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Ή ιστορία της 'Εκκλησίας της Καστοριάς συνδέεται με την 
ιστορία της αυτοκέφαλης αρχιεπισκοπής Άχρίδος 1 . Ή πρωϊμώτερη 
πηγή πού αναφέρει τήν επισκοπή Καστοριάς είναι τά τρία σιγίλλια 
του Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου πού χρονολογούνται πρίν καί 
μετά τόν Μάϊο του 1020 καί περιλαμβάνονται στό χρυσόβουλλο του 
Μιχαήλ Παλαιολόγου του 12722. 

Σύμφωνα μέ τά σιγίλλια αυτά ορίζονται οί δικαιοδοσίες του 
επισκόπου Καστοριάς, ή σημαντική του θέση μεταξύ των υπαγομένων 
στην ' Αχρίδα επισκόπων καί γίνεται φανερό ότι ή επισκοπή 
Καστοριάς προϋπήρχε, μιά καί τώρα μειώνεται ó αριθμός «κληρικών 
καί πάροικων» γιά νά μήν υπερβαίνει αυτόν τής αρχιεπισκοπής3. Ή 
αμφισβήτηση όμως τής γνησιότητας των σιγιλλίων του Βασιλείου 
Β' 4 έχει ως αποτέλεσμα τόν περιορισμό των πηγών γιά τήν 
εκκλησιαστική ιστορία τής Καστοριάς στους επισκοπικούς καταλό
γους. 

Ευχαριστούμε τόν Père J. Darrouzès καί τόν καθηγητή κύριο "Αθ. Κομίνη γιά 

τήν ουσιαστική τους βοήθεια στην διάρκεια γραφής αυτής τής εργασίας. 

Ι. //. Geizer. Der Patriarchat von Achrida. Geschichte und Urkunden, Leipzig 

1902. R. .fanin. Achrida, Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastique 1, Paris 
1912, 321-332. Β. Grani?, Kirchenrechtliche Glossen zu den vom Kaiser Basileios II dem 

Autokephalen Erzbistum von Achrida verliehenen Privilegien, Byzantion 12(1937)395-

415. Γ. Κονώάρη, Συνοπτική Έκθεσις περί τής "Αρχιεπισκοπής Άχριδών, Έ π . Έ π . 

Θεολ. Σχ. Παν. 'Αθ. 16 (1964-1968), 279-291, (στό εξής Γ. Κονώάρη. Συνοπτική 

Έκθεσις). Γ. Κονιόάρη, Περί τό ζήτημα τής γενέσεως τής 'Αρχιεπισκοπής Άχριδών 

καί των Notitiarum no 3 παρά Parthey, Έ π . Έ π . Θεολ. Σχ. Παν. 'Αθ. 16 (1964-68), 

223-275. 7. Ταρνανίόη, Ή διαμόρφωση τού αυτοκέφαλου τής βουλγαρικής 

εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1976. Τού ¡Οίον. Ή εκκλησιαστική πολιτική τού 

αύτοκράτορος Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου έναντι των Βουλγάρων καί των Σέρβων, 

Βυζαντινά 8 (1976), 47-87. Β. Φειόά, Εκκλησιαστική ιστορία II. 'Από τής 

Εικονομαχίας μέχρι τής αλώσεως (726-1453), "Αθήναι 1983, 131-134. ( Ή βιβλιογρα

φία είναι ενδεικτική). 

2. //. Geizer. Ungedruckte und wenig bekannte Bistumerverzeichnisse der 

orientalischen Kirche, BZ 2 (1893) 22-79, (στό εξής Geizer 2). I. Oölger, Regesten n. 
806, 807, 808. Γ. θι;οχαρίόη. Ιστορία τής Μακεδονίας κατά τους μέσους χρόνους 

(285-1354), Θεσσαλονίκη 1980, 275-276 σημ. 3 όπου καί παλιότερη βιβλιογραφία. 

3. Geizer 2, 42. 

4. Γιά τίς αμφιβολίες πού έχουν διατυπωθεί σχετικά μέ τήν γνησιότητα τών 

σιγιλλίων βλ. 7. Καραγιαννόπουλου, εκκλησιαστική οργάνωση στον τ. Μακεδονία, 

'Αθήνα 1982, 321 καί 7. Ταρνανίόη. Ή διαμόρφωση τού αυτοκέφαλου τής 
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Σύμφωνα μέ τους επισκοπικούς καταλόγους τοϋ διαστήματος από 
τόν 11ο ως τόν 13ο αιώνα ή Καστοριά διατηρεί την πρώτη θέση 
ανάμεσα στίς υποκείμενες «τω θρόνω της Βουλγαρίας» επισκοπές 
(cod. Berolinensis 73 (Phillip. 1477))5, στίς τάξεις «των θρόνων της 
πρώτης Ίουστινιανής ήτοι πάσης Βουλγαρίας» (cod. Kutlumus 9, 
Sinait. 1117)6, στίς τάξεις της πρώτης Ίουστινιανής» (cod. Vat. gr. 
828)7. Ό J. Darrouzès σημειώνει τό ενδιαφέρον των συγγραφέων 
αυτών τών κωδίκων ειδικά γιά τήν Εκκλησία της Βουλγαρίας καί τό 
αποδίδει στην αναβάθμιση τών σχέσεων μεταξύ αυτοκρατορικής 
εξουσίας καί επαρχιών αυτήν τήν εποχή*. 

Παρά τήν εκκλησιαστική αυτονομία καί τήν ευρύτατη δικαιοδο
σία πού παραχωρήθηκε στον αρχιεπίσκοπο ' Αχριδών, ή πολιτική καί 
πολιτιστική επαφή της αρχιεπισκοπής μέ τήν Πρωτεύουσα υπήρξε 
στενώτατη. Ό επίσκοπος Καστοριάς υπήρξε πρωτόθρονος της 
αρχιεπισκοπής ' Αχρίδος από τήν σύσταση εως τήν προσάρτηση της, 
τό 1767, στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως9, επιλογή ενδεικτική 
γιά τήν σημασία της πόλης τής Καστοριάς στον ευαίσθητο χώρο της 
Μακεδονίας. 

Ή μετατροπή τής επισκοπής Καστοριάς σέ μητρόπολη1 0 καί ή 

βουλγαρικής εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1976, 99, σημ. 25. Ευχαριστούμε τόν 

καθηγητή κύριο 1. Καραγιαννόπουλο γιά τήν επισήμανση τής διδακτορικής 

διατριβής τής κυρίας Ε. Κωνσταντίνου-Τέγου Στεργιάδου («Τά σχετικά μέ τήν 

'Αρχιεπισκοπή Άχρίδας σιγίλλια του Βασιλείου Β » , Θεσ/νίκη 1988) πού 

αποδεικνύει τήν πλαστότητα τών σιγιλλίων, τήν οποία όμως δυστυχώς δεν είχαμε τήν 

δυνατότητα νά συμβουλευθούμε. 

5. //. Heizer, Ungedruckte und wenig bekannte Bisturmerverzeichnisse der 
orientalischen Kirche, BZ I (1892), 256-257 (στό εξής Geizer 1). 

6. J. Darrouzès. Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae, Paris 
1981, 152-153, 371-372. 

7. Heizer I, 257. 

8. J. Darrouzès. ο.π., 153. 

9. Γ. Κονιόάρη. Συνοπτική "Εκθεσις, 289. 

10. Ό χρόνος μετατροπής τής επισκοπής Καστοριάς σέ μητρόπολη δεν εϊναι 

ακριβώς καθορισμένος. Σέ χαμένη σήμερα επιγραφή του ναού 'Αγίας Έλεούσας 

Καστοριάς αναφέρεται τό 1551: «άρχιερατεύοντος τής άγιωτάτης μητροπόλεως 

Καστοριάς κυρίου Μεθοδίου καί πρωτόθρονου πάσης Βουλγαρίας». ('Αρχ. Γ. 

