
ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Μιχαήλ (Δούκας, Κομνηνός), "Αγγελος, νόθος υιός τοΰ σεβαστοκρά- 
τορος τής Ηπείρου κα'ι Θεσσαλίας Ίωάννου, μή ΰποταγε'ις εις τους καταλα- 
βόντας τφ 1204 την Κωνσταντινούπολη' Φράγκους, έ'φυγεν εις τάς Δυτικάς 
επαρχίας τοΰ Βυζαντινού κράτους, όπου καί έπεβλήθη, τό μεν άφήσας αύτάς 
ανεπηρέαστους εκ τοΰ τυφώνος, τό δέ προστατεΰσας πολυαρίθμους πρόσφυ
γας εκ τής βασιλευοΰσης καί άλλων πόλεων καταφυγόντας εκεί.

'Ο Μιχαήλ ίδρυσε τό δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, πρωτεύουσαν εχων 
τήν "Αρταν, πόλιν εκκλησιαστικώς ύπαγομένην υπό τον Ναύπακτού, καί 
επεξέτεινε τάς έλευθέρας επαρχίας τοΰ κράτους του όσον ήδΰνατο. Τούτον 
δολοφονηθέντα διεδέχθη δ πολλφ ίκανώτερος αδελφός του Θεόδωρος, διατε- 
λεσας τό πριν υπό τον Θεόδωρον Α' Λάσκαριν εις τήν Νίκαιαν, άνήρ πολεμι
κός καί ακατάβλητος, δ δποίος, υποκινούμενος προς τούτο υπό των λογίων καί 
πατριωτών ών προεΐχεν δ ’Ιωάννης Άπόκαυκος, προέθετο τήν εκκαθάριση 
τοΰ εδάφους από τε των Φράγκων τής Θεσσαλονίκης καί των Βουλγάρων, 
καί τον παραμερισμόν τοΰ ’Ανατολικού Ελληνικού κράτους, ώστε πρώτος 
νά φθάση εις Κωνσταντινούπολη καί να ελευθερώση τήν βασιλεύουσαν καί 
έγκαταστήση εν αυτή τήν ιδίαν του δυναστείαν. Άφοΰ κατέλυσε τό φραγκι
κόν βασίλειον τής Θεσσαλονίκης έστέφθη δ Θεόδωρος Α' βασιλεύς καί αΰτο- 
κράτωρ Ρωμαίων εν αυτή υπό τοΰ αΰτοκεφάλου αρχιεπισκόπου Άχρίδος Δη- 
μητρίου, τον όποιον δ ίδιος είχε φροντίσει διά τοΰ Ίωάννου Άποκαύκου νά 
ύψωση είς άρχοντα τών βορείων τοΰ κράτους του επαρχιών. Ή πράξις αύτη, 
επακολουθήσασα σειράν αντικανονικών χειροτονιών επισκόπων εις τάς Δυτι
κάς επαρχίας, όπου ή κοσμική εξουσία (από συμφώνου μέ τον προκαθήμε
νον εκκλησιαστικώς τοΰ δεσποτάτου Ίωάννην Ναυπάκτου) άπέβλεπεν εΐς 
τήν άνεπηρέαστον από τούς εν Νικαίφ διαχείριση τών κρατικών τοΰ δεσπο
τάτου ζητημάτων, προεκάλεσεν δξεΐαν τήν αντίθεση τοΰ εν Νικαία εδρεύον- 
τος Οικουμενικού πατριαρχείου. Ή μακρά διαμάχη, ή άντίθεσις τών δυτικών 
όπως μετάσχουν εΐς συνεννοήσεις μέ τον Πάπαν περί ένώσεως τών ’Εκκλη
σιών (συνεννοήσεις αιτινες άπέβλεπον μάλλον εις τήν έξυπηρέτησιν τών συμ
φερόντων τής ώρας τών έν Νικαία), δεν κατέληξεν είς διάσπαση τής εκκλη
σιαστικής ένότητος, διότι ού'τε οί δυτικαί έ'παυον τό μνημόσυνον τοΰ πατριάρ- 
χου (δικαιολογοΰντες τά γενόμενα ως κατ’ οικονομίαν τελεσθέντα), ούτε οί 
ανατολικοί άπέκοπτον τούς προβάντας είς καινοτομίας. Άλλ’ ή τροπή τών
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4 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

πολιτικών κα'ι στρατιωτικών πραγμάτων επηρέασε κα'ι τά εκκλησιαστικά. Ό 
Θεόδωρος Α' ήττήθη παρά την Κλοκοτνίκαν (1230) υπό τοϋ Βουλγάρου 
ήγεμόνος Άσάν, συνελήφθη, έτυφλώθη και 6 διάδοχός του Μανουήλ δεν 
ήδΰνατο νά έχη πλέον τάς φιλοδοξίας του. Τότε ήλθεν ή ώρα τών τριών 
μεγάλων υποκινητών καί υπαιτίων τοϋ διχασμού τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
καί τής αυτοκρατορίας. Ή Νίκαια έστράφη κατά Ίωάννου τοϋ Άποκαΰκου, 
Δημητρίου τού Χωματιανοΰ καί Γεωργίου Βαρδάνη. Ό τελευταίος είχε χει- 
ροτονηθή Κέρκυρας διά ν’ άντιμετωπίζη εκεί την ιταλικήν προπαγάνδαν. Ό 
πρώτος, ό Άπόκαυκος, ήτο πλέον γέρων καί ευκόλως ήδύναιο νά έξωσθή. 
Ήναγκάσθη λοιπόν νά παραιτηθή καί νά μονάση έν στερήσει. Ό δεύτερος, 
ό αρχιεπίσκοπος Άχρίδος, είδε τάς ύποκειμένας αύτφ έπισκοπάς έλαττουμέ- 
νας, ά'λλως διευθετούμενα τά εκκλησιαστικά ζητήματα τής Βαλκανικής, καί 
τήν περί αυτονομίας θεωρίαν του έξασθενοΰσαν. Τέλος ό ’Άρτης 6 όποιος 
ειχεν ό'ρεξιν νά ΰποκαταστήση τον Ναυπάκτου, περιωρίσθη. Ταϋτα έπετεύχθη- 
σαν διά τής πατριαρχικής εξαρχίας ή οποία τήν 6 Αύγουστου 1232 άνετέθη 
εις τον μητροπολίτην ’Αγκυρας Χριστόφορον, έλθόντα έν συνεχείφ μετά πλή
ρους εξουσίας εις Θεσσαλονίκην, έ'χοντα δε τήν αναγκαστικήν συμπαράστασιν 
τού Μανουήλ ’Αγγέλου.

Περί τών πραγμάτων τούτων ελάχιστα ήσαν γνωστά μέχρις ου, υπό τοϋ 
Ρώσου ιστορικού Βασιλιέφσκη, έδημοσιεύθη μέρος τής αλληλογραφίας μεταξύ 
Θεοδώρου καί τής συζύγου του Μαρίας, τού Άποκαύκου καί άλλων τινών 
προσωπικοτήτων. Με τήν παρέμβασιν τού Άθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 
δημοσιεύσαντος μίαν δεκαπεντάδα πραγματειών μετά πολλών κειμένων, το 
δλον θέμα έπλουτίσθη καί έφωτίσθη ίκανώς. Επόμενον δ’ ήτο δ'τι θ’ άπη- 
σχόλει τό φροντιστήριον τοϋ Μονάχου, από το όποιον έξήλθον αί περί 
Άποκαύκου, Βαρδάνη καί Χριστοφόρου Άγκύρας μελέται τού Wellnhofer 
καί τού Kurtz, καί τούς Έλληνας βυζαντινολόγους έκ τών οποίων ό νΰν 
καθηγητής τής ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας έν Θεσσαλονίκη άρχιμ. Παρθένιος 
Πολάκης έδημοσίευσε καλήν μονογραφίαν, ό δέ καθηγητής Ν. Α. Βέης 
έρευνητικώτερον, έκ παραλλήλου προς άλλα, έπελήφθη τού θέματος. Παρά 
ταϋτα μέχρι σήμερον δεν έ'χομεν α') μίαν κριτικήν έ'κδοσιν τών έγγράφων 
τών άναφερομένων είς τό θέμα, ή τουλάχιστον μίαν συναγωγήν αυτών έπί 
τφ αύτφ, πράγμα ό'περ θά μάς ήτο χρησιμώτατον. β') βιογραφίας έξαντλη- 
τικάς τών τριών προσωπικοτήτων, Άποκαύκου, Βαρδάνη, Χωματιανοΰ καί 
γ') ιστορικήν διαπραγμάτευσιν περί τής ίδρύσεως, τών θεσμών, τής έκκλη- 
σίας, τών πολιτικών καί διπλωματικών ένεργειών, τών βλέψεων καί τών πρα
γματώσεων τοϋ δεσποτάτου τής ’Ηπείρου, τοϋ έξελιχθέντος εις βασίλειον 
Θεσσαλονίκης, διά τάς τρεις πρώτας δεκαετίας του. Σημειωτέον ότι ό αεί
μνηστος Μηλιαράκης ούδ’ δλον τό ύλ,ικόν είχεν ΰπ’ ό'ψιν του ούτε καί έ'γρα- 
ψεν ανεπηρέαστος, διότι έβλεπε τά πράγματα από τής σκοπιάς τής Νίκαιας.
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Μολονότι μέ συγκινεί ή έλλαδική ύπόστασις τοΰ ’Ηπειρωτικού δεσποτάτου, 
δεν είναι μόνον τούτο οπερ μέ παρεκίνησεν εις τό ν’ ασχοληθώ μέ το θέμα. 
Γνωρίζοντες κάπως την Θεσσαλονίκην από τον Ευστάθιον καί τάς ’Αθήνας 
από τον Μ. Χωνιάτην, έπρεπε νά μάθωμεν καί την Κέρκυραν από τον Άθη- 
ναΐον Γ. Βαρδάνην, καί την Στερεόν καί ’Ήπειρον, τάς βορειοτέρας επαρχίας 
από τον Άπόκαυκον καί τον Χωματιανόν. Έπί πλέον, πέραν τής πολιτικής 
ιστορίας, τάς τρεις αΰτάς μορφάς είδον ως λογίους άνδρας, μορφωμένους μέ 
τήν έσωθεν καί έξωθεν παιδείαν, "Ελληνας εαυτούς όμολογοΰντας, καί άγω- 
νιζομένους υπέρ τής ελληνικής παιδείας, καταλείψαντας δέ φιλολογικά μνη
μεία ου τα τυχόντα. Βεβαίως ή αλληλογραφία τοΰ Βαρδάνη καί δη τοΰ Χω- 
ματιανοϋ ή φθάσασα μέχρις ήμών δέν είναι τόση ώστε νά σχηματίσωμεν 
ακριβή περί τής παιδείας καί τής πνευματικής των δράσεως γνώσιν, 6 Χωμα- 
τιανός δέ ίδίμ καί δ Άπόκαυκος έπειτα γνωρίζονται κυρίως ως χειρισταί 
τού εκκλησιαστικού δικαίου, νομοδιδάσκαλοι καί δικασταί αξιόλογοι. Άλλ’ 
οι ολίγοι στίχοι τού Άποκαΰκου καί δεκάδες τινές επιστολών δεικνύουν 
αυτόν τουλάχιστον ως άνδρα ου μόνον σώφρονα, μή σχολαστικόν, έχοντα 
πολιτικόν αισθητήριον, αλλά καί γλαφυρόν λόγιον γράφοντα άψόγως μετά 
χάριτος πολλής, προσωπικού ύφους, παρρησίας καί θάρρους, λογιότητος δέ 
καί γνώσεως τών κλασσικών συγγραφέων, τής μυθολογίας καί τής ιστορίας 
ού τής τυχούσης. ’Από τής άπόψεως ταύτης κρίνω τον άνδρα ούχί δεύτερον 
τοΰ Μιχ. Χωνιάτου, τοΰ οποίου προέχει μήκιστον δσον εις τάς πολιτικός 
πρωτοβουλίας (ως γνωστόν δ ’Αθηνών δέν ετόλμησεν ούτε εις την Νίκαιαν 
ούτε είς την ’Άρταν νά καταφύγη αλλά έζησε μετά τό 1204 υπό τούς Φράγ- 
κους καί άπέθανε δούλος αυτών!). Διά τούτο κατέγραψα τάς εκ χειρός τού 
Άποκαύκου έπιστολάς καί τά άλλα έγγραφα καί την προς αυτόν αλληλογρα
φίαν, καί τούτο έπραξα κατά τό δυνατόν καί διά τούς άλλους δύο, έπί τή 
έλπίδι ό'τι ούτω διευκολύνω την υπό άλλου τίνος συναγωγήν (έπιβαλλομένην 
κατ’ εμέ) τών εν λόγφ κειμένων.

'Ως βλέπει δέ δ αναγνώστης έπρόσεξα καί ωρισμένας ψυχογραφικάς 
πλευράς τών λογίων τούτων ιεραρχών καί διαφευγούσας τούς συνήθεις μελε- 
τητάς αποχρώσεις τών σκέψεων αυτών.
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Λάμπρος

ΛΙΕΕ 3 

ΑΙΣ

VVr III

Μηλιαράκης

Αρμονία 3 

Άδη να ΙΕ' 

VVr. XI 

Δυρραχηνά 

Συμβολή Άχρ.

Kurtz

Κερκυραϊκά

ΕΦ 4

Τεσσ. Κόντου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ( καί συντομογραφίαι )

= Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου, Τά Σωζόμενα ύπό Σπυρί
δωνος Λάμπρου, τόμος Β', έν ΆΟήναις 1880 ( Ιδίφ σσ. 
281-282, 330-333, 339 -346, 350-351 κ.άλλ. ).

= *V. G. Vasiljevskij, Κατάλογος επιστολών Άποκαΰκου. 
Έν τφ Δ' ΙΙαραρτήματι τής Έπειηρίδος τής Δημοσίας Αύτο- 
κρατορικής Βιβλιοθήκης τής ΙΙετρουπόλεως διά τό έτος 1883 
( πρβλ. Ν. Βέην, ΕΕΒΣ Β', 1925, σ. 141, σημ. 2).

= Περί συνοικισμού των Ίωαννίνων μετά τήν φραγκικήν κατάκτη- 
σιν τής Κωνσταντινουπόλεως, ύπό Ά. Παπαδοπουλου - Κ ε ρ ά
με ως, ΔΙΕΕ 3, 1891, σσ. 451 -455 [ σσ. 451 -455 Σημείωμα 
περί οίκήσεως τΰπου... τοΰ Άπ. ].

=Άθ. Παπαδοπουλου -Κεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής 
Σταχυολογίας, Άγ. Πετρούπολις, τόμος Β', 1894, σσ. 361 -362, 
τόμος Δ", 1897, σσ. 119-121 [κείμενα Άπ. ].

= V. G. Vasilievsky, Epirotica saeculi X, VVr ( Βυζαν
τινά Χρονικά Πετρουπόλεως ) III, 1896, σσ. 233 - 299 [ αλλη
λογραφία Άποκ. κ.ά. έγγραφα).

=Ίστορία τοΰ βασιλείου τής Νίκαιας καί τοΰ δεσποτάτου τής’Ηπεί
ρου ( 1204 - 1261 ) ύπό Ά. Μηλιαράκη, έν Άύ-ήναις 1898, 
8°, σσ. ( 8 ) + 676.

=Ά0·. Παπαδοπουλου - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Αθηναϊκά, «Αρμονία» 3, 
1902, σσ. 285-292. Διορθώσεις αυτόθι, σσ. 507-511.

=’Αύ·. Παπαδοπουλου - Κεραμέως, ’Επιγράμματα Ίωάννου 
Άποκαΰκου, « Άθηνά » ΙΕ', 1903, σσ. 462-478.

=Άθ. Παπαδοπουλου - Κεραμέως, Παρατηρήσεις εις τά Epiro
tica Saeculi XIII, VVr. XI, 1905, σσ. 849-866.

=Άθ. Παπαδοπουλου - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Δυρραχηνά, ΒΖ 14, 1905, 
σσ. 568 - 574 [ κείμενα Άπ. ).

=Άθ. Παπαδοπουλου - Κεραμέως, Συμβολή εις τήν ιστορίαν 
τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος, Recueil de memoires en l’hon- 
neur de l’academicien B.J. Lamanskij, S. Peterburg 1907, 
I, σσ. 227 - 250. [ Αί παραπομπαί εις τό άνάτυπον, 1905, σσ. 
1 - 24 ].

= Ε d. Kurtz, Christophoros von Ankyra als Exarch des 
Patriarchen Germanos II, BZ 16, 1906, σσ. 120 -142.

=Άθ. Παπαδόπουλος - Κ ε ρ α μ ε ύ ς, Κερκυραϊκά. ’Ιωάννης Άπό- 
καυκος καί Γειόργιος Βαρδάνης, VVr XIII, 1906, σσ. 334 - 351.

=Άθ. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, Γαβριήλ 1°9 οικουμενικός πα
τριάρχης. Ίασίτης μητροπολίτης ’Εφέσου, Rome 1906 ( = περ. 
Bessarione, serie II, vol. IX, anno X, fasc. 87, σσ. 295 - 298 ).

= Ά·9·. Παπαδοπουλου - Κεραμέως, Κανονικοί πράξεις Γεωργίου 
Βαρδάνη καί Ίωάννου Άποκαΰκου περί κληρονομικής ύποθέ- 
σεως Θεοδώρου Διαβατηνοϋ, «’Εκκλησιαστικός Φάρος» Αλε
ξάνδρειάς 4, 1908, σσ. 62 - 67.

=Άδ\ Παπαδοποΰλου - Κ ε ρ α μ έ ω ς, ’Ιωάννης Άπόκαυκος καί
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Βυζαντϊς Α' 

Petrides

Λαγοπάτης

Wellnhofer

ΝΡ

Πολάκης

Βέης ΕΕΒΙ 

Βέης BNJ

AD Alb.

Νικήτας Χωνιάτης. « Τεσσαρακονταετηρ’ις τοΰ καθηγητοΰ Κ. Σ. 
Κοντού», έν Άθήναις 1909, σσ. 373 -382.

=’A1E Παπαδοπούλου - Κεραμέως, Συνοδικά γράμματα [ 11 J 
Ίωάννου τοΰ Άποκαυκου μητροπολίτου Ναυπάκτου « Βυζαν- 
τίς » Α", 1909, σσ. 3 - 30.

= Jean Apokaukos, lettres et autres documents inedits, par 
Sophrone Petrides, des Augustius de l’Assomption, 
έν « Bulletin de l’lnstitut archeologique Russe a Constan
tinople » XIV, 1909, σσ. 69 - 100 ( Sofia ). Καί εις άνάτυπον 
σσ. 1 - 32.

= Γερμανός Β' πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως - Νίκαιας ( 1222- 
1240 ), Βίος, συγγράμματα καί διδασκαλία αΰτοϋ. ’Ανέκδοτοι 
όμιλίαι καί έπιστολαί τό πρώτον έκδιδόμεναι υπό Σ π. Ν. Λ α
γοπάτ η, διδάκτορος τής Θεολογίας. Έν Τριπόλει 1913, 8°, 
σσ. ις' + 363.

= Dr. Matthias Wellnhofer, Johannes Apokaukos Metropolit 
von Naupaktos in Aetolien ( c. 1155- 1233 ). Sein Leben 
und seine Stellung im Despotate von Epirus unter Mi
chael Doukas und Theodoros Kotnnenos. von —, Freising 
1913, 8°, σσ. ( 8 ) + 69 ( + 3 ). ( βασική μελέτη ).

= A. Papadopoulos- Kerameus, Noctes Petropolitanas.
( Κείμενα τοΰ XII - XIII αί. ) S. Peterburg 1913 ( 1914 ), 8», 
σσ. ( 4 ) + 302 ( + 2 ).

= Διακ. Παρθενίου Πολάκη, ’Ιωάννης Άπόκαυκος μητρο
πολίτης Ναυπάκτου. Σελίδες έκ τής ιστορίας τοΰ Βυζαντινοΰ 
κράτους κατά τόν ιγ' αιώνα. Έν 'Ιεροσολύμοις 1923, 8°, σσ. 
144 ( άνατΰπωσις έκ τοΰ περ. « Νέα Σιών » ). [ βασική μελέτη ].

Ε. Petit, Jean Apocaucos, DTC VIII, 1924, στ. 645-646,
= Ν. Α. Βέης, Λέων - Μανουήλ Μακρός, έπίσκοπος Βελλάς. Κα- 

λοστίπης μητροπολίτης Λαρίσης. Χρυσοβέργης, μητροπολίτης 
Κορίνβ-ου. ΕΕΒΣ Β', 1925, σσ. 122 -148.

=Νίκου Α. Βέη (Bees), "Η μονή τοΰ οσίου Λουκά τοϋ Στει- 
ριώτου καί ή εκκλησιαστική κοινότης τής Παναγίας τής Ναυ- 
πακτιωτίσσης, ό ’Ιωάννης Άπόκαυκος καί Κυριάκος ό έξ Άγ- 
κώνος BNJ 11, 1934, σσ. 179 - 192 δ ( ίδίρ. σσ. 185, 188 - 191 ).

= Κ. Γ. Μ[πόνης], Άπόκαυκος ’Ιωάννης, ΘΧΕ 1, 1936, στ. 
1345.

= Acta et Diplotnata res Albanise mediae setatis illustrantia. 
collegerunt... E. de Thalloczy, C. Jireiek. Emil, de Suf- 
fulay, vol. I, Vindobonnae 1913.

= Νικολάου Β. Τωμαδάκη, Οί λόγιοι τοΰ δεσποτάτου τής 
’Ηπείρου Ία». Άπόκαυκος, Γ. Βαρδάνης, Δημ. Χωματιανός 
ΕΕΒΣ ΚΖ’, 1957, σσ. 3 έξ. | σ. 24 έξ. τά incipit καί desinit 
τής αλληλογραφίας Άποκαύκου κλπ. J.
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8 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚΑΥΚΟΣ 
μητροπολίτης Ναύπακτού

ΒΙΟΣ. 1. ’Όνομα - καταγωγή. Έκ τής οικογένειας Άποκαΰκων είναι 
γνωστοί διάφοροι άνδρες, ίδίςι τοΰ ιδ' αί. Ό προς δν άλληλογραφεΐ Ν. δ 
Χοΰμνος κουβικουλάριος ’Αλέξιος Άπόκανκος, αποδέκτης καί επιστολής 
Θεοδώρου τοΰ ‘Υρτακηνοϋ1. Μανουήλ Αιούπατος δ Άπόκανκος2. ΙΙρεσβΰ- 
τερος Κωνσταντίνος ό Άπόκανκος3. Γεώργιος δ Άπόκανκος τοΰ ιγ' αί.4. 
Ό ιατρός Αλέξιος δ Άπόκανκος, γράψας στίχους είς την έκδοσιν τής Ιστο
ρίας τοΰ Ν. Γρήγορά5, δ γνωστός ως Αλέξιος Άπόκανκος δ Παρακοιμώ
μενος6. Τέλος δ έν τή διαθήκη ’Ιωσήφ τοΰ Βρυεννίου άναφερόμενος ζωγρά
φος Αλέξιος δ Άπόκανκος (περί τό 1430-1440)7. Ουτοι πάντες ήσαν 
μεταγενέστεροί του. Ουδέ την πατρίδα του γνωρίζομεν ασφαλώς, διότι περί 
αυτής δεν κάμνει λόγον δ ίδιος.'Υποθέτομεν δ’δτι ήτο ή Κωνσταντινούπολή.

2. Σπουδαί. Γράφων προς τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως (έν 
Νικαίρι) Μανουήλ (Χαριτόπουλον) δμιλεΐ περί τίνος κοινοΰ αυτών διδασκά-

1 Πρβλ. Krumb. -Σωτηρ. Β', σ. 146. Πιθανώς ό παρακοιμώμενος.
2 ΙΙρβλ. ΝΕ 13, 1916, σ. 143 ( έξ άγιορ. κώδικος Μ. Λαύρας ).
3 Miklosich-Miiller, Acta et Dipl. II, σ. 21.
4 ’Εν εΰαγγελίφ ιγ' αί., άποκειμένιρ έν Παναγίφ Χάλκης, φ. 228μ·:

Ή βίβλος ή δε...
σπουδή κατέστη και πάϋφ κα'ι δαπάνη
Γεωργίου μάλιστα τοΰ ’Αποκαύκου ( άπό καύκου cod. )
άρχοντος άνδρός νουνεχούς καί κοσμίου,
λαμπρού, προσηνούς, εΰγενοϋς, θαυμάσιου,
ανακτόρων οικοις τε διαιτωμένου
φίλ,ου κρατουντών ασφαλούς καί γνησίου,
δώρον δοθεΐσα τώ ναφ τής Παρθένου...
τφ εν Βλαχέρναις...

Πρβλ. Αίμ. Τσακοπούλου, Περιγραφικός Κατάλογος, Ίσταμπούλ 1956, σ. 7.
5 Πρβλ. Άντ. Κ. Σταμούλη, ’Αλεξίου 'Αποκαύκου είκών, ΔΙΕΕ 9, 1926, 

σσ. 588 -589, Γ ρ η γ ο ρ ά ς ( Bonn ), σσ. 1256- 1257.
6 Krumb.-Σωτηρ. Β', σ. 416 καί Γ', σσ. 502 - 503. Οδτος έδολοφονήθη 

τήν 11 ’Ιουνίου 1345, έχρημάτισε δέ καί μέγας δούξ.
7 ’Α. Παπαδοπούλου - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Varia Graeca Sacra, 1909, σσ. 295-296.
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01 λόγιοι τοΰ δεσποτάτου τής ’Ηπείρου 9

λου Ψελλοϋ, άλλου βεβαίως από τον γνωστόν: « μεμνημένος μέν καί πολλών 
ετέρων συνουσιών μετά της σής άγιότητος, άλλα δή καί τής κοινωνίας τών 
αυτών παιδευμάτων, δτε τής Κωνσταντινουπόλεως ηΰγει ό λύχνος, καί συ 
καί ημείς τφ φιλοσόφφ εκείνφ εμαθητεύσαμεν τφ Ψελλφ »’. Περί τά τέλη 
δε τής ζωής του γραφών προς τον Δ. Χωματιανόν λέγει: « εγώ δ’ έφ’ άπαξ 
τής επισκοπής έκκρουσθείς καί από μητροπολίτου εις χωρεπίσκοπον κατα- 
βάς, εν παροικίςι υπό την εκκλησίαν ποιούμαι την δίαιταν, καί σΰνειμι χωρι- 
κοίς καί παρά βόας έχω καί βώλον καί άροτρον, καί ποιούμαι περί υδραγω
γούς, καί όρχάτους αποκαθαίρω φυτών, καί δίκας δικάζω ό μητροπολίτης, 
δ γνώριμος έν Έφα, ό έν Εσπερία μή άγνωστος, δ εν τη βασιλενούση 
πάλαι υποβλεπόμενος, ώς οί πολλοί μή όρθώς δοξάζουσιν ό ελλόγιμος, δ'σας 
κλοπή συνίστησιν αμαξών... 1 2. Ταύτα τά κρίματά μου, τοΰ ποτέ τά κρίματα 
τής περιβλέπτου οννόδον χειρογραφονντος εις (εύ)στοχίαν, ώσπου ελέ- 
γετο...3. Άλλ’ δτε τής Κωνσταντίνου ηΰγει δ λύχνος καί τό σεβαστόν τής 
Σοφίας μέγα τέμενος ηΰγαζε, περί χορούς φιλοσόφων, περί ρητόρων ξυλλο- 
γάς εστρεφόμεθα καί ύπ’ αυτών περιελαλούμεθα, καί πλέον ή φοιτώντες ές 
διδασκάλων αίτίκα έδιδασκόμεθα, άλλου άλλο προβαλλομένου θεώρημά τε 
καί ζήτημα επιστήμης άφ’ εκατέρας ταύτης καί τέχνης" δτε δέ εις τήν επι
σκοπικήν αψίδα άναβεβήκαμεν καί διδάσκαλοι τής επιστήμης κατέστημεν 
(επιστήμην δέ καλοϋσιν οί Πατέρες τά δόγματα), τότε δή τότε τών άνάρ- 
θρων εκείνων καί φιλοσόφων φωνών τάς άνάρθρους τών ζώων τάς άσημάν- 
τους άντηλλαξάμεθα... »4. Εις τήν προ τοΰ 1204 εποχήν ανάγεται ή φιλία 
του μέ τον μητροπ. Εφέσου Ίασίτην προς δν γράφει: « Άλλ’, ώ φίλε καί 
πάλαι καί νΰν, μικρόν έκ τής περιωπής τού θρόνου έπίκυπτε καί προς τούς 
δυτικούς εξ Έφας τοΐς προσρητικοΐς περίλαμπε γράμμασι, μεμνημένους τής 
σής άγιότητος, ήπερ τίνος ετέρου τών πάλαι συνήέλων καί τά φιλικά διασώ- 
ζοντος»5. Καί προς τον Καστοριάς Κωνσταντίνον, πρωτόθρονον Βουλγαρίας, 
γράφων λέγει: « Πρόφασιν δέ στερροτέραν τοΰ γράμμασιν ήμΐν προσλαλείν 
άλλην τινά ζητείς, τής παλαιός εκείνης φιλίας και συνουσίας, ήνίκα τό 
πατριαρχικόν πατών έδαφος εκείνο τό περιμαρμάρεον καθ’ έβδοματικάς περιό
δους γνησίως τε προσεφύου μοι τφ σφ ’Ιωάννη, καί περιπλεκόμενος ώσπερ 
ελευθέρςι τή γλώσση έλευθέρφ τφ πνεύματι προσελάλοις τά φιλικά" αλλά καί 
προβαίνων εις ιερέα καί τό τών υπό σού φιλουμένων έκλόγιον προσκαλούμε
νος, κάμε διά φιλίαν έποιήσω συλλειτουργόν. Μείζονα τούτων αιτίαν, πρό-

1 VVr 3, 1896, 265,9-12.
2 Συμβολή Άχρ. 20,17-24.
3 Συμβολή Άχρ. 21,4-6.
4 Συμβολή Άχρ. 22,2-11.
5 Bessarione IX, 1905, σ. 296.
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10 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

φασιν, αφορμήν μήτ’ αυτός ζητεί, μήθ’ ήμάς απαιτεί διδόναι, άλλα τά φιλικά 
συντηρών έπαυξηθέντα τφ χρόνφ και εις πνευματικήν αδελφότητα, τήν ίεράν 
κίνει χεΐρα και όξυγράφει μοι τά προσρητικά, νϋν μάλλον, ό'τε και νόσοις 
καί συμφοοαίς πολυειδέσι κακούμεθα »Χ. Άναφέρεται δ’ ό ’Ιωάννης ’Από- 
καυκος πατριαρχικός νοτάριος εν κώδικι Σινά 482 (1117 ) *. « Ήν ποτέ 
νεοταγής έν τοΐς τοϋ πατριάρχου νπογραφεΰσιν»3 πληροφορεί ήμάς ό 
ίδιος" πατριάρχης δ’ ήτο Νικήτας ό Β' (1187- 1190). Έκ Κωνσταντινου
πόλεως έγνώριζεν, ως θά ίδωμεν, τον Χωματιανόν. Εκεί έσχετίσθη μέ τον 
Ευθύμιον Τορνίκην, διάκονον τής τοϋ Θεοΰ 'Αγίας Σοφίας, άναχωρήσαντα 
μετά τήν άλωσιν εις Χαλκίδα καί φιλοξενηθεντα κατόπιν εν Ναυπάκτφ υπό 
τοϋ Άποκαύκου 1 2 3 4. Ήτο δ’ ό Ευθύμιος αύτάδελφος τοϋ Εφέσου Γεωργίου 
Τορνίκη5 καί εΐχεν αλληλογραφίαν μέ τον Μ. Χωνιάτην6. Ό ’Ιωάννης ήτο 
ανεψιός Κωνσταντίνου Μανασσή, μητροπολίτου Ναυπάκτου7, δ όποιος καί 
έχειροτόνησεν αυτόν διάκονον8 ίσως δ’είχε σχέσιν προς τήν περίφημον 
μονήν τοϋ Όσιου Λουκά τοϋ Στειριώτου τής Φωκίδος9. Τοΰτο έγένετο περί 
τό 1180, ό'τε δ ’Ιωάννης θά είχε περίπου τήν ήλικίαν των 25 ετών10 11. Επο
μένως ή υπηρεσία του εϊς τήν πατριαρχικήν γραφειοκρατείαν ήτο μεταγενέ
στερα. Ή παλαιοτέρα μνεία είναι εις πρακτικά τοϋ 1187 « μηνί μαΐφ ε', 
ήμέρφ ς', ίνδικτιώνος ε'», επί πατριαρχείας Βασιλείου Καματηροϋ (1183- 
1187), εξηκολούθει δε διατελών καί επί πατριάρχου Γεωργίου Ξιφιλίνου 
( μετά τήν 131Ίν Σεπτ. 1191) καί επί Ίωάννου Καματηροϋ (1199-15 Φεβρ. 
1206)η, δτε καί πρέπει ν’ άνήχθη εις τήν μητρόπολιν Ναυπάκτου, προ τών 
γεγονότων τής τετάρτης σταυροφορίας χρόνον ικανόν, ώστε νά προλάβη νά 
έ'χη έγκατασταθή εις τήν έδραν του. Συμπεραίνομεν δ’ ότι συναισθηματικώς 
είλκύσθη προς τήν έκ νεότητάς του γνώριμον Ναύπακτον, μολονότι ήδύνατο

1 Συμβολή Άχρ. 23,14-26.
2Benevi£, Catalogns I, σ. 290.
3 VVr 13, 1907, σ. 342 έξ.
4 Λάμπρος, Β', σσ. 608, 637, 281,24-26.
6 Τόν ίδιον τόν υπό τοϋ Άποκαύκου άναφερόμενον ώς μαΐοτορα ιών ρητόρων, 

1 Αθήνα ΙΕ', 1903, σ. 470.
3 Πρός αυτόν έστάλησαν αί έπιστολαί ήζ', ήη', ρβ', ρη', ριβ', ρλδ', ρμζ', 

ρνζ' καί ρο' υπό τοΰ Χωνιάτου.
7 Ν. A. Bees, Manassis, der Metropolit von Naupactos, ist identisch 

mit dem Schriftsteller Konstantinos Manassis, BNJ 7, 1930, σσ. 119-130.
8 Β έ η ς, Ένθ’ άνωτ., σ. 130. Wellnhofer, σσ. 7, 119, 129. Βέης, 

BNJ 11, 1934, σ. 190.
9 Βέης, BNJ 11, 1934, σ. 190.

