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Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 
 Το Βυζάντιο ως μια αυτοκρατορία, η οποία διήρκεσε έντεκα ολόκληρους αιώνες 

και έβαλε τη δική του σφραγίδα στην ιστορία, διακρίθηκε για τον πολιτισμικό του 

πλούτο και την ανάπτυξή του στα γράμματα και τις επιστήμες. Η Κωνσταντινούπολη 

υπήρξε το πνευματικό κέντρο όλης της αυτοκρατορίας, έχοντας συγκεντρώσει στους 

κόλπους της εξαίρετες προσωπικότητες που αναδείχτηκαν για το εύρος της μόρφωσής 

τους και την πνευματική τους καλλιέργεια. Καθ’ όλη τη διάρκεια στην αυτοκρατορία, 

παρά τις ανακατατάξεις που εύλογα σημειώθηκαν όλα εκείνα τα χρόνια, δεν 

λησμονήθηκε ο βαρυσήμαντος ρόλος που όφειλε να διαδραματίζει ως πρωτοπόρος στη 

λογοτεχνική παραγωγή, ως φωτοδότης και πνευματικός καθοδηγητής των άλλων λαών.  

Οι επιστολές ανήκουν στο λογοτεχνικό είδος που οι Βυζαντινοί καλλιέργησαν με 

ιδιαίτερο ζήλο και μεγάλη επιτυχία, έτσι ώστε να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα 

επιτεύγματά τους1. Από τις μελέτες γνωρίζουμε ότι από τον 4ο αιώνα μέχρι και τον 15ο 

αιώνα υπάρχουν 280 βυζαντινοί επιστολογράφοι και περίπου 15480 γράμματα2. Πολλές 

επιστολές της βυζαντινής εποχής έχουν φτάσει ως τις μέρες μας. άλλες από αυτές έχουν 

εκδοθεί και μελετηθεί, ενώ ένα μεγάλο μέρος τους παραμένει ακόμη ανέκδοτο.  

Οι επιστολογράφοι της ύστερης αρχαιότητας αποτέλεσαν πρότυπο για τους 

μεταγενέστερους συντάκτες των γραμμάτων. Για παράδειγμα, ο Γρηγόριος ο 

Ναζιανζηνός σε μια επιστολή του προς τον ανιψιό του Νικόβουλο (επιστολή 51)3 δίνει 

λεπτομερείς οδηγίες για τη σύνταξη μιας επιστολής. γενικά συμβουλεύει τον αποδέκτη 

του να αποφεύγει τις ακρότητες, το μήκος της επιστολής πρέπει να καθορίζεται από τις 

απαιτήσεις του θέματος4 και το περιεχόμενό της να είναι σαφές χωρίς να χρειάζεται 

ερμηνεία5. Το γράμμα αποκτά χάρη με τη μετρημένη χρήση παροιμιών, αποφθεγμάτων 

και παρομοιώσεων και τα σχήματα λόγου πρέπει να χρησιμοποιούνται με μεγάλη 

φειδώ6. η μεγαλύτερη αρετή για μια επιστολή είναι η φυσικότητα και η αποφυγή της 

προσποίησης. 

Τα γράμματα, που ανταλλάσσονταν, θεωρούνταν αντικείμενο μικροτεχνίας7, 

αφού προσφέρονταν ως δώρο στον παραλήπτη. Συνήθως οι επιστολές κυκλοφορούσαν 

σε επιλεγμένες ομάδες ανθρώπων (πνευματική ελίτ). τέτοιου είδους άνθρωποι είχαν 

                                                           
1 Δανιήλ (επιμ.) 2001-2003, 1: 249. Βλ. επίσης Mullet 1981, 75.  
2 Papaioannou 2010, 190. Βλ. επίσης Papaioannou 2012, 290.  
3 Ο George Dennis στο άρθρο του “The Byzantines as revealed in their Letters” σχολιάζει αναλυτικά την 

αντίστοιχη επιστολή του Γρηγόριου Ναζιανζηνού (Dennis 1988, 156-158 και 165). 
4 Ἔστι δὲ μέτρον τῶν ἐπιστολῶν, ἡ χρεία. καὶ οὔτε μακρότερα γραπτέον, οὗ μὴ πολλὰ τὰ πράγματα, οὔτε 

μικρολογητέον, ἔνθα πολλά. […] Δέον, αμφοτέρων φεύγοντα τὴν ἀμετρίαν, τοῦ μετρίου κατατυγχάνειν 

[Gallay (εκδ.) 1964-1967, επιστ. 51 §2 και §3 (τόμος 1 σσ. 66-67)].  
5 περὶ δὲ σαφηνείας ἐκεῖνο γνώριμον, ὅτι χρὴ φεύγοντα τὸ λογοειδές, ὅσον ἐνδέχεται, μᾶλλον εἰς τὸ 

λαλικὸν ἀποκλίνειν [Gallay (εκδ.) 1964-1967, επιστ. 51 §4 (τόμος 1 σ. 67)].  
6 Τρίτον ἐστὶ τῶν ἐπιστολῶν, ἡ χάρις. Ταύτην δὲ φυλάξομεν, εἰ μήτε παντάπασι ξηρὰ καὶ ἀχάριστα 

γράφοιμεν καὶ ἀκαλλώπιστα, ἀκόσμητα καὶ ἀκόρητα, ὅ δὴ λέγεται, οἷον δὴ γνωμῶν καὶ παροιμιῶν καὶ 

ἀποφθεγμάτων ἐκτός, ἔτι δὲ σκωμμάτων καὶ αἰνιγμάτων, οἷς ὁ λόγος καταγλυκαίνεται . μήτε λίαν τούτοις 

φαινοίμεθα καταχρώμενοι. τὸ μὲν γὰρ ἀγροῖκον, τὸ δ’ ἄπληστον [Gallay (εκδ.) 1964-1967, επιστ. 51 §5 

(τόμος 1 σ. 67)]. 
7 Dennis 1988, 156. 
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εκπαιδευθεί και προετοιμαστεί κατάλληλα στα σχολεία για τη λεπτότητα αυτής της 

τέχνης μέσα από ένα αντίστοιχο σύστημα εκπαίδευσης και παιδείας. Οι επιστολές, που 

συντάσσονταν από αυτούς, ήταν ιδιαίτερα προσεγμένες. γράφονταν στην αττική 

διάλεκτο, ήταν εμπλουτισμένες με χωρία συγγραφέων και ρητορικά σχήματα και το 

περιεχόμενό τους αφορούσε συναισθήματα, αξίες.  

Όσον αφορά την παρούσα διπλωματική εργασία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν τα θέματα της παιδείας, των λογίων και των βιβλίων σε ένα μέρος της 

μέσης βυζαντινής εποχής, ειδικότερα τον 10o αιώνα, μια περίοδο με σημαντικές 

δυσκολίες και ιστορικές ανακατατάξεις που επηρέασαν τη ζωή των βυζαντινών 

ανθρώπων αλλά και με λαμπρές πολιτιστικές εξάρσεις, όπως συνέβη μετά την πρώτη 

βυζαντινή αναγέννηση της δυναστείας των Μακεδόνων.  

Πολύτιμες πληροφορίες για την εκπαιδευτική πραγματικότητα, τους 

μορφωμένους και τα βιβλία αντλούμε από την επιστολογραφία της περιόδου (10ος 

αιώνας), καθώς αποτελούσε για τους βυζαντινούς το κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας των 

ανθρώπων που βρίσκονταν διασκορπισμένοι σε κάθε σημείο μιας μεγάλης επικράτειας 

που κάλυπταν οι βυζαντινές κτήσεις, ενώ παράλληλα ήταν προϊόν και μέσο έκφρασης 

της πιο εκλεπτυσμένης, εγγράμματης και κοινωνικά ανελιγμένης ομάδας της 

κοινωνίας. Eπανειλημμένα συναντάμε στις επιστολές παρακλήσεις για την αντιγραφή 

ενός έργου, την αποστολή ή την επιστροφή κάποιου χειρογράφου, τη φροντίδα 

γενικότερα και τη φύλαξη βιβλίων, ακόμη και τη αγάπη για αυτά. Ήδη στα πρώτα 

χρόνια του βυζαντινού κράτους ο Ιουλιανός σε μια επιστολή του προς τον Εκδίκιο, 

έπαρχο της Αιγύπτου, εκφράζει τη σφοδρή αγάπη, που έχει από μικρό παιδί, για τα 

βιβλία και ζητάει από τον παραλήπτη του να βρει όλα τα βιβλία του Γεωργίου8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ἄλλοι μὲν ἵππων, ἄλλοι δὲ ὀρνέων, ἄλλοι δὲ θηρίων ἐρῶσιν. ἐμοὶ δὲ βιβλίων κτήσεως ἐκ παιδαρίου δεινὸς  

ἐντέτηκε πόθος. ἄτοπον οὖν, εἰ ταῦτα περιίδοιμι σφετερισαμένους ἀνθρώπους, οἷς οὐκ ἀρκεῖ τὸ χρυσίον 

μόνον ἀποπλῆσαι τὸν πολὺν ἔρωτα τοῦ πλούτου, πρὸς δὲ καὶ ταῦτα ὑφαιρεῖσθαι ῥαδίως διανοουμένους. 

ταύτην οὖν ἰδιωτικὴν μοι δὸς τὴν χάριν, ὅπως ἀνευρεθῇ πάντα τὰ Γεωργίου βιβλία. [Warmington, Page, 

Rouse, Capps και Lost (εκδ.) 1962-1969, 3: 377D-378C (σσ. 72 και 74)]. 
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Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 Η πνευματική άνθηση του 10ου αιώνα δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη 

την επιστολογραφία, όπως επίσης είναι χρήσιμο να αναλυθεί το εκπαιδευτικό σύστημα 

του Βυζαντίου. Έτσι, λοιπόν, το παρόν κεφάλαιο θα χωριστεί σε δυο υποκεφάλαια: στο 

πρώτο υποκεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την επιστολογραφία που αυτή την περίοδο 

φτάνει στο αποκορύφωμά της, ενώ στο δεύτερο υποκεφάλαιο θα εξεταστεί η δομή της 

βυζαντινής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.  

 

 

Β.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 10ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

 

 
 Τα πρώτα δείγματα της βυζαντινής επιστολογραφίας εντοπίζονται από τον 4ο 

μέχρι τον 6ο αιώνα, τον 8ο αιώνα σημειώνεται μια μικρή παύση, αλλά η πρώτη μεγάλη 

άνθηση του είδους παρατηρείται από τον 10ο αιώνα μέχρι το 12049 (εστιάζοντας στον 10ο 

αιώνα, που είναι και το αντικείμενο μελέτης). Επίσης οι συλλογές γραμμάτων του 10ου 

αιώνα εντοπίζονται σε λίγα χειρόγραφα, αντίθετα με τις αντίστοιχες της ύστερης 

αρχαιότητας10. Είναι απαραίτητο να εξεταστούν τα χαρακτηριστικά της 

επιστολογραφίας του 10ου αιώνα καθώς και ορισμένα χειρόγραφα στα οποία σώζονται.  

 

 

Β.1.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 
 Τον 10ο αιώνα οι περισσότεροι εγγράμματοι άνθρωποι δραστηριοποιούνται στην 

Κωνσταντινούπολη, ενώ καθοριστικός είναι και ο προσωπικός ρόλος του Κωνσταντίνου 

Ζ΄ Πορφυρογέννητου στην παιδεία της εποχής. Τα χαρακτηριστικά της βυζαντινής 

επιστολογραφίας του 10ου αιώνα θα εξεταστούν σε δυο κατευθύνσεις: στην κατεύθυνση 

της επικοινωνίας και στην κατεύθυνση της λογότεχνίας.  

α) Η επικοινωνία: Τον 10ο αιώνα η επικοινωνία μέσω της αλληλογραφίας είχε πολύ 

μεγαλύτερη αξία από τη σημερινή εποχή. Πολλές φορές ο επιστολογράφος εξέφραζε το 

ενδιαφέρον για τον αποδέκτη του, δηλαδή ήθελε να συμμετάσχει στον κόσμο του 

παραλήπτη, στο πρόσωπο και το περιβάλλον. Αυτή η φιλική διάθεση αποτελούσε συχνά 

και την αιτία αποστολής του γράμματος11. ο Θεόδωρος Κυζίκου μιλάει χαρακτηριστικά 

για την ακόρεστη διάθεση12. Οι συντάκτες των επιστολών εξέφραζαν συχνά το παράπονο 

για την μακρά σιγή των παραληπτών τους. ο Συμεών ο Μάγιστρος καταμαρτυρεί στον 

                                                           
9 Papaioannou 2010, 190.  
10 Papaioannou 2012, 297-298.  
11 Hunger 1987-1994, 2: 331.  
12 Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 17 στ. 6 (σ. 331). 
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παραλήπτη του ότι για αυτόν είναι σαν νεκρός13. Όταν ο επιστολογράφος έπαιρνε ένα 

γράμμα, αισθανόταν μεγάλη χαρά, η οποία δεν μπορούσε παρά να εκφραστεί και στο 

κείμενο14. Οι συντάκτες των γραμμάτων έβλεπαν το γράμμα ως ένα πολύτιμο δώρο, το 

οποίο δεν μπορούσε να συγκριθεί ούτε με τον φυσικό πλούτο15.  

 Τον 10ο αιώνα τα 242 άτομα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους επιστολές, όπως έχει 

προκύψει από τις σχετικές έρευνες, ανήκουν στην αριστοκρατία και στη λαϊκή τάξη. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, όσοι υπηρετούσαν 

στην κρατική μηχανή, οι οποίοι ταυτόχρονα ήταν μέλη σπουδαίων οικογενειών, όπως ο 

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος. Πρόκειται, με λίγα λόγια, για άτομα 

που θέλουν να ενισχύσουν ή να διατηρήσουν την υψηλή κοινωνική τους θέση. Αντίθετα, 

στη δεύτερη κατηγορία βρίσκουμε τους διανοούμενους που χρησιμοποιούν τις επιστολές 

για να αναβαθμιστούν οικονομικά και να εισχωρήσουν στους κύκλους της βυζαντινής 

αριστοκρατίας, όπως ο Ανώνυμος Καθηγητής16. 

 Ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στη ζωή ενός μορφωμένου Βυζαντινού ήταν η 

εξορία ή η μετάθεση από την πρωτεύουσα στην επαρχία. οι Βυζαντινοί αισθάνονταν ότι 

ζούσαν ανάμεσα σε βαρβάρους, αν απομακρύνονταν από το περιβάλλον της 

Βασιλεύουσας. Αυτό δεν συνέβαινε μόνο με τους αιχμαλώτους, αλλά και με όσους 

εξορίζονταν από την πολιτική και την πολιτιστική ζωή, όπως ο Αλέξανδρος Νικαίας, και 

με τους εκκλησιαστικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους που έπρεπε να μετατεθούν 

σε άλλα μέρη, μακριά από την Κωνσταντινούπολη, για λόγους σταδιοδρομίας17. ο 

Αλέξανδρος Νικαίας ανησυχεί γιατί η Αθήνα του χρυσού αιώνα (5ος αιώνας π. Χ.) 

προκαλεί αποστροφή στον νέο μητροπολίτη18. 

 Εκτός από την γραπτή επικοινωνία υπήρχε και η προφορική, η οποία αφορούσε τη 

μεγαλόφωνη ανάγνωση και την ακρόαση των επιστολών μπροστά σε μια μικρή ομάδα 

φίλων, το θέατρο, όπως το αποκαλούσαν τότε19. Σε αυτή την περίσταση διαβαζόταν από 

τον παραλήπτη το μήνυμα του κομιστή, ο οποίος εξαιτίας της έλλειψης οργανωμένου 

ταχυδρομείου μπορεί να ήταν ένας υπάλληλος, ένας σκλάβος, κάποιος φίλος ή γνωστός, 

αλλά και το περιεχόμενο της ίδιας της επιστολής, εφόσον βέβαια είχε αξιόλογες 

ρητορικές τεχνικές.  

                                                           
13 Ἐγὼ μὲν σοι τέθνηκα ἤδη καὶ κεῖμαι παρὰ τῷ Πλούτωνι. οὐ γὰρ ἄν τοσοῦτος ἐσίγας, εἴ γε τοῖς ζώσιν 

ἤρίθμεις με. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 78, στ. 6 (σ. 143)].  
14 Hunger 1987-1994, 2: 337. 
15 Σὸν δ’οὖν ἐστιν τὸ μὴτε περὶ ὧν κατεπαίξαμεν αἰτιάσασθαι, μήτε ἀπαρηγορήτους τῷ μηδόλως γράφειν 

καταλίπειν. παντὸς γὰρ ἰνδικοῦ πλούτου καὶ τῆς χρυσῆς ἐκείνης πλατάνου τὰς ἀπὸ σοῦ τιμίας ἠγούμενοι 

συλλαβάς, βουλόμεθα διὰ παντὸς ἐντρυφᾶν ταύταις καὶ <τὸ ἐκ το>ύτων ἡδὺ ἀπανθίζειν καὶ ἐρανίζεσθαι. 

[Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 43 στ. 9-13 (σ. 375)]. 
16 Πληροφορίες για τον αριθμό των επιστολογράφων του 10ου αιώνα αλλά και για τις κατηγορίες στις 

οποίες αυτοί χωρίζονται βλ. Μαρκόπουλος 1993, 166. Βλ. επίσης Papaioannou 2010, 191, Papaioannou 2012, 

181-182. 
17 Hunger 1987-1994, 2: 341.  
18 Ἔχομεν δὲ καὶ ἄλλην ἀλγηδόνος ὑπόθεσιν τοῦ τὰς χρυσᾶς Ἀθήνας ἀηδεῖς καὶ φανῆναι τῷ καλῷ 

Θεοδηγίῳ. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 18 στ. 8-9 (σ. 96)].  
19 Ὀψέ ποτε ἐν ὑποβάσει χρόνου μακροῦ ἐφοίτησεν ἡμῖν ἡ τῆς ἱερᾶς ὑμῶν ἐπιστολὴ κεφαλῆς, τὴν 

λογιστικὴν ὑποσχηματίζουσα φύσιν ὑμῶν, ἤτις ἤρκει καὶ μόνῃ σκιᾷ καταβαλεῖν τὸν ἀκροατὴν καὶ σχεδὸν 

ἀναπεῖσαι ταύτῃ μόνῃ προσέχειν ὑπερφυῶς καὶ μὴ προπηδᾶν καὶ λόγῳ τοῖς λόγοις ἐκείνοις 

ἀντεξετάζεσθαι. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 27 στ. 1-5 (σ. 363)].  



8 
 

β) Η λογοτεχνία: Οι επιστολογράφοι χρησιμοποίησαν την αρχαία αττική διάλεκτο, για 

να γράψουν τα γράμματά τους, όπως επίσης αξιοποίησαν πάρα πολλές πηγές. Τα 

κείμενα που αξιοποιήθηκαν στις επιστολές τους προέρχονται από ολόκληρο το χρονικό 

φάσμα της αρχαιότητας (κλασικούς και ύστερους χρόνους). Οι μαρτυρίες αναφέρουν 

ακόμα ότι στα γράμματα περιέχονται και κείμενα που γράφτηκαν στα πρώτα χρόνια 

της μέσης βυζαντινής εποχής20. οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι πολύ σημαντικές, 

γιατί αποτελούν ένα πρώτο δείγμα για τις λογοτεχνικές σχέσεις των Βυζαντινών.  

 Η πρώτη κατηγορία από την οποία οι συντάκτες των γραμμάτων άντλησαν 

αποσμάσματα ήταν η θύραθεν παιδεία. Την πρωτοκαθεδρία στην εν λόγω κατηγορία 

των κειμένων κατέχουν τα ομηρικά έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, και στη συνέχεια 

ακολουθούν τα έργα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, επιγράμματα, χωρία από την 

τραγωδία όπως είναι τα αντίστοιχα έργα των τραγικών ποιητών της κλασικής 

αρχαιότητας και οι κωμωδίες του Αριστοφάνη. Επίσης χρησιμοποίησαν μεμονωμένα 

κομμάτια ή και σχόλια πάνω σε αυτά, από τα έργα του Δημοσθένη και του Ισοκράτη 

καθώς και από αντίστοιχα άλλων σπουδαίων συγγραφέων21.  

 Τα εκκλησιαστικά κείμενα και η βιβλική λογοτεχνία αποτελούν τη δεύτερη 

κατηγορία, αποσμάσματα των οποίων ενσωματώθηκαν στις επιστολές. Η διαφορά 

ανάμεσα στις δυο κατηγορίες είναι ότι ο αριθμός των χωρίων της πρώτης κατηγορίας 

που περιλαμβάνεται στα γράμματα είναι σαφώς μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της 

δεύτερης κατηγορίας. Έτσι περιλαμβάνονται τα κείμενα της Αγίας Γραφής, του 

Γρηγόριου του Ναζιανζηνού, του Ιωάννη του Δαμασκηνού, του Φωτίου, του Γρηγορίου 

Νύσσης, του Βασιλείου Καισαρείας και άλλων σημαντικών προσώπων της Εκκλησίας, 

καθώς επίσης παροιμίες και κανόνες22.  

 Οι Βυζαντινοί φρόντιζαν ιδιαίτερα τη συντακτική και τη λογοτεχνική υπόσταση 

των επιστολών τους και για αυτό το λόγο αξιοποιούσαν τα εγχειρίδια του Ερμογένη και 

του Αφθόνιου23. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι επιστολές του 10ου αιώνα απευθύνονταν σε 

έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων και η αποδοχή τους από το ευρύτερο αναγνωστικό 

κοινό δεν ήταν ισάξια με την αντίστοιχη που είχαν άλλα έργα, όπως οι επιστολές της 

ύστερης αρχαιότητας και τα εκκλησιαστικά κείμενα24. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

αντιγραφείς της μέσης βυζαντινής περιόδου ενδιαφέρονταν περισσότερο για την 

αντιγραφή των επιστολογραφικών συλλογών του 4ου και 5ου αιώνα παρά για τις 

αντίστοιχες του 10ου αιώνα. Για αυτό το λόγο τα γράμματα του Γρηγόριου Ναζιανζηνού ή 

του Συνέσιου σώζονται σε πολλά χειρόγραφα ενώ τα αντίστοιχα του 10ου αιώνα 

υπάρχουν σε ένα ή δύο χειρόγραφα25.  

 

 

                                                           
20 Ένας από τους συγγραφείς των πρώτων χρόνων της μέσης βυζαντινής εποχής που σχολιάζεται στις 

επιστολές του 10ου αιώνα είναι ο Φώτιος, όπως διαπιστώνουμε και στη συνέχεια.  
21 Όλα τα ονόματα των συγγραφέων της θύραθεν παιδείας που συναντούμε στις επιστολές αναφέρονται 

στο: Littlewood 1988, 151.  
22 Η Βίβλος καθώς και οι συντάκτες των εκκλησιαστικών κειμένων που περιλαμβάνονται στα γράμματα 

υπάρχουν στο : Littlewood 1988, 151-152.  
23 Littlewood 1988, 152. 
24 Papaioannou 2010, 193.  
25 Papaioannou 2010, 193.  
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Β.1.2 ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 

 

 
 Τα πιο σημαντικά χειρόγραφα για τις επιστολές του 10ου αιώνα, που θα μας 

απασχολήσουν στη συνέχεια, είναι ο πατμιακός κώδικας Patm. 706, το χειρόγραφο του 

Άθω Laura Ω 126 και το χειρόγραφο της Βιέννης Vindobonensis phil. gr. 342, για τα οποία 

ακολουθεί στη συνέχεια μια σύντομη περιγραφή.  

α) Το χειρόγραφο της Πάτμου Patm. 706: Ο πατμιακός κώδικας Patm. 70626 βρέθηκε στη 

βιβλιοθήκη του μοναστηριού της Πάτμου περίπου το 1200 από τον ηγούμενο Αρσένιο και 

εκδόθηκε από τον Ch. Diehl. Περιλαμβάνεται σε έναν τόμο που έχει τον τίτλο: ἄλλο 

(βιβλίον) έχον ἐπιστολὰς τοῦ Πηλουσιώτου, τοῦ Νύσσης καὶ ἐτέρων. Το χειρόγραφο 

φτιάχτηκε από χαρτί, χρονολογείται τον 11ο αιώνα, το μέγεθός του είναι 290 επί 295 

χιλιοστά και σήμερα σώζεται σε κακή κατάσταση. Ο κώδικας περιλαμβάνει τις συλλογές 

επιστολών σημαντικών προσώπων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, όπως είναι ο 

Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης, ο Αλέξανδρος Νικαίας, ο Λέων Συνάδων, ο Νικηφόρος 

Ουρανός, ο Θεόδωρος Δαφνοπάτης, ο Θεοδώρητος Κύρου, ο Γρηγόριος Νύσσης, ο 

Συμεών Μάγιστρος, ο Νικόλαος Μυστικός, ο Ιουλιανός ο παραβάτης, ο Προκόπιος 

Γάζης, ο Συνέσιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Φώτιος, ο Φιλήτας Συναδινός, Ανώνυμες 

Επιστολές, ο πατρίκιος και σακελλάριος Θεόδωρος. Ωστόσο ανάμεσα στις συλλογές των 

σπουδαίων προσώπων περιλαμβάνονται και τα γράμματα του Ιωάννη, μοναχού στο 

όρος Λάτρου, στοιχείο που ενισχύει τις συνδέσεις του χειρογράφου της Πάτμου με το 

Λάτρος.  

β) Το χειρόγραφο του Άθω Laura Ω 126: Τα φύλλα του χειρογράφου Laura Ω 12627 είναι 

ακρωτηριασμένα, βρίσκονται σε κακή κατάσταση και το μελάνι έχει διαβρώσει το χαρτί. 

Ένα διπλό αντίγραφο αγόρασε ο Σωφρόνιος Ευστρατιάδης από το Ινστιτούτο Έρευνας. 

Στο τέλος του χειρογράφου, folia 271v-272, υπάρχει μια ομάδα επιγραμμάτων για τον 

ασημένιο κρατήρα του Κωνσταντίνου Δαλασσηνού, στοιχεία που πιθανότατα 

χρονολογούν το χειρόγραφο στο α΄ μισό του 11ου αιώνα. Το χειρόγραφο αντιγράφηκε στη 

Μονή Μεγίστης Λαύρας και παρέμεινε εκεί. Στο folio 272v διαβάζουμε βιβλίον τῆς ια΄ 

θέσεως και στο folio 223 τοῦ Πύργου ἐστὶν ἡ βίβλος αὕτη. Το χειρόγραφο αποτελείται από 

δυο τόμους και περιέχει τις επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου, των Λιβανίου και 

Μεγάλου Βασιλείου, των Μεγάλου Βασιλείου και Γρηγορίου Ναζιανζηνού, του Φώτιου, 

του Συμεών Μαγίστρου, του Θεόδωρου Νικαίας, του Θεόδωρου Κυζίκου, του πατρικίου 

και σακελλάριου Θεόδωρου. Μετά το folio 167 υπάρχει κενό, το οποίο αναπληρώθηκε με 

την ανακάλυψη 6 χαμένων φύλλων στον κώδικα Paris. Suppl. gr. 681.  

γ) Το χειρόγραφο της Βιέννης Vindobonensis phil. gr. 342: Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Βιέννης υπάρχει το χειρόγραφο Vindobonensis phil. gr. 34228. Αποτελείται από 214 φύλλα, 

                                                           
26 Για πληροφορίες για το χειρόγραφο Patm. 706 βλ. Darrouzès (εκδ.) 1960, 9-20. Βλ. επίσης Papaioannou 

2012, 293.  
27 Για πληροφορίες για το χειρόγραφο Laura Ω 126 βλ. Darrouzès (εκδ.) 1960, 20-27. Βλ. επίσης Papaioannou 

2012, 293. 
28 Για πληροφορίες για το χειρόγραφο Vindobonensis phil. gr. 342 βλ. Λάμπρου 1925, 3-33. Βλ. επίσης 

Papaioannou 2012, 293. 
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γράφτηκε πάνω σε περγαμηνή και χρονολογείται τον 11ο αιώνα. Ο κώδικας είναι 

ακέφαλος και κολοβός. Σήμερα τα φύλλα του χειρογράφου είναι ανακατεμένα και οι 

επιστολές που περιέχονται στον κώδικα αντιγράφηκαν από τους ασκούμενους στα 

πρότυπα της επιστολογραφίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ονόματα των αποδεκτών 

των γραμμάτων αποσιωπώνται. Από την ανάλυση του χειρογράφου προέκυψε ότι 

περιλαμβάνονται οι επιστολές του Αλκίφρονα, του Απολλώνιου, του Πρόκλου, του 

Λέοντα Συνάδων, του μοναχού Βάρδα, του Ιωάννη του Χρυσόστομου, του Νικήτα 

Μαγίστρου, του Θεόδωρου Κυζίκου, του Νικόλαου Μυστικού, του Φιλόστρατου, του 

Νικήτα Παφλαγόνα, του Θεόδωρου Νικαίας.  

 Τα τρία παραπάνω χειρόγραφα παρείχαν στον Darrouzès το κείμενο των 

επιστολογράφων, όπως αυτοί παρουσιάζονται στην έκδοσή του, Αλέξανδρου Νικαίας, 

Συμεών Μαγίστρου και Λογοθέτη, Λέοντα Συνάδων, Ιωάννη Λάτρου, Νικηφόρου 

Ουρανού, Φιλήτα Συναδινού, Θεόδωρου Νικαίας, Θεόδωρου Κυζίκου και τέλος αρκετά 

ανώνυμα γράμματα.  
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Β.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 
 Το βυζαντινό εκπαιδευτικό σύστημα λειτούργησε επί έντεκα αιώνες περίπου 

κληρονομώντας στοιχεία, όπως είναι φυσικό, από την ελληνιστική και την ύστερη 

ρωμαϊκή παράδοση. Πριν προχωρήσουμε στη σύντομη περιγραφή και των τριών 

βαθμίδων της βυζαντινής εκπαίδευσης είναι απαραίτητο να σχολιαστεί η σπουδαιότητα 

του να είναι κανείς πνευματικά καλλιεργημένος στο Βυζάντιο.  

 

 

Β.2.1 Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 

 
 Στο Βυζάντιο η καλή μόρφωση ήταν σπουδαίο προσόν για κάθε πολίτη. Ήδη σε 

παλαιότερες μελέτες έχουν εντοπιστεί μαρτυρίες ότι η αγωγή θεωρούνταν ως τέχνη 

τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη τῶν ἐπιστημῶν και η εκπαίδευση τῶν παρ’ ἡμῖν ἀγαθὸν τὸ πρῶτον. 

Οι βυζαντινοί επαινούσαν αυτούς που είχαν γνώσεις και καλλιεργημένο πνεύμα, ενώ 

περιέπαιζαν τους αμαθείς29. Για αυτό το λόγο οι γονείς δέχονταν συμβουλές να 

στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις παιδιών 

που διαμαρτύρονται στους γονείς τους, επειδή δεν τα μόρφωσαν. Το ρήμα εκπαιδεύω 

στα βυζαντινά χρόνια εκφραζόταν με το ἀνάγω και η εκπαίδευση με το ουσιαστικό 

ἀναγωγή· αυτός που δε διέθετε εκπαίδευση ονομαζόταν ανάγωγος και ο εντελώς 

αγράμματος αναλφάβητος30. Η απαιδευσία και η έλλειψη πνευματικής καλλιέργειας 

θεωρούνταν ατύχημα και συμφορά31. Μέσα από την εκπαίδευση το κράτος φρόντιζε να 

μορφώσει τους λειτουργούς του και η εκκλησία αντίστοιχα τους κληρικούς της32. Επίσης 

γίνεται αντιληπτό ότι μια μερίδα ανθρώπων, η οποία δεν ανήκει ούτε στη μια ούτε στην 

άλλη κατηγορία, προσπαθούσε να μορφωθεί χωρίς κάποιο προσωπικό συμφέρον. 

Ακόμα, υπήρχαν σίγουρα και εκείνες οι μάζες οι οποίες είτε είχαν μορφωθεί σε κάποιο 

βαθμό είτε καθόλου, και δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στο προσκήνιο της ιστορίας.  

 Στο Βυζάντιο η φοίτηση στο σχολείο ήταν προαιρετική, δηλαδή στο σχολείο 

πήγαιναν μόνο όσοι πραγματικά ήθελαν και μπορούσαν. Η εκπαίδευση ήταν προνόμιο 

των λίγων, αφού υπήρχαν μόνο ιδιωτικά σχολεία. Στα λαϊκά στρώματα, στα οποία 

εντασσόταν ο περισσότερος πληθυσμός, οι πιο πολλοί ήταν αναλφάβητοι, αλλά και 

αρκετοί ήταν εκείνοι που γνώριζαν μόνο γραφή και ανάγνωση. Ο αριθμός των 

πραγματικά μορφωμένων ανθρώπων ήταν μικρός και ακόμα λιγότεροι ήταν αυτοί που 

κέρδιζαν τα προς το ζην εξαιτίας της παιδείας και των γνώσεων που είχαν αποκτήσει 

στο σχολείο (εκκλησιαστικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, δάσκαλοι, γιατροί)33.  

                                                           
29 Κουκουλές [χ.χ.], 1: 37. 
30 Κουκουλές [χ.χ.], 1: 37-38. 
31 Runciman 1978, 251. 
32 Angold 1997, 169-173. 
33 Πρέπει να αναφέρουμε ότι εξαρχής η βυζαντινή εκπαίδευση αποσκοπούσε στην κατάρτιση ικανών 

στελεχών που θα στελέχωναν τη δημόσια διοίκηση ή την ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία. Βλ. Buckler 

[χ.χ.], 289-315. 



12 
 

Β.2.2 ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 
 Το εκπαιδευτικό σύστημα του Βυζαντίου, όσον αφορά τη δομή και την οργάνωση, 

κληρονόμησε και συνέχισε την ελληνιστική παράδοση σχεδόν χωρίς αλλαγές. Στη 

μακραίωνη πορεία του βυζαντινού κράτους η εκπαίδευση παρέμεινε η ίδια, αλλά 

ταυτόχρονα υπήρχαν και τα τοπικά της χαρακτηριστικά. Κατά βάση η βυζαντινή 

εκπαίδευση αποτελούνταν από τρεις βαθμίδες για τις οποίες ακολουθεί στη συνέχεια 

μια σύντομη παρουσίαση:  

α) την προπαιδεία ή τα ιερά γράμματα (στοιχειώδης εκπαίδευση), για την οποία 

υπεύθυνη ήταν κυρίως η Εκκλησία. οι μαθητές από μικρή ηλικία διδάσκονταν τα ιερά 

γράμματα και τη θρησκευτική αγωγή. Επίσης η Εκκλησία διαδραμάτιζε εξίσου 

σημαντικό ρόλο και στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

β) η εγκύκλιος παιδεία (μέση εκπαίδευση), για την οποία η Πολιτεία έδειχνε 

περισσότερο ενδιαφέρον, αφού από εκεί έβγαιναν καταρτισμένα άτομα για να 

εργαστούν στις διοικητικές θέσεις του κράτους.  

γ) η ανώτερη εκπαίδευση, για την οποία φρόντιζαν και ενίσχυαν οικονομικά τόσο η 

Πολιτεία όσο και η Εκκλησία. Ο αυτοκράτορας είχε τον έλεγχο των λειτουργιών των 

ανώτατων ιδρυμάτων, όπως η υλικοτεχνική υποδομή, το προσωπικό και οι φοιτητές34. 

 

 

Α) Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 
 Η προπαιδεία ήταν ανάλογη με το σημερινό δημοτικό και κρατούσε τρία με 

τέσσερα χρόνια. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο ανάμεσα στα έξι με οκτώ χρόνια και 

παρακολουθούσαν το πρόγραμμα διδασκαλίας από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Το 

Ψαλτήρι αποτελούσε το βασικό εγχειρίδιο διδασκαλίας, όπως επίσης διδάσκονταν 

ανάγνωση, γραφή, γραμματική και αριθμητική από το γραμματιστή, δηλαδή το δάσκαλο 

των πρώτων γραμμάτων, ο οποίος δε διέθετε αρκετά τυπικά προσόντα. Μαζί του τα 

παιδιά μάθαιναν να διαβάζουν γράμματα και συλλαβές, και σταδιακά, τα κείμενα που 

θα έπρεπε να μπορούν να γράφουν χωρίς λάθη. Η αυστηρότητα του δασκάλου ήταν 

γνωστή σε όλους, όπως και στη μέθοδο διδασκαλίας οι ατέλειωτες επαναλήψεις και 

αποστηθίσεις35.  

 O δάσκαλος έπρεπε να είναι διδακτικός, δηλαδή να έχει τη διδακτική ικανότητα ή 

το χάρισμα. Η μέθοδος διδασκαλίας, που εφαρμοζόταν, προχωρούσε από τα εύκολα στα 

δύσκολα, από τα γνωστά στα άγνωστα, ενώ προσέθετε νέες γνώσεις με μικρά βήματα 

και όχι συγκεντρωτικά, ώστε οι μαθητές να κατανοούν και να απομνημονεύουν, αφού 

προηγουμένως υπήρχε η βεβαιότητα ότι γνωρίζουν τα παλαιότερα γνωστικά 

αντικείμενα. Η διδασκαλία έπρεπε να προκαλεί ενδιαφέρον στους μαθητές και 

                                                           
34 Με τη συγκεκριμένη διάκριση επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση εξυπηρετούσε όλες τις εκφάνσεις της 

ζωής του Βυζαντίου δηλαδή τη μοναστική, την κοσμική και την εκκλησιαστική. Βλ. Buckler [χ.χ.], 289-315. 
35 Mango 1988, 151. 
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χαρακτηριστικό του καλού δασκάλου ήταν, όταν οι μαθητές δεν κατανοούσαν κάτι, να 

επανέρχεται σε αυτό για να το ερμηνεύσει και να συμβουλεύσει τους απρόσεκτους 

μαθητές. Έτσι το ερμηνεύω έφτασε να σημαίνει σε μεταγενέστερους αιώνες 

συμβουλεύω36. 

 Στην αριθμητική μετρούσαν με τα δάχτυλά τους ή χρησιμοποιούσαν μικρές 

πέτρες για να κάνουν τις τέσσερις πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και 

διαίρεση. Τα σχολικά προγράμματα και οι μέθοδοι διδασκαλίας δεν άλλαξαν σε όλη τη 

διάρκεια της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ως αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιούσαν 

δωμάτια που ήταν κοντά σε ναούς, όπως επίσης και κτίρια κοντά σε μοναστήρια. Η 

φροντίδα για αυτά τα σχολεία, τα οποία λειτουργούσαν και σε μικρά χωριά, ήταν 

αρμοδιότητα των κατά τόπους εκκλησιαστικών αρχών και των κοινοτήτων37.  

