
ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΡΓΟΥΝΙΟΣ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΑ ΚΑΒΑΣΙΛΑΝ 

(Έκ των τοϋ Β. Α. Μυστακίδου)

Μεταξύ των καταλοίπων τοϋ αείμνηστου Β. Α. Μυστακίδου καί έν 
φακέλλφ 88φ1 εύρηται εν άντιγράφφ επιστολή τοϋ πολλοΰ Μαξίμου τοϋ 
Μαργουνίου απευθυνόμενη προς Συμεώνα σοφώτατον ίεροδιάκονον. Προκει- 
μένου νά έκδοθή καί διά τοϋ παρόντος τόμου ύλη τις εκ τής καταλειφθείσης 
υπό τοϋ αειμνήστου έρευνητοϋ, έπροτιμήσαμεν νά φέρωμεν εις φως την εν 
λόγορ επιστολήν, τό μέν ως μη περιλαμβανομένην εις τούς πολλούς των κωδί
κων δι* ών παραδίδεται ή αλληλογραφία τοϋ Μαργουνίου1 2, τό δέ διά νά 
ταυτίσωμεν τον αποδέκτην αυτής προς τον μαθηματικόν καί διδάσκαλον τής 
Πατριαρχικής Σχολής Συμεώνα τον Καβάσιλαν, ιερωμένον άκμάσαντα κατά 
τό β' ήμισυ τοϋ IT' αϊώνος3. Ευκαιρίας δέ δοθείσης συγκεντρώνομεν, ελέγ- 
χομεν καί πλουτίζομεν τά περί τοϋ άνδρός τούτου γραφέντα μέχρι σήμερον.

"Οτι ό Συμεών Καβάσιλας ήτο Άκαρνάν γνωρίζομεν έκ τής ιδίας του 
αλληλογραφίας, ήτοι των παρά τή Turcograecia τοϋ έν Τυβίγγη έλληνιστοϋ 
Martinus Cousins (1584) έπιστολών αύτοϋ, έν μια των οποίων υπογράφεται 
σύν τή προσθήκη «έκ πόλεως ’Ακαρνανίας τής Ελλάδος» 4.

Τό έτος τής γεννήσεως τοϋ Συμεώνος δεν είναι έπακριβώς γνωστόν, δεν 
απέχει δμως πολύ τοϋ 1546, άφοϋ δ Svarzius, περί ού κατωτέρω, έπληρο- 
φόρει τώ 1576 τον Κρούσιον «amplius XXX annos natum esse»5.

1 Πρβλ. K. Δυοβουνιώτηνέν ΕΕΒΣ, τόμψ ΙΕ', 1939, σ. 373.
2 Περί ής εσχάτως : Charles As true, Maxime Margounios et les Re- 

cueils Parisiens de sa correspondance (Mss du Supplement grec 621, 1310 et 
1334), «Κρητικά Χρονικά>, 3, 1949, σσ. 211-261 (σσ. 255-259 αί άπαρχαί των 
επιστολών άλφαβητικώς). Δέν είναι ενταύθα ό αρμόδιος πρός καταχώρισιν τόπος 
ελέγχου των δημόσιε υθ·εισών μέχρι σήμερον επιστολών τοϋ Μαργουνίου.

3 Περί οδ έγραψαν Γεώργιος I. Ζαβίρας, Νέα 'Ελλάς, Άθήνησι 1872 
σσ. 124 - 126. Κ. Ν. Σάθας, ΝΦ. έν Άθήναις 1868, σ. 200. Μανουήλ I. Γ ε- 
δεών, Χρονικά τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας, έν Κωνσταντινουπόλει, 1883, σσ. 
64-69. Ό αυτός: Λόγιοι καί Βιβλιοθήκαι τής έν "Αθω Μονής τών Ίβήρων, 
«’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» Δ', 1884, σσ. 478 - 82, 508 -12 καί 523 - 27, ιδία σσ.479 - 80.

4 Turcograecia, σ. 462.
5 Turcograecia, σ. 500.
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Ποΰ έμαθε τά γράμματα δ Καβάσιλας άγνωστον' ουδέ γνωρίζομεν πώς 
εύρέθη εις Κωνσταντινούπολή (πιθανώς ακολουθών αρχιερέα τινά). Πάντως 
εκεί διέμενε προ τής εις ’Ιταλίαν πρώτης μεταβάσεώς του (1575), τδ μέν 
διότι, θέλοντες νά πληροφορηθοϋν περί αύτοΰ οί εν ’Ιταλία Γερμανοί φίλοι 
τοϋ Κρουσίου, γράφουν προς τον εν Κωνσταντινουπόλει ομοεθνή των Στέ
φανον Γερλάχιον, δ δποίος ήδη προ τής εις ’Ιταλίαν πορείας αύτοΰ φαίνεται 
γνωρίζουν τον άνδρα, τό δέ διότι έχομεν καί την έπομένην εΐόησιν: «Τή 18 
Αύγουστου 1575 εστάλησαν έκ Τυβίγγης πέντε αντίτυπα τής [Αύγουσταίας] 
ομολογίας, τά δποΐα [έν Κωνσταντινουπόλει] δ Γερλάχιος διένειμεν εις Θεο
δόσιον τον Ζυγομαλάν, Μητροφάνην Βέροιας, Γαβριήλ τον Σεβήρον, Συμεώνα 
τον Καβάσιλαν καί Μιχαήλ τον ΚαντακουζηνόνΌ τελευταίος μετήνεγκεν 
αυτήν εις τδ απλοελληνικόν ιδίωμα»1 2 *. Επομένως προ τής τοιαΰτης ημερο
μηνίας ό Συμεών δεν ειχεν εισέτι μετεβή εις ’Ιταλίαν. Τδ επόμενον έτος 
σημειοϋται έν καταλόγο) λογιών κληρικών καί λαϊκών καταχωριζομένφ» έν τή 
«Turcograeeia» τοϋ Μαρτίνου Κρουσίου: «Ταΰθ’ οϋτω Συμεών (Cabasi- 
las), χάριν κυρίου Στεφάνου τοϋ Γερμανού, έν Βυζάντιοι) γέγραφε: αφος-’ 
σκιρροφοριώνος κζ' ήμέρφ Κυριακή»8 (27 ’Ιουνίου 1576). Έπομένο)ς τον 
χειμώνα 1575-1576 διήλθεν δ Συμεών εις τό Πατάβιον. Έκεΐ βεβαίως 
έφθασε δΓ Ένετίας, εις τάς δύο δέ γεμούσας Ελλήνων, καί άλλων καί 
λογίων, πόλεις έσχετίσθη μέ τδν εφημέριον ακόμη τοϋ Άγ. Γεωργίου τών 
Ελλήνων τής Ένετίας Γαβριήλ Σεβήρον, καθώς καί μέ τδν έν Παταβίφ 
διαμένοντα Μαργούνιον, τδν κατόπιν έπίσκοπον Κυθήρων Μάξιμον. "Οτι 
δμως έμαθήτευσε παρά τφ Μαργουνίιρ4 είναι πλάνη 5.

Αί σχέσεις του προς Γαβριήλ τδν Σεβήρον πιστοϋνται άπδ τρεις έπι- 
στολάς τοϋ Καβάσιλα άπευθυνθείσας έκ Παταβίου προς τον μητροπολίτην 
Φιλαδέλφειας6 είναι δ’ αϋται :

1 Τούτον λέγει ό Κ. Ν. Σάθας, ΝΦ, σ. 153 άπαγχονισθέντα τφ 1574 δια
ταγή τοϋ Σουλτάν Άμουράτ ! Περί τοϋ προσώπου τούτου δρα Ε. Le grand, ΒΗ 
de XVII s. I, 1894, σσ. 443-445 (οπού καί ή πρός αυτόν άφιέρωσις τοϋ «Φυσιο
λόγου» υπό Δαμασκηνού Στουδίτου).

