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                                                     ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

          Το θέμα, το οποίο επέλεξα να πραγματευθώ στην παρούσα διπλωματική 

εργασία μου είναι αρκετά πολύπλευρο, καθώς αφορά στη σύνδεση του Βυζαντίου με 

την Ιταλία της Αναγέννησης. Η απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα πάρθηκε, εφόσον 

πάντα με γοήτευε η εποχή αυτή του Ουμανισμού και της Αναγέννησης και με ενδιέφερε 

να ερευνήσω τον τρόπο, με τον οποίο οι λόγιοι του Βυζαντίου συνέβαλαν στη 

μεταφορά ιδεών και επηρέασαν τη σκέψη των Ιταλών ουμανιστών. Ειδικότερα, με 

ενδιέφερε να εντρυφήσω σε μία από τις πιο εξέχουσες και πολυσχιδείς προσωπικότητες 

του 15ου αι., τον Βησσαρίωνα τον Τραπεζούντιο, καθώς και στον πνευματικό κύκλο 

των λογίων που συσπειρώθηκε γύρω του.  

          Ο Βησσαρίων ο Τραπεζούντιος ήταν μία πολυμαθής, αρκετά αινιγματική και 

συγχρόνως αντιφατική φυσιογνωμία, που διαβλέποντας την επικείμενη Άλωση της 

Πόλης, κατέφυγε μόνιμα στην Ιταλία θυσιάζοντας την Ορθόδοξη πίστη του για τη 

σωτηρία του Γένους. Εκεί εργάστηκε με ζήλο και έβαλε ως σκοπό της ζωής του τη 

διάσωση των έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και της κληρονομιάς του 

Ελληνικού Έθνους, αλλά και την αναβίωση του Πλατωνισμού. Η αναζήτηση της 

βαθιάς επιρροής τόσο του πνευματικού του έργου όσο και του πνευματικού του κύκλου 

στην Ιταλική Αναγέννηση κατέστησαν πολύ ενδιαφέρουσα την έρευνά μου. 

          Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Κυρία Σοφία Καπετανάκη για την όμορφη 

συνεργασία που είχαμε και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε για να φέρω εις πέρας 

ένα τέτοιο ευρύ θέμα, αλλά και την Κυρία Γεωργία Ξανθάκη για τη διαρκή στήριξή 

της.  
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                                                      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

          Μετά την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ 

Η΄ το 1261, ακολούθησε, μέχρι και τα μέσα του 15ου αιώνα, μία ιδιαίτερα αντιφατική 

περίοδος, η οποία διακρίθηκε από μία ιδιόμορφη αντίθεση ανάμεσα στην παρακμή και 

κατάρρευση της κοινωνίας, της οικονομίας και της πολιτικής και στην πολιτισμική, 

πνευματική και καλλιτεχνική άνθηση, που παρατηρείται κυρίως τον 14ο αιώνα1. 

          Παρά τις προσπάθειες να καταστήσει την αυτοκρατορία μεγάλη δύναμη, ο 

Μιχαήλ Η΄ ήρθε αντιμέτωπος με πολλά εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα: το 

αρσενιατικό σχίσμα που συγκλόνισε την κοινωνία και την Εκκλησία, την παραμέληση 

της άμυνας στη Μικρά Ασία, που γίνεται λεία των επεκτατικών διαθέσεων των 

Σελτζούκων, των επιθετικών πλέον Βουλγάρων και Σέρβων, των διεκδικητικών 

Γενοβέζων εμπόρων, αλλά κυρίως των Δυτικών, που ήδη έκαναν κινήσεις να 

αποκαταστήσουν εκ νέου τη λατινική κυριαρχία στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες 

αποσοβήθηκαν μεν, χάρη στη συμφωνία του Μιχαήλ Η΄ να εμπλακεί σε συζητήσεις 

και τελικά να συμφωνήσει στην Ένωση των δύο Εκκλησιών, δημιούργησαν δε 

διαμάχες στην κοινωνία και την Εκκλησία2. Μετά τον θάνατο του Αυτοκράτορα, 

σταδιακά το Βυζάντιο «θα μεταβληθεί σε κρατίδιο και τελικά θα καταντήσει έρμαιο 

στην πολιτική των γειτόνων του»3. Η ραγδαία αυτή πολιτική παρακμή του Βυζαντίου, 

στα τέλη του 13ου και κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα, δεν οφειλόταν μόνο στην 

αδυναμία των διαδόχων, αλλά και σε άλλους βαθύτερους λόγους4. 

          Τον 14ο αιώνα η σφικτή και συγκεντρωτική οργάνωση και διοίκηση του κράτους 

είχε πλέον αποδυναμωθεί και είχαν χαλαρώσει οι δεσμοί της πρωτεύουσας με τις 

επαρχίες. Οι μικροί γαιοκτήμονες, στους οποίους στηριζόταν η οικονομία και ο 

στρατός, συνθλίβονταν από την υψηλή φορολογία με αποτέλεσμα να επέλθει 

οικονομικός μαρασμός και κοινωνική εξαθλίωση. Σε αυτό συνέτεινε επίσης και η 

υποτίμηση του βυζαντινού νομίσματος στα τέλη του 13ου αιώνα5. Ο στρατός, που πλέον 

αποτελείτο σχεδόν αποκλειστικά από ξένους μισθοφόρους, επιβάρυνε ιδιαίτερα τα 

 
1 Rosenqvist (2008) 211. 
2 Nicol (1996) 83-89. Rosenqvist (2008) 213. 
3 Ostrogorsky (82006) 167. 
4 Ostrogorsky (82006) 169-170. 
5 Ostrogorsky (82006) 171-172. 
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κρατικά ταμεία, όπως άλλωστε και η κατάργηση του ναυτικού από τον Ανδρόνικο Β΄ 

δημιουργώντας επιπλέον δαπάνες6. Αυτή την εξαθλιωμένη κατάσταση επιδείνωσαν οι 

δυναστικές έριδες  -  του Ανδρόνικου Β΄ και του εγγονού του Ανδρόνικου Γ΄, καθώς 

και του Ιωάννη Ε΄ και του Ιωάννη Κατακουζηνού - αλλά και εσωτερικές διαμάχες - 

όπως των Ζηλωτών και των Ησυχαστών - κορυφώνοντας έτσι τις εντάσεις, ενώ στο 

εξωτερικό του κράτους φανερή ήταν η απώλεια των εθνικών εδαφών, κυρίως στην 

καρδιά της αυτοκρατορίας, τη Μικρά Ασία, με συνέπεια τη μείωση του πληθυσμού. 

Μέσα σε αυτή την αστάθεια και την παρακμή παραμόνευαν οι Οθωμανοί, αλλά και οι 

Σέρβοι, οι οποίοι συνεχώς ενδυναμώνονταν7. 

          Τον 15ο αι. η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε περιοριστεί μόνο στην 

Κωνσταντινούπολη και σε μερικές επαρχιακές πόλεις της Μικράς Ασίας και του 

ελλαδικού χώρου. Η Τουρκική εξάπλωση είχε προχωρήσει αρκετά και παντού 

κυριαρχούσαν η ανασφάλεια και ο τρόμος 8, ιδιαίτερα μετά την ήττα των Δυτικών στη 

Νικόπολη από τους Οθωμανούς του Βαγιαζήτ (1396) και την επτάχρονη πολιορκία της 

Κωνσταντινούπολης από εκείνον. Οι αυτοκράτορες της εποχής εκείνης, ο Μανουήλ Β΄ 

και ο Ιωάννης Η΄, όπως άλλωστε ο Μιχαήλ Η΄ και ο Ιωάννης Ε΄ παλαιότερα, πίστευαν 

ότι η μόνη ελπίδα για να σωθεί η Αυτοκρατορία ήταν να ζητήσουν βοήθεια από τη 

χριστιανική Δύση, γνωρίζοντας, εντούτοις, ότι αυτό απαιτούσε σωστές διπλωματικές 

διαπραγματεύσεις και ότι είχε βαρύ τίμημα9. 

          Το ταξίδι του Μανουήλ στη Δύση, προκειμένου να ξεσηκώσει τους Ευρωπαίους 

ηγεμόνες ή έστω να διασφαλίσει στρατιωτική και οικονομική βοήθεια εναντίον των 

απίστων, δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ούτε όμως και η περίοδος ύφεσης 

που διήλθε η αυτοκρατορία λόγω των δυναστικών ερίδων που ταλάνισαν τους 

Οθωμανούς για είκοσι περίπου χρόνια, μετά την καταστροφική ήττα του Βαγιαζήτ Β΄ 

από τους Μογγόλους (1402)10. Μάταιη, επίσης, η τελευταία απόπειρα αναζήτησης 

βοήθειας από τη χριστιανική Δύση επί των ημερών του Ιωάννη Η΄, με τη συμμετοχή 

των βυζαντινών στη Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας, όπου αποφασίστηκε η Ένωση 

των δύο Εκκλησιών και η υποταγή της Ανατολικής στη Δυτική Εκκλησία11. Η Ένωση 

εκτός από εσωτερική αναταραχή και διχασμό δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και 

 
6 Ostrogorsky (82006) 171. 
7 Ostrogorsky (82006) 167. 
8 Καρπόζηλος (2015) 261. 
9 Καρπόζηλος (2015) 264. 
10 Nicol (1996) 496-497. 
11 Runciman (22005) 33. 
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σταδιακά επήλθε η τελική πτώση, με την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, την 

κατάκτηση του Μοριά το 1460 και της Τραπεζούντας, γενέθλιας πόλης του 

Βησσαρίωνος, το 1461. 

          Παράλληλα, όμως, με την κοινωνικοπολιτική, οικονομική και διοικητική 

παρακμή το Βυζάντιο γνώρισε, παραδόξως, και μεγάλη πολιτισμική, πνευματική και 

καλλιτεχνική άνθηση, κυρίως από τις αρχές του 14ου αιώνα, η οποία έμεινε γνωστή ως 

Παλαιολόγεια Αναγέννηση ή αλλιώς ως Τελευταία Βυζαντινή Αναγέννηση. Μάλιστα, δεν 

είναι τυχαίο που η Δυναστεία των Παλαιολόγων έδωσε το όνομά της στην περίοδο 

αυτή της πολιτισμικής ακμής, καθώς αρκετοί από τους Αυτοκράτορες είχαν 

πνευματικά ενδιαφέροντα, όπως ο Ιωάννης ΣΤ΄ Κατακουζηνός (1347- 1354) και ο 

Μανουήλ Β΄ (1395-1425). Ποτέ άλλοτε οι Βυζαντινοί δεν είχαν επιδείξει τόσο βαθύ 

ενδιαφέρον για ζητήματα του νου και του πνεύματος όσο τότε. Η Παλαιολόγεια 

Αναγέννηση έχει μείνει στην ιστορία ως το πνευματικό κίνημα, το οποίο 

χαρακτηρίστηκε από έντονη πνευματική δραστηριότητα που συνοψίζεται στη 

συστηματική ενασχόληση, μελέτη και σχολιασμό της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. 

Στην προσπάθειά τους να αναβιώσουν τον κλασσικό πολιτισμό οι λόγιοι ανέπτυξαν 

επίσης τις επιστήμες και τη λογοτεχνία με ένα ανθρωπιστικό πνεύμα12. 

          Επίσης, η περίοδος χαρακτηρίστηκε από την καλλιέργεια ενός νέου φιλοσοφικού 

στοχασμού που έτεινε να ανατρέψει την παλιά και παραδοσιακή θεολογική σκέψη. Σε 

μία περίοδο, λοιπόν, που το κράτος κατέρρεε από κάθε άλλη άποψη, ο βυζαντινός 

κόσμος του πνεύματος προσανατολιζόταν προς τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Αυτό 

οδήγησε στην απόκτηση μίας άλλης διάστασης στην ιδέα του «Ελληνισμού» για τους 

Βυζαντινούς, καθώς άρχισαν να αναζητούν νέες αξίες και να διαμορφώνουν ελληνική 

συνείδηση13. 

          Ο μικρός κύκλος των πνευματικών ανθρώπων, οι λόγιοι, μελετούσαν, έγραφαν, 

έκριναν και συνέκριναν κείμενα όλων των ειδών. Την πνευματική και πολιτιστική αυτή 

δραστηριότητα συντηρούσαν και υποστήριζαν η αυτοκρατορική οικογένεια, κοσμικοί 

και εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, καθώς και οι πλούσιοι γαιοκτήμονες, ενώ οι 

διανοούμενοι με τη σειρά τους εξέφραζαν τα ενδιαφέροντα των ανθρώπων της 

εξουσίας14. Εντούτοις, λόγω του τουρκικού επεκτατισμού και των δύο εμφυλίων 

 
12 Rosenqvist (2008) 226-228. Καρπόζηλος (2015) 267. 
13 Καρπόζηλος (2015) 267. 
14 Καρπόζηλος (2015) 267-268. 
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πολέμων η αριστοκρατία του Βυζαντίου σταδιακά υπέστη μεγάλη οικονομική φθορά 

με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η πνευματική κίνηση των λογίων. Η συρρίκνωση της 

αριστοκρατίας και η ένδεια της αυλής σε συνδυασμό με τη γενικότερη 

κοινωνικοπολιτική παρακμή του Βυζαντίου έδειχναν πως η Παλαιολόγεια Αναγέννηση 

δεν είχε στέρεες βάσεις για να διαρκέσει στο χρόνο. Και αυτό γιατί ήταν απαραίτητο 

όσα έγραφαν οι λόγιοι «να μεταδίδονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν να έχουν 

κάποιο νόημα και για τους μεταγενέστερους και να μην περιορίζονται στον άμεσο 

κύκλο τους»15. 

          Στα μέσα του 15ου αι., τις παραμονές της Άλωσης, παρατηρήθηκε μία 

πνευματική κατάπτωση, η οποία αντανακλάται στα κείμενα της εποχής. Υπήρξε μία 

στροφή στη θεολογία και μία μετατόπιση του ενδιαφέροντος εις βάρος της κλασσικής 

παιδείας και φιλοσοφίας16. Έτσι, η τελευταία Βυζαντινή Αναγέννηση, παρότι 

δημιούργησε μία πνευματική και πολιτισμική άνθηση, δεν ευδοκίμησε και μολονότι 

συνέπεσε χρονικά με την Ιταλική Αναγέννηση του 15ο αι., «δεν κατόρθωσε να διαβεί 

το κατώφλι της Δυτικής, αν και συνέβαλε ουσιαστικά στην πραγμάτωσή της»17. 

          Ενώ, λοιπόν, το Βυζάντιο «βυθιζόταν» στην παρακμή του, από την άλλη πλευρά 

στη Δυτική Ευρώπη ήταν φανερή η ακμή σε όλους τους τομείς της γνώσης και των 

επιστημών. Ήδη από τον 14ο αι. λόγω της επικράτησης των Οθωμανών στη Μικρά 

Ασία και την ερήμωσή της από τον ελληνικό πληθυσμό, πολλοί Βυζαντινοί 

εγκατέλειψαν τον τόπο  τους και εγκαταστάθηκαν σε ασφαλέστερες περιοχές. Ανάμεσά 

τους και ορισμένοι λόγιοι οι οποίοι αναζητώντας μία καλύτερη τύχη και ένα 

λαμπρότερο μέλλον, κατέφευγαν στη Δύση και πιο συγκεκριμένα στην Ιταλία. 

Ξεχωριστή φυσιογνωμία ο Μανουήλ Χρυσολωράς που δίδαξε ελληνικά στη 

Φλωρεντία, το Μιλάνο και την Παβία, προώθησε τις ελληνικές σπουδές, αλλά και 

προετοίμασε το έδαφος και για άλλους λόγιους, οι οποίοι άρχισαν να συρρέουν στη 

Δύση, κυρίως μετά τη Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας (1438-39)18. 

          Αργότερα, μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, έγινε μία μαζικότερη 

μετακίνηση λογίων στη Δύση. «Σε διάφορα μέρη της και κυρίως στην Ιταλία υπήρχε 

μεγάλη ζήτηση από τους Ουμανιστές της Αναγέννησης για άτομα που κατείχαν 

 
15 Runciman (22005) 97. 
16 Καρπόζηλος (2015) 268. 
17 Καρπόζηλος (2015) 268. 
18 Runciman (22005) 111. Γιαννακόπουλος (1966) 54, 171, 186-187, 203, 214. 
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ακριβώς εκείνη τη γλωσσική και φιλολογική παιδεία που καλλιεργείτο στον λόγιο 

βυζαντινό κόσμο.»19 Ενδιαφέρονταν, δηλαδή, τόσο για την εκμάθηση της ελληνικής 

όσο και για τη μελέτη και μετάφραση των σπουδαίων κειμένων της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας. Λόγω αυτής της συγκυρίας, πολλοί Βυζαντινοί λόγιοι σταδιοδρόμησαν 

αρκετά επιτυχημένα διδάσκοντας σε Πανεπιστήμια της Δύσης και επηρέασαν πολύ την 

Ιταλική Αναγέννηση αφήνοντας το δικό τους στίγμα και διαδίδοντας τις φιλοσοφικές 

τους απόψεις. Μάλιστα «όταν άρχισαν να τυπώνονται βιβλία στη Δύση με ελληνικά 

κείμενα, αρχαία ή βυζαντινά εγκαινιάστηκε ένα ευρύτερο πεδίο δράσης γι’ αυτούς που 

εκπροσωπούσαν την παραδοσιακή βυζαντινή λογιοσύνη»20. 

          Ο 15ος  είναι ο κατεξοχήν αιώνας της Ιταλικής Αναγέννησης, ενός πνευματικού 

κινήματος που ξεκίνησε από την Ιταλία κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, εξαπλώθηκε και 

άσκησε έντονη επίδραση στην πνευματική ζωή της υπόλοιπης Ευρώπης. Η 

Αναγέννηση, κατά τη γενική παραδοχή των ιστορικών, έχει τις ρίζες της τον 14ο αιώνα, 

στη Φλωρεντία, μία υπέρλαμπρη πόλη της Τοσκάνης και των επιφανών και συνάμα 

ισχυρών οικογενειών των Strozzi και των Μεδίκων. 

          Στις αρχές της Αναγέννησης εκδηλώθηκε σε κάποιες περιοχές της Ιταλίας ο 

ουμανισμός (από τη λέξη umanista που δηλώνει τον δάσκαλο των ανθρωπιστικών 

γραμμάτων21), ένα πνευματικό – φιλολογικό κίνημα που χαρακτηρίζεται από την 

αναβίωση της ιδεολογίας των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων στοχαστών και την 

επαναφορά της συστηματικής διδασκαλίας και μελέτης της κλασσικής γραμματείας, 

τις οποίες οι Ιταλοί ουμανιστές θεωρούσαν απαραίτητες, χωρίς όμως να 

παραγκωνίζεται και να παραβλέπεται ο χριστιανισμός22. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

εκδηλώθηκε από τους Ιταλούς λόγιους και για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, 

ώστε να μπορούν να διαβάζουν τα έργα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Για τον 

λόγο αυτό, αναζητήθηκαν τρόποι που θα διευκόλυναν αυτή τη διαδικασία: σε 

πανεπιστήμια της Ιταλίας και της Ευρώπης. 

          Μέσα σε αυτό το ιστορικό και πνευματικό περιβάλλον, το θέμα το οποίο θα 

αναλυθεί στην παρούσα διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία είναι η μεγάλης αξίας 

συνεισφορά του Έλληνα κληρικού και λόγιου Βησσαρίωνος και του πνευματικού του 

 
19 Rosenqvist (2008) 254. 
20 Rosenqvist (2008) 255. 
21 Reynolds & Wilson (42013) 123. 
22 Κοντοειδή (2016) 6,8. 
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κύκλου στην Ιταλική Αναγέννηση, στο πλαίσιο της συμβολής των λογίων του 

Βυζαντίου σε αυτή.  

          Λαμβάνοντας υπόψη ότι στη διαμόρφωση του Ιταλικού πνεύματος σημαντικό 

ρόλο διαδραμάτισε η ανάπτυξη και η πρόοδος της φιλοσοφίας, η συνύπαρξη του 

Αριστοτέλη και του Πλάτωνα στη Δύση, αλλά και ο «διάλογος» και η συνάντηση του 

αναγεννησιακού και δυτικού τρόπου σκέψης με το ελληνικό πνεύμα, χάρη στους 

λόγιους του Βυζαντίου εστιάσαμε στην εμβληματική μορφή του Βησσαρίωνος. Σκοπός 

της εργασίας είναι η κατάδειξη του τρόπου με τον οποίο ο ίδιος και ο κύκλος του στην 

Ιταλία συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στη διαμόρφωση του πνεύματος της Ιταλικής 

Αναγέννησης, η ανάδειξη του Βυζαντινού υποβάθρου της καθώς και της επίδρασης της 

Βυζαντινής σκέψης στην Ιταλική. 

          Όσον αφορά στη ζωή και τη δράση του Βησσαρίωνος, αυτές συμβαδίζουν με τη 

ταραγμένη τελευταία περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, κατά την οποία οι 

Βυζαντινοί Αυτοκράτορες στρέφονταν διαρκώς προς την Δύση για βοήθεια, αφού 

πλησίαζε ολοένα και περισσότερο η απειλή του τουρκικού κινδύνου. Μία τέτοια 

απόπειρα αναζήτησης βοήθειας από τη Δύση ήταν και η Σύνοδος Φερράρας - 

Φλωρεντίας το 1438-39, για την πραγματοποίηση της οποίας συναντήθηκαν οι 

σπουδαιότεροι εκπρόσωποι της Ορθόδοξης και της Καθολικής εκκλησίας, για να 

επιλύσουν τις σχετικές με το Σχίσμα διαφορές τους. Η Σύνοδος αυτή ήταν το έναυσμα 

να γίνουν πέρα από θεολογικές και δογματικές συζητήσεις και άλλες ευρύτερου 

πνευματικού, φιλοσοφικού και επιστημονικού περιεχομένου μεταξύ των εκπροσώπων, 

κατά τις οποίες «έλαμψε» και διακρίθηκε η μορφή του Βησσαρίωνος, διεγείροντας το 

ενδιαφέρον των Δυτικών. 

          Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτών των πνευματικού και φιλοσοφικού περιεχομένου 

συζητήσεων ο Βησσαρίων άρχισε να διαδίδει τον Πλατωνισμό στην Ιταλία 

εμφυσώντας τους την αγάπη του για αυτόν. Εντούτοις, αν και ο Βησσαρίων ήταν βαθιά 

αφοσιωμένος στη χριστιανική πίστη, το αξιομνημόνευτο αυτό ιστορικό συμβάν της 

Συνόδου αποτέλεσε, το εφαλτήριο, αφενός για τη μόνιμη εγκατάστασή του στην Ιταλία 

και αφετέρου για τη μεταστροφή του στον Ρωμαιοκαθολικισμό, η οποία, όπως είναι 

λογικό, ερμηνεύτηκε με διάφορους τρόπους.        

          Ποιες ήταν όμως εκείνες οι συγκυρίες που τον οδήγησαν να εγκατασταθεί 

μόνιμα στην Ιταλία και να προσχωρήσει στον Ρωμαιοκαθολικισμό; Τι ήταν αυτό που 
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τον ώθησε σε αυτά; Ήταν ένας ο λόγος ή μήπως ήταν ένας συνδυασμός αιτιών; Είναι 

γεγονός ότι στις συνειδήσεις του λαού και των Ορθοδόξων συγχρόνων του, ο 

Βησσαρίων αμφισβητήθηκε έντονα και για αρκετά χρόνια ως προσωπικότητα, διότι 

αυτοί είχαν ακλόνητη την πεποίθηση πως έγινε προδότης της Ορθοδοξίας. Πέρα, όμως, 

από κάθε θρησκευτική προκατάληψη εις βάρος του, η μορφή του είναι αναμφισβήτητα 

μεγαλειώδης και η πνευματική προσφορά του τεράστια και στην Ανατολή και στη 

Δύση.     

          Η μόνιμη εγκατάστασή του στην Ιταλία ήταν μοιραία, καθώς έτσι μετέφερε και 

διέσωσε πολλά χειρόγραφα και σπουδαία κομμάτια της ελληνικής πνευματικής 

κληρονομιάς. Επιπρόσθετα, εκεί εργάσθηκε με ζήλο μαζί με τον κύκλο του, 

προσπαθώντας με κάθε τρόπο να συλλέξει και να αντιγράψει τα αρχαία κλασσικά έργα. 

Επομένως, μέσω της διάσωσης, αλλά και της διδασκαλίας αυτών των αρχαίων 

κλασσικών έργων στους Δυτικούς, μέσω της διάδοσης του Πλατωνισμού, αλλά και με 

τη συγγραφή δικών του έργων, ο Βησσαρίων άσκησε τεράστια επίδραση στον 

πολιτισμό και στη σκέψη της Δύσης και συνεπώς και στην Ιταλική Αναγέννηση. 

           Παρόλα αυτά, η συνεισφορά των βυζαντινών λογίων στην Ιταλική Αναγέννηση 

έχει αξιολογηθεί με ποικίλους τρόπους. Ειδικότερα, στην παλαιότερη βιβλιογραφία, 

τουλάχιστον έως τα μέσα του 19ου αι. είχε υποστηριχθεί από τους ίδιους τους Ιταλούς 

ανθρωπιστές του 15ου - και όχι από τους Έλληνες ιστορικούς - με έντονο και 

υπερβολικό τρόπο η άποψη ότι η Αναγέννηση οφειλόταν αποκλειστικά στους 

βυζαντινούς λόγιους και δασκάλους τους λόγω του θαυμασμού που έτρεφαν για 

εκείνους. Απ’ την άλλη πλευρά στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία το θέμα αναλύεται 

περισσότερο ισορροπημένα χάρη στον Ελβετό ιστορικό Jacob Burckhardt, ο οποίος, το 

1860, στο πόνημά του Die Kultur der Renaissance in Italien απέδωσε τη «φωτεινή» 

Αναγέννηση κυρίως στις αλλαγές της τότε ιταλικής κοινωνίας23.   

          Συνεπώς, στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τα κεφάλαια, που 

θα αναλυθούν έχουν ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η ζωή του Βησσαρίωνος, 

η επιμελημένη εκπαίδευση που έλαβε και οι διπλωματικές του δράσεις. Το δεύτερο 

κεφάλαιο εξετάζει τη θέση του Βησσαρίωνος στη Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας, 

χωρίς ωστόσο να υπάρξει εμβάθυνση σε θεολογικά ζητήματα, έτσι ώστε να εξηγηθεί 

στο τρίτο κεφάλαιο ο τρόπος, με τον οποίο μέσω της Συνόδου διαδόθηκε από τον 

 
23 Λαμπάκης (2004) 31-32. 



12 
 

Βησσαρίωνα ο Πλατωνισμός στη Δύση. Στη συνέχεια, το τέταρτο κεφάλαιο 

επικεντρώνεται στο πνευματικό του έργο στην Ιταλία και στην μεγάλη συνεισφορά του 

στην Ιταλική Αναγέννηση και τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η προσφορά του 

πνευματικού του κύκλου, ο οποίος αποτελείτο και από Βυζαντινούς που είχαν 

καταφύγει στην Ιταλία, αλλά και από Ιταλούς Ουμανιστές. 
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                                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

                Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ,  Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

                                         ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

 

          Ο Βησσαρίων γεννήθηκε περί το 1400 στην Τραπεζούντα του Πόντου24, στα 

παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Εντούτοις, ανάμεσα στους μελετητές, που 

ασχολήθηκαν με τη ζωή και το έργο του υπήρξαν διαφωνίες σχετικές με την ακριβή 

ημερομηνία γεννήσεώς του, γι’ αυτό και έχουν προταθεί πολλές25, με επικρατέστερες 

εναλλακτικές το 140326  ή το 140827. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες και 

έρευνες, όμως, ορθότερη θεωρείται πλέον η άποψη ότι γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 

του 1408. Αξίζει να τονιστεί ότι οι μελετητές, που υποστήριξαν το 1403 ως την 

ημερομηνία γεννήσεως του είχαν βασιστεί στον επικήδειο που εκφώνησε το 1472 ο 

βιογράφος του Καρδινάλιος Nicolas Capranica28. Ο J. Monfasani στηριζόμενος στη 

μαρτυρία του Ambrose Traversari, που ήταν μοναχός του τάγματος των Καμαλδουίνων 

και είχε συνδεθεί με στενή φιλία με τον Βησσαρίωνα στην Ιταλία, αλλά και στις 

μαρτυρίες των ανθρωπιστών Niccolò Perotti και Pietro Ranzano θεωρεί το έτος 1408 

περισσότερο αξιόπιστο29 από το 1403 που προτείνει ο Capranica.  