 

 

Β) Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 
 Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η εγκύκλιος παιδεία, αντιστοιχούσε στο σημερινό 

γυμνάσιο και λύκειο και παρεχόταν κυρίως από ιδιωτικούς δασκάλους, που είχαν και 

δικά τους σχολεία. Διαρκούσε τουλάχιστον τέσσερα χρόνια και χωριζόταν σε δυο 

κύκλους: στον πρώτο κύκλο περιλαμβανόταν η τριτύς των μαθημάτων, δηλαδή η 

γραμματική, η ρητορική και η φιλοσοφία, ενώ στον δεύτερο η λεγόμενη τετρακτύς που 

περιείχε την αριθμητική, τη μουσική, τη γεωμετρία και την αστρονομία38. 

 Οι σπουδές γύρω από τη γραμματική βασίζονταν σε προγενέστερα ελληνικά 

συγγράμματα ή σε μεταγενέστερες επεξεργασίες τους, κυρίως από την περίοδο της 

ύστερης αρχαιότητας. Κυρίαρχη θέση κατείχε το εγχειρίδιο του Διονυσίου του Θρακός, 

γραμματικού του 2ου αιώνα π.Χ., Τέχνη Γραμματική, το οποίο στηριζόταν στις έρευνες 

των Στωικών στον τομέα της γραμματικής. Το εν λόγω βιβλίο μεταφράστηκε στα 

αρμενικά ήδη τον 5ο αιώνα μ.Χ., διασκευάσθηκε στη συριακή γλώσσα, ενώ ως σχολικό 

βιβλίο χρησιμοποιήθηκε μέχρι και τον 18ο αιώνα39. 

 Η ρητορική, την οποία οι Βυζαντινοί εκτιμούσαν ιδιαίτερα, ήταν ένα μάθημα που 

δίδασκε τη σωστή δομή του λόγου και την καλή και επιδέξια χρήση της γλώσσας. Ήταν 

απαραίτητη γνώση τόσο για τους κληρικούς που θα κήρυτταν το θείο λόγο από τον 

άμβωνα, όσο και για τους διπλωμάτες, που θα έπρεπε να πείθουν στις συζητήσεις για 

την επίτευξη συμφωνιών και τους δικηγόρους, για να είναι εύγλωττοι στις δικαστικές 

αίθουσες, αλλά και γενικότερα για όλους τους συγγραφείς των λογοτεχνικών ειδών.40  

                                                           
36 Κουκουλές [χ.χ.], 1: 67-70. 
37 Δημητρίου Μιχαήλ 1999, 43.  
38 Η εκπαιδευτική αυτή λογική εντοπίζεται για πρώτη φορά στην κλασική αρχαιότητα. ο Πλάτωνας στην 

Πολιτεία (521a–531e) απαριθμεί τις τέσσερις επιστήμες της τετρακτύος αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι 

«η φρούρηση της Πόλεως γίνεται από εκείνους που έχουν εκπαιδευτεί πολύ καλά στη μουσική, στην 

αριθμητική, στη γεωμετρία και στην αστρονομία» [Σκουτερόπουλος 2002, 519-547]. 
39 Δημητρίου Μιχαήλ 1999, 53. 
40 Κατσαρός 2002, 98-100 και 104.  
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 Η φιλοσοφία41 ήταν η κορωνίδα της εγκυκλίου παιδείας και στα πλαίσια του 

μαθήματος αυτού διδάσκονταν η λογική, η δογματική και η μεταφυσική. Επίσης στη 

φιλοσοφία περιλαμβάνονταν τα μαθηματικά και η τετρακτύς. Η διδασκαλία των 

μαθηματικών βασιζόταν στην αριθμητική του Πυθαγόρα και του Διόφαντου, όπως 

επίσης και στην ευκλείδεια γεωμετρία42. Ακόμα αγαπούσαν και την αστρονομία, για τη 

διδασκαλία της οποίας χρησιμοποιούσαν ένα ποίημα του Άρατου, τα Φαινόμενα, το 

οποίο αναφερόταν στους αστερισμούς και την πρόβλεψη του καιρού: Άλλες πληροφορίες 

θα σου δώσει το φεγγάρι σαν έχει σχήμα μισοφέγγαρου και άλλες όταν είναι ολόγιομο. Αν 

το φεγγάρι είναι λεπτό και διαυγές την τρίτη μέρα του μήνα, τότε θα έχουμε καλό καιρό. 

Αν όμως είναι λεπτό και κατακόκκινο, τότε θα έχουμε αέρα43.  

 Ως αναγνωστικά χρησιμοποιούνταν τα Ομηρικά έπη44, όπως επίσης και η Βίβλος. 

Οι μαθητές απομνημόνευαν αποσπάσματα ή έγραφαν κείμενα που τους υπαγόρευε ο 

γραμματικός, δηλαδή ο δάσκαλος του δευτεροβάθμιου σχολείου, ο οποίος είχε 

περισσότερες γνώσεις και υψηλότερες οικονομικές απολαβές45. Επιπλέον στο 

πρόγραμμα σπουδών υπήρχαν εννιά τραγωδίες, τρεις από κάθε τραγικό ποιητή: Πέρσες, 

Προμηθέας Δεσμώτης και Επτά επί Θήβας του Αισχύλου, Αίας, Ηλέκτρα και Οιδίπους 

Τύραννος του Σοφοκλή, η Εκάβη, ο Ορέστης και οι Φοίνισσες του Ευριπίδη. Ακόμα στην 

ύλη περιλαμβάνονταν τρεις κωμωδίες του Αριστοφάνη (Πλούτος, Νεφέλες και Βάτραχοι) 

καθώς και αποσπάσματα άλλων αρχαίων ελλήνων συγγραφέων46. 

 

 

Γ) Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 
 Η ανώτερη εκπαίδευση παρεχόταν από ρήτορες ή σοφιστές αλλά μόνο στις 

μεγάλες πόλεις. Ο ρήτορας ή ο σοφιστής κατείχε μια καθιερωμένη έδρα και διοριζόταν 

από την τοπική βουλή, από όπου και αμειβόταν, ή εργαζόταν ιδιωτικά και ζούσε από τα 

δίδακτρα. Οι περισσότεροι σπουδαστές προέρχονταν από εύπορες οικογένειες, αφού οι 

νέοι που είχαν ως σκοπό να σπουδάσουν, έπρεπε να ταξιδέψουν πολύ και να ξοδέψουν 

πολλά χρήματα για αυτόν τον σκοπό47. Ο κύκλος σπουδών στην ανώτερη εκπαίδευση 

διαρκούσε περίπου πέντε χρόνια και τα κύρια αντικείμενα των σπουδών αποτελούσαν η 

ρητορική και η φιλοσοφία.  

 Πριν ιδρυθεί το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη, πολλές άλλες 

πόλεις της βυζαντινής αυτοκρατορίας -οι περισσότερες κατά την περίοδο της ύστερης 

αρχαιότητας- ήταν φημισμένες για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές τους, όπως στην 

Αθήνα η Ακαδημία, στην Αλεξάνδρεια οι σχολές αστρονομίας, γεωμετρίας και ιατρικής, 

στην Αντιόχεια οι σχολές φιλοσοφίας και ρητορικής, στη Βηρυτό η σχολή Νομικής και 

                                                           
41 Για την ξεχωριστή θέση που είχε η φιλοσοφία στο Βυζάντιο βλ. Papaioannou 2012, 171-197. 
42 Μαρκόπουλος 1999, 29. 
43 Μαρκόπουλος 1999, 29.  
44 Βάλτερ 2007, 181.  
45 Mango 1988, 151 – 152.  
46 Markopoulos 2008, 788.  
47 Mango 1988, 154.  
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στην Πέργαμο η σχολή Νεοπλατωνικής φιλοσοφίας. Η λεγόμενη Πατριαρχική Σχολή 

καθώς και άλλα ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης και το 

Πανεπιστήμιο της Μαγναύρας φανερώνουν την πνευματική άνθηση, κυρίως κατά τη 

μεσοβυζαντινή περίοδο. 

α) Πανεπιστήμιο ή Πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης: Ήταν το πρώτο κρατικό 

πανεπιστήμιο και η ίδρυσή του ανάγεται στον Μέγα Κωνσταντίνο, αλλά η επίσημη 

ιδρυτική του πράξη οφείλεται στον Θεοδόσιο Β΄ το 42548. Τα μαθήματα που διδάσκονταν 

εκεί ήταν γραμματική, ρητορική, φιλοσοφία και δίκαιο.  

β) Πανεπιστήμιο της Μαγναύρας: Λειτούργησε, κατά τον Lemerle, ανάμεσα στο 855 με 

85649. Ο Βάρδας στελέχωσε το Πανεπιστήμιο με κατάλληλο διδακτικό προσωπικό και το 

εγκατέστησε στις αίθουσες των ανακτόρων της Μαγναύρας, τμήμα του οποίου είχε 

φροντίσει να διατεθεί για αυτό τον σκοπό. Ο Λέων ο Φιλόσοφος ή Μαθηματικός ήταν ο 

πρώτος καθηγητής στη Σχολή της Μαγναύρας. Ανάμεσα σε άλλους που δίδαξαν εκεί 

ήταν και ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος, ο απόστολος των Σλάβων, ενώ τα τέσσερα 

διδασκόμενα μαθήματα ήταν η φιλοσοφία, η γραμματική, η γεωμετρία και η 

αστρονομία. 

γ) Πατριαρχική Σχολή ή Ακαδημία: Η Πατριαρχική Ακαδημία υπαγόταν απευθείας 

στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως50. Οι πληροφορίες μας για τη σχολή 

είναι περιορισμένες. Στην αρχή της ίδρυσής της φαίνεται ότι λειτουργούσε στα υπερώα 

της Αγίας Σοφίας ως ιερατική σχολή κατώτερης βαθμίδας και οι σπουδές περιορίζονταν 

στην εξήγηση της Αγίας Γραφής σε νέους που προορίζονταν για την ιερωσύνη. Επί 

Κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου (1042-1055) προστέθηκε στο πρόγραμμα σπουδών η 

φιλοσοφία και η ρητορική. Την εποχή των Κομνηνών (1081-1185) η Πατριαρχική Σχολή 

άρχισε να προσομοιάζει με πανεπιστήμιο, επειδή η ύλη που διδασκόταν εκεί ήταν 

εφάμιλλη με εκείνη ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Δημητρίου Μιχαήλ 1999, 77.  
49 Lemerle 32001, 139-140. 
50 Lemerle 32001, 89-91. 
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Γ. ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΟΙ 

 

 
 Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα εξεταστεί το θέμα της πρώτης περιόδου του 

βυζαντινού ουμανισμού51 που έχει ξεκινήσει ήδη από τον 9ο αιώνα και φτάνει στο 

αποκορύφωμά του τον 10ο αιώνα μέσα από τους κυριότερους επιστολογράφους (του 10ου 

αιώνα).  

 

 

Γ.1 Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

 

 

Γ.1.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

 
 Οι βιογραφικές πληροφορίες52 που μας παρέχονται για τον Ανώνυμο Καθηγητή 

είναι περιορισμένες, όπως επίσης δεν γνωρίζουμε το όνομά του διότι, κατά τον 

Rosenqvist53, το πάνω μέρος του χειρογράφου που παραδίδει τη συλλογή των επιστολών 

κόπηκε κατά τη βιβλιοδεσία. Στη λεπτή λωρίδα που ξακρίστηκε από το πρώτο φύλλο 

ήταν γραμμένο το όνομά του, αλλά κανείς μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να τον ταυτίσει με 

κάποιον από τους γνωστούς λογίους της εποχής του.  

 Ο Ανώνυμος Καθηγητής γεννήθηκε πιθανότατα το 870, καταγόταν από τη 

Θράκη, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Κωνσταντινούπολη και πέθανε 

γύρω στο 944/945. Στο χωρίο από την επιστολή 26 περὶ πολλοῦ γάρ ἐστι καὶ τοῦτο ἡμῖν, ὦ 

σοφώτατε, οἷς οὐκ ἐξεγένετο τι παρ’ οὐδενὸς τὸ ἐπιφορτισθὲν ἀποσεῖον ἄχθος ἐν ὅλοις 

ἑπτὰ καὶ δέκα ἔτεσιν, ὃ ἡ οἰκουμενικὴ ἐπέθηκε συμφορά, τοσοῦτον ἡμῖν ἑσμὸν 

περιστήσαντα συγγενῶν54 αναφέρεται η αιτία, που εγκατέλειψε την πατρίδα του, και 

κατέφυγε στη Βασιλεύουσα. Στις 20 Αυγούστου 917 οι Βυζαντινοί ηττήθηκαν από τους 

Βουλγάρους στην Αγχίαλο και ακολούθησαν οι επιδρομές των τελευταίων στην 

κεντρική Ελλάδα το 918 αλλά και αργότερα. Στην Κωνσταντινούπολη, όντας σε ώριμη 

ηλικία, όπως φαίνεται και από την επιστολή 29 καὶ τὸ κατάλυμα ἡμῶν ἑνὶ μόνῳ βιβλίοις 

ἐγκειμένῳ ἐξαρκεῖν ἱκανὸν καὶ ὁ παῖς ἐξυπηρετεῖν ἐρᾷ τῷ κυρίῳ55, ζούσε μόνος του 

ανάμεσα στα βιβλία με έναν υπηρέτη, που τον βοηθούσε.  

 Δεν μαθαίνουμε τίποτα για την οικογένειά του ή τους συγγενείς του παρά μόνο το 

ότι είχε αναλάβει εξ ολοκλήρου τη φροντίδα τους ούτε και για τα χρόνια της μόρφωσής 

του. Εξαίρεση αποτελεί το γράμμα 60, το οποίο αναφέρει ότι ο μαθητής Αρσένιος θυμίζει 

                                                           
51 Η δεύτερη φάση του βυζαντινού ουμανισμού ξεκινάει τον 13ο αιώνα. 
52  Για τα βιογραφικά στοιχεία για τον Ανώνυμο Καθηγητή, βλ. Browning 1954, 433 – 434. Βλ. επίσης 

Lemerle 32001, 221, Markopoulos (εκδ.) 2000, 1*- 4*, λήμμα “Teacher, Anonymus” στο: Kazhdan (εκδ.) 1991, 1: 

2019.  
53 Rosenqvist 2008, 101.  
54 Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 26 στ. 16-20 (σ. 20).  
55 Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 29, στ. 6-8 (σ. 22).   
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στον επιστολογράφο τον αδελφό του ὁ χρηστὸς Ἀρσένιος, οὗ καὶ ἡ μνήμη μετὰ τῆς 

κλήσεως δακρύων μοι πολλῶν ὑπόθεσις γίνεται, ὃν ἀντὶ τοῦ ἀδελφοῦ βλέπων μὲν ἀπλοῦν 

τὸ τῆς λύπης56. Οι επαγγελματικές του ασχολίες αφορούσαν τις δραστηριότητες του 

δασκάλου, του διευθυντή ενός ιδιωτικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης, του λόγιου και 

αντιγραφέα χειρογράφων. 

 Το μοναδικό έργο, που μας σώζεται από τον Ανώνυμο Καθηγητή, είναι το corpus 

των 122 επιστολών. Η αλληλογραφία του με σημαίνοντα πρόσωπα της εποχής του, όπως 

η δέσποινα Σοφία και ο Πατριάρχης, αποδεικνύουν ότι η κοινωνική του θέση δεν ήταν 

ιδιαίτερα χαμηλή. Οι 122 επιστολές σώζονται σε ένα μοναδικό χειρόγραφο57 του 

Λονδίνου (British Museum, Codex Additional 36749) και χρονολογείται στα τέλη του 10ου 

αιώνα. Οι πρώτες εκδόσεις των επιστολών του Ανώνυμου Καθηγητή 

πραγματοποιήθηκαν από τους Αραμπατζόγλου, Λαούρδα και Browning58. Ωστόσο, το 

2000 πραγματοποιήθηκε από τον Αθανάσιο Μαρκόπουλο μια εκ νέου έκδοση ολόκληρης 

της συλλογής των επιστολών στη σειρά Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Οι επιστολές 

είναι γραμμένες σε προσωπικό και περίτεχνο ύφος, δεδομένου ότι ο Ανώνυμος δίδασκε 

ρητορική στο σχολείο του, όπως επίσης είναι τοποθετημένες σε χρονολογική σειρά αλλά 

κατανεμημένες σύμφωνα με τους τίτλους των παραληπτών59. Αποτελεί μια σημαντική 

πηγή για τη σχολική κατάσταση και τις λογοτεχνικές αρετές μέσα στον 10ο αιώνα60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Markopoulos (ed.) 2000, επιστ. 60 στ. 15-17 (σ. 55).  
57 Για τη χειρόγραφη παράδοση των 122 επιστολών βλ. Browning 1954, 398 – 400. Βλ. επίσης Markopoulos 

(εκδ.) 2000, 22*- 24*. 
58 Για τις εκδόσεις των Αραμπατζόγλου, Λαούρδα και Browning καθώς και τις παρατηρήσεις σχετικά μ’ 

αυτές βλ. Markopoulos (εκδ.) 2000, 25*-27*. Ο Lemerle (32001, 421-422) σχολιάζει τις εκδόσεις των Browning 

και Λαούρδα.  
59 Markopoulos 1982, 31.  
60 Darrouzès 1960, 112.  
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Γ.1.2 ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 
 Οι πληροφορίες που υπάρχουν στη συλλογή του Ανώνυμου Καθηγητή είναι οι πιο 

αντιπροσωπευτικές για έναν λόγιο άνθρωπο του 10ου αιώνα, αφού δραστηριοποιούνταν 

στην εκπαίδευση, όντας ιδιοκτήτης ενός σχολείου μέσης εκπαίδευσης και στον 

πνευματικό πολιτισμό.  

α) Τα βιβλία: Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να δημιουργήσει τη δική του προσωπική 

βιβλιοθήκη με βιβλία που αξιοποιεί στη διδασκαλία του αλλά και με εκείνα που του 

είναι χρήσιμα για την πνευματική του καλλιέργεια. Η ύπαρξη των βιβλίων, ήδη γνωστή 

από την επιστολή 29, αποδεικνύει το ενδιαφέρον του Ανώνυμου για τα κείμενα61. Ως 

λόγιος δανείζεται, πουλάει και αγοράζει βιβλία. 

 Το γεγονός ότι τα βιβλία στέλνονταν ή λαμβάνονταν ως δώρα ή ακόμα και 

προσφέρονταν για προσωρινό δανεισμό αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση62. Η δέσποινα 

Σοφία εφοδιάζει τον Ανώνυμο με βιβλία (επιστολές 8, 98, 99), ο δάσκαλος ζητά από τον 

Θεόδωρο, κουβουκλείσιο και βασιλικό κληρικό, να του επιστρέψει ένα βιβλίο63, όπως το 

ίδιο συμβαίνει και στην επιστολή 120 προς τον ασηκρήτη Θεόφιλο64. στην ίδια επιστολή 

λέει ότι στη συνέχεια θα δώσει το βιβλίο σε κάποιον άλλο.  

 Μέσα από τις επιστολές των προσωπικοτήτων γνωρίζουμε τις αναγνωστικές τους 

συνήθειες και αντλούμε τις πρώτες πληροφορίες για την οργάνωση των προσωπικών 

τους βιβλιοθηκών65. Στην επιστολή 108 ο Ανώνυμος ζητά να δανειστεί από τον 

πρωτοασηκρήτη Ευθύμιο τις επιστολές του Συνεσίου για μια εβδομάδα και στην 

επιστολή 86 επιθυμεί να αγοράσει σε χαμηλή τιμή από τον ασηκρήτη Παρθένιο το 

βιβλίο για τον Σοφοκλή. στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης διδάσκονταν τρεις 

τραγωδίες του Σοφοκλή: Αίας, Ηλέκτρα και Οιδίπους Τύραννος. Στην επιστολή 61 ο 

Ανώνυμος απευθύνει πρόταση στον Ιωάννη, πιγκέρνη του πατριάρχη, να αγοράσει από 

αυτόν ένα βιβλίο (άγνωστο για μας) και συζητά την τιμή και στο γράμμα 63, για να 

«συμπληρώσει» το εισόδημά του, είχε πουλήσει βιβλία στον Νικηφόρο, μητροπολίτη 

Φιλιππούπολης, και του λέει ἐπεὶ δὲ τὸ παρέλκον τῶν ὠνουμένων βιβλίων τίμημα ἐνὸς 

χρυσοῦ…δίδου τὸ αἰτηθὲν66.  

β) Η συγγραφή κειμένων: Ένα ενδιαφέρον θέμα που εντοπίζεται στις επιστολές είναι 

τα ίδια τα κείμενα, που έγραφε ο Ανώνυμος. Στην επιστολή 5 στέλνει στον παραλήπτη 

ένα βιβλιδάριον, το οποίο στη συνέχεια της επιστολής αποκαλείται συλλογή, με σκοπό 

να το αξιολογήσει, στο γράμμα 21 μιλάει για ένα δικό του έργο, που παρουσιάζει 

                                                           
61 Ο Βασίλειος Λαούρδας (1954, 189-193) παρουσιάζει τα χωρία ολόκληρης της συλλογής της British Library 

που δείχνουν την αρχαιομάθεια του επιστολογράφου.  
62 Karpozelos 1984, 32.  
63 Εἰ ταῖς σαῖς ἐναπεδόθη τὸ βιβλίον, γλυκεῖά μοι τῷ ὄντι ψυχή, ὡς ἡ παράκλησις ἀπῄτει, χερσί, 

μεταπεμφθήτω τῷ καταβαλόντι τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ ἱκεσίαν ἐμοί [Browning και Λαούρδας 1957, επιστ. 90 στ. 

1735-1737 (σ. 201)].  
64 χρεία κατήπειξεν ἀναγκαία τὸ βιβλίον ζητεῖν…εὐφρανεῖς οὖν ἀποδιδούς [Browning και Λαούρδας 1957, 

επιστ. 120 στ. 2124-2126 (σ. 212)].  
65 Karpozelos 1984, 32. 
66 Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 63 στ. 2-3 και 7 (σ. 57).  
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σφάλματα67, στην 30 ισχυρίζεται ότι έχει γράψει πολλά έργα68. Στον ασηκρήτη Στέφανο 

στέλνει το λόγο του, για να τον κρίνει69 (επιστολή 101), όπως επίσης τις ίδιες ενέργειες θα 

πρέπει να εφαρμόσει και ο μυστικός Θεόδωρος, στον οποίο ο δάσκαλος στέλνει ένα 

σχεδιάγραμμα του έργου σύνταγμα70. 

γ) Αντιγραφή χειρογράφων και έκδοση κειμένων: Οι επιστολές 53 και 88 της 

συλλογής είναι σημαντικές, γιατί παρουσιάζουν τον Ανώνυμο ως αντιγραφέα 

χειρογράφων και εκδότη κειμένων. Στο γράμμα 53 προς τον Πατριάρχη υποτιμά τον 

εαυτό του λέγοντας ότι τα χειρόγραφά του παρουσιάζουν προβλήματα και χαρακτηρίζει 

τον γραφικό του χαρακτήρα ως άσχημο, λοξό και κακότεχνο71. Στην επιστολή 88 

εκφράζει τις επιφυλάξεις του, αν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο αίτημα του 

πατριάρχη, που του έστειλε ένα πατερικό κείμενο σε πολλά χειρόγραφα με σκοπό να 

συγκρίνει τις γραφές τους. Αξιολογώντας τα προβλήματα και τις δυσκολίες, που 

αντιμετώπιζε ο Ανώνυμος στην αντιγραφή των χειρογράφων και στην εκδοτική των 

κειμένων, φαίνεται πως η ενασχόλησή του με τις εν λόγω δραστηριότητες δεν ήταν 

συστηματική. 

δ) Η οργάνωση του σχολείου του Ανώνυμου: Η βυζαντινή εκπαίδευση είχε δύο 

κύκλους σπουδών: την πρωτοβάθμια, την προπαίδεια, όπως ονομαζόταν διαφορετικά, η 

οποία ξεκινούσε από το έκτο με όγδοο έτος του παιδιού και διαρκούσε τρία με τέσσερα 

χρόνια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή εγκύκλιο παιδεία, η οποία ξεκινούσε από το 

δωδέκατο με δέκατο τέταρτο έτος αντίστοιχα και η φοίτηση ήταν τουλάχιστον τέσσερα 

χρόνια72.  

 Όπως υποστηρίζει ο Φαίδων Κουκουλές, κατά τα βυζαντινά χρόνια δεν υπήρχε 

ενιαίος κρατικός σχολικός προγραμματισμός, για αυτό και τα σχολεία ήταν ιδιωτικά73. 

Στην Κωνσταντινούπολη κατά τα μέσα του 10ου αιώνα ήταν γνωστά πέντε ιδιωτικά 

σχολεία και το σχολείο του Ανώνυμου, που εντασσόταν στη μέση εκπαίδευση, ήταν ένα 

από αυτά74. Από την αλληλογραφία του καθηγητή γνωρίζουμε τους διευθυντές, 

μαΐστορες όπως ονομάζονταν διαφορετικά, τριών σχολείων που είναι ο Πέτρος, ο 

Μιχαήλ και ο Φιλάρετος και το όνομα του διευθυντή του πέμπτου σχολείου που ήταν ο 

Αθανάσιος προέρχεται από άλλες πηγές75.  

 Δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των παιδιών που φοιτούσαν στο σχολείο 

του Ανώνυμου76 και η ηλικία τους θα πρέπει να ήταν πάνω από δώδεκα με 

δεκατεσσάρων ετών, σύμφωνα με τον παραπάνω κανονισμό. Από μια ενδεικτική 

                                                           
67 τὰ συμφυέντα τῷ συγγράμματι ἐκκόπτειν παραβλαστήματα, τῷ ἀτελῆ κυήματα ἀμβλίσκοντι 

[Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 21 στ. 2-3 (σ. 16)].  
68 ἐξείργασται γὰρ καὶ ἡμῖν πολλά, καὶ ἴσως οὐκ ἀπόμουσα [Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 30 στ. 98-99 (σ. 

25)].  
69 ἐπιβολή…ἀναπλήρωσις…προσαρμογή [Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 101 στ. 4,6,9 (σ. 88)].  
70 ἡ τοῦ συντάγματος ἡμῶν ἄμβλωσις [Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 118 στ.2-3 (σ. 98)].  
71 ἄνισος γὰρ καὶ λοξὸς καὶ τῇ θέσει οὐκ εὔσχημος, πρὸς δὲ καὶ λεπτόγραμμος καὶ ἀμβλὺς καὶ ἀκαλλὴς 

τῶν στοιχείων ὁ χαρακτήρ [Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 53 στ. 10-12 (σ. 49)].  
72 Markopoulos 2008, 787.  
73 Κουκουλές [χ.χ.], 1: 48.  
74Μαρκόπουλος 1989, 330.  
75 Μαρκόπουλος 1999, 14.  
76 Ο Lemerle (32001, 230) σημειώνει ότι ο αριθμός των μαθητών μπορεί να μην ήταν μεγάλος. υποθετικά 

πάντα, ας πούμε ότι κάθε σχολείο μπορεί να είχε κάθε χρόνο καμιά εικοσαριά, το πολύ τριάντα μαθητές.  
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επιστολή, όπως η 64 του μοναχού Εφραίμ, ο οποίος ανήκε στο περιβάλλον του 

καθηγητή, προκύπτει ότι οι μαθητές ήταν κάθε ηλικίας.  

 Αρκετοί μαθητές, που φοιτούν ή είχαν φοιτήσει κατά το παρελθόν στο σχολείο, 

όπως διαβάζουμε στις επιστολές, κατέχουν αξιώματα στο κράτος και στην εκκλησία: 

σπαθάριος και κουβικουλάριος Βασίλειος (επιστολή 6), πρωτοσπαθάριος Στέφανος 

(επιστολή 9, 11), πρωτοσπαθάριος και μεγάλος κουράτωρ Μιχαήλ (επιστολή 10). 

μοναχός Εφραίμ (επιστολές 12, 62, 64, 72), επίσκοπος Αρσένιος (επιστολές 15, 20), 

Κανστρίσιος (επιστολές 17, 30, 44, 55), σακελλάριος Λέων (επιστολές 24, 25), βεστήτωρ 

Κωνσταντίνος (επιστολές 37, 58), διάκονος Επιφάνιος (επιστολές 43, 103). Ωστόσο, στα 

γράμματα διακρίνεται και μια άλλη ομάδα μαθητών που ήταν συγγενείς των κληρικών. 

ως επί το πλείστον πρόκειται για τα ανίψια τους και τα πνευματικά τους παιδιά: 

βασιλικός κληρικός και χαρτουλάριος της Νέας Εκκλησίας Χριστόφορος (επιστολές 38, 

39, 93)77, Ηγούμενος των Μονοβατών (επιστολή 60), Αλέξανδρος Μητροπολίτης Νικαίας 

(επιστολή 69), επίσκοπος Ευθύμιος (επιστολές 106, 107)78, κουβουκλείσιος και βασιλικός 

κληρικός Νικηφόρος (επιστολή 110).  

 Ο Ανώνυμος αποτελούσε το μοναδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, 

αλλά δεν μπορούσε να διδάσκει σε όλους τους μαθητές, για αυτό υπήρχε μια ομάδα 

«προχωρημένων» μαθητών που ονομάζονταν ἔκκριτοι ή ἐπιστατοῦντες79. Λίγα στοιχεία 

είναι γνωστά για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας των 

μαθητών. Ως προς τα διδακτικά τους καθήκοντα, οἱ ἔκκριτοι τῆς σχολῆς δίδασκαν τους 

αρχάριους μαθητές, ενώ ο Ανώνυμος τους πιο «προχωρημένους». σε ένα γράμμα 

(επιστολή 81) προς τον Θεόδωρο, κουβουκλείσιο και βασιλικό κληρικό, αναφέρει ότι οι 

ἔκκριτοι έχουν αναλάβει την επιμέλεια των νεαρότερων μαθητών80, ενώ ο Ανώνυμος 

τους μαθητές με υψηλότερο επίπεδο81. Το γεγονός αυτό δηλώνει ότι την εποχή εκείνη 

ήταν σε εφαρμογή η αλληλοδιδακτική μέθοδος82.  

 Πέρα από τις διδασκαλίες οι ἐπιστατοῦντες αναλάμβαναν αρμοδιότητες σχετικά 

με τη λειτουργία του σχολείου. στην επιστολή 80, που τους στέλνει ο καθηγητής, 

φαίνεται πως είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς, στο 

σχολείο, γιατί δηλώνει ότι θα εγκρίνει την απόφαση, που θα πάρουν, αρκεί να είναι 

ομόφωνη και να διαπνέεται από μια θετική στάση απέναντι στο μάθημα83. Ακόμα ο 

Ανώνυμος, ως διευθυντής της σχολής, δεν έπαυε να τους συμβουλεύει προκειμένου να 

ανταποκρίνονται με επιτυχία στα καθήκοντά τους. στην επιστολή 96 προς τον Ιωαννίκιο, 

                                                           
77 Ὡς τί τοῦτό σοι τὸ ρῆμα τῆς τῶν πολλῶν οὐκ ὄντι μοίρας προτέθειται, τὴν ἔξ ἡμῶν ἀφαίρεσιν, ἀλλαχοῦ 

δὲ ἀποκατάστασιν ἀποτεινόμενον τοῦ ἀδελφιδοῦ, ὡς λυπῆσον ἢ ὡς παραθῆξον; [Browning και Λαούρδας 

1957, επιστ. 38 στ. 650-652 (σ. 171)].  
78 διὰ τοῦτο καὶ ἡ εἰς τὸν ἀδελφιδοῦν ἐπιμέλεια προστεθήσεται, ὅτι μὴ τῆς σῆς ἐγὼ ἐπιλήσμων γεγένημαι ἢ 

γεγενησομαί ποτε χάριτος [Browning και Λαούρδας 1957, επιστ. 107 στ. 1968-1970 (σ. 207)].  
79 Η διακριτή αυτή ομάδα μαθητών ήταν προϊόν της διαίρεσης του σχολείου σε αρχάριους και 

προχωρημένους.  
80 τὴν ἐπισκοπὴν ἐκείνοις τῶν ἐλαττόνων ἐνεχειρίσαμεν [Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 81 στ. 23-24, (σ. 

72)].  
81 ἀκροατὰς μειζόνων μαθημάτων ἐφαψαμένους ἔχοντες [Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 81 στ. 21-22, (σ. 

72)].  
82 Lemerle 32001, 225-226. Πρβλ. Χονδρίδου 2002, 151 – 152.  
83 ἀλλ’ ἔσομαι τῆς αἰρέσεως σύμψηφος, εἰ μία τῶν πάντων γνώμη καὶ οὐ διάφορος καὶ εἰ πρὸς ζῆλον ἀλλ’ 

οὐκ εἰς ἔριν ὁρᾷ [Browning και Λαούρδας 1957, επιστ. 80 στ. 1571-1572 (σ. 196)].  
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έναν από τους ἐπισταντοῦντες μαθητές, τον προτρέπει να είναι πάντα πειθαρχημένος 

και του δίνει οδηγίες πώς να εξηγήσει στους νεότερους να διαμορφώσουν μια σωστή 

διαγωγή. Στην επιστολή 105 ο Ανώνυμος λέει στον Παύλο ότι διάβασε στους ὑπὸ τὴν 

διατριβὴν ἐκκρίτους το γράμμα που έλαβε πρόσφατα από αυτόν, για να μπορέσουν όλοι 

να το θαυμάσουν. αποδεικνύει και άλλη μια αρμοδιότητα των ἐπιστατούντων μαθητῶν η 

οποία αφορούσε τη συμμετοχή τους στη δημόσια ανάγνωση των επιστολών στα πλαίσια 

της ρητορικής τους εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, ο καθηγητής τελειώνοντας την 

επιστολή 20 προς τον επίσκοπο Αρσένιο, αναφέρει τους χαιρετισμούς του Εφραίμ και 

των ἐκκρίτων τῆς σχολῆς.  

 Η παρακολούθηση των μαθημάτων ήταν υποχρεωτική. στην επιστολή 69 ο 

δάσκαλος καταγράφει πως δέχθηκε την επίσκεψη ενός εκνευρισμένου πατέρα, όταν είδε 

το γιο του μαζί με τους φίλους του στην αγορά να πουλάνε πτηνά, καθώς εκείνος 

πίστευε ότι ήταν στο σχολείο. Ένα από τα μαθήματα που διδάσκονταν στα σχολεία της 

μέσης εκπαίδευσης ήταν η γραμματική84. Για τη διδασκαλία της γραμματικής 

χρησιμοποιούνταν αντίστοιχα τα εγχειρίδια του Διονυσίου του Θρακός και του Γεωργίου 

Χοιροβοσκού καθώς και οι Κανόνες του Θεοδοσίου από την Αλεξάνδρεια85. Σύμφωνα με 

τον Φαίδωνα Κουκουλέ μετά τη διδασκαλία της γραμματικής ακολουθούσε η ποιητική86. 

ο Ανώνυμος στην επιστολή 94 αναφέρει τις ιαμβικές συνθέσεις των μαθητών του προς 

τιμήν του αποδέκτη, μυστικού Θεόδωρου, που ήταν εξίσου ποιητής.  

 Στην επιστολή 110 προς τον κουβουκλείσιο και βασιλικό κληρικό Νικηφόρο 

υπάρχει ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος. ο μαθητής δύο φορές την εβδομάδα 

εξετάζεται μπροστά στον καθηγητή87 και αποστήθιζε αυτά που είχε μάθει88. Συνήθως 

κατά τη διδασκαλία δεν εφαρμοζόταν μόνο η αποστήθιση, αλλά και η υπαγόρευση 

κειμένου. σύμφωνα με τον Μαρκόπουλο εφαρμοζόταν η διαδικασία: διόρθωσις 

(σύγκριση του κειμένου που είχε μπροστά του ο δάσκαλος με αυτό που έγραψαν οι 

μαθητές), ανάγνωσις, εξήγησις (νόημα, δομή, συντακτικές και γραμματικές 

παρατηρήσεις) και, τέλος, κρίσις (διδάγματα αντλούμενα από το κείμενο). Αφού, λοιπόν, 

ο μαθητής είχε εμπεδώσει στη μνήμη του τις γνώσεις του, έπρεπε να τις διδάξει με τη 

σειρά του στους λιγότερο προχωρημένους συμμαθητές του89.  

 Σε αντίθεση με την εγκύκλιο παιδεία, η διδασκαλία στον πρώτο κύκλο σπουδών 

μπορούσε να γίνει και από τους κληρικούς στις εκκλησίες ή στις αυλές των 

μοναστηριών90. Στην επιστολή 60 ο Ανώνυμος ζητά από τον ηγούμενο της μονής των 

Μονοβατών να αναλάβει τη μόρφωση του μαθητή Αρσένιου, αφού ο τελευταίος 

αποχώρησε από τη σχολή του και στην 93 ο δάσκαλος προτρέπει τον βασιλικό κληρικό 

                                                           
84 τῆς γραμματικῆς. τῶν ἐπιμερισμῶν ὁ τρίτος ἦρηται τούτῳ ψαλμός ἡ τρίτη τῶν βαρυτόνων αὐτῷ κλίνεται 

συζυγία [Browning και Λαούρδας 1957, επιστ. 110 στ. 2031-232 (σ. 209)].  
85 Για τη διδασκαλία της γραμματικής στην εγκύκλιο παιδεία, τις γραμματικές του Διονυσίου του Θρακός 

και του Γεωργίου Χοιροβοσκού και του Κανόνες του Θεοδοσίου από την Αλεξάνδρεια βλ. Lemerle 32001, 226-

227. Bλ. επίσης Markopoulos 2008, 788-789, Κουκουλές [χ.χ.], 1: 108.  
86 Κουκουλές [χ.χ.], 1: 112.  
87 δὶς τῆς ἐβδομάδος ἡ τῶν αὐτῷ ἐρωτωμένων κατενώπιον ἡμῶν ἀνακρίνεται εἴδησις [Browning και 

Λαούρδας 1957, επιστ. 110 στ. 2029-2030 (σ. 209)].  
88 ἀπὸ στόματος αὐτῷ σχεδὸν ἀπαρεμποδίστως τὸ κείμενον προφέρεται [Browning και Λαούρδας 1957, 

επιστ. 110 στ. 2030-2031 (σ. 209)]. 
89 Μαρκόπουλος 1999, 26.  
90 Markopoulos 2008, 788.  
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και χαρτουλάριο της Νέας Εκκλησίας Χριστόφορο να πράξει το σωστό αν αναλάβει τη 

μόρφωση του ανιψιού του, που έφυγε από τη σχολή.  

