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χειρόγραφη παράδοση απαντά και ως 
Χωµατιανός. Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος 
και κανονολόγος. Πιθανώς καταγόταν 
από το νησί Κέα, όπου κατά την αυτο-
µαρτυρία του έζησε η οικογένεια των 
Χωµατηνών, ή, κατά µία άλλη άποψη, 
από τα Χώµατα της Μικράς Ασίας. Οι 
περισσότεροι ερευνητές τοποθετούν 
τη γέννησή του στο δεύτερο µισό του 
12ου αι., ενώ ορισµένοι τον θεωρούν 
συνοµήλικο µε τον µητροπολίτη Ναυ-
πάκτου Ιωάννη Απόκαυκο, επειδή οι 
δύο άνδρες υπήρξαν συµφοιτητές στην 
Κωνσταντινούπολη. 
Ο Χωµατηνός έλαβε ικανή παιδεία. 
Εντρύφησε ιδιαίτερα στη φιλοσοφία, 
τη ρητορική, την κλασική γραµµατεία 
και την εκκλησιαστική ιστορία. Πιθα-
νόν διδάσκαλός του να υπήρξε ο Βα-
σίλειος Πεδιαδίτης και κάποιος µε το 
όνοµα Ψελλός, ενώ κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του γνώρισε προσωπι-
κώς τον επιφανή κανονολόγο Θεόδωρο 
Βαλσαµώνα.
Το µεγαλύτερο, όµως, µέρος των σπου-
δών του το αφιέρωσε, κατά κοινή οµο-
λογία όλων των ερευνητών, στη µελέτη 
του κανονικού και εκκλησιαστικού δι-
καίου και της βυζαντινής νοµοθεσίας 
(Βασιλικά, αυτοκρατορικές Νεαρές). Μας 
είναι άγνωστος ο ακριβής χρόνος χει-
ροτονίας του στον βαθµό του διακόνου 
και επισκόπου. ∆ιετέλεσε αποκρισά-
ριος της αρχιεπισκοπής Αχρίδος στην 
Κωνσταντινούπολη και λίγο αργότερα 
χαρτοφύλακας στην Αχρίδα. Περί το 
1216/17 αναρρήθηκε στον αρχιεπισκο-
πικό θρόνο της Αχρίδος µε την υπο-
στήριξη του µητροπολίτη Ναυπάκτου 
Ιωάννη Απόκαυκου, µε τη σύµφωνη 
γνώµη και υπόδειξη του ηγεµόνα της 
Ηπείρου Θεοδώρου ∆ούκα Κοµνηνού, 
εκλεγείς από τη σύνοδο των επισκόπων 
των δυτικών µερών. ∆ιετέλεσε αρχιε-
πίσκοπος Αχρίδος τουλάχιστον µέχρι 
το 1236, αφού µας είναι γνωστό έγ-
γραφό του τού έτους αυτού, σχετικώς 
µε τη δυνατότητα ακύρωσης βασιλικής 
αποφάσεως. 
Ο Χωµατηνός διαδραµάτισε σηµαντικό 
ρόλο στις εκκλησιαστικές και πολιτικές 
εξελίξεις του κράτους της Ηπείρου, µε 
κορυφαία στιγµή τη στέψη και χρίση στη 
Θεσσσαλονίκη του Θεοδώρου ∆ούκα 
Κοµνηνού, ως αυτοκράτορος, ο οποίος 
µόλις είχε κατορθώσει να ανακαταλάβει 
την πόλη από τους Λατίνους (1224). 
Η πράξη αυτή, σε συνδυασµό µε την 

υποκατάσταση του Πατριάρχη, σήµανε 
την έναρξη της εµπλοκής τού κλήρου 
των ευρωπαϊκών εδαφών στη διαµάχη 
Νικαίας και Ηπείρου. Η στέψη του Θε-
οδώρου ∆ούκα προκάλεσε την ανοικτή 
ρήξη του Χωµατιανού µε το Οικουµε-
νικό Πατριαρχείο, του οποίου η έδρα, 
είχε µεταφερθεί στη Νίκαια. 
Οι σχέσεις του Χωµατηνού µε τους αξι-
ωµατούχους και άρχοντες της περιοχής 
του ήταν φιλικές. Ιδιαίτερη εκτίµηση 
έτρεφε προς αυτόν η Μαρία ∆ούκαινα, 
σύζυγος του Θεοδώρου ∆ούκα για τη 
νοµική του κατάρτιση και εν γένει την 
παιδεία του. Αρµονικές ήταν οι σχέσεις 
του και µε τον ανώτερο και κατώτερο 
κλήρο της περιοχής του. 
