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αυτή φέρει ημερομηνία 31 Μαίου 1465 και 
απευθύνεται προς την Γερουσία της Βενε

τικής Κυβέρνησης και τον Δόγη Χριστό
φορο Μαύρο, έχει δε ως ακολούθως: 

«Προς τον Εκλαμπρότατο και Αήττητον 

Πρίγκηπα Χριστόφορον Μαύρον, Δόγην 
Βενετίας και προς την ένδοξον Γερουσίαν. 

Βησσαρίων, Καρδινάλιος Νικαίας 

Από της τρυφερός μου ηλ.ικlας και παις 
έτι ων κατέβαλα πάσαν προσπάθειαν, ενέρ

γεια ν και φροντίδα όπως αποκτήσω όσα 

βιβλία ηδυνάμην, αναγόμενα εις οιονδή

ποτε κλάδον του επιστητού. Προς τούτο, 

ου μόνον πολλά, παις και έφηβος ων, ιδιο

χείρως aντέγραψα, αλλά και τα γλίσχρα 

εκείνα ποσό, τα οποία κατόρθωσα να οικο

νομήσω εκ του λιτού μου βίου, όλα εχρησι

μοποίουν προς αγορά ν άλλων. Διότι εφρό

νουν ότι ήτο αδύνατον να προμηθευθώ 

άλλα στολίδια ευπρεπέστερα και λαμπρό

τερα, άλλον θησαυρόν αγλαώτερον και 

ωφελιμώτερον. Διότι τα βιβλία είναι πηγή 

και ταμείον των χρηστών ηθών, των καλών 

νόμων και της θεοσεβείας' ζώσι, συνανα

στρέφονται και ομιλούοι με ημgς· μας 
διδάσκουσι, μορφώνουσι και παρέχουσι 

πράγματα και γεγονότα εις μεγίστη ν αφ · 
ημών κείμενα απόστασιν, μας τα δεικνύου

σιν οιονεί παρόντα και τα θέτουσι προ των 

οφθαλμών μας. Τόσον δε μεγάλη είναι η 

δύναμις και η αξία αυτών, τοσούτον το 

κύρος και τοιαύτη η επιρροή, ώστε εάν δεν 

υφίσταντο τα βιβλία άπαντες ημείς θα 

είμεθα άξεστοι και aπολίτευτοι, ούτε ιστο

ρικοί αναμνήσεις του παρελθόντος θα 

υπήρχον, ούτε aξιομίμητα πρότυπα 

ανδρείας και aρετής, εν γένει δε ουδεμίαν 

θα είχομεν γνώσιν των ανθρωπίνων και 

θείων πραγμάτων και τα ονόματα των 

μεγάλων ανδρών θα εθάmοντο εντός των 

φερέτρων, τα οποία σκεπάζουσι τα σώματα 

αυτών. 

Αλλ' ενώ πάντοτε ενέκυψα ολοψύχως εις 

την επιχείρησιν ταύτην, μετά τοv όλεθρον 
όμως της Ελλάδος και την θλιβερόν άλωσιν 

του Βυζαντίου αφιέρωσα με διακαέστερον 

ακόμη ζήλον εις την απόκτησιν ελληνικών 

βιβλίων όλας μου τας δυνάμεις, πάσαν 

φροντίδα και ενέργειαν, πάντα πόρον και 

όλην μου την επιτηδειότητα. Διότι σφο

δρός φόβος και τοόμος με κατέλαβε μή, 
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συγγράμματα, όντα καρπός των κόπων και 

των αγρυπνιών τόσων μεγάλων ανδρών και 

λαμmήρες φωτ!ζοντες σύμπασαν την 

οικουμένην, διακινδυνεύσωσι και απολε

σθώσιν εν βραχυτάτω χρόνω διαστήματι, 

υποστώμεν δε ομοίαν ως και το πάλαι απώ

λειαν, ως εκ της οποίας απέναντι των δια-· 

κοσίων πεντήκοντα χιλιάδων βιβλίων, των 

κατά Πλούταρχον φυλαττομένων εις την 

βιβλιοθήκην της Απαμείας(;) μόλις χίλια 

διεσώθησαν μέχρις ημών. Καθ' όσον δε 

ηδυνάμεθα, επροσπαθήσαμεν να προμη

θευθώμεν ουχί άπειρα βιβλiα, αλλά τα όρι

στα μεταξύ αυτών και εξ εκάστου συγγράμ

ματος εν μόνον aντίγραφον, ούτως ώστε 

συνελέξαμεν πάντα σχεδόν τα έργα των 

Ελλήνων σοφών, μάλιστα δε όσα εξ αυτών 

ήσαν δυσεύρετα. 

