
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ -ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ            
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ                 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ 

 

 

ΚΑΛΛΙΓΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Α.Μ. 15008) 

ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ:                            
Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (1204) ΣΤΟ ΕΡΓΟ        

ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΧΩΝΙΑΤΗ 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                     

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΝΑΚΗΣ                           

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2016 



2 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

Εισαγωγή………………………………………………………………….…………...4 

Α. Βίος και έργο……………………………………………………………………….8 

Β. Η αφήγηση της Άλωσης…………………………………………………………..11 

    1. Άφιξη των Σταυροφόρων και απόδραση του Αλεξίου Γ΄…………….…...........11 

    2. Εκπόρθηση της Κωνσταντινούπολης…………………………...………………14 

    3. Η τύχη του Χωνιάτη μετά την άλωση…………………………………………..23 

 Γ. Εικόνες Βυζαντινών και Λατίνων……………………………………...….……...29 

Συμπεράσματα…………………………………………………………….……….....39 

Βιβλιογραφία………………………………………………………………………....42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



3 
 

«Η ιστορία γίνεται βίβλος των 

ζωντανών, όπως μια σάλπιγγα που 

σημαίνει και σηκώνει από τον τάφο 

εκείνους που ήταν σκόνη εδώ κι αιώνες… 

Μονάχα που χρειάζεται χρόνος, πρέπει να 

μελετήσουμε τα γεγονότα, να 

συσχετίσουμε, να ανακαλύψουμε τους 

δεσμούς τους, ακόμα και τους πιο 

δυσδιάκριτους» 

                                                                                   

                                                                               Ουμπέρτο Έκο, Μπαουντολίνο 

 

 

Χριστὲ βασιλεῦ τῆς τότε θλίψεως 

καὶ συνοχῆς τῶν ἀνθρώπων. ὁ δ᾿ ἦχος ὁ 

θαλάττιος, ὁ δὲ τοῦ ἡλίου σκοτασμὸς καὶ ἡ 

ζόφωσις, ἡ δὲ τῆς σελήνης εἰς αἷμα 

μεταστροφή, οἱ δὲ τῶν ἀστέρων ἔξεδροι, 

ὅπῃ καὶ ὅπως οὐ τὰ τελευταῖα ταῦτα κακὰ 

προεσήμαναν; 

 

«Χριστέ και Κύριε τι πόνοι και τι 

βάσανα μας έμελλαν! Μα γιατί, πώς έγινε 

και δεν μπόρεσαν οι φουρτούνες της 

θάλασσας, το σκοτείνιασμα ή το σβήσιμο 

του ήλιου, το κόκκινο στεφάνι του 

φεγγαριού, οι κινήσεις των άστρων να 

μας προειδοποιήσουν γι΄αυτή τη 

συμφορά;»  

                                                                  

Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική Διήγησις 
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Εισαγωγή 

 

Αν θεωρήσουμε την Άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς το 1185 

ως επακόλουθο του ανταγωνισμού ανάμεσα στο Βυζάντιο και τη Δύση, τότε αυτός ο 

ανταγωνισμός φυσικά κορυφώνεται με την Δ΄ σταυροφορία και την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης το 1204. Ο μόνος ιστορικός που ασχολήθηκε συστηματικά με την 

αναμέτρηση των δύο αυτών δυνάμεων του μεσαίωνα ήταν ο Νικήτας Χωνιάτης, 

αυτόπτης μάρτυρας της Άλωσης και πρόσφυγας στη συνέχεια στο νεοσύστατο 

βασίλειο της Νίκαιας. 

Ο Νικήτας Χωνιάτης, ο Ψελλός, ο Γεώργιος Ακροπολίτης, έγραψαν σημαντικές 

ιστορίες της εποχής τους, στα αρχαΐζοντα κλασικά ελληνικά, στα οποία 

εκπαιδεύτηκαν. Το ίδιο έκαναν και ο Μιχαήλ Ατταλειάτης, ο οποίος είχε υπηρετήσει 

στους αυτοκράτορες Ρωμανό Δ΄ και Νικηφόρο Γ΄, καθώς και ο Ιωάννης Κίνναμος, ο 

γραμματέας του Μανουήλ Α΄. Υπάρχει μια σχεδόν αδιάκοπη σειρά ιστορικών μέχρι το 

Γεώργιο Σφραντζή, φίλο και σύμβουλο του τελευταίου αυτοκράτορα, του 

Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου (1449-1453).  

Από την πλευρά όσων ερευνούν το Βυζάντιο, αυτές οι ιστορίες είναι εξαιρετικά 

σημαντικές, γιατί, αντίθετα από τους πανηγυρικούς, συχνά ασκούν σοβαρή κριτική στα 

κακώς κείμενα της αυτοκρατορικής διοίκησης. Από αυτά τα ιστορικά πονήματα 

αντλούμε στοιχεία που μας παρέχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούμε την εξωτερική 

πολιτική και διπλωματία που χάρασσαν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου στις 

συναλλαγές τους με ξένες δυνάμεις και, κυρίως, με τους Σταυροφόρους και τα 

Σταυροφορικά κράτη.1 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η Χρονική Διήγηση του Νικήτα Χωνιάτη είναι 

ένα πολύτιμο έργο, αφού συνιστά τη μοναδική βυζαντινή αφηγηματική πηγή για τα 

γεγονότα του 1204.2  

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης τον Απρίλιο του 1204 κατά την Δ΄ 

Σταυροφορία, ήταν μια κρίσιμη καμπή της μεσαιωνικής ιστορίας. Ήταν ένα γεγονός 

που μυθοποιήθηκε και έγινε συνώνυμο της βιαιότητας των Σταυροφόρων. Σύμφωνα με 

τα λόγια του Ράνσιμαν: «Δεν υπήρξε μεγαλύτερο έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας 

                                                            
1 Harris J., Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες, μτφ. Λ. Καρατζάς, Αθήνα, 2004, σελ. 62-63. 
2 Η επιτομή του Ιωάννη Κίνναμου πραγματεύεται την περίοδο 1118-1180. Δυστυχώς το έργο σώθηκε 
σε κακή κατάσταση. Λείπει το τέλος και η αφήγηση φτάνει μέχρι το 1176. Βλ. Καραγιαννόπουλος Ι., 
Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη, 1987, σελ. 345. 
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από την τέταρτη σταυροφορία», και αυτό όχι τόσο λόγο της απώλειας ανθρώπινων 

ζωών, όσο ως ένα έγκλημα εναντίον του πολιτισμού, δεδομένου ότι οι Σταυροφόροι 

λεηλάτησαν την Πόλη και απολάμβαναν να καταστρέφουν αυτά που θεωρούσαν 

σημάδια της βυζαντινής ανωτερότητας και διαφορετικότητας. 

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Βενετούς και τους στρατιώτες της Δ΄ 

Σταυροφορίας, υπήρξε κοσμοϊστορικό γεγονός για τους υπηκόους της αυτοκρατορίας 

και άλλαξε δραματικά την εικόνα που είχαν για το κράτος και τους εαυτούς τους. Η 

έλευση των Φράγκων ως επικυρίαρχων, σίγουρα σηματοδότησε μια συνειδησιακή 

αλλαγή ως προς την ταυτότητα των Βυζαντινών Ρωμαίων.3 

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης και η κατάλυση του βυζαντινού κράτους 

άλλαξαν την πολιτική-οικονομική και κοινωνική όψη και δομή της Ανατολής. Στη 

θέση της παλαιάς αυτοκρατορίας ιδρύθηκε μια πλειάδα κρατών, λατινικών και 

ελληνικών, των οποίων οι αντιθέσεις, θα προσδιορίσουν τις πολιτικές εξελίξεις στα 

Βαλκάνια, στο πρώτο μισό του 13ου αιώνα.4 

Τα γεγονότα όμως του 1204 δεν ενέσκηψαν στην αυτοκρατορία εντελώς 

αναπάντεχα. Θα μπορούσαμε κάπως αδόκιμα να πούμε ότι η Δ΄ Σταυροφορία και οι 

συνέπειές της, ήταν το προϊόν ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Το οδυνηρό απότοκο 

μιας κρίσης που οξύνθηκε δραματικά στο μακρύ 12ο αιώνα. 

Που έγκειται όμως αυτή η κρίση; Η σύγχρονη ιστοριογραφική συζήτηση 

επικεντρώθηκε στην αναζήτηση και ανεύρεση αυτών των καθοριστικών παραγόντων 

που επέδρασαν καταλυτικά στη δομική διάβρωση όλων των πτυχών και εκφάνσεων 

της λειτουργίας του βυζαντινού κράτους. Οι μελετητές προσπάθησαν να εντοπίσουν 

όλες τις παραμέτρους της κρίσης, που κορυφώθηκε με τα γεγονότα της Δ΄ 

Σταυροφορίας. Σ’ αυτήν τους την προσπάθεια αξιοποίησαν κριτικά όλες τις 

αφηγηματικές πηγές, βυζαντινές και λατινικές, οι οποίες αποτύπωναν πτυχές αυτής της 

κρίσης. 

                                                            
3 Page G., Οι Έλληνες πριν τους Οθωμανούς, μτφ. Γ. Αβραμίδης – Α. Παπασυριόπουλος, Αθήνα, 2014, 
σελ. 35-36. 
4 Καραγιαννόπουλος Ι., Το Βυζαντινό κράτος, Θεσσαλονίκη, 1996, σελ. 225. Για τον πολιτικό 
μετασχηματισμό του Βυζαντινού κράτους ως απόρροια της Δ΄ Σταυροφορίας βλ. Laiou A. (επιμ.), Urbs 
capta: The fourth Crusade and its consequences, Παρίσι, 2005∙ Herrin J. και Guillaume Saint-Guillain 
(επιμ.), Identities and allegiances in the Eastern Mediterranean after 1204, Νέα Υόρκη, 2011. 
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Ξεχωριστή θέση ανάμεσα σ’ αυτές τις αφηγηματικές πηγές κατέχει ο Νικήτας 

Χωνιάτης, ένας συγγραφέας που συνδυάζει τρία βασικά χαρακτηριστικά: Πρώτον, 

είναι ιδιαίτερα μορφωμένος, πράγμα που αποτυπώνεται στο ύφος και τους τρόπους 

έκφρασης. Δεύτερον, ενδιαφέρεται για τις κρατικές υποθέσεις. Τρίτον, απευθύνεται σε 

ένα κοινό ίδιο με αυτόν: μορφωμένο, προνομιούχο και πολιτικά ενεργό.5  

Ο Νικήτας Χωνιάτης, υψηλός αξιωματούχος του βυζαντινού κράτους και ο 

σημαντικότερος ιστορικός του 12ου αιώνα, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της κατάληψης 

της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους στις 13 Απριλίου 1204. H πολιορκία 

που είχε προηγηθεί, οι πυρκαγιές, η συνδιοίκηση των Σταυροφόρων και των 

αυτοκρατόρων Ισαακίου B' και Αλεξίου Δ' από τα μέσα Ιουλίου του 1203, είχαν ήδη 

καταστρέψει μέρος της Κωνσταντινούπολης και καταρρακώσει το ηθικό των 

κατοίκων. Ο Χωνιάτης αποτύπωσε με γλαφυρότητα την ανελέητη λεηλασία της Πόλης 

και τις παλινωδίες που έλαβαν χώρα όχι μόνο στους δρόμους αλλά και μέσα στις 

εκκλησίες, στην ίδια την Αγία Σοφία, μετά τις 13 Απριλίου, βιαιοπραγίες που 

καταδίκασε ακόμη και ο ίδιος ο Πάπας.6  

Σύμφωνα με τον Angold, ο Νικήτας Χωνιάτης είναι ένας σπουδαίος ιστορικός. 

Βίωσε τα δραματικά γεγονότα των ετών 1203-1204 και άφησε την προσωπική του 

μαρτυρία γι’ αυτά. Τίποτα από αυτά που λέει δεν μπορεί να απορριφθεί εύκολα.7 

Άλλωστε, η συγγραφή της ιστορίας προϋποθέτει πρόσβαση σε αρχειακό υλικό, την εξ’ 

αυτοψίας γνώση των γεγονότων, καθώς και ένα δίκτυο πληροφοριοδοτών. Και αυτός 

ο κανόνας ίσχυε για το Χωνιάτη, καθώς προέρχονταν από την κρατική υπαλληλία και 

συνεπώς διέθετε επαφές με υψηλά ιστάμενους αξιωματούχους για την πληρέστερη 

ενημέρωσή του. 

Η Χρονική Διήγησή του, συνιστά μια έξοχη και δραματική εξιστόρηση μιας 

προσωπικής τραγωδίας, ενός ανθρώπου που θρηνεί τη μοίρα της ίδιας της 

Κωνσταντινούπολης, μιας πόλης που συμβολίζει γι’ αυτόν ότι πιο μεγάλο και 

θαυμαστό είχαν να επιδείξουν οι Βυζαντινοί Ρωμαίοι.   

Στο πρώτο μέρος, λοιπόν, θα αναφερθούμε συνοπτικά στο βίο και το έργο του. 

Για να εκτιμήσουμε καλύτερα την προσωπικότητα του Νικήτα Χωνιάτη και το 

ιστορικό του έργο, είναι ανάγκη να αναφερθούμε, έστω και εν ολίγοις, στο πνευματικό 

                                                            
5 Page, ό.π., σελ. 39. 
6Λαΐου Α., “Η Δ΄ Σταυροφορία και οι επιπτώσεις της”, εφημ. Το Βήμα 7/3/2004, url: 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=157482 
7 Angold Μ., Η Τέταρτη Σταυροφορία, μτφρ. Α. Κονδύλης, Αθήνα, 2006, σελ. 36. 
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του υπόβαθρο και τον κοινωνικό του περίγυρο, που αναμφισβήτητα διαμόρφωσαν τις 

απόψεις του. Απόψεις που αναμφίβολα αντανακλούν παραδοσιακές αρχές και αξίες, 

απόρροια της κλασικής του παιδείας και των αυστηρών ηθικών του αρχών.  

Στο δεύτερο μέρος, μέσα από τη μελέτη της Χρονικής Διήγησης του Νικήτα 

Χωνιάτη θα επικεντρωθούμε στα γεγονότα της Άλωσης, έτσι όπως τα αφηγείται ένας 

ιστορικός που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της κατάληψης και της λεηλασίας της 

Κωνσταντινούπολης. Έτσι, η εξιστόρησή του αποκτά το χαρακτήρα της προσωπικής 

μαρτυρίας. Η διεξοδική μελέτη του πρωτογενούς υλικού θα μας επιτρέψει να 

παρακολουθήσουμε την πορεία των γεγονότων από την πρώτη κατάληψη της 

βασιλεύουσας τον Ιούλιο του 1203, μέχρι και την επιστροφή του Χωνιάτη στην Πόλη 

από την προσφυγιά, που συνοδεύεται από την καταστροφή των ελληνορωμαϊκών 

έργων τέχνης που την κοσμούσαν. Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να λησμονήσουμε 

βέβαια, ότι το κύριο ζήτημα της ιστορίας του ήταν η πολιτικοοικονομική κρίση που 

μάστιζε το κράτος από τη βασιλεία του Μανουήλ Α΄ και τα εκφυλιστικά φαινόμενα 

που υπονόμευσαν την πορεία του έως και την Άλωση της πρωτεύουσας. Άλλωστε, το 

στοιχείο της κριτικής δε θα μπορούσε να λείπει από την εξιστόρηση ενός υψηλόβαθμου 

κρατικού αξιωματούχου, ο οποίος γνώριζε από πρώτο χέρι τις πολιτικές εξελίξεις την 

κρίσιμη εκείνη περίοδο και έζησε την τραγωδία της Άλωσης και την προσφυγιά στη 

Νίκαια της Μ. Ασίας. 

Στο τρίτο μέρος τέλος, θα επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε την αμφιλεγόμενη 

στάση του Χωνιάτη απέναντι στους Δυτικούς, σε σχέση με τον τρόπο που 

αντιμετωπίζει τους ίδιους τους Βυζαντινούς. Ποιά λοιπόν είναι η εικόνα που έχει 

πλάσει τόσο για τους Λατίνους όσο και τους Βυζαντινούς; Αντιμετωπίζει με 

διαφορετικό τρόπο τον αυτοκράτορα, τους αξιωματούχους και το λαό της 

αυτοκρατορίας ή μήπως δεν εξαιρεί κανέναν από το κάδρο των ευθυνών; Αυτές οι 

αξιολογήσεις του αποκρυσταλλώνουν κάποιες θεωρητικές αρχές για τη διοίκηση και 

το πολιτικό σύστημα ή αποτελούν μεμονωμένα ξεσπάσματα που έχουν τη μορφή 

σύντομων σχολίων και τίποτα περισσότερο; Προτείνει δηλαδή ένα καινούργιο 

αυτοκρατορικό πρότυπο με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους 

αυτοκράτορες του 12ου αιώνα; 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθήσουμε στην παρούσα εργασία βασίζεται τόσο 

σε μια συγκριτική επισκόπηση της δευτερογενούς βιβλιογραφίας, όσο και σε μια 

κριτική ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου της Ιστορίας του Χωνιάτη, προκειμένου 
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να διερευνήσουμε και να εντοπίσουμε τις αδυναμίες που αποκαλύπτει ο Χωνιάτης 

κάτω από την επιφάνεια των γεγονότων. 

Α. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ 

 

Ο Νικήτας Χωνιάτης8 γεννήθηκε γύρω στα 1155 στην πόλη Χωνές9 της 

Φρυγίας. Δεν ήταν αριστοκρατικής καταγωγής, όμως η οικογένειά του είχε χρήσιμες 

διασυνδέσεις με σημαίνουσες προσωπικότητες, και ο ίδιος ήταν βαφτισιμιός του 

επισκόπου των Χωνών. Είχε έναν μεγαλύτερο αδελφό, τον Μιχαήλ10, γεννημένο γύρω 

στα 1138, ο οποίος είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να σταδιοδρομήσει στην 

Εκκλησία όταν ο Νικήτας ήταν τριών ετών. Σε ηλικία εννέα ετών ακολούθησε τον 

αδερφό του στην Κωνσταντινούπολη, όπου, υπό την επίβλεψη του, μορφώθηκε και 

αργότερα σταδιοδρόμησε στον κρατικό μηχανισμό. Και αν η κλίση του Μιχαήλ τον 

οδήγησε στα εκκλησιαστικά αξιώματα, με αποκορύφωμα την εκλογή του στο αξίωμα 

του μητροπολίτη Αθηνών, ο Νικήτας, λόγω κοινωνικής θέσης και μόρφωσης, 

προσέβλεπε στα ανώτατα κρατικά αξιώματα. 

Η πολιτική του ανέλιξη υπήρξε ραγδαία. Με αξιώματα στην 

Κωνσταντινούπολη, αυτό του φοροεισπράκτορα και του βασιλικού γραμματέα επί 

Αλεξίου Β΄ Κομνηνού (1180-1183), αποχώρησε αρχικά κατά τη βασιλεία του 

Ανδρόνικου Α΄ (1183-1185), αλλά επανήλθε ως βασιλικός γραμματικός μετά το τέλος 

του Ανδρόνικου και αναρριχήθηκε στα αξιώματα του κριτού του βήλου,11 του εφόρου, 

του λογοθέτη του γενικού και του λογοθέτη των σεκρέτων.12 Πάντως παρά τη ραγδαία 

πολιτική του ανέλιξη δε φαίνεται να είχε σημαντική πολιτική επιρροή. 

