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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η επιστολογραφία κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους παρουσιάζει ιδιαίτερη 

άνθηση και ποικιλία, διατηρώντας χαρακτηριστικά των πρώιµων χρόνων αλλά και 

εµπλουτισµένη µε νέα στοιχεία. Η φιλολογική αξία της είναι αναµφισβήτητη, 

παράλληλα όµως αποτελεί και χρήσιµη ιστορική πηγή. Με τα δεδοµένα αυτά, η 

παρούσα εργασία επιχειρεί να δει από µια άλλη οπτική την ιστορία του 13ου-14ου 

αιώνα  υπό το πρίσµα τριών επιστολογράφων που υπήρξαν  µάρτυρες των γεγονότων 

της περιόδου. Πρόκειται για τον Γρηγόριο Κύπριο, που βρέθηκε στη θέση του 

Οικουµενικού Πατριάρχη, τον µοναχό και λόγιο Μάξιµο Πλανούδη και τον 

Μητροπολίτη Εφέσου Μανουήλ Γαβαλά.   

Ένας από τους λόγους που επιλέχθηκαν τα συγκεκριµένα πρόσωπα είναι οι 

σχετικά λίγες µελέτες που έχουν γίνει όσον αφορά το υλικό των επιστολών τους. Το 

όνοµα του Γρηγορίου, οικείο κυρίως λόγω της στάσης του στο ζήτηµα της ένωσης 

των εκκλησιών και ασφαλώς σηµαντικό λόγω πατριαρχίας, δεν είναι αδιάφορο στους 

φιλολογικούς κύκλους και για την συγγραφική του δραστηριότητα. Ωστόσο, όπως θα 

δούµε και σε σχετικό κεφάλαιο, έχουµε στα χέρια µας προς το παρόν δύο εκδοτικές 

προσπάθειες των αρχών του 20ου αιώνα. σχετικά µε το επιστολογραφικό του έργο οι 

οποίες αφήνουν περιθώρια για περαιτέρω µελέτη.  

Παροµοίως, ενώ πολύς λόγος έχει γίνει για το οξυδερκές πνεύµα και την 

αµείωτη φιλοµάθεια  του Πλανούδη που τον εντάσσουν στους επιφανέστερους 

λογίους της περιόδου, διαθέτουµε µόνο την έκδοση του M. Treu για την 

επιστολογραφική του δραστηριότητα. Παρότι αποτελεί αξιόλογη και διαφωτιστική 

µελέτη, δεν παύει να παρουσιάζει κενά που παρόµοιά τους έχουν διευθετηθεί σε 
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ανάλογες ανάγκες άλλων βυζαντινών λογίων αντίστοιχου µεγέθους. Το ζήτηµα της 

χρονολόγησης των επιστολών που απουσιάζει είναι και ένα από τα βασικότερα. 

Αντιστρόφως ανάλογα θα λέγαµε πως είναι τα πράγµατα όσον αφορά τον 

τρίτο επιστολογράφο, Μανουήλ Γαβαλά. Παρότι δηλαδή έχουµε στη διάθεσή µας 

αρκετές εκδόσεις που πραγµατεύονται τις επιστολές του, αφήνοντας µηδαµινά 

πράγµατα να προστεθούν, το όνοµά του δεν µας είναι ιδιαίτερα οικείο ούτε ως λογίου 

ούτε ως εκκλησιαστικού αξιωµατούχου. Θα λέγαµε ότι η αναγνωρισιµότητά  του 

οφείλεται κυρίως στις σχέσεις του µε άλλες προσωπικότητες, όπως του Μητροπολίτη 

Φιλαδελφείας Θεολήπτου µε τον οποίο και ήρθε σε ρήξη.   

Ασφαλώς η παρούσα εργασία  δεν πρόκειται να επιχειρήσει την φιλολογική ή 

ιστορική αποκατάσταση των τριών ανδρών, καθώς κάτι τέτοιο θα αποτελούσε 

εξαιρετικά µεγαλεπήβολο και µάλλον άκαιρο έργο. Ιδιαίτερα δυσχερής θα ήταν και η 

πλήρης καταγραφή και ανάλυση όλου του όγκου των επιστολών τους, µιας και 

ανέρχεται σε αρκετές εκατοντάδες. Αυτό που πρόκειται να δούµε είναι ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγµα της δουλειάς τους, που µας προσφέρει πληροφορίες για την 

ζωή και δράση αυτών των προσώπων και µπορεί να µας βοηθήσει στην  θέαση των 

ιστορικών εξελίξεων από µια άλλη οπτική γωνία. Η ευκαιρία να διεισδύουµε στις 

ιδιωτικές σκέψεις αλλά και στους κοινωνικούς και πολιτικούς προβληµατισµούς της 

ύστερης βυζαντινής περιόδου, αποτελεί µια από τις ελκυστικότερες δυνατότητες που 

µας παρέχει το πλήθος των επιστολών.  

Το διάστηµα του ενός περίπου αιώνα που πρόκειται να µας απασχολήσει- 

διάστηµα που οριοθετείται κατά κύριο λόγο από τις χρονολογίες των βιογραφικών 

των τριών επιστολογράφων- δηλαδή των µέσων του 13ου  και 14ου αιώνα,  µας φέρνει 

σχεδόν µια ανάσα πριν την οριστική πτώση της αυτοκρατορίας. ∆εν µπορούµε λοιπόν 

να µείνουµε αδιάφοροι στα µείζονα θέµατα που προκύπτουν αυτή την περίοδο, για 
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παράδειγµα στην επεµβατική πολιτική των δυτικών δυνάµεων και την σταθερή 

απώλεια των ανατολικών επαρχιών. Αυτά αποτελούν δύο από τους κυριότερους 

προβληµατισµούς της βυζαντινής κοινωνίας, οι προεκτάσεις των οποίων πρόκειται να 

δούµε πως απασχολούν και τους τρεις επιστολογράφους, παράλληλα µε άλλα 

ζητήµατα όπως η οικονοµική και στρατιωτική παρακµή, οι θεολογικές έριδες και η 

παρεµβατικότητα της εκκλησίας στον πολιτικό στίβο.  

Η παρούσα εργασία, υποκινούµενη από τους παραπάνω θεµατικούς άξονες, 

ευελπιστεί να τους αγγίξει µέσω αυτού του ιδιαίτερου συγγραφικού είδους η 

αµεσότητα και ο αυθορµητισµός του οποίου δεν σχετίζεται µε άλλου είδους πηγές 

που διαθέτει ο µελετητής. Η εικόνα που σχηµατίζουµε για την ύστερη βυζαντινή 

περίοδο συντίθεται τόσο από το σηµαντικό έργο που µας έχουν αφήσει λόγιοι και 

ιστορικοί όπως ο Παχυµέρης ή ο Νικηφόρος Γρηγοράς, όσο και από επίσηµα 

εκκλησιαστικά και κρατικά έγγραφα. Η επιστολή, κινούµενη µεταξύ επίσηµου-

ανεπίσηµου ιδιωτικού εγγράφου, λογοτεχνίας και έκφρασης καθηµερινών αναγκών, 

παρουσιάζει ψήγµατα ιστορικής αλήθειας που άλλοτε διατυπώνονται ξεκάθαρα και 

άλλοτε απλώς υπονοούνται.  Το να διαβάσουµε ανάµεσα στις γραµµές αποτελεί και 

µια από τις προκλήσεις αυτής της προσπάθειας. 

Τελειώνοντας, θα ήταν µάλλον χρήσιµο να επισηµανθούν οι βασικές ενότητες 

της παρούσας εργασίας. Από τα περιεχόµενά της δεν θα µπορούσε να λείπει 

καταρχάς ένα κεφάλαιο σχετικό µε την επιστολογραφία, όπου γίνεται η προσπάθεια 

σε λίγες γραµµές να δοθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της και η εξέλιξή της στο 

χρόνο. Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί και το πρώτο µέρος της εργασίας. Στο σηµείο 

αυτό αυτονόητα αποµακρυνόµαστε από τον χώρο της ιστορίας και δανειζόµαστε 

στοιχεία από τον τοµέα της φιλολογίας. Προκειµένου στη συνέχεια να δοθούν 

κάποιες γενικότερες πληροφορίες για το περιβάλλον στο οποίο δρουν οι τρεις 
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επιστολογράφοι, τις γενικότερες ιστορικές εξελίξεις αλλά και τον ιδιωτικό περίγυρό 

τους, παρατίθενται τα κεφάλαια µίας σύντοµης ιστορικής αναδροµής και των 

βιογραφικών των εν λόγω αντρών. Αυτά αποτελούν το δεύτερο µέρος της εργασίας. 

Τέλος, στο τρίτο και τελευταίο µέρος, πρόκειται να ασχοληθούµε αποκλειστικά µε 

τον όγκο των επιστολών δοµηµένο κατά επιστολογράφο.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η βυζαντινή αυτοκρατορία ανέκαθεν ταλανιζόταν από εξωτερικούς κινδύνους 

και εσωτερικές προστριβές. Τα φαινόµενα αυτά παρουσιάζονται εντονότερα κατά την 

ύστερη περίοδο που προµηνύει την σταδιακή πτώση της εξαιτίας της ισχυρής 

παρουσίας των σερβικών και βουλγαρικών κρατών στο βορρά, των απαιτήσεων και 

της επιθετικής στάσης των Βενετών και του Πάπα από τη ∆ύση και, βέβαια, της 

ασυγκράτητης ορµής των Οθωµανών στην Ανατολή.  Οι εσωτερικές έριδες για τη 

διαδοχή, οι θεολογικές διενέξεις που δίχασαν τον κλήρο και τον λαό αλλά και η 

οικονοµική και κοινωνική ανισότητα, κάθε άλλο παρά προσφέρουν ευνοϊκές 

συνθήκες για ευηµερία και ανάπτυξη.  

Πιο συγκεκριµένα, ένα από τα φλέγοντα ζητήµατα αποτελεί η διαµάχη µεταξύ 

ησυχαστών-αντιησυχαστών, ή αλλιώς παλαµιτών-αντιπαλαµιτών (από το όνοµα του 

θεολόγου Γρηγορίου Παλαµά), που επικεντρώνεται στο θέµα της ανάγκης αυστηρής 

προσευχής και  ασκητισµού ή όχι στους κόλπους του µοναχισµού. Παρά τις 

αψιµαχίες των εµπλεκωµένων σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο, η τελική λύση δε 

θα έρθει παρά µόνο µε την παρέµβαση του επίδοξου αυτοκράτορα Ιωάννη 

Καντακουζηνού, κάτι που καταδεικνύει την αδυναµία της Εκκλησίας να παρέµβει 

ουσιαστικά στα εσωτερικά της θέµατα.  Σχετικές µε την έριδα αναφορές εντοπίζουµε 

σε επιστολές του Μανουήλ Γαβαλά, ο οποίος κατακρίνει τους ησυχαστικούς 

κύκλους. 

Αρκετή από την βιβλιογραφία της εργασίας σχετίζεται µε µια άλλη 

θρησκευτική διαµάχη που έλαβε διαστάσεις καθώς αναπότρεπτα παρέσυρε µεγάλο 

µέρος του πληθυσµού και έφερε σε ανοιχτή σύγκρουση εξέχοντα πρόσωπα της 

πολιτικής και εκκλησιαστικής σκηνής. Πρόκειται για το θέµα που δηµιουργήθηκε 
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γύρω από το πρόσωπο του Πατριάρχη Αρσενίου, λεπτοµέρειες του οποίου θα µας 

απασχολήσουν σε επόµενα κεφάλαια, αξίζει όµως εδώ να αναφερθούµε στα πιο 

σηµαντικά σηµεία. Ο Αρσένιος µε µια σειρά ενεργειών καταλήγει να θεωρείται ο 

υπερασπιστής των δικαιωµάτων της δυναστείας των Λασκαριδών και ο ηγέτης µιας 

σηµαντικής µερίδας πληθυσµού, προερχόµενης κυρίως από την περιοχή της Μικράς 

Ασίας, που εναντιώνεται στον Μιχαήλ Παλαιολόγο. Πέρα από τις πολιτικές 

σκοπιµότητες που έχουν προκαλέσει αυτές τις συγκρούσεις, εµπλέκονται και 

θρησκευτικές διαφορές µεταξύ αρσενιατών-αντιαρσενιατών, που επικεντρώνονται 

στο επίκαιρο ζήτηµα της ένωσης των Εκκλησιών. Οι αρσενιάτες, προσκολληµένοι 

στην ορθόδοξη παράδοση, αντιστέκονται σθεναρά στο ενδεχόµενο της υποταγής της 

ανατολικής Εκκλησίας και οι αντιδράσεις και από τα δύο στρατόπεδα καταλήγουν 

ακόµα και σε βίαια επεισόδια.  

Θεωρητικά η διαµάχη γύρω από την ένωση τερµατίζεται µε τη σύνοδο των 

Βλαχερνών το 1285. Η καταδικαστική για τον Ιωάννη Βέκκο και τους οπαδούς του 

απόφαση ενίσχυσε την ανθενωτική παράταξη, οι αρσενιάτες ωστόσο παραµένουν 

ανικανοποίητοι όταν τον πατριαρχικό θρόνο καταλαµβάνει ο Γρηγόριος Κύπριος, 

γνωστός για τις φιλενωτκές απόψεις του. Ο Γρηγόριος, παρότι αρχικά είχε ταχθεί 

υπέρ της ένωσης, κατά τη διάρκεια της πατριαρχίας του τήρησε ανθενωτική στάση 

προκειµένου να ικανοποιηθούν και οι αποφάσεις της συνόδου. Αυτό όµως τον έφερε 

σε δύσκολη θέση απέναντι στους υπάρχοντες ενωτικούς κληρικούς µε αποτέλεσµα 

την παραίτησή του από τον θρόνο. Ως προς τον Γρηγόριο και τις πληροφορίες που 

µπορούµε να αντλήσουµε από το επιστολογραφικό του έργο γύρω από τα θέµατα 

αυτά, αξίζει να σηµειώσουµε πως διαθέτουµε αλληλογραφία του µε πρόσωπα που 

σχετίζονταν µε τον Ιωάννη Βέκκο, έναν από τους κατεξοχήν αντιπάλους του, ενώ 
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χαρακτηριστικές της αντιπαράθεσης είναι και επιστολές του προς τον αυτοκράτορα 

όπου κατηγορεί ανοιχτά τον Βέκκο και του ζητά να παρέµβει.  

Στη δίνη των εξελίξεων γύρω από το ζήτηµα της ένωσης θα βρεθούν 

αναπόφευκτα τόσο ο Μάξιµος Πλανούδης όσο και ο Μανουήλ Γαβαλάς. Για τον 

Πλανούδη γνωρίζουµε πως αρχικά ήταν υπέρ των ενωτικών κινήσεων, είχε µάλιστα 

µεταφράσει το έργο του Αγίου Αυγουστίνου. Μετά την άνοδο όµως στον θρόνο του 

Ανδρονίκου Β’ αλλάζει γραµµή πλεύσης και γράφει κατά του λατινικού δόγµατος του 

filioque. Ο Πλανούδης πάντως µπορεί να µας ενδιαφέρει και γενικότερα ως ένας από 

τους προδρόµους της πολιτιστικής επαφής που πρόκειται να διαδραµατιστεί µε 

εντονότερους ρυθµούς τα αµέσως επόµενα χρόνια µεταξύ ∆ύσης και Ανατολής. Σαν 

τέτοιος πιθανόν θεωρήθηκε καταλληλότερος για µια κρίσιµη αποστολή το 1297 που 

επρόκειτο, ανεπιτυχώς τελικά, να προωθήσει συµβιβαστική λύση εκ µέρους του 

βυζαντινού αυτοκράτορα στην στρατιωτική και πολιτική διαµάχη Γένοβας-Βενετίας 

που ενέπλεξε µε δυσάρεστες συνέπειες και τα βυζαντινά συµφέροντα.    

Με την ανθενωτική παράταξη τάχθηκε εξαρχής και ο Γαβαλάς, κάτι που 

πιθανόν προκάλεσε την έκρηξη του επισκόπου Φιλαδελφείας Θεόληπτου ο οποίος και 

τον αποµάκρινε  από την θέση του Πρωτονοτάριου που κατείχε ως τότε.  

Λεπτοµέρειες για  τις ενέργειες  του επισκόπου θα δούµε και σε άλλα σηµεία, αυτό 

που µπορούµε να σχολιάσουµε εδώ είναι η αλληλογραφία που διατηρεί ο Γαβαλάς µε 

τον ίδιο τον Πατριάρχη και τον αυτοκράτορα προκειµένου να τον συµβουλεύσουν και 

να τον βοηθήσουν στην αποκατάσταση των σχέσεών του µε τον Θεόληπτο.   

Οι επιστολές του Μανουήλ Γαβαλά προσφέρονται και για περαιτέρω µελέτη 

καθώς µας παρουσιάζουν θέµατα όπως η σταδιακή απώλεια των ανατολικών 

επαρχιών και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εναποµείναντες βυζαντινοί 

πληθυσµοί. Κατά την περίοδο των εµφυλίων πολέµων ειδικά, η αδυναµία της 
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κεντρικής εξουσίας να προστατέψει τα ανατολικά της σύνορα οδηγεί τον Γαβαλά σε 

εξαπόλυση κατηγοριών εναντίον των αξιωµατούχων που κατά καιρούς υπήρξαν 

υπαίτιοι για την απώλεια βυζαντινών κτήσεων. Είναι εµφανής η αγανάκτηση και η 

απογοήτευση που προκαλεί η εγκατάλειψη αυτών των περιοχών µέσα από την 

αφήγηση της ιδιάζουσας αυτής περίπτωσης ενός ορθόδοξου εκκλησιαστικού 

λειτουργού που εκτελεί τα καθήκοντά του σε τουρκοκρατούµενη πλέον περιοχή. Κάτι 

άλλο που µπορούµε να συµπληρώσουµε είναι ότι, όπως και η πλειονότητα των 

αρχιερέων περιοχών που είχαν καταληφθεί από Οθωµανούς, έτσι και ο Γαβαλάς, δεν 

υπηρέτησε το αξίωµα του όντας πράγµατι στον τόπο διορισµού του παρά µόνο για 

κάποια χρόνια. Η Κωνσταντινούπολη ήταν πρακτικά η έδρα και ο τόπος διαµονής 

αυτών των αρχιερέων, που δύσκολα αποφάσιζαν να εγκαταλείψουν τις ευκολίες και 

τις επαφές τους προκειµένου να ζήσουν αποκοµµένοι στις επικίνδυνες πόλεις όπου 

τυπικά κατείχαν αξιώµατα. Σαν αποτέλεσµα δεν έχουµε µόνο την κρατική αδυναµία ή 

αδιαφορία, αλλά και την σταδιακή εγκατάλειψη από την Εκκλησιά που έπαιζε ως 

τώρα έναν παράλληλο βοηθητικό ρόλο στον τοµέα της ελεηµοσύνης ή της 

δικαιοσύνης για παράδειγµα.  

 Μέσα στις επιστολές των τριών ανδρών που θα µας απασχολήσουν µπορούµε 

επίσης να εντοπίσουµε σχέσεις πατρωνίας, διδασκάλου-µαθητή, κάποιου είδους  

πελατειακές σχέσεις, αλλά και επαφές πολιτικά χρωµατισµένες, ίσως ακόµα ακόµα 

και συνοµωσίες. Λίγα µόνο παραδείγµατα ας αναφέρουµε εδώ εισαγωγικά Ο 

επονοµαζόµενος Συργιάννης, καθώς θα δούµε και σε σχετικό κεφάλαιο, φαίνεται πως 

εισηγήθηκε στον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ’ και την εκκλησιαστική σύνοδο την 

ανάρρηση του Γαβαλά στον µητροπολιτικό θρόνο. Έχουµε λοιπόν στη διάθεσή µας 

µια ευχαριστήρια επιστολή του Γαβαλά προς τον ευεργέτη του, αλλά, περιέργως, από 
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άλλη επιστολή του προς τον φίλο του Γαβρά αντιλαµβανόµαστε πως ο Μανουήλ είχε 

ταχθεί βασικά στο πλευρό του γηραιού Ανδρονίκου Β’.  

Ιδιαίτερα θα ασχοληθούµε και µε τις επαφές του Μάξιµου Πλανούδη µε τον 

Αλέξιο Φιλανθρωπηνό. Η περίπτωση του επιτυχηµένου στρατηγού της Μικράς Ασίας 

που τελικά οι αντίπαλοί του τιµώρησαν µε τύφλωση παρουσιάζεται από µια άλλη 

οπτική, µε τον Πλανούδη να αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τον σύνδεσµό του µε την 

πρωτεύουσα και εµψυχωτή στα, αποτυχηµένα εν τέλει,  επαναστατικά σχέδια. 

Λεπτοµερείς στις επιστολές είναι και οι αναφορές των αποτελεσµατικών εκστρατειών 

του Αλεξίου µε πληροφορίες για τις δυνάµεις και τις κινήσεις των αντιπάλων στα 

πεδία των µαχών αυτής της κρίσιµης για τις ανατολικές επαρχίες στιγµής.  

Καταλήγοντας, θα λέγαµε ότι µέσα από τη µελέτη των επιστολών που 

επιλέχθηκαν δεν είναι πρωταρχικός σκοπός τόσο να αποσπάσουµε άγνωστες 

πληροφορίες, όσο να τις δούµε µέσα από το πρίσµα του συγκεκριµένου φιλολογικού-

λογοτεχνικού είδους. Παράλληλα διαγράφεται και το προφίλ τριών χαρακτηριστικών 

περιπτώσεων επιστολογράφων της περιόδου αυτής που µας δίνει την ευκαιρία να 

αντιληφθούµε τον τρόπο µε τον οποίο προσλαµβάνουν τις κάθε είδους ανακατατάξεις 

οι λόγιοι της εποχής. Το ύφος των επιστολογράφων και οι φιλολογικές παρατηρήσεις, 

στο µέτρο του δυνατού, θα µας απασχολήσουν στο τελευταίο κεφάλαιο των 

συµπερασµάτων.  
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Α)  ∆οµή, χαρακτηριστικά και χρησιµότητα των επιστολών 

 

 Στους βυζαντινούς χρόνους οι λέξεις που κατεξοχήν χρησιµοποιούνταν προς 

δήλωση της επιστολής ήταν «γραφή» ή «γράµµα». Η ίδια σηµασία αποδιδόταν και µε 

τις λέξεις «πιττάκιον» και «δέλτος», ανάλογα µε το σχήµα που κατέληγε να πάρει η 

επιστολή µετά τη δίπλωσή της (σε σχήµα δέλτα κεφαλαίου ή ορθογωνίου αντίστοιχα) 

1. Οι Βυζαντινοί χρησιµοποιούσαν ποικίλες ονοµασίες και για τη δήλωση αυτών που 

έφεραν τις επιστολές, καθώς ήταν αυτοί που ἐκόµιζον, ἀπεκόµιζον, διεκόµιζον άρα 

και καλούνταν, κοµιστές, ἀποκοµιστές, διακοµιστές, όπως επίσης και πεζοδρόµοι, 

σύµµαχοι, ἀποκρισιάριοι (όταν µετέφεραν απαντήσεις), γραµµατοκοµιστές, 

γραµµατηφόροι, ἐπιστολοφόροι, πιττακοκοµιστές κ.ά 2. Είναι εντυπωσιακό, όπως 

βλέπουµε, το εύρος του λεξιλογίου που σχετίζεται µε τη λειτουργία της επιστολής. 

Ο άνθρωπος που µετέφερε την επιστολή συχνά επιβαρυνόταν και µε µια άλλη 

υποχρέωση, την µεταβίβαση δηλαδή κάποιου προφορικού µηνύµατος στον εκάστοτε 

παραλήπτη. Μερικές φορές µάλιστα, αποδεικνύεται πως µεγαλύτερη σπουδαιότητα 

έχει το προφορικό  µήνυµα από το ίδιο το γράµµα. Ο Ιωάννης Μαυρόπους  αναφέρει 

«περιττὰ δὲ τὰ γράµµατα, πολυφὼνου καὶ λάλου τυχόντα τοῦ κοµιστοῦ»3. Σε µια 

τέτοια περίπτωση µπορούµε να φανταστούµε πως ο εν  λόγω κοµιστής διαθέτει τις 

ανάλογες γνώσεις και ευφράδεια αλλά κυρίως είναι άξιος εµπιστοσύνης. Και  είναι ο 

συνδυασµός αυτών των στοιχείων που τον καθιστούν ικανό να υπερτερεί σε 

ορισµένες περιπτώσεις της ίδιας της επιστολής. Ο κοµιστής όµως µπορεί  να είναι 

ιδιαίτερα πολύτιµος και για κάποιον άλλο λόγο: µπορεί να µεταφέρει µηνύµατα µε 

µεγαλύτερη ασφάλεια και εχεµύθεια από ένα γράµµα. Ο Νικηφόρος Ουρανός (10ος 
                                                 
1Κουκουλές Φ., Θεσσαλονίκης Ευσταθίου. Τα λαογραφικά. Τόµος Β’, Αθήνα 1950. Βλ. σελ. 88-96 το  
Κεφάλαιο Η’ «Αἱ ἐπιστολαὶ» 
2 Τωµαδάκης Ν.,  Βυζαντινή επιστολογραφία,  Αθήνα  31969, σελ. 68 
3 Karlsson G., Idéologie et cérémonial  dans l’ épistolographie byzantine. Textes du Xe siècle analysés 
et commentés, Ουψάλα 1959, σελ. 17 
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αι.), ανώτερος στρατιωτικός αξιωµατούχος, µεταξύ των άλλων αναφέρει σε µια 

επιστολή του προς τον Ιωάννη  Ορφανοτρόφο και κριτή των Αρµενιακών: «ἃ δὲ παρ' 

ἡµῶν βούλει µαθεῖν, ὁ γραµµατηφόρος ἀπαγγελεῖ σοί, ἱκανῶς ἔχων ὅσα καὶ 

γράµµατα τούτοις διακονῆσαι»4. 

  Κάποιοι γενικοί κανόνες που πρέπει να έχουµε υπ’όψιν για τις 

επιστολές αφορούν κυρίως ζητήµατα όπως η έκταση, τα θέµατα που πραγµατεύονται, 

η εσωτερική τεχνική τους (για παράδειγµα το προοίµιο, ο χαιρετισµός, η κατάληξη, οι 

ηµεροµηνίες κ. ά.), αλλά και κάποιοι κανόνες ύφους (γλώσσα που χρησιµοποιείται, 

ρήσεις, µυθολογικές αναφορές κ. ά.). Για αρκετά από αυτά τα ζητήµατα οι 

Βυζαντινοί φαίνεται πως έχουν τα «βοηθήµατά» τους, κάποια συγγράµµατα που 

περιέχουν κανόνες για τη γραφή επιστολών. Οι  υπό το όνοµα ∆ηµητρίου του 

Φαληρέως «Τύποι επιστολικοί» και οι υπό το όνοµα του Λιβανίου «Επιστολιµαίοι 

χαρακτήρες» αποτελούν τα σηµαντικότερα. Από αυτά ωστόσο η συγγραφή του 

∆ηµητρίου δεν ανήκει στον Φαληρέα, αλλά γράφηκε µεταξύ 2ου π. Χ. αι. και 50 µ. Χ., 

ενώ το έργο του Λιβανίου προσγράφεται στον Πρόκλο µεταξύ 4ου και 6ου αι. µ. Χ. 

Κατά τον ∆ηµήτριο υπάρχουν 21 τύποι επιστολών, ενώ κατά τον Πρόκλο 41 

(συστατική, επιτιµητική, φιλική, απειλητική, ψεκτική, συγχαρητήρια κ. ά), γεγονός 

που αποδεικνύει τον πλούτο και την ποικιλία της χρήσης τους5. Να και ορισµένοι 

κανόνες: «Προοιµιάσασθαι γὰρ ἐστὶ καὶ ἐν ἐπιστολῇ, καὶ διηγήσασθαι µετὰ τὸ 

προοίµιον, ἢ προθέσθαι τὸ περὶ οὐ ὁ λόγος. Καὶ τούτοις τάς ἀποδείξεις ἐπαγαγεῖν, 

κατασκευάζοντας τὸ οἰκεῖον, ἢ τὰ τῶν ἐναντίων ἀνασκευάζοντας. Οἷς ἅπασιν, ἡνίκα 

δέον καὶ αὔξησιν ἐπιθείης, παραδεὶγµασιν, ἱστορίας, χάριτι, παροιµιῶν εὐτραπελία, 

                                                 
4 Ό. π., σελ. 19 
5 Τωµαδάκης Ν.,  Βυζαντινή επιστολογραφία. Εισαγωγή, κείµενα, κατάλογος επιστολογράφων, Αθήνα 
1955, σελ. 25. Βλ. και Keyes W. Clinton, «The Greek Letter of Introduction», AJPH  τ. LVI (1935), 
σελ. 28 
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µύθων ψυχαγωγία, φιλοσοφίας γνώµαις, καὶ σοφῶν ἀνδρῶν ἀποφθέγµασιν, ἅπερ 

ἅµα καὶ κάλλος οὐ τὸ τυχὸν τῷ λόγῳ χαρίζεται»6.  

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό της βυζαντινής επιστολής είναι η πολύπλοκη και 

συχνή χρήση εκφράσεων φιλοφρονήσεων µεταξύ των ατόµων που αλληλογραφούν, 

κάτι που µπορεί να παρεξηγηθεί από ένα σύγχρονο µελετητή  και να ληφθεί ως 

ποµπώδης και ανούσια εκµετάλλευση της γλωσσικής ικανότητάς τους. Ωστόσο, δεν 

αποτελεί παρά µέρος µιας τελετουργίας, ενός τυπικού που ακολουθείται µε σεβασµό 

και ευλάβεια. Αυτό που πρέπει να σηµειώσουµε είναι η διαφορετική αντίληψη της 

επιστολής από κάποιους σύγχρονους µελετητές και από τους ίδιους τους Βυζαντινούς 

επιστολογράφους. Υπήρξαν έντονες κριτικές εναντίον αυτού του λογοτεχνικού- αν  

µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτό τον όρο- είδους από επιστήµονες που 

ασχολήθηκαν µε αυτό. Το βυζαντινό γράµµα κατηγορήθηκε για τα ρητορικά στοιχεία 

που φέρει, για την έλλειψη συγκεκριµένων ιστορικών αναφορών, για την κοινοτυπία 

των θεµάτων, για την «θεµελιώδη ανειλικρίνεια», τη δουλική προσκόλληση στα 

κλασικά πρότυπα, την κενότητα και τις στερεότυπες απαντήσεις7. Ένας βυζαντινός 

λόγιος όµως ελάχιστα θα κατανοούσε µια τέτοια κριτική. Για αυτόν µία επιστολή 

ήταν κάτι εξαιρετικά πολύτιµο, σπάνιο και αναµενόµενο µε µεγάλη λαχτάρα. Ο 

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός αναφέρει: «το γράµµα σου είναι και µια γιορτή», ενώ ο 

Ιερόθεος θεωρεί την επιστολή «δώρο του Θεού»8. 

 Απόδειξη της ιδιαίτερης αξίας που είχε η επιστολή είναι και ο τρόπος µε τον 

οποίο της συµπεριφέρεται τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης. Ο  µεν 

αποστολέας φρόντιζε επιµελώς την εµφάνισή της, καλλωπίζοντάς την µε κάθε δυνατό 

τρόπο. Εξειδικευµένοι καλλιγραφείς, ή αντιγραφείς ανάλογα µε την περίσταση, 

                                                 
6 Ό. π., σελ. 25. Ο Τωµαδάκης αναφέρεται στο έργο του Θ. Κορυδαλλέως «Έκθεσις» 
7 Mullett Margaret, «The Classical Tradition in the Byzantine Letter», Byzantine and the Classical 
Tradition, εκδ. M. Mullett και R. Scott, Μπέρµιγχαµ 1981, σελ. 77 
8 Ό. π., σελ. 77 
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αναλάµβαναν το τεχνικό µέρος της συγγραφής και τη διακόσµηση της επιστολής. 

Αλλά και ο παραλήπτης κάθε άλλο παρά τη διάβαζε αδιάφορα. Περνούσε αρκετό 

χρόνο µελετώντας την και αποκωδικοποιώντας την, προσπαθώντας να εντοπίσει όλες 

τις αρετές της. Ταξινοµούσε και καταχώριζε τις επιστολές σε κώδικες, τις 

αποστήθιζε, τις απήγγελλε δηµόσια και τις παραχωρούσε σε φίλους του προς 

αντιγραφή9.  

 Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός  θεωρεί ολοκληρωµένη και επιτυχηµένη µια 

επιστολή που τηρεί κάποιες βασικές προϋποθέσεις που συµπυκνώνονται στο τρίπτυχο 

συντοµία, χάρις, σαφήνεια.  Καταρχάς µέτρο στην έκταση, αφού δεν πρέπει κανείς 

ούτε να είναι πολύλογος ούτε εξαιρετικά σύντοµος. Ωστόσο, συνήθως οι αποδέκτες 

περίµεναν ένα ογκώδες και εκτεταµένο γράµµα για να µάθουν πολλά και να 

ευχαριστηθούν από την οµορφιά του, γι’ αυτό και συχνά οι συγγραφείς τους 

υπόσχονται ότι σύντοµα θα επανέλθουν µε περισσότερες λεπτοµέρειες10. Ως προς τη 

σαφήνεια, να µην επιτηδεύεται το ύφος αλλά µάλλον να κλίνει προς της κοινή οµιλία, 

ενώ θα πρέπει να γράφεται κοσµούµενη µε αποφθέγµατα και γνώµες, παροιµίες και 

σκώµµατα, αλλά χωρίς να γίνεται κατάχρησή τους. Επίσης, πρέπει να µην γίνεται 

κατάχρηση των σχηµάτων λόγου αλλά να τείνει η διατύπωση προς την φυσική 

οµιλία11.  Η φυσικότητα αυτή βέβαια, όσο κι αν θεωρείται προσόν από τον Γρηγόριο, 

κάποιες φορές θα λέγαµε ότι απουσιάζει από τις επιστολές. Το ύφος και ο τρόπος µε 

τον οποίο θα χρησιµοποιήσει κανείς τη γλώσσα ποικίλει, µε αποτέλεσµα να έχουµε 

και πολύ «λόγια» γράµµατα που κάθε άλλο παρά θυµίζουν την καθοµιλουµένη. Το 

µορφωτικό επίπεδο, η καλλιέργεια και η προσωπικότητα του κάθε επιστολογράφου, 

αλλά και οι σκοπιµότητες ή η χρησιµότητα της κάθε επιστολής, έχουν σαν 

                                                 
9 Τωµαδάκης Ν., Βυζαντινή επιστολογραφία. Εισαγωγή, σελ. 18 
10 Τωµαδάκης Ν., Βυζαντινή επιστολογραφία , σελ. 91 
11 Τωµαδάκης Ν., Βυζαντινή επιστολογραφία. Εισαγωγή, σελ. 26 
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αποτέλεσµα την ύπαρξη τόσο λόγιων και δύσκολων επιστολών, όσο και 

ευκολοδιάβαστων, φυσικά δοσµένων. 

 Ας έρθουµε τώρα στο ζήτηµα των θεµάτων που µπορεί κάποιος να επεξερ-

γαστεί σε µια επιστολή. Σαφώς και υπάρχει ποικιλοµορφία, ωστόσο είµαστε σε θέση 

να µιλήσουµε για κάποιους κοινούς τόπους, για παράδειγµα το ζήτηµα της φιλίας. Το 

γράµµα από πολύ νωρίς συνδέθηκε µε τα αισθήµατα και τις σκέψεις που 

ανταλλάσσουν οι φίλοι µεταξύ τους. Η επιστολή όχι µόνο διατήρησε, αλλά και 

δηµιούργησε φιλίες. Αντίθετα από την θεωρία του Αριστοτέλη που υποστήριζε ότι µε 

τον αποχωρισµό των φίλων επέρχονταν και η σταδιακή διάλυση της φιλίας τους, ήδη 

από την ρωµαϊκή περίοδο παρατηρούµε µια σηµαντική µετάλλαξη στην 

αντιµετώπιση του θέµατος αυτού12.  

Άλλος ένας κοινός τόπος-θέµα στις περισσότερες επιστολές είναι η ιδέα της 

αποµόνωσης και της µοναξιάς που εκφράζει ο συγγραφέας. Είτε πρόκειται για τους 

Πατέρες της Εκκλησίας, είτε για τους εξόριστους επιστολογράφους των βυζαντινών 

επαρχιών του 12ου αι., αυτοί οι άντρες αισθάνονται µοναξιά. Αισθάνονται ότι οι 

αποστάσεις είναι υπερβολικά µεγάλες, είτε µεταξύ τους είτε σε σχέση µε τα σπίτια 

τους και τους απασχολεί το θέµα των προβληµάτων που µπορεί να προκαλέσει η 

απουσία τους.  

Η πλειονότητα των βυζαντινών επιστολογράφων συνηθίζει επίσης να 

αναφέρεται στην κατάσταση της υγείας τους προς πληροφόρηση του παραλήπτη, είτε 

αυτή είναι καλή είτε κακή. Είναι χαρακτηριστική µάλιστα η επιµονή στην περιγραφή 

των δυσκολιών που µπορεί να αντιµετωπίζουν όταν ασθενούν, όπως για παράδειγµα 

ο Βασίλειος Καισαρείας όταν πάσχει από πυρετούς και εξασθενεί υπερβολικά13.  

                                                 
12 Karlsson G., Idéologie et cérémonial, σελ. 22-23.  
13 Mullett Margaret, The Classical Tradition, σελ. 79-80 
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 Ένα βασικό θέµα το οποίο θα πρέπει να µας απασχολεί στη µελέτη της 

επιστολογραφίας είναι και εκείνο της γνησιότητας ή πλαστότητας τους. Πλαστές  

ονοµάζονται οι επιστολές που δεν γράφτηκαν στην ουσία για να αποσταλούν σε 

κάποιον. Αυτό το είδος των επιστολών ανήκει  µάλλον στην αρχαιότητα και 

αντιπροσωπεύεται από συγγραφείς όπως ο Αιλιανός και ο Αλκίφρων, οι οποίοι 

γράφουν καθαρά λογοτεχνία µε υποθετικά πρόσωπα ως παραλήπτες  και 

αποστολείς14. Τέτοιου είδους πλαστές επιστολές απουσιάζουν από τα µετέπειτα 

βυζαντινά χρόνια, υπάρχει όµως πλήθος παρόµοιων γραµµάτων που γράφτηκαν µε 

σκοπό να αποτελέσουν υπόδειγµα του επιστολογραφικού λόγου. Με άλλα λόγια, οι 

πλαστές βυζαντινές επιστολές χρησιµοποιούνταν από ρητοροδιδασκάλους και 

γραµµατικούς ως κείµενα µελέτης από τους µαθητές τους. Μάλιστα, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ν. Τωµαδάκης, «οι πλαστές, υπό την παραπάνω έννοια, 

επιστολές αποτελούν την γνησιότερη έκφραση λογοτεχνικού επιστολογραφικού 

κειµένου στο Βυζάντιο»15. Σε άλλες περιπτώσεις ο επιστολογράφος επιχειρεί να 

απαντήσει σε γνωστή ήδη επιστολή, διάσηµου µάλιστα συγγραφέως , ο οποίος έζησε 

πριν αιώνες. Ο εκλιπών επιστολογράφος βεβαίως δεν θα λάβει την απόκριση, οι 

µαθητές όµως του γράφοντος την απάντηση θα χρησιµοποιήσουν το έργο του ως 

παράδειγµα-γύµνασµα γλωσσικό16.   

