ΜΑΧΙΜΕ MARGOUNIOS
ET LES RECUEILS PARISIENS D£ SA CORRESPONDANCE
(Mss du Supplement c/rec 621, 1310 et 1334)

Manuel (en religion: Maxime) Margounios, eveque de Cythere (ou Cerigo), theologien, traducteur, editeur, et meme poete, offre un exemple caracteristique de ce que pouvait etre,
dans la seconde moitie du XVIe siecle, la vie d’un prelat grec
erudit et lettre
Ne a Candie, plus d’un siecle avant l’occupation de la Crete
par les Turcs, il partagea son existence entre son lie natale, qui
etait alors possession venitienne, Padoue, dont il frequenta l’Universite, et surtout Venise elle-meme, qui le pensionna pour mieux se l’attacher. A Constantinople, ou il reput en 1584 la con
secration episcopale, il semble n’avoir fait qu’un seul sejour, et
ces quelques mois lui suffirent pour concevoir une invincible horreur de la domination turque. Le gouvernement venitien, d’autre part, qui tenait a conserver sous son influence un prelat si
distingue, lui refusa le droit de resider dans son eveche de Cerigo.
C’est done en terre venitienne, sous la sauvegarde sourcilleuse de la puissante Republique, que Maxime Margounios passa
la majeure partie d’une vie bien remplie. Si ses efforts, tendant
a reconcilier sur le plan dogmatique l’Eglise grecque et I’Eglise
romaine, connurent l’echec reserve a tant de mediateurs de bon
ne foi, son activite de savant porta heureusement des fruits
moins amers. La residence a Venise l’avait en quelque sorte
place a un carrefour de l’humanisme : il n’est que de relever dans
sa correspondance des noms comme ceux de David Hoeschel,
Friedrich Sylburg, Ascanio Persio, Andre Schott, pour s’assurer
') Biographie detaillee dans Legrand, Bidl. hellenique . . . des
XV et XVI s., t. II, p. XXIII-IvXV, et resumee par L- Petit dans
Particle du Diotionnaire de theologie catholique, t. IX, 1927, col. 20392040. Voir aussi, a la fin du present article, la Note bibliographique a d d i t i ο η n e 11 e.
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que ses lettres, bien que centrees sur des affaires personnelles2.
ne peuvent etre indifferentes pour eclairer l’histoirede Ferudition
a cette epoque. On salt d’ailleurs tout ce qu’en a tire Legrand
dans mainte notice de sa B i b 1 i o g r a p h i e h e 11 e n i q u e3.
II serait done souhaitable qu’on parvint a recueillir en un
ensemble coherent les lettres de cet erudit. Un certain nombre d3
entre elles ont deja ete publiees, inais par trop d’editeurs divers,
en des publications souvent malaisement accesibles, et selon les
hasards des sujets traites4. Le premier travail qui s’impose est
un recensement exact des epistolaires manuscrits de Margounios
conserves dans les bibliotheques d’Europe, avec une identification
detaillee des elements de leur content!5. 6 Les pages qui suivent
contribueront a cette tache collective, en precisant la teneur des
manuscrits de Paris.
Un effort analogue a certes deja ete fourni par C. Dyovouniotis, qui donna en 1920-1921 dans la revue «Γρηγόριος δ Παλημΰς», publiee a Salonique0, une liste de 178 lettres (adresses et
incipit), etablie grace au ms. 1126 de la Bibliotlieque Nationale d’Athenes, et subsidiairement, aux mss 79 et roi du Parlement grec, et 652 de Buearest. Malheureusement, une propor
tion inusitee de coquilles typographiques, affectant souvent da
tes et noms propres, defigure cette liste au point que celle qui
est dressee ci-dessous ne saurait faire double emploi avec elle,
bien que toutes deux embrassent le meme domaine.
Notre fonds du Supplement grec compte trois manu
scrits du XVIIIe siecle renfermant des lettres de Margounios,
les Parisini Suppl. g r. 621, 1310 et 1334. Le dernier des
trois ne comporte que neuf epitres, placees en exemple a la suite
Comme le souligne Pli. Meyer, Die theologische Litteratur
der griechischen Kirche im sechszehnten Jahrlmndert, Leipzig, 1899,
p. 69.
9 Surtout dans le t. II de la Bibl. hell, des XV e t XVI s., et les
tomes I, III, IV et V de la Bibl. hell, du XII s.
4) L’essentiel de la bibliographie est dans Particle cite de L. Petit,
col. 2042. Voir, en outre, la Note bibliographiqueadditionnelle a la fin de Particle.
6)
Des descriptions comme celles de Sakkelion (B. N. d’Athenes), Lambros (Parlement hellenique) et meme Litzica (Academie roumaine) sont
soit inutilisables, so it insuffisantes.
β) T. IV, p. 781-785, et V, p. 269-280 et 390-396. La bibliographie
relative a la correspondance est au t. IV, p. 728-730.
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du ITfqι επιστολικών τύπων de Theophile Corydalee7. Elies s’echelonnent du f. 66v au f. 86v , separees en deux groupes (cinq
puis quatre) par une lettre de Conrad Rittershuys a David Hoeschel (ff. 8iv - 83). Elies sont adressees:
a) a Jeremie II, patriarche de Constantinople (Venise, 13
juillet 1590 : inc. ’Εγώ to του νοϋ πτερόν).
b) a David Hoeschel (Venise, n septembre 1590 : ed. Th.
Corydalee, op. cit., p. 71, et Regrand, Bibliographic...
XVe et XVIe s., t. II p. 421);
c) au meme (Venise, 4 fevrier 1592 : ed. Regrand, ibid.,
P· 91);
d) au meme (Venise, 18 decembre 1592 : inc. To τον ιερόν
Νύσοης ίερώτατον σύγγραμμα);
e) Τοΐς περί την Ιεράν έσχολακόσι φιλοσοφίαν σωτηρίαν (non datee, mais probablement de 1592: ed. Regrand, ibid., p. 90-91);
f) a Conrad Rittershuys (Venise, 1600: ed. Regrand, Bibliographie . . . XVIIe s., t. I, p. 5-6);
g) au meme (Venise, 31 aout 1599: ed. Regrand, ibid., p.
6-7);
h) a David Hoeschel (Venise, <ζ fevrier 1602 /· : ed. R egrand, ibid., p., 19-20);
i) Σαμουήλω τώ όσιωτατω και σοφωτάτιρ (Venise, 23 fevrier
1593'·
ΤΊι. Corydalee, op. cit. p. 71-72).
Parmi ces neuf lettres, seule la deuxieme figure dans la col
lection que conservent les deux autres manuscrits parisiens :
voir ci-dessous le numero 133 de notre liste.
Beaucoup plus importans que le Suppl. gr. 1334 sont les
mss 621 et 1310 du meme fonds. Re Suppl. gr. 621 est bien
connu des lecteurs d’Emile Regrand, qui Pa abondamment uti
lise dans sa B i b 1 ί o g r a p h i e. II en est de meme, malgre Papparence, du Suppl. gr. 1310. On s’en convaincra aisement en
se reportant a diverses citations faites par Regrand d’un «Episiolaire appurtenant d M. le prince G. Maurocordato»s: ces cita
7)
Je n’ai pu consulter de cet ouvrage de Th. Corydalee que l'edition de Halle {1768): on y retrouve seulement la deuxieme et la dernfere de nos lettres.
s) Bibliographie. . . XV et X V I s i e c 1 e s, t. II, p. XRIII,
n. 4; XL,1V, n. 1 ; LXXIII ; 213, n. 1. Bibliographie... XVIIe
siecle, t. V, 1903, p. 191 (oil Legrand declare avoir le volume en sa
possession).
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tions tres precises, dormant la page et (le plus souvent) le numero meme de la lettre, nous apportent la certitude que cet
Epistolaire et notre Sup pi. gr. 1310 ne font qu’un. Sans doute le prince, apres avoir ouvert a Legrand «son incomparable
bibliotheque»8
9,0 *finit-il par faire don de ce manuscrit a notre
compatriote; c’est de la veuve de ce dernier que la Bibliotheque
Nationale Pacquit en 1904.
Les concordances finales souligueront Pidentit6 de contenu
des deux inanuscrits de Paris, reserve faite de la lettre 160 du
Suppl. gr. 1310, adressee a Leonce frustratequi manque
dans le Suppl. gr. 621. Observons des maintenant que la liste
de Dyovouniotis, avec 178 numeros au lieu de 194, n’en reeouvre pas moins la notre, la difference s’expliquant par le fait que
Pauteur a ecarte la plupart des lettres adressees a Margounios, ainsi que les opuscules de la fin. Quant au ms. de Bucarest, il semble bien ", malgre quelques divergences minimes, re
produce l’ordre de PA then. 1126. Si Pon ajoute qu’un manu
scrit ayant appartenu a Sophocle CEconomos revele, d’apres une
enumeration de Sathas ‘2, une composition analogue a celle des
precedents, et dans un ordre qui parait co'incider avec celui de
notre Suppl. gr. 131013, il devient clair que le «corpus» parisien des lettres de Margounios, pour incomplet qu’il soit, constitue une collection traditionnelle, dont un bon nombre de temoins
subsistent encore.
Il n’est peut-etre pas depourvu de signification que l’ordre
des lettres offre d’importantes differences quand on passe d’un
de ces manuscrits a un autre. Bien que tous semblent appartenir a une date assez avancee dans le XVIIIe siecle, on est tente
d’etablir entre eux (ou leurs modeles)14 des rapports d’anteriorite
8) B ib 1 i o g r aph i e ... . XVe et X V Ie siecles, t. I, 1885,
preface, p. XIV.
I0) Legrand Pa publiee, ibid., t. II, p. XLIII-XLIV.
“) A en juger par la description de C. Litzica, Catalogul manuscriptelor grece§ti..., 1909, 367-375'.
,2) Νεοελληνική Φιλολογία, Athenes, 1868, p. 217.
,s) CEconomos lui-meme mentionne son ms. dans les Μνημεία τής
Ιστορίας τών ’Αθηναίων de D. Kambouroglou, t. II (Athenes 1890),
p. 53 : les six lettres qu’il en cite, numerotees 34-39, portent les memes
numeros dans notre ms., et s’y succedent dans le meme ordre.
14)
Le ms. de Bucarest, malgre sa date tardive (janvier 1785), peut
etre une copie refletant un etat considerablement plus ancien.
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ou de posteriorite fondes sur le plus ou moins grand desordre de
leur contenu. C’est ainsi que Feparpillement des lettres adressees a un meme correspondant est a son comble dans 1’A then.
1126 et le ms. de Bucarest ; il est beaucoup moins prononce,
mais encore sensible, dans le Suppl. gr. 131ο15; il est nul,
a deux ou trois exceptions pres, dans le Suppl. gr. 621. Tout
se passe comme si Ton avait d’abord recueilli eu vrac cette correspondance, et qu’avec le temps on y eut introduit un certain
ordre. Si de telles cosiderations sont valables, le Suppl. gr.
621 representerait, jusqu’a plus ample informe, Faboutissement
d’un travail empirique de classement.
C’est done lui, de preference au Suppl. gr. 1310, que nous
suivons pour etablir la liste ci-dessous, non sans eclairer les points
difficiles par une confrontation des deux manuscrits parisiens.
La lettre qui manque dans le Suppl. g r. 621 est placee a la
fin de notre enumeration (n° 194).
La liste ne comporte pas de references aux editions, car les
difficultes signalees plus haut16 auraient entraxne trop de lacunes. Mais chaque lettre est suivie de son numero d’ordre dans
le Suppl. gr. 1310 (designe par M) et dans 1’A then. 1126 (de
signe par D). En sens inverse, une table de concordance renvoie de ce dernier manuscrit au ms. M et au Suppl. gr. 621
(designe par L). Une deuxieme table, enfin, reproduit l’ordre de
M, avec renvois a L. (Voir FA ppendice).
Le «corpus» conserve dans tous ces manuscrits comprend,
outre une majorite de lettres envoyees par Margounios a divers
correspondants, sept autres missives17 dont il est le destinataire,
et sept encore18 qui n’ont ete ecrites ni par lui, ni a lui, mais
dont la plupart ont trait a des affairs le toucliant de pres. La
fin de la collection 19 est formee par sept opuscules de Margounios, de nature juridique, oratoire, apologetique ou poetique.
Cet ensemble occupe les 305 pages du ms. L, et les 315 pre15) Precisons que la dispersion constatee dans ces trois mss n’est
pas du tout la ran^on d’une fidelite plus grande a l’ordre chronologique:
de ce point de vue, le Suppl. g r. 621 n’est pas plus mal ordonne
que les autres.
16) Voir ci-dessus, p. 212.
17) Numeros 27 et 54 a 59.
IS) Numeros 22 a 24, 34, 52, 53, 186. (En fait, comme on le verra
plus bas, les lettres 22 et 23 Ont ete redigees par Margounios.)
19) Numeros 187-193.
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mi0res pages de M20. 21
Dans Tun comme dans Pautre, le titre ge
neral est le suivant:
Τοϋ Θεοφιλέστατου και λογιωτάτου επισκόπου Κυθήρων κυρίου
Μαξίμου τοΰ Μαργουνίου έπιστολαί, και άλλων τινών.
Void, selon Tordre de L, (Sup pi. g r. 621), le detail du contenu31 :
1. —A Jeremie II <^Tranos^>, patriarche de Constantinople. Padoue, 26 aout 1574.
Τφ παναγιωτάτφ μοι πατρί, και οΐκουμενικφ π(ατ)ριάρχη
κυρίφ ‘Ιερεμία τφ τής Κωνσταντινουπόλεως Εμμανουήλ ό Μαργοΰνιος.
(Inc. Έμοϊ μεν, εΐπερ ποτέ τι και άλλο).
Έκ Παταβίου, βοηδρομιώνος πέμπτη φθίνοντος, κατά το ,αφοδ'
έτος.
[Μ : 1. D : 178.
2. —Au meme. Venise, 19 juin 1590.
Τφ παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπφ Κωνσταντινουπόλεο)ς καί οι
κουμενική) πατριάρχη κυρίφ κυρίφ ‘Ιερεμίμ, Μάξιμος ταπεινός
επίσκοπος Κυθήρων χάριτος θείας έπίδοσιν.
(Inc. Και το προ δυο ετών συντεϋέν μοι).
Ένετίηθεν, εκατομβαιώνος ένάτη επί δεκάτη κατά το ,aqpV έτος
τής ενσάρκου τοϋ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ : 14. D : 145.
3. —Au meme. Venise, 25 juin 1590.
Τφ παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπφ Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ
‘Ιερεμίφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων δρθοτάτην την
έν τοΐς θείοις διάκρισιν.
(Inc. ’Ιδού αοι και των ήμετέρων συγγραμμάτων).
Ένετίηθεν, εκατομβαιώνος έκτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗ’ έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 15. D : 146.
4. —Au meme. Venise, 27 juin 1590.
Τφ αυτφ δ αυτός.
(Inc. ’Εγώ και την προσήκονσαν έπι τη γενομένη).
Ένετίηθεν, εκατομβαιώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό /αφΗ"
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 16. D : 147.
20) La fin de ce manuscrit (pp. 316-352) renferme un choix de defi
nitions et de notices d’ordre mythologico-historique.
21) Lorsque l’expediteur n’est pas mentionne, il s' agit de Margounios lui-meme. Pouf chaque lettre, la description comprend : l’adresse
et la date en fran^ais, puis l’adresse en grec, l’incipit, la date en
grec, et enfin le numero de la piece dans M et dans D.
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5. —Au meme. Venise, 4 septembre 1590.
Τφ παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπφ Κωνσιαντινουπόλεως κυρίφ
'Ιερεμία, Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων δ Μαργοόνιος.
(Inc. Ίδον και αν&ις τά του καί)’ ή μας δόγματος).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος τετάρτη ίσταμένου κατά τδ ,αφΉ"
έτος τδ σ(ωτή)ριον.
[Μ : 5. D : 44.
6.

—Au meme. Venise, 8 septembre 1590.
Τφ παναγιωτάτφ κυρίφ 'Ιερεμίμ, Μάξιμος.
(Inc. Ούκ έοτι, φηοίν, άνάνευπις εν τφ &ανάιω).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος όγδοη ίσταμένου κατά τδ ,αφΉ'
έτος τής τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας.
[Μ : 6. D : 46.

7.

—Au meme. Venise, 20 fevrier 1590.
Τφ παναγιωτάτφ κυρίφ 'Ιερεμία, Μάξιμος.
(Inc. Ου δώσω ύπνον τοΐς όφιΊαλμοϊς μου, φηοίν).
Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος εικοστή κατά τδ ,αφΉ/ έτος τδ σ(ωτή)ριον.
[Μ : 8. D : 115.

8.

—Au meme. Venise, 3 fevrier 1590.
Τφ παναγιωτάτφ Κυθήρων Μάξιμος.
(Inc. ’Εμελλεν άρα και αύ&ις και χείρον έξοιστρήσειν).
Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος τρίτη ίσταμένου κατά τδ ,αφΉ' έτος
τδ σ(ωτή)ριον.
[Μ : 17. D : 168.

9.

—Au meme. Venise, 29 juillet 1590.
Τφ παναγιοιτάτφ κυρίφ 'Ιερεμία, Μάξιμος.
(Inc. Τέκνα μοιχών ατελεβφόρητα, ηκουβά που λεγούοης).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος β' φθίνοντος κατά τδ ,αφΉ" έτος
τής ενσάρκου οικονομίας τοΰ σωτήρος ημών. [Μ: 12. D: 138.

