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Le Despotat Grcc de Moree. Paris, 1932.

Έν πρώτοις θ’ ασχοληθώ μέ ζητήματα τινα μεθοδολογικά, κρίνων τό
προκείμενον έ'ργον, καθ’ α δεν παρέλειψε να πράξη και ό πατήρ V. Laurent
έν τή κριτική, ήν έδημοσίευσε προ τίνος λ Προ παντός δηλαδή θά ηύχόμην
να εΐχεν ό κ. συγγραφεύς έπεξεργασθή άρχικώς τό δεύτερον μέρος τοϋ παρόν
τος έργου, μέλλον να περιλάβη τά εξής κεφάλαια: I. Gouvernemeut et
Administration. II. La population de la peninsule. Observations
ethnologiques. III. La vie sociale. IV. Les seigneuries grecques en
Moree. V. Mouvement economique. Commerce et Industrie. VI. L’eglige
grecque de Moree. VII. Le Mouvement litteraire et artistique.
"Αν ό συγγραφεύς έξέδιδε πρώτον τό δεύτερον μέρος τοϋ έργου του,
τούτο θά έπεϊχε θέσιν εισαγωγής εις τό πρώτον μέρος, τό άναφερόμενον είς
τήν πολιτικήν ιστορίαν τοϋ δεσποτάτου τοϋ Μυστρά. Διότι τό ύπ’ δψιν ημών
έκδεδομένον πρώτον μέρος αποβαίνει άκατανόητον, αν δεν γνωρίζωμεν προεισαγωγικώς τά περί τού πληθυσμού τής Πελοπόννησου, κατά τά έτη 1262
έως 1460, τήν εθνολογικήν αυτού σύστασιν, τήν κοινωνικήν αυτού κατάστασιν κ τ.λ., κεφάλαια δηλαδή πάντα, τά όποια ό συγγραφεύς έπεφύλαξε διά τό
δεύτερον μέρος τού έργου του.
Άπόδειξις τής όρθότητος τής παρατηρήσεώς μου είναι τό εξής: "Οτι
δηλαδή αν κα'ι ό συγγραφεύς έν τώ προλόγφ σελ. 10 ομολογεί δτι τά περί
τής κοινωνικής, διοικητικής, οικονομικής κ.λ.π. καταστάσεως τοϋ δεσποτάτου
τού Μυστρά έπιφυλάσσει είς τό δεύτερον μέρος τού έργου του, έν τούτοις
τόσον πολύ έπιέζετο από τήν έπιτακτικήν ανάγκην νά όμιλήση περί τής
τοιαύτης έσωτερικής καταστάσεως τοϋ δεσποτάτου, ώστε παρενείρει έν τφ
έκδεδομένω μέρει, χάριν σαφήνειας, καί τμήματα έκ τοϋ άνεπεξεργάστου
δευτέρου μέρους. Οϋτω λόγου χάριν, παρεισάγει είς τό πρώτον κεφάλαιον,
παράγραφον, σελ. 77 - 93, έπιγραφομένην etat interieur. Είς ταύτην πραγ
ματεύεται- α') περί τής καταστάσεως τής έκκλησίας τοϋ δεσποτάτου (σελ.
78 ε.)- β') περί τής οικονομικής καταστάσεως τοϋ δεσποτάτου (σελ. 83 έ.).
Πλήν τούτου έπιλαμβάνεται έν σελ. 101 ε. νά έξετάση τήν έσωτερικήν όργάνωσιν τοϋ δεσποτάτου έπί Μανουήλ Καντακουζηνοΰ (έποικισμός ’Αλβανών)έν δέ σελ. 105 τήν έκκλησιαστικήν πολιτικήν αύτοΰ. ’Εν σελ. 140 έ. έξετάζει
τήν νομισματικήν πολιτικήν τοϋ δεσπότου Θεοδώρου Α' τοϋ Παλαιολόγου.
Έν σελ. 172 έ. πραγματεύεται τήν κοινωνικήν έκλυσιν έπί τοϋ δεσπότου
Θεοδώρου Β' τοϋ Παλαιολόγου. Δεν παραλείπει δέ σελ. 175 έ. νά έξετάση
καί τήν μή έφαρμοσθεΐσαν κοινωνικήν και οικονομικήν μεταρρύθμισιν τοϋ
Πλήθωνος ως καί σελ. 227 τό διοικητικόν καί οικονομικόν μεταρρυθμιστικόν1
1 V. Laurent έν Echos d’Orient, Paris, 1933 σ. 493 έ.
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σχέδιον, επί τοΰ δεσπότου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τοϋ καρδιναλίου
Βησσαρίωνος. Εννοείται δτι έπιδοκιμάζων πάσας τάς υπό τοΰ πατρός
Laurent ένθ’ ανωτέρω γενομένας μεθοδολογικός παρατηρήσεις δεν εισέρ
χομαι εις αΰτάς.