 Με την µελέτη της επιστολογραφίας και της ρητορικής λοιπόν οι µαθητές 

διδάσκονταν την αττικίζουσα γλώσσα και την σύνθεση. Σαν αποτέλεσµα, συχνά 

έχουµε τη χρήση επιστολαρίων ως διδακτικών εγχειριδίων. Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα 

βυζαντινά επιστολάρια είναι πρότυπα (modelli) κατά τα οποία έγραφαν οι 

Βυζαντινοί, όπως συµβαίνει µε τα επιστολάρια τα οποία κυκλοφορούν κατά την 

Τουρκοκρατία και µε τα οποία µπορούσε κάποιος να συντάξει µια ερωτική ή 
                                                 
14 Τωµαδάκης Ν., Βυζαντινή επιστολογραφία, σελ. 94 
15 Τωµαδάκης Ν., Βυζαντινή επιστολογραφία. Εισαγωγή, σελ. 15 
16 Τωµαδάκης Ν., Βυζαντινή επιστολογραφία, σελ. 96 
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συλλυπητήρια επιστολή, µια διαθήκη ή αναφορά προς αρχιερέα. Απεναντίας, 

χρησιµοποιούνταν και ως εγχειρίδια θεολογικά (όπως π. χ οι επιστολές του Ισιδώρου 

Πηλουσιώτη) ή ευχάριστα αναγνώσµατα. Ήταν δηλαδή συγχρόνως ανθολογίες 

διδακτικές και ανθολογίες διασκεδαστικές, τις οποίες ένα λόγιος µπορούσε να έχει 

στη  βιβλιοθήκη του17. Πρόκειται εδώ για µια άλλη χρήση της επιστολής, όπου, 

φανταζόµαστε, δεν ενδιέφερε τόσο η ιστορικότητα και τα πρόσωπα, όσο τα νοήµατα 

και η ποικιλοµορφία των γλωσσικών δυνατοτήτων. 

 Πέρα από αυτή την λειτουργία της όµως, η επιστολή είχε και άλλες, 

πρωτεύουσες και πιο σηµαντικές .Οι επιστολές των Πατέρων της Εκκλησίας- για 

παράδειγµα του Βασιλείου, του Χρυσοστόµου ή του Γρηγορίου- καθιερώθηκαν ως 

όργανα λογοτεχνικής έκφρασης και εκδήλωσης των εσώτερων συναισθηµάτων. 

Γίνονται το µέσον της διδασκαλίας ηθικών νοηµάτων και διδαγµάτων των γραφών, 

καθώς και όπλο κατά των αιρετικών και διαστροφέων του ορθού δόγµατος 18. Η 

επιστολή επίσης χρησιµοποιήθηκε, και ακόµα το κάνει, από κάθε είδους ανθρώπους 

για να συγχαρούν ή να παρηγορήσουν τους συγγενείς και φίλους όταν παρίστατο 

ανάγκη, έγινε όµως και όργανο της πολιτικής και της  διπλωµατίας.  

 Μια επιστολή µπορεί να εξυπηρετήσει είτε ιδιωτικές είτε δηµόσιες ανάγκες. 

Οι µεν ιδιώτες γράφουν περί των ατοµικών τους υποθέσεων ή γενικότερα για 

ζητήµατα που ενδιαφέρουν τον παραλήπτη ή/ και τον αποστολέα. Ανάλογο είναι και 

το ύφος µιας τέτοιας επιστολής, που είναι σαφώς πιο ανάλαφρη και απλά γραµµένη, 

χωρίς ωστόσο να στερείται των τυπικών γνωρισµάτων µιας επιστολής. Αντιθέτως, 

δηµόσιες  επιστολές είναι εκείνες που γράφτηκαν µε σκοπό να έρθουν σε γνώση ενός 

πλατύτερου κοινού και να διαδοθούν εγγράφως. Κατά τον Ν. Τωµαδάκη πρέπει να 

διακρίνουµε το γράµµα από την επιστολή. Γράµµα ονοµάζει «τὸ ἒγγραφον τὸ 

                                                 
17 Τωµαδάκης Ν., Βυζαντινή επιστολογραφία. Εισαγωγή, σελ.17 
18 Τωµαδάκης Ν., Βυζαντινή επιστολογραφία, σελ. 87 
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ἐξαπολυµένον ὑπὸ ἀρχῆς τινὸς διά τινὰ ὑπόθεσιν» όπως τα βασιλικά γράµµατα τα 

συντασσόµενα από τους αυτοκρατορικούς νοτάριους, τις σάκρες (sacrae) ή θεία 

βασιλικά γράµµατα, τις εντολές ή εντολικά γράµµατα19. Γράµµατα ακόµη είναι τα 

συστατικά, απολυτικά, ειρηνικά που εκδίδονται από αρχιερείς για να συστήσουν ή να 

απολύσουν υφισταµένους τους, ή συγχαρητικά προκειµένου να αναγγελθεί άνοδος σε 

κάποιο αξίωµα θρησκευτικό20. Εκτός του διαχωρισµού ιδιωτικών-δηµοσίων 

επιστολών, έχουµε κι άλλες διακρίσεις. Οι δηµόσιες είναι δυνατό να είναι 

προσωπικές, δηλαδή από ένα άτοµο προς ένα άλλο, ή ανοιχτές (εγκύκλιοι) που 

γράφονται προς περισσότερα άτοµα. Αλλά και από απόψεως περιεχοµένου υπάρχει 

µεγάλη ποικιλία: επιστολές θεολογικού, πολιτικού περιεχοµένου, ρητορικού, 

πραγµατείες κ. ά.   

 Αξίζει καταλήγοντας να σηµειώσουµε πως, πολλές φορές µπορούµε να 

µείνουµε κατάπληκτοι από τις οµοιότητες που µπορούν να παρουσιάσουν επιστολές 

µε εκ διαµέτρου διαφορετικές χρησιµότητες σε στοιχεία όπως η λογοτεχνική 

αναζήτηση, τα κοινά θέµατα-τόποι και οι κάθε είδους εθιµοτυπικές εκφράσεις. Κι 

αυτό αποδεικνύει για άλλη µια φορά την ευλάβεια µε την οποία αντιµετωπίζουν οι 

Βυζαντινοί  το λογοτεχνικό αυτό είδος. 

 

Β) Μια φιλολογική προσέγγιση  

 

 Πέρα από την τυπολογία, την ορολογία, τα είδη και τα θέµατα που µπορούµε 

να µελετήσουµε σε µια επιστολή, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενασχόλησή µας µε 

το ύφος, το στυλ των επιστολογράφων, µιας και αυτό µας δίνει στοιχεία για την 

πνευµατική καλλιέργεια, το µορφωτικό επίπεδο και γενικότερα τα ενδιαφέροντα και 

                                                 
19 Τωµαδάκης Ν., Βυζαντινή επιστολογραφία. Εισαγωγή, σελ. 13 
20 Ό. π., σελ. 13 
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την ιδεολογία τους.  Σίγουρα υπάρχουν κανόνες που ακολουθούνται από όλους 

ανεξαιρέτως, υπάρχουν όµως συγγραφείς που ξεχωρίζουν για την ιδιαιτερότητα του 

λεξιλογίου, της σύνταξης, της ικανότητας εν γένει να δίνουν ένα αξιόλογο 

γραµµατειακό κείµενο. Και αυτό είναι ένα ακόµα σηµείο στο οποίο η 

επιστολογραφία έχει κάτι να προσφέρει, όχι πια ως ιστορική πηγή αλλά ως 

φιλολογικό έργο. 

 Ο Ν. Τωµαδάκης στην µονογραφία του για την επιστολογραφία αναφέρει σε 

κάποιο σηµείο πως «εάν το ύφος είναι ο άνθρωπος, το ύφος της βυζαντινής 

επιστολογραφίας αποδίδει όσο τίποτα άλλο τον βυζαντινό λόγιο και γραφειοκράτη, 

ακόµα τον πολιτευόµενο, τον διδάσκαλο και τον φιλόσοφο», και συνεχίζει «διότι περί 

του λαού στην επιστολογραφία δύσκολα δύναται να γίνει λόγος»21. Ακόµα κι αν η 

διατύπωση αυτή περιέχει κάποια δόση υπερβολής, δεν µπορούµε παρά να 

παραδεχτούµε πως υπάρχει κάποιου είδους επιστολή που ταιριάζει σε έναν 

διανοούµενο ή κάποιο άλλο σε έναν κρατικό υπάλληλο, ή σε έναν φιλόσοφο. Το κάθε 

ένα χαρακτηρίζεται από το δικό του ύφος που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες 

του εκάστοτε επιστολογράφου. Επίσης, θα πρέπει να συµφωνήσουµε µε την άποψη 

πως δεν µπορούµε να µιλήσουµε για επιστολογραφία προερχόµενη από τις 

λαϊκότερες τάξεις. ∆εν µπορούµε να µιλήσουµε για παντελή απουσία  γραµµάτων 

τέτοιου είδους, το υλικό όµως που διαθέτουµε έχει να κάνει βασικά µε τυποποιηµένα 

είδη επιστολών που εξυπηρετούν συγκεκριµένες ανάγκες, όπως π. χ. γράµµατα 

εµπόρων που σχετίζονται µε τις συναλλαγές τους.  

 Υπάρχει η άποψη πως η βυζαντινή επιστολογραφία θα πρέπει να µελετάται 

τόσο από φιλολογική (philological) όσο και από τυπολογική (formal) πλευρά22. Η 

φιλολογική όψη περιλαµβάνει την δηµοσίευση αξιόλογων εκδόσεων και 

                                                 
21 Τωµαδάκης Ν., Βυζαντινή επιστολογραφία. Εισαγωγή, σελ. 29 
22 Hatlie P., «Redeeming Byzantine Epistolography», BMGS  20, 1996, σελ. 218 
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αντικειµενικών σχολιασµών. Σχετικά µε αυτού του είδους την επεξεργασία, ο 

Συκουτρής σηµείωσε την ανάγκη για σωστή χρονολόγηση των επιστολών, σχολιασµό 

των διαθέσεων και προθέσεων του επιστολογράφου, καθώς και την προσεκτική 

αναζήτηση των ονοµάτων των παραληπτών (όταν αυτά απουσιάζουν από το κυρίως 

κείµενο), ενώ, τέλος, προτείνει την ανάγνωση των επιστολών στο πρωτότυπο 

χειρόγραφο23.  Η τυπολογική όψη της µελέτης της επιστολής επιχειρεί να απαντήσει 

στο ερώτηµα «πώς» και όχι στο ερώτηµα «τί» των γραµµάτων. Με άλλα λόγια, 

επιδιώκεται η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο ο συγγραφέας χρησιµοποιεί την 

γλώσσα και τις ποικίλες έννοιες, σε σχέση µε τις βυζαντινές νόρµες και τις 

καταστάσεις που αντιµετωπίζει ο κάθε επιστολογράφος στα διάφορα στάδια της ζωής 

του24. Από αυτού του είδους την ανάλυση, υποστηρίζει και πάλι ο Συκουτρής, 

έρχονται στην επιφάνεια υποκειµενικά στοιχεία του επιστολογράφου και περνάν σε 

δεύτερη µοίρα οι ανούσιες πληροφορίες. Έτσι, ο µελετητής θα είναι σε θέση να 

«διαβάσει ανάµεσα στις γραµµές»25, να ανακαλύψει τα κρυφά νοήµατα της 

επιστολής.  

 Πέρα από τις απόψεις που αναφέραµε ως τώρα, έχουν κατά καιρούς 

εκφραστεί και διάφορες άλλες σκέψεις περί της φιλολογίας της επιστολής. Εδώ θα 

προσπαθήσουµε απλώς να δώσουµε µια ενδεικτική ιδέα των τάσεων και υποθέσεων 

που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από µερικούς αξιόλογους ερευνητές. Ο G. 

Karlsson, στις αρχές της δεκαετίας του ’60, εισήγαγε έναν νέου είδους διάλογο γύρω 

από την κοινωνιολογική προσέγγιση της επιστολογραφίας. Με επίκεντρο το 

θεωρητικό υπόβαθρο που καλύπτει την αρχαία περίοδο και τις πρακτικές του 10ου αι., 

υπογράµµισε την ιδιαίτερα τελετουργική φύση του βυζαντινού γράµµατος και 

                                                 
23 Sykutris I., «Epistolographie», Paulus Real Encyclopedie der Altertumswissenchaft, 
Supplementband V, εκδ. G. Wissowa και W. Kroll, Στουτγκάρδη  1931 
24 Hatlie P., Redeeming, σελ. 219 
25 Ό. π., σελ. 219 
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εξέφρασε την ιδέα πως η λειτουργία του -εκτός από το να µεταφέρει ένα µήνυµα- 

είναι βασικά η γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ φίλων26.  

 Ο H. Hunger, στα µέσα της δεκαετίας του ’60, τόνισε την ρητορική και 

«µιµητική» φύση των επιστολών, και χαρακτήρισε την ανταλλαγή γραµµάτων ως 

«θέατρο» ανάµεσα στην πνευµατική ελίτ του Βυζαντίου και τους φίλους τους27. Η  

Μ. Mullett, πιο πρόσφατα, πρότεινε να λαµβάνονται πιο σοβαρά υπ’όψιν κάποια 

ανεπαίσθητα στοιχεία τυπολογίας, όπως π. χ. οι φόρµες των διευθύνσεων, γιατί 

αποτελούν χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου των επιστολών κι εποµένως πιθανό 

στοιχείο για την εξερεύνηση του κοινωνικού status και των σχέσεων µεταξύ των 

αλληλογραφούντων28. Ο A. Garzya από την άλλη, µίλησε για τη σχέση που µπορεί να 

υπάρχει ανάµεσα στις αλλαγές που σηµειώνονται στη µορφή και τις ιδέες των 

επιστολών µε τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στην αυτοκρατορία29. Ο I. 

Ševčenko από την πλευρά του, θεώρησε απαραίτητο να υποδείξει την ανάγκη του 

κάθε επιστολογράφου να υιοθετήσει το λογοτεχνικό (literary) στυλ που του ταιριάζει 

καλύτερα ανάµεσα σε µια σειρά επιλογών που έχει 30.  

 Θα άξιζε να αναφέρουµε µια ενδιαφέρουσα άποψη για το τί µπορεί να οριστεί 

ως «στυλ» σ’ αυτό το σηµείο. Όπως παρατηρεί ο Ι. Ševčenko, ένας ερευνητής της 

βυζαντινής ιστορίας και φιλολογίας δεν χρειάζεται κάποιου είδους ορισµό για να 

κατανοήσει το ύφος κάποιου συγγραφέα, αν όµως επρόκειτο να δώσουµε κάποιον 

τέτοιο ορισµό θα ακολουθούσε την παρακάτω αναπτυσσόµενη λογική, τη λεγόµενη 

«θεωρία των τριών στυλ» 31. Ένα έργο «υψηλού» ύφους χαρακτηρίζεται από την 

καθαρότητα της δοµής, την αττική προέλευση των ρηµατικών τύπων, την σπάνια ή 

                                                 
26 Ό. π., σελ. 220 
27 Ό. π., σελ. 220 
28 Ό. π., σελ. 220 
29 Ό. π., σελ. 221 
30 Ševčenko I., «Levels of style in Byzantine prose», JOB τ. XXXI (31/1), 1981, σελ. 289 
31 Ό. π., σελ. 291 
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έµµεση αναφορά στις Γραφές και αντίθετα την συχνή χρήση αναφορών σε κλασικά 

έργα. Ένα έργο «µεσαίου» ύφους  παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σε αρκετά σηµεία, 

καθώς χρησιµοποιεί  περισσότερες  τυποποιηµένες εκφράσεις και µεγαλύτερο 

ποσοστό εκφράσεων από τις Γραφές παρά από κλασικούς συγγραφείς. Τέλος, 

σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, µπορούµε να διακρίνουµε το κατώτερο στυλ-ύφος που 

χαρακτηρίζεται από τη χρήση λέξεων οι οποίες είναι ανεπιβεβαίωτες σε έγκυρα 

λεξικά  και µπορεί να προέρχονται από γλώσσες πέρα των ελληνικών, οι ρηµατικοί 

τύποι δεν είναι αττικοί ενώ οι αναφορές σε θρησκευτικά κείµενα προέρχονται κυρίως 

από την Καινή ∆ιαθήκη και τους Ψαλµούς32.  

 Πέρα από τις γενικές τάσεις που εµφανίζονται στις διάφορες χρονικές 

περιόδους και κατά κάποιο τρόπο χαρακτηρίζουν καθεµία από αυτές, υπάρχουν 

επιστολογράφοι που έχουν ξεχωριστή προσωπικότητα κι αυτό φαίνεται ακόµα και 

στα γράµµατά τους. Ο Συνέσιος Κυρήνης, ο Φώτιος, ο Ψελλός, διαµόρφωσαν 

προσωπικό ύφος στο οποίο υπέταξαν τους κανόνες περί επιστολογραφίας. Ο Φώτιος 

εξέφρασε αµεσότερα τα ανθρώπινα συναισθήµατα, ο Ψελλός κατάφερε να εκφράσει 

λεπτές αισθητικές παρατηρήσεις. Όσο περισσότερο ασχολείται ένας µελετητής µε 

κάποιον επιστολογράφο, τόσο πιο ευδιάκριτα είναι τα προσωπικά στοιχεία και οι 

ιδιαιτερότητες του ύφους και της γλώσσας του. Η επιστολή µε αυτό τον τρόπο παύει 

να είναι µόνο ένα ιστορικό κείµενο και παίρνει την διάσταση του λογοτεχνήµατος 

που προσδοκά να δικαιωθεί και να αντιµετωπιστεί µε το ανάλογο ενδιαφέρον. 

  

 

 

 

                                                 
32 Ό. π., σελ. 291 
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Γ) Η κλασική παράδοση και το  πρώιµο Βυζάντιο 

 

 Ο C. Mango σε µια από τις εργασίες του περιέγραψε τη βυζαντινή λογοτεχνία 

σαν ένα καθρέφτη που διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα, κι αν διαπεράσουµε αυτό 

τον καθρέφτη µε το γυαλί της βυζαντινής επιστολογραφίας φτάνουµε σε κλασικό 

έδαφος. Είναι γεµάτη από εικόνες της κλασικής µυθολογίας, συνεχίζει ο καθηγητής, 

όπως τις Σειρήνες, τη Σκύλα και τη Χάρυβδη, τον Ίκαρο και τον ∆αίδαλο, τους ήρωες 

από το Συµπόσιο  του Πλάτωνα, τον Ερµή και τόσους άλλους33. Μπορεί λοιπόν από 

κάποιους να υποστηριχτεί ότι οι Βυζαντινοί απλώς ακολούθησαν -ή και αντέγραψαν- 

την κλασική παράδοση. Το ίδιο όµως µπορεί από κάποιους άλλους να υποστηριχτεί 

πως το αρχαίο γράµµα ποτέ, από όσο ξέρουµε, δεν έφτασε στον ιδιαίτερο συνδυασµό 

των ποικίλων στοιχείων  που συνθέτουν την βυζαντινή επιστολή.  

Κατ’ αρχάς, είναι µάλλον κάπως δύσκολο να προσδιορίσουµε επακριβώς το 

αρχαίο γράµµα. Για την πρώιµη  περίοδο είµαστε αναγκασµένοι να αποσπάσουµε  

επιστολές από την ιστοριογραφία και την τραγωδία, καθώς και από τον χώρο της 

επιγραφικής. Αλλά ακόµα κι όταν έχουµε στα χέρια µας συλλογές επιστολών που 

έχουν διασωθεί από αυτή την περίοδο, µπορεί κάποιος µελετητής να διαπιστώσει 

ελάχιστες οµοιότητες ανάµεσα στην βασιλική αλληλογραφία της ελληνιστικής 

εποχής, τα ψεύτικα γράµµατα σηµαντικών προσώπων  ή τις φιλοσοφικές επιστολές 

του Πλάτωνα ή του Επίκουρου34. Η επιστολογραφία κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους 

παρουσιάζει την ίδια ανοµοιοµορφία µε αυτή της αρχαίας που προαναφέραµε. Λίγες 

είναι οι οµοιότητες µεταξύ των ζωηρών προσωπικών επιστολών του Κικέρωνα, των 

έµµετρων επιστολών του Οράτιου, των πραγµατειών του Σενέκα περί ηθικής και την 

κοινωνιολογική προσέγγιση -για να χρησιµοποιήσουµε έναν σύγχρονο όρο- στα 

                                                 
33 Μullett M., The Classical Tradition, σελ. 75 
34 Ό. π., σελ. 84 
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γράµµατα του Πλινίου35. Έχει γίνει πολύς λόγος για την λατινική επιστολογραφία, µε 

κεντρικό θέµα το αν τελικά οι επιστολές αυτές είναι πραγµατικές ή όχι. Οι Ρωµαίοι 

είχαν συνειδητοποιήσει την δυναµική της επιστολής ως λογοτεχνικού είδους, όµως 

επέλεξαν να µην την χρησιµοποιήσουν ως αληθινή επιστολή αλλά ως µέσο για τις 

φιλοσοφικές τους αναζητήσεις, για τη λογοτεχνική κριτική και τις µυθολογικές τους 

αφηγήσεις που απλά ανήκε στον τύπο της επιστολής. Η επιστολή, όπως την ξέρουµε 

στα βυζαντινά χρόνια, που διαθέτει τόσο την φόρµα όσο και την αυτή κάθ’ αυτή 

χρήση της σε πραγµατικές καταστάσεις ανταλλαγής επιστολών, δεν φαίνεται να 

υφίσταται στην αρχαιότητα36. 

Μιλώντας γενικότερα για την λογοτεχνία στους βυζαντινούς χρόνους, αξίζει 

να σηµειώσουµε την διαπίστωση του Κ. Krumbacher ότι είναι λάθος να βλέπουµε την 

βυζαντινή λογοτεχνία απλώς σαν ένα παρακλάδι της κλασικής αρχαιότητας37. Ήταν 

µια ανεξάρτητη ολότητα, που δηµιουργήθηκε από την συγχώνευση ελληνικών, 

ρωµαϊκών, ανατολικών και ντόπιων βυζαντινών στοιχείων, και επιβλεπόταν από το 

ορθόδοξο δόγµα που κάλυπτε όχι µόνο τους τοµείς της θεολογίας, της πίστης και του 

καθηµερινού τρόπου ζωής, αλλά και τους τοµείς της πολιτικής θεωρίας και πράξης38. 

Παρόλα αυτά, αρκετά από τα πιο σηµαντικά είδη της βυζαντινής λογοτεχνίας είχαν 

καθαρά ελληνιστική προέλευση, και παρέµειναν αναλλοίωτα σε όλη τη διάρκεια την 

βυζαντινής αυτοκρατορίας.  

 Με αφορµή µια άλλη άποψη του C. Mango µπορούµε να ρίξουµε µια 

σύντοµη µατιά στην πορεία της επιστολής µέσα στο χρόνο. Ο καθηγητής αναφέρει 

πως η βυζαντινή λογοτεχνία υπήρξε στατική, περιορισµένη µέσα στα όρια που της 

κληροδοτήθηκαν. Συνεχίζει λέγοντας πως δεν ήταν γραφτό της να αλλάξει µε το 

                                                 
35 Ό. π., σελ. 84 
36 Ό. π., σελ. 84 
37 Jenkins R. J. H., «The Hellenistic Origins of Byzantine Literature», DOP 17, 1963, σελ. 39 
38 Ό. π., σελ. 39 
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πέρασµα του χρόνου, αλλά να διατηρήσει την συνεχή επαφή µε τα αρχέτυπά της39. 

Σίγουρα  η επαφή αυτή υπάρχει, είναι όµως κάπως δύσκολο να παραδεχτεί κανείς  

πως δεν υπήρξε κάποιου είδους εξέλιξη και, ανεπαίσθητες έστω, αλλαγές. Πιο 

συγκεκριµένα όσον αφορά στην επιστολογραφία, διακρίνουµε µια µορφή επιστολής 

που πλησιάζει κατά πολύ την τελική φόρµα της κάπου τον 4ο αι. Είναι όµως λίγο 

αργότερα, στα έργα του Λιβανίου, του αυτοκράτορα Ιουλιανού και του Συνέσιου 

Κυρήνης που βλέπουµε την πλήρη ανάπτυξή της40. Κατά τον 5ο-6ο αι. ήταν 

σηµαντική η συνεισφορά των χριστιανών επιστολογράφων, όπως των τριών 

Καππαδοκών Πατέρων, που πρόσθεσαν κάτι διαφορετικό στο παγανιστικό ως τότε 

υπόβαθρό της επιστολής41. Ήδη λοιπόν µιλάµε για ένα λογοτεχνικό είδος που 

υπόκειται σε µεταβολές και εξελίσσεται. Κατά τον 6ο-7ο αι., τους λεγόµενους 

σκοτεινούς αιώνες, αλλά και αργότερα, αλλάζει ως ένα σηµείο και η χρηστικότητα 

των επιστολών. Γίνονται  πολύ πιο λειτουργικές και µε πολύ πιο πολιτικό 

περιεχόµενο, ενώ αντικατροπτίζουν µε τον καλύτερο τρόπο τις αλλαγές που 

σηµειώνονται στον εκκλησιαστικό χώρο και την κρίση που την µαστίζει λόγω των 

διαµαχών γύρω από τον µονοθελητισµό, το σχίσµα του Φωτίου και την τετραγαµία42. 

Ο 10ος αι. ωστόσο ήταν η περίοδος που η επιστολή έφτασε στο κορύφωµα της 

δυναµικής της. Είναι η περίοδος που έχει  µελετηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό, µερικώς 

λόγω του διασωθέντος όγκου του υλικού και µερικώς εξαιτίας της πολύ καθαρής 

εικόνας που δίνουν τα γράµµατα αυτής της εποχής για τις αλληλεπιδράσεις των 

λεγόµενων «τόπων» σε ένα γράµµα και τους πιθανούς συνδυασµούς των εικόνων και 

                                                 
39 C. Mango, Byzantine Literature as a Distorting Mirror, Inaugural Lecture, University of Oxford, 
1975, σελ. 16-17 
40 Μullett M., The Classical Tradition, σελ. 85 
41 Ό. π., σελ. 85. Βλ. και την αναφορά στο άρθρο του H. Hunger «On the Imitation (mimesis) of 
Antiquity in Byzantine Literature» DOP 23-24, 1969-70, σελ. 40    
42 Ό. π. σελ. 86 
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των διαφόρων αποσπασµάτων που παραθέτονται43. Αυτή την περίοδο έχουµε µια 

ποικιλία επιστολών που προέρχονται από τις πιο εξέχουσες µορφές της πολιτικής 

σκηνής, από στρατηγούς, διπλωµάτες, επισκόπους και ανθρώπους του µοναστικού 

βίου. Tον 11ο αι. είναι δύσκολο να παρατηρηθεί κάποια εξέλιξη πέραν των 

σηµαντικών συλλογών του Ιωάννη Μαυρόποδος, του Μιχαήλ Ψελλού ή του 

Θεοφύλακτου Aχρίδος για παράδειγµα, των οποίων το έργο είναι αντιπροσωπευτικό 

τόσο του 11ου όσο και του 12ου αι.44.           

 Το βάρος που οι εκπρόσωποι της βυζαντινής αυτοκρατορίας κουβαλούν στο 

πέρασµα της ιστορίας φαίνεται υπερβολικό ακόµα και σ’ αυτή την έκφανση της 

επιστολογραφίας. Οι συγκρίσεις µε το ένδοξο παρελθόν, το αρχαίο πρότυπο και το 

µεγαλείο των προγόνων είναι αδύνατο να µη γίνουν, και πάντα σε βάρος του µέτριου 

και µιµητικού Βυζαντίου. Όµως, όπως διαπιστώνει στις αρχές το 15ου αι. και ο 

Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος «αν παραδεχτούµε πως οι κατώτεροι πρέπει να σιωπούν 

µπροστά στους σηµαντικούς, φαντάζοµαι πως κανείς από εµάς δεν θα τολµούσε να 

ανοίξει το στόµα του, λόγω της αναµφίβολης υπεροχής της αρχαιότητας. Όµως αυτό 

θα ήταν χειρότερο»45. 

 

 

     ∆) Οι Παλαιολόγειοι χρόνοι    

 

 Όσον αφορά στη µελέτη της επιστολογραφίας κατά το ύστερο Βυζάντιο, που 

είναι και η περίοδος που θα µας απασχολήσει λόγω των  συγκεκριµένων επιστολο-

γράφων µε τους οποίους καταπιάνεται η παρούσα εργασία, υπάρχουν αρκετοί λόγοι 

                                                 
43 Ό. π. σελ. 86 
44 Mullet M., The Classical Tradition, σελ. 87 
45 Jenkins R. J. H., The Hellenistic Origins, σελ 46, παρ. 30 όπου η αναφορά στις επιστολές του 
Μανουήλ Παλαιολόγου απ’ όπου και το απόσπασµα 
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που µας κάνουν να την µελετήσουµε ξεχωριστά ούτως ή άλλως. Το διασωθέν υλικό 

του 13ου, 14ου και15ου αι. είναι εντυπωσιακό, και θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει 

ότι ξεπερνάει σε όγκο εκείνο όλων των προηγούµενων αιώνων. Από µόνο του αυτό 

το γεγονός  δηλώνει την ανάγκη για µια ιδιαίτερη προσέγγιση και µελέτη του 

γραµµατειακού αυτού είδους σ’ αυτή τη χρονική στιγµή. Ένα άλλο στοιχείο που  µας 

αναγκάζει να βλέπουµε µε άλλη µατιά  την επιστολογραφία στους Παλαιολόγειους 

χρόνους είναι η ποικιλία των ειδών που παρουσιάζει. Εξακολουθούν να υπάρχουν 

επιστολές πολιτικού, διπλωµατικού, εκκλησιαστικού, δηµόσιου ή προσωπικού 

ενδιαφέροντος. Η M. Mullett ωστόσο σηµειώνει πως η επιστολή τώρα είναι πιο 

ανοιχτή και περιγραφική, αποµακρυσµένη κατά πολύ από την αδιαφάνεια και τα 

υπονοούµενα του 11ου και 12ου αι.46.  

 Η γρήγορη και ασφαλής ανταλλαγή γραµµάτων είναι σαφώς ένα από τα 

βασικά ζητούµενα για µια επιτυχηµένη αλληλογραφία. Και τα δύο αυτά είναι λογικό 

να διεκπεραιώνονται µε µεγαλύτερη επιτυχία όσο πλησιάζουµε στα νεότερα χρόνια. 

Η εξέλιξη στα ναυπηγικά ζητήµατα, στη χαρτογράφηση και στα οδικά δίκτυα της 

αυτοκρατορίας κατά τους τελευταίους αιώνες της ύπαρξής της, σίγουρα συνέβαλε 

στην γρηγορότερη µετακίνηση των αγγελιαφόρων και των επιστολών που τους 

εµπιστεύονται. Οι Βυζαντινοί αποκτούν έναν αέρα πιο «κοσµοπολίτικο», τα ταξίδια 

γίνονται πιο άνετα και ασφαλή, πιο τακτικά και ευχάριστα. Επόµενο λοιπόν είναι να 

έχουµε µια µεγαλύτερη συχνότητα αλληλογραφίας, και να δώσουµε έτσι µία από τις 

εξηγήσεις για τον όγκο του υλικού που σώθηκε.  

Οι εξωτερικές συνθήκες επίσης φαίνεται πως επηρεάζουν την ανταπόκριση 

των επιστολογράφων, σε θέµατα πολιτικού περιεχοµένου κυρίως, κι αυτό αλλάζει 

αρκετά το ύφος και το περιεχόµενο των επιστολών. Ο Κυδώνης και ο Γρηγοράς θα 

                                                 
46 Μullett M., The Classical Tradition, σελ. 87 
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συζητήσουν στα γράµµατά τους τις πρόσφατες αυλικές ίντριγκες, ο Μανουήλ 

Παλαιολόγος θα περιγράψει την τελευταία του εκστρατεία, κάτι που δεν 

συνηθίζονταν τον 9ο ή 10ο αι. για παράδειγµα, και για αυτό µπορούµε να µιλήσουµε 

για ένα πιο ξεκάθαρο και χωρίς πολλές περιστροφές τύπο επιστολής. Η εξήγηση σε 

αυτό φαινόµενο πιθανόν να είναι το ότι οι συγγραφείς του 14ου και 15ου αι. στο 

σύνολό τους ήταν συχνά πιο κοντά στα γεγονότα απ’ ότι εκείνοι της εποχής των 

Κοµνηνών για παράδειγµα, οι οποίοι ήταν αποµονωµένοι από την οποιαδήποτε 

άσκηση εξουσίας που βρίσκονταν αποκλειστικά στα χέρια του αυτοκράτορα και του 

στενού κύκλου του47. Μπορούµε να µιλήσουµε τόσο για άνεση όσο και ανάγκη για 

αµεσότερη και καθαρότερη διατύπωση στα γράµµατα της ύστερης περιόδου. Οι 

σχέσεις των αλληλογραφούντων µε το πολιτικό, θρησκευτικό, διπλωµατικό και 

πνευµατικό χώρο είναι πιο διαφανείς από άλλες εποχές µέσα στις επιστολές τους 

αποτελώντας για τους σύγχρονους ιστορικούς πλούσια πηγή. Θέµατα όπως οι 

συγκρούσεις  παλαµιτών και αντιπαλαµιτών, η έριδα γύρω από την ένωση των 

Εκκλησιών, η ζωηρή ανάµειξη των αυτοκρατόρων στα  εκκλησιαστικά τεκταινόµενα 

και οι συνέπειές της, απασχολούν έντονα τους επιστολογράφους των τελευταίων 

αιώνων του Βυζαντίου, όπως άλλωστε και όλη την πνευµατική ελίτ αυτής της εποχής. 

  

  

 

 

 

 

 
                                                 
47  Ό. π., σελ. 89 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Α) Πρώτη φάση: 

 Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος (Αυτοκρ. 1259-1282) 

  

Όπως πρόκειται να δούµε στο σχετικό κεφάλαιο µε τα βιογραφικά των τριών 

επιστολογράφων, το χρονικό πλαίσιο που πρέπει να τοποθετηθούµε είναι µεταξύ των 

µέσων του 13ου και των µέσων του 14ου αιώνα. Το διάστηµα αυτό χαρακτηρίζεται 

από τις θρησκευτικές έριδες, τις εσωτερικές προστριβές στην βυζαντινή 

αυτοκρατορία, την ολοένα και πιο επεκτατική πολιτική των Οθωµανών, τις 

διακυµάνσεις στις σχέσεις µε την ∆ύση. Ονόµατα όπως αυτά των Παλαιολόγων 

αυτοκρατόρων Μιχαήλ Η’, Ανδρόνικου Β’, θρησκευτικά κινήµατα όπως αυτά των 

Ιωσηφιτών, των Αρσενιατών και η σύνοδος της Λυών, είναι µερικές λέξεις-κλειδιά. 

 Θα µπορούσαµε να τοποθετήσουµε την αρχή του ιστορικού µας πλαισίου 

στον Αύγουστο του 1258, όταν µετά από τη βασιλεία λιγότερων από τέσσερα χρόνια 

ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Β’ Λάσκαρις πεθαίνει. Ο Θεόδωρος, παρότι δραστήριος 

και άνθρωπος µε γνώση του καθήκοντός του, προκάλεσε έντονη αντιπάθεια στους 

αριστοκρατικούς κύκλους µε την περιφρόνηση που έδειξε για τα προνόµια των 

ισχυρών της αυτοκρατορίας48. Πρώτος σύµβουλός του ήταν ο Γεώργιος Μουζάλων 

που ήταν άνθρωπος ταπεινής καταγωγής, γεγονός που επίσης έκανε τους 

παραδοσιακά ισχυρούς αριστοκράτες να δυσανασχετήσουν. Η πολιτική του απέναντι 

στην Εκκλησία χαρακτηρίζεται θα λέγαµε από µια τάση επικράτησης, κάτι που δεν 

είδε η εκκλησιαστική ηγεσία µε καλό µάτι. Τέλος, σε αντίθεση µε τον πατέρα του 

                                                 
48 Ostrogorsky G., Ιστορία του βυζαντινού κράτους, Τόµος 3, Αθήνα  51993, σελ. 126 
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Ιωάννη Βατάτζη, έβλεπε µε επιφυλακτικότητα και εχθρότητα το θέµα της ένωσης των 

Εκκλησιών49. 

 Με τον θάνατο του Θεοδώρου Β’, στο θρόνο ανεβαίνει ο µόλις επτά ετών γιος 

του Ιωάννης ∆’ Λάσκαρις υπό την εποπτεία του Πρωτοβεστιάριου Μουζάλωνα, ο 

οποίος παίρνει και τον τίτλο του αντιβασιλέα50. Η κατάσταση µε τον ανήλικο 

αυτοκράτορα ευνοεί τις ανατρεπτικές κινήσεις που θα εκδηλωθούν σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο, νεαρό αξιωµατικό ευγενικής 

καταγωγής. Μια σειρά συνωµοσιών, µε υποκινητή τον Μιχαήλ, οδηγεί στην τραγική 

δολοφονία του Μουζάλωνα και των αδερφών του, την ανάληψη αρχικά του 

αξιώµατος του Μέγα ∆ούκα από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο κι έπειτα του ∆εσπότη, την 

ανακήρυξή του το 1258/9 σε συναυτοκράτορα του Ιωάννη, και, τέλος στην ανάρρησή 

του στον αυτοκρατορικό θρόνο και την τύφλωση του νεαρού νόµιµου αυτοκράτορα 

του οίκου των Λασκαριδών51.  

 Οι βιαιότητες και ο σφετερισµός του θρόνου προκάλεσαν το γενικό 

συναίσθηµα στην Νίκαια, όµως λίγα µπορούσαν να γίνουν από µέρους των φιλικά 

προσκείµενων προς τους Λασκαρίδες. Ο Μιχαήλ Παλαιολόγος είχε µε το µέρος του 

τα στρατιωτικά σώµατα και ειδικά τα µισθοφορικά τµήµατα των οποίων υπήρξε 

διοικητής, ενώ µε έξυπνους χειρισµούς και δωροδοκίες κατάφερε να πείσει την 

συνέλευση πως ήταν ο πλέον κατάλληλος για το στέµµα. Ακόµα και ο διορισµένος 

από τον Θεόδωρο Β’ Πατριάρχης Αρσένιος, ένας «στενοκέφαλος ασκητής» όπως τον 

χαρακτηρίζει ο Οστρογκόρσκυ,52 παρά τον καχύποπτο και επιφυλακτικό χαρακτήρα 

                                                 
49 Ό. π., σελ. 126 
50 Geanakoplos D. J., Emperor Michael Palaiologus and the West 1258-1282. A study in Byzantine-
Latin relations, Cambridge-Massachusetts, 1959, σελ. 33 
51 Ostrogorsky G., Ιστορία, σελ. 128-129. Βλ. και Συκουτρής Ι., «Περί το Σχίσµα των Αρσενιατών», 
Ελληνικά τ. 2, Αθήνα 1929, σελ. 276-278 
52 Ό. π, σελ. 126 
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του εντυπωσιάστηκε από την προφανή ευλάβεια του Μιχαήλ και την γενναιοδωρία 

του53.  