10. —Au meme. Venise, 19 octobre 1590.
Τφ παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπφ Κωνσταντινουπόλεως και οι
κουμενική) π(ατ)ριάρχη, Μάξιμος ταπεινδς επίσκοπος Κυθήρων
σωτηρίαν.
(Inc. Και τδ σύντονόν σου και ακριβές).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος ενάτη επί δεκάτη κατά τδ ,αφΉ" έτος.
[Μ: 18. D : 173.
11. —Au meme. Venise, 18 juillet 1590.
Τφ παναγιωτάτφ π(ατ)ριάρχη Κα)νσταντινουπόλεως κυρίφ
Ίερεμίφ, Μάξιμος ταπεινδς επίσκοπος Κυθήρων σ(ωτη)ριώδη
ψυχών πρόνοιαν.
(Inc. ’Ήκουοά του των εν Ιερωούνη τε).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος όγδοη επί δεκάτη κατά τδ ,αφΉ έτος
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τής ένσάρκου τοϋ σωτήρος ημών οικονομίας.

[Μ: 11. D: 136.

12. —Au meme. Venise, 26 septembre 1591.
Τφ παναγιωτάτφ Κωνσταντινουπόλεως π(ατ)ριάρχη κυρίφ
'Ιερεμία, Μάξιμος.
(Inc. ’Έπαινον, και ψόγον ούτως έγώ κρίνειν εκδεδίδαγμαι).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος πέμπτη φθίνοντος κατά to ,acp\a'
[Μ : 2. D : 30.
έτος τό σωτήριον.
13. —Au meme. Venise, 27 septembre 1591.
Τφ παναγιωτάτφ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρίω 'Ιε
ρεμία, Μάξιμος.
(Inc. Ονδέν, φησί τις των ποιητών, όντως υοϋώς εΐρηταή.
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό ,αφΉα'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 3. D : 31.
14. —Au meme. Venise, 22 janvier 1591.
Τφ παναγιοπάτφ 'Ιερεμία, Μάξιμος.
(Inc. Καιρός φησι τω πάντι πράγματι δ σοφός).
Ένετίηθεν, γαμηλιώνος ενάτη φθίνοντος κατά τό ,αφ^α' έτος
το σωτήριον.
[Μ : 7. D : 112.
15. —Au meme. Venise, 7 octobre 1591.
Τφ παναγιωτάτφ Κωνσταντινουπόλεως, Μάξιμος.
(Inc. Ουκ επιτεύξεται δόλιος ι’λήρας, κατά τό γεγραμμένον).
Ένετίηθεν, πυανει|ιιώνος έβδομη ίσταμένου κατά τό ,αιρ\α'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 10. D : 127.
16. —Au meme. Venise, 7 avril 1591.
*
Τφ παναγιωτάτφ π(ατ)ριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ
Ίερεμίμ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων,
(Inc. Αυτή ή άλλοίωσις, φησιν ή Γραφή).
Ένετίηθεν, θαργηλιώνος έβδομη ίσταμένου κατά τό ,αφΉα'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 9. D : 120.
17. —Au meme. Venise, 19 octobre 1590 (ou 1591)22.

22)
On est tente de stiivre la Ιεςοη de M (1590), car Margounios
parle ici de la Turcograecia de Crusius, qui est de 1584, comme
d’un ouvrage «public il y a six ans».On pourrait objecter, en sens contraire, qu’il existe deja une lettre au meme (no 10), datee exactement
du meme jour, 19 octobre 1590 : la divergence de M pouvant alors s’
expliquer par une simple dittographie de copiste (dans M, ces deux
lettres se suivent sans intermediaire). Mais Targument n’est pas deter
minant a soi seul: il arrive a Margounios d’ecrire deux fois par jour a
Hoeschel (v. infra n. 132 et 133).
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Τφ αΰτφ παναγιωτάτφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων.
(Inc. Το καθ’ ημών μάλλον, ή υπέρ ημών).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος ένατη επί δέκατη κατά τό ,αφΉα' (sic
L, : ,αφίι ' Μ) έτος τό σωτήριον.
[Μ : 19. D : 174.
18. —A Theolepte II. Venise, 24 aout 1591.
Τφ παναγιωτάτφ άρχιεπισκόπιρ Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ
Θεολήπτφ, Μάξιμος χάριτος παρά Θεοΰ έπίδοσιν εις έργα σωτηριαόδη.
(Inc. Ον μετρίως μου την καρδίαν λελύπηκεν).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έβδομη φθίνοντος κατά τό ,αφΗα'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 20. D : 102.
19. ·—A Jeremie II. Venise, 2 septembre 1591.
'Γω παναγιωτάτφ π(ατ)ριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ
'Ιερεμία, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Πεϋοίν τινα τής Ιεράς σου ψυχής πν&έσ&αι).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος β' ίσταμένου κατά τό ,αφΉα' έτος
τό σ(ωτή)ριον·
[Μ : 4. D : 34.
20. —Au meme. Venise, 7 aout 1590.
Τφ παναγιωτάτφ Κωνσταντινουπόλ(εως) πατρι(άρχη) Μάξ(ιμος) έπίσκ(οπος) Κυθήρων.
(Inc. ΟΙδά σου τό φιλεπιστήμον τών καλών).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έβδομη ίσταμένου κατά τό ,αφ^
έτος τής ένσάρκου οικονομίας.
[Μ : 13. D : 141.
21. —Au meme. Venise, 11 septembre 1590.
Τφ παναγιωτάτφ π(ατ)ριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρίφ
Ίερεμίμ, Μάξιμος.
(Inc. Ον μικρόν τι συιιβάλλειν μοι εδοξεν).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος προότη επί δεκάτη κατά τό ,αφ!·;
έτος τής ένσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ: 33. D: 41.
22. —Manuel Glynzounios a Gabriel Severe. Venise, 5 fevrier
1586.
Τφ πανιερωτάτφ άρχιεπισκόπφ Φιλαδελφίας κυρίφ Γαβριήλφ τφ Σεβήρφ, Μανουήλος δ Γλυνζούνιος εΰ πράττειν.
(Inc. Πολλοί μλν και άλλοι προ ημών).
Ένετίησιν, έλαφηβολιώνος πέμπτη ίσταμένου κατά τό ,αφπ'Γ'
έτος από τής ένσάρκου οικονομίας.
[Μ : 27. D : 22.
23. —Du meme au meme. Venise, 6 novembre 1587.
Τφ πανιερωτάτφ άρχιεπισκόπφ Φιλαδελφίας κυρίφ Γαβριήλφ τφ Σεβήρφ Μανουήλ ό Γλυνζούνιος εΰ πράττειν.
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(Inc. ’Εδει μεν ήμας, πανιερώτατε δέσποτα, τής των ήμετέρων).
Ένετίησι, κατά τό ,αφπζ' έτος από τής ενσάρκου οικονομίας
άνθεστηριώνος έκτη ίσταμένου 2S.
[Μ : 28. D : 24.
24. —Epitre dedicatoire τφ Θεοφιλεστάτφ κλπ.*24 (Sans lieu ni date).
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων ό Μαργοΰνιος τφ θεοφιλεστάτφ κλ.
(Inc. Την μεν επιμέλειαν, ήν τινες προ ημών).
[Μ : 29. D : 47.
25. —Avertissement aux lettres. (Sans lieu,) 28 juillet 1600.
Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος τοΐς των λόγων ερασταΐς εν τοΐς καλοΐς έπίδοσιν.
(Inc. ’Άλλοι μεν άλλους των περί την σοφίαν).
Κατά τό , αχ' έτος τό σ(ωτή)ριον ίουλλίου τρίτη φθίνοντος.
[Μ : 30. D : 50.
26. —Avertissement aux lecteurs verses dans la theologie. Venise, 13 septembre 1599.
Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος, τοΐς περί την ίεράν
θεολογίαν άσχολουμένοις προκοπής έπίδοσιν.
(Inc. "Οσων μεν υπό τής Άνωνεν χάριτος κατηξιώέλη).
Ένετίησι, κατά τό ,σ.φ’ήθ' έτος τό σωτήριον σεπτεμβρίου τρίτη
επί δεκάτη.
[Μ : 31 . D : 133
27. —David Hoeschel a Margounios. Augsbourg, 14 juin 1598.
Τφ θεοφιλεστάτφ καί ες άκρον παιδείας έληλακότι κυρίφ
Μαξίμφ τφ Μαργουνίφ έπι,σκόπφ Κυθήρων, Δαβίδ ό Έσχέλιος εΰ διάγει ν.
(Inc. ’Εν πάση μεν τή αγία γραφή, ίλεοιριλέστατε δέσποτα).
Έν Αυγοΰστη Ουϊνδελικών τετάρτη επί δέκα έκατομβαιώνος,
ετει Χρίστου σωτήρος ημών, .αφΗ^Ι ·
[Μ : 32. 25
2S) Imniediatement au-dessous de la date, cette indication : Ίσιέον
on καί αυτί) ή επιστολή νπδ του Μαξίμου πεφιλυπόνηται τω Μανουήλω τω Γλννζοννίφ.

Γλυνζουνίω.
24) Au lieu de κλ (καί λοιπά), Μ a Κπ (Κωνσταντινουπόλεως), mais le
conteriu de la lettre exclut cette Ιεςοη. D’aulre part, la lettre n=est pas
de Margounios; il s’agit d’une epitre dedicatoire adressee a un pieux
personage par l’editeur d’un ouvrage edifiant, qui declare avoir ete en
courage par Gabriel Severe et par Maxime Margounios.
“) La lettre ne figure pas dans la liste de C. Dyovouniotis, qui
doit l’avoir volontairement omise, comme n’etant pas de Margounios.
La meme observation vaut pour les lettres 34, 52-59 et t86. L’auteur
semble avoir ecarte aussi les opuscules de Margounios 188-193, parce
qu’ifs sortent du cadre strictement epistolaire.
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28. —A Meletius Pigas. Venise, 7 octobre 1590.
Tco μακαριωτάτψ καί σοφωτάτοι π(ατ)ριάρχη Αλεξάνδρειάς
κυρίψ κυρίψ Μελετίω παναιδεσιμοηάτψ δεσπότη Μάξιμος ταπει
νός Κυθήρων επίσκοπος εΰ πράττειν.
(Inc. "Εμελλε)' αρα και αν τη μοι προογενέσ&αι).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος έβδομη ίσταμένου κατά τό ,αφ^ ' έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 21. D : 68
29. —Au meme. Venise, 9 octobre 1597.
Τω μακαριωτάτψ κυρ Μελετίψ Μάξιμος.
(Inc. Πάλιν υποκινώ την γραφίδα, και πώς γάρ).
Ένετίηθεν, ένατη ίσταμένου πυανεψιώνος κατά τό ,αιρΗζ* έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 22. D : 70.
30. —An meme. Venise, 23 octobre 1597.
Τω αΐιτψ μακαριωτάτω, Μάξιμος.
(Inc. ΟΙμαί οου την ίλεσπεσίαν τρνχην ου τω κεχαριτώσ&αι).
Ένετίηθεν, όγδοη φθίνοντος πυανεψιώνος, κατά τό ,αφΗζ’ έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 23. D : 71.
31. —Au meme. Venise, 8 decembre 1597.
Τω μακαριωτάτψ Αλεξάνδρειάς, Μάξιμος.
(Inc. Ούτε το τής γνώμης αορισταινον, οντε το).
Ένετίηθεν, ποσειδεώνος όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφΗζ’ έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 24. D : 74.
32. —Au meme. Venise, 13 decembre 1597.
Τω μακαριωτάτψ ’Αλεξάνδρειάς, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Και τί γάρ άν εμο'ι του οοί συνομιλεί)’).
Ένετίηθεν, ποσειδεώνος τρίτη επί δεκάτη κατά τό ,αφΗζ' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 25. D : 76.
33. —Au meme. Venise, 21 avril 1592.
Τφ μακαριωτάτψ πάπα και π(ατ)ριάρχη ’Αλεξάνδρειάς κυρίψ
κυρίψ Μελετίψ,Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(Inc. Άπείρηκα σχεδόν εν ταϊς επαλλήλοις 26 τών θλίψεων).
Ενετίηθεν, θαργηλιώνος δεκάτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗβ' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 26. D: 81.
34.

—Jeremie II, patriarche de CP., aux Venitiens. Constantino
ple, juin 1594.
'Ιερεμίας έλέψ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεαις καί
οικουμενικός πατριάρχης, τοις τά τών Ενετών άρίστως και ύπερ26) αλλεπάλληλοι; Μ.
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φερόντως οϊακοστροφοΰσι, τφ τε θεοφρουρήτφ πρίγγιπι, τοίς
μεγάλοις φρονίμοις, και τοίς παρ’ αΰτοΐς των άξιων άπασιν
ειρήνην, ευφροσύνην, και κατ’ εχθρών αεί θεόθεν τά νικηιήρια
αΐρειν.
(Inc. Και πάλαι μεν ώς την νμετέραν αρχήν21).
Κπ., έ'τει κόσμου ,ζρβ' μηνι ϊουνίφ, ινδικτ(ιώνος) ζ'.
[Μ: 188.
35. —A Denys, eveque d’Heraclee. Venise, 8 octobre 1597.
Τφ πανιερωτάτφ και σοφωτάτφ Ήρακλείας κυρίφ Διονυ
σία», Μάξιμος.
(Inc. Εΐτ’ αυτός σιγάς, πανιερώτατε δέσποτα, εΐ και άλλως).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφ\ζ' έτος
τό σωτήριον.
[Μ: 51. D: 69.
36. —Au meme. Venise, 8 novembre 1597.
Τφ πανιερωτάτφ Ήρακλείας κυρίφ Διονυσίφ, Μάξιμος τα
πεινός Κυθήρων επίσκοπος εΰ πράττειν.
(Inc. Και ήσάην, ώς ουκ ohV εΐ τις άλλος).
Ένετίηθεν, νοεμβρίου όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφ’ή,ζ' έτος τό
σωτήριον.
[Μ : 52. D : 73.
37. —A. Theophane Carykis. Venise, 14 fevrier 1590.
Τφ Φιλιππουπόλεως ό αυτός.
(Inc. Εΐ τις εστιν αγάπη προς τό άεΐον).
Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος τέταρτη έπ'ι δεκάτη κατά τό ,αφίι
έτος τό σωτήριον.
[Μ: 35. D : 5.
38. —Au meme. Venise, 4 septembre 1590.
Τφ πανιερωτάτφ Φιλιππουπόλεως κυρίφ Θεοφάνει, τφ Καριίκη, Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων ευ πράττειν.
(Inc. Ό δέ πανιεοώτατος, και τά τής ψυχής).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος τέταρτη ίσταμένου κατά τό ,αφ^
έτος τής ενσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ: 34. D: 43.
39. —Au meme. Venise, 8 septembre 1590.
Τφ σοφωτάτφ και παναιδεσιμωτάτορ Φιλιππουπόλεως άρχιερεΐ κυρίφ Θεοφάνει, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων έν
τοίς τοΰ Πν(ευματο)ς έπιδιδόναι καλοΐς.
(Inc. 'Ως ήδιστον τή νοερά τραπέζη προοεπεισήκταί μοί).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφίΤ
έτος τής τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας.
[Μ : 36. D : 45.

ί?) νμετέραν άβόσδοτον αρχήν Μ.
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40. —Au menie. Venise, 7 avril 1590.
Τφ πανιερωτάτφ Φιλιππουπόλεως κυρίφ Θεοφάνει, Μάξιμος
ευ πράττειν.
(Inc. Τον φιλικού σου των τρόπων, και τής περί τά ϋεΐα).
Ένετίηθεν, θαργηλιώνος έβδυμπ ίσταμένου κατά τό ,αφ>[' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 37. D : 121.
41. —Au menie. Venise, 4 fevrier 1590.
Τφ πανιερωτάτφ Φιλιππουπόλεως, Μάξιμος ταπεινός επίσκο
πος Κυθήρων, εΰ πράττειν.
(Inc. ’Εγώ σου την ϋ·εαπεσίαν ψυχήν και φιλώ).
Ένετίηθεν, ελαφηβολιώνος τετάρτη ίσταμένου κατά τό ,αφΐ]'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 38. D : 170.
42.

—Au menie. Venise, 19 octobre 1590.
Τφ Φιλιππουπόλεως Θεοφάνει πανιερωτάτφ, Μάξιμος.
(Inc. *Αρά τι μέμνηται και ημών ή φίλη ίλεώ).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος ένατη επί δεκάτη κατά τό ,αφΗ' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 39. D : 175.