Χρηστίόη, Αί έκκλησίαι τής Καστοριάς, Γρηγόριος Παλαμάς 6 (1922), 175. Ά. 

'Ορλάνδου, Τά βυζαντινά μνημεία τής Καστοριάς, ΑΒΜΕ 4 (1938), 181. Π. Τσαμίση, 
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έλλειψη αρκετών στοιχείων σχετικά μέ τη διαδοχή των επισκόπων 

τ ης κατά τους βυζαντινούς χρόνους έγιναν, ως τώρα, αφορμή 
δυσκολιών καί παραλείψεων στην κατάρτιση καταλόγων επισκόπων, 
άλλα καί ορισμένων παρανοήσεων σχετικά μέ τόν χαρακτηρισμό της 
ώς επισκοπής, μητρόπολης ή αρχιεπισκοπής". 

Παρά την ένδεια τών πληροφοριών γιά τους επισκόπους τής 
Καστοριάς ώς τόν 13ο αιώνα, κρίθηκε σκόπιμο νά δοθεί ένας 
κατάλογος μέ τά στοιχεία πού μπορέσαμε εως τώρα νά συγκεντρώ
σουμε12. 
ΙΩΑΝΝΗΣ 10ος ai. (Laurent), β' μισό 11ου αι. (Seibt, Zacos). 

Σε σφραγίδα «Κύριε βοήθει τω σώ δούλψ Ιωάννη επι
σ κ ο π ή ) Καστοριάς καί πρωτοθρόνω»13. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11ος αι. 

Σε σφραγίδα «Θεόδωρος επίσκοπος τής πόλεως Καστο
ριάς»1 4. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1032 

Σύμφωνα μέ τόν Χρηστίδη «... εν τη παρά τό Ζάντοκον 
(χωρίον επαρχίας Καστοριάς) Μονή Παλαιομοναστήρω 
καλούμενη έξωθεν μέν του ' Ιερού βήματος άπαντα υπογρα
φή του Καστοριάς Κ. Διονυσίου μετά χρονολογίας 1032»'\ 

Ή Καστοριά καί τά μνημεία της. Αθήναι 1949, 128-129). Τόν τίτλο του 
μητροπολίτη συναντάμε ενα περίπου αιώνα αργότερα καί σε επιγραφή του ναού 
Ταξιαρχών Καστοριάς τό 1622. ('Αρχ. Γ. Χρηστίόη, δ.π. 168, Ά. 'Ορλάνδου, ό.π., 171., 
Π. Τσαμίση, ό.π., 132). 

11. 'Αρχ. Γ. Χρηστίόη, ( Ή μητρόπολις Καστοριάς μέχρι του 1767, Γρηγόριος 
Παλαμάς 5 (1921), 344-345 (στό εξής Χρηστίδη, Ή μητρόπολις Καστοριάς). Π. 
Τσαμίση, ό.π., 64-65. R. Janin, Castoria, DHGE XI, Paris 1949, 1457 (στό εξής R. 
Janin, Castoria). 

12. Βιβλιογραφία γιά την Εκκλησία τής Καστοριάς καί τους επισκοπικούς 
καταλόγους βλ. 7. Έ. ''Αναστασίου, Βιβλιογραφία τών επισκοπικών καταλόγων του 
Πατριαρχείου τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής 'Εκκλησίας τής Ελλάδος, 
Θεσσαλονίκη, 1979 (*Επ. Έ π . Θεολ. Σχ. 22, παρ/μα 25), 182-183. 

13. V. Laurent. Le Corpus des Sceaux de l'empire byzantin V 2. L'Eglise, Paris 
1965, 328 n. 1499. G. Zacos, Byzantine Lead Seals II, Berne 1984, 434, n. 981. Ό W. 
Seibt στη βιβλιοκρισία στον V. Laurent, Le Corpus des sceaux de l'empire byzantine V: 
L'église 1-3, Paris 1963-1972, στά Byzantinoslavica 35 (1974), 83 χρονολογεί τή 
σφραγίδα στό δεύτερο μισό του 11ου αιώνα. Αύτη τή χρονολόγηση δέχεται καί ó 
Zacos ο.π. 

14. V. Laurent, δ.π., 328-329 άρ. 1500. 

15. Χρηστίδη, Ή μητρόπολις Καστοριάς, 344-345. Ή ελεγχόμενη αύτη 

123 



(Τό Ζάντοκο είναι τό σημερινό χωριό Ζώνη του νομού 
Κοζάνης). 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ (1) τέλη 1 Ιου - αρχές 12ου αι. 
Αναφέρεται σέ επιστολή του Θεοφύλακτου Άχρίδος 

προς τόν δούκα Σκοπίων: «οί δέ εν Κωνσταντινουπόλει 
λόγω καί διδασκαλία λάμψαντες, οίος ό Καστοριάς»16. 

ΜΙΧΑΗΛ α' μισό 12ου αι. 
Σέ σφραγίδα «Κύριε βοήθει τω σω δούλω Μιχαήλ επισκοπώ 
Καστοριάς καί πρωτοθρόνω»17. 

ΙΩΑΝΝΗΣ 1150 
Γιά πρώτη φορά αναφέρεται από τόν Τσαμίση χωρίς 
παραπομπή. Ή πληροφορία επαναλαμβάνεται από τόν 
Janin, όπου προστίθεται ή ένδειξη «άπό σφραγίδα» καί 
τοποθετείται στά χρόνια των Κομνηνών1*. 

ΚΥΡΟΣ (;) 

'Αναφέρεται άπό τόν Janin, αμέσως μετά τόν προηγούμενο 
ΙΩΑΝΝΗ, ως συγγραφέας βίου του Άγιου Αντωνίου. Σέ 
χαρτώο κώδικα του 16ου αι. 1 9 διαβάζεται: «Κύρου επισκό
που Καστοριάς καί πρωτόθρονου Βουλγαρίας Βίος Αντω
νίου του οσίου20. Ό Ehrhard προτείνει τή γραφή Κύριλλος 
αντί του Κύρος21. ' Ο επίσκοπος άρα Καστοριάς Κύριλλος ή. 
Κύρος έζησε πρίν τόν 16ο αι., αλλά ακριβέστερη χρονολό
γηση δέν μπορεί νά γίνει προς τό παρόν. 

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 1161 

Σύμφωνα μέ τόν Χρηστίδη, μνημονεύεται σέ επιγραφή στό 

πληροφορία δεν έγινε δυνατό νά επαληθευτεί άπό άλλες πηγές. 

16. P.G. 126, 525 Α Theophylacti Achridensis epistulae, ed. P. Gautier, CFHB, 

1.6/2 193.23. 

17. G. Zacos. O.K., 444, n 1009. 

18. 77. Τσαμίση, O.K., 68. R. Janin, Castoria, 1458. T. Α. Γριτσοπούλου, Καστοριά, 
ΘΗΕ 7, 402. Β. Άτέση. μητρ. πρ. Λήμνου, Επισκοπικοί κατάλογοι 'Εκκλησίας της 
'Ελλάδος απ' αρχής μέχρι σήμερον, 'Αθήναι 1975, 112. Μικρή πιθανότητα νά 
πρόκειται γιά τόν ΙΩΑΝΝΗ πού αναφέρεται σέ σφραγίδα. Βλ. παραπάνω σημ. 13. 

19. R. Janin, Castoria, 1458. Βλ. καί /. Ha/kin. BHG III, 2031. 

20. Ση. Λάμπρου, Κατάλογος των έν ταΐς βιβλιοθήκαις τού ' Αγίου Όρους 
'Ελληνικών κωδίκων I, Cambridge 1895, 57, n. 1847. 