Άποβλέπων δμως εις μίαν νεωτέραν βελτιθ)μένην έ'κδοσιν τοΰ καλοΰ
τοΰτου καί χρησίμου έργου, τοΰ μέ μεγάλην σαφήνειαν γεγραμμένου, ση
μειώνω, εις τά επί μέρους ζητήματα, τά εξής:
1)
Έν σελ. 32, 68, 76 γίνεται λόγος περί τών έκ Βυζαντίου άποστελλομένων διοικητών (προ τοΰ έτους 1348) τών εν Λακωνική από τής Φραγ
κοκρατίας άπελευθερωθέντων κάστρων, κατά τήν συνθήκην τής Κων/πόλεως
έτους 1262. Οΰτοι κατ’ άρχάς μεν ήσαν ενιαύσιοι, από δε τοΰ έτους 1308
άπεστέλλοντο διοικηταί έπ’αόριστον χρόνον, μέτρον τό όποιον ήδραίωσε καί
έβελτίωσε τήν θέσιν τής βυζαντινής βασιλείας εν Πελοποννήσφ. Τά περί
τών διοικητών επαρχιακών βυζαντινών κάστρων Ιπί τών Παλαιολόγων έχω
ήδη ερευνήσει κατ’ άρχάς μέν έν Έπετηρίδι Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών,
έτος Α', σελ. 162 έ., έπειτα δε καί είς τοΰ Σπυρ. Λάμπρου τά Παλαιολόγεια
καί Πελοποννησιακά, Τόμος Β', σελ. μα' έ., καί είς τό περιοδικ. Μαλεβός
έτους 1923 άριθ. 31-32 (ιδιαιτέρου αποσπάσματος 3 έ.). Καθώρισα έν τούτοις τήν διοικητικήν ιεραρχίαν τών απλώς λεγομένων κεφαλών καί τών
περιεχουσών κεφαλών. Είς τό άπελευθερωθέν έκ τής Φραγκοκρατίας τμήμα
τής Πελοποννήσου έν έτει 1262 έδρα περιεχοΰσης κεφαλής ήτο κατά
τήν ανωτέρω γνώμην μου ό Μυστράς, ή δέ Μονεμβασία απλώς έδρα κεφα
λής. Κατά ταΰτα ό Μιχαήλ Καντακουζηνός, πάππος τοΰ αΰτοκράτορος Ίωάννου ζ" τοΰ Καντακουζηνοΰ, ήδρευεν έν Μονεμβασίφ ως κεφαλή. Ταΰτα δμως
δεν είχεν ΰπ’ δψιν του ό κ. συγγραφευς.
2)
Έν σελ. 94 έ. ό κ. συγγραφευς ώς εξής ερμηνεύει τήν γένεσιν τοΰ
δεσποτάτου τοΰ Μυστρά. «Ό αΰτοκράτωρ ’Ιωάννης ζ 'Καντακουζηνός βλέπων
δτι ή διοίκησις τής έπαρχίας ταυτης ΰπ’ άνωτάτων έκ Βυζαντίου άποστελλομένων υπαλλήλων δεν ήτο δσον έπρεπε ικανοποιητική, άπεφάσισε νά τής
δώση διοικητάς άφωσιωμένους καί νά δημιουργήσή έν αυτή δεσποτάτον, δπερ
άν καί θά άνεγνώριζε τήν έπικυριαρχίαν τοΰ έν Βυζαντίφ αΰτοκράτορος, θά
άπήλαυεν δμως διοικητικής αυτονομίας» λ ’Άν καί ή ΐδρυσις τοΰ δεσποτά
του καί τής αυτοκρατορίας τής Τραπεζοΰντος, κρατών δλως ανεξαρτήτων,
είχε γίνει υπό συνθήκας δλως διαφορετικός τών τοΰ Μυστρά, τοΰ οποίου
ή ύποτέλεια είς τήν έν Κων/πόλει βασιλείαν ποτέ δεν διεκόπη, έν τούτοις τό1
1 Ίδέ καί V. Laurant, Αύτόθ. σ. 494 ·L’erection du despotat d’Epireet la crea
tion de l’empire de Trebizonde resulterent de deux mouvements de dissidence desaprouvee par le pouvoir central; au contraire, dans le cas present, on voulut, sur le
Bosphore, a la fois prevenir une scission et fortifier une region particulierement
exposee. »
