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Χ. Γ. Πατρινέλης 

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1453-1600) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ* 

/ \ ν η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως σήμαινε για 
τον ελληνικό κόσμο το οριστικό τέλος της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, για τους Οθωμανούς Τούρκους αποτέ
λεσε την αφετηρία για την ολοκλήρωση της κυριαρ
χίας τους στην Ανατολή. Μέσα στα επόμενα 120 χρό
νια οι οθωμανοί σουλτάνοι θα εκτείνουν τα όρια του 
κράτους των σε τόση γεωγραφική έκταση, όση περί
που κάλυπτε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην περίοδο 
της ακμής της. Η ραγδαία αυτή εξάπλωση των Τούρ
κων στοίχισε βέβαια στον ελληνικό αλλά και στους 
άλλους κατακτημένους λαούς της Βαλκανικής πολύ 
αίμα, ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές, τεράστια 
δημογραφική φθορά και τριών ή τεσσάρων αιώνων 
πνευματική, κοινωνική και οικονομική καθυστέρηση. 
Αλλά αν υπήρχε κάποια αγαθή πλευρά στη συρροή 
αυτή των κακών, τότε αυτή πρέπει να εντοπισθεί στο 
γεγονός ότι η τουρκική κατάκτηση αποκατέστησε σε 
μεγάλο βαθμό την πολιτική ενότητα και συνοχή του 
ελληνικού κόσμου, καταργώντας τις πολυάριθμες και 
ποικιλώνυμες φραγκικές ηγεμονίες και αποικίες, στις 
οποίες είχε θρυμματιστεί το Βυζάντιο από τις αρχές 
τουλάχιστον του 13ου αιώνα. Αν αναπαραστήσει κα
νείς τον πολιτικό χάρτη της καθ' ημάς Ανατολής κα
τά την επαύριο της Αλώσεως, θα διαπιστώσει ότι ο 
ελληνικός κόσμος ήταν τότε μοιρασμένος σε πάνω 
από δέκα πολιτικές εξουσίες: Οθωμανική Αυτοκρατο
ρία, Δεσποτάτο του Μορέως, Αυτοκρατορία των Κο
μνηνών στον Πόντο, βενετικές κτήσεις, οι κόμιτες 
Τόκκοι στο Ιόνιο, οι Ατζαγιόλι στην Αττική, οι Γατε-
λούζοι στη Λέσβο και τα γύρω νησιά, οι Γενοβέζοι 
της Μαόνα στη Χίο, οι Ιωαννίτες ιππότες στα Δωδεκά
νησα, οι Λουζινιάν στην Κύπρο και πλήθος ηγεμονί-
σκοι στα νησιά του Αιγαίου. 

Η τουρκική κατάκτηση, όπως σημειώθηκε, ενοποίησε 
τις περισσότερες από τις ηγεμονίες αυτές, αλλά όχι 
όλες. Έ ν α μικρότερο αλλά ζωτικό τμήμα του φρα-
γκοκρατούμενου Ελληνισμού ενοποιήθηκε — μέσα 
στην ίδια περίοδο — υπό τους Βενετούς, που, όπως 

είναι γνωστό, έχασαν μεν τα ερείσματα τους στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, προσάρτησαν όμως στο αποικια
κό τους κράτος — πέρα από την Κρήτη και την Κέρ
κυρα, που κατείχαν ήδη — τα νησιά του νοτίου Ιονίου 
και για ένα σχεδόν αιώνα την Κύπρο. Η διπλή αυτή 
πολιτική ενοποίηση, που από μια άλλη πλευρά βέβαια 
ήταν συγχρόνως και διχασμός σε τουρκοκρατούμενο 
και βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο, ήταν πάντως 
γεγονός μεγίστης σημασίας. Μέσα στη ζοφερή πραγ
ματικότητα που δημιούργησε η τουρκοκρατία — και 
λιγότερο ίσως η βενετοκρατία — η έστω εν δουλεία 
πολιτική ενοποίηση του ελληνικού κόσμου επέβαλε 
δυσμενείς μεν αλλά οπωσδήποτε ομοιογενείς συνθή
κες ζωής. Γιατί δεν πρέπει να υποτιμώνται οι κίνδυνοι 
τους οποίους εγκυμονούσε η παράταση του πολιτικού 
κατακερματισμού που, σε συνδυασμό με τη μεγάλη 
γεωγραφική διασπορά του Ελληνισμού (από την Κέρ
κυρα ως τον Πόντο και από τις παρυφές του Αίμου ως 
την Κύπρο), μπορούσε να οδηγήσει, κατά το άμεσο ή 
το απώτερο μέλλον, σε οριστική διάσπαση του ελλη
νικού κόσμου ή στην αλλοτρίωση ορισμένων τμημά
των του. 

