ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΥΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ
(Έκ των Β. Α. Μυστακίδου καταλοίπων)
'Ο Βασίλειος Μυστακίδης εν τφ 90φ φακέλλφ 1 των καταλοίπων αϋτοϋ
κατέλιπεν άνιίγραφον επιστολών Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου εκ τοϋ 328ου
κώδ. τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού τοϋ Παναγ· Τάφου.
Έκ των έν τφ ώς άνω φακέλλφ άντιγράφα)ν δυο έπιστολάς διά τοϋ
παρόντος έκδίδομεν, ών ή μία απευθύνεται «τφ Φιλαδέλφειας άρχιεπισκόπφ»,
ή δ* έτέρα υπό τύπον εγκυκλίου «τοΐς εναεβέσι χριστιανοίς».
ΤΙ πρώτη επιστολή, ή τω άρχιεπισκόπφ Φιλαδέλφειας απευθυνόμενη,
δΰναται νά συναφθή προς την άκολουθοϋσαν εν τφ αντίγραφο.) τοΰ Β. Μυστακίδου και τφ πρα>τοτΰπφ κώδικι1
2 ομιλίαν επί τή διαλλαγή Γαβριήλου αρχιε
πισκόπου Φιλαδέλφειας καί Μαξίμου επισκόπου Κυθήρων, ώς εμφαίνεται
έκ τής φράσεως : «ώς δ’ αν και τοΐς πολλοίς γνωριμωτέρα γένοιτο ή τοιαντη
τής ήμετέρας ψυχής είρηναία κατάστασις και δ παρών μοι εξεπίτηδες δποΐος
υνν λόχος εξύφανται» ένθα δηλοΰται, δτι, ΐνα τοΐς πολλοΐς γνωσθή ή συμφι-

λίωσις των δυο τοΰτο)ν προσωπικοτήτων τοϋ ις·' αίώνος, έγένετο ή άκολουθοϋσα τή επιστολή ομιλία3.
Ή δ’ ετέρα επιστολή, ή απευθυνόμενη

«τοΐς εναεβέσι χριστιανοΐς»,

αποτελεί τρόπον τινά εισαγωγήν εις τό έπακολουθοΰν περί τής έκπορεΰσεως
τοΰ 'Αγίου Πνεύματος Έγχειρίδιον 4, ώς τοϋτο εμφαίνεται έκ τής φράσεως"
«τοντ ονν σνντόμως επαγγέλλεται τδ παρόν έγχειρίδιον, ο φιλοφρόνως
παρακαλώ άποδεξάμενοι...».

Σημειοϋμεν ολίγα τινά περί τής μεταξύ των άνδρών τοϋτο)ν, Μαξίμου
τοϋ Μαργουνίου καί Γαβριήλ τοϋ Σευήρου, έριδος.
1 Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς, ΕΕΒΣ, ΙΕ’ 193!), σ. 373.
2 Α. ΙΙαπαδοπούλου-Κεραμέως, ΙΒ 1899, Λ’, σ. 303 άρ. κιόδ. 328.9.
3 Την δμιλίαν ταύτην έξέδωκε ό Κ. Δ υ ο β ο υ ν ι ώ τ η ς, ορα «Γρηγόριος Παλαμάς», Δ’, 1920, σ. 673. Ό Β. Μυστακίδης όμως έν τοΐς καταλοίποις αΰτοΰ σημειοΐ
φράσεις, ας δέν εκδίδει ό Κ. Δυοβουνσότης έν τη ανωτέρω έκδόσει τής ομιλίας. Είδε
νά πραγματοποίησή συντόμως ή έκδοσις άπάσης τής ομιλίας ταύτης.
* Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ΙΒ
2 καί 3.

1899, Δ', σ. 302 άρ. κώδ. 328
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Μάξιμος ό Μαργοΰνιος1 σπουδάζων ετι εν Παταβίφ, έγνωρίσθη2 μετά
τοΰ τότε ίερέως τής εν Βενετίςι Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος και ακο
λούθως αρχιεπισκόπου Φιλαδέλφειας Γαβριήλ τοΰ Σευήρου3.
Τφ 1583 ό Μαργοΰνιος διατριβών εν τή εν Χάνδακι τής 'Αγίας Αικα
τερίνης τών Σιναϊτών Μονή συνέγραψε σύγγραμμα περί τής έκπορεΰσειυς
τοΰ 'Αγίου Πνεύματος4, ο αφιέρωσε τφ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεοις
1 Περί Μαργουνίου όρα Ε. Ε e g r a n d, BH, de XV et XVI s., tom. II, Paris
1885, σσ. XXIII - LXXVII. A. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Συμβολαί εις
τήν Ιστορίαν τής νεοελληνικής φιλολογίας ΕΦΣΚ, ΙΖ', σσ. 50-93. X. X α ρ α λ α μ π ά-

κη, Μάξιμος ό Μαργοΰνιος, «Κρητικός Άστήρ», έτος Β' (1907), σσ. 194 - 195,209210 (1908), 228 - 229, 245, 252, 260- 261, 325-326, 331 -332, 338-339, 347 -348,
Γ' (1908), 357,

362 -363.