10 Τό έτος τής γεννήσεώς του θέτει ό μέν Petit τό 1260, ό Πολάκης 
(σ. 18) μεταξύ τοϋ 1153 -1158 καί ό Wellnhofer περί τό 1155.

11 Βέης, ΕΕΒΣ Β', 1925, σ. 132.
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Οί λόγιοι τοΰ δεσποτάτου τής ’Ηπείρου 11

νά καταλάβη μεγαλυτέραν και πλέον προσοδοφόρον μητρόπολιν έκ των τής 
Μακεδονίας' διότι γραφών προς τον Γ. Βαρδάνην λέγει δτι αί έπισκοπαί 
Βουλγαρίας ή σαν πλοΰσιαι και εις ωραία μέρη, και αί μεγαλώνυμοι πολλάκις 
ουδέ τι άλλο είναι ή ψιλά ονόματα, « ως και πολλούς τών τής Μεγάλης Εκ
κλησίας τροφίμων και συν έκείνοις κάμε, ει μη το φιλοδοξεϊν διεκώλυσεν, 
εράν έπιβήναι θρόνου βουλγαρικού »’. Ευτυχώς ‘όμως διά τό ’Έθνος πρού- 
τίμησε τήν Ναύπακτον.

3. Ή Ναύπακτος2 ήτο πρωτεύουσα θέματος καί μητρόπολις λς·' θέσιν 
κατέχουσα υπό τον οικουμ. θρόνον. Ύπέκειντο δ’ ύπ’ αυτήν αί έπισκοπαί 
’Άρτης, ’Αχελώου, Βονδίτζης, ’Αετού, Ίωαννίνων, Βελλάς Βουθρωτού, 
Δρυϊνουπόλεως, Φωτικής καί Χιμάρας8. Τό δτι ύπήγετο ύπ’ αυτήν ό ’Άρτης 
έδωκεν εις τον Άπόκαυκον ίδιάζουσαν θέσιν, διότι κατέστησεν αυτόν πρω
τόθρονον τού δεσποτάτου. Καί τίς μεν ό ρόλος αυτού κατά τήν πρώτην 
δεκαετίαν δεν δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν. Άφ’ ής δμως τάς ήνίας τού κράτους 
άνέλαβεν δ Θεόδωρος ’Άγγελος, ή προσωπικότης τού πρεσβύτου άρχιερέως 
αρχίζει νά διαγράφεται. Φαίνεται ό έμπνευστής καί ό επίκουρος δλων τών 
σχεδίων τού νέου δεσπότου. Καί, ώς εϊκός, προθυμοποιείται νά τον υπηρέ
τησή διά τής ’Εκκλησίας, προβαίνων εις τάς άρεστάς τή πολιτική εξουσία 
έκλογάς αρχιερέων, χειροτονίας αυτών, ή καί ενεργών ώστε νά εκλεγούν 
οΰτοι υπό τών κατά τόπους υπό μητροπολίτας συνόδων. Ούτως αποφεύγεται 
ή ζήτησις αρχιεπισκόπων (άνευ ύπ’ αυτούς συνόδων) καί μητροπολιτών από 
τήν Νίκαιαν, δχι βεβαίως διά τό δυσχερές τών περιστάσεων, τούς πειρατάς 
καί τούς μεταξύ τών δύο ελληνικών κρατών μεσολαβούντας Λατίνους, αλλά 
διά νά μή επηρεάσουν οί έξ Ανατολής τά πράγματα τού Ελληνικού χώρου 
πολιτικώς υπέρ τοΰ αύτοκράτορος τής Νίκαιας. Οί έν Έλλάδι, ήσθάνοντο 
εαυτούς ίκανωτέρους καί καταλληλοτέρους νά φθάσουν πρώτοι καί ν’ ανα
κτήσουν τήν βασιλεύουσαν. Ή τοιαύτη αντικανονική πολιτική, τήν οποίαν 
μετήρχετο άνήρ εμπειρότατος περί τούς κανόνας, δχυρούμενος εις τήν περί 
τής οικονομίας διδασκαλίαν τών Πατέρων, δφείλομεν νά δμολογήσωμεν δτι 
έγένετο μετά μεγάλης πολιτικότητος καί χωρίς νά έξωθή τά πράγματα εις 1 2 3

1 VVr 3, 1891, 251,85 - 252,1-2.
2 Περί τή; Νιυπάκτου έκκλησιαστικώς πρβλ. Γερασίμου Κονιδάρη, 

Α' Περί τήν Ιστορίαν τών μητροπ. Β. 'Ελλάδος καί τής άρχιεπ. ’Αχριδών κατά τόν 
Θ', I' καί ΙΑ' αιώνα. Β' Παλαιά καί Νέα "Ηπειρος, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών 
μητροπ. Νικοπόλεως - Ναυπάκτου καί Δυρραχίου, «Πεπραγμένα Θ' Διεθ-ν. Βυζαντ. 
Συνεδρίου Θεσσαλονίκης» Β’, Ά·θ\ 1955, σσ. 150-205.

Πρβλ. ομοίως Γ. ’Λθ-ανασιάδη-Νόβα, Ή Ναύπακτος ώ; λιμήν τοΰ Βυ
ζαντίου κατά τόν I' αιώνα, "Ενθ-’ άνωτ., Β’, 1955, σσ. 289 -295.

3 Πρβλ. Κονιδάρη ν, "Ενθ-’ άνωτ., Π ο λ ά κ η ν, σ. 20.
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12 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

τά όίκρα. 'Ο Άπόκαυκος, αρχηγός τής Εκκλησίας τοϋ δεσποτάτου, δεν 
έ'παυσε να άναγνωρίζη τον έν Νικαία πατριάρχην, προς δν έγραφε μέν 
εύθαρσώς αλλά καί μετά τοΰ τυπικού σεβασμού τού δφειλομένου προς τον 
προκαθήμενον *.

4. Ή εκλογή τοΰ Δ. Χωματιανοΰ ως αρχιεπισκόπου Άχρίδος ή 
Βουλγαρίας* είναι εν σημαντικόν γεγονός. ’Οφείλεται δ’αύτη είς δύο παρά
γοντας. Εις τον Θεόδωρον άφ’ ενός ό οποίος διεγνω τάς μεγάλας ικανότητας 
τού άνδρός καί την επήρειαν την οποίαν ήσκει επί των βορείων (Μακεδονι
κών) επαρχιών τού δεσποτάτου. Έξ άλλου είς την βαθείαν έκτίμησιν την 
οποίαν ετρεφε προς αυτόν δ Άπόκαυκος καί τήν ικανότητα την οποίαν εσχε 
νά δώση νομοφάνειαν είς τήν εκλογήν, ή οποία άπαραιτήτως έπρεπε νά λάβη 
χώραν είς Κωνσταντινούπολή, εάν ή βασιλεύουσα ήτο ελεύθερα. Ούτως, διά 
τής πληρώσεως τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος, τό Δεσποτάτου άπέκτα αυτόνομον 
αρχιερέα, δυνάμενον, επί τή έπικλήσει παλαιών (;) προνομιών καί πατριαρ
χικών δικαιωμάτων, ν’ άγνοήση τον εν Νικαίρ πατριάρχην, πράγμα δπερ 
μόνον μέχρι τίνος ήδύνατο νά πράξη δ Άπόκαυκος.

5. Ή στεφηφορία τοΰ Θεοδώρου τυπικώς μέν έγένετο υπό τοΰ Χω- 
ματιανοϋ, κατελθόντος πρός τούτο είς Θεσσαλονίκην, τής δποίας δ άρχιερευς 
Κωνσταντίνος δεν ήθέλησε νά προβή είς χρίσιν τοΰ νέου βασιλέως καί ή 
έξωρίσθη έκεΐθεν ή έ'φυγεν. ’Ιδού πώς διηγείται, από σκοπιάς τής Νίκαιας, 
τά πράγματα δ Γεώργιος Άκροπολίτης: «'Ο δε Κομνηνός Θεόδωρος, δν 
προ μικρού δ λόγος ιστόρησε, μη θέλων μένειν έν τή οικεία τάξει αλλά τά 
τής βασιλείας σφετερισάμενος, επειδή τής Θεσσαλονίκης γέγονεν εγκρατής 
πολλήν τε χώραν τής 'Ρωμαΐδος έκ τής κεκρατημένης παρά τών ’Ιταλών 
ύφ’ εαυτόν έποιήσατο, έτι δέ καί τής παρά τών Βουλγάρων κεχειρωμένης, 
πορφυρίδα τε υπενδύεται καί ερυθρά περιβάλλεται πέδιλα, άντιστάντος αύτφ 
επί τούτφ στερρότατα τού μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου τού 
Μεσοποταμίτου, δν καί πολλαΐς κακουχίαις καί έξορίαις διά ταΰτα υπέβαλε 
τών κανονικών εθών άντεχόμενον. δ δέ Βουλγαρίας αρχιεπίσκοπος Δημήτριος 
τό βασιλικόν περιδιδύσκει τούτον διάδημα, ως έ'φασκεν, αυτόνομος ών καί 
μηδενί εύθύνας δφείλειν δούναι, καί διά ταύτα εξουσίαν έ'χειν βασιλέας χρίειν 
οΰς τε καί δπου καί δτε βούλοιτο »3. 1 2 3

1 Πρβλ. 2π. Λαγοπάτην, σσ. 10-11, Μηλιαράκην, 105-107, Πο- 
λ ά κ η ν, 41 - 50.

2 Περί τής σημασίας τοΰ δρου Βουλγαρία έν τφ τίτλω τής αρχιεπισκοπής, μή 
έχούσης γεωγραφικήν ή εθνικήν έννοιαν, πρβλ. Μηλιαράκην, 195 - 197.

3 Χρον. Συγγρ. ( Heissenberg) σ. 33-34.
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Οί λόγιοι τοΰ δεσποτάτου τής ’Ηπείρου 13

Προ της στέψεως δ Άπόκαυκος είχε παροτρύνει τον Θεόδωρον, δεσπό
την δ'ντα, εις τό εγχείρημα « γένοιντό σου τη βασιλείς οί χρόνοι μακροί και 
δ'ψονταί (σε) λαοί και εύφρανύήσονται έπ'ι θρόνου κατά πάλιν την μεγάλην 
καϋήμενον τον βασιλικού»Προ δέ τής καταλήψεως τής Θεσσαλονίκης 
έγραφεν «καί Θεσσαλονικεΐς αναγκάσει τή σή αρχή προστεθήσεσβαι..., καί 
μεγαλυνεΐ σε Θεός καί κραταιώσει σε επ'ι πλέον και τό βασιλικόν και πά
τριον ύποδήσει σε πέδιλον » 1 2 3. Κατ’ άρχάς έγένετο σκέψις να γίνη ή στέψις 
εΐς τά Σκόπια, άλλ’ ύστερον δ Άπόκαυκος έγραψεν ΰποδεικνΰων την Θεσσα
λονίκην8. Συνηντήθη δέ μέ τον μέλλοντα βασιλέα εν ’Άρτη, ό'που έ'μαΟεν 
την άρνησιν τοΰ Θεσσαί,ονίκης 4 5 6. ’Εκεί προσέβαλε τον Άπόκαυκον ποδο- 
κάκη, δυσχεραίνουσα την μετακίνησίν του : « εμέ δέ, γράφει, καί ή τοΰ Μαρ
τίου τρισκαιδεκάτη είδε κατά την’Άρταν τή κλίνη προσηλωμένον... καί άξιω- 
■θείην καί έπιζήσαι καί έμοϋ σου βασιλέως ανϋις κατατρυφήααι, μηδ’ εις 
τοαοντον έλάααι τό δυστύχημα ώς εκ της σής στεφηφορίας άπολειφ&ήναί 
με καί χρίσεως, ώ καλέ βασιλεύ... »δ. Άνέρρωσεν δμως καί επροχώρησε 
προς τον Θερμαϊκόν. Έκ τοΰ Κίτρους έγράφη ά'λλη επιστολή πρδς τδν δια- 
μένοντα ήδη εν Θεσσαλονίκη Θεόδωρον, περί τής ετοιμασίας εκεί καταλύμα
τοςΛ. Ό ’Ιωάννης Ναυπάκτου έ'φθασεν εις Θεσσαλονίκην, συνέταξε τδ έγγρα
φον τής άνακηρΰξεως7 καί μετέσχε τής χρίσεως. Ταΰτα εγένοντο μετά τδ 
Πάσχα8 τοΰ 1224 ή 12259· Χαρακτηριστική είναι ή δικαιολογία τής άνα- 
γορεΰσεως εν τφ συνταχύέντι έγγράφφ. 'Ο Θεόδωρος « έγένετο ρύστης μετά 
Θεόν καί σωτήρ ήμέτερος καί αυτοτελής σωτηρία, πολλούς μέν πόνους ύπο- 
μείνας ένεκα τών ενταύθα χριστιανών, πολλούς δέ ίδρωτας κενώσας υπέρ 
ημών καί ( τδ τοΰ ποιητοΰ εγκαίρως είπεΐν) ' νύκτας άΰπνους ίαΰων ’ καί

1 ΝΡ 274,18-20.
2 ΝΡ 268,6-7, μετά τήν κατάληψιν τοΰ Προσάκου.
3 Wr 3, 1896, 280,8-n.
4 « ή έν Άρτη κατά τοΰ Θεσσαλονίκης οργή » ΝΡ 283,24.
5 ΝΡ 284,4-12.
6 Ή 20ή , ΝΡ 284 - 285.
7 ΝΡ 258 -259.
8 Πολάκης, σ. 56.
9 Ή άλωσις τής Θεσσαλονίκης ετίθετο άλλοτε εις τό έτος 1223 (πρβλ. 

Μηλιαράκην, σ. 161, Πολάκην, σ. 51). Ό Βέης ΒΝΖ 11, 1934, σ. 
188 θεωρεί τήν στέψιν ως γενομένην τό έαρ τοΰ 1224. Ό J. Longnon, La 
reprise de Salonique par les Grecs en 1224, Actes du VIe Congres d’Etu- 
des Byzantines ( Paris 1948 ), vol. I, 1950, σσ. 141 -146, δέχεται τήν άλωσιν ώς 
τό 1224 γενομένην καί μάλιστα περί τό τέλος, δτε ή στεφηφορία τοΰ Θεοδώρου ήκο- 
λούθησε τό έαρ τοΰ 1225. Πρβλ. καί Αίκατ. Χριστοφιλοπούλου, ’Εκλογή, 
άναγόρευσις καί στέψις τοΰ βυζαντινοΰ αΰτοκράτορος, έν Άθήναις 1956, σσ. 177 - 
180, ίδίφ σ. 177, σημ. 1.
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14 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

' ηματα ’ διαμέτρων ' αίματόεντα 51 έκ των πολεμικών αγώνων καί συμπλοκών 
υπέρ άφανισμοΰ μέν τελείου τών καταπολεμησάντων ημάς άθεων Λατίνων, 
έτι δέ καί τών έκ τοϋ Αίμου Σκυθών ( = Βουλγάρων !) » 1 2 3. Περαιτέρω επαι
νεί αυτόν διότι άποκατέστησεν εις την « άρχαίαν χριστιανικήν διαγωγήν καί 
κατάστασιν... πολλούς μέν καί δυσαρίθμους άνακαθάρας όχλους λατινικούς 
τε καί σκυθικούς, πολλά δέ έπισκοπεΐα Θεοϋ καί ιερά μοναστήρια τής λατι
νικής καί σκυθικής λυτρωσάμενος μιαρίας... »8. Διά ταϋτα ό Θεόδωρος « τήν 
τής βασιλείας αντιμισθίαν άντέλαβεν έπιοκοπικαις όμολογίαις καί λοιπών 
ιερέων και μοναχών και στρατιωτών έπικρίοεσι καί πάντων τών ενταΰϋα 
χριστιανών »4, δηλαδή θελήματι κλήρου, στρατού καί λαού! Ένώ δ’ ήρχισε 
τό έγγραφον ό Άπόκαυκος μέ τον Δαβίδ καί τον Παύλον δεν ήδυνήθη νά 
μή άναφέρη εντός αυτού στίχους τού 'Ομήρου!

6. ΑΙ σχέσεις τού Άποκαύκου μετά τών συγχρόνων του δυτικών ορ
θοδόξων αρχιερέων είναι οίξιαι μελέτης. Πέραν τών σχέσεων αυτού μέ τον 
Χωματιανόν, τον Βαρδάνην, τον έφησυχάζοντα ’Αθηνών Χωνιάτην, ενδια
φέρον έχουν πάντοτε ζητήματα έγερθέντα μεταξύ αυτού καί τών υποκειμένων 
αύτφ επισκόπων, μέ τούς οποίους συνήθως διετέλει εις αγαθήν κοινωνίαν. 
Ίδίφ εις σύγκρουσιν ήλθε μέ τον ’Άρτης Ίωάννην, δν άποκαλεϊ « άνεπισκό- 
πητον επίσκοπον»5, γράφων δέ προς τον βασιλέα Θεόδωρον περί αυτού 
λέγει: « εΐ ποτέ δέ τις καί ψιλήν προσκύνησιν απονέμει μοι, όδε θανατά εκ 
τού παραυτά κακούμενος, ζημιούμενος, άφοριζόμενος, διωκόμενος' ούτε πα- 
τριάρχου όνομα έν τή Άρτη ούτε μητροπολίτου θέλει άκούεσθαι, αεί δέ 
καιροφυλακεΐ καί την αυτοκεφαλίαν φαντάζεται » 6.

Ή έν Ναυπάκτφ σύνοδος άνέδειξε κανονικώς επίσκοπον Βελλάς τον 
χαρτοφύλακα Άχρίδος Μανουήλ Μακρόν7. Άλλ’ ό βασιλεύς Θεόδωρος ύπε- 
δείκνυεν έτερον, αγράμματον δέ. Ό ’Απόκαυκος δέν έδίστασεν αλλά τού 
έγραψεν: « Χθές έποίησα έξ ορισμού σου Ίωαννίνων επίσκοπον καί σήμερον 
πάλιν περί έαυτήν ή βασιλεία σου ταύτην8 έλκει τήν εκκλησίαν' έοικε δέ, ως

1 ως και εγώ πολλας μεν άνπνους [νύκτας ιανον | ηματα 6’ αίματόεντα διέπρηαοον 
πολεμίζων Ίλιάς I 325 - 326.

2 ΝΡ 258,16-22.
8 2 58,26-29.
1 ΝΡ 259,6-8.
3 Βυζαντίς Α', 25.
6 ΝΡ 274,10-π. Πρβλ. καί Ράλλη-Ποχλή, Σύνταγμα θείων καί Ιερών

Κανόνων Ε', 1855, σσ. 106 - 109 όπου ό πατρχ. Γερμανός γράφει διά μοναστήρια
τοϋ "Αρτης κατεχόμενα υπό τοϋ Άποκαΰκου.

7 Συμβολή Άχρ. σσ. 11-12, σ. 2 καί σημ. 3. Β έ η ς, ΕΕΒΣ Β', 1925, σσ. 
124- 125.

8 Τής Βελλάς δηλονότι.
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παντελώς με αναλφάβητου εχεις καί διά τοϋτο τοιουτους μοι διαπέμπεις, ως 
φίλον είναι τφ όμοίφ τό δμοιον' ταΰτα ως άστεΐσματΓ πληροφορήθητι δε, 
ως εΐσί καί έ'τεροι τοΰ ίερέως σου κρείττονες κατά γνώσιν τέως1... Τοϋτο μό
νον αντιγράφω προς τό παρόν, δτι έβράδυνεν ή ένθΰμησις, εΰτρεπισθέντος 
ετέρου προς την αυτής έπισκόπησιν» 1 2. Τό απόσπασμα αυτό δεικνύει τό 
θάρρος καί την οικειότητα τήν οποίαν είχε προς τον βασιλέα ό Ναυπάκτου. 
Κάποτε δμως αί υποθέσεις έξετραχΰνοντο καί είχον μεγαλυτέρας συνέπειας3.

7. Ή έρις Άποκαύκου καί Κωνσταντίνου Δοΰκα, έγκατασταθέντος εις 
Ναύπακτον καί έξώσαντος τον μητροπολίτην εκ τοΰ έπισκοπείου αΰτοΰ 
καί πολυειδώς ταπεινώσαντος καί ζημιώσαντος είναι γνωστή 4. Μεταγράφω 
αποσπάσματα επιστολών τοΰ Άποκαΰκου, ών ή πρώτη προς τον δεσπότην 
Θεόδωρον : « εξεφωνήθη γάρ τοις πάσι δεσποτικόν έπιτίμιον, δσοις ράκος 
καί κουρά τριχών τον βίον διίστησι καί δσοις πατητόν τό πολίτευμα, μη 
προσαγορείαις άξιοΰσθαι τον μητροπολίτην μηδέ προσόψεως. καί φέρω 
τήν έπιτίμησιν άχρι καί τής εικοστής τοΰ τρέχοντος Αύγουστου μηνός καί 
είμί ως μή ών, πράγμα τοις φιλοσόφοις άπορηθέν... τά έμά ύποζΰγια καί 
άσαρκα καί καταπλήγα 5 έκ τής οδοιπορίας γενόμενα πολλάκις τής έν Ναυπά- 
κτφ νομής έδιώχθησαν, κατά συγχώρησιν δε τών ιπποκόμων καί έ'λεον, άλλ’ 
ού κατά6 δεσποτικήν εύσπλαγχνίαν συνεχωρήθησαν νέμεσθαι »7. Ή δευτέρα 
επιστολή έγράφη εις δημωδέστερον ΰφος προς τήν σΰζυγον τοΰ δεσπότου 
Μαρίαν τήν Δοΰκαιναν καί δυστυχώς δεν έσώθη ολόκληρος. Μεταφέρω τό 
σωθέν τμήμα: «...άνθρωπος καί παραγειτονεύει αύτφ, μήνα έ'να ου μή τον 
ύπομείνη' καί τούτων εχόντων ούτως εις τήν ελεημοσύνην σου άπέμεινε, ποΰ 
νά καθίσω, ποΰ νά ζήσω. ό Χορταΐτης8 δέ από τον νοΰν μου ούκ εύγαίνει 
οΰτε ήμέραν οΰτε νΰκτα. καί προκρίνω δΰσβατον δρος, χάσμα, κρημνόν, θά
λασσαν, ποταμόν παρασΰροντα ή τήν μετά τοΰ άνδραδέλφου σου πλησιότητα' 
καί λΰτρωσαί με απ’ αύτοΰ καί τής άπανθρωπίας αΰτοΰ καί τής αναισχυν
τίας καί δριμΰτητος τών ανθρώπων αΰτοΰ, ών πάντων τής κακίας λυτρώσαιτό

1 Τέως = τουλάχιστον. Πρβλ. Κ. Άμαντον, Γλωσσικοί παρατηρήσεις εις 
μεσαιωνικούς συγγραφείς, ΕΕΒΣ Β’, 1925, σσ. 277 - 278.

2 ΝΡ 285,25-26, 29-33.
3 ΓΙρβλ. λεπτομερώς τά τής εριδος τοΰ Ναυπάκτου καί τοΰ ’Άρτης περί τών 

άδελών Σημαδευμένων κ.ά. αίτιών παρά Πολάκη, σσ. 108-114.
4 Πολάκης, σσ. 85-100. Τήν έριδα ό Πολάκης θεωρεί έκραγεϊσαν τό 1220 

( δπερ θεωρεί έτος θανάτου τοΰ Χωνιάτου, αντί τοΰ 1222 ), βλ. σ. 95, άλλ’ εγώ 
νομίζω δτι αΰτη δέν απέχει πολύ τοΰ 1228 δτε έπήλθεν ό συμβιβασμός.

5 καταπλήγμα Kerameus.
6 κακά Kerameus.
7 ΝΡ 281,25-34.
8 *0 Χορτιάτης τό παρά τήν Θεσσαλονίκην βουνόν.
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με ό Θεός φρουρών καί σκεπών την βασιλείαν ημών »'. 'Η τρίτη προς τον 
Χωνιάτην( ;): « Άνθρώπφ προσέκυρσα πονηρφ... καί, ως ή θεία Γραφή, 
άδίκφ καί πονηροτάτφ παρά πάσαν την γην- ύφ’ ου καί τοΰ έπισκοπείου 
συνόλως έκβέβλημαι καί τέως1 2 περί σκηνάς στενός είμι καί αμφίβολος, μη 
εχων εως καί δεϋρο δπη πόδα έρείσω καί κεφαλήν εισαγάγω »3. Είναι γνω
στόν οτι συνεφιλιωθησαν εν τελεί 6 Άπόκαυκος καί ό δύστροπος Κωνσταν
τίνος, ό δε άρχιερεύς έγραψε λόγους κολακευτικούς διά τον περιθάλψαντα 
αυτόν άσθενήσαντα τέως διώκτην του4 5: « άπαν έγένετό μοι καλόν, κηδεμών, 
νοσοκόμος, ιατρός, δάκρυα προς Χριστόν χεάμενος, προς την Θεομήτορα, 
σπείρας εις ενδεείς γαστέρας χρυσόν, κρέατος αποχήν κατά τρίτην εκάστην 
τη Θεοτόκφ εύξάμενος, ως δ Ναυπάκτου άνακλιθή » δ. Έπέτυχεν δμως αργό
τερου (1228 ) δ Άπόκαυκος χρυσόβουλλον υπέρ τής μητροπόλεως Ναυπάκτου 
καί τών κτήσεων της, τό δποΐον τον άπήλλασσεν εις τό μέλλον τοιουτων, ως 
ή τοΰ Κωνστ. Δούκα, οχλήσεων6.