2 Κ. Ν. Σάθας, Βιογραφικόν Σχεδίασμα περί τοϋ πατριάρχου Ίερεμίου Β' 
(1572 - 1594), Έν Άθήναις, 1870, σ. κη', σημ. 2, άντλών από τοϋ Crusii, 
Annales Suevici (έν Φραγκφούρτη 1595 -1596) σ. 755 καί Turcograeeia (Ιν Βασι
λείς, 1584) σ. 496.

8 Turcograeeia, σ. 507.
4 Μ. Ί. Γεδεών, Χρονικά τής Πτρχ. Άκαδημ., σ. 64.
5 ΓΙροκΰψασα Ικ τής έν τή περαιτέρω ύφ’ ημών δημοσιευομένης έπιστολής τοϋ 

Συμεώνος πρός τόν Μαργούνιον, όπου ή φράσις ον τά καλά της πάντων μηιρός 
σοφίας κατά το Ιίατάβιον ήονσάμην*. Άλλ’ ό Μάξιμος έσπούδαζε, δέν έδίδασκεν έν 
Padova' απλώς ή συναναστροφή του έσόφιζε τόν πλησιάξοντα αυτόν.

6 Έδημοσιεύθησαν έν τφ τομιδάυ: Gabrielis Severi et aliorum
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294 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

α') Κνρίω Γαβριήλω. ’Άρχεται : θαυμάζειν μου διά τής επιστολής έοι- 
κας... Λήγει: Σκιρροφοριώνος η' ίσταμένου από Παταβίου σός δούλος 
Συμεών (λόγος γίνεται περί αντιγραφής χειρογράφου) *.

β') Κνρίω Γαβριήλω Συμεών εν πράττειν. “Άρχεται: ’Εγώ μεν και 
νυν ακριβώς εί,δώς είμι δτι κατά τό άριοτοφάνειον εκείνο λόγιον... Λήγει: 
προς τοντοις και ταυτασί τάς έπιστολάς τώ Άκαρνάνι εκείνοι, ώς προείπο- 
μεν παρέξειας,ον Ικετεύω την ταχίστην ταντας άποστείλασ&αΐ' έρρωσο γαμη- 
λιώνός έκτη επί δέκα ίσταμένου εκ Παταβίου* 1 2 *.

γ') “Άρχεται: Ον μετρίως ήσθην, πανιερώτατε δέσποτα, την σήν ένε- 
τίαζε πο&εινοτάτην ήμΐν τε άκηκοώς άψιξιν. Λήγει : Έρρωμένος μοι καί 
εύαγώς διαβιώης, ήμέτερε κύριε, εκ Παταβίου, του αψ\β' έτους σκιρρο- 
φοριώνος ς' ίσταμένου 8.

'Ως θά ίδωμεν περαιτέρω, αί σχέσεις αΰται ανάγονται εις την δευτέραν 
μετάβασιν τοΰ Συμεώνος εις ’Ιταλίαν.

Αί πλείονες περί Καβάσιλα πληροφορίαι προέρχονται από τούς Scheur- 
lin καί Svarzium φίλους τοΰ Μαρτίνου Κρουσίου καί από τον ίδιον τούτον 
ελληνιστήν τής Τυβίγγης. Τον Καβάσιλαν, πτωχόν αλλά σοφόν "Ελληνα, έγνώ- 
ρισαν τφ 1576 εις Padova οί δύο οΰτοι Γερμανοί γνιοστοί τοΰ Κρουσίου, οί 
όποιοι καί έπληροφόρησαν αυτόν περί τού ίεροδιακόνου Συμεώνος' ό πτωχός 
"Ελλην έγνώριζε καλώς την τότε ένεστώσαν τής υποδούλου Ελλάδος κατάστα* 
σιν καί έδωκεν είς αυτούς τάς περί τής περιφήμου χώρας, τής νεωτέρας γλώσ- 
σης καί τών μνημείων ζητηθείσας πληροφορίας, πράγμα ό'περ ομοίως έπραξεν 
ό Μαργούνιος, διαμένων μέχρι τέλους τού 1577 ομοίως είς Πατάβιον. “Ήθελε 
δ’ ό Συμεών νά πορευθή προς Γερμανίαν, εάν εύρισκεν εκεί προστάτην τινά, 
ό όποιος νά τού παράσχη τά προς τό ζήν αναγκαία 4. Μη ευρών όμως έπέ- 
στρεψεν είς Κωνσταντινούπολή. ’Εκεί θά ελησμονεΐτο, αν δεν έτήρει επαφήν 
με τον Ίωάννην Svarzium (Niger ή Μέλας λέγεται μεταφραζόμενος υπό 
τοΰ Κρουσίου) από τον όποιον διά δύο επιστολών εζήτει τό μέν λύσιν φυσι
κού τίνος ζητήματος περί τού αλμυρού τών θαλασσίων καί γλυκέος τών 
λιμνών ύδατος καί εντύπους εκδόσεις τού Άριστοτέλους καί Εύκλείδου5.

Graecorum recentiorum Epistolae. Ioannes Lami us collegit, illustravit, 
edidit, Florenthe, 1754, 16°, σ. 137.

1 Ένθ·’ άνωτ. σ. 27.
2 Ένθ·’ άνωτ. σ. 50.
* vEv9·’ άνωτ. σσ. 50-51.
4 'Ο Κρούσιος ήτο έτοιμος έν τφ ίδίφ αύτοϋ ο’ικφ επί εξάμηνον ή καί πλέον 

έτι φιλοξενίαν ϊνα παράσχη, εάν είχε τά πρός τούτο μέσα, μή άποκρΰπτων δτι καί 
προς τό συμφέρον του τοΰτο ιΐά έπραττε «επί τφ μα&εϊν εκ τής μετ’ αϋτον αυνουαίας 
την σήμερον μειξοβάρβαρον γραικήν γλώσσαν». Μυστακίδης, ΕΕΒΣ Ε', 1928, σ. 137.

5 Turcograecia, σ. 500.
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Ό Μέλας οΰτος, ιατρός σπουδάσας εις Πατάβιον, επέδειξε τάς έπιστολάς ε’ις 
τον Κροΰσιον, ό όποιος συνέπεσε να γράψη έπιθαλάμιον φδήν επί τοΐς 
γάμοις τούτου τοϋ άσκληπιάδου ελληνιστί και λατινιστί. Μαθών δέ την ικα
νότητα τοϋ Συμεώνος περί την χρήσιν της νεοελληνικής, άπέστειλλεν εις αυτόν 
(27 Μαΐου 1577) την τε έπιθαλάμιον καί ετέραν φδήν προς τον ηγεμόνα 
Βιρτεμπεργίας, καί εκείνον νυμφευθέντα, καί ψαλμόν τινα διά να μεταφέρη 
ταϋτα πάντα εις την νεοελληνικήν, Ιζήτησε δέ συγχρόνως καί περί ’Αθηνών 
πληροφορίας καί άπέστειλε καί νόμισμα χάριν τοϋ πτωχού Καβάσιλα1. 
Οΰτος μετέφρασε τά ποιήματα, άτινα εύρίσκομεν τυπωθέντα εν τή Turco
graecia τοϋ Κρουσίου1 2, άπήντησε δέ εις τον Κροΰσιον3 4 5 καί προσαπέστειλε 
καί τάς περί ’Αθηνών πληροφορίας ας εκείνος έζήτει *. Ήλθε δέ προς τούτο 
εις σχέσιν προς τον εν Κωνσταντινουπόλει εκκλησιαστικόν άνδρα, διαμαρτυ- 
ρόμενον, τον Στέφανον Γερλάχιον, προς δν υπάρχει έν τή αυτή Turcogrse- 
cia έπιστόλιον τοϋ Καβάσιλα (1581) \ Διά τού Gerlach τούτου δ’ άπέστειλε 
καί προς τον Κροΰσιον τή αυτή ήμερομηνίμ (9 Μαρτίου 1581) ομοίως σΰν-

1 Turcograecia, σσ. 456-457. Τφ> οοφωτάτφ καί αίδεσίμφ άνδρί κυρίφ Συμεώνι, 
Θεοϋ διακόνφ, διάγοντι εν τή Κωνσταντίνου μεγαλονπόλει ευ πράττειν' άρχεται : Πέρυσι 
τον φιλ.τάτου ημών Ιωάννου τοϋ Μέλανος εξ ’Ιταλίας έπανελδόντος...

