
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝλ'ΙΝΩΝ - ΠΑΧΗΓϊΡΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡ. 49

ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ΔΤΣΙΤ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 15ο ΚΑΙ 10 ο ΑΙΩΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1997



ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 15ο ΚΑΙ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΙΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

30 ΙΑΝΟΓΑΡΙΟΓ 1996



λφ«. -ρ 5ΒΐνΐΤθΙί ν7 \ ! I ρ.««.Λφω Τ ίυςκτκω-ζπ»
•Ρί >γ̂  5»ι^ι’·*
«ΐι ίυ/>/3κ ·» λ?ρ γ υ  κα/ί·4
βίμβ ι ̂  οί? ·ποΛ( τε υ ι β9η .
ΛΛςι̂ ι̂ ί-ΡΛ̂ ίψΊ)»·
Α «.?<; ,*«ίο Λ-πις ■ ο ί ϊψ
«ί'Λβ-̂ Ηζ'ίϊίΛ.'ηϋ ί|6'ο 
^̂ ρΛί’σος χ|ο[!>Λ«<.̂ ςος
ΛΛϊυίοθιΜ ■. ιηις κλ  <«) ν

ηρΟ ί'Πΐ'Τβ.'ηΜυ ιΖλφίΐ̂ οιΓίις. -ρο ν̂ τε̂ ον ,<*<4ι ς. 
<ϋ-* ■1»ίβ/'β<5»]ΐί5·ΓΙξΗήίίΐΤ·ΠβΛ·ίβ/οκ;5ϊ]Ι:·»

ΤΟΑ/ΦΑ,ΜΟΤΑ ΤΟΥΒΗΤΑ-

(!>«Λ, ΐΌ\ςξ*μ*· · -ρ β ίλλω ·
γ υ  Λ «ά·ΗΛ/ΐςϊί Τϊίΐ 

ίτπ-ιβ-ηκο υ ιίΛ^^^ίΐΛ-ίΐΛ αΡ>ιλλ 
τβ̂κ,Ι» *̂ <ίΛί ίτη η/»* -βς-ρ ,Α £*■*"\  _ ί Λ, . .. ϋΑ. ΙκίΜυ ,» '

ΤΒ̂ ΑΤτυ) ΑΤΗϋ ίϋ ΐ ΐ ίη ι  *ρυ λΛ$«·· ο ίπωίχίβοίί'ΐος. 
μ Α7ί° τρΐ/ιίω γ  ΡΑΧίίωίΛ»ϊ!Λ'ί,ς κ λ  *«.-ρς. ΑίΗ 
$»μο ι ψββϊον *■«.?}) ς-νίος ίί Λ>/>. * ·ρ 4βΛ*βί ς ή® 
Λυ^λ«ψ ί ς . Λβλ'φίς/^τΐ'ςέυοξχ.ο ι ς .•ποΛ^Μ-  
βΐς^,ΤίςΠϊΐο^κοις.

Α «,ββ-ς Λ εδΑ̂ -Ι̂  · Ι '^ίΤτ» ίΓ λ . »̂  λ«. (*. /Λ.Η μ λΙ€λ*£.
•βκί ·ί?ρ γ»υ Χα γ  βΛ^πϊω.ο^ωρ, *ββ.ο «ΐοςίϊΚ, 
«£ογ«..ΚιΟ Ι-βι.-ηί·-* ι -?£ «. Χνπχ. ’λΓ̂ Λ«1·>)λ·Α(ΓΕ ί*·4 
ί^ψοίος«ΐ(σ«ΐ(.ίΐιΐΗί ι^4βίί^ίΐ·ί>ι; οόιος. ο^ΜίΒί., 
ά^^Η ]^^ ίθ]/*< ^νν& «-πςον<

Α *«£'Μ,]τΙκί <’<: 'Ρ'/^οςώΐίϋ^'Ρί οίΐκ.ί'Βΐ'ί-
κ·ρί · .Ακχήκκρί-'τιιγρ · μ-ίίκ>
·*>« σ̂ ίί̂ Ιζαϊ.Ε̂ΗΚ.*..Εβ̂Εμ*Ι. Εί̂ ΐστΗ.ΕΟ̂Ε-ηΟ. 
β^-ρς ^τυ* }<&4χτ-ης.

Α κτίίοςΟτΐΚίΐιΤίΛ^ίίο^^Γςοίϊί^ί.ΐ6>.-π^*ι>2^»
ΛπίοΜί.̂  οΛ7Ϊΐθ»Λί·ίΓθντ,τ«ι? £Γ<« β-ίτΤο /ι5̂ «ίς ·« οϊ 
ου κ.Χκ'ηςβί-ψΛΐ'Ρ »°ί0 Ϊί/0Λ'ί=ΐΑί*α(.τ!Γρος·ζΓίΑϊ*.'< 
5»«·̂ 4 Η.Ο»7τί0ς«7ΤΐυΐΙ«Λ ·θ|ϊί*<ΓΐΟ'5>ί«ς'’Π'·' 
ί»ίΙκ.'πυ κ«3·£π1ω ΓίΓο]ΐίκ*3·«.ί(ος .οΰ-πιΦΛο̂ ·* 
5ος ·ο<βίςωΓϊιΜΐός ,τ&αΛ 5ϋχ/ί5ί'ίίϊί|)βΛίχρ<«Λι·' 
[ί[ σίί,/ΑΛίϋ̂ ιιΤ ο^κ»/1«Λ£υ*<|ωϊου'ΐιις.£<ΓΤΐ! <4>
<5?ον ίιθιοΐί τ »  ̂ υΛ®̂ ·*̂ <*/ΐιε*η« πιος · ίχ.*ρ« ?«  γ·*
ϊ {]αι ζψΑ̂ ί<£π!«·.<$,ου ]>ί/«//ιχ.οί β]ΐορΑ,ϊ<»-ίίοι*. 

Κ̂ΑΓΕ/ξΗΛ)Ιί<υ'̂ 0«ΛΪ.ι̂ Κ.«.ΤΕΛλ,{4<])·ί,υ »,<*■<*·

.ΛΕσβίίΈφΜί .<|Λ)ΛθΑ£?κσ-«ί.'
1 κοςιωςο/^ ι̂Ρ̂ .  ̂««̂ κίς̂ Κ̂ΛαΐΛι 11/̂  ί/ * I I «Λ *1 VβΜολ\τ2τηττ σιιυϊβΛΕ .ουτυαω#ιωιι.πιι*-Γ*ϋ .«*πν«£.οι«?νι·Β07ϊ  οτχ])ΐ<Λις.ο«τ«ςβζ/ωί.π,ΐ)ΐ-πι«ί *̂ο|><ι 

γ|1ω ?  βΛίχω,
£  βΑ̂ /Λι. οΤο/, Π̂ ζκ“'Ι,ί  *** ,κλ«^πΛ.

ί μ &6 ο'ίβΛοι «,τΛί1 κ«Τβ Α κ τ  ·αοΛΐς^οι« $ . « β ^ κ ί ς

$/ηβΛΙ<; ΛκΗ-^Μυ- »ίοπί·'βτ< 4  
Ι&«.£ιοίνΛυ1ζ«οβι?ιπϊα<£οΛ*™ί ·
άαα ς̂^σα. ς̂, 4  γυφν ?ςΐϊί ω ί, ί/*/*·Λκ 
λΛι̂ ιΛ.Ζς ίέ »ΛίοτοΓΤβίυ(τος4$*/φΕϋ*ομ*Βπΐ)ΐσα·' 
βα ,οΐ^ρ^^^^^'ίΑΤ ρ ̂ <ύ«λον»βίπΜ ώίω  Γΐ* 
•Ρ. Ερι/̂ ίίθη. <|ς4Λ̂μ·4(ΐΜ9](<ΜΚ̂)ςκσαηι1 γρ 
$,<*Λΐο<! κυο^ου/χην ίβονλΘ· ώίΛίίτ. ίξ«. 
κ̂λοτυττ(ο»ι>«, ̂ ·Ε/̂ /ίι;̂ Η-πΐ̂ ΐίζΐ Ε̂χ’̂ 'ρ 

•πί Γ«.$ρος «ίι/Ιίς · Ι-ΐΒβ/κσβ#» <ά/ΤΗΐτ·κιαΐ5) ·π« Λ1
οαττβίΝΊηΐ) οιτΟΗΔ,ι&ί/ιΐιίι α'ανχαοη. Κιίΐ ΟιβΑ̂ιυΛΤ·1

«*̂ Τντν̂ ΛΤ̂>Ι6Τ»ίΙ<Λ»Ι(»*Ι·ν ίίΜ̂ Π̂ΊΙΙΤ1
5 * 1 «ψ<̂ κι ίΐΐΓ. οΰτος β̂ ος οδκ ί̂οςίτνμο
|ίγ>ς.Τ ίί ί»ιιοί /φίΛ*«ί ο«·<ή -ρίκΛυΛϊί λ̂/ιι.
„>/ < ν  »« »β <■ » Ίίΐ ̂ Ρϋ4«<πΛί, β* Η]ίοκο-«Μ( ·Ε?ι Λ«Λίξίς, ςΗ7>ςικκ. οι,
ψ£(Ρ ιχίλοζΗ&ή/ϊ̂ άαΐίΤπι'λν· αι<Ρ&βΛ.ιυ<σΒ.]ΐ.
ημ«Μ]ΙΕΙ ίί ΚΛ 1> ΗβΙΜ ίτΚ<Γ&* . ■πΚ̂ οις,̂ γ«συ·*
«̂Ιβ«.{5τρί̂ · ·ρΛ{/ΠΜ.Ο'Βί?̂?ΡΤν

Πίβττίί Ϋ ]Ι I τβα. ο Ή*ί ΚΤΙΜ[ί -^«ΚΙ*0 ( ,β ('β̂·*
Μ έγα  Ε τυμολογικόν, Β ενετία  1499



ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

ΤΛ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 15ο ΚΑΙ 16ο ΑΙΩΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 199"



© ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΧΩΝ 
ΌΝίνΕΚδΙΤΥ ΟΡ ΙΟΑΝΝΙΝΑ 
ΟΚ. ΙΟΑΝΝΙΝΑ 45110

Ι5ΒΝ 960-233-037-6



ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ό πανηγυρικός λόγος με τίτλο «Τά ελληνικά γράμματα στή 
Δύση κατά τον 15ο καί 16ο αιώνα», πού εκφωνήθηκε στις 30 Ία- 
νουαρίου 1996 στην αίθουσα τελετών τού Πανεπιστημίου Ίωαν- 
νίνων, αποτελεί τήν πρώτη συνοπτική, λόγω περιορισμένου χρό
νου, παρουσίαση συστηματικής καί μακρόχρονης ενασχόλησής 
μου μέ τούς δύο αιώνες πού ακολούθησαν μετά τήν άλωση τοϋ 
1453.

Τό κείμενο, πού δημοσιεύεται δπως διαβάστηκε τότε με ελάχι
στες φραστικές βελτιώσεις, εμπλουτίστηκε μέ τις απαραίτητες 
σημειώσεις, οί οποίες περιορίζονται, πλήν ελάχιστων εξαιρέσεων, 
σέ γενικές μελέτες που περιέχουν όμως καί δλη τήν προγενέστερη 
βιβλιογραφία.

Τήν «εορτή τών Τριών Ιεραρχών» προλόγισε, παρουσία καί 
τών Σέρβων Πρυτάνεων που επισκέπτονταν τότε το "Ιδρυμά μας, 
ο Πρύτανης τοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων κ. Δημήτριος Γλά
ρος, ό οποίος άναφέρθηκε σύντομα στή συνεργασία τοΰ Πανεπι
στημίου Ίωαννίνων μέ τά Πανεπιστήμια τοϋ ευρύτερου βαλκανι
κού χώρου καί έπισήμανε τή σημασία πού αποκτά κάτω από τις 
παρούσες συνθήκες ή διάδοση τής ελληνικής πολιτισμικής κληρο
νομιάς.

Ιωάννινα, 20 Δεκεμβρίου 1996 Γ.Κ.Μ.



Εισαγωγή

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΙΛ12ΣΩ ΕΥΘΓΣ ΕΞ ΑΡΧΗΣ δτι ή αναφορά σε δλα 
τά κέντρα τοϋ ούμανισμοΰ δπου καλλιεργήθηκαν τά ελληνικά 
γράμματα κατά τον 15ο καί 16ο αιώνα ξεφεύγει από τούς 
στόχους τής ομιλίας αυτής, άφοΰ ή επισκόπηση καί μόνο των 
ελληνικών σπουδών στή Δύση καί ή απλή παράθεση ορισμένων 
στοιχείων θά μάς οδηγούσε πολύ πέρα από τον χρόνο πού 
εχουμε στή διάθεσή μας. Γι’ αυτό πρωταρχικός μας σκοπός είναι 
ή εξέταση των ελληνικών σπουδών στα τρία κύρια κέντρα 
τοϋ ιταλικού ούμανισμοΰ, στή Φλωρεντία, στή Ρώμη καί τή Βε
νετία, καί ή συναγωγή κάποιων συμπερασμάτων, χωρίς αύτό να 
σημαίνει δτι παραγνωρίζονται άλλα ουμανιστικά κέντρα τής Δύ
σης, δπως ή Μάντοβα, ή Βολώνια, ή Φερράρα, ή Μεσσήνη, τό 
Μιλάνο,1 ή οι προσπάθειες πού έγιναν στήν Ισπανία,- στή Γαλ

1. Γιά τά ουμανιστικά αυτά κέντρα τής Δύσης βλ. γενικά Ν. Ο. \νϋδοη, Ρ γοιπ 
Βγζαηίίιιιη ίο ΙίαΙγ. ΟκβΙί 5ίιιάίβχ ίη (Ιιε ΙίαΚαη Κβηαιχζαηεβ, Λονδίνο 1992, 3 1-41 ,  
114-123, (καί σέ ελληνική μετάφραση άπο τή Φωτεινή ΙΙρεβεδούρου-Γεωργίνη, 
14~ο το Βυζάντιο σ τ φ  Άνχγέννητη. Ελληνικές Στζουοες κατά τν;ν ΊτζΑίχη ’Λνχ- 
γεν'/τ,σ-Γ', Αθήνα 1994, 71-84, 205-220, στο έςής λΥίΙδοη, Ρηηι Βγζαηύιιιη ίο 
ΙίαΙγ).

2. Οι ελληνικές σπουδές στήν Ισπανία αναπτύχθηκαν κυρίως κατά τον 16ο αιώ
να με την άφιξη έκεϊ τοΰ Δημητρίου Δούκα υστέρα άπο πρόσκληση τοϋ καρδιναλίου 
Φραγκίσκου Ητηέη&ζ, ό όποιος καί εισήγαγε στή χώρα αυτή, οπως λέει ό ί'διος, τήν 
ελληνική τυπογραφία: «εγώ έλΟών μέν ές Ισπανίαν, προσκαλεσθείς παρά τοϋ αίδεσι-
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λία,3 στήν Αγγλία.4 στις Κάτω Χώρες καί τή Γερμανία0 για τή 
διάδοση των ελληνικών γραμμάτων. νΑλλωστε στη Φλωρεντία, 
την εποχή τών Μεοίκων, στη Ρώμη, τά χρόνια οπου τον παπικό 
θρόνο κατείχαν ο Νικόλαος 6 Ε ' καί ό Λέων ό Γ, καί στη Βενετία 
από τά τέλη τοΰ 15ου αιώνα, θά συναντήσουμε τούς διασημότε- 
ρους "Ελληνες λογίους καί ελληνιστές τής εποχής, άφοϋ οί περισ
σότεροι από αυτούς ακολουθούσαν διαδοχικές μετακινήσεις οχι 
μόνο από τό ενα ιταλικό κέντρο στο άλλο, άλλα καί άπο τη μια χω-

μωτάτου της Ισπανίας γαρδεναλίου τής έλληνίδος φωνής δηλονότι χάριν, ευρών δέ 
μεγάλην έλληνικών βιβλίων απορίαν η μά/λον είπείν ερημιάν, ώς οίόν τε ήν έμοί καί 
γραμματικά καί ποιητικά τινα χαρακτηρσιν οίς ένέτυχον έντυπώσας, ΰμϊν έδωρησά- 
μην μηδενός ουτε εν ταΤς μεγάλαις τής έντυπώσεως δαπάναις, ούτε εν ταις ταλαι- 
πωρίαις της διορθώσεως έμοί συναγωνιζομένου, άλλα μόνος όσημέραι και κοινώς 
άναγινώσκων καί αντιγράφων καί διορΟών μόλις διήρκουν...» (βλ. Οεπη^ορίοδ, 
"Ελληνες λόγιοι εις την Βενετίχν, 16, 202-216).

3. Οί πρώτοι πού δίδαξαν την έλληνική γλώσσα στό Παρίσι ήταν γύρω στα 1457 
ό Ογ6£ΟΠΟ <1ε Ο ΐ ΐ 3  άϊ  Ο δ̂ίεΙΙο (αύτοαποκαλούμενος Τίρΐιεπι&δ) καί είκοσι χρόνια 
αργότερα (γύρω στά 1476) ό Γεώργιος Έρμώνυμος. Μαθητές τοΰ Έρμωνυμου 
ήταν ό ΟιιϊΠ&νίΓηβ Βιιάέ καί ό Ιίίοςιΐθδ Ι,είένΓε (ΙΈίδρΙβδ, πρόδρομοι τοΰ γαλλικού 
ούμανισμοΰ. "Ομως ο ΟιιίΠίΐιιπιε ΒικΙέ υπήρξε μαθητής κυρίως τοΰ Ίανου Λάσκα- 
ρι, στον όποιο οφείλει τό μεγάλο ενδιαφέρον του για τήν ελληνική γλώσσα καί τα κλα
σικά γράμματα- βλ. Κ. Σπ. Στάικος, Χχρτχ της Ελληνικής Τυτζογρχοιχς. ΊΙεχοο- 
τιχή ορχστηριότητχ τών Ελλήνων χχΐ η συμζολη τους στην -νευμχπχή χνχγίννηση 
τής Δύσης, τ. Α - 15ος αιώνας, Αθήνα 1989, νβ ’-νδ 285-287, όπου καί η σχε
τική βιβλιογραφία, (στό έξης Στάικος, Χάρτα της Έλληνιχής Τυτζογρχοίχς). Βλ. καί 
θ63Π3ΐίθρ1θ8. "Ελληνες λόγιοι εις την ΰενετίχν, 15.

4. Γιά τις απαρχές τών έλληνικών σπουδών στήν Άγγλια βλ. Οε3Π3ΐί0ρΐ08, 
"Ελληνες λόγ'.οι εις την Βενετίχν, 16 ■ I. V/. Βεηπεί, ΙοΗη Μογογ’5 XVϊΐΐ: Τΐι. Ιλπ30Γ6 
αηάΡποΓ δε11γη§'5θΓεε1ίΤε3θ1ιϊη§,ΞΐιιάίεχίηΐΗεΚβηαίδχαηΰβ 15 (1968), 70-91. 
Βλ. καί παρακάτω, σ. 28.

ό. Για τις αρχές τών έλληνικών γραμμάτων στις Κάτω Χώρες καί τή Γερμα
νία βλ. γενικά Οε3Π&1ίθρ1θ5, "Ελληνες λόγιοι εις την Βενετίχν, 16, 124.
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ρα τής Δυτικής Ευρώπης στήν άλλη. Θά τούς συναντήσουμε νά 
μεταφράζουν στά λατινικά εκκλησιαστικά κείμενα καί κυρίως κεί
μενα τής αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αλλά καί νά διδάσκουν 
τά ελληνικά γράμματα καί την ελληνική γλώσσα καί, μετά τήν 
εφεύρεση τής τυπογραφίας παρά τις δυσκολίες πού υπήρχαν, να 
τυπώνουν μέ πάθος καί μεράκι γιά τήν προκοπή τοΰ έθνους τά 
ελληνικά βιβλία: εκκλησιαστικά, διδακτικά εγχειρίδια, κλασικα 
κείμενα, λαϊκά αναγνώσματα.

Τά ελληνικά γράμματα στή Δύση πριν άπο τον 15ο αιώνα

’Άς δοΰμε δμως πρώτα συνοπτικά τή διάδοση των έλληνικών 
γραμμάτων στή Δύση πριν άπο τον 15ο αιώνα. Οί μαρτυρίες πού 
διαθέτουμε γιά τά ελληνικά γράμματα καί, γενικά, γιά τις ελλη
νικές σπουδές στή Δύση, ώς τά μέσα περίπου τοΰ 14ου αιώνα είναι 
λιγοστές. Κατά τον Μεσαίωνα τά ελληνικά χρησιμοποιούνταν κυ
ρίως σέ ορισμένες βυζαντινές ή τέως βυζαντινές περιοχές τής νό
τιας Ιταλίας καί τής Σικελίας.6 Σέ άλλες περιοχές τής Δυτικής 
Εύρώπης ή γνώση τής ελληνικής έθεωρεϊτο «επίτευγμα εξαιρε
τικά σπάνιο σέ δλη τή διάρκεια τοΰ Μεσαίωνα», πράγμα πού ειχε 
αρνητικές επιπτώσεις καί στή διπλωματία.'

6. Βλ. Λ. Α. ΖακυΟηνός, Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις. Έλληνικαί ανακεφαλαι
ώσεις, Μετζουζχντ'.νά 7.Ά Χέχ 'Ε?>ληψ.χχ, Άθήναι 1978, 154-155, οπου καί βι
βλιογραφία. (στο εξής ΖακυΟηνός, "Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις).