Κ.

Δυοβουνιώτου,

«Γρηγόριος

ό

Παλαμάς», Λ'

(1920), σσ. 155- 168, 321 -324, 386 -388, 418 -425, 671 -673, 722 -730,
Ε’ (1921), σσ. 269-280,

390- 396, 481 -492.

781-785,

Χρυσοστόμου Παπαδοποΰ-

λου, Συμβολή εις τήν Ιστορίαν τοΰ Μαξίμου Μαργουνίου. Ή θεολογική αΰτοϋ έρις
πρός τόν Γαβριήλ

Σευήρον,

«Νέα Σιών», III'

(1920), σσ.

708-727.

Charles

Astruc, Maxime Margounios et les recueils Parisiens de sa correspondance,
«Κρητικά Χρονικά», Γ', Μάιος - Αύγουστος 1949, σσ. 211-261. Β. Μυστακίδου,
Ό Ιερός κλήρος κατά τόν ις' αιώνα Μάξιμος

ό

Μαργοΰνιος (έν είκοσιπενταετηρίδι

τής καθηγεσίας Κ. Κοντού). Κ. Σ ά 9 α, Νεοελληνική φιλολογία 1868, σσ. 212-218.
Άνδρ. Δημητρακοπούλου, Προσθήκαι καί διορθώσεις εϊς τήν νεοελληνικήν
φιλολογίαν Κ. Σάθα, σσ. 19-32. Τοΰ αΰτοϋ, ’Ορθόδοξος 'Ελλάς, έν σελ. 134 141. Κ. Σάθα, Βιογραφικόν σχεδίασμα περί τοϋ πατριάρχου Ίερεμίου Β' 1870.
Μ. Παρανίκα, ΙΙερί Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου ΕΦΣΚ, I'22 - 29. Jo. Eamius,
Deliciae eruditorum seu

veterum ανεκδότων opiisculorum collectanea. Maximi

Margunii Dionysii Cateliani. Antonii Eparchi. Arsenii Monembansiensis epistolae. Florentias : MDCCXE [vol. IX] έν σσ. 1 - 61 έκδίδονται έπιστολαί Μαξίμου
Μαργουνίου αί πλεΐσται πρός Σευήρον καί τινες τοϋ Γαβριήλ Σευήρου πρός Μαργούνιον. Ή λατινική μετάφρασις τών επιστολών έν τφ αΰτφ τόμφ, σσ. 113 - 286. Ν ικόλα ο ς Β. Τωμαδάκης, Μάξιμος Μαργοΰνιος πρός Συμεώνα Καβάσιλαν, ΕΕΒΣ
ΙΘ', 1949, σσ. 292 - 301 καί 393.
2 Χαραλαμπάκης, ”Ενθ’ άν.,

Β' 1908, σ.

228β.

Οΰτος δέχεται

Μαργοΰνιος διέτριβεν έν Ένετίφ πλείω τής τετραετίας, άναβιβάζων

ότι

ό

τά έτη τής δια

μονής αΰτοϋ άπό πρό τής 8 Νοεμβρίου 1569 καί μέχρι τών τελών 1577.
8 Περί Σευήρου Γαβριήλ, όρα

Joannes Lamius (collegit, illustravit,

edidit) Gabrielis Severi et aliorum Grsecorum

recentiorum epistolae,

Floren-

tije MDCCLIV. έ. Le grand, BH, de XV et XVI s., tom. II, Paris 1885,
σσ. 143 -151. Ίωάννου Βελούδου, Ελλήνων ορθοδόξων αποικία έν Βενετίμ,
1893, σσ. 68- 75. Ξ. Α. Σιδερίδου, Γαβριήλ
’Αλεξανδρεία 1913. Μ. Jngie, Gabriel

Σευήρου'

Ιστορική επιστολή, έν

Severe έν Dictionnaire

de Theologie

Catholique, tom. VI, Paris 1920, σσ. 977 - 984. Διοκαισαρείας Άριστάρχου, Γαβριήλ ό Σευήρος μητροπολίτης

Φιλαδέλφειας, «Νέα Σιών», 21 (1926), σσ.

467- 481, 529-537, 593-609, 719 -734, 22 (1927), σσ.