21. Α. Ehrhard, Überlieferung und Bestand der Hagiographischen und homile
tischen Literatur der griechischen Kirche 111 2, Berlin, 1952, 884, σημ. 1. 
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Παλαιομονάστηρο του χωρίου Ζάντοκο πού αναφέρθηκε 
καί προηγουμένως (βλ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ)22. 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ (2) περ. II60-i 198 
'Αναφέρεται σέ επιστολή του Γρηγορίου Άντιόχου, ή 
οποία εκδίδεται στη συνέχεια (σ. 127). 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ περ. 1220 

'Αναφέρεται σέ επιστολή του 'Ιωάννη Άποκαύκου «προς 
τόν έπίσκοπον Καστοριάς κύρι Κωνσταντΐνον καί πρωτό-
θρονον της κατά Βουλγαρίαν συνόδου»23, ή οποία κατά τόν 
Τωμαδάκη πρέπει νά χρονολογηθεί περί (μετά) τό 122024. 
Γιά λόγους πού αναλύονται στή συνέχεια θεωρείται πιθανή 
ή ταύτιση των επισκόπων ΑΝΩΝΥΜΟΥ (2) καί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ, (βλ. σ. 135). 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ (3) περ. 1219-123525 

'Αναφέρεται σέ επιστολές του Δημητρίου Χωματιανου ως 
«ίερώτατος Καστοριάς καί πρωτόθρονος» καί χαρακτηρίζε
ται «δικαιοσύνης αγωνιστής, ως καί τήν ίερατικήν γραφι-
κώς δικαιοσύνην ένδεδυμένος καί παντοδαπεϊ (sic) σοφία 
κοσμούμενος»26. Ή χρονολόγηση μεταξύ 1219 καί 1235 
γίνεται εμμέσως, μέ βάση τό αρχαιότερο καί τό τελευταίο-
γνωστό έγγραφο του Δημητρίου Χωματιανου27. 

22. Χρηστίδη, ' Η μητρόπολις Καστοριάς, 345. Δέν μπορέσαμε νά επαληθεύσου
με τήν ελεγχόμενη πληροφορία από άλλες πηγές. 

23. Ά0. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συμβολή εις τήν ίστορίαν της Αρχιεπισκο
πής Άχρίδος, Πετρούπολη 1905, 23-24. 

24. Ή επιστολή αναφέρει τήν έριδα μεταξύ τού Ιωάννη Άποκαύκου καί του 
' Ιωάννη Δούκα. Γιά τή χρονολόγηση της μετά τό 1220 βλ. Ν. Β. Τωμαδάκη, Οί λόγιοι 
του δεσποτάτου της Ηπείρου. Ιωάννης Άπόκαυκος, μητροπολίτης Ναυπάκτου, 
ΕΕΒΣ 27 (1957) 15 σημ. 3, 4. Ό Π. Τσαμίσης χρονολογεί τή μαρτυρία τού επισκόπου 
στά 1230 (ο.π., 67), οί δέ Τ. Γριτσόπουλος (ό.π., 402) καί Β. Άτέσης (ο.π., 112) περί τό 
1204. 

25. Στον κατάλογο τού R. Janin αναφέρεται καί ένας άλλος ανώνυμος επίσκοπος 

παραλήπτης επιστολής τού πάπα Ίννοκεντίου τό 1208. "Οπως υποθέτει καί ó Janin 
πρόκειται μάλλον γιά λατίνο επίσκοπο Καστοριάς Θηβών. Βλ. P. T. Haluscynskyj, 

Acta Innocenti! Ill (1198-1216), Vaticano 1949, 352 καί G. Fedalto, La Ghiesa latina in 

Oriente, VI, Studi Religiosi 3, I98P, 313. 

26. J. Β. Pitra. Analecta sacra ej classica VI. Juris ecclesiastici graecorum. 
Demetrius Chomatianus, Paris 1891, ep. 85, 379, ep. 146, 566. 

27. Ν. Β. Τωμαδάκη, ό.π. 58, 61. Ό Π. Τσαμίσης, χωρίς αιτιολόγηση, τοποθετεί 
χρονικά τόν επίσκοπο πρίν τό 1210. 



Παρόλη την ένδεια των πληροφοριών, μπορούμε νά παρατηρή
σουμε ότι από τίς αρχές του 12ου εως τίς αρχές του Που αιώνα 
δηλώνεται, άμεσα ή έμμεσα, άπό τίς πηγές γιά τους τέσσερις από τους 
εξι γνωστούς επισκόπους Καστοριάς (ΑΝΩΝΥΜΟΣ (Ι), ΑΝΩΝΥΜΟΣ (2), 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ (3), ότι διακρίνονται γιά τη σοφία τους 
καί προέρχονται άπό πνευματικά υψηλούς κύκλους. 

Στη συνέχεια θά μας απασχολήσουν οι πηγές γιά τους επισκό
πους ΑΝΩΝΥΜΟ (2) καί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ. 

Ό ΑΝΩΝΥΜΟΣ (2) αναφέρεται σέ ανέκδοτη επιστολή του 
Γρηγορίου Άντιόχου*, ή οποία παραδίδεται άπό τόν κώδικα 
Escorialensis Υ II 102Χ. Τό θέμα της επιστολής στρέφεται γύρω άπό 
τήν φιλία πού συνδέει τόν Γρηγόριο "Αντίοχο μέ τόν επίσκοπο 
Καστοριάς καί τόν τρόπο της δημιουργίας αυτής της φιλίας. 
Συνοπτικά τό περιεχόμενο της είναι τό εξής: Ό χαιρετισμός πού 
έστειλε ó επίσκοπος Καστοριάς στον Άντίοχο μέσα άπό τό γράμμα 
του στον κοινό γνωστό τους Εύσεβιωτη υπήρξε ή αρχή τής φιλίας 
τους. Ό Άντίοχος, ό όποιος αναγνωρίζει πώς ó ίδιος δέν έχει 
προσφέρει τίποτε αντάξιο της στον επίσκοπο, βλέπει αυτή τή φιλία 
σάν έκφραση του 'ίδιου του Θεού. ' Ο επίσκοπος αποδεικνύεται φίλος 
πιστός, γιατί αυτός πρώτος έθεσε τά θεμέλια της. Ό λόγος τής 
γέννησης της δέν πρέπει νά αναζητηθεί σέ φυσικά αίτια, αλλά μόνο 
στή φιλανθρωπία του Θεού, πού δώρησε τή φιλία στους ανθρώπους. 
Αυτόν ευγνωμονεί ó "Αντίοχος καί ευχαριστεί τόν επίσκοπο πού μέ 
τήν φιλία του του έδειξε πώς έχει τήν εύνοια του Θεού. ' Η επιστολή 
τελειώνει μέ ευχές γιά τήν υγεία του αρχιερέα. 

* Μονογραφία γιά τόν Γρηγόριο "Αντίοχο καί έκδοση του λόγου του προς τόν 
πατριάρχη Βασίλειο Καματηρό ετοιμάζεται άπό τήν Μ. Λουκάκη ώς διδακτορική 
διατριβή, στύ Πανεπιστήμιο Paris Ι, Panthéon-Sorbonne. 

28. (J. Andres. Catalogo de los codices Griegos de la Real Bibliotheca de el 
Escorial, Madrid 1965, 127. 
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1 Τω θεοφιλεστάτω επισκοπώ Καστοριάς. 