                                                            
8 Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης στη διατριβή του αναφέρει ότι εσφαλμένα αποκαλείται αυτός και ο 
αδελφός του Ακομινάτος. Βλ. Αγγελάκης  Κ., Το μυστήριο της θείας οικονομίας στη γραμματεία του 13ου 
αιώνα, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013, σελ. 73-74. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον βίο και το έργο του Νικήτα Χωνιάτη βλ. Καρπόζηλος Α., 
Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, τ. Γ΄, Αθήνα, 2009, σελ. 700-718. Σημαντική παραμένει και η 
εισαγωγή του J.-L. van Dieten, στο έργο του Niketas Choniates. Erläuterungen zu den Reden und Briefen 
nebst einer Biographie, Βερολίνο- Ν. Υόρκη, 1971, 22-57, ιδίως 22-47.  
9 Η πόλη βρισκόταν στην κοιλάδα του Μαιάνδρου, κοντά στο σημερινό Ντενιζλί της Δυτικής Τουρκίας, 
στα σύνορα με τους Σελτζούκους Τούρκους. Είχε εξαιρετική οικονομία εξαιτίας των παραγόμενων 
αγαθών, αλλά και των εμποροπανηγύρεων. Εξαρτιόταν από την ταξιδιωτική και εμπορική κίνηση στο 
δρόμο που οδηγούσε από το Ικόνιο στην κοιλάδα του ποταμού Μαιάνδρου. Βλ. Page, ό.π., σελ. 90 και 
Αγγελάκης, ό.π., σελ. 73. 
10 Εκτός από το ιστορικό έργο, τις επιστολές και τους λόγους του Νικήτα Χωνιάτη, σημαντικές 
πληροφορίες για το βίο και τη δραστηριότητά του αντλούμε από τα συγγράμματα του φημισμένου 
αδελφού του Μιχαήλ Χωνιάτη, Αρχιεπισκόπου Αθηνών (1182-1204). 
11 Αξίωμα που πιθανώς σχετίζονταν με την οικονομική διαχείριση των αυτοκρατορικών γαιών. Βλ. Page, 
ό.π., σελ. 92. 
12 Αποστολή αυτού του αξιωματούχου ήταν η εποπτεία και η επίβλεψη της κεντρικής διοίκησης. 
Λογοδοτούσε απευθείας στον αυτοκράτορα. Βλ. Καραγιαννόπουλος, Το βυζαντινό κράτος, σελ. 335.  
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Και αφού δεν είναι αφύσικο, στις εναλλαγές εξουσιών να χάνουν τι θέσεις τους 

οι ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ο Νικήτας Χωνιάτης απομακρύνθηκε από τη 

θέση του μεγάλου λογοθέτη, μετά την αναγόρευση ως αυτοκράτορα του Αλεξίου Ε΄, 

του επονομαζόμενου Μούρτζουφλου. Έχοντας χάσει όλα τα υπάρχοντά του, κινητά και 

ακίνητα13, και διαμένοντας με την οικογένειά του στη Σηλυβρία της Θράκης μέχρι το 

Πάσχα του 1206, προπηλακιζόμενος μάλιστα από το αγοραίο πλήθος για την κατάντια 

του, θα επιστρέψει για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στη φραγκοκρατούμενη 

Κωνσταντινούπολη όπου και θα γίνει μάρτυρας της καταστροφής των αγαλμάτων και 

των έργων τέχνης που κοσμούσαν τη Βασιλεύουσα, για να καταλήξει στις αρχές του 

1207 στη Νίκαια χωρίς να αποκτήσει κάποιο αξίωμα, στην αυλή του Θεοδώρου Α΄ 

Λάσκαρη, όπου και πέθανε γύρω στα 1217, αφήνοντας τη Χρονική Διήγηση 

ανολοκλήρωτη.14 

Στη Χρονική του Διήγηση πραγματεύεται σε 19 βιβλία την περίοδο από το 

θάνατο του Αλεξίου Ά Κομνηνού (1118) έως και τα γεγονότα που ακολούθησαν 

αμέσως μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, στις 13 

Απριλίου του 1204. Υπάρχουν ενδείξεις ότι το έργο αρχικά είχε συνοπτικό χαρακτήρα 

και ότι ο Χωνιάτης το επεξεργάστηκε και το διεύρυνε μετά το 1204, προσθέτοντας και 

νέα κεφάλαια για τα γεγονότα των ετών 1204-1206.15Τα χρονολογικά όρια της 

αφήγησής του δεν εμφανίζονται ενιαία στη χειρόγραφη παράδοση, διότι εξαρτώνται 

από το στάδιο της εκάστοτε επεξεργασίας του κειμένου από τον ίδιο τον ιστορικό. Από 

ενδείξεις που διαθέτουμε συμπεραίνεται ότι ο ιστορικός ξεκίνησε το γράψιμο μετά την 

πτώση του Ανδρονίκου Ά (1185)και με την άνοδο στο θρόνο του Αλεξίου Γ΄ (1195) 

είχε ήδη τελειώσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου του. 

Από τα τρία κρατικά μορφώματα, το Δεσποτάτο της Ηπείρου, την 

αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και την αυτοκρατορία της Νίκαιας, που 

δημιουργήθηκαν μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1204, η τελευταία 

λειτούργησε ως η νόμιμη αυτοκρατορία σε εξορία και σ’ αυτήν βρήκαν καταφύγιο, ήδη 

στην αυλή του Θεόδωρου Α΄ Λάσκαρη (1204-1222), πνευματικοί άνθρωποι της 

χριστιανικής πίστης και εκκλησιαστικής διοίκησης και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι.  

                                                            
13 Κατά τη διάρκεια της λεηλασίας της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους, έχασε όλη του την 
περιουσία, συμπεριλαμβανομένου και του σπιτιού του που παραδόθηκε στις φλόγες. Εκείνος και η 
έγκυος γυναίκα του σώθηκαν με τη βοήθεια ενός Ενετού φίλου του, παριστάνοντας τους αιχμαλώτους 
του. Κατόρθωσε να σώσει και ένα αντίτυπο του ιστορικού του έργου, που τότε είχε φτάσει περίπου μέχρι 
το 1202. 
14 Page, ό.π., σελ. 92-93, Καρπόζηλος, ό.π, σελ. 701-702. 
15 Καραγιαννόπουλος, Πηγαί, ό.π., σελ. 355. 
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Όπως έχουμε αναφέρει, ο Χωνιάτης, μετά τη φυγή του απ’ την 

Κωνσταντινούπολη, διέμεινε με την οικογένειά του στη Σηλυβρία της Θράκης μέχρι 

το 1206, όταν και θα βρεθεί στη Νίκαια, όπου και θα αναδειχθεί ως ο επίσημος ρήτορας 

της αυτοκρατορικής αυλής και του ίδιου του Θεόδωρου. Εκεί θα περάσει τα τελευταία 

χρόνια της ζωής του. 

Εκεί θα αναθεωρήσει και θα επεξεργαστεί ένα μέρος της Χρονικής Διήγησης, η 

οποία είχε γραφτεί σε μια πρώτη μορφή στην Κωνσταντινούπολη πριν το 1204. Δε θα 

πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι ο Χωνιάτης έγραφε στην αυλή του γαμπρού του 

Αλεξίου, και διεκδικητή της εξουσίας, Θεόδωρου Λάσκαρη, οπότε τα επικριτικά 

σχόλια εναντίον του Αλεξίου Γ΄ Αγγέλου, θα πρέπει να ερμηνεύονται κάτω από αυτή 

την οπτική. Έτσι, η αυτοκρατορική κριτική των Αγγέλων δεν είναι καθόλου 

κολακευτική. Τους κατηγορεί για αδράνεια, επειδή δεν έκαναν τίποτα απολύτως για να 

αντιμετωπίσουν τη δυτική απειλή.16  

Φαίνεται ότι οι αναθεωρήσεις της Ιστορίας του στο περιβάλλον της Νίκαιας και 

η εξομάλυνση γεγονότων του πρόσφατου παρελθόντος, απαλείφοντας κριτικές που 

έθιγαν το αυλικό περιβάλλον και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, επιβλήθηκαν από πολιτικά 

κίνητρα και τις υψηλές προσδοκίες του για αναρρίχηση στα ανώτερα πολιτικά 

αξιώματα. Τελικά παρέμεινε στο περιθώριο ως το τέλος της ζωής του και αυτό του 

επέτρεψε -κυρίως μετά το 1213- να προβεί σε πιο αντικειμενικές αναθεωρήσεις 

απαλλαγμένος πια από εξαρτήσεις και δεσμούς φιλίας.17 

Για την εποχή του έχει προσωπική αντίληψη των γεγονότων. Για τα 

προηγούμενα έτη αντλεί κυρίως από τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης. Διαπιστώνεται 

επίσης κάποια ομοιότητα μεταξύ της Χρονικής Διήγησης και της επιτομής του Ιωάννη 

Κίνναμου, που καταδεικνύει ότι ο Χωνιάτης είχε υπόψη του το έργο του Κίνναμου.18 

Το έργο του Χωνιάτη χρησίμευσε ως πηγή στους Θεόδωρο Σκουταριώτη, 

Δούκα και Σφραντζή. Πάντως, είχε αναπτύξει ποικίλη συγγραφική δραστηριότητα. 

Πλην του ιστορικού του έργου, έγραψε θεολογικά19 και ρητορικά συγγράμματα, 

λόγους και ποιήματα.20 

                                                            
16 Harris, ό.π., σελ. 307. 
17 Καρπόζηλος, ό.π., σελ 704-708. 
18 Καραγιαννόπουλος, Πηγαί, ό.π., σελ. 356. 
19 Ένα από τα σημαντικότερα θεολογικά του έργα είναι ο Θησαυρός Ορθοδοξίας, όπου σε 27 βιβλία 
ασχολείται με διάφορες αιρέσεις και δογματικές έριδες της εποχής του. Βλ. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί, 
ό.π., σελ. 356. 
20 Πρόκειται για ένα ποίημα που γράφτηκε περίπου το 1185 για το γάμο του αυτοκράτορα Ισαάκιου 
Άγγελου με την κόρη του Ούγγρου βασιλιά Bela Γ΄. Βλ. Καραγιαννόπουλος, Πηγαί, ό.π., σελ. 356. 
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Β. Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ 

 

1.Άφιξη των Σταυροφόρων και απόδραση του Αλεξίου Γ΄ 

 

Βρισκόμαστε στις αρχές του 1195 και ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Β΄ Άγγελος, ο 

οποίος είχε πρωτοστατήσει στην ανατροπή του Ανδρόνικου και της δυναστείας των 

Κομνηνών, είχε συμπληρώσει πια μια δεκαετία στο θρόνο ενός κολοβωμένου και 

ανίσχυρου κράτους, το οποίο δε θα μπορέσει να αντισταθεί τελικά στα πλήγματα της 

Δ΄ Σταυροφορίας και θα υποκύψει στους εχθρούς που θα εκπορθήσουν την 

πρωτεύουσα του.21 

 Ο Ισαάκιος Β΄ ανατράπηκε από το μεγαλύτερο αδερφό του, τον 

σεβαστοκράτορα Αλέξιο, και από μια ομάδα ευγενών στις 8 Απριλίου 1195. Η 

σύγκλητος, ο λαός και η Εκκλησία σύμφωνα με το Χωνιάτη όχι μόνο δεν αντέδρασαν 

στην «παράνομη» κατάληψη του θρόνου, αλλά αντίθετα προσχώρησαν με χαρά στη 

νέα τάξη πραγμάτων σαν να μη συνέβη τίποτε το αντικανονικό. Για το Χωνιάτη όλοι 

αυτοί αποδείχθηκαν ανδράποδα της νέας εξουσίας (Van Dieten, 456,75-457,1).22 Από 

την άλλη πλευρά, ο νεαρός γιος του έκπτωτου Ισαάκιου, Αλέξιος Δ΄, αποφάσισε να 

αναλάβει δράση. Κατέφυγε στη Δύση ζητώντας βοήθεια, για να αποκατασταθεί ο 

πατέρας του στο θρόνο. Ο ερχομός του στη Δύση συνέπεσε με τις ετοιμασίες της Δ΄ 

Σταυροφορίας, οι υποσχέσεις του οποίου την εξέτρεψαν23 προς την 

Κωνσταντινούπολη.24    

Ο Ερρίκος Δάνδολος προετοίμαζε το στόλο του σε συνεννόηση με τους 

αρχηγούς της Δ΄ σταυροφορίας, την ίδια στιγμή που ο Αλέξιος Γ΄ δεν προέβη σε καμία 

απολύτως κίνηση προκειμένου να ετοιμάσει την Πόλη για την επικείμενη πολιορκία. 

Από τη στιγμή μάλιστα που αντιλήφθηκε από πολύ νωρίς την κινητικότητα των 

Λατίνων, οι οποίοι και βρίσκονταν σε έναν πυρετό προετοιμασίας, όχι μόνο δεν έπραξε 

                                                            
21 Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, ό.π., σελ 200, 218. Για τα πολιτικά συμφραζόμενα της 
εποχής βλ. Angold M., Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204, μτφρ. Ε. Καργιανιώτη , 
Αθήνα, 2008.  
22 Η κριτική του Χωνιάτη από αρκετούς μελετητές όπως ο Brand και ο Ostrogorsky, θεωρείται 
υπερβολική αν όχι άδικη, ενώ από την άλλη πλευρά κάποιοι όπως ο Tinnefeld, την υιοθετούν. Για 
περισσότερες πληροφορίες, βλ. Καρπόζηλος, ό.π., σελ. 761. 
23 Οι Λατίνοι κάθε άλλο παρά αφελείς ήταν. Γνώριζαν εκ των προτέρων ότι ο νεαρός Αλέξιος δε θα 
μπορούσε να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Άρπαξαν την ευκαιρία λοιπόν, γνωρίζοντας ότι οι έωλες 
υποσχέσεις του Αλέξιου θα τους έδιναν σύντομα το άλλοθι να απαιτήσουν ικανοποίηση. Και σίγουρα, 
δε θα αρκούνταν σε μια απλή καταβολή των απλήρωτων οφειλών. Βλ. Nicol, D., Το τέλος της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, μτφ. Μ. Μπλέτας, Αθήνα, 1997, σελ. 17. 
24  Καρπόζηλος, ό.π., σελ. 764. 
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τα δέοντα, αλλά αντιμετώπισε την κατάσταση με εξαιρετική νωθρότητα: ὁ δέ γε κρατῶν 

Ῥωμαίων Ἀλέξιος ἐκ πολλοῦ τὴν τῶν Λατίνων ἐνωτιζόμενος κίνησιν πρὸς οὐδέν τι 

ἄμεινον Ῥωμαίοις διέκειτο· τὸ γὰρ περιττὸν ἐς μαλακίαν ἴσην ἔχει πως καὶ τὴν βλακείαν 

πρὸς τὰ κοινωφελῆ καὶ τὰ δέοντα (Van Dieten, 540,26-29). Ενώ όταν ο δυτικός στόλος 

έφτασε έξω από τα τείχη της Πόλης, σκεπτόμενος μόνο τη διαφυγή του, την οποία και 

σχεδίαζε από παλιά, παρέμεινε απλός θεατής της όλης κατάστασης: θεατὴς τῶν 

δρωμένων ἐκάθητο (Van Dieten, 544,11). Οι μόνοι που αναστατώθηκαν και 

δραστηριοποιήθηκαν μπροστά στη θέα του εχθρικού στόλου, που είχε εισέλθει στο 

Κοσμίδιο στις αρχές Ιουλίου του 1203,  συγκεντρώνοντας υποτυπώδεις μονάδες 

πεζικού και ιππικού για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση στον εχθρό ότι η πόλη ήταν 

έρημη και ανυπεράσπιστη, ήταν αυτοί που βρίσκονταν στο περιβάλλον του 

αυτοκράτορα: οἱ δέ γε περὶ αὐτὸν οἰκειακοί τε καὶ συγγενεῖς (Van Dieten, 544,13). 

Οι μικροσυμπλοκές λοιπόν ήταν καθημερινές, μέχρι που οι Λατίνοι 

αποφάσισαν να γίνουν ενεργητικότεροι. Τελικά κατάφεραν να ανοίξουν είσοδο: οἵ τε 

γὰρ περὶ τὸν κριὸν ὁπλισάμενοι τὸ τεῖχος ῥήξαντες πάροδον ἔσχον ἔσωθεν (Van Dieten, 

545,34-36) στην περιοχή του θαλάσσιου τείχους του κάστρου των Πετριών. Στη 

συνέχεια, η βασιλίδα των πόλεων κατελήφθη στις 17 Ιουλίου25 από ένα σχετικά μικρό 

στράτευμα, δίχως να προβληθεί σθεναρή αντίσταση από τους κατοίκους της, με 

εξαίρεση την άμυνα που προέβαλε η βαραγγική φρουρά του παλατιού (Van Dieten 

545,37-39). Μάλιστα όταν οι Βενετοί πέρασαν τα τείχη, έβαλαν αμέσως φωτιά και 

έκαψαν τη γύρω περιοχή σε μεγάλη έκταση, από το ύψωμα των Βλαχερνών έως και τη 

μονή του Ευεργέτου. Είναι χαρακτηριστικό του μεγέθους της φωτιάς ότι έφτασε ακόμη 

και μέχρι το Δεύτερον26 (Van Dieten, 545,45-50). 

Ήταν γεγονός ότι Αλέξιος όχι μόνο δεν είχε προσφέρει καμία βοήθεια στην 

πόλη αλλά επέτρεψε στους εχθρούς να φτάσουν και να προσπελάσουν τα τείχη της, 

πράγμα που έως τότε δεν είχε ξανασυμβεί: ἀλλ᾿ ἀφεὶς τὸν πόλεμον τοῖς τείχεσι 

προσελθεῖν, πρᾶγμα μὴ εἰς δεῦρο πραχθέν (Van Dieten, 546,56-57). Έγινε λοιπόν 

αποδέκτης όχι μόνον έντονων παραπόνων άλλα  ύβρεων και κατηγοριών. Και οι 

λοιδορίες αυτές ήταν δικαιολογημένες για το Χωνιάτη, γιατί ο Αλέξιος δεν έκανε 

                                                            
25 Εδώ αναφερόμαστε στην πρώτη κατάληψη της πόλης από τους Σταυροφόρους στις 17 Ιουλίου 1203, 
με την οποία αποκατέστησαν στο θρόνο τον Ισαάκιο Β΄ με  συναυτοκράτορα το γιο του Αλέξιο Δ΄ 
Άγγελο. Βλ. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, ό.π., σελ. 223. 
26 Εδώ μάλλον ο Χωνιάτης αναφέρεται στο δεύτερο μέρος της πόλης και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή 
Βόρεια της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων, μεταξύ του Κωνσταντίνειου και του Θεοδοσιανού 
τείχους. 
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τίποτα για να εξασφαλίσει την πόλη. Δεν έλαβε κανένα προληπτικό μέτρο για να μην 

καταληφθεί από τους Λατίνους. Ταυτίζοντας μάλιστα την πόλη με το ανθρώπινο 

σώμα27, σε μια έξοχη παρομοίωση υψηλής λογοτεχνικής υφής, αναφέρει ότι αυτό θα 

πρέπει να προστατεύεται πριν την εκδήλωση της ασθένειας. Η αρρώστια πρέπει να 

προλαμβάνεται πριν κυριεύσει και καταβάλλει το σώμα, διότι διαφορετικά η 

αντιμετώπισή της καθίσταται σχεδόν αδύνατη (Van Dieten, 546,58-60).  

Μόλις ο Αλέξιος αντιλήφθηκε την ελεεινή κατάσταση στην οποία είχε 

περιέλθει η πόλη, ενεργώντας σπασμωδικά, βγήκε από το παλάτι συνοδευόμενος από 

ικανό αριθμό πεζικού και ιππικού, που η θέα του και μόνο τρόμαξε τους Λατίνους. 

Σίγουρα αν τις κρίσιμες εκείνες ώρες επιτίθονταν, θα μπορούσε να εκδιώξει τους 

αιφνιδιασμένους και τρομαγμένους του αντιπάλους. Μα ο αυτοκράτορας σκέφτονταν 

μόνο τη φυγή: ἡ ἐνδελεχὴς τῆς φυγῆς ἔννοια, και η πράξη του στόχευε μόνο στο να 

ηρεμήσει το λαό. Όχι μόνο απέτυχε να καταπραΰνει την οργή του λαού: ἐπανῆλθεν 

αἴσχιστος καὶ ἐφύβριστος, αλλά η αναποφασιστικότητα του, αποθράσυνε τελείως τους 

Λατίνους: σοβαρώτερον μᾶλλον καὶ θρασύτερον πεποιηκὼς τὸ ἀντίμαχον, οι οποίοι 

αφού επιτέθηκαν, έτρεψαν σε άτακτη φυγή το βυζαντινό στρατό: ἐπεὶ καὶ κατεπαρθὲν 

τῶν Ῥωμαίων ὀπίσω τούτων εἵπετο τραπομένων πρὸς ὑπονόστησιν καὶ τὰ δοράτια 

ἐπεκράδαινον (Van Dieten, 546,68-71). 