          Το βαφτιστικό του όνομα του Βησσαρίωνος φαίνεται πως ήταν Βασίλειος30, και 

όχι Ιωάννης όπως για αιώνες υποστήριζε πλήθος ερευνητών31 βασιζόμενοι στη 

λανθασμένη ανάγνωση από τον A. Bandini τον 18ο αι.32 ενός παρασελίδιου σχολίου 

του ίδιου του Βησσαρίωνος σε ένα χειρόγραφο του Πλουτάρχου. Ο Loenertz, ο πρώτος 

 
24 Σαββίδης (2005) 153. Rosenqvist (2008) 255. 
25 Η Ιορδανίδου (2010) 19, σημ. 6, καταθέτει αναλυτικά τις σχετικές βιβλιογραφικές παραπομπές με τις 

διαφορετικές χρονολογίες γέννησης του Βησσαρίωνος που έχουν προταθεί τοποθετώντας την από το 1389 μέχρι 

το 1408. Επίσης, να προσθέσουμε ότι ο Σαββίδης (2005) 128 προτείνει το 1399/1400 ή το 1403, ενώ η Martin 

(2000) 46 αναφέρει ότι γεννήθηκε από το 1403 έως το 1408. Ο Bandini (1777) 2 και ο Rosenqvist (2008) 255 

τοποθετούν τη γέννησή του το 1395, ο Σάθας (1868) 25 τοποθετεί τη γέννησή του από το 1389 μέχρι το 1395, ενώ 

ο Παναγιώτου (2010) 1075 το 1400. Τέλος, η Γαληνού (2012) 21 προτείνει ως έτος γέννησής του το 1401.   
26 Vast (1878) 2.  Runciman (22005) 91. Κοντοειδή (2016) 12. Πάπυρος Larousse Britannica (2006), τόμος 11, 

515. 
27 Monfasani (1986) 114-124. 
28 Vast (1878) 2: «Vixit Nicaenus annis 69, mensibus 14, diebus 16». 
29 Σε περίπτωση, όμως, που το έτος γεννήσεώς του Βησσαρίωνα είναι το 1408, αυτό σημαίνει ότι το 1415 που 

πήγε στην Κωνσταντινούπολη με τον Δοσίθεο για να παρακολουθήσει ανώτερο κύκλο σπουδών, ήταν μόλις 7 

ετών, κάτι αδύνατον.  
30 Loenertz (1944) 123. 
31 Γαληνού (2012) 23, 35, 38. Γιαννακόπουλος (1985) 425. Παναγιώτου 2010, 1075. Talbot – Rice (1991) 285. 
32 Bandini (1777) 4. 
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που επανεξέτασε αυτό το σχόλιο, διόρθωσε το λάθος33. Εκτός όμως από το παρασελίδιο 

σχόλιο, ο Loenertz στηρίζεται και στην παραδοσιακή βυζαντινή πρακτική που ήθελε 

το μοναστικό όνομα αυτού που αποφάσιζε να γίνει μοναχός να ξεκινάει από το γράμμα 

του κοσμικού του ονόματος. 

          Για την οικογένειά του, επίσης, δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες. Ήταν μία 

ορθόδοξη, χριστιανική, μεσοαστική οικογένεια, η οποία διακρινόταν για το ήθος της 

και την αφοσίωσή της στη θρησκεία. Το όνομα του πατέρα του δεν αναφέρεται 

πουθενά, ενώ η μητέρα του ονομαζόταν Θεοδούλη34. Η οικογένεια ήταν πολύτεκνη και 

ο Βησσαρίων είχε άλλα δεκατέσσερα αδέρφια, τα οποία, σύμφωνα με τη δική του 

μαρτυρία, πέθαναν όλα πριν από τους γονείς τους35.  

          Όσον αφορά στην ανατροφή και την εκπαίδευσή του, ο Βησσαρίων διδάχθηκε 

τα πρώτα του γράμματα στη Τραπεζούντα από τον δάσκαλο και προστάτη του 

Μητροπολίτη Τραπεζούντος Δοσίθεο Δωριέα (1408-1422)36. Μέσω του Δοσίθεου 

απέκτησε πρόσβαση τόσο στην αυτοκρατορική βιβλιοθήκη37, την οποία και 

μνημονεύει στο Εγκώμιον εις Τραπεζούντα38, έναν χώρο αστείρευτης γνώσης χάρη 

στην πλούσια συλλογή χειρογράφων που διέθετε, όσο και σε πνευματικά ακμάζουσες 

μονές του Πόντου, Σουμελά, Βαζελώνα και Περιστερίου39. 

          Ο νεαρός Βασίλειος, γοητευμένος μελετούσε τα χειρόγραφα με ζήλο και όσο 

εισχωρούσε σε βάθος στον κόσμο της γνώσης, το διαρκώς ανήσυχο μυαλό του 

«γεννούσε» απορίες. Αυτό τον ωθούσε στο να μην εφησυχάζει και να αναζητεί 

συνεχώς περισσότερα. Αξίζει να αναφερθεί ότι όσον αφορά στην κλασσική του 

παιδεία, πρώτα φαίνεται ότι εντρύφησε στους φιλοσόφους και λόγιους του τόπου του, 

όπως στον Διογένη τον Κυνικό και τον ποιητή Δίφιλο τον Σινωπέα, καθώς και στον 

Θαλή τον Μιλήσιο, τον γεωγράφο Εκαταίο, τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη40. 

Άρχισε να θαυμάζει τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, το ήπιο ύφος του Ισοκράτη και 

τον δυναμισμό του Δημοσθένη41. Μέσα, λοιπόν, από τη μελέτη του έργου αυτών των 

 
33 Martin (2000) 46. 
34 Ιορδανίδου (2010) 20. Αρχ. Παρθένιος (1957) 8. Γαληνού (2012) 23. 
35 Ιορδανίδου (2010) 20-21. 
36 Σαββίδης (2005) 153. 
37 Ιορδανίδου (2010) 21. 
38 Σαββίδης (2005) 154. 
39 Ιορδανίδου (2010) 21. 
40 Ιορδανίδου (2010) 21. Γαληνού (2012) 38. 
41 Vast (1878) 6. 
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σπουδαίων ανδρών ο Βησσαρίων άρχισε να ωριμάζει, να πλάθει ένα αίσθημα 

πατριωτισμού μέσα του, να οραματίζεται ταξίδια και να διαμορφώνεται πνευματικά. 

          Το 1415, όταν ο Βησσαρίων ήταν 12-15 ετών και είχε ολοκληρώσει τον πρώτο 

κύκλο σπουδών του, ο δάσκαλος και προστάτης του Δοσίθεος μετέβη στην 

Κωνσταντινούπολη σε μία προσπάθεια να βελτιωθούν οι ήδη τεταμένες από το 1261 

σχέσεις ανάμεσα στην Εκκλησία της Τραπεζούντας και το Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινουπόλεως, αφού η πρώτη επιζητούσε την αυτονομία και την 

ανεξαρτητοποίησή της από το Πατριαρχείο42.  

          Ο ιεράρχης, έχοντας εκτιμήσει ιδιαιτέρως το ήθος, τις αρετές, τα χαρίσματα και 

την ευφυΐα του νεαρού μαθητή του, τον πήρε μαζί του στην Κωνσταντινούπολη, με 

σκοπό να προχωρήσει σε ανώτερες σπουδές. Αυτή η αφορμή, φυσικά, έδωσε μία 

τεράστια ευκαιρία στον Βησσαρίωνα, ο οποίος είχε όνειρα και προσδοκίες για το 

μέλλον του και αναμφισβήτητα διακατεχόταν από ενθουσιασμό για τον λαμπρό κόσμο 

της Βασιλεύουσας.  

          Έχοντας, λοιπόν, για οδηγό του την παιδεία και τις γνώσεις, που έλαβε στη 

Τραπεζούντα, ο Βησσαρίων όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το 1415, πάντα υπό 

την επίβλεψη του Δοσίθεου μαθήτευσε στη σχολή του Γεώργιου Χρυσοκόκκη43, ο 

οποίος ήταν από τους διακεκριμένους λόγιους της εποχής. 

          Κοντά του εμβάθυνε κυρίως στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και στη 

ρητορική, που καλλιεργείτο εκείνη την εποχή στην πρωτεύουσα από έναν ευρύ κύκλο 

διακεκριμένων δασκάλων και λογίων, αλλά και από τον κύκλο των πολλά 

υποσχόμενων μαθητών τους. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη σχολή του 

Χρυσοκόκκη, ο Βησσαρίων γνωρίστηκε με τον Ιταλό Ουμανιστή Φραγκίσκο 

Φίλελφο44  (Francesco Filelfo 1398-1481), ο οποίος είχε έρθει το 1420 από την Ιταλία 

στην Κωνσταντινούπολη45, πιθανώς παρακινούμενος από τον Μανουήλ Χρυσολωρά. 

Ο Φίλελφος, κατά τα επτά χρόνια (1420-1427)46 παραμονής του στην πρωτεύουσα, 

διακρίθηκε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και ήταν αυτός που πρώτος 

 
42 Ιορδανίδου (2010) 22. Σαββίδης (2005) 31-32. Γαληνού (2012) 39. 
43 Σαββίδης (2005) 153. Runciman (22005) 91. Wilson (2014) 343-344. Ιορδανίδου (2010) 22-23. 
44 Ιορδανίδου (2010) 23. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 188. 
45 Runciman (22005) 110. 
46 Λαμπάκης (2004) 35, σημ. 11. 
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μίλησε στον συμμαθητή και στενό του φίλο για την αναβίωση των κλασσικών 

γραμμάτων στη Δύση47. 

          Όταν ο Δοσίθεος αποφάσισε να επιστρέψει στη Τραπεζούντα, ο Βησσαρίων δεν 

τον ακολούθησε, καθώς επιθυμούσε να παραμείνει στην Πόλη. Έτσι, παρακινούμενος 

από τον προστάτη του, μετακινήθηκε στη Σηλυβρία για να αποκτήσει μία πιο 

ολοκληρωμένη επιστημονική και θεολογική κατάρτιση. Εκεί μαθήτευσε δίπλα στον 

περίφημο λόγιο και δάσκαλο Ιωάννη Χορτασμένο48, τον μετέπειτα Μητροπολίτη 

Σηλυβρίας Ιγνάτιο. Εκείνος είχε δημιουργήσει στη Σηλυβρία ένα είδος ιδιωτικού 

εκπαιδευτηρίου, όπου δίδασκε τους μελλοντικούς διδασκάλους και ιεράρχες του 

Γένους.  

          Ο Βησσαρίων, καθώς διακρινόταν για το ανήσυχο πνεύμα του και για τις 

ακατάπαυστες πνευματικές του αναζητήσεις. Το περιβάλλον αυτό αποδείχθηκε 

καθοριστικό για εκείνον και για την πνευματική του ανάπτυξη. Μάλιστα, εκεί έγινε 

φανερή η κλίση του στην ερμηνεία και ανάλυση των θεολογικών κειμένων και 

μελετών, τα οποία θα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο αργότερα στη ζωή του. Τέλος, εκεί 

γνώρισε και είχε συμμαθητές τον Μάρκο Ευγενικό, τον μετέπειτα Μητροπολίτη 

Εφέσου, αλλά και τους ιερομόναχους Διονύσιο και Ισίδωρο, τους μετέπειτα 

Μητροπολίτες Σάρδεων και Κιέβου αντίστοιχα49. 

          Στις 30 Ιανουαρίου 1423 ο Βησσαρίων έγινε δόκιμος μοναχός και λίγους μήνες 

αργότερα στη Μονή του Σωτήρος στην Προποντίδα άλλαξε το κοσμικό του όνομα από 

Βασίλειος σε Βησσαρίων50. Η επιλογή αυτού του ονόματος ίσως να οφειλόταν στον 

θαυμασμό του για τον Όσιο Βησσαρίωνα, τον αναχωρητή της Αιγύπτου, του 4ου αιώνα, 

ο οποίος από την αγάπη του για τους φτωχούς συνανθρώπους του πούλησε όλα του τα 

υπάρχοντα για να τους βοηθήσει51.   

          Τον Ιούλιο του 1425, με αφορμή τον θάνατο του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ 

Παλαιολόγου, ο Βησσαρίων συνέταξε επικήδειο λόγο, τον οποίο πιθανώς εκφώνησε, 

όπου εξήρε την προσωπικότητα, το ήθος και την προσφορά του λόγιου αυτοκράτορα52. 

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ο Βησσαρίων χειροτονήθηκε διάκονος, πληροφορία 

 
47 Vast (1878) 18. Αρχ. Παρθένιος (1957) 11. Wilson (1994) 95-96. Nicol (1996) 551-552. 
48 Rosenqvist (2008) 255. Ιορδανίδου (2010) 22-23. Παναγιώτου (2010) 1075. Γαληνού (2012) 42. Talbot – Rice 

(1991) 285. 
49 Ιορδανίδου (2010) 23-24. 
50 Παναγιώτου (2010) 1075. 
51 Ιορδανίδου (2010) 24. 
52 Vast (1878) 20-22. Nicol (1996) 526-527. Ιορδανίδου (2010) 24-25. 
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που αντλούμε από το χειρόγραφο Horologian του ιδίου, που σήμερα βρίσκεται στη 

Μαρκιανή Βιβλιοθήκη53.  

          Το καλοκαίρι του 1426 συμμετείχε στην πρώτη του διπλωματική αποστολή στη 

Τραπεζούντα, ως απεσταλμένος του αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄, προκειμένου να 

διαπραγματευτεί τη τέλεση γάμου του αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου (1425-

1448) με τη μεγαλύτερη κόρη του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλεξίου Δ΄ (1416-

1429) Μαρίας, σε μία προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ Τραπεζούντας και 

Κωνσταντινούπολης54. Κατά την παραμονή του μάλιστα εκεί, φαίνεται ότι εκφώνησε 

προσφωνηματικό λόγο προς τον αυτοκράτορα Αλέξιο Δ΄55. Η επιτυχία αυτής της 

διπλωματικής αποστολής και η πραγματοποίηση, εν τέλει, του πολιτικής σημασίας 

πολυπόθητου γάμου τον Σεπτέμβριο του 1427, όχι μόνον ανέδειξε τις πολιτικές 

ικανότητες του νεαρού διακόνου, αλλά και τον βοήθησε να κερδίσει την εύνοια του 

Αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄56.  

          Το 1431 ο Βησσαρίων χειροτονήθηκε ιερομόναχος (πρεσβύτερος)57 και για άλλη 

μία φορά αποφάσισε να ακολουθήσει τον προστάτη του Δοσίθεο, ο οποίος το ίδιο έτος 

εκλέχθηκε Μητροπολίτης Μονεμβασίας58. Έτσι λοιπόν, τα βήματά του τον οδήγησαν 

στον Μυστρά, μία πόλη κοντά στην αρχαία Σπάρτη, πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του 

Μοριά, αρχικά φραγκική ηγεμονία, τώρα όμως ένα ανεξάρτητο κράτος, «ένα 

διοικητικό και στρατηγικό κέντρο»59, μία κοιτίδα πολιτισμού όπου και παρέμεινε το 

χρονικό διάστημα 1431-1436. 

          Στις αρχές του 15ου αιώνα ο Μυστράς ήταν το μεγαλύτερο πολιτιστικό, 

πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο60 της εποχής, το λίκνο της τελευταίας ακμής του 

Βυζαντίου και ένα «αξιόλογο εμπορικό και βιοτεχνικό ελληνικό κέντρο»61, που 

«άνθιζε» παρά την εξαθλίωση των υπόλοιπων περιοχών της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας, εξαιρουμένης της Κωνσταντινούπολης. Παρά τα προβλήματα και τη 

φτώχεια, η πρωτεύουσα συνέχιζε να προσελκύει όχι μόνον Έλληνες λόγιους, 

θεολόγους, επιστήμονες και φιλολόγους, αλλά και ξένους, κυρίως Ιταλούς, οι οποίοι 

 
53 Ιορδανίδου (2010) 26. 
54 Ιορδανίδου (2010) 25. 
55 Martin (2000) 47. 
56 Ιορδανίδου (2010) 25. 
57 Ιορδανίδου (2010) 26. 
58 Σάθας (1868) 26, σημ. 2. Martin (2000) 48. 
59 Nicol (1996) 533. 
60 Nicol (1996) 533. Rosenqvist (2008) 245. 
61 Κορδάτος (1974) 510. Nicol (1996) 534-535. 
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έρχονταν για να μελετήσουν τα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας που με 

τόση επιμέλεια είχε διαφυλάξει το Βυζάντιο. Την εποχή που έφθασε ο Βησσαρίων στον 

Μυστρά, είχε ήδη εγκατασταθεί εκεί (1393/1410)62 ίσως ο διαπρεπέστερος και 

αξιολογότερος βυζαντινός στοχαστής και φιλόσοφος, ο Γεώργιος Γεμιστός (Πλήθων), 

ο οποίος είχε αλλάξει το πατρικό του όνομα σε Πλήθων για να μοιάζει ηχητικά με το 

Πλάτων63, το φιλοσοφικό και πολιτικό του πρότυπο. 

           Ο Πλήθων, ο «πολύ νεωτεριστής για στοχαστής, έξοχος κοινωνιολόγος και 

ελληνιστής»64, ως προστατευόμενος του Θεόδωρου Παλαιολόγου και της Ιταλίδας 

συζύγου του Κλεόπης Μαλατέστα,65 είχε αναλάβει ανώτατα διοικητικά αξιώματα, 

γεγονός που του επέτρεπε να ασκεί επιρροή στο αυτοκρατορικό περιβάλλον66. 

Απόδειξη αυτού, τα υπομνήματα που είχε υποβάλλει τόσο στον αυτοκράτορα 

Μανουήλ Β΄ και τον δεσπότη του Μυστρά Θεόδωρο Β΄ (1407-1443) που αφορούσαν 

σε απαραίτητες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις 

για την αντιμετώπιση του εχθρού και την αναδιοργάνωση του Κράτους67. Εκτός αυτού 

ο Πλήθων διατηρούσε μία πολύ φημισμένη φιλοσοφική Ακαδημία στην αυλή του 

Δεσποτάτου του Μυστρά68, που προσείλκυε πολλούς λόγιους της εποχής με 

αποτέλεσμα να δημιουργήσουν έναν κύκλο. 

          Για τον λόγιο αυτό δάσκαλο πρέπει να είχε ακούσει ο Βησσαρίων κατά τη 

διάρκεια της παραμονής και των σπουδών του στην Κωνσταντινούπολη και φυσικά 

επιθυμούσε να τον γνωρίσει και να συνεχίσει τις σπουδές του69. Κοντά στον Πλήθωνα, 

ο Βησσαρίων διδάχθηκε την κατανόηση των μαθηματικών, της αστρονομίας, των 

επιστημών, αλλά και της αρχαίας ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας70. 

Παρακολούθησε με ζήλο και μελέτησε ενδελεχώς την σκέψη του Πλάτωνα και του 

Αριστοτέλη, παρόλο που ο δάσκαλός του προέκρινε την πλατωνική φιλοσοφία και 

θεωρούσε τον Πλάτωνα ανώτερο του Αριστοτέλη71, αποδίδοντας μάλιστα στον 

δεύτερο ευθύνες «για τις παρανοήσεις της χριστιανικής διδασκαλίας»72. 

 
62 Ο Runciman (22005) 89 αναφέρει ότι ο Πλήθων εγκαταστάθηκε στον Μυστρά το 1393, ενώ ο Rosenqvist 

(2008) 244-245 τονίζει το 1410. 
63 Τατάκης (1977) 262. Rosenqvist (2008) 245. 
64 Κορδάτος (1974) 509. 
65 Runciman (22005) 89. 
66 Τατάκης (1977) 262-263. Nicol (1996) 535-538. 
67 Τατάκης (1977) 262-263. Runciman (22005) 90-91. 
68 Γιαννακόπουλος (1985) 110. 
69 Ιορδανίδου (2010) 26-28. Τατάκης (1977) 262-263. 
70 Αρχ. Παρθένιος (1957) 13-14. 
71 Τατάκης (1977) 269. 
72 Runciman (22005) 90. 
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Επηρεασμένος, λοιπόν, από τον Πλήθωνα, ο Βησσαρίων θα γίνει και ο ίδιος υπέρμαχος 

του Πλάτωνα , ενώ αργότερα θα τον διδάξει στους μαθητές του και θα τον 

υπερασπιστεί στη διαμάχη μεταξύ των αριστοτελικών και πλατωνικών λογίων, 

Βυζαντινών και Ιταλών73. Επίσης, όπως ο Πλήθων, έτσι και ο Βησσαρίων 

«αντιπαθούσε τη σχολαστική σκέψη και την αποφατική θεολογία, για την οποία 

δεύτερη η αντιπάθειά του επικράτησε»74.  

           Ο Βησσαρίων στον Μυστρά έδειξε ζήλο για όλες τις επιστήμες θέλοντας να έχει 

ευρύ πνεύμα και ολοκληρωμένη παιδεία, κάτι που αποδεικνύεται από την ποικιλία του 

περιεχομένου ακόμη και αυτόγραφών του κωδίκων που σήμερα βρίσκονται στη 

Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας, όπως: ο κώδικας Marc. Gr. 301 με σημειώσεις 

στα σχόλια του Ευκλείδη, ο ογκώδης κώδικας Marc. gr. 302 που περιλαμβάνει τη 

Μεγάλη Σύνταξη, τα Στοιχεία, τα Δεδομένα και Φαινόμενα του Ευκλείδη κ.ά., με 

μεταγλωττισμένα από τον ίδιο τα σχόλια του Ιωάννη Αλεξανδρινού στον Πτολεμαίο, 

ο κώδικας Marc. gr. 330, που περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, σχόλια του Βησσαρίωνα 

για την έκλειψη του Οκτωβρίου του 1436, καθώς και ο κώδικας Marc. gr. 333, που 

γράφτηκε εξ’ ολοκλήρου από τον Βησσαρίωνα και αφορά σε θέματα φιλοσοφίας, 

αστρονομίας, μαθηματικών, ιατρικής, αλλά και θεωρίας της μουσικής75.  

          Παρόλο που ο Βησσαρίων μελετούσε διαρκώς, δεν ήταν περιθωριοποιημένος 

κοινωνικά, αλλά αντιθέτως κατάφερε να αποκτήσει πολλούς θαυμαστές σε όλη την 

Πελοπόννησο χάρη στην ευφράδεια, την καλλιέπεια και το ήθος του. Αναφέρεται 

μάλιστα από τον βιογράφο του Platina ότι εκφωνούσε τόσο ωραίους λόγους στην 

εκκλησία, ώστε οι ναοί γέμιζαν ασφυκτικά76. Ο Βησσαρίων έγινε ο αγαπημένος 

μαθητής του Πλήθωνος, παρά το γεγονός ότι δεν επικροτούσε και δεν ενστερνιζόταν 

τις θρησκευτικές απόψεις του, καθώς είχε βαθιά ριζωμένες χριστιανικές πεποιθήσεις 

λόγω του μοναστικού σχήματος αλλά και της θεολογικής κατάρτισης. Από την άλλη 

πλευρά ο Πλήθων, βασισμένος στην Πλατωνική φιλοσοφία και σε άλλους φιλοσόφους, 

είχε παγανιστικές πεποιθήσεις, πίστευε στο Δωδεκάθεο και μελετούσε και άλλες 

θρησκείες, όπως τον Ζωροαστρισμό77. 

 
73 Τατάκης (1977) 269-270. 
74 Runciman (22005) 92. 
75 Ιορδανίδου (2010) 29-30 
76 Ιορδανίδου (2010) 32. Vast (1878) 30. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 188. 
77 Τατάκης (1977) 262. Ιορδανίδου (2010) 28. Γαληνού (2012) 48.  
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          Επομένως, ποιο θα μπορούσε να είναι το κοινό σημείο επαφής και επικοινωνίας 

μεταξύ των δύο ανδρών; Καταρχήν ο Πλάτωνας και ύστερα η αγωνία και των δύο για 

την τύχη της Βασιλεύουσας. Έτσι, λειτουργούσαν και οι δύο με ανεκτικότητα και 

σεβασμό προς τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του άλλου, αλλά και με αμοιβαίο 

θαυμασμό ο ένας για τον άλλον, καθώς ο Βησσαρίων θαύμαζε τον δάσκαλό του για τη 

φιλελεύθερη σκέψη του και ο Πλήθων τον μαθητή του για την ευρυμάθεια του και τη 

ρητορική του δεινότητα78. 

          Η πενταετής, λοιπόν, παραμονή του Βησσαρίωνος στον Μυστρά μπορεί να 

χαρακτηριστεί δημιουργική, γόνιμη και εποικοδομητική, αφού τα χρόνια εκείνα 

κατέκτησε μεν τη γνώση, αφυπνίστηκε δε η εθνική του συνείδηση καθώς αντιλήφθηκε 

ξεκάθαρα την κρισιμότητα και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Βυζαντινός 

ελληνισμός. 

          Φαίνεται ότι ο Βησσαρίων από τη στιγμή που έφτασε στον Μυστρά διατηρούσε 

στενές σχέσεις με τον Δεσπότη Θεόδωρο Β΄ Παλαιολόγο, ο οποίος τον συμβουλευόταν 

για τυχόν προβλήματα, που μπορεί να αντιμετώπιζε. Αλλά, και με τον Δεσπότη 

Δημήτριο Β΄ Παλαιολόγο είχε συνδεθεί κατά την παραμονή του εκεί, όπως άλλωστε 

μαρτυρούν και οι επιστολές, που αντάλλασσαν μεταξύ τους. Κάποτε, μάλιστα ο 

Βησσαρίων παρενέβη επιτυχώς προκειμένου να αποκατασταθούν οι σχέσεις του 

Δημητρίου με τον αδελφό του Αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄79. Αξιοσημείωτη είναι επίσης 

και η βαθιά φιλία που διατηρούσε με την καλοσυνάτη Ιταλίδα σύζυγο του Θεόδωρου 

Β΄, την Κλεόπη Μαλατέστα, γόνο του ευγενικού οίκου Μαλατέστα του Ρίμινι80.  Το 

1433, όταν εκείνη απεβίωσε, ο Βησσαρίων έγραψε για αυτή μία μονωδία, με μορφή 

μίας θρησκευτικής ομιλίας και την εκφώνησε κατά το πρώτο μνημόσυνό της 

επαινώντας τις αρετές και το ήθος της81.  

            Ο Βησσαρίων παρέμεινε στην Πελοπόννησο έως το 1436, οπότε και επέστρεψε 

στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήδη είχαν ξεκινήσει οι διεργασίες για την επικείμενη 

Σύνοδο της Φερράρας. Μάλιστα, φαίνεται πως ανακλήθηκε στην πρωτεύουσα από τον 

ίδιο τον αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄, ο οποίος τον διόρισε ηγούμενο και διδάσκαλο στη 

 
78 Ιορδανίδου (2010) 31. 
79 Αρχ. Παρθένιος (1957) 16. 
80 Ιορδανίδου (2010) 33-34. 
81 Ιορδανίδου (2010) 34. Vast (1878) 31. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 188.   
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Μονή Αγίου Βασιλείου82. Τότε, φαίνεται ότι συνέγραψε την έκφραση «Εις 

Τραπεζούντα», έναν εγκωμιαστικό λόγο για τη γενέτειρά του83. 