3- 18, 210-222, 338 -345,

493-499, 611 -624, 658-673, 705 - 715 καί έν τισι τών ανωτέρω περί Μαργουνίου.
4

Δημητρακοπούλου, Προσθήκαι καί διορθώσεις

φιλολογίαν Κ. Σάθα, σσ. 22 - 27

εις τήν

καί «Γρηγόριος Παλαμάς», ΔΊ920, σ. 165.
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Ίερεμίρ: Β'. ΕΙς την συγγραφήν τοΰ συγγράμματος τούτου ήχθη έκ τής επι
θυμίας αυτού διά την των δύο εκκλησιών ενωσιν, πιστεύων δτι το αίτιον τής
διαφοράς αυτών, ή έκπόρευσις δηλ. τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, ήδύνατο νά ύπερνίκηθή

Προς τούτο παρώτρυνε τον πατριάρχην 'Ιερεμίαν Β', δπως ήγηθή

τού άγώνος διά την ενωσιν τών δύο εκκλησιών χρησιμοποιούντο τό περί τής
εκπορεύσεως τού 'Αγίου Πνεύματος σύγγραμμα αυτού καί αυτόν τον Μαργούνιον ’.
Ό πατριάρχης 'Ιερεμίας έκάλεσε τον Μαργούνιον εις Κωνσταντινού
πολή προς συζήτησιν επί τού θέματος. Πράγματι έκκινήσας ό Μαργούνιος
έκ Κρήτης καί διελθών δι’ Ένετίας άφίκετο έν Κωνσταντινουπόλει κατά τάς
άρχάς τού 1584’. Διερχόμενος δΓ Ένετίας συνήντησε, φαίνεται, Γαβριήλ τον
Σευήρον, προς ον άνεκοίνωσε τάς σκέψεις αυτού ή έπέδωκεν αύτφ αντίγραφου
τού περί τής έκπορεύσειος τού 'Αγίου Πνεύματος συγγράμματος αυτού. Παρεξηγήσας δέ ό Γαβριήλ Σευήρος τό περιεχόμενον τού συγγράμματος έξηγέρθη κατά τού Μαργουνίου καί κατηγόρησεν αυτόν, δτι έπεθύμησε τήν
ενωσιν τών δύο εκκλησιών επί θυσίφ τού ήμετέρου δόγματος1
3, * οΰτω δέ
ήρξατο ή θεολογική αυτών έρις4.
Διαμένοντος τού Μαργουνίου έν Ένετίφ μέχρι τού 1587 φαίνεται δτι
έκόπασεν ή κατ’ αυτού εχθρική διάθεσις τού Γαβριήλ Σευήρου, διότι έργα
τινά υπό τού Μαργουνίου έκδοθέντα φέρουσι φιλοφρόνους αφιερώσεις προς
τον Σευήρον5. 6
Τφ 1587 δ Μαργούνιος έκδίδει εγχειρίδιου περί τής τού Παναγίου
Πνεύματος εκπορεύσεως3. Τούτο εξερεθίζει τον Γαβριήλ Σευήρον, δστις
καταφέρεται έναντίον αυτού καί κατηγορεί τον Μαργούνιον, προφασιζόμενος,
δτι πρεσβεύει τά τών Λατίνων δόγματα.
Άναστηθείσης καί πάλιν τής παλαιάς έριδος διά τής ανωτέρω έκδόσειος
τοΰ Εγχειριδίου περί τφ 1589 έφθασεν εις δξύτατον σημεϊον. Διά τούτο
δ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 'Ιερεμίας Β' καί δ τότε πρωτοσύγκελλος
καί κατόπιν πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Μελέτιος Πηγάς, ένδιαφερόμενοι διά
τήν τοιαύτην τής έν Βενετία εκκλησίας κατάστασιν, προτρέπουν αυτούς εις
συμφιλίωσιν 7.
Γ

Ό Γαβριήλ Σευήρος, παρ’ δλας τάς προτροπάς καί τά προς διαλλαγήν
1 ΕΦΣΚ, ΙΖ', σ. 68.
8 X. Χαραλαμπάκη, ”Ενθ-’ άν., σ. 252β.
3 X. Χαραλαμπάκη, ”Ενθ' άν., σ. 2520 καί 348α.

4 Τούτο δέ συμπεραίνεται έκ τίνος επιστολής Μαργουνίου έν έτει 1592 έν ή
γράφει δτι τό 1592 είναι τό ένατον έτος τής έριδος, έν ΕΦΣΚ, I, σ. 25.
5 Δημητρακοποΰλου, IΙροσθήκαι καί διορθώσεις, σ. 30.
6 «Νέα Σιών», 22, σ. 217

καί έ. Le grand, Ένθ* άν., σσ. XLII-XLIII.

