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Καλυµµαύχιον, Καµελ(λ)αύκι-
ον, Καµιλ(λ)αύκιον, Καλυµµαύ-
χι. Όρος που χρησιµοποιείται για να 
δηλώσει το διακριτικό, σήµερα, των 
κληρικών της Ορθοδόξου Ανατολικής 
Εκκλησίας µέλαν, κυλινδροειδές κά-
λυµµα της κεφαλής, που απολήγει σε 
γείσο. Διάφορες θεωρίες έχουν διατυ-
πωθεί για την προέλευσή του και έχουν 
δοθεί ποικίλες ερµηνείες.
Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες οι 
κληρικοί φορούσαν χωρίς καµµιά διά-
κριση ένα από τα καπέλα της εποχής, 
όπως τον πίλο (ή σκούφο) ή άφηναν 
την κεφαλή τους ακάλυπτη, όπως δεί-
χνουν τα αρχαία µνηµεία. Κατά τη διάρ-
κεια της κυρίως βυζαντινής εποχής πα-
ρατηρείται η γενίκευση της χρήσης του 
αρχαιότερου «φακεωλίου» ή «φακεωλί-
δος». Συνυπήρχαν όµως και τα διάφο-
ρα είδη πίλων, πυραµιδοειδών (καλού-
µενων κατά την τουρκοκρατία και «πε-
ριστερών»), µαλακών και σκληρών, τα 
οποία προσέλαβαν σχήµατα και ονόµα-
τα και φέρονταν από λαϊκούς και κληρι-
κούς -από τους τελευταίους, µε συντηρη-
τικότερη µορφή. Πλην των πίλων αυ-
τών χρησιµοποιείτο επίσης και ο βυζα-
ντινός «πέτασος» ή «σκιάδιον», που δια-
τήρησε το παλαιό του σχήµα, αλλά προ-
σέλαβε πλατύτατο γύρο (Συµεών Θεσ-
σαλονίκης, Περὶ τῶν ἱερῶν χειροτονιῶν, 
PG 155:396B-C). Η σκιαδοφορία των 
Ανατολικών κληρικών µαρτυρείται από 
ανάγλυφα του Αγίου Πέτρου, όπου πα-
ριστάνεται η περίφηµη ποµπή της συ-
νόδου της Φερράρας. Οι µοναχοί φο-
ρούσαν το κουκούλιο. Από τον συνδυα-
σµό της φακεωλίδας και του κουκουλίου 
προήλθε το επανωκαλύµαυχο ή επιρρι-
πτάριο (βλ.λ.) των αγάµων κληρικών.
Κατά τη διάρκεια της τουρκικής κατά-
κτησης οι Πατριάρχες µιµούµενοι το 
παράδειγµα του πρώτου µετά την Άλω-

ση Πατριάρχη, του Γενναδίου Σχολαρί-
ου, στον οποίο ο Μωάµεθ Β΄ έδωσε ως 
προνόµιο το «σκιάδιον», σκιαδοφορούν 
µέχρι το 1669, οπότε και τους αφαιρεί-
ται το δικαίωµα αυτό. Φέρουν πλέον τον 
παλαιότερο σκούφο ή «σκουφίαν», η 
οποία µετονοµάστηκε σε «καλπάκιον», 
µέλανος κυρίως χρώµατος, που έφερε 
στη βάση του διακοσµητική λευκή λω-
ρίδα (κασµπαστί) µε σταυρούς ή εικο-

νίδια. Σύµφωνα µε τον Γ. Σωτηρίου, ο 
κυλινδρικός αυτός σκληρός πίλος προ-
σέλαβε αργότερα τον άνω γύρο ή κατ’ 
επίδραση των τουρκικών καλπακίων ή 
λόγω της συνένωσης του σφαιροειδούς 
πίλου (καλούµενου επίσης καλπακίου) 
και του κυλινδρικού πίλου, ενώ είναι 
άγνωστο πότε και γιατί µετονοµάστηκε 
σε «καλυµµαύχιον», όνοµα που προσ-
διορίζει µόνον το κάλυµµα της κεφα-
λής των κληρικών. 