          Την επόμενη χρονιά, το 1437 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης της επαρχίας 

Νίκαιας84, στην οποία ουδέποτε μετέβη, αφού την επαρχία είχαν καταλάβει οι Τούρκοι 

από το 1331 και δεν υφίστατο Μητρόπολη85. Ο τίτλος τον οποίο ο Βησσαρίων 

διατήρησε μέχρι και τον θάνατό του, ήταν περισσότερο τιμητικός και του δόθηκε 

προκειμένου να του προσδώσει επισημότητα και κύρος86, αφού με την ιδιότητα αυτή 

κλήθηκε από τον αυτοκράτορα, σε αναγνώριση της ευρυμάθειας και των αρετών του, 

να μετάσχει στην πολυπληθή αποστολή που τον συνόδευσε στη Φερράρα προκειμένου 

να διαβουλευτεί με τους Καθολικούς, στο πλαίσιο μίας οικουμενικής Συνόδου, τόσο 

την Ένωση των Εκκλησιών όσο και την αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στο 

Βυζάντιο.  

          Η συμμετοχή του Βησσαρίωνος στη Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας κατά τα 

έτη 1438-1439 αποδείχθηκε πολύτιμη για τον Αυτοκράτορα Ιωάννη Η΄. Ως ένας εκ των 

βασικών ομιλητών που εκπροσώπησαν τις Ορθόδοξες θέσεις, μπόρεσε να αναδείξει τη 

βαθιά θεολογική του κατάρτιση και την άριστη διπλωματική του ικανότητα, ώστε να 

θεωρηθεί πρωτεργάτης της υπογραφής της Ένωσης87. 

          Μετά το πέρας της Συνόδου ο Βησσαρίων επέστρεψε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη 

της αποστολής στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο του 1430. Όμως, το κλίμα, που 

επικρατούσε εκεί ήταν πολύ τεταμένο, καθώς ένα μεγάλο μέρος του λαού και του 

κλήρου είχε στραφεί εναντίον όσων είχαν υπογράψει υπέρ της Ένωσης. Μάλιστα ενώ 

ο ανθενωτικός Μάρκος Ευγενικός εκθειαζόταν και είχε αναδειχθεί σε υπέρμαχο της 

Ορθοδοξίας, αντιθέτως ο Βησσαρίων και άλλοι εισέπρατταν δυσαρέσκεια και 

αντιπάθεια88. Όμως, η κοινωνική κατακραυγή δυσχέρανε την παραμονή του 

Βησσαρίωνος στη Βασιλεύουσα, αφού χαρακτηριζόταν ως «προδότης της πίστεως», 

ώστε αρχικά αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο σε διάφορες Μονές, 

 
82 Vast (1878) 33-34. Martin (2000) 48. 
83 Σαββίδης (2005) 154. Rosenqvist (2008) 255. 
84 Σαββίδης (2005) 153. Martin (2000) 49. Runciman (22005) 92. Ιορδανίδου (2010) 35. Γαληνού (2012) 54. 
85 Αρχ. Παρθένιος (1957) 16. 
86 Runciman (22005) 92. Αρχ. Παρθένιος (1957) 17.  
87 Martin (2000) 49. 
88 Nicol (1996) 561. Ostrogorsky (82006) 266. Runciman (22005) 92. Γιαννακόπουλος (1985) 426-427. 

Παναγιώτου (2010) 1075. 
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όπως στη Μονή του Σωτήρος Χριστού του Παντεπόπτου89 και ύστερα να εγκαταλείψει 

την Πόλη και να εγκατασταθεί μόνιμα στην Ιταλία στα τέλη του 144090. 

          Σε αυτή του την απόφαση συντέλεσε, επίσης το ότι είχε κερδίσει την εύνοια και 

την εκτίμηση του Πάπα Ευγένιου Δ΄,  ο οποίος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 

Συνόδου και κατόπιν προτάσεως των Καρδινάλιων Cesarini και Capranica91, είχε 

ανακηρύξει δεκαεπτά Καρδιναλίους, ανάμεσα τους τον Βησσαρίωνα και τον Ισίδωρο 

Κιέβου92. Ο Βησσαρίων εγκαταστάθηκε αρχικά στη Φλωρεντία όπου, αποδεχόμενος 

τη θέση του Καρδινάλιου - τιτουλάριου στο Ναό των Αγίων Αποστόλων της Ρώμης, 

λίγο μετά την άφιξή του στις 10 Δεκεμβρίου του 1440 παρέλαβε τα διάσημα του 

αξιώματος του93. Σταδιακά απέκτησε επιρροή και δύναμη στο εσωτερικό της 

Καθολικής Εκκλησίας, ενώ αμέσως προσαρμόστηκε στο πνεύμα της Αναγέννησης, 

εντάχθηκε στους Ουμανιστικούς κύκλους και έμαθε, κατ’ άλλους τελειοποίησε, τη 

λατινική γλώσσα94.  

          Στην Ιταλία, από την πρώτη στιγμή που έφτασε, άρχισε να δραστηριοποιείται 

στην πολιτική και να αναγνωρίζεται ως ένας εξαιρετικά ικανός διπλωμάτης, ένα 

ταλέντο που είχε άλλωστε διαφανεί από τη Σύνοδο της Φερράρας. Το 1441-1442, 

βρέθηκε κοντά στον Πάπα κατά τη διάρκεια των επιτυχών διαπραγματεύσεων της 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τους Ιακωβίτες της Συρίας, καθώς ήταν ένας από τους 

υπογραφόμενους τη συμφωνία95.  

          Τη διπλωματική του όμως ικανότητα ο Βησσαρίων την έθεσε με διάφορες 

δράσεις, μέχρι τον θάνατό του και στην υπηρεσία της πατρίδας του, την οποία μπορεί 

να εγκατέλειψε, ποτέ όμως δεν λησμόνησε96. Ίσως να πίστευε ότι δεδομένης και της 

δεινής κατάστασης, στην οποία είχε περιέλθει η αυτοκρατορία, ζώντας μακριά 

μπορούσε να προσφέρει περισσότερα. Με αυτές τις σκέψεις, αλλά εκμεταλλευόμενος 

την απαίτηση του Ιωάννη Η΄ και τη δέσμευση του Πάπα από το 1437, πριν τη Σύνοδο 

στη Φερράρα, ότι σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις κατέληγαν σε συμφωνία, οι 

δυτικοί θα συνέδραμαν τους Βυζαντινούς στη σταυροφορία τους εναντίον των 

 
89 Ιορδανίδου (2010) 86. 
90 Runciman (22005) 111. 
91 Vast (1878) 126. 
92 Ιορδανίδου (2010) 84-85. Nicol (1996) 562-563. 
93 Martin (2000) 50. Αρχ. Παρθένιος (1957) 34. Ιορδανίδου (2010) 90. 
94 Ιορδανίδου (2010) 90. 
95 Vast (1878) 127. 
96 Vast (1878) 127. 
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Οθωμανών97, μεταξύ των ετών 1442-1444, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες μαζί με τον 

συνάδελφό του Ι. Cesarini να πείσει τον Πάπα να καλέσει όλους τους χριστιανούς 

ηγεμόνες σε μία σταυροφορία εναντίον των Τούρκων. Ο Πάπας πείστηκε και ανέθεσε 

στον Cesarini την οργάνωση αυτής της επιχείρησης98. Τελικά, τον Νοέμβριο του 1444 

ο στρατός των σταυροφόρων ηττήθηκε κατά κράτος από τους Οθωμανούς στη Βάρνα, 

με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί κάθε σκέψη για κάποια άλλη απόπειρα εναντίον 

τους99. 

          Εν τω μεταξύ, το 1443, ο Βησσαρίων ακολούθησε τον Πάπα Ευγένιο Δ΄ στη 

Ρώμη, όπου και εγκαταστάθηκε. Εκεί, του ανατέθηκε η διαχείριση του Ναού των 

Δώδεκα Αποστόλων προκειμένου να έχει ένα εισόδημα, καθώς και η προστασία των 

μοναχών της Κρυπτοφέρρης. Ο ίδιος ζήτησε να του επιτραπεί να διαμείνει σε κατοικίες 

στους πρόποδες του Κυρηναλίου, αλλά και να κτίσει το παλάτι του, όπου και διέμενε 

μέχρι τον θάνατό του100. 

          Την περίοδο εκείνη (1443-1444) φαίνεται πως αλληλογραφούσε με τον Δεσπότη 

της Πελοποννήσου και μετέπειτα Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνο ΙΑ΄, ο 

οποίος βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, ανταλλάσσοντας σκέψεις και 

προβληματισμούς σχετικά με τον τούρκικο επεκτατισμό αλλά και με την κοινωνική, 

οικονομική και στρατιωτική αναδιοργάνωση του Δεσποτάτου του Μυστρά101. Ο 

Βησσαρίων, πληροφορούμενος τον Μάρτιο του 1444 ότι ο Κωνσταντίνος είχε 

προχωρήσει στην οχύρωση του Ισθμού της Κορίνθου, τον συγχαίρει και του καταθέτει 

εξειδικευμένες προτάσεις, σαν και αυτές που είχε παρουσιάσει πριν από χρόνια ο 

δάσκαλός του Πλήθων – Γεμιστός στον Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο και στον Δεσπότη 

Θεόδωρο Β΄, σε στόχο τη διάσωση τουλάχιστον κάποιου τμήματος της 

αυτοκρατορίας.102 

         Στη Ρώμη, χάρη στην προσωπικότητα, τις ικανότητες και τη λογιοσύνη του 

κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση και του νέου Πάπα, Νικόλαου 

Ε΄, που ανέβηκε στον παπικό θρόνο το 1447. Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάρτιο του 

1449, ο Νικόλαος Ε΄ τον όρισε επίσκοπο Σαβίνης και λίγο αργότερα, τον Απρίλιο, 

 
97 Ostrogorsky (82006) 264. Nicol (1996) 563. 
98 Runciman (22005) 109-110, 119. Nicol (1996) 564. 
99 Nicol (1996) 564-567. 
100 Αρχ. Παρθένιος (1957) 34. Ιορδανίδου (2010) 101, 106. 
101 Nicol (1996) 565. 
102 Μαλτέζου (2004) 23-27. 
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επίσκοπο Τούσκλων (Τοσκάνης) και ο Βησσαρίων διέπρεψε103. Το ίδιο έτος στάλθηκε 

ως λεγάτος του Πάπα για να συμφιλιώσει τις μεγαλύτερες δυνάμεις της Βόρειας 

Ιταλίας, το Μιλάνο και τη Βενετία, ενώ το 1450 ορίστηκε διοικητής (protector ordinis 

minorum) της Μπολόνιας, η οποία αποτελούσε ένα μέρος του τότε παπικού κράτους 

προκειμένου να αποκαταστήσει τη τάξη και την ηρεμία που είχαν διαταραχθεί104. Τη 

θέση αυτή διατήρησε μέχρι το 1455, μία πενταετία κατά την οποία, όχι μόνο κατάφερε 

να εξαλείψει τις εντάσεις, αλλά και να ανασυγκροτήσει το παραμελημένο 

πανεπιστήμιο της πόλης, ένα από τα αρχαιότερα και πιο φημισμένα ιδρύματα της 

Ιταλίας105, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τις διοικητικές και οργανωτικές 

ικανότητές του. 

          Στη Μπολόνια το 1452, πληροφορήθηκε τον θάνατο του δασκάλου του, 

Γεωργίου Πλήθωνος και έναν χρόνο αργότερα, το 1453, την Άλωση της 

Βασιλεύουσας106. Αμέσως απέστειλε επιστολή στον Δόγη της Βενετίας Foscari 

προτρέποντάς τον να συνασπίσει τους χριστιανούς ηγεμόνες εναντίον των Τούρκων, 

μία έκκληση που δεν βρήκε ευήκοα ώτα, αφού η επικράτηση των Οθωμανών στο 

Κοσσυφοπέδιο το 1448, είχε αποδείξει πως θα ήταν μάταιη μία νέα αντιπαράθεση μαζί 

τους107. Ο Βησσαρίων, από την πρώτη στιγμή φιλοξένησε, συνέδραμε και προστάτευσε 

αρκετούς Έλληνες πρόσφυγες που εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη για να 

σωθούν από την οθωμανική λαίλαπα, όπως ο Μιχαήλ Αποστόλης, ο Γεώργιος 

Αμιρούτζης, ο Ιανός Λάσκαρης, ο Γεώργιος Σφραντζής κ.ά.108 Ανέλαβε, επίσης, την 

κηδεμονία των παιδιών του Θωμά Παλαιολόγου και φρόντισε να παντρευτεί η Σοφία 

Παλαιολογίνα τον Ρώσο Τσάρο Ιβάν Γ΄109.           

          Τον Μάρτιο του 1455 απεβίωσε ο Πάπας Νικόλαος Ε΄110. Ο Βησσαρίων μετέβη 

άμεσα από την Μπολόνια στη Ρώμη και παρουσιάστηκε ως ένας από τους 

αξιολογότερους υποψήφιους για τη θέση του νέου Πάπα111. Εντούτοις, το κονκλάβιο 

των Καρδινάλιων που συγκροτήθηκε διχάστηκε. Κάποιοι τον υποστήριξαν 

προβάλλοντας τη μόρφωση, τις διπλωματικές και διοικητικές του ικανότητες, καθώς 

 
103 Σάθας (1868) 27. Αρχ. Παρθένιος (1957) 35. 
104 Vast (1878) 174-185. Αρχ. Παρθένιος (1957) 35. Ιορδανίδου (2010) 108. Γαληνού (2012) 95. 
105 Vast (1878) 186-187. Αρχ. Παρθένιος (1957) 35-36. Martin (2000) 50. 
106 Αρχ. Παρθένιος (1957) 36. Ιορδανίδου (2010) 112, 116. 
107 Ιορδανίδου (2010) 117-118. 
108 Μαλτέζου (2004) 27. 
109 Ostrogorsky (82006) 276. 
110 Αρχ. Παρθένιος (1957) 36. Ιορδανίδου (2010) 119. 
111 Σαββίδης (2005) 153. Αρχ. Παρθένιος (1957) 36. 
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και τη μέχρι τότε συμβολή του στην Εκκλησία, ενώ κάποιοι άλλοι, οι περισσότεροι, 

τάχθηκαν κατά της υποψηφιότητάς του, επηρεασμένοι σαφώς από τον λόγο που 

εκφώνησε ο Καρδινάλιος της Avignon, Alain de Coetivy112. Ο Γάλλος Καρδινάλιος 

επεσήμανε ως μειονεκτήματα, κυρίως την ελληνική καταγωγή του Βησσαρίωνα και 

την αφοσίωση που είχε δείξει στον μοναστικό τρόπο ζωής113. Εν τέλει, Πάπας 

εκλέχθηκε ο Κάλλιστος Γ΄114, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση 

των Οθωμανών από τον χριστιανικό κόσμο. Στην προσπάθειά του αυτή τον συνέδραμε 

και ο Βησσαρίων, χωρίς όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού και πάλι οι 

ηγεμόνες της Δύσης αδιαφόρησαν115. 

          Τρία χρόνια μετά, το 1458 ο Κάλλιστος απεβίωσε και στον παπικό θρόνο 

ανέβηκε ο Πίος Β΄, ο οποίος δέχτηκε τον Βησσαρίωνα στο περιβάλλον του, παρότι 

εκείνος τον είχε καταψηφίσει116. Ο Πίος Β΄, όπως και ο προκάτοχός του, επεδίωξε να 

ενώσει τη χριστιανική Ευρώπη, τις ιταλικές και ευρωπαϊκές μοναρχίες και να 

οργανώσει μία Σταυροφορία εναντίον των Τούρκων, αναλαμβάνοντας άμεσα 

διπλωματική δράση. Το 1459 ο Βησσαρίων συμμετείχε ενεργά στην πανευρωπαϊκή 

Σύνοδο, που είχε συγκαλέσει ο Πάπας στη Μάντοβα. Για μία ακόμη φορά όμως τα 

αποτελέσματα ήταν πενιχρά, αφού το μόνο που κατόρθωσε ήταν να εξασφαλίσει την 

αποστολή 300 στρατιωτών στην Πελοπόννησο, κατόπιν και των εκκλήσεων των 

απεσταλμένων του Θωμά Παλαιολόγου117. Μετά το πέρας της Συνόδου, το ίδιο έτος 

και αρνούμενος να δεχτεί την αποτυχία της ταξίδεψε στην Κεντρική Ευρώπη. 

          Τον Φεβρουάριο του 1460 ο Πίος Β΄ τον έστειλε στη Νυρεμβέργη της 

Γερμανίας, για να πείσει τον Αυτοκράτορα Φρειδερίκο Γ΄ να παύσει τις εσωτερικές 

συγκρούσεις με τους Γερμανούς πρίγκιπες και να συσπειρώσουν τις δυνάμεις τους για 

την οργάνωση της Σταυροφορίας, ενώ τον επόμενο χρόνο, το 1461 ταξίδεψε και στη 

Βιέννη με τον ίδιο σκοπό. Μην έχοντας καταφέρει να οργανώσει την πολυπόθητη 

Σταυροφορία επέστρεψε αποκαρδιωμένος στη Ρώμη τον Ιανουάριο του 1462118. Στις 

12 Απριλίου του ίδιου έτους, υποδέχτηκε στη Ρώμη με τον Πάπα την κάρα του 

Αποστόλου Ανδρέα που είχε φέρει από την Πάτρα ο Θωμάς Παλαιολόγος ερχόμενος 

 
112 Ιορδανίδου (2010) 120. 
113 Ιορδανίδου (2010) 119-120. 
114 Αρχ. Παρθένιος (1957) 35. 
115 Αρχ. Παρθένιος (1957) 36. 
116 Ιορδανίδου (2010) 123-124. 
117 Αρχ. Παρθένιος (1957) 37. 
118 Σάθας (1868) 28. Αρχ. Παρθένιος (1957) 37. 
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στην Ιταλία119 μετά την πτώση του Μοριά, το 1460, στα χέρια των Οθωμανών και 

εκφώνησε εξαιρετικό, ιδιαίτερα συγκινητικό λόγο μετά την εναπόθεση της κάρας στην 

Αγία Τράπεζα του ναού του Αγίου Πέτρου120. 

          Τον Μάιο του 1463, ακριβώς δέκα χρόνια μετά την Άλωση της Πόλης, ο 

Βησσαρίων σε αναγνώριση του σπουδαίου έργου του, αναγορεύτηκε από τον Πάπα 

Πιο Β΄ σε τιτουλάριο Λατίνο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως121, ενώ στις 22 Ιουλίου 

του ίδιου έτους έφθασε στη Βενετία ως επίσημος απεσταλμένος, λεγάτος, του Πάπα 

προκειμένου να πείσει τους Βενετούς να κηρύξουν πόλεμο στους Οθωμανούς. Εκεί, οι 

προσπάθειες του Βησσαρίωνος για την οργάνωση Σταυροφορίας καρποφόρησαν, αφού 

λίγες ημέρες μετά, στις 28 Ιουλίου, κηρύχθηκε ο πόλεμος που επρόκειτο να 

πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 1464. Τελικά, για μία ακόμη φορά τα σχέδιά τους 

ματαιώθηκαν, λόγω του απρόσμενου θανάτου του Πάπα Πίου Β΄ τον Αύγουστο του 

1464122.  

          Από το 1464 μέχρι το 1471 ο Βησσαρίων, αντιλαμβανόμενος ότι ο νέος Πάπας 

Παύλος Β΄ δεν ενδιαφερόταν καθόλου για την έναρξη Σταυροφορίας, περιόρισε την 

πολιτική και διπλωματική του δράση και αφοσιώθηκε, κυρίως στο πνευματικό του 

έργο, τις μελέτες τις φιλοσοφικές συζητήσεις, την αντιγραφή και διάσωση 

χειρογράφων, αποσυρόμενος στη Μονή της Κρυπτοφέρρης123. Το 1468 αποφάσισε να 

χαρίσει στον Ναό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας τα ανεκτίμητης αξίας χειρόγραφά 

του, ελληνικά και λατινικά, τα οποία αποτελούσαν την προσωπική του βιβλιοθήκη και 

αργότερα αποτέλεσαν τον πυρήνα της Μαρκιανής βιβλιοθήκης124 (βλ. 4ο κεφάλαιο). 

          Το 1471125 ο Βησσαρίων, παρακινούμενος από τον παπικό Γραμματέα Campani, 

έθεσε εκ νέου υποψηφιότητα για τον παπικό θρόνο, όμως και αυτή τη φορά δεν 

κατέστη δυνατό να εκλεγεί126. Ο νέος Πάπας Σίξτος Δ΄, του ανέθεσε το ίδιο έτος μία 

αποστολή στη Γαλλία με σκοπό να συμφιλιώσει τον Βασιλιά της Γαλλίας, Λουδοβίκο 

ΙΑ΄ με τους Δούκες της Βουργουνδίας και της Βρετάνης, προκειμένου να οργανωθεί 

Σταυροφορία εναντίον των Τούρκων. Οι συνομιλίες των δύο αντρών, παρότι έλυσαν 

 
119 Αρχ. Παρθένιος (1957) 37. Ιορδανίδου (2010) 130.  
120 Αρχ. Παρθένιος (1957) 37-38. 
121 Αρχ. Παρθένιος (1957) 39. 
122 Vast (1878) 267. 
123 Ιορδανίδου (2010) 133. 
124 Σαββίδης (2005) 153. Γιαννακόπουλος (1966) 175-176. Αρχ. Παρθένιος (1957) 39. Ιορδανίδου (2010) 137. 

Λαμπάκης (2004) 44-45. 
125 Σαββίδης (2005) 153. 
126 Σάθας (1868) 30. Ιορδανίδου (2010) 139. 
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κάποια εκκλησιαστικά ζητήματα, δεν έφεραν αποτέλεσμα και ο Βησσαρίων 

απογοητευμένος πήρε τον δρόμο της επιστροφής. 

          Κατά τη διάρκεια, όμως, του ταξιδιού του προς την Ιταλία, ο Βησσαρίων 

αρρώστησε βαριά και απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου του 1472 στη Ραβέννα127. Η σορός 

του μεταφέρθηκε στη Ρώμη και η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου με 

μεγάλες τιμές, λίγες μέρες αργότερα, παρουσία του Πάπα Σίξτου Δ΄ και άλλων 

Καρδιναλίων, στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων της Ρώμης, η οποία ήταν στη 

δικαιοδοσία του. Τον επικήδειό του εκφώνησε ένας από τους Καρδινάλιους και φίλος 

του Βησσαρίωνος, ο Nicolo Capranica128. Εκεί, στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, 

στον Κυρηνάλιο λόφο της Ρώμης βρίσκεται σήμερα το ταφικό του μνημείο, αλλά και 

η ανάγλυφη προτομή του. 

           Η μορφή του στην προτομή του είναι στραμμένη προς την Ανατολή, δείχνοντας 

έτσι στον σημερινό επισκέπτη ότι η ψυχή του ανήκε πάντα στην Ανατολή, ότι 

αγαπούσε την πατρίδα του και αγωνιούσε για τη τύχη της. Επίσης, στην προτομή του 

υπάρχει μία μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, στην οποία είναι χαραγμένο το όνομα του 

BESSARIONI TRAPEZVNTIO με όλους τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις τιμές που 

είχε λάβει, όλα στα λατινικά129. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως πάνω στον τάφο του 

χαράχτηκε το επίγραμμα:“Graecia me genuit, foruit Italiosa, galero Roma colit, vita 

sum Numa, et arte Plato”130, που σημαίνει «η Ελλάδα με γέννησε, όμως η Ιταλία με 

περιέθαλψε, η Ρώμη με προστάτευσε, κατά τον βίο μου είμαι Νουμάς, και κατά την 

επιστήμη μου Πλάτων»131, αλλά και μία επιγραφή στα ελληνικά, την οποία συνέθεσε ο 

ίδιος, ενώ ακόμη ζούσε: «ΤΟΥΤΕΤΙ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΖΩΝ ΑΝΥΣΑ ΣΩΜΑΤΙ ΣΗΜΑ, 

ΠΝΕΥΜΑ ΔΕ ΦΕΥΞΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟΝ»132 που σημαίνει «ενώ ακόμα 

ζούσα ο Βησσαρίων, ανήγειρα αυτό το μνημείο για το σώμα, το πνεύμα θα πάει στον 

Αθάνατο Θεό». Έτσι, λοιπόν, έκλεισε ο κύκλος της ζωής για μία από τις σπουδαιότερες 

προσωπικότητες του 15ου αιώνα, που επηρέασε ολόκληρη την Ιταλική και Ευρωπαϊκή 

σκέψη. 

 
127 Σαββίδης (2005) 153. Ιορδανίδου (2010) 140. 
128 Αρχ. Παρθένιος (1957) 44-45. Vast (1878) 431. Ιορδανίδου (2010) 140. 
129 Γαληνού (2012) 5. 
130 Σάθας (1868) 32. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 190. 
131 Αρχ. Παρθένιος (1957) 45. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 190. 
132 Σάθας (1868) 32. Πάπυρος Larousse Britannica (2006), τόμος 11, 516. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 

τόμος Ζ΄, 190. 



28 
 

                                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

           Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ  

                                ΦΕΡΡΑΡΑΣ – ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ  

 

 

           Ήδη από τα μέσα του 14ου αιώνα η βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν πολιτικά, 

οικονομικά και στρατιωτικά αποδυναμωμένη, χωρίς να διαφαίνεται κάποια ελπίδα 

ανάκαμψης, εκτός από τις τέχνες και τα γράμματα που γνώριζαν μεγάλη άνθηση133. Το 

1355, μετά τον θάνατο του Δουσάν, η ισχυρή επί των ημερών του Σερβία άρχισε να 

αποσυντίθεται, ενώ αντιθέτως οι Τούρκοι, ήδη εγκατεστημένοι στην Καλλίπολη και 

συνεχώς επιτιθέμενοι στη Θράκη, εμφανίζονταν ιδιαίτερα ισχυροί. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, ο νέος τότε βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης Ε΄ (1354-1391) πίστευε ότι 

η σωτηρία της αυτοκρατορίας εξαρτιόταν από τη συνεργασία του με τη Δύση και την 

οργάνωση σταυροφορίας εναντίον των Οθωμανών, για την ευόδωση της οποίας 

πιθανώς θα απαιτείτο η Ένωση των δύο Εκκλησιών134. 

          Για τον σκοπό αυτό, το 1367 άρχισαν συνομιλίες στη Ρώμη (το 1369 έφθασε εκεί 

και ο αυτοκράτορας) οι οποίες ολοκληρώθηκαν επιτυχώς το 1369, όταν ο 

αυτοκράτορας, ενώπιον του Πάπα Ουρβανού Ε΄ ομολόγησε την αφοσίωσή του στο 

δυτικό δόγμα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είχε επιτευχθεί η Ένωση. Άλλωστε, 

πολύ σύντομα, το 1370, αντιλήφθηκε ότι οι δυτικοί δεν ήταν ιδιαίτερα διατεθειμένοι 

να βοηθήσουν135. 

          Το 1399 ο αυτοκράτορας Μανουήλ Β΄ (1391-1425), κατά τη διάρκεια της 

πολυετούς πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης από τον Βαγιαζήτ Α΄, ταξίδεψε στις 

αυλές της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας αναζητώντας στρατιωτική ή 

οικονομική βοήθεια, για να διαπιστώσει και εκείνος με θλίψη ότι όλοι ήταν θερμοί στις 

υποσχέσεις, αλλά στην πραγματικότητα κανείς δεν ήταν σε θέση να παράσχει 

οποιαδήποτε βοήθεια136, μετά μάλιστα και την οικτρή ήττα των δυτικών στη Νικόπολη 

 
133 Rosenqvist (2008) 211. Γιαννακόπουλος (1985) 47-48.  
134 Ostrogorsky (82006) 233-234. 
135 Nicol (1996) 397-400, 403-406, 418-430. Ostrogorsky (82006) 239. 
136 Ostrogorsky (82006) 257-258. 
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(1396). Οι χωρίς αποτέλεσμα προσπάθειες του Μανουήλ Β΄ συνεχίστηκαν και μετά 

τον θάνατο του Βαγιαζήτ Α΄, το 1403, όταν η Οθωμανική αυτοκρατορία εισήλθε σε 

μία περίοδο εσωτερικής αστάθειας. Επιδίωξή του, όταν έστειλε το 1407 τον Μανουήλ 

Χρυσολωρά πρεσβευτή στη Γαλλία, ήταν να επισημάνει στους Δυτικούς ότι ο εξ 

ανατολών κίνδυνος δεν είχε αποσοβηθεί. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το 1422, όταν 

ο νέος σουλτάνος, Μουράτ Β΄, προχώρησε σε πολιορκία της Κωνσταντινούπολης, 

αμέσως μόλις ανέλαβε την εξουσία. 

