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ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΜΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ

Οί λαμπρές μελέτες πού έχουν δημοσιευτεί γιά την άκμή των γραμμά
των στή Θεσσαλονίκη κατά τον 14ο αΙώνα άπό Ελληνες καί ξένους Επιστή
μονες, όπως οί Tafrali, Schiro, Nicol, Browning, Βακαλόπουλος, Λαούρδας, 
Θεοχαρίδης, Ξυγγόπουλος καί πολλοί άλλοι πιο πρόσφατα1, διαφωτίζουν 
έν πολλοίς τό θέμα αυτό. Παράλληλα συνεχίζεται άσταμάτητα ή μελέτη του 
έργου τού Θίυμα Μαγίστρου καί Δημητρίου Τρικλινίου, των μεγάλιυν φι
λολόγων πού άνέδειξε ή Θεσσαλονίκη κατά τό πρώτο μισό τού 14ου αίώ- 
να2. Ακόμη καί ή άκμή τής τέχνης την Ιδια έποχή είναι σήμερα καλύτερα

* 'Ανακοίνωση πού Εγινε στην Δ ' Συνάντηση Πεζογραφίας «Βυζαντινή καί Μεταβυζα
ντινή Πεζογραφία*. Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 1994. τήν όποια διοργάνωσε ό Δήμος Θεσ
σαλονίκης στά πλαίσια των Εκδηλώσεων των ΚΘ' Δημητρίων.

1. Βλ. Ο. Tafrali, Thessalonique au quatorzieme siccle, Paris. 1913, 16. σσ. 149-169. Βλ. 
Επίσης G. Schiro. Ό  Βαρλαάμ καί ή φιλοσοφία εις τήν Θεσσαλονίκην κατά τόν όέκατον τέ
ταρτον αΙΰ)να. Θεσσαλονίκη. 1959. D. Μ. Nicol. "Thessalonica as a Cultural Centre in the 
Fourteenth Century*’. Ή  Θεσσαλονίκη μεταξύ 'Ανατολής καί Δύσεως, Πρακτικά Συμποσίου 
Τεσσαρακονταετηρίδος τής Εταιρείας Μακεδονικήν Σπουδών (1980), Θεσσαλονίκη, 1982. 
σσ. 121-131 (= Studies in Byzantine History and Prosopography, Variorum Reprints, London. 
1986. no. X) (στό εξής Nicol. ‘Thessalonica as Cultural Centre”). R. Browning, "Πνευματικός 
βίος”, στό συλλογικό τόμο Μακεδονία. 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας καί πολιτισμού, γε
νική έποπτεία Μ. Β. Σακελλαρίου, ’Αθήνα, 1982, σσ. 332-337. Ύ πό Εκτύπιυση βρίσκεται ή 
άνακοίνωση τοΰ Καθηγητή R. Browning: "Thessalonike an Eternal City”, πού πολύ ευγενικά 
μοΰ άπέστειλε γιά Ενημέρωση. Ά . Ε. Βακαλόπουλος. Ιστορία τής Θεσσαλονίκης 315 π.Χ. - 
1912, Θεσσαλονίκη. 1947. Γ. I, Θεοχαρίδης, Ιστορία τής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. 1980.

2. Γιά τόν Θωμά Μάγιστρο βλέπε γενικά Ν. G. Wilson. Scholars o f Byzantium, London, 
1983. σσ. 247-49. Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, ed, E. Trapp el al., Wien, 
1978 κ.έ. no. 16045 (στό εξής PLP). Γιά τόν Δημήτριο Τρικλίνιο βλ. Wilson, ό.π,, σσ. 249-56. 
A. Turyn, Dated Greek Manuscripts of the Thirteenth and Fourteenth Centuries in the Libraries 
of Italy, I. Text, II. Plates, Urbana-Chicago-London, 1972, σ. 126, όπου καί άλλη βιβλιογρα
φία γιά τόν Τρικλίνιο (στό έξης Turyn, Mss of Italy).
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γνωστή, υστέρα άπό τή μελέτη τών σκιζόμενων μνημείων καί τής εικονο
γράφησής τους'.

Στό σημείωμά μας αυτό θά προσπαθήσουμε νά διερευνήσουμε τήν προ
ετοιμασία καί τις άπαρχές αυτής τής μεγάλης πολιτισμικής άκμής τής Θεσ
σαλονίκης πού διακόπηκε άπότομα μέ τήν έναρξη τοΰ καταστροφικού β ' 
έμφυλίου πολέμου καί τήν επανάσταση τών ζηλωτών στήν πόλη.

Δέν υπάρχει καμιά άμφιβολία ότι πνευματική άκμή στό Βυζάντιο έπι- 
τελέστηκε όπου καί όταν υπήρχε προστασία τών άνθριόπων τών γραμμά
των άπό τήν κοσμική ή τήν εκκλησιαστική έξουσία. Κι αύτή ή προστασία 
γινόταν μέ πρόσληψη τών λογιών σέ κοσμικά άξιώματα στήν τεράστια 
αύτοκρατορική υπαλληλία ή σέ έκκλησιαστικά όφφίκια στό οικουμενικό 
πατριαρχείο ή καί τις κατά τόπους επισκοπές. Έτσι τό Πατριαρχείο κατά 
τόν δωδέκατο αιώνα προώθησε καί έλεγξε τήν παιδεία μέσα άπό τήν Πα
τριαρχική Σχολή, προσφέροντας στους άξιόλογους δασκάλους υψηλά 
έκκλησιαστικά άξκύματα καί έπισκοπικοΰς θρόνους2. Τόν Ιδιο ρόλο δια
δραμάτισε τό παλάτι στά χρόνια τού ’Ιωάννη Γ' Βατάτζη3, Μιχαήλ

1. Ά πό τήν πλούσια βιβλιογραφία γιά τήν τέχνη στή Θεσσαλονίκη κατά τόν 14ο αίωνα 
δίνουμε μερικά βασικά έργα. A. Xyngopoulos. Thessalonique et la peinture macedonienne, 
Athenes, 1955. Γ. καί Μ. Σωτηρίου, Ή  βασιλική τοϋ Ά γιον  Δημητρίον Θεσσαλονίκης, 
Άθήναι, 1952. Ά . Ξυγγόπουλος, Οί τοιχογραφίες τοϋ 'Αγίου Νικολάου Θεσσαλονίκης, 
Άθήναι, 1964. Ά. Τσιτουρίδου, Ή  έντοίχια ζθ)γραφική τοϋ Α γίου  Νικολάου στή Θεσσαλο
νίκη, Θεσσαλονίκη, 1978. Ά. Ξυγγόπουλος, Ή  ψηφιδωτή διακόσμησις τοϋ ναοϋ τών Αγίω ν  
Α ποστόλου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1953. Thalia Gouma-Peterson, ‘The Parecclesion 
of St. Euthymios in Thessaloniki. Art and Monastic Policy under Andronikos II”, The Art 
Bulletin 58 (1976), 168-83. K. Theocharidou, The Architecture o f Hagia Sophia. Thessaloniki, 
From its Erection up to the Turkish Conquest, Oxford, 1988. Βλ. τώρα τά πρακτικά τοΰ Σερ- 
βο-Ελληνικού συμποσίου τοΰ Βελιγραδιού τοΰ 1985, L'art de Thessalonique et des pays 
Balkaniques et les courants spirituels au X IV e siccle, ed. R. Samardzid, Belgrade, 1987. Βλ. 
Ιδία>ς τις μελέτες τής A. Tsitouridou, “La peinture monumentale a Salonique pendant la pre
miere moitie du XIVe siecle”, σσ. 9-19. P. L. Vocotopoulos, “Church Architecture in Thessa
loniki in the 14th Century. Remarks on the Typology”, σσ. 107-116. D. Papanikola-Bakirtzis, 
“The Palaeologan glazed Pottery of Thessaloniki”, σσ. 193-204. L. Bouras, “The Epitaphios of 
Thessaloniki. Byzantine Museum of Athens N° 685”, σσ. 211-231.

2. Γιά τήν “Πατριαρχική Σχολή” κατά τόν 12ο αίωνα βασική έξακολουθεϊ νά παραμένει 
ή μελέτη τοΰ R. Browning, ‘The Patriarchal School at Constantinople in the Twelfth Century”, 
Byzantion 32 (1962), 162-202 καί 33 (1963), 11-40. Γιά τήν πιό πρόσφατη έρευνα στό θέμα 
βλ. το5ρα Β. Κατσαρός, Ίοκιννης Κασταμονίτης. Συμβολή στή μελέτη τοϋ έργου και τής 
έποχής τον, Θεσσαλονίκη, 1988, σσ. 163-209.

3. Γιά τή συμβολή τοΰ αύτοκράτορα Ιωάννη Γ ' Βατάτζη στήν έκπαίδευση μέ τήν χρη
ματοδότηση δασκάλοιν καί τήν ίδρυση βιβλιοθηκάτν βλ. C. Ν. Constantinides, Higher 
Education in Byzantium in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries (1204-ca. 1310),
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Η ' 1 και Ανδρονίκου Β ' Παλαιολόγων7, άλλά καί oi αυλές των Μεγαλο- 
κομνηνών στήν Τραπεζούντα3 καί τοΰ Δεσπότη Θεοδώρου Β ' στον Μυ- 
στρα4. ’Ακόμη καί ή αύλή των Λουζινιάν στήν Κύπρο στά χρόνια τοΰ 
Οΰγου Δ ' (1324-1359) μετατράπηκε σέ χώρο προστασίας των λογίων5.

