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Ευρεθείς ένεκεν υπηοεηα; κατά rùç εορτας του Πάσχα του έτους
1913 εν Ά θ ω καΐ παοαμείνας, μεοά τοΰ πολεμικού πλοίου, όπερ εΐχον
την τιμήν να κυβερνώ κατά τους πολέμους των ετών 1912—1913,
προσωρμισμένος εις τον υπό την μονήν τοΰ Βατοπεδίου ΰρμον,εσχον
την ευνυιαν να φιλοξενηθώ παρά τών οσίων πατέρων της περί ης δ
λόγος ιεράς μονής. Άλλα και ό καιρός, φιλοξενώτερος τών δσίων
πατέρων, ηΰνόησεν εξαιρετικώ; την διαμονην τοΰ πλοίου μου εις την
άναπεπταμένην καΐ άσκεπη από τοΰ βορρά εκείνην άκτήν, καθ' όσον
καθ' ολην την διάρκειαν της οκταημέρου εκεί αγκυροβολιάς μου ου
δεμία πνοή ανέμου παρηνώχλησε το πλοΐόν μου είς τα άλίμενα εκείνα
παράλια, από τών δποίων θα ημην ήναγκασμένος να αποπλεύσω και
αναχθώ εις το πέλαγος ευθύς ώς ηθελεν εμφανισθή και ή ελαχίστη επίπνοια, ιδία μάλιστα των από τοΰ βορείου ημικυκλίου τοΰ ορίζοντος
πνεόντων ανέμων, οίανες δεν εΐνε ποσώς σπάνιοι εις το τμήμα
εκείνο τοΰ Αιγαίου πελάγους κατά μήνα Άπρίλιον, δτε συνέπεσον αί
εορταΐ τοΰ Πάσχα τοΰ έτους 1913.
'Επωφελούμενος της διαμονής μου, εφωτογράφησα τότε τριά-
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κοντά και εννέα εκ των μετά πολλής προθυμίας επιδειχθέντων μοι
υπό τών οσίων πατέρων του Βατοπεδίου εγγράφων του αρχείου της
μονής, έπιλέγων ώστε τα φωτογραφοΰμενα έγγραφα να άνάγωνται
εις την προ τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Τούρκων
ίστορικήν περίοδον, καί άνέγνωσα ταΰτα, κατά την έπάνοδόν μου
μετά το πέρας τών πολέμων, εκ τών φωτογραφιών τάς οποίας απε
κόμισα, άνεκοίνωσα δε άμα προ ετών εν συνεδρία τής Επιστημονικής
'Εταιρείας τα περί τών έγγραφων τούτων, επιφυλασσόμενος εν
καιρψ να προβώ εις την δημοσίευσιν αυτών καθ' όσον τα πλείστα
είνε ανέκδοτα, ελάχιστα δε μόνον έ'χουσι δημοσιευθή ύπο τοΰ κ. W .
Regel (*), êv πολλοίς μάλιστα και ταΰτα εσφαλμένως άναγνωσθέντα.
"Ηδη προβαίνων εις την δημοσίευσιν του ανεκδότου μέχρι του
νυν δρισμοΰ του Δεσπότου Δημητρίου του Παλαιολόγου, μετά πανο
μοιότυπου του δημοσιευομένου εγγράφου (*), δεν θεωρώ ά'σκοπον να
προτάξω μικράν μελέτην επί τε του εγγράφου και του άπολΰσαντος
τούτο Βυζαντηνοΰ Δεσπότου.
*
Το εγγραφον τοΰτο άποκείμενον εν πρωτοτυπώ εις το πολυτιμον και πλουσιώτατον άρχεΐον τής μονής, υ π ' αύξοντα αριθμόν 15
του επιδειχθέντος μοι χειρογράφου καταλόγου, είνε γεγραμμένον επί
μεμβράνης διαστάσεων Ομ. 3 8 Χ θ μ . 26.
Ώ ς δε και εκ του δημοσιευομένου φωτογραφικού πανομοιότυπου
αύτοΰ καταφαίνεται, έχει ά'ριστα διατηρηθή και είνε εντελώς ευανάγνωστον. "Εχει δε γραφή υπό χειρός ήσκημένης εις το ευκρινώς καί
καλώς γράφειν καί είνε, δΰναταί τις ειπείν, απολύτως σχεδόν άπηλλαγμένον ανορθογραφιών. Αι λέξεις εν αΰτφ πάσαι γράφονται ολό
κληροι, ά'νευ συντομογραφιών, πλην τών λέξεων αν&ρωπος, Θεός
και Θεοτόκος συντομογραφουμένων δια τών γνωστών αυτών συντο
μογραφιών avo;, ΰς καί # χ ο ς . 'Ελαχίστων δε λέξεων τοΰ κειμένου
εχουσι συντομογραφηθή δια γνωστών συντομογραφιών αί καταλήξεις.
Τας ολίγας ταύτας συντομογραφίας του εγγράφου ανέπτυξα εν τη
(') Χρυσόβουλλα καί γράμματα της έν τψ Άγίω υρει "ΑΟω Ιεράς καί
σεβάσμιας Μεγίστης Μονής τοΰ Βατοπεδίου' εκδοθέντα υπό W. Regel.— Έν
Πετρουπόλει έκ τοΰ τυπογραφείου Β. Κιρσβάουμ. 1898.—
(-) Πανομοιότυπος εΐκών τοδ αύτοΰ εγγράφου έδημοσιεύθη ήδη, etc τής
έμής συλλογής ά\ εκδόχων βυζαντιακών εγγράφων, έν τή πέμπτη εικονογρα
φημένο έκοόσει τής Ιστορίας τοΰ 'Ελληνικού Ιθνους υπό Κ.Παπαρρηγοπούλου.
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δημοσιευομένη αναγνώσει αύτοΰ εντός συνήθων κυρτών αγκυλών ( )
μίαν δε λέξιν του εγγράφου ήμιεξίτηλον σημειώ εντός τών ορθογω
νίων αγκυλών [ ].
