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Βιβλιοπαρουσίαση 

 

Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους Χρόνους: Σχέσεις Ανατολής και 
Δύσεως και αφετηρία του Νέου Ελληνισµού (Πρακτικά Συνεδρίων, 
Μυστράς 6-8 Νοεµβρίου 2015 και 27-29 Μαΐου 2016). Επιµέλεια Εκδόσεως 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ – ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ [Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού 
Πολιτισµού. Σειρά Εκδόσεων 2], Αθήνα 2017, σελ. xxix + 417. ISBN 978-
960-02-3311-7 
Είναι γοητευτικό και συγχρόνως µεγαλειώδες να βλέπει κανείς την έκδοση ενός 
καλαίσθητου τόµου Πρακτικών Συνεδρίου από το Ινστιτούτο Έρευνας 
Βυζαντινού Πολιτισµού, όταν, µάλιστα, εδρεύει στον Μυστρά, στους πρόποδες 
της θρυλικής Καστροπολιτείας, στο περικαλλές διατηρητέο κτήριο του παλαιού 
δηµοτικού σχολείου του οµώνυµου χωριού, στη «σκιά» της βυζαντινής πόλεως, 
κτήριο που ο δήµος ευγενώς παραχώρησε στο Ινστιτούτο και ανακαινίσθηκε µε 
χρήµατα του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Μολονότι το Ινστιτούτο 
(που ανήκει στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου και λειτουργεί σε συνεργασία µε 
τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών και Πολιτισµικών Σπουδών που εδρεύει 
στην Καλαµάτα) έχει ιδρυθεί πρόσφατα και είναι ακόµη χωρίς µόνιµο 
προσωπικό, ωστόσο έχει οργανώσει συνέδρια, των οποίων τα Πρακτικά 
δηµοσιεύονται και συµβάλλουν σηµαντικά στη µελέτη και ανάδειξη της 
Βυζαντινής Ιστορίας και Αρχαιολογίας και εν γένει του Βυζαντινού Πολιτισµού. 
Στον τόµο για τον οποίο γίνεται λόγος εδώ δηµοσιεύονται τα πρακτικά δύο 
Συνεδρίων που διοργάνωσε το Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια της διετίας 2015-
2016. Στα Συνέδρια αυτά συµµετείχαν γνωστοί έγκριτοι ερευνητές, οι 
περισσότεροι καθηγητές Πανεπιστηµίου, καθώς και νεώτεροι ειδικευµένοι 
επιστήµονες, σύντοµα βιογραφικών των οποίων παρατίθενται στην αρχή του 
τόµου (σσ. ix-xiv). Στο πρώτο µέρος του τόµου παρατίθενται τα πρακτικά του 
Συνεδρίου µε τίτλο «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολογείους Χρόνους: Σχέσεις 
Ανατολής και Δύσεως», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο στις 6-8 Νοεµβρίου 2015 
(σσ. xix-267). Στην αρχή, δηµοσιεύεται Πρόλογος της Οµ. Καθηγήτριας Γ. 
Ξανθάκη – Καραµάνου, διευθύντριας του Ινστιτούτου, όπου δίδεται ένα σύντοµο 
ιστορικό διάγραµµα της παλαιολόγειας εποχής (σσ. xxi-xxvi), καθώς και 
προσφώνηση του Μητροπολίτου Μονεµβασίας και Σπάρτης κ. κ. Ευσταθίου 
(σσ. xxvii-xxix). Ακολούθως, δηµοσιεύονται οι ανακοινώσεις κατανεµηµένες σε 
τέσσερις θεµατικές ενότητες (Θεολογία – Φιλοσοφία – Επιστήµες, Βυζαντινή 
Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία – Θεσµοί, Αρχαιολογία-Τέχνη). Στο δεύτερο µέρος 
του τόµου δηµοσιεύονται τα πρακτικά του Συνεδρίου µε τίτλο: «Το Βυζάντιο 
κατά τους Παλαιολογείους Χρόνους: Αφετηρία του Νέου Ελληνισµού», που 
οργανώθηκε από το Ινστιτούτο στις 27-29 Νοεµβρίου 2016 (σσ. 270-417). Στην 
αρχή του δεύτερου µέρους δηµοσιεύεται αντί προλόγου η προσφώνηση του 
Καθηγητή Κωνσταντίνου Μασσέλου, Πρύτανη του Πανεπιστηµίου 
Πελοποννήσου, (σσ.273-274) και της Διευθύντριας του Ινστιτούτου (275-278) 
προς τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Αντιφώνηση του 
Προέδρου της Δηµοκρατίας (σσ. 279-281) και Προσφώνηση του Μητροπολίτη 
Μονεµβασίας και Σπάρτης (σσ. 283-285). Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 
παρέστη στα εγκαίνια του Ινστιτούτου που έγιναν στις 29 Μαΐου 2016, επέτειο 
της αλώσεως της Πόλης, κατά τις εργασίες της Β΄ ενότητας του Συνεδρίου. Στη 
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συνέχεια, δηµοσιεύονται οι ανακοινώσεις που πραγµατοποιήθηκαν στο 
Συνέδριο κατανεµηµένες σε τρεις θεµατικές ενότητες (Ιστορία, Λογοτεχνία-
Λαογραφία, Τέχνη). 
Στον τόµο δηµοσιεύονται συνολικά 21 επιστηµονικές ανακοινώσεις, κατά 
θεµατικές ενότητες, ως εξής: 
 