Αυτή βέβαια η στάση του ανώτερου κληρικού γρήγορα άλλαξε. Μετά την 

τύφλωση του νεαρού Ιωάννη αφόρισε τον Παλαιολόγο, ενώ οι διαφωνίες τους θα 

ενταθούν σε ζητήµατα θρησκευτικής πολιτικής και ιδιαίτερα στο θέµα της ένωσης 

των Εκκλησιών. Ο Μιχαήλ καταφέρνει να πάρει την πολυπόθητη άφεση του 

αφορισµού µόνο µετά την ταραχώδη αποµάκρυνση του Αρσενίου από τον 

πατριαρχικό θρόνο και την ανάληψη του αξιώµατος από τον διάδοχό του Ιωσήφ (από 

το όνοµά του και οι Ιωσηφίτες, θρησκευτική οµάδα). Ο νέος Πατριάρχης ήταν 

φυσικό να γίνει στόχος των οπαδών του Αρσενίου που τον κατηγορούν για 

σφετερισµό του θρόνου. Μάλιστα γίνεται λόγος για αφορισµό του Ιωσήφ από τον 

Αρσένιο, κάτι που αυτοµάτως ακυρώνει κάθε µετέπειτα απόφασή του και καθιστά 

παράνοµες τις πράξεις, ακόµα και τους διορισµούς που υπογράφει54. Οι δύο 

Πατριάρχες έχουν γύρω τους ο καθένας τον δικό του κύκλο και υποστηρίζουν 

διαφορετικές θέσεις. Η βασική διαφορά είναι η στάση τους απέναντι στην Ένωση, 

καθώς ο µεν Αρσένιος έχει την ίδια επιφυλακτικότητα µε τον προκάτοχο του θρόνου 

Θεόδωρο Β’ που δεν βλέπει µε καλό µάτι τον πιθανό υποβιβασµό την ανατολικής 

Εκκλησίας στον Πάπα, ενώ ο Ιωσήφ είναι όργανο του Μιχαήλ που προωθεί την 

συνεργασία µε τη ∆ύση όχι µόνο στον θρησκευτικό τοµέα αλλά και στον πολιτικό. 

Βέβαια, όταν στην πορεία των εξελίξεων ο Μιχαήλ Παλαιολόγος υποτάχθηκε στον 

Πάπα και αξιούσε από την Εκκλησία του να αναγνωρίσει το ρωµαϊκό πρωτείο, 

ξέσπασε µια καταιγίδα η οποία εξαπλώθηκε σε όλο τον λαό. Οι δυσκολίες αυξήθηκαν 

όταν ο Ιωσήφ αρνήθηκε να δεχτεί την Ένωση και χρειάστηκε να γίνει νέα βίαιη 

αλλαγή της εκκλησιαστικής ηγεσίας. Τον πατριαρχικό θρόνο τότε κατέλαβε ο 
                                                 
53 Geanakoplos D. J., Emperor Michael Palaiologus, σελ. 44 
54 Laurent P. V., «L’excommunication du patriarche Joseph 1er par son prédécesseur Arsène», BZ 30, 
1929-1930, σελ. 490 
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Χαρτοφύλακας Ιωάννης Βέκκος, ένας εύστροφος και πολύπλευρος άνδρας, ο οποίος 

δέχτηκε την Ένωση παρά τις αρχικές αµφιβολίες του55.  

Οι πηγές που διαθέτουµε για το σχίσµα των αρσενιατών κάθε άλλο παρά λίγες 

είναι. Μεταξύ αυτών οι ιστορικοί και χρονογράφοι του 13ου-15ου αιώνα, όπως ο 

Γεώργιος Ακροπολίτης γνωστός για τα εχθρικά του συναισθήµατα απέναντι στον 

Αρσένιο που υποστηρίζει σαφώς τον Μιχαήλ Παλαιολόγο, ο Γεώργιος Παχυµέρης, 

καθώς και οι µεταγενέστεροι Νικηφόρος Γρηγοράς και Γεώργιος Σφραντζής56. Άλλη 

πηγή είναι η ίδια η ∆ιαθήκη του Αρσενίου, όπου ουσιαστικά δικαιολογεί και 

δικαιώνει τη στάση του,57 αλλά και τα εναντίον των σχισµατικών έργα, στα οποία 

ανήκουν ένα δοκίµιο του µοναχού Μεθοδίου, κάποιες από τις επιστολές του 

Πατριάρχη Αθανασίου Α’, µία πραγµατεία του Μητροπολίτη Εφέσου Ιωάννη Χειλά 

και δύο έργα του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Θεολήπτου,58 ενώ µεταξύ των άλλων, 

έχουµε στη διάθεσή µας και τις σχετικές συνοδικές αποφάσεις59.  

Ο Αρσένιος αποτελεί από ένα σηµείο και µετά την προσωποποίηση του 

υπερασπιστή των δικαιωµάτων και της τιµής της δυναστείας των Λασκαριδών και 

του βασιλείου της Νίκαιας. Οι οπαδοί του Αρσενίου, οι οποίοι είναι καθαρά εχθροί 

της νέας δυναστείας των Παλαιολόγων, τάσσονται ενάντια στην ένωση των 

Εκκλησιών και φυσικά έχουν τη βάση τους στην Μικρά Ασία. Και πώς να µην είναι 

δυσαρεστηµένοι όταν, µετά τον σφετερισµό του θρόνου, έχασαν τα προνόµια και την 

προστασία που πρόσφεραν οι Λασκαρίδες και ειδικά ο Θεόδωρος Β’ στις µεσαίες 

τάξεις και τους αγρότες, µε τον νέο αυτοκράτορα να υποστηρίζει ανοιχτά την 

                                                 
55 Ostrogorsky G., Ιστορία, σελ. 147 
56 Κοντογιαννοπούλου Αναστασία, «Το σχίσµα των Αρσενιατών (1265-1310). Συµβολή στην µελέτη 
της πορείας και της φύσης του κινήµατος», Βυζαντιακά τ. 18, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 180 
57 Migne J. P., Patrologia cursus completus. Series graeca, τ. 140, Παρίσι 1857-1866. Επανατύπωση 
Brepols, Turnout (Βέλγιο) 1969-1977 – Ελληνική Πατρολογία, Επιµέλεια Ι. ∆ιώτη, Αθήνα 1987 κ. ε, 
σελ. 947-958 
58 Κοντογιαννοπούλου Αναστασία, Το σχίσµα των Αρσενιατών, σελ. 181 
59 Ό. π., σελ. 181 
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αριστοκρατία και την φεουδαρχοποίηση60. Η προσωπικότητα του Πατριάρχη µάς 

απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς αποτελεί τον βασικό άξονα για πολλές από τις εξελίξεις 

της φάσης αυτής της βυζαντινής αυτοκρατορίας και παρασέρνει ένα µεγάλο τµήµα 

του απλού λαού αλλά και της πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας. Η αλήθεια είναι 

ότι ο ανώτατος κληρικός στην διαµάχη του µε τον Μιχαήλ Παλαιολόγο ήταν, θα 

µπορούσαµε να πούµε, έξω από τα νερά του. Είχε ελάχιστη υποστήριξη από τους 

κόλπους της αριστοκρατίας, ενώ και αρκετά µεγάλο µέρος του κλήρου δεν αρνούνταν 

να συνταχθεί µε το πλευρό του αυτοκράτορα61.  

Εκτός των άλλων, η διαµάχη αυτή µεταξύ αυτοκράτορα-πατριάρχη, ή αλλιώς 

πολιτικού καθεστώτος και εκκλησιαστικής αρχής, φέρνει στην επιφάνεια για άλλη 

µια φορά το ζήτηµα της βυζαντινής ιδεολογίας γύρω από αυτούς τους τόσο ζωτικούς 

και σηµαντικούς θεσµούς.  Μπορούσε ο Πατριάρχης να έχει το δικαίωµα να ανεβάζει 

ή να κατεβάζει αυτοκράτορες ανάλογα µε τις ανάγκες του; Μέχρι πού έφτανε η 

δύναµή του; Το πρόβληµα του κατά πόσο ο αυτοκράτορας έπρεπε να λογοδοτεί στον 

Πατριάρχη για τις ενέργειές του δεν φαίνεται να διευθετείται, ούτε και το κατά πόσο 

η αριστοκρατία µπορούσε να παρεµβαίνει στις επιλογές των αυτοκρατορικών 

αποφάσεων62. Σίγουρα βλέπουµε µια σταθερή προσκόλληση  στον θεσµό της 

απόλυτης µοναρχίας, που δέχεται µεν κάποια πλήγµατα όµως καταφέρνει να 

επιβιώσει. Οι παράγοντες αριστοκρατία-Εκκλησία σαφώς έχουν ισχυρή παρουσία, η 

δύναµη και οι προσδοκίες τους παίζουν καθοριστικό ρόλο, απέχουν όµως πολύ από 

το να καταλύσουν τον θεσµό του αυτοκράτορα. Στην συγκεκριµένη περίπτωση παίζει 

ρόλο και η ηγετική φυσιογνωµία ενός θεληµατικού άνδρα που δίνει το δικό του 

                                                 
60 Evert-Kappesowa H., «Une page des relations Byzantino-Latines II. La fin de l’ Union de Lyon», 
Byzantinoslavica XVII, 1956, σελ. 4 
61 Angold Michael, A Byzantine Government in exile. Government and society under the Laskaridis of 
Nikaea (1204-1261), Oxford University Press, 1975, σελ. 93 
62 Ό. π, σελ. 93 
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στίγµα και την προσωπική του σφραγίδα ως αυτοκράτορας, καθώς βέβαια και οι 

συγκυρίες που εκείνος εκµεταλλεύτηκε.  

Από αυτή την περιληπτική αναφορά στα σηµαντικά ιστορικά γεγονότα της 

περιόδου δεν θα µπορούσε βέβαια να απουσιάζει το θέµα της Συνόδου της Λυών       

(7 Μαίου-17 Ιουλίου 1274) για την ένωση των Εκκλησιών. Αν και υπάρχει η 

θρησκευτική πλευρά και οι θεολογικές απόψεις γύρω από αυτό το θέµα, θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι η βάση του είναι µάλλον πολιτική. Επρόκειτο δηλαδή 

ουσιαστικά για µια πολιτική συµφωνία µεταξύ του Πάπα Γρηγορίου Ι’ και του 

Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου, όπου ο µεν αποκοµίζει την εκκλησιαστική υποταγή της 

βυζαντινής Εκκλησίας, ο δε την προστασία από την παρουσία του Καρόλου Α’ της 

Ανζού που απειλεί µε κατάληψη την Κωνσταντινούπολη63. Επιπλέον, ο Μιχαήλ 

αποσκοπούσε σε µια σταδιακή ανακατάληψη βυζαντινών εδαφών που τώρα 

βρίσκονταν υπό λατινική κυριαρχία, ενώ η Αγία Έδρα εγκλώβιζε µ’ αυτό τον τρόπο 

πιθανή συµµαχία των βυζαντινών µε τους Γενοβέζους64. Οι απεσταλµένοι του 

Μιχαήλ Γεώργιος Ακροπολίτης, Νικόλαος Πανάρετος και Γεώργιος Τζιµισκής, 

ορκίστηκαν υποταγή στην Ρωµαϊκή Εκκλησία αποδεχόµενοι το παπικό πρωτείο, το 

καθαρτήριο και το περίφηµο filioque.  H βυζαντινή Εκκλησία απουσίαζε ουσιαστικά 

από τις όποιες διαδικασίες και διαπραγµατεύσεις. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κάτι 

τέτοιο δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει αποδεκτό από το µεγαλύτερο µέρος του 

πιστού βυζαντινού λαού που αντέδρασε. Ακολούθησαν διώξεις από µέρους του 

αυτοκράτορα εναντίον των ανθενωτικών και γενικώς προκλήθηκε µια εκρηκτική 

κατάσταση στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας.  

 

                                                 
63 Kazhdan A., Talbot Alice-Mary (εκδ.), The Oxford Dictionary of Byzantium   τ., 2 Νέα Υόρκη - 
Οξφόρδη 1991, σελ. 1259 
64 Evert-Kappesowa H., «Une page des relations Byzantino-Latines», Byzantinoslavica XVI, 1955, 
σελ. 299 
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Β) ∆εύτερη φάση: 

Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος (Αυτοκρ. 1282-1328) 

 

 Η κατάσταση στη βυζαντινή αυτοκρατορία παίρνει µια άλλη τροπή όταν στο 

θρόνο ανεβαίνει ο διάδοχος του Μιχαήλ, Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος. Η βασιλεία 

του χαρακτηρίζεται από τη συνέχιση των θρησκευτικών διενέξεων, την οθωµανική 

προέλαση στις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας, εµφύλιους πολέµους και 

πολλά οικονοµικά προβλήµατα. Με την βοήθεια του Ανδρόνικου ωστόσο, την ίδια 

περίοδο σηµειώνεται µια αξιόλογη άνθιση των γραµµάτων και των τεχνών, έγιναν 

πολλά  δηµόσια έργα στην πρωτεύουσα, ιδιαίτερα αναστηλώσεις εκκλησιών και 

µοναστηριών65 . Ο Ανδρόνικος, σε αντίθεση µε τον πατέρα του, δεν επιθυµεί την 

ένωση και αµέσως µετά τον θάνατο του δεύτερου αποκηρύσσει την φιλενωτική 

πολιτική. Υπήρξε πολύ ευσεβής και προσκολληµένος στην ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ 

έντονη είναι η επιρροή που του ασκούσε ο Πατριάρχης Αθανάσιος Α’.  

Αξίζει σ’ αυτό το σηµείο να πούµε δύο λόγια για τον Πατριάρχη αυτό που 

υπήρξε µια ιδιαίτερη προσωπικότητα και σίγουρα άφησε το δικό του στίγµα στα 

γεγονότα που εκτυλίσσονται επί της πατριαρχίας του. Πηγές που µας πληροφορούν 

για τη ζωή και τη δράση του είναι οι Βίοι του Θεόκτιστου του Στουδίτη και του 

Ιωσήφ Καλόθετου, οι Ιστορίες του Παχυµέρη και του Γρηγορά, καθώς και η 

αλληλογραφία του ίδιου του Πατριάρχη66. Γεννηµένος στην Αδριανούπολη γύρω στα 

1230-1235, ήδη από πολύ νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στη µοναστική ζωή. Τα χρόνια 

που έµεινε στην µονή Εσφιγµένου του Όρους Άθως διακρίθηκε για την ασκητική ζωή 

που δεν θα εγκαταλείψει σε όλη τη διάρκεια του βίου του, ακόµα και όταν ανέρχεται 

                                                 
65 Kazhdan A., Talbot Alice-Mary, The Oxford Dictionary, σελ. 94 
66 Talbot Alice-Mary Maffry, «The Patriarch Athanasius (1289-1293; 1303-1309) and the Church», 
DOP 27, 1973, σελ. 16 
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στο ανώτατο εκκλησιαστικό αξίωµα67. Είναι χαρακτηριστικό για τον Αθανάσιο πως 

σε πολλές όψεις της ζωής του παραλληλίστηκε µε τον Ιωάννη τον Χρυσόστοµο. 

Όπως και η εξαιρετική αυτή φυσιογνωµία του 4ου αιώνα, επιτέθηκε στην απληστία 

και την φιλαργυρία των ανθρώπων, στην διαφθορά των ευγενών, ενώ πάντα 

πρόσφερε την βοήθειά του στους φτωχούς και καταπιεσµένους. Υπάρχει µια ιστορία 

που µιλάει για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Αθανάσιος ανέβηκε για δεύτερη 

φορά στον πατριαρχικό θρόνο και κάνει λόγο για µια προφητεία του για σεισµό το 

1303 που αναστάτωσε τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο. Είναι µια περίεργη σύµπτωση 

για τους σύγχρονούς του, καθώς το 403 µ. Χ ήταν ένας ελαφρύς σεισµός που έπεισε 

την αυτοκράτειρα Ευδοξία να ανακαλέσει στον θρόνο τον Πατριάρχη Ιωάννη 

Χρυσόστοµο68.  

 Η κατάσταση που επικρατούσε στον πολιτικό και εκκλησιαστικό χώρο 

την εποχή που εµφανίζεται ο Αθανάσιος συνοψίζεται στις παρακάτω γραµµές. Λίγα 

χρόνια πριν την ανέλιξή του στον πατριαρχικό θρόνο συµµετέχει στις εργασίες της 

συνόδου των Βλαχερνών το 1285 που καταδικάζει τον Ιωάννη Βέκκο69. Θεωρητικά, 

µε την σύνοδο αυτή τερµατίζεται η διαµάχη µεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών που 

είχε απασχολήσει τον Μιχαήλ Η’ ως προκάτοχο του θρόνου. Βέβαια εξακολουθούν 

να υπάρχουν προβλήµατα στους κόλπους της Εκκλησίας εξαιτίας των προστριβών 

µεταξύ Αρσενιατών και Ιωσηφιτών. Οι δύο αυτές οµάδες είχαν σαν κοινό στόχο τους 

την εγκατάλειψη της φιλενωτικής πολιτικής, στόχος που µετά τις Βλαχέρνες 

επιτεύχθηκε, ωστόσο η καθεµία ήθελε να έχει τον δικό της άνθρωπο στον 

πατριαρχικό θρόνο70. Μετά την καταδίκη του Βέκκου, και µε ανάµειξη του 

Ανδρόνικου, επανήλθε ο ηλικιωµένος πια Ιωσήφ (∆εκέµβριος 1282-Μάρτιος 1283), 
                                                 
67 Ό. π., σελ. 16 
68 Ό. π., σελ. 18  
69 Ό. π., σελ. 17 
70 Για τη σύνοδο των Βλαχερνών το 1285 βλ. Laurent V., «Les signataires du second synode des 
Blakhernes. (Eté 1285)», Echos d’ Orient τ. XXVI, 1972 
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δίνοντας προβάδισµα στην παράταξη που τον υποστήριζε71. Η αντίδραση των 

Αρσενιατών δεν άργησε να έρθει. Έφτασαν µάλιστα στο σηµείο να αµφισβητήσουν 

το δικαίωµα να φέρει το στέµµα ο Ανδρόνικος, αναζωπυρώνοντας τις θέσεις που 

υποστήριζαν επί Μιχαήλ Παλαιολόγου για σφετερισµό του θρόνου και εγκληµατική 

καταπάτηση των δικαιωµάτων των Λασκαριδών72. Οι Αρσενιάτες παραµένουν εν 

µέρει ανικανοποίητοι και όταν, µετά τον θάνατο του Ιωσήφ, Πατριάρχης γίνεται ο 

Γεώργιος (Γρηγόριος) Κύπριος, ένα από τα πρόσωπα των οποίων οι επιστολές είναι 

προς µελέτη στην συγκεκριµένη εργασία. Όπως πρόκειται να αναφερθεί στο 

βιογραφικό του Γεωργίου, αν και αρχικά υποστήριζε τις ενωτικές προσπάθειες, 

έπειτα άλλαξε γραµµή πλεύσης. Η Evert-Kappesowa αναφέρει πως ο Ανδρόνικος τον 

επέλεξε ως νέο Πατριάρχη όχι µόνο γιατί ήταν άνθρωπος αξιόλογος και ικανός, αλλά 

κυρίως γιατί ήταν πολιτικά επιδέξιος και κατάφερε να αλλάξει στρατόπεδο χωρίς να 

κινήσει υποψίες73. Και είναι η διατύπωση αυτή το κλειδί, θα µπορούσαµε να πούµε, 

για την εξήγηση πολλών από τα τεκταινόµενα όχι µόνο αυτής της φάσης της 

αυτοκρατορίας, αλλά όλης της πορείας της. Η αναπόδραστη ανάµειξη της πολιτικής 

στα εκκλησιαστικά ζητήµατα και το αντίστροφο. Τα αλληλοσυγκρουόµενα 

συµφέροντα του Πατριαρχείου και του αυτοκρατορικού θρόνου που άλλοτε παύουν 

να είναι αλληλοσυγκρουόµενα και γίνονται κοινά. Η δύναµη της εξουσίας και της 

διατήρησής της στο χρόνο που είναι πιο ισχυρή από τις πεποιθήσεις και τα πιστεύω 

των πρωταγωνιστών της και, άλλοτε µε σχετική ευκολία άλλοτε κάτω από πίεση, 

µπορούν να εγκαταλειφθούν είτε για προσωπικό όφελος είτε για λόγους γοήτρου. 

Αλλά και τα εξωτερικά ερεθίσµατα είναι τόσο ρευστά, οι καταστάσεις και οι 

αναλογίες τόσο εύπλαστες, ώστε οι άνθρωποι που κινούν τα νήµατα πρέπει να είναι 

                                                 
71 Talbot Alice-Mary Maffry, The Patriarch Athanasius, σελ. 17 
72 Laurent V., «Les grandes crises religieuse a Byzance. La fin du schisme arsenite». Bulletin de la 
Section Historique de l’ Academie Roumaine, XXVI, 1945, σελ. 16-17 
73 Evert-Kappesowa H., Une page des relations Byzantino-Latines II, σελ. 11 
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πάντα σε ετοιµότητα και σε θέση να αντιµετωπίζουν τις εξελίξεις µε κοινή λογική για 

να επιβιώσουν. Η ίδια η αυτοκρατορία πρέπει να είναι σε ετοιµότητα και ικανή να 

ελίσσεται προκειµένου να επιβιώσει.  

 Από αυτή την ανασκόπηση στις εξελίξεις της περιόδου που µας απασχολεί δεν 

θα µπορούσαν να λείπουν και αναφορές σχετικά µε τους εµφύλιους πολέµους που 

ταλάνισαν την αυτοκρατορία το πρώτο µισό του 14ου αιώνα. Η σύγκρουση των δύο 

Ανδρονίκων, παππού και εγγονού, ενέπλεξε την ήδη προβληµατική κατάσταση και 

οδήγησε στην εξάντληση των στρατιωτικών δυνάµεων οι οποίες ήταν τόσο 

απαραίτητες για την αντιµετώπιση των εξωτερικών εχθρών που προελαύνουν 

απειλητικά από τη ∆ύση, τα Βαλκάνια και την Ανατολή. Στα γεγονότα που 

ακολουθούν αναδεικνύεται η ηγετική φυσιογνωµία του Ιωάννη Καντακουζηνού που 

εισέρχεται δυναµικά στα πολιτικά δρώµενα στο πλευρό του Ανδρόνικου Γ’ µαζί µε 

µια οµάδα που αποτελούνταν από τον επονοµαζόµενο Συργιάννη, τον Θεόδωρο 

Συναδηνό και τον Αλέξιο Απόκαυκο. Η Θράκη και η Μακεδονία όπου κατέχουν 

σπουδαίες στρατιωτικές θέσεις τους προσφέρει υποστηρικτές  και αποτελούν τις 

επαρχίες-κέντρα για την οργάνωση της αντίστασης κατά του Ανδρόνικου Β’.  

 Ένα άλλο ζήτηµα που απασχολεί τους µελετητές αυτής της περιόδου είναι 

εκείνο των εξελίξεων στη Μικρά Ασία. Πρόκειται για την περιοχή που πρώτη βιώνει 

την επέλαση των Οθωµανών και παρά τις όποιες προσπάθειες γίνονται από τους 

βυζαντινούς αυτοκράτορες δεν είναι δυνατή η αναχαίτισή τους. Η πρώτη σοβαρή 

απόπειρα πραγµατοποιείται από τον Ανδρόνικο Β’ και τον ικανό στρατηγό Αλέξιο 

Φιλανθρωπηνό, του οποίου όµως οι επαναστατικές ενέργειες οδήγησαν σε 

αποµάκρυνση από τα καθήκοντά του. Ο Ανδρόνικος, µε την σχετική ασφάλεια που 

του παρείχαν οι συνθήκες που είχε διαπραγµατευτεί ο πατέρας του Μιχαήλ µε τις 

δυτικές δυνάµεις, είχε τη δυνατότητα να στραφεί στην ανατολή. Πραγµατοποιεί 
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ταξίδια στην περιοχή προκειµένου να ενισχύσει την παρουσία του κράτους και µετά 

τον Φιλανθρωπηνό τοποθετεί στην επίµαχη θέση τον ξάδερφό του Ιωάννη 

Ταρχανειώτη το 129874. Οι προσπάθειες του Ταρχανειώτη δεν µπόρεσαν να 

αποδώσουν, κυρίως λόγω των οικονοµικών  προβληµάτων που αντιµετώπιζε η 

επαρχία αλλά και το κράτος εν γένει, καθώς και της αντίδρασης των ντόπιων στις 

αρσενιατικές απόψεις του στρατηγού. Το µεγαλύτερο µέρος του κλήρου, µε ηγετική 

φυσιογνωµία τον επίσκοπο Φιλαδελφείας Θεόληπτο, σε συνεργασία µε πολλούς από 

τους στρατιώτες-προνοιάριους απαίτησαν και κατάφεραν την αποµάκρυνση του 

Ταρχανειώτη µέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια µετά την άφιξή του75.  

 Όσον αφορά την παρουσία των προνοιάριων στην Μικρά Ασία στα τέλη του 

13ου αιώνα, θα πρέπει να σηµειώσουµε πως ο αριθµός των µικροϊδιοκτητών 

στρατιωτών µειώνονταν ραγδαία εξαιτίας της προέλασης των Τούρκων και των 

δραστηριοτήτων και φοροαπαλλαγών των µεγαλοϊδιοκτητών, µεταξύ των οποίων 

ήταν και η Εκκλησία76. Όπως σηµειώνει η Laiou, ο βυζαντινός κλήρος µε την 

εγωιστική στάση που υπέδειξε κατά το διάστηµα αυτό, θεωρείται ο υπαίτιος πολλών 

από τα δεινά που γνώρισε η αυτοκρατορία77. Στην περίπτωση του Ταρχανειώτη 

πιθανόν οι δυνατοί να εκµεταλλεύτηκαν τον υπερβάλλοντα ζήλο των ορθοδόξων και 

να υποκίνησαν την αποµάκρυνσή του. Πιθανόν επίσης οι ανώτεροι κληρικοί να 

θεώρησαν πιο ταιριαστό να συµµαχήσουν µε τους µεγαλοϊδιοκτήτες αδιαφορώντας 

για τις ανάγκες των µικρών ιδιοκτητών78. Ο Πατριάρχης Αθανάσιος ήταν µεταξύ των 

επικριτών αυτής της στάσης των κληρικών, κατηγορώντας τους για διαφθορά  και 

                                                 
74 Laiou Angeliki, Constantinople and the Latins. The foreign policy of Andronicus II 1282-1328, 
Harvard, 1972, σελ. 87 
75 Ό. π., σελ. 89 
76 Oikonomides N., « Byzantium between East and West (XIII-XV cent.), Byzantium and the West. c. 
850 – c. 1200. Proceedings of the XVIII Spring Symposium. Oxford 30th March – 1st April 1984, εκδ. 
J. D. Howard-Johnston, Άµστερνταµ 1988, σελ. 324-325  
77 Laiou Angeliki, Constantinople and the Latins, σελ. 89 
78 Ό. π., σελ. 89 
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εγκατάλειψη του ποιµνίου τους. Παραπονέθηκε επανειληµµένα για τους κληρικούς 

που, αντί να προσφέρουν βοήθεια στους πιστούς τους προτιµούσαν να διαµένουν 

στην πρωτεύουσα και να σπαταλούν το χρόνο τους σε ανούσιες και ατέλειωτες 

διαφωνίες79.  

 Στα γεγονότα που διαδραµατίζονται κατά την περίοδο που µας απασχολεί δεν 

πρέπει να λησµονούµε και την ιδιάζουσα περίπτωση των κρατιδίων της Ηπείρου και 

της Θεσσαλίας. Οι αντιπαλότητες και οι εχθροπραξίες που προκαλούνται εξαιτίας 

των διεκδικήσεών τους περιπλέκουν ακόµα περισσότερο την ήδη προβληµατική 

πορεία της αυτοκρατορίας. Όταν το 1277, µετά τη σύνοδο των Βλαχερνών που 

αντικατόπτριζε τις φιλενωτικές ιδέες του Μιχαήλ Παλαιολόγου, στάλθηκαν τα 

σχετικά έγγραφα στους ηγεµόνες Νικηφόρο της Ηπείρου και Ιωάννη ∆ούκα της 

Θεσσαλίας προς υπογραφή, εκείνοι αρνήθηκαν  την αποδοχή τους. Ο Πατριάρχης πια 

Ιωάννης Βέκκος προχώρησε τότε στον αφορισµό τους τον Ιούλιο του 1277, ενώ η 

άµεση αντίδρασή τους ήταν η σύγκλιση άλλης συνόδου όπου κι εκείνοι µε τη σειρά 

τους αφόρισαν τον Μιχαήλ και τους άλλους ενωτικούς80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Ό. π., σελ. 89 
80 Hussey J. M., The Orthodox church in the Byzantine empire (ed. Chadwick H. ,Chadwick O.,) 
Oxford 1986, σελ. 240 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

 

Γρηγόριος ΙΙ (Γεώργιος) Κύπριος, Οικουµενικός Πατριάρχης (ca. 1241-1290) 

 

Για τον Γρηγόριο Κύπριο, «Σοφώτατο και Λογιώτατο και Οικουµενικό 

Πατριάρχη» 81 αντλούµε πληροφορίες για τη ζωή και τη δραστηριότητά του τόσο 

από δικά του έργα, όσο και από έργα άλλων καθώς και από επίσηµα έγγραφα. Η 

αµεσότερη πηγή για να ερευνήσει κανείς την παιδική και νεανική ηλικία του 

Γρηγορίου, καθώς και τα στάδια της µόρφωσής του εν συντοµία, είναι η διήγηση 

που ο ίδιος συνέταξε 82. Εκεί αναφέρει κατ’ αρχάς την καταγωγή του από το νησί 

της Κύπρου και την οικονοµική και κοινωνική κατάσταση της οικογένειάς του: 

«Πατρὶς µὲν τῷ συντεταχότι τὴν βίβλον Κύπρος, ἡ νῆσος.  Πατέρες δε καὶ πατέρων 

πατέρες ...µέτρια καὶ ἔχοντες, καὶ τιµώµενοι, καὶ όσα µήτ’ εἰς πένητας αὐτούς...µήτ’ 

εἰς τοὺς ἀδρούς καὶ βαθυπλούτους συνέταττε»83. Πρόκειται λοιπόν για µια 

οικογένεια που θα λέγαµε ότι ανήκει στην µέση τάξη, ενώ, όπως και πάλι ο ίδιος 

µας πληροφορεί αλλού, κάποιοι από τους συγγενείς του ήταν παντελώς πένητες 

και στερούνταν ακόµα και τα απαραίτητα84.  

Στη διήγηση του ίδιου του Γρηγορίου πληροφορούµαστε ακόµη λεπτοµερώς 

τις σπουδές και την περιπλάνηση του µελλοντικού Πατριάρχη στα µεγάλα κέντρα 

της Μ. Ασίας, στην προσπάθειά του να µαθητεύσει πλάι σε έναν ικανό δάσκαλο. 

Έτσι, µαθαίνουµε πως φτάνει στην περιοχή της Παλαιστίνης, της  Εφέσου και 

                                                 
81 Ευστρατιάδης Σ., Γρηγορίου του Κυπρίου, Οικουµενικού Πατριάρχου Επιστολαί και µύθοι, 
Αλεξάνδρεια: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1910, σελ. γ΄ βλ. τον τίτλο  
82 P. G 142, σελ. 20 «Τοῡ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου 
τοῡ Κυπρίου διηγήσεως µερικῆς λόγος τὰ καθ΄ ἑαυτόν περιέχων» 
83 Ό. π., σελ. 20 
84 Ευστρατιάδης Σ., Γρηγορίου του Κυπρίου, σελ. δ΄ 
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στην Βιθυνία, ενώ καταλήγει στο Βυζάντιο µάλλον µέσα σε συναισθήµατα 

πλήρους απογοήτευσης από την αναζήτησή του85.  Στην Έφεσο θέλησε να 

συναντήσει τον Βλεµµύδη, µα οι ντόπιοι κάτοικοι εξαφάνισαν κάθε προσδοκία του 

λέγοντάς του πως αποκλείεται ο µεγάλος δάσκαλος να δώσει την παραµικρή 

σηµασία σ’ αυτό τον άγνωστο και ασήµαντο νεαρό 86. Στην Νίκαια, πόλη από την 

οποία περίµενε να πλουτίσει το πνεύµα και τη µόρφώσή του, κατάλαβε πως οι 

διδάσκαλοι κάθε είδους δίδασκαν φιλοσοφία και ρητορική εντελώς επιφανειακά. 

Το µόνο που µάθαινε ήταν οι πτώσεις των ουσιαστικών, οι χρόνοι των ρηµάτων, 

πώς έπεσε η πόλη του Πριάµου για το χατίρι µιας γυναίκας και πώς τα παιδιά του 

Οιδίποδα αλληλοεξοντώθηκαν, όπως πολύ περιγραφικά αναφέρει ο ίδιος στην 

αυτοβιογραφία του 87.  

Ο Γρηγόριος από  νεαρή κιόλας ηλικία (θα πρέπει να ξεκίνησε την 

περιπλάνησή του γύρω στο 17ο-18ο έτος)  φαίνεται πνεύµα ανήσυχο µε ιδιαίτερη 

έφεση στα γράµµατα, όχι όµως µε την κοινή έννοια αλλά µε εκείνη της µελέτης 

και κατανόησης σε βάθος των αντικειµένων που µελετά. Παράλληλα, η αγωνιώδης 

και συνάµα επικίνδυνη και γεµάτη δυσκολίες περιπλάνησή του σε ξένες πόλεις, 

αποδεικνύει το τεράστιο πείσµα αλλά και τις µεγάλες αντοχές, σωµατικές και 

πνευµατικές, που διέθετε. Με την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης ο 

Γρηγόριος έρχεται σε επαφή µε τον Γεώργιο Ακροπολίτη, και µέσω αυτού µε τα 

ανώτερα επίπεδα γνώσης της γεωµετρίας, της συλλογιστικής και αναλυτικής, της 

ρητορικής και της αριστοτελικής λογικής88. Χαριτολογώντας λέει ο Γρηγόριος 

σχετικά µε την πρόοδό του «Ἐν γὰρ ταῑς γυµνασίαις καθ’ ἄς ἔδει γράφοντας 

ἐπιδεικνύσθαι τήν περί τόδε τῆς ψυχῆς ἐπιτηδειότητα πάντες µεν αὐτοῡ κρτείττους 

                                                 
85 P. G 142, σελ. 24 
86 Ό. π., σελ. 24 
87 Ό. π., σελ. 24, 25 
88 Ό. π., σελ 25 



 46

ἦσαν, αὐτος δ’ ὑπέρτερος οὐδενός»89. Αν και οι επιδόσεις του αρχικά ήταν οι 

χειρότερες δυνατές, έπειτα από τα δυσµενή σχόλια των συµφοιτητών του 

αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην µελέτη και διέπρεψε. Κάπου σε αυτό το σηµείο 

της αφήγησής του ολοκληρώνει την αναφορά του στην νεανική ηλικία και τη 

µόρφωσή του, λέγοντας πως ξεκίνησε τις ανώτερες σπουδές στο εικοστό έκτο έτος 

και τις ολοκλήρωσε στο τριακοστό έκτο90. Για την µόρφωσή του επαινετικά µόνο 

λόγια διατυπώθηκαν από τους συγχρόνους του λογίους 91. 

Η υπόλοιπη αφήγηση, όπως µας παραδίδεται από την αυτοβιογραφία του, 

σχετίζεται µε τις καταστάσεις που επικράτησαν όταν ο ίδιος βρέθηκε στον 

πατριαρχικό θρόνο (28 Μαρτίου1283 - Ιούνιος 1289). Μοιρολατρικά αναφέρει 

πως τον «τράβηξαν» (ἀνελκυσθείς) µάλλον στο πατριαρχικό αξίωµα, καθώς πολλά 

από αυτά που συνέβαιναν γύρω του τότε γίνονταν περισσότερο παρά τη θέλησή 

του92. Αναφέρεται επίσης στις δυσκολίες που ο ίδιος προσωπικά -αλλά και η 

Εκκλησία στο σύνολό της- αντιµετώπισε εξαιτίας των σχισµατικών. Αν και επί 

Μιxαήλ Η’ υποστήριζε τις διαπραγµατεύσεις µε τη ∆ύση για την ένωση των 

Εκκλησιών, ο Γρηγόριος απογοητεύτηκε από τη στάση των λατινοφρόνων και τις 

σκληρές απαιτήσεις της Ρώµης. Έτσι, η πατριαρχία του σηµαδεύτηκε από την 

αποκατάσταση  της ορθοδοξίας και την τυπική απόρριψη της ένωσης της Λυών 

στην σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 1285. Σταδιακά, ωστόσο, η σύνθετη 

εκκλησιαστική κρίση που περνούσε εκείνη την περίοδο η ανατολική Εκκλησία 

                                                 
89 Ό. π., σελ 25, 28 
90 Ό. π., σελ  28 
91 Lameere W., The autobiography of George of Cyprus. (Ecumenical Patriarch Gregory II), 
Μετάφρασις εἰς τήν ἀγγλικήν καὶ εἰσαγωγή ἐπὶ τῇ ἐπτακοσιοστῇ ἐπετείῳ τοῡ θανάτου τοῡ 
Πατριάρχου ὑπὸ ∆ρ Α.Πελενδρίδη MD LMSSA MA,  London 1989, σελ. 9. Στην εισαγωγή του 
κειµένου ο Α. Πελενδρίδης αναφέρεται στον Γεννάδιο Σχολάριο που έργαψε για τον Γρηγόριο: 
«ἄριστον µὲν τοῡτον εἶναι Θεολόγον καὶ Φιλόσοφον, Μαθηµατικόν τε καὶ Ρήτορα», καθώς και στον 
Νικηφόρο Γρηγορά που λέει για τον Κύπριο: «Γεώργιος ἀνὴρ ἐν Λόγοις ἐπίσηµος καὶ τῇ Ἀττικῇ 
γλώσσῃ οἱονεῑ τινα ἐχαρίσατο ἀναβίωσιν» 
92  P. G 142, σελ. 28 
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κυρίως λόγω των Αρσενιατών, των συντηρητικών κληρικών και των ενωτικών που 

αντιτίθονταν στην αρχηγεία του αλλά και στον Τόµο του 1285, τον ανάγκασαν σε 

παραίτηση93.  

O Γρηγόριος έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην πνευµατική ζωή του ύστερου 13ου 

αιώνα, τόσο λόγω της εκτενούς αλληλογραφίας που είχε αναπτύξει, όσο και λόγω 

των εγκωµίων, των παροιµιών-µύθων και των βίων αγίων που είχε συντάξει. 

Πέθανε το 1290, έναν χρόνο µετά την αποµάκρυνσή του από τον Πατριαρχικό 

θρόνο, στην Κωνσταντινούπολη. 