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άπώτερον αίτιον τής επί τών Παλαιολόγων εμφανιζόμενης τάσεως προς διάλυσιν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας είναι εύδιάκριτον. Κατά την γνώμην
μου από τοΰ έτους 1204 έ. τό ελληνικόν έθνος εξέρχεται πλέον τοΰ ανατολι
κού ρωμαϊκού εξελληνισμένου κράτους, διά νά ίδρυση είς τό νύν τό πρώτον
κατονομαζόμενον ελληνικόν γένος κράτος ή κράτη, καθαρώς εθνικά ελλη
νικά. Τοιαύτα είναι τό δεσποτάτον τής Ηπείρου καί ή αυτοκρατορία τής
Τραπεζούντος. Τό φαινόμενον τούτο προήλθεν έκ τής κατά τούς χρόνους
εκείνους διά πρώτην φοράν δημιουργίας ελληνικής εθνικής συνειδήσεως, αντί
τής βυζαντινής εθνικής συνειδήσεως τών μέσων χρόνων. Ό ’Ιωάννης 'Τ'
δ Καντακουζηνός λοιπόν, βλέπων όξΰτατα τήν επιτολήν τής νέας ταΰτης εθνι
κής συνειδήσεως (εις ήν οφείλεται καί ή λεγομένη άναγέννησις τής τέχνης
καί τών γραμμάτων επί τών Παλαιολόγων), διά νά προλάβη την περαιτέρω
διάλυσιν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, ήν τό 1261 έν Κων/πόλει οί Παλαιολόγοι άνασυνέστησαν, προτιμά τήν δημιουργίαν υπό τό σκήπτρόν του έν
Πελοποννήσφ υποτελούς δεσποτάτου. Δυο ίστορικαί ίδέαι, κατά τήν θεωρίαν
μου, διάχυτοι τότε, αποτελούν τήν πνευματικήν ατμόσφαιραν τού ΙΓ', ΙΔ',
ΙΕ' αίώνος. Ή μία έξ αυτών είναι ή βυζαντινή μεγάλη ιδέα, τής οποίας
σημαιοφόρος γνωρίζομεν δτι υπήρξε Μιχαήλ Η' ό Παλαιολόγος1, 2καί ή ά'λλη,
ήν εγώ ελλαδικήν άπεκάλεσα, είναι ή ιδέα τής εξόδου τού ελληνικού έθνους
από τοΰ ανατολικού ρωμαϊκού κράτους2. Διά τούτο δεν φαίνεται επίσης ορθή
ή γνώμη τού συγγραφέως σελ. 24 ε., καθ’ήν «la formation d’un Etat grec,
la reorganisation de l’Eglise, abolie en grande partie par suite de
l’etablissement en Grece du clerge catholique, preparereut la renais
sance de l’Hellenisme en Moree». Ό κ. συγγραφεύς επίσης δεν έλαβεν
ύπ’δψιν τήν μελέτην μου περί τής ιστορικής γενέσεως τού δρου δεσπότης,
καί τού δρου δεσποτάτον τοΰ Μορέως, ήν κατεχώρισα είς τού Σπυρ. Λάμ
πρου τά Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά, Τόμ. Β', σελ. μ' καί εξ.
3) Έν σελ. 172 σημ. 2 τήν μονωδίαν τού καρδιναλίου Βησσαρίωνος
επί τώ αύτοκράτορι Μανουήλ Β' τώ Παλαιολόγφ, ήν εκ τού αύτογράφου
κώδικος τού Βησσαρίωνος έξέδωκα, έσφαλμένως ονομάζει δ συγγραφεύς
version grecque· διότι μέχρι τοΰδε ή μονφδία αύτη ήτο γνωστή μόνον
έκ μεταφράσεως λατινικής τού Nic. Perotti.
4) Έν σελ. 181 πραγματευόμενος δ συγγραφεύς τήν έν Πελοποννήσφ
δράσιν Ίωάννου Η' τού Παλαιολόγου, μετά τού αδελφού αυτού Θεοδώρου,
δεν έχει ύπ’ δψιν του δσα έγραψα έν Παλαιολογείοις καί Πελοποννησιακοΐς
τόμ. Γ' σελ. ιε' έξ.