Ο Π. Παπαευαγγέλου θεωρεί ότι κα-
τά τους βυζαντινούς χρόνους όχι µόνο 
δεν είχε το σηµερινό σχήµα του, αλ-
λά σε διάφορες µορφές του το φορού-
σαν όλοι, βασιλείς, λαός, µοναχοί και 
σπανίως οι κληρικοί, οι οποίοι προτι-
µούσαν τα σκιάδια και τα φακεώλια. 
Την ίδια περίπου άποψη ως εδώ εν-
στερνίζεται και ο Τ. Κόλιας, ο οποίος 
αναφέρει ότι κατά τη βυζαντινή εποχή 
«καµελαύκιον» σήµαινε γενικά το «κα-
πέλλο», τον «πίλον» ή το «πιλίδιον», 
το «σκιάδιον», που µπορούσε να φο-
ριέται από τον καθένα, και έτσι ανάλο-
γα µε τον φέροντα και την ιδιότητά του 
ήταν το σχήµα και η ποιότητά του: «(κα-
µελαύκιον) λευκόν, … πράσινον, εἰς 
τὰς λοιπὰς χρόας … ἐκ τῆς βασιλίδος 
πορφύρας…» (Achmetis Oneirokriticon, 
εκδ. F.Drexl, Leipzig 1925, 169, 6ff). 
Όµως πολύ αργότερα, στους τελευταί-
ους βυζαντινούς αιώνες, διαπιστώνεται 
η χρήση της λέξης για να προσδιορί-
σει το κάλυµµα της κεφαλής των ιερω-
µένων, για να φτάσουµε σταδιακά στη 
σηµερινή σηµασία του καλυµµαυχίου. 
Ο περίπου σηµερινός τύπος του, κα-
τά τον Π. Παπαευαγγέλου, εµφανίζεται 

για πρώτη φορά στη Δύση κατά τον 15ο 
αι., εξελίχθηκε σταδιακά και έγινε κά-
λυµµα των δικαστικών. Γύρω στα τέλη 
του 18ου αι., που ήταν πλέον και επί-
σηµο κάλυµµά τους, µε τη γενικότερη 
προσέγγιση της κληρικής προς την αρ-
χοντική και δικαστική αµφίεση, οι κυ-
λινδροειδείς πίλοι των κληρικών εξο-
µοιώθηκαν µε εκείνους των Δυτικών. 
Έτσι το καλυµµαύχιο φορούν από τις 
αρχές του 19ου αι. έγγαµοι και άγαµοι 
κληρικοί, µε τη διαφορά ότι των εγγά-
µων φέρει λευκή ταινία στη βάση του, 
διαφοροποίηση η οποία καταργήθηκε 
στα µέσα της ίδιας εποχής, ενώ είναι 
γεγονός ότι αρκετοί ιερείς, εν αντιθέ-
σει µε τους επισκόπους, σύµφωνα µε 
τον Γ. Σωτηρίου, συνέχισαν να φορούν 
την «περιστέρα» τους, τον κωνικό δη-
λαδή πίλο των βυζαντινών χρόνων, µε 
αποτέλεσµα µερικοί επίσκοποι να φτά-
σουν µέχρι αφορισµού για να τους µε-
ταπείσουν. Ε.ΒΛ.