          Σε αντίθεση, όμως με τον πατέρα του, ο Μανουήλ δεν συμφωνούσε με την 

ένωση, παρά τις συνεχείς επαφές του με τη Δύση (το 1414 είχε στείλει τον Χρυσολωρά 

στη Σύνοδο της Κωνσταντίας)137. Μάλιστα, συμβούλευσε τον γιό και διάδοχό του, 

Ιωάννη Η΄, να συζητά μεν με τη Δύση, αλλά να είναι επιφυλακτικός και να μη δώσει 

ποτέ υποσχέσεις που δεν θα μπορούσε να τηρήσει, όταν έφθασε στην 

Κωνσταντινούπολη o Antonio da Massa, το 1422, απεσταλμένος του Πάπα Μαρτίνου 

Ε΄, κομίζοντας πρόταση απαρτιζόμενη από εννέα άρθρα σχετικά με την ένωση των 

Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης, προσπαθώντας να αποφύγει, με τον τρόπο αυτό, τη 

Σύνοδο138. 

          Ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ (1425-1448), όμως, πιεζόμενος από τα γεγονότα, 

για καθαρά πολιτικούς λόγους, δεν κατάφερε να ακολουθήσει τις συμβουλές του 

πατέρα του. Το 1430, μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους, στην 

ύστατη προσπάθειά του να σώσει την Κωνσταντινούπολη και να εξασφαλίσει 

στρατιωτική βοήθεια απέναντι στον Οθωμανικό επεκτατισμό, ξεκίνησε συζητήσεις με 

τον Πάπα Μαρτίνο Ε΄ για τη σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου στην 

Κωνσταντινούπολη. Ο θάνατος του Πάπα, η αδιαφορία του διαδόχου του, Ευγένιου Ε΄, 

καθώς και τα αναρίθμητα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τη Δυτική Εκκλησία, 

καθυστέρησαν τις διαπραγματεύσεις για την πραγματοποίηση Συνόδου. Τελικά, μόλις 

τον Μάιο του 1437, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν στην πόλη Φερράρα 

της Ιταλίας139. 

          Η αντιπροσωπεία αναχώρησε από την Κωνσταντινούπολη στις 24 Νοεμβρίου 

του 1437140 με τα βενετικά πλοία που είχε στείλει ο Πάπας, όπως είχε συμφωνηθεί. Ο 

 
137 Nicol (1996) 484-488, 507-508, 516-517. 
138 Nicol (1996) 527-529. 
139 Ostrogorsky (82006) 265. Runciman (22005) 59. Αρχ. Παρθένιος (1957) 17-18.  
140 Ostrogorsky (82006) 265. Γιαννακόπουλος (1966) 147. Ιορδανίδου (2010) 47. 
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αυτοκράτορας, που ηγείτο της πολυπληθούς και ιδιαιτέρως αξιόλογης αποστολής, 

συνοδευόταν από τον Πατριάρχη Ιωσήφ Β΄, τον αδελφό του, Δεσπότη Δημήτριο 

Παλαιολόγο και ακόμη 700 άτομα, αρχιερείς, κληρικούς, αξιωματούχους και λόγιους 

από την Ασία, τη Θράκη, τα νησιά και το Άγιον Όρος. Ο Βησσαρίων, επίσκοπος 

Νίκαιας, βρέθηκε ανάμεσα σε λαμπρές και διακεκριμένες προσωπικότητες, όπως τον 

Μάρκο Ευγενικό, επίσκοπο Εφέσου, τον Γεώργιο Πλήθωνα – Γεμιστό, τον Γεώργιο 

Σχολάριο, τον Ισίδωρο, μητροπολίτη Κιέβου, τον μέγα Εκκλησιάρχη Σίλβεστρο 

Συρόπουλο, τους φιλοσόφους Γεώργιο Αμιρούτζη και Γεώργιο Τραπεζούντιο και 

άλλους. Μετά από ένα δύσκολο ταξίδι, η αντιπροσωπεία κατέπλευσε στη Βενετία, τον 

Φεβρουάριο του 1438, όπου έγινε δεκτή από τον Δόγη της πόλης με μία λαμπρή τελετή, 

ενώ μετά από λίγες ημέρες αναχώρησε για τη Φερράρα, όπου έφθασε στις 8 Μαρτίου 

του 1438. Εκεί στον μητροπολιτικό ναό της πόλης, ξεκίνησαν στις 9 Απριλίου του 1438 

οι εργασίες και οι συνεδριάσεις της Συνόδου141. 

          Οι συζητήσεις αφορούσαν σε τέσσερα σημεία, τα οποία είχαν όμως συζητηθεί 

και σε προηγούμενες συνόδους: το πρωτείο της ρωμαϊκής έδρας, η χρήση αζύμου 

άρτου, το καθαρτήριο και κυρίως η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, με έμφαση στην 

έκφραση (Υιού τε) filioque, που οι Λατίνοι είχαν προσθέσει στο Σύμβολο της 

Πίστεως142, αντίθετα με αυτά που είχαν αποφασιστεί στη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο 

(381), με αποτέλεσμα το Σχίσμα143. Ο Αυτοκράτορας, έχοντας στη διάθεσή του τον 

ηθικό, εύγλωττο, διπλωμάτη και ιδιαίτερα μορφωμένο Βησσαρίωνα, τον οποίο, όπως 

έχει αναφερθεί, τίμησε με το αξίωμα του Μητροπολίτη Νίκαιας προκειμένου να 

αποκτήσει το κύρος που απαιτείτο, ώστε να συμμετάσχει στη Σύνοδο, και τον άριστα 

περί τα δογματικά ζητήματα Μάρκο Ευγενικό, έναν συνδυασμό που υποσχόταν 

επιτυχία στις διαπραγματεύσεις, τους όρισε μόνιμους ομιλητές στις διάφορες 

συνεδριάσεις144. 

          Παρά ταύτα, ο Ιωάννης Η΄ γνώριζε καλά ότι η συνοδεία του απαρτιζόταν από 

θιασώτες της Ένωσης και λατινόφιλους (Βησσαρίων, Ισίδωρος Κιέβου), αλλά και από 

ανθενωτικούς και υπέρμαχους των Ορθόδοξων θέσεων (Μάρκος Ευγενικός, 

Σχολάριος, Γρηγόριος Μάμμας), που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφωνίες και 

 
141 Ostrogorsky (82006) 265. Nicol (1996) 551-556. Αρχ. Παρθένιος (1957) 18. Ιορδανίδου (2010) 49. 
142 Runciman (22005) 53-54. Γιαννακόπουλος (1985) 238 και (1966) 137, 154, 165. 
143 Runciman (22005) 53-54. Nicol (1996) 556-558. 
144 Ιορδανίδου (2010) 51. 
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φιλονικίες145. Εντούτοις, ίσως επιθυμούσε να ακουστούν και οι δύο πλευρές. Το πρώτο 

θέμα που ετέθη ήταν το Καθαρτήριο για το οποίο ο Μάρκος Ευγενικός, ενώ αρχικά 

συμπορευόταν με τον Βησσαρίωνα, κατόπιν διατύπωσε διαφορετική άποψη. Η 

αδιαλλαξία του Μάρκου Ευγενικού και η διαφορετική αντιμετώπιση και τοποθέτηση 

του Βησσαρίωνος οδήγησαν στο να διαταραχθούν οι σχέσεις τους και, καθώς ουδείς 

ενδιαφέρθηκε να παρέμβει ώστε να αμβλυνθούν οι διαφορές, επήλθε η ρήξη μην 

αφήνοντας κανένα περιθώριο για συμβιβασμό146. 

          Εν τω μεταξύ τον Ιανουάριο του 1439 η Σύνοδος μεταφέρθηκε στη Φλωρεντία 

λόγω της επέκτασης μίας επιδημίας πανώλης147, αλλά και των οικονομικών 

προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο Πάπας, αφού τα έξοδα της διοργάνωσης και της 

φιλοξενίας ήταν υπέρογκα εκεί148, θα τον συνέδραμε η οικογένεια των Μεδίκων. Η 

επίσημη έναρξη των εργασιών της Συνόδου στη Φλωρεντία έγινε στις 26 Φεβρουαρίου 

του 1439149. Οι πολύωρες και κοπιαστικές συνεδριάσεις συνεχίστηκαν και οι διαφωνίες 

ήταν έντονες, τόσο από την πλευρά των Ορθόδοξων, όσο κι από των Καθολικών, 

κυρίως γύρω από το θέμα του filioque που συζητείτο από τη Φερράρα. 

          Η διατύπωση του filioque, η εκπόρευση του Πνεύματος από τον Πατέρα μόνον 

ή και από τον Υιό, είχε επηρεαστεί από το Σχίσμα, εξαιτίας κυρίως των διαφορών του 

δόγματος, της λατρείας, αλλά και της γλώσσας. Οι Λατίνοι έδιναν τη δική τους 

ερμηνεία στο δόγμα της Τριάδος, που όμως οι Βυζαντινοί δεν μπορούσαν να δεχτούν, 

αφού δεν συμφωνούσε με το δικό τους δόγμα. Φάνηκε, λοιπόν, ότι ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο να επιτευχθεί γεφύρωση δύο διαφορετικών κόσμων μόνο με διπλωματικούς 

λόγους και επιχειρήματα. Όσο για τα υπόλοιπα, το πρωτείο και τα άζυμα, συζητήθηκαν 

μεν, θεωρήθηκαν δε δευτερεύοντα150. 

          Το έργο του Βησσαρίωνος και των υπόλοιπων φιλενωτικών ήταν αρκετά 

δύσκολο, γιατί από την μία πλευρά είχαν να αντιμετωπίσουν τους Ανθενωτικούς και 

από την άλλη τους Λατίνους. Ο Βησσαρίων εκπροσωπώντας τους φιλενωτικούς 

πρότεινε αρκετές φορές και σε κρίσιμες στιγμές εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τη 

διατύπωση του filioque. Παρ’ όλα αυτά οι Ανθενωτικοί τις αντέκρουαν και οι Λατίνοι 

 
145 Ostrogorsky (82006) 265. Nicol (1996) 556. 
146 Σαββίδης (2005) 152. Ιορδανίδου (2010) 51,52,53. 
147 Ιορδανίδου (2010) 54. 
148 Ιορδανίδου (2010) 57. 
149 Nicol (1996) 557. Ιορδανίδου (2010) 59. 
150 Nicol (1996) 557-558. 
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αντιδρούσαν έντονα, χωρίς να υπάρχει πρόθεση οι δύο πλευρές να προβούν σε 

συμβιβασμό. 

          Η κατάσταση για τους Βυζαντινούς ήταν πλέον αρκετά δύσκολη, και όλοι 

αντιλαμβάνονταν ότι κρατούσαν στα χέρια τους τη μοίρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 

αλλά και της Αυτοκρατορίας. Τον Απριλίο του 1439 ο Βησσαρίων εκφώνησε τον «Περί 

Ενώσεως δογματικόν λόγον», όπου, επικαλούμενος ερμηνείες και αναλύσεις 

Πατερικών κειμένων, αλλά και με φιλοσοφικά και θεολογικά επιχειρήματα, 

προσπάθησε χωρίς προκαταλήψεις να επιχειρηματολογήσει με σκοπό να πείσει κυρίως 

την πλευρά των Ορθοδόξων που αντιστεκόταν ότι «είτε πούμε ότι το Πνεύμα 

εκπορεύεται εκ Πατρός δι’ Υιού είτε εκ Πατρός και Υιού είναι ένα και το αυτό και 

ουδόλως «εναντίον ούτε μην αντιφατικόν»151. 

          Η προσπάθειά του να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την Ένωση των δύο Εκκλησιών 

ήταν πλέον προφανής, αφού, όπως αναφέρει στον συναισθηματικά φορτισμένο λόγο 

του, μόνο αυτή η ειρήνη μεταξύ των χριστιανών θα διασφάλιζε τη στρατιωτική βοήθεια 

που είχε ανάγκη η Βασιλεύουσα και την επιτυχή αντιμετώπιση του εχθρού. Η 

μεταστροφή του υπέρ των δογματικών θέσεων των Λατίνων, παρότι είχε έρθει στη 

Σύνοδο ως φιλενωτικός Ορθόδοξος, οφειλόταν κυρίως στην πεποίθηση ότι υποστήριζε 

την πίστη του και έσωζε το Γένος του, στο ότι ήταν αρκετά δεκτικός και ανεκτικός σε 

κάθε τι διαφορετικό και καινούργιο, στην υπεροχή των Λατίνων θεολόγων απέναντι 

στους πολλές φορές απαράσκευους Ορθοδόξους152.           

          Οι συζητήσεις πρωτίστως για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, είχαν όμως 

κρατήσει πολύ καιρό, ο Αυτοκράτορας είχε κουραστεί και δεν ήθελε να επωμιστεί το 

βάρος μίας αποτυχίας, οι Λατίνοι πίεζαν πλέον για μία τελική απάντηση, ενώ οι 

συνθήκες διαβίωσης ήταν πλέον άθλιες. Μετά από διαβουλεύσεις, αντιρρήσεις, 

προβληματισμούς, διενέξεις και δισταγμούς, οι Ορθόδοξοι υπέκυψαν και συμφώνησαν 

στη διατύπωση του filioque των Καθολικών και στην εξουσία του Πάπα έναντι όλων 

των Πατριαρχών της Ανατολής.           

          Στις 6 Ιουλίου σε μία πανηγυρική θεία λειτουργία στον Καθεδρικό ναό της 

Φλωρεντίας Santa Maria del Fiore, παρουσία του Πάπα Ευγένιου Δ΄, διαβάστηκαν οι 

όροι της Ένωσης των δύο Εκκλησιών, από τον Μητροπολίτη Νικαίας Βησσαρίωνα στα 

 
151 Ιορδανίδου (2010) 60. 
152 Αρχ, Παρθένιος (1957) 20-23. 
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ελληνικά και από τον Καρδινάλιο Cesarini στα λατινικά: «Ας αγαλλιάσουν οι Ουρανοί» 

“Laetentur coeli” 153. Έτσι ξεκινούσε το κείμενο του ενωτικού όρου, το οποίο περιείχε 

τις υπογραφές όλων των συμμετεχόντων με πρώτη την υπογραφή του Πάπα, και 

κατόπιν του Αυτοκράτορα, όλων των Καθολικών και Βυζαντινών συμμετεχόντων, 

εκτός από αυτή του Μάρκου Ευγενικού, του Πλήθωνος, του Ησαΐα, Μητροπολίτη 

Σταυρούπολης στην Καρία και του Πατριάρχη Ιωσήφ Β΄ που είχε αποβιώσει154. 

          Τον Οκτώβριο του 1439 ο Βησσαρίων απέπλευσε από τη Βενετία μαζί με τα 

υπόλοιπα μέλη της Βυζαντινής αντιπροσωπείας. Η θετική έκβαση της Συνόδου 

διασφάλιζε την αποστολή της υπεσχημένης από τον Πάπα βοηθείας, ναυτικού και 

πεζικού, για την ενίσχυση της άμυνας της Κωνσταντινούπολης. Παρά τις προσπάθειες, 

όμως, που είχαν καταβληθεί από τους συμμετέχοντες στη Σύνοδο, τη διετή απουσία 

τους από την πρωτεύουσα, καθώς και τις ταλαιπωρίες που υπέστησαν, μόλις 

επέστρεψαν, το 1440, ήρθαν αντιμέτωποι με διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από μεγάλο 

μέρος του κλήρου και του λαού. Ο αυτοκράτορας δυσκολεύτηκε να επιβάλει τις 

αποφάσεις της Συνόδου και να ανακηρύξει νέο Πατριάρχη. Ακόμη και ο Βησσαρίων, 

που θα μπορούσε να έχει επιλεγεί, έφυγε στην Ιταλία, εγκαταλείποντας για πάντα την 

Κωνσταντινούπολη, λόγω των επιθέσεων και της αμφισβήτησης που αντιμετώπιζε155. 

Άλλωστε, θεωρούσε ότι από την Ιταλία ίσως να μπορούσε πλέον να προσφέρει 

περισσότερα στη μαστιζόμενη αυτοκρατορία. 

          Η Σύνοδος Φερράρας – Φλωρεντίας, η οποία πραγματοποιήθηκε αρκετούς 

αιώνες μετά το Σχίσμα, στο κατώφλι μίας νέας εποχής, φαίνεται ότι αποτέλεσε τη 

θεμέλια λίθο του φιλοσοφικού στοχασμού, της διάδοσης του Πλατωνισμού και του 

ενδιαφέροντας για τις ελληνικές σπουδές στη Δύση. Η κλασσική παιδεία της ελληνικής 

αντιπροσωπείας, που αποτελείτο από τόσους αξιόλογους πνευματικούς ανθρώπους, 

εντυπωσίασε τους Λατίνους156. Ο Βησσαρίων, μία από τις λαμπρότερες μορφές της 

εποχής του, ο οποίος διακρίθηκε στη Σύνοδο, συνέβαλε στο να μεταδοθεί η φιλοσοφία 

και η σκέψη του Πλάτωνα στην Ιταλία. Αυτό συνέβη με το προσωπικό πνευματικό του 

έργο, τις υψηλού επιπέδου φιλοσοφικές διαλέξεις που έδινε, τις συζητήσεις στις οποίες 

συμμετείχε, τα ταξίδια που έκανε σε όλη την Ιταλία κηρύσσοντας τον Πλατωνισμό, 

την αναβίωση των αρχαίων κλασσικών έργων, αλλά και μέσω των έργων και των 

 
153 Ιορδανίδου (2010) 68. 
154 Τατάκης (1977) 264. Ματσούκας (1998) 174. Γαληνού (2012) 66. 
155 Ostrogorsky (82006) 266. Runciman (22005) 92. Γιαννακόπουλος (1985) 426-427. Παναγιώτου (2010) 1075. 
156 Vast (1878) 111. 
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κινήσεων του κύκλου του, επιδρώντας καταλυτικά με όλους αυτούς τους τρόπους στην 

Ιταλική Αναγέννηση.                                                
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                                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

                Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ  ΠΛΑΤΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  

                      ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 

 

          Μέχρι τις αρχές του 13ου αιώνα ο πολιτισμός του Βυζαντίου αντιμετωπιζόταν με 

περιφρόνηση από τους Δυτικούς, ενώ η μόνη επαφή τους με τα αρχαία ελληνικά 

κλασσικά κείμενα γινόταν μέσω των μεσαιωνικών Αραβικών μεταφράσεων157. Η 

τέταρτη όμως, Σταυροφορία (1204), εκτός από τη βαρβαρότητα, τις λεηλασίες και τις 

καταστροφές που άφησε, έδωσε τη δυνατότητα στους Λατίνους να γνωρίσουν και να 

εμβαθύνουν στον ελληνικό πολιτισμό και να κατανοήσουν τον θησαυρό της αρχαίας 

ελληνικής παιδείας, καθώς ήρθαν σε επαφή με τα ελληνικά πρωτότυπα κείμενα. Οι 

Ιταλοί Ουμανιστές της Αναγέννησης τότε κατάφεραν να εμβαθύνουν στον πολιτισμό 

των κατακτημένων Ελλήνων και να κατανοήσουν τον θησαυρό της αρχαίας ελληνικής 

παιδείας, που είχαν στα χέρια τους συνειδητοποιώντας πως θα είχαν μεγαλύτερο 

όφελος με την απευθείας προσέγγιση των βυζαντινών κειμένων και πως οι αραβικές 

μεταφράσεις περιείχαν πολλά λάθη και σφάλματα, τα οποία προκαλούσαν 

παρερμηνείες158. 

          Τον 13ο αιώνα, παράλληλα με τη Δύση, παρά τη γενικότερη κατάπτωση και 

παρακμή του κράτους σε όλους τους άλλους τομείς, οι φιλολογικές και φιλοσοφικές 

σπουδές γνώρισαν άνθηση και στο Βυζάντιο, άνθηση που έμεινε γνωστή ως 

Παλαιολόγεια Αναγέννηση ή αλλιώς η τελευταία Βυζαντινή Αναγέννηση159. Τότε, 

μεμονωμένοι Έλληνες λόγιοι άρχισαν να καταφεύγουν στη Δύση και με τη 

δραστηριότητά τους εκεί, άσκησαν μεγάλη επιρροή στη Λατινική σκέψη160. Η 

πραγματική, όμως επίδραση των Βυζαντινών στην Ιταλία ξεκίνησε τον 14ο αιώνα, ο 

οποίος χαρακτηρίζεται από μία αμφίδρομη συνομιλία πνεύματος και γνώσης μεταξύ 

των δύο αυτών πολιτισμών161. Σε πολλά μέρη της Ιταλίας υπήρχε ένα μεγάλο ρεύμα 

 
157 Γιαννακόπουλος (1985) 53. Κοντοειδή (2016) 8. Ιορδανίδου (2010) 163. 
158 Γιαννακόπουλος (1985) 53. 
159 Γιαννακόπουλος (1985) 50. Καρπόζηλος (2015) 267. 
160 Wilson (2014) 337. 
161 Γιαννακόπουλος (1985) 52. 
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μορφωμένων Ιταλών, που έδειχναν ενδιαφέρον για την εκμάθηση των αρχαίων 

ελληνικών γραμμάτων162 σε πολλά μέρη της Ιταλίας, αρκετοί από τους οποίους 

ταξίδευαν στην Κωνσταντινούπολη, για να διδαχθούν και να συνομιλήσουν με 

Έλληνες λόγιους163. Πολλοί και αξιόλογοι όμως ήταν και οι Έλληνες λόγιοι που 

προσκλήθηκαν σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ιταλίας, για να διδάξουν την ελληνική 

γραμματεία στους Ιταλούς.  

          Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Μανουήλ Χρυσολωρά, ο οποίος 

προσκλήθηκε το 1396/1397164 από τη Φλωρεντινή κυβέρνηση για να διδάξει στο 

περίφημο Studium της Φλωρεντίας165 και στον οποίο αποδίδονται τα «φλωρεντινά 

πρωτεία στις ελληνικές σπουδές»166. Δίδαξε με επιτυχία την αρχαία ελληνική 

γραμματεία σε έναν κύκλο διανοούμενων Ιταλών συντάσσοντας παράλληλα σπουδαία 

έργα, πραγματείες και εγχειρίδια γραμματικής της ελληνικής γλώσσας. Το όραμά του 

ήταν να μεταφρασθούν και να διαδοθούν τα ελληνικά έργα σε ευρύτερα στρώματα, 

ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον των Φλωρεντινών για την υποστήριξη των ελληνικών 

σπουδών αλλά και η αναζήτηση ελληνικών κωδίκων. Ύστερα συνέχισε τη διδασκαλία 

του στην Παβία (1400) και το Μιλάνο167. Αξιοσημείωτα είναι, όμως και τα 

παραδείγματα των: Θεόδωρου Γαζή, βυζαντινού λόγιου που δίδαξε ελληνικά στη Σιένα 

και τη Φερράρα, Ιωάννη Αργυρόπουλου που ανέλαβε έδρα ελληνικών στη Φλωρεντία 

και τη Ρώμη168, του Δημήτριου Χαλκοκονδύλη που δίδαξε ελληνικά στην Πάδουα, τη 

Φλωρεντία και το Μιλάνο169 και άλλων.     

           Εντούτοις, με την πάροδο του χρόνου, αυξανόταν διαρκώς ο Τουρκικός 

κίνδυνος με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι Έλληνες λόγιοι να αναζητούν 

καταφύγιο στη Δύση, μεταφέροντας εκεί μαζί τους τη «ζωντανή» αρχαία κλασσική 

παιδεία. Το φαινόμενο αυτό εντάθηκε μερικές δεκαετίες πριν την Άλωση της Πόλης, 

ενώ κορυφώθηκε μετά το 1453, όταν σημειώθηκε μία αληθινή μαζική «διασπορά» 

 
162 Runciman (22005) 109. Rosenqvist (2008) 254. 
163 Wilson (2014) 336. Ιορδανίδου (2010) 164. 
164 Ο Γιαννακόπουλος (1985) 297 και (1966) 186 αναφέρει ότι ο Χρυσολωράς προσκλήθηκε στη Φλωρεντία στα 

1396-97, ο Λαμπάκης (2004) 39 τονίζει ότι εγκαταστάθηκε στη Φλωρεντία το 1396, ενώ η Κοντοειδή (2016) 

14,25 και ο Ευσταθίου (2016) 27 αναφέρουν το 1397. 
165 Γιαννακόπουλος (1985) 297. Κοντοειδή (2016) 14. 
166 Γιαννακόπουλος (1985) 297. Κοντοειδή (2016) 25. 
167 Λαμπάκης (2004) 39,40,41. Κοντοειδή (2016) 25. 
168 Λαμπάκης (2004) 42,43. Κοντοειδή (2016) 14, 23-24. 
169 Γιαννακόπουλος (1985) 341, 343-354. Κοντοειδή (2016) 24. 
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Ελλήνων στο Δυτικό κόσμο, στον οποίο αρκετοί είχαν έρθει για να αναζητήσουν 

απασχόληση170.  

          Ειδικότερα, πολλοί ήταν οι λόγιοι, οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι για τη 

μεγάλη αλληλεπίδραση, που συντελέστηκε μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Αρκετά 

γρήγορα εξαπλώθηκε χάρη σε εκείνους μία «μανία» με την ελληνική παιδεία και τα 

ελληνικά κείμενα, δηλαδή τις ελληνικές σπουδές στην Ιταλία. Αξίζει να τονιστεί πως 

μέσω της μελέτης της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και παρότι δεν υπήρχε ως τότε 

στη Δύση κανένα φιλοσοφικό σύστημα171, άρχισε να αναπτύσσεται ένας έντονος 

φιλοσοφικός στοχασμός στις αρχές του 15ου αιώνα. Και αυτός άνθισε στις λεγόμενες 

Ακαδημίες, που ήταν συνήθως κύκλοι ομοϊδεατών, μία σπουδαία πνευματική τάση του 

15ου αιώνα, για την προαγωγή και την έρευνα του αρχαίου ελληνικού κόσμου172.  

          Η Σύνοδος Φερράρας – Φλωρεντίας του 1438-39 παράλληλα με τις 

θρησκευτικές και δογματικές συζητήσεις αποτέλεσε το αποκορύφωμα της πνευματικής 

συνάντησης των σπουδαιότερων ανθρώπων της εποχής εκείνης ανάμεσα στην 

Ανατολή και τη Δύση. Αυτή ήταν το εφαλτήριο της διάδοσης της φιλοσοφίας του 

Πλάτωνα, της σύνδεσης των δύο πολιτισμών και της εξάπλωσης των ελληνικών 

κλασσικών σπουδών στην Ιταλία, καθώς από αυτούς τους ανθρώπους, τους λόγιους 

του Βυζαντίου, «εξίσου από τους Πλατωνικούς και τους Αριστοτελικούς έμαθαν στο 

μέγιστο μέρος τη φιλοσοφία τους οι άνθρωποι της Αναγέννησης»173 και από αυτούς 

εμπλουτίστηκε ο ουμανισμός με τη διδασκαλία, τα σχόλια και την ερμηνεία των 

αρχαίων κλασσικών έργων. 