43. —A Hippolyte, archeveque de Chio. Venise, 7 aout 1591.
Τφ πανιερωτάτφ άρχιεπισκόπφ'Χίου κυρίφ 'ίππολυτιρ, Μάξιμος.
(Inc. Άρίωνα τον Μυϋημναϊον211 Κνκλέως υιόν, κιθαρωδόν).
Ένετίηθεν, βοηδρομιωνος ζ' ίσταμένου κατά τό ,αιφψ έτος τό
σωτήριον.
[Μ: 50. D: 167.
44. —A Hierothee, archeveque de Monembasie. Venise, 17 aoiit
1591.
Τφ πανιερωτάτφ άρχιεπισκόπφ Μονεμβασίας κυρίφ 'Ιεροθέφ, Μάξιμος.
(Inc. ’Εγώ πλούτον ενα τούτον πολλών αντάξιον άλλων·)
Ένετίηθεν, βοηδρομιωνος εβδόμη επί δεκάτη κατά τό ,αφΗα'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 49. D : 97.
45. —A Neophyte, metropolite d’Athenes. Venise, 8 aout 1597.
Γφ πανιερωτάτφ καί λογιωτάτφ μητροπολίτη ’Αθηνών κυ
ρίφ Νεοφύτφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Ου δύναταί, φησι, πόλις κρυβήναι επάνω ορούς).
Ένετίηθεν, αΰγοΰστου όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφ’Ί.ζ' έτος τό
σωτήριον.
[Μ : 48. D : 57.
46. —A Gabriel Severe. Venise, 12 septembre 1591.
Τφ Φιλαδελφίας Γαβριήλφ, Μάξιμος.
ί8) Sic pour Μηΰυμναΐον.
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(Inc. Επικίνδυνον των δεσποτικών εντολών ή παράβασις).
Ένετίησι,29, μαιμακτηριώνος δεύτερη επί δεκάτη κατά τό ,αφΉα'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 42. D : 29 et 125.
47. —Au meme. Venise, 9 aout 1591.
Τω Φιλαδελφίας πανιερωτάτφ, Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων.
(Inc. Κροΐσος ό τών Λυδών βασιλεύς),
Οικοθεν, βοηδρομιώνος ενάτη ίσταμενου κατά τό ,utp\a' έτος
το σωτήριον.
[Μ : 40. D 93.
48. —Au meme. Venise, 18 aout 1591.
Τφ Φιλαδελφίας, Μάξιμος.
(Inc. Ούδ'ε προς τα τοϋ Κάϊν δώρα το ίλεϊον).
Οικοθεν, βοηδρομιώνος όγδοη επί δέκατη κατά τό ,αφ’Ία' έτος
το σωτήριον.
[Μ: 41. D: 99.
49. —Au meme. (Sans lieu ni date.)
Τφ Φιλαδελφίας, Μάξιμος.
(Inc. Χαριέντως πάνυ της περ'ι την φιλοσοφίαν—des. mut.
εχεΐ&εν ήμΐν παρεισφίλείρηται, άλλα και Παΰλος αυτός ον φιλο\Μ).
[Μ : 45. D : 114.
50. —Au meme. Venise, 7 avril 1590.
Τφ πανιερωτάτφ Φιλαδελφίας, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος
Κυθήρων μετά τό συνοδικόν γράμμα λαβείν, τό εις αγάπην καί
διαλλαγήν ημάς προτρεπόμενον.
(Inc. Τά δώ)ρα αγάπην η ονσαν συνισταν μάλλον).
Ένετίησι, θαργηλιώνος έβδομη ίσταμενου κατά τό ,αφν έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 43. D : 119.
51. —Au meme. Mussolente, 30 juillet 1598.
Τφ Φιλαδελφίας, πανιερωτάτφ.
(Inc. ’Εγώ δέ σοι και ανίλις προσίλήσω καί άλλο).
Έκ τής επισκοπής τοϋ Μουσολέντου, ,αφΗη' ετει σωτηρίφ ίουλ(ίου) τριακοστή.
·
[Μ: 44. D: 131.
52. —Francois Coccos a Gabriel Severe. Constantinople, 4 mars
1(504.
Τφ πανιερωτάτφ καί έλλογιμωτάτφ άρχιερεΐ κυρίφ Γαβριήλ
τφ Φιλαδελφίας, Φραγκίσκος ό Κόκκος.
(Inc. ’Εγώ μέν, πανιερώτατε πάτερ, παρ’ ύμΐν31 ωμήν).* *
»") A la place de ce mot, ou lit dans Μ : Έκ της ήμετέρας παροικίας.
80) Dans Μ, le copiste a laisse un blanc apres ce mot inacheve: la
lettre etait done deja mutilee de la fin dans son modele.
*l) ήμΐν M.
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,Αχδ' μουνυχιώνος τέταρτη Ισταμένου από τοϋ πατριαρχείου.
[Μ : 46.
53. —Alexandre Charonitis a Gabriel Severe. (Sans lieu,) 26 septembre 1603.
Παΐς σός ’Αλέξανδρος Γαβριήλφ τυτθόν ιάλλει
γράμμα τόδ’ άρχιερεί Κρής ό Χαρωνιάδης.
(Inc. Έμοι πάντως, ώ τίμια και αίδέσιμος κεφαλή).
Χίλια εξ θ' εκατόν λυκαβάντων κΰκλα παρήλθε
και τρία, μην ένατος εϊκοσιέξ φαέων.
[Μ : 47.
54. —Michel Vlastos a Margounios. Zante, 4 decembre 1597.
Τφ σοφωτάτφ και λογιωτάτφ έπισκόπφ κυρίφ Μαξίμφ τω
Μαργουνίφ, Μιχαήλος ό Βλαστός εΰ πράττειν.
(Inc. // συνέχεια της άπολαύσεως, αλλοις μεν θάρρος).
Άπύ Ζακύνθου, ,αφ\ζ' τέταρτη ίσταμένου ποσειδεώνος.
[Μ : 172.
55.

—Geonce -\Eustrate> a Margounios. ’Από 'Ρουφίας, 15 juin.
Τφ σοφωτάτφ και α’ιδεσιμωτάτφ πατρι κυρίφ Μαξίμφ, και
επίσκοπο.) Κυθήρων.
(Inc. Γνήσιος μεν ών εγώ, σεβαπμιώτατε δέσποτά).
’Από 'Ρουφίας, ιουνίου ιε'. Ό κατά πνεύμα αυτής υιός, Λεόντιος ιερομόναχος.
[Μ : 53.

56. —Du rneine au merae. Zante, 29 septeinbre 1586.
Τφ θεοφιλεστάτφ άμα και σοφωτάτφ έπισκόπφ Κυθηρίας,
και έμφ καθηγητή κυρίφ Μαξίμφ τφ Μαργουνίφ, Λεόντιος ιε
ροδιάκονος εις έργα ευ πράττειν σωτηριώδη.
(Inc. El μεν εύνοϊκώς προς ημάς22 διάκειααι).
Έκ Ζακύνθου, μαιμακτηριώνος ένάτη επ'ι εικάδι ,αφΗς·'.
[Μ : 54.
57. —Meletius Vlastos a Margounios. De Crete, 4 decembre 1590.
Τφ θεοφιλεστάτφ καί σοφωτάτφ κυρίφ κυρίφ έπισκόπφ Κυ
θήρων Μαξίμφ τφ Μαργουνίφ, Μελέτιος ελάχιστος ιερομόναχος
ό Βλαστός.
(Inc. "Οτι μεν εκ των καθ’ εκαστα και σαφέστερων).
Κρήτηθεν, ποσειδεώνος τέταρτη ίσταμένου κατά τό ,αφΗ' έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 56.
58. —Symeon l’Acarnanien a Margounios. (Sans lieu,) ler avril.
Κυρίφ Μαξίμφ Σ. εΰ πράττειν.32
32) προς ή μας ante εύνοϊκώς Μ.
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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(Inc. Εί καί τισι των πολλών το κατ’ εμέ).
Θαργηλιώνος νουμηνίαss.

[Μ : 57.

59. —Denys <^, protosyncelle ct cxarque patriarcal,^> a Margounios. Galata, 14 aoiit 1591.
Τφ σοφωτάτφ, καί θεοφιλεστάτφ έπισκόπφ Κυθήρων, Διο
νύσιος ιερομόναχος εΰ πράττειν.
(Inc. Την τιμίαν σου επιστολήν δεξάμενος, αιδεσιμότατε δέ
σποτα).
’Από Γαλατά, βοηδρομιώνος τέταρτη επί δέκα κατά τό ,αφ^α'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 55.
60. —A Denys, protosyncelle et exarque patriarcal. Venise, 11
fevrier 1590.
Διονυσίφ μεγάλος πρωτοσυγγέλφ π(ατ)ριαρχικφ.
(Inc. Ονδ’ ίππος αγωνιστής ενσκελώς εχων, έαυτω δόκιμος).
Ένετίηθεν, .αφΗ’ έτει τής ενσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονο
μίας, έλαφηβολιώνος πρώτη επί δέκατη.
[Μ : 59. D : 4.
61. —Au meme. Venise, 5 fevrier 1590.
Τώ πανοσιωτάτφ καί λογιωτάτφ κυρίφ Διονυσία.), Μάξιμος.
(Inc. zleivov οϊησις, τό δε ϊσχνρογνώμον εν τοις).
Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος πέμπτη ίσταμένου κατά τό ,αψ\'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 60. D : 6.
62. ·—Au meme. Venise, 3 septembre 1591.
Tq> μεγάλφ πρωτοσυγγέλφ Διονυσία,).
(Inc. Πρώην ονπω πρώην γράμματα προς σε ενεχάραξα).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος τρίτη ίσταμένου κατά τό ,αφ\η'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 61. D : 35.
63. —Au meme. Venise, 22 septembre 1591.
, Τώ μεγάλφ πραποσυγγέλφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. ’Εταλαιπώρησα καί κατεκάμψϋην εως αφόδρα).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος ένάτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗ«'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 62. D : 38.
64.

—Au meme. Venise, 8 novembre 1591.
Διονυσίφ» π(ατ)ριαρχικώ εξάρχφ, Μάξιμος εΰ πράττειν33

33) En post-scriptum, dans les deux mss, immediatement au-dessous
de la date, deux distiques elegiaques du meme Symeon pour servir d’
epitaphe a Georges Pagas :
Συμεών τοΰ έξ Ακαρνανίας εις ιόν λίαν του ήγαπημένον Γεώργιον τόν
Παγαν. (Inc. Θεσμόν άριπρεπέενς φιλίης Παγά ουνόλεοσας·
—des. φεν, τοϊον φιλίης έρνος άποιχόμενον.).
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(Inc. ’Εγώ σου την ΐεράν ψυχήν, σοφώτατέ μοι).
Ένετίηθεν, άνθεστηριώνος όγδοη ισταμένου κατά τό ,αφΗα’
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 63. D : 66.
65. —Au meme. Venise, 16 aout 1591.
Τφ πανοσιωτάτφ πρωτοσυγγέλφ τφ Διονυσίορ, Μάξιμος.
(Inc. Τω τής Γαΐνας νεώς γραμματοκομιστή).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έκτη επί δέκατη κατά τό ,αφΗα' έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 64. D : 95.
66.

—Au meme. Venise, 24 aout 1591.
Διονυσία) τφ μεγάλο) πρωτοσυγγέλφ, Μάξιμος επίσκοπος
Κυθήρων ευ πράττειν.
(Inc. Κατοδύρομαι την τύχην, και πώς ου μέλλω;).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έβδομη φθίνοντος κατά τό , αφ^α'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 65. D : 103.
67. —Au meme. Venise, 7 avril 1590.
Διονυσίφ τφ μεγάλφ πρωτοσυγγέλφ τής μεγάλης εκκλησίας,
Μάξιμος.
(Inc. Τί εΐπω, ή τί λαλήσω ; οϋχ άπερ βνείλυμήδημεν).
Ένετίηθεν, θαργηλιώνος έβδομη ισταμένου κατά τό ,acpV έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 66. D : 122.

68.

—Au meme. Venise, 18 juillet 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ κυρίφ Διονυσίφ, Μάξιμος.
(Inc. Ουθ’ υμάς3' έπιβαρυνούμεν του λοιπού),
Ένετίηθεν, μεταγειτνιωνος όγδοη επί δέκατη, κατά τό ,αφν
έτος τής ένσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας.
[Μ: 67. D: 137.
69. —Au meme. Venise, 7 aout 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ Διονυσίφ, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Ού το κατορίλοΰν μοι και μόνον δοκεϊ).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έβδομη ισταμένου κατά τό .αφΗ’
έτος τής ένσάρκου οικονομίας.
[Μ : 69. D : 142.
70—An meme. Venise, 3 juillet 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ έν πν(ευματ)ικοΐς πατράσι, καί πανεντιμοτάτφ έν Χ(ριστ)φ άδελφφ κυρίφ Διονυσίφ τφ καί μεγάλφ πρωτο
συγγέλφ πατριαρχικφ Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
(Inc. Κέκμηκα καθ’ έκάστην παρά των τή φιλία).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη ισταμένου κατά τό .αφΗ’ έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 68. D : 151.34
34) ημάς Μ·
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71. —Au meme. Venise, 19 octobre 1590.
Διονυσίφ τφ πρωτοσυγγέλα.), Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Ό δε τοϋ ύλεον και κατά κτήσιν).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος ένάτη επί δεκάτη κατά τό ,αφΧ' έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 70. D : 176.
72. —Au protopope de Corfou. (Sans lieu ni date.)
Τφ θεοφιλεστάτφ καί λογιωτάτφ πρωτοπαπφ Κερκυραίων
π(ατ)ρί εν Χ(ριστ)φ παναιδεσιμωτάτορ, Μάξιμος επίσκοπος Κυ
θήρων εΰ πραττειν.
(Inc. Οΐμαί σου διαταράξαι ποτέ τό σταϋηρόν; la lettre se
termine sur une citation du poete Demetrius35, suivie de
quatre vers de douze syllabesS6; le copiste a laisse a la suite
un blanc d’un tiers de page.)
[M: 58. D: 177.
73. —A Joasaph <T)o~ryanos>. (Venise, 5 fevrier 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ, και σοφωτάτφ εν πν(ευματ)ικοϊς πατράσι
κυρίφ Τωάσαφ, άδελφφ εν Χριστφ πανεντιμοτάτφ, Μαξιμος εΰ
πραττειν.
(Inc. Των εραστών οι περί τι διακαώς την φλόγα).
Ένετίηθεν, ελαφηβολιώνος πέμπτη ίσταμένου κατά τό ,αφΗ'
[Μ : 76. D : 1.
έτος τό σωτήριον.
74. —A Joasaph Doryanos, Nicolas Rliodios et Jean Mourzinos.
Venise, 8 fevrier 1590.
Τωάσαφ τφ Δορυανφ, Νικολάφ τφ 'Ροδίορ, και Ιωάννη τφ
Μουρζίνφ, πανοσιωτάτοις και εΰλαβεστάτοις εν Χριστφ άδελφοΐς,
Μαξιμος.
(Inc. "Εβδομον τουτί έτος, εξ ον ό των κακών).
Ένετίηθεν, ελαφηβολιώνος όγδοη ίσταμένου κατά τό ,ΜφΜ’ έτος
το σ(ωτή)ριον.
[Μ : 79. D : 3.
75. —A Joasaph Doryanos. Venise, 29 juillet 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ και σοφωτάτφ έν πνευματικοΐς π(ατ)ράσιν
Τωάσαφ τφ Δορυανφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων
εΰ πράττειν.
(Inc. 5Ιδού σοι και τους πίλους, όποιοι ό’ αν).* 6
9S) Le premier vers d’une epigramme πρός τούς φθονερούς (publiee a
la fin de l’edition plantinienne des Lettres d’Aristenete: Anvers, 1566,
P· 95)·
S6) Inc. Μη σπεύδε πλοντεΐν a βραχύς λύει χρόνος·
—des. α γαρ χρόνος δόμησε, και λύσει χρόνος, (les deux derniers vers
ne sont autres que les vv. 81-82 du carm. I, II, 32 de Gregoire de Nazianze.)
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Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος δεύτερα φθίνοντος καιά το ,aipV
έτος τής ενσάρκου οικονομίας.
[Μ : 80. D : 139.
76. —Au meme. Venise, 8 juillet 1601.
Ίωάσαφ τφ Δορυανφ πανοσιωτάτφ και σοφωτάτφ εν ίερομονάχοις, Μάξιμος.
(Inc. ’ Απειρήκαμεν δεινοις προσπαλαίοντες άνυποίοτοις).
Ένετίηθεν, ιουλ(ίου) όγδοη ϊσταμενου κατά το ,αχα' έτος το σ(ωτή)ριον.
[Μ: 77. D : 155.
77. —A Gerasime CEconomos (ou : A Teconome Gerasime etc.)
et a Joasaph Doryanos. Venise, 28 Juillet 1591.
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων τοϊς πανοσιωτάτοις
έν Χ(ριστ)φ άδελφοΐς κυρίω Γερασίμφ τω οίκονόμφ κ(α)ι Ίωά
σαφ τφ Λορυανφ.
(Inc. ’Ενώ και τοϊς γράμμαοι τους τφ κρείττονι).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη φθίνοντος κατά το ,αφΗοά
έτος το σ(ωτή)ριον.
[Μ : 78. I) 160.
78. —Au cathigoumene Arsene. Venise, 19 janvier 1591.
Άρσενίφ τφ πανοσιοιτάτφ εν καθηγουμένοις Μάξιμος ευ
πράττειν.
(Inc. Συ δ’117 ώ ’Αρσένιε όσιώτατε, ενανλον οι ον εχων).
Ένετίηθεν, ίαννσυαρίου ενάτη επι δεκάτη κατά το ,αφ\α" έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 72. D : 19.
79. —Au meme. Venise, 8 aout 1597.
’Αρσενίφ τφ όσιωτάτφ και λογιωτάτφ εν ίερομονάχοις καΐκαθηγουμένφ Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(Inc. 'Ως ήδύ οοι το των κατ’ έμοϋ εγκωμίων).
Ένετίηθεν, αυγούστου δγδόη ίσταμενου κατά τδ ,αφ\ζ' έτος τδ
σ(ωτή)ριον.
[Μ : 73. D : 56.
80. —A Theonas, catliigoumene du monastere de Saint Denys.
Venise, 28 janvier 1596.
Θεωνδ τφ πανοσιωτάτφ και λογιωτάτφ καθηγουμένφ τής
σεβάσμιας τοΰ Διονυσίου, Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκο
πος ευ πράττειν και μακαρίως άπαλλάττειν.
(Inc. ‘Ηδύ μοι τό περί οοϋ διήγημα, ι%ία μοι).
Ένετίηθεν, ιαν(νουαρίου) τρίτη φθίνοντος κατά τό ,αφΧς-' έτος
τδ σωτήριον.
Μ: 71. D: 17.
81. —A Metrophane Gregoropoulos, cathigoumene τοΰ Βαλσαμονέρου. Venise, 29 juillet 1590.
") Σν δ’ ώ A.

