
Άννα Σκλαβενίηη 

Νικηθόρος Γρηγοράς, ένας πρώιμος οσμανιζηής (ca 1293-1359): 

μαρησρίες, ζτόλια και ζύμβολα για ηην πανίδα 

 

Ο Νηθεθόξνο Γξεγνξάο είλαη ππόδεηγκα ινγίνπ παλεπηζηήκνλνο θαη εθπξνζώπνπ ηεο 

ιεγόκελεο Παιαηνιόγεηαο Αλαγέλλεζεο ησλ γξακκάησλ. Μαζεηήο ηνπ Θενδώξνπ 

Μεηνρίηε, κειέηεζε θνληά ηνπ ηελ Αζηξνλνκία θαη έγηλε ν «δηάδνρνο ηεο ζνθίαο 

ηνπ» ζηε Μνλή ηεο Χώξαο, ζύκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ ίδηνπ, αιιά θαη ηνπ 

δηδαζθάινπ ηνπ. Μάιηζηα, ε ελαζρόιεζή ηνπ κε ηελ Αζηξνλνκία απέδσζε θαξπνύο, 

θαζώο ν Γξεγνξάο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1320 πξόηεηλε ηε δηόξζσζε ηνπ 

ππνινγηζκνύ ηεο ενξηήο ηνπ Πάζρα, ελώ ζπλέηαμε θαη έλα εγρεηξίδην γηα ηελ 

θαηαζθεπή αζηξνιάβνπ.  

 Μαξηπξεκέλα επίζεο ηελ ίδηα δεθαεηία ιεηηνύξγεζε ζηε κνλή ηεο Χώξαο θαη ην 

Γηδαζθαιείν ηνπ Νηθεθόξνπ Γξεγνξά, έλα ζρνιείν κε απαηηήζεηο θαη κε έκθαζε θαη 

ζην quadrivium (κειέηε Γεσκεηξίαο, Αξηζκεηηθήο, Αζηξνλνκίαο, Μνπζηθήο), πέξα 

από ηε κειέηε ηεο Ρεηνξηθήο θαη ηεο Λνγηθήο. ηε κνλή ηεο Χώξαο παξήρζεζαλ 

επίζεο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Γξεγνξά, πνιιά ρεηξόγξαθα, ζε κεξηθά από ηα 

νπνία καο ζώδνληαη θαη απηόγξαθεο ζεκεηώζεηο ηνπ.  ηνπο καζεηέο ηνπ μέξνπκε όηη 

αλήθαλ ζεκαληηθνί ιόγηνη ηεο επνρήο όπσο ν Ιζαάθ Αξγπξόο.  

Ο Γξεγνξάο έδεζε πνιιέο πνιηηηθέο αλαηξνπέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ ηνπ, όπσο 

ηνλ εκθύιην κεηαμύ ηνπ Αλδξνλίθνπ Β΄ θαη ηνπ Αλδξνλίθνπ Γ΄ Παιαηνιόγνπ (1321-

1328) θαη ηνλ εκθύιην κεηαμύ Ισάλλνπ Σ΄ Καληαθνπδελνύ θαη Άλλα ηεο αβνΐαο 

(1341-1347)· απηέο κάιηζηα ηνλ επεξέαζαλ άκεζα. Καζνξηζηηθόηεξε σζηόζν θαη 

από ηηο πνιηηηθέο αλαηαξαρέο ζηάζεθε ε αλάκημή ηνπ ζηελ παιακηθή έξηδα από ην 

1347 θαη κεηά. Η αλάκημε απηή ζηάζεθε κνηξαία γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο δσήο 

ηνπ, θαζώο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αθνζίσζή ηνπ ζηε ζπγγξαθή δνγκαηηθώλ ιόγσλ 

θαηά ησλ εζπραζηώλ (Ἀντιρρητικοὶ Πρότεροι θαη Ἀντιρρητικοὶ Ὕστεροι ιόγνη), ηνλ 

ζηαδηαθό παξαγθσληζκό ηνπ από ηελ απηνθξαηνξηθή απιή θαηά ηα έηε 1347-1351, 

ηνλ θαη’ νίθνλ εγθιεηζκό ηνπ γηα ηέζζεξα πεξίπνπ ρξόληα (1351-1354) θαη ελ ηέιεη 

ηε δηαπόκπεπζε ηνπ ιεηςάλνπ ηνπ κεηά ηνλ ζάλαηό ηνπ. 