1 Ί. Κ. Βογιατζίδου, Ή αρχή καί ή έξέλιζις τής μεγάλης ιδέας, έν Ήμερολογίφ
Μεγάλης Ελλάδος 192.9 σ. 167 έ.
2 Ίδέ I. Κ. Βογιατζίδου, Ίστορικαί Μελέται, έν Έπιστημον. Έπετηρ. Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης, Τόμ. Β', 1932, σ. 249 κ. 302. έ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
21/11/2019 19:11:56 EET - 3.93.74.227

488

I. K. Βογιατξίδου

5) Έν σελ. 200 περί τής έπεκτάσεως τής αρχής τοϋ Καρόλου Τόκκου
όρμωμένου από την Γλαρέντσαν, προς νότον, άνατολάς και βορράν, είς βάρος
τοΰ πριγκιπάτου τής Άχαΐας, ό συγγραφεύς λέγει «S’appuyant sur cette
place, Tocco reussit en peu de temps a etendre son pouvoir sur
presque toute la province d’Elide jusqu’au fleuve Alpheios et a la
montagne de Pholoe». Ένφ πράγματι ή νέα ανώνυμος πηγή άλλα ανα
φέρει- «εκείνης (Γλαρέντζης) τοίνυν ώσπερ εΐρηται κρατήσας, συμπεριλαμ
βάνει και τήν από των εκβολών διήκουσαν Άλφειοΰ μέχρις Άχελφου ποτα
μού πάσαν, προς φπερ Δΰμι πάλαι πόλις αχαϊκή, και πάσαν Ήλιν κοίλην
άνήκουσαν ώς προς μεσόγαιαν τής Πελοπόννησου και δσ’ ανήκει προς τφ
ό'ρει Φολόης πάνθ’ ΰφ’ έαυτφ πεποίηκε».
6) Έν σελ. 216 περί Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τοϋ δεσπότου λέγει
ότι πλέων το 1442 είς βοήθειαν τής Κων/λεως, κινδυνευοόσης έκ τοϋ δεσπό
του καί τοΰ Σουλτάνου Μουράτ τοϋ Β', ήναγκάσθη να στάθμευση εις την
νήσον Λέσβον, δπου έπολιορκήθη υπό τοΰ τουρκικοϋ στόλου καί δπου άπέθανε καί έτάφη ή δευτέρα σύζυγος αϋτοΰ Αικατερίνη. Σϋγχυσις ενταϋθα δυο
διακεκριμένων γεγονότων γίνεται. Τό πρώτον είναι δτι 6 Κωνσταντίνος
πλέων είς Κων/πολιν διήλθε διά τής νήσου Λέσβου διά νά παραλάβη τήν
σΰζυγον αϋτοΰ Αικατερίνην. Τό δεύτερον, δτι εκ τής Λέσβου πλεΰσας είς τήν
νήσον Λήμνον έπολιορκήθη ϋπό τοϋ τουρκικοϋ στόλου- καί έν Παλαιοκάστρφ
τής Λήμνου παθοΰσα έ'κτρωσιν άπέθανεκαί έτάφη ή σύζυγος τοΰ Γεωργίου
Φ ρ αν τζή, χρονικόν, έκδ. Βονν. σελ. 195, 3.
7) Έν σελ. 241 περί τοϋ δεσπότου Δημητρίου Παλαιολόγου λέγει δτι
διωκησε τάς βυζαντινός κτήσεις τοϋ Εϋξείνου Πόντου. Έν τοΰτοις προ τής
διοικήσεως τοϋ Εϋξείνου Πόντου τφ είχε παραχωρηθή μεταξύ τών έτών
1443-1448 ή διοίκησις ή λεγομένη «τής νήσου Λήμνου», περί ής διέλαβον έν Παλαιολογείοις καί Πελοποννησιακοΐς σελ. κε.
8) "Αν καί ό συγγραφεύς έν σελ. 10 λέγει «nous avous essaye dans
cette premiere partie de mettre en relief tous renseignements connus
de I’histoire de Despotat», Iv τούτοις έν σελ. 275 περί τών σχέσεων τών
δεσποτών Κωνσταντίνου καί Δημητρίου τών Παλαιολόγων προς τον βασιλέα
τής Γαλλίας Κάρολον τον Ζ' δεν έχρησιμοποίησε τάς έπιστολάς, ας έδημομοσίευσα έν Παλαιολ. καί Πελοπον. τόμ. Δ', σελ. 65, 66, 196 ε.