L, : Σν <5’ άλλ’ ώ A. JU
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To) όσιωτάτφ εν ίερομονάχοις καί καθηγουμένφ τοϋ Βαλσαμονέρου κυρίφ Μητροφάνει τφ Γρηγοροπούλφ, Μάξιμος.
(Inc. ’Απορήσεις, οϊμαι, προς την τον πίλον διαπομπήν).
Ένετίηθεν, μειαγειτνιώνος δεύτερα φθίνοντος κατά τδ ,αφ\'
έτος της ένσάρκου οικονομίας.
(Μ : 74. D: 140.
82. —Ατι meme. Venise, 8 juillet 1601.
Μητροφάνει τφ όσιωτάτφ καί λογιωτάτφ καθηγουμένφ τοϋ
Βαλσαμονέρου άδελφφ εν Χ(ριστ)φ έντιμοτάτφ, Μάξιμος ταπει
νός Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(IllC. Σν δ’ αρα των xatV ήμας αμύητος έαρ).
Ένετίηθεν, ίουλ(ίου) όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αχα' έτος τό
σωτήριον.
[Μ : 75. D : 154,
83. —A Laurent <^Marinos>. Venise, 6 fevrier 1590.
Τφ όσιωτάτφ Λαυρεντίφ, Μάξιμος.
(Inc. Avihq δ’ αρα των γε παρ’ ημών πτερηβήπη).
Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος έκτη ίσταμένου κατά τό ,acpV έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 81. D : 2.
84. —Au meme. Venise, 16 aout 1591.
Τφ όσιαιτάτφ Λαυρεντίφ τφ Μαρίνφ, Μάξιμος.
(Inc. Μικρόν τδ δώρον, δ σοι κατά τδ παρόν πέμπομεν).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έκτη επί δεκάτη κατά τό ,αφΗα' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 82. D : 96.
85. —Au meme. Venise, 29 septembre 1591.
Λαυρεντίφ τφ Μαρίνφ όσιωτάτφ έν ίερομονάχοις, Μάξιμος
ευ πράττειν.
(Inc. Έμοϊ τράπεζα ον πολντελείας δψων, καί τον νουν).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος δευτέρμ φθίνοντος κατά τό ,αφΗοά
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 83. D : 126.
86. —Au meme. Venise, 27 juillet 1591.
Λαυρεντίφ τφ Μαρίνφ όσιωτάτφ έν ίερομονάχοις, Μάξιμος
εΰ πράττειν.
(Inc. ‘Ο δε ίερδς Λαυρέντιος, τά ήμέτερα παιδικά).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τέταρτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗα'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 84. D : 162.
87. —A Meletius Vlastos. Venise, 5 fevrier 1590.
Μελετίφ ίερομονάχφ τφ Βλαστφ όσιφτάτφ άνδρί, Μάξιμος.
(Inc. Πάντερπνά σου τά τής επιστολής, ιερά μοι).
Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος πέμπτη ίσταμένου κατά τό ,acpV
έτος το σωτήριον.
[Μ : 85. D : 8.
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88. —Au meme. Venise, 13 aout 1601.
Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος τφ πανοσιαντάτφ εν
πνευματικοίς πατράσι κυρίφ Μελετίφ τω Βλαστφ ευ πράττειν.
(Inc. Old’ orι αοι μέλει τής νποΑέοεως, και ουδέ).
Ένετίηθεν κατά τό ,αχα' έτος το σωτήριον, αύγοΰστου τρίτη
επί δεκάτη.
[Μ : 94. D : 77.
89.

—Au meme. Venise, 13 septembre 1601.
Μελετίφ np πανοσιωτάτφ καί σοφωτάτφ εν ίερομονάχοις,
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος ΚυίΙήροιν εΰ πράττειν.
(Inc. Άκάίλεκτον ορμή, και δτε ταΰτης ή κλίαις,
Ένετίηθεν, σεπτεμβρίου τρίτη επί δεκάτη κατά τό ,αχα' έτος τό
σ(ωτή)ριον.
[Μ: 86. D : 79.

90.

—Au meme. Venise, 27 juillet 1591.
Τω ύσιωτάτφ και σοφωτάτφ έν ίερομονάχοις Μελετίφ τω
Βλαστφ, Μάξιμος.
(Inc. Άφειλέ μου προς τοϊς άλλοις την γηπονίαν).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τετάρτη φίΚνοντος κατά τό ,αφ^α'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 87. D : 163.

91.

—Au meme. Venise, 6 aout 1591.
Ό αυτός τφ όσιωτάτφ εν ίερομονάχοις Μελετίφ τφ Βλαστφ.
(Inc. Μόλις ποτέ τοϊς τφ Θεοφυλάκτφ εις τους ίερονς).
Ενετίηθεν, βοηδρομιώνος έκτη ίσταμένου κατά τό ,α<ρ\α' έτος
τό σιοτήριον.
[Μ : 88. D : 16(>.

92.

—A Matthieu Chalkiopoulos. Mussolente, 2 novembre 1600.
Τφ όσιαιτάτφ Ματθαίφ τφ Χαλκιοποΰλφ, Μάξιμος Κυθή
ρων επίσκοπος εΰ πράττειν.
(Inc. Ον τοντ εγώ φιλίαν ορίζομαι, ψιλών λόγιαν).
Έκ τής επισκοπής τοΰ Μουσολεντου, ,αχ' ετει σ(ωτη)ρίφ νοεμβρίου δεύτερα.
[Μ : 96. D : 67.

93.

—Au meme. Mussolente, 23 janvier 1600.
Τφ όσιωτάτφ καί λογιωτάτφ έν ίερομονάχοις κυρίφ Ματθαίφ τφ Χαλκιοποΰλφ, Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος.
(Inc. Και τό περικάλυμμα τοΰ Μωοαϊκοϋ νόμου).
Έκ Μουσολεντου, κατά τό ,αχ' έτος τό σ(ωτή)ριον, ίαννουαρίου
όγδοη φθίνοντος,
[Μ : 97. D : 104.

94.

—Au meme. Mussolente, fin janvier 1600.
Τφ αΰτφ, Μάξιμος.
(Inc. ’Αλλο γλαυξS8, και άλλο κορώνη, και ΐνα τι).
88) φααι add. Μ.
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Έκ τοΰ Μουσολέντου, ,αχ' ετει σ(ωτη)ρίφ, ιαννουαρίου φθίνοντος.
[Μ : 98. D : 105.
95. —Au meme. Mussolente, 21 mars 1600.
Ματθαίφ τφ λογιωτάτφ έν ίερομονάχοις, Μάξιμος ταπεινός
Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(Inc. *Ιδού οοι τον πό&ον εκπεπληρώκαμεν, προοφιλέστατε).
Άπό Μουσολέντου ,αχ' μαρτίου πρώτη επί εϊκάδι.
(Μ : 99. D : 108.
96. —Au meme. Mussolente, 28 mars 1(500.
Τφ αυτφ, Μάξιμος.
(Inc. 'Αδικείς ήμας, δοιώτατε' και γάρ ήμεΐς και).
Έκ Μουσολέντου ,αχ' ετει τφ σωτηρίφ, μαρτίου τρίτη φίΚνοντος.
ΙΜ : 100. D : 109.
97. —Au meme. Mussolente, 29 mars 1601.
Τφ αυτώ, Μαξιμος.
(Inc. Δνοιν ενεκεν επωφείλετο ήμΐν τα εξ αμοιβής).
Άπό Μουσολέντου ,αχα' ετει σωτηρίφ δευτέρμ φθίνοντος μαρ
τίου.
[Μ : 101. D : 110.
98. —Au meme. Mussolente, 6 decembre 1600.
Ματθαίφ τφ Χαλκιοποΰλφ όσιωτάτφ καί λογιωτάτφ έν ίερομονάχοις, Μαξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(Inc. Έμο'ι μεν αΐδοι xfj προς την κοινήν φιλίαν).
Έκ τής Μουσολέντου επισκοπής, δεκεμβρίου έ'κτη ίσταμένου
κατά τό ,αχ' έτος τό σωτήριον.
[Μ : 102. D : 152.
99. —A Samuel Grimpeto. Venise, 18 janvier 1596.
Σαμουήλφ τφ Γριμπέτφ39 όσιωτάτφ καί λογιωτάτφ έν ίερομονάχοις, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Σαμουήλ δ* ό όοιώτατος, και λογιώτατος).
Ένετίηθεν, ιαννουαρίου όγδοη έ.πί δεκάτη κατά τό
έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 90. D : 20.
100. —Au mSme. Venise, 3 aout 1597.
Τφ όσιωτάτφ καί 'λογιωτάτφ έν πνευματικοΐς πατράσι κυρίφ Σαμουήλ τφ Γριμπέτφ39, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Συνεξήπταί που τής περί ήμας οπουδής).
Ένετίηθεν, αυγοΰστου τρίτη ίσταμένου κατά τό ,αφΗζ’ έτος τό
σ(ωτή)ριον.
[Μ : 92. D : 58.
101. —Au meme. Venise, 29 mars 1598.
“*) Πριμπέτω Μ.
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Σαμουήλ τφ Γριμπέτφ όσιωτάτφ εν ίερομονάχοις, Μάξιμος
ευ πράττειν.
(Inc. Λόγους σοι λόγων, φιλικωτάτη ψυχή, αντιπέμπομεν).
Ένετίηθεν, μαρτίου δεύτερα φθίνοντος κατά τό ,aqpHV έτος τό
σ(ωτή)ριον.
[Μ : 93. D : 89.
102. —A Nicephore <Rhodios>. Venise, 7 aout 1590.
Νικηφόρφ τω σοφωτάτφ, ό αυτός.
(Inc. Τά δίκαιη συμμάχων χρίζει, ΐνα τονιΤ δηερ έητίν).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έβδομη ίσταμένου κατά τό ,acpy έτος
τής ενσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας. [Μ : 105. D: 143.
103. —An meme. Venise, 11 juillet 1601.
Νικηφόρφ τω 'Ροδίφ πανοσιωτάτφ έν ίερομονάχοις, Μάξι
μος ευ πράττειν.
(Inc. ’Έχει τι ,ιιεθ’ έαυτης εντερπνον και ποίηαις).
Ένετίηθεν, ΐουλ(ίου) πρώτη επί δεκάτη κατά τό ,αχα' έτος τό
σ(ωτή)ριον.
[Μ
:
104.D :156.
104. —Au hieromoine Nathanael. Venise, 24 fevrier 1590.
Ναθαναήλφ τφ έν ίερομονάχοις όσιωτάτφ, Μάξιμος ευ
πράττειν.
(Inc. Πάιϋνς φνγεΐν επειγόμενος, πάϋει τω γε δοκειν).
Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος τετάρτη επί εϊκάδι κατά τό ,αφν έτος
[Μ : 103. D : 116.
τό σ(ωτή)ριον.
105. —A Gabriel Rlioditis. Venise, 18 octobre 1590.
Γαβριήλφ τφ 'Ροδίτη όσιωτάτφ καί παμφιλτάτφ έν Χριστφ
υίφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρισν σ(ωτη)ρίαν παρά Θεοΰ.
(Inc. Ονκ έφερον δλως την κακήν, φευ, τυραννίδα).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος όγδοη επί δεκάτη κατά τό ,αφή' έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 106. D : 172.
106. —Au clerge de Cythere. Venise, 25 septembre 1591.
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων τοΐς υπό την άγιωτάτην επισκοπήν διάγουσιν όσιωτάτοις πν(ευματ)ικοις καί ευλαβεστάτοις ίερεϋσιν ειρήνην καί έλεος παρά θεοΰ.
(Inc. Έμοί μεν ήν αν και μάλιστα κατ’ ευχήν).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος έκτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗα<
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 89. D : 9.
107. —A Arsene Maritzis. Venise, 8 aout 1597.
Άρσενίφ τφ Μαρίτζη, ό ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος εΰ
πράττειν.
(Inc. "Ως μικροπρεπές οΐδ" δτι ψήσεις τό δώρον).
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Ένετίηθεν, αΰγοΰστου όγδοη ίσταμένου κατά to ,αφ\ζ' έτος το
σ(οπή)ριον.
[Μ : 91. D : 55.
108. —A Meletius <Vlastos>. Venise, 29 aout 1601.
Μελετίφ τφ πανοσιωτάτφ και σοφωτάτψ εν ίερομονάχοις,
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων ευ πράττειν.
(Inc. Θαυμάσεις, οϊμαι, τί ποτ' αυα καί έκ των).
Ένετίηθεν, αΰγοΰστου δεύτεροι φθίνοντος κατά τό ,αχα' έτος τό
σωτήριον.
[Μ : 95. D. 78.
109. —A Sophrone Papadopoulos. Venise, 26 mai 1594.
Σωφρονίφ τφ Παπαδοποΰλφ δσιωτάτφ εν μοναχοΐς, Μάξι
μος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος ευ πράττειν.
(Inc. *Ην δ’ άρα και τούτο άφιλον, το μη δε γράμμααι).
Ένετίηιίεν, σκιρροφοριώνος πέμπτη φθίνοντος κατά τό ,αφΧδ'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 124. D : 60.
110. —A l’archidiacre Nicephore. Venise, 27 juin 1590.
Τφ πανοσιωτάτφ και σοφωτάτφ έν αρχιδιάκονοις κυρίφ Νικηφόρφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων ευ πράττειν.
(Inc. Κατέφαγέ με, φησίν, ό ζήλος του οίκον αου).
Ένετίηθεν, έκατομβαιώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό ,αφίρ έτος
τής τοΰ σωτήρος ημών ενσάρκου οικονομίας. [Μ: 120. D: 148.
111. —A Nathanael Emboros. Venise, 22 janvier 1596.
Ναθαναήλ τφ Έμπόρφ όσιωτάτφ εν ίεροδιακόνοις, Μάξι
μος εΰ πράττειν.
(Inc. KaiV ηδονήν μοι πάνυ τα παρά σου ευαγγέλια).
Ένετίηθεν, ενάτη φθίνοντος ίαννουαρίου κατά τό ,αφΗ<τ’ έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 121. D : 16.
112. —Au diacre Prochoros. Venise, 18 janvier 1596.
Προχώρφ τφ ίεροδιακόνφ, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Ine. *Έχομεν τά οά, ΙΙρόχωρε δοιώτατε, και έφ’ οις).
Ένετίηθεν, ίαννουαρίου όγδοη επί δεκάτη κατά τό ,ατρ\ς' έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 123. D : 21.
113. —A Nicolas Rhodios. Venise, 29 septembre 1591.
Τφ λογιωτάτφ καί ευλαβεστάτφ Νικολάφ τφ 'Ροδίφ.
(Inc. Άπητήσω μέν συ δικαίως, εγώ δέ δφειλομένως).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος δεύτερα φθίνοντος κατά τό ,αφΉα'
έτος τό σοπήριον.
[Μ : 112. D : 32.
114. —Au meme Venise, 27 aout 1591.
Τφ ευλαβεστάτφ καί σοφωτάτφ εν ίερεϋσι κυρίφ Νικολάφ
τφ 'Ροδίφ, Μάξιμος, ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
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(Inc. Και κακώς άπαλλάττειν αχεδον κεκινδύνευκα).
Ένετίητθεν, βοηδρομκϋνος τέταρτη φθίνοντος κατά το ,αφ\α'
έτος τό σ(α)τή)ριον.
[Μ : 113. D : 33.
115. —Au meme. Venise, 22 aout 1591.
Τφ ευλαβέστατο) έν ίερεϋσι κυρίφ Νικολάφ τφ 'Ροδίφ.
(Inc. Οντω πάνν προς της έπιφερομένας μοι των συμφορά»’),
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος ένάτη φθίνοντος κατά το μι<ρ\α'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 114. D : 400.
116. —Au meme. Venise, 4 juillet 1590.
Τφ σοφωτάτφ, και ευλαβέστατα» εν ίερεϋσι κυρίφ Νικολάφ
τφ 'Ροδίφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
(Inc. ’Ιωάννης δ 'Αρμάκης προσφκείωτο μέν ποι πάλαι).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τέταρτη ίσταμενου κατά τό ,αφν
έτος τό σωτήριον.
]Μ : 115. D : 149.
117. —Au meme. Venise, 4 juillet 1590.
Τφ αύτφ, 6 αυτός.
(Inc. Και παίζομεν άρα και ημείς εσθ’ δτε).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τέταρτη ίσταμενου κατά τό ,αφ^'
έτος τό σωτήριον.
(Μ : 116. I) : 150.
118. —Au meme. Venise, 28 juillet 1591.
Τφ εύλαβεστάτφ καί σοφωτάτφ έν ίερεϋσι κυρίφ Νικολάφ
τφ 'Ροδίφ, Μάξιμος εϋ πράττειν.
(Inc. ΙΊάλιν εγώ κατάδικος, και πάλιν κριτηρίοις προαιών).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη φθίνοντος κατά τό ,αφΉα'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 117. D : 161.
119. —Au meme. Venise, 21 octobre 1591.
Νικολάφ τφ Ροδίφ εύλαβεστάτφ καί σοφωτάτφ έν ίερεϋσι,
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
(Inc. Οΐμαί τι και μέχρι τον ννν νπολελεΐφέλαι).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος πρώτη επί είκάδι, κατά τό ,aq>\a‘
έτος τό σ(απή)ριον40.
[Μ: 118. D: 171.
120. —A. Jean Mourzinos. Venise, 5 fevrier 1590.
Τφ εύλαβεστάτφ ’Ιωάννη τφ Μουρζίνφ, Μάξιμος.
(Inc. Ήδύ μοι λίαν, και χαρίεν και τό χρηστόν σου).
Ένετίηθεν, έλαφηβολιώνος πέμπτη ίσταμενου κατά τό ,acpV
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 107. D : 7.