Από ηα ζσδόκελα έξγα ηνπ Γξεγνξά μερσξίδεη ε Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία πνπ ζπλερίδεη ην 

ηζηνξηθό έξγν ηνπ Γεσξγίνπ Παρπκέξε. Σν καθξνζθειέο απηό έξγν μεθηλά κε ηε 



θηινδνμία λα πεξηγξάςεη κε αληηθεηκεληθό ηξόπν ηα γεγνλόηα κεηά ηελ άισζε ηνπ 

1204, σζηόζν από ηε ζηηγκή πνπ ν ζπγγξαθέαο εκπιέθεηαη ζηελ εζπραζηηθή έξηδα 

ην έξγν κεηαηξέπεηαη ζε κηα αθήγεζε πνπ ππεξαζπίδεηαη ηελ κεξίδα ησλ 

αληηπαιακηηώλ, δηαλζηζκέλε κε καθξνζθειείο δνγκαηηθνύο ιόγνπο. Δθηόο ηεο 

Ῥωμαϊκῆς Ἱστορίας, κεγάιν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη ζσδόκελεο επηζηνιέο ηνπ 

Νηθεθόξνπ Γξεγνξά, κέζα από ηηο νπνίεο κπνξεί ν αλαγλώζηεο λα αληρλεύζεη ηόζν 

ηηο ζπγγξαθηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο, όζν θαη ηελ θνζκνζεσξία ηνπ. ην ζύλνιν ηνπ 

έξγνπ ηνπ  πνιπάξηζκεο είλαη νη αλαθνξέο ηνπ ζηελ θύραθεν παηδεία, ηελ νπνία 

ζεσξνύζε απαξαίηεην πξνζόλ γηα θάζε άλζξσπν πνπ επεδίσθε έλα ζεκαίλνλ αμίσκα 

ζηελ θνηλσλία. Ρεαιηζηήο θαη νξζνινγηζηήο ζηα λεαληθά ηνπ ρξόληα, ν Γξεγνξάο 

γίλεηαη ππνθεηκεληθόο θαη δνγκαηηθόο κεηά ηελ εκπινθή ηνπ ζηελ εζπραζηηθή έξηδα 

(1347-1359). Δληνύηνηο, πνιιέο από ηηο απόςεηο ηνπ πξνζηδηάδνπλ ζε άλζξσπν πνπ 

αθξνβαηεί αλάκεζα ζηνλ Μεζαίσλα θαη ηελ Αλαγέλλεζε πνπ έκειιε λα αλαηείιεη 

ηνπο επόκελνπο αηώλεο. 
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ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Έξγνπ: «Ήκεξε θαη άγξηα παλίδα ζηνλ ειιαδηθό ρώξν (4νο-

15νο αη.)» ηεο Πξάμεο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙ. Αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο: Μειέηεο θαη 

ςεθηαθέο εθαξκνγέο» θαη ζην Πξόγξακκα ηνπ ΙΙΔ/ΔΙΔ: «Καζεκεξηλόο θαη Κνηλσληθόο Βίνο 

ησλ Βπδαληηλώλ». απνδειηηώζακε ρσξία πνπ αλαθέξνληαη ζε δώα, είηε κε αιιεγνξηθή, 

είηε κε πξαγκαηηθή ζεκαζία από ηα έξγα ηνπ Γξεγνξά (Δπηζηνιέο, Ῥωμαϊκὴ 

Ἱστορία). Οη αλαθνξέο ζηηο επηζηνιέο (18 ηνλ αξηζκό) είλαη θαηά βάζε αιιεγνξηθέο 

θαη ζρεηίδνληαη είηε κε κύζνπο πνπ είρε δηαβάζεη ν ζπγγξαθέαο, είηε κε ηε δηάζεζή 