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Καµαράδος, Νηλεύς. Ο Νηλεύς Κα-
µαράδος γεννήθηκε το 1847 στο Διπλο-
κιόνιο (Μπεσικτάς) του Βοσπόρου και 
µεγάλωσε στο Μέγα Ρεύµα. Καταγόταν 
από τη Χίο, απ’ όπου ο παππούς του 
Χατζή-Κωνσταντής και ο πατέρας του 
Αντώνιος διέφυγαν από τη µεγάλη σφα-
γή του 1822 και κατέφυγαν στη Ρωσία, 
ενώ τελικά µετά την επανάσταση εγκα-
ταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη 
(διατηρώντας παράλληλα και τις εµπο-
ρικές δραστηριότητές τους στην Οδησ-
σό). Από την παιδική του ηλικία είχε 
προσκολληθεί στο αναλόγιο της Εκκλη-
σίας των Ταξιαρχών του Μεγάλου Ρεύ-
µατος και αφιερώθηκε στη σπουδή της 
εκκλησιαστικής µας µουσικής µε δά-
σκαλο τον διαπρεπή ιεροψάλτη Γερά-
σιµο Κανελλίδη, ονοµαστό για την απα-
ράµιλλη ευστροφία της φωνής του και 
τη γόνιµη µουσική του φαντασία. Αρ-
γότερα είχε δασκάλους τους θεωρητι-
κούς της βυζαντινής µουσικής Πανα-
γιώτη Κηλτζανίδη, Ιωάσαφ τον Ρώσο 
και τον ιερέα Κυριακό Φιλοξένη. Αφο-
σιώθηκε µε µεγάλη επιµέλεια στη µε-

λέτη της θεωρίας της Βυζαντινής Μου-
σικής, αλλά και στην εκµάθηση της ευ-
ρωπαϊκής και αραβοπερσικής φωνητι-
κής και ενόργανης µουσικής. Ήταν κά-
τοχος της θεωρίας του κλειδοκυµβάλου 
και της αρµενικής µουσικής γραφής 
(σύστηµα Αµπαρτσούν), την οποία δι-
δάχθηκε από τον διάσηµο ανακτορικό 
µουσικό Λεβόν Χαντζιάν.
Η θεωρία της µουσικής ήταν σαφώς το 
γνωστικό πεδίο όπου ο Καµαράδος δι-
ακρίθηκε. Όπως παρατηρεί σχετικά και 
ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, «ηρµήνευε 
και κατενόει τον Αριστόξενον, τον Ευ-
κλείδη, τον Πυθαγόραν και όλους τους 
µουσικοφιλοσόφους, όπερ ου παντός 
σοφού και µουσικολόγου ίδιον. Η θεω-
ρία της µουσικής, ήτο δι’ αυτόν η µονα-
δική του απασχόλησις και εις τον έρω-
τα τούτον συνεκέντρωσεν όλην την θα-
λεράν νεότητά του, όλας τας δυνάµεις 
του, όλην την ενέργειαν της ζωής του, 
όλην την ύπαρξίν του […] Ειργάσθη 
µόνος του, ενώ εις άλλον τόπον θα ήτο 
έργον συνεργασίας πολλών µουσικολό-
γων και ουδέποτε έργον ενός ανθρώ-
που. Αφιέρωσεν εαυτόν εις το έργον 
τούτο και ανεδείχθη εν τη ερεύνη της 
ηµετέρας µουσικής ο σύγχρονος Βαλά-
σιος ο ιερεύς, ο σύγχρονος Χρύσανθος 
ο εκ Μαδύτου. Η εργασία του Καµαρά-
δου εγένετο µε συνεχείς πεντηκονταε-
τείς αγρυπνίας και µελέτας». 
Από το 1865 δραστηριοποιήθηκε και 
ως ιεροψάλτης αλλά και ως δάσκαλος 
στη σχολή του Μουσικού Συλλόγου 
Κωνσταντινουπόλεως. Όπως έχει ήδη 
παρατηρηθεί, «ο Νηλεύς Καµαράδος 
ήταν για το Μουσικό Σύλλογο ο πολυ-
τιµότερος συνεργάτης, ο κυριώτατος 
παράγων, τούτ’ αυτό η ψυχή όλης της 
µουσικής εργασίας και κινήσεως του. 
