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ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ

Κατά τήν τελευχαίαν δεκαετίαν εις τό προσκήνιον τής ελληνικής καί 
τής ξένης ιστορικής έρεύνης, όπως βεβαιώνει ή σχετική βιβλιογραφία1, 
προβάλλει έντόνως ή μορφή του Νικολάου Καβάσιλα του Χαμαετοϋ2. Καί

1. Είς τήν βιβλιογραφίαν τοδ παρόντος δημοσιεύματος γίνεται χρήσις των έξης βρα
χυγραφιών:

AB = Analecta Bollandiana, ADSV = Anticnaja Drevnost i Srednie Veka, ΑΟΠ = 
Άρχειον Οικουμενικού Πατριαρχείου, ΒΖ= Byzantinische Zeitschrift, BYZ-SL= By- 
zantino-Slavica, BX = Βυζαντινά Χρονικά, DThC = Dictionnaire de Théologie Catholique, 
EB= Études Byzantines, ECR= Eastern Churches Review, ΕΕΒΣ= Έπετηρΐς Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, ΕΟ = Echos dOrient, ΕΣΕ = Έλευθερουδάκη Σύγχρονος Εγκυ
κλοπαίδεια, ΘΗΕ = Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, NE = Νέος Έλληνομνή- 
μων, OChP= Orientalia Christiana Periodica, OE= ’Ορθόδοξος ’Επιστασία, RAV = Ri
vista d’ Ascetica e Mistica, REB = Revue des Études Byzantines, RN = Revue Numi
smatique, RSE = Revue des Études Sud-est Européenes, VV = Vizantijskij Vremenik.

2. Βλ. σχετικώς S. Salaville-R. Bornet-J. Gouilard-P. Perichon, Ni
colas Cabasilas, Explication de la divine liturgie, Paris 1967. A. Angelopoulos, Uce- 
nje NikoleKavasile o zivotu u Hristu(=Ή περί τής έν Χριστφ ζωής διδασκαλία τοδ Νικο
λάου Καβάσιλα), Beograd 1967. Τοδ α ύ τ ο δ, Ή έν Χριστώ ζωή κατά τόν Νικόλαον Κα- 
βάσιλαν, ΟΕ 145-150 (1967) 5-6, 14-15, 31-32, 39-40, 46-47 (μετάφρασις τμημάτων προη- 
γουμένης μελέτης). Π. Ν έ λ λ α, Προλεγόμενα είς τήν μελέτην Νικολάου τοδ Καβάσιλα, 
Άθήναι 1968 (άνάτυπον άρθρου έκ τής ΘΗΕ, τόμ. ΙΒ', Συμπλήρωμα). Τοδ αύτοδ, Ή 
Θεομήτωρ. Τρεις θεομητορικές όμιλίες τοδ Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, εισαγωγή, νεο
ελληνική άπόδοση, σχόλια όπό τοδ Π. Νέλλα, Άθήναι 1968. Τοδ αύτοδ, Εισαγωγή 
είς τάς σπουδάς τοδ Νικολάου Καβάσιλα, Άθήναι 1969. E. Ρ i ο ν e s a n, Preghiera 
a Gesù Christo, RAM 1 (1969) 104-107. Άθ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Νικόλαος Καβά- 
σιλας Χαμαετός. Ή ζωή καί τό εργον αύτοδ, Θεσσαλονίκη 1970. U. Ν e r i - Μ. Gallo, 
Nicolas Cabasilas, La Vita in Christo, Torino 1971. P. Char an is, Observations on the 
«Antizealot» Discourse of Cabasilas, RSE 9(1971) 369-376. Δ. Τσάμη, Δαβίδ Δισυπάτου 
λόγος κατά Βαρλαάμ καί Ακίνδυνου προς Νικόλαον Καβάσιλαν, Θεσσαλονίκη 1973 (β' 
εκδοσις 1976). Cde Catanzaro -Β. Bobrinskoy, Nicholas Cabasilas, The life in 
Christ, New York 1974. M. Rubini, L’antropologia cristologica di Nicolas Cabasilas, Ni
colaus 1(1974) 195-201. X. Σωτηροποόλου, Εύχαριστία καί θέωσις κατά τόν άγιον 
Μάξιμον τόν 'Ομολογητήν καί τόν Νικόλαον Καβάσιλαν, Άθήναι 1974 (άνάτυπον έκ 
τοδ περιοδικοδ ’Εκκλησία). Π. Νέλλα, Ή περί δικαιώσεως διδασκαλία Νικολάου τοδ 
Καβάσιλα, Πειραιεύς 1975. Τοδ αύτοδ, Αί θεολογικαί πηγαί Νικολάου τοδ Καβάσιλα, 
άναφοραί καί έξαρτήσεις, «Κληρονομιά» 7(1975) 327-344. Μ. Poljakovskaja, Poli- 
ticeskie ideali vizantijskoj intelligencii seredini XIVv. Nikolaj Kavasila (=Πολιτικοί ίδεο- 
λογίαι τής βυζαντινής διανοήσεως κατά τά μέσα τοδ XIV αΐώνος. Νικόλαος Καβάσιλας),
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ακριβώς μέσα εις αυτόν τόν κύκλον των ιστορικών ερευνών πρέπει να έντά- 
ξωμεν καί τήν μελέτην μου, τοϋ 1970, ώς «την πρώτην προσπάθειαν συνθέ- 
σεως των διεσπαρμένων περί Νικολάου Καβάσιλα πληροφοριών εις βιογρα- 
φικήν μονογραφίαν περί αυτού»1. Ή μελέτη αυτή ήτο φυσικόν νά προσελκύ- 
ση ευθύς εξ άρχής το ενδιαφέρον τών ειδικών ιστορικών, θεολόγων καί φι
λολόγων, καί νά ϊδουν τό φώς τής δημοσιότητος διάφοροι περί αύτής κριτι
κά!, θετικαί ή άρνητικαί2 ή καί νεώτεραι μελέται εξ αφορμής της3.

Ή τελευταία πάντως εκτενής κριτική του τ. καθηγητοϋ τοϋ πανεπιστη
μίου Ίωαννίνων κ. Γ. Θεοχαρίδου μοί ύπέκαυσεν εκ νέου τόν ζήλον νά έπα- 
νέλθω εις τάς παλαιοτέρας περί Νικολάου Καβάσιλα έρεύνας μου. Τήν φο
ράν αυτήν όμως θά ασχοληθώ μέ τό γενεαλογικόν κυρίως δένδρον τής έπιφα- 
νοΰς οικογένειας τών Καβασιλών εις τούς τρεις βασικούς γνωστούς κλάδους 
της εις Κωνσταντινούπολή, Μακεδονίαν καί ’Ήπειρον, θά διακρίνω, όσον 
τό έπιτρέπουν αί πηγαί, τάς μεταξύ των συγγενικός σχέσεις καί θά προσπα
θήσω νά έπιλύσω ή νά διευκρινίσω εκ παραλλήλου χρονολογικά τινα καί άλ
λα προβλήματα εξ άφορμής τών τελευταίων μελετών καί ιδιαιτέρως τής εκ
τενούς κριτικής Θεοχαρίδου. ’Ελπίζω ότι καί διά τής εργασίας αύτής θά 
συμβάλω καί πάλιν κατά τι εις τάς βιογραφικάς περί Νικολάου Καβάσιλα 
έρεύνας.

Α'. Μέ τό όνομα «Καβάσιλας» είναι γνωστά, κατά τούς μέσους καί τούς 
νεωτέρους χρόνους, διάφορα εξέχοντα πρόσωπα. Τά πρόσωπα ταϋτα, έμφα- 
νισθέντα συμφώνως προς τάς πηγάς ήμών εις τό προσκήνιον τής ιστορίας 
άπό τοϋ 11ου μέχρι τοϋ Που αίώνος, διεδραμάτισαν σπουδαιον ρόλον είς τόν 
πολιτικόν καί τόν πνευματικόν βίον τής αύτοκρατορίας, ίδίως είς τήν Κων
σταντινούπολης τήν Θεσσαλονίκην, τήν Κέρκυραν καί τήν ’Ακαρνανίαν. 
Ποιαν συγγένειαν είχον μεταξύ των τά πρόσωπα ταϋτα, άγνοοΰμεν, διότι δέν

ADSV 12(1975)104-116. Β. Ψευτογκα, Νικολάου Καβάσιλα έπτά άνέκδοτοιλόγοι τό 
πρώτον νϋν έκδιδόμενοι (εισαγωγή, κείμενον-σχόλια), Θεσσαλονίκη 1976. Τοϋ αύ- 
τ ο ϋ, Ή έν Χριστφ οικονομία τής σωτηρίας κατά τόν Νικόλαον Καβάσιλαν, Θεσσαλο
νίκη 1976. Μ. Rubini, L’antropologia cristologica di Nicolas Cabasilas, Mezzina- 
Molfetta 1976.

1. Γ. Θεοχαρίδου, Βιβλιοκρισία, είς «Μακεδονικά» 16(1976)384. Πρβλ. καί 
συναφείς γνώμας κριτών τής διατριβής είς Πρακτικά τής ΰπ’ άριθμ. 642 τής 13-11-70 
συνεδρίας τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Α.Π.Θ.

2. Βλ. Πρακτικά, αυτόθι. F. Η a 1 k i π, είς AB 89(1971) 458, Γ. Τ σ ά p α, είς 
«Κληρονομιάν» 4(1972)186-193, Μ. Ρ ο 1 j a k ο ν s k a j a, είς VV 35(1973) 268-270, 
C. Tsirpanlis, είς ECR 7(1975)103 καί Γ. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, είς «Μακεδονικά» 16 
(1976) 383-401.

3. Ρ Charanis, Observations ... (βλ. ΰποσ. 1) καί Μ. Poljakovskaja, Poli- 
ticeskie ideali (βλ. ύποσ. 1).
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εχομεν ακριβείς μαρτυρίας, πλήν ολίγων περιπτώσεων, τάς όποιας καί μνη- 
μονεύομεν κατωτέρω. Έρευνήσαντες πάσας τάς μέχρι τοϋδε εύρεθείσας περί 
Καβασιλών μαρτυρίας δυνάμεθα να σκιαγραφήσωμεν χρονικώς τα διάφορα 
με τό αυτό έπώνυμον πρόσωπα.

Κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ 11ου αίώνος (1022) συναντώμεν τον Νικηφό- 
ρονΚαβάσιλαν, ό όποιος υπήρξε δούξ τής Θεσσαλονίκης1.Τό έτος 1042 άλλος 
Καβάσιλας, ό Κωνσταντίνος πατρίκιος Καβάσιλας, άπεστάλη ύπό τής αύ- 
τοκρατείρας Ζωής τής Πορφυρογεννήτου δούξ τής Δύσεως με έδραν τήν Θεσ
σαλονίκην2 3, ολίγον δέ άργότερον( 1078/1080) ό ’Αλέξανδρος Καβάσιλας διω- 
ρίσθη υπό τού αυτοκράτορος Νικηφόρου Γ' του Βοτανιάτου (1078-1081) δούξ 
Σκοπιών διά τό θέμα Βουλγαρίας8.

Ό G. Schlumberger μάς πληροφορεί περί ενός έτέρου νωβελησίμου ’Α
λεξάνδρου Καβάσιλα, ζήσαντος τον 12ον αιώνα4, του όποιου τήν σφραγίδα 
δημοσιεύει ό W. Miller5. Έπί τής σφραγϊδος ταύτης σημειούται : KË ΒΘ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΝΩΒΕΛΗΣΙΜ'(Ω) ΤΩ KABACIA(A). Ό αύτός Schlumberger δη
μοσιεύει, ώσαύτως, τήν σφραγίδα τού Ίωάννου κανδιδάτου τοϋ Καβασιλείου, 
τοϋ 12ου αίώνος, επί τής όποιας αναγράφεται: KË ΒΟΗ(ΘΕ)Ι ΤΩ ΟΩ ΔΟΥ(ΛΩ) 
ΪΩ (ΑΝΝΗ) ΚΑΝΔΙ(ΔΑ)ΤΩ ΤΩ ΚΑ(ΒΑ)ΘΙΛΕΙΩ6, ώς καί μίαν τρίτην σφρα
γίδα ένός άλλου Καβάσιλα, τοϋ 12ου αίώνος. Έπί τής σφραγϊδος ταύτης είναι 
χαραγμέναι αί λέξεις : KABACEIAION CKEIIIC ΜΕ Τ’* (= ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΔΟΥΛΟΝ), ΠΑΡΘΕΝΕ7.

Είς τούς ναούς Θεοτόκου τής Περιβλέπτου, Ίωάννου τοϋ Θεολόγου καί 
τών 'Αγίων ’Αναργύρων(τέλη 13ου καί άρχάς τοϋ Μου αίώνος) έν Άχρίδι σώ
ζονται τοιχογραφίαι τοϋ Κωνσταντίνου Καβάσιλα, άρχιπιεσκόπου Άχρίδος·

1. Κ ε δ ρ η V. Bonn, II, 479, 7: «καί Νικηφόρου τοΟ Καβάσιλα δουκός οντος Θεσσα
λονίκης». Πρβλ. Ρ. Lemerle, Philippes et la Macédoine Orientale. Texte, Paris 1945. 
Addenda, p. 156. Γ. Θεοχαρίδου, Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας, «Ελληνικά» 17 
(1962)6, ΰποσ. 1 καί Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique au XIV siede, Paris 1913, σ. 45-46, ΰποσ.
1. Στ. Κυριακίδου, Βυζαντιναί Μελέται, τ. 5, σελ. 281, ύποσ. 1.

2. Κ ε δ ρ η V., Bonn, II, 541,14: «Προχειρίζεται δέ ή βασιλίς... δοϋκα τής Δύσεως Κων
σταντίνον πατρίκιον τον Καβάσιλαν». Πρβλ. Γ. Θεοχαρίδου, 6. ά., σ. 6, ΰποσ. 1.

3. Ό B. Zlatarski τον διορισμόν του ’Αλεξάνδρου Καβάσιλα ώς δουκός έν Σκοπίοις 
θέτει τό 1080, ένφ ό Μ. Banescu τόν ’Απρίλιον τοϋ 1078. Βλ. Vizantijski Izvori za Istoriju 
Naroda Jugoslavije (= Βυζαντινοί πηγαί περί τής ιστορίας τών λαών τής Γιουγκοσλαβί
ας), σερβ., τ. 3, Beograd 1966, σ. 186-187, σημ. 45. Πρβλ. Ν. Banescu, Ein Neuer κατε
πάνω Βουλγαρίας, BZ 25(1925) 331-332.

4. G. Schlumberger, Sigillographie de l’Empire Byzantine, Paris 1884, σ. 627.
5. W. Miller, Bulles byzantines de la collection de M. le Baron de Koehne, RN(1867) 

418, πίν. XIV, 3.
6.Schlumberger, έ.ά., σ. 627. Πρβλ. καί Άθ. Άγγελοπούλου, Νικόλα

ος Καβάσιλας Χαμαετός, ε.ά., πίν. 9, ένθα άναδημοσιεύεται ή έν λόγοι σφραγίς.
7, Αυτόθι, σ, 458.

21
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εις τάς τοιχογραφίας ούτος έμφανίζεται ώς άρχιερεύς1. Τοιχογραφία τοϋ ί
διου μέ άρχιερατικήν στολήν σώζεται είς το παρεκκλήσιον τοϋ Τιμίου Προ
δρόμου είς τον ναόν τοϋ Πρωτάτου έν 'Αγίφ Όρει2. Περί τούτου γνωρίζομεν 
ότι υπήρξε φίλος των Παλαιολόγων καί ότι ένεκα των πολιτικών του πεποι
θήσεων έφυλακίσθη, άργότερον όμως άπηλευθερώθη ύπό τοϋ αύτοκράτορος 
Μιχαήλ Παλαιολόγου (1259-1282)3. Ή προβολή τοϋ Κωνσταντίνου Καβά- 
σιλα έν Άχρίδι καί γενικώτερον εν Βορείω Μακεδονία καί Σερβία (τοιχογρα- 
φίαι αύτοΰ σώζονται είς τήν σερβικήν μονήν Staro Nagoricino παρά τό Κου- 
μάνοβον) δύναται νά έρμηνευθή ώς σημαίνουσα υπεροχήν των Παλαιολό- 
γων έναντι των πολιτικών των άντιπάλων είς τήν περιοχήν ταύτην ένεκα τής 
φιλενωτικής θρησκευτικής πολιτικής των4. Συνέγραψεν άρκετά έργα, μετα
ξύ τών όποιων καί ακολουθίαν τοϋ Κλήμεντος, αρχιεπισκόπου Άχρίδος5.

Ό Γεώργιος Παχυμέρης μνημονεύει ώς ύπηρετοΰντα κατά τάς τελευ
ταίας στιγμάς τοϋ βίου τοϋ Μιχαήλ Παλαιολόγου (1259-1282) τόν «άκτου- 
άριον Καβάσιλαν»6. Τό έτος 1295 ζή έν Θεσσαλονίκη ό μέγας οικονό
μος τής μητροπόλεως Γεώργιος Καβάσιλας, περί τοϋ όποιου ούδέν έτερον 
γνωρίζομεν7. Έν συνεχεία τό έπώνυμον «Καβάσιλας» μνημονεύει καί τό

1. R. Ljubinkovic, Les influences de la vie politique contemporaine sur la déco
ration des églises d’Ohrid, Beograd 1964, σ. 224-225 (extrait des Actes du Xlle Congrès inter- 
nationalle des études byzantines, t. Ill, Beograd 1964).

