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Ισ τορι

Τό Μ άρτιο τοΰ 1354 οί 'Ο θω μανοί Τούρκοι έπωφελήθηκαν άπό ένα
σεισμό καί κατέλαβαν τήν Κ αλλίπολη στή Θρακική Χ ερσόνησο1. Α π έ 
κτησαν έτσι μιά σημαντική μόνιμη βάση σέ εύρωπαϊκό έδαφος καί άπό
τότε ή προώθησή τους στή Θράκη υπήρξε πολύ γρήγορη. «Καί τοΰ σει
σμού τό χωρίον τοϋτο (τήν Κ αλλίπολη) τοΐς βαρβάροις προδεδωκότος»
γράφει χαρακτηριστικά ό Δημήτριος Κυδώνης τό 1371 «ή τε Χ ερρόνησος
πδσα τούτοις έδούλευσεν, καί τάς έν Θράκη πόλεις δΓ εαυτών έποιήσαντο
καί πρίν έτος έξήκειν, φόρους τε ήμδς έπράξαντο καί τήν πρό τών τειχών
έτεμον γην»2.
Ή κατάκτηση τής Θ ράκης άπό τούς Τούρκους έφερε σέ πολύ δύσκολη
θέση τούς κατοίκους τής Βυζαντινής πρωτεύουσας πού έζησαν τά επόμενα
χρόνια σχεδόν σέ κατάσταση πολιορκίας. 'Η άγωνία τής Π όλης καί τών
κατοίκων της είναι έκδηλη στίς πηγές τοΰ β ' μισοΰ τοΰ 14ου αιώνα καί
εκφράσεις όπως «τά ένταΰθα κακά», «τά ήμέτερα πάθη», «αί οίκεΐαι
συμφοραί»3 επαναλαμβάνονται πολύ συχνά στά κείμενα τής έποχής. Ή
οικονομική δυσπραγία, οί εσωτερικές άντιθέσεις καί ό φόβος τής άλωσης
ήρθαν γρήγορα νά προστεθοΰν στόν περιορισμό τών συνόρων καί ή
κατάσταση μέσα στήν Π όλη έγινε γιά πολλούς άφόρητη.
"Αμεση συνέπεια τής κατάστασης αυτής ήταν νά άρχίσουν οί κάτοικοι
νά εγκαταλείπουν τήν Κ ωνσταντινούπολη. Ή μείωση ομως τοΰ πληθυσμοΰ
άπό τή μετανάστευση δημιουργοΰσε άκόμη μεγαλύτερες δυσχέρειες στό
κράτος, πρώτα πρώτα, γιατί λιγόστευαν όλο καί περισσότερο αυτοί πού
πλήρωναν φόρους, καί έπειτα, γιατί, δσ οι έφευγαν, άποτελοΰσαν στήν
πλειονότητά τους τό ζωντανό στοιχείο, πού μποροΰσε νά βοηθήσει σέ
όποιαδήποτε δράστηριοποίηση καί άνανέωση τής ζωής μέσα στήν Πόλη.
Τό ρεΰμα όμως τής φυγής ήταν πολύ δυνατό καί τό κράτος, καθώς φαίνεται,
δέν είχε τή δυνατότητα νά συγκροτήσει τούς κατοίκους καί νά σταματήσει
τό κύμα τής άποδημίας. Π ρίν άπό τά τέλη τοΰ 14ου αιώνα μεγάλο μέρος τοΰ
1. Νικ. Γρήγορος III. 220.19-222.13. - Ίω . Καντακουζηνός III.277.10-278.13. - Βραχέα
χρονικά (έκδ. P. Schreiner. D*e Byzantinischen Kleinchroniken, C FH B , Wien 1975) 7/13, 37/5*
53/3, 58/2, 59/17, 60/6, 69/2, 72/2, 7 2 a /l, 87/3. - Πρβ. P. Charanis. On the Date o f the
Occupation of Callipoli by the Turks, Bsl 16(1955) 113-117.
2. Δημ. Κυδώνης, Π ερί Κ αλλιπόλεω ς, PG. 154.1012 D.
