
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο Κριτόβουλος ο νησιώτης, εξέχων µεταξύ των Ιµβριωτών, 
συνέταξε αυτό το ιστορικό έργο, διότι θεώρησε σωστό να µη µείνουν χωρίς απήχηση 

τόσο σηµαντικές κι αξιοθαύµαστες πράξεις που έγιναν στα χρόνια µας, 
αλλά να τις καταγράψει και τις παραδώσει στις γενιές που θα έρθουν µετά από µας 

Κριτοβούλου του Ιµβρίου Ιστορία – Βιβλίο Πρώτο 

Η παρουσίαση του βιβλίου της Ιστορίας του Κριτόβουλου του Ίµβριου θα πραγµατοποιηθεί στις 
21 Μαΐου 2012, στις 18.00, στο Μουσείο του Πέρα. Θα µιλήσουν ο Πρόεδρος του Μουσείου του 
Τόπκαπι Καθ. İlber Ortaylı, η Βυζαντινολόγος στο Πανεπιστήµιο του Βοσπόρου Καθ. Nevra 
Necipoğlu, καθώς και ο µεταφραστής του βιβλίου Άρης Τσοκώνας.  

Ο Κριτόβουλος προσπαθεί να αποδώσει το ιστορικό τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και 
την αντικατάστασή της από την Οθωµανική, µέσα στο πλαίσιο της βασιλείας του Μωάµεθ του 
Πορθητή, τον οποίο θεωρεί βασικό συντελεστή αυτής της αλλαγής. Είναι η µοναδική πηγή που 
υπάρχει σχετικά µε την ιστορία της κατάκτησης των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, την 
οποία έζησε προσωπικά από κοντά. Παρέχει σηµαντικές πληροφορίες, οι οποίες δεν απαντώνται 
αλλού, για θέµατα, όπως είναι οι έριδες µεταξύ των φόρου υποτελών κρατιδίων κατά τη διάρκεια 
της πτώσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τις σχέσεις τους µε τους Οθωµανούς ή τον 
ανταγωνισµό Βενετών-Γενοβέζων.  

Ο Κριτόβουλος συνέταξε την πλέον ευρεία και αντικειµενική ιστορία της περιόδου 
επωφελούµενος τόσο από Βυζαντινούς όσο και Οθωµανούς αυτόπτες µάρτυρες. Μάλιστα, η δική 
του αφήγηση της άλωσης της Κωνσταντινούπολης είναι η πιο καλογραµµένη σε σχέση µε τους 
συγχρόνους του. Δίνει αυθεντικές και λεπτοµερείς πληροφορίες για θέµατα, όπως η ανοικοδόµηση 
του Φρουρίου της Ρούµελης, η κατασκευή των οβίδων, τα σηµεία τοποθέτησης των επικεφαλής του 
στρατού που πολιόρκησε την Πόλη και η πρώτη οβίδα που χρησιµοποιήθηκε ποτέ.  

Ακόµη, ο Κριτόβουλος στέκεται ιδιαίτερα στο θέµα της ανοικοδόµησης και επανακατοίκησης 
της Κωνσταντινούπολης. Μαθαίνουµε πως ο Μωάµεθ ο Β’ επιθυµούσε να µετατρέψει την πόλη που, 
µε την πάροδο του χρόνου, είχε χάσει την αίγλη της, και, µε την τελευταία πολιορκία και τον 
πόλεµο, είχε αποψιλωθεί πληθυσµιακά, καεί, γκρεµισθεί και λεηλατηθεί, σε πρωτεύουσά του και 
πως δαπάνησε µεγάλο τµήµα της ενέργειάς του για τον σκοπό αυτό. Έδωσε εντολή να χτισθούν το 
Παλαιό και Νέο Παλάτι στα πιο ωραία σηµεία της πόλης, να κατασκευασθεί φρούριο στο 
Επταπύργιο, να επισκευασθούν τα τείχη, να οικοδοµηθούν τζαµιά, χάνια, δηµόσια λουτρά και να 
µεταφερθούν κάτοικοι στην Κωνσταντινούπολη από άλλες περιοχές που περνούσαν στην εξουσία 
του. Ο Κριτόβουλος κατάλαβε καλύτερα από όλους την ανησυχία αυτή του νεαρού Σουλτάνου και 
µας παρέχει σχετικά τις πιο λεπτοµερείς πληροφορίες.  

Στον κόσµο, υπάρχει ένα µοναδικό χειρόγραφο του βιβλίου αυτού του Κριτόβουλου, στο οποίο 
περιγράφονται τα πρώτα δεκαεπτά χρόνια της βασιλείας του Μωάµεθ του Β’. Το χειρόγραφο αυτό, 
το οποίο φυλάσσεται στο παλάτι του Τόπκαπι µε τον κωδικό GI 3, έχοντας διαλάθει της προσοχής 
των επιστηµόνων για πολλά χρόνια, εκδόθηκε το 1870. Μία από τις πρώτες γλώσσες στις οποίες 
µεταφράστηκε το βιβλίο αυτό, που εκδόθηκε στα αγγλικά µόλις το 1954, ήταν η Οθωµανική 
Τουρκική. Ο Παύλος Καρολίδης, βουλευτής Σµύρνης, το µετέφρασε στα Οθωµανικά το 1910 και το 
εξέδωσε ως ένθετο στο περιοδικό Tarih-i Osmanî Encümeni, του οποίου ήταν µέλος.  
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Ο εκδοτικός µας οίκος έχει τη χαρά να παρουσιάσει στο τουρκικό κοινό το σηµαντικό αυτό 
ιστορικό πόνηµα, συνοδευόµενο από την προσεγµένη µετάφραση από το πρωτότυπο του Άρη 
Τσοκώνα. Το βιβλίο, το οποίο εκδίδεται µε την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος “Παύλος και 
Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου”, είναι τυπωµένο σε δύο γλώσσες - στις σελίδες που φέρουν ζυγό 
αριθµό, βρίσκεται η έγχρωµη φωτογραφική ανατύπωση του χειρογράφου, ενώ, στις σελίδες που 
φέρουν µονό αριθµό, η µετάφρασή του στα Τουρκικά.  

Περισσότερες πληροφορίες: kritovulos@gmail.com 
Βρείτε το Kritovulos Tarihi στο Facebook 

Παρουσίαση: 21 Μαΐου 2012, στις 18.oo, Μουσείο του Πέρα 
         Meşrutiyet Caddesi No.65, Tepebaşı - Beyoğlu 
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