 

Μάξιµος Πλανούδης (1255-1305)* 

 

 Ο Πλανούδης, γεννηµένος στη Νικοµήδεια, έδειξε ενδιαφέρον για κάθε είδους 

επιστηµονική γνώση και υπήρξε πνεύµα ανήσυχο και καλλιεργηµένο. Ξεκίνησε 

την καριέρα του ως αντιγραφέας χειρογράφων και γραφέας στο παλάτι. 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός πως υπήρξε, κατά το µεγαλύτερο µέρος, 

αυτοδίδακτος, ενώ εικάζεται πως πιθανότατα υπήρξε για λίγο µαθητής του 

προαναφερθέντος Γρηγορίου Κυπρίου94. Ποτέ δεν ανέλαβε να διδάξει σε κοσµική 

σχολή, όµως δίδαξε  στις σχολές της µονής της Χώρας και της µονής 

Ακατάληπτου στην Κωνσταντινούπολη. Ένας από τους επιστηµονικούς τοµείς  για 

τους οποίους ενδιαφέρθηκε είναι τα µαθηµατικά, όπου πρότεινε τη χρήση 

αραβικών συµβόλων, και οι φυσικές επιστήµες. Εδώ φαίνεται η επιρροή που 

                                                 
93 Kazhdan A., Talbot Alice-Mary, The Oxford Dictionary, σελ. 876 
* O N. G. Wilson στο Scholars of Byzantium,  (αναθ. έκδοση), London 1996, 
σελ. 230 δίνει αυτή τη χρονολόγηση, ενώ οι Steven Runciman, (The last Byzantine Renaissance, 
Cambridge 1970 σελ. 59) και Basile Tatakis, (Histoire de la Philosophy, Paris 1949, σελ. 239) 
προτείνουν το 1260-1310                                                                                                                                                               
94 Runciman S., The last Byzantine Renaissance, σελ. 59 
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άσκησαν στον Πλανούδη ιδέες που έρχονται από την Ανατολή. Χαρακτηριστικό 

έργο του η «Ψηφοφορία η κατ’ Ινδούς», όπου αναφέρεται στην αριθµητική µε 

χρήση «αραβικών» (ινδικών) συµβόλων95.  

Οι τοµείς όµως στους οποίους ο Πλανούδης διέπρεψε είναι µάλλον η 

φιλολογία και ειδικά η µετάφραση. Σχολίασε τα έργα του Θεόκριτου και του 

Ερµογένη, συγκέντρωσε µια ανθολογία επιγραµµάτων, ασχολήθηκε µε τη ποίηση 

και ξαναέγραψε τους µύθους του Αισώπου96. Αξιόλογη υπήρξε η δουλειά του στην 

Γεωγραφία του Πτολεµαίου. Το σπάνιο αυτό χειρόγραφο βρέθηκε στα χέρια του 

λογίου, ο οποίος και έγραψε κάποιους εξάµετρους στίχους για να το γιορτάσει. Το 

πιο σηµαντικό όµως σχετικά µε τη Γεωγραφία είναι πως υπάρχουν βάσιµες 

υποψίες ότι ο Πλανούδης ήταν αυτός που πρόσθεσε τους χάρτες του κειµένου97. 

Εντυπωσιακές είναι οι γνώσεις του της λατινικής γλώσσας, κάτι που του επέτρεψε 

να µεταφράσει στα ελληνικά αρκετά έργα Λατίνων συγγραφέων: Κικέρωνα, 

Οβίδιο, άγιο Αυγουστίνο98. ∆εν ήταν οµοναδικός βυζαντινός λόγιος που 

επιδίδονταν στη µελέτη της λατινικής γλώσσας. Ο Μανουήλ Ολόβολος, που ήταν 

περίπου είκοσι χρόνια νεότερος, είχε δείξει επίσης ενδιαφέρον99. Μπορεί να µην 

ήταν ακριβής µεταφραστής, ωστόσο απέδιδε µε ακρίβεια το συναίσθηµα του 

γνήσιου έργου. Είναι ενδιαφέρον να δούµε τον Πλανούδη σαν έναν από τους 

προδρόµους της πολιτιστικής επαφής µεταξύ ∆ύσης-Ανατολής που αρχίζει να 

διαφαίνεται όλο και πιο έντονα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων του 

Βυζαντίου.  

                                                 
95 Tatakis B., Histoire, σελ. 241 
96 Runciman S. , The last Byzantine Renaissance, σελ. 60 
97 Wilson N. G., Scholars, σελ 234 
98 Για το συγγραφικό έργο του Πλανούδη βλ. και Mergiali Sophia, L’ enseignement et les Lettres 
pendant l’ époque des Paléologues (1261-1453), Αθήνα 1996, σελ.34-42 
99 Runciman S., The last Byzantine Renaissance, σελ. 60 



 49

 Μεταξύ των ερευνητών έχει προκύψει κατά καιρούς το ζήτηµα του πώς έµαθε 

ο Πλανούδης λατινικά. Ασφαλώς φαίνεται πως δεν παρέλειψε να εκµεταλλευτεί 

την ευκαιρία που του δόθηκε κάποια χρονική στιγµή που επισκέφτηκε την πόλη 

της Βενετίας σε διπλωµατική αποστολή το 1296-1297.   

Αξίζει να επιµείνουµε σ’ αυτό το σηµείο  στην αποστολή όπου συµµετείχε ο 

Πλανούδης το 1297 και συνδέεται άµεσα µε τον δεύτερο πόλεµο Βενετίας-

Γένοβας το 1293-1299 και την εµπλοκή των βυζαντινών σ’ αυτόν. Όταν στα τέλη 

του 13ου αιώνα η Γένοβα έφτασε στο απόγειο της δύναµής της στην ανατολή, ήταν 

φυσικό να προβληµατίσει την Βενετία η οποία, αν και είχε µακράν τις 

περισσότερες κτήσεις στον ελληνικό χώρο (Κορώνη, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου 

κ.ά.), µειονεκτούσε σε εµπορικά προνόµια άρα και εµπορική υπεροχή100. Η 

περιοχή της Αδριατικής και η κυριότητά της φαίνεται πως υπήρξε το µήλον της 

έριδος µεταξύ των δύο δυνάµεων και δεν άργησαν οι µεταξύ τους εχθροπραξίες. Η 

θέση του Ανδρόνικου ήταν εξαιρετικά δύσκολη, καθώς, ενώ µετά βίας είχε 

διατηρήσει µια ισορροπία µε τις δύο δυτικές χώρες µε παραχωρήσεις και  

συµφωνίες µέχρι στιγµής, τώρα έπρεπε να επιλέξει µε ποιόν από τους δύο θα 

συνταχθεί. Οι καταστροφές που προκάλεσαν οι Βενετοί στα περίχωρα της 

Κωνσταντινούπολης και στην συνοικία του Πέραν έδωσαν στον Ανδρόνικο την 

αφορµή να συµπαραταχθεί µε τη Γένοβα. Όταν όµως σε αντίποινα κάποιοι 

Γενοβέζοι τον ∆εκέµβριο του 1296 σκότωσαν τον Βενετό βαΐλο  και άλλους 

οµοεθνείς του, ο Ανδρόνικος βρέθηκε εκτεθειµένος στη Βενετία. Έστειλε τότε την 

πρεσβεία όπου συµµετείχε ο Πλανούδης µε τον Ορφανοτρόφο Λέοντα Βαρδαλή 

προκειµένου να διευκρινίσει ότι οι δικές του δυνάµεις υπήρξαν αµέτοχες αυτού 

                                                 
100 Laiou Angeliki, Constantinople and the Latins,  Harvard 1972, σελ. 101 
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του περιστατικού και να αποφύγει τα χειρότερα101. Οι διαπραγµατεύσεις που 

ακολούθησαν δεν απέδωσαν και το Βυζάντιο παρέµεινε εγκλωβισµένο σε έναν 

πόλεµο που δεν είχε σκοπό να ξεκινήσει αλλά και δεν ήταν στις δυνατότητές του 

να τερµατίσει.  

Ωστόσο, η προτίµηση που έδειξαν στο άτοµο του Πλανούδη για µια τέτοια 

υπόθεση µάλλον προϋπέθετε µια ήδη υπάρχουσα καλή σχέση µε τα λατινικά. 

Κάποιοι άλλοι θεωρούν πως διδάχτηκε την γλώσσα από τον Μ. Ολόβολο που 

προαναφέρθηκε, ενώ µια άλλη πιθανότητα σχετίζεται µε τη διαµονή του 

Πλανούδη στην µονή του Χριστού Ακατάληπτου. Υπάρχει δηλαδή στη µονή αυτή 

µια τοιχογραφία του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης που σύµφωνα µε τους 

µελετητές θα µπορούσε να είναι  κατάλοιπο του πρώτου φραγκισκανικού τάγµατος   

στην Κωνσταντινούπολη102. Αν και οι Λατίνοι θα πρέπει να είχαν φύγει από την 

βυζαντινή πρωτεύουσα το 1261, ο Πλανούδης φαίνεται πως είχε εντυπωσιαστεί 

από την κουλτούρα τους και ίσως εκεί να µπορούµε να τοποθετήσουµε τις αρχές 

των σπουδών του στη λατινική γλώσσα.  

 Οι αντιλήψεις του Πλανούδη σχετικά µε τις θρησκευτικές και πολιτικές έριδες 

της εποχής του καθόρισαν, όπως είναι φυσικό, και την συµπεριφορά του, αλλά και 

τον τρόπο που οι υπόλοιποι λόγιοι και οι άνθρωποι της Εκκλησίας τον 

αντιµετώπιζαν. Έτσι, πολλά από τα γεγονότα της ζωής του συνδέονται µε τη 

στάση που τήρησε στο θέµα της ένωσης των Εκκλησιών. Για να µείνουµε µόνο 

στην ουσία του πράγµατος και να µην υπεισέλθουµε  εδώ σε λεπτοµέρειες αξίζει 

να σηµειώσουµε πως ο λόγιος  αρχικά ήταν υπέρ της ένωσης, κάτι που φαινόταν 

ήδη και στην µετάφραση του έργου του αγίου Αυγουστίνου. Μετά όµως από την 

                                                 
101 Ό. π., σελ. 106 
102 Wilson N. G., Scholars, σελ. 231. Για την θεωρία της τοιχογραφίας µε τον άγιο Φραγκίσκο δες W. 
Muller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istabulus, Tubingen, 1977, σελ. 153-158 
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άνοδο στο θρόνο του Ανδρόνικου Β’, άλλαξε τη στάση του και έγραψε εναντίον 

του λατινικού δόγµατος του filioque103. H «µετάλλαξη» ήταν µάλλον ειλικρινής, ή 

τουλάχιστον έτσι θεωρεί ο S. Runciman, o οποίος επίσης θεωρεί πως, σε αντίθεση 

µε άλλους βυζαντινούς λογίους, ο Πλανούδης δεν είχε πολιτικές φιλοδοξίες και το 

µοναδικό δηµόσιο αξίωµα που είχε αποκτήσει ήταν εκείνο του πρέσβη στην 

Βενετία το 1297, κάτι που τον είχε απόλυτα ικανοποιήσει104. Το βέβαιο είναι ότι 

κάποιοι παλιοί φίλοι του δυσαρεστήθηκαν µε την αλλαγή του, ενώ βρέθηκε τώρα 

στο ίδιο στρατόπεδο µε παλιούς εχθρούς του.  

  

 

Μανουήλ Γαβαλάς (Ματθαίος) Μητροπολίτης Εφέσου (1271/2-1355/60) 

 

Γεννήθηκε στην Φιλαδέλφεια το 1271/2 απ’ όπου και ξεκίνησε την 

σταδιοδροµία του ως αναγνώστης, διάκονος κι έπειτα πρωτονοτάριος (1309-1312) 

του Μητροπολίτη Θεόληπτου.  Έχασε τη θέση του αυτή λόγω της αντίδρασής του 

στην αντιαρσενιατική στάση του Μητροπολίτη. Ένα από τα γεγονότα που τον 

συγκλόνισαν ήταν η χηρεία του το 1312 και η ανάγκη να µεγαλώσει µόνος του το 

ανήλικο παιδί του105 . Έζησε για αρκετά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, όπου και 

ήρθε σε επαφή µε διανοούµενους όπως ο Νικηφόρος Γρηγοράς και ο Νικηφόρος 

Χούµνος. Υπήρξε Μητροπολίτης Εφέσου κατά τα έτη 1329-1351 και το παράδοξο 

µε την περίπτωσή του, η οποία βέβαια δεν ήταν η µοναδική αυτή την εποχή, ήταν 

ότι δεν διέµενε καθ’ όλη τη διάρκεια στον τόπο όπου είχε διοριστεί λόγω της 

                                                 
103 Runciman S., The last Byzantine Renaissance, σελ. 60  
104 Ό. π, σελ. 60. Για τον Πλανούδη δες επίσης Sarton, History of Science, II, µέρος 2, σελ. 973-4  
105 Kazhdan A., Talbot Alice-Mary, The Oxford Dictionary, σελ. 811 
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κατάληψης της περιοχής από τους µουσουλµάνους106. Όταν τελικά το 1339 

κατάφερε να εγκατασταθεί στην Έφεσο, αντιµετώπισε ποικίλες δυσκολίες. Ο 

Γαβαλάς ασχολήθηκε επίσης µε τη συγγραφή. Πέρα από τις επιστολές του που 

αποτελούν δείγµα της δουλειάς του, έχουµε και τρεις πραγµατείες του για την 

Οδύσσεια, µία οµιλία προς τον Ανδρόνικο Β’ και τρεις µονωδίες, ενώ για κάποιο 

διάστηµα είχε εργαστεί και σαν γραφέας και αντιγραφέας107. 

Το επίθετο Γαβαλάς που φέρει ο επιστολογράφος ανήκει σε µια µεγάλη και 

σηµαντική βυζαντινή οικογένεια. Κατά τον Στ. Ι. Κουρούση το επίθετο 

µαρτυρείται τουλάχιστον από τον 9ο αιώνα108 και η προέλευσή του είναι πιθανόν 

µικρασιατική. Κατά τον Η. Μoritz ανήκει στα εις –ας επίθετα που προέρχονται 

από τοπωνύµια, και το συγκεκριµένο θυµίζει έντονα την αρχαία φοινικική πόλη 

Γάβαλα της Συρίας109. Αναζητώντας άλλους Γαβαλάδες, συναντάµε τον µέγα 

δρουγγάριο Γαβαλά σε έγγραφο της µονής Λεµβιωτίσσης, τον Λέοντα Γαβαλά, 

καίσαρα και πριν από αυτό άρχοντα της Ρόδου και τον Ιωάννη Γαβαλά επίσης 

άρχοντα της Ρόδου (1240-1250) και αδερφό του προαναφερθέντος Λέοντος, 

κάποιον Γαβαλά ευγενή εκ Θεσσαλονίκης ο οποίος φονεύθηκε από τους Ζηλωτές 

καθώς και µερικούς ακόµη110.  

Πολύ συχνά στις επιστολές του αναφέρεται είτε έµµεσα είτε άµεσα ένα 

όνοµα: του Μητροπολίτη Φιλαδελφείας Θεολήπτου. Πρόκειται θα λέγαµε για τον 

πνευµατικό πατέρα του µέλλοντος Μητροπολίτη Εφέσου που ανέλαβε από νωρίς 

                                                 
106 Ό. π. σελ. 811 
107 Ό. π. σελ. 811 
108 Κουρούσης Στ. Ι., Μανουήλ Γαβαλάς εἶτα Ματθαίος Μητροπολίτης Εφέσσου (1271/2-1355/60). «Α’ 
Τα βιογραφικά», Αθήνα 1972, σελ. 297. Η άποψη αυτή έχει αµφισβητηθεί, λόγω του ότι βασίζεται 
στην ανεπαρκή χρονολόγηση της σφραγίδας του Ιωάννη Γαβαλά από τον Κ. Regling το 850-1050 (βλ. 
ΒΖ 24, 1924, σελ. 99) 
109 Moritz Η., Die Zunamen bei den byzantinischen Historikern und Chronisten, II. Teil, Landshut, 
1897-1898, σελ. 42   
110 Κουρούσης Στ. Ι., Μανουήλ Γαβαλάς, σελ. 299-300. Για την επωνυµία Γαβαλάς και τους φέροντες 
αυτή δες και PLP, nos. 3290-3313, καθώς και ODB, σελ. 811 
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την εκπαίδευση του νεαρού τότε κληρικού. Αφού ο Μανουήλ ολοκλήρωσε τις 

βασικές σπουδές, «τα της παιδείας πρότερα γράµµατα», ή αλλιώς την 

«προπαιδείαν» στην ηλικία των δέκα ή έντεκα ετών, ήρθε κατά πάσα πιθανότητα 

για πρώτη φορά σε επαφή µε τον Θεόληπτο111. Και όσο στενή και φιλική µπορεί 

να ήταν η σχέση τους αυτή την πρώτη περίοδο της συνεργασίας τους, αργότερα 

µεσολάβησαν διαφωνίες που σχετίζονται µε τις θρησκευτικές έριδες που κλόνιζαν 

το Βυζάντιο. Αιτία η άρση του σχίσµατος των Αρσενιατών το 1310, που θα 

δυσαρεστήσει τον Θεόληπτο όχι όµως και τον Μανουήλ Γαβαλά, ο οποίος και 

συµµετείχε στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη 

τιθέµενος υπέρ της άρσης του σχίσµατος112.  

Η εµµονή µε την οποία ο Θεόληπτος αντιπαρατίθεται στις αρσενιατικές 

απόψεις αποτυπώνεται ξεκάθαρα σε δύο λόγους του όπου αποκαλεί τους 

αντιπάλους, µεταξύ των άλλων, «απατεώνες και ψευδοδιδασκάλους που 

εισέρχονται στις πόλεις και τα χωριά ωρυόµενοι σαν λύκοι»113. Αξίζει εδώ 

συνοπτικά να αναφέρουµε ότι εξαιτίας αυτής της συµπεριφοράς του ο Μανουήλ 

έχασε το αξίωµά του, ήρθε σε ρήξη µε την πλειονότητα του πληθυσµού της 

Φιλαδέλφειας και αντιµετώπισε ποικίλες οικονοµικές και κοινωνικού 

περιεχοµένου δυσκολίες, ενώ η αντιδικία του µε τον Θεόληπτο έφτασε στην 

δικαιοδοσία της εκκλησιαστικής δικαιοσύνης και στον ίδιο τον αυτοκράτορα. 

 

 

                                                 
111 Ό. π., σελ. 304-305. Για τις βαθµίδες της βυζαντινής εκπαίδευσης δες Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών 
βίος και πολιτισµός, τ. Α’, 1, Αθήνα 1948, σελ. 48-56, 119 κ. εξ., καθώς και P. Lemerle, Le premier 
humanisme byzantine, Paris 1971, σελ. 99-104 
112 Ό. π., σελ. 316-330 σε σχετικό κεφάλαιο µε τον τίτλο «Η προς τον Θεόληπτον διαφωνία» 
αναφέρονται λεπτοµερώς οι εκφάνσεις και οι συνέπειες  της διαφωνίας τους  
113 Salaville S., «Deux documents inédits sur les dissensions religieuses byzantines entre 1275 et 
1310», REB τ. V, 1947, σελ. 122 
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Γενικά 

 

 Από τα σύντοµα βιογραφικά των τριών επιστολογράφων συµπεραίνουµε πως 

έχουµε να κάνουµε µε τρεις ανθρώπους που έζησαν σε σχετικά κοντινές χρονικές 

στιγµές  του ύστερου Βυζαντίου. Ωστόσο, η κάθε χρονική περίοδος αλλά και ο 

τρόπος µε τον οποίο ο κάθε επιστολογράφος τη βιώνει, προσδίδει έναν 

διαφορετικό χαρακτήρα της ίδιας παρακµάζουσας αυτοκρατορίας. Θα 

µπορούσαµε µε σχετική ασφάλεια να πούµε πως τα τρία πρόσωπα των οποίων τα 

γραπτά κατάλοιπα πρόκειται να µας απασχολήσουν ανήκουν στην ανώτερη τάξη, 

µε την έννοια της µόρφωσης. Ως προς την οικονοµική τους κατάσταση, 

γνωρίζουµε πως ο Γρηγόριος Κύπριος δυσκολεύτηκε στην νεαρή του ηλικία, 

ωστόσο δεν µπορούµε µάλλον να πούµε το ίδιο και για την µετέπειτα πορεία του. 

Ο Μανουήλ Γαβαλάς πέρασε επίσης δύσκολες µέρες και, αν κάποια στιγµή τις 

ξεπέρασε δεν έφτασε πάντως και στο άλλο άκρο της απόλυτης οικονοµικής 

άνεσης. Για τον Μάξιµο Πλανούδη δεν έχουµε ιδιαίτερες γνώσεις πάνω σ’ αυτό το 

ζήτηµα. Συγκεκριµένα για τον τελευταίο, υπάρχει µια γενικότερη δυσκολία στον 

εντοπισµό υλικού για τη βιογραφία του. Μας διαφεύγουν αρκετές πληροφορίες για 

το νεότερο της ηλικίας του και την οικογένειά του.  

 Επίσης, παρατηρώντας τη σταδιοδροµία των ατόµων αυτών φτάνουµε κοντά 

σε έναν Πατριάρχη, τον ανώτατο δηλαδή θρησκευτικό ηγέτη, έναν Μητροπολίτη 

σε µια ιδιάζουσα περιοχή και εποχή, καθώς και έναν λόγιο που καταφέρνει να 

ξεγλιστρήσει για κάποιο διάστηµα από τα πολύτιµα βιβλία του και να συµµετάσχει 

σε µια πρεσβεία στο εξωτερικό. Κοινό γνώρισµά τους; Η ανάµειξή τους στις 

πολιτικές και θρησκευτικές εξελίξεις, στο µέτρο που ήταν εφικτό για τον καθένα. 

Μεταξύ τους θα δούµε πως υπάρχουν και άλλα κοινά, όπως κάποιοι φίλοι για 
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παράδειγµα, ή σχέσεις διαδοχής και µαθητείας όπως είδαµε στην περίπτωση του 

Μάξιµου Πλανούδη και του Γρηγορίου Κύπριου όπου ο πρώτος υπήρξε για λίγο 

µαθητής του δεύτερου.  

 Για να ολοκληρώσουµε την γνωριµία µας µε αυτά τα πρόσωπα είναι 

απαραίτητο να ελέγξουµε κι άλλες παραµέτρους, όπως τον κύκλο των ανθρώπων 

που κινήθηκαν γύρω τους και τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ τους. Να 

εντοπίσουµε τις πιθανές αιτίες που τους οδήγησαν σε κάποιες σηµαντικές 

αποφάσεις στη ζωή τους, καθώς και το ρόλο που διαδραµάτισαν ο καθένας 

χωριστά στην πορεία της βυζαντινής ιστορίας, όσο µεγάλος ή µικρός αυτός 

υπήρξε. Η συγκέντρωση όλων αυτών των πληροφοριών µπορεί  να προέλθει από 

µια ποικιλία πηγών, µεταξύ των οποίων και οι αλληλογραφία τους. 
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ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ 

 

 Για την µελέτη των επιστολών του Γρηγορίου χρήσιµο οδηγό θα αποτελέσει η 

µελέτη του Σωφρόνιου Ευστρατιάδη114. Ο εκδότης έχει συγκεντρώσει 197 επιστολές 

αριθµηµένες µε ελληνικούς χαρακτήρες έχοντας κάνει αρκετές φιλολογικές 

διορθώσεις αλλά δυστυχώς χωρίς επιµελή χρονολόγησή τους. Ωστόσο, προσπάθεια 

αποκατάστασης της σειράς έχει γίνει δύο δεκαετίες περίπου αργότερα από τον W. 

Lammere115. Στην επεξεργασία των επιστολών θα διατηρήσουµε την µέθοδο 

αρίθµησης του Ευστρατιάδη. Βέβαια, ο Ευστρατιάδης έχει στηρίξει τη δουλειά του 

στην προσπάθεια του ίδιου του Γρηγορίου να περισυλλέξει και να κατατάξει 

χρονολογικά το επιστολογραφικό υλικό του, άρα έχουµε µια στοιχειώδη τοποθέτηση 

στη χρονική σειρά των γεγονότων. Επίσης, θα άξιζε να σηµειώσουµε ότι το υλικό που 

συγκέντρωσε ο Γρηγόριος έφτανε τον αριθµό των 212 επιστολών, απουσιάζουν 

δηλαδή 15 επιστολές από τον όγκο τον δύο κωδίκων την Βιέννης που µελέτησε ο 

Ευστρατιάδης116. Όλες οι επιστολές πλην ελαχίστων εξαιρέσεων φέρουν επιγραφή µε 

το όνοµα του παραλήπτη ή/και την ιδιότητά του. Το υλικό είναι ταξινοµηµένο σε δύο 

µεγάλες κατηγορίες, δηλαδή στις επιστολές που γράφτηκαν πριν την άνοδό του στον 

πατριαρχικό θρόνο και στις υπόλοιπες που υπογράφει πλέον ως Πατριάρχης, ενώ 

εύχρηστη είναι και µία λίστα µε το συνολικό αριθµό των 42 παραληπτών και τις 

επιστολές που τους αντιστοιχούν, καθώς και κάποια σχόλια ως προς την σχέση που 

µπορεί να συνδέει τον επιστολογράφο µε τους παραλήπτες (δες τον σχετικό 

κατάλογο, σελ. 111). 

                                                 
114 Ευστρατιάδης Σ.,  Γρηγορίου του Κυπρίου  
115 Lameere W., « La tradition manuscrite de la correspondance de Gregoire de Chypre Patriarche de 
Constantinople (1283-1289)», Etudes de Philologie, d’ archeologie et l’ histoire anciennes, τ. II, 
Βρυξέλλες 1937 
116 Ευστρατιάδης Σ.,  Γρηγορίου του Κυπρίου, σελ ις’ 
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 Στα πρόσωπα µε τα οποία ο Γρηγόριος διατηρεί αλληλογραφία 

συγκαταλέγονται αρκετοί άνθρωποι του εκκλησιαστικού χώρου αλλά και πολιτικά 

ισχυρές προσωπικότητες, µεταξύ των οποίων και ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Ιδιαίτερο 

δε ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία του µε άτοµα που σχετίζονται µε το 

πρόσωπο του Ιωάννη Βέκκου και κατ’ επέκταση µε το ζήτηµα που δηµιουργήθηκε 

σχετικά  µε την ένωση της Λυών και τον διαχωρισµό σε ενωτικούς-ανθενωτικούς. 

Μπορούµε λοιπόν, προκειµένου να επεξεργαστούµε το υλικό, να διακρίνουµε τις 

επιστολές του Γρηγορίου σε δύο υποκεφάλαια˙ εκείνο που περιλαµβάνει την 

αλληλογραφία δευτερεύουσας ίσως ιστορικής σηµασίας αλλά ενδιαφέρουσας από 

φιλολογικής απόψεως και βοηθητικής για να σχηµατίσουµε το «πορτραίτο» του 

επιστολογράφου, και εκείνο που είναι πλούσιο σε αναφορές πολιτικού και ευρύτερου 

ενδιαφέροντος για τις εξελίξεις στην αυτοκρατορία αυτή την περίοδο.  

 

 

Α) Φιλολογικές και φιλικές επιστολές  

 

 Ο Γεώργιος Ακροπολίτης, που όπως είδαµε και στο κεφάλαιο «Βιογραφικά» 

υπήρξε διδάσκαλος του Γρηγορίου, είναι ένα από τα πρόσωπα µε τα οποία ο 

επιστολογράφος διατήρησε επαφές, καθώς έχουµε στη διάθεσή µας περί τις 40 

επιστολές αναφερόµενες στον «Λογοθέτη τῶν γενικῶν τῷ Ἀκροπολίτῃ» ή 

«Ἀκροπολίτῃ µεγάλῳ Λογοθέτῃ κυρῷ Γεωργίῳ διδασκάλῳ αὐτοῡ χρηµατίσαντι». 

Όσον αφορά στην αλληλογραφία των δύο αντρών, η έκδοση του Ευσταριάδη 

περιλαµβάνει και µια σειρά επιστολών του Μεγάλου Λογοθέτη προς τον Γρηγόριο, 

δίνοντάς µας έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθήσουµε την άµεση ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ τους. Για παράδειγµα η επ. νγ’ µε αποστολέα τον Ακροπολίτη 
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που το περιεχόµενό της επικεντρώνεται σε κάποιον λόγο που έχει συντάξει και 

αποσκοπεί στον κριτικό σχολιασµό του από τον Γρηγόριο. Η απάντηση βρίσκεται 

στην αµέσως επόµενη επιστολή, καθώς και στις επ. νε’ και να’, µε θετικότατα σχόλια 

εκ µέρους του Πατριάρχη.  

 Οι επιστολές που συµπεριλαµβάνονται στην αλληλογραφία των δύο αντρών 

αφορούν κυρίως σε θέµατα φιλολογικού και θεολογικού περιεχοµένου, όπως για 

παράδειγµα η επ. β’ που περιέχει κάποιον κανόνα που συνέταξε ο Γρηγόριος για τον 

άγιο Χριστόφορο και αποστέλλει προς κρίση του δασκάλου του. Αυτό που µπορεί να 

µας προβληµατίσει στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι η επ. ρξθ’, την οποία ο 

Ευστρατιάδης τοποθετεί χρονολογικά στις επιστολές που συντάχθηκαν µετά την 

ανάρρηση στον πατριαρχικό θρόνο (Μάρτιος 1283), ενώ έχουµε την αναφορά πως ο 

Ακροπολίτης πέθανε το 1282117. Αναφορές σε βιβλία και λόγους που ανταλλάσσουν 

οι αλληλογραφούντες βρίσκουµε και στις επ. ρια’, ριβ’ καθώς και σε αρκετές άλλες. 

Επίσης, έχουµε στη διάθεσή µας τις επ. ρνε’, ρνς’ και ρνζ’ όπου γίνεται σαφής 

αναφορά  στο επικείµενο σχέδιο του Γρηγορίου να συγκεντρώσει την αλληλογραφία 

του και να συνθέσει ένα «πυκτίον». Πρόκειται δηλαδή για την συλλογή των 

επιστολών που αναφέραµε και προλογικά από τον ίδιο τον συγγραφέα τους. Ο 

Πατριάρχης ζητεί από τον Λογοθέτη όπως του αποστείλει τα γράµµατά του που έχει 

παραλάβει κατά καιρούς, ενώ η απάντηση του Ακροπολίτη που έρχεται αµέσως µετά 

(επ. ρνς’) δείχνει τη διάθεσή του να υπακούσει στις επιταγές του αρχιερέα έστω κι αν 

αυτό σηµαίνει τον αποχωρισµό του θησαυρού αυτού για τον οποίο διακατέχεται από 

έρωτα.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και κάποιες άλλες επιστολές που ξεφεύγουν από το 

καθαρά φιλολογικό περιεχόµενο. Για παράδειγµα στις ριε’ και ρις’  που 

                                                 
117 ‘Ο. π., σελ. η’ 
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επικεντρώνονται στα προβλήµατα που έχει δηµιουργήσει ένα πρόσωπο αναφερόµενο 

µε το όνοµα Θεολογίτης Ιωάννης. Από τα συµφραζόµενα αντιλαµβανόµαστε ότι 

πρόκειται για πρόσωπο που σχετίζεται µε τα της Εκκλησίας, πιθανόν απογραφέας, 

καθώς τον αποκαλεί «Μακεδονίας και Θράκης» . Ο Γρηγόριος δυσανασχετεί γιατί ο 

Θεολογίτης φαίνεται πως καταχράστηκε ποσότητες σιτηρών που στάλθηκαν προς 

ανακούφιση του ποιµνίου του, ενώ επιπλέον κατηγορεί τον Γρηγόριο ότι 

οικειοποιήθηκε και ο ίδιος ποσότητες που δεν προορίζονταν για αυτόν. Η άµεση 

απάντηση του Λογοθέτη έρχεται µε την επ. ρις’ που, αποκαλώντας τον Θεολογίτη 

«ταλαίπωρο άνθρωπο και πολλά και δεινά πράττων», παρατηρεί πως βρίσκεται ήδη 

σε δυσµένεια από τον αυτοκράτορα. Προτείνει στον Γρηγόριο να συγχωρήσει τον 

Θεολογίτη και να µην ασχοληθεί άλλο µαζί του µιας και, αν πρόκειται να τιµωρηθεί, 

αυτό είναι υπόθεση που θα αναλάβει ο βασιλιάς. 

Η επ. ρκ’ µε παραλήπτη και πάλι τον Μεγάλο Λογοθέτη κάνει λόγο για την 

ελεεινή κατάσταση των κατοίκων της Προύσας που κατά την εκτίµηση του 

Γρηγορίου χρειάζονται οικονοµική ενίσχυση από το αυτοκρατορικό ταµείο. 

Προκειµένου αυτό να επιτευχθεί ο Πατριάρχης ζητά την µεσολάβηση του 

Ακροπολίτη στον ίδιο τον αυτοκράτορα. 

 Ξεχωριστή θέση στην κατηγορία αυτών των επιστολών του Γρηγορίου 

κατέχουν και οι ρπζ’, ρπη’, ρπθ’ µε την προσφώνηση «Τῇ Ραουλαίνῃ», όχι τόσο για 

το περιεχόµενό τους όσο, κυρίως, για αυτή καθαυτή την παραλήπτρια. Πρόκειται για 

την Θεοδώρα, κόρη του Ιωάννη Καντακουζηνού και της Ειρήνης-Ευλογίας και 

ανηψιά του αυτοκράτορα Μιχαήλ, λογίας και µοναχής που παρουσιάζεται να έχει 

επαφές και µε τον Μάξιµο Πλανούδη. Η Ραούλαινα αντιτάχθηκε ενεργά στην 

ενωτική πολιτική του θείου της και εξορίστηκε µαζί µε τη µητέρα της, ενώ µε δική 

της πρωτοβουλία µεταφέρθηκε η σωρός του Πατριάρχη Αρσενίου από την Αγία 
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Σοφία στη µονή του Αγίου Ανδρέα που ανοικοδόµησε η ίδια118. Οι τρεις επιστολές 

που έχουµε στη διάθεσή µας από την έκδοση του Ευστρατιάδη είναι µέρος των 18 

συνολικά επιστολών προς την Θεοδώρα, αλλά παρόλα αυτά µας δίνουν µια ιδέα για 

την εκτίµηση που έτρεφε η µοναχή για τον Γρηγόριο. Έτσι, βλέπουµε µέσα από την 

αλληλογραφία που διατηρούν να ανταλλάσουν απόψεις για το ύφος και την αξία των 

γραπτών τους και κυρίως τις συµβουλές που προτείνει ο Γρηγόριος προς βελτίωση 

και τελειοποίηση της Ραούλαινας. Άλλες συζητήσεις τους στρέφονται γύρω από 

θέµατα της καθηµερινότητας, όπως η υγεία και η ανταλλαγή αγαθών, για παράδειγµα 

η αποστολή φρούτων από την Θεοδώρα που γίνονται αντικείµενο σχολιασµού από 

τον Γρηγόριο. 

 Ενδιαφέρουσες για την κοινωνική σύνθεση και δραστηριότητα της περιόδου 

αυτής είναι και οι επιστολές µε παραλήπτη αξιωµατούχο που αναφέρεται ως  

«Πρωτοσεβαστός και Πρωτοβεστιάριος». Στην επ. ρξα’ ο Γρηγόριος προτρέπει τον 

αξιωµατούχο να βοηθήσει κάποιον φτωχό, στην ρξβ’ αναφέρεται στην περίπτωση 

µιας γυναίκας που κατάγεται από την Εύβοια και όντας µόνη και άρρωστη πεθαίνει 

αβοήθητη. Παρακαλεί τον Πρωτοβεστιάριο να αναλάβει ο ίδιος την οικονοµική 

ενίσχυσή της µιας και το πατριαρχικό ταµείο είναι επιβαρυµένο. Χαρακτηριστικές 

της κοινωνικής ευαισθησίας του Πατριάρχη είναι και οι επ. ρξε’, ρξς. Στην πρώτη εξ 

αυτών γίνεται λόγος για κάποιον Ξιφιλίνο που είχε ένα υποζύγιο µε το οποίο 

εξυπηρετούσε και τον ίδιο τον Γρηγόριο και το οποίο έχασε λόγω των δανειστών του. 

Σκοπός της επιστολής είναι η διευθέτηση του θέµατος αυτού έτσι ώστε ο άνθρωπος 

αυτός να ξαναπάρει το υποζύγιό του. Στην επ. ρξς’ έχουµε αναφορά σε ένα 

περιστατικό που ευαισθητοποιεί τον Γρηγόριο, καθώς µια συµµορία µε επικεφαλής 

τον επονοµαζόµενο Φραγγόπουλο εισέβαλε σε εκκλησία κατά την ώρα του όρθρου 

                                                 
118 Kazhdan A., Talbot Alice-Mary, The Oxford Dictionary, σελ. 1772 
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και απήγαγε νεαρή παρθένο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επ. ρξδ’ από την οποία 

αντλούµε την πληροφορία ότι στον Πόντο (δεν έχουµε πιο συγκεκριµένη γεωγραφική 

αναφορά) βρίσκεται ένας αριθµός Γενουατών οι οποίοι λυµαίνονται µε τα πλοία τους 

την περιοχή δηµιουργώντας προβλήµατα στους ντόπιους. Ο Γρηγόριος αναφέρεται 

στους Γενουάτες ως «φῡλον ἄπιστον εἰς φιλίαν καὶ ὑπεροπτικόν καὶ βάσκανον» και 

επιδιώκει µε την µεσολάβηση του Πρωτοσέβαστου να εκδιωχθούν από την περιοχή.  

 Οι επιστολές πδ’ και πε’ προς τον µοναχό και φίλο Θεοδόσιο Κυζίκου µας 

δίνουν κάποια επιπλέον στοιχεία για τη ζωή του Γρηγορίου. Μαθαίνουµε από την επ. 

πε’ πως διέµενε στη µονή του Σωτήρος Ακαταλήπτου στην Κωνσταντινούπολη ως 

αναγνώστης και πιθανόν ως µοναχός και ο ίδιος, ενώ µετέβαινε και στα ανάκτορα 

προς µελέτη των εκεί αρχείων.  

 Ο Γρηγόριος διατηρεί και µε άλλους µοναχούς αλληλογραφία, τόσο πριν γίνει 

Πατριάρχης όσο και µετά. Στον µοναχό Μεθόδιο απευθύνονται οι επ. ογ’, ρ’ και ρα’, 

στον µοναχό Αγάθωνα οι οδ’ και πθ, στον ∆ανιήλ τον Γλυκύ η ρκσ’, στον Ιασίτη οι 

γ’, δ’, οα’ και ριγ’, ενώ έχουµε και τις επ. ρνβ’ και ροα’ προς µοναχούς αγνώστου 

ονόµατος. Το περιεχόµενο αυτών των επιστολών επικεντρώνεται σε ανταλλαγή 

βιβλίων και άλλων υλικών, ευχές και γενικότερα στοιχεία της καθηµερινότητας που 

θα µπορούσαν να έχουν σχέση µε τον µοναχικό βίο και δηλώνουν την επαφή που είχε 

και διατήρησε σε όλη του την πορεία µε τους µοναστικούς κύκλους. 

