 Ο πόλεµος όµως δεν πάει καλά για τους Βενετούς. Οι Οθωµανοί ελέγχουν όλους 

τους χερσαίους δρόµους στη Βαλκανική και τους θαλάσσιους στο Αιγαίο, απειλώντας 

τις βενετικές θέσεις στα αλβανικά παράλια.258 Εξάλλου µαρτυρείται οθωµανική 

επιδροµή στο Ναύπλιο το 1426/7.259 

Συγχρόνως ο Μουράτ στα πλαίσια των βαλκανικών του ενδιαφερόντων ανοίγει και 

δεύτερο µέτωπο µε την Ουγγαρία. Η αντιπαράθεση των Οθωµανών µε την Ουγγαρία, 

τους αναγκάζει να επεµβαίνουν άλλοτε δυναµικά και άλλοτε διπλωµατικά στην 

Βλαχία και στη Σερβία, οι οποίες µε τη σειρά τους επαµφοτερίζουν ανάµεσα στις δύο 

µεγάλες δυνάµεις (βλ. παραπάνω σελ. 14-15). Στη Βλαχία ο Μουράτ είχε επέµβει από 

το 1424, για να διώξει τον ευνοούµενο του Σιγισµούνδου Νταν Β΄ και να ανεβάσει στο 

θρόνο τον δικό του ευνοούµενο Ραντούλ. Το 1426 ο ίδιος ο Μουράτ από τη Σόφια 

πέρασε τον ∆ούναβη στο ύψος του Βιδινίου και νίκησε τον Νταν και τις ουγγρικές 

δυνάµεις που τον υποστήριζαν. Οι δύο Βλάχοι ανταγωνιστές εξακολούθησαν να 

εναλλάσσονται και στα επόµενα χρόνια. Στη Σερβία ο δεσπότης Στέφανος Λαζάρεβιτς 

από το 1421 βρισκόταν σε πόλεµο µε τη Βενετία, διεκδικώντας τις βενετικές βάσεις 

στην αλβανική ακτή, δηλαδή τη Σκόδρα, το Ντριβάστο και το Ντουλτσίνο και δεχόταν 

βοήθεια από τους Οθωµανούς µπέηδες του αλβανικού συνόρου. Το 1423 όµως ήρθε 

σε συµφωνία µε τους Βενετούς και την επικύρωσε οριστικά µε συνθήκη το 1426.260 

Σαν να µην έφτανε αυτό, το Μάιο του 1426 ο γέροντας και άρρωστος δεσπότης, ο 

οποίος είχε ορίσει ως διάδοχό του τον ανεψιό του, γιο της αδελφής του, Γεώργιο 

Μπράνκοβιτς, πήγε στην Ουγγαρία όπου υπέγραψε µε τον βασιλιά Σιγισµούνδο (1387-

1437) τη συνθήκη του Τάτα. Μ�αυτήν ο ίδιος και οι φεουδάρχες του ορκίστηκαν 

υποτέλεια στον Σιγισµούνδο και τους διαδόχους του. Ο Γεώργιος Μπράνκοβιτς έγινε 

δεκτός ως φεουδάρχης του ουγγρικού βασιλείου και επιβεβαιώθηκε ότι θα ήταν ο 

διάδοχος του Στέφανου, αν ο τελευταίος πέθαινε χωρίς άρρενες απογόνους. Σ�αυτή 

την περίπτωση η Ουγγαρία θα έπαιρνε το Βελιγράδι, το Γκόλουµπατς στο ∆ούναβη 

και το βανάτο της Macva. Αν και ο Μπράνκοβιτς πέθαινε χωρίς άρρενες απογόνους, 
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τα ουγγρικά του φέουδα θα επανέρχονταν στο ουγγρικό στέµµα.  Ανήσυχος για τις 

σερβοουγγρικές επαφές ο Μουράτ σπεύδει στη Σόφια, από όπου στέλνει τις δυνάµεις 

του να λεηλατήσουν το Κρούσεβατς. Τότε (άνοιξη 1427) ο Tvrtko Β΄ της Βοσνίας 

(1420-1443) πολιορκούσε τη Σρέµπνιτσα. Έτσι ο Στέφανος Λαζάρεβιτς στέλνει 

επειγόντως πρεσβεία και επιτυγχάνει συµβιβασµό. Αµέσως µετά σπεύδει να 

αποκρούσει τους Βόσνιους και να καταστείλει εξέγερση που εκδηλώθηκε στη 

Σρέµπνιτσα.261 Τον ίδιο καιρό (άνοιξη 1427) ο Σιγισµούνδος στέλνει δυνάµεις στη 

Βλαχία, εκδιώκοντας τον προστατευόµενο των Οθωµανών βοεβόδα Ραντούλ και 

αποκαθιστώντας στο θρόνο τον γιο του Μίρτσεα Ιωάννη Νταν Β΄. Σε απάντηση ο 

Μουράτ από το Βιδίνιο εξαπολύει επίθεση στο Σεβερίν και λεηλατεί την «ουγγρική 

νήσο» (ίσως Νέα Όρσοβα) και τα πλοία που βρίσκονται εκεί. Μαθαίνοντας αυτά τα 

γεγονότα ο Στέφανος Λαζάρεβιτς ξεκίνησε από τα όρη της Sumadija όπου βρισκόταν 

για το Βελιγράδι. Όµως στο χωριό Glava ή Glavica κατά τη διάρκεια κυνηγετικής 

εξόρµησης έπαθε αποπληξία και την άλλη µέρα (19 Ιουλίου 1427) πέθανε στη σκηνή 

του.262 Ο Γεώργιος Μπράνκοβιτς έγινε ο νέος δεσπότης Ρασίας και Αλβανίας, 

ορκιζόµενος πίστη στον Σιγισµούνδο, στον οποίο παραχώρησε σύµφωνα µε τη 

συνθήκη του Τάτα το Βελιγράδι και τη Macva. Το Γκόλουµπατς όµως δεν περιήλθε 

στον βασιλιά της Ουγγαρίας όπως προβλεπόταν. Ο Σέρβος διοικητής του βοεβόδας 

Ιερεµίας αρνήθηκε να παραδώσει το οχυρό στους Ούγγρους, επαναστάτησε και 

παραδόθηκε στους Οθωµανούς. Έχουµε έτσι µια σαφή ένδειξη για την εκ των 

προτέρων ύπαρξη οθωµανόφιλης µερίδας στη Σερβία, αντίστοιχης µε την ανθενωτική 

παράταξη στο Βυζάντιο. Εν τω µεταξύ οι Οθωµανοί είχαν εξαπολύσει επιδροµές στη 

Σερβία, καταλαµβάνοντας τη Ναϊσό και το Κρούσεβατς, την άλλοτε πρωτεύουσα του 

Λάζαρου. Ο θάνατος του Στέφανου Λαζάρεβιτς σηµατοδοτεί την οριστική ένταξη της 

Σερβίας στη σφαίρα επιρροής της Ουγγαρίας και στους αντιπάλους του οθωµανικού 

κράτους. Γενικά ο θάνατος ενός ηγεµόνα έδινε αφορµή για πολιτικές ζυµώσεις. Ο 

θάνατος µιας πολιτικής προσωπικότητας, όπως ο Στέφανος Λαζάρεβιτς, που έπαιξε 

τόσο σηµαντικό ρόλο στην εποχή του, δεν µπορούσε να µην ακολουθηθεί από 

εξελίξεις. Ο Μουράτ στηριζόµενος στο γάµο του Βαγιαζίτ Α΄µε την αδελφή του 

Στέφανου Ολιβέρα θεωρούσε τον εαυτό του νόµιµο κληρονόµο του263. Με ορµητήριο 

το Γκόλουµπατς οι οθωµανικές δυνάµεις λεηλάτησαν την περιοχή του 

Μπρανίτσεβου.264 Όσο για τον Μπράνκοβιτς, έχοντας δώσει το Βελιγράδι στους 
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Ούγγρους, έχτισε ως νέα έδρα του φρούριο στο Σµεντέρεβο, το οποίο ολοκληρώθηκε 

το 1430265 ή κατά τα Annals to 1435.266 

 Παράλληλα, στο θέµα των οθωµανοβενετικών σχέσεων οι διαπραγµατεύσεις που επί 

ένα χρόνο διεξήγαν ο capitaneus generalis Gulphi Ανδρέας Μοτσένιγκο και ο 

εκπρόσωπός του νοτάριος Ιωάννης ντε Μπονίζιο µε τον σούµπαση της Καλλίπολης 

και βεζίρη Σαρουτζά κατέληξαν σε συµφωνία. Στις διαπραγµατεύσεις παρευρίσκονταν 

ως παρατηρητές εκ µέρους του σουλτάνου οι Ιµπραχίµ πασάς (ο µεγάλος βεζίρης), 

Μεχµέτ αγάς (βεζίρης) και Σινάν µπέης (dominus Gretie, δηλαδή µπεηλέρµπεης της 

Ρούµελης). Αφού ενηµερώθηκε απ�αυτούς ο Μουράτ συµφώνησε να δώσει στη 

συµφωνία τη µορφή και τον χαρακτήρα συνθήκης. Τον Ιούλιο του 1427 ο δόγης 

Φραγκίσκος Φόσκαρι στέλνει τον Μπενέντικτο Έµο ως πρέσβη, για να επικυρώσει µε 

τον σουλτάνο τη συµφωνία αυτή. Οι όροι της συµφωνίας ήταν οι εξής: Η Βενετία θα 

διατηρούσε τη Θεσσαλονίκη και την Κασσάνδρα, ενώ ο σουλτάνος θα κατείχε τα 

πέριξ χωριά. Οι πύλες της Θεσσαλονίκης θα έµεναν ανοιχτές και το εµπόριο θα 

διεξαγόταν ακώλυτα. Ο Μουράτ θα εισέπραττε 150.000 άσπρα τον χρόνο  από τα 

εισοδήµατα της Θεσσαλονίκης και θα είχε τα εισοδήµατα από τις αλυκές. Οι 

οικονοµικές µόνο διαφορές µεταξύ µουσουλµάνων θα διευθετούνταν από άνθρωπο 

του σουλτάνου, που δεν θα είχε δικαιοδοσία επιβολής θανατικής ποινής, χωρίς να 

αποκλείεται η προσφυγή των µουσουλµάνων στις βενετικές αρχές. Οι δύο πλευρές θα 

επέστρεφαν η µία στην άλλη τους σκλάβους που τυχόν θα δραπέτευαν. Σε γενικές 

γραµµές δηλαδή επαναλαµβάνονται οι όροι της συµφωνίας µεταξύ του αρχιναύαρχου 

Μικιέλ και του σούµπαση Χαλίλ του Απριλίου1426 µε µόνη ουσιαστική διαφορά την 

αναγνώριση της βενετικής κυριαρχίας στη χερσόνησο της Κασσάνδρας. Οι οδηγίες 

που δόθηκαν στον Μπενέντικτο Έµο ήταν να επιδιώξει και πάλι την πολυπόθητη 

επικύρωση  της θρυλικής πλέον εκείνης συνθήκης, που είχε υπογράψει ο Μεχµέτ Α΄ 

µε τον Βενετό πρέσβη Πετρούκιο Ντιέντο το 1419, κυρίως στο θέµα των βενετικών 

κτήσεων της Αλβανίας. Για το σκοπό αυτό µπορούσε να δωροδοκήσει τον Ιµπραχίµ 

πασά, τον Μεχµέτ αγά, τον σούµπαση της Καλλίπολης Σαρουτζά και οποιονδήποτε 

άλλο χρειαζόταν. Σε έσχατη ανάγκη µπορούσε να θυσιάσει ακόµη και το κάστρο του 

Χορτιάτη. Επίσης έπρεπε να εξαγοράσει την ελευθερία κάποιων Μικαλέτι ντελ 

Μπλόντο και Φραντσίσκο Μπόνο και άλλων Βενετών υπηκόων φυλακισµένων στην 

Αδριανούπολη.267 
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  Στη Μικρά Ασία η φυσιογνωµία των συνθηκών που επικρατούσαν και των 

προβληµάτων που αντιµετώπιζε ο σουλτάνος ήταν αλλιώτικη. Οι νοµάδες που 

κυριαρχούσαν σε ορισµένες ασιατικές περιοχές, οι οποίες ευνοούσαν τη νοµαδική 

διαβίωση, συνιστούσαν µια κατηγορία αντιπάλων που θα αντιµετωπιζόταν 

διαφορετικά από ό,τι οι Βενετοί.  Το 1428 ο Μουράτ θέλησε να εµπεδώσει την 

κυριαρχία του στην περιοχή της Αµάσειας, επιχείρηση την οποία ανέθεσε στον Y÷rgⁿύ 

πασά, κυβερνήτη του Ρουµ της Μικράς Ασίας, της ίδιας επαρχίας που κυβερνούσε ο 

Μουράτ ως πρίγκιπας υπό την επίβλεψη τότε του ίδιου προσώπου, του Y÷rgⁿύ (βλ. 

σελ.42). Φαίνεται ότι ο Y÷rgⁿύ, έχοντας τέτοια προϊστορία στην περιοχή είχε σχεδόν 

ανεξαρτητοποιηθεί πρακτικά. Είχε κόψει ακόµη και νοµίσµατα µε το όνοµά του που 

κυκλοφορούσαν στο Ρουµ.268 H πρώτη του ενέργεια ήταν να απαλλάξει το βιλαέτι της 

Αµάσειας και Τοκάτης (Ρουµ) από τους Τουρκοµάνους νοµάδες της περιοχής, που υπό 

την ηγεσία των τεσσάρων αδελφών Κιζίλ Κοτζά λυµαίνονταν την περιοχή και 

υποκινούσαν σε επιδροµές τον Ντουλκαντίρογλου και τους Ασπροπροβατάδες. Οι 

νοµάδες δεν γίνονταν ανεκτοί από το κράτος και είναι προφανές ότι η επίσηµη 

οθωµανική προπαγάνδα της εποχής του Ashékpashazade (οι ευρωπαΐκές πηγές δεν 

ασχολούνται µαζί τους) τους πρόβαλλε µε αρνητικό τρόπο, για να δικαιολογήσει τις 

εναντίον τους διώξεις. Ο Y÷rgⁿύ παρέσυρε τους Κιζίλ Κοτζά σε παγίδα µε πρόσχηµα 

ότι χρειαζόταν τη συνεργασία τους και τους εξόντωσε. Κατόπιν κατέλαβε χάρη σε 

προδοσία εκ των έσω το κάστρο Κοτζά Καγιασί στο Ζεϊτούν κοντά στο Οσµαντζίκ 

αποσπώντας το από τον άρχοντα της περιοχής Χαϊντάρ µπέη. Τελικός προορισµός και 

στόχος της εκστρατείας ήταν η περιοχή του Τζανίκ δηλαδή η παρευξείνια περιοχή της 

Μπάφρας, Σαµσούντας και Ορντού (Κοτυώρων), όπου µέχρι τότε κυριαρχούσε ο 

τοπικός άρχοντας Χασάν Αλπαρσλάνογλου.269 Το 1417 ο Αλπαρσλάνογλου και ο 

Ισφεντιγιάρ της Κασταµονής είχαν µοιράσει µεταξύ τους το Τζανίκ. Ο Ισφεντιγιάρ 

είχε προσαρτήσει την περιοχή της Μπάφρας και της Σαµσούντας, όπου είχε 

εγκαταστήσει τον γιο του Χαµζά. Μάταια είχε εκστρατεύσει ο Μεχµέτ Α΄ το 1418 

στην Κασταµονή και το Τζανίκ. Τελικά όµως το τµήµα αυτό του Τζανίκ ανακτήθηκε 

το 1420 από τον πρίγκιπα τότε Μουράτ, που έδρευε στην Αµάσεια, και τον ατά µπέη 

του (σύµβουλο) Χαµζά.270 Τώρα ο Αλπαρσλάνογλου, για να προλάβει τα χειρότερα, 

έσπευσε να παρουσιαστεί µε δική του πρωτοβουλία ζητώντας τιµάριο σε αντάλλαγµα. 

Ο Y÷rgⁿύ όµως τον συνέλαβε και τον έστειλε στην Προύσα όπου φυλακίστηκε, ενώ 

και η οικογένειά του εκρατείτο στην Αµάσεια. Λίγο αργότερα ο Αλπαρσλάνογλου 
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δραπέτευσε και µετά από δυο χρόνια επανήλθε παίρνοντας από το σουλτάνο τιµάριο 

στη Ρούµελη και την οικογένειά του πίσω.271 

 Στο ουγγρικό-σερβικό µέτωπο την άνοιξη του 1428 ο Σιγισµούνδος, που είχε χάσει 

το Γκόλουµπατς µέσα από τα χέρια του, βάδισε εναντίον του οχυρού και άρχισε να 

χτυπά τα τείχη µε τα πυροβόλα του. Παρουσιάστηκε όµως ο Μουράτ από την 

κατεύθυνση των γύρω βουνών. Ο Σιγισµούνδος, κρίνοντας το βραχώδες 

παραδουνάβιο έδαφος ακατάλληλο για άµυνα, αναγκάστηκε να συνάψει τριετή 

ανακωχή (αρχές Ιουνίου). Παρά ταύτα, καθώς ο ουγγρικός στρατός υποχωρούσε η 

οπισθοφυλακή του δέχτηκε επίθεση από τον µπεηλέρµπεη της Ρούµελης  Σινάν. Ο 

ίδιος ο βασιλιάς σώθηκε µε δυσκολία. Το ουγγρικό κύρος στο σύνορο του ∆ούναβη 

κατέπεσε. Με τη µεσολάβηση του Μιλανέζου πρέσβη Μπενεντέτο ντε Φόρλι 

υπογράφηκε νέα τριετής ανακωχή.272 Ο Μουράτ δικαιολόγησε την ανακωχή µε 

επιστολή του προς το σουλτάνο της Αιγύπτου, ισχυριζόµενος  ότι, καθιστώντας 

υποτελείς τη Σερβία και τη Βοσνία, αποκατέστησε το status quo του Βαγιαζίτ Α΄. Οι 

Βενετοί πάλι κατηγόρησαν τον Σιγισµούνδο στον πάπα για την ανακωχή, λέγοντας ότι 

τους εγκατέλειψε αβοήθητους. Όντως, το οθωµανικό ναυτικό είχε κάποιες επιτυχίες 

κατά της Βενετίας. Αιχµαλώτισε δυο βενετικά πλοία και πραγµατοποίησε επιδροµή 

στην Εύβοια.273 Η ανακωχή πάντως δεν ωφέλησε τον Σιγισµούνδο. Το Γκόλουµπατς 

έµεινε στα χέρια των Οθωµανών, που το µεταχειρίστηκαν ως ορµητήριο εναντίον της 

Ουγγαρίας. Κατά τον Μπερτραντόν ντε λα Μπροκιέρ υπήρχαν διαρκώς επί του 

∆ούναβη στο ύψος του Γκόλουµπατς εκατό οθωµανικά πλοία έτοιµα κάθε στιγµή για 

εισβολή στην Ουγγαρία. Το Κρούσεβατς πάλι άνοιγε το δρόµο για τη Σερβία. Κοντά 

στο Burguine Stalac υπήρχαν 80-100 σκάφη σε ετοιµότητα για να µεταφέρουν άλογα 

και στρατό µέσω του Μοράβα. Η θέση λοιπόν του Μπράνκοβιτς ήταν δυσχερής. Ενώ 

ήταν υποτελής στον Σιγισµούνδο, αναγνώρισε και την οθωµανική επικυριαρχία, 

καταβάλλοντας ετήσιο φόρο 50.000 δουκάτων και στέλνοντας 2.000 ιππείς µε 

επικεφαλής ένα από τους γιους του ή ένα στρατηγό του.274 Υποσχέθηκε επίσης να του 

δώσει σε γάµο την κόρη του.275 Ας σηµειωθεί εξάλλου ότι ο Ashιkpashazade πιστεύει 

στην ύπαρξη συνεννόησης µεταξύ του Σιγισµούνδου και του Καραµάνογλου βάσει της 

οποίας ο πρώτος επιτέθηκε στο Γκόλουµπατς και ο δεύτερος στο Χαµίτ (όπου 

κατέλαβε το Bey Shehri και αιχµαλώτισε τον sharabdar Ilyas276) και συµπεραίνει ότι η 

ουγγρική αποτυχία στο Γκόλουµπατς ανέτρεψε τα καραµανικά σχέδια. Ένα ουγγρικό 
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έγγραφο του 1428, που αναφέρεται στην επιβράβευση δύο προσώπων τα οποία 

προσέφεραν διπλωµατικές υπηρεσίες στις επαφές µε τους άπιστους, θεωρήθηκε ως 

απόδειξη ουγγροκαραµανικής συνεννόησης. Λεπτοµερέστερη εξέταση του εγγράφου 

όµως απέδειξε ότι οι υπηρεσίες αυτές αφορούσαν σε ουγγρικές επαφές του 1419 µε 

τους Ασπροπροβατάδες και µε τη Χρυσή Ορδή.277 Ανάλογες όµως συνεννοήσεις 

γίνονταν και από τη µουσουλµανική πλευρά. Το 1428 ο χάνος της Χρυσής Ορδής 

Ουλούγ Μεχµέτ µε επιστολή του προτείνει στον «γαζή Μουράτ» να συνεργαστούν, 

για να καταλύσουν το βλαχικό κράτος.278 

 Ενώ στη Βαλκανική οι οθωµανικές δυνάµεις βρίσκονται σε εγρήγορση, στη Μικρά 

Ασία επικρατεί πια γαλήνη. Ειδικά το Γκερµιγιάν είναι πλέον αφοσιωµένος υποτελής 

του οθωµανικού κράτους. Αν πιστέψουµε τις οθωµανικές πηγές, το 1428 ο Γιακούµπ 

Β΄, αντιλαµβανόµενος ότι δεν θα αργούσε να πεθάνει και µη θέλοντας να τον 

διαδεχτούν οι γιοι της αδελφής του, προτίµησε να θυσιάσει τη µελλοντική υπόσταση 

του κράτους του. Έτσι επισκέφτηκε το οθωµανικό κράτος, για να έρθει σε συνεννόηση 

µε τον Μουράτ. Πρώτος σταθµός του ήταν η Προύσα, όπου έγινε δεκτός µε τιµές. 

Προσκύνησε τους τάφους των σουλτάνων, έκανε δωρεές στους φτωχούς και υπέβαλε 

τα σέβη του στον σεÀχη Emir Seyid (στον οποίο έχει γίνει ήδη αναφορά). 

Επισκέφτηκε τους τάφους του Οσµάν και του Ορχάν και έκανε πάλι δωρεές. Ύστερα 

κατευθύνθηκε προς την Αδριανούπολη. Ο Μουράτ τον περίµενε στη θέση όπου είχε 

αρχίσει να χτίζεται η γέφυρα του Εργίνη ποταµού.  Η γέφυρα αυτή είχε 

κατασκευαζόταν σε µια θέση που µέχρι τότε ήταν αγριότοπος, συνιστούσε τον πυρήνα 

ενός νέου προάστιου της πρωτεύουσας, όπου ο Μουράτ µε γενναιοδωρία που εξαίρουν 

οι πηγές είχε µόλις ανεγείρει ιµαρέτι, τζαµί, χαµάµ και παζάρι και είχε φέρει 

ουλεµάδες και φτωχούς από την Αδριανούπολη. Η ίδρυση του κτηριακού 

συγκροτήµατος τοποθετείται στο1428, αλλά η γέφυρα δεν ήταν ολοκληρωµένη πριν 

από το 1443 (847 σύµφωνα µε τη σχετική επιγραφή). Στη µια άκρη της γέφυρας 

δηµιουργήθηκε η κωµόπολη του Εργίνη, ενώ στην άλλη ιδρύθηκε ένα χωριό, το 

Yayalar k÷yⁿ. Ο σουλτάνος υποδέχτηκε τον φίλο ηγεµόνα και τον συνόδεψε στην 

πόλη. Ο Γιακούµπ έµεινε στην Αδριανούπολη τρεις µέρες, κατά τις οποίες εκπλήρωσε 

το σκοπό της επίσκεψής του προβαίνοντας στη δήλωση ότι µετά τον θάνατό του το 

κράτος του θα κληρονοµούσε ο Μουράτ. Αυτή η υπόσχεση δόθηκε προφορικά αλλά 

σύντοµα, όταν αρρώστησε, ο Γιακούµπ φρόντισε να συντάξει γραπτή διαθήκη µε το 

ίδιο περιεχόµενο. Κάποιου είδους πίεση από οθωµανικής πλευράς βρίσκεται 
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πιθανότατα πίσω από την ενέργεια αυτή του Γιακούµπ µπέη, την οποία ο 

Ashιkpashazade παρουσιάζει ως αυθόρµητη. Πάντως το 1429 οπότε πέθανε ο 

Γιακούµπ, το Γκερµιγιάν αποτέλεσε µέρος της οθωµανικής επικράτειας και τυπικά 

πλέον, αφού ουσιαστικά ήταν υποτελές τα τελευταία επτά χρόνια. Τώρα 

ολοκληρώνεται η φάση εκείνη της µικρασιατικής ενοποίησης, που άρχισε µε τον 

θάνατο του ΤζουνεÀντ.279 

 Ένα επεισόδιο όµως ήρθε να δείξει ότι η οθωµανική ηγεµονία δεν ήταν πέρα για 

πέρα αδιαµφισβήτητη. Μια δύναµη που µπορούσε να την απειλήσει ήταν οι Μογγόλοι. 

Το οθωµανικό κράτος διεξήγε ιερό πόλεµο εναντίον των απίστων στη δύση, αλλά και 

στο ανατολικό του σύνορο εµπλεκόταν στους ανταγωνισµούς µεταξύ των 

µουσουλµανικών κρατών. Η πολιορκία από τους Μαµελούκους της πόλης Ούρφας 

(Έδεσσας), που ανήκε στον ηγεµόνα των Ασπροπροβατάδων Καρά Γιουλούκ, ήταν η 

αφορµή που χρησιµοποίησε ο Σαχρούχ, για να εµφανιστεί απειλητικός κατ�αρχήν 

εναντίον των Μαµελούκων στην Ανατολική Μικρά Ασία. Έτσι ανατράπηκε ο µέχρι 

τότε διεθνής συσχετισµός, γιατί ο Μουράτ, ανήσυχος από την επανάκαµψη ενός 

παλιού κινδύνου στις παρυφές της επικράτειάς του, θέλησε να προσεγγίσει τους 

Μαµελούκους. Συγχρόνως, οι σχέσεις των τελευταίων µε τον Ιµπραχίµ Καραµάνογλου 

είχαν διαταραχτεί, καθώς αυτός διατηρούσε επαφές µε τη Βενετία και την Κύπρο. Το 

Σεπτέµβριο του 1429 ο Σαχρούχ νίκησε τους Μαυροπροβατάδες στη µάχη του Σελµάς 

Μεϊντάν, ανοίγοντας έτσι το δρόµο προς τη Μικρά Ασία και τη Συρία (σε επιστολή 

του προς τον σύµµαχό του Σιγισµούνδο της Ουγγαρίας ο Καρά Γιουλούκ αναγγέλλει 

µε χαρά την ήττα του Ισκεντέρ µπέη των Μαυροπροβατάδων και δηλώνει ότι 

περιµένει την προέλαση του Σαχρούχ προς τη Μικρά Ασία και τη Συρία280). Τελικά 

όµως ο Σαχρούχ αποφάσισε να µην προχωρήσει. Μέσω του Αζερµπαϊτζάν επέστρεψε 

στο Χεράτ (στο σηµερινό Β∆ Αφγανιστάν). Αυτή η υπαναχώρηση του Σαχρούχ 

προσέφερε µεγάλη ανακούφιση στον Μουράτ και θα προκάλεσε ασφαλώς µεγάλη 

απογοήτευση στους Βενετούς, οι οποίοι υπολόγιζαν σ�αυτό τον αντιπερισπασµό για τη 

σωτηρία της Θεσσαλονίκης.281 

 Το 1429 πέθαναν εξάλλου εκτός από τον Γκερµιγιάνογλου Γιακούµπ και πολλές από 

τις προσωπικότητες της οθωµανικής δηµόσιας ζωής, εξαιτίας λοιµού που εκδηλώθηκε 

στην Προύσα. Ανάµεσά τους ο πρώτος βεζίρης Ιµπραχίµ Τσανταρλή. Κατά τα Αnnals 

τη θέση του πήρε ο γιος του Χαλίλ πασάς. πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι ο 

Χαλκοκονδύλης, αναφερόµενος στο έτος 1435, µνηµονεύει ως ηγεµόνα των θυρών τον 
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Σαραζίην (Σαρουτζά). Επιπλέον, στη βιβλιογραφία έχει προβληθεί και η άποψη ότι το 

αξίωµα του πρώτου βεζίρη από το 1429 µέχρι το θάνατό του το 1440 κατείχε ο Κοτζά 

Μεχµέτ πασάς, γνωστός και ως Μεχµέτ αγάς, ο οποίος είχε µεταξύ άλλων είχε 

διατελέσει µπεηλέρµπεης της Ανατολής (από το 1415), βεζίρης του Μουράτ στην 

Αµάσεια (από το 1418) και, κατά τα Annals, τρίτος βεζίρης στο ντιβάνι από το 1427/8. 

Ο Χαλίλ εµφανίζεται σαφώς ως πρώτος βεζίρης µόλις το 1443.282 Θύµατα του λοιµού 

έπεσαν επίσης ο Χατζή Ιβάζ, που όπως είδαµε είχε τιµωρηθεί µε τύφλωση, τα αδέλφια 

του Μουράτ Γιουσούφ και Μαχµούτ, που καθώς είπαµε ο σουλτάνος είχε 

εγκαταστήσει στην παλαιά πρωτεύουσα, και ο σεΐχης Emir Seyid.283 

 Αντίθετα από την Ανατολή όπου εδραιώνεται η οθωµανική ειρήνη, στην Ευρώπη  

επικρατεί αναβρασµός. Οι ελπίδες της βενετικής συγκλήτου για τη σύναψη συνθήκης 

ειρήνης, µε την οποία θα εξασφάλιζε τις αλβανικές της βάσεις χωρίς να χάσει και τη 

Θεσσαλονίκη, διαψεύστηκαν για µια ακόµη φορά. Η οθωµανοβενετική σύγκρουση 

επικεντρώνεται κυρίως στην πόλη αυτή, της οποίας ο αποκλεισµός εξακολουθεί από 

το 1423 µέχρι το 1430 χωρίς διακοπή. Από τα βενετικά έγγραφα καταλαβαίνουµε ότι 

οι ανάγκες της πόλης σε τρόφιµα είναι απελπιστικά µεγάλες. Στις 2 Μαρτίου 1430 

γίνεται αυστηρή σύσταση προς τις αρχές της Εύβοιας να µην εµποδίζουν όσους 

προτίθενται να εξάγουν τρόφιµα από την Εύβοια στη Θεσσαλονίκη. Συγχρόνως, 

παροτρύνεται η διοίκηση της Κρήτης να παρέχει στην αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης 

όποια βοήθεια τής ζητείται.284 Αλλά και οι άλλες βενετικές κτήσεις δεν µένουν 

ανεπηρέαστες. Στις 3 Μαρτίου 1430 οι Βενετοί δυσανασχετούν επειδή ο δούκας του 

Αιγαίου πελάγους, αφότου έκανε ειρήνη µε τους Οθωµανούς, έπαψε να ειδοποιεί µε 

σήµατα φωτιάς τους Βενετούς της Εύβοιας για τις κινήσεις του οθωµανικού στόλου. 

Παρέχει µάλιστα διευκολύνσεις στους Οθωµανούς που προσβάλλουν την Εύβοια.285 

Αυτό το γεγονός αποτελεί ένδειξη για το ότι ο σουλτάνος είχε σκληρύνει τους όρους 

της υποτέλειας του δούκα. Λίγο αργότερα (βλ. παρακάτω, σελ.85) µε τη συνθήκη του 

Σεπτεµβρίου 1430 η Βενετία θα επιχειρήσει να βελτιώσει τη θέση του δουκάτου του 

Αιγαίου. 

 Ο οθωµανοβενετικός πόλεµος κορυφώθηκε µε την άλωση της Θεσσαλονίκης. Μετά 

από αλλεπάλληλες βενετικές πρεσβείες, ο Μουράτ αποφάσισε να κινητοποιηθεί το 

Μάρτιο του 1430. Απέστειλε τις δυνάµεις της Ανατολής υπό τον µπεηλέρµπεη Χαµζά 

να αρχίσουν την πολιορκία και να προλειάνουν το έδαφος, ενώ ο ίδιος συγκέντρωσε 
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στις Σέρρες τις δυνάµεις της Ρούµελης, που θα αποτελούσαν την κύρια δύναµη 

κρούσης. Αυτή η ασυνήθιστη παρουσία ανατολικών στρατευµάτων στη Ρούµελη είναι 

ενδεικτική της σηµασίας που απέδιδε ο σουλτάνος στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης. 

Η Βενετία αµφισβητούσε τις οθωµανικές αξιώσεις ήδη πάνω από έξι χρόνια. Το 

ζήτηµα δηλαδή χρόνιζε και µια επίδειξη δύναµης κρίθηκε ίσως σκόπιµη για την 

έναρξη του τελειωτικού χτυπήµατος. Ο Μουράτ καθυστέρησε µερικές µέρες στις 

Σέρρες «κατατρυφών», αναγκάζοντας τον Χαµζά, του οποίου οι δυνάµεις δεν 

επαρκούσαν, να ζητήσει ανυπόµονα την άφιξη του σουλτάνου. Σύντοµα ο Μουράτ 

έκανε την εµφάνισή του έξω από τη Θεσσαλονίκη. ∆εχόµενος σχετική πρόταση του 

Αλή Εβρενόσογλου είχε υποσχεθεί στους στρατιώτες του ελεύθερη λεηλασία.286 Οι 

δυνάµεις των Βενετών ήταν ασήµαντες: Οι ελάχιστοι άνδρες ήταν αποδυναµωµένοι 

από την ασιτία, οποία ήταν βέβαια αποτέλεσµα του αποκλεισµού. Για να ζήσουν είχαν 

πουλήσει τα όπλα τους και έτσι ο οπλισµός τους ήταν ανεπαρκής. Ο µητροπολίτης 

Συµεών, βασικός παράγοντας της πολιτικής ζωής στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος εξήγειρε 

το λαό εναντίον των απίστων και συµβούλευε την υπακοή στη βενετική εξουσία που 

ήταν θέληµα Θεού, είχε πεθάνει έξι µήνες νωρίτερα. Πολλοί από τους Θεσσαλονικείς, 

απογοητευµένοι από τη βενετική κυριαρχία, έκλιναν προς την παράδοση για να 

αποφύγουν τη λεηλασία. Ο Χαλκοκονδύλης287 µάλιστα κάνει λόγο για κατοίκους που 

συνελήφθησαν να σκάβουν υπόγεια περάσµατα από τα σπίτια τους προς τα έξω. 

Γι�αυτό οι καχύποπτοι Βενετοί καθόρισαν χωριστές θέσεις για τους Έλληνες µαχητές 

και χωριστές για τους Βενετούς, παρεµβάλλοντας ανάµεσά τους οµάδες ληστών, τους 

Τζετάριους* , που επιτηρούσαν τους Έλληνες. Οι βενετικές αρχές, αποκλείοντας το 

ενδεχόµενο παράδοσης και απαιτώντας αντίσταση µέχρις εσχάτων, επέσειαν την ποινή 

του θανάτου για τους προδότες. Έτσι η σκέψη του Μουράτ να προσεγγίσει τους 

Έλληνες υπερασπιστές χρησιµοποιώντας Έλληνες υπηκόους του από γειτονικές 

πόλεις, που ζούσαν ήδη κάτω από την οθωµανική κυριαρχία, δεν απέδωσε.  Μόλις ο 

Μουράτ έφτασε στις 26 Μαρτίου, έστειλε κάποιους Έλληνες να πείσουν τους 

οµοεθνείς τους Θεσσαλονικείς να παραδοθούν ειρηνικά. Οι υπερασπιστές τους 

υποδέχτηκαν µε βροχή βελών και τους έτρεψαν σε φυγή. Αργότερα οι πρέσβεις 

κατηγορήθηκαν ότι δεν είχαν επιµείνει όσο έπρεπε. Τα µηνύµατα που έστειλαν µε 

βέλη οι πολιορκητές επίσης δεν έφεραν αποτέλεσµα. Στο µεταξύ το προτείχισµα είχε 

ήδη υπονοµευτεί. Με έναυσµα την εµφάνιση στο λιµάνι βενετικού πλοίου µε 
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δηµητριακά το οθωµανικό πυροβολικό άνοιξε πυρ εναντίον των τειχών. Τη νύχτα της 

τρίτης µέρας οι Βενετοί, µαθαίνοντας ότι τα οθωµανικά πλοία επρόκειτο να πλήξουν 

τα βενετικά στο λιµάνι, απέσυραν τους τοξότες τους από τα τείχη για να 

προστατέψουν τα πλοία. Οι Έλληνες, νοµίζοντας ότι οι Βενετοί εγκατέλειπαν τον 

αγώνα, άρχισαν να διαρρέουν κι αυτοί από τα τείχη. Το πρωί πάντως τα οθωµανικά 

πλοία, αντί να αιφνιδιάσουν τα βενετικά, αιφνιδιάστηκαν τα ίδια και διασκορπίστηκαν. 

Στην ξηρά όµως τα τείχη δεν άντεξαν και υπέστησαν ρήγµα. Καταιγισµός βελών 

εµπόδιζε τους υπερασπιστές να χτυπήσουν τους υπονοµευτές. Τελικά οι εισβολείς 

εισέδυσαν από ρήγµατα των τειχών ή σκαρφάλωσαν στα σηµεία των τειχών όπου τα 

βέλη είχαν αποδεκατίσει τους υπερασπιστές και άνοιξαν τις πύλες. Το µεσηµέρι της 

29ης Μαρτίου οι εχθροί βρίσκονταν µέσα και άρχισε η λεηλασία. Οι Λατίνοι και οι 

Τζετάριοι είχαν έγκαιρα καταφύγει στα θαλάσσια τείχη και πρόλαβαν να διαφύγουν µε 

τα πλοία. Η πόλη εξανδραποδίστηκε στο σύνολό της. Οι αιχµάλωτοι µεταφέρθηκαν 

στο οθωµανικό στρατόπεδο, όπου υποβλήθηκαν σε ανακρίσεις για να αποκαλύψουν 

τις κρυψώνες των θησαυρών τους.  Έτσι οι κρυψώνες αυτές (εκκλησίες, τάφοι και 

σπίτια) υπέστησαν τροµακτική φθορά και ολοκληρώθηκε η καταστροφή των 

κτηρίων.288 

 Και ενώ το Άγιον Όρος απολάµβανε τα προνόµια που του είχε εξασφαλίσει η 

έγκαιρη υποταγή του, όπως φαίνεται από έγγραφο που εξέδωσε ο Μουράτ στις 9 

Απριλίου για τη µονή Βατοπεδίου, επικυρώνοντας και ανανεώνοντας παλαιότερα 

προνόµια και απαλλαγές,289 η Θεσσαλονίκη παρουσίαζε εικόνα πλήρους ερήµωσης. 

Ανήκε όµως οριστικά στο οθωµανικό κράτος και προοριζόταν να αποτελέσει 

σηµαντικό κέντρο του. Στο  fetihnέme του προς τον Μαµελούκο σουλτάνο ο Μουράτ 

διακηρύσσει ότι η Θεσσαλονίκη ήταν πόλη εφάµιλλη της Κωνσταντινούπολης και 

επικίνδυνη για το Ισλάµ και ότι η άλωσή της  ήταν εξίσου σπουδαία µε την 

προσδοκώµενη άλωση της Βασιλεύουσας.290 Εποµένως  ο Μουράτ δεν µπορούσε παρά 

να πάρει µέτρα για την αναδιοργάνωση της άλλοτε ακµάζουσας πόλης. Σε µια πρώτη 

φάση έδιωξε τους πολεµιστές, που είχαν µπει µε τον µπεηλέρµπεη της Ρούµελης στην 

πόλη και είχαν εγκατασταθεί στα σπίτια των κατοίκων που είχαν εξανδραποδίσει, 

λέγοντας ότι τα κτήρια ανήκαν σ�αυτόν και ότι οι ίδιοι έπρεπε να αρκεστούν στα 

αντικείµενα και στους σκλάβους. Αφού µετακίνησε το στρατό του στον Γαλλικό 

ποταµό, διέταξε µε φερµάνι του την απελευθέρωση ορισµένου αριθµού ευγενών και 

τους εγκατέστησε στην πόλη. Με το ίδιο φερµάνι διέταξε την αποκατάσταση των 
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κατεστραµµένων κτηρίων. Κατόπιν µετακινήθηκε µε τον στρατό του από τον Γαλλικό 

στον Βαρδάρη, όπου έγινε η τελική διανοµή όσων αιχµαλώτων δεν είχαν 

εξαγοραστεί.291 Μέρος του οθωµανικού στρατού κινήθηκε προς τα Ιωάννινα, ενώ ο 

ίδιος ο Μουράτ πριν αποχωρήσει έστειλε αγγελιαφόρους σε όλη την επικράτειά του, 

καλώντας τους Θεσσαλονικείς που είχαν φύγει επί βενετοκρατίας να επιστρέψουν, 

υποσχόµενος να τούς δώσει πίσω τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Λέγεται ότι ο 

Μουράτ σκέφτηκε να απελευθερώσει τους αιχµαλώτους, αλλά το σχέδιό του αυτό, αν 

και το είδαν µε καλό µάτι πολλοί, συνάντησε την ανυποχώρητη αντίδραση ενός από 

τους σπουδαίους στρατηγούς του και εγκαταλείφθηκε. Ο σουλτάνος µετέτρεψε σε 

τζαµιά την εκκλησία της Αχειροποιήτου ως σύµβολο της νίκης του και τη µονή του 

Προδρόµου, επειδή ήταν τζαµί και κατά την πρώτη τουρκοκρατία. Αφαίρεσε πλάκες, 

που προηγουµένως είχαν αφαιρεθεί κατά την αναζήτηση θησαυρών, από ναούς και 

µοναστήρια, για να τις χρησιµοποιήσει στο χαµάµ που έχτισε στην Αδριανούπολη. Οι 

άνθρωποι του σουλτάνου εξανάγκασαν τους φυγάδες και απελεύθερους 

Θεσσαλονικείς να επιστρέψουν (πολλοί είχαν εξαγοραστεί από τον δεσπότη της 

Σερβίας και από άλλους). Αυτοί, στους οποίους ο Μουράτ και γράµµασι και λόγοις 

υποσχέθηκε να επιστρέψει τις περιουσίες και τους ναούς τους, ήταν περίπου χίλιοι. 

Εγκαταστάθηκαν και άλλοι τόσοι Τούρκοι έποικοι. ∆ιορίστηκε τέλος από τον 

σουλτάνο νέος µητροπολίτης.292 Αυτό το κλίµα όµως αποκατάστασης της γαλήνης για 

τον εντόπιο πληθυσµό αναιρέθηκε τον δεύτερο ή τρίτο χρόνο από την άλωση, όταν 

στα πλαίσια µιας δεύτερης φάσης του προγράµµατος αναδιοργάνωσης ο Μουράτ 

επανήλθε και εγκατέστησε υποχρεωτικά στη Θεσσαλονίκη τους Τούρκους κατοίκους 

των Γιανιτσών (δηλαδή ανθρώπους των Εβρενόσογλου). Ενώ οι Θεσσαλονικείς 

νόµιζαν αρχικά ότι θα απολάµβαναν νέες ευεργεσίες, κατασχέθηκαν τότε εκκλησίες, 

µοναστήρια και τα εισοδήµατά τους (δηλαδή ακριβέστερα οι µοναστικές περιουσίες 

έπαψαν να θεωρούνται mⁿlk των µοναστηριών) και σπίτια. Μόνο ο Άγιος ∆ηµήτριος 

και άλλες τρεις εκκλησίες αφέθηκαν στους χριστιανούς. Οι παρόντες κάτοικοι 

διατήρησαν τις περιουσίες τους, ενώ εκείνες των απόντων και των νεκρών δόθηκαν 

στους νέους εποίκους, Έλληνες και Τούρκους. Ο Αναγνώστης παρατηρεί ότι οι 

οθωµανικές αρχές παραχώρησαν τις καλύτερες περιουσίες σε δικούς τους ανθρώπους. 

Σ�αυτή την παρατήρηση έχει δοθεί η ερµηνεία ότι οι Οθωµανοί αξιωµατούχοι έλαβαν 

ως τιµάρια ορισµένες εκτάσεις, των οποίων το tasarruf, (και όχι πλήρη κυριότητα, 

µόνο αργότερα τα µοναστήρια µπόρεσαν να αποκτήσουν νέα mⁿlk) θα κατείχαν στο 
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εξής τα µοναστήρια.293 Αφού η πόλη είχε ξεπεράσει χάρη στα αρχικά µέτρα τις 

συνέπειες του αποκλεισµού και του πολέµου, θεωρήθηκε ικανή πια να προσαρµοστεί 

στο οθωµανικό σύστηµα. Ανάλογη πολιτική επρόκειτο να ακολουθήσει είκοσι χρόνια 

αργότερα σε σχέση µε την Κωνσταντινούπολη ο διάδοχος του Μουράτ. 

 Μετά την απώλεια της Θεσσαλονίκης οι Βενετοί, ανησυχώντας για την τύχη της 

Εύβοιας και των βάσεών τους στην Αλβανία και σκοπεύοντας να εµπλακούν σε 

πόλεµο µε τη Γένουα, έσπευσαν να στείλουν πρεσβεία στην Αδριανούπολη και να 

συνάψουν ειρήνη.294 Αυτό δεν τους εµπόδιζε να διαπραγµατεύονται συγχρόνως µε ένα 

ακόµη επίδοξο ανταπαιτητή, τον έκτο που παρουσιάζεται µέσα σε εννέα χρόνια, αν και 

η περίπτωσή του είναι ασήµαντη σε σύγκριση µε τους δυο πρώτους Μουσταφάδες. 

Αυτός λεγόταν Τζαφάρ και ισχυριζόταν και αυτός ότι ήταν γιος του Βαγιαζίτ. Από την 

Εύβοια πήγε στη Βενετία, ζητώντας από τη βενετική κυβέρνηση µόνο να τον 

µεταφέρουν και να του επιτρέψουν να εγκατασταθεί στη Ναύπακτο. Στην όµορη της 

Ναυπάκτου οθωµανική περιοχή υπήρχαν Οθωµανοί υποστηρικτές του µε τους οποίους 

θα ερχόταν σε επαφή. Η Βενετία σε έγγραφο της 4ης Απριλίου 1430, δηλαδή λίγες 

µέρες µετά την άλωση της Θεσσαλονίκης (τα πλοία που διέφυγαν στις 29 Μαρτίου δεν 

είχαν ακόµη φέρει την είδηση, αυτό έγινε στις 16 και επιβεβαιώθηκε στις 29 

Απριλίου295), φαίνεται διατεθειµένη να τον βοηθήσει, αν εξακριβώσει ότι πράγµατι 

είναι γιος του Βαγιαζίτ. Αποφασίζει να τον εγκαταστήσει στη Ναύπακτο. Παραγγέλλει 

στις τοπικές αρχές να τον µεταχειρίζονται ευµενώς, αλλά και να τον έχουν υπό 

επιτήρηση και να µην επιτρέπουν την είσοδο στην πόλη, ως συνοδείας του, µεγάλου 

αριθµού Τούρκων.296 Παρατηρούµε ότι στη φάση αυτή οι διασπαστικές τάσεις στο 

οθωµανικό κράτος τείνουν να µετατοπιστούν στον ελλαδικό χώρο, αφού ο χώρος που 

διαδραµατίζονται αυτές οι εξελίξεις εξαρτάται από τα συµφέροντα των εκάστοτε 

υποκινητών: Ο Dⁿzme Μουσταφά είχε υποκινηθεί από το Βυζάντιο και η δράση του 

σηµειώθηκε κυρίως στη Θράκη. Ο Kⁿύⁿk Μουσταφά εκτός από το Βυζάντιο 

υποστηριζόταν και από το Καραµάν και το Γκερµιγιάν και εγκαταστάθηκε στη Μικρά 

Ασία, στη Νίκαια. Όπως και ο Μουσταφά το 1425 στη Θεσσαλονίκη, ο Τζαφάρ τώρα 

έχει τη βάση του στην περιοχή του βενετικού ζωτικού χώρου. Οι διεκδικητές του 

οθωµανικού θρόνου υπήρξαν ένα ατελέσφορο µέσο προαγωγής των βενετικών 

συµφερόντων. 
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 Παράλληλα, ο βενετικός στόλος απέκλεισε τα Στενά, για να εξαναγκάσει τον 

σουλτάνο να ειρηνεύσει. Πράγµατι, µετά από µια προκαταρκτική συµφωνία, που 

υπέγραψε στη Λάµψακο τον Ιούλιο ο µπεηλέρµπεης  της Ανατολής Χαµζάς, 

υπογράφηκε οριστική συνθήκη στην Αδριανούπολη στις 4 Σεπτεµβρίου 1430: ∆ε 

γίνεται καθόλου λόγος για τη Θεσσαλονίκη. Κατά τ�άλλα: α) Ο σουλτάνος 

αναγνωρίζει τη βενετική κυριαρχία στις βάσεις της Αλβανίας και στη Ναύπακτο. β) Οι 

Βενετοί θα κατέβαλλαν ετήσιο φόρο 236 δουκάτων (100 για τη Ναύπακτο και 136 για 

τα οχυρά Σκόδρα και Αλέσιο, αφού το Ντριβάστο το είχαν χάσει ένα χρόνο νωρίτερα 

από τον ανταγωνιστή τους Στέφανο ντε Μαραµόντε). γ) Η Βενετία δε θα εµπόδιζε την 

ελεύθερη κίνηση των οθωµανικών πλοίων στα Στενά. δ) Οι έµποροι των δύο πλευρών 

θα κινούνται ελεύθερα. ε) Για το δουκάτο της Νάξου ισχύει ό,τι και για τη Βενετία και 

δεν κινδυνεύει από την οθωµανική επικυριαρχία. Αυτό µας οδηγεί στην υπόθεση ότι η 

συνθήκη, βάσει της οποίας ο δούκας της Νάξου υποστήριζε τις επιχειρήσεις του 

οθωµανικού στόλου εναντίον της βενετικής Εύβοιας (βλ. παραπάνω σελ. 80), 

ακυρώνεται θεωρητικά, λόγω της  οθωµανοβενετικής ειρήνης. στ) Οι δύο πλευρές δεν 

πρόκειται να έχουν καµιά εδαφική διεκδίκηση η µια εις βάρος της άλλης.297 

 Μετά την πτώση της Θεσσαλονίκης στις 29 Μαρτίου 1430 και ενώ ο µπεηλέρµπεης 

της Ρούµελης Σινάν εισέβαλλε στην Ήπειρο, ο Ισχάκ-µπέης των Σκοπίων εισέβαλε 

στην Αλβανία, κατέστρεψε τα περισσότερα από τα φρούρια του Ιωάννη Καστριώτη, 

παρόλο που ο τελευταίος ήταν υποτελής του σουλτάνου, και προσάρτησε µέρος της 

χώρας του. Κατέλαβε επίσης τη χώρα του Τάνους Ντουκαγκίν και λεηλάτησε τη 

βενετική περιοχή της Σκόδρας και τα βουνά του Gojcin Grnojevic.298 Ο Ιωάννης 

Καστριώτης αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ξανά την επικυριαρχία του σουλτάνου. 

Κατά τον Χαλκοκονδύλη ό τε Ιβάνης επί τας θύρας ιών του βασιλέως εστρατεύετο συν 

τω βασιλεί η αν υφηγοίτο τα βασιλέως στρατεύµατα. Στο νεφτέρι του σαντζακιού της 

Αλβανίας (tahrir του 1431/2) καταγράφονται τα τιµάρια από το βιλαέτι 

Αργυροκάστρου στο νότο µέχρι και το βιλαέτι του Ακτσά Χισάρ (Κρόιας) στο βορρά. 

Στο ίδιο ντεφτέρι αναφέρεται η ύπαρξη ξεχωριστού καταστίχου για την περιοχή του 

Ιωάννη Καστριώτη (Γιουβάν Ιλί), βορείως της Κρόιας.299 Ασφαλώς πρόκειται µόνο για 

το τµήµα εκείνο της χώρας του Καστριώτη, που όπως είδαµε προσαρτήθηκε το 1430. 

Αναφέρθηκε ήδη ότι µε την ειρήνη της Αδριανούπολης (Σεπτέµβριο 1430) η Βενετία 

παραιτήθηκε από τη Θεσσαλονίκη και υποχρεώθηκε σε φόρο υποτέλειας για τη 

Σκόδρα και το Αλέσιο. Τα περίχωρα της Σκόδρας ελέγχονταν από ένα Οθωµανό 
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κυβερνήτη στο φρούριο του Danj.300 Αµέσως µετά τη συνθήκη µε τους Οθωµανούς, η 

Βενετία άρχισε πόλεµο µε τη Γένουα. Ο Μουράτ βοήθησε τους φίλους του Γενουάτες 

µε πλοία και εφόδια, φρόντισε όµως να µην αναζωπυρώσει τον πόλεµο µε τη Βενετία, 

γιατί είχε ανάγκη τη βενετική ουδετερότητα στην Αλβανία. Χάρη σ�αυτήν οι 

Οθωµανοί επεκτάθηκαν στην Αλβανία, υποτάσσοντας την κεντρική και νότια χώρα 

και αφήνοντας υποτελείς τους  άρχοντες των βόρειων ορεινών περιοχών. Κυριότερος 

απ�αυτούς ήταν ο Ιωάννης Καστριώτης. Το  1428 ο Ιωάννης Καστριώτης δήλωνε στη 

Βενετία την ανησυχία του µήπως ο Μουράτ χρησιµοποιήσει εναντίον του τον γιο του 

Γεώργιο Καστριώτη ή Σκεντέρµπεη. Από το έτος αυτό ο Ιωάννης Καστριώτης ήταν 

στην υπηρεσία της Βενετίας µε ετήσια επιχορήγηση, όπως και άλλοι άρχοντες.  

Προσπαθούσε να εξηγήσει στις βενετικές αρχές ότι ο ίδιος δεν θα είχε ευθύνη αν ο 

γιος του Γεώργιος Καστριώτης ή Σκεντέρµπεης, που βρισκόταν όπως αναφέρθηκε 

στην υπηρεσία του σουλτάνου, εισέβαλλε στις βενετικές περιοχές.301 

 Μετά τη Θεσσαλονίκη ο επόµενος στόχος του Μουράτ στον ελλαδικό χώρο ήταν τα 

Ιωάννινα. Αφορµή για την οθωµανική επέµβαση εκεί έδωσε η κατάσταση διαδοχής, 

που δηµιουργήθηκε µετά τον θάνατο του δεσπότη Καρόλου Α΄ Τόκκου, τον Ιούλιο του 

1429. Ο  Κάρολος κληροδότησε το µεγαλύτερο µέρος του κράτους του, που 

περιλάµβανε τις πόλεις Άρτα και Ιωάννινα µε τις περιοχές τους και τα νησιά Ιθάκη, 

Κεφαλληνία, Ζάκυνθο,302 στον ανεψιό του Κάρολο Β΄ Τόκκο. Στους τρεις νόθους 

γιους του Μενούνο, Τόρνο και Έρκολε άφησε µόνο την περιοχή της Αιτωλίας εντός 

του Αχελώου. Αυτοί, θεωρώντας ότι αδικήθηκαν, ζήτησαν τη βοήθεια του Οθωµανού 

σουλτάνου εναντίον του εξαδέλφου τους.303 Ο Μουράτ επωφελήθηκε για να αρχίσει 

τη σταδιακή προσάρτηση της Ηπείρου. Μόλις αποδεσµεύτηκε από τη Θεσσαλονίκη «ο 

µπεϊλερπεÀς των Τουρκών ο Σινάνης»304 προχώρησε µέσω Αιτωλίας µέχρι τα Ιωάννινα 

και τα πολιόρκησε. Το παράδειγµα της Θεσσαλονίκης ήταν νωπό. Κατά την παράδοση 

ο σουλτάνος µε επιστολή του παρότρυνε τους Ιωαννίτες να παραδοθούν, για να 

αποφύγουν τη σφαγή και λεηλασία. Αντιπροσωπεία πολιτών συνάντησε τον Μουράτ 

στη Θεσσαλονίκη και του παρέδωσε τα κλειδιά των Ιωαννίνων σε προάστειο της 

Θεσσαλονίκης που ονοµάστηκε έκτοτε Κλειδί.305 Το έγγραφο της συνθήκης δεν 

σώζεται, τουλάχιστον όχι στο πρωτότυπο (υπάρχουν µεταφράσεις ή παραφράσεις 

του306). Σώζεται όµως µια άλλη επιστολή, την οποία απηύθηνε ο Σινάν προς τις 
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τοπικές αρχές: «εις τον πανιερώτατον µητροπολίτην των Ιωαννίνων και εις τους 

εντιµοτάτους άρχοντας, τον καπετάν Στρατηγόπουλον και τον υιόν του καπετάνου κυρ 

Παύλον και εις τον πρωτοµαΐστορα (εννοεί ίσως πρωτοστράτορα) τον ΒουÀσαβον και 

εις τον πρωτασηκρίτην Στανίτζην και εις τους λοιπούς άρχοντας των Ιωαννίνων µικρούς 

τε και µεγάλους.» 

 Οι άρχοντες αυτοί ασκούν εξουσία στα πλαίσια ενός συστήµατος αστικής 

αυτονοµίας. Κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο, παρατηρείται το φαινόµενο της 

ύπαρξης πόλεων, που αποτελούν η κάθε µια ένα µικρόκοσµο. Στον γεωργικό, 

εµπορικό, ακόµη και στον στρατιωτικό τοµέα τα Ιωάννινα  ή και άλλες πόλεις 

λειτουργούν σχεδόν ανεξάρτητα από το σύνολο της αυτοκρατορίας. Τα τοπικά 

αξιώµατα µονοπωλούνταν από τοπικούς άρχοντες, αριστοκράτες γαιοκτήµονες. 

Υπήρχαν και εύποροι έµποροι, που εξαρτούσαν τα συµφέροντά τους από τις 

δραστηριότητες των ιταλικών εµπορικών πόλεων, χωρίς να διαφοροποιούνται ως 

χωριστή κοινωνική τάξη. Η θέση της οµάδας αυτής των αριστοκρατών ήταν 

κατοχυρωµένη µε χρυσόβουλα των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και η κυριαρχία των 

Σέρβων και κατόπιν των Τόκκων καθόλου δεν την κλόνισε. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα 

διατηρούν τον έλεγχο, κατά τη µετάβαση στη νέα κατάσταση. Ο µπεηλέρµπεης 

δηλώνει ότι έχει εντολή από τον σουλτάνο να καταλάβει γενικά «του ∆ούκα τον τόπον 

και τα κάστρα του», καταστρέφοντας όποιο αντιστέκεται. Υπενθυµίζει το πάθηµα των 

Θεσσαλονικέων, ανάγοντας στο ηθικό δίδαγµα ότι κάθε προσπάθεια συνεργασίας µε 

τους Φράγκους µόνο σε κακό µπορεί να οδηγήσει. Υπόσχεται ότι αν οι Ιωαννίτες 

παραδοθούν χωρίς αντίσταση θα αποφύγουν τον εξανδραποδισµό, θα διατηρήσουν τις 

εκκλησίες τους, οι οποίες δε θα γίνουν τζαµιά αλλά θα εξακολουθήσουν να 

λειτουργούν κανονικά και οι καµπάνες θα µπορούν να σηµαίνουν, ο «δεσπότης» 

(µητροπολίτης), θα διατηρήσει τις δικαστικές και εκκλησιαστικές του δικαιοδοσίες, οι 

άρχοντες δεν θα χάσουν τις περιουσίες τους. Ο µπεηλέρµπεης παραµένει ανοιχτός και 

σε άλλα αιτήµατα.  Σε περίπτωση όµως αντίστασης θα συµβεί στα Ιωάννινα ό,τι 

συνέβη και στη Θεσσαλονίκη.307  

 Βλέπουµε δηλαδή ότι ο Σινάν αγνοεί τον Κάρολο Β΄ και προτιµά να διαπραγµατευτεί 

µε συγκεκριµένες ισχυρές προσωπικότητες της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες συµβαίνει 

να είναι τα ίδια πρόσωπα που είχαν υποστηρίξει τον Κάρολο Α΄ το 1411 µετά τον 

θάνατο του Ησαύ Μπουοντελµόντι. 308 Από το χρονικό των Τόκκων µαθαίνουµε ότι 

τότε ο καπετάνιος Συµεών Στρατηγόπουλος, ο γιος του Παύλος και ο γαµπρός του 
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Στέφανος ΜπουÀσαβος είχαν προλειάνει το έδαφος για να γίνει δεκτός στα Ιωάννινα 

ο Κάρολος A΄και ότι είχαν ανταµειφθεί: «Τον καπετάνιον αυτόν ετίµησεν µεγάλως, 

κάστρον του ευεργέτησεν κατά κληρονοµίας. Και τον γαµβρόν του έκαµεν αρχήν εις τα 

φουσάτα, πρωτοστράτοραν τον εποίησεν και το ραβδίν τού εδώκεν. Τους άλλους πάλε 

τους υιούς, εκείνον τον κυρ Παύλον, κεφαλάδους τους ποίησε, µεγάλους µεγιστάνους».309 

Τώρα οι άνθρωποι αυτοί προτίµησαν την οθωµανική κυριαρχία και τα Ιωάννινα 

παραδόθηκαν τον Οκτώβριο του 1430.310 Ο Χαλκοκονδύλης πάλι διηγείται ότι ο 

«ηγεµών» δηλαδή ο Κάρολος Β΄ανέλαβε την πρωτοβουλία να παραδώσει την πόλη 

ζητώντας σε αντάλλαγµα  εγγυήσεις για την ανεµπόδιστη άσκηση της εξουσίας του 

στην υπόλοιπη Ήπειρο και Ακαρνανία, όρος ο οποίος έγινε δεκτός.311 Αν έγινε έτσι, η 

πρωτοβουλία ίσως δεν ανήκε στον Κάρολο, αλλά του την υπέβαλαν τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στον ορισµό του Σινάν. 

 Την άνοιξη του 1431 ο Τουραχάν επανέλαβε την επιδροµή του 1423 και κατέστρεψε 

για δεύτερη φορά το Εξαµίλιο. Η επιχείρηση αυτή δεν αναφέρεται στα Annals και 

είναι χαρακτηριστικό ότι στη µνήµη ακόµη και συγχρόνων του γεγονότος 

παρατηρητών υπήρξε σύγχυση ανάµεσα στις δύο εκπορθήσεις του Ισθµού. Αυτό 

παρατηρείται όχι µόνο σε ένα βραχύ χρονικό, αλλά ακόµη και στον προσεκτικό 

Χαλκοκονδύλη, ο οποίος αφού περιέγραψε τα γεγονότα των Ιωαννίνων, µιλάει για 

εισβολή  του Τουραχάν και νίκη του επί των Αλβανών στη ∆αβίην. Ο Σφραντζής 

όµως, που γνώριζε σε βάθος τις πελοποννησιακές υποθέσεις312, διακρίνει σαφώς τις 

δύο εισβολές και στην δεύτερη περίπτωση δεν κάνει λόγο για Αλβανούς.313 

 Συγχρόνως τα οθωµανικά ενδιαφέροντα στη βόρεια Βαλκανική παραµένουν ζωηρά 

και αυτή την εποχή οι Οθωµανοί αποχτούν πρόσβαση προς τη Βοσνία, η οποία είχε 

έρθει σε δύσκολη θέση λόγω της δραστηριότητας, που όπως είδαµε είχε αναπτύξει ο 

Μουράτ στη Σερβία. Το 1429 ο Ισχάκ των Σκοπίων εισέβαλε στη Βοσνία. Ο βασιλιάς 

της Βοσνίας Tvrtko Β΄ (1404-1409 και 1420-1443) υποχρεώθηκε σε καταβολή φόρου 

υποτέλειας αλλά, µη µπορώντας να ανταποκριθεί στην υποχρέωση αυτή, αναγκάστηκε 

να παραχωρήσει στους Οθωµανούς κάποια φρούρια στην ανατολική Βοσνία: Το 

Hodidjed ανατολικά του Ντρίνα στον ορεινό δρόµο προς Σαράγιεβο και κυρίως τη 

Vrhbosna (περιοχή του µετέπειτα Σαράγιεβου). Έτσι ο σουλτάνος απέχτησε τον 
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έλεγχο της οδού προς τη Βοσνία. Ο Tvrtko ζήτησε από τη Βενετία δάνειο 32.000 

δουκάτων, για να αγοράσει τα κάστρα, αλλά δεν του δόθηκε.314 ∆εν άργησε να βρεθεί 

και η κατάλληλη αφορµή για επέµβαση των Οθωµανών στη χώρα. Ο Βόσνιος 

βοεβόδας Ραδοσλάβος Παύλοβιτς είχε πουλήσει στη Ραγούσα* το µισό της περιοχής 

Canali. Μετάνιωσε όµως επηρεασµένος από τους ευγενείς της Trebinje. Ισχυρίστηκε 

ότι δεν είχε πουλήσει την περιοχή αλλά απλώς την είχε βάλει ενέχυρο και άρχισε 

πόλεµο (Απρίλιος 1430). Οι Ραγουσαίοι ήρθαν σε συνεννόηση µε τον βασιλιά Tvrtko 

Β΄ και µε τον Βόσνιο δούκα Sandalj. Σχεδίαζαν να αποχτήσουν ολόκληρη την περιοχή 

του Ραδοσλάβου Παύλοβιτς έναντι 70.000 δουκάτων, τα οποία θα κατέβαλλαν στον 

σουλτάνο (και αυτή η λεπτοµέρεια χαρακτηρίζει εύγλωττα το συσχετισµό των 

δυνάµεων στα Βαλκάνια), και να τη µοιραστούν. Τον Σεπτέµβριο του 1430 

Ραγουσαίοι πρέσβεις στη Φιλιππούπολη ζήτησαν από τον Μουράτ την αναγνώριση 

της κατοχής του Canali και πέτυχαν την παροχή εµπορικών προνοµίων µε ένα έγγραφο 

που συντάχθηκε τον ∆εκέµβριο του 1430 στη σερβική γλώσσα. Το 1431 ο 

απεσταλµένος του σουλτάνου σούµπασης Αλή µπέης επισκέφτηκε το Canali και, αφού 

ερεύνησε ρωτώντας τους κατοίκους κάθε ενός χωριού αν η χώρα τους ήταν πουληµένη 

ή ενεχυριασµένη, έδωσε δίκιο στους Ραγουσαίους. Ο σουλτάνος σκόπευε να 

παραχωρήσει επίσης στη Ραγούσα έναντι ετήσιου φόρου 500 δουκάτων την Trebinje, 

την περιοχή της Vrm (ιταλ. Vermo) και το κάστρο Κλόµπουκ. Αντέδρασαν όµως ο 

Ραδοσλάβος, που αρνιόταν να χάσει και άλλες περιοχές, ο βασιλιάς Tvrtko, που 

αγωνιζόταν να αποτρέψει τον κατακερµατισµό της Βοσνίας, αλλά και παράγοντες 

µέσα στο οθωµανικό κράτος, που θεωρούσαν το Κλόµπουκ σηµαντικό για τους ίδιους 

τους Οθωµανούς. Τελικά έγινε ειρήνη (Οκτώβριος 1432) µε βάση το προπολεµικό 

καθεστώς, η οποία επικυρώθηκε από τον Tvrtko και από τον Μουράτ που 

παρουσιάστηκε ως διαιτητής.315 

 Το 1431/32 οι οθωµανικές αρχές πραγµατοποίησαν tahrir στης νεοκατακτηθείσες 

αλβανικές περιοχές. Η κατανοµή των γαιών προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισµένων 

αρχόντων, αφού είδαν µέρος των εδαφών τους να αφαιρείται απ�αυτούς και να 

µετατρέπεται σε τιµάρια Οθωµανών σπαχήδων. Ο Thopia Zenebissi και ο Gergi 

Arianiti επαναστάτησαν. Ο Αριανίτης, οι γαίες του οποίου βρίσκονταν στην περιοχή 

του Μπερατίου, πήγε στην Αδριανούπολη, για να διαπραγµατευτεί την αποκατάσταση 
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της περιουσίας του, αλλά καθώς δεν ικανοποιήθηκε επέστρεψε στην Αλβανία και 

άρχισε να εξεγείρει τους Αλβανούς άρχοντες. Ο Thopia Zenebissi (∆έπας στον 

Χαλκοκονδύλη) πολιόρκησε το Αργυρόκαστρο, το οποίο ήταν έδρα του σαντζακιού 

της Αλβανίας από το 1417. Ας σηµειωθεί ότι το βιλαέτι του Αργυροκάστρου 

αναφέρεται στο ντεφτέρι της Αλβανίας και ως vilέyet-i Zenebish. Ο Αλή 

Εβρενόσογλου, που ανέλαβε να επιβάλει την ειρήνη στη χώρα, έπεσε σε ενέδρα και 

υπέστη µεγάλες απώλειες. Ο Μουράτ απηύθυνε προειδοποίηση προς τη Βενετία, 

υποπτευόµενος αυτήν ως υποκινήτρια. Η Βενετία όµως δεν αναµίχθηκε.Το χειµώνα 

του 1432/33 ο Μουράτ βρέθηκε στις Σέρρες, για να είναι πιο κοντά στο θέατρο των 

επιχειρήσεων. Με τις δυνάµεις της Πύλης ενώθηκαν ο µπεηλέρµπεης Σινάν, ο 

Τουραχάν και ο Ισχάκ. Η επανάσταση καταπνίγηκε.316 Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 

του 1433 οι επαναστάτες που πολιορκούσαν το Αργυρόκαστρο κατασφάζονται και ο 

Thopia Zenebissi αιχµαλωτίζεται. Στις πρώην περιοχές του Ιωάννη Καστριώτη και του 

Αριανίτη εξακολουθούν οι εξεγέρσεις. Τέλος, Αύγουστο µε Οκτώβριο του 1433 ο 

Σινάν, ο Ισχάκ, ο Τουραχάν και ο Αλή Εβρενόσογλου λεηλατούν τις περιοχές του 

Ιωάννη Καστριώτη.317 

 

ΟΘΩΜΑΝΟΟΥΓΓΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ 

 

 Είδαµε ήδη ότι το 1427 η Ουγγαρία κέρδισε το πλεονέκτηµα της κατοχής του 

Βελιγραδίου αλλά και οι Οθωµανοί απέχτησαν το Γκόλουµπατς, σηµαντικό ορµητήριο 

στο ∆ούναβη, ενώ η απόπειρα του Σιγισµούνδου το 1428 να αποσπάσει το 

Γκόλουµπατς απέτυχε οικτρά.  

 Είναι όµως σκόπιµο να δοθεί µια εικόνα της κατάστασης που συνδέεται µε τη δράση 

την οποία ανέπτυξε ο ηγεµόνας αυτός παράλληλα µε τα ουγγρικά του ενδιαφέροντα 

και την αντιοθωµανική του δραστηριότητα. Από την εικόνα αυτή θα γίνει εµφανής η 

βαθιά διάσπαση του χριστιανικού κόσµου, που τον εµπόδιζε να αντιτάξει 

αποτελεσµατική αντίσταση στην οθωµανική απειλή. Για τον βασιλιά της Ουγγαρίας 

µείζονα περισπασµό αποτελούσε το ζήτηµα της Βοηµίας. Οι εκστρατείες του 

Σιγισµούνδου εναντίον των Θαβωριτών το 1420/21, 1422, 1426/27 και 1431 

απέτυχαν. Εν τω µεταξύ η σύνοδος της Βασιλείας (1431-1449) προσέγγισε τους 

χουσίτες. Επειδή οι διαπραγµατεύσεις του 1433 δεν έφεραν αποτέλεσµα, οι 

µετριοπαθείς χουσίτες ευγενείς µε κέντρο την Πράγα συγκρούστηκαν µε τους 
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ακραίους Θαβωρίτες και τους νίκησαν στη µάχη του Λίπανι το 1434. Έτσι έγινε 

εφικτός ο συµβιβασµός µετά από νέες διαπραγµατεύσεις µε τη σύνοδο της Βασιλείας 

και η θρησκευτική κοινότητα των χουσιτών αναγνωρίστηκε. Μόνο τότε (1436) έγινε 

αποδεκτός στη Βοηµία ως βασιλιάς της ο Σιγισµούνδος, που πέθανε τον επόµενο 

χρόνο.318  

 Την θρησκευτική αναστάτωση ακολούθησε η κοινωνική. Οι Ούγγροι ευγενείς 

αντιδρούσαν στην κοινωνική πολιτική του βασιλιά και δεν έπαυαν να καταπιέζουν 

τους χωρικούς, δηµιουργώντας ένα διαρκή αναβρασµό. Το 1432, όταν η Ζάρα και η 

ακτή της Αδριατικής υπέστησαν οθωµανική επιδροµή, ο Σιγισµούνδος χρειάστηκε τη 

συνδροµή των συµµάχων του στην Ανατολή Καρά Γιουλούκ και Σαχρούχ, οι οποίοι 

απειλώντας τα ανατολικά οθωµανικά σύνορα ανάγκασαν τον Μουράτ να µεταφέρει 

εκεί δυνάµεις από τη Ρούµελη. ∆εν µπορούσε όµως πάντα ο βασιλιάς να στηρίζεται σε 

από µηχανής θεούς. Έτσι άλλοτε τα εσωτερικά προβλήµατα υπονόµευαν την 

εξωτερική ασφάλεια και άλλοτε αντιστρόφως ο εξωτερικός κίνδυνος επιδείνωνε την 

εσωτερική ανωµαλία. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 1437, οπότε Οθωµανοί ακιντζήδες 

εισέβαλαν στην Τρανσυλβανία. Οι εξοργισµένοι από τις αυθαιρεσίες των ευγενών 

χωρικοί εξεγέρθηκαν, εκµεταλλευόµενοι το γεγονός ότι οι φεουδαρχικές στρατιωτικές 

δυνάµεις ήσαν απασχοληµένες πολεµώντας τους εισβολείς, και έκαψαν πύργους και 

µοναστήρια. Μια ριζοσπαστική µερίδα τους στρεφόταν και εναντίον της βασιλείας ως 

µέρους του όλου φεουδαρχικού συστήµατος, αλλά η πλειοψηφία ζητούσε την 

επαναφορά του παλαιού δικαίου και την κατάργηση των καταχρήσεων στα πλαίσια 

µιας απόλυτης µοναρχίας χωρίς παρεµβάσεις των ευγενών. Συνεργαζόµενοι µε τους 

φτωχούς κατοίκους των πόλεων οι επαναστάτες κατέλαβαν το Κλαούζενµπουργκ, 

αλλά ηττήθηκαν τελικά το 1438, εξαιτίας της στροφής των Σαξόνων της 

Τρανσυλβανίας προς την φεουδαρχική παράταξη.319 

 Εξωτερικό περισπασµό για την Ουγγαρία  συνιστούσε και ο διαρκής από το 1402 

ανταγωνισµός µε τη Βενετία για την κατοχή των δαλµατικών ακτών. Αυτό όµως δεν 

είχε εµποδίσει τη Βενετία να προσβλέπει στη συµµαχία του Σιγισµούνδου κατά τη 

διάρκεια του αποκλεισµού της Θεσσαλονίκης και τον Ούγγρο βασιλιά να ελπίζει ότι η 

υποστήριξη της Βενετίας θα καθιστούσε ρεαλιστικότερα τα επιθετικά αντιοθωµανικά 

του σχέδια. Παραπάνω (σελ.63) έγινε αναφορά στο ταξίδι του Ιωάννη Η΄, µε το οποίο 

είχε επιχειρήσει να προωθήσει τον ουγγροβενετικό συµβιβασµό. Τον ∆εκέµβριο του 

1423 βρισκόταν στη Βενετία, τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1424 στο Μιλάνο, 
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σύµµαχο της Βενετίας, και κατόπιν στην Ουγγαρία. Από τις δυνάµεις αυτές ζήτησε 

βοήθεια εναντίον των Οθωµανών και, για να είναι αυτή αποτελεσµατική, προσπάθησε 

να µεσολαβήσει για τη συµφιλίωσή τους, αλλά χωρίς άµεσο αποτέλεσµα. Το 1425 

όµως οι δύο δυνάµεις ήρθαν σε συνεννόηση (άγνωστο σε ποιο βαθµό είχε σχέση  αυτή 

µε τη µεσολάβηση του Ιωάννη) και ο Σιγισµούνδος επρόκειτο να εισβάλει στο 

οθωµανικό έδαφος µε υλική ενίσχυση από τη Βενετία. Ο Μουράτ όµως τον πρόλαβε, 

εισβάλλοντας στη Βλαχία, όπου από το 1423 ο Σιγισµούνδος βοηθούσε τον Νταν Β΄ 

εναντίον των Οθωµανών, και στην υποτελή της Ουγγαρίας  Σερβία, για να τις 

εµποδίσει να συµπράξουν µαζί του. Παρά την αποτυχία αυτή το 1426 η Βενετία ήταν 

έτοιµη να άρει την εµπόλεµη κατάσταση µε την Ουγγαρία µε πενταετή ανακωχή, 

πράγµα που τελικά δεν έγινε, γιατί τον Ιανουάριο του 1427 η βενετική σύγκλητος 

νόµισε ότι θα πετύχαινε ειρήνη µε τον Μουράτ (ελπίδα που τελικά διαψεύστηκε). Τότε 

οι βενετοουγγρικές σχέσεις επιδεινώθηκαν και έφτασαν στο χειρότερο βαθµό το 1428, 

όταν ο Σιγισµούνδος µετά την αποτυχία του Γκόλουµπατς αναγκάστηκε να ειρηνεύσει 

µε τον σουλτάνο. Το 1429 οι Βενετοί κατηγορούσαν τον Σιγισµούνδο ότι τους είχε 

αφήσει να υπερασπίζονται τη χριστιανοσύνη  µόνοι και αβοήθητοι, αλλά τον ίδιο 

χρόνο διαπραγµατεύονταν µαζί του την πιθανότητα µιας µεταξύ τους ανακωχής, αν 

αυτός δεχόταν να ηγηθεί προσωπικά µιας αντιοθωµανικής εκστρατείας. 320 Ο 

Σιγισµούνδος στέφθηκε το 1431 στο Μιλάνο αυτοκράτορας µε το σιδηρούν 

λοµβαρδικό στέµµα και το 1433 στέφθηκε επιτέλους και από τον πάπα Ευγένιο ∆΄. 

Τελικά η ανακωχή µεταξύ της Βενετίας και του Σιγισµούνδου πραγµατοποιήθηκε µε 

τη µεσολάβηση του Βενετού πάπα Ευγένιου ∆΄. Από την άλλη µεριά, η διαφωνία του 

Ευγένιου µε την σύνοδο της Βασιλείας εµπόδισε την ευόδωση των ενωτικών 

διαπραγµατεύσεων που είχαν αρχίσει µε το Βυζάντιο στον απόηχο των γεγονότων της 

Θεσσαλονίκης. Ο σουλτάνος από την πλευρά του δε φάνηκε να εντυπωσιάζεται από το 

γεγονός της στέψης  του Σιγισµούνδου.  Στην Βλαχία οι Οθωµανοί έδιωξαν τον 

προστατευόµενο της Ουγγαρίας Ντρακούλ. Από επιστολή του Βενετού βάιλου της 

Κωνσταντινούπολης προς τον βάιλο της Εύβοιας (Ιούνιος 1431) µαθαίνουµε ότι ο 

σουλτάνος είχε αποστείλει τµήµα του στρατού του στη Βλαχία και τµήµα του 

κρατούσε έξω από τις επιχειρήσεις. Ο βάιλος υπέθετε ότι ο Μουράτ σκόπευε να 

επωφεληθεί από τη νέα διένεξη µεταξύ Βενετίας και Γένουας.  Εξάλλου οι οθωµανικές 

δυνάµεις, αφού τo 1431 έληξε η τριετής ανακωχή, εισέβαλαν για πρώτη φορά στην 

Τρανσυλβανία αλλά ηττήθηκαν στο Κρόνστατ (1432). Όταν τέλος ο Μιλανέζος 

πρέσβης Μπενεντέτο ντε Φόρλι ζήτησε από τον σουλτάνο κατ�εντολή του 
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Σιγισµούνδου να παραιτηθεί από την επικυριαρχία της Βλαχίας, Βοσνίας, Αλβανίας 

και Βουλγαρίας, εκείνος, σύµφωνα µε τον Μπερτραντόν ντε λα Μπροκιέρ, απάντησε 

χλευαστικά ότι τόσο οι προκάτοχοί του όσο και ο ίδιος πάντα έτρεπαν σε φυγή τις 

δυνάµεις του Σιγισµούνδου.321  

 Έτσι οι δύο δυνάµεις δεν άργησαν να έρθουν αντιµέτωπες. Στην αντιπαράθεση αυτή 

ο Σιγισµούνδος είχε στη διάθεσή του διεκδικητές του οθωµανικού θρόνου (τον 

Νταβούντ του οποίου η µυστική παρουσία αναφέρεται το 1435 στην Αλβανία), της 

ηγεµονίας των Ιωαννίνων (τον Μενούνο Τόκκο) και του βουλγαρικού θρόνου (τον 

Frujin).322 Ο Νταβούντ, για τον οποίο θα γίνει λόγος και παρακάτω, ήταν δεύτερος 

εξάδελφος του Μουράτ Β΄, εγγονός του Σαβτζή, γιου του Μουράτ Α΄. Ο Σαβτζή είχε 

τυφλωθεί (1382323) και αργότερα είχε θανατωθεί, γιατί είχε επαναστατήσει εναντίον 

του πατέρα του. Ο γιος του Σαβτζή Μουράτ πιθανώς τυφλώθηκε επίσης και κατέφυγε 

στην αυλή του Σιγισµούνδου. Γιος αυτού του τυφλού Μουράτ ήταν ο Νταβούντ.324 Ο 

Σιγισµούνδος είχε ακόµη επαφές µε Αλβανούς άρχοντες αλλά και µε την εχθρική προς 

αυτόν Βενετία. Τέλος ο Tvrtko της Βοσνίας (κατά το διάστηµα 1433-1436 οι 

εσωτερικοί του αντίπαλοι τον είχαν εκδιώξει από τη χώρα325) και ο Μπράνκοβιτς της 

Σερβίας είχαν προσφύγει σ�αυτόν.326 Εκτός από τις εισβολές σε ουγγρικό έδαφος, οι 

Οθωµανοί ανταγωνίζονταν τους Ούγγρους και στο πεδίο των σφαιρών επιρροής. Τώρα 

αντικείµενο του ανταγωνισµού τους ήταν η Βοσνία, όπου υπήρχαν τρεις µεγάλες 

ηγεµονικές οικογένειες: Οι Hrvatinici, οι Kosaca και οι Pavlovici. Οι τρεις αυτές 

οικογένειες αλληλοσυγκρούονταν και αναζητούσαν υποστήριξη από τα διάφορα 

γειτονικά κράτη και κυρίως από την Ουγγαρία και την οθωµανική αυτοκρατορία. Ο 

βοεβόδας Sandalj Hranic της οικογένειας Kosaca κυριαρχούσε σε ένα κράτος εν 

κράτει στο Hum (σηµερινή Ερζεγοβίνη) και στον άνω Ντρίνα (σε µέρος του 

σηµερινού Μαυροβουνίου). Στα τέλη του 1433 εµφανίστηκε στη Βοσνία ως 

ανταπαιτητής του βασιλιά Tvrtko Β΄ο Radivoj γιος του βασιλιά Ostoja (1398-1404 και 

1409-1418), που υπήρξε όργανο του Σιγισµούνδου. Ο Radivoj υποστηρίχτηκε από τον 

Μουράτ. και ο Μπερτραντόν µαρτυρεί την παρουσία του στην αυλή της 

Αδριανούπολης. Αντίθετα ο Tvrtko υποστηριζόταν στρατιωτικά από τον Σιγισµούνδο. 

Έτσι παρά την παρουσία του Ισχάκ στη Βοσνία το καλοκαίρι του 1434, ο Radivoj δεν 

πέτυχε τίποτα και αναγκάστηκε να συµβιβαστεί µε τον Tvrtko. Oυγγρικός στρατός 
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κατέλαβε το κατεχόµενο από τους Οθωµανούς (βλ. παραπάνω σελ.89) φρούριο 

Hodidjed (1434). Την άνοιξη του 1435 δεν υπήρχαν πια οθωµανικές δυνάµεις στη 

Βοσνία και ο Tvrtko είχε πλέον την ευχέρεια να ταξιδέψει στην Ουγγαρία για να 

υποβάλει τα σέβη του στον Σιγισµούνδο ως υποτελής. Αυτό το γεγονός πρέπει να 

σηµειωθεί ως µια πρώτη ουγγρική αναλαµπή, ασχέτως του ότι δεν είχε διάρκεια: Τον 

βοεβόδα Sandalj, που πέθανε τον Μάρτιο του 1435, διαδέχθηκε ο ανεψιός του 

Στέφανος Vukcic* (1435-1466), αφοσιωµένος υποτελής του σουλτάνου. Όταν ο 

Σιγισµούνδος προσπάθησε να αποσπάσει την διαφιλονεικούµενη περιοχή Chelmo, ο 

Στέφανος ζήτησε τη βοήθεια του κυρίου του τόσο εναντίον του Σιγισµούνδου, όσο και 

εναντίον του γείτονά του βοεβόδα Ραδοσλάβου Παύλοβιτς. Τον Αύγουστο του 1435 ο 

Μπαράκ Ισχάκογλου εισέβαλε στη Βοσνία και το χειµώνα κατείχε πάλι το Hodidjed, 

τη Vhrbosna (περιοχή του µετέπειτα Σαράγιεβου) και τη Ζένιτσα. Ο Tvrtko 

αναγκάστηκε να δεχτεί την καταβολή φόρου και να βοηθήσει τον Στέφανο και τον 

Ισχάκ εναντίον του Ραδοσλάβου Παύλοβιτς, ενώ από την άλλη πλευρά ο Radivoj 

παραιτήθηκε από τις διεκδικήσεις του στο θρόνο.327  

 Για το έτος 838 (Αύγουστος 1434-Ιούλιος 1435), χρονιά της µεγάλης πανώλους, τα 

Annals αναφέρουν οθωµανική επιδροµή στη Σερβία, η οποία επιβεβαιώνεται από τον 

Χαλκοκονδύλη. Το επόµενο έτος 839 (Ιουλιος 1435-Ιούλιος 1436), λένε τα Annals, ο 

σουλτάνος ειρήνευσε µε τον Γεώργιο Μπράνκοβιτς. Πιθανώς θέλησε έτσι να 

εδραιώσει τη σχέση υποτέλειας που είχε επιβληθεί το 1428 (βλ. σελ.77) και που ίσως 

στα µάτια του σουλτάνου φαινόταν ακόµη επισφαλής. Η σερβική υποτέλεια 

υπογραµµίστηκε µε γάµο: Η κόρη του Μπράνκοβιτς Μάρα (1412-1478) έγινε σύζυγος 

του Μουράτ. Όπως µαρτυρούν ο ∆ούκας, ο Χαλκοκονδύλης και τα Annals, ο πρώτος 

βεζίρης Σαρουτζάς στάλθηκε στην πατρίδα της νύφης και τη συνόδευσε στην 

Αδριανούπολη, όπου έγινε η γαµήλια τελετή «του Χαλίλεω (Τσανταρλή) ανάγοντος, 

παρ�αυτώ µέγα ευδοκιµούντος κατά τα βασίλεια αυτού» (Χαλκοκονδύλης). Ο 

Ashιkpashazade, αναφέρει την πρώτη συνθήκη και προσθέτει ότι ο Μπράνκοβιτς 

ανέλαβε την υποχρέωση να αποτρέπει τις αντιοθωµανικές ενέργειες των Ούγγρων. 

Τοποθετεί χρονικά τη συνθήκη αµέσως µετά την επίσκεψη του Γιακούµπ 

Γκερµιγιάνογλου και πριν από την άλωση της Θεσσαλονίκης. Όπως λέει, τότε έγινε 

από τον Μπράνκοβιτς η σχετική µε τη Μάρα πρόταση (χρησιµοποιείται µάλιστα ο 

όρος carιyalιk, που θα µπορούσε να σηµαίνει µια θέση στο χαρέµι και όχι επίσηµο 
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γάµο*). Γίνεται σαφές ότι η πρόταση έγινε δεκτή αλλά δεν εφαρµόστηκε άµεσα. Αφού 

περιέγραψε τον πόλεµο µε το Καραµάν (παρακάτω σελ. 98-99), ο Ashιkpashazade 

αφηγείται την τέλεση του γάµου. Ο σουλτάνος µελετούσε εισβολή στη Σερβία, που 

αποφεύχθηκε τελικά και για να σιγουρέψει την ειρήνη ο Μπράνκοβιτς φρόντισε να 

επισπεύσει το γάµο (δε γίνεται όµως λόγος για νέα συνθήκη υποτέλειας).** Επίσης ο 

∆ούκας µιλάει για συνθήκη, για µνηστεία (όχι γάµο) του Μουράτ µε τη Μάρα (πέµπει 

τον Σαριτζίαν ένα των βεζιρίδων του µνηστεύσαι την κόρην και δούναι όρκους τω 

Γεωργίω και λαβείν παρ�αυτού ασφάλειαν)και έναρξη οικοδόµησης του Σµεντέρεβου, 

τοποθετώντας τα γεγονότα αυτά αµέσως µετά το θάνατο του Στέφανου Λαζάρεβιτς και 

τη διαδοχή του από τον Μπράνκοβιτς.  Αργότερα µιλάει για δεύτερη αποστολή του 

Σαρουτζά, που απλώς συνόδευσε τη νύφη στην Αδριανούπολη για τη γαµήλια τελετή 

(δεν αναφέρει διαπραγµατεύσεις και νέα συνθήκη). Κατά τον ∆ούκα, λίγο πριν από τη 

δεύτερη αυτή µετάβαση του Σαρουτζά στη Σερβία, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας 

Ιωάννης Η΄ είχε απονείµει στον Γεώργιο Μπράνκοβιτς τον τίτλο και τα διάσηµα του 

δεσπότη (αυτό έγινε το 1429328). Κατά τα άλλα, τα γεγονότα που παρεµβάλλει ο 

∆ούκας ανάµεσα στις δύο επισκέψεις του Σαρουτζά είναι ύποπτα ως προς τη 

χρονολογική τους σειρά και δεν µας διευκολύνουν στη χρονολόγηση. Τα Annals όµως 

και ο Χαλκοκονδύλης ενισχύουν την εκδοχή των δύο συνθηκών (1428 και 1435). Το 

ίδιο έτος (839) κατά τα Annals αποπερατώθηκε η οικοδόµηση του Σµεντέρεβου. Ο 

γάµος του σουλτάνου µε την κόρη του Μπράνκοβιτς πιθανότατα αποσκοπούσε από 

την οθωµανική πλευρά στην προετοιµασία της ειρηνικής προσάρτησης της Σερβίας µε 

τα µεταλλεία της ως προίκας και ίσως ο Μπράνκοβιτς καλλιεργώντας αυτή την ελπίδα 

επεδίωκε να κερδίσει χρόνο. H Μάρα διατήρησε τη θρησκεία της και µέχρι τον θάνατό 

της προστάτευε το ορθόδοξο στοιχείο.329 

 Παράλληλα δόθηκε στον σουλτάνο η αφορµή να ασχοληθεί και πάλι µε τον ελλαδικό 

χώρο. Όπως έγινε στις περιπτώσεις της Σερβίας και των Ιωαννίνων, και στο δουκάτο 

των Αθηνών ο θάνατος του ηγεµόνα και οι ανωµαλίες της διαδοχής προσέφεραν στην 
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οθωµανική πολιτική πεδίο επέµβασης: Το καλοκαίρι του 1435 πέθανε ο Φλωρεντινός 

δούκας των Αθηνών Αντώνιος Α΄ Ατζαγιόλι. Την περίοδο εκείνη υπήρχε, όπως 

φαίνεται, στην Αθήνα µια ελληνική παράταξη, που επεδίωκε τον παραγκωνισµό του 

ιταλικού στοιχείου από την εξουσία. Έτσι, ενώ ο εκλιπών δούκας είχε ορίσει ως 

διάδοχό του τον ανεψιό του Νέριο Ατζαγιόλι, η χήρα του Ελληνίδα Μαρία Μελισσηνή 

και ο συγγενής της Γεώργιος Χαλκοκονδύλης (πατέρας του ιστορικού) είχαν 

καταστρώσει σχέδιο, για να πάρουν τη διακυβέρνηση του δουκάτου στα χέρια τους. Ο 

Χαλκοκονδύλης πήγε στην Αδριανούπολη και ζήτησε τη συγκατάθεση του 

σουλτάνου. Ο Μουράτ αρνήθηκε και τον φυλάκισε. Μάταια ο Χαλκοκονδύλης 

υποσχέθηκε 30.000 χρυσά νοµίσµατα στον σουλτάνο.* Ο τελευταίος διέταξε τον 

Τουραχάν να καταλάβει τη Θήβα, τη δεύτερη πόλη του δουκάτου, πράγµα που ο µπέης 

του θεσσαλικού συνόρου πέτυχε εύκολα. Ο λόγος που υπαγόρευσε αυτή τη στάση είχε 

σχέση ένα παράγοντα, που αποτελούσε διαρκή ανησυχία για το uύ της Θεσσαλίας: Το 

δεσποτάτο του Μορέως. Ο δεσπότης Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε έρθει σε επαφή 

µε την ελληνική µερίδα της Αθήνας ήδη πριν από τον θάνατο του Αντωνίου. Η Μαρία 

Μελισσηνή είχε συµφωνήσει µε τον Κωνσταντίνο µέσω του απεσταλµένου του 

Σφραντζή (του ιστορικού) να του παραδώσει το δουκάτο, παίρνοντας ως αντάλλαγµα 

εδάφη στη Λακωνία, από όπου προερχόταν η οικογένεια των Μελισσηνών. Τώρα ο 

Κωνσταντίνος έστειλε τον Σφραντζή µε στρατό, για να παραλάβει τις πόλεις Αθήνα 

και Θήβα. Ήταν όµως αργά. Η Θήβα βρισκόταν ήδη στα χέρια του Τουραχάν. Στην 

Αθήνα η ιταλική παράταξη είχε υπερισχύσει, η Μαρία Μελισσηνή είχε παρασυρθεί µε 

απάτη έξω από την Ακρόπολη και ο Νέριος Β΄είχε ανακηρυχθεί δούκας. Σύντοµα η 

Μαρία εξαναγκάστηκε να παντρευτεί τον Νέριο και η οικογένεια των 

Χαλκοκονδύληδων εξορίστηκε. Η Βενετία, της οποίας υποτελής ήταν ο Αντώνιος, δεν 

αναµίχθηκε στην εσωτερική αυτή ταραχή της Αθήνας. Οι Οθωµανοί πάλι δεν 

θεώρησαν ότι άξιζε τον κόπο να καταλάβουν και την Αθήνα, µια που µπορούσαν 

εύκολα να καταστήσουν τον Νέριο όργανό τους. Στο µεταξύ ο Γεώργιος 

Χαλκοκονδύλης είχε κατορθώσει να δραπετεύσει από την Αδριανούπολη στην 

Κωνσταντινούπολη, από όπου επιχείρησε να φτάσει µε πλοίο στην Πελοπόννησο. 