8. Τά προνόμια υπέρ τής Ναυπάκτου ούσιαστικώς δεν ήσαν προς 
κάρπωσιν τής Εκκλησίας, αλλά προς απαλλαγήν από τών φορολογιών καί 
τών πιέσεων τής κεντρικής εξουσίας. Χαρακτηριστικά τών ανθρωπιστικών 
αντιλήψεων τοΰ Άποκαΰκου είναι τά επόμενα αποσπάσματα έξ επιστολών 
αύτοΰ άπευθυνομένων προς τον Κωνσταντίνον Δούκαν : « Κελεύεις δέ ταΰτα, 
ΐνα ημάς πτωχεύσης; Άλλ’ ημείς καί άρτον φαγόμεθα καί ίμάτιον περιβα- 
λούμεθα καί μητροπολΐται άκούσωμεν, εί καί μή πράγματι, τέως7 δνόματι 
αλήθειας ερήμφ" οι δέ αναστεναγμοί τών πενήντων, αί δέ βάσανοι τούτων, 
ή βαρεία λεηλασία, δ άντικρυς στεναγμός, δ ολοφυρμός, ή στενοχώρια, ή 
ακόλουθος γυμνητεία, ή άπεμπόλησις τών προσόντων, ή άδικος άπαίτησις 
καί άνάφορμος, υπολαμβάνεις ως ούκ άναβήσεται προς Θεόν μετά τών ήμε- 
τέρων δακρύων; ούκ έσται κρίσις; ούκ έσται τών πραττομένων άπόδοσις;... 
Δέομαι σου, ώ αύθέντα ήμέτερε, άφες τήν πράξιν ταύτην... άπέστωσαν τοΰ 
σοϋ γαζοφυλακίου αί εκ τών εκκλησιών τοιαϋται προσαγωγαί»8. Πράγματι 
έζητοΰντο χίλια χρυσά νομίσματα ως φόρος εκ τής Ναυπάκτου, δ δέ Άπόκαυ
κος είχε κατορθώσει νά δώση 343 καί νά συμπληρώση διά τής αξίας ζιρων τό 
ποσόν μέχρι 500. Καί δ μέν μητροπολίτης έβιάζετο δ ίδιος- άλλ’ οί ύποκεί-

1 ΝΡ 288,4-12.
2 Τέως — δμως.
3 Αρμονία 3, 1902, 287.
4 Π ο λά χ η ς, σ. 97.
5 Ρ e t r i d e s, a. 96.
6 NP 250 - 254.
7 Τουλάχιστον.
8 Petrides, 80 ( έπιστ. IX 11-22).

18 - 4 -1957
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μενοι, τό ποίμνιον, ύπέμενον βανανιστήοια: « Έγώ δέ ποίοις όφθαλμοΐς, 
εικάζεις, ό'ψομαι ταλανιζόμενους ανθρώπους διωκόμενους και εν λεηλασία 
βαρβαρική καί τούς μέν κατωκάρα ήωρημένους, άλλους δέ χειροδέτους, καί 
ραβδιζομένους ετέρους, καί μυρία πάσχοντας δεινά, ώς τον ύμΐν ποθούμενον 
χρυσόν έξεμέσωσιν, οί μηδ’ άρτον εύποροΰντες τοΰ εκ κέγχρου, τοΰ εξ δλΰ- 
ρας; Κηίτοι εάν έγώ zfj έξουοία προοκέκρουκα, έγώ μαατίζεα&αι άξιος- 
άντ’ εμοΰ δέ οί πένητες διατί; ή ουδέ οΰτοι, άλλα ή τούτων άρχουσα1 
Θεοτόκος »1 2 3.

Ό αγών ούτος έπέτυχεν, αν κρίνωμεν από τάς διατάξεις τοΰ χρυσοβούλ- 
λου, δι’ ών έλευθεροΰνται ού μόνον ή πόλις τής Ναυπάκτου αλλά καί ή 
περίοικος χώρα: « μηδέ τούς εν τή περιχαόρφ τής Ναυπάκτου παροίκους 
αυτής ή αγγαρείαν ή ζημίαν ή όποιονδήποτε έλκυσμόν... ύπομένειν, μή τούς 
κληρικούς, μή τά υποζύγια τούτων, μή τούς ενοίκους, μή τά βοσκήματα τού
των, μηδέ είς πλωϊμολογίαν έλκεσθαι τούς άλιεΐς αυτής καί τούς ετέρως 
αυτή διαφέροντας, μηδέ τής είς θάλασσαν των ιχθύων άγρας κωλύειν αυτούς 
μή τούς υπό τήν μητρόπολιν χειροτέχνας τών υφασμάτων, μή τούς σκυτεΐς, 
μή τούς ράπτας, μή τούς άτεχνους ενοίκους παρά τοΰ αύταδέλφου τής βασι
λείας μου άγγαρεύεσθαι ή μερικώς ή καθόλου κακοΰσθαι παρ’ αύτοΰ καί 
ελκεσΟαι, ή βασιλεία μου διορίζεται! »8.

9. Το γήρας και ό θάνατος τοΰ Άποκαύκου συνέπεσαν μέ τραγικός 
μεταπτώσεις είς τήν Βαλκανικήν. Τό 1230 δ Θεόδωρος ήττήθη παρά τήν 
Κλοκοτνίκαν, τό νΰν Semidsche, κείμενον επί τής όδοΰ από Άδριανουπό- 
λεως είς Φιλιππούπολιν. Ή διάδοχος κατάστασις είναι υποχρεωμένη τό μέν 
να παραιτηόή τής προσπάθειας προς άνάκτησιν τής Κωνσταντινουπόλεως, τό 
δε να συμβιβασθή καί προς τήν Νίκαιαν. ’Απαραίτητον διά τό τελευταιον 
τοΰτο ήτο νά έπέλθη εκκλησιαστική ένότης. Παλαιότερον ή Μ. ’Εκκλησία 
καί δι’ είδικοΰ ακόμη απεσταλμένου, τοΰ Κωνστ. Αύληνοΰ4 είχε διαμαρτυ- 
ρηθή διά τάς έκθέσμους έκλογάς ή χειροτονίας μητροπολιτών υπό τοΰ Άπο- 
καύκου, έπιλαμβανομένου ξένων δικαιωμάτων διά νά έκλέγη τον Δυρραχείου, 
τον Άχρίδος, Ν. Πατρών, Λαρίσης ή τόν Κερκύρας ή νά ύποκινή χειροτονίας 
υπό τοΰ Λευκάδος κ.ά. μή ύπαγομένων είς αυτόν επισκόπων. Διά νά έπέλάη 
ή προσέγγισις έχρειάζετο ν’ άρθή έκ τοΰ μέσου τό ό'ργανον τών παραβάσεων. 
Ού'τω τό 1232 δ ’Ιωάννης παρητήΟη τής μητροπόλεως Ναυπάκτου, έμόνασεν 
καί άπεσύρθη τής σκηνής τοΰ δημοσίου βίου 5 *: « ώς εί καί νέος ήμην καί

1 Προστάτις τής Ναυπάκτου.
2 Pet rides, 84 ( έπιστ. X, Πρός Ν. Γοριανίτην 1δ - 21).
3 ΝΡ 253,4-13.
4 Wr 3, 1896, σ. 268.
5 Π ο λ ά κ η ς, σ. 80.

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΖ'
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18 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

εύσθενής καί τούς μακράν έκτοπισμούς ήγούμην τρυφήν, ούδ’ ούτως κατεβα- 
λόμην αν τό τυχόν, ώς άγοράσαι τό ήσυχάζειν» έγραφεν Γ 'Ως ήσυχαστήριον 
εξέλεξε μικρόν μοναστήριον τής ’Ηπείρου. « Ζώ καί εγώ εν άσθενεία διάγων 
έν τή Κοζύλη καί υπομένω τάς έξαρχικάς άπειλάς»2. Τώρα ήτο γέρων 
πλέον. Τήν 6'Πν Αύγουστου 1232 άπεφασίσθη συνοδικώς ή αποστολή τοϋ 
μητροπ. Άγκυρας Χριστόφορου ως πατριαρχικού έξάρχου εις τάς δυτικάς 
επαρχίας ( Βαλκανικήν)8. Περί τάς άρχάς τού επομένου έτους 1233 ό Άπόκαυ- 
κος αποθνήσκει 4. ΕΙχεν ήδη προβλέψει τό τοιοΰτον τέλος : « Άλλ’, ώ θεέ άναξ 
(έγραφε προς τον Γοριανίτην κυρόν Νικόλαον 4 ή 5 έτη ένωρίτερον), 
ψυχοκράτορ Χριστέ, θάνοιμι ρακένδυτης καί μή επίσκοπος, ώς κερδανώ 
τό άσκΰλευτον, καί κατέλθοιμι προς τον Άδην δίχα παρακρουσμάιων καί 
τής φδε κάκεϊσε άπερισκέπτου ποραρριπτήσεως»5. Έσκέφθη νά κατα
φυγή εις τήν μονήν τού οσίου Λουκά: « ούτως επί τήν πνευματικήν μοι 
γειναμένην τού Στειρίου μονήν άφίξομαι, τον χούν έκεΐσε τφ χοΐ άποδώ- 
σων » 6. Αλλά καί εκεί ήσαν εγκατεστημένοι Φράγκοι καί δεν ήδΰνατο νά 
μείνη. Ή πικρία είχε πληρώσει τήν ψυχήν του « τά δ’ έμά δπως έ'ξει μετά 
βραχύ, θρίξ ή λευκοβαφής προμαντεύεται' τεθνήξομαι γάρ καί λείψω φίλοις 
μετάμελον, ούχ ό'τι δίκαιος, άλλ’ δτι φίλος ορθότατος καί πιστότατος»7. 
Εις τον θρόνον τής Ναύπακτού έξελέγη τώρα Νικήτας Χωνιάτης, ό ανεψιός 
τού εις τό Οικουμενικόν πατριαρχεΐον πιστού διαμείναντος μέχρι τέλους Μι
χαήλ τού ’Αθηνών, πρόσωπον οΐκεΐον τού Άποκαύκου.

Ό δεσπότης Μανουήλ διά πιττακίου άπευθυνθέντος προς τον έν Νικαίφ 
πατριάρχην Γερμανόν Β' έζήτησε νά συμφιλιώση αυτόν 6 πατριάρχης μέ τον 
Ίωάννην Βατάτζην καί ν’ άποστείλη έξαρχον εις τήν Δύσιν διά τάς χειροτο- 
νίας. Έπέσειε δέ τούς έκ θαλάσσης κινδύνους των πειρατών κ.ά. δεινά καί 
τών αποστάσεων καί τών συγκοινωνιών τήν δυσκολίαν8. Εις ταύτα άπήντη- 
σεν ό Γερμανός, δ'τι ό έκ τής θαλάσσης κίνδυνος υπήρχε πάντοτε καί δτι 
προ τού 1204 δ Ναυπάκτου Τζίρος9 έπεσεν είς χειρας τών πειρατών καί 
έξηγοράσθη αντί 500 χρυσίνων, άλλ’ δτι ό κίνδυνος είναι κοινός τοίς τε 
δυτικοΐς καί τοίς έώοις καί δτι άποστέλλει έξαρχον τον Άγκύρας10. Κρίνων

ι ΝΡ 271,23-6.
2 Kurtz, σ. 140, Π ο λ ά κ η ς, 83-84.
3 Miklosich - Muller, Acta et Dipl. Ill, 1865, a. 65.
1 Πολάκης, σ. 84 καί 140.
5 Petrides, 72 ( έπιστ. II, 19 - 22 ).
6 Βέης, BNJ 11, 1934, σ. 190.
7 Petrides, 99 (έπιστ. XXXIII, 17-19 πρός Γοριανίτην).
8 Miklosich -Μ tiller, Acta et Diplomata III, 1865, σσ. 59 - 62.
9 Αυτόθι, σσ. 62 - 65. Τό ένταλμα της εξαρχίας, αυτόθι, σ. 65.

10 Οί μητροπολϊται άναφέρονται διά τών επιθέτων των (Τζίρος, Ίασίτης, Με
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ό Γερμανός ως «προφάσεις σχισμάτων» τά περί κίνδυνων έκ πειρατών, 
προσθέτει καί τά επόμενα δΓ ών υπονοεί τόν, μοναχόν πλέον, Ίω. Άπόκαυ- 
κον: «δ δέ μετ’ αυτόν (τόν Τζίρον) ούκ έτι, άλλ’ εύθετα πάντα έκείνφ και 
ομαλά, καί βίον εύδαίμονα καί πολυχρόνιον έξανύσας μετά λιπαρού γήρως 
έτι τι) τοΰ βίου θαλάσση έμπλέειν έπιφημίζεται καί σοφός ών1 καί φρένα 
πεοιβεβλη μένος βαθεΐαν τε καί έλλογον, καί αυτών τών εν τώ άερίω έλλιμνα- 
σμφ νηχομένων κατασοφίζεται πειρατών, και το μέλαν τών μοναχικών 
αμφιαμάτων κα&υπο δύεται, ώστερ τινά νύκτα βαθεΐαν εις φώς άνέσπερον 
παραπέμπουσαν, τά πάναγρα τών αερίων πνευμάτων διαδράναι πραγμα
τευόμενος »2.

10. Ή ηθική έπιβολή τοΰ Άποκαύκου υπήρξε μεγάλη. Τοϋτο δεί- 
κνυται καί έκ τής έπεμβάσεως αυτού υπέρ τών διωκομένων υπό τών εντοπίων 
Ίωαννιτών προσφύγων, τούς οποίους δ δεσπότης Μιχαήλ ’Άγγελος έγκατέ- 
στησεν ε’ις τό ύπ’ αύτοΰ πηχθέν κάστρον τού πολίσματος. Προφανώς μετά 
την έξασθένησιν τοΰ Θεοδώρου, κρατουμένου τυφλού αιχμαλώτου υπό τών 
Βουλγάρων, οί εντόπιοι Ίωαννΐται εύρον ευκαιρίαν νά έξώσουν τούς έγκα- 
τασταθέντας εις τό κάστρον έπήλυδας καί τούς απογόνους των, ή νά άπορρί- 
ψουν καί αυτά τά οστά των έκεϊθεν. Οί δοκιμαζόμενοι προσέφυγον εις τόν 
Ίωάννην Άπόκαυκον, διατελοΰντα έτι μητροπολίτην Ναυπάκτου, καί έπέτυ- 
χον την έπικύρωσιν τοΰ βασιλικού δρισμοΰ τοΰ Θεοδώρου3 τοΰ έπιβεβαιώσαν- 
τος τά προνόμια τών προσφύγων. 'Ο έκδούς τό έγγραφον Άθ. Π. Κερα- 
μεύς4 εκυμάνθη περί την χρονολόγησιν αύτοΰ μεταξύ τοΰ 1232 καί 1217, 
θείς τό τελευταΐον έτος εν τφ κειμένφ. ’Αλλά τό έτος εκείνο μακράν άπεΐχεν 
δ Θεόδωρος νά είναι βασιλεύς, ως άναφέρεται εν τφ έγγράφιρ. Προφανώς 
τό έγγραφον έγράφη μετά τό 1224, ίνδικτιώνι ιε' (= 1227), δτε δ Θεόδω
ρος ήτο βασιλεύς καί άπουσίαζεν εξ ’Ηπείρου 5.Ή ύπόθεσις, οτι ή κοινωνική 
αυτή ταραχή έξέσπασε τό 1232®, μοί φαίνεται αδύνατος, διότι τό έτος εκείνο

σοποταμίτης, Χρυσοβέργης, Καλοσπίτης κλπ. ) διότι, ώς άγαμοι κληρικοί, συχνά 
προαγόμενοι ήλλασσον ονόματα.

1 αοφως ων έν τη έκδόσει ΜΜ.
2 ΈνίΚ άνωτ., σ. 63. Τά τελευταία ούχί άνευ εΙρωνείας.
3 Μή διασωθέντος μέχρις ημών.
4 ΔΙΕΕ 3, 1891, σ. 454 - 555. ’Εν αρχή τής σ. 452 λέγει τό έγγραφον ως 

τοΰ 1432 !
5 Καλή άνάλυσις τοΰ περιεχομένου δίδεται υπό τοΰ καθ. Μ. Δένδια έν τή 

ανακοινώσει του : Διενέξεις μεταξύ αυτοχθόνων καί προσφύγων έν Ήπείρφ μετά τό 
1204 καί ή άκολουθηθεΐσα άποικιστική πολιτική, SBN VIII, 1953, Roma, σσ. 
302-306 ( άνακοίνωσις εις τό Βυζ. Συνέδρων Palermo 1951).

6 Δένδια ς, Ένθ’ άνωτ., σ. 305.
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ήτο δλως απρόσφορου διά τοιαύτην έπέμβασιν τοϋ υπό δυσμένειαν, ασθενούς, 
παραιτηθέντος και θανόντος μικρόν μετ’ αυτό Άποκαύκου.

ΕΡΓΟΝ. 1. Δεν γνωρίζομεν μέχρι σήμερον εάν δ Άπόκαυκος έγραψε 
θεολογικά ή ρητορικά έ'ργα, άλλα το αντίθετον θά μοΰ έφαίνετο δλως άπί- 
θανον. Πάντως τά σωζόμενα έ'ργα του είναι δυνατόν νά διαιρεθούν εις τρεις 
κατηγορίας:

1 ) Ποιήματα εις ιαμβικούς στίχους (λόγια μέτρα).
2) Αλληλογραφία επί ιδιωτικών καί δημοσίων θεμάτων. Τούτο είναι 

καί τό κυριώτερον τών έ'ργων τού Άποκαύκου' καί
3) Δημοσίου χαρακτήρος έγγραφα, ως διατύπωσις χρυσοβούλλων, συνο

δικών πράξεων κλπ. καί γνωμοδοτήσεις νομικού περιεχομένου 1.
Σημειωτέου δτι ούδέν τών σωζομένων γραπτών τού Άποκαύκου ανα

τρέχει εις περίοδον προγενεστέραν τού 1215 (έκτος πιθαί’ώτατα τών στί
χων )8, ή δέ διάσωσις τών μετά την χρονολογίαν ταύτην οφείλεται εις τον 
πολιτικόν ρόλον τον όποιον διεδραμάτισεν ό άνήρ καί εις την σπουδαιότητα 
τής εκκλησιαστικής έ'ριδος μεταξύ τών δύο ορθοδόξων ελληνικών κρατών.

2. Τά ποιήματα τού Άποκαύκου1 2 3 δεικνύουν μίαν ευαισθησίαν καί πλα
στικήν ικανότητα ού τήν τυχοΰσαν. Προς άπόδειξιν φέρω τό γραφέν ώς εκ 
προσώπου ζωγράφου τινός, ζωγραφήσαντος κατά τάς άρχάς οφθαλμικής του 
παθήσεως τήν εικόνα τού Ευαγγελισμού, παρακαλούντος δέ τήν Θεοτόκον καί 
τον Χριστόν, δπως τώ έπαναδώσουν τό φώς, διά νά βλέπη καί διά νά μετα- 
νοή επί ταΐς κακίαις του. Οί στίχοι αυτοί, τούς οποίους παραθέτω περαι
τέρω, διατηρούν δλην τήν συγκίνησιν τού ανθρώπου τού άγαπώντος τό φώς, 
δπερ κατά τον Άπόκαυκον:

Τό φώς διαυγές, πλήν έν δστράκφ μένον, 
και μαρμαρνασει τών όρώντων τάς κόρας'
Θεός μεν ονν φώς καί μένει παρ' δστράκφ 
τό ό’ δστρακον που και τό σαρκίον βλέπεις... 
δτι φνσικώς αποβάλλει τό βλέπειν 
ό ταΐς υπέρ δύναμιν αυγαΐς έμβλέπων.

(Εις Μεταμόρφωσιν 1-4, 12-13)4.

1 Πρβλ. Πολάκην, σσ. 115-126.
2 Ών στίχων οί έσχατοι έγράφησαν ( πιθ·ανώς τό 1219, πρβλ. Πολάκην, 

σ. 218) έν Ναύπακτο), άλλ’ ασφαλώς άλλοι έν Κωνσταντινουπόλει πρό τοΰ 1204 
( πρβλ. ’Αθήνα Ε', 1903, σσ. 470 - 473, ποιήματα 8 - 10 ).

3 Πρβλ. περί αυτών Πολάκην, σσ. 126-133.
4 ’Αθήνα ΙΕ', 1903, σ. 469.
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Περί δέ τοΰ ζωγράφου γενικώς λέγει αλλαχού δ Άπόκαυκος:

τυραννικόν πέφυκε πράγμα ζωγράφος
των πνευμάτων τό κονφον εις βρΐθος φέρων
και φιλονεικών την άϋλίαν γράφειν1.

’Ιδού τό ποίημα περ'ι τοΰ οποίου πραγματευόμεθα:
Εις εικόνα Χαιρετισμόν, ίστορηθεϊααν και κοσμηθεί σαν 
παρά τίνος, ον ό οφθαλμός επαθε λευκώματι.

'Ο οφθαλμός έστιν ήλιος τής ημέρας, 
νυκτός σελήνη, νύξ δε και βροτων βίος, 
καί την Σελήνην ευρον, ήν έ’γραιρά Σε, 
πολλών ρυσαμένην με των προσκομμάτων 

δ εις τον σκοτεινόν τούτον 8ν τρέχω βίον.
πλήν άντι πασών σών, Σελήνη, λαμπάδων 
γράφω Σε και κοσμώ Σε και τίθημί Σε 
εις νυκτός άρχάς τής εμής οφθαλμίας- 
τον ’Άγγελον δέ προ προσώπου Σου γράφω 

10 την σύνοδον δηλ,οϋντά Σοι τοΰ Φωσφόρου.
"Ηλιε Χριστέ και Σελήνη Παρθένε, 
ακτίνα διπλήν εξαναλάμφατέ μοι 
δμματος είς φώς, εις μετάνοιας λύχνον 1 2 3.

Εις τον ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Σόφιας υπάρχουν μέ άλλας αρχαίο· 
τέρας καί τοιχογραφίαι τοΰ ιε' αί. μετά μακρας εγχρώμου ελληνικής επιγρα
φής, ή οποία άνεγνώσθη και διωρθοδθη υπό των Β. Filov, Κ. Κωνσταντο- 
ποΰλου8 καί τέλος υπό Έμμ. ΙΙεζοπούλου 4, καθ’ δν καί γράφει:

ούκοϋν νεουργ(εΐ) προσκυνητ(άς) εϊκόν(ας),
10 τον "Ηλι(ον) πρώτιστα τίής) δόξ(ας) γράφίων)

και τ(ήν) Σελήνην Παρθ(έμ’(ον) αυνε[γ]γράφ(ων) 
δρχαγγέλ(ων) τε, δευτ(έ)ρ(ων) φ[ώτων δύο]5 6.

'Ο Πεζόπουλος έσχολίασε την επιγραφήν, ύπεμνημάτισε δέ έκ τής 
Ύμνογραφίας καί άλλαχόθεν αυτήν καί ως προς τό Χριστός "Ηλιος - Παρ-

1 ΆΟηνα ΙΕ', 1903, σ. 477.
2 Άθηνά ΙΕ', 1903, σσ. 468 - 469.
3 Κωνστ. Μ. Κωνσταντοπούλου, ’Επιγραφή δυσανάγνωστος, ΕΕΒΣ 

ΙΑ', 1936, σσ. 416 -420.
4 Έμμ. Πεζοπούλου, ’Επιγραφής δυσανάγνωστου άνάγνωσις, ΕΕΒΥΙΒ',

1936, σσ. 433-442.
6 ΕΕΒΣ ΙΒ', 1936, σ. 434.
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22 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

ΰενος Σελήνη, ύπενθυμίσας οτι ό Χριστός καλείται ήλιος τής δόξης, τής 
δικαιοσύνης, "Ηλιος Χριστός, μέγας, νέος, νοητός "Ηλιος, μονός, θεότης, 
φώς τρισήλιος (-ον) κλπ. και ή Παρθένος Σελήνη και Πανσέληνος1, αλλά 
διεφυγεν αυτόν τό ως άνω ποίημα τοϋ Άποκαυκου, τό στενώτερον συνδεδε- 
μένον μέ την επιγραφήν Σόφιας2.

'Ως προς την χρονολόγησιν των ποιημάτων, παρατηρώ δτι τό ό'γδοον 
επίγραμμα3 ήτο ήδη γεγραμμένον δτε έγράφη ή επιστολή τοΰ Άποκαΰκου ή 
περιέχουσα τήν φράσιν « Ουδέ γάρ έκρινα δίκαιον τον λύχνον είναι υπό τόν 
μόδιον, άλλ’ έπ'ι τήν λυχνίαν τεθήναι, ώς ίαοτίμως πάντας αυγάζειν έχη, 
ονς ανδρας ένδον οίκος έμπεριγράφειν » 4 καταλήγουσαν διά δυο στίχων τοϋ 
επιγράμματος τούτου5. Οι στίχοι εις τά ά'για Φώτα® είναι οί τελευταίοι χρο- 
νολογικώς7, εις τούς οποίους ό Άπόκαυκος λέγει περί έαυτοϋ:

’Εγώ λαλεΐν μεν προ χρόνων επανσάμην 
δ γάρ τριβών ζυγός με τής προεδρίας 
συχνόν τό βαρύτριβον ανχένι φέρων 
αει σιγάν πείθει με και νεύειν κάτω,...
Χειμών μεν ουτος τής εμής αφασίας... 
τόν νωχελή γέροντα και νάρκης δλον.

( Εις τά Φώτα 1-4, 6, 30)

3. Αί έπιστολαί τοΰ Άποκαύκου έγράφησαν προς τόν Θεόδωρον 
Δούκαν, τήν Μαρίαν Δούκαιναν, πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως, αρχιερείς 
άλλων θρόνων, μεταξύ τών οποίων ό Χωνιάτης, ό Βαρδάνης, ό Χωματιανός, 
οί υφιστάμενοί του επίσκοποι, προς άξιωματοόχους τοΰ δεσποτάτου ώς ό Νικό
λαος Γοριανίτης, καί ποικίλα άλλα πρόσωπα.Όλίγαι αυτών έγράφησαν απλώς 
ώς λογοτεχνήματα, διά τών πλείστων δέ ό συγγραφεύς εκφράζεται επί τών 
καθημέραν πολιτικών καί εκκλησιαστικών θεμάτων. Χαρακτηρίζονται δέ από 
δύναμιν ΰφους, ένάργειαν, καθαρότητα σκέψεως, άνάμειξιν λογίων στοιχείων 
τής θύραθεν καί τής εκκλησιαστικής παραδόσεως, μεμετρημένην παρεμβολήν

1 Αυτόθι α. 436.
2 Πρβλ. καί τό έν τή Νεςι Ελληνική δημώδες :

Χριστός γεννιέται | σά γήλιος φέγγει 
οά νιό φεγγάρι | και παίληκάρι.

( Γ. Α. Μέγα, Έλλ. εορταί καί έθιμα τής λαϊκής λατρείας, Άθ. 1957, σ. 45).
3 Άθηνά ΙΕ', 1903, σ. 470.
4 VVr 3, 1896, σ. 258,19.
6 VVr 11, 1905, σ. 860.
6 Άθηνά ΙΕ', 1903, σσ. 477 - 478.
7 Πολάκης, σ. 128.
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01 λόγιοι τοϋ δεσποτάτου τής Ηπείρου 23

μυθολογικών υπαινιγμών καί αναφορών εις κλασσικούς κ.ά. συγγραφείς, 
ζωηρότητα άφηγήσεως καί ειλικρίνειαν με θ’ ή; εκφράζει τας απόψεις του 
συνετώς, διπλωματικώς καί συνάμα εύθαρσώς.

’Ανάλογα προσόντα παρουσιάζουν καί τά ύπ’ αύτοΰ γραφέντα διπλωμα
τικά έγγραφα.

4. Ώς προς την γλώσσαν, ό Άπόκαυκος, φέρεται δημιουργός πολ
λών λογίων λέξεων συναντωμένων τό πρώτον εις τά κείμενά του \ Άλλ’ έν 
προκειμένη) δεν δυνάμεθα νά εΐμεθα ποτέ βέβαιοι αν ό ίδιος τάς έ'πλασεν ή 
τάς παρέλαβεν, έν μέρει τουλάχιστον, από άγνωστόν μας συγγραφέα. Αί καλ- 
λιλογικαί του αντιλήψεις συνοψίζονται δι’ ολίγων υπό τοΰ ίδιου:

και πιότητα ου νοεϊν ε'χεις λόγου 
σχήματα, κάλλος, λέξιν, υψηλήν φράσιν.

(Ποίημα 10, στ. 13-14)1 2

’Από άπόψεως ύφους, παρατηρητέον δτι δ Άπόκαυκος δεν διστάζει νά 
παραλάβη νεωτέρους τόπους, προκειμένου νά καταστήση τον λόγον του ζωη
ρόν καί νά έκφράση δ τι ακριβώς προτίθεται. Πρβλ.: « αλλά καί αυτός δ 
πολλά κακά παθών ύπ’ έμοΰ Άρτης, ϊνα μη καινοτομηΰή (= φιλοδωρήση ) 
εις τον μητροπολίτην (Ναυπάκτου) άσταφίδας καί κάρυα, μόνον με καταλι- 
πών εις τον Άχελφον καί αλλαχού ύπεχώρησε, τφ μέν φαινομένφ ίατρείας 
χάριν έλεγε, τφ δ’ άληθεϊ, ί'να μη τά πράσα αύτοΰ εις τον μητροπολίτην 
καινοτομήση ! »3.

Φυσικά τά δημώδη έπρόσεχεν όλιγόίτερον : « καί κοιλαίνω χεΐρας καί 
πίνω τοΰ ύπορρέοντος ’Αξιου, δν δή Βαρδάριον ή αγελαία γλώσσα καλεΐ 
καί τά παλαιά τών ποταμών ήγνοηκυϊα ονόματα»4.

