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Deno John Geanakoplos, Emperor Michael Paleologus and the
West, 1258- 1282. A Study in Byzantin - Latin Relations. Harvard
University Press, Cambridge, Mass., 1959, oa. XIV434.

Παρ' δτι υπό πάντων τών μελετητών τής Βυζαντινής Ιστορίας εξαίρεται 
ή σπουδαιότης τής περιόδου τών Παλαιολόγων και δή τών πρώτων μετά την 
παλινόρθωσιν τοϋ 1261 δεκαετιών, δεν υπήρχε μέχρι τοΰδε μελέτη συστη
ματική καλύπτουσα ολας τάς εκδηλώσεις τοϋ νεοπαγούς κράτους τοϋ Μιχαήλ 
Παλαιολόγου.

Ό σοφός Ιστορικός τοϋ Βυζαντίου A. Vasiliev παρετήρησεν δτι «εις 
τήν εποχήν τών Παλαιολόγων ανήκουν τα λιγώτερο ερευνημένα προβλήματα 
τής Βυζαντινής ιστορίας»1 * 3. Καί δσον αφορά μέν είς τον Μιχαήλ VIII Πα- 
λαιολόγον καί τήν είκοσιπενταετή περίοδον τής βασιλείας του, υπάρχει ή 
μελέτη τοϋ C. Chapman, Michel Paleologue restaurateur de Tempire 
byzantin (Παρίσι, 1926), ή οποία δμως Ικρίθη ώς «σύντομος καί επι
φανειακή »*.

Τό κενόν τοϋτο έρχεται νά πληρώση ό καθηγητής τής Μεσαιωνικής καί 
Βυζαντινής ιστορίας είς τό Πανεπιστήμιον τοϋ Illinois κ. Γιαννακόπουλος 
διά τοϋ μετά χεΐρας βιβλίου του, τό οποίον — ώς είμαι εις θέσιν νά γνω
ρίζω — είναι καρπός δεκαετοϋς μελέτης καί έρευνης είς τάς βιβλιοθήκας τής 
Ευρώπης καί τών Ηνωμένων Πολιτειών-

Έν τή διαιρέσει τοϋ βιβλίου του εις μέρη καί κεφάλαια ό συγγραφεϋς 
ακολουθεί τήν χρονολογικήν τάξιν, χωρίς δμως νά παραβλέπεται τελείως ή 
συστηματική δργάνωσις τής ΰλης. Τό βιβλίον εν γένει διαιρείται είς τρία 
μέρη, έκαστον τών οποίων υποδιαιρείται είς κεφάλαια.

Είς τό πρώτον μέρος ( σ. 3-115), μετά σύντομον αναδρομήν εις τά 
γεγονότα τά άκολουθήσαντα τήν υπό τών Λατίνων κατάληψιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως, εξετάζονται τά νεανικά έτη, ή διαμόρφωσις τής προσωπικότη- 
τος καί ή σταδιοδρομία τοϋ Μιχαήλ Παλαιολόγου μέχρι τοϋ 1261. Έν τή 
εξετάσει τής περιόδου αυτής δ συγγραφεύς συγκεντρώνει κυρίως τήν προσο
χήν του είς τρία σημεία: τήν διά τοϋ πραξικοπήματος τοϋ 1258 κατάληψιν 
■τής αρχής υπό τοϋ Μιχαήλ (κεφ. 2, σ. 33-46), τήν μάχην τής Πελαγωνίας 
(1259) (κεφ. 3, σ. 47-74) καί τάς στρατιωτικός καί διπλωματικός ενερ- 
γείας τοϋ Μιχαήλ, αΐτινες κατέληξαν είς τήν άνακατάληψιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως (1260-1261) (κεφ. 4 καί 5, σ. 75-115).

1 A. Vasiliev, Ιστορία τής Βυζαντ. Αυτοκρατορίας, ελληνική μετάφρασις
Δ. Σαβράμη, Άθήναι 1954, σελ. 722.

3 A. Vasiliev, ενθ' άν.
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Τό δεύτερον μέρος τοϋ βιβλίου (σ. 119-185), φέρον τον τίτλον «Τά 
πρώτα ετη τής άποκατασταθείσης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας», καλύπτει την 
ιστορίαν τών ετών 1261 -1266. Είς τα τρία κεφάλαια τοϋ μέρους τούτου 
εξετάζονται τό μέν αί προσπάθειαι τοϋ Μιχαήλ προς δργάνωσιν τής πρω- 
τευούσης καί τοϋ νέου κράτους (κεφ. 6, σ. 119-137), τό δέ αί διπλωματι
κοί σχέσεις αύτοΰ προς τάς δυνάμεις καί τούς ήχεμόνας τής Δύσεως και 
Ιδιαιτέρως προς τα άνταγωνιζόμενα ναυτικά κράτη τής Γενούης καί τής Βενε
τίας (κεφ. 7 καί 8, σ. 138-185).