7 «Νέα Σιών», 22, σ. 217 καί X. Χαραλαμπάκη, ”Ενθ’ άν., σ. 348α.
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προτρέποντα γράμματα έξηκολοόθει παρέχουν μείζονα πράγματα τφ Μαργουνίφ *. Ό δέ Μαργουνιος έπιθυμών την διαλλαγήν μετά τοΰ Γαβριήλ Σευήρου
εδέχετο φιλοφρόνως τάς προτάσεις τοΰ Ίερεμίου Β' καί Μελετίου ΓΙηγα.
Έν τελεί ή ποθητή διαλλαγή έπετευχθη κατά τήν 7ην Απριλίου 1590 s,
ημέραν τής Άναστάσεως, τοΰ Μαργουνίου έκφωνήσαντος απ’ άμβο^νος ομι
λίαν επί τή διαλλαγή.
Αλλά μετ’ οΰ πολύ άνεστήθη καί πάλιν μεταξύ των άνδρών τούτων
ή έρις.
Μάξιμος δ Μαργουνιος μή άφιστάμενος τοΰ προσφιλούς εις αυτόν θέμα
τος, τοΰ περί τής Ένώσεως των Εκκλησιών, έθεσεν εις κυκλοφορίαν μετά
πάροδον μηνών τινών χειρόγραφα αντίτυπα τοΰ Εγχειριδίου τοΰ έκδοθέντος
τφ 1587 s; Οΰτω επανήρχισεν ή έρις δξυτέρα. Ό Γαβριήλ Σευήρος εις ούδέν
ύπήκουεν, ή δ5 απειλή τής παυσεως αύτοΰ από τής αρχιεπισκοπικής έδρας τής
Φιλαδέλφειας ούδόλοος έτρόμαζεν αυτόν, τά μάλα καθ’ έκάστην έξαγριοΰμενον 4·
Διά τήν τοιαυτην δέ διαγωγήν τοΰ Σευήρου καί τήν έντασιν τής έριδος
ήναγκάσθη δ Μαργουνιος ό'πως μεταβή εις Πατάβιον, δπόθεν άπέστειλεν εις
Κωνσταντινουπολιν απολογίαν5 αναιρούσαν τάς κατ’ αύτοΰ κατηγορίας. Τήν
απολογίαν ταυτην λαβοϋσα ύπ’ ό'ψιν σύνοδος έκ τών περί τον Οικουμενικόν
Πατριάρχην άρχιερέεον συγκείμενη έκήρυξεν τον Μάξιμον άθφον, προτρέπουσα
συγχρόνως τον Σευήρον, δπως συνδιαλλαγή μετά τοΰ Μαργουνίου. Πράγματι
περί τά μέσα τοΰ 1593 έγένετο νέα, ή καί τελευταία, διότι διετηρήθη μέχρι
τέλους, διαλλαγή τοΰ Γαβριήλ Σευήρου μετά τοΰ Μαξίμου Μαργουνίου6.
Τάς έν τφ παρόντι έκδιδομένας έπιστολάς είναι ανάγκη νά τοποθετήσωμεν χρονικώς έν τή περιόδιρ τών σχέσεων Μαξίμου Μαργουνίου καί
Γαβριήλ Σευήρου1.
'Η «τφ Φιλαδέλφειας άρχιεπισκόπφ» άπευθυνομένη έπιστολή δέον νά1 2 * * 5 6 7
1 Κ. Σάθα, Βιογραφικόν σχεδίασμα περί τοΰ πατριάρχου 'Ιερεμίου Β-, σ. 105.
2 X. Χαραλαμπάκη, ’Ένθ’ άν., σ. 348α.
2 «Νέα Σιών», ’Ένθ·’ άν., σ. 496. Κατ’ άλλους

(Χαραλαμπάκη,

"EvO·’

άν., σ. 357α) αιτία τής πάλιν άνακυψάσης έριδος ήτο ή άνειλικρινής στάσις τοΰ
Σευήρου, δστις έπροφασίζετο εις τήν τοιαυτην στάσιν του, τήν είς Γερμανίαν άποστολήν ετέρου εγχειριδίου τοΰ Μαργουνίου συντεθέντος τό 1587, πρός έκτΰπιοσιν υπό
τών εκεί φίλων αύτοΰ.

Λαμβανομένης

ύπ’ δψιν

τής περιγραφής τοΰ ύπ’ άρ. 328

κώδ. τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου, τής έν ΙΒ, Δ', σσ. 302303, τό έπανεκδοΟέν ώς άνω έγχειρίδιον είναι διάφορον τοΰ έν 328.3 κώδ. αύτοτογράφου Μαξίμου

Μαργουνίου

έγχειριδίου. Πβ. Ε. Eegrand, Ένθ’ άν., σ. XLIII.

* X. Χαραλαμπάκη, Ένθ’ άν., σ. 3570.
5 ΕΦΣΚ, I, σ. 24.
6 X. Χαραλαμπάκη, Ένθ* άν., σ, 3570.
7 Σχετική είναι καί ή έν τφ παρόντι τόμοι σ. 330 έκδιδομένη
στολή τοΰ Μαργουνίου πρός Γαβριήλ Ροδίτην.
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Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου έπιστολαί δύο άνέκδοτοι