2. Μέχρι τοΰ 1969 έπιστεύετο μετά τοϋ G. Millet οτι ή τοιχογραφία τοϋ Πρωτάτου α
πεικόνιζε τόν «Νικόλαον Καβάσιλαν» τόν Χαμαετόν. Έκ νεωτέρας έρεύνης ήμών, τοϋ 
1969, έπί της τοιχογραφίας «διεπιστώθη ότι ή άνάγνωσις τοϋ Millet είναι έσφαλμένη. ΈπΙ 
τοΰ άνω άριστεροϋ μέρους της τοιχογραφίας ή όρθή έπιγραφή είναι ' 'Αγιος Καβάσιλας ’ 
καί οΰχί 'Νικόλαος Καβάσιλας’, έπί δέ τοϋ άνω δεξιοϋ μέρους, τό όποιον δέν έπρόσεξε δε
όντως ό Millet, μετά πρόχειρον καθαρισμόν της άσβέστου, άνεγνώσαμεν 'ΚΩΝΣΤΑ(ΝΤΙ)- 
ΝΟΣ’ (βλ. Άθ. ’Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός, σ. 68 καί πίν.
3, 4, άναδημοσιευομένους καί ένταϋθα είκ. 1 καί 2). Πάντως, ή άνακάλυψις είναι άπρόσ- 
βλητος καί άνατρέπει τα μέχρι τοϋ 1970 σχετικά έπιστημονικά δεδομένα, άσχέτως τοϋ 
αν δέν προηγήθη διά τόν καθαρισμόν τής τοιχογραφίας άδεια τής ’Αρχαιολογικής Υπηρε
σίας.

3. Ljubinkovic, ε.ά., σ. 224-225.
4. Αϋτόθι, σ, 225.
5. Ν. Δ ε λ ι α λ ή, Κατάλογος έντυπων δημοτικής βιβλιοθήκης Κοζάνης, τ.Α', Θεσ

σαλονίκη 1948, σ. 18.
6. Π α χ υ μ., Bonn, I, 530, 10-17.
7. Ό Γεώργιος Καβάσιλας, μέγας οικονόμος, μνημονεύεται είς ίβηριτικόν έγγραφον 

τοϋ ’Ιανουάριου, τοϋ έτους 1295. Βλ. F r. D ö 1 g e r, Aus den Schatzkammern des Heilligen 
Berges, München 1945. Textband Nr. 59/60, σ. 1. κ.έ: «Συνελθόντων είς δικαστήριον τών 
θεοφιλεστάτων έκκλησιαστικών άρχόντων τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
τοΰ μεγάλου οικονόμου κυροΰ Γεωργίου τοϋ Καβάσιλα». Πρβλ. Θεοχαρίδου, έ.ά., 
σ. 14, ύποσ. 3.
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δεύτερον περί Ίωαννίνων χρυσόβουλλον ’Ανδρονίκου τοΰ Παλαιολόγου, 
του έτους 1329, είς τήν φράσιν: «Ό,περ έδέξατο ό έπί τοϋ στρατού Καβάσι- 
λας»1.

Ό ’Ιωάννης Καντακουζηνός καί ό Νικηφόρος Γρηγορας εις τήν ιστο
ρίαν των ομιλούν περί του Μιχαήλ Καβάσιλα, τοϋ σακελλαρίου καί άρχιδια-

Είκ. 1. Νικόλαος Καβάσιλας, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης 
(Πρωτάτον 'Αγίου "Ορους. Άνάγνωσις G. Millet)

κόνου τοΰ Οικουμενικού Θρόνου. Οδτος, κατά τόν πρώτον εμφύλιον πόλεμον 
μεταξύ τοϋ Ίωάννου Ε' Παλαιολόγου καί τοΰ Ίωάννου Στ' Καντακουζηνοϋ 
(1341-1347), άνεμείχθη ως πρεσβευτής εις άποστολάς, άνατεθείσας είς αύτόν 
ύπό τής αύτοκρατείρας "Αννης εκ Σαβοΐας, υπό τοΰ πατριάρχου Κωνσταν- * 4

1. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία μακεδονικής ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 51, σημ.
4. Ό «έπί του στρατού», στρατιωτικόν αξίωμα έν χρήσει καί είς Σέρρας. Βλ. S ο 1 ο ν j e ν, 
BYZ-SL. 2 (1930) 281. Πρβλ. Α. Ξυγγοπούλου, Έρευναι εις τα βυζαντινά μνημεία 
τών Σερρών, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 43 καί Α. Βακαλοπούλου, Ιστορία τής Μακε
δονίας 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 21.
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τινουπόλεως Ίωάννου ΙΔ' (1334-1347)1 καί υπό του αύτοκράτορος Ίωάννου Στ' 
του Καντακουζηνοϋ2. Ούτος δεν εμεινεν άμέτοχος καί είς τήν θρησκευτικήν 
κρίσιν τής έποχής εκείνης, άλλα ελαβε μέρος είς τήν Σύνοδον τωνΒλαχερνων,

ΕΙκ. 2. 'Ο ”Αγιος Κωνσταντίνος ό Καβάσιλας 
(Πρωτάτον Αγίου "Ορους. Άνάγνωσις Άθ. Άγγελοπούλου)

1. Τό έτος 1344 άπεστάλησαν έκ Κωνσταντινουπόλεως δύο άντιπροσωπίαι, μία πολιτι
κή καί μία έκκλησιαστική, προς τόν έπαναστατήσαντα Ίωάννην Καντακουζηνόν, εύρισκό- 
μενον τότε είς τό Διδυμότειχον, διά να ζητήσουν όπως καταθέση ούτος τα όπλα. Έκ μέρους 
τής αύτοκρατείρας καί τής συγκλήτου άπεστάλησαν ό Γεώργιος Πεπαγωμένος καίόΣυνα- 
δηνός καί έκ μέρους τής Εκκλησίας καί τού πατριάρχου ό μητροπολίτης Φιλίππων Νεό
φυτος καί ό Μιχαήλ Καβάσιλας ό Σακελλάριος». Βλ. Μ i g n e, P. G. τ. 153, στ. 1132Β: 
«Καίήροϋντο πρέσβεις έκ βασιλίδος μέν καί τής συγκλήτου Γεώργιός τε ό Πεπαγωμένος 
καί ό Συναδηνός, ός καί πρότερον πρός Διδυμότειχον είς βασιλέα ήκε, παρά τού μεγάλου 
δουκός πεμφθείς, παρά δέ τής έκκλησίας καί πατριάρχου ό τής Φιλίππου μητροπολίτης καί 
ό σακελλίου Καβάσιλας...». Πρβλ. Καντακ., Bonn, III, 445, στ. 23-24 καί 445, στ. 1-3.

2. Τό έσπέρας τής Παρασκευής, τής 3ης Φεβουαρίου τού 1347, ό ’Ιωάννης Καντακου-, 
ζηνός, είσελθών είς τήν Κωνσταντινούπολης κατέλαβε τήν άρχήν, τής αύτοκρατείρας έξα-
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ύπογράψας τον Συνοδικόν Τόμον1 κατά των φρονημάτων Βαρλαάμ καί Άκινδύ- 
νου μέ τούς τίτλους: «Όσακελλάριος τής άγιωτάτης τοϋ Θεού καί μεγάλης ’Εκ
κλησίας καί αρχιδιάκονος Μιχαήλ ό Καβάσιλας»2.Ό ίδιος3, έξ άλλου, έστάλη 
υπό τού αύτοκράτορος Ίωάννου Στ' Καντακουζηνοΰ καί τοϋ πατριάρχου Καλ-

κολουθούσης άνθισταμένης έντός τοϋ παλατιού των Βλαχερνών (περί τής ακριβούς χρο
νολογίας εισόδου τοϋ ΚανταΚουζηνοϋ εις τήν Βασιλεύουσαν, βλ. V. Laurent, Notes 
de Chronographie et d’ histoire byzantine, EO 36, 1937, 169. Πρβλ. Θεοχαρίδου, έ.ά., 
σ. 12, σημ. 4). Τον ρόλον τοϋ συμφιλιωτοΰ των δύο παρατάξεων αναθέτει ό Καντακουζηνός 
εις τήν αύτήν έκκλησιαστικήν άντιπροσωπίαν, σταλεΐσαν νΰν έκ μέρους τούτου, ώς νικη- 
τοϋ, προς τήν αΰτοκράτειραν. Βλ. Κ α ν τ α κ , Bonn, III, 609, 12-15: «Έπειτα τον τής Φι
λίππου μητροπολίτην άπολεξάμενος καί Καβάσιλαν τόν σακελλίου, οι καί πρότερον εις 
Διδυμότειχον ήκον πρός έκεϊνον πρεσβευταί, έπεμπε προς βασιλίδα. Ή πρεσβεία δε ήν πε
ρί ειρήνης». Άργότερον, τό έτος 1354, ότε ό πατριάρχης Κάλλιστος άρνεΐται να ύποκύψη 
εις άπόφασιν τοϋ Καντακουζηνοΰ να στέψη τόν υιόν του Ματθαίον συναυτοκράτορα εις 
τήν μονήν τοϋ 'Αγίου Μάμαντος, ό αύτοκράτωρ άποστέλλει πρός αύτόν μεταξύ άλλων έκ 
νέου τόν Μιχαήλ Καβάσιλαν να πείση τοϋτον, νά δεχθή τήν άπόφασιν τοϋ αύτοκράτορος 
καί νά έπιστρέψη εις τόν θρόνον του. Βλ. Κ α ν τ α κ., Bonn, IV, 270, 16-21: «Δύο γάρ τών 
άρχιερέων άπολεξάμενος, τόν Αίνου Δανιήλ καί ’Ιωσήφ τόν Τενέδου, καί τοσούτους έτέ- 
ρους των έπιφανεστέρων τοϋ κλήρου τής Βυζαντίου έκκλησίας, Καβάσιλαν τόν σακελλίου 
καί Περδίκην τόν σκευοφύλακα, καί έπεμπεν εις τήν μάρτυρος τοϋ Μάμαντος μονήν πρός 
πατριάρχην καί έπί τοΐς θρόνοις έκάλει καί τήν άρχήν...».

1. Ό τόμος ύπεγράφη τήν 27ην Μαΐου τοϋ έτους 1351. Γ ρ η γ ο ρ., Bonn, II, 905, 7-9 
κ.έ.: «Έβδόμην μέν ούν ήγε καί εικοστήν ό Μάιος μήν, έν ή συγκαλεϊ ήμδς δεδογμένον γέ- 
γονε βασιλέα πρός ήν ώνόμαζε σύνοδον». Πρβλ. Θεοχαρίδου, έ.ά., 13, σημ. 2.

2. Μ i g n e, P. G. 151, στ. 763 B. Πρβλ. S. S a 1 a v i Π e, Cabasilas le Sacellaire et Ni
colas Cabasilas, EO 35 (1936) 424-425.

3. Τήν δικαιολογίαν τοϋ πράγματος παρά Θεοχαρίδη, Δημήτριος Δούκας Καβά- 
σιλας, «Ελληνικά» 17 (1962) 10-14. Παλαιότερον έσφαλμένως έπιστεύθη ότι συνομιλητής 
τοϋ Γρήγορά ήτο ό Νικόλαος Καβάσιλας ό Χαμαετός, έτεροι δέ (G. Cammelli, Cor
respondance de Demetrios Cydones, Paris 1930, σ. 205, έπιστ. 286 τοϋ Κυδώνη πρός Δημή- 
τριον Καβάσιλαν, S. S a 1 a ν i 11 e, Cabasilas le Sacellaire et Nicolas Cabasilas, EO 35, 
1936,427, σημ. 2) συνήθως τόν συνομιλητήν τοϋ Γρήγορά Καβάσιλαν ταυτίζουν πρός τόν 
άποδέκτην τών τριών έπιστολών τοϋ Γρήγορά Δημήτριον Κανίσκην Καβάσιλαν, άκολου- 
θοΰντες τήν γνώμην τοϋ έκδοτου τών έπιστολών Γρήγορά R. Guilland, Correspon
dance de Nicephore Gregoras, Paris 1927, σ. 317. Προσφάτως, είς μελέτην τοϋ Δ. Τ σ ά- 
μ η, Δαβίδ Δισυπάτου Λόγος κατά Βαρλαάμ καί Άκινδύνου πρός Νικόλαον Καβάσιλαν, 
Θεσσαλονίκη 1973, σ. 29 (β' έκδ. 1976, σ. 30), έπανέρχεται τό ζήτημα τοϋ συνομιλητοΰ τοϋ 
Νικηφόρου Γρήγορά, τό όποιον όμως προ πολλοϋ έπαυσε νά άπασχολή τήν έρευναν, διότι 
άπεδείχθη ήδη υπό τοϋ Γ. Θεοχαρίδου (βλ. «Ελληνικά» 17, 1962, 10-14) ότι συνομι
λητής τοϋ Γρήγορά ύπήρξεν ό Μιχαήλ Καβάσιλας ό Σακελλάριος καί ούχί ό Δημήτριος 
Κανίσκης Καβάσιλας ή ό Νικόλαος Καβάσιλας ό Χαμαετός. Καί ό ίδιος είχα περιπέσειείς 
τήν αύτήν πλάνην, όταν άπέδιδα είς τόν Νικόλαον Καβάσιλαν χαρακτηρισμούς τοϋ Νικη
φόρου Γρηγορά άναφερομένους είς τόν Μιχαήλ Καβάσιλαν, όπως όρθώς είχεν έπισημάνει 
κριτής τής περί Νικολάου Καβάσιλα διατριβής μου (βλ. γνώμην Γ. Μαντζαρίδου, είς Πρα
κτικά τής ύπ’άριθ. 642 τής 13-11-70 συνεδρίας τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Α.Π.Θ.).
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λίστου, νά μεταπείση τον Νικηφόρον Γρηγοράν υπέρ των Ησυχαστών1- 
φαίνεται δμως δτι ούδέν έπέτυχε, καίτοι ήπείλησε τούτον1 2.

Σύγχρονος τοϋ Μιχαήλ Καβάσιλα ύπήρξεν ό Νείλος Καβάσιλας, εκλε
γείς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης μετά τον ’Ιούλιον τού 13613. Ούτος, γεν

1. Γ ρ η γ ο ρ., Bonn, II, 1050,13-18: «ΈντεΟθεν αύθις ήμέραι παρίππευον πέντε καί δέ
κα, καί ό τών φίλων ήμϊν βέλτιστος έκεΐνος ήκε Καβάσιλας, λαθραίων καί ποικίλων βου
λευμάτων πατριαρχικών όμοΟ καί βασιλικών έπαγόμενος φόρτον, καί μηχαναΐς οίονεί τισιν 
έλεπόλεσι πεφραγμένος έκεϊθεν παντοδαπαΐς, άτε συνετός καί πολυπράγμων άνήρ καί ποι
κίλων ίδρις πραγμάτων καί λόγων πολιτικών...». Ή έπίσκεψις του Μιχαήλ Καβάσιλα προς 
τον Γρηγοράν ελαβε χώραν κατά τά τέλη ’Ιουνίου τοϋ 1351. Πρβλ. Γ. Θεοχαρίδου,
6.ά., σ. 10. Ό Δ. Τσάμης, άποδεχόμενος ώς λίαν πιθανήν περίοδον συγγραφής τοϋ Λόγου 
Δαβίδ τοϋ Δισυπάτου προς Νικόλαον Καβάσιλαν τό θέρος τοϋ 1342 (σ. 23-24), κάμνει τήν 
ύπόθεσιν δτι ό Νικόλαος Καβάσιλας «θά έπρεπε κατά τό 1342 νά ήτο τούλάχιστον περίπου 
τριακονταπενταετής, ήτοι νά είχεγεννηθή περί τό 1307;» (σ. 29), ή ύπόθεσις δέ αϋτη «ένι- 
σχύεται έκ τής συζητήσεως τοϋ Νικηφόρου Γρήγορά μετά τίνος Καβάσιλα... ό Καβάσιλας 
τοϋ Γρήγορα θά ήδύνατο ίσως νά ήτο ό Νικόλαος» (σ. 29). Ή δλη ύπόθεσις δεν φαίνεται 
νά προάγεται πρώτον, διότι άπεδείχθη ήδη δτι συνομιλητής τοϋ Γρήγορα δέν ήτο ό Νικό
λαος Καβάσιλας άλλ’ ό Μιχαήλ Καβάσιλας (βλ. σ. 373), δεύτερον διότι ή συνάντησις 
Γρήγορά καί Καβάσιλα ελαβε χώραν δχι τό θέρος τοϋ 1342 άλλα τόν ’Ιούνιον τοϋ 1351 
καί τρίτον, διότι ό Νικόλαος Καβάσιλας άπό τοϋ 1337 μέχρι τοϋ 1341 περίπου εύρίσκετο 
διά σπουδάς εις Βασιλεύουσαν, μάλιστα δέ τό 1341, άγων τό 19ον έτος τής ήλικίας του, ώς 
γεννηθείς περί τό 1322/1323, δέχεται έπιστολήν τοϋ θείου του Νείλου, τής όποιας τό περιε- 
χόμενον δεικνύει δτι ό Καβάσιλας ήτο πρός τό πέρας τών σπουδών του (βλ. σ. 375-376). Μή
πως, λοιπόν, πρέπει νά ύποθέσωμεν άσφαλέστερον δτι ό Λόγος Δισυπάτου πρός Νικόλαον 
Καβάσιλαν έγράφη περί τό 1351, εις περίοδον, δηλαδή, κατά τήν όποιαν ό Νικόλαος Καβά- 
σιλας σύμβουλος τοϋ Καντακουζηνοΰ (βλ. Άγγελοπούλου, έ.ά., σ. 52 κ.έ.), διέ
θετε «κϋρος καί έπιρροήν» καί διεκρίνετο έπί σοφία (βλ. Τ σ ά μ η, ε.ά., σ. 28, σ. 35, στ. 
2-3 «βραχέα πρός τήν σήν σοφίαν διεξελθεΐν, ώ φίλος, έπήλθέ μοι», σ. 89, στ. 11-12 «σοφώ 
γε δντι καί δυναμένφ ταϊς δοθείσαις άφορμαΐς κατά τόν ορθόν χρησαμένφ λόγον»), δεδο
μένου μάλιστα δτι τό ιστορικόν πλαίσιον τοϋ Λόγου άντικατοπτρίζει απολύτως τήν περί 
τό 1351 έκκλησιαστικήν κατάστασιν;

2. Γ ρ η γ ο ρ., Bonn II, 1145,2-12: «... έγώ δ’ ύπολαβών Διοκλητιανοϋ καί τών έκείνου 
καιρών εφασκον είναι ταυτί τά ρήματα- καί μή, τά μέγιστα χαριζόμενοι τών καλών, συγχεϊ- 
τε τήν χάριν έν τφ τής άπειλής σχήματι. Τοΐς γάρ μαρτύρων έμοί στεφάνους ύπισχνούμενοι 
χορηγεϊν κακίστοις όνόμασι τά βέλτιστα δοκεϊτε συγχεΐν καί ύμεΐς μέν ών βασιλεύς κύριος, 
άπειλεΐτε· έγώ δ’ ών Κύριος σύν γε Θεώ καί πάνυ φυλάττειν, άγωνιοΰμαι καί μέχρι θανά
του στήσομαι, τό φρόνημα τηρών άδούλωτον. Εύσεβεϊν μέν γάρ άνάγκη, ζην δ' ούκ άνάγκη- 
καί θνήσκειν μέν ύπέρ εύσεβείας άνάγκη, θάπτεσθαι δ’ ούκ fiv άνάγκη. Κάκεΐνοι μέν έν τού- 
τοις άπήεσαν».