Μεγαλυτέραν έ'κτασιν αλλά καί πλέον εξονυχιστικήν διαπραγμάτευσιν 
τών γεγονότων έπεφύλαξεν ό συγγραφεύς εις τό τρίτον μέρος τοϋ βιβλίου 
(σ. 189-371), τό καλύπτον τά έτη 1266-1282. Κατά τήν δεκαπενταετή 
ταύτην περίοδον ή διπλωματική καί στρατιωτική δραστηριότης τών κρατών 
τής Μεσογείου Ιστράφη περί τήν τολμηρόν καί πανοΰργον προσωπικότητα 
τοϋ Καρόλου ντ’ Άνζοϋ καί τά φιλόδοξα σχέδιά του περί παλινορθώσεως 
τής Λατινικής εξουσίας επί τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών Ελληνικών 
χωρών. Άπό τής πλευράς τοϋ Βυζαντίου τήν περίοδον ταύτην χαρακτηρίζουν 
αί απεγνωσμένοι προσπάθειαι τοϋ Μιχαήλ νά περισώση τό νεοπαγές κράτος 
του, τό μέν διά τής δημιουργίας ενός συνασπισμοϋ δυνάμεων άντιτιθεμένων 
εις τά σχέδια τοϋ Καρόλου, τό δέ διά τής ένώσεως τών εκκλησιών καί συνε
πώς τής έξασφαλίσεως τής συμπάθειας τοϋ πάπα, τοϋ μόνου δυναμένου νά 
άνακόψη τήν επιθετικήν ορμήν τοϋ Καρόλου.

Έν τφ πλαισίφ τούτιο ό συγγραφεύς, εις τά δύο πρώτα κεφάλαια τοϋ 
τρίτου μέρους (κεφ. 9 καί 10, σ. 189-257) εξετάζει τήν διπλωματικήν καί 
στρατιωτικήν διείσδυσιν τοϋ Καρόλου είς τά Βαλκάνια καί τήν προς άντιμε- 
τώπισιν ταύτης δραστηριότητα τοϋ Μιχαήλ δπως άφ’ ενός μέν έπιτύχη τήν 
υπέρ τοϋ Βυζαντίου μεσολάβησιν τοϋ πάπα ή τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας Λου
δοβίκου IX τοϋ 'Αγίου, άφ’ ετέρου δέ εξασφάλιση τήν συνδρομήν τοϋ στό
λου τών Γενουατών.

Άκολουθοϋν δύο άπό τά πλέον ενδιαφέροντα κεφάλαια τοϋ βιβλίου 
(κεφ. 11 καί 12, σ. 258- 304) άφορώντα είς τήν Ικκλησιαστικήν ενωσιν τής 
Λυών καί τά γεγονότα τά έπακολουθήσαντα ταύτην ( 1274 - 1277 ). Πέραν 
τής έξιστορήσεως τών όσων διεπράχθησαν εν Λυών ό συγγραφεύς ευρίσκει 
τήν ευκαιρίαν νά έξάρη δύο σημεία άνεπαρκώς μέχρι τοϋδε μελετηθέντα : τήν 
κατά τής συμφωνηθείσης ενώσεως δμόθυμον άντίδρασιν τοϋ λαοΰ1 καί τήν

