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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το ενδιαφέρον της έρευνας σχετικά με τον Γεώργιο Γεμιστό – Πλήθωνα 

παραμένει αμείωτο, καθώς η πρωτοτυπία και η δυναμική της σκέψης του λογίου του 

Μυστρά ως φιλοσόφου και πολιτικού αποτελούν αδιαμφισβήτητα δεδομένα. Ο 

Γεώργιος Πλήθων-Γεμιστός ήταν μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του 

υστεροβυζαντινού πνευματικού βίου, βαθύς γνώστης του Πλατωνισμού, πολυθεϊστής 

και ένθερμος υπερασπιστής της φυσικής και πολιτισμικής συνέχειας του Ελληνισμού, 

η σκέψη του οποίου επηρέασε έντονα την Ιταλική διανόηση της εποχής και συνέβαλε 

στην τελική διαμόρφωση του ρεύματος που ονομάστηκε «Αναγέννηση». Αντικείμενο 

της παρούσας εργασίας είναι αφενός το κοινωνικό και οικονομικό πρόγραμμα του 

Γεωργίου Γεμιστού με σκοπό την αναδιοργάνωση του Δεσποτάτου του Μυστρά, 

όπως το ανέπτυξε ο λόγιος στα κείμενα του κατά την περίοδο 1414 – 1418 και 

αφετέρου η  πολιτική σκέψη και δράση του λογίου στα κρίσιμα χρόνια πριν την 

Άλωση. Παράλληλα μέσω του έργου του Πλήθωνος επισημαίνονται και τα βασικά 

χαρακτηριστικά του βυζαντινού κράτους και της βυζαντινής κοινωνίας στο 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 

 

Α. Το ιστορικό πλαίσιο (14ος
 – 15

ος
 αι.) 

 

Το Βυζαντινό κράτος κατά τον 14ο
  και 15ο

  αιώνα, έχοντας απολέσει την 

αίγλη των προηγουμένων αιώνων, ήταν πλέον ένας πολιτικός οργανισμός με 

σημαντικές αδυναμίες και περιορισμένες δυνατότητες. Βασικά χαρακτηριστικά του 

Βυζαντινού κράτους κατά την συγκεκριμένη περίοδο ήταν ο εδαφικός 

κατακερματισμός του, ως μόνιμη συνέπεια του κατακερματισμού της Αυτοκρατορίας 

μετά την άλωση του 1204 από τους Λατίνους, οι εμφύλιες διαμάχες και η οικονομική 

δυσπραγία. Παράλληλα, αυτή η περίοδος της παρακμής, της μόνιμης ανησυχίας και 

του φόβου για την ίδια την ύπαρξη του κράτους, χαρακτηρίζεται από ένα  αντιφατικό 

γνώρισμα. Από τη μια οικονομική και πολιτική αδυναμία, από την άλλη μια 

πρωτοφανή άνθηση στην πολιτισμική ζωή. Οι λόγιοι αυτής της περιόδου, όλων των 

κλάδων ανεξαιρέτως, προήγαγαν τη σπουδή των ελληνικών γραμμάτων. Ο 

Βυζαντινός πολιτισμός  έφτασε σε ιδιαίτερα επίπεδα ακμής και ωριμότητας και 

δημιουργήθηκαν οι  προϋποθέσεις για μια μοναδική πνευματική αναγέννηση, την 

Παλαιολόγεια Αναγέννηση, όπως ονομάστηκε, που καλύπτει την τελευταία περίοδο 

της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τον 13ο έως και τον 15ο αιώνα.1
 

Τον 15ο
 αιώνα το Βυζαντινό κράτος, μετά την ραγδαία οθωμανική επέκταση 

στα Βαλκάνια, περιοριζόταν στην Κωνσταντινούπολη και σε μερικές ακόμη 

επαρχιακές πόλεις της Μικράς Ασίας και του ελλαδικού χώρου. Η κεντρική εξουσία 

δεν ασκούνταν πλέον από τον αυτοκράτορα, γιατί η κάθε επαρχία είχε τον δικό της 

διοικητή, ο οποίος μόνο τυπικά αναγνώριζε την εξουσία του αυτοκράτορα.2  

Η αδυναμία του Βυζαντινού κράτους να αντεπεξέλθει στην οθωμανική απειλή 

οφειλόταν στην δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει ήδη από το 

τέλος του 11ου
 αιώνα, λόγω της παραχώρησης εκτεταμένων εμπορικών προνομίων  

στις ιταλικές ναυτικές πόλεις. Σε όλη τη διάρκεια μεταξύ 13ου
 και 15ου

 αιώνα η 

κυριαρχία των Ιταλών εμπόρων στα εδάφη του Βυζαντίου ήταν αδιαμφισβήτητη. Η 

                                                           
1
 Wilson (2014

2
) 292-293 

2
 Καρπόζηλος (2015) 261 
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διακίνηση των εμπορευμάτων είχε περιέλθει στα χέρια των Δυτικών, κυρίως των 

Βενετών και των Γενουατών. Ενδεικτικό παράδειγμα της εμπορικής ισχύος των 

τελευταίων αποτελεί η ίδρυση της γενουατικής αποικίας του Καφφά στην Κριμαία 

(1266), η οποία συνέβαλε στην κυριαρχία της ιταλικής πόλης στη συγκεκριμένη 

περιοχή. Οι Γενουάτες, έχοντας αποκτήσει ελεύθερη πρόσβαση στα λιμάνια του 

Εύξεινου Πόντου, μπορούσαν να ανακόψουν ανά πάσα στιγμή την προμήθεια 

σιτηρών στην Κωνσταντινούπολη. 

Ο δυτικός οικονομικός επεκτατισμός δεν αποτελούσε τη μοναδική παθογένεια 

του Βυζαντίου. Κατά τη διάρκεια του 14ου
 αιώνα οι μακροχρόνιοι εμφύλιοι πόλεμοι 

ταλάνιζαν το Βυζαντινό κράτος, δημιουργώντας προβλήματα σε διάφορα επίπεδα. 

Με τους δυναστικούς αυτούς πολέμους η ενότητα της εξουσίας του αυτοκράτορα 

διασπάστηκε. Αρκετές περιοχές έγιναν σχεδόν ανεξάρτητες. Η πιο σημαντική από 

αυτές ήταν το Δεσποτάτο του Μορέως, στην Πελοπόννησο. Επιπλέον, έγιναν πιο 

φανερές οι κοινωνικές αντιθέσεις ανάμεσα στους αριστοκράτες και τους μέσους 

(όσους δηλαδή πλούτισαν από το εμπόριο που αναπτυσσόταν αυτή την εποχή), με 

αποτέλεσμα να σημειωθούν έντονες συγκρούσεις μεταξύ τους, για παράδειγμα στη 

Θεσσαλονίκη και στην Αδριανούπολη. 

Ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ Ανδρονίκου Β΄ και του εγγονού του 

Ανδρονίκου Γ΄ (1321-1328) ζημίωσε την αίγλη και την ισχύ της αυτοκρατορικής 

εξουσίας. Ο συμβιβασμός των δύο αντιπάλων οδήγησε στον σχηματισμό δύο 

κέντρων εξουσίας εντός της επικράτειας του Βυζαντίου με τον  Ανδρόνικο Γ΄ να έχει 

ως έδρα πρώτα την Αδριανούπολη και στη συνέχεια το Διδυμότειχο.3 

Ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος (1341-1347) μεταξύ του Ιωάννη ΣΤ΄ 

Καντακουζηνού και του Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην 

ύπαρξη μιας ισχυρής αυτοκρατορίας μεγάλων γαιοκτημόνων, η οποία ενίσχυε 

συνεχώς τη θέση της σε βάρος της κεντρικής εξουσίας της Κωνσταντινούπολης.4
  Ο 

Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός υπήρξε ο ισχυρότερος εκπρόσωπος της αριστοκρατίας 

των γαιοκτημόνων. Μετά τον θάνατο του Ανδρονίκου Γ΄, ο Καντακουζηνός έφθασε 

να ανακηρυχθεί αυτοκράτορας του Βυζαντίου με το πρόσχημα της κηδεμονίας του 

                                                           
3 
Ostrogogorsky (2002

7
) τ. Γ΄, 191-196 ·  Nicol (1996) 241κ.ε. 

4 
Ostrogogorsky (2002

7
) τ. Γ΄,  205 κ.ε. · Nicol (1996) 294-330 
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ανήλικου γιου του Ανδρόνικου, Ιωάννη του Ε΄. Η αντιπαράθεση των δύο πλευρών 

εκφράστηκε στο κίνημα των Ζηλωτών της Θεσσαλονίκης (1342-1350).
5
  

Η γιγάντωση των μεγάλων γαιοκτημόνων αποδυνάμωνε συνεχώς την 

κεντρική διοίκηση, καθώς επέδρασε καθοριστικά στη μεταβολή της διοικητικής 

οργάνωσης του κράτους. Στις περισσότερο απομακρυσμένες επαρχίες, όπως για 

παράδειγμα, στην Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία, οι ισχυροί γαιοκτήμονες 

παρουσίαζαν φυγόκεντρες τάσεις και δεν δίστασαν να συγκρουστούν με την κεντρική 

εξουσία.6 

Από τα μέσα του 14ου
 αιώνα το φαινόμενο της ιδιωτικοποίησης της 

βυζαντινής διοίκησης συστηματοποιήθηκε και απέκτησε νέα χαρακτηριστικά. Με 

αφετηρία την βασιλεία του Ιωάννη ΣΤ΄ Καντακουζηνού (1347-1354) και ως την 

κατάλυση του Βυζαντινού κράτους από τους Οθωμανούς το 1453 η κεντρική εξουσία 

εφάρμοσε την πολιτική πρακτική της δημιουργίας ημιανεξάρτητων επικρατειών εντός 

της βυζαντινής επικράτειας μέσω της παραχώρησης εδαφών του κράτους σε μέλη της 

αυτοκρατορικής οικογένειας. Το 1349 ο Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός παραχώρησε 

στον δευτερότοκο γιο του  Μανουήλ τη διοίκηση των πελοποννησιακών κτήσεων του 

κράτους υπό την μορφή της αυτόνομης περιφέρειας. Ο Μανουήλ Καντακουζηνός 

υπήρξε ο πρώτος δεσπότης του Μορέως και κυβέρνησε την ηγεμονία του για μακρό 

χρονικό διάστημα (1348-1380). Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε το Δεσποτάτο 

του Μυστρά, το οποίο παρέμεινε μια ημιαυτόνομη ηγεμονία μέχρι και την πτώση του 

στους Οθωμανούς (1460).7 

Οι συνθήκες που επικρατούσαν στην Πελοπόννησο τους τελευταίους αιώνες 

του Βυζαντινού κράτους δεν είναι απόλυτα σαφείς, καθώς οι γραπτές πληροφορίες 

που έχουμε είναι σκόρπιες και πενιχρές συγκριτικά με τα δεδομένα που διαθέτουμε 

για την υπόλοιπη επικράτεια κατά την ίδια χρονική περίοδο.8
  

Ο επιτάφιος λόγος του Μανουήλ Παλαιολόγου για τον αδελφό του Θεόδωρο, 

Δεσπότη του Μοριά, αποτελεί σημαντική πηγή για την ιστορία της περιοχής και τις 

σχέσεις της με την αυτοκρατορική δυναστεία στα τέλη του 14ου
 και στις αρχές του 

                                                           
5
 Nicol (1996) 309-310,360-361

  

6
 Ντάμπλιας (2002) 145-186 

7
 Ostrogogorsky (2002

7
) τ. Γ, 223-224· Zakythinos (1975

2
) τ. Α΄, 94-95· Κατσαφάνας (2012) 47-50.  

8 Σπέντζας (1996) 45 · Κατσαφάνας (2012) 333 
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15
ου

 αιώνα.9 Ο συγγραφέας του επιτάφιου λόγου χρησιμοποιεί μια ιδιότυπη 

παρομοίωση για να εξάρει το έργο του Θεοδώρου. Τονίζει ότι δεν χρειάζεται η 

ανέγερση κάποιου μνημείου για τον αποβιώσαντα, καθώς ο ίδιος το ανέγειρε και το 

σμίλεψε καλύτερα από τον Φειδία. Το μνημείο αυτό είναι η ίδια η Πελοπόννησος.10
 

Το έργο του Θεοδώρου είναι μια ἔμψυχός τε καὶ λογικὴ Πελοπόννησος, στην οποία 

περιλαμβάνονται οι παρευρισκόμενοι στην τελετή  άνθρωποι της αυλής. Ο Θεόδωρος 

υπήρξε ο δάσκαλος και καθοδηγητής τους στην πολιτική αρετή και στην καλή 

συμπεριφορά, ο δημιουργός ενός κύκλου ανθρώπων που παρομοιάζεται με μια 

οντότητα απαράμιλλου κάλους.11
 

  Στο κείμενο προβάλλεται συστηματικά μια αντίθεση ανάμεσα στην 

Κωνσταντινούπολη και την Πελοπόννησο που τελικά αναδεικνύει τη σημασία του 

πολιτικού έργου του Θεόδωρου. Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι η αξία της 

Κωνσταντινούπολης πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Είναι η βασίλισσα των πόλεων, 

η αυτάρκης μητρόπολη που δεν έχει ανάγκη από επαίνους.12
 Είναι ανώτερη από κάθε 

άλλη αξιοθαύμαστη πόλη, καθώς κυριάρχησε σε όλους τους λαούς και τους επίγειους 

βασιλείς, όχι τόσο με τον πολυάριθμο στρατό και την δύναμη των όπλων, όσο με την 

αρετή και την λογική.13
 Αφετηρία για την ακμή της ήταν η άνοδος στο θρόνο του 

Κωνσταντίνου, ενός ηγεμόνα που υπήρξε στρατηγός και  προστάτης όλων των 

αγαθών.14
  

Η  Πελοπόννησος παρουσιάζεται από τον Μανουήλ ως η ανεστραμμένη 

εικόνα της Κωνσταντινούπολης. Τα πράγματα εκεί έβαιναν άσχημα, όταν 

αποφασίστηκε να αναλάβει την εξουσία του δεσποτάτου  ο Θεόδωρος. Κλήθηκε να 

εξαλείψει τα δεινά που είχαν συμβεί, όπως η ακτίνα του Ήλιου διαλύει την ομίχλη.15
 

Η Πελοπόννησος του εκχωρήθηκε για τις αρετές που επέδειξε, όταν υποστήριξε τον 

πατέρα του, Ιωάννη Ε΄, εναντίον του αδελφού του, Ανδρονίκου Δ΄. Δεν του δόθηκε 

ως κληρονομική κτήση, μερίδιο ή δώρο για την ευγνωμοσύνη που έδειξε στους γονείς 

του, αλλά για την ανδρεία και τις άλλες αρετές του. 16 Στη συνέχεια, το κείμενο 

                                                           
9
 Chrysostomides (1985). Για την αξία της πηγής αυτής για την μελέτη της Πελοποννήσου στα τέλη 

του 14ου
 αι. – αρχές 15ου

 αι., βλ. Leonte (2013) 397-417. 
 

10
 Chrysostomides (1985) 211

13-15
. 

11
 Chrysostomides (1985) 213

3-10
. 

12
 Chrysostomides (1985) 81

15-17
. 

13
 Chrysostomides (1985) 83

15-19
. 

14
 Chrysostomides (1985) 83

19-24
. 

15
 Chrysostomides (1985) 111

4-5
. 

16
 Chrysostomides (1985) 117

17-25
. 
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αφηγείται και μάλιστα με χρονολογική δομή την πρόσφατη ιστορία του Δεσποτάτου, 

αναδεικνύοντας τις στρατιωτικές και διπλωματικές ικανότητες του Θεοδώρου αλλά 

και του Μανουήλ. 17
 

Η αφηγηματική αντίθεση Κωνσταντινούπολης και Πελοποννήσου αποσκοπεί 

στην ανάδειξη του πολιτικού ρόλου των Παλαιολόγων στην περιοχή. Η 

Κωνσταντινούπολη παρουσιάζεται ως προπύργιο του πολιτισμού, της αρετής και της 

λογικής. Η Πελοπόννησος ορίζεται σε αντιπαράθεση προς την πρωτεύουσα, ως ένας 

χώρος ρευστός, σκοτεινός και ομιχλώδης που οι Παλαιολόγοι θεωρούν ότι χρειάζεται 

τη συνδρομή τους, για να αποκτήσει σταθερά χαρακτηριστικά και πολιτική 

ταυτότητα.18
 

Συγγραφείς που συνδέονται με τη δυναστεία προβάλλουν την εικόνα μιας 

Πελοποννήσου «απολίτιστης», με ήθη βάρβαρα και πολεμοχαρή. Ο Δημήτριος 

Κυδώνης  σε επιστολή του προς τον Θεόδωρο  Α΄ Παλαιολόγο (1383) παρατηρεί ότι 

οι Πελοποννήσιοι χρειάζονται μελέτη και συστηματική διδαχή, ώστε να σταματήσουν 

να επιβουλεύονται, να πολεμούν και να ληστεύουν ο ένας τον άλλο.19
 Και ο Μάζαρις, 

συγγραφέας ενός γνωστού σατιρικού έργου που χρονολογείται στα 1414/5, θεωρεί 

«βάρβαρα» τα έθιμα, αλλά και την γλώσσα των κατοίκων της χώρας.20
 Ο δε 

Μανουήλ Παλαιολόγος παρατηρεί σε επιστολή του, που συνέταξε στην Πελοπόννησο 

το 1408, ότι οι κάτοικοι της περιοχής προτιμούν να πολεμούν παρά να διαβιούν 

ειρηνικά.21
  

Στα τέλη του 14ου
  αιώνα η Πελοπόννησος είναι μια ζώνη μεθοριακή, όπου 

Βυζαντινοί, Φράγκοι, Ναβαρρέζοι, Βενετοί και Τούρκοι ανταγωνίζονται για τον 

έλεγχό της. Στα χρόνια του Μανουήλ Καντακουζηνού (1349-1380) το δεσποτάτο του 

Μοριά σταθεροποίησε τις θέσεις του στη Λακωνία και στην Αρκαδία, ακολουθώντας 

μια πολιτική συμμαχιών με τα γειτονικά λατινικά κράτη.22
  

Πήγες της εποχής τονίζουν, επίσης, τη γλωσσική και εθνοτική πολυμορφία 

της Πελοποννήσου. Ο Μάζαρις αναφέρει επτά γένη εγκατεστημένα στη χερσόνησο 

                                                           
17

 Leonte (2013) 407.  
18

 Σμαρνάκης (2017) 150.  
19

 Loenertz (1956) τ. Β΄, αρ. 29332-35
. 

20
  Boissonade (1831) 164. 

21
 Dennis (1977) 147

11-15
. 

22
 Για τη διακυβέρνηση της Πελοποννήσου από τον Μανουήλ Καντακουζηνό, βλ. Zakythinos (1975

2
) 

τ. Α΄, 95-113 · Κατσαφάνας (2012) 57 κ. εξ.  
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που ο διαχωρισμός τους δεν είναι εύκολος και δεν μπορεί να επιβληθεί: 

Λακεδαιμόνιοι, Ιταλοί, Πελοποννήσιοι, Σλάβοι, Αλβανοί, Εβραίοι και Αθίγγανοι.23
 

Σε αυτό τον χώρο, της μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής ρευστότητας, οι 

Παλαιολόγοι προσπάθησαν να ελέγξουν τους ισχυρούς τοπικούς άρχοντες και να 

εδραιώσουν την εξουσία τους. Ο Θεόδωρος Α΄ αντιμετώπισε στην αρχή της 

δεσποτείας του δύο μεγάλες εξεγέρσεις (1382 - 1387 και 1393/4 - 1395) των ισχυρών 

τοπαρχών της χερσονήσου. Η πρώτη εξέγερση είχε χαρακτηριστικά δυναστικής 

διαμάχης, καθώς επικεφαλής των τοπικών αρχόντων ήταν κάποιος Ιωάννης ή 

Δημήτριος Καντακουζηνός, ανεψιός του προηγούμενου δεσπότη Μανουήλ 

Καντακουζηνού. Οι πιο τρομεροί από αυτούς τους στασιαστές ήταν τα μέλη της 

οικογένειας των Μαμωνάδων, που είχαν στην ιδιοκτησία τους μεγάλα κτήματα γύρω 

από την Μονεμβασία και μεγάλο μέρος από την ίδια την πόλη. Η εξέγερση των 

τοπαρχών είχε την υποστήριξη της Ναβαρρέζικης στρατιωτικής εταιρείας. Ο 

Θεόδωρος κατόρθωσε να επιβάλλει προσωρινά την εξουσία του μόλις το 1387, 

έχοντας την συνδρομή ενός οθωμανικού στρατιωτικού σώματος με επικεφαλής τον 

Εβρενός. 24
 

Στην δεύτερη εξέγερση (1393/4-1395) οι τοπικοί άρχοντες δεν είχαν μόνο την 

υποστήριξη των Ναβαρρέζων, αλλά και εκείνη των Οθωμανών. Το 1395 ένα μεγάλο 

τουρκικό στράτευμα υπό τις διαταγές του παλαιού συμμάχου του Θεοδώρου, 

Εβρενός, εισέβαλε στο Δεσποτάτο. Ο Οθωμανός στρατηγός κατέλαβε το ισχυρό 

φρούριο της Άκοβας στην Αρκαδία και λεηλάτησε την Λακωνία, πριν επιστρέψει στις 

βάσεις του με πλούσια λεία και πολλούς αιχμάλωτους. Φαίνεται ότι η αποχώρηση του 

οθωμανικού στρατού ενίσχυσε τη θέση του Θεοδώρου που τελικά κατάφερε να 

καταστείλει την εξέγερση των τοπαρχών της Πελοποννήσου. Στις τέσσερεις Ιουνίου 

1395, στο Λεοντάρι, ένα βυζαντινό στράτευμα με επικεφαλής τον Δημήτριο Ραούλ 

συνέτριψε τους Ναβαρρέζους, μαζί με τους οποίους είχαν συνταχθεί και κάποιοι 

βυζαντινοί άρχοντες.25
 

Οι μεγάλες δυσκολίες που συνάντησε ο Θεόδωρος για να επιβάλει την 

εξουσία του στην χερσόνησο τον ανάγκασαν να σκεφτεί ακόμα και την πώληση του 
                                                           
23

 Boissonade (1831) 174. 
24

 Για την εξέγερση αυτή, βλ. Zakythinos (1975
2
) 106 κ. εξ. ·  Necipoğlu (2009) 237 κ. εξ. ·  

Κατσαφάνας (2012) 98 κ. εξ.  
25

 Για την εξέγερση αυτή, βλ. Zakythinos (1975
2
) 145 κ. εξ. · Necipoğlu (2009) 244 κ. εξ. Κατσαφάνας 

(2012) 112 κ. εξ.  
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Δεσποτάτου στους Ιωννίτες ιππότες. Το 1397 τους εκχώρησε την Κόρινθο που μόλις 

είχε αποκτήσει από τον Κάρολο Τόκκο, καθώς, συμφώνα με τον Μανουήλ, δεν 

μπορούσε να την προστατεύει από την τουρκική απειλή.26
 Στα χρόνια 1399/1400 ένα 

νέο κύμα οθωμανικών επιδρομών τον ώθησε να προγραμματίσει την πώληση 

ολόκληρου του Δεσποτάτου στους Ιωαννίτες. Ο Χαλκοκονδύλης αναφέρει ότι η 

αντίδραση των κάτοικων του Μυστρά με επικεφαλής τον μητροπολίτη απέτρεψε 

τελικά την εκχώρηση.
27

 Η πολιτική κατάσταση άλλαξε μετά την συντριπτική ήττα 

του οθωμανικού στρατού  από τους Μογγόλους του Ταμερλάνου στην Άγκυρα 

(1402). Οι Βυζαντινοί εκμεταλλεύτηκαν τις δυναστικές έριδες ανάμεσα στους 

διαδόχους του Βαγιαζήτ, ανέκτησαν την Θεσσαλονίκη και τα δυτικά παράλια του 

Εύξεινου πόντου και σταθεροποίησαν τις θέσεις τους στην πελοποννησιακή 

χερσόνησο.28
  

Ο Μανουήλ Β΄ ακολούθησε στο σημείο αυτό μια ήπια πολιτική, 

παρακολουθώντας από μακριά τις εσωτερικές διαμάχες των Οθωμανών, προκειμένου 

να ανασυνταχθεί. Ο Μανουήλ εκστράτευσε στην ελληνική χερσόνησο για να 

ενισχύσει τις εκεί κτήσεις της Θεσσαλονίκης  και του Μυστρά. Κεντρική θέση στο 

πολιτικό πρόγραμμα του Αυτοκράτορα στην Πελοπόννησο είχε η τείχιση του 

Εξαμιλίου στον Ισθμό της Κορίνθου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 1415, κατά την 

δεύτερη παραμονή του αυτοκράτορα στην περιοχή. Το τείχος δεν προστάτευε μόνο 

την χερσόνησο από τις επιδρομές των Οθωμανών, αλλά αποτελούσε και ένα υλικό 

και συμβολικό σημείο της μοναρχικής εξουσίας. Το τείχος οριοθετούσε την εδαφική 

κυριαρχία του Δεσπότη, μετασχηματίζοντας την Πελοπόννησο σε δεσποτική 

επικράτεια. 

Στην οχύρωση της Πελοποννήσου έρχεται να προστεθεί ένας επιπλέον 

νεωτερισμός του πολιτικού προγράμματος του Μανουήλ. Αυτός είναι η επάνδρωση 

της αυλής του Μυστρά με άρχοντες και διανοούμενους από την Κωνσταντινούπολη.29
 

Μέλη αυτού του κύκλου επανδρώνουν το διοικητικό μηχανισμό του Δεσποτάτου στις 

αρχές του 15ου
 αιώνα. Η ομάδα αυτή σχηματίζει μια μικρή ελίτ που πλαισιώνει τη 

δεσποτική εξουσία στον Μυστρά. Αυτός ο κύκλος των ανθρώπων της αυλής 
                                                           
26

 Chrysostomides (1985) 167
21

 - 169
4
. 

27
 Darkó (1927) τ. Α΄, 91

2
-92

1
. 

28
 Ostrogogorsky (2002

7
) τ. Γ, 258-259, 261-262. 

29
 Για την επάνδρωση της αυλής του Μυστρά με άρχοντες και διανοουμένους από την 

Κωνσταντινούπολη και για τη σημασία αυτής της πολιτικής, βλ. Zakythinos (1975
2
) τ. Β΄, 211-214, 

320-337 · Σμαρνάκης (2017) 157-159. 
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συγκροτεί την ἔμψυχό τε καὶ λογικὴ Πελοπόννησο που ο Μανουήλ εξυμνεί στον 

επιτάφιο λόγο του για τον αδελφό του Θεόδωρο. Επικεφαλής αυτού του κύκλου ένας 

από τους πλέον επιφανείς διανοητές της ύστερης βυζαντινής περιόδου ο Γεώργιος 

Γεμιστός ή Πλήθων. Ο καλύτερος, λοιπόν, τίτλος του Μυστρά για διεκδίκηση μιας 

τιμητικής θέσης στην ιστορία της φιλολογίας είναι ότι για πολλά χρόνια ήταν η 

κατοικία του Γεωργίου Γεμιστού ή Πλήθωνος, που θεωρείται γενικά ότι είναι ο 

τελευταίος πρωτότυπος στοχαστής στο Βυζάντιο.30
 

Κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο το Βυζαντινό κράτος παρουσιάζεται 

κατακερματισμένο και η πρωτεύουσα του παύει να είναι το ισχυρό πολιτικό και 

πολιτιστικό κέντρο που ακτινοβολεί σε Ανατολή και Δύση, όπως κατά τη 

μεσοβυζαντινή εποχή. O 15
ος

 αιώνας είναι μια εποχή πολιτικής και στρατιωτικής 

αδυναμίας του Βυζαντινού κράτους που φθάνει στο ιστορικό τέλος του με την άλωση 

της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453. Η οικονομική και πολιτική  

παρακμή της κεντρικής εξουσίας συμπίπτει, όμως, χρονικά με μια πολιτιστική και 

καλλιτεχνική άνθηση, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ήδη από τις αρχές του 14ου
 

αιώνα. Ο πυρήνας αυτής της πολιτισμικής ακμής είναι η επιστροφή σε κλασικά 

ιδεώδη, οι νέες προσλήψεις και σηματοδοτήσεις στοιχείων και όψεων της 

ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας. 31
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Wilson (2014
2
) 342 κ. εξ. 

