
 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 

1.1. Βιογραφία 

Ο Γεώργιος Ακροπολίτης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημα-
ντικότερους λογίους και πολιτικούς του 13ου αιώνα.1 Τη θέση του αυτή 
την οφείλει στη δραστήρια συμμετοχή του στα πολιτικά και πνευματι-
κά πράγματα της εποχής του. Η λογοτεχνική και πολιτική του παρου-
σία σημαδεύτηκε από τη λατινική κυριαρχία στην Κωνσταντινούπολη, 
την ανάδειξη της Νίκαιας σε πρωτεύουσα του εξόριστου Βυζαντίου και 
την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1261 από τον Μιχαήλ 
Παλαιολόγο.  

Ο Γεώργιος Ακροπολίτης γεννήθηκε στη λατινοκρατούμενη Κων-
σταντινούπολη το 1217.2 Το όνομα Ακροπολίτης μας είναι γνωστό ήδη 
από τον 10ο αιώνα, όταν στα Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως μνημονεύ-
εται ο οἶκος ενός Ακροπολίτη.3 Για την οικία του πληροφορούμαστε ότι 
βρισκόταν στο κέντρο της πόλης, στη Μέση, δυτικά από το forum του 
Κωνσταντίνου.4  

Σύμφωνα με όσα γράφει ο Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις στο εγκώμιό του 
για τον διδάσκαλό του Γεώργιο Ακροπολίτη, ο εγκωμιαζόμενος κατα-
γόταν από οικογένεια ευγενών.5 Ανάλογη πληροφορία μας δίνει και ο 
ίδιος ο Ακροπολίτης, ο οποίος, αν και δεν αναφέρει πουθενά τα βαπτι-
στικά ονόματα των γονιών του, μνημονεύει τη λαμπρή καταγωγή του6 

                              
1. Για τον Γεώργιο Ακροπολίτη, βλ. Heisenberg, II, iii-xvi· Blum, Chronik, 1-48· 

Hunger, Λογοτεχνία, τ. 2, 282-288· Ruth J. Macrides, “Akropolites, George”, ODB, 
τ. 1, 49 PLP 518 και ακόμη Macrides, Akropolites, 5-80. 

2. Για τη χρονολογία γέννησης του Γεωργίου Ακροπολίτη, βλ. Heisenberg, II, 
iv· Blum, Chronik, 1 και Macrides, Akropolites, 6.  

3. Scriptores originum Constantinopolitanarum, ed. T. Preger, Leipzig 1907 
(ανατ. 1989), τ. II, Ι.71 (σ. 150.1-2): «ἔστιν δὲ ὁ οἶκος τοῦ Τουβάκη καὶ τοῦ Ἰβερί-
τζη, ὅνπερ ἔχει ὁ Ἀκροπολίτης». 

4. Βλ. Macrides, Akropolites, 6 και σημ. 18 (με βιβλιογραφία). 
5. Tartaglia, Opuscula, or. 5.134-135 (σ. 101): «Εὐγενὴς μὲν οὖν ὡς ἐκ τῆς 

ἀρετῆς τῶν πατέρων καὶ πολλῷ μείζων ἐκ τῆς πατρίδος». 
6. Ακροπολίτης, Ιστορία, 32.13-14 (= Heisenberg, I, 49.18-19): «… διά τοι τὸ 

τοῦ γένους περιφανές». 
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και παράλληλα μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η οικογένειά του 
ήταν ευκατάστατη, καθώς, όπως μας αφηγείται ο ίδιος, οι Λατίνοι τον 
ανάγκαζαν να δαπανά πολλά χρήματα γι᾽ αυτούς.7 Εξαιτίας της πίε-
σης των Λατίνων ο πατέρας του σκόπευε να εγκαταλείψει την Κων-
σταντινούπολη, δυσκολευόταν όμως λόγω των παιδιών και των υπηρε-
τών του.8 Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να στείλει τον γιο του Γεώργιο 
σε ηλικία δεκαέξι ετών, μετά από την ολοκλήρωση των εγκύκλιων 
σπουδών του, στη Νίκαια, προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του 
με τη φροντίδα του αυτοκράτορα Ιωάννη Γ´ Βατάτζη, και στη συνέχεια 
να ακολουθήσει και ο ίδιος με την οικογένειά του.9 Δυστυχώς, όμως, 
μια ασθένεια τον καθήλωσε στο κρεβάτι και δύο χρόνια αργότερα τον 
οδήγησε στον θάνατο.10 