 Για τους Βυζαντινούς η εκπαίδευση δεν ήταν δωρεάν, για αυτό και όσοι μαθητές 

φοιτούσαν στο σχολείο του Ανώνυμου πλήρωναν δίδακτρα, τους λεγόμενους μισθούς, 

αλλά όπως φαίνεται από την επιστολή 58 δεν είχε καθοριστεί συγκεκριμένο ποσό. τα 

χρήματα καταβάλλονταν ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του κάθε μαθητή91. 

Στην επιστολή 78 σημειώνει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί δωρεάν στη σχολή το φίλο του 

διακόνου και χαρτουλαρίου Παύλου, ακόμα και αν κατάγεται από τον ίδιο τόπο με 

εκείνον, δηλαδή από τη Θράκη καὶ διότι σὸς φίλων γὰρ ὁ χρηστὸς εἶ καὶ διότι ἡμέτερος, 

πατρίδος γὰρ ὁ μαθητευόμενος τῆς αὐτῆς92.  

 Όταν οι μαθητές καθυστερούσαν να πληρώσουν το ποσό ή πλήρωναν μόνο ένα 

μέρος από τα δίδακτρα, τότε ο Ανώνυμος τους έστελνε τις αντίστοιχες προειδοποιητικές 

επιστολές (επιστολές 9, 11, 39). Αν ο καθηγητής δεν κατάφερνε τίποτα ούτε με τις 

επιστολές, θεωρούσε δυνατό να καταφύγει στο δικαστήριο μὴ γὰρ εἰς δικαστήριον 

εἵλξαμεν; μὴ τὴν ἔκτισιν ἐπεβαρήσαμεν τοῦ μισθοῦ…ἔνδικον ἰδίῳ καιρῷ λήψονται τὸν 

μισθὸν93. Η εμπρόθεσμη κατάθεση των μισθών συνιστούσε σπάνιο φαινόμενο. στην 

επιστολή 37 μιλάει για την τακτική καταβολή των διδάκτρων94 και στην 57 ευχαριστεί 

τον αποδέκτη για την έγκαιρη πληρωμή95.  

 Εκτός από τα δίδακτρα, από τα οποία το σχολείο εξασφάλιζε τους πόρους για τη 

λειτουργία του, ο Ανώνυμος λάμβανε οικονομική στήριξη και από το πατριαρχείο που 

ονομαζόταν αρτίδιο ή ευλογία. Εξετάζοντας τα αντίστοιχα αποσμάσματα από τις 

επιστολές 1 Εἰ τις ὠφέλεια τοῖς ἓξ προσεγένετο τῇ ἐκκλησίᾳ μησίν, οἷς αὐτῇ τὸ ἐμοὶ 

διδόμενον ἀρτίδιον τεταμίευται, προσθήκη ταύτῃ καὶ τὸ ἔτερον ἀφαιρεσθὲν ἐμοῦ ὠφελείας 

γενέσθω, ἵνα μὴ πλεονεκτῶ ἐκκλησίαν ἐγώ96 και 54 ὅτι τὴν κατ’ ἔτος ἡμῖν ὁρισθεῖσαν 

εὐλογίαν χορηγεῖσθαι μετὰ τοῦ παρελθόντος καὶ ὁ ἐνεστὼς ἐξέκοψε χρόνος97, αντίστοιχα 

διαπιστώνουμε ότι η οικονομική ενίσχυση δεν παρεχόταν ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, αφού στην πρώτη υπάρχει καθυστέρηση έξι μηνών και στη δεύτερη έχουν 

περάσει δύο χρόνια. Στις επιστολές, πάντως, δεν αναφέρονται τα κριτήρια βάσει των 

οποίων παρεχόταν η ευλογία. Δεν είναι βέβαιο αν ο δάσκαλος εξαρτιόταν από την 

Εκκλησία και αν η τελευταία εμπλεκόταν στα εκπαιδευτικά πράγματα του 10ου αιώνα, 

όπως πιστεύουν πολλοί98.  

ε) Οι σχέσεις του Ανώνυμου με τους μαθητές του: Ο Ανώνυμος, ως καλός 

εκπαιδευτικός, ενδιαφερόταν για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων 

της σχολής του μέσω των συστατικών επιστολών που έστελνε στους αξιωματούχους του 

                                                           
91 ἡμεῖς ἀδελφέ, οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ σχεδὸν τοὺς ὑφ’ ἡμῶν μαθητευομένους ἅπαντας τῷ οἰκείῳ συνειδότι 

ἐάσαμεν, ἵν’ ἕκαστος πρὸς ὃ δυνάμεως ἔχοι τὴν προσήκουσαν ποιῆται φιλοφροσύνην, οὐδένα δὲ 

ἠναγκάσαμεν, μήτε δοίη άναγκάσαι τινά [Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 58 στ. 17-20 (σσ. 53 – 54).  
92 Browning και Λαούρδας 1957, επιστ. 78 στ. 1539-1540 (σ. 195).  
93 Browning και Λαούρδας 1957, επιστ. 58 στ. 1199-1200 και 1207-1208 (σ. 186).  
94 χρηστὸς γὰρ καὶ τὰ τροφεῖα καλῶς ἀποδεδωκὼς [Browning και Λαούρδας 1957, επιστ. 37 στ. 642 (σ. 170)].  
95 τῇ προλήψει ὑπὸ σαυτὸν ἐποιήσω κρατεῖν οὐ κρατεῖσθαι διεγνωκώς. ἐπεὶ οὖν οὐκ ἄχαρις ἡ προαίρεσις, 

οὐκ εἰς ἀχαριστοῦντας γνώσῃ ταύτην ἐπιδεικνύς. εὐγνώμονες γὰρ ἡμεῖς καὶ τὸ μικρὸν ἡγούμενοι μέγα, 

τὴν τοῦ διδόντος σταθμίζοντες πρόθεσιν [Browning και Λαούρδας 1957, επιστ. 57 στ. 1182-1286 (σ. 185)].  
96 Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 1 στ. 2-4 (σ. 3).  
97 Markopoulos (εκδ.) 2000, επιστ. 54 στ. 8-9 (σ. 50).  
98 Markopoulos (εκδ.) 2000, 5*-6*. Βλ. επίσης Μαρκόπουλος 1989, 332.  
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κράτους και της εκκλησίας99. Η προώθηση των μαθητών έπρεπε να γίνει με διπλωματικό 

τρόπο και, αν τοποθετούνταν σε καλές θέσεις, αυτό αποτελούσε την καλύτερη 

διαφήμιση για τη σχολή και έτσι η προσέλευση μαθητών θα ήταν μεγαλύτερη. Στην 

επιστολή 41 ο Ανώνυμος ευχαριστεί τον πρωτοασηκρήτη επειδή προτίμησε έναν μαθητή 

του από άλλους υποψήφιους και στην 71 ο δάσκαλος μαθαίνει από τον μυστικό 

Θεόδωρο, ότι ζητά έναν νοτάριο και του συνιστά έναν μαθητή του. Ο Browning υποθέτει 

ότι ο Πέτρος, νοτάριος του μυστικού, της επιστολής 28 θα πρέπει να ήταν ο υποψήφιος 

που πρότεινε ο Ανώνυμος στον Θεόδωρο για τη θέση του συμβολαιογράφου100. Εξαίρεση 

αποτελεί η επιστολή 85, στην οποία ο συγγραφέας παραπονιέται, επειδή ο Λέων, 

μητροπολίτης Σάρδεων προτίμησε τελικά έναν άλλο γραφέα από αυτόν, τον οποίο του 

πρότεινε και αναρωτιέται σχετικά με την τύχη των μορφωμένων.  

 Ο δάσκαλος αισθανόταν χαρά και απογοήτευση με τους μαθητές του ανάλογα με 

τη συμπεριφορά που του επεδείκνυαν. Στις επιστολές 104 και 105 ο Παύλος κοινοποιεί 

στον Ανώνυμο ότι κατέχει μια διοικητική θέση έξω από την Κωνσταντινούπολη και ο 

καθηγητής χαίρεται που ο μαθητής του κατέλαβε υψηλή θέση. Απογοητευόταν, όταν 

αρκετοί μαθητές του εγκατέλειπαν το σχολείο, όπως ο σπαθάριος, κουβικουλάριος 

Βασίλειος (επιστολή 6), ο μοναχός Εφραίμ (επιστολές 12, 62, 64, 72), το πνευματικό τέκνο 

του ηγουμένου της μονής των Μονοβατών (επιστολή 60), ο ανιψιός του Χριστόφορου, 

βασιλικού κληρικού και χαρτουλαρίου της Νέας Εκκλησίας (επιστολή 38), τα ανίψια του 

Μητροπολίτη Νικαίας Αλέξανδρου (επιστολή 69) ή όταν του συμπεριφέρονταν άσχημα, 

όπως ο Λέων (επιστολή 33), Γρηγόριος (επιστολή 56), Ιωάννης (επιστολή 87), Σάββας 

(επιστολή 109), Στέφανος (επιστολή 117).  

 Ο Ανώνυμος στην επιστολή 93 προς τον Χριστόφορο, βασιλικό κληρικό και 

χαρτουλάριο της Νέας Εκκλησίας, παραπονιέται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ως 

δάσκαλος και ότι πρέπει συνεχώς να προσέχει τα ζωηρά παιδιά. στην ίδια επιστολή 

εκφράζει τις αντιρρήσεις του και για τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι αμφισβητούσαν 

τις μεθόδους διδασκαλίας του. Σύμφωνα, όμως, με τον Φαίδωνα Κουκουλέ, ο δάσκαλος 

πρέπει να είναι φιλόστοργος απέναντι στους μαθητές του και να τους δείχνει πατρική 

διάθεση, αφού πρόκειται για τα πνευματικά του παιδιά101. Ο καθηγητής συμβουλεύει 

τους μαθητές του (επιστολές 80 και 96), δείχνει κατανόηση στα λάθη του Στέφανου 

(επιστολή 117), τους υπενθυμίζει να τον σέβονται (επιστολές 10, 33).  

στ) Άλλες δραστηριότητες του δασκάλου: Ένα από τα καθήκοντα του Ανώνυμου, ως 

εκπαιδευτικού, ήταν να ενημερώνει τους κηδεμόνες των μαθητών για την πορεία των 

σπουδών τους. Στην επιστολή 106 μιλά στον επίσκοπο Ευθύμιο για τη βελτίωση του 

ανιψιού του102 και στην 107 προς τον ίδιο παραλήπτη υποστηρίζει πως ο μαθητής δεν 

είναι αδρανής, σημειώνει πρόοδο και ενδιαφέρεται για το μάθημα. Στην επιστολή 110 

προς τον Νικηφόρο λέει πως ο μαθητής παρουσιάζει καλές επιδόσεις στα μαθήματα, αν 

και εντάσσεται στους αρχάριους. Επίσης, οι κηδεμόνες των μαθητών του έστελναν στον 

                                                           
99 Είδαμε προηγουμένως ότι αρκετοί από τους μαθητές του σχολείου του Ανώνυμου ήταν αξιωματούχοι 

της εκκλησιαστικής και της κρατικής ιεραρχίας.  
100 Browning 1954, 438.  
101 Κουκουλές [χ.χ.], 1: 81.  
102 καὶ ὅσον εἰς ἡμᾶς ἧκεν, οὐκ ἐνδεὴς ἔσται τῆς πρὸς τὴν μαθητεὶαν ἐπιδόσεως ὁ ἀδελφιδοὺς, λείπεται καὶ 

ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς κατ’ὄψιν ὁμιλίας τῶν φίλων τὴν σὴν εὔχεσθαι λογιότητα [Markopoulos (εκδ.) 

2000, επιστ. 106 στ. 15-18 (σ. 91)].   
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δάσκαλο δώρα και εκείνος τους ανταποδίδει τις ανάλογες ευχαριστίες (επιστολές 106, 

107, 110).  

ζ) Ο επαγγελματικός ανταγωνισμός των καθηγητών της Κωνσταντινούπολης: 

Αρκετές επιστολές της συλλογής ανασύρουν στην επιφάνεια το πρόβλημα του 

ανταγωνισμού μεταξύ των καθηγητών στην Κωνσταντινούπολη του 10ου αιώνα: τρεις 

επιστολές προς τον ασηκρήτη και μαΐστορα Πέτρο (επιστολές 19, 23, 67), δύο προς τον 

μαΐστορα Μιχαήλ (επιστολές 36, 51), μια προς τον μαΐστορα Φιλάρετο (επιστολή 68) και 

μια προς τον Πατριάρχη (επιστολή 47).  

 Μια από τις αιτίες αναταγωνισμού των δασκάλων ήταν η μεταγραφή ενός 

μαθητή από το ένα σχολείο στο άλλο, χωρίς οι γονείς να έχουν προηγουμένως πληρώσει 

τα δίδακτρα103. Στην επιστολή 36 ο Ανώνυμος κατηγορεί τον Μιχαήλ ότι του αρπάζει 

μαθητές από το σχολείο του, ενώ δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο τον κατηγορεί ο 

Φιλάρετος. Στις επιστολές 19, 23, 67 ο καθηγητής συζητά με τον Πέτρο, παλιό του 

δάσκαλο, εκπαιδευτικά θέματα όπως οι καταγγελίες και τους τρόπους χειρισμού του 

θέματος. Στην επιστολή 67 παρουσιάζεται η άσχημη ψυχολογική κατάσταση του 

Ανώνυμου104.  

 Οι παρεξηγήσεις μεταξύ των καθηγητών λάμβαναν τεράστιες διαστάσεις, ώστε 

χρειαζόταν η παρέμβαση σημαντικών φορέων της εξουσίας για να επιλυθούν. Ο 

Ανώνυμος στην επιστολή 68 αναφέρεται στις απειλές του Φιλάρετου. ο συνάδελφός του 

θα απευθυνθεί στον έπαρχο της Κωνσταντινούπολης, στον καίσαρα και στον 

πατριάρχη105. Φαίνεται πως ο πατριάρχης δέχεται συχνά τέτοιου είδους παράπονα, αφού 

ο δάσκαλος σε ένα ανάλογο γράμμα (επιστολή 47) τον καλεί να εξομαλύνει τη διαμάχη 

με τον γείτονά του, η οποία διαρκεί τρία χρόνια106, επειδή ο τελευταίος του αποσπά 

μαθητές και τον συκοφαντεί στο φιλικό και εκπαιδευτικό του περιβάλλον.  

 Από τον ανελέητο ανταγωνισμό των καθηγητών καταλαβαίνουμε ότι η 

εκπαιδευτική πολιτική στο Βυζάντιο αυτή την περίοδο, αν και βασίζεται σε ιδιωτικές 

πρωτοβουλίες, δεν ήταν οργανωμένη. Σύμφωνα με τον Μαρκόπουλο107, επειδή η 

κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο, αργότερα οι δάσκαλοι ίδρυσαν τις συντεχνίες 

και αποφάσισαν, για παράδειγμα, να μη δέχονται μαθητές από άλλα σχολεία, αν δεν 

υπήρχαν αποδείξεις ότι τα δίδακτρα είχαν εξοφληθεί.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
103 Markopoulos 2008, 786.  
104 πῶς δαὶ τοῦ ζητηθέντος ἀνώτερον ἐμαυτὸν κρίναιμι, ὃν ὁ παρεληλυθὼς χρόνος οὐ βραχὺς ὢν καθάπαξ 

ἀπώσατο, παρεισρυέντων ἄλλων ποθὲν οὐ τῶν ἀξίων, ἀλλ’ ἤδη καὶ τῶν ὑποβεβηκότων τινῶν καὶ 

παραγκωνισαμένων ἡμᾶς[Browning και Λαούρδας 1957, επιστ. 67 στ. 1370-1373 (σ. 190)].  
105 ἐννοῶν ὑπάρχοις καὶ βασιλεῦσι, ναὶ μὴν καὶ τοῖς τὸν ἐκκλησιαστικὸν διιθύνουσι θρόνον προσελθεῖν 

ἐπηπείλησας [Browning και Λαούρδας 1957, επιστ. 68 στ. 1392-1394 (σ. 191)].  
106 καὶ οὓς οὐ διίστα μιᾶς ἡμέρας διάστημα, τριῶν ἐτῶν διέστησε φθόνος περίοδον [Browning και Λαούρδας 

1957, επιστ. 47 στ. 893-894 (σ. 177)].  
107 Μαρκόπουλος 1999, 33.  
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Γ.2 O ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΓΙΣΤΡΟΣ  

 

 

Γ.2.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ  

 

 
 Ο Νικήτας Μάγιστρος108 γεννήθηκε στη Λάρισα περίπου το 870, πέθανε μετά το 

946 και το επώνυμό του ήταν Ελλαδικός ή Ελαδικός, αφού υπήρξε συγγενής του 

Ρεντάκιου του Ελαδικού που είχε πελοποννησιακή και σλαβική καταγωγή. Οι πηγές109 

μας πληροφορούν ότι ο Ρεντάκιος ο Ελαδικός, πρόσωπο χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, 

διατηρούσε τεταμένες σχέσεις με τον πατέρα του, ενώ έφτασε στο σημείο να τον κυνηγά 

εξαιτίας της διαφωνίας τους για τα περιουσιακά στοιχεία, ώσπου ο τελευταίος κατέληξε 

σε ένα σκάφος, το οποίο κατέλαβαν οι Άραβες της Κρήτης. Ο ίδιος ο Νικήτας αναζητά 

την καταγωγή του στη μυθολογία. θεωρεί τον εαυτό του Σπαρτιάτη από την πλευρά του 

πατέρα του και Αθηναίο από την πλευρά της μητέρας του110. 

 Μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη, όπου παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία, γύρω 

στο 890/895. Ο Βίος της Αγίας Θεοκτίστης μάς παρέχει πληροφορίες για την 

επαγγελματική του σταδιοδρομία. ο Νικήτας εργάστηκε στο βυζαντινό ναυτικό, το οποίο 

τότε διοικούνταν από τον λογοθέτη του δρόμου Ιμέριο. Το 911 καταστράφηκε από τους 

ναυάρχους αποστάτες Δαμιανό και Λέοντα της Τρίπολης, κατόπιν ο Ιμέριος έπεσε σε 

δυσμένεια και διάδοχός του ορίστηκε ο Ρωμανός, ο στρατηγός της Σάμου. Το 912, 

σύμφωνα με το Βίο της Αγίας Θεοκτίστης, ο Νικήτας Μάγιστρος ξεκινά την πολιτική του 

σταδιοδρομία. Υπήρξε συμπέθερος του Ρωμανού Λεκαπηνού, αφού η κόρη του Σοφία 

παντρεύτηκε το Χριστόφορο Λεκαπηνό το 919, όπως επίσης η εγγονή του Μαρία υπήρξε 

σύζυγος του τσάρου των Βουλγάρων, Πέτρου. Λίγο πριν το πρώτο πραξικόπημα του 

Ρωμανού (919) κατείχε το αξίωμα του μαγίστρου και το 928 συνωμότησε εναντίον του 

αυτοκράτορα με σκοπό την κατάληψη του θρόνου από τον Χριστόφορο, με αποτέλεσμα 

να εξοριστεί στον Ελλήσποντο. Η περίπτωση του Νικήτα Μαγίστρου αποτελεί το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας και ανέλιξης των επαρχιωτών σλαβογενών στα 

ύπατα αξιώματα, γεγονός που προκαλεί το ρατσιστικό μένος των αντιπάλων τους111. 

 Στην αρχή της καριέρας του ο Νικήτας Μάγιστρος έγραψε το βίο της Αγίας 

Θεοκτίστης. το κείμενο βασίζεται στο βίο της Μαρίας της Αιγυπτίας, διατηρεί τις 

συμβάσεις του αρχαίου ελληνιστικού μυθιστορήματος και η γλώσσα του και τα θέματά 

του επηρεάζονται από τον Αχιλλέα Τάτιο και τον ‘Ευβοϊκό Λόγο’ του Δίωνα 

Χρυσόστομου112. Επίσης ο Νικήτας ο Μάγιστρος κατά τη διάρκεια της εξορίας του έγραψε 

31 επιστολές οι οποίες περιλαμβάνονται ολόκληρες και κατά χρονολογική σειρά στην 

                                                           
108 Πληροφορίες για τα βιογραφικά στοιχεία του Νικήτα Μαγίστρου βλ. λήμμα «Niketas Magistros», στο: 

Kazhdan (εκδ.) 1991, 3: 1480-1481. Βλ. επίσης Westerink (εκδ.) 1973, 23-52, Αναγνωστάκης 2012, 110-113.  
109 Αναγνωστάκης 2012, 111.  
110 καὶ ἡμεῖς, ὦ φιλότης, Σπαρτιᾶται μὲν πρὸς πατρὸς, Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς μητρὸς γεγονότες, καὶ σίδηρον, οὐ 

χρυσὸν κεκτημένοι, καὶ τὰ συναλλάγματα τούτῳ ποιούμεθα καὶ τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς οἷς ἔχομεν 

δεξιούμεθα.[Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 9 στ. 10-12 (σ. 57)].  
111 Αναγνωστάκης 2012, 112-113.  
112 Anagnostakis και Kaldellis 2014, 130.  
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έκδοση του Westerink. Τα γράμματα εντοπίζονται βασικά σε τρία χειρόγραφα113: α) 

Vindobonensis phil. gr. 342 (11ος αιώνας), β) Vaticanus gr. 306 (13ος-14ος αιώνας) και γ) 

Bodleianus misc. gr. 242 (16ος αιώνας). Ανάμεσα στους παραλήπτες του περιλαμβάνονται 

ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος, καθώς και άλλα μέλη του παλατιού και της 

βυζαντινής αριστοκρατίας, όπως ο Κοσμάς ο μάγιστρος. Οι επιστολές του Νικήτα 

Μαγίστρου χαρακτηρίζονται μεν από συμβατικότητα και έλλειψη πληροφοριών, αλλά 

βρίθουν από τις επιδράσεις της αρχαίας μυθολογίας και της λογοτεχνίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Πληροφορίες για τα χειρόγραφα βλ. Westerink (εκδ.) 1973, 46-49.  
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Γ.2.2 ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 
 Στις επιστολές του Νικήτα Μαγίστρου υπάρχουν μαρτυρίες για τα χειρόγραφα 

και τα βιβλία που κυκλοφορούσαν στους λόγιους κύκλους της εποχής εκείνης, τις 

γνώσεις που είχε ο επιστολογράφος πίσω από τις οποίες κρύβεται η παιδεία όχι μόνο του 

ίδιου αλλά και ολόκληρου του βυζαντινού 10ου αιώνα, καθώς και για τις ικανότητές του 

ως ρήτορα και λογοτέχνη. 

α) Δανεισμός χειρογράφων: Ο Νικήτας Μάγιστρος, όντας οικονομικά εύρωστος, 

μπορούσε να αποκτήσει βιβλία, τα οποία εκείνη την εποχή κόστιζαν ακριβά114. Σε μια 

επιστολή προς τον Αλέξανδρο, μητροπολίτη Νίκαιας, ο επιστολογράφος ευχαριστεί τον 

παραλήπτη επειδή ο τελευταίος του έστειλε χειρόγραφα με έργα του Πλουτάρχου και 

του Δημοσθένη115. Οι λόγοι του Δημοσθένη διδάσκονταν στην εγκύκλιο παιδεία της 

βυζαντινής εκπαίδευσης. η ρητορική ήταν το σπουδαιότερο μάθημα της εγκυκλίου 

παιδείας. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η βυζαντινή ρητορική εκπαίδευση περιστρέφεται 

γύρω από τα εγχειρίδια που έχουν γράψει ο Ερμογένης από την Ταρσό και αργότερα ο 

Αφθόνιος από την Αντιόχεια 116. Ο Βυζαντινός συγγραφέας γνώριζε τα χειρόγραφα του 

Δημοσθένη και του Ερμογένη. στην επιστολή 9 ο Νικήτας Μάγιστρος ζητάει από τον 

Αλέξανδρο Νικαίας να του στείλει χειρόγραφα με σχόλια στον Ερμογένη και στον 

Δημοσθένη117.  

β) Μελέτη κειμένων: Ο επιστολογράφος απογοητεύεται, γιατί ο Ερμογένης στο έργο 

του Περὶ μεθόδου δεινότητος δεν παρουσιάζει αναλυτικά τη ρητορική του Δημοσθένη118. 

Αντίθετα, βρήκε πολύ χρήσιμες τις σημειώσεις του Ζώσιμου στους Φιλιππικούς και τους 

Ολυνθιακούς του Δημοσθένη, αλλά συνάντησε δυσκολίες στην κατανόηση των δυο 

ονομαστών λόγων εναντίον του Αισχίνη (Περὶ τοῦ στεφάνου και Περὶ τῆς 

παραπρεσβείας) και τον λόγο Κατ’ Ἀνδροτίωνος119.  

                                                           
114 Υποστηρίζεται ότι η συνολική αξία ενός βιβλίου κυμαινόταν γύρω στα 21-26 χρυσά νομίσματα, όπως 

επίσης μνημονεύονται παρόμοιες τιμές, αλλά και πολύ χαμηλότερες (έως και 1 νόμισμα) [Οικονομίδης 

2006, 2: 312].  
115 καὶ τούτων ἐστερήμεθα, ἀλλὰ παραψυχὴν ἡμῖν ὡς φίλοις περιεποιήσω τὰς βίβλους, ὁτὲ μὲν τὸν 

Χαιρωνέα, ὁτὲ δὲ τὸν Παιανιέα προπέμψας. πῶς οὐκ ἄν σου πάντων τῶν καλῶν ἀπηλαύσαμεν ἄγχι 

γενόμενοι; Αὕτη σοι παρ’ ἡμῖν τοῖς ἀτυχοῦσιν ἡ χάρις κηρύττεται. τοῦτό σου τῶν περὶ ἡμᾶς κακῶν 

παρηγόρημα. Ἐῶ γὰρ λέγειν τἄλλα οἷς ἐξοστρακισθέντας ἡμᾶς ὑποδεξάμενος ἐξενοδόχησας, ἐδωρήσω, 

διέθρεψας, ἀνθ’ ὧν ἕξεις τὴν θείαν εὐμένειαν [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 9 στ. 29-34 (σ. 77)]. 
116 Markopoulos 2014, 9. 
117 Εἴτ’ οὖν Ἑρμογένους εἴτ’ἄλλου τινὸς σχόλια, γλυκεῖα πέμψον ψυχή, καὶ τὸν Δημοσθένην καὶ τὰς Ἰδέας 

καὶ το Περὶ μεθόδου δεινότητος σχολιάζοντος, ἵνα σὲ μᾶλλον ἢ τούτους ὠφελοῦντα ταῦτα κηρύττωμεν 

[Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 9 στ. 47 – 49 (σ. 79)]. 
118 Τὸν Ἐρμογένην ὅτι τὸν Δημοσθένην ἐξηγήσατο συνεχῶς εὐρίσκομεν λέγοντα καὶ τὰς ἰδέας τοῦ λόγου 

πάλιν διδάσκοντα σχεδὸν καθ’ ἑκάστην ἰδέαν ἐπαγγελλόμενον ἐν τῷ Περὶ μεθόδου δεινότητος περὶ 

πάντων μετὰ παραδειγμάτων εἰπεῖν. Τοῦτο γοῦν πολλάκις ἐπαγγειλάμενος πλὴν ὀλίγων παντελῶς 

εὑρίσκεται μεμνημένος ἐκεῖσε. Διὰ τοῦθ’ ὥσπερ κατολιγωρῶ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὴν αὐτῷ μικροῦ δεῖν 

κατηγορουμένην ἐλαφρίαν ἐπηψηφίζομαι. [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 9 στ.37 – 42 (σσ. 77-79)].  
119 Δέομαι τοίνυν, εἴ τι σοι πρὸς θεραπείαν τῆς ἡμετέρας ἐστὶ προθυμίας ὑπόμνημα, τοῦτο μὴ κατοκνῆσαι 

παραπέμψειν. Ὅσα μὲν γὰρ ὁ Ζώσιμος ἐν τοῖς Φιλιππικοῖς καὶ τοῖς Ὀλυνθιακοῖς ταῖς ἐξηγήσεσιν ὤνησε, 

περιττὸν ἂν εἴη καὶ γράφειν. ἐν μέντοι τῷ Περὶ παραπρεσβείας καὶ τῷ Περὶ τοῦ στεφάνου καὶ τῷ Κατ’ 
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 Ένα απόσπασμα από το κείμενο της επιστολής 16 Οὔτε τὸν εὐεργέτην ἐπαινῶ τὰς 

οἰκείας εὐεργεσίας ἀναμιμνῄσκοντα οὔτε τὸν εὖ παθόντα καὶ λελησμένον ἄνθρωπον 

ἡγοῦμαι χρηστόν. τὸ μὲν γὰρ μικροψυχίας, τὸ δ’ ἀβελτηρίας ἐστίν. Ἀλλὰ χρὴ τὸν μὲν τῆς 

ἀγαθοεργίας λήθην ἔχειν εὐθύς, τὸν δ’ εὖ παθόντα παρὰ πάντα μεμνῆσθαι τὸν χρόνον120 

μοιάζει με ένα χωρίο από τον λόγο Περὶ τοῦ στεφάνου του Δημοσθένη ἐγὼ νομίζω τὸν 

μὲν εὖ παθόντα δεῖν μεμνῆσθαι πάντα τὸν χρόνον, τὸν δὲ ποιήσαντ’ εὐθὺς ἐπιλελῆσθαι, εἰ 

δεῖ τὸν ἐν χρηστοῦ, τὸν δὲ μὴ μικροψύχου ποιεῖν ἔργον ἀνθρώπου. τὸ δὲ τὰς ἱδίας 

εὐεργεσίας ὑπομιμνῄσκειν καὶ λέγειν μικροῦ δεῖν ὅμοιον ἐστι τῷ ὀνειδίζειν121. Ο Νικήτας 

Μάγιστρος γνώριζε το προαναφερθέν απόσπασμα από την παραθέσή του στο έργο του 

Ερμογένη Περί μεθόδου δεινότητος, ἐγὼ νομίζω τὸν μὲν εὖ παθόντα δεῖν μεμνῆσθαι παρὰ 

πάντα τὸν χρόνον, τὸν δ’ εὖ ποιήσαντα εὐθὺς ἐπιλελῆσθαι, εἰ δεῖ τὸν μὲν χρηστοῦ, τὸν δὲ 

μὴ μικροψύχου ποιεῖν ἔργον ἀνθρώπου. τὸ δὲ τὰς εὐεργεσίας ἀναμιμνῄσκειν μικροῦ δεῖν 

ὅμοιόν ἐστι τῷ ὀνειδίζειν122. Το συγκεκριμένο χωρίο από τον λόγο του Δημοσθένη 

συναντάται και σε άλλα βυζαντινά κείμενα, όπως είναι οι επιστολές του Γαβρά και το 

έργο Ἀνάχαρσις ἢ Ἀνανίας του Νικήτα Ευγενειανού123.  

 Ο Νικήτας Μάγιστρος αναφέρει στο γράμμα 28 ότι μιλώντας στον μοναχό Σέργιο, 

ο οποίος θεωρείται ένα σεβαστό πρόσωπο από τους τυράννους, δεν μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τα συνήθη τεχνάσματα της ρητορικής. στην προκειμένη περίπτωση τα 

πειράγματα έχουν πιο πνευματικό χαρακτήρα124. Ο Westerink στο ερμηνευτικό 

υπόμνημα σημειώνει κάποια χωρία από τον Πλάτωνα125. Τα προαναφερθέντα 

αποσπάσματα από τους Νόμους του Πλάτωνα έχουν παρεμφερή σημασία, αλλά δεν 

αποτελούν την πηγή του συγκεκριμένου τμήματος, το οποίο αντλεί από τον Γρηγόριο 

Ναζιανζηνό126. Ο επιστολογράφος άλλωστε παραθέτει τον ίδιο στίχο του Γρηγόριου 

Ναζιανζηνού στην επιστολή 31 που απευθύνεται προς τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ΄ 

Πορφυρογέννητο, όπου διαβάζουμε Πλὴν ἐπεὶ τῷ χρόνῳ καὶ τὸ κακὸν ἐν ἕξει γινόμενον 

κουφοτέραν τὴν λύπην ἐργάζεται, μὴ μέμψῃ, φιλάγαθε βασιλεῦ, γέροντα παῖξαι 

βουλόμενον. παίζει γὰρ καὶ πολιά, τὰ δὲ παίγνια παίγνια σεμνά127. Εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι ο Νικήτας Μάγιστρος είχε σκοπό να εμπλουτίσει τις επιστολές του με 

κάποιο εύθυμο τόνο παραθέτοντας το παραπάνω χωρίο ενός από τους γενικά 

                                                                                                                                                                                                      
Ἀνδροτίωνος καὶ τοῖς λοιποῖς οὐκ ἔχοντες τὸν καθηγησόμενον συνεχῶς ὥσπερ προσκόπτομεν [Westerink 

(εκδ.) 1973, επιστ. 9 στ. 42-47 (σ. 79)]. 
120 Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 16 στ. 1-5 (σσ. 93-95). 
121 Χρηστίδης 1989, 95. Οι φράσεις του γράμματος 16 εὐεργεσίας ἀναμιμνῄσκοντα και παρὰ πάντα μεμνῆσθαι 

τὸν χρόνον διαφέρουν από τις αντίστοιχες του δημοσθενικού λόγου εὐεργεσίας ὑπομιμνῄσκειν και 

μεμνῆσθαι πάντα τὸν χρόνον. 
122 Χρηστίδης 1989, 95-96.  
123 Χρηστίδης 1996, 113-114.  
124 Ἀλλὰ μὴ σκώψῃς παίζειν ἀκούων τοὺς γέροντας, καὶ γέροντας πολλοῖς τετρυχωμένους δεινοῖς, ἐπεὶ καὶ 

τούτου καιρός, καὶ παίζει καὶ πολιά, καὶ παίγνιά που σεμνότερα. [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 28 στ. 9-11 

(σ. 125)].  
125 Westerink (ed.) 1973, 125: 10-11 Platon, Lois III 685a7-8 «παίζοντες παιδιὰν πρεσβυτικὴν σώφρονα.» και Ibid. 

VI 769a1 «ἡ πρεσβυτῶν ἔμφρων παιδιά» 
126 Χρηστίδης 1996, 117: Ἔπη 2,2 Ἐπίγρ. 25,1 (PG38,96A) «παίζει γὰρ και πολιά, τὰ δὲ παίγνια παίγνια σεμνά». 
127 Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 31 στ. 27-29 (σ. 131).  
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αποδεκτούς και αναγνωρισμένους Πατέρες της Εκκλησίας, του Γρηγορίου του 

Ναζιανζηνού, με αντίστοιχο παιγνιώδες περιεχόμενο128.  

γ) Οι γνώσεις του επιστολογράφου: Ο Νικήτας Μάγιστρος στις επιστολές του δεν 

χρησιμοποιεί χωρία μόνο από τους Νόμους του Πλάτωνα, αλλά και από άλλα έργα του 

ίδιου φιλοσόφου, όπως είναι ο Γοργίας129, ο Φαίδρος130 και η Πολιτεία131. Τα έργα του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη διδάσκονταν στα σχολεία της εγκυκλίου παιδείας. η 

φιλοσοφία, η γραμματική και η ρητορική αποτελούσαν τη λεγόμενη τριτύ των 

μαθημάτων. Ωστόσο από τον 9ο αιώνα οι λόγιοι είχαν αρχίσει να ευνοούν μια πιο 

ανθρωπιστική φιλολογία και μάθηση, με βάση μια περισσότερο φιλοσοφική ενατένιση 

θεμελιωμένη στη γνώση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού132.  

 Στις επιστολές του Νικήτα Μαγίστρου γίνονται συχνές αναφορές στα ομηρικά 

έπη. στην επιστολή 10 προς τον ασηκρήτη Γρηγόριο συγκρίνει την δεκάχρονη εξορία του 

και την απογοήτευσή του ότι δεν θα ξαναδεί τα συγγενικά του πρόσωπα με τον τρωικό 

πόλεμο που διήρκεσε 10 χρόνια133, όπως επίσης και με τη δεκάχρονη επιστροφή του 

Οδυσσέα στην Ιθάκη134. Στο γράμμα 17 προς τον μάγιστρο Κοσμά ο επιστολογράφος 

περιγράφει τον εαυτό του σαν τον Οδυσσέα που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του, 

και στην επιστολή 23 προς τον Γρηγόριο, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, θεωρεί τον εαυτό 

του και τους συμπατριώτες του άξια τέκνα, ανθρώπους ενός τόπου που ανέδειξε τον 

Αχιλλέα και τον Πάτροκλο135. Τα έπη του Ομήρου αποτελούσαν ένα από τα προσφιλή 

αναγνώσματα, αφού χρησίμευαν ως αναγνωστικά στον δεύτερο κύκλο σπουδών136. 

                                                           
128 Χρηστίδης 1996, 117. Ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός ήταν ένας από τους βασικούς χριστιανικούς συγγραφείς 

στην παιδεία και αποτέλεσε πρότυπο για τους Βυζαντινούς. Ο Γρηγόριος ήταν γνωστός όχι μόνο ως 

θεολόγος, αλλά και ως άνθρωπος των γραμμάτων, καθώς επίσης και ως ποιητής, αφού έγραψε αρκετά 

ποίηματα με θεολογικά και ηθικά θέματα. Τα έργα του σώζονται σε πολλά χειρόγραφα. [Πληροφορίες για 

τον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό βλ. λήμμα “Gregory of Nazianzos”, στο: Kazhdan (εκδ.) 1991, 2: 880-882].  
129 Στην επιστολή 23 υπάρχει το απόσμασμα (λέγει γὰρ οὕτω πως . τὸ γὰρ ἔπος οὐκ ἐπίσταμαι) [Westerink 

(εκδ.) 1973, επιστ. 23 στ. 37 (σ. 115)] και στα σχόλια της αντίστοιχης επιστολής σημειώνεται από τον εκδότη 

Platon, Gorg. 484b10: λέγει οὕτω πως – τὸ γὰρ ᾆσμα οὐκ ἐπίσταμαι. [Westerink (εκδ.) 1973, 115]. 
130 Στην επιστολή 10 διαβάζουμε παρ’ ἡμῖν μόνοις πτηνὸν ἐλαύνων ὁ ἥλιος ἅρμα [Westerink (εκδ.) 1973, 

επιστ. 10 στ. 12 (σ. 81)] και στα ερμνηνευτικά σχόλια της ίδιας επιστολής αναφέρεται Platon, Phèdre 246e-4-5 

Ὁ μὲν δὴ μέγας ἡγεμὼν ἐν οὐρανῷ Ζεύς, ἐλαύνων πτηνὸν ἅρμα. [Westerink (εκδ.) 1973, 81].  
131 Στην επιστολή 23 διακρίνεται η φράση γεωμετρικαῖς εἰπεῖν ἀνάγκαις [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 23 στ. 

