ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ
ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ Β. Α. ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ
Α'

'Ως ήδη κατεγράφη υπό τού άειμν. Κ. Δυοβουνιώτου, το ΰπ’ άριθ.
470.1 κατάλοιπον τοΰ αειμνήστου Β. Α. Μυστακίδου περιλαμβάνει «τετράδιον άποτελοΰμενον εκ δέκα φύλλων αναρίθμητων και φέρον έξωθεν επιγρα
φήν «εξ έκδιδομένων και ανεκδότων ονόματα εκ χειρογρ. Σακελλίωνος.
Περιάγει αντίγραφα επιγραμμάτων τινών τον Μελετίου Βλαοτοΰ τον Κρητός
και δύο επιστολών : Κωνσταντίνος Μαξίμω και Μάξιμος Κωνσταντίνα)» *.

Περί τον Μελέτιον Βλαστόν υπάρχει σΰγχυσίς τις, ακριβώς διότι περισ
σότεροι τοΰ ενός Μελέτιοι Βλαστοί υπήρξαν επί τουρκοκρατίας. ’Ήδη σχετικάς
ειδήσεις περί Μελετίων Βλαστών συνεκέντρωσεν ό Κ. Ά μ αντος’, άντειπών είς τά υπό τοΰ Δ. Πασχάλη1
3, * καθ’ δν δ Μ. Βλαστός ό τοΰ χειρο
γράφου τοΰ Διγενή ’Ακρίτα άντιγραφεύς (1632) 4 ήτο Χίος, καί δτι οί Βλα
στοί έκ Κρήτης είς Χίον ήλθον μετά την ά'λωσιν τής μεγαλονήσου (1669).
Όρθώς συνεδυασεν δ ’Άμαντος καί τό υπό τοΰ Coxe5 δημοσιευθέν
βιβλιογραφικόν σημείωμα επί κωδικός τής Βοδληϊανής Βιβλιοθήκης «τό παρόν
βιβλίον άντεγράφη.,.άπό τίνος
βιβλιοθήκη

Μελετίου

εν τη κατά

Κρήτην

ιερομονάχου τοΰ Βλαστού...» έκ τοΰ δποίου

άρχαιοτάτον

ο κείται

μανθά*

νομεν την υπαρξιν ιδιαιτέρας βιβλιοθήκης τοΰ λογίου τουτου άνδρός. Πλήν
δεν φαίνεναι δτι δ Βλαστός ουτος είναι καί δ γραφευς τής πεζής διασκευής
τοΰ ’Ακρίτα, έν φ. 107 τής δποίας εσημειώθη ίδιογράφως υπό τοΰ γραφέως
«...ετ(ος) ,αχλβ' ίνδ. α' Μελέτιος Βλαστός». ‘Ο λόγιος Μελέτιος Βλαστός
1 ΕΕΒΣ, 16, 1940, σ. 203. "Αδηλον
Σακ. κώδιξ.
1 'Ελληνικά,

ποϋ

κατέληξεν

ό

ποτέ

είς

χεϊρας τοΰ

4, 1931, σ. 376.

8 Λαογραφία, 9, 1928, σ. 312.
4 Ό κώδιξ νΰν ύπ’ άριθ. 27 (1632 έτους) παρά τή βιβλιοθήκη τού Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης. "Ιδε Α. Σ ι γ ά λ α, ’Από τήν Πνευματικήν

Ζωήν τής Δ. Μακε

δονίας, έν Θεσσαλονίκχι 1939, σ. 164.
8 Η. Coxe,
605. Τό σημείωμα
4, σ. 376.

