Tελευταίες Σταυροφορίες
O εκφυλισμ ς του σταυροφορικού ιδεώδους και η οριστική απώλεια της Mέσης Aνατολής
Tου Aντώνη Πάρδου

AΠO μιαν άποψη, το πολυσήμαντο φαινμενο των Σταυροφοριών απεικονίζει το επίπεδο του
πνεύματος εντητας που ήταν σε
θέση να κατακτήσουν τα κράτη
της Δυτικής Eυρώπης στην επιδίωξη της επίτευξης κοινών στχων. H αποτυχία τους στο επίπεδο αυτ αποκαλύπτει το βαθμ
της πολιτικής ωριμτητας που
χαρακτήριζε τα κράτη εκείνα με
τις ατελεύτητες διαμάχες μεταξύ
τους, τις οποίες, αντί να τις αποσοβούν, τις ξυναν ακμη περισστερο και τις πυροδοτούσαν οι
δύο κορυφαίοι παράγοντες σταθερτητας της εποχής: ο πάπας
και ο αυτοκράτορας της Γερμανίας. H αδυσώπητη και μνιμη σύγκρουση των δύο κορυφαίων αυτών εκπροσώπων της θρησκευτικής και πολιτικής εξουσίας καθιστούσε δύσκολη την οργάνωση
μιας εκστρατείας με συνοχή και
σοβαρές προοπτικές, αλλά και εκμηδένιζε τα ποια θετικά αποτελέσματα τύχαινε να προκύψουν.

«Tα παιδιά
που τα ’συραν
στης Aφρικής
τις αγορές...»
Aλλά η λυσσαλέα αυτή σύγκρουση άφηνε το πεδίο ανοιχτ και για
τη στυγνή εκμετάλλευση της δημοφιλούς ιδέας της σταυροφορίας
απ τυχοδιώκτες και λαοπλάνους.
Eτσι, γύρω στα 1212 κι ενώ πλήθαιναν οι ειδήσεις για τη φοβερή επιδείνωση της κατάστασης στην Παλαιστίνη και για την απελπιστική
θέση των Δυτικών στη Συρία, εμφανίστηκε στη Γαλλία κάποιος νεαρς βοσκς ονματι Στέφανος,
που διέδιδε τι ήταν απεσταλμένος του Θεού για να κηρύξει νέα
σταυροφορία. Kατρθωσε να συγκεντρώσει γύρω του 30.000 παιδιά περίπου. Eφτασαν στη Mασσαλία, που δύο εφοπλιστές τους
πρσφεραν τα πλοία τους για να
μεταφερθούν την Παλαιστίνη δωρεάν. Aντί γι’ αυτ, τα οδήγησαν
στη Bρεια Aφρική και τα πούλησαν στα σκαλβοπάζαρα...
Tον ίδιο καιρ άλλα 20.000 παιδιά απ τη Γερμανία διέσχισαν τις
Aλπεις κι έφτασαν στη Γένοβα. Eυτυχώς, οι στερήσεις και οι συμβουλές των φρονίμων τα έπεισαν σε
λίγο να διαλυθούν. Mονάχα ο αρχηγς τους, κάποιος Nικλαος, εμφανίστηκε αργτερα, στα 1219,
στην πολιορκία της Δαμιέτης.

Πέμπτη Σταυροφορία
O πάπας Iννοκέντιος Γ΄, που γύρω στα 1213 επικράτησε τελικά
στη σύγκρουση με τον αυτοκράτο-
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Tο μοναστηριακ κοινβιο των
Iωαννιτών Iπποτών στην Aκρα.
Eξωτερική και εσωτερική άποψη. Eκχωματώσεις που έγιναν
τα τελευταία
χρνια αποκάλυψαν την απρβλεπτα ογκώδη διάσταση
του οικοδομήματος καθώς και
τη θαυμάσια αρχιτεκτονική του.
H Aκρα, σταθερ έρεισμα των
Σταυροφρων,
χάθηκε τελευταία. H πτώση
της (Mάρτη του
1291) σήμανε το
τέλος της δυτικής παρουσίας
στη M. Aνατολή
(φωτ.: Antony
Bridge «The
Crusades»).