3. Δημ. Κυδώνης. Ε π ισ τ ο λ έ ς (έκδ. R. J. Loenertz. Dem etrius Cydones Correspondance I-II,
Studi e Testi 186 & 208, (Cittä del Vaticano 1956, 1960) έπ. 54. 14 (= 1.87) καί Δημ. Κυδώνης,
Ρωμαίοις Συμβουλευτικός PG 154. 1016 Β, 964 Β, 977 C, 981 Β, 1004 D.
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πληθυσμοΰ της είχε έγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη καί την άνοιξη
τοΰ 1397 ό Μ ανουήλ Καλέκας, πού ζοΰσε αυτή τήν εποχή στό Γαλατά, δέ
διστάζει νά γράψει σέ ένα άπό τά γράμματά του: « 'Ο ρ ώ τήν βασιλίδα των
πόλεων... κενωθεΐσαν των οΐκητόρων»4.
'Η μετανάστευση άπό τήν Κωνσταντινούπολη τό β ' μισό τοΰ 14ου αιώ
να γνώρισε δύο κυρίως κατευθύνσεις. Ή μία ήταν πρός τούς Τούρκους, ή
δεύτερη πρός τήν Ιτ α λ ία καί τή Δύση. 'Υ πή ρ χε όμως καί μιά τρίτη
κατεύθυνση, ή όποία όδηγοϋσε πρός τά νησιά τοΰ Αιγαίου, τήν Κρήτη καί
άκόμη τά 'Ε πτάνησ α, πού βρίσκονταν όλα τήν έποχή αύτή κάτω άπό δυτι
κή κυριαρχία. "Ο σοι άκολουθοΰσαν τήν κατεύθυνση αύτή, έλπιζαν ότι ή
θάλασσα άποτελοΰσε άκόμη ένα μεγάλο εμπόδιο γιά τούς Τούρκους, οί
όποιοι δέ θά μπορούσαν νά καταλάβουν περιοχές πού βρέχονταν γύρω γύρω
άπό τό πέλαγος. 'Ο Δημήτριος Κυδώνης γράφει χαρακτηριστικά: « Α ν ά 
γκη ... εις τάς νήσους λοιπόν βλέπειν, άντί τειχών τά'πελάγη προβαλλομένους»5.
Θά πρέπει εδώ νά παρατηρήσουμε οτι δέ μ^ρτυρεΐται τόσο παλιά
μετανάστευση πρός τήν Π ελοπόννησο. Ή διοίκηση τοΰ Δεσποτάτου τοΰ
Μ ιστρά άπό τούς Καντακουζηνούς ώς τό 1383 τό άπομόνωνε άπό τήν
Κωνσταντινούπολη, ενώ εσωτερικές διαμάχες καί ό άνταγωνισμός μέ τούς
Φράγκους καί τούς Βενετούς τής περιοχής δέ δημιουργοΰσαν κλίμα ευχά
ριστο γιά τήν εγκατάσταση *Ελλήνων μεταναστών. Μόνο άπό τά τέλη τοΰ
14ου αιώνα καί κυρίως άπό τά πρώτα χρόνια τοΰ 15ου αιώνα οί σχέσεις άνάμεσα στό Δεσποτάτο καί τήν Κωνσταντινούπολη γίνονται πιό στενές καί
άρχίζουμε νά έχουμε συχνές επαφές καί άποδημίες άπό τήν πρωτεύουσα
πρός τίς περιοχές τής Π ελοποννήσου6.