5 (σ. 113)]. Η ίδια πάλι φράση εντοπίζεται και στην Πολιτεία του Πλάτωνα Platon, Rép. V 458d5 

γεωμετρικαῖς…ἀνάγκαις [Westerink (εκδ.) 1973, 112].  
132 Rice 92006, 269. 
133 Ὁ δὲ καθ’ ἡμᾶς χειμὼν οὑτοσὶ, μᾶλλον δὲ κρυμὸς ἢ σκηπτός (ἢ τι χρή τοῦτον καλεῖν;) τὴν Ἰλιάδα ζηλοῖ 

τῶν κακῶν καὶ τοῖς τῆς Τροῖας καιροῖς ἀμιλλώμενος ἀπέραντον τὴν πολιορκίαν ἐργάζεται, καὶ που καὶ 

τούτους τάχα παραδραμὼν τῆς ἄλης ἡμᾶς ὡς ἔοικε μετασχεῖν τοῦ τῆς Ἰθάκης πολίτου [Westerink (εκδ.) 

1973, επιστ. 10 στ. 3-6 (σ. 79)]. 
134 Ἦλθ’ Ὀδυσσεὺς εἰς Ἰθάκην ὀψὲ καὶ χρόνοις ὅσοις τῆς ἄλης ἐπαύσατο καὶ Τηλέμαχον καὶ τὸν Λαέρτην 

ἀπέλαβε καὶ ὅσα τὸ δρᾶμα καὶ ἡ ποίησις ἱστορεῖ κατειργάσατο. Ἑμὲ δὲ διέδρα καὶ νόστος καὶ Τηλέμαχοι 

τάχα καὶ Λαέρται παρέθοιεν. καὶ Δημοφῶν ὡς ἄλλος τῆς οἰκείας ὡς λελησμένος καθέζομαι, οὐ Φυλλίδα 

τινὰ πουῶν μὰ τὸν Δί’ οὐδὲ τοῖς ἐκείνης ἁλοὺς ἐρωμανέεσι φίλτροις ἀλλ’ οὐλομένῃ κακότητι καὶ ἄλγεσι 

θυμὸν πεδηθεὶς πολλὰς ἀύπνους νύκτας ἰαύω τοῖς στονάχεσιν. Σὺ δὲ ποθεῖν λέγων ἡμᾶς, τρυχομένους ὡς 

ἐγράψαμεν καθορῶν οὐδὲ γράμμασι παρακαλεῖς, ἵν’ ἔχωμεν λέγειν «καὶ παρακαλῶν οὐχ ὑπῆρξέ μοι καὶ 

συλλυπούμενος οὐχ εὐρέθη. [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 10 στ. 15-25 (σ. 81)]. 
135 Αναγνωστάκης 2009, 112.  
136 Μαρκόπουλος 1999, 25.  
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 Οι αναφορές του Νικήτα Μαγίστρου στη χριστιανική λογοτεχνία, εκτός από την 

Αγία Γραφή, είναι σπάνιες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος δεν είχε διαβάσει 

αντίστοιχα κείμενα. Εξάλλου, οι μαθητές στις μεγαλύτερες τάξεις της προπαιδείας 

μάθαιναν ορθογραφία, γραμματική, αριθμητική, όπως επίσης διάβαζαν τις ιστορίες από 

την Αγία Γραφή και τους μύθους του Αισώπου. Στην επιστολή 11 προς τον πατρίκιο και 

μυστικό Ιωάννη, ο συντάκτης εκφράζει τη χαρά του για την επιστροφή του αποδέκτη 

του, επειδή για τρία χρόνια βρισκόταν σε μια πρεσβεία στα «βάρβαρα» έθνη, τα οποία 

του συμπεριφέρονταν σαν να ήταν θεός. Ο ίδιος ο επιστολογράφος αναρωτιέται, αν 

κατά τύχη έκαναν σε αυτόν θυσίες, όπως οι Βαβυλώνιοι στον Δανιήλ και οι Λυκάονες 

στον Βαρνάβα και στον Παύλο137. Στην επιστολή 12 προς τον πατρίκιο Ιωάννη ο Νικήτας 

υπερασπίζεται τον εαυτό του και τον Ροδοφύλλη και νιώθει μεγάλο πόνο για το χαμό 

του γιου του. Στην περίπτωση αυτή ο επιστολογράφος αξιοποιεί λογοτεχνικά το θρήνο 

του Δαβίδ, όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του αγαπημένου του φίλου Ιωνάθαν. Επίσης 

στην επιστολή 31 αναφέρεται πάλι στη φιλία του Δαβίδ με τον Ιωνάθαν138. το γεγονός 

αυτό αποτελεί μια συνήθεια του συντάκτη των επιστολών να αξιοποιεί αντίστοιχες 

θεματικά ιδέες139. 

δ) Η εκπαίδευση εκτός της Κωνσταντινούπολης: Στο Βυζάντιο, η φοίτηση στο σχολείο 

ήταν προαιρετική. Φοιτούσαν δηλαδή στο σχολείο μόνο όσοι ήθελαν και μπορούσαν. 

Υπήρχαν μόνο ιδιωτικά σχολεία και για αυτό η εκπαίδευση ήταν προνόμιο των λίγων. 

Στα πολυπληθέστερα στρώματα του λαού οι περισσότεροι ήταν αναλφάβητοι. Υπήρχαν 

και αρκετοί που ήξεραν ανάγνωση και γραφή. Οι πραγματικά μορφωμένοι όμως ήταν 

λίγοι και ακόμη λιγότεροι αυτοί που κέρδιζαν όσα χρειάζονταν για να ζήσουν χάρη στην 

παιδεία και στις γνώσεις που είχαν αποκτήσει από τα σχολεία. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

των κατοίκων της υπαίθρου δεν είχε τη μόρφωση των κατοίκων των πόλεων, αλλά 

πρέπει να δεχθούμε πως αρκετοί από αυτούς ήξεραν γράμματα140. Σε ένα γράμμα προς 

τον Γρηγόριο, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης (επιστολή 23), ο οποίος γεννήθηκε στη 

                                                           
137 Ταῦτα τοι κἀμοὶ, φιλότης, συμβέβηκε, καὶ ἐσίγησα τουτονί τρίτον ἤδη τὸν χρόνον, τὸν ὑπηρχοῦντα μοι 

τοὺς αὐλοὺς οὐκ ἔχων, ἐπεἰπερ οὐ παρῆς ὁ ποθούμενος. τίνι γὰρ καὶ προσομιλεῖν εἶχον μὴ παρόντος τοῦ 

τοῖς ἡμετέροις χαίροντος λόγοις; Νῦν δὲ τὴν σὴν παρουσίαν μαθὼν πρὸς λόγους κεκίνηκα τὸν Ἑρμῆν καὶ 

τὴν πηγὴν ἀναστομώσας τοῦ λέγειν ἡδέως ὡς παρόντι φιλοτιμοῦμαι προσομιλεῖν καὶ τῆς πρεσβείας 

ἀπαιτεῖν τοὺς λόγους καὶ τῆς ὲπὶ ταύτῃ μεγάλης εὐτυχίας τὰ κατορθώματα την τε περὶ σὲ τῶν βαρβάρων 

διάθεσιν καὶ ὡς θαυμάζοντες ἔλεγον ὡς ἄρα θεοὶ ξείνων εἰκόνι παντοῖοι τελέθοντες ἐπιστροφόωσι 

πόληας ἀνθρώπων τε δίκην καὶ εὐνομίην ἐφορῶντες. Τοιούτους γὰρ οἱ λόγοι τοὺς σοφοὺς ἀπεργάζονται, 

θεοὺς τοῖς ἀλόγοις καὶ λέγοντες εἶναι καὶ πείθοντες. Βαρνάβας μοι μάρτυρες καὶ Παῦλος καὶ ὁ Δανιήλ, 

οὕτως παρὰ τῶν τότε τιμώμενοι. Εἴ που καὶ μαναά σοι θύει ἐπεχείρουν καὶ ταῦρον χρυσόκερων; [Westerink 

(εκδ.) 1973, επιστ. 11 στ. 16-27 (σ. 83)]. 
138 Στη συλλογή των επιστολών ο Νικήτας Μάγιστρος χρησιμοποιεί αποσπάσματα τόσο από την Παλαιά 

Διαθήκη, όπως είναι από τους Ψαλμούς 31.5 στην επιστολή 7 Εἶπα ἐξαγορεύσω κατ’ ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου 

τῷ κυρίῳ, καὶ σὺ ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν τῆς καρδίας μου [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 7 στ. 18-19 (σ. 69)], από 

τον Ιώβ 1.6-12 στην 25 Μενοῦν γε πρὸς πάλην οὐ τοὺς κατ’ ἐμὲ ουδὲ τοὺς ἀγεννεῖς ὁ Σατὰν ἐκκαλεῖται, ἀλλὰ 

τοὺς ἰσχυρούς, τοὺς γενναίους, ὡς τὸν Αὐσίτην ἐκεῖνον τὸν ὄντως ἀκλόνητον, ἐπεὶ καὶ δυνατοὶ δυνατῶς 

ἐτασθήσονται [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 25 στ. 45-47 (σ. 121)], όσο και από την Καινή Διαθήκη, όπως το 

Ευαγγέλιο του Ματθαίου 25.36 στο γράμμα 14 Πῶς γὰρ ἂν ἔτλης εν φρουρᾷ καθημένους λοιπὸν 

ἐπισκέψασθαι [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 14 στ. 11-12 (σσ. 92-93)], την α΄ επιστολή προς Κορινθίους 9.10 

στο 15 Δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη ταῦτα πάντα [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 15 στ. 4 (σ. 93)]. 
139 Westerink (εκδ.) 1973, 67. 
140 Rice 92006, 277.  
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Λάρισα, αναφέρεται ότι ο Νικήτας Μάγιστρος διατηρούσε ακόμα τις μνήμες από την 

πατρίδα του, αν και παρέμεινε εκεί για μικρό χρονικό διάστημα. Γνώριζε τον Πέτρο, τον 

πατέρα του αποδέκτη του, όπως επίσης και τα αδέρφια του, οι οποίοι φημίζονταν για την 

οικογενειακή τους ευρυμάθεια.  

ε) Οι ρητορικές και λογοτεχνικές ικανότητες του Νικήτα Μαγίστρου: Στην επιστολή 

3 ο επιστολογράφος υπογραμμίζει ότι η λογοτεχνική του έμπνευση προέρχεται από την 

πόλη141 και τα λόγια που αφιέρωσε στη μνήμη κάποιου μαγίστρου πηγάζουν μέσα από 

την ψυχή του και δεν προορίζονται για κάποια λογοτεχνική άσκηση142. Στην επιστολή 6 

προς τον πατρίκιο και μυστικό Ιωάννη ο επιστολογράφος επαινεί υπερβολικά το γράμμα 

που του έστειλε ο τελευταίος χρησιμοποιώντας μια μεταφορά από ένα ανθισμένο λιβάδι 

γεμάτο με ευωδιές και χρώματα, από το οποίο ο επισκέπτης έχει πάρει τα πιο όμορφα 

λουλούδια143.  

 Ο Ροδοφύλλης έγραψε ένα γράμμα-θρήνο στον πατρίκιο Ιωάννη ανακοινώνοντάς 

του το θάνατο του γιου του Νικήτα Μαγίστρου. Στη συνέχεια ο Ιωάννης στέλνει μια 

επιστολή στον Νικήτα, στην οποία επικρίνει την υποκρισία του Ροδοφύλλη, αλλά ο 

δυστυχής πατέρας στο απαντητικό γράμμα προς τον πατρίκιο Ιωάννη (επιστολή 12) 

υπερασπίζεται τον εαυτό του και το Ροδοφύλλη λέγοντας ότι ο πόνος του ήταν τόσο 

μεγάλος με αποτέλεσμα να μη μεριμνήσει για τις λογοτεχνικές του βελτιώσεις. Στην 

επιστολή 22 ο επιστολογράφος αισθάνεται ότι οι λογοτεχνικές του ικανότητες τον 

εγκαταλείπουν και οι «επιθέσεις» που δέχεται από τη φθορά του χρόνου δεν έχουν 

αντίκτυπο μόνο στο σώμα του, αλλά και στο μυαλό του144. Ωστόσο αυτό δεν τον 

εμποδίζει να ευχηθεί στον Κωνσταντίνο Κόμβο και τον ανιψιό του κάθε επιτυχία στην 

πολιτική και λογοτεχνική τους καριέρα145. Στην επιστολή 31 προς τον Κωνσταντίνο Ζ΄ 

Πορφυρογέννητο, ο οποίος έχει πλέον αναλάβει τα ηνία της εξουσίας, ο συντάκτης των 

επιστολών διαφωνεί με την τακτική του εμπλουτισμού των κειμένων με ρητορικά 

                                                           
141 Οὔτε τὰ χωρία με ταῦτ’ ἐθέλει διδάσκειν οὔτε τὰ δένδρα γράφειν ἐπιστολὰς, οὔτε με ποιμένα που 

λαβοῦσαι οἷα τὸν Ἀσκραῖον αἱ Μοῦσαι ἀρνας ποιμαίνουθ’ Ἑλικῶνος ὑπὸ ζαθέοιο τὴν σφῶν ἐδίδαξαν 

ἀοιδήν, οὔτ’ αὐλοὺς ἐμπνεῖν ὡς Ἰσμηνίαν ὁ Πύθιος . οἱ δ’ ἐν τῇ πόλει με λέγειν καὶ γράφειν ἄνθρωποί καὶ 

βίβλοι οἷα πολλάκις, ὦ φιλότης, ἀκήκοας παιδεύσαντες ὧδέ που γυμνὸν τῶν ἄλλων τοιόνδε ταῖς λόχμαις 

παρέπεμψαν καὶ τοῖς ὄρσειν. [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 3 στ. 2-8 (σ. 59)].  
142 οὐδὲ γὰρ ἐγράφετο πρὸς ἐπίδειξιν οὐδὲ δεινότητος καὶ μεθόδου τὸ γραφὲν ἦν ἔργον καὶ πάροδος. Τίνα 

γὰρ ἡδονὴν ἔχει καὶ τέρψιν ᾀδομένη κοσμικὴ συμφορὰ καὶ θάνατος ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, εἰ βούλει δὲ καὶ θεοῦ 

ἀρετῆς πιστευομένου; Ἀλλ’ ὡς ἧκεν ἡ φήμη, ὡς ἠγγέλη τὸ θανεῖν, ὡς εἶχεν ὁ πόθος, ὡς ἐπάθομεν τὴν 

ψυχὴν, οὕτως ἐνδιαθέτως καὶ ἀληθῶς, μηδέν τι προσλογισαμένοι τεθρηνήκαμεν. καὶ μικρὸν μέν, ἐπείπερ 

ἐν ἐπιστολῇ, γνώμῃ δὲ καὶ διαθέσει καὶ πάθει τῷ τῆς ψυχῆς ἕως αὐτῆς τῆς ἡμῶν τελευτῆς. [Westerink (εκδ.) 

1973, επιστ. 3 στ. 20-26 (σσ. 59-61)]. 
143 Παρεκύψαμεν εἰς τὸν λειμῶνά σου τῆς γραφῆς, ἐδρεψάμεθα τῶν ἀνθέων τὰ κάλλιστα, τῆς εὐωδίας 

μετέσχομεν καὶ τερπνότητος, οὑ ρόδον λαβόντες ὅπερ ἐρυθρῷ Κύπρις ἔβαψεν αἵματιμ οὐδὲ λωτὸν 

ἐρσήεντα ἰδὲ κρόκον ἠδ’ ὑάκινθον, οὐ νάρκισσον τὸν διὰ τὸ κάλλος εἰς ὅπερ νῦν ὁρᾶται μεταγενόμενον, 

ἀλλὰ χάρισιν ὡς ἄνθεσι τὸν λόγον μυρίζοντα καὶ οἷάπερ τοῖς ἐκείνων χρώμασιν ἐστεμμένον μεγέθει καὶ 

ἀξιώματι. [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 6 στ. 2-8 (σ. 67)].  
144 Ἡ μὲν ἡμετέρα τῶν λόγων ἀκμὴ μετὰ τῆς ἤβης παρῴχηκε καὶ τὸ τοὺτων κάλλος καὶ μέγεθος τῷ φυσικῷ 

τοῦ νοῦ παρέδραμε κάλλει, καὶ λοιπὸν ῥυτίσιν ὥσπερ τῷ χρόνῳ δουλεύοντες ὀκλάζουσι περὶ τὰ καίρια, 

σχημάτων οὐ μόνον καὶ μεθόδων καὶ τῆς λοιπῆς ἀμοιροῦντες ἰδέας, ἀλλ’ ἤδη καὶ αὐτοῦ τοῦ νοῦ καὶ τῆς 

κατὰ μεθόδον δεινότητος ἀφελῶς πως μετέχοντες. [Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 22 στ. 2-6 (σ. 107)].  
145 Ο Κωνσταντίνος Κόμβος και ο ανιψιός του υπήρξαν σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων και 

της πολιτικής. [Westerink (εκδ.) 1973, 137]. 
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τεχνάσματα, όπως είναι η προσωποποίηση των νεκρών, και απορρίπτει τα ευαγγελικά 

χωρία που αναφέρονται στη συγχώρεση των αμαρτωλών. Η επιστολή τελειώνει με ένα 

επίγραμμα που έγραψε ο ίδιος ο Νικήτας Μάγιστρος παρακαλώντας τον αποδέκτη του: 

Ἔρρωσο καὶ μέμνησο τοῦ γεγραφότος, λάτρου ταπεινοῦ, δυστυχοῦς, άγραμμάτου. Σοφῶς 

ἀνάσχου νηπίων ψελλισμάτων, ὁ πάνσοφος νοῦς καὶ σοφῶν κράντης λόγων146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
146 Westerink (εκδ.) 1973, επιστ. 31 στ. 38-41 (σ. 133). 
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Γ.3 O ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

 

Γ.3.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

 
 Ο Αλέξανδρος Νικαίας147, αποδέκτης των επιστολών 71 και 100 του Νικόλαου 

Μυστικού, της επιστολής 69 του Ανώνυμου Καθηγητή και της επιστολής 9 του Νικήτα 

Μαγίστρου, γεννήθηκε γύρω στο 890 αλλά η γενέτειρά του είναι άγνωστη148. Ο 

Αλέξανδρος είχε έναν αδελφό, τον Ιάκωβο μητροπολίτη Λάρισας149, και στο τέλος της 

δεύτερης δεκαετίας του 10ου αιώνα, όντας ακόμη σε νεαρή ηλικία, ήταν ήδη 

Μητροπολίτης Νικαίας. Υπάρχουν συγκεχυμένες πληροφορίες για την εξορία του 

Αλεξάνδρου στο μοναστήρι των Μονοβάτων και το διορισμό του ως καθηγητή της 

ρητορικής στο αυτοκρατορικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. O Lemerle 

παραθέτει την άποψη του Βέη ότι ο Αλέξανδρος διορίστηκε καθηγητής στο 

“πανεπιστήμιο του Βάρδα” πριν γίνει μητροπολίτης Νικαίας150 και την αντίστοιχη του 

Darrouzès, ότι ο Αλέξανδρος υπήρξε μητροπολίτης Νικαίας, πριν διοριστεί καθηγητής, 

και ότι ακριβώς μετά την επιστροφή του από την εξορία δέχτηκε αυτό το αξίωμα ως 

αποζημίωση για την έδρα που έχασε151. Ο θάνατος του Αλεξάνδρου τοποθετείται προς 

το τέλος του 10ου αιώνα.  

 O Αλέξανδρος Νικαίας ήταν άνθρωπος των γραμμάτων. ενδιαφερόταν για τον 

Λουκιανό και τα επιγράμματα, όπως και ο Αρέθας152. Eίχε στην κατοχή του και διόρθωσε 

ένα χειρόγραφο του Λουκιανού (Vat. gr. 90), έχοντας σημειώσει σε οκτώ σημεία του 

βιβλίου και δηλώνοντας κάθε φορά το όνομα του προσώπου με το οποίο έκανε τις 

διορθώσεις, ωσάν να ήθελε να δείξει ότι η διαδικασία συνεπαγόταν ανάγνωση του 

κειμένου από τον ένα, ενώ ο άλλος ήλεγχε το κείμενο σ’ ένα δεύτερο αντίγραφο153. 

Σύμφωνα με τον Browning η εργασία του Αλεξάνδρου στο χειρόγραφο έλαβε χώρα πριν 

από το 930, καθώς σε μια σημείωση ο συντάκτης αναφέρεται στην αποκατάσταση της 

Λάρισας από τον αδερφό του Ιάκωβο, μητροπολίτη της ίδιας πόλης, μετά την επιδρομή 

των Βουλγάρων.  η δήλωση αυτή προφανώς αναφέρεται στη εκστρατεία του τσάρου 

Συμεών το 920154. Επίσης ήταν σχολιαστής της Βίβλου και είχε γράψει ένα επίγραμμα, 

του οποίου το περιεχόμενο καταγράφει την αποκατάσταση από τον ίδιο ενός λουτρού 

στην Πραίνετο, στο δρόμο από τη Νίκαια στην Κωνσταντινούπολη. Αρχικά το 

                                                           
147 Για πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αλέξανδρου Νικαίας βλ. Markopoulos 1994, 313-326. Βλ. 

επίσης Browning 1954, 425-426· Lemerle 2001, 428· Darrouzès (εκδ.) 1960, 27-32.  
148 Εικάζεται ότι τόπος γέννησής του υπήρξε η Λάρισα. ο Αλέξανδρος Νικαίας γνώριζε τον Νικήτα 

Μάγιστρο που επίσης καταγόταν από τη Λάρισα (Markopoulos 1994, 315).  
149 Σε σχόλιο από το χειρόγραφο του Λουκιανού (Vaticanus graecus 90) διαβάζουμε Διώρθωσα ἐγὼ ὁ 

Ἀλέξανδρος ἐπίσκοπος Νικαίας τῆς κατά Βιθυνίαν μετὰ τοῦ οἰκείου ἀδελφοῦ Ἰακώβου Μητροπολίτου 

Λαρίσσης [Rabe (εκδ.) 1906, 25].  
150 Lemerle 32001, 428. 
151 Lemerle 32001, 428. 
152 Maas 1922, 334.  
153 Wilson 2014, 185.  
154 Browning 1954, 427.  
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επίγραμμα βρισκόταν στην ανθολογία του Κωνσταντίνου Κεφαλά, καθηγητή στο 

πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, και στη συνέχεια το πήρε ο Πλανούδης155.  

To 1912 o Paul Maas εξέτασε τον κώδικα Patm. gr. 706 για τη νέα έκδοση των 

επιστολών του Γρηγορίου Νύσσης. Στο ίδιο χειρόγραφο περιέχονται και οι είκοσι 

επιστολές του Αλέξανδρου Νικαίας, οι οποίες φέρουν τον τίτλο Ἀλεξάνδρου τοῦ 

γεγονότος μητροπολίτου Νικαίας αἱ μετὰ τὴν ἀναχώρησιν τοῦ φυλάττοντος αὐτὸν 

γραφεῖσαι ἐπιστολαὶ ἀπό Μονοβάτων. Τα δεκαεπτά πρώτα γράμματα της συλλογής 

έχουν γραφτεί στην εξορία και φανερώνουν την πολεμική στάση του επιστολογράφου 

εναντίον των αντιπάλων του, ενώ στις επιστολές 18-20 το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στο νέο μητροπολίτη Αθηνών και ίσως να γράφτηκαν από τον Αλέξανδρο σε 

μεγαλύτερη ηλικία ή να ανήκουν σε άλλο επιστολογράφο. Ο Markopoulos υποστηρίζει 

ότι αν αυτές οι τρεις επιστολές έχουν γραφτεί από άλλο επιστολογράφο του 10ου αιώνα, 

τότε πιθανόν να είναι ο Συμεών Μάγιστρος και Λογοθέτης. ο τελευταίος δείχνει πιο 

μεγάλο ενδιαφέρον στα εκκλησιαστικά θέματα από τον Αλέξανδρο Νικαίας156. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Browning 1954, 427.  
156 Markopoulos 1994, 319.  
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Γ.3.2 ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 
 Στις ελάχιστες επιστολές που έχουμε από τον Αλέξανδρο Νικαίας, σύμφωνα με 

την έκδοση του Darrouzès, αντλούμε στοιχεία κυρίως για την επικοινωνία του 

επιστολογράφου με το δίκτυο των αποδεκτών του μέσω των γραμμάτων καθώς και για 

τη μέθοδο που εφάρμοζαν εκείνη την εποχή για να γράψουν επιστολές.  

α) Οι δυσκολίες στην επικοινωνία: Στην επιστολή 1 προς τον Λέοντα, μητροπολίτη 

Σάρδεων, ο Αλέξανδρος Νικαίας περιγράφει τις δυσκολίες της εξορίας που βιώνει. μια 

από αυτές τις δυσκολίες ήταν η παντελής έλλειψη –σχεδόν απαγόρευση– της 

επικοινωνίας, ακόμα και δια της αλληλογραφίας157. To ίδιο μοτίβο επανέρχεται και στην 

επόμενη επιστολή (γράμμα 2) προς τον Ιωάννη, πατρίκιο, μυστικό και οικονόμο. οι 

κακουχίες που έχει υποστεί ο επιστολογράφος τον εμποδίζουν όχι μόνο στην άσκηση 

της γραφής αλλά και της σκέψης, ακόμη και της ίδιας της λογικής158. Όμως, καταφέρνει 

να γράψει κρυφά το σύντομο αυτό γραπτό μήνυμα, αν και έχει να πει πολλά τραγικά 

και θρηνητικά στοιχεία για τα βάσανά του159. Συνεπώς, μέσα από αυτή τη ματιά του 

Αλεξάνδρου, έστω και μέσα από ένα αρνητικό βίωμα, βλέπουμε πόσο σημαντικό ρόλο 

φαίνεται να διαδραματίζει η επιστολογραφία, όχι μόνο στην επικοινωνία αλλά και στην 

προαγωγή της σκέψης και της διανόησης των τότε ανθρώπων. 

Στην επιστολή 6, ο Αλέξανδρος παρόλο που έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία 

να γράψει, γιατί πριν δεν μπορούσε να δει ούτε το φως του ήλιου, δεν μπορεί να 

εξιστορήσει στον αποδέκτη του όλα τα βάσανα που έχει υποστεί160. 

β) Οι τεχνικές της επιστολογραφίας: Όπως παρατηρεί ο Αναγνωστάκης ο Αλέξανδρος 

Νικαίας, σε χαρακτηριστικό απόσπασμα από επιστολή του προς τον Ευστάθιο 

μητροπολίτη Σίδης161, αναφέρεται αναλυτικά στη διαδικασία σύνταξης των επιστολών, 

τον ρήτορα και υπογραφέα και την αψιμύθευτη γραφή162.  

                                                           
157 καὶ διετελέσαμεν τοὺς πέντε μῆνας ἐν αὐτῷ, μῆτε τινὶ τῶν μοναχῶν ἀδεῶς προσομιλοῦντες. ... ὁ γὰρ 

δεσποτικὸς φρούραρχος, πρὸς τῷ μέλαν καὶ χάρτην ἔχειν ἡμᾶς συγχωρεῖν, καὶ τοὺς εἰσιόντας ἀπεγύμνου 

τῶν μοναχῶν, τοῦ μή τινα ὑπὸ κόλπου γραμματεῖον ἀπὸ συγγενῶν ἢ φίλων κομίζειν πρὸς ἡμᾶς[Darrouzès 

(εκδ.) 1960, επιστ. 1 στ. 48-49 και 51-54 (σ. 69)]. Στην επιστολή 5 προς τον Γρηγόριο, μητροπολίτη 

Θεσσαλονίκης, ο συντάκτης επίσης επισημαίνει την έλλειψη υλικών γραφής μὴ χάρτην, μὴ μέλαν, μὴ 

κάλαμον ἔχοντας [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 5 στ 13-14 (σ. 77)]. 
158 ἐγὼ γὰρ ὑπὸ τῶν κακῶν οὐχ οὕτω ἀσθενῶς πρὸς τὸ γράφειν διάκειμαι ἀλλὰ καὶ τοῦ λογίζεσθαι καὶ 

φρονεῖν ὅλως ἐξέπεσον [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 2 στ. 3-5 (σ. 72)].  
159 πολλὰ ἐβουλόμην γράφειν δυσωπητικὰ καὶ οἴκτους καὶ ὀλοφυρμοὺς πλείονας ἔχοντα, ἀλλ’ εἰδὼς τὸ 

συμπαθὲς τῆς φύσεώς σου, ἱκανὰ καὶ τὰ κρύφα ταῦτα καὶ λαθραίως γραφέντα ἐνόμισα [Darrouzès (εκδ.) 

1960, επιστ. 2 στ. 41-43 (σ. 73)].  
160 εἰ βούλομαι γράφειν τὰ συνεχθέντα μοι δυσχερῆ, ἄρτι τοῦ γράφειν καιρὸν εἰληφώς –πρότερον γὰρ καὶ 

τοῦ τὸ φῶς ὁρᾶν ὅλως ἀπεκλειόμην– ἀλλὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὸ ἀδόκητον τῶν συμφορῶν 

ἀπαγγέλλειν ἀμηχανῶ [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 6 στ. 1-4 (σ. 80)].  
161 Αναγνωστάκης 1999, 118 υποσ. 37.  
162 καὶ τὰ πολλὰ σχεδίως καὶ ἐπιτετραγμένως ἐν τοῖς γράμμασιν ἀπαγγέλλομεν. οὐ γὰρ ἔνι τὸν αῦτὸν καὶ 

ῥήτορα δεξιὸν καὶ ὑπογραφέα εἶναι, οὐδὲ δὶς τὰ αὐτὰ μεταβαλόντα γράφειν καὶ τὰς διαμαρτίας ἐπὶ 

σχολῆς διασκοπεῖν, ἀλλ’ οἷα τῶν χειλέων κατὰ τὴν πρώτην ἔννοιαν ἀποπίπτει, τοιαῦτα καὶ γράφεται. διὸ 

εἴ τι ἔπταισμένον καὶ ἀβούλητον ἐν τούτοις καταφαίνεται, μὴ τῆς θελήσεως τοῦτο ἀλλὰ τῆς ἀγνοίας 

μάλιστα λογιζέσθω [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 14 στ. 60-66 (σ. 93)].  
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Γ.4 O ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΦΝΟΠΑΤΗΣ 

 

 

Γ.4.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΑΦΝΟΠΑΤΗ 

 

 
 Ο Θεόδωρος Δαφνοπάτης163 ήταν βυζαντινός αξιωματούχος και λόγιος του 10ου 

αιώνα. γεννήθηκε ανάμεσα στο 890 και το 900, όντας αρμενικής καταγωγής και κάτοχος 

της αρμενικής γλώσσας, και πέθανε μετά το 961. Εμφανίζεται για πρώτη φορά στις 

πηγές την τρίτη δεκαετία του δέκατου αιώνα, αφού προηγουμένως είχε αναλάβει 

υπηρεσία στην αυτοκρατορική αυλή. Σε νεαρή ηλικία έγινε αυτοκρατορικός γραμματέας 

και από το 925 μέχρι το 933 έγραψε δέκα επιστολές για λογαριασμό του αυτοκράτορα 

Ρωμανού Α΄ (920-944), όπως επίσης το ίδιο διάστημα κατείχε το αξίωμα του πατρικίου. 

 Κατά τη διάρκεια της μονοκρατορίας του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου 

(945-959) διατήρησε τη θέση του στην αυτοκρατορική γραμματεία και κατείχε το αξίωμα 

του λογοθέτη του στρατού για το χρονικό διάστημα 957-960, αλλά δεν υπάρχει καμιά 

ένδειξη ότι έλαβε μέρος σε πολιτικές και διπλωματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με το 

Συνεχιστή του Θεοφάνη, η επιστροφή του Δαφνοπάτη στην ενεργό πολιτική συμπίπτει 

με το διορισμό του ως επάρχου της Κωνσταντινούπολης στις αρχές της βασιλείας του 

Ρωμανού Β΄ (959-963). Η προαγωγή του σε μάγιστρο έγινε περίπου το 960 και το 963, λίγο 

μετά την άνοδο του Νικηφόρου Φωκά στο θρόνο, αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή. 

 Ο Θεόδωρος Δαφνοπάτης, εκτός από τις επιστολές, έγραψε αγιολογικά έργα και 

ομιλίες164, όπως ομιλία για τη γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή, εγκώμιο για τον 

Θεοφάνη τον Ομολογητή, και ένα Βίο του Θεόδωρου Στουδίτη. Επίσης άλλα έργα που 

αποδίδονται στον Δαφνοπάτη είναι μια ομιλία για την ειρήνη με τους Βουλγάρους (927), 

καθώς και ένα παράρτημα στο Λόγο του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου για τη 

μεταφορά της αχειροποίητης εικόνας της Έδεσσας. Ο Σκυλίτζης περιγράφει τον 

Δαφνοπάτη ως ιστορικό και ορισμένοι μελετητές έχουν καταθέσει την πρόταση ότι ο 

Θεόδωρος έχει γράψει το τελευταίο τμήμα του Συνεχιστή του Θεοφάνη. 

 Στον πολύ σημαντικό πατμιακό κώδικα Patm. 706 υπάρχουν 35 έργα από τη 

συλλογή του Δαφνοπάτη, τα οποία είναι επιστολές και έγγραφα. Τα πρώτα δεκαέξι 

εντάσσονται στα επίσημα δημόσια κείμενά του, ενώ τα επόμενα δεκαεννιά στα ιδιωτικά. 

Επίσης έξι ακόμα επιστολές εντοπίστηκαν στο χειρόγραφο Vindobonensis Phil. gr. 342. 

Τα θέματα στις επιστολές του Θεόδωρου Δαφνοπάτη αφορούν την εσωτερική και 

εξωτερική πολιτική, όπως είναι η ενθρόνιση του πατριάρχη Θεοφύλακτου και οι σχέσεις 

με τον Συμεών Βουλγαρίας. Τέλος, στην αλληλογραφία του θίγονται θεολογικά 

ζητήματα, καθώς πολύ γνωστή είναι και η ερμηνεία του για ένα όνειρο του αυτοκράτορα 

Ρωμανού Β΄.  

 

                                                           
163 Για τα βιογραφικά στοιχεία του Θεόδωρου Δαφνοπάτη βλ. Darrouzès και Westerink (εκδ.) 1978, 1-4. Βλ. 

επίσης λήμμα “Daphnopates, Theodore” στο: Kazhdan (εκδ.) 1991, 1: 588.  
164 Πληροφορίες για το έργο του Θεόδωρου Δαφνοπάτη βλ. βλ. Darrouzès και Westerink (εκδ.) 1978, 4-26. Βλ. 

επίσης λήμμα “Daphnopates, Theodore” στο: Kazhdan (εκδ.) 1991, 1: 588.  
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Γ.4.2 ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 
 Στις επιστολές του Θεόδωρου Δαφνοπάτη υπάρχουν πληροφορίες για άλλα 

λογοτεχνικά κείμενα, βιβλία που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του, καθώς και τους λόγους 

που γράφει ως ρήτορας ο ίδιος, και τα λογοτεχνικά ενδιαφέροντά του.  

α) Δανεισμός βιβλίων: Μια σημαντική πληροφορία αφορά το δανεισμό βιβλίων τον 10ο 

αιώνα καθώς και η βιβλιολογική ορολογία που χρησιμοποιείται για τα υλικά γραφής και 

τους κώδικες165. Στην επιστολή 27 ο Θεόδωρος Δαφνοπάτης ζητάει από τον παραλήπτη 

του, που είναι πατρίκιος και έπαρχος, να του επιστρέψει ένα κοντάκιο166 που του είχε 

δανείσει167.  

β) Άλλα κείμενα: Στην επιστολή 37 προς τον Νικηφόρο, ξενοδόχο των Πυλών, ο 

επιστολογράφος δηλώνει χαρούμενος για τη φιλοξενία και δεν ξέρει από πού να 

ξεκινήσει την αναφορά των ειδυλλιακών τοπίων. Χρησιμοποιεί την παροιμία: τί δ’ἄν τις, 

ὡς ἡ παροιμία φησί, πρῶτον εἰπὼν ἢ ὕστατον τῆς τέρψεως ἄξιον εἴποιεν168, η οποία στην 

ουσία είναι μια παραλλαγή του ομηρικού στίχου: τί πρῶτόν τοι ἔπειτα, τί δ’ ὑστάτιον 

καταλέξω; (Οδύσσεια ραψωδία ι στίχος 14), σύμφωνα με τον οποίο αρχίζει η εξιστόρηση 

των περιπετειών του Οδυσσέα169.  

 Ο Θεόδωρος Δαφνοπάτης συντάσσει έπειτα από παραγγελία του αυτοκράτορα 

Ρωμανού Α΄ την επιστολή 5 προς τον Συμεών της Βουλγαρίας. Στην ίδια επιστολή ο 

επιστολογράφος κατηγορεί τον παραλήπτη του ότι είναι αυτός που ξεκίνησε τις 

πολεμικές ενέργειες εναντίον του Βυζαντίου: αὐτὸς ἡμᾶς προλελύπηκας, καὶ πρῶτος τὴν 

τῶν συμφώνων καὶ τῶν ὅρκων ἐποιήσω διάλυσιν, καὶ καθ’ ἡμῶν ἐξεστράτευσας, καὶ τῆν 

γῆν κατηρήμωσας, καὶ τὰς πόλεις εἴληφας, καὶ τὸν ἅπαντα λαὸν τῷ ξίφει ἐθέρισας, τὰ τε 

θυσιαστήρια τοῦ Θεοῦ ἐκ βάθρων αὐτῶν κατηδάφησας, καὶ ἱερεῖς καὶ μονάζοντας ἔργον 

μαχαίρας πεποίηκας170. Οι τελευταίες φράσεις του προαναφερθέντος χωρίου τὰ τε 

θυσιαστήρια τοῦ Θεοῦ ἐκ βάθρων αὐτῶν κατηδάφησας, καὶ ἱερεῖς καὶ μονάζοντας ἔργον 

μαχαίρας πεποίηκας αποτελούν βιβλικές απηχήσεις και αντιστοιχούν με τα λόγια του 

προφήτη Ηλία προς τον Θεό, για την τραγική κατάσταση του λαού του Ισραήλ κατά το 

διάστημα της βασιλείας του Αχαάβ, όπως αυτά περιέχονται στο Γ΄ Βασιλειῶν 19, 10: τὰ 

                                                           
165 Karpozelos 1984, 33. 
166 Ο όρος κοντάκιο στο εν λόγω χωρίο δεν αφορά το πρώτο μεγάλο και ολοκληρωμένο λογοτεχνικό 

επίτευγμα της βυζαντινής υμνογραφίας, με εποχή ακμής του τον 6ο και 7ο αιώνα (βλ. Kazhdan (εκδ.) 1991, 

2: 1148 και Δετοράκης 21997, 34-45), αλλά κατά πάσα πιθανότητα το αντίστοιχο είδος του κώδικα (βλ. 