 Ο Μητροπολίτης Εφέσου Ισαάκ είναι αποδέκτης της επ’ θ, στην οποία 

παρουσιάζεται ως φίλος και προστάτης του Γρηγορίου. Με την επιστολή 

αποστέλλεται και ένα βιβλίο ως δώρο, ενώ παράλληλα ο Γρηγόριος εκφράζει τις 

ευχαριστίες του για την κίνηση του Μητροπολίτη να του στείλει άγιο χώµα από τον 

τάφο του Ιωάννη του Ευαγγελιστή. 
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 Ανάµεσα στους παραλήπτες των επιστολών του Γρηγορίου συγκαταλέγεται 

και κάποιος γιατρός ονόµατι Θεόγνωστος Ιωάννης στον οποίο απευθύνονται 7 

φιλικού περιεχοµένου επιστολές. Στον Νεοκαισαρίτη Μανουήλ τον Πρωτοασηκρήτη, 

παλιό µαθητή του Γρηγορίου, απευθύνεται µεγάλος αριθµός επιστολών, 31 στο 

σύνολό τους, µε περιεχόµενο κυρίως διδακτικό και συµβουλευτικό προς τον άστατου 

χαρακτήρα πρώην µαθητευόµενό του.  

 Στον κύκλο των φίλων του Γρηγορίου συναντάµε και γνωστά ονόµατα λογίων 

της περιόδου, καθώς είναι γνωστή η αγάπη του µέλλοντος Πατριάρχη για τα 

γράµµατα και την πνευµατική καλλιέργεια. Ο Γεώργιος Παχυµέρης είναι παραλήπτης 

των επιστολών ξθ’ και ρε’. Στην πρώτη εκ των παραπάνω, ο Γρηγόριος παρακαλεί 

τον Παχυµέρη να τον διαφωτίσει για το περιεχόµενο κάποιου λόγου που είχε 

συντάξει και ο ίδιος στάθηκε αδύνατο να κατανοήσει επαρκώς. Ο Ιωάννης 

Σταυράκιος, διάκονος και Χαρτοφύλακας, ανήκει επίσης στον κύκλο των λογίων και 

υπήρξε ο παραλήπτης αρκετών επιστολών του Γρηγορίου, ενώ και στον Ιωάννη 

Πεδιάσιµο, Χαρτοφύλακα Αχριδών και ύπατο των φιλοσόφων στέλνεται η επ. λε’ ως 

απάντηση του Γρηγορίου στη σύσταση του προαναφερθέντος να αναλάβει την 

εκπαίδευση κάποιου νεαρού119. Άλλα πρόσωπα που ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία 

των λογίων είναι κάποιος Σαπωνόπουλος, κάποιος Σκουταριώτης αγνώστων λοιπών 

στοιχείων, ο ∆ηµήτριος Βεάσκος για τον οποίο γνωρίζουµε ότι υπήρξε µελοδοποιός 

και στιχουργός,120 καθώς και κάποιος Γεώργιος Μαρµαράς που φαίνεται ότι υπήρξε 

αντιγραφέας κωδίκων121. Τέλος, η επ. ρβ’ έχει σαν παραλήπτη τον επονοµαζόµενο 

Ιωάννη Φακρασή, τον οποίο ο Γρηγόριος παρακαλεί όπως του στείλει περγαµηνές 

καθώς γνωρίζει ότι έχει πολλές που δεν τις χρειάζεται. Το όνοµα µας παραπέµπει σε 

                                                 
119 Mergiali Sophia, L’ enseignement et les Lettres, σελ. 21.Πρόκειται για κάποιον ∆ουκόπουλο, πρώην 
µαθητή του Πεδιάσιµου 
120 Ευστρατιάδης, Γρηγορίου του Κυπρίου, σελ. ιδ’ 
121 Ό. π., σελ. ιε’  
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ένα από τα πρόσωπα µε τα οποία αλληλογραφεί ο Μάξιµος Πλανούδης, δεν 

µπορούµε όµως να προσδιορίσουµε πιθανή ταύτισή τους. Παρατηρώντας την 

χρονολόγηση των επιστολών προς τα άτοµα αυτά, σύµφωνα µε τους πίνακες που µας 

παρέχει ο Ευστρατιάδης, διαπιστώνουµε πως στην πλειονότητά τους έχουν σταλεί 

πριν από την ανάρρηση του Γρηγορίου σε Πατριάρχη, κάτι το οποίο µπορεί να είναι 

απλώς θέµα τύχης ή εκκούσιας παραµέλησης αυτών των επαφών; 

 

 

Β) Οι περί της θεολογικής και πολιτικής διένεξης επιστολές  

 

 Σε προηγούµενα κεφάλαια έχουν γίνει ήδη αναφορές γύρω από τις συνθήκες 

υπό τις οποίες ο Γρηγόριος βρέθηκε στον πατριαρχικό θρόνο. Εδώ, µελετώντας τις 

επιστολές του µπορούµε να πάρουµε µια ιδέα για το πώς ο ίδιος αντιλαµβάνονταν την 

κατάσταση, ποιες ήταν οι επαφές του στο διάστηµα πριν και µετά την ανάρρησή του 

και κατά πόσο αυτές µεταβλήθηκαν ή έµειναν σταθερές στο πέρασµα του χρόνου.  

 Ένα από τα πρόσωπα τα οποία σχετίζονται τόσο µε τον Γρηγόριο όσο και µε 

τα τεκταινόµενα  αυτής της ταραγµένης περιόδου, είναι ο Κωνσταντίνος 

Μελιτινιώτης. Ο Μελιτινιώτης υπήρξε γνωστός κυρίως εξαιτίας της σχέσης του µε 

τον Ιωάννη Βέκκο, καθώς ήταν ένθερµος υποστηριχτής του και τάχθηκε στο πλευρό 

του ως το τέλος της θρησκευτικής και πολιτικής διαµάχης που κατέληξε στην 

καταδίκη τους το 1285122. Ακόµα και όταν ο εµπνευστής του Μελιτινιώτη και του 

Γεωργίου Μετοχίτη (ο οποίος ήταν επίσης υποστηριχτής της δυτικόφιλης παράταξης) 

Ιωάννης Βέκκος πέθανε στη φυλακή και τους δόθηκε µια τελευταία ευκαιρία να 

                                                 
122 Να υπενθυµίσουµε πως αρχικά ο Χαρτοφύλακας Βέκκος είχε αντιταχθεί στις ενωτικές βλέψεις του 
Μιχαήλ Παλαιολόγου και είχε κατηγορήσει τους δυτικούς ως αιρετικούς γι’ αυτό και φυλακίστηκε στα 
τέλη του 1273. Βλ.  Hussey J., The Orthodox church, σελ. 227 
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ανακαλέσουν, προτίµησαν την φυλακή123. Οι 10 από τις συνολικά 13 επιστολές του 

Γρηγορίου που απευθύνονται στον Μελιτινιώτη γράφτηκαν πριν αυτός γίνει 

Πατριάρχης και το περιεχόµενό τους επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στα 

προβλήµατα υγείας που αντιµετώπιζε ο Γρηγόριος (έπασχε για µακρό διάστηµα από 

ψώρα). Οι επιστολές αυτές είναι οι ε’, κζ’, ξστ’, οβ’, οε’, πη’, η’, ηζ’, ργ’ και ρι’.  

 Οι φιλικές σχέσεις των δύο αλληλογραφούντων δεν φαίνεται να κλονίστηκαν 

ούτε  και µετά την ανάδειξη του Γρηγορίου σε Πατριάρχη, καθώς έχουµε τις επ. ρηβ’ 

και ρηζ’ που είναι από τις τελευταίες στη λίστα του Ευστρατιάδη και επίσης αφορούν 

στα προβλήµατα υγείας του αποστολέα. Αν η χρονολόγηση του Ευστρατιάδη είναι 

ορθή και ισχύει η ταξινόµηση µε χρονική σειρά των επιστολών από τον ίδιο τον 

Γρηγόριο, τότε µπορούµε να εικάσουµε πως γράφτηκαν ασφαλώς µετά το 1283 και 

ίσως µετά και το 1285. Σ’ αυτή  την περίπτωση µας προκαλεί κάποιο προβληµατισµό 

η προσκόλλησή τους στα κοινά προβλήµατα υγείας ενώ υπάρχουν άλλα, πολύ πιο 

σοβαρά θέµατα να σχολιαστούν. Μην ξεχνάµε ότι ο Μελιτινιώτης, αν και φίλος του 

Γρηγορίου, προσχώρησε  στην παράταξη του άσπονδου εχθρού του Βέκκου124. 

Μήπως τελικά η φιλία ήταν υπεράνω κάθε πολιτικής αντιπαράθεσης, ή απλώς δεν 

έχουµε στην διάθεσή µας τέτοιου είδους επιστολές; Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση 

οι δύο αυτές επιστολές να γράφτηκαν σε άλλη χρονική στιγµή, πριν την ανάρρησή 

του σε Πατριάρχη και ίσως πριν το ξέσπασµα της θρησκευτικής διαµάχης, αλλά αυτό 

θέτει σε νέες βάσεις τη χρονολόγηση των επιστολών στο σύνολό τους.  

 Σ’ αυτό τον κύκλο επιστολών δεν µπορούµε να παραλείψουµε τις επ. ηβ’, 

ηστ’ και ρκβ’ προς τον ρήτορα Ολόβολο. Το όνοµα ταυτίζεται µε διδάσκαλο 

ανώτερης σχολής που ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα και πρωτοστάτησε στις 

                                                 
123 Evert-Kappesowa H, Une page des relations Byzantino-Latines II, σελ. 9, 18 
124 Για την αντιπαράθεση Βέκκου-Γρηγορίου βλ. και Migne J. P., Patrologia cursus completus. Series 
graeca, τ. 142, σελ. 267-270 το «Πιττάκιον» του Κυπρίου κατά του Βέκκου προς τον Ανδρόνικο 
Παλαιολόγο  
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κινήσεις κατά της Ένωσης125. Θα πρέπει µάλλον να τον ταυτίσουµε µε τον Ολόβολο 

του οποίου η εναντίωση στις απόψεις του αυτοκράτορα Μιχαήλ και η προσχώρησή 

του στο πλευρό του τυφλωµένου νεαρού Ιωάννη προκάλεσε ένα άνευ προηγουµένου 

περιστατικό βίας. Αφού ο Ολόβολος αρχικά εξορίστηκε στη Νίκαια, έπειτα τον 

έφεραν πίσω και τον ατίµασαν σέρνοντάς τον στους δρόµους της 

Κωνσταντινούπολης δεµένο µε αλυσίδες και µε εντόσθια ζώων κρεµασµένα στο 

λαιµό του. Ήταν 6 Οκτωβρίου 1273, έξι µέρες µετά τον θάνατο του πρώην 

Πατριάρχη Αρσενίου126. Το περιστατικό ήταν ενδεικτικό της τεταµένης ατµόσφαιρας 

λίγο πριν την συµµετοχή των βυζαντινών απεσταλµένων τον Ιούνιο του 1274 στη 

Σύνοδο της Λυόν και κάτι λιγότερο από δύο µήνες πριν την υπογραφή ενός 

χρυσόβουλλου όπου επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι έπρεπε να υπογράψουν για 

αποδοχή των ενεργειών του αυτοκράτορα στο θέµα της Ένωσης127.  

Αν και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επαφή των δύο αντρών, ο µικρός 

αριθµός επιστολών που προαναφέρθηκε δεν είναι ικανός να µας δώσει εκτενείς 

πληροφορίες. Ουσιαστικά χρήσιµο υλικό αντλούµε από την επ. ρκβ’ που ανήκει στις 

µετά το 1283 επιστολές και γίνονται νύξεις  για θέµατα που µας απασχολούν. Ο 

Γρηγόριος συµφωνεί στην επιστολή του µε το Ολόβολο ως προς την αναταραχή που 

έχει προκληθεί από την αντίπαλη παράταξη στον λαό. Πρόκειται για ενέργειες που, 

όπως γράφει, υποκινούνται από το ψεύδος και προκαλούν διάσπαση στην συνοχή της 

Εκκλησίας. Εδώ γίνεται και αναφορά στους Κυριζηνούς ή Οξυρριζίτες, που όπως µας 

πληροφορεί ο Ευστρατιάδης επρόκειτο για µία οµάδα µοναχών οι οποίοι πιθανότατα 

είχαν συνταχθεί µε την οµάδα του Βέκκου και για αυτό το λόγο αφορίσθηκαν από τον 

                                                 
125 Evert-Kappesowa H., «La société Byzantine et l’ Union de Lyon», Byzantinoslavica X, 1949, σελ. 
31-32 
126 Gill Joseph S. J., «The Church union of the Council of Lyons (1274) portrayed in Greek 
documents», Orientalia Christiana Periodica τ. XL, Ρώµη 1974, σελ. 7 
127 Ό. π., σελ. 8-9 
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Πατριάρχη128. Υποθέτουµε ότι στην επιστολή που είχε προηγηθεί από τον Ολόβολο 

προς τον Γρηγόριο είχε διατυπωθεί η παράκληση να συγχωρεθούν οι µοναχοί για την 

κίνησή τους αυτή, κάτι το οποίο πράγµατι είναι διατεθειµένος να πραγµατοποιήσει. 

 Έντονη δυσαρέσκεια για τις εξελίξεις της θρησκευτικής διαµάχης εκφράζει ο 

Γρηγόριος και στις επιστολές του προς τον µοναχό Αθανάσιο Λεπενδρινό. Οι επ. ρµζ’ 

και ρµη’ περιέχουν κατηγορίες για την αντίπαλη παράταξη και παροτρύνσεις για 

αντίσταση και αποκατάσταση της ορθοδοξίας. Ο Γρηγόριος εκφράζει την ανάγκη για 

επέµβαση του αυτοκράτορα που µε την βοήθειά του θα δεχτούν ισχυρό πλήγµα οι 

αντιφρονούντες, δεν διακρίνεται όµως από τις πιθανές απαντήσεις του Λεπενδρινού 

κάποιου είδους δραστηριότητα από την πλευρά του, ενώ ο Ευστρατιάδης τον 

κατατάσσει µεταξύ των ατόµων που εν τέλει αποµακρύνθηκαν από τον Γρηγόριο129. 

 Μια άλλη παρόµοια περίπτωση µοιάζει να είναι κι εκείνη του Ιωάννη, 

Μητροπολίτη Εφέσου. Ο Ιωάννης υπήρξε µαθητής του Γρηγορίου και παραλήπτης 

των επιστολών ροη’ και ροθ’ που ανήκουν στην οµάδα των επιστολών µετά την 

ανάρρηση του δεύτερου σε Πατριάρχη. Το περιεχόµενο σχετίζεται άµεσα µε τις 

πεποιθήσεις του Γρηγορίου για διαστροφή της θρησκευτικής ορθότητας από τους 

οπαδούς του Βέκκου και καλεί τον Μητροπολίτη να λάβει κι αυτός ενεργό δράση 

προκειµένου να αποκατασταθεί η αλήθεια. Χαρακτηριστική είναι η επιµονή µε την 

οποία ζητεί από τον παλιό µαθητή του όπως προσέλθει στην πρωτεύουσα για να 

σταθεί στο πλευρό του, όµως διαπιστώνουµε στην ροη’ επιστολή πως οι παρακλήσεις 

του βρίσκουν αµέτοχο τον Ιωάννη που υποθέτουµε ότι δεν συµµερίζεται τις ίδιες 

απόψεις. Έτσι, πέρα από αυτές τις δύο επιστολές δεν έχουµε περαιτέρω επαφές 

µεταξύ των δύο αντρών. 

                                                 
128 Ευστρατιάδης, Γρηγορίου του Κυπρίου, σελ. ιγ’ 
129 Ό. π. σελ. ι’ 
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 Παρακάτω θα ασχοληθούµε µε τις 8 επιστολές που απευθύνονται προς τον 

αυτοκράτορα Ανδρόνικο που ανήκουν στην οµάδα επιστολών µετά την ανάρρηση 

του Γρηγορίου στον πατριαρχικό θρόνο και πιθανότατα συντάχθηκαν όλες κατά τη 

διάρκεια της απουσίας του αυτοκράτορα στην Μικρά Ασία. Στην επ. ρλβ’ γίνεται 

σαφής αναφορά στο όνοµα και τη δράση του Ιωάννη Βέκκου. Έχει προκαλέσει το 

άτοµο αυτό τη διχοτόµηση του λαού εξαιτίας της εγκυκλίου που έχει συντάξει και οι 

µεν αµύνονται των όσων εκείνος υποστηρίζει, οι δε αµύνονται της θρασύτητάς του. Η 

υπόλοιπη επιστολή περιέχει σειρά αδικηµάτων που τελούνται σε βάρος των κατοίκων 

της Κωνσταντινούπολης λόγω των αντιρρήσεων που προβάλλουν στις πεποιθήσεις 

της παράταξης του Βέκκου. Η βία και οι χρηµατισµοί είναι καθηµερινό φαινόµενο 

τόσο στους κύκλους των λαϊκών όσο και των κληρικών και κανείς δεν φαίνεται 

ικανός να θέσει τέρµα σ’ αυτό το αρνητικό κλίµα. Πρόκειται για µια περίοδο που 

διαδέχεται τα προβλήµατα τα οποία είχαν δηµιουργηθεί επί πατριαρχίας Γερµανού 

Αδριανουπόλεως, όταν πολλοί από τους µοναχούς των οποίων τα µοναστήρια 

αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν επισήµως τον νέο Πατριάρχη τα εγκατέλειψαν και 

«περιήρχοντο σακκοφορούντες και ρακένδυτοι» στα σπίτια των λαϊκών τάξεων και 

των αγροτικών περιφερειών κηρύσσοντας το ευαγγέλιο της αποχής από κάθε 

ιεροπραξία και επαφή προς τη µολυσµένη επίσηµη Εκκλησία130. Τελειώνοντας την 

επιστολή κάνει έκκληση στον αυτοκράτορα να στείλει στρατιωτικό τάγµα 

προκειµένου να βοηθήσει τον ανήµπορο έπαρχο της πόλης. 

 Στην µακροσκελή  επιστολή ρλγ’ ο Γρηγόριος και πάλι παραινεί τον 

Ανδρόνικο για άµεση επέµβαση στην διαταραγµένη πολιτική κατάσταση, τον 

παροµοιάζει µάλιστα µε γιατρό που αν δεν θεραπεύσει έγκαιρα την ασθένεια αυτή θα 

παρουσιάζει επιδείνωση. Μάλιστα διατυπώνει την άποψη πως η πολιτική και η 

                                                 
130 Συκουτρής Ι., Περί το Σχίσµα, σελ. 303 
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θρησκευτική ευηµερία της αυτοκρατορίας είναι αλληλένδετες, εποµένως όταν ένας 

από αυτούς τους τοµείς πάσχει παρουσιάζονται προβλήµατα και στον άλλο.  

 Και η αµέσως επόµενη επιστολή ρλδ’ που απευθύνεται στον αυτοκράτορα 

έχει χαρακτήρα καυστικό και συµβουλευτικό. Ο Πατριάρχης µε ευθύτητα 

καταγγέλλει την διαφθορά και αναλγησία των κρατικών φορέων που πλουτίζουν σε 

βάρος των οικονοµικά ασθενέστερων οµάδων αλλά και του ίδιου του αυτοκράτορα. 

Στην επ. ρλζ’ πληροφορούµαστε πως ο Ανδρόνικος βρίσκεται στην Μικρά Ασία 

όπου, όπως αναφέρει ο Γρηγόριος, «καλλίνικος περιπολεῑ τήν Ἀσίαν» έχοντας 

κατατροπώσει τους εχθρούς του, ενώ στην επ. ρµβ’ γίνεται λόγος για το ταξίδι του 

Πατριάρχη στο Ατραµύττειο (ή Αδραµύττειο) και την εκεί διαµονή του. Η πόλη του 

Ατραµυττείου στην οποία κάνει αναφορά µας θυµίζει την σύγκλιση των επισκόπων 

και άλλων κληρικών που έλαβε χώρα το Πάσχα του 1284 µε προτροπή του ίδιου του 

αυτοκράτορα προκειµένου να υποβληθούν οι τόµοι του Γρηγορίου και του Βέκκου σε 

θεοδικία µε φωτιά131. Κατά πάσα πιθανότητα για αυτή την περίσταση να επισκέπτεται 

ο Πατριάρχης την πόλη, και ίσως να συνδέεται µε την εξέλιξή της η επ. ρµε’ όπου ο 

Γρηγόριος επικροτεί τις απόψεις του Ανδρόνικου σχετικά µε τους λόγους του 

Βέκκου. Τέλος, έχουµε στη διάθεσή µας την επ. ρµστ’ όπου γίνεται απλώς αναφορά 

στις συνθήκες του ταξιδιού του Γρηγορίου κατά την επιστροφή του από το 

Ατραµύττειο και σε κάποια προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζει.  

 Παρατηρώντας τις επιστολές προς τον Ανδρόνικο θα µπορούσαµε να πούµε 

ότι οι πρώτες χρονολογικά παρουσιάζουν σαφώς έντονο ενδιαφέρον, καθώς 

                                                 
131 Ήδη το 1283 ο Γρηγόριος είχε συντάξει συνοδική απόφαση κατά του Βέκκου, βλ. Pétridès S., 
«Sentence synodique contre le clegré unioniste (1283)», EO, τ. XIV, 1911, Παρίσι, σελ. 133-136. 
Έχουµε στη διάθεσή µας και άλλα έγγραφα άρνησης των απόψεων του Βέκκου όπως του διδασκάλου 
Γεωργίου Μοσχάµπαρος  που συντάσσεται µε τον Γρηγόριο, βλ. Laurent V., «Un polémiste Grec de la 
fin du XIIIe siècle. La vie et les œuvres de Georges Moschabar», ΕΟ, τ. XXVIII, 1929, Παρίσι, σελ. 
153-158 
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αναφέρονται άµεσα στην πολιτική και θρησκευτική κρίση, ενώ οι τελευταίες 

διακατέχονται από πιο χαλαρό ύφος και αποµακρύνονται από τα φλέγοντα ζητήµατα. 

Η απουσία άλλων επιστολών, µετά τα γεγονότα του Ατραµυττείου, µας προκαλεί να 

υποθέσουµε ότι ο Πατριάρχης µένοντας ικανοποιηµένος από την στάση του 

αυτοκράτορα δεν θεώρησε απαραίτητο να αναθερµάνει την µεταξύ τους 

αλληλογραφία. 
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ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΠΛΑΝΟΥ∆Η 

 

 Βασικό εγχειρίδιο για τη µελέτη των επιστολών του Πλανούδη θα αποτελέσει 

η έκδοση του Maximilian Treu του 1960132. Εδώ βρίσκουµε συγκεντρωµένες 121 

επιστολές προς 33 συνολικά παραλήπτες ποικίλης µορφωτικής, οικονοµικής και 

κοινωνικής επιφάνειας. Για τον συγκεκριµένο επιστολογράφο θα διατηρήσουµε τον 

τρόπο αρίθµησης των επιστολών που χρησιµοποιεί και η έκδοση του Treu, δηλαδή 

τους ελληνικούς χαρακτήρες κατάταξης. 

 Η απουσία πίνακα περιεχοµένων είναι ένα από τα µειονεκτήµατα του έργου, 

ενώ δυσκολίες παρουσιάζει και η ταξινόµηση των επιστολών ως προς την 

χρονολόγησή τους. Φιλολογικές σηµειώσεις υπάρχουν σε σχετικές παραποµπές, αλλά 

αυτό δεν βοηθά ιδιαίτερα στη συγκεκριµένη εργασία. Επιπλέον, απουσιάζει 

οποιασδήποτε µορφής προλογικό σηµείωµα και σχολιασµός ιστορικού περιεχοµένου, 

πράγµα που αναγκαστικά µας οδηγεί στην πρόσληψη τέτοιου είδους πληροφοριών 

από άλλες πηγές. Αποτελεί ωστόσο την πληρέστερη παρουσίαση του υλικού του 

επιστολογράφου και χρήσιµη αφετηρία για την περαιτέρω µελέτη του.  

Με µια πρώτη µατιά διαπιστώνουµε την βασική µεθοδολογία της κατάταξης 

των επιστολών και µια εικόνα για τους παραλήπτες και την συχνότητα επικοινωνίας 

εκ µέρους του Πλανούδη. Βλέπουµε δηλαδή πως οι επιστολές δεν παρατίθενται 

αλφαβητικά, αλλά κατά πάσα πιθανότητα χρονολογικά, χωρίς αυτό να διευκρινίζεται 

µε συγκεκριµένες αναφορές. Οι επιστολές διακρίνονται από τον αριθµό και τον τίτλο, 

ο οποίος συνήθως φέρει το όνοµα και την ιδιότητα του παραλήπτη. Εκτός από αυτές 

τις περιπτώσεις που είναι αρκετά διαφωτιστικές και µας βοηθούν στην ταύτιση των 

                                                 
132 Treu M., Maximi monachi Planudis epistulae, Amstelodamum, 1960 
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προσώπων, υπάρχουν και εκείνες όπου ο τίτλος των επιστολών είναι ελλιπής και 

προβληµατικός, όπως για  παράδειγµα η επ. ς’ που τιτλοφορείται «Τῷ κανικλείου» 

και απουσιάζει η αναφορά σε κάποιο όνοµα, ή η επ. θ’ που απευθύνεται «Τῷ 

Ἀδριανουπόλεως». Υπάρχουν βέβαια και οι επιστολές που η αναφορά και µόνο της 

ιδιότητας του παραλήπτη δεν αφήνει περιθώρια για αµφισβήτηση περί της 

ταυτότητάς του, όπως συµβαίνει µε τις επιστολές που προορίζονται για τον ίδιο τον 

αυτοκράτορα και φέρουν τον τίτλο «Τῷ Αυτοκρατόρι», ή σε συγγενικό του 

αυτοκράτορα πρόσωπο όπως η επ. β’ που έχει σαν αποδέκτη «Τῷ τοῡ Αὐτοκράτορος 

αὑτάδελφῳ». Σχετική δυσκολία παρουσιάζουν και κάποιες συγχύσεις που 

προκύπτουν από τα ονόµατα παραληπτών. Για παράδειγµα η επ. α’ αναφέρεται «Τῷ 

Αὐτοκράτορι», ενώ οι επ. κβ’, λς’ λζ και η µα’ «Τῷ Παλαιολόγῳ κυρῷ Ἀνδρονίκῳ». 

Το φαινόµενο αυτό είναι πιο προβληµατικό σε άλλη περίπτωση, όπως µε τις επ. λα’ 

και ξδ’, εκ των οποίων η πρώτη φέρει τον τίτλο «Τῷ Αὐτωρειανῷ ἐξισωτή ὄντι τῆς 

βασιλίδος τῶν πόλεων» ενώ η δεύτερη «Τῷ Αὐτωρειανῷ κυρῷ Γεωργίῳ». Η ταύτιση 

ή όχι του ονοµαζόµενου Αυτωρειανού ως ένα και το αυτό άτοµο πρέπει να 

διασταυρωθεί από άλλη πηγή. Παροµοίως, σύγχυση προκαλούν και οι επιστολές ε’ 

και ι’, καθώς η µεν πρώτη τιτλοφορείται «Τῷ Ὀρφανοτρόφῳ κυρῷ Λέοντι τῷ 

Βαρδαλῇ» η δε δεύτερη «Τῷ Βαρδαλῇ». Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτηµα αν οι δύο 

αυτοί παραλήπτες µπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο, ή αν πρόκειται για συνωνυµία ή 

για κάποια συγγενικά µεταξύ τους πρόσωπα.  

∆εύτερη γενική παρατήρηση θα µπορούσε να είναι µια στατιστική όσον 

αφορά τη συχνότητα µε την οποία ο Πλανούδης συντάσσει επιστολές προς τα 

διάφορα άτοµα µε τα οποία αλληλογραφεί. Αισθητά το µεγαλύτερο ποσοστό 

καταλαµβάνουν οι επιστολές µε παραλήπτη τον στρατηγό Αλέξιο Φιλανθρωπηνό (28 

στο σύνολό τους). Ακολουθεί το όνοµα του Μελχισεδέκ µε 15 επιστολές να 
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αναφέρονται στο πρόσωπό του, το όνοµα του Φακρασή Λογοθέτη των αγελών µε 12 

επιστολές, ο Γεώργιος Βέκκος µε 7 επιστολές και οι λοιποί παραλήπτες που τα 

ποσοστά κυµαίνονται από µία ως πέντε ή έξι επιστολές στο σύνολο των 121.  

Η µελέτη των επιστολών λοιπόν θα επικεντρωθεί κυρίως στην αλληλογραφία 

προς πρόσωπα όπως εκείνα του Φιλανθρωπηνού, του Μελχισεδέκ, του Φακρασή και 

του Βέκκου, καθώς βέβαια και προς τις εννιά επιστολές προς τον αυτοκράτορα  

 

Αλέξιος Φιλανθρωπηνός, Μελχισεδέκ Ακροπολίτης 

 

Ειδικά για την περίπτωση του Αλέξιου Ταρχανειώτη Φιλανθρωπηνού και τις 

επαφές του µε τον Πλανούδη, χρήσιµη είναι η έκδοση του P. M. Leone133. Εκεί 

συνοπτικά πληροφορούµαστε τη δράση του στρατηγού που κλιµακώνεται τους 

τελευταίους µήνες του 1296, όταν ο Αλέξιος παρακινούµενος µεταξύ άλλων και από 

τον Μελχισεδέκ Ακροπολίτη, θείο της γυναίκας του ίδιου, εξεγέρθηκε κατά του 

αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β’134. Εν συντοµία,  η ιστορία λέει πως η επανάσταση 

γρήγορα κατεστάλη και προς το τέλος του ίδιου έτους ο φιλόδοξος στρατηγός 

συνελήφθη. Μετά από λίγο τυφλώθηκε από τον Πρωτοβεστιάριο Λιβαδάριο. Η ίδια 

ποινή, αν όχι κατευθείαν η ποινή του θανάτου, επιβλήθηκε στον ασύνετο 

συµβουλάτορά του. Πλέον σε δυσµένεια ο Αλέξιος επιστρέφει στην ιδιωτική ζωή και 

για είκοσι επτά χρόνια έζησε στη σιωπή και τη µοναξιά135.  

Η επανάσταση του Φιλανθρωπηνού στην Μικρά Ασία αποτελεί ένα από τα 

δραµατικότερα γεγονότα της βυζαντινής αυτοκρατορίας στα τέλη του 13ου αιώνα. 

Όταν αρχικά ανέλαβε τις υποχρεώσεις του στρατηγού του θέµατος των Θρακησίων, ο 

                                                 
133 Leone P. L. M., «Per una nuova edizione critica delle epistole di Massimo Planude (I)», Byzantion 
54, 1984, 193-219 
134 Ό. π., σελ. 193 
135 Ό. π., σελ. 193 
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Αλέξιος φάνηκε στα µάτια του αυτοκράτορα Ανδρόνικου και των κατοίκων της 

Μικράς Ασίας σαν σωτήρια ελπίδα από την απειλή των Οθωµανών. Η δράση του 

εντυπωσίασε τους πάντες: κατάφερε εκπληκτικές νίκες αναπτερώνοντας το ηθικό των 

κατοίκων της περιοχής, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξανακατοικήσουν σε πόλεις 

και χωριά που είχαν ερηµωθεί. Κατάφερε να στείλει στην Κωνσταντινούπολη 

λάφυρα πολέµου σε χρυσό, ασήµι και σιτηρά, καθώς και αιχµαλώτους. Μεγάλος 

αριθµός του εχθρικού στρατού προτίµησε να καταταγεί στο πλευρό του προκειµένου 

να αντιµετωπίσει τους απειλητικούς Μογγόλους που πίεζαν µε την παρουσία τους την 

περιοχή136.Ο Πλανούδης, όντας φίλος του στρατηγού, γράφει χαρακτηριστικά στην 

επιστολή οζ’: «…ἀριστεύεις γὰρ συν θεῷ καὶ ἐχθρῶν οὐ ραδίως ἀριθµηθέντων ἄν 

περιγίνη»,137 και συνεχίζει πλέκοντας το εγκώµιο του ικανού στρατηγού. 

Πληροφορίες για τη δράση του Φιλανθρωπηνού παίρνουµε και από πλήθος άλλων 

επιστολών του Πλανούδη, όπως στην επ. ρε’ όπου αναφέρει µεταξύ των άλλων: «καὶ 

χαίροµεν µὲν τάς σάς κατά τῶν ἐχθρῶν ἐπιθέσεις ἀκούοντες καὶ λείαν ἐκείθεν 

ἐλαυνοµένην πολλὴν καὶ πλῆθος αἰχµαλώτων καὶ φιλοτιµίαν πρὸς τούς 

ὑποτεταγµένους»138.  

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επ. ριγ’ και ριδ’ που έρχονται να 

µας αποδείξουν τις φιλικές επαφές του Πλανούδη όχι µόνο µε το Φιλανθρωπηνό αλλά 

και µε ένα άλλο πρόσωπο που σχετίζεται µε αυτόν. Όπως αναφέρθηκε και 

προηγουµένως, ο επιστολογράφος µας έχει τακτική αλληλογραφία µε τον 

ονοµαζόµενο Μελχισεδέκ που δεν είναι άλλος από τον θείο της γυναίκας  του 

Φιλανθρωπηνού, Μελχισεδέκ Ακροπολίτη. Στην επ. ριγ’ ο Πλανούδης πληροφορεί 

τον στρατηγό για ένα ταξίδι του Μελχισεδέκ στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 

                                                 
136 Laiou Angeliki, «Some Observations on Alexios Philanthropenos and Maximos Planoudes», 
Byzantine and Modern Greek Studies 4, 1978, σελ. 89 
137 Treu M., Maximi monachi, σελ. 96 
138 Ό.π., σελ. 139 
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περισσότερα στοιχεία για αυτό το ταξίδι έχουµε στην επ. ριδ’ προς τον ίδιο τον 

Μελχισεδέκ µετά την επιστροφή του στην Μικρά Ασία139. Στην επιστολή αυτή 

µαθαίνουµε πως ο Ανδρόνικος Β’ έχει ζητήσει από τον Πλανούδη να συµµετέχει σε 

µία πρεσβεία στην Αρµενία που θα αφορούσε θεολογικά ζητήµατα. Κατά πάσα 

πιθανότητα η πρεσβεία στην οποία αναφέρεται έγινε αµέσως µετά το Πάσχα του 

1295140. Όπως σηµειώνει η Laiou, είναι δικαιολογηµένο να αναρωτιέται κανείς 

µήπως ο Μελχισεδέκ πραγµατοποίησε αυτό το ταξίδι, αυτή τη συγκεκριµένη στιγµή, 

προκειµένου να βρει υποστηριχτές για την εξέγερση του Φιλανθρωπηνού που έλαβε 

χώρα τον χειµώνα του επόµενου έτους. Και συνεχίζει θεωρώντας πολύ πιθανό να 

συνάντησε τον αδερφό του, και πεθερό του Αλεξίου, Κωνσταντίνο Ακροπολίτη141. 

Θα άξιζε ίσως στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε πως, όσον αφορά στις σχέσεις 

Μελχισεδέκ - Φιλανθρωπηνού, υπάρχει µια ενδιαφέρουσα διάσταση απόψεων από 

τους ιστορικούς Γρηγορά και Παχυµέρη. Πιο συγκεκριµένα, ενώ ο Παχυµέρης κάνει 

λόγο στη «Χρονική συγγραφή» του για υποστηρικτές που βρήκε στο πλευρό του ο 

Αλέξιος από τους αριστοκρατικούς κύκλους, άρα και τον Μελχισεδέκ Ακροπολίτη, 

δεν συµβαίνει το ίδιο και µε τον Γρηγορά ο οποίος δεν κάνει την παραµικρή νύξη για 

αυτούς142. 

Σε µία από τις επόµενες επιστολές (επ. ριη’) ο Πλανούδης γράφει στο 

ξεκίνηµα της επιστολής του προς τον Φιλανθρωπηνό: «Ἀνέσχε πρότριτα – καὶ γὰρ 

οὕτω δέον εἰπεῑν – ἐλπίδος τι φέγγος ἡµῑν. Τὸ δὲ ἦν δεῡρό σε τὸν φίλτατον ὄψεσθαι, 

τῶν πολλῶν καὶ µεγάλων ἄθλων ἐπί γε µικρὸν ἀνεθέντα. ἀλλὰ πρὶν ἢ καλῶς τοῡτο 

                                                 
139 Ό.π., σελ 153-160 
140 Laiou Angeliki, Some Observations, σελ. 95 
141 Ό.π., σελ. 95 
142 Γεωργιάδου Βασιλική Σ., «Η παρουσία και το κίνηµα του πιγκέρνη Αλέξιου Φιλανθρωπηνού στη 
Μικρά Ασία (1293-1295). Ένα παράδειγµα αποκλίσεων στις ιστορικές εκτιµήσεις του Παχυµέρη και 
του Γρηγορά», ΕΙΕ, Ινστιτούτο Βυζαντινών Σπουδών. Σύµµεικτα, τ. δέκατος, Αθήνα 1996, σελ. 150-
151 
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τὸ φῶς ἀνατεῑλαι, φεῡ τοῡ βασκάνου δαίµονος, πάλιν ἔδυ καὶ ἀπεκρύψατο»143. Ο 

επιστολογράφος προσφωνεί τον στρατηγό ως «ελπίδα» και «φέγγος», χαρακτηρισµοί 

που, αν όχι οι ίδιοι αλλά παρεµφερούς αγάπης και θαυµασµού, δεν λείπουν σε όλες 

σχεδόν τις επιστολές του προς αυτόν. Υπονοεί δε µε την απογοήτευσή του πως αυτό 

το φως δεν µπόρεσε να το δει ότι δεν κατάφερε να συναντήσει τον Αλέξιο, άρα 

υποθέτουµε ότι είχε προηγηθεί κάποιου είδους πρόσκληση από µέρους του Πλανούδη 

να πάει ο Φιλανθρωπηνός στην Κωνσταντινούπολη, ή η υπόσχεση του ίδιου του 

Φιλανθρωπηνού να ταξιδέψει στην πρωτεύουσα. Τέτοιου είδους προτάσεις για 

συνάντηση των αλληλογραφούντων συναντάµε και σε άλλες επιστολές, όπως για 

παράδειγµα στην επ. οδ’, όπου ο Πλανούδης δηλώνει την επιθυµία του να επισκεφθεί 

τον Φιλανθρωπηνό144. Παρατηρούµε µε άλλα λόγια την ανάγκη όχι µόνο για την 

προσωπική επαφή των δύο αλληλογραφούντων, αλλά και την επιθυµία για επαφή µε 

το κέντρο των αποφάσεων της αυτοκρατορίας, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη, που 

σηµαίνει επικοινωνία µε άλλα εξέχοντα πολιτικά και στρατιωτικά πρόσωπα που 

σχετίζονται µε τον Φιλανθρωπηνό και τον περίγυρό του. Ο στρατηγός αποµονωµένος 

για µακρό χρονικό διάστηµα στην Μικρά Ασία, ασφαλώς επιζητεί τις πληροφορίες 

που µπορεί να του διοχετεύσει για τα τεκταινόµενα στην πρωτεύουσα ο Πλανούδης. 

Είτε ο λόγιος βρίσκεται ο ίδιος εκεί, είτε µαθαίνοντας τις εξελίξεις από δικές του 

επαφές, αποτελεί µια ασφαλή και φιλικά προσκείµενη πηγή, αν και  η προσωπική  

παρουσία του στρατηγού στην Κωνσταντινούπολη σίγουρα θα είχε άλλη βαρύτητα. 