3. Βλ. Θεοχαρίδου, Βιβλιοκρισίαν εις «Μακεδονικά» 16 (1976) 385, δπου τίθε
ται ώς πρόβλημα καί ή ύπό τοϋ ίδιου έπισημανθεϊσα άντίφασις μεταξύ τοϋ Συνοδικού Θεσ
σαλονίκης, μαρτυροϋντος περί τοϋ άρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Νείλου Καβάσιλα (1361- 
1363), καί τοϋ Συμεών Θεσσαλονίκης, λέγοντος περί τοϋ Νείλου Καβάσιλα, M.P.G. 155, 
145Α: «Τής Θεσσαλονίκης τήν προεδρείαν μέν είληφώς μή πρός αύτήν δέ φθάσας έλθεΐν». 
Καίτοι ή έξήγησις τής άντιφάσεως ούδέν νεώτερον θά ήδύνατο νά προσκόμιση εις τά περί
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νηθείς περί τά τέλη του 13ου αίωνος, ελαβεν ενεργόν μέρος είς τήν πολιτικήν 
καί θρησκευτικήν διαμάχην τής έποχής του (1341-1354), εκδηλωθείς υπέρ 
τής ήσυχαστικής κινήσεως καί τής παρατάξεως τοΰ Καντακουζηνοΰ. Κατά 
τήν περίοδον 1347-1354 εύρίσκεται είς τήν Κωνσταντινούπολης συμμετέχων 
είς τήν Σύνοδον των Βλαχερνων (1351) κατά τοϋ Βαρλαάμ καί του Άκινδύ- 
νου, βραδύτερον δέ διεδέχθη τον Γρηγόριον Παλαμδν είς τον μητροπολιτι- 
κόν θρόνον Θεσσαλονίκης. Έγραψε συγγράμματα κατά των Λατίνων, υπέρ 
των Παλαμιτων, καί άλλα ποικίλου περιεχομένου1.

’Ανεψιός έπ’ άδελφή του Νείλου Καβάσιλα ύπήρξεν ό Νικόλαος Καβά- 
σιλας ό Χαμαετός. Ούτος έγεννήθη περί τό 1322/13232 είς τήν Θεσσαλονίκην, 
έφοίτησεν είς τήν Σχολήν Φιλοσοφίας3 τής Κωνσταντινουπόλεως έπί πεν

Νικολάου άλλα εις τά περί Νείλου Καβάσιλα βιογραφικά, δι’ αύτό καί άντιπαρήλθον τό ζή
τημα εις τήν μονογραφίαν μου, έν τούτοις είμαι τής γνώμης, κατόπιν συνεκτιμήσεως τών 
σχετικών πηγών καί πληροφοριών ότι ίσως δέν πρόκειται κατ’ ούσίαν περί άντιφάσεως άλ
λα περί συμπληρώσεως ή καί περί συγχύσεως. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν, ό Συμεών 6χει 
προφανώς ύπ’ όψιν του τάς άναφυείσας δυσκολίας περί τήν πλήρωσιν τοϋ θρόνου Θεσσα
λονίκης κατά τό 1360-1361, άφοϋ άπό τοϋ θανάτου τοϋ Γρηγορίου Παλαμά τήν Μην Νοεμ
βρίου 1359 μέχρι τοΰ ’Ιουλίου τοϋ 1361 ό θρόνος τής Θεσσαλονίκης παρέμεινε κενός, καί 
περί τήν έν συνεχεία έγκατάστασιν τοϋ Νείλου, ένεκα τών όποιων οδτος «τής Θεσσαλο- 
νικέων τήν προεδρείαν μέν είληφώς μή προς αύτήν δέ φθάσας έλθεϊν», ύπό τήν έννοιαν ότι, 
μόλις, μετά εν έτος δυσκολιών, έρρυθμίσθη τό ζήτημά του, ένεθρονίσθη καί έξεμέτρησε 
τό ζήν κατά τάς άρχάς τοϋ 1363, δηλαδή έντός διετίας άπό τής έκλογής του. Είς τήν δευτέ- 
ραν περίπτωσιν, ό Συμεών ίσως είναι ό πρώτος, ό όποιος συγχέει τόν Νικόλαον μέ τόν Νεί
λον Καβάσιλαν, τόν θειον δηλαδή μέ τόν άνεψιόν, λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι ό Νικόλαος 
Καβάσιλας είχε περιληφθή είς τό τριπρόσωπον διά τόν πατριαρχικόν θρόνον Κωνσταν
τινουπόλεως άλλά τελικώς δέν έξελέγη. Άντιθέτως, καί έπί πλέον τούτων, αί άλλαι δύο βα
σικοί πηγαί: τοϋ Σφραντζή (P. G. 156, 1036D-1037A, έκδ. Grecu, σ. 32, 19-282, 29) καί τό 
Συνοδικόν (L. Petit, ΕΟ 18, 1916-1919, 248-249) είναι τοσοϋτον σαφείς ώστε ούδεμίαν 
νά καταλείπουν άμφιβολίαν ότι ό Νείλος Καβάσιλας διετέλεσεν άρχιεπίσκοπος Θεσσα
λονίκης άπό τοΰ 1361 μέχρι τοϋ 1363, έτους τοΰ θανάτου τοϋ πατρός τοϋ άνεψιοϋ του Νικο
λάου, ένεκα τοϋ όποιου υιός καί μήτηρ άναλαμβάνουν έπίπονον ταξίδιον έπιστροφής είς 
Θεσσαλονίκην τόν χειμώνα τοΰ 1362/1363. Κατά τόν Γ. Θεοχαρίδην (σ. 390-391 τής βιβλιο
κρισίας), «είς τό τελευταΐον ίσως ταξίδιον τοΰτο τής ζωής της άναφέρεται ό Σφραντζής, 
όταν μάς πληροφορεί ότι αϋτη άπήλθεν έκ Κωνσταντινουπόλεως είς Θεσσαλονίκην 'Νι
κολάου (γρ. Νείλου) τοΰ Καβάσιλα καί άδελφοΰ αύτής άρχιερέως έκεΐσε όντος’»- ή άποψις 
αϋτη είναι ή πλέον πιθανή χρονικώς.

1. Ά. Σ π ο υ ρ λ ά κ ο υ, Νείλος ό Καβάσιλας, ΘΗΕ 9 (1966) 337-340. Πρβλ. E. Can- 
d a 1, Nilus Cabasilas et Theologia S. Thomae de processione Spiritus Sancti, Βατικανόν 1945. 
G. S c h i r ο, Il paradosso di Nilo Cabasila, Άνάτυπον έκ Silloge Byzantina είς τιμήν S. Mer
cati, Roma 1957. F. V e r n e t, Nil Cabasilas, DTC, II, β' έκδ., στ. 1295-1297.

2. Ή χρονολόγησις τής γεννήσεως τοϋ Νικολάου Καβάσιλα περί τό 1322/1323 είναι 
ή ώς έπί τό πλεϊστον άποδεκτή μέχρι σήμερον υπό τής βυζαντινής προσωπογραφίας, όσον 
δέ διευρύνονται αΐ περί Νικολάου Καβάσιλα βιογραφικαί έρευναι τοσοϋτον έδραιοϋται έπί 
πλέον ή έν λόγφ χρονολόγησις (βλ. Θεοχαρίδου, Βιβλιοκρισίαν, σ. 386-387 καί 392).

3. Τήν δικαιολογίαν τοϋ πράγματος όφείλομεν είς τόν Θεοχαρίδην (βλ. βιβλιοκρισίαν,
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ταετίαν περίπου (1337-1341)1, άπό δέ του 1345 μέχρι του 1364 συμμετέσχεν 
ένεργως είς τα κοινά τής αύτοκρατορίας μέ έπίκεντρον τήν Βασιλεύουσαν 
καί τήν Θεσσαλονίκην2. Κατά τήν τελευταίαν περίοδον τής ζωής του εύρί- 
σκεται έν Κωνσταντινουπόλει μακράν τού κόσμου3 4, διαπρέπων, ώς έπί τό 
πλεΐστον, είς τό συγγραφικόν εργον1. Έξεμέτρησε τό ζήν τήν τελευταίαν δε
καετίαν του 14ου αίώνος5, διακριθείς έπί σπανία θεολογική, φιλοσοφική καί

σ. 387-388), ό όποιος είς τό σημεΐον τοΟτο συμπληρώνει τό μέχρι τοϋδε κενόν είς τα σχετι
κά βιογραφικά περί Νικολάου Καβάσιλα.

1. Κατόπιν των διευκρινήσεων τοϋ Θεοχαρίδου (βλ. βιβλιοκρισίαν, σ. 387), ό χρόνος 
σπουδών τοϋ Νικολάου Καβάσιλα δύναται άκριβέστερον νάπροσδιορισθή μεταξύ τού 1337 
καί τού 1341.

2. Βλ. Άθ. Ά γγ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, έ.ά., σ. 33-63.
3. Αύτόθι, σ. 63-74. Πρβλ. καί Θεοχαρίδου, βιβλιοκρισίαν, σ. 392-395. Συνοψίζων ό δεύ

τερος τάς περί της ίδιότητος τού Νικολάου Καβάσιλα θέσεις του λέγει έν συμπεράσματι 
(σ. 401) τά έξης: «’Ανατρέπει όριστικώς δι’ ίσχυρών έπιχειρημάτων τάς άπόψεις τού Salavil- 
le καί τών άκολουθησάντων αυτόν ώς προς τήν ιδιότητα τού Νικολάου Καβάσιλα, έρμη- 
νεύων όρθώς τήν φράσιν τού Καντακουζηνού 'όντα ετι ιδιώτην’, ή όποία δέν άφήνει περι
θώρια είς άμφιβολίας ότι ό βίος τοϋ Νικολάου Καβάσιλα παρουσιάζει δύο περιόδους, κατά 
τήν πρώτην έκ τών όποιων ούτος είναι λαϊκός, ένώ κατά τήν δευτέραν δέν είναι πλέον ού- 
τος λαϊκός άλλά κληρικός. (Ποιας όμως βαθμίδος κληρικός; Εις τούτο άντιδικοΰμεν μετά 
τού σ., ό όποιος θέλει τούτον ίερέα είς τό τέλος τού βίου του)». Καί καταλήγει ούτος είς τό 
Ιδικόν του συμπέρασμα: «Είναι, νομίζομεν, πλέον σύμφωνον προς τάς ένδείξεις τών πηγών 
μας καί προς τάς πεποιθήσεις τού Ν.Κ. ότι ούτος εζησε κατά τήν δευτέραν περίοδον τής 
ζωής του ώς 'Ιδιώτης μοναχός’, ώς 'κοσμοκαλόγηρος’, δηλονότι» (σ. 395)· διαφεύγει πρός 
στιγμήν βεβαίως τού κ. Θεοχαρίδου τό γεγονός ότι ό «ιδιώτης μοναχός» ή «κοσμοκαλό
γηρος» δέν άντιπροσωπεύει κάποιον έκκλησιαστικόν βαθμόν, άκόμη καί μεταξύ τών κατω
τέρων λεγομένων κληρικών, άλλα άποτελεϊ μέχρι σήμερον άκόμη Ιδιωτικόν τρόπον αύστη- 
ράς πνευματικής άσκήσεως, έκτος τής καθιερωμένης έκκλησιαστικής τάξεως καί ζωής, καί 
ούδέν πλέον. ’Εάν, λοιπόν, ό Νικόλαος Καβάσιλας παρέμεινεν άπλοΰς κοσμοκαλόγηρος 
μέχρι τοϋ 1369, όπότε γράφει ό Καντακουζηνός τήν ίστορίαν του καί άναφέρεται είς τά γε
γονότα τοϋ 1353, τότε μάς είναι άνεξήγητος ή έμφαντική, καίτοι λεπτομερειακή, φράσις 
του «όντα ετι ίδιώτην». ’Ασφαλώς, ό Καντακουζηνός, καθ’ όν τρόπον άναφέρεται τό 1369 
είς τά συμβάντα τοϋ 1353, έχει ύπ’ όψιν του ότι έν τφ μεταξύ κάτι άλλο, ούσιαστικώτερον, 
συνετελέσθη είς τήν ζωήν τοϋ Νικολάου Καβάσιλα άπό τό 1353 μέχρι τοϋ 1369. Ή ύπόθε- 
σις, τέλος, ότι τό «όντα ετι ίδιώτην» (λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι ή μετοχή «όντα» είναι έ- 
ναντιωματική) «δύναται νά άναφέρεται μόνον είς τήν έποχήν τής υποψηφιότητάς του είς 
πατριάρχην, χωρίς νά προεξοφλή άναγκαίως ότι μετά ταϋτα, μή έκλεγέντος πατριάρχου, 
έγένετο όπωσδήποτε κληρικός» δέν φαίνεται νά προάγεται ώς προσκρούουσα είς τό «ετι»- 
έάν τούτο έλειπε, θά ήδύνατο άνεπιφυλάκτως νά γίνη άποδεκτή ή έν λόγφ ύπόθεσις (βλ. 
γνώμην Ίω. Καλογήρου είς τά Πρακτικά τής ύπ’ άριθμ. 642 τής 13-11-70 συνεδρίας τής Θεο- 
λογικής Σχολής τοϋ ΑΠΘ).

4. Περί τοϋ συγγραφικού έργου του βλ. λεπτομερέστερον Π. Ν έ λ λ α, Προλεγόμενα 
είς τήν μελέτην Νικολάου τοϋ Καβάσιλα, Άθήναι 1968, σ. 27-36, Ά θ. ’Αγγελοπο ύ- 
λ ο υ, έ.ά., σ. 75-118 καί Β. Ψευτογκα, Νικολάου Καβάσιλα έπτά άνέκδοτοι λόγοι 
τό πρώτον νϋν έκδιδόμενοι, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 172.

5. Πλέον συγκεκριμένως, ό Νικόλαος Καβάσιλας άπεβίωσε μεταξύ τοϋ 1391 καί 1397
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κοινωνιολογική παιδεία, ένεκα τής οποίας έχει καθιερωθή ώς μία άπό τάς 
πλέον έλκυστικάς καί συμπαθείς φυσιογνωμίας τής έλληνικής όρθοδόξου 
κληρονομιάς.

Συγγενής πιθανώτατα τοϋ Νικολάου Καβάσιλα του Χαμαετοϋ, όχι έκ 
του πατρός, άλλ’ έκ τής μητρός τούτου, τής αδελφής του Νείλου Καβάσιλα1, 
είναι ό μέγας παπίας2 Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας3. Οδτος υπήρξε «μέγας 
αρχών», τ.έ. άξιωματικός τοϋ στρατού εις τό επιτελεϊον τοϋ δομεστίκου των 
σχολών4. Κατά τήν περίοδον τοϋ πρώτου εμφυλίου πολέμου (1341-1347), ού- 
τος έτάχθη ένεργώς μέ τό μέρος τοϋ Καντακουζηνοϋ, ό όποιος, μετά τήν επι- 
κράτησίν του, περιέβαλε τοΰτον μέ μεγάλην στοργήν. Ένεκα τής προς τον 
αύτοκράτορα πλήρους άφοσιώσεώς του εδεινοπάθησε μετά τής οίκογενείας 
του υπό των αντιπάλων5. Εις ενδειξιν άναγνωρίσεως των ύπηρεσιών του ό 
Καντακουζηνός δι’ είδικοΰ χρυσοβούλλου παρεχώρησεν εις αυτόν δωρεάν 
κτήματα είς τά χωρία Κατακαλή καί Πλαγηνά (σημ. Πλαϊνά) Χαλκιδικής 
καί Θέρμη Θεσσαλονίκης6.