7. ί .  Ο. Κβγηο1(]5 3ηά Ν. Ο. ν/ίΐδοπ, Ξβήόβ$ αηά ΞοΗοΙαη. Α Οιύάβ ίο  ίΗβ 
Τναηχηιίζήοη ο/ΟνββΙί αηά Ι^αϊιη Ι^ίίβναίιινε, ’Οξφόρέη -1974 , 105 (βλ. καί τήνέλλη- 
νική μετάφραση αε προσθήκες άπο τον Ν. Μ. Παναγιωτάκη, Αντιγράφεις χχ ΐ γ.λό-
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Άπό τον ένατο κυρίως αιώνα καί πέρα αρχίζει να εκδηλώνεται 
κάποιο ενδιαφέρον για τα ελληνικά.8 Στο επίκεντρο τοΰ ένδιαφέρο- 
ντος αύτοΰ βρίσκονταν ό Αριστοτέλης και δ Γαληνός, καθώς και 
ορισμένοι πατέρες τής εκκλησίας. Τήν εποχή ακριβώς αυτή 6 
Ιρλανδός Ιωάννης Σκότος Ήριγενής μετέφρασε στα λατινικά 
Γρηγόριο Χύσσης, Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Μάξιμο Όμολογητή 
και Ψευοοοιονύσιο Αρεοπαγίτη.9·

Κατά τον δωδέκατο αιώνα οι μεταφραστικές προσπάθειες 
ελληνικών κειμένων στά λατινικά διευρύνθηκαν σημαντικά προς 
τά φιλοσοφικά κείμενα, καθώς καί προς τις μαθηματικές καί φυ
σικές επιστήμες. Σ’ αυτό συνετέλεσαν ό Βουργουνδιών από τήν 
Πίζα, διερμηνέας στήν Κωνσταντινούπολη ανάμεσα στά 1135 καί 
1138,0 όποιος μετέφρασε κείμενα τοΰ 'Ιπποκράτη καί τοΰ Γαλη
νού, καί ο νομικός Ιάκωβος ο Βενετός. Τον ίδιο αιώνα, καί γύρω 
στά 1160, στή νορμανδική Σικελία, με πρωτοβουλία τοΰ Ερρίκου 
Αριστίππου, αρχιδιακόνου τής Κατάνης, μεταφράστηκαν κατά 
λέξη, καί κάπως αδέξια, εργα τοΰ Πλάτωνα, τοΰ Ευκλείδη καί τοΰ

λογοι. Το Ιστορικό της -χρχοοτης των κλχσικών κείμενων, "Αθήνα ~'1989, 143- 
144, στο εξής Κεγηο1(3δ - \Υϊΐ50η, Αντιγράφεις χχί φιλόλογο1) .

8. Για τή οιάοοση της ελληνικής γλώσσας στή Λύση πριν άπο τον δγδοο αιώνα 
καί γιά τούς [Μεταφραστές τοΰ ένατου αιώνα βλ. Ρ. ΙχΓΠΟΓίε, Ι^βριβιηΐβΐ'Ηιυηαηίχιηβ 
ύγζαηίίη, Παρίσι 1971 , 13-16 (βλ. καί τήν ελληνική μετάφραση ά~ο την Μαρία Νυ- 
σταζο-ούλου-Πελεκίδου, Ό τ.ρώτος Βυζαντινός ουμχνισμός. Σημειώσεις και πα
ρατηρήσεις γιά την έκτζαιοευση και την τζχιοείχ στο Βυζάντιο χτ.ο τις άργές ως τον 
ίΟο αιώνα, ΆΟήνα 1981, 19-28.

9. Βλ. Ζακυθηνός, Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις, 168 σημ. 2' Κεγηο1ίΐ5 - 
\νί1$οπ, Αντιγράφεις κχι φιλόλογοι, 144.
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Πτολεμαίου. Ό ίοιος δ Αρίστιππος μετέφρασε τον Φαίδωνα και 
τον Μ ένωνα τοΰ Πλάτωνα καί μερικά εργα τοϋ Αριστοτέλη.10

Τον επόμενο αιώνα, τον όέκατο τρίτο, ή γνωριμία των λογίων 
τής Δύσης με τά ελληνικά κείμενα γίνεται δλο και πιο συστημα
τική. Ό νΑγγλος Ροβέρτος ΟΐΌδδεΙεδΙε, καθηγητής και άρχι- 
γραμματέας τοϋ Πανεπιστημίου τής Όξφόρδης καί επίσκοπος 
τοϋ Πηοοίη, πού εμαθε τά ελληνικά σε προχωρημένη ηλικία, με
τέφρασε τά Ηθικά Xιχομάχεια τοϋ Αριστοτέλη, Ψευόοοιονύσιο 
Αρεοπαγίτη καί Ιωάννη Δαμασκηνό,11 καί ό μαθητής του 
Ρογήρος Βαοοη έγραψε τήν πρώτη γραμματική τής ελληνικής 
γλώσσας στή Δύση.1- Ή επιτυχέστερη απόπειρα τον ίοιο αιώνα 
εγινε από τον Φλαμανοό Γουλιέλμο τοϋ ΜοεΓ&εΙίε, συνεργάτη τοϋ 
Θωμά Άκινάτη, πού έζησε γιά ενα οιάστημα στήν Έλλάοα καί ο 
όποιος μετέφρασε Αριστοτέλη, Αρχιμήδη καί τά υπομνήματα τού 
Πρόκλου στον Παρμενίδη τοϋ Πλάτωνα.13 Στο γύρισμα τοϋ οέκα-

10. Βλ. ΖακυΟηνός, Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις, 187· Κ.εγπο1ε1δ - ΝΥίΙδοπ, 
/Ιντίγραοείς χα; φιλόλογοι, 144-145. Για τους μεταφραστές τοΰ όωίέκατου αιώνα 
βλ. κυρίως Ο. Η. Η&δΐίίπδ, Ξΐιιάΐεα ίπ ίΗβ Ηίϊίοιγ ο/ίΗβ ΜβώβναΙ Ξάβηοβ, Καίμ-ριτζ 
Μασαχουσέτης -1927, 141 -24 1.

11. Το ελληνικό χειρόγραφο τοΰ Ψευδοδιονυσίου πού γνώριζε ο ΟΐΌδδείεδίε ταυ
τίζεται με το χειρόγραφο Ο ηοπίοί £Γ. 97 της Βοδληιανής Βιβλιοθήκης τής Όξφόρ- 
δης (βλ. Κ. ΒδΛουΓ, ΒοάΙβίαη υί>ΐαη/ Κβοοιά 6 (1958), 401-416■ βλ. καί 
Κ.εγηο1άδ - λΥϊΙδοη, Αντιγράφεις κα ι φιλόλογοι, 145 καί 295.

15. Βλ. ΖακυΟηνός, Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις, 2 16  σημ. 3. Τό χειρόγραφο 
βρίσκεται στο Κολλέγιο Οοιριίδ Ο ιπδίί 148 της Όξφόροης (βλ. Κεγηο1(ίδ - \νί1δοη, 
Αντιγράψεις καί φιλόλογοι, 145).

13. Βλ. ΖακυΟηνός, Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις, 190 Κεγηο1άδ - ν/ίΐδοπ, 
Αντιγράφεις καί φιλόλογοι, 145 καί 2 9 5 ,οπου καί σημειώνεται οτι «ο ΐ μεταφράσεις 
τοΰ Μοενβείίε ήταν πολυ δημοφιλείς: μάς σώζονται 98 χειρόγραφα τής μεταφρα-
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του τρίτου προς τον δέκατο τέταρτο αιώνα, στήν προουμανιστική 
λεγάμενη περίοδο, ένας ελληνας από το Ρήγιο. δ Νικόλαος, μ.ετέ- 
φρασε για τούς Άνδεγαβούς βασιλείς τής Νεάπολης εργα τοϋ Γα
ληνού.14 Στις αρχές τοϋ 14ου αιώνα στή Σύνοδο τής Βιέννης 
(1311-1312) άποφασίστηκε νά εισαχθει ή διδασκαλία τής ελλη
νικής γλώσσας χάριν τής μελέτης τής χριστιανικής γραμματείας 
στα πανεπιστήμια τής Ρώμης, τοϋ Παρισιού. τής Βολωνίας, τής 
Όξφόρδης και τής Σαλαμάγκας.ΐΛ

Ό Πετράρχης καί δ Βοκκάκιος

Βρισκόμαστε πια στα χρόνια πού τδ πολιτιστικό κίνημα, τό 
οποίο σήμερα άποκαλοϋμε ούμανισμό, ενεργοποιείται σέ ορισμένες 
περιοχές τής Ιταλίας.16 Στήν κρίσιμη αυτή περίοδο ή εδρα

σμένης Ρ ^τορ ιχ  'ής του, καί 6 Δάντης φαίνεται ο τι χώριζε το αριστοτελικό εργο στή 
μετάφραση αυτή». Βλ. καί Ψίΐδοη, Ργογπ Βγζαη(ίιι?η (ο ΐία ίγ ,  1 .

14. Κ.6γηο1άδ - λΥίΙδοη, Αντιγράφεις κα ί φιλόλογοι. 14 ο -1 -4 6' ν/ίΐ5θη, Ρ ΐοηι 
Βγζαηϋιιη ι (ο ΙίαΙγ, 1.

15. ϋ .  I. ΟβΣιηδΙίορΙοί!, Ονεείί ΞεΗυϊαη ϊη νβηίεε. 5ΐηάίεχ ΐη (Ηε ϋΐχχε/ηΐηαίίοη ο/ 
ΟηεΙ< Ι^εαχηίηξ β-οπι Βγζαηήιΐίπ (ο ΨεΜβκη Εαωρε, Καίμ-ριτζ Μασαχουσέτης, 
1962 , (άνατυπώΟηκε το 1972  μέ τίτλο Βγζαηύηηι αηά ίΗβ Κβηαϊ^αηοβ) καί σέ 
ελληνική μετάφραση άπο τον X. Γ. ΙΙατρινέλη, Έλληνες λόγ ιο ι είζ τ φ  Βενετίαν. Μ ε- 
λ έ τ χ ι εττί της ο ιχοόνεω ς  τών ελλην ικώ ν γρχμ μ χ τω ν  οίτζο τοϋ  Β υζα ντ ίο υ  είζ -την ου- 
τιχ-ην Ευρώ—ην, ΆΟήναι 1965, 205-206 , στο εξής ΟοαπΗ̂ ορΙοδ, "Ελληνες λόγ ιο ι 
είζ την  Βίτ/ετίχν).

10. Για τον ιταλικό ούμανισμο βλ. δειγματοληπτικά Ρ. Ο. ΚπδίεΙΙβΓ, Ξΐιιάίεχ ίη 
Κεηαίαχαηοε ΤΗοιιφΐ α ηά  ΡεΗεκ, Ρώμη 1956· Τοΰ ίδιου, Ρεησΐαχαηοε ΤΗοαφΐ, 
τόμοι 1 καί 2, Νέα Ύόρκη 19 6 1 -19 6 5 · Κ. Μ. 5©ί£οη, ΤΗε Βγζ»ηΙίηε Β&ο^ΓουηίΙ 
ίο ΐΗε Ιίίΐΐίίΐη Κοη3Ϊ53ϋηοε, Ρτοεεβάίη^ ο/ΐΗβΑηιεήεαη ΡΗίΙοδορΗίοαΙ Ξοοίβ(γ, 100 ,
1 (1950), 1-76· Κ. λνοίδχ, ΤΗβ $ρΓβαά υ{Ί(αΙιαη Ηιιιηαηίχηι, Λονδίνο 1964/ Τοΰ 
ίδιου, ΤΗεΚβηαί^αηαβΏίαεονετγ ο/ΟΙα^ίοαίΑηΙίηιιίίγ, Όξφόρδη 1969. Βλ. επίσης
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τής παπικής Αυλής μεταφέρθηκε από τή Ρώμη στήν Άβινιον 
(1309-1377), πόλη πού έγινε τό επίκεντρο τών πολιτιστικών 
επαφών τοϋ βορρά με τον νότο καί πού θεωρείται ώς γέφυρα ανά
μεσα στον Μεσαίωνα καί τήν Αναγέννηση.17 Σημαντικό ρόλο στή 
διαμόρφωση τοϋ νέου πολιτιστικού κλίματος έπαιξε ό Πετράρχης 
προσπαθώντας νά γνωρίσει δσο το δυνατόν κα?ώτερα τις μεγάλες 
μορφές τοϋ παρελθόντος καί τήν πολιτιστική κληρονομιά τοϋ 
αρχαίου κόσμου.18

Ό Πετράρχης, ό κορυφαίος Ιταλός ούμανιστής, λόγιος καί 
ποιητής, πού συνταίριαζε κατά τον καλύτερο τρόπο τις δύο ύπάρ- 
χουσες τότε τάσεις τοϋ ούμανισμοΰ, τή λογοτεχνική καί τή φιλο
λογική, είχε στήν κατοχή του ενα αντίγραφο τής Ίλιάδας,19 πού 
τοϋ είχε χαρίσει ένας βυζαντινός πρεσβευτής, καί ένιωθε μεγάλη

Κ.. ΡίεϊίίεΓ, Ηϊχίοτγ ο/ Ο αζήοαΙ ΞοΗοΙακΗΐρ. Ρτοτη 1300 ίο  1850, Όξφόρδη 1076, 
(ελληνική μετάφραση της Ακαδημίας "Αθηνών, Ίστορίχ ττ,ς χλοισσιχ'Ρ,ς Φιλολογίας. 
Ά~ο το 1300 μέχρι το 1850, "Αθήνα 1980, 3-28 (στο έξης ΡίεϊίίεΓ, Ίστορίζ της 
χλζσσ'.χ-^ζ Φιλολογίας).

17. Κβγηο1<ί5 - λΥίΙδοη, VI ντιγρχφεϊζ καί φιλόλογοι, 154. Τή σπουδαιότητα τής 
Άβινιον ώς επίκεντρου τών πολιτιστικών επαφών κατά την περίοδο αυτή φωτίζε'. 
κατά τον καλύτερο τρόπο ενα χειρόγραφο του Λιβίου πού φυλάσσεται στή Βρετανική· 
Βιβλιοθήκη (Η&Γΐεγ2493).

18. Κεγηοΐώ;-λνϊΐδοη, ΆντιγρχοεΓς κχίοιλόλογοι, 153-154.
19. Πρόκειται για τό χειρόγραφο ΑπΛ>Γ05. £Γ. I  98 ίη ί.· βλ. Α. ΡεΠιιή ,Ι ,βοηζ ίο  

Ρύαίο $τα Ρείταηα  ε Β οεοαοάο  (Ο ΐνίΐίϋ  νεηεζί&η3, δίικίί 16), Βενετία-Ρώμη 1964, 
8 καί 62 κ.έ., ο που γίνεται λεπτομερής λόγος γιά τό χειρόγραφο αυτό τοΰ Όμήρου’ 
ν/ίΐκοη, Ργοπι Βγζαηήιιιη ίο  ΙίαΙγ, 2. Γιά τή βιβλιοθήκη τοΰ ΙΙετράρχη βλ. Ν. 
νΐ^ηεΐΐο, I Ιίβπ <1ε1 ΡείΐΉΓ03 ε \ά ρπτηίΐ ίάεα. άί ιιη3 ριΜ>1ίο& &ί61ίοΙεο& ά νεηεζί&, 

ΜίχοβΙΙαηεα Μ ανάαηα ά ί $1ιιάϊ Ββχχαήοηβί, Μεάίοενο ε υηΐίΐηεδίΓηο 24, Πάδοβα 
1976, 435 κ.έ.
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απογοήτευση πού δεν μπορούσε νά το διαβάσει,-0 μολονότι είχε δι
δαχθεί αρχικά τά ελληνικά από τον "Ελληνα λόγιο καί διπλωμά
τη Βαρλαάμ, τον όποιο είχε συναντήσει στήν παπική αυλή τής 
Άβινιόν. Λίγα χρόνια αργότερα ό Πετράρχης διδάχθηκε τά ελλη
νικά, χωρίς δμως ιδιαίτερες επιδόσεις, καί από τον Λεόντιο Πιλά
το από τήν Καλαβρία, πού ήταν περαστικός από τή Φλωρεντία μέ 
προορισμό τήν Άβινιόν. Ό Πιλάτος, πού είχε προηγουμένως 
σπουδάσει στήν Κρήτη τά αρχαία ελληνικά, μετέφρασε στά λατι
νικά τον "Ομηρο ύστερα άπό κοινή πρωτοβουλία τόσο τού Πε- 
τράρχη δσο καί τοΰ Βοκκάκιου. Τό γεγονός αυτό άποτέλεσε τήν 
αφετηρία τής μελέτης των ελληνικών κειμένων άπό τούς ούμανι- 
στές. Ό Λεόντιος Πιλάτος βρίσκεται στή Φλωρεντία άπό τό 1360 
ώς τό 1362 καί μέ τις ενέργειες τοΰ Βοκκάκιου καταλαμβάνει τήν 
εδρα ελληνικής στο Πανεπιστήμιο τής Φλωρεντίας. Έκτος άπό 
τον "Ομηρο ό Πιλάτος καταπιάστηκε καί μέ τή μετάφραση τής 
Εκάβης τοΰ Ευριπίδη,21 χρησιμοποιώντας ενα χειρόγραφο πού 
χρονολογείται γύρω στά 1175. Ή προσπάθειά του, μολονότι είχε 
διακεκριμένους θιασώτες, δπως λόγου χάρη τον Πετράρχη καί τον

20. Είναι χαρακτηριστικά οσα γράφει ο Πετράρχης σέ επιστολή του (Ιανουάριος 
1 3 5 4 )  προς τον Νικόλαο Σιγηρό, ελληνα διπλωμάτη καί λόγιο: «Ηοπιβηΐδ ίιιιΐδ  

2ρ υ ά  Γηε ιη υ ΐιΐδ , ίη ιο  ν έτο  ε § ο  3ρικ1 ΐΐΐιιιη  δΐιτ&ΐδ δΐιπι. Ο ϋ ΐκ ίε ο  Ι3 ΐη ε η  νεί α δρεοίυ  

δοΐο , βΐ δ ε ρ ε  ϊΐΐιαιτ» 3Γηρ1εχαδ άο δΐΐδρίτίΐηδ άίοο: Ο ιτΐέΐ§αε νΪΓ, ςυαίΌ α ιρ ίί ΐε  [ε  

ΗυάίΓειη» (Α. ΡειΊιΐδί,Ι^βοηζίο ΡίΙαΙο/ιν Ρείτακα €Βοοοαοάο, ο.π, 4- πρβλ. καί Ζα- 
κυθηνός, Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις, 2 0 4 .

21. Πρόκειται γιά τούς 466 πρώτους στίχους τής 'Εχά&ης πού περιλαμβάνο
νται στο ελληνικό χειρόγραφο ίίΐιΐΓ. 31. 10 καί οί οποίοι λίγο αργότερα άντιγράφη- 
καν άπο τον ί’ίιο στο χειρόγραφο Μ&γο. §γ. 226 (βλ. λΥΟδοη, Ρνοηι Βγζαηίίιιη ι ίυ  
ΙίαΙγ, 4.
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Βοκκάκιο, δεν γνώρισε καί τόση επιτυχία ωστε νά δημιουργηθεϊ 
μιά συνεχής καί συστηματική παράδοση τής διδασκαλίας τής 
ελληνικής γλώσσας καί τής μελέτης καί μετάφρασης τών κλα
σικών κειαένων.--

Ό Μανουήλ Χρυσολωράς

"Ύστερα άπό τον θάνατο τοΰ Πετράρχη στά 1374 καί τοΰ 
Βοκκάκιου τον επόμενο χρόνο (1375), ηγετική φυσιογνωμία τοΰ 
οΰμανιστικοΰ κινήματος υπήρξε ως τον θάνατό του στά 1406 ό 
Οοΐαοοίο 8&1ιι[3ίϊ, πού υπηρέτησε ώς καγκελάριος τής Φλωρε
ντίας περισσότερο άπό τριάντα χρόνια.^ Είναι αυτός πού προσκά- 
λεσε, πιθανότατα μαζί μέ τον πλούσιο Φλωρεντινό πολιτικό Ρ&11& 
δίΓοζζΐ. τον βυζαντινό πατρίκιο Μανουήλ Χρυσολωρά στή Φλωρε
ντία γιά νά διδάξει τήν ελληνική γλώσσα.-4 ’Έτσι άρχισε ουσια
στικά (στά 1397) ή διδασκαλία τής ελληνικής λογοτεχνίας καί 
γλώσσας στή Δυτική Ευρώπη.

22. Οι βασικές πηγές γιά το θέμα αύτο περιλαμβάνονται στο βιβλίο τοΰ Α. 
ΡεΗιιχί, ΡβοηζϊοΡ ίΙαίοβ·α ΡβίΓαιτα βΒοοεαοοίο, ο.π., 4 κ.έ., δπου καί ή σχετική βι
βλιογραφία· βλ. επίσης Κεγηο1<35 - ΝΥίΙδοη, Αντιγράφεις καί φιλόλογοι, 153-160* 
ΖακυΟηνός, Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις, 204· λνϊΐδοη. Ρτοπι Β^ζαηύιωχ Ιο ίΐα ίγ ,
2-7.

23. Γιά τον Οοΐυοοΐο 53ΐιιΐ3ίΐ βλ. Β. ί .  υΐΐιη&η, ΤΗβ Ηαιηαηάηι ο/ Οοΐιιεεϊυ 
ΞαΙαΙαίί, (Μεοΐίοενο 6 υιτοπίδΐηο, άρ. 4), Πάοοβα 1963 · βλ. επίσης Ρίείίίεΐ", Ιστο
ρία της κλασσικής Φιλολογίας, 29-32· Κεγηο1άδ - λΥΗδοη, Αντιγράφεις και φιλόλο
γοι, 100-162· \νίΐ5οη, Ρτοτη Βγζαηΐίιιηι ίυ ΐία ίγ , 8-12.

24. Γιά τον Χρυσολωρά βλ. Ο. ΟίπτιπιεΙΗ, I  άο ΐίί Βίζαηίίηΐ β Ιβ οήβ ίη ϊ 
άβΙΓίίηιαηβχίηΊΟ. I. ΜαηιιεΙε ΟήχοΙοηι, Φλωρεντία 194 Γ ΖακυΟηνός, Αναγέννησές 
καί Αναγεννήσεις, 210-218* Ν. ϋ .  Νίοοί, Βγζαηήιηη αηά νβηίεβ, Καίμπριτζ 1988 , 
4 18 -4 1 9 ·  ν/ίΐϋοη, Ρινιη Βγζαηΐΐιιιη (ο ΙίαΙγ, 8-12 .