Εις τούτο λοιπόν συνεχώς αποβλέπων 

εσκέφθην ότι η επιθυμία μου δεν ηδύνατο 

να εκπληρωθή εάν δεν εφρόντιζον ωσαύ

τως όπως τα βιβλία, τα οποία συνέλεγον με 

τόσον ζήλον και κόπον, ούτω πως τοποθε

τηθώσιν εμού έτι ζώντος, ώστε και μετά τον 

θόνατόν μου η μεν διασπορό ή η πώλησις 

αυτών να αποβt; αδύνατος, να φυλάττων

ται δε εις τόπον ασφαλή συνάμα και κατάλ

ληλον προς χρησιμοποίησιν αυτών και υπό 

των Ελλήνων και υπό των λατινοφρόνων 

λογίων. 

Ταύτα αναλογιζόμενος και πολλούς της 

Ιταλίας τόπους αναπολών εις την μνήμην, 

ευρίσκω ότι εις μόνην την ένδοξον και κρα

ταιάν σας πόλιν δύναται ο νους μου να 
βασισθή υπό πάσαν έποψιν και να εφησυ~ 

χόζει. Διότι αφ' ένος μεν εκείνου ο οποίος 
5ιοικείται μεν με ευθύτητα και ευνομίαν, 

κυβερνάται δε με ομόνοιαν και σύvεσιν και 
τυγχάνει εντευκτήριον της aρετής, της 

εγκράτειας, της σοβαρότητος, της δικαιο

σύνης και της καλής πίστεως όπου προς το 

ευρύ και μέγα της εξουσίας συμπαρομαρ

τεί η d.μεροληψία και η μετριοφροσύνη, η · 
σκέψις είναι ελευθέρα, και ούτε ενδίδει εις 

την εμπάθειαΎ ούτε ταράσσεται υπό ενό
χου συνειδήσεως όπου το πηδάλιον της 

πολιτείας είναι εμπιστευμένον εις τους 

φρονίμους οι αγαθοί προτιμώνται των 

μοχθηρών και επιλήσμονες έκαστος των 

προσωπικών του συμφερ~ν_των πάντες επι

διώκωσι το κaλόv του όλου πολιτικού 
(1(λJμστος με ομόθuμον σύμπνοισν και Uf 
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περικοσμούσι την πολιτείαν σας δια τοιού

των πλεονεκτημάτων, ώστε μοι εμπνέοuσι 

την ελπίδα, και το εύχομαι εγκαρδίως, ότι 

αύτη θα βαίνη οσημέραι αuξάνοuσα εις 

δύναμιν και φήμην. 

Αλλά και αφ' ετέρου εσuμπέρανα ότι ήτο 

αδύνατον να εuρεθή τόπος και εν γένει μεν 

καταλληλότερος, ιδιαιτέρως δε προσφυέ

στερος δια τους λογίους της πατρ!δος μου. 

Διότι ενώ εις την πόλιν σας συρρέοuσιν εξ 

όλης της οικουμένης σχεδόν άπαντα τα 

έθνη, τούτο αλ!lθεύει προ rτάντων περί των 

Ελλήνων. ο!ηvες αποπλέοvτες εκ των δια

φόρων της χώpας των λιμένων εις την 

Βεvετίαν κατά απο8ι6όζονται και 

ως εκ τούτου αισθάνονται εαuτοίις με 

τόσην αγό.πrιν προς σας συνδεδεμένους, 
ώστε προσορμιζόμενοι εις την tιόλιν σας 

νομ!ζοuσιν ότι εισέρχονται εις 

Ανεξαρτήtως δ' όμως τούτων 

ειt; ηοίοuς ηδυνάμην ειJσuνειδή

τως να προσφέρω το rφοκείμενον ευεργέ

τημα παρά εις εκείνους προς οuς βαθuτά

την οφtίλω ευγνωμοσύνη δι' όσα u11' 

ωηώv μοι επεδαψιλείιθησαv αγαθό; 

ποίαν άλλην πόλιν παρά εις εκεlνην την 
οτ'!οίαν, της 

εξέλεξα μου και όrιοu σεΙς με 

και με με 

Ούτω λοιηόν un' 
όψιν όη θνητός και. αναλογιζόμενος 
το ήδη θορίιvον με γήρας, τα unό 