Ό Δημήτριος Κανίσκης ό Καβάσιλας, σύγχρονος των ανωτέρω άλλ’ α
γνώστων συγγενικών δεσμών μετ’ αυτών, ύπήρξε κληρικός, έν αρχή αναγνώ
στης καί άργότ^ρον διάκονος, καί άξιωματοΰχος τής μητροπόλεως Θεσσα
λονίκης ώς δικαιοφύλαξ καί μέγας σακελλάριος7. Ουτος είναι γνωστός ώς

(βλ. σχετικώς ©εοχαρίδου, Βιβλιοκρισίαν εις «Μακεδονικά» 16 (1976) 386).
1. Βλ. βιβλιοκρισίαν Θεοχαρίδουείς «Μακεδονικά» 16 (1976) 391.
2 .Ό μέγας παπίας, έν άρχη άρχιθυρωρός καί κλειδοκράτωρ τοϋ 'Ιεροϋ Παλατιού, κά

τοχος τοϋ 22ου βαθμοϋ έν τη υπαλληλική Ιεραρχία, άργότερον, κατά τον 14ον αιώνα, αύλι- 
κός τίτλος εύγενείας. Βλ. παρά B. G u i 11 a r d, Fonctions et dignités des Eunuques, EB 3 
(1945) 202-210.

3. Οΰτος έκαλείτο έν άρχη «μέγας παπίας Δημήτριος Καβάσιλας»(είς χρυσόβουλλον λό
γον τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου τοϋ Στ'Καντακουζηνοϋ τοϋ Νοεμβρίου τοϋ έτους 1347 διά 
τον μέγαν παπίαν Δημήτριον Καβάσιλαν, έκδ. Ο ε ο χ α ρ_ί δ ο υ, εις «Ελληνικά» 17,1962, 
4-6), νυμφευθείς όμως μέχρι τοϋ 1369 Δούκαιναν, έλαβε καί τό έπίθετον Δούκας («ό δοϋλος 
τοϋ κραταιοϋ καί άγιου ήμων αύθέντου καί βασιλέως Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας f ό 
μέγας παπίας)·»· υπογραφή είς έγγραφον διά τήν μονήν Ζωγράφου, τοϋ Μαρτίου 1369. Αύ- 
τόθι, σ. 15-16).

4. Ρ. Lem er le, Philippes et la Macédoine..., έ.ά., σ. 238. Πρβλ. R. Gu il land, 
Études sur l’histoire administrative de Byzance. Le Domestique des Scholes, REB 8(1950) 14/5. 
Τοϋ αύτοϋ, Observations sur la liste des dignitaires du Pseudocodinus, REB 12(1954) 59.

5. Είς «Χρυσόβουλλον λόγον τοϋ αύτοκράτορος Ίωάννου τοϋ Στ' τοϋ Καντακουζηνοϋ 
διά τον μέγαν παπίαν Δημήτριον Καβάσιλαν τοϋ Νοεμβρίου 1347» έπαινεΐται οΰτος διά 
«τήν έν τοΐς πολεμικοΐς έμπειρίαν» (Θ εοχαρίδου, έ.ά., σ. 5, στ. 26).

6. Θεοχαρίδου, έ.ά., σ. 4-6.
7. Actes de Γ Athos. V. Actes de Chilandar, Première partie, Actes grecs, publiés par L. 

Petit, BX, Παράρτημα τοϋ IZ' τόμου 1(1911) 112, 14δ: «ό δικαιοφύλαξ Δημήτριος διάκονος 
Κανίσκης ό Καβάσιλας» (Ιανουάριος 1327)· αύτόθι 117, 166: «ό δικαιοφύλαξ Δημήτριος 
διάκονος μέγας σακελλάριος Θεσσαλονίκης Κανίσκης ό Καβάσιλας» (Ιούλιος 1328).
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άριστοτέχνης κωδικογράφος1, καλλιγράφος καί άντιγραφεύς2 καί ώς εξαιρέ- 
του μορφώσεως λόγιος3.

Κατά τούς αυτούς περίπου χρόνους εζησεν ό Γεώργιος Καβάσιλας, ό υί- 
ός τούτου Δημήτριος Καβάσιλας, γαμβρός προφανώς τής οικογένειας των 
Καλλαμάνων, καί ό ’Ιωάννης Καβάσιλας, άπαντες άνώτεροι κρατικοί ύπάλ- 
ληλοι τού αμέσου περιβάλλοντος τού βασιλέως Ίωάννου Ε' τού Παλαιολό- 
γου4.

Είς ετερος Δημήτριος Καβάσιλας, ούχί ό Δημήτριος Κανίσκης Καβά- 
σιλας, ούτε ό μέγας παπίας Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας, είναι ό άποδέ- 
κτης τής έπιστολής τού Δημητρίου Κυδώνη, τού έτους 1386· ό Κυδώνης, γρά- 
φων προς Δημήτριον Καβάσιλαν, παρακαλεΐ τούτον να μή παραδώση τήν 
επιστολήν εις τόν βασιλέα, άν νομίζη ότι τούτο δεν ήτο φρόνιμον5. Ούτος 
ήτο άσφαλώς άνώτερος κρατικός υπάλληλος τού περιβάλλοντος τού βασι- 
λέως, πιθανώτατα αύτοκρατορικός γραμματεύς. "Ετερος φορεύς τού επωνύ
μου, ό Μανουήλ Καβάσιλας, ήγήθη αποστολής προς τήν Δημοκρατίαν τής

1. Έκ τής χειρός τού κωδικογράφου τούτου Δημητρίου Καβάσιλα προέρχονται οί κώ
δικες Βατικανός 507 (τού ’Ιουλίου 1344) καί Λαυρεντιανός (του έτους 1360). Βλ. Μ. V ο g e 1- 
V. Gardhausen, Die griechischen Schreiber der Mittelalters und der Renaissance, 
Leipzig 1909, λ. Δημήτριος (σ. 102): «Δημήτριος εύτελής διάκονος καί άναγνώστης Κανί
σκης ό καί Καβάσιλας». Βλ. καί R. Devreesse, Codices Vaticani Graeci. Bibl. Vatica
na 1937, τ. II, σ. 356: «Χειρών έμών πόνημα καθειργνυμ(έν)φν, Δημήτρ(ι)ος, εύτελής διάκο
νος Κανίσκης, ό καί Καβάσιλας, έτος ,ζω' πεντηκοστού δευτέρου μηνί Ίουλλ(ίφ), ίνδ. ιβ'».

2. Ό Νικηφόρος Χοϋμνος, ώς αύτοκρατορικός γραμματεύς, είς έπιστολήν πρός τόν 
Δημήτριον Κανίσκην τόν Καβάσιλαν επαινεί τούτον ώς αριστοτέχνην, καλλιγράφον καί 
άντιγραφέα. Βλ. J. Boissonade, Anecdota graeca nova, Paris 1844. Epist. ΡΜΔ'(σ. 
167): «Τω Καβάσιλα κυρφ Δημητρίφ : Γράμματα καί τήν έν τούτοις άριστουργόν χεΐρα σήν 
έπί λόγων καί πονημάτων των έμών έχων άνά χεΐρας, όλος έγενόμην τού τύπου καί τού μορ
φώματος καί τού κάλλους αύτών». "Οτι ό Δημήτριος Καβάσιλας τού Χούμνου είναι ό Δη- 
μήτριος Κανίσκης Καβάσιλας άπεδείχθη ύπό V. Laurent, ΕΟ 30 (1931) 347.

3. Ό Νικηφόρος Γρηγοράς καί ό Μιχαήλ Γαβράς είς έπιστολάς των πρός τόν είρη- 
μένον Καβάσιλαν ζητούν τήν κρίσιν του διά συγγραφάς των. Βλ. R. G u i 11 a n d, Corres
pondance de Nicephore Gregoras, Paris 1927, σ. 316, έπιστ. 7, σ. 250, έπιστ. 155.

4. Είς πωλητήριον έγγραφον τής Μεγίστης Λαύρας, έκδοθέν ύπό’Αλεξάνδρου Λαυριώ- 
του, άναφέρεται ότι ή πώλησις έγένετο έν Θεσσαλονίκη τόν ’Ιούλιον τού 1341 έπί παρου- 
σίμ «τών οικείων τώ κρατίστφ ήμών αύθέντη καί βασιλεϊ, τού τε Καβάσιλα κυροϋ Γεωργί
ου, τού γνησίου υίοϋ αύτού κυρού Δημητρίου τού Καβάσιλα, τού Δοβλετζινοΰ κυροϋ Κων
σταντίνου, τού Καβάσιλα κυρού Ίωάννου, καί τού Τζίσκου κυροϋ Γεωργίου» (Πρβλ. Θ ε ο
χ α ρ ί δ ο υ, έ.ά., σ. 14, 15, σημ. 1).

5. Δημητρίου Κυδώνη, Τφ Δημητρίφ Καβάσιλα: «Έπιστολήν πέμπω τφ βα- 
σιλεΐ, ότι δή φημι τών έμών λόγων έράν, καί κελεύει τών κομιούντων λαμβανομένην έπι- 
στέλλειν, ήν βουλοίμην άν διά σοΰ, πρώτον άναγνόντος, επειτ’ έκείνφ δοθήναι,» παρά 
R. J. Lo en er tz, DémétriusCydonéscorrespondance, τ. II, Città dell Vaticano 1960, σ. 
260-261.
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Γενούης, μετά τήν σύναψιν συμφωνίας μεταξύ τού Ίωάννου Ε' τού Παλαιο- 
λόγου καί τής Γενούης τον Νοέμβριον τού 1382, μέ σκοπόν τήν άγοράν σιτη
ρών διά τάς άνάγκας τής Κωνσταντινουπόλεως1. Μεταξύ των μελών τής απο
στολής συμπεριελαμβάνετο καί ό Γεώργιος Γουδέλης2 3.

’Από το πρώτον ήμισυ τού Μου αίώνος είναι γνωστοί, ώσαύτως, ό Κα- 
βάσιλας ό «μέγας διοικητής»8, ό Γεώργιος Καβάσιλας, συγγενής πιθανώς 
του Νείλου καί τού Νικολάου Καβάσιλα τού Χαμαετοϋ, συγγραφεύς άνεκδό- 
του ποιήματος προς τιμήν τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου καί τής θαυματουργού πη
γής εις τήν Άμάστριδα τής Παφλαγονίας4, καί ό Θεόδωρος Καβάσιλας, «λο
γοθέτης του στρατιωτικού» έπί ’Ανδρονίκου Γ' (1328-1341) καί προηγουμέ
νως τού αμέσου περιβάλλοντος τού ’Ανδρονίκου Β' «πολλής άπολαύων εύμε- 
νείας καί οίκειότητος»· ό ’Ιωάννης Καντακουζηνός χαρακτηρίζει τούτον σο
φόν καί συνετόν άνδρα5 6. Ουτος συνέγραψεν έπικήδειον μονφδίαν (1332) προς 
τιμήν τού ’Ανδρονίκου B' (f 1328)®. Σώζεται άπόσπασμα επιστολής τού Θεο
δώρου Πεδιασίμου προς τόν Θεόδωρον Καβάσιλαν, ένθα επαινείται ούτος 
διά τήν μονωδίαν ταύτην7. Εις τό φύλλον 381ν τού υπ’ άριθμ. 3 κώδικος τής 
Ίεράς Μονής Βλατάδων, τού Μου αιώνος, εΰρηνται διάφοροι σημειώσεις τών 
κατά καιρούς κατόχων τού κώδικος. Μεταξύ αύτών σώζεται πρώτη κατά σει
ράν ή σημείωσις: «Κωνσταντίνου Καβά(σιλα) τού καί Εύφημοπόλεως»8.

Εις εν ψήφισμα τής Ένετικής Γερουσίας, τής 7ης ’Ιουλίου τού έτους 
1425, μνημονεύεται ό Δούκας Καβάσιλας μεταξύ τών εύγενών τής πόλεως 
Θεσσαλονίκης, ύπέρ τών οποίων ή Ένετική Γερουσία ενέκρινε μηνιαϊον μι
σθόν καί επίδομα ένεκα τής υπό τών εύγενών τούτων ύποστηρίξεως τών συμ
φερόντων τής Ένετικής Δημοκρατίας εις τήν πόλιν ταύτην9.

Ι.Η. Hunger, Johannes Chortasmenos, Wien 1965, σ. 76. Πρβλ. J. Barner, John 
VII in Genoa: a problem in late byzantine source confusion, OChP 28 (1962) 236.

2 Hunger, αΰτόθι ,σ. 76. Πρβλ. Σπ. Λάμπρου, Βυζαντινός οίκος Γουδέλη, NE 
13 (1916) 211-221.

3. Κ. Krumbache r, Geschichte der byzantinischen Litteratur, München« 1897, σ. 
481-482.

4. Αυτόθι, σ. 786. Πρβλ. καί S. S a 1 a ν i 11 e, Quelques précisions pour la biographie 
de Nicolas Cabasilas (Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου Θεσσαλο
νίκης 1953, τ. 3, Άθήναι 1958, σ. 217).

5. Καντακ., Bonn, I, 240, 11-13.
6. Codex Coislinianus 192, f. 100'-103v. Πρβλ. I. Sevcenko, Nicolaus Cabasilas’ cor

respondance and the treatment of late byzantine literary texts, BZ 47 (1954) 56, σημ. 5.
7. Ό Sevcenko αναιρεί (αΰτόθι) τήν άποψιν τοϋ Ένεπεκίδου (ΒΖ 46,1953,46) ότι ή έπι- 

στολή τοϋ Πεδιασίμου άπευθόνεται προς τόν ήμέτερον Νικόλαον Καβάσιλαν μεταξύ των 
συγγραμμάτων τοϋ τελευταίου δέν ΰπάρχει έπικήδειος λόγος πρός τινα αΰτοκράτορα.

8. Ό ΰπ’ άριθμ. 3 κωδιξ τής ίεράς μονής Βλατάδων είναι μηνολόγιον τοϋ μηνός 
Νοεμβρίου, άποκείμενος είς τό σκευοφυλάκιον τής μονής.

9. OS.Salaville έσφαλμένως άνέγνωσε Λούκας Καβάσιλας (Quelques précisions...,
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Έν σημειωματάριον τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, των άρχών του 
15ου αίώνος, δημοσιευθέν υπό του Σ. Κουγέα, επαναλαμβάνει πολλάκις το 
επώνυμον «Καβάσιλας»1, ένω εις ενα δεύτερον κατάλογον τής περιοχής Θεσ
σαλονίκης, τοϋ τέλους τοϋ 15ου αίώνος, μνημονεύεται ό Θεόδωρος Καβάσι- 
λας, κάτοικος τοϋ χωρίου Καστανερής Παιονίας2.

Τέλος, τό 1699 ζή εις την Κωνσταντινούπολιν ό ’Ιωάννης Καβάσιλας, 
γαμβρός έπ’ άνεψιά, όνόματι Θεολογίνη, τοϋ Μανωλάκη Γουναρέως3, όφ- 
φικιαλίου καί καθολικοϋ εξάρχου προφανώς τής Μ. Εκκλησίας εις Πελο
πόννησον, καθώς εξάγεται από συνοδικήν πράξιν τοϋ Ιουλίου 1749, καθ’ ήν 
συγγενής αύτοϋ συνεχίζει τήν έξαρχικήν αποστολήν του εις Πελοπόννησον4.

Β'. Ά,λλαι ομώνυμοι οίκογένειαι άναφέρονται εις τήν ’Ήπειρον, άπότοΰ 
Μου αίώνος κυρίως κ.έ., εκ των όποιων διαπρεπέστεροι υπήρξαν ό ’Αλέξιος 
Καβάσιλας, ό υιός αύτοϋ ’Ιωάννης (14ος αιών) καί οι Συμεών Καβάσιλας καί 
Νικόδημος Καβάσιλας (16ος αιών).

Ό ’Αλέξιος Καβάσιλας μετά τίνος Νικολάου Βασιλίτζη καί τοϋ Δουκός 
Νικηφόρου, υίοΰ τοϋ Ίωάννου Όρσίνι, ήγήθη επαναστάσεως εις τήν επαρ
χίαν ’Ακαρνανίας εναντίον τής αυτοκρατορίας, επί ’Ανδρονίκου Γ', τό έτος 
13395, έξασφαλίσας προηγουμένως τήν συμμαχίαν τής ήγεμόνίδος τοϋ Τά- 
ραντος Αικατερίνης είς τήν οποίαν είχε καταφύγει ό Νικηφόρος6. Ή "Αρτα

ε.ά., σ. 218). Πρβλ. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία μακεδονικής ίστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, 
σ. 51. Τό ψήφισμα τής Ένετικής Γερουσίας èv πρωτοτύπφ καί μεταφράσει εις Κ. Μ έ ρ- 
τζιον, αυτόθι, σ. 46-61.

1. S. Kougeas, Notizbuch eines Beamten der Metropolij in Thessalonike aus dem 
Anfang des XV Jahrhunderts, BZ 23 (1914/1919) 144, 148.