16 Π Α Χ Ν Η Σ  Κ . Μ Α Υ Ρ Ο Μ Α Τ Η Σ

Λίγα χρόνια πριν από τό 1397, στήν αρχή τής τελευταίας δε
καετίας τοϋ 14ου αιώνα, δ Χρυσολωράς, συνοδευόμενος από τον 
Δημήτριο Κυδώνη, ώς απεσταλμένος στή Δύση τοϋ αύτοκράτορα 
Μανουήλ Β ' Παλαιολόγου για να ζητήσει βοήθεια ενάντιον των 
Τούρκων,-  ̂ παρέδωσε στή Βενετία μαθήματα ελληνικών σε κά
ποιον ΚοβεΓίο Κ.085Ϊ. "Υστερα από τδ γεγονός αυτό δ Κοδδΐ γνω
στοποίησε τή θετική του εμπειρία στον καγκελάριο τής Φλωρε
ντίας Οοΐαοοΐο δ&ΐιιΐ&ίΐ καί άρχισαν οι ενέργειες των οϋμανιστών 
για νά πείσουν τον Χρυσολωρά νά διδάξει ελληνικά στή Φλωρε
ντία, Στις 28 Μαρτίου 1396 τό Φλωρεντινό Σπουδαστήριο 
(δίικϋιιπι) με γράμμα του προς τον Χρυσολωρά τον καλουσε νά δι
δάξει «§γ̂ πιπιβ.1;Ϊ03πι εΐ ΙίΙΙοΓ&δ §Γ£ΐεο£ΐ5». Ό Χρυσολωράς εφθασε 
στή Φλωρεντία στις 2 Φεβρουάριου 1397, δπου καί παρέμεινε τρία 
χρόνια .Κ ατά  τό χρονικό αυτό διάστημα ή διδασκαλία του στο 
Πανεπιστήμιο προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό ώστε καί διάσημοι 
ακόμη Φλωρεντινοί πολιτικοί καί ούμανιστές εσπευσαν να τον 
ακούσουν. Άνάμεσά τους δ Οιι&πηο νείΌηεδε, δνίχοη&πίο Βηιηϊ, 
δ Ρ&11& δ ίΓ Ο ζζΐ καί, πιθανότατα, δ Οοΐιιοοϊο δδΐιιΐ&ΐϊ. Μαλιστα δ 
Ι̂ εοη&πίο Βηιηΐ έπεσήμανε με έμφαση «δτι δ Χρυσολωράς τοϋ 
ένέπνευσε τόν ζήλο νά μάθει μιά ξένη γλώσσα, πού κάνεις Ίταλος 
των τελευταίων επτά αιώνων δεν μποροϋσε νά καταλάβει».Τ ά

2Γ). ΖακυΟηνός, Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις, 210-21Γ Οείΐη&ΐίορίοδ, 
'Έ?άτινες λόγιοι εις τήν Βενετίχν, 32.

6̂. ΖακυΟηνός, Αναγέννησις και Αναγεννήσεις, 2 11' λΥίΙδΟΠ, Ρτοιύι Βγζαηΐίιαη 
ΙοΙΙαΙγ, 9.

27. Οε3Π&1ίορ1θ8, "Εψηνες λόγιοι εις την Βενετίαν, 32.
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λόγια αυτά τοΰ Βπιηί ενέχουν κάποια δόση υπερβολής, δεικνύουν 
ομως καί τήν επιρροή πού άσκησε ό Χρυσολωράς ώς δάσκαλος καί 
τήν επιτυχία πού γνώρισε για πρώτη φορά, υστέρα άπο πολλές 
προσπάθειες, ή διδασκαλία τής ελληνικής γλώσσας. Σέ σύντομο 
σχετικά διάστημα ή καθόλου εύκολη ελληνική γλώσσα ήταν προ
σιτή σέ ενα αριθμό ένθερμοί καί προικισμένων μαθητών.

Τό μυστικό τής επιτυχίας τοΰ Χρυσολωρά έγκειται άπο τή μια 
μεριά στήν ικανότητά του νά άπλουστεύει τον τρόπο διδασκαλίας 
καί από τήν άλλη στις απόψεις του γιά τή μέθοδο καί τον τρόπο 
πού πρέπει νά μεταφράζονται τά έλληνικά κείμενα στά λατινικά.-8 
’Έτσι έγραψε εγχειρίδιο τής αρχαίας ελληνικής γραμματικής μέ 
τον τίτλο Ερωτήματα, πού υπό τή μορφή ερωταποκρίσεων είχε 
αξιόλογη επιτυχία, γιατί άφαιρέθηκαν οί περίπλοκες δυσκολίες πού 
είχαν επιβληθεί στούς μαθητές στό Βυζάντιο, καί υπήρξε ή πρώ
τη ελληνική γραμματική πού τυπώθηκε. Τό δεύτερο μυστικό τής 
επιτυχίας τοΰ Χρυσολωρά έγκειται στό οτι έγκατέλειψε τήν πα- 
λαιά μέθοδο τής μετάφρασης λέξη προς λέξη, καί εδωσε μεγαλύ
τερη προσοχή στο ΰφος, γιά νά αποκτά ή μετάφραση κάποια λο
γοτεχνική ποιότητα.Τ ή μεταφραστική αύτή μέθοδο τοΰ Χρυ
σολωρά τήν συνοψίζει κατά τον καλύτερο τρόπο ό μαθητής του 
Οεηοϊο άε ΚιΐδΙίοί: «Ό Μανουήλ», γράφει ό Οεηοΐο άο Κυδίίοϊ, 
«άνθρωπος μέ θεϊκές αναμφίβολα ιδιότητες, συνήθιζε νάλέει οτι ή 
κατά λέξη απόδοση στά λατινικά είναι άκρως ανεπαρκής. Τσχυρί-

28. \νί1δθη, Ρ ϊοη ι Βγζαηίίιιηι Ιο ΙίαΙγ, 9 , 11 .
29. Κ.εγηο1(3δ - Υνίΐδοπ, Αντιγράφεις κχϊ φιλόλογοι, \ 75.
30. \νί1δοη, Ρτοηχ Βγζαηίιιαη Ιο Ιΐαίγ, 11 .
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στηκε δτι όχι μονάχα ήταν παράλογη, άλλα δτι κάποιες φορές πα
ραποιούσε εντελώς τό νόημα στά ελληνικά. Αντίθετα, υποστήριζε 
δτι επρεπε κανείς νά μεταφράζει κατά νόημα, ΰπο την προύποθε- 
ση δτι αυτοί πού έκαναν τή μετάφραση θά άναλάμβαναν οπωσδή
ποτε τήν υποχρέωση νά μήν αλλοιώσουν επ’ ούδενί τό ελληνικό 
ιδίωμα. Γιατί, αν κάποιος άλλαζε το ελληνικό ιδίωμα γιά νά γίνει 
σαφέστερος ή πιο ανοιχτός στο κοινό του, θά έπιτελουσε εργο σχο
λιαστή, όχι μεταφραστή».30

Ή περίοδος τής πρωτοπορείας τής Φλωρεντίας όσον άφορά τις 
ελληνικές σπουδές, πού χρονολογείται άπό τήν άφιξη τοΰ Χρυσο- 
λωρά τό 1397, θά διαρκέσει ενα περίπου αιώνα, ώς τήν πτώση τής 
δυναστείας των Μεδίκων τό 1494, κατά τή διάρκεια τοΰ οποίου ή 
Φλωρεντία έγινε το λίκνον τοΰ άναγεννηθέντος πλατωνισμού.31 
Στο διάστημα πού ό Χρυσολωράς παρέμεινε στή Φλωρεντία όχι 
μόνο κατόρθωσε νά μεταφυτεύσει κατά τον καλύτερο τροπο τό βυ
ζαντινό πρόγραμμα σπουδών στο ιταλικό έδαφος,3- αλλά μιά άπο 
τις σημαντικότερες προσφορές τής διδασκαλίας του ήταν δτι συ- 
νέτεινε νά μεταφραστούν ελληνικά κείμενα στά λατινικά.33 ’Έτσι 
δίκαια θεωρείται ώς «ό πατήρ των μεταφράσεων».34

31. 0©3Π3ΐίορ1θ5, "Ε/άηνες λόγιοι είζ την Βενετίαν, 15.
32. λΥίΐδοη, ΡιόπίΒγζαηΙίιιιη ίοΙΐα ίγ , 12.
33. Κ.εγηο1ά5 - ν/ίΐδοη, 'Αντιγρχφεϊς χ,ζΐ φιλόλογοι, 175
34. Βλ. Ζακυθηνός, Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις, 217
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Οί πρώτοι Ιταλοί μεταφραστές

’Ήδη στις αρχές τοΰ 15ου αιώνα οι μαθητές τοϋ Χρυσολωρά 
παρουσίασαν τις πρώτες τους μεταφράσεις. 'Ένα μάλιστα από τά 
πρώτα εγχειρήματα τοϋ Ιχοηακίο ΒΓυηϊ ήταν ή μετάφραση τής 
πραγματείας τοϋ Μεγάλου Βασιλείου σχετικά μέ τήν αξία τής 
ελληνικής λογοτεχνίας, κείμενο πού είχε γίνει αποδεκτό «ώς ενα 
είδος καταστατικοϋ τής φιλελεύθερης εκπαίδευσης», όπως μαρ
τυρεί ή πλούσια χειρόγραφή του παράδοση.30 Ό Βηιηΐ ασχολήθη
κε καί μέ τις μεταφράσεις λόγων τοϋ Αισχίνη καί τοϋ μεγάλου 
αντιπάλου του Δημοσθένη (ανάμεσα στις μεταφράσεις αυτές καί ό 
Περί του Στεφάνου λογος, μεταφραστική πρόκληση γιά κάθε επί
δοξο ούμανιστή). Μετέφρασε επίσης φιλοσοφικά έ'ργα, δπως τά 
Ηθικά Χικομάχεια τού Αριστοτέλη, τον Φαίδωνα, τον Γοργία, 
τον Κρίτωνα, τήν Απολογία, μεταφράσεις πού αποτελούν ενδεί
ξεις γιά τήν αναβίωση τοϋ ενδιαφέροντος γιά τον Πλάτωνα. Πα
ρουσιάζει ενδιαφέρον και ή στροφή τού ΒΓυηϊ προς το αρχαίο δρά
μα. Μετέφρασε (1439), σε συνεργασία μέ τον Οίον&ηηί ΤοτίεΙΗ, 
τό ενα τέταρτο περίπου τού Πλούτου τοϋ Αριστοφάνη.36

Τον Χρυσολωρά, έπιστρέφοντας στήν Κωνσταντινούπολη, 
ύστερα από σύντομη παραμονή στήν Παβία καί στο Μιλάνο, δπου 
δίδαξε τήν ελληνική γλώσσα καί τον ορθό τρόπο ερμηνείας τών 
κλασικών κειμένων, τον ακολούθησε ο πιο αγαπητός μαθητής

35. \νίΐ80Π, Ργοιπ Βγζαηίίιιη ι ίο  ΙίαΙγ, 14.
36. Γιά τις σημαντικές μεταφραστικές προσπάθειες τοΰ Βηιηί βλ. \νίΐ8θη,/ΓΓθ7Π 

Βγζαηίία/η ίοΙίαΙγ, 13-22, 29-3 1. Βλ. καί ΡίοίίίεΓ, Ίστορίζ τής χλζα·σιχ·ης Φιλολο
γίας, 32-35· ΖακυΟηνός, Αναγέννησις καί "Αναγεννήσεις, 219-220.
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του, ο Οιι&πηο νείΌηοδο (1374-1460), για νά μάθει έκεΐ καλύ
τερα τά ελληνικά. Ή παραμονή τοΰ Οιι&πηο στή βυζαντινή πρω
τεύουσα πρέπει νά τον κατέστησε κάτοχο μιας περισσότερο ολο
κληρωμένης ελληνικής παιδείας. Μόλις έπέστρεψε στήν Ιταλία 
διορίστηκε καθηγητής αρχικά στή Βενετία και στη συνεχεία στη 
Φλωρεντία. Τά τελευταία χρόνια τής σταδιοδρομίας του τά πέρα
σε στή Φερράρα, δπου διηύθυνε εδρα τής σχολής ελληνικών καί 
λατινικών σπουδών. Θεωρείται ενας από τούς πρώτους ούμανιστες 
πού διάβαζαν Πίνδαρο καί πού συνιστοΰσαν μέ θέρμη τή μελετη 
τών ελληνικών κειμένων από τό πρωτότυπο. Μετεφρασε Λουκια
νό, Αίσωπο, λίγο Ηρόδοτο, μερικά αποσπάσματα άπο τον "Ομη
ρο καί πατερικά κείμενα, καί κυρίως Πλούταρχο. "Ως τό τέλος 
τής σταδιοδρομίας του ειχε μεταφράσει δεκατρείς άπο τούς Βιονς 
τοΰ Πλουτάρχου.3'

Λίγα χρόνια αργότερα ενα άλλο μέλος τοΰ φλωρεντινού κύκλου, 
ό Ρ γ&πο65οο Ρϊΐβΐίο (1398-1481), ταξίδεψε στήν Κωνσταντινού
πολη γιά νά μάθει ελληνικά. Στή βυζαντινή πρωτεύουσα, στήν 
υπηρεσία τοΰ πρέσβη τής Βενετίας, εζησε επτά περίπου χρονιά 
(1420-1427) καί νυμφεύθηκε μιά κωνσταντινουπολίτισσα από 
τήν οικογένεια Χρυσολωρά. Έπιστρέφοντας στήν Ιταλία, με σα

37. Γιά τον Ου&πηο νεΓοηεδε βλ. ΟεαηΗΐίορΙοδ. Έλληνες- λόγιοι εις την Βενε
τίαν, 36-37  κ.ά., καί κυρίως λνίΐδοη,¥τουπ ΒγζαηΙίιιιη ίο  ΙίαΙγ, 42-47 , οπού γίνεται 
λεπτομερής λόγος γιά το διδακτικό καί μεταφραστικό του εργο. Ωστόσο, βασικές 
ακόμη πηγές παραμένουν οί δύο μελετές τοΰ Κ. δπββίκϋηί {ΥίΙα ά ί Ο ιιαήηο 
Υετοπεχε, Γένοβα 1891, καί Ζ,α χαιιοΐα β φ  αίαάϊ ά ί Ο ιιαήηο ΥβΓοηβςβ, Κατάνια 
1896).
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ράντα ελληνικά χειρόγραφα στή συλλογή του,38 δίδαξε γιά λίγο 
στή Βενετία καί στή συνέχεια κατέλαβε διάφορες θέσεις στή Βο- 
λώνια (1428, 1439), στή Φλωρεντία (1429-1433), στή Σιέννα 
(1434-1438), στο Μιλάνο καί τή Ρώμη. Στή Φλωρεντία, δπου 
κατέλαβε τήν εδρα τής ελληνικής, δίδαξε τήν Ίλιάόα, τά Ηθικά 
Νιχομάχειχ τοϋ Αριστοτέλη καί τον Αισχίνη. Τό ακροατήριό του, 
δπως σημειώνει σέ επιστολή του, το άποτελοϋσαν καθημερινά 
400 καί πλέον άτομα, και άνάμεσά τους πολλοί αριστοκράτες. 
Μετέφρασε, χωρίς όμως νά εχει τήν παραγωγικότητα τοϋ Βπιηΐ 
καί του Οιιαπηο, κυρίως ιατρικές πραγματείες τοϋ ΓΙπποκράτη, 
ορισμένους από τούς Βίους τοϋ Πλουτάρχου, εργα τοϋ Λυσία καί 
τοϋ Ξενοφώντα, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση στήν Κόρου Παι- 
οεία τού τελευταίου.39

Στο ίδιο αυτό κλίμα τών επαφών μέ τήν Κωνσταντινούπολη 
πρέπει νά εντάξουμε καί τον Σικελό ούμανιστή Οϊον&ηηΐ Αυπ5ρ& 
πού μετέφερε τό 1423 άπο τήν Κωνσταντινούπολη στήν Ιταλία 
238 έλληνικά χειρόγραφα. Φαίνεται δτι ή επιτυχία του αύτή ώς 
συλλέκτη συνετέλεσε στο νά άναλάβει γιά κάποιο διάστημα καθή
κοντα καθηγητή τής ελληνικής γλώσσας στή Φλωρεντία, χωρίς 
δμως ιδιαίτερη επιτυχία.40 Μιά άλλη σημαντική προσωπικότητα

38. ΚεγηοΙ(3ί; - ν/ίΐδοη, Αντιγράφεις κ χ ί φιλόλογοι, 176.
39. Βλ. Ε. Ιχ§Γίΐηά, Οεηί-άΐχ ΙείΙηζ ξτεο^ιιεί άε Ρναηςοΐε Ρίΐείβο, Ιίαρίσ'. 1892- 

Οοαπ^ΚορΙοδ, 'Έ'/Χτ ε̂ς λόγιοι εις ζην Βενετίαν, 39-40, οπου καί ή παλαιότερη βι
βλιογραφία, καί κυρίως λνϊΐδοη, Ργοτπ Βγζαηίίιιιη (ο ΙΙαϊγ, 48-53.

40. Βασική μονογραφία γιά τή ζωή καί τγ; βράση τοϋ Αοπίφα παραμένει ή παλιά 
μελέτη τοΰ Κ. 8&6Β£κ1ίηί, Βίο§ταβα άοα ιη ιεη ΐα ΐα  ά ί Ο. Αιιήχρα, Νοίο 1891 ■ βλ. επί
σης Ε. Βί§ί, Αιιΐ'ί$ρ3, Ο ίζίοηαήο ύίοβταβοο ά β φ Ι ία ια η ι  4 (1962), 593-595· Στάι-
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τοΰ πρώτου μισοΰ τοΰ 15ου αιώνα, μέ διαφορετικό πολιτιστικό 
υπόβαθρο, ήταν ό μοναχός Α ΐϊΛ ΐΌ δΐο  ΤπινεΓδ&π, πού ασχολήθηκε 
ιδιαίτερα μέ τήν ελληνική πατερική λογοτεχνία, μεταφράζοντας 
Ιωάννη Χρυσόστομο, Ιωάννη τής Κλίμακος καί Ψευδοδιονύσιο 
Αρεοπαγίτη. Το 1425 στό μοναστήρι του στή Φλωρεντία φαίνεται 
οτι οργάνωσε μια σειρά μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και λιγα 
χρόνια αργότερα έπαιξε σημαντικό ρόλο στή Σύνοδο τής Φλωρε
ντίας (1439) ώς με ταφραστή ς Α1

Ή Φλωρεντία κατά τό δεύτερο μισό τοΰ 15 ου αιώνα

Στό δεύτερο μισό τοΰ δέκατου πέμπτου αιώνα, κατά τή μεγά
λη περίοδο τής φλωρεντινής πολιτιστικής άνθησης, αρκετοί βυζα
ντινοί λόγιοι ήρθαν καί εγκαταστάθηκαν στήν Ιταλία υστέρα μά
λιστα από τή Σύνοδο τής Φλωρεντίας (1439) καί τήν κατάληψη 
τής Κωνσταντινούπολης τό 1453, φέρνοντας μαζί τους έκτος από 
τά ελληνικά χειρόγραφα καί τήν πνευματική τους παράδοση. Οι 
περισσότεροι άπο τούς λογίους αυτούς, άνάμεσά τους καί πολλοί

κος, Χχρτχ ττ(ς 'Ε)λ\ηψ.χτ·ζ Τυκογρχφίχς, 187-188- λΥίΙκοη, Ρνο/η ΒγζαηΙΐαιη Ιο 
Ιίαϊγ, 25-27- Η. Ηυη§βτ, ΧοΗνεώβη ιιηά ί,ε$εη ίη Βγζαηζ. ϋ ίε  ύγζαηΗηίχεΗε 
ΒαοΗΙαιΙίαι-, Μόναχο 1989, 138, οπού γίνεται λόγος γιά 232 χειρόγραφα, (καί 
ελληνική μετάφραση ά~ό τον Γιώργο Βασίλαρο, Ό Κόσμος τοΰ Βυζχντινοϋ Βιβλί
ου. Γρχοή χχι Άνχγ/ίοση στο Βυζάντιο, Αθήνα 1995, 182, στο εξής Ηιιη§εΓ, Ό  
Κόσμος τοΰ Βυζαντινού Β ία ιου). Γενικά γιά τή συγκρότηση της βιβλιοθήκης του 
ΑιπίδρΕ βλ. Α. ΡΓΕπο6$ο1ιϊηί, ΟϊοναηηϊΑιιήψα β Ια $ιια ΰώΐΐοίεβα, Πάίοβα 1970.

41. ν/ίΐδοπ, ί ’/Ό/η Βγζαηΐίιιιη  ίο  Ιίαϊγ, 31-33. Γ ενικά γιά τόν ΤΓ3νεΓ53ΐΐ βλ. Ο. ί .  
5ίϊπ§εΓ, Η ιιιηαηίνη αηά (Ηε εΗιικΗ ^αΐΗετε: Αηιί>Γθξίσ Ττανβηαή (1386-1439) αηά  
Ο νί$ϋαη αηΙίί]ΐιίΐγ ϊη ΐΗβ ΙίαΙίαη Κεηαίαααηεε, Α1βαηγ, Ν. Υ. 1977, καί Αηιύνοξίο 
Τκανβκαή η ε ΐ VIεεηίεηαήο άείΐα ηαχεϊία, Φλωρεντία 1988.
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άντιγραφείς χειρογράφων, με κέντρο τή Φλωρεντία κινούνταν σέ 
διάφορες πόλεις τής βόρειας κυρίως Ιταλίας (Πάδοβα, Βενετία, 
Μιλάνο, Βολώνια, Φερράρα, Μάντοβα, Ρώμη κ.ά.), διδάσκοντας 
τή μητρική τους γλώσσα ή αντιγράφοντας κείμενα. Μάλιστα ή 
ελληνική αντιπροσωπεία πού έ'λαβε μέρος στή Σύνοδο διέμεινε στή 
Φλωρεντία ένάμισυ περίπου χρόνο καί συνετέλεσε τά μέγιστα στήν 
άναζωπύρωση τοΰ ενδιαφέροντος των Δυτικών γιά τον Πλατωνι
σμό καί τον Νεοπλατωνισμό.4- Είναι χαρακτηριστικό δτι δ Γεώρ
γιος Γεμιστός-Πλήθων δσο διάστημα ώς μέλος τής ελληνικής 
άντιπροσωπείας βρισκόταν στή Φλωρεντία ένδιαφέρθηκε περισσό
τερο γιά τή διδασκαλία τής νεοπλατωνικής φιλοσοφίας παρά γιά 
τις εργασίες τής Συνόδου. Βρισκόμαστε ακριβώς στήν εποχή πού 
δόθηκε νέα ισχυρή ώθηση στήν άνάπτυξη τών ελληνικών σπουδών 
στή Δύση. Εξάλλου μετά τον Χρυσολωρά, καί ώς τό 1438, δ μό
νος "Ελληνας λόγιος πού έκανε αισθητή τήν παρουσία του στή 
Φλωρεντία ήταν δ Γεώργιος Τραπεζούντιος, ό οποίος δίδαξε τήν 
ελληνική γλώσσα καί μετέφρασε στά λατινικά έργα τών Πατέρων 
τής Εκκλησίας καί, δπως θά δοΰμε παρακάτω, τούς Νόμους τοΰ 
Πλάτωνα/*3

Τό 1456, υστέρα άπό ενα κενό πού είχε δημιουργηθεΐ στή διδα
σκαλία τής ελληνικής στή Φλωρεντία, τή φλωρεντινή εδρα τής

42. ΟείΐΜΐίορ1ο$, "Ελληνες λόγιοι εις την Βενετίαν, 40. ΙΙρβλ. καί Ζακυθηνός, 
Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις, 220-225.