          Η Σύνοδος αυτή ήταν «που κέντρισε ακόμα περισσότερο την ιταλική 

διάθεση»174, έδωσε την ευκαιρία στον Πλήθωνα και τον Βησσαρίωνα να αναβιώσουν 

την Πλατωνική φιλοσοφία και να την κάνουν γνωστή στο ευρύ αναγνωστικό κοινό, 

αφού μέσω αυτής δόθηκε η ευκαιρία στους σοφούς των δύο χριστιανικών κόσμων να 

συνομιλήσουν και να φιλοσοφήσουν175. Ο Πλατωνισμός θριάμβευσε κυρίως χάρη στον 

Βησσαρίωνα.176. Αυτός ήταν πέρα από κάθε αμφιβολία μία μορφή που ξεχώρισε, όντας 

 
170 Γιαννακόπουλος (1985) 53. 
171 Κοντοειδή (2016) 3. 
172 Πάπυρος Larousse Britannica (2006), τόμος 4, 247-248. 
173 Runciman (22005) 112. 
174 Runciman (22005) 110. 
175 Γιαννακόπουλος (1985) 50. Κοντοειδή (2016) 3,5,8. 
176 Runciman (22005) 111. 
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ο πιο αποτελεσματικός με τα επιχειρήματά του, την πειθώ του και τον ρέοντα λόγο του 

και έχοντας «ως όπλα του τη διαλεκτική και το φιλοσοφικό στοχασμό»177.   

          Μάλιστα πριν ακόμα ξεκινήσουν οι εργασίες της Συνόδου ο Καρδινάλιος 

Cesarini καλούσε επιφανείς προσωπικότητες της Ελληνικής αντιπροσωπείας σε 

γεύματα - ανάμεσά τους ήταν και ο Βησσαρίων - με την πρόθεση καλλιέργειας καλών 

σχέσεων178. Εκεί συζητούσαν για φιλοσοφικά ζητήματα και οι πνευματικοί άνθρωποι 

του Βυζαντίου προκάλεσαν τον θαυμασμό των Λατίνων με το υπόβαθρο της παιδείας 

τους. Μάλιστα, σε αυτές τις συζητήσεις «για πρώτη φορά από την εποχή της 

αρχαιότητας εισήχθη και πάλι το πλήρες corpus όλων των Πλατωνικών έργων στην 

αρχική τους μορφή»179 και αυτό είχε ως απόρροια να επηρεάσει όλη την Ευρωπαϊκή 

παιδεία και σκέψη.  

          Αρκετά αντιπροσωπευτικό ήταν και το περιστατικό, σύμφωνα με το οποίο ο 

γραμματέας του Πάπα, που πρωτύτερα ήταν χλευαστικός προς τους Έλληνες, όταν 

συνομίλησε με τον Βησσαρίωνα και τον Πλήθωνα, άλλαξε ολοκληρωτικά άποψη για 

αυτούς, και άρχισε να τους σέβεται και να τους θαυμάζει180. Ο θαυμασμός των Δυτικών 

προς το πρόσωπο του Βησσαρίωνα, τον οποίο «οι σύγχρονοί του Ιταλοί τον έβλεπαν 

ως πρωταγωνιστή»181 έγκειται και στο γεγονός ότι πάντα στήριζε τα λεγόμενά του σε 

χειρόγραφα πρωτότυπων έργων, τα οποία είχε φέρει μαζί του στη Σύνοδο. 

          Όταν μεταφέρθηκε η Σύνοδος από τη Φερράρα στη Φλωρεντία, γνωστή ως 

πατρίδα των Ουμανιστών, ο Βησσαρίων σαγηνεύτηκε ιδιαιτέρως από τα γράμματα και 

τις τέχνες, που εξελίσσονταν και αναπτύσσονταν εκεί, καθώς έβλεπε και τους 

Ουμανιστές να εμπνέονται από τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γραμματεία. 

Στη Φλωρεντία, παράλληλα με τις δογματικές και θρησκευτικές συζητήσεις ο Πλήθων 

και ο Βησσαρίων συνέχιζαν να δίνουν φιλοσοφικές διαλέξεις παρακινούμενοι από την 

αγάπη τους και τον ζήλο τους για τον Πλάτωνα182.  

          Πολλοί ήταν οι λόγιοι, που συνέρρεαν στη Φλωρεντία από ενδιαφέρον για αυτές 

με αποτέλεσμα να κερδίσουν εν τέλει ένα μεγάλο και αξιόλογο ακροατήριο. Αυτός 

όμως που γοητεύθηκε ιδιαιτέρως, ήταν ο εύπορος και ξακουστός άρχοντας της 

 
177 Bertrand (1945) 169. Γαληνού (2012) 65.  
178 Ιορδανίδου (2010) 50, 167. 
179 Ιορδανίδου (2010) 167. 
180 Ιορδανίδου (2010) 50. 
181 Οικονομίδης (1987) 248. 
182 Runciman (22005) 110. 
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Φλωρεντίας της εποχής εκείνης, ο Κοσμάς των Μεδίκων (Cosimo di Giovanni dei 

Medici). Εκείνος μυήθηκε στην Πλατωνική φιλοσοφία, ύστερα από φιλοσοφικές 

συζητήσεις, που είχε με τον Πλήθωνα και τον Βησσαρίωνα183 και αφού υπήρχε ήδη 

γόνιμο έδαφος από τις μεταφράσεις των Πλατωνικών έργων των William of Moerbeke, 

Palla Strozzi, του Χρυσολωρά, του Leonardo Bruni και άλλων. 

           Ο Cosimo dei Medici επηρεάστηκε τόσο πολύ, που «συνέλαβε» την ιδέα να 

ιδρύσει μία Πλατωνική Ακαδημία στη Φλωρεντία184, όμως η ημερομηνία της ίδρυσής 

της διαφέρει ανάμεσα στους μελετητές και ιστορικούς (1442/1459/1462)185. Η 

Ακαδημία ιδρύθηκε σε μία πολυτελή κατοικία και ανέθεσε την θέση του διευθύνοντα 

στον Marcilio Ficino, νεοπλατωνιστή και Ιταλό Ουμανιστή186. Μέσω αυτής, λοιπόν, 

της Πλατωνικής Ακαδημίας αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για τις ελληνικές σπουδές 

στην Ιταλία αλλά και για τα κείμενα από το πρωτότυπο και όχι από τις αραβικές 

μεταφράσεις. Αυτή δεν ήταν μία κανονική σχολή, αλλά ένας κύκλος μελετητών της 

Πλατωνικής φιλοσοφίας, που πραγματοποιούσε συναντήσεις και συζητήσεις μεταξύ 

Ελλήνων και Ιταλών Ουμανιστών.  

          Η προσφορά του Βησσαρίωνος ήταν εξίσου σημαντική και καρποφόρα με τη 

συμβολή του Πλήθωνος στην παγίωση των ελληνικών σπουδών στην Ιταλία. Ο 

Βησσαρίων εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ιταλία το 1440187, όπου ασχολήθηκε με την 

αναβίωση και διάδοση του Πλατωνισμού, την οποία προώθησε και το ρεύμα του 

Ουμανισμού, αλλά και με τη μεταφορά της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς και των 

ελληνικών γραμμάτων στην Ιταλία. 

          Παράλληλα, αξιοσημείωτη για τη διάδοση του Πλατωνισμού ήταν και η 

παραχώρηση της προσωπικής οικίας του Βησσαρίωνος, που του είχε δωρίσει ο Πάπας 

Ευγένιος Δ΄, το 1443 στη Ρώμη, για φιλοσοφικές και φιλολογικές συζητήσεις188. Αυτή 

η οικία ήταν ένα απλό και λιτό κτίριο, Βυζαντινού ρυθμού189, στη “Via Ergatica” 

 
183 Γιαννακόπουλος (1966) 49-50, 111. 
184 Runciman (22005) 110-111. Τατάκης (1977) 265. Κοντοειδή (2016) 3. Γιαννακόπουλος (1966) 50, 111, 347.  

Ιορδανίδου (2010) 89-90. 
185 Η Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica (2006), τόμος 4, 247 αναφέρει ότι ιδρύθηκε το 1442, ο 

Τατάκης (1977) 266 αναφέρει το 1459, ενώ ο Γιαννακόπουλος (1985) 347 τονίζει το 1462. 
186 Κοντοειδή (2016) 5. 
187 Runciman (22005) 111. Ιορδανίδου (2010) 89. 
188 Ιορδανίδου (2010) 168. 
189 Ιορδανίδου (2010) 168. 
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κοντά στον ναό των Αγίων Αποστόλων190, γνωστή ως «Βησσαριώνειος Ακαδημία», ή 

αλλιώς «Ακαδημία του Βησσαρίωνος»191.  

          Οι ονομασίες αυτές επιβεβαιώνονται και από τον «γραμματέα του Έλληνα 

καρδιναλίου, Niccolò Perotti σε μία επιστολή του το 1471»192. Η Βησσαριώνειος 

Ακαδημία ήταν ένα πνευματικό καταφύγιο για ένα σώμα λογίων, Ελλήνων και Ιταλών 

ουμανιστών, που είχαν συσπειρωθεί γύρω από τον Βησσαρίωνα193, αλλά και άλλων 

«ουμανιστών από όλη την Ευρώπη, που τύχαινε να βρίσκονται στη Ρώμη για 

διάφορους λόγους ή που έρχονταν αποκλειστικά για να συναντήσουν τον 

Βησσαρίωνα»194. 

          Σε αυτή γίνονταν φιλοσοφικές συζητήσεις, κατά τις οποίες ο κάθε 

παρευρισκόμενος ανέλυε λεπτομερώς την άποψή του επί ενός συγκεκριμένου θέματος, 

ενώ στο τέλος πάντα ανέπτυσσε τις θέσεις του και ο Βησσαρίων, τον οποίο όλοι 

παρακολουθούσαν με σεβασμό. Κύριο χαρακτηριστικό της Ακαδημίας αυτής ήταν η 

ελευθερία στον λόγο και στην έκφραση αλλά και ο διάλογος, καθώς ο καθένας 

μπορούσε να διατυπώσει την άποψή του, χωρίς να αντιμετωπίζεται με προκατάληψη. 

Μέσω αυτών όλα τα μέλη διεύρυναν τους ορίζοντές τους και αποκτούσαν σφαιρική 

και ευρύτερη παιδεία, ενώ εάν καμία φορά το κλίμα ήταν τεταμένο και κινδύνευαν οι 

λόγιοι να παρεκτραπούν ή να οδηγηθούν σε διενέξεις μεταξύ τους, ο Βησσαρίων με το 

πνεύμα του, το μεγαλείο του και την πειθώ του, επενέβαινε αμέσως και τους 

συμβίβαζε195. 

          Επίσης, στην Ακαδημία του Βησσαρίωνος πραγματοποιούνταν μεταφράσεις 

ελληνικών έργων στα λατινικά196, με πρωτεργάτη τον ίδιο τον Βησσαρίωνα έχοντας τη 

συμβολή αρκετών Ελλήνων λογίων, προστατευόμενών του. Στον πνευματικό και 

φιλοσοφικό αυτό κύκλο ανήκαν ο Θεόδωρος Γαζής, ο Ανδρόνικος Κάλλιστος, ο 

Μιχαήλ Αποστόλης, ο Ιανός Λάσκαρης και ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης, ο Αλέξιος 

Κελαηδινός και άλλοι, που είχαν καταφύγει από την Πόλη στην Ιταλία. Όμως στις 

φιλοσοφικές αυτές συζητήσεις λάμβαναν μέρος και αρκετοί σπουδαίοι Ιταλοί 

Ουμανιστές, μερικοί εκ των οποίων ήταν ο Francensco Filelfo, ο Niccolò Perotti, ο 

 
190 Ιορδανίδου (2010) 169. Γαληνού (2012) 81. 
191 Κοντοειδή (2016) 15. Ιορδανίδου (2010) 169. 
192 Ιορδανίδου (2010) 169. 
193 Κοντοειδή (2016) 15. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 190. 
194 Ιορδανίδου (2010) 170. 
195 Ιορδανίδου (2010) 170-171. Γαληνού (2012) 87-88. 
196 Γιαννακόπουλος (1985) 298. 
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Lorenzo Valla, ο Poggio Bracciolini, ο Aeneas Sylvius Piccolomini (ο μετέπειτα Πάπας 

Πίος Β΄), ο Francesco Della Rovere (ο μετέπειτα Πάπας Σίξτος Δ΄) και άλλοι197.  

          Οι συζητήσεις μεταξύ όλων αυτών των σπουδαίων μορφών και λογίων είχαν ως 

απόρροια τη διαμόρφωση της Ιταλικής σκέψης και Αναγέννησης, αλλά ως ένα βαθμό 

και της Ευρωπαϊκής σκέψης. Όμως αξίζει να σημειωθεί πως οι φιλοσοφικές  

συζητήσεις στη Βησσαριώνειο Ακαδημία είχαν δημιουργήσει κάποιες  διαμάχες 

μεταξύ των υποστηρικτών του κάθε φιλοσοφικού συστήματος. Είχε, δηλαδή, προκύψει 

μία φιλοσοφική έριδα μεταξύ Πλατωνιστών και Αριστοτελιστών198, ήδη από τη Σύνοδο 

Φερράρας – Φλωρεντίας του 1438-39, κατά την οποία Έλληνες και Δυτικοί «είχαν 

μελετήσει και ενστερνιστεί διάφορα φιλοσοφικά συστήματα δημιουργώντας, έτσι, ένα 

νέο επίπεδο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων»199. 

          Η αντιπαράθεση, όμως αυτή έφτασε στο αποκορύφωμά της, όταν ο Βησσαρίων 

ήρθε σε διαφωνία με τον αναξιόπιστο προστατευόμενό του Γεώργιο Τραπεζούντιο200. 

Ο τελευταίος, μάλιστα, ανάμεσα στα έτη 1455-1458, έγραψε και δημοσίευσε το έργο 

Comparationes Aristotelis et Platonis (Συγκρίσεις Αριστοτέλους και Πλάτωνος) - προς 

απάντηση στο έργο του Πλήθωνος Περί ων Αριστοτέλης προς Πλάτωνα διαφέρεται - 

εκτοξεύοντας μέσω αυτού ακραίες κατηγορίες κατά του Πλάτωνος201. Ο 

Τραπεζούντιος ήθελε να δείξει την απόσταση ανάμεσα στη θεολογική καθολική 

αλήθεια και την πλατωνική φιλοσοφία και παρουσίαζε τον Αριστοτέλη ως «μέγα» 

(“magnus”), «περισσότερο πεπαιδευμένο από τον Πλάτωνα» (“doctior est Platone”) 

και «ανώτερο όλων» (“princes omnium”) τόσο στη διαλεκτική όσο και στα θέματα της 

φύσης202. Μάλιστα, ενώ το έργο του Πλήθωνος ήταν γραμμένο στα Ελληνικά, ο 

Τραπεζούντιος έγραψε στα λατινικά, για «να απευθυνθεί σε όλο το μορφωμένο 

κοινό»203.  

          Ο Βησσαρίων αδυνατώντας να ανεχθεί αυτή την επίθεση και θέλοντας να 

αποκαταστήσει την αλήθεια για την εικόνα του Πλάτωνος στους Δυτικούς, απαντώντας 

στον αντιπλατωνισμό του Τραπεζούντιου, συνέγραψε μεταξύ των ετών 1458-1459, 

ίσως το σπουδαιότερο έργο του, με το οποίο άσκησε μεγάλη επίδραση στη σκέψη των 

 
197 Κοντοειδή (2016) 15. Ιορδανίδου (2010) 170-171. 
198 Γιαννακόπουλος (1985) 343.  
199 Κοντοειδή (2016) 9. 
200 Martin (2000) 209-210. Wilson (1994) 114. Κοντοειδή (2016) 12. Ιορδανίδου (2010) 171-172. 
201 Wilson (1994) 114. Κοντοειδή (2016) 11-13. Ιορδανίδου (2010) 171-172. 
202 Wilson (1994) 114. 
203 Wilson (1994) 114. 
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Ιταλών της Αναγέννησης. Ήταν μία μακρά και ολοκληρωμένη παρουσίαση του 

Πλάτωνος σε τέσσερα μέρη, με τίτλο Έλεγχοι των κατά Πλάτωνος βλασφημιών (In 

Calumniatorem Platonis)204. Ο Βησσαρίων έγραψε το έργο αυτό αρχικά στα ελληνικά 

και ύστερα το 1469205 και στα λατινικά και τυπώθηκε από τον Sweynheim206. 

          Αυτό το έργο του Βησσαρίωνος, λοιπόν, είχε ως στόχο να αναλύσει τα βασικά 

χαρακτηριστικά της Πλατωνικής και Νεοπλατωνικής φιλοσοφίας και σκέψης 

δημιουργώντας έναν ύμνο, ένα εγκώμιο στον Πλάτωνα και αναδεικνύοντας το 

μεγαλείο του, χωρίς να θέλει να υποτιμήσει τον Αριστοτέλη και να μειώσει την αίγλη 

του207. Τα τέσσερα αυτά μέρη της παρουσίασης του Πλάτωνα αφορούσαν τη ζωή, το 

έργο και την κοσμοθεωρία του μεγάλου φιλοσόφου και συνοδεύονταν από δύο 

παραρτήματα208. Στο ένα από αυτά, ο Βησσαρίων άσκησε «κριτική στον Τραπεζούντιο 

για την ανικανότητα, που επέδειξε στη μετάφραση των Νόμων του Πλάτωνα»209, που 

είχε εκπονήσει ο Τραπεζούντιος λίγα χρόνια νωρίτερα, χαρακτηρίζοντας τη μετάφρασή 

του ως «απρόσεκτη»210. Όμως, ο Βησσαρίων δόμησε έτσι το υλικό του, ώστε να 

αποκρούσει τις επιθέσεις του Τραπεζούντιου χωρίς, όμως να δίνει στο αναγνωστικό 

κοινό την αίσθηση της «πολεμικής».  

          Ειδικότερα, στο πρώτο βιβλίο ο Βησσαρίων ανέδειξε την μεγάλη παιδεία του 

Πλάτωνος χρησιμοποιώντας ως απόδειξη τους διαλόγους του για να ανασκευάσει τις 

κατηγορίες του Τραπεζούντιου για έλλειψη αξιών του φιλοσόφου. Στο δεύτερο βιβλίο 

του επιχείρησε να αποδείξει ότι ο Πλάτων προσέγγιζε περισσότερο τον Χριστιανισμό 

από ότι ο Αριστοτελισμός, χωρίς να υποτιμά όμως τον Αριστοτέλη. Στο τρίτο του έργο 

χρησιμοποίησε κυρίως επιχειρήματα Λατίνων κι όχι Ελλήνων, αφού απευθυνόταν σε 

Λατίνους, εστιάζοντας στο ότι η θεολογία του Πλάτωνος ήταν πραγματική και όχι 

πλασματική. Τέλος, στο τέταρτο και τελευταίο βιβλίο υπερασπίσθηκε τον ηθικό βίο 

του Πλάτωνος και ανέφερε αποσπάσματα από την Πολιτεία και τους Νόμους. Επίσης, 

ο Βησσαρίων ανέφερε ότι ο Πλάτων διέκρινε τον έρωτα σε δύο κατηγορίες: τον φαύλο 

και αισχρό και τον θείο και ουράνιο211. Έτσι, κατάφερε να ανασκευάσει τις κατηγορίες 

 
204 Wilson (1994) 114. Nicol (1999) 419. Martin (2000) 210. Λαμπάκης (2004) 42. Γιαννακόπουλος (1985) 347. 

Ιορδανίδου (2010) 152-153. Κοντοειδή (2016) 12-13. Γαληνού (2012) 92. 
205 Γιαννακόπουλος (1985) 347. Wilson (1994) 114. Ιορδανίδου (2010) 184. 
206 Ιορδανίδου (2010) 184. 
207 Nicol (1999) 419. Ιορδανίδου (2010) 172. 
208 Ιορδανίδου (2010) 173. Κοντοειδή (2016) 12. 
209 Wilson (1994) 114. Martin (2000) 210. Κοντοειδή (2016) 13. 
210 Martin (2000) 211. Κοντοειδή (2016) 13. 
211 Ιορδανίδου (2010) 173-176. 
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και συκοφαντίες του Τραπεζούντιου και να αναδείξει το μεγαλείο του Πλάτωνος στη 

Δύση. 

          Με αυτό το έργο του  ουσιαστικά έθεσε τέλος στις συγκρούσεις Πλατωνικών και 

Αριστοτελιστών. Μάλιστα ο Βησσαρίων έστειλε αυτό το έργο στον Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου της Σορβόννης και φίλο του Guillaume Fichet και τον παρακάλεσε να 

το τυπώσει και να το χρησιμοποιήσει ως σύγγραμμα διδασκαλίας στους φοιτητές 

του212. Αυτός, λοιπόν το 1471 το τύπωσε στο τυπογραφείο του Πανεπιστημίου του 

Παρισιού, προωθώντας έτσι το έργο στη Δύση και βοηθώντας  τους Ευρωπαίους να 

γνωρίσουν τον Πλάτωνα και τη φιλοσοφία του213. Το έργο είχε τόσο μεγάλη απήχηση 

και διάδοση, που τυπώθηκε σε χίλια αντίτυπα214, πράγμα που πιστοποιεί τη τεράστια 

επίδραση που άσκησε στη Δύση στους κύκλους των ουμανιστών. 

          Ήταν η πρώτη γενική εισαγωγή σε αυτό το θέμα, καθώς δεν υπήρξε στο παρελθόν 

άλλη τέτοια. Αξίζει να τονιστεί πως οι Λατίνοι δεν γνώριζαν σχεδόν καμία από τις 

απόψεις του Πλάτωνος πριν από αυτό το έργο. «Ο ανθρωπιστής Niccolò Perotti το 

χαρακτήρισε ως θαυμάσιο σύγγραμμα και γλωσσικό αριστούργημα. Ο Marsilio Ficino 

τόνισε ότι με αυτό το σύγγραμμα του Βησσαρίωνος έλαμψε το φως της Ακαδημίας του 

Πλάτωνος, …ενώ και ο Ιωάννης Αργυρόπουλος μίλησε για αυτό με θαυμασμό»215
.  

          Επιπρόσθετα, είναι σπουδαίο να αναφερθεί πως στην άποψη του Βησσαρίωνος 

για τον Πλάτωνα είχε ελαφρώς επιδράσει ο Νεοπλατωνισμός. Στο έργο του αυτό ήθελε 

να καταδείξει τα κοινά σημεία και την αρμονία, που κατά τη γνώμη του, παρουσίαζε ο 

Πλάτων με τα Χριστιανικά διδάγματα και να αποδείξει ότι η Πλατωνική φιλοσοφία 

ήταν πλησιέστερη στη Χριστιανική θρησκεία από την Αριστοτελική216. O Βησσαρίων 

δεχόταν δύο παραδοσιακές απόψεις, που είχαν λεχθεί για τον Πλάτωνα. Αφενός, ότι 

«ο Πλάτων, όταν ταξίδεψε στην Αίγυπτο κάτι πρέπει να έμαθε από τον Μωυσή»217 και 

αφετέρου «ότι ο Πλάτων ήταν επηρεασμένος από τον Ορφέα και τους 

Πυθαγόρειους»218, ενώ παράλληλα σε ορισμένα σημεία παραθέτει χωρία από τα έργα 

του Διονυσίου Αρειοπαγίτου219. Παρόλα αυτά ο Βησσαρίων τόνιζε με ακρίβεια ότι ο 

 
212 Ιορδανίδου (2010) 176. 
213 Ιορδανίδου (2010) 176-177. 
214 Ιορδανίδου (2010) 177. 
215 Ιορδανίδου (2010) 153. 
216 Martin (2000) 210. Κοντοειδή (2016) 5.  
217 Wilson (1994) 115. 
218 Wilson (1994) 115. 
219 Wilson (1994) 115. 
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Πλάτων δεν μίλησε για την Αγία Τριάδα με την χριστιανική έννοια, τόνιζε, όμως ότι 

υπήρχαν στο έργο του θεμελιώδεις έννοιες που μπορούσαν να θεωρηθούν ένα είδος 

τριάδας220. 

          Παράλληλα, μέσα από την εξονυχιστική μελέτη των Νεοπλατωνικών, του 

Πλωτίνου και του Πρόκλου, ο Βησσαρίων απέκτησε την ικανότητα να εντοπίζει νύξεις 

και υπαινιγμούς χριστιανικής προέλευσης μέσα στους διαλόγους του Πλάτωνα221. 

Συνάμα, από αυτούς τους Νεοπλατωνικούς διδάχθηκε να αναζητά την κρυφή αλήθεια 

των πραγμάτων, να κατανοεί τον κόσμο γύρω του σαν αλληγορίες και να 

αποκωδικοποιεί τα σύμβολα222. Mε αυτά τα εργαλεία ερμηνείας και με τις γνώσεις του 

αυτές έθεσε τα θεμέλια και τις βάσεις της φιλοσοφίας για τον επερχόμενο χριστιανικό 

Νεοπλατωνισμό. Έτσι, κατάφερε να δώσει νέα πνοή στην εικόνα των Δυτικών για τον 

Πλάτωνα και να αναθερμάνει το ενδιαφέρον τους για αυτόν. Με τον τρόπο αυτό, 

κατάφερε να γονιμοποιήσει τον Πλατωνισμό της Αναγέννησης και σε συνδυασμό με 

τον κύκλο των λογίων που είχε γύρω του, όλοι μαζί προετοίμασαν το έδαφος για τη 

φιλοσοφική μετατόπιση των ενδιαφερόντων από τον Αριστοτέλη. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
220 Wilson (1994) 115. 
221 Martin (2000) 209. Κοντοειδή (2016) 12. 
222 Κοντοειδή (2016) 12. 
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                                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

           ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΚΑΙ 

            Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ  ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  

 

 

          Ο Βησσαρίων ως ένας σπουδαίος λόγιος και μία βαθιά πεπαιδευμένη μορφή, 

ήταν αναμενόμενο κι εύλογο να έχει μία πλούσια συγγραφική δραστηριότητα και ένα 

ευρύ πνευματικό έργο. Όλα τα έργα του ήταν άψογα προσεγμένα από άποψη δομής και 

επιχειρημάτων. Ξεκίνησε να γράφει από πολύ μικρή ηλικία, με κορύφωση κατά την 

παραμονή του στον Μυστρά, αλλά και στην Ιταλία. Το συνολικό συγγραφικό του έργο 

ήταν αξιοθαύμαστο και ποικίλο και περιλάμβανε θεολογικές, εκκλησιαστικές και 

φιλοσοφικές πραγματείες, επιστολές, εγκώμια και μονωδίες, έργα τα οποία σήμερα 

περιέχονται στον κώδικα 533 της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας223.  

          Στη κατηγορία των εγκωμίων συγκαταλέγονται τέσσερα, εκ των οποίων τα δύο 

σπουδαιότερα ήταν το «Εγκώμιον εις Τραπεζούντα» και το «Εγκώμιον εις τον Όσιον 

Βησσαρίωνα». Με το πρώτο ήθελε να εγκωμιάσει την Τραπεζούντα για τη γεωγραφική 

τοποθεσία της, το κλίμα της, το γόνιμο έδαφός της και όλα τα εξέχουσας σημασίας 

χαρακτηριστικά της, ενώ με το δεύτερο ήθελε να εκθειάσει τον βίο του Οσίου, τον 

οποίο είχε ως πρότυπο και του οποίου το όνομα έλαβε ως μοναχός224. Επίσης, ο 

Βησσαρίων έγραψε και μονωδίες, ένα είδος θρησκευτικής ομιλίας, κατά το οποίο το 

ομιλούν πρόσωπο προσπαθεί να ερμηνεύσει ηθικές και θρησκευτικές αρχές. Αν και 

έγραψε πολλές, περισσότερο σημαντικές ήταν πέντε μονωδίες του για την Κλεόπη 

Μαλατέστα – Παλαιολογίνα225. Εντούτοις, η παρούσα διπλωματική εργασία θα 

εστιάσει στο πνευματικό του έργο στην Ιταλία και στον τρόπο που μέσω αυτού 

επηρέασε την Ιταλική Αναγέννηση, αφού με την οριστική εγκατάστασή του στην 

Ιταλία το 1440, ο Βησσαρίων πέρα από τις υπόλοιπες δράσεις του αφιερώθηκε και στη 

συγγραφή.  