Ταΰτα όσον άφορςί εις tò παλαιογραφικον του δημοσιευομένου
δρισμοΰ ενδιαφέρον.
"Οσον άφορςί είς tò περιεχόμενον αυτοΰ, δ ορισμός του Δεσπότου Δημητρίου του Παλαιολόγου επίσης δεν παρουσιάζει έξαιρετικον
ενδιαφέρον. Δι' αυτοΰ παραχωρούνται είς την μονήν δέκα πάροικοι,
κατονομαζόμενοι προσωπικώς, ανήκοντες πιθανώς είς κτήμα τι ή
μετόχιον της μονής του Βατοπεδίου εν τη νήσω Λήμνω, ους είχε και
πρότερον ή μονή από κοινού μετά του δημοσίου, παραχωρούνται δε
είς την μονήν αί δημοσιακαί τών πάροικων τούτων δόσεις, ιδία το
καπηλιατικον και tò έννόμιον τών ηροβάτων, και απαλλάσσεται ή
μονή τής ετησίας δόσεως προς το δημόσιον πεντήκοντα ΰπερπΰρων,
άτινα πρότερον κατέβαλλεν αΰτη ύπερ άποβιγλίσεως τών πάροικων
τούτων, υπό τον δρον να καταβάλλωσιν οι πάροικοι, αντί του χαριζομένου τούτου φόρου εις τήν μονήν, έκαστος την αναλογούσαν αΰτφ
δόσιν υπέρ τοϋ ζευγαριού αύτοΰ.
Παρά ταΰτα δμως πάντα, το εγγραφον τοΰτο είνε το τελευταΐον
μνημεΐον τής μετά τήν "Αλωσιν καΐ τήν κατάλυσιν τών Βυζαντηνών
εν Πελοποννήσω δεσποτάτων υφισταμένης σκιωδώς ακόμη εν τφ προσώπφ του Δημητρίου αρχής τών Παλαιολόγων.
'Ιδιαιτέρως σημειώ, δτι εν τφ έγγράφφ τοΰτω μνημονεύεται ή
επι τής νήσου Λήμνου και παρά τον όμώνυμον μέγιστον και εΰεπίβολον λιμένα αυτής κειμένη κωμόπολις Μοϋδρος με το αυτό ακριβώς
σημερινον αυτής όνομα, ήδη από τών μέσων τής δεκάτης πέμπτης
έκατονταετηρίδος, δτε ό ορισμός του Δεσπότου Δημητρίου απελύθη.
Ταΰτα ώς προς το περιεχόμενον τοΰ δημοσιευομένου εγγράφου.
*
Ό Δεσπότης Δημήτριος ό Παλαιολόγος, ό άπολΰσας τον περί
ου δ λόγος όρισμον, εΐνε ό γνωστός πέμπτος υίος τοΰ αΰτοκράτορος Μανουήλ Β' τοΰ Παλαιολόγου (1391—1425) και αδελφός τών
αυτοκρατόρων 'Ιωάννου τοΰ Ζ' (1425—1448) και Κωνσταντίνου τοΰ
ΙΑ' (1448—1453) τοΰ τελευταίου Βυζαντηνοΰ αΰτοκράτορος, τοΰ πε
σόντος ήρωϊκώς κατά τήν "Αλωσιν παρά τήν πΰλην τοΰ 'Ρωμανοΰ.
Ό αυτοκρατορικός οίκος τών Παλαιολόγων, δστις προέστη τών
τυχών τοΰ Έλληνισμοΰ κατά τήν τελευταίαν περίοδον τοΰ μεσαίωνικοΰ
αυτοΰ βίου, αναμφισβητήτως προσέφερε πολλας υπηρεσίας είς το
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έθνος διά τίνων εκ των μελών αυτοΰ τών ανηκόντων εις τον
κΰριον κλάδον της οικογενείας, αλλ' επίσης πολλας καί μεγάλας υπη
ρεσίας προσέφερε καΐ δια τών μελών αυτοΰ τών εκ πλαγίων κλάδων
η και εκ θηλυγονίας καταγόμενων. Πλείστοι Παλαιολόγοι και Ικ τών
της πρώτης και εκ τών της δευτέρας κατηγορίας υπηρέτησαν τα εθνι
κά συμφέροντα ή και έθυσίασαν την ζωήν των μαχόμενοι υπέρ της
πατρίδος, άλλα καΐ ονκ ολίγοι, ιδία εκ τών ανηκόντων α π ' ευθείας
εις αυτήν την βασιλεΰσασαν επί εκατόν ένενήκοντα καΐ τρία ετη
(1260—1453) οίκογένειαν, δια της φιλαρχίας των, τών ερίδων των,
ερίδων αιματηρών, κατά τάς οποίας "Ελληνες έπολέμουν προς "Ελληνας,
το δε πάντων χείριστον ενίοτε καΐ έπ' αυτών τών Τούρκων βοηθούμε
νοι εις τας έπονειδίστους καί άντεθνικάς πράξεις των, συνετέλεσαν είς
την πτώσιν του μεσαιωνικού Ελληνικού Κράτους, το όποιον έκληρο-:
νόμησεν εν τη 'Ανατολή την κοσμοκράτειραν Ρώμην.
Άνήλθον επί του θρόνου οι Παλαιολόγοι δι' ενός όσον αδικαιο
λογήτου, τόσον και στυγερού εγκλήματος, το όποιον διέπραξεν εναν
τίον του ανηλίκου βασιλέως 'Ιωάννου Δ' του Δοΰκα, Μιχαήλ Η ' δ
Παλαιολόγος, άλλα και απώλεσαν τον θρόνον κατόπιν της άφαντάστως
ηρωικής άμΰνης του τελευταίου αύτοκράτορος Κωνσταντίνου, όστις
δια του τιμίου αυτοΰ αίματος άπέπλυνεν όλον τον ρΰπον τών προγο
νικών εγκλημάτων καί καθηγίασεν*άμα την εθνικήν άναδημιουργίαν.