Εντοπίστηκε όµως από ναυτική δύναµη του Νέριου, αιχµαλωτίστηκε και παραδόθηκε 

                                                           
* ∆εν είναι σαφές αν το ποσό αυτό αντιπροσώπευε ετήσιο φόρο υποτελείας ή εφάπαξ δώρο. Από 
τη διατύπωση στην αφήγηση του Λαόνικου Χαλκοκονδύλη φαίνεται πιθανότερο ότι τα χρήµατα 
δεν προσφέρθηκαν αµέσως µόλις ο Γεώργιος Χαλκοκονδύλης έγινε δεκτός σε ακρόαση από τον 
σουλτάνο, όπως θα ήταν φυσικό αν επρόκειτο για δώρο. Φαίνεται µάλλον ότι παρουσιάστηκαν 
ως εκ των υστέρων επιχείρηµα ή δέλεαρ, µετά την αρχική άρνηση του Μουράτ και την 
φυλάκιση του Χαλκοκονδύλη: ο µεν δη Χαλκοκανδύλης αφικόµενος παρά βασιλέα ες φυλακήν 
περί αυτόν εγένετο...ως δε υποσχόµενος ες τρεις µυριάδας χρυσίου ουδέν τι έπρασσε...απέδρα επί 



στον σουλτάνο, ο οποίος τελικά τον άφησε ελεύθερο. Εν τέλει εγκαταστάθηκε όντως 

στην Πελοπόννησο, αφού το 1446 κατά την πολιορκία του Εξαµιλίου εµφανίζεται ως 

απεσταλµένος του Κωνσταντίνου προς τον Μουράτ (οπότε και πάλι φυλακίστηκε, βλ. 

παρακάτω σελ.142).330 

 Εξάλλου το 1435 ο Σιγισµούνδος ανέβασε τον Βλαντ Ντρακούλ στον θρόνο της 

Βλαχίας. Ο Μουράτ διέταξε επιδροµές στη Βλαχία, αλλά δεν πρόλαβε να κλιµακώσει 

την αντίδρασή του λόγω της σοβαρής κατάστασης που είχε ανακύψει στη Μικρά 

Ασία. Το 1435 ο Σαχρούχ επανέκαµψε στην ανατολική Μικρά Ασία και βόρεια 

Μεσοποταµία µε αφορµή την πίεση που ασκούσαν οι Μαµελούκοι στον 

Ασπροπροβατά Καρά Γιουλούκ πολιορκώντας την Άµιδα (Ντιγιάρ Μπεκίρ). Επίσης οι 

εσωτερικές αντιδράσεις που αντιµετώπιζε ο εχθρός του Μαυροπροβατάς Ισκεντέρ 

παρακίνησαν τον Σαχρούχ να επέµβει στην περιοχή. Ο Καρά Γιουλούκ, περνώντας 

στην αντεπίθεση εναντίον των Μαµελούκων, πολιόρκησε την Έδεσα (Ούρφα). Επίσης 

ο γιος του Καρά Γιουλούκ Μεχµέτ από κοινού µε τον Τζανµπέκ πολιόρκησαν την 

Τεφρική (Ντιβριγί) και κατόπιν, αφού ενώθηκαν µε δυνάµεις του Ντουλκαντίρ 

πολιόρκησαν τη Μελιτηνή (Μαλάτια). Η πρόθεση του Σαχρούχ να επιβεβαιώσει την 

επικυριαρχία του πάνω σε όλους τους Μικρασιάτες ηγεµόνες έγινε εντελώς ξεκάθαρη 

τον Ιούλιο του 1435, όταν έστειλε «hilΣat» (µανδύες µε τους οποίους περιέβαλλαν 

τιµητικά οι µουσουλµάνοι επικυρίαρχοι τους υποτελείς τους) στον Καρά Γιουλούκ, 

στον Νασιρεντίν Μεχµέτ, µπέη του Ντουλκαντίρ, στον Ιµπραχίµ Καραµάνογλου και 

στον ίδιο τον Μουράτ. Ο Μαµελούκος σουλτάνος Μπαρσµπάι, που διατηρούσε µέχρι 

τότε την ελπίδα ότι οι Οθωµανοί θα λειτουργούσαν ως φραγµός για τους Τιµουρίδες, 

απογοητεύτηκε από το γεγονός ότι ο Μουράτ δέχτηκε την περιβολή αυτή. Έτσι οι 

Μαµελούκοι βοήθησαν τον Καραµάνογλου να αποσπάσει την Καισάρεια από τον 

Ντουλκαντίρογλου. Μολονότι ο Μαυροπροβατάς Ισκεντέρ είχε βρει καταφύγιο στην 

Τοκάτη, ο στρατός του Σαχρούχ δεν παραβίασε τα οθωµανικά σύνορα. Την άνοιξη του 

1436 ο Μουράτ έδιωξε τον Ισκεντέρ από την Τοκάτη και ο Σαχρούχ γύρισε στη χώρα 

του.331 

 Αφού έφυγε ο Σαχρούχ και ανέπνευσε ο Μουράτ, οι Οθωµανοί υποστήριξαν τον 

υποτελή τους Ντουλκαντίρογλου, ώστε να ανακτήσει αυτός την Καισάρεια που του 

είχε πάρει ο Καραµάνογλου. ∆εν ξεχνούσαν ότι το 1428 ο Καραµάνογλου είχε 

καταλάβει το Χαµίτ (βλ. παραπάνω σελ.77). Άλλωστε από την Καισάρεια ο 

                                                                                                                                                                      
Βυζάντιον... Ένα τέτοιο θέλγητρο δε θα µπορούσε να είναι απλώς χρηµατικό δώρο. Η απόκτηση 
ενός χρήσιµου υποτελούς ήταν σίγουρα πιο σοβαρό επιχείρηµα. 
330 Χαλκοκονδύλης, 93-94. Για τον Χαλκοκονδύλη και την οικογένειά του βλ. το κεφάλαιο 
Πηγές, σελ. 12-14. Σφραντζής,74. Βακαλόπουλος, Á΄,231-232. Miller,467-468. 
331 Inalcιk, Murad II, 605-606. Venzke, 422. Minorsky, Thomas of Metsop�, 22. 



Καραµάνογλου θα µπορούσε να απειλήσει τη Σεβάστεια του Ρουµ. Και πραγµατικά 

κατά τον χειµώνα του 1436/37 οι καραµανικές δυνάµεις άρχισαν να πιέζουν τον 

Y÷rgⁿύ. Έτσι την άνοιξη του 1437 ο Μουράτ από τη δύση και ο Ντουλκαντίρογλου 

από την ανατολή εισέβαλαν στο Καραµάν. Ενώ ο Σουλεϊµάν Ντουλκαντίρογλου, γιος 

του Νασιρεντίν Μεχµέτ, και οθωµανικός στρατός από την Τοκάτη πολιορκούσαν την 

Καισάρεια, ο Μουράτ µε στρατό της Ανατολής και της Ρούµελης κατέλαβε το Ακ 

Σεχίρ του Χαµίτ (Μάρτιος 1437). Κατέλαβε επίσης το Μπέη Σεχρί και όλο το Χαµίτ, 

ακόµη και το Ικόνιο. Ο Ιµπραχίµ Καραµάνογλου αναγκάστηκε να ζητήσει ειρήνη 

στέλνοντας ως πρεσβεία τον µεβλανά Χαµζά (κατά τον µεταγενέστερο Ιντρίς 

Μπιντλισί έστειλε τον Αρίφ τσελεµπή) και τη γυναίκα του, που ήταν αδελφή του 

Μουράτ. Έτσι ο Μουράτ αποφάσισε  να µην εξορίσει τους κατοίκους του Ικονίου στο 

Καρά Χισάρ, όπως αρχικά σκόπευε. Ανέθεσε τη διοίκηση του Χαµίτ στον Ισά 

Καραµάνογλου, αδελφό του Ιµπραχίµ µπέη, ο οποίος διέµενε στην αυλή του 

σουλτάνου. Ο Ιµπραχίµ ορκίστηκε ενώπιον του σουλτανικού απεσταλµένου µεβλανά 

Σουκρουλάχ ότι στο εξής θα συµπεριφερόταν ως πιστός υποτελής και συνήφθη 

σχετική συνθήκη (Μάιος-Ιούνιος 1437). Ο Ισά Καραµάνογλου ήρθε σε σύγκρουση µε 

τον αδελφό του Ιµπραχίµ και έχασε τη ζωή του. Οι Οθωµανοί διατήρησαν την περιοχή 

του Ακ Σεχίρ και του Μπέη Σεχρί. Οι δύο αυτές πόλεις εξακολούθησαν πάντως να 

αποτελούν το µήλο της Έριδος για τις δύο δυνάµεις. Ο Μαµελούκος σουλτάνος 

ύστερα απ�όλα αυτά ανησυχούσε για την παρουσία του εχθρού του Τζανµπέκ ανάµεσα 

στους Οθωµανούς. ∆ιέταξε την εισβολή στη Μικρά Ασία δυνάµεών του από τη Συρία. 

Η επιχείρηση του Ντουλκαντίρογλου εναντίον της Καισάρειας απέτυχε. Λίγο 

αργότερα οι γιοι του Καρά Γιουλούκ κατόρθωσαν να εξοντώσουν τον Τζανµπέκ.332 

 Στα Βαλκάνια η εποχή, κατά την οποία η οθωµανική υπεροχή δε θα είναι πάντα 

αυτονόητη, έχει αρχίσει να πλησιάζει. Το 1437 οι οθωµανικές επιδροµές στη νότια 

Ουγγαρία και στη Βλαχία προκάλεσαν ουγγρική αντεπίθεση, την οποία διέταξε ο 

Σιγισµούνδος από τη Βοηµία όπου διέµενε τότε. Στρατεύµατα της Ουγγαρίας και 

Βοηµίας αλλά και της Πολωνίας έφτασαν τη νύχτα της 18 Ιουνίου 1437 στο φρούριο 

Pozezena στο ∆ούναβη κάτω από το Γκόλουµπατς. Μέρος των ουγγρικών δυνάµεων 

έµεινε στον ∆ούναβη µε τα πλοία και κατέστρεψε την περιοχή του Γκόλουµπατς, ενώ 

µια άλλη δύναµη έσπευσε στον Μοράβα, έκαψε τις βάρκες των Οθωµανών στο 

Στάλατς, πυρπόλησε το Κρούσεβατς και γύρισε στην εκβολή του Μοράβα. Ο 

ουγγρικός στρατός πέρασε µέσα από το σερβικό έδαφος, µολονότι ο Σιγισµούνδος είχε 

διατάξει το αντίθετο. Στην πεδιάδα Γκοµοντίν προ του Σµεντέρεβο οι Ούγγροι 
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συναντήθηκαν µε τον Αλή µπέη που ερχόταν από το Βιδίνιο. Στη µάχη που 

ακολούθησε (27 Ιουνίου 1437) οι Οθωµανοί ηττήθηκαν και οι αιχµάλωτοι µπέηδες µε 

τα κυριευθέντα λάβαρα στάλθηκαν στην Πράγα και οδηγήθηκαν µπροστά στον 

Σιγισµούνδο. Οι Οθωµανοί εκτονώθηκαν λεηλατώντας τη χώρα του Μπράνκοβιτς, ο 

οποίος αναγκάστηκε να τους παραχωρήσει το Μπρανίτσεβο και την περιοχή του.333 

 Ενώ όµως ο Σιγισµούνδος επέστρεφε από τη Βοηµία στην Ουγγαρία, πέθανε σις 9 

∆εκεµβρίου 1437. Ο θάνατός του σηµατοδοτεί µια αποφασιστική αλλαγή στις 

οθωµανοουγγρικές σχέσεις και γενικότερα στην οθωµανική εξωτερική πολιτική. Οι 

Οθωµανοί αποφασίζουν να εκµεταλλευτούν τα εσωτερικά προβλήµατα της Ουγγαρίας, 

για να µεταβάλουν προς όφελός τους τον ισόρροπο µέχρι τότε συσχετισµό δυνάµεων 

στον ∆ούναβη. Τον Σιγισµούνδο διαδέχτηκε στους θρόνους της Ουγγαρίας και της 

Γερµανίας ο Αυστριακός γαµπρός του Αλβέρτος των Αψβούργων (έτσι ανέρχεται η 

δυναστεία αυτή στο θρόνο της Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας). Η βασική 

αντιπαράθεση µεταξύ Οθωµανών και Ουγγαρίας αφορούσε στην τύχη της ενδιάµεσης 

Σερβίας, της οποίας η υποταγή θα άνοιγε στις οθωµανικές δυνάµεις το δρόµο προς την 

Ουγγαρία. Το οθωµανικό ενδιαφέρον στρεφόταν κατ�αρχήν προς τη Σερβία, αλλά 

καθώς το συνοριακό αµυντικό σύστηµα των Ούγγρων παρουσίαζε σηµεία 

αποσύνθεσης, ο Μουράτ θεώρησε σκόπιµο να εκφοβίσει τον Αλβέρτο και να 

καθηλώσει τις ουγγρικές δυνάµεις στα σύνορα επιτιθέµενος στην Τρανσυλβανία 

(1438), ίσως µε την υποκίνηση του νέου βεζίρη του Χεκίµ Φαζλουλάχ, ο οποίος έλαβε 

το αξίωµα το 1437/8 παίρνοντας ίσως τη θέση του Σαρουτζά. Ο Φαζλουλάχ 

παρουσιάζεται από τον ∆ούκα ως υποστηριχτής της φιλοπόλεµης πολιτικής, ενώ ο 

Σαρουτζά δεν είχε αντιδράσει στην οικοδόµηση του Σµεντέρεβου από τον 

Μπράνκοβιτς. Ως εκ τούτου θεωρήθηκε υπερβολικά υποχωρητικός. Το επόµενο έτος 

πάντως αναφέρονται και οι δύο ως βεζίρηδες µαζί µε τον Χαλίλ Τσανταρλή.334). Κι 

εδώ γίνεται αντιληπτή η γραµµή που συνήθως ακολουθούσε ο Μουράτ, δηλαδή να 

µην επεµβαίνει χωρίς αφορµή, αλλά να εκµεταλλεύεται συνήθως τις περιστάσεις που 

δηµιουργούσε η διαδοχή ενός ηγεµόνα. Επικεφαλής των ακιντζήδων ήταν ο Ισχάκ των 

Σκοπίων, ο Τουραχάν και ο Αλή Εβρενόσογλου, συµµετείχαν οι δυνάµεις της 

Ρούµελης και της Ανατολής. Πέρασαν τον ∆ούναβη στο ύψος του Βιδινίου. Έπληξαν 

το Σεβερίν µε τα πυροβόλα τους, πέρασαν από τις Σιδηρές Πύλες και την Όρσοβα. Τις 

οθωµανικές δυνάµεις οδηγούσε ο δεσπότης της Σερβίας, όντας γνώστης της περιοχής, 

ενώ ο Ντρακούλ της Βλαχίας διεξήγε τις διαπραγµατεύσεις για την παράδοση των 

πόλεων. Στην πόλη Sebeγ (ή Mⁿhlenbach) έπεισε τους κατοίκους να παραδοθούν. Οι 
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ευγενείς θα τον ακολουθούσαν στη Βλαχία, από όπου θα µπορούσαν να επιστρέψουν 

αν ήθελαν, ενώ ο λαός (ανθρώπινο δυναµικό) θα µεταφερόταν για πάντα µέσα στην 

οθωµανική επικράτεια, όπου θα τους δίνονταν γαίες για καλλιέργεια. Από τους 

υπερασπιστές µια µειοψηφία αρνήθηκε να παραδοθεί και οχυρώθηκε σε ένα πύργο. Οι 

πολιορκητές πυρπόλησαν τον πύργο και αιχµαλώτισαν τους επιζώντες (Αύγουστος 

1438).* Μετά το Sebeγ ακολουθώντας τον Μαρός, παραπόταµο του Τίσα, ο 

οθωµανικός στρατός έφτασε στην πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας Ζιµπίν (Σιµπίου) 

και την πολιόρκησε λεηλατώντας τα πέριξ. Εκεί συνάντησε και τη µόνη σοβαρή 

αντίσταση. Οδηγούµενος τώρα από τον Ντρακούλ, πέρασε από το Κρόνστατ 

(Μπρασόβ), διάβηκε τα Καρπάθια και επέστρεψε στην Αδριανούπολη. Κατά τον 

Ashιkpashazade, που έλαβε µέρος στις επιχειρήσεις, η εκστρατεία διήρκεσε 

σαρανταπέντε ηµέρες και η αντίσταση που συνάντησε ο σουλτάνος ήταν µηδαµινή. 

Με την επιχείρηση αυτή κλονίστηκε πολύ σοβαρά η ουγγρική ισχύς στην περιοχή. Η 

συνεργασία του Ντρακούλ δεν εµπόδισε τον Μουράτ να  τον θεωρήσει ύποπτο και να 

τον φυλακίσει στην Καλλίπολη, επηρεασµένος από τον Ισχάκ, κατά τον 

Ashιkpashazade, ή από τον Φαζλουλάχ κατά τον ∆ούκα. Ο Ντρακούλ και 

Μπράνκοβιτς κλήθηκαν στην Αδριανούπολη αλλά δεν υπάκουσαν. Παράλληλα ο 

Μουράτ άρχισε, µε υποκίνηση πάλι του Ισχάκ ή του Φαζλουλάχ, και τις επιχειρήσεις 

εναντίον της Σερβίας. Μέσα στο 1438 κυριεύθηκαν τα οχυρά Μπόρατς και Ραβένιτσα, 

ενώ το 1439 το Ζβόρνικ και η Σρέµπνιτσα. Ο ίδιος ο Μουράτ πολιόρκησε επί τρεις 

µήνες το Σµεντέρεβο. Ο Μπράνκοβιτς πρόλαβε να διαφύγει στην Ουγγαρία. Λόγω της 

διαµάχης του µε τους ευγενείς ο Αλβέρτος δεν µπόρεσε να συγκεντρώσει επαρκή 

στρατό και να συνδράµει τον Γρηγόριο Μπράνκοβιτς και τον Θωµά Καντακουζηνό, 

γιο και γαµπρό του Σέρβου δεσπότη αντίστοιχα, που υπερασπίζονταν τη σερβική 

πρωτεύουσα. Το Σµεντέρεβο παραδόθηκε στις 18 Αυγούστου 1439 και τη διοίκησή 

του ανέλαβε ο Ισχάκ των Σκοπίων (στα Σκόπια τον διαδέχθηκε ο γιος του Ισά335). Ο 

Γρηγόριος δέχτηκε να παραδοθεί στον σουλτάνο και εγκαταστάθηκε στην αυλή του, 

όπου ήδη ζούσε ο µικρότερος αδελφός του Στέφανος. Σύντοµα όµως ο Μουράτ, 

µαθαίνοντας ότι οι δύο αδελφοί συνωµοτούσαν µε τον πατέρα τους, τους τύφλωσε. 

Στα χέρια των Οθωµανών έπεσε και όλη η χώρα του Μπράνκοβιτς εκτός από το Novo 
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κατάσταση της οθωµανικής αυτοκρατορίας την εποχή αυτή (Palmer, 44-53). 



Brdo. Παράλληλα µε τη γεωπολιτική τους θέση, τα νέα εδάφη παρουσίαζαν και ένα 

ακόµη ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Τα πολυάριθµα ορυχεία αργύρου, που σίγουρα 

αναµενόταν να δώσουν νέα ώθηση στην οθωµανική οικονοµία ή πάντως να αυξήσουν 

τον πλούτο του οθωµανικού κράτους µε την κοπή άσπρων. Μεταλλεία βρίσκονταν σε 

πολλές περιοχές του Κοσσυφοπεδίου*, το κυριώτερο όµως κέντρο εξόρυξης αργύρου, 

η καρδιά της παραγωγής ασηµιού στη Σερβία, ήταν το Novo Brdo. Από τη στιγµή που 

η υπόλοιπη Σερβία έγινε οθωµανική, ήταν ζήτηµα ολίγου χρόνου η ενσωµάτωση και 

αυτής της προσοδοφόρας περιοχής στο οργανικό σύνολο όπου ανήκε. Από 

στρατιωτική άποψη µε την κατάκτηση της Σερβίας, καθώς µάλιστα η είδηση της 

πτώσης του Σµεντέρεβου είχε εντείνει την τάση διάλυσης των ουγγρικών συνοριακών 

φρουρών, µένει πλέον ανοιχτός για τους Οθωµανούς ο δρόµος προς τη Βοσνία και 

προς την Ουγγαρία. O γιος του Ισχάκ Ισά προσέβαλε το 1439 την πρωτεύουσα της 

Βοσνίας Jaice, επιβάλλοντας φόρο στον βασιλιά Tvrtko.336 Το 1440 εξάλλου και 

Ραγούσα, ανήσυχη µετά την κατάλυση της Σερβίας συνήψε για πρώτη φορά συνθήκη 

µε τον σουλτάνο, δεχόµενη να καταβάλλει ετήσια εισφορά, προκειµένου να 

λαµβάνονται υπ�όψη τα εµπορικά της συµφέροντα από την οθωµανική πολιτική. Η 

εισφορά αυτή, που καταβαλλόταν µέχρι το 1444 δεν πρέπει να θεωρηθεί ως φόρος 

υποτέλειας, αφού η Ραγούσα εξακολουθούσε παράλληλα να αναγνωρίζει την ουγγρική 

επικυριαρχία.337 Όσο για την Ουγγαρία, αυτή  προστατευόταν πια µόνο από το 

Βελιγράδι. 

 Σ�αυτή τη φάση ανατέλλει στο στερέωµα της Ουγγαρίας το άστρο του Ιωάννη 

(ουγγρικά Januγ και σερβικά Janko ή Jankul) Ουνυάδη. Καταγόταν από οικογένεια 

µισθοφόρων αξιωµατικών που, έχοντας έλθει από τη Βλαχία µόλις πριν από µια γενιά,  

απέκτησαν γη και έγιναν ευγενείς. Συγκεκριµένα ο Σιγισµούνδος είχε παραχωρήσει το 

1409 στον πατέρα του Ουνυάδη ιππότη Woyko το φρούριο Hunyad. Οι σύγχρονες του 

Ουνυάδη πηγές αναφέρονται στη βλαχική καταγωγή του. ∆ιαπαιδαγωγήθηκε µέσα 

στους πολέµους εναντίον των οπαδών του Χους και εναντίον των Οθωµανών. ∆ιέθετε 

µεγάλα ποσά από τα εισοδήµατά του για την άµυνα. Το 1439 έγινε βάνος του Sz÷rώny 

(Σεβερίν), ιδιότητα υπό την οποία είχε την ευθύνη να προστατεύει τα σύνορα. Γι�αυτό 

το σκοπό προχώρησε σε ενέργειες αντεπίθεσης αποκρούοντας εχθρικά τµήµατα που 

εισέβαλαν στην Τρανσυλβανία και εισβάλλοντας ο ίδιος στη Βουλγαρία. Χάρη στις 
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επιτυχίες του έγινε το 1441 βοεβόδας της Τρανσυλβανίας, κόµης του Τέµες και 

διοικητής του Βελιγραδίου, συγκεντρώνοντας έτσι στα χέρια του τη διοίκηση σχεδόν 

όλου του µετώπου.338 

 Αλλά µια απρόοπτη εσωτερική εξέλιξη αναστάτωσε την Ουγγαρία: Ο Αλβέρτος, που 

είχε εγκαταστήσει το στρατόπεδό του σε ελώδη περιοχή της νότιας Ουγγαρίας, 

προσβλήθηκε από δυσεντερία και πέθανε στις 27 Οκτωβρίου 1439. Αρχικά 

αναζητήθηκε υποψήφιος διάδοχος που θα παντρευόταν τη χήρα του Ελισάβετ, κόρη 

του Σιγισµούνδου. Υποψήφιος ήταν και ο µικρότερος γιος του Μπράνκοβιτς Λάζαρος. 

Ο Μπράνκοβιτς υποσχέθηκε στη Βενετία ότι αν οι Μπράνκοβιτς κέρδιζαν τον 

ουγγρικό θρόνο, θα έµεναν πιστοί φίλοι της. Όµως η Ελισάβετ αρνήθηκε να 

παντρευτεί ένα σχισµατικό. Περισσότερους οπαδούς είχε ο δεκαπενταετής βασιλιάς 

της Πολωνίας Λαδίσλαος (Vladislav) Γ΄ (1434-1444), γόνος της λιθουανικής 

δυναστείας των Γιαγκελόν, ο οποίος εξελέγη από τους εκπροσώπους των ουγγρικών 

τάξεων και στέφθηκε τον Ιούλιο του 1440 ως Vladislav Α΄ της Ουγγαρίας. Η ένωση 

της Ουγγαρίας µε την Πολωνία αναµενόταν να αποβεί χρήσιµη. Αλλά η Ελισάβετ 

γέννησε ένα γιο, τον Λαδίσλαο (Ladislas), γνωστό ως Οψιγενή (Ladislaus Posthumus), 

ο οποίος προβλήθηκε ως ο φυσικός κληρονόµος του παππού του Σιγισµούνδου. Η 

Ελισάβετ συγκεντρωσε στρατό µε χρήµατα του Γερµανού αυτοκράτορα Φρειδερίκου 

Γ΄, εξαδέλφου του Αλβέρτου και διαδόχου του στον γερµανικό θρόνο, και άρχισε 

εµφύλιος πόλεµος ανάµεσα στους υποστηριχτές των δύο Λαδισλάων. Ο Φρειδερίκος 

εποφθαλµιούσε τους θρόνους της Ουγγαρίας και της Βοηµίας και κρατούσε ως όµηρο 

(θεωρητικά κηδεµονευόµενό του) τον µικρό Ladislas τα δώδεκα πρώτα χρόνια της 

ζωής του (το 1452 ο Οψιγενής έγινε βασιλιάς της Ουγγαρίας). Εν τω µεταξύ ο Μουράτ 

είχε κάνει την κίνησή του, πολιορκώντας προσωπικά το Βελιγράδι. Η πολιορκία, κατά 

την οποία οι υπερασπιστές χρησιµοποίησαν τουφέκια, κράτησε έξι µήνες (Απρίλιο-

Σεπτέµβριο 1440) και συνοδεύτηκε από λεηλασίες της νότιας Ουγγαρίας µέχρι τον 

Τίσα και την Τρανσυλβανία. Ο Ashιkpashazade που συµµετείχε σ�αυτές τις επιδροµές 

αφηγείται πως οι ακιντζήδες, που ήρθαν από την κατεύθυνση του Σάβου, αποκόµισαν 

πλούσια λεία σε αιχµαλώτους. Η ερήµωση της νότιας Ουγγαρίας ήταν τέτοια ώστε 

στις επαρχίες του Κέβε και του Κρασό έπαψαν να λειτουργούν οι universitates 

nobilium και οι εναποµείναντες κάτοικοι της παραδουνάβιας πόλης Κέβε έλαβαν την 

έγκριση του βασιλιά να µετεγκατασταθούν στη νήσο Τσέπελ. Στην πολιορκία και 

ιδίως στις τειχοµαχίες διακρίθηκε ο Αλή Εβρενόσογλου. Οι πολιορκητές έφτασαν 
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πολύ κοντά στην άλωση όταν µια δύναµη γενιτσάρων κατόρθωσε να εισδύσει στην 

πόλη από ρήγµα των τειχών αλλά αποκρούστηκαν. Τελικά ο Μουράτ έλυσε την 

πολιορκία, πράγµα που θα µπορούσε να θεωρηθεί και ως η αρχή των οθωµανικών 

αποτυχιών στο ουγγρικό µέτωπο.  ∆εν παραιτήθηκε όµως από τη φιλοδοξία να 

εκµεταλλευτεί τα εσωτερικά προβλήµατα της Ουγγαρίας. Η παρενόχληση του 

Βελιγραδίου είναι µια από τις βασικές λειτουργίες του οθωµανικού πλέον 

Σµεντέρεβου. Πραγµατοποιούνται επιδροµές µέχρι τον Τίσα. ∆εν µένουν 

αναπάντητες. Το φθινόπωρο του 1441 ο Ουνυάδης εξορµώντας από το Βελιγράδι προς 

τη Σερβία νικά τον διοικητή του Σµεντέρεβου Ισχάκ. Για να επιτηρεί το Βελιγράδι ο 

µπεηλέρµπεης της Ρούµελης Σιχαµπεντίν, που λίγο πριν είχε ολοκληρώσει την 

κατάκτηση της Σερβίας κυριεύοντας το Novo Brdo µε τα αργυρωρυχεία του, ανήγειρε 

το φρούριο Zrnov (τουρκ. Avala*). Τότε ο Μουράτ εξαπολύει νέα επιδροµή στην 

Τρανσυλβανία µε επικεφαλής τον Μεζίτ µπέη. Οι εισβολείς όµως περικυκλώνονται 

από τις δυνάµεις του Ουνυάδη και ο ίδιος ο Μεζίτ σκοτώνεται στο Κάρλσµπουργκ. Οι 

οθωµανικές απώλειες ήταν µεγάλες, γιατί ο Ντρακούλ, παρά το ότι ήταν υποτελής του 

σουλτάνου, απέκλεισε την οδό υποχώρησης των Οθωµανών. Το 1442 ο Σιχαµπεντίν, 

που κατά τον Ashιkpashazade προσφέρθηκε να επανορθώσει την αποτυχία αυτή, 

εξεστράτευσε µε το στρατό της Ρούµελης ενισχυµένο µε γενιτσάρους, µέρος του 

στρατού της Ανατολής και µε ακιντζήδες. Τα Annals µιλούν για 3.000 γενιτσάρους και 

αναφέρουν τη συµµετοχή 16 σαντζάκ-µπέηδων. Μπήκε στη Βλαχία, όπου, σίγουρος 

για τον εαυτό του, επιδόθηκε σε φαγοπότια, αν πιστέψουµε τον Ashιkpashazade. 

Επίσης έστειλε ένα µέρος των δυνάµεών του στη Βλαχία για να υποτάξει τον ηγεµόνα 

της Βλαχίας.  Έτσι αιφνιδιάστηκε από τις δυνάµεις του Ουνυάδη και του Mikl≤s 

Újlaki. Ο Ουνυάδης, αφού κάλεσε στα όπλα το λαό, χωρικούς και αστούς, είχε 

παροτρύνει τους κατοίκους της Βλαχίας να κρυφτούν στα δάση µαζί µε τα ζώα τους 

και τα κινητά αγαθά τους, για να µη βρίσκουν τροφή οι εχθροί. Όταν οι εισβολείς 

αναγκάστηκαν να σκορπίσουν σε αναζήτηση τροφής, έγιναν εύκολος στόχος. Ο 

Σιχαµπεντίν υπέστη πανωλεθρία στον ποταµό Γιαλοµίτσα της Βλαχίας (Σεπτέµβριος 

1442). Κατά τα Annals (µε µια δόση υπερβολής άραγε;) όλοι οι σαντζάκ-µπέηδες 

σκοτώθηκαν (sancak beghleri cⁿmle shehid oldιlar). Mετά τη νίκη τους αυτή ο 

Ουνυάδης και ο Újlaki εξαπέλυσαν επιδροµές στη Βουλγαρία και στη Σερβία. Για 

πρώτη φορά µετά την αποτυχηµένη προσβολή του Γκόλουµπατς το 1428 η Ουγγαρία 

τείνει να αναπτύξει επιθετική πρωτοβουλία, χωρίς βέβαια αυτό να συνεπάγεται 
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αυτόµατα και ανατροπή του συσχετισµού δυνάµεων. Από την άλλη πλευρά ο 

ουγγρικός εµφύλιος πόλεµος εξακολούθησε µέχρι το φθινόπωρο του1442, οπότε µε τη 

µεσολάβηση του παπικού λεγάτου στην Ουγγαρία, Βοηµία και Πολωνία καρδινάλιου 

Τσεζαρίνι επιτεύχθηκε ένας συµβιβασµός. Η Ελισάβετ παραιτήθηκε από τις 

διεκδικήσεις της και λίγο αργότερα πέθανε (∆εκέµβριος 1442). Στο θρόνο παρέµεινε ο 

Λαδίσλαος Γιαγκελόν.339 

 Μετά το 1430 (δηλ. αφού η Βενετία έκανε ειρήνη µε τον σουλτάνο) το Βυζάντιο 

φοβόταν οθωµανική επίθεση (χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση αλυσίδας στον 

Κεράτιο). Έτσι η υποκίνηση ευρωπαϊκής σταυροφορίας καθίσταται βασική επιδίωξη 

της βυζαντινής εξωτερικής πολιτικής. Για να επιτευχθεί όµως αυτό, έπρεπε 

προηγουµένως να πραγµατοποιηθεί η πολυπόθητη ένωση των εκκλησιών. Είχαν ήδη 

γίνει ορισµένες κινήσεις. Βυζαντινή πρεσβεία είχε σταλεί ήδη το 1416 στη σύνοδο της 

Κωνσταντίας. Το 1422 (µετά την άρση της οθωµανικής πολιορκίας) απεσταλµένος του 

πάπα Μαρτίνου Ε΄ (1417-1431) είχε διεξαγάγει συζητήσεις µε τον τότε 

συναυτοκράτορα Ιωάννη Η΄ και τον πατριάρχη Ιωσήφ Β΄. Μεταξύ 1426-1430 ο 

Έλληνας δοµηνικανός Ανδρέας Χρυσοβέργης δραστηριοποιήθηκε πολλές φορές ως 

παπικός απεσταλµένος στην Κωνσταντινούπολη. Τελικά το 1430 επιτεύχθηκε 

συµφωνία για τη σύγκληση συνόδου (της οποίας ο οικουµενικός χαρακτήρας 

αποτελούσε βασικό όρο της βυζαντινής πλευράς) σε κάποια πόλη της Καλαβρίας. Από 

τότε ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ δεν έπαψε να επιδιώκει την υλοποίηση αυτής της 

συµφωνίας. Το 1433/4 επισκέφθηκε γι�αυτόν τον σκοπό την Ευρώπη. Την εποχή αυτή 

η καθολική εκκλησία αντιµετώπιζε προβλήµατα: το 1434 λαϊκή εξέγερση εξεδίωξε 

από τη Ρώµη τον πάπα Ευγένιο ∆΄(1431-1447), που κατέφυγε αρχικά στη Φλωρεντία. 

Παρά ταύτα, η σύνοδος της Βασιλείας (1431-1449) µεταξύ 1434 και 1437 ασχολήθηκε 

και µε την υποδοµή της οικουµενικής συνόδου που ζητούσαν οι Βυζαντινοί, και η 

οποία, όπως σχεδιαζόταν αρχικά, θα εντασσόταν στα πλαίσια της ίδιας συνόδου (της 

Βασιλείας). Η βυζαντινή πλευρά όµως δυσπιστούσε προς τη σύνοδο της Βασιλείας και 

θεωρούσε πιο έγκυρη µια σύνοδο, που θα ελεγχόταν πληρέστερα από τον πάπα. Η 

πιθανότητα επανάληψης του δυτικού σχίσµατος, που είχε τερµατιστεί το 1417, φόβιζε 

τους Βυζαντινούς. Έτσι τον Μάιο του 1437 οι Βυζαντινοί πρέσβεις µαζί µε µια µερίδα 

µετριοπαθών µελών της συνόδου της Βασιλείας συναντήθηκαν µε τον πάπα στη 

Βολωνία, όπου είχε εγκατασταθεί (αν και στο µεταξύ είχε αποκατασταθεί η τάξη στη 
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Ρώµη), για να επιλέξουν την έδρα της ενωτικής συνόδου.  Ο πάπας ευνοούσε την 

Φλωρεντία, όπου όµως θα είχαν να αντιµετωπίσουν την επιθετικότητα του δούκα του 

Μιλάνου Φίλιππο Μαρία Βισκόντι, εχθρού τόσο του πάπα όσο και της Φλωρεντίας. 

Επίσης ο Σιγισµούνδος και ο Κάρολος Ζ΄της Γαλλίας διαφωνούσαν µε την επιλογή 

ιταλικής πόλης, πιστεύοντας ότι αυτό θα οδηγούσε σε σχίσµα. Μετά από πολλούς 

δισταγµούς επιλέχθηκε η Φερράρα µε την προοπτική να µεταφερθεί αργότερα η 

σύνοδος στη Φλωρεντία, όπου ο Ευγένιος ήλπιζε ότι οι Μέδικοι θα στήριζαν 

οικονοµικά τις δραστηριότητές του. Το Νοέµβριο του 1437 ο αυτοκράτορας 

αναχώρησε για τη Φερράρα, όπου άρχισε τον Ιανουάριο του 1438 η σύνοδος, η οποία 

τον Ιανουάριο του 1439 µεταφέρθηκε στη Φλωρεντία, λόγω της πανώλους που 

εκδηλώθηκε το καλοκαίρι.  

 Η προοπτική της ένωσης του Βυζαντίου µε τη ∆ύση είχε θορυβήσει την 

Αδριανούπολη και στους Βυζαντινούς πρέσβεις, που την επισκέφθηκαν πριν από την 

αναχώρηση του αυτοκράτορα, δόθηκε το εξής µήνυµα: «...πλέον συµφέρει τω βασιλεί η 

φιλία του Αµηρά ήπερ η των Λατίνων. Παραιτησάσθω ουν την προς Λατίνους αποδηµίαν 

και ευρήσει όπερ αν ζητήση παρά του αυθέντου». Το αυτοκρατορικό πλοίο, που 

µετέφερε τον Ιωάννη στην Ιταλία, δέχθηκε επίθεση από τους Οθωµανούς µε βέλη και 

λιθοβόλα µηχανήµατα, ενώ περνούσε από την Καλλίπολη. Βυζαντινοί ναύτες, που 

αποβιβάστηκαν στη Μάδυτο για νερό, καταδιώχθηκαν από Οθωµανούς στρατιώτες και 

ο απόπλους του πατριαρχικού πλοίου απαγορεύθηκε προσωρινά. Το 1438 οι φήµες 

στην Κωνσταντινούπολη για επικείµενη επίθεση είναι έντονες. Ο περιηγητής Πέρο 

Ταφούρ αναφέρει τις φήµες αυτές, όπως και µια περιστασιακή αψιµαχία µεταξύ µιας 

βυζαντινής δύναµης και του περαστικού από την Κωνσταντινούπολη οθωµανικού 

στρατού. Όπως λέει εξάλλου ο Σφραντζής, ο Μουράτ σκόπευε να επιτεθεί στην 

Κωνσταντινούπολη «ου τοσούτον, ότι να επάρη αυτήν, <αλλ�> όσον ίνα ποιήση τον 

βασιλέα να επιστρέψη». Ο µόνος από τους βεζίρηδές του που τον απέτρεψε ήταν ο 

Χαλίλ Τσανταρλή µε το επιχείρηµα ότι µια επιθετική ενέργεια κατά τη δεδοµένη 

στιγµή θα έσβηνε και τους τελευταίους δισταγµούς του αυτοκράτορα για την ένωση 

και θα τον έσπρωχνε στην αγκαλιά των Λατίνων αντί να τον αποτρέψει. Στην 

βυζαντινή πρωτεύουσα διαµορφώθηκε κλίµα πανικού και οι Κωνσταντινουπολίτες 

άρχοντες κατέφυγαν στο Πέρα. Τελικά η επίθεση δεν έγινε. Στη σύνοδο, αφού 

συζητήθηκαν οι δογµατικές διαφορές των δύο εκκλησιών (έγινε δεκτό από τη 

βυζαντινή πλευρά το filioque και τα άλλα ζητήµατα έµειναν σκοπίµως αδιευκρίνιστα) 

και ύστερα από ποικίλες πιέσεις, οι Βυζαντινοί αντιπρόσωποι υποχρεώθηκαν να 
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υπογράψουν την ένωση, που κηρύχθηκε επισήµως στη Φλωρεντία (6 Ιουλίου 1439). 

Αυτό ήταν ένα γεγονός που ενίσχυε κατά πολύ τη θέση του πάπα. Τότε ο νέος 

συνεργάτης του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιωάννης Τορτσέλο πρότεινε την οργάνωση 

σταυροφορίας. Ο Τορτσέλο ήταν Βενετοκρητικός και είχε ζήσει επί χρόνια στην αυλή 

του Μουράτ Β΄ πριν τεθεί στην υπηρεσία του Ιωάννη Η΄, µόλις το 1438. Κατά την 

εκτίµησή του, την οποία διασώζει και της οποίας τον ρεαλισµό αµφισβητεί ο 

Μπερτραντόν ντε λα Μπροκιέρ, οι σταυροφόροι θα έφταναν στην Ιερουσαλήµ µέσα 

σε ένα µήνα. Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι Βαλκάνιοι ηγεµόνες θα ενώνονταν µαζί 

τους. Συγχρόνως ο χριστιανικός στόλος θα απέκλειε τα Στενά. Η σύνοδος 

εξακολούθησε τις εργασίες της µέχρι το 1442, αλλά η βυζαντινή συµµετοχή 

τερµατίστηκε τον Αύγουστο του 1439. Τον Φεβρουάριο του 1440 ο Ιωάννης Η΄ 

επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη. Περνώντας από την Καλλίπολη δέχτηκε τους 

χαιρετισµούς του σαντζάκ-µπέη, ο οποίος τον κάλεσε να αναπαυθεί στο κάστρο.  Ο 

αυτοκράτορας έστειλε πρέσβεις στον Μουράτ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι η σύνοδος της 

Φλωρεντίας ήταν ένα αποκλειστικά θρησκευτικής σηµασίας γεγονός. Η σταυροφορία 

δε φαινόταν να υλοποιείται άµεσα. Αυτή η αβεβαιότητα φαινόταν να δικαιολογεί τις 

αντιδράσεις της ανθενωτικής παράταξης. Ενώ οι ενωτικοί αγωνίζονταν να αποδείξουν 

τη σκοπιµότητα των βυζαντινών παραχωρήσεων προς τη δύση, ο λαός, 

καθοδηγούµενος από τους ανθενωτικούς ηγέτες, καταδίκαζε µε φανατισµό τη στάση 

της κυβέρνησής του.  Το σχίσµα των δύο εκκλησιών διευρύνθηκε αντί να γεφυρωθεί. 

Το 1442 ο Ιωάννης Τορτσέλο αναγκάστηκε να επισκεφθεί την Βενετία, την Ουγγαρία 

και τον πάπα στην Φλωρεντία, για να ανακινήσει την υπόθεση. Ας σηµειωθεί ότι την 

ίδια χρονιά, όπως µας πληροφορούν ο Σφραντζής και ο Χαλκοκονδύλης, ο αδελφός 

του αυτοκράτορα ∆ηµήτριος Παλαιολόγος, καθώς οι ελπίδες του να οριστεί διάδοχος 

ελαττώνονταν, είχε αποκλείσει µε οθωµανικό στρατό την Κωνσταντινούπολη χωρίς 

επιτυχία, ενώ ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είχε πολιορκηθεί στον Κότζινο της 

Λήµνου από οθωµανικές δυνάµεις. Η δραστηριότητα του Τορτσέλο ήταν, όπως 

φαίνεται, σε τέτοιο βαθµό ευθυγραµµισµένη µε την παπική πολιτική, ώστε τον Ιούλιο 

του 1443 χρίεται miles apostolicus (ιππότης του ποντίφικα) και διατάσσεται να 

ορκιστεί αφοσίωση στον αρχηγό του παπικού στόλου καρδινάλιο Κοντουλµέρ.340 

 Εκτός από το Βυζάντιο και ο πάπας θεωρούσε απαραίτητη την πραγµατοποίηση της 

σταυροφορίας. Ο διορισµός του καρδινάλιου Ιουλιανού Τσεζαρίνι ως λεγάτου τον 

Φεβρουάριο του 1442 µε αποστολή να συµβιβάσει τον Λαδίσλαο µε την Ελισάβετ 
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ήταν ένα ακόµη βήµα του ευρύτερου παπικού σχεδίου για την οργάνωση 

αντιοθωµανικής σταυροφορίας, µέρος του οποίου είχε αποτελέσει εξάλλου και η 

ένωση των εκκλησιών το 1439. Οι Γιαγκελόν είχαν αδιαφορήσει τότε. Το συµβούλιο 

αντιβασιλείας µε επικεφαλής τον επίσκοπο Κρακοβίας Ζµπίγκνιεβ Ολέσνικι, που 

κυβερνούσε την Πολωνία εν ονόµατι του ανήλικου Λαδίσλαου, δεν ευνοούσε τα 

σταυροφορικά σχέδια. Ο επίσκοπος Κρακοβίας, ανήκε στους υποστηρικτές της 

συνόδου της Βασιλείας, ήταν δηλαδή αντίθετος στην παντοδυναµία του πάπα και σε 

κάθε σχέδιο που θα ενίσχυε το παπικό κύρος, όπως µια σταυροφορία. Παράλληλα η 

πολωνική αντιβασιλεία δίσταζε να διαταράξει τις αγαθές οθωµανοπολωνικές σχέσεις. 

Αγαθό προηγούµενο είχε δηµιουργηθεί στις οθωµανοπολωνικές σχέσεις από το 1414. 

Τότε ο Λαδίσλαος Β΄ της Πολωνίας είχε µεσολαβήσει στον Μεχµέτ Α΄για την 

υπογραφή συνθήκης µε την Ουγγαρία. Η προσπάθεια τελικά δεν ευοδώθηκε. Μ�αυτήν 

όµως εγκαινιάστηκε διπλωµατική επαφή µεταξύ Πολωνίας και Οθωµανών. Έτσι το 

1439 οθωµανική πρεσβεία στην Κρακοβία είχε προτείνει τη σύναψη αντιουγγρικής 

συµµαχίας. Η άνοδος του Λαδίσλαου Γ΄ στον ουγγρικό θρόνο ανέτρεψε αυτές τις 

εξελίξεις. Η αλλαγή της οθωµανόφιλης πολιτικής τέθηκε ως προϋπόθεση για την 

εκλογή του. Η ένωση των δύο χωρών υπό τον ίδιο βασιλιά έθετε τέρµα στον 

πολωνοουγγρικό ανταγωνισµό στον κάτω ∆ούναβη. Παράλληλα ο πόλεµος που 

ξέσπασε τότε ανάµεσα στη Λιθουανία, όπου κυβερνούσε ο αδελφός του Λαδίσλαου 

Σιγισµούνδος, και τη Χρυσή Ορδή συντέλεσε στη δηµιουργία της εντύπωσης 

σύστασης αντιµουσουλµανικού µετώπου (αντίστοιχα οι Οθωµανοί προσέγγιζαν τη 

Χρυσή Ορδή). Εξάλλου οι σύµβουλοι του Λαδίσλαου πίστευαν ότι το κύρος του νέου 

βασιλιά θα ανέβαινε πολύ µε µια τέτοια δραστηριότητα. Η επιτυχία της αποστολής του 

Τσεζαρίνι οφειλόταν επίσης σε µεγάλο βαθµό στις πολεµικές επιτυχίες του Ουνυάδη, 

που αναζωπύρωσαν τη διάθεση για χριστιανική ενότητα και γέννησαν µια πρωτοφανή 

αισιοδοξία. Το ενδιαφέρον του Τσεζαρίνι, που είχε τώρα νέα αποστολή, την 

προλείανση του εδάφους και την προετοιµασία της επιχείρησης, είχε πλέον στραφεί 

οριστικά προς τον Ουνυάδη, ο οποίος είχε υπενθυµίσει στον χριστιανικό κόσµο ότι ο 

φοβερός εχθρός δεν ήταν αήττητος. Ο πάπας ήταν πεπεισµένος ότι αυτή ήταν η 

ευκαιρία που περίµενε και ότι η επιθετική πρωτοβουλία έπρεπε να εκδηλωθεί άµεσα. 

Την πρωτοχρονιά του 1443 ο πάπας απηύθυνε έκκληση προς όλο τον χριστιανικό 

κόσµο για τη σωτηρία της χριστιανικής ανατολής. Την άνοιξη άρχισε συνοµιλίες µε τη 

Βενετία και την Αραγώνα για την κατασκευή στόλου. Η Βενετία θα κατασκεύαζε 10 

γαλέρες µε χρήµατα του πάπα. Με παρακίνηση του Τσεζαρίνι και του Μπράνκοβιτς 

και δεδοµένων των πληροφοριών ότι ο σουλτάνος ήταν απασχοληµένος µε τον 

Καραµάνογλου στη Μικρά Ασία, η ουγγρική δίαιτα αποφάσισε την εισβολή στο 



οθωµανικό έδαφος (Ιούνιο 1443).341 Ο Ashιkpashazade όµως, απηχώντας πιθανότατα 

φήµες που κυκλοφορούσαν ανάµεσα στους Οθωµανούςως προπαγάνδα εναντίον του 

Καραµάνογλου, γράφει ότι η απόφαση του Ούγγρου βασιλιά να πραγµατοποιήσει την 

εκστρατεία ήταν αποτέλεσµα παροτρύνσεων του Καραµάνογλου και είναι βέβαιος ότι 

υπήρχε προκαταβολικός διακανονισµός, βάσει του οποίου οι Ούγγροι θα γίνονταν 

κύριοι της Ρούµελης, ο Μπράνκοβιτς θα ανακτούσε τη χώρα του και ο Καραµάνογλου 

θα έπαιρνε την Ανατολή. Οι περιοχές του Χαµίτ και του Γκερµιγιάν αποτελούσαν 

πάγια το µήλο της Έριδος µεταξύ των Οθωµανών και του Καραµάνογλου.342 Όντως, 

το Καραµάν ήταν βασικός σύµµαχος της Ουγγαρίας ήδη επί Σιγισµούνδου και µια 

συνδυασµένη επίθεση είχε σχεδιαστεί το 1436, αλλά δεν πραγµατοποιήθηκε τότε. 

Τώρα, το 1443, στον απόηχο της ήττας του Σιχαµπεντίν, ο Καραµάνογλου µε πρεσβεία 

του στον Λαδίσλαο πρότεινε το διπλό χτύπηµα. Η πρόταση έγινε δεκτή. Ο 

Καραµάνογλου κινήθηκε προς το Ακ Σεχίρ και το Μπέη Σεχρί. Ο Καραµάνογλου 

δηλαδή, ένας µουσουλµάνος ηγεµόνας, είχε επιτεθεί σε µια άλλη µουσουλµανική 

δύναµη, ενώ η τελευταία διεξήγε ιερό πόλεµο. Με αυτό το επιχείρηµα διατυπωµένο σε 

µορφή φετβά ο Μουράτ µε τις δυνάµεις της Πύλης και ο γιος του Αλαεντίν µε το 

στρατό της Αµάσειας αντέδρασαν λεηλατώντας το Καραµάν. Έσπευσαν όµως να 

κλείσουν γρήγορα ειρήνη λόγω της επικείµενης σταυροφορίας.343 Ο ανώνυµος 

συγγραφέας του Gazavat πάλι θεωρεί ως κύριο υπεύθυνο τον Βυζαντινό αυτοκράτορα, 

που είχε την πρωτοβουλία και τον συντονιστικό ρόλο: Αυτός µε απατηλές υποσχέσεις 

περί δήθεν αποκλεισµού των Στενών, για να µην περάσει ο Μουράτ στην Ανατολή, 

παρέσυρε τον Καραµάνογλου σε αντιοθωµανική δράση και συγχρόνως έπεισε τον 

βασιλιά της Ουγγαρίας να εκµεταλλευτεί την ευκαιρία που του παρείχε ο καραµανικός 

περισπασµός του σουλτάνου. Από την αναφορά  του Gazavat σε προηγούµενη 

συνεννόηση του αυτοκράτορα µε τον πάπα (πάντα µε πρωτοβουλία του αυτοκράτορα) 

γίνεται φανερό ότι ως αφετηρία του όλου αντιοθωµανικού σχεδίου θεωρεί τη σύνοδο 

της Φλωρεντίας.344 Αγνοεί όµως τη δράση του Τσεζαρίνι, που προωθούσε την ένωση 

των εκκλησιών φιλοδοξώντας να αποκαταστήσει το παπικό κύρος. Το 1439 

πρωταγωνίστησε στη σύνοδο της Φλωρεντίας, όπου προσπάθησε να κατανικήσει την 

ανθενωτική τάση χρησιµοποιώντας ως δέλεαρ τη σταυροφορική ιδέα, την οποία από 

το 1442 προσπαθούσε να εφαρµόσει στην Ουγγαρία.345 
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 Γεγονός παραµένει ότι το φθινόπωρο του 1443 είχαν συγκεντρωθεί στον ∆ούναβη 

25.000 ιππείς και τοξότες. Η επιλογή της εποχής δεν ήταν τυχαία, αφού κάθε 

φθινόπωρο οι τιµαριούχοι του οθωµανικού στρατού επέστρεφαν στα τιµάριά τους. 

Ούγγροι, Πολωνοί, Σέρβοι, Ρουµάνοι, ακόµη και Τούρκοι µισθοφόροι µε επικεφαλής 

τον ίδιο το βασιλιά Λαδίσλαο, η παρουσία του οποίου ασφαλώς υπενθύµιζε ότι 

επρόκειτο για µια µείζονα επιχείρηση µε στρατηγικούς στόχους (εκδίωξη των 

απίστων) και όχι για µια απλή τακτική αντεπίθεση. Βέβαια  ο πραγµατικός ιθύνων 

νους της εκστρατείας ήταν ο Ουνυάδης λόγω της στρατιωτικής του εµπειρίας. Αλλά 

και το ιδεολογικό βάρος που είχαν προσδώσει στο όνοµά του οι πρόσφατες επιτυχίες 

της Τρανσυλβανίας και της Βλαχίας καθιστούσε απαραίτητη την παρουσία του. Τέλος 

στην ηγεσία της εκστρατείας βρίσκουµε και τον δεσπότη Γεώργιο Μπράνκοβιτς, ο 

οποίος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιτυχία της και ήταν από τους παράγοντες 

που την προκάλεσαν, ασκώντας πολιτική πίεση αλλά και χρηµατοδοτώντας την. Στην 

επιχείρηση αυτή, που είχε τη µέγιστη δυνατή διεθνή στήριξη, έβλεπε τη µοναδική 

ευκαιρία που µπορούσε να του δοθεί, για να ανακτήσει τη χώρα του, η οποία είχε 

µετατραπεί σε οθωµανικό έδαφος τέσσερα χρόνια νωρίτερα. Η πρακτική σηµασία της 

συµµετοχής του έγκειται εξάλλου στους 8.000 Σέρβους πεζούς και ιππείς που είχε 

συγκεντρώσει και προπάντων στον ρόλο του ως οδηγού του σταυροφορικού στρατού 

στην πατρίδα του Σερβία, στα περάσµατα του Αίµου και αργότερα, όπως σχεδίαζαν, 

στις θρακικές πεδιάδες (ας µην ξεχνάµε ότι τελικός προορισµός των σταυροφόρων 

ήταν η Αδριανούπολη). Ο Μπράνκοβιτς γνώριζε καλά τη χώρα και τους δρόµους της 

από την εποχή που  πολεµούσε εκεί ως υποτελής του Βαγιαζίτ, του Σουλεϊµάν και του 

Μουσά. Στη σταυροφορική δύναµη συµµετείχαν και 600-700 Βόσνιοι ιππείς υπό τον 

βοεβόδα Petar Kovacevic. Ο Χαλκοκονδύλης κάνει λόγο για συµµετοχή και του 

Ντρακούλ στην επιχείρηση. Ο Ουνυάδης, παρόλο που σε επιστολή του προς τον 

Μπράνκοβιτς είχε δηλώσει ότι 30.000 σιδηρόφρακτοι ιππείς ήταν ικανοί να 

εκτοπίσουν τους Οθωµανούς στην Ασία, φαίνεται να υπολογίζει περισσότερο στο 

πεζικό και στις πολεµικές άµαξες. Τον πυρήνα  του στρατού του αποτελούν οι 

µισθοφόροι και οι επιστρατευµένοι χωρικοί και έχει µαζί του 600 άµαξες εξοπλισµένες 

µε πυροβόλα όπλα, υπερσύγχρονο για την εποχή µέσο, που εισήγαγαν στο στρατό του 

Ουνυάδη Τσέχοι µισθοφόροι προερχόµενοι από τους οπαδούς του Χους.346 

 Εκείνο ακριβώς τον καιρό ο Μουράτ είχε µόλις επιστρέψει από τη Μικρά Ασία, όπου 

είχε υποχρεώσει τον Καραµάνογλου να ειρηνεύσει, και πενθούσε για το θάνατο του 

γιου του Αλαεντίν. Σ�αυτή την κατάσταση τον βρήκε η είδηση ότι οι Ούγγροι είχαν 
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περάσει το ∆ούναβη και βρίσκονταν στο σερβικό έδαφος,347 τον Οκτώβριο του 1443. 

Όπως δηλώνει σαφώς το Gazavat, ο µπεηλέρµπεης της Ρούµελης Κασίµ πασάς είχε 

αιφνιδιαστεί απόλυτα. Μετά από κάποιες ήσσονες παρενοχλήσεις, µια απόπειρα 

αντιπερισπασµού που έγινε άρον άρον από τον Τουραχάν, µπέη του θεσσαλικού 

συνόρου, απέτυχε λόγω ασυνεννοησίας ανάµεσα στον uύ beyi και τον beyler beyi και 

ο Ουνυάδης που οδηγούσε την εµπροσθοφυλακή κέρδισε µια πρώτη νίκη κοντά στη 

Ναϊσό (3 Νοεµβρίου), αναγκάζοντας τους αντιπάλους του να κάψουν τη Ναϊσό και το 

Σεχίρκιοϊ (Πίροτ) και να υποχωρήσουν στη Σόφια. Χωρίς να συναντήσει αντίσταση ο 

Ουνυάδης µε την εµπροσθοφυλακή κατευθύνθηκε µέσω Ναϊσού και Πίροτ προς τη 

Βουλγαρία. Εν τω µεταξύ ο Μουράτ, αφήνοντας στην Αδριανούπολη τον πρώτο 

βεζίρη Χαλίλ, είχε σπεύσει στη Σόφια, για να διευθύνει προσωπικά τις αµυντικές 

επιχειρήσεις, και απο�κει διέταξε γενική επιστράτευση, υποσχόµενος τιµάρια, άλλες 

αµοιβές, ακόµη και δικαίωµα κατάταξης στο γενιτσαρικό σώµα σε όσους θα 

πολεµούσαν για το Ισλάµ. Όταν η ουγγρική εµπροσθοφυλακή πλησίαζε πια στη Σόφια, 

ο Μουράτ, παρασυρόµενος, κατά το Gazavat, από τις ολέθριες συµβουλές του 

Τουραχάν, διέταξε την εκκένωση και πυρπόληση της πόλης. Ο Ουνυάδης µπήκε στην 

έρηµη Σόφια, όπου σύντοµα έφτασε και ο Λαδίσλαος µε τον Μπράνκοβιτς και τον 

κύριο όγκο του στρατού. Οι χριστιανοί κάτοικοι των περιοχών που µόλις είχαν 

απελευθερωθεί, Σέρβοι και Βούλγαροι, άρχισαν να προσέρχονται µε ενθουσιασµό για 

να ενισχύσουν τις δυνάµεις των σταυροφόρων. Η στάση τους αυτή, που πιστοποιείται 

και από τις οθωµανικές πηγές, αποδεικνύει ότι ήταν δυσαρεστηµένοι µε την 

οθωµανική διοίκηση. Η εξέγερση των υπόδουλων πληθυσµών της Ρούµελης 

εντασσόταν στα πλαίσια της γενικότερης ουγγρικής προσπάθειας για τη δηµιουργία 

ενιαίου αντιοθωµανικού βαλκανικού µετώπου. Επιπλέον οι λαοί αυτοί είχαν γνωρίσει 

από κοντά την οθωµανική οργάνωση και τακτική. Έτσι η χριστιανική νίκη της Ναϊσού 

υπήρξε το έναυσµα για τη συρροή εντοπίων στον σταυροφορικό στρατό. Το Gazavat 

αποδίδει στον Ουνυάδη την πονηρή πρόθεση να χρησιµοποιήσει τα αναλώσιµα αυτά 

πλήθη ως ασπίδα για την προστασία των δικών  του δυνάµεων. Ας µην ξεχνάµε 

πάντως ότι ο Ουνυάδης γενικά δεν ήταν προσκολληµένος στην ιδέα επαγγελµατικού, 

φεουδαρχικού ή µισθοφορικού, στρατού και στην Ουγγαρία προσπαθούσε να 

προσελκύσει χωρικούς στο στρατό. ∆ε θα ήταν απίθανο να είδε αυτούς τους άτακτους 

ως δυνάµει στρατιώτες και όχι απλώς ως αναλώσιµο υλικό. Εξάλλου θα µπορούσε να 

πρόκειται για Βούλγαρους πολεµιστές βοηθητικούς του οθωµανικού στρατού, 

βοϊνούκους, ή για χαϊντούκους δηλ. «κλέφτες» και όχι για αγρότες. Άλλοι πάλι από 

τους κατοίκους προσφέρθηκαν να γίνουν οδηγοί του σταυροφορικού στρατού και 
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άλλοι προµήθευαν στους σταυροφόρους τρόφιµα σε καλές τιµές. Εκτός από το 

Gazavat και άλλες πηγές επιβεβαιώνουν αυτή τη στάση του πληθυσµού. Σε επιστολή 

του της 4 ∆εκεµβρίου 1443 ο Τσεζαρίνι αναφέρει ότι παρουσιάστηκαν ενώπιόν του 

Σέρβοι και Βούλγαροι διαβεβαιώνοντάς τον ότι οι ίδιοι και άλλοι οµοεθνείς τους 

κατεδίωξαν, σκότωσαν και αιχµαλώτισαν φυγάδες του οθωµανικού στρατού µετά τη 

µάχη της Ναϊσού. Και ο Αινείας Σίλβιος Πικολόµινι (µετέπειτα πάπας Πίος Β΄) σε 

επιστολή του (Ιανουάριο 1444) δίνει την ίδια πληροφορία, ότι δηλαδή ο εξαγριωµένος 

πληθυσµός ξέσπασε την οργή του πάνω στους φυγάδες Οθωµανούς. Το ίδιο πνεύµα 

διατηρήθηκε και µετά τη Σόφια. Ο Ουνυάδης σε επιστολή της 3 ∆εκεµβρίου 1443 

αποδίδει το υψηλό φρόνηµα του στρατού στη φιλική στάση των Βουλγάρων. Αλλά και 

αφηγηµατικές πηγές της δύσης (π.χ. ο Φίλιππος Καλλίµαχος), στηριζόµενες ίσως σε 

αφηγήσεις µαρτύρων, υπογραµµίζουν το µίσος των Βουλγάρων προς τους Οθωµανούς 

και τη συµπάθειά τους προς τους σλαβόφωνους Πολωνούς. Αυτή είναι βέβαια η 

άποψη της χριστιανικής παράταξης, ότι δηλαδή η σύµπραξη των Βουλγάρων µε τους 

σταυροφόρους υπήρξε αυθόρµητη και οικειοθελής. Σύµφωνα µε την οθωµανική 

άποψη όµως, όπως τουλάχιστον εκφράζεται στο Gazavat, η προσέλευση αυτή ήταν 

αποτέλεσµα τροµοκρατίας. Συγκεκριµένα, ο Λαδίσλαος απέστειλε στους ιερείς της 

περιοχής εγκύκλιο απειλώντας, σύµφωνα πάντα µε το Gazavat να προβεί σε σφαγές 

των κατοίκων, αν δεν βοηθούσαν µε τρόφιµα και µε κάθε άλλο τρόπο το στρατό του. 

Στη Σόφια ένα τζαµί, του Σιγιαβούς πασά, που ήταν παλαιότερα εκκλησία, 

µετατράπηκε πάλι σε χριστιανικό ναό. Ασφαλώς ορθόδοξο ναό, αν και το Gazavat, 

αντικατοπτρίζοντας το ενωτικό κλίµα της Φλωρεντίας και της σταυροφορικής 

προπαγάνδας, όπως το έβλεπε ο Οθωµανός συγγραφέας να εκφράζεται από την 

επίσηµη δυτική στάση, δεν κάνει διάκριση ανάµεσα σε καθολικούς Ούγγρους ή 

Πολωνούς και ορθόδοξους Σέρβους ή Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι της περιοχής 

µπορούσαν να τελούν πανηγυρικά τη λατρεία τους  γιορτάζοντας την εκδίωξη των 

απίστων. Εδώ θα µπορούσε να δει κανείς έναν υπαινιγµό για θρησκευτική καταπίεση 

του χριστιανικού στοιχείου, που θα είχε έτσι σοβαρό λόγο να στραφεί προς τους 

οµόθρησκους εισβολείς. Ίσως τέλος ένα µέρος του εντόπιου πληθυσµού, έχοντας την 

επιπολαιότητα να τάσσεται µε το µέρος του εκάστοτε ισχυρού, εντυπωσιάστηκε από 

την εύκολη προέλαση των σταυροφόρων. Το πόσο πρώιµο και επιφανειακό ήταν αυτό 

το κλίµα φάνηκε αµέσως µε τα οθωµανικά αντίποινα σε βάρος του χριστιανικού 

πληθυσµού. Mόλις ο ουγγρικός στρατός αναχώρησε, οι Οθωµανοί επανήλθαν στη 

Σόφια. Ο µητροπολίτης Βλάντικα (µε βάση το σλαβικό όνοµα που παραδίδει το 

Gazavat µπορεί να θεωρηθεί υποθετικά ορθόδοξος), τον οποίο είχε µόλις διορίσει ο 

Λαδίσλαος, αποκεφαλίστηκε όπως και άλλοι κληρικοί. Τα χωριά της περιοχής 



Ραδοµίρ και Σόφιας πυρπολήθηκαν, οι άντρες σφάχτηκαν, οι γυναίκες και τα παιδιά 

αιχµαλωτίστηκαν και οι αποθήκες λεηλατήθηκαν. Έτσι οι σταυροφόροι έχασαν τους 

προµηθευτές τους και δηµιουργήθηκε ένας από τους παράγοντες που έµελλε να 

υπονοµεύσουν την ολοκλήρωση της εκστρατείας.348 Αλλά και ως προς το ανθρώπινο 

δυναµικό, ο οθωµανικός στρατός είχε δυνατότητα αναπλήρωσης των απωλειών του, 

ενώ οι σταυροφορικές δυνάµεις παρουσίαζαν πια σηµαντικά κενά. 

 Από τη Σόφια οι Ούγγροι µέσω των δύσβατων διαβάσεων του Αίµου κατευθύνθηκαν 

προς τη Φιλιππούπολη, φιλοδοξώντας να καταλήξουν στη θρακική πεδιάδα, όπου 

στόχος τους θα ήταν πλέον η Αδριανούπολη. Η πορεία τους όµως γινόταν όλο και πιο 

δύσκολη, καθώς οι διαβάσεις είχαν καταληφθεί από οθωµανικές δυνάµεις και οι 

δρόµοι είχαν αποκλειστεί µε διάφορα εµπόδια. Έτσι δεν µπόρεσαν να φτάσουν στη 

Φιλιππούπολη. Στις 12 ∆εκεµβρίου 1443 βρέθηκαν στην κοιλάδα της Ζλάτιτσα 

(τουρκ. Ιζλαντί) ανάµεσα στον Αίµο και τα βουνά της Sredna Gora. Η έξοδος της 

κοιλάδας ήταν αποκλεισµένη από το στρατό του σουλτάνου. Ακολούθησε σκληρή 

µάχη και οι Ούγγροι απέτυχαν να εκβιάσουν τη δίοδο. Απογοητευµένοι από την 

αποτυχία αυτή και αποδυναµωµένοι από το κρύο και την πείνα οι σταυροφόροι 

αποφάσισαν να υποχωρήσουν. Στο Gazavat εκφράζεται η βεβαιότητα ότι οι Οθωµανοί 

θα τους είχαν πλήρως εξοντώσει, αν η προδοτική στάση του Τουραχάν, που έπεισε τον 

σουλτάνο να µην τους καταδιώξει αµέσως, δεν τους έδινε την ευκαιρία να 

αποµακρυνθούν. Τελικά, την άλλη µέρα, ο Μουράτ προσωπικά τους καταδίωξε, αλλά 

απέτυχε να εκπορθήσει το οχυρωµένο µε άµαξες στρατόπεδό τους. Η δεύτερη αυτή 

σύγκρουση πρέπει να έγινε κάπου κοντά στη Σόφια. Ίσως πρόκειται για τη µάχη που 

αναφέρεται από τις χριστιανικές πηγές. Έγινε στις 24 ∆εκεµβρίου στη Μελστίτσα, 

λίγο µετά τη Σόφια κοντά στον ποταµό Ίσκαρ. Η τελική µάχη που έληξε µε νίκη των 

Ούγγρων έγινε σε σερβικό πια έδαφος κοντά στη Ναϊσό στις 2 Ιανουαρίου 1444. 

Συγκεκριµένα σε µια διάβαση του όρους Κουνόβιτσα µε κατεύθυνση προς το 

Σεχίρκιοϊ (Πίροτ). Κατά το Gazavat υπεύθυνος για την οθωµανική ήττα είναι πάλι ο 

Τουραχάν που οδήγησε τον οθωµανικό στρατό µέσα στο πέρασµα, όπου ενέδρευε ο 

Ουνυάδης. Ο Χαλκοκονδύλης όµως λέει ότι ο Κασίµ έπεσε σε ενέδρα επειδή δεν 

άκουσε τις προειδοποιήσεις του Τουραχάν. Οι δυτικές πηγές δεν κάνουν λόγο για 

ενέδρα. Λένε ότι οι Οθωµανοί προσέβαλαν την οπισθοφυλακή των σταυροφόρων, της 

οποίας ηγείτο ο Μπράνκοβιτς, και ότι ο Ουνυάδης, που έσπευσε σε βοήθεια τους 

καταδίωξε. Σ�αυτή τη µάχη αιχµαλωτίστηκε ο Μαχµούτ µπέης, αδελφός του Χαλίλ 

πασά και γαµπρός του σουλτάνου. Οι σταυροφόροι ήταν νικητές, αλλά δεν έπαυαν να 
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υποχωρούν και µάλιστα υπό σκληρές συνθήκες. Βάδιζαν µε δυσκολία στη λάσπη, 

βασανιζόµενοι από την κόπωση, το κρύο, την πείνα και τις διαρκείς παρενοχλήσεις 

του εχθρού. Από τις 600 άµαξες είχαν µείνει µόνο 50. Τα περισσότερα άλογα είχαν 

ψοφήσει και οι ιππείς περπατούσαν. Υπ�αυτές τις συνθήκες δεν µπορούσε να γίνει 

δεκτή η πρόταση του Μπράνκοβιτς, που ζήτησε να διαχειµάσει ο στρατός στη Σερβία 

και να εξακολουθήσει τις επιχειρήσεις την άνοιξη. Εν τέλει έφτασαν στο Βελιγράδι 

στις 25 Ιανουαρίου και στη Βούδα στις 2 Φεβρουαρίου.349 

 Η εκστρατεία αυτή, µολονότι δεν απέφερε στους νικητές εδάφη ή άλλα απτά οφέλη 

(θα µπορούσε µάλιστα να χαρακτηριστεί και αποτυχηµένη στο βαθµό που δεν 

πραγµατοποίησε τη µεγαλεπήβολη επιδίωξη των οργανωτών της), ανύψωσε 

κατακόρυφα το γόητρο της Ουγγαρίας στον χριστιανικό κόσµο. Θεωρήθηκε αν µή τι 

άλλο ως το πρώτο βήµα για την επίτευξη του τελικού σκοπού, ένα βήµα που, κατά τον 

πάπα, έπρεπε να έχει άµεση συνέχεια. Όντως, η προέλαση των Ούγγρων µέχρι την 

καρδιά της Βουλγαρίας, όπου αναχαιτίστηκαν µε δυσκολία εν πολλοίς λόγω  ψύχους 

και ανεπαρκούς εφοδιασµού, είχε φέρει στο προσκήνιο κάποιες από τις αδυναµίες του 

οθωµανικού στρατιωτικού µηχανισµού, της διοικητικής αλλά και της κοινωνικής 

δοµής: Κατ�αρχήν οι Οθωµανοί κατελήφθησαν εξ απήνης. Μετά τις επιχειρήσεις κατά 

του Καραµάνογλου ο στρατός είχε διαλυθεί και έπρεπε να ξανασυγκεντρωθεί 

εσπευσµένα. Οι σπαχήδες, οι αζάπηδες, οι βοϊνούκοι, οι γιαγιά και οι µουσελέµ 

σέρνονταν απρόθυµα. Μόνο χάρη στις δυνάµεις της Πύλης µπόρεσε ο Μουράτ µετά 

από δυο µήνες να φέρει κάποιο αποτέλεσµα στο Ιζλαντί. Στο διάστηµα αυτό 

εκδηλώθηκαν αντιπαραθέσεις στους κόλπους της στρατιωτικής ηγεσίας. Η προβολή 

του Τουραχάν από το Gazavat και τις άλλες οθωµανικές πηγές ως υπεύθυνου για τις 

αποτυχίες του στρατού του Ισλάµ µάλλον αντανακλά µια γενικότερη σύγκρουση 

ανάµεσα στους παραδοσιακούς πολέµαρχους και την συγκεντρωτική κεντρική 

εξουσία. Ας µην ξεχνάµε τη στάση που είχαν τηρήσει οι µπέηδες της Ρούµελης το 

1421 στο ζήτηµα του Dⁿzme Μουσταφά. Η αντιπαράθεση του Τουραχάν µε τον Κασίµ 

και η φυλάκιση του Τουραχάν στην Τοκάτη µε παρέµβαση του Χαλίλ, που εκτός από 

τις οθωµανικές πηγές επιβεβαιώνει και ο Χαλκοκονδύλης, υπογραµµίζουν αυτή την 

ανώµαλη κατάσταση. Το ίδιο άλλωστε συµβαίνει και µε τις αντιοθωµανικές κινήσεις, 

που παρατηρούνται αυτή την εποχή στα Βαλκάνια και που πιθανώς ευνοήθηκαν από 

την επιδείνωση των σχέσεων της Αδριανούπολης µε τους uύ µπέηδες της Ρούµελης.350 

Θα µπορούσαν όµως να θεωρηθούν άµεσο απότοκο του πολεµικού κλίµατος που 
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προερχόταν από την Ουγγαρία. Η ουγγρική επιτυχία έδωσε το έναυσµα για εξέγερση 

στην Βοσνία, όπου ο νέος βασιλιάς Στέφανος Τοµάς (1443-1461) κατέλαβε τη 

Vrhbosna και ο βοεβόδας Petar Kovacevic κατέλαβε για λογαριασµό του 

Μπράνκοβιτς τη Σρέµπνιτσα. Επίσης στη Σερβία σηµειώθηκε εξέγερση στο Novo 

Brdo. Έγγραφα της συγκλήτου της Ραγούσας κάνουν λόγο για αποστολή πυρίτιδας 

στην πόλη αυτή. Οι Οθωµανοί όµως ανακατέλαβαν τόσο τη Σρέµπνιτσα όσο και το 

Novo Brdo. Στην κεντρική Αλβανία ήδη από τον Αύγουστο του 1443 είχε εξεγερθεί ο 

τοπικός άρχοντας Αριανίτης, βοηθούµενος από τη Ραγούσα και σύντοµα, µετά την 

ουγγρική εκστρατεία, ακολούθησε ο βόρειος γείτονάς του Γεώργιος Καστριώτης ή 

Σκεντέρµπεης.351 Το 1438 ο Σκεντέρµπεης, που βρισκόταν ακόµη στην υπηρεσία του 

σουλτάνου, είχε διοριστεί από την Αδριανούπολη σούµπασης του Ακτσά Χισάρ 

(Κρόιας). Ενώ είχε πάρει µέρος µε το στρατό της Ρούµελης στη µάχη της Ναϊσού, 

µετά το Ιζλαντί δραπέτευσε από το στρατόπεδο του Κασίµ πασά, κατέλαβε την Κρόια 

και επέστρεψε στο χριστιανισµό. Οι αντιθέσεις ανάµεσα στις διάφορες οικογένειες 

κάνουν τους άλλους άρχοντες να στρέφονται άλλοτε προς τη Βενετία και άλλοτε προς 

τους Οθωµανούς Παρά ταύτα, την 1 Μαρτίου 1444 κατά τη σύνοδο του Αλέσιο, που 

έγινε µε τη βενετική επίνευση, οι Αλβανοί άρχοντες αναγνώρισαν τον Γεώργιο 

Καστριώτη ως αρχηγό του αντιοθωµανικού αγώνα. Ο Σκεντέρµπεης εγκαινιάζει έτσι 

µια νέα περίοδο δυναµικής αµφισβήτησης της οθωµανικής εξουσίας στη Βαλκανική, 

που κράτησε πάνω από είκοσι χρόνια, µέχρι το θάνατό του το 1468. Η πρώτη µεγάλη 

νίκη του τον Ιούνιο του 1444 στην κοιλάδα του Τορβιόλι εντυπωσίασε τους Ούγγρους, 

που άρχισαν να προσβλέπουν προς αυτόν ως πιθανό σύµµαχο.352 Εξάλλου, στις αρχές 

του 1444 ο δεσπότης του Μορέως Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ανοικοδόµησε το 

τείχος του Εξαµιλίου, που είχε καταστρέψει ο Τουραχάν το 1423, κατέλαβε την Αθήνα 

και τη Θήβα επιβάλλοντας στον υποτελή του σουλτάνου δούκα των Αθηνών Νέριο 

Β΄Ατζαγιόλι φόρο υποτέλειας και εξήγειρε τους Βλάχους της Πίνδου στρέφοντάς τους 

εναντίον των Οθωµανών της Θεσσαλίας.353 

 Με αυτά τα δεδοµένα δύσκολα γίνεται πιστευτός επακριβώς ο ισχυρισµός του 

Gazavat ότι οι Ούγγροι, τροµοκρατηµένοι από την αντίσταση που συνάντησαν και τις 

απώλειες που υπέστησαν (γίνεται λόγος ούτε λίγο ούτε πολύ για συντριβή τους και για 

περιφανή οθωµανική νίκη), µετά από σύσκεψη που διεξήχθη σε κλίµα πανικού 

έστειλαν από το Βελιγράδι πρεσβεία στην Αδριανούπολη εκλιπαρώντας για ειρήνη. 

Πιθανότερο φαίνεται να αληθεύει η µαρτυρία Τσέχου στρατιώτη, σύµφωνα µε την 
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οποία ακόµη και κατά την υποχώρηση των εισβολέων ο σουλτάνος έστειλε µερικές 

φορές πρέσβεις στον Μπράνκοβιτς διερευνώντας τις πιθανότητες ειρήνης. Ο Μουράτ 

επειγόταν να διασφαλίσει άµεσα τα σύνορά του, ώστε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα 

των σχέσεών του µε τους uύ µπέηδες. Ήθελε οπωσδήποτε να αποµακρύνει τον Σέρβο 

δεσπότη από τους Ούγγρους, για τους οποίους ήταν πολύτιµη η συνεργασία  και η 

καθοδήγησή του, προκειµένου να περάσουν το ∆ούναβη για εισβολή. Εξάλλου η 

παρουσία της Σερβίας ως ενδιάµεσου κράτους και η λειτουργία της ως προστατευτικής 

οµπρέλας, η οποία κάποτε ήταν απαραίτητη µόνο για την Ουγγαρία και στην οποία ο 

Μουράτ είχε θέσει τέρµα το 1439, έπρεπε τώρα να λειτουργήσει αντίστροφα και να 

προστατεύσει την οθωµανική επικράτεια από την ουγγρική επιθετικότητα. Γι�αυτό ο 

σουλτάνος, δεχόµενος ίσως σχετικές συστάσεις του Χαλίλ, προσανατολιζόταν προς 

την ανασύσταση του σερβικού κράτους. Άλλωστε µετά τη µάχη της Κουνόβιτσας η 

περιοχή της Ναϊσού και η κοιλάδα του Μοράβα είχαν ουσιαστικά περιέλθει στα χέρια 

τουΜπράνκοβιτς, ο οποίος µετά την αποχώρηση του ουγγρικού στρατού αισθανόταν 

ανασφάλεια. Πάντως κατά την εβδοµαδιαία παραµονή του Λαδίσλαου στο Βελιγράδι 

έγινε η σύσκεψη που αναφέρει το Gazavat. Η εισήγηση του Μπράνκοβιτς, που 

ασφαλώς θα είχε λάβει ήδη οθωµανικές υποσχέσεις, ήταν υπέρ της ειρήνης (κατά το 

Gazavat ο Μπράνκοβιτς απλώς είχε τη φρόνηση να συνειδητοποιήσει ότι οι Οθωµανοί 

ήταν υπέρτερος αντίπαλος και δεν έπρεπε να τα ξαναβάλουν µαζί τους). Τότε 

απελευθερώθηκε ο Μαχµούτ µπέης που είχε αιχµαλωτιστεί στην Κουνόβιτσα και 

πραγµατοποιήθηκε µια πρώτη διαπραγµατευτική επαφή.354 

 Όταν όµως ο βασιλιάς επέστρεψε στη Βούδα βρέθηκε σ�ένα πανηγυρικό και 

φιλοπόλεµο κλίµα. Ο πάπας επέµενε στην επανάληψη του πολέµου για τους ίδιους 

λόγους που έκαναν τον σουλτάνο να ζητάει ειρήνη. Σε συνεννόηση µε τη Βενετία, τη 

Γένουα, τη Ραγούσα και τον δούκα της Βουργουνδίας Φίλιππο Γ΄ τον Καλό 

αποφάσισε την κατασκευή στόλου, ο οποίος θα απέκλειε τον Ελλήσποντο, θα 

παρέπλεε τον Εύξεινο και θα υποστήριζε τον στρατό. Η Ραγούσα είχε δεχτεί 

(Φεβρουάριο) να αποστείλει δύο γαλέρες, µε τον όρο ότι και ο πάπας θα συµµετείχε µε 

δώδεκα δικά του πλοία και ότι ο στόλος θα βρισκόταν στα Στενά µέχρι τις 30 

Σεπτεµβρίου. Ο Φίλιππος, εκµεταλλευόµενος τον εκατονταετή πόλεµο µεταξύ Γαλλίας 

και Αγγλίας, είχε κατορθώσει να θεµελιώσει ένα ισχυρό κράτος παράλληλα µε τις 

κτήσεις του γαλλικού στέµµατος και τις αγγλοκρατούµενες περιοχές της Γαλλίας. Το 

1435 µε τη συνθήκη του Αράς αποσύρθηκε από τον πόλεµο, όπου µέχρι τότε ενίσχυε 

τους Άγγλους, αφού ο Κάρολος Ζ΄ της Γαλλίας τον απάλλαξε από τον όρκο πίστης. 

Ανεξάρτητος ηγεµόνας λοιπόν ο δούκας της Βουργουνδίας επεδίωκε τώρα να 
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ενισχύσει το κύρος του κράτους του ανάµεσα στις ευρωπαϊκές δυνάµεις. Η Βενετία 

αντίθετα µετά το 1430 απεφευγε τις εµπλοκές. Ήδη το ∆εκέµβριο του 1440 είχε δώσει 

αρνητική απάντηση στον απεσταλµένο του Λαδίσλαου Νικολό ντα Σαιν Σεβερίνο. Το 

τίµηµα του πολέµου µε τους Οθωµανούς ήταν µέχρι τώρα βαρύ. Η παραβίαση της 

συνθήκης ειρήνης του 1430 θα ήταν ασυγχώρητη επιπολαιότητα.  Καθώς όµως η 

ανάθεση στα βενετικά ναυπηγεία της προετοιµασίας παπικών και βουργουνδικών 

πλοίων ήταν ενδιαφέρουσα δουλειά, δεν απέκλεισε ολωσδιόλου την πιθανότητα 

µελλοντικής συνεισφοράς της στην υπόθεση της χριστιανοσύνης. Τον Ιούλιο του 

1444, όταν της προσφέρθηκαν από τον Τσεζαρίνι η Θεσσαλονίκη και η Καλλίπολη, 

θεώρησε δαπανηρή την άµυνά τους. Ο Φίλιππος προσπάθησε να την ενθαρρύνει, 

υποσχόµενος να αρµατώσει τέσσερις γαλέρες στα βενετικά ναυπηγεία, τις οποίες θα 

διοικούσε ο Βαλεράν ντε Βαβρέν. Και η Γένουα δίσταζε και τελικά δεν αποφάσισε να 

αναλάβει το κόστος. Τελικά, όταν τέθηκε θέµα σταυροφορίας η Βενετία αναθεώρησε 

τη στάση της. Η Βενετία θα κέρδιζε την Θεσσαλονίκη και την Καλλίπολη. Ζητούσε 

επίσης τα Ιωάννινα και την Αυλώνα, αλλά τα Ιωάννινα τα ζητούσε και η Ραγούσα, 

όπως και τα Κάνινα. Τελικά και η Βενετία αποφάσισε να διαθέσει οχτώ γαλέρες και 

µάλιστα υπήρχε η σκέψη να σταλούν άλλες έξι ή οχτώ ανεξάρτητες από τον 

συµµαχικό στόλο, φέροντας τη βενετική σηµαία. Επιπλέον Βενετοί κυρίως ναυτικοί 

επάνδρωναν τα παπικά και βουργουνδικά σκάφη. Η προετοιµασία του στόλου 

προχωρούσε µε βραδύ ρυθµό, καθώς η κάθε χώρα δίσταζε να πάρει το προβάδισµα και 

προτιµούσε να είναι βέβαιη ότι και οι άλλες δεν θα έµεναν πίσω. 

 Ο πάπας πάντως είχε πετύχει να συντηρήσει το πολεµικό κλίµα που ήθελε. Υπό την 

πίεση αυτή o Λαδίσλαος συγκάλεσε δίαιτα στη Βούδα στις 24 Απριλίου µε θέµα τον 

πόλεµο. Στη δίαιτα µετείχε και ο Μπράνκοβιτς, λόγω των ουγγρικών φεούδων του. Αν 

και η δίαιτα ήταν επιφυλακτική,  ο Λαδίσλαος και οι Ούγγροι άρχοντες ορκίζονται 

ενώπιον του Τσεζαρίνι να πραγµατοποιήσουν δεύτερη εκστρατεία. Ο Τσεζαρίνι 

έσπευσε τότε να διαβεβαιώσει τους Βενετούς ότι η σταυροφορία ήταν τελειωµένη 

υπόθεση. Κατά τον εµφύλιο πόλεµο του 1440-1442 κύριο επιχείρηµα της 

πολωνόφιλης πλευράς των Ούγγρων εναντίον της Ελισάβετ ήταν ότι ο µεγάλος 

αντιοθωµανικός πόλεµος που θα ακολουθούσε δεν επέτρεπε την παρουσία ενός 

βρέφους στο θρόνο. Τώρα το κύρος του βασιλιά (στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς 

απέναντι στον αυτοκράτορα Φρειδερίκο Γ΄) απαιτούσε να µην υπαναχωρήσει και, 

µολονότι η πολωνική δίαιτα και οι περί τον πολωνικό θρόνο παράγοντες προτιµούσαν 

να ασχοληθεί ο βασιλιάς µε εσωτερικά ζητήµατα της Πολωνίας, οι πιέσεις που 

δεχόταν από τους Ούγγρους συµβούλους του για πόλεµο ήταν εντονότατες. Αντίθετα ο 

Μπράνκοβιτς είχε αποφασίσει να επιδιώξει την ειρήνη, που ήταν προς το συµφέρον 



του. Ο σουλτάνος άλλωστε, έχοντας ίσως πληροφορίες για τη δίαιτα της Βούδας, 

εξακολουθούσε να ζητά τη µεσολάβησή του. Τον Μάρτιο η κόρη του Μάρα, που είχε 

παντρευτεί τον Μουράτ το 1435, επικοινώνησε µε τον πατέρα της στην Ουγγαρία 

στέλνοντας έναν Έλληνα µοναχό. Τον Απρίλιο ο Μπράνκοβιτς, θεωρώντας 

ασφαλέστερο τρόπο για την ανάκτηση του κράτους του την ειρήνη παρά τον πόλεµο, 

εκδηλώνει πιο ζεστή υποστήριξη προς την ειρηνευτική διαδικασία. Επειδή η πρότασή 

του θα συναντούσε αντιδράσεις, προσπάθησε και πέτυχε να κερδίσει την υποστήριξη 

του Ουνυάδη, υποσχόµενος σ�αυτόν µέρος από τα πλούσια φέουδα, που είχε στην 

Ουγγαρία από την εποχή του Σιγισµούνδου (βλ. σελ.73). 

 Στην παρέµβαση του Ουνυάδη οφείλεται ίσως το περίεργο γεγονός ότι ο Λαδίσλαος, 

αγνοώντας τον όρκο του προς τον Τσεζαρίνι, εξακολουθεί από τη Βούδα τις επαφές 

που είχε αρχίσει από το Βελιγράδι. Ο περιηγητής Κυριακός Αγκωνίτης βρέθηκε το 

Μάιο στην Αδριανούπολη συνοδεύοντας τον Φραντσέσκο Ντραπέριο, Γενουάτη 

έµπορο και επιχειρηµατία του Γαλατά, ανερχόµενο οικονοµικό παράγοντα της 

ανατολής.* Ο Ντραπέριο διεξήγε διαπραγµατεύσεις τότε µε τον σουλτάνο για 

λογαριασµό της Γένουας. Ο Κυριακός παρέχει σηµαντικές πληροφορίες σε επιστολές 

του. Επιβεβαιώνει το Gazavat στο θέµα της αποστολής πρεσβείας από τον Λαδίσλαο 

στην Αδριανούπολη: Στις 12 Ιουνίου 1444 ο Μουράτ δέχεται µε τιµές τετραµελή 

πρεσβεία, η οποία κόµιζε επιστολή του Λαδίσλαου µε ηµεροµηνία 25 Απριλίου 1444. 

Επικεφαλής της πρεσβείας ήταν ο Σέρβος Στόικα Γκισντάνιτς, ο οποίος 

εκπροσωπούσε τον βασιλιά και έγινε δεκτός πριν από τους άλλους. Ύστερα έγιναν 

δεκτοί οι δύο αντιπρόσωποι του Μπράνκοβιτς, ο καγκελάριός του Μπογκντάν και ο 

µητροπολίτης Σµεντέρεβου Αθανάσιος Φράσακ. Τελευταίο συνάντησε ο σουλτάνος 

τον αντιπρόσωπο του Ουνυάδη Βιτίσλαο. Υπογράφηκε συνθήκη ειρήνης µε δεκαετή 

διάρκεια. 

 Από την εποχή του προφήτη Μωάµεθ (συνθήκη του 628 µε τους αντιπάλους του στη 

Μέκα), τα δέκα έτη καθιερώθηκαν ως µέγιστη θεµιτή διάρκεια για τις συνθήκες 

ειρήνης (hudna) των µουσουλµάνων µε απίστους. Ο Μουράτ δηλαδή αξιοποίησε όλα 

τα χρονικά περιθώρια, που του παρείχε ο ισλαµικός νόµος. Γίνεται λοιπόν αντιληπτή η 

κρισιµότητα της κατάστασης που αντιµετώπιζε ο σουλτάνος στις ασιατικές και στις 

ευρωπαϊκές επαρχίες του. Οι όροι της συνθήκης ήταν οι εξής: Εντός 8 ηµερών από την 

ένορκη επικύρωση της συνθήκης από τους Λαδίσλαο και Ουνυάδη, θα παραδίδονταν 

στον Μπράνκοβιτς τα παλαιά σερβικά και αλβανικά εδάφη του (µε όρους υποτέλειας, 
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«ώστε επάγειν αυτώ φόρον και ηµίσειαν της χώρας αυτού πρόσοδον» κατά τον 

Χαλκοκονδύλη) και ορισµένα κάστρα, µεταξύ των οποίων το Γκόλουµπατς 

(πραγµατικά µεγάλη παραχώρηση που ο σουλτάνος δυσκολεύτηκε να δεχτεί), το 

Σµεντέρεβο και το Novo Brdo, δηλαδή οι κατακτήσεις των ετών 1427-1441. Θα 

απελευθερώνονταν αµοιβαία οι αιχµάλωτοι (ανάµεσά τους και οι δύο τυφλοί γιοι του 

Μπράνκοβιτς). Ο σουλτάνος θα κατέβαλλε στον βασιλιά πολεµική αποζηµίωση 

100.000 χρυσών νοµισµάτων και θα έθετε στη διάθεσή του 25.000 στρατιώτες, όποτε 

θα τους χρειαζόταν ο βασιλιάς. (Οι δύο τελευταίοι όροι αναφέρονται σε επιστολή της 

πολωνικής δίαιτας προς τον Λαδίσλαο µε ηµεροµηνία 26 Αυγούστου 1444 και έχει 

αµφισβητηθεί το κατά πόσον αληθεύουν). Κατά την αποχαιρετιστήρια ακρόαση ο 

Μουράτ παρέδωσε στους πρέσβεις επιστολή προς τον βασιλιά. Με αυτήν επικυρώνει 

µε όρκο (τον οποίο αποσιωπά το Gazavat) τη δεκαετή ειρήνη, αναφέρεται στη 

συµφωνία µε τον Μπράνκοβιτς που είχε προηγηθεί, προσδιορίζει τους νέους όρους για 

την υποτέλεια του Ντρακούλ (τον απαλλάσσει από την υποχρέωση προσωπικής 

εµφάνισης στην Πύλη) και τέλος δηλώνει την αποστολή στην Ουγγαρία του καπιτζή-

µπασή Μπαλτάογλου Σουλεϊµάν, για να λάβει ένορκες διαβεβαιώσεις από τον 

Λαδίσλαο (και από τον Ουνυάδη κατά το Gazavat). ∆ε γίνεται λόγος για εκκένωση του 

Γκόλουµπατς ούτε κατονοµάζονται άλλα συγκεκριµένα κάστρα, αλλά το κενό αυτό 

καλύπτεται από το Gazavat. Ο Μπαλτάογλου συνοδευόταν από έναν Έλληνα που, 

όπως αναφέρει ο Κυριακός, λεγόταν Βρανάς και θα προσέφερε υπηρεσίες ως 

διερµηνέας, αφού η ελληνική γλώσσα συνηθιζόταν στις διπλωµατικές επαφές.355 

 Πολύ πρόσφατα προβλήθηκε η άποψη ότι το έγγραφο, το οποίο έφερε ο 

Μπαλτάογλου και το οποίο είχε δει ο Κυριακός, δεν ήταν απλώς επιστολή, αλλά το 

κείµενο της συνθήκης καθ�εαυτό, όπως προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις και 

εκδόθηκε από την Πύλη, ασφαλώς µε την τούγρα του σουλτάνου. Κατά την άποψη 

αυτή, η διατύπωση τέτοιων συνθηκών κατά τα µέσα του 15ου αιώνα δεν ήταν ακόµη 

επιτηδευµένη, αλλά ήταν αρκετά απλοϊκή ώστε να θυµίζει επιστολή. Το πρωτότυπο 

δεν σώζεται. Σώζονται όµως δύο λατινικές διασκευές της, ενσωµατωµένες σε δύο 

αντίστοιχες επιστολές του ίδιου έτους. Απ�αυτές η µία (18 Ιουνίου) απευθύνεται στον 

Ιταλό ανθρωπιστή Ανδρέα Τζουστινιάνι Μπάνκα, που ζούσε στην ελληνική ανατολή, 

και η άλλη (24 Ιουνίου) στον Βυζαντινό αυτοκράτορα. Η παραβολή του λατινικού 

αυτού κειµένου (δηλ. των διασκευών) της σουλτανικής «επιστολής» του 1444 µε το 
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λατινικό πρωτότυπο µεταγενέστερης (1489) οθωµανοπολωνικής συνθήκης, που φέρει 

την τούγρα του Βαγιαζίτ  Β΄ και σώζεται στα πολωνικά αρχεία, αναδεικνύει 

σαφέστατες οµοιότητες ως προς τη διάρθρωση και το χαρακτήρα του περιεχοµένου. 