Ή δ η τον 15ο αιώνα είχαν διαμορφωθεί ισχυρές κεντρό
φυγες τάσεις. Ό π ω ς σημειώθηκε ήδη, η μεγάλη και 
συχνά ασύνδετη γεωγραφική έκταση στην οποία 
απλωνόταν ο Ελληνισμός, αλλά και οι διαφορετικές 
ιστορικές τύχες των επιμέρους ελληνικών χωρών από 
το 1204 και εξής, είχαν διαφοροποιήσει σε σημαντικό 
βαθμό την οικονομία, την κοινωνική διάρθρωση, τον 
πολιτισμό και γενικά τις συνθήκες ζωής του ενός τό
που από του άλλου. Η διαφοροποίηση αυτή ευνόησε 
την ανάπτυξη κάποιας τοπικής αυτοτέλειας, που εκ-

* Το κείμενο που ακολουθεί διαβάστηκε ως εισήγηση στο Ενδέκατο 
Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ιστορίας και Τέχνης, 
που οργάνωσε η Χ.Α.Ε. (Αθήνα, 31 Μαίου-2 Ιουνίου 1991) και είχε 
ως γενικό θέμα τη μεταβυζαντινή τέχνη του 16ου αιώνα. Προστέθη
καν βιβλιογραφικές ή επεξηγηματικές υποσημειώσεις μόνο για ει
δικότερα ζητήματα, συζητήσιμα ή ανεπαρκώς ερευνημένα ακόμα. 
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δηλωνόταν σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της ζωής: 
στο γλωσσικό ιδίωμα, στην τοπική ενδυμασία και στα 
ιδιαίτερα έθιμα, στις επιμέρους πολιτιστικές παραδό
σεις και σε ένα είδος τοπικού πατριωτισμού. 
Τις κεντρόφυγες αυτές ροπές αντιστάθμιζαν σε σημα
ντικό βαθμό (τόσο ώστε να περισωθεί τελικά η ενότη
τα του γένους), πέρα από την κεντρική πολιτική εξου
σία, προ παντός η εκκλησία με το πυκνό διοικητικό 
της δίκτυο και με τους ενιαίους κανόνες ζωής που υπα
γόρευε ή εν ανάγκη επέβαλλε. Δεν ήταν όμως μικρό
τερος και ο συνεκτικός ρόλος α φ ' ενός της κοινής 
κατά βάση ελληνικής γλώσσας και αφ* ετέρου κάποι
ας κοινής παρακαταθήκης παραδόσεων, πολιτιστικών 
προτύπων και ηθικών αξιών. 

Αλλά η εδραίωση της τουρκικής κυριαρχίας κατά τον 
15ο και τον 16ο αιώνα ενοποίησε πολιτικά όχι μόνο το 
μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού κόσμου, αλλά και 
όλες τις χώρες και τους λαούς της Βαλκανικής και της 
ανατολικής Μεσογείου. Την ενότητα αυτή των υπο
δούλων ορθοδόξων λαών της Ανατολής ενίσχυε και 
πάλι η εκκλησία με τον συγκεντρωτισμό της, το οι
κουμενικό της πνεύμα και τα κοινά σύμβολα και πρό
τυπα που πρόβαλλε. Είναι χαρακτηριστικό εν προκει
μένω ότι κατά την τουρκοκρατία οι όροι «Ρωμαίος» 
και «Γραικός» χρησιμοποιήθηκαν συχνά για να δη
λώσουν όχι αποκλειστικά τον Έ λ λ η ν α ορθόδοξο, αλ
λά και τον Σλάβο ή τον Βλάχο ορθόδοξο, που ανήκε 
στο ποίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου1. Είναι 
γνωστό άλλωστε ότι αργότερα Έλληνες ιστορικοί, 
όπως ο Παπαρρηγόπουλος, ο Θερειανός, ο Σάθας — κά
νοντας μάλλον αναδρομική χρήση της εννοίας του 
έθνους — επέκριναν την εκκλησία, επειδή με την υπε
ρεθνική αυτή πολιτική της δεν προήγαγε τα ειδικότερα 
συμφέροντα του Ελληνισμού. Ωστόσο, από άλλη 
πλευρά κρίνοντας τα πράγματα, διαπιστώνουμε ότι 
ακριβώς χάρη στο υπερεθνικό αυτό κλίμα ο Ελληνι
σμός της τουρκοκρατίας βρέθηκε και πάλι, όπως κατά 
την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, στο επίκεντρο ενός 
ευρύτατου πολιτικοθρησκευτικού πλαισίου (που εκτει
νόταν σε όλη τη Βαλκανική και εν μέρει στην 
ανατολική Μεσόγειο) και διαδραμάτισε τον ίδιο περί
που ηγετικό και γονιμοποιό ρόλο, τόσο στον πολιτι
στικό, όσο και στον οικονομικό και τον πολιτικό το
μέα αργότερα. 