Άνέκτησαν οί Παλαιολόγοι τήν Κωνσταντινουπολιν άπό τών
Λατίνων κατακτητών τής τετάρτης σταυροφορίας, άλλα και απώλεσαν
αυτήν, προπαρασκεύασαντες δυστυχώς δια τών ερίδων των τήν άπώλειαν ταΰτην, κατά τήν τελευταίαν εν ετει 1453 πολιορκίαν αυτής
υπό τών Τούρκων.
Έ χ ο υ ν να επιδείξουν τους αγώνας Μιχαήλ τοΰ Η' προς έπέκτασιν
τοΰ κράτους τής Νικαίας εϊς τινας εκ τών παλαιών τοΰ Βυζαντηνοΰ
Κράτους Ευρωπαϊκών επαρχιών. Τάς διπλωματικάς ενεργείας Μανουήλ
τοΰ Β' περιελθόντος εις το γήρας του όλόκληρον τήν Εύρώπην εις
ματαίαν άναζήτησιν φίλων και συμμάχων κατά τοΰ τούρκικου κίνδυ
νου, δστις άπό τής Άδριανουπόλεως, ενθαείχεν εγκαθιδρυθή, ήπείλει
εκ τοΰ σύνεγγυς πλέον τήν ίστορικήν τοΰ Βυζαντηνοΰ κράτους πρωτεΰουσαν. Τήν ήρωΐκήν άμυναν τής πρωτευούσης ταύτης επι δίμηνον
κατά το έτος 1453 εναντίον τών τεραστίων τουρκικών δυνάμεων, αιτινες εΐχον περισφίξει τήν Πόλιν άπό ξηράς καί θαλάσσης ώς εν σιδηρφκλοιφ. Τον θάνατον τοΰ τελευταίου αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου,
δστις προυτίμησε πάσης προταθείσης αύτφ συνθηκολογήσεως τήν διά-
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σωσιν της τιμής τοΰ πίπτοντος κράτους. Τον θάνατον του Θεοφίλου
Παλαιολόγου καί ολοκλήρου τής οίκογενείας των Μετοχιταίων Πα
λαιολόγων, ole ίνες εφονεΰθησαν πάντες από τοΰ πατρός μέχρι τών
παίδων αμυνόμενοι επί τών επάλξεων τής πιπτοΰσης αυτοκρατορίας
('). Την έπίμονον καί ήρωΐκήν άντίστασιν (1460—1461) είς το έν Πελοποννήσω μικρόν φροΰριον τοΰ Σαλμενικοΰ τοΰ Γραίτζα Παλαιολόγου,
εξανάγκασαντος τους πολιορκητάς Τούρκους θαυμάζοντας τήν άνδρείαν
του να επιτρέψωσιν αΰτφ να έξέλθη μετά τών συναγωνιστών του
ένοπλος από τοΰ πολιορκηθέντος επί μακρόν φρουρίου καί ν' άπέλθη
ανενόχλητος είς Ένετίαν ( 2 ). Τήν άξιοθαΰμαστον διαγωγήν τοΰ Μανουήλ Παλαιολόγου, όστις φρούραρχος ων Μονεμβασίας κατά τήν
είσβολήν τών στρατών Μεχμέτ τοΰ Β' είς την Πελοπόννησον Ιν έ'τει
1460, διαταχθείς δε υπό τοΰ παραδοθέντος εις τον Πορθητην Δεσπότου τοΰ Μιστρά Δημητρίου Παλαιολόγου (ου το εγγραφον δημοσιεΰομεν νΰν) να παραδώση είς τους Τούρκους το φροΰριον, ήρνήθη να
εκτέλεση τήν έπονείδιστον διαταγήν καί ήμΰνθη σώσας εν τέλει τό
φροΰριον καί τήν πόλιν τής Μονεμβασίας, τότε τουλάχιστον, από
τοΰ Τούρκικου κίνδυνου (3). 'Αλλ' οί εμφύλιοι πόλεμοι τών δυο Άνδρονίκων, πάππου καί εγγονού" οί σπαραγμοί τοΰ κράτους κατά τας
έριδας τοΰ 'Ιωάννου Παλαιολόγου προς τον πενθερόν αΰτοΰ Ίωάννην Ε' τον Κατακουζηνόν" ή επονείδιστος διαγωγή τοΰ 'Ιωάννου Ç'
Παλαιολόγου επισήμως συμμάχησαν τος προς τους Τούρκους μετά
τήν υπ' αυτών άλωσιν τής Φιλιππουπόλεως' ή αχαρακτήριστος δια
γωγή τοΰ 'Ανδρόνικου πρωτοτόκου υίοΰ τοΰ 'Ιωάννου Ç', όστις
τον πατέρα αύτοΰ καί αυτοκράτορα Ίωάννην προσωποκρατηθέντα έν
Ένετίςι δια χρέη, ήρνήθη μέ διαφόρους προφάσεις να συνδράμη χρηματικώς καί άπαλλάξη τοΰ ονείδους τής επί οφειλή φυλακίσεως' ή
επιβουλή τοΰ αύιοΰ 'Ανδρόνικου εναντίον τοΰ ιδίου αύτοΰ πατρός, ου
επεχείρησε τήν από τοΰ θρόνου άνατροπήν, συμμάχων μάλιστα προς
τους Τούρκους' ή ύπο τοΰ αΰτοΰ 'Ανδρόνικου τοΰ Δ' — ώς αριθμεί
ται οΰεος είς τους καταλόγους τών Βυζαντηνών αυτοκρατόρων — αρ
παγή τη βοηθείςι πάλιν τών Τούρκων τοΰ θρόνου τοΰ πατρός του
'Ιωάννου τοΰ Ç' καί ή κατάληψις τής Κωνσεαντινουπόλεος κατά τα
(') Λαό ν. Χαλκοκ. εκδ. Βόννης σ. 397.