Εξάλλου η φράση hoc pacto στην «επιστολή» της 12 Ιουνίου, συνηγορεί υπέρ του ότι 

πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια τη συνθήκη. Όσο για την ανυπαρξία αναφοράς στο 

Γκόλουµπατς και στα άλλα κάστρα, έχει δοθεί η εξήγηση ότι οι Οθωµανοί απέφυγαν 

την διευκρίνιση όλων των λεπτοµερειών στη συνθήκη, θεωρώντας την αοριστία πιο 

εξυπηρετική γι�αυτούς.356 Η σύγκριση εξάλλου της «επιστολής» µε τις 

οθωµανοβενετικές της εποχής του Μουράτ, οι οποίες σώζονται σε ιταλική µετάφραση, 

δεν αναδεικνύει σηµαντική διαφοροποίηση. Βέβαια, η συµµετοχή των Βενετών 

διαπραγµατευτών στη διαµόρφωση του κειµένου συντελεί στην προσαρµογή του εν 

µέρει στα πρότυπα της βενετικής διπλωµατίας. Γι�αυτό η οθωµανοπολωνική συνθήκη, 

δηλαδή η διπλωµατική επαφή ενός από τους διαδόχους του Μουράτ µε έναν από τους 

διαδόχους του Λαδίσλαου, είναι πιο κατάλληλο µέτρο σύγκρισης. Για τους λόγους 

αυτούς πρέπει να δεχθούµε ότι το κείµενο, που κόµιζε ο Μπαλτάογλου ήταν όντως η 

συνθήκη. 

 Στις 12 Ιουλίου 1444, ένα µήνα µετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συνθήκης 

στην Αδριανούπολη, ο Μουράτ περνά στην Μικρά Ασία, για να αντιµετωπίσει τον 

Καραµάνογλου. Καθώς ο Σαχρούχ έβλεπε πάντα µε καχυποψία κάθε επιθετική 

ενέργεια των Οθωµανών προς την κατεύθυνση του Καραµάν, ο Οθωµανός σουλτάνος 

φρόντισε να αποσπάσει από τους ουλεµάδες της Αιγύπτου, που είχαν µεγαλύτερο 

κύρος από τους οµόλογούς τους Οθωµανούς και πάντως δεν µπορούσαν να 

κατηγορηθούν για µεροληψία, ένα φετβά. Ο φετβάς αυτός δικαιολογούσε ως σύµφωνη 

µε τον ιερό νόµο την τιµωρία µουσουλµάνων που είχαν συνεργαστεί µε τους άπιστους. 

Την άνοιξη ο Ιµπραχίµ Καραµάνογλου είχε εισβάλει στο οθωµανικό έδαφος, είχε 

προελάσει µέχρι το Σιβρί Χισάρ, το Μπέη Παζαρί, την Άγκυρα και το Καρά Χισάρ και 

είχε καταλάβει τη διαφιλονεικούµενη περιοχή του Ακ Σεχίρ και του Μπέη Σεχρί. Οι 

οθωµανικές πηγές ισχυρίζονται ότι η εκδήλωση της καραµανικής απειλής εκείνη τη 

στιγµή ήταν αποτέλεσµα ουγγροκαραµανικής συµπαιγνίας. Ίσως πάντως να µην 

αληθεύει απόλυτα η παραδοσιακή αντίληψη ότι ο καλοπροαίρετος Οθωµανός 

ηγεµόνας έφυγε από τη Ρούµελη ανύποπτος, έχοντας εµπιστοσύνη στην εντιµότητα 

και τη συνέπεια των πρώην εχθρών του. Ο Κυριακός ο Αγκωνίτης σε επιστολή του της 

24 Ιουνίου προς τον Ουνυάδη από το Πέρα µιλάει για εσπευσµένες αµυντικές 
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προετοιµασίες στην Αδριανούπολη. Αυτό µάλλον σηµαίνει ότι οι Οθωµανοί 

αντιµετώπιζαν µε επιφύλαξη τη συνθήκη, τουλάχιστον όσο αυτή δεν είχε επικυρωθεί 

µε όρκο από τον Ούγγρο βασιλιά. Ο Κυριακός δεν πίστευε ότι ο σουλτάνος είχε 

πρόθεση να τηρήσει τη συνθήκη και προέτρεπε τον Ουνυάδη να τον προλάβει. Ο 

Μουράτ συνέτριψε ταχύτατα τον Καραµάνογλου και έσπευσε να κάνει ειρήνη µαζί 

του (συνθήκη του Γενί Σεχίρ, τέλη Ιουλίου ή Αύγουστος1444) µε µάλλον ευνοϊκούς 

για τον ηττηµένο όρους: Του παραχώρησε τη διεκδικούµενη περιοχή Μπέη Σεχρί, Ακ 

Σεχίρ, Σεϊντί Σεχίρ και Οκλούκ Χισαρί, µε αντάλλαγµα ένα καθεστώς υποτέλειας, που 

περιλάµβανε και στρατιωτική βοήθεια. Ο Ιµπραχίµ δηλαδή όφειλε να στέλνει κάθε 

χρόνο «στον Μουράτ µπέη και στον γιο αυτού Μεχµέτ µπέη» στρατιωτική δύναµη µε 

επικεφαλής τον γιο του. Εντύπωση προκαλούν οι µεγάλες παραχωρήσεις του νικητή 

προς τον ηττηµένο. Σποδεικνύουν και πάλι ότι το οθωµανικό κράτος βρισκόταν σε 

ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Στα αποµνηµονεύµατα του Γεώργιου του Ούγγρου, ο οποίος 

είχε αιχµαλωτιστεί στην εκστρατεία της Τρανσυλβανίας το 1438 και έζησε ανάµεσα 

στους Οθωµανούς µέχρι το 1458, αναφέρεται ότι οι Οθωµανοί πολεµιστές ξεκίνησαν 

εναντίον του Καραµάν µέσα σε κλίµα εξαγρίωσης προετοιµασµένοι να περάσουν την 

εχθρική χώρα διά πυρός και σιδήρου. Γύρισαν όµως χωρίς να έχουν κάνει 

καταστροφές και έχοντας συνάψει ειρήνη. Η ταχεία απαλλαγή του σουλτάνου από τον 

καραµανικό περισπασµό ήταν ευτύχηµα γι�αυτόν και αντιθέτως χάλαγε τα σχέδια των 

Ούγγρων, οι οποίοι παρά τις διαπραγµατεύσεις της Αδριανούπολης παρασκευάζονταν 

ήδη για πόλεµο: Τον Μάιο και Ιούνιο οι Ούγγροι βαρώνοι είχαν εισπράξει έκτακτο 

φόρο για τις ανάγκες του πολέµου. Στις 2 Ιουλίου ο βασιλιάς είχε πληροφορήσει τη 

Φλωρεντία ότι η πορεία της δεύτερης εκστρατείας θα είχε κατεύθυνση τη Νικόπολη 

διαφοροποιούµενη από το δροµολόγιο της πρώτης. Ο στρατός του θα συγκεντρωνόταν 

στο Βαράντ στις 15 Ιουλίου. Στις 5 Ιουλίου κάλεσε τον Σκεντέρµπεη να ενωθεί µαζί 

του. Μέσα Ιουλίου έφτασε στη Βούδα µια επιστολή µε ηµεροµηνία 4 Ιουλίου από τη 

Βενετία, που πληροφορούσε τον Τσεζαρίνι ότι ο βενετικός και παπικός στόλος είχε 

αποπλεύσει από τη Βενετία για τα Στενά στις 22 Ιουνίου. Επικεφαλής ήταν ο ανεψιός 

του πάπα Βενετός καρδινάλιος Φραντσέσκο Κοντουλµέρ, αλλά τη στρατιωτική και 

ναυτική διοίκηση ασκούσε (υπό τις διαταγές του καρδινάλιου) ο επίσης Βενετός 

καπετάνιος Αλβίζε Λορεντάν. Ο Λαδίσλαος αναχώρησε από τη Βούδα στις 25 

Ιουλίου. ∆εν πήγε όµως κατ�ευθείαν στο Βαράντ να τεθεί επικεφαλής του στρατού 

του, αλλά έκανε πρώτα µια παράκαµψη στο Σεγκέντ. 357 
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 Ο Λαδίσλαος, αν δεν καιροσκοπούσε απλώς µε τις διαπραγµατεύσεις, 

αµφιταλαντευόταν χωρίς ίχνος συνέπειας ή αποφασιστικότητας ανάµεσα στην ειρήνη 

και τον πόλεµο, έρµαιο των εισηγητών άλλοτε της µιας πολιτικής και άλλοτε της 

άλλης. Ο Ουνυάδης ενηµέρωσε τον βασιλιά για την άφιξη της οθωµανικής πρεσβείας 

(Μπαλτάογλου) και του ζήτησε να έρθει την 1 Αυγούστου στο Σεγκέντ για να 

συζητήσει µαζί τους. Οι συνοµιλίες διεξήχθησαν µε µυστικότητα και το βασιλικό 

συµβούλιο αποδέχτηκε τους συµφέροντες όρους της Αδριανούπολης. Ο Τσεζαρίνι 

αντέδρασε έντονα στην αρχή αλλά, όταν η αντίδρασή του αγνοήθηκε, προτίµησε να 

περάσει στην παρασκηνιακή δράση.358 Αλλά αντιδράσεις προέρχονταν και από άλλες 

κατευθύνσεις. Ο σύγχρονος των γεγονότων Πολωνός ιστορικός Dlugosz  επισηµαίνει 

ότι ήδη από τις 30 Ιουλίου ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ µε επιστολή του 

προς τον Λαδίσλαο τον αποτρέπει από την επικύρωση της συνθήκης, εξαίρει τη 

σηµασία του καραµανικού αντιπερισπασµού, υπόσχεται ότι θα αποκλείσει τα Στενά 

και τονίζει την ανάγκη συνεργασίας µε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που διεξήγε 

επιχειρήσεις από την Πελοπόννησο. Αυτή η ενέργεια του αυτοκράτορα διογκώθηκε 

από την οθωµανική προπαγάνδα, που υπερέβαλε το ρόλο του Βυζαντίου στα γεγονότα 

της Βάρνας.359 

 Όµως η πατρότητα της επιστολής αυτής ,που το κείµενό της δεν σώζεται, έχει 

αµφισβητηθεί σήµερα. Έχει υποστηριχθεί ότι αποστολέας της επιστολής δεν ήταν ο 

αυτοκράτορας, αλλά ο αδελφός του δεσπότης του Μυστρά Κωνσταντίνος 

Παλαιολόγος και ότι ο Dlugosz ήθελε ίσως να τονίσει τη βαρύτητά της αποδίδοντάς 

την εσκεµµένα στον ίδιο τον αυτοκράτορα. Έχουν προβληθεί τα εξής επιχειρήµατα: α) 

Αναφέρεται ως τόπος έκδοσης της επιστολής ο Μυστράς, αλλά δεν έχει τεκµηριωθεί 

παρουσία του Ιωάννη Η΄εκεί την περίοδο αυτή. β) Ο Dlugosz, που θα µπορούσε λόγω 

της διπλωµατικής του δράσης και των επαφών που είχε να έχει δει το πρωτότυπο και 

να το αναπαραγάγει αυτολεξεί, δεν αναφέρει �µηνολόγιο� στο κλείσιµο της επιστολής, 

όπως έπρεπε να έχουν οι αυτοκρατορικές επιστολές, αλλά όχι και εκείνες των 

δεσποτών. γ) Η υπογραφή του αποστολέα, έτσι όπως παρουσιάζεται από τον Dlugosz 

µε κάποιες δυσνόητες λέξεις µάλλον παρεφθαρµένες, θα µπορούσε να είναι η 

υπογραφή του δεσπότη Κωνσταντίνου (αφού και οι δεσπότες υπέγραφαν µε κόκκινο 

µελάνι). δ) ο επιστολογράφος κάνει λόγο για δική του αντιοθωµανική στρατιωτική 

δράση. Ο Ιωάννης Η΄ δεν είχε αναλάβει τέτοια δράση (ούτε και θα µπορούσε να 

αναλάβει, αφού ήταν ο ίδιος άµεσα υποτελής του σουλτάνου), ενώ αντίθετα, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, σηµειώθηκε δραστηριότητα του Κωνσταντίνου στις αρχές του 1444. 
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Επιπλέον, τον Ιούλιο του ίδιου έτους ο Κωνσταντίνος ήρθε σε επαφή µε τον 

αυτοκράτορα, τον Λαδίσλαο, τον σουλτάνο και τον αρχηγό του χριστιανικού στόλου 

Λορεντάνο. Είχε επίσης επαφές µε τη Ραγούσα, από όπου πέρασαν οι πρέσβεις του 

πηγαίνοντας προς την Ουγγαρία και από όπου µπορεί να πληροφορήθηκε ο 

Κωνσταντίνος τη διεξαγωγή των ειρηνευτικών διαπραγµατεύσεων.360 Το περιεχόµενο 

της επιστολής, το οποίο ενδέχεται να διέρρευσε προς τους Οθωµανούς µέσω 

Βυζαντινών ανθενωτικών,361 παραδίδεται και από το Gazavat, που επίσης την αποδίδει 

στον αυτοκράτορα. Αυτό σίγουρα ενισχύει την αξιοπιστία του Dlugosz, αλλά δεν 

αρκεί για να απορρίψουµε ολωσδιόλου τον ισχυρισµό περί δεσπότη Κωνσταντίνου. 

Για τον Οθωµανό χρονογράφο σηµασία είχε η βυζαντινή προέλευση της 

πρωτοβουλίας, άσχετα από το αν ανήκε στον ίδιο τον αυτοκράτορα ή σε κάποιον από 

τους άρχοντές του. 

 Είναι δύσκολο να σταθµίσουµε το ρόλο αυτών των αντιδράσεων στη διαµόρφωση 

της στάσης του Λαδίσλαου, η οποία άλλωστε δεν είναι ξεκάθαρη σε µας (και µάλλον 

ούτε και στους συγχρόνους του). Οι χριστιανικές αφηγηµατικές πηγές κάνουν λόγο για 

πρωτοβουλία του Μπράνκοβιτς και του Ουνυάδη ερήµην του βασιλιά. Και το Gazavat 

παρουσιάζει τον Μπράνκοβιτς να έχει την πρωτοβουλία στις συζητήσεις, αλλά 

ξεκαθαρίζει ότι ο βασιλιάς και παρακολουθούσε την εξέλιξή τους και δέχτηκε να 

ορκιστεί. Βέβαια ο Λαδίσλαος, νέος και άπειρος, υφιστάµενος φιλοπολεµικές πιέσεις 

και έχοντας δεσµευτεί από τον Απρίλιο απέναντι στον Τσεζαρίνι, δεν µπορούσε παρά 

να τηρήσει συγκρατηµένη ή και διστακτική στάση. Αυτό όµως απέχει πολύ από τον 

ισχυρισµό ότι ήταν ανίδεος (µήπως δεν είχε υπογράψει την επιστολή που επέδωσε ο 

Στόικα Γκισντάνιτς στον Μουράτ;) ή ότι αρνήθηκε να επικυρώσει τη συνθήκη. Αφού 

στην Αδριανούπολη ο βασιλιάς, ο Ουνυάδης και ο Μπράνκοβιτς είχαν χωριστούς 

αντιπροσώπους (και πρωταγωνιστικό ρόλο είχε αυτός του βασιλιά), οι Οθωµανοί 

ανέµεναν τρεις ένορκες επικυρώσεις και ο Μπράνκοβιτς θα έκανε το παν για να τον 

πείσει. Αλλά και ο ίδιος ο Ούγγρος βασιλιάς δύσκολα θα έχανε την ευκαιρία να 

ανασυστήσει το σερβικό κράτος ως ασπίδα του δικού του. Προβληµατική είναι και η 

στάση του Ουνυάδη που, ενώ κατά το Gazavat ορκίστηκε, κατά τον ∆ούκα απέφυγε 

την υποχρέωση µε το επιχείρηµα �εγώ δεσπόζοµαι, ου δεσπόζω�. Άραγε, τώρα που 

είχε εξασφαλίσει υλικά κέρδη από τον Μπράνκοβιτς, η φιλοδοξία του τον έσπρωχνε 

στην αναζήτηση πολεµικών δαφνών και πολιτικής επιρροής; Αργότερα στην τελική 

σύσκεψη ο Ουνυάδης ψήφισε υπέρ του πολέµου. Ο Dlugosz ισχυρίζεται ότι ο 

Τσεζαρίνι έπεισε τον Λαδίσλαο να  υποσχεθεί στον Ουνυάδη τον θρόνο της 
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Βουλγαρίας και ότι έτσι εξασφάλισε την ψήφο του. Το πιο περίεργο είναι ότι στις 4 

Αυγούστου, ενώ εξακολουθούσαν οι διαπραγµατεύσεις και οπωσδήποτε πριν λάβει 

την επιστολή του Βυζαντινού αυτοκράτορα,  ο Λαδίσλαος ορκίστηκε µε απαίτηση του 

Τσεζαρίνι πως, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συνθήκη µε την Οθωµανική πλευρά, θα 

έµενε πιστός στη δέσµευσή του περί πολέµου. Το σχετικό έγγραφο στάλθηκε στον 

Βυζαντινό αυτοκράτορα, στον διοικητή του παπικού στόλου και στις συµµαχικές 

χώρες. Η παρασπονδία απέναντι στους εχθρούς του Χριστού µπορεί να ήταν 

δικαιολογηµένη κατά τα πολιτικά ήθη της Ευρώπης, αλλά είναι πρωτοφανής ο 

απροκάλυπτος και προκαταβολικός χαρακτήρας της δήλωσης, που αποσκοπούσε ίσως 

στο να διασκεδάσει τις υποψίες του πάπα και της Βενετίας. Ο Λαδίσλαος φαινόταν να 

παίζει µε τα νεύρα και των δύο πλευρών µε τις οποίες συνοµιλούσε: Ο πάπας είχε 

λάβει υποσχέσεις περί πολέµου, αλλά έβλεπε να διεξάγονται διαπραγµατεύσεις 

ειρήνης. Ο σουλτάνος έβλεπε να συζητείται η ειρηνευτική πρόταση, αλλά θα µάθαινε 

πιθανώς από τους κατασκόπους του ότι προετοιµαζόταν ο πόλεµος. Η αβεβαιότητα 

κράτησε αρκετό διάστηµα, όπως φαίνεται από διαταγή της βενετικής συγκλήτου προς 

τον capitaneus generalis Stricti (των Στενών) Αλβίζι Λορεντάνο µε ηµεροµηνία 9 

Σεπτεµβρίου. Εκεί αναφέρεται ότι ο Τσεζαρίνι και ο Βενετός απεσταλµένος στην 

Ουγγαρία Ιωάννης Ρεγκουαρντάτι µε επιστολές τους της 12 και 14 Αυγούστου 

αντίστοιχα βεβαίωναν τη σύγκλητο ότι θα την ενηµέρωναν για τις διαπραγµατεύσεις 

του βασιλιά και του Μπράνκοβιτς µε τον σουλτάνο και ότι ο βασιλιάς και οι βαρώνοι 

του ήταν αποφασισµένοι για πόλεµο ούτως ή άλλως. Ο Λορεντάνο διατάσσεται να µην 

αναλάβει δράση σε περίπτωση που η Ουγγαρία ακύρωνε τα πολεµικά σχέδια. 

Σαφέστερα είναι τα σερβικά χρονικά που αναφέρουν ότι ο Σέρβος δεσπότης έκανε 

ειρήνη µε τον σουλτάνο στις 15 Αυγούστου και ότι 22 Αυγούστου (µία εβδοµάδα 

µετά, δηλαδή πριν εκπνεύσει η οκταήµερη προθεσµία που ορίστηκε στην 

Αδριανούπολη) βρισκόταν και πάλι στην έδρα του στο Σµεντέρεβο. Η εκδοχή ότι ο 

σουλτάνος υπέγραψε συνθήκη µόνο µε τον Μπράνκοβιτς χωρίς τη συµµετοχή της 

ουγγρικής πλευράς δε φαίνεται πολύ πιθανή. Οι Οθωµανοί θα ήθελαν να δώσουν 

τέλος στη συνεργασία  του Μπράνκοβιτς µε τους Ούγγρους, αλλά θα έδιναν τη Σερβία 

µε τα µεταλλεία της και τα πολύτιµα για τον έλεγχο της Ουγγαρίας κάστρα µόνο 

γι�αυτόν τον σκοπό, τη στιγµή που η ουγγρική δύναµη εξακολουθούσε να είναι 

στραµµένη εναντίον τους; Αυτό που έγινε στις 15 Αυγούστου πρέπει να είναι η 

ένορκη επικύρωση της συνθήκης.  Αυτό το γεγονός, σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη 

άποψη (Engel), έγινε όχι στο Σεγκέντ, όπως αναφέρεται γενικά στη βιβλιογραφία, και 

όπως θα είχαν υποθέσει και οι σύγχρονοι των γεγονότων (νόµιζαν ότι η συνθήκη έγινε 

πριν από τον όρκο της 4 Αυγούστου. ∆εν φαντάστηκαν ότι ο βασιλιάς ορκίστηκε να 



παραβιάσει τη συνθήκη πριν την επικυρώσει), αλλά στο Βαράντ της δυτικής 

Τρανσυλβανίας, που ήταν ο προορισµός  του βασιλιά όταν αναχώρησε από τη Βούδα, 

όπου µαρτυρείται η παρουσία του µέχρι τα τέλη Αυγούστου (εξέδωσε έγγραφα από το 

Βαράντ στις 20, 27 και 28 Αυγούστου), και από όπου στάλθηκαν οι επιστολές του 

Τσεζαρίνι και του Ρεγκουαρντάτι προς τη βενετική σύγκλητο.362 Αν αυτό αληθεύει, η 

µεταφορά των διαπραγµατεύσεων από το Σεγκέντ στο Βαράντ, που είχε επιλεγεί ως 

τόπος αρχικής συγκέντρωσης του στρατού του βασιλιά για την εκστρατεία, µοιάζει να 

προδικάζει την τύχη της συνθήκης. 

 Είναι αµφίβολος ο ισχυρισµός αφηγηµατικής πηγής της εποχής ότι στις 15 

Αυγούστου ο Μπράνκοβιτς ορκίστηκε εκ µέρους του σερβικού έθνους και ο Ουνυάδης 

εκ µέρους του Ούγγρου βασιλιά και του ουγγρικού έθνους. Η επιµονή του  Gazavat 

στην ορκωµοσία και των τριών είναι ενδεικτική του ότι για την οθωµανική πλευρά δεν 

ήταν µόνο ο Ουνυάδης επικίνδυνος. Πάντως είτε αυτοπροσώπως είτε 

αντιπροσωπευόµενος από τον Ουνυάδη ο Λαδίσλαος επικύρωσε τη συνθήκη µε όρκο, 

τον οποίο είχε εκ των προτέρων αποφασίσει να παραβιάσει. Ο Τσεζαρίνι τον είχε 

πείσει ότι δεν µπορούσε να θεωρηθεί δεσµευτικός ο όρκος προς τους άπιστους και ότι 

θεάρεστο ήταν ό,τι προωθούσε τα συµφέροντα της χριστιανοσύνης. Μετά το Βαράντ ο 

Λαδίσλαος συνέχισε τις πολεµικές προετοιµασίες νοτιότερα στο Τεµεσβάρ και κατά 

τα µέσα Σεπτεµβρίου βρισκόταν στην Όρσοβα στο ∆ούναβη, όπου ήρθε να τον 

συναντήσει ο Ουνυάδης µε στρατό που είχε συγκεντρώσει από την Τρανσυλβανία. Με 

επιστολή του προς την πολωνική δίαιτα (22 Σεπτεµβρίου) ο Λαδίσλαος προσπάθησε 

να δικαιολογηθεί για την παραβίαση της ειρήνης αλλά και της δέσµευσής του να 

επιστρέψει στην Πολωνία.* Ισχυρίστηκε ότι η οθωµανική πλευρά είχε υπερβεί την 

προθεσµία παράδοσης ορισµένων κάστρων (πάντως ο Μπράνκοβιτς στις 22 

Αυγούστου ήταν ήδη στο Σµεντέρεβο, όπως είδαµε' ίσως καθυστέρησε η παράδοση 

του Γκόλουµπατς, για το οποίο υπήρχε εξ αρχής απροθυµία), ότι δεν είχαν 

απελευθερώσει ακόµη τους γιους του Μπράνκοβιτς και ότι είχαν εισβάλει σε σερβικό 

έδαφος (πράγµα που θα ήταν παράλογο και δεν επιβεβαιώνεται από καµιά άλλη πηγή). 

Η αποζηµίωση πάντως είχε καταβληθεί κανονικά, αφού η επιστολή δεν αναφέρει το 

αντίθετο. Ο Τσεζαρίνι, κάτοχος αποστολικής εξουσίας, ακύρωσε τον όρκο. Πάντως 
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να ασχοληθεί µε τα προβλήµατα των µογγολικών επιδροµών αλλά και της εσωτερικής 
ασφάλειας στη χώρα. Στις 26 Αυγούστου 1444 η πολωνική δίαιτα που συγκλήθηκε στο 



µέχρι να ακυρωθεί ο όρκος από τον Τσεζαρίνι, οι αρχηγοί του συµµαχικού στόλου 

είχαν πιθανότατα χάσει την υποµονή και την εµπιστοσύνη τους και η συµµαχία είχε 

αρχίσει να κλονίζεται. Το κλίµα αυτό δηµιούργησε αρνητικές προϋποθέσεις για την 

επιτυχία της αποστολής του στόλου.363 

 Ενώ συνέβαιναν αυτά στη δύση, στη Μικρά Ασία σηµειώθηκε µια άλλη εξέλιξη, που 

ασφαλώς θα ενθάρρυνε τα πολεµικά σχέδια των χριστιανών: Ο Μουράτ παραιτήθηκε 

από το θρόνο υπέρ του δωδεκαετούς γιου του Μεχµέτ. Αυτό πρέπει να έγινε τον 

Αύγουστο του 1444 αµέσως µετά τη συνθήκη µε τον Καραµάνογλου. Ο Μεχµέτ  

βρισκόταν στην Αδριανούπολη τουλάχιστον από τον Μάιο του 1444 κατά τη µαρτυρία 

του Κυριακού, ο οποίος αναφέρει την παρουσία του στην ακρόαση που παραχώρησε ο 

σουλτάνος στον Γενουάτη Ντραπέριο. Φεύγοντας για τον καραµανικό πόλεµο άφησε 

το στρατό της Ρούµελης πίσω και στον θρόνο, ως τοποτηρητή του σε πρώτη φάση, τον 

Μεχµέτ υπό την καθοδήγηση του πρώτου βεζίρη Χαλίλ και του καζασκέρη µολά 

Χοσρέφ. Το Gazavat διηγείται ότι επιστρέφοντας από την εκστρατεία του Καραµάν ο 

Μουράτ έµεινε µερικές µέρες στην Προύσα και από�κει µετακινήθηκε µε το στρατό 

στην κοιλάδα του Μίχαλιτς, όπου στρατοπέδευσε. Εκεί συγκέντρωσε τους 

αξιωµατούχους στη σκηνή του και τους ανακοίνωσε ότι εγκατέλειπε εξ ολοκλήρου την 

ηγεµονία στον γιο του. Από τη διατύπωση του Gazavat είναι σαφέστατο ότι πρόκειται 

πια για πλήρη παραίτηση από το θρόνο:  «ΖΌrέ ben cⁿmle tέc u tahtιmι ve Σunvanιmι 

fi�l cⁿmle oghluma verdim. Hέlέ Pέdishέh oghlιmι bilesiz». Ο Babinger, µην έχοντας 

υπ�όψη του το Gazavat, νόµισε ότι µέχρι τη Βάρνα ο Μεχµέτ ήταν απλώς 

τοποτηρητής. Πάντως και ο Ashιkpashazade, ο οποίος σε µια συνοπτική παρουσίαση 

της ουγγρικής εισβολής και της ειρήνης της Αδριανούπολης τοποθετεί το γεγονός της 

παραίτησης στην Αδριανούπολη µετά τη σύναψη της ειρήνης, είναι ξεκάθαρος: 

«oghlιnι Manisa�dan getⁿrdi...tahta geύⁿrdi». Φυσικά ως προς το χρόνο της 

παραίτησης πιο αξιόπιστο θα πρέπει να θεωρηθεί το Gazavat, που είναι πολύ κοντινό 

στα γεγονότα αλλά και λεπτοµερέστερο. Ο Μουράτ, είχε συγκλονιστεί από το θάνατο 

του µεγάλου γιου του Αλαεντίν σε κυνηγετικό δυστύχηµα το φθινόπωρο του 1443. 

Στη διαθήκη του (έτος 850, δηλ. 1446/1447) εκφράζει την επιθυµία να ταφεί στην 

Προύσα δίπλα στον Αλαεντίν, απευθείας στο χώµα χωρίς εποικοδόµηµα, για να πέφτει 

πάνω του η βροχή, και να µην ταφεί άλλο µέλος της οικογένειας στην ίδια θέση. Αυτό 

θεωρείται ενδεικτικό του βαθµού στον οποίο τον είχε επηρεάσει το γεγονός. Πιθανώς 

ο δύσκολος πόλεµος και οι αγχώδεις διαπραγµατεύσεις που ακολούθησαν, η 

                                                                                                                                                                      
Πιοτρκόβ εξέθεσε τους κινδύνους που απειλούσαν τη χώρα και κάλεσε τον βασιλιά να 
επισπεύσει τη σύναψη της ειρήνης (Setton, 86-87). 
363 Engel, 254-256. Tetkikler ve Vesikalar, 51-52. Gazavat,σηµείωση 32. 



υπενθύµιση του ότι το Καραµάν παρέµενε διαρκές πρόβληµα και τα εσωτερικά 

προβλήµατα όχι µόνο τον εµπόδισαν να ξαναβρεί τον εαυτό του, αλλά και 

ολοκλήρωσαν την συναισθηµατική του κατάρρευση. Αυτή η εκδοχή έχει προβληθεί 

ως η πιο εύλογη εξήγηση της απόφασης του σουλτάνου να παραιτηθεί και να 

αναζητήσει τη γαλήνη στην περιοχή της Προύσας όπου εγκαταστάθηκε. Έχουν όµως 

αναζητηθεί και πολιτικά αίτια: Η ανυπακοή των µεθοριακών µπέηδων προς την 

κεντρική εξουσία, όπως εκδηλώθηκε µε την αντιπαράθεση µεταξύ του Τουραχάν και 

του µπεηλέρµπεη Κασίµ κατά την ουγγρική εισβολή θεωρήθηκε ως ένας από τους 

παράγοντες, που εξώθησαν τον σουλτάνο στην απόφαση αυτή. Οι περισσότερες πηγές 

δεν περιέχουν συγκεκριµένες πληροφορίες που να παραπέµπουν σε εσωτερικές 

πολιτικές πιέσεις (λόγω του ανταγωνισµού µεταξύ των δούλων της Πύλης και των 

γόνων των παλαιών αριστοκρατικών οικογενειών). Όµως το γεγονός ότι αµέσως µόλις 

έγινε σουλτάνος ο Μεχµέτ συσπειρώθηκαν γύρω του οι δυνάµεις της αντιπολίτευσης 

εναντίον του πρώτου βεζίρη, ο οποίος εκπροσωπούσε αναµφίβολα την ειρηνόφιλη 

παράταξη, καθιστά  αυτό το ενδεχόµενο όχι απίθανο.364  

 Η αλλαγή σουλτάνου συνδέεται και µε άλλο ένα γεγονός, γνωστό µόνο από το 

Gazavat. Πρόκειται για την εµφάνιση ενός ανταπαιτητή, που θεώρησε την παρουσία 

καινούριου και µάλιστα ανήλικου σουλτάνου στο θρόνο κατάλληλη ευκαιρία για την 

προβολή των διεκδικήσεών του. Το Gazavat ονοµάζει τον ανταπαιτητή αυτόν Dⁿzme, 

κατ�αναλογία προς τον γνωστό µας Μουσταφά. Ο Ιναλτζίκ τον ταυτίζει µε τον Ορχάν 

(προβαλλόµενο ως εγγονό του Σουλεϊµάν τσελεµπή), ο οποίος είχε καταφύγει στο 

Βυζάντιο και θανατώθηκε το 1453 κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Με το 

θάνατό του έκλεισε η πεντηκονταετής περίοδος ανταγωνισµού των επιγόνων του 

Βαγιαζίτ, που είχε αποτελέσει σοβαρό πρόβληµα για το οθωµανικό κράτος, καθώς 

έδινε στους εξωτερικούς εχθρούς την ευκαιρία να επεµβαίνουν. Το Gazavat, που 

αποδίδει σε βυζαντινές δολοπλοκίες όλες τις αντιοθωµανικές ενέργειες, έστω και αν 

δεν προέρχονταν άµεσα από το Βυζάντιο, αυτή τη φορά έχει µάλλον δίκιο να θεωρεί 

τον ανταπαιτητή (αν όντως πρόκειται για τον Ορχάν) απλό όργανο του Βυζαντινού 

αυτοκράτορα: Ο ανταπαιτητής, εκτελώντας εντολές της Κωνσταντινούπολης, έχοντας 

µαζί του βυζαντινό στρατό και συνοδευόµενος από Βυζαντινούς αξιωµατούχους, 

εµφανίστηκε στο Ιντζεγίζ, από όπου διακήρυξε τα δικαιώµατά του στον οθωµανικό 

θρόνο, χωρίς όµως την επιτυχία του Μουσταφά (ούτε των άλλων διεκδικητών του 

οθωµανικού θρόνου που παρουσιάστηκαν από το 1421 και εξής), δηλαδή χωρίς να 
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αναγνωριστεί από τους παράγοντες (µπέηδες) της περιοχής. Ενδεικτικό της αποτυχίας 

που σηµείωσε η δράση του είναι το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σε άλλη από τις 

πολυάριθµες πηγές της περιόδου εκτός από το Gazavat. Απογοητευµένος 

στρατοπέδευσε στο Αγάτς Ντενιζί (Ντοµπρουτζά). Οι άνθρωποι του Μεχµέτ στην 

Αδριανούπολη θορυβήθηκαν και έστειλαν τον Σιχαµπεντίν (που µετά τις αποτυχίες 

του Κασίµ µε τους Ούγγρους είχε ξαναγίνει µπεηλέρµπεης της Ρούµελης) εναντίον 

των δυνάµεων του ανταπαιτητή, ο οποίος καταδιωκόµενος κατά µήκος της δασώδους 

ποντικής ακτής αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ οι 

άνθρωποι του νέου σουλτάνου (ο Σιχαµπεντίν και οι λαλάδες του Ζαγανός και 

Ιµπραχίµ365) κινητοποιούσαν τον στρατό της Ρούµελης, οι αντιπολιτευόµενοι 

(προφανώς ο Χαλίλ) έσπευσαν να ειδοποιήσουν τον Μουράτ στην Ανατολή. Κατά το 

Gazavat βέβαια και οι δύο ενέργειες είναι αποτέλεσµα οµοψυχίας της ενιαίας και 

αφατρίαστης υπό τον Μεχµέτ κυβέρνησης.366 Η αντίδραση του Μουράτ δεν 

αναφέρεται, αλλά µπορούµε να εικάσουµε ότι δεν ήταν ακόµη διατεθειµένος να 

αναιρέσει την απόφαση παραίτησής του. Είναι επίσης λογική η υπόθεση ότι η 

έµπρακτη αµφισβήτηση του νέου Οθωµανού µονάρχη θα συνηγόρησε αποτελεσµατικά 

υπέρ της άποψης ότι η στιγµή ήταν η πλέον κατάλληλη για τη χριστιανική 

σταυροφορία και ότι ο βασιλιάς της Ουγγαρίας δεν έπρεπε να αφήσει την ευκαιρία  

ανεκµετάλλευτη. Και ο Καραµάνογλου µε πρεσβεία του παρακίνησε τον Λαδίσλαο 

και τον Μπράνκοβιτς να εκµεταλλευθούν την παραίτηση του Μουράτ και την απειρία 

του Μεχµέτ.367 Πιθανώς λοιπόν αυτά τα δύο γεγονότα, η παραίτηση του έµπειρου 

σουλτάνου και η εµφάνιση του ανταπαιτητή, να συντέλεσαν στην εξάλειψη των 

τελευταίων δισταγµών του Λαδίσλαου για την παραβίαση της ειρήνης. 

 Το Gazavat, υπερβάλλοντας πάλι τον ρόλο του Βυζαντίου, θεωρεί την επιστολή του 

Βυζαντινού αυτοκράτορα της 30 Ιουλίου που αναφέραµε παραπάνω ως τον κύριο 

παράγοντα, που σε συνδυασµό µε την φιλοπόλεµη στάση του Ουνυάδη οδήγησε τον 

Λαδίσλαο στην επιορκία. Πάντως η υπόσχεση του Ιωάννη Η΄περί αποκλεισµού των 

Στενών επιβεβαιώνεται και από τον Χαλκοκονδύλη. Ο Ashιkpashazade πάλι αποδίδει 

την ουγγρική κινητοποίηση σε παρακίνηση του Καραµάνογλου. Κατά το Gazavat 

όµως το Βυζάντιο αποτελούσε σταθερά τον συνδετικό κρίκο µεταξύ των 

αντιοθωµανικών δυνάµεων Ευρώπης και Ανατολής. Αυτή τη φορά στην επιχείρηση 

έλαβε µέρος και ο Ντρακούλ της Βλαχίας. Η Βλαχία, σταθερά υποτελής των 

Οθωµανών, τώρα τολµά να αλλάξει στρατόπεδο. Αντίθετα ο Μπράνκοβιτς δεν 
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δέχτηκε βέβαια να διακυβεύσει ό,τι είχε µόλις κερδίσει µε τόση δυσκολία και δεν 

αναµίχθηκε. Η αριθµητική δύναµη των εισβολέων διογκώνεται εξωφρενικά από το 

Gazavat. Στην πραγµατικότητα επρόκειτο για 12.000 ή 16.000 Ούγγρους ιππείς (και 

επιπλέον 4.000 ή 7.000 Βλάχους που ενώθηκαν µαζί τους στη Νικόπολη, καθώς και 

λίγους Πολωνούς) και 2.000 άµαξες έναντι 7.000 Οθωµανών στρατιωτών της 

Ρούµελης και ορισµένων µεµονωµένων φρουρών σε οχυρά. Παράλληλα ο συµµαχικός 

στόλος (9 παπικά, 5 βενετικά, 4 βουργουνδικά και 2 ραγουσαϊκά κάτεργα, στα οποία 

αργότερα προστέθηκαν 2 βυζαντινά) βρισκόταν ήδη από τα τέλη Αυγούστου στα 

Στενά, για να τα αποκλείσει, αλλά και για να µπει στον Εύξεινο φτάνοντας µέχρι τις 

εκβολές του ∆ούναβη. Όπως είδαµε, στις 9 Σεπτεµβρίου η Βενετία ήταν ακόµη έτοιµη 

να υπαναχωρήσει. Άλλωστε η βενετική µοίρα δε συνεργάστηκε µε την παπική και τη 

βουργουνδική στην παρεµπίπτουσα αναχαίτιση των Μαµελούκων που απειλούσαν τη 

Ρόδο (αλλά η έφοδός τους συνετρίβη πάνω στα τείχη των ιπποτών* ). Στη διακήρυξη 

της 4 Αυγούστου ο Λαδίσλαος είχε ορίσει την 1 Σεπτεµβρίου ως ηµεροµηνία 

εκκίνησης (είχε και πάλι επιλεγεί το φθινόπωρο). Τελικά οι σταυροφόροι µε 

επικεφαλής τον Λαδίσλαο, τον Ουνυάδη και τον Τσεζαρίνι πέρασαν το ∆ούναβη στις 

20 Σεπτεµβρίου στο ύψος του Σεβερίν και επιδόθηκαν αµέσως σε λεηλασίες. Οι 

κάτοικοι της περιοχής Τιµόκ, που οι περιουσίες τους λεηλατήθηκαν, κατέφυγαν στο 

Σεβερίν, ενώ οι κάτοικοι του Σαράτς Ελί προσχώρησαν στους εισβολείς και 

επιτέθηκαν στον Κιουµουλούογλου, γόνο της γνωστής οικογένειας uύ µπέηδων, ο 

οποίος κατά το Gazavat ήταν τότε ο σαντζάκ-µπέης της περιοχής (χωρίς τελικά να 

αποφύγουν κι αυτοί τη λεηλασία). Γενικά όµως οι λεηλασίες, οι καταστροφές 

ορθόδοξων ναών και µοναστηριών και οι σφαγές «σχισµατικών» (αυτή τη φορά δεν 

µετείχαν ορθόδοξοι Σέρβοι στην εκστρατεία) στέρησε από τους σταυροφόρους τη 

συµπάθεια του εντόπιου στοιχείου. Έτσι, αντίθετα µε την προηγούµενη φορά, οι 

κάτοικοι δεν βοηθούσαν πια τους Ούγγρους.  Κατ�άλλη άποψη όµως τα φαινόµενα 

αυτά ήταν µεµονωµένα και ο Λαδίσλαος τα καταδίκασε και τα απαγόρευσε. Όσο για 

τη στάση του πληθυσµού, εκτός του ότι θα µπορούσε να οφείλεται σε τροµοκρατικά 
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µέτρα από την πλευρά των Οθωµανών, κάποιοι σύγχρονοι ιστορικοί πιστεύουν ότι δεν 

µπορεί να θεωρηθεί γενικά εχθρική προς τη σταυροφορική δύναµη και θεωρούν τις 

εχθρικές εκδηλώσεις µεµονωµένες. Οι αναφορές σε tahrir defterleri των επόµενων 

χρόνων, που δείχνουν ότι µάζες πληθυσµών εγκατέλειψαν την περιοχή, έχουν 

ερµηνευθεί µονόπλευρα από την Cvetkova, η οποία συµπέρανε ότι σε µια περίπτωση 

ακολούθησαν τους σταυροφόρους και σε µια άλλη εκτοπίστηκαν από τους Οθωµανούς 

για αντίποινα. Θα µπορούσε όµως να έχουν φύγει για να σωθούν από τους 

σταυροφόρους ή να απήχθησαν από τους σταυροφόρους. Το σίγουρο πάντως είναι ότι 

αυτή τη φορά δεν µπορεί να γίνει λόγος για γενικευµένη αντιοθωµανική εξέγερση. 

Μάταια προσπαθούσαν τα κατάλοιπα της βουλγαρικής αριστοκρατίας να 

συντηρήσουν το αντιοθωµανικό πνεύµα. ∆εν υπήρχε οργανωτική υποδοµή, ούτε 

συγκροτηµένη ηγετική τάξη, ούτε εδαφική ενότητα (η χώρα ήταν χωρισµένη σε 

τιµάρια). Ο Ουνυάδης σε επιστολή του προς τον πάπα (1445) παραπονιόταν ότι µεταξύ 

άλλων (Βλάχων, Αλβανών, Βυζαντινών) και οι Βούλγαροι δεν εκπλήρωσαν τις 

υποχρεώσεις τους απέναντί του. Πάντως, το γεγονός ότι ο Λαδίσλαος µνηµονεύεται 

ως µεγάλος ήρωας µε το όνοµα Warnenczyk σε λαϊκό βουλγαρικό έπος έχει προβληθεί 

ως απόδειξη του ότι οι Βούλγαροι τον είχαν δει σαν ελευθερωτή. Οι δυνάµεις του 

τώρα κατευθύνονταν προς τον Εύξεινο, όπου θα συναντούσαν τον συµµαχικό στόλο, 

υπό την προστασία του οποίου θα συνέχιζαν κατά µήκος της παραλίας. Κατά την 

πορεία τους αυτή, αρχικά κατά µήκος του ∆ούναβη (όπως και στην εκστρατεία του 

1396), πολιορκούσαν τις πόλεις και τα οχυρά που συναντούσαν, χωρίς να 

χρονοτριβούν υπερβολικά όταν η αντίσταση διαρκούσε πολύ. Το Βιδίνιο απέτυχαν να 

το κυριεύσουν. Κατέστρεψαν τη Ράχοβα και τη Λόφτσα. Στη Νικόπολη όµως έπεσαν 

σε παγίδα των υπερασπιστών, που είχαν επικεφαλής τον Φερίζογλου µπέη,  και 

αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Από εκεί, εγκαταλείποντας την όχθη του ∆ούναβη, 

κινήθηκαν νοτιοανατολικά και, περνώντας τον παραπόταµο του ∆ούναβη Οσίµα 

βορείως του Αίµου, πολιόρκησαν το Τίρνοβο, αλλά και πάλι παρασύρθηκαν σε ενέδρα 

και τράπηκαν σε φυγή από τον ίδιο µπέη. Πιθανώς µετά το Τίρνοβο σκόπευαν να 

περάσουν τον Αίµο στο ύψος του Κιζανλίκ για να αποκτήσουν πρόσβαση προς την 

Αδριανούπολη, αλλά ο αποκλεισµός της διάβασης της Σίπκα από τον Σιχαµπεντίν µε 

τον στρατό της Ρούµελης τους ανάγκασε να παραµείνουν βορείως του Αίµου. Έτσι, 

κατευθυνόµενοι πάντα ανατολικά προς τον Εύξεινο, κατέλαβαν και έκαψαν το 

Σαµλού, έκαψαν επίσης και την εγκαταλελειµµένη Μάταρα, αλλά αποκρούστηκαν στο 

Ποραβαντί. Ακολούθως κατέλαβαν το Πετρίτσι και στις 9 Νοεµβρίου έφτασαν 

επιτέλους στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, όπου κατέλαβαν τη Βάρνα. Κατά τον 

Χαλκοκονδύλη η παρευξείνια περιοχή την οποία έθεσαν υπό τον έλεγχό τους 



περιελάµβανε, εκτός από τη Βάρνα, και την Καλή Άκρα βορειότερα, αλλά και µέρος 

της ευρύτερης Ντοµπρουτζάς («∆οβροτίκεω του Μυσού χώραν», ασφαλώς µόνο νότια 

του ∆ούναβη). Ο συµµαχικός στόλος όµως δεν βρισκόταν στο καθορισµένο µέρος.368 

 Ενώ ο ουγγρικός στρατός προέλαυνε προς τον Εύξεινο Πόντο, η είδηση της εισβολής 

είχε προκαλέσει πανικό στην Αδριανούπολη, όπου την αλλαγή στον θρόνο δεν 

ακολούθησε πολιτική οµαλότητα. Ο Λαδίσλαος µε πρέσβεις που είχε στείλει στην 

οθωµανική πρωτεύουσα είχε ανακοινώσει επισήµως τις εχθρικές του προθέσεις, 

εντείνοντας την αναστάτωση. Από τους κατοίκους πολλοί πλούσιοι άρχισαν να 

διαφεύγουν στην Προύσα, ενώ οι κάτοικοι των περιχώρων κατέφυγαν µέσα στα 

τείχη.Έγιναν εσπευσµένα αµυντικά έργα. Κατά τον Κυριακό τα έργα αυτά είχαν 

αρχίσει από το καλοκαίρι, καθώς η οθωµανική κυβέρνηση δεν επαναπαυόταν στις 

ειρηνευτικές διαπραγµατεύσεις. Το καλοκαίρι επίσης µέσα στο ηλεκτρισµένο κλίµα 

είχαν εκδηλωθεί ταραχές υποκινούµενες από τους ουλεµάδες, προεξάρχοντος του 

σεϊχουλισλάµη Φαχρεντίν, εναντίον αιρετικών, πιθανώς Hur√fΌ, τους οποίους 

ευνοούσε ο Μεχµέτ. Ο αρχηγός τους κάηκε ζωντανός. Τώρα που ήταν ορατός ο 

κίνδυνος της πολιορκίας, αλλά αναµενόταν και πιθανή απόβαση από τη Μαύρη 

Θάλασσα, η ατµόσφαιρα ήταν πάλι τεταµένη. Όταν ο Χαλίλ και ο Σιχαµπεντίν 

έσπευσαν να εξασφαλίσουν τα κινητά περιουσιακά τους στοιχεία στο ∆ιδυµότειχο, η 

ανησυχία των πολιτών κορυφώθηκε και οι δύο πασάδες επικρίθηκαν δηµόσια.  Οι 

γενίτσαροι εξάλλου που δεν είχαν πληρωθεί επί έξι µήνες εξεγέρθηκαν βάζοντας 

φωτιά στην πόλη, λεηλατώντας σπίτια, ληστεύοντας στελέχη της  παράταξης του 

Μεχµέτ και διακηρύσσοντας ότι µόνο τον Μουράτ αναγνώριζαν ως σουλτάνο. Τότε 

κάηκαν το µπεζεστένι, ο γενουατικός φούνδακας 7.000 σπίτια και αρκετοί άνθρωποι. 

Είχαν στραφεί εναντίον του Σιχαµπεντίν, ίσως υποκινούµενοι από τον ανταγωνιστή 

του Χαλίλ. Ο µπεηλέρµπεης έσπευσε να εξαφανιστεί. Οι γενίτσαροι κατευνάστηκαν 

όταν ο Μεχµέτ αύξησε το µισθό τους, εξισορροπώντας τις νοµισµατικές υποτιµήσεις 

των προηγούµενων ετών. Μέσα σ�αυτό το κλίµα οι άνθρωποι του Μεχµέτ 

(Σιχαµπεντίν και Ζαγανός) τον εξωθούσαν σε άµεση πολεµική δράση. Υπερίσχυσε 

όµως η άποψη του Χαλίλ, που ήθελε να ζητήσουν από τον Μουράτ να ηγηθεί της 

άµυνας. Αρχικά ο Μουράτ αρνιόταν να βγει από την αποµόνωσή του, αλλά τελικά ο 

απεσταλµένος του Χαλίλ Κασάπογλου Μαχµούτ (ίσως σαντζάκ-µπέης του Τσιρµέν) 

τον µετέπεισε. Η είδηση αυτή ανέβασε δραστικά το πεσµένο ηθικό στην 

Αδριανούπολη. Ο Μουράτ συγκέντρωσε το στρατό της Ανατολής, σπαχήδες, 
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αζάπηδες, γιαγιά και µουσελέµ, και τον οδήγησε στον πορθµό της Καλλίπολης, όπου 

περίµεναν ιππαγωγά και οπλιταγωγά σκάφη. Ο ίδιος ο Μουράτ πήγε κρυφά στον 

Βόσπορο στη θέση του Αναντολού Χισαρί, ενώ ο Χαλίλ µε το στρατό της Πύλης 

έφτασε ακριβώς απέναντι στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου στη θέση του 

µετέπειτα Ρούµελη Χισάρ. Κανόνια στήθηκαν και στις δύο ακτές του στενού. Έτσι 

από τα δύο βυζαντινά πλοία, που κατά το Gazavat επιχείρησαν να εµποδίσουν τη 

διαπεραίωση του πρώην σουλτάνου, το ένα βυθίστηκε και το άλλο διέφυγε µε 

απώλειες και ο Μουράτ πέρασε στη Ρούµελη µε φράγκικο, µάλλον γενουατικό, πλοίο 

(20 Οκτωβρίου 1444). Κατά τον Χαλκοκονδύλη, ο οποίος δεν αναφέρει βυζαντινά 

πλοία, δεν παρέλειψε να αναγγείλει την άφιξή του µε αγγελιαφόρο του προς τον 

Βυζαντινό αυτοκράτορα. Η άποψη του Gazavat ότι τα κάτεργα που απέτυχαν να 

αναχαιτίσουν τον Μουράτ ήταν βυζαντινά και όχι ο συµµαχικός στόλος ενισχύεται και 

από τα γεµάτα αγανάκτηση εναντίον του Βυζαντινού αυτοκράτορα λόγια, που βάζει ο 

Παρασπόνδυλος Ζωτικός στο στόµα του Ούγγρου βασιλιά: «τι πέραµαν εβάσταξεν και 

τι στενόν εκράτει ο σαθροφόρος βασιλεύς, ο πάντων αµελήτης;» Ο σταυροφορικός 

στόλος ίσως βρισκόταν στον Ελλήσποντο, προσπαθώντας να αποτρέψει τη διάβαση 

του στρατού της Ανατολής. Καταναυµαχήθηκε όµως από οθωµανική ναυτική δύναµη, 

που συγκρότησε ο Καρά Ραχµάνογλου Χαµζά, καλώντας σε ιερό πόλεµο τον 

πληθυσµό της Νικοµήδειας. Κατ�άλλη εκδοχή (Χαλκοκονδύλης) ο συµµαχικός στόλος 

εµποδίστηκε από καταιγίδα να περάσει στην Προποντίδα. Ενδεχοµένως να έπαιξε 

ρόλο και ο ελλιπής εφοδιασµός του, αφού το ραγουσαϊκό σκάφος που είχε αναλάβει 

αυτή την αποστολή καθυστέρησε προσπαθώντας να βοηθήσει ένα γενουατικό πλοίο 

που είχε ναυαγήσει και κατόπιν εµποδίστηκε να εξακολουθήσει το ταξίδι του λόγω 

αλλαγής του καιρού. Γεγονός είναι πάντως ότι Βενετοί και Γενουάτες (η Μαόνα από 

το 1437 µίσθωνε τα ορυχεία στύψης της Νέας Φώκαιας και Γενουάτες λεβαντίνοι 

έµποροι, όπως ο Ντραπέριο, είχαν επαφές µε την Αδριανούπολη) κατηγορήθηκαν από 

την πρώτη στιγµή για συνεργασία µε τον εχθρό και αφορίστηκαν από τον πάπα. Και ο 

Γερµανός βάρδος Μιχαήλ Μπεχάιµ σε ποίηµά του για τα γεγονότα αυτά* κατηγορεί 

τους Βενετούς ότι διαπεραίωσαν τους στρατιώτες του Μουράτ µε αµοιβή ένα χρυσό 

νόµισµα για κάθε άτοµο. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει αναγκαστικά ότι η Βενετία έπαιζε 

διπλό παιχνίδι. Αν όντως βενετικά πλοία χρησιµοποιήθηκαν γι�αυτό τον σκοπό, η 

πρωτοβουλία θα ανήκε πιθανώς σε µεµονωµένα άτοµα, που ενδιαφέρονταν για το 

προσωπικό τους συµφέρον. Εξάλλου, µεγάλη αντιδικία ξέσπασε αµέσως µετά τα 

γεγονότα αυτά, ανάµεσα στον πάπα και τη Βενετία για την καταβολή των µισθών των 
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πληρωµάτων. Ο πάπας, µολονότι ο καρδινάλιος ανεψιός του ήταν επικεφαλής του 

στόλου, κατηγορούσε τον Βενετό κυβερνήτη Λορεντάν, που υπαγόταν στη βενετική 

διοίκηση, ότι έχασε χρόνο προσπαθώντας να εξασφαλίσει προµήθειες. Τελικά, αν και 

προσπάθησε να αποφύγει την εκπλήρωση της χρηµατικής υποχρέωσής του, ο πάπας 

αναγκάστηκε να συµβιβαστεί. Η αντιπαράθεση µεταξύ της Βενετίας και του πάπα για 

το µέγεθος της βενετικής ευθύνης στην τελική αποτυχία της όλης εκστρατείας 

εξακολούθησε και το επόµενο έτος.369 

 Όταν πέρασε τον Ελλήσποντο ο στρατός της Ανατολής, ενώθηκε µε τον στρατό της 

Ρούµελης (Σιχαµπεντίν). Συγκεντρώθηκε µια δύναµη 40.000 πολεµιστών, την οποία οι 

φήµες στη δύση ανέβασαν σε 100.000. Ο Μουράτ στρατοπέδευσε έξω από την 

Αδριανούπολη ( ίσως φοβήθηκε ότι η είσοδός του µε το στρατό µέσα στην πόλη θα 

ερµηνευόταν ως επιθετική προς τον Μεχµέτ κίνηση). Μάταια ο Μεχµέτ διεκδίκησε 

αρχικά την ηγεσία της εκστρατείας και ύστερα τουλάχιστον συµµετοχή σ�αυτήν. Ο 

Μουράτ αναχώρησε αφήνοντας στην Αδριανούπολη τον Μεχµέτ και τον Χαλίλ. Από 

την Αδριανούπολη ο Μουράτ κινήθηκε βορειοανατολικά προς την περιοχή που 

κατείχε ο εχθρός και στρατοπέδευσε κοντά στη Βάρνα, την οποία όπως είδαµε είχαν 

µόλις καταλάβει οι Ούγγροι. Τη νύχτα της 9 προς 10 Νοεµβρίου οι αρχηγοί του 

χριστιανικού στρατού συσκέφθηκαν και αποφάσισαν ότι µόνη διέξοδός τους ήταν η 

µάχη, καθώς η οδός της υποχώρησης είχε αποκλειστεί. Ακόµη και αν κατάφερναν να 

προχωρήσουν αποφεύγοντας τη µάχη, θα είχαν διαρκή την απειλή του εχθρού που θα 

τους ακολουθούσε. 

 Η µάχη έγινε στις 10 Νοεµβρίου 1444 και διήρκεσε από το πρωί µέχρι το 

αποµεσήµερο.  Οι Ούγγροι επιτέθηκαν πρώτοι και αρχικά υπερτερούσαν. Ο Μιχαήλ 

Szylagy και ο Ντρακούλ (αριστερή πτέρυγα του χριστιανικού στρατού) έτρεψαν σε 

φυγή το στρατό της Ανατολής (δεξιά πτέρυγα του οθωµανικού στρατού). Οι Βλάχοι 

επιδόθηκαν σε λεηλασία. Ο µπεηλέρµπεης της Ανατολής Καρατζά µπέης, γαµπρός του 

Μουράτ, έχοντας εγκαταλειφθεί σχεδόν µόνος του, παγιδεύτηκε και σκοτώθηκε. Ο 

στρατός της Ρούµελης (αριστερή πτέρυγα) υπό τον µπεηλέρµπεη Σιχαµπεντίν 

προσέβαλε τον Ουνυάδη, αλλά τα  ξίφη αποδείχτηκαν ανίσχυρα απέναντι στους 

σιδηρόφρακτους Ούγγρους. Κάποιοι από τους µπέηδες της Ρούµελης, ο Φερίζογλου, ο 

Μαλκότσογλου, ο Νταβούντ και ο Χιζίρ τράπηκαν σε φυγή, αλλά ο µπεηλέρµπεης 

τους επανέφερε σε τάξη µε απειλές. Η επάνοδός τους όµως δεν έφερε διαρκές 

αποτέλεσµα, καθώς ο Ουνυάδης δεν άργησε να καταδιώξει τις δυνάµεις της Ρούµελης, 
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αφήνοντας τον Σιχαµπεντίν µε τους αζάπηδες και λίγους ιππείς που παρέµεναν πιστοί. 

Αφού είχαν εξουδετερωθεί οι δύο ακραίες οθωµανικές πτέρυγες, ο βασιλιάς 

Λαδίσλαος κινήθηκε εναντίον του κέντρου, όπου βρισκόταν ο πρώην σουλτάνος µε 

τους γενίτσαρους. Κατά τον Χαλκοκονδύλη ο Ουνυάδης του είχε συστήσει να µη 

διακινδυνεύσει µια τέτοια ενέργεια, αλλά οι αντίπαλοι του Ουνυάδη στο βασιλικό 

περιβάλλον έπεισαν τον βασιλιά ότι σκοπός του στρατηγού του ήταν να τον κρατήσει 

στο περιθώριο για να µονοπωλήσει ο ίδιος τη δόξα. Σύµφωνα πάλι µε τις οθωµανικές 

πηγές, ο Θεός, ανταποκρινόµενος στην θερµή προσευχή του σουλτάνου, υπέβαλε την 

ανόητη ιδέα της προσωπικής προέλασης στο αλαζονικό µυαλό του άπιστου βασιλιά, 

για να τον εξοντώσει και να σώσει τις µουσουλµανικές δυνάµεις. Μετά από σκληρή 

µάχη, άρχισαν να σκορπίζουν από την οθωµανική πλευρά οι αζάπηδες και οι 

ατζεµήδες. Κοντά στον σουλτάνο παρέµειναν λίγοι αζάπηδες και γιαγιά, οι γενίτσαροι 

και οι άνδρες της εσωτερικής υπηρεσίας. Ο Neshri αναφέρει ότι ο µπεηλέρµπεης της 

Ανατολής Καρατζάς συγκράτησε τον Μουράτ όταν αυτός λιποψύχησε και θέλησε να 

φύγει. Τότε ένας γενίτσαρος κατηγόρησε τον Καρατζά ότι επιδίωκε να εκθέσει τον 

πρώην σουλτάνο σε θανάσιµο κίνδυνο, γιατί ήθελε το θάνατό του. Είπε επίσης ότι ο 

ίδιος ο Καρατζάς ήταν υπεύθυνος και για το θάνατο του Αλαεντίν. Η πληροφορία αυτή 

όµως περί Αλαεντίν πρέπει να αµφισβητηθεί, αφού το εγκυρότερο ως προς την 

ακρίβεια των φάσεων της µάχης Gazavat τοποθετεί το θάνατο του Καρατζά σε 

προγενέστερο στάδιο. Οµοίως και ο Παρασπόνδυλος Ζωτικός, ο οποίος βάζει έναν 

απλό γενίτσαρο να µιλά αυστηρά στον σουλτάνο και να τον αποτρέπει από τη φυγή. 

Κατά τη στιγµή του έσχατου κινδύνου  εκδηλώθηκε αντεπίθεση από τον Ισχάκογλου 

Ισά µπέη, για να κλιµακωθεί από τον Σιχαµπεντίν, ο οποίος οδήγησε τους αζάπηδες 

της Ρούµελης και την προσωπική του φρουρά εναντίον του εχθρού, δίνοντας το 

έναυσµα για την ανασύνταξη των οθωµανικών γραµµών. Ο Σιχαµπεντίν τώρα είχε την 

ευκαιρία να ξεπλύνει τον εξευτελισµό του 1442. Τελικά η κατάσταση αντιστράφηκε 

και οι Ούγγροι τώρα άρχισαν να σκορπάνε. Ο βασιλιάς αδυνατούσε να ελέγξει τους 

στρατιώτες του. Πάνω στη σύγχυση δέχτηκε και ο ίδιος ένα χτύπηµα και, όταν έπεσε 

από το άλογό του, οι γενίτσαροι τον κατέσφαξαν.  

 Ο θάνατος του Λαδίσλαου υπήρξε το σύνθηµα για την ολοκλήρωση της ουγγρικής 

υποχώρησης, υπό µορφή άτακτης φυγής πια. Οι Οθωµανοί τους καταδίωξαν. Από τους 

αιχµαλώτους οι µεγαλύτεροι στην ηλικία θανατώθηκαν και οι πολύ νέοι 

αιχµαλωτίστηκαν. Μια τελευταία αντίσταση πρόβαλαν οι Ούγγροι οχυρωµένοι πίσω 

από τις άµαξές τους, πολιορκήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και παραδόθηκαν το 

πρωί. Εκτός από τον βασιλιά Λαδίσλαο και ο καρδινάλιος Τσεζαρίνι εξαφανίστηκε 

χωρίς να αφήσει ίχνη, δηλαδή έχασε, άγνωστο πώς, τη ζωή του. Ο Χαλκοκονδύλης 



λέει ότι ο καρδινάλιος πέθανε κατά την άτακτη υποχώρηση του ουγγρικού στρατού. Ο 

Αινείας Σίλβιος Πικολόµινι σε επιστολή του προς τον δούκα του Μιλάνου Φίλιππο 

Μαρία Βισκόντι (∆εκ. 1444) αναφέρεται σε φήµες που ήθελαν τον Τσεζαρίνι ζωντανό, 

αλλά αµφισβητεί το κατά πόσον αληθεύουν. Σε άλλο κείµενό του (1463), πάπας πια 

(Πίος Β΄), ο ίδιος αναφέρει ότι ο Τσεζαρίνι έχασε τη ζωή του πληγωµένος από εχθρικά 

βέλη.370 

 Το βράδυ της µάχης οι πρώτοι φυγάδες του οθωµανικού στρατού (από την αρχική 

φάση της σύγκρουσης) έφτασαν πανικόβλητοι στην Αδριανούπολη και έσπειραν τον 

πανικό, κάνοντας λόγο για πανωλεθρία. Πολλοί µεγιστάνες έσπευσαν να καταφύγουν 

στο ∆ιδυµότειχο. Όταν όµως έγινε γνωστή η έκβαση της µάχης, η κατάσταση 

αντιστράφηκε. Οι ουγγρικές φρουρές των φρουρίων που είχαν καταληφθεί τα 

εγκατέλειψαν, αναζητώντας τη σωτηρία σε µια άτακτη φυγή. Ο Μουράτ ανακάλεσε 

τους µπέηδες που είχαν επιδοθεί στην καταδίωξή τους. Κάποια υπολείµµατα του 

ουγγρικού στρατού κατόρθωσαν να φτάσουν στην πατρίδα τους. Κατά τον 

Χαλκοκονδύλη οι Ούγγροι στρατιώτες αποδεκατίστηκαν κατά την υποχώρησή τους 

από τους ίδιους τους συµµάχους τους, τους Βλάχους. Ο Ουνυάδης διέφυγε σώος από 

το πεδίο της µάχης και κατευθύνθηκε προς την Ουγγαρία µέσω Ντοµπρουτζάς και 

Βλαχίας, αλλά αιχµαλωτίστηκε από τον Ντρακούλ, ο οποίος ασφαλώς θα είχε 

µετανιώσει για την εµπλοκή του σ�αυτή την περιπέτεια και θα έπνεε µένεα εναντίον 

αυτών που τον παρέσυραν. Από την οθωµανική πλευρά τιµωρήθηκαν οι λιποτάκτες 

της µάχης. Όσοι θεωρήθηκαν πρωταίτιοι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Οι άλλοι 

επρόκειτο να διαποµπευθούν στο στρατόπεδο ντυµένοι γυναικεία, αλλά τελικά η 

απόφαση αυτή δεν εκτελέστηκε χάρη στη µεσολάβηση κάποιων υψηλών 

αξιωµατούχων. Το κεφάλι του Λαδίσλαου, το οποίο είχε κόψει ένας γενίτσαρος µε το 

όνοµα Κοτζά Χιζίρ,* τοποθετήθηκε σε ένα δοχείο µε µέλι και στάλθηκε στην Προύσα, 

όπου παραλήφθηκε µε ενθουσιώδεις εκδηλώσεις, πλύθηκε στον ποταµό Νιλουφέρ και 

καρφώθηκε σε µια λόγχη. Οι κάτοικοι της Προύσας περιέφεραν το κεφάλι στους 

δρόµους της πόλης πανηγυρίζοντας. Εξάλλου, µέσα στο γενικότερο κλίµα ευφορίας 

που είχε δηµιουργήσει η νίκη και ύστερα από διάβηµα κάποιου Αζάπ µπέη, ο Μουράτ 

απελευθέρωσε τον Τουραχάν. Αν και δεν ήταν σουλτάνος, ο Μουράτ αξιοποίησε την 

άτυπη επάνοδό του στο προσκήνιο, για να τοποθετήσει νέα πρόσωπα σε σηµαντικές 

θέσεις: Στη θέση του Καρατζά που σκοτώθηκε έκανε µπεηλέρµπεη της Ανατολής τον 

                                                           
370 Gazavat, 59-68 και σηµειώσεις 41,42. Ashιkpashazade, 185. Neshri, 651. Χαλκοκονδύλης, 
102-108. ∆ούκας, 221. Παρασπόνδυλος Ζωτικός, 26 κ.ε. Imber, The Ottoman Empire, 133-134. 
Babinger, 251,253. Werner, 263. Flemming, Prayer, 68. Setton, 90,91. 



αλβανικής καταγωγής Ουζγκούρογλου Ισά. Καθαίρεσε εξάλλου τον Φαζλουλάχ και 

τον αντικατέστησε µε τον ελληνικής καταγωγής Σαρουτζά. Ο Ουζγκούρογλου και ο 

Σαρουτζά, όντας δούλοι της Πύλης, δε φαίνεται να εκφράζουν τις επιλογές της 

χαλιλικής παράταξης, αλλά η αποµάκρυνση του φιλοπόλεµου Φαζλουλάχ µάλλον 

είναι ενδεικτική του ότι δεν επιδοκιµαζόταν η στάση των ανθρώπων του Μεχµέτ. 

Πάντως στα Annals ο Φαζλουλάχ παύει να αναφέρεται ως βεζίρης ήδη από το έτος 

843 (1439/1440). Παρόλο που ο Χαλίλ θα το ήθελε, ο Μουράτ δεν αποφάσιζε να 

επανέλθει στο θρόνο, ίσως για να µην κλονίσει τη θέση του Μεχµέτ έναντι του Ορχάν. 

Ασφαλώς οι διορισµοί αυτοί θα έγιναν στο όνοµα του σουλτάνου Μεχµέτ. Εξάλλου εν 

ονόµατι του νεαρού σουλτάνου Μεχµέτ στάθηκαν πρεσβείες σε διάφορους 

µουσουλµάνους ηγεµόνες, τον Τιµουρίδη Σαχρούχ, τον Μαυροπροβατά Τζιχάν Σαχ, 

τον Ιµπραχίµ Καραµάνογλου και τον Τσακµάκ των Μαµελούκων, για να µεταδώσουν 

µε τα νικητήρια fetihname που κόµιζαν το χαρµόσυνο νέο της περιφανούς νίκης, που 

κέρδισαν οι Οθωµανοί ως πρόµαχοι του Ισλάµ. Η σηµασία της νίκης ήταν µεγάλη για 

το Ισλάµ, δηλαδή για το οθωµανικό κράτος που εκπροσωπούσε το Ισλάµ στην 

Ευρώπη, γιατί απέτρεψε την απόπειρα των δυτικών να διασπάσουν την ενότητα της 

οθωµανικής Ρούµελης µε την Ανατολή και προεξόφλησε το µέλλον του Βυζαντίου. 

Σώζονται µερικά fetihname ή besharetname µε ηµεροµηνία τέλη Ραµαζάν 848 (µέσα 

Ιανουαρίου 1445) καθώς και απαντήσεις σ�αυτά.* Πλουσιότερο σε πληροφορίες είναι 

το fetihname που απευθύνεται στον Μαµελούκο σουλτάνο. Αξίζει να παρατηρήσουµε 

ότι το προπαγανδιστικό αυτό κείµενο, ενώ σε γενικές γραµµές αποτελεί µια ακριβή 

περίληψη των γεγονότων των δύο ουγγρικών εισβολών (όπως και το Gazavat 

τοποθετεί το κέντρο των αποφάσεων στη Ρώµη), αποσιωπά την αρχική φυγή των 

πολεµιστών του Ισλάµ, προβάλλοντας τον ισχυρισµό ότι είχαν δήθεν κρατήσει 

σταθερά τις θέσεις τους και είχαν πραγµατοποιήσει δώδεκα εφόδους διαλύοντας κάθε 

φορά τους εχθρούς.371 

                                                                                                                                                                      
* Στο ποίηµα του 16ου αιώνα CέmiΣ ⁿl Mekn√nat του Mevlana Isa η µάχη της Βάρνας παίρνει 
µια χροιά θρύλου. Ο Χιζίρ δεν είναι απλός γενίτσαρος, αλλά ταυτίζεται µε τον οµώνυµο άγιο. 
Βλ. Flemming, Prayer, 70. 
* Τρεις από τις επιστολές αυτές, οι απευθυνόµενες προς τους Τζιχάν Σαχ, Σαχρούχ και 
Καραµάνογλου, ήταν γνωστές από πολύ παλιά, αφού ο Οθωµανός αξιωµατούχος του 16ου 
αιώνα Fεριντούν τις είχε διασώσει στη συλλογή σουλτανικών επιστολών που συνέθεσε. Η 
ανακάλυψη το 1950 στα αρχεία του Τοπ Καπί ενός τµήµατος του προς τον Τζιχάν Sαχ 
αυθεντικού fetihname (έστω κι αν η διατύπωσή του από τον γραφέα δεν κρίθηκε επιτυχής και γι 
αυτό τελικά δεν απεστάλη το συγκεκριµένο αντίγραφο) και η αντιπαραβολή του το 1953 προς 
το αντίστοιχο που διασώζει ο Φεριντούν απέδειξε ότι τα έγγραφα που παραθέτει ο τελευταίος 
δεν αντικατοπτρίζουν τη γνήσια µορφή τους, αλλά είναι φανταστικές ανασυνθέσεις επί τη βάσει 
τυποποιηµένων µορφών (Fekete, 260-265). 
371 Gazavat, 69-71 και σηµείωση 43. Ashιkpashazade, 185. Χαλκοκονδύλης, 108,111. Αναφέρει 
τον Φαζλουλάχ µε το όνοµα Φατουµάς. ∆ούκας, 221. Annals, 577,578. Inalcιk, Murad II., 609. 
Babinger, 253-254. Tetkikler ve Vesikalar, 53,75. Setton, 91. 



 Η σταυροφορία της Βάρνας ήταν ίσως η σοβαρότερη περίπτωση, κατά την οποία οι 

Ούγγροι απείλησαν την ασφάλεια των οθωµανικών συνόρων. ∆εν ήταν όµως η 

τελευταία. Η οθωµανική νίκη στη Βάρνα περιόρισε την ορµητικότητα των φορέων της 

σταυροφορικής ιδέας, αλλά δεν ήταν αρκετή για να την τερµατίσει άπαξ διά παντός. 

Ήδη την άνοιξη του 1445 σηµειώθηκαν επαφές Ούγγρων και Βουργουνδών για την 

πραγµατοποίηση νέας επιχείρησης. Αυτή τη φορά ο στόχος ήταν λιγότερο 

µεγαλεπήβολος: Ο χριστιανικός στόλος θα ανέβαινε το ∆ούναβη και θα πολιορκούσε 

τη Νικόπολη. Ζητήθηκε η συνδροµή του Ντρακούλ και παράλληλα έγινε διάβηµα στο 

Βυζάντιο για την κινητοποίηση ενός Οθωµανού ανταπαιτητή, του Σαβτζή που 

ισχυριζόταν ότι ήταν ο µεγαλύτερος αδελφός του Μουράτ (άραγε πρόκειται για τον 

ίδιο ανταπαιτητή του προηγούµενου χρόνου, τον οποίο όµως ο Ιναλτζίκ ταυτίζει µε 

τον Ορχάν;). Μέσα Αυγούστου ο βουργουνδικός και παπικός στόλος, µε επικεφαλής 

τον Βουργουνδό Ντε Βαβρέν (που διοικούσε τη βουργουνδική µοίρα και τον 

προηγούµενο χρόνο) και τον Βενετό καρδινάλιο Κοντουλµέρ και µεταφέροντας τον 

Σαβτζή και µια βλαχική δύναµη υπό τον γιο του Ντρακούλ, ξεκίνησε από την Βραΐλα 

της Βλαχίας µε κατεύθυνση τη Νικόπολη, όπου τον Σεπτέµβριο θα συναντούσε τον 

Ουνυάδη (είχε εν τω µεταξύ απελευθερωθεί από τον Ντρακούλ µε µεσολάβηση του 

πάπα). Στη Σιλίστρια ο Σαβτζή µάταια προσπάθησε να προσεταιριστεί την ισχυρή 

οθωµανική φρουρά, προβάλλοντας τους ισχυρισµούς του περί δικαιωµάτων του στον 

θρόνο. Οι βολές των οθωµανικών πυροβόλων ανάγκασαν τον χριστιανικό στόλο να 

αφήσει πίσω του άθικτη τη Σιλίστρια και να συνεχίσει το ταξίδι του προς τη 

Νικόπολη. Ο Σαβτζή δεν ξαναχρησιµοποιήθηκε. Μετά τη Σιλίστρια οι Βλάχοι 

πολιόρκησαν το Τουτρακάν και το πυρπόλησαν καίγοντας ζωντανούς τους άντρες της 

φρουράς. Λεηλάτησαν τις αποθήκες του γειτονικού χωριού και έφυγαν. Έφτασαν 

κατόπιν στο Τζούρτζου (το µόνο οθωµανικό οχυρό στη βόρεια όχθη) και το 

πολιόρκησαν. Έβαλαν πάλι φωτιά στα τείχη, αλλά αυτή τη φορά η φρουρά 

παραδόθηκε έγκαιρα και γλύτωσε αρχικά την απανθράκωση, αφού οι Βλάχοι ήθελαν 

(λόγω της θέσης του στη βόρεια όχθη, δηλαδή µέσα στο βλαχικό έδαφος) να πέσει το 

οχυρό ανέπαφο στα χέρια τους. Ενώ όµως οι Οθωµανοί στρατιώτες αποχωρούσαν 

υπόσπονδοι, ο γιος του Ντρακούλ, µε το πρόσχηµα ότι αναγνώρισε στο πρόσωπο του 

φρούραρχου τον αξιωµατικό που είχε κάποτε συλλάβει τον πατέρα του, τον 

αποκεφάλισε. Οι υπόλοιποι έπεσαν σε ενέδρα και αποδεκατίστηκαν. Ακολούθως ο 

στόλος έφτασε στη Ρούσε. Η φρουρά εγκατέλειψε το οχυρό, αφού το πυρπόλησε µαζί 

µε το χωριό. Οι σταυροφόροι προσέγγισαν τέλος στη Νικόπολη. ∆εχόµενοι πυρά από 

τη νότια όχθη αγκυροβόλησαν εκτός βεληνεκούς στη βόρεια, στη θέση Τούρνου 

Μαγκουρέλε. Εκεί έλαβαν µήνυµα ότι πλησίαζε ο Ουνυάδης. Πράγµατι λίγο µετά την 



έναρξη της πολιορκίας ο Ουνυάδης έφτασε. Η Νικόπολη όµως αντιστάθηκε µε 

επιτυχία επί δύο εβδοµάδες και έφτασαν πληροφορίες για την επικείµενη άφιξη 

οθωµανικών ενισχύσεων. Η πολιορκία λύθηκε. Ο βλαχικός και ο ουγγρικός στρατός 

υποχώρησαν διά ξηράς κατά µήκος της βόρειας όχθης και ο βουργουνδικός στόλος 

συνέχισε τον ανάπλου του ποταµού, παρακολουθούµενος από τον οθωµανικό στρατό 

στη νότια όχθη µέχρι τον παραπόταµο, στον οποίο ναυλοχούσαν τα πλοία του 

Ουνυάδη (κοντά στο Βελιγράδι). Τότε οι Οθωµανοί αποσύρθηκαν καίγοντας τα πάντα 

στο πέρασµά τους. Έτσι ο Ουνυάδης µε το επιχείρηµα ότι δεν είχε προµήθειες έπεισε 

τον καρδινάλιο Κοντουλµέρ να τον απαλλάξει από τον όρκο του, τον οποίο άλλωστε 

είχε εκπληρώσει και µε το παραπάνω, όπως έλεγε, και επέστρεψε µε τον στρατό του 

στη Ουγγαρία. Ο στόλος έκανε στροφή και κατέβηκε τον ποταµό βγαίνοντας στον 

Εύξεινο. Στη 1 Νοεµβρίου 1445 τα πλοία του καρδινάλιου βρίσκονταν στην 

Κωνσταντινούπολη. Σε τελική ανάλυση οι άµεσα ωφεληµένοι από αυτή την 

εκστρατεία ήταν οι Βλάχοι, οι οποίοι κέρδισαν τα σηµαντικά οχυρά Τουτρακάν, 

Τζούρτζου και Ρούσε. Αλλά και ο Ουνυάδης ωφελήθηκε µακροπρόθεσµα, αφού 

διέφυγε τον κίνδυνο να πέσει στην αφάνεια µετά τη Βάρνα. Υπενθύµισε σε όλους 

εντός και εκτός Ουγγαρίας ότι µετά τον θάνατο του βασιλιά Λαδίσλαου* αυτός 

µονοπωλούσε ουσιαστικά την εξουσία στη χώρα του.  

 Το 1446 ο Ουνυάδης εξελέγη αντιβασιλέας του Λαδίσλαου του Οψιγενούς 

(Ladislaus Posthumus, βλ. σελ.103). Στηρίχτηκε στους µικρούς ευγενείς, τους 

χωρικούς και τους αστούς. Μην ελπίζοντας σε οικονοµική βοήθεια από την Ιταλία ή 

από τα µεγάλα βασίλεια έπρεπε να στηριχτεί στις δικές του δυνάµεις και να ελπίζει σε 

αντιτουρκικές κινήσεις στη Σερβία και την Αλβανία.372 Σε τελική ανάλυση ο 

Ουνυάδης αξιοποίησε τον οθωµανικό κίνδυνο, για να προβληθεί ως εκπρόσωπος της 

εντόπιας αριστοκρατίας και σταδιακά να υποκαταστήσει τη γερµανική δυναστεία των 

Αψβούργων, στην οποία ανήκαν ο Αλβέρτος και ο Λαδίσλαος ο Οψιγενής (το 1458 ο 

γιος του Ουνυάδη Ματθίας Κορβίνος έγινε βασιλιάς), οδηγώντας την Ουγγαρία  στον 

δρόµο των εθνικών βασιλείων που αναδύονταν τότε στην Ευρώπη. 

 Όµως η διάθεση συντήρησης του πολεµικού κλίµατος, που έδειξαν η Ουγγαρία, η 

Βλαχία, η Βουργουνδία και ο πάπας, δεν εξέφραζε τις τάσεις όλων των δυτικών 

δυνάµεων. Η Βενετία κυρίως λειτουργούσε µε διαφορετικά κριτήρια και δεν ήταν 

                                                           
* Για ένα διάστηµα κυκλοφορούσαν φήµες ότι ο Λαδίσλαος δεν είχε σκοτωθεί. Τον Ιούνιο του 
1445 η µητέρα του Λαδίσλαου Σοφία της Πολωνίας απηύθυνε έκκληση προς τους Ούγγρους 
ευγενείς να µην βιαστούν να προχωρήσουν σε εκλογή νέου βασιλιά, γιατί, σύµφωνα µε 
πληροφορίες που είχε λάβει, ο γιος της ήταν ζωντανός. Οι φήµες αυτές δηµιούργησαν τον 
θρύλο που ήθελε τον Λαδίσλαο να τιµωρείται για την επιορκία του, για να επιστρέψει κάποτε 
εξιλεωµένος και να αποδώσει δικαιοσύνη στους αδικηµένους χωρικούς (Setton, 90-91). 
372 Imber, The Ottoman Empire, 135-136. Jirecek, 187. Engel, 256. Werner, 264. 



διατεθειµένη να επιβαρύνεται µε το κόστος ενός πολέµου, αν δεν είχε εχέγγυα για την 

ευνοϊκή του έκβαση. Η εµπειρία της Βάρνας ήταν αρκετή για να την καταστήσει 

επιφυλακτική απέναντι σε άµεσα σταυροφορικά σχέδια.  Οι κατηγορίες του εµπνευστή 

αυτών των σχεδίων, του πάπα, σε βάρος της Βενετίας στο θέµα των ευθυνών για τη 

διάβαση του Μουράτ στη Ρούµελη, οι λεηλασίες των βενετικών θέσεων στην Εύβοια 

και την Αλβανία, όσο διαρκούσε η εµπόλεµη κατάσταση, και η παρουσία νέου 

σουλτάνου στην Αδριανούπολη οδήγησαν τη Βενετία στην προσέγγιση του 

«σουλτάνου της Ευρώπης» και στην ανανέωση της συνθήκης του 1430, µε την 

προϋπόθεση ότι η συνθήκη θα επικυρωνόταν από τον «σουλτάνο της Ασίας». Η 

συνθήκη υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 1446.373 Ο Βενετός διαπραγµατευτής ήταν 

ο Αλντοµπραντίνο ντι Τζούστι, απεσταλµένος του βάιλου Ανδρέα Φόσκολου. Ο δόγης 

αναφέρεται ως «πατέρας» του Μεχµέτ, ενώ το 1430 ήταν «αδελφός» του Μουράτ. Οι 

όροι είναι οι ίδιοι µε τη συνθήκη του 1430 (βλ. σελ.85). Ακολούθησε η αποστολή 

αντιπροσωπείας του Μεχµέτ προς τον βάιλο, που θα ορκιζόταν µε τη σειρά του και θα 

παρέδιδε σφραγισµένο και επικυρωµένο από τη βενετική κυβέρνηση το κείµενο της 

ένορκης συνθήκης.374 

 Ο Μεχµέτ όµως δεν άργησε να αποµακρυνθεί από το προσκήνιο. Ο Κυριακός ο 

Αγκωνίτης, που έγινε δεκτός από τον Μουράτ στη Μαγνησία τον Απρίλιο, αναφέρει 

σε επιστολή του ότι στις 5 ΜαÀου 1446 ο Μουράτ αναχώρησε για την Αδριανούπολη 

µε 4.000 στρατό. Κατά την αντίληψη του Κυριακού είχε κληθεί επειγόντως από τον 

Μεχµέτ. Στην πραγµατικότητα η πρωτοβουλία ανήκε στον πρώτο βεζίρη Χαλίλ και 

ήταν σε βάρος του Μεχµέτ, του οποίου η φιλοπόλεµη πολιτική (που εξέφραζε 

σπαχήδες, ακιντζήδες και γιουρούκους) προκαλούσε ανησυχίες στον Χαλίλ. Από 

καιρού σε καιρό οι διάφοροι µουσουλµάνοι ηγεµόνες, απέναντι στους οποίους ο 

Μεχµέτ ήταν επιθετικός, και όσοι θίγονταν από τη νέα πολιτική ζητούσαν από τον 

Μουράτ να επεµβαίνει και να χαλιναγωγεί τον γιο του, εµπεδώνοντας ένα ανεπίσηµο 

καθεστώς κηδεµονείας του «σουλτάνου της δύσης» από τον σουλτάνο της Ανατολής. 

Αφού έµεινε ένα διάστηµα στην Προύσα, όπου την 1 Αυγούστου συνέταξε τη διαθήκη 

του, ο Μουράτ µπήκε στην Αδριανούπολη τον Αύγουστο του 1446 και εκθρόνισε τον 

γιο του. Επικύρωσε (Σεπτέµβριο) τη συνθήκη που είχε υπογράψει ο Μεχµέτ µε τη 

Βενετία (αφού πάλι άλλαζε ο σουλτάνος). Εξέδωσε διαταγή για την αποκατάσταση 

αιχµαλώτων που είχαν αρπαγεί κατά τη διάρκεια οθωµανικών επιδροµών σε βενετικές 

περιοχές κατά παράβαση της συνθήκης του Φεβρουαρίου. ∆ιατήρησε τους βεζίρηδες 

στις θέσεις τους και µόνο τον µυστικοσύµβουλο του Μεχµέτ Ζαγανός εκτόπισε στο 
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Μπαλικεσίρ της Β∆ Μικράς Ασίας. Ο έκπτωτος µονάρχης αναγκάστηκε να αποσυρθεί 

στη Μαγνησία, όπου εγκαθίδρυσε την εξουσία του εν είδει κράτους εν κράτει, 

κόβοντας νόµισµα. Παρά τη συνθήκη που είχε υπογράψει, εξαπέλυε πειρατικές 

επιδροµές στις βενετικές κτήσεις του Αιγαίου. Από την άλλη πλευρά η δεύτερη 

βασιλεία του Μουράτ αναλώθηκε στην αντιµετώπιση του εξωτερικού κινδύνου και 

κατ�αρχήν της Ουγγαρίας. Σκοπός των επιχειρήσεων που ανέλαβε ήταν η διασφάλιση 

του οθωµανικού συνόρου, µακροπρόθεσµα όµως άνοιξαν το δρόµο για την 

Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα έδιωξε τους Βυζαντινούς από το βορρά, κατέστρεψε 

το Εξαµίλιο και εισέβαλε στην Πελοπόννησο, υποτάσσοντας τον Κωνσταντίνο 

Παλαιολόγο (τέλη του1446). Παρά την επιβεβαίωση της οθωµανικής ισχύος στη 

Βάρνα, ο Κωνσταντίνος δεν δίσταζε να προσβάλλει την οθωµανική Θεσσαλία (το 

σαντζάκι του Τουραχάν) και οι επιχειρήσεις του είχαν φτάσει την άνοιξη του 1445 

µέχρι την Πίνδο. Είχε ακόµη επιτεθεί και στο δουκάτο των Αθηνών, αφού ο Νέριος 

Β΄µετά τη Βάρνα είχε δεχτεί πάλι την επικυριαρχία του σουλτάνου. Έτσι, λέει ο 

Χαλκοκονδύλης, ο Νέριος και ο Τουραχάν ζήτησαν από τον σουλτάνο να επέµβει. 

Στις 27 Νοεµβρίου 1446 ο Μουράτ βρισκόταν µπροστά στο Εξαµίλιο. Το τείχος ήταν 

ισχυρό και ο σουλτάνος δυσανασχετούσε εναντίον του Τουραχάν, ο οποίος είχε 

προτείνει να διεξαχθεί η επιχείρηση µέσα στο χειµώνα. Αφού απέρριψε τους 

απαράδεκτους γι� αυτόν όρους του δεσπότη Κωνσταντίνου και φυλάκισε τον 

απεσταλµένο του Γεώργιο Χαλκοκονδύλη, έπληξε το τείχος µε τα πυροβόλα του. 

Κατόπιν εξαπέλυσε γενική επίθεση, όπου συµµετείχε προσωπικά. Στις 10 ∆εκεµβρίου 

το τείχος κυριεύθηκε. Οι δεσπότες Κωνσταντίνος και Θωµάς Παλαιολόγοι διέφυγαν 

στα νότια της χερσονήσου. Οι ακιντζήδες του Τουραχάν κατέκλυσαν την 

Πελοπόννησο. Ο Μουράτ προέλασε µέχρι την Πάτρα και την Γλαρέντζα και 

επέστρεψε στην Αδριανούπολη έχοντας επιβάλει υποτέλεια στους Παλαιολόγους. Τον 

Φεβρουάριο του 1447 ο Κυριακός ο Αγκωνίτης είδε στην Καλλίπολη πλήθος 

χριστιανών, κυρίως Ελλήνων, σκλάβων από την Πελοπόννησο, που οδηγούνταν στα 

σκλαβοπάζαρα. O Nτρακούλ βλέποντας τη δυναµική επάνοδο του Μουράτ θέλησε να 

ανανεώσει την επαφή µαζί του. Ήρθε όµως σε σύγκρουση µε τον Ουνυάδη και έχασε 

τη ζωή του (1447). Τον διαδέχθηκε ο γιος του Νταν Β΄ Βλαδισλάβος. Το 1448 ο νέος 

«ηγεµόνας της Ανατολής» κλήθηκε να συµµετάσχει στην εκστρατεία της Αλβανίας, 

όπου είχαν επαναστατήσει ο Σκεντέρµπεης και ο Αριανίτης. Ο Σκεντέρµπεης 

βρισκόταν παράλληλα σε πόλεµο µε τη Βενετία, διεκδικώντας το Dagno. Τον Μάιο 

του 1448 οι οθωµανικές δυνάµεις άρχισαν να πολιορκούν την Κρόια. Οι εντόπιες 

ορεσίβιες φύλα ήλθαν σε συνεννόηση µε τους Οθωµανούς, αφού έβλεπαν ότι η 

ισχυροποίηση του Σκεντέρµπεη απειλούσε την αυτονοµία τους. Οι Βενετοί της 



Σκόδρας πουλούσαν τρόφιµα στους Οθωµανούς, ενώ οι του ∆υρραχίου 

συνεργάζονταν µε τους υπερασπιστές της πόλης. Τον Ιούνιο η Βενετία προσπάθησε να 

εξασφαλίσει τη συνεργασία του σουλτάνου εναντίον του Αλβανού αντιπάλου της. Ο 

Μουράτ ανακατέλαβε από τον Σκεντέρµπεη το Κότζατζικ Χισάρ (Σβέτιγκραντ), που 

έλεγχε το δρόµο προς την κεντρική και βόρεια Αλβανία. Το πλήγµα αυτό και η 

πρόθεσή του να λάβει µέρος στην εκστρατεία που προετοίµαζε ο Ουνυάδης ανάγκασε 

τον Σκεντέρµπεη να παραιτηθεί από το Dagno και να ειρηνεύσει µε τη Βενετία. 

Αµέσως µετά εκδηλώθηκε µια νέα ουγγρική εισβολή, που κατέληξε στην οθωµανική 

νίκη του Κοσσυφοπεδίου.375 

 Ο Ουνυάδης σχεδίαζε την επιχείρηση αυτή από το 1446, οπότε έγινε αντιβασιλέας 

της Ουγγαρίας. Είχε ζητήσει τη συνεργασία της Βενετίας, του βασιλιά της Αραγωνίας 

και Νεαπόλεως Αλφόνσου, του πάπα και του δεσπότη Γεώργιου Μπράνκοβιτς, αλλά 

µάταια. Ο µόνος που δέχτηκε να συµπράξει µαζί του ήταν ο Σκεντέρµπεης, ο οποίος 

στις 4 Οκτωβρίου 1448 έκλεισε εσπευσµένα την ειρήνη µε τη Βενετία (προσφέρθηκε 

να τής παραχωρήσει την πολιορκηµένη Κρόια) και κινήθηκε προς τον βορρά. Το 

καλοκαίρι του 1448 ο Ουνυάδης είχε συγκροτήσει µια µικρή δύναµη από Ούγγρους, 

Πολωνούς, Βλάχους, καθώς και µισθοφόρους Γερµανούς και Βοηµούς µε πολεµικές 

άµαξες. Μαζί του είχε έναν Οθωµανό ανταπαιτητή, τον Νταβούντ «γιο του Σαβτζή», 

εγγονού του Μουράτ Α΄ (Ταούτην τον Σαούζεω υιιδούς του Αµουράτεω), κατά τον 

Χαλκοκονδύλη.376 Τον Σεπτέµβριο ο Ουνυάδης είχε περάσει τον ∆ούναβη στο 

Κουµπίν µπαίνοντας σε σερβικό έδαφος, όπου ο στρατός του επιδόθηκε σε λεηλασίες. 

Σκοπός του ήταν να συναντήσει τον Σκεντέρµπεη. Ακολούθησε το Μοράβα προς τις 

πηγές του (νότια) µέχρι το Κρούσεβατς, περνώντας από τη ∆ιάβαση του Ιωάννη 

(Γιάνκοβα Κλεισούρα) µεταξύ των οροσειρών Καπαονίκ και Γιάστρεµπατς. 