,0) I,e millesime manquant dans I,, les six derniers mots ont ete
restitues d’apres M.
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121. —Au meme. Venise, 3 mai 1599.
Τφ εΰλαβεστάτφ, και λογιωτάτφ έν ίερεΰσι κυρίφ ’Ιωάννη
τφ Μουρζίνφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Υπηρέτου τινός μοι δει, ευλαβέστατέ μου).
Ένετίηθεν, , αφΗθ’ έτει τω από τής ένσάρκου τοϋ σωτήρος
ημών οικονομίας σκιρροφοριώνος τρίτη.
[Μ: 108. D : 61.
122. Au meme. Venise, 28 juillet 1591
Τω εΰλαβεστάτφ έν ίερεΰσι καί λογιωτάτφ κυρίφ ’Ιωάννη
τφ Μουρζίνφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. ’Έμελλαν αρα και τοΰτο παίΗ,ΐν, και τοΐς έμοΐς).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη φθίνοντος, κατά τό ,αφΉα'
έτος το σ(ωτή)ριον.
[Μ : 109. D : 159.
123. —A Jean Harmakis. Venise, 23 septembre 1595.
Τφ εΰλαβεστάτφ έν ίερεΰσι κυρίφ ’Ιωάννη τώ Άρμάκη,
Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Και τις λοιπόν δίκαιης41 επί τφ φιλικω λειποταξίω).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος όγδοη φθίνοντος κατά τό ,αςρΐΊε'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 110. D: 12.
124. —Au mime. Venise, 26 juillet 1591.
Τώ εΰλαβεστάτφ έν ίερεΰσι, καί ποθέινοτάτφ μοι έν Χ(ριστ)ώ υίφ κυρίορ ’Ιωάννη τφ Άρμάκη.
(Inc. Συνήδομαί σοι επί τη εϊς τό υψηλόν).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος πέμπτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗ«'
[Μ: 111. D: 157.
έτος τό σ(ωτή)ριον.
125. —A Nicolas Cosmas. Venise, 14 janvier 1596.
Νικολάφ τώ Κοσμά εΰλαβεστάτφ καί λογιωτάτφ έν ίερεΰσι,
Μάξιμος έπίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
(Inc. Ναι μά την Ιεράν σου και φίλην &εώ ψυχήν).
Ένετίηθεν, τετάρτη έπί δεκάτη ίαννουαρίου κατά τό ,αφ>\ς'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 119. D : 18.
126. —A David Hoeschel. Venise, 25 septembre 1596 (ou 1595).
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Τί αν σοι περί των τοϋ πα/ιμάκαρος Αθανασίου).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος έκτη φθίνοντος κατά τό ,αφ^ς·'
(sic L, :
Μ) έτος τό σωτήριον.
[Μ : 125. D : 13.
127. —Au meme Venise, 14 avril 1597.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ άνδρί σοφωτάτφ, Μάξιμος Κυθήρων
έπίσκοπος εΰ πράττειν.
41) δικαίως Μ.
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(Inc. ’Εγώ κατώκνουν μεν και προτού, και οντοι γε).
Ένετίηθεν, άπριλ(ίου) τέταρτη επ'ι δεκάτη κατά το ,αφΗζ' έτος
το σωτήριον.
[Μ : 126. D : 14.
128. —Au meme. Venise, 20 decembre 1595 (ou 1596).
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Μέχρι λόγων έρεΐς τά Μα'ξίμον, έπε'ι και).
Ένετίηθεν, δεκεμβρίου είκάδι κατά τό ,αφ^ΐε' (sic L: ,αφΗς·'
Μ) έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 127. D : 26.
129. —Au meme. Padoue, 22 mai 1593.
Έσχελίφ τφ σοφωτάτφ, Μαξιμος Κυθήρων επίσκοπος ευ
πράττειν.
(Inc. 'Ίΐσϋην μεν καί ον μετρίως έφ’ οΐς μοι).
Εκ Παταβίου, σκιρροφοριώνος ένάτη φθίνοντος κατά τό ,αιρΉγ’
έτος τό σωτήριον.
(Μ ; 128- D : 27.
130.

—An meme. Padoue, meme jour.
Ό αυτός τφ αΰτφ.
(Inc. ’Αντιπέμπεταί οοι και παρ’ ημών μικρόν μεν).
Έκ Παταβίου, τή αυτή ημέρα.
[Μ ; 129. D : 28.

131.

—Au meme. Venise, 3 septembre 1591.
Τφ σοφωτάτφ Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Φορτικώτερος έγό> τά περί σε, αοφωτάτη μοι).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος τρίτη ίσταμένου κατά τό , αφΧα'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 130. D : 36.

132. —Au meme. (Sans lieu,) 11 Septembre 1590.
Μάξιμος Έσχελίφ εΰ πράττειν.
(Inc. ’Εκάτερόν σου των γραμμάτων, έκομισάμην, έκάτερον).
,Αφν ετει, μαιμακτηριώνος πρώτη επί δεκάτη.
[Μ : 131. D : 40.
133. —Au meme. (Sans lieu ni date.)42.
Μάξιμος Έσχελίφ εΰ πράττειν.
(Inc. Και βασιλει ποτέ ύδωρ προσειεχϋέν, ου προς τό).
[Μ : 132. D ; 42.
134. —Au meme. Venise, 14 juin 1598.
Έσχελίφ τφ σοφωτάτφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Σν δ’ αλλά παρά τούτο γοϋν ονγγνωμονικός οιμαι).* II,

42) Dans le texte qu’en a donne 1, e g r a n d (Bibl. hell. XV et XVI s.,
II, p. 421), cette lettre porte la meme date que la precedente.
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Ένετίηθεν, ,αφ^η' ετει σ(ωτη)ρίφ ιουνίου τετάρτη επι δεκάτη.
[Μ : 133. D : 49.
135. —Au meme. Venise, 28 aout 1600.
Μάξιμος Έσχελίφ ευ πράττειν.
(Inc. Τοιανταις περικυκλονμαι φροντίδοιν επαλληλίαις).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος τρίτη φθίνοντος κατά τό ,αχ' έτος τό
σ(ωτή)ριον.
[Μ : 134. D : 53.
136. —An meme. Venise, 29 septembre 1600.
Τφ αΰτφ, Μάξιμος.
(Inc. ’ Αλλ’ δπερ εμοί την κατανάγκην ποιεί τοϋ σιγάν).
Ένετίηθεν, σεπτεμβρίου δευτέρμ φθίνοντος κατά τό ,αχ' έτος
τό σωτήριον.
[Μ ; 135. D : 54.
137. —Au meme. Venise, 8 novembre 1591.
Μάξιμος Δαυΐδη τφ Έσχελίφ εΰ πράττειν.
(Inc. ΙΙολνς εΐ περί ημάς τοΐς φίλτροις, και τοΐς).
Ένετίηθεν, άνθεστηριώνος όγδοη ίσταμένου κατά τό ,αφΉα'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 136. D : 65.
138. —Au meme. Venise, 22 avril 1592.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. ’Αεί μεν εγό> προς τό γράφειν έτοίμως επείγομαι),
Ένετίηθεν, θαργηλιώνος ενάτη φθίνοντος κατά τό ,αφΤΊβ'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 137. D : 80.
139. —Au meme. Venise, 27 mai 1592.
Μάξιμος Έσχελίφ εΰ πράττειν.
(Inc. Και τά πρώτα καί τά δεύτερα τής οής αγάπης).
Ένετίηθεν, σκιρροφοριώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό , αφΗβ’
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 138. D : 86.
140. —Au meme. Venise, 23 janvier 1598.
Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος Έσχελίφ τφ σοφωτάτφ εΰ πράττειν.
(Inc. Old’ ότι με αψιλίας γράψη γραφήν, καί τοσοντφ μάλ
λον).
Ένετίηθεν, ίαννουαρίου όγδοη φθίνοντος κατά τό ,αφ’Μη' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 139. D ; 87.
141. —Au meme. Venise, 29 avril 1598.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ άνδρι σοφωτάτφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. ’Εγώ πάλαι μεν εις την τον Φωτίου χορηγίαν).
Ένετίηθεν, άπριλ(ίου) δεύτερα φθίνοντος κατά τό ,αφΗθ έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 140. D : 90.
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142. —Au meme. Venise, 2 juin 159813.
To) αύτφ, Μάξιμος.
(Inc. Σννήδομαί σοι τής ασφαλούς του βιβλίου λήψεως).
Ένετίηθεν, Ιουνίου δευτέρςι ιστσμένου κατά τό ,αφΗη' έτος το
[Μ : 141. D : 91.
σ(ωτή)ριον.
143. —Au meme. Venise, 16 aoiit 1591.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος.
(Inc. Τί πράττεις ό τής εμής ψυχής δυνάστης),
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έκτη επί δεκατχι κατά το ,αφΗη' έτος
[Μ : 142. D : 94.
το σ(ωτή)ριον.
144. —Au meme. Mussolente, mars i 6014*.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Μετέβαλέ μου τό περιαλ.γες τής ψυχής διά τε άλλα).
Έκ Μουσολέντου, ,αχα' κατά μήνα τόν μάρτιον.
(Μ : 143. D : 107.
145. —Au meme. Venise, 5 mars 1590.
Τφ σοφωτάτφ Έσχελίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Πώς οϊει μου την καρδίαν δεδήχάαι, εφ’ οΐς).
Ένετίηθεν, μουνυχιώνος πέμπτχι ισταμένου κστά το ,acph' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 144.
D : 117.
146.

—Au meme. (Sans lieu ni date.)
Τω αΰτφ, Μάξιμος.
(Inc. "Οτι μέν σοι, ει και μεταχρόνια, επεδόάη43
45 46
44
τά παρ’
ημών — des. mut. καί ή τον ’Απολλώνιου του Αυπκόλον γραμ
ματική, προς δε και™).
[Μ : 145. D : 118.

147.

—Au meme. Venise, 7 octobre 1591.
Δαυΐδη τφ Έσχελίο; σοφωτάτφ άνδρί, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Άναπέμπεταί σοι47 παρ’ ημών ή βίβλος, ποφώιατε).
Ένετίηιίεν, πυανεψυώνος έβδομη ισταμένου κατά τό , αφ'ή.σ'
[Μ : 146.
D : 128.
έτος τό σωτήριον.

148. —Au meme. Moussolente, 10 aout 1598.
43)
. Vers le milieu de la lettre, chacun de nos deux copistes signale,
par deux lignes laissees en blanc, une lacune du modele.
44) La lettre est suivie d’une piece de cinq distiques elegiaques,
adressee a Hoeschel editeur de Pliotius (ed. Leg rand, Bibl. hell.
XV et XVI s., II, p. LXVIII).
4δ) άπεδό&η M.
46) Apres ce mot, le copiste de L a laisse en blanc une page et trois
lignes; le copiste de M, une demi-page.
47) αοι M : OB. L.
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Έσχελίφ τφ σοφωτάτφ, Μάξιμος.
(Inc. Κινείς με ονστελλόμενον έκονσίως Έοχέλιε, και)
Έκ της επισκοπής τοϋ Μουσολέντου, αΰγοΰστου δέκατη κατά
τό ,αφΉα' έτος το σωτήριον.
[Μ : 147. D : 132
149.

—Au meme. Venise, meme date (?).
Έσχελίφ τφ σοφωτάτφ», Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. OIK δτι μου φιλία; ολιγωρίαν καταψηφιή).
Ένετίηθεν, τή αυτή ήμέρμ, και κατά το αυτό έτος48.
[Μ : 148. D : 134.
150. —Au meme. Venise, 15 octobre 1599.
Τφ αΰτφ, Μάξιμος.
(Inc. ’Απέτισά τι μικρόν τοϋ προς σέ μου χρέους).
Ένετίηθεν, ,αφΗθ’ έτει, όκτωβρίου πέμπτη έπι δεκάτη.
[Μ: 149. D: 135.
151. —Au meme, Venise, 8 juin 1590Δαυΐ'δη τφ Έσχελίφ άνδρι σοφωτάτφ, Μάξιμος ό Μαργοΰνιος επίσκοπος Κυθήρων ευ πράττειν.
(Inc. Θεόν τινα είναι την φήμην, άνδρός τίνος).
Ένετίηθεν, έκατομβαιώνος όγδοη ίσταμένου κατά το ,αφΗ' έτος
τής ένσάρκου οικονομίας.
[Μ : 150. D: 144.
152. —Au meme. Venise, 6 juillet 1601.
Μάξιμος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος Δαυΐδη τφ Έσχελίφ
εΰ πράττειν.
(Inc. Ποιαν οΐει με την ψυχήν εχειν, τής οής μελιρρύτου).
Ένετίηθεν, ίουλ(ίου) έκτη ίσταμένου κατά τό ,αχα' έτος τό σω
τήριον.
[Μ : 151. D : 153.
153.

—Au meme. Venise, 28 juillet 1590.
Δαυΐδη τφ Έσχελίφ, Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων ευ πράττειν.
(Inc. Πάλιν εγώ φορτικός ό παμπάλαιος, και πάλιν).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη φθίνοντος κατά τό ,αφή' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 152. D : 158.

154. —Au meme. Venise, 4 aout 1590 (ou 4 fevrier 1601).
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων ό Κρής, Έσχελίφ τφ
σοφωτάτφ άνδρι εΰ πράττειν.
(Inc. Μικρού και Πυθαγορείων δόγμασι οννεισφέρομαι).
48) Cette indication est suspecte, car la meme lettre, dans l’edition
de Leg rand (Bibl. hell. XV et XVI s., II, p. 138-139) porte la date
du 13 septembre 1599.
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Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος τετάρτη ισταμένου κατά τό ,αφν
έτος τό σωτήριον (sic. L, : έλαφηβολιώνος δ' ισταμένου κατά τό
,αχα' έτος τό σ(ωτή)ριον Μ).
[Μ : 153. D : 169.
155. —A Friedrich Sylburg. Venise, 11 septembre 1590.
Φρεδερίκφ τφ Συλπουργίφ άνδρι σοφωτάτφ, Μάξιμος επί
σκοπος Κυθήρων δ Μαργοΰνιος σωτηρίαν έν Χ(ριστ)φ.
(Inc. ’Επειδή σοι φίλα και τά παρ’ ημών παιδικά).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος πρώτη επί δέκατη κατά τό ,αφή'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 161. D : 39.
156. —Au meme. (Sans lieu,) 19 octobre 1591.
Φρεδερίκφ τφ) Συλπουργίφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. *.Ικέτης άντικατέστην σου προς τον λαμπρότατον).
Πυανεψιώνος δέκατη ένατη κατά τό ,αφΗα' έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ: 162. D : 63.
157. —Au meme. Venise, 8 octobre 1591.
Φρεδερίκφ τφ Συλπουργίφ, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Χαρίεντά μοι τά παρά σου δτι μάλιστα).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος όγδοη ισταμένου κατά τό ,αφΗα' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 163. D : 129.
158. —Au meme. Venise, 28 juillet 1591.
Φρεδερίκφ τφ) Συλπουργίφ, Μάξιμος.
(Inc. 'Ο τον Ννσσης κατηχητικός λόγος προ μικρού).
Ένετίηθεν, μεταγειτνιώνος τρίτη φθίνοντος κατά τό ,acpV(a'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 164. D : 164.
159.

—A Ascanio Persio. Venise, 13 juin 1597.
Άσκανίφ τφ Περσίφ, Μάξιμος.
(Inc. Ώς ευπρεπές σοι τό προσχηματώδες τον λόγον).
Ένετίηθεν, Ιουνίου τρίτη έπι δεκάτη κατά τό (αφ^ζ* έτος τό
σωτήριον.
[Μ : 157. D : 15.