Ουδέν συνεζητείτο τεχνικόν και δυσχε-
ρές θέµα, ουδέν επ’ αυτού απεφασίζε-
το, αν µη εζητείτο η γνώµη του Καµα-
ράδου, γνώµη βαρύνουσα και επιπλέ-
ουσα πάντοτε». Ιδιαίτερα αξιοσηµείω-
τη είναι και η όλη θεωρητική εργασία 
του στην κατά το έτος 1881 Μουσική 
Επιτροπή που συνέστησε ο Πατριάρχης 
Ιωακείµ ο Γ΄, όπου καθοριστικά συ-
νέβαλε στο µείζον περί των διαστηµά-
των ζήτηµα. Έκτοτε µετείχε ανελλιπώς 
σε όλες τις µεταγενέστερα συσταθείσες 
ανάλογες Μουσικές Επιτροπές του Οι-
κουµενικού Πατριαρχείου. Ασχολήθηκε 
επίσης µε το ζήτηµα του τονικού, όπως 
τον χαρακτήριζε, ρυθµού της Βυζαντι-
νής Μουσικής, ενώ πρώτος έκανε λόγο 
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και για τη λεγόµενη διπλή συνηχητική 
γραµµή. Ο εγγονός του και βιογράφος 
του Γεώργιος Καµαράδος ισχυρίζεται 
ότι πρώτος συνέλαβε την ιδέα για την 
κατασκευή του λεγόµενου Παναρµόνι-
ου Ψαλτηρίου, ενός υποβοηθητικού για 
τη διδασκαλία και εκµάθηση της Βυζα-
ντινής Μουσικής οργάνου, που έγινε 
αργότερα ευρύτερα γνωστό από ανά-
λογη εργασία του (µαθητού του Νηλέ-
ως) Κωνσταντίνου Ψάχου. 
Αλλά και στην Εκκλησιαστική Μουσι-
κή Σχολή, όπου επί 25 περίπου χρόνια 
δίδασκε, άφησε τις καλύτερες εντυπώ-
σεις. Ο µαθητής του Κ. Ψάχος έγραψε 
ότι η Μουσική Σχολή «εις τον Καµαρά-
δον οφείλει την πρόοδον και την προ-
αγωγήν της. Τακτικός µέχρι ψυχώσεως 
εις το καθήκον, διδάσκαλος δ’ απαρά-
µιλλος, ουδέν παρέλειπεν, ίνα δια της 
λεπτολόγου διδασκαλίας του αναδείξη 
µαθητάς ικανούς εν τω ψάλλειν και τη 
τέχνη». Ο δε ιστορικός Γεώργιος Πα-
παδόπουλος περιέγραψε γλαφυρά την 
κατά ένα µάθηµα του Καµαράδου δια-
δραµατιζόµενη συνήθως σκηνή: «Εντυ-
πών εις το ους του διδασκοµένου τους 
τόνους του διατονικού γένους, τας υφέ-
σεις και διέσεις του χρωµατικού και τα 
διαστήµατα του εναρµονίου γένους. Ήτο 
µία µεταρσίωσις από του δωµατίου της 
παραδόσεως εις τα περιλαµπή ανάκτο-
ρα του Μουσικού Πανθέου. Με τα νά-
µατα της µουσικής τέχνης επότιζε και 
εθέρµαινε τα στήθη των µαθητών, µε-
ταδίδων αφθόνως ό,τι έµαθε, µη απο-
κρυψάµενος τον πλούτον της µουσι-
κής επιστήµης. Ενθουσιώδεις συνέρ-
ρεον εις ακρόασιν ου µόνον οι µαθη-
ταί του, αλλά και Ιεράρχαι και οι Διευ-
θυνταί και καθηγηταί της Μεγαλωνύ-
µου του Γένους Σχολής, υπό την φιλό-
ξενον στέγην της οποίας ελειτούργει η 
Μουσική Σχολή, θελγόµενοι από της 
ίλιγγος των µουσικών γνώσεων αυτού». 