2 Turcograecia, σσ. 400-403. Carminum aliquot Graecorum Martini Crusii, 
per Simeonem Cabasilam, hierodiaconum vulgari Graecorum lingua Constanti- 
nopoli expositio. Περιλαμβάνει: α') Κυρία) ’Ιωάννη Μέΐ.ανι ίατρφ γόμους έν Στουκ- 
καρδία ιη' άπριλ.ίου αψοζ' ευτυχώς τελοϋντι, Μαρτίνος Κροΰαιος. β’) Τφ επιφανέστατο) 
καί φιλ.οχρίοτφ πρίγκιπι δουκί βιρτεμπεργίας... {λεφ γόμους μετά τής έπιφανεστά της... 
Αωρο&έας έν Στουκκαρδία τελοϋντι. γ') Ψαλμος ρκη (ή μετάφρασις άρχεται : Πολλά 
καλότυχος έναι ανδρας...).

9 Turcograecia, σσ. 460 - 461 : Τφ οοφωτάτφ καί λογιωτάτφ κυρίφ Μαρτίνφ 
τφ Κρουοίφ Συμεών ευ πράττειν. άρχεται : "Κνάγχος τα τής οής λογιότητος γράμματα.., 
Λήγει... ’Από πατριαρχείων έλαφηβολιώνος ζ' επί δέκα. (1577).

4 Turcograecia, σσ. 461 - 462 : Κυρίφ Μαρτίνφ τφ Κρουοίφ. άρχεται: Πάλαι 
μέν τό των ’ Α&ηνών άοιυ... Λήγει... Συμεών Καβάοιλας εκ πόλεως ’Ακαρνανίας τής 
'Ελλάδος (1577) άνετυπώθη πολλάκις : Εις τό έργον τοϋ Κρουσίου «Πολίτευμα 
Ουράνιον, ήτοι Κατηχητικοί Όμιλίαι, Μαρτίνου τοϋ Κρουσίου Ικδόντος... εν 
Τυβίγγη 1578, όπου έν τελεί: De Urbe Athenarum qualis ea hodie sit, et monte 
Helicone, σσ. 205-206. Τοϋ βιβλίου τούτου υπάρχει έπηυξημένη έ'κδοσις τοϋ 1588, 
περί ών άμφοτέρων ό Β. Α. Μ υ σ τ α κ ί δ η ς έν Revue des E)tudes Greques XI, 
1898, σ. 291, 302, καί Μ. Παρα’νίκας, ΕΦΣΚ, ΓΙεντηκονταετηρίς, 1913-1921, 
σ. 284, σημ. 2. 'Ομοίως: Davidis Chytraei, Oratio de Statu Ecclesiarum 
hoc tempore in Graecia... Witebergae, 1582 (πρβλ. Legrand, BH de XV et 
XVI s. IV, 1906, σσ. 243 - 244). Κατά δέ τούς νεωτέρους χρόνους ύπό Δ. Γρ. 
Κάμπουρογλου, Μνημεία τής 'Ιστορίας τών ’Αθηναίων Α', 1891, σσ. 70-71 
(σσ. 68- 70 ή τοϋ Κρουσίου πρός Καβάσιλαν καί ή άπάντησις τοϋ Συμεώνος πρός 
τον Κροΰσιον).

5 Turcograecia, σ. 103.
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τομον επιστολήν', δπου και ταΰτα «Καίπερ άργαλέον σοι δοκώ τοσοντον 
χρόνον μη γεγραφώς είς την σην δξντάτην αγχίνοιαν, άλλα τό παν ονκ έμόν: 
τοΐς σνμβάσι καί πολυτρόπως εν τούτοις τοις χρόνοις άτυχήμασι' φιλεϊ γονν 
τά των Γραικών τά τοιαντα προς το χείρον καϋείργοντα τη κοινή φευ των 
Γραικών δυστυχία τον γένους καϋορμώμενα. Τούτων ουν ένεκα των έπελ- 
ίιόντων μή γεγραφότι, πΰγγνωϋι πάντα, άνδρών άριστε Κρονσιε, Σνμεώνι 
τφ σφ. Καί ταΰτα μεν όντως· τή δε σή λογιότητι μελήσει: εί ραον, 
ώς υμάς με άφίξασ&αι καί συν νμιν μένειν». Έκ τής τελευταίας ταύτης 
περιόδου φαίνεται δτι ό Συμεών έκαλλιέργει πάντοτε την ελπίδα τής μετα- 
βάσεως εις Γερμανίαν, βεβαίως χάριν εϋρΰνσεως τών σπουδών του, άλλα δεν 
είχε τά μέσα. Προς τοΰτο άλλως τε εκαλλιέργει και άλλας σχέσεις. Ούτως ό 
D. Solomon Schweigger Sultzensis έλαβε τφ 1581 επιστολήν τοϋ Συμεώ- 
νος προς τον ’Αλεξάνδρειάς Σίλβεστρον συστατικήν. Έκ τής επιστολής ταΰ- 
της μανθάνομεν δτι κα'ι άλλας είχε πρότερον προς τον εν λόγφ πατριάρχην 
γράψει δ Καβάσιλας Ένετίηθεν καί Κρήτηθεν, πιστοϋμεν δηλονότι καί τέως 
άγνωστον έπίσκεψιν αύτοΰ εις Χάνδακα (πιθανώς κατά την επιστολήν έξ Ένε- 
τίας)* 8. Έκ τής ως άνω προς τον Σολομώντα τούτον επιστολής καί αυτής 
προμνημονευθείσης προς τον Στέφανον Γκέρλαχ (9 Μαρτίου 1881) πιστοϋ- 
μεν την μέχρι τής ημέρας ταΰτης, τουλάχιστον, παραμονήν τοϋ Καβάσιλα εν 
Κωνσταντινουπόλει.

Αί μετά ταΰτα τϋχαι τοϋ Συμεώνος Καβάσιλα είναι ποικίλαι. Εύρέθη 
τφ 1582 πάλιν είς Πατάβιον, δπόθεν, ως ε’ίδομεν, άλληλογραφεΐ με τον 
Γαβριήλ Σεβήρον. Καί έχει μεν άμφισβητηθή τό έτος τής τρίτης επιστο
λής8, άλλ’ έφ’ δσον δ Σεβήρος προσαγορεύεται μητροπολίτης Φιλαδέλφειας, 
ή επιστολή δεν είναι δυνατόν νά έχη γραφή προ τής 18 ’Ιουλίου 1578, ημέρας 
τής χειροτονίας τοϋ Σεβήρου 4. Ουδέ δυνάμεθα νά ύποθέσωμεν δτι είς άλλον 
Συμεώνα οφείλεται ή έν λόγφ αλληλογραφία, άφοΰ εκεί λόγος γίνεται περί 
άποστολής αλληλογραφίας είς ’Ακαρνανίαν! Ουδέ παρέμεινεν δ Καβάσιλας 
οΰτος εις ’Ιταλίαν πέραν τοϋ 1576, ώς συνάγεται έκ τής μετά τοϋ Κρουσίου 
αλληλογραφίας του καί τών έν τή Turcograecia περί αΰτοϋ ειδήσεων.