ρα θριαμβεύοντας στη Γαλλία και
τη Γερμανία, ανακίνησε το θέμα
της σταυροφορίας, ρισε μάλιστα
στη Σύνοδο του Λατερανού (1215)
ως ημέρα αναχώρησης την 1η Iουνίου του 1217. O θάνατς του μως έδωσε την ευκαιρία τους Γάλλους φεουδάρχες και στον ίδιο το
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Γερμαν αυτοκράτορα Φρειδερίκο
B΄ (που είχε δώσει τον ρκο του
προσκυνητή στα 1215) να δείξουν
έμπρακτα την απροθυμία τους, παρτι ο νέος πάπας Oνώριος Γ΄ επέμεινε στην πραγματοποίησή της.
Xωρίς τη συμμετοχή τους λοιπν,
ξεκίνησαν την άνοιξη του 1217 δύο

στρατιές απ την Kεντρική Eυρώπη. H πρώτη, με αρχηγ το βασιλιά
της Oυγγαρίας Aνδρέα, έφτασε
στον Aγιο Iωάννη της Aκρας τον
Oκτώβρη και ενώθηκε με τους
στρατούς της Kύπρου και της Iερουσαλήμ. Πλησίαζε πια ο χειμώνας, και η επίθεση εναντίον της Aι-

γύπτου που πρβλεπε το αρχικ
σχέδιο έπρεπε να αναβληθεί. Aλλά
ούτε και η επίθεση κατά της Παλαιστίνης καρποφρησε: Tρεις φορές
οι σταυροφροι γύρισαν πίσω απ
έλλειψη τροφίμων. Eπιπλέον, οι βαρνοι της Συρίας εξακολουθούσαν
τις ατέλειωτες διαμάχες τους. Aηδιασμένος απ’ λα αυτά ο Aνδρέας
επέστρεψε τον Iανουάριο του 1218
στην Oυγγαρία.
Ωστσο, η άφιξη της δεύτερης
στρατιάς (που είχε ξεκινήσει απ το
Nτάρμουθ με πρώτο στχο τους
Mαυριτανούς της Πορτογαλίας) αναπτέρωσε το ηθικ των σταυροφρων: με νέο αρχηγ το δούκα
της Aυστρίας Λεπλδο Z΄ επιτέθηκαν στις 27 Mαΐου 1218 εναντίον
της Δαμιέτης που αποτελούσε την
πύλη της κοιλάδας του Nείλου. O
νέος σουλτάνος της Aιγύπτου Mελίκ - ελ - Kαμέλ ζήτησε ειρήνη, προσφέροντας την επανίδρυση του
κράτους της Iερουσαλήμ στα ρια
που είχε πριν απ το 1187. Oμως ο
λεγάτος του πάπα Πελάγιος επέβαλε την απρριψη των προτάσεών
του. Στις 5 Nοεμβρίου οι σταυροφροι κατέλαβαν τελικά τη Δαμιέτη.
Σε λίγο έπεσε στα χέρια τους και η
Tάνις, ενώ οι μουσουλμάνοι εγκατέλειπαν το ένα μετά το άλλο τα οχυρά της Aιγύπτου και της Συρίας.
Mετά τις σημαντικές αυτές επιτυχίες μως ακολούθησαν άγριες διαφωνίες για την κατοχή της Δαμιέτης. Πολλοί αναχώρησαν για τις πατρίδες τους απογοητευμένοι. Oι υπλοιποι έμειναν αδρανείς σε λη
τη διάρκεια του έτους 1220.
Eπιτέλους, τον Iούλιο του 1221,
μετά την άφιξη ενισχύσεων εκ μέρους του Φρειδερίκου B΄, ο Πελάγιος έπεισε τους σταυροφρους να
εκστρατεύσουν στη Mανσούρα.
Ξαφνικά μως ο Nείλος πλημμύρισε
και τους αναχαίτισε. Kι ενώ οι σταυροφροι απέρριψαν τις νέες προτά-

Tο φέρετρο του «αγίου»
Λουδοβίκου φορτώνεται
σε πλοίο στο λιμάνι της
Tύνιδας. Παράσταση απ
χειργραφο της γαλλικής πλης Σατ Pου. O
Λουδοβίκος ξεκίνησε την
Oγδοη Σταυροφορία την
άνοιξη του 1270. Kατέλαβε την Tύνιδα αλλά η επιτυχία του αυτή στάθηκε
ολέθρια. Eπιδημία πανώλης άρχισε να θερίζει το
στρατ. Προσβλήθηκε
και ο ίδιος και πέθανε στ’
ανοιχτά της Kαρχηδνας
στις 25 Aυγούστου 1270
(φωτ.: Antony Bridge
«The Crusades»).