(2). Γεώργ φραχζής εκδ. Βόννης σ. 409. Λαόν. Χαλχο ·. σελ.
Α. Μουστοξύδη Έλληνομνήμων σ. 30Ο.
(3) Ι\ώργ. Φρατζής σ. 395-396.

480-484.

40
έ'τη 1376—1379* ή tv ετει 1390 συμμαχία τοΰ 'Ιωάννου Ç' (άνακτήσαντος τον θρόνον από του άρπαγος υιοΰ αύτοΰ Ανδρόνικου)
και του υιοΰ αΰτοΰ Μανουήλ τοΰ Β' μετά τοΰ σουλτάνου Βαγιαζήτ καΐ ή ένοπλος σύμπραξις αμφοτέρων τοΰ των έν ετει 1391
εις την ΰπο τοΰ Βαγιαζήτ πολιορκίαν της είς αυτούς ανηκούσης πό
λεως Φιλαδέλφειας, ήτις παραχωρηθείσα υπ' αυτών εις τον Βαγιαζήτ
δια συνθήκης ήρνείτο να παραδοθή καί άνθίστατο υπέρ της ελευθε
ρίας αυτής αμυνομένη(*)' αύτη ακόμη ή καθ' άπαντα αύτοΰ τον
βίον διαγωγή τοΰ Δημητρίου Παλαιολόγου, περί ου είδικώτερον πε
ραιτέρω θα ασχοληθώ έν τη παροΰση μελέτη, καί τόσα άλλα αληθώς
αποτρόπαια πολλών εκ των Παλαιολόγων έργα, δχι μόνον εις ζωηροτάτην αντίθεσιν προς τας έθνικάς υπηρεσίας δλλων τής οίκογενείας
μελών κείνται, άλλα καί συνετέλεσαν κυρίως εις τήν δριστικήν πτώσιν τοΰ παρακμάζοντος πλέον Βυζαντηνοΰ κράτους.
Δεν προτίθεμαι ενταύθα δια τοΰ βραχέος τούτου σημειώματος,
το όποιον ένόμισα αναγκαίο ν να προτάξω τοΰ δημοσιευομένου ήδη το
πρώτον δρισμοΰ τοΰ Δημητρίου Παλαιολόγου να ιστορήσω τα έ'ργα,
τα καλά ή τα κακά, των επί δύο σχεδόν αιώνας προστάντων τοΰ Ελλη
νισμού Παλαιολόγων. Άλλα δεν ήδυνάμην να μή σημειώσω δσα ανω
τέρω έσημείωσα, διότι ό άναγινώσκων το περίεργον τοΰτο ιστορικόν
μνημειον, το τελευταΐον εγγραφον τής αρχής τών Παλαιολόγων, το
διασωθέν μετά τόσους αιώνας από τής εκδόσεως αύτοΰ εντός τοΰ αρχειοφυλακείου τής μονής τοΰ Βατοπεδίου, εΐνε αδύνατον να μή φέρϊΐ είς την μνήμην αύτοΰ τας πράξεις τών μελών τής μεγάλης ταύτης
βασιλικής οίκογενείας, at τίνες τόσην επίδρασιν εσχον ΙπΙ τοΰ εθνικού
ημών βίου.
Έσημειώσαμεν ανωτέρω, τίς ήτο ό άπολύσας το δημοσιευόμενον
εγγραφον Δημήτριος δ Παλαιολόγος. "Ιδωμεν ήδη, τί οί σύγχρονοι
ιστορικοί παραδίδουσι περί αύτοΰ καί πώς τόσα μετά τήν αλωσιν ετη
καί μετ' αυτήν ακόμη τήν κατά το έτος 1460 υπό τών Τούρκων κατάκτησιν τής-Πελοποννήσου καί τήν κατάλυσιν των τελευταίων εν αυ
τή λειψάνων τής κυριαρχίας τών Παλαιολόγων, διατηρεί δ Δημήτριος
τον τίτλον τοΰ Δεσπότου.
"Οτε κατά τήν 31 'Οκτωβρίου τοΰ έτους 1448 άπεβίωσεν εν
Κωνσταντινουπόλει δ προτελευταίος αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Ζ' δ Πα
λαιολόγος ά'τεκνος, Ιπέζων τρεις εκ τών αδελφών αύτοΰ.Ό Κωνσταν( ι ). Λαό ν. Χαλκό κ. σελ. 64.