Πάντως όσον αφορά τον Πλανούδη, γνωρίζουµε από αναφορές του στην επ. ξα’ πως 

επισκέφθηκε την Μικρά Ασία. Χαριτολογώντας µάλιστα αναφέρεται σε µια 

αδιαθεσία που αισθάνθηκε από τα ψάρια κάποιας λίµνης που έφαγε εκεί. Ένας φίλος 

του λοιπόν προσφέρθηκε να του στείλει µια σεβαστή ποσότητα άλλων ψαριών και 

                                                 
143 Treu M., Maximi monachi, σελ. 164 
144 Ό.π., σελ. 93 
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αυτός µε τη σειρά του υπόσχεται να στείλει µερικά από αυτά στον φίλο του 

στρατηγό145.  

Εκτός των άλλων λοιπόν, είναι ενδιαφέρον να παρακολουθούµε µέσα από 

τέτοιου είδους επιστολές και πληροφορίες για ανταλλαγή προϊόντων µεταξύ των 

επιστολογράφων. Άλλωστε οι επιστολές του Πλανούδη προς τον Φιλανθρωπηνό 

περιέχουν και άλλου είδους πληροφορίες, δευτερεύουσας σηµασίας για την δράση 

του στρατηγού αλλά ενδεικτικές του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούσε η επιστολή 

στην ύστερη βυζαντινή περίοδο, και όχι µόνο. Έτσι, τον πληροφορεί στην επ. ρς’ για 

παράδειγµα, ότι έχει αρχίσει την συγγραφή των έργων του Πλουτάρχου146. 

Παροµοίως, στο τέλος της επ. ογ’ παραθέτει τους στίχους ενός ποιήµατος, 

πιθανότατα του Μανουήλ Φιλή, για µια εικόνα του Χριστού147. Παρεµπιπτόντως να 

αναφέρουµε πως ο Φιλής είναι και ο παραλήπτης της επ. πδ’ του Πλανούδη, µιας 

σύντοµης επιστολής όπου κυρίως τονίζεται η αγάπη και των δύο για την αρετή και τα 

γράµµατα148.  

Βέβαια, οι σηµαντικότερες πληροφορίες στην αλληλογραφία του Πλανούδη 

µε τον Φιλανθρωπηνό έχουν να κάνουν µε την δράση του στην Μικρά Ασία και την 

αποτυχηµένη επανάσταση. Στην επ. ριη’, για την οποία έχει ξαναγίνει λόγος, ο 

Πλανούδης  αναφέρει : «…τὴν ἡγεµονίαν ἀποθέσθαι βουλόµενος οὐχ εὑρίσκεις τὸν 

αὐτοκράτορα ταὐτά σοι βουλόµενον»149. Ο Φιλανθρωπηνός φαίνεται να έχει 

επιδιώξει την αποµάκρυνσή του από το αξίωµα που κατέχει, ωστόσο ο ίδιος ο 

αυτοκράτορας δεν συµφωνεί µε την απόφασή του, όπως αναφέρει ο Πλανούδης που 

προφανώς γνωρίζει αυτές τις εξελίξεις µέσω του ίδιου του στρατηγού αλλά ίσως και 

                                                 
145 Ό.π., σελ 76 
146 Ό.π., σελ 141-142 
147 Beyer Hans-Veit, «Die chronologie der briefe des Maximos Planudes an Alexios Dukas 
Phlanthropenos und dessen umgebung», REB 51 (1993), σελ. 118 
148 Treu M., Maximi monachi, σελ. 106 
149 Ό. π., σελ. 165  
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από τις επαφές του µε τους κύκλους της Κωνσταντινούπολης. ∆εν διαθέτουµε κάποια 

άλλη πηγή για την είδηση αυτή, κατά πάσα πιθανότητα όµως ισχύει αυτή η πρόταση 

του Φιλανθρωπηνού προς τον αυτοκράτορα, γεγονός που µπορεί να συνδυαστεί µε τα 

προβλήµατα που ήδη αντιµετώπιζε ο στρατηγός από αντίζηλούς του. Ο Λιβαδάριος 

είναι από τους ισχυρότερους αντιπάλους που µεθοδεύουν την πτώση του και, όπως 

προαναφέρθηκε, ήταν από τους εκτελεστές της ποινή τύφλωσης που επιβλήθηκε στον 

Φιλανθρωπηνό µετά την αποτυχία. Ο Πλανούδης στην ίδια επιστολή συνεχίζει 

λέγοντας: «…ὅτι τὴν αὐτὴν ἡγεµονίαν δὶς ἐφεξῆς λαγχάνεις, ὅτε πρὸς αὐτὴν 

κατεπέµφθης…», τονίζοντας έτσι το συναίσθηµα της κυριαρχίας του Αλέξιου στην 

Μικρά Ασία παρά τις όποιες αντιξοότητες εκείνος αντιµετωπίζει. Μπορούµε να 

φανταστούµε πως το κλίµα που επικρατεί στο οικείο περιβάλλον του στρατηγού, 

µετά από αυτή την απόλυτη αποδοχή του ίδιου του αυτοκράτορα της αναγκαιότητας 

για την παρουσία του σ’ αυτά τα απειλούµενα εδάφη της αυτοκρατορίας, είναι κάτι 

παραπάνω από ικανοποιητικό. Ο Φιλανθρωπηνός µε τις «ευλογίες» του Ανδρόνικου 

είναι ο πρώτος και αδιαµφισβήτητος άνδρας στην Μικρά Ασία. Μια τέτοια τροπή δεν 

µπορεί παρά να ενισχύσει τις πιθανές σκέψεις συνωµοσίας για απόσχιση από την 

κεντρική εξουσία. Κι αν ο ίδιος ο Φιλανθρωπηνός δεν ήταν βέβαιος για µια τέτοια 

κίνηση, άλλοι πιο φιλόδοξοι και τολµηροί υποστηριχτές του τον προτρέπουν στην 

επαναστατική δράση.  

Η µακροσκελής επ. ριθ’ είναι ακόµα πιο αποκαλυπτική για τις βλέψεις και τις 

κινήσεις του Αλεξίου. Έχουµε την αναφορά της κατάληψης του οχυρού ∆ύο Βουνά 

(∆ύο Βουνοί) στην Μίλητο: «ὡς καὶ νῡν ἐπὶ τῇ πορθήσει τοῡ προκειµένου τῆς 

Μιλήτου φρουρίου, ᾧ ∆ύο Βουνοὶ τοὔνοµα»150. Η ενέργεια αυτή αποτελεί το πρώτο 

βήµα της επανάστασης. Παρακάτω, στην ίδια επιστολή, ο Πλανούδης αναφέρει: «καὶ 

                                                 
150 Ό. π., σελ. 166 
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γὰρ σύγε µᾱλλον ὡς ποµπεύων κατ’ ἐξουσίαν ἢ µαχόµενος µάχην διέκεισο»,151 

υπερήφανος που ο φίλος του δεν κάνει πλέον αµυντικό πόλεµο αλλά επιθετικό, 

βοηθούµενος από τους ικανούς συνεργάτες και τους στρατιώτες του. Αλλά και λίγο 

παρακάτω συνεχίζει : «…καὶ χρηµάτων ὄγκον ὅσον εἰκάσαι βασιλείας καὶ ταύτης οὐ 

µικρᾱς εἶναι»152 σαν να υπονοεί πως ο Φιλανθρωπηνός έχει συγκεντρώσει τόσο 

µεγάλα χρηµατικά ποσά από τα λάφυρα και από άλλες πηγές, που είναι σε θέση να 

στηρίξει ένα ολόκληρο βασίλειο και µάλιστα όχι µικρό. 

Προκειµένου να κλείσουµε το κεφάλαιο της ανταλλαγής επιστολών µεταξύ 

Πλανούδη και Φιλανθρωπηνού, αξίζει να σηµειώσουµε τα εξής. Αφού το µεγαλύτερο 

µέρος των γραµµάτων του µοναχού απευθύνονταν στον επαναστάτη στρατηγό και 

τον ακόλουθό του Μελχισεδέκ, ο Πλανούδης έκρινε καλύτερο να µην δηµοσιεύσει τις 

επιστολές του. Η διάδοσή τους έγινε δυνατή µόνο µετά την συµφιλίωση του Αλέξιου 

µε τον Ανδρόνικο Β’, που έγινε προς το τέλος του 1323 µε µεσολάβηση του 

νεοεκλεγέντος  (30 Νοεµβρίου 1323) Πατριάρχη Ησαΐα, δηλαδή πολλά χρόνια µετά 

το θάνατο του συγγραφέα153.  
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153 Leone P. L. M., Per una nuova edizione, σελ. 194 
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Λοιπές επιστολές  

 

 Εξετάζοντας τις επιστολές του Πλανούδη προς τον αυτοκράτορα, τον 

Φακρασή Λογοθέτη των αγελών, τον Γεώργιο Βέκκο και προς άλλους επιφανείς 

βυζαντινούς, µπορούµε να προσθέσουµε κάποια ακόµα στοιχεία σχετικά µε την 

προσωπικότητα και τη δράση του. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε και σ’ αυτή 

την οµάδα επιστολών είναι η έλλειψη χρονολόγησής τους, γεγονός που δεν µας 

διευκολύνει στην διασταύρωση των πληροφοριών µε άλλες πηγές αλλά και στην 

τοποθέτηση αυτών καθαυτών των επιστολών σε µια χρονική αλληλουχία .  

 Η επ. α’ µε παραλήπτη τον αυτοκράτορα, παρότι µακροσκελής, δεν 

προσφέρει ιδιαίτερα χρήσιµο υλικό για τα ιστορικά τεκταινόµενα. Αποτελεί όµως 

χαρακτηριστικό δείγµα της ευγλωττίας και της άνεσης µε την οποία ο µοναχός 

Πλανούδης χειρίζεται την ελληνική γλώσσα την οποία υποτάσσει στις εκάστοτε 

ανάγκες του. Στην συγκεκριµένη περίπτωση η επιστολή εξυπηρετεί την προσπάθειά 

του να κολακέψει και να µυθοποιήσει κατά κάποιον τρόπο τον αυτοκράτορα, 

αποκαλώντας τον «ήλιο φωτίζων και θερµαίνων» και χρησιµοποιώντας ποικιλία 

άλλων κοσµητικών επιθέτων. Ο ήλιος που ο αυτοκράτορας αντιπροσωπεύει θα 

ξαναφωτίσει όταν και ο ίδιος επιστρέψει κοντά στους υπηκόους του, άρα πρόκειται 

για χρονική περίοδο κατά την οποία ο Ανδρόνικος βρίσκεται εκτός 

Κωνσταντινούπολης αν δεχτούµε πως ο Πλανούδης διαµένει στην πρωτεύουσα.  

 Φιλολογικού περιεχοµένου είναι και η επ. κβ’ µε αναφορές σε αρχαίες 

ελληνικές θεότητες όπως ο ∆ιόνυσος και οι Νύµφες, ενώ στην επ. λζ’ ο Πλανούδης 

επικρίνει τον αυτοκράτορα για την παράλειψή του να απαντήσει στις επιστολές του. 

Οι επ. λς’ και µα’ περιέχουν αναφορές στο όνοµα κάποιου άλλου Ανδρόνικου, που αν 
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υποθέσουµε ότι είναι ο Ανδρόνικος Β’ µπορούµε να αντλήσουµε κάποιες χρήσιµες 

πληροφορίες. Ο Πλανούδης φαίνεται πως διατηρεί κάποιου είδους επαφές µαζί του, 

καθώς αναφέρεται σε συνάντησή τους. Όπως όµως αναφέρει πιο συγκεκριµένα στην 

επ. µα’, οι επαφές αυτές µε τον άνθρωπο που προηγουµένως κατηγορούσε δεν 

γίνονται αναίτια αλλά προς όφελος του ίδιου του αυτοκράτορα χωρίς να υπεισέρχεται 

σε περισσότερες λεπτοµέρειες.   

  Οι 12 επιστολές µε παραλήπτη τον Φακρασή, Λογοθέτη των αγελών,  

παρουσιάζουν ποικίλο περιεχόµενο 154. Σε αρκετές από αυτές γίνεται αναφορά στην 

απουσία του ίδιου του παραλήπτη και του αυτοκράτορα και εκφράζεται η αγωνία και 

η επιθυµία του Μάξιµου για σύντοµη επιστροφή τους. Πιο συγκεκριµένα, η επιστολή 

δ’ µας βοηθάει να εντοπίσουµε τις κινήσεις του αυτοκράτορα τον οποίο συνοδεύει ο 

Λογοθέτης, καθώς αναφέρεται η αναµονή τους στην πρωτεύουσα από την πόλη της 

Θεσσαλονίκης όπου βρίσκονται τώρα. Γνωρίζουµε επίσης πως ο Φακρασής κατείχε 

σίγουρα το αξίωµά του κατά το διάστηµα 1307-1309, άρα θα µπορούσαµε να 

χρονολογήσουµε την επιστολή γύρω από αυτό το χρονικό πλαίσιο155. Θα πρέπει να 

υπενθυµίσουµε εδώ την διχογνωµία ως προς τις χρονολογίες θανάτου του Πλανούδη 

(δες Κεφάλαιο «Βιογραφικά») καθώς προτείνονται το 1305 αλλά και το 1310, 

γεγονός που δυσκολεύει της εξαγωγή ασφαλούς συµπεράσµατος ως προς την 

χρονολόγηση της επιστολής. Θα µπορούσαµε επίσης να υποθέσουµε πως η παρουσία 

του αυτοκράτορα στην Θεσσαλονίκη συνδέεται µε τους γάµους της κόρης του 

Σιµωνίδας µε τον Σέρβο κράλη τον Απρίλιο του 1299, µια διπλωµατική στην ουσία 

κίνηση που αποσκοπούσε στην συµµαχία των δύο δυνάµεων και έβγαζε τον 

                                                 
154 Για το αξίωµα του Λογοθέτη των αγελών, του υπεύθυνου δηλαδή για τα άλογα και τα κοπάδια των 
στρατευµάτων δες  Oikonomides N., Les listes des preseance Byzantines des IXe et Xe siecles, Edition 
du Centre national de la recherche scientifique, Paris, 1972, σελ. 338 
155Ahrweiler Hélène, «Philadelphie et Thessalonique au début du XIVe siècle: a propos de Jean 
Monomaque», Philadelphie et autres études, Byzantina Sorbonensia 4, Παρίσι 1984, σελ. 12 
 



 82

Ανδρόνικο από την εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία είχαν βρεθεί τα βυζαντινά 

στρατεύµατα.  

Υποδεέστερης σηµασίας, αλλά χαρακτηριστικό της βυζαντινής 

επιστολογραφίας, είναι το σηµείο όπου γίνεται αναφορά στον «υιό Ιωάννη», 

πιθανότατα γιο του Φακρασή, που βρίσκεται υπό την προστασία του Πλανούδη. Η το 

συντοµότερο δυνατόν επιστροφή της οµάδας του αυτοκράτορα στην 

Κωνσταντινούπολη θα σηµαίνει και την συνάντησή της µε τα οικεία και αγαπηµένα 

πρόσωπα. Κατά τον ίδιο τρόπο, και οι επιστολές ια’ και ιε’ κάνουν λόγο για την 

επιστροφή τους στην πρωτεύουσα και την χαρά που θα φέρουν προσωπικά στον 

Πλανούδη αλλά και σε όλους τους υπηκόους. 

 Στην επ. γ’ ο Πλανούδης καταπιάνεται µε ένα άλλο ζήτηµα και καταφέρεται 

εναντίον δηµοσίων υπαλλήλων, και συγκεκριµένα των τελωνών, οι οποίοι 

επωφελούνται προσωπικά του αξιώµατός τους και θέτουν σε δεύτερη µοίρα  το 

δηµόσιο συµφέρον. Αναφέρεται στην αγανάκτηση των πολιτών για αυτή την 

συµπεριφορά και ελπίζει σε αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Επιπλέον, στην επ. ιβ’ 

γίνεται εκτενής αναφορά στο πρόσωπο κάποιου Σύρου, ο οποίος αν και διατηρεί 

φιλικές επαφές µε τον Πλανούδη τον έχει δυσαρεστήσει µάλλον λόγω παραµέλησης 

των καθηκόντων του ως φοροεισπράκτορας. 

 Άξια αναφοράς θα µπορούσε να είναι και η επ. ιγ’, που αποτελεί 

χαρακτηριστικό παράδειγµα βυζαντινής συστατικής επιστολής. Ο Πλανούδης 

παρακαλεί τον Φακρασή να βοηθήσει µε τις γνωριµίες του τον «αδερφό» του, ο 

οποίος διαθέτει  µόρφωση και ήθος. Πιθανόν να εννοείται ως αδερφός κάποιος από 

τους µοναχούς τον οποίο γνωρίζει και όχι πραγµατικός αδερφός του. ∆εν θα 

µπορούσαµε µε αφορµή αυτή την επιστολή να µη θυµηθούµε το πλήθος συστατικών 
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επιστολών που συναντάµε και στους τρεις επιστολογράφους  που απασχολούν την 

συγκεκριµένη εργασία. 

 Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε έναν άλλο παραλήπτη επιστολών του 

Πλανούδη στον οποίο απευθύνονται κατά πάσα πιθανότητα επτά επιστολές. Έχουµε 

δηλαδή την επ. µς’ που φέρει την προσφώνηση «Τῷ Βέκκῳ κυρῷ Γεωργίῳ», και τις 

επόµενες έξι επιστολές που δεν φέρουν κανενός είδους τίτλο αλλά υποθέτουµε 

εύλογα πως έχουν τον ίδιο παραλήπτη µιας και παρουσιάζουν και κάποια νοηµατική 

συνέχεια. 

Η επ. να’ αναφέρεται σε κάποιο πρόσωπο -που δυστυχώς δεν κατονοµάζεται- 

το οποίο πρόδωσε τα απόρρητα που ο Μάξιµος του είχε εµπιστευθεί, ενώ δεν έκανε 

το ίδιο µε ότι  του είχε εκµυστηρευτεί ο Βέκκος. ∆υστυχώς δεν µπορούµε να 

αντλήσουµε περισσότερες λεπτοµέρειες για το περιεχόµενο αυτών των απορρήτων, 

πάντως είναι φανερό ότι ο Πλανούδης έχει ενοχληθεί αρκούντως ώστε να το 

αναφέρει στην επιστολή του. Είναι φανερό ωστόσο ότι πρόκειται για κοινό γνωστό 

των δύο αλληλογραφούντων.  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιστολές µθ’ και νβ’ όπου ο Πλανούδης 

καταφέρεται εναντίον κάποιου επονοµαζόµενου Μαυρικίου ο οποίος φαίνεται ότι 

συκοφάντησε τον Βέκκο. Αυτός ο Μαυρίκιος, κατά τα λεγόµενα του επιστολογράφου 

στην επ. νβ’, «ήρθε εδώ και διέδωσε σε όλους ότι εσύ µε τα γράµµατά σου τον 

συνέστησες ως άνθρωπο αγαθό και λογικό» ενώ στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι αυτά 

ήταν ψεύδη. Ο Πλανούδης κάνει λόγο για τον άνθρωπο αυτό ακόµα και στον 

αυτοκράτορα στην επιστολή µγ’, λέγοντας πως πρόκειται για πρόσωπο που συνθέτει 

ασύστολα ψεύδη. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι πρόκειται για έναν αξιωµατούχο µε 

διασυνδέσεις και επαφές που τον κάνουν οικείο και στον ίδιο τον αυτοκράτορα.   
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Στον κατάλογο των ανθρώπων µε τους οποίους ο Πλανούδης διατηρεί 

αλληλογραφία παρουσιάζεται ένα πρόβληµα όσον αφορά τρεις παραλήπτες, καθώς 

υπάρχει µεν συνάφεια στους τίτλους προσφώνησής τους αλλά δεν µπορούµε να 

είµαστε βέβαιοι πως πρόκειται για ένα και το αυτό πρόσωπο. Έτσι, εντοπίζουµε τον 

αξιωµατούχο Ορφανοτρόφο Λέοντα Βαρδαλή στον οποίο απευθύνεται η επ. ε’, ενώ η 

επ. ι’ τιτλοφορείται απλώς «Τῷ Βαρδαλῇ» και η επ. λβ’ απλώς «Τῷ Ὀρφανοτρόφῳ» 

156. Υπάρχουν και δύο επιστολές µε παραλήπτη τον Βαρδαλή Ιωάννη που ίσως 

πρόκειται για συγγενή του προαναφερθέντος Λέοντα. Αν και οι επ. ε’ και λβ’ έχουν 

περιεχόµενο που καταδεικνύει φιλικές σχέσεις µεταξύ των αλληλογραφούντων, δεν 

συµβαίνει το ίδιο µε την επ. ι’ η οποία διέπεται από ένα καυστικό κατηγορητήριο 

εναντίον του παραλήπτη για ψεύδη και ειρωνική συµπεριφορά απέναντι στον 

Πλανούδη. Η επ. λβ’ πιο συγκεκριµένα κάνει λόγο για το καθήκον που έχει αναλάβει 

ο Ορφανοτρόφος να παραδώσει ένα βασιλικό οικονοµικό βοήθηµα σε κάποιο 

πρόσωπο που από ότι συµπεραίνουµε οφείλει σε δανειστές το αντίστοιχο ποσό, ενώ 

στην ε’ αναφέρει και πάλι το όνοµα του Μερκουρίου που είδαµε πιο πάνω. Εδώ 

υπάρχει η διευκρίνιση πως το πρόσωπο αυτό υπήρξε µαθητής και φίλος του 

Πλανούδη και θα πρέπει µάλλον να τον ταυτίσουµε µε τον παραλήπτη της επ. ξφ’ 

που φέρει τον τίτλο «Τῷ Μερκουρίῳ». Στην επιστολή αυτή πληροφορούµαστε πως ο 

Μεκρούριος βρίσκεται στο Ίλιον ή κάπου στην γύρω περιοχή και ο Πλανούδης τον 

συµβουλεύει να µάθει και να διδαχθεί από την εµπειρία της εκεί παραµονής του. 

Παραθέτει µάλιστα και αποσπάσµατα από τον Όµηρο που για άλλη µια φορά 

αποδεικνύουν τον πλούτο και το εύρος των γραµµατικών του γνώσεων.  

Πάντως όσον αφορά στην επ. ε’ προς τον Λέοντα Βαρδαλή δεν µπορούµε 

παρά να είµαστε βέβαιοι ότι πρόκειται για τον σύντροφο του Πλανούδη στην 
                                                 
156 Ο τίτλος του Ορφανοτρόφου αρχικά σχετίζονταν µε το ορφανοτροφείο του Αγίου Παύλου της 
Κωνσταντινούπολης. Μετά τον 11ο αιώνα απέκτησε µεγάλη σηµασία. Βλ. Oikonomides N., Les listes 
des preseance, σελ. 319 
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πρεσβεία του 1296 στη Βενετία. Μάλιστα κάνει λόγο για την αγωνία που είχαν ενόσω 

βρίσκονταν εκεί και τον φόβο για την προσωπική τους ασφάλεια. Αναφορές στα 

γεγονότα αυτής της πρεσβείας υπονοούνται και στην επ. κθ’ προς τον ∆ηµήτριο 

Σγουρόπουλο, κατόπιν Μητροπολίτη Θεσσαλίας, όπου ο Πλανούδης περιγράφει την 

αγανάκτησή του όταν, επιστρέφοντας από την Βενετία ο ίδιος και ο Βαρδαλής, είδαν 

ότι πειρατές τους είχαν κλέψει τα άλογα και τον εξοπλισµό τους. Η συγκεκριµένη 

επιστολή κάνει επίσης λόγο για κάποιον στρατηγό που µε τις κινήσεις του βλάπτει 

την ορθοδοξία και θα πρέπει µε κάποιον τρόπο να τιµωρηθεί. Εικάζουµε πως 

πρόκειται για τον στρατηγό Ιωάννη Ταρχανειώτη, ο οποίος έχει αναλάβει τα 

καθήκοντα του εκδιωχθέντος από την Μικρά Ασία Φιλανθρωπηνού και λόγω των 

αρσενιατικών του απόψεων είχε προκαλέσει τις αντιδράσεις του κλήρου και τελικά 

την αποµάκρυνσή του. 

 Στον κύκλο των επιστολών που το περιεχόµενό τους επικεντρώνεται σε 

ζητήµατα πνευµατικά και φιλολογικά ανήκουν και οι παρακάτω επιστολές: η β’ µε 

παραλήπτη τον «Τοῡ αυτοκράτορος αὐτάδελφω», προφανώς τον αδερφό του 

Ανδρόνικου Θεόδωρο Παλαιολόγο, όπου ο Πλανούδης αρχικά αναφέρεται σε ένα 

πρόβληµα υγείας που αντιµετωπίζει µε τα πόδια του και έπειτα αφιερώνει την 

επιστολή σε φιλοσοφικές διατυπώσεις για το νόηµα της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι επ. 

ξζ’ και ξη’ αποστέλλονται στον Πρωτοβεστιάριο Μουζάλωνα και την 

Πρωτοβεστιαρία Ραούλαινα αντίστοιχα, ενώ το περιεχόµενο και των δύο απέχει από 

κάθε είδους αναφορές σε πολιτικά ή θρησκευτικά ζητήµατα και επικεντρώνεται σε 

αναφορά και σχολιασµό βιβλίων και συγγραφέων. Ειδικότερα οι σχέσεις του 

Πλανούδη µε την Ραούλαινα χαρακτηρίζονται από αµοιβαίο σεβασµό και εκτίµηση 

και µε αφορµή την επανίδρυση της µονής του Αγίου Ανδρέα στην 

Κωνσταντινούπολη από την ηγουµένη ο Μάξιµος της αφιέρωσε τρία µακροσκελή 
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επιγράµµατα157. Να θυµίσουµε στο σηµείο αυτό και τις εξαιρετικές σχέσεις που 

διατηρεί η Ραούλαινα και µε τον Γρηγόριο Κύπριο, τον οποίο και φιλοξενεί µαζί µε 

την βιβλιοθήκη του σε κάποιο κτήριο που είχε χτιστεί δίπλα στη µονή της όταν 

εκείνος αποσύρεται το 1289158. 

Ασφαλώς το επιστολογραφικό έργο του Μάξιµου Πλανούδη παρουσιάζει 

εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω των επαφών του µε τον Αλέξιο Φιλανθρωπηνό. Είναι 

εξίσου ενδιαφέρον το γεγονός πως ο επιστολογράφος µας έχει δείξει την ίδια θέρµη 

στις επαφές του τόσο µε τον αποστάτη στρατηγό όσο και µε τον αυτοκράτορα. Αν 

δεχτούµε πως η κατάταξη των επιστολών από τον Treu ακολουθεί κάποια χρονική 

γραµµή, είναι φανερό πως ο Πλανούδης αφότου βρέθηκε στο πλευρό του 

Φιλανθρωπηνού διέκοψε την αλληλογραφία µε τον Ανδρόνικο, κάτι που αποδεικνύει 

ολοφάνερα την αλλαγή πλεύσης του. Η δυσαρέσκεια της πολιτικής που ακολούθησε 

ο αυτοκράτορας και η αναπτέρωση των ελπίδων για µια ισχυρή δύναµη στη Μικρά 

Ασία υπό την αιγίδα του Φιλανθρωπηνού φαίνεται πως προκάλεσαν αυτή τη 

µεταστροφή που σίγουρα δυσαρέστησε τους αυτοκρατορικούς κύκλους. 

 Η αλληλογραφία µε τις δύο προαναφερθείσες προσωπικότητες βέβαια δεν 

επισκιάζει και το γενικότερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι επιστολές του 

Πλανούδη µε τον κύκλου που διατήρησε.  Περνάνε µέσα από τα γράµµατά του οι 

ίντριγκες και οι ανταγωνισµοί για τα δηµόσια αξιώµατα και την επιρροή, αλλά και οι 

σταθερές φιλίες και η ανταλλαγή φιλολογικών και φιλοσοφικών απόψεων. Είναι 

φανερό ότι οι καλές δηµόσιες σχέσεις απαιτούσαν υποµονή, καλοπιάσµατα, 

αµοιβαίες υποχωρήσεις και χάρες αλλά παρόλα αυτά κάποιες φορές κατέληγαν σε 

αβέβαια ή και άσχηµα αποτελέσµατα. 

  
                                                 
157 Buchthal H., Belting H., «Patronage in Thirteenth-century Constantinople. An atelier of late 
Byzantine book illumination and calligraphy», Dumbarton Oaks Studies XVI, 1978, σελ. 100 
158 Ό. π. σελ. 100 
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ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΒΑΛΑ 

 
 
 Η µελέτη των επιστολών του Μανουήλ Γαβαλά, ή Ματθαίου Μητροπολίτη 

Εφέσου, παρουσιάζει µια σχετική ευκολία λόγω του κατατοπιστικού και πρόσφατα 

εκδεδοµένου έργου του Σταύρου Κουρούση159. Στην διατριβή του προαναφερθέντος 

θα στηριχτεί και µεγάλο µέρος της παρούσας εργασίας, καθώς προσφέρει πλούσιο 

και έγκυρο υλικό. Ο Κουρούσης χωρίζει την µελέτη του σε δύο βασικές ενότητες: την 

παράθεση πηγών και την σύνθεση των πληροφοριών από αυτές. Η πρώτη ενότητα µε 

τη σειρά της χωρίζεται σε υποενότητες, η καθεµία εκ των οποίων ασχολείται  µε 

επιστολές κατηγοριοποιηµένες ανά συγγραφέα. Προκειµένου ο συγγραφέας της 

µελέτης να προσκοµίσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη ζωή και τη 

δράση του Γαβαλά, έχει συλλέξει έναν σηµαντικό αριθµό επιστολών που δεν 

προέρχεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον Γαβαλά  αλλά και από τους παραλήπτες 

του. 

 Ασφαλώς δεν θα ασχοληθούµε εδώ µε το γενικότερο έργο του Μανουήλ 

Γαβαλά αλλά µε την αλληλογραφία του. Η οργανωµένη δουλειά του Κουρούση µας 

δίνει την ευχέρεια να χρησιµοποιήσουµε κατατοπιστικούς πίνακες των επιστολών µε 

όσο το δυνατόν ακριβέστερη χρονολόγησή τους. Η εργασία του βασίστηκε σε µεγάλο 

ποσοστό στην έκδοση του Treu, όπου περιλαµβάνονταν ήδη ένας αριθµός επιστολών 

του Μανουήλ (Ματθαίος µετονοµάζεται µε την ανάληψη του εκκλησιαστικού του 

αξιώµατος), 66 στο σύνολό τους, που χρησιµοποιούνται και από τον Κουρούση160. Ο 

τελευταίος ωστόσο προσθέτει στο επιστολογραφικό έργο του Μητροπολίτη άλλες 28 

επιστολές, 9 εκ των οποίων προέρχονται από τον κώδικα Paris. Gr. 2022 και 

                                                 
159 Κουρούσης Στ. Ι., Μανουήλ Γαβαλάς 
160 Treu M., Matthaios metropolit von Ephesos. Ueber sein leben und seine schriften von M. Treu, 
Programm des Victoria - Gymnasiums zu Potsdam, Potsdam 1901 
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µελετήθηκαν από φιλολόγους όπως οι H. Omont, J. Gouillard161 και W. Lameere162 , 

ενώ και οι άλλες 19 ανήκουν επίσης στον ίδιο κώδικα και µελετήθηκαν από τους 

Omont και Lameere, κατηγοριοποιούνται όµως χωριστά. Ακολουθώντας λοιπόν τους 

πίνακες του Κουρούση, θα αναφερόµαστε µε αριθµητικά σύµβολα από το 1 ως το 66 

για τις επιστολές του Μ. Γαβαλά που βρίσκονται στη µελέτη του Treu (οι επιστολές 

16 και 17 του Treu αποτελούν την επιστολή 47 κατά Κουρούση), µε τους αριθµούς 

21-29 για τις επιστολές που δούλεψαν οι Omont, Lameere και Gouillard, και, τέλος, 

µε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες για τις 19 επιστολές του Par. Gr. 2022 που 

µελετήθηκαν από τους Omont και Lameere.  

 Το πλήθος των επιστολών του Γαβαλά  παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία 

περιεχοµένου. Θα µπορούσαµε να κατηγοριοποιήσουµε την αλληλογραφία του σε: α) 

επιστολές λογοτεχνικού-φιλοσοφικού ενδιαφέροντος, όπου ασκεί κριτική και 

ανταλλάσει απόψεις µε τους παραλήπτες για διάφορα γραπτά κείµενα που περνάν 

από τα χέρια του, β) σε επιστολές όπου απλά αναφέρεται σε περιστατικά της ζωής 

του, γ) σε εκείνες που έχουν κυρίως ρόλο συστατικής επιστολή ή επιστολές που 

σκοπό έχουν να ευεργετήσουν κάποιον άπορο ή αδικηµένο, και, δ) στις επιστολές 

προς εξέχοντες αξιωµατούχους του πολιτικού και θρησκευτικού χώρου µε τους 

οποίους συζητά τρέχοντα θέµατα που αφορούν στον ίδιο ή και άλλα οικεία του 

πρόσωπα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πλήθος των ανθρώπων µε τους οποίους 

διατηρεί αλληλογραφία και εκτείνεται από τον ίδιο τον αυτοκράτορα ως άσηµους 

τοπικούς υπαλλήλους. Στη συνέχεια θα γίνει η προσπάθεια να αναφερθούν και 

σχολιαστούν τα γράµµατα του Ματθαίου Γαβαλά σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες 

κατηγορίες, προκειµένου να οργανωθεί και θεµατικά το έργο του.  

                                                 
161 Ό. π. σελ. 122,123 
162 Lameere W., « La tradition manuscrite de la correspondance de Gregoire de Chypre Patriarche de 
Constantinople (1283-1289)», Etudes de Philologie, d’ archeologie et l’ histoire anciennes, τ. II, 
Βρυξέλλες 1937,  όπου στη σελ. 66 πλούσια βιβλιογραφία 
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Α) Βιβλία- κριτική κειµένων 

 

Έχουµε στη διάθεσή µας σχεδόν 15 επιστολές του Γαβαλά, στις οποίες 

µονοπωλεί το ενδιαφέρον του για τα βιβλία και τους διαφόρων ειδών λόγους. Η επ. 

19 που τιτλοφορείται «Τῷ Ιωσήφ» σχετίζεται µε κάποιο κήρυγµα προς τη Θεοτόκο. 

Ο παραλήπτης φαίνεται ότι διατηρεί αλληλογραφία µε τον Γαβαλά, καθώς είναι το 

πρόσωπο στον οποίο απευθύνονται και οι επιστολές 3 (τον αποκαλεί «Φιλόσοφο»), 4, 

10, και 17. Στις επ. 27, 28, 29 που έχουν ως αποδέκτη κάποιον Πρωτονοτάριο 

Νικόλαο Λαµπηνό ο Ματθαίος στέλνει έναν λόγο θεολογικού περιεχοµένου για 

σχολιασµό και ρητορικές παρατηρήσεις. Σχέσεις διατηρεί και µε τον Νικηφόρο 

Γρηγορά, καθώς στην επ. 35 αναφέρει πως έχει διαβάσει πολλούς από τους λόγους 

του. Στην επ. 52 προς τον Γεώργιο Γαλησιώτη ο Ματθαίος ζητά από τον παραλήπτη 

να του επιστρέψει  µία µονωδία του που έγραψε για τον θάνατο του Ιωάννη Χούµνου 

(µε τον οποίο επίσης διατηρούσε επαφές). Η επ. 60 που φέρει τον τίτλο «Τῷ υπάτῳ 

τῶν φιλοσόφων» κάνει λόγο για κάποια έργα του Γαβαλά τα οποία αποστέλλει προς 

κρίση στον σοφό άνδρα. Επαφές βλέπουµε ότι έχει και µε κάποιον λόγιο που 

ονοµάζει «Τῷ Κρήτης» και µάλλον πρόκειται για τον Μητροπολίτη Κρήτης 

Νικηφόρο, στον οποίο στην επ. 61 επιστρέφει κάποιο βιβλίο. Για ανταλλαγή βιβλίων 

γίνεται αναφορά και στην επ. 63 προς κάποιον «∆υρραχίου» για τον οποίο δεν 

γνωρίζουµε περισσότερα. Κριτική του Ματθαίου έχουµε και στην επ. ΙΕ’ προς 

κάποιον Σισµάνη για τους λόγους που συνέταξε ο παραλήπτης. Τέλος, η συχνή 

αλληλογραφία του επιστολογράφου µας µε τον Γαβρά δεν θα µπορούσε να µην έχει 

σχολιασµούς για τα διάφορα γραπτά κείµενα που ανταλλάσσουν οι δύο φίλοι. Για 

παράδειγµα η επ. Ι∆1’ όπου ο Γαβαλάς επαινεί έναν λόγο του Γαβρά προς τον 
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αυτοκράτορα, ή η επ. ΙΒ’ που περιέχει κρίσεις του Μανουήλ για ένα ρητορικό έργο 

του Γαβρά.  

Παρενθετικά να αναφέρουµε πως ο Γαβράς διατηρούσε αλληλογραφία, 

µεταξύ των άλλων, και µε τον Ανδρόνικο Β’ του οποίου και υπήρξε υποστηρικτής163. 

Φαίνεται δε πως διατηρούσε επαφές και µε τον Μάξιµο Πλανούδη, αν δεχτούµε πως 

µ’ αυτόν ταυτίζεται ο παραλήπτης µοναχός Μάξιµος της επιστολής 23 που περιέχει 

µια µονωδία για τον γιο του αυτοκράτορα Ιωάννη164. Ο ίδιος παραλήπτης εµφανίζεται 

και στην επιστολή 275, όπου γίνεται λόγος για ένα χειρόγραφο του Ευσεβίου το 

οποίο ο Γαβράς υπόσχεται να αποστείλει αφού του το επιστρέψει ο αυτοκράτορας165. 

 

 

Β) Καθηµερινή ζωή 

  

 Οι επιστολές του Μανουήλ Γαβαλά που περιέχουν στοιχεία της απλής 

καθηµερινότητας, των προσωπικών σκέψεων και προβληµάτων που τον απασχολούν, 

έχουν κατά κύριο λόγο ως αποδέκτη τον Μιχαήλ Γαβρά µε τον οποίο δείχνει να έχει 

µεγάλη οικειότητα και µακρόχρονη φιλία. Μια ευχάριστη νότα διακρίνουµε στην επ. 