Είναι δύσκολο νά χω ρίσει κανείς τούς μετανάστες σέ κατηγορίες καί
νά καθορίσει μέ άκρίβεια ποιοί προτιμούσαν τόν ένα δρόμο φυγής καί
ποιοί τόν άλλο. Τό νά ξεχω ρίσει κανείς τούς κατοίκους άπλά σέ ένωτικούς
καί άνθενωτικούς καί νά ύποστηρίξει οτι οί πρώτοι έφευγαν πρός τή Δύση,
ένώ οί δεύτεροι κατέφευγαν στούς Τούρκους, θά ήταν ένα σχήμα πολύ γενι
κό καί άόριστο. ' Η διάκριση· άλλωστε σέ ένωτικούς καί άνθενωτικούς δέν
ήταν σέ έξαιρετική έξαρση στά τελευταία χρόνια τής βασιλείας τοΰ Ιω ά ν 
νη Ε ' καί κυρίως κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τοΰ Μ ανουήλ Β ' Παλαιολόγου, πού άκολούθηςε άπέναντι στή Δυτική εκκλησία μιά πολιτική
πραγματικά άξιοπρεπή. Π ολλοί λοιπόν, έμεναν σχετικά άδιάφοροι καί φαί
νεται οτι συχνά ή τύχη όδηγοϋσε τά βήματα τών άνθρώπων καί έκανε αύ-

4. Μανουήλ Καλέκας, ' Ε πιστολές (έκδ. R. J. Loenertz. Correspondance de Manuel Calecas,
Studi e Testi 152, C ittä del Vaticano 1950) Έ π . 17. 16-17 (= σελ. 90).
5. Ε π ισ τ ο λ ή 47. 43-44 (- 1.81).
6. D. Zakythinos, Le D espotat Grec de Moree. II: Vie et Institutions, Athenes 1953
(Έ π α ν έκ δ ο σ η Variorum Reprints, London 1975), 78 κέ. καί 320 κέ.
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τούς πού έφευγαν άπό τήν Κωνσταντινούπολη νά βρεθούν στό στρατόπεδο
τών Τούρκων ή τών Δυτικών. Α ξ ίζ ε ι νά άναφερθεΐ στό σημείο αύτό ή
άπάντηση πού έδωσε ένας ιερωμένος, ό όποιος κατηγορήθηκε γιά διάφορα
παραπτώματα καί δικάστηκε άπό τή σύνοδο τής Κ ωνσταντινούπολης καί ό
όποιος «θρασύτερον άπεκρίνατο ενώπιον τής θείας καί ίεράς συνόδου,
(άντιγράφουμε στό σημείο αύτό τό σχετικό συνοδικό έγγραφο), ότι εγώ έξελεύσομαι άπό τών ένταϋθα καί άπελεύσομαι εις Φράγκους ή Τούρκους». Τό
συνοδικό πρακτικό δέν παραλείπει νά συμπληρώσει οτι ή άπάντηση αύτή
φάνηκε πολύ βαριά («βαρύ γάρ έδοξε τοϋτο»), ό πατριάρχης δμως δε δίστα
σε «φιλανθρωπία τή συνήθει χρησάμενος» νά κρίνει μέ επιείκεια τόν ιερω
μένο καί νά τοΰ επιβάλει έλαφρότερη ποινή, άντί νά θυμώσει καί νά τόν
καταδικάσει μέ αυστηρότητα7.
Φαίνεται λοιπόν οτι δέν ήταν εύκολο νά έμποδιστοΰν αυτοί πού
έπαιρναν τήν άπόφαση νά φύγουν καί οτι οί ’ί διοι οί μετανάστες δέν είχαν
πάντοτε ούσιαστικούς λόγους πού τούς έκαναν νά διαλέξουν τή μία ή τήν
αλλη κατεύθυνση φυγής. "Αλλωστε ή άπόφαση γιά τήν άποδημία μποροΰσε νά παρθεΐ σχετικά εύκολα, γιατί, άν κάποιος μετάνοιωνε, μπορούσε νά
έπανέλθει στή βυζαντινή πρωτεύουσα χω ρίς κανείς νά τόν κατηγορήσει ή
νά τόν καταδικάσει. Ή σχετική μαρτυρία τοΰ Δημ. Κυδώνη είναι ένδεικτική μιας τέτοιας κατάστασης: «Καίτοι πολλούς ’ί σμεν πρός τούς Τούρκους
καί άποδημήσαντας καί κατά σοΰ συγγενομένους έκείνοις (ή έπιστολή
απευθύνεται στόν αύτοκράτορα Ιω ά ν ν η Ε ' Π αλαιολόγο τό 1373) καί συνδειπνήσαντας, καί δώρα τά μέν δόντας τά δέ λαβόντας φανερώς έπανήκοντας. Οΰς ούδείς ο ϋ τ’ άπιόντας έκώλυσεν, ο ΰ τ’ έπανιοΰσιν έμέμψατο, ούδέ
προσήνεγκεν άπιστίαν, άτιμίας άξιους ήγήσατο»8.