ληφθή έν συναρτήσει προς την έν τφ υπ” αρ. 328 κώδ. τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού τοϋ Παναγίου Τάφου ακολουθούσαν ομιλίαν επί τη διαλλαγη Σευήρου προς Μαργοΰνιον. 'II επιστολή αΰτη είίρηται εν τφ ύπ’ άρ.
328 κώδ. τοϋ εν Κωνσταντινουπόλιι Μετοχιού τοΰ Παναγίου Τάφου ως
άντίγραφον Ίλαρίωνος τοΰ Γραδενίγου \ γενόμενον πάντως μετά την ιθ'
μαρτίου 1595 1
2.
Ή παράδοσις τής επιστολής ταιίτης κατά τε την χρονολόγησιν καί τρν
τόπον έν ω έγράφη καί τό περιεχόμενον ποικίλλει3.
Ούτως ή επιστολή χρονίζεται ή τφ 1590, ή τφ 1591 ή τφ 1595. Ή
τφ 1595 χρονιζομένη επιστολή απαντάται άπαξ4. Διά τοΰτο ή τοιαϋτη χρονολόγησις τής επιστολής οφείλεται εις άντιγραφικόν σφάλμα.
Ή τφ 1591 χρονιζομένη επιστολή περιπλέκει περισσότερον τά πράγματα.
Διότι, ένφ κατά τφ 1591 έχομεν επανάληψιν τής έριδος5 μέ τελικήν λήξιν
αυτής τφ 1593, μαιμακτηριώνα τοϋ 1591, κατ’ αυτήν τήν χρονολόγησιν τής
επιστολής, θά έπρεπε νά έχωμεν πάλιν διαλλαγήν.
Ό κατά τφ 1590 χρονισμός τής επιστολής φαίνεται ως πιθανώτερος.
Κατά τοϋτον ή επιστολή εγράφη κατά τον μαιμακτηριώνα τοΰ 1590. Άλλ’ ή
διαλλαγή, ως έξ άλλοιν πηγών μανθάνομεν, ε!χεν ήδη έπέλθει από τής ζ' ϋαρ-

1 Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ΙΒ, Δ', 303, άρ.

κώδ. 328.7 (bis).

2 Καί τοΰτο διότι τό άντίγροφον εγχειριδίου τινός τοΰ Μαργουνίου προηγουμέ
νου έν τφ 328ιρ κώδ. της ώς άνω επιστολής έγένετο τήν 19ην

Μαρτίου

1595

(δρα

καί Α.
8

Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ΙΒ, Δ', σσ. £02 - 303, άρ. κώδ. 328.6).
Ουτω ό ύπ’ άρ. 79 κώδ. τής Βουλής παρέχει τό τέλος τής επιστολής ούτω'
έρρωσο· ενετίησιν μαιμακτηριώνος βσν επί Τ ,αγ\ε'. Ό ύπ’ άρ. 101 κώδ. τής Βουλής'
έρριοσο ένετίησι μαιμακτηριώνος β>9 επί ιΠ’ κατά τό ,αφήα' έτος τό σωτήριον. Ό ύπ’ άρ.
1126 κώδιξ τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος περιέχει τήν αυτήν επιστολήν
δίς, τήν μίαν διάφορον τής έτέρας θεωρηθεΐσαν. Οίίτω ή μέν μία ύπ’ άρ. 29 (έν
φυλ. 25α - 25β) παρέχει1 ’Έρριοσο ένετίησι μαιμακτηριώνος βα κατά τό ,αψΊ\α' έτος τό
σωτήριον, ή δ’ έτέρα ύπ’ άρ. 125 (έν φυλ. 96α-96β)'

έρροτσο, άνδρών ίερώτατε και

ήμΐν παναιδεοιμώτατε' εκ τής ήμετέρας παροικίας μαιμακτηριώνος βα επί δέκατη κατα τό
αψ\°ν έτος τό σωτήριον. Ό Ν. Βέης έν τφ καταλογή)

τής έν Λευκασίφ μονής

τοΰ αγίου ’Αθανασίου

(ορα

τών χειρογράφων κωδίκων
ΔΙΕΕ, 9, 1926, σ. 82 έν άρ.

έπιστολής 126) παρέχει' έκ τής ήμετέρας παροικίας μαιμακτηριώνος β' επί δεκάτη κατα
τό ,αφ\α' έτος τό σωτήριον. Έν
Ένετίησι

μαιμακτηριώνος

ιβ'

δέ

ΔΙΕΕ, 9, 1926, σ.

τψ ,αφ\α'. Ό

75, έν άρ.

Charles

έπιστολής 29'

Astl'UC έν

«Κρητικά

Χρονικά» Γ", Μάιος - Αύγουστος 1949, σσ. 223-224, κατά τόν Paris. Suppl
Gl'ec 621 παρέχει' Ένετίησι, μαιμακτηριώνος δεντέρα επί δεκάτρ κατα. τό ,αφ\α' έτος
τό σωτήριον.