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τίνος, δ Δημήτριος και ό Θωμάς* και δ μεν πρώτος και δ τρίτος
ευρίσκοντο κατά την έποχήν έκείνην εις Πελοπόννησον διοικούντες
τάς εν αύτη Βυζαντηνας κτήσεις' δ δέ δεύτερος, δ του δημοσιευομένου
εγγράφου Δημήτριος, ή co Δεσπότης της Σηλυβρίας κειμένης πλησιέ
στατα προς την πρωτεΰουσαν του κράτους. Έπωφελήθη ούτος τότε
της ευνοϊκής δι' αυτόν θέσεως του και της μακράν απουσίας του
πρεσβυτέρου αδελφού αυτού Κωνσταντίνου καί άπεπειράθη να καταλάβη τον χηρευσαντα τού Βυζαντίου θρόνον, προβάλλων ώς τίτλον δτι
ήτο πορφυρογέννητος, εν φ δ πρεσβύτερος αδελφός του Κωνσταντίνος
είχε γεννηθή προ της είς αυτοκράτορα άναγορεύσεως τού πατρός
αυτών Μανουήλ τού Β', καί έξεστράτευσε μάλιστα από Σηλυβρίας
κατά της Κωνσταντινουπόλεως, άλλ'εύτυχώςεκωλύθη είς τους σκοπούς
αυτού τούτους εκ της αντιστάσεως της μητρός αυτού ενισχυομένης
υπό τε τών κατοίκων της Πόλεως καί τών αρχόντων, ιδία δέ τού
μεγάλου δουκός Λουκά Νοταρά. (ι)
Και άλλοτε δέ δ Δημήτριος εΐχεν άποπειραθή να καταλάβη τον
θρόνον, εκτρατεύσας από της Μεσημβρίας, ην διώκει κατά το έ'τος
1442, κατά τού πρεσβυτέρου πάντων αδελφού Ιωάννου τού Ζ', καί
δπερ χείριστον, συμμαχούντων αυτό) και Τούρκων, δι' ών καί δια τού
Ιδίου στρατού έπολιόρκησε τότε την Κωνσταντινοΰπολιν. Δεν επέτυχεν δμως και τότε τού σκοπού αυτού, το μεν εκ της αντιστάσεως, ην
εύρεν εις τα τείχη της Πόλεως, το δέ εκ της άφίξεως εκ Πελοποννή
σου τού ετέρου αδελφού αυτού Κωνσταντίνου, έπελθόντος εις βοήθειαν
τού απειλουμένου αύτοκράτορος 'Ιωάννου τού Ζ'. "Η άποτυχούσ«
αύτη έπιχείρησις τού Δημητρίου διήρκεσεν επί οκΓώ περίπου μήνας
κατά τον ιστορικόν Φραντζήν, δηλαδή από τού Απριλίου τού 1442
μέχρι Νοεμβρίου τού αυτού έτους, δτε τέλος ό Κωνσταντίνος μετά
πολλάς περιπέτειας, ας υπέστη κατά τον πλουν, και ιδία εν Λήμνω υπό
τού Τουρκικού στόλου, κατώρθωσε να φθάση εις την άπειλουμένην
Κωνσταννινοΰπολιν. (*)
Μετά την ώς ανωτέρω άποτυχίαν τών φιλοδοξών αυτού σχεδίων
εν έ'τει 1448 καί την είς τον θρόνον άνάρρησιν τού τελευταίου αύτο
κράτορος Κωνσταντίνου τού ΙΑ'., δ Δημήτριος διεμερίσθη μετά τού
νεωτέρου αδελφού Θωμά τάς εν ΙΙελοποννήσο.) Βυζαντιακάς επαρχίας
λαβών ούτος την Σπάρτην μετά τού Μισθρα καί την λοιπήν Πελοπόν(') Λαόν. Χαλκοκ. σ. 373—374.
t,2) Γεώργ. Φραντζής σ. 194—195
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νησον πασαν, πλην της Αχαΐας, ήτις αφέθη είς τον θωμάν, ή δε με
ταξυ των δυο αδελφών διανομή αυτή έπεσφραγίσθη δια συνθήκης και
όρκων πρυς αλλήλους. (') 'Αλλ' είς ουδέν οι όρκοι και αί συνθήκαι
έχρησίμευσαν. Ό Δημήτριος μετ' οΰ πολύ, τους Τούρκους έχων συμ
μάχους κατά τήν συνήθειάν του και ύπο τοΰτων προς tò εαυτών συμ
φέρον ευνοούμενος, ενεπλάκη είς πόλεμον προς τον θωμάν και κατόρ
θωσε να έπεκτείνη τήν αρχήν αυτοΰ ε φ ' ολοκλήρου σχεδόν της Πε
λοποννήσου. (2)
Ύ π ο τοιαύτας προς αλλήλους σχέσεις των τριών ΙΙαλαιολόγων
έπήλθεν ή τελευταία πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως ύπο των
Τούρκων εν Uzzi 1453. Και είνε μεν αληθές οτι ό πολιορκητής σουλ
τάνος Μεχμέτ ό Β' όπως ασφάλιση τον πολιορκητικον αύτοΰστρατον
άπο πάσης επιθέσεως και παρακώλυση πασαν εκ Πελοποννήσου βοήθειαν
της πρωτευούσης τοΰ Βυζαντηνοΰ κράτους, διέταξεν από του 'Οκτω
βρίου τοΰ 1452 τον στρατηγον αυτοΰ Τουραχαν ναείσβάλη μετά στρα
τού εις Πελοπόννησον, αλλ' ή εισβολή αΰτη έξ ολοκλήρου σχεδόν απέ
τυχε, διότι κατόρθωσε μεν να είσδυση μέχρι Μεσσηνίας ό Τουρα
χαν, αλλ' ίκεϊ συνήντησε τοιαυτην σφοδράν άντίστασιν, ώστε ήναγκάσθη να υποχώρηση' προσβληθείσης δε κατά τήν ύποχώρησιν μιας
εκ τών δυο μοιρών τοΰ στρατού του ύπο τοΰ γυναικάδελφου τοΰ
Δεσπότου Δημητρίου Ματθαίου Άσάν, υπέστη τοιαυτην δεινήν καταστροφήν, ώστε ηχμαλωτίσθη και αυτός ακόμη ό υιός τοΰ Τοιίρκου
στρατηγού 'Αχμέτ και άπήχθη αιχμάλωτος εις Σπάρτην. (3) Άλλα
και μετά την ήτταν τοΰ Τουραχαν οι αδελφοί τοΰ απειλουμένου αύτοκράτορος Κωνσταντίνου, κ υ ιδία ό ισχυρότερος αυτών Δημή
τριος, ουδεμίαν έδειξαν διάθεσιν, όπως συνδράμωσι τον τόσον ήρωίκώς και τόσον άνίσως μαχόμενον άδελφον αυτών επί τών επάλξεων
της Κωνσταντινουπόλεως.