Α κ ό μ η πιό εύκολη πρέπει νά πιστέψουμε, οτι ήταν ή επικοινωνία μέ τή
Δύση καί συχνότεροι οί έπαναπατρισμοί, καθώς καί νέα ταξίδια πρός τήν
Ιταλία. «Καί πολλούς καθημέραν όρώμεν άπό Φάσιδος έπί Γάδειρα
πλέοντας», μάς πληροφορεί καί πάλι ό Δημήτριος Κυδώνης9.
Π α ρ’ δλα αύτά θά μποροΰσε κανείς νά κάνει μιά χοντρική διάκριση
καί νά πει ότι πρός τούς Τούρκους κατέφευγαν κυρίως οί φτωχότεροι άπό
τούς κατοίκους τής Κ ωνσταντινούπολης, ενώ ό δρόμος πού όδηγοΰσε πρός
τήν Ιτ α λ ία καί τή Δύση προσέλκυε κυρίως τούς λογίους τής εποχής. Ή
άποδημία πρός τούς Τούρκους έπαιρνε συχνά τεράστιες διαστάσεις καί ό
Δημήτριος Κυδώνης δέν παύει νά άνησυχεΐ, μήπως τελικά οί φτωχοί
κάτοικοι τής πρωτεύουσας άγανακτισμένοι άπό τήν άδιαφορία τοΰ κράτους
άπέναντί τους καί άπό τή βαριά φορολογία θεωρήσουν λιγότερο βαρύ τόν

7. MM. I. 202 - I. Darrouzes, Regestes des actes du Patriachat de C onstantinople, Paris 1977,
öp. 2478.
8. Ε π ισ το λ ή 117.22 κέ. (= 1.156).
9. Ε π ισ το λ ή 162. 23-24 (= 11.33).
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τουρκικό ζυγό καί ομαδικά προσχω ρήσουν στούς εχθρούς τής πατρίδας
τους. Τόν κίνδυνο αύτόν έπισημαίνει τό 1372-73 γράφοντας πρός τήν αύλή
καί συστήνοντας στούς «πρωτεύοντες» νά ένδιαφερθοΰν γιά τούς φτωχούς
γεωργούς, γιατί σέ διαφορετική περίπτωση φοβάται μήπως «οί πένητες...
μετριωτέρους τούς πολεμίους νομίσωσι κάκείνοις προσθέμενοι ήμΐν μ ετ’
εκείνων έπίθω νται»10.
Λίγα χρόνια αργότερα γράφοντας πρός τόν εΐσπράχτορα των φόρων
Χλωρό τοΰ έπισημαίνει τήν ίδια περίπου κατάσταση: «Των γάρ πενήτων
σεσυλημένων τά τε άροτρα καί τάς βοΰς υπέρ των φόρων άποδομένων, καί
πρός μετριωτέρους ίσ ω ς άποδράντων δέσποτας, άσποροι μέν μενοΰσιν αί
άρουραι»11.
Θά ήταν όμως λάθος, άν πιστεύαμε οτι μόνο οί φτωχοί άπό τούς
κατοίκους τής Κω νσταντινούπολης κατέφευγαν πρός τούς Τούρκους. Δέν
έλειπαν καί εκείνοι άπό τούς εύπορους κατοίκους τής Π όλης πού κατέφευ
γαν πρός τούς εχθρούς άποθαρρημένοι άπό τήν άδυναμία τοΰ κράτους τους
καί θαμπωμένοι άπό τίς μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες των Τούρκων. «Φα
νερής ε π ’ εκείνους άποδημοΰσι» λέει γ ι ’ αύτούς ό Δημήτριος Κυδώνης «καί
εύχονται παρά σφ ίσιν ίδεΐν ύπό πάντων προσκυνουμένους»12. 'Η εύμενής
γενικά στάση των Τούρκων άπέναντι στούς "Ελληνες πού προσχωρούσαν
έκούσια στίς τάξεις τους εύνοοΰσε άκόμη περισσότερο τή μετανάστευση
κατοίκων τής Κωνσταντινουπόλεως πρός τό τουρκικό στρατόπεδο.