Η πολιτική διαίρεση του ελληνικού κόσμου σε τουρ
κοκρατούμενο και βενετοκρατούμενο παγίωσε — και 
επέτεινε ίσως — έναν άλλο διχασμό, που ήταν έκδη
λος ήδη στην πνευματική ζωή του Βυζαντίου κατά 
τους τελευταίους δύο τουλάχιστον αιώνες της ζωής 
του. Σημείο αναφοράς, και σημείο αντιλεγόμενο, ήταν 
η Δύση, που την εποχή εκείνη πορευόταν προς την 
πολιτική, την κοινωνική και προ παντός την πολιτι

στική της κορύφωση, που τη χαρακτηρίζουμε ως Ανα
γέννηση. Οι έριδες των Βαρλααμιτών και των Ησυχα-
στών, των Ενωτικών και των Ανθενωτικών εκφράζανε 
ουσιαστικά τον διχασμό της βυζαντινής πνευματικής, 
εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας αναφορικά με 
την τηρητέα στάση του ελληνορθόδοξου κόσμου της 
Ανατολής απέναντι στη Δύση. Ο διχασμός ή τουλάχι
στον ο διπολισμός αυτός — με ηπιότερες ή οξύτερες 
εκδηλώσεις, με ποικίλες μορφές και ονόματα — συνέ
χισε να αποτελεί το κεντρικό πρόβλημα στην πνευμα
τική ζωή του Ελληνισμού καθ' όλη την τουρκοκρα
τία2, αν όχι και μετέπειτα και μέχρι σήμερα. 
Οι συνθήκες που δημιούργησε η τουρκική κυριαρχία 
στην Ανατολή δυσχέραναν τις επαφές με τον δυτικό 
κόσμο, ενώ ευνόησαν κάποιο είδος πολιτιστικής αυ
τάρκειας και εσωστρέφειας. Γι ' αυτό στις τουρκοκρα
τούμενες ελληνικές χώρες, κατά την πρώιμη ιδίως πε
ρίοδο της τουρκοκρατίας, όχι μόνο επικρατούν σε 
όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής και του πολιτισμού 
οι παραδοσιακές μορφές και αξίες, αλλά και από αυτές 
εξαίρονται τα συντηρητικότερα, τα ανατολικότερα, θα 
έλεγε κανείς, στοιχεία ή, με άλλη διατύπωση, τα λαϊκό
τερα εις βάρος των λογιότερων. 

Αντίθετα, το πολιτιστικό και κοινωνικό κλίμα που 
δημιουργήθηκε στις βενετοκρατούμενες ελληνικές 
χώρες, καθώς και στις ελληνικές παροικίες της Ιτα
λίας, ευνόησε το άνοιγμα προς τον δυτικό κόσμο, ενί
σχυσε την τάση προς ανανέωση και κάποιας μορφής 
εκκοσμίκευση, προς ό,τι αργότερα θα χαρακτηρισθεί 
ως «νεωτερικό». Η δεκτικότητα επιρροών από τη Δύση 
δεν συνεπαγόταν κατ' ανάγκη εγκατάλειψη των πα
ραδοσιακών προτύπων και συμβόλων της ορθόδοξης 
Ανατολής. Ή τ α ν μάλλον μια αναπότρεπτη ίσως ροπή 
προς συγκερασμό και σύνθεση — περισσότερο ή λιγό
τερο επιτυχή — εντοπίων και παραδεδομένων πολιτι
στικών στοιχείων προς εισαγόμενα και καινοφανή. 
Κρίνοντας σήμερα από τα επιτεύγματα στον χώρο της 
λογοτεχνίας, της τέχνης και της παιδείας γενικότερα, 
όλοι θεωρούμε ότι η πρόσμειξη αυτή υπήρξε τελικά 
ευεργετική για την πνευματική εξέλιξη του νέου Ελ
ληνισμού. 

Είναι ανάγκη να προστεθεί εδώ μια παρατήρηση: Ο 
πολιτιστικός αυτός διχασμός πρέπει να διακριθεί κατ' 
αρχήν από ό,τι ονομάζουμε λόγια και λαϊκή παράδο
ση, γιατί είχε διαφορετική αφετηρία, συχνά όμως 
στην πράξη εκδηλώθηκε και μέσα από τις δύο αυτές 
ροπές του νεοελληνικού πολιτισμού. Κατά κανόνα δε 
η λόγια παράδοση συμπορεύεται ή συνυπάρχει με το 
φιλοδυτικό ανανεωτικό ρεύμα, ενώ η δημοτική με το 
συντηρητικό. Αυτά ως την εποχή περίπου της ιδρύ
σεως του ελληνικού κράτους, γιατί κατόπιν οι ρόλοι 
εν πολλοίς αντιστρέφονται. 
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Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1453-1600) 