Catalog! Codd. manuscriptoriam Bibl. Bodleianse, 1863, a.
ολόκληρον άνεδημοσίευσεν ό Κ. "Αμαντος είς τά 'Ελληνικά,
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περί οΰ ημείς σήμερον γράφομεν, πρέπει νά ειχεν ήδη άποθάνει κατά τδ
1632, άφοΰ ή τελευταία περ'ι αυτού πληροφορία είναι τοϋ 1612.
’Απεναντίας έτερον Μελέτιον Βλαστόν Κρήτα, διατελοΰντα τη 12 Δεκεμ
βρίου 1622 ίεροδιάκονον, γνωρίζομεν ώς γραφέα τοΰ κώδικος 45 τής Πα
τριαρχικής Βιβλιοθήκης Κα'ίρου \ Ό αυτός πρέπει νά είναι και δ γράψεις
τοΰ ΰπ’ άριθ. 3886 αθωνικού κώδικος1
2, ένφ σημειοϋταΓ «εγράφη διά χειρός
Μελετίου Ιεροδιακόνου τοϋ Βλαστού ,αχκδ' ’Οκτωβρίου κγΐΐ» (1624). Τρίτος
τέλος Μελέτιος Βλαστός τοϋ Μάρκου είναι ό ίερεύς, τοϋ οποίου ή διαθήκη,
οϋχί αϋτόγραφος, εδημοσιεΰθη ήδη 3. Ούτος ήτο κάτοικος τοϋ χωρίου Ρουστίκων Ρεθΰμνης και άπέθανε τή 25 Μαρτίου 1661, μετά την υπό τών
Τούρκων κατάληψιν τοΰ νομοΰ Ρεθΰμνης.
'Ο λόγιος Μελέτιος Βλαστός υπήρξε τοΰ περιφήμου Κωνσταντίνου Λουκάρεως, τοΰ ως πατριάρχου Κυρίλλου γνωστοΰ μάρτυρος, διδάσκαλος4. Δεδο
μένου δ’ δτι ό κλεινός ιεράρχης έγεννήθη τφ 1572 καί δωδεκαετής άπεστάλη
εις Ένετίαν προς τον Μαργοΰνιον, ή μαθητεία του παρά τφ Μελετίφ πρέπει
νά τοποθετηθή μεταξύ τών ετών 1580 καί 1584. Εύλογον λοιπόν φαίνεται
δτι δ Βλαστός δεν ήδΰνατο νά έπιζή τφ 1632 καί νά γράφη μάλιστα. Την
μαθητείαν ταΰτην ενθυμούμενος δ Λοΰκαρις γράφει μετά ταΰτα προς τον
Μελέτιον: «Ψελλιζέτωοαν άλλοι και άέλύρμασι παιδικοΐς σχολαζέτωσαν σε
μόνον

οΐδα πηγην τών σολομοντείων

φρεάτων, δαψιλώς

δυνάμενον τοΐς

διψώσι παρέχειν ϋδωρ ζών και άλλόμενον εις ωφέλειαν ψυχικήν...άξιος εϊ
της τών άπάντων αγάπης, Μελέτιε

λογιώτατε,

της ήμετέρας μάλιστα, και

διά τδ παιδαγωγήσαί ποτέ ημάς εις την ήμετέραν νεότητα»δ.

Ή έλληνομάθεια τοΰ άνδρός δείκνυται καί έξ Ιπιστολών του καί έκ
τινων επιγραμμάτων, περί ών ευθύς κατωτέρω. Τί δέ τό συστηματικώτερον
συνέγραψε δεν γνωρίζομεν ακριβώς. Άλλ’ δ Λοΰκαρις εν τή αύτή επιστολή
έγραψε τφ 1661 : «Έπει δε ημΐν ηκουσται τέτταρας λόγους κατά ’Ιουδαίων
έκφωνηέλέντας σοι, εν σχεδίφ έχειν, προσδοκήσομεν κάκείνους έν Κωνσταν-

1 Βλ. Χαριτάκην έν ΕΕΒΣ, 4, 1927, σσ. 162-163.
2 2 π. Λάμπρου, Κατάλογος τών έν ταίς Βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου "Ορους
Ελληνικών κωδίκων, 1895, Α' σ. 416β.
8 Χριστιανική Κρήτη, 2, 1914, σ. 376-383.
1 “Οτι καί τοΰ Μελετίου Πηγά υπήρξε διδάσκαλος έπανελήφθη πολλάκις. Β ρ εχ ο ΰ, ΝΦ Α’ σ. 239. Γερμανός Γρήγορά ς, Πανδώρα, 9 σ. 255. 5 Α
* * γ.
8 Ν ι-

νολάκη, Μελέτιος ό Πηγάς ό Κρής, έν Χανίοις 1903 σ. 17 καί Ματθαίου Κ.
Πα ρανίκα, Σχεδίασμα, έν Κωνσταντινουπόλει 1867, σ. 155. Τό έν ύποσημειώσει
υπό ΊΙαρανίκα γραφόμενον δτι ή πληροφορία αντλείται έκ τής ύπ1 άριΰ·. 8 έπιστολής τοΰ Μαργουνίου, δέν αληθεύει.
Δύσκολον δ1 άλλως θά ήτο νά φαντασθώμεν
τον Βλαστόν διδάσκοντα άπό τοΰ 1550.
8 Eegrand, ΒΗ de XVII s. τόμος IV, 1896, σ. 267.
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τινουπόλει

ίδεϊν,

μεταγραφέντας παρά τίνος, και παρά της σής καλοκαγα-

§ίας σταλέντας...» *. ΕΙχεν επομένως γράψει ό Μελέτιος Βλαστός τέασσαρας
κατά ’Ιουδαίων λόγους μή δίασωθέντας ή λανθάνοντας.