2. Turski izvori za balgarskata istorija (= Τουρκικά! πηγαϊ περί τής βουλγαρικής ιστο
ρίας), βουλγ., τ. II, Sofija 1966, σ. 466-467.

3. Βλ. ΑΟΠ, κώδικα γ', σ. 41, ένθα «αύλικόν έξοφλητήριον Ίωάννου Καβάσιλα, λα- 
βόντος παρά τοϋ Εύρίπου Καλλινίκου τά τφ Μακαρίτη Γουνάρει, πενθερφ αύτοϋ, όφειλό- 
μενα τής μητροπόλεως ταύτης γρόσια 1550, 12 ’Οκτωβρίου 1699» . Βλ. καί N. V a ρ ο r i s, 
Codex (Γ) Gamma of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, Brookline 1974, σ. 
89-90, ένθα περί τοϋ Μανωλάκη Γουνάρεως.

4. Βλ. ΑΟΠ, κώδικα ε', σ. 95: ένθα Συνοδική Πράξις έπιτρέπουσα «τφ καθολικφ έξ- 
άρχφ πάντων των έν Πελοποννήσφ σταυροπηγιακών μοναστηρίων Ρεφερενδαρίφ τής Μ. 
Εκκλησίας κύρ Μανωλάκη διορίσαι έπίτροπόν του τον Λακεδαιμόνιας Παρθένιον όπως 
ούτος όρίση τό έκάστφ μοναστή ρίω άναλογοϋν έξαρχικόν δικαίωμα, 1749 Ίουλίφ, ίνδ. ιβ'».

5. Κ α V τ α κ., Bonn II, 514,13-14: «περί τής αποστασίας των πόλεων ό μέγας δομέστι- 
κος (Ιωάννης Καντακουζηνός) αύτοϋ (’Αλεξίου Καβάσιλα) κατηγορεί ώς αίτιωτάτου μά
λιστα γεγενημένου».

6. Α. Μουστοξύδου, Έλληνομνήμων, Άθήναι 1965, σ. 357 (φωτοτυπική έπανέκ- 
δοσις Ν. Καραβία): «Μηχανητής δέ καί καταρτιστής των συμφωνιών τής ήγεμονίδος 
προς τόν Νικηφόρον καί τούς άποστάτας ήτο, καθ’ ήμετέραν γνώμην», γράφει ό Μούστο-
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μέ επί κεφαλής τον Νικόλαον Βασιλίτζην, ή Ρωγώ με επί κεφαλής τον ’Α
λέξιον Καβάσιλαν καί το Θωμόκαστρον μέ επί κεφαλής τον Δούκαν Νικη- 
φόρον άπεστάτησαν. Τήν άνοιξιν τοϋ έτους 1340, ό Ανδρόνικος Γ' μετά του 
Μεγάλου Δομεστίκου Ίωάννου τοϋ Καντακουζηνοϋ «πανστρατιά έπί ’Ακαρ
νανίαν ήλθεν». Ή έπανάστασις κατεστάλη τόν Νοέμβριον τοϋ 1340, άφοϋ καί 
αί τρεις αύται πόλεις προσεχώρησαν σχεδόν αμαχητί εκ νέου εις τόν αύτοκρά- 
τορα, χάρις κυρίως είς τήν παλαιάν φιλίαν μεταξύ τοϋ ’Αλεξίου Καβάσιλα 
καί τοϋ Ίωάννου Καντακουζηνοϋ, ώς καί είς τάς έξυπηρετήσεις, τάς όποιας 
είχε ζητήσει ούτος δι’ έαυτόν, διά τούς οικείους καί διά τούς φίλους του άπό 
τόν αύτοκράτορα, αί όποϊαι καί έγένοντο. Οί άρχηγοί τοϋ κινήματος, μετα- 
νοήσαντες, ήμείφθησαν, ό μέν ’Αλέξιος Καβάσιλας διά τοϋ αξιώματος τοϋ 
«μεγάλου κοντοσταύλου», ό δέ Νικηφόρος ό Δούξ διά τοϋ αξιώματος τοϋ 
«πανυπερσεβάστου»1.

Υιός τοϋ ’Αλεξίου Καβάσιλα ύπήρξεν ό ’Ιωάννης Καβάσιλας, προς τόν 
όποιον ό Φίλιππος, ήγεμών τοϋ Τάραντος, καί ό Κάρολος Γ', βασιλεύς τής 
Νεαπόλεως, λόγφ των προς αυτούς καλών υπηρεσιών του, παρεχώρησαν κτή
ματα καί υποτελείς γεωργούς εν Κερκύρα είς τήν περιοχήν Άγείρου2. Ό αυ
τός ήγεμών Φίλιππος, προς τουτοις, προσηγόρευσε τοΰτον «εύγενή, κόμητα 
τοΰ Άητοϋ3, μίλητα, βαρόνιον τής πόλεως καί νήσου Κερκύρας, Μαρεσκάλ- 
λον τής δεσποτείας τής Ρωμανίας, άγαπητόν αύτοϋ σύμβουλον καί πιστόν 
καί οίκεΐον»4. Τέλος, ό ’Ιωάννης Καβάσιλας, ώς εις εκ τών πλέον διακεκρι
μένων προυχόντων τής Κερκύρας, συμπεριελήφθη είς τήν τετραμελή άντι- 
προσωπίαν τήν άποσταλεΐσαν είς τήν Ένετικήν Δημοκρατίαν διά νά διαπρα- 
γματευθή τήν παράδοσιν τής Κερκύρας είς τήν πολιτείαν ταύτην, δεδομένου 
ότι εΐχεν άποθάνει ό προμνημονευθείς Κάρολος Γ' καί οϋτω ή Κέρκυρα εϊ- 
χεν απαλλαγή τοϋ σκήπτρου τής Νεαπόλεως5.

ξύδης «ό Καβάσιλας, ό αύτός πιθανόν καί ό εύγενής έκεϊνος της Ηπείρου ό συμβουλεύ- 
σας είς τόν νέον ήγεμόνα νά καταφύγουν πρός τήν Αικατερίνην..., έξάγομεν δέ τούτο 6κ 
τινων διπλωμάτων, τών όποιων ύπάρχει παρ’ ήμΐν άντίγραφον, έν οίς βλέπομεν τούς Κα- 
βάσιλας καί κατά τήν έποχήν ταύτην καί πρότερον καί έπειτα άνταμειβομένους ύπό τών 
έξ Άνδηγανών ήγεμόνων τοϋ Τάραντος. Αί σχέσεις τών ήγεμόνων τούτων πρός τήν ’Ακαρ
νανίαν συνήφθησαν έξ ότου κατέκτησαν τήν νήσον Κέρκυραν καί έπάτησαν τήν παρακει- 
μενην Ήπειρον».

1. Καντακ., Bonn, II, 511-534.
2. Μουστοξύδου, ε.ά„ σ. 357-358.
3. Οίκόσημον τής οικογένειας CAVASSILA, φυλασσόμενον νϋν είς τό μουσεϊον Κερ

κύρας, παριστάνει, ύπεράνω τοϋ βασιλικού σκήπτρου καί στέμματος, καί άναπεπτάμενον 
αετόν (βλ. είκ. ύπ’ άριθμ. 3). Πρόδηλον ότι ό αετός ούτος συμβολίζει τα προνόμια ώς «κό- 
μητος τοΰ Άητοϋ» τοϋ Ίωάννου Καβάσιλα, υίοϋ τοϋ ’Αλεξίου Καβάσιλα, τοϋ μεγάλου 
κοντοσταύλου άμφοτέρων είς Κέρκυραν δρασάντων, κατά τόν 14ον αιώνα.

4. Μουστοξύδου, ε.ά., σ. 358.
5. Αυτόθι
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Ό Συμεών Καβάσιλας έγεννήθη το έτος 1546 εν ’Ακαρνανία καί έσπού- 
δασεν εις το περιώνυμον πανεπιστήμιον τοϋ Παταβίου είς τήν ’Ιταλίαν, συν
δεθείς εκεί μέ σπουδαίους 'Έλληνας λογίους, ώς ό Μάξιμος Μαργούνιος καί 

ό Γαβριήλ Σεβήρος, καί μέ Γερμανούς έλ- 
ληνιστάς, ώς ό Μαρτίνος Κρούσιος, ό ’Ιωάν
νης Σβάρτσιος, ό Γερλάχιος1 κ.ά., οί όποιοι 
συνέβαλον ούσιαστικώς είς τήν πνευματι
κήν σύνδεσιν τοϋ γερμανικού πνεύματος 
μέ τήν έλληνικήν κλασσικήν παιδείαν2. 
Έν συνεχεία μεταβάς ούτος το 1576 εις 
Κωνσταντινούπολιν, έχειροτονήθη ίεροδιά- 
κονος καί άνεδείχθη διδάσκαλος τής αύτόθι 
πατριαρχικής σχολής, ώς δύναται νά συμ- 
περάνη κανείς εξ επιστολής τοϋ Κρουσίου 
«τω αίδεσιμωτάτφ Κυρίφ Συμεώνι τφ Καβά- 
σιλα των έν τφ Πατριαρχείφ διδασκαλείων 
άξίφ καθηγητή είς Κωνσταντινούπολιν» 
(1586)3. Δύο ετη άργότερον, τό 1588, μετέβη 
ούτος είς τό "Αγιον "Ορος διά νά έφησυχά- 
ση είς τήν μονήν των Ίβήρων4 5 6. Είς τον Συ- 
μεώνα Καβάσιλαν άποδίδονται μεταφράσεις 
αίσωπείων μύθων καί μερικών λόγων τοϋ 
Ίσοκράτους5, ούτος ήσχολήθη καί μέτά μα
θηματικά καί τήν αστρονομίαν". Σώζονται 
επιγράμματα αύτοΰ είς τόν Δαμασκηνόν Ναυ-

1. Ό Γερλάχιος είς έπιστολήν του πρός Κρούσιον λέγει περί Συμεών Καβάσιλα τα έ
ξης: «Antea Patavii D. Svartzii conturbernalis, nunc Constantinopolin pueros rudimenta 
Graecae linquae docet. Bonus et modestus est, nec eruditione graecorum prostremus» (Παρά 
K. Σ ά θ μ, Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι 1453-1821, Άθήναι 1868, σ. 200).

2. Ό Μαρτίνος Κρούσιος είς έπιστολήν του, «Τφ Σοφωτάτφ καί Αΐδεσίμφ άνδρί, κυ
ρίφ Συμεώνι, θεού διακόνφ, διάγοντι έν τή Κωνσταντίνου μεγαλουπόλει», γράφει έπί λέξει: 
«Φίλος γάρ Ελλήνων εγωγε τά μάλιστα, καί αγαθών τού κλεινού έλληνικοΰ γένους άνδρών 
εύνοιαν έπισπάσθαι, συνδέειν τε είς δύναμιν τή Γερμανία τήν Έλλάδμ, γλιχόμενος: ών καί 
τήν παλαιάν ώδε φωνήν, κατά τό όλιγοδύναμόν μου διδάσκω» (Μ αρτίνου Κρουσί
ου, Turkograecia, Basileae 1581, σ. 457).

3. X. Π α τ ρ ι V έ λ η, Καβάσιλας Συμεών, ΘΗΕ 9 (1965) 139-140.
4. Αύτόθι. Καί Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Ό "Αθως, Κωνσταντινούπολή 1885, σ. 210.
5. Συμεών Καβάσιλα, Τφ σοφωτάτφ καί λογιωτάτφ κυρίφ Μαρτίνφ τφ Κρου- 

σίφ: «ΔΓ ών κάγω γε κατά λέξιν Ιδιωτικώς απαν τό τού Αίσώπου, ή καί τινας τών ίσοκρατι- 
κών λόγους ποιήσω, μαθεϊν ήάστως τήν ιδιωτικήν διάλεκτον» (Μαρτίνου Κρουσίου, ε.ά., σ. 
461).

6. Συμεών Καβάσιλα, Τφ σοφωτάτφ καί λογιωτάτφ κυρίφ Μαρτίνφ τφ Κρου-

ΕΙκ. 3. ΟΙκόσημον Ίωάννον 
Καβάσιλα, κόμητος τον ’Αητόν 

(Μουσεϊον Κέρκυρας)
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πάκτου καί τον Γεώργιον Πήγαν, ώς καί μερικαί έπιστολαί προς τον Μά- 
ξιμον Μαργούνιον, τον Γαβριήλ Σεβήρον, τον Μαρτίνον Κρούσιον, τον 
Ίωάννην Σβάρτσιον, τον Σίλβεστρον ’Αλεξάνδρειάς, τον Μέγαν Λογοθέ
την Ίέρακα1 κ.ά.

Προς τον Συμεώνα Καβάσιλαν απευθύνεται επιστολή του Φραγκίσκου 
Κόκκου, περιλαμβανομένη εις τό έπιστολάριον του Κορυδαλλέως2. Έξ ό
λων των επιστολών του πολύ ενδιαφέρουσα είναι ή επιστολή του προς τον 
Κρούσιον, κατά παράκλησιν αύτοϋ άποσταλεισα3, εις τήν όποιαν ό Καβά- 
σιλας περιγράφει τήν τότε επικρατούσαν κατάστασιν τής πόλεως των ’Αθη
νών, ώς καί τής γλώσσης τών κατοίκων ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης 4.

σίφ: «Προς τούτοις δέ, γράψοις μοι: πόθεν τής αστρολογίας χρεών άρχεσθαι. Τοσοϋτος γάρ 
έρως ταύτης με κατεπείγει: ώστε τήν έμήν ψυχήν, τον Άριστοτέλην φημί, πολλάκις κατα- 
λεμπάνειν: κάμ ιοΐς εκείνης άσχολούμενον έφευρέμασιν: έφ’ οίς ούδέτερον τών του Πτο
λεμαίου κανονιών πλέον άσχάλλει» (Μ αρτίνου Κρουσίου, ε.ά., σ. 461).

1. Πατρινέλη, ε.ά., σ. 140. Πρβλ. Ν. Τωμαδάκη, Μάξιμος Μαργούνιος 
προς Συμεώνα Καβάσιλαν, ΕΕΒΣ 19 (1949) 292-305 καί 393. Τοϋ αύτου, Μεταβυζαντι
νά Φιλολογικά, Άθήναι 1965, σ. 57-70.

2. Σ ά θ α, ε.ά., σ. 200.
3. Μαρτίνου Κρουσίου, Τώ σοφωτάτω, καί αίδεσίμω άνδρί, κυρίφ Συμεώνι, 

Θεοϋ διακόνφ, διάγοντι έν τή Κωνσταντίνου μεγαλοπόλει: «Ήδέως δ’ ετι είδείην άν: ποία 
νυνί διαλέκτφ περί Θεσσαλονίκην, καί έν Άθήναις, χρώνται: καί, ποιον πόσον τε ετι, τό 
’Αθηνών άστυ, καί τάλλα αύτών (κατά τών τάχ ούκ άληθή παρ’ ήμΐν, αυτών περιγραψάντων) 
όντα τυγχάνει: καί ποϋ τής 'Ελλάδος, ετι ήκιστα ή πάλαι γλώττα έκβαρβάρωται» (Μ. 
Κρουσίου, ε.ά., σ. 457).