Διά νά δείξη την υπεροψίαν τοΰ Κωνσταντίνου Δούκα, περιγράφει τον 
ύπ’ αύτοΰ έν Ναυπάκτφ κατασκευασθέντα σονφάν, πατάρι δηλονότι ύπερ- 
κείμενον τοΰ επιπέδου εις τό δποΐον ΐστατο, διά νά ταπεινώνη τούς προς 
αύτόν έρχομένους ύπηκόους: « Οικίας όνομα περσικής δ σουφοίς· δηλοΐ δέ, 
ως είκάζειν έστιν από τοΰ σχήματος, έν ταύτφ παρυψωσιν καί ύπόβασιν" 
έστι γάρ τό οικημάτιον πρόμηκες... Τούτου γάρ την έκτασιν καθ’ εν τών 
άκρων παρατεμνόμενος, καί τφ τμήματι τοΰτφ χώμα έπιστοιβάσας καί τοΰ 
λοιποΰ προσανασπάσας έδάφους, λίθοις τε τό χώμα διαλαβών ώς μή τό ύπο-

1 Wr. 11, 1905, σσ. 850-853, δπου 63 τοιαϋται λέξεις άλφαβητικώς. Τεσσ. 
Κοντού, σ. 374, 7 λέξεις, Βυζαντίς Α', 1909, σ. 7, 13 λέξεις, ’Αθήνα 15, 1903, σ. 
471, 473. Petr ides, σ. 95 κ.α.

2 ’Αθήνα ΙΕ', 1903, σ. 473.
3 ΙΙρός τήν δέσποιναν κυράν Μαρίαν, ΝΡ 278,19 - 279,ι.
4 ΝΡ 267,18-20

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:49 EEST - 34.211.113.242



24 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

βεβηκός καταρρή, κιγκλίδας ά'νω τούτου τού διαστήματος έσχήσατο στοιχη
δόν καί σχήμα επισκοπικού θρόνου, ος δή κοινώς καλείται στασίδιον, διά 
τούτων έκαινουργήσατο, ώς άριστά μέν αυτός εν τφ μετεώρφ καί άπ’ εκείνου 
ρήγνυσι τον διάλογον, καί ως απ’ ουρανού τεχνητού βροντά δ Σαλμωνεύς" 
το δ’ ΰποβεβηκός καί το πρόσγειον εις δίαιταν εις άκρόασιν τοΐς την τύχην 
ταπεινοτέραν άπένειμεν... ύψος δέ τφ άνασπάσματι τούτφ, δσον τον κάτω 
τφ άνω διαλεγόμενον το χείλος έ'χειν προς τοΐς εκείνου ποσίν»!1

Άπό άπόψεως παιδείας χαρακτηριστικά είναι : Ή εν τφ κειμένφ τού 
Άποκαΰκου μνεία πολλών γραφικών καί πατερικών χωρίων καί στίχων 
τού Όμηρου, τού Ησιόδου, τού Αισχύλου τού Εΰριπίδου (Ιππόλυτος), 
τού Άριστοφάνους (Νεφέλαι), καί μύθων Αίσωπείων1 2 3. Ή έκτίμησις τών 
Πατέρων : Ό Βασίλειος είναι "Ηλιος,

καί Γρηγόριος τών λόγων αντοκράτωρ 
καί βασιλεύει τών κρατουντών εν λόγοις.

( Ποίημα 11, στ. 6, 16 -17 )8

5. Ό Ελληνισμός τού Άποκαΰκου μαρτυρεί δτι οί λόγιοι Βυζαντι
νοί τού ιβ'-ιγ' αί. ήσθάνοντο ήδη εαυτούς "Ελληνας, προ τών Παλαιολο- 
γείων χρόνων, όπου συνήθως τοποθετείται ή τοιαΰτη μεταστροφή 4 5. Ελλη
νικήν δέ έθεώρουν καί την λαλουμένην γλώσσαν. Πρβλ. δσα γράφει προς Γ. 
Βαρδάνην, άρνηθέντα την επισκοπήν Βονδίτζης, διατελοϋντα δ’είς Γ’ρεβενά:
« άλλ’ εί προσήκει τήν αλήθειαν λέγειν, ύπερφέρειν νομίζω καί εις τά έσχατα 
ταϋτα τήν τών Γρεβενών τής Βονδίτζης, τούτο μόνον ταΰτης ύπερτεροΰσης 
αυτής, τον πάντα ελληνισμόν καί το μέσον κεΐσθαι Γραικών » δ.

Περί εαυτού προς Θεόδωρον Δούκαν: « άπανάστα τά θηρία τών φω
λεών, δπόσα ταύτα τον "Ελληνά με καί τον Γραικόν τοΐς αυτών δδούσι 
κατεμασήσαντο... »6. Προς τον ίδιον, δτε κατέλαβε τον Πλαταμώνα: «άγκι
στρου δέ δ πόθος, δν σε ποθούσιν οί έν αυτή 7 επιχώριοι, δσοι τής ήμετέρας 
θρησκείας, όσοι τοϋ ελληνίζοντας, δν εκ καλοκαγαθίας αύτοΐς ένεχάλασας » 8. 
Συνιστών προς τον αυτόν βασιλέα τινά, τέως φρουρόν έκ Ναυπάκτου, λέγει:
« οΰτος δέ καΰαρώς ελληνίζων αυτός έξαγγελεύς έσεΐται τών κατ’ αυτόν »9.

1 Συμβολή Άχρ. σσ. 19-20.
2 ΝΡ passim.
3 Άθηνά ΙΕ', 1903, σ. 474.
4 Ν Γ. Πολίτης, "Ελληνες ή Ρωμηοί, έφ. ’Αγών 1901 ( = Λαογρ. Σύμμ. 

Α', 1920, 122-123 ).
5 VVr 3, 1896, 252,8-6.
6 ΝΡ 237,5-6.
7 Trj Θεσσαλονίκη πρό τής καταλήψεω; ( 1224 ).
8 ΝΡ 270,23-25.
9 ΝΡ 287,6-7.
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Διεκτραγφδών δέ τά παθήματά του, μετά τήν άπομάκρυνσιν έκ τής μητροπό- 
λεώς του λέγει: « καί 6 πλάνος (= ή περιπλάνησις) καί εις Βελλάν με κατήγαγε 
καί πλέω θάλασσαν θλίψεων, καί καπνού βόστρυχον από Ναυπάκτου άνα- 
πλεκόμενον επιθυμώ μέν ίδεϊν, οΰκ επιτυγχάνω δέ. διατί! ΐνα καί τών 'Ελ
λήνων ή πίστις έλαττον ε'χη, καί γέρων ίεροθΰτης έν τούτφ (τφ) μέρει ελλη
νικών προσώπων καθύστερή » *.

Προς δέ μοναχόν τινα Φίλιππον γράφων λέγει: « έν ταϊς ήμέραις ταυ- 
ταις, οπότε παν προτέρημα λογικόν φλυαρία καί μόνη δοκεΐ τοΐς άκούουσι 
βαρβάροις δηλονότι και "Ελλησι, κα&ότι και αυτοί επίσης τοντοις βεβαρ- 
βαρώμεϋα » 1 2.

Τέλος χαρακτηριστικόν τής έλλείιβεως εμπιστοσύνης τήν οποίαν εΐχεν 
εις τούς Φράγκους τούς ύπηρετοϋντας τό δεσποτάτον είναι τό επόμενον από
σπασμα επιστολής του προς τον Θεόδωρον Δούκαν: « έ'δωκα δ’ αν γνώμην 
ίσως έρωτηθείς, ώς ονδένα Λατίνον καν δονλεύη μισϋνϋ, καν τά πιστά 
επαγγέληται, πρέπον είναι ανδρας Ρωμαίους εχειν εις πρόνοιαν τό γάρ 
φύσει κατά Ρωμαίων πώς τό φύσει μεταβαλόν έ’ξιν ταύτην μεταπλασθή καί 
τήν εναντίαν άντιλάβη διάθεσιν; εΐ τι καί λέων καί πάρδαλις ήμερούμενα, ό 
μέν τό θυμώδες άποβαλεΐται, ή δέ τήν δριμύτητα » !3.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ: Τύχη αγαθή έφερε τον Άπόκαυκον μητροπολίτην 
Ναυπάκτου κατά τάς δεινάς εκείνας ημέρας τοϋ 1204, ώς πριν είχε φέρει τον 
Ευστάθιον τό 1185 εις τήν Θεσσαλονίκην. Πεπαιδευμένος, λόγιος, σώφρων, 
άνθρωπος τών γραμμάτων αλλά καί τής πράξεως, ήδυνήθη νά ρίψη δ'λον του 
το βάρος υπέρ τής διασώσεως τοϋ χειμαζομένου 'Ελληνισμού τοϋ Έλλαδικού 
χώρου. Ταχύς τήν άντίληψιν, πρακτικός τον νοϋν, παρεμέρισε τά τυπικά 
κωλύματα καί έπροχώρησεν εις τήν άνασύνταξιν τής’Ορθοδοξίας εις τήν Βαλ
κανικήν' άπέκρουσε πάσαν συνεννόησιν μέ τον Πάπαν διά λόγους πολιτικούς 
γινομένην (υπό τών έν Νικαίφ)- έπέλεξεν ή συνέτεινεν εις τό νά έπιλεγοϋν 
άνδρες λόγιοι εις ποιμαντορίαν τών ελληνικών μητροπόλεων καί επισκοπών' 
ένεθάρρυνε τον Θεόδωρον Δούκαν νά προχωρήση προς τήν Θεσσαλονίκην, 
τήν βασιλείαν, τήν Κωνσταντινούπολή τέλος' διεχειρίσθη μέ σύνεσιν αλλά 
καί παρρησίαν τό εκκλησιαστικόν θέμα, ώστε νά μή συγκρουσθή μέ τό Πα- 
τριαρχεΐον, από τό οποίον ουσιαστικούς άπεκόπη. Ό σεβασμός καί ή φήμη 
τοϋ σοφοΰ τον περιέβαλλε, φθάνοντες μέχρι τοϋ καταφυγίου τοϋ Χωνιάτου 
« ένθα μεγίστην μνημοσύνην τής σής άγιωσύνης τελουμένην εύρον»4 καί

1 Συμβολή Άχρ. 14,3-7.
2 Petrides, σ. 24,24-27.
3 ΝΡ 278,13-17.
4 Λάμπρος, Β', 321,22-26.
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πέραν τοΰ Αιγαίου, δπου είναι γνωστός. Ό πατριάρχης Μανουήλ μνημονεύει 
τοΰ Άποκαύκου « το σεμνόν σου τοΰ ήϋους, τοΰ τρόπου χρηστόν, τοΰ βίου 
το άνεπίληπτον, απλώς είπεΐν τον λόγον, την αρετήν » ι. Ό ίδιος ό Άπό- 
καυκος δεν είναι υπερόπτης, τιμά την σοφίαν, τον ή δικόν βίον των άλλων καί 
την προσωπικότητα. « Καί σκώληξ είναι προς άνδρα τούτον λογίζομαι » λέγει 
συγκρίνων εαυτόν προς τον Μ. Χωνιάτην1 2.'Υπερασπίζει τον Χωματιανόν 
απέναντι τού πατριάρχου3. Ενθαρρύνει τον Βαρδάνην. Έπιτιμμ ό'μως καί 
τους άτακτοϋντας. Είναι μία ηθική προσωπικότης ή οποία φροντίζει να προ- 
στατεΰση τους λογίους καί καίεται από τον πόθον να ΐδη λυτρούμενον τό 
’Έθνος. Δεν επέτυχε τό τελευταίου να ΐδη ζών. Άλλ’ ή συμβολή του εις τήν 
διαμόρφωσιν τής μετά ταΰτα καταστάσεως είναι αξιόλογος. Δεν υπερβάλλει 
τις αν εϊπη δτι ύπήρξεν ό άξιολογώτερος δλων των άλλων του συγχρόνων 
ορθοδόξων ιεραρχών καί ώς προσωπικότης καί ως συγγραφεύς: « όν έλληνί- 
ζοντες πάντες τοΰ τής γλώττης ανίλους καί τής συν επιστήμη μελιχνμου 
λαλιας εξόχως άποϋαυμάζομεν » 4.

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ : Κυριώτερος κώδιξ ό τής Πετρουπόλεως 250, έξ ου έξέ- 
δωκαν ό Vasilievskij καί δ Κεραμεύς. Ό τελευταίος έχρησιμοποίησε καί τον 
κώδ. 276 τής Πτρχ. Βιβλιοθ. των 'Ιεροσολύμων. 'Ο κώδιξ 131 Baroccia- 
nus Gr. περιλαμβάνει συλλογήν 33 εγγράφων (ιδ' αί.), τα όποια έξέδωκεν 
ό Άσσομπσιονιστής Σωφρ. Πετρίδης.

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΟΤΕΛΕΙΑΙ*

I ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ

1. Προς τον βασιλέα.
"Αγιε δέσποτά μου καί §εοκυβέρνητε βασιλεύ, ενοδοϋ από Κυρίου, 

και τήν ένδεχομένην άποδονναι ταύτη προσκΰνησιν.
(ΝΡ 287 -2S8).

1 VVr 3, 1896, 264,7-8.
2 Κεραμεύς, 'Αρμονία 3, 1902, 288.
3 Βλ περαιτέρω.
4 VVr 3, 1896, 256,20-23, περί αύτοΰ δ Γ. Βαρδάνης,
* Κατετάχθησαν άλφαβητικώς κατά τά incipit. Έσημειώθησαν αν είναι κολο

βοί ή ακέφαλοι, οί πρός οΰ; απευθύνονται, αί Ιπιγραφαί κατά τάς έκδόσεις, αί 
εκδόσεις, κατά τήν βιβλιογραφίαν, καί αί γενόμεναι τυχόν διορθώσεις. Δι’ ορθών 
αγκυλών [ ] αί ήμέτεραι προσθηκαι. Ή παραπομπή Τωμαδάκη, Γραμματολ. 
δεικνύει τήν άναδημοσίευσιν βελτιωμένων τών κειμένων εις τό τομίδιον : Γραμματο
λογία τοΰ ιγ' αί., Άθήναι 1957.
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2. Προς τον Κομνηνόν.
"Αγιέ μου αυθέντα, τό προσκυνητόν σου επίτευγμα έξήγαγέ με τής κέλλης

μου.....  έμοί δε χαρίσαιτο την σήν ευμένειαν και άντίληψιν (πολυχρόνιον).
( ΝΡ 271 - 272. Ρ e t r i d e s, 23, No XXI ).

3. Τφ βασιλεΐ.
’Άγιέ μου δέσποτα και βασιλεύ θεόσωστε, θευφροΰρητε, πολλά με τά

πείθοντα..... και τής ενδεχόμενης περιποιήαεως.
( VVr 3, 1896, 286 - 288, ΝΡ 282 - 284 ).

4. Τφ αγιωτάτφ Ίωαννίνων δ αμαρτωλός ποτέ Ναύπακτού.
Άγιώτατε Ίωαννίνων καί ήγαπημένε μοι δέσποτα, ευχή μοι την άγιό-

τητάσου εν νγιεία διατηρεϊσϋαι.....  καί ϋΰλλων εν φιλία ώς ιτέα παρ’νδατα.
(Kurtz, ΒΖ 16, 1906, 140- 141 ).

5. Προς τον κραταιόν Κομνηνόν.
’Άγλωσσος ό γραμματοφόρος, κράτιστε Κομνηνέ..... τον μη παρόντα

κρινοΰμενος και αυνεστήσατο —-----
(ΝΡ 259 - 260' κολοβόν ).

6. Προς (τον) αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας κΰρι Δημήτριον.
Αιτώ παρά σοϋ χάριν, τό πράως δέξασ&αι την επιστολήν.....  συ δέ μοι

δμως δ μισό--------
(Συμβολή Άχρ. 13-18, Ν« 6' κολοβόν).

7. Προς τον Βοθρωντοϋ [sic] κυρόν Δημήτριον.
Άλλα ταϋτα μεν οϋτω, τίμιε δέσποτα, και κείσθωσαν ώς άπηριέλμήσω

μοι..... καί συμβοήϋει ταΐς παρακλήσεσιν.
(Petr ides, 9-10, No VIII ).

8. Προς τον μοναχόν κυρόν’Άνθιμον, πέμψαντα κατοικίδιους ό'ρνιθας.
Άλλ’ οΰδε συ, τίμιε πάτερ, χηρεύων, ώς πύίλομαι... και Γάλλων εν 

φιλία ώς ιτέα παρ’ νδατα.
( Ρ e t r i d e s, 5, Ν» III).

9. Προς τον ’Αττικόν κυρόν Γεώργιον τον Κέρκυρας.
"Α μεν συ γράφεις προς τον κοινόν ημών πατέρα και δεσπότην.....

φιλάνθρωποι άγγελοι ώς συ.
(VVr 3, 1896, 250-252, Κεραμευς, VVr 11, 1904 , 858, Ρ e t r i d e s, 

28-29, No XXVIII, όπου καί τό τέλος τοΰ κολοβού τέως γράμματος ).
10. (Προς τον κραταιόν Κομνηνόν).

’Αναζητεί σε ό λόγος τον βασιλέα μου, τον δεσπότην μου.....  οι καρποί
τής μακρας εκείνη; παραγγελίας καί τον χρνσοβούλλον ή δύναμις.

( ΝΡ 279 - 282 ).
11. Θεσσαλονίκης δεσπότη Θεσσαλίας | έξ ασεβάστου των θυτών οΰτος λόγος

[ τφ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνφ ].
Άναστάσεως ημέρα· καί ή αργή δεξιά..... μεμνημένον, καν αναξίου,

καί τής ημών ον&ενότητος.
{ VVr 3, 1896, 280- 282 ).
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12. (Προς Μαρίαν την Δοΰκαιναν, τεμάχιον επιστολής).
— — — άν&ροτπος καί παραγειτυνενσει αντώ, μήνα ένα ον μη τον νπο-

μείνη.....  ό Θεός φρουρών και σκέπων την βασιλείαν υμών.
( ΝΡ 288. Τωμαδάκης, ΕΕΒΣ ΚΖ', 15-16' άκέφαλον ).

13. Προς τον Βονδίτζης.
Άσπάζομαί σε και διά γράμματος τον συνήϋη τοΐς χριστιανοΐς ασπα

σμόν.....  ’Επανήκε γυνν, ή γάρ ανάγκη έπείγει.
( Pet rid e s, 22, No XIX ).

14. Άντίγραμμα τοΰ Ναύπακτού προς τον πατριάρχην [Μανουήλ].
Άφίκετό μοι τίμιον γράμμα σου, {λεία και ιερά κεφαλή......  ός χαρί-

ααιτο ταΐς αυτόν έκκλησίαις πολυχρονοϋσαν την σήν αγιότητα.
< VVr 3, 1896, 265-267 ).

15. (Τφ Άρτης έπισκόπφ Ιωάννη) Πανιερώτατε αδελφέ κα'ι συνεπίσκοπε 
Άρτης.
Γέγραπται εν τφ βιβλίφ τοΰ μεγάλου πατρός Χρυσοστόμου..... την

πρέπουσαν έξέτασιν δέξονται. Μηνι f
( Βυζαντίς Λ', 1909, 20-21, Πραξις έξωεκκλησιοσμοϋ ).

16. Προς την δέσποιναν κυράν Μαρίαν.
Δεσποινά μου, άγια κοί κραταιά, εύχομαι ϋγιαίνειν τον άγιόν μου αν-

{λέντην..... την κυρίαν Ειρήνην μου από καρδίας άσπάζομαί.
(VVr 3, 1896, 282. ΝΡ 278-279).

17. (Προς την κραταιάν Δοΰκαιναν).
Δεσποινά μον άγια και κραταιά, την προσκυνητήν γραφήν τής άγιας

σου βασιλείας.....  μηδ’ ερχομένους από μονάδος--------
(ΝΡ 275-276' κολοβόν).

18. [Προς τον Δημήτριον Βουλγαρίας].
— — - δις επί το αυτό νομοϋετών έκδικεΐν..... άντινανλοχη{λή μοι τά

εΰϋυμα.
(Συμβολή Άχρ. 18-22, όρ. 7, άκέφαλον ).

19. Προς τον Βονδίτζης κυρόν Γεώργιον.
Έγένετο πόλεμος εν τφ *Ισραήλ καί ή ένδεια ισχυρά..... ’Έρρωσό μοι,

τίμιε δέσποτα, καί μετρίως δέξαι τήν παιδιάν.
I Ρ e t r i d e s, 8-9, N° VrII ).

20. Άντίγραμμα τοΰ Ναυπάκτου προς τήν τοιαύτην [τοΰ Γ. Βαρδάνη] 
γραφήν.
’Εγώ δε ούτε τις μάντις έών, οντ’ οιωνών σάφα ε’ιδώς..... ονδ’ εΐ πως

εΐσί τήν πράζιν ταύτην κακίζοντες.
(VVr 3, 1896 , 258 - 259. Τωμαδάκης, Γραμματολογία, σσ. 83-84 ).

21. Προς τον κραταιόν Κομνηνόν.
’Έδει, κράτιστε Κομνηνέ, μή τους νεκρούς έρωτασίλαι.....  καί τοϋτο

πλέον δεκάσας τάς ψήφους---------
( VVr 3, 1896, 253 -254. ΝΡ 265-266· κολοβόν).
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22. [Νικήτμ Χωνιάτη διακόνφ (πρβλ. Λάμπρος, Β' 155, 248, 276, VVr 
3, 1896, 279,10-25)].
Εϊχον ενροόστως καί μηδέν εδεόμην.....  κα'ι ημάς εως άναλνσεως σνν-

τηρήοειεν.
(VVr 3, 1896, 278 -279 ).

23. Προς Γοριανίτην κυρόν Νικόλαον.
’Έκειτό μοι τω έξώρφ, τω σαπρφ (.....θεάσασθαι θάνατον [ τοϋ επι

σκόπου Άχελφου ] ) .....και τής ώδε κάκεΐσε απερίσκεπτου παραρριπτήσεως.
( Ρ e t r i d e s, 4, Ν» II ).

24. Ευλαβέστατοι πρεσβύτεροι... “Ιωάννη Πειρασμέ και σύ Γεώργιε... σύ τε
Βασίλειε Καλόγνωμε, Νικήτα ό τοΰ Πρωτομυλωνά, κα'ι σύ θεοφιλέστατε 
πρωτονοτάριε.
’ΈμαΊλον πούλέν δτι τούς δυο αύταδέλφονς (.....τούς Σημαδεμένους)

.....και οφείλετε τω έπιτιμίω τοΰτω δουλεύειν. Μηνι f
( Βυζαντίς Λ', 1909, 21 ■ έξωεκκλησιασμός).

25. Προς τον Δυρραχίου μητροπολίτην.
Έμε δε εΐ τις έ'ροιτο τί δει νομίζειν είναι τοΰ βίου καλόν.....  ιό δε

και επιτιμήσαι ονκ εμόν λέγειν, τον δε σοϋ ζήλον ίσως.
( ΒΖ, XIV, 1905, 573 - 574).

26. ΓΙρός τον άγιώτατον πατριάρχην.
Ένοδίφ τφ παρόντι περιτυχών, ϋεία μοι καί ιερά κεφαλή.....  ή άγια

ευχή τής μεγάλης αγιωσννης σου χαρισϋείη μοι πολυχρόνιος.
(ΝΡ 292-294).

27. Τφ κραταιω βασιλεΐ.
Έξέκροναε τον κατ’ αυτόν άγιωτάτου κελλίον, δέσποτά μου καί βασι

λεύ,..... πάσιν ήμΐν σωτήρ πρόμαχος, ευεργέτης, πλουτοποιός.
(ΝΡ 285- 286 ).

28. Προς τον κραταιόν Κομνηνόν, δτε τον Πλαταμώνα παρέλαβεν και ΰπέ- 
στρεψεν.
Έπανήκες, ώς εμαϋον, μεγαλουργέ Κομνηνέ,..... καί τούς νικοποιούς

βραχίονας κατασπάαεται.
(VVr 3, 1896, 246-248, ΝΡ 269 -270).

29. Προς τον Γοριανίτην κυρον Νικόλαον.
’Επανήκω αοι ζών μεν, ονχ νγιαίνων δέ, αλλά κλινοπετής..... καί χάριν

δίδως άνδρί και σέ μή φιλοΰντι καί ημάς ζημιονντι.
( Ρ e t r i d e s, 30-31, No XXXII ).

30. Τοϋ αυτού πανυπερτίμου μητροπολίτου Ναυπάκτου κυροΰ Ίωάννου τοϋ 
Άποκαύκου επιστολή προς τον άγιώτατον “Αθηνών Χωνιάτην, δτε από 
τής Κέω ήλΟεν εις τήν εν Μουντινίτζη μονήν τοΰ Προδρόμου, κατω
τέρω δέ προβήναι ουδόλως ήθέλησεν.
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Έπήλΰέ μ οι, έλειότατε δέσποτα, έγγίσαντός σου τοΐς κα&’ ημάς.....  το
■ψυχρόν τούτο τοΐς πόϋω τφ σφ κάμνονσιν παραμύ·&ιον.

( 'Αρμονία 3, 1902, 285-287 ).

31. Προς τον Άχελφου Ευστάθιον.
’Έτι άναβαίνοντί μου του ίππου καί τά γλουτά της έφεστρίδος άπαιω-

ρούντι.....  Ή χάρις τον Θεοΰ μετά τής οής ιερότητος.
(Petrides, 18, No XIII).

32. [’Ιωάννη Χρυσάνθφ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ].
Εϋγέ αοι τής ροπής, ήν προς την ήμετέραν έ'σχες κατά πνεύμα στορ

γήν.....  και εύατρόφφ γλώττη αγαπάν άλλήλους παρέέληξεν.
('Αρμονία 3, 1902, 290-292 [ ώς Ανώνυμου πρός ’Ανώνυμον] ).

33. Προς τον Δυρρα[χίου[.
7Ηκέ μοι γράμμα σου, καλόν μεν ότι σόν, κάλλιον δε ότι καί παρά

φίλου.....  ών καί συ καί ημείς καί αυτός έν Θεφ δοτήρι (των άγαϋών μετα-
λάβοιμεν).

(Petrides, 27 -28, Ν» XXVI ).

34. Προς τον Δυρραχίου.
'Ημάς οϊδας, τον Στειριώνην γινώσκεις..... καί εις καλόν ταϊς έκκλ.η-

αίαις Θεοΰ διαφυλ.άττου μακρόβιος.
( ΒΖ, XIV, 1905, 572-573 ).

35. Προς τον Κράτιστον Κομνηνόν.
'Ημείς δε, κράτιατε Κομνηνέ, οι μήτε κα&έδραν ε'χοντες.....  ή άντί-

ληψίς σου χαρισέλείη μοι πολυχρόνιος.
( ΝΡ 263-264 ).

36. ΓΙρός τον Ζητουνίου.
'Η μεν φωνή, φωνή ’Ιακώβ, αί δε χεΐρες, χεΐρες 'Ησαϋ. Ταϋτα γράμμα

τό σόν.....  Ή ευχή σου καί αγάπη σου χαρισϋείη μοι πολυχρόνιος.
(Petrides, 21, Ν» XVII ).

37. Τφ βασιλεΐ.
'Ημέρα μία, μέγιστε βασιλεύ, βίος δλος τοΐς πό·&ω..... πολυχρονονσης

τής βασιλείας σου.
( VVr 3, 1896, 295-296. ΝΡ 285).

38. Τφ κραταΐφ βασιλεΐ.
'Π φωνή σου ήκονσ·&η, μέγιστε βασιλεύ,..... ' οδόν δολιχήν άργα-

λέηντε \
(VVr 3, 1896, 284 - 285. ΝΡ 284 - 285 ).

39. Προς τον κραταιόν Κομνηνόν.
Θεομεγάλυντε Κομνηνέ, πάντες φησίν οί χείμαρροι.....  απερ έγά) ό σός

ευχέτης μετά ϋερμότητος έξαιτώ.
(VVr 3, 1896 , 243 - 244’ άκέφαλον. ΝΡ 262 -263’ ελλιπές περί τήν αρχήν).
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40. (Τφ Λαρίσης).
"Ινα τί, κεφαλή τίμια και σεβασμία έμοί, άπομάχη..... Χαρίζου μοι

άπο Θεοϋ πολυχρόνιος.
( VVr 3, 1896, 279 - 280 ).

41. Ίω. Άποκαΰχου τφ αΰτφ [Μιχ. Χωνιάτη].
-------- καθέλκει δε ταύτας δ έμός έξάμαρτος βίος...... και τοΰ σου

τούτον ϋελήματος.
('Αρμονία 3, 1902, 287' άκέφαλον ).

42. Προς τον αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας τον κΰρι Δημήτριον.
Καυτήρα τή Άχρίδι ή Θεός ή δαίμων, ώς κλνω, επήνεγκεν.....  ήμϊν

έγνώρισε φως, ή καυστική δε--------
(Συμβολή Άχρ. 12-13, άρ. 5' κολοβόν).

43. Προς τον [Κωνστ. Δοΰκαν] Κομνηνόν, δτε κατεσχε τά υπό τήν εκκλη
σίαν αυτού.
Κράτιστε Δούκα και αύ&έντα μου άγιε, αί δργαί σου και οί φοβερι-

σμοί σου έξετάραξάν με..... αρκεί ταντα' άνδρί γάρ φρονίμφ καί ολίγος
λόγος άρκέσει.

(ΝΡ 554-258. Petr ides, 10-13, Ν»ΙΧ).

44. (Προς τον κραταιόν Κομνηνόν).
Κράτιστε, ϋεοκυβέρνητε δέσποτά μου άγιε, τούς λόγους πτερόεντας.....

ή άντίληψίς σου πολυχρόνιος.
(ΝΡ 264-265 ).

45. Προς τον αυτόν [Ν. Γοριανίτην],
Λαλιστέρας τάς αηδόνας δρώμεν έν ε'αρι.....  χαρίσατο ήμϊν δ Κύριος

τήν σήν γλώσσαν, τήν σήν αγάπην μακρόβιον.
(Petrides, 16-17, Ν° XI ).

46. Προς τον κραταιόν Κομνηνόν.
Μεγαλουργέ Κομνηνε καί προφανώς ϋεοφρούρητε, δτι καί τήν εξου

σίαν ταύτην.....  πρεπωδεστέραν ούσαν ώς ύλερμοτέραν τοϊς γέρουσι;
(VVr 3, 1896, 244 - 246. ΝΡ 266-269 ).