Ονοµαστοί µαθητές του Νηλέως Κα-
µαράδου ήταν µεταξύ άλλων οι Βασί-
λειος Καµαράδος (υιός του), Κωνστα-
ντίνος Ψάχος, Νικόλαος Βλαχόπουλος 
(γαµπρός του), Ευστάθιος Τιµωνίδης, 
Κωνσταντίνος Μπεκιάρης, Γεώργιος 
Πρωγάκης, Νικόλαος Αντωνίου, Δη-
µήτριος Βαφειάδης, Δηµήτριος Βου-
τσινάς, Θεοδόσιος Γεωργιάδης, Ρίζος 
Γεωργιάδης, Ιωάννης Δούκας, Διονύ-
σιος ο ιεροµόναχος, Σταµάτιος Ζωγρά-
φος, Αλέξανδρος Καρπατσόγλου, Μάρ-
κος ιεροµόναχος Μεγαρευµιώτης, Αρί-
σταρχος Μακρίδης, Ιωάννης Παλλάσης, 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Σωκρά-
της Παπαδόπουλος, Ιωάννης Παναγιω-
τάκης, Σωτήριος Παγκαλος, Αντώνιος 
Σύρκας, Δηµήτριος Φωκαεύς, Μιχαήλ 
Χατζηαθανασίου. 
Ως ιεροψάλτης ο Καµαράδος διακρί-
θηκε για το «ίδιον» (ιδιαίτερο) ψαλτι-
κό ύφος του, που αποτέλεσε «σχολή». 
Έψαλλε πολλά χρόνια σε διάφορους 
ναούς της Πόλης και τελικά στον Άγιο 
Νικόλαο στον Γαλατά, όπου διετέλεσε 
και χοράρχης. Διατηρούσε πάντοτε πο-
λυµελή χορό, εξησκηµένο ρυθµικά και 
συγκροτηµένο από τους µαθητές του. Τα 
χερουβικά, τα Δοξαστικά, τα Ιδιόµελα, 
και τα άλλα τροπάρια, εκτελούµενα από 
τον χορό του κατά τις Δεσποτικές και 
τις εκκλησιαστικές πανηγύρεις, προκα-
λούσαν µεγάλη συγκέντρωση εκκλησι-
άσµατος. Από όλα τα σηµεία της Πό-
λης έσπευδαν ν’απολαύσουν τα µελίρ-
ρυτα µουσουργήµατά του, που διεκρί-
νοντο για τη θαυµάσια ευρυθµία, χάρη 
και γλαφυρότητα. 
Το µουσικό του έργο παραµένει στο µε-
γαλύτερο ποσοστό του ανέκδοτο. Από 
τα πιο γνωστά του µαθήµατα είναι τα λε-
γόµενα «πεντάηχα» Κύριε ελέησον και το 
«Δύναµις» του τρισαγίου Ύµνου. Για τα 
ανέκδοτα µουσουργήµατα του Νηλέως, 
ο Γεώργιος Παπαδόπουλος γράφει ότι 
«κρίνονται, ως δείγµατα εξόχου µουσι-
κής τέχνης και µουσικού ταλάντου» και 
ότι «η φιλοτιµία και το καθήκον των 
µαθητών του µακαρίτου δεν θ’ αφήση 
τα µουσουργήµατα αυτά υπό τον µόδι-
ον». Μετά τον θάνατο του µουσικοδι-
δασκάλου, το µουσικό του αρχείο πε-
ριήλθε στον γαµπρό και µαθητή του, 
Νικόλαο Βλαχόπουλο, ο οποίος αντέ-
γραψε, ταξινόµησε και εµπλούτισε το 
υπάρχον υλικό. Κι επειδή ο αείµνη-
στος µουσικοδιδάσκαλος είχε τη νοο-
τροπία να µεταλαµπαδεύει τα µουσικά 
του φώτα σε όσους ζητούσαν την επι-
στηµονική του συνδροµή, ένα µεγάλο 
µέρος από το έργο του και ιδιαίτερα οι 
µελέτες του για τη θεωρία της µουσικής 
διέρρευσαν και χάθηκαν. Αλλά και αυ-
τό που πέρασε στα χέρια του Ν. Βλα-
χοπούλου, ο οποίος επίσης ακολου-
θούσε την ίδια τακτική µε τον δάσκα-
λό του, «της αφειδούς συνδροµής προς 
τους αιτούντας», βρισκόταν µέχρι πρό-
τινος αφηµένο στην τύχη του, µέσα σ’ 
ένα κιβώτιο, χωρίς να είναι γνωστό το 
ακριβές περιεχόµενό του ή ποια επί-
δραση είχε ο χρόνος που πέρασε πά-
νω στα χειρόγραφα.