σεις ειρήνης του Mελίκ - ελ - Kαμέλ
κάτω απ την πίεση του αδιάλλακτου Πελάγιου, σε λίγο αναγκάστηκαν με τη σειρά τους να ζητήσουν
συνθηκολγηση, καθώς οι πλημμύρες συνεχίζονταν απειλώντας τους
με αποκλεισμ. Eτσι άδοξα στις 7
Σεπτεμβρίου 1221 οι σταυροφροι
εκκένωσαν τη Δαμιέτη και γύρισαν
άπρακτοι στην Eυρώπη.

Eκτη Σταυροφορία
Oι άγιοι Σέργιος και Bάκχος σε φορητή εικνα (95x62 εκ.) του 13ου αι.,
που ο ζωγράφος, εκφράζοντας το
πνεύμα της εποχής, παρουσιάζει
τους δύο αγίους ως σταυροφρους.
Σύμφωνα με τον βυζαντινολγο Mανλη Xατζηδάκη, που στον συγκεκριμένο τμο πραγματεύεται το θέμα των εικνων, ο Σέργιος και ο
Bάκχος εικονίζονται έφιπποι σε ένα
σπάνιο σχήμα για τους δύο αυτούς
αγίους. Στη Mονή Σινά σώζεται ακμη μια μικρή εικνα με τον άγιο
Σέργιο επίσης έφιππο. Tα δύο αυτά
έργα έχουν χρονολογηθεί στο τέλος του 13ου αι. και έχουν αποδοθεί
σε σταυροφορικ εργαστήριο που
συνδέεται με την Kύπρο είτε, με περισστερη βεβαιτητα, με τη N. Iταλία. Στα δύο έργα υπάρχουν δύο
στοιχεία εντελώς ξένα προς τη βυζαντινή εικονογραφική παράδοση: η
δυτική άσπρη σημαία με τον κκκινο
σταυρ και η φαρέτρα που έχει περσική εμφάνιση. Πέρα απ τη θρησκευτική, κοινωνική και γεωγραφική
αναστάτωση που προκάλεσαν οι
Σταυροφορίες, με τους δρμους επικοινωνίας που ανοίχτηκαν μεταξύ
Δύσης και Aνατολής, ασκήθηκαν αμοιβαίες επιδράσεις στο πεδίο της
τέχνης και του πολιτισμού (φωτ.:
«Σινά. Oι θησαυροί της Mονής»,
Eκδοτική Aθηνών, 1990).

H σύγκρουση του πάπα με τον αυτοκράτορα κυριαρχεί και στο σκηνικ της Eκτης Σταυροφορίας. Hδη το
1211 ο Oνώριος Γ΄ απειλούσε με αφορισμ τον εγγον του Φρειδερίκου Mπαρμπαρσα, για να τον αναγκάσει να εκστρατεύσει αυτοπροσώπως εκπληρώνοντας τον ρκο που
είχε δώσει το 1215. O Φρειδερίκος B΄
θα δείξει ενδιαφέρον μονάχα το
1227, ταν θα γίνει γαμπρς του βασιλιά της Iερουσαλήμ Iωάννη
Mπριέν. Aρρωσταίνει μως ενώ ετοιμάζεται να ξεκινήσει και ο νέος πάπας Γρηγριος Θ΄ τον αφορίζει. Παρά
τον αφορισμ, ξεκινά και το Σεπτέμβρη του 1228 αποβιβάζεται στον
Aγιο Iωάννη της Aκρας. Mε την απειλή εκστρατείας κατά της Aιγύπτου
αναγκάζει τοιν Mελίκ – ελ – Kαμέλ να
υπογράψει το Φεβρουάριο του 1229
συνθήκη ειρήνης δέκα ετών και δέκα
μηνών, με την οποία επιστρέφεται η
Iερουσαλήμ στους χριστιανούς, μαζί
με μια λωρίδα εδάφους που φτάνει
έως τη θάλασσα, περιέχοντας τη Bηθλεέμ και τη Nαζαρέτ. Στις 17 του
Mάη 1229 ο Φρειδερίκος εισέρχεται
αναίμακτα στην Iερουσαλήμ.
Παρά τη μεγάλη αυτή επιτυχία του
Φρειδερίκου, ο πάπας επιμένει στον
Συνέχεια στην 28η σελίδα
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O Λουδοβίκος της Γαλλίας, ο επικαλούμενος και Aγιος, σε νωπογραφία του Iταλού ζωγράφου Tζιτο (1266-1337), στο παρεκκλήσιο
Mπάρντι της Σάντα Kρτσε στη
Φλωρεντία. Eργο της ψιμης περιδου του Tζιτο, χρονολογείται
γύρω στα 1325. H καθολική εκκλησία αγιοποίησε τον Λουδοβίκο,
σύμφωνα με μια εκδοχή, γύρω στα
1317. Aκμα και αμφισβητούμενη η
χρονολογία, ο Λουδοβίκος βρίσκεται ανάμεσα στα πρσωπα που τιμούνταν πριν απ την επίσημη αγιοποίηση, αφού είχε ήδη τη φήμη
αγίου. Mεταξύ των Γάλλων ευγενών που τον ακολουθούσαν στην
Eβδομη Σταυροφορία, ήταν και ο
Zουανβίλ, συγγραφέας του «Bίου
του Aγίου Λουδοβίκου». H Σταυροφορία του Γάλλου βασιλιά, αρχικά
με επιτυχίες, κατέληξε σε τραγωδία. Aιχμαλωτίσθηκε απ τους Aραβες ο ίδιος μαζί με πολλούς στρατιώτες του. O Λουδοβίκος και οι
Γάλλοι ευγενείς της συνοδείας του
κρατήθηκαν για λύτρα, ενώ πολλοί
μη ευγενείς αιχμάλωτοι φονεύθηκαν. Aπελευθερωμένος θεώρησε
υποχρέωσή του να διαπραγματευθεί και την απελευθέρωση σο το
δυνατν περισστερων φυλακισμένων αιχμαλώτων. Aυτ ήταν μια
πράξη εξιλέωσης για την αποτυχία
της Σταυροφορίας (φωτ.: «Tζιτο»,
εκδ. Nίκος Bτσης, 1994).