160. —Au meme. Venise, 1591.
Άσκανίφ τφ Περσίφ σοφωτάτφ άνδρί, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Ώς ευπρόσωπός σοι ή έξα.τίασις, και προς τό).
Ένετίηθεν, ,αφίΐα' έτει τής ένσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικο
νομίας.
[Μ : 159. D ; 25.
161. —Au meme. Venise, 12 decembre 1597.
Τφ σοφωτάτφ Άσκανίφ τφ Περσίφ δημοσίςι έν Βονωνίφ
τά περί τους λόγους διδάσκοντι, Μάξιμος έπίσκοπος Κυθήρων
εΰ πράττειν.
(Inc. ’Επαινώ σου τό τής γνώμης επιεικές τε και μέτριον).
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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Ένετίηθεν, ποσειδεώνος δεύτερα έπι δεκάτη κατά το ,αφΉζ’
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 167. D : 75.
162. —A Filippo Siminello. Venise, 25 septembre 1595.
Φιλίππφ τφ Σιμινέλλφ λογιωτάτφ νεανία, Μάξιμος.
(Inc. Τις ή επί τοσοντον σιγή, καί τής επαινετής)
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος έκτη ιρθίνοντος κατά τό ,αφΗε' έτος
[Μ : 155. D : 10.
τό σωτήριον.
163. —Au meme. Venise, 8 fevrier 1597.
Φιλίππφ τφ Σιμινέλλφ λογιωτάτφ εν νεανίαις, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Αωρόν αοι πέμπεται παρ’ ημών, λογιώτατε).
Ένετίηθεν, φευρουαρίου όγδοη ισταμένου κατά τό ,αφΉζ' έτος
τό σ(ωτή)ριον.
[Μ ; 165. D : 88.
164. —An meme. Venise, 22 aout 1591.
Τφ λογιωτάτφ έν Χριστφ άδελφφ Φίλιπποι τφ Σιμινέλλφ,
Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Καί παρών ήδη την περί τά καλά σου ήδειν).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος ένάτη ιρθίνοντος κατά τό ,αφΉ,α' έτος
το σ(ωτή)ριον.
[Μ : 166. D : 101.
165. —A Georges Maximos. Venise, 3 aout 1594.
Γεωργίφ τφ Μαξίμφ, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Πέπαικταί μοι τά περί τά; καλάς ιών οπωρών).
Ένετίηθεν, αυγουστου τρίτη ισταμένου κατά τό ,αφΊΐδ' έτος τό
σ(ωτή)ριον.
[Μ : 156. D : 11.
166.

—Au meme. Venise, 27 avril 1592.
Γεωργίφ τφ Μαξίμφ, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. Τό τής λ.ήϋ-ης ϋδωρ εκπέπωκας, ώ Γεώργιε).
Ένετίηθεν, θαργηλιώνος τετάρτη φθίνοντος κατά τό ,αφΗβ'
[Μ : 178. D : 82.
έτος τό σωτήριον.

167. —Au meme. Venise, 29 avril 1592.
Τφ αυτφ, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Ου ψιλής έμοί καί μόνης παρά τοιν φίλων).
Ένετίηθεν, ·θαργηλιώνος δεύτεροι φ·9ίνοντος κατά τό .αφΉβ"
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 179. D : 83.
168. —A Jean Coressios. Venise, 21 aout 1600.
Τφ σοφωτάτφ έν ιατροΐς κυρίφ ’Ιωάννη τφ Κορέση, Μάξι
μος ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος εΰ πράττειν.
(Inc. Τον μεν περί τά αίοϋητά έρωτα, καί ών).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος δεκάτη φθίνοντος κατά τό ,αχ' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 168. D : 51.
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169.

—Au meme. Padoue, 2 septembre 1590.
Τφ σοφωτάτφ εν ϊατροΐς κυρίφ ’Ιωάννη τφ Κορέση, Μάξιμος ευ πράττειν.
(Inc. ’Αγανακτήσεις, οΐμαι, ή γοΰν δυσχερανεις δπωσοΰν).
Έκ ΙΙαταβίου, μαιμακτηριώνος δεύτερα ίσταμένου κατά τό
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 169. D: 123.

170.

—Au meme. Venise, 2 septembre 1591.
Τφ αΰτφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων.
(Inc. Δεινός μου τή ψυχή ερως τής σής σοφίας).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος δευτερρ ίσταμένου κατά τό ,αφΉα'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 170. D : 124.

171.

—A Constantin Loucaris. Venise, 19 octobre 1595.
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων, Κωνσταντίνα) τφ
Λουκάρει άδελφφ εν Χριστφ ευ πράττειν.
(Inc. ’Επαινείς καί ψέγεις κατά τό αυτό, κατ’ άλλο).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος δέκατη ένατη κατά τό ,αφΗε' έτος τό
σ(ωτή)ριον.
[Μ : 176. D : 62.

172.

—Au meme. Venise, 27 octobre 1591.
eO αυτός Κωνσταντίνφ τφ Λουκάρει.
(Inc. ’Αγανακτείς, ώς εοικας, καί ώσπερ τίνος ενλόγου).
Ένετίηθεν, πυανεψιώνος τέταρτη φθίνοντος κατά τό ,αφ^α' έτος
[Μ : 177. D: 64.
τό σ(ωτή)ριον.

173. —A Pierre Pingris. Venise, 23 mai 1592.
Πέτρφ τφ Πιγγρή έλλογιμωτάτφ και φιλτάτφ νεανίοι, Μάξι
μος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
Inc. Σφοδρόν ημών τή ψυχή τό προς σέ φίλτρον).
Ένετίηθεν, σκιρροφοριώνος όγδοη φάίνοντος κατά τό ,αφΗβ'
[Μ : 180. D : 84.
έτος τό σ(ωτή)ριον.
174.

—Au meme. Venise, 29 mai 1592.
Τφ αυτό), Μάξιμος.
(Inc. ’Επειδή σοι φίλα τά παρ’ ημών, Πέτρε).
Ένετίηθεν, σκιρροφοριώνος δεύτερα φθίνοντος κατά τό ,αφΗβ'
έτος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 181. D : 85.

175. —A Metrophane. Monastere de Saint-Catherine (Candie), 9
septembre 1584.
Μάξιμος Μητροφάνει τφ άδελφφ εΰ πράττειν.
(Inc. Όρας οΐα πάσχει**, ή κρεΐττον ε’ιπείν, τί ποιεΐν).
Έκ τής σεβάσμιας μονής τής αγίας Αικατερίνης των Σιναϊτών,
4β) πάαχειν Μ.
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,αφπδ' μαιμακτηριώνος ένάτη ίσταμένου50.

[Μ: 158. D: 23.

176. —A Michel Vlastos. Venise, 25 mars 1598.
Τφ λογιωτάτφ έν νεανίας Μιχαήλφ τφ Βλαστφ, Μάξιμος εΰ
πράττειν.
(Inc. Περιβαρή σοι51 πως τάχα τά τής ήμετέρας γέγονε).
Ένετίηθεν, μαρτίου έκτη φθίνοντος κατά τό ,αφΉ.η' έτος το σω
τήριον.
[Μ : 173. D : 48.
177. —A Leonard Mindonios. Venise, 21 aoiit 1600.
Τφ σοφωτάτφ έν ιατροΐς κυρίφ Λεονάρδορ τφ Μεντονίφ,
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων εΰ πράττειν.
(Inc.. El και κατά τους γεωμετρικούς κανόνας, τά τω αντω).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος δεκάτη φθίνοντος κατά τό ,αχ' έτος τό
σωτήριον
[Μ : 174. D : 52.
178. —A Rinaldo Molinetti. Padoue, 8 novembre 1569.
Τφ σοφωτάτφ και λογιωτάτφ κυρίφ 'Ρινάλδφ τφ Μολινέτφ,
Εμμανουήλ Μαργοΰνιος ό Κρής χαίρειν.
(Ilic. Πάλαι μεν τό εϋπαίδεντόν τε και ’έμπειρόν οου).
Έν ΙΙαταβίφ, κατά τό ,αφξθ', άνθεστηριώνος όγδοη ίσταμένου.
[Μ : 175. D : 59.
179. —A Andre Schott. Venise, 18 juillet 1598.
Άνδρέα τφ Σχότφ σοφωτάτφ άνδρί, Μάξιμος.
(Inc. Συνήδομαί σοι τής περί τά καλά των μαθημάτων).
Ένετίηθεν, ϊουλ(ίου) όγδοη επί δεκάτη κατά τό ,αφΗη' έτος τό
σ(ωτή)ριον.
[Μ : 154. D : 92.
180. —A Georges Xenos, logothete de la grande Eglise. Venise,
16 aout 1591.
Τφ εΰγενεστάτφ και λογιωτάτορ κυρίφ Γεωργίφ τφ Ξένφ ήδη
λογοθέτη τής Μεγάλης Εκκλησίας, Μάξιμος επίσκοπος Κυθήρων
εΰ πράττειν.
(Inc. 'Ημείς μετά την πρώτην υμών έπι τοις γράμμασι).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος έκτη έπι δεκάτη κατά τό .αφ^α' έτος
τό σωτήριον.
[Μ : 182. D : 98.
181. —A Georges Higoumenos. Mussolente, 5 fevrier 1600.
Γεωργίφ τφ ήγουμένφ52, Μάξιμος εΰ πράττειν.
(Inc. Ό δέ χρηστός ’Αντώνιος έτι δλως σιγά).
Έκ τοϋ Μουσολέντου ,αχ' έτει σ(ωτη)ρίορ, φευρουαρίου πέμπτη
ίσταμένου.
[Μ : 171. D : 106.
*°) I.e lieu et la date manquent dans M.
5‘) ooi M : om. I,.
δ2) Sjc b : Γεωργίφ τφ Μαξίμφ Μ·

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:39:14 EET - 54.167.206.90

Maxime Margounios et les recueils parisiens

246

182. —A Aloysio Kollino. Padoue, 4 septembre 1591.
Τφ εΰγενεστάτφ και λαμπροτάτφ άνδρι κυρίφ Άλοϋζίφ τφ
Λολίνφ, Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων φιλοσοφίας οίκρας
απόλαυσιν.
(Inc. Και τά τοΰ πύ&ου μου η δη υ δαίμων τετέλεκεν).
Έκ Παταβίου μαιμακτηριωνος τετάρτη ισταμένου κατά τό ,αφ^α'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 183. D : 111.
183. —A Nathanael Emboros. Mussolente, 12 fevrier 1598.
Ναθαναήλ τφ Έμπόρφ, Μάξιμος.
(Inc. ΓΙαρακατέχει και οέ, τί ^άρ φιλών ονκ αν εϊποιμί).
Έκ τοΰ ερημικού Μουσολέντου, , αφ^η' φευρουαρίου δεύτερα
επι δέκατη.
[Μ : 122. D : 113.
184. —A Manuel Moschettis. Mussolente, 8 juillet 1598.
Μανουήλφ τφ Μοσχέτη λογιωτάτφ εν Χ(ριστ)φ άδελφφ, Μάξιμος.
(Inc. Τί άϋυμεΐς και κατατήκεις σαντόν, και τφ γε δοκεΐν).
Έκ τής επισκοπής τοΰ Μουσολέντου, ,αφ\τ\ έτει τφ> σ(ωτη)ρίφ,
ίουλ(ίου) όγδοη.
[Μ: 184. D: 130.
185. —A Constantin Servius. Venise, 5 aout 1591.
Κωνσταντίνφ τφ Σέρβφ ιατρφ άρίστφ και σοφιοτάτφ, Μάξι
μος ταπεινός επίσκοπος Κυθήριον ευ πράττειν.
(Inc. Εϊτ’ ερεΐς δτι φιλεις έκτόπως, και των ηροηείων).
Ένετίηθεν, βοηδρομιώνος πέμπτη ισταμένου κατά τό , αφΉα'
έτος τό σωτήριον.
[Μ : 185. D : 165.
186. —Baptiste Cabasilas a Georges Vlasios. (Sans lieu,) 3 janvier 1616.
Τφ τιμιωτάτφ κα'ι έν σπουδαίοις άρίστφ Γεωργίφ τιφ Βλασίφ, Βαπτιστής εΰ πράττειν.
(Inc. 11 ενλαλος χελιδών, διαγελώντος τον εαρος, την ιδίαν).
Γαμηλιώνος τρίτη ισταμένου κατά τό ,αχις·' έτος τό σωτήριον.
—Ό σός κατά πνεύμα Βαπτιστής Καβάσιλας.
[Μ : 186.
187. —Authentication d’un chrysobulle appartenent a Stavros
Apsaras. Venise, 27 octobre 1597.
Πίστις εις τό χρυσόβουλλον τοΰ Σταύρου Άψαρά.
(Inc. Τίμιον έργον ή αρετή, και τοΐς πάαιν αίδέοιμον).
Κατά τό ,α(ρ\ζ' έτος τό σ(ωτή)ριον, Οκτωβρίου τέταρτη φθίνοντος, Ένετίησι. 'Ο ταπεινός Κυθήρων επίσκοπος Μάξιμος.
[Μ : 189. D : 72.
188. —Eettre patriarcale redigee pour Sophrone de Jerusalem,
Octobre 1599.
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Πατριαρχική, ήν έποίησεν δ αυτός Μάξιμος Σωφρονίφ τφ
μακαριωτάτορ πατριάρχη τής αγίας πόλεως ‘Ιερουσαλήμ.
(Inc. 01 απανταχού δντες πανιερώτατοι μητροπολϊται).
Έν ετει ,αφΗθ' τής ένσάρκου τοΰ σωτήρος ημών οικονομίας
κατά μήνα τον Οκτώβριον53.
[Μ : 190.
189. —Homelie prononcee lors de la reconciliation avec Gabriel
Severe. <^Paques 1591^>.
‘Ομιλία σύντομος γενομένη επι τή διαλλαγή Γαβριήλ τοΰ
πανιερωτάτου Φιλαδελφίας αρχιεπισκόπου, και Μαξίμου επισκό
που Κυθήρων.
(Inc. Ενφραινέσϋωααν οι ουρανοί, και άγαλλιάσϋ·ω ή γη—des.
και εν τριοί προοώποις ίλεωρονμένην ϋεότητα, f πρέπει παοα
δόξα, τιμή, και προσκύνησις εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν).
[Μ : 191.
190. —Homelie sur TEpiphanie.
Μαξίμου ταπεινού Κυθήρων επισκόπου εις την εορτήν των
επιφανειών τοΰ σωτήρος λόγος εγκωμιαστικός.
(Inc. Καί πον (V αν ημείς τάς τοΰ λόγον ήνίας — des. και
τερφ&ώμεν αιώνια, έν Χ(ριστ)φ τφ άληϋινφ ϋεφ ημών, ω πρέ
πει παοα δόξα, τιμή και προσκύνησις συν τφ άνάρχω αύτυΰ πατρί, καί τφ παναγίω καί (ίγαί)φ καί ζωοποιφ αύτοΰ πν(εύματ) ι,
νυν καί αεί καί εις τους αιώνας τών αΙώνων, αμήν). [Μ : 192.
191—Seconde homelie sur TEpiphanie.
Τοΰ αΰτοΰ έτερος είς την αυτήν εορτήν.
(Inc. Τις ή τερπνόιης ; τί το ταύτης τής ίερας συνδρομής —
des. καταξιούμεύλα μακαριότητος, έν Χ(ριστ)φ Ίησοΰ τφ κυρίω
ημών, φ πρέπει δόξα, τιμή καί προσκύνησις συν τφ άνάρχφ αυ
τού πατρί, καί τφ παναγίω καί άγαϋω καί ζατοποιφ αύτοΰ πνεύματι, νυν καί άεί καί εις τους αιώνας τών αιώνων, αμήν).
[Μ : 193.
192.— Apologie adressee au Saint-Synode. Venise, 3 octobrel592.
Τή κατά Κωνσταντινοιίπολιν έν Χ(ριστ)φ συναθροισθείση ίερμ
συνόδιρ, πατράσι παναιδεσιμωτάτοις, και κυρίοις έντιμοτάτοις,
Μάξιμος ταπεινός επίσκοπος Κυθήρων, παν δ τι σωτηριώδες και
εις θείαν ήκον δόξαν καί ευαρέστησιν.**)
**) Dans Μ, le mois manque, mais une main moderne a supplee
μάρτιον variante tiree <έκ τον X. 2». (?, vraisemblablement un autre ma-

nuscrit, peut-etre celui du libraire Christodoulos, Χ[ριστο]δ[ούλου)? Cf.

cidessous, p. 253.)

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:39:14 EET - 54.167.206.90

Maxime Margounios et les recueils parisiens

241

(Inc. Έμο'ι μέν, ω ιερά και Νεοσύλλεκτος τον κυρίου).
Ένετίητίεν, πυανεψιώνος τρίτη ίσταμένου κατά το .αφΗβ' έτος
χό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 187.
193.—Epigramme (douze distiques elegiaques).
Πρός τινα κακώς λέγοντα τούς "Ελληνας, Έμμανουήλου.
(Inc. Τίπτε aiaoNalitjOi μεμιγμένα ρήματα βάζεις;—des.Πώς
νοέειν σε δέον, ει γ’ εΝέλ^ς τί λέγειν.)
[Μ : 194.
[194]*4—A Leonce Eustrate. Venise, 11 septembre 1591.
Τφ σοφωτάτφ Λεοντίφ τφ Εύστρατίφ, Μάξιμος εύ πράττειν.
(Inc. ΆπήλΝες, έμο'ι δε κατέϊιπες δάκρυα).
Ένετίηθεν, μαιμακτηριώνος ια' κατά τό ,αφΗ<Ε έ4ος τό σ(ωτή)ριον.
[Μ : 160. D : 37.

La simple lecture de la liste qui precede permet d’apprecier F
importance du «corpus» epistolaire conserve dans les manuscrits
de Paris. Bien qu’il lui manque un bon nombre d’unites pour
etre complet, cet ensemble constitue la plus ample collection
connue jusqu5 a present des lettres de Margounios: les lettres y
sont reparties sur plus de trente annees de la vie du prelat (de
1569 a 1601, avec un maximum d’activite epistolaire dans les
annees 1590-1591); le nombre des correspondants a qui elles
sont adressees depasse la cinquantaine.
II est souhaitable que d’autres chercheurs puissent trancher
les incertitudes que renferme encore notre liste, notamment sur
les points ou les manuscrits L et M divergent categoriquement
dans la datation. II faut souhaiter surtout que d’autres descri
ptions precises fassent peu a peu connaitre la totalite des docu
ments conserves, pour que soit enfin rendue possible une edi
tion serieuse de la correspondance de Maxime Margounios.
Paris, decembre 1946.