των ι::ιtιοίων νοσήμatα και όσα άλλα 
ε!νάι ενδεχόμενον να σuμβώσι, δωρούμαι 

και αφιερώνω η:άντα ta εις αμφοτέρας rας 
γλώσσας βι6λ!α μου εις την ιερωτάτην της 

κλεινf\ς σας Πόλεως εκκλησίαν τοu 
Μdρκοu, διότι σ.ισθόvομαι ότι 
tοιάύτην εκδήλωσιν γενναίας 

tούtό μεν 11pος σας τοιις 

τας της τούτο δε προς αuη'jv tηv 

εuγνωμόvο\Jσtlν ψuχf\v μου και προς την 

πtιτρίδα της επροθuμοποιήθητε να 

κdμηtt και σuμμέτοχον. Και σεις μέν 
{με'tό tών τέκνων σας και απογόνων) οίtι
vέ1ς με nροσtιλκύti'αtε δια της αpεtής σιις 

κtlι ΦΡό'ΙtlQ'έως, και με τοuς 5ια 
μuριων στενι.ί;-

mtα σιινδεδtμsνος, απολαuετε ως κληρο

vδμi;.Ιι των nλοι.Ιο4ωv καρπών της μcικρο
χροv{όu μσu stιψ~λf2{dfi ας αtιολαιJσtοοι δε 

αυτι.iΙν προς χάριν σας και όσοι άλλοι ορέ .. 
γονται υγιούς μαθήσεως και παιδείας. 

αποστέλλω λοιπόν, Εξοχώτατοι, τα 

δωρούμι;ινα χειρόγραφα μετά του gχετικού 

καταλόγου, προσέτι δε το περί εξαγωγής 

αυτών διαtαγμα του Μεγάλου Ποντίφηκος, 

δεόμεvος, συνάμα του. Θεού ίνα τα πάντα 

αποβαίνωσιν αίσια, ευτυχή και ευοίωνα εις 

την πολιτείαν σας, χορηγή δε εις αυτήν την 

εφJΊνην, την ησυχίαν, την ανάπαυσιv και 
αένναον ομόνοιαν. 

Εκ των Λουτρών του Βιτέρβου, την 31ηv 
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Πατριάρχης Κωνστανηνουπόλεως». 

να το 

της επιστολής - δωρητήριο -
του προς τη Βενετία. Ε!ναι 

πολύ καθαροi οι λόγοι που τον ωδήγησαν 

να κάνει αυτή τη που πραγμα

τικ('\ τον αναδεικνύουν μεγάλο 

TOIJ 

Για 

Μο<Jοι

!σωρίο., Φιλο

σοφίc, Ποίηση, Γραμμστικ!'J και Λεξικά. Τα 

πιο ησλλό. από τα την 

«Κτήμα Βησσαρίων το γένος». 

Σε απάντηση της δωρητηρίου πράξης 

του Βησσαρίωνα η Εξοιισια 

της έστειλε το πιο κάτω έγγραφο: 

"Ο εuηατρ!δης 

και όσης εν Ρώμη 

ως της ημετέρας πολιτείας, επα-

νελθών εσχάτως εκόμισεν εις ημάς το περί 

δωρεάς της λαμπρότατης σας βιβλιοθήκης 
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έγγραφον, ομοίJ με τον κατάλογον των 

αποτελοuντωv αυτήν σuγγραμμότων, το 

πρακτικόν της παραλαβής και 

την μdλισtα Πάντων εξέχοuσαν γλαφuρω

τάτην προς ημάς εnιστολήν csaς, την 

οtιοίαν κατά μέτωπον του tομιδίοu ωσεί 
ηρόvaον ετό.ξα-rε· έγγραφο rφοaναγγέλ

λον το nλείσtοu λόγοu άξιον αί'ίόκtημa, 

το οποίον εκ μέν τοu σεβασμiοu δωρητ-ού 
έρχεται ως tρανόν τεκμήριον της γενναιό

τητας αυτού κό.ι σοφίας, εις δε την εuμοι

ρήσασαν αuτόύ nολιtε(αν μαι:; αναμένεται 

fί(Jθou και αγaλλιάσsως, Διότι οuδι>· 
μιάς τιμής ηδύvάίο η πόλις μcις να 
μεγαλΟηρεnεστtρας εκείνης t!'1v οποίαν 
λt:ψβό.νει όπό σας, Σεβaσμιώτότέ, 
την καθιστό.τt ()εμatοφύλaκα 'tόισt:Γι:οu 
πλl')θο\Jς σnοuδαίων μνημε!ων της ελληνι

κής και λαtίνικης λογοτεχνίας. 