43. Γιά τόν Τρα-εζούντιο βλ. I. Μοηίαδίΐηΐ, Οβοτξβ ο/ Τϊβ&ίζοηά. Α Βίο§ταρΗγ 
αηά  α 5(ιιάγ ο/Ηίχ ΚΙιβίοήα αηά Ι^οξίε, Λέιντεν 1976, οττου καί ή παλαιότερη βιβλιο
γραφία· βλ. επίσης Στάικος, Χχρτχ τής Έ)ά-ηνιχ'ής Τυτζογρχφίχς, λ '-λζ ' καί κυρίως
51-65).
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ελληνικής τήν κατέλαβε ενας βυζαντινός πρόσφυγας, ό Ιωάννης 
Άργυρόπουλος, φίλος τοΰ ΡηΙΙε δίΓΟΖΖϊ καί τοΰ επίσης πρόσφυγα 
Ανδρονίκου Καλλίστου. Πρώτη φορά ειχε έρθει στήν Ιταλία γιά 
να λάβει μέρος στή Σύνοδο τής Φλωρεντίας (1438/9). Στή διδα
σκαλία του, πού τήν κρατούσε σε υψηλό επίπεδο, τον ένδιέφερε ο 
Αριστοτέλης, ενώ ή ενασχόλησή του με τον Πλάτωνα δεν υπήρξε 
τό Γδιο συστηματική. Μετέφρασε άριστοτελικά κυρίως έργα καί 
ενα πατερικό κείμενο τό Εις ΈΕα'ήιχερον τοΰ Μεγάλου Βασιλεί-

λληρ\ ' “3 ' >ου λ* Ιην περιοοο αυτη ο σημαντικότερος μεταφραστής ατζο τους 
Ιταλούς ελληνιστές των έργων τοΰ Πλάτωνα καί τοΰ Πλωτίνου 
ήταν ό Μβγ5Ϊ1ϊο Ρΐοΐηο (1433-1499), ο δημιουργός τής Φλωρε
ντινής Πλατωνικής αναγέννησης, ό οποίος τοποθετήθηκε επικε
φαλής τής Πλατωνικής Ακαδημίας τής Φλωρεντίας, ή βιβλιοθή
κη τής οποίας διέθετε μεγάλο άριθμό ελληνικών χειρογράφων.40

Ό  Α η § ο 1 ο  Ρ ο ΐ ί ζ ί & η ο

Ή κορυφαία δμως προσωπικότητα τοΰ δεύτερου μισοΰ τοΰ 
15ου αιώνα καί ενας άπό τούς έξέχοντες ελληνιστές καί λογίους

44. Βλ. Ο. Ο ίΓηιηβΙΙί, I ά ο ίή  Β ίζαη ίίη ί β Ιβ οήξ ίη ί άβΙΙ’υ> ηαη€5 ίιηο . II. Ο ίοναηηί 
ΛτξίινραΙο, Φλωρεντία 1941· ϋ .  Οε&η&ΙίορΙοδ,. ΤΗε Ιΐ3ΐΪ3η Κεηαίδδ&ηοε αικί 
Βγζ&η(ίιΐΓη: ΤΗε οατεετ ο ί ΐΐιε  ΟΓβεΙί Η\ιπιειηίδί-ΡΓθίεδ5θΓ Ιοίιη Ατ§γΓθροα1οδ ϊη 
ΡΙοΓεηοε 3η(3 Κοιηε (1415-1487), Οοηψβοΐια; ο/ΗίΜοιγ 1 (1974), 13-28· Στάι- 
κος, Χ άρτα τη ς  Ε λληνικής Τυπογραφίας, 173-196 , οττου καί ή προγενέστερη βι
βλιογραφία· ν/ίΐδοη, Ρνοπι ΒγζοηΠαηί ΐο  ΙίαΙγ, 86-90 .

45. Ζακυθηνός, Αναγέννησις καί Αναγεννήσεις, 225-226" Στάικος, Χάρτα τής 
Έ?άηνικης Τυπογραφίας, 193 -194, ο~ου καί ή προγενέστερη βιβλιογραφία1 \νί1δοη, 
Ρκοιτί ΒγζαηΙίιυη (ο Ιΐαίγ, 90-95 .
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τής Αναγέννησης υπήρξε δ Αη§ε1ο Ροΐίζΐ&ηο (1454-1494).46 Ό 
Πολιτιανός, δπως είναι περισσότερο γνωστός, υπήρξε ή αντιπρο
σωπευτικότερη μορφή σέ έλληνομάθεια τοϋ ιταλικοϋ ούμανισμοϋ. 
Σέ ήλικία δέκα χρόνων άρχισε νά μαθαίνει ελληνικά καί μόλις στα 
δεκαπέντε του μετέφρασε σέ λατινικούς εξάμετρους στίχους τή 
δεύτερη ραψωδία τής Ίλιζάας, τήν οποία καί πρόσφερε στον Λαυ
ρέντιο τών Μεδίκων. Έκτος από τή μελέτη τοϋ Όμηρου, ασχο
λήθηκε μέ τον Αριστοτέλη καί άλλα φιλοσοφικά κείμενα, τά ελλη
νικά κείμενα τής Αιγέστας καί τήν ελληνιστική λογοτεχνία. Μέ 
το ενδιαφέρον του γιά τούς μετακλασικούς συγγράφεις, δίδαξε 
Καλλίμαχο καί Θεόκριτο, εδωσε νέο προσανατολισμό στις ελλη
νικές σπουδές. Είναι ό πρώτος Ιταλός τής Αναγέννησης πού, ξε- 
περνώντας κατά πολύ τις προσπάθειες τοϋ Βπιηϊ καί τοϋ 
δούλεψε με υποδειγματική φιλολογική μεθοδολογία πάνω στά 
ελληνικά κείμενα καί μάς άφησε μιά σπουδαία κληρονομιά γιά τήν 
κριτική τους άποκατάσταση./χ7 Σύμφωνα μέ δική του μαρτυρία τό 
1471, δεκαεπτά κιόλας ετών, ειχε αρχίσει νά συνθέτει ελληνικά 
επιγράμματα τά όποια φανερώνουν αξιόλογη γνώση τής γλώσ

46. Γενικά γιά τον ΙΙολιτιανο βλ. II Ροΐίζί&ηο ε ίΐ $αο ίειηρο, Αΐίί άβΐIVεοηνβξηυ 
ίηίαηαζίοηαΐβάίχίιιάΐχιιΐΚίηαχείηιεηΙο, Φλωρεντία 1957- ΙάΆΜΆΐ&τ,ΑηξβΡοΙίίΐβη. 
Ι^α/οηηαΙίοη ά ’ιιηροέίβ ΗιαηαηίζΙε (1469-1480), Γενεύη 1966 ■ Ρίείίίετ, 'Ι^τορία της 
χλασσιχ.τ^ςΦ'Χολογίας, 49-54· Κβγηο1(ΐ8- ν/ίΐίοη, 'Αντιγράφεις χχί φιλόλογοι, 169- 
173 καί 181-183· Στάικος, Χάρτα τής 'ΕΏχ-ηνιχής Τυπογραφίας, 192-193* 
λνΐΐδοη, Ρϊοηχ Βγζαηίίιιηι ίο ΙίαΙγ, 10 1-113 .

47. Στά κριτικά υπομνήματα τών σύγχρονων μας εκδόσεων το ονομα τοϋ Πολι- 
τιανοΰ εξακολουθεί νά άναφέρεται (βλ. καί Κεγηο1άδ - ν/ίΐδοη, Αντιγράφεις χαι φιλό
λογοι, 182).
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σας.48 Τήν ΐ'δια χρονιά (1471) εφτασε στή Φλωρεντία καί ό βυζα
ντινός πρόσφυγας Ανδρόνικος Κάλλιστος και από εκεί, λίγα χρό
νια αργότερα, αναχώρησε γιά τό Μιλάνο.49 Ό Κάλλιστος φαίνε
ται οτι ήταν ο δάσκαλος τοϋ Πολιτιανοϋ καί αυτός πού του γνώρι
σε κατά τον καλύτερο τρόπο τήν Ελληνική :Ανθολογία.;)0 Ό Πο- 
λιτϊανος ασχολήθηκε καί μέ μεταφράσεις ελληνικών κειμένων. 
Μια από αυτές είναι ή μετάφραση τοϋ μεταγενέστερου ιστορικού 
Ήρωδιανοϋ, τήν οποία ειχε άναλάβει ύστερα από προτροπή τοϋ 
πάπα Τννοκεντίου τοϋ Η \ Μετέφρασε επίσης μερικές σύντομες 
πραγματείες τού Έπικτήτου καί τοΰ Πλουτάρχου.1*1

Ό Ανδρόνικος Κάλλιστος

Τις τελευταίες δεκαετίες τοϋ 15ου αιώνα στή Φλωρεντία 
ζοϋσαν οί πιο ξεγυριστοί "Ελληνες προστατευόμενοι τοϋ Λαυρέ
ντιου τών Μεδίκων. Άνάμεσά τους, ό Κωνσταντινουπολίτης ποι
ητής Μάρουλος Ταρχανιώτης,0- ο Ανδρόνικος Κάλλιστος, ο Δη-

48. Γιά τά ελληνικά ποιήματα τοΰ Ιίολιτιανοϋ βλ. Ο. Ρεδβηίΐ, Ιχ  ροεδίδ §ΓβοΗβ 
<3β1 ΨοΙϊζΐΆτιο,ΜεηιοϊήβάεΙΚ. Ιχίΐΐαίο ί,οηι&αηΐο 23 (19 15 ) , 67-86· Α. Απίΐζζοηϊ, 
ΡοΙίζΐαηο, Ερίξίχιηιηύξΐ'βεί, Φλωρεντία 1951 .

49. Γιά τον ’ Ανδρόνικο Κάλλιστο βλ. αμέσως παρακάτω.
50. Γιά τή μαθητεία τοϋ Πολιτιανοϋ κοντά στον Κάλλιστο βλ. 1(13 Μ&Ϊ6Γ,>1η§£ 

ΡοΜβη, ο .-., 30-31.
51. Γιά τά χειρόγραφα τοϋ Πολιτιανοϋ βλ. Ιάπ Μίιίει·, Δβί ηιαηιιεαίΐΒ ά ’Αη^β 

ΡοΙΐίϊεη (ΟαΙαΙο§ιιβ άβχοήρύ]), Γενεύη 1965.
52. Λ. Α. ΖακυΟηνός, Μιχαήλ Μάρουλλος Ταρχανιώτης, Έτζετηρίς Έτζιρείζς 

Βυζαντινών Σκουύών 5 (1928), 200-242 (= Λίετα^ζχντίνά καί Λ εζ Έ?άηνιχχ. 
ΆΟήναι 1978, 244-310)· βλ. επίσης Μ. 1. Μανούσακας, ' ΕχχΛηζεις (Μ 53- 
1535) τών 'Ε'/λ'ήνωνλογίων της ’.·1 νζγεννήσεως -ρός τούς -ηγεμόνες τής Ευρώτ.ης
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μητριός Χαλκοκονδύλης, ο κωδικογράφος Αρσένιος Αποστο
λής,03 ο Ίανός Λάσκαρις καί δ μ,αθητής του Μάρκος Μουσοΰρος. 
"Οπως ήδη μνημονεύσαμε, το 1471 ήρθε στήν πρωτεύουσα τής 
Τοσκάνης ένας πολύ εμπειρος καί παραγωγικός άντιγραφέας, ο 
Ανδρόνικος Κάλλιστος, ό όποιος προηγουμένως είχε ζήσει στήν 
Πάδοβα, καί ώς φιλοξενούμενος στο σπίτι τοΰ δίΓΟζζί, στή Βολώ- 
νια, δπου δίδαξε ώς καθηγητής τής ελληνικής, καί στή Ρώμη, 
ένταγμένος, οπως θά δοΰμε στή συνέχεια, στον κύκλο τοΰ Βησσα
ρίωνα. Ό Κάλλιστος, μετριοπαθής άριστοτελικός λόγιος, διέμεινε 
στή Φλωρεντία άπό τό 1471 ώς το 1475, διδάσκοντας τήν ελλη
νική καί δίνοντας διαλέξεις .:>/ί Ανάμεσα στά κείμενα πού δίδαξε καί 
πού ώς επιλογή άποτελοϋν γεγονός άξιοσημείωτο είναι καί ο ποι
ητής τής ελληνιστικής εποχής Απολλώνιος ο Ρόδιος. Προηγου
μένως κατά τή διάρκεια τής διαμονής του στή Βολώνια είχε διδά
ξει καί τά Ειδύλλια τοΰ Θεοκρίτου.

γιά τήν χτ.ελευθέρωσ-η τής Έ?άχοος, Θεσσαλονίκη 1065, 15-17, δπου καίή προγε
νέστερη βιβλιογραφία (στόέςής Μανούσακας, Εκκλήσεις τών 'Ε/λήνων λογιών),*αί 
Στάικος, Χχρτχ τής Ελληνικής Τυ~ογρχφίχς, 203-213.

53. Βλ. παρακάτω, σσ. 44-45.
54. "Υστερα άπό τό 1475, ό Κάλλιστος απογοητευμένος άπό τή συμπεριφορά 

τών ήγεμόνων τής Φλωρεντίας εγκαταστάθηκε στό Μιλάνο. 'Όμως καί στήν πόλη 
αύτή ή διαμονή του δέν ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη καί αναζήτησε νέο καί πιό φιλόξενο 
περιβάλλον στό Παρίσι. Λίγο αργότερα, άπό τον Μάρτιο τοΰ 1476, βρίσκεται στό 
Λονδίνο, δπου καί πέϋανε. Γενικά γιά τον Κάλλιστο βλ. Μανούσακας, Εκκλήσεις τών 
'Ε/άήνων λογιών, 5, καί κυρίως Στάικος, Χάρτα τής Έ/άηνιχής Τυτζογρχφίχς, 168, 
δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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Ό Δημήτριος Χαλκοκονδύλης

Ό διάσημος Αθηναίος λόγιος Δημήτριος Χαλκοκονδύλης 
( 1 4 2 3 - 1 5 1 1 )  έφθασε στή Φλωρεντία το 1 4 7 5 ,  προερχόμενος από 
την Πάδοβα, και κατέλαβε τήν εδρα τής ελληνικής, ή οποία μετά 
τήν αποχώρηση τοΰ Άργυρόπουλου ήταν κενή.00 Στή Φλωρεντία 
παρέμεινε ώς τό 1 4 9 1  καί έκτος από τή διδασκαλία του ώς καθη
γητής τής ελληνικής με διακεκριμένους μαθητές, δπως ό Πολι- 
τιανός καί ό μελλοντικός πάπας Λέων ό I ο * Αγγλος γιατρός καί 
ούμανιστής Τοπι&5 Οπ&ογ6;)6 καί ό εισηγητής τοΰ ούμανισμοϋ στή 
Γερμανία .ΙοίΊ&ηη ΚειιοΜίη,57 αξιόλογο επίτευγμά του είναι ή πρώ
τη έντυπη έκδοση τοΰ Όμήρού τό 1 4 8 8 , σέ συνεργασία με τον 
Δημήτριο Δαμ,ιλά από τό Μιλάνο, πού είχε γεννηθεί στήν Κρήτη 
από γονείς απώτατης ιταλικής καταγωγής.08 ’Έτσι, αρχίζει μια

55. Για τον Ληαήτριο Χαλκοκονούλη βλ. Ο. Ο'άΤΩϊηόΙΙΐ, I άοίΐΐ ΒΐζαηΙΐηΐ β Ιε 
οή&ηϊ άεΙΓιαηαηβαΐηιο. III. Οεηιβίήο ΟαΙϋυηάϊΙα, Φλωρεντία 1954, καί Α. ΡβίΓαοοϊ, 
Οι1οοη<ϋΐ3 (Οπίοοοοηϋΐΐ&), Οΐζϊοηαήο Βΐοξταββο άβξΐί ΙίαΙϊαηϊ 16 (1973), 542- 
54?· Στάικος, Χάρτα τής Ελληνικής Τυπογραφίας, μ.'-ν'και 215-245, δπου 
εκτενές βιογραφικο - έργογραφικό σημ.είωμ.α καί ολη ή σχετική βιβλιογραφία· λνϋδοη, 
¥ΐοηχΒγζαηΙίιιηι(οΙίαΙγ, 95-98.

56. Για τον Τοπΐ351.ΪΠ30Γ6, δ όποιος δίδαξε τήν ελληνική γλώσσα στο Πανεπι
στήμιο τής Όξφόροης, βλ. Στάικος, Χάρτχ της 'Ε7ληγ.κής Τυπογραφίας, 240- 
2 4 1 , οπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

57. Γιά τον ΙοΗβππ Κ.βαοΗ1ΐη, ό όποιος είναι γνωστός καί μέ το εξελληνισμένο 
ονομα Καπνιών, βλ. Στάικος, Χάρτα τής "Ελληνικής Τυπογραφίας, 195, οπού καί 
ή σχετική βιβλιογραφία.

58. Για τον πρωτοτυπογράφο ελληνικών βιβλίων Λ η μητριό Λαμιλά, ό όποιος 
θεωρείται ενας από τους πιο αξιόλογους άντιγραφεΤς τών τελευταίων χρόνων τοΰ 
15ου αιώνα (Ρ. Οϋΐ3Γΐ, ΟέΓπέΙπιΐδ ϋίίπ ιϊΐίΐδ , 3.1Ϊ381β «Ι,ίβΓΣίπιΐδ Ρ1θΓεπίίηυ8», Κ ίν ΐ-  
5ία άϊ ΞίαάϊΒγζαηίΐηί β ΝεοεΙΙεηΐοί 14-16 (1977-1979), 281-347), βλ. Στάικος, 
Χάρτα τής Ελληνικής Τυπογραφίας, 135-172, οπου καί ή κυριότερη βιβλιογραφία.



ΤΑ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Σ Τ ΙΙ Λ Γ Σ Η  (1 5 ο ς  -  1 6 ο ; α·.) 29

από τις πρώτες εκδοτικές προσπάθειες τών Ελλήνων λογιών τής 
Δύσης, νά δοθοϋν τά κείμενα τής αρχαίας ελληνικής γραμμ.ατείας 
στή γλώσσα τοϋ πρωτοτύπου.09 Τό 1491 δ Χαλκοκονδύλης 
έγκατέλειψε τή Φλωρεντία καί εγκαταστάθηκε στο Μιλάνο, δπου 
πέρασε, έκτος από ενα σύντομο διάστημα, το υπόλοιπο τής στα
διοδρομίας του. Έκεϊ συνέχισε τό χρήσιμο έργο τοϋ επιμελητή 
έντυπων εκδόσεων60 καί τοϋ καθηγητή τής ελληνικής στήν Αυλή 
τοϋ δούκα Ι,ικίονίοο ϊΐ Μ ο γο .

Ό Ίανός Λάσκαρις

Τον Χαλκοκονδύλη διαδέχτηκε στή φλωρεντινή έδρα τής 
ελληνικής ό Ίανός Λάσκαρις (1445-1535),01 μιά από τις σημα

59. Γιά τις πρώτες εκτυπώσεις ελληνικών κειμένων βλ. Κ.. ΡγοοΙογ, ΤΗβρήηΗηξ 
ο/ Ο ΐ η  (Ηε ΡφεβηίΗ Οεηίαιγ, Όξφόρδη 1900 (ανατύπωση 1966)· V. 
8ο\ιο\ά&ΐοτ, ΟΓβεά ΡήηΙίηξΤγρβχ 1465-1927, Λονδίνο 1927· Αικατερίνη Κουμαρια- 
νοΰ-Λουκία Λρούλια-Ενπ>Ι^3.γίοη, Τό 'Ε?<ληνιχο Βίολίο 14 76-1830, Αθήνα 1986· 
Μ. I. Μ&ηοιΐ83ΐί3δ - Ο. 8ϋ3ί1ίθδ, I . ’αηΐνΐίά βάίίοήαΐβ άβί Ονβά άίΐναηίε ίΐ Κίηαζάιηβηίο 
ΗαΙίαηο (1469-1523), 0 & ΐ3 ΐθ £ θ , Αθήνα 1986" ί .  Ιπ£θίη, Ιλ$ άβ&ιιίχάε Ια {γροξταρΗΐε 
§ι·εεηαβ, ΙΙαρίσι-ΆΟήνα 1992. Βλ. τώρα καί Ενιτ> Ι^γίοη, ΤΗε 5ΐχ(εεηίΗ Ο ηΐΗΐγ 
0>·εε/ίΒοοΙ<. ΐη ΙίαΙγ. ΡήηίεηαηάΡαύΙιώεη/ονίΚβ Οκβίί Ψοήά, Βενετία 1994, οπου 
καί ολη ή προγενέστερη βιβλιογραφία· στο πρώτο κεφάλαιο (ΡπηΙίη§ Τγρε5, 3-δδ) 
παρουσιάζονται οί απαρχές τής ελληνικής τυπογραφίας καί παρακολουΟεΤται ή εξέλι
ξη τών ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων κατά τον 15ο αιώνα (στο εξής ίαγΙοη, 
ΤΗε 5ίχ(βεηΐΗ Οεηΐιιηι Οτεείζ ΒυοΙί ΐη Ι(αΙ)1).

60. Κατά το διάστημα τ^ς παραμονής του στο Μιλάνο τύπωσε τρία βιβλία: Ισο
κράτης, Λόγοι (1493), (περιλαμβάνονται 21 λόγοι, οί περισσότεροι σε εάίίίο 
ρ π η ο ε ρ δ ), Χαλκοκονδύλης, Έρωτηιχχτχ (γύρω στά 1494) καί τό Λεξικό, ΣουΙοχς 
(1499), (σε οάίίϊο ρ π η ο β ρ δ), πού αποτελεί καί τήν τελευταία εκδοτική προσπάθεια 
τοΰ Χαλκοκονδύλη.