Για το Χωνιάτη, ο Αλέξιος δεν έκανε τίποτα άλλο από το να επιταχύνει απλώς 

την καταστροφή. Η Κωνσταντινούπολη έμοιαζε με έρμαιο: ἀτυχὲς πτῶμα των 

λανθασμένων πολιτικών χειρισμών, οι οποίοι και είχαν υπογράψει τη θανατική της 

καταδίκη. Ο Αλέξιος Γ' φερόταν σαν να προσπαθούσε με όλες του τις δυνάμεις να 

κάνει την Πόλη ένα πτώμα και να την καταστρέψει ολοσχερώς. Και ο Αλέξιος φαίνεται 

να αγωνίστηκε με σθένος προς αυτήν την κατεύθυνση και πέτυχε τελικά να 

συντομεύσει το αναπόφευκτο: ὑπὲρ αἶσαν ἀφαντῶσαι διεπονεῖτο καὶ τὸν ταύτης 

ἀποτεταμένον συνέτεμεν ὄλεθρον (Van Dieten, 546,73-74). 

Ο Αλέξιος Γ΄ σκεπτόμενος μόνο τη σωτηρία του: δείλαιος ἐν ἀνθρώποις, μὴ 

φίλτρῳ παίδων μαλαχθείς, μὴ γυναικὸς ἔρωτι δαμασθείς, μὴ τηλικαύτῃ πόλει 

                                                            
27 Οι μεταφορές και οι παρομοιώσεις του αντλούνται από ένα ευρύ φάσμα ιδεών και θεμάτων. Ανάγονται 
κυρίως σε κλασικούς τόπους και χαρακτηρίζονται από τραγικότητα και μελαγχολία, αισθήματα που 
ταιριάζουν, άλλωστε, με την φθίνουσα πορεία της Αυτοκρατορίας μέχρι την ολοσχερή καταστροφή. 
Ειδικότερα η λέξη σώμα απαντά εκατόν πενήντα φορές στο κείμενό του και εκφράζεται με έντεκα 
διαφορετικές λέξεις. Στα συμφραζόμενά του, το σώμα συνδέεται σχεδόν πάντα με την ανθρώπινη 
δυστυχία, την ταλαιπωρία, τον πόλεμο, την τιμωρία και τον θάνατο. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.  
Kazhdan, A, “Der Korper im Geschichtswerk des Niketas Choniates”, στο Fest und Alltag in Byzanz, 
(επιμ.) G. Prizing και Simon, Μόναχο, 1990, σελ. 91-105. Παρατίθεται στο Καρπόζηλος, ό.π., σελ. 712. 
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μαλακισθείς, μηδέ τι τῶν ἄλλων εἰς νοῦν βαλόμενος, μικροπρεπής και άνανδρος28 ως το 

τέλος: φιλοψυχίᾳ δὲ καὶ δειλανδρίᾳ σωτηρίαν ἑαυτῷ, τη νύχτα της 17ης-18ης Ιουλίου 

του 1203 εγκατέλειψε τον θρόνο του και την Πόλη και τους κατοίκους της και 

δραπέτευσε στη Θράκη χωρίς να έχει ηττηθεί από τους Σταυροφόρους, 

κατευθυνόμενος στο Δεβελτόν29, όπου και είχε προετοιμάσει30 την άφιξή του, 

συναποκομίζοντας δέκα κεντηνάρια χρυσού και πολύτιμους λίθους: δέκα χρυσίου 

ἐνθέμενος κεντηνάρια καὶ κόσμους ἄλλους βασιλικοὺς ἐκ λίθων τιμαλφῶν συγκειμένους 

καὶ μαργάρων διαφανῶν (Van Dieten, 547,80-84). 

 

2. Εκπόρθηση της Κωνσταντινούπολης 

 

Οι Λατίνοι τήρησαν τις υποσχέσεις τους και αποκατέστησαν τον Ισαάκιο Β΄ 

στο θρόνο, για να παραμεριστεί λίγο αργότερα από τον γιό του Αλέξιο Δ΄, η 

συναναστροφή και οι συνδιαλλαγές του οποίου με τους Δυτικούς είχαν προκαλέσει τη 

λαϊκή κατακραυγή (Van Dieten, 557,13-24). Σίγουρα, η επανατοποθέτηση του 

Ισαάκιου Β΄ στο θρόνο ήταν απλώς το πρόσχημα που επέτρεψε στους Δυτικούς να 

εμπλακούν σε μια καθαρά εσωτερική υπόθεση με απώτερο στόχο, βέβαια, την 

κατάλυση του Βυζαντινού κράτους. Οι εισβολείς όμως δε λησμόνησαν τη συμφωνία 

με τον Αλέξιο και απαιτούσαν τα υποσχεθέντα χρήματα. Με βασιλική εντολή 

απογυμνώθηκαν οι εκκλησίες από τα πολύτιμα σκεύη τους για να ξεπληρωθούν οι 

Σταυροφόροι. Οι τελευταίοι όμως δεν ικανοποιήθηκαν με τα καταβληθέντα, και με την 

πρόφαση ότι ο αυτοκράτορας αθέτησε τις υποσχέσεις, λεηλατούσαν και έκαιγαν τα 

παράλια οικοδομήματα και τις εκκλησίες τις Προποντίδας, παραδίδοντας στην πυρά 

χρυσά και αργυρά ιερά σκεύη: ἐν Προποντίδι ἱεροῖς τεμένεσι τοῖς τε λαμπροτάτοις 

οἰκοπέδοις τῶν βασιλέων παραλλὰξ οἱ στρατηγοὶ ἐφιστάμενοι, καὶ παρὰ θάτερον ἅτερος 

ὁπλιζόμενοι, ἐσκύλευόν τε τὰ ἐνόντα καὶ αὐτὰ πυρὶ παρεδίδοσαν, φειδόμενοι μηδενὸς 

παραλίου οἰκοδομήματος οἱ τοῦ καλοῦ ἀνέραστοι κηρεσιφόρητοι βάρβαροι (Van Dieten, 

560,2-6). 

                                                            
28 Είναι αλήθεια ότι το αυτοκρατορικό ιδεώδες έχει ξεφτίσει στα μάτια του Χωνιάτη, κανείς από τους 
αυτοκράτορες πριν το 1204 δε χαρακτηρίζεται πια από φιλανθρωπία, ευσέβεια, δικαιοσύνη, 
γενναιότητα, στα πεδία των μαχών. Φυσικά ο Αλέξιος Γ΄ δε θα μπορούσε να αποτελεί φωτεινή εξαίρεση. 
29 Θρακική πόλη μεταξύ της Απολλωνίας και νότια της Αγχιάλου. Αναφέρεται ως οχυρό φρούριο, 
τελούσε όμως υπό βουλγαρική κατοχή από τα τέλη του 12ου αιώνα. 
30 Ο Χωνιάτης επανειλημμένα έχει υπογραμμίσει, ότι η απόδραση του Αλεξίου ήταν ένα καλά 
οργανωμένο σχέδιο που το προετοίμαζε από καιρό.  



15 
 

Για ακόμη μία φορά ο λαός γίνονταν μάρτυρας της αδιαφορίας ενός 

αυτοκράτορα. Η λαϊκή απαίτηση για ένοπλη αντίσταση αποδείχθηκε μάταιη, γι’ αυτό 

και ο Αλέξιος Δ΄ τελικά ανατράπηκε. Στις 25 Ιανουαρίου 1204 συγκλήθηκε 

συγκέντρωση συγκλητικών και εκκλησιαστικών στην Αγία Σοφία, προκειμένου να 

επιλυθεί το ζήτημα της διαδοχής: ἦγε μὲν οὖν τότε πέμπτην καὶ εἰκοστὴν ὁ Ἰαννουάριος 

μὴν τῆς ἑβδόμης ἰνδικτιῶνος τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ ἑπτακοσιοστοῦ δωδεκάτου ἔτους· 

συνδρομῆς δ᾿ ὅτι πλείστης ἐς τὸν Μέγαν γινομένης Νεὼν ἠναγκάζετο καὶ ἡ σύγκλητος ἥ 

τε τῶν ἀρχιερέων ὁμήγυρις καὶ οἱ τοῦ βήματος λόγιμοι συνελθεῖν ἐκεῖσε καὶ 

συνδιασκέψασθαί σφισι περὶ τοῦ ἄρξοντο (Van Dieten, 561,37-562,41). H σύναξη όμως 

δεν τόλμησε να ορίσει διάδοχο εξαιτίας της παρουσίας των Λατίνων που υποστήριζαν 

τους Αγγέλους.  

Μετά από τρείς μέρες προτιμήθηκε η περίπτωση του νεαρού Νικόλαου 

Καναβού, ενός ιδιαίτερα δημοφιλούς αξιωματούχου, παρά τη θέλησή του όμως: μόλις 

δὲ καὶ τρίτης ἡμέρας παριππευσάσης νεανίσκον τινὰ συλλαβόντες Νικόλαον τὴν κλῆσιν, 

Κανναβὸν τὴν ἐπίκλησιν, εἰς βασιλέα χρίουσιν ἄκοντα (Van Dieten, 562,60-62), για να 

ανατραπεί τελικά από τον Αλέξιο Δούκα Μούρτζουφλο, ο οποίος είχε προσεταιριστεί 

έναν ευνούχο, υπεύθυνο του θησαυροφυλακίου και είχε πάρει με το μέρος του τη 

φρουρά. Ο Καναβός παρέμεινε με λίγους οπαδούς του απαθής στην Αγία Σοφία: οἱ δὲ 

τῷ καθημένῳ ἐπὶ νεὼ προσνεύουσι Κανναβῷ, ἀνδρὶ τὸ ἦθος μειλίχῳ καὶ δεξιῷ τὴν 

γνώμην καὶ στρατηγικῷ τὰ πολέμια (Van Dieten, 564,5-7), ενώ με το μέρος του 

Μούρτζουφλου είχαν ταχθεί οι περισσότεροι: ὁ μὲν Δούκας ἐκραταιοῦτο καὶ ηὔξανεν, 

ὁ δὲ Κανναβὸς ἀμαυρουμένην εἶχε τὴν αἴγλην κατὰ σελήνην λειψίφωτο (Van Dieten, 

564,9-10). Όσο για τον Αλέξιο Δ,΄ ο οποίος είχε βασιλεύσει για έξι μήνες και οκτώ 

μέρες, ο Μούρτζουφλος τον απαγχόνισε αφού προσπάθησε πρώτα δύο φορές να τον 

δηλητηριάσει χωρίς επιτυχία, γιατί κάθε φορά έπαιρνε κρυφά κάποιο αντίδοτο: Τῷ δὲ 

βασιλεῖ Ἀλεξίῳ δὶς μὲν προύτεινεν ὁ Δούκας ζωῆς κατευνάστριαν κύλικα· ὡς δ᾿ ἦν ὁ 

μεῖραξ τοῦ φαρμάκου νεανικώτερος ἀντιδότοις χρώμενος λάθρᾳ, δι᾿ ἀγχόνης τὸν τῆς 

ζωῆς ἐκείνῳ μίτον ἐκτέμνει… βασιλεύσαντι μῆνας ἓξ σὺν ἡμέραις ὀκτώ (Van Dieten, 

564,14-19). 

O ζήλος και η αφοσίωση που επέδειξε ο Αλέξιος Ε΄ προκειμένου να 

διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση, ξεπέρασαν πραγματικά κάθε προσδοκία. Η 

αυτοκρατορία είχε να δει ομολογουμένως έναν τόσο δραστήριο ηγέτη πάνω από έναν 

αιώνα. Για να εξασφαλίσει πόρους δήμευσε τις περιουσίες πλούσιων αξιωματούχων 

αλλά και συγγενών των Αγγέλων: ἐτάσεσι βαρείαις ὑπάγων τοὺς τὰς μεγίστας ὑπ᾿ 
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Ἀγγέλων ἀνεζωσμένους πρώην ἀρχὰς καὶ μεταρσιωθέντας εἰς ὕψος σεβαστοκράτορσι 

καθῆκον καὶ καίσαρσι καὶ πρὸς τὰς κοινὰς ἀποκτώμενος χρείας ὁπόσα ἐνθένδε συνέλεγε 

χρήματα, ύψωσε τα τείχη: τά τε γὰρ παράλια τείχη τῆς πόλεως διὰ δοκάνων ἀνύψωσε 

καὶ τὰς χερσαίας πύλας τειχισματίοις διείληφε, ανύψωσε το καταρρακωμένο ηθικό του 

στρατού: τὴν στρατιὰν ἀνεζωπύρει τῷ καθ᾿ ἑαυτὸν ὑποδείγματι, και τέθηκε ο ίδιος 

επικεφαλής στις συγκρούσεις με τους Σταυροφόρους (Van Dieten, 566,20-34).Σε μία 

όμως επίθεση εναντίον του Βαλδουίνου της Φλάνδρας, ο στρατός του τράπηκε σε φυγή 

και ο ίδιος λίγο έλλειψε να πιαστεί αιχμάλωτος και έτσι να πέσει στα χέρια του εχθρού 

η εικόνα της προστάτιδας Θεομήτορος, η οποία συνόδευε τους αυτοκράτορες στις 

εκστρατείες: Ῥωμαῖοι μὲν δέει ξυνέχονται καὶ συντόνου φυγῆς ἔχονται, περιλειφθεὶς δὲ 

μόνος ὁ βασιλεὺς αὐτός τε μικροῦ παραπώλετο καὶ ἡ τῆς θεομήτορος εἰκών, ἣν οἱ 

βασιλεῖς Ῥωμαίων ποιοῦνται συστράτηγον, τοῖς ἐναντίοις ἑάλωκε (Van Dieten, 567,47-

50). 

Ο Μούρτζουφλος χρησιμοποίησε κάθε δυνατό μέσο για να διαχειριστεί την 

κρίση που δεν υποχωρούσε. Κατέφυγε έτσι στον Ερρίκο Δάνδολο ξεκινώντας 

διαπραγματεύσεις με Δυτικούς ηγεμόνες, οι οποίοι όμως ζήτησαν ένα υπέρογκο ποσό 

(πενήντα χρυσά κεντηνάρια) που μόνο υποτελείς θα δέχονταν να καταβάλουν: καὶ ἦσαν 

τὰ παρὰ τοῦ δουκὸς Βενετίας καὶ τῶν λοιπῶν στρατηγῶν αἰτούμενα χρυσίου πεντήκοντα 

κεντηνάρια ἐκ τοῦ αὐτίκα μάλα καταβληθησόμενα καὶ συμφωνίαι τινὲς ἐπ᾿ αὐτοῖς (Van 

Dieten, 567,63-65). Και ενώ συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη 

ειρήνης, οι αδίστακτοι Λατίνοι επιτέθηκαν άνανδρα στον αυτοκράτορα για να τον 

συλλάβουν, όμως εκείνος διέφυγε τον κίνδυνο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή: ἐν 

ᾧ δὲ τὰ πρὸς εἰρήνην εἰς διάλεξιν προύκειντο, ἱππικαὶ Λατινικαὶ δυνάμεις ἐξ ὑπερδεξίων 

αἴφνης ἀναφανεῖσαι ἡνίοις ὅλοις τῷ βασιλεῖ ἐπιτίθενται, ὡς μόλις μὲν ἐκεῖνον 

παρερύσαντα τὸν ἵππον διεκφυγεῖν τὸν κίνδυνον (Van Dieten, 568,70-73). Οι 

συζητήσεις φυσικά και έπεσαν στο κενό, αφού το αμοιβαίο μίσος και η απέχθεια 

εκατέρωθεν, δεν επέτρεπαν καμία απολύτως συνδιαλλαγή: τὸ γὰρ ἄκρον τῆς ἐκείνων 

πρὸς ἡμᾶς ἀπεχθείας καὶ τὸ ὑπερβάλλον τῆς ἐπ᾿ ἐκείνους ἡμῶν διχονοίας οὐδεμίαν 

ἑκατέροις παρεισῆγε ῥοπὴν φιλάνθρωπον (Van Dieten, 568,74-76). 

Ο Χωνιάτης, φυσικά και δεν περίμενε την αποτυχία των συνομιλιών και την 

έναρξη των εχθροπραξιών στις 9 Απριλίου για να αντιληφθεί το μάταιο του αγώνα. Γι΄ 

αυτόν η τύχη της πόλης είχε κριθεί πολύ πιο πριν, γιατί όλοι ανεξαιρέτως, κλήρος και 

λαός, είχαν απομακρυνθεί από τις εντολές του Θεού: ἐπεὶ δὲ ἔδει δούλιον ζυγὸν 
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ὑποδῦναι τὴν τῶν πόλεων πασῶν ἄρχουσαν, ἐν κημῷ τε καὶ χαλινῷ τὰς σιαγόνας ἡμῶν 

ἄγξαι θεὸς ἐδικαίωσεν (Van Dieten, 569,7-9).    

 Οι εχθρικές δυνάμεις είχαν ήδη συγκεντρωθεί έξω από τα τείχη. Το συνολικό 

μέτωπο των επιτιθεμένων ήταν πολύ μεγάλο και εκτεινόταν από τις Βλαχέρνες μέχρι 

πέρα από το Πέτριον. Η σκηνή του αυτοκράτορα είχε στηθεί λίγο πέρα από το Πέτριον, 

σε ένα σημείο απ' όπου μπορούσε να δει τα πλοία όταν έφταναν ακριβώς κάτω από τα 

τείχη. Μπροστά του βρισκόταν η περιοχή που είχε καταστραφεί από τη φωτιά (Van 

Dieten, 568,77-87). 

Το πρωί της 9ης Απριλίου, άρχισε μια τρομερή έφοδος κατά μήκος ολόκληρης 

της γραμμής αντιπαράθεσης, με τους επιτιθέμενους να επιχειρούν να υπονομεύσουν τα 

τείχη, ενώ ταυτόχρονα κατηύθυναν κατά των υπερασπιστών τους μια συνεχή καταιγίδα 

μικρών και μεγάλων βελών και λίθων. Οι υπερασπιστές όμως αντεπιτέθηκαν, με τη 

μάχη να συνεχίζεται όλη τη μέρα με σφοδρότητα. Το διακύβευμα ήταν τεράστιο, καθώς 

η έκβασή της θα καθόριζε αν οι Λατίνοι θα αποβίβαζαν στα τείχη στρατό. Τα 

μεταγωγικά πλοία στο τέλος της μέρας αποχώρησαν άπρακτα, ενώ αρκετά υπέστησαν 

τεράστιες ζημιές από τις πέτρες που εκτοξεύονταν από τους πύργους (Van Dieten, 

568,88-569,96). Η επίθεση της πρώτης ημέρας είχε αποτύχει. 