4. Συμεών Καβάσιλα, Κυρίφ Μαρτίνφ τφ Κρουσίφ: «Πάλαι μέν τό τών ’Αθη
νών άστυ τρίπλοκον ήν, καί άπαν οίκούμενον. Νυν δέ, τό μέν έσώτερον (όπερ, άκρόπολις: 
έν φ, καί ναός τώ άγνώστω Θεφ) άπαν υπό μόνων ’Ισμαηλιτών οίκούμενον. Τό δ* έκτός (τό 
άναμεταξύ φημι) όλον ύπό τών Χριστιανών. Του δ’ έξωτέρου (έν φ καί βασίλεια, διά μαρ
μάρων καί κιόνων μεγίστων: έφ’ ών τής πύλης έπιγέγραπται μονόστιχον, καί ετι σωζόμενον: 
Αϊδ’ εις’ άθήναι, Θησέως ή πριν πόλις). Τό τρίτον, οίκούμενον όλον δέ, έν όσφ οί άνθρω
ποι όντες τυγχάνουσιν (έξ έν άνδρας, τον άριθμόν χιλιάδες δώδεκα) άφ’ εξ, ή έπτά μιλίων, 
περιεχόμενον. Περί δέ τών διαλέκτων, τί αν καί εποιμι: πολλών μουσών, καί διαφόρων, 6- 
πέρ τών έβδομήκοντα; Τούτων δ’ άπασών, ή τών άθηναίων χειριστή. Βουλόμενοι γάρ εί- 
πεΐν, Ιδού πίστις, ύπήνη, καί έλλήνων δικαιοσύνη: λέγουσιν άντί τούτων, έπάπίσι, έπά σο- 
λή, έπά ρωμήϊκη κρίσι: Καί άντί τού σύ, σου: καί πορεύου, σοΟζε: καί λύτραν , λούτραν. 
Οϋς οί τήν έλλάδα οίκοϋντες, καλώς τά πολλά φθεγγόμενοι, βαρβάρους τό παράπαν άπο- 
κεκλήκασι, τούτους βδελυττόμενοι. "Ωστε πεπονθέναι τοΐς πάλαι κατά διάμετρον. Έν δέ 
τή Θεσσαλονίκη καί Βυζαντίφ, καί έν Πελοποννήσφ, καί έν άλλη Έλλάδι, εύρήσεις καλώς 
τήν καθ’ ήμας Ιδιωτικήν φθεγγομένους ένίους, ώς καί τούς πάλαι. Κάκείνους γάρ ταύτην 
(τήν ιδιωτικήν φημι) καθάπερ ήμας, προφέροντας έν πολλοϊς, μάλιστα κωμφδοΐς, εύρίσκο- 
μεν. Τούτου χάριν οΰ μιξοβάρβαρον, άλλ’ ιδιωτικήν τών Έλλήνων, τις όνομάσειεν: εί καί 
τινα τών βαρβαρικών λέξεων (ώς τά τών μηνών όνόματα, ίταλικώς) προφέρουσαν. Καί ταϋθ’ 
οΰτω μέν έχει. Αυτός δέ, μίαν καί μόνην μαθών, ήν καί ήμεϊς, άπάσας καλώς είση. Έτι, 
τών ήμετέρων ιδιωτών, τούς μέν δωρικώς, τούς δέ άττικώς, άλλους αίολικώς, έτέρους ίιονι-
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Ό Νικόδημος, κατά κόσμον Νικόλαος, Καβάσιλας, ολίγον μεταγενέ
στερος του Συμεών Καβάσιλα, έγεννήθη εις τό χωρίον τής 'Αγίας Εύθυμίας 
τών Σαλώνων, περί τό 1595. Οότος νεώτατος έκάρη μοναχός, υποτακτικός 
γενόμενος Χριστοφόρου τίνος μοναχοί), παρά του όποιου έδιδάχθη τά πρώτα 
γράμματα. Έν συνεχεία μετά του γέροντός του μετέβη είς την μονήν τής Βαρ- 
νακόβης, όπου εζη ό μοναχός Καλλίνικος, άνήρ θεοσεβής, πεπαιδευμένος 
καί ύπόδειγμα εγκράτειας καί ήθους. Μετά τόν θάνατον τοϋ μονάχου Χρι
στόφορου, οΰτος, έκπληρών τήν θέλησιν τοΰ φιλοπάτριδος καί φιλόστορ
γου γέροντός του, μετέβη εις τήν ιδιαιτέραν πατρίδα του, όπου συνέστησε 
σχολεϊον προς δωρεάν διδασκαλίαν τών προσερχομένων. Τό 1642, είς Βου- 
νιχώραν ευρισκόμενος, έγραφε τά κάτωθι προς διαφόρους προκρίτους, οί 
όποιοι ένήργουν, όπως προχειρισθή ό Νικόδημος επίσκοπος Σαλώνων: «Τήν 
τιμίαν θέλησιν τής άρχοντίας σας έμαθα καί σάς παραγγέλλω, πώς δέν ήμπο- 
ρώ ν’ ακούσω τήν ιδέαν σας. Καλλίτεροι μου πάμπολλοι ύπάρχουν καί αυτού 
καί εις τά περίχωρα, καί κάμετε τό πώς φαίνεται καλόν εις τήν τιμιότητά σας· 
έγώ ελάχιστος όλων δέν αισθάνομαι ικανός διά ένα τόσον μεγάλον φόρτω
μα»1. Καί προς τόν ιερομόναχον Γεράσιμον τόν Άμφισσέα, έπαναλαμβάνον- 
τα τάς περί έπισκοπήσεως προτάσεις τών συμπατριωτών του καί έλέγχοντα 
αυτόν αύστηρώς έπί ραθυμία, άπαντά: «Τών κοσμίων θεατής καί ού μέτοχος 
βουλόμενος είναι, έρημον φιλώ- εκεί γάρ άληθής κόσμος, καί ρυάκων κελα- 
ρύσματα, καί άηδόνων ψαλμοί, καί δένδρων σεισμός, καί ζφων φωναί, ένί 
στόματι πάντων ύμνουντων τόν δεσπότην άφετε νουν ψυχήν αίθερίως διαι- 
τωμένην, ουρανόν άτενίζειν, καί λαλιάν τώ Θεώ άφιερωμένην μολυνθήναι μή 
άφετε!»2. Έν ετει 1648, έγκαταλείψας τήν έν Τολοφώνι μονήν τού Κουσου- 
ροΰ, μετέβη είς Βαρνάκοβαν, όπου, διαδεχθείς τόν άποθανόντα γέροντά του 
Καλλίνικον είς τό εκεί σχολεϊον έδίδαξε μέχρι τοΰ θανάτου του, τήν 8 Μαΐου 
1652. Μαθηταί τοΰ Νικοδήμου Καβάσιλα υπήρξαν διαπρεπείς άνδρες, ως ό 
Ευγένιος ό Αίτωλός, Κωνσταντίνος ό 'Αγιορείτης, ό Φίλιππος Κάρμας, Νι
κόλαος ό Λογοθέτης, Χαράλαμπος ό Μαρούλης κ.ά. Ό Νικόδημος έγραψε 
συλλογήν άπορημάτων (αποφθεγμάτων) παλαιών τε καί νεωτέρων, ακολου
θίαν τοΰ άγίου ’Αρσενίου τοΰ έκ Καρυών, τοΰ έν Βαρνακόβη έορταζομένου, 
βίους τών διδασκάλων Χριστοφόρου καί Καλλινίκου, λόγους καί έπιστολάς3.

κώς, πρός τούτοις δέ καί κοινώς, φθεγγομένους εύρήσοι τις. Σύγγνωθι τοίνυν, άνδρών άρι- 
στε: καί μή μου τοϋ ψυχροϋ καταψήφιζε, έν τοσαύτη φρίκη καί χιόνι γραφέντων. Έν πα- 
τριαρχείφ τοϋ Βυζαντίου. Συμεών Καβάσιλας έκ πόλεως ’Ακαρνανίας τής Ελλάδος» 
(Κ ρ ο υ σ ί ο υ, έ.ά., σ. 461-462).

1. Σ ά θ α, έ.ά., σ. 316-317.
2. Αυτόθι, σ. 317.
3. Τά βιογραφικά στοιχεία περί Νικοδήμου Καβάσιλα ό Κ. Σάθας ήρύσθη έκ τών ση

μειώσεων τοϋ έπισκόπου Λοιδορικίου Δωροθέου, αυτόθι, σ. 317, σημ. 1.
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Τέλος, εις το «Livre d’Or» τής Κερκύρας, κατάλογον των επιφανών οικο
γενειών Κερκύρας, τοΰ 1672, μνημονεύεται, μεταξύ των 112 εν συνόλφ, καί 
ή οικογένεια «Cavassila» καί κατά το 1880 συμπεριλαμβάνονται είς τούς έν 
τέλει τής Κερκύρας τρεις έπκρανείς Κερκυραϊοι, οί «Ciacomo Calichiopulo, 
Demetrio Cavassila, Zorzi Teotochi»1. ’Απόγονοι τής έπκρανοϋς ταύτης οίκο
γενείας των Καβασιλών είς Κέρκυραν έπιζούν μέχρι σήμερον2.

Γλ Κατάλοιπα τής αίγλης, τής έπιρροής καί τής ισχύος, τήν όποιαν εΐχεν 
ή οικογένεια Καβάσιλα εις τήν έλληνικήν κοινωνίαν των μέσων καί νεωτέ- 
ρων χρόνων καί ιδία έν Μακεδονία καί Ήπείρω σώζονται μέχρι σήμερον είς 
διάφορα τοπωνύμια τής Ελλάδος. ’Επί τής έθνικής όδοϋ Θεσσαλονίκης-Βε- 
ροίας κεΐται χωρίον, τά Καβάσιλα, πλησίον δε τούτου έτερον χωρίον τό Σκυ- 
λίτσι. Προφανής είναι ή προέλευσις των τοπωνυμίων τούτων εκ των διαπρε
πών πλουσίων βυζαντινών οικογενειών Καβάσιλα καί Σκυλίτση. Πιθανώς τά 
μέρη ταΰτα νά ήσαν ζευγηλατεϊα τών έν λόγω οικογενειών, όπως καί έπί τουρ
κοκρατίας ταΰτα ήσαν τσιφλίκια μέ τό αυτό όνομα3. Είς τήν αυτήν περιοχήν 
διατηρείται μέχρι σήμερον ή ονομασία «Βάλτος Καβασίλων», σχετιζομένη 
άσφαλώς μέ τήν επιφανή έκ Θεσσαλονίκης οικογένειαν καί μέ τό χωρίον 
Καβάσιλα4.

Ό Νικόλαος Καβάσιλας ό Χαμαετός μάς πληροφορεί ότι ή οίκογένειά 
του εΐχεν αγροκτήματα, πιθανώτατα είς τήν περιοχήν τού σημερινού ομωνύ
μου χωρίου παρά τήν Βέροιαν, όπως άλλωστε είχε καί είς άλλας περιοχάς. 
Πολλά έκ τών αγροκτημάτων αυτών ήρπασαν οί Σέρβοι, όσα δέ διέφυγον τήν 
σερβικήν άρπαγήν, ήθέλησαν νά οίκειοποιηθοΰν συγγενείς του5. Δέν είναι

1. A. Marmora, Della historia di Corfu, VI, Venezia 1672, σ. 312-313 καί E. Le
grand, Bibliographie Ionienne, I, Paris MDCCCCX, σ. 175.

2. Είς σχετικήν ερευνάν μου είς Κέρκυραν, καθ’ ύπόδειξιν τού έκ Κερκύρας Θεοφι- 
λεστάτου έπισκόπου Άμφιπόλεως Σίλα Κοσκινά, έγνώρισα τόν Νικόλαον Πλασκασοβί- 
την, έμπορον Κερκύρας, τό γένος Καβάσιλα. Ούτος μέ έβεβαίωσεν ότι συγγενής του έκ 
μητρός, όνόματι ’Ιωάννης Καβάσιλας, μετοικήσας καί άποθανών πρό πολλών έτών είς ’Α
θήνας, εΐχεν έν σχεδιαγράμματι τό γενεαλογικόν δένδρον τής οίκογενείας Καβάσιλα τής 
Κερκύρας, τό όποιον εΐχεν ΐδει καί ό ίδιος. Δυστυχώς όλαι αί μέχρι σήμερον σχετικαί έ- 
ρευναί μου, όπως εύρεθή τό σχεδιάγραμμα τούτο μεταξύ τών έν Άθήναις άπογόνων του, 
άπέβησαν άκαρποι. Πάντως, τούτο, έάν δέν κατεστράφη, πρέπει νά εύρίσκεται κάπου είς 
’Αθήνας μεταξύ τών συγγενικών καί φιλικών κύκλων τοΰ Καβάσιλα ή είς κάποιαν βιβλιο
θήκην νά έδωρήθη.

3. Γ. X ι ο V ί δ ο υ, 'Ιστορία τής Βέροιας, τ. 2, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 101 καί 105.
4. Χιονίδου, αυτόθι, σ. 93.
5. Άγγελοπούλου, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός..., ε.ά., σ. 39. Ό Γ. Θ ε ο- 

χ α ρ ί δ η ς, (βιβλιοκρισία, σ. 391), μέ έπικρίνει έν άρχή, διότι δέν έξετάζω «πού εύρίσκον- 
το περίπου» τά κτήματα τού Νικολάου Καβάσιλα, παρακατιών όμως άναιρεϊ έαυτόν λέ-

25
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τυχαΐον, ώς φαίνεται, καί το γεγονός οτι κατά το έτος 1345 εστάλη οδτος είς 
Βέροιαν έκ μέρους των εύγενών τής Θεσσαλονίκης, διά νά ζητήση βοήθειαν 
κατά των Ζηλωτών άπό τον διοικητήν τής πόλεως Μανουήλ Καντακουζηνόν. 
Λόγιρ τής κτηματικής περιουσίας τής οικογένειας του, είς άπόστασιν μόλις 
16 χιλιομέτρων έκ Βέροιας εύρισκομένης, έπρεπε νά ήτο γνώστης τής περιο
χής1. Εις τα Καβάσιλα Βέροιας εύρέθησαν το 1919 κιονόκρανα νεώτερου κο
ρινθιακού ρυθμού, κέραμοι βυζαντινής εποχής είς τήν αυλήν του ναού του 
'Αγίου Δημητρίου, είς δε τό Σκυλίτσι ρωμαϊκή επιγραφή2.

Τήν αυτήν τύχην, έξ αιτίας των σερβικών έπιδρομών, εΐχον τά κτήματα 
καί άλλων εύγενών, μεταξύ δέ τούτων καί τά του Θεοδώρου Σαραντηνού, ώς 
μάς ενημερώνει εν σημείωμα, δικαστική άπόφασις τού μητροπολίτου Θεσ
σαλονίκης Δωροθέου καί τού κρατικού ύπαλλήλου Γεωργίου Τζυκανδήλη 
διά τήν μονήν Βατοπεδίου, τού μηνός ’Ιουνίου, τού έτους 13753.

Έτερα χωρία σήμερον μέ τό αύτό έπώνυμον είναι: τά Καβάσιλα Πανά- 
κτου Θηβών, τά Καβάσιλα Κονίτσης καί ό Καβάσιλας Ηλείας. Συμφώνως 
προς μίαν βενετικήν άπογραφήν τής Ήλιδος τού 1689, μνημονεύονται τά Ά
νω καί Κάτω Καβάσιλα, Cavassila di sopra καί Cavassila di sotto, μετά μικρού 
πληθυσμού4. Καί είς ’Αττικήν, έπίσης, άπαντά νΰν τοπωνύμιον Καβάσαλα,

γων έπί λέξει: «Ό σ. έχει βεβαίως προηγουμένως (σ. 39, σημ. 1) τοποθετήσει ταϋτα 'εις τήν 
περιοχήν τοΰ ομωνύμου χωρίου Καβάσιλα, είς άπόστασιν μόλις 16 χιλιομέτρων άπό τής 
Βέροιας’, έπί τή βάσει καί τού σωζομένου σήμερον έκεΐ τοπωνυμίου, χρησιμοποιών καί τήν 
ύπόδειξιν των πηγών του».

1. Άγγελοπούλου, αύτόθι.
2. Γ. Φιλαρέτου -Δ. Βασιλειάδου, Εθνικός όδηγός τής Μεγάλης Ελλά

δος, Άθήναι 1919, σ. 111-117.
3. Γ. Θεοχαρίδου, Μία διαθήκη καί μία δίκη βυζαντινή, Θεσσαλονίκη 1962, σ. 

42-43. Κατ’ αυτόν, είς τήν περιοχήν άπό Θεσσαλονίκης μέχρι Βέροιας εύγενεΐς βυζαντινοί 
Θεσσαλονικεις καί Βεροιεΐς είχον ίδικά των αγροκτήματα, όπως μας πληροφορεί εν σιγιλ- 
λιώδες γράμμα του δομεστίκου των θεμάτων Κωνσταντίνου Μακρηνοΰ διά τήν μονήν Βα
τοπεδίου του μηνός Μαΐου τού έτους 1338. Συμφώνως πρός τό άνωτέρω γράμμα, τό χωρίον 
Μακροχώρι, ή περιοχή τοΰ σημερινοΰ Ταγαροχωρίου καί όλίγον βορειότερον, παρά τόν 
σημερινόν ποταμόν Βασιλικιώτικον (ή Τριπόταμον),ώς καί παρά τό χωρίον Ρέσιανη πρός 
άνατολάς, καί πολλά άλλα κινητά καί άκίνητα είς τήν πεδιάδα τής Βέροιας ήσαν ιδιοκτη
σία τής έν Βεροίμ βυζαντινής οικογένειας τοΰ Θεοδώρου Σαραντηνοΰ (αύτόθι, σ. 50-60), 
ό όποιος πάσαν σχεδόν τήν άνωτέρω περιουσίαν διά διαθήκης (αύτόθι, σ. 17-28) παρεχώ- 
ρησεν είς τήν ύπ’ αύτοΰ ίδρυθεΐσαν μονήν τοΰ Προδρόμου (αυτόθι, σ. 30-36). ’Αγροκτήμα
τα, ώσαύτως, είχον αί βυζαντινοί οίκογένειαι ’Αριανίτου, Μελιήκ τοΰ Έστραμύρη, Μιχαήλ 
Λυζικοΰ, Μαγκλαβίτου, Μυσούρη, Παλαιολόγου, Σουλτάνου, Πόθου, Πρωτοϊερακαρίου 
Σαραντηνοΰ καί άλλαι.

4. NE 1(1904) 494. Πρβλ. καί Ε.Σ.Ε., Δημογραφικόν Παράρτημα 1971, Άθήναι, ά.χ., 
σ. 49.
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έξ όνόματος προφανώς Καβάσιλα1. Τέλος, είς τήν πόλιν τής Κερκύρας, κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους, ύπήρχε μικρός ναός αφιερωμένος εις τήν «Παναγίαν 
των Καβασιλέων»2.