Ο έλεγχος της οικονομίας και του εμπορίου στην 
Ανατολή από τους Βενετούς, αλλά και άλλοι παράγο
ντες που προέρχονταν από τον χώρο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, καθόρισαν και τις εξελίξεις στην οι
κονομία και την ελληνική κοινωνία εν μέρει — ή τις 
ελληνικές κοινωνίες — κατά την πρώιμη τουρκοκρα
τία. 
Πρέπει να σημειωθεί κατ' αρχήν ότι ο συνολικός ελ
ληνικός πληθυσμός στις αρχές του 16ου αιώνα δεν 
ξεπερνούσε τα 2.200.000 άτομα, από τα οποία 300.000 
περίπου στη Μικρά Ασία (κυρίως στον Πόντο) και τα 
υπόλοιπα στη νότια Βαλκανική και στα φραγκοκρα-
τούμενα νησιά. Από τον ελληνικό αυτό πληθυσμό το 
10% θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί συμβατικά ως 
αστικός πληθυσμός. Είναι όμως αξιοσημείωτο ότι ει
δικά στις φραγκοκρατούμενες ελληνικές χώρες (με 
πληθυσμό 400.000 περίπου) ο αστικός πληθυσμός 
αντιστοιχούσε σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, 21% πε
ρίπου του συνολικού3. Μικροί αστικοί πυρήνες κατά 
τον 16ο αιώνα υπήρχαν στη φραγκοκρατούμενη Χίο, 
στην Αθήνα, στα Ιωάννινα, στη Θεσσαλονίκη, στην 
Καστοριά. Αποτελούνταν από εμπόρους κυρίως και 
βιοτέχνες που συναλλάσσονταν με τη Βενετία, την 
Αγκώνα και την Κωνσταντινούπολη. Μείζονα όμως 
ρόλο στην οικονομική και την πολιτιστική ζωή του 
ελληνικού κόσμου έπαιζαν τρεις κυρίως αστικές κοι
νωνίες: η ακμαία κατά τον 16ο αιώνα ελληνική παροι
κία της Βενετίας, η κρητική αστική κοινωνία (με κέ
ντρα τον Χάνδακα, τα Χανιά και το Ρέθυμνο) και εκεί
νη της Κωνσταντινουπόλεως. Δεν χρειάζεται να περι
γραφεί εδώ η σύνθεση και η συμβολή της πρώτης και 
της δεύτερης στην ανάπτυξη των γραμμάτων και των 
τεχνών, αφού τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευθεί 
λαμπρές σχετικές μελέτες4. 

Πολύ λιγότερο ερευνημένη είναι η πρόδρομη της φα
ναριωτικής ελληνική κοινωνία της Κωνσταντινουπό
λεως κατά τους πρώτους δύο μετά την Άλωση αιώνες. 
Μπορούμε πάντως να κάνουμε δύο βασικές διαπιστώ
σεις, που αποτελούν και την ειδοποιό διαφορά της 
κωνσταντινουπολίτικης αυτής κοινωνίας από τις ελ
ληνικές αστικές κοινωνίες της Βενετίας και της Κρή
της (πέρα από το γεγονός ότι η μία βρισκόταν σε 
τουρκοκρατούμενη και οι άλλες σε βενετοκρατούμε
νες περιοχές): 1. Οι γενάρχες και οι βλαστοί των μεγά
λων κωνσταντινουπολίτικων οικογενειών της εποχής 
αυτής είχαν αποκτήσει πλούτο και κοινωνική περιωπή 
όχι τόσο από το εμπόριο, όσο χάρη στη συμμετοχή 
τους στον τουρκικό διοικητικό και οικονομικό μηχα
νισμό: ως ενοικιαστές φόρων και άλλων δημοσίων 
προσόδων, ως προμηθευτές της σουλτανικής αυλής 
και του στρατού και ως διοικητικοί αξιωματούχοι στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες. 2. Τα επιφανή μέλη της 

κωνσταντινουπολίτικης αυτής κοινωνίας, οι γνωστοί 
από τις πηγές ευγενέστατοι άρχοντες του ημετέρου γέ
νους, βρίσκονταν πάντα σε στενή συνάφεια με τη ζωή 
και τις δραστηριότητες του Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, το οποίο επηρέαζαν αποφασιστικά, συχνά μέ
χρι καταδυναστεύσεως. 
Πολύ πιο ασταθείς και δυσοίωνες ήταν οι συνθήκες 
υπό τις οποίες ζούσε ο αγροτικός κόσμος, που αποτε
λούσε βέβαια τον κύριο όγκο του πληθυσμού. Δύο 
ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν 
— επί το δυσμενέστερον — τις τύχες του: 1. Η μαζική 
εγκατάσταση, κατά τα τέλη του Μου και κατά τον 15ο 
αιώνα, τουρκικών πληθυσμών στις πεδιάδες της Θρά
κης» TTIÇ Μακεδονίας και της Θεσσαλίας κυρίως. Το 
γεγονός αυτό ανάγκασε σημαντικό μέρος του γηγε
νούς πληθυσμού να μετακινηθεί προς τις λιγότερο γό
νιμες αλλά περισσότερο ασφαλείς ορεινές περιοχές. 
Έτσι πρέπει να εξηγηθεί η εμφάνιση του πλήθους 
εκείνου των ναών και μονυδρίων κατά μήκος της Πίν
δου τον 16ο και τον 17ο αιώνα. 2. Η βαθμιαία μετατρο
πή των τιμαρίων σε τσιφλίκια, γεγονός που επηρέασε 
τις συνθήκες ζωής των δουλοπάροικων και των εξαρ
τημένων γεωργών. Τόσο, ώστε στα τέλη του 16ου αιώ
να το 40 ή 50% της αγροτικής παραγωγής να διατίθε
ται για την καταβολή φόρων προς το δημόσιο και δι
καιωμάτων προς τον τσιφλικούχο. Στα μέσα του 16ου 
αιώνα ένας Φλαμανδός περιηγητής, αναφερόμενος 