Εγκαταλείποντας την όχθη του ποταµού κατευθύνθηκε στο Κοσσυφοπέδιο, όπου 

προχώρησε µέχρι την Σίτνιτσα, στην περιοχή της Πρίστινας. ∆εν είχε όµως 

αποτελεσµατικό συντονισµό µε τον σύµµαχό του. Ο Μουράτ λύνοντας την πολιορκία 

της Κρόιας (παρά ταύτα η Βενετία δεν δέχτηκε την προσφορά του Σκεντέρµπεη) είχε 

καταφέρει να παρεµβληθεί ανάµεσα στον Σκεντέρµπεη και τον Ουνυάδη, και να 

εµποδίσει την ένωση των στρατών τους. Αυτή τη φορά ακόµη και ο Καραµάνογλου 

είχε στείλει µια δύναµη από το νοµαδικό φύλο των Ντουρκουτλού για να ενισχύσει 
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τους Οθωµανούς στον ιερό πόλεµο. Οι Καραµανίτες αυτοί αντιµετωπίστηκαν µε 

περιφρόνηση από τον Μουράτ. Στο πεδίο όπου είχε γίνει η µάχη του 1389  περίµενε 

τον Ουνυάδη  ισχυρότερος οθωµανικός στρατός, ενώ ο Σκεντέρµπεης ήταν ακόµη 

µακριά. Τη δεξιά πτέρυγα της οθωµανικής παράταξης κατείχε ο στρατός της Ανατολής 

µε τον µπεηλέρµπεη Ουζγκούρ και τον νεαρό πρώην σουλτάνο Μεχµέτ (απέναντί του 

είχε την αριστερή χριστιανική πτέρυγα, δηλαδή τους Βλάχους) και την αριστερή ο 

στρατός της Ρούµελης µε τον µπεηλέρµπεη Καρατζά (που είχε να αντιµετωπίσει τις 

δυνάµεις διάφορων σπουδαίων Ούγγρων βάνων στη δεξιά χριστιανική πτέρυγα, στην 

οποία βρισκόταν και ο ανταπαιτητής). Στα κέντρα των δύο παρατάξεων βρίσκονταν ο 

Μουράτ µε το στρατό της Πύλης και ο Ουνυάδης αντίστοιχα. Η µάχη έγινε στις 17, 18 

και 19 Οκτωβρίου 1448. Ο Χαλκοκονδύλης αναφέρει µονοµαχία µεταξύ ενός 

Ούγγρου πολεµιστή και ενός Οθωµανού, πριν συµπλακούν οι στρατοί, η οποία έληξε 

µε νίκη του Οθωµανού, όταν έριξε τον αντίπαλό του από το άλογο, δηµιουργώντας 

ενθουσιασµό στην οθωµανική πλευρά. Την πρώτη µέρα της µάχης από την οθωµανική 

πλευρά έδρασε ο στρατός της Ρούµελης, ενώ ο στρατός της Ανατολής, ύποπτος φυγής 

λόγω του κακού παρελθόντος της Βάρνας, παρέµενε σε επιφυλακή. Οι ιππείς της 

Ρούµελης πραγµατοποιούσαν εικονικές υποχωρήσεις, για να κουράσουν τα άλογα του 

εχθρού, και επανέρχονταν αιφνιδιαστικά. Πάντως η πρώτη µέρα της µάχης έληξε 

χωρίς νικητή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ούγγροι µε πρόταση του Νταβούντ 

προσέβαλαν το στρατόπεδο των γενιτσάρων, αλλά µετά από ολονύχτια συµπλοκή 

αναγκάστηκαν το πρωί να υποχωρήσουν. Τη δεύτερη µέρα ο Τουραχάν περικύκλωσε 

τους χριστιανούς, που είχαν αρχίσει να καταδιώκουν τους στρατιώτες της Ανατολής. 

Τότε οι Βλάχοι αυτοµόλησαν στους Οθωµανούς, νοµίζοντας ότι ο σουλτάνος θα 

θεωρούσε σηµαντική τη σύµπραξή τους µαζί του. Αρχικά ο Χαλίλ δέχτηκε εξ 

ονόµατος του σουλτάνου την παράδοσή τους και ζήτησε να καταθέσουν τα όπλα. 

Τελικά όµως ο Μουράτ υποπτευόµενος παγίδα έστειλε εναντίον τους τον στρατό της 

Ρούµελης. Έτσι οι Βλάχοι, που δεν είχαν ακόµη παραδώσει τα όπλα, 

εξουδετερώθηκαν µετά από συµπλοκή. Η ευκολία, µε την οποία οι Οθωµανοί 

απέρριψαν µια τέτοια συµµαχία και µάλιστα εξόντωσαν τους επίδοξους συµµάχους 

τους, προκάλεσε αίσθηση στους Ούγγρους, όπως πιστεύει ο Χαλκοκονδύλης. Τη 

νύχτα ο Ουνυάδης µε τους ιππείς του διέφυγε. Κατά τον Χαλκοκονδύλη, εξαπάτησε 

τους αρχηγούς των αµαξών λέγοντάς τους ότι θα έκανε πρώτα ο ίδιος έφοδο εναντίον 

του στρατού της Πύλης και αφήνοντάς τους να περιµένουν δήθεν σύνθηµά του για να 

ακολουθήσουν κι αυτοί. Αντ�αυτού όµως, έφυγε µε κατεύθυνση τον ∆ούναβη. Το 

πρωί της τρίτης µέρας οι Βοηµοί και οι Γερµανοί, έχοντας εγκαταλειφθεί µόνοι και 

δεχόµενοι επίθεση των γενιτσάρων, οχυρώθηκαν στις άµαξές τους και αµύνθηκαν 



πέφτοντας µέχρι τον τελευταίο. Ο Μουράτ αγνόησε τις παροτρύνσεις των µπέηδών 

του να καταδιώξει τον Ουνυάδη, φοβούµενος σύµφωνα µε τον Χαλκοκονδύλη µήπως 

επαναληφθεί ό,τι είχε πάθει ο Κασίµ στην Κουνόβιτσα, µετά το Ιζλαντί. Την ίδια µέρα 

έφτασαν κατόπιν εορτής οι Αλβανοί. Μεµονωµένοι φυγάδες του ουγγρικού στρατού 

κατόρθωσαν να διασωθούν µέσω πλαγίων δρόµων στη Ραγούσα.377 

 Μετά την ήττα του Κοσσυφοπέδιου το κύρος τόσο του Ουνυάδη όσο και της 

Ουγγαρίας κατέπεσε. Ο Ουνυάδης αντιµετώπιζε την αντιπολίτευση του κόµη Urlich 

von Cilli, που υποστήριζε τον Γερµανό αυτοκράτορα Φρειδερίκο Γ΄, του Garai και του 

Μπράνκοβιτς. Ο Μπράνκοβιτς µάλιστα, που (αν πιστέψουµε τον Χαλκοκονδύλη) είχε 

ενηµερώσει τον σουλτάνο στην Κρόια για τις κινήσεις των Ούγγρων διά µέσου της 

χώρας του προς το Κοσσυφοπέδιο,  είχε συλλάβει τον Ουνυάδη. Σέρβοι χωρικοί, που 

είχαν δεινοπαθήσει από τις λεηλασίες του στρατού του, αναγνώρισαν τον Ουνυάδη, 

τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν στον δεσπότη τους. Ο Μπράνκοβιτς τον άφησε 

ελεύθερο, όταν πιέστηκε στρατιωτικά από ουγγρικές δυνάµεις. Προηγουµένως όµως 

τον υποχρέωσε να υπογράψει µια συνθήκη, η οποία ρύθµιζε µε ευνοϊκό για την Σερβία 

τρόπο τις σερβοουγγρικές σχέσεις. Όταν όµως αφέθηκε ελεύθερος, ο πάπας Νικόλαος 

Ε΄τον απάλλαξε από την υποχρέωση να τηρήσει µια συνθήκη που του είχε επιβληθεί 

µε καταναγκασµό. Χάρη στις επιχειρήσεις των ετών 1443-1448 η Ουγγαρία είχε 

κατορθώσει να βάλει τέλος στις οθωµανικές επιδροµές, αλλά το όνειρο της 

γενικευµένης επίθεσης και της εκδίωξης των Οθωµανών από την Ευρώπη ήταν πια 

παρελθόν. Η περίοδος ειρήνης που ακολούθησε χαρακτηριζόταν από τη σταθερή 

υπεροχή των Οθωµανών, καθώς η Ουγγαρία αναγνώριζε τη θέση της Σερβίας, της 

Βοσνίας και της Βλαχίας ως υποτελών του σουλτάνου.378 

 Παράλληλα µε τα γεγονότα του Κοσσυφοπεδίου ο Βλαδισλάβος της Βλαχίας 

προσέβαλε τα οθωµανικά εδάφη στον ∆ούναβη. Το 1449 όµως ο νέος µπεηλέρµπεης 

της Ρούµελης Νταή Καρατζά ανακατέλαβε το Yerg÷ghⁿ (Τζούρτζου) και το οχύρωσε. 

Ο Τουραχάν εισέβαλε στη Βλαχία. Οι Οθωµανοί υποστηρίζουν ως ανταπαιτητή του 

Βλαδισλάβου τον οµώνυµο γιο του Βλαντ Ντρακούλ. Στην Ήπειρο πάλι ο ηγεµόνας 

Κάρολος Β΄ Τόκκος είχε πεθάνει τον Σεπτέµβριο του 1448. Τον Μάρτιο του 1449 οι 

οθωµανικές δυνάµεις κατέλαβαν χωρίς δυσκολία την Άρτα. Εξάλλου, αφού το 1449 ο 

Σκεντέρµπεης είχε µάταια αποπειραθεί να ανακαταλάβει το Κότζατζικ (Σβέτιγκραντ),  

το καλοκαίρι του 1450 ο Μουράτ και ο Μεχµέτ πραγµατοποίησαν  νέα εκστρατεία 

στην Αλβανία και πολιόρκησαν το Ακτσά Χισάρ (Κρόια), αλλά έλυσαν την πολιορκία 
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λόγω φηµών περί επικείµενης εισβολής του Ουνυάδη. Αυτή η οθωµανική υποχώρηση 

ανεβάζει το κύρος του Σκεντέρµπεη, που αναδεικνύεται σε µεγάλο ήρωα της 

χριστιανοσύνης. Τον ίδιο χειµώνα έγινε ο γάµος του Μεχµέτ µε τη Sitti Hatun, κόρη 

του Σουλεϊµάν Ντουλκαντίρογλου. Ο Σουλεϊµάν είχε διαδεχθεί τον πατέρα του 

Νασιρεντίν Μεχµέτ το 1442 και διατηρούσε τις φιλικές σχέσεις, µε τους Οθωµανούς, 

που εκείνος είχε επιδιώξει από το 1436. Η εµφάνιση του Μουράτ στην τελετή του 

γάµου αυτού ήταν και η τελευταία δηµόσια πράξη της βασιλείας του.379 

 Φαίνεται εξάλλου ότι ο αναβρασµός που είχε επικρατήσει στην Ελλάδα από το 1443 

είχε συνέχεια στα επόµενα χρόνια και ίσως ολοκλήρωσε την εξέλιξή του στη 

Μακεδονία την εποχή της εκστρατείας του 1448 και έσβησε µέσα στον απόηχο της 

ήττας του Κοσσυφοπεδίου. Αυτό τουλάχιστον µπορεί να υποτεθεί, αν ληφθούν 

υπ�όψιν ορισµένα έγγραφα: Ένας χριστιανός σπαχής έχασε το τιµάριό του (ίσως κοντά 

στον Λαγκαδά) το 1449, επειδή δεν συµµετέσχε στην καταστολή κάποιων ταραχών. 

Προπάντων σε ιεροδικαστικό κατάστιχο του 1599 υπάρχει η πληροφορία ότι η 

οικογένεια των Χαριτόπουλων στη Βέροια είχε αµειφθεί µε φορολογικές απαλλαγές 

από το 852 (1448/9), γιατί τότε κάποιος Ιωάννης Χαριτόπουλος είχε προσφέρει 

πολύτιµη βοήθεια στον οθωµανικό στρατό για την ανακατάληψη της πόλης. 

Υποθέτουµε ότι η Βέροια είχε πέσει στα χέρια των επαναστατών και την ανακατέλαβε 

ο οθωµανικός στρατός. Τα προνόµια αυτά ανανεώθηκαν το 1648 µε φιρµάνι, στο 

ιεροδικαστικό αντίγραφο του οποίου αναφέρεται η ίδια πληροφορία για την 

ανακατάληψη της Βέροιας και τη συµβολή του Χαριτόπουλου σ�αυτή (αυτή τη φορά 

δεν αναφέρεται το έτος). Έχει διατυπωθεί λοιπόν η υπόθεση ότι µέσα στο κλίµα 

ενθουσιασµού, που ασφαλώς θα είχε προκαλέσει η είδηση της εκστρατείας του 

Ουνυάδη, ο πληθυσµός της Μακεδονίας εξεγέρθηκε και ένα από τα επεισόδια αυτής 

της εξέγερσης υπήρξε και η κατάληψη της Βέροιας από τους επαναστάτες, όπως και η 

ανακατάληψή της λίγο αργότερα από τις οθωµανικές δυνάµεις.380 

 Τα γεγονότα των ετών 1443-1448 υπήρξαν διδακτικά για τον Μουράτ και τον 

Μεχµέτ. Από την εποχή αυτή η οθωµανική εξωτερική πολιτική αναπροσαρµόζεται. 

Στο Βυζάντιο ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ πέθανε δώδεκα µέρες µετά τη µάχη του 

Κοσσυφοπεδίου, έχοντας παραµείνει σταθερός στην ενωτική του γραµµή. Τον 

διαδέχτηκε ο αδελφός του Κωνσταντίνος ΙΑ΄, ο µέχρι τότε δεσπότης του Μορέως, 

ζήτησε και εξασφάλισε την έγκριση του σουλτάνου. Η πολιτική του Κωνσταντίνου 
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ήταν επίσης προσανατολισµένη προς τη δύση. ∆εχόταν άλλωστε πιέσεις από τον πάπα 

να εφαρµόσει την ένωση της Φλωρεντίας. Ο λατινικός παράγοντας όµως είχε 

αναµετρηθεί µε την οθωµανική δύναµη στη Βάρνα και στο Κοσσυφοπέδιο και είχε 

αποτύχει να καταστήσει υπολογίσιµο τον αποτρεπτικό του ρόλο. Έτσι ενώ µέχρι τώρα 

ο φόβος µιας λατινικής επέµβασης απέτρεπε τους Οθωµανούς από το να καταλύσουν 

το Βυζάντιο, τώρα πια προσανατολίζονται προς την εξάλειψη του Βυζαντίου, όπου 

κυριαρχούσε η ενωτική πολιτική, ώστε να µη βρίσκει η δύση αφορµές σταυροφορικών 

επιχειρήσεων. Ως προς την εσωτερική πολιτική, η στάση που τήρησαν οι µπέηδες των 

συνόρων (πχ Τουραχάν) δίδαξε τους σουλτάνους ότι έπρεπε να τους αποδυναµώσουν, 

για να προωθήσουν τον συγκεντρωτισµό. Γι�αυτό το σκοπό έπρεπε να αναπτυχθεί το 

τιµαριωτικό σύστηµα σε βάρος των µουλκ και των βακουφίων. Μαζί µε τους 

σπαχήδες και οι γενίτσαροι χρησιµοποιήθηκαν ως στήριγµα της κεντρικής εξουσίας. 

Το οθωµανικό κράτος αποβάλλει τα τελευταία χαρακτηριστικά της εποχής κατά την 

οποία ήταν εµιράτο. Ο θάνατος του Μουράτ από αποπληξία στις 3 Φεβρουαρίου 1451 

είχε ως αποτέλεσµα την ειρηνική διαδοχή του από τον Μεχµέτ, ο οποίος από την 

εποχή της εκθρόνισής του προετοίµαζε την επιστροφή του, ίσως ακόµη και µε βίαιο 

τρόπο,  και την εφαρµογή της επιθετικής πολιτικής του. Στις 18 Φεβρουαρίου 1451 ο 

Μεχµέτ ανεβαίνει για δεύτερη φορά στον οθωµανικό θρόνο, αυτή τη φορά οριστικά. 

Έτσι ο θάνατος του  Μουράτ Β΄ σηµατοδοτεί τη µετάβαση σε µια νέα κατάσταση για 

την οθωµανική και έµµεσα για την παγκόσµια ιστορία.381 

 

 

 

 

ΕΝ∆ΟΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ  ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ  ΣΤΙΣ  ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ  ΤΗΣ  

ΜΑΧΗΣ  ΤΗΣ  ΒΑΡΝΑΣ 
 

 Oι Οθωµανοί χρονογράφοι και ιστορικοί, λειτουργώντας συνήθως ως µέσα 

προπαγάνδας, τείνουν γενικά να παρουσιάζουν µάλλον ως ειδυλλιακή την εσωτερική 

κατάσταση του οθωµανικού κράτους: Από το µεγάλο βεζίρη µέχρι τον τελευταίο 

µουσουλµάνο πολεµιστή και τον τελευταίο µουσουλµάνο χωρικό οι υπήκοοι του 

παντισάχ επιδεικνύουν αγαστή οµοψυχία στη διεξαγωγή του ιερού πολέµου και 

πειθαρχούν πρόθυµα στα σουλτανικά φερµάνια. Όταν ακούγεται φωνή άλλη απ�αυτή 

του µονάρχη, είναι η φωνή κάποιου από τους συνετούς, έµπειρους και αφοσιωµένους 

βεζίρηδές του, που µε τη σοφία τους βρίσκουν διεξόδους σε δύσκολες για το λαό του 
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Μωάµεθ στιγµές. Όµως το κλίµα δεν παρουσιάζεται πάντα οµαλό. Καθώς οι 

εσωτερικές συγκρούσεις ήταν στην πραγµατικότητα αναπόφευκτες, όπως συµβαίνει 

συνήθως στα υψηλά κλιµάκια σχεδόν κάθε διοικητικής ή στρατιωτικής ιεραρχίας, ο 

σουλτάνος ο οποίος θα είχε τιµωρήσει παραδειγµατικά κάποιον από τους 

αξιωµατούχους του φιλοδοξώντας να τον καταστήσει παράδειγµα προς αποφυγήν, δε 

θα ήθελε να αποσιωπηθεί ή να προβληθεί µε διαφορετικό τρόπο αυτό το γεγονός. Ο 

αποδιοποµπαίος τράγος στην περίπτωσή µας είναι ούτε λίγο ούτε πολύ ο περίφηµος uύ 

beyi Τουραχάν, σαντζάκ-µπέης της Θεσσαλίας. Με τη φράση «στην περίπτωσή µας» 

αναφερόµαστε σε µια βασική για την περίοδο της µάχης της Βάρνας οθωµανική πηγή, 

στο Gazavatname του Μουράτ Β΄, που αξίζει να αναλυθεί σε συνδυασµό και µε άλλες 

πηγές, γιατί αποκαλύπτει τις ενδοοθωµανικές αντιπαραθέσεις. 

 Το χρονικό αυτό µας πληροφορεί ότι µόλις έγινε γνωστή η ουγγρική εισβολή 

(Οκτώβριος 1443) το πρώτο οθωµανικό σχέδιο για την αντιµετώπισή τους προέβλεπε 

περισπασµό τους από τον Τουραχάν µπέη, πράγµα που είχε προτείνει ο ίδιος, και 

κατόπιν αιφνιδιασµό τους από τον κύριο όγκο του στρατού της Ρούµελης οδηγούµενο 

από τον µπεηλέρµπεη Κασίµ πασά. Όταν όµως ο Τουραχάν διαπίστωσε το µέγεθος 

των εχθρικών δυνάµεων, δεν τόλµησε να τους επιτεθεί στερώντας έτσι από τον Κασίµ 

πασά το πλεονέκτηµα του αιφνιδιασµού σύµφωνα µε το σχέδιο, µη φανταζόµενος ίσως 

ότι παρά την απουσία περισπασµού ο Κασίµ θα επετίθετο. Αυτή η ασυνεννοησία 

στοίχισε στις οθωµανικές δυνάµεις την πρώτη τους ήττα, την ευθύνη της οποίας ο 

Κασίµ και ο Τουραχάν επέρριπταν ο ένας στον άλλο.382 Ο ίδιος ο Μουράτ, ακούγοντας 

τις εκδοχές και των δύο για το επεισόδιο, θεώρησε υπεύθυνο τον Τουραχάν, τον οποίο 

θεωρούσε ύποπτο από την εποχή της ανόδου του στο θρόνο λόγω υποστήριξης που 

είχε παράσχει στον Dⁿzme Μουσταφά, αλλά καθώς το κύρος του Τουραχάν ήταν 

µεγάλο δε θέλησε να δώσει συνέχεια.383 Και αργότερα όµως ο Τουραχάν ήταν εκείνος 

που πρότεινε στο σουλτάνο υποχώρηση εντεύθεν της Σόφιας. Εφαρµόζοντας τις 

συµβουλές του Τουραχάν, ο Μουράτ διέταξε την εκκένωση, πυρπόληση και 

εγκατάλειψη της Σόφιας, που περιήλθε έτσι στα χέρια των Ούγγρων. Εκ των υστέρων 

όµως µετενόησε (ή τουλάχιστον ο συγγραφέας του Gazavat του αποδίδει µεταµέλεια, 

για να τον καθάρει από το άγος) και το αίσθηµα ενοχής για την καταστροφή της πόλης 

µετετράπη σε οργή εναντίον του Τουραχάν που την είχε προτείνει.384 

 Τη συνέχεια των γεγονότων παρακολουθούµε στην ιστορία του Λαόνικου 

Χαλκοκονδύλη, ο οποίος επιβεβαιώνει την εικόνα του Τουραχάν ως πνεύµατος 
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αντιλογίας, όπως µας τον παρουσιάζει το Gazavat: Μετά την πτώση της Σόφιας ο 

Μουράτ απαίτησε από τους επιτελείς του άµεση δράση και ο Κασίµ πασάς έσπευσε να  

του υποσχεθεί νικηφόρα αντεπίθεση. Οι Οθωµανοί στρατηγοί δεν τολµούσαν να 

εκφράσουν άποψη αντίθετη προς αυτή του παντισάχ. Πρώτος ο Τουραχάν έφερε 

αντίρρηση, συµβουλεύοντας υποχώρηση αντί επίθεσης. ∆ε δίστασε να αµφισβητήσει 

την αποτελεσµατικότητα του στρατού της Ανατολής (και πολύ αργότερα στην τελική 

σύγκρουση της Βάρνας τα γεγονότα τον δικαίωσαν, αφού στην πρώτη φάση της µάχης 

η πτέρυγα της Ανατολής διαλύθηκε) και πρόβλεψε ως Κασσάνδρα ότι η υποχώρησή 

του θα συµπαρέσυρε και το στρατό της Ρούµελης, οπότε ο σουλτάνος µόνο µε τις 

δυνάµεις της Πύλης θα ήταν ανίσχυρος. Ως µόνη ασφαλή τακτική στη φάση εκείνη 

θεωρούσε ο Τουραχάν την υποχώρηση, η οποία θα παρέσυρε στο εσωτερικό τον εχθρό 

µε τελικό σκοπό την εξαπόλυση αντεπίθεσης όταν αυτός θα είχε εξαντληθεί ελλείψει 

εφοδιασµού. Το Gazavat σε διάφορα σηµεία εξαίρει την έξυπνη παρελκυστική τακτική 

του οθωµανικού στρατού, αλλά δεν την αποδίδει στον Τουραχάν. Σ�αυτόν ο 

Οθωµανός χρονογράφος προσάπτει µόνο ηττοπάθεια και αδικαιολόγητη 

υποχωρητικότητα. Εν πάση περιπτώσει, µια ενδιάµεση λύση πρότεινε ο Ισά µπέης, 

γιος του περίφηµου κατακτητή Εβρενός. Ο Ισά µπέης επίσης δεν ήθελε να 

διακινδυνεύσουν άµεση σύγκρουση, αλλά δεν ευνοούσε και την υποχώρηση, που θα 

άφηνε ελεύθερο το πεδίο στον εισβολέα και θα κλόνιζε το κύρος του οθωµανικού 

στρατού. Συνέστησε να κρατήσουν οι Οθωµανοί τις παρούσες θέσεις τους 

καθηλώνοντας τους Ούγγρους και όταν οι τελευταίοι αναγκάζονταν να αποχωρήσουν, 

τότε να εκδηλωθεί η αντεπίθεση. Αυτή η γνώµη επικράτησε.385 

 Η εφαρµογή αυτής της  τακτικής φάνηκε αρχικά να φέρνει αποτελέσµατα. Τελικά 

όµως η µάχη που έλαβε χώρα στο πέρασµα του Ιζλαντί (12 ∆εκεµβρίου 1443), παρά 

την υποχώρηση των Ούγγρων, δεν ανέδειξε νικητές τους Οθωµανούς. Το Gazavat 

θεωρεί µοναδικό υπεύθυνο για την εξέλιξη αυτή τον Τουραχάν, ο οποίος 

συµπεριφερόµενος προδοτικά έκανε σε κάθε περίπτωση τις πιο ασύµφορες για τους 

Οθωµανούς εισηγήσεις. Ενώ οι «άπιστοι» είχαν ηττηθεί στην πρώτη φάση της µάχης 

και είχαν τραπεί σε φυγή ζητώντας καταφύγιο στις -εξοπλισµένες µε πυροβόλα- 

άµαξές τους καταδιωκόµενοι από τους «γαζήδες του Ισλάµ», ο Τουραχάν έπεισε το 

σουλτάνο να αποσύρει τις δυνάµεις του µε το πρόσχηµα ότι θα αποδεκατίζονταν από 

τα ουγγρικά κανόνια και τουφέκια (τα πυροβόλα όπλα παρουσιάζονται στο Gazavat ως 

σταθερό σηµείο υπεροχής των απίστων). Καθώς ο στρατός του σουλτάνου 

συµπτυσσόταν, πολλοί από τους Οθωµανούς πολεµιστές καταφέρονταν µε εµπάθεια 

εναντίον του Τουραχάν, αντιλαµβανόµενοι ότι σε δική του πρωτοβουλία οφειλόταν η 
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διαταγή που τούς στέρησε τη (βέβαιη κατά το χρονικογράφο µας) νίκη.386 Είναι 

φανερή η προσπάθεια να καταδειχθεί ότι το ποιόν του Τουραχάν ήταν ευρύτερα 

γνωστό, ώστε να µη µάς µείνει η παραµικρή αµφιβολία για το «τις πταίει». 

Παρατηρούµε εξάλλου ότι για δεύτερη φορά το φταίξιµο αποδίδεται στον Τουραχάν 

που υπέβαλε την καταστροφική πρόταση και όχι στον υπεύθυνο ηγεµόνα που την 

ενέκρινε. Αλλά εξαιτίας του Τουραχάν όχι µόνο δεν κερδίθηκε η νίκη αλλά και 

εξελίχθηκε σε ήττα: Όταν οι Ούγγροι έχοντας αποφύγει την οθωµανική έφοδο στις 

άµαξες άρχισαν να υποχωρούν, ο σουλτάνος έδωσε στον Τουραχάν την ευκαιρία να 

επανορθώσει το σφάλµα του καταδιώκοντάς τους. Μετά από µια σύγκρουση στη 

Melstica στις 24 ∆εκεµβρίου, η τελική µάχη έγινε µόλις στις 2 Ιανουαρίου 1444.387 

Ενώ οι άλλοι αρχηγοί δίσταζαν να εισέλθουν στο στενό πέρασµα (κατά τον Inalcιk στο 

πέρασµα του όρους Kunovica µεταξύ Shehirk÷yⁿ και Nis388) φοβούµενοι ενέδρα των 

Ούγγρων, ο Τουραχάν τους διέταξε επίµονα να το διασχίσουν θεωρώντας υπερβολικές 

τις ανησυχίες τους. Μέσα στο πέρασµα όµως οι Οθωµανοί έπεσαν πράγµατι σε ενέδρα 

και αποδεκατίστηκαν. Ο Μαχµούτ µπέης, αδελφός του µεγάλου βεζίρη Χαλίλ πασά, 

αιχµαλωτίστηκε.389  

 Αυτή βέβαια είναι η εκδοχή του Gazavat. Κατά το Gazavat επικεφαλής της 

οθωµανικής δύναµης ήταν ο Μαχµούτ, ο Τουραχάν και ο Χασάν πασάς. Κατά τον 

Ashιkpashazade πάλι, που µιλάει για ενέδρα, επικεφαλής ήταν ο Κασίµ. Ο 

Χαλκοκονδύλης εξάλλου παρουσιάζει τα γεγονότα κάπως διαφορετικά από το 

Gazavat. Ίσως ο Βυζαντινός ιστορικός να µην είχε τόσο εύκολη πρόσβαση σε πηγές 

διαφωτιστικές για το τι συζητήθηκε µεταξύ των Οθωµανών στρατηγών όσο ο 

συγγραφέας του Gazavat, ήταν όµως κατά πάσαν πιθανότητα περισσότερο 

αντικειµενικός ως προς το συγκεκριµένο θέµα. Κατά το Χαλκοκονδύλη λοιπόν η 

καταδίωξη των Ούγγρων ανατέθηκε στον Κασίµ πασά, του οποίου η παρουσία 

αποσιωπάται στο Gazavat, και ο Τουραχάν διατάχθηκε να τον ακολουθήσει. Ο Κασίµ, 

που όπως έχουµε δει είχε προηγούµενες διαφορές µε τον Τουραχάν, δεν άκουσε τη 

συµβουλή του να αποφύγει το ανοιχτό πεδίο όπου ενέδρευε ο Ούγγρος στρατηγός 

Ιωάννης Ουνυάδης. Κατόπιν διχογνωµίας ο µεν Τουραχάν κινήθηκε µέσω του ορεινού 

δρόµου («ετράπετο διά της υπωρείας») ο δε Κασίµ µέσω της πεδιάδας, όπου και 

δέχτηκε την επίθεση αρχικά του ενεδρεύοντος Ουνυάδη και κατόπιν του κυρίου 

µέρους του υποχωρούντος µέχρι τότε ουγγρικού στρατού υπό το βασιλιά Λαδίσλαο 

και υπέστη πανωλεθρία. Τότε αιχµαλωτίστηκε όπως είπαµε και ο αδελφός του 
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µεγάλου βεζίρη. Ο Κασίµ επιστρέφοντας ηττηµένος στην Αδριανούπολη επέρριψε όλη 

την ευθύνη στον Τουραχάν, κατηγορώντας τον ότι πρόδωσε στον Γεώργιο 

Μπράνκοβιτς, «επιτηδείω τε όντι αυτώ»  την πορεία του οθωµανικού στρατού 

(«έκαστον η εµέλλοµεν επιέναι»). Ο µεγάλος βεζίρης, αναζητώντας εξιλαστήριο θύµα 

για την αιχµαλωσία του αδελφού του, «εξέτεινε και αυτός βασιλέα κατά του 

Τουραχάνεω». Ο Χαλίλ υπενθύµισε στο σουλτάνο ότι ο Τουραχάν, όταν ήταν 

κυβερνήτης της παραδουνάβιας περιοχής µε έδρα το Βιδίνιο (στα τέλη της βασιλείας 

του Μεχµέτ Α΄390), είχε επαφές µε το Γεώργιο Μπράνκοβιτς (δε µπορεί να είναι άλλος 

ο «Βούλκος ο Τριβαλλών ηγεµών», ο Vιlk ή Vιk Μπράνκοβιτς ήταν ο πατέρας του 

Γεωργίου) και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία τους εξακολουθούσε µέχρι 

εκείνη τη στιγµή. Οι κατηγορίες αυτές είχαν ως αποτέλεσµα να συλληφθεί οΤουραχάν 

και να εγκλειστεί στη φυλακή της Τοκάτης.391 

 Το Gazavat πάλι θεωρεί ότι η απόφαση του Μουράτ για τη σύλληψη του Τουραχάν 

ελήφθη ανεπηρέαστα και υπήρξε αυθόρµητη και µάλιστα αφότου οι Ούγγροι είχαν 

απελευθερώσει το Μαχµούτ µπέη. Κατά τη διάρκεια µιας συνεδρίασης του ντιβανίου 

απλώς πήρε το µάτι του τον Τουραχάν, θυµήθηκε όσα του είχε µαζεµένα και διέταξε 

τον καπιτζή µπασή να τον συλλάβει. Τότε προέκυψε µια άλλη διαφωνία: Ο Κασίµ 

υποστήριζε ότι για τον παραγκωνισµό του Τουραχάν απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η 

προηγούµενη εξουδετέρωση των οπαδών του. Αντίθετα ο Χαλίλ επέµενε ότι αυτοί θα 

εξασθενούσαν χάνοντας τον αρχηγό τους. Αυτή η διαφωνία είχε ως αποτέλεσµα την 

παραίτηση του Κασίµ από τη θέση του µπεηλέρµπεη της Ρούµελης, η οποία 

παραχωρήθηκε στο Σιχαµπεντίν πασά. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η δυσαρέσκεια του 

Κασίµ περιορίζεται στο πρόσωπο του µεγάλου βεζίρη. Ούτε κατά διάνοια δε χάνει την 

εµπιστοσύνη και το σεβασµό του προς τον παντισάχ.392 

 Η υπόθεση του Τουραχάν παρουσιάζεται στο Gazavat ως µεµονωµένη περίπτωση 

και η στάση του µπέη, απολύτως ατοµική, αποδίδεται στο δόλιο χαρακτήρα του. Το 

γεγονός όµως ότι και ο γιος του Εβρενός ο Ισά µπέης, ο οποίος κατά το πολεµικό 

συµβούλιο µετά την πτώση της Σόφιας έλαβε θέση παραπλήσια προς αυτή του 

Τουραχάν στο ζήτηµα της τακτικής, ανήκε στην τάξη των uύ beyleri θα µπορούσε να 

µας φέρει µπροστά στο ερώτηµα: Μήπως πρόκειται για µια γενικότερη διαφοροποίηση 

των uύ µπέηδων έναντι της συγκεντρωτικής κεντρικής εξουσίας και των τιµαριωτικών 

στοιχείων του στρατού ή των δούλων της Πύλης που τη στήριζαν; Οι µπέηδες των 

συνόρων ήταν η πιο απτή αναγωγή στο παρελθόν, κατά το οποίο ο Οθωµανός 
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ηγεµόνας ήταν κι αυτός ένας µπέης, ένας primus inter pares. Κατά παράδοση κάθε 

µεθοριακή περιοχή συνιστούσε ένα περίπου αυτόνοµο κράτος εν κράτει µε 

κληρονοµικό κατ�ουσίαν «ηγεµόνα», ο οποίος είχε την προσωπική αφοσίωση των 

πολεµιστών του και διέθετε τα τιµάρια της περιοχής στους ανθρώπους του στενού του 

περιβάλλοντος.393 Ασφαλώς η ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας που απειλούσε να 

τους µετατρέψει σε απλούς κρατικούς υπαλλήλους διοριζόµενους από το σουλτάνο ή 

ακόµη να τους αντικαταστήσει µε kul, δούλους του σουλτάνου, ήταν ανησυχητική 

γι�αυτούς. Ο Μουράτ ευνοούσε το συγκεντρωτικό τιµαριωτικό σύστηµα και 

γενικότερα τους παράγοντες του συγκεντρωτισµού (σπαχήδες, γενίτσαρους, 

ουλεµάδες), ενώ τα εκτός του συστήµατος και υπό τους uύ µπέηδες στοιχεία, οι 

γαζήδες των συνόρων (ακιντζήδες, αζάπηδες, yaya, mⁿsellem, γιουρούκοι), είχαν 

υποστηρίξει το Dⁿzme Μουσταφά.394 Όταν ο Μουράτ επέβαλε τη µονοκρατορία του 

και οι µπέηδες των συνόρων επανήλθαν στη νοµιµότητα, δεν είχαν άλλη δυνατότητα 

για να προστατεύσουν την οντότητά τους από το να προβάλλονται, να 

διαφοροποιούνται, να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και να ασκούν επιρροή µε κάθε 

ευκαιρία, µε κάθε αφορµή και σε κάθε περίσταση. Βεβαίως αυτός ο δρόµος ενείχε τον 

κίνδυνο του να επισύρουν την εχθρότητα των άλλων καθεστωτικών παραγόντων (πχ ο 

Κασίµ µπέης ήταν kul395 και ο µεγάλος βεζίρης Χαλίλ πασάς προερχόταν από τους 

ουλεµάδες και είχε την υποστήριξη των γενιτσάρων396) είτε ως άτοµα είτε ως 

κοινωνική οµάδα. 

 Απ�ό,τι φαίνεται όµως ο Τουραχάν µπέης αποτελεί το µοναδικό µαύρο πρόβατο της 

οθωµανικής ιεραρχίας για το συγγραφέα του Gazavat. Μετά την απαλλαγή του 

κράτους απ�αυτό το «µαύρο µπελά» όπως τον χαρακτηρίζει, όλα παρουσιάζονται να 

λειτουργούν άµεµπτα σε ένα κρατικό µηχανισµό αγγελικά πλασµένο. Μετά τη 

συνθήκη της Αδριανούπολης και του Szegedin (Ιούνιος και Ιούλιος 1444) ο Μουράτ 

σπεύδει στη Μικρά Ασία για να αποκρούσει τον εµίρη του Καραµάν που διανοήθηκε 

να ανακτήσει τα εδάφη που είχε χάσει παλιότερα. Ας σηµειωθεί εδώ ότι το Καραµάν, 

ο κύριος αντίπαλος του οθωµανικού κράτους στη Μικρά Ασία, διατηρούσε επαφή µε 

την Ουγγαρία, τον κύριο αντίπαλο του οθωµανικού κράτους στα Βαλκάνια, ήδη από 

τα τέλη του 14ου αιώνα.397 Από τις αρχές του 15ου αιώνα το Καραµάν συσφίγγει τις 

σχέσεις του µε τη Βενετία, αλλά ο Ιµπραχίµ Καραµάνογλου (1423-1464) δεν 
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παρέλειψε παράλληλα να προωθήσει τη συµµαχία µε τους Ούγγρους. Κατά την 

οθωµανική παράδοση επρόκειτο για σχέδιο διάλυσης του οθωµανικού κράτους, κατά 

το οποίο οι Σέρβοι και οι Ούγγροι θα έπαιρναν τη Ρούµελη ενώ ο Καραµάνογλου τη 

Μικρά Ασία,398 κάτι που αποτελούσε έµµονη ιδέα της οθωµανικής προπαγάνδας. 

Κατόπιν µιας παρόµοιας συνεννόησης µε Σέρβους και Ούγγρους το 1433 ο Ιµπραχίµ 

επιχείρησε αποτυχηµένη στρατιωτική αναµέτρηση µε τον Μουράτ. Το 1442 

εναρµόνισε τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις µε αυτές των Ούγγρων πάλι χωρίς 

αποτέλεσµα.399 Αλλά και για το 1443 µαρτυρούνται διπλωµατικές επαφές Καραµάν-

Ουγγαρίας.400 Τώρα, το 1444, αφού κατατρόπωσε και πάλι τον Καραµάνογλου, ο 

σουλτάνος δεν επέστρεψε στην Αδριανούπολη αλλά δήλωσε ότι παραιτείται από το 

θρόνο υπέρ του γιου του Μεχµέτ. Πιθανότατα η αντιπαράθεση του Τουραχάν µε τον 

Κασίµ, που αντικατόπτριζε τη γενικότερη εχθρότητα των uύ µπέηδων προς την 

κεντρική εξουσία, έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην παραίτηση αυτή.401 Ουδεµία 

αντίδραση δε φαίνεται να εκδηλώθηκε. Η µόνη εχθρική ενέργεια κατά των δύο 

παντισάχ, του πρώην και του νυν, είναι η ανεπιτυχής διεκδίκηση του θρόνου από 

κάποιον ανταπαιτητή, άγνωστο από άλλες πηγές. Αυτός όµως δεν αναγνωρίζεται από 

το συγγραφέα του οθωµανικού χρονικού ως γνήσιος γόνος της δυναστείας 

(χαρακτηρίζεται ως Dⁿzme δηλ. πλαστός) και παρουσιάζεται ως τυφλό όργανο του 

Βυζαντινού αυτοκράτορα, εποµένως η δράση του εντάσσεται στις εξωτερικές 

επιβουλές και δεν έχει σχέση µε εσωτερικές αντιθέσεις.402 Ας σηµειωθεί ότι για τον 

ανταπαιτητή αυτό δε γίνεται λόγος σε άλλη πηγή. Ο Halil Inalcιk τον ταυτίζει µε το 

γνωστό Ορχάν που θανάτωσε ο Μεχµέτ Β΄µετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης.403 Όταν ο Μουράτ επιστρέφει στον οθωµανικό θρόνο για να 

αντιµετωπίσει τη νέα ουγγρική εισβολή (φθινόπωρο 1444) θέτοντας κατ�ουσίαν στο 

περιθώριο το γιο του, αυτό γίνεται κατά το Gazavat µε πρωτοβουλία του ίδιου του 

Μεχµέτ που αισθανόταν την ανάγκη της πατρικής συµπαράστασης και παρά τις 

αρχικές αντιρρήσεις του παλαιού σουλτάνου.404 Αφού ο Μουράτ κατόρθωσε να 

διασπάσει το βυζαντινό αποκλεισµό του Ελλησπόντου και να διαπεραιωθεί στη 

Ρούµελη, ενηµέρωσε την Αδριανούπολη για την άφιξή του . Ο Μεχµέτ παρουσιάζεται 

να υποδέχεται µε ενθουσιασµό την είδηση του επικείµενου ουσιαστικού 
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παραγκωνισµού του,405 αν και όπως φαίνεται τυπικά διατήρησε το θρόνο του.406 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι, όταν ο Μουράτ πέρασε από την Αδριανούπολη κινούµενος 

προς συνάντηση του εχθρού, στρατοπέδευσε έξω από την πόλη, δείχνοντας ίσως έτσι 

ότι δεν διεκδικούσε το θρόνο (η παρουσία δύο σουλτάνων στο ίδιο παλάτι θα 

µπορούσε να προκαλέσει αναστάτωση). Αντίθετα, κατά τη θριαµβευτική επιστροφή 

του µετά τη νίκη, όντας ο αδιαφιλονείκητος σωτήρας του κράτους και του Ισλάµ, δε 

θα ήταν δυνατό, κι αν ακόµη το ήθελε, να µείνει στο περιθώριο και να  αποφύγει την 

είσοδο στην πρωτεύουσα.407 

 Ένα επεισόδιο δευτερεύουσας σηµασίας στην αφήγηση του Gazavat µάς παρέχει 

λαβή για να αµφισβητήσουµε τη ρόδινη εικόνα της σύµπνοιας: Ο νεαρός τύποις 

παντισάχ, παρακινούµενος βέβαια από το νεανικό ενθουσιασµό του και τη 

συγκινητική προσήλωσή του στα ισλαµικά ιδεώδη, ζήτησε τη µεσολάβηση του 

µεγάλου βεζίρη στον «κανονικό» σουλτάνο, ώστε να ανατεθεί στον ίδιο η ηγεσία των 

επιχειρήσεων για την απώθηση των Ούγγρων, ενώ ο Μουράτ θα περιοριζόταν στην 

προστασία της Αδριανούπολης. Ο συνετός βεζίρης τον απέτρεψε ευγενικά. Ανάµεσα 

στις πατρικού χαρακτήρα νουθεσίες του δεν παρέλειψε να περιλάβει και την 

υπενθύµιση ότι ο κανονικός σουλτάνος είχε επανέλθει και αρχηγού παρόντος ο 

ανήλικος πρίγκιπας όφειλε να παραιτηθεί από ηγετικές φιλοδοξίες. Στερηµένος 

υποστήριξης ο Μεχµέτ αναγκάστηκε να υποβάλει απ�ευθείας στον Μουράτ το αίτηµά 

του, µετριάζοντας αυτή τη φορά τις απαιτήσεις του, ζητώντας δηλαδή απλή συµµετοχή 

στην επιχείρηση και όχι την ηγεσία της. Βεβαίως συνάντησε τελεσίδικη άρνηση. Ως 

λόγος, για τον οποίο ο πρίγκιπας έτυχε αυτής της αντιµετώπισης, προβάλλεται, πολύ 

λογικά, το νεαρό της ηλικίας του και η απειρία του. Παρά ταύτα, δε θα ήταν 

πρωτοφανής η παρουσία ανήλικου πρίγκιπα σε πολεµικές επιχειρήσεις, αν είχε 

εξασφαλιστεί η συµµετοχή έµπειρων στρατηγών και αν είχε καθοριστεί η 

πρωτοκαθεδρία. ∆εν είµαστε σε θέση να ξέρουµε κατά πόσον η πρωτοβουλία του 

Μεχµέτ ανήκε στον ίδιο ή του είχε υποβληθεί από άλλους. Άραγε, ο Μουράτ 

ενδιαφερόταν απλώς να µην εκτεθεί σε κίνδυνο ο γιος του ή µήπως διέβλεπε 

ανταγωνιστικές τάσεις του ίδιου του Μεχµέτ ή άλλων που προσπαθούσαν να τον 

χρησιµοποιήσουν; Το Gazavat πάντως µας πληροφορεί ότι αρχικά ο σουλτάνος 

υποπτεύθηκε το µεγάλο βεζίρη ως υποκινητή του πριγκιπικού διαβήµατος, πράγµα που 

ο Χαλίλ διέψευσε κατηγορηµατικά (και πράγµατι η µετέπειτα στάση του και ο ρόλος 

του στη δεύτερη επάνοδο του Μουράτ το 1446 τον δικαιώνουν). Χαρακτηριστική για 
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το κλίµα, που επικρατούσε στην αυλή του σουλτάνου, είναι ίσως η καθησυχαστική 

διαβεβαίωση του Χαλίλ προς τον Μουράτ ότι ήταν απίθανο να υποκρύπτει ο Μεχµέτ 

ύποπτες επιδιώξεις, διότι σε τέτοια περίπτωση ο µεγάλος βεζίρης θα το γνώριζε.408  

 Ο Ιναλτζίκ πιστεύει ότι, αν ο Μεχµέτ είχε πετύχει να συµµετάσχει στα γεγονότα της 

Βάρνας, όπως τον συµβούλευαν οι άνθρωποί του Zaganos, Shahabeddin και Ibrahim, 

θα είχε περισώσει το κύρος του. Αντίθετα η αποτυχία της πρωτοβουλίας του αυτής 

επέτρεψε στον Χαλίλ να εξακολουθήσει να αντιπαραθέτει τον Μουράτ ως τον 

µοναδικό «κανονικό» σουλτάνο, υποβαθµίζοντας το αξίωµα του Μεχµέτ.409 Έτσι και 

µετά τη Βάρνα και µέχρι το 1446, οπότε ο Μουράτ επανήλθε οριστικά στο θρόνο 

εκθρονίζοντας τον Μεχµέτ, στην Αδριανούπολη δρούσαν δύο αντίπαλες οµάδες: οι 

οπαδοί του Μεχµέτ (δηλ. αντίπαλοι του Χαλίλ), που επιδίωκαν την αδιάκοπη πολεµική 

δράση, και οι οπαδοί του Μουράτ (ή του Χαλίλ), που ευνοούσαν την ειρηνική 

πολιτική.410 

 Η φιλοπόλεµη τάση άρχισε να επικρατεί στην οθωµανική πολιτική από το 1438, 

όπως είδαµε, κατά την αφήγηση των γεγονότων της εποχής. Είδαµε ότι ο Φαζλουλάχ 

είναι, σύµφωνα µε τον ιστορικό ∆ούκα, ο κύριος εκπρόσωπός της και η κατάλυση του 

σερβικού κράτους είναι το πρώτο επίτευγµά της. Είδαµε επίσης ότι το οθωµανικό 

κράτος κινδύνευσε να υποστεί ολέθριες συνέπειες εξαιτίας των ακροτήτων της 

πολιτικής αυτής γραµµής και ότι , όταν η µάχη της Βάρνας σηµείωσε την αποφυγή του 

έσχατου κινδύνου, ο Φαζλουλάχ αποµακρύνθηκε από την εξουσία. Οι θέσεις όµως που 

αυτός εκπροσωπούσε δεν έπαψαν να υποστηρίζονται από τους ανθρώπους του 

Μεχµέτ, Ζαγανός και Σιχαµπεντίν, που µπορούν να θεωρηθούν ως συνεχιστές του 

πνεύµατος του Φαζλουλάχ. Αντίθετα, ο Μουράτ  ευνόησε τους εκφραστές της 

φιλειρηνικής τάσης, κύριος εκπρόσωπος της οποίας ήταν ο Χαλίλ. 

 Οπωσδήποτε το Gazavat δίνει έµφαση στο γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο παντισάχ 

δεν διαταράχτηκαν ούτε στο ελάχιστο. Μετά την τελική οθωµανική νίκη στη Βάρνα 

(Νοέµβριος 1444), ο Μουράτ απέφυγε την κατάληψη των ουγγρικών αµαξών εξ 

εφόδου, για να µη λεηλατηθούν από τους στρατιώτες του. Προτίµησε να περιµένει την 

παράδοσή τους από τον ίδιο τον εχθρό, ώστε τα λάφυρα να περιέλθουν στον ίδιο µε 

σκοπό να τα δωρίσει στον πρίγκιπα,411 που άλλωστε του ανήκαν δικαιωµατικά, αφού 

παρέµενε τυπικά σουλτάνος. Μια από τις πρώτες φροντίδες του άλλωστε είναι να 
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ενηµερώσει µε επιστολή τον Μεχµέτ για την έκβαση της µάχης, «για να τον βγάλει 

από τη µελαγχολία».412 Κεντρική ιδέα παραµένει η οµαλότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΡΑΤ Β΄ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΣΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ. 

 

 Ο Μουράτ Β΄ έχει χαρακτηριστεί από τους σύγχρονούς του (Οθωµανούς, 

Βυζαντινούς και δυτικούς) συγγραφείς και από πολλούς σύγχρονούς µας ιστορικούς 

ως φιλειρηνικός ηγεµόνας, ο οποίος απέφευγε τους κατακτητικούς πολέµους και 

κατέφευγε σ�αυτό το µέσο, µόνο όταν το έκρινε ως αναπόφευκτο. Αυτή η εικόνα 

καθίσταται πιο ζωηρή, όταν συγκριθεί ο Μουράτ µε τον δυναµικό διάδοχό του Μεχµέτ 

Β΄, ο οποίος ξεκινώντας µε την άλωση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ξεκινώντας 

µε εντυπωσιακό τρόπο, εξαπέλυσε ένα καταιγισµό κατακτήσεων, µετασχηµατίζοντας 

το οθωµανικό κράτος σε πανίσχυρη αυτοκρατορία. Βέβαια, η κρίση της 

προσωπικότητας του Μουράτ θα αποτελέσει στόχο ενός άλλου κεφαλαίου. Ούτε ο 

απολογισµός του έργου του πρόκειται να µας απασχολήσει στο παρόν κεφάλαιο. Θα 

παρατηρήσουµε απλώς ότι στον τοµέα των κατακτήσεων η βασιλεία του συνιστά την 

ενδιάµεση βαθµίδα ανάµεσα στους Μεχµέτ Α΄και Μεχµέτ Β΄. 

 Ο προκάτοχος του Μουράτ Β΄, ο Μεχµέτ Α΄, όταν επιβλήθηκε ως µοναδικός 

ηγεµόνας του οθωµανικού κράτους µετά τη µεσοβασιλεία, έλεγχε στη Μικρά Ασία 

όσες περιοχές είχε επιτρέψει ο Ταµερλάνος στους Οθωµανούς να διατηρήσουν, 

δηλαδή µία έκταση στο βόρειο τµήµα της χώρας από τη γρáµµή Σεβάστειας-Ευξείνου 

µέχρι το Βόσπορο, την Προποντίδα και τον Ελλήσποντο.413 Βέβαια σ�αυτή δεν 

περιλαµβανόταν το ανεξάρτητο κράτος του Τζαντάρ που κυβερνούσε ο Ισφεντιγιάρ 

µπέης. Από τα 16 σαντζάκια, που απαρίθµησε αργότερα ο Lauro Quirini, 

περιγράφοντας τη διοικητική διαίρεση του 1430 στη Μικρά Ασία,414 εννέα 
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περικλείονται ήδη µέσα σ�αυτά τα οθωµανικά όρια του 1413: Είναι τα σαντζάκια των 

Πηγών (Biga), του Καρασί, της Περγάµου, του Κοτζά Ιλί, των Μελαγίνων, της 

Προύσας, του Μπολού, της Άγκυρας και της Αµάσειας. Το τελευταίο πρέπει στην 

πραγµατικότητα να µη θεωρηθεί σαντζάκι, αλλά να ταυτιστεί µε το µπεηλέρ-µπεηλίκι 

του Ρουµ, που το ίδιο έτος, το 1413, προστέθηκε στα δύο προϋπάρχοντα µπεηλέρ-

µπεηλίκια (Ρούµελης και Ανατολής), είχε ως πρωτεύουσα την Αµάσεια και 

περιελάµβανε επίσης τις περιοχές της Τοκάτης και της Σεβάστειας.415 Τα σαντζάκια 

του Καρασί και της Περγάµου θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν τις δύο αντίστοιχες 

διοικητικές υποδιαιρέσεις του εµιράτου του Καρασί, το Μπαλικεσίρ και την Πέργαµο 

αντίστοιχα. Γενικά πιστεύεται ότι οι Οθωµανοί, όταν προσαρτούσαν ένα εµιράτο, 

διατηρούσαν τις επαρχίες του µε τα προϋφιστάµενα όριά τους και ότι η δοµή της 

οθωµανικής διοίκησης, όπως εκφράζεται στη σχετική ορολογία, έχει αφοµοιώσει τη 

διοικητική οργάνωση των εµιράτων.416  

 Στη Ρούµελη η οθωµανική επικράτεια κατά το 1413 εκτεινόταν από τη Σηλυβρία 

µέχρι την κοιλάδα του Μοράβα και από τον ∆ούναβη µέχρι τον Κορινθιακό κόλπο, 

εκτός από την Αλβανία και την Ήπειρο.417 Υπήρχαν δηλαδή τα δεκατρία από τα 

δεκατέσσερα σαντζάκια του 1430 (Quirini): Τα σαντζάκια των Τρικάλων, που επί 

Μουράτ ήταν η περιοχή του Τουραχάν, του Εβρενός στην περιοχή της Βέροιας και 

των Γιανιτσών, της Καστοριάς, των Σερρών, των Σερβίων, του Κιουστεντίλ, των 

Σκοπίων, της Σόφιας, της Νικόπολης, της Στάρα Ζαγόρα, του Τσιρµέν, του Τσορλού 

και της Καλλίπολης.418 Όσον áφορÜ ειδικÜ στις περιοχές του ΤουρáχÜν κáι του 

Εβρενόσογλου, µπορούµε νá πáρáτηρήσουµε ότι, καθώς οι Üρχοντες áυτοί ανήκαν 

στην τάξη των uύ µπέηδων, οι µεθοριακές περιοχές που κυβερνούσαν θα µπορούσαν 

να χαρακτηριστούν µάλλον ως φέουδα ή κράτη εν κράτει παρά ως επαρχίες. Αν 

αναφερόµαστε σε µια παλιότερη περίοδο της οθωµανικής ιστορίας, θα ήταν αδιανόητο 

να τα χαρακτηρίσουµε ως σαντζάκια. Ωστόσο το γεγονός ότι ο Quirini δεν κάνει 

διάκριση ανάµεσα σε uύ και σε απλά σαντζάκια είναι ίσως ενδεικτικό της τάσης 

επιβολής της κεντρικής εξουσίας επί των άλλοτε σχεδόν ανεξάρτητων uύ µπέηδων. 

Για τον λόγο αυτό πιστεύουµε ότι οι «επικράτειες» αυτές µπορούν, προκειµένου πάντα 

για την εποχή που εξετάζουµε, να αριθµηθούν µεταξύ των σαντζακιών του 

οθωµανικού κράτους. και να ονοµάζονται σαντζάκια. Όχι µόνο επειδή οι ξένοι 

παρατηρητές (Quirini) δεν βλέπουν διαφορά ανάµεσα σ�αυτές τις περιοχές του 

κράτους και τις άλλες, αλλά κυρίως επειδή ο ίδιος ο Μουράτ Β΄ επιχείρησε συνειδητά 
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να τις εξοµοιώσει µε τα κοινά σαντζάκια. Σε παλιότερες εποχές τα εδάφη των uύ 

µπέηδων ανήκαν στους ίδιους και αντιδιαστέλλονταν προς τα πενιχρά κρατικά εδάφη. 

Στα χρόνια του Μουράτ Β΄  όµως, τα εδάφη του κράτους τείνουν να αναπτυχθούν και 

να καταπιούν ό,τι αποτελεί έρεισµα µιας εξουσίας, που αντιπολιτεύεται την κεντρική 

κυβέρνηση του σουλτάνου. Ο Τουραχάν και ο Εβρενόσογλου έβλεπαν τους εαυτούς 

τους να µετατρέπονται, σταδιακά φυσικά, σε απλούς σαντζάκ-µπέηδες. Μέχρι την 

εποχή του Μεχµέτ Β΄ και του Βαγιαζίτ Β΄, στο σαντζάκι των Τρικάλων υπάγονταν 

εκτός από τη Θεσσαλία και οι οθωµανικές κτήσεις στη σηµερινή Στερεά Ελλάδα.419 

Έτσι τη θέση του σαντζάκ-µπέη των Τρικάλων είχε ένας uύ µπέης, του οποίου η 

περιοχή περιβαλλόταν από χώρες απίστων: την Αλβανία, το κράτος της Ηπείρου, τη 

βενετική Ναύπακτο, το δουκάτο των Αθηνών, το βυζαντινό δεσποτάτο του Μορέως 

και τη φραγκική ηγεµονία της ΑχαÀας, το βενετικό Πτελεό και τη βυζαντινή (από το 

1423 βενετική) Θεσσαλονίκη.  

 Προκειµένου για τα ίδια αυτά εδάφη, δηλαδή τις βαλκανικές περιοχές, που 

συνιστούσαν οθωµανικές κτήσεις το 1413,  υπάρχουν και σε άλλες, εκτός του Quirini, 

πηγές διάσπαρτες συµπληρωµατικές πληροφορίες για την ύπαρξη σαντζακιών. Τα 

σαντζάκια αυτά µαρτυρούνται για την εποχή του Μουράτ Β΄ αλλά θα µπορούσαν 

λογικά να υφίστανται από την πρώτη στιγµή της οθωµανικής κατάκτησης. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα των παραδουνάβιων βουλγαρικών κτήσεων: Ο 

Quirini αναφέρει ως έδρα σαντζακιού µόνο τη Νικόπολη, περίπου στο κέντρο των 

οθωµανικών κτήσεων της δεξιάς όχθης του ∆ούναβη. Όµως κατά τον Χαλκοκονδύλη 

ο Τουραχάν, πριν από την εµφάνισή του ως µπέη της Θεσσαλίας το 1423, έδρευε εν 

µεγάλη Βιδίνη... ύπαρχος ων της παρ� Ίστρον χώρας. Επίσης και ο Ashékpashazade 

αναφέρει για το έτος 1430 την ύπαρξη σαντζακιού του Βιδινίου µε σαντζάκ-µπέη 

κάποιον Σινάν, που δεν πρέπει να συγχέεται µε τον οµώνυµο µπεηλέρµπεη της 

Ρούµελης. Τέλος το Gazavat, κάνοντας λόγο για την ίδια περιοχή, το δυτικό άκρο των 

παραδουνάβιων οθωµανικών κτήσεων, και για το έτος 1444, αναφέρει ως σαντζάκ-

µπέη τον Κιουµουλούογλου, ασφαλώς γόνο της γνωστής οικογένειας uύ µπέηδων. Την 

ίδια χρονική στιγµή τη Νικόπολη διοικούσε ένας άλλος µπέης, ο Φερίζογλου. 

∆υστυχώς το Gazavat χρησιµοποιεί στην περίπτωση αυτή απλώς τον όρο µπέης και όχι 

σαντζάκ-µπέης, έτσι παραµένει κάποιο µικρό ποσοστό αµφιβολίας για το αν πρόκειται 

για δύο χωριστά σαντζάκια. Αλλά στις παραµεθόριες περιοχές πάντα υπήρχε έδαφος 

για ιδιαιτερότητες, κυρίως στο πεδίο των διοικητικών θεσµών. Στο αντίθετο άκρο των 

οθωµανικών κτήσεων στη Βουλγαρία, λίγο δυτικότερα από την παρευξείνια Βάρνα, 

                                                                                                                                                                      
418 Ζαχαριάδου, Quirini,244-246. 
419 Γιαννόπουλος, 66, 68. 



βρίσκεται το Πετρίτσι. Το 1444 την άµυνα του κάστρου διηύθυνε ο Κοτσίογλου 

Βαγιαζίτ.420 Είναι αµφίβολο αν πρόκειται για σαντζάκ-µπέη και αν το Πετρίτσι ήταν 

έδρα ενός άλλου βουλγαρικού σαντζακιού. Φαίνεται πάντως ότι η δεξιά όχθη του 

∆ούναβη αποτελούσε το σαντζάκι της Νικόπολης, ενώ το Βιδίνιο ήταν, αν όχι από την 

εποχή της κατάκτησής του, οπωσδήποτε πριν από την εποχή του Μουράτ Β΄ η έδρα 

µεθοριακού σαντζακιού στο uύ της Σερβίας και της Τρανσυλβανίας. Η παράλειψή του 

εκ µέρους του Quirini βλάπτει την αξιοπιστία του συγγραφέα αυτού. Για το έτος 1444 

εξάλλου το Gazavat αναφέρει ανάµεσα στους µπέηδες των βουλγαρικών περιοχών τον 

Μαλκότσογλου, που στη µάχη της Βάρνας διοικούσε τις δυνάµεις της Φιλιππούπολης. 

Ο στρατός της Φιλιππούπολης στο Gazavat διαφοροποιείται από τον στρατό της Στάρα 

Ζαγόρα και της Γιάµπολ, που διοικούσε ο Χασάνογλου Ισά µπέης. Πρόκειται λοιπόν 

για δύο διαφορετικά σαντζάκια και, αν δεν έχουµε να κάνουµε µε άλλη µία παράλειψη 

του Quirini, πρέπει να υποθέσουµε ότι ο Μουράτ επέφερε µεταξύ 1430 και 1444 

αλλαγές στη διοικητική διάρθρωση της Ρούµελης. Στην ίδια εικασία πρέπει πιθανώς 

να οδηγηθούµε από την αναφορά, προκειµένου πάλι για το 1444, του σαντζακιού της 

Αδριανούπολης, δηλáδή της πρωτεύουσáς του οθωµáνικού κρÜτους. Το σáντζÜκι 

áυτό αναφέρεται ρητώς από το Gazavat και αποσιωπάται από τον Quirini. Στην 

ανατολική Θράκη τα τρία αρχικά σαντζάκια, που συνιστούσαν τον 14ο αιώνα το 

µπεηλέρ-µπεηλίκι της Ρούµελης, ήταν τα σαντζάκια της Βιζύης, των Kérk Kilise και 

του Τσιρµέν. Η έδρα του µπεηλέρµπεη, η Αδριανούπολη ανήκε πιθανώς, σε µια πρώτη 

φάση, στο σαντζάκι των Kérk Kilise, που θα ήταν έτσι το σαντζάκι του πασά της 

Ρούµελης. Κατά πάσαν πιθανότητα είναι το ίδιο που ο Quirini ονοµάζει σαντζάκι του 

Τσορλού. Τον 15ο αιώνα, η επέκταση του µπεηλέρ-µπεηλικιού της Ρούµελης 

δηµιούργησε νέες συνθήκες και το σαντζάκι του πασά απέκτησε ένα δυτικώτερο 

προσανατολισµό, µε βλέψεις στη δυτική Θράκη και στη Μακεδονία. Οι χώρες αυτές, 

που αρχικά αποτελούσαν σχεδόν ιδιοκτησίες των uύ µπέηδων, αρχίζουν να 

µεταβάλλονται σταδιακά σε κανονικά σαντζάκια. Το σαντζάκι του πασά* πάλι 

προετοιµάζεται να τα απορροφήσει, πράγµα που έγινε τελικά πολύ αργότερα, τον 16ο 

αιώνα. Επί Μουράτ Β΄ η Αδριανούπολη φαίνεται να  αναβαθµίζει τον ρόλο της στην 

επαρχιακή διοίκηση, αφού εκτός από έδρα του µπεηλέρ-µπεηλικιού εµφανίζεται τώρα 
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και ως έδρα ιδιαίτερου σαντζακιού, του νέου σαντζακιού του πασά. Το σαντζάκι αυτό 

θα µπορούσε να έχει προκύψει από ένα αναπροσδιορισµό των ορίων του σαντζακιού 

του Τσορλού. Από τα ντεφτέρια του 16ου αιώνα είναι ευδιάκριτη µια ανακατάταξη 

των ορίων των επαρχιών ανατολικά του Έβρου και φαίνεται ότι ολόκληρος ο 15ος 

αιώνας αποτέλεσε περίοδο ζυµώσεων στην επαρχιακή διαίρεση της Ρούµελης.421 Η 

διαδικασία της διάσπασης των µπεηλέρ-µπεηλικιών και της δηµιουργίας νέων, 

φαινόµενο χαρακτηριστικό για την επαρχιακή διοίκηση του 16ου αιώνα, έχει όπως 

φαίνεται τις ρίζες της στον ανασχηµατισµό αρχικά των σαντζακιών κατά την εποχή 

του Μουράτ Β΄, οπότε διαµορφώνονται νέες συνθήκες: Αφ�ενός το οθωµανικό κράτος, 

έχοντας ξεπεράσει την κρίση της µεσοβασιλείας, ξαναγίνεται επιθετικό και 

προετοιµάζει το διοικητικό του σύστηµα, ώστε να αντεπεξέλθει στη διακυβέρνηση 

των διευρυνόµενων εδαφών. Αφ�ετέρου η κεντρική διοίκηση ισχυροποιείται, η 

αυτονοµία των uύ µπέηδων περιορίζεται µαζί µε την έκταση των περιοχών που 

κυβερνούσαν και οι οποίες κατατέµνονται. Αρχίζει σταδιακά η διαδικασία της 

πλήρους απορρόφησης της κοινωνικής οµάδας  των uύ µπέηδων από τη διοικητική 

τάξη των επαρχιακών κυβερνητών, που θα προέρχονται στο εξής κυρίως από τους 

δούλους του σουλτάνου. Βέβαια, το κοινωνικό αυτό φαινόµενο δεν θα µας 

απασχολήσει εδώ αλλά στο οικείο κεφάλαιο.  

 Ανάλογη πάντως εξέλιξη, δηλαδή προς την κατεύθυνση του συγκεντρωτισµού, 

σηµειώθηκε κατά τη βασιλεία του Μουράτ Β΄ και στη Μικρά Ασία, αφού η διοικητική 

διάρθρωση της χώρας πλησίασε στην οριστική της µορφή µετά την εκ νέου 

προσάρτηση των εµιράτων, τα οποία είχε απελευθερώσει ο Ταµερλάνος. Το νέο 

στοιχείο έγκειται στη στενή εξάρτηση της περιφέρειας από το κέντρο, δηλαδή στη 

διαµόρφωση ενός συγκεντρωτικού διοικητικού συστήµατος. Ακόµη και επί Βαγιαζίτ 

Α΄ η σύνδεση των προσαρτηθέντων εµιράτων µε την οθωµανική πρωτεύουσα ήταν 

χαλαρή, αφού η διοίκησή τους βρισκόταν ως επί το πλείστον στα χέρια γόνων των 

πρώην ηγεµονικών οικογενειών. Επί Μουράτ Β΄ ολοκληρώθηκε η προσάρτηση των 

περισσότερων εµιράτων µε πλήρη εξάρτηση από το κέντρο, από όπου διορίζονταν πια 

οι κυβερνήτες, αλλά χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη διοικητική τους δοµή. Τα 

ονόµατα των δεκαέξι σαντζακιών, που απαριθµεί ο Quirini, αντανακλούν τις 

διοικητικές περιφέρειες των πρώην εµιράτων. Έτσι ο Μουράτ εµπέδωσε οριστικά στη 

Μικρά Ασία το σύστηµα των σαντζακιών, του οποίου τα πρώτα σπέρµατα ανάγονται 

στο bey sancaghé της Προύσας ένα αιώνα νωρίτερα.422 
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 Αυτή η κατάσταση υπήρξε αποτέλεσµα κατ�αρχήν της κατακτητικής δραστηριότητας 

του Μουράτ Β΄ στη Μικρά Ασία, δηλαδή της προσάρτησης των εµιράτων. Στον τοµέα 

αυτόν ο Μουράτ εξακολούθησε τη γραµµή, που χάραξε ο πατέρας του Μεχµέτ Α΄. 

Παρ�όλο που η επανένωση του οθωµανικού κράτους µετά τη µεσοβασιλεία θεωρείται 

ως το κύριο έργο του, ο Μεχµέτ Α΄ είναι ο σουλτάνος που έθεσε και τις βάσεις της 

µικρασιατικής reconquista µε σειρά πολεµικών επιχειρήσεων εναντίον άλλων 

µουσουλµάνων ηγεµόνων: Το 1415 απέσπασε από το εµιράτο του Καραµάν την 

περιοχή του Χαµίτ και από το εµιράτο του Τεκέ την περιοχή της Αττάλειας και του 

Καρά Χισάρ. Επίσης προσάρτησε το εµιράτο του Σαρουχάν και από το Αϊντίν την 

περιοχή της Σµύρνης και της χερσονήσου Καρά Μπουρούν. To 1417 απέσπασε από 

τον Ισφεντιγιάρ µπέη την περιοχή του Καλετζίκ, της Τόσια και Τσάνκιρι, ορίζοντας τα 

όρη Ιλγκάζ ως σύνορο των δύο κρατών. Το 1420 τέλος ανακατέλαβε τη λωρίδα στη 

βόρεια λωρίδα του κόλπου της Νικοµήδειας, που κατείχαν από το 1403 οι Βυζαντινοί. 

Στη Ρούµελη η στάση του ήταν γενικά πιο εφεκτική. Εκτός από ορισµένα οχυρά 

εκείθεν του ∆ούναβη, οι κατακτήσεις του περιορίζονται στη νότια Αλβανία, δηλαδή 

στις περιοχές της Αυλώνας, του Βερατίου και του Αργυροκάστρου (1417-1418).423 

 Οι κατακτήσεις του 1415 στη Μικρά Ασία οργανώθηκαν κατά πάσαν πιθανότητα 

στα σαντζάκια του Σαρουχάν, της Μαγνησίας και της Αττάλειας. Πολύ αργότερα, στα 

µέσα του 17ου αιώνα, ο Kέtip ╟elebi αναφέρει την ύπαρξη σαντζακιού του Χαµίτ µε 

έδρα την πόλη Isparta.424 Στην εποχή όµως που µας ενδιαφέρει οι κτήσεις του Χαµίτ 

υπάγονταν πιθανώς στο σαντζάκι της Αττάλειας. ∆εδοµένου ότι το εµιράτο του Αϊντίν, 

παρά την κατάκτηση της Σµύρνης και του Καρά Μπουρούν, δεν καταλύθηκε επί 

Μεχµέτ Α΄, δε φαίνεται πιθανή η ίδρυση του σαντζακιού του Αϊντίν εκείνη την εποχή.* 

Οι περιοχές που αφαιρέθηκαν από το εµιράτο θα υπάγονταν ασφαλώς στο σαντζάκι 

της Μαγνησίας. Για τη λωρίδα βορείως του κόλπου της Νικοµήδειας δεν έχουµε λόγο 

να αµφιβάλλουµε ότι ενσωµατώθηκε στο σαντζάκι του Κοτζά Ιλί. Προβληµατισµό 

προκαλεί η θέση, την οποία είχε στο διοικητικό σύστηµα η περιοχή που αποσπάστηκε 

από το εµιράτο του Ισφεντιγιάρ. Ο Quirini δεν αναφέρει κάποια πόλη της περιοχής ως 

έδρα σαντζακιού. Από την περιγραφή του Γενουάτη εµπόρου Iacopo de Promontorio, 

                                                                                                                                                                      
σουλτάνος αναφέρεται από τους ιστορικούς του 16ου αιώνα µε την προσωνυµία Hudavendigέr 
(ηγεµόνας). Από το 1487 τουλάχιστον το σαντζάκι της Προύσας είναι γνωστό ως Hudavendigέr 
sancaghé. Μέχρι τότε ονοµαζόταν begh sancaghé, επειδή η Προύσα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα 
του κράτους και έδρα του µπέη, όπως λεγόταν αρχικά ο ηγεµόνας. 
423 Flemming, Landschaftsgeschichte, 119. Yⁿcel, Isfendiyar, 169. Imber, The Ottoman Empire, 
78, 88, 90. Fine, Balkans, 510-516. 
424 F. Taeschner, Anadolu, EI2, I, Leiden - London 1960. 
* Όπως είδαµε στο σχετικό σηµείο της αφήγησης, επί Μεχµέτ Α΄ και Μουράτ Β΄ και µέχρι το 
1425 ο ΤζουνεÀντ µπέης εξέφρασε µε την πολιτική και πολεµική δράση του την τάση της 
χώρας του Αϊντίν να παραµείνει ανεξάρτητη. 



που έζησε στην αυλή του Μουράτ Β΄ και του Μεχµέτ Β΄,  µαθαίνουµε ότι γύρω στο 

1475, δηλαδή δεκατέσσερα χρόνια µετά την εντελή κατάλυση του κράτους του 

Ισφεντιγιάρ, υπήρχαν στην περιοχή δύο σαντζάκια, τα οποία κατά περιόδους 

ενώνονταν σε ένα µε κέντρο την Κασταµονή.425 Το σαντζάκι αυτό, σύµφωνα µε την 

περιγραφή των ορίων του από τον Promontorio, περιελάµβανε και την περιοχή του 

Τζανίκ, γύρω áπό το λιµÜνι της Áµισού (Samsun). Ο Μουράτ Β΄ επέβáλε οριστικά 

την οθωµανική κυριαρχία στο Τζáνίκ το 1428, όπως είδαµε στο σχετικό κεφάλαιο. 

Πιθανότατα η περιστασιακή διαίρεση -γύρω στο 1475- του σαντζακιού της 

Κασταµονής σε δύο µικρότερα υποδηλώνει ότι το ένα από τα δύο προϋπήρχε. Ίσως 

ήδη ο Μεχµέτ Α΄ το 1417 οργάνωσε την περιοχή του Τσάνκιρι, Καλετζίκ και Τόσιας 

σε σαντζάκι. Ας σηµειωθεί ότι ο Kέtip ╟elebi στα µέσα του 17ου αιώνα αναφέρει το 

σαντζάκι του Κάνκιρι (Τσάνκιρι, της βυζáντινής ΓÜγγρáς).426 Αν ήταν γνωστή η 

διοικητική διαίρεση του εµιράτου του Ισφεντιγιάρ, θα µπορούσαµε να διακρίνουµε 

στην περιοχή αυτή ένα σαντζάκι του, το οποίο, όπως συνηθιζόταν, προσαρτήθηκε 

αυτούσιο, χωρίς διοικητικές µεταβολές, από το οθωµανικό κράτος. Ο φυσικός 

χωρισµός της περιοχής του Τσάνκιρι από την περιοχή της Σινώπης και της 

Κασταµονής µέσω των ορέων Ιλγκάζ ενισχύει κατά πολύ την εικασία ότι αυτή 

συνιστούσε χωριστή επαρχία του εµιράτου προ του 1417. Η πιθανότητα εξάρτησης 

του Τσάνκιρι από το σαντζάκι της Αµάσειας ή της Άγκυρας είναι µικρή για τρεις 

λόγους: Ο πρώτος λόγος είναι ότι η απόσταση από την έδρα του σαντζακιού δε θα 

διευκόλυνε τον διοικητικό έλεγχο, που θα έπρεπε να είναι στενός σε µια 

νεοκατακτηθείσα περιοχή. Ο δεύτερος λόγος έχει σχέση µε τη συνήθεια διατήρησης 

του διοικητικού καθεστώτος µιας προσαρτώµενης περιοχής. Στη συνήθεια αυτή 

αναφερθήκαµε και παραπάνω µε το παράδειγµα του Καρασί. Αν µία περιοχή 

αποτελούσε αυθύπαρκτη επαρχία στο ένα κράτος, θα ήταν δύσκολο να ενσωµατωθεί 

ως τµήµα άλλης επαρχίας στο κράτος που την κατέκτησε. Αν γινόταν αυτό, θα 

υπονοµευόταν η οµοιογένεια του οθωµανικού σαντζακιού, που θα εγκολπωνόταν τα 

νέα εδάφη. Προπάντων όµως θα δυσχεραινόταν η διαδικασία προσαρµογής της 

κοινωνίας του Τσάνκιρι στη νέα κρατική εξουσία, αφού οι ντόπιοι θα έβλεπαν να 

ανατρέπεται η διοικητική τάξη στην οποία είχαν συνηθίσει να ζούν. Θα βλάπτονταν τα 

συµφέροντα των τοπικών εξουσιαστικών παραγόντων και αυτό θα δηµιουργούσε 

επαναστατικές τάσεις. Υπάρχει τέλος και µία τρίτη ένδειξη για την υπόσταση της 

περιοχής ως ιδιαίτερου σαντζακιού. Είναι γνωστό ότι τη διακυβέρνηση της περιοχής 
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είχε επί Μεχµέτ Α΄ και ακόµη επί Μουράτ Β΄ ο γιος του Ισφεντιγιάρ µπέη Κασίµ,427 

στην υπηρεσία του Οθωµανού σουλτάνου. Ο Κασίµ φιλοδοξούσε να έχει τον έλεγχο 

αυτής συγκεκριµένα της περιοχής και το πέτυχε, όπως φαίνεται,  ως Οθωµανός 

κυβερνήτης και όχι ως υποτελής ηγεµονίσκος.  Οπωσδήποτε υπάρχει µια κάποια 

ασάφεια ως προς το είδος της εξουσιαστικής σχέσης που συνέδεε τον Κασίµ µπέη µε 

τον Οθωµανό σουλτάνο. Όµως η φράση kapunda hizmet ederim, µε την οποία κατά 

τον Ashékpashazade ο Κασίµ εξέφρασε την επιθυµία του να εγκαταλείψει τον πατέρα 

του και να υπηρετήσει τον Μεχµέτ Α΄, φαίνεται να υποδηλώνει µάλλον ένταξή του 

στους αξιωµατούχους της οθωµανικής περιφερειáκής διοίκησης µε εξÜρτηση áπό την 

κυβέρνηση (kapu). Εξάλλου και ο Ισφεντιγιάρ µπέης, πάντα κατά τον 

Ashékpashazade, θεωρούσε ότι τα εδάφη που έχασε (Τσάνκιρι, Καλετζίκ και Τόσια) 

θα ανήκαν στο εξής άµεσα στην κυριαρχία του Οθωµανού σουλτάνου και όχι στον 

Κασίµ ως αυτόνοµο άρχοντα: Ve ben hⁿnkέra verⁿrin, Kasém�a vermezin. O 

Ashékpashazade προσθέτει: Hⁿnkέr dahi yine Kasém�a verdi. Στη φράση αυτή η 

έννοια του ρήµατος verdi  («έδωσε») δεν είναι ξεκάθαρη. Αλλά επειδή µέχρι αυτού 

του σηµείου δεν υπάρχει καµία ένδειξη αυτονοµίας του Κασίµ, µπορεί κάλλιστα να 

ερµηνευθεί ως εξής: «Ο σουλτάνος ανέθεσε τη διακυβέρνηση (της περιοχής) στον 

Κασίµ».428 Για τους λόγους αυτούς πρέπει να πιθανολογήσουµε την ύπαρξη ενός 

σαντζακιού του Τσάνκιρι µε πρώτο σαντζάκ-µπέη τον Κασίµ, το οποίο αγνοεί ο 

Quirini, πράγµα που για δεύτερη φορά µειώνει κάπως το κύρος του. Έτσι λοιπόν, 

εκτός από τα εννέα µικρασιατικά σαντζάκια που παρέλαβε το 1413, ο Μεχµέτ Α΄ 

κληροδότησε τέσσερα ακόµη στον διάδοχό του Μουράτ Β΄ το 1421. Στη Ρούµελη 

πάλι, ο Μεχµέτ Α΄ δηµιούργησε ένα νέο σαντζάκι, αυτό της Αλβανίας ή της 

Κορυτσάς, όπως το ονοµάζει ο Quirini. 

 Αυτή ήταν η κατάσταση όταν ο Μουράτ Β΄ ανέβηκε στον θρόνο. ∆εν χρειάζεται να 

επαναλάβουµε εδώ την κατακτητική του πορεία, την οποία αφηγηθήκαµε διεξοδικά 

στο πρώτο κεφάλαιο. Ας δούµε όµως ποια νέα σαντζάκια προέκυψαν από τα νέα 

εδάφη που προσάρτησε ο Μουράτ. Στη Μικρά Ασία κατ�αρχήν γεφυρώθηκε το κενό 

ανάµεσα στο σαντζάκι της Μαγνησίας και αυτό της Αττάλειας µε τα εδάφη του 

Χαµίτ.* Στο σαντζάκι της Αττάλειας προστέθηκαν τα εδάφη του Τεκέ (1423). 

Επιπλέον δηµιουργήθηκαν τέσσερα σαντζάκια: Το 1425 ιδρύθηκαν τα σαντζάκια του 

Αϊντίν και του Μεντεσέ, χάρη στην προσάρτηση των αντίστοιχων εµιράτων. Τέλος το 
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1429, προσαρτώντας το εµιράτο του Γκερµιγιάν, το οθωµανικό κράτος περιέλαβε τα 

σαντζάκια της Κιουτάχειας και του Καρά Χισάρ ι Σαχίπ (Αφιόν Καρά Χισάρ). Έτσι 

ο Μουράτ, ο µοναδικός πλέον από τους µουσουλµάνους ηγεµόνες της Μικράς Ασίας 

που η επικράτειά του συνορεύει µε την dar ul harb, είναι ο σουλτάνος που ενοποίησε 

σχεδόν όλη τη Μικρά Ασία υπό την οθωµανική κυριαρχία. Κατόρθωσε δηλαδή να 

ανατρέψει το status quo του Ταµερλάνου, χωρίς να υποστεί τις συνέπειες της 

τιµουριδικής αντίδρασης. Η ενότητα αυτή διατηρείται µέχρι σήµερα και η οθωµανική 

Μικρά Ασία, όπως τη δηµιούργησε ο Μουράτ θεωρείται ως η κατεξοχήν Τουρκία τους 

τελευταίους έξι σχεδόν αιώνες. Η κοινή γλώσσα και θρησκεία των µικρασιατικών 

πληθυσµών συντέλεσε στην αποδοχή της ενιαίας κρατικής εξουσίας και έτσι κατά τη 

βασιλεία του Μουράτ Β΄  έφτασε στο τέλος της η φάση της διάσπασης, δηλαδή η 

περίοδος των εµιράτων, που διήρκεσε λίγο περισσότερο από ένα αιώνα. Μετά τους 

Σελτζούκους του Ρουµ, πάλι µία δυναστεία, η οθωµανική, κυριαρχεί στη Μικρά Ασία 

και αυτό είναι επίτευγµα του Μουράτ Β΄. Ο περίφηµος Πορθητής διάδοχός του, όσον 

αφορά στη Μικρά Ασία, απλώς ολοκλήρωσε, οµολογουµένως µε πιο δυναµικό ή 

επιθετικό τρόπο, το έργο του προκατόχου του. Ο Quirini429 αναφέρει, για το 1430 

περίπου, τέσσερα κράτη υποτελή στο οθωµανικό: Το κράτος του Καραµάν, του 

Ντουλκαντίρ, του Ισφεντιγιάρ και τo ηµιανεξάρτητο λιµάνι της Αλάνιας ή Αλάιας στη 

νότια µικρασιατική παραλία µεταξύ Χαµίτ και Καραµάν. Επίσης στον βορρά υπήρχε η 

ελληνική αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Τέλος, στο ανατολικό µικρασιατικό άκρο, 

στις πηγές του Ευφράτη και του Τίγρη, εκτεινόταν η επικράτεια των 

Ασπροπροβατάδων.  Όλη η υπόλοιπη Μικρά Ασία είναι οθωµανική. Αυτό το 

καθεστώς διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του Μουράτ. 

 Από τα σαντζάκια της Μικράς Ασίας πέντε χαρακτηρίζει ο Quirini ως αφεντικά 

(Flambura ipsius Teucri, affenticha idest dominica, afendica):  Της Προύσας, των 

Μελαγίνων (εννοεί κατά µία άποψη το σαντζάκι του Σουλτάν Ονού µε έδρα το Εσκί 

Σεχίρ430), της Περγάµου, της Αµάσειας και της Μαγνησίας. Πρόκειται για τα 

σουλτανικά ή πριγκιπικά σαντζάκια (begh sancaklaré ή shehzade sancaklaré), τη 

διακυβέρνηση των οποίων ανέθετε ο σουλτάνος στους γιους του από την παιδική τους 

ακόµη ηλικία. Παρατηρούµε ότι η έδρα του πρώτου είναι η παλιά πρωτεύουσα του 

κράτους, ενώ η έδρα του δεύτερου θεωρείται ως ένα από τα κέντρα της οθωµανικής 

κοιτίδας στη Βιθυνία. Οι άλλες τρεις αναφερόµενες πόλεις αποτελούσαν παλιότερα 
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διοικητικά κέντρα  εµιράτων. Ειδικά τη Μαγνησία, την πρώην πρωτεύουσα του 

Σαρουχάν που όπως είδαµε προσάρτησε οριστικά ο Μεχµέτ Α΄, καθιέρωσε ως 

πριγκιπική έδρα ο Μουράτ Β΄. Εγκατέστησε σ�αυτή τον γιο του Αλαεντίν Αλή, ενώ ο 

µικρότερος Μεχµέτ έδρευε στην Αµάσεια από το 1437, οπότε πέθανε ο µεγαλύτερος 

αδελφός Αχµέτ. Το 1439 ή το 1442/3 οι δύο αδελφοί άλλαξαν θέσεις και τη 

διακυβέρνηση της Μαγνησίας ανέλαβε ο Μεχµέτ, που ήταν τότε επτά ή δέκα ετών. Με 

τον τρόπο αυτό, οι πρίγκιπες αποκτούσαν διοικητική πείρα και επιπλέον 

δηµιουργούνταν δεσµοί ανάµεσα στην οθωµανική δυναστεία και στους ηγετικούς 

παράγοντες της κοινωνίας των πρώην εµιράτων. Ο ίδιος ο Μουράτ, όταν ήταν 

πρίγκιπας και κυβερνούσε την Αµάσεια, παντρεύτηκε τη Γενί Χατούν, εγγονή του 

ισχυρού τοπικού παράγοντα Shadgeldi Αχµέτ πασά. ∆ύο άλλες εγγονές του Αχµέτ 

πασά παντρεύτηκαν διαδοχικά τον πανίσχυρο Y÷rgⁿύ πασά, που έκοβε νόµισµα µε το 

όνοµά του στο Ρουµ. Έτσι δύο από τα ισχυρότερα πρόσωπα της τοπικής αυτής 

κοινωνίας ήταν συγγενείς του σουλτάνου.431 

 Αντίθετα µε ό,τι συνέβη στη Μικρά Ασία, όπου η ενοποίηση αποτελεί επίτευγµα 

κυρίως του ίδιου του Μουράτ Β΄, στη Ρούµελη ο Μουράτ µε αφετηρία το πολύ µικρής 

έκτασης κατακτητικό έργο του προκατόχου του, ανέπτυξε έντονη πολεµική 

δραστηριότητα, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για τις πραγµατικά µεγάλες κατακτήσεις, τις 

οποίες πραγµατοποίησε κυρίως ο διάδοχός του. Οι πόλεις του Ευξείνου και της 

Προποντίδας, τις οποίες παραχώρησε το Βυζάντιο στον Μουράτ µε τη συνθήκη του 

1424, ασφαλώς απορροφήθηκαν από το σαντζάκι του Τσορλού. Η περιοχή του 

Στρυµόνα,* όση ανήκε στο Βυζάντιο και παραχωρήθηκε στον Μουράτ µε την ίδια 

συνθήκη, ενσωµατώθηκε χωρίς αµφιβολία στο σαντζάκι των Σερρών. Η Θεσσαλονίκη 

µε την περιοχή της και η Χαλκιδική, οθωµανικές από το 1430, βρίσκονται γεωγραφικά 

ανάµεσα στο σαντζάκι του Βαρδάρη** , όπως το ονοµάζει ο Iacopo de Promontorio, ή 

του Εβρενός, όπως το βρίσκουµε στον Quirini, και στο σαντζάκι των Σερρών. Όπως 

είδαµε στο σχετικό κεφάλαιο, ο Αλή Εβρενόσογλου διακρίθηκε στις επιχειρήσεις της 

Θεσσαλονίκης και κάτοικοι των Γιανιτσών, δηλαδή της περιοχής του Εβρενός, 

                                                           
431 Pertusi, 237, 251. Gazavat, 1. Babinger Conqueror, 12-16. Emecen, Sancak, 88-89. 
* Ως κέντρο áυτής της περιοχής áνáφέρετáι áπό τον ∆ούκá το Ζητούνι. Παρεµπιπτόντως 
επισηµαίνουµε εδώ ότι το Ζητούνιον του Στρυµόνα, στο οποίο αναφέρεται επανειληµµένα ο 
∆ούκας (79, 92, 190, 196), δεν πρέπει να συγχέεται µε το Ζητούνι της Φθιώτιδας, τη σηµερινή 
Λαµία, το οποίο ανήκε στο σαντζάκι Τρικάλων (βλ. Γιαννόπουλο, 66, 68 κáι ΖáχáριÜδου, 
Sⁿleyman, 280-281, 282 ,υποσ. 62). 
** Προβληµατισµό προκαλεί η αναφορά από τον Χαλκοκονδύλη του Φερίζογλου αντί του 
Εβρενόσογλου ως σαντζάκ-µπέη της Βέροιας για το 1444 (Θερίζης ο Βεροίας ύπαρχος, Χαλκ., 
96).Ίσως πρόκειται απλώς για λάθος του Χαλκοκονδύλη, που πιθανώς νόµισε ότι ο Φερίζογλου 
ήταν ο κυβερνήτης της περιοχής, επειδή έδρασε σ�αυτήν εναντίον των εξεγερθέντων Αλβανών. 
Αν όµως η πληροφορία αληθεύει, έχουµε µπροστά µας άλλη µία ένδειξη για την υπονόµευση 
της απόλυτης εξουσίας των uύ µπέηδων επί των πατρογονικών τους κτήσεων. 



µετοικίσθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα δύο γεγονότα, σε συνδυασµό µε τη 

γεωγραφική εγγύτητα του ποταµού Βαρδάρη και της Θεσσαλονίκης, µας υποβάλλουν 

την εικασία ότι σε ένα αρχικό στάδιο οι µακεδονικές κατακτήσεις του 1430 

υπήχθησαν στο σαντζάκι του Βαρδάρη. Παρατηρήσαµε όµως παραπάνω ότι στα ώριµα 

χρόνια της βασιλείας του Μουράτ άρχισε να αναπτύσσεται µια τάση διάσπασης των 

επαρχιών και κυρίως αποδυνάµωσης της τάξης των uύ µπέηδων, όπως ήταν οι 

Εβρενόσογλου. Εξάλλου ο Iacopo de Promontorio,432 αναφερόµενος στο 1475, 

αποσιωπά το σαντζάκι των Σερρών. Αφήνει παραδόξως ένα γεωγραφικό κενό 

ανάµεσα στον ποταµό Έβρο, όπου βρίσκεται το ∆ιδυµότειχο, έδρα βιλαετιού του 

σαντζακιού Αδριανούπολης, και στην Θεσσαλονίκη, την οποία αναφέρει ως όριο του 

σαντζακιού του Βαρδάρη. Συγκεκριµένα η φράση fino a Salonich, µε την οποία ο 

Iacopo de Promontorio προσδιορίζει την έκταση του σαντζακιού του Βαρδάρη, 

φαίνεται να µην περιλαµβάνει τη Θεσσαλονίκη. Ο συγγραφέας φαίνεται να έχει 

παραλείψει ένα σαντζάκι, το οποίο περιελάµβανε τα εδάφη του σαντζακιού των 

Σερρών και τις µακεδονικές κατακτήσεις του 1430. Πρόκειται πιθανότατα για το 

γνωστό από µεταγενέστερες πηγές σαντζάκι της Θεσσαλονίκης.433 Οι Σέρρες 

αποτελούν πλέον έδρα βιλαετιού του σαντζακιού Θεσσαλονίκης. Είναι άγνωστη η 

χρονική στιγµή, κατά την οποία οι Σέρρες έχασαν τη θέση τους ως έδρας σαντζακιού 

και υπέκυψαν στη λάµψη της πόλης, που κάποτε ήταν η δεύτερη σε αίγλη πόλη της 

βυζαντινής αυτοκρατορίας και διατήρησε την ίδια σηµασία και στην οθωµανική. Αν 

λάβουµε υπ�όψη την ιδεολογική σηµασία που απέδιδε στην κατάκτηση της 

Θεσσαλονίκης ο Μουράτ, θεωρώντας την ως ισοδύναµη της Κωνσταντινούπολης, 

µπορούµε να υποθέσουµε, έστω µε κάποια επιφύλαξη, ότι αυτό έγινε στα τέλη της 

βασιλείας του. Η νέα τάξη, την οποία επέβαλε η περί τον Μεχµέτ Β΄ οµάδα, δεν 

δηµιουργήθηκε εν µια νυκτί τον Φεβρουάριο του 1451. Ήδη κατά τη βασιλεία του 

Μουράτ Β΄, ο ανταγωνισµός του παλαιού οθωµανικού κατεστηµένου και των νέων 

                                                           
432 Promontorio, 50, 52. 
433 Βλ. Babinger, Conqueror, 445, όπου απαριθµούνται τα οθωµανικά σαντζάκια του 1480 
περίπου. Ο Σ. Πετµεζάς (βλ. σχόλιά του στον Odorico, 441) πιστεύει ότι, µετά το 1430 ή 
τουλάχιστον µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Σέρρες υπήχθησαν στο σαντζάκι του 
πασά, που κατά τον 15ο αιώνα ήταν το σαντζάκι της Αδριανούπολης. Κατά τον 16ο αιώνα οι 
Σέρρες όντως ανήκαν στο σαντζάκι του πασά, που είχε απορροφήσει τα σαντζάκια τόσο του 
Βαρδάρη όσο και της Θεσσαλονίκης (βλ. Rumeli Eyaleti, 254). Για την εποχή που µας 
απασχολεί όµως το συµπέρασµα αυτό µάλλον δεν ευνοείται από την περιγραφή του Iacopo de 
Promontorio για τη γεωγραφική έκταση του σαντζακιού της Αδριανούπολης. Εξάλλου, µια 
τέτοια διάρθρωση των βιλαετιών θα στερούσε τη Θεσσαλονίκη από ένα τµήµα της περιφέρειάς 
της. Επειδή άλλωστε τον 15ο αιώνα η διοικητική ορολογία δεν είχε ακόµη παγιωθεί, οι όροι livέ 
και eyέlet συχνά αλληλοεπικαλύπτονται µε αποτέλεσµα η φράση pasha livέsé να δηλώνει όχι 
ένα σαντζάκι, αλλά ολόκληρο το µπεηλέρ-µπεηλίκι της Ρούµελης (βλ. Edirne, 7-8). 