Μετά τήν Άλωσιν και τήν κατάλυσιν της Βυζαντινής αυτοκρα
τορίας ό Πορθητής Μεχμέτ ^συνθηκολόγησε προς τους εν Πελοπον
νήσου αδελφούς τοΰ πεσόντος αυτοκράτορος Κωνσταντίνου (*), ουχί
βεβαίως προς τον σκοπόν τοΰ να έπιτρέψη αύτοΐς τήν ήγεμονίαν τών
τελευταίων εν Πελοποννήσου Βυζαντηνών επαρχιών, αλλά διότι αί με"
(') Λαόν. Χαλκοκονδ. σ. 374.
(ä) Λαόν. Χαλκοκονδ. σ. 87Κ.
(,3; Λαόν. Χαλκοκονδ. σ. 381-382.
(*) Λαόν. Χαλκοκονδ. σ. 405.
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γάλαι άπώλειαι, tàç οποίας οι στρατοί αυτοΰ υπέστησαν κατά την
πολιορκίαν και την "Αλωσιν και ά'λλαι ΐσοος άνάγκαι τφ επέβαλον ν'άναβάλη προς καιρόν την δριστικήν κατάκτησιν των υπολειπομένων
χωρών της Βαλκανικής χερσονήσου. Άλλα και ή πρόσκαιρος αυτή
αρχή των υπολειφθέντων Παλαιολόγων εν Πελοποννήσου εξηγοράζετο
παρ* αυτών δι* ετησίου φόρου δεκακισχιλίων νομισμάτων, τον όποιον
επέβαλεν είς αυτούς δ Μεχμέτ. (*).
Κατά την βραχυχρόνιον διάρκειαν (1453-1460) της τοιούτο) τρό
ποι) εξαγοραζόμενης από του Πορθητοΰ αρχής των αδελφών Δημητρίου
και Θωμά εν Πελοπόννησο») αί διενέξεις και διαμάχαι μεταξύ αυτών
δεν έπαυσαν ούο' επί στιγμήν. Ό Δημήτριος ο'ίμως παρ' δλην την οριλότουρκον πολιακήν αυτοΰ φαίνεται ("τι είχεν άντιληφθή το προσεγγίζον της αρχής αυτοΰ τέρμα, καΐδι' επιστολής του χρονολογουμένης από
της 12ης Δεκεμβρίου του έτους 1455 και αποσταλείσης δια του εμπί
στου αΰτοΰ Φραγκοΰλη του Σερβοποΰλου προς τον βασιλέα της Γαλ
λίας Κάοολον τον Ζ' παρέστησε την ανάγκην, εις ην ευρίσκετο, κα ι
έξελιπάρη7εν επί ματαίο») και οΰτος την συνδρομήν της Δύσεως. Ή
επιστολή αΰτη εγράφη λατινιστι, φέρει δ' ελληνιστί δια κινναβ^ρεως
την ύπογραφήν «άημήτριος èv Χριστώ τφ Θ φ πιστός Δεσπότης
'Ρωμαίων ό Παλαιολόγος ('ή.
Kara Όκτώβριον του έ'-Όυς 1442 ό Σουλτάνος Μεχμέι έζήτησε
προ του Δημητρίου εις γυναίκα την δεκαεξαέτιδα αύτοΰ θυγατέρα
Έλένην, ήτις έγεννήθη αΰτώ ενέχει 1442 από του γάμου μετά της
θυγατρύς του Παύλου \Λσάνη( 3 ). Ό γάμος όμως οΰτος δεν έτελέσθη
τότε, άλλα κατά το έ'τος 1460 μετά τήν δριστικήν υποδοΰλωσιν τοϋ
Δημητρίου εις τον σουλτάνον Μεχμέτ τον Β', κοχθ' όσον δ ιστορικός
Φραντζής αναφέρει ρητώς, fin κατά την εποχήν εκείνην ή θυγάτηρ
αΰτη του Δημητρίου μετά τής μητρός της ευρίσκοντο λόγορ ασφαλείας
είς το δχυρόν της Μονεμβασίας φροΰριον, ου φοουροχρχος ή το δ
Μοχνουήλ Παλαιολόγος, ώς ανωτέρω έσημειώσοχμεν. Εις την Οιαταγήν
δε του Δημητρίου όπως άποστείλη αύτοο την συζυγον και τήν θυγα
τέρα καί δπως ποχραδοόση το φοοΰριον εις τονς οιπεσταλμένους τοΰ
(') Δούκα; Έκδοσ. Βόννης α. 314.
(-) Τήν έπιστολήν ταΰτην ό Δονκάγγιος αναφέρει ώς σωζομένην εν «gcoto·
τύπφ. Βλ. Δημητρίου Σκαρλάτου τοΰ Βυζαντίου Ή Κωνσταντινούπολις τ. Β',
σ. 390.
3
( ) Γεώργ. Φραντ'ςής σ. 194, 388, 394 395. Λαόν. Χαλκ. σ. 4δό
-
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Μεχμέτ, δ Μανουήλ Παλαιολόγος τας μεν γυναίκας άφήκε να εξέλθωσι του φρουρίου καί να άκολουθήσωσι την μοΐραν, ην προώριζεν
εις αΰτας ή αχαρακτήριστος διαγωγή του συζύγου καί πατρός Δημη
τρίου, το δε φρουριον ήρνήθη να παραδώση και διέσωσε τότε από της
Τουρκικής κατακτήσεως (').
Ώ ς καί μικρόν ανωτέρω ελέχθη έξηκολοΰθουν ακόμη εν Πελοποννήσω αί έριδες καί διαμάχαι των αδελφών Δημητρίου καί Θωμά προς
αλλήλους, μέχρι του έαρος του έ'τους 1460, οπότε επελθών κατά της
Πελοποννήσου ό σουλτάνος Μεχμέτ έτερμάτισεν οριστικώς καί τας
προς αλλήλους διαμάχας των τελευταίων Παλαιολόγων καί τήν ασθενή
αυτών κυριαρχίαν επί τών τελευταίων υπολειμμάτων των επαρχιών
του Βυζαναακοΰ κράεους. Καί ό μεν Θωμάς διέφυγε μετά της οικο
γενείας αυτοΰ εις Ίταλίαν, δ δε Δημήτριος παρεδόθη μετά της ύφ'αυτον χώρας είς τον σουλτάνον, άφοΰ και τήν ιδίαν αυτοΰ θυγατέρα
καί τήν σΰζυγον παρέδωκεν εις αυτόν, ώς ανωτέρω ελέχθη.