31
 Runciman (1991) 37, 40-41 ·  Σμαρνάκης (2017) 18-26. 
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Β. Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων: Ένας λόγιος στην αυλή των 
δεσποτών του Μυστρά 

 

Παρ’ όλο που ο Γεώργιος Γεμιστός αποτελεί έναν από τους πλέον επιφανείς 

διανοητές και δημόσιους άνδρες της ύστερης βυζαντινής περιόδου, ωστόσο τα 

πενήντα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστά. Είναι σχεδόν 

ανύπαρκτες οι πληροφορίες τόσο για την οικογένειά του όσο και για το έτος 

γεννήσεώς του. Παρ’ όλα αυτά, είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι ο Γεώργιος Γεμιστός 

γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1355-1360,
32

 καθώς και ότι 

καταγόταν από επιφανή οικογένεια που πιθανώς διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς με το 

περιβάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
33

 Έχει προταθεί, μάλιστα, ότι ο πατέρας 

του ταυτίζεται με τον πρωτονοτάριο του ναού της Αγίας Σοφίας Δημήτριο Γεμιστό, ο 

οποίος μνημονεύεται σε κώδικα της πατριαρχικής βιβλιοθήκης του Καΐρου, μάλλον 

του έτους 1407.
34

  Η ανωτέρω εκτίμηση δεν πηγάζει μόνο από την χρονική εγγύτητα 

του Γεωργίου Γεμιστού με τον άγνωστο κατά τα λοιπά συνεπώνυμο πρωτονοτάριο 

της Αγίας Σοφίας, αλλά κυρίως από το γεγονός ότι ένας από τους υιούς του 

φιλοσόφου έφερε το όνομα Δημήτριος, προφανώς ως αποτέλεσμα της κατ’ εξοχήν 

πρακτικής της παραδοσιακής κληρονομικής ονοματοδοσίας.35
  

Ομοίως, ανύπαρκτες σχεδόν είναι και οι πληροφορίες για την παιδεία που είχε 

λάβει. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, υποστηρίζεται ότι είχε αποκτήσει ως γόνος 

επιφανούς οικογένειας πατριαρχικού αξιωματούχου πλατιά εγκυκλοπαιδική γνώση 

στα πρότυπα των βυζαντινών λογίων της εποχής.36
  Έχει ενδιαφέρον, επίσης, να 

επισημανθεί ότι πιστεύεται ότι είχε μυηθεί στην πλατωνική φιλοσοφία από τον 

Δημήτριο Κυδώνη, εξέχοντα φιλενωτικό λόγιο του 14ου αιώνα.37
  Η θέση αυτή δεν 

επιβεβαιώνεται από τις διαθέσιμες πηγές, αν και έχει εντοπιστεί μια έμμεση αναφορά 
                                                           
32

 Η ακριβής χρονολογία γέννησης του Γεμιστού δεν είναι γνωστή. Παρ’ όλα αυτά, έχουν διατυπωθεί 
διάφορες απόψεις με τις επικρατέστερες να συγκλίνουν στην περίοδο 1355-1360. Για το θέμα αυτό, 
βλ. Masai (1956) 54 ·  Woodhouse (1986) 5 · Μπαλόγλου (2002) 23.  
33

 Masai (1956) 52-55, όπου υποστηρίζεται ότι ο Γεμιστός προερχόταν από επιφανή βυζαντινή 
οικογένεια, καθώς και ότι συγγενείς του είχαν καταλάβει σημαντικά αξιώματα κατά την ύστερη 
βυζαντινή περίοδο, κυρίως σχετικά με την Εκκλησία.  
34

 Masai (1956) 53 ·  Woodhouse (1986) 17 · Μπαλόγλου (2002) 25-26.  
35

 Για τον Δημήτριο, υιό του Γεωργίου Γεμιστού, βλ. PLP, αρ. 3632.  
36

 Masai (1956) 55 ·  Woodhouse (1986) 17-18 · Μπαλόγλου (2002) 26.  
37

 Masai (1956) 62-63 · Μπαλόγλου (2002) 26-27. Αντιθέτως, ο Woodhouse αμφισβητεί το 
ενδεχόμενο ο Γεμιστός να υπήρξε μαθητής του Κυδώνη εξαιτίας σημαντικών διαφορών που 
παρατηρούνται μεταξύ των δύο λογίων ως προς το ζήτημα της ένωσης των Εκκλησιών και του 
κινήματος του σχολαστικισμού [Woodhouse (1986) 22-23].  
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σε έργο του ιδίου του Γεμιστού ότι κάποτε κατέφυγε στον Κυδώνη για την ερμηνεία 

χωρίων του Πλάτωνος.38
  Εξίσου αμφισβητούμενες, όμως, είναι και οι πληροφορίες 

ότι ο Γεμιστός μυήθηκε στην αριστοτελική φιλοσοφία, στον αβερροϊσμό και στη 

φιλοσοφία του Ζωροάστρη από έναν πολυθεϊστή Ιουδαίο, ονόματι Ελισσαίο, κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του στην αυλή του Οθωμανού Σουλτάνου, μάλλον στην 

Αδριανούπολη.39
 Οι πληροφορίες για την παραμονή του Γεμιστού στην οθωμανική 

αυλή προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από την γραφίδα του Γεννάδιου Σχολαρίου, 

του σημαντικότερου ίσως ιδεολογικού του αντιπάλου, και κατά συνέπεια δεν 

διασταυρώνονται από άλλες πηγές.40
 Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, αντιμετωπίζονται με 

κάποια επιφύλαξη από τους νεώτερους ερευνητές. 41
    

Παρ’ όλα αυτά, είναι αποδεκτό ότι ο Γεμιστός γνώριζε τα φιλοσοφικά 

συστήματα του Αβερρόη και του Ζωροάστρη, που άλλωστε κατείχαν ιδιαίτερη θέση 

στη φιλοσοφική του σκέψη, ενδεχομένως μέσω των έργων του Πλουτάρχου, του 

Ψελλού και διαφόρων νεοπλατωνικών διανοητών που είχε μελετήσει.  Άλλωστε, το 

ενδιαφέρον για την πλατωνική και νεοπλατωνική φιλοσοφία είχε αναθερμανθεί ήδη 

από τον 11ο αιώνα χάρις στον Μιχαήλ Ψελλό,42
 ενώ αρκετοί υστεροβυζαντινοί λόγιοι 

είχαν γνωρίσει πτυχές του αβερροϊσμού, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του ύστερου 

14ου αιώνα43
.  Έχει υποστηριχθεί, τέλος, ότι είναι αρκετά πιθανό ο Γεμιστός να είχε 

επηρεαστεί και από τον Πέρση μυστικό Suhrawardi.
44

  

Αν και δεν είναι γνωστό αν ο Γεμιστός είχε πράγματι μεταβεί στην αυλή του 

Οθωμανού Σουλτάνου, παρ’ όλα αυτά είναι γνωστό ότι ο λόγιος παρέδιδε μαθήματα 

φιλοσοφίας και ίσως και κοινωνιολογίας σε γόνους επιφανών οικογενειών της 

Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών του 14ου αιώνα και των 

πρώτων χρόνων του 15ου αιώνα.45
  Η εκτίμηση αυτή απορρέει από μια πληροφορία 

του Σιλβέστρου Συρόπουλου ότι ο Γεμιστός συγκαταλεγόταν μεταξύ των δασκάλων 

του Μάρκου Ευγενικού, του μαχητικού μητροπολίτη Εφέσου που υπερασπίστηκε με 

σθένος το ορθόδοξο δόγμα στη Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας, αλλά και του 

                                                           
38

 Mohler (1942) 467
19-22

. 
39

 Για το θέμα αυτό, βλ. Woodhouse (1986) 23-25 · Κουφός (2003) 113-126 · Μπαλόγλου (2002) 27. 
40

 Petit, Sideridès & Jugie (1930-1935) τ. Γ΄, 152
38

-153
34

 και τ. Δ΄, 162
8-11

. 
41

 Woodhouse (1986) 23-25 · Μπαλόγλου (2002) 27 · Σμαρνάκης (2014) 46.  
42

 Τατάκης (1977) 159-206.  
43

 Masai (1971) 439. Το γεγονός ότι ο Γεμιστός γνώριζε τη διδασκαλία του Αβερρόη θεωρείται αρκετά 
βέβαιο από αρκετούς ερευνητές [Masai(1956) 350 κ.εξ. · Woodhouse (1986) 25, 65]. 
44

 Siniossoglou (2011) 8.  
45

 Μπαλόγλου (2002) 30. 
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Βησσαρίωνα, του σοφού φιλενωτικού ιεράρχη της Νίκαιας και μετέπειτα καρδινάλιο 

της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.46
  Κατά πάσα πιθανότητα, ο Γεμιστός επιδόθηκε 

ταυτόχρονα και στην έκδοση πολλών αρχαίων κειμένων ποικίλου περιεχομένου με 

κυριότερες τις εκδόσεις ιστορικών έργων.47
  Σε κάθε περίπτωση, ο Γεμιστός 

απέκτησε σταδιακά τέτοια φήμη ανάμεσα στους λόγιους άνδρες της πρωτεύουσας 

ώστε σύντομα να γίνει δεκτός στους κόλπους του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος.48
 

Μάλιστα, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος εκτιμούσε σε τέτοιο βαθμό τη 

μόρφωση και τις αρετές του, ώστε του ανάθεσε, μάλλον γύρω στο 1405, ρόλο 

συμβούλου του δεσπότη Θεοδώρου Β΄, του δευτερότοκου υιού του, στον Μυστρά, 

γεγονός που διέκοψε απότομα την διδακτική δραστηριότητά του στην 

Κωνσταντινούπολη.49
  

Υποστηρίζεται συχνά ότι η μετοικεσία του Γεμιστού στον Μυστρά έγινε 

ύστερα από κατηγορίες για παγανισμό και για αιρετικές διδασκαλίες.  Η θέση αυτή 

απορρέει κυρίως από όσα αναφέρονται σχετικά με το θέμα αυτό σε επιστολή του 

Σχολαρίου, ιδεολογικού αντιπάλου του Γεμιστού, προς τη βασίλισσα Θεοδώρα, όπου 

ως αιτία της μετοικεσίας του Γεμιστού στην Πελοπόννησο αναφέρεται η αποπομπή 

του από την Κωνσταντινούπολη εξ αιτίας των αιρετικών του θέσεων.50
  Αν και δεν 

μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο ότι ορισμένες από τις θέσεις του Γεμιστού να 

προκαλούσαν αντιδράσεις κυρίως εκ μέρους εκκλησιαστικών κύκλων, ωστόσο 

φαίνεται πιθανότερο ότι ο αυτοκράτορας επέλεξε να ορίσει τον Γεμιστό ως σύμβουλο 

του δευτερότοκου υιού του, καθώς εκτιμούσε την μόρφωση και τις αρετές του.51
 Σε 

κάθε περίπτωση, βέβαια, η μετοικεσία αυτή απετέλεσε την αφετηρία μιας νέας φάσης 

στην ζωή του βυζαντινού αυτού λογίου. 

Στον Μυστρά, ο Γεμιστός χρημάτισε σύμβουλος του δεσπότη Θεοδώρου Β΄ 

και στην συνέχεια και των διαδόχων του. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσουμε με 

ποια ιδιότητα ο Γεμιστός συμμετείχε στην διοίκηση των πολιτικών πραγμάτων της 

Πελοποννήσου. Στα προνομιακά έγγραφα με τα οποία του αποδόθηκαν ποικίλες 

                                                           
46

 Laurent (1971) 284
25-26

. 
47

 Masai (1956) 59 ·  Woodhouse (1986) 28 ·  Μπαλόγλου (2002) 30. 
48

 Masai (1956) 59 ·  Woodhouse (1986) 28 ·  Μπαλόγλου (2002) 30.  
49

 Για τη μετοικεσία του Γεμιστού στον Μυστρά, βλ. Masai (1956) 60 κ.εξ.·  Woodhouse (1986) 28 κ. 

εξ.·  Κατσαφάνας (2014) 216-220 · Σμαρνάκης (2017) 46-47.   
50

 Petit, Sideridès & Jugie (1930-1935) τ. Γ΄, 153
10-15

. 
51

 Woodhouse (1986) 28 κ. εξ. ·  Σμαρνάκης (2017) 46. 
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χορηγίες χαρακτηρίζεται ως οἰκεῖος των δεσποτών.52
  Δεδομένου ότι η ιδιότητα του 

οικείου επικύρωνε την πολιτική σχέση ενός προσώπου με τον αυτοκράτορα και 

επομένως την όποια πολιτική του επιρροή ή λειτουργία, είναι φανερό ότι ο 

υστεροβυζαντινός αυτός λόγιος ανήκε στον στενό κύκλο του αυτοκρατορικού 

περιβάλλοντος. 53
  Είναι γνωστό, επίσης, ότι ο Γεμιστός κατείχε τον τιμητικό τίτλου 

του συγκλητικού,54
 καθώς και την ιδιότητα της κεφαλής της περιοχής του Φαναρίου 

της Αργολίδος και της Βρύσης της Λακωνίας55.  Άγνωστο, τέλος, παραμένει αν ο 

Γεμιστός άσκησε κάποιο δικαστικό αξίωμα στον Μυστρά, παρά τα όσα αναφέρονται 

στους επικήδειους λόγους που εκφωνήθηκαν προς τιμή του από τον Γρηγόριο 

Μοναχό και τον Ιερώνυμο Χαριτώνυμο.56
  

Η μακροχρόνια υπηρεσία του στην αυλή των δεσποτών της Πελοποννήσου 

αναγνωρίστηκε με τον επισημότερο τρόπο, καθώς του παραχωρήθηκαν σημαντικές 

διοικητικές θέσεις και προνόμια, καθώς και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.57
 

Συγκεκριμένα, είναι γνωστό ότι οι κατά καιρούς δεσπότες της Πελοποννήσου τον 

τίμησαν με ποικίλους τίτλους και του παραχώρησαν τα εισοδήματα της περιοχής του 

Φαναρίου Αργολίδος και της Βρύσης Λακωνίας, χορηγίες που μετά τον θάνατό του 

πέρασαν στην δικαιοδοσία των δύο υιών του, Δημητρίου και Ανδρόνικου Γεμιστού.58
   

Η πολιτική δραστηριοποίηση του Γεμιστού λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια 

μιας περιόδου κατά την οποία η Οθωμανική Αυτοκρατορία έβγαινε από μια κρίσιμη 

περίοδο για την ίδια την ύπαρξή της, ύστερα από την πανωλεθρία της μάχης της 

Άγκυρας (1402) και την πολύχρονη εμφύλια διαμάχη μεταξύ των επίδοξων διαδόχων.  

Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία η οθωμανική απειλή έκανε την 

επανεμφάνισή της πιο επικίνδυνη από ποτέ και απειλούσε ευθέως όχι απλά την 

ακεραιότητα αλλά ουσιαστικά την ίδια την ύπαρξη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ή 

καλύτερα ό,τι είχε απομείνει από αυτή.
59

  Ο Γεμιστός αντιλαμβανόμενος την 

ανανεωμένη οθωμανική απειλή δραστηριοποιήθηκε έντονα με στόχο να επισημάνει 
                                                           
52

 Λάμπρος (1912-1930) τ. Γ΄, 3311, τ. Δ΄, 191
,104

3
, 106

1
.  

53
 Κιουσοπούλου (2007) 120. Για την ιδιότητα του οἰκείου, βλ. Verpeaux (1965) 89-99.  

54
 Μπαλόγλου (2002) 36. 

55
 Λάμπρος (1912-1930) τ. Γ΄, 3317, τ. Δ΄, 1042

.  
56

 Σπέντζας (1996) 19 · Μπαλόγλου (2002) 36.  
57

 Για τα προνόμια και τα περιουσιακά στοιχεία που είχαν παραχωρηθεί στον Πλήθωνα, βλ. 
Zakythinos (1975

2
) τ. Β΄, 199-201. Για τα πολιτικά συμφραζόμενα της παραχώρησης των σημαντικών 

περιουσιακών στοιχείων στον Πλήθωνα, βλ. Σμαρνάκης (2017) 162 κ. εξ.  
58

 Τα επίσημα έγγραφα με τα οποία του παραχωρούνταν οι όποιες γαιοκτησίες του, βλ. στο Λάμπρος 
(1912-1930) τ. Γ΄, 331-333, τ. Δ΄, 19-22, 104-105, 106-109, 192-195.  
59

 Για την περίοδο αυτή, βλ. Nicol (1996) 494-498, 504-512.  
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τον κίνδυνο και να προτείνει σειρά συγκεκριμένων μέτρων πολιτικού, στρατιωτικού 

και οικονομικού-κοινωνικού χαρακτήρα με τα οποία πίστευε πως θα βελτιώνονταν οι 

παθογένειες του Δεσποτάτου. Πρόκειται για εισηγήσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και θα αποτελέσουν ουσιαστικά τον κορμό της παρούσας εργασίας.  

Ο Γεμιστός δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην πολιτική του δραστηριότητα 

στον Μυστρά, αλλά φρόντισε να προσελκύσει μια αξιόλογη ομάδα μαθητών και έτσι 

να αποκτήσει την φήμη και το κύρος ενός σοφού διδασκάλου και λογίου.60
 Από τον 

κύκλο των μαθητών του θα περιοριστούμε στην αναφορά του Βησσαρίωνα, μετέπειτα 

μητροπολίτη Νικαίας και επιφανούς εκπροσώπου της ενωτικής παράταξης, 61
  καθώς 

και του Λαόνικου Χαλκοκονδύλη, ενός εκ των ιστορικών της Αλώσεως62
.  

Μια ακόμα απόδειξη του κύρους που είχε αποκτήσει ο Γεμιστός αποτελεί το 

γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στην αυτοκρατορική αποστολή που έλαβε μέρος στη 

Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας (1438/39), με σκοπό την ένωση των Εκκλησιών.63
 Ο 

Γεμιστός με σθένος υπεράσπισε την ορθόδοξη δογματική διδασκαλία κατά τη 

διάρκεια των εργασιών της Συνόδου.64
 Παράλληλα, όμως, η δίχρονη σχεδόν 

παραμονή του στην Ιταλία του έδωσε τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με εξέχουσες 

προσωπικότητες της δυτικής διανόησης και ιδιαίτερα με τον κύκλο του Cosimo των 

Μεδίκων, του ισχυρότερου άνδρα της Φλωρεντίας.65
 Η παραμονή του στην Ιταλία 

συμπίπτει με την αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος των λογίων των ιταλικών πόλεων 

για την πλατωνική φιλοσοφία, που είχε διακοπεί από τον 11ο
  αιώνα λόγω μιας σειράς 

αναθεμάτων για τον Ιωάννη Ιταλό.66
 Τότε, μάλιστα, έλαβε και το αρχαιοπρεπές 

παρώνυμο Πλήθων ως απόδοση του ονόματός του στην αρχαία ελληνική γλώσσα.67
 

Είναι γεγονός ότι ο Γεμιστός έδωσε νέα ώθηση στη μελέτη του πλατωνικού 

συστήματος στη Δύση.68
 Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι ο Κόζιμο των Μεδίκων 

                                                           
60

 Για μία σύντομη επισκόπηση αυτής της πτυχής της δραστηριότητας του Πλήθωνος, βλ. Κατσαφάνας 
(2014) 412 κ. εξ.  
61

 Για τις σχέσεις του Πλήθωνος με τον Βησσαρίωνα, βλ. Zakythinos (1975
2
) τ. Β΄, 332-334 ·  Masai 

(1956) 306-312. 
62

 Για τις σχέσεις του Πλήθωνος με τον Λαόνικο Χαλκοκονδύλη, βλ. Harris (2003) 211-217. 
63

 Για μία πρόχειρη αλλά διεξοδική παρουσίαση της συμμετοχής του Πλήθωνος στη Σύνοδο Φερράρας 
– Φλωρεντίας, βλ. Κατσαφάνας (2014) 369 – 390.  
64

 Για τη στάση του Πλήθωνος έναντι του ζητήματος της Ένωσης των Εκκλησιών, βλ. Hladký (2014) 

239 κ. εξ., όπου και η παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία.   
65

 Για τη σχέση του Πλήθωνος με τον κύκλο του Cosimo των Μεδίκων, βλ. Masai (1956) 327 κ. εξ. · 
Woodhouse (1986) 154 κ.εξ.  
66

 Wilson (2014
2
) 198-202 

67
 Masai (1956) 384-386 ·  Siniossoglou (2011) 8-9.  

68
 Για το ζήτημα αυτό, βλ. Woodhouse (1980) 473-483 · Πανταζάκος (1997) 222-241.  
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εμπνεύστηκε από τον Γεμιστό την ίδρυση της Πλατωνικής Ακαδημίας της 

Φλωρεντίας το 1459/62.69
 

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο υστεροβυζαντινός αυτός λόγιος τα 

πέρασε πάλι στον Μυστρά, απολαμβάνοντας τη γενική αναγνώριση και συνεχίζοντας 

την διδακτική, συγγραφική και συμβουλευτική του δραστηριότητα.70
 Στο διάστημα 

αυτό ο Γεμιστός θα αναλωθεί κυρίως με την πνευματική διαμάχη με τον Γεώργιο 

Σχολάριο σχετικά με το αν η πλατωνική διδασκαλία είναι ανώτερη της 

αριστοτελικής.71
  

Το συγγραφικό έργο του Γεμιστού υπήρξε ιδιαιτέρως πλούσιο και 

χαρακτηρίζεται από ποικιλία ως προς τη θεματολογία, δεδομένου ότι τα συγγράμματά 

του διακρίνονται σε θεολογικά, ιστορικά, φιλοσοφικά, γεωγραφικά, αστρονομικά, 

καθώς και πραγματείες με αντικείμενο τις φυσικές επιστήμες, τη ρητορική και τη 

μουσική.72
 

Ο Γεμιστός πέθανε πλήρης ημερών και ετάφη στον Μυστρά με όλες τις 

χριστιανικές τιμές στις 26 Ιουνίου 1452, ένα μόλις έτος πριν από την κατάλυση της 

αυτοκρατορίας από τους Οθωμανούς.73
  Παρ’ όλα αυτά, τα οστά του δεν βρίσκονται 

πλέον στον Μυστρά, καθώς ο Sigismondo Pandolfo Malatesta, αρχιστράτηγος των 

βενετικών στρατευμάτων που προέβαιναν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην 

Πελοπόννησο κατά τη διάρκεια του Α΄ Βενετοτουρκικού πολέμου (1463-1479), πήρε 

τα οστά του λογίου μαζί του, όταν αποχώρησε από την Πελοπόννησο (1465), και τα 

εναπόθεσε σε τάφο στο ναού του αγίου Φραγκίσκου στο Ρίμινι, όπου βρίσκονται 

μέχρι και σήμερα.74
  

 

                                                           
69

 Woodhouse (1986) 156.   
70

 Για τη ζωή του Πλήθωνος στον Μυστρά μετά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Φερράρας – 

Φλωρεντίας, περίοδο κατά την οποία δεν έχουμε ιδιαίτερες πληροφορίες, βλ. Κατσαφάνας (2014) 227-

228 · Σμαρνάκης (2014) 47-48. 
71

 Για τη διαμάχη αυτή, βλ. Siniossoglou (2009) 408-414 · Κατσαφάνας (2014) 543 κ. εξ.  
72

 Για μία συγκεντρωτική παρουσίαση του έργου του Πλήθωνος, βλ. Μπαλόγλου (2002) 43-74, όπου 
παρατίθεται και η σχετική βιβλιογραφία.  
73

 Για την ακριβή ημερομηνία του θανάτου, όπως αυτή τουλάχιστον καταγράφεται σε χειρόγραφη 
σημείωση του υπ’ αριθμ. 496 κώδικα της Βαυαρικής Βιβλιοθήκης του Μονάχου, βλ. Jugie (1935)160 

κ. εξ. · Κατσαφάνας (2014) 228. Ας σημειωθεί, όμως, ότι υπάρχει και μαρτυρία του Γεωργίου 
Τραπεζούντιου ότι πέθανε μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το 1454 [Monfasani (2005) 459-

463]. 
74

 Για το γεγονός αυτό, βλ. Bertozzi (2003) 181-185.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ 

 

Ένα πολιτικό όραμα για την υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο. Οι 
κοινωνικές και οικονομικές απόψεις του Πλήθωνος (1414-1418). 

 

Α. Η μαρτυρία των κειμένων: Τα κείμενα στα οποία καταγράφεται το όραμα του 
Πλήθωνος. 

 Είναι γνωστό ότι ο Πλήθων χρειάστηκε να απευθύνει μια επιστολή και ένα 

υπόμνημα προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο, καθώς και ένα ακόμα 

υπόμνημα προς τον δεσπότη Θεόδωρο Β΄ μεταξύ των ετών 1414-1418. Τα τρία αυτά 

τεκμήρια αποτελούν προϊόντα της βολιδοσκόπησης της εσωτερικής κατάστασης του 

Δεσποτάτου από τον λόγιο, ύστερα από την εγκατάστασή του στην Πελοπόννησο, 

στις αρχές του 15ου
 αιώνα. Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για κείμενα που 

συντάχθηκαν ύστερα από πρωτοβουλία του Πλήθωνος ή αν πρόκειται για 

υπηρεσιακές αναφορές που ο τελευταίος συνέταξε με την κυβερνητική του ιδιότητα 

ύστερα από σχετική εντολή του Αυτοκράτορα και του Δεσπότη. 

 Το παλαιότερο από αυτά θεωρείται ότι είναι η επιστολή που απέστειλε ο 

υστεροβυζαντινός λόγιος προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ και εκ παραδρομής είχε 

αποδοθεί από τον Σπ. Λάμπρο στον μετέπειτα αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄ 

Παλαιολόγο.75
 Η συγγραφή της επιστολής αυτής τοποθετείται πριν από την άφιξη του 

αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ στην Πελοπόννησο.76
 Είναι γνωστό ότι ο Αυτοκράτορας 

είχε μεταβεί δύο τουλάχιστον φορές στην Πελοπόννησο για να διευθετήσει την εκεί 

πολιτική κατάσταση και να εδραιώσει την κυριαρχία του Θεοδώρου Β΄.77
 Αν 

πράγματι η επιστολή αυτή συντάχθηκε εν όψει της μετάβασης του Αυτοκράτορα στην 

Πελοπόννησο, τότε είναι λογικό να πιστεύεται ότι γράφτηκε το 1414 και προφανώς 

πριν από τον Ιούλιο του 1414, οπότε ο αυτοκράτορας άρχισε το ταξίδι του προς την 

Πελοπόννησο.  

 Ο Πλήθων αναγνωρίζει από την αρχή κιόλας της επιστολής του ότι αυτή 

συντάσσεται σε μια εποχή κατά την οποία οι αντίπαλοι της Αυτοκρατορίας είναι 
                                                           
75

 Λάμπρος (1926β). 
76

 Μπαλόγλου (2002) 97. 
77

 Για τις δύο αυτές παραμονές του Αυτοκράτορα στην Πελοπόννησο, βλ. Zakythinos (1975
2
) τ. Α΄, 

168 κ. εξ.  
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απασχολημένοι με εσωτερικά τους ζητήματα και έτσι επιθυμούν να έχουν φιλικές 

σχέσεις με την Αυτοκρατορία. Πράγματι, η συγκυρία για τους Βυζαντινούς ήταν 

αρκετά ευνοϊκή, καθώς εκείνο τον καιρό από την μια πλευρά η Δύση δοκιμάζεται από 

τις ενδοεκκλησιαστικές έριδες που απειλούν την ενότητα της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, ενώ από την άλλη πλευρά ο νέος σουλτάνος των Οθωμανών, ο σουλτάνος 

Μωάμεθ Α΄ (1413-1421) που μόλις έχει αναλάβει την εξουσία επιδιώκει φιλικές 

σχέσεις με την Αυτοκρατορία, ύστερα από τη βυζαντινή υποστήριξη που είχε στη 

διαμάχη για τον οθωμανικό θρόνο με τον αδελφό του Μουσά (1411-1413). Η 

συγκυρία αυτή, λοιπόν, προσφέρει στον Αυτοκράτορα πολύτιμο χρόνο για να 

ασχοληθεί με την αμυντική θωράκιση της Πελοποννήσου και την βελτίωση των 

πολιτικών πραγμάτων της. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό, είναι αναγκαίο να 

μεταβληθεί ο τρόπος διοικήσεώς της, αφού μόνο με την ιδεατή κατ’ αυτόν πολιτεία 

μπορεί η άσχημη κατάσταση να αντιμετωπιστεί. Έτσι, αφού πρώτα ενισχύσει την 

θέση του προσφεύγοντας στο ιστορικό παρελθόν, για να παραθέσει αρχαίους λαούς 

που ευτύχησαν, επειδή είχαν άριστα πολιτεύματα, αποκαλύπτει τις σκέψεις του για 

την αμυντική θωράκιση της Πελοποννήσου. Ας σημειωθεί, βέβαια, ότι ο λόγιος δεν 

μένει σε γενικές θεωρίες περί της αναγκαιότητας αναδιοργάνωσης της αμυντικής 

θωράκισης της Πελοποννήσου, αλλά προχωρεί πιο πέρα, καταθέτοντας 

συγκεκριμένες και συχνά ριζοσπαστικές προτάσεις για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού. 

 Αργότερα, ο Πλήθων απέστειλε έναν συμβουλευτικό λόγο προς τον Θεόδωρο 

Β΄ Παλαιολόγο, δεσπότη της Πελοποννήσου.78
 Αν και δεν υπάρχουν σαφή εσωτερικά 

στοιχεία στο κείμενο που να επιτρέπουν την ακριβή χρονολόγηση του κειμένου 

αυτού, ωστόσο η σύνταξή του τοποθετείται ανάμεσα στα έτη 1416 και 1418.79
 Με 

τον συγκεκριμενό συμβουλευτικό λόγο ο Πλήθων, αφού πρώτα επισημαίνει τη δεινή 

από στρατιωτικής απόψεως θέση στην οποία βρίσκεται η Πελοπόννησος, στη 

συνέχεια καταστρώνει συστηματικά σχέδια για την αντιμετώπιση των εξωτερικών 

απειλών, πάντοτε σε συνάρτηση με την αντιμετώπιση της εσωτερικής κακοπολιτείας. 

Η τελευταία, άλλωστε, αποτελεί την κυριότερη αιτία όλων των κακών και γι’ αυτό 

πρέπει άμεσα να εξαλειφθεί. Έτσι, ο Πλήθων, οπλισμένος με τις ιστορικές του 

γνώσεις από την μελέτη της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας σχεδιάζει μια 
                                                           
78

 Λάμπρος (1930). 
79

 Για τα προβλήματα σχετικά με τη χρονολόγηση του κειμένου, βλ. Masai (1956) 387-388 · 

Zakythinos (1975
2
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πρότυπη πολιτεία, που δεν διστάζει να την αποκαλέσει σπουδαίαν ή ακόμα και 

σπουδαιοτάτην πολιτεία. Εδώ ο Πλήθων πιστοποιώντας την κλασική του παιδεία 

χρησιμοποιεί τον όρο σπουδαῖος όπως την αρχαία ελληνική γλώσσα, δηλαδή με την 

σημασία του εξόχου εις το είδος του.80
 Για την υλοποίηση της ιδεατής αυτής 

πολιτείας απαιτείται η λήψη ορισμένων μέτρων έτσι ώστε η υφισταμένη γενική 

κατάσταση να μεταβληθεί και να προκύψει μια νέα και οπωσδήποτε ιδεατή 

κατάσταση.  

Τέλος, ο Πλήθων απέστειλε και δεύτερο υπόμνημα προς τον αυτοκράτορα 

Μανουήλ Β΄, μάλλον προς τα τέλη του 1418.81
 Η χρονολόγηση αυτή συνάγεται από 

το γεγονός ότι ο Πλήθων μνημονεύει σε κάποιο σημείο της εισαγωγής του 

υπομνήματος την πρόσφατη επιτυχή λήξη του πολέμου που διεξήγαγαν μεταξύ του 

Ιωάννη Παλαιολόγου και του Θεοδώρου Παλαιολόγου με τον Ζαχαρία Κεντυρίωνα. 

Ο Πλήθων εισηγείται με το υπόμνημα αυτό ορισμένες βελτιώσεις στα μέτρα που είχε 

ήδη προτείνει στον συμβουλευτικό του προς τον Θεόδωρο Β΄ (1415;).  Προτού, 

όμως, ο Πλήθων παρουσιάσει τις βελτιώσεις που έχει να προτείνει, κατασκευάζει μια 

σειρά  εξισώσεων, πραγματοποιώντας άλματα μέσα στον Χρόνο και την Ιστορία. 

Πρόκειται για άλματα που επιτρέπουν στον λόγιο να παρουσιάσει με τρόπο 

αδιαφιλονίκητο ιδεολογικά μια σειρά από μεταρρυθμιστικές προτάσεις που αγγίζουν 

θέματα, όπως η διάκριση του πληθυσμού με βάση την ενασχόλησή τους, την 

αναδιοργάνωση του καθεστώτος της εγγείου ιδιοκτησίας, την αναπροσαρμογή των 

σχέσεων φορολογουμένων και στρατευομένων και τέλος την απαγόρευση της 

κυκλοφορίας ξένων νομισμάτων.   