Έάν οί τέσσαρες οΰτοι λόγοι λανθάνουν, δεν συμβαίνει τό αυτό προκειμένου περί άλλου έργου τοΰ Μελετίου, σωζομένου διά πλειόνων τοΰ ενός
κωδίκων: «'Ομιλία περί των άχράντων και άϋανάτων μυστηρίων λεγβείπα
παρ' εμού ελάχιστου Μελετίου ίερομονάχον
ταντην άναγινώσκοντας παρακαλώ μη

Βλαστού τον Κρητός. Τους δε

καταγινώσκειν μου της άμαΟείας,

άλλά μετά καϋαράς καρδίας άκονειν ταντης τά λόγια· ψυχωφελή

γάρ όντα

τυγχάνουσι». ’Άρχεται: 'Ένας σπλαγχνικός και γλυκύς καλός γονείς έχοντας
ενα τον παιδί πολλά και δυνατά άρρωστημένον...

Έκ τοΰτου φαίνεται δτι ό Μελέτιος μετεχειρίζετο, χάριν τοΰ λαοΰ, και
την απλήν γλώσσαν, ένφ προς τούς λογίους έγραψεν εις άρχαίαν.
Τό έργον σώζεται, καθ’ δσον γνωρίζω, διά των έξης κωδίκων:
α') Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 331.13 (XVI αι.)
(Ά 0. Παπαδοπούλου Κεραμέως: Τεροσολυμιτική Βιβλιο
θήκη Α', 1891, σ. 375)
β') Κουτλουμουσίου 3250.17 (177) (XVII αι.)
(Σ π. Λάμπρου: Κατάλογος Α' σσ. 291 — 2).
γ') Κουτλουμουσίου 3324.12 (251) (XVII αί.).
(Σπ. Λάμπρου: Κατάλογος Α' σ. 306).
Περί Μελετίου διέλαβον οί παλαιότεροι ήγουν δ Ζ α β ί ρ α ς1
2, δ Κ.
Σάθας3, ό Μ. Γεδεών4, * 6οί όποιοι καί ε.γνώριζον επιστολάς προς
αυτόν ή αύτοΰ τοΰ ίδιου.
Ό δέ L amius1 έγνώριζεν ου μόνον επιστολήν μίαν τοΰ Κατηλιανοΰ
καί άνά τρεις των Μελετίου Πηγά καί Κυρίλλου Λουκάρειος προς τον Βλα
στόν, άλλά καί επίγραμμα «εις τον εκ γενετής τυφλόν» τετράστιχον. Έκ

1 Αυτόθι σ. 268.
2 Νέα Ελλάς, Άθήνησι 1872, σ. 469.

Παρά

τφ

συγγράφει, άγνοοϋντι αν ό

Βλαστός ήτο Κρής, έσώζοντο μία επιστολή τοΰ Βλαστού πρός Μαργουνιον καί τέσσα
ρες τού Μαργουνίου πρός τον Βλαστόν.
9 Νεοελληνική Φιλολογία,
Βλαστόν έκ Ρέθυμνου Κρήτης.
4 Οί διδάσκαλοι
182α-183β. "Ο Γεδεών

έν Άθήναις

1868, σ. 232. *0

Σάθας

λέγει

τόν

τοΰ Λασκάρεως, περ. ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια 9, 1889, σσ.
θέλει

τόν Βλαστόν

Κυδωνιάτην, μνημονεύει επιστολών του

πρός Σεβήρον καί Μαργουνιον καί λέγει δτι ή αλληλογραφία τού Βλαστού είναι των
ετών 1590-1611.
6 Delicise eruditorum, Φλωρεντία 1739, σσ. 296-318.
τό βιβλίον τούτο.

Δέν

ήδυνήθην
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τούτου πρώτον μανθάνομεν δτι ό Μ. Βλαστός έστιχούργει. Ειτα κα'ι ό Legrand 1 έδημοσίευσε «τον αυτόν [Μελετίου τοΰ Βλαστού] είς τον αυτόν [Κων
σταντίνον ετι τον Λούκαριν] επίγραμμα» εκ 4 στίχων γραφέν τη 6 Νοεμβρίου
1592 και έχον οϋτω :
Έκ οοφίης επέεσσι σοφοΐς οτέφος ήνίκα κονραι
Ζηνός όλνμποβάτον επλεκον αθάνατον
τήιιος αρ’ εξ αυτών εστεμμένον ϊ, δμεν έτοίμως
Λούκαριν ηγάϋεον. Εύγε πλοκής ερατής 1
Νοεμβρίου ς' ,αψ\β'