1. Ο Peter Charanis, Ethnicity and Modern Hellenism, Η Θεσσα
λονίκη μεταξύ Ανατολής και Δύσεως (Πρακτικά Συμποσίου), Θεσ
σαλονίκη 1982, σ. 133-138, παρατηρεί ότι οι Βυζαντινοί χαρακτήρι
ζαν ως «Ρωμαίους» μόνο τους ελληνόφωνους ορθοδόξους. Αντίθετα, 
κατά την τουρκοκρατία το όνομα «Ρωμαίος» ή «Γραικός» χρησιμο
ποιείται συχνά για να δηλώσει γενικά τον ορθόδοξο. Ο Νικηφόρος 
Παράσχης π.χ., το 1596, κάνει λόγο περί τών ημετέρων Γραικών 
τών τε κατά Δακίαν τήνανω καί Πολωνίαν, δηλαδή Ρώσων ή ακριβέ
στερα Ρουθηνών της Ουκρανίας (Legrand, Bibl. Hellen., XVII s., 4, 
σ. 223). Ο Αντώνιος Γκίκας (Ίκετηρία τοΰ γένους τών Γραικών, 
1771) αναφέρεται σε Ρασκιανούς Γραικούς, δηλαδή Σέρβους. Ο Ιγνά
τιος Ουγγροβλαχίας (Απολογία Ιστορική καί κριτική, 1815, σ. 108-
109) πιστεύει ότι "Ελληνες, Βούλγαροι, Βλάχοι, Σέρβοι, 'Αλβα
νοί... ένούμενοι δια τής ιάστεως και τής εκκλησίας σχηματίζουσιν 
έν σώμα καί έθνος iv ύπο το δνομα τών Γραικών ή Ρωμαίων. 
2. Χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι όλοι οι λόγιοι και οι ηγετι
κές γενικά προσωπικότητες του Ελληνισμού της τουρκοκρατίας θα 
μπορούσαν να ενταχθούν σε απολύτως σαφείς «ιδεολογικές» κατη
γορίες, όπως π.χ. στις περιπτώσεις του Βησσαρίωνα και του Γενναδί
ου Σχολαρίου ή του Κοραή και του Αθανασίου Παρίου ή ακόμη του 
Ροΐδη και του Παπαδιαμάντη. 
3. Αναλυτικότερα δεδομένα στου Χ. Γ. Πατρινέλη, Οι ελληνικοί 
πληθυσμοί κατά την περίοδο 1453-1821. Προβλήματα ιστορικής 
δημογραφίας (Φροντιστηριακά μαθήματα), Θεσσαλονίκη 1982, σ. 
14-21, 39-45. 
4. Βλ. σχετικές μελέτες των Στ. Αλεξίου, Μ. Ι. Μανούσακα, Ν. 
Παναγιωτάκη, Ν. Β. Τωμαδάκη κ.ά. 
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στο χαμηλό βιοτικό επίπεδο των αγροτών στην Οθω
μανική Αυτοκρατορία, παρατηρεί ότι «ένας άνθρωπος 
στην πατρίδα μου ξοδεύει για την ημερήσια διατροφή 
του περισσότερα από όσα ένας χωρικός στην Τουρκία 
μέσα σε δώδεκα μέρες»5. 

Η γενική εικόνα της ζωής των αγροτικών πληθυσμών 
γίνεται ακόμη πιο ζοφερή, αν στην οικονομική δυ
σπραγία προσθέσουμε τις ανθρώπινες απώλειες και τις 
υλικές ζημίες που επέφεραν οι πολεμικές αναστατώ
σεις του 16ου αιώνα, τους ομαδικούς εξισλαμισμούς, 
το παιδομάζωμα, τις συχνές επιδημίες πανούκλας και 
την έξαρση της πειρατείας, που προκάλεσε, στο πρώτο 
μισό ιδίως του 16ου αιώνα, την ερήμωση πολλών μι
κρών νησιών του Αιγαίου. 

Πριν κλείσει η παράγραφος αυτή για τις γενικότερες 
κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στην Οθωμανι
κή Αυτοκρατορία κατά τον 16ο αιώνα, πρέπει να ση
μειωθούν δύο ακόμη οικονομικής φύσεως γεγονότα, 
των οποίων οι συνέπειες για τη μεταβυζαντινή αρχιτε
κτονική και ζωγραφική, αν και σημαντικότατες, δεν 
έχουν ακόμα μελετηθεί. 