Συνέχεια απ την 27η σελίδα

αφορισμ του. H Iερουσαλήμ κηρύσσεται απαγορευμένη πλη, πως και
η Aκρα, που καταφεύγει ο Φρειδερίκος. Kανένας Λατίνος κληρικς
δεν πλησιάζει τον αφορισμένο αυτοκράτορα, που τελικά υποχρεώνεται
να φύγει, αφήνοντας γερμανικές
φρουρές στα σπουδαιτερα οχυρά.
Tον επμενο χρνο ο Γρηγριος Θ΄
επικυρώνει τη συνθήκη. Oμως οι
μουσουλμάνοι λεηλατούν τα περίχωρα σκοτώνοντας τους προσκυνητές, ενώ το κύριο μέλημα των παπικών της Συρίας παραμένει η εκδίωξη
των αυτοκρατορικών απ την Iερουσαλήμ. Στα 1239 ο πάπας στέλνει
τους ισχυρτερους άντρες της Γαλλίας με επικεφαλής το βασιλιά της
Nαβάρας Tιμπ. Yστερα απ μια πετυχημένη εκστρατεία στη Δαμασκ,
στρέφονται κατά της Aιγύπτου, αλλά
συντρίβονται στη Γάζα.
Σοβαρτερη αποδεικνύεται η εκστρατεία τοιυ Pιχάρδου της Kορνουάλης, αδελφού του βασιλιά της
Aγγλίας Eρρίκου Γ΄ (Oκτώβρης 1240):
Mέσα σε λίγους μήνες υπογράφει
συνθήκη με την Aίγυπτο για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων, οχυρώνει την Aσκάλωνα κι επιστρέφει στην
Aγγλία το Mάη του 1241.
Oμως, ο σουλτάνος της Aιγύπτου
Eγιούτ επωφελείται απ τους άγριους αγώνες των παπικών της Συρίας
εναντίον των αυτοκρατορικών και καλεί τους Xωρεσμίους, που υπηρετούσαν τους Σελτζούκους. Oι φοβερές
τουρκικές ορδές εισβάλλουν στη Συρία καταστρέφοντας τα πάντα, κυριεύουν την Iερουσαλήμ και τη Bηθλεέμ (Σεπτέμβρης 1244). Kατπιν επιτίθεται στο σουλτάνο της Δαμασκού,
κυριεύει την πλη το 1245 και επανιδρύει το κράτος του Σαλαντίν. Aπαλλάσσεται απ τους επικίνδυνους Xωρεσμίους και το 1247 καταλαμβάνει
την Aσκάλωνα. Oι τελευταίες εστίες
των Δυτικών, ο Aγιος Iωάννης της
Aκρας και η ηγεμονία της Aντιχειας
βρίσκονται πια στο έλες του.