Μετά ταϋτα όΝικήταςΔ. Χαβιαράς, κάτοχος χειρογράφου κα
τάστιχου περιέχοντος ύλην ετών 1765 — 1838 και άνήκοντος πριν είς τον
λόγιον Πάτμιον Παναγήν Έ Καληγάν \ εξ ου έδημοσίευσεν επιγράμματα
Μελετίου τοΰ Πηγά, έσημείωσεν δτι έν τφ αυτφ καταστίχφ περιελαμβάνοντο
«τρία ελεγεία Μελετίου Ιερομονάχου Βλαστού τοΰ Κρητός, άναφερόμενα είς
τον εκλαμπρότατον κύριον Άνδρεαν

τον Βρυάννην, άξιώτατον σύμβουλον

Χάνδακος Κρήτης1
3. * Τά τρία ταϋτα θά έλήφθησαν εκ τών 15 περαιτέρω επι

γραμμάτων τοΰ καταλοίπου Μυστακίδου. Έκ τής σημειώσεως δμως τοΰ Χαβιαρά εχομεν την πληροφορίαν περί τοΰ εν Κρήτη αξιώματος τοΰ Βρυάννη
τοΰτου, δστις ήτο consiliarius έν Χάνδακι, επομένως τοΰ δοΰκα τής Κρήτης
εις έκ τών δύο συμβούλων. Έκ πασών τών πληροφοριών αυτών φαίνεται
δτι ό Μελέτιος ό Βλαστός έδρα έξ αρχής έν Χάνδακι καί ούχί Ρεθύμνφ, ανε
ξαρτήτως τόπου καταγωγής του4. 5"Οτι ήτο διδάσκαλος εκεί, δτι ήτο ιερομό
ναχος καί μετά ταϋτα έφερε τό αξίωμα τοΰ πνευματικού πατρός (άπονεμόμενον απευθείας υπό τοΰ Οίκ. Πατριαρχείου), έκήρυττε δέ καί τον θειον λόγον
«τηλικοϋτον χρόνον» κατά Πήγαν6.
Ευθύς αμέσως καταγράφω τάς προς τον Μελέτιον Βλαστόν έκδιδομένας
ή μή έπιστολάς τριών κορυφαίων ιεραρχών : τοΰ Κυθήρων Μαξίμου Μαργουνίου, τοΰ Αλεξάνδρειάς Μελετίου Πήγα καί τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλ

1 ΒΗ de XVII s. τόμος IV, 1896, σ. 214.
’ ’Εκκλησιαστικός Φάρος, 9,1912, σ. 389.
1 ’Εκκλησιαστικός Φάρος, 11, 1913, σ. 276.
4 Ότι ό Μελέτιος ήτο έκ τής ρεδυμνιακής
συγχρόνως

καί

διέμενεν

έν Χάνδακι

οικογένειας

τών Βλαστών, αλλά

διδάσκων, γνωρίζει καί ό

Μπουνιαλής

(έκδοσις Ξηρουχάκη, έν Τεργέστη 1908, σ. 584 στίχοι 17-18) λέγων εις τήν φιλονεικίαν μεταξύ τών δύο πόλεων :
Πάλι τόν κΰρ Μελέτιον Βλαστόν καί τούς Λαμπάρδους
οπού ’χες από λόγου μου άξιώτατους δασκάλους
(δμιλεΐ τό Ρέθεμνος).
5 Α. Νινολάκη, "Evila έν ΰποσημ. 1 τής σ. 252, σ. 69.
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λου τοΰ Λουκάρεως, μετά τών απαρχών αυτών, εν παραρτήματι δ’ εκδίδω
έκ κώδικος τής Εθνικής Βιβλιοθήκης1 την προς Μαργοΰνιον ανέκδοτον τέως
επιστολήν τοΰ Βλαστού, γνωστήν έκ πολλών κωδίκων, διά νά έχωμεν πληρέ
στερα τής σοφίας τοΰ άνδρός δείγματα. Σημειώ δέ και τάς διαφοράς προς
τον κώδ. 101 (18. αι.) τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής 1
2, δηλοΰμενον διά τοΰ Β.

I.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΝ

1) Μελετίφ ίερομονάχφ τφ Βλάπτω δσιωτάτφ άνδρι Μάξιμος
άρχεται: Ιίάντερπνά σον τά της επιστολής, ιερά μοι και φίλη κεφαλή.
"Ενετίηϋεν, έλαφηβολιώνος η' ιπταμένου κατά τδ ,αφ\' [1590]9.
2) Τφ δσιωτάτφ και σοφωτάτφ έν ίερομονάχοις Μελετίφ τφ Βλαστω Μάξιμος
άρχεται : "Αφεΐλέ μου προς τοϊς άλλοις την γηπονίαν ο δαίμων
''Ενετίηϋεν, μεταγειτνιώνος δ' φϋίνοντος κατά τδ ,αφ\α [1591]4. * * *
3) "Ο αντδς τφ δσιωτάτφ έν ίερομονάχοις Μελετίφ τφ Βλαστω
άρχεται : Μόλις ποτέ τοϊς τφ Θεοφυλάκτφ εις τους ιερούς εναγγελιστάς
"Ενετίηϋεν, βοηδρομιώνος ς’ Ιπταμένου τοΰ έτους αφ\α [1591]5.
4) Τφ πανοσιωτάτφ έν πνευματικοΐς πατράσι κνρίφ Μελετίφ Βλαστω
άρχεται: Οίδ3 ότι σοι μέλει τής νποϋέσεως
"Ενετίηϋεν, Αύγουστον ιζ' κατά τδ έτος ,αχα (13 Αύγουστου 1601)".
5) Τφ αύτφ Μάξιμος
άρχεται : ϋανμάσεις, οΐμαι, τί ποτ άρα
"Ενετίηϋεν, Αύγουστον β’ φϋίνοντος κατά τδ ,αχα' έτος [1601]'.