4 Κώδ. ύπ’ άρ. 79 τής Βουλής, άρ. έπιστολής 29, σσ. 38-39.
Ουτω έν τφ ύπ’ άρ. 1126 κώδ. τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, άρ.
επιστολής 93, εν φυλ. 80β, ό Μαργούνιος οίκοι)εν, γράφων, βοηδρομώντος ένατη ίσταμενον κατα τά ,αφήα' έτος

τό σωτήριον

παρακαλεΐ

τόν Σευήρον'

«διαλλάγηϋι τοίννν

ημΐν ανδρών ιερωτατε» και «λώφησον δήτι τον ΟνηοV καί λΰσον τήν οργήν».
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γηλιώνος ιπταμένου κατά το αφ\°>’ έτος

Καί φαίνεται πως παράδοξον τό δτι

ι'ΐ διαλλαγή έγένετο τον θαργηλιώνα μήνα, ή δέ ομιλία (διότι εν συναρτήσει
προς αυτήν λαμβάνομεν την επιστολήν) μετά πάροδον εξ καί πλέον μηνών.
’Αλλ’ ή υπόδεσις, δτι ή επιστολή αυτή άναφέρεται ούχί εις τήν απ’ ά'μβωνος ομιλίαν επί τή διαλλαγή, άλλ’ εις τήν έκδοσιν αυτής τής ομιλίας,
δικαιολογεί τήν κατά μαιμακτηριώνα 1590 χρονολόγησιν τής επιστολής.
Ή δέ «τοΐς εύαεβέσι χριστιανοίς» απευθυνόμενη επιστολή δήλον δτι
έγράφη άργότερον τής τω Φιλαδέλφειας. Διότι, χρονιζομένης ταύτης εκ τοϋ
άκολουθοΰντος έν τω ύπ’ άρ. 328 κώδ. τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού
τοϋ Παναγίου Τάφου Εγχειριδίου, συνάγεται δτι έγράφη περί μήνα εκατομβαιώνα1
2 τοϋ ,αφΗ«’ έτους 3. *
’Ήδη προβαίνομεν είς τήν έ'κδοσιν τών δυο τούτων επιστολών τοϋ
Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου. Ή έ'κδοσις αυτή γίνεται κατά τό άντίγραφον
Β. Α. Μυστακίδου τοϋ ύπ’ άρ. 328 κώδ. (ις·' αί.) * τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού τοϋ Παναγίου Τάφου, έν άντιπαραβολή προς τούς κώδικας
ύπ’ άρ. 79 (ιθ' αί.)5 τής Βουλής καί ύπ’ άρ. 101 (ιη' αί.)6 τής Βουλής ως
καί τοϋ ύπ’ άρ. 1126 κώδ. (ιη' αί.)7 τής ’Εθνικής Βιβιοθήκης ως προς τήν
«τω Φιλαδέλφειας αρχιεπισκόπων έπιστολήν, ως προς δέ τήν «τοϊς εύαεβέσι
μή ύπάρχουσαν έν τοϊς ως άνω κώδιξιν
γραφον τοΰ Β. Α. Μυστακίδου.

χριστιανοΐς»

κατά μόνον τό άντί

ΠΑΝΑΓ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
1 Οΰτω επιστολή τοϋ Μαργουνίου πρός τόν Φιλαδέλφειας χρονολογούμενη θαρευρηται έν τφ κώδ. 1126

γηλ.ιώνος ζ' ίσταμένον κατά το αορ'ςοτ έτος το σωτήριον, ή

τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος έν φυλ. 93β, ύπ’ άρ. 119, αναφέρει έν τοϊς
στίχ. 11 -16' «δέδεξο δή ενμενώς και φιλοφρόνως ναι προς τής ίερώς ημάς άλλήλοι; και
ανθις αυναηιάσης αγάπης, όποιωνονν άν εΐη τοντί, τοϋ μεταξύ
και τφ σφοδρφ τον παρά σο'ι πυράς είς μέγαν

νφν φίλτρου

νπέκ.κανμα

επανάιμας πυρσόν, ώς αν το απαρ'εν νπο

τον πονηρού τφ σίτο,ο κακώς, καλώς κατανα/.ωθείη ζιζάνιον, καί τοϋ λοιποϋ καθαρόν τον
σίτον τής φιλίας κατακαρποίμέθα». Καί έτέρα

λεως 'Ιερεμίαν Β', οΰσα

'Ελλάδος έν φυλ. 94α, στίχ. 9-10 άναφερει"
άνθρωποι

τφ πλάααντι

πρός τόν πατριάρχην. Κωνσταντινουπό

έν τφ ύπ’ άρ. 1126 κώδ.
καί

αναπλάσαντι τι

ότι

ημάς

τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής

οΰτω; άρχήθεν δ Γ ίεράς μεσιτείας
κατηλλάγημεν (έγράφη

θαργηλιώνος

ζ' ίσταμένον κατά το αφ\°ν έτος).