Ευτυχώς, το 1996 το αρχείο του Νηλέ-
ως Καµαράδου (που αποτελείται από 
εκκλησιαστικά µέλη και κείµενα, χει-
ρόγραφες συνθέσεις, µουσικά βιβλία 
και περιοδικά, µεταξύ των οποίων και 
20 µουσικά χειρόγραφα, χρονολογού-
µενα από τις αρχές του 19ου αι.) περι-
ήλθε στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθή-
κη της Ελλάδας «Λίλιαν Βουδούρη» [βλ. 
http://digma.mmb.org.gr/Collection.
aspx?cid=7]. Έτσι αυτό το αρχείο, που 
αποτελεί σηµαντικό τεκµήριο της δρα-
στηριότητας των Ελλήνων µουσικών της 
Κωνσταντινούπολης εκείνης της εποχής 
και στο οποίο περιλαµβάνεται πλήρες 
σχεδόν το ρεπερτόριο του Καµαράδου, 
είναι πλέον προσβάσιµο σε κάθε ενδι-
αφερόµενο φιλόµουσο µελετητή. 
Ο Καµαράδος πέθανε στο Μέγα Ρεύµα 
της Κωνσταντινούπολης στις 22 Ιου-
νίου του 1922 και κηδεύθηκε στην εκ-
κλησία των Ταξιαρχών. Και -σύµφωνα 
µε τον επικήδειο λόγο που εξεφώνησε 
τότε ο Γεώργιος Παπαδόπουλος- «εθρή-
νησεν ο µουσικός κόσµος και η κοινω-
νία τον εγκύψαντα ενθουσιωδώς περί 
την µελέτην της µουσικής θεωρίας και 
καρτερώς υπερµαχήσαντα υπέρ αυτής, 
τον συνεισενεγκόντα άφθονον έλαιον 
εις την µουσικήν λυχνίαν, τον µεταλα-
µπαδεύσαντα τα µουσικά αυτού φώτα 
εις πάντα, όστις εζήτει την επιστηµονι-
κήν του συνδροµήν». Α.ΧΑΛ.

Βιβλιογραφία:

Καµαράδος, Γεώργιος Δ. , Βυζάντιος, Βιογρα-
φία Νηλεως Καµαράδου Μουσικοδιδασκάλου, 
(Αθήνα) 1976.

Καµαριώτης, Ματθαίος. Διαπρε-

πής λόγιος του 15ου αι. Ήταν γιος κλη-
ρικού από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ασα-
φής ο τόπος και η ηµεροµηνία γέννη-
σής του, γενικά όµως σήµερα γίνεται 
αποδεκτό ότι γεννήθηκε στη Θεσσαλο-
νίκη. Οι σύγχρονοί του συχνά τον ανα-
φέρουν ως Βυζάντιο εκ Θεσσαλονίκης 
ορµώµενο, πράγµα που δεν µας επιτρέ-
πει να είµαστε σίγουροι ως προς τον τό-
πο. Επίσης παλαιότεροι ερευνητές, εν-
δεχοµένως εκ παρανοήσεως, τον ανα-
φέρουν ως δάσκαλο του Γενναδίου Β΄ 
Σχολαρίου και τοποθετούν τη γέννησή 
του στα τέλη του 14ου αι. (Γ. Ζαβίρας, 
Νέα Ελλάς, Αθήνα 1872, σ. 71-72· Κ.Ν. 