61. Βασική μονογραφία γιά τον Ίανό Λάσκαρι παραμένει ακόμη τό βιβλίο τοΰ
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ντικότερες και τις εύγενέστερες μορφές τοΰ ελληνικού ούμανι- 
σμοΰ. Ήταν, έκτος άπό καθηγητής τής ελληνικής γλώσσας, 
συλλέκτης χειρογράφων, σχεδιαστής τυπογραφικών χαρακτήρων, 
εκδότης κειμένων, ποιητής καί διπλωμάτης,()~ Στή Φλωρεντία 
εγκαταστάθηκε ισως γύρω στά 1475 καί σχεδόν αμέσως άρχισε 
νά δίνει δημόσιες διαλέξεις στά ελληνικά. ’Όντας στήν υπηρεσία 
τοΰ Λαυρέντιου τών Μεδίκων πραγματοποίησε δύο ταξίδια στήν 
ελληνική Ανατολή (1490 καί 1491) γιά νά αναζητήσει νά προμη- 
θευθεΐ ελληνικά χειρόγραφα. Άπό τά ταξίδια του στον έλλαδικό 
χώρο συγκέντρωσε ικανό αριθμό χειρογράφων γιά τή βιβλιοθήκη 
τών Μεδίκων καί, ώς συλλέκτης, τοποθετείται αμέσως μετά τον 
ΑιιΐΊ5ρ3.® Τήν εδρα τής ελληνικής στή Φλωρεντία τήν κατέλαβε 
κατά τά ετη 1492-1495 καί σύμφωνα με ενα χειρόγραφο μιας 
διάλεξής του είχε ήδη διδάξει άρκετά δύσκολους συγγραφείς, δπως 
Σοφοκλή καί Θουκυδίδη, καί σκόπευε τον επόμενο χρόνο νά ερμη
νεύσει λόγους τοΰ Δημοσθένη καί επιγράμματα άπό τήν Έ)0\τ- 
νιχ-η Ανθολογία. Τό 1494 άρχισε τή συνεργασία μέ τήν τυπογρα
φία τής Φλωρεντίας τοΰ Ιχ>Γεηζο ΑΙορΕ, εγκαινιάζοντας ετσι τήν 
πρώτη του εκδοτική δραστηριότητα.04 Τόν Αύγουστο τοΰ ίδιου

Βοη© Κηόδ, ίΐη αιηδαεχαάβκτ άβ IΉεΙΙέηΙαηιβ-Ιαηι/.ν ί,α.καήΣ-βί Ια (ναάίΐίοη ξτβοο·· 
ΰγζαηΐίηβ άαηα ΙΉιιιησηΐχιηβ β-αηςαϊχ, 0  ύψ άλα - Π αρ ίσι, 1945 · βλ. επίσης Στάικος, 
Χάρτα —ης Έ?άην:χης Τυπογραφίας, ν '-νβ 1 και 247-298, οπού καί ή προγενέστε
ρη βιβλιογραφία- λνίΐδοη,ΡνοιηΒγζαηίίαιη (οΙίαΙγ, 98-100.

62. Βλ. Μανούσακας, Εκκλήσεις τών Ελλήνων λογιών, 23.
63. Βλ. παραπάνω, σ. 21.
64. Γιά τον ίοΓεηζο Αίορα βλ. Στάικος, Χάρτα της Έ/άηνιχ-ης Τυπογραφίας, 

271-272, οπού καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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χρόνου τυπώθηκε ή Ανθολογία διαφόρων έπιγραμμάτοιν μέ επι
μελητή τον Ίανό Λάσκαρι, ενα κείμενο πού το είχε ήδη διδάξει στο 
Πανεπιστήμιο. Έ τσι δίκαια θεωρείται ώς ενας «από τούς προ
δρόμους τών σύγχρονων ακαδημαϊκών δασκάλων, οί οποίοι διατυ
πώνουν τήν αρχή οτι ή διδασκαλία καί ή ερευνά συμπληρώνουν ή 
μία τήν αλλη».6° Τούς επόμενους μήνες, καί ώς τό 1496, τύπωσε 
τούς Ύμνους τοΰ Καλλίμαχου, τά τοΰ Απολλώνι
ου τοΰ Ροδίου, Τραγωδίες τοΰ Ευριπίδη,06 Ήρώ καί Λέανδρο τοΰ 
Μουσαίου, Λουκιανού, τά Ερωτήματα τοΰ Χρυσο
λωρά. "Υστερα από τήν προσωρινή κατάλυση τής ήγεμονίας τών 
Μεδίκων εγκαταστάθηκε αρχικά στο Παρίσι, δπου δίδαξε ελληνι
κά,67 καί λίγο αργότερα στή Βενετία καί τή Ρώμη, δπου καί συ
νέχισε νά προσφέρει τις υπηρεσίες του ώς καθηγητής καί εκδό
της.6*

Ό πάπας Νικόλαος ό Ε ' καί ο καρδινάλιος Βησσαρίων

Είδαμε προηγουμένως οτι τις πρώτες ουμανιστικές μεταφρά
σεις τών έλληνικών κειμένων στά λατινικά τις παρουσίασε στις 
αρχές τοΰ 15ου αιώνα στή Φλωρεντία ό μαθητής τοΰ Χρυσολωρά

65. \νίΐ8οη, Ρ γοιτι Βγζαηΐΐιιη ι ίο  Ιίαϊγ, 98.
60. Πρόκειται γιά τις τραγωδίες τοΰ Ευριπίδη Μήδαχ, Ί γ. - άλυτος, 'Ά)^.ηστ'.ς 

χχι Ανδρομάχη.
67. Κατά τό διάστημα αυτό μαθητές του υπήρξαν ο Ουϊΐΐ&υπιε Τ^πΐϊί, ο Ιθ88β 

Βεκ1& καί ο Οιιϊ1ΐ3ατη6 Βυάέ.
68. Στή Ρώμη εστησε ανάμεσα στά 1517 καί 1522 τό δεύτερο τυπογραφικό του 

εργαστήριο- τό πρώτο το λειτούργησε, οπως εί'δαμε, στή Φλωρεντία από το 1494 
ώς το 1496.
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ΙχοπειγοΙο Βηιηί. Λίγες δεκαετίες αργότερα, στά μέσα τοϋ 15ου, 
στή Ρώμη μ.έ τήν προτροπή καί τήν ενθάρρυνση τοϋ πάπα Νικο
λάου τοϋ Ε ' (1447-1455), ό όποΤος υπήρξε προστάτης λογίων, οί 
μεταφράσεις θά πολλαπλασιαστοϋν. Ό Νικόλαος ο Ε ' σκόπευε να 
πλουτίσει τή βιβλιοθήκη του καί μέ ενα μεγάλο αριθμό ελληνικών 
κειμένων σέ λατινική μετάφραση καί ζήτησε από τούς ελληνιστές 
λογίους τού περιβάλλοντος του νά γίνουν μεταφράσεις του Θουκυ
δίδη, τού Ηροδότου, τοϋ Ξενοφώντα, τοϋ Πλάτωνα, τοϋ Αριστο
τέλη, τοϋ Θεοφράστου, τοϋ Πτολεμαίου καί τού Στράβωνα.® 
Ανάμεσα στούς λογίους αυτούς επιβάλλεται νά ξεχωρίσουμε τον 
καρδινάλιο Βησσαρίωνα (1403-1472), τον κυριότερο εκπρόσωπο 
τής λογιοσύνης τών Ελλήνων στή Δύση.'0 Γνωρίζουμε δλοι τις 
προσπάθειές του γιά τήν ένωση τών εκκλησιών, καί πόσο κατα- 
κρίθηκε άπο πολλούς, καθώς καί τούς αγώνες του γιά νά κινήσει 
σέ Σταυροφορία εναντίον τών Τούρκων τούς Εύρωπαίους ηγε- 
τες.'* ’Εδώ θά αναφέρουμε μονάχα τις μεγάλες αρετές του ως πα
τριώτη καί τις ίκανότητές του ως συγγραφέα καί λογίου, ό όποιος

69. ΚεγηοΜδ - \νΠ$οη, "Αντιγράψεις κα: ψάόλογοι. 176.
70. Γιά τον Βησσαρίωνα βασικές παραμένουν ακόμη οί δύο παλιότερες εργασίες: 

Η. V351, Ι ε̂ εανάϊηαΐΒεαχαήυη (1403-1472). Είιιάε χιΐΓία ΟΐΓέϋεηίέ βί Ια Κεηαίαεαηοε 
νβΐ'5 1ε ιηΐΐϊειι άιι XV6 αίέάβ, Παρίσι 1878· ί .  Μοίιΐβτ, Κανάίηαϊ Βεκαήοη αίχ 
ΤΗβοΙοξε, ΗαιηαηίζΙ ιιηά Ξίααίζιηαηη, ΙΙάντερμπορν, τ. I, 1923. Βλ. επίσης ί,οΙΙε 
Ι,3ΐ)0\ν5ΐ{γ, Βεδχπποηε, Ώίζιοηαπο ύίοβταβεο άεξίΐ ΙίαΙΐαηϊ 9 (1967), 686-696· 
Κ.ογηο1ά5-\νϊΐ5οη, Άντιγρχφεϊζ χχίο'~Λ0λογοι, 177-181· Στάικος, Χάρτατήζ ΓΕ'λ- 
λψιχ-ήζ Τυ-ογρχοίχς, 89-103· λνίΐδοη,Ρτουπ Βγζαηΐίιαη (οΙ(αΙ)>, 57-67.

71. Γιά τις προσπάθειες αυτές τοϋ Βησσαρίωνα βλ. Μανούσακας, Έχχλτ^ε'.ς 
τών Έ/λ^νων λογίων, 9-14, οπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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θεμελίωσε και προώθησε τή διδασκαλία τών ελληνικών γραμμά
των στή Δύση.

Ό Βησσαρίων εγκαταστάθηκε στή Ρώμη το 1443 καί αμέ
σως τό σπίτι του εγινε τό κέντρο τής φιλολογικής δραστηριότητας 
Ελλήνων καί Ιταλών. Άπό τούς "Έλληνες γνωστότεροι ήταν ο 
Θεόδωρος Γαζής, ο μόνος εκπρόσωπος τής Θεσσαλονίκης στήν 
Αναγέννηση, δ οποίος δίδαξε τήν ελληνική γλώσσα αρχικά στή 
Μάντοβα, στή συνέχεια στή Σιέννα, στή Φερράρα, στή Ρώμη και 
τή Νεάπολη, καί άφοσιώθηκε στή μετάφραση τών ελληνικών 
έργων στά λατινικά,7- 6 Ιωάννης Άργυρόπουλος, ο Γεώργιος 
Τραπεζούντιος, ό Ίανός Λάσκαρις, ο Δημήτριος Χαλκοκονδύλης 
και ο Ανδρόνικος Κάλλιστος, ενώ άπό τούς Ιταλούς ο Ρο§§ΐο 
ΒγηοοϊοΙϊπϊ,73 ό Ιλ>γ6ιιζο ν&ΙΙα,74 ό γραμματέας του Νίοοίό ΡείΌίίΐ, 
ό ΡΙ&νΐο Βΐοηάο καί ό Β γ̂ΙοΙογποο Ρ1&ίΐη&. Ό Βησσαρίων γνώριζε

72. Γιά τόν Θεόοωρο Γαζη βασικό παραμένει τό βιογραφικό / έργογραφικό ση
μείωμα τοΰ Ε. ίε^ΓίπκΙ, ΒίύΙΐοξταρΗΐβ ΗβΙΙβηίί/ιιβ άε$ XV6 βΐ ΧΥΙε χΐβαΐβχ οα

άεχοήρίίοη ναύοηηέε άε$ υιινΐ'α£β$ ραΜίέα εη ξτεο ραΓάεα ΟΓεοα αιι XV6 είΧ ΥΙ6 ήέείβα, 
I. ΙΙαρίσι 1885, χχχί-χΐίχ· βλ. επίσης Κ  ΜοΗΙβτ, ΤΗβοοΙοτοί Οπζεκ χείηε βΐδΙιεΓ 
ιιη§ε<3πιοΙίΐεη χοΗΓίίεπ υπ<3 βπείε, ΒγζαηΐίηίχοΗε ΖείίχεΙνϊβ 42 (1943), 50-75· 
Στάικος, Χ άρτα τής Έλά-ηνικης Τυτζογρχφίχς, 67 -88 ' \νϋ<;οη. Ργοπι Βγζαηίίαηι ίο  
ΙίαΙγ, 7 6 -8 1 .

7:1. Γιά τήν ενδιαφέρουσα φυσιογνωμία τοΰ παπικού γραμματέα Ρθ§§ίθ 
ΒΓ&οοίοΙίηί καί τή συμβολή του στήν ανακάλυψη κειμένων τής αρχαίας λογοτεχνίας 
βλ. ΡίείίίεΓ, Ίστορίχ τής κλχσσικής Φιλολογίας, 36-40· Κ.εγηο1(ΐ8 - Υνίΐδοη, Άντι- 
γρχφεΐς κχι φιλόλογοί, 162-165  καί 298. οπου καί ή βασική βιβλιογραφία.

74. Γιά τον επίσης παπικό γραμματέα Ι,ΟΓεηζο Υ&11& (1407-1457), καί καθη
γητή στήν έ'δρα τής ρητορικής στή Ρώμη, βλ. ΡίείίίεΓ, Ίστορίχ τ ή : κλασσικής Φι- 
λολογίχς, 4 1 -48  · Κεγηο1(ΐ5 - λνίΐδοπ, Αντιγράφεις κχ ι φιλόλογοι, 16 7 -17 0  καί 2 9 9 , 
οπου καί ή βασική βιβλιογραφία, καί \νί1δοη, Ρ ιο ιη  Βγζαηίηυη ίο  ΙίαΙγ, 68-75 .
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άριστα τή λατινική γλώσσα κάτι πού έδωσε στον ν&11& την αφορ
μή νά πλέξει τό εγκώμιό του άποκαλώντας τον εύστοχα ΐηίεΓ 
Ο Γ αεοοδ Ιε ιίϊη ΐδ δ ΐιη ιΐδ , ϊη ίε Γ  Γ&Ιΐηοδ §Γ&εοί5δ ίιη ιΐδ . (Μεταξύ τών 
Ελλήνων λατινικότατος, μεταξύ τών Λατίνων ελληνικότατος). 
Μετέφρασε σέ ώραϊα λατινικά τό κήρυγμα του Μεγάλου Βασιλεί
ου γιά τή γέννηση τοΰ Χρίστου, το όποιο πρόσφερε στον πάπα 
Ευγένιο τον Δ \ τά Απομνημονεύματα τοϋ Ξενοφών τα καί Τά 
μετά τά Φυσικά τοϋ Αριστοτέλη. ’Έγραψε μιά εκτενή πραγμα
τεία, δπου άντικρούει τούς έπικριτες του Πλατωνα, και κυρίως 
τον προστατευόμενό του Γεώργιο Τραπεζούντιο. Ή πραγματεία 
αυτή, τό Ιη ο& Ιυπ ιη ί& ίοΓ ο ιη  ΡΙ&ΐοηίδ ("Έλεγχοι τών κατά Πλάτω
νος βλασφημιών), πού τυπώθηκε στά ελληνικά καί λατινικά, έγι
νε τό πιο γνωστό βιβλίο τοΰ Βησσαρίωνα. Μάς σώζονται επίσης 
καί άλλες πολλές σύντομες πραγματείες του, καθώς καί επιστο
λές.

"Ομως τό πιο σπουδαίο έργο τοϋ Βησσαρίωνα, ή μεγάλη προ
σφορά του στά ελληνικά γράμματα, είναι ή βιβλιοθήκη του, ή 
οποία ήταν ασυνήθιστα μεγάλη./δ "Οσο ζοϋσε στήν Κωνσταντι
νούπολη δέν είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τον έμπλουτισμο 
τής προσωπικής του βιβλιοθήκης, αλλά μετά τήν πτώση τής βα
σιλεύουσας συνέλαβε τό σχέδιο νά διασώσει τήν πνευματική κλη
ρονομιά τοΰ Ελληνισμού, σχηματίζοντας μιά δσο τό δυνατόν πλη
ρέστερη συλλογή ελληνικών χειρογράφων. Γιά τον σκοπό αυτόν 
έστελνε ανθρώπους του στήν ελληνική Ανατολή μέ κύριο έργο τήν

75. Για τή βιβλιοθήκη τοΰ Βησσαρίωνα βλ. ίοΜε Ι̂ <ώο\ν$1<γ, Βε^αήοη 5 ί,ώνωγ  
αηάίΗβΒώίίοίεοαΜακίαηα. 5ίχΕαιίγΙηνβηΙοήβχ, Ρώμη 1979.
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αναζήτηση καί αντιγραφή ή αγορά παλαιών χειρογράφων.76 Ανά
μεσα σ’ αυτούς τούς κυνηγούς ή άντιγραφεΐς χειρογράφων κυρίαρ
χη θέση κατέχει ο Μιχαήλ Αποστολής, ό οποίος βρισκόταν συχνά 
στήν Κωνσταντινούπολη καί τήν Κρήτη, γιά λογαριασμό τοΰ κα
θοδηγητή καί προστάτη του Βησσαρίωνα."1 Ό Βησσαρίων σέ μιά 
επιστολή του προς τον Αποστόλη εκθέτει τό σχέοιό του γιά τή συ
γκρότηση τής συλλογής καί τον απώτερο σκοπό του νά τή θέσει 
στή οιάθεση των Ελλήνων:

«Έ μοί ε τ ί  τ ω ν  τ ε  θύραθεν τ ω ν  τ ε  όιοασκάλων
ελλείπει ουκ ολίγα συγγράμματα. Ίσταμένης μεν ούν τής κοινής 
Ελλήνων και μόνης εστίας ουκ. έφρόντιζον, πάντα εΐόώς εκεϊάπο- 
κείμενα ■ πεσουσης όε φεϋ μεγάλη τις εγένετο επιθυμία τής πά
ντων αυτών κτήσεως, ουκ εμού γε εΐνεκα, ος γε τής ίόίας ενεκα 
ώφελείας άρκοϋντα κέκτημαι, άλ?, 5 ώς άν, ε ΐ  που νυν τε τινες λει- 
φθεΐεν "Ελληνες ε ϊτ ε  τις εϊσεπειτα βέλτιον πράξαιεν πολλά ό’ εν 
τώμακρώ χρόνω γένοιτ’α ν  εχοιεν οπη τήν αυτών φωνήν άπασαν, 
τήν γε νυν ουσαν, εν τινι όμοϋ άποκειμένην άσφαλεΐ τόπω εϋροιεν 
καί ευρόντες πολλαπλασιάσαιεν καίμή προς οίς πολλοΐς τε καί κα-

76. Γιά τά θέματα αυτά βλ. σχετικά Ε. Μίοηΐ, Βεδδαποηε 50Π&3 £ 3ΐοιιηί 
ε0ΐΐ3β0Γ3ΐ0Π, Μ εάϊοενυ ε υ ιηαηεα ίιηυ  24 (1907), 2 6 3 -3 18 , καί Α. ϋίΙΙετ, ΤΗτεε 
ΟΓββΙί 5ογι}368 Ανοιίαηβδ ίοΓ Ββ553ποη: Τπνΐζϊίΐδ, €3ΐ1Ϊ5ΐϋ8, ΗειτηοηγΓηυ5, ΙίαΙία 
ΜβάίοεναΙββ υηκ ιη ίςή β α  10  (1967), 403-4  10.

77. Γιά τον Μιχαήλ Αποστόλη βλ. Ο ε3Π 3ΐίορΙθ 5, Έ λ λ ^ ν ε ί  λόγιοι εις τή> Βενε
τίαν, 75-101, οπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία- βλ. επίσης Μανούσακας, 
"Εκκλήσεις των Ελλήνων Αογίων. 14-15, Στάικος, Χάρτα τής ΈΏ^ψ.κής Τυκο- 
γρχγ.χς, 187, καί .ΙοΚε Α3ΐβεΠ5, Νέα στοιχεία γιά τον Μιχαήλ 1 Αποστόλη καί τον 
Γεώργιο Γρηγορόπουλο στήν Κρήτη, Θησχνρίσμχτχ 25 (1995), 143-159 , οπου 
καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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λοΐς τών θείων έκείνων άνδρών πάλαι άπολωλέκαμεν υπομντμασι 
καί τά ολίγα ταΰτα νΰν άπολέσαντες άφωνοι το πάμπαν μείνοιεν 
καί βαρβάρων τε καί ανδραπόδων ου δεν διαφέροιεν»./δ

Ό Βησσαρίων κληροδότησε τό 1468 τή βιβλιοθήκη του, 746 
χειρόγραφα μεταξύ τών οποίων 482 ελληνικά, στό βενετικό κρά
τος, γιά ν’ άποτελέσει τον πρώτο πυρήνα τής Μαρκιανής Βιβλιο
θήκης.'ΰ Τούς λόγους γιά τούς οποίους προχώρησε σ’ αύτη τή 
γενναιόδωρη κληροόότηση στή Βενετία, καί όχι στή Ρώμη ή στή 
Φλωρεντία, τούς αποκαλύπτει σέ μιά επιστολή του (1468) προς 
τόν Δόγη: «Στήν πόλη σου συγκεντρώνονται», γράφει ό Βησσα
ρίων, «άνθρωποι, από ολο σχεδόν τον κόσμο καί προπαντός άπο τήν 
Ελλάδα. Έγκαταλείποντας τήν πατρική γή, αποβιβάζονται στή 
Βενετία, δπου ή ανάγκη τούς κάμνει νά εγκατασταθούν καί νά ζή- 
σουν μαζί σας, πιστεύοντας ετσι οτι βρήκαν ενα άλλο σχεδόν Βυ
ζάντιο (ςιιβδΐ δΐΐεπιπι Β γζ3η ίΐυ ιη). Έχοντας τοΰτο κατά νοϋ διε- 
ρωτήθηκα ποιοί άλλοι θά ήταν καταλληλότεροι νά δεχτούν τή δω
ρεά αυτή παρά οί Βενετοί, πρός τούς οποίους καί εγώ ό ίοιος αισθά
νομαι χρέος καί ευγνωμοσύνη γιά τή γνωστή εύνοιά τους πρός 
εμένα, καί τών οποίων τήν πόλη έπέλεξα ώς πατρίδα μου, μετά

78. Βλ. ί .  ΜοΜετ, Αιιχ Β ε^ α ηοη ί ΟείεΙίΓίβηΙίΐ'βΰ:. ΑύΗαηάΙαηξβη, Κβάβη, Βήβ/β 
νοη Βεχ$αήοη..., [ΚαΓάίηΗΐ Βεδδδποη 3ΐδ ΤΊιεοΙοςε, Ηαιπ&ηϊδΙ ιιηά 5ΐ33ΐ8Γη&ηη, III], 
ΙΙάντεραπορν 1942, 478-479 (έπιστ. 30). Πρβλ. καί Ο63η<ι1<:ορ1θδ,'ΈΏηνζς λό
γιοι εις την Βενετίχν, 82 ■ Ηυη§ετ, Ό Κόσμος τοΰ Βυζχντινοΰ Βιβλίου, 1 82.