Η Νίκαια στάθηκε πραγματική αποκάλυψη για τον Γεώργιο. Η μέ-
ριμνα του αυτοκράτορα Ιωάννη Γ΄ του Βατάτζη (1222-1254) για τη συ-
γκέντρωση λογίων στην αυλή του και την καλλιέργεια των επιστημών 
στη Νίκαια συγκροτούσαν το πιο πρόσφορο περιβάλλον μέσα στο ο-
ποίο ο Γεώργιος θα ανδρωνόταν. Η αγάπη, άλλωστε, του Ιωάννη Γ΄ 
Βατάτζη για τα γράμματα και το συνεχές ενδιαφέρον του να αναδείξει 
τη Νίκαια ως σημαντικό πνευματικό κέντρο αντικατοπτρίζεται αφενός 
στην αυτοβιογραφία του Νικηφόρου Βλεμμύδη11 και αφετέρου στο ε-
γκώμιο του Θεοδώρου Β´ Δούκα Λάσκαρι για την πόλη.12  
                              

7. Ακροπολίτης, Ιστορία, 29.5-8 (= Heisenberg, I, 46.16-19): «ἰσχυρῶς γὰρ παρ᾽ 
αὐτῶν ἐκεκράτητο ταῖς τε τῶν ἀναλωμάτων δαψιλείαις καὶ ταῖς σφῶν δεξιώσεσι, 
καὶ τὸ πολλὴν ἔχειν περὶ αὐτὸν ὑπηρεσίαν τέκνα τε θεράποντάς τε καὶ θεραπαινί-
δας». 

8. Ακροπολίτης, Ιστορία, 29.4-9 (= Heisenberg, I, 46.15-20): «ἐβούλετο δέ μοι 
καὶ ὁ πατὴρ λάθρα τῆς τῶν Λατίνων ἀπολισθῆσαι χειρός· ἰσχυρῶς γὰρ παρ᾽ αὐτῶν 
ἐκεκράτητο ταῖς τε τῶν ἀναλωμάτων δαψιλείαις καὶ ταῖς σφῶν δεξιώσεσι, καὶ τὸ 
πολλὴν ἔχειν περὶ αὐτὸν ὑπηρεσίαν τέκνα τε θεράποντάς τε καὶ θεραπαινίδας οὐκ 
ὀλίγον ἐποίει τούτῳ τὸ ἐμποδών». Για τη σχέση του πατέρα του με τους Λατίνους 
βλ. Macrides, Akropolites, 6-7. 

9. Ακροπολίτης, Ιστορία, 29.11-12 (= Heisenberg, I, 46.22-23): «διά τοι τοῦτο 
κἀμὲ πρὸς τὸν κρατοῦντα προπέπομφε». 

10. Ακροπολίτης, Ιστορία, 29.12-15 (= Heisenberg, I, 46.23-47.2): «κεκώλυκε δὲ 
τοῦτον νόσος βαρεῖα· ἡμιθνὴς γὰρ σχεδὸν καὶ ἡμίξηρος γεγονώς, περὶ δύο που ἔτη 
τῇ κλίνῃ προσπεπατταλευμένος, ἀπέλιπε τὸ βιοῦν, αὐτὸς δὲ ἐναπελείφθην τοῖς 
ἀνακτόροις προμηθείας βασιλικῆς ἀξιούμενος». 

11. Βλ. Nicephori Blemmydae Autobiographia sive Curriculum vitae, ed. J. A. 
Munitiz [Corpus Christianorum. Series Graeca 13], Turnhout 1984, Ι 2-10 και 24, ΙΙ 
7-8.  