Τα έργα του και δη οι επιστολές του 
αποτελούν σηµαντική πηγή της ιστο-
ρίας της Ηπείρου, ενώ οι δικαστικές 
αποφάσεις και συνοδικές γνωµοδοτή-
σεις του (πβ. λήµµα «Νοµολογία Εκ-
κλησιαστική») συνιστούν βασική πηγή 
του δικαίου της υστέρης βυζαντινής πε-
ριόδου. Οι κρίσεις του λαµβάνονταν 
υπόψη όχι µόνον από τον Θεόδωρο 
∆ούκα, αλλά και από τον ηγεµόνα της 
Σερβίας Στέφανο Νεµάνια. Εκτός από 
ελάχιστα κείµενα λειτουργικού, αγιολο-
γικού και κατηχητικού (κηρυγµατικού) 
χαρακτήρα, ο κύριος όγκος του έργου 
του ήταν νοµοκανονικού περιεχοµέ-
νου (επιστολές, αποκρίσεις, δικαστικές 
γνωµοδοτήσεις και αποφάσεις, συνο-
δικά και νοµοκανονικά έγγραφα). Η 
γλώσσα του έχει την πλαστικότητα των 
νοµικών εγγράφων της εποχής, καθώς 
κατά κανόνα χρησιµοποιεί λόγιο ύφος 
και εκφράσεις, ενίοτε δε επιτρέπει την 
παρείσφρηση λαϊκότροπων γλωσσικών 
τύπων, πράγµα που προδίδει τον δι-
εκπεραιωτικό χαρακτήρα τους και την 
τρέχουσα πρακτική και όχι θεωρητική 
σκοποθεσία του συντάκτη τους. Οι νο-
µικές πηγές, στις οποίες ανατρέχει ο 
Χωµατηνός, είναι κυρίως τα Βασιλικά, οι 
νεαρές του Λέοντος Στ΄ του Σοφού και 
του Αλεξίου Α΄ του Κοµνηνού, καθώς 
και η Πείρα. Ο ίδιος τηρούσε προσω-
πικό αρχείο, και φρόντιζε το πλείστον 
των αποφάσεών του να βασίζονται σε 
συνοδικές συνδιασκέψεις και εγκρί-
σεις. Η βασική αρχή του Χωµατηνού 
κατά την κατάρτιση των νοµικών και 
δικανικών συλλογισµών του ήταν το τε-
λικό συµπέρασµα ή διατακτικό να είναι 
σύµφωνο «τῷ τε τῆς ἐκκλησίας ἔθει καὶ 
το\ς εὐσεβέσιν νόµοις». 
Ως πνευµατικός ηγέτης ήταν υπέρµαχος 
της Ορθοδοξίας και χρησιµοποιώντας 
διατυπώσεις όπως «πατρίδα», «γένος», 
«οµόφυλοι», ζητούσε επανειληµµένα τη 
σύµπραξη Ηπείρου και Νικαίας στον 
αγώνα κατά των Λατίνων. Ήταν ενά-
ρετος, φιλάδελφος, εργατικός, επιεικής 
απέναντι στα ατοπήµατα της προσωπι-
κής ζωής του ποιµνίου του, µετριοπα-
θής, διαλεγόµενος και διδάσκων µε 
ήπιο ύφος και ευφράδεια, αλλά µπορού-
σε να γίνει ιδιαίτερα ελεγκτικός προς 
την αµάθεια, την άγνοια, τη ραστώνη 
και τη δειλία. 

%&'(. Το συγγραφικό έργο του ∆ηµητρί-
ου Χωµατηνού κατέχει σπουδαία θέση 
µεταξύ των συγχρόνων του, αλλά και εν 
γένει στην εκκλησιαστική γραµµατεία. 
Συγκεκριµένα, συνέταξε τα εξής έργα: 
1) 152 πραγµατείες, οι οποίες περι-
λαµβάνουν αποκρίσεις, γράµµατα και 
αποφάσεις του συνοδικού δικαστηρί-
ου της Αχρίδας [G. Prinzing (επιµ.), 
Demetrii Chomateni Ponemata diaphora 
(Corpus Fontium Historiae Byzantinae 
38), Berlin 2002, σ. 1-462 (κριτική 
έκδοση). Βλ. και λήµµα «Νοµολογία 
Εκκλησιαστική»].
2) Ἐρωτήσεις τοῦ ἁγιωτάτου µητρο-
πολίτου ∆υρραχίου κυροῦ Κωνσταντί-
νου τοῦ Καβάσιλα καὶ ἀποκρίσεις πρὸς 
ταύτας [J. Pitra, Analecta sacra et 
classica. Spicilegio Solesmensi parata 
juris ecclesiastici Graecorum selecta 
paralipomena, VI, Parissis-Romae 1891 
(ανατ. Farnborough 1967), σ. 618-686. 