Atsalos 1971, 171-175).  
167 Τὸ δὲ ἀποσταλὲν κοντάκιον ἐπισκεψάμενος πάλιν διά τὴν χρείαν συντόμ[ω]ς ἀπόστειλον ἡμῖν. 

[Darrouzès και Westerink (εκδ.) 1978, επιστ. 27 στ. 14-15 (σ. 189)].  
168 Darrouzès και Westerink (εκδ.) 1978, επιστ. 37 στ. 89-90 (σ. 213). 
169 Ο ομηρικός αυτός στίχος χρησιμοποιείται παραλλαγμένος και από άλλους βυζαντινούς συγγραφείς 

όπως ο Μανουήλ Στραβορωμανός σε ένα λόγο του προς τον Αλέξιο Κομνηνό παραθέτει τις συμφορές: Τί 

πρῶτον τι δ’ ἔπειτα, τὶ δ’ ὑστάτιον τῶν ἐμῶν καταλέξω εἴτε ἀτυχημάτων εἴτε ποινῶν εἴτε ὡν τις αὐτὰ 

εὐσεβέστερον ὀνομάσειεν;. Επίσης ο μητροπολίτης Εφέσου Μανουήλ Γαβαλάς στο έργο του Μονῳδία ἐπὶ τῇ 

τελευτῇ τοῦ φιλτάτου μοι Καλλιέργῃ δεν ξέρει από πού να αρχίσει το θρήνο για τον αγαπημένο του φίλο: 

Ἀλλὰ τί πρῶτον, ὦ φίλτατε, θρηνήσω τῶν σῶν, τι δ’ ὕστατον; πότερον τὴν πάλαι τροφὴν καὶ παιδείαν, ἣν 

ἄμφω πεπαιδεύμεθα;. Βλ. Χρηστίδης 1996, 55 -56. 
170 Darrouzès και Westerink (εκδ.) 1978, επιστ. 5 στ. 68-72 (σ. 61). 
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θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν ἐν ρομφαίᾳ και 19, 14: τὰ 

θυσιαστήριά σου κάθεῖλαν καὶ τοὺς προφήτας σου καθεῖλαν ἐν ρομφαίᾳ171. Οι μεγάλες 

ζημιές που προκλήθηκαν στις βυζαντινές επαρχίες από το στρατό του Συμεών 

αντιστοιχούν με εκείνες που υπέστη ο λαός του Ισραήλ από τον βασιλιά Αχαάβ. 

γ) Ρητορική: Στην επιστολή 12 προς τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο 

ο Θεόδωρος Δαφνοπάτης αναφέρει ότι θα αποσυρθεί στη φύση και συγκεκριμένα έχει 

σκοπό να καθίσει κάτω από μια όμορφη και σκιερή βελανιδιά, σύμφωνα με τον Όμηρο, 

για να γράψει τη λογοτεχνική του σύνθεση και να υπάρχει μια συνοχή στις ιδέες του172. 

Ο επιστολογράφος ήθελε να συντάξει το εγκώμιο του αυτοκράτορα Ρωμανού Α΄ που 

είχε πεθάνει πρόσφατα και ουσιαστικά πρόκειται για έναν επιτάφιο λόγο. Τα εγκώμια 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της βυζαντινής επιδεικτικής ρητορείας και 

εκφωνούνταν είτε κατά τη διάρκεια ζωής του επαινούμενου προσώπου είτε μετά το 

θάνατό του (μονωδίες και επιτάφιοι λόγοι). Οι συγγραφείς των εγκωμίων 

χρησιμοποιούσαν τη σύγκριση, μια τεχνική των προγυμνασμάτων, δηλαδή την 

αντιστοιχία του εγκωμιαζόμενου με διάσημα πρόσωπα παλαιότερων εποχών και ο 

σκοπός μέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν η παρουσίαση των αρετών του επαινούμενου 

προσώπου, το δέος και η συγκίνηση. Στο τέλος τα εγκώμια αποτελούσαν μια συμβολή 

για τη διατήρηση της αυτοκρατορικής ιδεολογίας και την προβολή του εκάστοτε 

πολιτικοκοινωνικού ρόλου μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο173. 

δ) Κριτική ενός κειμένου: Ο Θεόδωρος Δαφνοπάτης στην επιστολή 31 προς κάποιον 

μοναχό Νικήτα 174 ανησυχεί μήπως με το εγκώμιο, που ξεκίνησε να γράφει για τον νεκρό 

αυτοκράτορα175, δεν αναδείξει το ταλέντο του και καλεί λοιπόν τον παραλήπτη του να 

ελέγξει το κείμενό του αν είναι αντάξιο176.  

ε) Η λογοτεχνία: Με αφορμή την περιγραφή του ειδυλλιακού τοπίου των Πυλών που 

κυριαρχεί στην επιστολή 37, ο Δαφνοπάτης υπογραμμίζει ότι η ζωή του δεν είναι 

μονότονη. Ενδιαφέρεται για την ευρυμάθεια, την οποία μάλιστα παρομοιάζει με γλυκό 

κρασί που διαρκεί μια ζωή, το κυνήγι των λέξεων και τις δυσνόητες λέξεις που οδηγούν 

στη φιλοσοφία. Η επιθυμία του είναι όλες αυτές οι προσπάθειες να περάσουν σε μια και 

                                                           
171 Χρηστίδης 1996, 70-71. 
172 Ἐγὼ δ’ ὡς εἶχον καὶ τάχους καὶ λογισμοῦ, ἐτραπόμην αὐτίκα πρὸς λόγους, ἐκεῖνα συγγράφων καὶ 

διασκεπτόμενος ὅσα τε νοῦς ἀπεγέννησε καὶ τὸ κοινὸν ἄλγος ἐπέτρεψε καὶ πίστις ἀκίβδηλος 

ἀπηνάγκασεν. ἃ καὶ τολμηρῶς τῇ φιλαγάθῳ σου ἔστειλα βασιλείᾳ. Ἀλλ’ ὅρα καὶ τὸν τρόπον τῆς σκέψεως. 

ὑπὸ δρυῒ καλῇ τε καῖ σκιερᾷ, «ἔνθεν ῥέεν» ποιητικῶς «ἀγλαὸν | ὕδωρ», τὴν στιβάδα πηξάμενος, τῆς 

γραφῆς ἀπηρχόμην. [Darrouzès και Westerink (εκδ.) 1978, επιστ. 12 στ. 8-13 (σ. 147)]. 
173 Webb 2003, 130. Βλ. επίσης Κατσαρός 2002, 103. 
174 Ίσως πρόκειται για τον Νικήτα Μάγιστρο, ο οποίος ήταν γνωστός ως άνθρωπος των γραμμάτων αλλά 

και για τις στενές του σχέσεις με την οικογένεια των Λεκαπηνών.  
175 Δεν διευκρινίζεται για ποιον ακριβώς νεκρό αυτοκράτορα προορίζεται ο επικήδειος που συνέθεσε ο 

Δαφνοπάτης, αφού είναι γνωστό ότι ο τελευταίος προσέφερε τις υπηρεσίες του στη δημόσια ζωή του 

βυζαντινού κράτους, όταν στην εξουσία βρίσκονταν οι αυτοκράτορες Ρωμανός Α΄ Λεκαπηνός (920-944), 

Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος (944-959) και Ρωμανός Β΄ (959-963).  
176 Οὔτε τοῖς ἔμαυτοῦ ἐγ[κ]αλλω[πι]ζόμενος, ὡς ἄν τις εἴποι, τιμιώτατε [πάτερ] (μη τοσοῦτον ἐκσταίην 

ἔγωγε τῶν φρ[ε]νῶν), [οὔτε] ὡς τὸ πᾶν τοῦ μεγέθους τῆς βασιλικῆς ἀρετῆς κατειληφὼς ἐνεστησάμην τὸν 

ἐπιτάφιον, πόθου δὲ χάριν ἀ[φο]σιώσεως καὶ ὀφειλῆς, ἧς οὐκ ἂν ἀρνηθεί[ην] μὴ οὐχὶ χρεώστης τυγχάνειν, 

ὑπὲρ δεσπότου καὶ εὐεργέτου καὶ ἄφατον τὸ περὶ ἡμᾶς φίλτρον ἐνδειξαμένου. Σὸν οὖν ἐστι καὶ τῆς σής 

τιμίας ψυχῆς τὰ καθ’ ἡμᾶς ταλαντεύσαντα τῆς ἐπὶ τῷ ἐπιταφίῳ συγγραφῆς εἴτε τὸ ἀνεύθυνον εἴτε τὸ 

ὑπεύθυνον ἀπονεῖμαι. [Darrouzès και Westerink (εκδ.) 1978, επιστ. 30 στ. 2-8 (σσ. 191 και 193)].  
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μόνο απασχόληση, τη λογοτεχνία-τους λόγους και επομένως τα όμορφα γράμματα 

αποτελούν για αυτόν την τροφή και τον αέρα στη ζωή του177.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
177 Οὐ μὴν διὰ τοῦτο καὶ χάριτος ὁ βίος ἁπάσης ἡμῖν ἄμοιρος, ἀλλὰ τρυγᾶται μὲν καὶ ἡμῖν ὁ τῆς σοφίας καὶ 

ἀποθλίβεται βότρυς, οἶνον ἀποστάζων ἀκήρατόν τε καὶ ἥδιστον καὶ ὅλῳ βίῳ τὴν εὐφροσύνην 

συμπαρατείνοντα. σῖτος δὲ συγκομίζεται λέξεών τε καθαρῶν ἐκλογὴ καὶ δοκίμων καὶ τὸ τῆς Ἐλληνικῆς 

καλλιεπείας εἰλικρινέστερον. θηρεύεται δὲ νοημάτων ὅσον κεκρυμμένον καὶ ὑποβρύχιον, ὁσον τε γὰρ ἐν 

τοῖς θεωρούμενον συνεστῶσιν φιλοσοφία αἱρεῖν ἐπαγγέλεται. Πρὸς ἓν οὖν ἡμῖν τὸ τῶν λόγων ἔργον | τὸ 

πᾶν τῆς σπουδῆς ἀναλίσκεται. Ἐντεῦθεν οὖν ἀναπνέομεν λόγους, σιτούμεθα λόγους, πίνομεν λόγους. 

[Darrouzès και Westerink (εκδ.) 1978, επιστ. 37 στ. 124-130 (σ. 215)]. 
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Γ.5 O ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

 

Γ.5.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 

 

 
 Ο Θεόδωρος178, μητροπολίτης Νικαίας, γεννήθηκε στο Ναύπλιο περίπου το 895 και 

ο πατέρας του ήταν ιερέας. Μετά τη χειροτονία του αγίου Πέτρου179 ως επισκόπου 

Άργους, του οποίου υπήρξε μαθητής, έγινε διάκονος και στη συνέχεια ιερέας. Μετά τον 

θάνατο του επισκόπου του, το 922, αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, όπου 

εντάχθηκε στον αυτοκρατορικό κλήρο της Αγίας Σοφίας. Την εποχή αυτή οι κληρικοί της 

Αγίας Σοφίας τον εξέλεξαν ως εκπρόσωπό τους, αλλά λόγω της αυστηρής προσήλωσής 

του στους κανόνες και τους νόμους, δημιούργησε αρκετούς εχθρούς στους 

εκκλησιαστικούς κύκλους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν αφενός για οικονομικά αδικήματα 

και αφετέρου για την κυκλοφορία ενός λιβελογραφήματος κατά του Πατριάρχη 

Θεοφύλακτου.  

 Ο Θεόδωρος προκειμένου να αμυνθεί, απευθύνθηκε στους συμπατριώτες του, 

τους Ναυπλιείς, ζητώντας την υποστήριξή τους. με την παρέμβαση του μητροπολίτη 

Χριστόφορου αποδείχθηκε η αθωότητά του. Για δεύτερη φορά οι αντίζηλοί του τον 

κατηγόρησαν ότι αμφισβητούσε τον ίδιο τον αυτοκράτορα, καταλογίζοντάς του 

ανικανότητα και το αδίκημα αυτό επέσυρε την ποινή της εξορίας. παρά την υποστήριξη 

του Πατριάρχη, ο Θεόδωρος τιμωρήθηκε με την ποινή του εκτοπισμού.  

 Εξόριστος κάπου κοντά στην Κωνσταντινούπολη ο Θεόδωρος ξεκίνησε να γράφει 

σε φίλους και υποστηρικτές του προκειμένου να του επιτραπεί η επάνοδος στην 

Κωνσταντινούπολη. Με τη βοήθεια του Θεοδώρου, μητροπολίτη Κυζίκου, επέστρεψε 

στην πρωτεύουσα και στη συνέχεια του ανατέθηκαν υψηλότερα καθήκοντα στην 

εκκλησιαστική διοίκηση. Το 956 περίπου ο Θεόδωρος χειροτονήθηκε μητροπολίτης 

Νικαίας, σε μια εποχή που συνέγραφε και το Βίο του του αγίου Πέτρου. Αποφεύγει τις 

ρήξεις με το αυτοκρατορικό περιβάλλον και την ίδια χρονιά δεν μετέχει σε ομάδα 

αντιφρονούντων ιεραρχών που αντιτάχθηκαν στην αποκατάσταση του Πατριάρχη 

Ευθυμίου. Ο Θεόδωρος πέθανε περίπου το 963 στην Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν 

γνωρίζουμε την τοποθεσία της ταφής του.  

                                                           
178 Για πληροφορίες για τα βιογραφικά στοιχεία του Θεοδώρου Νικαίας βλ. Darrouzès (εκδ.) 1960, 49-57.  
179 Ο Άγιος Πέτρος υπήρξε επίσκοπος Άργους και κατόπιν πολιούχος του. η μνήμη του εορτάζεται στις 3 

Μαΐου. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στα μέσα του 9ου αιώνα από εύπορη οικογένεια. οι γονείς του 

και τα πέντε παιδιά τους ασπάζονται τον μοναχικό βίο. Ο Άγιος Πέτρος διακρινόταν για τη μόρφωση και 

την ευγλωττία του, καθώς επίσης και για τις αγαθοεργίες του. Για αυτό ο τότε πατριάρχης Νικόλαος 

Μυστικός, εκτιμώντας τα προσόντα και την αρετή του μοναχού Πέτρου, θέλησε να τον χειροτονήσει 

επίσκοπο Κορίνθου. Ο Πέτρος από ταπεινότητα αρνήθηκε και ο θρόνος δόθηκε στον αδελφό του Παύλο. 

Μόνασε στην επαρχία του αδελφού του και, όταν χήρεψε ο επισκοπικός θρόνος του Άργους, οι Αργείοι τον 

θερμοπαρακάλεσαν και μπροστά στην επιμονή τους ο Πέτρος υποχώρησε και δέχτηκε να υπηρετήσει τον 

επισκοπικό θρόνο. Έκτοτε αφοσιώθηκε στο λειτούργημά του και τίμησε τον επισκοπικό θρόνο 

υποδειγματικά. Πέθανε στο Άργος σε ηλικία 70 ετών. [Πληροφορίες για τον Άγιο Πέτρο επίσκοπο Άργους 

βλ. Κυριακόπουλος 1976, σσ. θ΄ - ια΄]. 
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 Το μεγαλύτερο μέρος της αλληλογραφίας180 του Θεοδώρου Νικαίας υπάρχει στο 

χειρόγραφο της Μονής Μεγίστης Λαύρας 126 Ω, αλλά υπάρχουν και άλλοι δύο κώδικες 

που περιέχουν κάποιες από τις επιστολές του, οι οποίοι είναι ο Vindob. phil. gr. 342 που 

εκδόθηκε από τον Ιησουΐτη Lazzari και ο Angelicus 13. Στους αποδέκτες των γραμμάτων 

του Θεοδώρου Νικαίας συμπεριλαμβάνονται σημαντικά πρόσωπα της εκκλησιαστικής 

και κρατικής εξουσίας, όπως είναι οι πατριάρχες Πολύευκτος και Θεοφύλακτος και οι 

αυτοκράτορες Κωνσταντίνος Ζ΄ και Ρωμανός Β΄.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Για πληροφορίες για τις επιστολές του Θεοδώρου Νικαίας καθώς και για τα χειρόγραφα στα οποία 

σώζονται βλ. Darrouzès 1960, 134.  
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Γ.5.2. ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  

 

 
 Εξετάζοντας τις επιστολές του Θεοδώρου Νικαίας διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν 

αρκετές αναφορές στην εκπαίδευση που έλαβε ο Θεόδωρος στην ιδιαίτερη πατρίδα του, 

στους υπογραφείς, όπως επίσης στα γράμματά του εντοπίζονται αρκετές παροιμίες.  

α) Η εκπαίδευση του Θεοδώρου Νικαίας: Σε αρκετά σημεία των επιστολών ο 

Θεόδωρος αναφέρεται στην παιδεία που έλαβε, όταν βρισκόταν στο Ναύπλιο, για να 

δείξει προφανώς τις διαφορές που υπάρχουν με την αντίστοιχη στην 

Κωνσταντινούπολη. Στην επιστολή 1 προς τον πατριάρχη Θεοφύλακτο ο 

επιστολογράφος υπογραμμίζει ότι έμαθε τα γράμματα από έναν άγιο πατέρα 

εκφράζοντας παράλληλα τον θαυμασμό του για αυτόν181. Στην επιστολή 2 προς τον ίδιο 

πατριάρχη, που πρόκειται στην ουσία για μία απολογία, ο Θεόδωρος υπερασπίζεται τον 

εαυτό του ενάντια στις κατηγορίες που του έχουν προσάψει οι εχθροί του, αναφέροντας 

χαρακτηριστικά, ότι δεν είναι άπιστος, προέρχεται από μία ιερατική οικογένεια και έχει 

αποκτήσει άριστη εκπαίδευση από τους γονείς του και από τον δεσπότη του182.εξάγεται 

το συμπέρασμα ότι η παιδεία που έλαβε ο Θεόδωρος Νικαίας ήταν ιερή ή μοναστική. 

β) Η χρήση παροιμιών: Ο Θεόδωρος, μητροπολίτης Νικαίας, στην επιστολή 2 προς τον 

πατριάρχη Θεοφύλακτο θίγει το θέμα της κακής διαχείρισης των οικονομικών της 

εκκλησιαστικής περιουσίας183. Στο συγκεκριμένο χωρίο εστιάζουμε την προσοχή μας στη 

φράση θάλασσαν ἀγαθῶν για την οποία μπορούν να δοθούν δυο εξηγήσεις: πρώτον, 

υπάρχει ένας συγκριτικός υπαινιγμός με τον στίχο 758 της αισχύλειας τραγωδίας Ἑπτὰ 

ἐπὶ Θήβας στο χωρίο κακῶν δ’ ὥσπερ θάλασσα κυμ’ ἄγει, όπως επισημαίνεται στο κριτικό 

υπόμνημα της έκδοσης, και δεύτερον -και αρκετά πιο πιθανό- όπως φανερώνει η 

εισαγωγική φράση ὡς λόγος από το κείμενο, χρησιμοποιείται η παροιμία ἀγαθῶν 

θάλασσα, όπως επισημαίνεται από τους παροιμιογράφους Ζηνόβιο ἐπὶ πλήθους ἀγαθῶν 

και τον Αποστόλιο ἐπὶ πολλῶν ἀγαθῶν καὶ μεγάλων τάσσεται184.  

                                                           
181 Ἡμεῖς, ἄγιε δέσποτα, -ἀλλὰ μηδεὶς ἀπαιδευσίας μοῦ καταγνῶ τὰ οἰκεῖα ἐξαίροντος. ἀνἀγκῃ γὰρ ἐπὶ 

τοῦτο προῆγμαι- ἔν φανερῷ ἐβιώσαμεν ἐν τῇ γεννησαμένῃ καὶ ἀναθρεψαμένῃ καὶ εἰς τόδε ἡλικίας 

ἀναγούσῃ. ὑπὸ διδασκάλῳ, ἀγίῳ ἀνδρὶ καὶ οἵῳ ρυθμίζειν βίον, μὴ τὸν οἰκεῖον μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὸ 

χεῖρα, παιδείας ἐλἀχομεν καὶ διαίτης καὶ ἀγωγῆς, οὐ ταύτης τῆς ἀνειμένης καὶ ἐκμελοῦς, ἀλλὰ τῆς 

σκληρᾶς καὶ κατὰ Θεόν. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 1, στ. 51-58, (σσ. 263-264)].  
182 Πῶς γὰρ ἀσεβὴς ὁ οὕτως ἐμπεριεχόμενος τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐκεῖθεν ἔχειν πᾶν εἴ τί μοι καλὸν ἀγνῶτι καὶ 

ἀφανεῖ τυγχάνοντι προσεγένετο, ἅτε τῆς ἔξωθεν προστασίας γυμνῷ; Πῶς δὲ καὶ τοῦτ’ ἄν τις εἰκάσειε ἐπ’ 

ἐμοί, τροφείων ἐκ παιδὸς τετυχηκότι χρηστῶν παρὰ τε γονέων καὶ δεσπότου, τῶν ἐκ τοῦ βήματος ἱεροῦ καὶ 

ἱερῶν, καὶ γάλακτος ἐμπεφορημένῳ, τοῦ ἐκ τῶν θείων ἡμῶν ἀναστομουμένου πατέρων, ἀκραιφνοῦς καὶ 

ἀδόλου καί, οἷον οἱ ἐκείνων μαζοί, ἀπορρέοντος. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 2 στ. 64-70, (σ. 267)].  
183 Οἱ δὲ τὰ αὐτοῖς ἰδίᾳ κεκληρωμένα σεμνεῖα, πλεῖστα ὅσα τυγχάνοντα, καίπερ ἄλλοθεν εἰσρεόντων ὡσεί 

τινων ποταμῶν τῶν χρημάτων, ἐκμυζῶντες καὶ οἷον ἐκμυελίζοντες, πρὸς δὲ καὶ τὰ ἡμέτερα, δύο που καὶ 

τρία τυχὸν διπλῇ καὶ τετραπλῇ, ὥσπερ οἱ φόρους εἰσπράττοντες, καὶ τότε θάλασσαν ἀγαθῶν, ὡς λόγος, 

κεκτημένοι, πῶς ἂν ἔχοιεν ἐγκαλεῖν μεγαλοπρεπεῖς τυγχάνοντες; [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 2 στ. 4-9, σ. 

265].  
184 Για τη φράση ἀγαθῶν θαλάσσης βλ. Χρηστίδης 1996, 128.  
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γ) Οι υπογραφείς: Οι υπογραφείς185 αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα στο Βυζάντιο 

του 10ου αιώνα. ορισμένα από αυτά ήταν η υποβάθμιση, ο ανεπαρκής αριθμός και η 

μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκονταν. Στην επιστολή 2 ο Θεόδωρος συγκρίνει τις 

συνήθειες της αυτοκρατορικής αυλής με τις παραδοσιακές τακτικές των ανώτερων και 

ευνοημένων αξιωματούχων της εκκλησίας και στη συνέχεια υποστηρίζει τους λιγότερο 

σημαντικούς υπαλλήλους αναφέροντας ότι οι υπογραφείς δεν έχουν ούτε καν τα 

απαραίτητα και αξίζουν τον οίκτο186. Σε άλλο σημείο του γράμματος ο επιστολογράφος 

λέει ότι η αμοιβή που δόθηκε στους υπογραφείς ήταν ανάλογη με την περιουσία του 

μοναστηριού και υπάρχει μια διαβάθμιση στις αμοιβές τους187. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185 Πληροφορίες για τους υπογραφείς συναντάμε και σε άλλους επιστολογράφους, όπως είναι ο Θεόδωρος 

Κυζίκου, ο Λέων Συνάδων και ο Ιωάννης Τζέτζης. Για τους υπογραφείς, βλ. Αναγνωστάκης 1999, 117.  
186 Οὕτω πως συμβαίνει τοὺς ὑπερμαζῶντας ὲπὶ τοσῷδε δεινοὺς καθίστασθαι πράκτορας, τοὺς δὲ καὶ 

αὐτῶν πολλάκις τῶν ἀναγκαίων στερουμένους ὑπογραφεῖς ἐπικλινεῖς πρὸς ἔλεον γίνεσθαι καὶ τοῖς 

οἰκείοις τἀκείνων ἀναπολεῖν. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 2 στ. 39-42, σ. 266].  
187 Εἷς ἐδίδοτο χρυσὸς παρὰ τῶν προχειριζομένων ἡγουμένων τοῖς τῆς αὐλείου φρουροῖς, τοῖς δ’ 

ὑπογραφεῦσι, τοσοῦτοι ὅσοι τὸ τῆς περιουσίας τῆς μονῆς, εἴτε ταπεινὸν εἴτε καὶ ἄλλως ἐπηρμένον, ἐν 

ἕαυτοῖς περιέγραφον, ἢ μᾶλλον ἐκείνους ἡ πηλικότης ἐκείνης καὶ ποσότης ὑπέφαινεν, οἷον δύο καὶ τρεῖς 

ἐπὶ τοῖς πρὸς τὸ πτωχικώτερον ἀποκλίνασι μοναχοῖς, πέντε δὲ καὶ ἕξ ἐπὶ τοῖς ἔχουσι μέσως, ἐπὶ δὲ τοῖς 

πλήθουσι δέκα καὶ δώδεκα. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 2 στ. 17-22, σ. 265].  
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Γ.6 Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΖΙΚΟΥ 

 

 

Γ.6.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΖΙΚΟΥ 

 

 
 Δεν αντλούμε πολλές πληροφορίες για τη ζωή του Θεοδώρου Κυζίκου από τις 

πηγές.188 ο τόπος της γεννήσεώς του είναι άγνωστος, αλλά πιθανότατα καταγόταν από 

μια παραθαλάσσια πόλη, όχι μακριά από τον Όλυμπο της Βιθυνίας. Ωστόσο μεγάλωσε 

και σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και με την πάροδο του χρόνου έγινε μια από τις 

εξέχουσες προσωπικότητες της πόλης. Ο Θεόδωρος είχε λάβει σπουδαία μόρφωση και 

ξεχώριζε για το ύφος του, για το οποίο επαινέθηκε από τα άτομα με τα οποία 

αλληλογραφούσε. Τόσο ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος όσο και ο Ρωμανός Β΄ του 

ανέθεσαν τη συγγραφή κειμένων.  

 Ο Θεόδωρος Κυζίκου έζησε την ίδια εποχή με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ΄ 

Πορφυρογέννητο, του οποίου υπήρξε στενός φίλος, όπως επίσης υπήρξε έμπιστος και 

ταυτόχρονα ένας από τους εκπαιδευτές του πατριάρχη Θεοφυλάκτου, γιου του Ρωμανού 

Β΄. Επί της πατριαρχίας του Θεοφυλάκτου έλαβε υψηλά αξιώματα στη Μεγάλη 

Εκκλησία και από το 933, μέχρι τουλάχιστον και τον θάνατο του αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνου Ζ΄ το 959, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Εκκλησίας. Ωστόσο το 

αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν το χρονικό διάστημα από το 941 μέχρι το 959. Το 

944 εξελέγη μητροπολίτης Κυζίκου και κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του, μετά 

το θάνατο του αυτοκράτορα Ρωμανού Β΄, το 963, εξορίστηκε στη Νίκαια. Όπως 

μαθαίνουμε από την αλληλογραφία του Θεoδώρου με τον Συμεών Μάγιστρο, ο πρώτος 

ζούσε γύρω στο 965 και πολύ συχνά διέμενε ως μοναχός στον Όλυμπο της Βιθυνίας. 

Πέθανε σε ηλικία μεγαλύτερη των εξήντα ετών και όντας σε απομόνωση.  

 Ο Θεόδωρος Κυζίκου είναι περισσότερο γνωστός ως επιστολογράφος189, αλλά 

υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για τυχόν άλλα έργα που έγραψε ο ίδιος, όπως είναι 

το εγκώμιο στον Άγιο Βλάσιο. Κύριος μάρτυρας της χειρόγραφης παράδοσης της 

συλλογής των επιστολών του Θεοδώρου Κυζίκου είναι o Codex Athoniticus Laurae Ω 126. 

Μερικά γράμματα από αυτή τη συλλογή υπάρχουν και στα χειρόγραφα Oxoniensis 

Baroccianus graecus 131 και Vaticanus graecus 924. Τα γράμματα της άλλης συλλογής 

βρίσκονται στον κώδικα Vindobonensis phil. graecus 342. Η αλληλογραφία, ανάμεσα σε 

άλλα, περιλαμβάνει μια νύξη για εισβολή των Σκυθών, δηλαδή την εκστρατεία του 

Ιγκόρ του Κιέβου το 941, πληροφορίες για το διοικητικό σύστημα, καθώς και μια 

έκφραση για τις θερμές πηγές της Πυθίας.  

 

 

 

                                                           
188 Για πληροφορίες για τα βιογραφικά στοιχεία του Θεοδώρου Κυζίκου βλ. Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, 

3*-16*. Βλ. επίσης λήμμα «Theodore of Kyzikos» στο: Kazhdan (εκδ.) 1991, 3: 2043-2044. 
189 Για πληροφορίες για το έργο του Θεοδώρου Κυζίκου και για τα χειρόγραφα στα οποία σώζεται βλ. 

Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, 16*-51*. Βλ. επίσης Τζιάτζη-Παπαγιάννη 2003, 127-128. Darrouzès (εκδ.) 1960, 

57-61.  
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Γ.6.2 ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 
 Αυτό που ξεχωρίζει στην επιστολογραφία του Θεοδώρου Κυζίκου είναι τα 

γράμματα που αντάλλαξε ο τελευταίος με τον Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο και το 

κυρίαρχο θέμα είναι το περί απαιδευσίας του αυτοκράτορα. Φανερώνεται ακόμα η 

ξεχωριστή σχέση των δυο ανδρών, αλλά δεν παραλείπονται τα συνήθη θέματα του 

πνευματικού πολιτισμού του βυζαντινού 10ου αιώνα, όπως είναι η συγγραφή έργων και ο 

τρόπος σύνταξης των επιστολών.  

α) Συγγραφή έργων: Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος είχε δώσει εντολή στον 

Θεόδωρο να γράψει στίχους. στην επιστολή 51 της collectio Vindobonensis ο Θεόδωρος 

αναφέρει ότι είναι μεγάλη χαρά για τον ίδιο να μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημα του 

παραλήπτη του και αυτό έγινε σχεδόν αμέσως, μιας και βρίσκεται μακριά από τα 

προβλήματα της Αγοράς και τις άσκοπες ομιλίες της πόλης και επειδή ασχολείται με τα 

ιερά βιβλία και τους ύμνους. Μάλιστα η καθυστέρηση στην αποστολή τους δεν 

οφείλεται στον ίδιο αλλά στην έλλειψη ταχυδρόμου, ενώ ευχαρίστως δηλώνει έτοιμος να 

γράψει και άλλα έργα για τον αυτοκράτορα190. Η απομόνωση του Θεοδώρου από τους 

θορύβους της πόλης και τους ανθρώπους της επανέρχεται στο γράμμα 46 του κώδικα 

Vindobonensis· με βάση το κείμενο, κατέφυγε στο όρος Σιών, όπου έγινε ερημίτης 

ασχολούμενος με τον Θεό, τα βιβλία και τα δέντρα191. 

 Στην επιστολή 1 της αθωνιτικής συλλογής ο Κωνσταντίνος επαινεί τον Θεόδωρο 

ως έναν πιστό, αγαπητό και μορφωμένο φίλο του (αποδεικτικά στοιχεία της στενής 

σχέσης που υπήρχε ανάμεσα στους δυο άνδρες) και για αυτό τον λόγο του έχει αναθέσει 

να γράψει έναν λόγο192. Πρόκειται για μια ομιλία-φάντασμα για την ανακομιδή του 

                                                           
190 Ἡ δὲ τῶν στίχων ἐπιταγὴ ἐν τῇ πρώτῃ σχολῇ οὐκ ὄκνον ἐμοὶ ἀλλ’ ἡδονὴν ἐνεποίησεν. ἀπὸ γὰρ τῆς 

ἀγοραίου συγχύσεως καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν ἀκαίρων τῆς πόλεως ὁμιλιῶν νῦν εἰς ἑμαυτὸν συσταλεὶς 

καὶ μόνοις τοῖς ἱεροῖς ὕμνοις καὶ τοῖς βιβλίοις ἀσχολούμενος, ἡδέως τὰ τοιαῦτα δέχομαι ἐπιτάγματα καὶ 

ταχέως ἐπιτελῶ. Εἰ γὰρ καὶ μὴ ἀξίως τοῦ κελεύοντος δύναμαι, ἀλλ’ οὖν, ὡς δύναμαι, βούλομαι. Ὅθεν καὶ 

τούτους ἡ τὴν πρόσταξιν ἐνεγκοῦσα ἡμέρα γεγονότας εἶδεν. ἀλλ’ ἡ βραδύτης ἐκ τοῦ διακομιστοῦ ἀπορεῖν, 

οὐχὶ ἐκ τοῦ τὸν γράφοντα ὑστερεῖν. Εἴ τι οὖν ἄλλο ἔστι σοι, δέσποτα, ἐπεὶ σοι ἡ τῶν ἐμῶν ἐκγόνων 

ἀμορφία οὐκ ἔστιν, ὡς ὁρῶ, ἀηδής, κέλευε, καὶ τὸ πρόθυμον οὐκ ἐκλείψει τοὐμὸν. [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 

2012,επιστ. 51 στ. 15-25 (σ. 73)].  
191 […] ἐπεί με καὶ ἐνταῦθα αἱ φῆμαι δίκην Ἐρινύων διώκουσαι κατελάμβανον, οὐκ ἔστην, μέχρις οὗ 

κατήντησα εἰς τὰ ὄρη ταῦτα Σιὼν καὶ εἰς ἐρημίαν τῶν ἐν ἄστει κακῶν. Καὶ νῦν ἐφ’ ἡσυχίας ἐμαυτῷ μόνῳ 

καὶ τῷ Θεῷ συλλαλῶ, πολλάκις δὲ καὶ τοῖς βιβλίοις μου καὶ τοῖς δένδρεσιν. Ἔστι γὰρ ἡμῖν ἀσχολία μὲν 

μεριμνῶν καὶ λόγων, οἳ τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων φιλοῦσι λαλεῖν, σχολὴ δὲ καὶ μέριμνα τῶν λογίων τοῦ 

πνεύματος καὶ συνδιαγωγὴ μετὰ τῶν φοβουμένων τὸν Κύριον, ὁλίγα μὲν λόγοις, ἔργοις δὲ τὰ πλείω 

φιλοσοφούντων. [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 46 στ. 22-30 (σ. 67)]. 
192 Σε τοίνυν παρὰ Θεοῦ πλουτήσαντες ἔχειν πρῶτον μὲν φίλον πιστὸν καὶ οἰκεῖον καὶ φίλων τὸν 

φιλαίτατον και λογιώτατον, δεύτερον δὲ καὶ συνέσει τῶν πολλῶν διαφέροντα καὶ παιδείαν παντοίαν 

πεπαιδευμένον, τήν τε ἡμετέραν καὶ τὴν ἔξωθεν, ἐξ ὧν λαμπρότερος ἐδείχθης παρὰ τοῖς πολλοῖς καὶ 

ἐρασμιώτερος ὡς καὶ υιὸς φωτὸς ὑπάρχων καὶ Θεοῦ ἄνθρωπος καὶ ἐγγίζων Θεῷ καὶ ἐπιθυμιῶν ἀνὴρ τῶν 

κρειττόνων, διατοῦτο τοὺς πολλοὺς παριδὼν μᾶλλον δὲ πάντας ὁμοῦ παρωσάμενος, τούς τε ὑπὸ τῶν 

πολλῶν λαλουμένους καὶ ὑπὸ τῶν ἀσόφων σοφοὺς νομιζομένους, καὶ σὲ μόνον λογισάμενος εἶναι καὶ 

σοφὸν καὶ φίλον καὶ ἐπιτήδειον ἐν πᾶσιν, ὑπὸ σοῦ καὶ τὴν δημηγορίαν μοι σχεδιασθῆναι προέκρινα, ἵν’ εἴη 

τὰ τῶν φίλων τῷ ὄντι κοινὰ. καὶ εἰς καλὸν μου προέβη τὸ καλῶς μοι βουλευθὲν καὶ σοφῶς ἐναρχθὲν καὶ 

ἀπαρτισθέν. [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 1 στ. 17-29 (σ. 84)].  
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λειψάνου του Ιωάννου του Χρυσοστόμου193. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Θεόδωρος Κυζίκου 

βοηθούσε τον Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο στο σχεδιασμό των δημηγοριών του194. 

β) Η παιδεία στην επαρχία: Ο Θεόδωρος σε ένα γράμμα του προς τον Κωνσταντίνο 

(συλλογή Vind. επιστ. 1) μιλάει για τη συνολική θλιβερή εικόνα που αντίκρισε 

(ανθυγιεινός τόπος, ερείπια, σπασμένες επιγραφές, απαιδευσιά), όταν διορίστηκε 

μητροπολίτης στην Κύζικο, αλλά αυτό που του προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη ήταν 

η αγραμματοσύνη των κατοίκων195. Το επίπεδο μόρφωσης των κατοίκων της υπαίθρου 

ήταν έτσι κι αλλιώς πολύ κατώτερο από το αντίστοιχο των κατοίκων των πόλεων196. 

γ) Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία και οι παροιμίες: Ο Θεόδωρος Κυζίκου στην 

επιστολή 15 από τη συλλογή του κώδικα Vindobonensis ανακαλεί ένα απόσπασμα από 

τον Ξενοφώντα (Κύρου παιδεία), σύμφωνα με το οποίο, όταν ο Κύρος για πρώτη φορά 

αποχωρίστηκε τους φίλους του και τους συνομηλίκους του, τότε ένας από αυτούς τον 

ακολούθησε και τον φίλησε πολλές φορές. Στη συνέχεια ανέφερε στον Κύρο ότι θα τον 

περιμένει κατά το μακρό διάστημα της απουσίας του, όπως ακριβώς κάνει μια 

αγαπημένη για τον αγαπημένο της197. Επισημαίνεται ότι ο Ξενοφών περιλαμβανόταν 

ανάμεσα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, των οποίων τα κείμενα διδάσκονταν οι 

μαθητές του δεύτερου κύκλου σπουδών της βυζαντινής εκπαίδευσης.  

 Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της γραφής του Θεοδώρου Κυζίκου είναι η χρήση 

παροιμιών, ένα στοιχείο που επίσης δεν ξενίζει, καθώς στη ρητορική εκπαίδευση και στο 

πλαίσιο της διδασκαλίας των προγυμνασμάτων οι μαθητές έγραφαν μικρά κείμενα, ενώ 

ένα από τα θέματα αυτών ήταν η ανάλυση των παροιμιών198. Συγκεκριμένα, στην 

επιστολή 6 της συλλογής του κώδικα της Μονής Μεγίστης Λαύρας εντοπίστηκαν εννιά 

διαδοχικές παροιμίες, ώστε να δηλωθούν νοήματα με ευρύτερη αναγνώριση: ἃ ταῖς 

χερσὶ συνεχῶς ἁνελίττων καὶ τοῖς ὁφθαλμοῖς ἐπιτρέχων καὶ ἐν τῷ κόλπῳ φρουρῶν οὐδὲν 

τἆλλα πρὸς ταῦτα λογίζομαι, οὐ Μίδου χρυσόν, οὐ Κροίσου θησαυρούς, οὐ Ταντάλου 

τάλαντα, οὐ Πηλέως μάχαιραν, οὐ Κρίσωνος τάχος, οὐ Πολυδάμαντος ῥώμην, οὐ Γύγου 

σφενδόνην, οὐ κήπους Μηδικούς, οὐ Νισαίους ἵππους, οὐκ ἄλλο τῶν παρ’ ἀνθρώποις 

                                                           
193 Υπάρχουν κάποια κείμενα που δεν μπορούν να αποδοθούν με βεβαιότητα στον Κωνσταντίνο Ζ΄ και 

ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται τέσσερα έργα με θρησκευτικό περιεχόμενο. Το πρώτο από αυτά είναι 

ο λόγος στην ανακομιδή των λειψάνων του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τα άλλα τρία μια διήγηση της 

αχειροποίητης εικόνα του Χριστού από την Έδεσσα της Συρίας στην Κωνσταντινούπολη, μια επιστολή του 

Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου για τον Γρηγόριο τον Θεολόγο και ένας λόγος για την μετακομιδή 

των αλυσίδων του αποστόλου Πέτρου. [Στεργιούλης 2008, 103-104].  
194 Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, 96*. Βλ. επίσης Sevcenko 1992, 186. 
195 Τίνα δὲ ἀντὶ τούτων ἔστι μοι νῦν; Πόνος νοσώδης καὶ χαλεπός, ὕδωρ φαῦλον καὶ φαρμακῶδες καὶ 

μοχθηρόν, οἶνος χυδαῖος καὶ ὑδατώδης καὶ εὔωνος, οἰκίαι κατεστραμμέναι, τείχη περιῃρημένα, ἐρείπια 

πολλὰ καὶ κολωνοὶ μεγάλοι, στηλῶν καὶ τάφων ἀνατετραμμένα ἐγκαταλείμματα καὶ παρατεθραυσμένων 

ἐπιγραμμάτων τεμάχια, παλαιᾶς εὐδαιμονίας ἐν μὲν γράμμασιν ἀμυδρὰ λείψανα, ἐν δὲ λίθων μεγέθεσι 

καὶ λίαν ἐπίσημα. καὶ τὸ δὴ σχετλιώτερον, ἄνθρωποι μόνην ἔχειν μαρτυρούμενοι σὺν ἀπαιδευσίᾳ τὴν 

μαρτυρίαν τῶν ἀποικισάντων αὐτοὺς χωρὶς τῆς ἄλλης ἀρετῆς. Ἑλλάδος γὰρ καὶ οὗτοι φημίζονται ἄποικοι. 

[Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 1 στ. 18-26 (σ. 6)].  
196 Rice 92006, 277.  
197 Ξενοφῶν φησὶν ὁ σοφὸς ὡς, ὅτε πρῶτον ὁ Κῦρος τῶν ἡλίκων καὶ συνήθων διίστατο, μετὰ μικρὸν τοὺς 

μὲν ἀπελθεῖν τοὺς δὲ προσελθεῖν, ἕνα <δέ> τινα διώξαντα τῶν φιλούντων ὀπίσω πυκνὰ κατασπάζεσθαι 

λέγοντα ὡς λίαν αὐτοῦ σχοίη περικαῶς ἐν τοσούτῳ χρόνῳ, ὃν πολὺν εἶναι τοῖς φιλοῦσιν αὐτὸς ἐπετίθετο. 

[Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 15 στ. 2-5 (σ. 32)].  
198 Μαρκόπουλος 1999, 27. 
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νομισθέντων τιμίων οὐδέν199. Τέσσερις από αυτές τις παροιμίες εντοπίζονται επίσης στην 

επιστολή του Λιβάνιου προς τον αυτοκράτορα Ιουλιανό200. Το παραπάνω γράμμα του 

Λιβάνιου201 φαίνεται πως αποτέλεσε πρότυπο για τον Θεόδωρο για να γράψει το 

συγκεκριμένο γράμμα στον Κωνσταντίνο, αφού άλλωστε ολόκληρη η συλλογή 

επιστολών του Λιβανίου αποτελούσε υπόδειγμα για το είδος κατά τη βυζαντινή περίοδο.  

δ) περί απαιδευσίας του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου: Ανάμεσα στις επιστολές 

του Κωνσταντίνου Ζ΄ προς τον Θεόδωρο και συγκεκριμένα στην πρώτη επιστολή του 

Αθωνίτικου κώδικα ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μοιάζει να διακατέχεται από μια 

απερίγραπτη δυστυχία εξαιτίας της απουσίας καλών δασκάλων202. Δεν είναι γνωστό 

ποιοι ακριβώς ήταν οι δάσκαλοι του αυτοκράτορα αλλά ένας από αυτούς ήταν με 

βεβαιότητα ο Θεόδωρος Κυζίκου, σχέση για την οποία υπάρχουν περιορισμένες 

πληροφορίες, όπως στα κεφάλαια 11 και 16 από το έκτο βιβλίο του Συνεχιστή του 

Θεοφάνη203.  

 Ο Κωνσταντίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος δηλώνει με κάποια δόση υπερβολής και 

κάποιο τόνο ρομαντισμού ότι ήδη από τη νεαρή του ηλικία πεινούσε για «λογική τροφή» 

και ότι δεν είχε τη δυνατότητα να θηλάσει παρά μόνο με την άκρη των χειλιών του το 

στήθος από όπου έρρεε το γάλα της γνώσης204 και ότι εξαιτίας της αμορφωσιάς και της 

άξεστης κατάστασής του καθώς και των συμφορών που τον είχαν βρει είχε μάθει 

μάλλον μόνο να «βαρβαρίζει και να σολοικίζει με ευκολία»205. Αυτή η παραδοχή 

αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο θέμα στις επιστολές του, παρόλο που όσα αναφέρει, 

διαψεύδονται από τον ίδιο με τον εκλεπτυσμένο τρόπο και το ύφος που τα γράφει206. 

                                                           
199 Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 6 στ. 5-11 (σσ. 91-92).  
200 καὶ μικρά μοι πάντα ἤδη φαίνεται, Μίδου πλοῦτος, κάλλος Νιρέως, Κρίσωνος τάχος, Πολυδάμαντος 

ῥώμη, μάχαιρα Πηλέως [Τζιάτζη-Παπαγιάννη 2002, 136].  
201 Ο Λιβάνιος ήταν ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες της ύστερης αρχαιότητας και τα έργα που 

έγραψε εντάσσονται στις κατηγορίες: α) αυτοβιογραφικά έργα, β) επιστολές (αποτελούσαν πρότυπο για 

τους βυζαντινούς επιστολογράφους), γ) επαινετικοί και θρησκευτικοί λόγοι, δ) φιλοσοφικά έργα και ε) 

παραινετικοί και πολιτικοί λόγοι. [Πληροφορίες για το Λιβάνιο βλ. λήμμα “Libanios” στο: Kazhdan (εκδ.) 

1991, 2: 1222].  
202 τοιούτων οἴμοι δυστυχήσαντες τῶν διδασκάλων τε καὶ καθηγητῶν [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 

1 στ. 15 (σ. 84)].  
203 Theoph. Cont. VI.16 καὶ ταύτην τοῦ παλατίου καταβιβάζουσιν καὶ εἰς τὸ Πετρίον ἀπάγουσιν ἐν τῇ τῆς 

ἀγίας Ευφημίας μονῇ ἀποκείραντες. προσεκλήθη δὲ παρὰ Θεοφυλάκτου πατρικίου καὶ κόμητος τοῦ 

στάβλου εἰς ἄριστον ὁ παιδαγωγὸς Κωνσταντίνου βασιλέως Θεόδωρος καὶ Συμεὼν ὁ αὐτοῦ ἀδελφός. 

[Bekker (εκδ.) 1838, 6.16.12-16 (τόμος 1, σ.397)]. 

Theoph. Cont. VI.11 Θεόδωρος οὖν ὁ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου παιδαγωγός, ὁρῶν Κωνσταντίνον 

παρακοιμώμενον εἰς Λέοντα τὸν ἴδιον γαμβρὸν τὴν βασιλείαν σφετεριζόμενον, ὑπέθηκεν Κωνσταντίνῳ 

τῷ βασιλεῖ Ῥωμανὸν τὸν δρουγγάριον προσλαβέσθαι ὡς πατρικὸν αὐτοῦ δοῦλον καὶ εὔνουν τὰ πρὸς 

αὐτόν, καὶ ἐν οἷς ἂν δέῃ, σύμμαχον ἔχειν καὶ βοηθόν, περὶ τούτου οὖν πολλάκις λαληθεὶς Ῥωμανὸς 

ἀπείπατο. [Bekker (εκδ.) 1838, 6.11.21-22 και 1-5 (τόμος 1, σσ. 390-391)].  
204 οὐδ’ ἐπ’ ὀλίγον σχεδὸν συγχωρηθέντες ἐκμυζῆσαι τῆς τοῦ λογικοῦ γάλακτος θηλῆς [Tziatzi-Papagianni 

(εκδ.) 2012, επιστ. 1 στ. 7-8 (σ. 83)].  
205 καὶ γὰρ διὰ τὰ ἐπισυμβάντα ἡμῖν σχέτλια, ἃ μηδὲ λέγειν δυνάμεθα, τέως τὸ βαρβαρίζειν καὶ σολοικίζειν 

ῥαδίῳς ἑμάθομεν [Tziatzi-Papagianni (ed.) 2012, επιστ. 1 στ. 14-15 (σ. 83)].  
206 τὸ σαθρὸν τοῦ ἡμετέρου νοὸς καὶ τὸ βάρβαρον καὶ σόλοικον τῆς ἡμετέρας ἀμουσίας [Tziatzi-Papagianni 

(εκδ.) 2012, επιστ. 3 στ. 5-6 (σ. 87)], ἡ συγγηράσασα ἡμῖν ἀπαιδευσία καὶ ἀμουσία. Ἀναλφάβητοι γὰρ τῷ 

ὄντι ἡμεῖς [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 5 στ. 18-19 (σ. 91)], τὴν ἡμετέραν ἀγροικίαν ἀκριβῶς 

ἐπιστάμενοι [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 7 στ. 8 (σ. 94)]. 
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Βέβαια όλες αυτές οι αναφορές του Κωνσταντίνου περί άγνοιας και αγροικίας που 

παρατηρούνται στις επιστολές του, είναι μεν προσποιητές αλλά και σημαντικές 

ενδεχομένως για την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που ήταν οψιμαθής και για αυτό 

λογιότατα ρητορικός, που επιδεικνύει στο περιβάλλον του το κουρασμένο ύφος ενός 

επιτηδευμένου, και που ούτε οι πιο σοβαρές καταστάσεις δεν τον αποσπούν από τη 

μανία του207. Η κριτική του Κωνσταντίνου εναντίον του αγροικικού του περιγύρου και 

της περιβάλλουσας απαιδευσίας συναντάται επίσης στο προοίμιο της Συνέχειας του 

Θεοφάνη και στο Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανὸν208. 

 Ο Θεόδωρος Κυζίκου συμφωνεί και επιπλέον υποστηρίζει αυτά που αναφέρει ο 

ανταποκριτής του στις επιστολές, λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι από τη μια νιώθει χαρά, 

γιατί αναγνωρίζει τον Κωνσταντίνο ως φίλο του και του στέλνει γράμματα, ενώ από την 

άλλη είναι θλιμμένος, επειδή ο Κωνσταντίνος έχει τους φίλους του απέναντί του, ενώ 

διστάζει να γράψει λόγω της έλλειψης επαφής με το δάσκαλό του και της εκβαρβάρωσής 

του209. Στη συνέχεια ο Θεόδωρος εκφράζει το θαυμασμό του για τον αποδέκτη του, ο 

οποίος με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος γράφει καλύτερα και από τους σοφούς τους 

ίδιους. Το γεγονός ότι ο Θεόδωρος αποδέχεται την αμάθεια του παραλήπτη του 

ερμηνεύεται ως συμπάθεια και παρηγοριά προς αυτόν και η αναφορά στην επιφοίτηση 

του Αγίου Πνεύματος δείχνει τον επιδοκιμαστικό χαρακτηρισμό των επιδόσεων του 

αυτοκράτορα ως συγγραφέα. Ο διαχωρισμός της ελληνικής παιδείας και της χάριτος του 

Θεού αποτελεί κοινό τόπο της εποχής, για την οποία και ο Κωνσταντίνος 

Πορφυρογέννητος έχει συνείδηση, όπως φαίνεται από τη σχετική αναφορά στον Βίο του 

Βασιλείου και στην κριτική του στον Κατάκυλα210. Στη συνέχεια ο Θεόδωρος προτρέπει 

τον Κωνσταντίνο να μη φοβάται και να μη διστάσει να του γράφει, γιατί και πολύ 

αγαπητά και χωρίς λάθη είναι τα γράμματά του, και εκείνος εκπέμπει λάμψη ανάμεσα 

σε γαϊδούρια που γκαρίζουν ή καλύτερα ανάμεσα σε θηρία που ωρύονται211. 

ε) Ο τρόπος σύνταξης των επιστολών: Σε μια επιστολή του ο Κωνσταντίνος ζητάει από 

τον Θεόδωρο την κατανόησή του για τον τρόπο γραφής του, τον απαίδευτο και άμουσο, 

που οφείλεται στην γενικότερη κατάσταση αμάθειας στην εποχή τους212. Στην 

απαντητική του επιστολή ο Θεόδωρος ζητά να μάθει από τον Κωνσταντίνο αν το 

γράμμα έχει γραφτεί από τον ίδιο, με τον δικό του γραφικό χαρακτήρα, ή από κάποιον 

                                                           
207 Lemerle 32001, 429.  
208 Αναγνωστάκης 1999, 111. 
209 Χαρὰ καὶ λύπη ἐμερίσαντό μου τὴν ψυχὴν, γλυκύτατε δέσποτα, διεξιόντι τὰ γράμματα. ἔχαιρον γὰρ ὅτι 

τῆς παρὰ σοὶ γνώσεως καὶ προσαγορεύσεως ἄξιόν με ἐποίησεν ὁ Θεός, ἤλγουν δέ, τὴν καρδίαν 

ἐτιτρωσκόμην, ὅτι τὸ γνήσιον τῆς ἀγάπης τινὲς τῶν δοκούντων φίλων ἀπώλεσαν, καὶ ἐξ ἐναντίων ὑμῶν 

ἔστησαν καὶ ὅτι φόβου τινός σοι γράφοντι καθίσταμαι αἴτιος δεδοικότι τὴν ἐκ τῆς μακρᾶς συνδιαιτήσεως 

οἷον ἀποβαρβάρωσιν. [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 8 στ. 2-8 (σ. 95)]. 
210 Αναγνωστάκης 1999, 112. 
211 καὶ μέσον τῶν ὀγκομένων ὄνων, μᾶλλον δὲ τῶν ὠρυομένων θηρίων, τῇ θεοσόφῳ καὶ συνέσει καὶ 

γλώσσῃ καὶ φωνῇ διαλάμπεις αὐτός. καὶ διὰ τοῦτο φίλταται καὶ ἀσπασταὶ καὶ οὐ μεμπτέαι αἱ 

προσφωνήσεις σου. [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012,επιστ. 8 στ. 14-17 (σ. 95)]. 
212 Σύγγνωθι τοίνυν περὶ τῆς ἀμουσίας ἡμῶν καί, εἴ τι σόλοικον ἢ βάρβαρον ἔγκειται τῇ ἡμετέρᾳ γραφῇ, μὴ 

ἡμᾶς αἰτιάσῃ, ἀλλὰ τὸν αἴτιον καὶ τούτου καὶ τῶν ἄλλων πάντων κακῶν. Ὁ γὰρ παρὼν οὗτος καιρὸς τῶν 

σοφῶν ἐνδεὴς τυγχάνων καὶ τῷ τῆς ἀμαθίας γνόφῳ οἱονεὶ καλυπτόμενος ἔδειξε καὶ ἡμᾶς τε ἀγροίκους τῷ 

ὄντι καὶ ἀναλφαβήτους. [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 1 στ. 36-40 (σσ. 84-85)].  
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άλλον213. Στην αρχή του τρίτου γράμματος της αθωνίτικης συλλογής ο Κωνσταντίνος 

δίνει άμεση απάντηση στο ερώτημα του Θεοδώρου χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη 

φράση Οὐκ εἰσὶ ἐμὰ τὰ γράμματα, άρα ο Θεόδωρος δεν μπορεί τελικά να ασπάζεται τα 

γράμματα, γιατί δεν τα έγραψε το δικό του βασιλικό χέρι αλλά κάποιο σμικρόν 

παπαδύλλιον και εὐτελές214. Διευκρινίζει εντούτοις ότι η υπαγόρευση, άρα και το ύφος 

του γράμματος, ήταν δικά του. Το παπαδύλλιο το οποίο αναφέρεται στην παραπάνω 

επιστολή εντάσσεται πιθανόν στο επιτελείο του αυτοκράτορα και ήταν ένας απλός 

γραφέας του215.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
213 Ἓν δὲ ἔτι ποθῶν μαθεῖν οὐκ ἀποκρύψομαι πρὸς δεσπότην οὕτω φιλάνθρωπον καὶ χρηστὸν τὴν 

ἐρώτησιν. Τὰ γράμματα ἀγνοῶ εἴτε αὐτῆς τῆς τιμιωτάτης μοι καὶ φιλτάτης χειρὸς τυγχάνει σύμβολα καὶ 

οὐχ ἡ γλῶττα μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ χεὶρ πρὸς τὸ ἐλάχιστον ἐμὲ διηκόνησεν, εἴτε τῆς γλώττης μόνης τὸ ἔργον 

καὶ ἡ χεὶρ οὐ συνήργησε. Τοῦτό με ζητοῦντα μαθεῖν μὴ ἀπαξιώσῃς διδάξαι, ὦ δέσποτα φωσφόρε καὶ 

[…..΄]μενε ἥλιε. θέλω γὰρ μὴ τοὺς λόγους μόνον κρύπτειν ἐν τῇ ψυχῇ, ἀλλὰ καὶ τὰ γράμματα 

κατασπάζεσθαι ἀντὶ χειρῶν, εἴ γε τούτων τυγχάνει χαράγματα. [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 2 στ. 

30-38 (σσ. 86-87)]. 
214 Οὐκ εἰσὶ ἐμὰ τὰ γράμματα, μὰ τὴν σὴν ἀρετὴν, ἀλλά τι σμικρὸν παπαδύλλιον καὶ εὐτελὲς πρὸς τὴν 

τοιαύτην γραφὴν διηκόνησεν. Ἡ δὲ ὑπαγόρευσις, εἰ καὶ ἡμεῖς ἀρνησόμεθα, ἀλλὰ δήλη τυγχάνει τοῖς τὸν 

ἡμέτερον ἤδη χαρακτῆρα γινώσκουσι. καὶ γὰρ το σαθρὸν τοῦ νοὸς καὶ τὸ βάρβαρον καὶ τὸ σόλοικον τῆς 

ἡμετέρας ἀμουσίας οὐ τοῖς πολλοῖς ἄγνωστον καὶ κεκρυμμένον ἐστί, ἀλλὰ δῆλον καὶ προφανές, κἂν ἡμεῖς 

ἀπαρνώμεθα. [Tziatzi-Papagianni (εκδ.) 2012, επιστ. 3 στ. 2-8 (σ. 87)].  
215 Τον 10ο αιώνα δεν υπήρχαν αρκετοί υπογραφείς και γραφείς και ως εκ τούτου βρίσκονταν σε 

μειονεκτική θέση. Tο αυτοκρατορικό επιτελείο ανάλογα με την περίπτωση και το σκοπό συνέτασσε κατά 

παραγγελία και καθ’ υπόδειξη του αυτοκράτορα και σύμφωνα με το ύφος που επιλεγόταν και 

θεωρούνταν υψηλό ή μη από τον ίδιο. Η υπαγόρευση αφορά την εκφώνηση ενός κειμένου σε αργό ρυθμό, 

ώστε να μπορέσει κάποιος να το γράψει. Με την προαναφερθείσα διαδικασία συντάσσονταν οι επιστολές, 

τα επίσημα έγγραφα, οι προσφωνήσεις, οι έδικτοι και οι νεαρές. [Πληροφορίες για τους γραφείς βλ. 

Αναγνωστάκης 1999, 116-123]. 
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Γ.7 Ο ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΓΙΣΤΡΟΣ 

 

 

Γ.7.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ 

 

 
 Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το Συμεών Μάγιστρο και Λογοθέτη216, 

αλλά το μόνο που γνωρίζουμε, όπως δηλώνει το όνομά του, είναι τα αξιώματα που 

κατείχε στο Βυζάντιο του 10ου αιώνα. Η συγγραφική του δραστηριότητα τοποθετείται 

στα μέσα του 10ου αιώνα. έγραψε ένα χρονικό, το οποίο έχει τύχει διαφόρων 

επεξεργασιών και περιλαμβάνει την περίοδο 842-948, αποτελούμενο από τρία τμήματα 

που το καθένα από αυτά είναι διαφορετικό σε ύφος και προσέγγιση και περιλαμβάνει: α) 

την ιστορία των αυτοκρατόρων Μιχαήλ Γ΄ και Βασιλείου Α΄, β) την ιστορία των 

αυτοκρατόρων Λέοντος ΣΤ΄ και Αλεξάνδρου και γ) τα γεγονότα από το 913 μέχρι το 948, 

τα οποία βασίζονται στις παρατηρήσεις του ίδιου του συγγραφέα. Η ολοκλήρωση της 

συγγραφής του έργου έγινε λίγο μετά το 948 και η αφήγηση ευνοεί την οικογένεια των 

Λεκαπηνών. Επίσης, ο Συμεών Μάγιστρος φέρεται ως ο δημιουργός ενός ποιήματος για 

το θάνατο του Στεφάνου, γιου του αυτοκράτορα Ρωμανού Α΄ Λεκαπηνού, και ως ο 

συγγραφέας μιας σειράς επιστολών. Τα γράμματα του Συμεών Μαγίστρου είναι 

διασκορπισμένα σε διάφορους κώδικες217 όπως είναι ο Angelicus 13, o Baroccianus 131, o 

Αθωνιτικός Laura Ω 126, o Bodleianus Miscel. 342, o Vindobonensis phil. gr. 342 και ο Patm. 

706. Στο τελευταίο χειρόγραφο υπάρχουν 82 επιστολές του Συμεών από τις οποίες οι 

είκοσι στην πραγματικότητα ανήκουν στον πατριάρχη Νικόλαο Α΄ Μυστικό.  

 Ο Συμεών Μάγιστρος παλαιότερα είχε ταυτιστεί με τον Συμεών το 

Μεταφραστή218, αλλά στην πραγματικότητα αυτή η υπόθεση δεν ευσταθεί, γιατί από τη 

μια δεν επιβεβαιώνεται από καμιά βυζαντινή πηγή και από την άλλη σε όλη τη διάρκεια 

του 10ου αιώνα υπήρχαν πολλοί που έφεραν το όνομα Συμεών και κατείχαν σημαντικές 

θέσεις στο κράτος. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
216 Πληροφορίες για τον Συμεών Μάγιστρο βλ. Rosenqvist 2008, 106-107. Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, 

34-38, λήμμα “Symeon Logothete” στο: Kazhdan (εκδ.) 1991, 2: 1982-1983. 
217 Πληροφορίες για τα χειρόγραφα στα οποία σώζονται οι επιστολές του Συμεών Μαγίστρου βλ. 

Darrouzès (εκδ.) 1960, 34-38. Βλ επίσης Darrouzès 1960, 129.  
218 Ο Συμεών Μεταφραστής γεννήθηκε περίπου το 912 και πέθανε μετά το 1000 και είναι ο γνωστότερος 

συγγραφέας αγιολογικών κειμένων της μέσης βυζαντινής περιόδου. Το έργο του έχει συνδεθεί με την 

περίοδο του εγκυκλοπαιδισμού και τα χρόνια του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου και η πιο 

σημαντική δημιουργία του υπήρξε το Μηνολόγιο. [Πληροφορίες για το Συμεών Μεταφραστή βλ. στο 

λήμμα “Symeon Metaphrastes” στο: Kazhdan (εκδ.) 1991, 2: 1983-1984. Βλ. επίσης Rosenqvist 2008, 131-134].  
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Γ.7.2 ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 
 Μελετώντας τις επιστολές του Συμεών Μαγίστρου βλέπουμε τις ικανότητές του 

να κρίνει τις επιστολές που του στέλνουν οι άλλοι, αλλά και την αδεξιότητά του να 

γράψει ο ίδιος γράμματα. Διαμαρτύρεται για την καθυστέρηση δανεισμού των βιβλίων 

που τον ενδιαφέρουν, από τα οποία αντιλαμβανόμαστε την οργάνωση της βιβλιοθήκης 

του, εκφράζει την αγάπη για το δάσκαλό του και σε πολλές περιπτώσεις δίνει ενδείξεις 

ποια άλλα κείμενα κρύβονται πίσω από τις επιστολές που ο ίδιος γράφει.  

α) Λογοτεχνικές και ρητορικές ικανότητες: Σε αρκετές επιστολές φαίνεται η αδυναμία 

του Συμεών να συντάξει γράμματα και συνεπώς να εκφραστεί λογοτεχνικά. στην 

επιστολή 8 διστάζει να γράψει στον αποδέκτη, επειδή ο τελευταίος είναι μεγαλύτερος 

από αυτόν (τον Συμεών) στην ηλικία και στο αξίωμα και ενδεχομένως υπερέχει και στην 

αρετή219. Στο ένατο γράμμα της συλλογής, ο Συμεών θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο από 

κάθε άποψη (επιτυχία, τρόπους) και από λογοτεχνική ικανότητα220. παρουσιάζει έτσι μια 

δυσαναλογία όσον αφορά τη λογοτεχνική τύχη ανάμεσα στο Συμεών και τους 

συγχρόνους του, η οποία αναρωτιέται κανείς αν είναι πραγματική, ή αν είναι 

αποτέλεσμα έκφρασης μετριοπάθειας από την πλευρά του γράφοντος.  

 Στην επιστολή 19 φαίνεται ότι δεν είναι μόνο οι ευκαιριακές κακοτυχίες εκείνες οι 

οποίες εμποδίζουν το Συμεών να χρησιμοποιήσει το μελάνι και τον κάλαμο για να 

γράψει ένα γράμμα, αλλά και η έλλειψη ρητορικής ικανότητας στην έκφραση, την 

αφήγηση και την ανάλυση των νοημάτων και των συναισθημάτων του221. Το ίδιο μοτίβο 

επανέρχεται και στο επόμενο γράμμα (επιστολή 20 στίχοι 1-3). δεν εμποδίζει τον 

επιστολογράφο η έλλειψη του χαρτιού και του μελανιού222, αλλά η έλλειψη λόγων με 

τους οποίους μόνο ένας άνθρωπος ισάξιος του δασκάλου του θα είχε το θάρρος να 

απαντήσει στο γράμμα του. Στο γράμμα 68 ο ίδιος –ίσως και με κάποιο τόνο υπερβολής- 

αναφέρεται στην εκ γενετής αδυναμία του ως αρρώστια, δηλώνοντας ανήμπορος να 

                                                           
219 […] ἀλλ’ αἰδοῖ καὶ φόβῳ τῆς σῆς ἀρετῆς καὶ ἐπιλογισμῷ τοῦ περὶ ἐμὲ ἀφανοῦς. Ἐδεδίειν γὰρ κακῶς μέν, 

ἐδεδίειν δ’ οὖν, μήποτε θρασύτητος ἐγκληθῶ γράφων πρὸς τὸν καὶ χρόνῳ καὶ θρόνῳ καὶ τρόπῳ καὶ ὅλῃ 

συγκρίσει μου ὑπερέχοντα καὶ ῥηθῇ ἐπ’ ἐμοὶ τό. τὸν κατὰ σαυτὸν ἔλα καὶ μὴ τῶν σῶν πτερῶν 

ὑπτερίπτασο. ἀλλ’ ἐπειδὴ διὰ τῆς σεβαστῆς σου γραφῆς ἐδόθη μοι τὸ ἐνδόσιμον, ἵσως αἰτιάσῃ ὤσπερ νῦν 

τὸ σιγᾶν οὕτω αὖθις τὸ μὴ σιγᾶν. [Darrouzès 1960 (εκδ.), επιστ. 8 στ. 8-14 (σ. 104)].  
220 Καταγόμος οὖσα τῶν τῆς ἀγάπης καλῶν ἡ ἰερὰ σου ψυχή, δέσποτα, οὐ τῶν ἐν ὕψει μόνον καὶ διαφανῶν 

φίλων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν αφανείᾳ κειμένων καὶ χθαμαλωτάτων, καὶ μέμνηται ἀεὶ καὶ συλλαβῶν ἀξιοῖ καὶ 

προσρήσεων. καὶ τοῦτο δῆλον ἀφ’ ὧν ἔχεις διὰ μνήμης ἐμέ, ἄνθρωπον, ὃν καὶ ὁ βίος καὶ ὁ τρόπος καὶ ὁ 

λόγος τὸν ἔσχατον βαθμὸν ἀπεκλήρωσαν, τοσοῦτον ἀφανείᾳ καὶ ἀφελείᾳ κρυπτόμενον, ὡς μόλις καὶ τοῖς 

κατ’ οἶκον γινώσκεσθαι διὰ τὴν σμικρότητα, κἂν τὸ σὸν ὀξυδερκὲς τῆς ἀγάπης οὐκ ἔλαθον. … [Darrouzès 

1960 (εκδ.), επιστ. 9 στ. 1-7 (σ. 104)].  
221 Τοῦ μὴ καλάμῳ χρῇσθαι καὶ μέλανι μηδὲ δι’ αὐτῶν μνήμης ὅπως καὶ γνώμης ἔχομεν πρὸς τὴν σὴν 

θεοσέβειαν ἐπιδείκνυσθαι, οὐχ ὁ καιρὸς μόνος αἴτιος –φόβων γὰρ καὶ οὗτος θανατηφόρων μεστός– ἀλλὰ 

πολλῷ πλέον πρὸς τῷ καιρῷ καὶ τὸ τοῦ νοῦ σαθρὸν καὶ τῆς γλώττης τὸ δύσηχον οὐκ εὖ ἠσκημένον 

τραγῳδεῖν τὰ παρόντα παθήματα καὶ τὰ τῆς φιλοστοργίας ἀξίως διατρανοῦν καὶ προσρήσεως, ταῦτα τὰ 

τειχία τῆς ἡμετέρας σιωπῆς καὶ ἐρύματα, ταῦτα τὰ τὴν γλῶτταν ἡμῶν ἐμπεδοῦντα σφαδάζουσαν καὶ τὴν 

χεῖρα, ἔστιν ὅτε κινεῖσθαι προθυμουμένην, ἀνείργοντα. [Darrouzès 1960 (εκδ.), επιστ. 19 στ. 1-8 (σ. 111)].  
222 Το χαρτί, το μελάνι και ο κάλαμος είναι υλικά που χρησιμοποιούσαν οι επιστολογράφοι για να γράψουν 

τα γράμματά τους. Η αναφορά στα συγκεκριμένα υλικά γραφής συναντάται συχνά σε αρκετούς 

επιστολογράφους.  
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γράψει ένα γράμμα, ζητώντας από τον αποδέκτη του να του γράψει ο ίδιος, όταν 

μάλιστα ο αποδέκτης γράφει σε άλλους φίλους του223. 

 Ο Συμεών επαινεί κάποιες από τις επιστολές που είχε λάβει, επιδεικνύοντας τις 

γνώσεις του στη ρητορική. στο γράμμα 84 της συλλογής ο επιστολογράφος αναφέρεται 

στη γλυκύτητα των λέξεων του παραλήπτη του και παρομοιάζει το λόγο του με ένα 

βαριά φορτωμένο πλοίο, το οποίο έχει κατασκευαστεί από χρυσό και η εξωτερική 

ομορφιά και ο πλούτος της κατασκευής του, μας κάνει να ξεχάσουμε το βαρύτιμο 

περιεχόμενό του224. Στο γράμμα 87 επίσης εγκωμιάζει τα έργα του πρωτοασηκρήτη αλλά 

δεν διακρίνεται αν οι επιδοκιμασίες αφορούν επιστολές ή άλλους λόγους225. 

Προχωρώντας παρακάτω, στο γράμμα 91 ο επιστολογράφος εκφράζει τον θαυμασμό 

του για μια αυτοκρατορική επιστολή αποκαλώντας την χαρακτηριστικά έργο των 

μουσών, παρά τα όποια τραχειά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης μπορεί να διακρίνει226. 

Μάλιστα στους στίχους 15-18 της ίδιας επιστολής προσδιορίζει «τα άνθη της τέχνης» που 

ομορφαίνουν μια επιστολή: ἡ τῶν ὀνομάτων καλλιέπεια καὶ φαιδρότης ... ἡ τῆς συνθέσεως 

ἁρμονία ... τὸ ... τῶν σκωμμάτων εὔστοχον καὶ δριμὺ καὶ δάκνον μετὰ τοῦ ἥδοντος ... ἡ ... 

τῶν γραφικῶν χρήσεων εὐκαιρία καὶ ἐν ἅπασιν ἐπιπρέπουσα φυσική τις εὔροια καὶ χάρις, 

.... Στο επόμενο γράμμα (επιστολή 92) προς τον Πέτρο, μητροπολίτη Λαοδικείας, 

υποστηρίζει ότι η επιστολή του τελευταίου βρίθει από ομορφιά, τέχνη, σοφία και 

πνεύμα.  

β) Θαυμασμός για τον δάσκαλό του: Ο επιστολογράφος στην επιστολή 15 εκφράζει 

τον θαυμασμό του για τον πνευματικό του πατέρα που ήταν ταυτόχρονα και δάσκαλός 

του. Δεν μπορεί να ξεχάσει την ευγλωττία του και επιθυμεί να βρει τις συζητήσεις που 

είχαν κάνει227.  

γ) Δανεισμός των βιβλίων: Στην επιστολή 75 ο επιστολογράφος ζητάει από τον 

παραλήπτη του να του φέρει ο ίδιος το βιβλίο που θέλει, ώστε να το δώσει σε κάποιο 

                                                           
223 Καὶ ἐπεὶ μὴ ἀγνοεῖς τὴν ἐκ νηδῦος ἐμοὶ τῆς ἀρρωστίας ἐνσκήψασαν ταλαιπωρίαν, τί μὴ καὶ πρὸς ἡμᾶς 

γλῶτταν κινεῖς καλάμου, τὸ δὴ λεγόμενον, καὶ χάρτου ἀπτόμενος, ὅτε πρὸς τοὺς ἠπιωτέρους τῶν νέων καὶ 

τῇ θεοφιλείᾳ σου άδελφιδοὺς ναὶ μὴν καὶ τῶν συνήθων φίλων τοὺς φιλεταίρους τὸν λόγον προτείνειν 

ἐπιχειρεῖς. Οὐ γὰρ τῶν σῶν ἡμεῖς ξένοι, μὴ γένοιτο, ἀλλὰ γνήσιοι καὶ ὁμαιμόνων θερμότεροι. καὶ «δὸς καὶ 

ἡμῖν λόγον ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος», ὦ θεία καὶ ἱερὰ κεφαλὴ, κατὰ τὸ ἱερολογούμενον λόγιον, ἵνα μὴ 

τέρπῃς μόνον ἐννούμενός τε καὶ ἀκουόμενος, ἀλλὰ καὶ εὐφραίνῃς μᾶλλον ἐν ἡμῖν κατοίκησιν ποιῶν κατὰ 

τὸ «ὡς εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία». [Darrouzès 1960 (εκδ.), επιστ. 68 στ. 7-15 (σ. 140)]. 
224 […] βέλος ἀφῆκε· καὶ ὁ τὴν πληγὴν δεξάμενος, εἴ τις αἴσθησις, ἡσθήσεται μᾶλλον καὶ ἡδονὴν ἕξει, τῷ 

μέλιτι τῆς ἡδυεπείας ἐνευφρανθείς. καὶ ἐοικέ πως ὁ λόγος πλοίῳ τινι, βαρεῖ μὲν τὴν ὁλκήν, χρυσῷ δὲ τὴν 

ὕλην καὶ πολλῷ τῷ κάλλει τῆς τέχνης τὴν ὄψιν θέλγοντι, ὡς κλέπτεσθαι καὶ λανθάνειν τὴν ἀπὸ τοῦ 

βάρους ἀχθηδόνα τῷ τιμίῳ τῆς ὕλης καὶ τῷ περικαλλεῖ τῆς τέχνης ἐγκρυπτομένην. [Darrouzès 1960 (εκδ.), 

επιστ. .84 στ. 2-7 (σ. 147)].  
225 Τί δαὶ ἔμελλον νῦν ἐν τοσούτῳ τῷ καιρῷ πρῶτον τοῖς σοῖς ἐστιαθῆναι λόγοις, πάλαι τούτους ποθήσας, 

οἳ τοσοῦτον ἡμᾶς ηὔφραναν ὥστε με καὶ εἰς τουναντίον περιστῆσαι πάθος, τὴν λύπην τῷ ἄκρῳ δακτύλῳ, 

φασί, γεύσασθαι. [Darrouzès 1960 (εκδ.), επιστ. 87 στ. 1-4 (σ. 148)].  
226 ... καὶ ἣν ἄν τις καλέσειεν ἔργον τι μουσῶν τὸ φιλοτεχνότατον. [Darrouzès 1960 (εκδ.), επιστ. 91 στ. 1-2 (σ. 