12. Βλ.Tartaglia, Opuscula, or. 3, 26–185. Για μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της 
παιδείας την εποχή της αυτοκρατορίας της Νίκαιας, βλ. Constantinides, Education, 
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΔΙΑΣ 
  
Επιλέγονται για παρουσίαση εννέα φαινόμενα, στα οποία φαίνεται 

να επιμένει συνολικά η αττικιστική μίμηση. Είναι προφανές ότι δεν 
πρόκειται για ένα σύστημα αττικιστικής μίμησης, στοιχειοθετημένο 
από μια ολοκληρωμένη σειρά φαινομένων από όλο το φάσμα της φω-
νητικής και της προσωδίας, αλλά για μια μικρή επιλογή, υπαγορευό-
μενη από λόγους ιστορικούς και από την αδιάλειπτη διδακτική πρα-
κτική την καθιερωμένη από τις μεγάλες φυσιογνωμίες που δίδασκαν 
αιώνες τώρα τη γραφή στις ρητορικές σχολές, και, ακόμη ειδικότερα, 
από τη δημιουργική άσκηση της ιστοριογραφίας, της οποίας κληρονό-
μος είναι ο Ακροπολίτης. Με αυτή την παρατήρηση η επιλογή αυτή 
φαινομένων παύει να μοιάζει αυθαίρετη: το επισημαίνει ο Horrocks, 83, 
επιγραμματικά: Those who needed to write the best Attic clearly needed 
help. And since no one had spoken the prescribed model Attic for centu-
ries, grammatical handbooks and lexica became indispensable for the 
would-be author. Important hallmarks of correct Attic usage included the 
following: –ττ– (for –σσ–) and –ρσ– (for –ρρ–), ξυν– (for simplified 
συν–), απαριθμώντας, στη συνέχεια, ένα ελάχιστο πρόγραμμα από 
ένδεκα βασικές επιλογές στη φωνητική, τη μορφολογία και τη σύντα-
ξη, εμπλουτιζόμενο, φυσικά, στην πρόοδο του βιβλίου του. 

 (1) Η ακολουθία –ξυν–/ –συν– 

Η χρήση της πρόθεσης ξύν αντί της σύν εν συνθέσει αποτελεί ιδιαι-
τερότητα του αρχαϊκότερου αττικού θουκυδίδειου ύφους, η οποία δεν 
πέρασε στην κανονική κλασική πεζογραφία (του Ξενοφώντα ή του Δη-
μοσθένη). Όσο για την κοινή, αυτή αγνοεί την ξύν. Γι’ αυτό η σποραδι-
κή επανεμφάνισή της στους βυζαντινούς αττικιστές γινόταν κατανοη-
τή και από τους ίδιους αλλά και από τους γραμματικούς ως ένας «υ-
περαττικισμός». Παρατίθεται το συγκεντρωμένο υλικό (αλφαβητικά, 
αλλά χωρίς παραπομπές). 
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ΣΥΝ: συβώταις, συγγενείᾳ, συγγένειαν, συγγενείας, συγγενές, συγγε-