τάσεων προκάλεσε τη σταδιακή εµφάνιση ορισµένων βασικών οργανωτικών αλλαγών, 

που είναι δυνατό να ανιχνευθούν και στον τοµέα της διοικητικής δοµής. 

 Όσον αφορά στην Αλβανία, από το ντεφτέρι του 1431/2 προκύπτει ότι το αλβανικό 

σαντζάκι, το σαντζάκι της Κορυτσάς που µνηµονεύει ο Quirini, παραµένει κατά βάση 

αυτό που ήταν και επί Μεχµέτ Α΄. Η περιοχή που κατακτήθηκε το 1417/8, δηλαδή από 

το Αργυρόκαστρο µέχρι την Αυλώνα και το Βεράτιο αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος 

του. Στο ντεφτέρι το sancak-i Arvanid, δηλαδή η περιοχή που κυβερνούσε ο ύπαρχος 

της Αργυροπολίχνης (Χαλκοκονδύλης, 27),  παρουσιάζεται επαυξηµένο µε εκείνα από 

τα εδάφη του Ιωάννη Καστριώτη (Τίρανα, Ακτσά Χισάρ δηλ. Κρόια* ) που 

κατακτήθηκαν το 1430. Η κατάσταση όµως αυτή ήταν πρόσκαιρη, αφού όπως ξέρουµε 

το 1443/4 ο Σκεντέρµπεης ανακατέλαβε τα εδάφη του πατέρα του. Στο οικείο 

κεφάλαιο αφηγηθήκαµε τους πολέµους του Μουράτ Β΄ εναντίον του Σκεντέρµπεη και 

είδαµε ότι το 1448 οι Οθωµανοί κατέλαβαν το Κότζατζικ Χισάρ (Σβέτιγκραντ). Σε 

γενικές γραµµές πάντως µέχρι το τέλος της βασιλείας του Μουράτ Β΄ ο αγώνας στην 

Αλβανία είναι αµφίρροπος και η εικόνα στο σαντζάκι της Αλβανίας από την άποψη 

της έκτασης δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνη του τέλους της βασιλείας του πατέρα 

του. Μόνο επί Μεχµέτ Β΄ η Αλβανία χωρίστηκε σε δύο σαντζάκια, όπως µαθαίνουµε 

από τον Iacopo de Promontorio. 

 Η Ήπειρος και η Αιτωλοακαρνανία κατακτήθηκαν όπως είδαµε σε δύο φάσεις: Το 

1430 τα Ιωάννινα και το 1449 η Άρτα. Όταν πέθανε ο Μουράτ Β΄ µόνο το 

Αγγελόκαστρο και η Βόνιτσα στην Αιτωλία βρίσκονταν στα χέρια των Τόκκων. 

Επίσης υπήρχαν και οι Βενετικές κτήσεις της Ναυπάκτου, της Σαγιάδας και του 

Βουθρωτού.434 Καθώς το ντεφτέρι του 1431/2 δεν αναφέρει τα Ιωάννινα ή άλλη 

περιοχή της νότιας Ηπείρου, αποκλείεται η διοικητική σύνδεση των ηπειρωτικών 

κτήσεων του 1430 µε το σαντζάκι της Αλβανίας. Από την άλλη µεριά, η περιοχή των 

Αγράφων στην Ευρυτανία αποτελούσε από την εποχή του Βαγιαζίτ Α΄ βιλαέτι του 

σαντζακιού των Τρικάλων. Η Φθιώτιδα και η Φωκίδα ανήκαν επίσης στην 

παραµεθόρια περιοχή που διοικούσε ο Τουραχάν και που ήταν πλέον ουσιαστικά ένα 

                                                           
* Η σηµασία, την οποία είχε αποκτήσει η Κρόια από πολύ παλιότερα, όπως και η παράδοση 
αυτονοµίας, την οποία είχε δηµιουργήσει και στης οποίας τα πλαίσια εντάσσεται εν µέρει η 
δράση του Σκεντέρµπεη, γίνονται αντιληπτές, αν ληφθούν υπ�όψη τα παλαιά προνόµια της 
πόλης: Ήδη το 1273 ο Ανδρόνικος Β΄ είχε επιχειρήσει να κερδίσει την υποστήριξη των 
κατοίκων της έναντι των Ανδεγαβών αντιπάλων του µέσω της παραχώρησης νέων και της 
επικύρωσης προηγούµενων προνοµίων. Βλ. Nikos Oikonomidώs, Andronic II Palώologue et la 
ville de Kroia, Οι Αλβανοί στο Μεσαίωνα (πρακτικά 5ου διεθνούς συµποσίου Ινστιτούτου 
Βυζαντινών Ερευνών), Αθήνα 1998, 241-247. 
434 Εκτός από τη βιβλιογραφία στο σχετικό κεφάλαιο, βλ. και Fine, Balkans, 544, 563. 
Γιαννόπουλο, 73. 



σαντζάκι.435 Έτσι διερωτάται κανείς αν η Αιτωλοακαρνανία τουλάχιστον υπήχθη 

αρχικά στο ίδιο σαντζάκι µε τις γειτονικές της αυτές περιοχές. Κάτι τέτοιο όµως θα 

ήταν αντίθετο στην αρχή της εσωτερικής οµοιογένειας των επαρχιών. Οι 

νεοκατακτηθείσες περιοχές δε θα µπορούσαν να αντιµετωπισθούν από κοινού µε τις 

περιοχές που ήταν οθωµανικές επί δεκαετίες. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ήπειρος και η 

Αιτωλοακαρνανία, που είχαν γνωρίσει ενιαία διακυβέρνηση υπό τους Τόκκους, 

συνέστησαν εξαρχής χωριστό σαντζάκι. Μετά το 1449 αυτό θα ονοµαζόταν 

πιθανότατα σαντζάκι της Άρτας, το οποίο συναντάµε διευρυµένο µε µεταγενέστερες 

κτήσεις στον  Iacopo de Promontorio.436 

 Η Σερβία στα πέντε χρόνια (1439-1444) κατά τα οποία υπήρξε οθωµανική κτήση 

µάλλον θα είχε οργανωθεί σε ιδιαίτερο σαντζάκι και δεν θα είχε περιληφθεί στο 

παλαιό σαντζάκι των Σκοπίων, αφού εκ των πραγµάτων αποτελούσε µια άλλη 

πολιτική οντότητα. Εξάλλου και όταν έγινε οριστικά οθωµανική κτήση, αποτέλεσε 

χωριστό σαντζάκι, και µάλιστα κατά τον Iacopo de Promontorio437 διαιρέθηκε σε δύο 

σαντζάκια. Το σαντζάκι των Σκοπίων αποτελούσε uύ της οικογένειας του Πασά Γιγίτ 

και θα ήταν δύσκολο η οικογένεια αυτή των uύ µπέηδων να χάσει τον µεθοριακό της 

χαρακτήρα, εξαιτίας της µετατόπισης του συνόρου. Έτσι, όπως έχουµε δει, ο Ισχάκ 

των Σκοπίων ανέλαβε τη διοίκηση του Σµεντέρεβου και λογικά ολόκληρου του νέου 

σαντζακιού, αφήνοντας το παλιό του σαντζάκι στα χέρια του γιου του Ισά. Το 1444 το 

σερβικό κράτος, όπως επίσης έχουµε δει, επανασυστήθηκε. Στο νότο όµως το 

Κρούσεβατς παρέµεινε στα χέρια των Οθωµανών.438 Φαίνεται ότι το οχυρό αυτό δεν 

υπήρξε µια αποκοµµένη οθωµανική νησίδα, αλλά ανήκε σε ένα γεωγραφικό και 

διοικητικό σύνολο, που περιελάµβανε τα κατάλοιπα του βραχύβιου σαντζακιού της 

Σερβίας. Αυτό το συµπέρασµα εξάγεται από την αναφορά στο Gazavat του Νταβούντ, 

σαντζάκ-µπέη της Πρίστινας, ενός σαντζακιού που αγνοεί ο Quirini, ίσως επειδή 

ιδρύθηκε µετά το 1430.439 Ο Κωνσταντίνος Μιχáήλοβιτς, ένáς Σέρβος που υπηρέτησε 

στον οθωµáνικό στρáτό κáτά το διÜστηµá 1456-1463, αναφέρει το σáντζÜκι του 

Κρούσεβáτς ως µεθοριáκή επáρχία, που πáρείχε υποστήριξη στο επίσης µεθοριáκό 

σáντζÜκι του Σµεντέρεβου, δηλáδή της κυρίως Σερβίας, του οποίου ο σáντζÜκ-µπέης 

είχε κáι την πρωτοκáθεδρίá ένáντι του σáντζÜκ-µπέη του Κρούσεβáτς. Γιá 

γεωγραφικούς λόγους εξÜλλου, το σáντζÜκι του Κρούσεβáτς δεν πρέπει νá θεωρηθεί 

Üλλο áπό το σáντζÜκι της Πρίστινáς. ΕξÜλλου ο Μιχáήλοβιτς áπáριθµεί κáι Üλλα 

                                                           
435 Γιαννόπουλος, 68-69. 
436 Promontorio, 53. 
437 Promontorio, 51. 
438 Fine, Balkans, 549. 
439 Gazavat, 57 και σηµ. 40, 61. Jirecek, 183. 



µεθοριáκÜ σáντζÜκιá. Áν áγνοήσουµε εκείνá που είνáι γνωστό ότι έγινáν οθωµáνικές 

επáρχίες επί Μεχµέτ Β΄, διáπιστώνουµε ότι σáντζÜκιá áυτού του είδους επί ΜουρÜτ 

Β΄ ήτáν κáι τá εξής: Τá σáντζÜκιá της Νικόπολης κáι του Βιδινίου, áπό τá οποίá το 

δεύτερο προοριζότáν γιá υποστήριξη του πρώτου, ήτáν προσáνáτολισµένá ενáντίον της 

Ουγγáρίáς. Το σáντζÜκι της Κáλλίπολης τέλος ήτáν το προπύργιο της θáλÜσσιáς 

Üµυνáς. Τον 15ο αι. το µικρό áυτό σáντζÜκι δεν είχε καµία σχέση µε το µετέπειτα 

εγιαλέτι του καπουντάν πασά. Περιελάµβανε τα βιλαέτια της Καλλίπολης και των 

Μαλγάρων. Επί Μουράτ Β΄ και συγκεκριµένα για το 840 (1436/7) αναφέρεται ως 

σαντζάκ-µπέης ο Ιζεντίν Μπαλαµπάν.440 

 Τρία νέα σαντζάκια ιδρύθηκαν λοιπόν σε νεοκατακτηθέντα εδάφη της Ρούµελης. 

Εκτός αυτών νέα σαντζάκια προέκυψαν σύµφωνα µε τις ενδείξεις και στα παλαιά 

εδάφη λόγω της εξέλιξης, για την οποία κάναµε ήδη λόγο, όταν παραλληλίσαµε τα 

στοιχεία του Quirini µε τα αντίστοιχα του Gazavat. Η ίδρυσή τους βέβαια δεν 

εντάσσεται στα πλαίσια κάποιας οργανωτικής αλλαγής στο επαρχιακό διοικητικό 

σύστηµα. Αντιθέτως, ο Μουράτ υπήρξε συνειδητά συντηρητικός σε θέµατα 

οργάνωσης και δεν επιχείρησε να αλλοιώσει την κρατική δοµή που παρέλαβε από τον 

προκάτοχό του.441 Όµως το οθωµανικό κράτος είχε αναρρώσει από τις πληγές του 

1402 και εξελισσόταν σε αυτοκρατορία. Η φυσιογνωµία του δεν είχε αρχίσει ακόµη να 

αλλοιώνεται, αλλά αναπόφευκτα είχε αρχίσει να αναπτύσσεται. Το στάδιο της 

οθωµανικής επικυριαρχίας στις γειτονικές ηγεµονίες είχε ολοκληρωθεί και τα υποτελή 

κράτη φαίνονταν πλέον ώριµα να προσαρτηθούν. Ο Μουράτ θεωρούσε καθώς 

φαίνεται το κράτος του, τουλάχιστον στη Μικρά Ασία, απλώς µια οργανική σύνθεση 

εµιράτων µε πολλά σαντζάκια και όχι µόνο δύο ή τρία, όπως τα παλιά εµιράτα. Ως 

προς τη Ρούµελη όµως δε φαίνεται να εφαρµόζει µια προαποφασισµένη πολιτική ούτε 

να διαπνέεται από µια συγκροτηµένη ιδεολογία πέρα από την πεπατηµένη του ιερού 

πολέµου, που βέβαια ποτέ δεν έπαψε να λειτουργεί. Σταθερή πολιτική γραµµή ήταν 

δύσκολο να χαραχθεί, κυρίως λόγω της αντιπαράθεσης ανάµεσα στη «φιλειρηνική» 

παράταξη της οθωµανικής  κυβέρνησης υπό τον Χαλίλ Τσανταρλή και την 

«φιλοπόλεµη» οµάδα που περιέβαλλε τον πρίγκιπα Μεχµέτ. Ειδικά στη Ρούµελη ο 

Μουράτ φαίνεται ότι βασίστηκε στο πολιτικό του αισθητήριο. Άφησε τα γεγονότα να 

εξελιχθούν νοµοτελειακά και προσαρµόστηκε στην πραγµατικότητα, την οποία 

συνειδητοποιούσε βήµα προς βήµα. Ο σύγχρονος ιστορικός Inalcék442 διαπίστωσε ότι 

ακόµη και µετά την απαλλαγή του από τους κύριους ανταπαιτητές του θρόνου του, ο 
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Μουράτ δίσταζε να προκαλέσει µια σταυροφορία των δυτικών δυνάµεων. Ο δισταγµός 

αυτός όµως δεν τον δέσµευσε, όσες φορές θεώρησε ότι το προσδοκώµενο κέρδος άξιζε 

τον κίνδυνο. Ο Μουράτ εξέταζε τις εκάστοτε συνθήκες και έπαιρνε αποφάσεις 

βραχυπρόθεσµης ως επί το πλείστον δράσης. Τον πόλεµο µπορούσε να ακολουθήσει η 

ειρήνη, που θα διαρκούσε όσο επέτρεπαν οι συνθήκες. Λειτούργησε δηλαδή αντίθετα 

από τον διάδοχό του, ο οποίος είχε καθορίσει εξ αρχής τις επιδιώξεις του, αφού ο 

Μουράτ µε τις νίκες της Βάρνας και του Κοσσυφοπεδίου τον είχε απαλλάξει από τον 

φόβο της σταυροφορίας.  Ο  Wittek443 είχε παρατηρήσει ότι ο Μουράτ, θέλοντας ίσως 

να αποφύγει τα λάθη του Βαγιαζίτ Α΄, ήταν αρνητικός στην αυτοκρατορική ιδέα. 

Όµως στη Ρούµελη, όπου κυβερνούσε ποικίλους λαούς, εργάστηκε άθελά του για την 

θεµελίωση της αυτοκρατορίας. Στην εκτουρκισµένη Μικρά Ασία τα σαντζάκια 

συνείχαν ένα λαό, για του οποίου την αυτοσυνειδησία δεν είχε ιδιαίτερη σηµασία αν 

ήταν υπήκοος του Τεκέογλου, του Αϊντίνογλου, του Μεντεσέογλου, του 

Γκερµιγιάνογλου ή του Οσµάνογλου. Στη Ρούµελη όµως τα τρία νέα σαντζάκια 

αποτελούσαν συνέχεια του έργου του Βαγιαζίτ Α΄. Αλλά αυτή τη φορά οι κατακτήσεις 

δεν πραγµατοποιήθηκαν καταιγιστικά, αλλά µε αυτοσυγκράτηση και σύνεση, ίσως και 

µε κάποια διστακτικότητα. 

 Η κατανόηση της πολιτικής, την οποία ακολούθησε ο Μουράτ Β΄ στο θέµα της 

ίδρυσης νέων επαρχιών στη Ρούµελη, γίνεται ευκολότερη, αν ληφθούν υπ�όψη τα 

παρακάτω γενικά συµπεράσµατα του Halil Inalcék για τη διαδικάσία µετατροπής µιας 

χώρας σε οθωµανική επαρχία: Η ηγετική τάξη των υποτελών κρατών πρόσφερε 

στρατιωτικές υπηρεσίες στον σουλτάνο και έτσι σταδιακά ωρίµασε η ιδέα της ένταξής 

της στην οθωµανική τάξη των στρáτιωτικών (askeri). Πράγµατι, το ντεφτέρι της 

Αλβανίας δείχνει ότι από τους 335 τιµαριούχους της χώρας οι 60 ήταν χριστιανοί. 

Επίσης αρκετά µέλη της εντόπιας αριστοκρατίας εξισλαµίστηκαν και επιβεβαίωσαν 

την εξουσία τους σε περιοχές της πατρίδας τους έστω και ως δούλοι του σουλτάνου. 

Έτσι επί Μουράτ Β΄ οι σαντζάκ-µπέηδες της Αλβανίας Γιακούµπ µπέης και Χαµζά 

µπέης ήταν γόνοι των οικογενειών Μουζάκη και Καστριώτη αντίστοιχα. Αλλά και οι 

απλοί βοϊνούκοι στην Αλβανία, Σερβία, Μακεδονία και Θεσσαλία εισήλθαν στην τάξη 

των Οθωµανών στρατιωτικών. Κατά την εποχή που µας απασχολεί αυτό ήταν ακόµη 

δυνατό, ενώ κατά τον 16ο αιώνα οι βοϊνούκοι, όπως και οι γιαγιά και µουσελέµ, 

έχασαν την ιδιότητα αυτή και κατήντησαν ραγιάδες. Το κλίµα όµως στις υποτελείς 

χώρες δεν ήταν εξ ολοκλήρου ευνοϊκό απέναντι στην προσάρτηση. Οι µεγάλοι 

άρχοντες, όσοι είχαν ιδιαίτερα εκτεταµένες γαίες, θα ζηµιώνονταν από τη  µετατροπή 

τους σε τιµαριούχους, γιατί πέρα από το τιµάριο που τους αναλογούσε, κι αυτό 
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ανακλητό, θα αναγκάζονταν να στερηθούν το µεγαλύτερο µέρος των γαιών τους, που 

θα διανέµονταν ως τιµάρια σε Τούρκους σπαχήδες. Έτσι οι περισσότεροι εκπρόσωποι 

των µεγαλύτερων από τις αλβανικές αρχοντικές οικογένειες ακολούθησαν τον 

Σκεντέρµπεη, δηµιουργώντας το κοινωνικό και όχι βέβαια εθνικό φαινόµενο της 

αλβανικής αντίστασης, το οποίο υπήρξε δυσυπέρβλητος φραγµός για τον Μουράτ Β΄. 

Ανεξάρτητα πάντως από αυτόν τον περισπασµό, η καταγραφή των αλβανικών γαιών 

στο ντεφτέρι υπήρξε αποφασιστικό µέσο για την αφοµοίωση της χώρας από το 

οθωµανικό κράτος. Το µέσο αυτό, το vilayet tahriri, αποτελούσε, µαζί µε την 

επάνδρωση ή την καταστροφή των φρουρίων, το πρώτο βήµα για την µετατροπή µιας 

χώρας σε οθωµανικό σαντζάκι. Ακολουθούσε η φάση του εκτουρκισµού της χώρας, ο 

οποίος οµολογουµένως στα Βαλκάνια είχε δεν ήταν τόσο γενικευµένος όσο στη Μικρά 

Ασία. Τόσο στη Μικρά Ασία παλιότερα όσο και στη Ρούµελη πριν και µετά από το 

1402, η διαδικασία του εκτουρκισµού δεν επιδιώχθηκε µε µαζικούς εξισλαµισµούς, 

αλλά µε εγκατάσταση µουσουλµανικών πληθυσµών. Η εισβολή του Ταµερλάνου 

προκάλεσε ένα κύµα µαζικής µετανάστευσης µικρασιατικών πληθυσµών. Το 

φαινόµενο αυτό της αυθόρµητης µετοίκησης εξασθένησε περί τα τέλη της βασιλείας 

του Μουράτ Β΄. Από το 1415 πάλι, οπότε κατακτήθηκε το εµιράτο του Σαρουχάν, ο 

Μεχµέτ Α΄ άρχισε την καταναγκαστική µετοίκιση (sⁿrgⁿn) απείθαρχων νοµάδων της 

χώρας αυτής. Είδαµε στο σχετικό κεφάλαιο τις επιχειρήσεις του Μουράτ στο Taraklé 

Borlu (Bolu) εναντίον του Ισφεντιγιάρ µπέη. Επίσης τη δράση του Y÷rgⁿύ µπέη στο 

Ρουµ εναντίον των νοµάδων και στο Τζανίκ. Μέχρι το 1430 ο Μουράτ εξακολούθησε 

τον εκτοπισµό νοµάδων στα Βαλκάνια. Κατά την εποχή αυτή κυρίως η Θράκη και η 

περιοχή στις νότιες παρυφές του Αίµου είχαν εποικισθεί σε µεγάλη πυκνότητα, όπως 

καταδεικνύουν τα ονόµατα των χωριών στα ντεφτέρια.444 

 Ο Μουράτ άφηνε τα γεγονότα όχι να τον παρασύρουν αλλά πάντως να τον 

κινητοποιήσουν. ∆εν επινοούσε αφορµές, αλλά όταν αυτές παρουσιάζονταν τις 

αξιοποιούσε. Συνήθως η διαδοχή ενός ηγεµόνα δηµιουργούσε συνθήκες πρόσφορες 

για οθωµανική επέµβαση. Έτσι η διαµάχη της διαδοχής του Καρόλου Α΄ Τόκκου 

έδωσε στον Μουράτ την ευκαιρία να προσαρτήσει την Ήπειρο. Αυτή η προσάρτηση 

ακολούθησε φυσικά και αβίαστα την κατάκτηση της Θεσσαλονίκης και αναπόφευκτα 

έπρεπε να συµπληρωθεί από αυτή της Αλβανίας. Αυτές οι χώρες συνδέονταν µεταξύ 

τους γεωπολιτικά έτσι ώστε ένα ισχυρό κράτος, που φιλοδοξούσε να διασφαλίσει τα 

συµφέροντά του στην περιοχή, όπως ήταν το οθωµανικό και παλαιότερα το Βυζάντιο 

δεν µπορούσε να τις αφήσει σε χέρια άλλων. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις που κατά 

καιρούς πραγµατοποίησε ο Μουράτ στον ∆ούναβη, αυτές δεν αποσκοπούσαν στην 
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αύξηση των οθωµανικών εδαφών και στη δηµιουργία νέων επαρχιών, αλλά στη 

συγκράτηση του επίφοβου ανταγωνιστή, της Ουγγαρίας. Ακόµη και η προσάρτηση της 

Σερβίας δεν ήταν επεκτατική κίνηση αλλά απλώς κίνηση στρατηγικής µε σκοπό τη 

µακροπρόθεσµη επιβολή των Οθωµανών επί της Ουγγαρίας. Μέχρι τον θάνατό του ο 

Μουράτ ισχυροποιούσε το κράτος του συνειδητά, αλλά χωρίς ποτέ να υποτάσσει την 

πολιτική του, όπως έκαναν οι µεταγενέστεροι σουλτάνοι, στην έννοια που η 

Φιλοσοφία της Ιστορίας σήµερα προσδιορίζει ως raison d� Άtre. 



Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΤΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙ ΜΟΥΡΑΤ Β΄. 

 

 Το οθωµανικό κράτος ξεκίνησε ως µία ισχυρή οργάνωση γαζήδων, οι οποίοι 

προέρχονταν από ένα εξισλαµισµένο, κυρίως νοµαδικό, πληθυσµό. Όπως είναι 

γνωστό, η µορφή του Ισλάµ, της οποίας φορείς ήταν οι Τουρκοµάνοι, δεν ταυτιζόταν 

µε την κλασική µουσουλµανική θρησκεία. Έτσι και οι πρώτοι Οθωµανοί ηγεµόνες δεν 

µπορούσαν να θεωρηθούν ως εκφραστές ενός αυστηρά ισλαµικού κράτους. Το κράτος 

τους πάντως παρέµεινε µια κατεξοχήν επιθετική πολιτική οντότητα. Παρόλο που η 

εδαφική επέκταση, τουλάχιστον κατά τη βασιλεία του Μουράτ Β΄, δεν αποτελούσε 

πάντα τον βασικό πολιτικό στόχο του σουλτάνου, η ιδεολογία του ιερού πολέµου 

λειτουργούσε σταθερά ως το επίσηµο πολιτικό δόγµα των Οθωµανών. Όχι µόνο οι 

άλλες, µεταγενέστερες του Μουράτ, αφηγηµατικές πηγές, αλλά και το Gazavat, 

σύγχρονο του ηγεµόνα που µας ενδιαφέρει, εξαίρουν τη θρησκευτική σηµασία των 

πολέµων του σουλτάνου. Το Gazavat αναφέρεται διαρκώς στους «γαζήδες του Ισλάµ». 

Ο ίδιος ο Μουράτ, όσες φορές χρειαζόταν υποστήριξη, προέβαλλε τον πρωταρχικό 

ρόλο του κράτους του ως υπέρµαχου ολόκληρου του Ισλάµ. Επίσης, µε τα fetihnέme 

που στάλθηκαν εν ονόµατι του τύποις σουλτάνου Μεχµέτ Β΄ µετά τη νίκη της Βάρνας 

σε διάφορους µουσουλµάνους ηγεµόνες υπογραµµιζόταν η σηµασία της οθωµανικής 

αυτής νίκης, και κατ� επέκταση των µετέπειτα οθωµανικών νικών, για όλους τους 

µουσουλµάνους. Όµως η οθωµανική επιθετικότητα στρεφόταν και εναντίον 

µουσουλµανικών δυνάµεων. Έτσι ο Καραµάνογλου, παραβιάζοντας τα οθωµανικά 

σύνορα, δεν έκανε τίποτε άλλο, σύµφωνα µε τους Οθωµανούς, από το να υπονοµεύει 

τη θέση του µουσουλµανικού κόσµου έναντι των απίστων. Η τιµωρία εξάλλου του 

Καραµάνογλου για τη συνεργασία του µε τους άπιστους Ούγγρους ήταν η πρόφαση, 

που δικαιολογούσε έναντι των άλλων µουσουλµάνων ηγεµόνων και κυρίως έναντι του 

επίφοβου Τιµουρίδη Σαχρούχ την εισβολή του Μουράτ στο γειτονικό εµιράτο. Η 

θρησκεία ήταν φαινοµενικά ο λόγος, για τον οποίο έπρεπε να γίνεται σεβαστή από 

τους άλλους µουσουλµάνους η οθωµανική κυριαρχία. Η θρησκεία πάλι ήταν ο λόγος, 

για τον οποίο έπρεπε να µην αναγνωρίζεται από τους Οθωµανούς η κυριαρχία των 

άπιστων ηγεµόνων στα Βαλκάνια. 

 Το οθωµανικό κράτος λοιπόν, όπως εκφράζεται από την ηγεσία του, είναι 

µουσουλµανικό και σουνιτικό. ∆εν είναι βέβαια ακόµα ο απόλυτος εκφραστής του 

κλασικού µουσουλµανικού πνεύµατος, όπως έγινε αργότερα επί Μεχµέτ Β΄ και κυρίως 

τον 16ο αιώνα µετά την κατάκτηση των αραβικών χωρών. Όµως ο Μουράτ Β΄, 

προσαρµόζοντας το κράτος του στις ανάγκες της µεταβατικής εποχής του, επιδίωξε 

συστηµατικά την προσαρµογή της θρησκευτικής φυσιογνωµίας του κράτους στις 



αρχές των ουλεµάδων. Έτσι εξασφάλισε την ένταξη των zimmi µέσα στα πλαίσια, που 

ο ισλαµικός νόµος είχε καθορίσει γι�αυτούς, και την απρόσκοπτη λειτουργία του 

κοινωνικού συστήµατος που βασιζόταν σ�αυτούς. Παράλληλα, η επιβολή των 

ουλεµάδων επέτρεψε στον σουλτάνο να χαλιναγωγήσει τις µάζες των παραδοσιακών 

γαζήδων, εµποδίζοντάς τους να επιβάλουν στην κρατική πολιτική τις δικές τους αρχές. 

Ένα συγκροτηµένο και ισχυρό κράτος, που δεν ήταν πια ένωση οµάδων πολεµιστών, 

έπρεπε να διέπεται από µια υψηλή θρησκευτική οργάνωση. Ο ιερός πόλεµος και όλη η 

δηµόσια ζωή έπρεπε να ελέγχεται από την κεντρική εξουσία και όχι να εξαρτάται από 

τις διαθέσεις των γαζήδων. Στο κεφάλαιο, στο οποίο πραγµατευθήκαµε την οργάνωση 

των σαντζακιών, είδαµε τον αντίκτυπο της πολιτικής αυτής πάνω στους uύ µπέηδες. 

Προπάντων έπρεπε η θρησκεία να αποκτήσει ανεξάρτητη υπόσταση, να αρθεί πάνω 

από τους κοσµικούς θεσµούς, που θα µπορούσαν να αλλοτριώσουν τον χαρακτήρα 

της, και να αποδεσµευτεί από τους αποκεντρωτικούς παράγοντες, όπως ήταν οι 

γαζήδες, οι νοµάδες και οι ετερόδοξες οµάδες. Πρόκειται για µια πρωτογενή µορφή 

της ορθόδοξης, υψηλής ισλαµικής φυσιογνωµίας, που θα προσέδιδε αργότερα στο 

οθωµανικό κράτος, αυτοκρατορία πλέον, ο Πορθητής. Σ� αυτά τα πλαίσια εντάσσεται 

η δηµιουργία ενός νέου θεσµού, του µουφτή της πρωτεύουσας µε τον τίτλο «ο 

µουφτής όλων» (mⁿfti ⁿl enέm), που από την εποχή του Μεχµέτ Β΄ έγινε γνωστός µε 

τον τίτλο Sheyh ⁿl Islam. Οι µουφτήδες στις διάφορες περιοχές του µουσουλµανικού 

κόσµου εξέδιδαν φετβάδες, δηλαδή γνωµατεύσεις για το αν κάποια πράξη ή απόφαση 

ήταν ή όχι σύµφωνη µε τον ιερό νόµο, ερµηνεύοντας το κοράνι και τις παραδόσεις. 

Στο οθωµανικό κράτος είχε επικρατήσει να αναγνωρίζεται το iftέ, η εξουσία 

γνωµοδότησης, που είχαν οι µουφτήδες, στον mⁿderris (διδάσκαλο) του Manastér 

medresesi της Προύσας. Ο Μουράτ πρώτος όρισε ένα κεντρικό µουφτή στην 

πρωτεύουσά του, την αδριανούπολη.  αν και η αρχή του θεσµού δεν είναι ξεκάθαρη, 

φαίνεται πιθανό ότι ο πρώτος αυτός µουφτής της πρωτεύουσας ήταν ο καδής της 

Προύσας και mⁿderris του Μanastér µεντρεσέ Σεµσεντίν Μεχέµµετ Φεναρί, 

διακεκριµένος νοµοµαθής εβδοµηντατεσσάρων ετών το 1424, οπότε, κατά την 

πιθανότερη εκτίµηση, διορίστηκε σ�αυτή τη θέση από τον νεαρό σουλτάνο. Έτσι ο 

θεσµός του µουφτή της Προύσας µεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα και εξελίχθηκε σε 

θεσµό µε ισχύ για ολόκληρη την οθωµανική επικράτεια. Ο Φεναρί πέθανε το 1431 και 

τον διαδέχθηκε κατά την παράδοση ο Πέρσης Φαχρεντίν αλ ατζαµί. Σύµφωνα όµως µε 

νεώτερη έρευνα, ο Φαχρεντίν ήταν ο τρίτος µουφτής και διαδέχθηκε το 1337 τον µολά 

Yegέn, που ήταν ο δεύτερος. Ο µουφτής της οθωµανικής πρωτεύουσας ως θεσµός 

φαίνεται ότι διέθετε αναγνωρισµένο κύρος. Ο Μπερτραντόν ντε λα Μπροκιέρ, που 

επισκέφθηκε την αδριανούπολη, τον παραλληλίζει µε τον πάπα. Οι αρµοδιότητές του 



όµως παρουσιάζονται αδιευκρίνιστες. ∆ε συµµετείχε στο ντιβάνι και το ηµεροµίσθιό 

του ήταν µόλις 30 άσπρα.* Η φαινοµενική αυτή υποβάθµιση του αξιώµατος έχει 

ερµηνευθεί ως µια προσπάθεια να προστατευθεί ο νέος θεσµός από τον κίνδυνο της 

εκκοσµίκευσης. Έτσι, µετά τον µολά Φεναρί το αξίωµα του µουφτή διαχωρίστηκε από 

αυτό του καδή. Ο αντίκτυπος της ήττας της ¢γκυρας, που θεωρήθηκε ως συνέπεια της 

ασέβειας του Βαγιαζίτ α΄, και η ανάγκη της δηµιουργίας ενός αντισταθµίσµατος των 

ετερόδοξων κινηµάτων έχουν προβληθεί ως πιθανές αιτίες αυτής της προσπάθειας.445 

 Παράλληλα µε την ενίσχυση της επίσηµης θρησκείας στο θεσµικό επίπεδο, ο 

Μουράτ Β΄ επέδειξε το ενδιαφέρον του για την ορθόδοξη µουσουλµανική λατρεία 

ιδρύοντας µε προσωπική του πρωτοβουλία τζαµιά και µεντρεσέδες. Ειδικά στην 

πρωτεύουσα αδριανούπολη έλαµψαν το τζαµί Muradiye και το ▄ύ γerefeli CamiΣ. Το 

πρώτο ήταν αρχικά τµήµα ενός ιµαρετιού,* το οποίο αποπερατώθηκε το 1435/6. Το 

δεύτερο, το τζαµί «µε τους τρεις εξώστες», χτίστηκε στο διάστηµα 1437-1447. Ο 

µεντρεσές Dar ⁿl Hadis, η οικοδόµηση του οποίου ολοκληρώθηκε το 1435, ανήκε στην 

οµώνυµη κατηγορία µεντρεσέδων, που ήταν αφιερωµένοι ειδικά στη διδασκαλία των 

χαντίθ, της ιερής παράδοσης του Ισλάµ. Μέχρι την ίδρυση των µεντρεσέδων Sahn-é 

Seman της Κωνσταντινούπολης επί Μεχµέτ Β΄, ο Dar ⁿl Hadis κατείχε την ανώτερη 

βαθµίδα στην ιεραρχική κλίµακα των µεντρεσέδων της οθωµανικής επικράτειας. ας 

σηµειωθεί µάλιστα ότι ο Μουράτ έθεσε τις βάσεις για την οργάνωση του καθεστώτος 

των µεντρεσέδων, το οποίο οριστικοποίησε και ουσιαστικοποίησε ο διάδοχός του. Οι 

επιγραφές των τζαµιών παρέχουν χρονολόγηση µε στίχους, των οποίων οι λέξεις 

έχουν αριθµητική αξία. Στις επιγραφές αυτές µνηµονεύεται το όνοµα του Μουράτ και 

εξαίρεται η αφοσίωση του σουλτάνου στην ορθή πίστη. Μάλιστα, αφού η περίσταση 

το καλούσε, µια από τις επιγραφές του ▄ύ γerefeli CamiΣ, αναγόµενη στο έτος 1445, 

τον αναφέρει µε το ισλαµικό του lakap, σύνθετο µε τη λέξη din (πίστη), κατά τα 

σελτζουκικά πρότυπα. ας σηµειωθεί ότι ο Μουράτ δε συνήθιζε τη χρήση τέτοιων 

προσωνυµιών. Στη συγκεκριµένη επιγραφή ο Μουράτ χαρακτηρίζεται κόσµηµα της 

οικουµένης και της πίστεως (Zeyn ⁿd-dⁿnya ve ⁿd-din), ενώ  παλαιότερες επιγραφές τον 

ονόµαζαν αρωγή της πίστεως (Giyas ⁿd-din). Επιπλέον, στις επιγραφές των τζαµιών 

αυτών χρησιµοποιούνται φράσεις και όροι, που παραπέµπουν άµεσα στο κοράνι. Έτσι 

                                                           
* Μόνο µετÜ την Üλωση της Κωνστáντινούπολης ο Μεχµέτ Β΄, υιοθετώντáς τον υψηλό 
περσικό πολιτισµό, έδωσε έµφáση στο áξίωµá του σεϊχουλισλÜµη κáι áύξησε το ηµεροµίσθιό 
του σε 200 Üσπρá. Όµως µόνο επί ΣουλεϊµÜν Á΄, τον 16ο áιώνá, ο σεϊχουλισλÜµης 
áνáδείχθηκε σε επικεφáλής της θρησκευτικής ιερáρχίáς, που είχε δηµιουργήσει ο Μεχµέτ Β΄. 
R.C. Repp, Shaykh al Islam, EI2, Ι΄, Leiden 1997, 401. 
445 Werner, 245, 252, 299. Repp, 73-124 κáι R.C. Repp, Shaykh al Islam, EI2, Θ΄, Leiden 1997. 
J.R. Walsh, Fenari-Zade, EI2, Β΄, Leiden-Λονδίνο 1965. Bayerle, λ. Mⁿfti of Istanbul. 
Halaύoghlu, 148-149. 



η εικόνα της πρωτεύουσας απέπνεε µια αίσθηση υγιούς και υψηλής θρησκευτικότητας. 

Στην Προύσα ο Μουράτ Β΄ ίδρυσε ένα µεντρεσέ γνωστό ως Muradiye και ένα ιµαρέτι. 

Μεντρεσέ ίδρυσε ο Μουράτ και στην αµάσεια. Ειδικά οι µεντρεσέδες, όπου 

διδασκόταν µε τον πιο επίσηµο τρόπο η σουνιτική θεολογία, αποτελούν περιφανές 

τεκµήριο της ορθόδοξης θρησκευτικής τοποθέτησης της οθωµανικής κεντρικής 

εξουσίας. Εκτός από τον ίδιο τον σουλτάνο, πολλοί εξέχοντες αξιωµατούχοι ίδρυαν 

τζαµιά, µεντρεσέδες και ευαγή ιδρύµατα, κυρίως ιµαρέτια, µέσω των οποίων 

εκπλήρωναν την κορανική επιταγή της ελεηµοσύνης.446 

 αλλά δεν ήταν µόνο η επίσηµη οθωµανική ηγεσία προσηλωµένη στη θρησκευτική 

ορθοδοξία. Οι µουσουλµάνοι υπήκοοι του σουλτάνου τηρούσαν σε µεγάλο βαθµό τις 

διατάξεις του ιερού νόµου. Ιδιαίτερα διαφωτιστική είναι στο θέµα αυτό µια πηγή, που 

ανήκει ακριβώς στην εποχή που εξετάζουµε: Πρόκειται για το δοκίµιο του Ούγγρου 

Γεωργίου, για τον οποίο ήδη κάναµε σύντοµη αναφορά, όταν αφηγηθήκαµε την 

εκστρατεία του Μουράτ στην Τρανσυλβανία το 1438. Ο Γεώργιος αιχµαλωτίστηκε 

τότε και έζησε ως σκλάβος στη Μικρά ασία επί είκοσι χρόνια. Στο έργο του Tractatus 

de Moribus, Condictionibus et Nequicia Turcorum, που δηµοσίευσε πολλά χρόνια 

µετά την επιστροφή του στον χριστιανικό κόσµο, ο µοναχός πλέον Γεώργιος σπεύδει 

να εγκωµιάσει τη χριστιανική θρησκεία και να καταδικάσει τη µουσουλµανική. αυτό 

όµως δεν τον εµποδίζει να περιγράψει µε αντικειµενικότητα όλα τα χαρακτηριστικά 

του τρόπου ζωής των Οθωµανών, τα οποία θεωρεί ως ελαττώµατα ή ως προτερήµατα. 

Βέβαια καταλήγει στο συµπέρασµα ότι τα τελευταία δεν αποτελούν παρά 

φαινοµενικές αρετές, προσωπείο του σατανά, παγίδα, για να παρασύρονται οι 

άνθρωποι στο Ισλάµ. Η κρίση αυτή του συγγραφέα, ο οποίος ίσως φοβόταν µήπως 

αµφισβητηθεί η ακεραιότητα της χριστιανικής του πίστης ως αποτέλεσµα της 

πολυετούς συµβίωσής του µε τους άπιστους, δεν επηρεάζει καθόλου την ακρίβεια της 

περιγραφής του, όταν πρόκειται για τις αντικειµενικές συνθήκες που είδε και γνώρισε. 

Έχουµε να κάνουµε µε έναν αυτόπτη µάρτυρα, του οποίου το ενδιαφέρον είναι 

στραµµένο ειδικά στη θρησκεία. αναζητώντας παραδείγµατα από τον τρόπο ζωής των 

Οθωµανών, τα οποία αποδεικνύουν κατά τη γνώµη του τη φαυλότητα της θρησκείας 

τους, µας παρέχει µια σφαιρική εικόνα της ζωής των µουσουλµάνων της Μικράς 

ασίας. αναδεικνύεται έτσι ο µεγάλος βαθµός διείσδυσης του Ισλάµ σε όλες της πτυχές 

της ζωής των πιστών του, όπως άλλωστε προβλέπει το κοράνι. Οι πέντε «στύλοι του 

οίκου του Ισλάµ», η οµολογία της πίστης, η προσευχή, η νηστεία, η ιερή αποδηµία και 

                                                                                                                                                                      
* Τá ιµáρέτιá ήτáν ιδρύµáτá, που πáρείχáν συσσίτιο στους áπόρους κáι στους οδοιπόρους. 
446 Inscriptions, 23-24, 26-31. M. Tayyib G÷kbilgin, Edirne, EI2, Β΄, Leiden- Λονδίνο1965. 
Kiel, 235. Bayerle, λ. Medrese. Edirne, 242, 340. Halaύoghlu, 131-132. 



η ελεηµοσύνη έχουν αποκτήσει γερά θεµέλια στη θρησκευτική συνείδηση του 

οθωµανικού πληθυσµού. Ο Γεώργιος αναφέρει κατά λέξη την καθιερωµένη οµολογία 

της µοσουλµανικής πίστης, τη γνωστή µας σαχάντα (shahada), που τη γνώριζε καλά, 

καθώς βρισκόταν διαρκώς στα χείλη όλων, και µάλιστα την αποδίδει γραπτά µε 

λατινικά στοιχεία : laylach hillaylach mehemmet erczullach.* Εξάλλου, θεωρώντας τη 

σχολαστική τήρηση των λατρευτικών τύπων ως δείγµα πρόληψης, δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στην κανονικότητα των προσευχών µε τα rekat και τα selamat και ειδικά της 

µεσηµβρινής προσευχής της Παρασκευής, των τελετουργικών νίψεων, της νηστείας, 

του προσκυνήµατος στη Μέκκα και όλης της λατρευτικής τάξης, όπως την ορίζει ο 

ιερός νόµος. Οι Οθωµανοί στο τζαµί προσηλώνονται στην προσευχή τους, έχοντας 

συνείδηση της σοβαρότητας αυτής της πράξης. ∆εν εκτελούν ένα τυπικό και ανιαρό 

καθήκον. Όσοι µάλιστα αµελούν τη βασική αυτή υποχρέωση κάθε πιστού 

µουσουλµάνου, την προσευχή, τιµωρούνται µε διαπόµπευση. Όσον αφορά ειδικά στην 

µεσηµβρινή προσευχή της Παρασκευής, θα ήταν ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι 

είναι ένα από τα στοιχεία του Ισλάµ στο οποίο έδιναν ιδιαίτερη σηµασία οι σουλτάνοι. 

Κατά το κήρυγµα που ακολουθεί την προσευχή, µνηµονεύεται το όνοµα του ηγεµόνα 

Έτσι η θρησκεία εξυπηρετεί την πολιτική σκοπιµότητα της νοµιµοφροσύνης. 

Παράλληλα µε την προσευχή, οι άνθρωποι εκτελούν και το ιερό καθήκον της 

νηστείας. Ο Γεώργιος περιγράφει την καθολική συµµετοχή του πληθυσµού στη 

νηστεία του Ραµαζάν και στις εορτές σεκέρ µπαϊραµί και κουρµπάν µπαϊραµί. Τα 

ιµαρέτια τέλος εξυπηρετούν την έννοια της ελεηµοσύνης. Όπως θα δούµε βέβαια, ο 

λαός εκδήλωνε την ελεήµονα διάθεσή του κυρίως σε κάποιο άλλο επίπεδο.447 

 Εκτός από τις πέντε βασικές λατρευτικού χαρακτήρα υποχρεώσεις των 

µουσουλµάνων, ως επιτακτικό καθήκον (vacip, farz) για τους πιστούς συλλογικά, όχι 

προσωπικά για τον καθένα, ορίζει το κοράνι και τη συµµετοχή στον ιερό πόλεµο.448 

Βέβαια είναι γνωστό ότι οι Οθωµανοί βρήκαν πολύ εξυπηρετική για τις στρατιωτικές 

τους επιδιώξεις τη διάταξη αυτή της θρησκείας τους και την αξιοποίησαν στο έπακρο. 

Έτσι ολόκληρο το έµψυχο δυναµικό, από το οποίο προέρχονταν οι πολεµιστές του 

οθωµανικού κράτους και το οποίο συµµεριζόταν την επεκτατική κρατική πολιτική για 

τους δικούς του λόγους, ενστερνίστηκε την πολεµική ιδεολογία από την αρχή των 

πρώτων κατακτήσεων. Έτσι ακόµα και οι νοµάδες, που κατά βάθος διατηρούσαν τη 

θρησκεία της στέππας, µπορούσαν να έχουν συµµετοχή στον ιερό πόλεµο, από τον 

οποίο προσδοκούσαν λεία, αφού είχαν εξισλαµισθεί, επιφανειακά τουλάχιστον. 

                                                           
* ∆εν υπÜρχει (Üλλος) θεός εκτός áπό τον (µονáδικό) Θεό (κáι) ο ΜωÜµεθ είνáι ο προφήτης 
του Θεού. 
447 Georgius, 258-266, 306. 



Εξάλλου στο θέµα του ιερού πολέµου οι δερβίσηδες, εκφραστές της ετεροδοξίας, 

ταυτίζονταν µε την επίσηµη θρησκεία και έδρασαν ως πρωτοπόροι στις πρώτες 

κατακτήσεις. αλλά στη µεταβατική εποχή που εξετάζουµε, το κράτος είναι σαφώς πιο 

συγκροτηµένο από όσο ήταν εκατό χρόνια πριν. Μαζί µε την όλη κρατική οργάνωση 

και οι στρατιωτικές δυνάµεις αλλάζουν φυσιογνωµία. Ο ρόλος των ακιντζήδων 

υποβαθµίζεται. Οι πολεµιστές, τακτικός στρατός πλέον, δεν χρειάζονται τις 

ενθουσιώδεις προτροπές των ζηλωτών δερβίσηδων, για να ορµήσουν στη µάχη. απλώς 

εκτελούν την προσταγή του σουλτάνου. Είπαµε ήδη ότι επί Μουράτ Β΄ η θρησκεία 

τείνει να επισηµοποιηθεί, προσαρµοζόµενη στις νέες ανάγκες του κράτους και 

αναφέραµε ως παράδειγµα τον θεσµό του σεϊχουλισλάµη. Ετσι, στα γενικότερα 

πλαίσια της θρησκευτικής ανανέωσης, και ο ιερός πόλεµος αποδεσµεύεται σταδιακά 

από τις προϋπάρχουσες «φιλοπόλεµες» τάσεις της µιας ή της άλλης κοινωνικής 

οµάδας, από την κληρονοµιά της προϊσλαµικής τουρκικής κοινωνίας. Τώρα 

εµφανίζεται πάλι ως αναπόσπαστο µέρος της κλασικής θρησκείας, απόδειξη 

θρησκευτικής ορθοδοξίας. Κατευθύνεται από τις επίσηµες πολιτικές αρχές, οι οποίες 

χρησιµοποιούν τις εξίσου επίσηµες θρησκευτικές αρχές για τη νοµιµοποίηση των 

αποφάσεών τους µε φετφάδες κ.τ.τ. Το cihad ξαναβρίσκει την οργανική θέση του µέσα 

στο ευρύτερο πλαίσιο του γeriat, από όπου το είχε αποσπάσει µε ανοίκειο τρόπο η 

ετεροδοξία, δηλαδή οι δερβίσηδες µε τον ηγετικό ρόλο που διεδραµάτιζαν στον ιερό 

πόλεµο. 

 από τη στιγµή που ο ιερός πόλεµος ξαναντύθηκε το επίσηµο σουνιτικό ένδυµά του, 

µπορεί να λειτουργήσει και ως δείκτης της ορθόδοξης θρησκευτικής συνείδησης του 

οθωµανικού µουσουλµανικού πληθυσµού. Η αφοµοίωση της ιδέας του cihad από την 

ευρεία µάζα των µουσουλµάνων, και όχι µόνο από ορισµένες οµάδες, δείχνει ότι η 

µάζα αυτή έχει αποδεχθεί κατά βάση τις ορθόδοξες αξίες. Πράγµατι ο Ούγγρος 

Γεώργιος βεβαιώνει ότι οι µουσουλµάνοι εµφορούνται από πολεµική ζέση για την 

υπεράσπιση και διάδοση της θρησκείας τους* . Όχι µόνο οι πολεµιστές (σπαχήδες) 

σπεύδουν ταχύτατα να παρουσιαστούν στις µονάδες τους, αλλά και ο απλός λαός 

αδηµονεί να του δοθεί η ευκαιρία να υπηρετήσει την πίστη του, προσφέροντας τη ζωή 

του. Η προσέλευση στα όπλα είναι αυθόρµητη, γιατί κάθε µουσουλµάνος ποθεί τον 

θάνατο στη µάχη κατά των απίστων.** Με την πληροφορία αυτή ο Γεώργιος 

επιβεβαιώνει τις αντίστοιχες πληροφορίες του Gazavat ως προς τη «γενική 

επιστράτευση» (nefΌr-i έm). Κατά τη διάρκεια και των δύο ουγγρικών εισβολών, των 

                                                                                                                                                                      
448 ΓιáννουλÜτος, 208-209, 215-216. 
* feruor maximus, quem habent ad illius secte defensionem et propugnationem. 



ετών 1443 και 1444, ο σουλτάνος αναγκάστηκε να κινητοποιήσει µεγάλα πλήθη από 

τους µουσουλµάνους της Ρούµελης. Ο συγγραφέας του Gazavat διατείνεται ότι οι 

απλοί µουσουλµάνοι συνέρρευσαν ενθουσιωδώς. Εκ πρώτης όψεως θα µπορούσε να 

αποδώσει κανείς αυτό τον ισχυρισµό στην προπαγανδιστική διάθεση του Οθωµανού 

συγγραφέα. Όµως η αξιόπιστη περιγραφή του Γεώργιου µας πείθει ότι αυτό ήταν 

όντως το πνεύµα, µέσα στο οποίο οι Οθωµανοί βίωναν τη θρησκευτική τους 

ταυτότητα. Η παρατήρηση του Γεώργιου ότι οι Οθωµανοί θεωρούσαν τους εαυτούς 

τους ως κυρίαρχους ολόκληρου του κόσµου, έχει φυσικά θρησκευτικό νόηµα. Όχι οι 

Οθωµανοί, αλλά οι µουσουλµάνοι κυριαρχούν στον κόσµο, µεταβάλλοντας την dar ⁿl 

harb σε dar ⁿl Islam. Όπως ο ίδιος ο σουλτάνος παρουσιάζει το κράτος του ως πρόµαχο 

του Ισλάµ, έτσι και οι υπήκοοί του θεωρούν τους εαυτούς τους ως εκπροσώπους 

ολόκληρου του ισλαµικού κόσµου, δηλαδή των πιστών της sunna.449 

 Ένα αιώνα πριν από τη βασιλεία του Μουράτ Β΄, ο ¢ραβας περιηγητής Ibn Battuta, 

αναφερόµενος στους µουσουλµάνους κατοίκους γενικά της Μικράς ασίας και όχι µόνο 

της οθωµανικής επικράτειας, που τότε ήταν πολύ περιορισµένη εδαφικά, έδωσε 

έµφαση στη θρησκευτική τους ορθοδοξία. Υπογράµµισε το γεγονός ότι οι 

Μικρασιάτες µουσουλµάνοι ήταν ευσεβείς σουνίτες και συγκεκριµένα ακολουθούσαν 

τη χανιφική σχολή. Επέµεινε ιδιαίτερα στην ανυπαρξία ετεροδοξίας. αυτό σηµαίνει, 

όπως εξηγεί ο ίδιος, ότι στη Μικρά ασία δεν υπήρχαν καθόλου αιρετικοί, δηλαδή 

κανταρίτες, ραφιδίτες (σιίτες), µουταζιλίτες, χαριτζίτες ή άλλοι «νεωτεριστές». Η 

ύπαρξη των δερβισικών ταγµάτων, τα οποία συνάντησε και στη Μικρά ασία, όπως και 

αλλού, φαίνεται ότι δεν επηρέαζε, κατά τον Ibn Battuta, την ορθοδοξία του συνόλου. 

Με άλλα λόγια, ο Ibn Battuta θεώρησε τους πληθυσµούς των τουρκικών εµιράτων ως 

ορθόδοξους σουνίτες, απλώς και µόνο επειδή στη Μικρά ασία δεν εξαπλώθηκε κάποιο 

από τα συγκροτηµένα µουσουλµανικά δόγµατα, που διαφοροποιούνταν από το 

κλασικό Ισλάµ. Παρά ταύτα ο ίδιος παρατήρησε ότι οι Τούρκοι έκαναν χρήση χασίς 

και ότι οι Τούρκισσες, στη Μικρά ασία και στην Κριµαία, δεν κάλυπταν τα πρόσωπά 

τους. Για τη θέση της γυναίκας γενικότερα µεταξύ των Τούρκων σχολίασε ότι ήταν 

ιδιαιτέρως υψηλή. Οι γυναίκες απολάµβαναν ελευθερίες, και εµφανίζονταν δηµόσια 

κάνοντας αγοραπωλησίες στο παζάρι. αναφέρει µάλιστα και µια γυναίκα που ταξίδευε 

έφιππη, συνοδευόµενη µόνο από τον υπηρέτη της. Η κατάσταση αυτή µας ανάγει στις 

συνήθειες των Τουρκοµάνων νοµάδων και αντιβαίνει στις διατάξεις του κορανίου και 

στις αντιλήψεις της αραβικής κοινωνίας των πόλεων που το ενέπνευσαν, αφού οι 

                                                                                                                                                                      
** Et non solum illi, qui scripti sunt, sed quasi plures illis motu proprio ad hoc currunt... dicunt 
se felices fore, si non in domo... sed in campo inter hastas et sagittas hostium possint mori. 
449 Georgius, 236-240. Gazavat, 12, 51. 



¢ραβες και το κοράνιο θεωρούν απαραίτητη την κάλυψη του γυναικείου προσώπου 

και σώµατος. Γενικότερα η µουσουλµανική ηθική χαρακτηρίζεται από αποµόνωση 

των γυναικών και αποφυγή της επαφής τους µε το αντίθετο φύλο. Το στοιχείο αυτό 

της ζωής των µουσουλµάνων, δηλαδή των Οθωµανών, επισήµανε ο Γεώργιος ο 

Ούγγρος. Σχολίασε ότι οι µουσουλµάνες, δηλαδή οι Τούρκισσες, ήταν σεµνές, 

κάλυπταν το πρόσωπο, δεν εµφανίζονταν σε δηµόσιους χώρους και δεν ανέβαιναν σε 

υποζύγια. Η εικόνα λοιπόν, την οποία σχηµάτισε ο Ibn Battuta, είναι το άκρο αντίθετο 

εκείνης, που µας µεταφέρει ο Γεώργιος. Εποµένως βλέπουµε ότι µέσα σε ένα αιώνα η 

οθωµανική κοινωνία είχε διαποτιστεί από τις µουσουλµανικές ιδέες και είχε 

προσαρµοστεί στον µουσουλµανικό τρόπο ζωής. Η µετάβαση των Τούρκων της 

Μικράς ασίας στο παραδοσιακό Ισλάµ φαίνεται να έχει συντελεστεί, τουλάχιστον στα 

ορατά σηµεία.450 

 Τα πέντε πρώτα χρόνια της δουλείας του ο Γεώργιος τα έζησε στην Πέργαµο 

(Burgama), δηλαδή σε πόλη. Ο αφέντης του όµως ήταν αγρότης, χωρικός (villanus). 

∆εν προσδιορίζει πού ακριβώς έζησε τα άλλα δεκαπέντε χρόνια, όµως φαίνεται ότι 

ζούσε σε περιβάλλον όχι απόλυτα αστικό, µια και αναφέρει παρεµπιπτόντως ότι 

ανάµεσα στα καθήκοντά του ήταν και αυτά του βοσκού. Ο αφέντης του δεν ήταν 

απλός κτηνοτρόφος, αλλά ήταν πιθανώς ευκατάστατος, αφού ζούσε σε έπαυλη (villa). 

Ως βοσκός όµως ο Γεώργιος ερχόταν ασφαλώς σε επαφή µε τους απλούς ανθρώπους 

της υπαίθρου. Φαίνεται λοιπόν ότι ο συγγραφέας της πηγής µας είχε την ευκαιρία να 

γνωρίσει τη θρησκευτική συµπεριφορά ενός αρκετά αντιπροσωπευτικού τµήµατος της 

µουσουλµανικής κοινωνίας στην οθωµανική Μικρά ασία.451 Η σουνιτική ορθοδοξία 

λοιπόν ήταν πλέον βαθιά ριζωµένη στον πληθυσµό. ∆εν πρέπει όµως να θεωρηθεί 

παράδοξο το γεγονός ότι παράλληλα µε αυτήν και η ετεροδοξία είχε ισχυρότατη 

παρουσία στον ίδιο αυτόν µουσουλµανικό πληθυσµό και ιδίως στην ύπαιθρο. Σε όλες 

τις θρησκείες υπάρχει πάντα απόσταση ανάµεσα στη δογµατική διδασκαλία και στον 

τρόπο που την αντιλαµβάνονται και τη βιώνουν οι απλοί άνθρωποι. Συχνότατα το 

ένδυµα της θρησκείας περιβάλλει προϋπάρχουσες ιδέες και συµπεριφορές κοινές σε 

λαούς µε παρεµφερείς νοοτροπίες. Επιδράσεις από άλλες θρησκείες, 

περιλαµβανοµένου του χριστιανισµού, λόγω της επαφής µε τους ορθόδοξους 

µικρασιατικούς πληθυσµούς, αφοµοιώθηκαν αναµφίβολα από τους Τουρκοµάνους. 

Εξάλλου οι µελέτες της I. Mώlikoff απέδειξαν ότι τα κατάλοιπα της παλιάς 

σαµανιστικής θρησκείας επηρέαζαν ακόµα βαθύτατα τουλάχιστον τους νοµαδικούς 
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πληθυσµούς. Ειδικά για τους νοµάδες, τους οποίους οι κάτοικοι των πόλεων 

θεωρούσαν ακαλλιέργητους και άθρησκους, δε θα ήταν υπερβολικό να ειπωθεί ότι 

ήταν κατ�επίφαση µόνο µουσουλµάνοι. Όπως φάνηκε και στο σηµείο όπου έγινε λόγος 

για τον ιερό πόλεµο, οι ιδέες τους είχαν γίνει δεκτές και από τους πρώτους Οθωµανούς 

σουλτάνους, την εποχή των πρώτων κατακτήσεων.452 Ο Μουράτ Β΄ δεν είχει πλέον 

ανάγκη τους Τουρκοµάνους. αντιµετώπιζε λοιπόν δίληµµα ως προς τη στάση που 

έπρεπε να τηρήσει απέναντι στις ιδέες τους. 

 Οι «παρεκτροπές» του µουσουλµανισµού, ο µυστικισµός και τα δερβισικά τάγµατα, 

ήταν οι παράγοντες που ανταγωνίζονταν το ορθόδοξο Ισλάµ. Ο Γεώργιος µαρτυρεί την 

έντονη παρουσία και την ευρεία απήχηση των δερβίσηδων και οµολογεί ότι ο ίδιος 

γοητεύθηκε από τα µυστικιστικά ποιήµατα των σούφι. Μερικά από τα δερβισικά 

τάγµατα, τα αναγνωρισµένα, σέβονταν τις βασικές ισλαµικές αρχές και εκπλήρωναν 

τα πέντε θεµελιώδη καθήκοντα των πιστών µουσουλµάνων. Επεκτείνονταν όµως πέρα 

απ�αυτά, αναζητώντας την επαφή µε το θείο µέσα από µυστικιστικού χαρακτήρα 

µεθόδους. Κατά τον 15ο αιώνα, η βαθειά πνευµατικότητα των παλαιότερων σούφι έχει 

παραχωρήσει τη θέση της σε µια πιο λαϊκή συµπεριφορά, την οποία εκδηλώνουν οι 

δερβίσηδες. Τα τάγµατα έχουν πλέον εδραιωθεί ως θεσµός και η τυποποίηση των 

µεθόδων τους αποµάκρυνε τον µυστικισµό από τη θεολογική σκέψη των διανοητών 

του 13ου αιώνα. ακριβέστερα θα µπορούσαµε να πούµε ότι στον τουρκικό κόσµο το 

φαινόµενο του µυστικισµού ήταν διττό. από τη µία υπήρχαν οι διανοητές-ασκητές, 

όπως και σε άλλες µουσουλµανικές χώρες, οι σούφι. από την άλλη, υπάρχουν οι 

απτάληδες και τα άλλα «µυστικά» τάγµατα, που είναι φορείς της κληρονοµιάς των 

σαµάνων, ένα φαινόµενο αποκλειστικά τουρκικό, που ανάγεται στην Κεντρική ασία. 

Ο Γεώργιος διακρίνει τους δερβίσηδες από τους σούφι, θεωρώντας ότι εκφράζουν 

διαφορετικές θρησκευτικές αντιλήψεις. Επειδή το ενδιαφέρον του συγγραφέα αυτού 

ήταν στραµµένο ειδικά προς την θρησκεία και παρατηρούσε σε βάθος τα θρησκευτικά 

φαινόµενα, οι επισηµάνσεις του δεν µπορεί να είναι αβάσιµες. Κατά τον Γεώργιο οι 

δερβίσηδες, θεωρώντας ανεπαρκή τον ιερό νόµο, εναποθέτουν τις ελπίδες τους για τη 

σωτηρία της ψυχής στη θεία χάρη (rahmet ⁿl ilah), τη δύναµη της οποίας επιχειρούν να 

αποδείξουν µε θαύµατα, µολονότι γενικά τα θαύµατα δεν είναι παραδεκτά από το 

Ισλάµ. Οι σούφι πιστεύουν, κατά τον Γεώργιο, ότι κάθε άνθρωπος φθάνει στη σωτηρία 

βασιζόµενος στην ιδιαίτερη αξία του, που προσδιορίζεται από τις λατρευτικές πράξεις 

του, αγρυπνίες και διαλογισµούς, µε τις οποίες προσεγγίζει τον Θεό και αποκτά την 

ευλογία του (bereket ⁿl ilah). ∆ική τους πρακτική είναι το zikir ayétmak, δηλαδή η 

επανάληψη της οµολογίας της πίστεως και η συνεχής επίκληση του ονόµατος του 
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Θεού, ενώ βρίσκονται σε κατάσταση έκστασης. Προφανώς ο Γεώργιος περιλαµβάνει 

στους σούφι τα µέλη των επίσηµων αναγνωρισµένων ταγµάτων, όπως ήταν οι 

µεβλεβήδες, τα οποία ήταν διαδεδοµένα στις πόλεις και στα ανώτερα κοινωνικά 

στρώµατα. Τα τάγµατα αυτά δέχονταν ότι ο πιστός, αφού κατόρθωνε τη µυστικιστική 

µέθεξη του θείου, όφειλε να επανέλθει στην κανονική νηφάλια ζωή, δηλαδή  µέσα στα 

πλαίσια του ιερού νόµου. Ως δερβίσηδες εννοεί τα µέλη των µυστικών µη 

αναγνωρισµένων ταγµάτων, όπως π.χ. τους καλεντερήδες (απτάληδες), που 

περιπλανώνταν ρακένδυτοι ζητώντας ελεηµοσύνη και παρέβαιναν σε πολλά σηµεία 

τους µουσουλµανικούς κανόνες, αλλά και τους κανόνες της ηθικής, σύµφωνα µε τους 

επικριτές τους. Ήδη από τα τέλη του 13ου αιώνα, οι καλεντερήδες επισύρουν τις 

επικρίσεις των πιστών µουσουλµάνων διανοούµενων, αλλά γίνονται αποδεκτοί από 

τον απλό λαό. Οι οπαδοί των µη αναγνωρισµένων ταγµάτων κήρυσσαν ότι, από τη 

στιγµή που ο πιστός περιερχόταν στην κατάσταση της µέθης, που µέσα από 

µυστικιστικές µεθόδους οδηγούσε σε επαφή µε τον Θεό, έπρεπε να παραµείνει για 

πάντα στην κατάσταση αυτή. αδιαφορούσαν για τον ψόγο, που επέσυραν, µη 

τηρώντας τις τυπικές υποχρεώσεις των πιστών µουσουλµάνων, γι�αυτό ήταν γνωστοί 

µε τη γενική ονοµασία µελαµί ή µελαµετί (melέmet σηµαίνει ψόγος, µοµφή). Οι 

απτάληδες µπορούν να θεωρηθούν πνευµατικοί απόγονοι των µπαµπάδων, φυλετικών 

αρχηγών των νοµάδων Τουρκοµάνων κατά την εποχή των Σελτζούκων, και αυτοί µε 

τη σειρά τους απόγονοι των παλαιών σαµάνων. Ο όρος απτάληδες* στον 

µουσουλµανικό µυστικισµό σηµαίνει µια κατηγορία αγίων ανθρώπων, τους rical-é 

gayb, που µπορούσαν να είναι πανταχού παρόντες, χωρίς να είναι ορατοί. Έτσι το 

όνοµα των απτάληδων είναι δηλωτικό κάποιας συγγένειάς τους µε τους σούφι, 

κάποιων καταβολών µυστικιστικής σκέψης. Φαίνεται όµως ότι σταδιακά επικράτησαν 

τα σαµανιστικά χαρακτηριστικά. Τα ηγετικά στελέχη του τάγµατος των καλεντερήδων 

ενδέχεται να είχαν ένα σουφικό υπόβαθρο, αλλά οι απλοί δερβίσηδες δυσκολεύονταν 

να το συµµερισθούν. Σταδιακά, οι δερβίσηδες γενικά δέχθηκαν κάποιες σιιτικές 

επιδράσεις, µέσω των γνωστών οργανώσεων των αχήδων και µέσω των χουρουφήδων, 

για τους οποίους θα γίνει λόγος παρακάτω. Τα περισσότερα από τα τάγµατα, που 

συνέδεσαν το όνοµά τους µε την οθωµανική ιστορία, ιδρύθηκαν ή εισήχθησαν στη 

Μικρά ασία και στα Βαλκάνια από άλλες περιοχές λίγο µετά τη βασιλεία του Μουράτ 
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Β΄, από τα τέλη του 15ου αιώνα και εξής. Και σ�αυτό το σηµείο αναδεικνύεται ο 

µεταβατικός χαρακτήρας της περιόδου µας.453 

 Ο Γεώργιος, επισηµαίνοντας τον ετερόδοξο χαρακτήρα του ισλαµικού αυτού 

ασκητισµού, τονίζει τον βαθµό, στον οποίο ο ορθόδοξος µουσουλµανικός πληθυσµός 

της Μικράς ασίας αποδέχεται τους δερβίσηδες. ∆ιακρίνει διάφορες κατηγορίες 

δερβίσηδων, ανάλογα µε τον πνευµατικό δρόµο που ακολουθούν και τα σύµβολα που 

φέρουν στην ενδυµασία τους, ενδεικτικά του είδους των πνευµατικών τους επιδόσεων: 

Φτερά στο κεφάλι για όσους βιώνουν αποκαλύψεις του θείου. Ποικιλόχρωµα 

µπαλώµατα για όσους ζουν σε ιδιαίτερη ένδεια. Ενώτια έφεραν όσοι περιέπιπταν 

συχνά σε έκσταση, ενώ εκείνοι που φορούσαν αλυσίδες στο λαιµό και στα µπράτσα 

εκδήλωναν ιδιαίτερη βιαιότητα κατά τη στιγµή της έκστασης. αλλά και το σώµα τους 

υποβαλλόταν σε ασκητική πειθαρχία, ανάλογα µε τις πρακτικές του τάγµατός τους: 

Επιδίδονταν σε νηστεία, µέχρι του σηµείου να λέγεται γι�αυτούς ότι ζούσαν χωρίς 

τροφή. Ήταν σχεδόν γυµνοί χειµώνα καλοκαίρι. Έκαιγαν τη σάρκα τους ή τη 

διαπερνούσαν µε σπαθιά και έκοβαν τους εαυτούς τους µε µαχαίρια. Μερικοί, οι 

λεγόµενοι samitler (άφωνοι), τηρούσαν παντοτινή σιωπή. Ως προς τον τρόπο ζωής, 

παρατηρεί πάλι διαφοροποιήσεις: ¢λλοι ζούσαν στους τεκέδες τους µέσα στις πόλεις, 

παρέχοντας φιλοξενία στους οδοιπόρους. ¢λλοι ζούσαν µοναχικά, ενώ άλλοι ζούσαν 

σε κοινότητες. Μερικοί περιφέρονταν στις πόλεις προσφέροντας νερό στους διαβάτες. 

Μερικοί άλλοι τέλος ζούσαν κοντά στους τάφους αγίων. Όλοι λίγο πολύ 

συντηρούνταν από διάφορες ελεηµοσύνες. Προπάντων, επισηµαίνει ο Γεώργιος, δεν 

τηρούσαν τους θρησκευτικούς τύπους των άλλων µουσουλµάνων, δηλαδή τις 

προσευχές και τους καθαρµούς. ∆ιοργανώνουν τελετές, κατά τις οποίες επιδίδονται σε 

τελετουργικό περιστροφικό χορό (sema). Για µερικούς δερβίσηδες αγίους λεγόταν ότι 

είχαν γεννηθεί από παρθένες µητέρες, όπως ο προφήτης Ιησούς. αυτοί καλούνταν 

nefes oghullaré (γιοι της πνοής). Γενικά οι δερβίσηδες είναι σεβαστοί στον λαό, γιατί, 

κατά τη γνώµη του Γεώργιου, οι άνθρωποι φοβούνται την οργή του Θεού, καθώς 

νοµίζουν ότι ο Θεός προστατεύει τους δερβίσηδες. Τα µυστικιστικά ποιήµατα, που 

αποδίδονταν σε παλαιούς σούφι και τα οποία απήγγελλαν συνήθως οι δερβίσηδες, 

είχαν εντυπωσιάσει τον Γεώργιο. Πιστεύει ότι το περιεχόµενό τους εκφράζει τις 

χριστιανικές αντιλήψεις και έρχεται σε αντίθεση µε τις µουσουλµανικές. Γι�αυτό, 

όπως λέει, απορρίπτονται από τους «ιερείς» (sacerdotes), δηλαδή τους ουλεµάδες. 

Εντούτοις, αρκετά χρόνια πριν από την αιχµαλωσία του Γεώργιου, στην αρχή της 
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βασιλείας του Μουράτ Β΄, το κύρος ορισµένων δερβίσηδων είναι µεγάλο. Στις 

παραµονές των γεγονότων του Λοπάδιου ο  Μιχάλογλου Μεχµέτ µπέης, µόλις 

αποφυλακίστηκε και ανέλαβε τις επιχειρήσεις εναντίον του Dⁿzme Μουσταφά, πέρασε 

από τον τεκέ του δερβίση Ουλβάν τσελεµπή και τον πήρε µαζί του. Ο Μιχάλογλου 

εξέφραζε τις τάσεις των γαζήδων των πρώτων κατακτήσεων, στις οποίες ο ρόλος των 

δερβίσηδων υπήρξε καθοριστικός. Βλέπουµε καθαρά πώς η βασιλεία του Μουράτ 

λειτούργησε ως µετάβαση από το εµιράτο προς την αυτοκρατορία. Η θέση των 

ουλεµάδων εναντίον της µυστικιστικής ποίησης εκφράζει την επίσηµη θρησκεία της 

αυτοκρατορίας.454 

 Σε όλες τις θρησκείες όµως, η λαϊκή ευσέβεια διαφέρει από αυτή των θεολόγων. Όσο 

κι αν ο λαός θεωρεί τον εαυτό του ορθόδοξο και αποδέχεται την θρησκευτική εξουσία 

των ουλεµάδων, η καθηµερινή ζωή του δεν παύει να είναι γεµάτη από προλήψεις και 

εκδηλώσεις δεισιδαιµονίας. Οι ίδιοι άνθρωποι, που πλένονται µε ευλάβεια και 

προσεύχονται µε προσήλωση, προσβλέπουν µε θαυµασµό και σεβασµό στους 

περιπλανώµενους δερβίσηδες. Η προσευχή των κοινών ανθρώπων έχει ενσωµατωθεί 

στις καθηµερινές τους δραστηριότητες και έχει γίνει ρουτίνα. Η έκσταση όµως των 

δερβίσηδων και ο διαφορετικός τρόπος ζωής τους φαίνεται να τους φέρνει πιο κοντά 

στον Θεό. Οι απλοί καθηµερινοί άνθρωποι, που δεν αισθάνονται ικανοί να τους 

µιµηθούν, δεν µπορούν παρά να πιστέψουν στη διαφορετικότητά τους. Είναι εκλεκτοί, 

έχουν κατορθώσει να γίνουν φίλοι του Θεού, πράγµα που αποτελούσε και τον σκοπό 

του µυστικισµού. Έτσι η λαϊκή ευλάβεια αναζήτησε και βρήκε ορισµένα άγια 

πρόσωπα, στα οποία προσκολλήθηκε. από τους δικούς του αυτούς αγίους ο λαός 

προσδοκούσε πιο άµεση συµπαράσταση από ό,τι περίµενε να βρει κοντά στον αλλάχ 

και στον Προφήτη. Ο Προφήτης ήταν πιο δυσπρόσιτος. Επέβλεπε από ψηλά την όλη 

ζωή τους και σίγουρα θα µεσολαβούσε για την σωτηρία τους στον παράδεισο του 

αλλάχ. Στα καθηµερινά προβλήµατα όµως και στους κινδύνους, αλλού στρεφόταν η 

ψυχή τους. Η άνωθεν επιβεβληµένη πίστη συµπλέκεται µε την πηγαία δεισιδαιµονία 

του λαού σε ένα συµπαγές κράµα, όπως γίνεται µέχρι σήµερα και στους ορθόδοξους 

χριστιανούς. Η τιµή που αποδίδεται σε αγίους είναι ένα στοιχείο λαϊκής 

θρησκευτικότητας κοινό στους χριστιανούς και στους µουσουλµάνους. Η διαφορά 

είναι ότι οι χριστιανοί άγιοι αναγνωρίζονται επίσηµα από την εκκλησία, ενώ οι 

«µουσουλµάνοι» άγιοι απλώς επικράτησαν στη συνείδηση του λαού. Ίσως µάλιστα να 

πρόκειται για δάνειο των νοµάδων από τους ορθόδοξους γείτονές τους κατά τη 

µετάβασή τους στην οικιστική ζωή ή σε ένα βαθµό κληρονοµιά των εξισλαµισµένων 

πληθυσµών από τους ορθόδοξους προγόνους τους. Πολλοί άγιοι των Τούρκων 
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φαίνεται να ταυτίζονται µε αντίστοιχους χριστιανούς αγίους. Κάποιες λαϊκές τελετές 

µάλιστα, που συνδέονται µε αγίους, ήταν κοινές σε «µουσουλµάνους» και 

χριστιανούς. Παράδειγµα η γιορτή του κλήδονα, την οποία οι χριστιανοί αφιέρωναν 

στον άγιο Γεώργιο και οι «µουσουλµάνοι» στον Hézér Ilyas. Οπωσδήποτε, ο 

ανατολικός ορθόδοξος χριστιανισµός, που είχε γνωρίσει το φαινόµενο του ασκητισµού 

και του µυστικισµού, µπορούσε να εναρµονιστεί µε τις σαµανιστικές και σουφιστικές 

καταβολές των Τούρκων, περισσότερο από όσο φαντάζονταν οι Λατίνοι. Ο 

Τουρκοµάνος φύλαρχος Saré Saltuk, που το 1263 οδήγησε τη φυλή του από τη Μικρά 

ασία στα Βαλκάνια, στη ∆οβρουτσά και είχε ταυτιστεί µε τον άγιο Νικόλαο, 

περιγράφεται από τις διάφορες πηγές ως ένα πρόσωπο µεταξύ σαµάνου, σιίτη και 

χριστιανού µοναχού. Οι µεικτοί γάµοι, ήδη από την εποχή των πρώτων 

εγκαταστάσεων Τουρκοµάνων στη Μικρά ασία, είχαν προκαλέσει ένα συµφυρµό 

θρησκευτικών αντιλήψεων. Εξάλλου σε πολλές πηγές γίνεται λόγος για 

εκχριστιανισµό ογουζικών ή άλλων τουρκικών πληθυσµών. Στην εποχή του Μουράτ 

Β΄ οι άγιοι, που γίνονταν αντικείµενο της ευλάβειας του τουρκικού πληθυσµού, ήταν 

άλλοι παντουρκικού κύρους και άλλοι τοπικής εµβέλειας. Ο Seyit Gazi (Seyit Battal) 

ήταν ο προστάτης των πολεµιστών. Ο τάφος του βρισκόταν στα σύνορα του 

οθωµανικού και του καραµανικού κράτους. Ο Γεώργιος γνωρίζει ότι οι δύο αιώνιοι 

αντίπαλοι, όσες φορές δήωναν ο ένας τη γη του άλλου, σέβονταν πάντα τον χώρο του 

τάφου. αυτό αποδεικνύει ότι οι ρίζες της ευλάβειας αυτού του είδους ήταν πολύ 

βαθιές. Οι στρατοί των δύο κρατών, δηλαδή κατ�επέκταση τα ίδια τα κράτη, δέχονταν 

ό,τι και οι λαοί τους. Ο Hézér Ilyas συµπαραστεκόταν στους οδοιπόρους, στους 

οποίους παρουσιαζόταν σαν ταξιδιώτης και ο ίδιος πάνω σε γκρίζο άλογο. Θεωρείται 

αντίστοιχος του αγίου Γεωργίου. Ο Hacé Bektaγ, στον οποίο ανάγονταν οι ρίζες του 

τάγµατος των µπεκτασήδων, προστάτευε τους προσκυνητές. Στη Σινασσό της 

Καπαδοκίας ταυτιζόταν µε τον άγιο Χαράλαµπο. Ο αγék Paγa, ο µυστικιστής ποιητής 

που πέθανε ένα αιώνα πριν από την ανάρρηση του Μουράτ, εξέφραζε την αγάπη, ήταν 

ο αρωγός των παντρεµένων και απέτρεπε τους κινδύνους του τοκετού. Ο γιος του, ο 

Elvan Paγa, που εµφανιζόταν άλλοτε ως νέος και άλλοτε ως γέροντας, διέλυε τις 

διχόνοιες και συµβίβαζε όσους αντιδικούσαν. Πιστεύεται ότι αποτελεί την τουρκική 

εκδοχή του αγίου Θεοδώρου των ΕυχαÀτων. Τέλος, ο Λeyh Paγa προσέτρεχε σε 

παραµυθία των πονεµένων. Εκτός όµως από αυτούς τους αγίους, που ήταν σεβαστοί 

από όλους τους Τούρκους, εντός και εκτός της οθωµανικής επικράτειας, υπήρχαν και 

οι κατά τόπους άγιοι, επώνυµοι και ανώνυµοι. Οι άνθρωποι επικέπτονταν τους τάφους 

τους και επικαλούνταν τη βοήθειά τους. Ο Γεώργιος αναφέρει, όχι χωρίς κάποια 

ειρωνεία, ότι η κυρία του, η σύζυγος του αφέντη του, προσέφερε κάθε χρόνο βούτυρο 



σε κάποιον άγιο της περιοχής, ο οποίος εθεωρείτο προστάτης των κοπαδιών, και 

βεβαίωνε ότι όσες φορές είχε αµελήσει το τάµα της, κάτι κακό της είχε συµβεί. 

Προσπαθούσε µάλιστα να πείσει τον σκλάβο της Γεώργιο, που έβοσκε τα ζώα της, να 

επικαλείται κι εκείνος τη συµπαράσταση του αγίου, για να κρατάει µακριά τους 

λύκους. ¢λλος άγιος της περιοχής ήταν ένας δερβίσης, που καταδικάστηκε για 

προδοσία και ρίχθηκε στη φωτιά αλλά παρέµεινε σώος. Ένας άλλος εν ζωή άγιος 

έβρισκε τα κλοπιµαία και µάντευε τη σκέψη.455 

 Περιγράψαµε δύο όψεις της θρησκευτικής ζωής: Τη θρησκεία του κράτους και τη 

θρησκεία του λαού. Η εικόνα όµως δεν είναι ακόµη πλήρης. Ο Γεώργιος δίνει µια 

επιγραµµατική απεικόνιση της όλης κατάστασης µε µία φράση: Τέσσερις 

θρησκευτικές τάσεις αντιπαρατίθενται. Ο Γεώργιος προσδιορίζει µάλιστα το είδος της 

αντιπαράθεσης: Είναι βίαιη και γίνεται µε τα όπλα. Πρόκειται δηλαδή για σοβαρή 

διασάλευση της τάξης στο εσωτερικό του κράτους και ο σουλτάνος αναγκάζεται να 

επεµβαίνει. Η αντιπαράθεση αυτή είναι χαρακτηριστική της µεταβατικότητας της 

φάσης, την οποία διήγε το οθωµανικό κράτος κατά τη βασιλεία του Μουράτ Β΄ και 

στον τοµέα της θρησκείας. ακριβώς επειδή, παρά τα φαινόµενα, η µετάβαση των 

Οθωµανών στο σουνιτικό Ισλάµ δεν είχε ακόµα ολοκληρωθεί, παρατηρείται τέτοιου 

είδους κινητικότητα. Όσες φορές µια κοινωνία διαισθάνεται ότι κάποιοι παράγοντες 

τείνουν να την µετακινήσουν από µια προγενέστερη κατάσταση, αναδεικνύει 

περισσότερους του ενός φορείς της εξελικτικής διαδικασίας, οι οποίοι επιχειρούν να 

οδηγήσουν την κίνηση σε διαφορετική ο καθένας κατεύθυνση. Στην περίπτωση των 

Οθωµανών τρεις ήταν οι επίσηµες τάσεις της θρησκείας, όταν αυτή εγκατέλειψε το 

στάδιο του σαµανισµού. Κατά την εποχή που εξετάζουµε η αναµέτρησή τους δεν έχει 

ακόµη οριστικά κριθεί. Κατ�αρχήν, οι εκπρόσωποι του κλασικού Ισλάµ, οι ουλεµάδες 

(sacerdotes στον Γεώργιο) πρόβαλλαν την αναγκαιότητα του ιερού νόµου ως 

µοναδικού µέσου σωτηρίας των ανθρώπων. Για τους δερβίσηδες και τους σούφι 

είδαµε παραπάνω ότι πρέσβευαν τη θεία χάρη και τη θεία ευλογία αντίστοιχα. Στην 

τέταρτη οµάδα, τους χουρουφήδες,  θα αναφερθούµε αργότερα. Η διάκριση, την οποία 

κάνει ο Γεώργιος ανάµεσα στους δερβίσηδες και τους σούφι είναι σηµαντική, γιατί 

δείχνει ότι ανάµεσα στα δύο άκρα, την απόλυτη προσήλωση στους ιερούς κανόνες και 

την απόλυτη άρνησή τους, υπήρχε µια γέφυρα. Ο σουφισµός είναι εξ ορισµού 

αντίθετος στη σούνα. ∆ερβίσηδες όµως, όπως οι µεβλεβήδες, τουλάχιστον όσοι 

ανήκαν στον «ορθόδοξο» κλάδο, τους veledi, φαίνονταν πιο µετριοπαθείς και 

«αξιοπρεπείς» από τους «εξαθλιωµένους» και «αντικοινωνικούς» απτάληδες και πιο 

κοντά στο σουνισµό, όχι ως προς το δόγµα, αλλά ως προς την κοινωνική παρουσία. Το 
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γεγονός ότι υπήρξε ανάγκη για µια τέτοια γέφυρα δείχνει ότι η κοινωνία δεν ήταν 

ακόµη έτοιµη να ενστερνιστεί τον ακραιφνή σουνισµό. Ο Μουράτ έδειχνε µια 

συµπάθεια προς τους µεβλεβήδες. Το τζαµί Muradiye ο σουλτάνος το έκτισε αρχικά 

ως µοναστήρι µεβλεβήδων, mevlevi-hέne. Όταν το κτήριο µετατράπηκε σε τζαµί, 

ανεγέρθηκε δίπλα του ένα µικρότερο mevlevi-hέne.456 

 ∆εν ευνοήθηκαν όµως µόνο οι µεβλεβήδες. Γενικά οι δερβίσηδες και ακόµα 

γενικότερα η ετεροδοξία γνώρισαν καλές µέρες επί της εποχής του Μουράτ Β΄. Κατά 

την εποχή του προκατόχου του, του Μεχµέτ α΄, οι δερβίσηδες αντιµετωπίζονταν µε 

επιφύλαξη ή και µε καχυποψία. Και πολύ πριν από αυτόν η δερβισική ετεροδοξία ήταν 

διαδεδοµένη σε ολόκληρη τη Μικρά ασία, πέρα από τα όρια των εµιράτων. Το 

οθωµανικό κράτος, στην προσπάθειά του να ξεχωρίσει από τα άλλα τουρκικά κράτη 

της Μικράς ασίας, επαγγέλλεται φαινοµενικά το σουνιτικό Ισλάµ και θεωρεί την 

τουρκική ετεροδοξία ως επικίνδυνη για την κοινωνική του συνοχή και την πολιτική 

του υπόσταση. Ο Μεχµέτ α΄ κατέστειλε την κοινωνικοθρησκευτική εξέγερση του 

σεÀχη Μπεντρεντίν (1416-1417) και θανάτωσε τον αρχηγό των αιρετικών 

χουρουφήδων σεγίντ αλή αλ αλά (1419). Ο Μουράτ Β΄ όµως ενοποίησε τη Μικρά 

ασία, καταλύοντας τα εµιράτα. Έτσι οι δερβίσηδες έπαψαν να λειτουργούν ως δυνάµει 

πράκτορες άλλων κρατών. Ο πληθυσµός της Μικράς ασίας έγινε κατά το µεγαλύτερο 

µέρος του οθωµανικός. Οι δερβίσηδες έπαψαν να ανταγωνίζονται το κράτος και η 

επιρροή τους στη δυτική Μικρά ασία περιορίστηκε. Τα τάγµατα πέρασαν σε µια φάση 

ήσυχης ανάπτυξης. Προετοιµάστηκαν για την ίδρυση ή την εισαγωγή από άλλα σηµεία 

του µουσουλµανικού κόσµου νέων ταγµάτων στα µετά τον Μουράτ χρόνια. Φαίνεται 

ότι ο Μουράτ είδε στα δερβισικά τάγµατα µια θρησκευτική έκφραση, που προσιδίαζε 

στον λαό του περισσότερο από το επίσηµο Ισλάµ. Η αυτοκρατορική αποστασιοποίηση 

του ηγεµόνα από τους υπηκόους δεν έχει ακόµα συντελεσθεί, ο Μουράτ δεν έχει 

ακόµα πλήρως διαφοροποιηθεί από τους πρώτους Οθωµανούς µπέηδες. Ίσως λοιπόν 

πίστεψε ότι βρήκε ένα τρόπο να πλησιάσει τον λαό. αυτή η στάση δεν προέκυψε 

αιφνιδιαστικά κάποια στιγµή, ούτε µόνο µετά την κατάλυση των εµιράτων. Τα 

γεγονότα δείχνουν ότι από την αρχή της βασιλείας του επιδίωξε µια σύνθεση 

αντιλήψεων, που θα εξέφραζαν τους σπαχήδες, τους γενίτσαρους, αλλά και τους 

νοµάδες.  Ο σεÀχης αµίρ σεγίντ υπήρξε παντοδύναµος και ο σουλτάνος του επέτρεπε 

να παίζει αποφασιστικό ρόλο στις µάχες, όπως είδαµε κατά την πολιορκία της 

Κωνσταντινούπολης το 1422. Ο Κανανός εξεπλάγη από τις εκδηλώσεις λατρείας των 

πολιορκητών προς το πρόσωπο του σεÀχη και την υποταγή, όπως πιστεύει, και του 
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ίδιου του σουλτάνου στα κελεύσµατά του. Η κύρια ιδιότητά του ήταν κατά τον 

Κανανό η µαντική. Με διάφορες αγυρτίες και µαγγανίες, που ο Κανανός βρίσκει 

γελοίες (π.χ. τα ΣΡάµπλια, δηλαδή η γεωµαντεία), ο προφήτης καθόρισε την 

κατάλληλη για την επίθεση χρονική στιγµή. Ο Κανανός είναι βέβαιος ότι ο σεÀχης 

δεν πίστευε αυτά που έκανε, αλλά σαν κοινός τσαρλατάνος εξαπατούσε τον σουλτάνο 

και όλους τους πιστούς. Πιστεύει επίσης ότι αυτού του είδους η µαγγανία εκφράζει 

την επίσηµη θρησκεία των Τούρκων, κοινά αποδεκτή, και ότι αποτελεί συστατικό 

στοιχείο της διδασκαλίας του προφήτη Μωάµεθ. αυτή η εντύπωση είναι βέβαια 

εσφαλµένη. ¢ραγε, αποτελεί απλώς αυθαίρετο συµπέρασµα του Κανανού, εµφανώς 

προκατειληµµένου εναντίον της θρησκείας των εχθρών; Μήπως ο Κανανός οδηγήθηκε 

σ�αυτή την εκτίµηση από τη συµπεριφορά των ίδιων των Τούρκων; Η µάζα του 

τουρκικού πληθυσµού, επιφανειακά εξισλαµισµένη, συνέχεε πιθανότατα την 

κατ�όνοµα πίστη της µε την πραγµατική. Οι απόγονοι των ορθόδοξων χριστιανών 

αγροτών, που έγιναν µουσουλµάνοι, ασκούσαν µε ευλάβεια τα καθήκοντα που 

επιβάλλει στους πιστούς ο ιερός νόµος, όταν τους γνώρισε ο Ούγγρος Γεώργιος, 

είκοσι και πλέον χρόνια µετά τα γεγονότα που περιγράφει ο Κανανός. αυτό βέβαια 

καθόλου δεν θα τους εµπόδιζε να δέχονται την µαντεία και να σέβονται τους λαϊκούς 

θρησκευτικούς ηγέτες, και µάλιστα όταν το παράδειγµα έδινε ο σουλτάνος, χωρίς να 

συνειδητοποιούν ότι κάτι τέτοιο ήταν αντίθετο στο ορθό δόγµα. αλλά τα στίφη των 

ατάκτων, που συνέρρευσαν στην Κωνσταντινούπολη προσδοκώντας λεία, απόγονοι 

σαµανιστών νοµάδων, έπρεπε να περάσουν από µια µακροχρόνια διαδικασία, µέχρις 

ότου φτάσουν στο σηµείο να προσεύχονται µετά από κάθε πρόσκληση του µουεζίνη 

και να πηγαίνουν στο τζαµί τουλάχιστον τις Παρασκευές. αν αυτός ο συλλογισµός 

είναι ορθός, όπως πιστεύουµε, µια θρησκειολογική µελέτη, η οποία θα συγκρίνει τον 

σαµανισµό µε τις διάφορες πτυχές του δερβισικού φαινοµένου γενικά στο Ισλάµ, αλλά 

προπάντων στον τουρκικό κόσµο, θα µπορούσε να φανεί χρήσιµη για την κατανόηση 

της µεταβατικής περιόδου του Μουράτ Β΄. Εξάλλου, κατά την εποχή αυτή ευνοείται 

µεταξύ των γαζήδων, περιλαµβανοµένων των γενιτσάρων, η αναβίωση εθίµων 

προερχόµενων από την τουρκοµανική παράδοση. Ο Τουραχάν έστησε πυραµίδα από 

κρανία αλβανών µετά τη µάχη της Ταβίας το 1423. Ο ίδιος ο Μουράτ, µετά την πτώση 

του Εξαµιλίου το 1446, αν πιστέψουµε τον Χαλκοκονδύλη, αγόρασε από τους 

γενιτσάρους 600 αιχµαλώτους και τους θυσίασε στη µνήµη του πατέρα του.457 Οι 

παλιοί γαζήδες, οι ακιντζήδες, άτακτοι Τουρκοµάνοι ιππείς, ήταν οι φυσικοί φορείς 
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τέτοιων εθίµων. Οι νέοι γαζήδες της εποχής του Μουράτ Β΄, οι σπαχήδες αφενός και 

οι γενίτσαροι αφετέρου, δεν εκφράζουν την ίδια πνευµατικότητα µε τους 

Τουρκοµάνους, αλλά ούτε µπορούν να θεωρηθούν ως εκπρόσωποι του κλασικού 

Ισλάµ. από τους σπαχήδες άλλοι ήταν, όπως είναι γνωστό, τουρκικής, κατά βάθος 

τουρκοµανικής, καταγωγής και άλλοι απόγονοι χριστιανών αρχόντων, που τέθηκαν 

στην υπηρεσία των Οθωµανών, για να διατηρήσουν την κοινωνική τους θέση. Οι 

γενίτσαροι φυσικά ήταν όλοι τους γεννηµένοι χριστιανοί, δηλαδή προέρχονταν από 

περιβάλλον ξένο προς τις µουσουλµανικές ιδέες. Η ετεροδοξία ταίριαζε στον 

οθωµανικό στρατό. 

 Σε µεταγενέστερη εποχή, όταν η οθωµανική αυτοκρατορία είχε υποκαταστήσει τη 

βυζαντινή και είχε υιοθετήσει τον οικουµενικό χαρακτήρα της, το σύστηµα των 

µιλετιών έθεσε σε οργανωµένο πλαίσιο τα διάφορα θρησκεύµατα των υπηκόων της. 

Στη δική του εποχή όµως, ο Μουράτ Β΄ αναγκάστηκε να αναζητήσει άλλο τρόπο, 

περισσότερο απτό και λιγότερο θεσµικό, για να εξισορροπήσει τα δύο κύρια 

θρησκεύµατα του κράτους του, την ορθοδοξία και το Ισλάµ. Η χριστιανική ορθοδοξία 

είχε πλέον χάσει την αίγλη, που είχε κατά την εποχή της βυζαντινής ακµής, όταν οι 

απλοί καθηµερινοί άνθρωποι προβληµατίζονταν πάνω στα δόγµατα της θρησκείας 

τους σαν να ήταν θεολόγοι. Τους τελευταίους δύο αιώνες, η κοινωνική σήψη, 

αποτέλεσµα της παρακµής του Βυζαντίου, η διαµάχη ενωτικών και ανθενωτικών και 

τα σηµεία των καιρών, κυρίως η ανάδειξη µιας αλλόθρησκης δύναµης, είχαν 

υπονοµεύσει τον θεολογικό χαρακτήρα της ορθόδοξης πίστης. Η λαϊκή 

θρησκευτικότητα µε έντονο το στοιχείο της δεισιδαιµονίας κέρδισε έδαφος. από την 

πλευρά τους οι Τούρκοι δεν ήταν ακόµα συνειδητοποιηµένοι σουνίτες. 