Ουκ άρα μόνος ό του σινάπεως κόκκος, ώ ίερά 
κεφαλή, τόν εύαγγελικόν άποίσεται επαινον, ότι εν 
σπέρματι μέν φαυλότατος εφυ καί, ώσπερ εν αύτω 

5 σμικρολογησαμένης της φύσεως, πάντη βραχύς διεπλάσθη καί 
της άδιαστάτου στιγμής μικρόν ή ουδέν διενήνοχεν, εις 
μέγα δε όμως άνεδενδρώθη καί άφθόνως έχει των εις εύρος 
τε καί άναδρομήν διαστάσεων, ως καί τους κλάδους αύτω 
πτηνοΐς άνάπαυμα είναι τό των πετάλων σκηνοποιουμένοις 

10 συνηρεφές, άλλ' ήδη καί μία τις συλλαβή τω προς τόν φίλον 
Εύσεβιώτην γράμματι τής σής ίερότητος παρεισκυκληθεΐσα 
περί ημών τό τηλικούτον του ευαγγελίου έγκώμιον 
συμμερίσεται. Καί αυτή γαρ κομιδή βραχεία τις ούσα καί 
πλέον μηδέν ή πρόσρησιν ήμϊν διαπεμψαμένη ομού τε, οιόν 

15 τι σπέρμα φιλίας άρτι πρώτως καταβαλλόμενον, δια τής 
ακοής ήμϊν είσερρύη καί τής καρδίας έλάβετο καί ομού εις 
μέγα τι έπήρται χρήμα φυτού, τό δέ καί μετέωρον ΰψωται 
καί ήδη με όλον έχει πλήρωσαν υπό καρτερώ τω στελέχει 
καί κλάδων έκτάσει καί φυλλοκομίας άβρότητι· κάντεύθεν 

20 ήσθημαί σου καί τής όξεΐ τω πτίλω προς θεόν άνιπταμένης 
ψυχής, όπόσα καί ψαλμικής περιστεράς έπικατασπάσης έμοί 
καί παύλαν θεμένης έν μεσαιτάτω μου τής ψυχής. 

Καί πώς γαρ ούκ εμελλεν, εϊπερ έν μηδενί τών 
απάντων ποτέ σοι χρήσιμος γεγονώς, μηδέ τί σοι χρηστόν 

25 έργάσασθαι ξυνειδώς, έξ ων εις φιλίαν ϊσασιν 
άνακρίνασθαι άνθρωποι, έπειτα ούτως ύπό σου καί τοίς έκ 
μακρού φιλούσιν έγκέκριμαι καί πρόσφατος ων προσρήσεως 
μετά τών παλαιτέρων ήξίωμαι; Ούτω με καί δΓ ενός 

2. ό ... κόκκος: Matth. 13.31, 6-10. εις μέγα ... συνηρεφές: cf. Matth. 13.32. 

20-22. όξεΐ ... θεμένης: cf. Ps. 54.7, 25-26, εις φιλίαν ... άνθρωποι: 

24-28. μηδέ ... έγκέκριμαι: Την'ίδια αντίληψη για τη φιλία εκφράζει ό Αντίοχος καί 

την επιστολή του προς τόν Ανδρόνικο Καματηρό. Escor. Υ II 10 f38ür. «Μηδέν τι 

γάρ προκαταβαλεΐν συνεγνωκώς έαυτω του σου περί έμέ κατάξιον συμπαθούς, είτα 

προς τοϋτο εύημερήματος ήρμαι.» Πρβλ. τό γνωμικό «ή μέν φιλία έξ αμοιβής γίνε

ται.» Boissonade Anecdota Graeca III 466. 
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βήματος άνήρτησας του ώτός. Ούτως εις φιλίαν ύπηγάγου 

30 και δια μικράς συλλαβής, ή μάλλον οϋτως ουχί σταθμοΐς 
και ογκοις κατά την τοϋ εμού Γρηγορίου θεολογίαν κρίνω 
την άγάπην ογώ, ουδέ τίνων μεγάλων περί ταύτην χρήζω 
προφάσεων, άλλα και μικρας ρανίδος λαβόμενος εις όλους 
ποταμούς πλημμυρώ και τον φαυλότατον κάχληκα θεμέλιον 

35 - υποβάλλομαι αρραγή και έπεγείρω τούτω περιφανή διώροφα 
και τριώροφα και λίθω περιτυχών, όν αν έτεροι τήν φιλίαν 
οίκοδομούντες άπεδοκίμασαν, εις κεφαλήν γωνίας τίθημι 
τούτον και συνδέω το διεστώς. 

Ούκ έμοί δε άρα λογιστέον το πράγμα, τη αγάπη 
40 μεν ούν ού γαρ παρ' έμέ τούτο, παρά δε τήν φύσιν αυτής. 

Έπεί γαρ ουδέν αύτη έτερον ή Θεός, καθώς άκηκόαμεν, Θεός 
δε σταγών μέν καλείται και χαίρει καλούμενος, και ύετός 
δέ και δρόσος δε και οσοις άλλοις πολλαχού το ιερόν 
γράμμα τούτον μικρωνυμεί, τοις γε μήν τής αυτού 

45 φιλανθρωπίας ή τής οργής άξίοις συμμεγεθύνεται και 
γίνεται τούτοις υπέρ ποταμούς και θάλασσας και άβύσσων 
κατακαυχαται πολυχανδών και πελαγίζει και κατακλύζει, 
οίκτείρων ή κολάζων τής αρετής ή τής κακίας αυτούς, 
παραπλησίως και ή αγάπη από μικρού σπινθήρος οίδε μεγάλη 

50 γίνεσθαι φλόξ, από φαυλότατου σπέρματος πολύχους καρπός, 
έκατοστεΰον γεώργιον, άπό κόκκου δένδρον ύψίκομον, άπό 
σταγόνος πέλαγος αχανές. Και τούτο έπ1 έμοί μέν ού 
τοσούτον έν θαυμαστώ κέοιτ' αν. Και γάρ μοι και πρόφασις 
δέδοται προς άγάπην, τά τού ψιλού εκείνου προσρήματος, 

55 και -αρχήν λαβών εις πέρας άπήχθην και λύγον βραχύν 
δεξάμενος άπεδένδρωσα και τάλαντον έγκεχειρισμένος 
πολυπλασιάσας έχω, μή πάρεις άπραγμάτευτον. Και χάρις 
ούκ έμοί μάλλον ή τω δεδωκότι τάς προφάσεις και τάς 
αρχάς, έπί σοι δέ, νή τους λόγους. Και πέρα θαύματος τά 

29. ανήρτησας του ώτός: Luc. Icaromen. 3.16, 30-32. ουχί σταθμοΐς... εγώ: cl". Greg. 

Naz. or III (PG. 35, 524A). 35-36. διώροφα... τριώροφα: cf. Gen. 6.13, 36-37. λίθω... 

γωνίας: Ps. 117.22, Marc. 12.10, Luc. 20—27, Act. 4.11, IPet. 2.7. 41. ουδέν... Θεός: 

lJohn 4.8, 4.16, 41-43. Θεός... δρόσος: cf. Ps. 71.6. 

51. έκατοστεΰον γεώργιον: cf. Luc. 8.8, Marc. 4.20. 56-58. τάλαντον... άπραγμά

τευτον: cf. Matth. 25. 14-30. 