πράξις ηδuvατtι κάλλιον να μαρtuρήση ι<tιι 

κατασrήοη γνωσtάς εις tας επιγινομtνας 

γενεάς toino μεν την μεγάλην σας μόθη" 
σιv και προς τους apxuιouς οικειότητα, 

τούτο δε H!V προς tt]v nολιtείαν μας απα
ρό.μιλλον σας εuνοιαν, διότι tηωνίως θα 

λέyηtaι και υπό Θα θρuλήtdί ότι 

noτt εuπαίδεutος και 

σοφώτι:ηος της 

εκ τόu 

μνημεία 

νtι κάtοptίοη διanρεrι!'j σιιγ
ουλλογήν, ων δε ευεργε· 

αύτη κtJ.tfitn!'\ Κόινόv 

μι;;v 1'>\.ς iταλίαν, έπεrtfi εκ 
Ρώμης ι;;ις Btvετ!G.Ίt, μετά μtγdλης ι::ικολοu

θίας λατινικών συγγραμμάτων και δη και 
των αρίστων μεταξύ autώv 
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Η rφος ημάς έξοχος αγάπη σας και εuμέ

vε:ια μας ήτο ανέκαθεν και ποικιλοτρόπως 

γνωστή. Πολλάκις και συνεχώς τρανώς 
απεδε!ξaτε κaι διά του λόγου και δια των 
έργων πόσον εκτιμάτε την ηολιτείαν μας • 
την και ιδικήν σας ταύτηv πολιτείαν - και 

rιως αγων!ζεσθε unέρ τοu μεγαλείου της. 
Αλλ' η tελεutciιa οaς αύτη nρό.ξις, δια της 
otιn!c:xς εξελέξατε 1'!1V πόλιν μας και την 

tκκληοiaν του Αγίου Μάρκου όπως δωρή
σητε εις αυτήν την 6ι6λιοθήκην σας, 

τόοοutον uπtρβa!vει πάσαν πpοηγοuμέ
νην φιλοφpοσuνηv εις τοιοu-rον βαθμόν 

εξavtλtί tt> μtιρο..ί tης aγό:rιrις και της 
ευνοίας, ώmε οιιδtν πλέον δίιναται να 
προσtεΘι; εις 1.·ας ενδείξεις 'tΊΊς rιρος rjμάς 
()!'οργης σtJ.c;. λοιπόν, Σt6ι:tσμιώτtιtε, 

urtολε!π&ται εις ημdς \!Q εκφράm.Ι)μεν την 

εuγvωμοσύvrjν μας διά την μεγάλην ταύ
την δωptό:ν, την οnοίσ.v σ.σμένως δεχο
μεθd και rιερί πcλλοu rtοιοομεθcι, λurtούμε
νοι διότι επi tou rtcp"δντος δεν 
να τι a.vτόξιοv· έσtε δι;: 
οέβαιος ό'Ι:ι η aγαλλί~:tσις ημti'ίν δια την 
af1όκτηcην τtιοtων tων βt6λ!ων δtv είνciι 

.,,..,,,.. .. ""'n tη<; την ono!t'1v όδttαι ότι 
ησθό.νθησaν οι 6τσ.ν tγκι:ι.tttrtό.θη 
εν μέtιω αutών η μflt!ΊP των θεών και ο 
ι\.σκληrιιός. 

Τα 

εις rόrιον 
tις 

ι:ιιηοu του rιαλο·rιι::ω μας, 

οΊικόvτως νι:ι oν,bU1c'ilc~ν1·α 

<>«•rAnrη<·ι.-. ΊΌU Αγίοu MGΙ{J!I;uu 

εν των λαμπpοtάτων μνημείων 

μας Rοι ίδρυμα μεν 
Πό.νtων δε Πτi'""'IΠΠΠr11 

tttaίνou και δόξης δια tό 
λίtιν 

ί:κ του ημετέροu δt>UΙΗΙ1;σι1ι nnΛn·rιnι 

ΗΙην Αuγοι:ιστοu 
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