II.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΠΗΓΑ ΠΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΝ

1) Μελετίφ ίερομονάχω τφ Βλαστω
άρχεται: "Ηλίκην έμοί τδ τής φαινομένης ταυτή σι δόξης πλάτος

1 Δηλουμένης περαιτέρω, ΕΒΕ. ΕΤδον καί τον δλως άσήμαντον έν προκειμένψ
κώδικα ΕΒΕ 1126 έν 131α τοΰ οποίου ή έν λόγφ έπιστολή.
2 ’Εν σσ. 485-487 τοΰ οποίου ή αυτή έπιστολή διεσώθη.
2 Κώδιξ ΕΒΕ 1126 φ. 7ν-8ν. Τής αυτής κώδιξ 2963 φ. 9ν-10ν.
4 Κώδ. 1126 φ. 118r. Κώδ. 2963 φ. 69r-70r.
* Κώδ. 1126 φ. 119rv. Κώδ. 2963 φ. 70r-71r.
« Κώδ. 1126 φ. 71rv. Κώδ. 2963 φ. 185ν-186ν.
’ Κώδ. 1126 φ. 71r-72v. Κώδ. 2963 φ. 188ν-189ν.
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’Εν Κωνσταντίνονπόλει μουννχιώνος πέντε έπι δέκα ,ζρε' (1597)

2) Μελετίω ίερομονάχφ τω Βλαστφ
όίρχεται: Εΐ σοι τά σά γράμματα απαριθμήσω;
Έν Κωνσταντινονπόλει ,ζρε’ (1597) 1
2. 3

3) Μελετίφ ίερομονάχφ τω Βλαστφ
αρχεται: Τόλμην τετόλμηκας, Μελέτιε τέκνον,...
’Εν Αιγύπτιο ,ζρη'".

III.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ ΠΡΟΣ ΒΛΑΣΤΟΝ

1) Κύριλλος Μελετίω τφ Βλαοτω τω εν Κρήτη
αρχεται: 'Η των αών ρημάτων δνναμις
’Εν Αίγύπτω ,ζριε , έκατομβαιώνοςεΠ έπι δέκα (15 ’Ιουνίου 1607) 4.

2) Μελετίφ τω Βλαστφ τω ίερομονάχφ καί διδαοκάλφ
όίρχεται : Το πάνυ, δσον άν εΐποι τις, προσφιλές ήμϊν πέμπτον γράμμα,
,Αχια θαργηλιώνος δεντέρα ίσταμένου (2 ’Απριλίου 1611)5.
3) Μελετίφ τω Βλαστώ
όίρχεται : "Οσον ηϋφρανας καί ανθις την ήμετέραν ψυχήν
Έν ’Αλεξάνδρειά ,αχιαψ, πνανεψιώνος δεντέρα. ίσταμένου (2 Όκτ. 1611)6.

IV.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΤΗΛΙΑΝΟΥ-ΒΛΑΣΤΟΥ

1) Μελετίφ τφ όσιωτάτφ καί σοφωτάτω ίερομονάχφ τω Βλαστφ, νίφ εν
κνρίφ περιποθήτφ, χάριν, έλεος καί ειρήνην άπδ

Θεού Σωτήρος ημών

καί κυρίου Ίησοϋ Χρίστου.

όίρχεται: Εί καί χρόνος συχνός έξότον διά γραμμάτων γοϋν ον αυνεγενόμεθα...

1 Ά γ.

Νινολάκη,

Ή πρός

τούς

Κρήτας

αλληλογραφία

Μελετίου

τοΰ

Πήγα, εν Χανίοις 1908, σ. 57 (άριΌ. έπιστ. 29).
a Άγ. Νινολάκη, Ένθ’ άνωτ. σσ. 60-62 (άριθ·. έπιστ. 92).
3 Άγ. Νινολάκη, Ένθ·’ άνωτ. σ. 69 (άρι#. έπιστ. 41).
4 Ε. Legrand, ΒΗ de XVII s. τόμος IV, 1896, σ. 233-233 (άρ. έπιστ. 58).
6 Ε. Legrand, “Evil1 άνωτ. σ. 266-268 (άρ. έπιστ. 90).