Πρόκειται, όπως φαίνεται, για κείμενα στα οποία διατυπώνεται μια σειρά από 

πολιτικές και οικονομικές προτάσεις που αποσκοπούν στην ανασυγκρότηση της 

Πελοποννήσου. Οι προτάσεις του Πλήθωνος επικεντρώνονται μόνο στην 

Πελοπόννησο, καθώς ο Πλήθων πιστεύει, όπως άλλωστε και άλλοι λόγιοι εκείνης της 

περιόδου, ότι το γεωγραφικό αυτό τμήμα της Αυτοκρατορίας αποτελεί το μόνο 

βιώσιμο τμήμα της. Οι κεντρικές μεταρρυθμιστικές ιδέες που παρουσιάζονται στα 

τρία αυτά κείμενα είναι σε γενικές γραμμές πανομοιότυπες, γεγονός που τα καθιστά 

ένα ενιαίο σύνολο. Ωστόσο, το υπόμνημα προς τον δεσπότη Θεόδωρο χαρακτηρίζεται 

από το γεγονός ότι αποτελεί κατά ένα μέρος μια πραγματεία περί πολιτικής θεωρίας, 
                                                           
80

 Βλ. Αριστοτέλη Περὶ ποιητικῆς κεφ.2 
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σε αντίθεση με τα άλλα δύο κείμενα που αποτελούν εκτενείς εκθέσεις πολιτικών και 

οικονομικών θέσεων του λογίου. Μάλιστα, ο ίδιος ο λόγιος αναγνώριζε τη συνάφεια 

των προτάσεων των δύο υπομνημάτων, όπως φαίνεται από την επισήμανση εκ μέρους 

του προς τον αυτοκράτορα ότι οι προτάσεις που του κατέθετε με το υπόμνημα του 

1418 είχαν ήδη παρουσιαστεί στον δεσπότη Θεόδωρο Β΄.82
   

 Τα τρία αυτά κείμενα αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές που διαθέτουμε 

σχετικά με τον πολιτικό προγραμματισμό του Πλήθωνος. Αυτό, βέβαια, δεν 

συνεπάγεται ότι η πολιτική σκέψη του βυζαντινού λογίου εξαντλείται με τα κείμενα 

αυτά, καθώς η συγγραφική του δραστηριότητα υπήρξε συνεχής μέχρι και τον θάνατό 

του. Είναι προφανές ότι ο φιλοσοφικός συλλογισμός ήταν στενά συνδεδεμένος με την 

πολιτική σκέψη του υστεροβυζαντινού αυτού λογίου.83
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Β. Το κοινωνικό και οικονομικό πρόγραμμα  

 

1. Προτάσεις για στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις 

 

Το ιδιότυπο μοντέλο πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης που πρότεινε ο 

Πλήθων με τα υπομνήματά του προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο και 

τον υιό του, Θεόδωρο Β΄, δεσπότη του Μορέως, περιλαμβάνει και προτάσεις ριζικών 

στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων. Πρόκειται για προτάσεις που προβλήθηκαν από τον 

Πλήθωνα πιο επιτακτικά από κάθε άλλη, καθώς απαντούν και στα τρία υπομνήματά 

του. Οι μεταρρυθμιστικές προτάσεις του Πλήθωνος επικεντρώνονται κυρίως στην 

εφαρμογή αμυντικής στρατηγικής. Αν και η αμυντική στρατηγική αποτελούσε πάγια 

πολιτική και ιδεολογική επιλογή των Βυζαντινών, ωστόσο οι ιστορικές συνθήκες που 

επικρατούσαν πλέον την επέβαλαν ρητά. Η ασφυκτική πολεμική πίεση από τους 

Οθωμανούς και η πολιτικο-στρατιωτική διάσπαση της Αυτοκρατορίας, κυρίως στον 

ευρωπαϊκό της τμήμα, έχει αφήσει στη δικαιοδοσία της μόνο ένα μικρό τμήμα της 

Θράκης, την Πελοπόννησο και μερικά νησιά. Η εδαφική συρρίκνωση συνοδεύεται 

από πολιτική αδυναμία, γεγονός που έχει επιτείνει την αποδυνάμωση των αμυντικών 

δυνάμεων του κράτους. Οι ελλείψεις φρούρησης, οπλισμού, στρατιωτικής 

εκπαίδευσης και τακτικής στρατολόγησης, καθώς και οι υψηλές οικονομικές 

επιβαρύνσεις των στρατιωτών έχουν αντίκτυπο στο φρόνημα και την απόδοσή τους.  

Ωστόσο, το μέγεθος του οθωμανικού κινδύνου είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις που 

καθιστά αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων, με κυριότερο τη θεραπεία των 

παθογενειών που μάστιζαν οργανωτικά, λειτουργικά και από άποψη ανθρωπίνου 

δυναμικού τον στρατό του Δεσποτάτου. Άλλωστε, σύμφωνα με τον Πλήθωνα, χωρίς 

ικανό στράτευμα κάθε άλλη πολιτική δράση θα ήταν ανώφελη.
84

  

Ο στρατιωτικός σχεδιασμός του Πλήθωνος αφορούσε αποκλειστικά την 

Πελοπόννησο, καθώς την θεωρούσε ως το επίκεντρο για την άμυνα κατά των 

Οθωμανών85. Εξάλλου, η Πελοπόννησος αποτελούσε εκ των πραγμάτων τη μοναδική 

περιοχή του κατακερματισμένου βυζαντινού κράτους του 15ου
 αιώνα που διέθετε την 
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 Λάμπρος (1926α) 264
13-16

. «Ἀλλὰ τὰ μὲν τοιαῦτα(τα οικονομικά μέτρα) καὶ ἐς ὕστερον ἴσως ἂν δέοι 
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ἀκραιφνοῦς ἐκείνης στρατιᾶς καὶ τοῦ ἀπὸ τῶν χωρὶς ἤδη συνοισόντων δικαίου τε ἅμα καὶ κούφου καὶ 
οὐ φαύλου πόρου μικρῷ πρόσθεν διεξῆλθον·». 
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έκταση, την εδαφική συνοχή, τον πληθυσμό αλλά και τους πόρους, για να μπορέσει 

να αμυνθεί αποτελεσματικά. Γι’ αυτό, άλλωστε, ο Δημήτριος Κυδώνης είχε αναδείξει 

ήδη από τα τέλη του 14ου
 αιώνα τη σημασία της Πελοποννήσου ως το τελευταίο 

βιώσιμο τμήμα του κράτους σε επιστολή του προς τον δεσπότη Θεόδωρο Α΄.86
 Σε 

αυτό, άλλωστε, συνέβαλε αποφασιστικά και η γεωμορφολογία της Πελοποννήσου 

που την καθιστούσε φυσικά οχυρή και ταυτόχρονα αξιόλογο ορμητήριο. Καθώς, 

μάλιστα, περιβάλλεται από θάλασσα ήταν δύσκολο να προσβληθεί, ενώ οι ορεινοί 

όγκοι της μπορούσαν να αποτελέσουν αξιόλογα καταφύγια για τον πληθυσμό αλλά 

και εστίες ανταρτοπολέμου σε περίπτωση που ο εχθρός καταλάμβανε τα πεδινά 

τμήματά της. Έτσι, δεν απαιτούνταν σημαντικές δαπάνες για την άμυνά της, γεγονός 

που δεν παραβλέπεται από τον σπουδαίο αυτό βυζαντινό λόγιο.87
  

Η γεωμορφολογία της Πελοποννήσου υποχρεώνει τον Πλήθωνα να προτείνει 

την κατάργηση ουσιαστικά του πολεμικού στόλου του Δεσποτάτου, παρ’ όλο που 

είναι γνωστό ότι οι δεσπότες είχαν υπό τις διαταγές τους αξιόλογη ναυτική δύναμη. 

Συγκεκριμένα, ο δεσπότης Μανουήλ Καντακουζηνός είχε κατορθώσει να 

συγκροτήσει μια αξιόλογη ναυτική δύναμη για την απόκρουση των Οθωμανών 

πειρατών. Η ναυτική αυτή δύναμη φαίνεται ότι παρέμενε αξιόμαχη και κατά τη 

διάρκεια της πρώτης εικοσιπενταετίας του 15ου
 αιώνα, αν κρίνουμε από την επιτυχή 

έκβαση για τις βυζαντινές δυνάμεις της ναυμαχίας των Εχινάδων Νήσων (1427), 

όπου ναυτικές δυνάμεις των δεσποτών της Πελοποννήσου συγκρούστηκαν με αυτές 

του Καρόλου Τόκκου, ηγεμόνα της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων. Παρ’ όλα αυτά, 

ο βυζαντινός λόγιος υποστηρίζει ότι η φύση της χώρας δεν απαιτούσε τη διατήρηση 

στόλου και ως εκ τούτοι το βυζαντινό κράτος έπρεπε να στηριχθεί αποκλειστικά και 

μόνο στις χερσαίες δυνάμεις για την υπεράσπιση της Πελοποννήσου.     

Ο Πλήθων, έχοντας συνειδητοποιήσει τις ενδημικές διαστάσεις που είχε λάβει 

το φαινόμενο του πολέμου κατά τη διάρκεια της ύστερης περιόδου, αντιλαμβάνεται 

ότι απαιτείται πολεμική ετοιμότητα και επαγγελματισμός. Η αυξανόμενη ζήτηση για 

στρατιωτικές δυνάμεις υποχρέωνε τους κυβερνώντες να καταφεύγουν στην 
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. «ἀλλ’εἰς ἀσφάλειαν τίνος οὐκ ἂν εἴη κρείττων χώρας, νῆσός τε οὖσα 
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πρόσληψη μισθοφόρων, με το σκεπτικό ότι η μισθοφορία αποτελεί το κύριο όχημα 

προς τη συγκρότηση ενός επαγγελματικού στρατεύματος. Γι’ αυτό, άλλωστε, οι ξένοι 

μισθοφόροι αποτελούσαν τον κύριο όγκο των παλαιολογείων στρατευμάτων.88
 

Ωστόσο, οι μισθοφόροι προκαλούσαν ένα δυσβάστακτο οικονομικό βάρος για το 

δημόσιο ταμείο και επιπλέον ήταν και αναξιόπιστοι, αφού τίποτα δεν τους εμπόδιζε 

να στραφούν εναντίον των εργοδοτών τους.89
 Πρόκειται για απόψεις που δεν 

απομακρύνονται από τις διαχρονικές αντιλήψεις της θεωρίας του πολέμου ως προς το 

ζήτημα αυτό.90
  

Αφού, λοιπόν, η συγκρότηση επαγγελματικού στρατού δεν θα μπορούσε να 

βασιστεί στην συνηθισμένη τότε πρακτική της στρατολόγησης μισθοφόρων, θα 

έπρεπε να στραφεί στο εντόπιο στοιχείο.91
 Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται ότι ο 

Γεμιστός συμφωνεί με τη στρατολόγηση χωρικών, αλλά αντιθέτως την απορρίπτει, 

αφού πρώτα αναδείξει τις ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις της. Εντοπίζει τη ρίζα του 

προβλήματος στην παράλληλη φορολόγηση και επιστράτευση των χωρικών. Από τη 

μια πλευρά, η επαχθής φορολογία εξασθένιζε την οικονομική ισχύ των αγροτών, με 

συνέπεια να μην μπορούν να συντηρούν όπλα και πολεμική εξάρτηση. Από την άλλη 

πλευρά, η επιστράτευσή τους επέτεινε την εξασθένισή τους, αφού τους ανάγκαζε να 

αφήνουν τις καλλιέργειές τους και έτσι να μειώνεται η παραγωγή και τα εισοδήματά 

τους. Επιπλέον, οι επίστρατοι χωρικοί αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στο ύψος των 

περιστάσεων, αφού δεν είχαν εκπαιδευτεί κατάλληλα. Κατά συνέπεια, ένα στράτευμα 

που συγκροτείται από οικονομικά εξαθλιωμένους και στρατιωτικά αγύμναστους 

επιστράτους χωρικούς κάθε άλλο παρά επαγγελματικό δεν είναι. Αντιθέτως, μάλλον, 

πρόκειται για ένα στράτευμα με υπονομευμένη εξ αρχής τη μαχητική του αξία. 92
  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο βυζαντινός λόγιος απορρίπτει την πρακτική 

της επιστράτευσης των χωρικών και προτείνει την αποσύνδεση της στρατιωτικής 

υπηρεσίας από τη διαδικασία της παραγωγής, καθώς και την πλήρη απαλλαγή των 

στρατιωτών από κάθε φορολογικό βάρος. Αυτό συνεπάγεται κατ’ ουσία τη 
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συγκρότηση ενός στρατεύματος που θα κάλυπτε εξ ολοκλήρου τις δαπάνες 

εξοπλισμού και διατροφής του με δικούς του πόρους (οἰκόσιτον). Μόνο ένα 

συντηρούμενο με ίδιους πόρους στράτευμα θα μπορούσε να διασφαλίσει την άμυνα 

της Πελοποννήσου.  

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ο βυζαντινός λόγιος εισηγήθηκε δύο 

διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης και συντήρησης του στρατεύματος. Ο πρώτος 

τρόπος επικεντρώνεται στη διμερή διάκριση του πληθυσμού της Πελοποννήσου σε 

στρατιώτες και φορολογουμένους. Οι πρώτοι απαλλάσσονταν από οποιαδήποτε 

φορολογία και απασχολούνταν αποκλειστικά στις ένοπλες δυνάμεις, γεγονός που εκ 

των πραγμάτων συνεπαγόταν τον αυστηρό αποκλεισμό τους από κάθε παραγωγική ή 

κερδοφόρο ασχολία. Από την άλλη πλευρά, ο εργαζόμενος αγροτικός και μη 

πληθυσμός θα αποτελούσε τη τάξη των φορολογουμένων, μέσω της φορολόγησης 

του οποίου θα εξασφαλιζόταν η συντήρηση των στρατιωτών. Ως αποκλειστικό 

κριτήριο για τη διάκριση του πληθυσμού προβάλλονται από τον λόγιο τα φυσικά 

προσόντα των υπηκόων, αφού μόνο έτσι θα συγκροτηθεί ένα όσο το δυνατόν πιο 

μαχητικό στράτευμα.93
  

Ουσιαστικά, λοιπόν, ο Πλήθων προτείνει ένα αυτοσυντήρητο τακτικό 

επαγγελματικό στράτευμα αποτελούμενο από εντοπίους και οργανωμένο στη βάση 

της σύνδεσης των ενόπλων με τον παραγωγικό πληθυσμό. Η σύνδεση αυτή 

αποτυπώνεται με σαφήνεια στην πρότασή του να αντιστοιχεί σε κάθε στρατιώτη ένας 

εργαζόμενος χωρικός και αντίστοιχα σε κάθε ιππέα δύο χωρικοί.94
 Οι εργαζόμενοι 

χωρικοί που διασυνδέονται με κάθε ένοπλο προσδιορίζονται από τον λόγιο ως 

είλωτες, στοιχείο που παραπέμπει οπωσδήποτε στην αρχαία Σπάρτη και πιστοποιεί 

την διαχρονική προσέγγιση της θέσεώς του.  

Έχει ενδιαφέρον, όμως, να επισημανθεί ότι η σχέση ανάμεσα στον 

συντηρούμενο ένοπλο και στον διασυνδεδεμένο με αυτόν χωρικό ήταν ετεροβαρής, 

καθώς ο ένοπλος είχε το δικαίωμα να λάβει πέραν του αναγκαίου μεριδίου για τη 

                                                           
93

 Λάμπρος (1926β) 311
20 κ.ε. · Λάμπρος (1930) 121

9-14
. «τούς τε στρατιώτας ἀποκεκρίσθαι τῶν 

πολλῶν, τοὺς δέ, τοῖς αὐτῶν προσέχοντας, ἱκανούς τε ἐς δύναμιν καὶ ἅμα οὐ βαρεῖς τινας φέρειν τοὺς 
φόρους, σίτησιν τοῖς τε ἄρχουσι καὶ στρατιωτῶν τοῖς λογάσι ». 
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 Λάμπρος (1926α) 256 
5-10

. «Τούτων δ’οὕτω διατεταγμένων τῶν στατιωτῶν, ἑκάστῳ πεζῷ μὲν ἕνα 
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αὑτοῦ ὅσα ἐργαζομένῳ μὴ ἐμποδὼν ἔσοιτο τῷ στρατεύεσθαι, καρπούμενον δὲ τὴν παρὰ τοῦ εἵλωτος 
μοῖραν, εἴτε ἰδίοις, εἴτε κοινοῖς εἴθ’ ὅπως ἂν κοινῇ συμβαίνωσι τοῖς τέλεσιν ἐργαζομένου, ἔχειν μετά τε 
ὅπλων στρατεύεσθαι καὶ παραμένειν ὅπῃ τάττοιντο» 
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συντήρησή του και το μερίδιο του καλλιεργητή επί των μέσων της παραγωγής. 

Μάλιστα, το δικαίωμα αυτό του ενόπλου διατηρούνταν σε κάθε περίπτωση, δηλαδή 

ανεξάρτητα από την οικονομική και νομική θέση του διασυνδεδεμένου με αυτόν 

χωρικό και ως εκ τούτου ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε συμμετοχή του στην 

παραγωγή. Ουσιαστικά, ο Πλήθων αναγνωρίζει στον χωρικό μόνο μερίδιο επί της 

εργασίας του.95
 Αν και πρόκειται για μια πρόταση σαφούς ανισομερούς κοινωνικής 

κατανομής  του παραγόμενου πλούτου, ωστόσο δεν πρέπει να μας εκπλήσσει, καθώς 

για τον εμπνευστή της πρότασης προτεραιότητα έχει η άμυνα της Πελοποννήσου και 

η δημιουργία ενός ισχυρού τακτικού επαγγελματικού στρατεύματος.  

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο δεύτερος προτεινόμενος από τον 

Πλήθωνα τρόπος οργάνωσης και συντήρησης του στρατεύματος, εκείνος των 

συζυγιών. Πρόκειται για μια πρόταση που προβλεπόταν μόνο στην περίπτωση κατά 

την οποία το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού αποδεικνυόταν μάχιμο. Η πρόταση 

αυτή αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας ιδιότυπης μονάδας που προέκυπτε από την 

πρόσδεση δύο χωρικών-στρατιωτών, δηλαδή επιστράτων. Η πρόσδεση αυτή 

συνεπαγόταν ότι τα μέλη της συζυγίας είχαν κοινά περιουσιακά στοιχεία και έτσι 

αυτοσυντηρούνταν, ενώ κάθε μέλος αναλάμβανε στρατιωτικά καθήκοντα διαδοχικά 

έτσι ώστε το κάθε ένα από αυτά να έχει διαφορετικά καθήκοντα κάθε φορά.96
 Με 

αυτό τον τρόπο, θα σχηματίζονταν ιδιαίτερες και ενιαίες μονάδες παραγωγής 

στρατιωτικού χαρακτήρα, όπου οι περιουσίες και των δύο μελών αυτού του 

σχηματισμού θα αφομοιώνονταν στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής λειτουργίας 

τους. Επομένως, επρόκειτο για έναν προτεινόμενο στρατιωτικό θεσμό με έντονο 

κοινωνικό και οικονομικό χαρακτήρα.  

Πρόκειται για ένα σύστημα που για πολλούς παραπέμπει στο μέτρο της 

συνδοσίας που εφαρμοζόταν κατά τη διάρκεια της μέσης βυζαντινής περιόδου. Η 

συνδοσία υποχρέωνε τους φτωχότερους υπηκόους του κράτους να προσφέρουν έναν 

στρατιώτη συνεισφέροντας κατά ομάδες.97
 Ωστόσο, το προτεινόμενο από τον 
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 Λάμπρος (1926α) 256
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 Λάμπρος (1930) 121
20 κ.ε. · Λάμπρος (1926α) 256 

14-17
. «οὗ δ’ἃν οἱ πλεῖστοι ἐπιτήδειοι δοκοῖεν 

στρατεύεσθαι, τούτους μὲν αὖ κατὰ συζυγίας διελεῖν, ἔπειτα ἀναγκάζειν τοὺς ὁμόζυγας κοινοῖς τὰ 
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προκύπτει από τις πηγές [Baloglou (2003), 324].  
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 Zakythinos (1975
2
) τ. Β΄, 139 και σημ. 2. Για την πρακτική αυτή, βλ. Karayannopulos (1958) 119-

123. 
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Πλήθωνα μέτρο υπαγόρευε την εναλλαγή ρόλων μεταξύ των δύο μελών της συζυγίας, 

των δύο ομοζύγων, ώστε να μπορούν και οι δύο εξίσου να επιστρατεύονται σε 

περίπτωση ανάγκης. Αυτό έχει υποχρεώσει κάποιους από τους μελετητές να 

αναζητήσουν τα πρότυπα του προτεινόμενου μέτρου στο σύστημα των θεμάτων, 

όπου το συστατικό στοιχείο του θεματικού στρατού συγκροτείτο από επιστράτους 

χωρικούς παράλληλα βέβαια με την ύπαρξη μόνιμων επαγγελματικών σωμάτων.98
  

Οι προτεινόμενοι τρόποι οργάνωσης και συντήρησης των ενόπλων 

χαρακτηρίζονται από την απουσία των εννοιών της ατομικής ιδιοκτησίας και της 

ατομικής επένδυσης κεφαλαίου για τους ενόπλους και για τους συνδεδεμένους με 

αυτούς εργαζόμενους. Προφανώς, η σύνδεση αυτή ενόπλων και εργαζομένων 

στόχευε στη δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ στρατού και εργαζομένων προς 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, γεγονός που θα μετρίαζε την αυστηρή κοινωνική 

διάκριση των τάξεων.99
  

Το βασικότερο καθήκον του τακτικού επαγγελματικού στρατού αποτελούσε, 

σύμφωνα με τον Πλήθωνα, η φύλαξη του Ισθμού. Είναι γνωστό ότι η δυναστεία των 

Παλαιολόγων αντιμετώπιζε το ενδεχόμενο οχύρωσης του Ισθμού ως τη βάση 

σωτηρίας του Μοριά από την οθωμανική προέλαση. Γι’ αυτό τον λόγο, ο δεσπότης 

Θεόδωρος Α΄ επιχείρησε ανεπιτυχώς να οχυρώσει τον Ισθμό σε συνεργασία με τους 

Βενετούς στα τέλη του 14ου
 αιώνα.100

 Αργότερα, ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄ 

μερίμνησε για την οχύρωση του Ισθμού με την κατασκευή ενός μεγάλου τείχους στην 

περιοχή Εξαμίλι, έργο που το θεωρούσε ως έργο υψίστης σημασίας για την ασφάλεια 

της Πελοποννήσου, όπως γράφει σε επιστολή του προς τους μοναχούς Δαυίδ και 

Δαμιανό το 1416.
101

  Πρόκειται για οχύρωση μήκους επτά περίπου χιλιομέτρων με 

153 πύργους και δύο φρούρια, ένα στο Κορινθιακό και ένα στο Σαρωνικό Κόλπο, που 

ολοκληρώθηκε υπό την προσωπική επίβλεψη του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ και με 

την αυταπάρνηση του τοπικού πληθυσμού και ιδιαιτέρως των Αλβανών το 1415.102
  

Ο Πλήθων αναγνωρίζει την αναγκαιότητα του έργου αυτού και επαινεί τον 

αυτοκράτορα για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος αυτού. Δεν παραλείπει, 

ωστόσο, να εκφράσει τις διαφωνίες του προς ορισμένα ζητήματα, με σημαντικότερο 
                                                           
98

 Peritore (1977) 169 κ.ε. · Tambrun (2006) 219.  
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 Λάμπρος (1905) 440-442.  
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 Dennis (1977) 209
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.  
102

 Zakythinos (1975
2
) τ. Β΄, 141-142.  
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αυτό της πρόσθετης φορολογίας που είχε επιβληθεί για την κάλυψη των δαπανών του 

έργου και την μισθοδοσία των ξένων μισθοφόρων που είχαν αναλάβει την φύλαξη 

του Ισθμού.103
 Πρόκειται για το φόρο του φλωριατικού.

104
 Ο σπουδαίος αυτός λόγιος 

αντιτίθεται στην πρόσθετη αυτή φορολογική επιβάρυνση, καθώς θεωρούσε ότι με 

αυτό τον τρόπο ο πληθυσμός εξαθλιωνόταν οικονομικά και καθίστατο ανίκανος να 

ανταποκριθεί στα στρατιωτικά του καθήκοντα. Ως εκ τούτου ακόμα και η μόνιμη 

παραμονή του δεσπότη και των καλύτερων από τους στρατιώτες του στον Ισθμό δεν 

θα επαρκούσε για την άμυνα της περιοχής.105
  

Ο Πλήθων προτείνει τη ριζική αναδιοργάνωση της φύλαξης του τείχους του 

Ισθμού με στόχο όχι μόνο να πάψει οποιαδήποτε πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση 

του τοπικού πληθυσμού για τις ανάγκες της φρούρησης του τείχους αλλά και για την 

καλύτερη δυνατή άμυνα της περιοχής. Υποστηρίζει, λοιπόν, ότι οι υπάρχοντες φόροι 

επαρκούν για τη μισθοδοσία της φρουράς του Ισθμού, υπό την προϋπόθεση της 

ανάθεσης της φύλαξής του σε ένα σώμα 6000 ανδρών που θα κάλυπταν μόνοι τους 

τις στρατιωτικές τους δαπάνες. Από αυτούς χίλιοι θα αποτελούσαν τη μόνιμη φρουρά 

του Ισθμού για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αντικατασταθούν από άλλο σώμα 

χιλίων ανδρών σε μια διαδοχική ακολουθία. Δικαίωμα μισθού θα είχαν μόνοι οι χίλιοι 

μόνιμοι κάθε φορά φύλακες. Πρόκειται για φύλακες που θα είχαν οργανωθεί με βάση 

την δομή του τακτικού στρατού του Δεσποτάτου, δηλαδή θα αποτελούνταν από έναν 

συνδυασμό επιμέρους πεζικών και ιππικών σωμάτων.106
  

Η επιλογή του Πλήθωνος να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις ριζικής 

οργάνωσης και λειτουργίας του στρατού πηγάζει ουσιαστικά από το γεγονός ότι ο 

βυζαντινός αυτός λόγιος θεωρούσε ότι η άμυνα συνιστούσε έναν από τους κύριους 

συντελεστές της παραγωγής, είδε δηλαδή σε αυτήν οικονομική αξία, ενώ η 
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διασύνδεσή της με την κεντρική εξουσία δημιουργούσε το πλαίσιο οργάνωσης της 

ιδεατής κατ’ αυτόν πολιτείας. Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, κάποιοι από τους 

παλαιότερους μελετητές του πληθώνειου έργου δεν δίστασαν να ανιχνεύσουν στις 

προτάσεις του βυζαντινού αυτού λογίου την πρόθεση δημιουργίας ενός μάλλον 

στρατοκρατορικού καθεστώτος και μάλιστα «σοσιαλιστικού» τύπου, δεδομένου του 

γενικότερου κοινωνικού υποβάθρου των μεταρρυθμιστικών του προτάσεων που 

αφορούσαν το στράτευμα. Είναι προφανές, βέβαια, ότι πρόκειται για προτάσεις 

ερμηνείας που απηχούν ιδεολογικές προσεγγίσεις νεωτέρων περιόδων. Αντιθέτως, οι 

περισσότεροι από τους μελετητές του έργου του Πλήθωνος διέγνωσαν στις προτάσεις 

που συνδέονται με την οργάνωση και την χρηματοδότηση του στρατεύματος την 

προώθηση της «εθνικής» ιδεολογίας και συναφών αντιλήψεων ή σχημάτων. Η θέση 

αυτή απορρέει από το γεγονός ότι ο βυζαντινός λόγιος προτείνει, μεταξύ άλλων, την 

ίδρυση ενός μόνιμου τακτικού «εθνικού» στρατού. 

 

2. Προτάσεις για τη διοικητική αναδιοργάνωση του Δεσποτάτου 

Έχει ήδη σημειωθεί ότι ο Πλήθων πέρασε τα τελευταία πενήντα σχεδόν 

χρόνια της ζωής του στη δεσποτική αυλή του Μυστρά, κατά πάσα πιθανότητα ως 

σύμβουλος των κατά καιρούς δεσποτών της Πελοποννήσου. Η παρουσία του 

Πλήθωνος στην Πελοπόννησο και κυρίως το γεγονός ότι είχε αναλάβει θέση 

συμβούλου κοντά στους δεσπότες του Μυστρά τον καθιστούσαν έναν ιδιαίτερο 

γνώστη τόσο της περιοχής όσο και τον προβλημάτων της. Έτσι, λοιπόν, ο λόγιος δεν 

δυσκολεύτηκε να εντοπίσει τις βασικές παθογένειες της εσωτερικής πολιτικής 

κατάστασης του Δεσποτάτου και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προς 

αντιμετώπισή τους.  

 Ο Πλήθων αναφέρεται για πρώτη φορά στα προβλήματα παθογένειας 

(κακοπολιτείαν) της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης του Δεσποτάτου στην 

επιστολή του προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο (1414).107
 Αφού 

πρώτα περιγράψει στο κείμενο αυτό τις βασικές παθογένειες που μαστίζουν την 
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 Λάμπρος (1926β) 309
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 κ. εξ. : «πρῶτον μὲν ὡς οὐχ οἷόν τε ἐκ τῶν καθεστώτων τὸν Ἰσθμὸν 
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εσωτερική πολιτική κατάσταση της Πελοποννήσου, προτείνει στην συνέχεια ως μόνη 

θεραπεία τους την προσωπική παρέμβαση του Αυτοκράτορα και εναλλακτικά τον 

ορισμό άξιων συμβούλων που θα βοηθήσουν τον δεσπότη να τις αντιμετωπίσει 

επιτυχώς.108
 Αργότερα, ωστόσο, στο συμβουλευτικό του υπόμνημα προς τον δεσπότη 

Θεόδωρο Β΄ (1416), θα αναφερθεί εκ νέου στις διαλυτικές επιπτώσεις των 

παθογενειών που έχει διαπιστώσει και, αφού αναπτύξει την κοινωνιολογική του 

θεωρία, θα προτείνει συγκεκριμένα πλέον μέτρα προς αντιμετώπισή τους.109
  

Προφανώς, ο Πλήθων είχε επεξεργαστεί περισσότερο τα σχετικά προβλήματα στο 

χρονικό διάστημα που μεσολάβησε. Και πάλι, όμως, η επιτυχία των μέτρων 

εξαρτιόταν αποκλειστικά από τις παρεμβάσεις του Αυτοκράτορα και του Δεσπότη.110
  

 Με βάση όσα αναφέρει στα δύο προαναφερθέντα κείμενα γίνεται φανερό ότι 

ο Πλήθων θεωρούσε ως βασική παθογένεια που μάστιζε την εσωτερική πολιτική ζωή 

του Δεσποτάτου την κακοπολιτεία.
111

 Ο όρος χρησιμοποιείται από τον λόγιο για να 

προσδιοριστεί ένα σύνθετο καθεστώς διοικητικής και κοινωνικής παθογένειας με 

κυρίαρχα συμπτώματα τη διασάλευση της κοινωνικής ισορροπίας και την αδυναμία 

του δεσπότη να κυβερνήσει αποτελεσματικά. Η κακοπολιτεία είχε ως συνέπεια όχι 

μόνο την προβληματική διοίκηση της Πελοποννήσου, αλλά κυρίως την υπονόμευση 

της στρατιωτικής οργάνωσής της, που αποτελούσε από κάθε άποψη ζωτικής 

σημασίας ζήτημα για τη σωτηρία της από την οθωμανική επέλαση. 