79. Γιά τη δωρεά τοΰ Βησσαρίωνα και τις απαρχές τής λειτουργίας τής Μαρ- 
κιανής Βιβλιοθήκης βλ. ίο ΐίε  Ι.<Λο\νδ1<γ, II 0&η1ίη3ΐ Βεδδ&ποηε ε §Ιϊ ϊηίζΐ άεΐΐα 
ΒΐΒΙίοίεο» Μ&Γθίαη&, Υβηβζία β 1‘Οήβηίβ/γ<2 ίανάο ιηεάίενο β ήηα$άη\βηίο, Φλωρε
ντία 19 6 5 ,15 9 -18 2 .
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τήν υποδούλωση τής Ελλάδος, καί στήν οποία μέ τόσες τιμές καί 
διακρίσεις έγινα δεκτός».80 Ή Βενετία, λοιπόν, ήταν τό καταφύ
γιο γιά πολυάριθμους "Ελληνες, πού έγκατέλειπαν τήν πατρίδα 
τους, καί ό μεγάλος αυτός "Ελληνας σοφός είχε διαγνώσει τον ση
μαντικό ρόλο πού θά διαδραμάτιζε ή πόλη τών τεναγών προς όφε
λος τής πνευματικής θέσης τοΰ Ελληνισμού στά επόμενα χρόνια. 
Ή ελληνική κοινότητα, πού ήδη υπήρχε στήν πόλη αύτή, άναδεί- 
χθηκε σταδιακά μετά τήν πτώση τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας 
ή σημαντικότερη καί λαμπρότερη αποικία τοΰ Ελληνισμού τής 
Διασποράς.81

01 ελληνικές σπουδές στή Βενετία κατά τον '15ο αιώνα

Ο' απαρχές τών ελληνικών σπουδών στή Βενετία δέν είναι τό
σο εντυπωσιακές ούτε είναι εύκολο νά καθοριστούν επακριβώς.8- 
Μονάχα κατά τις πρώτες δεκαετίες τοΰ 15ου αιώνα υπάρχουν

80. Βλ. Οε3Π3ΐίορ1θ5, Έλληνες λόγιοι εις την Βενετίαν, 43.
81. Γιά τήν ελληνική κοινότητα Βενετίας βασικό βοήθημα παραμένει ακόμη ή μο

νογραφία τοΰ Ο. νείικ ίο , 5ί<//α οοΐοηία ψεαα οήβηίαΐβ χίαΰίΐίία ϊη Υβηβζία, 
€βηηϊ... (βδίΓίΐΙΙΐ ο!&1ΓορεΓ3 νβηβζΐα ε Ιβ $ιιβ Ιαξαηβ), Βενετία 1847 [=νβηεζϊα β !β 5ΐιε 
Ιαξίιηβ, I, Βενετία 1847, Αρρεπάΐα, (V), 78-100]. Ή εργασία αυτή κυκλοφόρησε 
πληρέστερη καί στά ελληνικά: Ελλήνων ορθοδόξων αποικία εν Βενετία. Ιστορικόν 
υπόμνημα Ίω. Βελούδου, Βενετία 1872 καί, σέ δεύτερη έκδοση, 1893. Βλ. τώρα Μ. 
I. Μανούσακας, Επισκόπηση της ιστορίας τής ελληνικής αδελφότητας της Βενετίας 
(1498-1953), Τά Ιστορικά 11 (1989), 243-264 (καί σέ ιδιαίτερο τεΰχος μέ προ
σθήκη Ευρετηρίου, Αθήνα 1990), δπου καί ολη ή προγενέστερη βιβλιογραφία.

82. Βλ. Οεαπαίωρίοκ, "Εψηνες λόγιοι εις την Βενετίαν, 33 κ.έ.· ΥΛΙδΟΠ, Ρνοηι 
Βγζαηίίαιη ίο ΙίαΙγ, 23-25.
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ενδείξεις κάποιου ενδιαφέροντος γιά τά ελληνικά. Το 1414 ό μα
θητής τοϋ Χρυσολωρά Οιιαπηο νβΓοηεδε ίδρυσε τήν πρώτη ουμα
νιστική σχολή τής Βενετίας, δπου δίδαξε ώς το 1418.8·* Ανάμεσα 
στους συντρόφους του συγκαταλέγεται δ διακεκριμένος παιδα
γωγός ν ί ί ΐο π η ο  ά& ΡεΙϋΓε, που αργότερα διηύθυνε τή σχολή πού 
ίδρυσε δ κυβερνήτης τής Μάντοβας, δπου ή έμμονή του στά ελλη
νικά γράμματα, τά οποία ένέταξε στο πρόγραμμα σπουδών τών 
σχολείων μέσης εκπαίδευσης, τον τοποθετεί σε ξεχωριστή θέση σε 
σχέση μέ τούς περισσότερους παιδαγωγούς τής Αναγέννησης.84 
Ό πιο αξιόλογος μαθητής τοϋ Οιΐ3πηο στή Βενετία ήταν δ 
Ργηπο68οο Β&γ6&γο, δ όποιος ειχε μάθει τά πρώτα στοιχεία τής 
ελληνικής από τον Βενετό εύγενή Ζ&οο&πει ΤΓενΐδ&η, πού υπηρέ
τησε κυβερνήτης στήν Κρήτη.80 Κατά τή νεότητά του (1416) 
μετέφρασε σε ωραία λατινικά δύο Βίους τοΰ Πλουτάρχου καί 
ασχολήθηκε μέ τή συλλογή ελληνικών χειρογράφων, χρησιμοποι
ώντας Έλληνες κωδικογράφους, καί ανάμεσα τους καί τον Γε
ώργιο Τραπεζούντιο, δ δποίος ήρθε γιά τον σκοπό αυτόν από τήν 
Κρήτη στή Βενετία (1416).86 Δύο χειρόγραφα πολύ σημαντικά 
γιά τήν επιστημονική ερευνά, ενα τοΰ Πλάτωνα καί ενα τοϋ Λου- 
κιανοΰ, πού τώρα βρίσκονται στή Βιέννη (δΐιρρ. § γ. 39) και στή 
Ρώμη (Ρ&1. £Γ. 273) αντίστοιχα, προέρχονται από τήν ιδιωτική βι

83. Γιά τον Οιΐ3πηο νείΌηβδε βλ. -αρα~άνω, σσ. 19-20.
84. Γιά τή σχολή τής Μάντοβας καί τή διδασκαλία τοϋ ν ΐΐ ΐο π η ο  θ1& Ρείΐτε βλ. 

\νί1«οη, Ρνοιη Βγζαηήιαη ίο ΙίαΙγ, 34-41, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
85. Γιά τον Ργ3Π06800 Β3γ1?3γο βλ. Ρ. ΟοΛβίη, Ρ ηη εεζεο  Βαώαιο. 

ΡηιΙιΗιαηαηίαηιιι$ ιιηά  ΞίααίχΙαιηςί ίη Υβηβΐίξ, Βερολίνο 1932.
86. Βλ.. τταραττάνω, σσ. 23, 33-34.
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βλιοθήκη του ΒεγΙ>&γο.8 ' Έκτος άπό τον Ργ&πο65οο Β&ΓΪ>εΐΓ0 και 
άλλοι εύγενεΐς Βενετοί, όπως δ Ο&γΙο Ζ β η ο , δ Μ&γοο Π ρ ο η ι& ιιηο , 

δ Ε γιήοΙβο  Β ^ Λ ειγο , δ Ρ ΐε ίΓ ο  Βοιηβο, έδειξαν ενδιαφέρον γιά τά 
ελληνικά γράμματα, χωρίς αυτό νά σημαίνει δτι οι ελληνικές 
σπουδές άναπτύχθησαν εντυπωσιακά, ιδίως στο πρώτο μισό τοΰ 
15ου αιώνα. Και αυτό κυρίως γιατί στή Βενετία, άλλά καί στή 
γειτονική Πάδοβα, που ήταν σε βενετικό έλεγχο άπό τις αρχές τοΰ 
αιώνα (1405), δεν υπήρχε επίσημη έδρα γιά τή διδασκαλία τής 
ελληνικής.88

Ό ’Άλδος Μανούτιος καί δ Μάρκος Μουσοΰρος

"Υστερα δμως άπό τήν εγκατάσταση στήν Πάδοβα τοΰ πλου
σίου Φλωρεντινού πολιτικοΰ Ραΐΐα δίΓΟζζϊ (1434) αρχίζει κάποιο 
ενδιαφέρον γιά τήν ελληνική παιδεία, πού οριστικοποιεΐται τό 
1463 μέ τήν ίδρυση έδρας ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστή
μιο τής Πάδοβας, τήν δποία κατέλαβε δ Δημήτριος Χαλκοκονδύ
λης.89 ’Έτσι σιγά σιγά προετοιμαζόταν τό έδαφος γιά τή μεγάλη 
άνθηση τών ελληνικών γραμμάτων στή Βενετία, πού στά τέλη

87. Γιά -ή βιβλιοθήκη τοϋ Β&Λεγο βλ. Α. ϋίΙΙεΓ, ΤΙιε 1ίβΓ3Γγ οί Ρτ&τκβδοο &η<3 
ΕγγποΙβο Βάτ\)άτο, ΚαΙΐα ΜβάϊοεναΙβ ε υη ιαη ίχ ίίεα  6 (1963), 253 -262 . Το χειρό
γραφο τοΰ Λουκιανού (Ρδΐ. §γ. 273) ττροέρχεται άπό τον κύκλο τοΰ -ρωτοπαπά τοΰ 
Χάνίακα Ιωάννη Συμεωνάκη (βλ. 5. Ο. ΜεΓΟϋΙί, Οί Οίοναηηί δίτηεοηαοΐιΐδ, ρτοίο- 
ρ&ρ3άί^ηά'ΐΆ, Μ ίχεβΙΙαηεα Ο ίοναηηίΜβκαϋ, 3 (δΐυάίεΤβδίϊ, 123), Πόλη τοΰ Βα
τικανού 1946, 3 12 -3 4 1  · ~ρβλ. καί λνίΐδοη, Ρϊουπ Βγζαηΐίιιηι (ο ΙίαΙγ, 24.

88. Οεαηίΐΐίορίοδ, "Ε/άηνες λόγιοι εις την Βενετίαν, 39-40 · λΥΗδοη, Ρΐοηι 
Βγζαηίίιαη Ιο ΙίαΙγ, 12 4 -12 7 .

89. Οε&ηίΐ1<0ρΐ05, "Ελληνες λόγιοι εις την Βενετίαν, 44 .
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τοΰ 15ου καί στις αρχές του 16ου αιώνα θά γίνει το λαμ,προτερο 
κέντρο καλλιέργειας τών ελληνικών σπουδών στήν Ευρώπη. Καί 
αυτό, έξαιτίας τής θαυμαστής εκδοτικής δραστηριότητας του 
’Άλδου Μανούτιου, τοΰ πρώτου λόγιου-τυπογράφου τής Αναγέν
νησης, ό οποίος ίδρυσε εκδοτικό οίκο στή Βενετία γύρω στά 1489 
ή 1490, ειδικευμένο στήν εκτύπωση ελληνικών κειμένων, προ- 
σφέροντας, γιά πρώτη φορά τότε στον κόσμο, τις έντυπες εκδόσεις 
τών μεγαλύτερων συγγραφέων τής κλασικής αρχαιότητας.90

Ό πολυτιμότερος συνεργάτης τοΰ νΑλδου στο έργο αυτό ήταν 
ο Κρητικός Μάρκος ΜουσοΟρος, διάσημος φιλόλογος τής Ανα
γέννησης, σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες τοϋ Εράσμου, καί ίσως ο πιο 
προικισμένος κλασικός φιλόλογος πού γέννησε ποτέ τό έθνος 
μας.91 Ό Μουσοΰρος γύρω στά 1486 εγκαταστάθηκε στή Φλω
ρεντία, κοντά στον Ίανό Λάσκαρι, καί στά 1503 κατέλαβε την 
εδρα τής ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο τής Πάδοβας, 
τήν οποία κατέστησε περίφημη άνά τήν Ευρώπη. Δίδασκε, έκτος 
άπο τούς συνήθεις συγγραφείς (λ.χ. "Ομηρο, Ησίοδο), καί έπι-

90. II. 1. Μανούσακας, Επισκόπηση της ιστορίας της ελληνικής αδελφότητας 
τής Βενετίας, ο.π., 248.

91. Γιά τον ’Άλδο Μανούτιο καί τον Μάρκο Μουσουρο, καθώς καί τις έκοοτι- 
κές τους δραστηριότητες βλ. την εμπεριστατωμένη βιογραφική μελέτη τοϋ 
Οεδππίίορίοδ, "Ελληνες λόγιοι ε ις  την Βενετίχν, 103-149 κ.ά.' βλ. έττίσης Κεγηο1(ΐ8 
- ν/ίΐδοη, Αντιγράφεις χχι φιλόλογοι, 183-188· ϋ . Η3Γΐΐίη§6Γ - Μ. δΐοΗοΓΐ, Οήε- 
Μ κϋβ η  ΗαηάαοΗιϊ/Ιβη ιιηά ΑΙάίηεη, ΧνοΙίεη&αΙΙεΙ 1978' Ν. Βηγ1<6Γ, Αΐάηχ Μα- 
ηιιίίιιχ αηά (Ηβ ΟενεΙορηιεηί ο/Οΐ'ββΙί 5αίρ( αηά Τγρε ίη (Ηε ΡψεεηΐΗ Οβηΐιιιγ, 5ίΐη<1γ 
Ηοοίί, Οοηηεοίίοιιΐ 1985· Στάικος, Χάρτα της Έλλ,-ηνικ-ήζ Τυτζογρχφίχς, 299- 
374· ν/ίΐδοη, Ρτοηι Βγζαηίίιιιη ίο Ι(αΙ):, 127-156· Ι̂ &γΧοη, ΤΗε ΞίχίεεηίΗ Οβηΐιιιγ 
ΟνββΗΒοο1<ίη ΙίαΙγ, 381-387, ο-ου καί ή πρόσφατη βιβλιογραφία.
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λεγμένες ομιλίες τοΰ Γρηγορίου Ναζίανζηνοΰ. Προχωροΰσε ακόμη 
καί στήν εξάσκηση τών μαθητών του μέ μεταφράσεις ελληνικών 
κλασικών κειμένων στά λατινικά καί αντιστρόφους, λατινικών στά 
ελληνικά, εξάσκηση πού στις μέρες μας αντιμετωπίζεται μέ περι
φρόνηση. Ή διδασκαλία του μπορεϊ νά συγκριθεΤ μόνο μέ τή διδα
σκαλία τοΰ Χρυσολωρά στή Φλωρεντία καί τοΰ Οιι&πηο στή Φερ- 
ράρα καί είναι χαρακτηριστικό τό εγκώμιο τοΰ ’Άλδου: «. ..εσύ στο 
περιφημότατο Πανεπιστήμιο τής Πάδοβας διδάσκεις τά ελληνικά 
γράμματα σέ τάξεις πολυάριθμων σπουδαστών τής κλασικής παι
δείας, τήν οποία δλοι θαυμάζουμε. ΓΓ αυτό μέ τή διδασκαλία σου 
πολλούς εχεις ήδη άναδείξει εγκρατείς γνώστες τής ελληνικής 
γλώσσας τά τελευταία χρόνια...».9~ Ανάμεσα στούς μαθητές του 
συναντούμε πάμπολλα ονόματα διάσημων αργότερα ελληνιστών, 
δπως τον Λάζαρο Βοπαιπίοο, καθηγητή τής ελληνικής καί λατι
νικής στήν Πάδοβα καί τή Ρώμη, τον ΟΪΓοΙ&πιο Α Ι ε ίΐη ά ΐΌ , ο 
όποιος βοήθησε νά ιδρυθεί μιά εδρα γιά τήν επίσημη διδασκαλία 
τής ελληνικής γλώσσας στο Παρίσι.93 Τις παραδόσεις τοΰ Μου- 
σούρου παρακολουθούσε καί ενας διάσημος λόγιος από τή βόρεια 
Ευρώπη, ο Έρασμος.9/1

92. Βλ. Οβδ,π&ΐίορίοδ. "Ελληνες λόγιοι είς την Βενετίχν, 128.
93. Γιά τούς μαθητές τοϋ Μουσούρου στήν ΙΙάίοβα βλ. Οε&π&ΐίορίοκ, "Ε?·}<τ- 

νες λόγιοι είς την Βενετίχν. 124-125" Στάικος, Χχρτχ τής Ε/ληνιχής Τνκογρχ- 
γ.χς, 31 1 καί 356-360, δπου καί βιβλιογραφία.

94. Γιά τήν περίοοο τής παραμονής τοΰ Εράσμου στήν Ιταλία βλ. 
Οβαηίΐΐίορίοδ. 'Έ'/ά'ηνες λόγιοι είς τήν Βενετίχν, 225-239, δπου καί ή σχετική βι
βλιογραφία. Γιά τον κορυφαίο αυτόν εκπρόσωπο τοΰ ούμανισμοΰ στή βόρεια Ευρώ
πη υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία (βλ. Ρ. Ρβΐίίιτιεηξίη, ΟοιτίΓηεηΙ έΐυάίεΐ' Γ30ΐϊνίΐέ 
ά’ΕΓ35ΓΠ6 έάίΐοαΓ <1© ίεχίεχ Βηΐϊςυοί, ϋοΙΙοςιιία Εναζηιιαηα Τιιινηεηήα,τ. 1 (Παρίσι
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Ό Μουσοΰρος ώς συνεργάτης τοΰ ’Άλοου πραγματοποίησε 
τήν πρώτη έκδοση τών έργων τοΰ Πλάτωνα (1513). Ήταν τό 
σημαντικότερο φιλολογικό εργο τοΰ Μουσούρου, τό όποιο αφιέρω
σε στον πάπα Λέοντα τόν I \!,Γ) Στή Βενετία φιλοπόνησε τις δώδε
κα άπό τις τριάντα πρώτες εκδόσεις πού βγήκαν άπό τό τυπογρα
φείο αυτό. Καί ανάμεσα στις εκδόσεις αυτές ή μνημειώδης πρώτη 
έκδοση τοΰ Αριστοφάνη (1498), γιά τήν οποία χρησιμοποίησε 
τέσσερα χειρόγραφα ̂  6 ή πρώτη έκδοση τών Δειτζνοσοφιστών τοΰ 
Αθηναίου (1514),97 ή πρώτη έκδοση τοΰ Παυσανία.98 Πραγμα-

1972), 217-222), τήν όποια τώρα συμπληρώνει το συλλογικό έργο Ορεκα Ο/ηηία 
Οεχίάβήί Ετα$ηιΐ. Κεοοξηίία εΐ αάηοίαϋοηε αίύαα ΐηΜηιοία ηοΐκςιιβ ίΙΙιι$Ηαία [5οιΐ81ε 
Ρ&Ιγοπ&§6 άε Γυηΐοη Αοδάειπίφίε ΙηΐβΓΠΕίίοηίΐΙε ε£ <3ε ΓΑοδάέιηίε Κογ3ΐε 
ΝέεΓΐίΐη(1&ϊ$ε <3ε§ δαεηοεκ εΐ (Ιεδ δοϊεηοεδ Ηιιπι&ϊηεδ], 9 τόμοι, ’Άμστερνταμ-Νέα 
Ύόρκη-Ό ςφόρδη 1969-1985.

95. Γιά τήν έκδοση αυτή. γιά τήν όποία φαίνεται οτι χρησιμοποιήθηκαν χειρό
γραφα τοΰ Βησσαρίωνα (όπως Μ ςιγο. §γ . 186, Μ&ιχ . §γ . 187), καθώς καί άλλα αντί
γραφα (οπως τόχφ. Ρ3ΓΪδ. £Γ. 1810), βλ. Οε3η&1ίθρ1θ8, "Ελ?^ηνες λόγιοι εις τήν Βε
νετίαν, 225-239' \νϋδοη, Ρνοιη Βγζαηίίιοη ίο ΙίαΙγ, 15 Γ Στάικος, Χάρτα της 
Έ)\λ·ηνικής Τυπογραφίας. 336-338. Ή έκδοση συνοδεύεται καί άπο μακροσκελές 
ποίημα τοΰ Μουσούρου μέ τόν τίτλο «Ώοή εις Πλάτωνα», αφιερωμένο στον πάπα 
Λέοντα (βλ. Γρ. Σηφάκης, Μάρκου Μουσούρου τοΰ Κρητός ποίημα εις τόν Πλά
τωνα, Κρητικά Χρονικά 8 (1954), 366-388.

96. "Ενα άπό τά τέσσερα αυτά χειρόγραφα είναι ό ΕδΙεηδίδβτ. 127 (€λ. λνΐΐδοη, 
Ρΐοηι Βγζαηΐΐαηι ίο ΙίαΙγ, 149, 187-188 σημ. 6 Γ πρβλ. καί Στάικος, Χάρτα τής 
'Ε?άηνικης Τυπογραφίας, 371 καί 373 σημ. 15).

97. Γιά τήν έκδοση αυτή χρησιμοποιήθηκε τό χειρόγραφο ν^Ι. Ρ»1. §τ. 47 μέ 
διορθώσεις πού ανήκουν πιθανότατα στον Μουσοϋρο (βλ. ν/ίΐδοη, Ργοτη Βγζαηύιιτη 
ίο ΙίαΙγ, 153 ’ πρβλ. καί Στάικος, Χάρτα τής Ελληνικής Τυπογραφίας, 372 καί373  
σημ. 48).