1 Είς τάς σχετικός μέ τό θέμα τοϋτο πηγάς ας προστεθή ή « ’Επιστολή στα- 
λείσα παρά τών ‘Αγιορειτών πάντων πρός τόν βασιλέα Μιχαήλ τόν Παλαιολόγον, 
όμολογητική... ». Παραδίδεται διά τών Άγιορειτικών κωδίκων 4502 ( Ίβήρων 382), 
XV αί., ί. 683β, 4798 ( Ίβήρων 678 ), XVI αί., No 24 καί διά τών μεταγενεστέ
ρων κωδίκων 4724, 5711, 5712, 6008 καί 6250. Βλ. 2. Λάμπρου, Κατάλογος τών
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σύντονον προσπάθειαν τοΰ Μιχαήλ και τοΰ πάπα Ίννοκεντίου V όπως κατα
παυσουν αί έχθροπραξίαι μεταξύ τών χριστιανών ήγεμόνων και άναληφθή 
κοινή Έλληνο - Λατινική σταυροφορία κατά τών Τούρκων τής Μ. Ασίας. 
Κατόπιν τούτου, λέγει ό συγγραφεύς (σ· 290), πρέπει να άναθεωρήσωμεν 
τήν επικρατούσαν γνώμην, καθ’ ήν ό Μιχαήλ παρημέλησε τά ανατολικά 
σύνορα τοΰ κράτους.

’Επανερχόμενος εϊς τον Κάρολον ντ’ Άνζοϋ ό συγγραφεύς εξετάζει, εις 
τά δύο τελευταία κεφάλαια (13 και 14, σ. 305-367) τήν τελευταίαν φάσιν 
τής προσπάθειας τοΰ φιλοδόξου ήγεμόνος δπως πραγματοποίηση τά μεγάλε- 
πήβολα σχέδιά του, τά όποια όμως εν τέλει οίκτρώς άπέτυχον εξ αίτιας τής 
απροσδόκητου εξεγέρσεως τών Σικελών, τής γνωστής υπό τό δνομα Σικελικός 
Εσπερινός (1282). ’Αξία σημειώσεως είναι ή προσπάθεια τοΰ συγγραφέως, 
προσάγοντος άγνωστα ή ολίγον μελετηθέντα κείμενα, δπως διαφώτιση καί 
έξάρη τον ρόλον τοΰ Μιχαήλ εις τήν δργάνωσιν τής κατά τοΰ Καρόλου επα- 
ναστάσεως τών Σικελών, θέμα ελάχιστα ήρευνημένον μέχρι τοΰδε.

Έν τέλει ακολουθεί σύντομος επίλογος (σ. 368-371), δπου ό συγγρα
φεύς διαλαμβάνει περί τών τελευταίων ημερών καί τοΰ θανάτου τοΰ Μι
χαήλ (1282).

’Εν τφ επομένφ παραρτήματι παρέχονται πλείονα στοιχεία προς στήρι- 
ξιν τής άπόψεως τοΰ συγγραφέως, καθ’ ήν ό Μιχαήλ, ήδη πρό τοΰ Σικελικού 
'Εσπερινού, είχε κλείσει μυστικήν συμμαχίαν μετά τοΰ βασιλέως τής Άρα- 
γώνος Πέτρου (σ. 375-377), έν συνεχεία δε δημοσιεύονται έξ δοκουμέντα 
έκ τών Βενετικών ’Αρχείων, Ιξ ών τά μεν δύο πρώτα διαφωτίζουν τάς μεταξύ 
Ελλήνων καί Λατίνων σχέσεις κατά τήν υπό συζήτησιν περίοδον, τά επό
μενα τρία άναφέρονται εις τάς Ιν Κρήτη μεταξύ 'Ελλήνων, Βενετών καί 
'Εβραίων σχέσεις, τό δέ τελευταίων άποτελεΐται έκ τριών ελληνικών έπιγραμ- 
μάτων, άποδιδομένων εις τον Δημήτριον Τρικλίνιον καί αφιερωμένων « εις 
τον θάνατον τοΰ βασιλέως κύρ Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου ».

Έπεται Βιβλιογραφία τών πηγών, ελληνικών καί λατινικών (σ. 387 - 
397), μετά συντόμων σημειώσεων περί τής αξιοπιστίας καί τής σημαντικό- 
τητος εκάστης, ως καί τών νεωτέρων έργασιών (ύπερτετρακοσίων !) άναφε- 
ρομένων εϊς τήν υπό έξέτασιν περίοδον ( σ. 397 - 417 ).

Τό βιβλίον κλείει δι’ ενός Γλωσσάριου τών Βυζαντινών τίτλων ( σ. 419 - 
420) καί Πίνακος ονομάτων καί πραγμάτων (σ. 421-434).

Χάρται, φωτογραφίαι καί δύο μικρογραφίαι τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου* 1

έν ταΐς βιβλιοΟήκαις τοΰ "Αγ. Όρους ελληνικών κωδίκων, τόμ. II, Κανταβριγία, 
1900, σελ. 114, 199, 184, 326, 329, 384 καί 424 άντιστοίχως.