 Η διασάλευση της κοινωνικής ισορροπίας παρουσιάζεται ως πρόβλημα που 

πήγαζε από τη διαφθορά των κρατικών αξιωματούχων, όπως καθίσταται φανερό από 

το συμβουλευτικό του υπόμνημα προς τον δεσπότη Θεόδωρο Β΄ (1416).
112

 Στο 

υπόμνημα αυτό, ο λόγιος, αφού πρώτα αναπτύξει την κοινωνιολογική του θεωρία, θα 

αναδείξει το συγκεκριμένο πρόβλημα και θα προτείνει τις λύσεις εκείνες που 

θεωρούσε κατάλληλες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.  
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 Ήδη από την επιστολή του Πλήθωνος προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ 

(1414) επιχειρείται να συνδεθούν οι απαιτούμενες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις με την 

βελτίωση της κατάστασης και με τη δημιουργία ισχυρού στρατού.113
 Άλλωστε, το 

πρόβλημα της στρατιωτικής ενίσχυσης της Πελοποννήσου συνιστά, για τον 

Πλήθωνα, το πλέον σημαντικό πρόβλημα και προφανώς συνδέεται με κάθε πτυχή του 

Δεσποτάτου.114
 Ουσιαστικά, ο Πλήθων κρίνει το υπάρχον κοινωνικό σύστημα ως 

ανεπαρκές για την αποτελεσματική άμυνα της χώρας και για την υπεράσπιση του 

Ισθμού της Κορίνθου. Η ενδελεχής ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας και 

των προβλημάτων του Δεσποτάτου ακολουθείται από ένα νέο σχήμα οργάνωσης της 

κοινωνίας και της οικονομίας. Ο συγγραφέας προτείνει τη διαίρεση των κατοίκων της 

Πελοποννήσου σε δύο ομάδες, στους στρατιώτες και τους λοιπούς που καταβάλλουν 

εισφορές για τη συντήρηση του στρατού. Οι κάτοικοι της χώρας εντάσσονται στις 

δύο λειτουργίες ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις του καθενός. Οι στρατιώτες 

απαλλάσσονται από κάθε φορολογία, ενώ οι φορολογούμενοι καταβάλλουν 

χρηματικές εισφορές, οι οποίες εισπράττονταν τμηματικά.  

Το κοινωνικό αυτό σχήμα συμπληρώνεται από μια τρίτη «τάξη», τους ιερείς. 

Παρ’ όλο που οι ιερείς δεν εμφανίζονται ως ιδιαίτερο σώμα, όπως οι δύο πρώτες 

«τάξεις», ωστόσο αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα.115
 Η ομάδα αυτή ούτε παράγει 

ούτε πολεμά, αλλά όμως συμμετέχει στον καταμερισμό του εισοδήματος της χώρας 

και μάλιστα με τρόπο σχεδόν ανάλογο προς κάθε μέσο εκλεκτό άνδρα, προφανώς 

πολεμιστή, αφού έχει το δικαίωμα να διατηρεί έναν αριθμό ειλώτων.
116

 Στην ομάδα 

των ιερέων εντάσσεται κατά κάποιο τρόπο και μια επιμέρους υποομάδα, αυτή των 

μοναχών.117
 Οι τελευταίοι παρουσιάζονται ως άτομα που έχουν την αξίωση να 

νέμονται εισοδήματα του κράτους λόγω της μοναχικής τους ιδιότητας.118
 Ο λόγιος 

προτείνει την απαλλαγή τους από κάθε φορολογία των κτημάτων τους, καθώς θεωρεί 

ότι πρόκειται για μέτρο που συνάδει με τη φύση του λειτουργήματός τους, ζητά όμως 

να σταματήσουν τη διεκδίκηση εισοδημάτων από γαίες του δημοσίου.
119

 Η αναφορά 
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στην ομάδα των ιερέων κλείνει με κριτική κατά των μοναχών, που φροντίζουν μόνο 

για την σωτηρία της ψυχής τους, χωρίς να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.120
  

 Ο Πλήθων, λοιπόν, σκιαγραφεί στην επιστολή προς τον αυτοκράτορα 

Μανουήλ Β΄ ένα σχήμα κοινωνικής οργάνωσης που αποτελείται από πολεμιστές, 

αγρότες και κληρικούς. Πραγματικά, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 

διακονικόν, η τάξη των εμπόρων και όσων ασκούν αστικά επαγγέλματα δεν 

αναφέρονται ως ιδιαίτερο στρώμα στο πλαίσιο της νέας κοινωνίας, όπως επίσης και 

το γεγονός ότι την θέση του, ως τρίτης λειτουργίας, την καταλαμβάνει πλέον η ομάδα 

των ιερέων και των μοναχών. Το ιδιαίτερο αυτό ενδιαφέρον δεν πηγάζει μόνο από το 

γεγονός ότι ένας λόγιος, για τον οποίο αμφισβητείται πλέον η σχέση του με τον 

χριστιανισμό, αντιμετωπίζει με αυτό τον τρόπο τους κληρικούς και τους μοναχούς, 

αλλά και από το ότι οι κληρικοί δεν αποτελούσαν ποτέ ιδιοσυνείδητο στρώμα της 

βυζαντινής κοινωνίας.121
 Ουσιαστικά, οι κληρικοί συμμερίζονταν ένα κοινό για όλους 

πλέγμα αντιλήψεων και πεποιθήσεων για τον ρόλο, την αποστολή και τη θέση τους 

στον κόσμο και ουδέποτε διατύπωσαν την άποψη ότι συγκροτούν μια ιδιαίτερη 

κοινωνική ομάδα.122
  

 Το ανωτέρω σχήμα που προτείνεται από τον Πλήθωνα θεωρείται ότι 

παραπέμπει στην κοινωνική πραγματικότητα της μεσαιωνικής Δύσης και σε ένα 

αντίστοιχο δυτικό ιδεολογικό σύστημα.123
 Οι κοινωνικές διακρίσεις του σχήματος 

αυτού ανταποκρίνεται στις τρεις λειτουργίες γύρω από τις οποίες συγκροτείται ο 

λόγος περί κοινωνίας στον δυτικό κόσμο και κυρίως στη μεσαιωνική Γαλλία.124
 Οι 

λειτουργίες βάσει των οποίων συγκροτούνται οι κοινωνικές τάξεις στη μεσαιωνική 

Γαλλία και σε πολλά σημεία της Βόρειας Ευρώπης είναι ο πόλεμος, η αγροτική 

παραγωγή και η προσευχή.125
 Ο Πλήθων φαίνεται ότι γνώριζε το γαλλικό πρότυπο 

και προσπάθησε να το συνταιριάξει με τα πλατωνικά πρότυπα που θαύμαζε.126
 

Άλλωστε, το γαλλικό αυτό μοντέλο απέρρεε ως ένα βαθμό από το έργο ενός 
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ανώνυμου νεοπλατωνιστή του 6ου
 αιώνα, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει το όνομα ενός 

εκ των μαθητών του αποστόλου Παύλου, του Διονυσίου Αρεοπαγίτη.127
   

 Αργότερα, όμως, ο Πλήθων προτείνει ένα μάλλον διαφορετικό σύστημα 

κοινωνικής οργάνωσης στο υπόμνημά του προς τον δεσπότη Θεόδωρο Β΄ (1416). Το 

σχήμα αυτό παραμένει τριμερές, παρ’ όλο που διαφοροποιείται αισθητά από το 

προηγούμενο. Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης που 

περιλαμβάνει, όπως σε όλες τις πόλεις, τρεις τάξεις (φῦλα): το αὐτουργικόν, δηλαδή 

του γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, το διακονικόν, που αποτελείται από τους 

εμπόρους και όσους ασχολούνται με μεταποιητικές δραστηριότητες και το ἀρχικόν, 

στο οποίο ανήκουν οι στρατιώτες, οι δικαστές και οι άρχοντες. Στην κορυφή της 

πυραμίδας τοποθετείται ο βασιλεύς ως επικεφαλής της πρώτης τάξης και κατ’ 

επέκταση του κοινωνικού συνόλου. Το ἀρχικόν φῦλον οφείλει να προστατεύει την 

κοινότητα από τους εχθρούς, να επιβάλλει τον νόμο και να επιτηρεί τις άλλες τάξεις 

στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 128
  Οι φόροι που βαρύνουν τα δύο κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα προορίζονται για τη σίτιση, τους μισθούς, αλλά και προς 

επιβράβευση του φύλου αυτού.  

Ο υστεροβυζαντινός αυτός λόγιος τάσσεται υπέρ του αυστηρού διαχωρισμού 

των τριών τάξεων και συνιστά τον περιορισμό της καθεμιάς στην επιτέλεση των 

καθηκόντων της. Επιμένει ιδιαίτερα στον καθορισμό των δραστηριοτήτων της 

άρχουσας κοινωνικής ομάδας, δεδομένου ότι προτείνει να απαγορευτεί οποιαδήποτε 

μορφή ενασχόλησης των μελών της κοινωνικής αυτής ομάδας με το εμπόριο αλλά και 

με οτιδήποτε άλλο προσιδιάζει στη φύση των ανελεύθερων. Επίσης, οι στρατιώτες 

εξαιρούνται από την παραγωγή και την καταβολή φόρων, θέματα που απασχολούν 

αποκλειστικά τις δυο κατώτερες τάξεις. Η ίδια ακριβώς θέση για τον αυστηρό 

διαχωρισμό των τάξεων και των λειτουργιών τους επαναλαμβάνεται και στο σημείο 
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εκείνο του υπομνήματος, όπου υπάρχουν παραινέσεις για την επιλογή των 

συμβούλων του ηγεμόνα, επιλογή που πρέπει να βασίζεται στις ικανότητές τους. 129
  

Έχει υποστηριχθεί ότι το προαναφερθέν κοινωνικό σχήμα προέρχεται από 

πλατωνικά έργα.130
 Είναι αλήθεια ότι ο Πλήθων ακολουθεί πιστά το σχήμα του 

φιλοσόφου που επηρέασε σημαντικά το δικό του έργο και προσυπογράφει τις θέσεις 

του Πλάτωνος για την υπεροχή του ἀρχικοῦ φύλου έναντι των άλλων. Σε μια 

οργανωμένη κοινωνία, οι άρχοντες και οι στρατιώτες οφείλουν να απέχουν από 

οποιαδήποτε δραστηριότητα, εμπορική ή μεταποιητική, καθώς δεν αρμόζει στη φύση 

και στον ρόλο τους. Η αντίληψη αυτή για την κοινωνική ιεραρχία προέρχεται από τα 

πλατωνικά κείμενα, στα οποία η χειρωνακτική εργασία περιβάλλεται από πλήρη 

απαξία.131
 Ο πόλεμος αντιμετωπίζεται ως ένα επάγγελμα και εκείνοι που το ασκούν 

οφείλουν να αφοσιώνονται αποκλειστικά και μόνο σε αυτό. Έτσι, οι φύλακες της 

πολιτείας διαχωρίζονται από τους άλλους εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης του 

λειτουργήματός τους.132
  

Είναι φανερό, σε κάθε περίπτωση, ότι το πλατωνικό μοντέλο προτείνεται 

αυτούσιο ως λύση στα προβλήματα της εποχής, χωρίς να επιχειρείται να 

προσαρμοσθεί στην κοινωνική πραγματικότητα της Πελοποννήσου κατά την ύστερη 

βυζαντινή περίοδο. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, θεωρείται ότι το υπόμνημα αυτό 

αρχαϊζει και ουσιαστικά μένει στενά εξαρτημένο από ένα ιδεολογικό σύστημα της 

κλασικής αρχαιότητας που ουδέποτε εφαρμόστηκε στην πράξη και δεν λαμβάνει υπ’ 

όψιν του τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις κοινωνικοπολιτικές δομές του Δεσποτάτου.133
  

Παρ’ όλα αυτά, το ανωτέρω κοινωνικό σχήμα χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει την υπάρχουσα κοινωνική πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον γίνεται 

αντιληπτή από τον ίδιο. Η αναφορά του Πλήθωνος στις επιμέρους επαγγελματικές 

ομάδες της κάθε κοινωνικής τάξης φανερώνει μια πιο ενδελεχή και κατ’ επέκταση 

πρωτότυπη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων της εποχής του. Η συνείδηση της 

κοινωνικής και οικονομικής ανόδου της τάξης των εμπόρων και των επιχειρηματιών 

και της σημασίας τους στον πολιτικό βίο προσεγγίζει περισσότερο τη νοοτροπία των 

λογίων της Δύσης, οι οποίοι ήδη από τον 13ο
 αιώνα είχαν εγκαταλείψει το τυπικό 
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σχήμα που αποτελείτο από τους πολεμιστές, τους αγρότες και τους ιερείς, για την 

περιγραφή των κοινωνικών δομών, υιοθετώντας έτσι τα πιο πολυμερή σχήματα των 

κοινωνικο-επαγγελματικών ομάδων. Είναι αρκετά πιθανό, λοιπόν, ότι ο Πλήθων 

αποτυπώνει με αυτό το σχήμα την πραγματικότητα της εποχής του.  

Αυτό, όμως, συνεπάγεται ότι ο Πλήθων δεν προχώρησε σε μια πρόταση 

ολοκληρωτικής κοινωνικής αναδιοργάνωσης του Δεσποτάτου που θα συντελείτο με 

την δημιουργία τριών νέων κοινωνικών τάξεων. Αν προχωρούσε σε μια τέτοια 

πρόταση, αυτό θα σήμαινε ότι ο υστεροβυζαντινός αυτός λόγιος θα εντόπιζε το 

πρόβλημα της κακοπολιτείας στην κοινωνική δομή του Δεσποτάτου, την οποία 

άλλωστε αντιλαμβανόταν ως μια φυσική διευθέτηση. Αντιθέτως, ο Πλήθων φαίνεται 

ότι εντοπίζει την ρίζα της παθογένειας του Δεσποτάτου στην κοινωνική συμπεριφορά 

των μελών των τριών τάξεων στο εσωτερικό του Δεσποτάτου. Γι’ αυτό, άλλωστε, 

αντιμετωπίζει ως λύση του προβλήματος τη θέσπιση νόμου που θα καθορίζει όχι τη 

δομή αλλά την πολιτική συμπεριφορά των μελών της άρχουσας τάξης.  

Ο καθορισμός της πολιτικής συμπεριφοράς των μελών της άρχουσας τάξης θα 

επιτυγχάνετο με έναν σπουδαῖο νόμο, ο οποίος ουσιαστικά θα επέβαλε την αρχή του 

αυστηρού καταμερισμού των δραστηριοτήτων.
 134

 Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, θα 

απαγορευόταν στους κυβερνώντες να εμπλέκονται με το εμπόριο, ενώ παράλληλα θα 

διέκρινε τους στρατιώτες από τους φορολογούμενους. Για τον Γεμιστό η ενασχόληση 

των αξιωματούχων με τις εμπορικές δραστηριότητες αποτελούσε πηγή 

κακοδαιμονίας, όπως άλλωστε και η ενασχόληση των στρατιωτών με την παραγωγική 

διαδικασία. Προκύπτει, έτσι, ότι ο Πλήθων εντόπισε στις πρακτικές των 

κυβερνώντων που αποσκοπούσαν να εξυπηρετήσουν τα ατομικά τους συμφέροντα 

την πηγή της κρατικής διαφθοράς ή την οικονομική εκμετάλλευση των κατωτέρων 

τάξεων από μέλη των ανωτέρων τάξεων.135
  

Η προσέγγιση αυτή του Πλήθωνος προσέδωσε στο πολιτικό πρόβλημα της 

κακοπολιτείας μια βαθιά ηθική διάσταση, αφού θεωρεί ότι ο ενάρετος άρχοντας 

συνιστά τον πυλώνα της σπουδαίας πολιτείας και κατ’ επέκταση της ευδαιμονίας του 
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3 κ. εξ.  «Τριῶν δὴ τούτων ὄντων ἐν πόλει τῶν πρώτων γενῶν κατὰ φύσιν, ἴδι’ 
ἄττα καὶ τὰ ἐπιτηδεύματα καὶ αἱ πράξεις ἑκάστων,καὶ ὁ σπουδαῖος νόμος αὐτὸ τοῦθ’ὁριεῖ, τὰ αὑτοῦ 
πράττειν ἕκαστον καὶ μὴ ἐπαλλάττειν ἄλλο ἄλλῳ γένει ἐπιτήδευμα καὶ πράξιν…» 
135

 Karayannis (2002) 305-306  
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συνόλου.136
 Παρ’ όλα αυτά, δεν επρόκειτο για μια στείρα ηθικολογία εκ μέρους του, 

αλλά για μια διαπίστωση που είχε προκύψει από την άμεση εμπειρία των δημοσίων 

πραγμάτων και της διαλυτικής επιδράσεως της διαφθοράς στο Δεσποτάτο εκ μέρους 

του λογίου ως συμβούλου του δεσπότη Θεοδώρου Β΄. Ας σημειωθεί, πάντως, ότι η 

αντίληψη αυτή επαναλαμβάνεται και στην ηθική πραγματεία του Πλήθωνος με τίτλο 

Περὶ ἀρετῶν, όπου πολιτεία ονομάζεται η αρμόζουσα συμπεριφορά μεταξύ των 

πολιτών, η οποία θεωρείται ως μια εκ των βασικών αρετών.137
 Επιπλέον, σημειώνεται 

ότι χρέος του κάθε πολίτη είναι να θέτει το κοινό συμφέρον πάνω από το ατομικό. 138
 

 Ας σημειωθεί, επίσης, ότι ο Πλήθων αποδέχεται ότι οι άρχοντες μπορούσαν 

να κατακτήσουν την αρετή μόνο μέσα από την ορθή αγωγή (παιδεία). Δεν 

παραλείπει, μάλιστα, να παραθέσει ιστορικά παραδείγματα με τα οποία αναδεικνύει 

την αναγκαιότητα της παιδείας και της ηθικής ακεραιότητας των αρχόντων για την 

ορθή λειτουργία και ευημερία των πολιτικών κοινοτήτων. Τα παραδείγματα που 

επιλέγει να παραθέσει προέρχονται από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα όπου 

προσφεύγει για να εντοπίσει παραδείγματα σημαντικών ηγετικών προσωπικοτήτων 

που κυβέρνησαν έχοντας σημαντική φιλοσοφική παιδεία. Έτσι, λοιπόν, θα αναφερθεί 

στον Επαμεινώνδα, μέτοχο της παιδείας των Πυθαγορείων, στον Φίλιππο τον 

Μακεδόνα και κυρίως στον Μέγα Αλέξανδρο, τον σπουδαιότερο από τους μαθητές 

του μεγάλου Σταγειρίτη  φιλοσόφου.139
  

 Ένα άλλο σύμπτωμα της κακοπολιτείας εντοπίζεται από τον Πλήθωνα στον 

τομέα της διακυβέρνησης και συγκεκριμένα αφορούσε στην αδυναμία του Δεσπότη 

να κυβερνήσει αποτελεσματικά και χωρίς να αμφισβητείται η εξουσία του από τους 

τοπάρχες της Πελοποννήσου. Είναι γνωστό ότι ορισμένες από τις σημαντικότερες 

οικογένειες γαιοκτημόνων της Πελοποννήσου αμφισβητούσαν την εξουσία του 

δεσπότη Θεοδώρου Β΄ και υπονόμευαν με κάθε πιθανό τρόπο το έργο της κεντρικής 

εξουσίας.
140

 Άλλωστε, το νεαρό της ηλικίας του Δεσπότη τους έκανε να πιστεύουν 

ότι θα μπορούσαν να επιτύχουν εύκολα την πλήρη αυτονόμησή τους από αυτόν και 
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 Λάμπρος (1930) 116
22

: «τὰ δὲ πολλὰ δι’ἀρετὴν πολιτείας καὶ σώζονταί τε καὶ αἴρονται αἱ πόλεις, 

καὶ τοὐναντίον φθίνουσί τε καὶ διόλλυνται τῆς πολιτείας σφίσι πρότερον διεφθορυίας». 
137

 Tambrun – Krasker (1987) 5
4-6

. 
138

 Tambrun – Krasker (1987) 12
16-23

. 
139

 Λάμπρος (1930) 117
15 κ. εξ.  

140
 Για τις σχέσεις του Θεοδώρου Β΄ με τους τοπάρχες της Πελοποννήσου, βλ. Necipoğlu (2009) 259 

κ. εξ., όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία.  
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κατ’ επέκταση από την κεντρική εξουσία.
141

 Προφανώς, γι’ αυτό και υπονόμευαν το 

έργο της κεντρικής εξουσίας και κυρίως την ολοκλήρωση της τείχισης του Ισθμού. 

Το τελευταίο προκαλούσε ποικίλες αντιδράσεις εκ μέρους των τοπαρχών, καθώς το 

αντιμετώπιζαν ως απτό σύμβολο εμπεδώσεως της αυτοκρατορικής εξουσίας στην 

περιοχή, αλλά και επειδή υποδήλωνε τη στήριξη του αυτοκράτορος προς τον 

δεσπότη, τον νεαρότατο Θεόδωρο Β΄, σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής του 

Δεσποτάτου. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, αρκετοί από τους τοπάρχες εξεγέρθηκαν 

εναντίον του αυτοκράτορα αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τείχισης του 

Ισθμού (Ιούλιος 1415).142
 Το κίνημα αυτό εκδηλώθηκε με αφορμή την εναντίωση των 

τοπαρχών προς την επιβληθείσα φορολογία για την κάλυψη των δαπανών των 

οχυρωματικών έργων. Τελικά, ο αυτοκράτορας κατόρθωσε να καταστείλει το κίνημα 

και έτσι να εξαλειφθεί ο κίνδυνος αυτός.  

 Ο Πλήθων έχει άμεση γνώση των γεγονότων αυτών, όχι μόνο γιατί ζει στον 

Μυστρά, αλλά κυρίως γιατί ενεργεί ως σύμβουλος του νεαρού δεσπότη Θεοδώρου 

Β΄. Ωστόσο, ο σοφός λόγιος αποφεύγει να αναφερθεί στο πρόβλημα αυτό άμεσα και 

περιορίζεται σε έμμεση και γενικόλογη επισήμανση του προβλήματος. Έτσι, λοιπόν, 

αναφέρεται σε ομοεθνείς υπηκόους του δεσπότη που δρουν στο εσωτερικό με 

διαλυτικό τρόπο και υπονομεύουν την πολιτεία του Μυστρά, με συνέπεια να μην 

διακρίνονται εν τέλει από τους εξωτερικούς εχθρούς της πολιτείας.143
 Επιπλέον, 

εντόπιζε έλλειμμα στην ικανότητα λήψης που πήγαζε από το γεγονός ότι ο Δεσπότης 

περιτριγυριζόταν από συμβούλους που δεν άξιζαν την εμπιστοσύνη του. Μάλιστα, ο 

Πλήθων δεν διστάζει να επικρίνει αυστηρότατα τον δεσπότη που δεν είχε επιλέξει 

άριστους συμβούλους, που, κατά τη γνώμη του, αποτελούσαν την απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη θωράκιση του πολιτεύματος.144
  

 Τα κριτήρια της επιλογής των άριστων συμβούλων υποδεικνύονται με 

λεπτομέρειες από τον Πλήθωνα. Ο Δεσπότης όφειλε να επιλέγει ως συμβούλους 

μορφωμένους και ηθικά ακέραιους πολίτες. Η άριστη μόρφωση, κατά τον λόγιο, δεν 

αρκεί, όταν απουσιάζει η ηθική, που εκδηλώνεται με τον δίκαιο χαρακτήρα και την 
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 Zakythinos (1975
2
) τ. Α΄, 121-122, 125-128 και τ. Β΄, 180, 189-201, 211 κ.εξ.  
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 Για το κίνημα αυτό, βλ. Zakythinos (1975

2
) τ. Α΄, 170 κ. εξ.  
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 Λάμπρος (1930) 114

21
: «…πολλαχόθεν μὲν ἡμῶν ἐπιβουλευομένων καὶ ἐκ γῆς καὶ ἐκ 

θαλάττης·προσθείην δ’ἂν ὅτι καὶ οἴκοθεν ἐκ τῆς χώρας ὑπό τε βαρβάρων ἅμα καὶ ομοφύλων…». 
144

 Λάμπρος  (1930) 134
13-16

 «Παραπλησίους γάρ μοι δοκεῖτε τρέφειν τούτων ἐνίους τῶν πρὸς 

κολακείαν καὶ δόλον ὑμῖν προσφερομένων ἢ συλλήβην ἅπαντα καταπίεσθαι κεχηνότων οὐδαμοῦ τε 

τῆς ἐπιθυμίας στῆναι δυναμένων.». 
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προσήλωση στο δημόσιο συμφέρον.145
 Ακόμα, οι σύμβουλοι του Δεσπότη θα έπρεπε 

να επιλέγονται από τους πολίτες που έχουν μέση οικονομική κατάσταση, καθώς οι 

μεν εύποροι επιζητούν μόνιμα το κέρδος, ενώ οι δε άποροι το πώς θα εξασφαλίζουν 

τα προς το ζην.146
  

 Η ενίσχυση της κεντρικής εξουσίας και η συνολική αποκατάσταση της 

πολιτείας του Μυστρά δεν μπορούν να συντελεσθούν χωρίς τη δημιουργία ενός 

ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου. Επομένως, υπήρχε ανάγκη για την θέσπιση 

σπουδαίων νόμων, ώστε η πολιτεία να λειτουργεί σωστά και με τρόπο που θα 

επιφέρει την ευδαιμονία στους πολίτες.
147

 Πέρα, όμως, από την θέσπιση χρηστών 

νόμων, ο λόγιος του Μυστρά υπογράμμιζε και την αναγκαιότητα εφαρμογής των 

νόμων. Οι νόμοι έπρεπε να είναι κύριοι, δηλαδή κυρίαρχοι στον πολιτικό βίο και 

υπεράνω όλων. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, ο βασιλεύς καθώς και όσοι 

εκπροσωπούσαν την άρχουσα τάξη καθίστανται κύριοι υπεύθυνοι για την τήρηση των 

νόμων. Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται ότι η πιστή εφαρμογή των νόμων 

επιτυγχάνεται μόνο όταν οι άρχοντες είναι ενάρετοι, διαφορετικά οι νόμοι 

καθίστανται κενό γράμμα, ακόμα και όταν πρόκειται για σπουδαίους νόμους.148
  

 Τέλος, ο Πλήθων δεν παρέλειψε να προτείνει συγκεκριμένες θέσεις σχετικά 

με το ποινικό σύστημα που θα εφαρμοζόταν στην ιδανική κατ’ αυτόν πολιτεία. Αφού 

πρώτα ο λόγιος επισημάνει ότι η βασική επιδίωξη του ποινικού συστήματος είναι ο 

σωφρονισμός και όχι η εκδικητική τιμωρία του παραβάτη, προβάλει ως ιδανική 

μορφή ποινής την καταναγκαστική εργασία σε δημόσια έργα.
149

 Επιπλέον, απορρίπτει 

την πρακτική του ακρωτηριασμού, καθώς την θεωρεί ως μια πρακτική βαρβαρικής 

καταγωγής και οπωσδήποτε αντίθετη προς τους ελληνικούς τρόπους.150
 Ομοίως, 

απορρίπτει και την θανατική ποινή, αν και την αποδέχεται μόνο για τις περιπτώσεις 
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1-9
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147

 Λάμπρος  (1930) 116
16-19
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148

 Λάμπρος  (1930) 129
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 «Ἐπεί τοι οὐ σπουδαίων ἄρα δεῖ νόμων μόνον ταῖς πόλεσιν ἑκάστοτε, ἀλλὰ 

καὶ κυρίων, μὴ κυρίων δὲ νόμων, οὐδὲ τῶν σπουδαιοτάτων οὐδὲν ἢ σμικρὸν ὄφελος, κύριοι δ’αὖ 

γίγνονται οἱ νόμοι διὰ τὴν τῶν ἀρχόντων ἀρετήν, ἣν δὴ τρισὶ τοῖς θεοσεβείας μάλιστα καὶ κυριωτάτοις 

εἴδεσιν ἔφαμεν ἕπεσθαι». 
149

 Λάμπρος  (1926α) 262
5-13

. 
150

 Λάμπρος  (1930) 124
20

 κ.εξ. ·  Λάμπρος  (1926α) 262
2
: «Τὰς ζημίας μὴ ἀλλοκότους μηδὲ 

βαρβαρικὰς ποιεῖσθαι τῶν ἐξαμαρτανόντων λωβουμένους τὰ ἀκρωτήρια, ἀλλ’ἄλλως ζημιοῦν καὶ ὡς ἂν 

μάλιστα κατάλληλον εἴη τοῖς ἁμαρτήμασιν,ὥστε καὶ κεκολασμένους ἥκιστα ἂν ἐξαμαρτάνειν τοῦ 

λοιποῦ, ἐπεὶ τον γε ἀνιάτως οὕτως ἔχειν δοκοῦντα πολὺ κάλλιον ἀπαλλάττοντα τοῦ βίου ἐλευθέραν 

ἀφιέναι τὴν ψυχὴν σώματος, ᾧ μὴ καλῶς ᾔδει κεχρῆσθαι, ἢ λωβωμένους ἀναπήρῳ καὶ ἀχρήστῳ 

σώματι αὐτῷ τε καὶ τῇ ἄλλῃ πόλει ἐξαναγκάζειν ἐνδεδέσθαι.» 
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εκείνες κατά τις οποίες παρατηρείται μη συμμόρφωση του παραβάτη.151
 Περισσότερα 

για τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης και το ποινικό σύστημα που προτιμούσε για 

την κοινωνία που οραματιζόταν εντοπίζονται στο έργο του Νόμων Συγγραφή, όπου 

απαντάται ειδικό κεφάλαιο αναφορικά γι’ αυτά.152
 Παρ’ όλα αυτά, αξίζει να 

επισημανθούν τόσο ο λυτρωτικός χαρακτήρας που απέδιδε στη θανατική ποινή δια 

της πυράς ως τρόπου εξαγνισμού του εγκληματία και της πόλης,
153

 όσο και στον 

προβαλλόμενο τρόπο εκδίκασης ποινικών υποθέσεων. Ως προς τον τελευταίο θα 

περιοριστούμε να επισημάνουμε ότι προέβαλε την κατά πλειοψηφία λήψη απόφασης 

εκ μέρους των δικαστών και την ισχύ του τεκμηρίου του προτέρου έντιμου βίου για 

όσους είχαν κριθεί ένοχοι.154
 Στην περίπτωση αυτή, η θανατική ποινή θα μπορούσε 

να μετατραπεί σε πολυετή φυλάκιση.155
  

 

 

3. Η ρύθμιση του εξωτερικού εμπορίου  

Τα τρία τεκμήρια που εξετάζουμε προσφέρουν σποραδικές μαρτυρίες για τις 

απόψεις του Πλήθωνα σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο. Αν και ο βυζαντινός αυτός 

λόγιος συγκαταλέγει το εμπόριο στις «ανελεύθερες», δηλαδή στις ταπεινές και ως εκ 

τούτου ασυμβίβαστες με την ιδιότητα του άρχοντα, δραστηριότητες και αντιμετώπιζε 

με δυσπιστία τους εμπόρους ως ανθρώπους που μετέρχονται ακόμα και 

κερδοσκοπικές πρακτικές, για να πλουτίσουν,156
 παρ’ όλα αυτά αναγνωρίζει τη 

συνεισφορά των εμπόρων στο κοινωνικό σύνολο, όπως και τον ρόλο που 

διαδραματίζουν στην οικονομία. Για τον Πλήθωνα το εξωτερικό εμπόριο συνέβαλε 

στην εξισορρόπηση των αναγκών των συναλλασσομένων χωρών, αφού τα 

πλεονάσματα μιας χώρας καλύπτουν τις όποιες ελλείψεις άλλων χωρών, ενώ το 

λιανικό εμπόριο (καπηλεία) κάλυπτε τις ανάγκες της καθημερινότητας και τις 
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 Λάμπρος  (1930) 121
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: «Ἄρχοντι δὴ ὅ γε σπουδαῖος νόμος ὁριεῖ μὴ ἐξεῖναι ἐμπορεύεσθαι μηδὲ 
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 : «…ἀλλὰ μὴ ναυκλήρων 

τέχναις ἄλλων τε φαύλων ἀνθρώπων…» · 13123
: «...οὐ διακονικὰ ἐπιτηδεύματα ἐπιτηδεύοντας καὶ 

διακόνων πονηρῶν ἀδίκοις σταθμίοις καὶ παντὶ ὅτῳ ἂν δύνωνται τρόπῳ τοῖς τῶν ταλαιπώρων 

αὐτουργῶν πράγμασι λυμαινομένων…». 
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ελλείψεις της αγοράς.157
 Άλλωστε, οι έμποροι συμπεριλαμβάνονταν στο σύνολο των 

φορολογουμένων, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο 

φορολόγησής τους.158
 Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η συντηρητικής κοπής δυσπιστία 

του λογίου έναντι του κόσμου της αγοράς μετριαζόταν από την ορθολογική εξέταση 

και αποδοχή της οικονομικής πραγματικότητας που είχε προκύψει από τη 

δραστηριοποίηση του εμπορικού τομέα.  