∆υσκολεύονταν να αποκοπούν από τον τρόπο σκέψης των νοµάδων προγόνων τους. 

Έτσι σ�αυτή τη φάση οι θρησκευτικές αντιλήψεις των πρώην Βυζαντινών υπηκόων 

και των πρώην Τουκοµάνων νοµάδων συνέκλιναν. Συναντώνταν στη χρυσή τοµή, που 

ονοµάζεται λαϊκή θρησκευτικότητα. Η µουσουλµανική ετεροδοξία δεν ξένιζε ούτε 

τους πρώην χριστιανούς ούτε τους πρώην σαµανιστές. Οι Τούρκοι δερβίσηδες θύµιζαν 

χριστιανούς ασκητές. Οι ίδιοι άνθρωποι που στην ανάγκη επικαλούνταν τη βοήθεια 

ενός χριστιανού αγίου, εύκολα θα τον ταύτιζαν µε τον αντίστοιχο «µουσουλµανικό». 

Οι άνθρωποι που δεν πήγαιναν τακτικά στην εκκλησία, αφού κατά τον 14ο αιώνα 

πολλές µικρασιατικές µητροπόλεις είχαν ερηµωθεί από τις τουρκικές επιδροµές, δεν 

είχαν πολλά να αλλάξουν από τη θρησκευτική τους ζωή. ∆ιότι -πρέπει να υποθέσουµε- 

κατά την εποχή των πρώτων εξισλαµισµών και οι νεοφώτιστοι µουσουλµάνοι 

                                                                                                                                                                      
οποίο δεν είχá την ευκáιρίá νá µελετήσω. Είνáι το «Evidence on Human Sacrifice among Early 
Ottoman Turks», Journal of Ásian History, 5 (1971), 140-146. 



ασκούσαν πληµµελώς τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Η εικόνα της γενικής 

ευσέβειας, που µας δίνει ο Γεώργιος, πρέπει να θεωρηθεί ως το αποτέλεσµα της 

σταδιακής εξοικείωσης του πληθυσµού µε τη θρησκεία χάρη στην ετεροδοξία. Ίσως 

λοιπόν δεν έχει εντελώς άδικο ο Γεώργιος, παρατηρώντας ότι η αγιοσύνη των 

δερβίσηδων είναι το θέλγητρο, που παρασύρει τους ανθρώπους στον 

µουσουλµανισµό. ∆εν πρέπει όµως µε κανένα τρόπο να φανταστούµε ότι η ετεροδοξία 

χρησίµευσε απλώς ως ένα όχηµα, που µετέφερε τους χριστιανούς και τους σαµανιστές  

στο Ισλάµ και κατόπιν εγκαταλείφθηκε. αντιθέτως παρέµεινε πολύ ζωντανή, όπως 

καθιστά σαφές ο Γεώργιος, και µάλιστα στη συνείδηση των ανθρώπων ήταν σίγουρα 

ισχυρότερη από το Ισλάµ καθ�εαυτό. 

 Έτσι και ο Μουράτ Β΄  θεώρησε σκόπιµη τη συντήρηση του ετερόδοξου πνεύµατος. 

Ο Γεώργιος επιβεβαιώνει ξεκάθαρα αυτό που και άλλες πηγές µας αφήνουν να 

εννοήσουµε, ότι δηλαδή ο σουλτάνος ευνοούσε την ετεροδοξία. αφορµή για την 

αναφορά του συγγραφέα στη στάση αυτή του σουλτάνου έδωσε ένα επεισόδιο, που 

συνέβη στην πρωτεύουσα του κράτους όχι πολύ καιρό µετά την αιχµαλωσία του, όπως 

λέει ο ίδιος, δηλαδή κατά τα τέλη του 1438 ή µέσα στο 1439. Πρόκειται για µια 

αντιδικία µεταξύ ουλεµάδων και δεβίσηδων. Συγκεκριµένα ο Γεώργιος κάνει λόγο για 

τους daniγmend, δηλαδή τους προχωρηµένους σπουδαστές της ανώτερης βαθµίδας 

των µεντρεσέδων, οι οποίοι επικουρούσαν τους δασκάλους τους, τους µουντερίσηδες, 

στο διδακτικό έργο. από τα επιχειρήµατα όµως που τους αποδίδει, φαίνεται να τους 

θεωρεί ως εκπροσώπους ολόκληρης της τάξης των ουλεµάδων ή ότι χρησιµοποιεί τον 

όρο daniγmend, για να δηλώσει γενικά τους ουλεµάδες. Η διένεξη αφορούσε στην 

ιδιοποίηση των πόρων, που ήταν ζωτικοί προπάντων για τους δερβίσηδες. Οι 

δερβίσηδες είχαν ως µοναδικό πόρο ζωής τις ελεηµοσύνες, τις δωρεές και τα 

αφιερώµατα του λαού. Οι daniγmend αντίθετα ως σπουδαστές σιτίζονταν από 

βακουφικούς πόρους και, επειδή δίδασκαν, εισέπρατταν επίσης ένα στοιχειώδες ποσό. 

Γενικά οι ουλεµάδες, µουντερίσηδες, καδήδες, µουφτήδες, εισέπρατταν ηµεροµίσθιο. 

Τα ηµεροµίσθια για τις περισσότερες κατηγορίες ουλεµάδων ήταν ακόµη χαµηλά αυτή 

την εποχή. Έτσι, όπως φαίνεται, οι ουλεµάδες θεώρησαν ότι δικαιούνταν να 

καρπώνονται  τις δωρεές των πιστών περισσότερο από τους ετερόδοξους  δερβίσηδες. 

Οι τελευταίοι εξαρτούσαν την ύπαρξή τους από τις δωρεές αυτές, αλλά κατά τους 

ουλεµάδες δεν είχαν λόγο ύπαρξης. Ο ανταγωνισµός ορθοδοξίας και ετεροδοξίας, 

αποδεικνύει ότι η µετάβαση της οθωµανικής κοινωνίας στο Ισλάµ βρισκόταν ακόµη σε 

εξέλιξη. Για την κατανόηση της φάσης, στην οποία βρισκόταν η εξέλιξη αυτή επί 

Μουράτ Β΄ πρέπει να προσέξουµε την επιχειρηµατολογία των δύο πλευρών. Οι 

ουλεµάδες προέβαλλαν το επιχείρηµα ότι αυτοί, διδάσκοντας και απονέµοντας 



δικαιοσύνη, έφεραν σε πέρας ύψιστης σηµασίας έργο, γιατί σε τελική ανάλυση 

κρατούσαν τους πιστούς µέσα στα πλαίσια του ιερού νόµου και φυσικά για µια 

µουσουλµανική κοινωνία τίποτα δεν ήταν σηµαντικότερο αυτού. από την πλευρά τους 

οι δερβίσηδες ισχυρίζονταν ότι µόνο αυτοί ήταν φορείς της πνευµατικής κληρονοµιάς 

των θεµελιωτών της πίστης, αφού κάθε τάγµα ανήγε τις ιδέες του στον ίδιο τον 

προφήτη µέσω µιας αλυσίδας µεγάλων δασκάλων. Επίσης οι δερβίσηδες διατείνονταν 

ότι οι ίδιοι βρίσκονταν πιο κοντά στους πιστούς και ότι µόνο εκείνοι ήταν σε θέση να 

φέρουν σε επαφή τον πιστό µε τον Θεό. Ο µουφτής της πρωτεύουσας, που συνήθως 

καθόριζε τι ήταν νόµιµο και τι όχι, ήταν και ο ίδιος ένας από τους επιφανέστερους 

ουλεµάδες. Ίσως γι�αυτό τη λύση έπρεπε να δώσει ο σουλτάνος. Πιθανότατα ο 

Μουράτ επιφύλαξε για τον εαυτό του τον ρόλο του κριτή. Με την απόφασή του δε θα 

καθοριζόταν απλώς η τύχη των δωρεών. Θα επηρεαζόταν η θρησκευτική, κοινωνική 

και πολιτιστική φυσιογνωµία του κράτους. Έχει σηµασία το γεγονός ότι αρχικά ο 

σουλτάνος φάνηκε να δέχεται το ορθολογικό επιχείρηµα των ουλεµάδων για την 

προτεραιότητα του έργου τους. ¢φησε να εννοηθεί στο περιβάλλον του ότι σκόπευε να 

ικανοποιήσει το αίτηµα των επίσηµων φορέων της θρησκείας. Βλέπουµε δηλαδή, ότι ο 

ηγεµόνας θεωρητικά δεν µπορούσε να αρνηθεί τον ρόλο της θεσµικά οργανωµένης 

θρησκείας, ο οποίος έτσι αποκτά χαρακτήρα πολιτικό. Ήταν το µέσο συγκρότησης 

ενός κράτους µε ευπρόσωπη παρουσία. Ο Μουράτ δεν θα απεµπολούσε το κύρος, το 

οποίο µπορούσε να προσδώσει στην ηγεµονεία του η «πολιτική θρησκεία» του Ισλάµ. 

αλλά για τη συγκεκριµένη ιστορική στιγµή, η ισλαµική φυσιογνωµία προοριζόταν 

κυρίως για εξωτερική χρήση, δηλαδή για τη διεθνή εικόνα του κράτους, καθώς και για 

τη νοµιµοποίηση των ζωτικών εσωτερικών λειτουργιών του, όπως π.χ. της 

φορολογίας. Η πλήρης σουνοποίηση του οθωµανικού πληθυσµού θα ήταν ακόµη 

πρόωρη και πιθανότατα αδύνατη. Ο Μουράτ δεν έβλεπε για ποιο λόγο θα έπρεπε να 

αποξενώσει το κράτος του από τη συνείδηση του λαού. Γι�αυτό κατ�αρχήν 

παραχώρησε πρόθυµα στους δερβίσηδες το χρονικό περιθώριο, που του ζήτησαν, ώστε 

να µπορέσουν να οργανωθούν και να προετοιµαστούν για την αντιµετώπιση της νέας 

κατάστασης. Φαίνεται ότι και οι δερβίσηδες διέθεταν την απαραίτητη οργάνωση, για 

να παίρνουν από κοινού αποφάσεις και να  συντονίζουν τις κινήσεις τους. Τέλος 

αιφνιδίασε τους ουλεµάδες, διαψεύδοντας τις ελπίδες, που αρχικά τους είχε 

δηµιουργήσει. ∆ε θέλησε όµως να φανεί ασυνεπής, ούτε να δώσει λαβή σε ενδεχόµενη 

αµφισβήτηση της θέσης της θρησκευτικής ιεραρχίας στον κρατικό οργανισµό. Έτσι 

απέδωσε την αλλαγή της στάσης του σε ένα όραµα, µια υπερβατική εµπειρία, που 

δικαιολογούσε την παλινωδία του και ικανοποιούσε το θρησκευτικό αίσθηµα του 

λαού. Κανείς δεν µπορεί να ξέρει σε ποια µυαλά γεννήθηκαν οι λεπτοµέρειες του 



περιστατικού, όπως το αφηγείται ο Γεώργιος. Εκ πρώτης όψεως θα νόµιζε κανείς ότι ο 

χριστιανός σκλάβος θέλει να γελοιοποιήσει τον αλλόθρησκο ηγέτη των δυνάµεων που 

τον αιχµαλώτισαν. Το µυστικιστικό βίωµα του σουλτάνου άρχισε, όταν ο τελευταίος 

έπεσε από ατύχηµα στο λάκο του αποχωρητηρίου. Το περιστατικό, όπως το βλέπουµε 

να εξελίσσεται µέσα από τη λεπτοµερή αφήγηση, φαίνεται σε µας κωµικό. Το ύφος 

όµως του αφηγητή, η διατύπωση και το όλο πνεύµα του χαρακτηρίζονται από απόλυτη 

σοβαρότητα. Κανένα σχόλιο, ούτε ίχνος υποκειµενικότητας. Ο Γεώργιος απλώς 

µεταφέρει αντικειµενικά τις φήµες, που άκουσε και ο ίδιος. Φροντίζει να διευκρινίσει 

ότι το θέµα είχε πάρει τεράστια έκταση, το πάθηµα του σουλτάνου είχε διαδοθεί σε 

όλη τη χώρα και το συζητούσαν όλοι. Η ουσία είναι ότι ο Μουράτ κινδύνευσε να 

πεθάνει αβοήθητος εκεί όπου είχε πέσει και σώθηκε µε υπερφυσικό τρόπο: 

Εµφανίστηκε ως διά µαγείας ένας δερβίσης. Σε αυστηρό τόνο του υπενθύµισε ότι οι 

ουλεµάδες, τους οποίους ο Μουράτ θεωρούσε στυλοβάτες της θρησκείας, ήταν 

ανίκανοι να τον βοηθήσουν σ�αυτή τη στιγµή του κινδύνου. Κατόπιν, πάλι µε µαγικό 

τρόπο, ο σουλτάνος βρέθηκε σώος στο δωµάτιό του. Την επόµενη µέρα κάλεσε 

ενώπιόν του όλους τους παρεπιδηµούντες στην πρωτεύουσα δερβίσηδες και τους 

προσέφερε χρηµατικά φιλοδωρήµατα. ∆εν κατόρθωσε όµως να αναγνωρίσει στο 

πρόσωπο κανενός απ�αυτούς τον σωτήρα του. Τότε ο πρεσβύτερος των δερβίσηδων, 

γνωρίζοντας τη σκέψη του σουλτάνου, του είπε ότι εκείνος που είχε εµφανιστεί την 

κρίσιµη ώρα δεν ήταν ένα πρόσωπο, αλλά ενσάρκωνε εκείνη τη στιγµή την 

πνευµατική δύναµη όλων των δερβίσηδων. Τα διαµειφθέντα µεταξύ του Μουράτ και 

των δερβίσηδων ο Γεώργιος δεν τα γνωρίζει µόνο από τις φήµες. Τα άκουσε και από 

ένα αυτόπτη µάρτυρα, ένα δερβίση, που είχε προσκληθεί στο παλάτι µαζί µε τους 

άλλους. Φυσικά ο σουλτάνος φρόντισε να γίνει γνωστή η ιστορία. Το µήνυµα ήταν 

σαφές: Οι άγιοι της λαϊκής θρησκείας συµπαραστέκονται στον κάθε άνθρωπο στις 

δύσκολες στιγµές. Η επίσηµη θρησκεία είναι απόµακρη και ακατάλληλη να βοηθήσει. 

Ο λόγος είναι ότι το ιερατείο κηρύσσει την υπακοή στην εξουσία του Θεού και την 

τήρηση των κανόνων της θρησκείας. Οι µυστικιστές όµως επιδίωκαν κάτι ανώτερο: 

Τη φιλία, την αγάπη του Θεού, χάρη στην οποία έκαναν θαύµατα. αυτόν τον Θεό είχε 

ανάγκη ο απλός άνθρωπος. Ένα Θεό, που ήταν πάντα δίπλα στους ανθρώπους µέσω 

των αγίων φίλων του (evliyέ). Γιατί όµως ο κίνδυνος, τον οποίο αντιµετώπισε ο 

σουλτάνος, δεν παρουσιάσηκε υπό άλλες συνθήκες, π.χ. στον πόλεµο ή στο κυνήγι; 

Ίσως επειδή η λαϊκή θρησκευτική σκέψη είναι δεµένη µε την καθηµερινότητα. Οι 

άγιοι βρίσκονται διαρκώς στο πλάι όλων των ανθρώπων σε κάθε στιγµή της 

καθηµερινής ζωής. Η φαινοµενική ευτέλεια της εντελώς ανθρώπινης περίστασης, κατά 

την οποία ο σουλτάνος ήρθε σε επαφή µε την αγιότητα της απλής θρησκείας, έχει 



πιθανώς αυτό το νόηµα. αυτός ο τρόπος προσέγγισης της «κοινής γνώµης» θα 

χαρακτηριζόταν µε την ορολογία της δικής µας εποχής ως «λαϊκισµός».458 

 Ο Γεώργιος πιστεύει ότι ο Μουράτ δεν ασκούσε απλώς προπαγάνδα. Είναι βέβαιος 

ότι ο σουλτάνος είχε όντως βαθιά επηρεαστεί από την ετερόδοξη πνευµατικότητα και 

µάλιστα σε βαθµό αλλοτρίωσης της προσωπικότητάς του: Έχασε τον δυναµισµό του 

και παραιτήθηκε από τον θρόνο, για να επιδοθεί σε πνευµατικές αναζητήσεις. Έχασε 

τη σωφροσύνη του και εµπιστεύθηκε τον θρόνο σε ένα ανήλικο. Φυσικά αυτή η κρίση 

του Γεώργιου υπαγορεύεται από την αντιπάθειά του για τους δερβίσηδες, τους οποίους 

θεωρεί όργανα του σατανά. Ίσως όµως να µην έχει εντελώς άδικο, όταν συνδέει την 

παραίτηση του Μουράτ από τον θρόνο µε την στροφή προς την πνευµατική ζωή αυτού 

του είδους. Ο Μουράτ ως ηγεµόνας δεν προέβαινε σε άσκοπες ενέργειες. Οι 

αποφάσεις του όµως ήταν φυσικό να διέπονται, πέρα από τις αντικειµενικές 

απαιτήσεις της ορατής πραγµατικότητας, από την κοσµοθεωρία και τον τρόπο σκέψης 

του, όπως συµβαίνει µε κάθε άνθρωπο. Ο Μουράτ δεν κληρονόµησε ένα 

σταθεροποιηµένο ως προς τη µορφή κράτος ούτε ηγήθηκε µιας κατασταλαγµένης ως 

προς τη σύνθεση και τις τάσεις κοινωνίας. Η µεταβατική για τους Οθωµανούς εποχή, 

την οποία βίωνε, τον είχε ωθήσει σε αναζητήσεις. ∆ε θα ήταν περίεργη η υιοθέτηση 

από µέρους του της µυστικιστικής κοσµοθεωρίας. Στο Gazavat o σουλτάνος 

παρουσιάζεται να προσεύχεται πριν από τις µάχες και οι προσευχές του παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον ως προς το περιεχόµενο και τη διατύπωση, που φαίνεται να έχει 

επηρεαστεί από τη µυστικιστική ποίηση, τουλάχιστον επιφανειακά. Ενδεχοµένως, ο 

σύγχρονός του συγγραφέας είχε πληροφορηθεί τις πνευµατικές αυτές τάσεις του 

σουλτάνου και φρόντισε να τις αποδώσει, εντάσσοντάς τις στο πλαίσιο της 

µουσουλµανικής ευσέβειας, Ο Γεώργιος δίνει έµφαση στο γεγονός ότι στη Μαγνησία, 

όπου αποσύρθηκε (µετά τη Βάρνα), ζούσε περιστοιχισµένος από µυστικιστές. Όταν οι 

γενίτσαροι εξεγέρθηκαν εναντίον του Μεχµέτ Β΄, ο Μουράτ υποχρεώθηκε να 

επανέλθει στον θρόνο, όπως τονίζει ο Γεώργιος, παρά τη θέλησή του και µόνο µετά 

από έντονες πιέσεις, ακόµη και απειλές.459 

 Τα δύο περίπου χρόνια που πέρασε ο Μουράτ στη Μαγνησία, αν όντως 

σηµαδεύονται από µυστικιστικά πνευµατικά ενδιαφέροντα, αποτελούν την 

αποκορύφωση της φιλοδερβισικής του συµπεριφοράς. Είναι η κατάληξη µιας 

µακροχρόνιας πορείας πειραµατισµών πάνω στο ρόλο, που θα µπορούσαν να 

διαδραµατίσουν τα δερβισικά τάγµατα στην οθωµανική κοινωνία. Όπως ήδη είπαµε, η 

                                                           
458 Georgius, 372-380. Inalcék, Áυτοκρáτορίá, 286-290. Halaύoghlu, 125-127, 133, 148. 
Hourani, 216,217. 
459 Georgius, 380-382. 



ετεροδοξία γενικά ευνοήθηκε από την αρχή της βασιλείας του Μουράτ Β΄. Ειδικά το 

φαινόµενο των δερβίσηδων, λειτούργησε για τον νέο σουλτάνο ως πρόκληση. Όταν 

ανέβηκε στον θρόνο, ο απόηχος της εξέγερσης του Μπεντρεντίν ήταν ακόµη 

εντονότατος. Ο Μπεντρεντίν είχε χρησιµοποιήσει τους επιφανειακά εξισλαµισµένους 

ανθρώπους του απλού λαού, για να στραφεί εναντίον του καθεστώτος. Είχε δείξει έτσι 

πόσο ευάλωτη είναι η εξουσία, όταν δεν γίνεται αποδεκτή στη συνείδηση της 

κοινωνίας.Το ζητούµενο για τον νέο µονάρχη ήταν να χρησιµοποιήσει το ίδιο µέσο, να 

απευθυνθεί στην ψυχή των απλών ανθρώπων, για να κηρύξει την αποδοχή του 

οθωµανικού κατεστηµένου. Φαίνεται ότι µια από τις πρώτες προσπάθειές του προς την 

κατεύθυνση αυτή έγινε µέσω ενός νέου τάγµατος, των µπαϊραµήδων δερβίσηδων. Το 

τάγµα είχε ιδρυθεί στην ¢γκυρα στα πρώτα χρόνια του 15ου αιώνα από τον Χατζή 

Μπαϊράµ Βελή, που καταγόταν από την ¢γκυρα και πέθανε το 1429/30. Η διδασκαλία 

του ίδιου του Χατζή Μπαϊράµ δεν αµφισβητούσε το ορθό δόγµα. Οι καταβολές του 

τάγµατος βρίσκονταν στους µελαµετήδες, όπως δείχνουν οι λεπτοµέρειες του 

λατρευτικού τους «τυπικού». Οι µπαϊραµήδες όµως δεν είχαν «αντικοινωνική» 

συµπεριφορά και δεν αντιστρατεύονταν την κοινωνική τάξη. Ζητιάνευαν στους 

δρόµους της ¢γκυρας, αλλά όχι για να συντηρούνται οι ίδιοι. Ζητιάνευαν για βοηθούν 

τους άπορους. Οι ίδιοι συντηρούνταν καλλιεργώντας τη γη. Συλλογική εργασία και 

συλλογική κατανάλωση, αλλά µέσα στα πλαίσια του τάγµατος. ∆εν επιχείρησαν να 

αλλάξουν το γαιοκτητικό καθεστώς στην οθωµανική επικράτεια. Βέβαια τα συµβατικά 

κοινωνικά στοιχεία εύκολα θα συνέχεαν αυτούς τους δερβίσηδες µε τους επαναστάτες 

του Μπεντρεντίν. Οι ευσεβείς µουσουλµάνοι, όχι αποκλειστικά οι ισχυροί, 

ενοχλούνταν από τις ποµπές των ζητιάνων δερβίσηδων µε τα τύµπανα και τις σηµαίες. 

Ο Μουράτ Β΄ όµως τους είδε µε βλέµµα περισσότερο διεισδυτικό. Όταν ο Χατζή 

Μπαϊράµ συνελήφθη ως πρόξενος κοινωνικής αναστάτωσης, ο Μουράτ όχι µόνο τον 

αµνήστευσε, αλλά και παραχώρησε φορολογικές απαλλαγές στους οπαδούς του. Ο 

σουλτάνος θέλησε να αυξήσει την επιρροή του στον λαό, εισάγοντας ένα νέο είδος 

λαϊκής ευσέβειας. Η ετερόδοξη θρησκευτικότητα θα ήταν αποδεκτή από όλους. ∆ε θα 

γινόταν πλέον µέσο αντιπολίτευσης. ας σηµειωθεί ότι το τάγµα διασπάστηκε µετά τον 

θάνατο του ιδρυτή του σε δύο κλάδους: Ένα ριζοσπαστικό, των ρακένδυτων 

περιπλανώµενων µελαµετήδων- µπαϊραµήδων, υπό τον Οµέρ Ντεντέ και ένα πιο 

συµβατικό και «ορθόδοξο» υπό τον ακ Σεµσεντίν, τον οποίο ο Χατζή Μπαϊράµ είχε 

ορίσει ως διάδοχό του. αν και σεÀχης, ο ακ Σεµσεντίν εµφανιζόταν ως ευσεβής 

µουσουλµάνος και µάλιστα είχε εκδηλώσει την αποστροφή του για τον τρόπο, µε τον 

οποίο γινόταν η επαιτία των µπαϊραµήδων. Όπως ο Χατζή Μπαϊράµ αλλά και ο 

Μπεντρεντίν, ο ακ Σεµσεντίν είχε κάνει αξιόλογες θεολογικές σπουδές. Επί Μεχµέτ 



Β΄, ο οποίος ήταν διώκτης των δερβίσηδων και καταδίωξε µεταξύ άλλων τον 

µπαϊραµικό κλάδο του Οµέρ Ντεντέ, ο ακ Σεµσεντίν απέκτησε κύρος και αναδείχθηκε 

σε έγκριτη θρησκευτική µορφή.460 Με άλλα λόγια, παρόλο που ο Μεχµέτ Β΄ 

αποµακρύνθηκε από τη θρησκευτική πολιτική του πατέρα του, οι προσπάθειες του 

Μουράτ Β΄ είχαν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς. αν η πολιτική του Μουράτ έβρισκε 

συνεχιστές, η προσέγγιση ορθοδοξίας και ετεροδοξίας, την οποία επιδίωξε, ίσως 

οδηγούσε σε ένα ιδιαίτερο τύπο οθωµανικού µουσουλµανισµού. 

 Την έντονη κινητικότητα στον χώρο της θρησκείας κατά την περίοδο αυτή των 

ζυµώσεων καταδεικνύει και η παρουσία του χουρουφισµού στην οθωµανική 

επικράτεια. Εκτός από τις τρεις νόµιµες αντιµαχόµενες παρατάξεις, ο Γεώργιος κάνει 

λόγο και για µία τέταρτη, εκτός νόµου, τον χουρουφισµό. Έχει χαρακτηριστεί ως 

αίρεση, αλλά στην αφετηρία του επιδίωξε να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά 

ανεξάρτητης θρησκείας. Ιδρύθηκε στην Περσία κατά τα τέλη του 14ου αιώνα από τον 

σεγίντ Φαζλουλάχ ασταραµπαντί. Ο Φαζλουλάχ είχε φιλοδοξήσει να προσηλυτίσει 

τους ισχυρούς ηγεµόνες της εποχής του, αλλάζοντας τη θρησκευτική φυσιογνωµία του 

Ιράν αρχικά. ∆ε βρήκε όµως ανταπόκριση και εκτελέστηκε το 1394 µε εντολή του 

Μιράν Σαχ, γιου του Ταµερλάνου. Ο µαθητής του σεγίντ αλή αλ αλά επιχείρησε να 

διαδώσει τη θρησκεία του στη Μικρά ασία, αλλά εκτελέστηκε το 1419 από τον 

Μεχµέτ α΄. Οι ιδέες του όµως επέζησαν. Το 1444 ένας χουρουφίτης δάσκαλος, 

Πέρσης, είχε κατορθώσει να διεισδύσει στο ίδιο το παλάτι της αδριανούπολης, µέσα 

στην οποία είχε αρκετούς οπαδούς. Η διδασκαλία του είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον 

του ανήλικου σουλτάνου Μεχµέτ Β΄. Όµως, το κλίµα του πανικού, που προκλήθηκε 

από την αναµενόµενη ουγγρική επίθεση, είχε προς στιγµή τονώσει το σουνιτικό 

φρόνηµα των κατοίκων της πρωτεύουσας τουλάχιστον και επικρατούσε ατµόσφαιρα 

ιερού πολέµου των µουσουλµάνων εναντίον των απίστων. Η συγκυρία δεν ευνοούσε 

τα ετερόδοξα κηρύγµατα. Έτσι ο µουφτής της πρωτεύουσας Φαχρεντίν µε τη 

συνέργεια του πρώτου βεζίρη Χαλίλ Τσανταρλή, παγίδευσε τον Πέρση και τον 

συνέλαβε. Ο Μεχµέτ δεν έκανε καµία προσπάθεια να τον προστατεύσει. Ο µουφτής 

εξήγειρε τον όχλο, ο οποίος κακοποίησε τον άπιστο µέχρι θανάτου και έριξε το πτώµα 

του στη φωτιά. Οι οπαδοί του καταδιώχθηκαν άγρια. Στο χρονικό του Βενετού 

Zangaruola αναφέρονται ως «χριστιανοί». Κατά την άποψη του C. Imber, η οποία 

στηρίζεται σε ανάλογα περιστατικά του 1495 και του 1527 και σε αναφορά του Πωλ 

Ρικώ από τον 17ο αιώνα για παρουσία κρυπτοχριστιανών στην Κωνσταντινούπολη, 
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δεν αποκλείεται η ύπαρξη ενός µουσουλµανικού δόγµατος που εξήρε τη θέση του 

Ιησού και εύρισκε την ευκαιρία να εκδηλωθεί σε περιόδους κρίσεων, οπότε το 

καθεστώς, περιλαµβανοµένης και της θρησκευτικής πλευράς του, φαινόταν αδύναµο. 

Η παρατήρηση είναι εντελώς βάσιµη και σίγουρα συνδέεται µε το φαινόµενο της 

ανεπίσηµης θρησκευτικότητας, που µας απασχολεί εδώ. αποτελεί όµως µια 

µεταγενέστερη εξέλιξη του φαινοµένου. Έχει επισηµανθεί ότι η σύγκριση µε 

µεταγενέστερες περιόδους µπορεί να είναι παραπλανητική. Πράγµατι, η όποια 

ετεροδοξία εµφανίστηκε στην εποχή της «ακµής» διαδραµάτιζε σίγουρα διαφορετικό 

ρόλο από τα αντίστοιχα φαινόµενα της εποχής του Μουράτ Β΄. Σε µια περίοδο, που η 

φυσιογνωµία του κράτους βρίσκεται υπό διαµόρφωση, η εξόντωση της συγκεκριµένης 

οµάδας λειτούργησε καταλυτικά. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρήθηκε να αποσοβηθεί ο 

κίνδυνος παρέκκλισης των Οθωµανών από την οδό της σουνοποίησης, στην οποία 

µόλις είχαν εισέλθει και της οποίας µικρό µόνο τµήµα είχαν µέχρι τότε διανύσει. Μετά 

την αποτυχία του στην περιοχή των Μογγόλων, ο χουρουφισµός φάνηκε ότι θα 

µπορούσε να επηρεάσει τη φυσιογνωµία της νέας ανερχόµενης δύναµης, του 

οθωµανικού κράτους. Οι χουρουφήδες διδάσκαλοι ίσως φιλοδοξούσαν να επιβάλουν 

τη θρησκεία τους αυτούσια. Το πιθανότερο όµως είναι ότι, αν κατόρθωναν να την 

καταστήσουν αποδεκτή, αυτή θα λειτουργούσε ως µαγιά για την πραγµατοποίηση µιας 

νέας ζύµωσης. Η πνευµατική αφετηρία του χουρουφισµού οφείλει κάτι στον 

χριστιανισµό. Οι χουρουφήδες δέχονταν τρία στάδια στην επαφή του Θεού µε τους 

ανθρώπους. Το στάδιο της προφητείας τερµατίστηκε µε τον Μωάµεθ. ακολούθησε το 

στάδιο των αγίων του Θεού. Στο στάδιο της αποκάλυψης, το οποίο άρχισε µε τον 

Φαζλουλάχ, ο Θεός αποκαλύπτεται µέσω του Λόγου.* Η εξέλιξη όµως των 

χουρουφικών ιδεών έχει µάλλον καβαλιστικό χαρακτήρα. Όργανο του λόγου είναι οι 

λέξεις, οι οποίες αποτελούνται από γράµµατα (αραβ. hur√f). Επειδή τα γράµµατα 

είχαν και αριθµητική αξία, τα πάντα ήταν δυνατό να «αποκωδικοποιηθούν». Οι 

φράσεις του κορανίου αντικαθίσταντο από άλλες µε την ίδια αριθµητική αξία. Ο 

αριθµός των ρεκάτ σε κάθε προσευχή αντιστοιχούσε σε ορισµένες λέξεις. Το σχήµα 

των µελών του σώµατος και των χαρακτηριστικών του προσώπου παρέπεµπε σε 

ορισµένα γράµµατα και τελικά σε λέξεις µε συγκεκριµµένο νόηµα.** Οι χουρουφικές 

ιδέες µε την µυστική καβαλιστική τους φυσιογνωµία προσιδίαζαν σε λαούς 

διαποτισµένους από τον µυστικισµό. Σε απόγονους ορθόδοξων, που είχαν νιώσει την 

ακτινοβολία των ησυχαστών ασκητών του 14ου αιώνα. Σε απόγονους Τουρκοµάνων 
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µε σαµανιστικές καταβολές και εξοικείωση µε το φαινόµενο των δερβίσηδων. Κατά τη 

δράση του αλή αλ αλά στη Μικρά ασία, οι ιδέες του έγιναν σε µεγάλο βαθµό δεκτές 

από τους µπεκτασήδες δερβίσηδες. Έτσι στα σιιτικά χαρακτηριστικά των 

µπεκτασήδων, όπως π.χ. οι δώδεκα ιµάµηδες, και τα χριστιανικά στοιχεία τους, όπως 

ήταν ένα είδος µετάληψης και ένα είδος εξοµολόγησης, προστέθηκαν και οι 

χουρουφικές ιδέες. Οι σιιτικές ιδέες δεν ήταν εξαρχής µπεκτασικές, αλλά εισέδυσαν 

σταδιακά στο τάγµα. Το τάγµα των µπεκτασήδων, κατά τον 15ο αιώνα είχε διαδοθεί 

κατ�εξοχήν µεταξύ  των γενιτσάρων και είναι γνωστό ότι οι γενίτσαροι ήταν πρώην 

ορθόδοξοι χριστιανοί. Όχι πολύ µετά τη βασιλεία του Μουράτ Β΄, το τάγµα απέκτησε 

επίσηµη δικαιοδοσία επί των γενιτσάρων.  Προβάλλοντας τον Χατζή Μπεκτάς, η 

κεντρική εξουσία θέλησε να σφετεριστεί το ετερόδοξο κίνηµα, ισχυριζόµενη ότι δήθεν 

η τουρκοµανική εξάπλωση υπό την καθοδήγηση των µπαµπάδων είχε συντελεστεί µε 

κρατική εντολή. Έτσι και ο Μουράτ Β΄ συγκαταλέγεται στους ηγεµόνες που 

ασχολήθηκαν µε τον τουρµπέ του αγίου, τον οποίο διακόσµησε µε χρυσό.461 από την 

άλλη, οι γενίτσαροι έδρευαν στην πρωτεύουσα και συνιστούσαν ένα από τα άµεσα 

εξαρτήµατα της κεντρικής εξουσίας. Θεωρούνταν δούλοι του σουλτάνου, εξαρτηµένοι 

από το πρόσωπό του. Είναι εύλογο ότι οι ιδέες, τις οποίες επίσηµα εκπροσωπούσαν, 

είχαν, αν όχι την αποδοχή, τουλάχιστον την ανοχή του ηγεµόνα. Τυχόν επικράτηση 

του χουρουφισµού, θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα συνεκτικό στοιχείο, που 

µακροπρόθεσµα ίσως εξάλειφε τη θρησκευτική διαφοροποίηση των κατακτητών από 

τους κατακτηµένους. Θα µπορούσε να δηµιουργηθεί µια νέα κοινή θρησκεία όχι 

ανοίκεια για τους χριστιανούς πρώην βυζαντινούς υπηκόους και προσιτή στο τουρκικό 

στοιχείο. Σε µια τέτοια περίπτωση όµως ποια θα ήταν η τύχη της πληθυσµιακής 

οµάδας των zimmi; 

 Οι zimmi, οι χριστιανοί και οι εβραίοι, στους οποίους ο ιερός νόµος επιτρέπει να 

διατηρούν τη θρησκεία τους, είναι σαφώς ένα στοιχείο του µουσουλµανικού 

καθεστώτος. Η ύπαρξη της κοινωνικής αυτής οµάδας προϋποθέτει δηλαδή την 

επίσηµη αναγνώριση του Ισλάµ ως βάσης της κρατικής κυριαρχίας. Μετά την άλωση 

της Κωνσταντινούπολης, η σταδιακή εµπέδωση του συστήµατος των µιλετιών 

παγίωσε τη µουσουλµανική φυσιογνωµία της κρατικής εξουσίας και απέτρεψε την 

πιθανότητα θρησκευτικής οµογενοποίησης του πληθυσµού µέσω της ετεροδοξίας. 

Κατά την εποχή του Μουράτ η κεντρική εξουσία αντιµετωπίζει αυτό το δίληµµα. Ο 

κεφαλικός φόρος, τον οποίο κατέβαλλαν οι µη µουσουλµάνοι, ήταν ένα ισχυρό 
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κίνητρο για τη διατήρηση των zimmi ως ιδιαίτερης κατηγορίας του πληθυσµού. 

Γι�αυτό ίσως οι Οθωµανοί δεν δείχνουν ιδιαίτερα µεγάλη επιθυµία να µοιραστούν την 

αλήθεια της θρησκείας του Προφήτη µε τους κατακτηµένους πληθυσµούς. Ο Γεώργιος 

επισηµαίνει δύο δεδοµένα: Το ένα είναι ο µεγάλος αριθµός των  εξισλαµιζόµενων 

ελληνορθόδοξων αλλά και καθολικών λεβαντίνων. Κάθε είδους άνθρωποι, αµόρφωτοι 

και µορφωµένοι,  ασπάζονται τη θρησκεία των κυριάρχων τους. Ιερείς και µοναχοί 

βρίσκονται ανάµεσα σ�αυτούς και µάλιστα αυτό προβάλλεται µε την ευνοϊκή 

µεταχείριση που τους επιφυλάσσεται. Ο Γεώργιος γνώρισε ένα αρνησίθρησκο 

καθολικό, πρώην µοναχό του τάγµατος των Μινοριτών, που εισέπραττε ένα σηµαντικό 

ποσό από το θησαυροφυλάκιο του σουλτάνου, χάρη στην προδοσία του. αναφέρει 

επίσης την περίπτωση ενός εξισλαµισθέντος ∆οµηνικανού. Οι δύο µεµονωµένες 

περιπτώσεις των καθολικών που εξισλαµίσθηκαν ενδέχεται να οφείλονται σε ατοµικό 

υπολογισµό. Ο Γεώργιος κάνει ιδιαίτερη αναφορά σ�αυτές, γιατί ήταν και ο ίδιος 

καθολικός. Οι αθρόοι εξισλαµισµοί όµως των -ορθόδοξων φυσικά- κατακτηµένων 

πληθυσµών, θα έπρεπε ίσως να εξετασθούν υπό το πρίσµα της πνευµατικής εγγύτητας 

των λαών της ευρύτερης περιοχής, που οι Ευρωπαίοι ονοµάζουν ανατολή. Για τους 

Λατίνους, οι Έλληνες ήταν χριστιανοί, έστω και σχισµατικοί, και άρα βρίσκονταν 

εγγύτερα προς τους ίδιους παρά προς τους άπιστους Τούρκους. Η κοινή λαϊκή 

θρησκευτικότητα, παράλληλα µε τη γνωστή αντιπάθεια των Βυζαντινών προς τους 

Λατίνους, δείχνει σαφώς ένα πράγµα: Ο εξισλαµισµός ενός καθολικού ήταν ένα 

φαινόµενο διαφορετικό από τον εξισλαµισµό ενός ορθόδοξου. Για τον καθολικό 

άλλαζε άρδην η ζωή του. Για τον ορθόδοξο δεν άλλαζε κάτι ριζικό. Ο ορθόδοξος 

αγρότης δεν άρχιζε άµεσα νέα ζωή, απλώς µε το να µεταβληθεί σε µουσουλµάνο 

αγρότη. Εκτός από τον κεφαλικό φόρο βέβαια. Ούτε η θρησκευτική του συνείδηση και 

η πνευµατικότητά του αλλοιώνονταν. Είναι αµφίβολο το κατά πόσο γινόταν 

πραγµατικά µουσουλµάνος µετά από τον εξισλαµισµό του. Το δεύτερο δεδοµένο είναι 

η έλλειψη ιεραποστολικού πάθους µεταξύ των Οθωµανών. ∆εν υποχρεώνουν τους 

χριστιανούς να απαρνηθούν την πίστη τους και µάλιστα δεν εκτιµούν τους 

αρνησίθρησκους. Η συνεργασία των κατακτηµένων µε τους κατακτητές δεν 

προϋπέθετε αναγκαστικά τον εξισλαµισµό των πρώτων. Ο οθωµανικός στρατός π.χ., 

όπως θα δούµε στο σχετικό κεφάλαιο, κατά τη βασιλεία του Μουράτ Β΄ περιελάµβανε 

πολλούς χριστιανούς σπαχήδες. Ένας από αυτούς ήταν κατά πάσαν πιθανότητα και ο 

άγιος Γεώργιος ο Νέος, νεοµάρτυρας. Μαρτύρησε επί Μουράτ Β΄ και συγκεκριµένα το 

1437. Στον «βίο» του, ο οποίος γράφτηκε από σύγχρονό του, περιγράφεται ως 

στρατιωτικός και δηλώνεται ότι ήταν χριστιανός. Όταν καθύβρισε τον προφήτη 

Μωάµεθ στο παζάρι της αδριανούπολης, συνελήφθη από τον εξαγριωµένο όχλο και 



καταδικάστηκε σε θάνατο µετά από την ανυποχώρητη απαίτηση των ουλεµάδων και 

των δερβίσηδων. αντίθετα, ο εκπρόσωπος της κοσµικής εξουσίας, ο βεζίρης, 

προσπάθησε να τον προστατεύσει από τις εκδηλώσεις οργής του όχλου, να τον 

µεταπείσει µέσω ψύχραιµης συζήτησης, και να πετύχει την επιβολή ως ποινής της 

µαστίγωσης και όχι της θανάτωσης. Με βάση τη διήγηση αυτή, έχει διατυπωθεί η 

άποψη ότι η ορθόδοξη εκκλησία της εποχής έβλεπε µε καλό µάτι την οθωµανική 

εξουσία και εχθρευόταν µόνο τους εκπροσώπους της µουσουλµανικής θρησκείας. 

Προσθέτει ότι σκοπός της προβολής του νεοµάρτυρα ήταν να αποδειχθεί ότι η 

υποταγή σε αλλόθρησκο δυνάστη δεν είχε επηρεάσει την ποιότητα της πίστης των 

ανατολικών χριστιανών. Με βάση όσα εκτέθηκαν στις παραπάνω σελίδες, θα 

τολµούσαµε να αναρρωτηθούµε αν οι Λατίνοι όντως διέβλεπαν σ� εκείνη τη φάση µια 

τάση προσέγγισης ανάµεσα στους πιστούς των δύο ανατολικών θρησκειών. ¢ραγε η 

ορθόδοξη εκκλησία, που είχε διατηρήσει την εξουσία της σε άλλα µουσουλµανικά 

κράτη, θα µπορούσε να θεωρήσει τους δερβίσηδες ως ανταγωνιστές για την επιρροή 

επί του ποιµνίου της; Είναι γνωστό ότι µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης ο 

Μεχµέτ Β΄ έβαλε τα πράγµατα στη θέση τους, διορίζοντας τον πατριάρχη Γεννάδιο ως 

αδιαµφισβήτητο ηγέτη του ορθόδοξου χριστιανικού µιλετιού. Με τον τρόπο αυτό 

έθεσε τέρµα στη ρευστότητα της εποχής του Μουράτ Β΄ και χώρισε οριστικά τους 

αµνούς από τα ερίφια. Παράλληλα κήρυξε απηνή διωγµό εναντίον των δερβίσηδων, 

του παράγοντα, ο οποίος εξέφραζε τη λαϊκή θρησκευτικότητα, τη γέφυρα των δύο 

θρησκειών.462 Ένας από τους κοινούς τόπους της παγκόσµιας ιστορίας είναι ότι οι 

Ρωµαίοι κατακτητές του ελληνικού κόσµου αφοµοιώθηκαν από τον ελληνικό 

πολιτισµό. αν σε µια ιστορική στιγµή εµφανίστηκε πράγµατι η αντίστοιχη πιθανότητα 

αφοµοίωσης των Τούρκων από τους χριστιανούς τους οποίους κατέκτησαν, αυτή 

χάθηκε, όταν ο Μεχµέτ Β΄ εγκατέλειψε τη θρησκευτική πολιτική του πατέρα του. Σε 

µια τέτοια περίπτωση, η θρησκευτική αυτή σταθεροποίηση πρέπει να θεωρηθεί ως µια 

από τις τοµές που χωρίζουν το οθωµανικό κράτος του Μουράτ Β΄ και των προκατόχων 

του από την οθωµανική αυτοκρατορία του Μεχµέτ Β΄ και των διαδόχων του. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

462 Georgius, 242-244, 382-386. ΖáχáριÜδου, Neomartyr, 61-63. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΣΤΡαΤΟΣ 

 

 Η οθωµανική ιστορία, τουλάχιστον όπως την παρουσιάζουν οι αφηγηµατικές πηγές, 

συνιστά µια µακρά σειρά κατακτητικών πολέµων ή, σύµφωνα µε τους Οθωµανούς 

ιστορικούς, ιερών πολέµων (gazavat). Τους ιερούς αυτούς πολέµους διεξήγε ο 

οθωµανικός στρατός. Οι Οθωµανοί πολεµιστές, επωµιζόµενοι το ιερό έργο της 

παγκόσµιας επικράτησης του Ισλάµ, εξευγενίζονταν αυτόµατα, αιρόµενοι στη σφαίρα 

των πολεµιστών της πίστης, των γαζήδων (gazi). Ποιοι ήταν όµως οι γαζήδες; ∆εν θα 

ήταν σκόπιµο σ�αυτό το σηµείο να σταθούµε σε στοιχεία που είναι γενικά γνωστά, 

δηλαδή στη γενική οργάνωση του οθωµανικού στρατού. ∆εν υπάρχει λόγος π.χ. 

περιγράψουµε τη διαδικασία του devγirme και την «εκπαίδευση» των acemi oghlan, 

ούτε να εξηγήσουµε ότι οι σπαχήδες συγκροτούσαν το ιππικό των επαρχιών, οι 

γενίτσαροι το πεζικό της πρωτεύουσας κ.ο.κ. Τέτοιες πληροφορίες βρίσκονται στα 

σχετικά κεφάλαια έργων εισαγωγικών στην οθωµανική ιστορία ή αποτελούν το 

αντικείµενο µονογραφιών µε θέµα τον οθωµανικό στρατό. αυτό που µας ενδιαφέρει 

στην παρούσα µελέτη είναι να προσδιορίσουµε σε ποια ακριβώς φάση της εξέλιξής 

της βρισκόταν η οθωµανική στρατιωτική οργάνωση κατά τη βασιλεία του Μουράτ Β΄. 

Καθώς το οθωµανικό κράτος αναπτυσσόταν και η φυσιογνωµία του εξελισσόταν, 

µεταβαλλόταν και η στρατιωτική του οργάνωση. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις διαδραµάτιζε πότε το ένα και πότε το άλλο στρατιωτικό 

σώµα. Οι πρώτες κατακτήσεις πραγµατοποιήθηκαν από το ιππικό των νοµαδικών 

φύλων, τους ακιντζήδες, οι οποίοι ήταν αφοσιωµένοι στα πρόσωπα των διαφόρων 

αρχηγών τους, διακεκριµένων µπέηδων, και όχι απευθείας στο πρόσωπο του 

Οθωµανού µονάρχη. Οι πρώτοι αυτοί γαζήδες συµµετείχαν στους πολέµους λόγω της 



αφοσίωσής τους στον αρχηγό τους, που δεν εκτελούσε διαταγές του σουλτάνου, αλλά 

µάλλον συνεργαζόταν µαζί του. Κίνητρο της αφοσίωσής τους ήταν κυρίως η επιθυµία 

για πολεµική λεία. Επί Ορχάν η ανάγκη δηµιουργίας τακτικού στρατού µε 

συγκεκριµένη εκπαίδευση και προπάντων πιστού στην κεντρική εξουσία καλύφθηκε 

από τα σώµατα των yaya και των mⁿsellem, πεζικού και ιππικού αντίστοιχα.* Σταδιακά 

είχε αρχίσει εξάλλου η συγκρότηση ενός ισχυρού ιππικού στις επαρχίες από 

τιµαριούχους σπαχήδες. Οι ακιντζήδες, πρώην τιµηµένοι γαζήδες, υποβαθµίστηκαν σε 

δευτερεύοντα ρόλο, αναλαµβάνοντας την προλείανση του εδάφους για τους νέους 

γαζήδες του τακτικού στρατού µε τροµοκρατικές επιδροµές στην εχθρική περιοχή. 

Εξάλλου, καθώς οι uύ µπέηδες έχαναν βαθµιαία τη σηµασία τους, οι ακιντζήδες 

περιήλθαν στην άµεση εξουσία του ηγεµόνα. αργότερα µάλιστα, όπως µαθαίνουµε από 

τον Βενετό αngiolello, που περιέγραψε την οθωµανική οργάνωση επί Μεχµέτ Β΄, ήταν 

καταγεγραµµένοι ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας τους, ώστε να στρατολογούνται από 

τον σουλτάνο, όποτε αυτός έκρινε αναγκαίο. Ο Γεώργιος ο Ούγγρος φαίνεται να τους 

θεωρεί περίπου ως παραστρατιωτική οργάνωση.* Τους υπολογίζει σε περίπου είκοσι 

µε τριάντα χιλιάδες, τους χαρακτηρίζει ως πανούργους µάλλον παρά  αξιόµαχους και 

παραλληλίζει τη δράση τους µε τη δράση ληστών. Παραδέχεται όµως την 

αποτελεσµατικότητα της δράσης αυτής και εξαίρει την αντοχή και την σκληραγωγία 

των ακιντζήδων. Ο αngiolello παρουσιάζει τους ακιντζήδες ακριβώς όπως και ο 

Γεώργιος, ως ληστές. από την περιγραφή του γίνεται σαφές ότι δεν εισπράτουν µισθό 

και δε νέµονται τιµάρια ούτε κατέχουν ύiftlik, όπως οι mⁿsellem. Οι ακιντζήδες «δεν 

έχουν άλλα εισοδήµατα εκτός από τα λάφυρα και τις περιουσίες των χριστιανών που 

καταλήστεψαν. Οφείλουν όµως να καταβάλλουν το ένα πέµπτο των λαφύρων στον 

Μέγα Τούρκο...».463 

 Η ενίσχυση της αριστοκρατίας των παλαιών τουρκικών οικογενειών και των 

τιµαριούχων σπαχήδων ανησύχησε τον Μουράτ α΄. Για να µην εξελιχθούν οι 

τιµαριούχοι σε αυτόνοµους άρχοντες, όπως οι Βυζαντινοί προνοιάριοι, ήταν 

απαραίτητο ένα αντιστάθµισµα της στρατιωτικής ισχύος τους. Έτσι ιδρύθηκε το σώµα 

των kapé kullaré, των δούλων της Πύλης. αρχικά οι νέοι στρατιώτες προέρχονταν από 

το ένα πέµπτο των αιχµαλώτων πολέµου (pencik), που ανήκαν στον σουλτάνο. Το 

                                                           
* Οι ονοµáσίες είνáι δηλωτικές του χáρáκτήρá των σωµÜτων áυτών. Yaya σηµáίνει πεζός, ενώ 
mⁿsellem σηµáίνει áδιáµφισβήτητος. Εδώ έχει την έννοιá του áπáλλáγµένου áπό φόρους. Στην 
πληρέστερη έκφρáση muΣέf ve mⁿsellem, áπáλλáγµένος κáι áδιáµφισβήτητος, που áποδιδότáν 
σε ορισµένες κáτηγορίες ρáγιÜδων, βλέπουµε το áκριβές νόηµá του όρου: Η áπáλλáγή των 
ρáγιÜδων áπό φόρους δεν µπορούσε νá áµφισβητηθεί, εφόσον προσέφερáν ορισµένη υπηρεσίá. 
* ultra exercitum suum universalem...exercitum particularem... ∆εν áνáφέρετáι η ονοµáσίá 
akéncé, áλλÜ είνáι προφáνές áπό την περιγρáφή ότι γι�áυτούς πρόκειτáι. 
463 Georgius, 186-190. Ángiolello, 89-90. Halaύoghlu, 59. 



παιδοµάζωµα, το devshirme, µαρτυρείται ως θεσµός από την εποχή του Βαγιαζίτ α΄. 

Μία οµιλία του µητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ισίδωρου Γλαβά το 1395 περί της αρπαγής 

των παιδίων κατά το του αµηρά επίταγµα περιέχει την παλαιότερη αναφορά στον θεσµό 

του παιδοµαζώµατος. Σύµφωνα όµως µε νεώτερη έρευνα του Β. ∆ηµητριάδη, ο 

σουλτάνος απλώς υιοθέτησε µια συνήθεια, που είχαν πρώτοι επιβάλει στη Μακεδονία 

µε ατοµική τους πρωτοβουλία και για ίδιο όφελος οι κατακτητές της περιοχής, οι 

ηµιανεξάρτητοι µπέηδες των ακιντζήδων, ίσως µε πρώτο τον περίφηµο Evrenos. Με 

το πρόσχηµα ότι οι µουσουλµάνοι δεν µπορούσαν να γίνουν δούλοι, αποκλείστηκαν 

από το νέο σώµα οι γόνοι της παραδοσιακής αριστοκρατίας και οι  δούλοι του 

σουλτάνου αποτέλεσαν µια διαφορετική ελίτ µε ορθόδοξες χριστιανικές καταβολές. 

Το πεζικό των δούλων του σουλτάνου, οι περίφηµοι γενίτσαροι, απέβησαν τελικά οι 

κατεξοχήν γαζήδες του οθωµανικού κράτους κατά την εξέλιξή του σε αυτοκρατορία. 

Η φυσιογνωµία αυτή, την οποία επρόκειτο να προσλάβουν οι γενίτσαροι, δεν ήταν 

κάτι που µπορούσε να προεξοφληθεί από την πρώτη στιγµή της εµφάνισής τους. 

Μέχρι το τέλος της µεσοβασιλείας, οι γενίτσαροι δε φαίνεται να θεωρούνται ως 

επίλεκτο σώµα. Η ανάδειξή τους σε καύχηµα του οθωµανικού στρατού υπήρξε το 

αποτέλεσµα και το ενδεικτικό σηµείο µιας βαθύτερης ιστορικής εξέλιξης, της οποίας η 

αποφασιστικότερη φάση σηµειώθηκε κατά τη µεταβατική εποχή του Μουράτ Β΄. 

 Ο Μουράτ Β΄ είχε περισσότερο από κάθε προκάτοχό του ανάγκη αυτό το αντίπαλο 

δέος της παραδοσιακής αριστοκρατίας, τους δούλους της Πύλης. Όχι µόνο ως 

στρατιωτική δύναµη, αλλά και ως πηγή ανθρώπινου δυναµικού για τη στελέχωση 

κρατικών θέσεων. Η εχθρική στάση της κεντρικής εξουσίας του Μουράτ Β΄ απέναντι 

στους uύ µπέηδες, όπως ήταν ο Τουραχάν, και η αντιπαράθεση των kapé kullaré, που 

περιέβαλλαν τον ανήλικο Μεχµέτ Β΄, προς τους εκπροσώπους της παραδοσιακής 

αριστοκρατίας, όπως ήταν ο Χαλίλ, έγιναν εµφανείς, όταν αφηγηθήκαµε την τελευταία 

περίοδο της βασιλείας του Μουράτ. Βιώνοντας τις ανάγκες, που συνεπαγόταν αυτό το 

κοινωνικό γίγνεσθαι, ο Μουράτ θέλησε να ενισχύσει την οµάδα των δούλων, που ήταν 

εξαρτηµένοι από το πρόσωπό του. Μετά τη µάχη της ¢γκυρας οι κατακτήσεις είχαν 

ανακοπεί και το pencik δεν επαρκούσε, για να τροφοδοτήσει την ανανεωτική 

προσπάθεια του σουλτάνου. Χρειάστηκε λοιπόν να τονωθεί και να αναδιοργανωθεί ο 

θεσµός του devshirme, που από την εποχή του Βαγιαζίτ α΄ είχε παραµείνει, κατά τα 

φαινόµενα, στάσιµος. Ο Μουράτ Β΄ δεν καθιέρωσε πρώτος αυτός το παιδοµάζωµα. 

Παλαιότερα µία λανθασµένη ανάγνωση της σχετικής επιστολής (1438) του 

Βαρθολοµαίου de Jano, παπικού απεσταλµένου στην Κωνσταντινούπολη για τη 

διεξαγωγή ενωτικών διαπραγµατεύσεων, είχε προκαλέσει παρανόηση πάνω σ�αυτό το 

θέµα. Σήµερα επικρατεί η άποψη ότι ο Μουράτ απλώς επανέφερε ή αναδιοργάνωσε 



τον προϋπάρχοντα θεσµό. Το 1430 ο Σινάν πασάς υπόσχεται στους Ιωαννίτες ότι, αν 

παραδοθούν, δε θα κινδυνεύουν από πιασµόν παιδίων.* αυτό σηµαίνει ότι το 

παιδοµάζωµα ήταν γνωστό και ότι ο Μουράτ Β΄ το εφάρµοζε ή προετοίµαζε την 

ευρύτερη εφαρµογή του. από τον Γεώργιο τον Ούγγρο εξάλλου µαθαίνουµε ότι η 

στρατολόγηση αιχµαλώτων εξακολουθούσε επί Μουράτ Β΄ και Μεχµέτ Β΄. Ο 

Γεώργιος δεν αναφέρει τον όρο pencik, αλλά κάνει λόγο για την «δεκάτη»** που 

εισέπραττε ο σουλτάνος επί των αιχµαλώτων και προσδιορίζει την ηλικία των 

στρατολογουµένων στα είκοσι έτη και κάτω. Κατά πάσαν πιθανότητα τα αιχµάλωτα 

αυτά παιδιά προορίζονταν για τον στρατό. Την ίδια ηλικία είχαν κατά την εποχή του 

Γεώργιου και οι στρατολογούµενοι µε τη µέθοδο του devshirme. Ξέρουµε γενικά ότι η 

συχνότητα της διενέργειας του παιδοµαζώµατος ήταν ανάλογη των αναγκών του 

στρατού σε έµψυχο δυναµικό. Κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1438-1458, που 

πέρασε ο Γεώργιος στην οθωµανική επικράτεια, το παιδοµάζωµα επαναλαµβανόταν µε 

ρυθµό πενταετίας. ας σηµειωθεί ότι το 1438, έτος της αιχµαλωσίας του Γεώργιου, 

είναι και το έτος σύνταξης της επιστολής του Βαρθολοµαίου de Jano, epistola de 

crudelitate Turcorum. Λόγω της επιστολής αυτής, στην οποία αναφέρεται ότι ο 

Μουράτ Β΄ είχε τότε µόλις αρχίσει για πρώτη φορά στη διάρκεια της βασιλείας του να 

εφαρµόζει το devshirme, το 1438 θεωρήθηκε ως αφετηρία του θεσµού. Σωστότερο θα 

ήταν όµως να θεωρηθεί το έτος αυτό, οπότε σηµειώθηκε η επιθετική στροφή της 

οθωµανικής πολιτικής εναντίον της Ουγγαρίας, ως έτος ανανέωσης του θεσµού εν 

όψει των διαφαινόµενων για το εγγύς µέλλον στρατιωτικών αναγκών. Φαίνεται ότι η 

νέα αρχή της στρατολογίας έγινε σε πενταετή βάση. Ο Γεώργιος σηµειώνει ότι οι 

Έλληνες και οι άλλων εθνικοτήτων*** υπήκοοι του σουλτάνου, οι οποίοι υπόκεινταν σε 

παιδοµάζωµα, ήταν απαλλαγµένοι από υποχρεώσεις προς άλλους άρχοντες. Σύµφωνα 

µε την ερµηνεία του Β. ∆ηµητριάδη, αυτοί οι «άλλοι άρχοντες» δεν είναι άλλοι από 

τους uύ µπέηδες, οι οποίοι είχαν τον 14ο αιώνα πρώτοι καθιερώσει τη συγκέντρωση 

δούλων στην προσωπική τους υπηρεσία και τους οποίους, πάντα κατά τον Β. 

                                                           
* Στην έκδοση του ορισµού του ΣινÜν πáσÜ áπό τους Miklosich-Mⁿller δεν υπÜρχει η λέξη 
πáιδίων. Γίνετáι λόγος áπλώς γιá πιáσµόν, πáρόλο που ο πáσÜς έχει ήδη µιλήσει γιá 
áιχµáλωτισµόν. Áσφáλώς πρόκειτáι γιá πáρÜλειψη του áντιγρáφέá. Áντιθέτως, στο áντίγρáφο 
που χρησιµοποίησε ο ¢µáντος στη δική του έκδοση του ορισµού του ΣινÜν πáσÜ, η φρÜση 
πιáσµόν πáιδίων φáίνετáι εύλογη. Περισσότερá βλ. στο κεφÜλáιο των πηγών. 
** pro parte decime 
*** multi sunt de Grecis antiquis et aliis nationibus... Υποθέτουµε ότι οι πρώην Βυζáντινοί κáι 
νυν Οθωµáνοί υπήκοοι διáκρίνοντáι áπό τον Γεώργιο σε γνήσιους Έλληνες, áπογόνους των 
áρχáίων Ελλήνων, σε εξεληνισµένους áπογόνους Κáπáδοκών, Φρυγών, Σύρων κ.Ü. κáι σε 
Üλλους µη εξελληνισµένους λáούς, όπως ήτáν οι Βούλγáροι. 



∆ηµητριάδη, οι σουλτάνοι µιµήθηκαν.464 αν το συµπέρασµα του κ. ∆ηµητριάδη ως 

προς τον ρόλο των uύ µπέηδων στο ζήτηµα του παιδοµαζώµατος είναι ακριβές, όπως 

φαίνεται, τότε µπορούµε να διακρίνουµε σε τι έγκειται η καινοτοµία του Μουράτ Β΄: 

Είναι ο πρώτος σουλτάνος, που µετέτρεψε το παιδοµάζωµα σε αποκλειστικό προνόµιο 

του µονάρχη. Ο Μουράτ Β΄ διαχειρίστηκε την εσωτερική πολιτική του οθωµανικού 

κράτους σε µια εποχή, που αυτό είχε ξεπεράσει τη δοµή του εµιράτου. Ο ρόλος των uύ 

µπέηδων σταδιακά υποβαθµιζόταν, όπως είδαµε και στο κεφάλαιο περί σαντζακιών. 

Οι εξουσίες, που κάποτε προσδιόριζαν την ηµιαυτόνοµη φυσιογνωµία τους, 

αφαιρούνται από τα χέρια τους. Το παιδοµάζωµα ήταν, όπως φαίνεται τώρα, µία 

απ�αυτές τις εξουσίες. Το οθωµανικό κράτος γίνεται όλο και πιο συγκεντρωτικό. 

 Το παιδοµάζωµα λοιπόν υπήρξε σηµαντικός σταθµός στην πορεία προς τον 

συγκεντρωτισµό, αφού στελέχωσε τον κρατικό µηχανισµό µε δούλους του σουλτάνου, 

των οποίων η εξουσία και ο ατοµικός πλούτος στηριζόταν στον σουλτάνο προσωπικά. 

Ο Γεώργιος παρατηρεί ότι στην οθωµανική αυλή στην αδριανούπολη σχεδόν δεν 

µιλιόταν η τουρκική γλώσσα, αφού όλοι οι αυλικοί και οι περισσότεροι αξιωµατούχοι 

του κράτους ήταν αρνησίθρησκοι, κυρίως Σέρβοι και αλβανοί, που διατηρούσαν τη 

µητρική τους γλώσσα. Μόνο ο σουλτάνος διορίζει τους αξιωµατούχους της κεντρικής 

και της περιφερειακής διοίκησης, ώστε να ελέγχει τα πάντα. αλλά και η στρατιωτική 

ισχύς του κράτους περιστρέφεται πλέον γύρω από τον σουλτάνο. Ο στρατός της 

Πύλης, ο προσωπικός στρατός του µονάρχη,  επί Μουράτ Β΄ αποκτά ένα κύρος που 

δεν είχε µέχρι τότε. Στα τέλη 14ου αιώνα η θέση των γενιτσάρων στην οργανωτική 

δοµή του οθωµανικού στρατού δεν παρουσίαζε καµία ιδιαιτερότητα σε σχέση µε τα 

άλλα σώµατα. Ούτε το αξιόµαχό τους φαίνεται να εκτιµάται ιδιαίτερα. Κατά τη 

µεσοβασιλεία η συµµαχία του Χασάν αγά και των γενιτσάρων του δεν ωφέλησε τον 

Σουλεϊµάν τσελεµπή. Το 1421, όταν ο Dⁿzme Μουσταφάς κυριάρχησε προσωρινά στη 

Ρούµελη, ο συνεργάτης του ΤζουνεÀτ προσπάθησε να οργανώσει τον κεντρικό στρατό 

του σφετεριστή, µεταφέροντας στη Ρούµελη το µικρασιατικό σύστηµα του ιππικού 

των mⁿsellem. Το σύστηµα αυτό εφάρµοσε στο πεζικό των yaya, όπως λέει ο 

αshékpashazade. ∆ηλαδή, ενώ µέχρι τότε οι yaya ήταν έµµισθοι, ο ΤζουνεÀτ τους 

οργάνωσε σε οµάδες (ocak), από τις οποίες ένας άνδρας (n÷betli) πολεµούσε, ενώ οι 

σύντροφοί του (yamak ή harclékύé) τον συντηρούσαν µε χρήµατα και τρόφιµα, 

προερχόµενα από την παραγωγή της γης, που είχε παραχωρηθεί στην οµάδα. Μετά την 

τελική επικράτηση του Μουράτ ο θεσµός αυτού του πεζικού, ειδικά στη Ρούµελη, 

                                                           
464 Georgius, 210. V.L. Mώnage, Devshirme, EI2, Β΄, Leiden 1965 (2η áνáτ. 1983). C.P. Haaze, 
Bartholom(a)eus de Jano, LMÁ, I, Μόνáχο, 1980. ¢µáντος, ΣινÜν, 208 κáι ¢µáντος, Ορισµοί, 
119. ∆ηµητριÜδης, Devshirme, 30. 



παρήκµασε. Περί τα τέλη της βασιλείας του οι yaya και οι mⁿsellem, τα προηγούµενα 

αµιγώς κυβερνητικά στρατεύµατα, που αποτελούνταν από ελεύθερους Τούρκους, 

έχουν πλέον παραγκωνιστεί και περιοριστεί σε βοηθητικές εργασίες. Τώρα όµως οι 

γενίτσαροι και µαζί µ�αυτούς το ιππικό της Πύλης, τα alté b÷lⁿk (έξι τάγµατα), οι 

δούλοι του σουλτάνου, προβάλλονται ως η ελίτ του στρατεύµατος. Πρέπει να 

παρατηρήσουµε ότι οι yaya και οι mⁿsellem προέρχονταν από τους (µουσουλµάνους) 

ραγιάδες και, παρά τις φορολογικές απαλλαγές τους, παρέµεναν ραγιάδες. Οι 

γενίτσαροι προέρχονταν από τους (zimmi) ραγιάδες, αλλά χάνοντας την ελευθερία 

τους ανέρχονταν στην προνοµιούχο κοινωνική τάξη των στρατιωτικών, των ΣaskerΌ. 

ακριβώς στην περίοδο που µελετούµε, ο υποσκελισµός µιας κατηγορίας ελεύθερων 

µουσουλµάνων από µια κοινωνική οµάδα σκλάβων υπογραµµίζει ξεκάθαρα ένα 

πράγµα: Η σηµασία των ατόµων και των οµάδων εξαρτάται κυρίως από τη σχέση τους 

µε τον σουλτάνο.  Οι γενίτσαροι δεν ανήκουν απλώς στην κεντρική εξουσία, ανήκουν 

στον ηγεµόνα προσωπικά, είναι ιδιοκτησία του. Συµµετέχουν στις µάχες, µόνο όταν 

παρευρίσκεται και ο σουλτάνος, τον οποίο περιβάλλουν και ακολουθούν. Ο ρόλος 

τους δεν είναι να διεξάγουν τις µάχες, αλλά να επεµβαίνουν ως επίλεκτη εφεδρεία, 

όπως είδαµε στη µάχη της Βάρνας, όταν οι απλοί πολεµιστές, σπαχήδες και αζάπηδες, 

αδυνατούν να συγκρατήσουν τον εχθρό. ∆ιατηρώντας αυτό το ρόλο, ο στρατός της 

Πύλης, υπογραµµίζει την κυριαρχία του ηγεµόνα και προβάλλει την υπέρτατη 

εποπτεία του πάνω στη στρατιωτική δράση των γαζήδων του Ισλάµ. Ο Οθωµανός 

πολεµιστής µάχεται για την πίστη, αλλά όχι µε τον αυθορµητισµό των παλιών 

Τουρκοµάνων ακιντζήδων, που ακολουθούσαν τους µπέηδές τους. Τώρα ο κάθε 

πολεµιστής συναισθάνεται ότι αποτελεί εξάρτηµα ενός µηχανισµού µε κινητήριο 

µοχλό τον σουλτάνο. Οι δούλοι του σουλτάνου, που ανήκοντας σ�αυτόν λειτουργούν 

ως µια έκφανση της δύναµης του αφέντη τους, είναι ανώτεροι, ισχυρότεροι, 

ικανότεροι από τον απλό σπαχή. Ο σπαχής είναι ελεύθερος, νέµεται σηµαντικές ίσως 

γεωπροσόδους και απ�αυτόν εξαρτάται πλήθος ραγιάδων καλλιεργητών. Ο γενίτσαρος 

όµως, ένας δούλος, που ανήκει στον σουλτάνο και είναι προσωπικά δεµένος µαζί του, 

είναι καλύτερος στρατιώτης. αν οι απλοί πολεµιστές αποτύχουν, ο σουλτάνος µέσω 

των δικών του στρατιωτών θα διορθώσει την αποτυχία τους. Έτσι ο σουλτάνος 

ταυτίζεται µε τη στρατιωτική ισχύ του Ισλάµ. Το Ισλάµ όµως δεν είναι παρά το 

περίβληµα. Πέρα από το θρησκευτικό πεδίο, ο Μουράτ Β΄ οδηγεί το κράτος προς την 

κατεύθυνση της «ανατολικής» συγκεντρωτικής απόλυτης µοναρχίας. Καθώς οι 

Οθωµανοί διεκδικούν στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου τη θέση, την οποία 

παλιότερα κατείχαν οι Βυζαντινοί, οι Ρωµαίοι και οι Σασανίδες, ο µέγας αλέξανδρος 

και οι αχαιµενίδες, αφοµοιώνουν τη φυσιογνωµία και τον τρόπο λειτουργίας των 



προκατόχων τους. Έτσι µπορούµε να θεωρήσουµε τους γενίτσαρους ως απώτερους 

διαδόχους π.χ. των «αθάνατων», της επίλεκτης φρουράς του Πέρση ∆αρείου α΄ στις 

αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα. Ο Μουράτ λοιπόν, προετοιµάζοντας το έδαφος για την 

αυτοκρατορία, είναι ο πρώτος σουλτάνος, που εξύψωσε τους γενίτσαρους στη θέση 

που περιγράψαµε. Γι�αυτό είναι και ο πρώτος, που αντιµετώπισε τις παρενέργειες του 

δυναµωτικού αυτού φαρµάκου. Το 1432 και το 1446 οι γενίτσαροι δοκίµασαν µε 

επιτυχία τη δύναµή τους. Η στάση της κεντρικής εξουσίας απέναντι στις εξεγέρσεις 

τους ήταν υποχωρητική. Ο Μουράτ δεν πρόλαβε να εξασκηθεί στον έλεγχο του νέου 

αυτού ισχυρού µέσου, που είχε δηµιουργήσει για τον εαυτό του. Ο διάδοχός του 

Μεχµέτ Β΄ ενίσχυσε ακόµα περισσότερο το σώµα των γενιτσάρων, αλλά κατόρθωσε 

να µην χάσει τον έλεγχό τους. 465 Το φαινόµενο των εξεγέρσεων των γενιτσάρων κατά 

την εποχή της παρακµής, τον 17ο αιώνα, είναι αρκετά διαφορετικό από το αντίστοιχο 

της εποχής του Μουράτ Β΄ και δεν θα έπρεπε να προσεγγίζεται µέσα στα ίδια πλαίσια. 

 Ως µία από τις αιτίες, που προκάλεσαν την αποσύνθεση του γενιτσαρικού σώµατος 

κατά τον 17ο αιώνα, έχει προβληθεί η χαλάρωση του παιδοµαζώµατος µε τη 

συνακόλουθη κατάλυση του πνεύµατος πειθαρχίας, και η εισδοχή εκ γενετής 

µουσουλµάνων στο σώµα. αυτή η κατάσταση αντιπαραβάλλεται προς τα ισχύοντα σε 

προγενέστερες περιόδους, όταν οι επίλεκτοι στρατιώτες προέρχονταν αποκλειστικά 

από το devshirme. αλλά ήταν όντως έτσι; Στην εποχή της ακµής φαίνεται ότι είχε 

εµπεδωθεί το σύστηµα του devshirme µε ένα τρόπο, που απέκλειε τους 

µουσουλµάνους.* Στη µεταβατική περίοδο του Μουράτ Β΄ θα µπορούσε άραγε ο 

κανόνας αυτός να µην είναι απόλυτος; Την προσοχή µας προσέλκυσε µια αναφορά στο 

Gazavat: Κατά την ουγγρική εισβολή του 1443, ο Μουράτ κάλεσε τον άρρενα 

µουσουλµανικό πληθυσµό σε γενική επιστράτευση. Ως ανταµοιβή της εθελοντικής 

αυτής προσέλευσης των πιστών µουσουλµάνων στον ιερό πόλεµο, υποσχόταν να τους 

παραχωρήσει τιµάρια ή να τους δεχτεί στο σώµα των γενιτσάρων ή να τους 

εγκαταστήσει σε οικισµούς, αν ήταν νοµάδες και ήθελαν να αλλάξουν τρόπο ζωής.466 

Το τελευταίο δεν ήταν χάρη προς τους νοµάδες, αλλά επιδίωξη του κράτους και αφορά 

στην κοινωνική πολιτική του σουλτάνου. Η παραχώρηση τιµαρίων σε εθελοντές 

πολεµιστές (g÷nⁿllⁿ) λόγω στρατιωτικών υπηρεσιών δε µας ξενίζει. αλλά πώς ήταν 

δυνατό να γίνει κανείς γενίτσαρος αν δεν ήταν γεννηµένος χριστιανός ορθόδοξος και 

δεν είχε περάσει από το σώµα των acemi; Ο συγγραφέας του Gazavat σε όλο το έργο 
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isteyene ve egher sipέhilik isteyene her birinin murέdu maks√dlaré makb√lⁿmdⁿr. 



του δείχνει να έχει γνώση των στρατιωτικών πραγµάτων και δεν είναι εύκολο να 

απορρίψουµε αβασάνιστα την πληροφορία του. αν αργότερα αυτή επιβεβαιωθεί από 

άλλες πηγές, θα πρέπει να υποθέσουµε ότι µέχρι και την εποχή του Μουράτ το 

γενιτσαρικό σώµα δεν ήταν πέρα ως πέρα στεγανό. Ενίοτε, φαίνεται, παρεισέφρεαν 

ελεύθεροι µουσουλµάνοι. ∆εν είναι δυνατό να δεχτούµε ότι οι ελεύθεροι αυτοί 

µουσουλµάνοι µεταβάλλονταν σε δούλους της Πύλης. ∆εν γνωρίζουµε εποµένως το 

καθεστώς, στο οποίο υπάγονταν και αν διέφεραν σε κάτι από τους µη ελεύθερους 

συντρόφους τους. ∆εν θα αποκλείαµε εξάλλου και την πιθανότητα ο τίτλος του 

γενίτσαρου να ήταν τιµητικός και να µην αντιστοιχούσε σε πραγµατικά στρατιωτικά 

καθήκοντα, αλλά µόνο σε µισθό. Οπωσδήποτε, για τον τοιουτοτρόπως ευεργετούµενο 

γαζή ο διορισµός του ως γενιτσάρου σήµανε µια ραγδαία αναβάθµιση της κοινωνικής 

του θέσης: ανερχόταν από την κοινωνική οµάδα των reΣέyέ σ�εκείνη των ΣaskerΌ. 

Μια τέτοια κοινωνική κινητικότητα ήταν χαρακτηριστική για την οθωµανική 

κοινωνία, που δεν είχε τα ταξικά στεγανά των δυτικών κοινωνιών, αλλά έπρεπε να 

ελέγχεται, ώστε να µην υπερβεί κάποια όρια, γιατί η ισορροπία της θα µπορούσε να 

ανατραπεί. αν πάντως το φαινόµενο αυτό, των ελεύθερων γενιτσάρων, πράγµατι 

υπήρξε, δε θα πρέπει να διατηρήθηκε µετά τον Μουράτ Β΄, γιατί ήταν αντίθετο στο 

«σουλτανοκεντρικό» πνεύµα, που προσέδωσε στις δυνάµεις της της Πύλης ο 

σουλτάνος αυτός και στηριζόταν στον προσωπικό δεσµό των στρατιωτών µε τον 

ηγεµόνα. Ίσως όµως η ένταξη ελεύθερων µουσουλµάνων στο σώµα κατά την εποχή 

της παρακµής να µην ήταν χωρίς ιστορικό προηγούµενο. 

 Επί Μουράτ Β΄ οι γενίτσαροι συνιστούν ακόµα µία και µόνη µονάδα, το cemaat. από 

το cemaat προερχόταν και ο yeniύeri aghasé, ενώ µετά το 1451 στη θέση αυτή 

διορίζονταν οι διατελέσαντες sekbanbashé.  Οι sekban, οι φύλακες των κυνηγετικών 

σκύλων, υπήρχαν ως ανεξάρτητο σώµα επί Μουράτ, αλλά µόνο επί Μεχµέτ Β΄ 

ενσωµατώθηκαν στους γενίτσαρους ως η δεύτερη µονάδα τους.  Όσο για την τρίτη 

µονάδα, τα agha b÷lⁿkleri, ιδρύθηκε µόλις στις αρχές του 16ου αιώνα. Με άλλα λόγια, 

επί Μουράτ η οργανωτική δοµή του σώµατος βρίσκεται ακόµη στα πρώτα στάδια. H 

Ordo Portae, µια σηµαντική για τη στρατιωτική οργάνωση πηγή της εποχής  του 

Μεχµέτ Β΄, εκτιµά την αριθµητική δύναµη των γενιτσάρων επί Μουράτ Β΄ σε 3.000 

άνδρες. αντίθετα ο Quirini, που όπως έχουµε δει ανάγει τις πληροφορίες του γύρω στο 

1430, αναφέρει 7.000. Στην Ordo Portae απαριθµούνται διαδοχικές µεταβολές της 

αριθµητικής δύναµης των γενιτσάρων επί Μεχµέτ Β΄ και µάλιστα προσδιορίζεται η 

εποχή της αναµέτρησης του σουλτάνου µε τον Ουζούν Χασάν, µια κρίσιµη περίσταση, 

ως το χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο το σώµα κατέστη πιο πολυάνθρωπο από κάθε 

προηγούµενη περίοδο. Υποθέτουµε λοιπόν ότι η αριθµητική δύναµη του σώµατος δεν 



καθοριζόταν από κάποιον κανονισµό, αλλά διαµορφωνόταν ανάλογα µε τις εκάστοτε 

ανάγκες. Η Ordo Portae, αναφερόµενη στα τέλη της βασιλείας του Μεχµέτ Β΄, 

περιγράφει επίσης τη διάρθρωση του ιππικού της Πύλης. ∆ιαπιστώνουµε ότι είχε λάβει 

πια την οριστική µορφή της. Οι πρώτες µονάδες ιππέων της Πύλης, οι sipah µε το 

ερυθρό λάβαρο και οι silahdar µε το κίτρινο λάβαρο, που στη µάχη παρατάσσονταν 

δεξιά και αριστερά του σουλτάνου αντίστοιχα, είχαν ιδρυθεί επί Μουράτ α΄. Η γένεση 

και η ανάπτυξή τους ακολουθούν παράλληλη πορεία µε αυτή των πεζών γενιτσάρων, 

µια που ο στρατός της Πύλης, πεζικό και ιππικό, αποτελούσε ένα ενιαίο οργανικό 

σύνολο και η µορφή του ανταποκρινόταν στην εκάστοτε θέση και τον ρόλο του 

αφέντη τους, του σουλτάνου. Γι�αυτό πιστεύουµε ότι η παγίωση της οργάνωσης του 

σουλτανικού ιππικού συνέπεσε µε την αντίστοιχη του πεζικού, ακολουθώντας την 

ενίσχυση της εξουσίας του ηγεµόνα, που µεθόδευσε ο Μουράτ Β΄. Οι υπόλοιπες 

έφιππες µονάδες του παλατιού, οι δεξιοί και αριστεροί ουλουφετζήδες (ul√feciyan-é 

yemΌn και ul√feciyan-é yesέr) και οι δεξιοί και αριστεροί γκαρίπηδες (gurebέ-é 

yemΌn και gurebέ-é yesέr), είχαν κατά πάσαν πιθανότητα σχηµατιστεί στην πρώτη 

δεκαετία της βασιλείας του Μουράτ Β΄, αφού ο Quirini αναφέρει 300 «garripides» 

(garip) και 800 «alofacides» (ul√feci).467  

 Στον Quirini επίσης  βρίσκουµε την παλαιότερη µέχρι τώρα γνωστή αναφορά στους 

maΣz√l.* αυτοί ήταν τιµαριούχοι σπαχήδες των επαρχιών, που λόγω κάποιων 

παραπτωµάτων είχαν στερηθεί τα τιµάριά τους και είχαν υποχρεωθεί, αν και 

ελεύθεροι, να προσφέρουν τις έµµισθες υπηρεσίες τους στην Πύλη, µαζί µε το ιππικό 

των δούλων του ηγεµόνα.  Ο θεσµός αυτός, τον οποίο ξανασυναντάµε επί Μεχµέτ Β΄ 

στον Μιχαήλοβιτς και στον Χαλκοκονδύλη, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

εποχή που εξετάζουµε. Στα πλαίσια του συγκεντρωτικού πνεύµατος, που προωθούσε ο 

Μουράτ, η κεντρική εξουσία και µάλιστα ο σουλτάνος προσωπικά, έπρεπε να διατηρεί 

υπό διαρκή έλεγχο τη δράση και τη διαγωγή των περιφερειακών παραγόντων. 

Καλώντας τους απείθαρχους σπαχήδες κοντά του και φέρνοντάς τους σε επαφή µε τον 

προσωπικό του στρατό, ο σουλτάνος τους σωφρόνιζε µε τον αποτελεσµατικότερο 

τρόπο: Τους παρείχε το εξαίσιο παράδειγµα των δούλων του, από τους οποίους 

όφειλαν να διδαχθούν. Εξάλλου, λόγω της αδιαµφισβήτης υπεροχής του κεντρικού 

στρατού έναντι του περιφερειακού, θα ήταν ασφαλώς τιµητική για τους πρώην 

τιµαριούχους η υπηρεσία τους στις τάξεις του στρατού της Πύλης και µετά τη λήξη 

της τιµωρίας τους θα είχαν προσθέσει στο ενεργητικό τους µια εµπειρία άγνωστη 

                                                           
467 Ordo Portae, 7. Pertusi, 239, 253. Halaύoghlu, 50, 51. Bayerle, λ. Segban κáι λ. Garib. 
ΞáνθυνÜκης, 132-134. 
* ΚáτÜ λέξη áπολυθέντες, κáθáιρεθέντες. 



στους άλλους συναδέλφους τους των επαρχιών. Ίσως µάλιστα να τη θεωρούσαν και 

ως ένα είδος επίσηµης «µετεκπαίδευσης». 

 αλλά οι µαζούληδες δεν είναι οι µόνοι ελεύθεροι που εντάσσονται στις δυνάµεις των 

kapé kullaré αυτή την εποχή. Οι γκαρίπηδες επίσης δεν στρατολογούνταν µε 

devshirme, αφού, όπως δηλώνει το όνοµά τους,** δεν προέρχονταν από τους υπηκόους 

του σουλτάνου. Ήταν εθελοντές Τάταροι της Χρυσής Ορδής ή εθελοντές από 

διάφορες χώρες του µουσουλµανικού κόσµου, από τε της ασίας και αιγύπτου και δη και 

Λιβύης αυτώ (τω βασιλεί) ες τας θύρας παραγενόµενοι και αρετής αντιποιούµενοι έναντι 

βασιλέως, µεµισθωµένοι αυτώ ο µεν πλείονος ο δε ελάττονος, σύµφωνα µε την 

περιγραφή του Χαλκοκονδύλη.  Οι περισσότεροι, αρχικά τουλάχιστον, ήταν 

πολεµιστές που είχαν διακριθεί σε ιερούς πολέµους διαφόρων µουσουλµανικών 

δυνάµεων. αργότερα και οι µονάδες των γκαρίπηδων επανδρώθηκαν από δούλους, 

όπως και τα άλλα έφιππα τάγµατα της Πύλης.*** Τον καιρό όµως που ιδρύθηκαν, 

δηλαδή ίσως στη βασιλεία του Μουράτ Β΄, οι ξένοι αυτοί µουσουλµάνοι ιππείς 

αποτελούσαν, µαζί µε τους µαζούληδες, εξαίρεση στον κανόνα που ήθελε τους 

στρατιώτες της Πύλης να είναι δούλοι του σουλτάνου. Για τους µαζούληδες είδαµε ότι 

αυτό θα µπορούσε να λειτουργεί ως επιβεβαίωση του κύρους των σουλτανικών 

δυνάµεων και έµµεσα της εξουσίας του ίδιου του σουλτάνου. Οι ξένοι όµως; 

απλούστατα, η προσέλευση γαζήδων εγνωσµένης αξίας από ολόκληρο των 

µουσουλµανικό κόσµο, για να υπηρετήσουν τον Οθωµανό µονάρχη προσωπικά, 

προέβαλλε τον προσωπικό ρόλο του ηγεµόνα αυτού, του Μουράτ Β΄, και όχι απλώς 

του οθωµανικού κράτους, ως υπερασπιστή ολόκληρου του Ισλάµ. Οι εθελοντές δεν 

έθεταν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία κάποιων ηµιαυτόνοµων µπέηδων των 

γαζήδων, όπως τον 14ο αιώνα, ούτε κάποιων περιφερειακών κυβερνητών, που 

διοικούσαν σαντζάκια ή µπεηλερµπεηλίκια στο όνοµα του Μουράτ διορισµένοι από 

τον Μουράτ. Οι γαζήδες διάλεγαν να υπηρετήσουν άµεσα τον ίδιο τον Μουράτ. Σε µια 

εποχή, που ο Μουράτ προετοίµαζε το έδαφος για την οικουµενική ιδέα της 

οθωµανικής αυτοκρατορίας του διαδόχου του, ενίσχυε το προσωπικό του κύρος και 

υπονόµευε οποιεσδήποτε αποκεντρωτικές τάσεις.468 

                                                           
** garΌp (πληθ.  gurebέ) σηµáίνει ξένος. Στον Χáλκοκονδύλη, 9,  áνáφέροντáι ως κáρίπηδες οι 
επήλυδες κáλούµενοι 
*** Οι Üνδρες του σουλτáνικού ιππικού, των alté b÷lⁿk, είχáν στρáτολογηθεί µε devshirme, áλλÜ 
δεν προέρχοντáν áπό το acemi ocaghé, στο οποίο εκπáιδευότáν η µÜζá των πεζών γενιτσÜρων. 
Ήτáν πρώην iύ oghlan, δηλáδή είχáν λÜβει υψηλού επιπέδου εκπáίδευση στη σχολή του 
πáλáτιού, áλλÜ δεν είχáν κáτορθώσει νá την ολοκληρώσουν, ώστε νá κáτáλÜβουν διοικητικÜ 
áξιώµáτá. Όσοι áπό τá iύ oghlan áπορρίπτοντáν σε κÜποιá áπό τις κáτÜ κáιρούς áπáιτητικές 
διáλογές, στέλλοντáν στá έξι τÜγµáτá του ιππικού της Πύλης. Βλ. Halaύoghlu, 49, 54-55 κáι 
Inalcék, Áυτοκρáτορίá, 140-141. 
468 Pertusi, 239, 253. Χáλκοκονδύλης, 9. 



 Λόγω του ιδιαίτερου ρόλου, τον οποίο επιφύλαξε ο Μουράτ στον προσωπικό του 

στρατό, είναι ευνόητο ότι η δύναµη του νέου όπλου της εποχής, του πυροβόλου, 

µονοπωλήθηκε από τους kapé kullaré. από τα παιδιά του devshirme, το σώµα των 

acemi, προέρχονταν, εκτός από τους γενιτσάρους, και οι στρατιώτες δύο ακόµη 

σωµάτων: Των πυροβολητών και κατασκευαστών κανονιών (topύu ocaghé) και των 

οπλουργών (cebeci ocaghé). Oι οπλουργοί κατασκεύαζαν τις πανοπλίες, τα αγχέµαχα 

όπλα και τελικά και τα τουφέκια. Περιελάµβαναν εξάλλου και υπονοµευτές 

(laghémcélar). Μετά το 15ο αιώνα σ�αυτά τα δύο σώµατα προστέθηκε ένα τρίτο, το 

σώµα των µεταφορέων κανονιών (top arabacélaré ocaghé). Στην εποχή όµως που µας 

αφορά τα κανόνια δεν είναι ακόµα τόσο ογκώδη και βαριά, ούτε έχουν ακόµα πλήρως 

µελετηθεί προβλήµατα, όπως αυτό της µεταφοράς των πυροβόλων. Το πυροβολικό 

όµως είναι µια πραγµατικότητα. Στη µεταβατική φάση της οθωµανικής ιστορίας, που 

σηµαδεύεται από τη διακυβέρνηση του Μουράτ Β΄, εντοπίζεται η υιοθέτηση των 

πυροβόλων όπλων από τον οθωµανικό στρατό. Η καινοτοµία αυτή συνιστούσε 

προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την επί ίσοις όροις αναµέτρηση των Οθωµανών 

µε τους Ούγγρους και τους Βενετούς ανταγωνιστές τους. Τα πρώτα ευρωπαϊκά 

πυροβόλα εµφανίστηκαν στις αρχές του 14ου αιώνα. Στα µέσα του 15ου αιώνα στην 

Ευρώπη το πυροβολικό έχει αποκτήσει αποφασιστική σηµασία για τις πολιορκίες και 

τα κάστρα χάνουν τη σηµασία τους. Στα τέλη του ίδιου αιώνα τα φορητά πυροβόλα 

όπλα έχουν πάρει τη θέση τους στο πεζικό των ευρωπαϊκών στρατών. Οι 

µουσουλµανικές κοινωνίες γενικά ήταν κλειστές στους ευρωπαϊκούς νεωτερισµούς 

(bidΣat), που σύµφωνα µε µία χαντίθ οδηγούν στην κόλαση. Η χανιφική σχολή ήταν 

πιο ελαστική σε σχέση µε τις υπόλοιπες και οι Οθωµανοί ανήκαν στη σχολή αυτή. 

Όπως άλλωστε είδαµε στο κεφάλαιο περί θρησκείας, το πνεύµα της οθωµανικής 

κοινωνίας κατά τον 15ο αιώνα διέπεται εν πολλοίς από αρχές που δεν συνάδουν µε τις 

µουσουλµανικές. Έτσι οι Οθωµανοί είχαν αναπτύξει την τάση να εφευρίσκουν 

ιδεολογικά µέσα, για να νοµιµοποιούν ό,τι τους εξυπηρετούσε, παρά τις όποιες 

αντιδράσεις των ουλεµάδων. Μέχρι τον 17ο αιώνα βέβαια δεν αισθάνθηκαν τον 

πειρασµό να υιοθετήσουν άλλες ευρωπαϊκές εφευρέσεις. Τα πυροβόλα όµως, ήταν ένα 

πολεµικό µέσο απαραίτητο σε µια δύναµη, που ανέπτυσσε τη στρατιωτική της ισχύ, 

αποσκοπώντας σε τοπική αρχικά και οικουµενική αργότερα κυριαρχία. Οι ερευνητές 

είναι διχασµένοι ως προς το αν ο οθωµανικός στρατός εφοδιάστηκε µε πυροβόλα και 

οργάνωσε πυροβολικό προ ή µετά του 1400. Ίσως η αλήθεια να βρίσκεται στη µέση. 

Λογικά οι Οθωµανοί πρόλαβαν να γνωρίσουν το νέο όπλο µέσω των Ραγουσαίων και 

των Σέρβων στα τέλη του 14ου αιώνα. Οι αναφορές σε πηγές για χρήση πυροβόλων 

από τις οθωµανικές δυνάµεις την εποχή αυτή δεν µπορούν όλες να θεωρηθούν ως 



αναχρονισµοί. ∆εν πρέπει όµως να υπερτιµώνται. Το πιθανότερο είναι ότι, µετά από 

µια φάση γνωριµίας, πειραµατισµού και προσαρµογής, ο οθωµανικός στρατός 

απέκτησε συγκροτηµένο πυροβολικό µόνο κατά το πρώτο ήµισυ του 15ου αιώνα.469 

  Η ειδικότητα του πυροβολητή φαίνεται ότι υπήρχε από την εποχή του Μεχµέτ α΄. O 

H. Inalcék επισήµανε στο ντεφτέρι της αλβανίας το όνοµα ενός τιµαριούχου αli στο 

Βιλαέτι του ακτσά Χισάρ (Κρόιας), ο οποίος είχε αποκτήσει το tasarruf του τιµαρίου 

του µετά το θάνατο του πατέρα του, topύu Ismail. Ο τελευταίος είχε αποκτήσει το 

tasarruf µε βεράτιο του Μεχµέτ α΄. Έτσι ο Ιναλτζίκ οδηγήθηκε στο συµπέρασµα ότι, 

µετά την ασταθή περίοδο της µεσοβασιλείας, ο Μεχµέτ α΄ ίδρυσε πυροβολικό. 

Πυροβόλα και πυροβολητές λοιπόν υπήρχαν πριν από το 1421. Όµως µόνο µέσα στις 

συνθήκες πολεµικής δραστηριότητας, που δηµιούργησε η πολιτική του Μουράτ Β΄, 

µπορούσε να οργανωθεί συστηµατικά ένα σώµα πυροβολικού. Η οργάνωσή του θα 

βασιζόταν στην εµπειρία, που θα πήγαζε από τις πραγµατικές πολεµικές ανάγκες. από 

την αρχή της βασιλείας του Μουράτ Β΄ µαρτυρείται η χρήση κανονιών αλλά και 

τουφεκιών. Ο Κανανός και ο Χαλκοκονδύλης αναφέρουν ατελέσφορη χρήση 

πυροβόλων από τους Οθωµανούς στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης το 1422.* Ο 

αshékpashazade και ο Neshri στην υπεράσπιση της αττάλειας εναντίον του Μεχµέτ 

Καραµάνογλου, που σκοτώθηκε από βολή οθωµανικού πυροβόλου** και στην 

πολιορκία της Θεσσαλονίκης το 1430.*** Όµως οι ουγγρικοί πόλεµοι υπήρξαν το 

καθοριστικό γεγονός για τη διάδοση των πυροβόλων όπλων στα οθωµανικά Βαλκάνια. 