• Ε. Legrand, ·ΈνΟ’ άνωτ. σ. 268 (άρ. έπιστ. 91).
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λήγει : ερρωμένην διαφνλάττοι 6 κύριος την πήν ίεράν Γκεφαλήν εις ετη
πολλά, ,αχϋ' [1609]
Τά ανωτέρω έγράφησαν ούχί διά νά βιογραφηθή ό Μελέτιος’, άλλ’ α
πλώς διά νά χωρισθή ετέρων συνωνύμων αυτφ και νά δειχθή ή παιδεία τοϋ
άνδρός καί ή σχέσις προς τους κορυφαίους τοΰ 16 αί. λήγοντος άνδρας, περί
ου είπεν ό Λοΰκαρις δτι «κεΐται σοί μόνω έν τοΐς καιΤ ήμας χρόνοις εικό
τως ό έπαινος τοΰ λόγου και τοϋ κηρύγματος» 3.
Τά δ3 άκολουθοΰντα επιγράμματα δεν είχεν ετοιμάσει ό αείμνηστος Μυστακίδης προς έκδοσιν’ δθεν εφροντίσαμεν νά διορθωθούν κατά τον προστεθέντα υπομνηματισμόν καί νά στιχθοΰν καλώς. Παρατηροΰμεν ακόμη δτι έξ
αυτών μόνον τά δεκατρία ρητώς λέγονται τοΰ Μελετίου Βλαστού έργα. Τά
δ’ ύπ’ αριθμούς 6 καί 10 άδηλων τών γραψάντων. Άλλ’ αν δ?ν είναι τοϋ
αύτοΰ διδασκάλου πονήματα, ασφαλώς θά προήλθον εκ τής Σχολής αύτοΰ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Β'
(Κώδιξ Σακελλίωνος σ. 399 — 403)
Είς τόν έκλαμπρότατον κύριον

’

Αν δ ρέαν τον Βρνάννην

άξιώτατον σύμβουλον Χάνδακος Κρήτης
Μελετίου Ίερομονάχου Βλαστού
τοϋ Κρητός.

1.
Εν μάλ’ έτητυμίως συμφράδμονά σ’ Άνδρέα πέμψε
σύλλογος Ανσονίων αθανάτων πατρίδι.
ΑΪΟεδε τοιον εχοι συμφράδμονά πατρις έσαει
δττ’ ενδαιμονίην εϊχεν άν άτρεκέως.

2. Είς τόν αυτόν τοϋ αύτοΰ.
Πατρίδος άμετέρης Βρνάννης ήγεμονενων
δτρννει φύλονέειν τάς ετέρων πατρίδας.1 2

1 Gabrielis Severi et alium Grsecorum recentiorum Epistolse.

Joannes

Kami us eollegit, illustravit, edidit. Florentise 1754, σσ. 152-153.
2 ’Απόπειρα βιογραφήσεώς του άνευ καθαρμοί καί πληρότητος τοΰ υλικοί
παράKostas Κ e r ο f i 1 a s, Une famille >Patricienne

Cretoise Ees Vlasto.

New York, 1932, σσ. 113-120: Meletius Vlasto.
8 E. Le grand, BH de XVII s. τόμο; IV, 1896, σ. 267.
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3. Εις τον αυτόν τοΰ αΰτοϋ.
Οΐδε θεμιστοπόλους πολιός χρόνος, Άνδρέα, πολλούς 1
άλλ’ δταν οΐδε τεην θαύμασ’ εννομίην.

4. Εις τον αυτόν τοΰ αΰτοϋ.
Γηραλέους συνέσει νίκησας άειδομένονς τε,
Άνδρέα, κονρίζων πασιν άρεσκόμενος.
Πριν σε νέον τοίννν νόος εϊ'γε τέθηπε γερόντων
έσσόμενον πρέσβυν στέψεται ευμενέως.

5. Ε’ις τον αυτόν τοΰ αΰτοϋ.
Πολλοϊς άγχίνοος δαίμων πόρεν, Άνδρέα, κϋδοςσοι δέκεν, ώς φάτις εατ , έγκεχάριατο πλέον.

6. Εις τον αΰτόν άδηλον.
Τις νέον εν βροτίοις κάρτ’ Άξιος ήλθ’ 'Ελικώνα
δειμάμενος μούσας ναιετάειν καλέων ;
Άνδρέας, δς χαρίτων τελέϋων τέκος αυτός εαυτόν
Πιερίδων σοφίης οΐκον άπειργάσατο.