Οι Σταυροφόροι μετά από δύο ημέρες ανασύνταξης, επιτέθηκαν για δεύτερη 

φορά στις 12 Απριλίου, με μεγαλύτερη σφοδρότητα αυτή τη φορά. Η σκηνή του 

αυτοκράτορα είχε τοποθετηθεί στην περιοχή του Πετρίου. Από εκείνη τη θέση, ο 

Βυζαντινός ηγεμόνας μπορούσε να δει όλες τις κινήσεις του στόλου. Τα τείχη ήταν 

γεμάτα από άνδρες που ήταν πάλι έτοιμοι να πολεμήσουν υπό τα όμματα του 

αυτοκράτορα. Η έφοδος άρχισε το μεσημέρι και συνεχίστηκε με τη μεγαλύτερη 

αγριότητα. Την κατάσταση για τους βυζαντινούς επιδείνωσε η αποφασιστικότητα δύο 

γενναίων ανδρών οι οποίοι κατάφεραν να στηρίξουν μια από τις σκαλωσιές τους σε 

ένα πύργο στο Πέτριον, απέναντι από τη θέση που κατείχε ο αυτοκράτορας. Αφού 

όρμησαν αμέσως, κατάφεραν να καταλάβουν μια θέση στα τείχη. Το συμβάν έδωσε 

νέο θάρρος στους εισβολείς. Αμέσως τους ακολούθησαν και άλλοι, οι οποίοι 

πολεμούσαν τόσο καλά, ώστε οι υπερασπιστές του πύργου φονεύτηκαν ή τράπηκαν σε 

φυγή. Μόλις συγκεντρώθηκε ένας ικανός αριθμός στρατιωτών, εισέβαλαν στην πόλη 

και κατευθύνθηκαν κατά του στρατοπέδου του αυτοκράτορα. Οι αυτοκρατορικές 

δυνάμεις δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την έφοδο των Σταυροφόρων, οι οποίοι 

κατόπιν λεηλάτησαν την αυτοκρατορική σκηνή (Van Dieten, 569,2-570,32). 
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Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του αυτοκράτορα όλα έδειχναν να έχουν 

τελειώσει λίγο πρωτύτερα, όταν το ανατολικό μέρος της πόλης παραδόθηκε στις 

φλόγες: Ἑσπέρας δὲ τῷ πυρὶ παραδόντες τὰ πρὸς ἕω καὶ ἔτι πρόσω μικρὸν τῆς τοῦ 

Εὐεργέτου μονῆς, ὃ καὶ κατενεμήσατο τὰ πρὸς θάλασσαν ἐκεῖθεν ἐπικλινῆ καὶ μέχρι τῶν 

Δρουγγαρίου καταλήγοντα μέρη τῆς πόλεως (Van Dieten, 570,33-35), ενώ οι 

υπερασπιστές της πόλης τρομοκρατημένοι, πέταξαν τα όπλα και σκόρπισαν στους 

γύρω δρόμους της πόλης για να σωθούν: ἐκτρέχουσί τε καὶ διασκίδνανται. Μάταια ο 

Αλέξιος τους καλούσε να μείνουν και να πολεμήσουν (Van Dieten, 570,39-42). Ήταν 

Δευτέρα 12 Απριλίου 1204 και στη βασιλίδα των πόλεων εκτυλίσσονταν δραματικές 

στιγμές.  

Ο Αλέξιος, βλέποντας ότι η παραμονή του στην πρωτεύουσα ήταν πια ανώφελη 

και φοβούμενος μήπως συλληφθεί, αποφάσισε να διαφύγει παίρνοντας μαζί του την 

αυτοκράτειρα Ευφροσύνη, σύζυγο του Αλεξίου Γ΄ και την κόρη της με την οποία 

διατηρούσε ερωτικό δεσμό: Ἰδὼν τοίνυν ὁ Δούκας ὡς οὐδὲν ὠφελεῖ, καὶ δεδιὼς ἅμα μὴ 

συλληφθείη καὶ ὡς ὄψον ἢ ἐπιτράγημα ταῖς γνάθοις τῶν Λατίνων προκείσεται, εἴσεισιν 

ἀρχεῖον τὸ μέγιστον. καὶ δὴ τὴν βασίλισσαν Εὐφροσύνην τὴν τοῦ βασιλέως Ἀλεξίου 

γυναῖκα καὶ τὰς ταύτης θυγατέρας λεμβαδίῳ ἐνθέμενος, ὧν ἔρωτι μιᾶς προκατείληπτο 

(Van Dieten, 571,47-51). Είχε βασιλεύσει μόνο δύο μήνες και δεκαέξι μέρες. 

Η ύστατη προσπάθεια για να σωθεί η πόλη, έγινε την παραμονή της Άλωσης 

στις 12 Απριλίου, όταν δύο νεαροί, γνωστοί για τη γενναιότητά τους, ο Κωνσταντίνος 

Δούκας και ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης: νεανιῶν ξυνωρὶς νηφαλίων τε καὶ ἀρίστων τῇ 

κατὰ πόλεμον δεξιότητι, ὁ Δούκας οὗτοι καὶ ὁ Λάσκαρις (Van Dieten, 571,55-57), 

μπήκαν στην Αγία Σοφία και διεκδίκησαν την εξουσία, η οποία, μετά από κλήρωση, 

δόθηκε στο Λάσκαρη, χωρίς να γίνει επίσημη τελετή στέψης: Ἐκ δὲ κλήρου τὸ πρωτεῖον 

εἰληφὼς ὁ Λάσκαρις τὰ μὲν τῆς βασιλείας οὐ προσίεται σύμβολα (Van Dieten, 572,65-

66). O τελευταίος αμέσως προσπάθησε, ανεπιτυχώς όμως, να συγκεντρώσει στρατό, 

ενώ το ίδιο αποτέλεσμα είχε και η προσπάθειά του να προσεγγίσει τους μισθοφόρους, 

οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης απαίτησαν υπέρογκες 

αμοιβές (Van Dieten, 572,73-78).  

Ο βυζαντινός στρατός τόσο περίλαμπρος όταν παρήλαυνε με τους θώρακες, τις 

ασπίδες και τα κράνη του, που μερικές μέρες πριν αντιστέκονταν στον εχθρό, 

πολεμώντας με μανία, αναγκάστηκε να υποχωρήσει όταν οι Λατίνοι παραβίασαν 

εντέλει τα τείχη. Ήταν μια νίκη τόσο απρόσμενη, ώστε και οι ίδιοι οι νικητές σάστισαν 

από την εύκολη επικράτησή τους. Οι εισβολείς λοιπόν, προς μεγάλη τους  έκπληξη, 
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περιδιάβαιναν τους στενούς δρόμους της πόλης ουσιαστικά ανενόχλητοι, κάνοντας την 

είσοδό τους να μοιάζει με μεγαλειώδη πανηγυρική πομπή. Ενώ, ο λαός ορφανός πια 

και σαστισμένος συγκεντρώθηκε σε μια μεγάλη πομπή, με τον Πατριάρχη μπροστά και 

τους ιερείς πίσω κρατώντας τους σταυρούς και τις εικόνες υψωμένες, βγήκαν να 

συναντήσουν τους κατακτητές, ελπίζοντας να τους καλοπιάσουν. Και όταν η τεράστια 

πομπή συναντήθηκε με τους εισβολείς με τα βλοσυρά μάτια, την αγνόησαν και 

επιδόθηκαν αμέσως στις λεηλασίες. Όσοι άτυχοι βρίσκονταν στο δρόμο τους 

συλλαμβάνονταν αμέσως, χωρίς διάκριση. Και δεν υπήρχε τίποτα που να μπορούσε να 

αμβλύνει την ακόρεστη και θρασύτατη διάθεσή τους για λεηλασία (Van Dieten, 

572,79-573,92). Φαίνονταν μάλλον παράλογο να περιμένει κανείς έλεος από αυτούς 

που ποθούσαν και ονειρεύονταν, να καταστρέψουν την πιο πολυάνθρωπη, την πιο 

πλούσια, την πιο αρχοντική πόλη του κόσμου και να διαμοιράσουν τα ιμάτιά της. 

 Η βασιλίδα των πόλεων, απόρθητη από την εποχή της ίδρυσής της υπέκυψε για 

πρώτη φορά στον εχθρό. Φοβερές λεηλασίες και σφαγές ακολούθησαν την Άλωση της 

Πόλης. Kύριοι της Κωνσταντινούπολης οι Σταυροφόροι και οι συνεργάτες τους 

Bενετοί, επέβαλαν το δίκαιο του κατακτητή. Οι σφαγές και η λεηλασία των δημόσιων 

κτηρίων και των ιδιωτικών κατοικιών ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Άπληστοι και 

ακόρεστοι οι ιππότες της Δύσης επέπεσαν πάνω στα θαυμαστά πλούτη και τους 

θησαυρούς που είχαν συγκεντρώσει αιώνες πολιτισμού στη Bασιλεύουσα. 

Η λεηλασία και απογύμνωση της Κωνσταντινουπόλης από όλα της τα πλούτη, 

δεν είχε προηγούμενο. Δεν έμεινε παλάτι, αρχοντικό, εκκλησία μεγάλη ή μικρή, 

μοναστήρι, που να μην υποστεί φρικτή λεηλασία και βανδαλισμό: οἱ δὲ τὰ τιμαλφῆ 

δοχεῖα τούτων διαρπάζοντες τὰ μὲν διέθραυον καὶ τοὺς ἐγκειμένους κόσμους 

ἐνεκολπίζοντο, τὰ δὲ εἰς σίτων κανᾶ καὶ οἴνων κεράσματα ταῖς ἑαυτῶν τραπέζαις 

παρέφερον (Van Dieten, 573,4-7). Ιδίως τους προσέλκυσε ο μυθικός πλούτος της Αγίας 

Σοφίας: Τὰ δ᾿ ἐπὶ Νεὼ τοῦ Μεγίστου ἠσεβημένα οὐδ᾿ ἀκοαῖς εἰσιν εὐπαράδεκτα. Μπήκαν 

μέσα στον Ιερό Ναό με άλογα και μουλάρια που λέρωναν με τις κοπριές τους το 

μαρμάρινο δάπεδο. Ένα τσούρμο μεθυσμένων παρακινούσε τα ζώα με βλαστήμιες, 

αλλά οι οπλές τους γλιστρούσαν στο λείο δάπεδο, ενώ όταν οι στρατιώτες τα 

χτυπούσαν με τα αιχμηρά τους όπλα, αυτά τρομαγμένα μετέτρεπαν το χώρο σε ένα 

απέραντο λασποτόπι: ἡμίονοί τε καὶ ὑποζύγια σεσαγμένα μέχρι τῶν ἀδύτων εἰσήγοντο 

τοῦ νεώ… ὡς ἐκ τῆς τῶν χολάδων κόπρου (Van Dieten, 574,23-27). Πάνω σ΄αυτά τα 

άτυχα ζώα θα φόρτωναν και θα μετέφεραν τα φορτία των ιερών σκευών, των χρυσών 
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και αργυρών πλακών του θρόνου, των αμβώνων και των θυρών και των όμορφων 

διακοσμήσεών του.  

Και άρχισαν με φρενιτιώδη ταχύτητα να ξηλώνουν και να παίρνουν τα πάντα: 

από άγια δισκοπότηρα, ευαγγέλια, ιερά άμφια, άγιες εικόνες, όλα απαράμιλλης 

ομορφιάς και δεξιοτεχνίας, πραγματικά κομψοτεχνήματα: ὥσπερ καὶ πλοῦτος ἅπας ὁ 

ἱερός, ὁ τοσοῦτος τὸ πλῆθος καὶ τὴν ἀγλαΐαν ἀπέραντος. δεῆσαν δ᾿ ἐκκομισθῆναι καθά 

τινα σῦλα τὰ παναγῆ σκεύη καὶ ἔπιπλα, τὰ τὴν χάριν καὶ τὴν τέχνην ἄμαχα καὶ τὴν ὕλην 

σπάνια (Van Dieten, 573,17-20). Ενώ από το μένος τους δεν ξέφυγε ούτε και η Αγία 

Τράπεζα, την οποία αφού την κομμάτιασαν τη μοίρασαν μεταξύ τους: ἡ μὲν θυωρὸς 

τράπεζα… κατετεμαχίσθη καὶ διεμερίσθη τοῖς σκυλευταῖς (Van Dieten, 573,14-17). Το 

ασήμι που κοσμούσε πολλά και διαφορετικά σημεία του ναού αφαιρέθηκε σχεδόν στο 

σύνολό του: τὸν δοκίμιον ἄργυρον, ὃς τὸν τοῦ βήματος θριγκὸν καὶ τὸν οἷον ἐκπλῆξαι 

ἄμβωνα καὶ τὰς πύλας περιήμπισχε καὶ εἰς παμπόλλους ἄλλους κόσμους περιετέτηκτο 

(Van Dieten, 573,20-574,23). Οι στρατιώτες βεβήλωσαν το μέγιστο ναό της 

Χριστιανοσύνης. Και το χειρότερο ήταν ότι κατά τη διάρκεια της λεηλασίας, στον 

κεντρικό άμβωνα, συλημένο πια, μια μισόγυμνη πόρνη αφημένη στην επήρεια κάποιου 

ποτού, χόρευε ξυπόλητη πάνω στην Αγία Τράπεζα προς τέρψη των στρατιωτών, ώσπου 

λαχανιασμένη πια ρίχτηκε στον πατριαρχικό θρόνο: γυναικάριον σεσωρευμένον 

ἁμαρτίαις, Ἐριννύων ζάκορον, δαιμόνων πρόσπολον, ἀρρήτων τε γοητειῶν καὶ 

ἐπιρρήτων ἐπῳδῶν ἐργαστήριον, καταστρηνιᾶσαν Χριστοῦ ἐπὶ τοῦ συνθρόνου καθῖσαν 

κεκλασμένον ἀφῆκε μέλος καὶ πολλάκις περιδινηθὲν εἰς ὄρχησιν τὼ πόδε παρενεσάλευσε 

(Van Dieten, 574,28-32). Οι Λατίνοι ήταν ανίκανοι να εκτιμήσουν και ως εκ τούτου, 

να σεβαστούν την ομορφιά της Αγίας Σοφίας. 

 Η βία και η ακολασία ήταν παρούσες παντού. Το πιο τραγικό από όλα ήταν 

όμως ότι ολόκληρος ο γυναικείος πληθυσμός της Κωνσταντινουπόλεως, αδιακρίτως 

ηλικίας ή ιδιότητας (μοναχές), υποβλήθηκε στην τρομερή διαδικασία του βιασμού. Η 

λαγνεία των στρατιωτών δεν φείσθηκε ούτε των κοριτσιών ούτε των αφιερωμένων στο 

Θεό παρθένων: πάνυ δ᾿ ἂν ἐφείσαντο γυναικῶν εὐλαβῶν καὶ κορίων ἐπιγάμων ἢ τῶν 

θεῷ ἀνακειμένων καὶ παρθενεύειν ἑλομένων οἱ κατὰ τῶν θείων οὕτω λυττήσαντες (Van 

Dieten, 574,35-37). 

Οι κραυγές, οι θρήνοι και τα βογγητά των θυμάτων αντηχούσαν σε ολόκληρη 

την πόλη και παντού η λεηλασία ήταν απεριόριστη και η λαγνεία αχαλίνωτη. Η πόλη 

είχε περιέλθει σε χάος. Ο πόνος και ο θρήνος βασίλευαν πλέον στην πόλη. Στα 

τρίστρατα οδυρμοί, στους ναούς ολοφυρμοί, φωνές ανδρών και κραυγές γυναικών 
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ακούγονταν από παντού. Απαγωγές, υποδουλώσεις, τραυματισμοί, βιασμοί 

διαδραματίζονταν σε όλα τα μήκη και πλάτη της πόλης. Δεν υπήρχε πουθενά τόπος 

που θα μπορούσε να παρέχει άσυλο στους κατατρεγμένους αυτούς ανθρώπους: Ὅθεν 

ἦν εἰς πόνον ἅπασα κεφαλή, ἐν στενωποῖς θρῆνοι καὶ οὐαὶ καὶ κλαυθμοί, ἐν τριόδοις 

ὀδυρμοί, ἐν ναοῖς ὀλοφυρμοί, ἀνδρῶν οἰμωγαί, γυναικῶν ὀλολυγαί, ἑλκυσμοί, 

ἀνδραποδισμοί, διασπασμοὶ καὶ βιασμοὶ σωμάτων συναφῶν πρότερον…οὕτως ἐν 

πλατείαις, οὕτως ἐν γωνίαις, οὕτως ἐν τεμένεσιν, οὕτως ἐν καταδύσεσιν· οὐδὲ γὰρ ἦν τις 

τόπος ἀνεξερεύνητος ἢ ἀσυλίαν τοῖς προσρυομένοις διδούς (Van Dieten, 574,44-

575,50). Και μόνο όταν κορέστηκε πια η δίψα τους για αρπαγή, αίμα και γενετήσιες 

απολαύσεις, ησύχασαν. 

Οι Σταυροφόροι είναι για τον Χωνιάτη ένας συρφετός απαίδευτων οιηματιών. 

Και το πιο εξοργιστικό είναι ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος του άμαχου 

πληθυσμού, οι καταστροφές των εκκλησιών και των ιερών, έγιναν από εκείνους που 

έφεραν πάνω τους το σταυρό και δήλωναν ότι πορεύονταν να απελευθερώσουν από 

τους απίστους τους αγίους τόπους. Οι Άραβες συμπεριφέρθηκαν όμως με μεγαλύτερη 

ανθρωπιά, σεβασμό και μεγαλοψυχία απέναντι στους χριστιανούς, ενώ, αντίθετα, οι 

σταυροφόροι με τις ανόσιες πράξεις αποδείχθηκαν προάγγελοι του αντίχριστου: οἱ τοῦ 

Ἀντιχρίστου πρόδρομοι καὶ τῶν προσδοκωμένων πανασεβῶν πράξεων ἐκείνου 

πρωτουργοὶ καὶ προάγγελοι… ταῦτα ὁ χαλκοῦς αὐχήν, ἡ ἀλαζὼν φρήν, ἡ ὀρθὴ ὀφρύς, ἡ 

ἀεὶ ξυριῶσα καὶ νεανισκευομένη παρειά, ἡ φιλαίματος δεξιά, ἡ ἀκροχολῶσα ῥίν, ὁ 

μετέωρος ὀφθαλμός, ἡ ἄπληστος γνάθος, ἡ ἄστοργος γνώμη, ἡ τορὴ καὶ τροχαλὴ λαλιὰ 

καὶ μόνον οὐκ ἐπορχουμένη τοῖς χείλεσι, μᾶλλον δὲ οἱ παρ᾿ ἑαυτοῖς ἐπιστήμονες καὶ 

σοφοί, οἱ εὔορκοι καὶ φιλαλήθεις καὶ μισοπόνηροι καὶ τῶν Γραϊκῶν ἡμῶν εὐσεβέστεροί 

τε καὶ δικαιότεροι καὶ τῶν Χριστοῦ διαταγμάτων φύλακες ἀκριβέστεροι, τὸ δὲ πλέον, οἱ 

τὸν σταυρὸν ἐπ᾿ ὤμων ἀράμενοι καὶ πολλάκις κατὰ τούτου καὶ τῶν θείων λογίων 

ἐπομοσάμενοι τὰς μὲν τῶν Χριστωνύμων χώρας παρελθεῖν ἀναιμωτί, μὴ προσνεύσαντες 

ἀριστερά, μηδ᾿ ἐκκλίναντες δεξιά, κατὰ δὲ Σαρακηνῶν ὁπλίσαι τὰς χεῖρας καὶ τὰ ξίφη 

πορφυρῶσαι τοῖς αἵμασιν, οἳ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐξεπόρθησαν, μηδ᾿ ἀνδρίσασθαι γυναιξὶν 

ἢ καθ᾿ ὁμιλίαν αὐταῖς συνελθεῖν ἐφ᾿ ὅσον ἂν χρόνον τὸν σταυρὸν ἐπωμάδιον φέρωσιν 

ὡς ἡγνισμένοι θεῷ καὶ τὴν αὐτοῦ πορείαν στελλόμενοι (Van Dieten, 575,63-77). 

Και το πιο εξωφρενικό ήταν ότι οι Σταυροφόροι κατέλυσαν άνομα το σταυρό 

στο όνομα του σταυρού. Οι υπερασπιστές του σταυρού, που τον πήραν στον ώμο τους 

και ορκίστηκαν σ’ αυτόν, φάνηκαν υποκριτές και ψευδολόγοι δείχνοντας όλη τη μανία 

τους εναντίον του Χριστού: Ὄντως λογοποιοὶ ἐξεφάνθησαν καὶ τοῦ θείου τάφου 
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διφῶντες ἐκδίκησιν κατὰ Χριστοῦ προδήλως ἐλύττησαν καὶ μετὰ σταυροῦ τὴν τοῦ 

σταυροῦ κατάλυσιν ἠνομήκασιν, ὃν ἐπινώτιον ἔφερον, τοῦτον πρὸ ποδῶν τιθέναι μὴ 

φρίττοντες διὰ χρυσίον βραχὺ καὶ ἀργύριον. καὶ μαργαρίτας ἐγκολπιζόμενοι τὸν 

πολύτιμον μαργαρίτην Χριστὸν ἠθετήκασι, τοῖς ἐναγεστάτοις τῶν ζώων τὸν 

παναγέστατον διασπείραντες (Van Dieten, 576,78-83). 