ΜΕΡΟΣ Α': Το βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ανατολής 

και Δύσεως 
 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστοµος Σαββάτος, Οι ενωτικές προσπάθειες 
µεταξύ Ανατολής και Δύσης κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους (σσ. 3-12). 
Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Ο Πλήθων, καίριος παράγων αποκαταστάσεως του 
Πλάτωνος έναντι του σχολαστικισµού στη Δύση (σσ. 13-18). 
Χρήστος Σ. Ζερεφός, Γεωφυσικά φαινόµενα κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους (σσ. 
19-24). 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
Απόστολος Καρπόζηλος, Θεόδωρος Υρτακηνός. Η αλληλογραφία ενός επαίτη λόγιου 
(σσ. 23-40). 
Σοφία Κοτζάµπαση, Δυτικές πριγκίπισσες στην αυλή των Παλαιολόγων (σσ. 41- 52).  
Ιωάννης Πολέµης, Ο λόγιος Ισαάκ Αργυρός και η πραγµατεία του "Περί διακρίσεως 
µετοχής Θεού εν τέσσαρσι τρόποις" (σσ. 53-64). 

 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ΘΕΣΜΟΙ 

Στυλιανός Λαµπάκης, Γεώργιος Παχυµέρης: "Πολίτης" και Πολιτικός (σσ. 65-80). 
Ηλίας Ταξίδης, Η αναγκαιότητα της ένωσης των εκκλησιών στις παραδοξογραφικές 
αφηγήσεις του ιστορικού έργου του Δούκα (σσ. 81-94). 
Δηµήτριος Θ. Βαχαβιώλος, Η στάση των Μητροπολιτών Λακεδαιµονίας έναντι του 
Φλωρεντιανού Όρου (1439-1460) (σσ. 95-122). 
Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, Η Damnosa Hereditas του Βυζαντίου στους τελευταίους αιώνες. 
Η εικόνα του κράτους των Μεγαλοκοµνηνών του Πόντου στα ευρύτερα συνθετικά έργα 
των Βυζαντινολόγων και Μεσαιωνολόγων (σσ. 123-152). 
Καλλιόπη (Κέλλυ) Α. Μπουρδάρα, Δίκαιο και πολιτική. Ένας γάµος επί Μιχαήλ Η' 
Παλαιολόγου (σσ. 153-166). 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΗ 
Σταύρος Ι. Αρβανιτόπουλος, Μεταξύ Ανατολής και Δύσης: Οι ανάγλυφοι κιλλίβαντες 
στο σπίτι "του Φραγκόπουλου" στον Μυστρά (σσ. 167-190). 
Ευαγγελία Πόντου, Ο Μυστράς µετά τον Μυστρά. Μεταβυζαντινές µνηµειακές 
εκφράσεις (σσ. 191-232). 
Ιωάννα Κ. Σπηλιοπούλου, Στο σταυροδρόµι Ανατολής και Δύσεως. Ο Νίκος 
Καζαντζάκης στην Καστροπολιτεία του Μυστρά µέσα από το "Ταξιδεύοντας - Ο 
Μοριάς" (σσ. 233-267). 
 