νέσι, συγγνώμην, σύγγραμμα, συγγράμμασι, συγγράφειν, συγ-
γραφῆς, συγγράφοντα, συγγράφοντες, συγγράψαιμι, συγγραψά-
μενοι, συγγράψασθαι, συγκαθεύδων, συγκαθίζων, συγκατανεύ-
οντος, συγκατείλεκται, συγκατηλέγησαν, συγκεκροτημένην, 
συγκλειόμενος, σύγκλυδας, συγκλύδων, συγκομισάμενος, συγ-
κραθείη, συγκροτήσεως, συγκροτούμενον, συγκῦρσαι, συγχύσει, 
σύγχυσιν, συζεύγνυσι, συζεύγνυσιν, συζευχθέντος, συζευχθῇ, συ-
ζῆν, συζυγῆναι, συζυγίαν, σύζυγον σύζυγος, συζύγου, συλλαβών, 
συλλαμβάνεται, συλλέγδην, συλλεγῆναι, συλλεξάμενος, συλλη-
φθείς, συμβαίη, συμβαίνει, συμβάλλουσι, συμβάματος, συμβάν, 
συμβάντα, συμβάσεις, συμβέβηκε, συμβησομένων, συμβιβάσεις, 
συμβιβάσεως, σύμβολα, συμβουλαῖς συμβουλάς, συμβουλεύῃ, 
συμβουλῇ, συμβουλίαις, συμβούλοις, σύμβουλον, συμβούλῳ, συμ-
μαχεῖν, συμμαχίᾳ, συμμαχίαν, συμμαχικόν, συμμαχούντων, 
συμμεταβάλλεσθαι, συμμύστης, συμπαθείας, σύμπαν, συμπαρα-
πλέκων, συμπαρεστώτων, συμπαρῆν, συμπαρισταμένους, συμ-
παρόντες, σύμπασιν, συμπέπλεγμαι, συμπεφώνηκε, συμπεφώ-
νηκεν, συμπεφώνηται, συμπίπτει, συμπλακεῖεν, συμπλέκεσθαι, 
συμπλεκόμενοι, συμπληρώσεως, συμπράκτορας, σύμπτωμα, 
συμφέρει, συμφέρον, συμφέροντος, συμφοραῖς, συμφωνίαι, συμ-
φωνίαις, συμφωνίας, συμφώνους, συμψηφίζεσθαι, σύν (x29), 
συναγαγόντες, συναγαγών, συνάγει, συνάγεται, συναγηοχήκει, 
συναγόμενος, συναθροίσας, συναθροισθῆναι, συνάθροισιν, συναι-
νέσει, συναίρηται, συνακολουθεῖν, συνάμα, συναναγορευθῆναι, 
συνανατεθραμμένον, συνανεκεράννυτο, συνανιόντες, συναπέδρα, 
συναπήχθησαν, συναποθανεῖν, συναπολέσθαι, συναριθμηθῆναι, 
συναριθμούμενοι, συνασπισμοῦ, συνάφειαν, συναφῆκα, συνα-
χθῆναι, συνδεδεμένοι, συνδεθείς, συνδήσας, συνδιέπων, συνδιῆγε, 
συνδιῃτᾶτο, συνδραμόντες, συνδρομή, συνεάλωμεν, συνέβαινον, 
συνέβη, συνεβούλευε, συνεβούλευον, συνεβουλεύσαντο, συνεγρα-
ψάμην, συνεδέδεντο, συνέδραμεν, συνέζευκτο, συνεζεύξατο, 
συνέζευξε, συνέζευξεν, συνεζύγη, συνέθεντο, συνέθετο, συνειδέ-
ναι, συνειλεγμένοι, συνειλεγμένων, συνεῖναι, συνείπετο, συνεισα-
γομένων, συνεκεκρότητο, συνέκλεισε, συνεκοιτάζετο, συνεκοι-
τάζοντο, συνεκρότησεν, συνελαθείς, συνελαθῆναι, συνελεύσεως, 
συνελθεῖν, συνέλθῃ, συνέλθοι, συνελθόντες, συνεξαπέστειλε, 
συνεπιστήσας, συνεπεπτώκει, συνέπεσθαι, συνεποδίσθη, συνε-
ποίκων, συνεργόν, συνερρήγνυντο, συνέρχεται, συνέρχομαι, 
συνερχόμενος, συνέσεως, σύνεσιν, συνεστάλη, συνεστάλησαν, 
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συνέσταλται, συνεστέλλοντο, συνέστησαν, συνεστήσαντο, συνε-
ταράττετο, συνετάττετο, συνέτεινεν, συνετός, συνετῶν, συνετῶς, 
συνετώτατον, συνεφάνην, συνεφεπομένην, συνεφέρετο, συνε-
φωνήθη, συνέχεε, συνεχεῖ, συνεχεῖς, συνεχέσι, συνεχέστερον, 
συνεχόμενος, συνεχώρουν, συνεχῶς, συνήγαγε, συνηγμένον, 
συνήγοντο, συνῄεσαν, συνήθεις, σύνηθες, συνήθη, συνήθης, 
συνηθροίκει, συνηθροικότες, συνηθροικώς, συνήθροισε, συνη-
θροίσθησαν, συνήθροιστο, συνήθων, συνηλευθέρωτο, συνῆλθε, 
συνῆλθεν, συνηλθέτην, συνήλθομεν, συνῆλθον, συνημιλλημένον, 
συνημμένως, συνῆν, συνῄνει, συνῄνεσε, συνῄνεσεν, συνῆξε, συνή-
ραντο, συνηρεφές, συνηρεφέσι, συνηρεφῆ, συνηριθμεῖτο, συνήρ-
χετο, συνῄσθετο, συνηυνάζετο, συνθήκαις, συνθήκας, συνθήκην, 
συνθήματος, συνιόντες, συνίστα, συνίστορας, συνιστόρων, συνοί-
σοντα, σύνολον, συνόντας, συνόντες, συνόντος, σύνορα, συνου-
σίαν, σύνταγμα, συντάξαι, συνταξάμενοι, συνταξάμενος, συντά-
ξας, συντάξεις, συντάξεως, συντέθλασται, συντετάγμεθα, συντε-
ταγμένου, συντεταγμένους, συντέταχε, σύντηξις, συντήρησις, 
συντόνως, συντονώτερον, συντυγχάνουσιν, συντυχών, συνυφα-
σμένην, συνωμοσίαν, συνωμόται, συρραγείσης, συρρῆξαι, συρρῆ-
ξαν, συρρήξεις, συσκευασάμενοι, συσκευασάμενος, σύσσημα, 
σύσσημον, συστάδην, συστησάμενος, συστολήν, συστρέφεσθαι. 