Δ'. Ό Γ. Θεοχαρίδης, άναφερόμενος εις τήν επιγραφήν του 1355 τής πύ
λης τής Ά,ννης Παλαιολογίνης (βλ. βιβλιοκρισίαν είς σ. 385-386), θέτει δύο 
βασικά ερωτήματα. Πρώτον μήπως ό «Καστροφύλαξ ’Ιωάννης Χαμαετός» 
τής έπιγραφής ήτο ό πατήρ του Νικολάου Καβάσιλα τοϋ Χαμαετοϋ ή έν πά- 
σει περιπτώσει συγγενής αύτου καί δεύτερον μήπως ή τελευταία έφθαρμένη 
λέξις τής έπιγραφής, παρωνύμιον όπωσδήποτε τοϋ Ίωάννου Χαμαετοϋ, πρέ
πει νά άναγνωρισθή ώς ΚΟΙΑ[ΐΣΤθΡΟΣ];

Άμφότερα τά ερωτήματα είναι δυνατόν νά εΰρουν τήν άπάντησίν των 
μέ τήν λύσιν ενός άλλου προβλήματος, τής ορθής δηλαδή άναγνώσεως καί 
χρονολογήσεως τής έπιγραφής. Ίο πρόβλημα τοϋτο ερευνώ είδικώτερον εδώ, 
προηγουμένως όμως οφείλω νά δηλώσω ότι ή πρώτη ίδική μου άνάγνωσις καί 
χρονολόγησις τής έπιγραφής είς τήν διατριβήν μου περί Νικολάου Καβάσι- 
λα (σ. 19) δέν προέρχεται έξ αύτοψίας άλλ’ έξ άντιπαραβολής τής δημοσιευ- 
θείσης έπιγραφής υπό των Duchesne-Bayet3 καί Tafrali4· τοΰτ’ αυτό πράττει 
έν προκειμένφ καί ό Γ. Θεοχαρίδης5, άκολουθών τόν Γ. Γούναρην6. Ή έπι- 
γραφή, δημοσιευθεΐσα τό πρώτον τό 1862 υπό τοϋ A. Kirchhoff, έξ άπογρά- 
φου τοϋ Prokesh, έν συνεχεία δέ υπό τών: Duchesne-Bayet (1876), Μ. Δήμι- 
τσα (1896), Tafrali (1913) καί Γ. Γούναρη (1976), είναι χαραγμένη έπί απο
σπάσματος ζωφόρου δεξιά τώ είσερχομένφ τήν Πύλην, μήκους 0,54, πλάτους 
0,43 καί έξ έννέα συμμετρικών στίχων. Έξ έπιτοπίου έρεύνης διεπίστωσα ό
τι οί μέχρι τοΰδε ύπ’ όψιν ήμών άναγνώσαντες καί δημοσιεύσαντες τήν έπι- 
γραφήν διέπραξαν σοβαρά λάθη χρονολογήσεως, άναγνώσεως, άκόμη δέ 
καί όρθογραφίας καί στίξεως. Συμφώνως προς τήν ήμετέραν άνάγνωσιν ή 
έπιγραφή έχει οΰτω:

1. Δ. Καμπούρογλου, Μνημεία 'Ιστορίας ’Αθηναίων, σ. 71. Πρβλ. καί ’ I ω. 
Σ α ρ ρ η, Τά τοπωνύμια τής ’Αττικής, «Άθηνά» 40 (1928) 154.

2. Ά. Μαρμορά, 'Ιστορία τής νήσου Κερκύρας, Κέρκυρα 1902, σ. 240 (κατά μετά- 
φρασιν Ίω. Μαρμορά έκ τού ιταλικού, τού 1672).

3. L. Duchesnep-Ch. Bayet, Mémoire sur une mission scientifique au Mont 
Athos, Paris 1876, σ. 65-66, no 108.

4.O. Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris 1913, σ. 49.
5. Βλ. Βιβλιοκρισίαν, σ. 386.
6. Γ. Γούναρη, Τά τείχη τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1976, σ. 23-24 καί 

πίν. 5.
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ΑΝΗΓΕΡΘΗ Η1 Η ΠΑΡΟΥ 
ΣΑ ΠΥΛΗ ΟΡΙΣΜΩ ΤΗΣ 
ΚΡΑΤΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ 
ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 

5 ΚΥΡΑΣ ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙ 
ΟΛΟΓΙΝΗΣ· ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΟΣ 
ΚΑΣΤΡ[0]ΦΥΛΑΚΟΣ2 ΙΩ ΧΑΜΑΕΤΟΥ3 
[Τ]ΟΥ ΚΕΡΑΜ[ΕΩΣ]4 φ 5 6τω ,ςω 

ΝΘ"

Ό Kirchhoff, συμφώνως προς τον Δήμιτσαν, άναγινώσκει εις τόν ζ' 
στίχον «Χαρτοφύλακος Ίωάννου Χαμεού», εις τον η' στίχον τήν αρχήν τής 
έφθαρμένης λέξεως ώς ΚΟΙΛΓ", τήν χρονολογίαν ώς ςω (=6800-5508=1292

1. Τό πρώτον Η έτέθη χάριν συμμετρίας τοΟ συνόλου τής έπιγραφής.
2. Καστροφύλαξ φρούραρχος ή διοικητής τού κάστρου. Πρβλ. Du Cange, Glos

sarium, σ. 604.
3. Χαμαετός ή Καταϊτός, σπάνιον έπώνυμον βυζαντινής οικογένειας καί τοπωνύμιον 

εις Ήπειρον. Πρβλ. Π. Ά ρ α β α ν τ ι ν ο 0, Χρονογραφία τής Ηπείρου, Άθήναι 1856, 
σ. 5: «’Αητός ή ’Αϊτός παραλία περιοχή τής ’Ηπείρου (Θεσπρωτίας) άντικρυ τής νήσου 
Κερκύρας, ιδιοκτησία ούσα κατά τό 1330 τού εύγενούς ήπειρώτου Ίωάννου Καβάσιλα, όσ- 
τις παρά Φιλίππου του Ταραντινού προσηγορεύθη τότε κόμης τοΟ ’Αητού» καί σ. 77: «Κα- 
ταϊτός παράλιος θέσις τής Θεσπρωτίας άντικρυ τής Κερκύρας, όρμητήριον öv κατά μόνον 
τό έαρ καί τό θέρος. Πρός δυσμάς δέ αυτής ύπήρχε καί έτέρα παραλία θέσις καλουμένη ’Α
ητός». Αί όνομασίαι αύται είναι έν χρήσει μέχρι σήμερον. ΕΙς τήν ίδιαν περιοχήν, έξ άλ
λου, κατά τούς μέσους χρόνους, ΰπήρχεν ή έπισκοπή τού ’Αετού, ή όποια μετά των έπι- 
σκοπών Βουνδίτσης,’Αχελώου, Ρωγών, Ίωαννίνων, Φωτικής, Άδριανουπόλεως, Βοθρω- 
τοΰ καί Χιμάρας όπήγοντο είς τόν μητροπολιτικόν θρόνον Ναύπακτού καί Αίτωλείας, 
Φρούριον δέ τού ’Αετού παρά τόν Γαλλικόν ποταμόν Θεσσαλονίκης μνημονεύεται καί είς 
ιστορίαν τού Νικηφόρου Βρυεννίου (4,19). Πρβλ. Τ. Tafel, De Thessalonica eiusque agro 
dissertalio geographica, London 1972 (άνατύπωσις έκδ Βερολίνου 1839), σ. 484 (περί τής 
επισκοπής ’Αετού) καί σ. 284 (περί τού φρουρίου ’Αετού). Μήπως δυνάμεθα νά κάμωμεν μί
αν πρώτην ύπόθεσιν ότι τά τοπωνύμια «Καταϊτός» καί «’Αετός» τής ’Ηπείρου καί ό ήπει- 
ρωτικός κλάδος τής οίκογενείας ’Αλεξίου καί Ίωάννου Καβάσιλα τού κόμητος τού «’Αη
τού», έχουν κάποιαν σχέσιν με τούς κλάδους τών οικογενειών Νικολάου Καβάσιλα τού 
Χαμαετοϋ καί τού καστροφύλακος Ίωάννου Χαμαετοΰ είς Θεσσαλονίκην, ένθα καί τό φρού
ριον τού ’Αετού;

4. Κεραμεύς έπώνυμον βυζαντινόν. Τά δύο τελευταία γράμματα τής λέξεως ΚΕ- 
ΡΑΜΕΩΣ παρίστανται είς τήν έπιγραφήν βραχυγραφικώς (βλ. είκ. ύπ’ άριθμ. 5 καί 6).

5. Διακριτικόν σημεΐον μεταξύ τής έπιγραφής καί τής χρονολογίας συχνάκις άπαν- 
τώμενον είς τάς ρωμαϊκός κυρίως έπιγραφάς. Πρβλ. C. E d s ο n, Inscriptiones Graecae. 
Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae, Pars II, Fase. I. Inserìpliones Thessalonicae et Viciniae, 
Berolini 1972. Βλ. καί είκ. ύπ’ άριθμ. 5 καί 6.

6. ,ςωΝΘ= 6859-5508= 1351 μ.Χ.
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μ.Χ.) καί είς τον θ' στίχον τον αριθμόν ΝΘ ώς «ίνδικτιώνος ε-»1.
Ή υπό των Duchesne-Bayet άπλή άποτύπωσις τής έπιγραφής εμφανίζει 

ελλείψεις είς τα σημεία στίξεως καί τήν ορθογραφίαν, άφήνει αλυτον τό πρό
βλημα του έφθαρμένου παρωνύμιού, τό όποιον μάλιστα περιπλέκεται διά τής 
άναγνώσεως των τριών πρώτών γραμμάτων είς ΚΟΜ καί τοϋ ένδιαφέροντος 
ήμδς όνόματος «Χαμαετοΰ», ώς «Χαματώ», καθιστά προβληματικήν τήν 
χρονολόγησιν τής έπιγραφής διά τής προθέσεως άνυπάρκτου άριθμοϋ είς 
τον ΝΘ καί άναγινώσκει τήν χρονολογίαν ςωξγ (=6863-5508=1355 μ.μ.) ίν- 
δ(ικτιώνος) θ' (βλ. πίνακα Duchesne-Bayet είκ. ύπ’ άριθ. 4α, έν αντιπαραβολή 
προς ήμετέρους, είκ. ύπ’ άριθμ. 5 καί 6)2. Ό Δήμιτσας, άκολουθών τούς δύο 
προηγουμένους, άποτυπώνει τήν έπιγραφήν όπως περίπου ό Duchesne (βλ. πί
νακα Δήμιτσα, είκ. ύπ’ άριθμ. 4β), διά τήν χρονολόγησιν όμως δέχεται ώς όρ- 
θοτέραν τήν εκδοχήν τοϋ Kirchhoff, έπειδή αϋτη «ερείδεται έπί τής ίστορίας»3.

Ή ύπό τοϋ Tafrali, έπιμελεστέρα οπωσδήποτε, ίχνογραφική άποτύπωσις 
τής έπιγραφής περιπίπτει είς τά αύτά σχεδόν σφάλματα στίξεως, όρθογρα- 
φίας ώς καί άναγνώσεως τής άρχής τοϋ έφθαρμένου παρωνύμου είς KONI έπί 
πλέον δέ παρασυρόμενος άπό τούς προηγούμενους καί δή τόν Duchesne εικά
ζει τόν άνύπαρκτον ξγ(=63) είς τό τέλος τοϋ η' στίχου μετά τόν ςω(=6.800), 
τόν όποιον άποκόπτει τής φυσικής καταλήξεώς του, τοϋ ευρισκομένου συμ
μετρικός είς τό μέσον τοϋ θ' στίχου ΝΘ (=59), τόν τελευταΐον δέ τοϋτον έκ- 
λαμβάνει ώς ίνδικτιώνα θ' (βλ. πίνακα Tafrali, είκ. ύπ’ άριθμ. 4γ έν άντι- 
παραβολή προς τούς ήμετέρους ύπ’ άριθμ. 5 καί 6). Ούτως, έξάγεται ή έσφαλ- 
μένη χρονολογία ς·ωξγ=6863-5508= 1355 μ.Χ., άντί τής ορθής _Çû)N0= 6859- 
5508=1351 μ.Χ.

Καί έρχόμεθα είς τούς Γ. Γούναρην-Γ. Θεοχαρίδην. Ούτοι άναγινώσκουν 
τήν έφθαρμένην λέξιν ώς ΚΟΙΑ[ΣΤΟΡΟΣ]4 (άνάγνωσις Γούναρη) ή ΚΟΙΑ[ΙΣΤθ- 
ΡΟΣ]5 (άνάγνωσις Θεοχαρίδου), κατ’ εικασίαν βεβαίως, διότι τά λίαν εύδιά-

1. A. Kirchhoff, Ueber die Chronol. d. Att. Volksbesch. for Methone, Berlini 1862, 
ύπ’ άριθμ. 8760. Πρβλ. Μ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία έν λίθόις φθεγγομένοις καί μνη- 
μείοις σωζομένοις, Άθήνησι 1896, σ. 522.

2. ’Οφείλω ευχαριστίας είς τόν φίλον κ. Εμμανουήλ Παπαγεωργίου, δικηγόρον, 
διά τήν όσον τό δυνατόν άκριβεστέραν ίχνογράφησιν τής έπιγραφής άλλα καί διά τήν 
συνδρομήν του είς τήν άντιμετώπισιν πρακτικής φύσεως δυσκολιών έν σχέσει μέ τήν 
έπιγραφήν. Τά στίγματα είς τούς στίχους 7 καί 8 ύποκαθιστοϋν τά έφθαρμένα σημεία.

3. Δήμιτσα, αυτόθι, σ. 521-522.
4. ΚΟΙΑΣΤΩΡ δέν ύφίσταται τοιαύτη ονομασία.
5. ΚΟΙΑΙΣΤΩΡ αξίωμα ρωμαϊκόν έκ τοϋ λατινικοϋ Quaestor = βασανιστής, ό των βι- 

ωτικών έρευνητής, ό συζητών καί έρευνών έπί χρήμασι, ό έπί έγκλήμασι τιμωρός, «τήν 
προσηγορίαν ταύτην διά τάς άνακρίσεις έσχήκασι καί διά τήν τής άληθείας καί έκ των 
άνακρίσεων ζήτησιν ύστερον καί τήν τών κοινών χρημάτων διοίκησιν ελαχον, καί ταμίαι 
προσωνομίσθησαν...». Πρβλ. Du Cange, Glossarium, σ. 674-675. Μετά τήν δικαστικήν
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ΕΙκ. 4. Ή επιγραφή επί τής Πύλης 
τής ’Άννης τής Παλαιολογίνης, του 1351 

α. Άνάγνωσις Duchesne (1876), β. Άνάγνωσις Δήμιτσα (1896), 
γ. Άνάγνωσις Tafrali (1913)
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κριτα γράμματα Ρ καί Μ θά έπρεπε να τούς όδηγήσουν εις άπόρριψιν τής 
άναγνώσεως ταύτης (βλ. είκ. ύπ’ άριθμ. 5 καί 6). Έκτος τούτου, ό ύπολει- 
πόμενος χώρος μεταξύ του υποτιθεμένου ΚΟΙΑ καί του διαχωριστικοϋ δια- 
κοσμητικοϋ σημείου, μετά τό όποιον άρχεται ή χρονολογία, είναι ελάχιστος, 
δυνάμενος νά καλύψη τό πολύ 3-4 ακόμη γράμματα καί όχι 7, όπως τά ύποτι- 
θέμενα [ΣΤΟΡΟΣ], Παρέσυρεν, ίσως, τούς μέχρι τοϋδε άναγνώστας τής έπι- 
γραφής ή κάποια ιδιορρυθμία τού δευτέρου γράμματος Ε, τό όποιον λόγφ 
τής μεγάλης φθοράς είναι δυνατόν νά παραπλανήση τόν άναγνώστην καί νά 
τό έκλάβη καί ώς ήμισυ Ο. ’Αλλά μία άπλή σύγκρισις τού γράμματος τούτου 
μετά τού Ε των λέξεων «δεσποίνης», «ύπηρετήσαντος» καί «Χαμαετού» ου- 
δεμίαν θά άφηνεν άμφιβολίαν περί τής ομοιότητάς των είς τήν παρούσαν κα- 
τάστασιν ώσαύτως, τά γράμματα Ο καί Ε , ένω παρουσιάζουν προφανώς με- 
γάλην όμοιότητα, έχουν έν τούτοις καί τήν διαφοράν των. ’'Αλλος είναι ό 
κύκλος του Ο καί άλλος τού Ε. Προσεκτικωτέρα μελέτη των δέν αφήνει άμ- 
φιβολίας διά τήν διαφοράν των. Είς τήν χρονολόγησιν τής έπιγραφής ό Γ. 
Γούναρης άκολουθεΐ τόν Tafrali, ένω ό Γ. Θεοχαρίδης δέν προβληματίζεται 
έπ’ αύτής. Τέλος, ή έπιγραφή, όπως δημοσιεύεται υπό τού Γ. Γούναρη, δέν 
έξυπηρετεΐ τόν έρευνητήν, διότι είναι ήκρωτηριασμένη είς τό κάτω δεξιόν 
άκρον καί μάλιστα είς δύο, λίαν ένδιαφέροντα ήμάς σημεία, τής λέξεως «Χα- 
μαετού» καί τής χρονολογίας ςω.