98. Τήν έκδοση αυτή τήν αφιέρωσε στον Ίανό Λάσκαρι, τόν όποιο στον πρόλογο 
Οεωρεΐ ώς «πρόξενον αληθή τόν Ελλήνων» (βλ. Οε&Π3ΐίορ1οδ. Έλληνες λόγιοι εις 
τήν Βν;ετίαν, 142).
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τοποίησε επίσης τήν έκδοση ενός Οοψιΐ5 Ελλήνων επιστολογρά
φων (1499)." τήν έκδοση δεκαέξι λόγων τοΰ Γρηγορίου Ναζιαν- 
ζηνοΰ100 κ.ά. Σέ συνεργασία μέ τον Ζαχαρία Καλλιέργη,101 πού 
είχε ιδρύσει στή Βενετία, μαζί μέ τον Νικόλαο Βλαστό, τυπογρα
φείο, πραγματοποίησε το 1499 τήν εκτύπωση τοΰ Μεγάλου 
Έτυμολογιχοΰ, πολύτιμου λεξικογραφικοΰ έργου τής βυζαντινής 
εποχής, ενός από τά σημαντικότερα καί ωραιότερα σέ εμφάνιση 
βιβλία στήν πορεία τής ελληνικής τυπογραφίας, πού χρηματοδο
τήθηκε άπο τή βυζαντινή αρχόντισσα ’Άννα Παλαιολογίνα Νο- 
ταρά, πρόσφυγα κι αυτή στή Βενετία.102 Ή πραγματοποίηση τής 
έκδοσης αυτής «ήταν υπόθεση καθαρά ελληνική» σέ σχέση μέ τά 
προγενέστερα έκεΤνα ελληνικά βιβλία, πού τυπώνονταν, δπως

91). Πρόκειται γιά δίτομο εργο, πού περιλαμβάνει 3ο επιστολές, ή έκδοση τών 
οποίων βασίστηκε στό χειρόγραφο Ρ3ΓΪ8. 5\ΐρρ. £Γ. 924 (βλ. Στάικος, Χάρτα τής 
'Ελληνικής Τυπογραφίας, 333 καί 373 σημ. 16).

100. Ό λατινικός πρόλογος τής έκδοσης απευθύνεται στον μαθητή του, Γάλλο 
ιερωμένο Ι63Π ά& Ρίπδ (ΐοΗ&ηη£5 Ρίηιΐί) (βλ. Οε&ηζ»1ίθρ1θ5, "Ε)Οηνες λόγιοι εις τήν 
Βενετίαν, 141, καί Γιάννης Κ. Μαυρομάτης, Τό πρότυπο τοΰ Έρωτοκρίτου, Ιω 
άννινα 1982, 93).

101. Βλ. γι’ αυτόν θ63Π3ΐίθρ1θ$. 'ΈΡάηνες λόγιοι εις τήν Βενετίαν, 179-196· 
Στάικος, Χάρτα τής 'ΕΡληνικής Τυπογραφίας, 3 75-430, δπου γίνεται λόγος καί γιά 
τον Νικόλαο Βλαστό · Ι-3γΐοη, ΤΗβ ΞΐχΙββηΐΗ ΟβηΙιιιγ ΟκβΚ ΒοοΙί ίη Ιίαϊγ, 318-333, 
δπου καί ή βασική βιβλιογραφία. Συμπληρωματική βιβλιογραφία, ιδιαίτερα γιά τήν 
κωδικογραφική δραστηριότητα του βλ. Ν. Μ. ΙΙαναγιωτάκης, Τό κείμενο τής πρώ
της έκδοσης τοΰ «Άπόκοπου». Τυπογραφική καί φιλολογική διερεύνηση, Θτραυρί- 
σμχτα 21 (1.991), 92 σημ. 1.

105. Κ. Δ. Μέρτζιος, Ή διαθήκη τής “Αννας ΙΙαλαιολογίνας Νοταρά, ΜΟ/̂ να 
53 (1949), 17-21 * βλ. καί Μ. I. Μανούσακας, Επισκόπηση τής ιστορίας τής ελλη
νικής αδελφότητας τής Βενετίας, ο.π., 248
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εοδαμε, μέ πρωτοβουλία Ιταλών ούμανιστών καί τυπογράφων.103
Ανάμεσα στους πολλούς 'Έλληνες συνεργάτες τοΰ νΑλδου 

συγκαταλέγονταν ο Ιωάννης Γρηγορόπουλος,101 ό Δημή- 
τρεος Δούκας,105 δ Ίανός Λάσκαρις,106 δ Αρσένιος Άποστό-

103. Βλ. το αρχαιοελληνικό στιχούργημα τοϋ Μάρκου Μουσούρου πού προ
τάσσεται στήν έκδοση αύτή:

’4λλζ τίθχυμχίνω Κρηνών φρένχς; ους ~οτ\ εφετμχΤς 
τ.χτρός, ΆΟηνχίη οχίοχλχ τ.ο)άχ οχεν.
Κρ-ης γχρ ο τορνεϋσχς, τχ οε χχ?ο(ίχ Κρης ό συνείρχς·
Κρ-ης ο κχθ 'εν  στίίχς · Κρης ό μολΑοοχΰτης- 
Κρης οχ-χνχ νίκης ό φερώνυμος" χυτός ό χλείων 
Κρ'ης τχοε. Κρησ'ιν ο Κρ-ης ηκιος χίγίοχος. 

βλ. Ε. ίε§Γ2Πθ1,ΒώΙϊοξταρΗίε ΗεΙίέηΐφιβ, ο.-., 59 καί Λ. Α. ΖακυΟηνός, Χαλκοτύ- 
ποις σελίσιν.,.Τά πεντακόσια ετη τοϋ ελληνικού βιβλίου, Πρχκτιχά της Άχχοημίχς 
Αθηνών 53 (1978), 014-640 [—Μετχβυζχντινχ χχί Χέχ Έ/Χην.χχ, ΆΟηναι 
1978, 317-318]· πρβλ. καί Ν. Μ. ΙΙαναγιωτάκης, Εισαγωγικό σημείωμα, στο 
έργο Κρ·ήτη: 'ΐστορίχ χχι Πολιτισμός, τ. Α ’, Κρήτη 1987, XI.

104. Γιά τον Ιωάννη Γρηγορόπουλο σώζεται μιά σειρά άπό επιστολές πρός 
αυτόν (βλ. Ε.Ι^&$Γάηά, ΒώΙίο^ταρΗίβ ΗεΠέηΐςιιβ, ο .-., τ. 2, 261-296· Μ. Μανού- 
σακας, Ή άλληλογραφία τών Γρηγοροπούλων χρονολογούμενη (1493-1501), 
Έτζετηρϊς τοΰ Μεσχιωνικοΰ Αργείου της Άχχοημίχς Αθηνών 6 (1956), 156- 
209’ Μ. Μανούσακας-Χ. Πατρινέλης, 'ΙΙ άλληλογραφία τοΰ Ίωάννου Γρηγορο- 
πούλου μετά τοΰ Μ. Μουσούρου, Ά . Αποστόλη, Ζ. Καλλιέργη καί άλλων λογιών 
τής Αναγεννήσεως χρονολογούμενη (1494-1503), Έτζετηρϊς τοΰ Μετχιωνικοϋ 
Αρχείου της Άκχοημίχς Αθηνών 10 (1960), 163-201 · Μ. Μ&ηοιΐ88&ο&8, δερΐ 
1εΐΐΓ68 ίηέοΐϊΐεδ (1492-1503) άιι Γοοειιί! Γβίτουνέ όε Ιείΐη θΓέ§οΓοροαΙθδ, θ'ητχυ- 
ρίσμχτχ 13 (1976), 7-40), άπό τις όποιες απορρέουν οί σχετικές πληροφορίες γιά 
τή ζωή καί τή οράση του. Βλ. επίσης Οε3ηα1<0ρ1ο$. "ΕΡάηνες λόγιοι εις την Βενε- 
τίχν, 114 -119 , 153-159 κ.ά.- Στάικος, Χχρτχ της Ελληνικής Τυτζογρχφίχς, 
377-378 καί 419-421, οπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

10ό. Βλ. γι’ αυτόν Οε&ηίΐ^ορίοδ, 'Έλ/,ηνες λόγιοι εις την Βενετίαν, 197-223· 
]-3γίοη, ΤΗε8ΐχΙεβηίΗ ϋβηΐιιιγ ΟΐεεΚ Βοοίί ίη ΙίαΙγ. 276-280, καί παραπάνω, σσ. 7-8.

106. Βλ. παραπάνω, σσ. 29-31.



ΤΑ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Σ Τ Η  Λ Ι 'Σ ΙΙ  (1 5 ο ς  -  10ος α ί.)

λης,10/ ο Ιουστίνος Δεκάδυος.108 Μέ τον πρώτο, τον Ιωάννη 
Γρηγορόπουλο, και σέ συνεργασία μέ τον επίσης φίλο του Σκιπίω- 
να Καρτερομάχο (γνωστό ώς ΡοΓΐε ι̂ιοΐΎϊ), ίδρυσε τήν περίφημη 
«Νεακαδήμεια», εναν ελληνικό σύλλογο τοΰ οποίου σκοπός ήταν 
ή επιλογή τών έλληνικών κειμένων πού θά τυπώνονταν καί ή επί
λυση τών διαφόρων φιλολογικών καί λογοτεχνικών προβλημάτων 
πού θά άνέκυπταν κατά τήν προπαρασκευή τής έκδοσης. Τό γε
γονός αυτό πρέπει νά θεωρηθεί ώς σταθμός στήν ιστορία τής διά
δοσης τών ελληνικών γραμμάτων στή Δύση.109 Στις συγκεντρώ
σεις τής Ακαδημίας επιτρεπόταν νά χρησιμοποιείται μόνο ή ελλη
νική, «επειδή, όπως ορίζεται στήν αρχή τοΰ καταστατικού, οι σο
βαροί εραστές τής εκπαίδευσης αποκομίζουν μεγάλη ωφέλεια άπό 
τή συνομιλία στά ελληνικά...».110

Ό πάπας Λέοντας ο I '

Στις αρχές τοΰ 16ου αιώνα ό φιλέλληνας Μέδικος πάπας Λ?-

107. Γιά τον λόγιο, κωδικογράφο καί επιμελητή εκδόσεων Αρσένιο Αποστόλη 
βλ. θ63Π3.Ιίορ1θ5. "Ελληνες λόγιοι εις την Βενετίαν, 151-177· Στάικος, Χάρτα της 
ΓΕλληνιχης Τυπογραφίας, 319-324, 364 κ.ά., οπου βιβλιογραφία καί γιά τήν κωδι- 
κογραφική δραστηριότατα του.

108. Βλ. γι’ αυτόν Στάικος, Χάρτα της 'Ελληνιχ,ης Τυπογραφίας, 326-327· 
ί3γΙοη, ΤΗβ ΞίχίεεηΐΗ ΟβπίΗΟ' Οηε&ΒοοΙί ΐη ΙίαΙγ, 272-275, οπου καί ή κυριότερη 
βιβλιογραφία.

109. Βλ. Οΰ3Π3ΐ«)ρ1οδ, "Ελληνες λόγιοι εις την Βενετίαν, 118-121 κ.ά.· πρβλ. 
καί λνίΐδοη, Ριυηι ΒγζαηΙίιυη (ο ΙίαΙγ, 129 κ.ε.

110. ’Έτσι άρχιζε τό καταστατικό τής Ακαδημίας τό οποίο ειχε γραφτεί στά 
ελληνικά (βλ. Οβ3Π3ΐ«}ρ1θδ. "Ελληνες λόγιοι εις την Βενετίαν, 118· ν/ίΐδοη, Ρνυπτ. 
Βγζαηϋιιηϊ (ο Ιίαίγ, 129-130).
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ων ό I ' μέ τήν άνοδό του στον παπικό θρόνο, ίδρυσε στή Ρώμη τό 
Ελληνικό Κολλεγιο, πού λειτούργησε στά χρόνια 1514-1521. 
Σκοπος τής ίδρυσης ήταν ή διδασκαλία τής ελληνικής γλώσσας 
καί οχ*, ή διάδοση των λατινικών δογμάτων, δπως φαίνεται καί από 
ενα παπικό γράμμα προς τον Μάρκο Μουσοΰρο: «Επιθυμώ», 
γράφει 6 πάπας, «νά διαθέσω δλες μου τις δυνάμεις στήν ανόρθω
ση τής ελληνικής γλώσσας καί τών ελληνικών γραμμάτων, πού 
κινδυνεύουν νά αφανιστούν».111 Στο Κολλεγιο δίδαξαν, καλεσμέ
νοι από τον φιλέλληνα πάπα, επιφανείς Έλληνες λόγιοι, δπως δ 
Ίανός Λάσκαρις, δ Μάρκος Μουσοϋρος, δ Ζαχαρίας Καλλιέργης 
καί ο Αρσένιος Αποστολής. Παράλληλα στήν ίδια πόλη λειτούρ
γησε και ελληνική τυπογραφία, οπου έκδόθηκαν εκκλησιαστικά 
καί κυρίως αρχαία ελληνικά κείμενα, δπως Πίνδαρος, Σχόλια 
στήν Ίλαάόα, Σχόλια σε επτά τραγωδίες τοΰ Σοφοκλή,112 τά 
"Ομηρικά ζητήματα τοΰ Πορφυρίου, τά Ερωτήματα τοΰ Χρυσο- 
λωρά κ.ά.113

111. Ε. ΒΜώξΐ-αρΗίβΗβΙΙέηίφιβ, ο.π., τ. 1, ΟΧνί καί τ. 2 ,3 2 1 , οττου
καί ή επιστολή τοΰ πάπα. Βλ. επίσης Ο β α η ^ΐίορ ίο δ, "Έλληνες λόγιοι εις τήν Βενε
τίαν, 135.

112. Πρόκειται γιά τις τραγωδίες Αίας Μαστιγοοόρος, Ήλεκτρα. Οιοίτζους Τύ
ραννος, Αντιγόνη, Οιοίτ.ους επ' Κολωνω, Τραχίνιαι και Φιλοκτήτης.

113. Γιά τήν ίδρυση καί λειτουργία τοΰ Κολλεγίου βλ. θ03Π3ΐίθρ1θ8, "Ελληνες 
λόγιοι εϊς τήν Βενετίαν, 135* Μ. I. Μανούσακας, ΊΙ παρουσίαση άπο τον Ίανό Λά- 
σκαρη τών πρώτων μαθητών τοΰ Έλληνικοΰ Γυμνασίου τής Ρώμης στον πάπα Λέ
οντα 1 ( 1 5  Φεβρουάριου 1514), Ό Ερανιστής 1 (1963), 161-172 , οπου καί ή 
κυριότερη βιβλιογραφία- Ζ. Ν. Τσιρπανλης, Τό 'Ελληνικό Κολλεγιο τής Ρώμης και 
οι μαθητές του (15 76-1700). Συμζολ,ή ττη μελάτη τής μορφωτικής πολιτικής τοΰ 
Βατικανού, Θεσσαλονίκη 1980, 26-27- Αικατερίνη Κουμχριανοΰ-Λουκιχ Λροΰλια- 
ΕνΓθΕ3γΙοη, Τό Ελληνικό Βιζλκίο, ο.τζ., 71-72.
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Οι "Ελληνες λόγιοι τής Βενετίας κατά τον 16ο αιώνα

’Άς γυρίσουμε δμως στους "Ελληνες λογίους τής Βενετίας. 
Τον πρώτο πυρήνα τών Ελλήνων ούμανιστών τής Βενετίας, πού 
αποτελούσαν φιλόλογοι καί άντιγραφεϊς χειρογράφων, θά τον δια
δεχτεί στά επόμενα χρόνια ολόκληρη αδιάσπαστη σειρά άλλων 
λογίων. Οι τελευταίοι, σέ σύγκριση μέ τούς "Ελληνες λογίους τής 
προηγούμενης γενιάς, διακρίνονται στο δτι επίκεντρο τών προβλη
ματισμών τους στάθηκε ή πνευματική ανάκαμψη τοΰ υπόδουλου 
Ελληνισμού καί δέν ασχολήθηκαν συστηματικά μέ τις εκδόσεις 
κειμένων τής κλασικής γραμματείας. Επίσης οι "Ελληνες λόγιοι 
τών μέσων τοΰ 16ου αιώνα δέν αναλίσκουν πιά τις δυνάμεις τους 
τόσο πολύ σέ εκκλήσεις προς τούς ήγεμόνες τής Δύσης γιά τήν 
απελευθέρωση τής Ελλάδος από τον τουρκικό ζυγό, αλλά «ανα
ζητούν πρακτικότερες, άρα καί έφικτότερες, λύσεις γιά τήν ανα
συγκρότηση τοΰ κλονισμένου Ελληνισμού καί τή στήριξη τής πο
λιτισμικής του ταυτότητας καί της εθνικής του αύτοσυνειδησίας. 
Γιά νά επιτύχουν στούς στόχους τους αύτούς, καταφεύγουν στις 
τεχνικές δυνατότητες πού τούς πρόσφερε ή εφεύρεση τής Τυπο
γραφίας καί ή εκφραστική δύναμη τής λαϊκής γλώσσας».114

Ό σημαντικότερος εκπρόσωπος τής νοοτροπίας αυτής υπήρξε 
ό Κερκυραΐος λόγιος Νικόλαος Σοφιανός, γνωστός ελληνιστής, 
κωδικογράφος, έμπορος χειρογράφων, χαρτογράφος καί τυπογρά

114. Στ. Ε. Κακλαμάνης, Ύριζώλ-ης-Δε<ρζν£ρζς-Βεντράμος. Τρεις 'Έ ?άψεςλχί- 
χοι ττιχουργοι στη Βενετία ~οϋ 1ΰου αιώνα, (πολυγραφημενη διδακτορική διατριβή· 
που υποβλήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης), 1989, 39-40,
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φος.110 Θέλοντας, μαζί μέ άλλους "Έλληνες λογίους,110 νά εξυπη
ρετήσει σκοπούς παιδαγωγικούς καί στενότερα εκπαιδευτι
κούς.11' πού άπέβλεπαν στήν κάλυψη τών εκκλησιαστικών καί 
στήν ευρύτερη ικανοποίηση τών πνευματικών αναγκών τοΰ ελλη
νισμού, εδειξε ενδιαφέρον γιά τήν έκδοση τών έργων τής αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας στήν καθομιλουμένη, καθώς καί τών λει
τουργικών καί άλλων κειμένων γραμμένων στή δημώδη ελληνική. 
"Έτσι ή νεόκοπη τέχνη τής τυπογραφίας, πού συνδέθηκε άμεσα 
μέ το πολιτιστικό κίνημα τής Αναγέννησης καί επαιξε σημαντικό 
ρόλο στήν έξάπλωση τής Μεταρρύθμισης καί τής Αντιμεταρρύθ
μισης, συντελεί τώρα ώστε νά απαλλαγεί ό ελληνόφωνος ορθόδο
ξος κόσμος από τήν άπαιδευσία καί τήν αμάθεια.118 Είναι χαρα
κτηριστικό δ τι πρόσωπα τοΰ επιχειρηματικού κόσμου τής εποχής, 
καί οχι απαραίτητα "Έλληνες Λόγιοι καί ελληνιστές τής "Ιταλίας, 
δποος ο Νικόλαος Καλλέργης, ό Άνδρέας καί ό Πέτρος Ινουνάδης,

11ό. ί&γΐοη, ΤΗβ ΞιχύβεηίΗ Οεηίιιιγ ΟνββΙ<ΒοοΙίίη ΙίαΙγ, 460-472, δπου καί ολη 
ή πρόσφατη βιβλιογραφία.

110. Πρόκειται γιά τούς Αντώνιο Καλλεργη, ” Αγγελο Φορτία, Αντώνιο 
'Έπαρχο, Κωνσταντίνο Ράλλη, Ματθαίο Λεβαρή, Γεώργιο Κόμη Κορίνθιο. Έρμό- 
οωρο Λήσταρχο, Ιάκωβο καί Καντίνο Τριβώλη, Μιχαήλ Ροσαΐτο, Νικόλαο τον 
Χίο, Φράγκο Τελουντά καί Ιωάννη Παλαιολόγο, τοΰ; οποίους μνημονεύει ό Σο
φιανός στον -ρόλογο πού προτάσσει στή μετάφραση τοϋ «Περί παίόων αγωγής» τοϋ 

Πλουτάρχου (βλ. Ε. Ι^^τΆτιά,ΒίδΗοξί'αρΗίβΗβΙΙεηΐφιιβ, ο.τ:., τ. 1, 247-248).
117. Τούς παιδαγωγικούς καί εκπαιδευτικούς αυτούς σκοπούς φαίνεται δτι εξυ

πηρετούσαν, τά ίοια περίπου χρόνια μέ τον Σοφιανό, καί τρεις ά/λοι "Ελληνες λό
γιοι τής Βενετίας, ό Νικόλαος Λουκάνης, ό Λημήτριος Ζήνος καί ό Ανδρόνικος 
Χούκιος, μεταφραστές καί ίιασκευαστές αντιστοιχία τής Ί'λ’.ζοζς (1526), τής Βζ- 
τρχχομυομ,ζχίζς (1539) καί τών Μύθων τοΰΛίσώτζον (1 543).

118. Βλ. Στ. Ε. Κακλαμάνης, Τρ'£ώ?·,·ης-Δεφζνζρζζ-Βεντρζμος, ο.~., 40-42.
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6 Δαμιανός άΐ δ&ηίπ Μ&Π&,119 ο ΜεΙεΙιΐοΓδ δΰδδα1-0 ως τά μέσα 
(1553) τοΰ 16ου αιώνα, και 6 Οπ8ίοίθΓθ Ζ&ηεΙΙΐ,1-1 δ Μανουήλ 
Γλυζούνης1-- κατά τό δεύτερο μισό τοΰ ίδιου αιώνα, έστρεψαν ενα 
μέρος τής δραστηριότητας τους στήν έκδοση εκκλησιαστικών 
κειμένων καί λογοτεχνικών έργων γραμμένων στή δημώδη ελλη
νική γλώσσα, τά όποια προορίζονταν γιά τό ελληνόφωνο αναγνω
στικό κοινό τής Ανατολής. ’Έτσι μέ τά ελληνικά βιβλία, πού τυ
πώθηκαν στήν Ιταλία σ’ δλη τή διάρκεια τοΰ 16ου αιώνα μέ προ
ορισμό νά χρησιμοποιηθούν άπό "Ελληνες τής Βενετίας καί νά 
εξαχθούν στο μεγαλύτερο μέρος τους στις ελληνόφωνες περιοχές 
τής ανατολικής Μεσογείου, διαμορφώθηκε γιά πρώτη φορά τό κύ
ριο σώμα τής νεοελληνικής λαϊκής λογοτεχνικής βιβλιοθήκης,1-3

119. Γιά τον Άνδρέα Κουνάδη καί τον πεθερό του Δαμιανό άί δ&ηΐίΐ Μ&γϊη, και 
οί δυό τους άπό τις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής τυπογραφίας τοΰ 16ου 
αιώνα, βλ. Στ. Ε. Κακλαμάνης, Τριβώ?~.τις-Δ εοχνζρας-ϋεντράμος, ο.τζ., 40-42· Τοΰ 
ίδιου, Αρχειακές μαρτυρίες γιά τή ζωή τοΰ Άνδρέα Κουνάδη καί τοΰ Δαμιανού <3ϊ 
δίΐηΐίΐ Μηπ3, Αρχές τής Χεοε/ληνικής Λογοτεχνίας. Π ρακτικά τοΰ Δεύτερου Διε
θνούς Συνεδρίου «Νεοξταβοα Μεάη Αβνί» (Βενετία, 7 -10  Νοεμβρίου 1991), Βενε
τία 1993, τ. 2, 595-605· Ι ι̂γΙοη, ΤΗβ ΞάίεεηΐΗ Οεηΐιιη/Οιχε1<ΒοοΙ<ίη ΙίαΙγ, 337- 
354, οπου καί ή κυριότερη βιβλιογραφία.