 
ΞΥΝ ξυλλαβεῖν, ξυμβαίνειν, ξυμβάλλουσι, ξυμβάντα, ξυμβάσεις, ξυμ-

βέβηκε, ξυμβέβηκεν, ξυμβεβήκει, ξυμβεβηκότα, ξυμβιβάσεις, 
ξυμβολήν, ξυμβουλεύουσιν, ξυμβουλεύσας, ξυμβουλῇ, ξυμβουλήν, 
ξύμμαχον, ξύμμαχος, ξύμπαντα ξυμπάντων, ξυμπίπτειν, ξυμπλα-
κέντες, ξυμφυλέτην, ξυμφωνίας, ξυναγηοχώς, ξυναντήσας, ξυ-
ναυλίαν, ξυνέβαλον, ξυνέβη (x13) ξυνέθετο, ξυνελθεῖν, ξυνελ-
θόντα, ξυνέπιπτον, ξυνέφησαν, ξυνέχεσθαι, ξυνῄει, ξυνῄειμεν, 
ξυνήθροισε, ξυνήλθομεν, ξυνῆλθον, ξυνηντήκει, ξυνιέντες, ξυνίετε, 
ξυνιόντες, ξυνιοῦσι, ξυνομιλήσας, ξυνομολογῶ, ξυντάξαι, ξυντε-
θῆναι, ξυντετυχήκειν, ξυντυγχάνοντας, ξυντυχεῖν, ξυντυχόντες, 
ξυντυχών, ξυνωμίλησε, ξυνών, ξυνωμιλοῦντο. 

 
Είναι ολοφάνερο ότι αριθμητικά υπερισχύει η χρήση του σύν. Η 

διάνθιση του κειμένου της Συγγραφής (όχι Ξυγγραφής!) με ξύν μπορεί 
να ερμηνευθεί όχι απλώς ως συμμόρφωση προς την αττικιστική σύμ-
βαση, αλλά και ως υπόκλιση προς το ιστοριογραφικό ύφος του μεγά-
λου ιστορικού του Πελοποννησιακού Πολέμου. Το ίδιο ισχύει, νομίζω, 
και για τις δύο επόμενες συμφωνικές ακολουθίες.  
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(2) Η συμφωνική ακολουθία –ρρ– / –ρσ– 