 
223 Πάπυρος Larousse Britannica (2006), τόμος 11, 516. Ιορδανίδου (2010) 146. 
224 Ιορδανίδου (2010) 147-148. 
225 Ιορδανίδου (2010) 146. 
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          Αξιοσημείωτη, πέρα από την άριστη γνώση του Βησσαρίωνος της ελληνικής 

γλώσσας, ήταν και η άψογη γνώση του της λατινικής226. «Η γνώση του των λατινικών 

ήταν πολύ ανώτερη εκείνης οποιουδήποτε προγενέστερου Βυζαντινού διανοούμενου, 

ο οποίος θα διέθετε την ανάλογη ευρύτητα πνεύματος, ώστε να ενδιαφερθεί για τη 

δυτική σκέψη και λογοτεχνία.»227 Μάλιστα έγραψε, αλλά και μετέφρασε σπουδαία 

έργα στη λατινική, που αφορούσαν σε αρχαίους κλασικούς. Εύστοχα, λοιπόν, ο 

βιογράφος του Platina «λέγει ότι ομιλών και γράφων εφαίνετο καθ’ όλα Λατίνος την 

καταγωγήν»228 και ο Ιταλός Ουμανιστής του κύκλου του Lorenzo Valla θέλοντας να 

εξυμνήσει τον Βησσαρίωνα και την εις βάθος γνώση του στους δύο αυτούς πολιτισμούς 

τον αποκάλεσε inter Graecos latinissimus, inter Latinos graecissimus (μεταξύ των 

Ελλήνων λατινικότατος, μεταξύ των Λατίνων ελληνικότατος)229. 

          Κάποιες σπουδαίας αξίας μεταφράσεις, που περιλαμβάνονται στο έργο του ήταν 

το κήρυγμα του Αγίου Βασιλείου για τη γέννηση του Χριστού, ένα μικρό κείμενο, το 

οποίο το δώρισε στον Πάπα Ευγένιο Δ΄. Συνάμα, προς το τέλος της ζωής του 

μεταφράζει τον Πρώτο Ολυνθιακό του Δημοσθένη230. Μάλιστα, ο Βησσαρίων ανάμεσα 

σε αρκετούς λόγους που είχε εκφωνήσει μπροστά στους ηγεμόνες της Ιταλίας 

παρουσίασε και τη μετάφραση αυτή του Πρώτου Ολυνθιακού μπροστά σε μεγάλο 

κοινό. Με αυτό τον τρόπο, ήθελε να καταδείξει την ομοιότητα της κατάστασης της 

χριστιανικής κοινότητας που απειλείτο από τον Τουρκικό κίνδυνο με εκείνη των 

Αθηναίων, τους οποίους ο Δημοσθένης με αυτόν τον λόγο του ως φιλόπατρις στόχευε 

να παροτρύνει τους Αθηναίους να αντιμετωπίσουν με θάρρος και με σοβαρότητα τον 

κίνδυνο των Μακεδόνων231. 

          Επιπρόσθετα, στα φιλοσοφικά του έργα ανήκουν και κάποιες σημαντικές του 

μεταφράσεις, με τις οποίες απέδειξε ότι γνώριζε σε βάθος τα αρχαία κείμενα και τη 

φιλοσοφία, αλλά και ότι ήταν σπουδαίος συγγραφέας. Μετέφρασε τα 

«Απομνημονεύματα» του Ξενοφώντα, έργο που το αφιέρωσε στον Καρδινάλιο 

Τσεζαρίνι232. Η σπουδαιότερη, όμως ήταν η μετάφραση του έργου «Μετά τά Φυσικά» 

του Αριστοτέλη, που συνοδευόταν από μία σύντομη πραγματεία του Θεόφραστου τη 

 
226 Γιαννακόπουλος (1985) 176-177. Γαληνού (2012) 86. 
227 Wilson (1994) 112. 
228 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 190. 
229 Wilson (1994) 112. Nicol (1999) 419. Ιορδανίδου (2010) 193. Τατάκης (1977) 274. 
230 Wilson (1994) 112. 
231 Wilson (1994) 112. 
232 Wilson (1994) 112. Ιορδανίδου (2010) 151. 
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«Μεταφυσική»233 και για την οποία στηρίχθηκε στη μετάφραση του William του 

Moerbeke (περ.1215 – περ. 1286)234, που υπήρχε ήδη και που ο ίδιος βελτίωσε. Πολύ 

σπουδαίες ήταν και οι μεταφράσεις του στα «Πνευματικά» του Χείρωνα Αλεξανδρέα, 

στα έργα του Ευκλείδη «Μεγάλη Σύνταξις, στοιχεία, δεδομένα και φαινόμενα» και τα 

«Μαθηματικά» του Ευκλείδη, «Εισαγωγή στην αριθμητική» του Νικόμαχου και σχόλια 

του Ιωάννη Φιλόπονου, καθώς και την «Επιτομή» του Θεόδωρου Μετοχίτη235.  

          Το κυριότερο έργο του όμως, το έγραψε εμπλεκόμενος σε μία φιλοσοφική έριδα 

πλατωνικών με αριστοτελικούς, με το οποίο θέλησε να αντικρούσει τις κατηγορίες του 

Γεώργιου Τραπεζούντιου και να υπερασπιστεί και να εξυψώσει τη φιλοσοφία του 

Πλάτωνος. Αυτό ήταν η φιλοσοφική πραγματεία «Έλεγχοι των κατά Πλάτωνος 

βλασφημιών», που έμεινε γνωστή ως “In calumniatorem Platonis”236 (βλ. 3ο 

κεφάλαιο). Με αυτό το φιλοσοφικό έργο έγινε ευρέως γνωστός και άσκησε τεράστια 

επιρροή στη σκέψη της Δύσης. Σημαντικά όμως είναι και κάποια φιλοσοφικά έργα, 

που συνέταξε ο Βησσαρίων διατηρώντας αλληλογραφία με τον αγαπημένο του 

δάσκαλο Γεώργιο Πλήθωνα – Γεμιστό. Κάποια από αυτά είναι το «Περί φύσεως και 

τέχνης» και το «Προς τά Πλήθωνος προς Αριστοτέλους περί ουσίας». Εξίσου 

σημαντικές είναι και οι πραγματείες του «Επιτομή Ιστοριών Αππιανού και Διοδώρου», 

«Σημειώσεις εις Θουκυδίδην και Ηρόδοτον», «Επιτομή 6 βιβλίων των Φυσικών» και η 

«Μηχανική» του Αριστοτέλη237. 

          Ένα ακόμα αξιόλογο είδος από τα συγγράμματα που έγραψε ο Βησσαρίων είναι 

οι επιστολές, καθώς σε όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιταλία συνέταξε 

πολλές προς φιλικά και γνωστά του πρόσωπα, αλλά και ανθρώπους του κύκλου του, 

όπως «Επιστολές προς Γεώργιον Γεμιστόν», «Επιστολές προς Γεννάδιον Σχολάριον», 

«Επιστολή προς Θεόδωρον Γαζήν», «Επιστολές προς Μιχαήλ Αποστόλην», «Επιστολή 

προς Ανδρόνικον Κάλλιστον», «Επιστολή προς υιούς Γεμιστού», «Επιστολή προς 

Ιωάννην Αργυρόπουλον» και άλλες πολλές238. Επίσης, συνέταξε επιστολές προς 

λόγιους και ουμανιστές για φιλοσοφικά ζητήματα, όπως τον Lorenzo Valla, τον 

Guillaume Fichet και άλλους239, αλλά και προς άτομα του εκκλησιαστικού κύκλου, 

 
233 Ιορδανίδου 2010, 151-152. Γαληνού 2012, 91. 
234 Wilson (2014) 289. Ο Wilson (2014) 289 αναφέρει πως ήταν ικανός μεταφραστής ελληνικών κειμένων. 
235 Ιορδανίδου (2010) 152. 
236 Wilson (1994) 114. Λαμπάκης (2004) 42. Γιαννακόπουλος (1985) 347. Ιορδανίδου (2010) 152-153. Κοντοειδή 

(2016) 12-13. Γαληνού (2012) 92. 
237 Ιορδανίδου (2010) 152. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 190-191. 
238 Σάθας (1868) 35. Ιορδανίδου (2010) 148-149. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 191. 
239 Ιορδανίδου (2010) 150.  
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όπως Πάπες για εκκλησιαστικά ζητήματα, μοναχούς και Καρδινάλιους, όπως τον 

Jacopo Piccolomini – Ammannati240. Παράλληλα, από τις πιο σημαντικές επιστολές 

του είναι το «Υπόμνημα του Καρδιναλίου Βησσαρίωνος εις Κωνσταντίνον τον 

Παλαιολόγον», με το οποίο το 1444 ο Βησσαρίων παρείχε στον Κωνσταντίνο 

Παλαιολόγο συμβουλές και πρότεινε μέτρα για τη σωτηρία της Πελοποννήσου241. Το 

κείμενο αυτό, μάλιστα του υπομνήματος μαρτυρά ότι ο Βησσαρίων είχε επηρεαστεί 

από την Πλατωνική φιλοσοφία και ότι είχε μελετήσει εις βάθος τους «Νόμους» του 

Πλάτωνος242. Σημαντική είναι και η «Εγκύκλιος επιστολή προς τους Έλληνας», που 

έστειλε στους Έλληνες στις 27 Μαΐου του 1463, για να τους πείσει να δεχτούν το 

Δόγμα της Φλωρεντίας και για να δικαιολογήσει τη μεταστροφή του στον 

Ρωμαιοκαθολικισμό243.  

          Σημαντικές είναι και κάποιες ακόμα, όπως η «Επιστολή του Καρδιναλίου 

Βησσαρίωνος προς τον παιδαγωγόν των παίδων του Θωμά Παλαιολόγου», στην οποία 

αναφέρει τον τρόπο, με τον οποίο ανατράφηκαν τα παιδιά του με βάση το Λατινικό 

δόγμα244. Συνάμα, η «Επιστολή προς Παύλο Β΄ περί της υπ’ αυτού μεταφράσεως του Α΄ 

Φιλιππικού του Δημοσθένους», η οποία σύμφωνα με την έρευνα δεν απευθυνόταν στον 

Παύλο Β΄, καθώς πρόκειται για ορθογραφικό λάθος, αλλά ο Βησσαρίων την έστειλε το 

1470 σε όλους τους ηγεμόνες της Δύσης και κυρίως της Ιταλίας, για την οργάνωση 

μίας σταυροφορίας εναντίον των Τούρκων. Χαρακτηριστικές είναι και οι επιστολές με 

τίτλο “Epistolae et orations de bello”, που απηύθυνε σε ηγεμόνες της Δύσης από το 

1461-1463. Τέλος, υπάρχουν και επιστολές ανεπίγραφες, οι οποίες, όμως χάρη στον 

τρόπο γραφής και στο περιεχόμενο αποδίδονται στον Βησσαρίωνα σύμφωνα με τους 

μελετητές245.  

          Εντούτοις, εκτός από τα κλασικά του έργα, έγραψε και κάποια πολύ σπουδαία 

θεολογικά συγγράμματα. Ένα από αυτά ήταν το «Προς τας του Παλαμά κατά Βέκκου 

αντιρρήσεις», στο οποίο έργο υποστήριζε και υπερασπιζόταν τις θέσεις του Πατριάρχη 

Ιωάννη Βέκκου ενάντια στις απόψεις του Γρηγορίου Παλαμά. Το συγκεκριμένο έργο 

το έγραψε στην Ιταλία κατά τη διάρκεια της Συνόδου Φερράρας – Φλωρεντίας και 

πραγματευόταν τις απόψεις του Βέκκου, ο οποίος έκανε λόγο για την εκπόρευση του  

 
240 Ιορδανίδου (2010) 150.  
241 Ιορδανίδου (2010) 149. 
242 Μαλτέζου (2004) 36-37. 
243 Ιορδανίδου (2010) 149. 
244 Ιορδανίδου (2010) 149. 
245 Ιορδανίδου (2010) 150. 
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Αγίου Πνεύματος και εκ Υιού. Μελετώντας το, λοιπόν, ο Βησσαρίων πείσθηκε από τα 

λεγόμενά του πριν ακόμα ο ίδιος ασχοληθεί με το λατινικό δόγμα246. Ένα άλλο 

σημαντικό θεολογικό του έργο είναι η «Προς Αλέξιον Λάσκαριν Φιλανθρωπινόν περί 

της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος». Το έργο αυτό το έγραψε μεταξύ των ετών 

1442-1445, όταν ο Αλέξιος Λάσκαρης, ένας διοικητής της Πελοποννήσου, που ήταν 

φιλενωτικός, ζήτησε πληροφορίες από τον Βησσαρίωνα για τη Σύνοδο και εκείνος του 

απάντησε για θεολογικά ζητήματα αλλά και για το θέμα των χειρογράφων του 

Μεγάλου Βασιλείου247.  

          Άλλη μία θεολογική πραγματεία του, ήταν η «Απόκρισις προς τα του Εφέσου 

κεφάλαια» που γράφτηκε μεταξύ των ετών 1445 - 1447, όταν ο Γρηγόριος Μάμμας 

έγινε Οικουμενικός Πατριάρχης και ζήτησε από τον Βησσαρίωνα να αναιρέσει τα 40 

κεφάλαια του Εφέσου. Ο Βησσαρίων, λοιπόν, έγραψε το έργο αυτό και ουσιαστικά 

μέσω αυτού επιτέθηκε στον Μάρκο Ευγενικό, ο οποίος, με την επιστροφή του στην 

Κωνσταντινούπολη μετά τη Σύνοδο, είχε αρχίσει να γράφει πολλές θεολογικές 

πραγματείες θέλοντας να καταδείξει την αλήθεια της Ορθοδοξίας. Ο Βησσαρίων 

αναδεικνύοντας σε αυτό το έργο τη διαλεκτική επιτηδειότητά του αλλά και μέσω 

συλλογισμών κατέληξε σε αναλύσεις θεολογικών ζητημάτων, δηλαδή να αναλύει τις 

ιδιότητες των προσώπων της Αγίας Τριάδας248. 

          Παράλληλα, έγραψε και άλλα σπουδαία θεολογικά έργα, ένα εκ των οποίων είναι 

το «Προς τους Μαξίμου Πλανούδη, περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος κατά 

Λατίνων συλλογισμούς», με το οποίο προσπάθησε να αποδείξει ότι το Λατινικό δόγμα 

είναι αληθές, βασιζόμενος σε αρχαία χειρόγραφα των Πατέρων της Εκκλησίας. Ένα 

ακόμα είναι το «Περί του της ιεράς ευχαριστίας μυστηρίου και ως τοις του Κυρίου 

ρήμασι μάλιστα τελειούται τε και ιερουργείται». Αυτό γράφτηκε μεταξύ των ετών 1439- 

1450 και μέσω αυτού προσπάθησε να καταρρίψει τις απόψεις των Ορθοδόξων και να 

αποδείξει ότι ο άρτος και ο οίνος μετουσιώνονται σε Αίμα και Σώμα Κυρίου, σύμφωνα 

με ιδρυτικά λόγια του μυστηρίου249. 

          Στα θεολογικά του συγγράμματα περιλαμβάνονται και τα εξής: «Προς την 

Σύνοδον δογματικός λόγος ή περί ενώσεως», «Επιτομή των ασκητικών διατάξεων του 

 
246 Ιορδανίδου (2010) 156. 
247 Ιορδανίδου (2010) 156. 
248 Ιορδανίδου (2010) 156-157. 
249 Ιορδανίδου (2010) 157. 
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Μεγάλου Βασιλείου», «Εγκύκλιος επιστολή περί αζύμων», «Επιστολή Καθολική προς 

τους Έλληνας», «Φυσικαί αποδείξεις περί Θεού», «Έκθεσις χριστιανικής πίστεως κατά 

πασών αιρέσεων», “In illud Ioannis, si eum volo manere” “Theophrasti Metaphysica” 

“Ad dicta Plethonis in Aristotelis de substantia scriptum” και άλλες πολλές250. 

          Συνάμα, αξίζει να αναφερθεί πως ο Βησσαρίων άφησε πολλές ιδιόχειρες 

σημειώσεις διαβάζοντας και μελετώντας πολλά αρχαία έργα. Είναι γνωστό ότι έγραψε 

σημειώσεις στο εσώφυλλο του αντίγραφου που είχε με τα έργα Βοτανικής του 

Θεόφραστου (Marc. Gr. 274). Παράλληλα, είναι γνωστό πως είχε μελετήσει τους 

ιστορικούς Ηρόδοτο, Θουκυδίδη και Ξενοφώντα (όλοι στον κώδικα Marc. Gr. 365), 

καθώς έχει αφήσει παρασελίδια σχόλια, τα οποία υποδήλωναν το περιεχόμενο του κάθε 

χωρίου. Μάλιστα, είχε απαριθμήσει τον αριθμό των Δημηγοριών σε κάθε βιβλίο του 

Θουκυδίδη, ενώ στο όγδοο βιβλίο του επισήμανε την απουσία δημηγοριών251.  

          Ακόμη, άφησε σχόλια και στο έργο των βίων των αρχαίων φιλοσόφων του 

Διογένη του Λαέρτιου (Marc. Gr. 394), καθώς το μελετούσε. Σε τρία χωρία, που μάλιστα 

παρουσίαζαν δυσκολία, ο Βησσαρίων παρεμβαίνοντας και κάνοντας κριτική κειμένου, 

έδωσε δική του λύση, βάζοντας μπροστά την λέξη «ίσως». Στη δεύτερη περίπτωση 

«πρότεινε μία λογική διόρθωση κάποιων ασύνδετων αριθμητικών»252 (6.87), ενώ στη 

τρίτη περίπτωση έκανε μία καλή προσπάθεια αποκατάστασης ενός λανθασμένου 

συλλογισμού.  

          Επίσης, λέγεται ο Βησσαρίων είχε στην κατοχή του τα σχόλια του Ευσταθίου 

και για τα δύο Ομηρικά Έπη. Ο ίδιος, μάλιστα, τονίζει, ότι κατά την προσωπική του 

άποψη το αντίγραφο των σχολίων της Οδύσσειας (Marc. Gr. 460) ήταν ιδιόχειρο 

κείμενο του Ευσταθίου, όμως, δεν ανέπτυξε επιχειρηματολογία επί τούτου. Το 

ιδιόχειρο κείμενο των σχολίων της Ιλιάδας διασώζεται, όμως δεν υπήρχε στη συλλογή 

του Βησσαρίωνος και σήμερα βρίσκεται στη Λαυρεντιανή βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας 

(Laur. 59.2 &3)253.  

          Παραλλήλως, ο Βησσαρίων συνέβαλε πολύ και στον τομέα της παιδείας και της 

εκπαίδευσης. Πέρα από το ενδιαφέρον και την εκτίμησή του για όλους εξίσου τους 

κλάδους της εκπαίδευσης, όπως για τη φιλοσοφία, τη ρητορική, τα μαθηματικά και την 

 
250 Σάθας (1868) 35. Ιορδανίδου (2010) 157-158. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 190-191. 
251 Wilson (1994) 123. 
252 Wilson (1994) 123. 
253 Wilson (1994) 123. 
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αστρονομία, και όχι μόνο για τη θεολογία, με τη δράση του προώθησε και την 

ανάπτυξη των ελληνικών σπουδών στην Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα254. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δράσης του Βησσαρίωνος, όταν στάλθηκε 

στη Μπολόνια ως Παπικός απεσταλμένος από τον Πάπα Νικόλαο Ε΄, το 1450-1455255. 

          Όσο, λοιπόν, έμεινε στη Μπολόνια, αφενός θεμελίωσε το εγκαταλελειμμένο 

γυμνάσιο παροτρύνοντας τους νέους να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και αφετέρου 

συνέβαλε στην επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου της Μπολόνιας, στο οποίο 

μάλιστα προσέδωσε κύρος με την παρουσία του, διδάσκοντας και ο ίδιος ποίηση και 

ρητορική256. Ακόμη, φρόντισε για την πλήρη οργάνωση του Πανεπιστημίου, 

μερίμνησε για τον διορισμό σπουδαίων διδασκάλων όπως ο Nicollo Perotti, στήριξε 

άπορους φοιτητές και προσέλκυσε σπουδαστές, όχι μόνο από τη Μπολόνια, αλλά από 

όλη την Ιταλία257. «Δεν είναι βέβαια σύμπτωση το ότι βρίσκουμε στη δεκαετία του 

πενήντα στη Μπολόνια τον Ανδρόνικο Κάλλιστο, έναν ευφυή άνθρωπο»258, που ήταν 

ένας από τους αντιγραφείς πολλών διασωθέντων χειρογράφων και ανήκε στον κύκλο 

του Βησσαρίωνος. 

          Ακόμη ο Βησσαρίων ενδιαφέρθηκε και για την πόλη της  Πάδουας, η οποία είχε 

προσαρτηθεί στη Βενετία και χάρη στο γεγονός αυτό είχε δοθεί μεγάλη ώθηση στις 

ελληνικές σπουδές εκεί. Στο Πανεπιστήμιο της Πάδουας ιδρύθηκε για πρώτη φορά 

έδρα εκμάθησης ελληνικών γραμμάτων259 με τη συμβολή του Βησσαρίωνος, αλλά και 

του Francesco Filelfo. Μάλιστα, το 1464 αποφάσισε να διορίσει για πρώτη φορά έναν 

καθηγητή ελληνικών και επέλεξε τον Δημήτριο Χαλκοκονδύλη, που ήταν 

προστατευόμενος του Βησσαρίωνος και ο οποίος στον εναρκτήριο λόγο του εξέφρασε 

την ευγνωμοσύνη του και τον σεβασμό του προς τον προστάτη του260. Τέλος, ο 

Βησσαρίων είχε σχέσεις και με τον Γερμανό μαθηματικό και αστρονόμο 

Regiomontanus, του οποίου η γνώμη για την Αλμαγέστη ή αλλιώς Μεγάλη Μαθηματική 

Σύνταξις του Πτολεμαίου - χειρόγραφο που είχε στην κατοχή του ο Βησσαρίων261 - 

ήταν πολύτιμη για εκείνον και για αυτό τον λόγο τον είχε προσκαλέσει στην Ιταλία. 

 
254 Ιορδανίδου (2010) 179. 
255 Ιορδανίδου (2010) 179. Γαληνού (2012) 54.  
256 Ιορδανίδου (2010) 179-180. 
257 Ιορδανίδου (2010) 180. 
258 Wilson (1994) 127. 
259 Γιαννακόπουλος (1985) 343, 354. 
260 Γιαννακόπουλος (1985) 354-355. Ιορδανίδου (2010) 180-181. 
261 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Ζ΄, 190. 



52 
 

Επίσης, τον είχε παρακαλέσει να δώσει διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της Πάδουας για 

επιστημονικά θέματα262.  

          Ταυτόχρονα, σπουδαίο ρόλο διαδραμάτισε και η Ακαδημία του Βησσαρίωνος στη 

Ρώμη, η οποία δεν λειτουργούσε μόνο για φιλοσοφικές συζητήσεις λογίων και 

ουμανιστών (βλ. 3ο κεφάλαιο), αλλά και ως ένα ακατάπαυστο εργαστήρι αντιγραφής 

των σπουδαιότερων χειρογράφων263. Μάλιστα, εκείνος διέθετε το μεγαλύτερο μέρος 

του εισοδήματός του για τη συγκέντρωση και την αντιγραφή χειρογράφων και για την 

αγορά βιβλίων. Κάθε τι που, κατά τη γνώμη του, είχε αξία, το αγόραζε ή το αντέγραφε 

έχοντας αρκετούς λόγιους στη διάθεσή του, που αναζητούσαν και αγόραζαν 

χειρόγραφα φιλοσοφικού ή θεολογικού περιεχομένου για λογαριασμό του264. 

          Βέβαια, εκείνος λόγω της αξιόλογης προσωπικότητάς του και του κύρους του 

κατάφερε να αποκτήσει πολλά και σπάνια χειρόγραφα μεγάλης αξίας, τα οποία 

αντιγράφηκαν από τον κύκλο του. Αντιπροσωπευτικό είναι το παράδειγμα, που ο 

Βησσαρίων θέλοντας ένα σπάνιο χειρόγραφο του Τάκιτου, απέστειλε μία παρακλητική 

επιστολή στον Ενετό ουμανιστή Francesco Barbaro, για την αποστολή του, την 

προσεκτική αντιγραφή του και την επιστροφή του, και αυτός του απέστειλε τον 

κώδικα.265 

          Εκτός, όμως από την αντιγραφή των χειρογράφων ενδιαφερόταν σε μεγάλο 

βαθμό και για την αναζήτηση και τη συλλογή τους από την Ελλάδα. Μάλιστα ο 

Βησσαρίων μας πληροφορεί μέσω μίας επιστολής του το 1455 προς τον 

προστατευόμενό του κύκλου του, Μιχαήλ Αποστόλη ότι τον προέτρεπε «να συλλέγει 

ελληνικά χειρόγραφα από ό,τι πηγές θα μπορούσε»266 για τη βιβλιοθήκη του και να τα 

αντιγράφει267 αλλά προέτρεπε και άλλους ανθρώπους του κύκλου του να ψάχνουν σε 

πολλές πόλεις την Ελλάδας μετά την Άλωση, όπως στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αίνο, 

Καλλίπολη και άλλες268. Αξιοσημείωτο είναι και το ότι ο ίδιος έστειλε τον γραμματέα 

του Niccolò Perotti στη Τραπεζούντα για να αναζητήσει, να αγοράσει και να 

συγκεντρώσει ελληνικά χειρόγραφα. Τέλος, η αντιγραφή των χειρογράφων γινόταν 

 
262 Ιορδανίδου (2010) 180-181. 
263 Γιαννακόπουλος (1985) 342. Ιορδανίδου (2010) 178. Γαληνού 2012,87. 
264 Ιορδανίδου (2010) 178.  
265 Ιορδανίδου (2010) 178. 
266 Γιαννακόπουλος (1985) 259, 268, 428-429. 
267 Κοντοειδή (2016) 13. 
268 Ιορδανίδου (2010) 178. 
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από ταχυγράφους, που λέγονταν βιβλιογράφοι, οι οποίοι μπορούσαν να αντιγράψουν 

με πολύ ταχύ ρυθμό έως και τριάντα δύο σελίδες την ημέρα ο καθένας269.  

          Ο Βησσαρίων είχε τη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη της εποχής του, με τεράστιο 

πλήθος ελληνικών βιβλίων. Σε μία επιστολή γραμμένη μετά την Άλωση της Πόλης 

(προς τον Μιχαήλ Αποστόλη το 1455) διαβάζουμε πως ένιωθε την ανάγκη και 

αισθανόταν υποχρέωσή του να διασώσει την αρχαία παράδοση και να δημιουργήσει 

ένα είδος Εθνικής Ελληνικής Βιβλιοθήκης, μία όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη συλλογή 

ελληνικής λογοτεχνίας, με συγγράμματα που αφορούσαν σε όλες τις επιστήμες270. 

Έτσι,  σκοπός της ζωής του έγινε η σωτηρία των έργων αυτών, όχι για τον ίδιο, όπως 

τονίζει στην εν λόγω επιστολή, αλλά για τις επερχόμενες γενιές των Ελλήνων271. 

Μάλιστα, επέλεξε να τη δημιουργήσει στη Βενετία, καθώς ήταν περιοχή, η οποία τότε 

είχε άμεση επικοινωνία με τα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας.  

          Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι βρήκε πνευματικούς θησαυρούς, πολλά 

βιβλία και χειρόγραφα στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου του Casole, έξω από το 

Οτράντο της Νότιας Ιταλίας272. Ο Βησσαρίων είχε πολλούς πράκτορες, ερευνητές και 

αντιγραφείς που δούλευαν για εκείνον, εκ των οποίων ο σημαντικότερος αντιγραφέας 

του στη Ρώμη ήταν ο Θεόδωρος Γαζής, που ανήκε και στον κύκλο της Ακαδημίας του, 

ενώ από την άλλη πλευρά ο σπουδαιότερος ερευνητής του στην Ανατολή ήταν ο 

Μιχαήλ Αποστόλης273. Από επιστολή μεταξύ των τελευταίων, αντλούμε πληροφορίες 

για το ότι εκείνος, ύστερα από δυσκολίες, κατάφερε να βρει για τον προστάτη του 

σπάνια χειρόγραφα του Πρόκλου, του Πλουτάρχου και του Γαληνού, ενώ παράλληλα 

τον πληροφορούσε και ότι η ένδεια χρημάτων ήταν σημαντικό εμπόδιο, αφού οι 

αντιγραφείς κόστιζαν πολύ και οι βιβλιοθηκάριοι έδιναν τα χειρόγραφα, κατόπιν 

πληρωμής274. 

          Τέλος, όσο περνούσε ο καιρός ο Βησσαρίων κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω 

του κι έναν αξιόλογο αριθμό καλλιγράφων, οι οποίοι διακοσμούσαν τα χειρόγραφα με 

όμορφες μικρογραφίες και φρόντιζαν τη βιβλιοδεσία με όμορφα δέρματα. Αρκετοί 

αντιγραφείς είναι γνωστοί λόγω της αλληλογραφίας τους με τον Βησσαρίωνα, από τους 

 
269 Ιορδανίδου (2010) 179. 
270 Wilson (1994) 120. Γιαννακόπουλος (1985) 428-429. 
271 Γιαννακόπουλος (1985) 429. 
272 Wilson (1994) 120. Ιορδανίδου (2010) 187.  
273 Ιορδανίδου (2010) 188. 
274 Ιορδανίδου (2010) 188. 
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οποίους πολλοί ήταν Έλληνες και πολλοί ήταν ξένοι, όπως Ιταλοί, Γερμανοί και 

Φλαμανδοί. Μερικά ονόματα ήταν: ο αξιοθαύμαστος καλλιγράφος Ιωάννης Ρώσος, ο 

προστατευόμενος του και αντιγραφέας Αθανάσιος Χαλκιόπουλος, ο Ιωάννης  

Πλουσιδιανός, ο Γεώργιος Τζαγγαρόπουλος, ο Δημήτριος Σγουρόπουλος, και άλλοι275.  

          Μάλιστα, βοηθήθηκε αρκετά από το έργο και την προσφορά του πασίγνωστου 

κυνηγού χειρογράφων στη Δύση και στην Ανατολή Ciriaco di Ancona (αλλιώς 

Κυριάκο Αγκωνίτη ή Ciriaco de Pizzicoli), ο οποίος προσέθεσε χειρόγραφα στη 

συλλογή του Βησσαρίωνος. Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι ο Βησσαρίων 

ανέθεσε στον Δημήτριο Σγουρόπουλο να αντιγράψει το έργο «Περί φώτων ιστορίαν» 

του Πτολεμαίου. Τέλος, λατινικούς κώδικες αντέγραφαν ο Matteo dei Castagnoli, οι 

Γερμανοί Dietrich Wulf,  Petrus Turris, Johannes Caldarifex και ο Φλαμανδός Johannes 

Gherich. 

          Με το πέρασμα των χρόνων κατάφερε να συλλέξει έναν τεράστιο αριθμό βιβλίων 

δημιουργώντας μία αξιόλογη βιβλιοθήκη, που είχε συνολικά 746 χειρόγραφα, εκ των 

οποίων τα 482 ήταν ελληνικά και τα 264 ήταν λατινικά276. Ήταν μία μοναδικής αξίας 

βιβλιοθήκη και καμία άλλη ιδιωτική δεν μπορούσε να συγκριθεί μαζί της. Όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, αυτή την είχε δημιουργήσει στην Βενετία, στην οποία 

μάλιστα το 1468 παρέδωσε τη συλλογή του277. 

          Όπως πληροφορούμαστε από μία επιστολή του ιδίου προς την Δημοκρατία της 

Βενετίας, ο Βησσαρίων δίσταζε πολύ καιρό μέχρι να αποφασίσει οριστικά σε ποιον 

τόπο θα πραγματοποιούσε τη δωρεά του. Η Βενετία όμως, ήταν ο πιο κατάλληλος 

τόπος, αφού κι ο ίδιος κι οι συμπατριώτες του έβλεπαν την Βενετία σαν ένα δεύτερο 

Βυζάντιο (“quasi alterum Byzantium”)278. Η Βενετία ήταν για πάρα πολλά χρόνια μία 

από τις κυριότερες εστίες της Αναγέννησης στη Δύση.  

          Πριν από την Άλωση της Πόλης, αλλά περισσότερο μετά από αυτή έγινε 

παντοδύναμη, καθώς εγκαθίσταντο εκεί πολλοί επιχειρηματίες, έμποροι, αλλά και 

ναυτικοί που ανήκαν στον στόλο της. Ο ίδιος ο Βησσαρίων θαύμαζε τη Βενετία για τη 

δύναμή της, την ανεξαρτησία της και την πολιτική της σταθερότητα και γνώριζε ότι οι 

 
275 Ιορδανίδου (2010) 189. 
276 Ιορδανίδου (2010) 190-191. 
277 Κοντοειδή (2016) 15. 
278 Λαμπάκης (2004) 44. Γιαννακόπουλος (1985) 54 και (1966) 176, 204. Ιορδανίδου (2010) 194. 
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Έλληνες την επισκέπτονταν περισσότερο από κάθε άλλη, αφού ήταν περιοχή της 

Ιταλίας, που είχε άμεση σχέση με τα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας.  

          Παρακινούμενος, λοιπόν, από την φιλοπατρία του προσπάθησε με κάθε τρόπο 

να διασώσει και να προστατεύσει την πνευματική κληρονομιά των προγόνων του. Ήδη 

από το 1463, έδειξε το ενδιαφέρον του να κληροδοτήσει τη βιβλιοθήκη του στην 

Ενετική Δημοκρατία, όταν την επισκέφθηκε ως παπικός απεσταλμένος για την 

απόπειρα μίας Ενετικής σταυροφορίας ενάντια στους Τούρκους. Αρχικά, σκέφτηκε να 

την κληροδοτήσει στη Μονή των Βενεδικτίνων του Αγίου Γεωργίου του Μεγάλου 

(Santa Giorgio Maggiore), η οποία ήταν χτισμένη μέσα στη λιμνοθάλασσα της 

Βενετίας και να την ορίσει στην πρώτη του διαθήκη. Όμως, κατόπιν σκέψεως αναίρεσε 

αυτή του την απόφαση τον Σεπτέμβριο του 1467, αφού η μονή αυτή βρισκόταν σε 

νησίδα, η οποία απομονωνόταν από την υπόλοιπη πόλη σε περιόδους κακοκαιρίας279.  

          Ύστερα, τον Μάιο του 1468 εφάρμοσε στην πράξη τη δωρεά της βιβλιοθήκης 

του στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας αποστέλλοντας επιστολή προς την Ενετική 

Γερουσία και τον Χριστόφορο Μόρο, τον Δόγη της Βενετίας για να καταστήσει φανερό 

τον σκοπό του, την κληροδοσία των 746 τόμων των βιβλίων του280. Μέσα στην 

επιστολή του αυτή τους έγραφε τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε σε αυτή του 

την απόφαση και ότι η Βενετία πληρούσε όλες τις προδιαγραφές και παρείχε ασφάλεια 

για τους κώδικές του281. Μάλιστα, μέσα σε αυτή τόνιζε ότι την προσέφερε αλλά με την 

εντολή να αποδοθεί στην Ελλάδα, ύστερα από την απελευθέρωσή της από τους 

Τούρκους. 

          Η επιστολή αυτή μεταφέρθηκε στη Ρώμη από τον πρεσβευτή της Βενετίας και 

προσωπικό φίλο του Βησσαρίωνος, Paulo Morosini, ο οποίος έκανε και τις 

διαπραγματεύσεις με την Ενετική Γερουσία για την απόκτηση μίας βιβλιοθήκης282. Η 

είδηση αυτή προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό για αυτή τη κίνηση του Βησσαρίωνος, 

στον οποίο μάλιστα απέστειλαν και απάντηση, που ανέφερε τα εξής: «Εάν επαινείται 

ο Λυκούργος, διότι πρώτος συνέλεξε τας Ομηρικάς ραψωδίας, και εχάρισε πάλιν εις την 

Ελλάδα τον Όμηρον, τι θα οφείλει εις σε η ανθρωπότης, αφού χάριν εις την σοφίαν σου, 

τους κόπους σου, τον ζήλον σου και την γενναιοδωρίαν σου, τόσα μνημεία της επιστήμης 

 
279 Ιορδανίδου (2010) 194. 
280 Γιαννακόπουλος (1966) 175-176. Ιορδανίδου (2010) 195. 
281 Ιορδανίδου (2010) 195. 
282 Wilson (1994) 126. Ιορδανίδου (2010) 195. 
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και του λόγου ήλθαν από το σκότος εις το φως, από την Ελλάδα εις την Ιταλίαν και από 

την Ρώμην εις την Βενετίαν;»283 Η επιστολή έκλεινε με την διαβεβαίωση από την 

πλευρά της Ενετικής Γερουσίας ότι τα βιβλία του Βησσαρίωνος θα κατείχαν την 

καλύτερη θέση στο Παλάτι του Δόγη και στη Βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου που 

σκόπευαν να ιδρύσουν, που να θυμίζει σε όλους το μεγαλείο του δωρητή 

Βησσαρίωνος. 

          Ύστερα από τις απαραίτητες εγγυήσεις, τον επόμενο χρόνο το 1469 τα βιβλία 

του φορτώθηκαν σε 48 μεγάλα δέματα και μεταφέρθηκαν με την επίβλεψη του 

οικονόμου του Βησσαρίωνος. Δυστυχώς, όμως, τα βιβλία και τα χειρόγραφα δεν 

έτυχαν ασφαλούς αντιμετώπισης, καθώς για τουλάχιστον 40 χρόνια ήταν μέσα σε 

δέματα, πληροφορία που αντλούμε από τον Giovanni Battista Ramusio (Giambattista 

Ramusio)284. Το 1485, εκδόθηκε μία παπική βούλα, η οποία απειλούσε με αφορισμό 

όσους είχαν φτάσει αυτά τα ανεκτίμητης αξίας χειρόγραφα και βιβλία σε τέτοια 

κατάσταση.  

          Χρειάστηκαν πολλά παράπονα και διαμαρτυρίες για πολλά χρόνια, από τον 

ιστορικό και πιστό φίλο του Βησσαρίωνος, Marcus Antonius Sabellicus, μέχρι να 

αποφασίσει η Ενετική Γερουσία την ανέγερση της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, το 1515. 

Η ανοικοδόμησή της ξεκίνησε το 1536 και ολοκληρώθηκε το 1556, από τον 

ταλαντούχο αρχιτέκτονα Jacopo Sansovino και διακοσμητές τους Tintoretto, Veronese 

και Palma, ενώ τα βιβλία του Βησσαρίωνος τοποθετήθηκαν οριστικά στην Μαρκιανή 

Βιβλιοθήκη της Βενετίας το 1574285. 

          Από τότε, τα βιβλία και τα χειρόγραφα του Βησσαρίωνος αποτέλεσαν το σύνολο 

του Δυτικού κόσμου και τον πυρήνα της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, η οποία έγινε μία 

δημόσια βιβλιοθήκη με σκοπό τη διαιώνιση της γνώσης και της μόρφωσης. Ήταν μία 

βιβλιοθήκη που απείχε λίγο πια από το να περιλαμβάνει όλη τη Κλασσική Γραμματεία. 

Ο Βησσαρίων δώρισε στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη πολλά φιλοσοφικά κείμενα, ώστε να 

μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα πως υπερέχει σε αυτά. Εκτός από Πλάτωνα και 

Αριστοτέλη, που δεν θα μπορούσαν να λείπουν, δώρισε και έργα του Θεόφραστου, του 

Αλέξανδρου Αφροδισιέα, του Πλωτίνου, του Σιμπλίκιου, του Ιεροκλή και φυσικά του 

Πλήθωνος.  

 
283 Ιορδανίδου (2010) 195. 
284 Ιορδανίδου (2010) 196.  
285 Ιορδανίδου (2010) 197. 
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          Από τους ιστορικούς της κλασσικής αρχαιότητας ο Βησσαρίων χάρισε στη 

βιβλιοθήκη της Βενετίας Θουκυδίδη, Ξενοφώντα, Πολύβιο και Ηρόδοτο, αλλά και από 

ιατρικές πραγματείες πολλά χειρόγραφα του Γαληνού και ένα του Παύλου του 

Αιγινίτου. Επίσης, δώρισε τους κώδικες Venetus A και Venetus B, χειρόγραφα που 

περιέχουν την Ιλιάδα286. Παράλληλα, στη συλλογή των ποιητών βρίσκονται ο 

Αριστοφάνης, οι τρείς τραγικοί, Αισχύλος, Σοφοκλής και Ευριπίδης, ο Πίνδαρος και ο 

Λυκόφρων. Τέλος, σε έναν μικρογραφημένο κώδικα του 11ου αι. υπάρχουν «η Σφαίρα» 

του Πρόκλου, «Τα Κυνηγητικά» του Υππιανού και «τα Μυστήρια των Αιγυπτίων» του 

Ιάμβλιχου. Επιπρόσθετα, ο Βησσαρίων χάρισε και αρκετά έργα της Δογματικής 

Θεολογίας. Ανάμεσα σε αυτά ανήκουν «η Εκκλησιαστική Ιστορία» του Ευσέβιου, «η 

Ομιλία» του Ιωάννη του Χρυσόστομου και ένας κώδικας με Ωδές και Ψαλμούς, που 

στην πρώτη σελίδα έχει μία μικρογραφία του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄( 976-

1025). Τέλος, στη συλλογή της βιβλιοθήκης υπάρχουν και λεξικά, Ευαγγελιστάρια κ.ά. 

Μάλιστα, είναι αξιοσημείωτο ότι αυτά τα βιβλία και τα χειρόγραφα τα 

χρησιμοποιούσαν και οι καθηγητές και οι μαθητές στο Φλαγγινιανό φροντιστήριο ή 

αλλιώς Φλαγγίνειο σχολή, ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα για τον 

ξενιτεμένο ελληνισμό του 17ου αιώνα στη Βενετία287. 

          Αυτό ιδρύθηκε με δαπάνη του πνευματικού και εθνικού ευεργέτη Θωμά 

Φλαγγίνη, χτισμένο δίπλα στον Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και άρχισε να 

λειτουργεί από το 1665288. Μάλιστα στο σημείο εκείνο στεγάζεται σήμερα το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Στο Φλαγγινιανό 

Φροντιστήριο σπούδασαν αρκετοί Κρητικοί και Επτανήσιοι και σε μικρότερο βαθμό 

Κύπριοι, Αθηναίοι, Αιγαιοπελαγίτες και Ηπειρώτες, που είχαν καταφύγει στη Βενετία. 

Μάλιστα στους σπουδαστές του οφείλονται οι ποιητικές συλλογές Άνθη Ευλαβείας που 

τυπώθηκε στη Βενετία το 1708 και το Graeciae Ossequia Senatu Veneto , που 

τυπώθηκε το 1717. Το Φλαγγινιανό Φροντιστήριο ήταν τεράστιας σημασίας για την 

ιστορία, καθώς από τους κόλπους του βγήκαν οι πρώτοι μορφωμένοι  Έλληνες που 

πλαισίωσαν την παιδεία, το εμπόριο και την Εκκλησία289. 

 

 
286 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος ΙΣΤ΄, 699. 
287 Πάπυρος Larousse Britannica (2007), τόμος 51, 716. 
288 Πάπυρος Larousse Britannica (2007), τόμος 51, 716. 
289 Πάπυρος Larousse Britannica (2007), τόμος 51, 716-717. 
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                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

                Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ  

                                      ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 

 

 

          Ο Βησσαρίων υπήρξε προστάτης πολλών Ελλήνων λογίων, οι οποίοι 

εγκαταστάθηκαν στην Ιταλία είτε πριν είτε μετά την Άλωση, αλλά και αρκετών Ιταλών 

Ουμανιστών. Οι λόγιοι αυτοί είχαν συσπειρωθεί γύρω του σχηματίζοντας έναν κύκλο, 

ένα σώμα, που εργαζόταν στη Ρώμη με κοινές κατευθύνσεις, με κοινά φιλοσοφικά και 

φιλολογικά ενδιαφέροντα, πραγματοποιούσε μεταφράσεις αρχαίων έργων, αντέγραφε 

χειρόγραφα, αλλά και αναζητούσε, συγκέντρωνε ή και αγόραζε βιβλία για λογαριασμό 

του Βησσαρίωνος290 (βλ. 4ο κεφάλαιο). Επίσης, ο κύκλος αυτός δρούσε στην οικία που 

ο Βησσαρίων είχε αποκτήσει ως δώρο από την Πάπα Ευγένιο Δ΄, μετά την μόνιμη 

εγκατάστασή του στην Ρώμη το 1443, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα «πνευματικό 

σαλόνι», ένα πνευματικό καταφύγιο φιλολογικών και φιλοσοφικών συζητήσεων και 

ήταν η λεγόμενη Βησσαριώνειος Ακαδημία, που έπαιξε δραστικό ρόλο στην εξάπλωση 

της Πλατωνικής φιλοσοφίας, αφού σε αυτό πραγματοποιούνταν φιλοσοφικές 

συζητήσεις. (βλ. 3ο κεφάλαιο).  

           Οι σπουδαιότερες προσωπικότητες του κύκλου του, που συνδέθηκαν στενά με 

τον Βησσαρίωνα και που διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο με τη δράση τους και με το 

πνευματικό τους έργο στη Δύση ήταν ο Θεόδωρος Γαζής, Μιχαήλ Αποστόλης, ο 

Ανδρόνικος Κάλλιστος, ο Ιανός Λάσκαρης, αλλά και από Ιταλούς Ουμανιστές ο 

Lorenzo Valla και ο Niccolò Perotti. 

          Με τη Σύνοδο Φερράρας - Φλωρεντίας το 1439 ξέσπασε μία φιλοσοφική έριδα 

μεταξύ Πλατωνικών και Αριστοτελικών φιλοσόφων (βλ. στο 3ο κεφάλαιο). Αργότερα 

στη φιλοσοφική διαμάχη του Γεώργιου Τραπεζούντιου και του Βησσαρίωνος θέλησαν 

να παρέμβουν και άλλα μέλη από τον κύκλο του Βησσαρίωνος, γράφοντας έργα ως 

απαντήσεις και έτσι διαμορφώθηκε ένας φιλοσοφικός διάλογος μεταξύ των λογίων, οι 

οποίοι επιχειρούσαν να αναδείξουν ο καθένας το φιλοσοφικό σύστημα που υποστήριζε.  

 
290 Γιαννακόπουλος (1985) 342. 
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          Αξίζει, λοιπόν, να αναφερθεί πως ο αριστοτελικός Θεόδωρος Γαζής 

παρεμβαίνοντας στην έριδα Τραπεζούντιου – Βησσαρίωνος, απάντησε με την 

πραγματεία του Προς Πλήθωνος υπέρ Αριστοτέλους. Τότε το 1461 ο πλατωνικός 

Μιχαήλ Αποστόλης ανταπάντησε στον Γαζή, γράφοντας το Προς τας υπέρ 

Αριστοτέλους περί ουσίας κατά Πλήθωνος Θεοδώρου του Γαζή αντιλήψεις, με το οποίο 

έργο επιτέθηκε άμεσα στον Γαζή διαιωνίζοντας την φιλοσοφική έριδα. Αυτό το έργο 

του Μιχαήλ Αποστόλη κυκλοφόρησε στον κύκλο των λογίων και προκάλεσε την 

απάντηση του Ανδρόνικου Κάλλιστου το 1486, ο οποίος έγραψε μία ανασκευή με τίτλο 

Προς τας Μιχαήλου Αποστόλου κατά Θεόδωρον αντιλήψεις.291  

          Παρόλα αυτά αξίζει να γίνει μία συνοπτική αναφορά στο πνευματικό έργο του 

καθενός ξεχωριστά, αφού πρόκειται για σπουδαίους διανοητές του 15ου αιώνα που 

επηρέασαν με τον δικό του τρόπο ο καθένας τον Ουμανισμό και την Ιταλική 

Αναγέννηση. Ο Θεόδωρος Γαζής ήταν ένας Έλληνας λόγιος και διανοούμενος του 15ου 

αιώνα με μεγάλη προσφορά στον Ουμανισμό, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

το 1370/1400292. Μετά την Άλωση της Θεσσαλονίκης πήγε στην Ιταλία και 

συγκεκριμένα στη Μάντοβα, όπου διδάχθηκε από τον φημισμένο ουμανιστή και 

δάσκαλο Vitorino da Feltre293 τόσο καλά και «τόσο συστηματικά τα λατινικά ώστε να 

μπορεί να γράφει με κομψότητα.»294 Την περίοδο 1440-1449 εργάστηκε στη Φερράρα 

ως ιδιωτικός διδάσκαλος ελληνικών στο περίφημο Studium προσφέροντας πολλά στη 

διάδοση των ελληνικής γλώσσας295. 

          Αργότερα, ο Γαζής έχοντας αποκτήσει τη φήμη του άριστου μεταφραστή και του 

αριστοτελιστή φιλοσόφου, προσκλήθηκε από τον φιλομαθή Πάπα Νικόλαο Ε΄ γύρω 

στο 1449/1450 στη Ρώμη για να εργασθεί και να ασχοληθεί με μεταφράσεις αρχαίων 

Ελλήνων συγγραφέων και τότε ήταν που συνδέθηκε με τον Βησσαρίωνα και εισήλθε 

στον κύκλο του296. Ο Πάπας μάλιστα τον ενέταξε ως μέλος στο συμβούλιό του297 και 

ο Γαζής, επιφορτίστηκε με την ευθύνη να πραγματοποιήσει δικές του νέες λατινικές 

 
291 Κοντοειδή (2016) 13. 
292 Ο Σάθας (1868) 37 αναφέρει ότι ο Γαζής γεννήθηκε το 1370, ενώ ο Σαββίδης (2005) 155, η Κοντοειδή (2016) 

22 και η Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 4, 499 τονίζουν το 1400. 
293 Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 4, 499. 
294 Γιαννακόπουλος (1985) 361. 
295 Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 4, 499. 
296 Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 4, 499. 
297 Κοντοειδή (2016) 15. 
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μεταφράσεις σε κάποια ελληνικά έργα, όπως στον Θεόφραστο, τον Ιπποκράτη και τον 

Αριστοτέλη, ανάμεσα στα οποία εξέχουσα θέση είχε ο τελευταίος298.  

          Όσον αφορά στο πνευματικό έργο του Γαζή, αξίζει να αναφερθεί ότι έγραψε δύο 

πραγματείες δογματικού περιεχομένου με έντονο ενωτικό χαρακτήρα, επηρεαζόμενος 

από την Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας, την οποία παρακολούθησε το 1439 ως 

φιλενωτικός. Το σημαντικότερο, όμως, έργο του θα λέγαμε ότι ήταν τo φιλοσοφικό 

έργο Προς Πλήθωνα υπέρ Αριστοτέλους, Περί εκουσίου και ακουσίου και Αντιρρητικόν 

(De fato), που το έγραψε για να υπερασπισθεί τον Αριστοτέλη από τις επιθέσεις του 

Γεμιστού299. Μάλιστα, ο Γαζής είχε επηρεαστεί από τον Βησσαρίωνα υιοθετώντας την 

οπτική του, ότι ο Αριστοτέλης με τον Πλάτωνα δεν εμφάνιζαν μεγάλες διαφορές, 

καθώς είχαν και οι δύο παγανιστικές - πολυθεϊστικές αντιλήψεις. Ο Βησσαρίων, 

μάλιστα επαινούσε το μεταφραστικό έργο του Γαζή στον Πάπα Νικόλαο Ε΄300. 

          Επίσης, σημαντικά είναι και κάποια άλλα έργα του, όπως το Περί μηνών, η 

ιστορική διατριβή Περί αρχαιογονίας Τούρκων, η Παράφρασις Ιλιάδας Ομήρου, η 

Παράφρασις της Βατραχομυομαχίας Ομήρου, τα Υπομνήματα εις Φιλόστρατον και το 

έργο Γραμματικής Εισαγωγής, Βιβλία Τέσσαρα301. Υπομνημάτισε και μετέφρασε το 

Περί Στεφάνου του Δημοσθένους αλλά υπομνημάτισε και τον Γοργία του Πλάτωνος 

βασισμένος στη μετάφραση του Leonardo Bruni302. Έγραψε και στα λατινικά κάποια 

έργα, εκ των οποίων το πιο αξιόλογο ήταν το Theodorum Gazam in perversionem 

Aristotelis (1456). Τέλος, έκανε και μεταφράσεις από τα ελληνικά στα λατινικά, καθώς 

ερμήνευσε το De Animalibus και τα Problemata του Αριστοτέλη303 και την Historia 

plantarum του Αλέξανδρου Αφροδισιέως304, ασχολήθηκε και με άλλους πρώιμους 

βυζαντινούς σχολιαστές όπως με τον Συμπλίκιο, τον Θεμίστιο και τον Φιλόπονο, αλλά 

πραγματοποίησε και μεταφράσεις από τα λατινικά στα ελληνικά, όπως το έργο 

Μετάφρασις από του Λατινικού εις το Ελληνικό Κικέρωνος και άλλα305. 

 
298 Κοντοειδή (2016) 15, 22. Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 4, 499. 
299 Κοντοειδή (2016) 13. Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 4, 499. 
300 Κοντοειδή (2016) 12. 
301 Σάθας (1868) 39-40. 
302 Ευσταθίου (2016) 28. 
303 Κοντοειδή (2016) 15. 
304 Κοντοειδή (2016) 10-11. 
305 Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος 4, 499. 
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          Παράλληλα, ένας ακόμη σημαντικός λόγιος του κύκλου του Βησσαρίωνος ήταν 

ο Μιχαήλ Αποστόλης, ο οποίος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1420/1422306. 

Μετά την Άλωση της Πόλης κατέφυγε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη, όπου 

φιλοξενήθηκε από τον Βησσαρίωνα, έγινε προστατευόμενός του και εντάχθηκε στον 

κύκλο του. Μάλιστα, ο Βησσαρίων με δικές του δαπάνες κάλυψε τις σπουδές του 

Μιχαήλ Αποστόλη και την εκμάθηση των λατινικών του. Ο Βησσαρίων είχε 

συναντήσει τον Μιχαήλ, όταν ο δεύτερος κατείχε τα αξιώματα του διοικητή και του 

παπικού λεγάτου της Ρωμανίας και του είχε ζητήσει να αναζητήσει χειρόγραφα, να 

συλλέξει βιβλία για τη βιβλιοθήκη του αλλά και να αντιγράψει κάποια παλιά 

χειρόγραφα για εκείνον307. 

          Ο Μιχαήλ Αποστόλης ήταν μυημένος στον Νεοπλατωνισμό και εμπλεκόμενος 

στη φιλοσοφική έριδα, το 1461 έγραψε το σημαντικότερο του έργο Προς τας υπέρ 

Αριστοτέλους περί ουσίας κατά Πλήθωνος Θεοδώρου του Γαζή αντιλήψεις με το οποίο 

επιτέθηκε άμεσα στον Γαζή308. Το έργο του, όμως αυτό δυσαρέστησε τον προστάτη 

του Βησσαρίωνα, του οποίου έχασε την εύνοια και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη 

Ρώμη. Τότε κατέφυγε στη Κρήτη, όπου ίδρυσε ένα είδος σχολής για αντιγραφείς309 στο 

Ηράκλειο, δίδασκε και έκανε αντιγραφές χειρογράφων για να επιβιώνει310. Παρόλα 

αυτά οι σχέσεις του με τον Βησσαρίωνα δεν διακόπηκαν εντελώς, καθώς δεν 

σταμάτησε να αναζητεί και να αντιγράφει χειρόγραφα για εκείνον311.   