1 Εικόνας τοΰ Μιχαήλ VIII Παλαιολόγου είς έλληνικούς καί λατινικούς κώδι
κας έπεσήμανεν ό Σ. Λάμπρος. Βλ. Νέος Έλληνομνήμων, VII (1910), σελ. 405 
καί 431.
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κοσμούν ιό βιβλίον, τοΰ οποίου ή Ικτύπωσις καί εν γένει ή έμφάνισις είναι 
άρίστη.

Περαίνοντες τήν επισκόπησιν τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Γιαννακοποΰλου, θά 
εύχόμεθα δπως εύρεθή συγγραφεύς δόκιμος νά αναλάβχ) τήν μελέτην καί τής 
εσωτερικής ζωής τοΰ Βυζαντίου κατά τήν περίοδον αυτήν, καθ’ ήν ό ιστορι
κός τοΰ Ελληνισμού συναντά τά πρώτα σκιρτήματα τής άναζωπυρουμένης 
εις τήν ψυχήν τοΰ λαού εθνικής συνειδήσεως, ενφ παραλλήλως αναφαίνονται 
τά πρώιμα δείγματα τής έπακολουθησάσης Παλαιολογείου άναγεννήσεως καί 
τής στροφής προς τήν κλασσικήν 'Ελλάδα.

X. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ

Joseph Gill, S.J., The Council of Florence, Cambridge, At the Uni
versity Press, 1959, σελ. XVIIl-\-453,

Ή περί τής Συνόδου τής Φλωρεντίας βιβλιογραφία είναι πλούσια καί 
εις μονογραφίας επί θεμάτων σχετιζομένων προς τήν σύνοδον ταύτην καί εις 
μελετάς συνθετικός γραφείσας υπό παλαιοτέρων Ρωμαιοκαθολικών καί ’Ορθο
δόξων συγγραφέων. Μετά δμως τήν κριτικήν επανέκδοσιν τών σχετικών προς 
τήν σύνοδον ταύτην πηγών καί τήν δημοσίευσιν πληθύος αγνώστων μέχρι 
τοϋδε κειμένων (κυρίως υπό τοΰ G. Hofmann εις τήν σειράν Concilium 
Florentinum : Documenta et Scriptores) κατέστη αισθητή ή ανάγκη συγ
γραφής ενός νέου, συγχρονισμένου βιβλιογραφικώς, έργου περί τής Συνόδου 
τής Φλωρεντίας.

Τήν ανάγκην ταύτην έρχεται νά καλύψη ό πατήρ J. Gill διά τοΰ μετά 
χεΐρας βιβλίου του. Πράγματι οΰτος, ως συνεργάτης τοΰ G. Hofmann, καί 
ως από μακροΰ ασχολούμενος μέ πρόσωπα, προβλήματα καί κείμενα σχετικά 
προς τήν σύνοδον τής Φλωρεντίας, ειχεν δλην τήν άπαιτουμένην προπαρα- 
σκευήν διά νά άναλάβη τοιοΰτον έργον.

Τό βιβλίον διαιρείται εις δέκα κεφάλαια, τών οποίων προτάσσεται Εισα
γωγή καί επιτάσσονται επίλογος, παράρτημα καί πίνακες.

Είς τήν Εισαγωγήν δ συγγραφεύς αναλύει Ιν συντομίφ τό περιεχόμενον 
καί συζητεί τήν αξιοπιστίαν τών τριών κυρίων πηγών τής ιστορίας τής συνό
δου, ήτοι τά ( ανεπίσημα) ελληνικά καί λατινικά πρακτικά (Acta Graeca, Acta 
Latina) καί τήν ιστορίαν τοΰ Συροπούλου. Αί δύο πρώται πηγαί, διασφ- 
ζουσαι τούς λόγους καί τάς δογματικάς συζητήσεις τής συνόδου, έχουν κυρίως 
θεολογικήν σημασίαν. 'Ιστορικός πληροφορίας παρέχουν μόνον εν μέρος τών 
ελληνικών πρακτικών, τό άποδιδόμενον είς τον Δωρόθεον Μυτιλήνης, καί το 
βιβλίον τοΰ Συροπούλου. Τήν ιστορικήν αξίαν, τον σκοπόν καί τήν άξιοπι-
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