7. Εις τον αΰτόν Μελετίου.
Μοιριδίου κύκλος τις εφέλκεται, Άνδρέα, πάνταμοννα δε σών χαρίτων έλκεται έργα κύκλον.

8. Εις τον αΰτόν τοϋ αΰτοϋ.
’Ή Χάριτας σύ τέκες, Βρυάννη, η Χάριτές σεοττι γε σειο πάρεξ οϋτις εσεΐδε γάοιν.

9. Εις τον αΰτόν τοΰ αΰτοϋ.
Βένθος έχεψροσύνης κύβος αγγέλλει ήγάθεός τις
γράψας Βρυάννη εΐπεν έτητυμίαν.
Και γάρ έπι σμικροΐσι τέχνας διαφαίνεται άνδρός
ιδμοσύνη τό πλέον, φήσ’ έτερος κλεινός5.1 2 * *

1 Τό χειρόγραφον είχε κάλλους, έφ’ οΰ έτέρα χειρ επέγραψε δι’ έτέρας μελάνης
πολλούς.

2 Καί γάρ επί σμικροΐσι νόος διαφαίνεται άνδρός,
καί κύβος αγγέλλει βένθος έχεφροσύνης.
Άνθ. Παλατ. Θ', 767, 5.
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Τοϋνεκεν άμετέρη πατριό’ εν μικρά οϋση έπέμφϋης
ουδοτιοϋν έλήπτει ά μερόπων γενεά·
χ’ ή βάσανος τελέψει βαιή λίϋος, άλλ’ αναφανδόν
χρνσίον εμφαίνει άγλαόεντα τρόπον.

10. Εις τον αυτόν άδηλον.
Πατρίδος ή δε φντλης κλεινής ζαϋέων τε τοκήων
Βρυάννης τελείων άγλαόμορφον ΐον,
καί πατριό’ ή δε φύτλην ζαϋέους τε τοκήας
καρπών ola Θέμις πίμπλασεν ήγα&έων.

11. Είς τον αυτόν Μελετίου.
Κνδεος αθανάτου τελέ&ουσι σά 1 εργματα πλήρη
ταντα δε πανδαμάτωρ δ χρόνος ον σβέσεται.

12. Είς τον αυτόν τοϋ αϋτοΰ.
Ταϋτά γ’ έειρομέναις Κρονίδης ήμείβετο κούραις

—τίπτ’ αμέριμνος εάν κήδεαι ουδοτιοϋν ;
— "Οττι κεν ου δεν έχω τελέσαι νϋν κηδόμενός περ
κλεινός Βρυάννης κηδολύς2 ες τ’ αν έη3.

13. Είς τον αυτόν.
Κήρυκας εσπερίους καί τους κροκόπεπλον ϋπ’ Ήώ
ναιετάοντας έχεις σών καμάτων, κλεινέ.

14· Είς τον αυτόν τοϋ αύτοϋ.
ΙΙασά σοι οίχομένφ κωκύεται, Άνδρέα, Κρήτη
τας σάς ευδικίης μναιομένη προφρόνως.
’Α νίκα δ’ άγλαόεντ’ άέέλλων γέρα’ 1 άμφινοήση
Κούρη 5 α σοι πορίσει6 εΐνεκα των αρετών,
άσπετα καγχαλόωσ’1 υπό χάρμης ένθα καί έν!)α.
γηίλοσννως φέρεται τη τε Κόρη βόαε 8 :

Έν χειρογράφιρ άνω : αεΰ.
Χάριν τοϋ μέτρου' όρθότερον κηΰωλός.
Χειρόγραφον εην.
Χειρόγραφον γέρας.
Εννοείται ή μητρόπολις Ένετία.
"Ανω τοΰ χειρογράφου έτέρα γραφή : όπάζει.
Τό χειρόγραφον : καγχαλόω.
"Ανω τοΰ χειρογράφου : ταϋιά γ' ερευγομένη (γραπτέον ερευγομένη).
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—’Έργμασιν εύνομίης κεχαρηότα δέχννσο
via τεόν κλεινόν δόνα’ άέϋλων γέρασι.

15. Εις τον αυτόν τοΰ αυτού.
Τίπτ αριδηλοτάτφ Βρνάννη ασματα βομβεΐς,
ξεϊνε; Τάχα στείροι τούτον έχεις κατά νοϋν ;

Γ
ΕΒΕ χώ'δ. 2963 (ΙΙΓ αϊ.) φ. 213β [do. έπιστ.] 189.
Τω ϋεοφιλεστάτω και σοφωτάτω κυρίφ κυρία? επισκοπώ Κυίλήρων Μαξίμω τω Μαργουνίω. Μελέτιος ελάχιστος ιερομόναχος ό Βλαστός.