Ή περίπτωση τής Θεσσαλονίκης χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Βεβαί
ως, ή παρουσία τής Ειρήνης Μομφερρατικής, συζύγου τοΰ ’Ανδρονίκου 
Β ' , για πολλά χρόνια στή Θεσσαλονίκη, άπό τό 1303 μέχρι τον θάνατό της 
τό 1317, καθώς καί τοΰ συναυτοκράτορα Μιχαήλ Θ ' Παλαιολόγου, πού 
παρέμεινε επίσης στήν πόλη μέχρι τον θάνατό του τό 1320 καί στή συνέ
χεια τής χήρας του Μαρίας-Ρίτας τής ’Αρμενίας γιά άλλα 13 χρόνια, τοΰ 
δεσπότη Κωνσταντίνου γιά δύο χρόνια (1321-22), καί τής αύτοκράτειρας 
"Αννας τής Σαβοΐας γιά 15 χρόνια ως τον θάνατό της γύρω στο 1365, δη
μιούργησαν τά δεδομένα προστασίας των λογίων6. Ή  μακρόχρονη αυτή

Nicosia, 1982. σσ. 9-19, δπου καί άλλη βιβλιογραφία (στό έξης Constantinides. Education).
1. Ό  Μιχαήλ Η ' θά επανιδρύσει μετά τό 1261 άνώτερο αύτοκρατορικό σχολείο στήν 

Κωνσταντινούπολη, δπου θά διδάσκει ό μεγάλος λογοθέτης Γεώργιος Άκροπολίτης, καί γύ
ρω στό 1265 θά άνασυστήσει την “Πατριαρχική Σχολή” υπό την έποπτεία τοϋ Μαξίμου Όλο- 
βώλου. Βλ. γενικά Constantinides. Education, σσ. 31-35, 52-56, δπου άναφορά στις πηγές καί 
τή νεότερη βιβλιογραφία. Βλ. επίσης F. Fuchs. Die hoheren Schulen von Konstantinopel im 
Mittelalter (Byzantinisches Archiv. 8). Leipzig-Berlin. 1926, σ. 57.

2. Βλ. γενικά Constantinides. Education, σ. 66 κ.έ. Βλ. έπίσης D. Μ. Nicol. The Last Centu
ries of Byzantium 1261-1453. β ' έκδ. Cambridge, 1993. σσ. 162-166 (στό έξης Nicol, Last 
Centuries).

3. Γιά την άνάπτυξη τών γραμμάτων στήν Τραπεζούντα, κυρίως στά χρόνια τού ’Αλεξί
ου Β ', βλ. Ί. Παπαόόπουλος. “Γρηγορίου Χιονιάδου τοΰ άστρονόμου έπιστολαί”, 'Επιστη
μονική 'Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής τον Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1 (1927), 151-204, 
ίδ. σσ. 163-65. Βλ. έπίσης D. Pingree, "Gregory Chioniades and Palaiologan Astronomy”, DOP 
18 (1964), 133-160. Sir St. Runciman. The Last Byzantine Renaissance, Cambridge, 1970, σσ. 
52-53.

4. Γιά τήν πνευματική άκμή στόν Μυστρά κατά τόν 15ο αιώνα καί τήν έκεί διδασκαλία τοΰ 
Γεωργίου Γεμιστού Πλήθωνος βλ. Sir St. Runciman. The Last Byzantine Renaissance, Cambridge, 
1970. σσ. 77-79. Βλ. έπίσης F. Massai. Plethon et le Platonisme de Mistra, Paris, 1956.

5. Sir G. Hill, A History o f Cyprus, τόμ. B ' , The Frankish Period 1192-1432, Cambridge, 
1948. σσ. 305 καί σημ. 2, 306. Ό  Βοκκάκιος κατά παράκληση τοΰ βασιλέως τής Κύπρου συ
νέθεσε τή «Γενεαλογία τών Θεών», πού τήν άφιέρωσε: ad Ugonem inclytum Hierusalem et 
Cypri regem, πβ. Hill, ό.π., σ. 305, σημ. 2. Βλ. τώρα C. Ν. Constantinides and R. Browning, 
Dated Greek Manuscripts from Cyprus to the year 1570 (Dumbarton Oaks Studies XXX & 
Cyprus Research Centre Texts and Studies of the History of Cyprus, XVIII), Nicosia, 1993, σσ. 
11, 380, κυρίως σ. 210.

6. A. E. Laiou, Constantinople and the Latins. The Foreign Policy o f Andronicus I I 1282- 
1328, Cambridge, Mass., 1972, σ. 48 (στό έξης Laiou, Constantinople and the Latins). Nicol,



136 Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης

βασιλική έξουσία, πού μετέτρεψε τή Θεσσαλονίκη σέ δεύτερη πρωτεύουσα 
τής Αυτοκρατορίας, άπαιτοΰσε πολυάνθρωπη υπαλληλία καί άξιωματού- 
χους. Γι’ αυτό δέν μάς ξαφνιάζει τό γεγονός ότι στήν πόλη λειτούργησαν 
υψηλού έπιπέδου σχολεία καί εκεί γεννήθηκαν ή άκμασαν λόγιοι τού μεγέ
θους τού Νικηφόρου Χούμνου, τού Θωμά Μαγίστρου, τού Δημητρίου Τρι- 
κλινίου, του Ίοιάννη Κατράρη, τού Δημητρίου Κυδώνη, τού Νικολάου καί 
Νείλου Καβάσιλα, τού Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, τού Ματθαίου Βλα- 
στάρεως καί μεγάλοι θεολόγοι, όπως ό Γρηγόριος Παλαμάς, ό Φιλόθεος 
Κόκκινος, ό ’Ισίδωρος Γλαβάς κ.ά.

’Απ’ ό,τι φαίνεται, ωστόσο, ή Θεσσαλονίκη είχε άπό μόνη της ένα Ικανό 
πνευματικό δυναμικό γύρω άπό τόν μητροπολιτικό θρόνο, πολύ πριν 
εγκατασταθούν εκεί μέλη τής βασιλικής οίκογένειας, τό όποιο θά προσπα
θήσουμε νά παρακολουθήσουμε στό τελευταίο τέταρτο τού 13ου αίώνα. 
’Ακόμη εκεί λειτούργησαν βιβλιογραφικά έργαστήρια γιά άντιγραφή πολύ- 
τιμων εικονογραφημένοι χειρογράφων ή κοσμικών έργων, όπως τό 
’Όργανο τού ’Αριστοτέλη, πού άντέγραψε ό ’Ιωάννης Καβάσιλας πιθανό
τατα στήν πόλη αύτή τό 1285/86'.

Ά ς  βάλουμε όμοις τά πράγματα σέ μία τάξη δίνοντας ένα συνοπτικό 
διάγραμμα τής πολιτικής ιστορίας τής Θεσσαλονίκης κατά τόν 13ο αίώνα. 
Τό 1204 ή πόλη καταλήφθηκε άπό τόν Βονιφάτιο Μομφερρατικό, τόν 
πραγματικό άρχηγό τής Δ ' Σταυροφορίας2, καί δέν γνο'ιρισε τήν τρομακτι
κή λεηλασία τής βασιλεύουσας, παρόλο πού λίγα χρόνια πρίν, τό 1185, δέν 
άπέφυγε, έστω καί γιά λίγο, τήν άγριότητα τών Νορμανδών5. Δέν ύπήρξε 
έδώ κοινωνική αναστάτωση καί φυγή τών πολιτών καί άπ’ ό,τι φαίνεται

Last Centuries, σσ. 151-52. Nicol, "Thessalonica as Cultural Centre”, σ. 122.
1. Πρόκειται γιά τόν κώάικα Escorial. Gr. F. III. 10 (229). Στό φύλλο 247 υπάρχει ό εξής 

κολοφώνας: Έτελειώθη τό παρόν βιβλίον παρά τού Καβάσιλ<α> Ίοχχννον tv  Iret ςψ>δ' Ινδ. 
ιό ' ν Τέλος τού όργάνου. ΙΙβ. Ρ. Moraux el ai. Aristoteles Graecus: die griechischen 
Manuscripte des Aristoteles (Peripatoi, Bd.. 8). Berlin-New York. 1976. Constantinides, Educa
tion. o. 46. σημ. 47.

2. D. M. Nicol. ‘The Fourth Crusade and the Greek and Latin Empires. 1204-1261", Cam
bridge Medieval History. IV. part I, Cambridge. 1966. o. 288. D. M. Nicol. 77ie Despotate of 
Epiros. Oxford. 1957. on. 7-8. 10. Μ. Κορόώσης. ”Ή κατάχτηση τής νότιας 'Ελλάδος άπό τούς 
Φράνκους. Ιστορικά καί τοπογραφικά προβλήματα”, Ίστοριχογεοιγραφιχά 1 (1985-86), 72.

3. Τά τραγικά γεγονότα τής κατάληψης καί λεηλασίας τής Θεσσαλονίκης άπό τούς Νορ- 
μανόούς κατέγραψε ώς αύτόπτης μάρτυρας ό μητροπολίτης Εύστάθιος. βλ. Eustazio di 
Tessalonica. La espugnazione di Tessalonica. testo critica, introduzione. annotazioni di Stilpon 
Kyriakidis. Proemio di Bruno Lavagnini, versione Italiana di Vincenzo Rotolo (Istituto 
Siciliano di Studi Bizantini e Neoeilenici, Test) e Monument!, Testi. 5). Palermo. 1961.
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οί βιβλιοθήκες της έμειναν άνέπαφες. ώστε λίγα χρόνια άργότερα, γύρω 
στο 1239/40, νά τις έπισκεφθεΐ σέ άναζήτηση διδακτικών βιβλίων ό λόγιος 
τής Νίκαιας Νικηφόρος Βλεμμύδης'. Επίσης ή λατινική κατοχή τής πόλης 
υπήρξε βραχύβια, άφού τό 1224 άνακτηθηκε από τον Θεόδωρο Δούκα νΑγ- 
γελο τής Ηπείρου, πού τήν έκαμε πρωτεύουσα τού κράτους του. Ή  μεγάλη 
αύτή επιτυχία, εξάλλου, τον έσπρωξε νά ένδυθεΐ στή Θεσσαλονίκη τήν πορ
φύρα καί νά στεφθεΐ αύτοκράτορας άπό τό χέρι τού λόγιου και νομικού 
αρχιεπισκόπου Αχρίδας, Δημητρίου Χωματιανού1 2. Τό 1246 ή πόλη παρα
δόθηκε στήν αυτοκρατορία τής Νίκαιας καί άποτέλεσε τό σημείο εξόρμη
σης γιά τήν άνακατάληψη τής νότιας καί δυτικής Βαλκανικής ώς τήν 
Άδριατική3. Αντίθετα όμως με τήν Κωνσταντινούπολη πού μετά τήν άνά- 
κτησή της τό 1261 συνέχισε νά ζεΐ μέ τά κατάλοιπα τής Λατινικής κυριαρ
χίας καί σύντομα άπέκτησε τή συγκατοίκηση τού Γενουατικού Γαλατά4, ή 
Θεσσαλονίκη ήταν μία «εύανδρούσα καί πολυάνθρωπος», εύπορη καί 
όχυρή πόλη, εθνικά όμοιογενής, χωρίς πολλούς ξένους έποίκους καί ύπό 
τήν υψηλή πνευματική προστασία τού 'Αγίου νΟρους. Τό κενό τής πολι
τικής εξουσίας πού δημιουργήθηκε τον 13ο αιώνα ήταν φυσικό νά τό άνα- 
πληρώσει ή Εκκλησία καί ό μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, όπως έπραξε 
εξάλλου καί ό Ευστάθιος στή δύσκολη ώρα τής πόλης, τό 1185. Φαίνεται 
λοιπόν ότι ή δύναμη τού μητροπολίτη Θεσσαλονίκης μέ τις εναλλασσόμε
νες τύχες τής πόλης καί τήν εξασθένηση τής κεντρικής εξουσίας ένισχύθη- 
κε άρκετά, ενώ ισχυρές προσωπικότητες, όπως ό Μανουήλ Δισύπατος5, ό

1. Nicephori Blemmydae. Curriculum vitae et carmina. ed. A. Heisenberg. Leipzig. 1896.
o. 36.7 io. Constaniinides. Education, o. 13. N. G. Wilson, "The Libraries of the the Byzantine 
World", GRBS 8 (1967). 78.