Η μελέτη των συμβουλευτικών του κειμένων καταδεικνύει ότι βασικός 

πυλώνας της οικονομικής του πολιτικής αποτελούσε η εξασφάλιση της αυτάρκειας, 

καθώς μόνο έτσι η πολιτεία αποδεσμευόταν από κάθε είδους εξαρτήσεις και τις 

συνακόλουθες ταπεινώσεις και εκβιασμούς.159Οι προτάσεις του Πλήθωνος περί 

αυτάρκειας μπορούν να συσχετιστούν με την πολιτική του Περικλή τον 5ο
 π.χ. αιώνα, 

κεντρικός στόχος του οποίου ήταν να καταστήσει την Αθήνα αὐταρκεστάτην (τὴν 

πόλιν παρεσκευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον καὶ ἐς εἰρήνην αὐταρκεστάτην), όπως μας 

μαρτυρεί ο Θουκυδίδης στον Περικλέους  Επιτάφιο. Η επίτευξη του στόχου αυτού, 

δηλαδή της αυτάρκειας, μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από την ρύθμιση 

της διεξαγωγής των εξαγωγών και των εισαγωγών. Προς την κατεύθυνση αυτή, 

λοιπόν, πρότεινε ουσιαστικά μια μορφή κλειστής οικονομίας κάτω από τον αυστηρό 

έλεγχο των κρατικών αρχών, έλεγχος που θα επιτυγχανόταν μέσα από την επιβολή 

αυστηρών τελωνειακών δασμών.160
  

Αρχικά, η άποψη αυτή εκφράστηκε με τρόπο απόλυτο, δεδομένου ότι ο 

Πλήθων επισημαίνει στο υπόμνημα προς τον δεσπότη Θεόδωρο την αναγκαιότητα 

καθολικής απαγόρευσης των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, αναγνωρίζει μόνο δύο 

περιπτώσεις κατά τις οποίες θα γινόταν επιτρεπτή η εξαγωγή αγαθών από την 

Πελοπόννησο, την περίπτωση εξαγωγής σε φιλική χώρα και την περίπτωση που 

κάποια χώρα στερείται σε πολλαπλάσιο βαθμό σε σχέση με την Πελοπόννησο κάποιο 
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καταταττόντων αὑτούς, ἅτε οὐ σχολαζόντων τῶν αὐτουργῶν ὑπὸ τοῦ τοῖς αὑτῶν πράγμασι προσέχειν, 

καπήλων δὲ παρὰ μὲν τῶν αὐτουργῶν ἤ τινων ἐμπόρων ἀθρόα ὠνουμένων, τῶν δὲ δεομένων ἑκάστοις 

ἐπὶ τῆς χρείας ὁπότε καὶ ὁπόσον δέοιντο ἀποδιδομένων ». 
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αγαθό.161
 Στην μεν πρώτη περίπτωση προβλεπόταν επιβολή τελωνειακού δεσμού στο 

ήμισυ της αξίας των εμπορευμάτων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση δεν δηλωνόταν με 

σαφήνεια αν θα επιβαλλόταν κάποιος δασμός. Ο βυζαντινός αυτός λόγιος προέβλεπε, 

επίσης, και την περίπτωση κατά την οποία οι αρχές της Πελοποννήσου 

υποχρεώνονταν να μην επιβάλουν κανένα δασμό σε κάποια από τα εξαγόμενα αγαθά 

ως αντάλλαγμα για την εισαγωγή αναγκαίων ειδών πρώτης ανάγκης που δεν 

μπορούσαν να εξασφαλίσουν αλλιώς οι αρχές του Δεσποτάτου, όπως για παράδειγμα 

σίδηρο και όπλα.162
  

Αργότερα, ωστόσο, ο Πλήθων περιέγραψε στο μεταγενέστερο υπόμνημά του 

προς τον αυτοκράτορα ένα μάλλον διαφορετικό σύστημα. Αν και για μια ακόμα φορά 

εισηγείται μια αυστηρή δασμολογική πολιτική με την επιβολή υψηλών τελωνειακών 

δασμών, ωστόσο πλέον δεν προέβλεπε περιορισμούς αναφορικά με τη διεξαγωγή των 

εξαγωγών. Μάλιστα, διέβλεπε και το δημοσιονομικό όφελος που θα προέκυπτε στην 

περίπτωση που οι εξαγωγές θα συνεχίζονταν με αυξημένο ρυθμό, καθώς έτσι το 

δημόσιο ταμείο θα εισέπραττε ένα σημαντικό φορολογικό ποσό από τους υψηλούς 

δασμούς.163
 Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο Πλήθων έχει στραφεί πλέον σε μια 

περισσότερο ρεαλιστική πολιτική, καθώς πλέον θεωρεί ότι ο κρατικός παρεμβατισμός 

στο εμπόριο δεν πρέπει να στοχεύει τόσο στην επάρκεια της εσωτερικής αγοράς, 

αλλά κυρίως στην ενίσχυση των κρατικών εσόδων.164
  

Ας σημειωθεί, ακόμα, ότι ο Πλήθων αντιμετώπιζε θετικά τις εισαγωγές, σε 

αντίθεση με τις εξαγωγές. Προφανώς, οι εισαγωγές συνέβαλαν αποφασιστικά στην 

επίτευξη της αυτάρκειας. Γι’ αυτό, προφανώς, ο βυζαντινός αυτός λόγιος απέφευγε 

να κάνει λόγο για την επιβολή τελωνειακού δασμού στις εισαγωγές.165
 Αυτό, ωστόσο, 

δεν τον εμπόδιζε να κατακρίνει τις εισαγωγές πολυτελών ειδών και ιδιαίτερα των 

                                                           
161

 Λάμπρος  (1930) 124
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υφασμάτων, καθώς έτσι δεν στηριζόταν η εγχώρια παραγωγή.166
 Επιπλέον, οι άκριτες 

εισαγωγές αγαθών από άλλες χώρες δεν αποδυνάμωναν μόνο την εγχώρια παραγωγή, 

αλλά συνέβαλαν στην απομάκρυνση από τη θεμελιώδη αρχή της αυτάρκειας, τη 

λιτότητα.  

Γενικά, βέβαια, ο Πλήθων προέβαλε τη θεμελιώδη αρχή της λιτότητας, κάτι 

που είναι εμφανές κυρίως στο υπόμνημα που απευθύνει προς τον δεσπότη Θεόδωρο 

Β΄.167
 Η περιστολή αλόγιστων δαπανών και η αποφυγή του πολυτελούς και τρυφηλού 

βίου εκ μέρους προπάντων των αρχόντων αποτελούσαν βασικές προϋποθέσεις για 

την ανόρθωση της οικονομίας. Με την λιτότητα θα αντιμετωπιζόταν αποτελεσματικά 

το φαινόμενο της σπατάλης του εγχώριου πλούτου σε άχρηστες δαπάνες και 

παράλληλα θα εξασφαλίζονταν τα αναγκαία μέσα για την καλύτερη δυνατή 

προετοιμασία της άμυνας της Πελοποννήσου.168
  

Οι ανωτέρω προτάσεις του Πλήθωνος καθιστούν φανερό ότι ο βυζαντινός 

αυτός λόγιος πρότεινε ρύθμιση της εμπορικής δραστηριότητας με βάση τον κρατικό 

παρεμβατισμό και την επιβολή δασμών, γεγονός που οδήγησε κάποιους από τους 

νεώτερους μελετητές του να τον θεωρήσουν ως πρόδρομο των μερκαντιλιστικών 

θεωριών.169
  

 

 

4. Μέτρα προς βελτίωση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής 

Οι διαθέσιμες μαρτυρίες καταδεικνύουν με σαφήνεια ότι η Πελοπόννησος 

αποτελούσε κατ’ εξοχήν αγροτική οικονομία και κατά τη διάρκεια της ύστερης 

βυζαντινής περιόδου.
170

 Τα αγροτικά προϊόντα της πελοποννησιακής γης 

συνιστούσαν βασικό πυλώνα της οικονομικής της ζωής. Ασφαλώς, το ελαιόλαδο και 

το κρασί είχαν αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη σε ολόκληρο τον μεσογειακό κόσμο και 

είχαν καταστεί ιδιαίτερα ελκυστική και προσοδοφόρα επένδυση. Εξίσου 
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προσοδοφόρα επένδυση αποτελούσαν και ορισμένα δασικά προϊόντα της, όπως τα 

βελανίδια και το μέλι. Τέλος, αν και η Πελοπόννησος δεν είχε την φήμη της 

σιτηροπαραγωγού περιοχής, είναι γνωστό, ωστόσο, ότι παρήγαγε ποσότητες 

απαραίτητες για την κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης και επιπλέον ένα μικρό 

ποσοστό εξαγόταν, ακόμα και κατά το πρώτο μισό του 15ου
 αιώνα, σε άλλες περιοχές 

και κυρίως στην Ραγούζα.171
  

 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο πρωτογενής τομέας παραγωγής 

συνιστούσε τον βασικό πυλώνα της οικονομίας της Πελοποννήσου. Ο Πλήθων το 

αναγνωρίζει αυτό και επιπλέον επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού 

ασχολείτο με την γεωργία και την κτηνοτροφία.172
 Το γεγονός αυτό, λοιπόν, τον 

υποχρεώνει να αντιμετωπίσει τον πρωτογενή τομέα ως τον βασικό πυλώνα της 

ανασυγκρότησης της Πελοποννήσου. Άλλωστε, όσοι ασχολούνται με την πρωτογενή 

παραγωγή αποτελούν την βάση από την οποία θα αντληθεί το ανθρώπινο δυναμικό 

που θα στελεχώσει τις ένοπλες δυνάμεις αλλά και το εργατικό δυναμικό της 

Πελοποννήσου.  

 Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, ο βυζαντινός αυτός λόγιος πρότεινε το 

θεμελιώδες μέτρο της διάκρισης του αγροτικού πληθυσμού σε στρατιώτες και σε 

καλλιεργητές – φορολογούμενους, για το οποίο έχει ήδη γίνει λόγος πιο πάνω. 

Υπενθυμίζεται, όμως, ότι οι στρατιώτες στελέχωναν τις ένοπλες δυνάμεις και είχαν 

απαλλαγεί από οποιαδήποτε φορολογία, ενώ οι καλλιεργητές-φορολογούμενοι είχαν 

απαλλαγεί από την στρατιωτική υπηρεσία αντιστοίχως. Όπως ήδη έχει σημειωθεί, η 

διάκριση αυτή θα πραγματοποιείτο με βάση το κριτήριο των φυσικών προσόντων του 

καθενός.173
  

 Ο Πλήθων εξαρτά την προαναφερθείσα κατανομή του πληθυσμού με τη 

δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, καθώς κρίνει ότι η τελευταία 

έπρεπε να βασίζεται στα δεδομένα με τα οποία είχε οργανωθεί ο μηχανισμός της 

πρωτογενούς παραγωγής. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, επεσήμανε ότι το παραγόμενο 

προϊόν θα πρέπει να υπολογίζεται μετά την εξαίρεση της σποράς της επόμενης 

χρονιάς από τη σοδειά, όπως επίσης και μετά την αποκατάσταση των ζώων των 
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κοπαδιών.174
 Στη συνέχεια, η κατανομή του παραγόμενου προϊόντος θα γινόταν 

ισότιμα σε κάθε έναν από τους βασικούς συντελεστές της παραγωγής που διέκρινε ο 

βυζαντινός αυτός λόγιος, δηλαδή σε συνάρτηση με τους βασικούς συντελεστές της 

παραγωγής.175
  Οι βασικοί αυτοί συντελεστές είναι τρεις και πρόκειται για το 

εργατικό δυναμικό, τους επενδυτές κεφαλαίου και το κράτος. Ο Πλήθων 

αντιμετωπίζει ως ισότιμους και τους τρεις αυτούς συντελεστές της παραγωγής, 

στοιχείο που αποτελεί σημαντική καινοτομία στην οικονομική σκέψη της 

περιόδου.176
 Μάλιστα, η ισότιμη αντιμετώπιση των τριών αυτών συντελεστών 

απορρέει από τον ρόλο που διαδραματίζει κάθε ένας από τους τρεις αυτούς 

συντελεστές στην παραγωγή που οπωσδήποτε θεωρείται ισότιμος. Συγκεκριμένα, το 

εργατικό δυναμικό προσέφερε την εργασία του, καθώς και τα απαιτούμενα μέσα 

παραγωγής. Στα τελευταία εντάσσονται τα αροτριώντα ζώα, τα ποίμνια, τα γεωργικά 

και άλλα εργαλεία, αλλά όχι οι γαιοκτησίες.177
 Από την άλλη πλευρά, όσοι 

αποτελούσαν την ομάδα των βασικών επενδυτών στον τομέα της πρωτογενούς 

παραγωγής θεωρούνταν σημαντικοί για την βελτίωση του συγκεκριμένου 

παραγωγικού τομέα και ως εκ τούτου θεωρείτο ότι είχαν ισότιμη προσφορά με το 

ανθρώπινο δυναμικό. Τέλος, ο τρίτος συντελεστής περιελάμβανε την μη παραγωγική 

άρχουσα τάξη των κυβερνώντων και των στρατιωτών, καθώς εξασφάλιζαν την 

εύρυθμη λειτουργία του παραγωγικού μηχανισμού και την ασφάλεια.178
  

Παρ’ όλα αυτά, ο Πλήθων θεωρεί ως το ιδανικό πρότυπο καλλιεργητή εκείνον 

τον χωρικό που εργάζεται με δικά του κεφάλαια. Πρόκειται για τον καλλιεργητή που 

συγκεφαλαιώνει στο πρόσωπό του δύο από τους τρεις συντελεστές παραγωγής και ως 

εκ τούτου δύναται να καρπώνεται τα 2/3 της παραγωγής, να απαλλάσσεται από 

οποιαδήποτε επιπρόσθετη εισφορά και να καλλιεργεί ανεμπόδιστα όση γη ήθελε και 

μπορούσε.
179

 Επομένως, ο ιδανικός τύπος καλλιεργητή για τον Πλήθωνα δεν ήταν ο 
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γεούχος μικρομεσαίος καλλιεργητής, αλλά εκείνος που διέθετε δικά του μέσα 

παραγωγής, ανεξάρτητα από το αν κατείχε ή όχι γη. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο 

Πλήθων δεν δίνει έμφαση στην κατοχή γης, αλλά στην κατοχή μέσων παραγωγής. 

Πρόκειται, ασφαλώς, για απόψεις που αντανακλούν την τρέχουσα τότε κοινωνική 

πραγματικότητα, που χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία ακτήμονων παροίκων, 

δηλαδή ημιανεξάρτητων καλλιεργητών αλλότριας γης που στερούνται γαιοκτησιών, 

αλλά θεωρούνται προνομιούχοι εφ’ όσον διέθεταν μέσα παραγωγής.  

Στο μεταγενέστερο υπόμνημα προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ (1418) ο 

Γεμιστός ανέπτυξε διεξοδικότερα τις σκέψεις του και διέκρινε τρεις κατηγορίες 

καλλιεργητών, στις οποίες αντιστοιχούσε διαφορετικό μερίδιο από τη διανομή των 

αγαθών: 

α) Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους καλλιεργητές εκείνους που 

κατέχουν εξ ολοκλήρου τα μέσα παραγωγής και για τους οποίες προτείνεται να 

καρπώνονται τα 2/3 της παραγωγής, καθώς και να αποδίδουν το 1/3 στο κράτος.180
  

β) Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τους καλλιεργητές των δημοσίων 

γαιών, για τους οποίους προτείνεται να καρπώνονται μόνο το ½ της παραγωγής και 

τα 2/3 να κατακυρώνονται στο δημόσιο, με την επισήμανση ότι σε περίπτωση από 

κοινού συμμετοχής ως προς τα μέσα παραγωγής, ο καλλιεργητής να μην 

ζημιώνεται.181
 Το ποσό επί της παραγωγής που θα του αναλογούσε θα ρυθμιζόταν 

κατά περίπτωση. Προφανώς, στην περίπτωση που το κράτος θα συνεισέφερε εξ 

ολοκλήρου τα μέσα παραγωγής θα είχε δικαίωμα στα 2/3 της παραγωγής. Αν, όμως, 

συνεισέφερε λιγότερο από πλευράς κεφαλαίου, ο καλλιεργητής θα αποκτούσε 

δικαιώματα επί του μεριδίου που αντιστοιχούσε στην επένδυση κεφαλαίου.  

γ) Η τρίτη κατηγορία, τέλος, περιλαμβάνει τους καλλιεργητές που εργάζονται 

συνεισφέροντας στο επενδυτικό κεφάλαιο και για τους οποίους προτείνεται να τους 

αποδίδεται το μισό της συνολικής παραγωγής.182
 Προφανώς, ο Πλήθων αναφέρεται, 

εν προκειμένω, σε καλλιεργητές κατόχους μέσων παραγωγής. Σε αντίθεση, όμως, με 

την πρώτη κατηγορία καλλιεργητών – κεφαλαιούχων, που θα καρπώνονταν τα 2/3 
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15-16

 : «τὸν δὲ κοινοῖς ἐργαζόμενον τοῖς τέλεσιν ἐπὶ τῇ ἡμισείᾳ ἐργάζεσθαι, 
ἄλλο δὲ μηδ’ ὁτιοῦν τελεῖν τούτων μηδένα ὅ τι μὴ ἄξιον λόγου». 
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της παραγωγής, οι καλλιεργητές της κατηγορίας αυτής θα καρπώνονταν μόνο το 50 

% της παραγωγής. Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο τρόπων εκμετάλλευσης της 

γης έγκειται στο ότι στην τελευταία περίπτωση εμμέσως προβλεπόταν συμμετοχή του 

γαιοκτήμονα στο κεφάλαιο. Αναφερόταν, δηλαδή, αποκλειστικά στην εκμετάλλευση 

των μεγάλων γαιοκτησιών. Κατ’ επέκταση, το παραγόμενο προϊόν θα μοιραζόταν εξ 

ίσου μεταξύ καλλιεργητή – κεφαλαιούχου και γαιοκτήμονα – κεφαλαιούχου. 

Επομένως, η συγκεκριμένη σύμβαση αφορούσε την εκμετάλλευση των μεγάλων 

γαιοκτησιών και ειδικά στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία ο γαιοκτήμονας θα 

συμμετείχε ως επενδυτής στην παραγωγή. Αν ο γαιοκτήμονας δεν συνεισέφερε 

καθόλου, τότε ο καλλιεργητής θα καρπωνόταν τα 2/3 του παραγόμενου προϊόντος, 

όπως δηλαδή συνέβαινε με την πρώτη κατηγορία καλλιεργητών. Ουσιαστικά, λοιπόν, 

ο λόγιος πρότεινε εξάρτηση του εισοδήματος των καλλιεργητών – κεφαλαιούχων που 

εργάζονταν σε μεγάλες γαιοκτησίες από το αν οι γαιοκτήμονες θα επένδυαν στην 

παραγωγική διαδικασία. Κατ’ αντιστοιχία «τιμωρούσε» την επενδυτική απραξία των 

γαιοκτημόνων με το να αποδίδει το 1/3 της παραγωγής των κτημάτων τους προς 

συντήρηση της τάξης των κυβερνώντων. Άρα περιγράφοντας την πρώτη και την τρίτη 

κατηγορία καλλιεργητών ο Πλήθων παρέθετε δυο διαφορετικές εκδοχές ενός μέτρου 

με το οποίο σκόπευε να ρυθμίσει την εκμετάλλευση των μεγάλων γαιοκτησιών που 

κυριαρχούσαν στην Πελοπόννησο.  

Η πρόταση του Πλήθωνος για την οικονομική αναβάθμιση των καλλιεργητών 

δεν ήταν τόσο καινοτόμος όσο δείχνει από πρώτη άποψη, καθώς παρουσιάζει 

προφανείς ομοιότητες με ήδη καθιερωμένες αντιλήψεις και πρακτικές στον αγροτικό 

κόσμο της ύστερης βυζαντινής περιόδου, ακόμα και στην περίπτωση της πρώτης, 

κατά τον Πλήθωνα, κατηγορίας καλλιεργητών της γης. Συγκεκριμένα,  η πρόβλεψή 

του σε καλλιεργητές που επειδή κατέχουν τα μέσα της παραγωγής δικαιούνται τα δύο 

τρίτα της παραγωγής παραπέμπει σε έναν από τους πλέον βασικούς τρόπους 

μίσθωσης της γης κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο, την εκμετάλλευση κατά 

τρίτον. Σύμφωνα με τον τρόπο αυτό μίσθωσης, ο μισθωτής διέθετε τη σπορά, 

αναλάμβανε τα έξοδα της καλλιέργειας και λάμβανε τα 2/3 του εισοδήματος, ενώ 

μόλις το 1/3 καρπωνόταν ο γαιοκτήμονας εκμισθωτής.183
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 Laiou (2002) 338-339.  
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Ομοιότητες, όμως, εντοπίζονται και μεταξύ των δύο άλλων κατηγοριών 

μισθώσεων που προτείνει ο Πλήθων και με ήδη υπάρχουσες αντιλήψεις και 

πρακτικές στον αγροτικό κόσμο της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Έτσι, για 

παράδειγμα, η προτεινόμενη σύμβαση εκ μέρους του Πλήθωνος για εκμετάλλευση 

δημοσίων κτημάτων παραπέμπει με σαφήνεια στην καθιερωμένη τότε πρακτική 

μίσθωσης των δημοσίων κτημάτων σύμφωνα με τον παροικιακό τρόπο, όπου ο 

μισθωτής έπρεπε, πέρα από το ετήσιο, υπό διακανονισμό, μίσθωμα να καταβάλει 

επιπλέον τη συνωνή και το καπνικόν, δηλαδή φόρους που υπολογίζονταν με βάση την 

οικονομική ισχύ των καλλιεργητών. Από την άλλη πλευρά, το προτεινόμενο σύστημα 

ημισειακής διανομής του παραγόμενου προϊόντος μεταξύ καλλιεργητή και 

γαιοκτήμονα, στην περίπτωση εκμετάλλευσης μεγάλων γαιοκτησιών, παραπέμπει 

κατά κάποιο τρόπο στο βυζαντινό σύστημα της ημισείας. Ας σημειωθεί, όμως, ότι οι 

μισθωτές – καλλιεργητές καλλιεργούσαν την γη με μέσα του γαιοκτήμονα στο 

καθεστώς της ημισείας και όχι με δικά τους μέσα, όπως προβλέπεται από τον 

Πλήθωνα. Παρ’ όλα αυτά, η ομοιότητα της πρότασης του Πλήθωνος με την ήδη 

υπάρχουσα βυζαντινή οικονομική πρακτική είναι πρόδηλη.  

Οι ομοιότητες αυτές καθιστούν φανερό ότι ο φιλόσοφος του Μυστρά 

αποδεχόταν σε γενικές γραμμές τους ήδη υπάρχοντες τρόπους καλλιέργειας της γης 

μέσω της πρακτικής της παραχώρησης γης και κεφαλαίου προς εκμετάλλευση. 

Ακόμα παρέμενε πιστός στις ήδη υπάρχουσες αγροτικές σχέσεις, καθώς οι προτάσεις 

του αφορούσαν στις υπάρχουσες κατηγορίες καλλιεργητών. Είναι βασικό στοιχείο ότι 

ο Πλήθων δεν πρότεινε την αναδιανομή της γης, αλλά μόνο του παραγόμενου 

πλούτου. Επιπλέον, ο φιλόσοφος δεν φαίνεται να απορρίπτει την αριστοκρατία των 

τοπικών γαιοκτημόνων, αλλά μάλλον προσπαθεί να τους αναγκάσει να συνεισφέρουν 

στην παραγωγική διαδικασία βάσει κανόνων.  

Πέρα από την αναδιανομή του πλούτου που αφορούσε στις ήδη υπάρχουσες 

κατηγορίες καλλιεργητών, ο Πλήθων προτείνει τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας 

καλλιεργητών. Συγκεκριμένα, ο φιλόσοφος του Μυστρά προτείνει να δοθεί στην 

υπηρεσία του δεσπότη, των λοιπών αρχόντων, των στρατιωτικών αξιωματούχων και 

του ανώτερου κλήρου ένας ορισμένος αριθμός καλλιεργητών που θα φρόντιζαν για 

τη συντήρηση των ανωτέρω. Ο αριθμός των καλλιεργητών αυτών θα καθοριζόταν 

από τον δεσπότη Θεόδωρο Β΄ ή από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄, αν και ο 

φιλόσοφος προτιμούσε να μην υπερβαίνει τον αριθμό των τριών ειλώτων για όλα τα 
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μέλη της άρχουσας τάξης, με εξαίρεση τον δεσπότη, ο οποίος θα επέλεγε πόσους θα 

είχε στη διάθεσή του.184
 Ακόμα, προέβλεπε ότι οι «προσωπικοί» αυτοί καλλιεργητές 

θα όφειλαν να συντηρούν έναν ιππέα για την προστασία του άρχοντα για λογαριασμό 

του οποίου εργάζονταν αλλά και την πολιτεία σε περίπτωση ανάγκης.185
 Πρόκειται 

για μια πρακτική που παραπέμπει στην αντίληψη της συνδοσίας, σύμφωνα με την 

οποία όσοι δεν μπορούσαν να στρατευτούν, εξαιτίας της οικονομικής τους αδυναμίας 

να εξοπλιστούν, συνεισέφεραν πολλοί μαζί για την κάλυψη των δαπανών ενός 

ιππέα.186
   

Οι προαναφερθείσες προτάσεις του Πλήθωνος συνδέονται άμεσα με την 

προτεινόμενη από αυτόν μεταρρύθμιση της φορολόγησης του πληθυσμού της 

Πελοποννήσου, αφού προτείνει την προσαρμογή του φορολογικού συστήματος στο 

προτεινόμενο από αυτόν σύστημα καλλιέργειας των γαιών και διάκρισης του 

αγροτικού πληθυσμού. Προτού, όμως, ο λόγιος του Μυστρά παραθέσει τις 

φορολογικές του προτάσεις, περιγράφει το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα και 

επισημαίνει τις παθογένειές του που το καθιστούσαν αναποτελεσματικό και άδικο. 

Παράλληλα, όμως, δεν διστάζει να επισημάνει και τη δυσπιστία του ως προς τη 

δυνατότητα της πολιτείας να καταγράψει τη φορολογητέα ύλη και ακολούθως να  

διανείμει με ακρίβεια το φορολογικό βάρος. Γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, προχωρά σε 

μια σειρά φορολογικών προτάσεων που μάλιστα, όπως θα δούμε, είναι 

προσαρμοσμένες στις διάφορες προτάσεις του λογίου για το σύστημα καλλιέργεια 

των γαιοκτησιών και διάκρισης του αγροτικού πληθυσμού. 