ηνπ λα παξαιιειίζεη ηνπο αιιεινγξάθνπο ή ηνπο αληηπάινπο ή αθόκα θαη άιινπο 

ιανύο κε νξηζκέλα είδε ηνπ δσηθνύ βαζηιείνπ. Φπζηθά, από ηνλ παξαιιειηζκό απηόλ 

δελ ιείπεη ε ζθσπηηθή δηάζεζε θαη ε ζαθήο ηάζε γηα αμηνινγηθέο δηαθξίζεηο 

αλζξώπσλ θαη εζλώλ. Να ζεκεησζεί εδώ όηη από ηα ρσξία πνπ απνδειηηώζακε ιείπεη 

έλα κεγάιν κέξνο, ζην νπνίν ν Γξεγνξάο αλαθέξεηαη κε ζαξθαζκό ζε ερζξνύο ηνπ, 

παξαιιειίδνληάο ηνπο κε έληνκα. Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλόο όηη ν 

ζπγγξαθέαο παξαζέηεη ρσξία από αηζώπεηνπο κύζνπο πνπ δελ καο ζώδνληαη πιένλ 

από ηε ρεηξόγξαθε παξάδνζε. 

Σα ρσξία πνπ παξαζέηνπκε από ηελ Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία (16 ηνλ αξηζκό) αλαθέξνληαη  

θπξίσο ζε πνιηνξθίεο πόιεσλ θαη ζε κάρεο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, 

άξα πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζε απηά παίδνπλ ηα πνιεκηθά άινγα θαη ε ηύρε ησλ 

αλαβαηώλ ηνπο. Δδώ εληάζζνληαη θαη δειηία πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ηύρε ησλ 

νηθόζηησλ δώσλ ζηνλ κεγάιν ινηκό ηνπ 1347-1348, ν νπνίνο έπιεμε αξθεηά λεζηά 

θαη παξαιηαθέο πόιεηο. Δλδηαθέξνλ έρεη θαη ε απνδειηίσζε ηεο πεξηγξαθήο 

πεξηπιαλώκελσλ αθξνβαηώλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύζαλ θαη άινγν γηα ηα επηθίλδπλα 

αθξνβαηηθά ηνπο. Από ηα παξαπάλσ δειηία αληρλεύεηαη ην δσεξό ελδηαθέξνλ ηνπ 

Γξεγνξά γηα ηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά αιιά θαη πνιηηηζηηθά δξώκελα ηεο επνρήο ηνπ. 

Αο ζεκεησζεί βέβαηα εδώ όηη ν ίδηνο δελ ππήξμε απηόπηεο κάξηπξαο ησλ καρώλ πνπ 

πεξηγξάθεη θαη όηη βαζηθή πεγή πιεξνθόξεζήο ηνπ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα έηε σο ην 

1347, ππήξμε ν κέγαο δνκέζηηθνο θαη κεηέπεηηα απηνθξάηνξαο Ισάλλεο Σ΄ 

Καληαθνπδελόο. Άιισζηε, κεηαμύ ηνπ Γξεγνξά θαη ηνπ Καληαθνπδελνύ ππήξρε 

ζπρλή αιιεινγξαθία, ςήγκαηα κόλν ηεο νπνίαο αληρλεύνληαη ζην ζσδόκελν 

επηζηνινγξαθηθό corpus ηνπ πξώηνπ, εθδεδνκέλν από ηνλ P.A.M. Leone. 



 Δθηόο από ηα realia ηεο Ῥωμαϊκῆς Ἱστορίας, ζα πξέπεη νη κειεηεηέο λα γλσξίδνπλ όηη 

θαη ζην ηζηνξηθό έξγν ηνπ Νηθεθόξνπ Γξεγνξά ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε δώα πνπ είλαη 

είηε αιιεγνξηθέο, είηε παξαπέκπνπλ ζηε ινγνηερληθή ή ξεηνξηθή πξόζιεςε ηεο 

θύζεο (π.ρ. ἐκυράσεις). Από ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία, παξαζέζακε δειηία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξαδείζηα νκνξθηά ηεο κνλαζηηθήο πνιηηείαο ηνπ Άζσ, ζηελ 

νπνία πνπιηά θαη κέιηζζεο ζπκπιέθνληαη κε δέληξα θαη θπηά, δεκηνπξγώληαο έλαλ 

ρώξν εμσθνζκηθό. 

 