2 Τό έγχειρίδιον έγράφη έκατομβαιώνος δεύτερο/

φθίνοντας κατά το 'αφ\α' έτος

(Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς, ΙΒ, Δ', σ. 302).
3 Ή έπιστολή αυτή δι’ ούδενός τών κωδ. 79, 101 τής Βουλής, 1126 τής ’Εθνι
κής Βιβλιοθήκης τής 'Ελλάδος

καί τών παρισινών (δρα Charles Astruc,

”Ενθ’ άν.) παραδίδεται.
1 “Ορα Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ΙΒ, Δ', σ. 302.
5 ΝΕ, Δ', σ. 112. Ή έπιστολή ευρηται έν σ. 38 - 39, ύπ’ άρ. 29.
8 ΝΕ, Δ', σ. 373. Ή έπιστολή εδρηται έν σ. 55 - 56,
7 Άλκ. Σακκελίωνος, Κατάλογος χειρογράφων τής Ε.Β.Ε., 1892, σ. 204.
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Codex Μετοχιού Παναγίου Τάφου Κωνσταντινουπόλεως 328 (ις·' αί·).
Τφ πανιερωτάτφ άρχιεπισκόπιρ Φιλαδέλφειας
Μάξιμος ταπεινός ίπίακοπος Κυθήρων, ειρήνην.
’Επικίνδυνον
δέοποτα,

τών

δεσποτικών εντολών ή παράβασις,

πανιερώτατε

και τούτων άλλως τε εν α'ις άπας δ νόμος και οι προφήται, κατά

5 τδ Ιερόν λόγιον, κρέμονται' κάκείνοις μάλλον οΐ την τών άλλων προστασίαν
ένεπιατενθηααν.

Έμοί μεν ονν τονμόν μέρος (ίσον γε επί τή προαιρέαει

ήδη πεπλήρωται,

καί γε ονκ Αμάρτυρος 6 λόγος, εΐ τις επί τά προ μικρόν

προχωρήσαντα καί περί τής ειρήνης διητημένα άποβλέπειν ίάέλοι' ώς δ’ αν
καί τοΐς πολλοίς γνώριμα)τέρα γένοιτο ή τοιαντη τής ήμετέρας ψυχής είρη-

10 ναία κατάστασις καί δ παρών μοι εξεπίτηδες όποιος ονν λόγος έξνφανται,
άκαλλής μεν την δψιν,

ονκ άκαλλής δέ, άλλα καί μάλα λαμπρός την διά&ε-

σιν. σννεφέλκεται δε καί σου την ιερόν ψυχήν κοινωνόν τής αγάπης καί ήδη
διηλλαγμένην ήμϊν υποτίθεται.

Συ δ’ άλλα μή προς τής ευσεβείας αυτής

Sigla.
Α='0 ύπ’ άριθ. 79 κο>δ. της Βουλής.
Β=Ό ύπ’ άριϋ·. 101 κώδ. τής Βουλής.
Cj='H νπ’ άριθ. 29 επιστολή
τής ‘Ελλάδος.

τοϋ ύπ’ άριθ. 1126 κώδ. τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης

CS=‘H ύπ’ άριθ. 12δ επιστολή τοϋ ύπ’ άριθ. 1126 κώδ. τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης
τής Ελλάδος.
Test.
4 Ματθ. κβ' 40 : εν τανταις ταΐς δναΐν έντολαΐς απας ό νόμος καί οί προφήται κρέμονται.* 11
1-2

Α Τφ Φιλαδέλφειας Γαβριήλφ Μ. εν πράττειν. Β Ci Τφ Φιλαδέλφειας
C2 Τω Φιλαδέλφειας Μάξιμος.
3 C2 πανιερώτατε δέοποτα

Γαβριήλορ μάξιμος.

omissit.
άνδρών

5 C2 ιερόν
Ιερώτατε, καί

ονκ.

omisit.
5 Β, C, λοιπών.
7 C2 έκπεπλήρωται,
10 C2 παρώνυμος.
11 ΑΒ Ιδέαν.
C] μεν την

δψιν, ονκ άκαλλής otnisit.

C2 xfj δψει, ονδε γάρ ημείς τούτον κατεπιχάσμεϋα, ονκ.
12 - 15 C2 καί οί ονγκοινωνόν τής αγάπης καί ώσπερ ήδη διηλ
λαγμένην ήμΐν υποτίθεται* καί παρά τούτο τό τοιοντον όχημα τής προχωρήσεως περιετέ&ειται* σΰ δ' άλλα μή προς τής Ίερας αγάπης τό έφ’ ο γέγονε κέρδος άπαμβλννης
11 Ci μάλιοτα.

άλλ.ά προσκερδάνοις καί πλέον τι τής ήμετέρας προσδοκίας προς τούργον.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Έτβ{ Κ'
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το έφ’ ο πεπραγμάτευται κέρδος άπαμβλννης τε και άπομειώσης, αλλά και τής

15 ήμετέρας προσδοκίας και πλέον τι προσκερδάνοις τή προς τονργον έμπαρασκενω δτι μάλιστα έτοιμότητι.