                                                           
469 Halaύoghlu, 53-54. ┴goston, Ártillery, 15-18. 
* Κáνáνός, 461-462: κáι προσδοκώντες οι Τούρκοι ότι των µεγίστων βουµπÜρδων áι πέτρáι τον 
σεσáθρωµένον πύργον εκείνον θέλουν χáλÜσειν...πλην εις κενόν κáτήντησε τέλος η των áσεβών 
προσδοκίá, επεί εβδοµήκοντá βοκίá της βολής της µεγίστης εκείνης τον σεσáθρωµένον εκείνον 
έκρουσε πύργον, κáι ουδεµίáν βλÜβην τοις Ρωµáίοις τούτο προυξένησεν... κáι τáύτá µεν περί των 
βουµπÜρδων την áπρáξίáν. 
Χáλκοκονδύλης, 10: ÁµουρÜτης µεν ουν...τηλεβόλοις τε έτυπτε το τείχος κáι επειρÜτο, ου µέντοι 
κáτέβáλέ γε. είλκον δε οι λίθοι των τηλεβόλων στáθµόν τρίá ηµιτÜλáντá, ώστε áντείχε το τείχος 
οχυρόν τε ον πρός τε τούτους τους τηλεβόλους, κáι ουδáµή υπείκον. 
** Áshékpashazade, 168: Bir gⁿn hisardan g÷zedⁿb durur iken kolay geldi. Dop ilen urdélar. 
Para para oldu. Neshri, 591: ...hisardan g÷zedip, top kolayéna geldighinleyin top dokunup, 
kazέyile pέre pέre oldu...ol topu gazi toptur deyⁿ kale kapésénda zincirlerle asakodular. Áπό την 
περιγρáφή áυτή κáι συγκεκριµένá áπό το γεγονός ότι ο πυροβολητής του κÜστρου σηµÜδεψε 
τον ΚáρáµÜνογλου συµπερáίνουµε ότι το περί ού ο λόγος κáνόνι δεν ήτáν βáρύ πεδινό, áλλÜ 
ειδικό γιá áµυντική χρήση στá κÜστρá. ∆ηλáδή τá βλήµáτÜ του ήτáν κáτÜλληλá νá πλήττουν 
κáι µεµονωµένá Üτοµá. Ίσως µÜλιστá νá µην ήτáν κáν κáνόνι, áλλÜ áρκεβούζιο, δηλáδή ένá 
είδος υπερµεγέθους τουφεκιού ειδικού γιá τις επÜλξεις των κÜστρων. Áσφáλώς δεν µπορεί νá 
πρόκειτáι γιá τουφέκι, áφού οι βολίδες δεν κοµµáτιÜζουν το σώµá του θύµáτος. Οπωσδήποτε 
βέβáιá, áφού τότε δεν υπήρχáν εκρηκτικές οβίδες, η περιγρáφή «pare pare» µπορεί νá θεωρηθεί 
ως κÜπως εξεζητηµένη. Εµείς θá υποθέσουµε ότι το σώµá του ΚáρáµÜνογλου áποκεφáλίστηκε 
ή áκρωτηριÜστηκε, κÜτι που δε θá γινότáν áπό βολίδá τουφεκιού. 
***  Áshékpashazade, 173: Hemen doplar ve mancéléklar yaraghén g÷rdiler.Πáρáτηρούµε ότι τá 
κáνόνιá χρησιµοποιούντáι áκόµη συµπληρωµáτικÜ στις πολιορκίες κáι δεν έχουν εκτοπίσει 
τους κáτáπέλτες. Áντίθετá, στον Neshri, 611, γίνετáι λόγος γιá κáνόνιá κáι τουφέκιá: Toplar, 
tⁿfekler g÷tⁿrⁿp... Ο Wittek, Firearms, 142,  θεωρεί την áνáφορÜ στá τουφέκιá ως áνáχρονισµό. 



Στο Gazavat τονίζεται διαρκώς η υπεροπλία των απίστων σε κανόνια και τουφέκια. Οι 

Οθωµανοί σε λίγες περιπτώσεις φαίνεται να κατέχουν τέτοια όπλα. Είναι 

αξιοπρόσεκτο ότι οι Οθωµανοί υπερασπιστές του Βιδινίου το 1444 είχαν τοποθετήσει 

στις επάλξεις, εκτός από καταπέλτες, κανόνια, αλλά και τυφεκιοφόρους σκοπευτές.* 

αυτή η τελευταία λεπτοµέρεια είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, αφού συνηγορεί υπέρ του 

ότι τα φορητά πυροβόλα όπλα εισήχθησαν στον οθωµανικό στρατό λίγο-πολύ 

συγχρόνως µε τα κανόνια, ενώ ο Wittek πίστευε ότι η παλαιότερη αναφορά του όρου 

tⁿfenk βρίσκεται στο Desturnέme του EnverΌ, που γράφτηκε γύρω στο 1465. Πάντως, 

ο σκεπτικισµός του ως προς τη χρήση τουφεκιών δεκατέσσερα χρόνια πριν από την 

πολιορκία του Βιδινίου από τους Ούγγρους παραµένει δικαιολογηµένος. Ο 

Χαλκοκονδύλης αναφέρει ότι στην πολιορκία του Εξαµιλίου το 1446 οι τηλεβόλοι, αν 

όντως πρόκειται, όπως πιστεύουµε, για πυροβόλα και όχι για κάποιο είδος 

καταπελτών, κατασκευάζονταν επί τόπου από τους πολιορκητές. Στην ίδια πολιορκία 

τα τείχη υπονοµεύθηκαν µε λαγούµια. Μέχρι την εποχή του Πορθητή η 

αποτελεσµατικότητα των κανονιών στις πολιορκίες είναι αµφισβητήσιµη και το 

παραδοσιακό µέσο του αποκλεισµού αποδίδει περισσότερο. Το 1439 το Σµεντέρεβο 

συνθηκολόγησε ελλείψει εφοδιασµού µετά από τρίµηνο αποκλεισµό. Τα τείχη του δεν 

είχαν υποστεί µέχρι τότε καίριο πλήγµα. από την άλλη πλευρά, αν πιστέψουµε το 

Gazavat, το 1444 το οθωµανικό πυροβολικό ήταν αρκετά πλούσιο σε αριθµό 

πυροβόλων, ώστε να καλύψει µε τα πυρά του τις δύο πλευρές των Στενών, άγνωστο σε 

πόση απόσταση, αρκετά ισχυρό σε δύναµη πυρός και αρκετά ευθύβολο, ώστε να 

βυθίσει το ένα και να εξαναγκάσει σε φυγή το άλλο από τα δύο βυζαντινά πλοία, που 

επιχείρησαν να εµποδίσουν τη διαπεραίωση του Μουράτ Β΄στη Ρούµελη. Η νίκη της 

Βάρνας οφείλεται κατά µεγάλο µέρος στην επιχείρηση αυτή του οθωµανικού 

πυροβολικού, υπό τη διοίκηση του topύu bashé (αρχιπυροβολητή) Σαρουτζά και υπό 

την εποπτεία του πρώτου βεζίρη Χαλίλ. Οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι, αν άλλες 

οθωµανικές πηγές, µεταγενέστερες των γεγονότων που περιγράφουν, µπορούν να 

θεωρηθούν ύποπτες αναχρονισµού, ο συγγραφέας του Gazavat περιέγραφε τις 

συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της δικής του εποχής, την οποία είχε βιώσει. 

Εξάλλου έχουµε δει ότι το 1445, κατά την δουνάβια επιχείρηση του παπικού και 

βουργουνδικού στόλου, οι βολές των οθωµανικών πυροβόλων από τις επάλξεις της 

Σιλίστριας ανάγκασαν τους σταυροφόρους να εγκαταλείψουν την προσπάθεια 

                                                           
* Gazavat, 42: ...guzzέt-i Islam... kalΣanén burcu bέr√suna toplar ve tⁿfenk-endέzlar ve 
mancéléklar hέzér edⁿb... Η περσική λέξη -endέz ως δεύτερο συνθετικό áντιστοιχεί στις 
ελληνικές ρίπτης, ή -βόλος. ¢ρá tⁿfenk-endέz δεν σηµáίνει áπλώς τυφεκιοφόρος, áλλÜ πρέπει νá 
ερµηνευθεί µÜλλον ως ελεύθερος σκοπευτής. Έστω κáι áν δεν υπήρχε τέτοιá «ειδικότητá» στον 



εκπόρθησής της. Φαίνεται όµως ότι οι Οθωµανοί πυροβολητές δεν είχαν ακόµα 

εµπεδώσει σε όλη της την έκταση την τέχνη της χρήσης των πυροβόλων. Στη µάχη της 

Βάρνας οι Ούγγροι είχαν άµαξες εξοπλισµένες µε πυροβόλα, ενώ οι Οθωµανοί όχι. Οι 

πυροβολητές τους ήταν ικανοί να πλήξουν τα πλοία, δυο ανυπεράσπιστους στόχους 

στη θάλασσα, και τη µάζα των επιτιθέµενων εχθρών κάτω από τα τείχη του κάστρου, 

Ίσως όµως δεν είχαν τις τεχνικές γνώσεις και δεν µπορούσαν να εκτελέσουν τους 

ακριβείς υπολογισµούς που απαιτούνταν, για να πλήξουν τις εχθρικές θέσεις, χωρίς να 

βλάψουν τους δικούς τους στρατιώτες, που παρεµβάλλονταν. Ίσως πάλι το βεληνεκές 

των οθωµανικών πυροβόλων δεν τους παρείχε αυτή τη δυνατότητα. Παρά ταύτα, ο 

Wittek, στηριζόµενος στον Οθωµανό ιστορικό του 16ου αιώνα SaΣd ed-din, 

συµπέρανε ότι στο πεδίο της µάχης του Κοσσυφοπεδίου το 1448 οι Οθωµανοί 

χρησιµοποίησαν πυροβολικό. Στην αποτυχηµένη πολιορκία της Κρόιας (ακτσά Χισάρ) 

το 1450, ο Μουράτ κατασκεύασε ισχυρά πυροβόλα, που εκτόξευαν πέτρινες µπάλες 

των 180 κιλών. Το πρώτο οθωµανικό χυτήριο κανονιών ιδρύθηκε από τον Μεχµέτ Β΄ 

στο Πέρα αµέσως µετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, χρησιµοποιώντας τις 

γενουατικές εγκαταστάσεις που προϋπήρχαν εκεί. Ο Μουράτ Β΄ το 1444 είχε αγοράσει 

ένα κανόνι από τους Γενουάτες του Πέρα. Το ενδιαφέρον του Πορθητή για τα 

πολεµικά µέσα είναι γνωστό. ασφαλώς όµως αξιοποίησε την προετοιµασία που είχε 

γίνει από τον πατέρα του στον τοµέα του πυροβολικού. 

 Είναι γνωστός ο ρόλος του Ούγγρου τεχνικού Ουρβανού στην πολιορκία της 

Κωνσταντινούπολης. Ίσως όµως η παρουσία Ευρωπαίων τεχνιτών στην οθωµανική 

αυλή να έχει υπερτονιστεί. από την εποχή του Μουράτ Β΄ και εξής οι Οθωµανοί 

επιχειρούν να προσελκύσουν Σλάβους τεχνίτες και να επωφεληθούν έτσι από την 

ευρωπαϊκή τεχνογνωσία. Λόγω της παρουσίας Σαξόνων στα Βαλκάνια τον 13ο και 

14ο αιώνα, οι Σλάβοι είχαν εξοικειωθεί µε τη σαξονική τεχνολογική παράδοση. Η 

κατάκτηση της Σερβίας το 1439 και κυρίως η επιβολή ελέγχου στα µεταλλεία του 

Novo Brdo το 1441 έδωσε τη δυνατότητα στον Μουράτ Β΄ να αξιοποιήσει το 

ανθρώπινο δυναµικό της περιοχής. Φυσικά τα αποτελέσµατα αυτής της αξιοποίησης 

δεν υπήρξαν µόνο άµεσα, αλλά και µακροπρόθεσµα. Σε ένα βαθµό έγιναν εµφανή 

µετά τον θάνατο του Μουράτ. από την εποχή του Μεχµέτ Β΄ και εξής, η ταχεία 

επέκταση κατέστησε τους Οθωµανούς κυρίους περιοχών στη Μ. ασία και στη 

Ρούµελη µε υπέδαφος πλούσιο σε χαλκό και σέ σίδηρο. Όµως και κατά τη βασιλεία 

του Μουράτ Β΄, η αυτάρκεια του οθωµανικού πυροβολικού σε πολεµικό υλικό για τα 

πρώτα του βήµατα ήταν εξασφαλισµένη: Στα Σκόπια και στην Πρίστινα υπήρχε 

                                                                                                                                                                      
οθωµáνικό στρáτό, µιá τέτοιá χρήση του τουφεκιού áπό τις επÜλξεις προϋπέθετε εξοικείωση µε 
το τουφέκι κáι εµπειρίá. 



χαλκός. Στο Samakov της Βουλγαρίας υπήρχε άργυρος και σίδηρος. Σίδηρος υπήρχε 

και στο Μπίλετζικ. Όταν ο Μουράτ έγινε προσωρινά (1441-1444) κύριος του Novo 

Brdo της Σερβίας, προσπάθησε να αξιοποιήσει τα πλούσια µεταλλεία της περιοχής. 

Πληροφορίες για τα είδη των πυροβόλων, που χρησιµοποιούσαν οι Οθωµανοί, έχουµε 

από τον 16ο και τον 17ο αιώνα. Τον 15ο αιώνα οι Οθωµανοί έδειχναν προτίµηση προς 

τα πυροβόλα πολιορκίας, τα οποία στην Ευρώπη άρχισαν να εγκαταλείπονται µετά τα 

µέσα του αιώνα αυτού. Οι ευρωπαϊκές πηγές επέµεναν στο µέγεθος των βαρέων 

οθωµανικών πυροβόλων, που ήταν εντυπωσιακά.  Όµως το επεισόδιο µε τη διάβαση 

των Στενών από τον Μουράτ το 1444, δείχνει ότι οι Οθωµανοί εξαρχής 

χρησιµοποίησαν το πυροβολικό ως τακτικό όπλο.470 

 αλλά τον κύριο όγκο των οθωµανικών δυνάµεων αποτελούσαν τα στρατεύµατα των 

επαρχιών, πεζικού και ιππικού. ∆υναµικότερη και εντυπωσιακότερη ήταν βέβαια η 

παρουσία του ιππικού. Οι ιππείς άλλωστε, οι σπαχήδες, διέθεταν και το κύρος που 

τους προσέδιδε η κοινωνική τους θέση. Ήταν τιµαριούχοι, δηλαδή καρπώνονταν τα 

γεωργικά εισοδήµατα των περιοχών, των οποίων τη νοµή τους είχε εκχωρήσει ο 

σουλτάνος. Το τιµαριωτικό σύστηµα παρουσιάζει αναλογίες προς τη βυζαντινή 

«πρόνοια» και ανάγεται στο σύστηµα iktέΣ, το οποίο εφαρµοζόταν από ¢ραβες και 

Σελτζούκους. Στην εποχή των πρώτων οθωµανικών κατακτήσεων, ο ηγεµόνας δεν 

διέθετε ούτε το κύρος ούτε την εξουσία, που θα κατοχύρωναν το δικαίωµά του να 

εκχωρεί τη γη «άνωθεν». Οι αρχηγοί των γαζήδων, πρακτικά ίσοι µε τον ηγεµόνα, 

ιδιοποιούνταν αυτοδικαίως ως mⁿlk, πλήρεις ιδιοκτησίες τους, µεγάλες εκτάσεις από 

τις περιοχές που κατακτούσαν. Η παλαιότερη αυθεντική µαρτυρία (έγγραφο) για την 

ύπαρξη τιµαρίων ανάγεται στην εποχή του Ορχάν και συγκεκριµένα στο 1358.  Τότε η 

βαθµιαία ενίσχυση του ρόλου της κεντρικής εξουσίας επιτρέπει στον ηγεµόνα να 

επιχειρήσει τη δηµιουργία µιας κατηγορίας πολεµιστών εξαρτωµένων από τον ίδιο. 

αυτή η διαδικασία συµβαδίζει µε τη διεύρυνση των κατακτήσεων, που είχε ως 

συνέπεια το άνοιγµα µιας ενδοχώρας µεταξύ του πολεµικού uύ και της έδρας του 

ηγεµόνα. Στα σύνορα κυριαρχούσαν οι  uύ µπέηδες. Στο εσωτερικό των επαρχιών ο 

ηγεµόνας αποπειράται δειλά να τους ανταγωνιστεί, µέσω των σπαχήδων, που 

βασίζουν την ύπαρξή τους στην εξουσία του. Ένα σηµαντικό ποσοστό εξ αυτών είναι 

χριστιανοί, πρώην άρχοντες, που κατόρθωσαν να διατηρήσουν υπό µορφή τιµαρίων τις 

υπάρχουσες έγγειες κτήσεις τους. από τη χρονική αυτή στιγµή αρχίζει ο ανταγωνισµός 

µεταξύ σουλτάνου και uύ µπέηδων, ο οποίος κορυφώθηκε µετά τη µεσοβασιλεία. 

                                                           
470 Defter-i Árvanid, 105. Gazavat, 42, 47-48. ┴goston, Ártillery, 19-27, 32, 46. Wittek, 
Firearms, 142-143. Inalcék, Βιβλιοκρισίá, 509. Babinger, Conqueror, 49, 55, 60. V.J. Parry, 
Barut, the Ottoman Empire, EI2, Α΄, Leiden, 1986 (áνáτ.). 



Όπως έχουµε δει, το 1421 οι περισσότεροι uύ µπέηδες της Ρούµελης συντάχθηκαν µε 

τον Dⁿzme. Επί Μουράτ Β΄ ο ανταγωνισµός ουσιαστικά τελειώνει µε νίκη της 

κεντρικής εξουσίας. Στην οθωµανική ιστοριογραφία η έκβαση αυτή αντικατοπτρίζεται 

ιδίως στο Gazavat και µάλιστα στο γεγονός της φυλάκισης του Τουραχάν µπέη το 

1444. Στα προηγούµενα κεφάλαια, δεν παύαµε να τονίζουµε µε κάθε ευκαιρία τον 

παραγκωνισµό της παλαιάς κοινωνικής τάξης των uύ µπέηδων από τον Μουράτ Β΄. 

∆εν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο το ότι και το τιµαριωτικό σύστηµα εµπεδώνεται 

πλήρως µόνο κατά τη βασιλεία του Μουράτ. Πράγµατι, το παλαιότερο γνωστό 

ντεφτέρι, όπου διαφαίνεται ο χωρισµός µιας κατακτηµένης χώρας σε τιµάρια, είναι το 

ντεφτέρι της αλβανίας, του 1431/2. Βέβαια, από το κατάστιχο αυτό προκύπτει ότι η 

πρώτη καταγραφή (tahrir) των αλβανικών τιµαρίων έγινε επί Μεχµέτ α΄. Είναι 

εξάλλου προφανές ότι είχαν προηγηθεί δεκαετίες πρακτικής εµπειρίας στην εφαρµογή 

του συστήµατος. Η συσσωρευµένη αυτή εµπειρία καταστάλαξε σε παγιωµένο θεσµό 

κατά την περίοδο που εξετάζουµε. Ο θεσµός βέβαια επιδεχόταν και περαιτέρω 

εξέλιξη. Οι όροι zέΣim και ziΣέmet, για παράδειγµα, δεν έχουν καθιερωθεί ακόµη το 

1431/2 µε το περιεχόµενο που απέκτησαν αργότερα. Η λέξη zέΣim σηµαίνει απλώς 

τον διοικητή στρατιωτικής δύναµης. Το 1444 όµως, στο Gazavat, γίνεται λόγος για 

διάφορες κατηγορίες στρατιωτικών, µεταξύ των οποίων οι ehl-i timέr και οι zέΣΌm. 

αναφέρονται ως δύο χωριστές οµάδες. από το γεγονός όµως ότι αναφέρονται η µία 

αµέσως µετά την άλλη σε µια µακρά απαρίθµηση στρατιωτικών σωµάτων, εικάζουµε 

ότι υπάρχει κάποια οµοιότητα µεταξύ τους, Σο ίδιο χωρίο, οι topύu αναφέρονται µετά 

τους γενίτσαρους και πριν από τους cebeci, ενώ οι  mⁿteferrika µαζί µε τους ύavuγ. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η βασιλεία του Μουράτ Β΄ συνιστά το χρονικό πλαίσιο, µέσα στο 

οποίο οι ανώτεροι βαθµοφόροι του επαρχιακού ιππικού έλαβαν πλουσιώτερα τιµάρια 

και προέκυψε έτσι ειδική κατηγορία τιµαρίων, άνω των 20.000 άσπρων, τα ζιαµέτια. 

Επίσης, από το ντεφτέρι της αλβανίας συνάγεται ότι και οι σαντζάκ µπέηδες είχαν την 

εξουσία να εκχωρούν µικρού εισοδήµατος τιµάρια, ενώ ο Μεχµέτ Β΄ περιόρισε αυτό 

το δικαίωµα στους µπεηλερµπέηδες. Τα τιµάρια µε εισόδηµα άνω των 5000 άσπρων 

εκχωρούνταν πάντα αποκλειστικά από τον σουλτάνο, κατόπιν εισήγησης (tezkere) του 

µπεηλέρµπεη. Μέχρι το 1461 τέλος, η εκχώρηση των τιµαρίων δεν καταγραφόταν από 

τις κεντρικές υπηρεσίες και έτσι ήταν συχνή η κατάχρηση τιµαριωτικών εισοδηµάτων 

µετά τον θάνατο του δικαιούχου τους. Στην εποχή που εξετάζουµε και ιδίως στην 

περιοχή του Ρουµ της Μ. ασίας, δηλαδή στην αµάσεια, στο Τσορούµ, στην Τοκάτη και 

στην Σεβάστεια, όπου, καθώς έχουµε δει, κυριαρχούσαν οι µεγιστάνες του τύπου του 

Y÷rgⁿύ πασά, εφαρµοζόταν το ιδιότυπο σύτηµα mέlikέne- dΌvέnΌ, ένας συνδυασµός 

του τιµαριωτικού καθεστώτος µε αυτό της ιδιοκτησίας. Οι ραγιάδες πλήρωναν δύο 



δεκάτες: Μία στον σουλτάνο ή στον τιµαριούχο που ο σουλτάνος διόριζε και µία στον 

ιδιοκτήτη. Ο τελευταίος υπείχε συνήθως στρατιωτικές υποχρεώσεις, αλλά η µη 

εκπλήρωσή τους δε συνεπαγόταν την απώλεια της γης, αφού αυτή του ανήκε πλήρως.  

Στην αλβανία ενδιαφέρουσα είναι η κατανοµή των τιµαρίων. από τα 335 τιµάρια τα 

100 παραχωρήθηκαν σε Τούρκους, οι οποίοι είχαν µεταφερθεί από τη Μ. ασία: από το 

Σαρουχάν, το Τζανίκ, το Bolu, την ¢γκυρα. 56 τιµάρια είχαν εκχωρηθεί σε µη 

µουσουλµάνους. από αυτούς οι τρεις ήταν κληρικοί* και ασφαλώς δεν είχαν 

στρατιωτικές υποχρεώσεις. Οι υπόλοιποι 53 όµως ανήκαν στους λεγόµενους 

χριστιανούς σπαχήδες (hiristiyan sipahiler). Οι µεγάλοι αλβανοί άρχοντες της 

προοθωµανικής περιόδου, των οποίων οι γαίες ξεπερνούσαν κατά πολύ τα στενά όρια 

ενός τιµαρίου, δεν ήταν διατεθειµένοι να υποτακτούν στους κατακτητές και να 

δεχτούν την κατάτµηση των γαιών τους σε τιµάρια. Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα 

ο Γεώργιος Καστριώτης ή Σκεντέρµπεης, τη δράση του οποίου έχουµε 

παρακολουθήσει. Οι µικρότεροι όµως άρχοντες θεώρησαν καλό να κατοχυρώσουν τις 

κτήσεις τους έστω και ως τιµάρια και να επιδιώξουν µια άτυπη κληρονοµική 

µεταβίβαση του tasarruf στους απογόνους τους. Εξασφάλισαν τη θέση των εαυτών 

τους και των παιδιών τους, εντασσόµενοι στην οθωµανική κοινωνική τάξη των 

ΣaskerΌ. 

 αλλά και σε άλλο ντεφτέρι των τελών της βασιλείας του Μουράτ Β΄, από τη 

Μακεδονία, περιοχή Καστοριάς, Σερρών και Νευροκοπίου, ο H. Inalcék διαπίστωσε 

την ύπαρξη 14 χριστιανών σπαχήδων. Η συνεργασία τους ήταν πολύτιµη για την 

εδραίωση της οθωµανικής εξουσίας στη χώρα. Σχετικό προηγούµενο είχε 

δηµιουργηθεί από την περίοδο των πρώτων κατακτήσεων στη Βιθυνία, µε την 

προσχώρηση Βυζαντινών αρχόντων, όπως π.χ. ο K÷γe Mihal. Στην εποχή του Μουράτ 

Β΄, η οθωµανική εδραίωση στα Βαλκάνια διάγει την πρώτη διερευνητική φάση της. 

αυτή η φάση προϋποθέτει τη διατήρηση του προϋπάρχοντος κοινωνικού ιστού στις 

κατακτηµένες χώρες, έτσι ώστε, εκτός από την αλλαγή της κυβερνώσας δυναστείας, οι 

τοπικές κοινωνίες να µη βιώνουν το φαινόµενο της ανατροπής του status τους. Γι�αυτό 

άλλωστε τιµάρια δεν παραχωρήθηκαν µόνο σε πολεµιστές, αλλά και σε 

εκκλησιαστικούς αξιωµατούχους. Οι εντόπιοι άρχοντες εξασφάλισαν την ύπαρξή τους, 

ενώ οι Οθωµανοί απέφυγαν την κοινωνική αναστάτωση και εξασφάλισαν πολύτιµο 

έµψυχο δυναµικό. Οι απόγονοι αυτών των χριστιανών σπαχήδων τελικά 

αφοµοιώθηκαν και ως προς τη θρησκεία, κατά πάσαν πιθανότητα για λόγους 

                                                           
* Timέr-é Peskopoz, timέr-é Peskopos. Defter-i Árvanid, 43, 99, 110. Στη µίá περίπτωση το 
τιµÜριο είχε περÜσει, µετÜ τον θÜνáτο του προηγούµενου επισκόπου, στá χέριá του νέου 
επισκόπου. 



κοινωνικού κύρους, αφού η νοµική θέση τους σε τίποτα δεν διέφερε από τη θέση των 

µουσουλµάνων σπαχήδων. Σε κατάστιχο των Τρικάλων του έτους 1466 ο H. Inalcék 

επισήµανε νεοφώτιστους µουσουλµάνους σπαχήδες, των οποίων οι πατέρες, επίσης 

σπαχήδες επί Μουράτ Β΄, ήταν χριστιανοί. Η κοινωνική θέση των  αρχόντων της 

προοθωµανικής περιόδου και των απογόνων τους ήταν εξασφαλισµένη. ανήκαν στην 

τάξη των ΣaskerΌ. Ο χαρακτηρισµός τους στα ντεφτέρια ως kadΌmΌ sipahi (παλαιών 

«σπαχήδων»), δείχνει ότι και πριν από την οθωµανική κατάκτηση είχαν ανάλογη 

κοινωνική θέση και στρατιωτική λειτουργία. αντίστοιχα, και όσοι ανήκαν στις 

παραγωγικές τάξεις του λαού της προοθωµανικής κοινωνίας, µετά την οθωµανική 

κατάκτηση παρέµειναν ραγιάδες. Έτσι, στην εποχή που εξετάζουµε, η εικόνα της 

βαλκανικής κοινωνίας είναι διαφορετική από την αντίστοιχη εικόνα της περιόδου «της 

ακµής»: Η µουσουλµανική θρησκεία δεν αποτελεί ακόµα απόλυτο χαρακτηριστικό της 

ηγετικής τάξης. Όπως είναι γνωστό, οι σπαχήδες συµµετείχαν στον πόλεµο 

αυτοπροσώπως, έφιπποι, εξοπλιζόµενοι µε τα χρήµατα του kéléύ τους, δηλαδή τα 

πρώτα 3000 άσπρα, που απέφερε το τιµάριό τους. αν είχαν περισσότερα έσοδα, 

όφειλαν να εξοπλίσουν και να οδηγήσουν στον πόλεµο ένα ανάλογο των εσόδων τους 

αριθµό ιππέων, που λέγονταν cebeli. Συνήθως οι cebeli ήταν νέοι από τη Μ. ασία. 

Ενίοτε όµως ήταν δούλοι του σπαχή, ωνητοί ή αιχµάλωτοι. Οι ιππείς αυτοί, σπαχήδες 

και cebeli, οργανώνονταν σε b÷lⁿk. Επικεφαλής ενός b÷lⁿk, µε περίπου 100 άνδρες, 

ήταν ο σούµπασης. Το κάθε b÷lⁿk διέθετε ιδιαίτερο σηµαιοφόρο και ιδιαίτερους 

τσαούσηδες.  Στο Gazavat, όταν περιγράφονται µε λεπτοµέρειες οι µάχες, συχνά 

δηλώνεται ότι οι τσαούσηδες επεµβαίνουν, για να µεταδώσουν στους στρατιώτες την 

εντολή υποχώρησης. ∆εν πρέπει να νοµίζουµε ότι οι τσαούσηδες αυτοί ήταν σε όλες 

τις περιπτώσεις τσαούσηδες της Πύλης. ∆έκα b÷lⁿk σχηµάτιζαν ένα alay, περίπου 

1000 άνδρες, µε επικεφαλής τον alaybeyi. Κάθε σαντζάκµπεης διοικούσε τα alay του 

δικού του σαντζακιού. Τέλος, οι δυνάµεις όλων των σαντζακιών της Ρούµελης ή της 

ανατολής υπάγονταν στη διοικητική αρµοδιότητα του οικείου µπεηλέρµπεη.471 

 αλλά κάθε στρατός αποτελείται προπάντων από την αναλώσιµη µάζα των 

πεζικάριων, που δεν έχουν ειδική εκπαίδευση και δεξιότητες, δεν εξυπηρετούν 

ειδικούς στόχους καί ο θάνατος καθενός ξεχωριστά δε συνιστά ιδιαίτερο πλήγµα για 

το στράτευµα, αφού αντικαθίσταται σχετικά εύκολα. Ο θάνατος ενός πυροβολητή µε 

ειδική κατάρτιση, ενός ιππέα και µάλιστα της Πύλης, εκπαιδευµένου στην εσωτερική 

υπηρεσία, ενός υπονοµευτή ή και ενός γενίτσαρου, που χρειάστηκε δέκα τουλάχιστον 

χρόνια στο σώµα των ατζεµήδων προτού να γίνει πολεµιστής, είναι δαπανηρός και 
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µακροπρόθεσµα προκαλεί προβληµατισµό ως προς την αναπλήρωση των κενών. Έτσι, 

όταν διαβάζουµε στο Gazavat περιγραφές πολύωρων συµπλοκών, όπου «...χέρια, 

πόδια, µύτες, αυτιά πετάγονταν µες στη µέση, όπως τα πελεκούδια του µαραγκού» ή 

«τα κεφάλια κυλούσαν σαν χαλίκια µες στη µέση»,* καταλαβαίνουµε ότι από την 

οθωµανική πλευρά οι πολεµιστές, που σφάζονταν µ�αυτή την αγριότητα, ήταν κατά τη 

µεγαλύτερη διάρκεια της µάχης οι αζάπηδες. 

 Συχνά ο όρος αζάπης µας παραπέµπει στο ναυτικό. Όπως θα δούµε, και οι Οθωµανοί, 

ακολουθώντας το παράδειγµα των Σελτζούκων και των αϊντινογουλλαρί, 

χρησιµοποίησαν αζάπηδες στα πολεµικά τους πλοία. Όµως, το κατεξοχήν πεδίο των 

αζάπηδων ήταν το πεζικό. Ο ρόλος του ιππικού γενικά έγκειται σε πιο σύντοµες, αν 

και σφοδρές, αποφασιστικές επεµβάσεις, αφού προηγουµένως το πεζικό έχει 

προετοιµάσει το έδαφος ή αντίθετα το ιππικό προλειαίνει το έδαφος, συντρίβοντας την 

αρχική αντίσταση, για να δράσει κατόπιν το πεζικό. Ούτως ή άλλως, το πεζικό των 

επαρχιών έφερε το κύριο βάρος της µάχης. Οι δυνάµεις της Πύλης από την πλευρά 

τους, πεζές και έφιππες, θα αναµιγνύονταν, εάν και όταν ο σουλτάνος αποφάσιζε να 

πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Το ιππικό των επαρχιών αποτελούσαν, όπως 

είδαµε, οι σπαχήδες. Το πεζικό των επαρχιών ήταν οι αζάπηδες, οπλισµένοι µε τόξο 

και σπαθί. Η υποδεέστερη θέση των αζάπηδων, έναντι του ιππικού κυρίως, 

διαφαίνεται στα γεγονότα του Λοπαδίου, το 1422, όπως τα περιγράφει ο 

Χαλκοκονδύλης: Ο Dⁿzme Μουσταφάς είχε διαφύγει µε τους ιππείς του, 

εγκαταλείποντας στο στρατόπεδο τους αζάπηδές του. Εκείνοι ικέτευσαν το έλεος του 

νικητή, αλλά ο Μουράτ τους θανάτωσε όλους. Οι αζάπηδες πρωτοεµφανίζονται στα 

τέλη του 14ου αιώνα, όπως και οι γενίτσαροι. Όπως και οι γενίτσαροι, οι αζάπηδες 

στρατολογούνταν τοπικά µεταξύ των ραγιάδων, κυρίως της Μ. ασίας. ∆εν είχαν όµως 

τη µονιµότητα, που προσέδιδε στους γενίτσαρους τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Οι 

αζάπηδες θα µπορούσαν να περιγραφούν -τηρουµένων των αναλογιών- ως «έφεδροι». 

Η λέξη Σazap ή Σazep σήµαινε αρχικά τον άγαµο. Πρόκειται λοιπόν για άγαµους 

νέους, που υποχρεώνονταν να προσφέρουν στρατιωτική υπηρεσία. Ο Μιχαήλοβιτς, 

στην εποχή του Μεχµέτ Β΄, τονίζει τη µικρασιατική τους προέλευση. Σε κάθε περιοχή, 

ορισµένος αριθµός οικογενειών όφειλε να στείλει στον στρατό ένα αζάπη. Κατά τη 

διατύπωση του αngiolello, «οι πόλεις και τα χωριά υποχρεώνονται να προµηθεύσουν 

στον Μέγα Τούρκο όσους τους ζητήσει». Ο αngiolello  προσθέτει ότι οι αζάπηδες 

«συγκεντρώνονται, όταν ο Μέγας Τούρκος κατεβαίνει αυτοπροσώπως στο πεδίο των 

µαχών». Ο Χαλκοκονδύλης αντιδιαστέλλει τους αζάπηδες από τους σπαχήδες ως προς 
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τη διοικητική τους εξάρτηση: ∆εν υπάγονται στους σαντζάκ µπέηδες, αλλά σε 

ιδιαίτερη ενιαία διοίκηση.* Το καθεστώς, που διείπε τη λειτουργία των αζάπηδων µέσα 

στον οθωµανικό στρατό, δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Ο Kάldy-Nagy, στηριζόµενος 

σε έγγραφο της εποχής του Βαγιαζίτ Β΄, που υποχρεώνει τις οικογένειες των ραγιάδων 

να συγκεντρώσουν 300 άσπρα για κάθε αζάπη, συµπεραίνει ότι αρχικά οι αζάπηδες 

δεν ήταν έµµισθοι. Όµως ο αngiolello, για την εποχή του Μεχµέτ Β΄, δηλώνει ότι 

έπαιρναν τον ίδιο µισθό µε τους γενίτσαρους. αλλά και για την εποχή του Μουράτ Β΄ 

έχουµε τη µαρτυρία του Gazavat. Εκεί δηλώνεται σαφώς ότι ο µπεηλέρµπεης της 

Ρούµελης Σαχίν πασάς κατέβαλε στους αζάπηδες το µισθό τους (Σazaba Σul√fesin 

verdi). Ο όρος Σul√fe προσιδιάζει σε στρατιωτικούς. Η προέλευση όµως των 

αζάπηδων, σε συνδυασµό µε την-εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον- ανυπαρξία ενός 

συστήµατος ένταξής τους στην κατηγορία των Οθωµανών λειτουργών του κράτους, 

όπως συνέβαινε µε τα παιδιά του devshirme, τους κατατάσσει στην τάξη των 

ραγιάδων. από την άλλη πλευρά, στο Gazavat οι αζάπηδες χαρακτηρίζονται, µαζί µε 

τους γενίτσαρους, ως δούλοι του σουλτάνου ([padishahén] yeniύeri ve Σazab 

kullaré)και ο σουλτάνος, απευθυνόµενος στον συγκεντρωµένο στρατό του, 

αποτελούµενο από «γενίτσαρους, γιαγιά µπασήδες και αζάπηδες», τους προσφωνεί 

δούλους του (kullarém). Η έννοια του δούλου ταιριάζει επίσης µε τη διατύπωση του 

Gazavat, όταν αναφέρεται στους «ιδιαίτερους» αζάπηδες του Σαχίν πασά (kendi 

Σazablaréné ÷nⁿne katub..., ...dⁿkeli kullaré ve Σazableri ile...). Οι αζάπηδες λοιπόν 

είναι «τοπικοί» δούλοι (yerli kullar), σε αντίθεση µε τους γενίτσαρους, που ήταν 

δούλοι της Πύλης. Ίσως η εντοπιότητα αυτή, η σύνδεση των αζάπηδων µε την περιοχή 

της καταγωγής ή της στρατολογίας τους, είναι το στοιχείο, που τους διατηρεί στο 

µεταίχµιο, µεταξύ ΣaskerΌ και reΣέyέ και τους προσδίδει τον χαρακτήρα των 

εφέδρων. 472 

 αναµφίβολα οι αζάπηδες υφίσταντο κάποια στοιχειώδη στρατιωτική εκπαίδευση, 

προκειµένου να µετατραπούν σε πολεµιστές, έστω και αναλώσιµους. Επειδή όµως το 

σώµα δεν έχαιρε του κύρους, που απολάµβαναν οι γενίτσαροι, οι διαδικασίες που το 

αφορούσαν δεν απασχόλησαν τους συγγραφείς της εποχής. Η ιδεολογία του 

οθωµανικού κράτους ως υπερδύναµης, από την εποχή του Μουράτ Β΄ και εξής,  

απαιτούσε τη µονόπλευρη προβολή των γενιτσάρων και οι δυτικοί περιηγητές, που 

περιέγραψαν την οθωµανική στρατιωτική οργάνωση, εντυπωσιασµένοι από την 
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προβολή αυτή, έγιναν άθελά τους και οι ίδιοι προπαγανδιστές του σουλτανικού 

µεγαλείου. Σήµερα µπορούν να βρεθούν αντιστοιχίες στον τρόπο, µε τον οποίο οι 

δυνάµεις της εποχής µας προβάλλουν προς τα έξω, µε τη λογοτεχνία ή τον 

κινηµατογράφο, τη στρατιωτική τους οργάνωση. Η προβολή κάθε στρατιωτικού 

σώµατος είναι ανάλογη µε τον ρόλο του στην εφαρµογή της εξωτερικής πολιτικής µιας 

χώρας. Μια χώρα, π.χ., που χρησιµοποιεί συχνά το µέσο των υπερπόντιων 

στρατιωτικών επεµβάσεων, εξαίρει την αξία των πεζοναυτών και της ναυτικής 

αεροπορίας. αντίθετα, µια χώρα, που διακηρύσσει ότι προστατεύει τα σύνορά της, 

προβάλλει τους καταδροµείς ως ένα είδος ελίτ. Έτσι, στο οθωµανικό κράτος οι 

αζάπηδες επισκιάζονταν από τους γενίτσαρους. Φαίνεται όµως ότι υπήρχαν κάποιες 

οµοιότητες στην οργάνωση των δύο σωµάτων. Υποθέτουµε ότι και οι αζάπηδες 

περνούσαν από κάποιο στάδιο εκπαίδευσης ή προσαρµογής, άγνωστης διάρκειας, 

αντίστοιχο µε την υπηρεσία των γενιτσάρων στο acemi ocaghé. Στο Gazavat 

αναφέρεται η συµµετοχή νεοσύλλεκτων γενιτσάρων και αζάπηδων στη µάχη της 

Βάρνας (yeniύerinin ve Σazabin acemileri). Εφόσον οι αζάπηδες στρατολογούνταν 

κυρίως από τη Μ. ασία, είναι αναµενόµενο ότι θα ήταν ως επί το πλείστον 

µουσουλµάνοι. Το σώµα θα µπορούσε όµως να περιλαµβάνει ενδεχοµένως και 

χριστιανούς, ανάλογα µε την περιοχή προέλευσής τους. Ο αngiolello τους χριστιανούς 

στρατιώτες τους ονοµάζει «σάρακος», επισηµαίνοντας ότι είναι «παρόµοιοι µε τους 

αζάπι» και ότι «έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις». Κατά πάσαν πιθανότητα δεν πρόκειται 

για διαφορετικό σώµα, αλλά για εσωτερική, ανεπίσηµη µάλλον, διαφοροποίηση των 

χριστιανών αζάπηδων. Στη λέξη «σάρακος» µπορούµε ενδεχοµένως να 

αναγνωρίσουµε µια παραφθορά της λέξης sarhoγ, που σηµαίνει µεθυσµένος. Σ�αυτή 

την περίπτωση, έχουµε µάλλον να κάνουµε µε ένα περιφρονητικό χαρακτηρισµό των 

χριστιανών αζάπηδων από τους µουσουλµάνους συναδέλφους τους, αφού στους 

τελευταίους ήταν απαγορευµένο το οινόπνευµα. Μέχρι τον 16ο αιώνα οι αζάπηδες, το 

αναλώσιµο πεζικό, προηγούνταν στη µάχη των γενιτσάρων, του επίλεκτου πεζικού, 

και δέχονταν το πρώτο κύµα της εχθρικής επίθεσης. Χρησιµοποιούνταν επίσης και 

στον στόλο, ως πλήρωµα ή ως «πεζοναύτες», κατά κάποιο τρόπο. Ο αngiolello µας 

πληροφορεί ότι αυτό το καθήκον εκπλήρωναν ιδίως οι χριστιανοί αζάπηδες. 

αναφερόµενος στους «σάρακος», µας πληροφορεί ότι «σπάνια ο Μέγας Τούρκος 

χρησιµοποιεί αυτούς τους χριστιανούς, όταν εκστρατεύει µε τον στρατό. Όταν όµως 

ετοιµάζει τον στόλο, µαζεύει πολλούς απ�αυτούς... οι περισσότεροι τοποθετούνται στις 

γαλέρες και τις φούστες». αργότερα στους αζάπηδες επιφυλάχθηκαν και άλλοι ρόλοι, 

στο «µηχανικό» και στις φρουρές των κάστρων.473 
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 ασχοληθήκαµε µε την ελίτ του οθωµανικού στρατού, αλλά και µε τη µεγάλη µάζα 

του. Υπολείπονται τα  περιφερειακά βοηθητικά σώµατα, που είχαν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και ειδική το καθένα αποστολή και περιέβαλλαν σαν δορυφόροι τον 

κύριο στρατό. Το καθένα αποτελούσε ένα χωριστό µικρόκοσµο. Οι µικρόκοσµοι 

αυτοί, που έµελλε να επηρεάσουν τη ζωή των κοινωνιών, από τις οποίες προέρχονταν, 

άρχισαν να αναπτύσσονται ακριβώς σ�αυτή την εποχή. Η περίοδος του Μουράτ Β΄ 

αναδεικνύεται και εδώ σε τοµή της οθωµανικής ιστορίας. Το πνεύµα της εποχής 

ευνοούσε την ένταξη χριστιανών από τις κατακτηµένες χώρες στον οθωµανικό 

στρατό, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. αυτό µάλιστα έχει θεωρηθεί ως θεµελιώδες 

πλεονέκτηµα των Οθωµανών έναντι των ανταγωνιστικών τους εµιράτων της Μ. ασίας 

από την άποψη του έµψυχου δυναµικού. Οι χριστιανοί πολεµιστές των Οθωµανών 

επάνδρωναν κυρίως τις φρουρές των βαλκανικών κάστρων, αφήνοντας τα άλλα 

στρατιωτικά σώµατα ελεύθερα να αναλάβουν άλλου είδους δράση. Οι χριστιανοί 

σπαχήδες συνιστούσαν την πιο εντυπωσιακή περίπτωση. Παραπλήσια ήταν όµως και η 

περίπτωση των βοϊνούκων. Το σώµα των βοϊνούκων ήταν ένας από τους νέους 

θεσµούς. Η λέξη είναι σλαβικής προέλευσης και δηλώνει τον στρατιωτικό. Πρόκειται 

για µικρούς ευγενείς των βαλκανικών χωρών, που κάποτε ανήκαν στην αυτοκρατορία 

του Στέφανου ∆ουσάν. Στην εποχή του Μουράτ Β΄ πολεµούσαν, εκτελούσαν 

περιπολίες και φρουρούσαν οχυρά και περάσµατα. αργότερα, όταν το µουσουλµανικό 

στοιχείο επικράτησε στον στρατό, ανέλαβαν διάφορες βοηθητικές υπηρεσίες και 

τελικά τους ανατέθηκε το καθήκον να εκτρέφουν άλογα για τους αυτοκρατορικούς 

σταύλους (Has αhér). Όπως οι χριστιανοί σπαχήδες προέρχονταν από τους 

γαιοκτήµονες της προοθωµανικής περιόδου, έτσι και οι βοϊνούκοι θεωρείται ότι ήταν 

µικροευγενείς, που εξακολούθησαν την ύπαρξή τους µετά την οθωµανική κατάκτηση. 

∆εν ήταν ραγιάδες αλλά ΣaskerΌ και, όπως πιστεύει ο H. Inalcék, µπορούσαν να 

προβιβασθούν σε σπαχήδες. Κατά την παράδοση που διασώζεται στην οθωµανική 

ιστοριογραφία, η ίδρυση του σώµατος των βοϊνούκων ανάγεται στο 1377. Παρά ταύτα 

και µολονότι σε µεταγενέστερες περιόδους ο θεσµός αναπτύχθηκε κυρίως στη 

Βουλγαρία, τα πρώτα δείγµατά του έχουν εντοπιστεί στο ντεφτέρι της αλβανίας. Ο Y. 

Ercan επισήµανε τρεις καταγραφές γαιών, τις οποίες κατείχαν ως αναπαλλοτρίωτες 

(baγtina), σε αντίθεση µε τα ανακλητά τιµάρια των σπαχήδων, ορισµένοι βοϊνούκοι. 

Στη µία περίπτωση χαρακτηρίζονται ως παλαιοί (kadΌmΌlerdir), πράγµα που 

επιβεβαιώνει ότι ο ρόλος τους ήταν ο ίδιος και στην προοθωµανική αλβανία. 

∆ιευκρινίζεται ότι το βεράτιο, που έχουν στα χέρια τους, είναι του νυν σουλτάνου 

(sultέnéméz berέté). Κατονοµάζονται οι βοϊνούκοι, που στην πρώτη περίπτωση είναι 

συγγενείς µεταξύ τους, και οι yamak τους, δηλαδή οι βοηθητικοί, που φρόντιζαν να 



εφοδιάζουν τους πολεµιστές από τα εισοδήµατα των γαιών. ∆ιευκρινίζεται ότι οι 

βοϊνούκοι υπηρετούν εκ περιτροπής. Επίσης σε ένα icmal ντεφτέρι, και πάλι της 

εποχής του Μουράτ Β΄, από τη Μακεδονική περιοχή της Kérύeva και του Περλεπέ και 

συγκεκριµένα στο βιλαέτι της Πρέσπας κατονοµάζονται ένας βοϊνούκος και οι τρεις 

yamak του. Χαρακτηρίζονται ως γιοι παλαιών σπαχήδων. Τέλος, στην περιοχή του 

Νευροκοπίου και της Καστοριάς έχει πιστοποιηθεί η παρουσία βοϊνούκων επί Μουράτ 

Β΄. Η βασική οργανωτική µονάδα των βοϊνούκων, γνωστή από µεταγενέστερα 

έγγραφα ως g÷nder,* δεν έχει ακόµη σταθεροποιηθεί ως προς την αριθµητική δύναµη 

και ως προς την αντιστοιχία ορισµένων yamak προς ορισµένους βοϊνούκους. Στα 

έγγραφα του ύστερου 15ου αιώνα, συναντάµε ανάµικτη σλαβική και τουρκική 

ορολογία, που αναφέρεται στην οργάνωση του σώµατος: Voynuk, lagator 

(περιφερειακός διοικητής των βοϊνούκων), baγtina, αλλά και ύeri baγé, g÷nder, yamak, 

eγkinci (ιππέας). αυτό σηµαίνει ότι στην εποχή του Μουράτ έλαβε χώρα η ανάµιξη 

των στρατιωτικών συστηµάτων των Σλάβων αφενός και των Οθωµανών αφετέρου, τα 

οποία εξάλλου παρουσίαζαν σηµαντικές αναλογίες. ¢λλωστε η διάθεση των 

Οθωµανών να προσαρµόζονται στα δεδοµένα που συναντούσαν συνιστά 

σηµαντικότατο στοιχείο σ�αυτή τη φάση της οθωµανικής εξάπλωσης.474 

 ∆ιαφορετική από την περίπτωση των βοϊνούκων είναι εκείνη των αρµατολών 

(martoloslar)* , ενός σώµατος που, όπως έχει υποστηριχθεί, ιδρύθηκε από τον Μουράτ 

Β΄ στα πλαίσια της αξιοποίησης του χριστιανικού ανθρώπινου δυναµικού στον 

οθωµανικό στρατό. Στη νεώτερη ελληνική ιστορία οι αρµατολοί, που επέβαλλαν την 

τάξη σε ορισµένες δυσπρόσιτες περιοχές για λογαριασµό του οθωµανικού κράτους, 

έχουν συνδεθεί µε την ύστερη τουρκοκρατία. Λέγεται δε γενικά ότι αποτέλεσαν µαζί 

µε τους κλέφτες τη βάση, πάνω στην οποία οργανώθηκαν οι επαναστατικές δυνάµεις 

του 1821. Φαίνεται όµως ότι ο ορισµός της έννοιας του αρµατολού δεν είναι τόσο 

απλός. Ο θεσµός παρουσιάζεται µάλλον σύνθετος, αφού στα ντεφτέρια της εποχής του 

Μεχµέτ Β΄ έχουν επισηµανθεί διάφορες κατηγορίες αρµατολών: Kara martolos, 

mⁿsellem martolos, ul√feli martolos. Ο αngiolello θεωρεί τους αρµατολούς ως ιππείς 

καθ�όλα όµοιους µε τους γνωστούς µας ακιντζήδες. Ως µόνη διαφορά τους αναφέρει 

τη θρησκεία: «Υπάρχουν και χριστιανοί που µοιάζουν µε τους αγκάνζι, αλλά επειδή 

είναι χριστιανοί ονοµάζονται µαρτελόσι... εναντίον του Ουζουνχασάν... πολέµησαν 

χωρίς µισθό... και είναι µεγάλοι κλέφτες και αιµοβόροι». αυτοί κατά πάσαν 

                                                           
* Áπό την ελληνική λέξη κοντÜρι, δηλáδή λόγχη. 
474 Defter-i Árvanid, 64, 65, 84. Ercan, 2-3, 9-12, 42- 43, 48-50, 70-71. Tetkikler ve Vesikalar, 
148- 149, 151, 172-177, 182. 



πιθανότητα δεν είναι άλλοι από τους kara martoloslaré, τους αρµατολούς της ξηράς. 

Αρµατολοί αναφέρονται σε οθωµανικές πηγές, προκειµένου για την εποχή του Οσµάν 

και του Ορχάν. ∆εν παρουσιάζονται ακόµη ως οργανωµένο σώµα, αλλά ως 

µεµονωµένα άτοµα ή οµάδες µεταξύ των ακριτικών χριστιανικών πληθυσµών, που 

συνεργάζονταν µε τους Οθωµανούς Στην εποχή που µας ενδιαφέρει όµως, οι 

αρµατολοί συνιστούν ιδιαίτερο στρατιωτικό σώµα. Η ύπαρξή τους στη βασιλεία του 

Μουράτ Β΄ στοιχειοθετείται από µια αναφορά του αshékpashazade: Στις παραµονές 

της µάχης του Κοσσυφοπεδίου, ο Μουράτ πληροφορήθηκε την εµφάνιση ουγγρικού 

στρατού προερχόµενου από το Βελιγράδι και διέταξε να ελεγχθούν οι κινήσεις αυτές. 

Η κατασκοπευτική αποστολή ανατέθηκε στον αρµατολό Ντογάν (Martaluz Doghan). 

Η διενέργεια κατασκοπείας και µάλιστα αυτού του είδους, δηλαδή παρατήρησης των 

κινήσεων του εχθρικού στρατού, µε υπαρκτό το ενδεχόµενο συµπλοκής µε στρατιώτες 

του εχθρού, άρµοζε σε έναν πολεµιστή, αφού την εποχή εκείνη δεν υπήρχε 

ανεξάρτητη οργάνωση της στρατιωτικής κατασκοπείας. αν επρόκειτο για διπλωµατική 

κατασκοπεία, θα χρησιµοποιούνταν άλλα πρόσωπα και υπό άλλους όρους. ας 

σηµειωθεί παρεµπιπτόντως ότι ο Μουράτ Β΄ είχε απλώσει ένα εκτεταµένο δίκτυο 

κατασκόπων στα Βαλκάνια και στην Ουγγαρία, χάρη στο οποίο γνώριζε έγκαιρα τα 

σταυροφορικά σχέδια του πάπα. Στην προκειµένη περίπτωση όµως δεν χρειαζόταν 

πρόβλεψη µιας επικείµενης εχθρικής κίνησης, αλλά εκτίµηση µιας πρωτοβουλίας του 

εχθρού, η οποία είχε ήδη εκδηλωθεί, υπόθεση καθαρά στρατιωτική. Ένας µάχιµος 

στρατιωτικός, που θα είχε και αρκετή εµπειρία σε επιχειρήσεις εναντίον των 

συγκεκριµένων εχθρών, ώστε να αναγνωρίζει τους αρχηγούς τους αφενός και την 

οργανωτική σχέση µεταξύ των µονάδων και υποµονάδων τους αφετέρου, θα ήταν 

ενδεδειγµένος. Εφόσον µάλιστα οι αρµατολοί της συγκεκριµένης κατηγορίας δρούσαν 

όπως οι ακιντζήδες, θα ήταν ικανοί να διανύουν αποστάσεις κατά τη διάρκεια της 

νύχτας πίσω από τις εχθρικές γραµµές και να επιστρέφουν απαρατήρητοι. Εκείνο που 

µας ξενίζει είναι το τουρκικό όνοµα του αρµατολού, Doghan. ∆εν είναι 

µουσουλµανικό όνοµα. Η λέξη αυτή σηµαίνει γεράκι και, είτε ως προσηγορικό είτε ως 

κύριο όνοµα, είναι αµιγώς τουρκική. Παραπέµπει κατευθείαν σε Τουρκοµάνους και θα 

µπορούσε να είναι το όνοµα ενός παραδοσιακού ακιντζή «της παλιάς σχολής». αυτό το 

φαινόµενο θα µπορούσε να δεχθεί δύο πιθανές ερµηνείες: Κατ�αρχήν ενδέχεται να 

πρόκειται για τουρκόφωνο χριστιανό αρµατολό, καταγόµενο ίσως από την 

Καππαδοκία. ∆εν θα ήταν απίθανη και µια άλλη εκδοχή, δηλαδή το ενδεχόµενο να µην 

                                                                                                                                                                      
* Η λέξη áρµáτολός (martolos, martoloz, martaluz) προέρχετáι κáτÜ µίá ετυµολογίá áπό τη λέξη 
áρµáτολόγος, δηλáδή είνáι áυτός που áσχολείτáι µε τá όπλá. Κατ�άλλη άποψη (βλ. Ζαχαριάδου, 
Θρύλοι, 108, 130), η λέξη martolos είναι παραφθορά της ελληνικής λέξης αµαρτωλός. 



πρόκειται για χριστιανό αρµατολό, αλλά  για Τουρκοµάνο ακιντζή. Το γεγονός ότι ο 

αshékpashazade, στα τέλη του 15ου αιώνα, συνέχεε µέσα στο µυαλό του τα δύο αυτά 

σώµατα, επιβεβαιώνει έµµεσα την κρίση του αngiolello περί οµοιότητας αρµατολών 

και ακιντζήδων. Σε διαφορετικό επίπεδο όµως µας ανάγουν οι καταγραφές περί 

αρµατολών σε ντεφτέρια της εποχής του Μεχµέτ Β΄. Εκεί επισηµάνθηκαν δύο άλλες 

κατηγορίες αρµατολών, που επάνδρωναν τα οχυρά του ∆ούναβη και συγκεκριµένα το 

Βιδίνιο και το Gⁿghercinlik. Είναι οι ul√feli martoloslar και οι mⁿsellem martoloslar. 

Όπως δηλώνουν τα ονόµατά τους, οι πρώτοι εισέπρατταν µισθό και οι δεύτεροι ήταν 

απαλλαγµένοι από φόρους. Η είσπραξη µισθού µας παραπέµπει σε επαγγελµατίες 

στρατιωτικούς και ίσως έχουµε να κάνουµε µε απογόνους παλαιών αρχόντων ή 

πάντως πολεµιστών της προοθωµανικής περιόδου. Μαθαίνουµε ότι διαιρούνταν σε 

b÷lⁿk. Η δεύτερη οµάδα όµως, οι απαλλαγµένοι από φόρους, µας ανάγει αλλού. αυτό 

καθ�εαυτό το καθεστώς της απαλλαγής αποδεικνύει ότι πρόκειται για ραγιάδες και όχι 

για ΣaskerΌ, όπως ήταν οι χριστιανοί σπαχήδες και οι βοϊνούκοι και -ίσως- οι 

έµµισθοι «συνάδελφοί» τους.  απαλλαγή συναντάµε και σε άλλες κατηγορίες 

ραγιάδων, όπως ήταν οι φύλακες των ορεινών περασµάτων, οι ντερµπεντζήδες, θεσµός 

που απαντάται για πρώτη φορά επί Μουράτ Β΄. αυτοί ήταν είτε χριστιανοί είτε 

µουσουλµάνοι κάτοικοι των γειτονικών προς το πέρασµα χωριών και ήταν 

οργανωµένοι ως τοπικές δυνάµεις τήρησης της τάξης µε υποτυπώδη οπλισµό. 

απαλλάσσονταν από ÷rfi φόρους και ενίοτε µπορούσαν να προβιβασθούν σε 

αρµατολούς. Με την πάροδο του χρόνου συναντάµε πολλές παρεµφερείς υπηρεσίες, 

που προσφέρονταν από φορολογικά απαλλαγµένους (muέf ve mⁿsellem) ραγιάδες στο 

πρότυπο των mⁿsellem αρµατολών. Μια εξειδικευµένη ως προς την αποστολή της 

υποκατηγορία mⁿsellem αρµατολών  πρέπει να ήταν οι αρµατολοί µε την έννοια, υπό 

την οποία τους γνωρίσαµε στην ιστορία της προεπαναστατικής Ελλάδας. Ραγιάδες. 

Έχει υποστηριχθεί ότι το πρώτο αρµατολίκι αυτού του τύπου, ήδη επί Μουράτ Β΄, 

ήταν τα ¢γραφα, που αποτελούσαν βιλαέτι του σαντζακίου των Τρικάλων και 

βρίσκονταν κοντά στα σύνορα της επικράτειας των Τόκκων στη Βόνιτσα, που θα 

παρείχαν προστασία σε οµάδες, που δρούσαν εναντίον των οθωµανικών αρχών. Η 

εδαφική διαµόρφωση της περιοχής την καθιστούσε πρόσφορη για καταφύγιο 

ληστρικών οµάδων και η αναγκαιότητα ελέγχου της ήταν επιτακτική. Οι ντόπιοι 

ραγιάδες, που γνώριζαν τις δυσπρόσιτες κρυψώνες της, ήταν οι πλέον κατάλληλοι για 

την καταδίωξη των παράνοµων στοιχείων. Έτσι, ο νέος θεσµός των αρµατολών, που 

καθώς είδαµε περιελάµβανε και ραγιάδες της κατηγορίας των muέf ve mⁿsellem, 

χρησίµευσε στην κάλυψη και αυτού του κενού. Εικάζεται ότι το µέτρο αυτό 

περιελήφθη σε κάποια παροχή προνοµίων προς τους κατοίκους της περιοχής . Η 



µεταγενέστερη (1525) συνθήκη του Ταµασίου έχει θεωρηθεί ως ανανέωση των 

προνοµίων αυτών του Μουράτ Β΄. Πράγµατι, θα µπορούσε κάτι τέτοιο, µια παροχή 

προνοµίων, να έχει συµβεί µετά την άλωση της ¢ρτας το 1449, όταν οι Οθωµανοί 

υποκατέστησαν τους Τόκκους.475 

 Ένα πλήθος δευτερευόντων στρατιωτικών σχηµατισµών συµπληρώνουν την 

πολυποίκιλη εικόνα του οθωµανικού στρατού. Όλοι τους λίγο πολύ ξεκίνησαν ως 

µάχιµες δυνάµεις και κατέληξαν τους επόµενους αιώνες βοηθητικά σώµατα για 

«χαµαλοδουλειές». Στην εποχή του Μουράτ Β΄ το οθωµανικό κράτος είχε ακόµη 

ανάγκη από µάχιµους. Με την πάροδο του χρόνου όµως η οργάνωση του οθωµανικού 

στρατού έµελλε να γίνει πιο περίπλοκη. Οι στρατιωτικές ανάγκες γίνονταν πιο 

σύνθετες και οι δυνάµεις του µετώπου είχαν ανάγκη από οργανωµένη υποστήριξη. 

Έτσι τελικά δηµιουργήθηκε µια δοµή ανάλογη -σε αδρότατες γραµµές- του σύγχρονου 

στρατού, ο οποίος διαιρείται αφενός σε «όπλα» και αφετέρου σε «σώµατα». Προς το 

παρόν όµως ο Μουράτ Β΄ επιθυµεί να καλύψει τις δευτερεύουσες πολεµικές ανάγκες 

του µε στρατεύµατα από muέf ve mⁿsellem ραγιάδες, ώστε να διαθέτει τον κύριο 

στρατό του για τις στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρήσεις του. Παράδειγµα εύγλωττο οι 

cerahorlar. Είναι γνωστοί από τη µεταγενέστερη εποχή ως ένα είδος µηχανικού.* 

Κατασκεύαζαν δρόµους, επισκεύαζαν οχυρώσεις κ.τ.τ. Ήταν κυρίως χριστιανοί. 

Σίγουρα όµως το θρήσκευµα δεν αποτελούσε κριτήριο στρατολόγησης. Ενδιέφερε 

απλώς η θέση τους ως ραγιάδων. Ποιος ήταν όµως ο ρόλος τους επί Μουράτ Β΄; Ο 

Γεώργιος ο Ούγγρος µας πληροφορεί ότι οι tscherihor  στρατολογούνταν εκτάκτως 

από όλη την επικράτεια σε περιπτώσεις που οι ανάγκες του πολέµου ήταν αυξηµένες, 

όταν ο σουλτάνος χρειαζόταν να αυξήσει επειγόντως την αριθµητική δύναµη του 

στρατού του. Στα όπλα εκαλείτο ένας στους τέσσερις ή πέντε άνδρες** cum expensis 

                                                           
475 Ángiolello, 90. Áshékpashazade, 186. Ζαχαριάδου, Θρύλοι, 108, 130, 189. Babinger, 
Conqueror, 22. Tetkikler ve Vesikalar, 179-181. Βáκáλόπουλος Á΄, 264-268, Β΄, 315-321. 
Γιáννόπουλος, 69. Halaύoghlu, 60, 113, 173-178. 
* Είνáι εντελώς Üσχετο το γεγονός ότι το σύγχρονο µηχáνικό θεωρείτáι «όπλο» κáι όχι «σώµá». 
Áυτό που µáς ενδιáφέρει είνáι ότι οι cerahor του 1600 µε το έργο τους πáρείχáν υποστήριξη 
στον µÜχιµο στρáτό. 
** ...missis nunciis per totum regnum quartum vel quintum cum expensis remanentium cogit 
exire Áσφáλώς το µέτρο δεν έχει σχέση µε τη γενική στρáτολογίá (nefir-i am). Áυτή, όπως 
βλέπουµε στις οθωµáνικές áφηγηµáτικές πηγές κáι µÜλιστá στο Gazavat, áφορούσε στους 
µουσουλµÜνους κáι γινότáν σε βÜση εθελοντική. ΠÜντως, γνωρίζοντáς το σύστηµá των ocak, 
στá οποίá οργáνώνοντáν π.χ. οι  yaya κáι οι mⁿsellem ή οι βοϊνούκοι µε τη λειτουργίá 
ορισµένων áνδρών ως yamak (βοηθητικών), εξετÜζουµε την πιθáνότητá νá πρόκειτáι γιá 
οργáνωµένες οµÜδες τεσσÜρων ή πέντε áνδρών, áπό τους οποίους ο ένáς πολεµούσε κáι οι 
Üλλοι εργÜζοντáν γιá νá τον συντηρούν. ¢ρáγε, áυτό εννοούσε ο Γεώργιος; Η φρÜση per istum 
modum infinitum potest congregare exercitum δείχνει ότι ο σουλτÜνος áντλούσε áπό τη µεγÜλη 
µÜζá του πληθυσµού κáι όχι áπό προκáθορισµένου áριθµού οργáνωµένες οµÜδες. Μήπως όµως 
πρόκειτáι γιá πáρáνόηση του Γεώργιου, ο οποίος δε γνώριζε την ύπáρξη οργáνωµένων ocak κáι 
νόµισε ότι οι Üνδρες στρáτολογούντáν τυχáίá σε ποσοστό 1/5 ή 1/4; Áπό την Üλλη πλευρÜ, ο 



remanentium. Οι cerahor δεν ιδρύθηκαν επί Μουράτ, αλλά θεωρείται ότι ανάγονται 

στην εποχή του Οσµάν. Ίσως ο Μουράτ τους αξιοποίησε διαφορετικά, ανάλογα µε τις 

ανάγκες της δικής του εποχής. αναπτύσσοντας µια πιο συστηµατική στρατιωτική 

δραστηριότητα, σε σχέση µε τις επιδροµές, που οδήγησαν στις πρώτες κατακτήσεις, 

έφερε σε πρώτο πλάνο ένα οργανωµένο στρατιωτικό µηχανισµό. Όπως εξηγεί ο 

Γεώργιος, οι cerahor αποτελούσαν δεξαµενή για ώρα ανάγκης. Θα µπορούσαµε να 

απαριθµήσουµε και άλλα σώµατα, αλλά αυτό δεν θα προσέθετε τίποτα σηµαντικό. Θα 

αναφέρουµε µόνο τους beγli, που ήταν έφιπποι και επάνδρωναν τις συνοριακές 

φρουρές. Η ονοµασία τους οφείλεται στο ότι εστρατολογείτο ένας άνδρας από κάθε 

πέντε οικογένειες. Ο λόγος, για τον οποίο µνηµονεύονται εδώ, είναι ότι η λειτουργία 

τους σχετίζεται, εκτός από τα κάστρα, και µε την palanka, µια καινοτοµία του 

Μουράτ, που συνδέεται µε την κατάκτηση της Σερβίας και τους ουγγρικούς πολέµους. 

Πρόκειται για ένα πασαλόπηκτο οχυρωµατικό κατασκεύασµα, που χρησιµοποιούσαν 

οι Ούγγροι και οι Σέρβοι στην αµυντική οργάνωση των συνόρων τους. 476 Όταν οι 

Οθωµανοί νικώντας τους Σέρβους έφτασαν στα ουγγρικά σύνορα και κατέστησαν την 

Ουγγαρία άµεσο και µακροπρόθεσµο στόχο τους, προσάρµοσαν τη συνοριακή τους 

άµυνα στα δεδοµένα της περιοχής. Όπως στην εποχή των πρώτων βιθυνιακών 

κατακτήσεων είχε αναπτυχθεί ένας στρατιωτικός πολιτισµός των συνόρων µε 

χαρακτηριστικά κοινά µεταξύ Βυζαντινών ακριτών και Οθωµανών γαζήδων, έτσι και 

στη δεκαετία του 1440 παρατηρείται η διαµόρφωση µιας ευρωπαϊκής µεθορίου.  Η 

γενικότερη στρατιωτική φυσιογνωµία του οθωµανικού κράτους αρχίζει να 

διαφοροποιείται από την εποχή, κατά την οποία κύριος αντίπαλός του ήταν το 

Βυζάντιο. Οι Οθωµανοί παύουν να είναι ο εχθρός των σχισµατικών Ελλήνων και 

εξελίσσονται σε εχθρό της καθολικής δύσης. Ο Μουράτ Β΄, στο µεταίχµιο των δύο 

αυτών φάσεων, κλήθηκε από τις περιστάσεις να αναµορφώσει το στρατό του µε βάση 

τα δεδοµένα της µεταβατικής εποχής του. 

 Για τον οθωµανικό στόλο στην εποχή αυτή δεν έχουµε πολλά να πούµε. Το 

οθωµανικό ναυτικό δεν είναι ακόµη σε θέση να αντιµετωπίσει επί ίσοις όροις τις 

ναυτικές δυνάµεις των εχθρών του και προπάντων των Βενετών. Έχει όµως 

πραγµατοποιήσει κάποια βήµατα από τα µέσα και τα τέλη του 14ου αιώνα, όταν οι 

                                                                                                                                                                      
εκδότης του κειµένου R. Klockow, γνωρίζοντáς το είδος της εργáσίáς που προσέφερáν οι 
µετáγενέστεροι cerahor, δηλáδή χειρωνáκτική εργáσίá, áρνείτáι νá τους θεωρήσει ως 
πολεµιστές. Έτσι δεν τáυτίζει τους tscherihor του Γεώργιου µε τους cerahor. Υποθέτει ότι η 
λέξη του Γεώργιου tscherihor πρέπει νá ερµηνευθεί ως ύeri-i hor, δηλáδή ευτελής στρáτός, 
κáτώτερος στρáτός (σελ.241, υποσ. 67). Εµείς, εξετÜζοντáς τους στá πλáίσιá του φáινοµένου, 
που περιγρÜψáµε προηγουµένως, δηλáδή της στáδιáκής υποβÜθµισης µÜχιµων σωµÜτων σε 
βοηθητικÜ, θá áπορρίψουµε την ερµηνείá áυτή. 
476 Georgius, 238-240. Halaύoghlu, 59, 60. Bayerle, λ.Cerahor, λ. Beγlⁿ. Werner, 253. 



Οθωµανοί χρησιµοποιούσαν τα πλοία του Καρεσί και η Καλλίπολη γινόταν ο πρώτος 

οθωµανικός ναύσταθµος. Βήµατα έχουν γίνει επίσης και σε σχέση µε το 1416, οπότε η 

ήττα της Καλλίπολης είχε καταδείξει την οθωµανική µειονεξία στο θέµα της ναυτικής 

ισχύος, αφήνοντας τους Βενετούς και γενικά τους Λατίνους να επαναπαυθούν στην 

ιδέα της µόνιµης ναυτικής υπεροχής τους. Ένα τέτοιο βήµα επί Μουράτ Β΄ υπήρξε η 

προσάρτηση των εµιράτων αϊντίν και Μεντεσέ και η αξιοποίηση των ναυτικών τους 

δυνάµεων, της ναυτικής τους τεχνογνωσίας, του έµψυχου υλικού τους και της όλης 

ναυτικής τους παράδοσης. Η πειρατική δραστηριότητα, που ανέπτυσσαν τα εµιράτα 

αυτά συνεχίστηκε µε φορέα τον οθωµανικό στόλο, στον οποίο εντάχθηκαν οι Τούρκοι 

κουρσάροι. Όπως είδαµε στο κεφάλαιο των γεγονότων, όταν αναφερόµαστε στον 

βενετοτουρκικό πόλεµο, οι Βενετοί της Εύβοιας φοβούνταν τις ναυτικές επιδροµές 

των Οθωµανών. Η ετοιµότητα όµως του οθωµανικού στόλου για τακτικές επιχειρήσεις 

αµφισβητείται. Το 1422 στην πολιορκία της Κωνσταντινούπολης δεν αναφέρεται 

ναυτικός αποκλεισµός. αυτό ήταν κάτι που σταδιακά ξεπερνιόταν. Ίσως όχι σε όλη τη 

διάρκεια του αποκλεισµού της Θεσσαλονίκης, αλλά τουλάχιστον το 1430, οι Βενετοί 

ανησυχούσαν για τα πλήγµατα, που θα µπορούσαν να επιφέρουν τα οθωµανικά πλοία 

εναντίον των βενετικών στο λιµάνι της πόλης. Παρά ταύτα, το οθωµανικό ναυτικό δεν 

φαίνεται ακόµα ικανό να προβεί σε  κινήσεις στρατηγικού χαρακτήρα Στις παραµονές 

της µάχης της Βάρνας, όπως είδαµε στο σχετικό κεφάλαιο, η επιχείρηση διαπεραίωσης 

του σουλτάνου από τη µικρασιατική στη θρακική ακτή πραγµατοποιήθηκε µάλλον από 

φραγκικό, ίσως γενουατικό, ιδιωτικό σκάφος. Πάντως, δεν υπάρχει αµφιβολία για το 

ότι η ναυτική δύναµη των Οθωµανών ενισχύθηκε σηµαντικά επί Μουράτ Β΄. 

∆ιαφορετικά πώς θα ήταν σε θέση ο διάδοχός του να χρησιµοποιήσει ναυτικό στην 

πολιορκία της Κωνσταντινούπολης και προπάντων στις επιχειρήσεις εναντίον της 

Τραπεζούντας; Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, ναυτική δύναµη µε παράδοση, δεν 

υπερίσχυσε του οθωµανικού στόλου το 1461. ∆έκα χρόνια νωρίτερα ο στόλος αυτός 

θα ήταν, κατά πάσαν πιθανότητα, σε θέση τουλάχιστον να αναµετρηθεί αξιοπρεπώς 

µαζί της. Φυσικά δεν υπάρχει σχεδόν καµία σχέση µε την ισχυρή δύναµη του 16ου 

αιώνα, την οποία υπολόγιζαν τα ευρωπαϊκά ναυτικά. Ούτε ως προς την ισχύ ούτε και 

ως προς την οργάνωση. Ο περίφηµος θεσµός του Οθωµανού ναυάρχου, του καπουδάν 

πασά, δεν υπάρχει ακόµα. Ο στόλος διοικείται από τον µπέη της θάλασσας, τον deniz 

beyi ή deryέ beyi, του οποίου η θέση στην ιεραρχία των αξιωµατούχων ήταν ακόµη 

σχετικά χαµηλή, ανάλογη της σπουδαιότητας των δυνάµεων που διοικούσε. Συνήθως 

το αξίωµα αυτό κατείχε ο σαντζάκ µπέης της Καλλίπολης. Στα πλοία του στόλου 

υπηρετούσαν κωπηλάτες, σκλάβοι αλλά και έµµισθοι ραγιάδες, και πλήρωµα, ναύτες 

και πεζοναύτες προερχόµενοι από τους αζάπηδες ή τους «σάρακος» του αngiolello. Οι 



Οθωµανοί λοιπόν δεν είναι ακόµη κύριοι των θαλασσών. Είναι όµως κύριοι των 

ποταµών ή έστω ενός ποταµού: του ∆ούναβη. Το ποτάµιο σύνορό τους χρησιµεύει ως 

πύλη εισόδου στο έδαφος της Ουγαρίας και παράλληλα ελέγχεται, ώστε να 

αποτρέπεται αντίστροφα η εχθρική εισβολή. από το 1428 και εξής το Γκόλουµπατς 

βρίσκεται, όπως έχουµε δει, στα χέρια των Οθωµανών, που το µεταχειρίζονται ως 

ορµητήριο εναντίον της Ουγγαρίας. Yπήρχαν διαρκώς επί του ∆ούναβη στο ύψος του 

Γκόλουµπατς εκατό οθωµανικά πλοία έτοιµα κάθε στιγµή για εισβολή στην Ουγγαρία. 

Το Κρούσεβατς πάλι άνοιγε το δρόµο για τη Σερβία. Κοντά στο Burguine Stalac 

υπήρχαν 80-100 σκάφη σε ετοιµότητα για να µεταφέρουν άλογα και στρατό µέσω του 

Μοράβα. Στα ποταµόπλοια αυτά υπηρετούσαν αζάπηδες, αλλά και αρµατολοί. Οι 

αρµατολοί της ξηράς, οι kara martoloslaré, στους οποίους αναφερθήκαµε παραπάνω, 

λέγονταν έτσι, ασφαλώς για να αντιδιαστέλλονται προς αυτούς τους αρµατολούς «του 

γλυκού νερού».477 

 αν η κατάσταση του ναυτικού επί Μουράτ Β΄ µπορεί να χαρακτηριστεί όχι στάσιµη 

αλλά ρευστή, η κατάσταση του στρατού ξηράς είναι δυναµικά µεταβαλλόµενη. Όπως 

η Βενετία παρέµεινε πάντα ναυτική δύναµη, έτσι και το οθωµανικό κράτος, 

προερχόµενο από φυλές νοµάδων ιππέων, δεν έπαψε να αποτελεί µια δύναµη ισχυρή 

προπάντων στην ξηρά. Η διαφορά είναι ότι οι Βενετοί υπήρξαν συνειδητοποιηµένοι 

θαλασσοκράτορες και η εξειδίκευσή τους στη θάλασσα αποτελούσε επιλογή της 

πολιτικής τους. Οι Οθωµανοί όµως στην εποχή του Μουράτ Β΄ παίρνουν οριστικά τον 

δρόµο της αυτοκρατορίας. Φιλοδοξούν να υποκαταστήσουν άµεσα το Βυζάντιο και 

µακροπρόθεσµα, καθώς διαφαίνεται στους ουγγρικούς πολέµους, και την αγία 

Ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Όπως η αρχαία ρωµαϊκή αυτοκρατορία και όπως το Βυζάντιο 

της ακµής, η επίδοξη οθωµανική αυτοκρατορία δεν µπορεί παρά να είναι εξίσου 

ισχυρή στην ξηρά και στη θάλασσα. Βέβαια στη θάλασσα είχαν µεγαλύτερη απόσταση 

να διανύσουν. Έτσι και ο Μουράτ καινοτόµησε κυρίως στον τοµέα της ξηράς. 

Θέσπισε νέους θεσµούς, αλλά προπάντων ανέπτυξε τα δεδοµένα της βασιλείας του. Ο 

στρατός του Μουράτ είναι ένας καθρέφτης των γενικότερων συνθηκών της εποχής 

του. αυτές δεν τις δηµιούργησε ο ίδιος. Την κοινωνική πραγµατικότητα, που κάνει 

διάκριση µεταξύ στρατιωτικών και ραγιάδων, την κληρονόµησε από τα προκάτοχα του 

οθωµανικού κράτη, προεξάρχοντος του ρωµαϊκού- βυζαντινού, τα οποία επί αιώνες 

είχαν επιβάλει στην περιοχή ένα status quo. Η θρησκευτική πραγµατικότητα, που 

έθετε χριστιανούς πολεµιστές στην υπηρεσία µιας µουσουλµανικής εξουσίας και ήταν 

φαινόµενο εντυπωσιακό για τους δυτικούς παρατηρητές, αντικατοπτρίζει τον ρόλο, 

                                                           
477 Halaύoghlu, 61-62. Bayerle, λ. Martolos. Kάldy- Nagy, 163-164. Jirecek, 164-165. B. Lewis, 
Daryέ-Begi, EI2, Β΄, Leiden- Λονδίνο 1965. 



που έµελλε να διαδραµατίσει το οθωµανικό κράτος: την ενοποίηση του παραδοσιακού 

αυτοκρατορικού χώρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

 Από τα µέσα του 14ου αιώνα, οπότε άρχισε η επέκταση του οθωµανικού κράτους 

στα Βαλκάνια, παρατηρείται µια διάκριση της οθωµανικής κοινωνίας σε βαλκανική 

και µικρασιατική. Τα Βαλκάνια απέκτησαν τον χαρακτήρα της ισλαµικής µεθορίου και 

απέκτησαν τουρκικό πληθυσµό ήδη από το δεύτερο µισό του 14ου αιώνα, οπότε 

εποικίστηκαν από Τουρκοµάνους νοµάδες, δερβίσηδες και Τούρκους χωρικούς. Μετά 

το 1402, η προσωρινή αναβίωση των εµιράτων και η ταυτόχρονη προοπτική 

εδραίωσης του κράτους στη Βαλκανική µετατόπισαν το κέντρο βάρους του προς την 

κατεύθυνση αυτή. Εκεί είχε κυριαρχήσει από την αρχή η ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα 

των uύ µπέηδων, οι οποίοι αύξησαν ιδιαίτερα τη δύναµή τους κατά τη µεσοβασιλεία 

και κατά τη βασιλεία του Μεχµέτ Α΄. Αυτό οφειλόταν στη βοήθεια που προσέφεραν 

στον Μεχµέτ εναντίον του Μουσά. Οι uύ µπέηδες είχαν στηρίξει αρχικά τον 

Σουλεϊµάν, αλλά κατόπιν τον εγκατέλειψαν, παίρνοντας θέση στο πλευρό αρχικά του 

Μουσά και τελικά του Μεχµέτ. Ο Μουράτ Β΄ όµως, εισάγοντας τη νέα συγκεντρωτική 

πολιτική, άρχισε να παραγκωνίζει τους uύ µπέηδες. Τοποθέτησε δικούς του 

ανθρώπους, δούλους της Πύλης, στα συνοριακά σαντζάκια. Οι uύ µπέηδες, 

προσπαθώντας να αντιδράσουν, αποδύθηκαν σε ανταγωνισµό µε τους σπαχήδες, που 



αποτελούσαν το όργανο της κεντρικής εξουσίας στις επαρχίες. Ο ανταγωνισµός αυτός 

προκάλεσε σοβαρές εντάσεις, αρχής γενοµένης από το γνωστό µας κίνηµα του 

Μπεντρεντίν ήδη επί Μεχµέτ Α΄, ένα κίνηµα που αµφισβήτησε και το κατεστηµένο 

των σπαχήδων. Οι µεθοριακοί µπέηδες, παρά τις αυτονοµιστικές τους τάσεις, δεν 

µπόρεσαν να συγκροτήσουν ανεξάρτητα εµιράτα, γιατί αυτά θα ήταν ανίσχυρα 

απέναντι στους Βαλκάνιους εχθρούς. Αλλά τα uύ κατά την περίοδο του Μουράτ Β΄ 

δεν παύουν να εκφράζουν την αντίθεση προς την κεντρική εξουσία. Οι uύ µπέηδες 

αντιδικούν µε τον µπεηλέρµπεη και οι ακιντζήδες συγκρούονται µε τους σπαχήδες. 

Συχνά µάλιστα τα uύ γίνονται καταφύγιο ανταπαιτητών του θρόνου. Όπως είδαµε στα 

σχετικά σηµεία της αφήγησής µας, το 1421 µόνο ο Μιχάλογλου κατόρθωσε να 

αποσπάσει τους uύ µπέηδες της Ρούµελης από τη συµµαχία του Dⁿzme Μουσταφά και 

το 1444 ο νέος «Dⁿzme» προσδοκούσε υποστήριξη πάλι από τους uύ µπέηδες. 

Εξάλλου, µια από τις αιτίες της παραίτησης του Μουράτ το 1444 φαίνεται ότι ήταν η 

ανυπακοή του Τουραχάν προς τον µπεηλέρµπεη της Ρούµελης. 478 Έχουµε αναφερθεί 

στο πρόσωπο και στη δράση του Τουραχάν στα γεγονοτολογικά κεφάλαια, όπως και 

στο κεφάλαιο περί ενδοοθωµανικών αντιπαραθέσεων. 

 O παραγκωνισµός των uύ µπέηδων, εξεταζόµενος στο συνολικό πλαίσιο της εποχής 

που µελετούµε, είναι το πρώτο βήµα για τη ισχυροποίηση των δούλων της Πύλης σε 

βάρος όχι µόνο των µεθοριακών µπέηδων αλλά γενικότερα των γόνων της 

παραδοσιακής τουρκικής αριστοκρατίας. Στην τελευταία ανήκε για παράδειγµα η 

οικογένεια των Τσανταρλή, την οποία εκπροσωπούσε ο πρώτος βεζίρης Χαλίλ. 

Βέβαια, η παραδοσιακή αριστοκρατία των αξιωµάτων, την οποία εκπροσωπούσε ο 

Χαλίλ, χρησιµοποιήθηκε σε µια πρώτη φάση από τον Μουράτ Β΄ εναντίον της 

παντοδυναµίας των γαζήδων uύ µπέηδων. Τον Ιούνιο του 1439 ο πρώτος βεζίρης 

Ισχάκ πασάς, εξισλαµισµένος ελληνικής ίσως καταγωγής, υποβιβάστηκε σε δεύτερο 

βεζίρη, ενώ την πρώτη θέση στο ντιβάνι πήρε ο Χαλίλ Τσανταρλή. Τρίτος βεζίρης 

έγινε ο Ζαγανός, επίσης ελληνικής καταγωγής εξισλαµισµένος. Πιθανότατα ο 

«ανασχηµατισµός» αυτός έγινε υπό την πίεση της παραδοσιακής αριστοκρατίας των 

αξιωµάτων των εκ γενετής µουσουλµάνων. Η αντιπαράθεση των δύο αυτών 

κοινωνικών οµάδων, των εξισλαµισµένων, µε τη διαδικασία του ντεβσιρµέ ή 

οικειοθελώς, αφενός και των εκ γενετής µουσουλµάνων αξιωµατούχων αφετέρου, 

απειλούσε σοβαρά την σταθερότητα του κράτους, κυρίως αφότου ο Μουράτ σε µια 

δεύτερη φάση άρχισε να προωθεί συστηµατικά το ντεβσιρµέ. Με τον τρόπο αυτό, ο 

Μουράτ υπονόµευσε την παραδοσιακή αριστοκρατία, αν και, όπως φαίνεται, ποτέ δεν 

αποφάσισε να έλθει σε ρήξη µαζί της. Η αντιπαράθεση των δύο κοινωνικών οµάδων 
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ήταν πάντως γεγονός και η παρουσία του Χαλίλ στη θέση του πρώτου βεζίρη υπήρξε 

ίσως η εξαίρεση, που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Η βασιλεία του Μουράτ σηµαδεύτηκε 

σε µεγάλο βαθµό από την αντιπαράθεση αυτή. Η ανταρσία των γενιτσάρων το 1446, 

όταν δεν ικανοποιήθηκε το αίτηµά τους για µισθολογική αύξηση, στο διάστηµα της 

οποίας κάηκαν πολλά σηµεία της πρωτεύουσας, στρεφόταν προσωπικά εναντίον του 

µυστικοσύµβουλου του Μεχµέτ, του ευνούχου Σιχαµπεντίν, ο οποίος µπόρεσε να 

σώσει τη ζωή του µόνο καταφεύγοντας στο παλάτι. Ο Σιχαµπεντίν, που, καθώς έχουµε 

δει, είχε διακριθεί στους πολέµους εναντίον των Σέρβων και των Ούγγρων, 

αποτελούσε χαρακτηριστική φυσιογνωµία δούλου της Πύλης. Ήταν µισητός στις 

παλιές τουρκικές οικογένειες της παραδοσιακής αριστοκρατίας και δε θα ήταν 

παράλογο να υποθέσει κανείς ότι η ανταρσία υποκινήθηκε από τον Χαλίλ, για να 

κλονίσει τη θέση του Σιχαµπεντίν και της παράταξής του. Η έκβαση της 

αντιπαράθεσης δεν κρίθηκε διά µιας. Το 1449 ο Μουράτ Β΄ για πολιτικούς λόγους 

υποχρέωσε τον γιο του Μεχµέτ να νυµφευθεί την Sitt hatun, κόρη του 

Ντουλκαντίρογλου, ηγεµόνα των νοµάδων της νοτιοανατολικής Μικράς Ασίας. Ο 

ηγεµόνας αυτός είχε συγκεντρώσει πλούτο ελέγχοντας τις χερσαίες οδούς και 

προµηθεύοντας άλογα στους Οθωµανούς. Χάρη στην επιγαµία ανάµεσα στην 

οθωµανική και µία παραδοσιακή τουρκική δυναστεία, η επιρροή της παλαιάς 

αριστοκρατίας φάνηκε να ανακάµπτει.479 Όµως ο κόσµος των εµιράτων και των εκ 

γενετής µουσουλµάνων αρχόντων έµελλε αµέσως µετά τον θάνατο του Μουράτ, να 

παραχωρήσει τη θέση του στον κόσµο της µίας συγκεντρωτικής αυτοκρατορίας, της 

οποίας οι εξουσίες βρίσκονταν στα χέρια των δούλων του σουλτάνου. Αυτή είναι η 

µείζων κοινωνική (και πολιτική) αλλαγή, που χαρακτηρίζει τη βασιλεία του Μουράτ 

Β΄ και προετοιµάζει το έδαφος για την κοινωνία της απόλυτης µοναρχίας του Μεχµέτ 

Β΄. Αποτελεί σηµείο αφετηρίας για την περιγραφή της κοινωνικής κατάστασης. 

Εξάλλου, µε την εξέλιξη αυτή άρχισε ο µετασχηµατισµός της ευρύτερης κοινωνικής 

τάξης, της οποίας υποοµάδα αποτελούσαν οι uύ µπέηδες: της τάξης των ΣaskerΌ. 

Αυτοί ήταν οι πολεµιστές, όχι µόνο µουσουλµάνοι, και οι στρατιωτικοί και διοικητικοί 

αξιωµατούχοι και υπάλληλοι. 

 Έξω από τα όρια της τάξης των ΣaskerΌ υπήρχε άλλη µία κοινωνική οµάδα, που 

παρουσίαζε φυγόκεντρες τάσεις: οι Τουρκοµάνοι νοµάδες. Αυτοί είχαν διαδραµατίσει 

σηµαντικότατο ρόλο στην αύξηση του τουρκικού πληθυσµού της Ρούµελης από τα 

µέσα του 14ου αιώνα και εξής. Το οθωµανικό κράτος όµως, όσο εξελισσόταν σε 

αυτοκρατορία, έτεινε να µιµηθεί την γραφειοκρατική δηµογραφική πολιτική των 

Σελτζούκων, που είχαν υποστηρίξει τη γεωργία και το εµπόριο σε βάρος της 
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νοµαδικής οικονοµίας. Οι Σελτζούκοι είχαν περιορίσει τους νοµάδες σε ορισµένες 

περιοχές της Μικράς Ασίας, στα όρη του Ταύρου, στα όρη του Πόντου και στο 

κεντρικό µικρασιατικό υψίπεδο. Έτσι και οι Οθωµανοί στη Ρούµελη επιδίωξαν 

συστηµατικά τη µετατροπή των νοµαδικών πληθυσµών σε οικιστικούς. Μέχρι το 1500 

περίπου οι απόγονοι των νοµάδων είχαν εγκατασταθεί µόνιµα σε οικισµούς. Παρά 

ταύτα, κέντρα νοµάδων διατηρήθηκαν στις περιοχές του Αίµου, της Ροδόπης, της 

Ντοµπρουτζάς, των Σκοπίων, της Κοµοτηνής και της Θεσσαλονίκης. Παρ�όλο που οι 

προσκείµενες στο σαράι αφηγηµατικές πηγές παρουσιάζουν τους νοµάδες ως 

αντικοινωνικό στοιχείο, η πραγµατικότητα είναι ότι αυτοί αποτελούσαν οργανικό 

κοµµάτι της οθωµανικής κοινωνίας. Η νοµαδική οργάνωση είχε ενσωµατωθεί στην 

οργάνωση του κράτους, το οποίο είχε καθορίσει για κάθε νοµαδικό φύλο ένα yurt, µια 

ιδιαίτερη περιοχή. Είναι γνωστό ότι η νοµαδική οικονοµία είναι κτηνοτροφική. Στα 

yurt όµως οι νοµάδες, ασκούσαν, έστω και περιορισµένη, γεωργία. Τον χειµώνα 

κατέβαιναν στις πεδιάδες και αξιοποιούσαν δάση και βάλτους, καλλιεργώντας 

βαµβάκι, ρύζι και σιτάρι είτε για δική τους χρήση είτε για να το πουλήσουν, π.χ., σε 

Ιταλούς εµπόρους. Το καλοκαίρι ανέβαιναν στα βουνά, αφήνοντας πίσω ανθρώπους 

να φυλάνε τις καλλιέργειες, και επέστρεφαν τον καιρό της συγκοµιδής. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της οικονοµίας των Τουρκοµάνων ήταν η κατασκευή και 

εµπορεία χαλιών από µαλλί προβάτου. Εξάλλου οι νοµάδες µε τις καµήλες τους 

µονοπωλούσαν τις ιδιωτικές και κρατικές µεταφορές στη Μικρά Ασία. Μερικοί 

Τουρκοµάνοι προσελάµβαναν βοσκούς, για να φροντίζουν τα κοπάδια τους και οι ίδιοι 

επιδίδονταν σε επιχειρήσεις µεταφορών ή σε ζωεµπόριο. Και ο οθωµανικός στρατός 

χρησιµοποιούσε για τις µεταφορές εφοδίων και υλικού Τουρκοµάνους καµηλιέρηδες. 

Τον 15ο αιώνα στη δυτική Μικρά Ασία υπάρχει ένας βασικά οικιστικός πληθυσµός 

τουρκοµανικής καταγωγής. Η περιοχή ενσωµατώθηκε στο ευρωπαϊκό εµπόριο και 

απέκτησε ευηµερία. Εξήγε σιτάρι, βαµβάκι, σταφίδες, σύκα στύψη, χαλιά, µαλλί και 

δέρµατα. Στην ανατολική Μικρά Ασία αντίθετα, οι εγκατεστηµένοι Τουρκοµάνοι 

περιορίζονται στην κτηνοτροφία. Το κράτος, µολονότι επιδίωκε να αλλάξει τους 

νοµάδες υποχρεώνοντάς τους να εγκατασταθούν σε οικισµούς, επιχειρούσε συγχρόνως 

να εκµεταλλευτεί τις ιδιαιτερότητες του πληθυσµιακού αυτού στοιχείου. Αντίθετα από 

τους γεωργικούς πληθυσµούς, οι νοµάδες µπορούσαν να µετακινούνται χωρίς να 

βλάπτουν τα κρατικά έσοδα. Γι�αυτό το κράτος τους απασχολούσε σε δηµόσια έργα , 

σε ορυχεία σε ορυζοκαλλιέργειες ή τους ανέθετε την εκπαίδευση αλόγων του στρατού 

µε αντάλλαγµα φοροαπαλλαγές. Επίσης τους χρησιµοποιούσε σε βοηθητικά σώµατα 

του στρατού ή τους εγκαθιστούσε σε στρατηγικής σηµασίας περιοχές της Ρούµελης. 