2. D. M. Nicol. The Despotate o f Epiros. Oxford. 1957. oo. 62-66. ’Αλκμήνη Σταυρίδου- 
Ζαφράκα. Νίκαια καί Ή πειρος τον 13ο αίιόνα. 'Ιδεολογική αντιπαράθεση στήν προσπάθειά 
τους νά άνακτήσονν τήν αυτοκρατορία. Θεσσαλονίκη. 1990. σσ. 68 κ.έ. Τή διατριβή τοϋ F. 
Brendenkamp. The Byzantine Empire o f Thessalonike (1224-1242), Rand Afrikaans Universi
ty. Johannesburg, 1983. δέν μπόρεσα δυστυχώς νά τήν δώ.

3. Άκροπολίτης. (ed. Heisenberg). I. σσ. 82,16 83.u. Nicol, The Despotate o f Epiros, δ.π., 
σσ. 144-48, 151-52.

4. Nicol, Last Centuries, σσ. 60-61. D. J. Geanakoplos. Emperor Michael Palaeologus and 
the West, 1258-1282: A Study in Late Byzantine-Latin Relations. Cambridge. Mass., 1959, σσ. 
206-209.

5. Γιά τον Μανουήλ Δισύπατο, μητροπολίτη Θεσσαλονίκης (ca. 1236-1261), βλ. Πάχυμε - 
ρης (ed. Failler-Laurent). I, I. 11. σ. 49.M2. I. II, 8. σσ. 143,22-145,21. I. II. 17. σ. 169.12, I. II, 
22.ΐ4·π. L. Petit, "Les evdques de Thessalonique", EO 5 (1901-2). 32. L. Petit. “Le synodicon 
de Thessalonique”, EO 18 (1916-19). 240. 246. 254. V. Laurent, ‘'La liste episcopate du
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’Ιγνάτιος1 καί ό ’Ιάκωβος2 κατείχαν τόν έπισκοπικό θρόνο της πόλης κατά 
τό δεύτερο μισό τού Που αιώνα.

Στις τρεις τελευταίες δεκαετίες τού Που αιώνα έχουμε πληροφορίες για 
την παρουσία στα έκκλησιαστικά όφφίκια της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

synodicon de Thessalonique. Texle grec et nouveaux complements”, EO 32 (1933), 301. V. 
Laurent, B Z  56 (1963), 284-296.

1. Ό  Ιγνάτιος Θεσσαλονίκης έπικυρώνει χρυσόβουλλο του ’Αλεξίου A ' Κομνηνοΰ τό 
1284/85. Βλ. D. Papachrysanthou, Acres de Xdnophon (Archives de Γ Athos XV), Paris, 1986, 
no. 2, σ. 79,43 44, όπου υπογράφει ώς: «6 ταπεινός μητροπολίτης Θεσσαλονίκης υπέρτιμος 
καί Ρξαρχος πόσης Θετταλίας Ιγνάτιος». Βλ. ΕΟ 18 (1916-19), 247, 254 (Petit). V. Laurent, 
“Liste episcopale”, δ.π., σ. 301. Βλ. τώρα PLP no. 8053. Μ. L. Rautman, “Notes on the Metro
politan Succession of Thessaloniki, c. 1300”, RED 46 (1988), 149-150.

2. Γιά τόν Ιάκωβο Θεσσαλονίκης βλ. Γ. I. Θεοχαρίδης, “Ό  Ματθαίος Βλάσταρις καί ή 
μονή τοΰ κυρ-Ίσαάκ έν Θεσσαλονίκη”, Byzantion 40 (1970), 446-450. Ό  Ιάκωβος μνημο
νεύεται σέ έγγραφο τής μονής Ξηροποτάμου τοΰ έτους 1289-93 ώς: «του Θεσσαλονίκης) 
ύπερτίμου (καί) έξάρχου I πάσ(ης) Θετταλί(ας) Ίακο)[βουΙ. Βλ. J. Bompaire, Actes de 
Xdropotamou (Archives de L' Athos III), Paris, 1964, σ. 97,3 4. Επίσης υπογράφει έγγραφο 
τής μονής Ζωγράφου τοΰ 1299, βλ. W. Regel - Ε. Kurtz et Β. Korablev, Actes de Zographou, 
(Actes de ΓAthos IV), VV 13 (1907). Παράρτημα I, no. xiv, σσ. 34-35. Σώζεται ή σφραγίδα 
του πού φέρει την έξής έμμετρη έπιγραφή:

Ίακιυβου σφράγισμα Θεσσαλών έξ(άρχου)
Χριστοτεκοΰσαν καί τόν Μάρτυρα φέρει.

Βλ. Κ. Κωνσταντόπουλος, “Τό μολυβδόβουλλον τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ’Ιακώ
βου”, ΕΕΒΣ  12 (1936), 449-53. V. Laurent, Le Corpus ds sceaux de I'empire byzantin, V, 1-3: 
L'tiglise, Paris, 1963-72, nos. 465-66, σσ. 340-41. REB 10 (1952), 119, 120 (Laurent). Ό  Ίά- 
κίυβος διετέλεσε ηγούμενος τής μονής Μεγίστης Ααύρας τοΰ Άγιου "Ορους (ca. 1287-89). 
προτού άναλάβει τόν μητροπολιτικό θρόνο τής Θεσσαλονίκης. Ό ταν κατείχε τό άξίωμα 
αύτό χάρισε στη μονή τής Λαύρας τόν σημερινό πολυτελή κώδικα Paris. Coislin 37. Στό φ. 
6ν διαβάζουμε τό έξής σημείωμα:
r Ή  παροϋσα θεία βίβλοα I του άγίου π(ατ)ρό)ο ημών νΐκον(ος), προσετ(έ)θη I έν τη άγία λαύ
ρα τον 6c(iov) π(ατ)ρ(ό)ε I ημών άΟανασίου παρά τοΰ παναγϊ-\ωτ(ά)τ(ου) μ(ητ)ροπολίτου 
Οεσσαλονίκ(ης) ύπερ\τΐμου (καί) έξάρχ(ον) πάσ(ης) Οετταλιασ, I κνρον ΐακώβον καί ποτέ 
κα\()ηγονμέν(ον) τ(ής) άγί(ας) ταύτ(ης) λάβρ(ας). I (καί) οί άναγϊνώσκοντεσ I ταύτην εϋχεσθε 
υπέρ I αύτοϋ γ.

Γιά τόν κιύδικα βλ. Β. Montfaucon, Bibliotheca Coisliniana, Paris, 1715, σ. Il l ,  όπου έκδί- 
δεται τό σημείωμα. R. Devreesse, Catalogue des manuscrits grecs. II. Le fonds Coislin, Paris. 
1945, σσ. 33-34. Βλ. τώρα R. Nelson, Theodore Hagiopetrites. A Late Byzantine Scribe and 
Illuminator, I. Text, Wien, 1991, σσ. 50, 127 καί II, Plates, πίν. 84. Βλ. έπίσης Ρ. Lemerle et 
al., Actes de Lavra IV, Paris, 1982, σ. 16. Ό  Ιάκωβος μνημονεύεται σέ δύο ποιήματα τοΰ Μα- 
ξίμου ΓΙλανούδη πού άναφέρονται σέ μία εΙκόνα τής Θεοτόκου, βλ. C. Wendel. “Planudea”, 
B Z  40 (1940), 430. Βλ. καί Μ. L. Rautman, “Notes on the Metropolitan Succession of 
Thessaloniki c. 1300”, REB  46 (1988), 150-52.
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μιας μικρής όμάδας λογίων. Ανάμεσα τους είναι ό δικαιοφύλαξ Γεώργιος 
Φοβηνός, ό μέγας οικονόμος Δημήτριος Βεάσκος. ό ίερομνήμων καί μετά 
πρωτέκδικος Πέτρος Τζίσκος καί προπάντων ό ’Ιωάννης Σταυράκιος, πού 
ήταν χαρτοφύλακας τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Στη μικρή αυτή όμά- 
δα των λογίων προστέθηκε λίγο άργότερα μιά σημαντική μορφή των γραμ
μάτων τών πρώιμων Παλαιολόγειων χρόνων, ό ’Ιωάννης Πεδιάσιμος Πό
θος, ό όποιος άναδείχθηκε στο άξίωμα τού μεγάλου σακελλαρίον τής 
μητροπόλεως τής πόλης γύρω στο 1283/84. "Ας προσεγγίσουμε τή μικρή 
αυτή όμάδα τών λογίων.