Και η άποψη αυτή που διατυπώνει ο Χωνιάτης, δε φαίνεται να απέχει πολύ από 

την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής. Οι κάτοικοι της βασιλίδος των πόλεων, ποτέ 

στο παρελθόν δεν είχαν δοκιμάσει το αίσχος της ξενικής κατοχής. Το πλήγμα της 

Άλωσης συνδυάστηκε με τη βάρβαρη συμπεριφορά των Σταυροφόρων, που δήωσαν 

και λεηλάτησαν την πόλη ανελέητα. Οι βυζαντινοί λοιπόν δυσκολεύονταν να 

πιστέψουν πως οι άνθρωποι αυτοί ήταν χριστιανοί με οποιαδήποτε ερμηνεία του όρου. 

Οι χειρότεροι φόβοι των φανατικών αντιλατίνων είχαν επαληθευθεί. 

H Κωνσταντινούπολη έγινε βορά ανθρώπων που για δεύτερη φορά 

λοιδορούσαν, εξευτέλιζαν και βασάνιζαν το Χριστό: ἀτεχνῶς τοίνυν ὑπὸ τοῦδε τοῦ 

γένους ὡς πάλαι ποτὲ καὶ τότε ἀπημφιάζετο Χριστὸς καὶ ὑβρίζετο, καὶ μερισμοὶ καὶ 

κλῆροι τῶν αὐτοῦ ἱματίων ἐγίνοντο, καὶ μόνον οὐ λογχευόμενος τὴν πλευρὰν θεορρύτου 

ῥύακας αἵματος εἰς γῆν καὶ πάλιν ἀπέσταζε (Van Dieten, 573,9-12). 

Η πτώση της Βασιλεύουσας ήταν πλέον πραγματικότητα. Και για πρώτη φορά 

στην υπερχιλιετή ιστορία της η Πόλη υπέκυπτε στον εχθρό. Οι ίδιοι οι Βυζαντινοί όμως 

τι έκαναν για να αποτρέψουν τους Σταυροφόρους; Ουσιαστικά τίποτε. Το αντίθετο. 

Τους ενθάρρυναν να έρθουν και να στρατοπεδεύσουν έξω από τη Βασιλεύουσα και ο 

ανταγωνισμός για την εξουσία και τον θρόνο ανάμεσα σε δύο διεκδικητές της 

δυναστείας των Αγγέλων, τον Αλέξιο Άγγελο και τον θείο του που ανέτρεψε τον 

πατέρα του Ισαάκιο Β, τον Αλέξιο Γ΄ Άγγελο, ήταν καθοριστικός. Και όταν τα 

πράγματα ξεπέρασαν τα όρια και άρχισαν να μιλάνε τα όπλα, οι πανοπλίες, τα βέλη και 

τα σπαθιά, οι Βυζαντινοί δεν κράτησαν τις θέσεις τους στα άπαρτα τείχη αλλά 

υποχώρησαν τρέχοντας. Έμεναν μόνο οι μισθοφόροι, η επίλεκτη αυτοκρατορική 

φρουρά, μέχρι που και αυτοί ηττήθηκαν και από τα θαλάσσια τείχη η Πόλη έπεσε. 

 

3. Η τύχη του Χωνιάτη μετά την Άλωση 

 

Όταν οι Λατίνοι εισήλθαν στην πόλη, ο Χωνιάτης είχε αποσυρθεί σε μια μικρή 

κατοικία κοντά στην Αγία Σοφία, η οποία ήταν παράμερη και ήταν πολύ πιθανό να 

διαφύγει της προσοχής των εισβολέων. Το μεγάλο οίκημα που πιθανώς αποτελούσε 
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και την επίσημη διαμονή του και που, όπως φροντίζει ο ίδιος να μας πει, ήταν 

πολυτελώς διακοσμημένο, είχε καεί κατά τη δεύτερη πυρκαγιά. Πολλοί από τους 

φίλους του κατέφυγαν κοντά του, θεωρώντας προφανώς την κατοικία του ως 

κατάλληλη κρυψώνα. Ωστόσο, τίποτε δεν μπορούσε να διαφύγει από την ορδή των 

εισβολέων που ερευνούσαν προσεκτικά και την τελευταία γωνία: Ἵνα δὲ καὶ τὰ κατ᾿ 

ἐμὲ συνείρω τῇ ἱστορίᾳ, πολλοὶ τῶν συνήθων εἰς τοὐμὸν συνέδραμον οἴκημα τῆς στυγνῆς 

ἐκείνης καὶ δυσωνύμου ὄντως ἐπιφαυσάσης ἡμέρας, ὑπόστωον οὖσαν καὶ χαλεπὴν 

προσπελάσαι καὶ ζοφώδη τὴν εἴσοδον· ὁ γὰρ ἄμαχος τῷ κάλλει καὶ τῷ μεγέθει μέγιστος 

οἶκος ἡμῶν ἐν τοῖς Σφωρακίου ἱδρυμένος ὑπὸ τοῦ δευτέρου πυρὸς ἠφάνισται. ἦν δὲ καὶ 

ἄλλως εὐμαρὲς ἐκεῖθεν εἰς τὸν Μέγιστον εἰσδῦναι Ναόν, ἐπειδὴ καὶ τῷ τεμένει συνέκειτο. 

ἀλλ᾿ ἦν ἀνεξερεύνητον οὐδὲν τοῖς στρατεύμασιν, οὐδὲ τόπος εὐαγὴς καὶ τῇ θέσει παρέχων 

ἀσφάλειαν ἀσινὲς ἐτήρει τὸ προσρυόμενον, ἀλλ᾿ ὅπῃ τις ἂν καὶ προσέδραμεν, ἀπεσπᾶτο 

πρὸς τῶν εἰσιόντων ἐκεῖ πολεμίων καὶ ἔνθα πρὸς βουλῆς ἐκείνοις ἀπήγετο. ταῦθ᾿ 

ὁρῶντες ἡμεῖς ἀνομούμενα, ὡς ἐκ τῶν παρόντων εἴχομεν, τὸ σύμφορον μέτιμεν (Van 

Dieten, 587,1-12). 

Καταφύγιο τότε βρήκε κοντά σε έναν Βενετό έμπορο, παλιό φίλο του. Ο 

τελευταίος, φόρεσε στολή στρατιώτη και υποκρινόμενος ότι ήταν ένας από τους 

εισβολείς, απέτρεπε τους συμπατριώτες του και τους υπόλοιπους Λατίνους από το να 

εισέλθουν στο κτήριο. Για ένα διάστημα υπήρξε επιτυχής, αλλά στο τέλος ένα πλήθος 

από στρατιώτες, τον απώθησε και όρμησε μέσα στο σπίτι του ιστορικού. Από εκείνη 

τη στιγμή η παροχή προστασίας κατέστη ανέφικτη. Ο Βενετός συμβούλευσε τον 

Χωνιάτη να τραπεί σε φυγή, προκειμένου να μη συλληφθεί αιχμάλωτος και να σώσει 

την τιμή των θυγατέρων του: Ἦν οὖν ἐμοί τις συνήθης τε καὶ συνέστιος ἐκ τοῦ τῶν 

Βενετίκων προελθὼν γένους, κομιδῆς ἀξιούμενος καὶ τῆς ἐς τὸ σῶμα ἀσφαλείας κομιδῇ 

μετέχων τοῖς οὖσιν ἅμα καὶ γυναικί. οὗτος χρήσιμος ἡμῖν ἐν τοῖς τότε καιροῖς δείκνυται. 

θωρακισάμενος γὰρ καὶ τὸν ἔμπορον εἰς στρατιώτην μεταμειψάμενος μάλα ἐμβριθῶς 

ἀπεκρούετο μέχρι τινὸς τοὺς εἰσιόντας τὸ οἴκημα σκυλευτάς, τὸν συνοπλίτην ἐκείνοις 

ὑποκρινόμενος καὶ προειληφέναι τὴν οἰκίαν σχηματιζόμενος, συμβαρβαρίζων ἅμα σφίσι 

καὶ τὰ εἰκότα διαλεγόμενος. ὡς δ᾿ οἱ μὲν κατὰ πλῆθος εἰσέρρεον, ὁ δ᾿ ἀντέχειν ἀπείρηκε, 

καὶ μάλιστα πρὸς τοὺς ἐκ τῶν Φραγγίσκων ἐπεισιόντας μὴ τοῖς ἄλλοις ὄντας 

παραπλησίους καὶ τὰς γνώμας καὶ τὰ σώματα, μόνον δὲ τὸν οὐρανὸν δεδιέναι 

κομπάζοντας, μὴ εἴη σφίσιν ἐπιπεσών, μεταχωρεῖν ἐκεῖθεν ἡμῖν ὑποτίθησιν, ἵνα μὴ πρὸς 

τοῖς βαρβάροις γενόμενοι ἐν μὲν δεσμοῖς οἱ ἄνδρες ἡμεῖς διὰ χρήματα εἴημεν, αἱ δὲ 

γυναῖκες ἐν ὕβρεσι καὶ ἀσέμνοις ἀπαγωγαῖς (Van dieten, 588,13-26). 
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Ο Χωνιάτης και οι φίλοι του δέχτηκαν. Πέντε μέρες μετά την Άλωση, μαζί με 

την έγκυο γυναίκα του και τα ανήλικα παιδιά του, εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη 

και πήρε το δρόμο της εξορίας (Van Dieten, 588,32-37). Φόρεσαν δέρματα ή ράκη και 

άφησαν το φίλο τους να τους οδηγήσει μέσα από τους δρόμους της πόλης σαν να ήταν 

αιχμάλωτοί του. Τα κορίτσια και οι κοπέλες τοποθετήθηκαν στη μέση της συνοδείας 

και μουτζούρωσαν τα πρόσωπα τους για να φαίνεται ότι ανήκουν στη φτωχότερη τάξη 

(Van Dieten 589,45-63). Καθώς έφταναν στη Χρυσή Πύλη, ένας Σταυροφόρος άρπαξε 

ξαφνικά και απήγαγε την κόρη ενός ανώτερου αξιωματούχου, ο οποίος ήταν μέλος της 

συνοδείας. Ο πατέρας της, που ήταν γέροντας και αδύναμος και είχε κουραστεί από τη 

μακρά πορεία, έπεσε στο έδαφος και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε περισσότερο από 

το να φωνάζει ζητώντας βοήθεια (Van Dieten, 590, 65-73). Ο Χωνιάτης φώναξε 

μερικούς στρατιώτες που περνούσαν και, αφού τους θερμοπαρακάλεσε και τους 

υπενθύμισε την εντολή που απαγόρευε το βιασμό των γυναικών, κατάφερε τελικά να 

σώσει την κοπέλα: ἔγωγε δὲ δακτύλῳ αὐτὸν  ὑποδείξας  οὗτος  εἶπον  ὁ ἐπὶ μάρτυρι τῷ 

φωτὶ ἀδικῶν καὶ τῶν εὖ γεγονότων ὑμῶν παραβλεπόμενος τὰ ἐντάλματα. ὑμεῖς μὲν γὰρ 

γυναιξὶ ταῖς ὑπὸ ζυγὸν καὶ ταῖς ὅλως ἀπειράτοις ἀνδρὸς καί γε ἔτι ταῖς ἀποθριξαμέναις 

θεῷ μηδὲ μοιχικοῦ μέχρι βλέμματος, εἰ δυνατόν, συνελθεῖν ἐθεσπίσατε καὶ ὅρκοις τὰ περὶ 

τούτων φρικώδεσι διειλήφατε· ὁ δὲ ἀποφλαυρίσας τὰς ὑμῶν ἐντολάς, ταῖς παρθενικαῖς 

ἐπὶ μάρτυσι πολλοῖς ὀνηδὸν ἐπιβρωμώμενος οὐχὶ δέδιε. τοῖς αὐτῶν οὖν ὑμῶν νόμοις καὶ 

τοῖς ἐν χερσὶν ἡμῖν ἐπαμύνατε, μαλαχθέντες τούτοις τοῖς δάκρυσιν, ἃ καὶ θεὸς προσίεται 

καὶ ἡμῖν ἡ φύσις ἐς τὸν πρὸς ἀλλήλους οἶκτον βοήθημα μέγιστον τοῖς ὀφθαλμοῖς 

ἐπωχέτευσεν. εἰ δὲ καὶ πατέρες παίδων ὑμεῖς, ναὶ πρὸς τῶν συλλέκτρων καὶ τῶν φίλων 

ὑμῖν τέκνων τοῖς ἱκέταις ὑμῶν χεῖρα ὀρέξατε, ναὶ πρὸς τοῦ τάφου τοῦ θεοδέγμονος καὶ 

τῶν Χριστοῦ παραιφάσεων, αἳ τοῖς ἀπ᾿ αὐτοῦ καλουμένοις κοινῶς πᾶσιν ὑποτιθέασιν 

ἐκεῖνα ποιεῖν τοῖς ἀνθρώποις, ἃ καὶ σφίσιν ὑπ᾿ ἐκείνων γίνεσθαι βούλονται (Van Dieten, 

590,81-592,96). Οι παρακλήσεις θα είχαν πάει χαμένες αν ο επικεφαλής της ομάδας 

δεν είχε τελικά απειλήσει να απαγχονίσει το δράστη (Van Dieten, 591,2-8). 

Μετά από λίγα λεπτά οι φυγάδες βρέθηκαν έξω από την πόλη και γονάτισαν 

για να ευχαριστήσουν το Θεό για τη σωτηρία τους. Στη συνέχεια εκκίνησαν μια 

επίπονη πορεία προς τη Σηλυβρία της Θράκης. Ο δρόμος ήταν γεμάτος με ομοιοπαθείς 

τους. Μπροστά τους πορευόταν ο ίδιος ο πατριάρχης ρακένδυτος, χωρίς σάκο, 

χρήματα, ράβδο και υποδήματα σαν ένας πραγματικός οπαδός του Ιησού Χριστού, 

καθώς καθόταν σε ένα γαϊδούρι, με τη διαφορά ότι εκείνος δεν εισερχόταν 

θριαμβευτικά στη νέα Σιών αλλά την εγκατέλειπε: Προῆγε δὲ ἡμῶν ὁ οἰκουμενικὸς 
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ἀρχιποίμην, μὴ πήραν φέρων, μὴ χρυσὸν ἐπὶ τὴν ὀσφύν, ἄραβδος καὶ ἀσάνδαλος καὶ 

χιτώνιον ἓν περικείμενος, ἐντελὴς εὐαγγελικὸς ἀπόστολος, ἢ μᾶλλον τοῦ Χριστοῦ 

ἀντίμιμος, παρ᾿ ὅσον ὀναρίῳ πτωχικῷ ἐποχούμενος μεθίστατο τῆς νέας Σιών, οὐ τὸν ἐπ᾿ 

αὐτῆς ἐσχεδίαζε θρίαμβον (Van Dieten, 593,56-60). 

Τελικά μετά από πολλές ταλαιπωρίες και βάσανα κατάφερε να φτάσει στον 

προορισμό του, όπου και έμεινε για δύο χρόνια ως πρόσφυγας. Και αυτό επειδή η 

περιοχή διέτρεχε αυξημένο κίνδυνο λόγω των συνεχών επιδρομών που δέχονταν από 

τους Σκύθες. Έτσι αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει και να επιστρέψει στη 

φραγκοκρατούμενη Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε αυτόπτης μάρτυρας της 

καταστροφής των αγαλμάτων και των διαφόρων έργων τέχνης που κοσμούσαν τη 

βασιλίδα των πόλεων. Και ήταν έργα τόσο της κλασικής αρχαιότητας (π.χ. αγάλματα 

του Δία, του Απόλλωνα, των Διοσκούρων, το χάλκινο άγαλμα του Ηρακλή από τον 

Λύσιππο τον Σικυώνα, της Άρτεμης, της Ήρας, της Ελένης του Μενελάου κ.ά. που 

κοσμούσαν δρόμους, πλατείες και παλάτια της Βασιλεύουσας) όσο και της Ρωμαϊκής 

περιόδου, τα οποία οι Λατίνοι κομμάτιαζαν για να αφαιρέσουν το χρυσό, το ασήμι και 

τους πολύτιμους λίθους, ενώ τα κατασκευασμένα από χαλκό τα έλιωναν στα καμίνια 

για να κόψουν νομίσματα (Van Dieten, 648,35-653,25). 

Και ήταν γεγονός ότι τα πλούτη που είχαν αποκομίσει οι Δυτικοί από τη 

λεηλασία της Κωνσταντινούπολης την επομένη της Άλωσης, είχαν σχεδόν εξανεμιστεί 

και υπήρχε η ανάγκη εξεύρεσης νέων πόρων. Οι τάφοι, με πρώτο εκείνον του 

Ιουστινιανού, λεηλατήθηκαν σε αναζήτηση θησαυρών. Μόνο αφού λεηλάτησαν τα 

ανάκτορα των ευγενών, τους ναούς και τους τάφους, οι «ευσεβείς ληστές» έστρεψαν 

την προσοχή τους στα αγάλματα, εποφθαλμιώντας το χαλκό των ανδριάντων (Van 

Dieten, 647,19-648,37).  

Η Κωνσταντινούπολη ήταν η μεγάλη παρακαταθήκη έργων τέχνης. Η 

τελευταία, είχε έναντι της Ρώμης το μεγάλο πλεονέκτημα, ότι δεν είχε ποτέ λεηλατηθεί 

από ορδές βαρβάρων. Οι δρόμοι και οι δημόσιοι χώροι της διακοσμούνταν επί αιώνες 

με ορειχάλκινα ή μαρμάρινα αγάλματα. Παραθέτοντας ένα κατάλογο των 

σημαντικότερων έργων που κατέληξαν στο χυτήριο, ο Χωνιάτης τονίζει κατ' 

επανάληψη, ότι τα εν λόγω έργα καταστράφηκαν από βαρβάρους: οἱ τοῦ καλοῦ 

ἀνέραστοι οὗτοι βάρβαροι, που αγνοούσαν την αξία τους. Ανίκανοι να εκτιμήσουν το 

ιστορικό ενδιαφέρον τους ή την αξία που τους είχε προσδώσει η εργασία των 

καλλιτεχνών, οι Σταυροφόροι γνώριζαν μόνο την αξία των μετάλλων που τα 

συνέθεταν. Οι κατακτητές δεν γνώριζαν τίποτε και δεν ενδιαφέρονταν καθόλου για την 
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τέχνη που είχε προσθέσει αξία στο μέταλλο. Το βάρος του ορείχαλκου ήταν το μόνο 

που τους ενδιέφερε. Το κίνητρο που τους ώθησε να καταστρέψουν τόσα πολύτιμα 

αντικείμενα, δεν ήταν ούτε φανατισμός ούτε θρησκευτική πεποίθηση. Ήταν απλή 

απληστία και φιλοκέρδεια. Κανένα αντικείμενο δεν ήταν αρκετά ιερό ή αρκετά όμορφο 

ώστε να θεωρηθεί άξιο να διασωθεί, αν μπορούσε να μετατραπεί σε χρήμα.  