CHARLES ASTRUC
Bibliotheque Nationale.4

S4) Cette lettte, dont la description est doniiee ici d'apreS M, ne fi*

gure pas daus L.
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APPENDICE
1) TABLES DE CONCORDANCE

D = Eiste publiee par C. Dyovouniotis, principalement d’apres le ms.
A then. 1126.
M = Parisin. Suppl. gr. 1310.
L = Liste dressee dans le present article et fondee sur le Paris.
Suppl. gr. 621.
I
D.

M.

E.

D.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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23
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
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76
81
79
59
35
60
107
85
89
155
156
110
125
126
157
121
71
119
72
90
123
27
158
28
159
127
128
129
42
2
3
112
113
4
61

73
83
74
60
37
61
120
87
106
162
165
123
126
127
159
111
80
125
78
99
112
22
175
23
160
128
129
130
46
12
13
113
114
19
62

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
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60
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63
64
65
66
67
68
69
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D.

M.
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130
131
71
160 manque [194J 72
62
63
73
155
74
161
131
132
75
33
21
76
77
133
132
34
38
78
5
5
79
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80
6
6
81
82
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24
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83
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84
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25
85
30
86
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168
174
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87
134
88
135
89
135
136
90
91
107
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79
73
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45
48
93
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100
94
178
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96
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97
176
171
98
156
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100
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92
96
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21
28
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51
35
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29
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189
52
24
167
25
94
95
86
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26
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180
181
138
139
165
93
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154
40
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64
82
49
182
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20
65
97
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30
187
36
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88
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65
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93
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M.

L.

D.

M.
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D.

M.

L.

106
107
108
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

171
143
99
100
101
183
7
122
45
8
103
144
145
43
9
37
66
169
170
42
83
10
146
163
184

181
144
95
96
97
182
14
183
49
7
104
145
146
50
16
40
67
169
170
46
85
15
147
157
184

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

44
147
31
148
149
11
67
12
80
74
13
69
105
150
14
15
16
120
115
116
68
102
151
75

51
148
26
149
150
11
68
9
75
81
20
69
102
151
2
3
4
110
116
117
70
98
152
82

155
156
157
158
159
160
161
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163
164
165
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77
104
111
152
109
78
117
84
87
164
185
88
50
17
153
38
118
106
18
19
39
70
58
1

76
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124
153
122
77
118
86
90
158
185
91
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8
154
41
119
105
10
17
42
71
72
1

120
121
122
123
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129
130

167
168
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170
171
172
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174
175
176
177
178
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1

1
12
13
19
5
6
14
7
16
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9
20
2

2
3
4
5

6
7

8
9
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13
14

M.
15
16
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Iv.
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4
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28
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58
72
60
61
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64
65

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
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120
121
122
123
124
125
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100
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88
108
92
93
94
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120
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114
115
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183
112
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66
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74
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128
127
129
128
130
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132
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133
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134
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135
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136
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146
145
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179
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175
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2) NOTE BIBLIOORAPHIQUE ADD1TIONNELLE

(fevrier 1949)

Ce petit travail etait termine depuis environ deux ans quand
je le soumis a M. Man. Manoussakas, parfait connaisseur de Γ
histoire et des lettres cretoises. Celui-ci me fournit aussitot une
abondante masse dedications bibliographiques relatives an sujet, ce qui m’engage aujourd’hui a developper quelques points et
a ajouter diverses precisions. Mallieureusement <et je m’etais deja heurte a cette difficulte), la documentation en langue grecque
demeure inaccessible pour une grande part aux chercheurs travaillant a Paris : je dois done me borner souvent a mentionner
des etudes dont je 11’ai pu prendre connaissance, alors qu’il m’eut
importe au premier chef de comparer, par exemple, les descri
ptions de N. Bees et de L,· N. Politis avec celle de Dyovouniotis
et avec nia propre liste.
C. Dyovouniotis ne s’est pas borne a presenter les lettres de
Margounios : sa liste fait partie d’une etude bio-bibliographique
d’ensemble. 11 commence par donner les sources generates («Γρηγόριος 6 Παλαμΰς», t. IV, 1920, p. 155-156), et e’est a cette bibliographie qu’il faut se reporter pour etoffer les indications
fournies par L,- Petit. Da biographie de Margounios est ensuite
etablie avec rigueur et sens critique (contrairement aux essais
anterieurs de Sathas, et meme de Demetracopoulos); elle occupe
les pages 156-168, 209-216 et 321 du meme tome de la meme
revue. Suit la description des oeuvres, reparties en sept catego
ries (Qjuvres dogmatique et apologetiques; discours et homelies;
lettres; hytnnes et poemes; oeuvres liturgiques; traductions; edi
tions) : voir ibidem, t. IV, p. 321-324, 386-388, 418-425, 671673, 722-730, 781-785, et t. V (1921), p. 269-280, 390-396, 481487. Enfin viennent les conclusions de hauteur (t. V, p. 487-492).
Signalons que Dyovouniotis edite (t. IV, p. 722-728) les deux
homelies sur PEpiphanie (nos jq0 et 191 de notre liste), mais
avec un enorme lacune dans la premiere : environ une page et
demie de texte a ete sautee. Malgre ce lapsus et les fautes materielles qui defigurent la liste des lettres, cette edude est le tra
vail essentiel a consulter pour toute recherche sur l’eveque de
Cythere. M. le professeur C. Amantos la recommande «προ πάν
των» dans la courte bibliographie qu’il consacre a Margounios
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(Σινα'ίτικά μνημεία ανέκδοτα [1928]=Παράρτημα των «Ελληνικών»,
1, ρ. 26).
Μ. Amantos lui-meme publie (ibid., ρ. 23-26) le troisieme
testament du prelat grec (26 juin 1602) d’apres le cod. Sinai'ticus 2206, f. 13, puis il complete (p. 26-27) la bibliographie de
Dyovouniotis en indiquant notamment la description detaillee,
par N. Bees, d’un manuscrit des lettres de Margounios «κατά
κώδικα της μονής Λευκασίου» (dans le Δελτίον τής ιστορικής καί
εθνολογικής εταιρείας IX, 1926, ρ. 72 SS.).
Be meme manuscrit de la correspondance serait decrit par
B. N. Politis dans Ελληνικά, t. XI (1939), p. 96.
17 Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, t. XV (r939),
contient un inventaire, par C. Dyovouniotis, des notes posthumes de B. Mystakidis ; sous les numeros 88 a 91 (p. 373-374) sont
recensees des copies de lettres de Margounios effectuees par My
stakidis d’apres trois manuscrits du Saint-Sepulcre : les mss. 240,
328 (=376) et 463.
De l’abondante bibliographie anterieure aux travaux de Dyo
vouniotis, je ne mentionnerai ici que les indications a retenir
sur divers manuscrits qui conservent des elements de la corre
spondance en question.
Matthieu Paranikas a consacre un article a Margounios (Ό
ΚΠ ελληνικός ιριλολογικός Σύλλογος, tome X, 1875-1876, ρ. 22 ss),
dans lequel il edite, d’apres un manuscrit lui appartenant, (p.
23) la lettre 34 de notre liste, avec une date divergente (juin
1592), puis (p. 23-24) notre lettre 5 (qu’il date du 3 septembre
1590), enfin (p. 24-29) l’apologie au Saint-Synode, adressee de
Padoue (au lieu de Venise : cf. notre n° 192),
Selon Papadopoulos-Kerameus ('Ο εν ΚΠ. ελλ. φιλολ. Σύλλο
γος, t. XVII, 1882-1883, ρ. 53 "54).
meme Paranikas a edite,
dans sa «Σαββατιαία επιθεώρησις ΚΠ.» (1878), quarante - quatre
lettres de notre auteur «έκ κώδικος τής έν Άρετσοϋ σχολής» : certaines de ces lettres, precise Papadopoulos-Kerameus, avaient
deja ete editees par L,ami, Begrand, Sathas (dans le Βιογραφικόν
σχεδίασμα περί τοϋ πατριάρχου 'Ιερεμίου Β', Atli0nes 1870, qui
contient effectivement vingt-et-une lettres a Jeremie II et une a
Theolepte), par Demetracopoulos, et aussi par Theophile Corydalee. Un exemple, entre autres, de l’anarchie dont a souffert
jusqu’ici la publication des lettres de Margounios!
Dans le meme article, A. Papadopoulos-Kerameus signale
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plusieurs autres manuscrits : — 1) le ms. 23 du Seminaire de
Trebizonde, contenant 173 lettres de Margounios, auxquelles s’
ajoutent les deux λόγοι sur l’Epiphanie, les deux lettres de Glynzounios, la lettre de Michel Vlastos, et celle de Jeremie II aux
Venitiens (soit nos numeros 190, 191, 22, 23, 54 et 34); il decrira
de nouveau ce ms. en 1912, dans les «Βυζαντινά Χρονικά», t. XIX<
p. 240 ; — 2) le ms. 29 «της εν Γκιουμουσχανέ βιβλιοθήκης τοϋ ελ
ληνικού σχολείου», cpui comporte neuf lettres ; — 3) un ms. appartenant au libraire epirote Christodoulos (?) ; — 4) le ms. 10
de la bibliotheque du Syllogue grec de Constantinople, qui compte aux ff. 49-6lv quinze lettres de Margounios. Suit (p. 66-71)
l’edition de six lettres tirees de ce dernier manuscrit, dont cinq
correspondent a nos numeros 50, 40, 67, 187 et 188 (pour cette
lettre 188, l’edition confirme la legon ; κατά μήνα Μάρτιον).
Precisons enfin le contenu de quelques autres manuscrits,
dans la mesure ou les catalogues le permettent.
A Athenes, le ms. 79 de la Bibliotheque du Parlament hellenique (v. «Νέος Έλληνομνημών», IV, 1907, p. 112) compte 136
lettres, suivies de l’authentification du chrysobulle appartenant
a Stavros Apsaras (notre n° 187) et de l’homelie de reconcilia
tion avec Gabriel Severe (n° 189) ; le ms. 101 de la meme bi
bliotheque (v. «Νέος Έλληνομνήμων», t. cit., p. 373-374) conserve
155 lettres, l’homelie de reconciliation, et un λόγος sur l’Epiplianie. Enfin le ms. 449 de la Bibliotheque nationale (v. Sakkelion,
p. 86) ne contient que quelques lettres.
A l’Athos, le codex Vatopedinus 206 renferme 177 lettres, selon S. Eustratiades, qui ajoute : «’Αναλυτικόν των επιστολών τού
των πίνακα ΐδ. έν «Γρηγορίορ Παλαμά», έτος Γ' δημοσιευθέντα ύφ’
ημών», (ν. le catalogue de Spyridon et Eustratiades, p. 44). A la
verite, je n’ai trouve trace de cette liste ni dans le tome 3, ni
dans aucun autre tome de «Γρηγόριος ό Παλαμάς». Ee ms. Lavra
M 30 ( — 1721 du catalogue Spyridon-Eustratiades, p. 307-308)
contient (ff. 54-68v) neuf lettres correspondant, a une exce
ption pres, a celles de notre Sup pi. gr. 1334. D’autre part,
Dyovouniotis note («Γρηγόριος ό Παλαμάς», t. IV, p. 730, n. 2)
que le ms. Athous 6257 (— Panteleemon. 750), qui serait autographe, conserve 116 lettres, dont 105 a David Hceschel (99
grecques et 6 latines); Lambros (Catalogue, II, p. 425) decrit les
onze lettres de ce manuscrit adressees a d’autres correspondants.
Un autre manuscrit du meme couvent, l’Athous 6300 ( —Pante-
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leemon. 793) comporte, selon Lambros (ibid., p. 435), 155 lettres
reparties entre le feuillet 95 et le feuillet 157.
Pour finir, notons que le Catalogue des manuscrits anciens
de Berat, redige par Anthime Alexoudis, metropolite d’Amasee
(publ. dans le «Δελτίον τής Ιστορικής και εθνολογικής εταιρείας», t.
V, 1896-1900, p. 352 ss.) signale le ms. Berat. 41 (de 200 feuillets) et le ms. Berat. 43 (de 82 feuillets, dont quatorze occupes
par un autre ouvrage) comme contenant de la correspondance
de Margounios.
Les manuscrits ainsi recenses n’epuisent certainement pas le
nombre des temoins interessants de cette correspondance. Puissent ces indications etre developpees et completees par d’autres
chercheurs !
Je terminerai en rappelant que M. Phedon Koukoules (dans
le tome V, 1928, de P ΕΕΒΣ, p. 13) a discute Petymologie du
nom Margounios et en a propose une explication. D’autre part,
un travail assez recent, publie dans les Memoires de PAcademie
d’Athenes (tome IX, 1939), apporte du nouveau sur les relations
de Margounios avec le Senat venitien: il s’agit de «Θωμάς Φλαγγίνης και ό Μικρός Έλληνομνήμων» par C. D. Mertzios, qui, dans
son chapitre final (p. 257-266), evoque les trois demarches succesives du prelat pour obtenir la residence dans son eveche de
Cythere, et les trois refus du Senat qui, neanmoins, en portant
la pension de Margounios de 50 a 120 puis a 144 ducats par an,
adoucit chaque fois le veto prononce. JPextrais ces details de la
recension de Pouvrage en question publiee dans Ρ«Έπετηρις Ε
ταιρείας Κρητικών Σπουδών» (t. Ill, p. 451-467) par M. Manoussakas, que je remercie vivement de Paide precieuse qu'il m’a
apportee avec taut de liberalite.
CH. A.
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TABI.E

DBS

INCIPIT

(Les chiffres renvoient aux numeros d’ordre de la liste publiee ci-dessus).
Αγανακτείς, ώς εοικας, και ώσπερ τίνος εύλογον

172

* Αγανακτήσεις, οίμαι, ή γοΰν δυσχερανεΐς δπωοούν

169

9Αδικείς ημάς, όσιώτατε· και γάρ ήμεΐς και
*Αεί μεν εγώ προς τό γράφειν έτοίμως επείγομαι

.66

3Ακάδεκτον ορμή, και δτε ταύτης ή κλίοις

13S
%

89

Άλλ* δπερ έμοί την κατανάγκην ποιεί του σιγάν

136

’Άλλο γλαυξ, και άλλο κορώνη, και ΐνα τι

94

*Άλλοι μεν άλλους των περί την σοφίαν
Άναπεμπεταί σοι παρ0 ημών ή βίβλος, σοφώτατε

25
147

°Αντιπεμπεταί σοι και παρ3 ημών μικρόν μεν

130

'Απειρηκα σχεδόν εν ταις επάλληλοις τών δλίψεων
Άπειρήκαμεν δεινοΐς προσπαλαίοντες άννποίστοις
Άπέτισά τι μικρόν του προς σε μου χρέους
Άπήλδες, έμοί δε κατέλιπες δάκρυα

33
76
150
194

*Απητήσω μεν συ δικαίως, >έγώ δε δφειλομένως
'Απορήσεις, οίμαι, προς την του πίλον διαπομπήν

113
81

*Αρά τι μέμνηται και ημών ή φίλη δεφ

42

Άρίωνα τον Μηδυμναΐον Κυκλέως υιόν, κιδαρφδόν
Αύδις <53 άρα τών γε παρ3 ημών στερηδήση

43
83

Αυτή ή άλλοίωσις, φησίν ή Γραφή

16

Άφειλέ μου προς το ΐς αλλοις την γηπονίαν

90

Γνήσιος μεν δον εγώ, σεβασμιώτατε δέσποτα

55

Δεινόν οΐηόις, τό δε ίσχνρογνώμον έν τοΐς
Δεινός μου τη φυγή έρως τής σής

σοφίας

Δνοΐν ένεκεν έπωφείλετο ήμΐν τα εξ άμοιβής
Δώρόν σοι πέμπεται παρ' ημών, λογιότατε

61
170
97
163

°Εβδομον τουιί έτος, εξ ου ό τών κακών

74

5Εγώ δέ σοι καί αύδις προσδήσω καί άλλο

51

’Εγώ καί την προσήκουσαν επί τή γενομένη
’Εγώ κατώκνουν μεν καί προτού, καί οϋτοι γε
’Εγώ μέν, παν ιερότατε πάτερ, παρ3 ϋμΐν ωμήν
Έγώ πάλαι μέν εις την τού Φωτίου χορηγίαν
3Εγώ πλούτον ένα τούτον πολλών αντάξιον άλλων
Έγό σου την δεσπεσίαν ψυχήν καί φιλώ

4
121
52
141
44
41

Έγό σου τήν ίεράν ψυχήν, σοφότατέ μοι

64

'Έδει

23

μέν ημάς, παν ιερότατε δέσποτα, τής τώνήμετέρων

ΕΙ καί κατά τούς γεωμετρικούς κανόνας, ιά τφ αύτφ
Εί καί τισι τών πολλών τό κατ' εμέ

177
58

Εί μέν εύνοϊκώς προς ημάς διάκεισαι

56

Εΐ τις

37

εστίν αγάπη προς τό δειον
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Εϊτ’ αυτός σιγάς, πανιερώτατε δέσποτα, εϊ και άλλως