Ό  Δημήτριος Βεάσκος1 είναι Θεσσαλονικεύς καί άλληλογραφει μέ τον 
Γεώργιο Κύπριο στήν Κωνσταντινούπολη. Σώζεται ή άπαντητική επιστολή 
τού Γεωργίου, απ’ όπου πληροφορούμαστε γιά τήν παρέμβαση πού τού ζή
τησε ό Βεάσκος προς τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ό όποιος επισκε
πτόταν τότε τήν Κωνσταντινούπολη καί ύποσχέθηκε νά ικανοποιήσει τό 
αίτημα μετά τήν επιστροφή του στήν πόλη του1 2. Ή  επιστολή δεν περιέχει 
εσωτερικά στοιχεία χρονολόγησης. Ή παρουσία, όμως, τού μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης στήν πρωτεύουσα πιθανό νά συμβαίνει στά πλαίσια τών συ
ζητήσεων μέ τήν εκκλησιαστική ηγεσία γιά τό θέμα τής προωθούμενης άπό 
πόν αύτοκράτορα Μιχαήλ Η ' καί τον Πάπα Γρηγόριο I ' ένώσεως τών δύο 
εκκλησιών τό 1273. Τότε εξάλλου φαίνεται ότι ό Γεώργιος άσκούσε επιρ
ροή στο παλάτι, προτού άντικαταστήσει στά διδακτικά του καθήκοντα τον 
διδάσκαλό του, Γεώργιο ’Ακροπολίτη, πού θά ταξίδευε στή Δύση γιά τήν 
υπογραφή τής ένώσεως3. Τό αίτημα τό άγνοοϋμε. Πιθανό νά σχετίζεται μέ 
τήν ένταξη ή τήν προαγωγή του στή μητρόπολη Θεσσαλονίκης. "Αν αύτό 
δηλώνει τήν εξέλιξή του άπό ρεφερενδάριο σέ οικονόμο τής μητροπόλεως 
δεν μπορούμε νά τό υποστηρίξουμε, άφού δεν σώζεται ή επιστολή τού Βε- 
άσκου. "Οπως καί νά ’χει τό πράγμα, ό λόγιος Βεάσκος άποκαλεΐται άπό 
τόν Γεώργιο «ποθεινότατος άδελφός», πού Ισως υποδηλώνει κοινή μαθη-

1. Γιά τον Δημήτριο Βεάσκο βλ. Ά . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, “’Ιωάννης Σταυράκιος 
καί Δημήτριος Βεάσκος", VV  13 (1906), 493-95. H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur 
im byzantinischen Reich. Munchen, 1959, σ. 703 (στο έξης Beck. Kirche). Turyn. Mss o f Italy, 
I, σσ. 75-77. Constanlinides, Education, oo. 120-21. Βλ. J. Lefort et al, Actes de Iviron III 
(Archives de I’Alhos, XVIII), Paris. 1994. no. 65, σ. 126.26. PLP, no. 2541.

2. Σ. Εύστρατιάδης. Γρηγορίου τού Κυπρίου έπιστολαί καί μύθοι, ’Αλεξάνδρεια, 1910, 
έπιστ. 7 (= Lameere no. 7) Εκκλησιαστικός Φάρος 1 (1908), 413 (στό έξης Εύστρατιάδης, 
Γρηγορίου Κυπρίου έπιστολαί καί Έκκλ. Φάρ.).

3. Παχυμέρης (ed. Failler-Laurent), I, II, V. 17, σ. 493,ι 12 και V. 21, σ. 507,2-23. Constantini- 
des. Education, σ. 35.
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τεία στό αύτοκρατορικό σχολείο της Κωνσταντινουπόλεως στή δεκαετία 
τού 1260 ή καί γνωριμία τους στην πρωτεύουσα στά χρόνια της έκπαίδευ- 
σής τους. Εκείνο τό όποιο είναι, ωστόσο, βέβαιο είναι τό σωζόμενο έργο 
τού Δημητρίου Βεάσκου, πού περιλαμβάνει ένα στιχηρό στόν άγιο Φώτιο, 
ιδρυτή τής μονής Άκαπνίου τής Θεσσαλονίκης, καί τή μελοποίηση ενός 
άλλου στιχηροϋ πού συνέταξε ό χαρτοφύλακας ’Ιωάννης Σταυράκιος1.

Ό  δεύτερος σημαντικός λόγιος τής μητροπόλεως είναι ό διάκονος ’Ιω
άννης Σταυράκιος, χαρτοφύλακας Θεσσαλονίκης καί συγγραφέας έγκωμί- 
ου στά θαύματα τον μυρορρόα Δημητρίου\  ενός έγκωμίου στην άγια Θεο
δώρα Θεσσαλονίκης3, ενός έγκωμίου στην όσιο μάρτυρα Θεοδοσία1 κι ένός 
στιχηροϋ στόν "Αγιο Δημήτριο5. Πρός τόν ’Ιωάννη Σταυράκιο σώζονται 13 
επιστολές τού Γεωργίου Κυπρίου, οί όποιες γράφτηκαν στην Κωνσταντι
νούπολη πριν άπό τήν άνοδό του στόν πατριαρχικό θρόνο τόν Μάρτιο τού 
1283*. Δυστυχώς οί άπαντητικές έπιστολές τού Σταυρακίου δέν σώθηκαν ή

1. Beck, Kirche. σ. 703. Έκδ. Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, “'Ιωάννης Σταυράκιος και 
Δημήτριος Βεάσκος”, VV  13 (1906), 493-95. Ιΐβ. και Β Ζ  16 (1907), 692-93 (Ε. Kurtz). Ή  
άποψη πού ύποστηρίχΟηκε πρώτα άπό τόν L. Petit (ΕΟ 5 (1901), 32), πού τόν άκολούθησαν 
ό Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς (VV  13 (1906). 493-95). Σ. Εύστρατιάδης (Έκκλ. Φάρ. 1 
(1908). 88-89), ό Ε. Kurtz (ΒΖ  16 (1907), 692) καί άλλοι, ότι δηλαδή ό Βεάσκος κατέλαβε τόν 
μητροπολιτικό θρόνο τής Θεσσαλονίκης μετά τό 1300 δέν άνταποκρίνεται στά πράγματα. Ό  
ίδιος ό L. Petit εξάλλου άντελήφθη τό σφάλμα καί τό έπανόρθωσε (“Le synodicon de 
Thessalonique” ΕΟ 18 (1916-19). 247).

2. "Εκδ. ’Ιωακείμ Ίβηρίτης. Μακεδονικά 1 (1940), 334-376 (Άποσπ. Act. SS Octobris, τόμ. 
IV, 187-89, 191-92,206-9. κ α ίΡ ΰ ν οί. 116, στ. 1377-1384, 1385c-1388, 1418-1422. 'Επίσης έκδ. 
Σπ. Λάμπρος, ΝΕ 15 (1921), 189-216. F. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca, 3η έκδο
ση, Bruxelles. 1957, no. 532 (στό έξης BHG). Βλ. καί Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, “’Ιωάν
νης Σταυράκιος καί Δημήτριος Βεάσκος”. VV 13 (1906), 493-95. Πβ. ΕΟ 23 (1924), 199 
(Emereau). Γιά τόν ’Ιωάννη Σταυράκιο βλ. Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 5.π., VV 13 (1906), 
493-95. Beck, Kirche. σ. 689. Turyn, Mss of Italy, σσ. 75-77. P. Lemerle et a!.. Actes de Laura 
II. de 1204 a 1328 (Archives de 1’Athos VIII), Paris, 1977, no. 75, σ. 30,8. σ. 31,6i. Βλ. καί 
Manuelis Philae. Carmina. ed. E. Miller, Paris, 1855,1, σ. 320: '"Επιτάφιοι εις τήν γυναίκα του 
Σταυρακίου”. Βλ. καί G. Fatouros, Die Briefe des Michael Gabras (ca. 1290-nach 1350) (Wiener 
Byzantinische Studien, 10), I II, Wien, 1973, nos. 344, 406, βλ. τόμ. II, σσ. 542, 631-32.

3. Ed. E. Kurtz, “Des Klerikers Gregorios Bericht Uber Leben, Taten und Translation der 
hi. Theodora von Thessalonich, nebst der Metaphrase des Joannes Staurakios”. Mdmoirs de 
I'Academie impcriale des sciences de Saint Petersbourg, VIIIC sdrie. classe historico- 
philologique. vol. VI, no. 1 (1902). 50-70. BHG, no. 1740.

4. BHG , no. 1774a. ΙΙβ. καί Θεολογία 2 (1924), 350-51 (Συκουτρής).
5. Beck, Kirche, σ. 703.
6. Παχυμέρης (CSHB), II. σ. 42,ΐ5-ΐ8. σσ. 44,1445,ι. Τις έπιστολές έξέδωσε πρώτος ό Μ. 

Treu, “Die Briefe des Georgios Kyprios an Joannes Staurakios”, Mdmoirs de I'Academie
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λανθάνουν. Ή  φιλία των δύο λογίων πέρασε μία μικρή δοκιμασία όταν ό 
Γεώργιος τοΰ άπέστειλε ένα βιβλίο με έργα του Πλάτωνος στη Θεσσαλονί
κη, εν άγνοια τοΰ κτήτορός του, καί τοΰ ζήτησε νά τοΰ έτοιμάσει γρήγορα 
ενα καλό άντίγραφο με τή συνεργασία τοΰ κοινοΰ φίλου Καβάσιλα'. Ή  
άντιγραφή όμως καί ή επιστροφή των βιβλίων καθυστερούσε, πέρασε ήδη 
τό καλοκαίρι καί τό μισό φθινόπωρο, καί ό Γεώργιος ανησυχούσε γιά τή 
μεταφορά των βιβλίων από τή Θεσσαλονίκη στήν πρωτεύουσα στή διάρ
κεια τοΰ χειμώνα. Επειδή αισθανόταν ότι δεν μπορούσε νά κατακρατεί 
άλλο τό ξένο βιβλίο, ζήτησε νά τοΰ έπιστραφεΐ τουλάχιστο αυτό2. Τά βι
βλία θά φτάσουν λίγο αργότερα καί ό σχολαστικά βιβλιόφιλος Γεώργιος, 
εκνευρισμένος άπό τήν εμφάνιση καί τήν ποιότητα τοΰ άντιγράφου, στέλ
νει μία αυστηρή επιστολή στον Σταυράκιο. όπου τοΰ άναφέρει ότι τό χαρ
τί όπου γράφτηκε τό βιβλίο ήταν σάπιο, διαφορετικών διαστάσεων καί κα
κογραμμένο, καί δεν θά ήθελε τό κακό αυτό αντίγραφο νά σωθεί άνάμεσα 
στά βιβλία του\ 01 δύο λόγιοι θά έπανασυνδεθοΰν άργότερα καί ό Σταυ- 
ράκιος υπόσχεται νά στείλει στον φίλο του στήν πρωτεύουσα ένα καπέλο 
(σκιαόοψείδιον) άπό τή Θεσσαλονίκη. Δύο χρόνια μετά ό Γεώργιος τό ανα
μένει ακόμη νά φτάσει καί ειρωνεύεται τό Σταυράκιο λέγοντας ότι. άκόμη 
κι άν είχε κεφάλι Κύκλωπα ή μεγέθους όρους, θά είχε ήδη κατασκευαστεί 
τό καπέλο σέ τόσο χρόνο4. Χωρίς άμφιβολία έχουμε μία μακρά φιλία με-

imperiale des sciences de Saint Petersbourg. VIIIe serie, ciasse historico-philologique, vol. VI. 
no. 1 (1902), 94-107 (κείμενο, σσ. 94-104).