Εις τον Συμεώνα δέον νά προσγραφή καί έπιστολή ής ό τίτλος «τφ

1 Αυτόθι. Καί άλλην επιστολήν άπηΰθυνε πρός τόν Κρούσιον «ποθεί» τής άοτρο· 
λογίας ad hoc interrogatus Simeoni, 28 Jun. [15)78 his verbis respondi...» Turco
graecia, σ. 504.

8 Ή έπιστολή έκ βιβλίου τοϋ 1582 άνετυπώθη υπό Ε. Le grand, ΒΗ de 
XV et XVI s. IV, 1906, σσ. 243 -244. άρχεται: Τφ μακαριωτάτορ πάπα και παιριάρ/ρ 
'Αλεξάνδρειάς εις ’Αλεξάνδρειαν ή Μιανριον. "Υπογραφή : Συμεών διάκονος 1581.

8 Γ ε δ ε ώ ν, Χρονικά τής Πτρχ. ’Ακαδημίας, σ. 64.
* Πρβλ. Κ. Ν. Σάθα, ΝΦ, σ. 218. Ία), Βελούδου, Ελλήνων ’Ορθοδό

ξων αποικία έν Βενετίρ, 1893 σ. 69 καί αυτόθι σημ. Κ. Μέρτζιος, Θωμάς 
Φλαγγίνης, έν Άθ. 1939, σ. 169 σημ. 2.
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σοφωτάτφ και άγίφ πρωτονοταρίφ Συμεών εΰ πράττειν, κυρίφ Θεοδοσίφ», 
άναγνωστέος ορθότερου «τω σοφωτάτφ και άγίφ προηονοταρίφ κυρίω Θεο
δοσίφ [Ζυγομαλα], Συμεών εν πράττειν». ’Άρχεται: «Τετράδα τοΰ Βυζαν
τίου έκπλεύσαντες και εν μεν 'Ηράκλειά διημερεύοαντες μίαν, εν δε Αήμνφ 
τρεις, κατεν&ν εις το άγιώνυμον των δρέων είσήλΟομεν, ώστε διά τεττάρων 
ετελεσιουργή&η τά ήμέτερα...» Λήγει: «Εί'περ ελϋοι ποί)εν γράμμα εξ έμον 
φίλου ήμέτερον, άντιβόλω πέμψον μοι» Έκ τής επιστολής φαίνεται έπί- 
σκεψις τοΰ Καβάσιλα εις "Αγιον ’Όρος, άγνωστον αν ή περί ής περαιτέρω.

’Άλλην εΐδησιν περί τοΰ Καβάσιλα έχομεν εξ επιστολής Θεοδοσίου 
Ζυγομαλα. προς Μαρτίνον Κρουσιον από 1 Μαρτίου 1585 έκ Κωνσταντινου
πόλεως, έν ή λόγος περί εκλογής τοΰ πατριάρχου Θεολήπτου Β' εις διαδο
χήν τοΰ Παχωμίου Β', καί τής Ιπί τουτφ συγκληθείσης συνόδου «Έν τη 
νΰν συνοδοί διά την πατριάρχου κατάστασιν, συνήλϋον μεν και άλλοι μητρο- 
πολΐται και επίσκοποι, ηγούμενοί τε καί Ιερομόναχοι, πρωτοσύγκελλοι, σνγ- 
κελλοι καί άλλοι του κλήρου, άπό δύσεως πάσης, ανατολής, Πόντου, Εύξεί- 
νου, ’Ελλησπόντου, Αιγαίου. ”Εφϋασε δε καί... δ κύριος Συμεών, ό ’Αθη
νών Νικάνωρ καί άλλοι, οΐ καί εύχονται σοι παρά ί)εον τά αγαθά' καί προσ- 
αγορεύουσι καί σε τε καί κύριον Στέφανον [Gerlach] καί Σολομών τα 
[Schweigger]...» s. Ό έν τή έπιστολή ταυ τη Συμεών ασφαλώς είναι δ Καβά- 
σιλας, διότι μόνον ουτος ήδυνατο νά έχη σχέσιν προς τους δυο προσαγορευο- 
μένους Γερμανούς.

Τφ αυτφ έτει, 21 Μαΐου 1585, ό Μαρτίνος Κροΰσιος έν έπιστολή του 
προς Θεοδόσιον Ζυγομαλάν έρωτα «ποιον το τοΰ Κ» Συμεώνος φροντιστή- 
ριον» (Symeonis Schola)3.

Τή 10 ’Ιουλίου 1588 δ Καβάσιλας εύρίσκεται εις "Αγιον ’Όρος καί έν 
τή μονή Ίβήρων, δπόθεν γράφει, προς τον μέγαν λογοθέτην '/έρακα4, καί 
προς τους αυταδέλφους ρήτορα Άδριανόν καί πρωτοκανόναρχον ’Αλέξανδρον. 
Αί έπιστολαί είναι αί εξής:

α ) Τω σοφωτάτφ άγίφ μεγάλοι Λογοθέτη κυρίω Ίέρακι, Συμεών ευ 
πράττειν. ’Άρχεται: [ΙΙρδς] τους σοφία δεινούς, καί περί τούς λόγους αυτής 1 2 3 4

1 Baiilius, Ένθ’ άνωτ., σ. 160.
2 Β. A. Mystakides, Notes sur Martin Crusius REXJ XI, 1898, σσ. 

279 - 306, έν σ. 293.
3 Β. Α. Μυστακίδης, Παχυμέρης Γεώργιος καί Δικαιοφύλαξ καί Μ. Κρού- 

σιος, εν «Χρυσοστόμου ΙΙαπαδοποΰλου Εναίσιμα», ’Αθήναι 1931, σσ. 214-232, έν 
σ. 230.

4 Ι’εδειόν, Χρονικά τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας σ. 65 σημ. 3. Τοΰ 
α ύ τ ο ΰ, «Έκκλ. ’Αλήθ\» Δ", 1884, σ. 479α. Τάς εκεί άναφερομένας τρεις ανεκδό
τους έπιστολάς τοΰ Καβάσιλα ας περιεΐχεν μικρόν χειρόγραφον όπερ ό άείμν. Γεδεών 
είδεν έν τή Βιβλιοθήκη τοΰ πρίγκιπος Γεωργίου Άλεξ. Μαυροκορδάτου, έξέδωκεν 
ό Γεδεων έν «Έκκλ. ’Αλήθειας» Δ', 1884 σσ. 479 - 480.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:51 EEST - 34.211.113.242



298 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

διατρίβοντας... Λήγει: ’Έρρωσο μετά πάντων των σών. ’Ιουλίου t' (1588). 
Έκ της των Ίβήρων Μονής πάντας τους φίλους άσπάζομαι...1.

β') Τοΐν λογιωτάτοιν αδελφοίν τω τε ρήτορι κυρ Άδριανω καί τω 
πρωτοκανονάργω κυρ Άλεξάνδρω, Συμεών ευ πράττειν. 'II πρώτη όίρχεται: 
ΕΛ μεν δίχως ητε την γνώμην, διοσώς αν κάγώ προς υμάς έγεγράφειν. 
Λήγει: ’Έρρωσθε' έκ τής των Ίβήρων Μονής· Ιουλίου ιε' (1588) 2.

Υ ) ’Αρχεται: Τήν των οφθαλμικών ν ελιών δυάδα διπλήν, φίλω καί 
τέκνω καί κατά θεόν ήμετέρω. Λήγει : ’Έρρωσθε έξ ’Άθωνος' μου νύχι ώ- 
νος η' ίσταμένου. 01 των φιλούντων με πάντες έμοί προσειρήσθωσαν. 
αφπη [1588]3.