Ό Δημήτριος Παλαιολόγος επέζησε μετά τα ανωτέρω ίστορηθέντα επί μίαν ακόμη δεκαετίαν.Καί κατά τας αρχάς μεν της πολιτι
κής αυτοΰ αιχμαλωσίας διέμεινεν εν Άδριανουπόλει άποζών εκ τών
προσόδων τών νήσων Λήμνου, "Ιμβρου καί Σαμοθράκης *αί της πό
λεως Αίνου (8), αΐηνες είχον παραχωρηθή αΰτφ. Διβτήρει δε δ πολι
τικός πλέον αιχμάλωτος τοΰ Πορθητοΰ Δημήτριος πομπωδώς ακόμη
τον Βυζαντηνόν τίτλον τοΰ Δεσπότου, τον ήκιστα αρμόζοντα εις τήν
έλεεινήν καΓάστασιν, είς ην είχε περιέλθει. Είς τήν εποχήν δε ταΰτην
ανάγεται καί ό νΰν το πρώτον δημοσιευόμενος ορισμός αύτοΰ, ό απο
λυθείς κατά τον Ίοΰλιον τοΰ έτους 1462 καί φέρων κάτωθι τήν ΰπογραφήν αυτοΰ μέ τον τίτλον τοΰ δεσπότου. Έ ν τφ δρισμφ αυτοΰ
τοΰτω δ Δημήτριος πομπωδώς δμιλεΐ εισέτι περί της βασιλείας του
καί της είς αΰιήν προσφυγής τών μοναχών τοΰ Βατοπεδίου (στ. 1,
3, 5, 13, 17, 18), είνε δε ζήτημα μεθ* οσα καθ' άπαντα αυτοΰ τον
βίον διέπραξεν ου toc σφάλματα καί εγκλήματα εθνικά, άν θα ήδΰ('). Γεώργ. Φραντζής σ. 395, 896. Λαόν. Χαλκοκονδ. σ. 476. Πρβλ. καί
Σ. Λάμπρου Παλαιολόγεια καί Πελοποννησιακά τ. Α' σ. να'-νβ'.
( 2 ). Γεώργ. Φραντζής σ. 413-414. Ό Χαλκοκονδύλης (σ. 414 καί 418) αναφέ
ρει μόνον τήν έκ τώ.- αλυκών καί τών θηρών χής χόλεως Αίνου χρίσοδον ώ;
χαραχωρηΰεϊσ ν τφ Δημήτρη Παλαιολόγφ ύχο τοΰ Σουλτάνου. Ή χ' ηροφορία όμως τοϋ Φραντζή έλεγχε αι καί έκ τοΰ δημοσιευομένου ορισμού ακριβε
στέρα, καθ* δσον δι* αύτοΰ παρέχονται ύχο τού Δημητρίου είς τήν μονήν Βατοχεδίου δικαιώματα έχί της νήσου Λήμνου.
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ναντο πλέον να ωφελήσουν αυτόν τα υπέρ αυτού μνημόσυνα, τα
δποΐα ύπέσχοντο να τελώσιν οι δσιοι πατέρες του Βατοΐίεδίου είς
αντάλλαγμα των προς αυτούς παραχωρήσεων του (στ. 6, 17).
Και ή σκιώδης δμως αρχή του Δημητρίου επί των νήσων Λήμνου
"Ίμβρου καί Σαμοθράκης καί της πόλεως Αίνου ελάχιστον διήρκεσε
χρόνον. Κατά το έτος 1467 ό Δημήτριος, κατά τίνα μεν εκδοχήν παρητήθη οίκειοθελώς των προσόδων αυτών αντί του ποσού των πεν
τήκοντα χιλιάδων ά'σπρων, α uva παρεχωρήθησαν αΰτφ προς ζωάρκειαν
εκ του δασμού των αλεύρων, κατ9 δλλην δε εκδοχήν, άφ' ου πρότερον Ιξώρισεν αυτόν ό Μεχμέτ Ιξ Άνδριανουπόλεως είς Διδυμότειχον
ώς συνένοχον κλοπής γενομένης υπό του γυναικάδελφου του Ματ
θαίου Άσαν είς την διαχείρισιν των αλυκών της Αίνου, εΰσπλαχνισθείς είτα την αθλιότητα, είς την οποίαν είχε περιέλθει δ τελευταίος
ούτος πορφυρογέννητος των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, επέτρεψε
τήν είς Άδριανοΰπολιν έπάνοδον εκ της εξορίας και την συνέχισιν
της είς αυτόν χορηγίας των πεντήκοντα χιλιάδων άσπρων έκ του δα
σμού των αλεύρων ('). 'Οπωσδήποτε δμως άπο του έτους 1467 παύουσι πλέον υφιστάμενα και αυτά τα σκιώδη δικαιώματα του Δημη
τρίου επί των νήσων καί της Αίνου, τα όποια παρεϊχον είς αυτόν
καΐ κατά τήν διάρκειαν της έν Άδριανουπόλει πολιτικής αίχμαλωσίας του τήν εΰκαιρίαν να ύπογράφηται με τον τίτλον του Δεσπότου
και να γράφη πομπωδώς περί της βασιλείας του.