          Κάποια άλλα σπουδαία έργα του ήταν το Προσφώνημα εις τον διδάσκαλον 

Ιωάννην τον Αργυρόπουλον, ότε ήρξατο διδάσκειν εν τω του ξενώνος μουσείω, το  

Προσφώνημα εις Βησσαρίωνα, Προσφώνημα εις τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνον, 

Μονωδία επικήδειος εις Ανδρέαν Καλλέργην, Μονωδία τω σοφώ Βησσαρίωνι, Λόγος 

παραινετικός προς Ιταλούς, Λόγος συμβουλευτικός προς Αμιρούτζιν Φιλόσοφον, Στίχοι 

Ιαμβικοί, Πολιτικοί στίχοι εγκωμιαστικοί Βατραχομυομαχίας και πολλά άλλα312. 

          Ένας ακόμη σημαντικός λόγιος του 15ου αιώνα, που ανήκε στον κύκλο του 

Βησσαρίωνος ήταν ο Ανδρόνικος Κάλλιστος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη γύρω στο 

 
306 Ο Σαββίδης (2005) 132 αναφέρει ως έτος γεννήσεώς του το 1420, η Κοντοειδή (2016) 24 το 1422, ενώ ο 

Γεωργακόπουλος (2009) αναφέρει και τις δύο. 
307 Γιαννακόπουλος (1985) 268 και (1966) 211. Κοντοειδή (2016) 13. 
308 Σάθας (1868) 73. Γιαννακόπουλος (1985) 343. Κοντοειδή (2016) 13. 
309 Γιαννακόπουλος (1985) 268 και (1966) 211. 
310 Κοντοειδή (2016) 13, 24. 
311 Κοντοειδή (2016) 13. 
312 Σάθας (1868) 73-34. Γεωργακόπουλος (2009) 14-15. 
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1400, μεγάλωσε στο Βυζάντιο και μετά την Άλωση της Πόλης κατέφυγε στην Ιταλία313. 

Πραγματοποίησε πολλά ταξίδια και δίδαξε τα ελληνικά γράμματα, αρχικά στην 

Πάδουα το 1461, μετά στη Μπολόνια το 1464, στη Ρώμη όπου και συνδέθηκε με τον 

Βησσαρίωνα και μετά στη Φλωρεντία, στο Studium το 1471-1475. Κατόπιν, το 1476 

πήγε για να διδάξει στο Παρίσι και αργότερα στο Λονδίνο, όπου και πέθανε. Μετέδωσε 

την αριστοτελική σοφία και σκέψη στους μαθητές του, μερικοί εκ των οποίων 

διακρίθηκαν στην Ευρώπη. Αξίζει να τονιστεί ότι ο Κάλλιστος είχε στην κατοχή του 

μεγάλη συλλογή χειρογράφων, αλλά και ότι ανέπτυξε ένα σπουδαίο πνευματικό έργο, 

καθώς ασχολήθηκε με τον Απολλώνιο τον Ρόδιο, τον Πίνδαρο, τον Αριστοτέλη, τον 

Όμηρο και τον Δημοσθένη314. 

          Το σημαντικότερο έργο του είναι το Προς τας Μιχαήλου Αποστόλου κατά 

Θεόδωρον αντιλήψεις (1486), με το οποίο απάντησε στο έργο του Μιχαήλ Αποστόλη 

διαιωνίζοντας τη φιλοσοφική έριδα315. Κάποια άλλα έργα του είναι η Μονωδία επί τη 

αλώσει της Κωνσταντινουπόλεως, τα Περί παθών, Περί αρετών και κακιών, Περί ψυχής 

και Περί τύχης316. Επίσης, έγραψε τα Περί ποιήσεως, Περί γεννέσεως και φθοράς, το 

Επίγραμμα εις αίνον Βησσαρίωνος, Λόγος Εγκωμιαστικός εις Γρηγόριον Παλαιολόγον 

και τα Σχόλια εις Όμηρον. Τέλος, έχουν διασωθεί οι Επιστολαί προς Βησσαρίωνα, 

Σεκουνδινόν, Γρηγόριον Παλαιολόγον και Θεόδωρον Δημητρίου, η Επιστολή περί 

Ερμωνύμου προς Γεώργιον Παλαιολόγον τον Δισύπατον, αλλά και η μετάφραση στα 

λατινικά του έργου Aristotelis de generatione et corruptione libri duo317. 

          Τέλος, μία ακόμα σπουδαία μορφή του κύκλου του Βησσαρίωνος, αλλά και ένας 

πολυπράγμων λόγιος του 15ου αιώνα που εργάστηκε αποτελεσματικά για τη διάδοση 

και την εξάπλωση των ελληνικών γραμμάτων στη Δύση ήταν ο Ιανός Λάσκαρης. 

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1445 και μετά την Άλωση της Πόλης πήγε με 

τον πατέρα του στην Κρήτη. Από εκεί μετέβη στην Ιταλία κατόπιν προσκλήσεως του 

Βησσαρίωνος, ο οποίος μάλιστα διέθεσε χρήματα για τις σπουδές του Ιανού στο 

Πανεπιστήμιο της Πάδουας318. Με τη μεσολάβηση του δασκάλου και προστάτη του 

Δημήτριου Χαλκοκονδύλη319, γνώρισε τον Λαυρέντιο των Μεδίκων και αυτός διόρισε 

 
313 Σάθας (1868) 74. Πάπυρος Larousse Britannica (2007), τόμος 26, 691. 
314 Κοντοειδή (2016) 26. 
315 Κοντοειδή (2016) 13. 
316 Σάθας (1868) 75-76. Πάπυρος Larousse Britannica (2007), τόμος 26, 691. 
317 Σάθας (1868) 75-76. 
318 Σάθας (1868) 113. 
319 Γιαννακόπουλος (1985) 344. 
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τον Ιανό ως βιβλιοθηκάριο του και του ανέθεσε ως αποστολή να ταξιδέψει και να 

αναζητήσει χειρόγραφα για να ενισχύσει τη βιβλιοθήκη του320.  

          Μέσα από το ημερολόγιο του Ιανού Λάσκαρι προκύπτει πως ο Λαυρέντιος των 

Μεδίκων, πριν από αυτή την αποστολή, είχε στη βιβλιοθήκη του χειρόγραφα του 

Δημοσθένη, του Αισχίνη, του Ισοκράτη, του Λυσία, του Λιβάνιου, του Διονυσίου του 

Αλικαρνασσέα και του Ερμογένη. Καθώς δεν κατείχε καθόλου Ελάσσονες ρήτορες, 

αυτοί ήταν από τις πρώτες παραγγελίες που ανέθεσε ο Λαυρέντιος στον Ιανό. Έτσι ο 

δεύτερος, σε ένα ταξίδι του στη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους εντόπισε ένα 

χειρόγραφο με Ελάσσονες ρήτορες και ειδικώς τον Ανδοκίδη, τον Ισαίο, τον 

Αντιφώντα, τον Γοργία και άλλους και που το εν λόγω χειρόγραφο, κατόπιν 

αντιγραφής του Λάσκαρι, σήμερα ταυτίζεται με τον κώδικα Laur. Plut. 4.11321. 

          Στη Φλωρεντία ο Ιανός ασχολήθηκε με την έκδοση ελληνικών βιβλίων αλλά και 

με τη διδασκαλία της ελληνικής φιλολογίας, καθώς εκεί υπήρξε δάσκαλος του Μάρκου 

Μουσούρου322, ενός σπουδαίου λόγιου, που αργότερα θα αναδειχθεί σε έναν από τους 

πιο σπουδαίους εκδότες αλλά και ανθρώπους της Αναγέννησης. Το 1495 ταξίδεψε στη 

Γαλλία ακολουθώντας τον Γάλλο Βασιλιά Κάρολο Η΄ από την Ιταλία για διπλωματικά 

ζητήματα323 και με την άφιξή του εκεί οι ελληνικές σπουδές πήραν μεγάλη ώθηση324, 

αφού συνεργάστηκε με σπουδαίους Γάλλους Ουμανιστές, όπως με τον ελληνιστή 

Guillaume Budé, του οποίου υπήρξε δάσκαλος ελληνικών325. Μάλιστα, σε ένδειξη της 

αναγνώρισης της μόρφωσής του, αλλά και των διπλωματικών του ικανοτήτων 

διορίστηκε πρέσβης της Γαλλίας στη Βενετία και μέσω αυτής της θέσης του 

προστάτευσε τους Έλληνες  ανθρώπους των γραμμάτων της Ιταλίας326. 

          Αξιοσημείωτο είναι πως ο Ιανός Λάσκαρις με τη συνεργασία του Lorenzo de 

Alopa εξέδωσε το 1494-1496 τους Ύμνους του Καλλιμάχου (Callimachi humni cum 

scholiis Graecis), την Ανθολογία διάφορων επιγραμμάτων (Anthologia Epigrammatum 

Graecorum), την πρώτη έκδοση (edition princeps) των Αργοναυτικών του Απολλώνιου 

του Ρόδιου, το Defensio rituum Graecorum, το De ordinatione Graecorum, και πολλά 

 
320 Σάθας (1868) 113. Ευσταθίου (2016) 29. 
321 Ευσταθίου (2016) 30. 
322 Γιαννακόπουλος (1985) 302, 331, 335. 
323 Σάθας (1868) 114. 
324 Γιαννακόπουλος (1966) 228-229. 
325 Γιαννακόπουλος (1985) 352. 
326 Γιαννακόπουλος (1966) 192, 228-229. 
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άλλα327. Μάλιστα, λέγεται πως γνώριζε άψογα τη λατινική γλώσσα328 και πως είχε τη 

μεγαλύτερη βιβλιοθήκη, μετά από αυτή του Βησσαρίωνος. 

          Ο πνευματικός κύκλος του Βησσαρίωνος, όμως είχε και Ιταλούς Ουμανιστές της 

Αναγέννησης, από τους οποίους ένα σημαντικό μέλος ήταν ο Ιταλός ουμανιστής και 

φιλόλογος Lorenzo Valla, ένας πολυγραφότατος συγγραφέας ιστορικών, φιλοσοφικών 

και φιλολογικών έργων329. Γεννήθηκε το 1407 στη Ρώμη και μαθήτευσε κοντά στον 

Aurispa και τον Leonardo Bruni330. Διετέλεσε καθηγητής Πανεπιστημίου της Παβίας 

και υπερασπιζόμενος την ηθική και τη φιλοσοφία του Επίκουρου επιχείρησε την 

μετάφρασή του στα λατινικά. Επιστρέφοντας στη Ρώμη συνδέθηκε στενά με τον 

Βησσαρίωνα και χάρη στο κύρος του προστάτη του προσλήφθηκε στην Παπική 

αυλή331. Το 1440 έγραψε το πιο σημαντικό έργο του, το δοκίμιο De falso credita et 

ementita Constantini Donatione declamatio (Περί της κακώς θεωρουμένης και ψευδούς 

δωρεάς του Κωνσταντίνου) με το οποίο έγινε γνωστός και με το οποίο αποδείκνυε την 

πλαστότητα της δωρεάς του Κωνσταντίνου332. 

          Επίσης, ο Valla θεωρείται ο κατεξοχήν μεταφραστής του Ηροδότου, του 

Θουκυδίδη και του Αισώπου στα λατινικά. Με τα συγγράμματα De libero arbitrio 

(Περί της ελευθέρας βουλήσεως) και Dialecticae disputationes (Διαλεκτικές αντιδικίες) 

έκανε επίθεση κατά των Σχολαστικών και με το έργο De professione religiosorum 

(Περί των όρκων των μοναχών) κατά των μοναχών. Επιπρόσθετα έγραψε το Elegantiae 

linguae Latinae (Γλαφυρότητες της λατινικής γλώσσας) που επέπληττε τους κακώς 

χειριζόμενους τη λατινική γλώσσα και το De voluptate et vero bono (Περί της 

απολαύσεως και του πραγματικού καλού)333. Τέλος, συνέθεσε την Collatio Novi 

Testamenti (Σχόλια της Καινής Διαθήκης), μία σύγκριση του ελληνικού και του 

λατινικού κειμένου της Καινής Διαθήκης, η οποία το 1444 τον ώθησε στη συγγραφή 

του περίφημου έργου του Annotationes, μίας πραγματείας που σημείωσε την απαρχή 

της μοντέρνας και Δυτικής βιβλικής κειμενικής κριτικής334.  

 
327 Σάθας (1868) 118-119. 
328 Γιαννακόπουλος (1985) 361. 
329 Wilson (1994) 129. Ιορδανίδου (2010) 183. 
330 Reynolds & Wilson (42013) 142-143.  
331 Ιορδανίδου (2010) 183. 
332 Reynolds & Wilson (42013) 143. Γιαννακόπουλος (1985) 401 και (1966) 153. Μπασάκος (2008) 8, σημ. 17. 
333 Μπασάκος (2008) 1-20. 
334 Γιαννακόπουλος (1985) 106, 401, 404. 
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          Τέλος, ένας ακόμη σπουδαίος ανθρωπιστής του κύκλου του Βησσαρίωνος ήταν 

ο Niccolò Perotti. Γεννήθηκε το 1429 και σπούδασε δίπλα σε αξιόλογους ουμανιστές, 

όπως με τον Vitorino da Feltre στη Μάντοβα και με τον Guarino στη Φερράρα. Το 

1447 στη Ρώμη έγινε γραμματέας του Καρδινάλιου Βησσαρίωνος στην Ακαδημία του, 

στην οποία συνεργαζόμενος με όλα τα μέλη του κύκλου προσέφερε τις υπηρεσίες του 

και μετέφρασε πολλές φορές έργα του Βησσαρίωνα για χάρη του335. Μάλιστα 

συνδέθηκε στενά μαζί του, τόσο ώστε να γράψει τη βιογραφία του το 1472. Από το 

1458 ήταν επίσκοπος στο Σιπόντο της Νότιας Ιταλίας και αργότερα επρόκειτο να 

λάμψει στη θέση του Παπικού διαχειριστή336. Λέγεται πως βιογράφος του Perotti 

υπήρξε ο Giovanni Mercati337. 

          To 1470 o Perotti όντας συγκλονισμένος από τον μεγάλο αριθμό (είκοσι-δύο338) 

σφαλμάτων στην έντυπη έκδοση του Giovanni Andrea Bussi της Φυσικής Ιστορίας 

(Natural History) του Πλίνιου (η οποία τυπώθηκε από τον Pannartz και τον 

Sweynheim) και στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να προστατεύσει τα αρχαία κλασικά 

κείμενα από ακατάλληλους εκδότες, έγραψε στον Πάπα Παύλο Β΄ ζητώντας του να 

δημιουργήσει ένα διοικητικό συμβούλιο διορθωτών που θα ασχολείτο με κάθε κείμενο 

πριν την έκδοσή τους. Αυτή ήταν η πρώτη απόπειρα λογοκρισίας του Τύπου, αφού 

πρότεινε στον Πάπα ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη διατήρηση του ελέγχου της 

ποιότητας στην έκδοση των κλασικών κειμένων339. 

          Επίσης, ο Perotti μετέφρασε τη Ρωμαϊκή Ιστορία του Πολύβιου για τον Πάπα 

Νικόλαο Ε΄. Έγραψε μία λατινική σχολική γραμματική με τίτλο Rudimenta 

Grammatices340, μία από τις πιο παλιές και πιο δημοφιλείς λατινικές γραμματικές της 

Αναγέννησης (τυπωμένη γύρω στο 1473 από τον Pannartz και τον Sweynheim) και τη 

δεκαετία του 1470 μαζί με τον Julio Pomponio Leto έκαναν μία έκδοση του έργου 

Epigrammaton Libri του ποιητή Marcus Valerius Martialis341. Τέλος, έγραψε και ένα 

παράρτημα – σχόλιο στην πολεμική, το Cornucopiae342. 

 

 
335 Monfasani (1988) 13. 
336 Monfasani (1988) 3. 
337 Monfasani (1988) 4. 
338 Monfasani (1988) 11. 
339 Monfasani (1988) 3. 
340 Monfasani (1988) 17. 
341 Monfasani (1988) 13. 
342 Monfasani (1988) 11, σημ. 41, 12. 
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                                            ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

          Αρκετοί μελετητές και ιστορικοί επιβεβαίωσαν ανά καιρούς με ποικίλους 

τρόπους πως ήδη από τον 14ο αιώνα, αλλά και αργότερα περισσότερο, υπήρχε μία 

έντονη αλληλεπίδραση ανάμεσα στον δυτικό και τον ανατολικό πολιτισμό. Εντούτοις, 

η βυζαντινή επιρροή στη Δύση φαίνεται πως υπήρξε ισχυρότερη και αυτό γιατί ο 

δυτικός πολιτισμός ήταν αισθητά κατώτερος σε όλους τους τομείς του από τον 

πολυσύνθετο Βυζαντινό. Το πλούσιο περιεχόμενο της σύνθεσης του Βυζαντινού 

πολιτισμού δηλαδή ήταν αυτό που οδήγησε στην προσέλκυση της προσοχής και του 

ενδιαφέροντος των Ιταλών Ουμανιστών μέσω την αναβίωσης των αρχαίων κλασσικών 

κειμένων και σιγά-σιγά στην αφομοίωση και έτσι το Βυζάντιο με ένα αμάλγαμα 

κλασσικισμού και Χριστιανισμού εμπότισε τη ζωή των Ελλήνων και επηρέασε άμεσα 

και έμμεσα τον Δυτικό πολιτισμό. Αξίζει όμως να αναφερθεί πως ο βαθμός της 

επιρροής ποίκιλλε από τόπο σε τόπο και πως σίγουρα η Ιταλία δέχτηκε βαθύτερη 

επίδραση από άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις στον πνευματικό τομέα. 

          Ένα σπουδαίο παράδειγμα ιστορικού έργου, που επισημαίνει την απτή παρουσία 

και τη μεγάλη συνεισφορά του βυζαντινού πολιτισμού στην Ιταλική Αναγέννηση είναι 

το “Byzance après Byzance” (το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο) του Nicolai Jorga, που 

δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1935 και καταδεικνύει πως το Βυζάντιο επέζησε και 

ύστερα από την Άλωση του 1453 με διάφορους τρόπους, αλλά και μέσω των εξόριστων 

λόγιων της διασποράς. Συμπερασματικά, σκοπός της εργασίας ήταν η κατάδειξη των 

τρόπων με τους οποίους οι λόγιοι του Βυζαντίου και ειδικότερα ο Βησσαρίων ο 

Τραπεζούντιος, αλλά και τα σπουδαία πρόσωπα του κύκλου του συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση της σκέψης της Ιταλίας. 

          Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά τα βιογραφικά στοιχεία του 

Βησσαρίωνος, οι εναλλακτικές ημερομηνίες γεννήσεως του και οι ερμηνείες του 

κοσμικού του ονόματος σύμφωνα με τους ερευνητές, καθώς και στοιχεία που είναι 

γνωστά για την οικογένειά του. Επίσης, τονίζεται η σπουδαία ανατροφή και 

εκπαίδευση, που έλαβε από ξακουστούς λόγιους και δασκάλους, όπως ο Γεώργιος 

Χρυσοκόκκης, ο Ιωάννης Χορτασμένος και ο Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων, οι οποίοι 

συνέβαλαν αρκετά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, αλλά και των πνευματικών 

του οριζόντων από τους Ίωνες φιλοσόφους, τα ρητορικά και φιλοσοφικά κείμενα έως 
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και τα θεολογικά κείμενα, ώστε να θεωρείται σήμερα μία από τις πιο μεγαλειώδεις 

φυσιογνωμίες του 15ου αιώνα. 

          Επιπρόσθετα, τονίζεται η μόνιμη εγκατάστασή του στην Ιταλία το 1440, ύστερα 

από τις έντονες αντιδράσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος στη Βασιλεύουσα λόγω 

της φιλενωτικής διάθεσής του στη Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας, αφού θυσίασε την 

Ορθόδοξη πίστη του. Αυτό βέβαια συνέβη γιατί πίστευε πως μπορούσε να προσφέρει 

περισσότερα για τη σωτηρία της πατρίδας του μέσω της οριστικής εγκατάστασής του 

στην Ιταλία, αλλά και μέσω του αξιώματος του Καρδινάλιου. Μάλιστα γίνεται 

αναφορά σε όλα τα ταξίδια που πραγματοποίησε για διπλωματικές και πολιτικές 

δράσεις, με τις οποίες προσπαθούσε να κινητοποιήσει τους λαούς της Ευρώπης για μία 

σταυροφορία εναντίον των Τούρκων, αφού συνέχισε να αγωνιά αλλά και να αγωνίζεται 

για το Βυζάντιο. 

          Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στις θεολογικές δράσεις του Βησσαρίωνος στη 

Σύνοδο Φερράρας – Φλωρεντίας του 1439, καθώς πρώτα αναλύεται το ιστορικό 

πλαίσιο στο οποίο έγινε. Ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ επέλεξε και συμπεριέλαβε τον 

Βησσαρίωνα στην πολυπληθή αντιπροσωπεία της Συνόδου, ανάμεσα σε πολλές 

αξιόλογες προσωπικότητες, χάρη στις αρετές του, στην ευφράδεια του λόγου του, την 

πειθώ του και τις βαθιές θεολογικές γνώσεις του τιμώμενος ειδικά για την Σύνοδο με 

τον τίτλο του μητροπολίτη Νίκαιας. Ξεκίνησε ως ανθενωτικός, κατά τη διάρκεια της 

Συνόδου, όμως ο Βησσαρίων φάνηκε να αλλάζει στάση και εν τέλει συντάχθηκε με 

τους φιλενωτικούς συνειδητοποιώντας πως μόνο θυσιάζοντας την Ορθόδοξη πίστη θα 

δινόταν από τους Δυτικούς η πολυπόθητη στρατιωτική βοήθεια, που το Βυζάντιο είχε 

ανάγκη. 

          Οι μακρές συζητήσεις της Συνόδου για ποικίλα θεολογικά ζητήματα ξεκίνησαν 

στη Φερράρα, ύστερα όμως λόγω μίας επιδημίας πανώλης συνεχίστηκαν στη 

Φλωρεντία, απασχολώντας τους κυρίως το ζήτημα του filioque, μεταξύ άλλων και 

μάλιστα με αρκετές ρήξεις, ειδικά ανάμεσα στον φιλενωτικό Βησσαρίωνα και τον 

ανένδοτο ανθενωτικό Μάρκο Ευγενικό, Μητροπολίτη Εφέσου. Μολονότι, λοιπόν, η 

Ένωση αυτή υπογράφηκε δεν υλοποιήθηκε ουσιαστικά ποτέ, καθώς ο λαός της 

Βασιλεύουσας αντέδρασε έντονα, κατόπιν της επιστροφής των αντιπροσώπων εκεί. 

          Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους διαδόθηκε ο 

Πλατωνισμός στη Δύση και ειδικότερα στην Ιταλία. Ήδη από τη Σύνοδο Φερράρας- 
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Φλωρεντίας του 1439 οι λόγιοι είχαν ξεκινήσει να κάνουν διαλέξεις φιλοσοφίας, στις 

οποίες διέπρεπαν ο Πλήθων και ο Βησσαρίων μαγεύοντας έτσι τους Ιταλούς 

Ουμανιστές με την Πλατωνική φιλοσοφία και παρακινώντας τους να ασχοληθούν και 

οι ίδιοι με αυτή. Μάλιστα ο Κοσμάς των Μεδίκων γοητεύτηκε τόσο, ώστε να ιδρύσει 

δική του Πλατωνική Ακαδημία στη Φλωρεντία.  

          Επιπρόσθετα, ο Βησσαρίων συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση του 

Πλατωνισμού, αφού το 1443 παραχώρησε την προσωπική του οικία στη Ρώμη, η οποία 

ήταν δώρο από τον Πάπα Ευγένιος Δ΄, για φιλοσοφικές και επιστημονικές συζητήσεις, 

μεταφράσεις ελληνικών έργων στα λατινικά, αλλά και για την αντιγραφή πολύτιμων 

κλασικών αρχαίων έργων, δημιουργώντας έτσι τη Βησσαριώνειο Ακαδημία. Σε αυτή 

συσπειρώθηκαν γύρω από τον Βησσαρίωνα, Έλληνες λόγιοι της διασποράς αλλά και 

Ιταλοί Ουμανιστές, οι οποίοι αποτέλεσαν τον πνευματικό κύκλο του και που 

συνέβαλαν αποφασιστικά σε ένα κοινό σκοπό, δηλαδή στην αναβίωση του 

Πλατωνισμού και στη διάσωση της αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς. 

          Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται το πνευματικό έργο του Βησσαρίωνος, 

αλλά και οι δράσεις του, οι οποίες βοήθησαν στην ώθηση των ελληνικών σπουδών 

στην Ιταλία. Συνέταξε πολλά έργα, φιλοσοφικού και θεολογικού περιεχομένου, 

μονωδίες, εγκώμια και επιστολές τα οποία σήμερα βρίσκονται στον κώδικα 533 της 

Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας. Εντούτοις, το σημαντικότερο όλων ήταν το 

φιλοσοφικό έργο Έλεγχοι των κατά Πλάτωνος βλασφημιών (In Calumniatorem 

Platonis) που το έγραψε ως απάντηση στον Γεώργιο Τραπεζούντιο στο πλαίσιο της 

φιλοσοφικής έριδας Πλατωνικών-αριστοτελικών, με σκοπό να υπερασπιστεί και να 

εξυψώσει τον Πλάτωνα, αρχικά στην ελληνική (1458-1459) και αργότερα στη λατινική 

(1469) επηρεάζοντας τη δυτική σκέψη. 

          Επίσης, ο Βησσαρίων ως καλός μελετητής των αρχαίων κλασσικών κειμένων 

άφησε πολλές ιδιόχειρες σημειώσεις και σχόλια, αλλά και ως άριστος γνώστης της 

λατινικής πραγματοποίησε πολλές λατινικές μεταφράσεις σε αρχαία ελληνικά κλασικά 

κείμενα. Καταλυτική, όμως ήταν και η συμβολή του στον τομέα της εκπαίδευσης, αφού 

συνέδραμε στην οργάνωση πολλών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και Πανεπιστημίων, 

όπως της Μπολόνιας και της Πάδουας. Μάλιστα προώθησε τις ελληνικές σπουδές 

ιδρύοντας για πρώτη φορά ελληνική έδρα στο Πανεπιστήμιο της Πάδουας. Ακόμη, 

μέσω της Βησσαριώνειου Ακαδημίας ο ίδιος και οι λόγιοι του πνευματικού του κύκλου 
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αναζητούσαν πεισματωδώς, αντέγραφαν, συνέλεγαν και διέσωζαν σπουδαία έργα της 

αρχαίας ελληνικής και κλασσικής παιδείας, τα οποία μας είναι σήμερα γνωστά χάρη 

σε αυτούς. Τέλος, σπουδαία ήταν η δωρεά των 746 βιβλίων του Βησσαρίωνος στη 

Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας, τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα της και 

διασώθηκαν από «τη δύνη της λήθης». 

          Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά σε μερικές 

σπουδαίες προσωπικότητες που ανήκαν στον πνευματικό κύκλο του Βησσαρίωνος, 

ανάμεσα στις οποίες ήταν Έλληνες λόγιοι της διασποράς, όπως ο Θεόδωρος Γαζής, ο 

Μιχαήλ Αποστόλης, ο Ανδρόνικος Κάλλιστος και ο Ιανός Λάσκαρις, αλλά και Ιταλοί 

Ουμανιστές, όπως ο Lorenzo Valla και ο Niccolò Perotti. Τονίζονται οι δράσεις αλλά 

και το πνευματικό έργο του καθενός λόγιου ξεχωριστά, αποδεικνύοντας τους τρόπους 

με τους οποίους οι Έλληνες λόγιοι επηρέασαν τη δυτική σκέψη αλλά και πως οι Ιταλοί 

Ουμανιστές επηρεάστηκαν και ασχολήθηκαν με αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και τα 

κλασσικά κείμενα. Εύλογα, λοιπόν, ο Βησσαρίων έχει χαρακτηρισθεί ως γεφυροποιός 

της Ανατολής και της Δύσης και οι λόγιοι του κύκλου του ως πρόδρομοι της Ιταλικής 

Αναγέννησης.   
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