Το 1568 ο σουλτάνος Σελίμ Β ' αποφάσισε να δημεύσει 
την εκκλησιαστική και τη μοναστηριακή περιουσία 
σε όλη την οθωμανική επικράτεια και να πουλήσει 
στη συνέχεια τις σχετικές προσόδους σε ιδιώτες ή 
στους ίδιους τους πρώην ιδιοκτήτες (αλλά υπό άλλο 
δημοσιονομικό καθεστώς, tasarruf, δηλαδή χρησι
κτησίας). Τότε, σύμφωνα με αγιορείτικο έγγραφο της 
εποχής, έλθώνό έλ-εμίνης ό βασιλικός[- επόπτης της 
κρατικής περιουσίας] ...ϊνα περιλάβη τα των μοναχών 
καί μοναστηριών πράγματα άπαντα, κινητά τε και ακί
νητα... μετόχια, μύλους, περιβόλεα, αμπελώνας, κή
πους, χωράφια και τά λοιπά, ου μόνον δέ του 'Αγίου 
"Ορους, άλλα και παντός του κόσμου, δσα είσίν έν τω 
κράτει αύτοΰ' έπώλησαν ούν αυτά τοις έξωτέροις ώς 
αυθεντικά οί άνελεήμονες...6. Τελικά, μέσα στα επόμε
να ένα-δύο χρόνια τα μοναστήρια συμφώνησαν με τις 
κρατικές αρχές σε μια μέση λύση και εξαγόρασαν την 
περιουσία τους, αναγκάστηκαν όμως για τον σκοπό 
αυτό να συνάψουν δάνεια με βαρύτατους όρους, γεγο
νός που τα κράτησε σε οικονομικό μαρασμό για πολ
λές δεκαετίες7. 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από το 1586 και πέρα, 
όταν όλη η οικονομική ζωή της Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας περιέπεσε σε βαθιά κρίση μετά την υποτί
μηση του τουρκικού νομίσματος, του άσπρου (κατά 
50% περίπου), την περαιτέρω ραγδαία πτώση της 
αξίας του και τη συνακόλουθη κατακόρυφη άνοδο των 
τιμών8. Εξαιτίας των γεγονότων αυτών, όπως ήταν 
επόμενο, ανακόπηκε ο εκπληκτικός εκείνος οργασμός 
ιδρύσεως ή επανιδρύσεως μονών, ανακαινίσεως και 
εικονογραφήσεως καθολικών και άλλων μοναστηρια

κών κτιρίων, που αποτελεί ανερμήνευτο ως τώρα αλ
λά χαρακτηριστικό φαινόμενο των μέσων του 16ου 
αιώνα. Από τις είκοσι π.χ. σημαντικότερες μονές της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, που ιδρύθηκαν ή ανασυστήθη
καν τον 16ο αιώνα, οι δεκαεπτά ανάγουν χρονολογικά 
την ίδρυση τους στην περίοδο 1518-1568 και μόνο 
τρεις στα επόμενα χρόνια 9. Επίσης, από τα σαράντα 
οκτώ μείζονος σημασίας ζωγραφικά μνημεία (εικονο
γραφικά σύνολα κυρίως) του 16ου αιώνα στην ίδια πε
ριοχή μόνο επτά είναι μεταγενέστερα του 156810. Το 
φαινόμενο αυτό της εξάρσεως και της απότομης υφέ-
σεως της καλλιτεχνικής και οικοδομικής δραστηριό
τητας κατά τον 16ο αιώνα πρέπει να μελετηθεί λεπτο
μερέστερα από τους ιστορικούς της μεταβυζαντινής 
τέχνης όχι μόνο καθεαυτό αλλά και σε συνάρτηση με 
τους οικονομικούς όρους της εποχής" . 
Ανεξάρτητα πάντως από τα επιμέρους συμπεράσματα 
που θα προκύψουν και τις ενδεχόμενες επανεκτιμή
σεις, ένα είναι βέβαιο: ό,τι συντελέστηκε στον τομέα 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας κατά το σύντομο διά
στημα της ακμής της ήταν πολύ σπουδαίο. Θα μπορού
σε μάλιστα να πει κανείς, ανασκοπώντας την όλη πε
ρίοδο, ότι μέσα στις γενικές συνθήκες φθοράς και πα
ρακμής, που επικρατούν κατά την πρώιμη τουρκο
κρατία και βενετοκρατία, τρία είναι τα θετικά, τα μεγά
λα επιτεύγματα των Ελλήνων στον τομέα του πολιτι
σμού: η κρητική λογοτεχνία, η θρησκευτική ζωγρα
φική — που κι αυτή οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό σε 
Κρητικούς καλλιτέχνες — και η συμβολή των Ελλή
νων λογίων στη διάδοση των κλασικών γραμμάτων 
στη Δύση κατά τους χρόνους της Αναγεννήσεως. 