47. Προς τον κρατούντα.
Μέγιστε βασιλεύ καί βασιλέων υπέρτερε τών μέν έγγύς..... εν τή επι

σκοπή σου άσύνηύλες.
( ΝΡ 272 -274).

48. Προς τον αυτόν πατριάρχην [Γερμανόν Β'] ιδι[ωτι]κώς πιττάκιον.
Μωαής έλ.άλει φηαίνή γραφή.....σνμπολεμουντα τούτωκαί συναρήγοντα.
( VVr 3, 1896, 293 - 295 ).

49. Προς τον Χιμάρας κυρόν Γεώργιον.
Οί άρτοι άπεκομίσύληοάν μοι καί οί σεμιδαλιται καί οί σιτάνιοι.....

f δ’ επ’ αριστερά προσκλινόμενος.
(Petrides, 5-6, Ν° IV ).
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50. Προς τον Γοριανίτην κυρόν Νικόλαον.
'Ο μεν σκοπός τής προς ήμας έμφανείας τον εξ ανατολής σημειώμα

τος..... και απολογίαν την επιτήδειον. 'Η χάρις τον θεόν διατηροίη σε
πολυχρόνιον.

(Pet rides, 26, N»XXV).

51. ΙΙρός τον Βουλγαρίας.
”Ορα καν τοντφ, μακαριώτατε δέσποτα, το προς την αήν.....  χαρίζου

ταϊς έκκλησίαις τον Θεόν και ήμίν πολυχρόνιος.
(Συμβολή Άχρ. 11-12, άρ. 4. Β έ η ς, ΕΕΒΣ Β', 1925, 123 - 124).

52. Προς τον παναγιώτατον ’Αθηνών (Μιχ. Χωνιάτην).
"Οταν άπίδω προς έμαντόν καί τους παρ’ ήμίν Αίτιυλονς..... σώμα δε

τον κραββάτον, εν φ μικρού παραλέλνμαι.
('Αρμονία 3, 1902, 287 -288 ).

53. Προς ταϋτα fτον πατριάρχην Μανουήλ] αντιγραφή τοϋ παναγιωτάτου
μητροπολίτου Ναύπακτού κΰρ Ίωάννου τοΰ Άποκαυκου.
"Οτε δ ρεφενδάριος τής σής άγιότητος τυϊς καίλ’ήμας ένεδήμει.....  τάς

σάς εφόδους και ίλασμόν επί τοϋ δικαίου κριτοϋ.
( VVr 3, 1896, 270-278 ).

54. Τφ κραταιφ βασιλεΐ.
'Ο παρών, μέγιστε βασιλεύ, είτε κα&αρός έστιν..... χαρίσαιτό μοι δ

κύριος τον βασιλέα μου πολυχρόνιον.
(ΝΡ 286-287 ).

55. Τφ [Νικητςι] Χωνιάτη.
Ούκ οιδα, εϊ τις πλέον εμού ή τής αρετής εΰαύμασεν.....  τής περί τον

έμδν άδελφόπαιδα ίλερμοτέρας άντιποιήσεως.
( ‘Αρμονία 3, 1902, 288 - 290 ).

56. (Προς τον κραταιόν Κομνηνόν).
Πανευτνχέστατε δέσποτα και αύίλέντα μου, ϋγιαίνειν εύχομαι την

βασιλείαν σου. Και αυτός ζώ κατακείμενος.....  'Η αντίληχρις τής βασιλείας
σου χαρια&είη μοι πολυχρόνιος.

(Βυζαντίς Α', 1909, 22. ΝΡ 279 ).

57. Προς τον ’Άρτης [Ίωάννην].
Πανιερώτατε συνάδελφε και συνεπίακοπε ’Άρτης, εως τίνος τό έμδν

παραλνπεϊς πνεύμα.....  χαρίζου μοι ερριυμένως, υγιής αν&ρωπος.
(Βυζαντίς Α', 1909, 23).

58. Προς τον Γοριανίτην.
Πανυπερεντιμότατε και λογιώτατέ μου υιέ, τφ κραταιφ πανοικειότατε

Δούκα, και ήμιν υπεραγαπώμενε, συ τοσοντον διά την ημέραν..... Σολο-
μά)ν είπε καί συ γινώσκεις.

( Ρ e t r i d e s, 13, Ν» X).
24 - 4 - 1957
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59. Προς [τον] μοναχόν Φίλιππον.
Πάτερ φιλόσοφε, την άνω φιλοσοφίαν και μένονσαν ή γάρ κάτω πατεΐ-

ται..... "Ερρωσό μοι και μέμνησό μου καί τον μέγαν Πρόδρομον ήμιν
ίλεοϋ.

(Petrides, 24 - 25, Ν° XXIII).
60. Προς την κραταιάν Δούκαιναν.

Πολλών άπολανσας από σον χαρίτων.....  μόνη τη προσδοκία πάντες
ονναποψΰξωμεν.

( VVr 3, 1896, 241 -242. ΝΡ 260 -262. Petrides, γραφαί Barocc. 26).
61. (Προς τον κραταιόν Κομνηνόν)·

-----περίγειον καταβαίνεις και ώς εκείνος πάντας έλκεις......  ώς δόξει
πάντως τη βασιλεία σου.

(ΝΡ 276- 278' άκέφαλον).
62. Μεγαλοδοξότατοι άρχοντες Άρνητοί... Κωνσταντίνε Μαρκόπουλε κα'ι σύ 

κύριε Νικηφόρε Γοστιλόπουλε.
Πιστενσατέ μοι..... πολυχρονηάείητε
( Βυζαντίς Α', 1909, 21 -22 ).

63. Προς τον λογιώτατον κΰριν Νικήταν τον Χωνιάτην [ουχί τον ιστο
ρικόν ].
' Πολλών λόγων ενρήμαϋ·’ ώστε με ύανεΐν’ τήν’Εκάβην.....  ταντα καί

τω μεγάλω πατρί λελαλήκαμεν Ά&ηνών.
( Τεσσαρακοντ. Κόντου 375 -376 ).

64. Προς τον Γοριανίτην Νικόλαον.
Πράγματα παρέχω σοι γράφων, τοϋτο δε καί συ θέλεις..... Πολνετήσοι

σε ό Θεός.
(Petrides, 22, Ν° XVIII).

65. (Τφ Κέρκυρας).
-------- συλλέξας τον τον ΓΙερόζου βν&οδρόμον άπομιμήσωμαι,.......έχέτω

διά Θεόν προνοητικήν επί τοντω καί πατρικήν επιμέλειαν.
( Κερκυραϊκά, VVr XIII, 1906, 350-351, Ν° 10' άκέφαλον).

66. Προς τον Κομνηνόν κυρ Θεόδωρον.
Σχηματίζων τον λόγον δ ϋεοπάτωρ καί βασιλεύς.....  ώς έκ παγίδων

ρύη τών έληρευόντων σε.
( ΝΡ 288 - 289. Petrides, 31-32. Ν° XXXIII).

67. [Προς Μιχ. Χωνιάτην].
Τά μεν της σης έμοί μακρας άποσιωπήσεως όντως έχέτω.....  καί της

επισκοπικής άψΐδος έπίβααιν.
( VVr 3, 1896, 255 - 256. ΝΡ 234 - 235 ).

68. Προς τον αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας κΰρι Δημήτριον.
' Τί ανταποδώσω τφ κνρίω περί πάντων ών άνταπέδωκέ μοι *.....  καί

τό δεικνύειν ανδρα αρχήν.
(Συμβολή Άχρ. 6-9, άρ. 2. Petrides, 3-4 γραφα'ι Barocc. ).

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ”Etes ΚΖ' 3
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34 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

69. Προς τον μητροπολίτην Εφέσου τον Ίασίτην.
Τις μεν δ παρών καί πόϋεν, και ποια πόλις τοντω πατρίς..... πεφυλα-

γμένος Θεώ και νπ’ αντοΰ σωζόμενος πολυχρόνιος.
( Bessarione IX, 1906, 296 ).

70. Άντίγραμμα τοϋ Ναύπακτού [προς τον Νικήταν Χωνιάτην, οΰ τον 
ιστορικόν],
Τοΐς μεν ϋφάνταις ενέχυχον, ΐνα χι χών οών π ροοον ε ίδιο μών χω γράμ-

μαχι προκενχήσω..... δδεύων χήν χεϋλιμμένην και χήν στενήν.
( Τεσσαρακ. Κοντού 377 - 379 ),

71. Προς τον επίσκοπον Καστοριάς κΰρι Κωνσταντίνον καί προηόθρονον 
τής κατά Βουλγαρίαν συνόδου.
Το μεν νοήσαι εις ϋάναχον καί χδ χήν εμην ζωήν έγγίσαι χψ "Αδη.....

πέμψις χών γραμμάχων και άνχίπεμψις.
(Συμβολή Άχρ. 22 -24, άρ. 8).

72. Προς τον Λαρίσης [ Καλοσπίτην ].
Τόσα, δέσποτα, ηγάπησα χδν Μακράν, χόν οόν καινόν χαρτοφύλακα.....

τα δε τής ακοής διασκέψασΰαι.
( Β έ η ς, ΕΕΒΣ Β', 1925, 135 - 136 ).

73. Προς τον ΒοΦρωντοϋ κυρόν Δημήτριον.
Χάρτας επεκόμιαεν δ παρών..... Θεός δε και σε των οχληρών άπαλλά-

ξοι και ημάς προς εαυτόν συναγάγοι.
( Petrides, 23-24, άρ. XXII).

74. Προς τον αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας [Δημήτριον].
'Ως εις καιρόν ήμΐν άντελάλησας..... ή ώς αυτός δ μακαριώτατος

ί'γραψας.
(Συμβολή Άχρ. 10-11, άρ. 3).

7δ. Προς τον κρατάιότατον βασιλέα.
'Ως ευτυχές μοι τό γράμμα τοϋτο, κράτιοτε βασιλεύ..... και τών εμών

αρρωστιών και τών εμών κατακλίσεων.
( VVr 3, 1896, 283 - 284, ΝΡ 289 - 291 ).

30α. Άντίγραμμα προς την τοιαΰτην [τοϋ Βαρδάνη] γραφήν.
Έρωτας όπως εχω· άνακομίζομαι, δέσποτα..... και οι τής σής άγιό-

τητος δνειροι τής εγκρατούς καί--------
( Κερκυραίκά, VVr XIII, 1906, 341, Ν» 5’ κολοβόν).

39α. (Τφ Κέρκυρας).
« Θλίψεις και άνάγκαι εΰροσάν με », αί μέν από τοϋ κατά Ναύπακτον 

τυραννοϋντος, α'ι δ’ εκ ποικίλων άρρωστιίϋν.....  "Ερρωσό μοι καί προσρή
σεις χαρίζου μοι.

(Κερκυραίκά, VVr XIII, 1906, 348 -349, Ν°9).
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47α. Προς τον Κέρκυρας, τον Βαρδάνην.
Μετά το συντάξασθαί σε τη έμή βραχύτητι τά ές Κέρκυραν....... ώσε'ι

σκαπάναις ταΐς προσευχαΐς άνακάθαιρε.
( Κερκυραϊκά, VVr XIII, 1906, 334 - 340, No 3 ).

50α. Προς τον αυτόν Κέρκυρας.
'Ο παρών είπεν έρχεσθαι εκ Κέρκυρας.....  έπιτέτραπται άναδοϋναι τό

γράμμα μον και αίτεΐται τό έπι - - -
( Κερκυραϊκά, VVr XIII, 1906, 341 -342, Ν° 6" κολοβόν).

II ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ

76. Τοΰ λογιωτάτου κΰρι Νικήτα τοΰ Χωνιάτου προς τον Ναύπακτού.
Αίφνης και ώς είπειν αύθωρόν τον παρόντα μαθόντες τίμιον ανδρα.....

εκ τής των Βασιλειών βίβλον μα&ών.
( Τεσσαρακοντ. Κόντου 376 - 377 ).

77. [Τοΰ Κέρκυρας Γ. Βαρδάνη].
Έπι των ημερών τοΰ προ..... [ημών] άγιωτάτου μητροπολίτου κΰρι

Βασιλείου τοΰ Πεδιαδίτου..... τών Ιερατικών απάντων ενγεργετημάτων
αχολάζων.

(Κερκυραϊκά, VVr XIII, 1906, 335-336, εντός γνωματεΰσεως τοΰ Άποκαύ- 
κου, έρώτησις προς λΰσιν. ΙΙρβλ. ΕΕΒΣ ΚΖ', 1957, σσ. 39-40, άρ. 16 ).

78. [Μιχ. Χωνιάτου] τφ Ναύπακτού κΰρ ’Ιωάννη.
'Ήκω νεκρών κενθμώνα καί σκότου πάλας λιπών..... Εΐη μοι Θεός

ΐλεως διά τών σών αγίων ευχών.
(Λάμπρος, Β', 350-351, άρ. ροε').

79. Τοΰ χαρτοφΰλακος Αθηνών κυροϋ Γεωργίου τοΰ Βαρδάνη.
Ίλλυρίοθεν τό γράμμα, εί και μή προς Ίλλυριόν..... καί την ημέραν

οροθετούν τής μετ’ άλλήλων ενώσεως.
(VVr 3, 1896, 256-258. Τωμαδάκης, Γραμματολογία, 81-83).

80. Τοΰ παναγιωτάτου ’Αθηνών προς τον Ναυπάκτου.
Καιρός τοΰ σιγάν καί καιρός τοΰ εϊπεΐν λόγον..... ήν διατηροίη ό Θεός

άνωτέραν παντός κακοΰ πολυχρόνιον.
(VVr 3, 1896,254 -255. ΝΡ 233-234. Τωμαδάκης, Γραμματολ., 85 - 86 ).

81. Τοΰ χαρτοφΰλακος ’Αθηνών κΰρ Γεωργίου τοΰ Βαρδάνη.
Παναγιώτατε δέσποτα καί καθηγητά μετά τον ένα καί πρώτον καθηγη

τήν Χριστόν' ον γάρ αποστερώ σε..,., έν απολαύσει πρφην γενόμενος.
( VVr 3, 1896, 248 - 250 ).

82. ’Επιστολή τοΰ παναγιωτάτου πατριάρχου κΰρ Μανουήλ προς τον μητρο
πολίτην Ναυπάκτου και τον αρχιεπίσκοπον Γαρδικίου.
Πανιερώτατε μητροπολιτα Ναυπάκτου καί σΰ ίερώτατε αρχιεπίσκοπε
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Γαρδικίου..... Ονκ άγνοεΐν έχει πάντως ή ίερότης υμών.....  καί έπιφωνή-
σεως προς διόρδωσιν. ’Έρρωούε, μηνι φεβρουαρίφ, Ινδικτιώνος «'[1221]. 

( VVr 3, 1896, 268 -269. AD Alb. 48, Ν° 155 ώς Γερμανού, 1222 ).

83. Μανουήλ ελέφ Θεοΰ... τφ ίερωτάτφ μητροπολίτη Ναύπακτού.
'Ιερώτατε μητροπολΐτα Νανπάκτον, εν Κυρίω αγαπητέ αδελφέ καί

συλλειτουργέ τής ημών μετριότητος" ουκ έστιν δτε ή μετριότης ήμών ούκ
άπομνημονεύει τής σής Ιερότητος..... ’Έρρωσο εν κνρίφ· μηνι Δεκεμβρίω
Ινδικτ. η’.

( VVr 3, 1896, 264 ).

84. Τοΰ [Θεοδώρου] Κομνηνοΰ προς τον Ναύπακτού.
Ονκ οΐδα τίοι τρόποις προσήρπασεν ήμΐν δ Θεός.....μηνι αεπτεμβρίφ,

Ινδικτιώνος η' [1219].
(VVr 3,1896,252-253. ΝΡ 249 - 250. Τωμαδάκης, Γραμματολ., 80 - 81 ).

85. [Μιχ. Χωνιάτου] Τώ αύτφ.
Πρό τής αττικής τών γραμμάτων στωμυλίας, δταν μη χρεία τις νπα-

γορεύη..... "Ιλεως εΐη μοι δ Θεός διά τών οών υπέρ έμου ίερωτάτων εντεύ-
ξεων.

(Λάμπρος, Β', 332-333, άρ. ρξζ').

86. [ Μιχ. Χωνιάτου ] Τφ αύτφ.
Τί μ’ ά&ανάτοισιν εΐσκεις, άγιώτατε καί αοφώτατε δέσποτα,....."Ιλεως

εΐη μοι δ Θεός διά τών οών ίερωτάτων ευχών.
(Λάμπρος, Β', 330-332, άρ. ρξς’).

87. Τοΰ Κέρκυρας.
Τίνα με οϊη γενέσϋαι την άπόφημον έμοι φήμην άκηκοότα..... ου δέ

ψυχαγώγησον ήμας, διά γραφής διδάξας τά κατά σε.
( Κερκυραϊκά, VVr XIII, 1906, 340-341, Ν» 5, όπου, 341, καί ή άπάντησις 

τού Άποκαύκου ή ύπ’ άριΟ. 30“ ).

88. [Μιχ. Χωνιάτου] Τφ Ναυπάκτου κϋρ ’Ιωάννη.
Τό μέν κατ’ ουρανόν φαινόμενου καί καλούμενου παρά τοΐς παλαιοΐς

έλντήριον.....  και κοινόν τή ’Εκκλησία προκείμενοι όφελος.
(Λάμπρος, Β', 281 -282, άρ. ρλΟ·').

89. (Τοΰ Κέρκυρας) [ Γ. Βαρδάνη],
---------τοΰ γυναικός φυλάττειν οφείλει τοΐς έξ αυτής παισίν......  από

τών πατρικών αυτής πραγμάτων. Ταϋτα προς τά διηγη&έντα. 'Η υπογραφή. 
'Ο μητροπολίτης Κέρκυρας Γεώργιος.

( Κερκυραϊκά, VVr XIII, 1906, 342, Ν° 7" άκέφαλον ).

90. [Μιχ. Χωνιάτου] Τφ Ναυπάκτου κΰρ Ιωάννη.
Ώς εις καιρόν ήμΐν πέπομφας, σοφή και φίλη μοι κεφαλή..... λαχάνοις

άγρίοις έδεξιονντο φιλικότατα καί φιλοτιμότατα.
(Λάμπρος, Β', 339 -346, άρ. ροζ').
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III ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

91. [Ίω. Άποκαΰκου προς τούς ύπ’ αυτόν επισκόπους Άετοϋ, Άχελφου, 
Βουθρωτοϋ και Άδραγαμέστου προς χειροτονίαν των υποψηφίων Βον- 
δίτζης καί Βελλάς. 1229 ; ]
Διά ταΰτα.....  κατατακείς.
(Βέης, ΕΕΒΣ Β', 1925, σ. 142).

ΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ1

Άδραγαμέστου έπ. 91 
Άετοϋ έπ. 91
Αθηνών μητροπ., βλ. Μιχαήλ Χωνιάτης 
"Ανθιμος μοναχός 8 
"Αρτης ζήτει ’Ιωάννης 
’Αχελώου έπίσκοπος 91, βλ. Ευστάθιος 
Βαρδάνης βλ. Γεώργιος Κέρκυρας 
Βονδίτζης βλ. Γεώργιος Βονδίτζης 
Βονθρωντοΰ ή Βουθρωτοϋ 91, βλ. Δημή- 

τριος Βονθρωντοΰ 
( Γαρδικίου άρχιεπ. 82 )
Γερμανός Β' οϊκ. πτρχ. 48 
Γεώργιος Βονδίτζης έπ. ( 13 ), 19 
Γεώργιος Βαρδάνης Κέρκυρας έπ. 9, 20, 

30α, 39α, 47α, 50α, 65, 77, 79, 80, 87,89 
Γεώργιος Χιμάρας έπ. 49 
Γοριανίτης Νικόλαος 23, 29, 45, 50, 58, 

64
Γοστιλόπουλος Νικηφόρος 62 
Δημήτριος έπ. Βοθρωντοΰ 7, 73 
Δη μητριός Χωματιανάς άρχιεπ. Άχρίδος 

(ή Βουλγαρίας) 6, 18, 42. 51, 68, 74 
Δυρραχίου μητροπ. 25, 33, 34 
Ευστάθιος Άχελφου 31 
’Εφέσου μητρ., βλ. Ίασίτης 
Ζητουνίου έπ. 36
Θεόδωρος Δούκας, βασιλεύς 1, 2, 3, 5, 

10, 21, 27, 28, 35, 37, 38, 39, 44, 
46, 47, 54, 56, 61, 66, 75, 84 

Θεσσαλονίκης μητρ. 11, ζήτει ’Ιωάννης

Ίασίτης μητρ. ’Εφέσου 69 
’Ιωάννης "Αρτης 15, 57 
( ’Ιωάννης Θεσσαλονίκης ) 32 
Ίωαννίνων έπ. 4 
Καλοσπίτης έπ. Λαρίσης 72 
Καλόγνωμος Βασ. 24 
Καστοριάς ζήτει Κωνσταντίνος Καστοριάς 
Κέρκυρας μητροπ., βλ. Γεώργιος Βαρ

δάνης
Κωνσταντίνος Δούκας 43 
Κωνσταντίνος Θεσσαλονίκης μητρ. 11 
Κωνσταντίνος Καστορίας έπ. 71 
Λαρίσης μητροπ. 40, 72 
Μανουήλ Β' οίκουμ. πτρχ. 14, 53, 82, 83 
Μαρία Δούκαινα, σύζυγος Θεοδώρου 12, 

16, 17, 60
Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος 62 
Μιχαήλ Χωνιάτης μητροπ. Αθηνών 30 

( 41) 52, 67, 78, 80, 85, 86, 88, 90 
Νικήτας Χωνιάτης ( είτα μητρ. Ναυπά- 

κτου ) 22 ( 55 ), 63, 70, 76 
πατριάρχης οίκουμ. 14, 26, 48, 53 ( ζήτει 

Γερμανός Β', Μανουήλ )
Πειρασμός Ίω. 24 
Πειρασμός Γεώργ. 24 
Πρωτομυλωνάς Νικήτας 24 
Φίλιππος μοναχός 59 
Χιμάρας έπ., βλ. Γεώργιος Χιμάρας 
Χωματιανός Δημήτριος ζήτει Δημήτριος 

Βουλγαρίας

1 Τών άποσταλεισών έπιστολών οί αριθμοί ημίμαυροι. Σημειωτέον ότι οί 
κάτωθι άριθμοί αντιστοιχούν προς σχόλια εν AD Alb. : 34 = 155 ( σ. 48 ) 25 = 157 
( σσ. 48 - 49 ) καί 53 = 158 ( σ. 49 ), προσθετέα κατά τόπους. Τής ύπ’ άριθ. 55 ή 
σειρά ( προ τής 50 ) έσαλεύθη κατά τήν δημοσίευσιν. Ή 51 άρχεται άντί "Ο ρ α, 
ως έτυπώθη, "Ορα.
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IV ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΥΠΟ ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ

1. [Υπόμνημα περί κληρονομιάς].
’Άνδρες δύο εξ ’Άρτης (Νικήτας δνομα τφ ένί, αξία πρεσβυτέρα),

επωνυμία Σαράβαρις )..... ημείς δε τά κριδέντα περιλαβόντες εν ύπομνή-
ματι έκδεδώκαμεν μηνί και ίνδικτιώνι το'ις προγεγραμμένοις.

( Βυζαντ'ις Λ', 1909, 28-30).

2. Σημείωμα διαζύγιον.
Άνήρ γενόμενυς έννομος επί χρόνοι: δέκα.....  ούτε δ Θεός ευδοκήσει

καί δς αυτή αρεστός.
( Petr ides, 29-30, Ν» IX ).

3. Χάρτης επιτιμίων δοθείς φονεΐ τινι έκουσίφ εις έξάλειψιν τοΰ εγκλή
ματος.
’Άνϋρωπός τις έξ ’Άρτης όνόματι Ξένος, έλϋων είς ήμάς σήμερον 

έξηγήσατο..... ψυχικήν έαντφ σωτηρίαν περιποιήαεται.
( Ρ et rides, 18-19, No XIV ).

4. Σημείωμα διαζΰγιον.
Αίτίαι παρά τοϊς νόμοις πολλαί, ώς έοικεν, έξ ών συνοικέσια διε- 

λύοντο..... άπεφήνατο την άμφοτέρων διάλυσιν.
(Petrides, 20-21, Ν» XVI).

5. Σημείωμα περί οίκήσεως τόπου.
Έγένετο μέν έν ταις ήμέραις τον Νώε κατακλυσμός πολυήμερος.....

Μηνί Μαρτίφ Ινδικτιώνος ιε'.
( ΔΙΕΕ 3, 189, 454 -455. Τωμαδάκη ς, Γραμματολ., 90-91).

6. Σημείωμα διαζΰγιον.
Είδον ανομίαν υπό τόν ήλιον, ανδρα τριακοντοντη γυναικί έξαετή 

συναφ&έντα..... καί ή μήτηρ αυτής έπιτιμηϋήσεται.
(Petrides, 21, Ν° XX ).

7. Γράμμα κανονικόν.
Πανιερώτατε Αρυϊνονπόλεως καί έν κνρίω συνάδελφέ, Εις βάρος ήγη-

σάμην την τής παρονσης γυναικός έπιδημίαν προς τά ήμέτερα.....  καί έαυ-
τήν καί τον έκ ταύτης ύπωπιασμοϋ άπαλλαξάτω, Διατηροϊό μοι εϋϋωμος, 
υγιής.

( ΑΙΣτ. 4, 1897, 119 - 121 ).
8. "Ετερον διαζευκτήριον.

Εΐ τις έσχε γυναίκα καί έπί χρόνοις δλοις τρισί.....  έντεϋϋεν την προς
ετέρους περιφοράν.

(Petrides, 30 No XXXI).
9. Πράξις εκχωρούσα εις τό την έν τή "Αρτη τής Βλαχερνιτίσσης άνδρφαν

μονήν μεταμειφθήναι εις γυναικείαν, τούτο ούτως θελησάσης τής κρα-
ταιάς Κομνηνής.
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Εΐ τις μη κατά προσπάθειαν διαστέλλειν έθέλει το άρρεν από τον
θήλεος,..... καί την πράξιν ταντην νπεσημηνάμεϋα εις ασφαλείαν μηνι και
ίνδικτιώνι τοΐς προγεγραμμένοις.

(Βυζαντίς Α', 1909, 14 -20 ).

10. Σημείωμα φόνου.
Έλϋών εις την καθ’ ημάς ’Εκκλησίαν σήμερον δ δείνα οντω εξηγή-

αατο..... καί λύσιν λήψεται των άναγεγραμμένων επιτιμίων.
( Τεσσαρακοντ. Κοντού 379-382 ).

11. Σημείωμα [διαζυγίου Μονομάχου].
Έπιχορεύει καί τοΐς εννόμοις σννοικεσίοις δ πονηρός και τά ηνωμένα

μεσιτεία τον θεόν διαιρεΐν επιχειρεί.....  Τά δε λαληθεντα εγραφη και απε-
δόθη {μηνι και ίνδικτιώνι τοΐς προγεγραμμένοις).

( Βυζαντίς Α', 1909, 27 -28 ).

12. [Ι’νωμάτευσις επίκληρον, ΰποΰέσεως Θεοδώρου Διαβατηνοΰ].
.....κότες παρατηρήσεις, δσας οί παλαιοί νομοθέται,.... τοΐς ίδίοις

παισί τά έαντών δειανείμασθαι. Μη{ν\ καί ίνδικτιώνι τοΐς προγεγραμ- 
μένοις).

( ΕΦ 4, 1908, 65-67" ακέφαλος ).

13. Σημείωμα διαζυγίου γεγονός παρ’ αύτοΰ.
Κωνσταντίνος δ Παπαϊωαννόπονλος και ή τοΰ.....θυγάτηρ [’Άννα]......

ταντα διαγνωσθέντα παρεξεβλήϋη καί άπεδόέλη.
( Petrides, 17-18, Ν» XII ).

14. Χάρτης επιτιμίων.
Κωνσταντίνος δ Μελε{.....)ός τώ μεγαλοδοξάτω κϋρω Κωνσταντίνω

τω Τζιρίνβφ έξνπηρετονμενος..... καί τά προσήκοντα επιτίμια ελαβεν, ά
καί είσί ταντα' τώ επί.....

(Petrides, 19-20, Ν» XV" κολοβόν).

15. Μηνι καί επί παρουσία.
Νόμοις τον άνϋρώπινον βίον οί νομοίλέται κατησφαλίααντο.....  [ Ό.....

’Αλέξιος δ Πεδιαδίτης.....  επί κοινον προετείνατο καί την απολογίαν εζή-
τηαε' (επεται ή ερώτησις)] .....τφ παρόντι διελάβομεν σημειώματι καί
παρεκβαλόντες έπιδεδώκαμεν. Μηνί καί ίνδικτιώνι (τοΐς προγεγραμμένοις).

( Κερκυραϊκά, VVr XIII, 1906, 336- 338, Ν° 2 ).

16. ’Ερώτησις επενεχθεϊσα τφ άγιωτάτφ μητροπολίτη Ναυπάκτου καί τοΐς 
υπ’ αυτόν έπισκόποις παρά τοΰ μητροπολίτου Κερκΰρων κΰρι Γεωργίου 
τοΰ Βαρδάνη περί ίερέως τίνος Κερκυραίου έγκλήματι ακούσιο) περιπε- 
σόντος καί λαβοΰσα λΰσιν παρά τής αυτοΰ άγιότητος [τοΰ Ναυπάκτου 
Ίωάννου ].
‘Ο άγιώτατος μητροπολίτης Κερκνρων, αδελφός καί σνλλειτονργός 

ημών.....  καί την τον πρεσβντέρον οννείδησιν κριτάς επί τφ άκονσματι
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έκείνω καϋίσαντα. Μηνί Μαρτίφ ίνδικτιώνος Γ ( = 1222) (περιλαμβάνε
ται ή ερώτησις αίιτολεξί].

( Κερκυραϊκά, VVr XIII, 1906, 335 -336, Ν° 1 ).
17. Σημείωμα.

Ό από μικρας Βαγενετίας, χωρίου Βρεστίανες, Θεόδωρος ό Βοδινό-
πουλος και οφείλει επί τρισ'ι κυριακαΐς παρά τη.....