60 τοϋ πράγματος, ότι τοι αυτομάτως οϋτω προς φιλίαν 
ρυθμίζη μηδέν φιλίας άξιον πεπονθώς και ύλης μη 
δεδραγμένος πυρ άνακάεις φύσιν έχούσης, παφλάζεις όμως 
και εις μέγα άίρη φλογός, ή και άγεωργήτως καρποφορείς, 
ώς και άπό σού μάλλον έςεΐναι θειόν τι χρήμα την άγάπην 

65 πιστώσασθαι και τούτ* εκείνο Θεόν. Ώ ς γάρ Θεός άσπόρως 
έτέχθη, και δη και πιστεύομεν, οϋτως άμέλει και αγάπη 
μηδεμίαν όλως αρχήν εν σοι λαβούσα γενέσεως, ήλθεν όμως 
και άνάρχως εις γένεσιν, εί μή τις και αρχήν ενταύθα του 
θαυμάσιου τούδε τόκου θεϊναι άπισχυρίσαιτο, τόν τοϋ 

70 Κυρίου φόβον φημί, öv εν γαστρί κατά τον μέγαν Ήσαΐαν 
λαβών και ώδινήσας, όσα εικός πνεύμα σωτηρίας, τήν 
άγάπην άπέτεκες. Φύβω γαρ πάντως Θεού στοιχειούμενος 
εις πόθον έλκη της των εντολών αυτού φυλακής και τούτων 
μάλιστα τής πρώτης και κρείττονος· τήν άγάπην οίδας, ούκ 

75 αγνοείς τύ φιλάλληλον. Κάντεύθεν ού μόνον αγαπάς τόν 
πλησίον ή και τόν προηγαπηκότα κατά τους εθνικούς, άλλα 
καί τόν μηδέν σοι προσήκοντα, μηδέ τι όλως προς τό 
άγαπηθήναι μέγα ή μικρόν προεισενεγκάμενον. 

ΔΓ ούς μεν ούν τινας λόγους κήπος κεκλεισμένος, 
80 πηγή ¿σφραγισμένη ό' πιστός τεθρύλληται φίλος, είδείη αν 

ó γνωματεύσας σοφός, τάχα δ ' ότι φιλούσι κατά 
καιρόν ταύτα και ήνοικται καί μετείληπται, έμοί δέ ούτως 
έξειλήφθαι τήν γνώμην χρήναι δοκεΐ, καθώς άρα καί 
εσχηκεν επί σοί. 'Εκείνος γάρ, οίμαι, φίλος πιστός, ó 

85 φιλίας κατάρχων καί πρώτος τήν αυτής κρηπΐδα πηγνύς. 
Ούτος γάρ τω νεαρώ φίλω κέκλεισται μέχρι τινός καί 
έσφράγισται μηδέπω πειραν αυτού φιλοσοφήσαντος είληφότι, 
αλλ" άγνοοϋντι ότι πεφίληται καί ώσπερ άποτετειχισμένον 
εχοντι τό καλόν καί πλουτούντι μεν θησαυρόν, 

65-66. Θεός, αγάπη: Παρατηρείται συχνά τό φαινόμενο νά παραλείπεται τό άρθρο 
πρίν άπό ουσιαστικά πού δηλώνουν αφηρημένες έννοιες. (G. Böhlig, Untersuchungen 
zum rhetorischen Sprachgebrach der Byzantiner, Berlin 1956, 108-109 και σημ. 7). 

70-72. öv εν γαστρί... άπέτεκες.· Is. 26.18. 74-75. άγάπην... φιλάληλον: John 13.34 κ.ά., 
75. αγαπάς... τους εθνικούς: Matth. 5.47, 79-80. κήπος... φίλος: Greg. Naz. or. XI (PG. 
35, 832B). 

89. πλουτούντι θησαυρόν: cf. Greg. Naz. or. XI (PG. 35 832B). 
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90 άνεπιγνώστως δε του χρήματος έχοντι, ώσπερ δή και έπ' 
άμφοϊν ήμίν συμπέπτωκε, σοι μεν φιλίας προς με 
κατάρξαντι, έμοί δε εις δεΟρο το πράγμα ήγνοηκότι και, 
öv ειρηκα τρόπον, αποκλειόμενα) και του παρά σοι κήπου 
και της πηγής. Νυν δε αλλ' έπεί και γνωσθείη ταοτα, 

95 περιήρηταί μοι και του κήπου το κλεϊθρον'καί της πηγής ή 
σφραγίς και αυτός μέσος τηλικούτοις έντρυφήμασιν 
επανειλημμένος άνετον αυτών ήδη πλουτώ τήν άπόλαυσιν και 
πάρεστί μοι του λειμώνος και τής φλεβός και δρέπεσθαι 

100 και άρύεσθαι καρπούς εκείθεν παντοδαπούς, ϋδωρ εντεύθεν 
ήδύ και έπ' άμφοΐν άνακεκλιμένον ψυχάζειν ύπό βαθεία 
δένδρων σκιφ και δρόσου λιβάσι μελιηδούς. 

Καί τις μεν έτερος περιεργότερον τοις πράγμασιν 
έπιβάλλων ούκ αν και εις φυσικούς τινας λόγους άναγαγεΐν 

105 άπώκνησε το συμβάν, ότι τε συγγενώς εχουσι προς άλλήλας 
ενιαι των ψυχών ή τουναντίον καί διαφόρως παντάπασιν και 
ότι φυσικαί τίνες εγγύτητες τε καί αποστάσεις προς τάς 
ομοφύλους ή καί άξυμφύλους αύταϊς ένεσπάρησαν καί ϊδοις 
αν τον μεν πάντη άναρμόστως έχοντα προς εκείνον καί 

110 τέλειον, ö φασι, μίσος μεμισηκότα τούτον καί 

άπεχθήραντα, ότι δηλαδή μηδέν μηδόλως μετον ταΐς 
άμφοτέραις ψυχαΐς, μηδέ τις αφορμή ταύταις φυσικώς 
έγκαταβέβληται προς τήν ενωσιν, τον δε σύμπνουν έτέρω 
καί τα πάντα όμοφυα καί κατάλληλον, ώσπερ αν ει καί αί 

115 ψυχαί τούτοις μίας καί τής αυτής πηγής άπερρύησαν καί τα 
σώματα δε τού αυτού φυράματος διαπέπλαστο. Άλλα ταύτα 
μεν αν τις έτερος καί κομψεύσαιτο καί τι προσήκειν έρεϊ 
τήν σήν ψυχήν τη έμή καί ώσπερ τού συγγενούς αίσθομένην, 
αύτομάτοις όλκαίς, ολην προς αυτήν άγώγιμον φέρεσθαι καί 

120 φίλα ταύτη φρονείν καί γνησίως εχειν, καν εί μηδέν τι 
των είς φιλίαν συνοισόντων ήγήσατο. 'Εγώ δε τούτοις 
ούμενουν ουχί θήσομαι, Θεώ δε το παν λογιούμαι καί οί 

104-108. καί είς ένεσπάρησαν: ci. Piolín, Eon. IV 4.40 καί 4.43, 117-119. καί τι... 
φέρεσθαι: cl*. Zenob 11 47, Diog. V 16, Gr. Chyp. I 15. Corpus Paroemiographorum 
Graecorum 1 44, 253, 350. 

116. διαπέπλαστο: Γιά τήν απουσία τής συλλαβικής αύξησης στον ύπερσυντέλικο 

βλ. St. Psaltes, Grammatik der Byzantinischen Chroniken, Goettingen 1913, 207-208. 
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του περί ήμας φιλάνθρωπου κομιδή πολλήν χάριν εϊσομαι, 
οτι προίκα ήμΐν την εξ ανθρώπων μναται φιλίαν και μηδέν 

125 προεισενεγκόντες ούτω παρ' αυτών ήγαπώμεθα και περί σέ 
δε ήμεΐς ούκ αγνώμονες τά τε άλλα και οτι σύ προ των 
άλλων ήμΐν την τοσαύτην περί ήμας του Θεού κηδεμονίαν 
έγνώρισας αύτόθεν θεοκινήτως ήγαπηκώς και πληροφορίαν 
εναργή δεδωκώς οτι της άνωθεν ροπής ήξιώμεθα και υπέρ 

130 τάλλα τούτο το μέρος εκείθεν εύηργετήμεθα οϋτω και παρά 

των άγνώτων ήμΐν άγαπώμενοι. 

Έρρωμένος διαβιώης και εύθυμος. 