Δέν ήταν όμως γιά όλους τόσο εύκολο νά έγκαταλείψουν κάθε χρισ τια
νική παράδοση καί νά συμμαχήσουν μέ τούς άσπονδους μουσουλμάνους
εχθρούς. Σ ’ αύτούς πού είχαν ηθικούς ενδοιασμούς νά προσχω ρήσουν στούς
Τούρκους πρέπει νά άναφέρεται ό Ιω ά ν ν η ς Καντακουζηνός σέ ένα μεταγε
νέστερο κείμενό του, όταν γράφει: «Τινές δέ των ένταΰθα, οί μέν έκεΐσε αύτομολοΰσιν (= πρός τούς ασεβείς), οί δέ μή εϊοντες ευκόλως τοΰτο ποιήσαι
προσμένουσιν ώδε καί μή βουλόμενοι»1}.
’Έ τσ ι άρκετοί ήταν καί έκεΐνοι οί όποιοι θέλοντας νά άποφύγουν τούς
Τούρκους, άλλά καί τό μακρινό ταξίδι στή δυτική Ευρώπη, έβρισκαν
προσωρινό καταφύγιο στά νησιά καί κυρίως στά νησιά τοΰ Αιγαίου. Ή
μετριότητα όμως των ξένων δυτικών κυβερνητών στά νησιά αύτά καί ή
περιορισμένη πνευματική ζωή μέσα στά στενά πλαίσια τοΰ κάθε νησιοΰ δέ
φαίνεται νά προσέλκυε ιδιαίτερα τούς μορφωμένους Βυζαντινούς τής έπο10. Ε π ισ τ ο λ ή 114. 20 κέ. (= 1.152).
11. Ε π ισ τ ο λ ή 257. 16 κέ. (= 11.162). - Πρβ. Ά . Βακαλόπουλος, Ισ τ ο ρ ία τοΰ Νέου
Ε λ λ η ν ισ μ ο ύ , τ. Α", Θ εσσαλονίκη 1961, 118-119.
12. Ρωμαίοις Συμβουλευτικός PG 154. 1005 Α.
13. Ίω . Καντακουζηνός, Δ ιάλεξις ή'ν διελέχθη ό βασιλεύς ό Καντακουζηνός μετά τοΰ άπό
τοΰ πάπα έλθόντος σύν τφ κόντω Σαβείας κυροΰ Παύλου... κατά μήνα Ιο ύ ν ιο ν τής Ε '
ίνδικτιώ νος τοΰ έξακ ισ χιλιοσ τοΰ οκτακοσιοστού έβδομηκοστοΰ πέμπτου έτους (έκδ. J.
Meyendorff, Projets de Concile Oecumenique en 1367, DOP. 14(1960) 147-177). Τό άπόσπασμα
176. 289-91.
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χής αυτής. Ζώντας στή γενουατική κοινότητα τοΰ Γαλατά τά εντελώς τε
λευταία χρόνια τοΰ 14ου αιώνα ό Μ ανουήλ Καλέκας δικαιολογεί τήν παρα
μονή του άπέναντι άπό τήν Κωνσταντινούπολη ώς εξής: « Έ γ ώ δέ έτι παρά
τή πατρίδι κάθημαι κακόν ήττον άντί τοΰ μείζονος προελόμενος, τής μέν
τών νησιωτών άπαιδευσίας ελεύθερος, άηδίας δέ τής άπό τούτων άπηλλαγμένος»14.
Π αρ’ δλα αύτά άρκετοί προτίμησαν αυτόν τό μέσο δρόμο πού δέν τούς
άπομάκρυνε πολύ άπό τήν πατρίδα τους. Είναι γνωστό άλλωστε οτι ό ίδ ιο ς
ό Μανουήλ Καλέκας εζησε τά τελευταία χρόνια τής ζωής του καί πέθανε
στή Λέσβο.