Ένα κολοσσιαίο άγαλμα της Ήρας που ήταν στημένο στην αγορά του 

Κωνσταντίνου, στάλθηκε στο χυτήριο. Μπορούμε να κρίνουμε το μέγεθός του από το 

γεγονός ότι χρειάστηκαν τέσσερα βόδια για να μεταφέρουν την κεφαλή του στα 

ανάκτορα: Ἥ τε οὖν ἐν τῇ Κωνσταντινείῳ ἀγορᾷ ἱσταμένη πολύχαλκος Ἥρα κέκοπται 

εἰς στατῆρας καὶ χωνείᾳ παραδίδοται, ἧς ἡ κεφαλὴ μόγις τέτρασι βοῶν ὑποτρόχοις 

ζεύγμασιν ἐς τὸ μέγα παλάτιον ἀποκεκόμισται (Van Dieten, 648,38-41). Ακολούθησε το 

άγαλμα του Πάρη που προσέφερε το μήλο της Έριδος στην Αφροδίτη: Καὶ ἐπ᾿ αὐτῇ ὁ 

Πάρις Ἀλέξανδρος τῆς βάσεως ἀνατέτραπται, συνεστὼς Ἀφροδίτῃ καὶ χειρίζων ταύτῃ τὸ 

χρύσεον μῆλον τῆς Ἔριδος (Van Dieten, 648,42-43). 

Το Ανεμοδούλιον, ήταν ένας μεγαλόπρεπος οβελίσκος, που οι πλευρές του 

καλύπτονταν από πανέμορφα ανάγλυφα που αναπαριστούσαν σκηνές της αγροτικής 

ζωής και αλληγορικές απεικονίσεις των εποχών, ενώ στην κορυφή του υπήρχε μια 

γυναικεία μορφή, η οποία περιστρεφόταν με τον άνεμο και προσέδινε στο όλο μνημείο 

το όνομά του. Τα ανάγλυφα αποσπάστηκαν και μεταφέρθηκαν στα ανάκτορα για να 

λιωθούν: Τὸ δὲ τετράπλευρον χαλκοῦν μηχάνημα μετέωρον ἀναβαῖνον καὶ μικροῦ τοῖς 

τῶν κιόνων μείζοσιν ἐς ὕψος ἀνθαμιλλώμενον, ὅσοι πολλαχῇ τῆς πόλεως ἀνεστήκασι, 

τίς οὐκ ἂν ὀφθαλμὸν ἐκείνῳ ἐπιβαλὼν τῆς ποικιλίας ἐθαύμασεν; ἅπας μουσικὸς ὄρνις τὰ 

ἐαρινὰ μελῳδῶν ἐκεῖ ἐντετύπωτο· γεηπόνων ἔργα καὶ αὐλοὶ καὶ γαυλοὶ καὶ προβάτων 

βληχήματα καὶ ἀρνῶν σκιρτήματα ἐξεικόνιστο· ὑφήπλωτο καὶ θαλάττιον πέλαγος καὶ 

νεπόδων ἀγέλαι καθωρῶντο, οἱ μὲν ζωγρούμενοι, οἱ δὲ τὰ δίκτυα τυραννοῦντες καὶ κατὰ 

βυθοῦ πάλιν ἀνέτως φερόμενοι· οἱ δ᾿ Ἔρωτες σύνδυο καὶ σύντρεις ἀλλήλοις 

ἀνθοπλιζόμενοι, γυμνοὶ περιβλημάτων, ἐβάλλοντο μήλοις καὶ ἔβαλλον, γλυκεῖ 

περιβρασσόμενοι γέλωτι. τοῦ δὲ τοιούτου τετραπλεύρου ἐς ὀξὺ σχῆμα κατὰ πυραμίδα 

τελευτῶντος ἀπῃώρητο ἄνωθεν γυναικόμορφον εἴκασμα καὶ ταῖς πρώταις τῶν ἀνέμων 

κινήσεσι περισοβούμενον· ὁπόθεν καὶ Ἀνεμοδούλιον ἐπεκέκλητο (Van Dieten, 648,44-

57). 

Ένα όμορφο έφιππο άγαλμα μεγάλου μεγέθους, που αναπαριστούσε το 

Βελλεροφόντη και τον Πήγασο ή -κατά τη λαϊκή πεποίθηση- τον Ιωσία έφιππο να 

διατάζει τον ήλιο να σταθεί, στάλθηκε επίσης στο χυτήριο, αφού πρώτα 
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κομματιαστήκαν άλογο και αναβάτης. Από τη μανία των Λατίνων δεν ξέφυγαν ούτε οι 

οπλές του αλόγου: κατατεμαχισθέντος δὲ τοῦ ἵππου καὶ σὺν τῷ ἀναβάτῃ παραπεμφθέντος 

πυρὶ εὕρηται καὶ τὸ τῇ ὁπλῇ τοῦ ἵππου ἐντυμβευόμενον χαλκῆρες ἴνδαλμα καὶ ἦν 

περικείμενον χλαῖναν, ὁποίαν τῶν θρεμμάτων τὰ ἔρια πλέκουσιν· ὀλίγα δὲ τῶν ἐπ᾿ αὐτῷ 

πεφασμένων οἱ Λατῖνοι φροντίσαντες πυρὶ καὶ τοῦτο ἐνέβαλον (Van Dieten, 649,74-78). 

Ο κολοσσιαίος Ηρακλής του Λυσίππου, είχε την ίδια τύχη. Ο καλλιτέχνης είχε 

απεικονίσει με ένα τρόπο που προκαλούσε το θαυμασμό του θεατή, την οργή του ήρωα 

για τα ανάξια έργα που του είχαν ανατεθεί. Ο Ηρακλής ήταν καθιστός χωρίς φαρέτρα, 

τόξο ή ρόπαλο. Η λεοντή ήταν ριγμένη χαλαρά στους ώμους του και το δεξιό χέρι και 

πόδι του ήταν τεντωμένα, ενώ το κεφάλι του ακουμπούσε στο αριστερό του χέρι που 

στηριζόταν με τον αγκώνα στο λυγισμένο γόνατό του. Η όλη μορφή ήταν γεμάτη 

αξιοπρέπεια, το στέρνο βαθύ, οι ώμοι πλατιοί, τα μαλλιά κατσαρά, οι βραχίονες και οι 

κνήμες μυώδεις (Van Dieten, 649,84-650,9).  

Το ορειχάλκινο άγαλμα ενός γαϊδουριού και του αναβάτη του, το οποίο είχε 

κατασκευαστεί κατ' εντολή του Αυγούστου, σε ανάμνηση της είδησης της νίκης του 

στο Άκτιο, είχε την ίδια τύχη (Van Dieten, 650,10-16). Με σκοπό να κόψουν 

νομίσματα, οι βάρβαροι έλιωσαν επίσης το αρχαίο άγαλμα της λύκαινας που θήλαζε 

τον Ρωμύλο και τον Ρώμο (Van Dieten, 650,17-20). Τα αγάλματα μιας σφίγγας, ενός 

ιπποπόταμου, ενός κροκοδείλου, ενός ελέφαντα και άλλα που αναπαριστούσαν ένα 

θρίαμβο επί της Αιγύπτου, το τέρας Σκύλα και άλλα, που τα περισσότερα ήταν 

δημιουργήματα της προ Χριστού εποχής, καταστράφηκαν επίσης (Van Dieten, 650,20-

651,31). 

Ο Χωνιάτης περιγράφει με μεγάλο θαυμασμό το άγαλμα της Ελένης, ένα 

πραγματικό κομψοτέχνημα απαράμιλλης ομορφιάς που είναι αδύνατο να δώσει κανείς 

μια επαρκή περιγραφή της, για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό το άγαλμα καταστράφηκε 

από ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτε για το πρωτότυπό του (Van Dieten, 652,58-

653,95).  

Στα παραπάνω, πρέπει να προστεθεί η λεπτή μορφή μιας γυναίκας που 

κρατούσε στο δεξί χέρι της έναν ένοπλο έφιππο άνδρα (Van Dieten, 653,5-16) καθώς 

και τα αγάλματα των νικητών των αρματοδρομιών που υπήρχαν στον ιππόδρομο. Οι 

μορφές των τελευταίων στέκονταν ορθόστητες στα ορειχάλκινα άρματά τους, σε μία 

στάση ανάλογη με εκείνη των πρωτοτύπων τη στιγμή της νίκης, σαν να 

εξακολουθούσαν να κατευθύνουν τα άτια τους προς τα σημεία τερματισμού (Van 

Dieten, 653,17-25). Εκεί κοντά βρισκόταν κι ένα άγαλμα του Νείλου υπό τη μορφή 
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ταύρου, που πάλευε με έναν κροκόδειλο (Van Dieten, 653,26-654-36). Όλα αυτά τα 

αγάλματα στάλθηκαν εσπευσμένα στις καμίνους και μετατράπηκαν σε νομίσματα. 

Μπορούμε να κρίνουμε από τα εναπομείναντα δείγματα, την καλλιτεχνική αξία των 

ορειχάλκινων αγαλμάτων που καταστράφηκαν. 

Και ακριβώς αυτή η λεπτομερής καταγραφή της καταστροφής των έργων της 

κλασικής αρχαιότητας που κοσμούσαν την Κωνσταντινούπολη, δεν αποσκοπεί μόνο 

στο να αποτυπώσει το μέγεθος του «πολιτιστικού εγκλήματος» που διεπράχθη από 

τους Λατίνους, αλλά και στο να αναδείξει την πρωτοκαθεδρία της εθνοτικής  

ταυτότητας μετά το 1204, σε σχέση με την υποσκελισμένη -αν όχι συντετριμμένη- στη 

συνείδηση της Βυζαντινής προνομιούχου ελίτ, πολιτική (ρωμαϊκή) ταυτότητα. Έτσι, η 

εθνοτική ταυτότητα αναδύεται πλέον στην εξιστόρηση των γεγονότων μετά το 1204, 

όταν ο Χωνιάτης αφηγείται τα επακόλουθα της Άλωσης. Ένα πολύ ενδιαφέρον 

στοιχείο αυτής της ρωμαϊκής εθνοτικής ταυτότητας είναι η σύνδεσή της με μια 

ελληνορωμαϊκή παιδεία, η οποία αναδεικνύεται εύγλωττα μέσα από τις εκτενείς 

αναφορές του συγγραφέα στις καταστροφές αγαλμάτων από τους Σταυροφόρους μετά 

το 1204. Εδώ ορίζονται επιδέξια οι διαφορές μεταξύ των «πολιτισμένων» Βυζαντινών 

Ρωμαίων και των «απολίτιστων» Ρωμαίων της Δύσης. Η Άλωση μοιάζει να συνιστά 

ένα οριακό γεγονός που αλλάζει τη θέαση του εαυτού του και του κόσμου που τον 

περιβάλλει.. Μετά το 1204 ο Χωνιάτης φαίνεται ότι παίρνει αποστάσεις από την 

παραδοσιακή αυτοκρατορική ρωμαϊκή ταυτότητα και προβάλλει μια ρωμαϊκή εθνοτική 

ταυτότητα που ορίζεται κυρίως απέναντι σε μια στερεότυπη εικόνα των «βάρβαρων» 

Λατίνων.31 

 

 

 

Γ. ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΩΝ 

 

«Η Κωνσταντινούπολη έγινε βορά ανθρώπων, που, ενώ πήραν στους ώμους 

τους το σταυρό και ορκίστηκαν πολλές φορές να σηκώσουν οπλισμένα τα χέρια τους 

εναντίον των Σαρακηνών …. φανερώθηκαν ψευδολόγοι, κι ενώ ζητούσαν να 

                                                            
31 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετάβαση από την πολιτική στην εθνοτική ταυτότητα, 
βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο Γ΄. 
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εκδικηθούν το θείο τάφο, έδειξαν όλη τους τη μανία εναντίον του Χριστού, και στο 

όνομα του σταυρού κατέλυσαν άνομα το σταυρό, κι ενώ έλεγαν πως είχαν στην καρδιά 

τους τα πολύτιμα μαργαριτάρια της χριστιανικής διδασκαλίας, αρνήθηκαν το πιο 

πολύτιμο μαργαριτάρι, τον Χριστό, και τον πέταξαν στα πιο βρώμικα ζώα».32 

Ο αναγνώστης που θα διαβάσει το παραπάνω χωρίο από τη Χρονική Διήγηση 

του Χωνιάτη, έχοντας μια επιφανειακή επαφή και όχι μια συνολική εικόνα του έργου 

του, θα θεωρήσει εύλογα ότι ο Χωνιάτης ήταν ένας ακραιφνής αντιδυτικός και 

φανατικός θεματοφύλακας της ορθόδοξης πίστης. 

Η στάση του Χωνιάτη απέναντι στους Σταυροφόρους και γενικά τους 

Δυτικοευρωπαίους έχει κατά κανόνα παρεξηγηθεί. Τον έχουν περιγράψει ακόμη και 

ως ένθερμο Έλληνα πατριώτη, ως έναν μανιώδη φανατικό εθνικιστή, ο οποίος 

θεωρούσε ότι οι Λατίνοι αποτελούσαν μια ενιαία εχθρική ομάδα, αποκλειστικός 

σκοπός της οποίας ήταν η ανατροπή της αυτοκρατορίας και η λαφυραγώγηση του 

πλούτου της. Εμφανίζεται πεπεισμένος για την υπεροχή των Βυζαντινών και 

περιφρονητικός απέναντι σ’ όλους τους άλλους, τους οποίους και αντιμετωπίζει ως 

κατώτερα όντα με αμφίβολη ηθική. Και αυτή ακριβώς η διεφθαρμένη φύση όλων των 

Λατίνων, κατέστησε τη θηριωδία αναπόφευκτη. Φαίνεται λοιπόν να ασκεί σφοδρή 

πολεμική απέναντι στους Δυτικούς που είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή της 

Κωνσταντινούπολης.33  

Έχει καταναλωθεί αρκετή φαιά ουσία και έχει χυθεί πολύ μελάνι προκειμένου 

να εξηγηθούν τα γενεσιουργά αίτια της Δ΄ Σταυροφορίας. Την πρωτοκαθεδρία έχει η 

αγγλική βιβλιογραφία, καθώς σ΄ αυτήν στηρίζονται οι δύο κυριότερες σχολές σκέψης 

του 20ου αιώνα.34 

Η πρώτη, ισχυρίζεται ότι πρόκειται για μια τυπική περίπτωση σύγκρουσης 

πολιτισμών. Η κατάληψη και η λεηλασία της Κωνσταντινούπολης θεωρήθηκε ως η 

κορύφωση της αμοιβαίας εχθρότητας ανάμεσα στις δύο χριστιανικές κοινότητες. 

Θεωρήθηκε λοιπόν δεδομένο, ότι από τον 11ο αιώνα ήδη, η ιδέα μιας εκστρατείας για 

την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης είχε σχηματιστεί σε αρκετούς Δυτικούς. 

Ήθελαν να θέσουν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία υπό δυτική διοίκηση και μπορούσαν 

να μεταχειριστούν πολλές δικαιολογίες γι΄ αυτό. Ισχυρίζονταν ότι οι Bυζαντινοί όχι 

μόνο βρίσκονταν σε σχίσμα με τη Ρωμαϊκή Εκκλησία, αλλά λειτουργούσαν και 

                                                            
32 Παρατίθεται στο Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό κράτος, ό.π., σελ. 224. 
33 Harris J., “Looking back on 1204: Niketas Choniates in Nicaea”, Mesogeios 13, 2001, σελ. 117. 
34 Τούντα Ελ., Η Δ΄ Σταυροφορία (1204) ανάμεσα στην ιστορία και την ιστοριογραφία, Αθήνα, 2013. 
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ανασταλτικά στην επιτυχή έκβαση των Σταυροφοριών, των χριστιανικών εκστρατειών 

εναντίον των απίστων. Και αυτές ακριβώς οι ιδέες βρήκαν την πρακτική τους 

εκπλήρωση το 1204.35  

Στον αντίποδα, πολλοί μελετητές όχι μόνο άσκησαν σφοδρή κριτική στη 

θεωρία της σύγκρουσης των πολιτισμών άλλα την απέρριψαν, καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα για την Δ΄ Σταυροφορία, ότι δεν επρόκειτο παρά για μια δυσάρεστη 

ιστορική συγκυρία. Μια αλυσίδα τυχαίων περιστατικών οδήγησε τους Λατίνους στην 

Κωνσταντινούπολη. Η Δ΄ Σταυροφορία που αρχικός της προορισμός ήταν η Αίγυπτος, 

έσυρε το δρόμο της προς την Κωνσταντινούπολη μόνο και μόνο εξαιτίας μιας σειράς 

ατυχιών και κακών υπολογισμών.36   

Οι υποστηρικτές της θεωρίας για τη σύγκρουση των πολιτισμών δεν είχαν παρά 

να παραθέσουν τα λόγια Βυζαντινών και Δυτικών ιστορικών για να αποκαλύψουν την 

αδιαμφισβήτητη -όπως πίστευαν- αμοιβαία απέχθεια. Ανάμεσα σ΄ αυτούς τους 

ιστορικούς κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει την καταγγελτική ρητορική του Χωνιάτη 

προς τους Λατίνους. Βλέπει τη Δ΄ σταυροφορία σαν ένα εγχείρημα που στόχευε στην 

Κωνσταντινούπολη από την αρχή. Φυσικά, ο ιθύνων νους ήταν ο Ερρίκος Δάνδολος, 

ένας δόλιος και υπερβολικά ζηλόφθονος άνθρωπος, που συνωμότησε για να εκτρέψει 

την Δ΄ Σταυροφορία προς την Κωνσταντινούπολη. Ήταν εκείνος που χειραγώγησε με 

σατανικό τρόπο τους Σταυροφόρους, πείθοντάς τους να παρεκκλίνουν από τον αρχικό 

τους προορισμό, κατορθώνοντας έτσι με δόλιο τρόπο να πείσει όλους τους ηγέτες της 

Δύσης να ενωθούν μαζί του κατά των βυζαντινών. Επιφανειακά, είχε εξοργιστεί από 

την άρνηση των Βυζαντινών να πληρώσουν αποζημίωση, για τη δήμευση της 

περιουσίας των Βενετών της Κωνσταντινούπολης το 1171.37 Από την άλλη, ο 

Χωνιάτης, όταν αφηγείται τα γεγονότα της Άλωσης δε φείδεται στην περιγραφή των 

βιαιοτήτων των Δυτικών -όχι μόνο των στρατιωτών- σε πλήρη αντίθεση με την 

αφήγηση του Γκύντερ του Παιρί, ο οποίος υποστηρίζει ότι σκοτώθηκαν λίγοι Έλληνες, 

και τη σιωπή των Δυτικών χρονικών για τη βεβήλωση των εκκλησιών.38      

                                                            
35 Nicol, ό.π., σελ. 16. 
36 Harris, Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες, ό.π., σελ. 21. 
37 Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ο κόμης Λουί ντε Μας Λατρί και ο Καρλ Χοπφ επέρριψαν όλη την 
ευθύνη στο δόγη της Βενετίας Ερρίκο Δάνδολο. Σύμφωνα με το επιχείρημά τους ο Δάνδολος επιθυμούσε 
να εκτρέψει την εκστρατεία στην Κωνσταντινούπολη, επειδή η Βενετία είχε συνάψει εμπορική 
συμφωνία με την Αίγυπτο το 1202. Η θεωρία κατέρρευσε όταν ο Γκαμπριέλ Ανοτώ απέδειξε ότι η 
συμφωνία έγινε το 1208 ή 1212, πολύ μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 
38Harris, “Looking back on 1204”, ό.π., σελ. 118. 
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Σύμφωνα με τον Χάρρις, ο Χωνιάτης δεν ήταν ούτε φανατικός εθνικιστής ούτε 

ακραιφνής αντιδυτικός. Η θέση αυτή είναι αστήρικτη γιατί αποτυγχάνει να αντιληφθεί 

τις λογοτεχνικές συμβάσεις μέσα στις οποίες εργάστηκε, και ήταν αυτές που του 

υπαγόρευσαν τη μορφή και το περιεχόμενο της ιστορίας του. Ουσιαστικά ο Χωνιάτης, 

είναι ένας βυζαντινός διανοούμενος που γράφει μέσα σε μια αυστηρά προσδιορισμένη 

ιστορική παράδοση. Οι Λατίνοι, παρουσιάζονται με τα ίδια στερεοτυπικά ελαττώματα 

(άπληστοι, κομπαστές, βίαιοι) που τους αποδίδονται και από άλλους ιστορικούς, όπως 