'Από της εποχής ταύτης δ Δημήτριος, δστις βεβαίως δύναται να
καταταχθή μεταξύ των χειρότερων ανδρών της γενεάς του, έπέζησεν
εν 'Αδριανουπόλει επί τρία ακόμη ετη, κατά τήν αρχήν δε του
φθινοπώρου του έτους 1470 άπεβίωσεν ούτος εν τινι των έν Ά 
δριανουπόλει μονών, ένθα κατά τα τελευταία ταύτα ετη της ζωής του
εΐχεν ανταλλάξει τήν πορφΰραν δια του καλογηρικοΰ ράσου καί τον
πολυθόρυβον καί κατεσπαρμένον άπο μίση καί πάθη και φιλοδοξίας
βίον του προς τήν ήσυχον ζω ην του απλού καλογήρου Δαυΐδ (*), ώς
εΐχεν ούτος μετονομασθή γενόμενος μοναχός.
Έ ν Αθήναις Φεβρουάριος 1926.
ΜΙΧΑΗΛ
('). Γεώργ. Φραντζής α. 427-429.
(*). Γεώργ. Φραντζής σ. 449.
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f Επειδή ήλθεν εις την βασιλείαν μου ό τιμιώτ(α)τ(ος)
êv μοναχοΐς κυρ Θεόδουλος άπο της εν τ φ άγίω ορει του
"Λθωνος σεβασμία; | βασιλικής μονή; τη; ύπερεύλογημενης
δ~σποίνης μου θ(εοτό)κου του Βατοπβδίου, πεμφ&είς παρά
του έν αύτη όσιωτ(ά)τ(ου) καΌ ηγουμένου, | καΐτών λοιπ(ών)
οσίων π(ατέ)ρων τών ενασκούμενων αύτβ, καΐ εδήλωσεν όπως
οί τοιούτοι ζητουσι καΐ παρα>ίαλούσι τηνβασιλείαν μου ίνα
fviQ | γετήσης αΰτη προ; αυτούς ώςεχειν τελείως ώς τους δέ
κα αν(θρώπ)ους ους εϊχον καίπρότερον επικοίνω; μετά του δη5 μοσίου εν τω χωρίω | της νήσου Λήμνου τω Μούδρω δήλον
δτι. Ή βασιλεία μου ευμενώς προς δεξαμενή την ζήτησιν και
παράκλησιν αυτών, άμα μεν και δι' ην | εχομεν ευνοιαν καΐ
ζεσιν προς την είρημενην σεβασμίαν μονήν, άμα δε καΐ μνη
μόσυνου ημών ένεκα, ου ύπεσχέ^ηοαν dei εκ | τελείν εν αύτη,
διορίζεται αΰτη δια του παρόντος αυτής όρισμοϋκαι [ευεργετεί
καί δίδωσι προ; την τοιαύτην σεβασμίαν μονην | και τους
δηλωθέντα; όσιου; π(οτέ)ρας, ϊνα εχωσιν άπο τοΰ νυν καί εις
το εξής, τους εν τφ Μουδρω τοιούτους δέκα παροίκους τε
λείως. | ήγουν Πρωτόγερον τον Μονομάχον. Γεώργ(ιον) τον
Ανδρόνικο ν. τον Μάζαλιν, τον Άτούμ(ην). Γεώργιον τον
10 Λουκάν. Κώνσταν τον Μάρκον θεόδωρον τον Ί μ | βριώτην
Μιχαήλ τον Μάρκον τον Μάνουήλ* καί Γεώργ(ιον) τον Βαροΰχαν καί λαμβάνειν εξ αυτών κατ' ετο:, πάσας τας δημοσίακάς αυτών | δόσεις, άκωλύτως* ήγουν το καπηλιατικον όπερ
εϊχον πρότερον επικοίνως μετά τθΛ> δημοσίου, καί τον εννόμιων τών προβ:ίτων | αυτών. Έπειδη δε άπεδίδου ή τοιαύτη
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μονή υπέρ άποβιγλίσεως τών τοιούτων άν(θρώπ)ων του
Μούδρου κατ' έτος ύπέρπυρα πεντήκοντα, | διορίζεται ή βα
σιλεία μου καΐ περί τούτου, ΐνα ή μεν μονή ύπάρχτ) ελευθέ
ρα ταύτης της δόσεως, οι δε αυτοί αν(θρωπ)οι άποδίδωσιν |
υπέρ της τοιαύτης άποβιγλίσεως, δσον ώφεώε καΐ απεδίδου
εκαστο(ς) και πρότ(ε)ρ(ον) υπέρ του ζευγαριού αύτοΰ* το δε
15 έλλειπον μέχρη | της συμπληρώσεως τών πεντήκοντα ύπερπΰρων, αποδίδω το δημόσιον όθεν καΐ ούδεμίαν εύρήσουσιν
δι" ένόχλησιν ή έπή | ρειαν, οΰτε παρά τών κεφαλακιτευόντων της Λήμνου, οΰτε μ(ήν) παρ' αλου τινός τών άπάντ(ων),
άλλα πάσης αννοχληνσί(ας) και δεφενδεΰ | σεως άπολαύσουσιν, υπέρ ευχόμενοι της βασιλεί(ας) ή(μών) προς θ(εο)ν
καΐ επτελουντες το υπέρ ημών μνημόσυνον αεί ώσπερ | έτα
ξαν, καΐ εις δήλωσιν τούτου, γέγονεν και ό παρών ορισμός
της βασιλείας μου* εν μην! Ίουλλ(ίφ) (Ίνδικτιώνος) ι' | του
J^Ho' έτους.
f Δημήτριος δεσπότ(η)ς
ό Παλαιολόγος f :

St. 2.—ύπερευλπγημένης.
Στ. 4.—ευεργετήσω.
Στ. 5. —προσδβξαμένη.
Στ. 8.—έξτ^ς.
Στ. 10.—Βαρούχαν. πόσας.
Στ. 11.—Το έννόμιον.
Στ. 13.—τούτου.
Στ. 14.—μέχρι.
Στ. 15.—διενόχλησιν
Στ. 16.—οΰιε. άλλον, άνενοχλησίας.
Στ. 17.—ύπερευχόμενοι.
Στ. 18.—τούτον. Ίονλίφ
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