Στή Λήμνο ζοΰσε ό Γώργιος Συναδηνός Ά σ τρ ά ς , στόν όποιο ό
Δημήτριος Κυδώνης έγραφε γύρω στά 1360: «Δει σοι πατρίδα τοΰ λοιποΰ
τήν νήσον γενέσθαι». Καί συνεχίζει: «Καί ήμΐν εξεσται σέ μιμουμένοις Ι 
ταλίας μέν έπιθυμεΐν, Γαλάτας δέ έννοεΐν, φέρεσθαι δέ τοΐς λογισμοΐς έξω
Γαδείρων»15.
Γιατί ό δρόμος πού κυρίως γοήτευε τούς πνευματικούς άνθρώπους τής
εποχής ήταν αύτός πού όδηγοΰσε πρός τήν Ιτ α λ ία καί τή Δύση. «Πρός
Ιταλίαν καί Γάδειρα καί τήν έξω στηλών πάντες ύπείγοντο θάλασσαν, ώς
οΰτω μόνως τής δουλείας άπαλλαξόμενοι», γράφει καί πάλι τό 1371 ό
Δημήτριος Κυδώνης16.
Οί δυσκολίες τής ξενιτιάς δέν τούς ήταν άγνωστες: «Πλανησόμεθα μέν
λανθάνοντες περί τάς άλλοδαπάς. Κάν πού φανώμεν, άραί παρά πάντων
ήμΐν έψονται καί κατηγορίαι καί γέλω ς»17. Ή δίψα δμως γιά μάθηση καί ή
άγάπη γιά τήν άνεξάρτητη σκέψη, πού είχε άρχίσει νά άναπτύσσεται τά
χρόνια αύτά στήν Ιτ α λ ία , κινοΰσαν ιδιαίτερα τό ενδιαφέρον τών βυζαντι| νών λογιών, πού μέσα στήν Κωνσταντινούπολη ένιωθαν πνιγμένοι άπό τήν
| εξωτερική άπειλή καί τά προβλήματα τής καθημερινής έπιβίω σης, ενώ ή
6 αδυναμία τους νά βελτιώσουν ή έστω καί νά έπηρεάσουν τήν κατάσταση
τούς γέμιζε απογοήτευση18. ’Έ τσ ι δέ δίσταζαν νά παραμερίσουν τελικά τις
δυσκολίες μιας μακροχρόνιας άποδημίας έξω άπό τήν πατρίδα τους «άπό
τής πλάνης μείζω καί τών π α ρ ’ ύμΐν θεών προσδοκώντες» κατά τήν έκφρα
ση τοΰ Δημ. Κυδώνη19.
"Οσο τά χρόνια περνούσαν καί ή κατάσταση μέσα στήν Κωνσταντινού
πολη δλο καί χειροτέρευε, τόσο πληθαίνουν οί μαρτυρίες γιά προσπάθειες
φυγής πρός τή Δύση. «"Εστι δέ δς καί τήν φυγήν έπήνεσεν ώς δυναμένην

14. Ε πιστολή 17.14 κέ. (= σελ. 190).
15. 'Επιστολή 46. 29-30 (= 1.80).
I 16. Περί Καλλιπόλεως PG. 154. 1013 Β.
17. Περί Καλλιπόλεως PG. 154. 1033 C.
ΐ 18. Βλ. Μανουήλ Καλίκα, Ε π ισ το λ ή 17. 20 κέ. (= σελ. 190): «τό γάρ καθήμενον μήτε βοηθεϊν έχειν καί λυπούμενον μάλλον κινδυνεύειν, ίσ ω ς καί προσαπόλλυσθαι, μάταιον».
19. Επιστολή 46. 32 (= 1.80).
