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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΓΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

(1391 - 1403)

Μέ το παρόν μου σημείωμα θά ήθελα να συμπληρώσω τη μελέτη μου 
«Οί δημοσιευμένες ομιλίες του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης ’Ισιδώρου» 
(«Μ α κ ε δ ο V ι κ ά» 4 σ, 20 - 34) με ορισμένα νέα στοιχεία,1 τα όποια 
όχι μόνον ενισχύουν τα πορίσματα μου, αλλά κα'ι χύνουν λίγο φώς στη 
σκοτεινή ιστορία ιών τελευταίων χρόνων τής πρώτης τουρκικής κατοχής τής 
Θεσσαλονίκης (1391 - 1403).

1. 'Ο Δημήτριος Κυδώνης γράφοντας το 1391 γράμμα προς τον βα
σιλιά Μανουήλ Β' ΙΙαλαιολόγο τοΰ άφηγεΐται τή δεινή θέση των κατοίκων 
τής Θεσσαλονίκης, οί όποιοι πολιορκοϋνται από τους Τούρκους (Έπιστο- 
λαί, έκδ. G. Cammelli, σ. 122 κ.ε.). Ή μαρτυρία αυτή, κοντά σε όσες 
άλλες μνημονεύσαμε στήν προηγούμενη εργασία μας («Μακεδονικά» 4, σ. 
23 κ.ε·)ι μάς παρακινεί να υποθέσουμε ότι πραγματικά ή Θεσσαλονίκη τον 
χρόνο εκείνον πολιορκήθηκε καί έπεσε στα χέρια τών Τούρκων.

2. Επίσης τά αποσπάσματα ενός ανώνυμου έγκιομίου, τά όποια πα
ραθέτει ό κ. Β. Λαοΰρδας2 στή μελέτη του «'Ο Γαβριήλ Θεσσαλονίκης», 
τή δημοσιευμένη στήν «Άθηνα» 56 (1952) σ. 199 - 214,3 διαφωτίζουν ο
ρισμένα σκοτεινά σημεία τής εποχής εκείνης. Σύμφωνα μέ αυτά, πραγματι
κά οί Τούρκοι είχαν κυριεύσει τήν πόλη μέ έφοδο, αλλά ό Θεός τήν έσωσε 
από τά φοβερά επακολουθήματα τής ά'λωσης, όπως «τήν Σάρραν καθαράν 
άλλοτρίας κοίτης τφ πατριάρχη» καί ότι «μετά τήν άφαίρεσιν καί τήνδε 
κακών απαθή καί μετά τήν άλωσιν έν ταΐς χερσί τών άλαστόρων διαφυλάτ- 
τει τφ ταυτης προστάτη καί πολιοήχφ...» (σ. 205), ενδείξεις πού ενισχύουν 
τά πορίσματα τής μελέτης μου, ότι δηλ. οί κάτοικοι, ενώ περίμεναν νά πά-

1 Κοντά σ’ αυτά ας θεωρητή καί ή μνεία για τήν πτώοη τοΰ κάστρου τοΰ 
Χορτιάτη (Έπιστολαί Δ. Κυδώνη, εκδ. G. Cammelli, σ. 108).

2 Τήν μελέτη του αυτή μοΰ τήν υπέδειξε ό ίδιος ό κ. Λαοΰρδας, τον όποιο 
καί ευχαριστώ θ·ερμά.

3 Τό κείμενο τοΰ εγκωμίου δημοσιεύεται ανωτέρω. Βλ. καί τή μελέτη τοΰ V. 
Laurent, I<e métropolite de Thessalonique Gabriel (1397 - 1416/19) et le 
couvent de la Νέα Μονή, «Ελληνικά», 13 (1954) σ. 241 κ.έ.
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θουν μεγάλα δεινά για την αντίσταση τους, «ψυχαγωγίας άπήλαυσαν οΰ με- 
τρίας» χάρη στην απροσδόκητα καλή συμπεριφορά τοΰ Βαγιαζίτ Α' καί 
στίς σωστικές ενέργειες τοΰ τότε αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Ισιδώρου 
(«Μακεδονικά» 4 σ. 23 κ ε·).

3. Σύμφωνα μέ τις άλλες ειδήσεις τών αποσπασμάτων τοΰ εγκωμίου 
γνωρίζουμε καί μερικές άλλες πτυχές τής ιστορίας τής Θεσσαλονίκης κατά τα 
τελευταία έτη τής τουρκικής κατοχής. *0 ’Ισίδωρος, λίγο προτοΰ πεθάνη, υ
ποδείχνει στους κληρικούς καί στους άρχοντες τής κοινότητας ως διάδοχό 
του τον Θεσσαλονικέα καί ηγούμενο τής μονής Στουδίου Γαβριήλ, άλλα οί 
ανώμαλες συνθήκες τής κατοχής δίνουν την ευκαιρία σε ορισμένα ισχυρά 
άτομα ν’ άντιδράσουν στην ανάρρησή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο χρη
σιμοποιώντας, φαίνεται, και την επιρροή τών καταχτητών : «έδίδου γάρ
τοίς βουλομένοις άντιποιεΐσθαι πάροδον ό καιρός, τών Περσών έχόντων τό 
κράτος και τής άριστα τα τοιαΰτα ταττοΰσης εκκλησίας δεινώς ύπ’ αυτών 
πολιορκουμένης» (σ. 206).1 Τέλος όμως ό Γαβριήλ εκλέγεται αρχιεπίσκοπος 
καί τώρα, όπως μάς λέγουν οί ειδήσεις, συνεχίζει τό έργο τοΰ 'Ισιδώρου 
καί ανακουφίζει ακόμη περισσότερο τή θέση τών Θεσσαλονικέων.