Ό χρόνος πού γράφτηκε ή επιστολή δέν μπορεί νά προσδιορισθεί 

με ακρίβεια. 'Επειδή τό κείμενο προσφέρει ελάχιστα στοιχεία, γιά τή 

χρονολόγηση του μπορούμε νά βασισθούμε μόνο στον συγγραφέα 

του Γρηγόριο Άντίοχο. 
Ό Άντίοχος, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού αντλούνται 

κυρίως άπό τό έργο του, υπηρέτησε στή βασιλική γραμματεία τήν 
εποχή του αυτοκράτορα Μανουήλ Α' Κομνηνού29, υπήρξε κριτής τού 
βήλου3 0 καί μέγας δρουγγάριος. Τό τελευταίο αυτό αξίωμα κατείχε 
ήδη τό 1196, όπως φαίνεται άπό τήν υπογραφή του σέ έγγραφο τής 
Λαύρας31. Τό πρώτο του έργο πού χρονολογείται μέ βεβαιότητα είναι 
ό επιτάφιος λόγος στον Νικόλαο Καταφλωρόν. Γράφτηκε στίς αρχές 
τού 1160, όταν ήταν ακόμη πρόσφατος ό θάνατος τής αυτοκράτειρας 
Ειρήνης (= Bertha τού Sulzbach), πρώτης συζύγου τού Μανουήλ Α '*-. 
Τό τελευταίο γνωστό του έργο χρονολογείται στό τέλος τού 12ου 

29. 'Επιτάφιος λόγος εις τόν άοίδιμον βασιλέα κϋρ Μανουήλ. W. Regel. Fontes 
Rerum Byzantinarum II, Petropoli 1917, 205. 3. Λόγος εις τόν αύτάδελφον τού 
βασιλέως κυροϋ Ίσαακίου του 'Αγγέλου, τόν σεβαστοκράτορα κυρ Κωνσταντίνο, 
Μ. Bachmann - F. Dölger, Die Rede des Μέγας Δρουγγάριος Gregorios Antiochos auf 
den Sebastocrator Konstantinos Angelos, BZ 40 (1940), 387. 10-11 (βλ. επίσης J. 
Darrouzès, Notice sur Grégoire Antiochos, REB 20 (1962), 78. A. Kazhdan, Studies on 
byzantine literature of the 11th and 12th centuries, Paris 1984, 202. 

30. Μέ αυτό τό αξίωμα αναφέρεται σέ επιστολή του Ευσταθίου. Th. L. F. Tafel, 

Eustathii metropolitae Thessalonicensis Opuscula, Frankfurt 1832, 324. 

31. P. Lemerlc. Notes sur l'administration byzantine à la veille de la IVe croissade 
d'après deux documents des archives de Lavra, REB 19 (1961), 262. 

32. J. Darrouzès, ο.π., 66, A. Kazhdan, ο.π., 200, P. Wirth, Zu Nikolaos 

Kataphloros, Classica et Mediaevalia 21 (1960), 213. 
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αιώνα καί πρόκειται γιά τόν επιτάφιο λόγο στον "Ανδρόνικο 

Κοντοστέφανο. Ό "Ανδρόνικος Κοντοστέφανος πέθανε λίγο πρίν τό 

Ι19833. 
Τά χρονικά όρια, επομένως, μέσα στά όποια τοποθετείται ή 

επιστολή είναι 1160-1198. "Επειδή τό ϋφος του κειμένου πλησιάζει 
περισσότερο τό υφός των μεταγενεστέρων έργων τοϋ Άντιόχου, 
χρονολογείται μέ μεγαλύτερη πιθανότητα στην περίοδο μετά τό 1180. 

Τό κείμενο δέν μας βοηθά νά δώσουμε απάντηση γιά τήν 
ταυτότητα του επισκόπου, στον όποιον απευθύνεται ή επιστολή. 
'Εξετάζοντας τήν αλληλογραφία τοϋ Γρηγορίου "Αντιόχου παρατη
ρούμε πώς ó ρήτορας ανταλλάσσει επιστολές μέ τόν Ευστάθιο, 
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τόν Νικόλαο ' Αγιοθεοδωρίτη, μητρο
πολίτη 'Αθηνών καί ύπέρτιμο, τόν Ευθύμιο Μαλάκη, μητροπολίτη 
Νέων Πατρών, τόν Δημήτριο Τορνίκη, κριτή τοϋ βήλου καί μετέπειτα 
λογοθέτη, τόν 'Ανδρόνικο Καματηρό, μέγα δρουγγάριο. "Ολα τά 
πρόσωπα, δηλαδή, είναι ανώτατοι αξιωματούχοι, κρατικοί ή εκκλη
σιαστικοί, οί όποιοι ανήκουν στον κύκλο των λογίων καί τών 
διδασκάλων τοϋ δεύτερου μισοϋ τοϋ 12ου αί. Στον "ίδιο κύκλο έξαλλου 
ανήκει καί ό Γρηγόριος Άντίοχος, ό όποιος συχνά αναφέρει πώς 
υπήρξε μαθητής τοϋ Νικολάου Καταφλωρόν, τοϋ Νικολάου 'Αγιο
θεοδωρίτη καί τοϋ Ευσταθίου34. 

33. Ό 'Ανδρόνικος Κοντοστέφανος ήταν γαμπρός τού "Αλεξίου Γ' 'Αγγέλου, 
σύζυγος της κόρης του Ειρήνης. Σύμφωνα μέ τόν Νικήτα Χωνιάτη, ό "Ανδρόνικος 
Κοντοστέφανος πέθανε, από φυσικό θάνατο, λίγο καιρό πρίν αρχίσει ό Καϊχοσρύης 
του 'Ικονίου επιδρομές στην κοιλάδα τοϋ Μαιάνδρου. (Ν. Χωνιάτης, ed. J. L. I an 
Dieren, CFHB 11/1, 497.7). Γιά τή χρονολόγηση τών επιδρομών τού Καϊχοσρόη τό 
1198 βλ. J. L. Van Dielen, Nicetas Choniates, Erläjuterungen zu den Reden und Brieten 
nebst einer Biographie, Supplementa Byzantina 2, Berlin, New York 1971, 99. Ό επι
τάφιος λόγος τοϋ Γρηγορίου Άντιόχου βρίσκεται στον κώδικα Baroc. 195 C4-8 καί 
δέν αναφέρεται στον κατάλογο τών έργων τού 'Αντιόχου πού δημοσίευσε ό ./. 
Darrouzès ο.π., 63-76. Ή υπαρξή του επισημάνθηκε από τόν J. Πολέμη, "Ανεπίγρα-
φοι στίχοι εις τόν θάνατον "Ιωάννου Βρυεννίου τοϋ Κατακαλών, ΕΕΒΣ 35 (1966-67), 
107 σημ. 1. 