Έκ τής αλληλογραφίας ταΰτης 6 Συμεών φαίνεται ενθουσιασμένος από 
τήν εν 'Αγίφ ’Όρει,κα'ι δη τή μονή των Ίβήρων, διαμονήν του, τήν οποίαν 
περιγράφει μέ ζωηρότατα χρώματα. Δεικνύει δέ και σπάνιον σατιρικόν 
τάλαντον, διακωμωδών έν τή τρίτη επιστολή δυο μονάχους τής μονής Διονυ
σίου. ’Ιδού αί εξ αυτών σημαντικώτεραι περικοπαί: «σπονδάζομεν, ώς έφι- 
λοϋμεν αεί, καί α καί μεθ’ ών. έσθίομεν καί πίνομεν κρείττω νΰν αυτόθι, 
πολλω τω μετρώ, κατά τό ποιόν, καί ταϋτα δαπάνης καί αργυρίου χωρίς καί 
φροντίδων» *. «2α δε τής ψυχής, ύμνος έν έκκλησία μετά πάντων των αδελ
φών άκατάπαυατος' τοίς δυναμένοις βιβλία διάφορα, καί Θεοφάνους καί 
Παχωμίον καί Μαθουσάλα, πάντες σοφοί. Τών τ’ έκτος καί έντός πάλαι 
σοφών τής Μονής πάνυ πολλά. ’Έχω δ’ άνά χεΐρας τανϋν, ινα τήν αλήθειαν 
είπω, Γαληνού μεν ανατομικά, Άριστοτέλονς δέ μετεωρολογικά, κάκ τών 
εκκλησιαστικών ε'στιν οτε' δΓ ών ή ψυχή, οίά περ έν αλλοις τό σώμα, θάλλει, 
αυξάνει, τέρπεται» δ.

Τφ 1591 αλληλογραφεί μέ τον Μάξιμον Μαργούνιον, έκδόντα κατά τό 
έτος εκείνο τήν μετάφρασιν τοΰ Ίωάννου τής Κλίμακος, γράφει δέ και τό 
επιτάφιον επίγραμμα διά τον Γεώργιον Παγάν. Έκτοτε δέν υπάρχει περί 
αυτοΰ εΐδησις ειμή ή κατά τό 1605 επιστολή Φραγκίσκου του Κόκκου", 1 * * 4 * 6

1 Έκκλ. Αλήθεια Δ', 1888, σ. 479.
3 Αυτόθι σσ. 479-80.
* Αυτόθι σ. 480.
4 Αυτόθι σ. 479β.
* Αυτόθι σ. 479α.
6 Περί τοΰ άνδρός πρβλ. Κ. Ν. Σαθαν, ΝΦ σ. 295. Περί Φραγκίσκου τοΰ 

Κόκκου επιστολή υπό Σ ο φ ο κ λ έ ο υ ς Κ. τοΰ έξ Οικονόμων ίατροϋ, Άθή- 
νησι 1868. Χρυσοστόμου Η. Τσίτερ, Τρεις μεγάλοι διδάσκαλοι τοΰ Γένους 
’Αθανάσιος Γόρδιος, Χρύσανθος Αίτωλός, Φραγκίσκος Κόκκος, έν Άθήναις 1934, 
ίδια σσ. 36 -76. Ήδη παλαιότερον ό Παρανίκας παρετήρησεν ότι ό Κόκκος δέν 
υπήρξε μαθητής τοΰ Καβάσιλα. Τοιοΰτόν τι τουλάχιστον δέν έξάγεται έκ τής έν λόγοι 
επιστολής, έκ τής όποιας πληροιρορούμεθα ότι μετέδωκε γραμμάτων, ό έστί αλληλο
γραφίας ό Συμεών εις τόν Φραγκίσκον !
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απευθυνόμενη «τώ δοιωτάτω και σοφωτάτω ίεροδιακόνφ κνρίφ Συμεώνι». 
’Άρχεται: Ίδον τα γράμματα άπηγόρεντat...»1 Και επειδή δεν αναφέρει 
την πατρίδα καί τό έπώνυμον τοΰ Συμεόδνος, έγεννήθη ζήτημα τοϋ αν δ 
γράψας είναι αυτός δ Καβάσιλας. Ό Μανουήλ Γεδεών έτάχθη υπέρ τοΰ 
ταυτισμοϋ* * 3, πράγμα δπερ μετά πείσματος άπέρριψεν δ Ματθαίος Παρανί- 
κας9 εν συζητήσει περί τής καταστάσεως τής Πατριαρχικής Σχολής λήγοντος 
τοϋ Ι1*" αίώνος, δπου δικαίως ελέγχονται πολλά. Ό Παρανίκας εις την άπόρ- 
ριψιν προήλθεν εκ τοϋ γεγονότος δτι δ Συμεών προς ον δ Φρ. Κόκκος αλλη
λογραφεί διέμενεν έν Άθήναις, ενώ περί τοΰ Καβάσιλα γνωρίζομεν εκ τής 
Τουρκογραικίας δπου ό Crusius γράφει προς τον Γερλάχιον «nunc Constan- 
tinopolim pueros rudimenta Graecae linguae docet...»4 5, δτι έδίδασκεν 
έν τή βασιλευοϋση. Άλλ’ ήδη παρετηρήσαμεν δτι δ Συμεών εις την δευτέραν 
προς Κροϋσιον επιστολήν του υπογράφεται καί Καβάσιλας καί Άκαρνάν, 
δίδει δέ πληροφορίας περί ’Αθηνών. "Ωστε δυο Συμεώνες δεν υπάρχουν. 
'Ομοίως τα γραφέντα περί Συμεώνος ως διδασκάλου είναι έξηρτημένα εκ 
προθέσεων ασχέτων προς την ιστορικήν αλήθειαν, άλλου μεν μελετητοϋ 
θέλοντος να αϋξήση τήν δόξαν τής «Πατριαρχικής ’Ακαδημίας», ετέρου δέ 
νά παραστήση τοϋ καιροϋ εκείνου τους έν τή βασιλευοϋση διδασκάλους ως 
διδάσκοντας εις τα κελλία των ή εις καλύβας (ώς έάν από τοϋ κτηρίου τήν 
μεγαλοπρέπειαν έξήρτητο ή άποδοτικότης τής Σχολής!)6 7.

Τί έγραψεν δ Συμεών ακριβώς δέν γνωρίζομεν. Προ τοΰ Ζαβίρα ήδη 
«άποδίδωσιν αϋτφ τινες»6 τήν από τοϋ 1603 κυκλοφορηθεΐσαν μετάφρασιν 
τών Αίσωπείων Μύθων’, περί ής εΐπομεν, ώς καί περί ϊσοκρατικών λόγων 
μετάφρασιν. 'Ιεροσολυμιτικός δέ κώδιξ (556 έτος 1710) περιλαμβάνει τήν 
φράσιν «κατά την στοιχειώδη μέθοδον τοϋ μαθηματικού Καβάοιλα» 8, Ιξ ής

'Θεοφίλου Κορυδαλέως, Τύποι ’Επιστολών 1786, Ένετίησιν, σ. 147.
Ή επιστολή αναδημοσιεύεται παρά X ρ. Τσίτερ, Ένθ’ άνιοτ. σσ. 69-71.

3 Γεδεών, Χρονικά τής Πτρχ. Σχολής, σ. 65.
3 Περί τής έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής ΕΦΣΚ 19, 1884, σσ. 

1 -13, ίδίφ έν σ. 7.
4 Turcograecia, σ. 500.
5 «Ό Καβάσιλας καί ό Μαλαξός έδίδασκον κολλυβογράμματα έν τοίς κελλίοις 

αυτών». Μ. Παρανίκας, Περί τής έν Κιονσταντινουπόλει Πατριαρχικής Σχολής, 
ΕΦΣΚ 25, 1895, σ. 65.

β Νέα ’Ελλάς, σ. 125.
7 Ό κερκυραΐος Άν. Νούκιος έξέδιοκε τφ 1543 ήδη μετάφρασιν 150 αίσωπείων 

μύθων μετά πίνακος. ΙΙρβλ. Eegrand, ΒΗ de XV et XVI s. I, 1885, σ. 241. 
Άντίγραφον χειρόγραφον τής έκδόσεως κατεΐχεν ό Mart. C r ιι s i u s, σώζεται δέ 
μέ ένδειξιν Mh 27, πρβλ. Β. A. Mystakides, REG XI, 1898, σ. 302.