21, όπου χαριτολογώντας ο Γαβαλάς παραπονιέται στον συγκεκριµένο παραλήπτη 

για το κρασί που του είχε στείλει και ήταν ξινό στη γεύση. Στην επ. 45 κάνει λόγο για 

ένα όνειρο που είδε και τον αναστάτωσε γιατί έβλεπε σ’ αυτό νεκρό τον φίλο του. Η 

συγκεκριµένη επιστολή είναι ανεπίγραφη, εικάζουµε όµως ότι παραλήπτης ήταν και 

πάλι ο Γαβράς, ακριβώς εξαιτίας της οικειότητας και της άνεσης που δείχνει προς το 

άτοµο αυτό.  Η επ. Γ’ από τον παρισινό κώδικα αποτελεί άλλο ένα δείγµα της 
                                                 
163 Για την αλληλογραφία του Μ. Γαβρά βλ. και Fatouros G., Die briefe des Michael Gabras (ca. 1290-
nach 1350). I. Teil: Einleitung, adressaten, regesten, register, Wiener byzantinische studien. Band X/1, 
Wien 1973 
164 Karpozilos Ap., «Books and Bookmen in the 14th century», JOB 41, 1991, σελ. 264-265 
165 Ό. π., σελ. 268 
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εκτίµησης και εµπιστοσύνης του προς τον Γαβρά, καθώς του  αναφέρει ότι πολλοί 

άλλοι φίλοι του τού φέρθηκαν ανέντιµα και ελπίζει ο ίδιος να µην τον ξέχασε και να 

συνεχίσει να είναι µε το πλευρό του. Επίσης του κάνει λόγο για τον χαµό της 

γυναίκας του, ένα γεγονός που επηρέασε βαθύτατα την ζωή του λογίου. Το ίδιο 

περιεχόµενο για τον θάνατο της συζύγου του έχει και η επ. ΙΕ1, όπου ο παραλήπτης 

δεν είναι γνωστός. Ένας άλλος κοινός τόπος σε επιστολές του Γαβαλά αλλά και 

γενικότερα στην βυζαντινή επιστολογραφία είναι η ανταλλαγή δώρων µεταξύ των 

αλληλογραφούντων, αλλά και η αναφορά σε θέµατα υγείας. Έτσι, µαθαίνουµε από 

την επ. Η’ προς τον φίλο του Γαβρά ότι υπάρχει ανταλλαγή τέτοιων δώρων 

εκτίµησης, ενώ στην επ. 3 προς τον φιλόσοφο Ιωσήφ ότι ο αποστολέας λόγω 

ασθένειας δεν είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει µε τον παραλήπτη.  

 Τα περιστατικά πάντως που φαίνεται ότι εντυπωσίασαν ιδιαίτερα τον Γαβαλά 

και αφιέρωσε σ’ αυτά λεπτοµερείς περιγραφές στις επιστολές του, είναι τα ταξίδια 

που πραγµατοποίησε προς την Έφεσο και την Βρύση. Η αφήγηση των γεγονότων 

είναι σχεδόν µυθιστορηµατική, τόσο για την διαδροµή προς τον προορισµό του όσο 

και για την κατάσταση που αντιµετωπίζει όταν φτάνει. Η επ. 64 προς τον 

Χαρτοφύλακα Γρηγόριο Κουτάλη που πρέπει να γράφτηκε τον Ιούλιο του 1332, 

κάνει λόγο για την πορεία που ακολούθησε η συντροφιά του Ματθαίου, για τον 

κίνδυνο των ληστών στην περιοχή του Εύξεινου αλλά και για τις τραγικές συνθήκες 

κάτω από τις οποίες ζουν οι κάτοικοι της Βρύσης. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι είναι 

δύσκολο να βρει κανείς άντρα νηφάλιο, καθώς από νωρίς µεθοκοπούν, δύσκολα 

συγκεντρώνεται ο κόσµος στους ναούς και αδιαφορεί για το πνεύµα του, ενώ 

αντιµετωπίζουν και έντονα πρακτικά προβλήµατα διαβίωσης λόγω της καταστροφής 

των σπαρτών τους από τις ανώµαλες καιρικές συνθήκες. Ο ίδιος µάλιστα τρέφεται µε 

ακατάλληλες τροφές και παραπονιέται για την έλλειψη καθαριότητας και λουτρών. 
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Στην επ. 54, χρονολογηµένη το φθινόπωρο του 1339, γίνεται λόγος για τις δυσκολίες 

που αντιµετωπίζει ο Γαβαλάς όντας στην Έφεσο.  

Και είναι µια πολύ ζωντανή περιγραφή για την κατάσταση που επικρατεί στην 

ισχυρή, πρώην βυζαντινή κτήση και την ιδιάζουσα περίπτωση της παρουσίας ενός 

χριστιανού εκκλησιαστικού άρχοντα σε µια µεικτή, από θρησκευτικής απόψεως, 

κοινότητα. Φαίνεται κατά κάποιο τρόπο η αντιπαράθεση της παλιάς µε τη νέα τάξη 

πραγµάτων, η σύγκρουση αλλά και παράλληλα η αγωνιώδης προσπάθεια για 

συνύπαρξη δύο κόσµων, όταν ο µητροπολίτης Εφέσου δεν αντιµετωπίζεται παρά 

µόνο ως εχθρός από τους Οθωµανούς, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθεί να διατηρεί το 

αξίωµά του και να επιβλέπει το ποίµνιό του. Παρά τις προσπάθειες του Γαβαλά 

ωστόσο, δεν µπορούµε παρά να επισηµάνουµε την τροµερή ανέχεια στην οποία 

βρίσκεται τόσο η Εκκλησία όσο και ο πληθυσµός της Εφέσου και κατ’ επέκταση 

όλων των µικρασιατικών επαρχιών. Μέχρι τον 15ο αιώνα απέµειναν µόνο 17 

Μητροπολίτες, ένας αρχιεπίσκοπος και τρεις επισκοπές στην περιοχή που κάποτε 

λειτουργούσαν τα αξιώµατά τους πάνω από 50 Μητροπολίτες και 400 Επίσκοποι166. 

Ο ρόλος της Εκκλησίας ως αρωγού του διοικητικού µηχανισµού, της δικαιοσύνης και 

της ελεηµοσύνης περιορίστηκε δραστικά ή  εξαφανίστηκε εξαιτίας της αρπαγής των 

οικονοµικών της πόρων από τους Οθωµανούς και της εγκατάλειψης από την κεντρική 

εξουσία. Οι συνέπειες της ελλιπούς πολιτικής ενότητας και η σταδιακή κατάρρευση 

του κρατικού µηχανισµού ενώ η Κωνσταντινούπολη έχει στραµένη την προσοχή της 

στο βορρά και τη δύση είναι ολοφάνερες. 

 Συµπληρωµατικά στοιχεία για τις εµπειρίες του Μανουήλ στην Έφεσο 

παίρνουµε και από την επ. 55 που έχει την επιγραφή «Τῷ ἀναµνήσεων Λογαρά περὶ 

τῶν κατ’ Ἔφεσον συµβεβηκότων ἡµῑν». Χρονολογηµένη και αυτή το φθινόπωρο του 
                                                 
166 Vryonis S., The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamisation from 
eleventh through the fifteenth century, Berkeley, Los Angeles, London  1971, σελ. 348-349 
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1339, διηγείται την µετάβασή του στην Έφεσο και τα γεγονότα της πρώτης 

εγκατάστασής του. Μετά από πολυήµερη διαµονή στο νησί της Χίου µεταβαίνει στις 

Κλαζοµενές και από εκεί στην Σµύρνη, όπου µόνο µετά από την προσφορά δώρων 

κατορθώνει να συναντήσει τον εµίρη Ουµούρ και να λάβει συστατικές, κατά κάποιο 

τρόπο, επιστολές για να παρουσιαστεί στον αδερφό του Χιζίρ ο οποίος είναι και ο 

διοικητής της Εφέσου. Ενδεικτικά της κατάστασης που αντιµετωπίζει όντας πλέον 

στην Έφεσο είναι όσα περιγράφει στη συνέχεια. Ο Χιζίρ δεν του παραχωρεί τον ναό 

του Ευαγγελιστή Ιωάννη καθώς τον έχει µετατρέψει σε ιερό της µουσουλµανικής 

θρησκείας. Ούτε καν τον εγκαθιστά σε αρµόζoν οίκηµα, αλλά στο σπίτι κάποιας 

γριάς αλλόθρησκης. Το ποίµνιό του εξαθλιωµένο αναζητά σ’ αυτόν κάποιου είδους 

σωτηρία, την οποία αδυνατεί να παράσχει παρά τις καλές προθέσεις του. Ασφαλώς ο 

Μανουήλ βρίσκεται αντιµέτωπος µε µια κατάσταση που ελάχιστες οµοιότητες 

παρουσιάζει µε τις µητροπόλεις στον κυρίως χώρο της βυζαντινής αυτοκρατορίας.  Η 

θέση του, ακόµα και η ίδια του η ζωή, είναι σε διαρκή κίνδυνο, ενώ οι αρµοδιότητές 

του είναι σαφώς περιορισµένες. Είναι εντυπωσιακό και µόνο το γεγονός ότι 

αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Έφεσο, σε αντίθεση µε πολλούς άλλους επιφανείς 

άνδρες της εκκλησίας που κατέχουν ανάλογα αξιώµατα µόνο στα χαρτιά.  

 

Γ) Συστατικές επιστολές  

 

 Στο σύνολο των επιστολών του Γαβαλά µεγάλο µέρος καταλαµβάνουν οι 

επιστολές που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν συστατικές ή διαµεσολαβητικές για 

ποικιλία θεµάτων όπως θα δούµε από τα παραδείγµατα που θα αναφερθούν αµέσως 

παρακάτω.   
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 Η επ. 12 που απευθύνεται σε κάποιον Ιωήλ, πιθανότατα πρόσωπο του 

εκκλησιαστικού χώρου, στέλνεται από τον Μανουήλ από την Κωνσταντινούπολη 

προς τον παραλήπτη ο οποίος διαµένει στη Φιλαδέλφεια. Πρόκειται µάλλον για την 

περίοδο που ο Γαβαλάς έχει φύγει από την Φιλαδέλφεια εξαιτίας της διαµάχης του µε 

τον Θεόληπτο (δηλαδή θα πρέπει να τη χρονολογήσουµε γύρω στο 1324), 

εξακολουθεί όµως να διατηρεί επαφές µε τον κύκλο του εκεί και, έστω εξ’ 

αποστάσεως, να συµµετέχει ακόµα στις υποθέσεις των φίλων και συναδέλφων. Στην 

συγκεκριµένη επιστολή έχει ζητηθεί η βοήθειά του για τη διευθέτηση ενός θέµατος 

µοιρασιάς περιουσίας.  

 Στην επ. 13, που επίσης χρονολογείται από τον Κουρούση το 1324, 

παραλήπτης είναι ο «ἐπί τοῡ κανικλείου» Νικηφόρος Χούµνος. Ο Γαβαλάς 

παρακαλεί µε την επιστολή αυτή τον Χούµνο να βοηθήσει στις υποθέσεις του 

κάποιον Πενταβίνο ο οποίος εµφανίζεται ως γνωστός του Θεολήπτου. Το γεγονός 

αυτό µας οδηγεί στην εικασία ότι οι σχέσεις Θεολήπτου-Γαβαλά έχουν 

αποκατασταθεί πια.  

 Ο επιστολογράφος µας φαίνεται πως έχει δηµιουργήσει σχέσεις εµπιστοσύνης 

µε πολλούς ανθρώπους˙ σχέσεις που το αξίωµά του και οι δυνατότητες που του 

παρέχει, αλλά και  το προσωπικό του ενδιαφέρον, έχουν αναγάγει κατά κάποιο τρόπο 

σε σχέσεις ευεργέτη-ευεργετούµενου. Θα µπορούσαµε ίσως να τον φανταστούµε σαν 

έναν πολύ απλό και προσιτό άνθρωπο, τόσο σε αυτούς που έχουν κάποιας µορφής 

εξουσία, όσο και σε άτοµα χωρίς κανένα αξίωµα. Έτσι, η επ. 31 µε την επιγραφή «Τῷ 

Πεπαγωµένῳ» γράφεται από τον Μανουήλ µε σκοπό να δωρίσει ο παραλήπτης έναν 

επενδύτη του (χιτώνα) σε κάποιον φτωχό. Στην επ. 23 παρακαλεί τον αξιωµατούχο 

παραλήπτη να µεσολαβήσει στην περίπτωση κάποιου κωνσταντινουπολίτη ο οποίος 

αναίτια χλευάζεται από τους συντοπίτες του. Άλλη περίπτωση, ανεπίγραφη 
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παραλήπτη, είναι εκείνη της επ. 48, όπου ο Γαβαλάς µεσολαβεί σε οικογενειακό 

θέµα. Ο παραλήπτης έχει µια αδερφή που έγινε µοναχή και την έδιωξε από το σπίτι 

διακόπτοντας επαφές και ο επιστολογράφος µας επιδιώκει αναθέρµανση των σχέσεων 

µεταξύ των στενών συγγενών. Στην επ. 37, επίσης ανεπίγραφη, δίνει τις συµβουλές 

του για ένα σπάνιο νοµοκανονικό θέµα σχετικά µε το γάµο µεταξύ θείου-ανιψιού µε 

θεία-ανιψιά. Τέλος, η επ. 50 µε παραλήπτη τον Μεγάλο ∆οµέστικο κάνει λόγο για µία 

συνωµοσία σε βάρος του αυτοκράτορα. Το 1339, ενώ ο Ανδρόνικος Γ’ βρισκόταν σε 

εκστρατεία στην Ήπειρο, άνθρωποι του συγγενικού του περιβάλλοντος συνωµότησαν 

εναντίον του. Υπήρξε όµως κάποιο πρόσωπο που έκανε φανερά αυτά τα σχέδια και η 

επιστολή έχει σαν σκοπό της την παρότρυνση του αξιωµατούχου παραλήπτη να 

ευεργετήσει, µε όποιο τρόπο θεωρεί ταιριαστό, τον πληροφοριοδότη.  

  

 

∆) Αξιωµατούχοι 

 

 Αν τα προηγούµενα υποκεφάλαια σχετικά µε το περιεχόµενο των επιστολών 

του Μανουήλ Γαβαλά αποτελούν ενδιαφέρουσα πηγή για την «µικροϊστορία» του 

ύστερου Βυζαντίου µέσα από τις επαφές του λογίου µε άτοµα που σπάνια ή και 

καθόλου δεν συναντάµε σε άλλες αναφορές, το τελευταίο αυτό κεφάλαιο σχετίζεται 

περισσότερο µε τις επαφές του µε ανθρώπους που είχαν εκκλησιαστική ή πολιτική 

δύναµη και άρα µπορούµε να κάνουµε κάποιους παραλληλισµούς µε άλλες πηγές. 

 Στις πιο πρώιµες χρονολογικά επιστολές του Γαβαλά ανήκει µία οµάδα που 

αφορµή της συγγραφής τους είναι το σχίσµα των Αρσενιατών. Σχετικά µε τον 

Πατριάρχη Αρσένιο και την θρησκευτική-πολιτική διαµάχη που προκλήθηκε γύρω 

από το όνοµά του γίνονται αναφορές στο κεφάλαιο «Ιστορικό πλαίσιο». Αυτό που 
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κυρίως θα µας απασχολήσει εδώ είναι οι επιπτώσεις των εξελίξεων σχετικά µε αυτό 

το ζήτηµα στον Ματθαίο και το κοντινό του περιβάλλον. Πιο συγκεκριµένα, η άρση 

του σχίσµατος το 1310 βρίσκει τον Γαβαλά στην Κωνσταντινούπολη να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις167. Η επιστροφή του στην Φιλαδέλφεια όπου εκτελούσε 

τα καθήκοντά του ως πρωτονοτάριος του επισκόπου Φιλαδελφείας Θεόληπτου και η 

ανακοίνωση των ειδήσεων έχει σαν αποτέλεσµα την αρχή µιας µακρόχρονης 

διαφωνίας, καθώς ο επίσκοπος τάσσεται ξεκάθαρα κατά της άρσης και των 

Αρσενιατών. Η δυσαρέσκειά του εκδηλώνεται άµεσα εναντίον κάθε αντιφρονούντα, 

συµπεριλαµβανοµένου και του Γαβαλά. Μάλιστα, ο Θεόληπτος είχε έρθει σε ανοιχτή 

σύγκρουση για αυτό το θέµα µε την πολιτική αρχή της περιοχής, τον στρατηγό 

Ιωάννη Ταρχανιώτη το 1298-1299, ο οποίος ήταν επικεφαλής κάποιας µερίδας 

Αρσενιατών. Το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της Φιλαδέλφειας τάσσεται µε το 

µέρος του αρχιεράρχη, γι’ αυτό και σε σχετική επιστολή του Γαβαλά προς τον οικείο 

του Γαβρά αναφέρει πως τον έχουν εγκαταλείψει πολλοί από τους πρώην συνεργάτες 

και φίλοι.  

 Αρχικά ο Μανουήλ έτρεφε ελπίδες για ειρηνική διευθέτηση της διαφωνίας µε 

αποτέλεσµα να µην κάνει σχετικές αναφορές στην θρησκευτική ή πολιτική ηγεσία, 

άρα και στις επιστολές του. Ένα περιστατικό που εξέθετε συγγενικό πρόσωπο του 

Θεόληπτου και αναφέρθηκε από τον Μανουήλ στον αυτοκράτορα οδήγησε την ρήξη 

των δύο αντρών στον έσχατο σηµείο, ενώ η άµεση απάντηση του επισκόπου ήταν η 

αφαίρεση από τον Γαβαλά της εκµετάλλευσης των βιοτικών πόρων που του είχε 

παραχωρήσει η εκκλησία. Όταν αργότερα η στάση του Θεόληπτου έγινε προκλητική 

ακόµα και απέναντι στον Πατριάρχη και τον αυτοκράτορα, ο Γαβαλάς επιχείρησε να 

έρθει σε συνεννόηση µαζί τους αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό τους ισχυρούς 

                                                 
167 Για το ζήτηµα της ρήξης Γαβαλά-Θεoλήπτου βλ.  Κουρούσης, Μανουήλ Γαβαλάς, το κεφάλαιο «Η 
προς Θεόληπτον διαφωνία», σελ. 316-330 
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συµµάχους προκειµένου να λήξει η περιπέτεια αυτή η οποία τόσο τον είχε πλήξει. 

Αρχικά βρέθηκε στην πρωτεύουσα προκειµένου να συνοµιλήσει µε τον ίδιο τον 

αυτοκράτορα, ο οποίος ναι µεν έδειξε κατανόηση και συµπάθεια για το πρόβληµά 

του, άφησε όµως ανοιχτό το ζήτηµα της επίλυσής του. Επόµενη κίνησή του ήταν η 

επαφή µε τον Πατριάρχη. Έτσι έχουµε την επ. α’ προς τον Ιωάννη Γλυκύ 

προκειµένου να τον συγχαρεί για την ανάρρησή του στον πατριαρχικό θρόνο (άρα 

µπορούµε µε σχετική ασφάλεια να την χρονολογήσουµε τον Μάιο του 1315), και 

παράλληλα να του υπενθυµίσει την υπόσχεση που ο ίδιος ο αυτοκράτορας έδωσε για 

διευθέτηση της υπόθεσης του. Παρόµοιου περιεχοµένου είναι και η επ. β’ µε 

αποδέκτη και πάλι τον Γλυκύ χρονολογηµένη από τον Κουρούση την ίδια χρονιά. Το 

1315-1316 αποστέλλει άλλες δύο επιστολές προκειµένου να βρει λύση. Την επ. ε’ µε 

την προσφώνηση «Τῷ Βουλγαρίας» και την επ. ς’ προς τον Μεγάλο ∆ιοικητή όπου 

και πάλι διατυπώνει την αγωνία του για την τύχη του ίδιου αλλά και του Θεόληπτου. 

Φαίνεται από αυτά µια έντονη δραστηριοποίηση του Γαβαλά προς κάθε πιθανό 

πρόσωπο µε δύναµη και ευνοϊκά προσκείµενο προς τον ίδιο και τις πεποιθήσεις του. 

Από την άλλη, η άρνηση του Θεολήπτου να επικοινωνήσει µε τον Πατριάρχη 

Νήφωνα αρχικά και µε τον Ιωάννη Γλυκύ στη συνέχεια, προκάλεσε ποικίλες 

αντιδράσεις τόσο στους κόλπους του ποιµνίου του, όσο και στους κληρικούς κύκλους 

εν γένει168.  Ο Θεόληπτος στην προσπάθειά του να επιβληθεί τόσο στον 

εκκλησιαστικό χώρο όσο και στον πολιτικό (είχε πρωτοστατήσει εναντίον του 

Ταρχανειώτη), δυσαρέστησε τους ανώτατους άρχοντες και το αποτέλεσµα ήταν ο 

σταδιακός παραγκωνισµός και τελικά η καθαίρεσή του, που όµως δεν 

εφαρµόστηκε169. Πάντως το 1321 Θεόληπτος και Μανουήλ επισκέπτονται µαζί την 

                                                 
168 Laurent V., «Les crises religieuses a Byzance. Le schisme antiarsénite du métropolite de 
Philadelphie Théolepte», REB τ. XVIII, 1960, σελ. 48 
169 Ό. π., σελ. 51-52 
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Κωνσταντινούπολη και παρευρίσκονται σε σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε έχοντας 

αγαθές σχέσεις170. 

 Ένα από τα εξέχοντα πρόσωπα µε τα οποία διατηρεί αλληλογραφία ο 

Γαβαλάς είναι και ο Νικηφόρος Χούµνος, ο «ἐπί τοῡ κανικλειου» όπως συνήθως τον 

προσφωνεί. Στην επ. 5  γίνεται λόγος για διατάραξη των σχέσεων µεταξύ Γαβαλά-

Χούµνου εξαιτίας συκοφαντιών. ∆εν αναφέρονται συγκεκριµένα πρόσωπα ή 

καταστάσεις, µε τη βοήθεια όµως των σχολίων του Κουρούση και τη χρονολόγηση 

της επιστολής (∆εκέµβριος 1323) εικάζουµε πως ο λόγος ήταν η φιλολογική διένεξη 

του Χούµνου µε τον Θεόδωρο Μετοχίτη, στην οποία κατά κάποιο τρόπο έλαβε µέρος 

και ο Γαβαλάς. Η διαµάχη είχε να κάνει µε το ύφος και τη γλώσσα των λόγιων 

κειµένων, καθώς ο Χούµνος κατηγόρησε την παράταξη του Μετοχίτη ότι δεν 

θηρεύουν το σαφές ύφος και ότι µε όσα γράφουν διασύρουν τους αρχαίους 

συγγραφείς λέγοντας ότι µιµούνται αυτούς, ειδικά δε διαβάλλου έτσι τον Θουκυδίδη, 

τον Πλάτωνα, τον ∆ηµοσθένη, τον Αριστείδη και εκ των συγχρόνων τον διδάσκαλο 

του Χούµνου Γρηγόριο Κύπριο171.  Χωρίς να µπούµε σε περισσότερες λεπτοµέρειες,  

αυτό που ουσιαστικά ενοχλεί την παράταξη του Χούµνου είναι η µη ορθή χρήση της 

αττικής γλώσσας που θεωρούνταν πρωταρχική απαίτηση κάθε λόγιου κειµένου. Ο 

Γαβαλάς φαίνεται πως συµπαρατάχθηκε µε την πλευρά του Μετοχίτη χωρίς όµως να 

έχουµε συγκεκριµένες πληροφορίες. Πάντως η συγγραφική δραστηριότητα του 

Χούµνου δεν είχε αφήσει αδιάφορο τον Γαβαλά, αντιθέτως τον θαύµαζε και τον 

εκτιµούσε βαθύτατα, γι’ αυτό και στην συγκεκριµένη επιστολή επιδιώκει τη 

συµφιλίωση µε τον λόγιο172. ∆ιαφωτιστική για την εξέλιξη αυτής της ρήξης µεταξύ 

των αλληλογραφούντων είναι η επ. 11, ανεπίγραφος µεν που όµως αποδίδεται 

πιθανότατα προς τον Νικηφόρο Χούµνο. Χρονολογείται το 1324, λίγο µετά την επ. 5, 
                                                 
170 Κουρούσης, Μανουήλ Γαβαλάς, σελ. 328 
171 Ό. π., σελ. 199 
172 Ό. π. σελ. 195 
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και επικεντρώνεται στον σχολιασµό κάποιου λόγου που είχε αποσταλεί 

προηγουµένως στον Γαβαλά από τον παραλήπτη σχετικά µε την προαναφερθείσα 

φιλολογική έριδα. Όπως σηµειώνει και ο Στ. Κουρούσης, µε την απαντητική αυτή 

επιστολή φαίνεται να επιτεύχθηκε η αποκατάσταση των σχέσεων µεταξύ των δύο 

αντρών, ενώ στο εξής ο Γαβαλάς παύει τις στενές σχέσεις µε τον Θεόδωρο 

Μετοχίτη173.  

 Αλληλογραφία διατηρεί ο Γαβαλάς και µε την κόρη του Χούµνου 

Ειρήνη-Ευλογία Παλαιολογίνα, τη γνωστή λόγια και µοναχή. Γνωρίζουµε και από 

άλλες πηγές πως η Ειρήνη-Ευλογία, πνευµατικό τέκνο του Θεολήπτου Φιλαδελφείας, 

εισήλθε το 1307 στις µοναχικές τάξεις ανακαινίζοντας µονή στην Κωνσταντινούπολη 

την οποία ονόµασε του Φιλανθρώπου Σωτήρος και έζησε εκεί ως κτήτοράς της174. 

Εντοπίζουµε σ’ αυτή την περίπτωση ένα χαρακτηριστικό δείγµα του επικοινωνιακού 

δέντρου, καθώς σχηµατίζεται αυτός ο κύκλος Χούµνος-Ειρήνη-Θεόληπτος-Γαβαλάς 

όπου είναι εµφανείς οι σχέσεις κέντρου-Κωνσταντινούπολης µε επαρχία-Μικρά 

Ασία-Φιλαδέλφεια. Οι επ. 32 και 44 λοιπόν που απευθύνονται στην µοναδική 

γυναίκα επιστολογράφο που συναντάµε στο έργο του Γαβαλά, επικεντρώνονται σε 

θέµατα ψυχικής και πνευµατικής ανάτασης, ανταλλαγή και σχολιασµό διαφόρων 

κειµένων, καθώς και σε µια είδους πρόσκληση από την πλευρά της µοναχής να την 

επισκευθεί ο Γαβαλάς. Η επ. 44 συγκεκριµένα πρέπει να στάλθηκε από την Βρύση, 

δηλ. µεταξύ 1332-1337, γεγονός που αποδεικνύει για άλλη µια φορά ότι ο 

επιστολογράφος µας παρότι αποµακρυσµένος από την πρωτεύουσα δεν παύει να 

συντηρεί τις επαφές του µε επιφανή πρόσωπα, ενώ παράλληλα διαφαίνεται η 

προσπάθειά του να διατηρήσει καλές σχέσεις µε την οικογένεια των Χούµνων.  

                                                 
173 Ό.π., σελ 201 
174 Ό.π., σελ 235 
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 Μια άλλη ενδιαφέρουσα επιστολή στο έργο του Γαβαλά είναι η επ. 15 

µε την προσφώνηση «τῷ Φιλανθρωπινῷ». Είναι ήδη γνωστό το όνοµα από όσα 

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο µε τις επιστολές του Μάξιµου Πλανούδη, εδώ ωστόσο 

παραλήπτης δεν είναι ο ίδιος ο στρατηγός Αλέξιος αλλά ο γιος του που πιθανότατα 

ονοµαζόταν Μιχαήλ. Αν η επιστολή χρονολογείται σωστά από τον Κουρούση το 

1325, τότε γράφτηκε αρκετά µετά από τις επαναστατικές ενέργειες του Αλεξίου στην 

Μ. Ασία και την αλληλογραφία που σχολιάσαµε ότι διατηρούσε µε τον Πλανούδη και 

έναν περίπου χρόνο µετά την συµφιλίωσή του µε τον αυτοκράτορα. Άρα πρόκειται 

για µια χρονική στιγµή που το να διατηρεί κάποιος επαφές µε τον Φιλανθρωπηνό και 

τον κύκλο του  δεν υποκινεί πλέον υποψίες συνωµοσίας.  

 Μετά την τύφλωση του Αλεξίου το 1296, εντοπίζουµε τα ίχνη του το 

1322 στην Κωνσταντινούπολη από επιστολές που δέχεται εκεί από τον οικείο του 

Γαβαλά Μιχαήλ Γαβρά175. Εκεί ο Γαβαλάς έγινε διδάσκαλος και κηδεµόνας του υιού 

Φιλανθρωπηνού, καθώς και ο ίδιος ακόµα δεν είχε αναλάβει το αξίωµα του 

Μητροπολίτη Εφέσου και διέµενε στην πρωτεύουσα. Η επ. 15, λίγα µόλις χρόνια 

µετά την πρώτη επαφή µε τον Μιχαήλ, περιέχει τις επιπλήξεις του διδασκάλου για 

την αµέλεια του µαθητή να διατηρήσει µια σχετική αλληλογραφία µαζί του. 

Καταλαβαίνουµε λοιπόν πως ο Μιχαήλ δεν βρίσκεται πλέον στην Κωνσταντινούπολη 

αλλά συνοδεύει τον πατέρα του στην Φιλαδέλφεια όπου κλήθηκε να διοικήσει την 

πόλη. Περισσότερες πληροφορίες για την µετακίνηση αυτή δίνουν οι επιστολές του 

Γαβρά προς τον στρατηγό, αλλά και οι επ. 14, 16 του ίδιου του Γαβαλά που κάνουν 

λόγο για την αποµάκρυνση κάποιου άλλου στρατηγού Φιλαδελφείας ο οποίος 

αντικαταστάθηκε από τον Αλέξιο. Μάλιστα ο Μανουήλ παρουσιάζει µε τα 

µελανότερα χρώµατα τον προκάτοχο του Φιλανθρωπηνού (επ. 16), γράφοντας ότι 

                                                 
175 Ό.π., σελ 208 
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έφτασε στο σηµείο να συνεργαστεί µε τους αλλόφυλους και να πολιορκεί την γείτονα 

χώρα σε βάρος του αυτοκράτορα. Εικάζουµε πως το πρόσωπο αυτό ήταν ο Μανουήλ 

Τάγαρις, για τον οποίο, µεταξύ των άλλων, γνωρίζουµε ότι µετά την αποµάκρυνσή 

του από την Φιλαδέλφεια βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και παρότι δεχόµενος 

την επιείκεια του αυτοκράτορα δεν τιµωρήθηκε για τις επιζήµιες δραστηριότητές του, 

εξακολούθησε να έχει επαφές µε τους βαρβάρους και µάλιστα παντρεύτηκε κάποια 

αλλόθρησκη176.                                                                                                                                        

 Στις επ. 34 και 42, εκ των οποίων η πρώτη χρονολογείται το 1329 και η 

δεύτερη το 1332, έχουµε επαφές του Γαβαλά µε δύο αξιωµατούχους που βρίσκονται 

στις υψηλότερες βαθµίδες. Από την επ. 34 που φέρει την προσφώνηση «τῷ µεγάλῳ 

∆ουκί» µπορούµε να συνάγουµε τα εξής συµπεράσµατα: καταρχήν παραλήπτης είναι 

πιθανότατα ο ονοµαζόµενος Συργιάννης, που, όπως παρατηρεί ο R. Guilland είχε 

αναλάβει το αξίωµα το καλοκαίρι του 1321 µετά την πρώτη φάση του εµφυλίου 

µεταξύ Ανδρόνικου Β’ και Ανδρόνικου Γ’177. Για το πρόσωπο αυτό γνωρίζουµε πως 

είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση αργότερα (το 1324) από τον γηραιό Ανδρόνικο, ενώ 

ξαναβρέθηκε στο προσκήνιο µε την  ανακατάληψη της εξουσίας από τον Ανδρόνικο 

Γ’ το 1328178. Επίσης, µπορούµε να παρατηρήσουµε πως πρόκειται για έναν άντρα ο 

οποίος ασκούσε αρκετή επιρροή στον νέο αυτοκράτορα, αφού, σύµφωνα µε όσα 

συνάγουµε από τα λεγόµενα του Γαβαλά, ο Συργιάννης εισηγήθηκε το ζήτηµα της 

ανάρρησής του στον µητροπολιτικό θρόνο της Εφέσου τόσο στην σύνοδο όσο και 

στον ίδιο τον βασιλιά. Έτσι, η επ 34 που συµπίπτει χρονολογικά µε την ανάληψη του 

αξιώµατος αυτού από τον Γαβαλά δεν είναι παρά µια ευχαριστήρια επιστολή τόσο 

προς τον ίδιο τον Συργιάννη όσο και προς τον αυτοκράτορα.  
                                                 
176 Ό.π., σελ. 284, 285. Βλ. και Ahrweiler Hélène, «La région de Philadelphie au XIV siècle (1290-
1390) dernier bastion de l’ hellénisme en Asie Mineure», Académie des inscriptions et belles-lettres. 
Comptes rendus. Des séances de l’ année 1983, Παρίσι 1983 
177 Ό.π., σελ. 238 
178 Ό.π., σελ. 238 
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 Αλλά και η επ. 42 έχει παρόµοιου ύφους περιεχόµενο. Αν και  

ανεπίγραφος, εικάζουµε από αναφορά του αξιώµατος του παραλήπτη πως πρόκειται 

για τον Μέγα Χαρτοφύλακα του Οικουµενικού Πατριαρχείου Γρηγόριο Κουτάλη179. 

Ο Κουρούσης αποδίδει στον ίδιο παραλήπτη και την επ. 37 η οποία αναφέρθηκε και 

προηγουµένως (σελ. 95) χρονολογηµένη το 1330, αλλά και η επ. 64 (βλ. και σελ 91) 

χρονολογηµένη το 1332. Σκοπός της επ. 42, εγκωµιαστικού χαρακτήρα, είναι 

ουσιαστικά η έκφραση ευγνωµοσύνης για την βοήθεια του Μεγάλου Χαρτοφύλακα 

στην ανάδειξή του Ματθαίου σε Μητροπολίτη Βρύσης (η επ. 64 περιγράφει κατόπιν 

την πορεία του Γαβαλά στην Βρύση). Φαίνεται πως ο αξιωµατούχος είχε συµβάλει 

στην υπόθεση µεσολαβώντας τόσο στον ίδιο τον αυτοκράτορα όσο και στην 

σύνοδο180. Ο κύκλος των γνωριµιών του Γαβαλά λοιπόν αποτελούνταν, εκτός των 

άλλων, και από πρόσωπα που ασκούσαν µεγάλη επιρροή στις δύο βασικές πηγές 

εξουσίας του Βυζαντίου: τον αυτοκράτορα και την Εκκλησία.  

 Όσον αφορά πιο συγκεκριµένα στις απόψεις του ίδιου του Ματθαίου για 

τον αυτοκράτορα, κάποια στοιχεία βρίσκουµε σε µια επιστολή του προς τον Γαβρά 

όπου γίνεται λόγος για τον εµφύλιο των δύο Ανδρονίκων. Η επ. 30 που χρονολογείται 

το 1327 στάλθηκε µε αφορµή κάποιον λόγο που είχε προηγουµένως συντάξει και 

αποστείλει ο Γαβράς προς ανάγνωση. Στο επίµετρο της επιστολής αναφέρει πως 

κανείς από τους δύο (αυτοκράτορες) δεν θα καταφέρει τίποτα περισσότερο από την 

διαµάχη παρά να φθείρει το κράτος και να το κάνει ευάλωτο στους βαρβάρους. 

Αναφέρεται όµως στον έναν από τους δύο ως «ὁ ὑπερ ἡµῶν», εννοώντας, όπως 

σηµειώνει και ο Κουρούσης, τον Ανδρόνικο Β’, µε το µέρος του οποίου κατά κύριο 

λόγο είχε συνταχθεί οµοίως µε τον ίδιο τον Γαβρά181. Το γεγονός βέβαια πως η 

προτίµησή του ήταν ο γηραιός Ανδρόνικος δεν εµπόδισε στην απόδοση των 
                                                 
179 Ό.π., σελ. 143 
180 Ό.π., σελ. 253 
181 Ό.π., σελ. 233 
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αξιωµάτων του από τον µετέπειτα αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ’, όπως είδαµε και σε 

προηγούµενες σχετικές αναφορές. 

 Πολύ πιο επιθετική στάση και κριτική απέναντι στην κεντρική εξουσία 

ασκεί ο Γαβαλάς στην επ. 56 προς τον Λογαρά. Χρονολογηµένη το 1341 και 

προφανώς γραµµένη από την Έφεσο όπου διέµενε, κατηγορεί την βυζαντινή ηγεσία 

για νωχέλεια και τους κατά καιρούς καταλαµβάνοντες αξιώµατα στην Μικρά Ασία 

ως υπαίτιους για την απώλεια πολλών βυζαντινών κτήσεων. Ακόµη βρισκόµαστε 

στην περίοδο πολιτικής αστάθειας λόγω των εµφυλίων, και, αν η ορθότητα της 

χρονολόγησης της επιστολής τον Ιούνιο του 1341 ευσταθεί, πρόκειται για το 

διάστηµα που µόλις πεθαίνει ο Ανδρόνικος Γ’ και εµπλέκονται στην ηγεσία ο 

Ιωάννης Καντακουζηνός και ο Ιωάννης Ε’. Η επ. 56 θα πρέπει να αποτελεί χρονικά 

την συνέχεια της επ. 57 η οποία τοποθετείται από τον Κουρούση πιθανότατα στις 

αρχές του έτους 1341 και ακόµα µαρτυρείται η παρουσία του Ανδρονίκου. 

Παραλήπτης της επιστολής, η οποία είναι ανεπίγραφος, πιθανόν να είναι κάποιος από 

τους συνοδεύοντες τον αυτοκράτορα στρατηγούς, δηλαδή είτε ο Ιωάννης 

Καντακουζηνός είτε ο Αλέξιος Απόκαυκος182. Ο Γαβαλάς αποστέλλει στον 

παραλήπτη ένα λίθο που προέρχεται από το ιερό µνήµα του Ιωάννη του Θεολόγου ως 

θαυµατουργό δώρο, αυτό όµως που µπορεί να µας ενδιαφέρει στη συγκεκριµένη 

επιστολή είναι τα σχόλιά του σχετικά µε την εκστρατεία που πραγµατοποίησε ο 

αυτοκράτορας στην Ήπειρο και στέφθηκε µε επιτυχία. Ο Ματθαίος φαίνεται 

ενήµερος για τα γεγονότα από τους συνδέσµους του στην Κωνσταντινούπολη και 

επιπλέον παρακινεί τον παραλήπτη της επιστολής µετά την επέκταση της δύναµης 

του κράτους στον ευρωπαϊκό χώρο να σκεφτεί  και την τύχη των στεναζόντων υπό 

τους Τούρκους Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Είναι εµφανές το ενδιαφέρον και η 

                                                 
182 Ό.π., σελ. 265 
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αγωνία του επιστολογράφου για τις εξελίξεις στον χώρο παραµονής του, καθώς 

βιώνει καθηµερινά και ο ίδιος την παρουσία των κατακτητών. Θα µπορούσαµε να 

διακρίνουµε το παράπονο και την απογοήτευση που τον διακατέχουν εξαιτίας της 

αµέλειας που δείχνει η ηγεσία για την άλλοτε ισχυρή κτήση της Μικράς Ασίας που 

έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη της.   