Σε πρώτη φάση, όπως έχει ήδη επισημανθεί, ο Πλήθων περιγράφει το 

υφιστάμενο φορολογικό σύστημα, το οποίο περιελάμβανε τρεις ομάδες φορολογικών 

επιβαρύνσεων: την ἀγγαρεία, δηλαδή την υποχρεωτική παροχή προσωπικής εργασίας 

εκ μέρους των φορολογουμένων, τον τακτὸ χρημάτων ὅρο, δηλαδή το σύνολο των 

φορολογικών επιβαρύνσεων που καταβάλλονταν σε χρήμα ή σε είδος και την τῶν 

γιγνομένων μοῖρα, δηλαδή τον φόρο που αντιστοιχούσε σε ποσοστό επί της 

                                                           
184

 Λάμπρος  (1930) 132
20 κ. εξ. «Τῶν δὲ τοιούτων εἱλώτων πρῶτα μὲν ἐς τὸν σὸν οἶκον ἐξελεῖν 

ὁπόσους ἂν δόξειε δεῖν, τοὺς δὲ λοιποὺς τοῖς ἄρχουσί τε καὶ τῶν στρατιωτῶν λογάσι κατανεῖμαι ὅπῃ τε 
ἐν ἑκάστῳ καὶ ὁπόσους βούλοιο· κατανείμας δὲ ἀναγκάζειν κατὰ λόγον τῆς νενεμημένης εἱλωτείας 
τρέφειν ἔκαστον καὶ τοὺς πελάτας στρατιωτικούς τινας θεράποντας καὶ μὴ εἰκῇ ἐντρυφᾶν τοῖς 
κοινοῖς…». · Λάμπρος  (1926α) 256

18 κ. εξ. «…ἐμὸν δ’ἂν εἴη γνώμην εἰσενεγκεῖν κατὰ τρεῖς τῶν 
ἑκάστῳ νενεμημένων εἱλώτων ἕνα ἀναγκάζειν παρέχεσθαι ἱππέα,θεράποντα μὲν αὐτῷ, στρατιώτην δ’ 
ἅμα ἐσόμενον τῷ κοινῷ…». 
185

 Λάμπρος  (1930) 132
22 κ. εξ. · Λάμπρος  (1926α) 256

19 κ. εξ.  
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 Για τη συνδοσία, βλ. Karayannopulos (1958) 119-123. 
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παραγωγής.187
 Οι δύο πρώτες ομάδες φορολογικών επιβαρύνσεων κρίνονται ως 

επαχθείς, καθώς παρουσιάζουν ποικίλες παθογένειες. Είναι προφανές ότι οι 

φορολογικές αυτές επιβαρύνσεις δεν υπολογίζονταν με βάση τις πραγματικές 

οικονομικές δυνατότητες του κάθε φορολογουμένου. Επιπλέον, οι αρχές υπολόγιζαν 

και εισέπρατταν τις επιβαρύνσεις αυτές με τρόπο αυθαίρετο, γεγονός που τις 

καθιστούσε ακόμα πιο επαχθείς και οπωσδήποτε αντιπαραγωγικές. Μάλιστα, εξαιτίας 

της επαχθούς φορολόγησης και των αυθαιρεσιών που παρατηρούνται στην επιβολή 

και την είσπραξη των φόρων, πολλοί κάτοικοι της πελοποννησιακής υπαίθρου 

αναγκάζονταν να καταφεύγουν σε βενετοκρατούμενες και φραγκοκρατούμενες 

περιοχές της Πελοποννήσου.188
  

Αντιθέτως, η τῶν γιγνομένων μοῖρα αναγνωρίζεται από τον Πλήθωνα ως ο 

μόνος χρήσιμος και δίκαιος φόρος. Η αναλογικότητα του φόρου και η φύση του, που 

ήταν καταβολή σε είδος, εξυπηρετούσε καλύτερα τις ανάγκες των φορολογουμένων 

αγροτών. Διασφάλιζε τη δίκαιη επιβάρυνση των φορολογουμένων, αφού λαμβανόταν 

υπ’ όψιν η οικονομική ισχύς του κάθε φορολογουμένου. Ακόμα, διασφάλιζε την 

τακτικότητα και την αποδοτικότητα της φορολογικής εισφοράς, καθώς η είσπραξη 

του συγκεκριμένου φόρου γινόταν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο από ένα 

αποκλειστικό αρμόδιο φορέα κατά την εποχή της συγκομιδής των καρπών. Γι’ αυτούς 

τους λόγους, λοιπόν, η συγκεκριμένη φορολογική επιβάρυνση κρίνεται από τον 

Πλήθωνα ως η μόνη χρήσιμη και η πλέον δίκαιη.189
   

Στη συνέχεια, ο Πλήθων καταθέτει την πρόταση μεταρρύθμισης του 

φορολογικού συστήματος επικεντρωνόμενος στην αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός 

και μόνο φόρου, ο οποίος συγκέντρωνε τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσίαζε η 

τῶν γιγνομένων μοῖρα.
 190

 Ουσιαστικά, λοιπόν, ο Πλήθων ταυτίζει τον φόρο επί της 
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 Λάμπρος (1930) 122
17 – 123

14
: «Φόρων δὲ ἐπειδὴ τριττὰ εἴδη, ὡς ἐς ἐλάχιστα διελεῖν,τὸ μὲν 

ἀγγαρεία, τὸ δὲ τακτὸς ὅρος χρημάτων, εἴτε κέρματος εἴτ’ ἄλλων ὡντινωνοῦν, τὸ δὲ ῥητή τις τῶν 
γιγνομένων μοῖρα. Ἀγγαρεία μὲν βαρύτατος φόρων τοῖς φέρουσι, πολὺ τὸ δούλειον ἔχων, ἅτε τῶν 
σωμάτων, οὐ τῶν χρημάτων ἐπιλαμβανόμενος τοῖς τε πραττομένοις οὐ μικρᾶς παραίτιος ἀσχολίας, 
δι’ἔτους αἰεὶ τοῦ παρεσομένου τε καὶ ἄξοντος ἐπὶ τὰ ἔργα δεομένη. ». 
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 Zakythinos (1975
2
) τ. Α΄, 122 και τ. Β΄ 206-207.  
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 Λάμπρος (1930) 123

5-13
. «Ἡ δὲ ῥητὴ τῶν γιγνομένων μοῖρα τό τε δούλειον ἧττον ἔχει παντός τε 

ἄλλου φόρου τοῦ τὸ ἴσον ἂν δυναμένου πολλῷ οὗτος κουφότερος κατ’αὐτὸ τὸ εὐπορώτατον τῆς ὥρας, 
ἡνίκ’ ἂν ἡ συγκομιδὴ ἑκάστοις τῶν ἐκ γῆς εἴη καρπῶν, καὶ ἀπ’αὐτῶν αἰεὶ τῶν ὑπαρχόντων 
εἰσπραττόμενος, πρὸς δέ γε ἔτι καὶ ὁμαλώτατος φόρων πρὸς λόγον αἰεὶ τῶν δυνάμεων φερόντων 
ἑκάστων»….. «ὥστ’ ἂν καὶ κράτιστος εἴη φόρων οὗτος(η των γιγνομένων μοίρα), κουφώτατός τε ὤν, 
ὡς ἔφαμεν, καὶ ὁμαλώτατος λυσιτελέστατός τε τοῖς κοινοῖς τῇ δικαιοτάτῃ μοίρᾳ εἰσπραττόμενος». 
190

 Λάμπρος (1930) 123
15 

- 124
4
. 
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παραγωγής που αντιστοιχούσε στο δημόσιο (1/3) με τον νέο μοναδικό φόρο που θα 

επιβάρυνε τους καλλιεργητές.  

Η ανωτέρω πρόταση του Πλήθωνος αποτελεί μια καινοτόμο οικονομική 

θεώρηση που θα μπορούσε να ταυτιστεί με τις σύγχρονες οικονομικές αντιλήψεις 

περί φορολογικής πολιτικής.191
 Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, νεώτεροι ερευνητές τον 

έχουν θεωρήσει ως πρόδρομο νεώτερων οικονομικών στοχαστών που πρότειναν 

παρόμοιες φορολογικές αρχές, όπως για παράδειγμα του Adam Smith (18
ος

 αι.).192
  

Πέρα από τα ανωτέρω έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο Πλήθων εισηγείται 

επιπλέον την κατάργηση της εγγείου ιδιοκτησίας, ώστε να καταστεί η γη κοινή για 

όλους, σύμφωνα με τους νόμους της φύσης.193
 Μάλιστα, ο Πλήθων προχωρούσε ένα 

βήμα πιο πέρα, αφού πρότεινε την εφαρμογή μιας ιδιόμορφης και δυναμικής μορφής 

εκμετάλλευσης της γης. Συγκεκριμένα, ο Πλήθων πρότεινε ο καθένας να κατέχει και 

να νέμεται ένα τμήμα γης τέτοιας έκτασης όσης θα μπορούσε να καλλιεργεί με  βάση 

τις δυνατότητες και τα μέσα που κατέχει. Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο 

κάποιος κατείχε και νεμόταν μια έκταση γης θα καθοριζόταν αποκλειστικά από το αν 

η γη καλλιεργείτο και αξιοποιείτο κατά τον αποδοτικότερο τρόπο. Σε περίπτωση 

αδυναμίας τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, η γη θα μεταβιβαζόταν σε έτερο 

πρόσωπο. Το ιδιότυπο αυτό καθεστώς θα καθοριζόταν από ειδική νομοθεσία που θα 

προστάτευε τον καλλιεργητή από κάθε είδους παραβάσεις και αυθαιρεσίες.
194

 Επίσης, 

προβλεπόταν ότι η φορολόγηση των καλλιεργητών θα ακολουθούσε τον κανόνα της 

απόδοσης του ενός τρίτου της παραγωγής στο κράτος χωρίς καμία άλλη φορολογική 

υποχρέωση.195
 Τέλος, προβλεπόταν και η συμμετοχή των μελών της άρχουσας τάξης 
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 Λάμπρος  (1926α) 260
3 

: «τὴν γῆν ἅπασαν ὥσπερ ἴσως ἔχει κατὰ φύσιν κοινὴν ἅπασι τοῖς 
ἐνοικοῦσιν εἶναι,ἀντιποιεῖσθαι δὲ μηδένα ἰδίᾳ χωρίου μηδενός» 
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 Λάμπρος  (1926α) 260
3-11

 : «…τὴν γῆν ἅπασαν ὥσπερ ἴσως ἔχει κατὰ φύσιν κοινὴν ἅπασι τοῖς 
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μηδ’ ὑφ’ ἑνὸς ἄλλου ἢ τοῦ τῷ ἐργάζεσθαι αὖ προειληφότος κατὰ τὸν ἐπὶ τοῖς κοινοῖς τε καὶ μηδ’ ἑτέρῳ 
μᾶλλον προσήκουσι νόμον.». 
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ἅπαξ τὸ ὀφειλόμενον ἐκτετικότα ». 
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στην καλλιέργεια της γης υπό την προϋπόθεση να μην πληρώνουν φόρο, αφού 

εκτελούν την υπηρεσία που έχουν αναλάβει.196
 

Ορισμένοι νεώτεροι ερευνητές αντιμετώπισαν την παραπάνω πρόταση ως μια 

σαφέστατη πρόταση καθιέρωσης ενός καθεστώτος κοινοκτημοσύνης της γης και ως 

εκ τούτου χαρακτήρισαν τις προτάσεις αυτές προτάσεις που παραπέμπουν στις αρχές 

του κομμουνισμού και του σοσιαλισμού.197
 Ωστόσο, ο λόγιος του Μυστρά 

αντιμετωπίζει την γη ως ένα ελεύθερο αγαθό επί του οποίου αναγνώριζε μόνο 

δικαιώματα χρήσης και νομής και όχι δικαιώματα μεταβίβασης και κληρονομίας. 

Αυτό, όμως, δεν συνεπάγεται ότι υποστηρίζει απόψεις αναδιανομής της μεγάλης 

γαιοκτησίας ή απαλλοτρίωσης της γης υπέρ του κοινωνικού συνόλου, όπως είχε 

υποστηριχθεί παλαιότερα. Αντιθέτως, ο Πλήθων προσανατολίζεται μάλλον προς την 

κοινοχρησία και όχι  προς την κοινοκτημοσύνη της γης.198
 Άλλωστε, ο λόγιος του 

Μυστρά δεν αντιτίθεται στο δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας συνολικά, αλλά μόνο 

κατά της εγγείου ιδιοκτησίας. Όχι μόνο αναγνώρισε το δικαίωμα της κατοχής των 

μέσων παραγωγής, αλλά πάνω σε αυτό οικοδόμησε το δυναμικό σύστημα 

καλλιέργειας που εισηγήθηκε. Η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής αποτελούσε το 

κριτήριο, βάσει του οποίου θα καθοριζόταν πόση γη θα αξιοποιούσε έκαστος. 

Επιπροσθέτως, το γεγονός ότι ο Πλήθων προτείνει την καθιέρωση καθορισμένης 

φορολογίας αποδεικνύει ότι βρισκόταν μακριά από κάθε έννοια γενικής και 

ολοκληρωτικής κοινοκτημοσύνης. Επομένως, η έννοια της κοινοκτημοσύνης δεν 

συμβάδιζε με την κοινωνική και οικονομική αντίληψη του φιλοσόφου.199
 

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πρόταση που παραβλέπει τις ειδικές 

συνθήκες που επικρατούσαν στην Πελοπόννησο και κυρίως υποβαθμίζει την ισχύ της 

αριστοκρατίας των γαιοκτημόνων με τις διαχρονικά εχθρικές τάσεις προς την 

κεντρική εξουσία. Παρ’ όλα αυτά, ο Πλήθων παρουσιάζεται να μην τρέφει  

αυταπάτες σχετικά με την αποδοχή των μέτρων που πρότεινε από τους τοπάρχες της 

Πελοποννήσου και καθιστά φανερό ότι ανέμενε αντιδράσεις εκ μέρους τους.200
 Γι’ 

                                                           
196
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52 

 

αυτό τον λόγο, άλλωστε, εκφράζει την επιφυλακτικότητά του, δηλώνοντας πως ήταν 

έτοιμος να δεχθεί οποιαδήποτε άλλη πρόταση, αν ήταν καλύτερη από τη δική του. 

Έσπευσε, ακόμα, να παρηγορήσει τους πρώην γαιοκτήμονες, με ένα λογοτεχνικό 

εύρημα, υποστηρίζοντας πως το μέτρο της κοινής χρήσης της γης θα τους καθιστούσε 

δυνάμει κύριους συμπάσης γης. Είναι φανερή, λοιπόν, η διάθεσή του να συγκρουστεί 

με τους ισχυρούς μεγαλογαιοκτήμονες υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα είχε την 

αμέριστη στήριξη της κεντρικής εξουσίας. 

Ωστόσο, το προτεινόμενο από τον Πλήθωνα καθεστώς γαιοχρησίας δεν 

επεδίωκε να θίξει ολοκληρωτικά τα συμφέροντα των μεγάλων γαιοκτημόνων. Αυτό 

γίνεται φανερό από το γεγονός ότι η θέση των τελευταίων παρέμενε προνομιακή από 

τη στιγμή που ο φιλόσοφος του Μυστρά αναγνώριζε το δικαίωμα της κατοχής των 

μέσων παραγωγής. Επομένως, οι πρώην μεγαλογαιοκτήμονες μπορούσαν να 

καλλιεργήσουν τις μεγαλύτερες δυνατές εκτάσεις γης, σε περίπτωση που 

απελευθέρωσης της γης. Αυτό συνεπάγεται ότι στο νέο κοινωνικό και οικονομικό 

μοντέλο του Πλήθωνος υπήρχαν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των χρηστών της 

γης, μέσω των οποίων εξασφαλιζόταν μόνο η βελτίωση της θέσεως του αγροτικού 

πληθυσμού. Εκείνο που θα άλλαζε στην ουσία θα ήταν ο μετριασμός της 

ανεξέλεγκτης επέκτασης των γαιών που εκμεταλλεύονταν οι αριστοκράτες.   

 

5. Σκέψεις και προτάσεις σχετικά με τον δευτερογενή τομέα της παραγωγής 

Αν και ο Πλήθων ανέπτυξε διεξοδικά τις θέσεις του για τον πρωτογενή τομέα 

της παραγωγής στα τρία κείμενα που μας απασχολούν, ωστόσο δεν έκανε το ίδιο 

στην περίπτωση του δευτερογενούς τομέα παραγωγής. Είναι προφανές ότι για τον 

βυζαντινό αυτό λόγιο προείχε η αναδιοργάνωση της αγροτικής παραγωγής και του 

εμπορίου. Παρ’ όλα αυτά, δεν παραλείπει να αναγνωρίσει τη συνεισφορά της 

επαγγελματικής ομάδας των δημιουργών, δηλαδή των τεχνιτών, στην κάλυψη 

βασικών αναγκών του πληθυσμού της Πελοποννήσου.201
 Γι’ αυτό, άλλωστε, 

εισηγείται γενικόλογα την ενίσχυση του εγχώριου βιοτεχνικού κλάδου, 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στη στήριξη της εγχώριας 

                                                           
201

 Λάμπρος  (1930) 119 
26 κ.ε.

.  
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υφαντουργίας.202
 Η επιλογή αυτή κάθε άλλο παρά τυχαία δεν είναι, δεδομένου ότι οι 

κλάδοι της υφαντουργίας και της βαφικής συνιστούσαν τους κατ’ εξοχήν 

βιοτεχνικούς κλάδους που άνθισαν στην Πελοπόννησο κατά τους προηγούμενους 

αιώνες.203
 Ωστόσο, οι δύο αυτοί κλάδοι είχαν γνωρίσει πλέον σημαντική ύφεση, 

καθώς κυριαρχούσε πλέον η εισαγωγή μάλλινων, βαμβακερών και λινών υφασμάτων 

από το εξωτερικό.204
 Η αύξηση των εισαγωγών μαρτυρούσε οπωσδήποτε την πλήρη 

αποδιοργάνωση της τοπικής υφαντουργικής βιοτεχνίας, γεγονός που καυτηριάστηκε 

από τον Πλήθωνα ιδιαιτέρως.205
 Μάλιστα, ο βυζαντινός αυτός λόγιος πίστευε ότι τα 

βαμβακερά υφάσματα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις 

συναλλαγές των δεσποτών της Πελοποννήσου με το εξωτερικό, καθώς θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν το βασικό ανταλλάξιμο είδος έναντι της χρήσης των ξένων 

νομισμάτων.206
  

Ο Πλήθων αναφέρεται, επίσης, και σε δύο ακόμα βιοτεχνικούς  τομείς, 

αυτούς της οπλοποιίας και της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Ωστόσο, πρόκειται 

για έμμεση αναφορά, αφού περιορίζεται να προτείνει την εισαγωγή όπλων και 

σιδήρου από το εξωτερικό.207
 Δεν έχει ερμηνευτεί ακόμα ικανοποιητικά, γιατί ο 

βυζαντινός αυτός λόγιος εισηγήθηκε κάτι τέτοιο, αν και φαίνεται λογικό να θεωρούσε 

ότι οι πρώτες ύλες της περιοχής δεν επαρκούσαν για την συγκρότηση τέτοιου είδους 

τομέων παραγωγής. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι όταν λίγα χρόνια 

αργότερα ο Βησσαρίων, ένας εκ των μαθητών του, απηύθυνε ένα αντίστοιχο 

υπόμνημα στον τότε δεσπότη του Μυστρά Κωνσταντίνο Παλαιολόγο του πρότεινε 

την αποστολή νέων τεχνιτών στο εξωτερικό για να εκπαιδευτούν στην επεξεργασία 

του μετάλλου και στην κατασκευή όπλων.208
 Ο Βησσαρίων, κατά συνέπεια, 

θεωρούσε ότι υπήρχε έλλειψη τεχνογνωσίας και όχι έλλειψη πρώτων υλών για τους 

τομείς αυτούς. Αν τελικά το σκεπτικό αυτό ισχύει, τότε είναι αρκετά πιθανό ότι ο 
                                                           
202

 Λάμπρος  (1930) 263 
15-17

: «Ὡς πλέονι ἂν καλλίους τῷ ὄντι ἦμεν τοῖς ἐπιχωρίοις τούτοις χρώμενοι 
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203

 Zakythinos (1975
2
) τ. Β΄, 251-252.  

204
 Zakythinos (1975

2
) τ. Β΄, 252. 

205
 Λάμπρος  (1926α) 263

8-14
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Πλήθων πίστευε ότι υπήρχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την άμεση ανάπτυξη 

του υφαντουργικού κλάδου, που άλλωστε είχε μακραίωνη παράδοση στην 

Πελοπόννησο, γεγονός που θα αποτελούσε συνακόλουθα την αφετηρία για την 

περαιτέρω βιοτεχνική ανάπτυξη της Πελοποννήσου αλλά και τον πλέον κατάλληλο 

τρόπο για την αποκόμιση άμεσων κερδών.   

 

6. Ο Πλήθων περί του νομίσματος 

Ο Πλήθων έζησε σε μια περίοδο κατά την οποία κυριαρχεί ένα χαώδες 

νομισματικό σύστημα στην επικράτεια του Δεσποτάτου, καθώς  η αξία του 

βυζαντινού νομίσματος είχε ήδη από τους προηγούμενους αιώνες υποτιμήθει, η 

αποδοχή του ήταν επιφυλακτική και η εξοφλητική του αξία μερική. Οι δεσπότες δεν 

είχαν κόψει δικό τους νόμισμα συνεχίζοντας τη χρήση των υποτιμημένων βυζαντινών 

νομισμάτων, ενώ παράλληλα κυκλοφορούσαν και χρησιμοποιούνταν καθημερινά από 

τους απλούς πολίτες της επικράτειάς τους διάφορα ξένα νομίσματα, όπως τορνέσια 

της Κλαρέντζας, βενετικά δουκάτα με τις υποδιαιρέσεις τους ή ακόμα και φλωρίνια 

της Φλωρεντίας.209
  

Ο Πλήθων θεωρούσε ότι το νομισματικό αυτό σύστημα συνέβαλε στην 

φαυλότητα των δημοσίων οικονομικών και επιπλέον εμπόδιζε την δημιουργία μιας 

κλειστής και αυτάρκους οικονομίας, που συνιστούσε τον ιδανικό τύπο οικονομικού 

συστήματος για αυτόν.210
 Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, ο Πλήθων προτείνει την 

περιορισμένη χρήση του νομίσματος στην οικονομική καθημερινότητα των πολιτών 

της Πελοποννήσου μέσα από την καθιέρωση της φορολογίας σε είδος, της 

καταβολής, επίσης σε είδος των κρατικών πληρωμών, καθώς και της υιοθέτησης της 

ανταλλαγής αγαθών στις εξωτερικές συναλλαγές.211
 Η πρόταση του Πλήθωνος για 

περιορισμένη χρήση του νομίσματος και κατ’ επέκταση μετασχηματισμό μέρους της 

νομισματικής οικονομίας σε ανταλλακτική (αντιπραγματισμός)  οδήγησε ορισμένους 

από τους μελετητές των προτάσεών του να υποστηρίξουν ότι ο βυζαντινός λόγιος 
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επεδίωκε την κατάργηση της νομισματικής κυκλοφορίας.212
 Πρόκειται, όμως, για 

άποψη που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς ο Πλήθων θεωρούσε ως 

κομβικό τον ρόλο του νομίσματος στην οικονομία και υποστήριζε ότι η νοσηρότητα 

του νομισματικού συστήματος συμβάλει στην φαυλότητα των δημοσίων 

οικονομικών.213
 Επομένως, ο Πλήθων δεν αποσκοπούσε στην κατάργηση της χρήσης 

του νομίσματος, αλλά μάλλον στον εξοβελισμό των ξενικών νομισμάτων από την 

καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των δημοσίων αρχών.214
 Ουσιαστικά, λοιπόν, 

οραματιζόταν την χρήση ενός περιορισμένης και εσωτερικής χρήσης εθνικού 

νομίσματος που μάλιστα θα ήταν δύσκολο να νοθευτεί.215
 Η περιορισμένη, άλλωστε, 

νομισματική κυκλοφορία συνιστούσε ένα ουσιαστικό βήμα για την επίτευξη μιας 

κλειστής και αυτάρκους οικονομίας, όπως ακριβώς οραματιζόταν ο σπουδαίος αυτός 

υστεροβυζαντινός λόγιος.216
    

 

7. Ο ελληνισμός κυρίαρχο στοιχείο της νέας πολιτικής ιδεολογίας του κράτους. 
  

Οι στρατιωτικές, πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό του 

δεσποτάτου του Μυστρά δεν ήταν επαρκείς στον Γεμιστό ως προς την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής. Θεωρούσε εξίσου σημαντική 

την πνευματική αφύπνιση των Βυζαντινών, η οποία θα είχε ως αφετηρία την 

συνειδητοποίηση της εθνικής τους ταυτότητας. 

Ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄ με την πολιτική του κατά το πρώτο τέταρτο του 

15
ου

 αιώνα έθεσε στην πρώτη γραμμή του κρατικού ενδιαφέροντος την 

Πελοπόννησο. Στόχος της συγκεκριμένης πολιτικής ήταν να δοθεί προτεραιότητα    

σε μια απομακρυσμένη επαρχία, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωτηρία του 

κράτους. Στο σημείο αυτό θα δούμε πως ο Γεμιστός έσπευσε να εμπλουτίσει 

ιδεολογικά τη νέα πολιτική του Μανουήλ, φορτίζοντας με νέο περιεχόμενο την 

υπεράσπιση της Πελοποννήσου. Έτσι, τον 15ο
 αιώνα στο δεσποτάτο του Μορέως ο 

Πλήθων επιχείρησε συστηματικά να συγκροτήσει μια ιδιότυπη ελληνορωμαϊκή 

εθνοτική ταυτότητα.  
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Η στόχευση αυτή του λογίου δεν αποτελεί, βέβαια, καινοτομία της εποχής  

και της σκέψης του, καθώς η ιστορική έρευνα τοποθετεί τις απαρχές της 

νεοελληνικής εθνικής συνείδησης μετά το εκκλησιαστικό σχίσμα του 1054 και την 

άλωση της Κωνσνταντινούπολης από τους Λατίνους το έτος 1204, περίοδο κατά την 

οποία βρίσκουμε τα πρώτα σημάδια που διακρίνουν τους ορθοδόξους Έλληνες από 

τους Βενετοφράγκους κατακτητές. Στην αυτοκρατορία της Νίκαιας και αργότερα 

μετά την παλινόρθωση του 1261, επί της εποχής των Παλαιολόγων, παρατηρείται 

πλέον έντονη στροφή του πνευματικού κόσμου προς την αρχαία Ελλάδα προκειμένου 

ο μεσαιωνικός Ελληνισμός να αντλήσει νέες δυνάμεις για να συνεχίσει τον ιστορικό 

του ρόλο μεταξύ των ευρωπαϊκών και μικρασιατικών επαρχιών του. Από τον 14ο
 

αιώνα και εξής, ενώ το κράτος συρρικνώνεται υπό την πίεση των Οθωμανών, 

πληθαίνουν οι μαρτυρίες των πηγών σχετικά με το όνομα «Ἕλλην». Ο Θεόδωρος 

Μετοχίτης, ο Νικηφόρος Γρηγοράς, ο Νικόλαος Καβάσιλας, ο Ιωσήφ Βρυέννιος 

πιστοποιούν με τις αναφορές τους πως οι Βυζαντινοί έχουν αποκτήσει αυτοσυνείδηση 

της Ελληνικής καταγωγής τους. Τον ίδιο στοχασμό έχει και ο Πλήθων στο 

Δεσποτάτο του Μυστρά.217
  

Σύμφωνα με τον Γεμιστό, η Πελοπόννησος έπρεπε να προτιμηθεί για 

ιστορικούς και εθνικούς λόγους από τη στιγμή που ήταν η οἰκειοτέρα χώρα των 

Ελλήνων. Πέρα από το γεγονός ότι ήταν η κοιτίδα των ελληνικών φύλων, ήταν και ο 

τόπος, στον οποίο οι Έλληνες διατηρούσαν μια μακραίωνη και συνεχή εγκατάσταση 

με αποτέλεσμα ο εθνολογικός της χαρακτήρας να παραμένει αναλλοίωτος.
218

 Αυτό το 

στοιχείο αποτελούσε βασικό πλεονέκτημα της περιοχής, ώστε να αποβεί η αφετηρία 

για την κοινή σωτηρία.  

Η ιδεατή αυτή εικόνα μιας εθνοτικά ομοιογενούς Πελοποννήσου δεν 

ανταποκρίνεται βέβαια στην πραγματικότητα της εποχής. Όπως έχει προαναφερθεί, 

πολυάριθμοι αλβανικοί πληθυσμοί είχαν ήδη εγκατασταθεί στη χερσόνησο, ενώ 

παλαιότερες κοινότητες Φράγκων, Βενετών, Σλάβων, Εβραίων και Αθίγγανων είχαν 
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16 κ.εξ. : «Ἕλλησι δὲ οὐκ ἔστιν εὑρεῖν ἥτις ἄλλη οἰκειοτέρα χώρα οὐδὲν 

μᾶλλον προσήκουσα ἢ Πελοπόννησός τε …Ταύτην γὰρ δὴ φαίνονται τὴν χώραν Ἕλληνες ἀεὶ 
οἰκοῦντες οἱ αὐτοὶ ἐξ ὅτου περ ἄνθρωποι διαμνημομεύουσιν, οὐδένων ἄλλων προενῳκηκότων οὐδὲ 
ἐπήλυδες κατασχόντες, ὥσπερ ἄλλοι συχνοὶ ἐξ ἑτέρας μὲν ὡρμημένοι, ἑτέραν δὲ οἰκοῦσι κατασχόντες 
ἄλλους τε ἐκβαλόντες καὶ αὐτοὶ ὑφ΄ ἑτέρων τὸ αὐτὸ ἔστιν ὅτε πεπονθότες, ἀλλ΄Ἕλληνες τήνδε τὴν 
χώραν τοὐναντίον αὐτοί τε ἀεὶ φαίνονται κατέχοντες…Συμπάσης δὲ ταύτης τῆς χώρας αὐτὴ 
Πελοπόννησος ὁμολογεῖται τὰ πρῶτά τε καὶ γνωριμώτατα ἐνεγκοῦσα τῶν Ἑλλήνων γένη, καὶ ἀπὸ 
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παρουσία στην περιοχή.219
 Κατά τον C.Woodhouse, η συγκεκριμένη αναφορά του 

φιλοσόφου ήταν ένα δείγμα της «πατριωτικής προπαγάνδας» που είχε επιστρατεύσει 

ο Γεμιστός για να  προωθήσει τις αντιλήψεις του. Όπως σε κάθε περίπτωση άσκησης 

προπαγάνδας,  η    παροχή   ψευδών πληροφοριών ήταν βασικό στοιχείο εκ μέρους 

του λογίου.220
 
 Ο πολιτικός στόχος του Πλήθωνος ήταν να αναδείξει τη σημασία ενός 

εθνοτικά και πολιτισμικά ομοιογενούς γεωγραφικού πυρήνα του βασιλείου των 

Παλαιολόγων. Μετατόπισε το κεντρικό σημείο αναφοράς της πολιτικής εξουσίας από 

την Κωνσταντινούπολη σε ένα χώρο που του αποδιδόταν σημαντική συμβολική αξία, 

καθώς θεωρείτο λίκνο και ορμητήριο των Ελλήνων. 

Ακόμη, ο λόγιος του Μυστρά υποστήριζε ότι οι Έλληνες υπήκοοι του 

Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου συνδέονταν με την ίδρυση της Ρώμης και της 

Κωνσταντινούπολης. Στο υπόμνημα προς τον αυτοκράτορα ο Πλήθων υποστηρίζει 

ότι η πόλη του Βοσπόρου  ιδρύθηκε από Δωριείς με πατρίδα την Πελοπόννησο. Η 

χώρα αυτή πρέπει να θεωρείται μητέρα και αφετηρία για την ίδρυση της πόλης. 