5. Ο. G. Busbecq, The Turkish Letters (μετάφρ. E. S. Forster), Οξ
φόρδη 1968, σ. 52. 
6. Χριστοφ. Κτενάς, Σιγιλλιώδη καί άλλα πατριαρχικά Εγγραφα 
τής... μονής τοϋ Δοχειαρίου, ΕΕΒΣ 5 (1928), σ. 109-110. Στην ίδια 
υπόθεση αναφέρεται δωρητικό γράμμα της δόμνας Ρωξάνδρας προς 
τη μονή Καρακάλου (βλ. Hurmuzaki, Documente, 13, σ. 371). 
Σχετικό είναι και το γράμμα του αρχιεπισκόπου Σινά Ευγενίου προς 
τον αυτοκράτορα Μαξιμιλιανό Β ' (της 20ης Μαρτίου 1568): Τφ πα-
ρελθόντι μέν χρόνω... ό μέγας Τούρκος... έξέθετο δόγμα κραταιον έν 
δλφ τφ κράτει αύτοΰ, ϊνα πωληθώσιν al πρόσοδοι πασών τών εκ
κλησιών καί πάντων τών μοναστηριών... Δια τοΰτο χρυσίνους χιλιά
δας πέντε δεδώκαμεν, μή έχοντες δέ, ενέχυρα πάσας ημών τάς προσό
δους, ιερά τε σκεύη έθέμεθα δια το έπισυνάξαι καί άποδοΰναι... σύν 
τόκω... (M. Crusii, Turcograecia, σ. 261-262). Έχουν επίσης περι
σωθεί αντίγραφα του σχετικού φιρμανιού του Σελίμ Β ' στο τουρκι
κό πρωτότυπο και σε ελληνικές μεταφράσεις* βλ. Γ. Π α π ά ζ ο -
γλου, Μεταφρασμένα τουρκικά έγγραφα του μετοχίου «Ορφάνη» 
της μονής Διονυσίου του Αγίου Όρους, Καβάλα 1987, σ. 61 κ.ε. 
(αριθ. 6), και κυρίως John Alexander, The Monasteries of the Mete
ora during the First Two Centuries of Ottoman Rule, JOB 32/2 (1982), 
σ. 95-103. 

7. Σε ενθύμηση του 1583 π.χ. σημειώνεται ότι η Μεγίστη Λαύρα 
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ήλθενείς έσχάτην πτωχείαν, ώστε κατέπεσεν το πλείστον μέρος τών 
κελλίων καί ουδείς εστίν άνοΐξαι τους οφθαλμούς αύτοΰ Ιδεΐν τήν 
συμφοράν... άλλα πάντες έμωράνθησαν όρώντες τά χρέη άναβαί-
νοντα... και ovai λοιπόν και ούαί (Σπυρίδωνος Λαυριώτου -
Σωφρονίου Ευστρατιάδου, Κατάλογος τών κωδίκων τής Μ. Λαύ
ρας, Παρίσι 1925, σ. 335-336). Και ο σύγχρονος με τα γεγονότα 
όσιος Διονύσιος ο Ρήτωρ επικρίνει τους Αγιορείτες για την κατα-
χρέωση των μοναστηριών: ...και παίρνετε άσπρα μέ τόκον, έπειτα 
δέ κλαίετε... δτι έδουλώθητε εις τους [δανειστές] 'Ιουδαίους... (Ph. 
Meyer, Die Haupturkunden für die Geschichte der Athosklöster, 
Λειψία 1894, σ. 221). 

8. Ο. L. Barkan, The Price Revolution of the 16th Century: A 
Turning Point in the Economic History of the Near East, Internatio
nal Journal of Middle East Studies 6 (1975), σ. 3-28. Σπ. Ασδρα-
χάς, Νομισματικές προσαρμογές ( 16 - 17 αι.). Ρυθμίσεις και αντιδρά
σεις, Τα Ιστορικά 1 (1983), σ. 19-34, και Π. Κονόρτας, Η οθωμα
νική κρίση του τέλους του ΙΣΤ' αι. και το οικουμενικό πατριαρχείο, 
Τα Ιστορικά 3 (1985), σ. 45-76. Το φαινόμενο απομνημονεύει και ο 
συντάκτης του πρόσθετου περί εκκλησίας κεφαλαίου στον Χρονο
γράφο του ψευδο-Δωροθέου Μονεμβασίας (έκδ. 1684, σ. υν'-υνα') 
επιμένοντας όμως κυρίως στην ανατροπή της ισοτιμίας του άσπρου 
και όχι στη μείωση της περιεκτικότητας του σε άργυρο, που ήταν το 
πραγματικό γεγονός: άμή μέ πολλήν του φιλαργυρίαν[ο σουλτάνος 
Μουράτ Γ', 1574-1585] έκαμε το φλουρί [χρυσό νόμισμα, altun] 
οπού ήτον εξήντα [άσπρα] να το παίρνουν εκατόν είκοσι, και το 
τάλερον [αργυρό γρόσι] οπού είχε σαράντα έκαμε το όγδοήντα και 
άλλα ομοίως· και έγιναν ανακατώματα πολλά, παραχαράματα εις 
τάς μονέδας και ακρίβεια είς δλα τά πράγματα. Πόσο ραγδαία ήταν 
η πτώση του άσπρου συνάγεται από μια ενθύμηση, γραμμένη τόν 
Απρίλιο του 1589, δηλαδή τρία χρόνια μετά τη νομισματική ανα