(Petrides, 7-8, NoVI' κολοβόν ).
18. Μηνί Άπριλίφ δ', ήμεροι γ', ίνδικτιώνος α' [ = 1228] επί παρουσίςι 

τών κληρικών τής καθ’ ημάς άγιωτάτης Εκκλησίας (Ναύπακτού] καί 
ετέρων πολλών.
Ό ίερώτατος επίσκοπος ’Άρτης κύρος Ιωάννης..... τψ κεκριμένφ καί

αυτός έψομαι· μηνί καί ίνδικτιώνι (τοΐς προγεγραμμένοις).
( Βυζαντίς Α', 1909, 23-27 ).

19. Ευχή προς τον βασιλέα.
Ό οτερεώσας εν σοφία τους ουρανούς__ φ ή δόξα είς τούς αιώνας

αμήν.
( ΝΡ 286 ).

20. Συνοδικόν επί προβολή τοΰ Βαρδάνου, χαρτοφυλακος ’Αθηνών, είς αρχιε
ρέα Κερκυραίων.
Ό τής επισκοπής λόγος.... ω ή {δόξα) είς τούς αιώνας τών αιώνων 

αμήν.
( VVr 3, 1896, 260-263, IB A', 334. Τωμαδάκη ς, Γραμματολ., 86 -89 ).

21. Σιχίλλιον πρός τινα ευνούχον [Γεώργιον Τζιμισχήν] επί μονή τής αγίας
Έλεοΰσης.
'Ο τής εφορείας λόγος δοκεϊ μεν εύκολος είναι, έχει δε τι καί πρό-

σαντες..... καί μοναΐς τοΐς επισκόποις επιβραβενουσιν. Έγράφη ταύτα καί
άπεδόϋη.

(Petrides, 6-7, N°V).
22. Μηνί Φεβρουαρίφ κη', ημέρα β', ίνδ. Γ [ = 1222 ] επί παρουσίςι τοΰ

δεινός καί (δεινός).
Ου μόνον εν τοΐς τακτικοΐς καί δσα ό νόμος στρατιωτικός διατάσσε-

ται.....  ταύτα έλαλήίλη, ταύτα έκρίίλη, ταύτα έγράφη καί άπεδόϋη μηνί καί
Ινδικτιώνι τοΐς προγεγραμμένοις.

( Βυζαντίς Α', 1909, 8 - 13 ).

23. Πρός τον μητροπολίτην Κέρκυρας διά τι συνάλλαγμα παρ’ αυτού ίερο- 
λογηθέν καί πέμπτου βαθμού ευρισκόμενον.
Πάλαι σοι βονλομένφ γράφαι περί ών νΰν.....  μολυσμούς τώ σώματι

επιφέρεσϋαι.
(Κερκυραϊκά, VVr XIII, 1906, 342 -348, Ν°8).

24. Σημείωμα περί τής διαθήκης μεγαλόσχημου τινός.
ΙΙαρέστη ήμΐν προ πολλοϋ ό τής ’Άρτης οίκήτωρ Ιωάννης ό Γοστνλό-
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τιουλος..... καί έοημειώ·&η και επεδόϋη κατ’ εκχώρησιν και ταϋτα τοϋ επι
σκόπου των τόπων.

(ΑΙΣτ. 4, 1897, 124- 125 ).
25. (Πράξις συνοδική περί τής τοΰ δεσπότου Θεοδώρου εις βασιλέα άναγο- 

ρεΰσεως).
Παύλος δ ·&εΐος απόστολος περί της εις Χριστόν διαλεγόμενος πί-

στεως.....καί όμολογηϋέντα εις δικαιοσύνην, εις σωτηρίαν καί ταϊς οίκείαις
ΰπογραφαΐς βεβαιούμε&α μηνί..... [1225].

( ΝΡ 258 - 259. Μηλιαράκης, 653 - 654 ).
26. Σημείωμα επί τή μέσον τοΰ Ναύπακτού και δεσπότου [ Κωνστ. Δοΰκα ] 

καταλλαγή.
Πολλά πολλοϊς εποίηαεν οχληρά ή των άνεξετάστων ακουσμάτων εύκο

λος είσδοχή..... ταϋτα έπιδοΰναι τοΐς μέρεαι. ΜηνΙ Μαΐφ [1228].
(ΑΙΣτ. 4, 1897, 121 -123. Παραλλαγαί Barocc. Pet rides, 25).

27. Μην! Ίανουρίφ 6', ημέρα δ', Ινδικτιώνι ζ', έπ! παρουσίς* τών κληρι
κών τής καθ’ ημάς άγιωτάτης εκκλησίας.
Πολλοί τών υπό άρχάς, ήδη δε καί αύταί αί άρχαί..... Μηνί καί ίνδι-

κτιώνι τοΐς προγραμμένοις [1219].
( Βυζαντίς Α', 1909, 8 - 9 ).

28. Γράμμα προ; λΰσιν όρκου γενομένου παρά γυναικός ύποσχεΰείσης τφ 
Θεφ παραγενέσθαι προς 'Ιεροσόλυμα.
Τη εύγενεστάτη κυρα Θεοδώρα τη Μαυροδουκαίνη καί εν Κυρίφ πνευ

ματική ημών {λυγατρί προΐλεμένη ενόρκως, ώς είπε την προς τά 'Ιεροσό
λυμα στείλαοΰαι..... ώς οίδεν ή τούτου μεγάλη πρόνοια διοικονομήσεται.

(ΑΙΣτ. 2, 1894, 361 -362 ).
29. Χρυσόβουλλον (κυρωτικόν τών κτήσεων τής Ναύπακτού μητροπόλεως 

και σχετικά! προς ταΰτας διατάξεις).
Τά καλά, εΐ μεν εις Θεόν άφορώσι καί περιποίησιν τών Ιερών εκκλη-

σιαστηρίων αυτού.....μηνί Μαΐω, ίνδικτιώνος α' έτους, (ς*ψλς' [ — 1228 ]
ή υπογραφή διά κινναβάρεως Θεόδωρος εν Χριστώ τφ Θεφ πιστός βασι
λεύς καί αυτοκράτωρ Ρωμαίων.

( VVr 3, 1896, 296 -299. ΝΡ 250-254 ).
30. Σημείωμα.

Τφ χρόνοις επί πέντε τη γαμέτη εαυτού συμβιώσαντι..... δευτέρως δε
αυτή τε δόξει καί τοΐς γεννησαμένοις αυτήν.

( Petr ides, 30, Ν» XXX).
31. Προς τον πτρχ. [Γερμανόν Β' Κωνσταντινουπόλεως] πιττάκιον τών όλων 

αρχιερέων σχεδιασθέν παρά τοΰ Ναυπάκτου.
Χρόνον ήμΐν τοΐς υπό τον πατριαρχικόν τής Κωνσταντίνου πόλεως 

ϋρόνον δυτικοϊς μητροπολίταις..... εις την τών παρ’ ήμΐν α’ιτουμένων απάν
των παραδοχήν τε καί πλήρωσιν.

( VVr 3, 1896, 288 - 293, Πρβλ. Λ α γ ο π ά τ η ν, σ. 36 ).

Οί λόγιοι τοϋ δεσποτάτου τής ’Ηπείρου 41
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’Αλέξιος Πεδιαδίτης μηχρ. Κέρκυρας 15
”Αρχης ’Ιωάννης 16
Βαγενεχία 17
Βαρδάνης Γ. 15, 16
Βρεσχίανες 17
γράμμα κανονικόν 7
διαζύγια 2, 4, 6, 8, 11, 23, 30
διαθήκη 21
Έρώχησις 16
ευχή 19
Θεόδωρος Δούκας βασιλεύς κλπ. 25, 29 
Ίωαννίνων κάσχρον 5 
κληρονομίαι 1, 12 
κρισιμόγραφον σημείωμα 26 
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Κωνσχανχΐνος Δούκας 26 
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V. INCIP1T ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ 1

”Αν αμπελώνα τής Γραφής έκμαν&άνης, ( 14) 475.
"Αν ήν δυνατόν και μάνας ψυχάς βλέπειν ( 1 ) 464. 
’Άν&ρωπος ώσει χόρτος, ώς καί ον Πέτρε (13) 475.
’Εγώ λαλεΐν μεν προ χρόνων έπαυσάμην (16) 477.
Έξ όστρέου τί ; Μάργαρος. Ναι και ξένον (4) 467-468. 
"Ηλιος, 'Ερμής ( καί νοείς τους αστέρας ) (11) 473-474. 
Καινόν πολυάνδρων, εις οντος τάφος (7) 469-470.
Νυν εκ σκότους μέν φως εκ δε σαπρίας μύρον ( 15) 476.
'Ο όφϋαλμός εστιν ήλιος τής ήμέρας (5) 468-469.
'Ος ακινήτους εις καλ-ών εργασίας (2) 465.
Πάλαι προφήτης εν Σεραφίμ προβλέπει (9) 472-473. 
Σκηνής άπηγόρευσαν έξω μη ϋνειν (10) 473.
Τον ’Ερμογένην, τον Μηνάν, τον Εϋγραφον (3) 465-467. 
Τό φως διαυγές, πλήν έν όστράκω μένον (6 ) 469. 
Χαλκεύεται νυν κατά δαιμόνων βέλη (12) 475. 
Χρισταονυμοΰντες άνδρες, εϋφραίνεσϋ·έ μοι (8) 470-472.

1 Δέν έσημειώίίησαν at έπιγραφαί χών έπιγεγραμμένων. *0 ένχός παρενΟέσεως 
αριθμός δεικνύει χόν αύξ. αριθμόν δημοσιεύσεως ύπό χοϋ Α. Π. Κεραμέως, ό δέ 
έκχός χάς σσ. χοϋ περ. Άθηνά, χόμος ΙΕ’, 1903.
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2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΔΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΟΣ 
μητροπολίτης Κέρκυρας

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ *

— Ed. Kurtz, Georgios Bardanes, Metropolit von Kerkyra, BZ XV, 1906,
σσ. 603 - 613.

— Michael Choniates Metropolit von Athens ( ca 1138 - ca 1222) von Georg
Stadtmiiller, Roma 1934 ( Orientalia Christiana, vol. XXXIII, 2).
Georg Bardanes.

— Martiniano Roncaglia, Georgios Bardanes et frere Barthelemy
1 15 oct. -17 nov. 1131) Bolletino di Crottaferrata VI, 1952, σσ. 86-91 
[ άνετυπώδη έν σσ. 72 - 75 τοΰ επομένου, καί σσ. 23 - 28 τοΰ μεθεπομένου 
βιβλίου ].

— Martiniano Roncaglia O.F.M., Georges Bardanes, metropolite de
Corfou et Barthelemy de l’ordre Franciscain, Rome 1953 (Studi e Testi 
Francescani N. 4), 8°, σσ. 105 + πίν. IV.

— Martiniano Roncaglia O.F.M., Les Freres Mineurs et l’Eglise
Grecque Orthodoxe au XIIP siecle (1231 - 1274). Le Caire. Centre 
d’Eitudes Orientales de la Custodie Franciscaine de Terre - Sainte, Shareh 
el Bendaka 12 (= Venise) 1954, 8° μέγα, σσ. 285.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΜΗΣ - ΠΑΤΡΙΣ

1. Ταυτισμός - διάκρισις. Ό Baronius εις τά Atinales αυτού (1613 
τόμ. XII, στ· 694 εξ., 734 εξ., 746 εξ., 768 εξ. ως τών ετών 1176- 1188) 
εξέδωκεν έ'νδεκα έπιστολάς εν λατινική μόνον μεταφράσει (άπολεσθέντος τοΰ 
ελληνικού κειμένου) μητροπολίτου τίνος Κέρκυρας Γεωργίου, ΰποΟέσας 
δτι οΰτος αλληλογραφεί προς Φρειδερίκον Βαρβαρόσσαν (1152-1190) καί 
τον βυζ. αΰτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνόν (1143-1180), σύγχρονόν του. 
Έν συνεχεία ό Λέων Άλλάτιος ( 1648) παρανέγνωσε χρονολογίαν κώδικος

* "Ορα καί τι'ιν πρόσδεν σσ. 6-7, ίδίφ τάς δημοσιεύσεις τοΰ Άδαν. Παπα- 
δοπούλου - Κ ε ρ α μ έ ω ς, δι’ <δν έγνώσδησαν πλείονα κείμενα τοΰ Βαρδάνη, καί τόν 
Λαγοπάτ η ν, σσ. 54-55 καί ίδίςι : 59 -70: Γεώργιος Βαρδάνης - Χριστόφορος 
Άγκυρας έξαρχος Πτρχ. Νίκαιας έν Δύσει.

Περί τών δημοσιεύσεων Μουστοξύδη, Λάμπρου καί Μηλισράκη 
πρβλ. κατωτέρω σ. 44, σημ. 1.

Τά κείμενα τά γραφέντα υπό τοΰ Βαρδάνη καταγράφονται έν τέλει τοΰ 
παρόντος σσ. 54-58.
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περιέχοντος έργον τοϋ Γεωργίου Κέρκυρας περί καθαρτηρίου πυρός καί 
έθεώρησε τοϋτο άντιγραφέν το 1136 (,ς-χμδ'= 1136 αντί ,ς-ψμδ' = 1236), 
πράγμα δπερ άντελήφθη κατόπιν δ Casimir Oudin. Τα σφάλματα εΐχον εν 
συνεχείφ συνεπείας, πρώτος δ’ ωμίλησε περί Γεωργίου Βαρδάνη δ Michel 
Eequien (Oriens Christianus 1740, II, 150), συσχετίσας τον συγγραφέα 
τοΰ ως άνω έργου προς τον τής επιστολής προς Γερμανόν Β' Κωνσταντι
νουπόλεως.

’Από Ελληνικής πλευράς δ μεν Μουστοξόδης \ δημοσιεΰσας την ως 
άνω επιστολήν προς Γερμανόν Β', έδημιοΰργησε τρεις διαφόρους Γεωργίους 
μητροπολίτας Κέρκυρας, ών τρίτον θεωρεί τον Βαρδάνην, πράγμα δ'περ 
εδέχθη δ Σπ. Λάμπρος1 2 καί επήνεσεν δ Μηλιαράκης νομίσας δτι δ διαχω
ρισμός έγινε κριτικώτατα3.

Τέλος δ Jerome Golubovich εΐχεν άρνηθή την πατρότητα τοϋ περί 
Καθαρτηρίου έργου εις τον Βαρδάνην, καί άπέδωκε τοϋτο (1906) εις τον 
Νικόλαον ήγοΰμενον Κασουλων. Άλλ’ ήδη δ Ρώσος ιστορικός Βασίλειος 
Βασιλιέφσκη εις την Έφημ. τοϋ (Ρωσ.) 'Υπουργείου Δημοσίας Έκπαιδευ- 
σεως (άρ. 238 τοΰ 1885, σσ. 224-333), μελέτην δυσπρόσιτου εις τούς 
ξένους μελετητάς, είχε διαπιστώσει, δτι δ Γεώργιος Βαρδάνης αλληλογραφεί 
μέ γνωστά πρόσωπα τοΰ α ήμίσεος τοϋ ιγ' αίώνος, καί δτι δ Φρειδερίκος 
δεν ήτο δ Βαρβαρόσσας άλλ’ δ Φρειδερίκος Β' (1212-1250), δ Μανουήλ 
Κομνηνός Δούκας ήτο δ δεσπότης Θεσσαλονίκης καί ’Ηπείρου, οι πατριάρχαι 
ήσαν δ Γερμανός Β' Κωνσταντινουπόλεως, δ ’Αντιόχειας Συμεών, δ ’Αθανά
σιος Ιεροσολύμων, καί τά άλλα πρόσωπα ομοίως γνωστά. ’Επίσης δτι από τών 
μέσων τοΰ ιβ' αί. μέχρι τοΰ 1250 ουδείς άλλος μητροπολίτης Κέρκυρας εκα
λείτο Γεώργιος, δτι α! έπιστολαί αί έκδοθείσαι υπό τοϋ Βαρονίου εΐχον γραφή 
μετά τό 1230, ίδίςτ δε ή προς Φρειδερίκον Β'τό φθινόπωρου τοϋ 1231. Τά

1 Delle cose Corciresi volume primo, Corfu 1848, σσ. (412 ) 413 -440: 
Vescovi di Corcira nei secoli XI e XII. Έν σσ. L - LVI: Da un codice Baroc- 
ciano CXXXI fol. 328 della Biblioteca della Universita d'Oxford : Τοϋ αττι
κόν κυροϋ Γεωργίου τοΰ Βαρδάνη τοϋ μητροπολίτου Κέρκυρας άντίγραμμα προς τον πα
τριάρχην Κωναιαντινουπόλεως κυρόν Γερμανόν. Σσ. LVI - LVII : Ό πανιερώτατος μητρ. 
Κέρκυρας... ό κυρ Γεώργιος... Θεόδωρος εν Χώ τφ Θεφ πιστός βαοιλεΰς καί αυτοκρά- 
τωρ Γωμαίων Κομνηνός ό Δούκας σφλϋ' (sic) 1031! (= Χρυσόβουλλον Θεοδώρου 
’Αγγέλου διά τήν μητρ. Κέρκυρας, 1228' πρβλ. Μηλιαράκην, σ. 240, καί περί 
τής χρονολογίας του αυτόθι σημ. ). *0 Μουστοξόδης άνετύπωσε καί τά κείμενα έκ 
τοΰ Baronius.

2 Λάμπρος, Β', σσ. 624 -628, αί έπιστολαί πρός τόν Βαρδάνην 241 - 244, 
282 -289, 314-317.

3 Μηλιαράκης, 1899, σσ. 199 - 205, 222 - 233. Έν σ. 204, σημ. 1 : « κρι- 
τικώτατα διαχωρίζει τούς βίους τριών επισκόπων Κέρκυρας φερόντων τό όνομα 
Γεώργως » !
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συμπεράσματα τοΰ Vasilievskij κατέστησε γνωστά τό 1906 ό Ed. Kurtz, 
άλλα καί πάλιν δεν έλήφθησαν ύπ’ δψιν δσον έπρεπε. Τήν προσωπικότητα 
τοΰ Βαρδάνη έφώτισεν ή δημοσίευσις κειμένων αΰτοϋ υπό τοΰ Α. Π. Κερα- 
μέως καί ή μελέτη τοΰ βίου τοΰ Άποκαύκου, προς ον συνδέεται άρρήκτως. 
Τοΰτο δμως έπρεπε νά εΐχεν έπιτευχθή ήδη διά τής μελέτης τής αλληλογραφίας 
τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου.

2. Πατρίς. Έάν τά κατά τον αιώνα τής δράσεως τοΰ Βαρδάνη υπήρ
ξαν σκοτεινά, ως μη ώφελε, οΰχί δλιγώτερον έσκοτίσθησαν τά κατά τήν 
καταγωγήν αΰτοΰ. Εΐδομεν ήδη δτι εις τήν προς Γερμανόν Β' Κωνσταντι
νουπόλεως επιστολήν του λέγεται αττικός, δηλονότι ’Αθηναίος. "Ομως ό 
Μηλιαράκης1 κατεσκεύασεν αυτόν "Ελληνα έξ Αίγυπτου καί τοΰτο άβασανί- 
στως παρεδέχθησαν οί νεώτεροι!1 2. Άνέγνωσε δηλονότι ό αγαθός επιστολήν 
Μιχ. Χωνιάτου (ρμ') τφ Βαρδάνη λέγουσαν « Χάρις τφ Θεφ, θεοφιλέστατε 
υιέ, όάστην σοι και άλλως άκίνδυνον χαρισαμένφ τήν ένθένδε είς ’Αθήνας 
διάβασιν καί άποδόντι σε τοίς φιλτάτοις άσμένοις άσμενον. Έπει δε την 
φίλην πατρίδα Αίγυπτον φευκτέαν ένόμιοας καί γράφων ώνόμασας διά τους 
εϊσφθαρέντας αυτή δήπου βαρβαρικούς τυράννους καί καταδηλοΰντας τον 
έλεΰάερον ’Ισραήλ... »3 4. Άλλ’ άπλοΰστατα ό Βαρδάνης άναχωρήσας εκ τοΰ 
τόπου δπου διέμενεν ό Χωνιάτης καί διακινδυνεΰσας κατά τό ταξίδι, κατώρ- 
θωσε νά φθάση είς ’Αθήνας δπου έχάρη ίδών τούς οικείους αύτοΰ, χαρέντας 
ομοίως. Διά τούς Φράγκους δμως τούς κατέχοντας τό άστυ έκρινε φευκτέαν 
την πατρίδα του, ώς ό Μωσής την Αίγυπτον και ούτως έ’γραψεν εις τον 
πνευματικόν του πατέρα μητροπολίτην. Καταδουλοΰντες τον ελεύθερον 
’Ισραήλ (= Χριστιανικόν Ελληνικόν Λαόν !) είναι οί κατέχοντες τήν ’Ατ
τικήν Φράγκοι! Ούδεμίαν λοιπόν σχέσιν εΐχεν δ λόγιος οΰτος προς τήν 
Αίγυπτον (τοΰ ιγ' αΐώνος !).

ΒΙΟΣ

1. Περί τής οικογένειας τοΰ Βαρδάνη ολίγα τινά γνωρίζομεν VO ίδιος 
λέγει προς τον Γερμανόν Β' γράφων, δτι δταν έλευθερωθή ή Κωνσταντινού
πολή: « τότε δή τότε ήμεΐς οί ζώντες οί περιλειπόμενοι, οί έξ δθνείων δθνεΐοι 
οί παρέγγραπτοι καί επείσακτοι, άπαιτηθείημεν κομίσαι τά γνωρίσματα εναργή 
καί τάς αποδείξεις σαφείς, πατρδς δνομα και μητρός, δθεν καί δπως τετυ-

1 Μηλιαράκης, σ. 199, σημ. 2.
2 Λ α γ οπ ά τ η ς, σ. 11.
3 Λάμπρος, Β', σ. 228,14-19.
4 ΌΔιον. Α. ΖακυΦηνός, ΕΕΒΣ Τ', 1929, σσ. 193-194 συνεσχέτισε τό 

έπώνυμον Βαρδ(ι)άνης πρός τό τόπων. Βαρδιάνοι.
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χήκαμεν τής ίερατείας... »1 αλλά δεν τά ονομάζει. "Οτι ή οικογένεια του 
έμενεν εις τάς ’Αθήνας, εξάγεται έκ τοϋ έξης αποσπάσματος τής προς αυτόν 
επιστολής ( ρμα') τοΰ Μιχαήλ Χωνιάτου : « Ούκ αγνοώ ( γάρ) ως ό μέν 
έρως τών τε μαθημάτων και τοϋ συνεΐναι ήμίν 1 2, άπηλλαγμένον τοϋ έν Άθή- 
ναις καπνοΰ και πυράς, μόνον ούκ άνίπτασθαί σε πείθει καί προς ήμάς 
διαέριον φέρεσθαι, τό ό’ αν γε μητρδς φίλτρον και αδελφών, ώς άλλος 
δεομδς άτεχνώς αδαμάντινος, οίκοι μένειν βιάζεται » 3. Ουδέ τό δνομα 
άδελφοϋ του, σχετιζομένου μέ τον Άπόκαυκον δίδει δ Βαρδάνης εις επιστο
λήν του προς τον Ναυπάκτου, δπου : « Βαθύ σοι καί δουλικώτερον ποιοΰ- 
μαι προσκύνημα' ομοίως καί ό τών αδελφών υστερότοκος, δ τής σής 
εύποιίας καί τών χαρίτιον έν απολαύσει πρφην γενόμενος»4.

Ό Σπ. Λάμπρος ήδέλησε νά συσχετίση τάν Γεώργιον προς τον επίσκο
πον Καρύστου Δημήτριον, μεθ’ ου αλληλογραφεί ό Χωνιάτης καί δη περί 
περιουσιακών ζητημάτων. Τοϋτο δ’ έστήριξεν εις τό εξής. Εις επιστολήν 
του ( ριζ') γραφεΐσαν περί τό 1206 -1207 5 6 ό ’Αθηνών Μιχαήλ γράφει:
« Τφ Βαρδάνη κϋρ Γεωργίφ » : « Δύο μέν δεδέγμεθα γράμματα σά, λογιώ- 
τατε υιέ... τον Νίκανδρον οϋπω άπέστειλας »°. Πρόκειται περί χειρογράφου 
ό'περ αντέγραφε διά λογαριασμόν τοΰ Χωνιάτου ό Βαρδάνης. Άλλ’ εις την 
ρθ' επιστολήν «τφ Καρύστου κϋρ Δημητρίφ» γράφει 6 Χωνιάτης περί 
«...χορηγίας διπλοΰ φωτισμοΰ, τοϋ προς αΐσθησίν τε άμα καί νόησιν, ώσπερ 
καί τφ κυρφ Γεωργίφ, τοϋ τε μεταγράφαι τον Νίκανδρον καί τοϋ έκ 
τοιούτου αντιγράφου, δπερ έοικεν είναι βιβλίον έσφραγισμένον προς άνά- 
γνωσιν, οιμαι, πάσι πλήν αύτοϋ... »7. ’Εκ τής επομένης επιστολής (ρΓ)
« τφ υίφ αύτοϋ κυρ Γεωργίφ » δέν μένει αμφιβολία, δτι ό Γεώργιος ό αντι
γράφων τον δυσξύμβλητον κώδικα τον περιέχοντα τον Νίκανδρον ή το υιός 
τοϋ έπισκόπου Δημητρίου, δτι έπί πλέον μετέβη έκ τοΰ τόπου δπου διέμε- 
νεν ό Χωνιάτης (ένθένδεν) εις Κάρυστον, δτι έπεμελεΐτο οικονομικών του 
υποθέσεων, καί δτι « καί ρητορικών γοΰν μεθόδων » έμμελέτα « παντοίοις 
γυμνάσμασιν ». "Οτι άπέρριψε τήν μελέτην τής φιλοσοφίας, διότι ήσθάνετο 
βαρύν τον ’Αριστοτέλη, δτι πρέπει νά έπιμείνη εις τον φιλοσοφικόν καταρ
τισμόν : « Άλλ’ εγώ έν εύχής μέρει ποιοϋμαι μή παντελώς έξω πεσειν σε τοϋ 
τών φιλολόγων καταλόγου, άλλ’ ει καί τήν ασπίδα φιλοσοφίας άπεβάλου'

1 Μουστοξύδης, Ένθ’ άνωτ., σ. LV.
2 Ό Χωνιάτης είναι εξόριστος έξω τών ’Αθηνών, κατεχομένων υπό τών 

Φράγκων.
3 Λάμπρος, Β', 284,18-23.
4 VVr 3, 1896, 250,19-21.
5 Δέν πρέπει ν’ άπέχη πολύ τής ΰπ’ άριθ. ρθ'.
6 Λάμπρος, Β', σσ. 241-242.
7 Λάμπρος, Β', 206,4-7.
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θριγγός γάρ φιλοσοφίας καί παρά τοις παλαιοις ή λογική πραγματεία ωνό- 
μαστο- αλλά ρητορικήν γοΰν ως άλλο ξίφος κατέχειν, οΐαν τε οΰσαν άνδρ’ 
άπαμύνασθαι δτε τις πρότερον χαλεπήνη' οΰτω γάρ και ωρίσαντο ένιοι’ ΐνα 
μή παντός ψιλωθείης λογικού περιβλήματος»1. Ή επιστολή εγράφη « νϋν 
δτε τών καθ’ ημάς ά'ρχει πόλεων ή πάλαι θρυλουμένη άποβαρβάρωσις » 1 2. 
’Εάν άφεώρα εις τον Βαρδάνην τό γράμμα, οΰτος δεν θά ήτο υπόδειγμα 
σοφού ούδ’ επιμελούς, οΐος άπέβη, εκτός εάν εκρινεν αυτόν αίιστηρότερον 
τοΰ δέοντος δ Χωνιάτης. ’Εάν όμως ή επόμενη επιστολή (ρια': τφ αΰτφ) 
περί αλφίτων εν Κάρυστο) καί καταστροφής τής παραγωγής καί διαθέσεως 
τών εξ αυτής αλεύρων άπηυθύνετο προς τον Βαρδάνην, οΰτος θά ήτο ού 
μόνον περί τήν φιλοσοφίαν αμελής, αλλά μαυραγορίτης τις καταχρώμενος τών 
περιστάσεων, έκμεταλλευόμένος τούς αγρούς τού Χωνιάτου, παρακρατών τά 
προϊόντα, καί δικαιολογών τήν παρακράτησιν διά φανταστικών καταστρο
φών ! « Φεΰ τής άδοκήτου καί άλλοκότου ταύτης άνειιοφθορίας τών συλλε- 
γέντων ήμίν δλιγίστων γής έκφορίων. Σύ μέν γάρ πολλάν.ις μοι τον ετησίαν 
βορράν εξετραγφδησας, προσαράσσοντα εξαπίνης καί κατακλώντα νευστάζον- 
τας ήδη προς θερισμόν τών Καρυστίων τούς στάχυας... »3 4 5. ’Εκείνο τό πολ- 
λάκις ερχεται εις άντίθεσιν με τά δύο γράμματα4 τά όποια μόνον είχε λάβει 
παρά τού Βαρδάνη ό Χωνιάτης. Έξ άλλου ούδέν περί αγρών καί αφοριών 
καί καταχρήσεο)ν λέγει εις δσα δνομαστί γράφει 6 Χωνιάτης προς τον Βαρ
δάνην. Οΰτος άλλως τε εΐχεν εγκατασταθή εις ’Αθήνας, καί δι’ ’Αθηνών θά 
έ'πεμπεν εις Κέαν τον Νίκανδρον. Διά τούτο αποκλίνω εις τό δτι ό συσχετι
σμός δεν ΰπήρξεν επιτυχής.