Σάθας, Νεοελληνική Φιλολογία, Αθήνα 
1868, σ. 60)· συµβαίνει όµως το αντί-
θετο, ο Σχολάριος υπήρξε δάσκαλος 
του Καµαριώτη, στον οποίο και αφιε-
ρώνει και υπόµνηµά του στο Περὶ τοῦ 

εἶναι καὶ τῆς οὐσίας του Ακινάτη (βλ. L. 
Petit - Χ. Sideridès - Μ. Jugie, Γενναδί-
ου του Σχολαρίου άπαντα τα ευρισκόµε-
να, Παρίσι 1933, τ. 6, σ. 178), οπότε 
και η γέννησή του πρέπει να τοποθετη-
θεί γύρω στα 1410. Φαίνεται ότι άρχι-
σε τη διδακτική του δράση στην Πόλη 
ήδη πριν από την άλωση, της οποίας 
υπήρξε µάρτυρας και στην οποία έχα-
σε τον πατέρα και τον αδερφό του. Ο 
ίδιος επέζησε και έγινε ένας από τους 
κυριότερους συνεργάτες του Σχολαρίου 
στην προσπάθειά του για την ανόρθω-
ση του Γένους. Το 1454 αναλαµβάνει 
πρώτος Σχολάρχης της αναδιοργανω-
µένης Πατριαρχικής Ακαδηµίας, παίρ-
νοντας τον τίτλο του Μεγάλου Ρήτορα, 
και αναπτύσσει πολύπλευρη διδακτική 
και συγγραφική δράση. Από το συγγρα-
φικό του έργο φαίνεται ότι δίδασκε κυ-
ρίως φιλοσοφία και ρητορική, ενώ δεν 
διακρίθηκε αναλόγως στη θεολογία. Ο 
θάνατός του τοποθετείται περί το 1490.
Το γνωστότερο έργο του Καµαριώ-
τη είναι οι Λόγοι δύο πρὸς Πλήθω-
να περὶ εἱµαρµένης, όπου µε οξύτητα 
επιχειρεί να ανασκευάσει το Περί Νό-
µων έργο του Πλήθωνα Γεµιστού, επι-
κεντρώνοντας στο κεφάλαιο περί ει-
µαρµένης [έκδ. Η. Reinarus, Matthaei 
Camariotae, Orationes duo in Plethonem 
de fato, Lugduni Batavorum (=Leiden): 
C. Wishoff 1721· Ch. Astruch, "La 
fin inédit du “Contra Plethonem” du 
Matthieu Camariotès", Scriptorium 9 
(1955) 246-262]. Στο πλαίσιο της πο-
λεµικής του κατά του Πλήθωνα πρέπει 
να ενταχθεί και η Ρητορικὴ ἐπιτοµὴ ἐκ τῶν 
τοῦ Ἑρµογένους και η επιτοµή στα Προ-
γυµνάσµατα του Αφθονίου (Ch. Walz, 
Rhetores Graeci, Stuttgard 1834, τ. 6, 
601-644), έργα που γράφηκαν σε απά-
ντηση εγχειριδίου στη ρητορική, απο-
διδοµένου στον Πλήθωνα και γι’ αυτό 
χαρακτηρίζονται από ξηρότητα και έλ-
λειψη πρωτοτυπίας. Επίσης αρκετά γνω-
στή είναι η σε λόγιο ύφος µονωδία του 
για την άλωση της Κωνσταντινούπολης 
(PG 160:1059-1070). Ανέκδοτο παρα-
µένει το υπόµνηµά του στις επιστολές 
του Συνεσίου. Επίσης, δείγµα των εν-
διαφερόντων του, έχει γράψει δύο κεί-
µενα περί αστρονοµίας, σχόλια στο Πε-
ρί Αστρολάβου του Γρηγορά και ένα δο-
κίµιο για την έκλειψη του ηλίου.
Από το θεολογικό του έργο σηµαντικότε-
ρα θεωρούνται τα κείµενα εκκλησιαστι-
κής ρητορικής, όπως το εγκώµιο στους 
Τρεις Ιεράρχες [εκδ. Κ. Δυοβουνιώτης, 