Eβδομη Σταυροφορία

λαιστίνη οχυρώνοντας τα παράλια
(Σιδώνα, Kαισάρεια, Aκρα, Iππη) και
πασχίζοντας επί τρία χρνια για την
απελευθέρωση των αιχμαλώτων.
Ωστσο, η νέα συνθήκη του 1252 με
την Aίγυπτο για την ανασύσταση
του βασιλείου της Iερουσαλήμ θα
μείνει γράμμα κεν. Kαι το 1253 ο
σουλτάνος της Bαγδάτης ενώνει
τους αντιμαχμενους σουλτάνους
της Aιγύπτου και της Συρίας εναντίον των χριστιανών. O Λουδοβίκος
αναγκάζεται να αναχωρήσει στις 24
Aπρίλη 1254.

Oγδοη Σταυροφορία
H απειλή των τριών σουλτάνων εξουδετερώνεται χάρη στη συγκυρία

Eνώ ο πάπας Iννοκέντιος Δ΄ ξοδεύει στην πάλη του ενάντια στον
αυτοκράτορα τα χρήματα που είχε
συγκεντρώσει με ειδική φορολογία
για την οργάνωση νέας σταυροφορίας, ο ιδεολγος βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος Θ΄ με 50.000 στρατ το άνθος της γαλλικής νεολαίας,
φτάνει στην Kύπρο (τέλη 1248) και
τον Iούνιο του 1249 καταλαμβάνει
τη Δαμιέτη. Στις 20 του Nοέμβρη εκστρατεύει εναντίον του Kαΐρου, διαβαίνοντας αλεπάλληλες διώρυγες
μέσα σε συνεχείς επιδρομές των αντιπάλων που τσακίζουν το στρατ
του, παράλληλα με τις αρρώστιες
που τον θερίζουν. Mπροστά στη
Mανσούρα κατορθώνει να νικήσει
τους μουσουλμάνους, αλλά σε λίγο
αναγκάζεται να πάρει την απφαση
για επιστροφή. Aιχμαλωτίζεται μως
στις 6 του Aπρίλη 1250, έπειτα απ
μια πανωλεθρία απ την οποία ελάχιστοι καταφέρνουν να διαφύγουν.
Στις 6 του Mάη, ύστερα απ περιπέτειες απελευθερώνεται με αντάλλαγμα την εκκένωση της Δαμιέτης
και 400.000 χρυσά νομίσματα.
Mέχρι τον Aπρίλη του 1254 ο Λουδοβίκος παραμένει στη Συρία – Πα-
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της επιδρομής των Mογγλων, που
καταλύουν το χαλιφάτο της Bαγδάτης και το 1259 κυριεύουν το Xαλέπι και τη Δαμασκ. O αρχηγς τους
Xουλαγκού επιστρέφει μως στην
Kεντρική Aσία και οι Aιγύπτιοι εισβάλλουν στη Συρία και νικούν τους
Mογγλους κοντά στον Oρντη.
Σε λίγο οι Aιγύπτιοι θα γίνουν ιδιαίτερα επικίνδυνοι για τους Δυτικούς της Συρίας, που συνεχίζουν
τις ατέλειωτες διαμάχες τους. Oχι
μονάδα συντρίβουν τους Mογγλους το 1264, αλλά αρχίζουν να υποτάσσουν τις παράλιες πλεις:
Kαισάρεια, Aρσούφ (1265), Σαφέντ
των Nαϊτών (1266), Mποφρ (1268).
Mε την κατάληψη μάλιστα της
O αυτοκράτορας της Γερμανίας Φρειδερίκος B΄ με
στολή και εμβλήματα
σταυροφρου πως απεικονίζεται σε μικρογραφία
χειρογράφου της Bιβλιοθήκης του Bατικανού. O
Φρειδερίκος B΄ ανταποκρίθηκε στην Πέμπτη
Σταυροφορία μνο με ενισχύσεις. Στην επμενη
κυριαρχεί η σύγκρουσή
του με τον Πάπα. Kαλοκαίρι του 1228, αναχωρώντας για την Eκτη Σταυροφορία, ο Φρειδερίκος
βρέθηκε στην παράδοξη
θέση ενς σταυροφρου
αφορισμένου απ την καθολική Eκκλησία. O νέος
πάπας Γρηγριος Θ΄ τον
είχε αφορίσει. Mε τη διπλωματία και μνο κέρδισε το βασίλειο της Iερουσαλήμ και μπήκε στην πλη χωρίς την επίσημη εκπροσώπηση της καθολικής Eκκλησίας. Aργτερα
συμφιλιώθηκε με τον πάπα και έγινε (1230) άρση
του αφορισμού.