35

Εϊτ3 ερεΐς οτι φιλεΐς εκτόπως, και των πρωτείων

185

Έκάτερόν σου των γραμμάτων έκομισάμην, έκάτερόν

132

Έμελλεν άρα

και αν&ις και χείρον έξοιστρήσειν

Έμελλεν άρα

και αϋτη μοι προσγενέσϋαι

Έμέλλον άρα

και τοϋιο παΟεΐν, και τοΐς εμοϊς

8
28
122

3Εμοί μεν αιδοΐ τ,ή προς την κοινήν φιλίαν

98

*Εμοί μεν, εΐπερ ποτέ τι και άλλο

1

Έμοί μεν ήν άν και μάλιστα κατ3 ευχήν

106

°Εμοι μέν, ώ ιερά και ΰεοσύλλεκιος του κυρίου

192

*Εμοί πάντως, ώ τίμια και αίδέσιμος κεφαλή

53

*Εμοί τράπεζα ου πολυτελείας ώμων, και τον νουν

85

Έν πάσγ] μεν τfj αγία, γραφή, Οεοφιλέστατεδέσποτα

27

Ένώ καί τοΐς γράμμασι τούς τψ κρείττονι

77

3Επαινείς καί ψέγεις κατά τό αυτό, κατ3 άλλο
Έπαινον καί ψόγον ούτως εγώ κρίνειν εκδεδίδαγμαι

171
12

3Επαινώ σου τό τής γνώμης επιεικές τε καί μέτριον

161

3Επειδή σοι φίλα καί τά παρ3 ημών παιδικά

155

Επειδή σοι φίλα τά παρ’ ημών, Πέτρε

174

Επικίνδυνον τών δεσποτικών εντολών ή παράβασις
Έταλαιπώρησα καί κατεκάμφΟην έως σφόδρα

46
63

Εύφραινέσϋωσαν οί ουρανοί, καί άγαλλιάσάω ή γη
Εχει τι μεΟ" έαυτής εντερπνον καί ποίησις

189
103

’Έχομεν τά σά, Πρόχωρε όσιώτατε, καί έφ* οϊς

112

Ή εύλαλος χελιδών, διαγελώντος του εαρος, τήν ιδίαν

186

*Η συνέχεια τής άπολαύσεως, άλλοις μεν ϋ’άρρος

54

*Ηδύ μοι λίαν, καί χαρίεν καί τό χρηστόν σου
Ήδύ μοι τό

περί σου διήγημα,

iΊεία

120
μοι

”Ηκουσά σου τών εν ίερωσύνη τε

80
11

*Ημείς μετά τήν πρώτην ημών επί τοΐς γράμμασι

180

*Ην δ3 άρα καί τούτο άφιλον, τό μηδέ γράμμασι
'Ησίλην μεν καί ου μετρίως έφ3 οϊς μοι

109
129

Θαυμάσεις, οϊμαι, τί ποτ* άρα καί εκ τών

108

Θεόν τινα είναι τήν φήμην, άνδρός τίνος

151

5Ιδού καί αύΌις τά του καϋ·3 ημάς δόγματος
Ιδού σοι

καί τούς πίλους, όποιοι

δ*άν

*Ιδού σοι καί τών ήμετέρων συγγραμμάτων
Ιδού σοι τον πό&ον έκπεπληρώκαμεν, προσφιλέστατε

5
75
3
9ο

*Ικέτης άντικατέστην σου προς τον λαμπρότατον

156

’Ιωάννης ό 'Αρμάκης προσφκείωτο μέν σοι πάλαι

116

Καθ' ηδονήν μοι πάνν τά παρά σου ευαγγέλια
Καί βασιλεΐ ποτέ ύδωρ προσενεχΰ’έν, ού προς τό

111
133

Καί ήσϋην, ώς ούκ οιδ9 εΐ τις άλλος
Καί κακώς άπαλλάττειν σχεδόν κεκινδύνενκα
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Καί παίζομεν αρα καί ημείς εσθ* δτε

117

Και πάλαι μεν ώς την νμετέραν αρχήν

34

Και παρών ήδη την περί τά καλά σον ήδειν

164

Και που <53 άν ημείς τάς τον λόγου ήνίας
Και τά πρώτα και τά δεύτερα της σής αγάπης

190
139

Και τά του πόθον μου η δη 6 δαίμων τετέλεκεν

182

Και τί γάρ άν εμοι τον σοί συνομιλεΐν
Καί τις λοιπόν δικαίας επί τφ φιλικφ λειποταζίορ
Καί τό περικάλυμμα του Μωσαϊκού νόμον
Καί τό προ δυο ετών σνντεθέν μοι
Καί τό σύντονόν σου καί ακριβές
Καιρός φησι τφ παντί πράγματι 6 σοφός
Κατέφαγέ με, φησίν, 6 ζήλος του οίκον σον

32
123
93
2
10
14
110

Κατοδύρομαι την τύχην, καί πώς ον μέλλω ;

66

Κέκμηκα καθ' εκάστην παρά τών τή φιλία
Κινείς με συστελλόμενον έκουσίως 3Εσχέλιε, καί

70
148

Κροϊσος ό τών Λυδών βασιλεύς

47

Λόγους σοι λόγων, φιλικωτάτη ψυχή, άντιπέμπομεν

101

Μετέβαλε μου τό περιαλγές τής ψνχής διά τε άλλα

144

Μέχρι λόγων ερεΐς τά Μαζίμου, έπεί καί

128

Μικρόν τό δώρον, δσοι κατά τό παρόν πέμπομεν

84

Μικρόν καί Πυθαγορείων δόγμασι συνεισφέρομαι

154

Μόλις ποτέ τοΐς τφ Θεοφνλάκτφ εις τούς ιερούς

91

Ναι μά την ίεράν σον καί φίλην Θεφ ψυχήν

*0 δε ιερός Λαυρέντιος, τά ήμέτερα παιδικά
*0 δε πανιερώτατος, καί τά τής ψυχής
*0 δέ του Θεού καί κατά κτήσιν
*Ο δέ χρηστός 3Αντώνιος ετι δλως σιγά.

*0 του Νύσσης κατηχητικός λόγος προ μικρόν
01 απανταχού δντες πανιερώτατοι ·μητροπολΐται

125
86
38
71
181
158
188

Οΐδ’ δτι με άφιλίας γράψη γραφήν, καί τοσούτφ μάλλον

140

ΟΙδ3 δτι μου φιλίας ολιγωρίαν καταψηφιή
Οιδ* δτι σοι μέλει τής ύποθεσεως, καί ουδέ

149
88

Οιδά σον τό φιλεπιστήμον τών καλών

20

Οϊμαί σον διαταράξαι ποτέ τό σταθηρόν

72

Οιμαί σου την θεσπεσίαν ψυχήν οϋτω κεχαριτώσθαι

30

Οϊμαί τι καί μέχρι τού νυν ύπολελεΐφΰαι

119

'Ορας οΐα πάσχει, ή κρεϊττον είπεΐν, τί ποιεΐν

175

"Οσων μέν υπό τής άνωθεν χάριτος κατηξιώθη

26

"Οτι μέν εκ τών καθ9 έκαστα καί σαφεστέροον
"Οτι μέν σοι, εί καί μεταχρόνια, επεδόθη τάπαρ3 ημών
Ον δύναταί, φησι, πόλις κρνβήναι επάνω δρονς
Ον δώσω ύπνον

τοΐς

δφθαλμοϊς μου, φησίν

Ού μετρίως μου την καρδίαν λελύπηκεν
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Γ.
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Ον μικρόν τι συμβάλλειν μοι εδοξεν

21

Ου το κατορθοϋν μοι καί μόνον δόκει

69

Ου τοϋτ* εγώ φιλίαν ορίζομαι, ψιλών λόγων

92

Ου ψιλής εμοι καί μόνης παρά των φίλων

167

Ουδ9 ίππος άγωνιοτής ευσκελώς εχων, εαυτω δόκιμος

60

Ουδέ προς τα τον Κάϊν δώρα το θειον

46

Ουδέν, φηοί τις τών ποιητών, ούτως όρθώς εΐρηται

13

Οΰθ* υμάς έπιβαρυνοϋμεν του λοιπού
Ουκ επιτεύξεται δόλιος Θήρας, κατά το γεγραμμένον

68
15

Ουκ εστι, φηοίν, άνάνενοις εν τφ θανάτω

6

Ουκ εφερον ολως την κακήν, φευ, τυραννίδα

105

Ούτε το τής γνώμης άορισιαΐνον, ούτε το

31

Οϋτω πάνν προς τάς έπιφερομένας μοι τών συμφορών

115

Πάθος φυγεΐν έπειγόμενος, πάθει τό γε δοκεΐν

104

Πάλαι μεν το ευπαίδευτόν τε καί έμπειρόν σου

178

Πάλιν εγώ κατάδικος, καί πάλιν κριτηρίοις προσιών

118

Πάλιν εγώ φορτικός 6 παμπάλαιος, καί πάλιν

153

Πάλιν υποκινώ την γραφίδα, καί πώς γάρ

29

Πάντερπνά σου τά τής επιστολής, ιερά μοι

87

Παρακατέχει καί σε, τί γάρ φιλών ουκ αν ειποιμι
ΙΙέπαικταί μοι τά περί τάς καλάς τών οπωρών
ΤΙεριβαρή σοι πως τάχα τά τής ήμετέρας γέγονε
ΤΙενσίν τινα τής ίεράς σου ψυχής πυθέσθαι
Ποιαν οΐει με την ψυχήν εχειν, τής σής μελίρρυτου
Πολλοί μεν καί άλλοι τών προ ημών

183
165
176
19
152
22

Πολύς ει περί ημάς τοΐς φίλτροις, καί τοΐς
Πρώην οϋπω πρφην γράμματα προς σε ένεχάραξα

137
62

Πώς οΐει μου την καρδίαν δεδήχάαι, εφ9 οις

145

Σαμουήλ δ3 6 όσιώτατος, καί λογιώτατος
Συ δ9 άλλα παρά τούτο γοϋν συγγνωμονικός οΐμαι
Συ 53 άρα τών καϋ·9 ημάς αμύητος εση

99
134
82

Συ <59 ώ 9Αρσένιε δσιώτατε, εναυλον οΐον εχων
Συνεξήπταί σου τής περί ημάς σπουδής

78
100

Συνήδομαί σοι
Συνήδομαί σοι

επί τή εις τό υψηλόν
τής ασφαλούς του βιβλίου λήψεως

124
142

Συνήδομαί σοι

τής περί τά καλά τών μαθημάτων

179

Σφοδρόν ημών

τήψυχή τό προς σε φίλτρον

173

Τά δίκαια συμμάχων χρήζει, ΐνα τοϋθ* δπερ έστίν
Τά δώρα αγάπην ή ου σαν συνιστάν μάλλον
Ίεκνα μοιχών άτελεσφόρητα, ήκουσά που λεγούσης
Ίήν μεν επιμέλειαν, ήν τινες προ ημών
Τήν τιμίαν σου επιστολήν δεξάμενος, αΐδεσιμώτατεδέσποτα

102
50
9
24
59

Τί άϋνμεΐς καί καιατήκεις σαυτόν, καί τφ γε δοκεΐν

184

Τί αν σοι περί τών του παμμάκαρος 3Αθανασίου

126

Τί εΐπω, ή τί λαλήσω ; ουχ* άπερ ενεθνμήθημεν
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Ίί πράττεις ό τής εμής ψυχής δννάοτης

.143

ΤΙμιον εργον ή αρετή, και τοϊς πάσιν αιδέσιμον

187

Τ'ιπτε άτασόαλίησι μεμιγμένα ρήματα βάζεις;

193

Τις ή επί τοοοϋτον οιγή, και τής επαινετής

162

Ίίς ή τερπνότης ; τί το ταύτης τής ιεράς συνδρομής

191

Ίο κα&* ημών μάλλον, ή υπέρ ημών
Το τής λήθης ύδωρ έκπέπωκας, ώ Γεώργιε

17
166

Ίοιαύταις περικυκλοϋμαι φροντίδων επαλληλίαις

135

Τον μεν περί τα αισθητά έρωτα, και ών

168

Του φιλικού σου τών τρόπων, και τής περί τά θεΐα

40

Ίφ τής Γαΐνας νεώς γραμματοκομιστή

65

Ίών εραστών οι περί τι διακαώς την φλόγα

73

Υπηρέτου τινός μοι δει, ευλαβέστατέ μοι

121

Φορτικώτερος εγώ τά περί σέ, σοφωτάτη μοι

131

Χαρίεντά μοι τά παρά σου ότι μάλιστα

157

Χαριέντως πάνυ τής περί την φιλοσοφίαν

49

*Ως ευπρεπές σοι το προσχηματώδες του λόγον

159

*Ως ευπρόσωπός σοι ή έζαιτίασις, καί προς το

160

*Ως ήδυστον τή νοερά τραπέζι) προσεπεισήκταί μοι
*Ως ήδύ σοι το τών κατ9 εμοϋ εγκωμίων
*Ως μικροπρεπές oh5’ ότι φήσεις το δώρον
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INDEX

NOMINUM

(dormant les noms d’expediteurs et de destinataires chaque fois qu’ils
sont exprimes ou qu’on pent les restituer).
Apsaras (Stavros)
Armakis : voir Harmakis
Arsene, cathigoumene

187
78. 79

Cabasilas (Baptiste)
186
Carykis (Theophane), archeyeque
de Philippopoli
87-42
Chalkiopoulos (Matthieu), hieromoine
92-98
Charoniadis : voir Charonitis
Charonitis (Alexandre)
58
Coccos (Franeois)
52
Coressios (Jean), medecin 168-170
Cosmas (Nicolas), pretre
125
Denys, eveque d’Heraclee 35. 36
Denys, protosyncelle et exarque
patriarcal
59-71
Doryanos (Joasaph), hieromoine 73-77
Emboros (Nathanael), hierodiacre
111. 183
Eustrate (Leonce), hieromoine 55.
56. 194.

Eollino (Aloysio)
182
Loucaris (Constantin), futur patri
arche de Constantinople sous
le nom de Cyrille
171. 172
Margounios (Emmanuel) 1. 178.193
Margounios (Maxime), eveque de
Cythere 2-21. 25-33. 35-51. 54177. 179-185. 187 192. 194
Marinos (Laurent), hieromoine 83-

86
Maritzis (Arsene)
107
Maximos (Georges)
165-167
Metrophane
175
Mindonios (Leonard), medecin 177
Molinetti (Rinaldo)
178
Moschettis (Manuel)
184
Mourzinos (Jean), pretre 74.120-122
Nathanael, hieromoine
104
Neophyte, metropolite d’Athencs
45
Nicephore, archidiacre
110
CEconomos (Gerasime)

Gerasime : voir CEconomos
Glynzounios (Manuel)
22. 23
Gregoropoulos (Metrophane), ca
thigoumene 4u monastere de
Balsamoneron
81. 82
Grimpeto (Samuel), hieromoine
99-101
Harmakis (Jean), pretre
123.12-1
Hierothee, archeveque de Monembasie
44
Higoumenos (Georges)
181
Hippolyte, archeveque de Chio 43
Hoeschel (David)
27. 126-154
Jeremie II, patriarche de Con
stantinople
1-17. 19-21. 34

77

Pagas (Georges)
58
Papadopoulos (Sophrone), moine
109
Persio (Ascanio), professeur a Γ
Universite de Bologne 159-161
Pigas (Meletius), patriarche d’
Alexandrie
28-33
Pingris (Pierre)
173-174
Primpeto : voir Grimpeto
Prochoros, diacre
112
Rhodios (Nicephore), hieromoine
102. 103
Rhodios (Nicolas), pretre 74. 113119
Rhoditis (Gabriel), moine
105
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179
Schott (Andre)
Servius (Constantin), medecin 185
Severe (Gabriel), archeveque de
Philadelphie 22. 21S. 46-53. 189
162-164
Siminello (Filippo)
Sophrone, patriarche de Jerusa1S8
lem
Sylburg (Friedrich).
155-158
58
Symeon FAcarnanien
192
S3’node (Saint-)
Theolepte II, patriarche de Con-

INDEX

261

stantinople
18
Theonas, cathigoumene du mona80
stere de Saint-Denys
34
Venitiens
186
Vlasios (Georges)
Vlastos (Meletius), hieromoine 57.
87-91. 108
Vlastos (Michel)
54. 176
Xenos (Georges), logothete de la
Grande Eglise
180

LOCORUM

(Cette table ne releve que le noms figurant dans les adresses ou dans
les souseriptions).
Alexandrie (Patriarclie d’) : voir
Pigas (Meletius), dans Flndex Nominum.
Athenes (Metropolite d’): voir
Neophyte (ibidem).
Augsbourg
27
Balsamoneron (Monastere de), en
Crete
81. 82
Bologne
161
Catherine (Monastere de Saint-),
a Candie
175
Chio (Archeveque de): voir Hippolyte (Index Nominum).
Constantinople
34. 52. 192
Constantinople (Grande Eglise
de)
180
Constantinople (Patriarches de) :
voir Jeremie II, 'l'heolepte II
(Index Nominum).
Corfou (Protopope de)
72
Crete
57
Cythere (Clerge de)
106
Cythere (Eveque de): voir Mar
gounios (Maxime), dans l’lndex Nominum.

Denys (Monastere de Saint-)

80

Galata

59

Heraclee (Eveque d’) : voir De
nys (Index Nominum).
Jerusalem (Patriarche de) :
Sophrone (ibid.).

voir

Monembasie (Archeveque de) :
voir Hierothee (ibib).
Mussolente 51. 92-98. 144. 148. 181.
183. 184
Padoue 1. 129. 130. 169. 178. 182
Philadelphie (Archeveque de) :
voir Severe (Gabriel), dans 1’
Index Nominum.
Philippopoli (Archeveque de): voir
Carykis (Theophane), ibidem.
'Ρουφία

55

Venise
2-23. 26. 28-33. 35-48. 50.
60-71. 73-91. 99-128. 131. 134143. 145. 147. 149-155. 157-168.
170-174. 176. 177. 179. 180. 185.
187. 192. 194

Zante

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 20:39:14 EET - 54.167.206.90

54. 56