Βλ. και λήµµα «Κανονικές αποκρίσεις 
και κανονικές πραγµατείες»].
3) Ἐρωτήσεις τοῦ πανευγεστάτου ῥηγὸς 
Σερβίας κυροῦ Στεφάνου τοῦ ∆ούκα διά-
φοροι, καὶ πρὸς αὐτὰς ἀποκρίσεις [J. Pitra, 
ό.π., σ. 685-710. F. Granić, «Odgovori 
ohridskog arhiepiskopa Dimitrija 
Homatijana na pitanja srpskog kralja 
Stefana Radoslava», Svetosavski Zbornik, 
κhj. 2, izvori, Belgrad 1938, σ. 147-
189 (κριτική έκδοση)].
4) Ἐρωτήσεις κανονικαὶ πρὸς τὸν χαρτο-
φύλακα ἐκεNνον καὶ ἐπ᾽ αὐταNς ἀποκρίσεις 
(J. Pitra, ό.π., σ. 709-718).
5) Περὶ βαθµῶν συγγενείας (J. Pitra, ό.π., 
σ. 719-728).
6) Περὶ στολῆς (J. Pitra, ό.π., σ. 731-
732).
7) Κανονικαὶ ἐρωτήσεις καὶ ἀποκρίσεις 
(Μανουὴλ Γεδεών, Αρχείον Εκκλησια-
στικής Ιστορίας, Α΄, Κωνσταντινούπολη 
1911, σ. 209-228).
8) Λόγοι κατηχητήριοι 6 και 9 (J. Pitra, 
ό.π., σ. 737-746).
9) Βίος τοῦ ἁγίου Κλήµεντος Ἀχρίδος 
(I.G. Iliev, «The Long Life of Saint 
Clement of Ohrid. A Critical Edition», 
Byzantinobulgarica 9 (1995) 62-120).
10) 8 κανόνες από τους οποίους µας 
είναι γνωστοί 4 [BZ 8 (1899) 75. Για 
τις εκδόσεις τους βλ. G. Prinzing, ό.π., 
σ. 50-51].
11) Ένα επίγραµµα [J. Ivanov, Bălgarski 
starini iz Makedonija, Sofia 1970, σ. 
35. S.K. Kisas, «Natris Dimitrija 
chomatijana na okovu ikone Christa 
Velikoj Archijereja iz Ohrida», Zbornik 
za likovne umetnosti 23 (1987) 165-
173].
 Συνέγραψε επίσης λειτουργικά απο-
σπάσµατα, υπόµνηµα στον στίχο 15 
του 93ου ψαλµού και µια εξήγηση «εἰς 
τὸ τῆς φιλοσοφίας Ὄργανον».  Α.ΓΛΑ.
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1. !)&*($. Η µονή του Αγίου ∆ηµητρί-
ου βρισκόταν στα βορειοανατολικά της 
πόλεως Βάρνας, στη βορειοανατολι-
κή Βουλγαρία, επί της θρακικής ακτής 
του Εύξεινου Πόντου. Ήταν ενοριακή 
µονή και τελούσε υπό την εποπτεία 
της µητροπόλεως Βάρνας. Είναι άγνω-
στη η χρονολογία ίδρυσής της, αλλά 
σύµφωνα µε πληροφορίες πρέπει να 
κτίστηκε περί τον 17ο αι. Το διάστηµα 
1865-70 η µονή, που ήταν σε ερειπιώ-
δη κατάσταση, αναστηλώθηκε µε έξοδα 
της ελληνικής κοινότητας Βάρνας, επί 
των ηµερών του µητροπολίτου Ιωακείµ 

(1864-1874), του µετέπειτα Οικουµενι-
κού Πατριάρχου. Οι Έλληνες δώρισαν 
στην µονή διάφορα κτήµατα και, έτσι, 
δηµιουργήθηκε η περιουσία της, από 
τα εισοδήµατα της οποίας συντηρούσε 
η κοινότητα τα ελληνικά σχολεία της 
πόλης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 
µονή δεν εγκαταβιούσε αδελφότητα, 
αλλά ένας ή δύο ιερείς, που κάλυπταν 
τις ανάγκες της. Το 1870, µε το φιρµάνι 
περί Εξαρχίας, η πόλη της Βάρνας, µαζί 
µε είκοσι χωριά, παρέµεινε στη δικαιο-
δοσία του Οικουµενικού Πατριαρχείου, 
οπότε το ίδιο ίσχυε και για την µονή του 
Αγίου ∆ηµητρίου. Το 1881 ο ηγεµών 
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