2. Εις τάς ’Αθήνας δ Βαρδάνης κατείχε τό αξίωμα τοΰ ΰπομνηματο- 
γραψου τής μητροπόλεως, δπερ καί φερων ήκολούθησε συνεξόριστος τον 
Χωνιάτην. Τούτο φαίνεται εκ τής πλήρους παραπόνων επιστολής ήν εγραψεν 
δ Μιχαήλ προς τον καθηγούμενον τής Καισαριανής, μετά τήν κατάλη\|ην 
τών ’Αθηνών υπό τών Φράγκων: « οί συνόντες (μέν) ήμίν εν τή υπερορία 
ταύτη... τίνες οΰτοι; Ό ΰπομνηματογράφος κύρ Γεώργιος ό Βαρδάνης... »δ. 
Ή επιστολή εγράφη μετά τήν έκ Θεσσαλονίκης καί Εύρίπου κάθοδον τού 
Χωνιάτου εις Κεών6. Περί τής εκ Κέω άποχωρήσεως τού Βαρδάνη γράφει 
δ μητροπολίτης Μιχαήλ προς τον ανεψιόν του κύρ Νικήταν (επιστολή 
ρλβ'): « ’Ιδού ( γάρ) καί δ θεοσεβέστατος ΰπομνηματογράφος τοιοϋδε άξιώ-

1 Λάμπρος, Β', 207,30-208,5.
2 Λάμπρος, Β', 208,π-12,
3 Λάμπρος, Β', 2 10,22-25.
4 Λάμπρος, Β', 241,1. Τό χωρίον παρέθηκα ήδη ανωτέρω.
5 Λάμπρος, Β', 311,0-10.
β Αυτόθι, 312,12-15.
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ματος ίεροϋ, ώσπερ τίνος ευλογίας εφοδίου και προπεμπτηρίου τετύχηκε 
παρ’ ημών' δ Βαρδάνης κϋρ Γεώργιος, ένθένδε κατ’ ΐχνια σοϋ βαίνων, 
δηλαδή Άθήναζε άναχεκωρηκώς μεθωρμίσατο, ουχ οϊων τε δντων ημών 
κατέχειν ουκ έθέλοντα ετι συνεΐναι, δτι μηδέ διδασκαλικόν, αλλά τυραννικόν 
τό προς βίαν άνθέλκειν τον άποφοιτώντα καί άφιστάμενον, δτε καί εις καί 
μόνος καθηγητής ημών δ Χριστός »*.

'Ο Χωνιάτης εξηκολοΰθησεν άλληλογραφών με τον Βαρδάνην, προτρε- 
πων αυτόν εις ενεργόν ορθόδοξον δράσιν καί άντίστασιν κατά τοΰ κατακτη- 
τοϋ: « Ουκοϋν άνδριστέον, ώ γενναίε, καί μισοπονήρφ ζήλφ μετιτεον τάδί- 
κημα καί χωρητέον δμόσε τοΐς άλιτηρίοις τοΰ Θεού, ου βαρείρ λέγω χειρί' 
άπάλαμνοι γάρ οί τοΰ ευαγγελίου μαθηταί εις έμπρακτον κακοϋ τίνος άμυ
ναν' αλλά Χόγοις αντιτΰηοις και σφοδροίς έλεγχοις καί σιδήρου δριμΰτερον 
βάλλουσιν έμπλήγμασιν... καί εϊ μή άντιστής τοΐς κακοις, άλλ’ ονν ουδέ 
νπείξεις δουλείας ανεχόμενος έϋελήμονος, καί προ τής εν λόγοις ηθικής 
φιλοσοφίας έμπράκτως περιλοσόφηκας καί τήν μεθ’ ημών συνουσίαν ουκ 
ήσχυνας... »2.

Άλλ’ ή συνάντησις Χωνιάτου - Βαρδάνη εις Κέων δεν ήτο ή τελευταία, 
διότι εις τον Γεώργιον άπένειμεν δ μητροπολίτης τό όφφίκιον τοΰ Χαρτο· 
φυλακος Άϋηνών, δ φέρων δε τοΰτο ήτο διάκονος, επομένως έχειροτόνησεν 
αυτόν. "Οτι ήτο δέ χαρτοφυλαξ δ Γεώργιος Βαρδάνης προ τής εις Γρεβενά 
έγκαταστάσεώς του γνωρίζομεν εξ επιστολής (ροα') τοΰ Χωνιάτου προς τον 
πατριάρχην Μανουήλ (1215-1222 ) έδρεύοντα εν Νικαίρ, συστατικώς : « Καί 
διά ταΰτα καί ό ήμέτερος φοιτητής καί χαρτοφύλαξ, έπείπερ τής καθ’ ημάς 
λυχνίας έξώσθημεν καί άπέσβημεν, προς τό πάμμεγα φώς τής μεγίστης άγιω- 
συνης σου κατά γνώμην ήμετέραν άνέδραμεν, ουχ οϊός τε ών δεΰρο βιοτευειν 
υπό ζόφον καί κότον ιταλικόν »8. Όντως άλλη επιστολή ( ρξ') τοΰ Χωνιά
του « τω χαρτοφύλακι κϋρ Γεωργίφ τφ Βαρδάνη » αναφέρει αυτό τό επικίν
δυνον ταξίδιον: « Βαβαί τής τόλμης (γράφει δ Μιχαήλ Χωνιάτης), δτι καί 
νϋν χειμώνος ήδη προσέρποντος δτε πας σωφρονών ναυτίλος υπέρ καπνού 
τίθησι τό πηδάλιον, αυτός θαλάσσης καταθαρσεϊς, καί τον εξ Ελλάδος άχρι 
καί Προποντίδος άνάπλουν οΰμενουν ουκ δκνεΐς. Τίς σοι τοσοΰτον μένος καί 
θάρσος ένέπνευσεν, ώ γενναίε ; Πότερον έρως τις θερμότερος, φ πάντα τολ-

1 Λάμπρος, Β', 267,24 - 268,6.
2 Λάμπρος, Β', 283,2-7,28- 284,1.
3 Λάμπρος, 337,14-18. *0 αυτός Λάμπρος, Β’, σσ. 649 - 650 ύπεμνημά- 

τισεν : « 'Εννοείται ό αυτός χαρτοφύλαξ, ου άγνοοΰμεν τό όνομα, δν εύρίσκομεν καί 
άλλοτε πρότερον υπηρετούντο τφ Άκομινάΐφ. Ίδέ Β', 243,26 καί 334,14». Άλλ’ ό 
Μηλιαράκης, σ. 152 καί σ. 201, σημ. 2 λέγει δτι ό Χωνιάτης συνιστά εις τόν 
Μανουήλ τόν Βαρδάνην καί δτι τόν άγνωστον χαρτοφύλακα διεδέχθη ό τέως ύπομνη- 
ματογράφος Βαρδάνης.

30 - 4 - 1957
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μητέα και βάσιμα, μή δτι πλεϊν σφαλερούς άναπείθοντι, άλλα κατά ξιφών, 
δ φασι κυβιστάν, ή ή κατά τον παριόντα χειμώνα έπ'ι τό Βυζάντιον άνοδος, 
πολλοΐς καί ποικίλοις έγγυμνάσασα ναυαγίοις, έμπειρόπλουν τινά καί θαλάτ- 
τιον άπετέλεσε καί οιον κατατολμάν μεγάλων πελαγών καί δτε νότος έσχατα 
φυκία κινεί; Άτάρ τί ταϋτά σοι ώσπερ δεδιττόμενος έπιστέλλω άπαξ άπερ 
προέθου έξανύσαι δήπου σπεΰδοντι; Ουκοΰν εΰοδά σοι γένοιτο τάτε βουλη- 
τέα καί τά τοΰ πλοός, τοΰ Θεοΰ διευθΰνοντος... »*. Έκ τής επιστολής δεί- 
κνυται δτι δίς έταξίδευσε, τήν μίαν φοράν χειμώνος, έξ Ελλάδος εις Βιθυ
νίαν ό Βαρδάνης! Βεβαίως εξετέλει αποστολήν, είχε τινά επιδίωξιν. Ποιαν 
ακριβώς δεν γνωρίζομεν, άλ?,ά βλέπομεν αυτόν μετά ταϋτα χαρτοφύλακα Γρε- 
βενών. Επομένως δεν έπέστρεψε από τον δεύτερον άνάπλουν εις ’Αθήνας, 
άλλ’ έπορεύθη εις Μακεδονίαν, δπου είργάζετο.

3. Επίσκοπος ήτο δυνατόν νά έκλεγή ό Βαρδάνης κανονικώς υπό 
μητροπολίτου κανονικού (έχοντος προχειροτονηθή έν Κωνσταντινουπόλει) 
καί διαθέτοντος ιδίαν σύνοδον. Διατελών λοιπόν διάκονος - χαρτοφύλαξ1 2, 
έπέσυρε τήν προσοχήν τοΰ Ναυπάκτου Ίωάννου τοΰ Άποκαύκου, δ όποιος 
ήρώτησεν αυτόν εάν έδέχετο νά έκλεγή επίσκοπος Βονδίτζης (επισκοπής τοΰ 
Ναυπάκτου): « πείραν δε λαβών σου τής λογιότητος εξ ών έμοί γράφεις, 
καί τής αρετής εξ ών τφ ’Αθηνών έμαθήτευσας, άξιον μέν επισκοπών κρίνω 
σε, άλλ’ οΰ ταύτης ή εκείνης τών χαμερπών καί υπό άρχάς, άλλ’ άρχικωτέρας 
δποιασοΰν καί ισαξίου λυχνίας τοΰ ένόντος σοι διπλού λυχναίου φωτός, έκ 
λόγων καί πράξεων. ’Αλλά διά τήν περίστασιν τοΰ καιροΰ, ...ώσπερ κάμε ή 
τής Βονδίτζης φροντίς, τήν σήν μετεκαλεσάμην εις εαυτόν εντιμότητα » 3· 'Ο 
Βαρδάνης ηύχαρίστησεν, άλλά δεν έδέχθη. Εύρισκεν δτι ύπερεΐχεν ή θέσις 
του εις τά Γρεβενά, δπου τά πάντα τφ ήσαν ευάρεστα, οί ναοί, ό εΰπαίδευτος 
κλήρος « άνευ μόνης τής ελληνικής εΰομιλίας καί περιττότητος »4. Προέβαλε 
δέ ως αιτιολογίαν δτι εΐχεν άναλάβει ΰποχρέωσιν έναντι τοΰ Χωνιάτου νά μή 
χειροτονηθή άρχιερεύς: « επί μνήμης έχεις δή πού τό τοΰ αγίου ’Αθηνών 
άδελφικόν άξίωμα, τοΰ μή επισκοπική σφραγίδι καθυπαχθήναί με, δπερ, ώς 
ειπον, καί εις αΰθις τηρεΐν με βεβοΰληται, άλλ’ έτέραν οικονομίαν πορίσα- 
σθαί ποθεν ζωαρκή » 5. Διατί; Διά νά μή χειροτονηθή υπό άντικανονικοΰ 
μητροπολίτου ή μή ευρισκομένου εις κανονικάς σχέσεις προς τον οικουμενι
κόν θρόνον; ”Η διά νά έπιφυλαχθή διά τήν μητρόπολιν ’Αθηνών μετά τον

1 Λάμπρος, Β’, 318,16-25, 319,3-6.
2 VVr 3, 1896, 259.
8 VVr 3, 1896, 251,5-13.
4 VVr 3, 1896 , 249,32-33.
5 VVr αυτόθι, 250,6-9. Πρβλ. καί αυτόθι 249,20-22.

ΕΠΕΤΗΡ1Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “Ετος ΚΖ’ 4
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θάνατον τοϋ διδασκάλου καί προστάτου του;1 ’Άγνωστον. Οϋτω δεν έγένετο 
δ Βαρδάνης επίσκοπος Βονδίτζης 1 2.

Έκ της αλληλογραφίας ταΰτης δυνάμεθα να χρονίσωμεν καί τάς σχετι- 
κάς προς τον Βαρδάνην έπιστολ,άς τοϋ Ναυπάκτου, ώς γραφείσας επί Μα
νουήλ μετά τό 1216 ή 1217, καί προ τοϋ Σεπτεμβρίου 1219.

4. Κέρκυρας μητροπολίτης έξελέγη δ Βαρδάνης άντικανονικώς, υπο
δειχθείς μέν υπό τοϋ δεσπότου Θεοδώρου Δοΰκα διά εντάλματος προς τον 
Άπόκαυκον3, εκλεγείς δε υπό τής συνόδου τής μητροπόλεως Ναυπάκτου 
(αντί τής τοϋ οίκουμενικοΰ πατριαρχείου)4, κατόπιν ρητής συγκαταθέσεως 
τοϋ Μιχαήλ Χωνιάτου, λΰσαντος τον Βαρδάνην εκ τής άπαγορεύσεως5 *, καί 
χειροτονηθείς υπό τοϋ Άποκαϋκου τον Δεκέμβριον τοϋ 1219 G. 'Ο προκάτο- 
χός του Βασίλειος Πεδιαδίτης7 ειχεν άποθάνει, ώς καί ετερος επί μικρόν δια
δεχθείς αυτόν, ήτο δ’ανάγκη νά πληρωθή ή μητρόπολις. Ίδοϋ οι περί αύτοϋ 
χαρακτηρισμοί εις τά έγγραφα : « άνθρωπος ( γάρ ) δ τοιοϋτος οϋ παντοδαπφ 
λόγφ μόνον ένσεμνυνόμενος, αλλά καί βίφ τον λόγον προσεπικοσμών » λέγει 
δ δεσπότης Θεόδωρος8. Ό δε Άπόκαυκος: « οΰ κλέος μέν οιον, άκοϋω, 
δ'ψιν δέ ούκ άνελεξάμην, φιλώ δέ ό'μως τον άνδρα καί τής αύτοϋ έξέχομαι 
σεμνοπρεποΰς βοοτής' ουδέ γάρ ψεύδεται τον σόν μαθητήν, άλλ’ έξ ών έμοί 
έπιστέλλει, σός τε γενέσθαι ομιλητής παριστα καί τής αρετής άπόζει πόρρω 
καί τής σεμνότητος... » 9. Άντήλλαξαν δέ καί έπιστολάς δ Άπόκαυκος καί δ 
Βαρδάνης επί τούτφ 10.

'Ο Βαρδάνης έγκατεστάθη εις τήν Κέρκυραν, ή δποία κατ’ εκείνους 
τούς χρόνους έπωφθαλμιάτο υπό τών Φράγκων, ήτο πέρασμα αυτών προς 
τήν Ανατολήν. Οί έξ αυτής διερχόμενοι ξένοι συνεζήτουν δογματικά ζητή
ματα καί έσκανδάλιζον τούς ’Ορθοδόξους. Ήτο επομένως ανάγκη νά ύπάρχη 
εκεί άρχιερεύς γνωρίζων ν’ άπομακρύνη τούς κινδύνους καί νά υπηρέτη τούς

1 Τότε δέν έγινοντο μεταθέσεις από μητροπόλεως εις μητρόπολιν.
3 Έπληροφόρησε μόνον τόν Ναυπάκτου ότι τό τοπωνυμιον έσήμαινεν « αγγι- 

στρον κατά τήν τών Βουλγάρων φωνήν ! » VVr 3, 1896, 249,8-4 και 250,33-34.
3 ΝΡ 249-250 ( Σεπτ. 1219 ) : Τοϋ Κομνηνοΰ πρός τόν Ναυπάκτου.
4 Διότι ή Κέρκυρα ήτο ανεξάρτητος αρχιεπισκοπή, μή ύπαγομένη εις τόν Ναυ

πάκτου.
5 ΝΡ 233 - 234: Τοϋ παναγιωτάτου ’Αθηνών πρός τόν Ναυπάκτου. ’Εκεί, 

234 - 235 καί ή άπόκρισις.
G Ή πράξις VVr 3, 1896, 260 - 263. ’Αθ. Π. Κεραμεύς, 'Ιεροσολ. Βιβλιοθ. 

Α', σ. 343. Διά τόν προσδιορισμόν τής χρονολογίας Λ α γ ο π ά τ η ς, σ. 10, σημ. 4.
7 VVr 3, 1896, 252,12.
8 ΝΡ 250,7-9.
9 ΝΡ 235,16-19.

10 VVr 3, 1896, 256 - 258.
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σκοπούς τοΰ δεσποτάτου τής Ηπείρου'. Δεν πρόκειται νά παρακολουθήσω- 
μεν την έκτοτε δραστηριότητα του καί τάς σχέσεις αύτοΰ προς την Νίκαιαν 1 2.

5. Είς ’Ιταλίαν ό Βαρδάνης μετέβη τό 1231, διά πολιτικήν αποστο
λήν, εντολή τοΰ δεσπότου ’Ηπείρου καί (βασιλέως άστέπτου) Θεσσαλονίκης 
Μανουήλ. Ούτος ήτο ανήσυχος έκ τής στάσεως Φρειδερίκου τοΰ Β' (1212- 
1250), αύτοκράτορος Γερμανίας, ύποβλέποντος την Κέρκυραν. Προς συνεν- 
νόησιν άπέστειλε τον Βαρδάνην εις ’Ιταλίαν. Οΰτος άφίχθη είς Ύδροϋντα 
(Otranto) τήν 15Τ1ν ’Οκτωβρίου 1231 καί έξενίσθη είς τό γειτονικόν μονα- 
στήριον τοΰ Casole (Κασουλων)3, ό'που ό άββάς Νικόλαος-Νεκτάριος ήτο 
φίλος του4. Άσθενήσας ήναγκάσθη νά μείνη εκεί μέχρι τής 17Ή? Νοεμβρίου 
τοΰ αυτοΰ έτους, δτε μετφκισεν είς τον οίκον τοΰ Ίωάννου Γράσσου, αύτο- 
κρατορικοΰ νοταρίου τοΰ Ύδροΰντος. ’Ενώ δ’ άπήρχετο προς συνάντησιν 
τοΰ αύτοκράτορος καί πάπα Γρηγορίου Θ', άνεκλήθη, μεταβληθείσης τής 
ελληνικής πολιτικής5. 'Ο Μανουήλ εστράφη προς τον Ίω. Βατάτζην καί 
έδέχθη τήν υποταγήν τής εκκλησίας τοΰ δεσποτάτου του εις τήν Νίκαιαν.

Ό Βαρδάνης ήγνόει τήν λατινικήν γλώσσαν, τάς δέ επιστολάς τής απο
στολής του μετέφρασεν έκ τής ελληνικής εις τήν λατινικήν ό F. Mezio, επί
σκοπος τοΰ Termoli. Κατά τήν διαμονήν του είς Ύδροϋντα, ό Βαρδάνης 
συνεζήτησε μέ τινα Βαρθολομαίον, Φραγκισκανόν από τούς Frati Minori, 
περί τοΰ Καθαρτηρίου Πυρός6.

6. Ή εξαρχία τοΰ Χριστοφόρου ’Αγκυρας (6 Αύγ. 1232) έθηκε 
τέρμα καί είς τήν σταδιοδρομίαν τοΰ Γ. Βαρδάνη Δεν καθήρεσαν αυτόν, 
χαμηλώσαντα νΰν τον τόνον καί γράφοντα δλως διαφόρως περί τοΰ πατριαρ
χείου, άλλ’ έλησμόνησεν αυτόν εν άφανείςι, ασθενεία καί θλίψει κατακείμενον 
είς τήν εσχατιάν τής Κέρκυρας: « έν καθικνεΐταί μου τής ψυχής (γράφει)

1 Πρβλ. VVr 3, 1896, 262,8-6 καί Πολάκην, σσ. 26 -34.
2 Πολάκης, 69 έξ. Ή επιστολή προς Γερμανόν Β’, έκδοϋεϊσα υπό Μου- 

στοΐόδου (πρβλ. άνωτ., σ. 64, σημ. 1) πρέπει νά έπανεκδοΟή όρθώς.
3 Πρβλ. Μηλιαράκην, σ. 324. Περί τοΰ μοναστηριού τούτου πρβλ. Ada 

e Oronzo Parlangeli, II monastero di San Nicola di Casole, centro di 
cultura bizantina in terra d’Otranto BGF V, 1951, σσ. 30-45.

4 Πρβλ. τήν επιστολήν : Τφ οεβαομίφ τφ αδελφοί καί προεοιώη τής άγιας μονής 
των Κασονλών καί ήμΐν άγαπητφ κνρίω Νεκταρίφ τφ ψιλοοόφφ (ό) μητροπολίτης Κέρ
κυρας Γεώργιος, παρά Μουστοξύδη, ’ΈνΟ·’ άνωτ., σ. XLIII. Τόν άββάν ό Βαρ
δάνης είχε τό πρώτον συναντήσει έν Κωνσταντινουπόλει, δτε οΰτος διηρμήνευε παρά 
τφ καρδιναλίφ Πελαγίφ.

5 Πρβλ. Roncaglia, κατά τήν βιβλιογραφίαν.
6 Τό εργον, μετά γαλλικής μεταφράσεως, έξέδωκε τό πρώτον ό Μ. Ron

caglia, G. Bardanes..., Rome 1953, σσ. 55-70.
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διά λύπης βαρείας, τό άπολελεΐφθαι της ίεράς συνόδου και έ'τι κεΐσθαι ημι
θανής- υπέρ κεφαλήν γάρ αί νόσοι καί όλοσώματος ή τής άσθενείας κατά- 
σκηψις" δεύτερον εις οδύνης λόγον, ότι περί ημών ουδείς λόγος, άλλα κο
πριών έκβλητότερος γέγονα παρ’ ΰμιν»1. Ή έ'ρις έ'ληξε διά τής χειροτονίας 
τοΰ Μανουήλ Δισυπάτου, μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, όρισθέντος έξάρχου1 2.

7. Ό θάνατος εΰρε τον Βαρδάνην, πιθανώτατα μετά τό 1236. ’Ήδη 
από τοΰ 1224, τό πέμπτον έτος τής άρχιερατείας του είχε φροντίσει νά ετοι- 
μάση έν Κερκύρρ τον τάφον του, επί τοΰ οποίου έχάραξε τό ακολουθούν επί
γραμμα εκ 31 στίχων. Τούτων τήν ορθήν άνάγνωσιν δφείλομεν εις τον Ίωάν- 
νην Οΐκονομίδην, προς τον όποιον άπηυθύνθη ό απορών εκ τής δίστηλου 
διατάξεως Άνδρ. Μουστοξύδης. Ό Βαρδάνης επιθυμεί νά μή άναμειχθούν 
τά (αθηναϊκά) οστά του μετ’ ά'λλων (κερκυραϊκών), καί νά διατηρηθή ό 
τάφος του. Τούτο σημαίνει, ότι υπώπτευε τον θάνατον επικείμενον. 'Η υγεία 
τών αρχιερέων δεν ήτο ποτέ περίφημος κατά τούς βυζαντινούς αιώνας. ’Ιδού 
τό ά'μουσον άλλως επίγραμμα :

(Γεώργιον Βαρδάνη, έπιτύμβιον είς έαντόν).

Ον δοξομανών, ον φρονών έπηρμένα, 
έστησα κακώς λιόοσύν&ετον τάφον 
(τις γάρ λόγος ακώληκος ευτελέστατου, 
καν εν τόπφ κρύπτοιτο κοσμιωτάτφ ; )

5 ’Αλλά συνειδώς ώς ύπόηηοι λίύλοι
γνώμην έμήν κάμψονσιν ές κλήρου μνήμην 
και δακρύων ρόϋιον έλκύσουσί μοι, 
έστησα τούτον λι&οσύν&ετον τάφον.
Έάτε λοιπόν, καν κατά στραγγουρίαν,

10 τό δάκρυόν μου, συμπαγέστατοι φίλοι,
εατε. Συνϋρηνεΐτε, συναίρεαϋ·έ μοι 
προς τούς στεναγμούς, πρός τάς ίκετηρίας, 
δΓ ών Θεός δίδωσιν εύμαρή λύσιν 
δεσμών, όσους πλέκουσιν αί πονηρίαι.

15 "Εν τοϋτό μοι μέγιστόν αίτημα, φίλοι.
τό δεύτερον δέ ( καί μή παρόψεσΰ·έ μου ),

1 Kurtz, ΒΖ 6, 1906, 139,13-17 (επιστολή πρός τον έξαρχον Άγκύρας Χρι
στόφορον ).

2Λαγοπάτης, σσ. 59- 70: Γεώργιος Βαρδάνης - Χριστόφορος Άγκυρας 
έξαρχος πτρχ. Νίκαιας έν Δύσει.
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μετά τελευτήν καί την εν τάφω Ιλέσιν, 
μετά το κατάπαυμα τών μακρών πόνων, 
κόνις άμνδρά τών ταπεινών όστέων 

20 άμικτος έστω, μή με προς άλλοις όστέοις
δνσδιάκριτον απολαβή την Ιλέσιν.

*Αρ’ ούχ'ι παράσχυισϋε τήν μικράν χάριν; 
άρ’ ου προσάξοισϋε τον βραχυν λόγον;
Ναι προς Τριάδος, ναι προς αυτών Κηρύκων,

25 τών προστατούντων της δε τής εκκλησίας,
μηδεις παράλυση μοι τά βουλητέα' 
ή μην νφέξει την εν νστέρφ δίκην, 
έπάν δ κοινός καί κριτής καί δεσπότης 
τδ πλάσμ’ έπανάξειεν εις ίίείαν κρίσιν.

30 Θυηπολίας πέμπτον άνυων χρόνον
Γεώργιος γέγραφε, ποιμήν Κέρκυρας

( Delle Cose Corciresi, 437 - 438 )

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΔΑΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ*

Α' ΑΡΧΟΤΕΛΕΙΑΙ

1. Georgius Metropolita Coryphorum, Imperatori, a Deo coronato 
Aleman no domino Friderico.
Regi regum, Imperatorum Imperatori, novo David..... el nihil

molestiae suis subditis tribuit.
(Μουστοξύδης, IV).

2. Georgius Metropolita Coryphorum domino Fmmanueli Duca, Im
peratori a Deo custodito.
Eodem die, quo ab oculis men discessisti..... Et haec tibi ego ser-

uus et orator turn significo.
(Μουστοξύδης, IV-V).

3. Georgius Metropolita ad Imperatorem [Emmanuelem],
Pax tibi magna a Deo, Comnene potens, pax exercilui tuo.....Ego

vero et turn orator et seruus te veneror et adoro etc.
(Μουστοξύδης, V-VI).

* At πρός τόν Άπόκαυκον έπιστολαί εσημειώΟησαν ανωτέρω σσ. 35-36, ύ.τ’ 
άριβ·. 77, 79, 80, 87, 89. At πρός αυτόν έπιστολαΐ τοΰ Άποκαύκου κατεγράφησαν 
ανωτέρω σσ. 27 - 28 , 33 , 35 - 36, ύπ’ άριΐΕ 9, 20, 30α, 39α, 47α, 50α, 65, at δέ 
έπιστολιμαΐαι πρός αυτόν γνωματεύσεις έν σσ. 40-41, ύπ’ άρΐ'θ1. 15, 16, 23.
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54 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

4. A Deo coronato Imperatorum Imperatori, victori perpetuo Augusto 
et domino meo domino Friderico, Georgius Metropolita Corypho- 
rum, servus et orator Imperii tui.
Maxime metuende Imperator, et satis erat hor quidem tanturn

dixisse;.....me ipsum impellam et nitar, id adorem imperium tuum,
ut tuus orator et servus.

(Μουστοξΰδης, XI, - XU).

5. Sanctissimo Patriarchae Theopoleos, id est magnae Antiochiae, 
domini Simeoni Georgius etc.
Ut frigida sitientibus aqua est suavissima.....perpetuo tempore

immersus et occupatus.
( Μουστοξΰδης, XU ).

6. Dilectissimo filio meo spiritual! et sapientissimo imperiali Notario 
domino Joanni Hydruntino, Georgius Corcyrae Metropolita.
Tu quidem nunquam satis exacte scire posses.....omnibus invidiae

servet incolumen, et superiorem.
(Μουστοξΰδης, XUI ).

7. Sapientissimo domino et dilecto fratri Praeporito sanctissimi mona-
sterii Casulorum, domino Nectario minimus Metropolita Georgius. 
Felicitatem hanc judico quovis lucro majorem.....quae Deum

nobis propitium reddant.
(Μουστοξΰδης, XUI-XUII).

8. Τφ σεβασμίφ τφ αδελφφ και προεστώτι τής αγίας μονής των Κασουλών 
καί ήμϊν άγαπητφ κυρίφ Νεκταρίφ τφ φιλοσόφφ, μητροπολίτης Κερκΰ- 
ρας Γεώργιος.
ΆνδρΙ τούτφ τέχνης ετιιστήμονι χρωματονργικής.....  και τής ακαιρίας

ώς εϊττειν, κατωρχήσατο.
(Μουστοξΰδης, XUII ).

9. Sapientissimo Praeposito sancti monasterii Casulorum, et meo 
dilecto fratri in Spiritu domino Nectario, Georgius Corcyrae Me
tropolita, et tuarum precum egenus.
Quaerunt multi, cur tu, optime Nectari,..... Saluta meo nomine

dominum Joannen.
(Μουστοξΰδης, XUV ).

10. Epistola Georgii Metropolita Corcyrae ad sanctissimum Oecume- 
nicum Patriarcham, nomine Praelatorum, quando acceperunt man- 
datum ab eo, ut ad Synodum convenirent.
Nos, qui in hac Occidentali regione pontificalem suscepimus

cur am.....et benedictiones largiatur 
(Μουστοξΰδης, XUV - XLVI. Kurtz, BZ XVI, 1906, 134 - 136 ).
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11. Prudentissirao judici Hydrutitis, et nostro dilecto spirituali filio 
domino Nicolao, Georgius Corcyrae Metropolita.
Quid dixisti, o bone vir, et quale verbum..... sed potim in viam

regiam dirigi, et ambulare.
( Μ ο υ σ τ ο ξ ύ δ η ς, XLVII - XLVIII ).

12. Georgius Metropolita Corcyrae ad sanctissimum Patriarcham dotni-
num Athanasium Hierosolymoruin.
Hierusalem, Hierusalem ! numquam ausim equidem tibi dicere.....

ab extremis partibus usque ad extremas.
( Μ ο υ σ τ ο ξύ δ η ς, XLVIII ).

12α. Responsio domini Athanasii Patriarehae Hierosolymorum ad Geor- 
gium Metropolitum Corcyrae.
Hierusalem, Hierusalem! utar etian ego..... Et gratia Domini

noslri Jesu Christi sit semper tecum. Amen.
(Μουστοξύδης, XLVIII - XLIX ).