1. Εύστρατιάόης. Γρηγορίον Κυπρίου έπιστολαί, έπιστ. no. 14 (= Lameere. no. 14). Έκκλ. 
Φάρ. 1 (1908). 419-20 (= Treu. “Die Briefe”. δ.π.. έπ. 1. σσ. 94-95).

2. Εύστρατιάόης. Γρηγορίον Κυπρίου έπιστολαί. έπιστ. 20. 21 (Lameere. nos. 20. 21). 
Έκκλ. Φάρ.. 1 (1908). 422-24 (Treu, “Die Briefe'*. δ.π.. έπ. 2-3, σσ. 95-96. Ιδ. σ. 96.8 η καί 22
23.

3. Εύστρατιάόης. Γρηγορίον Κυπρίου έπιστολαί. έπιστ. 28 (= Lameere. no. 28), Έκκλ. 
Φάρ. 1 (1908). 427-28. βλ. ίδ. σ. 428: «ούτως άηδώς τήν χάριν έΟεασάμην. οντω θεασάμενος 
άπεστράφην ώστε εί μή καί δικαίας όργής ήδειν όφλήσων όίκας. καν εύϋνς ίδών ήκόντισα 
εν ϊσθι καθ' ύδατος ή κατά πυράς, ώς άν μή τό κάκιστ' άπολούμενον κτήμα έπ ' αισχύνη σώ- 
ζοιτο των κεκτημένων». Βλ. καί Treu. “Die Briefe”. δ.π.. 97-98. ίδ. σ. 98.20 23. Άνακαλύφθη- 
σαν πρόσφατα στό Παρίσι δύο αύτόγραφα χειρόγραφα τοΰ Γεωργίου Κυπρίου (i.e. Paris. 
Gr. 2998 καί Paris. Suppl. Gr. 642). Τό πρώτο χφ περιέχει κείμενα ρητορικά, άλλά καί έργα 
τού Πλάτωνος, ενώ τό δεύτερο περιέχει φιλοσοφικό κείμενα τοΰ ’Αριστοτέλη καί τών σχο
λιαστών του. Βλ. D. Harlfinger. "Einige Aspekte der Handschrifilichen iiberlieferung des 
Physikkommentars des Simplikios”. Simplicius. Sa vie. son ivuvre. sa survie. ed. par I. Hadot. 
Berlin-New York. 1987. σσ. 277-78. 286. πίν. 4. 5. Βλ. τιύρα Ε. Gamillscheg-D. Harlfinger-H. 
Hunger, Repertorium der gnechischen Kopisten 800-1600. 2. Frankreich. Wien. 1989, A, no. 
99. σσ. 57-58, B. σσ. 40-41 καί C, πίν. 53 (= Paris. Gr. 2998, φ. 118r).

4. Εύστρατιάόης, Γρηγορίον Κυπρίου έπιστολαί, έπιστ. 82 (= Lameere. no. 82), Έκκλ. 
Φάρ.. 3 (1909), 19 (= Treu. “Die Briefe”. δ.π., έπ. 9, σσ. 99-100).
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ταξύ δύο άνθρώπων πού γνιορίστηκαν στά χρόνια τών σπουδών τους στην 
Κωνσταντινούπολη, πιθανότατα στό αύτοκρατορικό σχολείο τοΰ Γεωργί
ου ’Ακροπολίτη. Φαίνεται ότι άπ’ αύτόν τόν κύκλο τών μορφωμένων 
άνθρώπων ό «φίλα προσκείμενος» πρός τόν Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγο μη
τροπολίτης Θεσσαλονίκης Ίωαννίκιος Κυδώνης (1261-1273/;), θά έπιλέξει 
τούς ΘεσσαλονικεΙς γιά νά πληρώσει τά κενά άξιώματα τής μητροπόλεώς 
του στις άρχές τοΰ 1270, άν δέν είναι τελικά υπεύθυνος καί γιά τις σπου
δές τους στήν πρωτεύουσα1.

Ό  τρίτος λόγιος, ό Γεώργιος Φοβηνός, άναδείχθηκε στό άξίωμα τοΰ δι- 
καιοφύλακος τής μητροπόλεώς καί υπό τήν ιδιότητά του αυτή συνέταξε 
δύο νομικές εργασίες πού έξέδωσε ό Zachariae von Lingenthal: de casso καί 
de hypobolo κι ένα μικρό λεξικό νομικών όρων1 2.

Στήν ομάδα αυτή τών λογίων θά προστεθεί γύρω στό 1283/84 μία με
γάλη μορφή τών γραμμάτων τής εποχής αυτής, ό ύπατος τών φιλοσόφων 
Ιωάννης Πεδιάσιμος Πόθος3. Ό  Ιωάννης Πεδιάσιμος γεννήθηκε πιθανόν 
στή Θεσσαλονίκη γύρω στό 1250 καί μετέβη άργότερα —μετά τό 1265— 
στήν Κωνσταντινούπολη γιά τίς σπουδές του. Έκεΐ παρακολούθησε τά μα
θήματα τοΰ Μαξίμου Όλοβώλου στήν Πατριαρχική Σχολή καί άκολούθως 
φοίτησε στό άνώτερο αύτοκρατορικό σχολείο πού διηύθυνε ό Γεώργιος

1. Γιά τόν Ίωαννίκιο Θεσσαλονίκης, ό όποιος διετέλεσε νωρίτερα ηγούμενος τής μονής 
Σωσάνδρων (1254-61) βλ. Πα/υμερης (ed. Failler-Laurent). I. II. 22. σ. 177.ΐ5-π. L. Petit. “Les 
eveques de Thessalonique”. £ 0 5  (1901-2). 32, no. 57. Βλ. τώρα PLP. no. 13880.

2. Γιά τόν Γεώργιο Φοβηνό βλ. Karl Eduard Zachariae von Lingenthal. Geschichte des 
griechisch-romischen Rechts.3 Berlin, 1892 (άνατύπ. Aalen in Wiittemberg. 1955), σ. 97, σημ. 
254. N. Svoronos. Recherches sur la tradition juridique a Byzance. La Synopsis Major des 
Basiliques et ses appendices (Bibliotheque Byzantine. £tudes 4). Paris, 1964. σ. 61. P. Lemerle 
er a/., Actes de Laura IL de 1204 a 1328 (Archives de TAthos VIII), Paris, 1977, no. 75. σσ. 
30.8, 32.57 καί πίν. XC καί XCI. Βλ. επίσης ’Ιωακείμ Τβηρίτης. “Άγιορειτικά άνάλεκτα”, Γρη- 
γόριοξ ό Παλαμάζ 2 (1918), 253.27 καί 256.11 F. Dolger, Aus den Schatzkammem des Heiligen 
Berges, I. Miinchen, 1948, no. 59/60. σ. 167.36. Βλ. επίσης Turyn. Mss o f Italy, I, σ. 76. 
Constantinides, Education, σ. 120.

3. Γιά τόν Ιωάννη Πεδιάσιμο Πόθο βλ. γενικά Beck. Kirche, σσ. 710-711. D. Bassi. Τ 
manoscritti di Giovanni Pediasimo”, Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. Rendiconti. 
Serie II. 31 (1898), 1399-1418. M. Treu. Theodori Pediasimi eiusque amicorum quae extant, 
Progr. Potistamiae. Potsdam. 1899, σ. 60 κ.έ. V. Laurent, “Legendes sigillographiques et 
families byzantines”, EO 31 (1932), 327-31. Turyn, Mss of Italy, σσ. 74-78, όπου καί άλλη βι
βλιογραφία. Constantinides, Education. 116-25. PLP, no. 22235. Ό  N. G. Wilson. (Scholars of 
Byzantium, London, 1983, σ. 242) κρίνει αυστηρά τό έπίπεδο τοΰ Πεδιασίμου λέγοντας: «his 
literary productions do not suggest a man more than mediocre talent».
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Άκροπολίτης. Μετά την άποφοίτησή του ό Πεδιάσιμος έλαβε τόν επίζηλο 
τίτλο τοΰ ύπάτου των φιλοσόφων καί δίδαξε φιλοσοφία στην Κωνσταντι
νούπολη για κάποιο διάστημα. Καί είναι για διδακτικούς σκοπούς πού 
έγραψε τά σχόλιά του στά ’Αναλυτικά πρότερα, ’Αναλυτικά ϋστερα καί στό 
Περί ερμηνείας τον 'Αριστοτέλη1. Ή  διδασκαλία του στην πρωτεύουσα διε- 
κόπη δταν προήχθη σέ χαρτοφύλακα τής αρχιεπισκοπής Άχρίδος, όπου 
μετέβη καί παρέμεινε γιά λίγα χρόνια άσκώντας συγχρόνως καί διδακτικό 
έργο. Φαίνεται μάλιστα ότι εκεί έγραψε τό έργο του «Περί γάμων κεκωλν- 
μένων καί άκωλντων»1 2. 'Από την 'Αχρίδα άλληλογραφεί μέ παλαιούς φί
λους στή Θεσσαλονίκη καί την πρωτεύουσα καί διεκτραγωδεί τις δυσχέ
ρειες πού αντιμετωπίζει σέ μία επαρχία στερούμενη παιδείας καί μέ άφιλο, 
δηλαδή έχθρικό κλήρο3. Σώζεται ή άπαντητική επιστολή τοΰ Γεωργίου Κυ
πρίου πρός τόν Πεδιάσιμο πού γράφτηκε πρίν άπό τό 1283. Ό  Πεδιάσιμος 
έστειλε στήν πρωτεύουσα τόν μαθητή του Δουκόπουλο να φοιτήσει στό 
σχολείο τοΰ Γεωργίου Κυπρίου, ό όποιος έξετάζοντάς τον βρήκε ότι ήταν 
πολύ προχωρημένος στή ρητορική, φιλοσοφία καί γεωμετρία4. Ή  κυριότε- 
ρη όμως αιτία τής έπιστολής τοΰ Πεδιασίμου φαίνεται ότι ήταν ή παρά
κληση πρός τόν παλαιό συμμαθητή του γιά μετάθεσή του σέ άλλη επισκο
πική περιφέρεια. Είναι πολύ πιθανό ότι τό αίτημα αύτό μπόρεσε νά 
ικανοποιήσει ό Γεώργιος Κύπριος μετά τήν άνοδό του στον πατριαρχικό 
θρόνο τόν Μάρτιο τοΰ 1283, άφοΰ τόν ’Απρίλιο τοΰ 1284 ό ’Ιωάννης Πό
θος υπογράφει τή διαθήκη τοΰ Θεοδώρου Κεραμέως, πρώην μητροπολίτη 
τής Θεσσαλονίκης5. Πρώτος ό Turyn υποστήριξε τήν ταύτιση τοΰ ’Ιωάννη

1. Ed. V. de Falco. Ioannis Pediasimi in Aristoteiis scholia seiecta, Naples, 1926. V. de Falco. 
"Altri scholii di Giovanni Pediasimo agli Analilici’'. B Z 28 (1928), 251-69. Γιά τά σχόλιά του στό 
De lnterpretatione βλ. A. Wartelle. Inventaire des manuscrits grecs d'Aristote el de ses commen- 
lateurs, Paris 1963, o. 116 (no. 1563), o. 156 (no. 2103). Βλ. έπίσης D. Harlfinger. Die Text- 
geschichte der pseudo-Aristotelischen Schrift Περί Ατόμων γραμμών. Amsterdam. 1971, σ. 44.