8 Άθ. ΙΙαπαδόπουλος Κεραμεύς, IB, Ε', 1915, σ. 113-114.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:51 EEST - 34.211.113.242



300 Νικολάου Β. Τωμαδάκη

εικάζεται δτι ή περ'ι τάς θετικάς έπιστήμας ασχολία τοϋ ήμετέρου Συμεώνος. 
Γνωρίζομεν άλλως τε και εξ άλλων πηγών, δτι περί την αστρονομίαν καί 
την ιατρικήν ήσχολεΐτο *.

Άσφαλέστερον γνωρίζομεν επίγραμμα δπερ εποίησεν 6 Συμεών Καβά- 
σιλας καί τδ όποιον παρεδόθη διά πλειόνων κωδίκων καί έδημοσιεΰθη ήδη : 
«Συμεών τοϋ εξ Άκαρναν(ίας) εις τον λίαν του | ηγαπημένον Γεώργιον τον 
Παγάν» τετράστιχον1 2, περιλαμβανόμενον εις πλείονας τοΰ ενός κώδικας3 4, 
τοϋ οποίου εν τφ 101 της Βουλής υπάρχει ή επομένη χρονική καί τοπική 
άπόδειξις «εν Ανγονοη] Ονϊνδελικών δης επί δέκα ίκατομβαιώνος έ'τει Χρί
στου σωτήρος ήμών αφαψ » *. Τό επίγραμμα τοΰτο χρονίζει την άνωθεν αύτοΰ 
γραφεΐσαν επιστολήν τοΰ Συμεώνος προς Μάξιμον τον Μαργοΰνιον «Εί καί 
τισι των πολλών τδ κατ’ εμέ... Οαργηλι,ώνος νουμηνία», ή οποία κατά ταΰτα 
είναι τοΰ 1591, ’Απριλίου 1, περί ής θά έπανέλθωμεν. "Ετερον επίγραμμα, 
επιτάφιον τοΰ Ναυπάκτου καί ’Άρτης Δαμασκηνοΰ Στουδίτου, έ'γραψεν ό 
Σ. Καβάσιλας5.

Εις τά ολίγα ταΰτα προστίθεται ή αλληλογραφία Συμεώνος Καβάσιλα 
καί Μαργουνίου. Ποΰ οΰτοι έγνωρίσθησαν, εύλογον: Έν Ιταλία. Τί δέ τους

1 Έκ τής δημοσιευόμενης περαιτέρω πρός αυτόν επιστολής τοϋ Μαργουνίου 
δείκνυται δτι ό Καβάσιλας έζήτει νά προμηθευθή έντυπα Παύλου Αίγινήτου 
(ιατροί άρίστου Βιβλία επτά, ών α' έ'κδοσις έν Βενετία 1528 παρ’ ’Άλδιο). Καί ό 
ίδιος έκ τής Μονής των Ίβήρων γράφων έπληροφόρησεν δτι άνεγίνωσκε «Γαληνόν 
μεν ανατομικά, ’Αριστοτέλ.ους δε μετεωρολογικά» (πρβλ. άνωτ. σ. 298).

2 Ν. Α. Βέης, ΔΙΕΕ 9, 1926, σ. 88. Ό Βέης έδημοσίευσεν έκ τοϋ ύπ’ άριθ.
3 τής έν Λευκασίιμ Μονής τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου μετά τριών σημαντικών παρανα- 
γνώσεων ήτοι ΓΙανάν αντί Πάγάν, Πανα αντί Παγα, καί ακόλεααας αντί ουνόλεαοας. 
"Οτι ύπήρχεν οικογένεια Παγά έν Κρήτη πιστοϋται έκ τοϋ Φιλοίλέου Παγα, δστις ώς 
πρώην έπίσκοπος Κισάμου (1684) απαντάται έν Ζακύνθω. Πρβλ. Λ. X. Ζώην, 
«Χριστ. Κρήτη» Β', 1912, σ. 508.

3 ΕΒΕ, 1126, Βουλής 101, ιη' αί. (Λάμπρος, ΝΕ, 4, 1907, σ. 374), Paris. 
Suppl. Gr. 621 καί 1310 (Ch. A s t r u c, ’Ένθ’ άνωτ. σσ. 225 - 226, έν σημειώσει 
33 τής σ. 226' αγνοείται ή έκδοσις τών στίχων υπό τοΰ Βέη).

4 Λάμπρος, ΝΕ, 4, 1907, σ. 374.
5 Κ. Ν. Σάθας, ΝΦ, σ. 152-3. Τό έπίγραμμα έχει ώς εξής:

Τον πάρος εΐκελον άδανάτοις γράψαντα τά<5’ ανδρα, 
φευ κόνις Αίιωλών κρΰψεν άδηλων αλις'
'Ελλήνων μεν την σοφίαν βαρύς ωλ,εαεν αιών' 
δς δε φιλέλληνας πάντας άπωρφάνισεν.

Ό Δαμασκηνός Στουδίτης δέν άπέθανεν ένωρ/τερον τοΰ 1577. Πρβλ. τήν περί αΰτοΰ 
μελέτην τοΰ Χρυσοστόμου Η. Τσίτερ, Λόγιοι ‘Έλληνες μετά τήν "Αλωσιν, 
Δαμασκηνός Στουδίτης, Γαβριήλ Σεβήρος, Νικόλαος Κριτίας, έν Άθήναις 1935, ίδια 
σσ. 8 - 23. Περί τοΰ 1577 ώς έτους τοϋ θανάτου του, ό Κ ρ ο ύ σ ι ο ς έν L e g r a n d 
BH de XVI s. IV, 1906, a. 165.
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ήνωσε και προεκάλεσε την ανταλλαγήν επιστολών; Ή κοινή τάσις προς 
μετάφρασιν εις απλοελληνικήν αρχαίων κειμένων. Ή έλλειψις έν ’Ανατολή, 
ύπερμεσοϋντος τοϋ IT' αϊ., ανθρώπων δυναμένων νά άναγινώσκουν τα κεί
μενα έφερεν εις τήν ανάγκην τής άπλοποιήσεως αυτών διά μεταφράσεως, 
γνωστόν δ’ είναι οτι ευρύ τοιοϋτο έργον έπεχείρησεν ό Μαργούνιος διαμέ- 
νων έν Ένετία.

Ή εις τά κατάλοιπα τοϋ άειμν. Μυστακίδου εύρεθεΐσα έν πρόχειρα) 
άντιγράφΐρ έπιστολή τοϋ Μαργουνίου είναι κατά τοϋτο σημαντική. Πρώτον 
μεν προέρχεται έκ τοϋ ύπ’ άριθ. 240 χειρογράφου τού έν Κωνσταντινουπόλει 
Μετοχιού τοϋ Παναγίου Τάφου, τό όποιον ήδη, τφ> 1890 είχεν άπωλεσθή1, 
δεύτερον δ’ έχει καθ’ έαυτήν φιλολογικόν ένδιαφέρον, αφού έν αυτή συζη- 
τοϋνται δημώδεις γλωσσικοί τύποι προτεινόμενοι μέν υπό τοϋ Καβάσιλα, 
άποκρουόμενοι δέ υπό τοϋ Μαργουνίου. Τούς τοιούτους έλεγχομένους δημώ
δεις τύπους άνέγνωσεν ό Καβάσιλας έν τή έν τφ αύτφ έτει έκδοθείση υπό τοϋ 
Μαργουνίου μεταφράσει τής Κλίμακος’.