ΜΕΡΟΣ Β': Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους Χρόνους: Αφετηρία του 

Νέου Ελληνισµού 
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
Γ. Ξανθάκη-Καραµάνου, Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, διαχρονικό πρότυπο ηγέτη 
(σσ. 289-304). 
Georgia Xanthaki-Karamanou, The reception of Thucydides in Kritovoulos: Pericles 
and Konstantinos Palaiologos as models of leadership (σσ. 305-318). 
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Ιωάννης Πολέµης, Το ανώνυµο ποίηµα της Μάλτας και ο "Βυζάντιος" του Θεόδωρου 
Μετοχίτου: Δυο παραδείγµατα εθνικού αυτοπροσδιορισµού των Βυζαντινών (σσ. 319-
330). 
Χρήστος Ν. Πολάτωφ, Η δηµιουργία των εννοιών της Ελληνικής συνείδησης και του 
νεώτερου Ελληνισµού από τις πηγές (σσ. 331-342). 

 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

Φωτεινή Β. Πέρρα, Ο Μυστράς στους περιηγητές και στην Νεοελληνική Λογοτεχνία 
(σσ. 343-354). 
Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, Η Άλωση της Πόλης στα τραγούδια, τους θρήνους και τους 
θρύλους του λαού µας (σσ. 355-380). 

 
ΤΕΧΝΗ 

Μελίτα Εµµανουήλ, Η ζωγραφική στον Μυστρά των Καντακουζηνών και των 
Παλαιολόγων (σσ. 381-417). 
 
Από τα δύο µέρη του τόµου, το πρώτο (Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως) περιέχει 
τις περισσότερες (δεκατέσσερις) ανακοινώσεις, που συµβάλλουν 
ποικιλοτρόπως στη µελέτη της ιστορίας της ύστερης βυζαντινής περιόδου και 
µάλιστα των τελευταίων δεκαετιών της, µε το θέµα της Ένωσης των Εκκλησιών 
να απασχολεί αρκετούς συνέδρους. Το δεύτερο µέρος (Αφετηρία του Νέου 
Ελληνισµού) περιέχει ακριβώς τις µισές (επτά) ανακοινώσεις, παρουσιάζει όµως 
µεγάλο ενδιαφέρον, αφού συνδέει τον µεσαίωνα µε την νεώτερη εποχή. 
Ανάµεσα σ’ εκείνα που πρέπει να αναφερθούν είναι η προβολή της 
προσωπικότητας του τελευταίου αυτοκράτορα, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, και 
η χρήση του όρου «Έλλην», που άρχισε να λαµβάνει πια την εθνική του 
σηµασία από πολύ νωρίς (από τον 12ο αιώνα).  
Γενικά, η έκδοση των Πρακτικών των δύο αυτών Συνεδρίων προωθεί σηµαντικά 
τις σπουδές για την ύστερη βυζαντινή περίοδο, ένα µέρος από την οποία αφορά 
στις τοπικές λακωνικές σπουδές, κυρίως στη τέχνη των µνηµείων του Μυστρά. 
Ευχή µας είναι η συνέχιση τέτοιων προσπαθειών και κυρίως η υποστήριξη του 
Ινστιτούτου από την Πολιτεία και τους τοπικούς παράγοντες της Λακωνίας, 
δεδοµένου µάλιστα ότι τούτο συνδέεται µε την σπουδαιότερη βυζαντινή νεκρή 
πόλη του ελλαδικού χώρου, αλλά ευρύτερα και µε τη Μονεµβασία και άλλες 
περιοχές µε ενδιαφέροντα µεσαιωνικά µνηµεία (Γεράκι, Μάνη κ.α.) 

 
Μιχαήλ Κορδώσης 

Οµότιµος Καθηγητής Ιστορικής Γεωγραφίας  
του Μεσαιωνικού κόσµου, 

Παν/µιο Ιωαννίνων	