9) Έν σελ. 283 λέγει ό συγγραφεύς δτι τον αρχηγόν τών είς Μορέαν
άποσταλέντων 300 ’Ιταλών μισθοφόρων τό 1459, εις βοήθειαν τών Ελλή
νων κατά τών Τούρκων, έπανελθόντα εις ’Ιταλίαν, συνοδεύει ώς πρεσβευτής
τοΰ δεσπότου Θωμά 6 Νικόλαος Ράλλης Ίσής, αντί νά εΐπη ό ’Ιωάννης
Ράλλης Ίσής, υιός τοϋ Γεωργίου Παλαιολόγου Ράλλη. Περί τής δράσεως
τοΰ Νικολάου Ράλλη Ίσή ίδέ περιοδ. Ν. Έλληνομνήμονος τόμ. ΙΑσελ. 282 ε.
10) Έν σελ. 290 απλώς λέγει δ συγγραφεύς δτι ό δεσπότης Θωμάς
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Παλαιολόγος δι’ επιστολής του εκ Ρώμης συνιστα εις τον μαρκήσιον Μαντοΰης Λουδοβίκον Γονζάγαν τον συμπολίτην του Μανουήλ Άσάνην Σοφια
νόν δεν αναφέρει όμως τό σημαντικώτατον γεγονός δτι ό Σοφιανός άποστέλλεται προς εξεΰρεσιν χρημάτων διά την άπολΰτρωσιν των εν Πελοποννήσφ
αίχμαλωτισθέντων Ελλήνων, κατά την τελευταίαν των Τούρκων εν έ'τει
1460 επιδρομήν.
Παρά ταϋτα ό συγγραφέας έχει πολλά επιτεύγματα. Παραδείγματος
χάριν εν σελ. 27 λέγει: «La guerre entre le prince d’Acha'ie et les
Byzantins de Mistra n’est pas un fait isole dans l’histoire de l’empire
a cette epoque. Au contraire, elle doit etre etudiee comme une des
phases de la lutte de l’Occident contre l’Etnpire byzantin, par suite
de la destruction de l’Emprire latin de Constantinople». Έν σελ. 175
σημ. 1 όρθώς διέγνωσεν δτι τό άνεπίγραφον υπόμνημα τοϋ Γεμιστού προς
τον βασιλέα, δπερ έξέδωκα εν Παλαιολ. Πελοπον. τόμ. Γ', σελ. 309 έ. δεν
απευθύνεται εις Ίωάννην Η' τον Παλαιολόγον, άλλ’ εις τον πατέρα αυτοΰ
Μανουήλ Β' τον Παλαιολόγον1. Έν σελ. 261 δρθώς λέγει- «Les deux
despotes (Demetrius et Thomas) de Moree represented deux aspects
differents de la mentalite grecque de l’epoque. Demetrius.. . repre
sente dans l’histoire de Moree la mentalite de beaucoup de ses contemporains qui aiment mieux «voir regner a Constantinople le tur
ban des Turcs que la mitre des Latins»; il etait dispose a continuer
une vie de tributaire sous la domination des sultans turcs. Thomas,
au contraire, etait indubitablement plus patriote que son frere et
representait le parti des latinophiles (λατινόφρονες comme on disait
a cette epoque), c’est-a-dire de ceux, qui s’etaient prononces en faveur
de l’union des Eglises et qui croyaient que seule la collaboration
avec les puissances occidentales pourrait sauver leur pays. II faut
voir dans cette guerre civile l’opposition plus ou moins inconsciente
de deux idees, de deux conceptions tout a fait differentes qui dominaient, a cette epoque, la pensee grecque 1
2».
Έν Θεσ/νίκη 9 ’Απριλίου 1934
I. K. ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ
1 Έν συν όλο» τό ζήτημα τοϋτο έχει ανάγκην

άναθεωρήσεως, ήν επιφυλάσσω εις

εύθετώτερον τόπον.
2 Δεν ήδυνήθην νά κατανοήσω τό υπό Μ. A. Andreeva έν Byzantinoslavica Τόμ.
Δ', Prague, 1932, σ. 438 λεγόμενον- ort δηλαδή Δεσποτάτον τοϋ Μορέως σημαίνει «La
Grece depuis sa reprise en partie des Francs par les Byzantins en 1262, jusqu’a sa
conquete par les Turcs en 1460». Καί ότι τό εργον τοϋ κ. Ζακυθηνοΰ «vient prendre
place dans la serie des ouvrages comme ceux de Η o p f et de W. Miller traitant le
meme sujet». Πλήρης δηλ. παρανόησις τοϋ περιεχομένου τών ιστορικών τούτων έργων
αποκαλύπτεται.
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