Έπιθυμών νά συμπληρώσω τά κατά τον Καβάσιλαν, παραθέτω έν 
παραρτήματι καί τήν προς τον Μ. Μαργούνιον έκ πολλών κωδίκων γνωστήν 
επιστολήν αύτοΰ, έκδίδων έκ τοϋ 2963 κώδικος τής έν Άθήναίς Εθνικής 
Βιβλιοθήκης (ιη' αι.), ή όποια αποτελεί πιθανώτατα άπάντησιν εις τήν 
προηγουμένην (ως τουλάχιστον εικάζεται εκ τής έν αυτή αναφοράς συστάσεως 
τοϋ Συμεώνος προς τον Οίκουμ. πατριάρχην, περί ής όμιλεΐ ή τού Μαργου
νίου έπιστολή). ’Επιτάσσω δέ σημαντικός περί τού άνδρός πληροφορίας 
ε’ιλημμένας έκ τής Turcograecia τοϋ Κρουσίου, έν έπιμέτρφ.

’Έγραφον κατ’ ’Ιανουάριον 1950

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 1 2
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1 Πρβλ. Άί. Παπαδοπούλου Κεραμέως, ΙΒ, Λ', 1899, σ. 205.
2 Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών Ίωάννου καθηγουμένου τών έν τφ Σινα δρει 

μοναχών, Κλίμαξ τοϋ Παραδείσου... έκ τής ελληνικής εις κοινήν φράσιν μεταγλωττι- 
σθέντες παρά Μαξίμου τοϋ Μαργουνίου... In Venezia... 1590, πρβλ. Κ. Ν. Σάθαν, 
ΝΦ, σ. 210. Le grand, ΒΗ de XV et XVI s. II, 1885, σ. 66-70, No 185.
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I

Codex «Μετοχιού Παναγίου Τάφου» Constantinopolitanus 240 (?) 
ρ. 19, Num. Epist. 04.

Συμεώνι τω ίεροδιακόνω, οσιωτάτω και σοφωτάτω 
Μάχιμος έπίβκοπος Κυθήρων ευ πράττειν

’Αποδέχομαι σου το προσηνές και διορθωτικόν τον τρόπον, Συμεών 
φίλτατε, και γάρ ποΐ μεν άτε δη είκός κοινώ πατρί πει ϋαρχών, ποϊ δε φίλω 

5 καί αδελφφ χαριζόμένος, εί'ποιμι δ' αν εγώ καί τη τών αδελφών κοινότητι, 
τοϊς έμοί κατά κοινήν διάλεκτον έκτεθεϊσιν η δη τον της Κλίμακος αυγγρα- 
φέως λόγοις πάρεση μειώσω τά δόξαντα' πλήν άλλ’ εγώ τω τον μακαρίου 
Παύλου κανόνι χρησάμενος, ούκ οίδα είτε καλώς, είτε καί άλλως, οφείλεται 
έσμεν λέγοντι καί σοφοΐς καί άσοφοις, οντω περί την φράαιν δσον ένήν διε- 

10 τέθην, ώς κοινόν γενέσϋαι τοΐς πάσιν. Ον γάρ, ον γάρ [οντω] ωμήν δεΐν 
Κρησί μόνοις, φέρε είπεΐν, ιδία ϋπονργήσαι, η Κερκυραίοις, η Κωνσταντι- 
νονπολίταις, αλλά πάσιν απλώς' έκείνως γάρ αν παρεχάραξα τά θρεπτήρια 
καί άλλος άντ’ άλλον τοϊς πολλοϊς έδοξα καί ούκ αν παρά τοϊς δμοπατράαιν 
αιτίαν άπέφνγον. Διά τούτο ονν το μικρόν τής φράσεως μάλλον ή τό ίδεα- 

15 στικόν μοι έπινενόηται, "να μάλλον έκαστος τις έχη τι εν αύτφ τών τή ένεγ- 
καμένη συνήθων, ή είς άπαντα, οι δε πλείονς ούδέν. Καί γάρ καί κομψό
τεροι’ έξην τά τής φράσεως διαιτήσαι καί τή καθ’ "Ελληνας φράσει οίκειύ- 
τερόν τε καί πλησιαίτερον. ’Αλλά τούτον πρότερον έθέμην την τών άπλου- 
στέρων εντεύθεν άν γενησομένην ωφέλειαν καί παρά τοντό μοι το άνεπιτή- 

20 δεντον μεμελέτηται.
Ιίλην άλλ' ΐδωμέν τι επ’ άδειας καί ών διώρθωκας. Οΐει ονν έναι 

μάλλον καί μή είναι δειν λέγειν. Καί πώς προ τον φιλίον, ήπερ τούτο 
μάλλον τή τε καθ’ "Ελληνας φράσει καί τή κοινή διαλέκτφ εΐπερ εκείνο 
κοινόν. ’Έπειτα ον σννιδεΐν έχω τίνος χάριν τό σιμά διά τον ήτα μάλλον ή 

25 διά τον ιώτα γραπτέον. Εί γάρ τις έκ τίνος ελληνικής λέξεως παραχθήναι 
καί διεφθάρθαι λέγοι, ιόσπερ καί αί πλείονς τών τής κοινής γλώττης τούτο 
πεπόνθασιν, έκ δε. ιώτα ή ήτα γραφόμενης τοντί γενέσθαι οίκειότερον άν 
διατείναιτο, προς την σημασίαν τής λέξεως άποβλέπων έκ γονν τον «πλησίον» 
εϊποι γ’ άν μάλλον ή έκ τού «σημείον», ή τίνος άλλων διά τον ήτα γραφομένον. 

30 Τό δε μά ενρήσεις πολλαχού μέ καί άμή λέγοντα, μικτή φράσει, όισπερ 
εΐρηκα χρώμενον. Τίνος δε χάριν ανθις τό «εναντιώνουνται» είς τό «έναν- 
τιώνονται» διορθοΐς την τον υ παρένθεσιν άφαιρών, όπου γε κάκεΐνο τή

8 Ιίο. Ι,ϊό <ΈΜησίν τε καί βαιτβάροις, οοφοΐς τε καί ανοήτοις οφειλέτης ειμί»,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:01:51 EEST - 34.211.113.242



καθ’ "Ελληνας φράσει άρμοδιώτερον, εκ γάρ περισπωμένου ουκ εκ βαρυτό
νου γίνεται ρήματος, τό δε «την πίστιν τως» και «γνώοιν τως» καί τά τοιαντα 
λέγειν την πίοτιν τονς καί την γνώοιν τους, ον μοι προσγελα. Ου γάρ αν τις 35 
έλληνίζων εΐποι ποτέ την πίοτιν αυτούς, αλλά την πίοτιν αυτών μένει γονν 
καί έν τή κοινή φράσει το πτωτικόν, εί καί διέφίϊαρται' το γάρ «αυτών» 
άφαιρέσει τοϋ «αν» καί μεταβολή τοϋ ν εις ς τώς γέγονε καί φυλάοοον το 

ο) μέγα τής γενικής τον τούς εστιν ενανντακτότερον. Δια τί όέ περισσότερον 
αί ονχί πλέα, ή τοϋ λόγου της καί ονχί την έαυιήν της, όπου γε τοϋ το εκεί- 40 
νου σαφέστερον καί εύφραδέατερον, καί διατί ή φωτιά όπόταν τήν ρίξουν, 
καί μή όπόταν ριφθή. Εί δε κατά σε λέγοιτο ον ρίξουν, αλλά μάλλον ρίψουν 
ε’δει λέγεσθαι καί κρείττον ρίψουοι, Διατί δέ αεβόμεαθ·εν καί τά παραπλή
σια καί ονχί σεβόμενα ; όπου γε τοϋ το εκείνου έλληνικώτερον, παρά γε την 
τοϋ ο μόνου παρέμπτωσιν, ελληνικόν το δέ αεβόμεαϋ'εν πορρωτέρω που 45 
τής κα<Τ έλληνα λόγον φράσεως άπελήλαται. Τίνος χάριν δέ τά ποδάρϊά 
τους καί ονχί τά πόδιά τως ; Ή τις χώρα εν τούτοις κατά την κοινήν 
φράσιν υποκοριστικά) ;

Δει τοίννν χαρίζεσΟαί τι καί τή κοινή φράσει καί τοϊς πάσιν είναι 
κοινόν, ήγουν καί την κοινήν δσον έξ εστιν εις την κοινήν έκβιάζεσθαι, δ δή 50 
καί κρειττον καί μοι εις τοϋ πιονς, εί οντω τύχη, τά περί τούτου δι,’ επι
μέλειας γενήσετ αι.