2. Ed. A. Schminck, “Die Traktat Περί γάμων des Johannes Pediasimos”, Fontes Minores, 
1 (1976). 126-174 (κείμενο σσ. 140-165).

3. Εύστρατιάδης. Έπιστολαί Γρηγορίου Κυπρίου, έπιστ. 35 (= Lameere, no. 35), Έκκλ. 
Φάρ. 1 (1908), 432-33 (= Treu, Theodori Pediasimi, eiusque amicorum quae extant, Potsdam, 
1899, o. 49,20 25.29 m «μνημονεύεις όέ πάντως τών σών αιτίων ... μετοικία τε αύ καί μετα
νάστευσή <Treu μετανάστασις>, καί τό έκ τόπων εις τόπους άλάσΟαι, καί άφιλος κλήρος, 
ταϋτα δή τά σά ... έν δή μόνον άνΟιστάμενον όρώ χρήσασΟαι σου τή μεγάλη τοϋ λέγειν δυ
νάμει, τό μή βούλεσΟαι». Βλ. καί Constantinides. Education, σ. 120.

4. Εύστρατιάδης, Γρηγορίου Κυπρίου έπιστολαί. έπιστ. 35 (= Lameere no. 35), Έκκλ. 
Φάρ. 1 (1908), 431 (= Treu, Theodori Pediasimi, ό.π., 48,23 3ο). Turyn, Mss o f Italy, o. 77. 
Constantinides, Education, a. 117.

5. Βλ. P. Lemerle et al„ Actes de Laura II, de 1204 a 1328 (Archives de l’Athos VIII), Paris, 
1977, no. 75, σσ. 32.56 33.6].
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Πεδιασίμου Πόθου μέ τόν ’Ιωάννη Πόθο' χαΐ φαίνεται πώς μία ανεπίγρα
φη παραμυθητική επιστολή τοΰ Κωνσταντίνου ’Ακροπολίτη πού πιθανόν 
απευθύνεται στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, όπου καί μνημονεύεται ό 
θάνατος ένός ύπάτου (i.e. των φιλοσόφων) καί διδασκάλου πολλών γύρω 
στό 1310-14, επιβεβαιώνει τήν υπόθεση τοΰ Turyn1 2. Έτσι γύρω στό 1283/84 
ό μεγάλος αυτός λόγιος θά αρχίσει τή διδακτική του δράση στή Θεσσαλο
νίκη όπου θά υπηρετήσει γιά ένα καί πλέον τέταρτο τοϋ αιώνα ως μέγας 
σακελλάριος. Στή μητρόπολη Θεσσαλονίκης θά βρίσκεται μέ μία ομάδα φί
λων καί παλαιών συμφοιτητών, όπως τόν ’Ιωάννη Σταυράκιο καί τόν Δη- 
μήτριο Βεάσκο, άλλα καί τούς Γεώργιο Φοβηνό καί Πέτρο Τζίσκο3 μέ τούς 
οποίους καί άντάλλασσε επιστολές τόσο από τήν Κωνσταντινούπολη όσο 
καί από τήν άπομονωμένη ’Αχρίδα4. Όλη αυτή ή όμάδα τών λογίων άξιω- 
ματούχων τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης θά δρά κάτω από τήν προστα
σία τών μητροπολιτών ’Ιγνατίου καί ’Ιακώβου ως τό τέλος τοΰ 13ου αιώ
να καί θά δημιουργήσει ένα πνευματικό κλίμα υποδεέστερο μόνο εκείνου 
τής πρωτεύουσας. Γνωρίζουμε επίσης ότι ό μητροπολίτης ’Ιάκωβος ήταν 
ένας μορφωμένος ιεράρχης καί υπήρξε διδάσκαλος τοΰ Ματθαίου Βλα- 
στάρεως καί ιδρυτής τής μονής τοΰ κυρ-Ίσαάκ5. Στή μονή αυτή εξάλλου 
θά ζήσει αργότερα τά τελευταία χρόνια τής ζωής του ό λόγιος μοναχός 
Θεόδουλος Μάγιστρος6.

Στήν ίδια τήν πρωτεύουσα οί μαθητές τοΰ Πατριάρχη πλέον Γρηγορίου 
Β ' τοΰ Κυπρίου θά κυριαρχήσουν στά άνώτατα πολιτικά αξιώματα γιά 
μιά ολόκληρη γενεά. Έ τσι τόν μαθητή του Θεόδωρο Μουζάλωνα μετά τόν

1. Turyn. Mss o f Italy, σ. 77.
2. M. Treu, Eustathii Macrembolitae quae feruntur ainigmata, Programm des koniglichen 

Friedrichs-Gymnasiums zu Breslau, Breslau. 1893. σσ. 30.i2-i6 καί 31.9-13. Πβ. Constantinides, 
Education, o. 118.

3. Γιά τόν διάκονο Πέτρο Τζίσκο βλ. Ιωακείμ Ίβηρίτης. "Άγιορειτικά άνάλεκτα”, Γρη- 
γόριος ό Παλαμάς 2 (1918). 253.12-β . 24-25 καί 25 7.22-23. F. Dolger. A us den Schatzkammem des 
Heiligen Berges. I. MUnchen. 1948, no. 59/60, σ. 167. στίχ. 34 καί σ. 168. στίχ. 166-67. Turyn. 
Mss o f Italy, on. 75-77. Constantinides. Education, σσ. 120-21. Βλ. τώρα J. Lefort el ai.. Actes 
d'lviron ///(Archives de I'Athos. XVIII). Paris. 1994. no. 65. σ. 126.27.

4. Πέντε επιστολές τοΰ Πεδιασίμου διασώθηκαν στον κώδικα Vat. Gr. 64 καί έκδόθηκαν 
άπό τόν Μ. Treu, Theodori Pediasimi eiusque amicorum quae extant. Potsdam. 1899, σσ. 44- 
48. Βλ. καί Turyn, Mss o f Italy, σσ. 75-77. Constantinides. Education, o. 118 καί σημ. 30.

5. Βλ. άνωτ. σ. 138. σημ. 2. Γιά τή μονή τοΰ κυρ-Ίσαάκ βλ. Γ. I. Θεοχαρίδης. “Ό  Ματθαίος 
Βλάσταρις καί ή μονή τοΰ κυρ-Ίσαάκ έν Θεσσαλονίκη”, Byzantion 40 (1970). 450-459. Βλ. επί
σης R. Janin. Les eglises et les monasteres des grands centres byzantins. Paris, 1975, σσ. 386-88.

6. Βλ. Janin, Les eglises. δ.π.. o. 387, όπου άναφορά στις πηγές. Βλ. καί R. J. Loenertz, 
"Gregorii Acyndini epistulae selectae IX”. ΕΕΒΣ 27 (1957). 106. έπ. 8.35-36.
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θάνατό του τό 1293 διαδέχθηκε στή διαχείριση των κοινών ό Θεσσαλονι- 
κεύς Νικηφόρος Χοΰμνος. πού έφερε τό αξίωμα επί τοΰ κανικλείου καί 
ύπηρέτησε ως μεσάζων'. Μάλιστα ό Χοΰμνος, και παρά τις αντιρρήσεις 
τής αύτοκράτειρας Ειρήνης Μομφερρατικής, κατάφερε νά συγγενεύσει με 
τή βασιλική οικογένεια καί νά παντρέψει τή θυγατέρα του Ειρήνη μέ τόν 
γιό του Αύτοκράτορα Ιωάννη2. Ή αύτοκράτειρα, δυσαρεστημένη μέ τόν 
Ανδρόνικο Β ' γιά τόν παραγκωνισμό —όπως πίστευε— τών παιδιών της, 
θά εγκατασταθεί στή Θεσσαλονίκη τό 1303 καί θά παραμείνει ώς τόν θά
νατό της τό 1317\ Ό  ’Ανδρόνικος Β' φρόντισε νά τής έχει εκεί ώς σύμ
βουλο γιά δύο χρόνια έναν έμπιστό του λόγιο καί πολιτικό, τόν Θεόδωρο 
Μετοχίτη4. προτού άποστείλει στήν πόλη τόν συναυτοκράτορα Μιχαήλ 
Θ '5. ’Αξιοσημείωτη τέλος ύπήρξε καί ή μακρά παρουσία τού Ιδιου τοΰ 
αύτοκράτορα ’Ανδρόνικου Β' στή Θεσσαλονίκη, άπό τήν άνοιξη τοΰ 1299 
μέχρι τό φθινόπωρο τοΰ 1300, όταν μετέβη έκεΐ γιά νά παντρέψει τή μικρή 
θυγατέρα του Σιμωνίδα μέ τόν ηγεμόνα τών Σέρβων Στέφανο Uros Β' 
Milutin6.

1. Γιά τή σταδιοδρομία τοΰ Νικηφόρου Χούμνου βλ. γενικά J. Verpeaux. Nicephore 
Choumnos. homme d'etat et humaniste byzantin (ca. 1250Ί255-1327). Paris. 1959. Ιδ. σ. 30. 
Βλ. έπίσης I. Sevcenko, Etudes sur la polemique entre Theodore Metochites et Nicephore 
Choumnos. La vie intellectuelle et politique a Byzance sous les premiers Paleologues (Corpus 
Bruxellense Historiae Byzantinae, Subsidia 3), Brussels, 1962.