152)]. 
227 ... ἄληστον οὖν τῆς ἀττικῆς εὐγλωττίας καὶ χαρίτων μεστῆς τὴν μνήμην ἔχοντες, τοῖς γράμμασι 

συντασσόμεθα καὶ τούτοις τὴν ὀδύνην ἡμῶν ἀναψύχομεν. Εἰ γὰρ καὶ ἄκρῳ δακτύλῳ τέως δ’ οὖν τοῦ ἐν 

αὐτῇ γευσάμενοι μέλιτος, ὥσπερ τινὶ λωτῷ κατεθέλχθημεν, ὅλοι τούτου γενόμενοι καὶ εὐχόμεθα θᾷττον 

ἡμῖν αὖθις ταύτην φανῆναι τὴν εὐωχίαν ὡς ἂν ἐν ταῖς συνουσίαις καὶ διαλέξεσι τὰς ἀκοὰς συνήθως 

ὑπέχοντες, τοῖς τῆς γνώσεως ἐντρυφῶμεν καρποῖς καὶ πλείστην ὅσην ἀποφερώμεθα τὴν ὠφέλειαν. 

[Darrouzès 1960 (εκδ.), επιστ. 15 στ. 4-11 (σσ. 108-109)].  
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τρίτο πρόσωπο, όπου το είχε υποσχεθεί και έχει αθετήσει την υπόσχεσή του228. Ο Συμεών 

παραπονιέται στον παραλήπτη της επιστολής 90, τον Νικήτα, μητροπολίτη Σμύρνης, 

γιατί περίμενε να λάβει, όπως του είχε δώσει την υπόσχεση ο τελευταίος, ένα αντίγραφο 

των επιστολών του Μεγάλου Βασιλείου229 και ένα αντίστοιχο της Οκτατεύχου230, χωρίς 

αυτό να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τότε.  

δ) Μελέτη κειμένων: Στην επιστολή 80 ο Συμεών νιώθει χαρούμενος γιατί 

απαλλάχτηκε από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε: «Ἐγγὺς Κύριος τοῖς ὑπομένουσι 

αὐτόν». Τὰ γὰρ κακοῦντα ὥσπερ τὶ παρῴχηκεν ἐφύδριον καὶ πάλιν αἰθρία καὶ πάλιν 

ἐλεύθερο φῶς, εἰ μὴ ἡμεῖς αὐτὸ αὖθις ζοφώσομεν231. Εκδοτικά, με βάση τη μελέτη του 

Χριστίδη, υπάρχει πρόβλημα στη φράση παρῴχηκεν ἐφύδριον, η οποία θα μπορούσε να 

αντικατασταθεί με το παρῴχηκε νεφύδριον. Η τελευταία φράση εντοπίζεται στους 

λόγους που είπε ο Μέγας Αθανάσιος στους χριστιανούς της Αλεξάνδρειας λίγο πριν 

εγκαταλείψει την πόλη, αφού ο αυτοκράτορας Ιουλιανός τον εξόρισε232. Σε άλλη μία 

περίπτωση, ο Συμεών εκφράζει ρητά σε κάποιον Μητροπολίτη, παραλήπτη της 

επιστολής 93, τα συναισθήματα φιλίας και αγάπης και θεωρεί έγκυρα αυτά που είχε 

γράψει ο τελευταίος πριν από λίγο καιρό: Ἄλλως τε δὲ καὶ ἔνια τῶν παρὰ σοῦ γραφέντων 

οὐ τοσοῦτον ἀπολογίας ὅσον ἐδεῖτο πίστεως καὶ τοῦ ἀληθῆ παρ’ ἡμῖν δεῖξαι, οἷα τὰ περὶ 

τῶν διοικητῶν οὐ πρὸ πολλοῦ γνωρισθέντα, ὧν γε δὴ καὶ ἔτυχον καὶ πιστά μοι ἔδοξε ταῦτα 

μᾶλλον τῶν ἐπὶ σάγρας233. Η φράση τῶν ἐπὶ σάγρας αναφέρεται σε κάποιους 

αξιωματούχους του βυζαντινού κράτους, οι οποίοι ασχολούνταν με τα δημοσιονομικά. 

Στην πραγματικότητα, όμως, αν κάποιος αντικαταστήσει το σάγρας με το Σάγρα, θα 

διαπιστώσει ότι χρησιμοποιείται η παροιμία ἀληθέστερα τῶν ἐπὶ Σάγρᾳ που προήλθε 

από την τελική επιβεβαίωση μιας αμφίβολης αρχικά φήμης που έφτασε στη Σπάρτη, ότι 

δηλαδή οι Επιζεφύριοι Λοκροί νίκησαν τους πιο ισχυρούς και μεγαλύτερους σε αριθμό 

Κροτωνιάτες στη μάχη που έγινε στον ποταμό Σάγρα234.  

 

 

 

                                                           
228 ... Ἀπέρραψάς μου τὸ στόμα καὶ τὴν γλῶτταν ἐπέδησας, οὐκ ἔχοντος ὅπως ἀποδείξω τὸν ψευσάμενον 

μὴ ψευσάμενον. ἀκούσομαι γὰρ κἂν ἐπιχειρήσω τὸ «οὐ πείσεις οὐδ’ ἢν πείσῃς». εἰ δ’ ἔτι αὐτὸς 

προσεπαρήξεις τῷ λόγῳ, ταχὺ τὰ ὑποσχεθέντα πληρῶν καὶ τὸ βιβλίον ἀποκομίζων αὐτὸς σύ, τάχα καὶ 

δυνήσομαι ἀναπαλαῖσαι καὶ τύχης, οὐ προαιρέσεως, ἀγωνίσομαι λογισθῆναι τὸ σύμβαμα. [Darrouzès 1960 

(εκδ.), επιστ. 75 στ. 5-10 (σ. 142)]. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία της καθυστέρησης στην εκπλήρωση του 

δανεισμού του βιβλίου, αλλά πολλές φορές οι Βυζαντινοί δίσταζαν να δανείσουν τα βιβλία τους (βλ. 

Karpozelos 1984, 32). 
229 Ο Μέγας Βασίλειος υπήρξε μια από τις εξέχουσες μορφές της Εκκλησίας και κορυφαίος θεολόγος του 

4ου αιώνα. Κεφαλαιώδης ήταν η συμβολή του στην αξιολόγηση της θύραθεν παιδείας μέσα στη 

χριστιανική Εκκλησία. Τα έργα του κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: α) δογματικά συγγράμματα, 

β) ασκητικά συγγράμματα, γ) ομιλίες και δ) επιστολές. [Βλ. λήμμα “Basil the Great” στο: Kazhdan (εκδ.) 

1991, 1: 269-270]. 
230 ... Ἡμεῖς δὲ τὸ ἐλπίζειν τὰς τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἐπιστολὰς ἤδη καὶ ἀπειρήκαμεν λογιζόμενοι ὅτι, 

πόσον εὐφρανεῖς ἄρα μετὰ τὸ δοῦναι, ὄσον ἐκόλασας ταῖς ἐλπίσι. Καίτοι γε καὶ τὴν Ὀκτάτευχον οὐ 

μακρὰν ἡ προθεσμία ποιεῖ, ὥστε με καὶ ταύτην λαβεῖν· ... [Darrouzès 1960 (εκδ.), επιστ. 90 στ. 6-9 (σ. 151)].  
231 Darrouzès 1960 (εκδ.), επιστ. 80 στ. 1-3 (σ. 145).  
232 Χρηστίδης 1996, 36-37. Βλ. επίσης, Χρηστίδης 1985, 336-337. 
233 Darrouzès 1960 (εκδ.), επιστ. 93 στ. 14-18 (σ. 154). 
234 Χρηστίδης 1996, 80. Βλ. επίσης, Χρηστίδης 1986, 57-61. 
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Γ.8 Ο ΛΕΩΝ ΣΥΝΑΔΩΝ 

 

 

Γ.8.1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΑ ΣΥΝΑΔΩΝ 

 

 
 Ο Λέων Συνάδων235, ο οποίος γεννήθηκε περίπου το 937 και πέθανε μετά το 1003, 

ήταν βυζαντινός κληρικός, διπλωμάτης και συγγραφέας του 10ου αιώνα. 

 Πληροφορίες για τη ζωή του Λέοντα Συνάδων αντλούμε μόνο μέσα από τις 

επιστολές του, όπως επίσης γνωρίζουμε λίγα στοιχεία για την οικογένειά του. Είχε έναν 

αδελφό και έναν θείο που ήταν διάκονος, αλλά τα ονόματά τους δεν μας είναι γνωστά. 

Ο Λέων, προτού γίνει μητροπολίτης Συνάδων στη Φρυγία, υπηρέτησε ως σύγκελλος. Το 

χρονικό διάστημα από το 996 μέχρι το 998 συμμετείχε σε μια διπλωματική αποστολή στη 

Δύση. ήταν απεσταλμένος του Πάπα στη Ρώμη μαζί με κάποιον Καλοκύρο. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της πρεσβείας ο Λέων υποστήριξε τον αντι-πάπα Ιωάννη Φιλάγαθο 

παρά την σφοδρή αντιπάθειά του για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Επίσης ο Λέων 

συμμετείχε και σε μια αποστολή στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά τη βασιλεία 

του Όθωνος Γ΄, για να διαπραγματευτεί μια συμμαχία με την Κωνσταντινούπολη. 

 O Λέων Συνάδων έγραψε τις επιστολές του επί Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου 

(976-1025), οι οποίες απευθύνονται στον αυτοκράτορα και σε διάφορους ανώτερους 

εκκλησιαστικούς και πολιτικούς αξιωματούχους. Οι περισσότερες από τις επιστολές του 

χρονολογούνται στη δεκαετία του 990, αλλά μερικές γράφτηκαν και αργότερα. Η 

αλληλογραφία βρίθει από το χιούμορ του επιστολογράφου, όπως επίσης παρουσιάζεται 

η διαθήκη του, την οποία έγραψε σε ηλικία 66 ετών. Οι επιστολές του Λέοντα σώζονται 

στο χειρόγραφο Vindobonensis phil. 342 και στον πατμιακό κώδικα Patm. 706236.  

 Ορισμένοι ερευνητές όπως ο H. Grégoire και P. Orgels διατύπωσαν την άποψη ότι 

ο Λέων Συνάδων θα μπορούσε να ταυτιστεί με τον ιστορικό Λέοντα Διάκονο237, μια 

πρόταση που απορρίφθηκε από την επιστημονική κοινότητα238.  

 

 

 

 

 

                                                           
235 Πληροφορίες για τον Λέοντα, μητροπολίτη Συνάδων βλ. Darrouzès (εκδ.) 1960, 41-43, Vinson (εκδ.) 1985, 

ix – xv. Βλ. επίσης το λήμμα “Leo of Synada” στο Kazhdan (εκδ.) 1991, 2:1215 – 1216. 
236 Πληροφορίες για τα χειρόγραφα στα οποία σώζονται οι επιστολές του Λέοντα Συνάδων καθώς και για 

τις ίδιες τις επιστολές βλ. Darrouzès 1960, 121-122. Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, 38-41.  
237 Ο Λέων ο Διάκονος ήταν βυζαντινός ιστορικός και χρονογράφος. Γεννήθηκε γύρω στα 950 κοντά στη 

Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας και μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε διάκονος στο 

αυτοκρατορικό παλάτι. Όσο βρισκόταν στη Βασιλεύουσα, έγραψε ιστορία για τους αυτοκράτορες Ρωμανό 

Β΄, Νικηφόρο Φωκά, Ιωάννη Τσιμισκή και τα πρώτα χρόνια του Βασιλείου Β΄. [Πληροφορίες για τον Λέοντα 

τον Διάκονο βλ. Rosenqvist 2008, 107-109].  
238 Darrouzès 1960, 122. Βλ. επίσης Vinson (εκδ.) 1985, x – xi.  
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Γ.8.2 ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 
 Στις επιστολές του Λέοντα Συνάδων συναντάμε ενδείξεις και πληροφορίες που 

αφορούν τις σπουδές του επιστολογράφου, την αξιοποίηση χωρίων από προηγούμενους 

συγγραφείς, τις ρητορικές του ικανότητες και τους υπογραφείς του τέλους του 10ου 

αιώνα.  

α) Οι σπουδές του Λέοντα Συνάδων: Οι λογοτεχνικές παραπομπές στις επιστολές του 

και η ίδια η παραδοχή του επιστολογράφου για τον ίδιο του τον εαυτό, μας φανερώνουν 

ότι ο τελευταίος ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος, όπως επίσης ότι είχε αφοσιωθεί στους 

«κλασικούς», χωρίς ωστόσο να δηλώνεται από πού προέκυψε αυτή η μάθηση και από 

ποιον239. 

β) Η αξιοποίηση χωρίων από συγγραφείς του παρελθόντος: Ο Λέων σε μια επιστολή 

του προς τον Αρσένιο, μητροπολίτη Ηρακλείας, ασκεί στον αποδέκτη αυστηρή κριτική, 

αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: Καὶ ἰατροὶ γάρ, φησὶ τοῦτο καὶ Πλάτων πρὸς 

τὸν Ἀλκιβιάδην, οἱ μὲν χειρίστην νόσον λέγοντες τὴν ὅτι οὐκ οἶδεν ὅτι νοσεῖ ὁ κάμνων. οἶσθα 

δὲ πάντως ὁποίᾳ ἱκανῶς ταύτῃ ἐνισχυμένος. Ὁ δ’ ἐν ἐρωτήσει διδάσκων καὶ πείθων, 

πότερον σαυτὸν λέληθας ὅτι οὐκ ἐπίστασαι τοῦτο, ἢ ἐμὲ ἔλαθες μανθάνων καὶ φοιτῶν εἰς 

διδασκάλου, ὅς σε ἐδίδασκε διαγινώσκειν τὸ δικαιότερόν τε καὶ ἀδικώτερον; Τι δ’, εἰ μὴ ἔχω, 

οὐκ ἄν οἴει με ἄλλο εἰδέναι περὶ τῶν δικαίων ἀδίκων καί, εἴ γε εὕροις, ἀλλ’ οὐκ ἂν εὑρεῖν 

με ἡγῇ καὶ μάλιστα, εἴ γε ζητήσειας, εἶτα ζητῆσαι οὐκ ἂν οἴει με, ἐγώ σε εἰ οἰηθείης μὴ 

εἰδέναι;240 Πρόκειται για ένα τμήμα διαλόγου ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Αλκιβιάδη, 

το οποίο ο Λέων παραθέτει αυτολεξεί από το έργο Αλκιβιάδης του Πλάτωνα, αλλά στην 

έκδοση του Darrouzès παρουσιάζεται ως ένα συνεχές κείμενο, χωρίς να ξεχωρίζουν τα 

πρόσωπα που συζητούν241. Αντίθετα στην έκδοση της Vinson το πλατωνικό χωρίο 

παρατίθεται σε διαλογική μορφή.  

 Ο Λέων Συνάδων αναρωτιέται σε ένα ιδιαίτερο κείμενο απολογισμού της ζωής 

του, τη διαθήκη του (επιστολή 31), αν θα μπορέσει να περάσει από τη στενή πύλη του 

παραδείσου242. Στη φράση ὡς ὁ «πιὼν» ἐκεῖνος τὸ «ἀλμυρὸν ὕδωρ» ο συγγραφέας 

                                                           
239 … ἢ ἀμελῶς ἔψαλλον, ἢ οὐδ’ ὅλως ηὐξάμην, ἀλλὰ πανημέριος ἐματαιοπόνουν, ἢ λόγοις οὐκ ἐσχόλασα 

θείοις, ἢ τοῖς ἔξω πλέον ἐν[ε]διέτριψα καὶ τοῦ μέτρου, ἢ προσπαθῶς ὑπὲρ τινος εἶπον, ἢ ἐμπαθῶς 

ἡμυνάμην … [Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 31 στ. 18-21, (σ. 50). Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 31 στ. 

15-18 (σ. 189)]. 
240 Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 21 στ. 3-11( σ. 182). Βλ. επίσης Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 21 στ. 9-18 (σ. 36). 
241 Το κείμενο στον Αλκιβιάδη του Πλάτωνα παρουσιάζεται ως εξής: Ἀλκιβιάδης 109d-e ΣΩ: Πῶς οὖν, ὦ φίλε 

Ἀλκιβιάδη; πότερον σαυτόν λέληθας ὅτι οὐκ ἐπιστασαι τοῦτο, ἢ ἐμὲ μανθάνων καὶ φοιτῶν εἰς διδασκάλου, 

ὅς σε ἐδίδασκε διαγιγνώσκειν τὸ δικαιότερόν τε καὶ ἀδικώτερον; …. 

ΑΛ. Τι δ’, εἰ μὴ ἔχω; οὐκ ἂν οἴει με ἄλλως εἰδέναι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων; 

ΣΩ. Ναί, εἴ γε εὕροις.  

ΑΛ.  Ἀλλ’ οὐκ ἂν εὑρεῖν με ἡγῇ; 

ΣΩ. Καὶ μάλα γε, εἰ ζητήσαις. 

ΑΛ. Εἶτα ζητῆσαι οὐκ ἂν οἴει με;  

ΣΩ. Ἔγωγε, εἰ οἰηθείης γε μὴ εἰδέναι. [Χρηστίδης 1996, 86].  
242 Ὢ πῶς διέλθω τὴν στενήν, ὁ παχὺς καὶ γαστροπίων καὶ μηδ’ ἐν τῇ πλατείᾳ χωρούμενος; Ὢ πῶς 

πειραθῶ περάσαι; Καὶ σφηνωθήσομαι καὶ τοῖς διελθεῖν μέλλουσιν ἐμποδισμὸς γενήσομαι καὶ 

καταπατηθήσομαι καὶ καταλοηθήσομαι καὶ ἐξαφανισθήσομαι καὶ ἀπολεσθήσομαι, ὡς ὁ «πιὼν» ἐκεῖνος 
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αναφέρεται στον Αίαντα τον Λοκρό λαμβάνοντας υπόψη του το στίχο της Οδύσσειας 

(ραψωδία δ στίχος 511) ὥς ὁ μὲν ἔνθ’ ἀπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἁλμυρὸν ὕδωρ243.Σύμφωνα με 

το ομηρικό χωρίο ο Αίας, ο γιος του Οϊλέα, πέθανε εξαιτίας της αλαζονείας του. 

 Στην επιστολή 12 υπάρχει η πολύ γνωστή παροιμία ἐξ ἀπαλῶν ὁνύχων244, η οποία 

καταγράφεται στη συλλογή του Αποστόλιου του Corpus Paroemiographorum Graecorum. 

πρόκειται για μια παροιμία που χρησιμοποιείται πολύ συχνά από πολλούς βυζαντινούς 

συγγραφείς, όπως ο Γρηγόριος Ναζιανζηνός, ο Νικήτας Ευγενειανός και ο Νικήτας 

Χωνιάτης245. Στην επιστολή 16 προς τον Αρσένιο, μητροπολίτη Ηρακλείας, συναντάμε το 

χωρίο χόλος ἐν στήθεσι μετόπισθε246, το οποίο ο Λέων έχει αντλήσει από την απάντηση 

του μάντη Κάλχα στο ερώτημα του Αχιλλέα για την οργή του Απόλλωνα και βρίσκεται 

στους στίχους 81-83 της πρώτης ραψωδίας της Ιλιάδας (A 81-83): εἴ περ γάρ τε χόλον γε 

καὶ αὐτῆμαρ καταπέψῃ, ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον, ὄφρα τελέσσῃ, ἐν στήθεσσιν 

ἑοῖσι. σὺ δὲ φράσαι εἴ με σαώσεις247.  

 Στο απόσπασμα από την επιστολή 17 προς τον Αρσένιο, μητροπολίτη Ηρακλείας, 

Εἰ δέ μου τὴν ὑπὲρ σοῦ σπουδὴν τις ὀνειδίσει, ἀλλ’ ἐγὼ τὸν τοῦ ζωγράφου πίνακα σὲ 

ἀναστρέψας, τὸν πρότερον θέοντα νῦν ἀλινδούμενον ἐπιδείξω ἡμίονον καὶ ἐπιγελῶν 

ἐπιφθέγξομαι248 υπάρχει σαφής αναφορά σε ένα αντίστοιχο κείμενο από το De Pythiae 

Oraculis του Πλουτάρχου, 396e, ἐκλαβὼν γὰρ ὡς ἔοικεν ἵππον ἀλινδούμενον γράψαι 

τρέχοντ’ ἔγραψεν. ἀγανακτοῦντος δὲ τἀνθρώπου γελάσας ὁ Παύσων κατέστρεψε τὸν 

πίνακα, καὶ γενομένων ἄνω τῶν κάτω πάλιν ὁ ἵππος οὐ τρέχων ἄλλ’ ἀλινδούμενος 

ἐφαίνετο. τοῦτό φησιν ὁ Βίων ἔνίους τῶν λόγων πάσχειν, ὅταν ἀναστραφῶσι249. Στην 

επιστολή 53 προς τους μητροπολίτες, ως μέλη της συνόδου, συναντάμε το χωρίο ἑνὸς 

ἀτόπου δοθέντος, πολλὰ τὰ ἄτοπα ἕψεσθαι250, το οποίο ο επιστολογράφος έχει αντλήσει 

από το έργο Φυσικά του Αριστοτέλη και επικρίνει τα εριστικά επιχειρήματα του 

Παρμενίδη και του μαθητή του, Μελίσσου251. 

γ) Οι ρητορικές του ικανότητες: Γίνεται αντιληπτό ότι ο Λέων είχε ακολουθήσει τα 

βασικά στάδια της βυζαντινής εκπαίδευσης και είχε σπουδάσει πολύ καλά τη ρητορική, 

γιατί σε αρκετές επιστολές του φανερώνονται οι αντίστοιχες γνώσεις του, αλλά και η 

μοναδική του ικανότητα να κρίνει τη ρητορική δεινότητα των αποδεκτών του. Στην 

επιστολή 33 εγκωμιάζει το γράμμα που έλαβε από τον Κανστρίσιο252 και ταυτόχρονα 

                                                                                                                                                                                                      
τὸ «ἀλμυρὸν ὕδωρ» [Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 31 στ. 52-57 (σ. 52). Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 31 

στ. 47-51 (σ. 190).]. Επίσης η φράση στενή πύλη υπάρχει σε ένα χωρίο από το ευαγγέλιο του Ματθαίου Matt. 

7.13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης. ὅτι ἡ πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν 

ἀπώλειαν, καὶ πολλοὶ εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι’ αὐτῆς [Vinson (εκδ.) 1985, 117]. 
243 Vinson (ed.) 1985, 117.  
244 Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 12 στ. 34 (σ. 175). Βλ. επίσης Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 12 στ. 39 (σ. 20). 
245 Χρηστίδης 1996, 110-111.  
246 Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 16 στ. 14 (σ. 28). Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 16 στ. 12 (σ. 179). 
247 Vinson (εκδ.) 1985, 107.  
248 Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 17 στ. 15-17 (σ. 30). Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 17 στ. 13-15 (σ. 179). 
249 Vinson (εκδ.) 1985, 107. 
250 Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 53 στ. 19-20 (σ. 82). Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 53 στ. 16-17 (σ. 205). 
251 Αριστοτέλης Φυσικά I.2, 185A11-12 (=I.3, 186A9-10) καὶ γὰρ ψευδῆ λαμβάνουσι καὶ ἀσυλλόγιστοί εἰσιν. 

Μᾶλλον δ΄ Μελίσσου φορτικὸς καὶ οὐκ ἔχων ἀπορίαν, ἀλλ’ ἑνὸς ἀτόπου δοθέντος τὰ ἄλλα συμβαίνει. 

τοῦτοδὲ οὐδὲν χαλεπόν [Vinson (εκδ.) 1985, 136].  
252 Οὕτω πολλή, οὔτω καλή, οὔτω σοφή τις ἦν καί τῶν χαρίτων πλήρης. [Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 33 στ. 4-5 

(σ. 54). Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 33 στ. 3 (σ. 191)].  



57 
 

παραδέχεται την ανωτερότητα του τελευταίου στη ρητορική253. Στην επιστολή 51 

αναφέρεται ότι στις Πύλες254 έγινε μια συνάντηση μεταξύ των λογίων και από αυτούς ο 

Λέων ξεχωρίζει τον Νικήτα, που είναι ο αδελφός του μητροπολίτη Αθηνών, Θεοδήγιου, 

όπως επίσης είναι ταυτόχρονα και ο παραλήπτης του γράμματος (επιστολή 51). Ο Λέων 

Συνάδων εκφράζεται με τα καλύτερα λόγια για τον αποδέκτη του255. Το εγκώμιο 

συνεχίζεται και στο επόμενο γράμμα (επιστολή 52), στο οποίο ο επιστολογράφος 

θαυμάζει την ανωτερότητα και την αρετή του αποδέκτη του256.  

δ) Η έλλειψη υπογραφέων: Το θέμα του μη επαρκούς αριθμού των υπογραφέων, καθώς 

και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, είναι ένα θέμα που απασχολεί συχνά τους 

επιστολογράφους του 10ου αιώνα257, όπως έχουμε ήδη δει. Έτσι και ο Λέων στο ενδέκατο 

γράμμα της συλλογής του προς τον πατριάρχη Σισίννιο αναφέρει πως δεν έχει 

υπογραφέα και οι περαιτέρω λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν από τον κομιστή της 

επιστολής258.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
253 καὶ εἰ μὴ ἄπληστος ἦν ἐγὼ ὡς καὶ δευτέρας ἐρᾶν, οὐκ ἂν πρὸς ἐτέραν γραφὴν ἀπεῖδον, ἀλλ’ «ἔθηκα ἂν 

τὴν χεῖρα ἐπὶ τῷ στόματι,» δεικνὺς ὡς νενίκημαί τε καὶ ἥττημαι. [Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 33 στ. 5-7 (σ.54). 

Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 33 στ. 4-6 (σ. 191)].  
254 Οι Πύλες ήταν μια τοποθεσία στην ασιατική πλευρά της Προποντίδας. Για περισσότερες πληροφορίες 

για τις Πύλες βλ. Vinson (εκδ.) 1985, 132-133.  
255 Σοφοὺς γὰρ ἐγὼ πληθυντικῶς καλῶ τὸν ἕνα Νικήταν, τὸν πολυρρήμονα, τὸν πολυγνώμονα, τὸν 

ἔνθουν, τὸν ἔμμουσον, τὸν πολλὰ λέγειν, τὸν πολλὰ γράφειν εἰδότα, τὸν σιωπῶντα μηδέποτε, τὸν 

λαλοῦντα {μηδὲ} πάντοτε, τὸν ἀηδόνα, τὸν χελιδόνα ὄντα, τὸν ἐν χειμῶνι τέττιγα, τὸν πρῶτον ἢ δεύτερον 

τῆς σοφῆς συμμορίας. [Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 51 στ. 4-8 (σ. 78). Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 51 

στ. 2-7 (σ. 203)].  
256 Ἐγὼ γὰρ διηνεκῶς ἐν τῇ ψυχῇ μου περιφέρων σε καὶ ἀπομνημονεύων τῆς κεχαριτωμένης ὁμιλίας σου, 

ἔδοξα διὰ τῆς γραφῆς αὐτὸν σε καὶ ἰδεῖν καὶ προσπτύξασθαι καὶ συλλαλῆσαί σοι καὶ ἐνωτισθῆναί σου τῆς 

γλυκυτάτης φωνῆς. Οὕτως ἐγὼ περὶ σου καὶ φρονῶ καὶ λαλῶ καὶ λογίζομαι καὶ οὕτως ἐξέχομαι τοῦ 

χρηστοῦ καὶ καλοῦ μου δεσπότου. [Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 52 στ. 4 – 9 (σσ. 78 – 80). Βλ. επίσης Darrouzès 

(εκδ.) 1960, επιστ. 52 στ. 3-8 (σ. 204)].  
257 Αναγνωστάκης 1999, 117. 
258 Τὰ οὖν καθ’ ἕκαστον καὶ τὰ ἐπὶ λεπτῷ διὰ τοῦ ἀποκομιστοῦ μαθήσῃ σαφέστερον. ὑπογραφέως δὲ μὴ 

εὐπορῶν κινδυνεύω καὶ φίλοις καὶ δεσπόταις προσκρούων, γέρων αὐτὸς ὢν καὶ ὄκνῳ εἴκων καὶ ῥαθυμίᾳ. 

[Vinson (εκδ.) 1985, επιστ. 11 στ. 21-24 (σ. 16). Βλ. επίσης Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 11 στ. 18-21 (σ. 173)].  
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Γ.9 Ο ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 

 

 

Γ.9.1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 

 

 
 Ο Νικηφόρος Ουρανός259 ήταν ένας από τους ικανότατους στρατηγούς του 

βυζαντινού αυτοκράτορα Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου (10ος-11ος αιώνας) και 

συγγραφέας. Στις επιστολές του υπάρχουν αναφορές στη μητέρα του, στην αδελφή του 

και στον μικρότερο αδελφό του που ονομαζόταν Μιχαήλ, αλλά δεν παρέχεται καμιά 

πληροφορία για σύζυγο ή παιδιά που τυχόν απέκτησε. Ο Νικηφόρος Ουρανός 

μαρτυρείται για πρώτη φορά στο ιστορικό προσκήνιο στις αρχές της δεκαετίας του 980, 

κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Βυζαντίου και του εμίρη της 

Βαγδάτης για την επιστροφή του αποστάτη Βάρδα Σκληρού. Δεν γνωρίζουμε τίποτα για 

το διάστημα μετά την επιστροφή του Νικηφόρου Ουρανού από τη Βαγδάτη το 986 μέχρι 

το διορισμό του στη Θεσσαλονίκη το 996. την ίδια χρονιά (996) έλαβε τα αξιώματα του 

μαγίστρου και του δομεστίκου των σχολών της Δύσης. 

 Ο Νικηφόρος Ουρανός, ο Νικηφόρος Ξιφίας και ο Ευστάθιος Δαφνομήλης 

αποτελούσαν τρεις από τους σημαντικότερους στρατηγούς του αυτοκράτορα Βασιλείου 

Β΄ που χάρισαν αποφασιστικές νίκες στον αυτοκρατορικό στρατό. Η πιο σημαντική νίκη 

του ήταν αυτή στη μάχη του Σπερχειού ποταμού, το 996 ή το 997, κατά την οποία τα 

βουλγαρικά στρατεύματα τράπηκαν σε φυγή και τραυματίστηκε ο τσάρος Σαμουήλ. Στο 

τέλος του 999 ο Νικηφόρος Ουρανός διορίστηκε κυβερνήτης της Αντιόχειας, μετά την 

αποστολή του Βασιλείου Β΄ εναντίον της Τρίπολης, και έξι μήνες μετά συνόδευσε τον 

αυτοκράτορα στην Αρμενία και επέστρεψε στο τέλος του 1001. Το 1006 κατέστειλε στην 

Αντιόχεια την εξέγερση του αλ-Ασφάρ και πέθανε μετά το 1007.  

 Μοναδική μαρτυρία και για την αλληλογραφία του Νικηφόρου Ουρανού αποτελεί  

ο Patm. 706260 που εκδίδει ο Darrouzès. οι επιστολές παραδίδονται στα φύλλα 258r–v, 301– 

310v και 271r–279v. Ο Λέων Συνάδων, ο οποίος είχε στείλει μια επιστολή στον Νικηφόρο 

Ουρανό, εντασσόταν μαζί με τον τελευταίο στον ίδιο κύκλο δημοσίων λειτουργών. 

Επίσης, πολλοί παραλήπτες των επιστολών του Νικηφόρου Ουρανού είναι ίδιοι με τους 

αντίστοιχους των γραμμάτων του Λέοντα Συνάδων. ανάμεσα σε αυτούς είναι ο 

οστιάριος Ιωάννης, ο δικαστής Μαλακεινός, ο Νικόλαος Νεοκαισαρείας, επομένως και οι 

δύο επιστολογράφοι Λέων Συνάδων και Νικηφόρος Ουρανός αφορούν τη μετάβαση από 

τον 10ο και στον 11ο αιώνα261. Τα θέματα της συλλογής των επιστολών του Ουρανού 

αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον αυτοκράτορα, κάποιες οικογενειακές 

υποθέσεις του και κάποιες περιστασιακές λεπτομέρειες από τις στρατιωτικές 

δραστηριότητες του επιστολογράφου.  

                                                           
259 Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Νικηφόρου Ουρανού βλ. Darrouzès (εκδ.) 1960, 44 – 48. Βλ. 

επίσης λήμμα «Ouranos, Nikephoros» στο: Kazhdan (εκδ.) 1991, 3: 1544 – 1545.  
260 Darrouzès 1960, 122.  
261 Darrouzès (εκδ.) 1960, 45.  
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 Εκτός από την αλληλογραφία του, ο Νικηφόρος Ουρανός είναι γνωστός και από 

τη συγγραφή των Τακτικών, ένα εγχειρίδιο στρατηγικής, που γράφτηκε περίπου το 1000 

και έχει εν μέρει εκδοθεί. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου αποτελεί παράφραση 

παλαιότερων πηγών και ειδικότερα τα κεφάλαια από το 56 μέχρι το 65 αποτελούν μια 

αναθεωρημένη εκδοχή του Pracepta Militaria συμπεριλαμβανομένου του υλικού από την 

εκστρατεία στα ανατολικά σύνορα. Επιπλέον, ο Νικηφόρος Ουρανός έγραψε ποιητικά 

και αγιολογικά έργα, όπως επίσης και τον επιτάφιο για τον Συμεών Μεταφραστή, 

Μάγιστρο και Λογοθέτη που εκδόθηκε από τον Mercati262. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
262 Darrouzès (εκδ.) 1960, 228.  
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Γ.9.2. ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 
 Αυτό που διακρίνει κανείς μελετώντας τις επιστολές του Νικηφόρου Ουρανού 

είναι η παράθεση ελάχιστων πληροφοριών για τη λογοτεχνική δραστηριότητα του 

επιστολογράφου καθώς για τα έργα που ο ίδιος έγραψε.  

α) Ενδιαφέρον για ένα αγιολογικό έργο: Στην επιστολή 21 ο επιστολογράφος 

εκδηλώνει ενδιαφέρον για ένα έργο του Νικόλαου Νεοκαισαρείας για τους αγίους του 

ενιαυτού263. Πρόκειται για ένα άγνωστο και αδιευκρίνιστο έργο. πιθανότατα αφορά ένα 

συναξάριο, μηνολόγιο, σε κάθε περίπτωση μια συλλογή για τους αγίους όλου του έτους 

που πιθανόν καταρτίσθηκε κατά τον 11ο αιώνα. Η περίοδος που ο Νικόλαος 

Νεοκαισαρείας γράφει το παραπάνω έργο, συμπίπτει με εκείνη του Συμεών του 

Μεταφραστή, ο οποίος είχε ολοκληρώσει το έργο του στο τέλος του 10ου αιώνα264.  

β) Δανεισμός βιβλίων: Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τις αναγνωστικές 

συνήθειες εκείνων που μας είναι γνωστοί ως μελετητές και σχολιαστές. Επίσης, δεν 

είναι δυνατόν για κάποιον να ξέρει ποια ακριβώς βιβλία περιέχονταν στις ιδιωτικές τους 

βιβλιοθήκες, αλλά μπορούμε να αποκτήσουμε μια ιδέα από τα όσα έγραφαν κατά 

καιρούς στις επιστολές τους265. Ο Νικηφόρος Ουρανός γράφοντας στον Πέτρο, 

πρωτοσπαθάριο και κριτή, στην κατοχή του οποίου υπήρχε ένα χειρόγραφο από τους 

Αττικιστές του Διονυσίου Αλικαρνασσέα, τον παρακαλεί να τον αφήσει να 

χρησιμοποιήσει αυτό το έργο και υπόσχεται την ίδια στιγμή να το επιστρέψει αμέσως266. 

πρόκειται για το έργο Περὶ τῶν Ἀττικῶν ῥητόρων, που ασχολείται με τον Λυσία, τον 

Ισαίο και τον Ισοκράτη και έχει ως παράρτημα τον Δείναρχο. Οι Βυζαντινοί γνώριζαν 

τους ρήτορες των κλασικών χρόνων μέσα από την πνευματική κίνηση του 4ου αιώνα και 

τα έργα του Ερμογένη που αφορούσαν τη διαμόρφωση του ρητορικού λόγου. Ο 

Νικηφόρος Ουρανός έπρεπε να συμβουλευτεί το κείμενο του Διονυσίου του 

Αλικαρνασσέα για να γράψει πιθανότατα τον επιτάφιο του Συμεών Λογοθέτη. το 

κείμενο του επιταφίου εκδόθηκε από τον Mercati267. Εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο 

Νικηφόρος Ουρανός ήταν και ένας ρήτορας. άλλωστε οι λόγιοι του Βυζαντίου ήταν 

πρωταρχικώς ρήτορες συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών, των ποιητών και των 

λογοτεχνών και σε αυτό καθοριστικό ρόλο είχε η σχολική παιδεία του Βυζαντίου στα 

προγράμματα της οποίας η ρητορική κατείχε αδιαμφισβήτητα την πρώτη θέση. 

                                                           
263 Ἐπεὶ δὲ σε καὶ τὸ φίλον ἔδαφος ἔχει, γεγράψεται πάντως, εὖ οἶδα, τὰ τῶν ἁγίων πάντα τοῦ παντὸς 

ἐνιαυτοῦ, καὶ ξένιον ἐαρινὸν ἡμῖν οὐκ εἰς μακρὸν ἀφίξεται συμβαῖνον ὥσπερ καὶ ἀπὸ τοῦ πράγματος, τῷ 

καιρῷ ὅσῳ τῶν τῆς γῆς ἀνθέων παρὰ πολὺ μᾶλλον ἡδίω τὰ ἐκ τῶν λόγων. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 21 

στ. 9-13 (σ. 227)].  
264 Darrouzès (εκδ.) 1960, 227.  
265 Karpozelos 1984, 31-32. 
266 Εἴρηται γάρ σοι πρὸς ἡμᾶς, εἴ τι μὴ μᾶλλον αὐτὸς ἐπιλέλησαι, ὡς ἄρα σοι τὸ τῆς μακαρίας ἐκείνης τοῦ 

λογοθέτου ψυχῆς περιῆλθε βιβλίον, ὁ τοῦ Ἁλικαρνασσέως Διονυσίου Ἀττικιστής. ἐπεὶ τοίνυν χρεία τούτου 

νῦν ἀναγκαία ἡμῖν, ἱκέτω τὴν ταχίστην εἰς ἡμετέρας χεῖρας, ἵνα καὶ ταχὺ πάλιν ἀναδοθῇ σοι, ὅπερ 

οἴδαμεν ὅτι διὰ σπουδῆς ἔσται σοι τοσαῦτα θεραπείας ἡμετέρας φροντίζοντι [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 

22 στ. 5-10 (σ. 228)].  
267 Darrouzès (εκδ.) 1960, 228.  
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γ) Μελέτη κειμένων: Στην επιστολή 28 ο επιστολογράφος αναφέρει ότι επεξεργάστηκε 

τα δύο κείμενα (πιθανόν γραφειοκρατικά έγγραφα) που του είχε στείλει προς διόρθωση 

ένας ανώνυμος πατρίκιος, και κατά πάσα πιθανότητα τα ενοποίησε προσθέτοντας και 

αφαιρώντας σημεία σε ένα ενιαίο κείμενο. Ωστόσο, αν η επεξεργασία του δεν είναι 

αρκετά καλή, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί από τον σοφιστή Θεόδωρο, ο οποίος 

ενδεχομένως επειδή έχει διαφορετικές ρητορικές απόψεις από τον Νικηφόρο, ενδέχεται 

να τα διαμορφώσει και με τον δικό του τρόπο268.  