34. Λόγος επιτάφιος εις τόν κϋρ Νικόλαον τόν Καταφλωρόν, Esc. Υ II 10 1.265. 
Γρηγορίου τοϋ Άντιόχου, τω άγιωτάτω Αθηνών καί ύπερτίμω, ed. Ση. Λάμπρος, 

Μιχαήλ "Ακομινάτου τοϋ Χωνιάτου τά σωζόμενα II, Αθήναι 1880, 404. 22-23. Τω 
Θεσσαλονίκης κυρω Εύσταθίω τω τού Καταφλωρόν. ed. Ι. Darrouzès. Deux lettres de 
Grégoire Antiochos écrites de Bulgarie vers 1173. Byzantinoslavica 24 (1963), 71. 301-
307. 
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Δέν θά ήταν, επομένως, αβάσιμη ή υπόθεση πώς καί ó ανώνυμος 
επίσκοπος Καστοριάς, του οποίου τη φιλία θεωρεί τόσο σημαντική ό 
Άντίοχος, προέρχεται από τους 'ίδιους Κωνσταντινουπολίτικους 
κύκλους. Στον 12ο αιώνα μεγάλο μέρος των επισκόπων καί των 
μητροπολιτών άρχιζαν τήν σταδιοδρομία τους στην Κωνσταντινού
πολη, στην υπηρεσία του Πατριαρχείου, συχνά ώς διάκονοι της 
'Αγίας Σοφίας. Ενδεικτικά παραδείγματα ó Ευστάθιος, μητροπολί
της Θεσσαλονίκης, ό Βασίλειος Πεδιαδίτης, μητροπολίτης Κερκύ
ρας, ó Κωνσταντίνος Στιλβής, μητροπολίτης Κυζίκου35. Παρόλο πού 
ή εκλογή καί ή χειροτονία των επισκόπων έπρεπε νά γίνεται στίς 
επαρχίες, οί επίσκοποι συχνά εκλέγονταν στην Κωνσταντινούπολη36. 
Συνοδική απόφαση του πατριάρχη "Ιωάννη Ξιφιλίνου, στίς 14 
Μαρτίου 1072, επισημοποιεί αυτήν τήν συνήθεια37. Είναι προφανές 
πώς ή επιρροή των κύκλων της πρωτεύουσας πρέπει νά έπαιζε 
σημαντικό ρόλο στην εκλογή των επισκόπων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα επιλογής αν οχι εκλογής επισκόπου στην Κωνσταντι
νούπολη είναι ή περίπτωση τοϋ επισκόπου Πύργου. Ό υποψήφιος 
επίσκοπος ήταν έκκλησιάρχης στή μονή πού μόναζε ό 'Ιωάννης 
Κομνηνός, στην Πρωτεύουσα. Χάρη στή μεσολάβηση του δευτέρου, 
ό μητροπολίτης "Εφέσου Γεώργιος Τορνίκης, τό 1155/56, δέχθηκε 
τήν υποψηφιότητα του γιά τήν επισκοπή Πύργου38. 

Είναι γνωστό πώς οί κληρικοί της 'Αγίας Σοφίας, από τους 
οποίους οί διάκονοι ήταν οί κύριοι υπάλληλοι του πατριαρχείου39, 
αποτελούσαν μία ισχυρή ομάδα. * Ηταν, όπως λέει χαρακτηριστικά ό 
Η. G. Beck, aristocratia nera της Κωνσταντινούπολης40. 'Από τους 

35. Βλ. τό άρθρο του R. Browning, The Patriarchal school at Constantinople in the 

twelfth century, Byzantion 32 (1962), 167-202 καί 33 (1963), 11-40. 

36. /V. Oikonomides. Un décret synodal inédit du patriarche Jean VIH Xiphüin 
concernant l'élection et l'ordination des évêques, REB 18 (1960), 58, 67-69. 

37. "Ο.π., 71-78. 

38. J. Darrouzbs, Georges et Demetrios Tornikes, Lettres et Discours, Paris 1970, 
168 καί σημ. 2. ' Ο επίσκοπος πρέπει νά ήταν ό Κωνσταντίνος Σπανόπουλος, ό όποιος 
υπήρξε μητροπολίτης Πυργιού (Πύργου), όταν ή επισκοπή έγινε μητρόπολη, (βλ. J. 

Darrouzbs, Notes inédites de transferts épiscopaux, REB 40 (1982), 165). 

39. V. Tiftixoglu, Gruppenbildungen innerhalb des konstantinopolitanischen 
Klerus während der Komnenenzeit, BZ 62 (1969), 33. 

40. H. G. Beck, βιβλιοκρισία στον Η. W. Haussig, Kulturgeshichte von Byzanz, 

Stuttgart 1959, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 9 (1961), 437. 
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παράγοντες πού συνετέλεσαν στη δημιουργία αυτής της συμπαγούς 
ομάδας ήταν ή κοινή επιθυμία νά καταλάβουν ανώτατα αξιώματα στό 
πατριαρχείο ή επισκοπικές έδρες καί ή κοινή τους εκπαίδευση, 
προσανατολισμένη σέ κλασσικά πρότυπα. Μεγάλο μέρος της λόγιας 
γραμματείας του 12ου αιώνα προέρχεται άπό τήν πέννα αυτών των 
ανθρώπων41. 

Ό επίσκοπος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ αναφέρεται σέ επιστολή του 'Ιωάν
νη Άποκαύκου 4 2. Ό μητροπολίτης Ναυπάκτου γράφει στον Καστο
ριάς: «Πρόφασιν δέ στερροτέραν του γράμμασιν ήμΐν προσλαλειν 
άλλην τινά ζητείς, της παλαιάς εκείνης φιλίας καί συνουσίας, ήνίκα 
τό πατριαρχικόν πατών έδαφος εκείνο τό περιμαρμάρεον καθ' έβδο-
ματικάς περιόδους γνησίως τε προσεφύου μοι τω σω 'Ιωάννη καί πε-
ριπλεκόμενος ώσπερ ελευθέρα τη γλώσση έλευθέρω τω πνεύματι 
προσελάλεις τά φιλικά»4 '. 

"Οπως φαίνεται άπό τό κείμενο, τους δύο άνδρες συνέδεε στενή 
φιλία άπό τήν εποχή πού καί οί δύο βρίσκονταν στην Κωνσταντινού
πολη, στην υπηρεσία του πατριαρχείου. Ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος 
ήταν τό 1193 πατριαρχικός νοτάριος44. Κάποιο ανάλογο αξίωμα 
πρέπει νά είχε καί ó Κωνσταντίνος. 

Ή έκφραση «καθ' έβδοματικάς περιόδους» υπονοεί χωρίς 
αμφιβολία τό σύστημα της διαίρεσης των κληρικών της 'Αγίας 
Σοφίας σέ ομάδες πού λειτουργούσαν, εκ περιτροπής, άνά εβδομά
δα45. Ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος καί ό Κωνσταντίνος ήταν, λοιπόν, 
κληρικοί τής 'Αγίας Σοφίας. Στή συνέχεια της σταδιοδρομίας τους 
—τυπική εξέλιξη γιά τόν 12ο αιώνα, όπως ειπώθηκε παραπάνω— 
βρίσκουμε τόν 'Ιωάννη επικεφαλής τής μητρόπολης Ναυπάκτου καί 
τόν Κωνσταντίνο τής επισκοπής Καστοριάς. 

41. V. Tiftixoglu. O.K., 34, 55. 

42. ΆΟ. ΠαπαΟοπούλου-Κεραμέως, Συμβολή εις τήν ίστορίαν τής αρχιεπισκοπής 
"Αχρίόος, Πετρούπολη 1905, 23-24. 

43. "Ο.π., 23, 14-19. 

44. V. fJrumel. Regestes no 1125, 155 critique 2. Ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος 

παρουσιάζεται ώς γραφέας ενός συνοδικού υπομνήματος τού πατριάρχη 'Ιωάννη 

Καματηρού πού ακύρωνε γάμο ανηλίκου (S. Putrides, Jean Apokaukos, Lettres et 

autres documents inédits, 1RA1K 14, 86. V. Grume/. Regestes no 201, 194. 

45. Ε. Παπαγιάννη, Τά οικονομικά τού έγγαμου κλήρου στό Βυζάντιο, 'Αθήνα 
1986, 70. 
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Ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος έγινε μητροπολίτης επί πατριαρχείας 
Ιωάννου ΚαματηροΟ (1198-1206), πρίν άπό την άλωση της Κωνστα
ντινούπολης άπό τους Φράγκους46. Ή γνωριμία του μέ τόν 
Κωνσταντίνο ανάγεται στην περίοδο μετά τό 1193 και πρίν τό 1204. 
' Ο χρόνος της ανόδου του Κωνσταντίνου στον επισκοπικό θρόνο της 
Καστοριάς μας είναι άγνωστος. Γνωρίζουμε μόνο πώς μετά τό 1220, 
εποχή πού χρονολογείται ή επιστολή του Άποκαύκου 4 7, ήταν ακόμη 
επίσκοπος στην ϊδια έδρα. 