13. ’Αντιγραφή Γεωργίου μητροπολίτου Κέρκυρας πεμφθείσα προς τούς
Νερετινοΰς.
Πώς δύναιτ’ αν ό ξένος τρέφειν τους εγχωρίους..... τοΐς αλλοις έπέ-

χοντες δύναμιν. ή χάρις τοϋ Κυρίου μεϋ’ υμών.
(Μουστοξύδης, XLIX - L ).

14. Τοϋ αττικού κυροϋ Γεωργίου τού Βαρδάνη τού μητροπολίτου Κέρκυρας
άντίγραμμα προς τον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κυρόν Γερμανόν. 
Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω..... ανελλιπή χαρίσαιτο Κύριος ταΐς έκκλη-

σίαις αύτοΰ.
(Μουστοξύδης, L-.LVI' εύρεΐα άνάλυσις Ιταλιστί 428 - 436 ).

15. Τού χαρτοφυλακος ’Αθηνών κΰρ Γεωργίου Βαρδάνη όντος έν τή επι
σκοπή Γρεβενών καί προσκληθέντος παρά τοϋ Ναυπάκτου έν τή επι
σκοπή Βονδίτζης.
Παναγιώτατε δέσποτα και καέληγητά μετά τον ενα και πρώτον καϋη-

γητην Χριστόν..... ’Εγώ και πρ'ιν μέν εχαιρον.....  δ τής σής εύποιίας και
τών χαριτων έν απολαύσει πρώην γενόμενος.....

(VVr 3, 1896, σσ. 248 -250 [ Αυτόθι, σσ. 250 - 252 άντίγραμμα τοΰ Ναυπά
κτου, πρβλ. Τωμαδάκην, ΕΕΒΣ ΚΖ', 1957, σ. 35, άρ. 79)).
16. Ιοϋ χαρτοφυλακος ’Αθηνών κυροΰ Γεωργίου τοΰ Βαρδάνη [προς τον 

Ναυπάκτου ].
’Ιλλυρίοϋεν τό γράμμα εΐ καί μή προς Ίλλυριόν, αλλ' ον έλληνίζοντες

πάντες..... καί την ήμέραν δροίλετοΰν τής μετ’ αλλήλων ένώσεως.
( VVr 3, 1896, 256 - 258. Τωμαδάκης, Γραμματολ., 81 - 83 ).

17. Τοϋ Κέρκυρας [προς τον Άπόκαυκον, 1223- 1228].
Τίνα με οΐη γενέσϋαι, τήν άπόφημον εμοί φήμην άκηκοότα.....  συ δε

ιρνχαγώγησον ημάς, διά γραφής διδάξας τά κατά σέ.
(VVr XIII, 1906, σσ. 340-341 | επεται σ. 341 ή άπάντησις ] ).
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18. (Γεώργιος Κέρκυρας προς τον Άγκυρας Χριστόφορον, εξαρχον) 11232- 
1233].
Θεοείκελε δέσποτα και τον καϋ’ ημάς δρϋον λόγον οτερεμνιώτατε

πρόβολε..... διαβιβάζειν έ’στι την χόριν προς τό πρωτότνπον.
(Kurtz, ΒΖ XVI, 1906, σσ. 139 - 140).

19. (Τοΰ Κέρκυρας) Σημείωμα.
'Ο εν τοΐς Ίωαννίνοις τάς οικήσεις ποιούμενος..... τής γυναικός

φνλάττειν οφείλει τοΐς έξ αυτής..... Ταϋτα προς τα διηγη&έντα. 'Ο μητρο
πολίτης Κέρκυρας Γεώργιος.

( [ άκέφαλον] VVr XIII, 1906, σ. 342. [Πλήρες:] ΕΦ 4, 1908, σσ. 63-65 ).
20. (Τοΰ Κέρκυρας τφ Βαρλαάμ).

Τιμιώτατε κνρ Βαρλαάμ Προφήτη, οι άρχοντες και αντάδελφοι οί
Πριμμικηρόπονλοι..... Μηνι μαΐφ, ίνδικτ. η'. 'Ο Κέρκυρας Γεώργιος
[=1235 ].

( Pitra, AS VII, 189, σ. 138 [εντός γνωμοδοτήσεως τοΰ Χωματιανοΰ] ).

Β' ΜΙΧΑΗΛ XQNIATOY ΠΡΟΣ ΒΑΡΔΑΝΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

21. ( ΡΙΖ') Τω Βαρδάνη κυρ Γεωργίω (Λάμπρος, Β', 241 - 242 ).
22. ( ΡΙΗ') Τω αύτφ (αυτόθι, 242-244).
23. (ΡΜ') Τφ Βαρδάνη (αυτόθι, 282-284).
24. (ΡΜΑ') Τφ αύτφ (αυτόθι, 284 - 285).
25. (ΡΜΒ') Τφ αύτφ (αυτόθι, 285-288).
26. (ΡΜΓ')Γφ αύτφ (αυτόθι, 288-289).
27. (ΡΝΗ') Τφ νπομνηματογράφω κϋρ Γευιργίφ τφ Βαρδάνη (αυτόθι, 

314-317).

Γ' ΠΙΝΑΞ

’Αθανάσιος πτρχ. 'Ιεροσολύμων 12, 12α 
Βαρλαάμ Προφήτης 20 
Γερμανός πτρχ. Κωνσταντινουπόλεως 14 
Ιωάννης Ύδρουντηνός 6 
’Ιωάννης Ναυπάκτου μητρ. ( ’Απόκαυ- 

κος) 15, 16, 17
Μανουήλ Δούκας δεσπότης ’Ηπείρου 2, 3 
Μιχαήλ Χωνιάτης μητρ. ’Αθηνών 21 -27

Νεκτάριος ήγούμενος Κασούλων 7, 8, 9 
Νικόλαος "Υδρουντηνός δικαστής 11 
Νερετινο! 13
Πατριάρχης Οικουμενικός 10 
Σημείωμα 19
Συμεών πτρχ. ’Αντιόχειας 5 
Φρειδερίκος Β' αύτοκρ. Γερμανίας 1, 4 
Χριστόφορος ’Αγκύρας μητρ. 18
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3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ 
αρχιεπίσκοπος Άχρίδος

(Συμβολή εις τον βίον)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ *

Ράλλη - Ποτλή = Σύνταγμα των Θείων καί ‘Ιερών Κανόνων ύπό Γ. Α. Ράλλη καί 
Μ. Ποτλή, τόμος πέμπτος, Άθήνησιν 1855.

= Μ. Drinov, Περί τινων συγγραμμάτων Δημητρίου τοΰ Χωμα- 
τιανοΰ έξ ιστορικής έπόψεως, υπό —, VVr 1, 1894, σσ. 319-340 
καί II, 1895, σσ. 1-33 (ρωσιστί).

Pitra = J. Β. card. Pitra, Analecta Sacra... t. VII. Juris ecclesia
stic! Graecorum selecta paralipomena : Δημητρίου αρχιεπισκό
που πάσης Βουλγαρίας τοΰ Χωματιανοΰ τά πονήματα. Parisiis 
et Romae 1891, 8°, σσ. XL + 893.

= Κρίσις υπό ’Αντωνίου Μομφερράτου, έν VVr 2, 1895, 
σσ. 426 -438.

= L. Petit, Demetrius Chomatianos DTC 4, 1911, στ. 263-264. 
Χριστοφ. =Άνασιασίου Π. Χριστοφιλοπούλου, Δημήτριος Χω-

ματιανός, «Θεολογία» Κ', 1949, σσ. 741 -749.

ΒΙΟΣ. 1. ’Όνομα. Καθώς παρετηρήθη ήδη, to επώνυμον Χωματιανός 
εμφαίνει, δτι 6 φέρων τοΰτο κατάγεται εκ πόλεως καλούμενης Χώματα' καί 
άναφέρεται μέν πόλις και επισκοπή εν Λυκία τοιαΰτη, άλλ’ούδέν δεδομένου 
έχομεν διά νά συσχετίσωμεν τον Δημήτριον προς αυτήν. Κατά τούς νεωτέ- 
ρους χρόνους τό επώνυμον απαντάται έν Άθήναις καί εις τάς νήσους1. 
Άλλ’ ή ακριβής καταγωγή τοΰ ιεράρχου, τά τής οικογένειας του, τά τοΰ 
χρόνου τής γεννήσεώς του είναι, καί πιθανόν νά παραμείνουν, σκοτεινά.

2. Χαρτοφύλαξ. "Οτι διετέλεσε χαρτοφΰλαξ Άχρίδος γνωρίζομεν έκ 
τής επιγραφής τών έργων του (cod. Monac. gr. 62): «Δημητρίου τοΰ

* Γενικώς περί τοΰ άνδρός : Μ η λ ι α ρ ά κ η ς, σσ. 192 - 195, 646 - 649. Λ α γ ο- 
πάτης, σσ. 10-11. Πολάκης, σσ. 25 -26 κ.ά. Βέης, ΕΕΒΣ Β', 1925, σ. 138 
καί σημ. 3. Διάφορα έγγραφά του κατεγράφησαν έν Acta et dipt, res Albanise 
mediae set. illustr. I, 1913, δπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία. Περί τής αρχιεπισκο
πής Άχρίδος - Α' Ίουστινιανής ( Βουλγαρίας δήθεν ) πρβλ. Λαγοπάτην, σσ. 
51 - 53 σημ. Αυτόθι, σσ. 46 - 54 περί τής αλληλογραφίας πατριάρχου Γερμανού Β' - 
Χωματιανοΰ.

1 Πρβλ. Μηλιαράκην, σ. 193, σημ. 1.
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λογιωτάτου καί σοφωτάτου καί νομικωτάτου αρχιεπισκόπου πάσης Βουλγα
ρίας τοΰ Χωματιανοΰ, πονήματα διάφορα πονηθέντα αύτφ χαρτοφύλακι 
όντι τής αυτής1 άγιωτάτης μεγάλης Εκκλησίας»1 2. Ό Ίω. Άπόκαυκος 
γραφών περί τοΰ Χωματιανοΰ προς τον οίκουμ. πατριάρχην Μανουήλ 
(1215- 1221) λέγει μεταξύ άλλων: « 'Γούτον εγώ των έκάστοτε Βουλγαρίας 
αποκρίσεις παρά τοϊς πατριάρχαις ποιοΰμενον εγνώρισα εκ μακροϋ, δτι σου 
(τοΰ Μανουήλ) γενι ήφι πρότερος, καί εύσυνετως καί άπολογοΰμενον καί 
θαυμαζόμενον ύπ’ εκείνων »3. Κατά ταΰτα διετέλει ό Χωματιανός πατριαρ
χικός νοτάριος επιφορτισμένος τήν σύνταξιν τών προς τήν Εκκλησίαν Άχρί- 
δος εγγράφων (πιθανώτατα ως επιτόπιος γνώστης τών εκεί πραγμάτο:>ν) 
επί δύο τουλάχιστον πατριάρχων4 5, καθ’ δν χρόνον υπηρετεί καί ό Άπόκαυ
κος είς τό πατριαρχείου, ήτοι επί Γεωργίου Ξιφιλίνου καί Ίωάννου Καμα- 
τηροϋ (1191-1204). Συμπεραίνω δ'τι είς τήν Αχρίδα κατέφυγε μετά τήν 
άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλως, διάκονος ών, εκεί δ’ έπλήρου τά καθή
κοντα τού χαρτοφύλακος, επιδιδόμενος είς τήν σύνταξιν νομοκανονικών 
γνωμοδοτήσεων. ΌΤτο δέ ό χαρτοφύλαξ τέταρτος κατά σειράν εκ τών έξω- 
κατακοίλων αρχόντων τής αρχιερατικής αυλής, καθ’ α ό ίδιος δ Χωματιανός 
γράφει περί τών όφφικίων, ενώ έκ τής β' πεντάδος καί μετά τον πρωτονο
τάριον δεύτερος ήτο ό υπομνηματογράφος °- « νοσοϋντος μέντοι τοΰ χαρτο
φύλακος, άντ’ εκείνου τώ ΰπομνηματογράφφ άνεΐται ή έκθεσις καί ή άνά- 
γνωσις τών τοΰ χαρτοφυλακικοΰ σεκρέτου ( == γραμματείας) ύπομνηματι- 
σμών ( = εγγράφων) » 6.

3. ’Αρχιεπίσκοπος έξελέγη περί τό τέλος τοΰ 1216 ή τάς άρχάς τοΰ 
1217 7. Περί τής εκλογής του λέγει προς αυτόν έν επιστολή ό Άπόκαυκος: 
«λόγου ποτέ κινηθέντος περί τοΰ έπισκοπήσαντος Βουλγαρίας, άλλοι μέν 
άλλους, ως έκάστφ έδόκει, τής άναβάσεως ταύτης άξιους είναι είσήγον' ’Εγώ

1 Κακώς ό Λαγοπάτης, σ. 10 εϊκασεν, δτι ό Χωματιανός διετέλεσε χαρτο
φύλαξ Κωνσταντινουπόλεως. Μεγάλη ’Εκκλησία λέγεται ενταύθα ή της Άχρίδος ώς 
αυτόνομος!

2 Pitra, AS, VIII, σ 1-2. Χριστοφ., σσ. 743 - 744.
VVr 3, 1896, 272,17-19.

4 «παρά τοίς πατριάρχαις», λέγει ό Άπόκαυκος, καί « ύπ’ εκείνων».
5 Pitra, VII, 1891, 653. « Τοιαύτη οΐν ή παλαιοτέρα παράδοσις... διάφο

ροι είσί καί ταϊς γνώμαις καί ταϊς όρέξεσιν οί αρχιερείς. Τούτου χάριν συνεχέΟη ή 
τάξις ή παλαιό », αυτόθι, στ. 654.

6 Αυτόθι, στ. 659.
7 Βέης, ΕΕΒ2 Β', 1925, σ. 138, σημ. 3, L. Petit, DTC 4, 263. Ό Λα

γοπάτης, σ. 10, σημ. 4, τάσσει τήν χειροτονίαν μεταξύ 1217 -1218. Πάντως τό 
αρχαιότερου διασωΰ-έν έγγραφον είς δ έχει υπογράψει ώς αρχιεπίσκοπος είναι τού 
1219. Πρβλ. Χριστοφ., σ. 741.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:50:49 EEST - 34.211.113.242



Οί λόγιοι τοΰ δεσποτάτου τής ’Ηπείρου 59

δέ, πάντων άποδοκιμάσας τάς δόξας, σε τον έμδν παρήγον Δημήτριον, 
γνωστόν μέν εμοί προ πολλοΰ, πείραν δε δεδωκότα καί τής ένοΰσης σοι 
λογιότητος, εξ ών πολλάκις ενταύθα ( = εν Ναυπάκτιρ ) άπέστειλας. ών άνα- 
γινωσκομένων έπι κοινού, πάντες εΐχομεν όίμφω τά ώτα αύτίκα ήχοϋντα. 
Οΰτως ειχον εγώ περ'ι σέ κα'ι πάλαι και νϋν » *. Έκ τής περικοπής ταΰτης 
φαίνεται ότι εις τήν έκλέξασαν τον Χωματιανόν σύνοδον την βαρΰνουσαν 
έ'σχεν ό Άπόκαυκος, γνωρίζων καλώς τήν λογιότητα καί τάς ικανότητας τοΰ 
άνδρός.

Μεταφέρω εδώ τό δίστιχον επίγραμμα τοΰ Χωματιανοΰ επί τής σφρα- 
γΐδος τής Αρχιεπισκοπής Άχρίδος: « Καί έν τη μολυβδίνη βοΰλλφ γράμ
ματα ταΰτα:

Σωτηρίου πλήσόν με χαρας, Παρθένε,
Δημήτριον γης Βουλγάρων αρχιϋ·ΰτην » 1 2.

Ώς αρχιεπίσκοπος δ Δημήτριος άνασυνέστησε τήν διοίκησίν του καί 
έθεώρησεν αυτόν αυτόνομον, έχοντα πατριαρχικά δικαιώματα, έστεψε δ’ εν 
Θεσσαλονίκη τό έαρ τοΰ 1225 τον δεσπότην Ηπείρου Θεόδωρον Δοΰκαν 
ως βασιλέα καί αΰτοκράτορα Ρωμαίων3. Οΰτως έδικαιολόγησεν απέναντι τής 
πολιτικής αρχής τήν αυτονομίαν του, υπηρετών τά πολιτικά σχέδια τοΰ 
Θεοδώρου. Ό Άπόκαυκος γράφων προς τον πτρχ. Μανουήλ λέγει: « Καί 6 
μακαριώτατος Βουλγαρίας, ον ύπερθαυμάζω τέως εγώ τοΰ βίου, τής λογιό
τητος, τοσοΰτον απέχει τοΰ τά ποιητέα ήμϊν διατάσσεσθαι επί ταΐς δτεδή- 
ποτε ίεροπραξίαις, όπόσον καί οί νεκροί πραγμάτων τών έν ήμϊν' αλλά τοϊς 
Ιδίοις προνομίοις άρκεΐται καί τούς αρχαίους ορούς ούχ ΰπεράλλεται»4. 
Άντεμετώπισε δε μέ θάρρος τάς αντιρρήσεις τοΰ οικουμενικού θρόνου, 
προσπαθών νά κάλυψη δι’ επιχειρημάτων τήν άντικανονικότητα τής προβο
λής του καί τήν πολιτικήν σκοπιμότητα τής εκλογής του.

Αλλά προ τής στεφηφορίας τοΰ Θεοδώρου, άπησχόλησεν αυτόν ή άνΰ- 
ψωσις τοΰ μοναχού Σάββα, υίοΰ τοΰ ζουπάνου τής Σερβίας εις αρχιεπί
σκοπον, προς τον οποίον καί άπηΰθυνε σημαντικήν καί χαρίεσσαν επιστο
λήν, περί τής αμοιβαίας δικαιοδοσίας τών δυο Εκκλησιών, Άχρίδος καί 
Ίπεκίου (Μάιος 1220)5.

1 Συμβολή Άχρ. 7,9-15. Περαιτέρω ό Άπόκαυκος παροτρύνει τόν Δημήτριον 
νά μή ύπερηφανευθή έκ τοΰ νέου αξιώματος « Μηδέν τό ήθος παραβλαβής έκ τής 
παρυψώσεως' εί δ’ άλλως διατεθής, τό μέν βαρύτερον όκνώ λέγειν, πιστώσει δέ δμως 
άμφω τά παλαιό, τό τε μηδέν εύμάραντον είναι ώς άνθρωπίνην φιλίαν, καί τό δει- 
κνύειν άνδρα αρχήν». Αυτόθι, 9,24-27.

2 Συμβολή Άχρ., σ. 6.
3 Πρβλ. πρόσθεν, σσ.. 12 - 14.
4 VVr 3, 1896, σ, 272,13-17.
5 Τό κείμενον τό πρώτον έτυπώθη υπό Pitra, AS, VII, στ. 381 -390.
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4. Παιδεία καί ήθος. Ό Λαγοπάτης κρίνων τον άνδρα λέγει περί 
αύτοΰ δτι « ήν άνήρ άγαν φιλόδοξο; καί φίλερις, συνέτεινε δέ τά μάλιστα 
εις τό νά προσλάβη ή έρις όξύν χαρακτήρα, καί δ'τι ό Άπόκαυκος « μέχρι 
τής έμφανίσεως τοϋ Χωματιανοΰ ένήργει τρόπον τινά ώς αρχηγός τής Εκ
κλησίας τοϋ δυτικοί βασιλείου, μετά ταΰτα όμως έπεσκιάσθη ύπ’ αύτοΰ 
(τοϋ Άχρίδος)1. Ταΰτα δέν φαίνονται ακριβή, δεδομένου πρώτον δτι ή 
κυρίως δράσις τοΰ Άποκαΰκου ακολουθεί την χειροτονίαν τοΰ Χωματιανοΰ, 
καί δτι ή προς τό πατριαρχεΐον τό εν Νικαίμ στάσις άμφοτέρων έκανονί- 
ζετο κατά τά συμφέροντα των έν Έλλάδι ορθοδόξων.

ΓΙερί δέ τοΰ ήθους καί τής παιδείας τοΰ Χωματιανοΰ, μάρτυς αυτός δ 
Άπόκαυκος, γράφων προς τον πατριάρχην « καί ήν 6 άνθρωπος θαυμαζό- 
μενος τοίς πολλοΐς καί αίδέσιμος διά τό μέτριον ήθος, διά τον ήσυχον 
λόγον, διά τό έν ταΐς όμιλίαις άπρόσκοπον, καί συ (ό Μανουήλ) καλεΐς 
αυτόν εξωτερικόν καί τής εκκλησιαστικής αγωγής καί παιδεΰσεως άγευστον, 
τον ύπερλίαν ταΰτης ειδήμονα. Ούτως δέ θαρρώ επί τή τοΰ άνδρός σεμνό- 
τητι καί γνώσει, καί μάλλον τή καθ’ ήμάς ιερά, ως εΐγε βασιλεύς ήν καί 
Πόλις ήν, ή ποτέ Πόλις, καί περί τοΰ έπισκοπήσοντος έν Βουλγαρία λόγος 
προέκειτο, ήν αν καί αυτός τών μαρτυρουμένων αύτίκα εις επί τούτφ τφ 
άξιώματι. Καί περί ών ακριβώς ούκ οιδας, ούτω μή άποφαίνου » * 1 2.

Προς τον ίδιον δέ τον Χωματιανόν γράφων ό Άπόκαυκος λέγει: 
« Καί άρίστως ήδειν έγώ, άνδρα είναι τής ήμετέρας ταύτης ενα καί μόνον, 
τον έμόν καί μέγαν Δημήτριον, σοφόν τους Λόγους, τον βίον σοφώτερον, 
εΐγε ' σοφία πρώτη βίος έπαινετός καί Θεφ κεκαθαρμένος ’, ώσπερ ήκοΰσα- 
μεν... Καί ταΰτά σοι προύξένησεν ευφυΐα τε καί σπουδή, έξ ών έπιστήμαι 
καί τέχναι τό κράτος έχουσιν » 3.

Ό ίδιος ό Χωματιανός ως εξής έχαρακήριζε μετριοφρόνως εαυτόν, 
γράφων προς τον Βαρδάνην: « Τί γάρ ήμϊν καί τοίς περί λόγοις έσπουδα- 
κόσι καί βίον τφ λόγφ κτησαμένοις όμόστολον ; άνδρες ημείς, ειρησθω γάρ 
τάληθές, βίου μέν ένθέου μακράν πορευόμενοι, λόγοις δέ ώμιληκοτες μεν 
άμώς γέ πως' άποκλΰσαντες δέ πάντη καί πάντως τό τούτων γλυκυ έφ οΐς 
άλμυρφ θαλάσση συμφορών, έν τοίς άρτι καιροΐς, έβαπτίσθημεν και βάρβα
ρο ις παρεχρονίσαμεν »4.

Άνετυπώ&η ύπό τοΰ Μηλιαράκη, σο. 646-619, ό όποιας καί προέταξεν 'ιστορι
κόν σημείωμα : Ιστορία της άναγνωρίσεως τοΰ αυτοκέφαλου τής Σέρβικης ’Εκκλη
σίας ( σσ. 640 έξ. ). Πρβλ. καί Χρ ιστοφ., σ. 745 περί τής λοιπής βιβλιογραφίας.

1 Λαγοπάτης, σ. 10.
2 VVr 9 1896, 272,19-27,
3 Συμβολή Άχρ. 10,9-12,19-20.
4 Pitra, AS, VII, 1891, σ. 464.
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5. Εις τήν ιστορικήν δράσιν τοΰ Χωματιανοϋ δεν θά επιμείνω, ουδέ 
εις τήν συζήτησιν μεταξύ αυτού καί τοΰ προστάντος τοΰ οικουμενικού θρό
νου εν Νίκαια από τοΰ 1222 Γερμανού Β', περί των δικαιωμάτων τοΰ 
Βουλγαρίας ως αυτοκέφαλου αρχιεπισκόπου πράγματα διασαφηνισθέντα ήδη 
ύπ’ άλλων. Ουδέ θά καταγράψω τάς συγγραφάς τοΰ Δημητρίου, έργον δπερ 
άριστα έπραξεν ήδη ό καθ. Χριστοφιλόπουλος, ό όποιος καί έπέφερε διορ
θώσεις εις τά άμελώς εκδοθέντα κείμενα1 2. Καθ’ δσον γνωρίζομεν αί σωθει- 
σαι έπιστολαί ( φιλολογικού χαρακτήρος) τοΰ Χωματιανοϋ είναι δλίγαι, τά 
δε άλλα του έργα χαρακτηρίζει ή συνήθης διατυπωσις των εγγράφων τής 
πατριαρχικής αυλής.

6. ’Από κριτικής πλευράς, υπάρχει πρόβλημα γνησιότητος των κει
μένων τοΰ Χωματιανοϋ, εις τον όποιον άπεδόθησαν κείμενα γραφέντα υπό 
τοΰ Λέοντος Βουλγαρίας, Νικήτα Στηθάτου κ.ά. 3 4. Έξ άλλου έχομεν έν κεί
μενον γραφέν διά λογαριασμόν τρίτου προσώπου: «Λόγος απολογητικός 
προς τον άγιώτατον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κυρόν Γερμανόν καί 
τήν ύπ’ αυτόν σύνοδον, γεγονώς ώς εκ προσώπου τον επισκόπου Σερ
βίων... »*. ’Ανάγκη ό'πως έπανεκδοθοΰν τά έργα του κριτικώς.

7. Σημειώ απλώς ενταύθα, δτι ό Βαρδάνης ύπηρέτησεν ως χαρτοφύλαξ 
Γρεβενών υπό αρχιεπίσκοπον Άχρίδος τον Δημήτριον, διότι τά Γρεβενά 
ως επισκοπή ύπέκειντο εις τον Άχρίδος (Βουλγαρίας). 'Ο Χωματιανός 
συνεχάρη δ’ αυτόν έκλεγέντα μητροπολίτην Κερκύρων (1219)5.

'Ομοίως δτι δτι ή έξαρχική αποστολή τοΰ Χριστοφόρου Άγκυρας 
( 1232 - 1233) εις τήν Δΰσιν έσχεν ως αποτέλεσμα τον περιορισμόν τής 
δικαιοδοσίας τοΰ Χωματιανοϋ, ό όποιος ύπεισήρχετο τέως καί εις τήν 
δικαιοδοσίαν τοΰ Θεσσαλονίκης.

Τέλος, δτι είναι άγνωστον τό έτος τοΰ θανάτου του. Τό τελευταΐον 
έγγραφόν του δπερ δύναται νά χρονολογηθή ανάγεται εις τό έτος 12356. 
Πέραν τούτου ούδέν γνωρίζομεν.

1 Τά κείμενα παρά Pitra, AS, 1891, στ. 481-498, δυο τοΰ Δημητρίου καί 
μία « αντιγραφή » ( στ. 488 - 486 ) τοΰ πατριάρχου.

2 "Α. Χριστοφιλοπούλου, Κριτικαί παρατηρήσεις είς πηγάς τοΰ Βυ
ζαντινού δικαίου, ΕΕΒΣ IT', 1940, σσ. 142 -144 καί : Παράρτημα, « Θεολογία » 20, 
1949, 747 - 750. Πρό τοΰ Χριστοφ. ό Μομφερράτος, V Vr 2, 1895, σσ. 426 - 428.

3 Τά παρά Pitra, AS, VII, 1891, στ. 745- 782 καί 709-718. Τοΰ τελευ
ταίου τήν πατρότητα αμφισβητεί ό Χριστοφ., σσ. 745-746.

4 Pitra, αυτόθι, στ. 578-588.
6 Τό κείμενον παρά Pitra, αυτόθι, στ. 463-464.
6 'Υπόθεσις επισκοπής Σερβίων.
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Περί τής χει/φου παραδόσεως πρβλ. Albert Battandier παρά Pitra 
σσ. XXV-XXVI.

8. ΝομίκαΙ Συγγραφαε. « Ή αξία χοΰ Χωματιανοΰ ώς νομικού, δέν είναι 
μικρά. Γνωρίζει καλώς τόσον τήν εκκλησιαστικήν δσον καί τήν αύτοκρατορικήν νομο
θεσίαν, ώς καί τά έπ’ αυτής έργα των βυζαντινών νομικών... δαψιλώς χρησιμοποιεί τά 
Βασιλικά, μετά παλαιών καί νέων σχολίων των καθώς καί τούς εκκλησιαστικούς κανό
νας ( άποστολικούς, των πατέρων καί τών συνόδων). Παραπέμπει επίσης εις νεαρός 
μεταϊουστινιανείων αύτοκρατόρων, ίδίρ τού Λέοντος Τ' καί τού ’Αλεξίου Α', εις απο
φάνσεις τής έν Κωνσταντινουπόλει πτρχ. συνόδου έκ τών τριών τελευταίων αιώνων 
καί εις τήν λοιπήν έν χρήσει τότε νομικήν βιβλιογραφίαν, ώς τάς Ροπάς, τόν Μιχ. 
Ψελλόν, τόν Ευστάθιον Ρωμαΐον, τόν Ίωάννην Ζωναράν, τόν Θεόδωρον Βαλσαμώνα. 
’Εν τοΰτοις τόσον κατά τήν θεωρητικήν έρευναν όσον πρό πάντων κατά τήν δικαστι
κήν καί γνωμοδοτικήν πράξιν ό Χωματιανός άκολουθών τό παράδειγμα άλλου δια
πρεπούς βυζαντινού δικαστοΰ, τού Ευσταθίου Ρωμαίου, δΓ δν μάλιστα αισθάνεται 
βαθύν σεβασμόν, προσφεύγει, ούχί σπανίως, είς τό παρά τώ λαφ έρριζωμένον δημώ
δες δίκαιον διά νά αποφυγή τήν άκαμπτον εφαρμογήν διατάξεων τής αύτοκρατορικής 
νομοθεσίας εις άντίθεσιν πρός τό λαϊκόν αίσθημα ευρισκομένων. "Οθεν ευνόητος 
είναι ή σημασία τού έργου του ώς πηγής διά τήν γνώσιν τον δημώδους δικαίου τών 
υστέρων βυζαντινών χρόνων » '.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 1

1 Χρίστο φ., σ. 746.
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