Η ακολουθία συμφώνων –ρσ– αντί του –ρρ– είναι άλλο ένα στοι-
χείο της ιδιολέκτου του Θουκυδίδη, ο οποίος στο σημείο αυτό πάλι α-
κολουθεί την παλαιότερη αττική χρήση. Η προέλευση είναι, όπως φαί-
νεται, από τη ρίζα dhŗs- που δίνει τα θρασύς, θάρσος (πρβλ. το σαν-
σκριτικό dhŗşu-). Σποραδικά βρίσκεται και σε αττικούς συγγραφείς 
όπως ο Ξενοφών ή ο Πλάτων, ενώ στους βυζαντινούς αττικιστές επα-
νέρχεται καθαρά επιλεκτικά.  

Στον Ακροπολίτη, τα δείγματα που συγκεντρώθηκαν είναι τα ακό-
λουθα κατά κατηγορία: 

–ρσ–: 2.32, 23.2 χέρσον, 37.17 χέρσου, 9.18 θαρσαλέος, 81.38 
θάρσος. 

–ρρ–: 5.22 θαρρούντως, 10.18. θαρρῶν, 18.14-15 ἄρρενα, 18.17 
ἄρρεν, 18.19 ἄρρενος, 23.39 ἀρρενωπότερον, 25.23 θαρραλεώτερον, 
33.35 Χερρόνησος, 38.7 ἄρρενες, 38.19 τεθάρρηκε, 39.49 ἄρρην, 40.17 
θαρρήσας, 45.54, 68.71, 72.52, 80.35 ἐθάρρει, 50.119 τεθάρρηκα, 
53.35 θαρρεῖν, 60.28 θαρρούντως, 70.30 πόρρωθεν, 72.24 τεθαρρηκό-
τος, 74.23 ἄρρεν, 15.25, 25.21, 79.43, 83.5 τεθαρρηκώς. 

(3) Η συμφωνική ακολουθία –ττ– /–σσ– 

Γλωσσικό χαρακτηριστικό που προέκυψε από “yodization of voice-
less dentals and dorsals [Palmer, 265, 225]: κορύσσω (κορυθ-), ἐρέσσω 
(ἐρέτ-), φυλάσσω (φυλακ-), θωρήσσω (θωρακ-). Ενεστωτικά θέματα, σε 
–t-jo, -θ-jo. Επηρεάζει θηλυκά ουσιαστικά σε -jə, μέλισσα (μελιτ-), 
θῆσσα (θητ-), και τα συγκριτικά επιθέτων σε –jos-, κρέσσων, κρείσσων 
(κρατ-). Προφανώς η φαινομενική γραφική πόλωση παραπέμπει σε μια 
πραγματική ενδιάμεση προφορά. 

Η ακολουθία –ττ– σε συγκεκριμένες λέξεις αποτελεί αδιαμφισβή-
τητα αττικό δείκτη. Εξαίρεση αποτέλεσε ο Θουκυδίδης, που και εδώ 
συνειδητά αρχαΐζει. Επειδή όμως το –σσ– στο μεταξύ επικράτησε και 
στην κοινή και σε κατοπινές εποχές, η επαναφορά του –ττ–, στον 
βαθμό που παρατηρείται, αποτελεί συνειδητή αττικιστική επιλογή για 
τους βυζαντινούς μιμητές. Άλλοι, όπως λ.χ. ο Προκόπιος ο Γαζαίος, εί-
ναι αυστηρότεροι αττικιστές, άλλοι, όπως ο Ψελλός, είναι πολύ χαλα-
ρότεροι.  

Στον Ακροπολίτη παρατηρήθηκαν οι εξής περιπτώσεις: 
–σσ–: 16.13 ἐφύλασσον, 14.24 Θεσσαλίαν, 24.30 ὑποτασσόμενος, 

45.95 θαλάσσῃ, 54.15 ἀλλογλώσσων, 58.14 φυλασσόντων, 4.1, 16.13, 