Ρωμαίοι έποικοι προστέθηκαν αργότερα σε μεγάλους αριθμούς στον πληθυσμό της, 

ωστόσο αυτοί δεν ήταν ξένοι προς τους Πελοποννήσιους. Η Ρώμη είχε βεβαίως 

ιδρυθεί από τον Αινεία και τους Τρώες συντρόφους του, αλλά με την ισότιμη 

συμμετοχή Λακεδαιμονίων, των Σαβίνων. Η ελληνική συμβολή στην ίδρυση της 

Ρώμης αναφέρεται και στο υπόμνημα του Πλήθωνα προς τον Δεσπότη Θεόδωρο Β΄ 

Παλαιολόγο. Ο Αινείας και οι Τρώες έφθασαν στην Ιταλία από την Φρυγία, μετά την 

κατάκτηση της πατρίδας τους από τους Αχαιούς. Εκεί συνάντησαν αργότερα τους 

Λακεδαιμονίους Σαβίνους και ίδρυσαν από κοινού την Ρώμη. Με αφετηρία την πόλη 

αυτή δημιούργησαν τη μεγάλη και άριστη αυτοκρατορία τους που έχει μείνει στη 

μνήμη όλων των λαών. Για τον Γεμιστό, λοιπόν, η Πελοπόννησος ήταν η μητέρα της 

Κωνσταντινούπολης, αφού οι Πελοποννήσιοι Δωριείς, οι Μεγαρείς δηλαδή, ήταν οι 

ιδρυτές της αποικίας του Βυζαντίου. Επομένως, η πρωτεύουσα είχε ελληνικές 

καταβολές.
221
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Μέσα από τα επιχειρήματα του Γεμιστού προκύπτει πως ο ελληνισμός 

αποτέλεσε τον πυρήνα και παράλληλα το πιο δυναμικό στοιχείο της πολιτικής του 

σκέψης. Είναι γεγονός ότι η προβολή της ελληνικής εθνικής ταυτότητας κατείχε 

κεντρική θέση στο σύνολο του προγράμματος του φιλοσόφου. Τα εθνικά 

χαρακτηριστικά των Ελλήνων συγκροτούν μια σειρά από στοιχεία. Πρώτον, η κοινή 

καταγωγή και το κοινό ιστορικό παρελθόν, το οποίο βιώνεται στο παρόν ως 

συνειδητή και αναλλοίωτη ιστορική συνέχεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο λόγιος του 

Μυστρά απέδωσε την αιτία της τουρκικής επιθετικότητας κατά των Βυζαντινών στην 

εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στα βάθη της Ασίας. Από εκείνο το σημείο 

εκκινούσαν, όπως υποστηρίζει, τα κατάλοιπα μίσους και η βούληση για εκδίκηση των 

βαρβάρων εξ Ανατολής. Η αντιπαράθεση Βυζαντινών και Τούρκων γίνεται 

κατανοητή από τον Πλήθωνα μέσα από μια ιστορική προοπτική που αναβιώνει τον 

παλαιό διαχωρισμό μεταξύ «Ελλήνων» και «βαρβάρων». Ο συγγραφέας θεώρει ότι οι 

Τούρκοι είναι οι νυν βάρβαροι, με καταγωγή από την περιοχή  ανάμεσα στη 

Βακτριανή και στην Ινδία. Ο Αλέξανδρος και οι  Έλληνες τους νίκησαν κατά την 

εκστρατεία προς τον Ινδό ποταμό και γι’ αυτό αποσκοπούν στην εξόντωσή τους. 222
 

Δεύτερον, η πατροπαράδοτη κλασσική παιδεία και τρίτον η γλώσσα, όπως περιεκτικά 

απέδωσε με τη γνωστή φράση του απευθυνόμενος στον Μανουήλ: «Ἐσμὲν γὰρ οὖν 

ὧν ἡγεῖσθέ τε καὶ βασιλεύετε Ἕλληνες τὸ γένος, ὡς ἥ τε φωνὴ καὶ ἡ πάτριος παιδεία 

μαρτυρεῖ·».223
  

Ως προς τον προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας η θρησκεία, σύμφωνα με 

τον Πλήθωνα δεν θεωρείται συστατικό στοιχείο αυτής, αν και η θρησκευτική πίστη 

κατείχε σημαντική θέση στην πολιτική του κοσμοθεωρία.
224

 Ο φιλόσοφος απέδωσε 

στη θρησκεία περισσότερο το ρόλο ενός μηχανισμού διατήρησης της συνοχής της 

κοινωνίας-πολιτείας. Εκείνο που είχε σημασία ήταν τα μέλη μιας κοινότητας να 

αντιληφθούν την ουσία της θρησκευτικής πίστης, η οποία συνίσταται στη 

συνειδητοποίηση α) της ύπαρξης του θείου στοιχείου που είναι το τελειότερο όλων 

των όντων β) της θεϊκής επιστασίας επί των ανθρωπίνων πραγμάτων γ) της ορθής και 
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δίκαιης διοίκησης του θεϊκού στοιχείου επί του κόσμου των ανθρώπων και δ) του 

γεγονότος ότι το θείον δεν δελεάζεται από τις υπερβολικές προσφορές και τιμές των 

ανθρώπων, γιατί δεν έχει την ανάγκη τους.
225

 Αυτό που έπρεπε να καταπολεμηθεί 

ήταν η αθεΐα, καθώς η έλλειψη πίστης στο θείο ήταν η πρώτη αιτία της ηθικής 

κατάπτωσης των ανθρώπων και των κοινωνιών.
226

  

Ο Γεμιστός, όπως έχει προαναφερθεί,  αναγνώριζε την κοινωνική συνεισφορά 

του χριστιανικού κλήρου, καθώς θεωρούσε τα μέλη του ανώτερου κλήρου 

αναπόσπαστα μέρη της κυρίαρχης κοινωνικής τάξης της πολιτείας του Μυστρά. Για 

παράδειγμα, θα δικαιούνταν να έχουν στην υπηρεσία τους χωρικούς ως 

εξαρτημένους, προσωπικούς τους εργάτες, οι οποίοι θα εξασφάλιζαν τη συντήρησή 

τους.
227Αντιθέτως, κατέκρινε και απέρριπτε κατηγορηματικά το θεσμό του 

μοναχισμού πρωτίστως ως αντικοινωνικό.
228

 Η απομόνωση των μοναχών από το 

κοινωνικό γίγνεσθαι και ως εκ τούτου η μηδενική κοινωνική προσφορά τους ήταν 

κατακριτέα από τον Γεμιστό, καθώς θεωρούσε ότι λειτουργούσαν ιδιοτελώς 

ενδιαφερόμενοι μόνο για την  προσωπική σωτηρία τους.229
 Συνεχίζοντας ο λόγιος την 

επικριτική του στάση απέναντι στο θεσμό του μοναχισμού, τον απέρριπτε, εφόσον 

θεωρούσε ότι είχε καταστεί διαλυτικός για την οικονομική και κοινωνική ζωή της 

πολιτείας. Οι μοναχοί απολάμβαναν εκτεταμένα προνόμια εκ μέρους του κράτους 

χωρίς να αποδίδουν μερίδιο στο δημόσιο.
230

 Τέλος, αποδοκίμασε την πνευματική 
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υπόσταση του θεσμού κάνοντας λόγο για ένα οπισθοδρομικό σύστημα σκέψης.
231

 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι η κοινωνική προσφορά με σκοπό το κοινό συμφέρον 

κατείχε κυρίαρχη θέση στη σκέψη του Γεμιστού.
232

 Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως η 

θρησκεία δεν θεωρείται συστατικό στοιχείο της εθνικής ταυτότητας. Ποια ήταν 

επομένως η ταυτότητα του υπάρχοντος κράτους κατά τον Γεμιστό;  

Για τον λόγιο του Μυστρά το υφιστάμενο υπό απειλή κράτος δεν ήταν η 

Ρωμανία, αλλά εκείνος ο κρατικός οργανισμός που διαδέχτηκε τη Ῥωμαίων ἡγεμονία, 

δηλαδή τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Από το κράτος των Ρωμαίων, απέμειναν σε 

«εμάς» -όπως αναφέρει ο φιλόσοφος- «μόνο δυο πόλεις στη Θράκη, κάποια μικρά 

νησιά και η Πελοπόννησος, αλλά και αυτή όχι ολόκληρη».
233

 Το «εμείς», το οποίο 

έχει προσδιορίσει ως το έθνος των Ελλήνων, έρχεται σε αντίθεση με τους Ρωμαίους, 

οι οποίοι αποτελούσαν ξεχωριστό λαό.
234

 Αναφερόταν λοιπόν, σε δυο διαφορετικά 

κράτη. Άλλωστε, όπως είδαμε προηγουμένως, ο Πλήθων σαφώς δήλωσε στον 

αυτοκράτορα Μανουήλ ότι «Ἐσμὲν γὰρ οὖν ὧν ἡγεῖσθέ τε καὶ βασιλεύετε Ἕλληνες 

τὸ γένος».
235

  

Σύμφωνα με τον Γεμιστό, η ρωμαϊκή «επίδραση» στο θεωρούμενο απ’ αυτόν 

κράτος περιορίζεται στον εδαφικό χώρο. Για παράδειγμα, όταν στο συμβουλευτικό 

υπόμνημά του προς τον Θεόδωρο Β΄ αναφέρεται στην άνοδο των Αράβων, σημειώνει 

ότι: «καὶ τῆς Ῥωμαίων ἐπικρατείας τὴν πλείστην καὶ ἀρίστην ἀπετέμοντο(οι 
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οὐδὲ ξύμπασα αὕτη γε, καὶ εἰ δή τι ἔτι νησίδιον σῶν ἐστι·». 
234

 Λάμπρος (1930) 116
3-4: «Καὶ Πέρσαι δὲ μετὰ τὴν Ἀλεξάνδρου καὶ Ἑλλήνων καὶ Μακεδόνων 

δουλείαν,ἐπειδὴ ὑπὸ Ῥωμαίων αἱ μακεδονικαὶ βασιλεῖαι κατελέλυντο…».· 11624κ.ε.: «Κοινῇ τε γὰρ οἱ 
Ἕλληνες οὐ πρότερον τὴν κατὰ τὴν οἰκουμένην δόξαν ἔσχον πρὶν σφᾶς Ἡρακλῆς ὁ Ἀμφιτρύωνος 
ἀνομίας καὶ ἀδικίας καθάρας εὐνομίαν τε καὶ ζῆλον ἀρετῆς ἀντεισήγαγε…(ο Αλέξανδρος ο μέγας) 
Ἑλλήνων τε ἡγεμὼν καὶ τῆς Ἀσίας βασιλεὺς κατέστη, Πέρσας παρελόμενος τὴν ἀρχήν.Ῥωμαῖοι τε ξὺν 
ἀρετῇ πολιτείας ἐς τὴν μεγάλην ἡγεμονίαν παρᾐεσαν…»· 1271κ.ε.: «Ἡρακλῆς ποτε ὁ Ἀμφιτρύωνος, ὃν 
εὐνομίαν τε καὶ ζῆλον τῶν καλῶν ἔφαμεν τῷ τῶν Ἑλλήνων ἐμπεποιηκότα γένει ἐνδοξότατον ἐν τῇ 
οἰκουμένη…Καὶ βαρβάρων δὲ Κῦρος ὁ Πέρσης…Καὶ Σαρδανάπαλος δὲ ὁ Ἀσσύριος…Καὶ Ῥωμαίων 
δὲ Νέρων,ὅς, ἄλλα τε δεινὰ καὶ ἀνόσια ἐργασάμενος καὶ τὴν μητέρα ἀποκτείνας,τελευτῶν καὶ αὑτὸν 
κακὸν κακῶς προσαπολωλέκει·τὴν γὰρ πατρίδα ἠμέλησε μέν,διὰ δὲ τὴν τότε ἔτι Ῥωμαίων ἀρετὴν οὐχ 
οἷός τε διαφθεῖραι ἐγένετο ». 
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 Λάμπρος (1926α) 247
14

. 
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Άραβες)».
236

 Φαινομενικά, ο φιλόσοφος μοιάζει να δέχεται πως από τον 7ο
 αιώνα και 

εξής, την περίοδο δηλαδή των αραβικών κατακτήσεων, τις εδαφικές απώλειες υπέστη 

η ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία, αφενός η 

ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν υφίστατο πια, αφετέρου άρχιζε να συνειδητοποιείται η 

ελληνικότητα του κράτους.
237

 Με τον τρόπο αυτό δίδεται στον φιλόσοφο η 

δυνατότητα να δηλώσει ότι με την εξάπλωση των Αράβων επλήγη στην Ανατολή ο 

εδαφικός χώρος που ήταν κληρονομιά ρωμαϊκή και όχι η ίδια η ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία.  

Το υπό απειλή κράτος του Γεμιστού ήταν εδαφικά κατακερματισμένο αλλά 

τελούσε υπό ενιαία ηγεσία, αυτή της δυναστείας των Παλαιολόγων. Ο δεσπότης του 

Μυστρά ήταν η ανώτερη αρχή και η «ψυχή» της Πελοποννήσου.
238

 Ο βασιλεύς της 

Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ο βυζαντινός αυτοκράτορας, ήταν ο βασιλεύς των 

Ελλήνων και εκείνος που όφειλε να μεριμνά για την ευημερία των υπηκόων του και 

για την προστασία της επικράτειάς του. 
239

 Ιεραρχικά η εξέχουσα θέση του βασιλέως 

της Κωνσταντινούπολης ήταν μεν αδιαμφισβήτητη σε σχέση προς τον δεσπότη, 

δήλωνε όμως την ενότητα των δυο αρχών στην άσκηση της διακυβέρνησης του 

κράτους.
240

 Επομένως, στην ενιαία ηγεσία των Παλαιολόγων αποκαλυπτόταν και η 

ενότητα του κράτους.  

Ειδικότερα, ο Γεμιστός αντιλαμβανόταν τα εναπομείναντα εδάφη και κυρίως 

την Κωνσταντινούπολη και το Δεσποτάτο του Μυστρά ως μια ενότητα. Πίστευε πως 

η ευημερία της Πελοποννήσου συνέβαλλε στην ευημερία της πρωτεύουσας και οι 

στρατιωτικές επιτυχίες των δεσποτών του Μυστρά μεγέθυναν το μεγαλείο και την 

                                                           
236

 Λάμπρος (1930) 118
6
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 Χριστοφιλοπούλου (1998) 250. 
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 Λάμπρος (1930) 130

4-12: «οἷς γὰρ ἐπὶ μιᾷ ψυχῇ ἐστι τὸ γενέσθαι τε καὶ μὴ οὐ δὴ που οὔτε ἀδύνατα 
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ἅπαν ἐστί, καὶ τὸ σώζεσθαι ἢ ἀπολεῖσθαι τὰ ἡμέτερα ἐκ τούτου ἤρτηται » ·11411 κ.ε. 
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 Λάμπρος (1926α) 249
5-7: «Τούτων τε οὖν ἕνεκα οὐ περὶ σμικροῦ ποιητέα ἡ χώρα οὔθ’ ὑμῖν τοῖς 

βασιλεῦσιν οὔτε τοῖς ὑπηκόοις ἡμῖν, εἴ γε τῶν οἰκείων τε καὶ μάλιστα προσηκόντων μάλιστα καὶ 
ἐπιμελητέον». · 250

1-4: «Ἐπιμελητέον μὲν δὴ καὶ παντὶ μὲν ὁτῳοῦν τῶν εἰς Ἕλληνας 
τελούντων,μάλιστα δ’ ὑμῖν τοῖς βασιλεῦσιν ὅσῳ περ καὶ ἡ τῶν ὅλων ἐπιμέλεια ὑμῖν πρὸ ἁπάντων 
ἐγκεχείρισται, ὑμῖν δὲ καὶ πάντων μάλιστα τῶν πώποτε γεγονότων βασιλέων». 
240

 Λάμπρος (1930) 135
8-9

: «Τούτων γὰρ τὰ μὲν αὐτὸς ἐξόν σοι ποιήσεις(αναφέρεται στο δεσπότη 
Θεόδωρο),εἴ γε βούλοιο,τὰ δὲ καὶ τοῦ θειοτάτου βασιλέως τε καὶ πατρὸς δεήσῃ ξυγχωρεῖν ὑπὲρ 
σωτηρίας τῆς κοινῆς». 
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ισχύ του βασιλιά της Κωνσταντινούπολης. 
241

 Μάλιστα, εξαρτούσε τη σωτηρία του 

γένους και τη διασφάλιση της βασιλικής εξουσίας άμεσα από τις ενέργειες του 

δεσπότη Θεοδώρου Β΄.242
 Ακολούθως, ο βασιλεύς των Ελλήνων ήταν εκείνος, ο 

οποίος είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

επαρχία της Πελοποννήσου.
243

 Είναι σαφές ότι ο Γεμιστός αντιλαμβανόταν την 

Πελοπόννησο ως μέρος, ως επαρχία του κράτους της Κωνσταντινούπολης, στην 

οποία ο βασιλεύς όχι μόνο είχε τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να 

επισκέπτεται αυτοπροσώπως ως απόλυτος άρχοντας.
244

 Σε ιδεολογικό επίπεδο η 

προβολή από τον Γεμιστό της «συγγένειας» της Πελοποννήσου με την 

Κωνσταντινούπολη χρησιμοποιήθηκε ως βασικό επιχείρημα για την απόδειξη της 

ελληνικότητας της βυζαντινής πρωτεύουσας. Θέλοντας να ενισχύσει την εικόνα του 

ενιαίου κράτους ο Γεμιστός προέβαλλε το δυναστικό αίσθημα παράλληλα με την 

αναφορά του στη στενή σχέση μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Πελοποννήσου. Όπως 

υποστήριξε, ήταν οι ηγεμόνες της δυναστείας των Παλαιολόγων οι μόνοι που 

συνέβαλαν στην προστασία της Πελοποννήσου, της σπουδαιότερης επαρχίας του 

κράτους και κυρίως ο Μανουήλ Β΄, ο οποίος οχύρωσε τον Ισθμό.
245

 Η ενότητα της 

δυναστείας διασφάλιζε κατ’ επέκταση την ενότητα των δυο αυτών κέντρων εξουσίας. 

Φαίνεται πως για τον φιλόσοφο η εκ των πραγμάτων εδαφική ασυνέχεια και ο 

διοικητικός κατακερματισμός δεν αρκούσαν για να διασπάσουν την κρατική συνοχή 

και ενότητα.  
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 Λάμπρος (1926α) 247
4: «Ἐκ δὴ τούτων(των πρόσφατων στρατιωτικών επιτυχιών στην 

Πελοπόννησο εναντίον των Φράγκων) ὑμῖν μὲν δόξα καὶ κλέος οὕτω κρατύνουσί τε καὶ ἐπαύξουσι τὴν 
ἀρχὴν,τῷ δὲ κοινῷ ἀσφάλειά τε ὁμοῦ καὶ ὠφέλεια…». 
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 Λάμπρος (1930) 130
15: «…οὐ ῥᾳδίως ἂν εὕροις(δέσποτα Θεόδωρε) οὔτε μεῖζον οὔτε κάλλιον τοῦ 

τὸ γένος τε ἂν σῶσαι καὶ τὴν βασιλείαν ἐκ τῶν ἐνόντων ἀσφαλίσασθαι· ». 
243

 Λάμπρος (1926α) 265
5-8: «Τὴν γὰρ σὴν δεῖ μόνον, ὦ βασιλεῦ, κυρίαν μάλιστα ψῆφον ἐλθεῖν· τοῦτο 

δ’οὐδὲν ἔργον, κύριον αὐτὸν ἡμῖν ὄντα τῶν ὅλων πραγμάτων, τὰ κράτιστά τε ἄμα καὶ δικαιότατα 
δοκοῦντα καὶ πᾶσι καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ λυσιτελέστατα ψηφίσασθαι· » · 265

18-23: «Ἐμοὶ μὲν δὴ ἅ τε 
συμφέρειν ἡγοῦμαι καὶ δι’ ἃ εἴρηται ἐπιδέδεικταί τε ταῦτα ἤδη μὲν καὶ τοῖς θειοτάτοις σοῖς υἱέσιν ἐν 
τῷδε τοῦ λόγου τῷ σχήματι· ἀλλὰ νῦν τῆς σῆς μάλιστα τούτοις ψήφου δεῖ, ἧς ἂν τυχόντα ὡς ἂν ὑπὸ 
του τῶν κρειττόνων ἐψηφισμένα καλά τε ἂν ἅμα φανεῖσθαι καὶ εἰς ἔργον ἀφίξεσθαι.Θεὸς δὲ δοίη τὴν 
συνοίσουσαν καὶ τοῖς πᾶσι καλῶς ἕξουσαν ψῆφον ἐξενεγκεῖν». 
244

 Λάμπρος (1926β) 312
13-17: «Ἀλλ’ εἴ τι σοι μέλει τοῦ Πελοπόννησον σῶν ἔτι ὑμῖν εἶναι, μάλιστα μὲν 

αὐτὸς δεῦρ’ ἥκειν, ἐγγύθεν σκεψόμενός τε καὶ βουλεύσων ἐκ τῶν ἐνόντων ὅ τι χρὴ ποιεῖν· εἰ δ’ἄρα 
τοῦτο οὐχ οἷόν τε , πέμπε τῶν παρὰ σοὶ τοὺς ἀρίστους τῷ θείῳ ἡμῶν ἡγεμόνι σῷ τε υἱεῖ 
ξυμβουλευσομένους περὶ τῶν τηλικούτων…». 
245

 Λάμπρος (1926α) 250
5-10: «Κεκρατηκότων γὰρ Ἰταλῶν τῆσδε τῆς χώρας καὶ ἐπὶ πολύν τινα χρόνον 

συμπάσης δυναστευόντων,ουδένες ἄλλοι ἢ οἱ ἐκ τῆς ὑμετέρας οἰκίας βασιλεῖς ταύτην φαίνονται 
ἀνειληφότες. Καὶ αὐτὸς δ’, ὦ βασιλεῦ, πρὸς πολλαῖς τε ἄλλαις καὶ καλαῖς ταῖς εὐεργεσίαις καὶ τὸ μέγα 
τοῦτο ἔργον καὶ λαμπρὸν ἔναγχος ταύτης προὐβάλου, τὴν τοῦ ἰσθμοῦ δὴ ταύτην διατείχισιν…». 
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Πράγματι, παρά τον πολιτικό κατακερματισμό του βυζαντινού κράτους, οι 

πυκνές επαφές ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και το Δεσποτάτο του Μυστρά 

συνέβαλαν, ώστε τα δύο αυτά κέντρα εξουσίας να παραμείνουν άρρηκτα 

συνδεδεμένα σε επίπεδο πολιτικής ιδεολογίας και δράσης, οικονομικών πρακτικών 

και κοινωνικού διαλόγου. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του 

Δεσποτάτου ως ημιαυτόνομης επικράτειας, δηλαδή επί διακυβέρνησης του Μανουήλ 

Καντακουζηνού, οι επαφές αυτές αποδυνάμωσαν ενδεχόμενες κεντρόφυγες τάσεις 

από πλευράς του δεσπότη.
246

 Από τη στιγμή που στην ηγεσία του Δεσποτάτου ανήλθε 

η δυναστεία των Παλαιολόγων η αίσθηση της συνοχής μεταξύ κέντρου και επαρχίας 

ήταν επόμενο να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Η πραγματικότητα ήταν ότι «η 

Κωνσταντινούπολη μπορούσε να αντλεί από την περιφέρεια δυνάμεις για να στηρίξει 

τη φυλλορροούσα δύναμή της».
247

 Ο Γεμιστός ουσιαστικά προέβαλε αυτήν ακριβώς 

την πραγματικότητα.  

Φαίνεται λοιπόν ότι ο λόγιος του Μυστρά είχε ολοκληρωμένη αντίληψη 

σχετικά με το υφιστάμενο κράτος, του οποίου ήταν υπήκοος. Πλάι στις δεδομένες 

αδυναμίες και παθογένειες του συγκεκριμένου κρατικού οργανισμού, εξαιτίας των 

οποίων και προέβη άλλωστε στην παράθεση του μεταρρυθμιστικού του 

προγράμματος, διαπίστωσε δεδομένα θετικά στοιχεία και πλεονεκτήματα, που θα 

μπορούσαν να συνεισφέρουν στον αγώνα απέναντι στους Τούρκους.  

Επρόκειτο για ένα εθνικό ελληνικό κράτος, στο οποίο κατοικούσε ένας 

κυρίαρχος λαός με συγκεκριμένη εθνική ταυτότητα, οι Έλληνες. Καταλάμβανε έναν 

συγκεκριμένο εδαφικό χώρο, ο οποίος αν και κατακερματισμένος, βρισκόταν υπό 

καθορισμένη κρατική εξουσία με επικεφαλής τον βασιλέα των Ελλήνων και με ενιαία 

εθνική ηγεσία υπό τον δυναστικό οίκο των Παλαιολόγων. Ήταν λοιπόν, το έθνος και 

το κράτος των Ελλήνων εκείνα, για τα οποία αγωνιούσε ο Γεμιστός και στη σωτηρία 

τους αποσκοπούσαν τα μεταρρυθμιστικά του μέτρα. Ουσιαστικά, ο Γεμιστός 

ακολούθησε τα βήματα εκείνα που συγκροτούν με σύγχρονους όρους μια εθνική 

πολιτική ιδεολογία. Αφενός μετέβη από τη συνειδητοποίηση της εθνικής ενότητας 

και καταγωγής στον καθορισμό των στοιχείων αυτής της εθνικής ταυτότητας, 

αφετέρου ενέταξε τη διαμορφωμένη σε θεωρητικό επίπεδο εθνική ιδεολογία στα 

πλαίσια ενός συγκεκριμένου κρατικού μορφώματος με σαφή χαρακτηριστικά. 
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 Κατσώνη (2007) 151-152. 
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Ταύτισε λοιπόν την έννοια της εθνικής του ιδεολογίας με συγκεκριμένα εθνικά 

συμφέροντα και στόχους που όφειλαν να υλοποιηθούν.
248

 

Ποιοι ήταν όμως οι στόχοι και ποιες προοπτικές διέβλεπε ο φιλόσοφος για το 

μέλλον του εθνικού κράτους των Ελλήνων; Πρώτιστος στόχος, όπως είδαμε, ήταν η 

σωτηρία του κράτους. Η ανασυγκρότηση του Δεσποτάτου του Μυστρά και η 

απόκρουση του τουρκικού κινδύνου ήταν για τον Γεμιστό η αφετηρία για την 

επίτευξη μεγαλύτερων κατορθωμάτων. Επόμενο βήμα μετά την απομάκρυνση του 

κινδύνου φαίνεται πως ήταν η εδαφική επέκταση του εν λόγω κράτους. Αυτό 

προκύπτει, αν λάβουμε υπ’ όψιν τη συλλογιστική του φιλοσόφου.  

Πρώτον, όπως είδαμε, υπήρχε το δεδομένο της απώλειας εδαφών που ανήκαν 

στην επικράτεια του κράτους και τα οποία μαζί με την Πελοπόννησο συγκροτούσαν 

το ζωτικό χώρο του κράτους.
249

 Η ανάκτηση αυτής της χαμένης επικράτειας ήταν 

αναγκαία ξεκινώντας από την Πελοπόννησο, την κοιτίδα των Ελλήνων. Ο Γεμιστός 

επεσήμανε πως η εμπέδωση της κυριαρχίας επί της περιοχής αυτής δεν είχε 

εξασφαλιστεί ακόμη, παρά τις στρατιωτικές επιτυχίες επί των Φράγκων της 

Πελοποννήσου, τις οποίες χαιρέτησε με ενθουσιασμό.
250

 Άρα, φαίνεται πως ήταν 

θιασώτης μιας συνδυασμένης αμυντικής και επιθετικής πολιτικής.
251

  

Άλλωστε για τον Γεμιστό οι λαοί μεγαλουργούν μέσα από τον πόλεμο και 

απτό δείγμα της ισχύος τους ήταν και η επέκταση της επικράτειάς τους. Αναγνώριζε 

μάλιστα, τους εξής δυο τύπους πολιτικής κυριαρχίας: α) την ηγεμονία επί ομοεθνών, 

η οποία είχε υλοποιηθεί στην ανώτερή της μορφή από τους Μακεδόνες με τον 

Φίλιππο που αναδείχθηκε ἡγεμὼν τῶν Ἑλλήνων252
 και β) την ηγεμονία ενός έθνους 

πάνω σε αλλοεθνείς στα πλαίσια πολυεθνικών αυτοκρατοριών (Έλληνες, 

Πέρσες,Ρωμαίοι,Άραβες). 253
 Σύμφωνα με τη λογική του λογίου θα έπρεπε όλα τα 
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 Λάμπρος (1930) 114
23: «...μάλιστα δ΄ὑπὸ τῶν πλησιοχώρων τανῦν τούτων βαρβάρων, ὑφ΄ὧν καὶ 
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 Λάμπρος (1926α) 246-247 · Λάμπρος (1926β) 309
5-6: «…οὔτε Πελοπόννησον ὅλως σῶν ἔτι ὑμῖν 
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γε,…σῶν ἐστι·». 
251

 Λάμπρος (1926α) 249
15

. 
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 Λάμπρος (1930) 117
19-20

. 
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 Λάμπρος (1926β) 310
5-10: «…Λακεδαιμόνιοι, Πέρσαι, Ῥωμαῖοι, οἳ καί, ἐπειδὴ τὸν καθεστῶτα τῆς 

πολιτείας κόσμον ἐκεκινήκεσαν, καὶ τῆς ὑπαρχούσης αὐτοῖς εὐδαιμονίας ἀπεπεπτώκεσαν, καὶ οἱ νῦν 
φοβερώτατοι οὗτοι ἡμῖν βάρβαροι, πολιτείᾳ κεχρημένοι…πρός γε πόλεων ἐπαύξησιν καὶ τὸ πολέμου 
κράτος οὐ φαύλως ἐχούσῃ, εὖ μάλιστα δοκοῦσι φέρεσθαι.» · Λάμπρος (1930) 115

24κ.ε.: «…οὐ φαύλως 
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απολεσθέντα εδάφη να ανακτηθούν, δηλαδή οι ελληνικές «χώρες» να ενσωματωθούν 

ξανά στο κράτος.  

Έχει υποστηριχθεί πως σκοπός του Γεμιστού ήταν να μετατρέψει το κράτος 

σε πόλη-κράτος κατά τα πλατωνικά πρότυπα.
254

 Το γεγονός όμως, ότι ο λόγιος 

αναφέρθηκε στους Έλληνες (Ἕλλησι) και στον εδαφικό χώρο που τους ανήκε 

φανερώνει πως η σκέψη του Γεμιστού είχε έναν ευρύτερο, εθνικό ορίζοντα σε 

αντίθεση με τα στενά πλαίσια που προϋποθέτει το σχήμα της πόλης-κράτους της 

αρχαιότητας. Αν ο Γεμιστός επιθυμούσε τον σχηματισμό ενός εθνικού κράτους, το 

οποίο θα ενσωμάτωνε όλους τους Έλληνες στον κορμό του ή ένα οικουμενικό κράτος 

υπό την κυριαρχία του ελληνικού έθνους, δεν μπορούμε να δώσουμε ασφαλή 

απάντηση. Ο φιλόσοφος δεν διατύπωσε συγκεκριμένη θέση.
255

 Εκείνο πάντως που 

προσδοκούσε ήταν η εδαφική διεύρυνση του κράτους. Βέβαιο είναι ακόμη πως η 

προτεραιότητα του Γεμιστού ήταν η αντιμετώπιση της επιθετικότητας των Τούρκων 

με κέντρο την Πελοπόννησο.  