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σώζειν, καί ό μή τοΰτο δυνηθείς άλλο δυστυχίας ένόμιζεν είδος. Τό γάρ έπί
ξένης οϊκεΐν, λιμοΰ καί κινδύνων χωρίς, κοΰφον τήν τής πατρίδος υπερο
ρίαν πείθει λογίζεσθαι» γράφει ό Μ ανουήλ Καλέκας γύρω στά 139020, ένώ
λίγο άργότερα άπευθυνόμενος πρός τό δάσκαλό του Δημήτριο Κυδώνη
στήν Ιτ α λ ία βεβαιώνει οτι «καί ήμεΐς π α ρ ’ ύμάς δραμούμεθα»21. Τήν ίδια
εποχή καλοτυχίζει κάποιον νεότερο του, ό όποιος μπόρεσε «άλλάξασθαι
μέν πόλιν πόλεως δυστυχούσαν εύτυχεστέρας, καθήσθαι δέ έν αύτή τοΐς
βελτίστοις συνόντα, τά μέν λέγοντα τά δ ’ άκούοντα, τά δέ όρώντα πάντα
καλά, τών κ α θ ’ ήμάς γινομένων άθέατον καί τών λεγομένων άνήκοον»22.
Α ρ κ ε τά άπό τά ονόματα αύτών πού κατέφυγαν στή Δύση μάς είναι
γνωστά. Π ρίν άκόμη άπό τά μέσα τοΰ 14ου αιώνα έφυγε άπό τήν Κωνσταντι
νούπολη καί κατόρθωσε νά δημιουργήσει καριέρα στήν καθολική έκκλησία
ό άλλοτε στουδίτης μοναχός Σίμων ’ Ατουμάνος, γνωστός κυρίως ώς λατίνος
επίσκοπος Θηβών άπό τό 1366 ώς τό 137923. Ά π ό τούς λαϊκούς πού έφυγαν
στή Δύση τά ίδ ια περίπου χρόνια ό πιό γνωστός είναι ό ’ Ιωάννης Δάσκαρις
Καλοφέρος, ό όποιος πέρασε μιά περιπετειώδη ζωή καί εδρασε στήν Κύπρο,
σ τήν Π ελοπόννησο καί στή Βενετία24. Αύτούς άκολούθησαν τά άμέσως επό
μενα χρόνια μερικοί άπό τούς σημαντικότερους Βυζαντινούς λογίους τής
έποχής: 'Ο Δημήτριος Κυδώνης, ό όποιος υστέρα άπό μιά μακριά πολιτική
καριέρα στήν Κωνσταντινούπολη ταξίδεψε δύο φορές στήν ’ Ιταλία καί τελι
κά πέθανε στήν Κ ρήτη25, ό Μ ανουήλ Χρυσολωράς, πού δίδαξε στή Φλωρεν
τία τά τελευταία χρόνια τοΰ 14ου αιώνα26, ό Μ ανουήλ Καλέκας καί άρκετοί
άλλοι πού μάς τούς κάνει γνωστούς ή άλληλογραφία τών σημαντικών πνευ
ματικών άνθρώπων τής εποχή ς27.
20. Ε π ισ τ ο λ ή I. 33-36 (= σελ. 168).
21. Ε π ισ τ ο λ ή 25. 19-20 (= σελ. 200).
22. Ε π ισ τ ο λ ή 23. 3 κέ. (= σελ. 197).
23. G. Fedalto, Simon A tum ano, m onaco di Studio, arcievescovo latino di Tebe, Brescia
1968. - K. M. Selten, The Archibishop Simon A tum ano and the Fall of Thebes to the Navarrese
in 1379, BNJ. 18(1945-49) 105-122 (Α ν α τύ π ω σ η K. M. Setton, Variorum Reprints, London
1974).
24. A. K. Eszer, Das abenteuerliche Leben des Johannes Lascaris Kalopheros, Wiesbaden
1969.
25. R. J. Loenertz, Les recueils de lettres de D em etrius Cydones (Studie Testi 131), C ittä del
Vaticano 1947. - R. J. Loenertz, Dem etrius Cydones I: De ia naissance ä l’annee 1373, OCP.
36(1970) 47-72. II: De 1373 ä 1375, OCP. 37(1971) 5-39.
26. H. Omont, Note sur un portrait de Manuel Chrysoloras, REG. 4(1891) 176-177. - G.
Cammelli, I dotti bisantini e le origini dell’ Umanessimo. I. Manuele Crisolora, Firenze 1941. - J.