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η επ. 58 προς τον Γαβρά, όπου πέρα από τα 

παράπονα για τις καταστάσεις που αντιµετωπίζει στην «ἐσχατιάν» στην οποία 

βρίσκεται (υπονοώντας την Έφεσο), συνιστά στον φίλο του να έχει θάρρος και να 

µην ανησυχεί για τις φήµες που φτάνουν στα αυτιά του, καθώς «οὐ γὰρ ἀόπλοις ἡµῑν 

οὐδ’ ἀπειροπολέµοις συρρήξουσιν οἱ παλαµναῑοι»183. Η επιστολή µας δίνει την 

αφορµή να σχολιάσουµε την στάση του Γαβαλά στην θρησκευτική έριδα µεταξύ 

παλαµικών-αντιπαλαµικών που απασχολούσε τους θεολογικούς κύκλους αυτής της 

περιόδου, καθώς η λέξη «παλαµναιοι» αναφέρεται ακριβώς στους οπαδούς του 

Γρηγορίου Παλαµά και του δόγµατος που αυτός πρέσβευε. 

  Το όλο ζήτηµα έχει τις ρίζες του στο κίνηµα του ησυχασµού που, αν 

και σαν έννοια ήταν οικεία στους µοναχικούς κύκλους του Βυζαντίου από πολύ 

παλιότερα, τον 14ο αιώνα παίρνει νέες διαστάσεις. Η ασκητική µέθοδος των 

ησυχαστών, που θεωρούσαν ως έσχατο σκοπό τους την θεωρία του θείου φωτός,  

περιελάµβανε την επανάληψη σε αποµόνωση και ησυχία της λεγόµενης προσευχής 

του Ιησού στη διάρκεια της οποίας κρατούσαν την αναπνοή τους184. Την µέθοδο αυτή 

κατέκρινε ο µοναχός Βαρλαάµ από την Καλαβρία που ήρθε σε ανοιχτή σύγκρουση µε 

τον οπαδό του κινήµατος και λόγιο Νικηφόρο Γρηγορά. Στο πλευρό του Γρηγορά θα 

βρεθεί και ο θεολόγος Γρηγόριος Παλαµάς, µε αποτέλεσµα το ξέσπασµα µιας 

                                                 
183 Ό.π., σελ. 266 
184 Ostrogorsky G., Ιστορία, σελ. 207, 208 
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µακρόχρονης θεολογικής έριδας185. Σε σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε στις 10 

Ιουλίου 1341 µε πρόεδρο τον Ανδρόνικο Γ’ ο Παλαµάς πέτυχε καθαρή νίκη, αν και 

αργότερα, όταν ανεβαίνει στον πατριαρχικό θρόνο ο Ιωάννης Καλέκας, έπεσε σε 

δυσµένεια, φυλακίσθηκε και αφορίσθηκε εξαιτίας της αντιησυχαστικής γραµµής που 

ακολούθησε ο Πατριάρχης186. Σε νέα σύνοδο που πραγµατοποιήθηκε το 1347 αλλάζει 

και πάλι η ισορροπία δυνάµεων µε αποτέλεσµα την καταδίκη των αντιπαλαµικών. Με 

τους ησυχαστικούς κύκλους συντάχθηκε ο επίδοξος αυτοκράτορας Ιωάννης 

Καντακουζηνός, η εγκατάσταση του οποίου στον θρόνο της Κωνσταντινούπολης 

επισφράγισε και την νίκη του κινήµατός τους. Με σύνοδο στις Βλαχέρνες το 1351 

αναγνωρίστηκε επίσηµα η ορθοδοξία των ησυχαστών και αναθεµατίστηκε ο 

Βαρλαάµ, ενώ ο Παλαµάς ανακηρύχθηκε άγιος σχεδόν αµέσως µετά το θάνατό 

του187.  

 Ξαναβλέποντας λοιπόν την επιστολή του Γαβαλά, αντιλαµβανόµαστε 

ότι η προσωπική του τοποθέτηση στο ζήτηµα είναι υπέρ των αντιπαλαµικών. Αυτό 

που δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε µε βεβαιότητα είναι η χρονολόγησή της, 

ωστόσο δύο είναι οι πιθανές εκδοχές. Είτε γράφτηκε µετά την σύνοδο του 1347, κατά 

την οποία δέχτηκε πλήγµα η παράταξη που υποστήριζε ο ίδιος, είτε πριν την σύνοδο 

του 1351 όπου ήταν και πάλι διάχυτη η ανησυχία για την επικράτηση των παλαµικών. 

Γι’ αυτό και στην επιστολή του αναφέρει στον Γαβρά να µη δίνει σηµασία στις φήµες 

που διαδίδονται, εννοώντας το αρνητικό κλίµα εναντίον των οµοϊδεατών του. 

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει και η πληροφορία ότι αν και ο Γαβαλάς, µετά τον 

θάνατο του Πατριάρχη Ισίδωρου, συνέταξε στις 22 Απριλίου 1350 λίβελλο 

µετάνοιας, ξαναγύρισε στην αρχική αντιπαλαµική του θέση µε την άνοδο στον 

                                                 
185 Ό. π., σελ. 208 
186 Ό. π., σελ. 209, 210 
187 Ό. π., σελ. 218 
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πατριαρχικό θρόνο του Καλλίστου (Ιούνιος 1350) και παραµένει σ’ αυτή ως την 

καταδίκη των αντιπαλαµικών και του ιδίου188.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 Κουρούσης, Μανουήλ Γαβαλάς, σελ 267 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Μελετώντας ως πηγή την επιστολογραφία στο ύστερο Βυζάντιο υπό το 

πρίσµα τριών επιστολογράφων, έχουµε την ευκαιρία να ερευνήσουµε ποικιλία 

θεµάτων. Πέρα από τις ιστορικές πληροφορίες που µπορούµε να αντλήσουµε, έχουµε 

ένα έξοχο δείγµα της πολυµορφικότητας και των διαφόρων εκφάνσεων της επιστολής 

ως µέσο επικοινωνίας.  

 Στο σύνολο των επιστολών που είδαµε στα σχετικά κεφάλαια ενοπίζουµε 

πολλά από τα είδη επιστολής που εµφανίζονται στο Βυζάντιο. Πληθώρα φιλικών και 

συστατικών επιστολών βρίσκουµε και στους τρεις επιστολογράφους όταν εκείνοι 

επικοινωνούν µε πρόσωπα του στενού τους περιβάλλοντος, είτε αυτοί προέρχονται 

από τον  χώρο των επαγγελµατικών, αν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτό τον 

όρο, δραστηριοτήτων τους, είτε από τον ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα συστατικών επιστολών δε αποτελούν όσες αφορούν σε 

θέµατα εκπαίδευσης, καθώς αρκετά συχνά συναντάµε γράµµατα που συστήνουν 

πρόσωπα που επιθυµούν να µαθητεύσουν κοντά σε κάποιον διδάσκαλο. Επίσης, 

συναντάµε και µερικές συγχαρητήριες επιστολές για την ανάληψη αξιώµατος. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν βέβαια και οι επιστολές µε παραλήπτες 

αυτοκράτορες ή άτοµα που βρίσκονται στο οικείο περιβάλλον αυτοκρατόρων.  

 Ως προς το ύφος των τριών επιστολογράφων έχουµε να παρατηρήσουµε πως 

τηρούν κατά µεγάλο µέρος τους κανόνες εσωτερικής τεχνικής της επιστολής, 

περιλαµβάνοντας στις περισσότερες το καθιερωµένο προοίµιο, τον χαιρετισµό και 

κατάληξη, αν και αρκετά συχνά οι επιστολές προκειµένου να  είναι σύντοµες και 

περιληπτικές στερούνται των παραπάνω στοιχείων. Εντυπωσιακός πάντως είναι ο 

αριθµός επιθέτων που χρησιµοποιούνται στην προσφώνηση εξεχόντων προσώπων 
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όπως λόγου χάρη του Πατριάρχη ή του αυτοκράτορα. Πιο συγκεκριµένα, θα 

µπορούσαµε να παρατηρήσουµε πως το ύφος των Γρηγορίου Κύπριου και Μανουήλ 

Γαβαλά διακατέχονται από σχετική απλότητα στην έκφραση και το λεξιλόγιο, 

τείνοντας ίσως προς τις επιταγές του Γρηγορίου Ναζιανζηνού για µη επιτηδευµένο 

λόγο των επιστολών. Ασφαλώς το ύφος αλλάζει ανάλογα µε το περιεχόµενο και την 

θέση του παραλήπτη, µε αποτέλεσµα να έχουµε από τους παραπάνω συγγραφείς, σε 

µεγαλύτερη συχνότητα από τον Γρηγόριο Κύπριο και σε σχετικά µικρότερο βαθµό 

από τον Γαβαλά, και πολύ πιο λόγιες επιστολές. Συχνές αναφορές σε αρχαία και 

θεολογικά κείµενα,  πιο πλούσιο και επιτηδευµένο λεξιλόγιο σε συνδυασµό µε 

µακροσκαλείς δευτερεύουσες προτάσεις, παράθεση παροιµιών και γνωµικών 

αποτελούν χαρακτηριστικά αυτού του είδους επιστολών που είναι πιο καθιερωµένα 

στον γραπτό λόγο του Μάξιµου Πλανούδη. ∆εν πρέπει να αµελούµε σ’ αυτό το 

σηµείο και την παιδεία που έλαβε καθένας από αυτούς, στοιχείο που αποτυπώνεται 

και στον τρόπο έκφρασής τους. Έτσι, ο Γρηγόριος χειρίζεται µε εξαιρετικό τρόπο την 

γλώσσα όταν απευθύνεται σε πρόσωπα κύρους, κάτι που παρατηρούµε και στον 

Μάξιµο όχι όµως τόσο έντονα και στον Γαβαλά που λίγα πράγµατα γνωρίζουµε για 

την εκπαίδευση που έλαβε. Πάντως και οι τρεις αφιερώνουν πολλές γραµµές σε 

σχολιασµό και κριτική ποικίλων κειµένων φιλολογικού και θεολογικού περιεχοµένου, 

γεγονός που αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους για τα γράµµατα. 

 Άλλο χαρακτηριστικό της επιστολογραφίας είναι και η ανταλλαγή αγαθών ή 

αναµνηστικών µεταξύ των αλληλογραφούντων, κάτι που επίσης συναντάµε, έστω 

σποραδικά, στους συγκεκριµένους επιστολογράφους. Κυρίως διακινούνται έγγραφα 

και βιβλία, αλλά υπάρχουν και οι περιπτώσεις άλλων αντικειµένων που πάντα 

γίνονται δεκτά µε ευγνωµοσύνη και ευχαρίστηση.  
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 Ως προς τους παραλήπτες και τον σκοπό συγγραφής των επιστολών δεν 

µπορούµε παρά να συµφωνήσουµε πως καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα.  Υψηλόβαθµοι 

αξιωµατούχοι, εκκλησιαστικοί άρχοντες, µοναχοί, λόγιοι και οι εξαιρετικές 

περιπτώσεις κάποιων γυναικών αποτελούν κάποιους από τους παραλήπτες. Σκοπός 

είναι είτε η κολακεία, είτε ο σχολιασµός κακώς κειµένων άλλων προσώπων που 

κάποιες φορές αγγίζει τα όρια της εµπάθειας, αλλά και οι συµβουλές, η προσπάθεια 

για προστασία και βοήθεια κοινωνικά κατατρεγµένων ή η διευθέτηση προσωπικών 

προσδοκιών τους. Αν µπορούσε κάποιος να µελετήσει αυτό το υλικό σε συνδυασµό 

µε τις απαντήσεις του εκάστοτε παραλήπτη, θα είχε στη διάθεσή του ένα πιο πλήρες 

και κατατοπιστικό «χάρτη» που θα αποκάλυπτε µε µεγαλύτερη σαφήνεια τα 

πολύπλοκα δέντρα των επαφών που διατηρούν οι επιστολογράφοι.  

  Τέλος, όσον αφορά στην λειτουργία της επιστολής ως ιστορική πηγή 

ασφαλώς και δεν µπορούµε να αµφισβητήσουµε την αυθεντικότητα και την 

αµεσότητά της. Μπορούµε ίσως να αµφισβητήσουµε σε ορισµένα σηµεία την 

αντικειµενικότητά της, καθώς καταστάσεις και άτοµα πολλές φορές εξετάζονται 

βάσει προσωπικών επιλογών και επιδιώξεων. Η ζωντάνια όµως και ο ανάγλυφος 

τρόπος µε τον οποίο περνούν από µπροστά µας τα γεγονότα και οι προσωπικότητες 

της περιόδου αυτής µας ανταµείβουν για τα όποια ελαττώµατα µπορεί να 

εµπεριέχουν. 
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ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ 

 
            

 

                       Γρηγόριος Κύπριος                                         Μάξιµος Πλανούδης                                             Μανουήλ Γαβαλάς  

                                                                                                                 Αλέξιος Φιλανθρωπηνός                                                 

                                                                                                                                                                

                                                    Θεοδώρα Ραούλαινα                                                       Μιχαήλ Φιλανθρωπηνός 

                                                                                                         

                                                                                                                                                 Μιχαήλ Γαβράς                                                                                      

                                                      Ανδρόνικος Β’                                                                                                                                               
                                                                                                                                                      
                                                                                          
                                                                                                  Νικηφόρος Χούµνος 
 
 
 
 
 
 
Υποσηµείωσεις:  

1. Ο Γρηγόριος Κύπριος µε τον Μάξιµο Πλανούδη δεν συνδέονται µε σχέση αλληλογραφίας αλλά µε σχέση διδασκάλου-µαθητή για µικρό 
διάστηµα 

2. Οι Αλέξιος και Μιχαήλ Φιλανθρωπηνός δεν συνδέονται µε σχέση αλληλογραφίας αλλά µε συγγενική σχέση πατέρα-υιού 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΠΡΙΟΣ 

 

α) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                                                     λζ) Τῷ επισκόπῳ Πριήνης                    

β) Τῷ Λογοθέτῃ τῶν γενικῶν τῷ Ἀκροπολίτῃ             λη) Τῷ Λογοθέτῃ τοῡ γενικοῡ τῷ                                 

γ) Τῷ µοναχῷ Ἰασίτῃ                                                           Ἀκροπολίτῃ 

δ) Τῷ αὐτῷ                                                                     λθ) Τῷ αὐτῷ                                                                   

ε) Τῷ Μελιτινιώτῃ                                                         µ) Τινὶ τῶν ὁµιλητῶν 

ς) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                                                     µα) Τῷ αὐτῷ                                                                  

ζ) Τῷ Θεσσαλονικεῑ ∆ηµητρίῳ τῷ Βεάσκῳ                 µβ) Τῷ Κοιαίστορι κυρῷ 

η) Τῷ µυστικῷ κυρῶ Ἰωάννῃ τῷ ὑπερτίµῳ                         Νικηφόρῳ τῷ Χούµνῳ 

θ) Τῷ µητροπολίτῃ Ἐφέσου κυρῷ Ἰσαὰκ                      µγ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                   

ι) Τῷ Ξιφιλίνῳ                                                                µδ) Τῷ αὐτῷ                                                                  

ια) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                                                    µε) Τῷ αὐτῷ                                                                  

ιβ) Τῷ Θεογνώστῳ κυρῷ Ἰωάννη τῷ ἰητρῷ                   µστ) Τῷ αὐτῷ                                                               

ιγ) Τῷ αὐτῷ                                                                    µζ) Τῷ Καλλίστῳ διακόνῳ 

ιδ) Τῷ Χαρτοφύλακι Θεσσαλονίκης τῷ Σταυρακίῳ    µη) Τοῡ αὐτοῡ πρὸς ἑαυτὸν ὡς  

ιε) Τῷ Θεογνώστῳ                                                                 ἀπ’ ἄλλου 

ιστ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                                                  µθ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                   

ιζ) Τῷ αὐτῷ                                                                    ν) Τοῡ αὐτοῡ πρὸς ἑαυτὸν  

ιη) Τῷ αὐτῷ                                                                        ὑφ’ ἐτέρου 

ιθ) Τῷ αὐτῷ                                                                    να) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                   

κ) Τῷ Σταυρακίῳ                                                           νβ) Τῷ Λογοθέτη τῶν ἀγελῶν τῷ  

κα) Τῷ αὐτῷ                                                                         Πεπαγωµένῳ 

κβ) Τῷ αὐτῷ                                                                   νγ) Ὁ µέγας Λογοθέτης τῷ  

κγ) Τῷ αὐτῷ                                                                         πατριάρχῃ 

κδ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                                                   νδ) Τῷ µεγάλῶ Λογοθέτῃ 

κε) Τῷ αὐτῷ                                                                   νε) Τῷ αὐτῷ                                                                   

κστ) Τῷ αὐτῷ                                                                νστ) Τῷ αὐτῳ                                                                  

κζ) Τῷ Μελιτινιώτῃ                                                       νζ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ καὶ τῷ 

κη) Τῷ Σταυρακίῳ                                                               Χούµνῳ 

κθ) Τῷ Χατζύκῃ                                                             νη) Τῷ Σκουταριώτῃ                                                     

λ) Τῷ Σκουταριώτῃ                                                        νθ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ 

λα) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                                                   ξ) Τῷ µεγάλῳ Λογοθέτῃ               

λβ) Τῷ αὐτῷ                                                                   ξα) Τῷ αὐτῷ                                                                   

λγ) Τῷ αὐτῷ                                                                   ξβ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ 
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λδ) Τῷ αὐτῷ                                                                   ξγ) Τῷ Σαπωνοπούλῳ 

λε) Τῷ Πεδιασίµῳ Χαρτοφύλακι Ἀχρειδῶν                 ξδ) Τῷ αὐτῷ                                                                   

λστ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                                                 ξε) Τῷ αὐτῷ                                                                   

ξστ) Τῷ Μελιτινιώτῃ                                               ργ) Τῷ Μελιτινιώτῃ                                                            

ξζ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                                             ρδ) Τῷ ∆ουκαίτῃ                                       

ξη) Τῷ αὐτῷ                                                             ρε) Τῷ Παχυµέρῃ µεµφοµένῳ ὅτι                                       

ξθ) Τῷ Παχυµέρῃ                                                            οὐ καθ’ ἡδονὴν γράφει 

ο) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                                              ρστ) Τῷ Σταυρακίῳ                                                             

οα) Τῷ µοναχῷ Ἰασίτῃ                                             ρζ) Τῷ Θεογνώστῳ ἰητρῷ 

οβ) Τῷ Μελιτινιώτῃ                                                 ρη) Τῷ Πρωτοασηκρήτῃ                    

ογ) Τῷ µοναχῷ Μεθοδίῳ                                                Νεοκαισαρείτῃ 

οδ) Τῷ Κορέσῃ µοναχῷ Ἀγάθωνι                           ρθ) Τῷ σοφωτάτῳ µεγάλῳ Λογοθέτῃ 

οε) Τῷ Μελιτινιώτῃ                                                 ρι)  Τῷ Μελιτινιώτῃ                                                             

οστ) Τῷ Σταυρακίῳ                                                 ρια) Τῷ Ἀκροπολίτη µεγάλῳ                                        

οζ) Τῷ αὐτῷ                                                                     Λογοθέτῃ κυρῷ Γεωργίῳ                             

οη) Τῷ Μαρµαρᾷ Γεωργίῳ                                              διδασκάλῳ αὐτοῦ χρηµατίσαντι 

οθ) Τῷ Θεογνώστῳ Ἰωάννῃ                                     ριβ) Τῷ µεγάλῳ Λογοθέτῃ 

π) Τῷ Σαπωνοπούλῳ                                               ριγ) Τῷ µοναχῷ Ἰασίτῃ 

πα) Τῷ Ξιφιλίνῳ                                                      ριδ) Τῷ Θεογνώστῳ κυρῷ Ἰωάννῃ 

πβ) Τῷ Σταυρακίῳ                                                           τῷ   ἰητρῷ                       

πγ) Τῷ Θεογνώστῳ ἰητρῷ                                       ριε) Τῷ µεγάλῳ Λογοθέτῃ 

πδ)Τῷ Θεοδοσίῳ µοναχῷ τῷ Κυζίκου                    ριστ) Ὁ µέγας Λογοθέτης τῷ 

πε) Τῷ αὐτῷ                                                                       πατριάρχῃ 

πστ) Τῷ Σαπωνοπούλῳ                                           ριζ) Ὁ πατριάρχης τῷ αὐτῷ 

πζ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ                                            ριη) Ὁ µέγας Λογοθέτης τῷ 

πη) Τῷ Μελιτινιώτῃ                                                         πατριάρχῃ 

πθ) Τῷ Κορέσῃ µοναχῷ Ἀγάθωνι καὶ τῶ               ριθ) Ὁ πατριάρχης τῷ αὐτῷ 

       Νεοκαισαρείτῃ                                                   ρκ)  Τῷ αὐτῷ                                                                   

Ϟ) Τῷ Μελιτινιώτῃ                                                   ρκα) Τοῑς ἐν τῷ Ὀστραιδίῳ µοναχοῑς 

Ϟα) Πρὸς τὸν Μουζάλωνα καὶ τοὺς ἄλλους                    Ἰωάννῃ τῷ Χειλᾷ καὶ τῷ  

      ὁµιλητὰς                                                                      ∆ανιὴλ 

Ϟβ) Τῷ ρήτορι τῷ Ὁλοβόλῳ                                     ρκβ) Τῷ ρήτορι τῷ Ὁλοβόλῳ 

Ϟγ) Τῷ ἐπὶ τῶν δεήσεων                                           ρκγ) Τῷ µεγάλῳ Λογοθέτῃ 

Ϟδ) Τῷ αὐτῷ                                                              ρκδ) Τῷ αὐτῷ                                                                    

Ϟε) Τῷ αὐτῷ                                                              ρκε) Τῷ αὐτῷ                                                                     

Ϟστ) Τῷ ρήτορι   τῷ Ὁλοβόλῳ                                ρκστ) Τῷ µοναχῷ ∆ανιὴλ τῷ Γλυκεῑ 
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Ϟζ) Τῷ Μελιτινιώτῃ                                                  ρκζ) Τῷ µεγάλῳ Λογοθέτῃ 

Ϟη) Τῷ ἐπὶ τῶν δεήσεων                                           ρκη)  Τῷ αὐτῷ                                                                    

Ϟθ) Τῷ Σταυρακίῳ                                                   ρκθ) Τῷ αὐτῷ                                                                      

ρ) Τῷ µοναχῷ κυρῷ Μεθοδίῳ                                 ρλ) Τῷ αὐτῷ                                                                      

ρα) Τῷ αὐτῷ                                                             ρλα) Τῷ Σεβαστοκράτορι κυρῷ  

ρβ) Τῷ Φακρασῇ Ἰωάννῃ                                                   Ἰωάννῃ 

ρλβ) Τῷ αὐτῷ βασιλεῑ κυρῷ Ἀνδρονίκῳ τῷ          ρξθ) Τῷ Λογοθέτῃ τῶν Γενικῶν  

         Παλαιολόγῳ                                                            τῷ Ακροπολίτῃ 

ρλγ)  Τῷ αὐτῷ                                                         ρο) Τῷ  µεγάλῳ Λογοθέτῃ                             

ρλδ)  Τῷ αὐτῷ                                                         ροα) Τῷ αὐτῷ µοναχῷ τινὶ γνωρίµῳ                       

ρλε) Τῷ αὐτῷ µεγάλῳ Λογοθέτῃ                            ροβ) Τῷ  µεγάλῳ Λογοθέτῃ                            

ρλστ) Τῷ αὐτῷ                                                        ρογ) Τῷ αὐτῷ                              

ρλζ) Τῷ αὐτῷ βασιλεῑ                                              ροδ)  Τῷ αὐτῷ     

ρλη) Τῷ αὐτῷ                                                           ροε) Τῷ αὐτῷ                            

ρλθ) Τῷ αὐτῷ  µεγάλῳ Λογοθέτῃ                            ροστ) Τῷ Χειλᾷ 

ρµ) Τῷ αὐτῷ                                                             ροζ) Τῷ αὐτῷ µεγάλῳ Λογοθέτῃ                                      

ρµα)Τῷ µεγάλῳ Λογοθέτῃ ὑπέρ τοῡ ∆ιαπάτου      ροη) Τῷ Ἐφέσου Ἰωάννῃ τῷ Χειλᾷ 

ρµβ) Τῷ αὐτῷ βασιλεῑ                                              ροθ) Τῷ αὐτῷ 

ρµγ) Τῷ αὐτῷ                                                           ρπ) Τῷ  µεγάλῳ Λογοθέτῃ                                          

ρµδ) Τῷ αὐτῷ µεγαλῳ Λογοθέτῃ                             ρπα) Τῷ αὐτῷ 

ρµε) Τῷ αὐτῷ                                                            ρπβ) Τῷ αὐτῷ        

ρµστ) Τῷ αὐτῷ βασιλεῑ                                             ρπγ) Ὁ πατριάρχης τῷ  

ρµζ) Τῷ αὐτῷ µοναχῷ Ἀθανασίῳ τῷ Λεπενδρινῷ            πρωτοβεστιαρίῳ 

ρµη) Τῷ αὐτῷ ἔτι εἰρηνεύοντι                                  ρπδ) Τῷ αὐτῷ                           

ρµθ) Τῷ αὐτῷ   µεγάλῳ Λογοθέτῃ                           ρπε)  Τῷ αὐτῷ                           

ρν) Τῷ αὐτῷ                                                              ρπστ) Ὁ πρωτοβεστιάριος                            

ρνα) Τῷ αὐτῷ                                                                     τῷ πατριάρχῃ                        

ρνβ) Τῷ αὐτῷ µοναχῷ                                              ρπζ) Τῇ Ραουλαίνῃ 

ρνγ) Τῷ αὐτῷ  µεγάλῳ Λογοθέτῃ                             ρπη) Τῇ αὐτῇ 

ρνδ) Τῷ αὐτῷ                                                            ρπθ)   Τῇ αὐτῇ            

ρνε) Τῷ αὐτῷ                                                             ρϞ) Τοῡ ἀγιωτάτου παριάρχου       

ρνστ) Ὁ µέγας Λογοθέτης τῷ πατριάρχῃ                  ρϞα) Τινί τῶν αρχιερέων 

ρνζ) Ὁ πατριάρχης τῷ αὐτῷ                                      ρϞβ) Τῷ Μελιτινιώτῃ                                                   

ρνη) Τῇ πρωτοβεστιαρίῳ καί τῇ ἀδερφῇ                  ρϞγ) Τῷ αὐτῷ                                                             

         αὐτῆς παραµυθητική                                        ρϞδ) Τῷ Νεακαισαρείτῃ 

ρνθ) Τῷ αὐτῷ  µεγάλῳ Λογοθέτῃ                              ρϞε) Τινὶ τῶν ὁµιλητῶν 
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ρξ) Τῷ αὐτῷ                                                               ρϞστ) (ανεπίγραφος)           

ρξα) Τῷ αὐτῷ πρωτοσεβάστω καί                             ρϞζ) Τῷ Μελιτινιώτῃ 

         πρωτοβεστιαρίῳ                                             

ρξβ)  Τῷ αὐτῷ                                                            

ρξγ) Τῷ αὐτῷ                                                             

ρξδ)  Τῷ αὐτῷ                                                            

ρξε)  Τῷ αὐτῷ                                                            

ρξστ)  Τῷ αὐτῷ                                                            

ρξζ) Τῷ Θεογνώστῳ ἰητρῷ, ρξη) Τῷ πρωτοβεστιαρίῳ 

ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΛΑΝΟΥ∆ΗΣ 

 

α) Τῷ αὐτοκράτορι                                                     λς) Τῷ Παλαιολόγῳ κυρῷ  

β) Τῷ τοῡ αὐτοκράτορος αὐτάδελφῳ                              Ἀνδρονίκῳ 

γ) Τῷ Φακρασῇ ὄντι Λογοθέτη τῶν αγελῶν              λζ) Τῷ αὐτῷ 

δ) Τῷ αὐτῷ                                                                  λη) (ανεπίγραφος) 

ε) Τῷ Ὀρφανοτρόφω κυρῷ Λέοντι τῷ Βαρδαλῇ       λθ) Τῷ Ζαρίδῃ κυρῷ Ἰωάννῃ 

ς) Τῷ Κανικλεὶου                                                        µ) Τῷ ∆εσπότῃ 

ζ) Τῷ Φακρασῇ                                                           µα) Τῷ Παλαιολόγῳ κυρῷ 

η) Τῷ αὐτῷ                                                                         Ἀνδρονίκῳ 

θ) Τῷ Αδριανουπόλεως                                              µβ) Τῷ Ζαρίδῃ κυρῷ Ἰωάννῃ 

ι) Τῷ Βαρδαλῇ                                                            µγ) Τῷ ∆εσπότῃ 

ια) Τῷ Φακρασῇ καὶ Λογοθέτη τῶν αγελῶν             µδ) (ανεπίγραφος) 

ιβ) Τῷ αὐτῷ                                                                µε) (ανεπίγραφος) 

ιγ) Τῷ αὐτῷ                                                                µς) Τῷ Βέκκω κυρῷ Γεωργίῳ 

ιδ) Τῷ αὐτῷ                                                                µζ) (ανεπίγραφος) 

ιε) Τῷ αὐτῷ                                                                 µη) (ανεπίγραφος) 

ις) Τῷ αὐτῷ                                                                 µθ) (ανεπίγραφος) 

ιζ) (ανεπίγραφος)                                                        ν) (ανεπίγραφος) 

ιη) Τῷ Κρήτης Νικηφόρῳ                                           να) (ανεπίγραφος) 

ιθ) Τῷ Φακρασῇ                                                          νβ) (ανεπίγραφος) 

κ) Τῷ Βαρδαλῇ κυρῷ Ἰωάννῃ                                    νγ) (ανεπίγραφος) 

κα) Τῷ αὐτῷ                                                               νδ) (ανεπίγραφος) 

κβ) Τῷ Παλαιολόγῳ κυρῷ Ἀνδρονίκῳ                     νε) Τῷ Πρωτοσεβάστῳ 

κγ) Τῷ Λογοθέτη τοῡ δρόµου τῷ Γλυκεῖ                   νς) Τῷ ἰατρῷ 

κδ) Τῷ µεγὰλῳ παπίᾳ                                                 νζ) Τῷ αὐτῷ         

κε) Γρηγορίῳ πρεσβυτέρῳ µονὰζοντι τῷ αὐτοῡ        νη) Τῷ Πρωτοσεβάστῳ 
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      ὀµιλητῇ                                                                  νθ) (ανεπίγραφος) 

κς) Τῷ αὐτῷ                                                                ξ) Τῷ Φιλανθρωπινῷ 

κζ) Τῷ αὐτῷ                                                                ξα) Τῷ αὐτῷ 

κη) Τῷ Ξανθοποὺλω κυρῷ Θεοδώρῳ                        ξβ) (ανεπίγραφος) 

κθ) Τῷ Σγουροποὺλῳ κυρῷ ∆ηµητρίῳ                      ξγ) (ανεπίγραφος) 

λ) Τῷ Ζαρίδῃ κυρῷ Ἰωάννῃ                                       ξδ) Τῷ Αὐτωρειανῷ κυρῷ 

λα) Τῷ Αὐτωρειανῷ ἐξισωτῇ ὄντι τῆς βασιλίδος             Γεωργίῳ  

       τῶν πόλεων                                                          ξε) (ανεπίγραφος) 

λβ) Τῷ Ὀρφανοτρόφῳ                                               ξς) Τῷ Χαλκοµατοποὺλῳ 

λγ) Τῷ Βρυέννιῳ                                                         ξζ) Τῷ Πρωτοβεστιαρίω  

λδ) (ανεπίγραφος)                                                             Μουζάλωνι 

λε) (ανεπίγραφος)                                                       ξη) Τῇ Πρωτοβεστιαρίᾳ Ραουλαίνῃ 

ξθ) Τῷ Μερκουρίῳ                                      ρη) Τῷ αὐτῷ 

ο) Τῷ ἐξάρχῳ καὶ Λογοθέτη Φαπῇ             ρθ) Τῷ αὐτῷ 

οα) Τῷ Μελχισεδέκ                                     ρι) Τῷ αὐτῷ 

οβ) Τῷ αὐτῷ                                                ρια) Τῷ αὐτῷ 

ογ) Τῷ αὐτῷ                                                ριβ) Τῷ αὐτῷ 

οδ) Τῷ Φιλανθρωπινῷ                                ριγ) Τῷ αὐτῷ 

οε) Τῷ Πρωτοσεβάστῳ                               ριδ) Τῷ Μελχισεδέκ 

ος) (ανεπίγραφος)                                       ριε) Τῷ αὐτῷ  

οζ) Τῷ Φιλανθρωπινῷ                                ρις) Τῷ αὐτῷ 

οη) Τῷ αὐτῷ                                                ριζ) Τῷ αὐτῷ  

οθ) Τῷ αὐτῷ                                                ριη) Τῷ Φιλανθρωπινῷ 

π) Τῷ αὐτῷ                                                  ριθ) Τῷ αὐτῷ 

πα) Τοῑς ἐν Κρὶτζῳ µονάζουσιν                  ρκ) Τῷ αὐτῷ 

πβ) (ανεπίγραφος)                                       ρκα) Τοῡ αὐτοῡ παραµυθητική φίλων τινὶ 

πγ) Τῷ κυρῷ Ἱγνατίῳ 

πδ) Τῷ  Φιλῇ κυρῷ Μανουήλ 

πε) Τῷ Μελχισεδέκ 

- Τῷ αὐτῷ 

πζ) (ανεπίγραφος) 

πη) (ανεπίγραφος) 

πθ) Τῷ Μελχισεδέκ 

Ϛ) Τῷ Φιλανθρωπινῷ 

Ϛα) Τῷ κυρῷ Ἀθανασίῳ 

Ϛβ) (ανεπίγραφος) 
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Ϛγ) (ανεπίγραφος) 

Ϛδ) Τῷ Μελχισεδέκ 

Ϛε) Τῷ αὐτῷ 

Ϛς) Τῷ ∆ούκᾳ 

Ϛζ) Τῷ Φιλανθρωπινῷ 

Ϛη) Τῷ αὐτῷ 

Ϛθ) Τῷ Μελχισεδέκ 

ρ) Τῷ αὐτῷ 

ρα) Τῷ Φιλανθρωπινῷ 

ρβ) Τῷ αὐτῷ 

ργ) Τῷ αὐτῷ 

ρδ) Τῷ αὐτῷ 

ρε) Τῷ αὐτῷ 

ρς) Τῷ αὐτῷ 

ρζ) Τῷ αὐτῷ 

ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΒΑΛΑΣ 

 

 

Κώδικας Paris Gr. 2022 A’                                     Κώδικας Paris Gr. 2022  B’      

 

Ι∆,1) Τῷ Γαβρᾷ                                               α) Τῷ πατριάρχῃ Γλυκεῑ 

ΙΓ) Σισµάνῃ                                                     β) Τῷ αὐτῷ 

ΙΒ) Τῷ Γαβρᾷ                                                  γ) Τῷ Ξανθοπούλῳ κυρῷ Θεοδώρῳ 

ΙΑ,2) Τῷ Γαβρᾷ                                              δ) Τῷ αὐτῷ 

ΙΕ,3) Τῷ Θεολήπτῳ                                        ε) Τῷ Βουλγαρίας 

ΙϚ) Πρὸς τὸν βασιλέα                                    Ϛ) Τῷ µεγάλῳ διοικητῇ 

ΙΖ) Τῷ λογοθέτῆ τοῡ γενικοῡ                        ζ) Τῷ Φιλαρέτῳ 

Α) (ανεπίγραφος)                                           η) Τῷ ἐπί τοῡ κανικλείου 

Β) (ανεπίγραφος)                                           θ) Τῷ αὐτῷ 

Γ) Πρός τόν Γαβρᾶν  

∆) Τῷ ἐπί τοῡ κανικλείου 

Ε) Εἰς βασιλέα 

Ϛ) Ἀτουµάνῳ 

Ζ) Τῷ ἐπί τῷν δεήσεων ἤτοι τῷ Χατζίκῃ 

Η) Τῷ Γαβρᾷ 

Θ) Τῷ Κλειδᾷ 
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Ι) Εἰς βασιλέα 

ΙΑ,1) Τῷ λογοθέτῆ τοῡ δρόµου 

ΙΕ,1) Εἰς βασιλέα 

 

 

Κώδικας Vind. Theol. Gr. 174 

 

1) Τῷ Γαβρᾷ                                                    12) Τῷ Ἰωήλ 

2) Τῷ αὐτῷ                                                      13) Τῷ ἐπί τοῡ κανικλείου 

3) Τῷ Φιλοσόφῳ                                             14) Τῷ Νικηφόρῳ Χούµνῳ 

4) Τῷ αὐτῷ                                                      15) Τῷ Φιλανθρωπινῷ 

5) Τῷ κανικλείου                                            16, 66) Τῷ Γαβρᾷ 

6) Τῷ Γαβρᾷ                                                    17) Τῷ Ἰωσήφ 

Α18) Πρός τινα τῶν συνήθων                        18) Τῷ Οἰναιώτῃ 

9) Τῷ Γαβρᾷ                                                    19) Τῷ Ἰωσήφ 

10) Τῷ Φιλοσόφῳ κυρῷ Ἰωσήφ                     20) Τῷ Γαβρᾷ 

11) Τῷ Νικηφόρῳ Χούµνῳ                            21) Τῷ αὐτῷ 

 

22) Τῷ Οἰναιώτῃ                                            61) Τῷ Κρήτης 

23) Τῷ δεῑνι                                                    62) Τῷ δεῑνι 

24) Τῷ Γαβρᾷ                                                 63) Τῷ ∆υρραχίου 

25) Τῷ αὐτῷ                                                   64) Τῷ τιµιωτάτῳ θειοτάτῳ σοφοτάτῳ 

26) Τῷ ∆υρραχίου                                                λογιωτάτῳ µεγάλῳ τῆς µεγάλης τοῡ 

27) Τῷ πρωτονοταρίῳ Λαµπηνῷ                         Χριστοῡ ἐκκλησίας χαρτοφύλακι 

28) Τῷ αὐτῷ                                                   65) Τῷ Ἰωσήφ Φιλοσόφῳ 

29) Τῷ αὐτῷ                                                     

30) Τῷ Γαβρᾷ 

31) Τῷ Πεπαγωµένῳ 

32) Τῇ Παλαιολογίνῃ 

33) Τῷ Γαβρᾷ 

34) Τῷ µεγάλῳ δουκί 

35) Τῷ κυρῷ Νικηφόρῳ 

36) Τῷ Ματαράγγῳ 

37) Τῷ µεγάλω χαρτοφύλακι; 

38) (ανεπίγραφος) 

39) Τῷ Γαβρᾷ 
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40) Τῷ αὐτῷ 

41)(Περιοχή µητροπόλεως Κιέβου) 

42) Τῷ µεγάλω χαρτοφύλακι 

43) Πρὸς τοὺς ἐν Ὄρει ἀσκοῡντας 

44) Τῇ βασιλίσσῃ 

45) (ανεπίγραφος) 

46 (ανεπίγραφος) 

47) Τῷ Ματαράγγῳ 

48) (ανεπίγραφος) 

49) Τῷ Ἀλαµατίνῃ 

50) Τῷ µεγάλῳ δοµεστίκῳ 

51) Τῷ αὐτῷ 

52) Τῷ Γαλησιώτῃ 

53) Τῷ Μελισσηνῷ 

54) (ανεπίγραφος) 

55) Τῷ ἀναµνήσεων Λογαρᾷ 

56) Τῷ αὐτῷ 

57) Τῷ αὐτῷ 

58) Τῷ Γαβρᾷ 

59) Τῷ Μονοµάχῳ 

60) Τῷ ὑπάτῳ τῶν Φιλοσόφων 
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