η Άννα Κομνηνή και ο Ιωάννης Κίνναμος. Ενώ σε άλλα σημεία φαίνεται να μιμείται 

τη λογοτεχνία της κλασικής αρχαιότητας και αυτό εξηγεί τον τρόπο που προσεγγίζει 

τους ξένους όπως οι Λατίνοι. Έτσι, προσκολλήθηκε σε κοινοτυπίες και «κλισέ», που 

κάνουν διάκριση ανάμεσα σε «εμάς» και «εκείνους», και βλέπουν τους εχθρούς πάντα 

αμέτρητους, να υπερτερούν σε αριθμό και εξοπλισμό.39   

Ακόμα όμως και η ίδια η αντίληψη για το Χωνιάτη ότι θεωρούσε όλους 

ανεξαιρέτως τους Λατίνους άπληστους και φιλοπόλεμους, μανιώδεις εραστές του 

κέρδους με μοναδικό κίνητρό τους το φθόνο, δε τεκμηριώνεται από το έργο του. Η 

Χρονική του Διήγηση, αντίθετα, παρουσιάζεται ισορροπημένη στην αντιμετώπιση των 

Λατίνων. Αν και στιγμάτιζε τις βαρβαρότητές τους, όπως τη λεηλασία της 

Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς το 1185, εξυμνούσε το θάρρος και την ανδρεία 

άλλων Λατίνων, όπως ο Κορράδος ο Μομφερατικός, τον οποίο και συγκρίνει με τους 

Βυζαντινούς.40 Ξεκάθαρα, δε θεωρεί εχθρούς όλους τους Λατίνους, αφού θεωρεί τους 

Αμαλφιτανούς και τους Πιζάνους που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη φίλους. Ακόμα 

και όταν περιγράφει τη λεηλασία, εγκωμιάζει Δυτικούς όπως το Βενετό φίλο του που 

τον έσωσε.41 Αυτές του οι κρίσεις, μάλλον βασίζονται στην επεξεργασία του έργου του 

μετά το 1206, στην αυλή του Θεόδωρου Α΄ Λάσκαρη, στη Νίκαια, όταν πλέον η 

ρωμαϊκή ταυτότητα δεν προσδιορίζεται με πολιτικά κριτήρια άλλα με εθνοτικά.42   

Η Δ' Σταυροφορία ήταν γεγονός καθοριστικής σημασίας για τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία αλλά και για ολόκληρο τον χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής 

Μεσογείου. Σύμφωνα με τη Λαΐου, ο ίδιος ο Νικήτας Χωνιάτης σηματοδοτεί μια από 

τις κυριότερες αλλαγές που θα επέρχονταν. H ανασύσταση της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας το 1261 ήταν μερική αφού ως πολιτικό μόρφωμα είχε διαλυθεί μετά 

                                                            
39 Ό.π., σελ. 118-119. 
40 Harris, Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες, ό,π., σελ. 291. 
41 Harris, “Looking back on 1204”, ό.π., σελ. 118-119. 
42 Page, ό.π., σελ. 114. 
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την Δ΄ Σταυροφορία. Έτσι, μετά την Άλωση, αρχίζει βαθμιαία να διαμορφώνεται η 

ιδέα ότι οι Βυζαντινοί ήταν απόγονοι όχι μόνο των Ρωμαίων αλλά και των αρχαίων 

Ελλήνων.43 Αντίθετα ο Καλδέλλης υποστηρίζει ότι η βυζαντινή ελίτ του 13ου αι. 

επικαλείται την ιδιαίτερη σχέση της με την ελληνική παιδεία για να συγκροτήσει μια 

νέα ρωμαϊκή ταυτότητα έναντι της Δύσης. Οι Βυζαντινοί λόγιοι ορίζουν δηλαδή τι 

είδους Ρωμαίοι είναι έναντι των δυτικών «Ρωμαίων».44 

Οι εκπρόσωποι της βυζαντινή ελίτ λοιπόν, άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται ως 

Έλληνες και να αυτοπροβάλλονται οι θεματοφύλακες του ελληνικού πολιτισμού . H 

ιδεολογική πορεία που θα τους οδηγήσει στην αναζήτηση των Βυζαντινών ιστορικών 

καταβολών στην αρχαία Ελλάδα, είχε ίσως αρχίσει πριν από το 1204. Όμως ενισχύθηκε 

από τα γεγονότα της Δ΄ Σταυροφορίας και απέκτησε την τελική της μορφή κατά την 

περίοδο της εξορίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας ιδεολογικής 

κατεύθυνσης της προνομιούχου βυζαντινής ελίτ, συνιστά το παράρτημα που 

προσέθεσε ο Χωνιάτης στη Χρονική Διήγηση, όπου κατέγραψε κλασικά αγάλματα που 

κατέστρεψαν οι Λατίνοι. Περιγράφοντας μάλιστα την πορεία των Σταυροφόρων προς 

Νότο λέει: «Ω, Ελλην ποταμέ Αλφειέ, μη διακηρύξεις στους βαρβάρους της Σικελίας 

τα παθήματα των Ελλήνων, ούτε να τους φανερώσεις όσα μεγαλουργήματα 

κατόρθωσαν κατά των Ελλήνων οι συμπατριώτες τους που εκστράτευσαν εναντίον των 

Ελλήνων, για να μην παιανίσουν και πανηγυρίσουν και στείλουν και άλλα 

στρατεύματα. H μάχη είναι αμφίρροπη, τα ανθρώπινα πράγματα παίζονται στα ζάρια 

και η νίκη αλλάζει χέρια».45 

 Η υπεράσπιση λοιπόν του βυζαντινού πολιτισμού έγινε στοιχείο 

προσδιορισμού της ανώτερης τάξης ενώ και η προάσπιση της Ορθοδοξίας ήταν 

ζωτικής σημασίας. Ήταν απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι πνευματικές πηγές της 

Ορθοδοξίας θα διατηρούνταν στην εξορία. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην 

πραγματεία του Χωνιάτη, Θησαυροφυλάκιο της Ορθοδοξίας ή Δογματική Πανοπλία, 

την οποία και ολοκληρώνει στη Νίκαια. Σ’ αυτό το έργο προσπαθεί να απαντήσει στις 

αιτιάσεις των Λατίνων ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν φυτώριο αιρέσεων.46 

Αντίπαλοι τώρα είναι οι Λατίνοι, όχι οι Καθολικοί. «Τι μεγάλη διαφορά», 

γράφει με πικρία ο Χωνιάτης, «από τους Λατίνους και τον τρόπο που μας 

                                                            
43 Λαΐου, ό.π. 
44 Kaldellis A., Hellenism in Byzantium. The Transformations of Greek Identity and the Reception of 
the Classical Tradition. Καίμπριτζ, 2007, σελ. 295-301. 
45 Παρατίθεται από την Λαΐου, ό.π. 
46 Angold., ό.π., σελ. 244-245. 



33 
 

μεταχειρίστηκαν, εμάς που αγαπάμε το Χριστό». Ο Σαλαδίνος, το 1187, είχε φερθεί 

μεγαλόψυχα στους ηττημένους εχθρούς του, σε αντίθεση με την απάνθρωπη 

συμπεριφορά των ομόθρησκων Λατίνων, απέναντι στους Βυζαντινούς.47 

Εντύπωση προκαλεί η αναφορά του Χωνιάτη στον τραγικό θάνατο του 

Φρειδερίκου Α΄ Βαρβαρόσα.48 Σ’ ένα χωρίο της Χρονικής Διήγησης, μάλλον 

διανθισμένο με υπερβολικούς όρους, πλέκει το εγκώμιο του δυτικού ηγεμόνα: «Ήταν 

ένας άνδρας ο οποίος άξιζε να μείνει αιώνια στη μνήμη της ανθρωπότητας .... διότι η 

φλόγα του για τον Χριστό ήταν μεγαλύτερη από οποιουδήποτε άλλου χριστιανού 

μονάρχη. Αφήνοντας κατά μέρος …. τον πολυτελή τρόπο ζωής του επέλεξε να 

υποφέρει …. για το όνομα του Χριστού και για την ανακατάληψη του ζωοδότη τάφου 

του». 49 

Το προηγούμενο χωρίο σίγουρα προκαλεί έκπληξη, αφού κινείται στον 

αντίποδα της Άννας Κομνηνής και του Κίνναμου για την Β΄ Σταυροφορία. Ενώ εκείνοι 

εξυμνούν τις πράξεις των βυζαντινών αυτοκρατόρων και παρουσιάζουν τους 

Σταυροφόρους ως απειλή για την Οικουμένη,50 ο Χωνιάτης κάνει ακριβώς το αντίθετο, 

παρουσιάζοντας το δυτικό αυτοκράτορα ως ήρωα. Πού έγκειται όμως αυτή η 

αντίφαση, όχι μόνο σε σχέση με άλλους ιστορικούς, αλλά και μέσα στο ίδιο το έργο 

του; 

Ο Χωνιάτης ήταν, σύμφωνα με τον Angold, ένας οξυδερκής ιστορικός, που 

χρησιμοποίησε τους Δυτικούς για να προβάλει αυτό που θεωρούσε ως βυζαντινή 

αδυναμία. Ο τρόπος που μεταχειρίζεται τους Δυτικούς είναι ένας μηχανισμός 

αυτοκριτικής.51 Οι Βυζαντινοί ανέκαθεν πίστευαν για τον εαυτό τους πως ήταν ο 

εκλεκτός λαός του θεού, και πως όλα τα υποδεέστερα έθνη όφειλαν να τους 

περιβάλλουν με σεβασμό και φθόνο. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας ανέκαθεν διακήρυττε για 

τον εαυτό του πως ήταν ο μόνος αληθινός βασιλιάς, ο αντιπρόσωπος του Θεού επί γης 

και ορατή κεφαλή της χριστιανικής εκκλησίας. Οι Δυτικοί συνιστούν τώρα μια 

                                                            
47 Ό.π., σελ. 252-253. 
48 Η κατάληψη της Ιερουσαλήμ το 1187 από τον σουλτάνο του Καΐρου και της Δαμασκού, Σαλαδίνο, 
προκάλεσε την τρίτη σταυροφορία, που έληξε άδοξα, με αρχηγούς το Γερμανό αυτοκράτορα Φρειδερίκο 
Α΄ Βαρβαρόσα και τους βασιλιάδες της Αγγλίας, Ερρίκο Β΄ και της Γαλλίας, Φίλιππο-Αύγουστο. Βλ. 
Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, ό.π., σελ. 220. 
49 Παρατίθεται στο Harris, Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες., ό.π., σελ. 295-296. 
50Και οι δύο συγγραφείς βρίσκονται στο στενό περιβάλλον των αυτοκρατόρων, είτε έχοντας συγγενική 
σχέση μαζί τους είτε κατέχοντας υψηλόβαθμη θέση στον κρατικό μηχανισμό. Βλ. Καραγιαννόπουλος, 
Πηγαί, ό.π., σελ. 324-325, 345-346. 
51 Angold, ό,π., σελ. 60-61.  
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πρόκληση για τη βυζαντινή αυταρέσκεια, καθώς προσβάλλουν ευθέως το σύνδρομο 

ανωτερότητάς τους. 

Η μέθοδος του Χωνιάτη αντικατοπτρίζει μιας από τις πιο φανερές μεθόδους 

αξιολόγησης των κοινωνιών, μέσω της σύγκρισης με άλλες. Στο παρελθόν η σύγκριση 

αυτή απέβαινε υπέρ των Βυζαντινών, αφού επιβεβαίωνε την υπεροπτική τους άποψη 

ότι η αυτοκρατορία τους προσέγγιζε την τέλεια χριστιανική κοινωνία. Τώρα όμως μια 

σύγκριση με τη Δύση αποκαλύπτει τις βυζαντινές και μόνο αδυναμίες.52 

Με την παραπάνω άποψη συμφωνεί και η Page, αφού, αν και ο Χωνιάτης 

γενικά θεωρείται αντιδυτικός, στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται για τους 

Λατίνους, αφού τους αντιλαμβάνεται μόνο ως εργαλείο για να αναδείξει τα τρωτά 

σημεία του Βυζαντινού Ρωμαϊκού κράτους.53    

Επιφανειακά, ο Χωνιάτης είδε την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους 

Σταυροφόρους ως μια θεϊκή απόφαση για τις αμαρτίες των Bυζαντινών, οι οποίες είχαν 

επιφέρει σ’ αυτούς μια σειρά από καταστροφές που κορυφώθηκαν με την κατάκτηση 

της Πόλης απ’ τους δυτικούς Σταυροφόρους. Παρουσιάζει την Δ΄ Σταυροφορία ως 

έμπνευση των Βενετών για να εκδικηθούν την Κωνσταντινούπολη, όμως ήταν σίγουρα 

κάτι περισσότερο πολύπλοκο. 

Αυτό που ο Νικήτας Χωνιάτης αποκαλύπτει στην ιστορία του είναι οι 

αδυναμίες κάτω από την επιφάνεια των γεγονότων. Ο Καρπόζηλος όμως διαφωνεί, 

αφού, αν και η σταδιακή παρακμή της αυτοκρατορίας βρίσκεται στο επίκεντρο της 

προβληματικής του Χωνιάτη, η κριτική του είναι μάλλον επιδερμική. Το μόνο που 

κάνει είναι να στιγματίζει τους αυτοκράτορες, χωρίς να διεισδύει στις αδυναμίες του 

ίδιου του συστήματος διοίκησης και εξουσίας. Έτσι αποτυγχάνει να αντιληφθεί ότι οι 

θεσμοί τους κράτους ήταν πια παρωχημένοι.54 

Η πολιτική κοινωνία του Βυζαντίου ήταν βαθιά διχασμένη. Διάφορες φατρίες 

και οικογένειες προωθούσαν τα συμφέροντά τους σε βάρος πάντα του δημοσίου 

συμφέροντος. Αλλά η διαίρεση ήταν ακόμη πιο βαθιά. Στις επαρχίες υπήρχε μια 

αίσθηση αποξένωσης από την πρωτεύουσα, ενώ στην Κωνσταντινούπολη ο λαός είχε 

κατέβει στους δρόμους. Υπήρχε έλλειψη σεβασμού προς κάθε είδους αρχή, ως 

αντίδραση σε ένα σύστημα διακυβέρνησης που κατέρρεε -ένα σύστημα χωρίς 

                                                            
52 Ό.π., σελ. 60-61. 
53 Page, ό.π., σελ. 94. 
54 Καρπόζηλος, ό,π., σελ. 716. 
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σταθερότητα στόχων-, με ανάλογο αντίκτυπο στη λήψη αποφάσεων.55Η πρωτεύουσα 

των τελευταίων ετών πριν την Άλωση κλονίζονταν από αδελφοκτονίες, στάσεις και 

φόνους. Ήταν παράδειγμα προς αποφυγήν για τα άλλα έθνη: Πλὴν οὐδ᾿ οἱ τοῦ Νεεμὰν 

οὗτοι υἱοὶ ἀδελφὰ φρονοῦντες ἐς τέλος διήρκεσαν, ἐκπολεμωθέντες δὲ κατ᾿ ἀλλήλων τῷ 

χορῷ τῶν ἄλλων καὶ οἵδε συνήφθησαν, οὓς μικρῷ πρόσθεν εἰρήκειμεν ἠγνοηκέναι τὴν 

φύσιν διά τε φιλαρχίαν καὶ τρόπου σκαιότητα· καὶ φανεὶς κρείττων ὁ Βόλκος τῆς ἀρχῆς 

ἅμα καὶ τῆς πατρίδος ἐκτοπίζει τὸν Στέφανον. ἐκ γὰρ τῆς τῶν πόλεων βασιλίδος ὥσπερ 

τινὸς ὑπογραμμοῦ καὶ τύπου καὶ κοινοῦ θεμιστεύματος τῆς ἀδελφοκτονίας ἐξιούσης καὶ 

διαδραμούσης τῆς γῆς τὰ πέρατα, οὐ Πέρσαι μόνον καὶ Ταυροσκύθαι καὶ οἵδε οἱ 

Δαλμάται καὶ μετέπειτα Πάννονες, ἀλλὰ καὶ λοιποὶ ἕτεροι παρ᾿ ἔθνεσι δυναστεύοντες 

στάσεων καὶ φόνων τὰς ἑαυτῶν πατρίδας ἐνέπλησαν, καθ᾿ ὁμογενῶν τὰ ξίφη σπασάμενοι 

(Van Dieten, 532,10-20). Οι βυζαντινοί σχεδόν στο σύνολό τους έμοιαζαν με αναιδείς 

εραστές της Κωνσταντινούπολης, την οποία την κατάντησαν στο τέλος πόρνη. Η 

βασιλεύουσα έμοιαζε με γυναίκα που τη βίαζαν και το δυστύχημα ήταν ότι κανείς δε 

βρίσκονταν να τη λυτρώσει (Van Dieten, 498,29-499,53). 

Γιατί όμως όλη αυτή η εικόνα αποσύνθεσης; Η γενεσιουργός αιτία όλων αυτών 

των φαινομένων παθογένειας, που στιγμάτιζαν την αυτοκρατορία σε όλα τα επίπεδα, 

ήταν ο χαρακτήρας και οι ενέργειες των αυτοκρατόρων. Η στάση των βυζαντινών 

αυτοκρατόρων που διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλον τις πικρές ημέρες του 1203-1204, 

ήταν κάτι περισσότερο από ανεύθυνη. Για το Χωνιάτη, οι Ρωμαίοι, είχαν τη δυστυχία 

οι αυτοκράτορές τους να είναι μαλθακοί και τρυφηλοί, ενδιαφερόμενοι μόνο για τις 

απολαύσεις τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του μεγέθους της ανυποληψίας στην 

οποία είχε βυθιστεί η αυτοκρατορική εξουσία, εξαιτίας των τραγικών ελιγμών των 

ανίκανων ηγεμόνων, είναι η περίπτωση του νεαρού Αλέξιου Δ', που είχε ζητήσει τη 

βοήθεια των Σταυροφόρων για να επανέλθει στον θρόνο ο έκπτωτος πατέρας του. Ο 

Αλέξιος συνήθιζε να περνά τον καιρό του παίζοντας ζάρια και κακόγουστα παιχνίδια 

με τους Σταυροφόρους. Επισκέπτονταν το στρατόπεδο των Σταυροφόρων και 

εξευτελίζονταν συμμετέχοντας στα άξεστα παιχνίδια τους. Επέτρεψε μάλιστα στους 

Σταυροφόρους, να του αφαιρέσουν το αυτοκρατορικό στέμμα και να το 

αντικαταστήσουν με ένα μάλλινο σκούφο.56 

                                                            
55Angold, ό.π., σελ. 38. 
56 Λαΐου, ό.π. 
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Η κριτική του απέναντι στους βυζαντινούς, εκφράζει όλες τις πραγματικές του 

ανησυχίες για το μέλλον της αυτοκρατορίας. Οι αυτοκράτορες δεν ενσαρκώνουν το 

ιδανικό, παραμέλησαν την αυτοκρατορία και ενδιαφέρθηκαν μόνο να εισάγουν 

καινοτομίες και να υιοθετήσουν ανατρεπτικές τακτικές, διάγοντας πολυτελή βίο και 

φροντίζοντας να αδειάσουν το κρατικό θησαυροφυλάκιο. Άλλωστε η αυτοκρατορία 

ακμάζει μόνο αν ο αυτοκράτορας είναι ευσεβής και φροντίζει να διατηρηθεί η θεϊκή 

τάξη. Ήταν αναπόφευκτο λοιπόν ότι, όταν έδινε την ιστορική αιτιολογία, έπρεπε να 

προχωρήσει σε μια αυτοκρατορική κριτική.57 

Και η ολιγωρία αυτών που χειρίζονταν τα ρωμαϊκά πράγματα επέτρεψε σε 

ληστές να παρουσιαστούν ως δικαστές και τιμωροί. Η ερμηνεία του λοιπόν 

επικεντρώνεται στον αυτοκράτορα. Μόνο όμως σε μια περίοδο κρίσης θεσμών και 

αξιών θα μπορούσε ο ιστορικός να προβεί σε αξιολογήσεις που έθιγαν ευθέως την 

αυτοκρατορική εξουσία. Η αντιμετώπιση της εξουσίας με λιγότερο δέος και με 

γνώμονα τα πάγια πολιτικά κριτήρια, της ευνομίας, της δικαιοσύνης, της 

φιλανθρωπίας, της γενναιότητας των αυτοκρατόρων στα πεδία των μαχών, σίγουρα 

είναι απόρροια της πολιτικής κρίσης που προκάλεσαν ανίκανοι αυτοκράτορες. Κάποιοι 

βέβαια μελετητές, όπως ο Magdalino, βλέπουν αυτές τις επικρίσεις, απλώς και μόνο, 

ως αποτέλεσμα ενός ρωμαιοκεντρικού ιδεολογήματος.58 

Οι αυτοκράτορες λοιπόν, δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

εποχής και απέτυχαν να δώσουν την απαιτούμενη ώθηση και κατεύθυνση. Η βασιλική 

εξουσία οφείλει να διασφαλίζει το κράτος δικαίου και όχι να διαχειρίζεται τα κοινά της 

πολιτείας προς ίδιον όφελος. Βέβαια, το να κατηγορεί κανείς τον αυτοκράτορα όταν τα 

πράγματα δεν πήγαιναν καλά, ήταν μια φυσική διαδικασία για τους Βυζαντινούς. Ο 

Χωνιάτης όμως χρησιμοποιεί αυτή τη μονοδιάστατη κριτική για να ερευνήσει την 

εσωτερική αδυναμία του Βυζαντίου. 