Thomson. Manuel C hrisoloras and the Early Italian Renaissance, G reek, Roman and Byzantine
Studies 7(1966) 63-82.
27. R. J. Loenertz, Correspondance de Manuel Calecas (Studi e Testi 153), C ittä del Vaticano
1950, 16-105. - K. M. Setton, The Byzantine Background of the Italian Renaissance, The
Proceedings o f the American Philosophical Siciety, C(Philadelphia 1956) 1-76 (Α ν α τύ π ω σ η K.
M. Setton, Variorum Reprints, London 1974). - Ά . Βακαλόπουλος, ' Ιστορία τοΰ Νέου Ε λ λ η ν ι
σμού Α ’, 310 κέ.
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Τήν άνοιξη τοΰ 1394 στρατεύματα τοΰ σουλτάνου Βαγιαζίτ Α ' λεηλάτη
σαν τήν περιοχή έξω άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί πολιόρκησαν άπό τήν
ξηρά τήν Πόλη. Κανένας πιά δέν μπορούσε νά περάσει τίς πύλες τών χερ 
σαίων τειχών καί οί κάτοικοι έφτασαν σέ κατάσταση άπελπισίας. Ά π ό τούς
πολιορκημένους έλειψε άκόμη καί τό σιτάρι καί τό λάδι καί άλλα άπαραίτητα τρόφιμα, ενώ γιά νά πάρουν ξύλα καί νά άνάψουν φωτιά, άρχισαν νά γκρε
μίζουν τά σπίτια τής πρωτεύουσας28. * 0 άποκλεισμός τής Π όλης άπό τήν
ξηρά συνεχίστηκε καί τά έπόμενα χρόνια ώς τό 1402, άλλοτε μέ μεγαλύτερη
καί άλλοτε μέ μικρότερη ένταση29 καί κατά τήν έκφραση τοΰ ιστορικού
Δούκα «έξ άνάγκης ό κοινός λαός εις άπιστίαν καί προδοσίαν πατρίδος έώρα»30.
Έ νώ διαρκοΰσε άκόμη ό άποκλεισμός τής Π όλης άπό τήν ξηρά, τό
Δεκέμβριο τοΰ 1399, ό αύτοκράτορας Μ ανουήλ Β ' Π αλαιολόγος έφυγε άπό
τήν Κωνσταντινούπολη μαζί μέ τήν οίκογένειά του, άφοΰ άφησε τό θρόνο
στόν άνεψιό του Ιω ά ν ν η Ζ ', καί ταξίδεψε μέ πλοίο στήν Π ελοπόννησο
καί άπό έκεΐ στίς μεγάλες πρωτεύουσες τής Δύσης πραγματοποιώντας μιά
μακριά άποδημία σέ άναζήτηση στρατιω τικής βοήθειας καί οικονομικής
ενίσχυσης. Δέν έπέστρεψε στήν πρωτεύουσά του παρά μονάχα μετά τήν ή τ
τα τών Τούρκων άπό τούς Μ ογγόλους στή μάχη τής "Αγκυρας τό 140231.
Ή μάχη αύτή καί ή διάσπαση τών Τουρκικών δυνάμεων τά άμέσως έπόμε
να χρόνια έφεραν μεγάλη άνακούφιση στήν άποκλεισμένη βυζαντινή πρω
τεύουσα καί προσέφεραν στό Βυζαντινό κράτος τήν ευκαιρία νά συνεχίσει
τήν ιστορική του πορεία γιά άλλα πενήντα χρόνια. Πέρα άπό τίς άφθονες
μαρτυρίες τών πηγών γιά μετανάστευση τών κατοίκων της ολόκληρη τήν
πεντηκονταετία 1350-1400, ένα ποσοστό τοΰ πληθυσμοΰ παρέμεινε άκόμη
στήν Κωνσταντινούπολη, ή όποία, σκιά πιά τοΰ παλιού έαυτοΰ της,
διατηρήθηκε χριστιανική καί έμεινε έδρα τών αύτοκρατόρων ώς τήν τελική
άλωσή της άπό τούς Τούρκους τό 1453.
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