214α

"Οτι μέν έκ των καθ’ εκαστα καί σαφέστερων ήμίν επί τά καθόλου και
γνωριμώτερα τη φύσει προϊέναι πέφυκεν ή οδός, ώ θεία και ίερά κεφαλή,

5 ούδείς ό

10

214β
16

20

άμςριβάλλων φανήσεταΓ πώς ούν ημείς των ύστερων τή φύσει
άποροϋντες, των ταύτη προτέρων εύπορήσομεν ; Τουτί πάνυ των αλλοτρίων
ναι μην και των αμήχανων καθέστηκεν, ως δ’ ούν ύμεΐς οί περ'ι τούς λόγους
κατατρυφώντες αν εϊποιτε, αριστοτελική μεθόδφ τυχόν παρεπόμενοι, εστι δηπου και τούτων έναντιότης. Κακ των καθόλου επί τά καθέκαστα προάγειν
τήν εΐδησιν, δπερ δη καί ή πάνυ σου θαυμαστή (πώς οΐει; καί μάλα) επι
στολή ήμίν παρεσήμανε" τών πρώτων γάρ καθ’ ημών επαίνων έφήψατο, ως
καί εμέ ύπερεθίζειν πράττειν τά δμοια καί τών προτέρων πειράσθαι καθάπτεσθαι, τών γε υστέρων ουδόλως άψάμενον. Τοσοΰτον δέ μοι τούτο τών
αδυνάτων έμπέφυκεν, δσον σοι τφ ίεροτελεστή καί δρθοβατοΰντι τφ δντι
ευ | πρόχειρον. Ψήφος γάρ που δικαίως ήνέχθη παρά τε τών ένδον, τών
όμοδόξων φημί, καί τών έξω καί τών τήν γνώσιν τών δντων εί δντα έπισταμένων καί τών τον μέγαν καί θαυμαστόν δρον, τον γνώθι σαυτόν ευ είδότων αρχήν σε είναι καί ως αρχή τά καθόλου επίστασθαι κατεπείγη, τήν
πρώτως καί κυρίως αρχήν άφομοιούμενος ής καί τύπος τή αυτής άρχιποιφ
καί ύπερεκβλυζομένη προνοία, δι’ ήν πάντα τά δντα τήν πρόσφορον διεξαγω
γήν λαμβάνει, ου προς τό σόν μόνον, αλλά καί προς τό τού πλησίον προς
έποικοδομήν, ως υπεράξιος ΐστασαι, ΐν’ ή ψήφος λόγφ τε καί έργφ εύπι
στος ή. 'Ως γάρ θεωρίας καί αρχή πράξεως τά νϋν έπικέκλησαι" δι’ ής καί
τον τής ιεραρχίας σκοπόν, τήν προς τό όντως έφετόν, ως εφικτόν, άφομοίω-

25 σίν τε καί ένωσιν έπιτελέσαι δυνήσαιο. Καί περί μέν τούτων άλις.

Περί δέ γε τών αιτιών ών ήμίν επιμέμφη, άθφους ημάς είναι, νή τήν
ο

Β

φανήσεα&αι

15

Β

εΰπευί/ειρον

19

Β

άφοσιούμενος.
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επ’ άγαθφ προκοπήν νόμιζε. Ου γάρ τοιοΰτων έσ | μέν πρακτικών κοινω- 215α
νοί, άπαγε τοΰ νοΰ, δι’ ευχών δέ τής σής θεοφιλεστάτου καί εΰνουστάτης
γνώμης, τά πάντα χαίρειν εάσαντες διατελέσομεν καί έκαστος τοΰ ίδιου επι
μελείτο». Προσέτι γοΰν καί προσλιπαρώ την σήν πανσοφωτάτην επιμέλειαν 30
τά κατ’ έμοϋ γεγραμμένα παρά τε τών την αλήθειαν λαλεϊν μή εΐδότων άλλα
καί στόμα δόλιον επιφερόντων, ών ώς βολίς τιτρώσκουσα ή γλώσσα αυτών
διαβάλλεται, μή πιστευέτω. Θεός γάρ οιδεν, ώ καί τά τής προαιρέσεως άνατίθημι, δς καί αποδώ έκάστφ κατά τά έργα αΰτοϋ.
’Έρρωσο, θεοφιλέστατε δέσποτα, καί ημών μνημονεύιον τών ποθουντων 35
καί φιλοΰντων σε τά μέγιστα.
Κρήτηθεν Ποσειδεώνος δ’ ίσταμ(ένου) κατά τό ,αφΉ'ον έτος τό σωτήριον33

33
Β

Β

ων και κατά της προαιρέσεως

35

Β

τών πο&ούντων

om. codex

31

as om. codex.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΗ'
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