Κατόπιν τής άνωτέρω νέας χρονολογήσεως τής έπιγραφής, δυνάμεθα 
άσφαλέστερόν πως νά άπαντήσωμεν είς τάς δύο υποθέσεις τού Γ. Θεοχαρί- 
δου, έφ’ όσον τήν ΐδικήν μας χρονολογίαν έπαληθεύουν καί τά ιστορικά γε
γονότα, τά όποια πλέκονται ώς έξής:

Ή Άννα Παλαιολογίνα άπό τού 1351 ήδη εύρίσκεται είς Θεσσαλονί
κην, άναλαμβάνουσα άπό συμφώνου μετά τού αύτοκράτορος Καντακουζηνου 
τήν αρχήν τής πόλεως, παρά τφ υίφ συναυτοκράτορι, μετά τήν άποτυχού-

μεταρρύθμισιν τού’Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου (1328-1341), κατά τήν όποιαν είσάγεταιό 
θεσμός τών καθολικών κριτών, τά 1329, καί οί έπίσκοποι κατοχυρώνονται μέ προνομιακήν 
δικαστικήν έξουσίαν, ό ρόλος τού κοιαίστορος έκμηδενίζεται. Συνεπώς, τό 1351, μετά δη
λαδή τήν δικαστικήν μεταρρύθμισιν τοΟ ’Ανδρονίκου Γ', πρέπει νά θεωρήται άσυμβίβα- 
στος ή είς τό αύτό πρόσωπον ίδιότης του καστροφύλακος καί του κοιαίστορος, δηλαδή τοΟ 
«καστροφύλακος καί τοδ δικαστικού διοικητοϋ», όπως έρμηνεύει τήν έπιγραφήν ό Γ. 
Γούναρης, Τά τείχη τής Θεσσαλονίκης, σ. 24. ’Εάν ύποθέσωμεν ότι ή έφθαρμένη 
λέξις ήτο ή «τού κοιαίστορος», έν τοιαύτη περιπτώσει θά εδει νά τήν έρμηνεύσωμεν ώς «τού 
ταμίου», τού φύλακος, δηλαδή, τού δημοσίου χρήματος, τό όποιον έφυλάσσετο πάντοτε 
είς άσφαλεστέρους χώρους, όπως αί άκροπόλεις. ’Εδώ πρέπει νά υπενθυμίσωμεν ότι έπί ρω
μαιοκρατίας ή Θεσσαλονίκη είχε κοιαιστώριον, ένθα ή έδρα κοιαίστορος, τού ρωμαίου 
ταμίου, ό όποιος είς τάς έπιγραφάς έκαλεΐτο «ίερώτατος», τό δέ ταμεΐον «ίερώτατον». Βλ. 
Τ. Tafel, De Thessalonica eiusque agro dissertatio geographica, έ. ά., σ. 160. Πρβλ. καί 
Δ ή μ ι X σ α, έ.ά., σ. 412.
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σαν συνωμοσίαν αύτοϋ καί του σέρβου κράλη Στεφάνου Δουσάν έναντίον 
του Καντακουζηνοϋ, τό ίδιον έτος1. Έν τφ προσώπφ, λοιπόν, τής Άννης Πα- 
λαιολογίνης εύρέθη νέος τρόπος συνυπάρξεως εις τήν Θεσσαλονίκην των 
όπαδών των δύο παρατάξεων. ’Ακριβώς τότε αί οΐκογένειαι Κυδώνη, Καβά- 
σιλα καί Χαμαετοϋ, μέ τούς κατ’ εξοχήν διακριθέντας γόνους των Δημήτριον 
Κυδώνην καί Νικόλαον Χαμαετόν τόν Καβάσιλαν, ώς αύτοκρατορικούς συμ
βούλους εις τήν Βασιλεύουσαν, διέθετον ηύξημένον πολιτικόν κόρος, ένεκα 
τοϋ όποιου ή Άννα Παλαιολογίνα έπέδειξε προς αύτάς ιδιαιτέραν εύνοιαν.

Κατ’ ακολουθίαν, λοιπόν, του πολιτικού τούτου κλίματος, είς τό όποιον 
δεσπόζει ή προσωπικότης καί ή παράταξις τού Καντακουζηνοϋ, ή δέ Άννα, 
λόγφ των άστοχων ενεργειών τοϋ υίοΰ της, έκτελεΐ ή ιδία χρέη επιτρόπου τής 
έξουσίας εις τήν Θεσσαλονίκην, ούδέν αποκλείει άλλά μάλλον όλα ενισχύουν 
τήν γνώμην ότι ό καστροφύλαξ, δηλαδή ό φρούραρχος τής πόλεως, ’Ιωάννης 
Χαμαετός τής έπιγραφής τοϋ 1351,θά ήτο οπωσδήποτε ή πατήρ ή έστω στενός 
συγγενής έκ πατρός τοϋ Νικολάου Καβάσιλα τοϋ Χαμαετοϋ, εκ των ύπάρχόν- 
των πολλών «συγγενών» του2, έμπιστος όπαδός τοϋ Καντακουζηνοϋ, ό όποι
ος, μετά τήν άποτυχοϋσαν εις βάρος του συνωμοσίαν τοϋ Παλαιολόγου, έν- 
διεφέρετο ώστε αί φρουραί των βασικών κέντρων τής αυτοκρατορίας καί δή 
τής Θεσσαλονίκης νά τελοΰν ύπό τόν έλεγχον άφωσιωμένων όπαδών του. Ή 
Άννα Παλαιολογίνα, έξ άλλου, διά τής άναθέσεως καθηκόντων καστροφύ- 
λακος είς άνθρωπον τοϋ Καντακουζηνοϋ άπηλλάσσετο πάσης εις τό μέλλον 
υποψίας νέας συνωμοσίας καί άπεδείκνυεν εμπράκτως τήν νομιμοφροσύνην 
της είς τάς άρχάς τής συμμαχίας καί συγκυριαρχίας μεταξύ αυτής καί τοϋ 
Καντακουζηνοϋ. Οΰτω δύναται νά έξηγηθή ή ιδιαιτέρα εύνοια αύτής καί προς 
τήν έν Θεσσαλονίκη οικογένειαν τοϋ Νικολάου Καβάσιλα, ένεκα τής όποιας 
προεκλήθησαν αισθήματα ευγνωμοσύνης τούτου διά τής άποστολής τό 1351/ 
1352 εγκωμίου «Τή εύσεβεστάτη Αύγούστη κυρά Άννη τή Παλαιολογίνη», 
είς τό όποιον ευχαριστεί μεταξύ τών άλλων τήν βασιλομήτορα διά τήν έπι- 
δειχθεΐσαν είς τόν «πατέρα τόν έμόν» «θαυμαστήν φιλανθρωπίαν» καί «θαυ
μαστός ευεργεσίας»3. ’Ολίγα έτη μετέπειτα, τό 1355, έτος είς τό όποιον έσφαλ- 
μένως καί ούχί μετά βεβαιότητος έχρονολογείτο μέχρι τοϋδε ή επιγραφή4, 
ήτο σχεδόν άδιανόητον καί αδύνατον όπαδοί τοϋ Καντακουζηνοϋ, καί μάλι
στα μέχρις έσχάτων πιστοί, όπως ό Νικόλαος Καβάσιλας καί οι οικείοι αύ-

1. Άγγελοπούλου, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός..., σ. 20.
2. Βλ. σχετικως έπιστολήν Νικολάου Καβάσιλα Τφ Κυδώνη εις ΒΖ 46 (1953) 41. Πρβλ. 

καί Άγγελοπούλου, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός... σ. 58.
3. Άγγελοπούλου, Νικόλαος Καβάσιλας Χαμαετός..., σ. 97-98. Πρβλ. καί 

T a f r a 1 i, Topographie..., σ. 48, ύποσ. 2.
4. T a f r a 1 i, Topographie... αύτόθι: «Il a donneò pourtant exactement l’année 686(3?) 

= 1355».
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του, νά διατηρούνται είσέτι είς καίριας διά τήν άσφάλειαν τής νομίμου έξου- 
σίας θέσεις, μετά τήν νέαν διένεξιν μεταξύ των συναυτοκρατόρων, κατά τά 
ετη 1353-1354, ή όποια άπέληξεν είς τήν οριστικήν έπικράτησιν των Παλαιο- 
λόγων άπό τού Δεκεμβρίου του 1354 κ.έ.

Ε'. Μετά τήν άνωτέρω ερευνάν περί των Καβασιλών, επί τή βάσει των 
μέχρι τοϋδε γνωστών ήμΐν πηγών, είναι δυνατόν νά εξαχθούν τά κάτωθι συμ
περάσματα.

Πρώτον, άπέχομεν είσέτι πολύ άπό τήν λύσιν τού γενεαλογικού προ
βλήματος των διαφόρων κλάδων τής έπιφανοϋς οικογένειας των Καβασιλών, 
διότι αί ύπάρχουσαι μέχρι σήμερον μαρτυρίαι είναι λίαν άνεπαρκεΐς καί πε- 
νιχραί. ’Εκτός τής διακρίσεως των διαφόρων Καβασιλών, καί δή καί τών συγ
χρόνων, τής ιδιότητάς των, τής κάποιας προσφοράς των καί των λίαν περιω- 
ρισμένων συγγενικών σχέσεων είς τινας εξ αυτών, περί των οποίων όριστικάς 
άπαντήσεις δίδει ή παρούσα ερευνά, ούδέν, πλέον συγκεκριμένον, δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν, πλήν τού νά προβαίνωμεν μόνον εις υποθέσεις.

Δεύτερον, εκ των εντοπισθέντων, εν πάση περιπτώσει, κλάδων των Κα- 
βασιλών τόσον είς τήν Βασιλεύουσαν όσον καί είς τήν Μακεδονίαν καί τήν 
Ήπειρον άνεδείχθησαν έπιφανεΐς άνδρες, διαπρέψαντες ώς λόγιοι, πολιτικοί, 
έκκλησιαστικοί καί στρατιωτικοί άπό τού 11ου αίωνος κ.έ., χωρίς νά απο
κλείεται βεβαίως ή υπαρξις άλλων, εντός ή καί πέραν των άνωτέρω χρονικών 
ορίων. Οΰτω, είναι γνωστοί είς ήμάς οί δούκες Νικηφόρος Καβάσιλας, Κων
σταντίνος πατρίκιος Καβάσιλας καί ό ’Αλέξανδρος Καβάσιλας (τού 11ου 
αίωνος), ό ’Αλέξανδρος Καβάσιλας ό νωβελήσιμος καί ό ’Ιωάννης Καβα- 
σίλειος ό κανδιδάτος (τού 12ου αίωνος), ό Κωνσταντίνος Καβάσιλας, άρχιε- 
πίσκοπος Άχρίδος, Καβάσιλας ό άκτουάριος καί ό Γεώργιος Καβάσιλας, 
μέγας οικονόμος τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (τού 13ου αίωνος), Καβά- 
σιλας ό έπί τού στρατού, ό Μιχαήλ Καβάσιλας, σακελλάριος καί αρχιδιά
κονος, ό Νείλος Καβάσιλας, άρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ό Νικόλαος Κα- 
βάσιλας ό Χαμαετός, ό μέγας παπίας Δημήτριος Δούκας Καβάσιλας, ό Δη- 
μήτριος Κανίσκης ό Καβάσιλας, ό Γεώργιος Καβάσιλας, άνώτερος κρατικός 
υπάλληλος, ό Δημήτριος Καβάσιλας των Καλλαμάνων, ό ’Ιωάννης Καβάσι- 
λας, άνώτερος κρατικός υπάλληλος, ό Δημήτριος Καβάσιλας, αύτοκρατορι- 
κός γραμματέας, ό Μανουήλ Καβάσιλας, Καβάσιλας ό «μέγας διοικητής», 
ό Γεώργιος Καβάσιλας, συγγραφεύς, ό Θεόδωρος Καβάσιλας, λογοθέτης τού 
στρατιωτικού, ό Κωνσταντίνος Καβάσιλας, έπίσκοπος Εύφημοπόλεως, ό 
’Αλέξιος Καβάσιλας, ό μέγας κοντόσταυλος, καί ό ’Ιωάννης Καβάσιλας, 
κόμης τού ’Αητού (έκ τού Μου αίωνος), ό Δούκας Καβάσιλας καί ό Θεό
δωρος Καβάσιλας (έκ τού 15ου αίωνος), ό Συμεών Καβάσιλας (έκ τού 16ου
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αιώνος), ό Νικόδημος (κατά κόσμον Νικόλαος) Καβάσιλας καί ό ’Ιωάννης 
Καβάσιλας του Γουνάρεως (έκ του Που αΐώνος).

Τρίτον, έξ όλων των άνωτέρω Καβασιλών συγγενικαί σχέσεις ύφίσταν- 
το μεταξύ τινων έκ των πολυαριθμοτέρων του Μου αίώνος, όπως μεταξύ Νεί
λου Καβάσιλα καί Νικολάου Καβάσιλα του Χαμαετοϋ (θείος καί άνεψιός), 
μεταξύ τού Νικολάου Καβάσιλα τού Χαμαετοϋ καί των Δημητρίου Δούκα 
Καβάσιλα καί Γεωργίου Καβάσιλα, τοΰ συγγραφέως, έκ μητρός τοϋ πρώτου, 
απροσδιορίστου πάντως βαθμοϋ συγγένειας, μεταξύ Γεωργίου Καβάσιλα καί 
Δημητρίου Καβάσιλα των Καλλαμάνων (πατήρ καί υιός) καί μεταξύ ’Αλε
ξίου Καβάσιλα, μεγάλου κοντοσταύλου, καί Ίωάννου Καβάσιλα, κόμητος 
τοϋ Άητοΰ (πατήρ καί υιός).

Τέταρτον, έπί τή βάσει τής έπιγραφής έπί τής Πύλης ’Άννης τής Πα- 
λαιολογίνης, πληροφορούμεθα νΰν τό πρώτον σαφέστερον ότι στεναί συγ
γενικοί σχέσεις πρέπει νά ύφίσταντο μεταξύ τοΰ Νικολάου Καβάσιλα τοΰ 
Χαμαετοϋ καί τοΰ Ίωάννου Χαμαετοϋ τοΰ Κεραμέως, καστροφύλακος εν 
Θεσσαλονίκη, κατά τό 1351, ότε ό Νικόλαος Καβάσιλας ό Χαμαετός διέθετε 
πολιτικήν ίσχύν έν Κωνσταντινουπόλει καί Θεσσαλονίκη. Ή τελευταία αυ
τή διαπίστωσις ρίπτει κάποιαν ακτίνα φωτός εις τό γενεαλογικόν δένδρον 
καί τής οικογένειας των Χαμαετών έν Θεσσαλονίκη.

Κατά συνέπειαν, πιστεύομεν ότι διά τής παρούσης έρεύνης, αν μή τι άλ
λο, διανοίγονται νέοι όρίζοντες ορθής άνιχνεύσεως τοΰ γενεαλογικοΰ δέν
δρου τής έπιφανοΰς οικογένειας των Καβασιλών καί έν μέρει τής οικογένειας 
τών Χαμαετών, τών όποίων άμφοτέρων λίαν διαπρεπής, άν όχι ό διαπρεπέ
στερος, γόνος άνεδείχθη ό ήμέτερος Νικόλαος Καβάσιλας ό Χαμαετός. Εί- 
δικώτερον δε ό κλάδος τής μακεδονικής προσωπογραφίας, κατόπιν τών κα
τά τήν τελευταίαν δεκαετίαν ειδικών περί Νικολάου Καβάσιλα τοΰ Χαμαετοϋ 
έρευνών, ίδίςι δέ, μετά τήν πρόσφατον δημιουργικήν κριτικήν Γ. Θεοχαρί- 
δου καί τά έν τή παρούση έρεύνη συμπληρωματικά νέα στοιχεία, σημειώνει 
οπωσδήποτε περαιτέρω πρόοδον.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΟ Αίμου ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ



RÉSUMÉ

Athanase Angelopoulos, L’arbre généalogique 
de la famille Kavassilas.

L’ardre généalogique de la famille Kavassilas n’est pas encore constitué 
faute de documents relatifs. Il y a eu des familles nommées Kavassilas, dont les 
relations sont connues, mais il existe encore des «desiderata» sur lesquels la 
recherche doit encoie se pencher. L’auteur de cette étude donne des réponses 
définitives sur la présence de diverses familles Kavassilas à travers les siècles; 
il met en lumière leur contribution à la vie sociale et les quelques relations mi
nimales qui unissaient les membres des familles Kavassilas.

On rencontre des familles Kavassilas à Constantinople, en Macédoine et 
en Epire et c’est de ces familles-là, qu’ont surgi des hommes lettrés, politiques, 
ecclésiastiques et militaires déjà avant le Xlème siècle jusqu’au XVIIème siècle, 
époque qui a intéressé le chercheur. Cela étant, il est bien possible qu’il y ait 
eu d’autres familles Kavassilas qui ont vécu avant ou après les siècles qui ont 
été étudiés. On mentionne des relations familliales entre divers membres des 
familles Kavassilas au XlVème siècle; ainsi des liens étroits s’étaient établis entre 
Neilos et Nicolas Kavassilas, nommé Chamaetos (oncle et neveu), entre Ni
colas Kavassilas Chamaetos, Démétre Doucas Kavassilas, et Georges Kavas
silas, auteur connu (du côté maternel-degré de parenté non déterminé). Ils exi
stent aussi des relations familiaux entre Georges Kavassilas et Démétre Kavas
silas des Kalamanon (père ec fils) et entre Alexios Kavassilas, grand condostau- 
los et Jean Kavassilas, comte de Aetos (pére et fils). ·

Enfin l’inscripiion de la portière de l’Anne Paléologina portant la date 
faussement lue 1355 met en lumière les relations étroites de Nicolas Kavassilas 
Chamaetos et de Jean Chamaetos, Kerameus, castrofylax à Thessalonique en 
1351. A cette époque-là Nicolas Kavassilas avait une importante influence tant 
à Constantinople qu’à Thessalonique. Cette information constitue, selon l’au
teur, un nouveau point de vue sur la constitution de l’arbre généalogique de la 
famille Chamaeton.
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