ποιήσεις δ3 εν οϊδ’ δτι

καί προς τδ χρέος

άπιδών, καί την αξίαν καί την ημών αυτών, προς δε καί τών λοιπών μεγίστην ωφέλειαν, τδ δε πάντων μέγιστον, εις ϋεοΰ εναρέστησιν.
’Έρρωσο, άνδρών Ιερώτατε καί παναιδεσιμώτατε.

20

Έκ τής ήμετέρας παροικίας, μαιμακτηριώνος δεύτερα επί δέκα κατά
τδ ιαφ\α°ν έτος τδ σωτήριον.

II
Codex 328 Μετοχιού Παναγίου Τάφον Κωνσταντινουπόλεως (ις-' αι.)
Αντόγραφον Μαργοννίου.
Μάξιμος ταπεινός έπίσκοπος Κυϋ'ήρων,

τοΐς ενσεβέαι χριατιανοϊς,

εναεβώς διάγειν εις σωτηρίαν.
Ου μικρόν τι τοΐς πάλαι ποτέ γενομένοις αίρετικοΐς σνμβαλεΐν έδοξεν

5 εις την εαυτών απόνοιαν, έν οίς περί τής ϋεότητος βλαοφήμως καί δυσσεβώς έξηρεύξαντο, ή τών πλατωνικών δογμάτων υπόδεσις μάλλον δέ πάμπολυ καί τδ παν καί γάρ εκείνοις οια δή τισιν άναποδείκτοις άξιώμασιν
ένστηριχέλέντες, καί ώσπερ συνασπιζόμενοι,

άσπονδον τον κατά

τής Ιεράς

εκκλησίας λοιπόν ήραντο πόλεμον. Τούτου δή ενεκεν προς τοΐς συντεϋειμέ-

10 νοις ήμΐν περί τής τοιαντης υπούλέσεως συντάγμασι καί τοΰτ’ έδοξε προσϋεΐναι, το

τους

λήρους

α ύ τ ώ ν° εις μέσον παραγαγεΐν, ώς άν

έκ παραέλέσεως τό τε λαμπρόν τον ήμετέρου δόγματος λαμπρότερον άπαστράπτοι καί τό σκοτεινόν εκείνων τών ύποίλέοεαιν διελέγχοιτο, άμα δέ καί
ενα την βδελνράν τών αιρετικών άποσεισάμενοι δόξαν,

άτε δή άνισχύροις

15 εγκαυχωμένην διδάγμασι στερρότεροι εν τοΐς ιεροίς έφιδρυζώμεϋα 1 δόγμασι,* 21

14 Β εφ’ φ.

14 Α επαμβλννης καί άποσημειώσης.

Β, C, τε omisit.

16 A, Β, C, δτι μάλιστα omisit.
16Α ονν.
17 A <5έ omisit.
19Α, Β, C, άνδρών Ιερώτατε καί παναιδεσιμώτατε omisit.
C2 ”Ερρωσο, άνδρών
ιερώτατε καί ήμΐν παναιδεσιμώτατε.
20 A, Β, Ct ένετίηαι.
20 A, Β μαιμακτηριώνος β επί

C,

μαιμακτηριώνος

βα·

C2 μαιμακτηριώνος β° επί

δεκάτη.

21 Α ατρ\\ε’ C, αψί^ον.

° Ό Β. Μυστακίδης σημειοΐ έν τφ άντιγράφφ δτι «αί λέξεις αΐται διαγεγραμμέναι εν τφ κειμένφ».
1 forsitan εψεδραζώμεϋα.
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Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου έπιστολαι δύο ανέκδοτοι

προς δε και πάντα όντινονν νεωτερισμόν ε ς δ ν ν α μ ι νβ αποφεύγωμεν.
ουν σύντομοι ς επαγγέλλεται τό παρόν έγχειρίδιον, ο φιλοφρόνως

Τοντ

παρακαλώ άποδεξάμενοι,

τά τή ψυχή ημών πρόσφορα και σωτηριώδη προς

τον ϋεοϋ εκλιπαροίητε.

20

*Έρρωσϋε εν Χριστώ σωτήρι.
Ένετίησι κατά τό αφ\α!>ν έτος τό σωτήριον *2.

6

«ή λέξις έν τή ωα», σημειοϊ 6 Μυστακίδης.

2 ‘Ο Μυστακίδης σημειοϊ έν τοΐς καταλοίποις αΰτοΰ. «Μετά τήν άνω έγκύκλιον
φέρεται αμέσως αύτόγραφον τό περί τής τοΰ άγιου Πνεύματος έκπορεύσεως Έγχειρί
διον καταλαμβάνον τάς τοΰ χειρογράφου
εκατό μβαιώνος δεντέρρ

σελίδας 3α-11α, δπερ έγραφει :

φίΗνοντος, κατά το taq>\a’ov έτος τά σωτήριον

Ένετίησι

δόξα τψ φωτο

δότη Θεώ. (Έκαστη σελίς συνήθως 34 σειράς έχει).
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