Aντιχειας (Mάης 1268) η δυτική
παρουσία στη βρεια Συρία τερματίζεται οριστικά.
Kαι πάλι ο Λουδοβίκος Θ΄ θα ανταποκριθεί στην αγωνία των τελευταίων φρουρών, ενώ ο πάπας
πασχίζει να εκθρονίσει τους Xοχενστάουφεν. Tην άνοιξη του 1270 ξεκινάει, αλλά πρώτα επιτίθεται στην
Tύνιδα, έπειτα απ παράκληση του
αδελφού του Kαρλου του Aνδεγαυικού, βασιλιά της Σικελίας. H κατάληψη της Tύνιδας μως αποβαίνει ολέθρια, καθώς οι επιδημίες θερίζουν το στρατ και οδηγούν στο
θάνατο και τον ίδιο τον «άγιο» Λουδοβίκο στις 25 Aυγούστου 1270.
Tην άνοιξη του 1271 ο Eδουάρδος της Aγγλίας αποβιβάζεται στην
Aκρα, επιστρέφει άπρακτος μως,
καθώς πληροφορείται πως οι Φράγκοι της Συρίας είχαν ήδη υπογράψει συνθήκη ειρήνης 11 ετών με
τους Aιγύπτιους. Mια συνθήκη που
έμεινε κι αυτή «στα χαρτιά». Oπως
ακριβώς και η σταυροφορία που κήρυξε ο πάπας Γρηγριος I΄ στη Σύνοδο της Λυών (1274), που συμφωνήθηκε η «ένωση των Eκκλησιών».
Tο τέλος της δυτικής παρουσίας
στη Mέση Aνατολή θα σημάνει το
Mάρτη του 1291, ταν οι Aιγύπτιοι
προλαβαίνουν τους κατοίκους της
Aκρας, που φεύγουν για να σωθούν
έπειτα απ την επίθεση εναντίον
της και τους αφανίζουν με γενική
σφαγή. Oμως ούτε η φρίκη της
σφαγής θα προκαλέσει νέα σταυροφορία.

Σταυροφορίες
μετά τις Σταυροφορίες
Xαρακτήρας σταυροφορίας έχει
προσδοθεί σε πολλούς στρατιωτικούς συνασπισμούς που επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν τον μουσουλμανικ κίνδυνο, ιδιαίτερα τον
οθωμανικ. Oι σπουδαιτερες απ
τις εκστρατείες αυτές ήταν:
α) Tου βασιλιά της Oυγγαρίας Σιγισμούνδου με τη βοήθεια Γάλλων
κυρίως αρχντων, που κατέληξε
στη μεγαλύτερη καταστροφή των
σταυροφρων στην ιστορία (ήττα
απ τον Mπαγιζίτ A΄ στη μάχη της
Nικοπλεως, 25 Σεπτέμβρη 1396).
β) Tων Oύγγρων, Πολωνών, Bλάχων και Tρανσυλβανών, που κήρυξε ο πάπας Eυγένιος Δ΄, αλλά κατέληξε στην επίσης ολέθρια μάχη
της Bάρνας (ήττα απ τον Mουράτ
B΄, 10 Σεπτέμβρη 1444).
Eλληνικ ενδιαφέρον έχουν οι
αγωνιώδεις προσπάθειες των
Eλλήνων λογίων του ανθρωπιστικού κινήματος (Iσιδώρου Kιέβου,
Bησσαρίωνα, Γιάννου (Iανού) Λάσκαρη, κ.ά.) πλάι στους πάπες Nικλαο E΄, Kάλλιστο Γ΄ και ιδίως τον
Πίο B΄, που μως δεν οδήγησαν σε
σοβαρή εκστρατεία των Δυτικών
εναντίον των Oθωμανών. Eξάλλου,
μετά την Aλωση και ιδίως μετά το
1517, οπτε ο Oθωμανς μονάρχης έγινε και θρησκευτικς αρχηγς λων των μουσουλμάνων,
πολλά κράτη της Eυρώπης (Bενετία, Γένοβα, Γαλλία) αποδέχτηκαν
πλήρως το κράτος του ως μέρος
του συστήματος της ευρωπαϊκής ισορροπίας. Eίχε αρχίσει η εποχή
των περίφημων «διομολογήσεων».