προσαρμογή του 1586: ...έσηκώθησαν οί σπαογλάνηδες και δλοι οι 
γιανιτζηραΐοι τής Πόλης και έσκουξαν είς τον βασιλέα δια τήν 
μουνέδα, πώς ήταν το γρόσι 120 και το φλουρί 180 [από 80 καί 120 
αντιστοίχως το 1586] και ή μουνέδα δλη κουρεμένη [νοθευμένη]... 
καί αυτόν τον καιρό έγίνη πολλή ακρίβεια... (Σπ. Λάμπρος, NE 
13(1916), σ. 135). 
9. Αναλυτικά κατά χρονολογική σειρά ιδρύσεως: Βαρλαάμ Μετεώ
ρων (1518), Αγίας Αναστασίας Χαλκιδικής ( 1522), Λειμώνος και Μυρ-
σινιώτισσας Λέσβου (1527), Δουσίκου Θεσσαλίας (περ. 1527/1535), 
Φιλανθρωπηνών Ιωαννίνων (1531), Σταυρονικήτα (1533/1540), 
Ζάβορδας (1534), Σουρβιάς Πηλίου (περ. 1535), Αγίας Τριάδος 
Ολύμπου (περ. 1540), Ρουσάνου Μετεώρων (1545), Οσίου Δαβίδ 
Ευβοίας (μέσα 16ου αι.), Αγίου Ανδρέου-Φιλοθέης Αθηνών (μέσα 
16ου αι.), Γαλατάκη Ευβοίας (μέσα 16ου αι.), Τατάρνας Αιτωλίας 
(1555), Βιτουμά Τρικάλων (1559), Γηρομερίου Ηπείρου (1568), 
Οσίου Μελετίου Κιθαιρώνος (1573), Πεντέλης (1578), Σωσίνου 
Ηπείρου (1598). Είναι επίσης ενδεικτικό το γεγονός ότι τα επτά 
καθολικά μονών του Αγίου Όρους, που χτίστηκαν τον 16ο αι., 
ανάγουν χρονικά την ανέγερση τους στην προ του 1568 περίοδο: 
Ιβήρων (1514), Διονυσίου ( 1539), Κουτλουμουσίου ( 1540), Φιλόθεου 
( 1540), Σταυρονικήτα ( 1542), Ξενοφώντος ( 1544), Δοχειαρίου ( 1568). 

10. Οι υπολογισμοί βασίζονται στην ιστορική επισκόπηση της με
ταβυζαντινής τέχνης από τον Μ α ν ό λ η Χατζηδάκη, ΙστΕΕ, Γ,σ. 
418-420, 422-428, σε συνδυασμό με παρόμοιο άρθρο του ιδίου στον 
τόμο «Μακεδονία» (έκδ. της Εκδοτικής Αθηνών), Αθήνα 1982, σ. 
414-420. 
11. Θα ήταν επίσης εξαιρετικά χρήσιμη μια έρευνα για το κόστος 
των μεγάλων αυτών έργων, καθώς επίσης και για τους χορηγούς, για 
τον τρόπο με τον οποίο αυτοί απέκτησαν τα χορηγούμενα κεφάλαια, 
για τους πραγματικούς λόγους και τους όρους της χορηγίας κτλ. 
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HELLENISM DURING THE EARLY PERIOD OF THE TOURKOKRATIA 

(1453-1600) 

A HISTORICAL SURVEY WITH PARTICULAR REFERENCES 
TO THE DEVELOPMENT OF POST-ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ ART 

J. he Turkish conquest of the Greek lands in the fif
teenth and sixteenth centuries, though detrimental in all 
other respects, had at least one beneficial effect: it re
united the Greek world, which since 1204 had been dis
membered into about a dozen minor Frankish and 
Greek states. Thus the imminent danger of a definite 
split or even dissolution of medieval Hellenism was 
averted. Besides, the Orthodox Church, the Greek lan
guage, and the common cultural tradition counterbal
anced centrifugal tendencies. The Venetian held Greek 
territories (Crete, Ionian Islands etc.) as well as the 
Greek community in Venice served as channels trans
mitting cultural influences from Renaissance Italy to the 
Greek East. Thus the process of further "orientaliza-

tion" of the Greek world was retarded and finally re
versed. 
As to the post-Byzantine art, two events, overlooked so 
far, affected its development: 1) The confiscation of 
the ecclesiastical and monastic property by the Turkish 
authorities in 1568, and its redemption by the churches 
and monasteries; 2) the rapid devaluation of the Turkish 
currency after 1586. The economic crisis caused by these 
events put an end to great programs of building, restor
ing, and decorating churches and monastic buildings, 
and to the surprising artistic activity which had been 
manifest on Mt. Athos, Meteora, and in other parts of 
continental Greece in the preceding sixty years. 
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