Τά βιβλία, α με Λ π ή τη σας ου θ’ ευρηταί που παν, ον τ’ εί καί ευρεΟεϊεν, 
εύώνητα, τοσούτω γάρ τιμής ήξίωται πλείονος, δσω γε καί εύμεταχειριστό- 
τερα. Πλήν, τάληίίες είπείν, ουκ οΐδ’ δποι τά παρά τής σής ιερότητος έπ- 55 
εσταλμένα μοι γράμματα διαπέπτωκε, καί ούδέν εκείνων πλήν Παύλου τον 
Αίγινήτου τή έμή μνήμη παραμεμένηκε, καί έ’πεμφα άν εί τό γε νυν εχον 
πλοίου τών εντεύθεν άποπλεόντων ευπόρησα. Σύ δέ άλλα μοι καί περί τών 
λοιπών γράφαις, καί σοι έν ταντω τό παν προνοηϋ-ήαεται.

”Ερρωσο, καί τι τών μεταξύ τών ποτέ σνστάσης φιλίας δικαίων, εις την 60 
τών παρά τον παναγιωτάτον άπαιτονμένων μοι δικαίων δικαίως άπομνη- 
μόνεναον.

Ένετίηύεν, ποσειδεώνος εΐ! φθίνοντας, κατά τό αφ\όν έτος τό σωτήριον.

Μάξιμος Μαργουνιος προς Συμεώνα Καβάσιίαν 808

II

Codex Bibl. Nat. Athenarum 2.063 (XVIIIs.)
Epist. Num. 190

κυρίφ Μαξίμφ εύ πράττειν 215α

Εί καί τιαι τών πολλών το κατ’ εμέ πάντως άξιοι’ γέλωτος τής προς 
υμάς λήθης ενεκεν, άλλ' ονν \ τοΐς ευ φρονοϋσι καί τοΐς περί τους λόγους 215β
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304 Νικολάου Β. Τιομαδάκτ)

άει εντρνφώσιν, οιος υπάρχεις αυτός, θειότατε Μάξιμε, ουκ αν ράστα δίκαιον 
5 δόξειε' πώς γάρ, ον μενουν του τηλικοντου άνδρός τον των άλλων τη αρετή 

ύπερφέροντος, νή την αλήθειαν πώποτε, εξ ου τά καλά τής πάντων μητρδς 
σοφίας κατά το Πατάβιον ήρνοάμην, έπιλήσομαι; Άλλα πλείστας ομολογώ 
και διά παντός ομολογήσω τάς χάριτας’ ένθα δι’ ής σοι καί γε των ’Ιταλών 
ί'ξοχοι, ϊνα και όμηρικώς εΐπω, ήντε εθνεα είσι μελισσάων άδινάων, πέτρης 

10 εκ γλ.αφνρής αίε'ι νέον ερχομενάων, βοτρνδόν δε πέτονται επ’ άνθεσιν εαρινοί- 
αιν, έπεσωρενοντο τοιοϋτον καν τοΐς των μαθημάτων δεινοΐς είδότες σε. Και 
ταντα μεν όντως, εγώ δε πλειστάκις έποιησάμην τους λόγους προς πατριάρ
χην ενταύθα άφικέσθαι σε τοΐς άργνρίοις διδάξεσθαι· άλλα τί εΐπω; διά 

14 τινων σμικρολόγων τό παράπαν και αμαθών φθάνω κατεγομένων ονχ οΐόν τε 
215α γέγονε τής απειλής καθ’ ημών. Τοΐς άποιχομένοις \ γράψοις και τφ μέρει, 

και εΐ του αυτών έντανθοΐ δέη θαρρούντως, σοφών αριστε. ’Έρρωσο.
Θαργηλιώνος νουμηνία.

Συμεών τον έξ ’Ακαρνανίας

τον λίαν ήγαπημένον Γεώργιον τον Π α γ α ν'

θεσμόν άριπρεπέονς φιλίης, ΙΙαγα 2 σννόλεσσας 3 
τοΐος γάρ Παγάς [έ]ην φιλίης άκρέμων, 
ώστε μιν αθανάτους μετ’ άμνμονας ήγαγεν υΐτη' 
φευ, τοϊον φιλίης ε'ρνος άποιχόμενυν.

+ φροντίσοις αν επιγραφθήναι τώ τάφω φιλίας τής προς ημάς, φίλων αριστε.

Ε ί ς

20

III
ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

ι. SCHEURUN
Turcogrsecia (1584) σ· 495 (=Legrand, ΒΗ de XV etXVI s. II, 1885

σ. XXX, σημ. 5)·

Quod ad Grsecos attinet quibus Patavii familiaris fui, eos inde 
fere omnes abiisse compertmn habeo. Inter quos fuit Symeon quidam, 
των εν όσίοις εις των έν Κωνσταντινουπόλει, mihi et Joanni Svarzio ves- * 1

9-11 Homer, ti, 81-89.
1 Β έ η ς : Παναν
2 Β i η ς : Πανα
3 Β έ η ς : σκό/.saaa;
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trati conjunctissimus, qui ante meum ex Italia discessura, Byzantium 
rediit, vir in aliquibus autoribus ut cumque versatus, sed (quales fere 
omnes sunt) nomine et patria Grsecus, sermone et doctrina non 
excultus. Quod hinc patet quod in Italiam propter discendum emi
grant. Ex illo multa de statu Grseciae cognovimus ; sed fere nihil 
aliud quam nullam in Graecia Graeciam, nullas Athenas Athenis esse.

Μάξιμος Μαργούνιος ιτρός Συμεώνα Καβάσιλαν 30δ

2. SVARZIVS η NIGER Joannes—GEREACH St.
Turcograecia (r584) σ. 500

Dieebat is mihi (Niger Crusio) (15)76 in aestate : securn fuisse 
Grsecum monachum, doctum et pauperum : cui nomen Συμεών ό διά
κονος. quern venturum fuisse in Germaniam si quis ei victum dedisset. 
Scire tantum Graecum non aliam linguam. Eum a studiosis aliquibus, 
interdum ad cibum invitatum esse. Quia autem nemo ipsum in Italia 
curarit, verisimile esse, redisse Constantinopolim. Ei Graecam Came- 
rarij κατήχησιν perlectam fuisse, quam placere, nisi quod de Proees- 
sione et iinaginibus secus Graeci sentiant. Scire ex S· literis vetari 
sculptilia, ideo non habere sculpta simulacra, sed tantum pictas ima
gines. Se Byzantium Gerlachio, qualis vir hie Symeon esset, scripsisse, 
ex eoque bonum virum esse intelexisse. Iiaec Svarzius Symeon Dia- 
conus (inquit Gerlaeh.) antea Patavij, D. D. Svarzii contubernalis, 
nunc Constantinopoli pueros rudimenta Graecae linguae docet. Bonus 
et modestus est, nec eruditione Graecorum postremus. Nisi tanto 
intervallo inter nos separati essenuis ut plurimum conversatione eius, 
ad exercendam linguam Graecam gauderem verum ipsi, propter 
Turcos sanitores, aedes vostrae non patent, nec mihi saepius eum 
convenire licet. In Epist(ola) 1 Febr. ad me scripta et 23 Mart. 
77 allata...

ΕΠΕΤΜΡΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ετβ; Ιθ’ 2S
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