Οί παρακάτω ειδήσεις, παρ’ δλη τή γενικότητά τους, νομίζω πώς ά- 
ναφέρονται σέ ορισμένα γεγονότα, σέ συγκεκριμένα ζητήματα. Μερικά απ’ 
αυτά είναι δυνατόν να προσδιοριστοΰν, ενώ άλλα παραμένουν προβλήματα. 
*0 Γαβριήλ μέ τό ήθος καί τις αρετές του τόσο επιβάλλεται καί προσελκύει 
τήν εκτίμηση καί τό σέβας τών καταχτητών, ώστε να ύποχωροΰν στίς επι
θυμίες του καί να συμπεριφέρωνται μέ ήμερότητα «άήθη» καί φιλανθρω
πία στους κατοίκους. Γενικά τό κΰρος του ήταν τόσο μεγάλο, ώστε νά πεί- 
θη δχι μόνο τούς διοικητές τής πόλης καί τούς πασάδες νά διαπνέωνται από 
προθέσεις αγαθές καί φιλάνθρωπες προς τούς κατοίκους, άλλα καί τον ’ίδιο 
τον Βαγιαζίτ Α' «καίτοι τάλλα μιαρόν όντα καί άναιδή καί θήρα μάλλον ή 
άνθρωπον». ’Έτσι καί τίς δυο φορές πού άντιπροσώπευσε τό ποίμνιό του 
στην αυλή του κατόρθωσε νά φέρη σέ αίσιο πέρας τήν άποστολή του, γιατί 
πέτυχε μεγάλα προνόμια υπέρ τών κατοίκων καί έσωσε τήν πόλη άπό δυο 
πολύ μεγάλες συμφορές. Ποιες είναι αυτές ; ’Ιδού νέα προβλήματα για τήν 
ιστορική έρευνα. Πιθανώς εννοεί κατασχέσεις ναών, διάφορες άλλες άπειλές, 
φορολογικές επιβαρύνσεις καί άλλα καταπιεστικά μέτρα, γιατί τό κείμενο 
παρακάτω άναφέρει δτι ό Γαβριήλ έγινε «αιτιώτατος μεγίστων δωρεών καί 
δουλείας άνεκτοτέρας».

’Ακόμη ό Γαβριήλ, αν καί γερασμένος καί έξασθενημένος, άναλαμβά- 
νει μακρές οδοιπορίες καί ύφίσταται ποικίλες κακουχίες, για νά διαφυλάξη

1 Περισσότερες λεπτομέρειες καί συζητήσεις για τα γεγονότα αυτά βλ. Lau
rent, Ινθ·. άν. σ. 248 - 249, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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την πόλη από «τής εκ των ευσεβών αρχόντων επηρείας κα'ι τών συνεχώς 
επιόντων έκεΐθεν δεινών» (εννοεί ασφαλώς τίς έριδες τοϋ Γαβριήλ με τον 
έξαρχο τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου Ναθαναήλ καί άλλους ίσως άρχον
τες). Τό πιο σπουδαίο όμως καί ενδιαφέρον για τήν ιστορία τής Θεσσαλο
νίκης είναι οτι πρωτοστατεί, φαίνεται, στις διαπραγματεύσεις για τήν εκκέ
νωσή της από τα τουρκικά στρατεύματα καί τήν απελευθέρωσή της, δπως 
τουλάχιστο μάς επιτρέπει να συμπεράνουμε τό παρακάτω χωρίο. «Άλλ’ δ 
μέγιστον ήμΐν εις ευδοξίαν καί παντί τφ βουλομένφ κροτείν είς φιλοτιμίαν, 
ή τής πόλεως όλης εατ'ιν ελευΰερία κα'ι τής τών ασεβών δουλείας άνάρρν- 
σις, ήν εκείνω πας τις δικαιοσύνην τιμών δίκαιος αν εϊη λογίζεσάαι κα'ι 
τη εκείνον τής ποιμαντικής επιστήμης άκρότητι».

Γενικά ό Γαβριήλ δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για τη Θεσσαλονίκη 
κατά τή διάρκεια τής τουρκικής κατοχής. ’Αξιοθαύμαστες μάλιστα είναι οί 
φροντίδες πού κατέβαλε, για να διαφυλάξη τήν ευσέβεια τών κατοίκων της, 
πού είχαν παραδοθή «έναγέσι καί μιαροΐς θηρσί» καί κινδύνευαν «τοΐς ε
κείνων έθεσι συναναφυρήναι καί μαθεΐν τα έργα αυτών» (σ. 206 - 207).

’Έτσι χάρη στή στάση τών αρχιερέων της καί τών κατοίκων της ή 
Θεσσαλονίκη μετά τήν απελευθέρωσή της μπορούσε να είναι περήφανη δτι 
«τήν άρχαίαν ευδαιμονίαν ές δεύρο σφζουσα, διαγέγονε, μήτε τής τού θείου 
λατρείας καθυψεισα μηδοποιούν, μηϋ’ υπό βαρβάροις δεσπόταις άνασχομέ- 
νη τελεΐν καί τοΐς εκείνων εργοις καί νόμοις καταμιαίνεσ&αι, άλλα φι- 
λονεικοΰσα τώ κοινφ τής οικουμένης κατακλνσμώ μη σνγκαταδύεαύαι».

ΛΠΟΙΤΟΛΟΣ Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
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