2. Ό  γάμος αυτός δεν ευτύχησε, άφοΰ ό Ιωάννης Παλαιολόγος πέθανε νωρίς τό 1307 
καί ή Ειρήνη έγινε μοναχή στήν πρωτεύουσα μέ τό όνομα Ευλογία. Γιά τόν θάνατο τοΰ Ιω 
άννη Παλαιολόγου φαίνεται ότι ό Μανουήλ Φιλής έγραψε ένα έπιτύμβιο ποίημα σέ 602 δω- 
δεκασύλλαβους στίχους σέ διαλογική μορφή. Βλ. Manueiis Philae Carmina, ed. E. Miller, 
Paris. 1855. I. σσ. 388-414. Πβ. H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία, Ή  λόγια κοσμική γραμ
ματεία τών Βυζαντινών. Β '.  Αθήνα (ΜΙΕΤ), 1992, σ. 562. Γιά τήν Ειρήνη-Ευλογία Χού- 
μναινα Παλαιολογίνα βλ. V. Laurent. “Un princesse byzantine au choitre. Irene-Eulogie 
Choumnos Paleologue”, EO 29 (1930). 29-61. V. Laurent, “La direction spirituelle a Byzance. 
La correspondance d’lrene-Eulogie Choumnaina Paleologine avec son second directeur", REB  
14 (1956), 48-86. Angela C. Hero, irene-Eulogia Choumnaina Palaiologina Abbess of the 
convent of Philanthropenos Soter in Constantinople”, BF 9 (1985), 119-147. A. C. Hero. A 
Woman's Quest for Spiritual Guidance: The Correspondence of Princess Eirene Eulogia 
Choumnaina Palaiologina. Brookline, Mass.. 1986.

3. Laiou. Constantinople and the Latins, σσ. 115-16,230-31. Nicol. Last centuries, σσ. 151-52.
4. Laiou, Constantinople and the Latins, σσ. 214, 230. Στή συνέχεια διοικητής Θεσσαλο

νίκης θά διατελέσει γιά ένα χρόνο ό Νικηφόρος Χοΰμνος (1309-10). Βλ. Laiou, 6π., σσ. 214 
καί 230. σημ. 124 καί Nicol, “Thessalonica as Cultural Centre”, σ. 123.

5. Ό ταν ό Μιχαήλ Θ ' υπερασπιζόταν τή Θράκη άπό τήν επιβουλή τής Καταλανικής 
Εταιρείας (1305-1307) ή σύζυγός του Μαρία-Ρίτα είχε έγκατασταθεΐ στή Θεσσαλονίκη. Ό  
Ιδιος φαίνεται ότι έγκατεστάθη έκεϊ μετά τήν άποχώρηση τών Καταλανών άπό τή Μακεδο
νία γιά τή Θεσσαλία τό 1309. Βλ. καί Laiou, Constantinople and the Latins, σσ. 183. 286.

6. Βλ. Laiou, δ.π., σσ. 97-99. Nicol, Last Centuries, σσ. 119-20.
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Ά ς  έπανέλΟουμε δμως στην ομάδα τών λογίων τής Θεσσαλονίκης. Στήν 
έπιστολή του πρός τόν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ό Κοτνσταντίνος Άκρο- 
πολίτης μνημονεύει καί τά εξής γιά τόν άποΟανόντα ύπατο': «Θεσσαλονι- 
κεΐς ... έφ ’ οΐς ό μέγας οϋτος έτράφη καί παρ’ οίς τά τής παιδεύσεως έπε- 
δείξατο, α μετανάστης έμυήΟη γενόμενος τοΐς περιμδομένοις τών έφ’ ημών 
αοφοίς συγγενόμενος. Όλοβόλω τφ πάνυ, τω έμώ τε πατρί μετά τοϋτον έφ ' 
υψηλοτέροις μαΟήμααιν» καί άλλου: «ό πολ\>ς έν λόγοις καί σοφίφ περί- 
πυστος ... πάσαν λογικήν έπιστήμην ήκριβωκώς καί φιλοσοφίας εις άκρον 
έληλακώς, άλλά καί πλείστοις άλλοις τούτων μετέδωκε' δ ι’ ών καί πόλεις 
σεμνοτέρας έποίησε καί πολίτας έκόσμησεν... εύ τε ζήσας αυτός καί πλεί- 
στοις ευζωίας αίτιος γεγονώς». Τό διδακτικό έργο τού Πεδιασίμου περι
λάμβανε πέρα άπό τόν σχολιασμό τοΰ’Οργάνου τοϋ ’Αριστοτέλη καί μελέ
τες του στήν άρχαία ελληνική φιλολογία καί μυθολογία. Έτσι σώζονται 
έργασίες του στους άΟλους τοϋ Ήρακλέους, μία άλληγορική μελέτη του 
στις έννέα μούσες*, σχόλια στήν ψευδο-Ήσιόδεια «’Ασπίδα»1 2 3 καί τή «Σύ
ριγγα» τοΰ Θεόκριτου4 5. Στις μαθηματικές έπιστήμες σώζονται έργασίες του 
στή γεωμετρία: Σύνοψις περί μετρήσεως καί μερισμού τής γής\ στή μουσι
κή: «Έπιστασίαι μερικαί εις τινα τής άριΟμητικής σαφήνειας δεόμενα»6, 
στήν άστρονομία, μία έργασία του γιά τούς έπτά πλανήτες καί σχόλιά του 
στόν Κλεομήδη7 8. ΣοΥζεται άκόμη καί μία μελέτη του στήν Ιατρική: «περί 
έπταμήνων καί έννεαμήνων», όπου καταπιάνεται μέ τήν έπιβίωση τών 
βρεφών πού γεννώνται πρόωρα".

1. Μ. Treu, Eustathii Macrembolitae quae ferundur ainigmata. Programm des kbniglichen 
Friedrichs-Gymnasiums zu Breslau. Breslau, 1893, σσ. 30,3. i2 -i6 και 31,9 13.

2. Ed. R. Wagner, Mythographi Graeci, I, Stuttgart, 19522 (Teubner), σσ. 249-59. Δύο ήθι- 
κοόιόακτικά ποιήματα τοΰ Πεόιασίμου έξέίκοσε ό Ε. Miller, Catalogue des manuscrits grecs 
de la BibJiothcquc de rEscorial, Paris, 1848, σσ. 76-79.

3. Ed. Th. Gaisford, Eoelae Minores Graeci. II, Leipzig. 1823, σσ. 609-654.
4. Ed. F. DUbner. Scholia in Theocritum, Paris, 1849, σσ. 110-11.
5. Ed. G. Friedline, Joannes Pcdiasimus oder Galenus Geometric, Berlin, 1866.
6. Ed. M.A.J.H. Vincent, “Notices sur divers manuscrits grecs relatifs έ la musique”. Notices 

cl Extraits des Manuscrits de la Bibliothdque du Koi, 16 (1847), 289-315.
7. Ed. V. de Falco, “L’aritmologia pitagorica nei comment! ad Esiodo", Rivista Indo-Greco- 

Italica di Filologia-Lingua-Antichita 7 (1923), 187-215 (κείμενο σσ. 197-98). Γιά τά χειρόγραφα 
πού όιασιΰζουν τά σχόλιά του στόν Κλεομήόη βλ. D. Bassi, “I manoscritti di Giovanni Pediasi- 
mo’\  Realc Istituto Lombardo di Scicnze e Lettere, Rendiconti, Serie II, 31 (1898), 1399-1418.

8. Ed. V. de Falco, In loannis Pediasimi Libellum de partu septemmestri ac novemmestri 
nondum editum, Naples. 1923. 'Επίσης άπό τόν F. Cumont, “L' opuscule de Jean P6diasimos, 
Περί έπταμήνων καί έννεαμήνων’\ Revue Beige de Philologie et d ’Histoire. 2 (1923), 5-21 
(κείμενο σσ. 14-18).
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"Εχουμε πράγματι μπροστά μας έναν πολυΐστορα πού άνταποκρίνεται 
στο ιδεώδες της πολυμάθειας πού καλλιεργήθηκε στο Βυζάντιο. Δέν γνω
ρίζουμε άν ό Πεδιάσιμος, πού δίδαξε για πάνω από ένα τέταρτο τού αιώ
να στη Θεσσαλονίκη τό έπραξε ώς άξιωματοΰχος τής μητροπόλεως καί 
υπό την αιγίδα της ή ώς Ιδιώτης.

Φαίνεται λοιπόν οτι ή Θεσσαλονίκη τό τελευταίο τέταρτο τού 13ου αιώ
να άρχισε νά προσελκύει άνθρώπους των γραμμάτων, μερικοί από τούς 
όποιους σπούδασαν στην πρωτεύουσα καί συνέχισαν νά βρίσκονται σέ 
στενή επαφή με τούς εκεί λογίους. Παράλληλα ή πόλη εξελίχθηκε σέ κέντρο 
άντιγραφής βιβλίων. Έκεΐ εργάζεται ό μεγάλος γραφέας πολυτελών εικο
νογραφημένων χειρογράφων Θεόδωρος Άγιοπετρίτης τό τελευταίο τέταρ
το τού Που καί τις αρχές τού Μου αιώνα1. Έκεΐ λίγο αργότερα θά αντι
γράψουν κοσμικά χειρόγραφα, κυρίως μέ έργα τής κλασικής γραμματείας, 
οί λόγιοι ’Ιωάννης Κατράρης2, Δημήτριος καί Νικόλαος Τρικλίνιος3 καί 
Δημήτριος Κανίσκης Καβάσιλας4. Στη Θεσσαλονίκη θά παραγγείλουν βι-

1. A. Weyl Carr. Ά  Note on Theodore Hagiopetrites”, Scriptorium 35 (1981), 287-90. R.
S. Nelson. ‘Theodore Hagiopetrites and Thessaloniki", JOB 32/4 (1982), 79-85. Βλ. τώρα τή 
μονογραφία τοΰ R. S. Nelson. Theodore Hagiopetrites. A Late Byzantine Scribe and 
Illuminator. I-II. Wien. 1991. όπου καί όλη ή σχετική βιβλιογραφία καί άναφορά στά χει
ρόγραφα τοΰ Θ. Άγιοπετρίτη. Σώζονται 16 χειρόγραφα καί ενα είλητάριο. όλα μέ λειτουρ
γικό ή θεολογικό περιεχόμενο, τά όποια έγραψε ό Άγιοπετρίτης μεταξύ τών έτών 1277/78 
καί 1307/8, ενώ ό Nelson τοΰ άποδίδει άλλα 5 χειρόγραφα, βλ. τόμος I. σσ. 129-140.