120. Βλ. γι’ αυτόν Ι_Ηγίοη, ΤΗε ΞίχΙββηΐΗ ϋβη ΐικ γ  Ο κ& ΒοοΙί ίη ΙίαΙγ, 448-454.
121. "Ο.-., 522-535, οπου καί βιβλιογραφία.
\±Ί. -'0.κ., 303-315, οπου καί βιβλιογραφία.
123. Στήν Ιταλία άπό τό 1486 ώς τό 1600 τυπώθηκαν 440 περίπου ελληνικά 

βιβλία, στή μεγίστη πλειονότητά τους τυπώθηκαν στή Βενετία, προορίζομε να γιά 
"Ελληνες αναγνώστες (βλ. Ι.3γΙοη, ΤΗε 8ίχίββηΐΗ Οβηίιι/γ Ο ιεβά ΒουΙί ίη ΙίαΙγ, 223 - 
264).
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επι τελώντας στή συνέχεια ενα σημαντικό σκοπό, τήν παίδευση 
τών λαϊκών στρωμάτων. ̂

Αυτή ήταν σέ γενικές γραμμές ή κατάσταση τών έλληνικών 
σπουδών στά σημαντικότερα ουμανιστικά κέντρα τής Ιταλίας 
κατά τον 15ο καί 16ο αιώνα. Τον 15ο αιώνα το ενδιαφέρον γιά τήν 
ελληνική γλώσσα, γιά τις ελληνικές σπουδές γενικά, υπήρχε 
έκδηλο παντού, καί ασφαλώς τον αιώνα αυτόν οι δυνατότητες πού 
είχε ενας Ιταλός νά μάθει ελληνικά πλήθυναν. Είναι ό αιώνας τών 
μεταφράσεων τών έλληνικών κειμένων στά λατινικά. 'Όμως ακό
μη καί στήν Ιταλία δπου υπήρχε παράδοση στή διδασκαλία τών 
ελληνικών γραμμάτων ή γνώση τής γλώσσας αυτής ήταν περιο
ρισμένη, άφοΰ απούσιαζαν οί απαραίτητες προϋποθέσεις γιά τή συ
στηματική της σπουδή. Μάλιστα ή έλλειψη πολλές φορές προικι
σμένων δασκάλων, ή έλλειψη τών αναγκαίων βοηθημάτων, έλλη- 
νο-λατινικών λεξικών καί εγχειριδίων γραμματικής (καί αυτά πού 
υπήρχαν ήταν αμέθοδα), καθώς καί ή έλλειψη εκδόσεων τών 
έλληνικών κειμένων συναποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα 
στήν δλη προσπάθεια. Είναι χαρακτηριστικό οτι διάσημες προσω
πικότητες τοΰ δέκατου πέμπτου αιώνα, δπως ό Ο ιιηππο καί δ 

Ρΐΐεΐΐο, επιχείρησαν τό ταξίδι πρός τήν Κωνσταντινούπολη γιά νά 
μάθουν ελληνικά. Είναι επίσης χαρακτηριστικό οτι μερικοί Ιτα 
λοί, ανάμεσα τους καί ό Πολιτιανός, φημισμένος ποιητής καί δια-

124. Στ. Ε. Κακλαμάνης, Τρΐνώλης-Δεφχνάρζζ-Βεντράιχος, ο.-., 42-59.
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κεκριμένος φιλολογος, έμαθαν μονοί τους τά ελληνικά παίρνοντας 
μιά λατινική μεταφραση και χρησιμοποιώντας την ώς βοηθημα. 
"Ομως παρά τις δυσκολίες πού υπήρχαν το έδαφος γιά τή μεγάλη 
άνθηση τών ελληνικών γραμμάτων στή Δύση σιγά σιγά προετοι
μαζόταν. Κατά τά τέλη τοΰ 15ου καί στις αρχές τοΰ 16ου αιώνα, 
δταν δηλαδή άρχισαν νά έκδίδονται «έν άφθονία» διδακτικά εγχει
ρίδια καί βοηθήματα, τά σοβαρά εμπόδια, πού ώς τότε υπήρχαν, 
Εεπεράστηκαν.1-0 Καί αυτό άκριβώς συνέβη δταν τή Φλωρεντία, 
ώς κορυφαίο πνευματικό κέντρο τής Αναγέννησης, διαδέχθηκε ή 
Βενετία, πού άποτέλεσε, δπως είδαμε, τό λαμπρότερο κέντρο καλ
λιέργειας τών ελληνικών σπουδών στήν Ευρώπη έξαιτίας, κυρίως, 
τής θαυμαστής εκδοτικής δραστηριότητας τοΰ ’Άλδου Μανούτι- 
ου. Στήν πόλη αυτή άρχισε νά υλοποιείται καί τό παιδευτικό πρό
γραμμα γιά τό ελληνικό έθνος, δπως τό ειχε φανταστεί ό Μου
σοΰρος, με κείμενα γραμμένα σέ δημώδη γλώσσα. Είναι τό Γδιο 
πρόγραμμα πού θα εγκαινιάσει τρεις αιώνες άργότερα ό Κοραής. 
Τήν εποχή άκριβώς αυτή οι "Ελληνες λόγιοι, οι οποίοι έζησαν καί 
εργάστηκαν στή Δύση καί πού είχαν ήδη συνειδητοποιήσει τις 
άνυπολόγιστες συνέπειες τής καταστροφής τοΰ 1453, θά ένδια- 
φερθοΰν γιά τήν εκπαίδευση τών ορθόδοξων Ελλήνων τής Ανα
τολής, τήν παιδεία τοΰ έθνους, καί τό ενδιαφέρον τους αυτό θά τό 
έκφράσουν μέ ένάργεια. Αυτούς τούς αιώνες, πού παιζόταν τό μέλ
λον τοΰ ελληνισμού, ενός ελληνισμού πού κινδύνευε νά σβήσει, ή 
καλλιέργεια τών ελληνικών γραμμάτων καί ή άνεκτίμητη προ
σφορά τής τυπογραφίας συνέβαλαν στήν πνευματική καί ιδεολο-

125. Βλ. καί ΟοΗΠ&̂ ορΙοδ, Έλλ^νε; λόγιο: εις τ'ην Βενετίαν, 17.
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γική ενίσχυση και προκοπή του. Τότε ακριβώς κερόήθηκε ή επι
βίωση τοϋ νέου ελληνισμού ως προς τή γλώσσα, τήν παράδοση καί 
τον πολιτισαό.
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Απολλώνιος ο Ρόδιος 27 ■ Άργοναυ- 

τιχά  31
Αποστολής Αρσένιος 27, 44-46  
Αποστολής Μιχαήλ 35 
Άργυρόπουλος Ιωάννης 24, 28, 33 
Αρίστιππος Ερρίκος 10, 11 
Αριστοτέλης 10, 11, 19, 24-25, 

32· ΊΙΘιχά Χ ιχομάχεια 1 1 , 19, 
21 · Τά μετά τά Φυσικά 34  

Αριστοφάνης 42' Πλοΰτοζ 19 
Αρχιμήδης 11

Βαρλαάμ 14
Βασίλειος 6 Μέγας 19, 24, 34· Εΐζ 

Έςατ,μερον 24

Β'ζτρχχομ.υομ.ΰ'.χιά' βλ. Ζηνος Δη- 
μήτριος

Βενετία 7, 8, 16, 20-21, 23, 31, 
36-40, 42-43, 47-49, 51·
ουμανιστική σχολή τής Βενετίας
38

Βησσαρίο^ 27, 31-36, 42 (9;>)· βι
βλιοθήκη 34-36, Ιη εα ίιοηη ια ίο- 

νειη ΡΙαίοηίι 3 4  

Βιέννη 38' Σύνοδος Βιέννης 12 
Βλαστός Νικόλαος 43 
Β οκκάκιο ς 14 -15  
Βολώνια 7, 12, 21. 23, 27 
Βουργουνδιών τής Πίζας 10 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία 37 
Βυζάντιο 17, 36

Γαζής Θεόδα>ρος 33 
Γαληνός 10, 12 
Γαλλία 7-8 
Γερμανία 8
Γλυζούνης Μανουήλ 49 
Γουλιέλμος τοΰ ΜοβΛεΙο; 11 
Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός 10, 4 1, 43 
Γρηγόριος ο Νύσσης 10 
Γρηγορόπουλος Ιωάννης 44-45
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Δαμιανός <3ϊ δ&ηία Μ&π& 49 
Δαμιλάς Δημ,ήτριος 28 
Δάντης 11 (13)
Δεβαρής Ματθαίος 48 (116) 
Δεκάδυος Ιουστίνος 45 
Δημοσθένης 30' Περί τοΰ Στεφάνου 

19
Αιγέστας ελληνικά κείμενα 25 
Δόγης (Βενετίας) 36 
Δούκας Δημήτριος 7 (2), 44

ελληνικά επιγράμματα 25 
ΓΕ?ληνικ'ή Ανθολογία 26, 30  
ελληνική κοινότητα (Βενετίας) 37 
Ελληνικό Κολλεγιο τής Ρώμης 40 
ελληνιστική εποχή 27 
ελληνιστική λογοτεχνία 25 
Ελλήνων επιστολογράφον; Οοψιιχ

43
’Έπαρχος Αντώνιος 48 (116) 
Επίκτητος 26 
νΕρασμος 40, 41 
Έρμώνυμος Γεώργιος 8 (3) 
Ίϋτυμολογικόν Μεγα 43 
Ευγένιος ό Δ -άπας 34 
Ευκλείδης 10
Ευριπίδης 21, 3 Γ Ίζχάοη 14 καί 

(21), Μτ,οεια 31 (66), Ίτζ- 
-όλυτοζ 31 (66), νΛΛχτ,στις 31 
(66), Άνορομάχ-η 31 (66)

Ζήνος Δημήτριος 48 (117)· ΰατρα- 
γομυομαγία 4 8 (1 17 )

Ηρόδοτος 20, 32 
'ΙΙρωδιανος 26 
'Ησίοδος 40

Θεόκριτος 25· Ειού?λια2 7 
Θεόφραστος 3 2 
Θεσσαλονίκη 33 
Θουκυδίδης 30, 32

Ιάκωβος ο Βένετος 10 
Ίννοκέντιος ό Η \ πάπας 26 
Ιπποκράτης 10■ ιατρικές πραγμα

τείες 21 
Ισοκράτης, Λόγοι 29 (60)
Ισπανία 7
Ιταλία 12, 20-22, 24, 48-50· βό

ρεια Ιταλία 23 · νότια Ιταλία 9 
Ιωάννης Δαμασκηνός 11 
Ιωάννης Σκότος Ήριγενής 10 
Ιωάννης τής Κλίμακος 22 
Ιωάννης Χρυσόστομος 22

Καλαβρία 14 
Καλλέργης Νικόλαος 48  
Καλλέργης Αντώνιος 48 
Καλλιέργης Ζαχαρίας 43, 46 
Καλλίμαχος 25· Ύμνο: 31 
Κάλλιστος Ανδρόνικος 24. 26-27, 

33
Καπνιών 28 (57)· βλ. Κειιοΐιΐΐη 

.Ιοίιαηη 
Καρτερόμαχος Σκιπίων 45
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Κατάνη 10 
Κάτω Χώρες 8 
Κοραής 51
ΚορίνΟιος Γεώργιος 48 (116) 
Κουνάδης Άνδρέας 48-49  
Κουνάδης Πέτρος 48  
Κρήτη 14, 2 8 ,3 5 ,3 8  
Κυδώνης Δημήτριος 16 
Κωνσταντινούπολη 10, 19-22, 34- 

35, 50

Λάσκαρις Ίανός 8 (3), 27, 29, 31,
3 3 ,4 0 ,4 2 ,4 4 ,4 6  

Λαυρέντιος τών Μεδίκων 25-26, 30  
Λέων ο Ι', πάπας 8, 28, 42, 45-46  
Λήσταρχος Έρμόδωρος 48 
Λίβιος 13 (17)
Λονδίνο 27 (54)
Λουκάνης Νικόλαος 48 (117)·

Ίλιάοα 48 (117)
Λουκιανός 20, 38· Διάλογοι 31 
Λυσίας 21

Μανουήλ Β " ΙΙαλαιολόγος 16 
Μανούτιος ’Άλδος 39-42, 44, 51 
Μάντοβα 7, 23, 33 * σχολή τής Μά- 

ντοβας 38  
Μάξιμος ο Όμολογητής 10 
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 36 
Μέδικοι 18, 31· βιβλιοθήκη τών 

Μεδίκων 30  
Μεσσήνη 7

μετακλασικοί συγγραφείς 25 
Μεταρρύθμιση 48 
Μιλάνο 7 ,1 9 , 21, 23, 26-29
Μουσαίος · Ήρώ και Λεανορος 31 
Μουσοϋρος Μάρκος 27, 39-42, 44, 

46, 5Γ  Ώο·η εις Πλάτοηα 42 
(95)

Μύθοι τοΰ Αισώπου- βλ. Νούκιος 
Ανδρόνικος

«Νεακαδήμεια» 45 
Νεάπολη 12 ,33  
νεοπλατωνική φιλοσοφία 23 
Νεοπλατωνισμός 23 
Νικόλαος ό Ε \ πάπας 8, 31-32  
Νικόλαος Ρηγινός 12 
Νούκιος Ανδρόνικος 48 (117)·

Μϋθοι τοϋ Αισώπου 4 8 (1 17 )

Ξενοφών 21,32· Κόρου Παιδεία 21 · 
Απομνημονεύματα 34

"Ομηρος 13 (19), 14, 20, 25, 40· 
πρώτη έντυπη έκδοση τοΰ Όμή- 
ρου 28· ’/λίάς 13, 21, 25· Σχό
λια στην Ίλιάδα 46 

Όξφόρδη 1 1 -1 2 - Πανεπιστήμιο τής 
Όξφόρδης 28 (56) 

ούμανισμός· γαλλικός ούμανισμός 8 
(3)- ελληνικός ούμανισμός 30' 
ιταλικός ούμανισμός 7, 12, 25· 
ούμανισμός στή Γερμανία 28
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ούμανιστής (-ές) 13 -14 ,16 , 19, 20, 
4 4 ,4 7  

ουμανιστικέ κίνημα 15

Παβία 19
ΓΙάίοβα 23, 27-28, 39, 41· Πανε

πιστήμιο τής ΙΙάδοβας 39-41  
Παλαιολογίνα Νοταρά ’ Λννα 43 
Παλαιολόγος Ιωάννης 48 (116)  
παπική Αυλή 13-14  
Παρίσι 12, 2 7 , 3 1 , 4 1  
Πατέρες τής Εκκλησίας 23 
πατερικά κείμενα 20 
Παυσανίας 42 
ΓΙετράρχης 13-15  
Πίζα 10
Πιλάτος Λεόντιος 14 
Πίνδαρος 20, 46
Πλάτων 10, 24, 32, 34, 38, 42· 

Παρμενίδης 1 1 · Φαίδων 11 , 19' 
Μένων 11, Γοργίας 19* Κριτών 
19· Ά ~ολογία 19' Νόμοι 23 

Πλατωνισμός 23, 18 
Πληθών Γεμιστός Γεώργιος 23 
Πλούταρχος 20, 26 - Βίοι 20-21, 

3 8 ’ Περί τζαίδων αγωγής  48  
(116)

Πλωτίνος 24
Πολιτιανος ν Αγγελος 25-26, 28, 

50 ' βλ. Ροΐΐζϊ&ηο Αη§β1ο 

ΙΙορφύριος· "Ομηρικά ζητηματα 46 
Πρόκλος 11

προουμαν ιστικές 12 
Πτολεμαίος 1 1 ,3 2

Ρ άλλης Κωνσταντίνος 48 (116)  
Ρήγιο 12
Ροσαίτος Μιχαήλ 4 8 (1 16 )
Ρώμη 7-8, 12-13,  21, 23, 27, 31 -

3 3 , 3 6 , 3 8 , 4 1 , 4 6

Σαλαμάγκα 12 
Σιγηρές Νικόλαος 14 (20)
Σιέννα 21 ,33  
Σικελία 9-20  
Σανίδας 29
Σοφιανός Νικόλαος 47, 48 (116)  
Σοφοκλής 30' Σχόλια σε ετζτά τρα

γωδίες (Αίας Μαστιγοφόρος, 
Ήλεκτρα, ΟΙδίτζονς Τύραννος, 
Αντιγόνη, Οιδίπονς ε~ί Κο- 
λωνω, Τραχίνιαι καί Φιλοχτη- 
της) 46 (112)

Σταυροφορία 32 
Στράβων 32
συλλέκτης χειρογράφων 21, 30 
Συμεωνάκης Ιωάννης 39 (87)

Ταρχανιώτης Μάρουλος 26 
Τελουντάς Φράγκο ς 48 (1 16 )  
Τοσκάνη 27 
Τούρκοι 16 ,32
Τραπεζούντιος Γεώργιος 23, 33-34,  

38



60 Ε 1 Τ Ε Τ Ι Ι Ρ Ι Α

Τριβώλης Ίάκο^βος 48 (1 16)

Φερράρα 7, 20, 23 ,33,  41  
Φλωρεντία 7-8, 14-16,  18, 20-23, 

26-31,  36, 40-41,  51· Πανεπι
στήμιο τής Φλωρεντίας 14· 
Πλατωνική Ακαδημία τής Φλω
ρεντίας 24" Σύνοδος Φλωρεντίας 
22, 24· Φλωρεντινή Πλατωνική 
αναγέννηση 24 · Φλωρεντινό 
Σπουδαστήριο 16' φλωρεντινός 
κύκλος 20 

Φορτίας νΑγγελος 48 (116)

Χαλκοκονδύλης Δημήτριος 26-29, 
33-39· τύπωσε Ισοκράτης, Λό
γοι 29 (60), ,Ερωτήματα 29 
(60), Λεξικό, Σουίοας 29 (60) 

Χάνδακας 39 
Χίος Νικόλαος 48 (116)  
Χρυσολωράς Μανουήλ 15-19, 31,

38, 41· "Ερωτήματα 17, 31,  
46· οικογένεια Χρυσολωρά 20

Ψευοοδιονύσιος Αρεοπαγίτης ΙΟ
Ι 1 ,2 2

Αΐ€αη<3ΐΌ ΟίΓοΙαπιο 4 1  

Αίορίΐ Ι,ογοπζο 3 0 

Αιιπδρα Οϊον^ηηί 2 1 , 3 0

Β3<ΐ6.ίθ$56 3 1 (67)
Β&Λατο Επηοΐαο 3 9  

Β&γΒηγο Ργ&ποο5οο 38 ,39
Βεηηβο ΡίβΐΓΟ 39 

Βίοη(1ο ΡΙ&νΐο 33 
Βοη ι̂ηΐοο Λάζαρος 41 
ΒΓΕοαοϋηί Ρο§§ΐο 33 
Βηιηΐ ίβοηαηΐο 16-17,  19, 21, 25, 

32
Βικίέ Οιιΐΐίαυπιβ 8 (3), 31 (67)

Οεηοίο <1ε Κ,ιΐδΙία 17

Ρΐοϊηο Μ3Γ5Ϊΐίο 24 
Ρϋεΐίο ΡΓ&ηοείοο 20, 50  

ΡθΓίε§νιεΓΓΪ 45 · βλ. Καρτερόμαχος 
Σκιπίων

Ογ6£οπο <3ε ΟΪ113 όί ΟαδΙεΙΙο (ΤίρΙιεΓ- 
η&$) 8 (3)

0Γ058εΐ68ΐβ Ροβέρτος 11

ΙΪΓηέηβζ Φραγκίσκος 7

ίείέντε (ΙΈΐίΐρΙεδ ΙδΟφίεχ 8 (3) 
ί,ΐη&οΓεΤοΓη&κ 28 
υηοοίη 11
υροπίίΐηηο Μδίχο 39 

ίικίονιοο ΐΐ Μογο 29

Βδοοη Ρογήρος 11
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ΡετοΙΐί Νϊοοίό 33

Ρίηιΐδ ΙοΗ&ηηοδ (Ιεβη άβ Ρΐηδ) 43
ΡΙαΙιηίΐ ΒίΐΓίοΙοΓηβο 33  

ΡοΙϊζϊβπο Αη§εΙο 2 4 -2 5 · βλ. ΙΙολι- 
τιανος ” Αγγελος

Κ,ευοΗΙίη Ιοίιαηη 28 (57)· βλ. Κ α
πνιών

δαΙυΐΗΐί ΟοΙιιοαο 1 5 - 1 6

δβ88& ΜεΙοΗΐοΓβ 49
δίΓΟζζί Ραΐΐα 1 5 - 1 6 ,  24 , 2 7 ,3 9

ΤδΓάίί Ουίΐίαυπιε 3 1  (67)
ΤοΓίβΙΙί Ο ϊον3ηηϊ 19  

ΤΓ3νεΓ53.Π ΑπίβΐΌδΙΟ 22  

ΤΓβνίδίΐη Ζ&00&ΓΪ3 3 8

ναΙΙδίοΓεηζο 2 5 ,3 3 - 3 4  

νβΓοηβδβ Ου&πηο 16, 2 0 -2 1 ,  38 ,  
4 1 , 5 0  

νΐΐίοπηο <!& ΡεΙίΓε 38

ΖαηεΙίί ΟπδίοίοΐΌ 49  

Ζεηο ΟηγΙο 39