Εγκατεστηµένοι σε παραµεθόριες περιοχές συντελούσαν στην ερήµωση της εχθρικής 



χώρας πριν την οριστική της κατάκτηση. Ορισµένες κατηγορίες νοµάδων προµήθευαν 

το παλάτι µε βούτυρο, τόξα και βέλη κλπ. Παραδόξως, αν και ήταν τόσο χρήσιµοι στο 

κράτος, οι νοµάδες παραµελούνταν και βρίσκονταν αντιµέτωποι µε την κεντρική 

γραφειοκρατία, που προσπαθούσε να τους ελέγξει. Παράλληλα έµεναν αβοήθητοι 

απέναντι σε κινδύνους, όπως π.χ. οι ασθένειες που αποδεκάτιζαν τα ζώα. Έτσι 

στρέφονταν προς τη ληστεία ή έτειναν να υποστηρίζουν τα αντικαθεστωτικά 

κινήµατα. ∆υο χρόνια µετά την άλωση της Θεσσαλονίκης ο Μουράτ εγκατέστησε 

στην πόλη Τούρκους από τα Γιανιτσά, δηλ. ανθρώπους των Εβρενόσογλου. Η 

Flemming πιστεύει ορθώς ότι αυτό το γεγονός εκφράζει την πολιτική του σουλτάνου 

αφενός απέναντι στους uύ µπέηδες και αφετέρου απέναντι στους νοµάδες.480 

 Οι ΣaskerΌ συγκροτούσαν τη µία από τις δύο βασικές τάξεις της οθωµανικής 

κοινωνίας. Ήταν απαλλαγµένοι από κάθε είδους φόρο. Η δεύτερη κοινωνική τάξη 

ήταν, όπως είναι γνωστό, οι ραγιάδες (reΣέyέ), δηλαδή οι αγρότες στην ύπαιθρο και οι 

εµποροβιοτέχνες στις πόλεις. Αυτοί κατέβαλλαν φόρους, που στην περίοδο αυτή ήταν 

σαφώς ελαφρύτεροι από τους αντίστοιχους προοθωµανικούς. Υπήρχαν και έκτακτοι 

φόροι, που προβλέπονταν για ειδικές ανάγκες και λέγονταν Σavέrιz. Ορισµένες 

πληθυσµιακές οµάδες απαλλάσσονταν από τα Σavέrιz. Ήταν οι οµάδες, που 

προσέφεραν κάποιες ειδικές υπηρεσίες: φύλαγαν περάσµατα, εφοδίαζαν τον στρατό ή 

το παλάτι κ.τ.τ. Οι απαλλαγµένοι αυτοί ραγιάδες λέγονταν muέf ve mⁿsellem. 

Μπορούν να θεωρηθούν ως µια υποοµάδα των ραγιάδων ή, κατά µία άποψη, ως µια 

ενδιάµεση κοινωνική τάξη µεταξύ ΣaskerΌ και reΣέyέ. Οι υπήκοοι, που ανήκαν σε 

κάθε µία από τις τρεις αυτές κατηγορίες, καταγράφονταν σε ειδικό κατάστιχο βάσει 

τακτικών απογραφών. Αυτό δεν απέκλειε ένα βαθµό κινητικότητας. Το devγirme ήταν 

ένας τρόπος µεταπήδησης από την τάξη των ραγιάδων σε αυτή των στρατιωτικών. 

Προϋπέθετε το «ξερρίζωµα» ατόµων από τον φυσικό τους χώρο και τη «µεταφύτευσή» 

τους κατόπιν στον στρατιωτικό σουλτανικό χώρο. Όπως έχουµε δει, οι µουσουλµάνοι 

ραγιάδες µπορούσαν να µετατραπούν σε ΣaskerΌ µε ειδικό φερµάνι, αν γίνονταν 

εθελοντές και διακρίνονταν στον ιερό πόλεµο. Πάντως η κινητικότητα αυτή ήταν 

περιορισµένη. Κατά γενικό κανόνα, ο γιος του ραγιά παρέµενε ραγιάς και ο γιος του 

ΣaskerΌ παρέµενε ΣaskerΌ. Έπρεπε να διατηρείται η ισορροπία, γιατί το οθωµανικό 

κράτος αποτελούσε το δηµιούργηµα µιας ελίτ πολεµιστών περί τον Οσµάν γαζή. Ο 

σουλτάνος ήταν ο ποιµένας και οι ραγιάδες το ποίµνιό του. Οι πολεµιστές και η 

διοικητική υπαλληλία λειτουργούσαν προφανώς ως βοηθοί του βοσκού.481 
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 Αυτό το ποίµνιο, οι ραγιάδες, χωριζόταν, όπως ξέρουµε, σε δύο κατηγορίες: τους 

µουσουλµάνους ραγιάδες και τους µη µουσουλµάνους ραγιάδες, γνωστούς και ως 

zimmΌ. Οι τελευταίοι υπόχρεώνονταν σε καταβολή κεφαλικού φόρου, που στα 

µουσουλµανικά κράτη λεγόταν cizye. Γενικά, οι οθωµανικοί φόροι διακρίνονταν σε 

ισλαµικούς (hukukΌ), δηλαδή αυτούς που προβλέπονταν από τον ιερό νόµο (sheriat), 

και σε κρατικούς (�urfΌ, rⁿsum), δηλαδή εκείνους που επέβαλλε ο κοσµικός νόµος του 

σουλτάνου, συχνά υιοθετώντας προοθωµανικές πρακτικές των κατακτηµένων 

περιοχών. Ο κυριότερος ισλαµικός φόρος ήταν ο κεφαλικός, που καταβαλλόταν από 

τους µη µουσουλµάνους υπηκόους σε ρευστό χρήµα κατευθείαν στο κεντρικό 

θησαυροφυλάκιο. Ο ιερός νόµος ορίζει τρία διαφορετικά ποσά, ανάλογα µε την 

οικονοµική κατάσταση του κάθε ενός zimmi ατοµικά. Στην πράξη οι Οθωµανοί 

διατηρούσαν τα ποσά των προοθωµανικών κεφαλικών φόρων και εισέπρατταν τον 

κεφαλικό φόρο ανά hane και όχι ανά άτοµο. Ο κεφαλικός φόρος εξ ορισµού, σε όλα τα 

κράτη όπου εφαρµοζόταν, αφορούσε στους υπηκόους κατ�άτοµο. Και στο οθωµανικό 

κράτος κάθε άρρην ελεύθερος υπήκοος άνω των 12 ετών ικανός προς εργασία ήταν 

θεωρητικά υπόχρεως κεφαλικού φόρου. Στην πράξη όµως είχε επικρατήσει το 

σύστηµα, προκειµένου ειδικά για την ύπαιθρο, να εισπράττεται αυτός ο φόρος µόνο 

από τον αρχηγό κάθε οικογένειας για λογαριασµό ολόκληρης της οικογένειας. Η 

οικογένεια στην οθωµανική δηµοσιονοµική ορολογία λεγόταν hane, όρος που αρχικά 

δήλωνε ακριβέστερα το σπίτι, όπου κατοικούσε ένα ανδρόγυνο µε το εισόδηµά του. 

Το ανδρόγυνο, το hane, συνιστούσε τη βασική πληθυσµιακή µονάδα, ανεξάρτητα από 

το αν ζούσε σε ιδιαίτερο σπίτι ή αν συµβίωνε στο ίδιο σπίτι µε ένα άλλο συγγενικό 

ανδρόγυνο. Συνήθως η λέξη hane µεταφράζεται ως «νοικοκυριό», αλλά δεν πρέπει να 

συγχέουµε των αριθµό των hane µε αυτόν των σπιτιών. Για παράδειγµα, ένας 

παντρεµένος γιος, που κατοικούσε στο ίδιο σπίτι µε τους γονείς του, αποτελούσε µαζί 

µε τη σύζυγό του ένα hane ξεχωριστό από εκείνο των γονέων. Έτσι, ένα σπίτι 

µπορούσε να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα hane, που φορολογούνταν 

ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Παράλληλα µε το σύστηµα των συντεχνιών, το 

σύστηµα ύift-hane µε την οικογενειακή εργασία στην αγροτική παραγωγή υπήρξε το 

θεµέλιο της οθωµανικής οικονοµίας. Εξασφάλιζε τη συντήρηση του πληθυσµού και τις 

φορολογικές προσόδους του κράτους. Βασικός φόρος ήταν το ύift resmi, που 

καταβαλλόταν σε χρήµα, το ποσό του οποίου υπολογιζόταν µε βάση την προσωπική 

εργασία. Εποµένως, ο οικογενειάρχης µε ένα ύiftlik πλήρωνε περισσότερα από τον 

οικογενειάρχη µε µισό ύiftlik, ο οποίος µε τη σειρά του πλήρωνε περισσότερα από 

εκείνον που είχε λιγότερο από µισό ύiftlik (bennak). Αλλά ακόµη και οι πλήρως 

ακτήµονες (caba) φορολογούνταν για την εργατική τους δύναµη. Επειδή το 



συγκεντρωτικό κράτος είχε µεγαλύτερη ανάγκη ρευστού χρήµατος από τους τοπικούς 

άρχοντες της προοθωµανικής περιόδου, οι περισσότερες οχληρές αγγαρείες 

µετατράπηκαν σε χρηµατικές εισφορές. Υπήρχαν πάντα όµως και οι φόροι σε είδος, 

αφού και οι ραγιάδες αντιµετώπιζαν δυσκολία στη συγκέντρωση ρευστού. Πάντως, οι 

κάτοικοι ορισµένων χωριών, που βρίσκονταν κοντά στις αγορές των πόλεων, είχαν 

εντονότερο προσανατολισµό προς την εµπορευµατοποιηµένη παραγωγή.482 ∆εν 

πρόκειται όµως να περιγράψουµε εδώ λεπτοµερώς το οθωµανικό φορολογικό 

σύστηµα, γιατί αυτό θα ήταν κάτι που θα είχε τη θέση του σε ένα γενικό εισαγωγικό 

έργο. 

 Οι κληρικοί, κατά µία άποψη, οι σκλάβοι και οι ακόλουθοι των µελών της 

στρατιωτικής τάξης απαλλάσσονταν από τον κεφαλικό φόρο. Η απαλλαγή των 

κληρικών από τον κεφαλικό φόρο έχει αµφισβητηθεί βάσει εγγράφων, που 

αναφέρονται σε πληρωµή cizye από µητροπολίτες και µοναχούς. Το πρωιµότερο 

αυτών των εγγράφων προέρχεται από το έτος 1427, δηλαδή από τις αρχές της 

βασιλείας του Μουράτ Β΄. Τα άλλα είναι µεταγενέστερα του Μουράτ.483 

 Όσον αφορά στους σκλάβους, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι ο θεσµός της δουλείας 

ευδοκίµησε περισσότερο στο επίπεδο των διοικητικών θεσµών, όπου σπουδαιότατο 

ρόλο διαδραµάτισαν οι Kapι Kullarι, παρά στο επίπεδο της οικονοµίας ή της 

καθηµερινής ζωής. Βέβαια χρησιµοποιήθηκαν δούλοι ως εργατικά χέρια στην 

ύπαιθρο, σε γαίες, οι οποίες είχαν εκχερσωθεί από µέλη της ελίτ των στρατιωτικών και 

είχαν γίνει mⁿlk, ιδιόκτητες. Ενίοτε το κράτος τους παραχωρούσε τη νοµή γης και σε 

µερικές περιπτώσεις αφοµοιώνονταν από τους ελεύθερους ραγιάδες. Οι τεχνίτες των 

πόλεων χρησιµοποιούσαν σκλάβους στην εργασία τους µε συµφωνία καθορισµένης 

χρονικά υπηρεσίας. Το σύστηµα αυτό λεγόταν mⁿkέtebe και επέτρεπε στον σκλάβο να 

εργάζεται και για δικό του λογαριασµό, µαζεύοντας χρήµατα και εξαγοράζοντας σε 

µια δεδοµένη στιγµή την ελευθερία του. Με τον τρόπο αυτό απελευθερώθηκε ο 

Γεώργιος ο Ούγγρος. Αυτή η δυνατότητα απελευθέρωσης σε συνδυασµό µε την 

ενθάρρυνση της χειραφέτησης δούλων από το Ισλάµ ως φιλάνθρωπης πράξης 

οδήγησαν αργότερα στη σταδιακή ελάττωση του αριθµού των σκλάβων στην 

οθωµανική αυτοκρατορία. Σε σηµειώσεις ανώνυµου οφικιαλίου της µητρόπολης 

Θεσσαλονίκης γίνεται λόγος για εξαγορά σκλαβών, πιθανώς µε σκοπό την 

απελευθέρωσή τους. Η σηµείωση αναφέρεται στο 1419. Αγοραστής, είναι ο Έλληνας 

κληρικός και πωλητής στη µία περίπτωση ένας «τούρκος µπέης». Σε ρόλο µεσίτη 

βλέπουµε κάποιον Αλιάζη Αληθινό, ο οποίος θα µπορούσε να είναι Τούρκος (Ilyas), 
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αλλά λόγω της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας θα έπρεπε µάλλον να θεωρηθεί 

ως Εβραίος (Ελιέζ) ελληνόγλωσσος. Οι σκλάβες λέγονται Καλή και Μαρίτσα και ως 

εκ τούτου είναι µάλλον ελληνορθόδοξες, ίσως εκχριστιανισµένες. Η δραστηριότητα 

της εξαγοράς χριστιανών σκλάβων από τα χέρια µουσουλµάνων σε µια πόλη, που 

ανήκει ακόµη στη βυζαντινή επικράτεια, αφορά στην ιστορία της βυζαντινής και όχι 

της οθωµανικής κοινωνίας. Μας ενδιαφέρει όµως η αναφορά του Τούρκου µπέη ως 

αρχικού ιδιοκτήτη. Στην εποχή αυτή τον τίτλο του µπέη δεν έφερε ο κάθε εύπορος 

Τούρκος γαιοκτήµονας, όπως στις όψιµες περιόδους της οθωµανικής ιστορίας. Ο 

Βυζαντινός κληρικός εξαγόρασε τη σκλάβα ίσως όχι από κάποιο γόνο των 

Εβρενόσογλου, αλλά ενδεχοµένως από κάποιον alay beyi των σπαχήδων. Το 

περιστατικό αυτό συνέβη δύο χρόνια πριν από την άνοδο του Μουράτ Β΄ στον θρόνο. 

Μπορούµε όµως να υποθέσουµε ότι και µετά την προσάρτηση της Θεσσαλονίκης στο 

οθωµανικό κράτος η συγκεκριµένη δραστηριότητα της εκκλησίας θα εξακολούθησε να 

αποτελεί σηµείο επαφής µεταξύ χριστιανών και µουσουλµάνων, στο βαθµό που η 

µητρόπολη διατήρησε την ελευθερία και τη δυνατότητα δραστηριοποίησής της. Στην 

εποχή που εξετάζουµε, το δουλεµπόριο συντηρείται κυρίως από λατίνους χριστιανούς 

κερδοσκόπους: Βενετοί, Γενουάτες, Καταλανοί και άλλοι δουλέµποροι αγόραζαν 

σκλάβους και τους πουλούσαν στη Μικρά Ασία και στις αραβικές χώρες, αλλά και 

στις αποικίες τους για αγροτικές δουλειές, ακόµη και στη δυτική Ευρώπη. Η 

βενετοκρατούµενη Κρήτη υπήρξε ένα από τα κέντρα του δουλεµπορίου. Μετά τον 

θάνατο του Μουράτ Β΄, ο διάδοχός του επέβαλε έλεγχο στην εξαγωγή σκλάβων, 

καταφέροντας έτσι ισχυρό πλήγµα στο γενουατικό εµπόριο του Ευξείνου.484 Το 

εµπόριο όµως θα µας απασχολήσει εκτενώς σε άλλο σηµείο του παρόντος κεφαλαίου. 

 Η ιδιότητα του zimmi µπορούσε να είναι ιδιαίτερα συµφέρουσα για ορισµένα 

πρόσωπα, υπό ειδικές συνθήκες και σε συνδυασµό µε ορισµένους παράγοντες. 

Παραδείγµατος χάρη, οι µονές του Αγίου Όρους απολάµβαναν φορολογικές 

απαλλαγές και τη γενικότερη προστασία του σουλτάνου. Αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον 

µπορούσε να αξιοποιηθεί από πρόσωπα µε πλούτο, πολιτική επιρροή και ισχυρούς 

φίλους. Συγκεκριµένα, η περίπτωση του Σέρβου άρχοντα Ράντιτς εκφράζει µια πλευρά 

της κοινωνικής ζωής στο οθωµανικό κράτος, που έχει το αντίστοιχό της σε όλες της 

κοινωνίες όλων των εποχών: την εύνοια προς τους ισχυρούς. Ο Ράντιτς υπήρξε 

αρχιστράτηγος του σερβικού στρατού επί Στέφανου Λαζάρεβιτς και επί Γεωργίου 

Μπράνκοβιτς µέχρι το 1433. Τότε παραιτήθηκε και µόνασε στη µονή Κασταµονίτου, 

γινόµενος έτσι αυτόµατα υπήκοος του σουλτάνου. ∆ύο έγγραφα από το αρχείο της 
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µονής καταδεικνύουν αφενός την εύνοια του µπεηλέρµπεη της Ρούµελης Σιχαµπεντίν 

προς τον φίλο του Ράντιτς και αφετέρου το προνοµιακό καθεστώς του Αγίου Όρους 

και γενικά των µοναστηριών. Ήδη από τον 14ο αιώνα, οι Οθωµανοί αναγνωρίζουν τα 

µοναστήρια ως χώρους ασύλου και οι µοναχοί µπορούσαν να θεωρούν τους εαυτούς 

τους ασφαλείς από τους πολεµικούς και άλλους κινδύνους, που τυχόν απειλούσαν τις 

γειτονικές τους περιοχές. Το πρώτο έγγραφο (1439) είναι χοτζέτι, δηλαδή απόφαση 

ιεροδικείου. Το ιεροδικείο Σερρών δικαίωσε τον Ράντιτς σε µια υπόθεση χρηµάτων, τα 

οποία εκείνος ισχυριζόταν ότι αδίκως είχαν αποσπάσει από αυτόν οι αντίδικοί του. Η 

διατύπωση του εγγράφου δεν είναι αρκετά σαφής και δεν φωτίζει ξεκάθαρα την ουσία 

της υπόθεσης, ίσως σκόπιµα. Φαίνεται όµως ότι ο µπεηλέρµπεης έβαλε «λυτούς και 

δεµένους», για να γλυτώσει ο Ράντιτς µέρος από το διαφιλονεικούµενο ποσό, το οποίο 

ήταν ίσως τόκος δανείου που είχε πάρει. Το άλλο έγγραφο (1441) είναι µια διαταγή 

του µπεηλέρµπεη Σιχαµπεντίν, ο οποίος είχε µόλις κατακτήσει το Novo Brdo. Ο 

Ράντιτς ήταν ιδιοκτήτης µέρους των περίφηµων αργυρωρυχείων της πόλης και ζήτησε 

τη βοήθεια του υψηλά ιστάµενου φίλου του, για να διατηρήσει τα δικαιώµατά του 

ανέπαφα. Ένα πλέγµα συµφερόντων καθόριζε τις σχέσεις στην κορυφή της 

οθωµανικής κοινωνίας και πρέπει να εικάσουµε ότι αρκετές σηµαντικές αποφάσεις του 

σουλτάνου έχουν ληφθεί µέσα σ�αυτό το πλαίσιο.485 

Ο Ράντιτς συνιστά εξαίρεση. Έγινε zimmi, καλόγερος, ενώ άλλοι Βαλκάνιοι 

στρατιωτικοί είχαν προτιµήσει να ενσωµατωθούν στην οθωµανική κοινωνία ως 

χριστιανοί σπαχήδες. Ο Ράντιτς όµως δεν ήταν ένας απλός βοϊνούκος. Ανήκε στην 

κορυφή της σερβικής στρατιωτικής ιεραρχίας. Στην Αλβανία ο Σκεντέρµπεης, αν και 

υπήρξε µέλος της οθωµανικής ελίτ των αξιωµάτων και είχε την ευκαιρία να 

«δικτυωθεί», διάλεξε τον δρόµο της εξέγερσης, για να διατηρήσει τα πατρογονικά του 

προνόµια. Ο Ράντιτς αξιοποίησε τις δικές του δυνατότητες αποτελεσµατικότερα. 

 Το κράτος αντλούσε τις φορολογικές προσόδους του από τη µάζα των κοινών 

ραγιάδων. Στους φόρους εφαρµοζόταν από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης του 

οθωµανικού κράτους το σύστηµα της εκµίσθωσης. Ο µισθωτής δεσµευόταν να 

καταβάλει εντός ορισµένου χρόνου ένα ορισµένο ποσό. Αν δεν αντεπεξερχόταν στην 

υποχρέωση αυτή, αντιµετώπιζε τον κίνδυνο της φυλάκισης. Σε άλλες περιπτώσεις οι 

φόροι δεν εκµισθώνονταν αλλά εισπράττονταν από διορισµένο αρµοστή (emΌn) ή από 

κάποιους kul, συνήθως του ιππικού της Πύλης. Τόσο οι µισθωτές όσο και οι emΌn 

όφειλαν να προτείνουν κατάλληλους τρόπους για την αύξηση των κρατικών προσόδων 

της συγκεκριµένης περιοχής. Στην εποχή που µας ενδιαφέρει ένας φόρος, ο οποίος δεν 

εκµισθωνόταν ακόµη, καθώς ανήκε στην κατηγορία των θρησκευτικών και όχι των 
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κοσµικών φόρων, ήταν ο κεφαλικός φόρος (cizye)* Τον εισέπρατταν οι kul του 

σουλτάνου, συνήθως κάποιοι sipahi oghlanlarι. Επειδή η εκτέλεση του έκτακτου 

καθήκοντος του φοροεισπράκτορα αµειβόταν µε εισφορά , που εισέπρατταν οι δούλοι 

αυτοί της Πύλης από τους φορολογούµενους, δεν ήταν πρόθυµοι να στερηθούν αυτή 

την αρµοδιότητα.486 

 Όσον αφορά στους rⁿsum, τους κοσµικούς φόρους, οι Οθωµανοί µετέτρεπαν 

συνήθως τις αγγαρείες και τις εισφορές σε είδος προς τους τοπικούς άρχοντες του 

προοθωµανικού καθεστώτος σε χρηµατικούς φόρους. Βέβαια, η φύση της αγροτικής 

οικονοµίας προϋπέθετε τη διατήρηση ορισµένων αγγαριών (kulluk) χάριν των 

σπαχήδων, ώστε να µην απασχολούνται οι τελευταίοι σε άσχετες µε τα στρατιωτικά 

τους καθήκοντα εργασίες. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτές οι διαδικασίες 

καθορίζονταν από την κρατική εξουσία και όχι από οποιαδήποτε προσωπική σχέση 

µεταξύ «φεουδάρχη» και «δουλοπάροικου», πράγµα που διαφοροποιεί ουσιαστικά το 

τιµαριωτικό σύστηµα από την ευρωπαϊκή φεουδαρχία. Πρέπει οπωσδήποτε να 

τονίσουµε ότι το τιµαριωτικό σύστηµα, αν και κατά την παράδοση εφαρµόστηκε από 

τα πρώτα χρόνια του οθωµανικού κράτους, εδραιώθηκε επί Μεχµέτ Α΄, γνώρισε 

πλήρη ανάπτυξη µόνον επί Μουράτ Β΄ και εδραιώθηκε οριστικά επί Μεχµέτ Β΄. Ο 

Μεχµέτ Α΄ είχε στηριχθεί στους σπαχήδες, για να αντιµετωπίσει τα στρατεύµατα του 

Μουσά, που αποτελούνταν από ακιντζήδες, yaya και αζάπηδες. Ο Μουράτ Β΄ πάλι 

χρησιµοποίησε τη «φεουδαλική» αυτή δύναµη στην αντιπαράθεσή του µε την 

παραδοσιακή αριστοκρατία και µε τα εµιράτα. Εξάλλου, ο στενός έλεγχος των 

τιµαρίων από τον µονάρχη ευνόησε την επεκτατική πολιτική. Εκτός από τους 

σπαχήδες, οι εθελοντές του ιερού πολέµου, οι διάφοροι «απόστρατοι» δούλοι της 

Πύλης και τα µέλη των προοθωµανικών στρατιωτικών τάξεων προσέβλεπαν σε 

τιµάρια. Η µεγάλη ζήτηση τιµαρίων προκαλούσε την ανάγκη νέων κατακτήσεων, µια 

τάση που αγωνιζόταν να επικρατήσει στην εποχή του Μουράτ Β΄. Το κίνητρο ήταν 

ισχυρό, γιατί το τιµαριωτικό σύστηµα απάλλασσε το κράτος από την ευθύνη της 

είσπραξης φόρων από τους αγρότες και της καταβολής µισθών στους πολεµιστές.487 

 Αυτό το δεύτερο µάλιστα, η µη επιβάρυνση του θησαυροφυλακίου, είχε θεµελιώδη 

σηµασία, δεδοµένης της αντίληψης των ανατολικών µοναρχιών περί του γεµάτου 

θησαυροφυλακίου ως προϋπόθεσης για µια υγιή οικονοµία. Στο οθωµανικό κράτος το 

θησαυροφυλάκιο περιελάµβανε δύο τµήµατα: το εξωτερικό, που ελεγχόταν από τον 

πρώτο βεζίρη και τον ντεφτερντάρη και το εσωτερικό θησαυροφυλάκιο, υπό τον 
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έλεγχο του ίδιου του σουλτάνου. Στο εσωτερικό θησαυροφυλάκιο φυλασσόταν το 

τυχόν πλεόνασµα, που εξακριβωνόταν από τον εκάστοτε ισολογισµό. Επίσης εκεί 

φυλασσόταν το ένα πέµπτο της πολεµικής λείας, που αναλογούσε στον σουλτάνο, 

δηµευµένα κινητά περιουσιακά στοιχεία και τέλος διάφορα δώρα, που είχαν 

προσφερθεί στον σουλτάνο. Έτσι, το εσωτερικό θησαυροφυλάκιο δεν περιείχε µόνο 

χρήµα, αλλά και άλλα πολύτιµα αντικείµενα: κοσµήµατα, υφάσµατα και ενδύµατα, 

σκεύη. Οι ανάγκες του κράτους αντιµετωπίζονταν κατά βάση από το εξωτερικό 

θησαυροφυλάκιο, που συγκέντρωνε τους φόρους, τα έσοδα από τα µονοπώλια και τις 

άλλες κρατικές προσόδους. Το εσωτερικό πάλι λειτουργούσε ως εφεδρική πηγή 

πόρων. Το εξωτερικό θησαυροφυλάκιο δανειζόταν από το εσωτερικό µε έγκριση του 

σουλτάνου, όταν υπήρχε ανάγκη και ο πρώτος βεζίρης αναλάµβανε εγγράφως την 

ευθύνη για την εξόφληση του δανείου. Το 1433 τα έσοδα του οθωµανικού κράτους 

ανέρχονταν σε 2.500.000 χρυσά δουκάτα, σύµφωνα µε τον Μπερτραντόν ντε λα 

Μπροκιέρ. Το ποσό αυτό δεν ξεπεράστηκε κατά πολύ µέσα στον επόµενο αιώνα, 

σύµφωνα µε δυτικούς παρατηρητές.488 

 Μια από τις βασικές ανάγκες, που έπρεπε να καλυφθούν µε αυτό το ποσό, ήταν ο 

εφοδιασµός του στρατού και ιδίως των εκστρατευτικών σωµάτων. Η περσική και 

ισλαµική παράδοση, είχαν κληροδοτήσει στο οθωµανικό κράτος την αντίληψη της 

έγκαιρης οργάνωσης της επιµελητείας. Από την άλλοι µεριά, οι τουρκικοί λαοί ήταν 

φορείς της τουρανικής και µογγολικής παράδοσης, όπως αυτή εκδηλωνόταν στις 

εκστρατείες του Τζέγκις χαν και του Ταµερλάνου: της λεηλασίας καθ�οδόν, που 

εξασφάλιζε στους πολεµιστές τη συντήρησή τους. Η µέθοδος αυτή όµως υπονόµευε 

µακροπρόθεσµα την οικονοµία του ίδιου του οθωµανικού κράτους, αφού, όταν ο 

στρατός περνούσε µέσα από τις οθωµανικές επαρχίες καθ�οδόν προς τα σύνορα, οι 

υπήκοοι του σουλτάνου αποδυναµώνονταν από τις διαρπαγές και η παραγωγή τους 

εξανεµιζόταν. Οταν αυτό συνέβαινε συχνά, η φοροδοτική δυνατότητα των ραγιάδων 

περιοριζόταν για πολλά χρόνια. Για όσο διάστηµα το οθωµανικό κράτος λειτουργούσε 

ως δύναµη γαζήδων, οι αρπαγές είχαν την πρώτη θέση, αφού µάλιστα το κοράνι 

αναγνωρίζει τη νοµιµότητα της πολεµικής λείας, δίνοντας έτσι στους Οθωµανούς το 

πρόσχηµα, που χρειάζονταν.Κατά τ�άλλα, το γεγονός ότι οι Μογγόλοι επί Τζέγκις χαν 

ήταν ακόµη ειδωλολάτρες, ενώ οι Οθωµανοί ήταν εξ αρχής επιφανειακά 

εξισλαµισµένοι, δε συνιστά διαφορά ικανή να αποτρέψει τον µεταξύ τους 

παραλληλισµό. Όταν ο Μεχµέτ Β΄ ολοκλήρωσε τη διαδικασία µετατροπής του 

µπεηλικιού σε αυτοκρατορία, ο οθωµανικός στρατός είχε πλέον µια πλήρως 

οργανωµένη επιµελητεία στα παραδοσιακά πρότυπα της ανατολικής δεσποτείας. Στο 
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εχθρικό έδαφος η λεηλασία εξακολούθησε να αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την 

κάµψη του εχθρικού φρονήµατος και την παρεµπόδιση ανεφοδιασµού των εχθρικών 

δυνάµεων. Μέσα στα όρια της οθωµανικής επικράτειας όµως, οι ραγιάδες, 

µουσουλµάνοι και ζιµµήδες, προστατεύονταν. Η λεηλασία µέσα στο οθωµανικό 

έδαφος απαγορευόταν αυστηρά. Μόνο στο τέλος του 16ου αιώνα άλλαξαν αυτά τα 

δεδοµένα. Κατά τη βασιλεία του Μουράτ, µεταβατικό σταθµό της 

«αυτοκρατοριοποίησης», οι εξελίξεις αυτές έχουν σε µεγάλο βαθµό ολοκληρωθεί. Στο 

κεφάλαιο περί στρατού διαπιστώσαµε ότι ο πλήρης έλεγχος των στρατιωτικών 

δυνάµεων από την κεντρική εξουσία έχει επιτευχθεί. Από την άλλη πλευρά, η 

λεηλασία δεν έχει εκλείψει. Στο Gazavat δε γίνεται λόγος µόνο για λεηλασία του 

εχθρικού (καραµανικού) εδάφους από ταταρικές δυνάµεις στην υπηρεσία των 

Οθωµανών. Βλέπουµε και το βουλγαρικό έδαφος να λεηλατείται από τον κυρίως 

οθωµανικό στρατό. Το Gazavat για λόγους προπαγάνδας προβάλλει κυρίως τις 

λεηλασίες, που διέπραξαν οι σταυροφόροι στην οθωµανική Βουλγαρία. Μπορούµε να 

υποθέσουµε ότι οι αρπαγές εκ µέρους των Oθωµανών πολεµιστών θα ήταν 

µεγαλύτερες από όσο παραδέχεται ο ανώνυµος συγγραφέας. ∆εν πρέπει όµως να 

ξεχνάµε ότι οι Βούλγαροι ραγιάδες είχαν συνεργαστεί µε τους εισβολείς και άρα 

θεωρήθηκε δικαιολογηµένη µια τέτοια συµπεριφορά απέναντί τους. Στην πράξη, το 

έδαφος, όπου είχαν εδραιωθεί οι εισβολείς,ήταν ανάγκη να θεωρηθεί ως εχθρικό 

έδαφος.489 

 Το δικαίωµα του γεωργού να µένει ανενόχλητος στη γη που καλλιεργούσε και που η 

νοµή της του είχε εκχωρηθεί µε tapu, ήταν βασικό για την οθωµανική αγροτική 

οικονοµία. Η γη ήταν στο συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος της κρατική (mirΌ). Αλλά 

ακόµη και στην ιδιωτική γη (mⁿlk) το κράτος διατηρούσε θεωρητικά, βάσει του ιερού 

νόµου, την ψιλή κυριότητα (rakabe). Μερικές από τις κρατικές γαίες εκµισθώνονταν 

(mukataalι), οπότε ο ιδιώτης µισθωτής κατέβαλλε κατ�αποκοπήν (maktuΣ) µόνο ένα 

ποσό, που αντιστοιχούσε στη δεκάτη. Οι περισσότερες γαίες όµως εκχωρούνταν µε 

ιεροδικαστικό έγγραφο, που λεγόταν tapu, σε ραγιάδες που τις καλλιεργούσαν, 

πληρώνοντας µια σειρά φόρων, και συγχρόνως σε σπαχήδες που τις νέµονταν. Αυτή 

είναι και η βασική νοµική διαφορά της οθωµανικής αγροτικής οικονοµίας από την 

προϋπάρχουσα αντίστοιχη του Βυζαντίου και των βαλκανικών χωρών: στο ρωµαϊκό 

δίκαιο τα τρία στοιχεία της ιδιοκτησίας (κυριότητα, κατοχή, νοµή) συνδυάζονται στο 

ίδιο φυσικό πρόσωπο. Αντίθετα, στο ισλαµικό δίκαιο ο σουλτάνος διατηρεί την 

κυριότητα, ο γεωργός την κατοχή υπό ορισµένες νοµικές προϋποθέσεις και ο σπαχής 

τη νοµή (tasarruf), µόνο µε την έγκριση του σουλτάνου. Αυτοί οι όροι αφορούν στις 
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γαίες που παράγουν σιτηρά και όχι στα αµπέλια και στα περβόλια, που θεωρούνταν 

mⁿlk.490 

 Το τιµαριωτικό σύστηµα εξασφάλιζε την αµοιβή των πολεµιστών χωρίς να απαιτεί 

δαπάνες σε ρευστό χρήµα, το οποίο παρουσίαζε συνήθως έλλειψη. Σε µια προσπάθεια 

αύξησης του αριθµού των σπαχήδων, συνέβαινε ενίοτε να µοιράζονται το ίδιο τιµάριο 

περισσότεροι του ενός σπαχήδες. Αυτό παρατηρείται επί Μουράτ Β΄ στην Αλβανία. 

Εξάλλου αποφευγόταν η υπαγωγή ενός χωριού εξ ολοκλήρου στη δικαιοδοσία του 

ίδιου σπαχή, για να µην αποκτά ένα άτοµο απόλυτο έλεγχο σε µια περιοχή. Στη 

µεταβατική εποχή του Μουράτ Β΄, οπότε διαµορφωνόταν η στρατιωτική τάξη µε την 

ενσωµάτωση των εντόπιων αρχοντικών οικογενειών στο τιµαριωτικό σύστηµα, τα 

τιµάρια φαίνονται κληρονοµικά. Αργότερα όµως, η ενίσχυση του συγκεντρωτισµού 

επέφερε τη µεταβίβασή τους εκτός οικογένειας. Άλλωστε τα τιµάρια ήταν εξ ορισµού 

ανακλητά. Μιλώντας για τον στρατό, αναφερθήκαµε στους µαζούληδες, σπαχήδες που 

είχαν χάσει τα τιµάριά τους και επιδίωκαν να κερδίσουν άλλα, αποδεικνύοντας την 

στρατιωτική τους αξία. Αν ένας σπαχής απείχε επί επταετία από τα στρατιωτικά του 

καθήκοντα, εξέπιπτε στην κατηγορία των ραγιάδων. Η συγκεντρωτική πολιτική 

εκδηλωνόταν όχι µόνο στα τιµάρια, αλλά και στις ιδιωτικές γαίες, τα mⁿlk. Οι ηγετικές 

οικογένειες, uύ µπέηδες, ουλεµάδες, εντόπιοι άρχοντες, ανταγωνίζονταν το κράτος. Ο 

σουλτάνος επιχειρούσε να θέσει υπό τον έλεγχό του την ανάπτυξη των mⁿlk, για να 

επιβεβαιώσει την εξουσία του απέναντι στους τοπικούς άρχοντες. Κατά τη χανιφική 

ερµηνεία του ιερού νόµου, το κράτος διατηρεί την κυριότητα ακόµη και των mⁿlk και 

των βακουφίων. Η προσπάθεια κάθε συγκεντρωτικού µονάρχη να επιβάλει τον 

απόλυτο κρατικό έλεγχο στην καλλιεργήσιµη γη προκαλούσε κρίση. Αυτό συνέβη επί 

Βαγιαζίτ Α΄. Το 1402 ο κλονισµός της κεντρικής εξουσίας ευνόησε τις παραδοσιακού 

τύπου «φεουδαρχικές» τάσεις. Όπως είπαµε, η περίοδος 1402-1421 χαρακτηρίζεται 

από ενίσχυση των uύ µπέηδων. Το 1421 οι γαζήδες µπέηδες, που συγκεντρώθηκαν 

πέριξ του Dⁿzme Μουσταφά, αποσκοπούσαν στην πολεµική λεία. Αντίθετα, ο Μουράτ 

Β΄ υπονόµευσε συστηµατικά τη δύναµή τους, όπως έχουµε επανειληµµένα τονίσει. Ο 

Μουράτ ευνόησε µια άλλη νόθα µορφή «φεουδαρχίας», δηλαδή το τιµαριωτικό 

σύστηµα. Οι νέοι «φεουδάρχες», σπαχήδες και ουλεµάδες, έµεναν πιστοί στην 

κεντρική εξουσία µε δόλωµα το τιµάριο, που τους παραχωρούσε ο σουλτάνος, και 

τους φεουδαλικού χαρακτήρα φόρους, που εισέπρατταν από τους ραγιάδες. Στην 

ουσία όµως συντελούσαν στην εξάλειψη των φεουδαρχικών, δηλαδή αποκεντρωτικών, 

στοιχείων του κράτους. Με τον τρόπο αυτό, ο Μουράτ άνοιξε το δρόµο για τον 

διάδοχό του, ο οποίος, µέσα στα γενικότερα συγκεντρωτικά πλαίσια της 
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αυτοκρατορικής του πολιτικής, προχώρησε σε αθρόες δηµεύσεις mⁿlk και βακουφίων, 

προκαλώντας µια δεύτερη κρίση ανάλογη µε αυτή του Βαγιαζίτ Α΄.491  

 Βέβαια, και επί Μουράτ Β΄ οι υπήρξαν περιπτώσεις προσώπων, που ήταν 

παντοδύναµα στις επαρχίες. Αυτοί όµως οι άρχοντες της περιφέρειας δεν έχουν καµία 

απολύτως σχέση µε µεταγενέστερα φαινόµενα, όπως π.χ. µε τους ντερέ- µπέηδες του 

18ου αιώνα ή µε ηγεµονίσκους τύπου Τεπεντελενλή Αλή πασά. Αντιθέτως, πρόκειται 

για τις εξαιρέσεις, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα της αδιαµφισβήτητης κεντρικής 

εξουσίας, γιατί στην πραγµατικότητα στηρίζονται σ�αυτήν, τουλάχιστον από ένα 

σηµείο και πέρα. Ακόµη και όταν η θέση τους στις τοπικές κοινωνίες οικοδοµήθηκε σε 

παλαιότερες της σουλτανικής παντοδυναµίας εποχές, στηρίχτηκαν, έστω εκ των 

υστέρων, στην στήριξη του σουλτάνου. Καλλιεργώντας δηλαδή σχέσεις µε την 

κεντρική εξουσία, ενίσχυαν το κύρος τους. Προπάντων στην περιοχή του Ρουµ της 

Μικράς Ασίας, αυτό το φαινόµενο είναι χαρακτηριστικό, αφού η πρωτεύουσα του 

Ρουµ, η Αµάσεια φιλοξενούσε επίδοξους διαδόχους του θρόνου. Ο Μουράτ Β΄ είχε 

διατελέσει κυβερνήτης της Αµάσειας σε παιδική ηλικία. Είχε παντρευτεί τη Γενί-

χατούν, εγγονή του ισχυρού τοπικού άρχοντα Σαντγκελντί Αχµέτ πασά. Παλαιότερα 

µάλιστα ο Μεχµέτ Α΄ είχε παντρευτεί την κόρη του Σαντγκελντί Αχµέτ. Οι δύο 

αδελφές της Γενί χατούν, κουνιάδες του Μουράτ Β΄, παντρεύτηκαν διαδοχικά τον 

γνωστό σε µας (βλ. σελ. 75 και 174) Γιοργκούτς πασά, που έγινε έτσι εξ αγχιστείας 

συγγενής του σουλτάνου. Λέγεται ότι ο Γιοργκούτς έκοβε και κυκλοφορούσε στο 

Ρουµ νόµισµα µε το όνοµά του.492 

 Στα πλαίσια της συγκεντρωτικής τάσης, την οποία εισήγαγε προοδευτικά ο Μουράτ 

Β΄, το ερώτηµα, που τίθεται για κάθε νέα επαρχία του οθωµανικού κράτους, είναι: 

πόσο εισόδηµα µπορεί να αποφέρει στο κεντρικό θησαυροφυλάκιο; Έτσι, µόλις 

προσαρτούσαν µια περιοχή, οι Οθωµανοί οργάνωναν µια απογραφή, για να 

επισηµάνουν όλες τις πιθανές πηγές προσόδων, που υπήρχαν σ�αυτή. Τα στοιχεία της 

πρώτης αυτής απογραφής καταγράφονταν σε ένα λεπτοµερές κατάστιχο (mufassal 

defter). Κατόπιν, τα τιµάρια διανέµονταν σε πολεµιστές, που είχαν συµµετάσχει στην 

κατάκτηση, σπαχήδες, µαζούληδες και kul. Συγχρόνως µε τη διανοµή αυτή, 

καταρτιζόταν και ένα συνοπτικό κατάστιχο (icmal defteri). Εκεί απαριθµούνταν όλα 

τα τιµάρια και προσδιοριζόταν η θέση του καθενός, ο αριθµός των ραγιάδων και το 

αποδιδόµενο εισόδηµα. Η κατ�αυτόν τον τρόπο επιβολή της νέας τάξης ενίοτε 

διατηρούσε προϋπάρχουσες καταστάσεις. Άλλοτε όµως ανέτρεπε το status quo εις 

βάρος πληθυσµιακών ή κοινωνικών οµάδων. Συχνά πληθυσµοί, κυρίως νοµαδικοί, 
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έφευγαν για να µην καταγραφούν. Η καταγραφή δέσµευε τους ραγιάδες, στους 

οποίους ήταν απαγορευµένο να εγκαταλείψουν την περιοχή και το τιµάριο όπου 

ανήκαν. Εξάλλου, αντίθετα από τους µικροευγενείς, οι πλουσιότεροι από τους 

άρχοντες του προοθωµανικού καθεστώτος αρνούνταν να ενταχθούν στην τάξη των 

χριστιανών σπαχήδων και να αρκεστούν σε ένα τιµάριο, που θα αντιπροσώπευε ένα 

ελάχιστο µέρος των αρχικών γαιών τους. Έτσι, η αλβανική απογραφή του 1431/2 

υπήρξε το έναυσµα για τη µακροχρόνια επανάσταση, που ξεκίνησε µε τους 

εκπροσώπους της παλαιάς τοπικής αριστοκρατίας, τον Zenebissi και τον Arianiti, 

συνεχίστηκε κυρίως µε τον Σκεντέρµπεη και απασχόλησε τον Μουράτ Β΄ σε όλη την 

υπόλοιπη διάρκεια της βασιλείας του. Το tahrir αυτό του 1431/2 εντασσόταν κατά µία 

άποψη σε µια γενικότερη σειρά απογραφών, που ακολούθησε την άλωση της 

Θεσσαλονίκης το 1430. Μια σηµαντική κατάκτηση, έστω και αν δεν αφορούσε σε 

ολόκληρη επαρχία ή αυτόνοµη γεωγραφικά περιοχή, συνεπαγόταν την ανάγκη νέων 

απογραφών.493 

 Οι υπήκοοι, που καταγράφονταν κατά την απογραφή, δηλαδή οι µόνιµα 

εγκατεστηµένοι πληθυσµοί σε αντίθεση µε τους νοµάδες, αποτελούσαν τη βάση της 

κρατικής ισχύος. Στην περσική κρατική παράδοση η οικονοµία εθεωρείτο ως µέσο 

ενίσχυσης της εξουσίας του µονάρχη. Η οικονοµική πολιτική αποσκοπούσε στη 

συγκέντρωση πολύτιµων µετάλλων στο θησαυροφυλάκιο.* Εποµένως έπρεπε να 

διατηρείται η φοροδοτική ικανότητα των υπηκόων και άρα να αποτρέπονται οι σε 

βάρος τους καταχρήσεις. Συγχρόνως έπρεπε να αποσοβούνται οι κοινωνικές ταραχές 

µε την εξασφάλιση των βασικών αγαθών. Γι�αυτό στο εµπόριο υφίστατο διάκριση 

ανάµεσα στα είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία ελέγχονται από τον επιθεωρητή της 

αγοράς, τον muhtesip, και στα οποία επιβάλλεται διατίµηση (narh), αφενός και στα 

ανεξέλεγκτα είδη πολυτελείας αφετέρου. Το κέντρο βάρους της οθωµανικής 

οικονοµίας βρισκόταν στη γεωργία. Το ρευστό χρήµα σύµφωνα µε την ισλαµική 

ιδεολογία δεν ήταν αυτοσκοπός αλλά µέσο φιλανθρωπίας. Οι ιδιώτες προσέφεραν 

ελεηµοσύνη (sadaka). Ο σουλτάνος µεριµνούσε για τη λειτουργία του κράτους 

πρόνοιας της εποχής. ∆ιένεµε χρήµατα και φαγητό στον λαό. Υπήρχαν συσσίτια 

απόρων (Σimέret), συνήθως προσαρτηµένα σε κάποιο τζαµί. Πολυάριθµα ήταν γενικά 

τα φιλανθρωπικά αφιερώµατα, που διαµορφώνονταν σε κοινωφελή ιδρύµατα (vakf). Η 

σηµασία τους ήταν και οικονοµική: λειτουργούσαν ως κέντρα ανακατανοµής των 
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αγαθών, αφού δεν υπήρχαν οι καπιταλιστικές έννοιες του κέρδους και του µισθού. 

Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι ήταν άγνωστες οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Στον 

βαθµό που ήταν δυνατό να επινοηθούν νοµικά «παραθυράκια» στον ιερό νόµο, πολλοί 

Οθωµανοί µιµήθηκαν τις δραστηριότητες των δυτικοευρωπαίων στο εµπόριο και στις 

χρηµατιστικές επιχειρήσεις. Αλλά στην εποχή που µας απασχολεί ο ευρωπαϊκός 

καπιταλισµός δεν έχει αρχίσει ακόµη να αναπτύσσεται και οι επιρροές δεν είναι 

καταλυτικές. Κατά το δεύτερο τέταρτο του 15ου αιώνα, η Ευρώπη βρίσκεται στο 

µεταίχµιο της µεσαιωνικής και της νεώτερης οικονοµίας. Αλλά ακόµη και αργότερα η 

υιοθέτηση των ευρωπαϊκών πρακτικών δεν µπόρεσε να διασαλεύσει εκ βάθρων την 

οθωµανική οικονοµική δοµή, που όπως είπαµε βασιζόταν στη γεωργία. Οι αγορές ήταν 

περιορισµένες. ∆εν επιδιωκόταν το άνοιγµά τους και η αναζήτηση ευρύτερου 

αγοραστικού κοινού. Τα είδη πολυτελείας προορίζονταν µόνο για την ελίτ της 

κοινωνίας και δεν επιτρεπόταν η παραγωγή τους σε ποσότητες µεγαλύτερες από τις 

καθορισµένες. Μόνο των βασικών αγαθών οι τιµές έπρεπε να διατηρούνται χαµηλές, 

ενώ τα άλλα δεν έπρεπε να είναι προσιτά στο ευρύ κοινό. Η αντίληψη αυτή 

διατηρήθηκε και αργότερα, όταν στην Ευρώπη ο καπιταλισµός είχε επιβάλει τη µαζική 

παραγωγή µε το χαµηλό κόστος, τις χαµηλές τιµές και την ανοιχτή αγορά. Έτσι 

επρόκειτο να αρχίσει η οικονοµική υπεροχή της Ευρώπης, η οποία υπήρξε βασικός 

παράγοντας του µετέπειτα «ανατολικού ζητήµατος».494 Στην εποχή του Μουράτ Β΄ 

όµως οι εξελίξεις αυτές δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν. 

 Ο καπιταλισµός είναι λοιπόν ακόµη άγνωστος. Το ρευστό χρήµα όµως και σε τελική 

ανάλυση το απόθεµα πολύτιµων µετάλλων είναι απαραίτητο στο κράτος για τη 

συντήρηση του διοικητικού και του στρατιωτικού µηχανισµού. Γι�αυτό είναι 

σηµαντικές οι πάσης φύσεως δηµόσιες πρόσοδοι.Τον 15ο αι. η διαφθορά δεν είχε 

ακόµη διαβρώσει την οθωµανική διοίκηση και έτσι η ζωή των κατακτηµένων λαών 

ήταν ανεκτή, εφ�όσον κατέβαλλαν δεόντως τον κεφαλικό τους φόρο. Ο φόρος αυτός 

κατέληγε κυρίως στα χέρια του σουλτάνου. Οι χριστιανοί επίσης πλήρωναν δεκάτη για 

όλες τις σοδειές τους και φόρο βόσκησης (otlak resmi) ανάλογα µε τον αριθµό των 

αιγοπροβάτων ή βοοειδών τους. Εξάλλου, λόγω της ανάγκης ρευστού για το κρατικό 

ταµείο, δίδεται µεγάλη βαρύτητα στα χρυσωρυχεία και αργυρωρυχεία. Το κράτος 

διαχειρίζεται κατ�αποκλειστικότητα τα αποθέµατα πολύτιµων µετάλλων και τα 

διαθέτει στα νοµισµατοκοπεία. Οι Οθωµανοί εποφθαλµιούσαν τα ορυχεία της Βοσνίας 

και της Σερβίας ήδη από την εποχή του Μουράτ Α΄. Αντιµετώπιζαν και σε αυτό το 
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πεδίο τον ανταγωνισµό της Ουγγαρίας και των ιταλικών κρατών. Όπως είδαµε στο 

σχετικό κεφάλαιο της γεγονοτολογικής µας αφήγησης, ο Μουράτ Β΄ πραγµατοποίησε 

σηµαντικά βήµατα στην οικειοποίηση των σερβικών µεταλλείων µε την κατάκτηση 

της Σερβίας και µάλιστα του Novo Brdo. Ο διάδοχός του ολοκλήρωσε την προσπάθεια 

αυτή. Οι Οθωµανοί υιοθέτησαν τη σαξονική τεχνολογική παράδοση, που είχαν 

µεταφέρει στα Βαλκάνια Σάξονες µετανάστες από τον 13ο αιώνα. Από την άλλη 

µεριά, οι Οθωµανοί καθιέρωσαν στη διαχείριση των µεταλλείων το σύστηµα του 

µουκατά, δηλαδή του προκαθορισµού του εισπρακτέου ποσού, και την εκµίσθωση των 

προσόδων. Αλλά και τα αλατωρυχεία και κυρίως οι αλυκές γίνονταν αντικείµενο 

ενδιαφέροντος από το οθωµανικό κράτος. Το αλάτι ήταν απαραίτητο για τη 

συντήρηση τροφίµων και µάλιστα κρεάτων και ψαριών.Ήταν επίσης χρήσιµο στην 

κτηνοτροφία. Τα αλατωρυχεία και οι αλυκές ανήκαν στο κράτος, το οποίο εξεµίσθωνε 

το δικαίωµα παραγωγής και το µονοπώλιό του σε ιδιώτες εργολήπτες, τους Σέmil. 

Αυτοί µε τη σειρά τους αναζητούσαν στην τοπική κοινωνία χριστιανούς και 

µουσουλµάνους υπεργολάβους, τους re�Όs, που επέβλεπαν την παραγωγή και 

πουλούσαν το αλάτι στους αλατέµπορους. Οι κάτοικοι των αλατοπαραγωγικών 

περιοχών εργάζονταν υποχρεωτικά στην παραγωγή του αλατιού µε αντάλλαγµα την 

απαλλαγή από τα Σavέrιz και µειώσεις ως προς άλλους φόρους. 495 

 Εκτός από τα µεταλλεία, που εκµεταλλευόταν το ίδιο το οθωµανικό κράτος µέσω 

µισθωτών, ο σουλτάνος είχε συµφέροντα και σε αντίστοιχες επιχειρήσεις, των οποίων 

η άµεση εκµετάλλευση βρισκόταν στα χέρια ξένων. Χαρακτηριστική είναι η 

περίπτωση των ορυχείων στύψης της Φώκαιας, στα οποία αναφερθήκαµε, όταν 

αφηγηθήκαµε τη νίκη του Μουράτ Β΄ εναντίον του Dⁿzme Μουσταφά. Ο Γενουάτης 

ποτεστάτος Αντόρνο χρωστούσε στον Μουράτ 27.000 δουκάτα. Από αυτές τις 27.000 

οι 12.000 αντιπροσωπεύουν το µίσθωµα των έξι ετών (2.000 νοµίσµατα τον χρόνο 

κατά τον ∆ούκα). Άλλες 8.000 ώφειλε ο Αντόρνο να έχει καταβάλει υπό τύπον δώρων. 

Εικάζεται αυτό το ποσόν, κατ�αναλογίαν προς τα δώρα που πλήρωναν οι Γενουάτες 

επί κυριαρχίας του Σαρουχάν, δηλ. τα 2/3 της ετήσιας εισφοράς κατά τον ∆ούκα. Οι 

υπόλοιπες 7.000 έχει υποτεθεί ότι αντιστοιχούν στο µερίδιο του σουλτάνου επί των 

τελωνειακών δασµών της Φώκαιας, αφού οι Οθωµανοί επικυρίαρχοι δεν αρκούνταν 

απλώς στην είσπραξη ενός σταθερού φόρου από τις λατινικές αποικίες, αλλά 

απαιτούσαν και µερίδιο από τις διάφορες, φορολογικές κυρίως, προσόδους τους. Το 

ότι πρόκειται συγκεκριµένα για τελωνειακές προσόδους γίνεται αντιληπτό από το 

γεγονός ότι, όπως είχαµε αναφέρει στο οικείο σηµείο, ο Μουράτ χάρισε ως αµοιβή 

στον Αντόρνο µεταξύ άλλων και τα κοµµέρκια των Φωκαιών, πράγµα που σηµαίνει 
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ότι µέχρι τότε αυτά ανήκαν, εν µέρει τουλάχιστον, στον σουλτάνο. Ο Μουράτ Β΄ 

ακολουθούσε σ�αυτό το σηµείο την ίδια τακτική µε τους προκατόχους του, αφού 

ανάλογη διευθέτηση παρατηρούµε και στη συνθήκη του Σουλεϊµάν τσελεµπή µε τη 

Βενετία το 1403. Παραδείγµατα για τη συνδιαχείριση τέτοιου είδους προσόδων από 

κοινού µε άπιστους, που δεν ήταν υπήκοοι του σουλτάνου, συναντάµε και στην 

περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Έτσι, η οθωµανοβενετική συνθήκη του 1427, η οποία 

δεν εφαρµόστηκε, προέβλεπε ότι η Βενετία θα διατηρούσε τη Θεσσαλονίκη και την 

Κασσάνδρα, ενώ ο σουλτάνος θα κατείχε τα πέριξ χωριά. Οι πύλες της Θεσσαλονίκης 

θα έµεναν ανοιχτές και το εµπόριο θα διεξαγόταν ακώλυτα. Ο Μουράτ θα εισέπραττε 

150.000 άσπρα τον χρόνο από τα εισοδήµατα της Θεσσαλονίκης και θα είχε τα 

εισοδήµατα από τις αλυκές. Οι οικονοµικές µόνο διαφορές µεταξύ µουσουλµάνων θα 

διευθετούνταν από άνθρωπο του σουλτάνου, που δεν θα είχε δικαιοδοσία επιβολής 

θανατικής ποινής, χωρίς να αποκλείεται η προσφυγή των µουσουλµάνων στις 

βενετικές αρχές. Οι δύο πλευρές θα επέστρεφαν η µία στην άλλη τους σκλάβους που 

τυχόν θα δραπέτευαν. Στην οριστική συνθήκη, που υπογράφηκε στην Αδριανούπολη 

στις 4 Σεπτεµβρίου 1430 µετά τη οθωµανική κατάκτηση της Θεσσαλονίκης, δε γίνεται 

καθόλου λόγος για την πόλη ούτε για τις αλυκές, αλλά προβλέπεται ότι η Βενετία δε 

θα εµπόδιζε την ελεύθερη κίνηση των οθωµανικών πλοίων στα Στενά και οι έµποροι 

των δύο πλευρών θα µπορούσαν να κινούνται ελεύθερα.496 

 Καταστήσαµε σαφές ότι η γεωργία δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί την πεµπτουσία της 

οθωµανικής οικονοµίας. Επειδή όµως το οθωµανικό κράτος από την αρχή της ύπαρξής 

του κάθε άλλο παρά απέφυγε τις εξωτερικές επιρροές, το εµπόριο εξελίχθηκε τελικά 

σε σπουδαίο παράγοντα, που επηρέαζε την οθωµανική πολιτική.Οι ευρωπαϊκές 

δυνάµεις, που ενδιαφέρονταν για το εµπόριο της ανατολής, ανέκαθεν επιζητούσαν να 

έχουν λόγο στα πράγµατα της Μικράς Ασίας, καθώς η χώρα αυτή ήταν ιδιαίτερα 

παραγωγική. Οι παλαιοί κύριοι της περιοχής, οι Βυζαντινοί, γνώριζαν καλά αυτό το 

ενδιαφέρον των λατινικών δυνάµεων και το λάµβαναν υπ�όψη στη διαµόρφωση της 

εξωτερικής τους πολιτικής. Οι νέοι κυρίαρχοι, οι Οθωµανοί, δεν άργησαν να 

προσαρµοστούν σε αυτά τα δεδοµένα. Ήδη από τον 14ο αιώνα, καθώς τα εµιράτα των 

γαζήδων αφοµοίωναν τον ισλαµικό πολιτισµό, άρχισαν να αναπτύσσουν εµπορικά 

ενδιαφέροντα. Η άρχουσα τάξη επιζητούσε τα προϊόντα πολυτελείας. Το κράτος 

απέβλεπε στους συνακόλουθους δασµούς. Εµφανίστηκε µια τάξη µουσουλµάνων 

εµπόρων, οι οποίοι επενέδυαν τα κέρδη τους σε µισθώσεις φόρων και από τη θέση 

αυτή ασκούσαν επιρροή στην πολιτική εξουσία. Γενικά η ανάπτυξη του εµπορίου 
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προϋποθέτει ειρηνικές συνθήκες. Έτσι παρουσιάζονται δύο αντίθετες τάσεις: από τη 

µια οι παραδοσιακοί «φιλοπόλεµοι» γαζήδες αποσκοπούσαν στην πολεµική λεία και 

στα τιµάρια και από την άλλη οι «ειρηνόφιλοι» έµποροι και καλλιεργητές έβλεπαν ότι 

το συµφέρον τους απαιτούσε ειρήνη. Το 14ο αιώνα η αντίθεση αυτή είχε εκδηλωθεί 

ανεπαίσθητα µε τις πολεµικές πρωτοβουλίες του Σουλεϊµάν γαζή, που παρεξέκλιναν 

από την πιο συγκρατηµένη πολιτική του πατέρα του Ορχάν, στου οποίου την αυλή το 

1355 βρίσκονταν εγκατεστηµένοι δύο Γενουάτες από το Πέρα.497 Στην εποχή του 

Μουράτ Β΄, η αντιπαράθεση των δύο παρατάξεων, της περί τον Χαλίλ πασά και της 

περί τον Μεχµέτ Β΄, εκφράζει πιο εύγλωττα το φαινόµενο αυτό. Ο Μουράτ Β΄ σε όλη 

τη διάρκεια της βασιλείας του αγωνιζόταν να ισορροπήσει ανάµεσα στις δύο τάσεις, 

άλλοτε συγκρατώντας και άλλοτε προωθώντας την πολεµική ανάπτυξη της 

αυτοκρατορίας. Όσο ζούσε, το ενδεχόµενο της δυναµικής επιβολής των Οθωµανών ως 

νέου παράγοντα της διεθνούς εµπορικής οικονοµίας δεν µπορούσε να αποκλεισθεί. Η 

ελεγχόµενη εδαφική επέκταση επί της εποχής του θα µπορούσε ίσως να θεωρηθεί και 

ως ένας τρόπος εδραίωσης του κράτους του στην Ευρώπη, ώστε να συµµετέχει στις 

διεθνείς δραστηριότητες. Ο θάνατός του σηµατοδότησε την ανάδειξη του οθωµανικού 

κράτους σε αυτοκρατορία µε αµιγώς και απεριόριστα επεκτατικό χαρακτήρα και µε 

οικονοµία στηριγµένη οριστικά στο τιµαριωτικό σύστηµα. 

 Η εποχή του Μουράτ Β΄ και του διαδόχου του, δηλαδή ο 15ος αιώνας, είναι η 

περίοδος, που προηγείται των γεωγραφικών ανακαλύψεων. Με άλλα λόγια, 

αντιπροσωπεύει την τελευταία φάση του µεσαιωνικού εµπορίου. Κατά τη φάση αυτή, 

το θαλάσσιο εµπόριο ελέγχεται κυρίως από τη Βενετία, που είχε αποσπάσει σπουδαία 

προνόµια από το αδύναµο Βυζάντιο. Καθώς οι Οθωµανοί υποκαθιστούσαν σταδιακά 

τους Βυζαντινούς στην περιοχή, έρχονταν σε σύγκρουση µε τους Βενετούς, αφού οι 

τελευταίοι αξίωναν να διατηρήσουν την προνοµιακή τους θέση και υπό το νέο 

καθεστώς. Αντίθετα, οι ανταγωνιστές των Βενετών, οι Γενουάτες, προτίµησαν τη 

συνεργασία µε τη νέα δύναµη, για να προαγάγουν τη θέση τους στα πλαίσια του νέου 

συσχετισµού δυνάµεων. Μέχρι την παράδοση του Πέρα στον Μεχµέτ Β΄ (1453), οι 

Οθωµανοί υποστήριζαν σταθερά τους Γενουάτες της ανατολής και υποστηρίζονταν 

από αυτούς. Ακόµη και όταν η µητρόπολη Γένουα τηρούσε αντιοθωµανική στάση, οι 

γενουατικές αποικίες συνεργάζονταν µε τους Οθωµανούς. Παρά ταύτα, η Βενετία δεν 

µπορούσε να αγνοηθεί και συχνά οι σουλτάνοι αναγκάζονταν εκ των πραγµάτων να 

αποδεχθούν την προνοµιακή της θέση. Κατά την περίοδο που εξετάζουµε, ο Μουράτ 

Β΄ το 1430 και ο Μεχµέτ Β΄ το 1446 υποχρεώθηκαν να ανανεώσουν τα προνόµια, που 
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είχαν παραχωρηθεί στη Βενετία από τους προκατόχους τους. Οι Βενετοί έµποροι δεν 

προσέγγιζαν ανυπεράσπιστοι τα οθωµανικά τελωνεία.498 

 Οι τελωνειακές περιοχές του οθωµανικού κράτους ταυτίζονταν µε τις αντίστοιχες της 

βυζαντινής περιόδου. Στη διαχείριση των τελωνείων όµως είχε εφαρµοστεί το 

σύστηµα της εκµίσθωσης. Μέχρι την εποχή του Μεχµέτ Β΄, δασµοί καταβάλλονταν 

µόνο για τα εµπορεύµατα, που προέρχονταν εκείθεν της θαλάσσης. Όσα εισάγονταν ή 

εξάγονταν από τα σύνορα της ξηράς δεν αντιµετωπίζονταν ως εισαγόµενα ή 

εξαγόµενα µε τη σύγχρονή µας έννοια. Αυτό οφειλόταν κατά µία εκδοχή στην 

εµπορική κυριαρχία των άπιστων Ιταλών στον χώρο της Μεσογείου. Οι έµποροι 

έπρεπε να διαθέτουν ρευστό, για να αντεπεξέρχονται στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις. Γενικά όµως οι άνθρωποι στις καθηµερινές συναλλαγές τους 

κατέφευγαν στο µέσο της ανταλλαγής προϊόντων ή της πίστωσης, γιατί η άµεση 

εξεύρεση χρήµατος ήταν δύσκολη. Για τους επιχειρηµατίες της εποχής όµως, το κύριο 

µέσο συγκέντρωσης κεφαλαίων ήταν η µίσθωση φόρων. Οι κεφαλαιούχοι επηρέαζαν 

την πολιτική, γιατί το χρήµα τους ήταν απαραίτητο στο κράτος. Κατά την εποχή που 

µας αφορά, τον πρώτο λόγο στην εµπορική ζωή του οθωµανικού κράτους, αλλά και 

του βυζαντινού από την βάση τους στο Πέρα, είχαν οι Ιταλοί και µάλιστα οι 

Γενουάτες. Η κατάσταση αυτή µεταβλήθηκε ριζικά µόλις το 1453. Από εκείνη τη 

χρονική στιγµή άρχισαν να ευνοούνται οι ζιµµήδες, Έλληνες, Αρµένιοι και αργότερα 

Εβραίοι. Μετά το 1453 το εµπόριο έπεσε οριστικά σε δεύτερη µοίρα, ύστερα δηλαδή 

από την τιµαριωτική γεωργία, την οποία στήριζε η επεκτατική πολιτική. Βρισκόταν 

όµως πλέον στα χέρια των υπηκόων του σουλτάνου και αυτό είναι ένα στοιχείο, που 

διαφοροποιεί σηµαντικά την οικονοµική πολιτική του Μουράτ Β΄ από εκείνη του 

διαδόχου του.499 

 Μέχρις ότου συµβεί αυτή η εξέλιξη, οι Γενουάτες του τύποις βυζαντινού Πέρα 

καθορίζουν τη διακίνηση του χρήµατος και σε µεγάλο βαθµό την πολιτική που 

καθοριζόταν από αυτό, αφού η εµπορευµατική οικονοµία ήταν ήδη για τους 

Ευρωπαίους παράγοντας πολιτικών εξελίξεων. Από τα µέσα του 14ου αιώνα η 

κατάρρευση της Pax Mongolica αφ�ενός προκάλεσε εξαφάνιση του κινέζικου 

µεταξιού και µεγάλη ζήτηση του ιρανικού και αφ�ετέρου δυσχέρανε την εµπορική 

κίνηση των Γενουατών στον δρόµο Tabriz -Καφά. Οι Γενουάτες περιορίστηκαν στον 

δρόµο Τραπεζούντας -Πέρα. Έτσι το Πέρα κατέστη η κύρια γενουατική αποθήκη και η 

Προύσα προετοιµάστηκε, για να γίνει αγορά ιρανικού ακατέργαστου µεταξιού. Οι 

Γενουάτες πήραν τα πρώτα προνόµια στην αγορά της Προύσας το 1352. Εξάλλου το 
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1395 ο Ταµερλάνος, για να επαναφέρει το µετάξι στην Tabriz, κατέστρεψε τα 

εµπορικά κέντρα Αστραχάν, Σαράι και Αζόφ, που ανήκαν στη Χρυσή Ορδή. 

Παράλληλα, οι ταραχές στη Χρυσή Ορδή ωθούσαν τα καραβάνια στο να αποφεύγουν 

τη στέπα της ανατολικής Ευρώπης. Έτσι αχρηστεύθηκε ο δρόµος της νότιας Ρωσίας 

(Αστραχάν -Τάνα) και ευνοήθηκε ο µικρασιατικός δρόµος Tabriz -Τραπεζούντας -

Προύσας. Συγχρόνως, η οθωµανική επέκταση οδηγεί σε παρακµή τους παλιούς 

δρόµους Καφά -Κωνσταντινούπολης, Τραπεζούντας -Κωνσταντινούπολης και 

Σεβάστειας -Κωνσταντινούπολης.500 

 Έκτοτε, ο ρόλος της Προύσας ως εµπορικού κέντρου παράλληλα µε το Πέρα υπήρξε 

σοβαρό στήριγµα της οθωµανικής ισχύος. Η αντιπαράθεση του Βαγιαζίτ Α΄ µε τον 

Ταµερλάνο οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην προσπάθεια του πρώτου να θέσει υπό τον 

έλεγχό του τον µικρασιατικό δρόµο του µεταξιού. Στην Προύσα µετά το 1400 οι 

Γενουάτες του Πέρα, ευνοούµενοι των Οθωµανών, προµηθεύονται µετάξι, αλλά και 

µπαχαρικά και άλλα εµπορεύµατα. Τον 15ο αιώνα, µόνο το Χαλέπι ανταγωνιζόταν την 

Προύσα στο εµπόριο του µεταξιού. Οι µεταξέµποροι, πουλώντας το εµπόρευµά τους 

στην Προύσα, αποκτούσαν ρευστό και άρα αγοραστική δύναµη. Αγόραζαν λοιπόν εκεί 

µάλλινα υφάσµατα από την Ευρώπη, µαργαριτάρια από τον Περσικό Κόλπο, ζάχαρη 

από την Κύπρο και την Αίγυπτο και µπαχαρικά από την Ινδία. Μ�αυτό τον τρόπο, η 

Προύσα καθίσταται κέντρο και του εξαγωγικού εµπορίου.501 

 Κατά τη διάρκεια της εκατονταετίας 1352-1453, η συνεργασία Γενουατών και 

Οθωµανών βασίστηκε στο µεταξεµπόριο της Προύσας. Εξάλλου οι Οθωµανοί 

παραχώρησαν στους Γενουάτες και το µονοπώλιο της στύψης. Το δε Πέρα έχει 

απαλλαγεί από δασµούς έτσι, ώστε να µη θεωρείται αλλοδαπή περιοχή. Το 1432 ο 

Μπροκιέρ επισηµαίνει τη στενή επαφή των Οθωµανών µε το Πέρα και ότι η 

συγκοινωνία µεταξύ του Πέρα και της Προύσας ελεγχόταν από τους Οθωµανούς. Οι 

Γενουάτες του Πέρα ανέπτυξαν τόση εξάρτηση από την Αδριανούπολη, ώστε το 1423 

ή το 1424 ζήτησαν από τον Μουράτ Β΄ ενίσχυση σε χρήµατα και οικοδοµικά υλικά για 

την κατασκευή πύργου, προτείνοντας να τοποθετηθούν σ�αυτόν τα εµβλήµατα του 

σουλτάνου. Όταν αφηγηθήκαµε τα γεγονότα του 1444, ανάµεσα στις δύο 

σταυροφορίες, κάναµε λόγο για τον Γενουάτη επιχειρηµατία Φραντσέσκο Ντραπέριο 

και επισηµάναµε το µέγεθος της επιρροής του. Εκτός από τους Γενουάτες του Πέρα, 

και οι οµοεθνείς τους της Χίου εµπορεύονταν στην Προύσα, όπου διέθεταν µαστίχα. 

Αλλά ο Μπροκιέρ αναφέρει την παρουσία και Φλωρεντινών εµπόρων στην Προύσα. 
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Οι Φλωρεντινοί εξήγαν στην Ασία µάλλινα υφάσµατα. Μέχρι την εποχή του Μεχµέτ 

Β΄, η φλωρεντινή παροικία του Πέρα είχε εξελιχθεί σε ακµαίο κέντρο.502 

 Εκτός όµως από την Προύσα, η οθωµανική επικράτεια περιελάµβανε σηµαντικά 

εµπορικά κέντρα και στη Ρούµελη, που, όπως παρατηρήσαµε στην αρχή του 

κεφαλαίου, συνιστούσε τον ακρογωνιαίο λίθο του κράτους µετά το 1402. Εξάλλου, η 

Αδριανούπολη εξαρτιόταν όλο και περισσότερο από τις βαλκανικές επαρχίες για την 

τροφοδοσία της. Τέλος, τα παραδουνάβια οχυρά είχαν για τους Οθωµανούς όχι µόνο 

στρατηγική αλλά και οικονοµική σηµασία. Το Βιδίνιο, η Νικόπολη, η Σιλίστρια και 

αργότερα το Σµεντέρεβο συνδέθηκαν οδικά µε την Αδριανούπολη και κατέστησαν 

διαµετακοµιστικά κέντρα για το εµπόριο µε τη Μολδαβία, την Πολωνία, την 

Τρανσυλβανία και την Ουγγαρία. Επίσης, οι πόλεις της οθωµανικής ενδοχώρας κατά 

µήκος των δρόµων, που συνέδεαν την Αδριανούπολη µε τα λιµάνια του ∆ούναβη και 

της Αδριατικής, γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη. Τέλος, από το 1430, δύο ακόµη 

σηµαντικά αστικά κέντρα της Βαλκανικής ανήκουν στο οθωµανικό κράτος: η 

Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, πόλεις που παρουσίαζαν άξια λόγου εµπορική 

δραστηριότητα τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα, στον βαθµό βέβαια που επέτρεπε η 

λατινική κυριαρχία επί του βυζαντινού εµπορίου. Οι έµποροι των Ιωαννίνων µάλιστα 

είχαν κατά καιρούς αποσπάσει και αυτοκρατορικά προνόµια, εφόσον η τοπική 

εµβέλεια των επιχειρήσεών τους δεν επηρέαζε τα εισοδήµατα της 

Κωνσταντινούπολης. Χωρίς να παραγνωρίζονται οι γεωργικές ασχολίες, στις οποίες 

επιδιδόταν και ο αστικός βυζαντινός πληθυσµός, έχει αναγνωριστεί ότι οι εµπορικές 

σχέσεις έπαιζαν πρωταρχικό ρόλο σε πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη. Και για τα 

Ιωάννινα οι έµποροι είχαν σηµαντικό ρόλο, παρ�όλο που µέχρι και µετά την 

οθωµανική κατάκτηση, η πόλη ελεγχόταν από την τοπική αριστοκρατία. Εξάλλου, τα 

δύο αυτά ηµιαυτόνοµα εµπορικά και διοικητικά κέντρα, η Θεσσαλονίκη και τα 

Ιωάννινα, συγκαταλέγονται ανάµεσα στις λίγες πόλεις της αυτοκρατορίας, που θα 

µπορούσαν να χαρακτηριστούν πολυάνθρωπες (40.000 κατοίκους η Θεσσαλονίκη το 

1423). Ειδικά στη Θεσσαλονίκη τον 14ο αιώνα δηµιουργήθηκε µια εχθρική τάση εκ 

µέρους του φτωχού πλήθους εναντίον της ολιγαρχίας του πλούτου. Στην επταετή 

Βενετοκρατία η τάση αυτή µετατράπηκε σε αντιλατινικό αίσθηµα. Ο κοινωνικός ιστός 

της πόλης αλλοιώθηκε µε τις µετακινήσεις, που ακολούθησαν την άλωση, αλλά η 

εµπορική παράδοση δεν εξέλιπε.503 
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 Αναντικατάστατο όµως στήριγµα για την οθωµανική οικονοµία υπήρξε µια πόλη, 

που δεν ήταν οθωµανική: η Ραγούσα της ∆αλµατίας. Η εµπορική αυτή δηµοκρατία 

ήταν ήδη από τον 14ο αιώνα αφετηρία δρόµου καραβανιών, ο οποίος διέσχιζε τα 

Βαλκάνια, και διατηρούσε παροικίες στις µεγαλύτερες βαλκανικές πόλεις. Οι 

Οθωµανοί, όταν υποκατέστησαν τους Βούλγαρους τσάρους, διατήρησαν τα προνόµια 

της Ραγούσας. Μόνη σηµαντική αλλαγή η απαγόρευση εξαγωγής σερβικού και 

βοσνιακού αργύρου στην Ιταλία. Η εξάρτηση της Ραγούσας από τον σουλτάνο 

εντάθηκε µετά την άλωση της Θεσσαλονίκης το 1430, οπότε οι Οθωµανοί 

εδραιώθηκαν στην Ήπειρο και στην Αλβανία. Το 1430-1432, όπως αφηγηθήκαµε στο 

γεγονοτολογικό µέρος, οι Ραγουσαίοι, κατά τη διένεξή τους µε τον Ραδοσλάβο 

Παύλοβιτς, ζήτησαν τη διαιτησία του Μουράτ Β΄ και ήταν πρόθυµοι να γίνουν 

υποτελείς του, παρ�όλο που ήταν ήδη υποτελείς της Ουγγαρίας. Αν και το 1436 ο 

Μουράτ εµπόδισε τους Σέρβους να εξαγάγουν άργυρο στη Ραγούσα, επειδή τον 

χρειαζόταν στο δικό του νοµισµατοκοπείο, γενικά είχε παραχωρήσει στους 

Ραγουσαίους εµπορική ελευθερία στην οθωµανική επικράτεια. Η κατάργηση των 

συνόρων λόγω της ενοποίησης του βαλκανικού χώρου υπό τους Οθωµανούς ωφέλησε 

το ραγουσαϊκό εµπόριο. Από τη δεκαετία του 1440 Ραγουσαίοι έµποροι µισθώνουν 

φόρους και ορυχεία του οθωµανικού κράτους. Το 1441 τα προνόµια ανανεώθηκαν. 

Καθ�όλη τη διάρκεια της βασιλείας του Μουράτ Β΄, ο έτερος επικυρίαρχος της 

Ραγούσας, η Ουγγαρία, δεν έπαυε να την πιέζει να συµµετάσχει σε αντιοθωµανική 

σταυροφορία. Μόνο επί Μεχµέτ Β΄ οι Ραγουσαίοι εγκατέλειψαν οριστικά τους 

Ούγγρους, για να στραφούν αποκλειστικά προς τον σουλτάνο.504 

 Πέρα από τη συνεργασία µε τη Ραγούσα, οι Οθωµανοί έδιναν µεγάλη σηµασία στην 

άµεση κατοχή ορισµένων επίκαιρων λιµανιών του κάτω ∆ούναβη, µεταξύ των οποίων 

εξέχουσα θέση είχε το Άκκερµαν της Μολδαβίας. Από το 1400 περίπου, το Άκκερµαν 

συγκέντρωνε προϊόντα της ανατολής, που εισάγονταν εκεί από τους Γενουάτες του 

Πέρα µέσω της Κριµαίας µε καραβάνια Πολωνών, Γερµανών, Εβραίων, Μογγόλων 

και κυρίως Αρµενίων. Ο Μεχµέτ Α΄ έγκαιρα έστρεψε το ενδιαφέρον του στην περιοχή 

και, όπως είδαµε στην αρχή της γεγονοτολογικής µας αφήγησης, το 1419 πέτυχε να 

αποσπάσει από τη Βλαχία το Τζούρτζου (Giurgu ή Giurgin ή Yerg÷gⁿ) εκείθεν του 

∆ουνάβεως. Το επόµενο έτος όµως απέτυχε να καταλάβει το Κελλί της Βλαχίας και το 

Άκκερµαν. Παράλληλα και οι Ούγγροι αναπτύσσουν ζωηρό ενδιαφέρον για την 

περιοχή. Ο Μουράτ Β΄επιδίωξε εξ αρχής να αποκτήσει τον έλεγχο του Κελλιού, 

καθιστώντας υποτελή τη Βλαχία. Το ίδιο όµως επιδίωκε και η Ουγγαρία. Το 1428 οι 

Μολδαβοί εκµεταλλεύτηκαν την οθωµανική εκστρατεία εναντίον του Νταν Β΄ της 
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Βλαχίας και κατέλαβαν το Κελλί, αποκλείοντας τους Ούγγρους από τον Εύξεινο. 

Είκοσι χρόνια αργότερα, ο Ουνυάδης υποχρέωσε τους Μολδαβούς να επιστρέψουν το 

Κελλί στη Βλαχία, που ήταν υποτελής της Ουγγαρίας.505 

 Ο κύριος εµπορικός σταθµός, που τροφοδοτούσε τον µολδαβικό δρόµο, ήταν η 

Προύσα. Εκεί αγόραζαν τα προϊόντα της ανατολής οι Γενουάτες έµποροι του Πέρα και 

του Καφά και οι έµποροι του Άκκερµαν της Suceava, πρωτεύουσας της Μολδαβίας 

και του Λβοφ της Πολωνίας. Κυριαρχούν οι Αρµένιοι έµποροι και οι Γενουάτες του 

Πέρα, αλλά υπάρχουν και Βλάχοι έµποροι και Γερµανοί έµποροι από το Λβοφ. 

Πουλούσαν τα δικά τους εµπορεύµατα στο Άκκερµαν, από όπου έπαιρναν τον δρόµο 

για τη Χίο ή την Κωνσταντινούπολη, και αγόραζαν ανατολίτικα προϊόντα. Επίσης, 

µουσουλµάνοι έµποροι από την Προύσα και τη Συρία εµπορεύονταν στο Λβοφ. 

Γι�αυτό, τα εµπορικά προνόµια, που εξέδωσε ο Λαδίσλαος Γ΄ το 1444, περιλάµβαναν 

και µουσουλµάνους εµπόρους. Περί τα τέλη της βασιλείας του Μουράτ Β΄ οι Αρµένιοι 

αρχίζουν να υποκαθιστούν τους Γενουάτες στο έργο της µεταφοράς των ανατολικών 

προϊόντων στα λιµάνια του Β. Ευξείνου. Μετά τα µέσα του 15ου αιώνα Αρµένιοι 

έµποροι από την ανατολική Μικρά Ασία εγκαταστάθηκαν στην Κριµαία, στη 

Μολδαβία, στη Βλαχία και στην Πολωνία. Έτσι, η βασιλεία του Μουράτ Β΄, 

προοιωνίζεται την κατοπινή τελευταία φάση της ιταλικής κυριαρχίας στον Εύξεινο, 

που έµελλε να καταρρεύσει οριστικά επί Μεχµέτ Β΄ και Βαγιαζίτ Β΄.506 

 Οι εµπορικές επαφές των Οθωµανών µε την κεντρική και ανατολική Ευρώπη µέσω 

των οθωµανικών εµπορικών σταθµών του ∆ούναβη διήρκεσε καθ�όλο τον 15ο αιώνα, 

παρά τους πολιτικούς ανταγωνισµούς. Οι Οθωµανοί εισήγαν µάλλινα υφάσµατα και 

εξήγαν µεταξωτά, βαµβακερά και µπαχαρικά. Βασικό διαµετακοµιστικό κέντρο αυτού 

του δρόµου ήταν το Μπρασόβ, µεταξύ Βλαχίας και Τρανσυλβανίας. Η δηµιουργία 

αυτού του δρόµου συνέπεσε µε την άνοδο της Προύσας και της Αδριανούπολης ως 

διεθνών εµπορικών σταθµών για τα ανατολίτικα προϊόντα. Η Προύσα ήταν, όπως 

είπαµε, για τους Γενουάτες του Πέρα πολύ πιο κοντινή και πιο ασφαλής από την 

Tabriz. Όσον αφορά στον ∆ούναβη, οι Ούγγροι επιδίωκαν, ήδη από τον 14ο αιώνα, να 

κάνουν εισαγωγές από το Πέρα µέσω του ∆ούναβη, αποκλείοντας τη µεσολάβηση των 

Βενετών, κοινών εχθρών της Ουγγαρίας και της Γένουας. Ο έλεγχος του Κάτω 

∆ούναβη ήταν εποµένως ζωτικός για την Ουγγαρία. Σ�αυτό οφείλεται η συγκεκριµένη 

φάση της ουγγροθωµανικής αντιπαράθεσης, της οποίας οι τελευταίες εξελίξεις 

εκτυλίχθηκαν κατά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Μουράτ Β΄ µέχρι το 1428.507 
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 Αναφερθήκαµε στο ιρανικό µετάξι ως προϊόν µε µεγάλη ζήτηση, χάριν του οποίου 

ανοίγονταν εµπορικοί δρόµοι. Σπουδαιότατος ήταν όµως και ο ρόλος των µπαχαρικών 

της Ινδίας. Πριν από τις γεωγραφικές ανακαλύψεις, όταν οι Πορτογάλοι µπόρεσαν να 

µεταφέρουν τα µπαχαρικά διά θαλάσσης και άρχισαν να ανταγωνίζονται τους 

Οθωµανούς, τα ινδικά εµπορεύµατα µεταφέρονταν από την Ερυθρά θάλασσα διά 

ξηράς, δηλαδή από τη Μικρά Ασία. Η εχθρότητα της Χρυσής Ορδής προς τους 

Λατίνους και η συνακόλουθη στροφή των τελευταίων προς τους Μαµελούκους από τα 

τέλη του 14ου αιώνα προκάλεσε την παρακµή της Τραπεζούντας και την ανάπτυξη 

του δρόµου ∆αµασκού -Βηρυτού -Προύσας για τη διαµετακοµιδή των µπαχαρικών.508 

Από κάθε πλευρά, το πρώτο µισό του 15ου αιώνα συνδέεται µε την ραγδαία 

αναβάθµιση του ρόλου της Προύσας στο εµπόριο. Οι οικονοµικές εξελίξεις σ�αυτόν 

τον τοµέα κινητοποιήθηκαν από τις πρωτοβουλίες των Ιταλικών εµπορικών 

δηµοκρατιών, που προοιωνίζονται τη µελλοντική εµφάνιση του καπιταλισµού. Η 

ανάµιξη της Προύσας και κατά συνέπεια του οθωµανικού κράτους υπήρξε αυτόµατη. 

Είναι φυσικό να περιµένουµε ότι η εξωτερική πολιτική του Μουράτ Β΄, την οποία 

παρακολουθήσαµε στα κεφάλαια των γεγονότων, δε θα έµενε ανεπηρέαστη. Έχουµε 

επανειληµµένα επισηµάνει την αντιπαράθεση των «ειρηνόφιλων» και των 

«φιλοπόλεµων» στην αυλή της Αδριανούπολης. Από αυτή την άποψη, η βασιλεία του 

Μουράτ Β΄ υπήρξε το πλαίσιο της διαδικασίας, µέσα από την οποία προσδιορίστηκε η 

κοινωνική µορφή αλλά και ο ιστορικός ρόλος της κλασικής οθωµανικής 

αυτοκρατορίας. 

 

*** 

 

Σε αυτό το σηµείο, επειδή έχει γίνει λόγος για ρευστό χρήµα, κρίνεται σκόπιµη η 

πραγµατοποίηση µιας παρέκβασης, όπου θα εκτεθούν τα οθωµανικά νοµίσµατα της 

εποχής του Μουράτ Β΄. Τα νοµίσµατα δεν φωτίζουν µόνο την πλευρά της οικονοµίας, 

αλλά παρακολουθούν παράλληλα ολόκληρη τη γεγονοτολογική εξέλιξη της περιόδου. 

Το βασικό οθωµανικό νόµισµα ήταν το αργυρό άσπρο, το akύe, του οποίου η αξία 

ήταν άµεσα εξαρτηµένη από την περιεκτικότητά του σε άργυρο. Αντίθετα, η 

αγοραστική αξία των χάλκινων νοµισµάτων, των mangιr, προσδιοριζόταν από την 

ονοµαστική τους αξία µόνο. Το οθωµανικό νόµισµα δεν έχει µπει βέβαια ακόµη στη 

διαδικασία της υποτίµησης, που έµελλε να καταστεί κανόνας κατά τον 16ο και 17ο 

αιώνα. Έτσι δεν πρόκειται να απασχοληθούµε εδώ καθόλου µε περίπλοκα λογιστικά 

ζητήµατα. Η σχέση είναι απλή: την εποχή εκείνη οκτώ mangιr ισοδυναµούσαν µε ένα 
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akύe. Οθωµανικό χρυσό νόµισµα δεν υπήρχε επί Μουράτ Β΄.* Ξέρουµε όµως ότι ο 

Μουράτ είχε αντιγράψει το βενετικό τσεκίνι. Σε εµπορικά βιβλία της εποχής του 

γραµµένα από Ιταλούς εµπόρους γίνεται λόγος για fiorini turchi και για ducato d�oro 

turco. Το οθωµανικό άσπρο πριν από την εποχή του Μουράτ Β΄ κυκλοφορούσε 

παράλληλα µε τα νοµίσµατα των άλλων τουρκικών εµιράτων και του Βυζαντίου. 

Μέχρι τα µέσα του 15ου αιώνα όµως, είχε καταστεί η βασική νοµισµατική µονάδα στα 

Βαλκάνια και στη Μικρά Ασία. Ο Μουράτ Β΄ έκοψε στην Προύσα ένα akύe και δύο 

mangιr κατά την άνοδό του στον θρόνο το 824 (Ιαν.- Νοε. 1421). Συγχρόνως ο 

ανταπαιτητής Dⁿzme Μουσταφά έκοψε ασηµένιο και χάλκινο νόµισµα στην 

Αδριανούπολη. Το επόµενο έτος, 825 (∆εκ. 1421- Νοε. 1422) ο νικητής Μουράτ 

έκοψε και πάλι νοµίσµατα σε όλα σχεδόν τα νοµισµατοκοπεία του κράτους: της 

Προύσας, της Αµάσειας, της Άγκυρας, του Ινεγκιόλ, της Αδριανούπολης και των 

Σερρών. Μόνο στο νοµισµατοκοπείο του Αγιασολούκ έκοψε το άσπρο του ο 

Τζουνεΐντ µπέης. Το 826 (∆εκ. 1422-. Νοε. 1423) έκοψε άσπρο στη Νίκαια ο νέος 

ανταπαιτητής Kⁿύⁿk Μουσταφάς, ενώ το ίδιο έτος ο Γιακούµπ Γκερµιγιάνογλου 

επιχειρούσε να εξιλεωθεί έναντι του Μουράτ Β΄ για την υποστήριξή του προς τον 

ανταπαιτητή, κόβοντας άσπρα µε το όνοµα του Οθωµανού σουλτάνου. Ένα χάλκινο 

νόµισµα κοµµένο στη Μπολού χωρίς χρονολογία φαίνεται ότι απηχεί την εκδίωξη του 

Ισφεντιγιάρ από εκεί. Το 827 (∆εκ. 1423- Οκτ. 1424) ο Μουράτ έκοψε mangιr στην 

Προύσα, στις Σέρρες και στο Αγιασολούκ και το ίδιο έτος ένα mangιr στο Tire του 

Αϊντίν προοιωνιζόταν την εξόντωση του Τζουνεΐντ. Οι Οθωµανοί ηγεµόνες έκοβαν 

νέα άσπρα κάθε δέκα χρόνια και έτσι το 834 (Σεπτ. 1430- Αύγ. 1431), χρονιά ηρεµίας 

µετά την άλωση της Θεσσαλονίκης, κόπηκαν τα τελευταία αργυρά νοµίσµατα του 

Μουράτ Β΄. Για πρώτη φορά ο Μουράτ έκοψε άσπρα χωρίς την τούγρα του, αλλά µε 

απλή επιγραφή, της οποίας οι λέξεις χωρίζονται από διασταυρούµενες γραµµές. Τα 

άσπρα αυτά κόπηκαν στην Προύσα, στην Αµάσεια, στην Αδριανούπολη, στις Σέρρες 

και περιέργως στο Novo Brdo. ∆εν είναι γνωστή καµία άλλη ένδειξη της τόσο 

πρώιµης κατοχής της σερβικής αυτής πόλης µε τα αργυρωρυχεία. Ο γράφων δεν είχε 

βέβαια τη δυνατότητα να διαβάσει ιδίοις όµµασι την επιγραφή του περί ου ο λόγος 

νοµίσµατος µε την µνεία του Novo Brdo ως τόπου κοπής του. Η ανάγνωσή της όµως 

από τον νοµισµατολόγο ╓lύer εµπνέει κύρος. Αν όντως ο Μουράτ Β΄ έκοψε νόµισµα 

το 1431 στο Novo Brdo, οι ερευνητές θα έπρεπε σε εύθετο χρόνο να διαφωτίσουν τις 

περιστάσεις, υπό τις οποίες έγινε αυτό. Περίπου στην ίδια εποχή έχουν τοποθετηθεί τα 

λεγόµενα nakιγlι mangιrlar, δηλαδή τα τέσσερα «κεντητά» χάλκινα νοµίσµατα, µε 

πλουµιστή διακόσµιση και χωρίς χρονολογία πάνω τους. Υπάρχει επίσης και ένα 
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mangιr του 836 (Αύγ. 1432- Ιούλιο 1433) κοµµένο στην Αδριανούπολη. Το πλήθος 

των χάλκινων νοµισµάτων θεωρείται ως ενδεικτικό της αγοραστικής τους δύναµης και 

πιστεύεται ότι αντανακλά την καλή κατάσταση της οικονοµίας. Τα πρώτα χάλκινα και 

αργυρά νοµίσµατα µε το όνοµα του Μεχµέτ Β΄ κόπηκαν το 848 (Απρ. 1444- Απρ. 

1445) στην Αδριανούπολη, Αγιασολούκ, Αµάσεια, Προύσα και Σέρρες. Ο Μουράτ και 

µετά την επάνοδό του το 1446 δεν έκοψε άλλο akύe, ίσως για να µην πλήξει το κύρος 

του επίδοξου διαδόχου του. Περιορίστηκε στο να αλλάξει διακριτικά την επιγραφή 

από Mehemmed bin Murad σε Murad bin Mehemmed. Αυτό το άσπρο, του 448, είναι 

το τελευταίο που διατήρησε τη σταθερή αξία του 1,1 γραµµαρίου αργύρου. Από την 

οριστική άνοδο του Μεχµέτ Β΄ στον θρόνο και εξής, το άσπρο αρχίζει να γνωρίζει την 

υποτίµηση. Τα τελευταία νόµισµατα του Μουράτ κόπηκαν στο Tire (Θηραίον) το 853 

(Φεβρ. 1449- Ιαν. 1450) και είναι χάλκινα. Μετά την εκθρόνισή του ο Μεχµέτ Β΄, µε 

έδρα του εν κράτει κράτους του την Μαγνησία έκοψε χάλκινο νόµισµα το 852 

(1448/9) στο Αγιασολούκ. ∆εν απεµπολούσε το δικαίωµα της κοπής νοµισµάτων, 

παρόλο που δεν ήταν πια σουλτάνος. Στην πίσω όψη του νοµίσµατος εικονίζεται ένας 

συσπειρωµένος δράκος, βασιλίσκος, ίσως δυτική επιρροή µέσω Ιταλών 

νοµισµατοκόπων από τις γενουατικές αποικίες. Η εικόνα είναι αδέξια. Ίσως να µην 

υπάρχει άλλο µουσουλµανικό νόµισµα της ίδιας εποχής µε απεικόνιση ζώου. Υπάρχει 

κι άλλο ένα, µάλλον λίγο παλιότερο, µε λιοντάρι που τρέχει του Μεχµέτ από την 

Αµάσεια.509 
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