2. Γιά τόν ’Ιωάννη Κατράρη. συγγραφέα ενός σατιρικού ποιήματος έναντίον τοΰ μονα
χού Νεοφύτου (ed. A. Matranga. Anecdota Graeca. I-II, Roma. 1850, σσ. 675-82), κι ενός ποι
ητικού έργου πού σώζεται μόνο άποσπασματικά. βλ. A. Turyn, Codices Graeci Vaticani 
saeculis X III et X IV  scripti annorumque notis instructi, Vatican, 1964. σσ. 124-30. πίνακες 97 
καί 190d, όπου καί βιβλιογραφία γιά τόν Κατράρη. Turyn. Mss of Italy. I, σσ. xx-xxi, 89, 
117-18, 140-41 καί II. πίνακες 90, 91. 263b. Βλ. έπίσης, F. JUrss, “Johannes Katrarios und 
der Dialog Hermippos Oder Uber die Astrologie”. B Z  59 (1966), 275-84. Βλ. έπίσης G. de 
Andres - J. Irigoin - W. Horandner, “Johannes Katrares und seine dramatisch-poetische 
Produktion”. JOB 23 (1974), 201-214. Βλ. τώρα H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία. Ή  λό
για κοσμική γραμματεία τών βυζαντινών, τόμ. Β ' ,  (ΜΙΕΤ), Αθήνα, 1992. σσ. 492, σημ. 28 
καί 563.

3. Γιά τήν άντιγραφική καί έκδοτική δραστηριότητα τού Δημητρίου Τρικλινίου βλ. γε
νικά Turyn, Mss o f Italy. 1, σσ. 123-26, 141, 185, 209, 224, 260 καί II. πίν. 96-99, 237d, 237e. 
Βλ. έπίσης Ν. G. Wilson, Scholars o f Byzantium. London, 1983, σσ. 249-56. Γιά τόν Νικόλαο 
Τρικλίνιο, πιθανόν άδελφό τού Δημητρίου, βλ. Turyn, Mss o f Italy, I. σσ. 132, 209 καί II. 
πίν. 104 καί 239b.

4. Γιά τόν σημαντικό γραφέα κοσμικών καί θεολογικών έργων Δημήτριο Κανίσκη-Κα- 
βάσιλα, όικαιοφύλακα. μέγα σακελλάριο καί τέλος μέγα οίκονόμο τής μητροπόλεως Θεσσα
λονίκης, βλ. A. Turyn, Codices Graeci Vaticani, 6.π., σσ. 143-46 καί πίν. 119 καί 195c. Βλ. 
έπίσης Turyn, Mss of Italy, 1, σσ. xxiii, 196-98 καί πίν. 160, 163. 253d, 253e. Βλ. έπίσης Γ. I.
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βλία τους λόγιοι τής Κωνσταντινουπόλεως, όπως ό Γεώργιος Κύπριος', ό 
Νικηφόρος Χοϋμνος2 καί ό Νικηφόρος Γρηγοράς3. Γνωρίζουμε τήν ύπαρ
ξη μιας μεγάλης Ιδιωτικής βιβλιοθήκης στή Θεσσαλονίκη στά τέλη τού 13ου 
αιώνα, ή όποια περιείχε 27 τόμους θεολογικών, κλασικών καί Ιατρικών βι
βλίων, παρόλο πού ό κτήτορας της δέν μάς άφησε τό όνομά του στον κώ
δικα τού Βατικανού (Gr. 64), όπου κατέγραψε τά βιβλία του4.

Σ’ αυτό τό πνευματικό περιβάλλον πρέπει νά μαθήτευσε στά τέλη τού 
Που αιώνα ό άξιόλογος φιλόλογος Θωμάς Μάγιστρος (ca. 1275-ca. 1250), 
άν καί μάς λείπουν ασφαλείς μαρτυρίες γιά τις σπουδές του καί τήν πι
θανή μαθητεία του στό σχολείο τού Πεδιασίμου.

Μέσα άπ’ αύτά τά έλάχιστα ως τώρα άξιοποιημένα δεδομένα μπορού
με, πιστεύω, νά παρακολουθήσουμε καλύτερα τις άπαρχές τής πνευματικής 
άνάπτυξης τής Θεσσαλονίκης κατά τόν 14ο αίώνα. Γιατί γνωρίζουμε πιά 
τήν πνευματική δραστηριότητα καί τό διδακτικό έργο μιάς αξιόλογης όμά- 
δας λογίων, οί όποιοι δρουν στή μητρόπολη Θεσσαλονίκης τό τελευταίο 
τέταρτο τού Που αίώνα, θέτοντας έτσι τις στέρεες βάσεις πού θά όδηγή- 
σουν στή χρυσή εποχή τής πνευματικής ζωής τής πόλης τού Αγίου Δημη- 
τρίου, στό πρώτο μισό τού 14ου αίώνα.

Θεοχαρίδης. “Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας και άλλα προσωπογραφικά έξ άνεκδότου χρυ- 
σοβούλλου τού Καντακουζηνού”. Ελληνικά  17 (1962). 1-23.

1. Βλ. Εύστρατιάδης, Γρηγορίον Κυπρίου έπιστολαί, έπ. 28 (= Lameere, no. 28), Έκκλ. 
Φάρ. 1 (1908), 427-28 (= Treu, “Die Briefe”, δ.π., έπ. 6, σσ. 97-98).

2. Βλ. τήν έπιστολή 144 τοΰ Νικηφόρου Χούμνου στόνΔημήτριο Καβάσιλα, ed. J. F. 
Boissonade, Anecdota Nova, Paris, 1844, σσ. 167-68, ίδ. σσ. 167,ι 6 και 168,12 16.

3. Βλ. R. Guilland, La correspondance de Nicephore Gregoras, Paris, 1927, σσ. 316-17.
4. Τό σημείωμα τού κτήτορος τής Ιδιωτικής αυτής συλλογής έκδόθηκε άπό τόν Η. Usener, 

Dionysii Halicamasei Opusculaf τόμ. I, Leipzig, 1899 (Teubner), σ. xi. Pius Franchi de’ 
Cavalieri, Codices Vaticani Graeci, I, Codices 1-329, Romae, 1923, σσ. 58-60. Πβ. Turyn, 
Codices Graeci Vaticani, δ.π., σ. 47. Constantinides, Education, o. 143.



S U M M A R Y

THE ORIGIN OF THE FLOURISHING OF LEARNING 
IN THESSALONIKE DURING THE FOURTEENTH CENTURY

by
Costas N. Constantinides

The flowering of learning in Thessalonike during the fourteenth century is 
well-known and well-studied by a number of scholars, like Tafrali, Schiro, 
Nicol, Browning, Vakalopoulos, Laourdas and others more recently. Famous 
Byzantine scholars were bom or taught in Thessalonike at that time and 
members of the imperial family, such as the Empresses Eirene of Montferrat 
and Anna of Savoy, chose to live and died there. The copying of de luxe 
books as well as of classical texts in the scriptoria of the city is also well- 
documented through the surviving manuscripts. At the same time great 
philologists and artists were working in the second city of the Empire.

In this brief study we investigate the inception of this flourishing of culture 
in Thesslaonike during the last third of the thirteenth century. For we know 
of a number of scholars who seem to have studied in Constantinople after 
1261 and they later occupied high offices in the metropolis of Thessalonike. 
For instance the dikaiophylax George Phobenos is the author of surviving 
legal works: de casso and de hybobolo and of a small dictionary of legal 
terms. The oikonomos Demetrios Beaskos is known to have been actively 
engaged in hymnology and ecclesiastical music. He composed a sticheron for 
St. Photios, founder of the monastery of Akapniou, and he wrote the musical 
notation for another sticheron to St. Demetrios composed by John Staura- 
kios, a scholar from Thessalonike. Staurakios was chartophylax of the metro
polis and he seems to have studied in the imperial school of Constantinople 
directed by George Akropolites in the 1260’s and early 1270’s. He was a 
friend and correspondent of George of Cyprus who was to occupy later the 
patriarchal throne (1283-89). His surviving works include an enconium and 
a sticheron to St. Demetrios, encomia to St. Theodora of Thessalonike and 
to St. Theodosia.

However, the greater scholar who seems to have worked and taught in
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Thessalonike is John Pediasimos Pothos, who held the office of megas 
sakellarios of the metropolis from about 1283/84 and for nearly a quarter of 
a century. Pediasimos studied in Constantinople in the 1260’s first in the 
"Patriarchal School” under Maximos Holobolos and later under George 
Akropolites and he was given the distinguished office of consul of the 
philosophers (ύπατος rcDv φιλοσόφων) in the 1270’s. He spent a few years 
in Ochrid where he served as chartophylax before his transfer to Thessa
lonike. His surviving works show his many-sided interests which extended 
from ancient Greek mythology to poetry and higher mathematics, philosophy 
and law. He wrote a brief work on the labours of Hercules and an allegorical 
one on the nine Muses. He also wrote scholia on pseudo-Hesiod’s Aspis and 
on Theocrito’s Syrinx, as well as commentaries on Aristotle’s Analytica 
Priora and Posteriora and on the De Interpretatione, a work on geometry, 
another on music, an essay on the seven planets and scholia on Cleomedes. 
He even wrote a medical treatise: περί έπταμήνων καί έννεαμήνων, and a 
legal work on the permissible and forbidden marriages. Pediasimos’ death ca. 
1310/14 is indicated in an unpublished letter of Constantine Akropolites 
addressed probably to the metropolitan of Thessalonike.

AH these scholars acted under the protection of the metropolitans of 
Thessalonike and we know of an intellectual bishop who occupied the see of 
that city from ca. 1289 to 1299. namely Iakobos, who was before abbot of 
the monastery of Great Laura on Mt. Athos. This growing cultural centre 
indubitably attracted scholars, most of whom had received their education in 
Constantinople or had kept in close relation with intellectuals in the capital. 
The presence of these scholars in Thessalonike and especially John Pediasi
mos during the late thirteenth and early fourteenth centuries provide a clearer 
picture of the intellectual background which led to the subsequent flourishing 
of learning in the fourteenth century. It is in this intellectually rich milieu that 
scholars, such as Thomas Magistros and Demetrios Triklinios grew up and 
produced their philological works.