 Η διακειμενικότητα στις επιστολές του Νικηφόρου Ουρανού εντοπίζεται κυρίως 

μέσα από τις διορθώσεις που πρότεινε στην έκδοση του κειμένου ο Χρηστίδης. Σε μια 

επιστολή του Νικηφόρου Ουρανού προς έναν φίλο του, τον Μανουήλ, διαβάζουμε, 

σύμφωνα με την έκδοση του Darrouzès, τα εξής: Καὶ ἄλλων μέν, καὶ τῶν μὴ σφόδρα 

φιλούντων, αἱ προσρήσεις καὶ τὰ γράμματα, ἡμῶν δέ, ὡς μέγα ῥέων, οὔτε λόγος, οὔτε 

ἀριθμός269. Ο εκδότης δεν φαίνεται να προβληματίζεται καθόλου για τη φράση ὡς μέγα 

ῥέων, όπου η φθορά του κειμένου είναι φανερή και μόνο από το συντακτικό και το 

νοηματικό πρόβλημα που υπάρχει. Αν όμως αναγνωρίσει κανείς εδώ την απήχηση από 

τον Καλλίμαχο, Ἐπίγραμμα 25(27), 5-6, II σ. 87 (έκδ. Pfeiffer) νῦν δ’ ὁ μὲν ἀρσενικῷ θέρεται 

πυρί, τῆς δὲ ταλαίνης | νύμφης, ὡς Μεγαρέων, οὐ ὁ λόγος οὐδ’ ἀριθμός, τότε μπορεί όχι 

μόνο να διαπιστώσει τη φθορά, αλλά και να προχωρήσει στη διόρθωση του μέγα ῥεων σε 

Μεγαρέων270, με βάση την πρόταση του Χρηστίδη που υποστηρίζει ότι ο Νικηφόρος 

γνώριζε άμεσα το ποίημα του Καλλιμάχου271.  

 Σε μια ακόμη επιστολή του Νικηφόρου Ουρανού προς τον Ιωάννη, τον οστιάριο, 

σύμφωνα με την έκδοση του Darrouzès, διακρίνεται το επεισόδιο, όπου ο γιος μιας χήρας 

έδωσε χρυσάφι και πήρε πίσω χαλκό, επειδή αυτοί που του χρωστούσαν δεν είχαν 

χρήματα για να απαλλαγούν από το χρέος: Τίς γὰρ ὁ κρινόμενος ὑπὲρ ὅπλων, εἰ μὴ μόνον 

ὁ τυραννήσειν μέλλων; Οὐ γὰρ δὴ καὶ ὁ εὐπορήσειν, οὐδ’ ὁ χρυσὸν μὴ δούς, λαβὼν δὲ 

χαλκόν, ὡς ἡ ποίησις, ἀπορίᾳ τῶν χρεωστῶν, ὥσπερ οὗτος.272. Στο προαναφερθέν γεγονός 

υπάρχει αναφορά σε κάποιο αρχαίο κείμενο, αλλά ο εκδότης δεν μπόρεσε όμως να το 

ταυτίσει, για αυτό και σημείωσε στο υπόμνημά του: “locum non inveni”. Ωστόσο ο 

συσχετισμός του χρυσού με τον χαλκό θυμίζει ένα γνωστό επεισόδιο από την Ιλιάδα Ζ 

234-236: ἔνθ’ αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζευς, | ὃς πρὸς Τυδεΐδην Διομήδεα 

τεύχε’ ἄμειβε | χρύσεα χαλκείων, ἐκατόμβοι’ ἐννεαβοίων. Η ταύτιση της συγκεκριμένης 

αναφοράς μάς βοηθά να διορθώσουμε στην έκφραση ὁ χρυσὸν μὴ δούς, λαβών δὲ χαλκὸν 

το μὴ σε μὲν. Με τη διόρθωση αυτή όχι μόνο αποκαθίσταται το κείμενο αλλά και 

γίνονται σαφέστερα τα νοήματα και σαφέστερα τα γεγονότα που προκάλεσαν τη 

συγγραφή της συγκεκριμένης επιστολής273. Η έκφραση χρύσεα χαλκείων, ήταν τόσο 

                                                           
268 «Ἀνέγνων σου καὶ ἀμφότερα τὰ ἐντάλματα καὶ τὰ μὲν προσθείς, τὰ δὲ ἀφελῶν, τὰ δὲ καὶ μεταβαλών, 

ἕν τι κοινὸν συντέθεικα καὶ ἐντελές, ὡς ἐμοὶ δοκεῖν, ἔνταλμα. καὶ γένοιτο μὲν οὖν ἄξιον τῶν σῶν ἀκοῶν. Εἰ 

δ’ ἔτι καὶ περιλιπές, ἢ κατὰ τὴν εὐπορίαν τῶν νοημάτων ἢ καὶ τῶν ὀνομάτων, τὴν ἀφωνίαν ὁ σοφιστὴς 

ἀναπληρούτω Θεόδωρος, οὐχ ὡς ὁμότεχνος μόνον ἐμοί, ἀλλὰ καὶ ἀντίτεχνος. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 

28 στ. 1-7 (σ. 230)].  
269 Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 41 στ. 5-7 (σ. 240).  
270 Χρηστίδης 1996, 37. Για αναλυτικότερη παρουσίαση του θέματος βλ. επίσης Χρηστίδης 1984, 380-382.  
271 Χρηστίδης 1984, 382.  
272 Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 43 στ. 7 – 10 (σσ. 242 – 243).  
273 Χρηστίδης 1996, 87. Για αναλυτικότερη παρουσίαση του θέματος βλ. επίσης Χρηστίδης 1987, 289-290.  
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διαδεδομένη, ώστε χρησιμοποιήθηκε ως παροιμία τόσο από τους αρχαίους όσο και από 

τους Βυζαντινούς.274. Συνεπώς ο Νικηφόρος Ουρανός παρέπεμψε στο γνωστό επεισόδιο, 

για να εξηγήσει ότι ο γιος της χήρας έδωσε/δάνεισε χρυσάφι και πήρε πίσω χαλκό, 

επειδή οι οφειλέτες του δεν είχαν χρήματα να εξοφλήσουν το χρέος τους275. Η μελέτη και 

η ανάλυση των παροιμιών ήταν ένα από τα θέματα των ασκήσεων των 

προγυμνασμάτων στα πλαίσια της ρητορικής εκπαίδευσης. οι μαθητές έπρεπε να μάθουν 

να χειρίζονται σωστά το λόγο και τη γλώσσα276. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
274 Χρηστίδης 1987, 289-290. 
275 Χρηστίδης 1987, 289-290.  
276  Μαρκόπουλος 1999, 27. 
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Γ.10 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

 

 

Γ.10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
 Δυο ομάδες επιστολών277 στον κώδικα Patm. 706 φέρουν τον τίτλο Ἐπιστολαὶ 

διάφοραι. Η πρώτη ομάδα περιέχεται στα folia 218-233v, 359r-v, 311r-v, 331-340, 334r. Η 

δεύτερη ομάδα επιστολών βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από την πρώτη. Στην 

πρώτη ομάδα γραμμάτων αναφέρονται ορισμένοι επιστολογράφοι, όπως ο πατριάρχης 

Αντώνιος, ο μητροπολίτης Χωνών και ένας ανώνυμος επιστολογράφος του 10ου αιώνα, 

των οποίων ορισμένα στοιχεία αναφέρονται παρακάτω.  

α) Πατριάρχης Αντώνιος: Πρόκειται για τον πατριάρχη Αντώνιο Γ΄, ο οποίος διετέλεσε 

πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως για έξι χρόνια (974-980). ήταν μοναχός στην περίφημη 

Μονή Στουδίου της Κωνσταντινούπολης, όταν με τη συμπαράσταση του αυτοκράτορα 

Ιωάννη Τσιμισκή εξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης. Κατά την πατριαρχία του 

ασχολήθηκε με τη συλλογή των βίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Το 980 εξαναγκάστηκε 

σε παραίτηση. αποσύρθηκε εκ νέου στη μονή Στουδίου, όπου και πέθανε το 983. Στον 

πατριάρχη Αντώνιο αποδίδεται μόνο ένα γράμμα από τις συλλογές των επιστολών που 

μας απασχολούν στο τρέχον κεφάλαιο. Ο τίτλος του πατριάρχη που δίνεται στον 

συντάκτη της επιστολής, δείχνει ότι το εν λόγω γράμμα γράφτηκε πριν από την 

παραίτηση. Στο συγκεκριμένο γράμμα διακρίνεται μια παρεξήγηση ανάμεσα στον 

πατριάρχη και τον νεαρό αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ Βουλγαροκτόνο.  

β) Μητροπολίτης Χωνών: Για τον εν λόγω μητροπολίτη, στις Χώνες της Μ. Ασίας, δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες και του αποδίδονται οι επιστολές 2-14 της 

πρώτης ομάδας, ενώ ο Darrouzès δεν έχει συμπεριλάβει τα γράμματα 15 και 16, γιατί 

σύμφωνα με τον κώδικα Vindobonensis phil. gr. 342 αποδίδονται στον Λέοντα Συνάδων. 

γ) Ανώνυμες επιστολές278: Τα περισσότερα γράμματα των δυο συλλογών δεν μπορούν 

να αποδοθούν σε κάποιο άτομο (17-38 της πρώτης ομάδας και 39-55 της δεύτερης) αλλά 

γνωρίζουμε ότι προέρχονται από τον ίδιο ανώνυμο συγγραφέα και χρονολογούνται στο 

β΄ μισό του 10ου αιώνα. Εντούτοις στη δεύτερη συλλογή υπάρχουν υπαινιγμοί και 

αναφορές σε κάποιο μητροπολίτη Κυζίκου, ο οποίος είναι μορφωμένος και μπορεί να 

ταυτιστεί με τον γνωστό σε εμάς Θεόδωρο.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
277 Πληροφορίες για τις δυο ομάδες επιστολών του πατμιακού κώδικα, καθώς και για τους 

επιστολογράφους που περιλαμβάνονται σε αυτές βλ. Darrouzès (εκδ.) 1960, 61-64 και 343-381.  
278 Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, διότι δεν πρόκειται για τον Ανώνυμο του 

Λονδίνου. 
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Γ.10.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 
 Στις επιστολές του τελευταίου κεφαλαίου του βιβλίου του Darrouzès για τους 

επιστολογράφους του 10ου αιώνα αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες για τα υλικά γραφής 

που χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί προκειμένου να συντάξουν τις επιστολές, τα 

ομηρικά έπη, τη ρητορική, το δανεισμό και το σχολιασμό των βιβλίων. Ακόμη είναι άξιο 

αναφοράς ότι στις επιστολές 41-45 εγκωμιάζεται η ευφράδεια του Θεοδώρου Κυζίκου, 

ένα στοιχείο που σχετίζεται καθαρά με την παιδεία του και τη μόρφωσή του.  

α) Υλικά γραφής για τη σύνταξη των επιστολών: Σε ένα πολύ συνηθισμένο μοτίβο ο 

ανώνυμος επιστολογράφος στην επιστολή 26 αναφέρει τα υλικά γραφής, τον κάλαμον, 

το μελάνι και το χαρτί προκειμένου να γράψει μια επιστολή και να τη στείλει στον 

παραλήπτη του279.  

β) Δανεισμός βιβλίων: Εκείνη την εποχή τα βιβλία ήταν τόσο ακριβά, ώστε κάποιοι τα 

θεωρούσαν είδος πολυτελείας. για παράδειγμα, ένας τόμος μεσαίου μεγέθους κόστιζε 

όσο το μισό του ετήσιου εισοδήματος ενός πολύ καλά αμειβόμενου δημοσίου υπαλλήλου 

και έτσι οι περισσότεροι δεν αποκτούσαν σε ολόκληρη τη ζωή τους πάνω από είκοσι 

βιβλία. Τα βιβλία που αποστέλλονται ή λαμβάνονται ως δώρα ή προσφέρονται για 

προσωρινό δανεισμό αποτελούν ένα ειδικό θέμα στις επιστολές αλλά στην προκειμένη 

περίπτωση αυτό που κυριαρχεί είναι το αίτημα για την επιστροφή ενός έργου που είχε 

δοθεί για προσωρινή χρήση280. Ένας ανώνυμος λόγιος γράφει και ζητά την επιστροφή 

των σχολίων που είχε κάνει κάποιος Φώτιος281 για το έργο του Ερμογένη Τέχνη ῥητορικὴ 

διαιρετικὴ περὶ τῶν στάσεων, τα οποία είχε αντιγράψει ο ίδιος ο συντάκτης της 

επιστολής282. το βιβλίο φαίνεται να το έχει στην κατοχή κάποιος Νικόλαος, φίλος του 

παραλήπτη283.  

                                                           

279 ... Ἀλλ’ ἡμεῖς γε μέλανι κεραννῦντες τὸν πόθον καὶ χάρτῃ τοῦτον ἐντυποῦντες καλάμῳ, αὐτὸν σε τὸν 

ποθούμενον γράφω, ταῖς τῶν λόγων χάρισι κατεστεμμένων καὶ μουσῶν περιηνθισμένων τοῖς ἄνθεσι.  ... 

[Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 22 στ. 7-10 (σσ. 362-363)]. Έγραφαν με ένα ειδικά ξυσμένο καλάμι, τον 

κάλαμον, που το βουτούσαν σε μελάνι, μαύρο συνήθως (Μαρκόπουλος 1999, 31). Η χρήση του χαρτιού είχε 

εισαχθεί στο Βυζάντιο σίγουρα τον 10ο αιώνα, ίσως και από τον 9ο, οπότε και αναφέρεται φορολογική 

επιβάρυνση, τα χαρτιατικά. υπάρχουν επίσης αναφορές σε χαρτοποιούς. Η τιμή του χαρτιού ήταν 

χαμηλότερη από την αντίστοιχη της περγαμηνής, αλλά μειώθηκε ακόμα περισσότερο τον 14ο αιώνα 

(Οικονομίδης 2006, 309-312).  
280 Karpozelos 1984, 31.  
281 Για την πατρότητα των σχολίων για την Τέχνη ῥητορικὴ διαιρετικὴ περὶ τῶν στάσεων του Ερμογένη δεν 

μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα αν αυτό μπορεί να αποδοθεί στον Πατριάρχη Φώτιο. ο πατριάρχης 

Φώτιος θεωρείται ο σημαντικότερος λόγιος του Βυζαντίου και το σπουδαιότερο έργο του είναι η 

Βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλος. [Για το Φώτιο βλ. Lemerle 32001, 154-183. Βλ. επίσης το λήμμα “Photios” στο: 

Kazhdan (εκδ.), 3: 1669-1670]. Η Μυριόβιβλος είναι ουσιαστικά μια λογοτεχνική εγκυκλοπαίδεια, η οποία 

καλύπτει συγγραφείς τόσο της κλασικής αρχαιότητας όσο και της πρώιμης βυζαντινής περιόδου. Περιέχει 

συνόψεις και σχολιασμούς των βιβλίων που ο Φώτιος είχε διαβάσει και κατέγραψε θέλοντας να αφήσει τα 

κείμενα αυτά στον αδελφό του Ταράσιο. [Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη ή Μυριόβιβλο βλ. Lemerle 32001, 

154-183. Βλ. επίσης λήμμα “Bibliotheca” στο: Kazhdan (εκδ.), 1: 288]. 
282 ... Ἐπεὶ γὰρ ἢ τῷ πρὸς λήθην νεύοντι τοῦ νοὸς, εἴτε τῇ πρὸς σὲ διαρκεῖ στοργῇ καὶ φιλίᾳ πρὸς οὐδὲν 

ἀνετυποῦμεν τὴν τοῦ ἐξηγητοῦ ἡμῶν τοῦ Φωτίου εἶναι διακατοχὴν παρὰ σοὶ, ἐστεινόμεθα, οἷα εἰκός, καὶ 

τοῖς τοιούτοις ὡσανεὶ τοῖς λόγοις ἐχρώμεθα, τὸ τῶν Στάσεων βιβλίον ἔχοντες ἐν χερσίν, ὧν ὁ νοῦς βραδύς 
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γ) Ρητορική: Ο ανώνυμος επιστολογράφος στην επιστολή 40 ευχαριστεί τον παραλήπτη 

του, τον κριτή του Αιγαίου πελάγους, λέγοντας ότι θα χρειαζόταν όλη τη δύναμη των 

λόγων και όλες τις μεθόδους της ρητορικής να τις εφαρμόσει στο λόγο του και να τον 

κάνει αντάξιο της ευεργεσίας284.  

δ) Ομηρικά έπη: Στην επιστολή 54 ο ανώνυμος επιστολογράφος παροτρύνει τον 

παραλήπτη του, να διαβάσει στον Όμηρο για τη διαμάχη των θεών και στη συνέχεια 

συγκρίνει το προαναφερθέν γεγονός με την πραγματικότητα, υποστηρίζοντας πως στην 

περίπτωση του Ομήρου πρόκειται για ένα μύθο, ενώ τώρα υπάρχει μια πραγματική 

θεϊκή απειλή285.  

 Στην επιστολή 47 που απευθύνεται στον ασηκρήτη και άνθρωπο του κριτή του 

Αιγαίου πελάγους διαβάζουμε: Βάλλ’ οὕτως, ὦ φύσις δεξιὰ καὶ τοῦ ἡμετέρου γένους 

ἀστὴρ ἀρίζηλε, κατὰ Πίνδαρον, καὶ μὴ λήγοις ἐκ τῆς σοφωτάτης φαρέτρης, τῆς ψυχῆς 

φημί, τὰ βέλη προΐεσθαι τῶν χαρίτων καὶ ἀντὶ φαρμάκων φθοροποιῶν ἤπια μᾶλλον καὶ 

ἀλεξιτήρια, ἵν’ εἴπω τι, καὶ ἀκεσώδυνα ἔφ’ ἡμᾶς ἐπιπάσσειν. οὕτω γὰρ ἂν φόως γένῃ, κατὰ 

τὸν Τελαμώνιον Τεῦκρον, οὐ Δαναοῖσιν, ἀλλ’ ἡμῖν τοῖς προσήκουσιν. Καὶ γὰρ τῶν σῶν 

βελῶν ἠσθόμην τὸ μεγαλόβρομον καὶ τοὺς καθ’ ἡμῶν λυττῶντας καιρῖως ἐκ τούτων καὶ 

βαλλομένους ὁμοῦ καὶ ἀξίως τιτρωσκομένους286. Γίνεται αναφορά στη ραψωδία Θ της 

Ιλιάδας και συγκεκριμένα στους στίχους 266-308, όπου γίνεται λόγος για την άριστη και 

αποτελεσματική τοξοβολία του Τεύκρου, που ενθουσίασε τόσο πολύ τον Αγαμέμνονα, 

                                                                                                                                                                                                      
τε καὶ ἄπειρος, τὰ δὲ λεγόμενα λαβυρινθώδη καὶ δυσεξέλικτα, ὁ τὴν Ἀριάδνην μιμούμενος καὶ μίτον ἡμῖν 

ὑποχαλῶν σαφηνείας οὐδεὶς δὲ τὸ λειπόμενον περιδινεῖσθαι τῇδε κἀκεῖσε καὶ πλέον περαίνειν οὐδέν· 

ὀφθαλμοῖς μὲν ληπτὰ τὰ φαινόμενα γράμματα καὶ χαμαιπετῆ, ὁ δὲ νοῦς τῶν γραμμάτων ἀετὸς 

μετεωροπόλος πρὸς τὸ ἡμέτερον νοῦν. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 36 στ. 4-13 (σσ. 369-370)]. Το έργο του 

Ερμογένη Τέχνη ῥητορικὴ διαιρετικὴ περὶ τῶν στάσεων ήταν ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για κάθε ρήτορα. 
283 Τάχιστα φόως λιλαίειο καὶ γνῶθι κεῖσθαι παρὰ Νικολάῳ τῷ μὲν φίλῳ, μουσῶν δὲ θρέμματι, παρὰ σοῦ 

γραφέντα ἐξηγητὴν τὸν Φώτιον, τὴν λήθην δε σοι τὴν τοσαύτην συμβῆναι ὅτι τὴν του τοιούτου ἐξηγητοῦ 

παρ’ ἐκείνῳ κατοχὴν παρὰ σοὶ νομίζεις κεῖσθαι, ἢ ὅτι τῆς εἰρημένης βίβλου τοσοῦτον ἀπέλαυσας μετὰ τὴν 

αὐτῆς κατασκευήν, ὅσον καὶ κτενὸς φαλακρὸς καὶ πεδίλου χωλός. [Darrouzés (εκδ.) 1960, επιστ. 36 στ. 28-

33 (σ. 370)]. 
284 Καὶ πόσην ἂν εἴχομεν λόγων ἰσχὺν ἢ ῥητόρων μέθοδον ἱκανὴν ἢ ἕτερά τινα τὰ καλλωπίζειν λόγον 

δυνάμενα, ἵνα τὰ πρὸς ἡμᾶς σου εὐεργετήματα καὶ τὰς τῶν χαρίτων σου δωρεὰς καὶ οἷα, καὶ ἡμῶν 

ἀπόντων, ἐν τοῖς ἡμετέροις ἐνδείκνυσαι καὶ ἱστορίαις παραδώσωμεν καὶ σαφεῖ λόγῳ διακρινήσωμεν 

εὐφυῶς. Ἐπεὶ δὲ οὔτε τοιοῦτος ἐγὼ μαθηματικὸς, ἀλλ’ οὔτε ἱστορικός, ἢ ἄριστος λογογράφος, εἰς τοσοῦτον 

ἔδεισα βάθος ἐμβάψαι τὸν λογισμόν, ἁπλῆν δὲ μᾶλλον τὴν παροῦσ;ν εὐχαριαστίαν ὁμοῦ ποιῆσαι 

διενοήθην καὶ προσκύνησιν. Προσκυνῶ οὖν σε καὶ εὐχαριστῶ, πρὸς δὲ καὶ ἀσπάζομαι, τὸ μὲν ὡς οὐχ 

ἥκιστα ἐγὼ ἥττων, τὸ δὲ ὡς εὐεργέτην σε φανταζόμενος. τὸν δ’ ἀσπασμὸν, ὡς ἀπὸ ξένης καὶ ἐξ ἧς οἶδας 

Ἀντιοχείας, νοσῶν ὁμοῦ καὶ κακοπαθῶν τῇ Κωνσταντίνου ἀποδοθείς.[Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 40 στ. 

2-11 (σσ. 372-373)]. 
285 Ἤκουσας ἐν Ὀμήρῳ θεῶν ἔριν καὶ δεινὴν Τριτογένειαν πλήττουσαν Ἄρεα, κἀκεῖνον μέγα ἰάχοντα καὶ 

πρὸς πόλον ἱκάνοντα καὶ συνηρεφεῖς συναγείροντα τὰς νεφέλας, Διὸς ἐπὶ γούνασι καθήμενον καὶ τῇ 

Ἀλαλκομενιεῖ κατεγκαλοῦντα. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν μύθους οἴου καὶ ὁμηρικὰ παίγνια καὶ τεχνάσματα. τὰ δὲ 

νῦν, φανερᾶς ἐκ Θεοῦ ἐκδειματώσεις καὶ ἀπειλάς, κατασειομένας μὲν ἡμῶν καὶ κήρας ἐπαπειλούσας, 

βραχὺ δ’ ὅμως ἀναστελλομένας διὰ τὸ φιλάνθρωπον τοῦ δημιουργοῦ. ... [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 54 

στ. 1-7 (σσ. 380-381)]. 
286 Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 47 στ. 1-8 (σ. 377). 
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ώστε εξέφρασε το θαυμασμό του: (Ιλιάδα ραψωδία Θ στίχοι 281-282) Τεῦκρε, φίλη 

κεφαλή, Τελαμώνιε, κοίρανε λαῶν, βάλλ’ οὕτως, αἴ κὲν τι φόως Δαναοῖσι γένηαι287. 

ε) Έπαινος της ευγλωττίας του Θεοδώρου Κυζίκου: Πέντε γράμματα της δεύτερης 

ομάδας (επιστολές 41-45) απευθύνονται στον Θεόδωρο Κυζίκου και επαινούν την 

ευγλωττία του. Στην επιστολή 41 ο αποδέκτης χαρακτηρίζεται με τη φράση ἱερωτάτη καὶ 

θεία ψυχὴ288, όπως επίσης και με το χωρίο ὁ Θεοῦ χάριτι, ψυχῇ χαίρων καὶ σώματι289. 

Επιπλέον είναι άξιος θαυμασμού για τα υπέροχα λόγια του και τις ομιλίες του και για τα 

υψηλά χαρίσματα που διαθέτει290. Στην επιστολή 42 ο αποστολέας αποκαλεί τον 

Θεόδωρο καλλίστῳ δεσπότῃ291 και μιλά για τα δώρα που έδωσε στον τελευταίο η μούσα 

Καλλιόπη292. Στο επόμενο γράμμα (επιστολή 43) ο παραλήπτης αντιμετωπίζεται ως ένας 

άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τη σοφία και την αρετή και οι επιστολές του 

θεωρούνται πολύτιμες και θα εκτιμηθούν293. Στην επιστολή 44 ο Θεόδωρος 

χαρακτηρίζεται ως καλός δεσπότης και η κάθε επιστολή του αστράφτει με χάρη και 

κάλλος,294 ώστε αρκεί στον αναγνώστη η συνεχής ανάγνωση μόνο μίας για να το νιώσει. 

Στην επιστολή 45 γίνεται λόγος για την ευφυΐα του, η οποία δεν επιτρέπει στον ομιλητή 

να τον καταλάβει, γιατί θα ήταν σαν να του επέτρεψε να αναλαμβάνει εγχείρημα που 

ισοδυναμεί με τους άθλους του Ηρακλή295. 

 

 

 

 

                                                           
287 Χρηστίδης 1996, 135. Το ομηρικό αυτό χωρίο συναντάται συχνά στα βυζαντινά κείμενα. Βλ. Χρηστίδης 

1996, 135 υπ. 1.  
288 Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 41 στ. 2 (σ. 373). 
289 Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 41 στ. 4-5 (σ. 373). 
290 ... ἀνακαίνιζε ξυναυλίας καὶ ὁμιλίας καὶ λάλει ἔμψυχα, ὡς ἐγὼ πείθομαι, καὶ πολλὰ καὶ παρηγόρει 

λόγοις ἡδέσι καὶ φιλικοῖς, τὴν ἐπῳδὴν ἀδιάπνευστον συνείρων καὶ ἀπνευστί ᾄδων ἐκεῖνα τὰ μουσικὰ καὶ 

καταθέλγων, ὡς Ὁρφεὺς ἄλλος, τῇ ἴυγγι τῶν προσφωνημάτων σου. Δὸς δὲ πρὸς τούτοις θαυμάσαι τῆς σῆς 

πηγῆς τὴν πηγὴν καὶ τῶν λόγων τὸν λόγον. ἐπὶ δὲ ταῖς τοσαύταις σου χάρισιν, εὔξομαί σε κἀγὼ διὰ 

παντὸς ἀπήμονα καὶ ἀβλαβῆ συντηρεῖσθαι, παρὰ τῆς ἄνωθεν δεξιᾶς τοῦ Θεοῦ κυβερνώμενον. [Darrouzès 

(εκδ.) 1960, επιστ. 41 στ. 5-12 (σ. 373)].  
291 Darrouzès (ed.) 1960, επιστ. 42 στ. 5 (σ. 374). 
292 Μὴ οὖν ἐπὶ ταῖς δυσὶ ταύταις καὶ τρίτην προσαναμείνῃς, ἀλλὰ τὴν λύραν ἀνάρμοσον καὶ ᾆσον ἐκεῖνα 

τὰ μουσικὰ –καὶ οἷα ἡ τῶν μουσῶν ἔξαρχος ἐδίδαξε Καλλιόπη ὑπὲρ ἡμᾶς σοφίσασα– καὶ ταῖς χάρισι 

καταστέψας .... [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 42 στ. 10-13 (σ. 374)].  
293 ... Ἀλλ’ ὅρα οἷα θαρρῶν γράφω καὶ οἷα λαλῶ πρὸς ἄνδρα, ᾡ ἔργον ἀρετὴ καὶ σοφία καὶ πᾶν εἰ τι καλὸν 

καὶ φίλον Θεῷ. Σὺν δ’ οὖν ἐστιν τὸ μήτε περὶ ὧν κατεπαίξαμεν αἰτιάσασθαι, μήτε ἀπαρηγορήτους τῷ 

μηδόλως γράφειν καταλιπεῖν. παντὸς γὰρ ἰνδικοῦ πλούτου καὶ τῆς χρυσῆς ἐκείνης πλατάνου τὰς ἀπὸ σοῦ 

τιμίας ἡγούμενοι συλλαβάς, βουλόμεθα διὰ παντὸς ἐντρυφᾶν ταύταις καὶ <τὸ ἐκ το >ύτων ἡδὺ ἀπανθίζειν 

καὶ ἐρανίζεσθαι. [Darrouzès (εκδ.) 1960, επιστ. 43 στ. 7-13 (σ. 375)].  
294 Ἐκ τῆς ἐπιδοθείσης μου ἄρτι καὶ παρὰ σοῦ τοῦ καλοῦ δεσπότου μου σταλείσης μοι γραφῆς ἔγνων ὡς οὐ 

χρὴ πολλὰς ἀπαιτεῖν ἀπὸ σοῦ καὶ ἐμαῖς ἰσαρίθμους ποιεῖν· τοσαύτη γὰρ ἐπήνθει χάρις ἐν ταύτῃ καὶ 

τοσοῦτον ἀπήστραπτε κάλλος, ὡς ἀρκεῖν καὶ μὶαν συνεχῶς ἀναγινώσκειν ἀντὶ πολλῶν. [Darrouzès (εκδ.) 

1960, επιστ. 44 στ. 1-4 (σ. 375)]. 
295 ... Ἀλλ’ ἐπεὶ οὐκ ἐᾷς γράφων τοιαῦτα, οἷα οὐδὲ νοεῖν ὁ τὰ πάντα βραδὺς ἐγὼ δύναμαι, οὐχ ὡς σύ, -ποῦ 

γὰρ ἐγὼ πρὸς τοσαύτην γνώσεως εὐφυίαν έξισωθείην, ἢ πρὸς λύδιον θέειν ἅρμα καὶ ἄθλων κατατολμᾶν 

ἡρακλείων ἰσχύσαιμι;- ἀλλ’ ὡς ἐγχωρεῖ μοι καὶ λαλήσομαι καὶ προσφθέγξω·… [Darrouzès (εκδ.) 1960, 

επιστ. 45 στ. 4-8 (σ. 376)].  
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Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 
 Στις σελίδες που προηγήθηκαν μελετήσαμε μέσα από συγκεκριμένες συλλογές 

επιστολών θέματα που αφορούν τη διαμόρφωση της παιδείας και εν γένει του 

βυζαντινού ουμανισμού τον 10ο αιώνα. 

 Αναπόφευκτα η επιστολογραφία της μέσης βυζαντινής περιόδου είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τις κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις296. η Κωνσταντινούπολη γίνεται το 

ακαδημαϊκό κέντρο της αυτοκρατορίας και η ανταλλαγή των επιστολών αποτελεί το 

μοναδικό μέσο επικοινωνίας για τα δίκτυα των ανθρώπων που στην προκειμένη 

περίπτωση είναι τα μέλη της βυζαντινής αριστοκρατίας καθώς και τα άτομα εκείνα που 

προσπάθησαν να εισέλθουν στους ανώτερους κύκλους και να επιβληθούν σε αυτούς 

μέσα από την προώθηση των αιτημάτων τους.  

 Μέσω των επιστολών δίνεται έμφαση στην αξία της φιλίας καθώς αποστολείς και 

παραλήπτες απέβλεπαν στη διατήρηση και ενίσχυση των φιλικών τους δεσμών ή ακόμα 

και στη δημιουργία νέων φιλικών σχέσεων μεταξύ τους. Ο Λέων Συνάδων αναφέρει 

χαρακτηριστικά ότι μια φιλία χωρίς γράμματα είναι στην ουσία μια λάμπα χωρίς λάδι297. 

Ωστόσο μελετώντας διεξοδικά τις συλλογές των γραμμάτων αντλούμε πολύτιμες 

πληροφορίες για τα συναισθήματα και την προσωπικότητα των επιστολογράφων καθώς 

η τελευταία είναι «καλυμμένη» με την αυστηρότητα που επιβάλλεται λόγω του 

αξιώματος και της θέσης που οι ίδιοι κατείχαν298. 

 Μέσα από τα γράμματα αυτής της περιόδου αναδεικνύεται η ευρυμάθεια των 

επιστολογράφων, ένα χαρακτηριστικό που αποτυπώνεται σε ποικίλες δραστηριότητες, 

όπως είναι ο δανεισμός των βιβλίων, η αντιγραφή των χειρογράφων, η μελέτη και ο 

σχολιασμός των κειμένων αλλά και η συγγραφή των δικών τους κομματιών. Οι 

επιστολογράφοι δεν παραλείπουν να σχολιάζουν και να μοιράζονται αυτές τις ενέργειες 

με τους αποδέκτες τους. Η πολυμάθεια των επιστολογράφων ταυτίζεται με την 

γενικότερη τάση του ουμανισμού που λαμβάνει χώρα την τρέχουσα περίοδο. Μελετούν 

την αρχαία ελληνική γραμματεία, όπως είναι ο Θουκυδίδης, ο Όμηρος, ο Σοφοκλής, ο 

Δημοσθένης, οι εκπρόσωποι της ελληνιστικής εποχής, μέσα από ανθολόγια, συλλογές 

χωρίων, γλωσσάρια, σχόλια και εγχειρίδια. Παράλληλα ασχολούνται και με τη μελέτη 

της ιερής παιδείας στα πλαίσια της παραγωγής του θεολογικού λόγου.  

 Τίθεται ένα ερώτημα: «Για ποιο λόγο οι διανοούμενοι ασχολήθηκαν με την 

κοσμική παιδεία και με τα πατερικά κείμενα;». Μια απάντηση στο εν λόγω ερώτημα 

προέρχεται από το γεγονός ότι η τάση αυτή προέρχεται από την ίδια την εκπαίδευση 

όπως εκείνη διαμορφώθηκε στα βυζαντινά σχολεία του 10ου αιώνα. Μια άλλη πιθανή 

απάντηση είναι ότι εν λόγω διαδικασία αποσκοπούσε στην καλύτερη διαχείριση και 

εφαρμογή της ρητορικής και των μεθόδων της στα λογοτεχνικά είδη με τα οποία 

ασχολήθηκαν, όπως είναι οι λόγοι και οι ομιλίες που έγραφαν και εκφωνούσαν.  

 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιστολογράφοι της μέσης βυζαντινής περιόδου 

και ιδιαίτερα του 10ου αιώνα δεν συνέταξαν τις επιστολές τους με σκοπό οι ίδιοι να τις 

                                                           
296 Papaioannou 2012, 296.  
297 Mullet 1981, 79.  
298 Dennis 1988, 161. 
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εντάξουν σε οργανωμένες συλλογές299. Η προώθηση της παιδείας και του πνευματικού 

πολιτισμού, όπως προκύπτει από τα συγκεκριμένα δίκτυα των ανθρώπων, μέσω της 

επεξεργασίας των γραμμάτων τους φανερώνει τους δύο άξονες πάνω στους οποίους 

στηρίζεται η Βυζαντινή αυτοκρατορία: ο πρώτος αφορά την κληρονομιά της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας και ο δεύτερος την ορθοδοξία και τον χριστιανισμό. Κλείνοντας, 

βλέπουμε πώς είναι δομημένος ο πνευματικός κόσμος ενός Έλληνα του 10ου αιώνα αλλά 

και μέσα στην παιδεία ανακαλύπτουμε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

νοοτροπίας και του πολιτισμού του Βυζαντίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
299 Papaioannou 2012, 296-297.  
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Ε. ΕΠΙΜΕΤΡΟ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
Αλφαβητική παράθεση των επιστολογράφων του 10ου αιώνα, σύμφωνα με το άρθρο του 

Darrouzès 1960, 109-135. 

 

 
Αλέξανδρος Νικαίας 

Αναστάσιος κοιαίστωρ 

Ανώνυμες επιστολές  

Ανώνυμος πρωτονοτάριος 

Ανώνυμος του Λονδίνου 

Αντώνιος Πατριάρχης  

Αρέθας Καισαρείας 

Βάρδας μοναχός 

Βασίλειος Καισαρείας, ο νέος 

Γενέσιος μάγιστρος  

Θεόδωρος Κυζίκου  

Θεόδωρος Δαφνοπάτης 

Ιωάννης, μοναχός Λάτρου 

Ιωάννης Κυριώτης ο Γεωμέτρης  

Κυριάκος Χώνιος 

Λέων Χοιροσφάκτης  

Λέων διάκονος 

Λέων Συνάδων 

Νικηφόρος Ουρανός  

Νικήτας Κληρικός  

Νικήτας μάγιστρος  

Νικήτας Παφλαγών, φιλόσοφος και ρήτορας 

Νικόλαος Μυστικός, πατριάρχης  

Προκόπης σπαθάριος 

Στέφανος Νικομηδείας 

Στέφανος, επί της μελάνης 

Συμεών, τσάρος Βουλγαρίας 

Συμεών, μητροπολίτης Ευχαϊτών  

Συμεών Λογοθέτης, ο Μεταφραστής  

Φιλήτος Συναδινός 
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REΒ                                             Revue des études byzantines 

JÖB                                              Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 
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