Ο Πλήθων απέναντι στη βυζαντινή οικουμενική ιδεολογία αντιπαρέβαλε μια 

εθνική ιδεολογία. Η προβολή του ελληνισμού ως πολιτικής ιδεολογίας και κατ’ 

επέκταση ως λύσης απέναντι στον οθωμανικό κίνδυνο από τον Γεμιστό χάραξε 

αδιαμφισβήτητα έναν καινούργιο δρόμο στις ιδεολογικές τάσεις που επικρατούσαν 

στη βυζαντινή κοινωνία της περιόδου, καθώς ο ελληνισμός σε επίπεδο πολιτικής 

λειτουργίας είτε παραγκωνίστηκε ολοκληρωτικά είτε απέκτησε δευτερεύοντα ρόλο 

από τους παράγοντες εκείνους που είχαν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν ιδεολογικά 

και κοινωνικά ρεύματα, δηλαδή το κράτος, την Εκκλησία και τους κύκλους των 

λογίων. 256
 

 

 

                                                                                                                                                                      

οὐδ’ οὗτοι (οι Πέρσες) διὰ Πάρθων γοῦν ἀνειλήφεσαν σφᾶς αὐτούς, ἀλλ’ ὥστε καὶ πρὸς τὴν Ῥωμαίων 
ἀρχήν, μεγίστην τότε οὖσαν, διατελέσαι πολεμοῦντάς τε καὶ σπενδομένους καὶ νικῶντάς τε καὶ 
ἡττωμένους ἐν τῷ μέρει…ὥστε καὶ φόρους Ῥωμαίους πράττεσθαι ἐπὶ πολλὰς γενεάς.» · Λάμπρος 
(1930) 118

1 κ.ε.: «Οὗτοι(οι Σαρακηνοί) τὸ μὲν πάλαι οὐ μεγάλη τις ἦσαν μοῖρα Ἀράβων ῥωμαίοις τε 
τέως ὑπήκουον τὰ πολλά. Ἀλλ’ὅμως ἐπειδὴ σφίσιν αὐτοῖς νόμους τινὰς ἔθεντο καὶ πολιτείαν νεωτέραν, 
εἰ καὶ πρὸς ἄλλο τι μὴ καλῶς ἔχοντας,ἀλλ’οὖν προς γε πόλεων ἐπαύξησιν καὶ κράτος πολέμων 
ἐπιτηδείως ἔχειν δοκοῦντας, πρῶτα μὲν τῶν ὁμοφύλων Ἀράβων αὐτοὶ ἡγήσαντο, ἔπειτα καὶ τῆς 
Ῥωμαίων ἐπικρατείας…». 
254

 Siniossoglou (2011) 18, 43-44, 198-199, 327-328. 
255

 Tambrun (2006) 118. 
256

 Zakythinos (1975
2
) 350. · Masai (1956) 101. ·  Tambrun (2006) 121. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο Πλήθων επεξεργάζεται ένα ιδιότυπο μοντέλο πολιτικής και κοινωνικής 

οργάνωσης και το προβάλλει ως προϋπόθεση για την επιβίωση και την αναγέννηση 

του Δεσποτάτου. Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το Δεσποτάτο, με κορυφαίο, 

σύμφωνα με τον Πλήθωνα, την «κακοπολιτεία», καθιστούσαν επιτακτική μια 

δυναμική μεταρρύθμιση. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, οι προτάσεις του αφορούσαν 

σε ένα ευρύ πεδίο της πολιτικής και οικονομικής δραστηριότητας, συλλογικής και 

ατομικής, που θα έπρεπε να αναδιοργανωθεί σε νέα βάση. Μόνο με αυτό τον τρόπο, 

κατά την άποψη του υστεροβυζαντινού αυτού φιλοσόφου, κοινωνικές αξίες και 

ατομικές αρετές θα ήταν δυνατό να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο του Δεσποτάτου 

μέσα σε έναν κόσμο ρευστότητας και ανακατατάξεων, όπως ήταν ο μεσογειακός και 

ευρύτερα ο ευρωπαϊκός εκείνη την περίοδο.  

Το πολιτικό πρόγραμμα του Πλήθωνος περιελάμβανε κυρίως μέτρα έκτακτης 

ανάγκης που αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση του οθωμανικού κινδύνου. Γι’ αυτό 

τον λόγο, άλλωστε, τα περισσότερα από τα προτεινόμενα μέτρα συνδέονται με την 

στρατιωτική οργάνωση και την αμυντική θωράκιση της Πελοποννήσου. Γι’ αυτό τον 

λόγο, λοιπόν, ο Πλήθων προτείνει την αναδιάρθρωση της στρατιωτικής οργάνωσης 

της Πελοποννήσου με βάση έναν τακτικό στρατό που θα αποτελείτο από ντόπιους και 

θα κάλυπτε με ιδίους πόρους τις ανάγκες του, ενώ προβάλλει την πρωταρχική 

σημασία της στρατιωτικής θωράκισης του Ισθμού, πάλι με βάση έναν τακτικό στρατό 

από ντόπιους. Πρόκειται για μέτρα με σαφή σκοπό τη συστηματική αναδιοργάνωση 

του στρατεύματος και την αμυντική θωράκιση της Πελοποννήσου.    

Αντίστοιχο σκοπό έχουν και κάποια άλλα μέτρα που, αν και φαινομενικά 

έχουν αποκλειστικά και μόνο φορολογικό χαρακτήρα, στην πραγματικότητα 

συνδέονται με τη στρατιωτική οργάνωση και την άμυνα της Πελοποννήσου. 

Πρόκειται κυρίως για την προτεινόμενη αυστηρή διάκριση του πληθυσμού της 

Πελοποννήσου σε απαλλαγμένους από κάθε φορολογία στρατιώτες και σε 

φορολογούμενους καλλιεργητές, καθώς και για το προτεινόμενο σύστημα πρόσδεσης 

δύο μάχιμων ανδρών που θα έχουν κοινά μέσα παραγωγής και εναλλασσόμενους 

ρόλους μεταξύ των ιδιοτήτων του στρατιώτη και του καλλιεργητή.  

Παράλληλα, όμως, ο Πλήθων προβάλλει και την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης 

της ισχύος του δεσπότη. Πρόκειται για μια αναγκαιότητα που θα έπρεπε να 



67 

 

υλοποιηθεί τόσο σε επίπεδο άσκησης εξουσίας όσο και λήψεως αποφάσεων. Αυτό, 

κατά τον Πλήθωνα, θα μπορούσε να καταστεί δυνατό μέσω της επιλογής άριστων 

πολιτικών συμβούλων, καθώς και της αποδυνάμωσης της ισχύος των διαφόρων 

τοπαρχών της Πελοποννήσου. Η ισχύς του δεσπότη θα ενδυναμωνόταν ακόμα 

περισσότερο, εάν οι αρχές του Δεσποτάτου προχωρούσαν στον εκσυγχρονισμό της 

νομοθεσίας και του ποινικού συστήματος του Δεσποτάτου, καθώς και στην 

αποφασιστική αντιμετώπιση της κρατικής διαφθοράς, που αμαύρωναν την εξουσία 

του δεσπότη.257
 

Το οικονομικό πρόγραμμα του Πλήθωνος περιλαμβάνει ορισμένες αρκετά 

ενδιαφέρουσες και ενίοτε ριζοσπαστικές προτάσεις, ειδικά όσον αφορά στον 

πρωτογενή τομέα της παραγωγής. Ο Πλήθων, αρχικά, πρότεινε μια μάλλον 

συντηρητική και ρεαλιστική αγροτική μεταρρύθμιση που θα στηριζόταν στο υπάρχον 

γαιοκτησιακό καθεστώς, καθώς και σε αρκετά στοιχεία των ήδη υπαρχουσών 

αγροτικών σχέσεων. Αναμφίβολα, η σημαντικότερη εισήγηση της προτεινόμενης 

αυτής μεταρρύθμισης προβλέπει την εξίσωση της εργασίας των καλλιεργητών με την 

κατοχή των μέσων παραγωγής ως προς τον ρόλο της στην παραγωγική διαδικασία και 

τη διασφάλιση του 1/3 του παραγόμενου προϊόντος για τους καλλιεργητές σε κάθε 

περίπτωση. Με βάση την πρόταση αυτή του Πλήθωνος κάθε καλλιεργητής θα 

καρπωνόταν ένα αυστηρά καθορισμένο ποσοστό επί της παραγωγής ανεξάρτητα από 

την οικονομική του ισχύ. Πρόκειται, αναμφίβολα, για πρόταση που έπληττε καίρια το 

σύστημα της παροικίας που κυριαρχούσε τότε. 

Η προτεινόμενη αυτή αγροτική μεταρρύθμιση θα επανεξεταστεί από τον 

Πλήθωνα ύστερα από την καταστολή του κινήματος των τοπαρχών της 

Πελοποννήσου από τον αυτοκράτορα  Μανουήλ Β΄ (1415), καθώς οι συνθήκες 

φαίνονταν όσο ποτέ άλλοτε κατάλληλες για την εφαρμογή περισσότερο τολμηρών 

μεταρρυθμίσεων στην αγροτική οικονομία της Πελοποννήσου. Τότε, λοιπόν, ο 

Πλήθων θα προτείνει τη μετατροπή του υφισταμένου γαιοκτητικού καθεστώτος σε 

ένα ιδιότυπο καθεστώς γαιοχρησίας. Πρόκειται για πρόταση που δεν απέβλεπε στην 

αναδιανομή των γαιοκτησιών ή την ανατροπή της υπάρχουσας κοινωνικής 

διάρθρωσης, αλλά σε μια δυναμική πρακτική νομής της γης και κυρίως της γης που 

είχε εγκαταλειφθεί.  

                                                           
257

 Βλ. ανωτέρω σελ.29-30 
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Ενδιαφέρον, επίσης, παρουσιάζουν και οι προτάσεις του Πλήθωνος σχετικά 

με τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, τη μείωση των εισαγωγών σε 

συνδυασμό με την ενίσχυση της τοπικής βιοτεχνικής παραγωγής και την καθιέρωση 

εθνικού νομίσματος. Πρόκειται για προτάσεις που είναι αλληλένδετες με τις 

προτάσεις μεταρρύθμισης της αγροτικής οικονομίας της Πελοποννήσου αλλά και με 

την κοινωνιολογική και πολιτική ιδεολογία του Πλήθωνος.  

Η μελέτη των παραπάνω προτάσεων θέτει, μεταξύ άλλων, το ερώτημα κατά 

πόσο αυτές μπορούν να θεωρηθούν εφαρμόσιμες.258
 Αν και η απάντηση σε ένα τέτοιο 

ερώτημα δεν μπορεί παρά να είναι παρά μόνο υποθετική, έχουν διατυπωθεί 

αντικρουόμενες απόψεις επ’ αυτού.259
 Οι περισσότεροι, πάντως, από όσους 

μελέτησαν τις προτάσεις του Πλήθωνος υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμά του 

περιλαμβάνει ρεαλιστικές προτάσεις, καθώς πρόκειται για εξειδικευμένες προτάσεις 

που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της Πελοποννήσου εκείνη την περίοδο.260
 

Επιπλέον, αρκετές από τις προτάσεις του Πλήθωνος είναι εμπνευσμένες από ήδη 

υφιστάμενες βυζαντινές πρακτικές, όπως για παράδειγμα ισχύει στην περίπτωση της 

ρύθμισης της πρωτογενούς παραγωγής με βάση την υπάρχουσα πραγματικότητα των 

αγροτικών σχέσεων της βυζαντινής υπαίθρου ή τη συγκρότηση εθνικού στρατού με 

βάση το σύστημα των συζυγιών που παραπέμπει σε πτυχές του θεματικού 

συστήματος. Το σύνολο, άλλωστε, των οικονομικών και δημοσιονομικών προτάσεων 

του Πλήθωνος στόχευε στη διαμόρφωση ενός κλειστού τύπου οικονομίας, που σε 

γενικές γραμμές είχε εφαρμοστεί στο παρελθόν σε ανάλογες κρίσιμες συνθήκες (π.χ. 

Αυτοκρατορία της Νικαίας).  

Παρ’ όλα αυτά, κάποιες από τις προτάσεις που παραθέτει ο υστεροβυζαντινός 

αυτός λόγιος μπορούν να χαρακτηριστούν ουτοπικές και κυρίως η πρότασή του για 

κατάργηση της εγγείου ιδιοκτησίας. 261
 Πρόκειται, για την ακρίβεια, για μια ιδιαίτερα 

                                                           
258

 O Masai θέτει το ερώτημα αν τα μέτρα του Πλήθωνος ήταν καθαυτά ουτοπικά ή αν απλά καθίστατο 
μη εφαρμόσιμα λόγω της αδυναμίας και της απροθυμίας των συγχρόνων να τα εφαρμόσουν. Ο ίδιος, 
πάντως, αποφεύγει να πάρει σαφή θέση, αφήνοντας όσους ασχολούνται με την πολιτική ιστορία να 
κρίνουν αν ήταν εφαρμόσιμα ή μη [Masai (1956) 96]. 
259

 Για τους ποικίλους χαρακτηρισμούς που έχουν αποδοθεί στον Πλήθωνα, λόγω των προτάσεών του, 
βλ. Μπαλόγλου (2011) 27-30.  
260

 Ενδεικτικά, βλ. Zakythinos (1975
2
) τ. Β΄, 356 · Woodhouse (1986) 107-109 · Σπέντζας (1996) 90-

92 · Κιουσοπούλου (2007) 241 ·  Siniossoglou (2011) 15-23, 344, 347. 
261

 Ας σημειωθεί ότι εν γένει τις προτάσεις του Πλήθωνος έχουν θεωρήσει ως ουτοπικές ή ακόμα και 
ως ανεφάρμοστες ή ως απραγματοποίητες για διάφορους λόγους, μεταξύ άλλων, και οι ακόλουθοι: 
Peritore (1977) 190 · Καββαδίας (1987) 174-178 ·  Laiou (2002α), 1144. Ειδικά, όμως, για τις 
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τολμηρή και οπωσδήποτε ριζοσπαστική πρόταση κοινοχρησίας των καλλιεργούμενων 

εκτάσεων που δεν φαίνεται να βρίσκει αντίστοιχο στην προγενέστερη βυζαντινή 

σκέψη, ιδιαίτερα τη νομική, όπου, άλλωστε, το δικαίωμα της γαιοκτησίας είχε 

θεμελιώδη χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, ο Πλήθων τολμά να το προτείνει, έστω κι αν 

είναι σαφές ότι γνωρίζει πολύ καλά τις αντιδράσεις που θα προκαλούσε η εφαρμογή 

του. Ενδεχομένως, η αποφασιστικότητα αυτή του Πλήθωνος να υποδεικνύει πόσο 

πολύ εν τέλει ο σοφός του Μυστρά υπερεκτιμούσε την ισχύ της κεντρικής εξουσίας. 

Αν και ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄ είχε επιδείξει ιδιαίτερη αποφασιστικότητα για 

την εμπέδωση της εξουσίας του στην Πελοπόννησο, ιδιαίτερα έναντι των τοπαρχών 

της, ωστόσο δεν είναι γνωστό κατά πόσο ήταν πρόθυμος να διαταράξει ακόμα 

περισσότερο τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες στο Δεσποτάτο και μάλιστα με μια τόσο 

ριζοσπαστική και ουσιαστικά μη στηριζόμενη στο υφιστάμενο νομικό σύστημα 

πρόταση. Επιπλέον, ο Πλήθων φαίνεται ότι υποτιμούσε τον μακροπρόθεσμο 

χαρακτήρα που είχε αυτή η ριζοσπαστική πρόταση για να υλοποιηθεί, όπως άλλωστε 

και κάθε κοινωνική μεταρρύθμιση μεγάλης κλίμακας. Είναι φανερό, σε κάθε 

περίπτωση, ότι η ανωτέρω πρόταση του Πλήθωνος δεν είναι μόνο μη εφαρμόσιμη, 

αλλά και αρκετά υπεραισιόδοξη, αφού πίστευε ότι η κεντρική εξουσία θα μπορούσε 

εύκολα να την επιβάλει.  

Έχει ενδιαφέρον, ωστόσο, στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι τα πολιτικά 

προγράμματα που αναδύθηκαν και εφαρμόστηκαν με αφορμή τον οθωμανικό κίνδυνο 

από τα μέσα του 14ου
 αιώνα και εξής διέπονταν συχνά από μη εφαρμόσιμα στοιχεία. 

Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να θεωρηθούν οι σχεδιασμοί του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου για τη σύμπηξη μιας ορθόδοξης βαλκανικής συμμαχίας ως ρεαλιστικοί 

από τη στιγμή που οι σχέσεις μεταξύ Βυζαντινών, Σέρβων και Βουλγάρων ήταν 

τουλάχιστον ανταγωνιστικές; Η ίδια παρατήρηση ισχύει τόσο όσον αφορά στο σχέδιο 

του Μανουήλ Β΄ να δημιουργήσει έναν πυρήνα αντιμετώπισης της οθωμανικής 

στρατιωτικής δύναμης με έδρα τη Θεσσαλονίκη το 1382-1387 όσο και όσον αφορά 

στην προώθηση εκ μέρους εκκλησιαστικών κύκλων ( Μάρκος Ευγενικός, Σχολάριος) 

της ιδέας για εθελούσια υποταγή στους Οθωμανούς με την ελπίδα της μέλλουσας 

σωτηρίας ή της συντέλειας του κόσμου. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η κρισιμότητα των 

συνθηκών της περιόδου και τα κλειστά συμφέροντα των διαφόρων κοινωνικών 

                                                                                                                                                                      

αρνητικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί για την πρότασή του για την κατάργηση της εγγείου 
ιδιοκτησίας, βλ. Μπαλόγλου (1999-2000) 18-19.  
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ομάδων που διακυβεύονταν έδιναν τον χώρο για την ανάδειξη επιλογών αμφίβολης 

πολιτικής αξίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, το προφανώς υπολογισμένο πολιτικό 

και οικονομικό σχέδιο του Πλήθωνος φαντάζει τόσο ψύχραιμο όσο και περισσότερο 

ρεαλιστικό. 

Είναι σημαντικό, επιπρόσθετα, να επισημάνουμε ότι ακόμα και σε οικονομικό 

επίπεδο οι προτάσεις του Πλήθωνος είχαν σχεδιαστεί με σκοπό την εφαρμογή τους. 

Αυτό γίνεται φανερό ακόμα και στην πρόταση να παραχωρηθεί, όπως είδαμε, ένα 

αυστηρά καθορισμένο ποσοστό επί της παραγωγής των πλουσιότερων κοινωνικών 

στρωμάτων στις πιο αδύναμες οικονομικά πληθυσμιακές ομάδες. Είναι γνωστό ότι 

μία τέτοια οικονομική πρόταση διατυπωνόταν στον βυζαντινό κόσμο μόνο ως 

θρησκευτικό καθήκον των πλουσίων που ως καλοί χριστιανοί όφειλαν να ενισχύουν 

τους αδύναμους. Προφανώς, το προβαλλόμενο από την εκκλησιαστική διδασκαλία 

αίτημα της εθελούσιας παραχώρησης των κερδών δεν ήταν περισσότερο ουτοπικό 

από τις αντίστοιχες προτάσεις του Πλήθωνος, ο οποίος κατορθώνει με αυτήν την 

οικονομική πρόταση - αν και εισηγητής ενός νέου παγανιστικού θρησκευτικού 

συστήματος που συγκροτείται πάνω σε ένα νεοπλατωνικό και στωικό υπόβαθρο- να 

εκκοσμικεύσει, κατά κάποιο τρόπο, ένα κοινωνικό αίτημα της χριστιανικής 

διδασκαλίας.  

Χρειάζεται να σημειωθεί, πέρα από όσα έχουν ήδη αναφερθεί ότι η 

δημιουργία ενός εθνικά ομοιογενούς κράτους αποτελεί σημαντικό τμήμα του 

προγράμματος του σοφού του Μυστρά. Ο Πλήθων εισηγείται ουσιαστικά μια νέα 

πολιτική πρόταση με σημεία αναφοράς τα ιδανικά του αρχαίου ελληνικού 

παρελθόντος και την αφύπνιση της εθνικής ελληνικής συνείδησης μέσα από την 

προβολή της συνέχειας του αρχαίου ελληνισμού στη σύγχρονη πολιτική 

πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, ο Πλήθων αποτελεί τον εμπνευστή και 

προπαγανδιστή μιας νέας πολιτικής ιδεολογίας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

ως εθνική.262
 

Η προβολή της νέας αυτής πολιτικής ιδεολογίας αποσκοπούσε στη 

συγκρότηση ενός εθνικά ομοιογενούς κράτους, ύστερα από την επιτυχή αντιμετώπιση 

της οθωμανικής απειλής. Ο πυρήνας του εθνικά ομοιογενούς αυτού κράτους 

εντοπιζόταν στις ευρωπαϊκές κτήσεις της Αυτοκρατορίας, καθώς δεν γίνεται αναφορά 
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για επέκταση στη Μικρά Ασία. Η μετατόπιση του κέντρου βάρους του ενδιαφέροντος 

στον ευρωπαϊκό χώρο καταδεικνύει τον ρεαλισμό του Πλήθωνος, καθώς 

αντιλαμβάνεται ότι η ισχύς των Οθωμανών στην Μικρά Ασία δεν μπορούσε πλέον να 

αμφισβητηθεί. Εξίσου, όμως, δεν αναφερόταν στη δημιουργία ενός περιορισμένου 

στην Πελοπόννησο κράτους. Προφανώς, ο σοφός του Μυστρά ενδιαφερόταν για την 

επανένωση του χώρου μεταξύ της Πελοποννήσου και της Κωνσταντινούπολης  και 

γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, απευθύνεται όχι μόνο στον δεσπότη Θεόδωρο Β΄ αλλά 

και στον αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄.  

Η νέα αυτή πολιτική ιδεολογία που προβάλλεται από τον Πλήθωνα 

ερμηνεύεται από τους νεώτερους μελετητές του έργου του ως μια πρωτοποριακή 

υπέρβαση της βυζαντινής οικουμενικής ιδεολογίας.263
 Ωστόσο, αν λάβουμε υπ’ όψιν 

μας ότι τέτοιου τύπου ιδεολογίες στηρίζονται πάνω σε υπαρκτές προδιαθέσεις και 

νοοτροπίες που δεν προέρχονται μόνο εκ των άνω, δηλαδή από τις ανώτερες 

μορφωμένες τάξεις, αλλά και από τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, είναι λογικό να 

αποδεχτούμε ότι ο Πλήθων εκφράζει στην πραγματικότητα μια όψη του βυζαντινού 

παρόντος της εποχής του.  

Είναι φανερό, σε κάθε περίπτωση, ότι ο Πλήθων χάραξε έναν καινούργιο 

δρόμο σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο στους κόλπους της βυζαντινής κοινωνίας. 

Αυτό, ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι ο δρόμος αυτός απομακρύνεται από τις τάσεις και 

τις κατευθύνσεις που διαμορφώνονταν από πολιτικές και πνευματικές 

προσωπικότητες του βυζαντινού κόσμου ήδη από τα μέσα του 14ου
 αιώνα. Είναι 

γνωστό, άλλωστε, ότι ορισμένες πολιτικές προσωπικότητες υποστήριζαν, ήδη από τα 

μέσα του 14ου
 αιώνα, την αναγκαιότητα εκκοσμίκευσης του κράτους, με αφορμή τον 

διαρκώς διογκούμενο οθωμανικό κίνδυνο. Οι υποστηρικτές της αναγκαιότητας αυτής, 

με πρωτεργάτη τον Δημήτριο Κυδώνη, είχαν αποκτήσει ερείσματα στην αυλή του 

αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄.264
 Ο τελευταίος φαίνεται ότι συμμεριζόταν τις βασικές 

αρχές αυτής της πολιτικής κίνησης, καθώς οραματιζόταν τη μετατροπή του 

βυζαντινού κράτους σε ένα εθνικό και κοσμικό κράτος, θέση που γινόταν αποδεκτή 

και από τα περισσότερα μέλη των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων της 

Κωνσταντινούπολης.265
 Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, δεν δίστασε να δημεύσει 
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εκκλησιαστικές γαιοκτησίες και να εκμεταλλευτεί την εκκλησιαστική περιουσία, 

παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, για να αντιμετωπιστούν επιτακτικές κρατικές 

ανάγκες.266
 Δεν δίστασε, ακόμα, να υποχρεώσει την ανώτατη ιεραρχία της Εκκλησίας 

να αναγνωρίσει εγγράφως το δικαίωμα του αυτοκράτορα να διαχειρίζεται τις 

εκκλησιαστικές υποθέσεις.267
 Με αυτούς τους τρόπους, λοιπόν, επιχείρησε να θέσει 

υπό τον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας την Εκκλησία και να περιορίσει τον πολιτικό 

της ρόλο.  

Ο Πλήθων δεν απομακρύνεται από την πολιτική αυτή κατεύθυνση, όταν 

επιλέγει να προβάλει την πολιτική του ιδεολογία που θεμελιώνεται στη συγκρότηση 

ενός εθνικά ομοιογενούς και οικονομικά αυτάρκους ελληνικού κράτους. Πρόκειται 

για κρατικό μόρφωμα που θα ανταποκρινόταν στις κρίσιμες συνθήκες της εποχής 

εκείνης και θα μπορούσα να επιβιώσει και να αποτελέσει την απαρχή μίας νέας αρχής 

για τον ελληνισμό. 

Είναι προφανές ότι το πολιτικό όραμα του Πλήθωνος απαιτούσε την ύπαρξη 

μιας γενναίας κεντρικής εξουσίας που ήταν πρόθυμη να συγκρουστεί με τα 

συμφέροντα της τοπικής αριστοκρατίας, των τοπικών και κυρίως των αλλοδαπών 

εμπόρων, καθώς και με αυτά της υπάρχουσας πολιτικής ελίτ. Αυτό, ωστόσο, δεν ήταν 

εφικτό, ειδικά αν λάβουμε υπ’ όψιν μας την αδυναμία του δεσπότη Θεοδώρου Β΄ να 

επιβληθεί στους τοπάρχες της Πελοποννήσου.268
 Προφανώς, η κατάσταση 

χειροτέρεψε ύστερα από τον πολιτικό κατακερματισμό των πελοποννησιακών 

κτήσεων σε τρεις ημιαυτόνομες επικράτειες.
269

 Το τελευταίο γεγονός δεν εξασθένησε 

μόνο τις όποιες προσπάθειες εμπέδωσης της κεντρικής εξουσίας, αλλά επιπλέον 

αχρήστευσε τη δυνατότητα της Πελοποννήσου να λειτουργήσει ως πυρήνας 

αναγέννησης της Αυτοκρατορίας, όπως άλλωστε την είχε οραματιστεί ο Πλήθων. 

Πέρα από όλα αυτά, δεν πρέπει, τέλος, να παραβλέψουμε και το γεγονός ότι οι 

τελευταίοι Παλαιολόγοι , που τελούσαν από το 1424 υπό οθωμανική επικυριαρχία, 

επικεντρώθηκαν στην προώθηση, και μάλιστα με οποιοδήποτε κόστος, της ένωσης 

των δύο Εκκλησιών, καθώς τη θεωρούσαν, παρά τις περί αντιθέτου συμβουλές του 

αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄, ως τον μόνο τρόπο για την επιβίωση των τελευταίων 
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απομειναριών της πάλαι ποτέ κραταιάς Αυτοκρατορίας.
270

 Απομακρύνθηκαν, 

δηλαδή, από το πολιτικό όραμα του Πλήθωνος και αναζήτησαν τρόπους επιβίωσης 

στην κατά το δοκούν εκμετάλλευση της δογματικής ιδιαιτερότητας των υπηκόων 

τους. Κατά συνέπεια, οι ιστορικές συνθήκες είχαν μεταβληθεί και δεν συνηγορούσαν 

πλέον στην έστω και μερική εφαρμογή των προτάσεων του Πλήθωνος.  

Είναι φανερό, εν κατακλείδι, ότι ο Πλήθων είναι ένας θεωρητικός στοχαστής 

μιας κοινωνίας σε κρίση. Με ιδιαίτερες γνώσεις, φιλολογική κατάρτιση, 

επιστημονική οξυδέρκεια και προσωπική θέση προχώρησε από τη θεωρία στην 

πράξη, προτείνοντας κάποιες λύσεις. Οι λύσεις αυτές άλλοτε είναι συντηρητικές και 

ρεαλιστικές και άλλοτε φαντάζουν τολμηρές, πρωτότυπες και καινοτόμες και ενίοτε 

ουτοπικές ή ακόμα και μη εφαρμόσιμες. Στην εποχή του η συνεχιζόμενη παρακμή 

του όψιμου Βυζαντινού πολιτισμού σταδιακά οδήγησε τη φιλοσοφική και θεολογική 

συζήτηση σχεδόν αποκλειστικά στο έδαφος της επιλογής του κυριάρχου δόγματος. Οι 

Βυζαντινοί θα έπρεπε ή να δεχτούν την προσχώρησή τους στον Καθολικισμό, με 

αντάλλαγμα μια πιθανή δυτική βοήθεια για να αντισταθούν στους Οθωμανούς ή θα 

έπρεπε, με τίμημα την απώλεια της πολιτικής και εθνικής ανεξαρτησίας τους έναντι 

των Τούρκων, να επιμείνουν στη θρησκευτική και πνευματική τους αυτοτέλεια. Το 

δίλημμα υπήρξε τραγικό και η πρόταση του Πλήθωνος για μια Ελληνοκεντρική 

Αναγέννηση, η οποία δεν στηριζόταν ούτε στην ορθοδοξία ούτε στη Δύση - γι’ αυτό 

και παρέμενε ανθενωτικός - υπήρξε ουτοπία. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι 

προτάσεις του, οι οποίες αποτελούσαν για τον Γεμιστό διέξοδο από την ανασφάλεια 

και τον πραγματικό κίνδυνο που βίωνε τότε η κοινωνία, απαιτούσαν ανυποχώρητη 

πολιτική βούληση και κυρίως ισχυρή κεντρική εξουσία, κάτι που δεν υπήρχε τότε. Ο 

φιλόσοφος του Μυστρά, είναι μια από τις φωνές του μεσαιωνικού κόσμου, ο οποίος 

σφραγίζει το τέλος μιας εποχής και ταυτόχρονα προοιωνίζει τα βήματα προς την 

Αναγέννηση. 
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