Η καθ’ υπερβολή εκθείαση και προβολή των προτερημάτων και ικανοτήτων 

των δυτικών ηγεμόνων καταδεικνύει με τον πιο εξόφθαλμο τρόπο την αδυναμία και 

ανικανότητα των βυζαντινών αυτοκρατόρων. Στην ιστορία του προχωρεί σε μια 

διεισδυτική κριτική ανάλυση των σφαλμάτων που έγιναν επί Κομνηνών και 

Αγγέλων.59 Παρά το γεγονός ότι εντοπίζει τα αίτια της σύγκρουσης στον ανταγωνισμό 

                                                            
57 Harris, “Looking back on 1204”, ό.π., σελ. 120. 
58 Βλ. Magdalino, P, “Aspects of Twelfth-Century Byzantine Kaiserkritik”, Speculum 58, 1983,  σελ. 
342-345. 
59 Page, ό.π., σελ. 93. 
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των δύο κόσμων της Χριστιανοσύνης, Ανατολής και Δύσης, και στην αμοιβαία τους 

αντιπάθεια και εχθρότητα, τα αίτια της ήττας και της κατάρρευσης είναι σαφώς 

εσωτερικά. 60 

Μερίδιο ευθύνης φυσικά επέρριπτε και στο κοινωνικό σύνολο, κυρίως στις 

λαϊκές τάξεις, που τις θεωρούσε έρμαιο των περιστάσεων. Και αυτή του την 

αποστροφή για τις κατώτερες τάξεις, την εκδήλωνε με κάθε ευκαιρία. Για τον Χωνιάτη 

βέβαια ακόμη και αυτές τις κρίσιμες ώρες για την αυτοκρατορία, που οι εχθροί 

βρίσκονταν κάτω από τα τείχη, ο λαός παρέμεινε «ένας χυδαίος και αφανισμένος όχλος 

από μεθύστακες».61  

Φυσικά και δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χωνιάτης χυδαιολογεί όταν 

αναφέρεται στο λαό. Και ακριβώς αυτή η αλαζονική του στάση και το αριστοκρατικό 

του πνεύμα που διαπερνά το γραπτό του λόγο όταν αναφέρεται στο λαϊκό στοιχείο, δε 

θα μπορούσαν να αγνοηθούν από τους αναγνώστες του. Κάποιος ανώνυμος 

αναγνώστης, που είχε διαβάσει την παράφραση της Χρονικής Διήγησης, σημείωσε 

οργισμένος στο περιθώριο του φύλλου: «φλυαρεῖς καὶ ψεύδεσαι κατηγορῶν τοὺς 

πολίτας».62  

Από την άλλη τα κοινωνικά προβλήματα δεν τον απασχολούσαν και ο ίδιος δεν 

ήθελε να έχει καμία απολύτως επαφή με τις λαϊκές μάζες. Όταν αναφέρεται στο λαό 

της πρωτεύουσας, πάντοτε φέρει ως παράδειγμα κάποια επανάσταση ή λαϊκή εξέγερση 

που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή και την αρπαγή των περιουσιών των 

πλουσίων και της άρχουσας τάξης. Είναι ένας όχλος που συμπεριφέρεται αλόγιστα, 

ξεσηκώνεται δίχως αιτία και καταστρέφει στις εξεγέρσεις του τα πάντα δίχως διάκριση, 

αδιαφορώντας παντελώς για το κοινό συμφέρον.63 Η στάση του είναι τυπική για τα 

μέλη της βυζαντινής ελίτ που αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους και μέσα από την 

αντιπαράθεση προς τον «αμόρφωτο» και «απολίτιστο» λαό. 

Δε χάνει την ευκαιρία να καταδικάσει την αυθαιρεσία και την αμετροέπεια. 

Είναι ιδιαίτερα καυστικός και σαρκαστικός με άτομα και καταστάσεις που ξεπερνούν 

                                                            
60 Καρπόζηλος, ό.π., σελ. 714. 
61 Παρατίθεται στο Harris, Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες, ό.π., σελ. 333. 
62 Ντέηβις Τζ., Η μετάφραση της Χρονικής Διηγήσεως του Νικήτα Χωνιάτη, αδημοσίευτη διδακτορική 
διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 2004, σελ. 60. Παρατίθεται στο Καρπόζηλος, ό.π., σελ. 
717. 
63 «τὸ δὲ πλῆθος τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐπιπλέον ὀρέγεται καὶ θέλει τὴν ταραχήν, στοματάδες ὄντες καὶ 
κακότροποι, […] τοσοῦτὸν ἐστι δειλὸν καὶ ἄνανδρον, ὡς πίπτειν ἐπί γῆς καὶ πατεῖν τοὺς βουλομένους ἐπί 
τὸν αὐτῶν τράχηλον» (Monacensis gr. 450,φ. 75β). Παρατίθεται στο Καρπόζηλος, ό.π., σελ. 717. 
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το όριο της ανεκτικότητας, είτε πρόκειται για αυτοκρατορική επίδειξη, είτε για πράξεις 

επωνύμων, μηδαμινών όμως ατόμων.64 

Ο Χωνιάτης λοιπόν στην ιστορία του καταδικάζει την ανηθικότητα, τη 

διαφθορά και την ανικανότητα αυτοκρατόρων και αξιωματούχων, στους οποίους 

επέρριπτε την ευθύνη για την κατάπτωση της αυτοκρατορίας. Πίσω όμως από την 

κριτική των αυτοκρατόρων κρύβεται μάλλον η κριτική του συστήματος διοίκησης και 

των απαρχαιωμένων θεσμών του. Φυσικά, από το κάδρο των ευθυνών δεν εξαιρεί, τόσο 

το λαό της πρωτεύουσας που κατηγορεί για αδιαφορία, όσο και αυτόν της επαρχίας με 

τις μνησικακίες του προς την άρχουσα τάξη. 

Το ότι σ΄ αυτόν έλαχε ο κλήρος να καταγράψει την ιστορία της παρακμής της 

αυτοκρατορίας με τραγική απόληξη την κατάληψη της βασιλεύουσας πόλης, τον γέμιζε 

θλίψη: Ὡς δυστυχὴς ἐγὼ συγγραφεύς, οἵοις κακοῖς ἐταμιευόμην, οἵοις ἐμοῖς τε καὶ τῶν 

φυλετῶν δυσπραγήμασι τὸν λόγον χαρίζομαι. τίς γὰρ ἂν καὶ σχοίη ὅλως ὑπενεγκεῖν 

τοιαῦτα θεώμενος τρόπαια πρὸς τῶν πολεμίων ἀνεγειρόμενα (Van Dieten, 634, 86-89), 

πολύ περισσότερο που εξαναγκάζονταν να αφιερώσει την ιστορία σε πράξεις 

βαρβάρων σε βάρος των Ελλήνων65: πῶς ἂν ἔγωγε εἴην τὸ βέλτιστον χρῆμα, τὴν 

ἱστορίαν, καὶ κάλλιστον εὕρημα τῶν Ἑλλήνων βαρβαρικαῖς καθ᾿ Ἑλλήνων πράξεσι 

χαριζόμενος (Van Dieten, 580,94-1).  

Συμπεράσματα 

 

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης, τον Απρίλιο του 1204 κατά την Δ΄ 

Σταυροφορία, ήταν μια κρίσιμη καμπή της μεσαιωνικής ιστορίας. Ενώ τονίζεται η 29η 

Μαΐου 1453 ως τέλος της χιλιόχρονης ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το 

κυριότερο γεγονός που κλόνισε την ύπαρξή της ανεπανόρθωτα, και οδήγησε στον 

οριστικό τερματισμό της υλικής και οικονομικής υπεροχής του Βυζαντινού κράτους σε 

όλη την Ευρώπη, και τελικά στο 1453, δηλαδή η Άλωση της Νέας 

Ρώμης/Κωνσταντινούπολης την 13η Απριλίου 1204 από τους Σταυροφόρους, 

αποσιωπάται ή δεν του δίνεται η πρέπουσα σημασία. 

                                                            
64 J.N. Ljubarskij,”Byzantine Irony. The example of Niketas Choniates”, στο Αγγελίδη Χ., επιμ., Το 
Βυζάντιο ώριμο για αλλαγές. Επιλογές, ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον ενδέκατο στο δέκατο 
πέμπτο αιώνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια-13, Αθήνα, 2004, σελ. 287-298. 
65 Ρητορικός τόπος καθώς εδώ χρησιμοποιεί την κλασική αντίστιξη Ελλήνων και βαρβάρων για να 
μιλήσει για την εποχή του.  
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 Μια μερίδα ιστορικών υποστηρίζει, ότι επειδή ο προσανατολισμός του 

νεοελληνικού κράτους ήταν προς τη Δύση, οι ηγέτες του σκέφτηκαν ότι αυτός ο 

προσανατολισμός συνεπάγεται απαραίτητα και τη λήθη της ιστορίας, τη λήθη του 

γεγονότος ότι εξαιτίας της Άλωσης του 1204 το Βυζάντιο στάθηκε αδύναμο να 

αντιμετωπίσει τους Τούρκους. Με άλλα λόγια, η Άλωση του 1204 οδήγησε στα 400 

χρόνια Τουρκοκρατίας, αλλά αυτό το συμπέρασμα απωθήθηκε, πιθανότατα λόγω του 

ιδεολογικού προσανατολισμού της ηγετικής τάξης του ελληνικού κράτους. Είναι 

σήμερα παραδεκτό, πως αυτή ήταν η αιτία της επικράτησης των Τούρκων στη Μικρά 

Ασία και τα Βαλκάνια. Ένα Ρωμαϊκό Κράτος που δεν θα είχε υποστεί την Άλωση του 

1204, πιθανότατα θα ανέκαμπτε, όπως είχε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν άλλωστε, 

και θα αντιμετώπιζε τους Τούρκους νικηφόρα, όπως είχε κάνει και με τους Άραβες. 

Η παραπάνω όμως αντίληψη δεν εμπεριέχει καθόλου το στοιχείο της 

αυτοκριτικής. Μήπως η Δ΄ Σταυροφορία και οι επιπτώσεις της, ήταν απλώς και μόνο 

η πρώτη σοβαρή εκδήλωση μιας ασθένειας που η ίδια η αυτοκρατορία είχε επιφέρει 

στον εαυτό της; Σ΄αυτό το ερώτημα δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις η Χρονική Διήγηση 

του Νικήτα Χωνιάτη και ιδιαίτερα η αφήγηση των γεγονότων της Άλωσης. 

Γράφει ο Nicol στον επίλογο του βιβλίου του, Το τέλος της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, προκειμένου να περιγράψει τη θλιβερή κατάσταση της ετοιμόρροπης 

αυτοκρατορίας λίγο πριν την Άλωση του 1453 : «Συχνά βλέπουμε μεγάλους και 

ευγενείς άνδρες να πεθαίνουν ως τραγικοί απόμαχοι μετά από μια παρατεταμένη 

ασθένεια που την υπομένουν με καρτερία. Έτσι έγινε και με τη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία. Το ένα μετά το άλλο τα μέλη του σώματός της προσβλήθηκαν από την 

αρρώστια, μέχρι που η καρδιά, η βασιλίδα των πόλεων Κωνσταντινούπολη, δεν άντεξε 

άλλο. Μέρος της ασθένειας, όπως συμβαίνει και με τους ανθρώπους, το επέφερε η ίδια 

στον εαυτό της. Το χειρότερο όμως από όλα ήταν η έρπουσα παράλυση, πάνω στην 

οποία δεν μπόρεσε να εξασκήσει κανέναν έλεγχο και για την οποία δεν υπήρχε κανένα 

φάρμακο».66 Πόσο πολύ μας θυμίζει το παραπάνω χωρίο, την αφήγηση του Χωνιάτη 

και τον παραλληλισμό της καταρρέουσας αυτοκρατορίας με ασθενή ανθρώπινο 

οργανισμό για τον οποίο δε λήφθηκε κανένα προληπτικό μέτρο, καθιστώντας ανώφελη 

τη μετέπειτα χορήγηση φαρμάκου (Van Dieten, 546,58-60). 

Βέβαια, η εντύπωση που προκαλεί ένα γεγονός στη σύγχρονη κοινή γνώμη 

εξαρτάται όχι τόσο από το τι έγινε, αλλά από το πως αυτό μένει στη μνήμη. Η Ιστορία 

                                                            
66 Nicol, ό.π., σελ. 184. 
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λοιπόν του Νικήτα Χωνιάτη αποτέλεσε μια καλή αφετηρία για κάθε επανεκτίμηση της 

λεηλασίας της Κωνσταντινούπολης. Η αφήγησή του για την πτώση τη Πόλης είναι 

δικαίως διάσημη. Είναι αυτή που αποτέλεσε τη βάση δημιουργίας των διάφορων 

ερμηνειών από σημαντικούς ιστορικούς. Η πρώτη προσέγγιση ερμηνεύει την Δ΄ 

Σταυροφορία μέσα από το σχήμα της «σύγκρουσης των πολιτισμών». Ο Άγγλος 

ιστορικός Στ. Ράνσιμαν67 είναι ο σημαντικότερος εκφραστής της. Η δεύτερη 

προσέγγιση, της οποίας ο πρώτος και σημαντικότερος εκφραστής της είναι ο Donald 

Queller, παρουσιάζει την Δ΄ Σταυροφορία ως το αποτέλεσμα μια σειράς τυχαίων 

γεγονότων (θεωρία της «ιστορικής τυχαιότητας»). Το 2003 εμφανίστηκε η μελέτη για 

τις Σταυροφορίες του Jonathan Harris, Άγγλου βυζαντινολόγου, με την οποία άσκησε 

κριτική στις δύο προηγούμενες θεωρίες.68 Εάν οι διαφορετικοί πολιτισμοί πρέπει 

αναγκαστικά να συγκρούονται όταν έρχονται σε επαφή, τότε ο σημερινός κόσμος της 

παγκόσμιας επικοινωνίας και των πολυπολιτισμικών κοινωνιών δεν έχει καμία ελπίδα 

επιβίωσης. Εάν, από την άλλη, η Δ΄ Σταυροφορία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένα 

ιστορικό ατύχημα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν ολόκληρη η Ιστορία θα πρέπει 

να γίνει κατανοητή κατ΄ αυτόν τον τρόπο, οπότε θα πρέπει να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι τα ανθρώπινα όντα δεν ελέγχουν πλήρως τη μοίρα τους. 

 Και ακριβώς αυτές οι διαφορετικές ερμηνείες της Χρονικής Διήγησης 

καθιστούν τον Χωνιάτη έναν αμφιλεγόμενο ιστορικό, που η αξία του έργου του όμως 

ως ιστορικής πηγής, αναγνωρίστηκε νωρίς ως η σημαντικότερη πηγή του 12ου και 13ου 

αιώνα. Η Διήγηση του μπορεί να έχει βέβαια πολλά μελανά σημεία, κανείς δεν μπορεί 

να αρνηθεί όμως ότι το έργο του είναι μια εντυπωσιακή ανάλυση που ταιριάζει με μια 

μοντέρνα αντίληψη, ότι δηλαδή οι αυτοκρατορίες πέφτουν εξαιτίας της εσωτερικής 

τους αδυναμίας παρά εξαιτίας των εξωτερικών πιέσεων. Σχεδόν εξακόσια χρόνια πριν 

από το μεγαλειώδες έργο του E. Gibbon, Η παρακμή και η πτώση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, και διακόσια χρόνια πριν το διάσημο έργο Μουκαντιμάχ ή Μουκαντίμα 

(Προλεγόμενα), του Ιμπν Χαλντούν, φαίνεται ότι αντιλήφθηκε ότι οι αυτοκρατορίες 

φτάνουν στο αποκορύφωμά τους και μετά παρακμάζουν, λόγω εσωτερικών αδυναμιών. 

                                                            
67 «Υπάρχουν ιδεαλιστές οι οποίοι αρέσκονται να πιστεύουν ότι αρκεί οι λαοί του κόσμου να έρθουν σε 
επαφή μεταξύ τους για να επικρατήσει αιώνια ειρήνη και καλή θέληση. Πρόκειται για τραγική αυταπάτη. 
Ενώ είναι δυνατόν άτομα υψηλού μορφωτικού επιπέδου να απολαύσουν τη συντροφιά και τα ήθη 
κάποιων ξένων, όταν ο απλός λαός εκτίθεται σε γλώσσες και ήθη ακατανόητα νιώθει να χάνει τα 
ερείσματά του και αγανακτεί». Runciman, St., The Eastearn Schism, Καίμπριτζ, 1995, σελ. 79-80. 
Παρατίθεται στο Harris , Το Βυζάντιο και οι Σταυροφορίες, ό.π., σελ. 18.   
68 Τούντα Ελ., ό.π., σελ. 14-21. 
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Και είναι αλήθεια ότι για πολλά μπορεί να επικριθεί, για μεροληψία, για το 

χυδαίο τρόπο που αντιμετωπίζει το λαό της Πόλης, για την απόκρυψη της δικής του 

συνεισφοράς ως κρατικού λειτουργού στη διαφθορά του κρατικού μηχανισμού, ακόμα 

και για το ιδιόμορφο ύφος του, το οποίο δεν επιτρέπει σε απλούς ανθρώπους να γίνουν 

κοινωνοί της γνώσης του. Είναι ένα επιτηδευμένο και δυσκατάληπτο ύφος που δεν 

ανταποκρίνεται στον αρχικό του στόχο, να γράψει δηλαδή όπως ευαγγελίζονταν 

«ἁπλῶς καὶ σαφῶς, διά τὴν τῶν ἀκροατῶν ἀσθένειαν». Ο Χωνιάτης όμως δεν 

αυτοπροβάλλεται, ούτε διεκδικεί ρόλο πρωταγωνιστή στην αφήγησή του. 

Απομυθοποιεί, βεβαίως, την εξουσία, διότι στα μάτια του το αυτοκρατορικό ιδεώδες 

είχε ξεφτίσει και οι θεσμοί είχαν ξεπεραστεί, καθώς το κράτος οδηγούνταν στην 

καταστροφή. Αποτύπωσε με ευαισθησία έναν κόσμο που κατέρρεε γύρω του, 

εκφράζοντας όμως παραδοσιακές αρχές και αξίες για την ευνομία και το δίκαιο. 

Ακριβώς, επειδή έζησε και έγραψε στα χρόνια πριν και μετά τη λατινική 

κατάκτηση του 1204, ο Χωνιάτης συνιστά έναν πολύτιμο συνδετικό κρίκο ανάμεσα 

στη Βυζαντινή αυταρέσκεια του 12ου αιώνα και στην αδήριτη ανάγκη, μετά την Άλωση 

της Κωνσταντινούπολης, να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της συγκλονιστικής ήττας.   
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