' Εάν δεχθούμε πώς ό Κωνσταντίνος έγινε επίσκοπος κάποιο έτος 
πρίν τό 1918, πράγμα πιθανό, θά μπορούσαμε νά αναγνωρίσουμε στό 
πρόσωπο του τόν ΑΝΩΝΥΜΟ (2), φίλο καί παραλήπτη της επιστολής 
του Γρηγορίου Άντιόχου. Ή χρονική απόσταση των μαρτυριών 
(πρίν τό 1198 ó ΑΝΩΝΥΜΟΣ (2), περί τό 1220 ó ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) δεν 
αποτελεί εμπόδιο, διότι έχουμε αρκετές περιπτώσεις μακρόχρονης 
παραμονής στον επισκοπικό θρόνο. Γιά παράδειγμα, ó Δημήτριος 
Χωματιανός υπήρξε αρχιεπίσκοπος γιά 19 χρόνια, ó δέ Λέων 
Άχρίδος γιά 31 χρόνια. Ή προέλευση καί του ΑΝΩΝΥΜΟΥ (2) καί 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άπό τους λόγιους κωνσταντινουπολίτικους 
κύκλους, οί φιλικές τους σχέσεις μέ πρόσωπα του ίδιου περιβάλ
λοντος καί ή εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους συνηγορούν στην 
ταύτιση τους. 

' Εάν όμως ή ταύτιση τους δέν μπορεί νά αποδειχθεί μέ απόλυτη 
βεβαιότητα, γεγονός αναμφισβήτητο είναι πώς στά τέλη τού 12ου 
αιώνα —όπως καί στίς αρχές του— στον επισκοπικό θρόνο της 
Καστοριάς βρίσκονται άνθρωποι λόγιοι, μέ παιδεία πού απέκτησαν 
σέ ενα παιδευτικό κέντρο μέ τό κύρος τής Κωνσταντινούπολης καί οί 
όποιοι σχετίζονται μέ επιφανείς πνευματικούς ανθρώπους τής 
εποχής. 

Καί ή διαπίστωση αυτή δέν είναι άσχετη ούτε μέ τήν πολιτική 
καί τήν οικονομική ιστορία τής Καστοριάς τήν εποχή αυτή ούτε πολύ 
περισσότερο μέ τήν πολιτισμική άνθιση πού παρατηρείται στην πόλη 
στά τέλη του 12ου αιώνα· τους ναούς της κοσμούν εικόνες καί 
τοιχογραφίες υψηλής τέχνης, ευλαβικά αφιερώματα αρχόντων, πού 
συχνά φρόντισαν νά τά συνοδεύουν μέ καλλιγραφημένες επιγραφές 

46. Ν. Β. Τωμαόάκη, ο.π., 1.0. 

47. Σχετικά μέ τήν χρονολόγηση τής επιστολής βλ. παραπάνω σημ. 24. 
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σε δωδεκασύλλαβους στίχους48, δείγματα λόγιου ποιητικού ύφους της 
εποχής* 4 9. Στό σημείο αυτό θά μπορούσε νά αποδοθεί ή πρωτοβουλία 
της τοιχογράφησης τού δευτέρου στρώματος τού ναού τού 'Αγίου 
Στεφάνου, πού τοποθετείται χρονικά στίς αρχές τού Που αιώνα, στον 
επίσκοπο Κωνσταντίνο, μιά καί σύμφωνα μέ τόν Μ. Χατζηδάκη, «ή 
ύπαρξη ενός αρκετά ογκώδους κτιστού επισκοπικού θρόνου μέσα στό 
ιερό, στον άξονα τού ναού, μέ ενα χαμηλό σύνθρονο γύρω, μοναδικό 
στην Καστοριά, δίνει την ιδέα οτι ó ναός ήταν έδρα τού επισκόπου»™. 

Ό σημαντικός ρόλος τού επισκόπου στην πολιτιστική ζωή των 
επαρχιών απέρρεε αρχικά από τήν σημαίνουσα θέση του στην 
διοικητική, οικονομική καί κοινωνική ζωή της πόλης, της οποίας 
έχει θεωρηθεί προσωπικότητα-κλειδί51. Σταθερότερος άπό τους 
στρατιωτικούς καί πολιτικούς διοικητές, χειριστής της εκκλησιαστι
κής περιουσίας, δικαστής καί συμβιβαστής των διαφορών τού 
ποιμνίου του, ó επίσκοπος ήταν συγχρόνως καί εκπρόσωπος μιας 
υψηλότερης κουλτούρας, ιδίως αν προερχόταν άπό κύκλους τής 
Πρωτεύουσας52. 

"Οπως διαπιστώθηκε άπό τίς επιστολές πού αναφέρθηκαν παρα-

48. Γιά τά επιγράμματα σε εικόνες καί τοιχογραφίες βλ. ΆΟ. Δ. Κομίνη, Τό 

βυζαντινόν ιερόν επίγραμμα καί οί έπιγραμματοποιοί, εν 'Αθήναις 1966, 33-35. 

* Γιά τίς επιγραφές τής Καστοριάς καί τό πολιτιστικό περιβάλλον τής πόλης 

εκπονείται διδακτορική διατριβή άπό τήν Ε. Δρακοπούλου στην Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales στό Παρίσι. 

49. Ai. Χατζηδάκη, Καστοριά, Βυζαντινή Τέχνη στην 'Ελλάδα, 'Αθήνα 1984 

(όπου καί παλιότερη βιβλιογραφία). Ε. Τσιγαρίόα, Μνημεία καί εικόνες τής 

Καστοριάς, Conférence scientifique «L'art byzantin environ l'année 1200», Studenica-
Βελιγράδι, Σεπτέμβριος 1986. Βυζαντινή καί μεταβυζαντινή Τέχνη, Κατάλογος 

εκθέσεως παλιού Πανεπιστημίου, 1985, αρ. λήμ. 75. Affreschi e icone dalla Grecia, 

Κατάλογος εκθέσεως Φλωρεντίας, 'Αθήνα 1986, αρ. λήμ. 27-28. 

50. Μέ τήν προϋπόθεση βέβαια οτι ή λειτουργία τού ναού ως επισκοπικού 

συνεχιζόταν άπό τήν εποχή τής ανέγερσης του (9ος αι.), υπόθεση πού ενισχύεται άπό 

τό ιδιότυπο εικονογραφικό πρόγραμμα πού σέβεται τίς παλιότερες παραστάσεις καί 

άπό τό πλήθος των ανεξάρτητων άπό τό πρόγραμμα τοιχογραφιών-άφιερωμάτων. 

51. M. Angola, Ardions and Dynasts: Local Aristocracies and the cities of the later 

Byzantine Empire: The byzantine Aristocracy, IX to XIII centuries. BAR Intern. Ser. 

221, Oxford 1984, 241. 

52. E. Herman, The secular church, The Cambridge Medieval History IV, Part II, 
Cambridge 1967, 282-284. J. Herrin, Realities of byzantine provincial government: 

Hellas and Peloponnesos, 1180-1205, DOP 29 (1975), 258-266, 282-284. 
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πάνω, ή πνευματική σχέση μέ την Κωνσταντινούπολη διέκρινε τους 
εκκλησιαστικούς άρχοντες της Καστοριάς κατά τον 12ο αιώνα. Ή 
παρουσία τους στην πόλη την εποχή αυτή είναι βέβαιο ότι επηρέασε 
σημαντικά τή διαμόρφωση ενός ανωτέρου πολιτισμικού επιπέδου. 
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