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τέρου μέρους τοΰ Ε' λόγου τοΰ Άνδρέου 15 16. Χαρακτηριστικόν δέ δια 
την άντίληψιν τής Θεοτόκου ως «Ύπερμάχον Στρατηγόν» είναι τό 
ακόλουθον έκ τοΰ εις Λάζαρον κανόνος τοΰ Θεοτοκίου τοΰ Άνδρέου : 
«Την πάλιν σου φύλαττε, ϋεογεννήτορ άχραντε' εν σοι γάρ αντη πιστώς 
βασιλεύουσα, εν σοι και κρατύνεται' καί διά σοΰ νικώσα, τροποϋται 
πάντα πειρασμόν καί σκυλεύει πολεμίους καί διέπει το υπήκοον»1*.

Αί διαπιστώσεις αΰται έχουν ως σκοπόν νά δείξουν δτι πλήν των 
Θεοτοκίων τοΰ Άνδρέου καί οί λόγοι του επίσης έχουν ομοιότητας πολ- 
λάς μέ τον Ακάθιστον "Υμνον καί δτι πλέον δ «Κανών» τοΰ ’Ιωσήφ 
δεν είναι εντελώς πρωτότυπον έργον, άλλ’ έν πολλοϊς στηρίζεται εις υλι
κόν ευρισκόμενον καί εις τούς λόγους τοΰ Άνδρέου. Σημειωτέου πάν
τως δτι αί ομοιότητες αύταί δεν σημαίνουν κατ’ ανάγκην καί άμεσον 
έξάρτησιν, διότι είναι εις τό πνεΰμα τής εκκλησιαστικής ύμνογραφίας 
καί ρητορικής νά χρησιμοποιή «κοινούς τόπους» υπό νέαν εκάστοτε 
μορφήν. Εις την προκειμένην δέ περίπτωσιν ή κοινότης των χαρα
κτηρισμών δέον νά άναχθή εις την κοινήν πηγήν δλων, τήν Παλαιάν 
Διαθήκην. Διά τήν κατανόησιν δμως τοΰ ΰφους τοΰ Άνδρέου, τοΰ 
άναμφισβητήτως ενός εκ τών μεγαλυτέρων ρητόρων τής ’Ορθοδοξίας, 
είναι ανάγκη νά γνωρίζωμεν καί δσα έλαβεν εκ τών προγενέστερων 
του καί δσα δ ίδιος έδωσεν εις τούς μεταγενεστέρους.

6.
Η ΓΟΡΤΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Εις Vogel. Gardhausen 1 ή Γόρτυνα ώς κέντρον κωδικογραφίας 
αντιπροσωπεύεται άπαξ μόνον, διά τοΰ εκ Σπάρτης καταγομένου Δη- 
μητρίου Τριβώλη, άντιγράψαντος εκεί τον κώδικα Monacensis 449. 
περιέχοντα τάς «Έννεάδας» τοΰ Πλωτίνου καί άποτελοΰντα σήμερον 
έναν από τούς σπουδαιοτέρους φορείς τής παραδόσεως τοΰ κειμένου 
αύτοΰ 2. Εις τήν Γόρτυνα δμως ήτο καί ή κατοικία τοΰ Μιχαήλ Α
ποστόλη, δπως προκύπτει από τήν επιγραφήν ενός φυλλαδίου του :

15) Μ i g n e, ένθ' άν., 893 κ.έ.
16) Μ i g n e, ένθ’ άν. 1385.
ή Die griechische Schreibern des Mittelalters und der Renaissance, 

Leipzig 1909, 105.
’(Henry P., Etudes Plotiniennes, II Les manuscrits des Ennea- 

des, Brussels 1941, 206-210. Τό βιβλιογραφικόν σημείωμα έ'χει ώς έξης: 
«Ή βίβλος ηδε έγράφη διά της έμής χειρυς Δημητρίον Ίριβώλον Ιίελ.οποννηοίον 
εκ Σπάρτης διατρίβοντος εν πόλει Κρήτης Γορτννη μετά τήν τής έμής πατρίδα; 
άλ,ωαιν έν έτει" ,ςΤτ,ογ'».
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«Λόγος παραινετικός εκ Γορτύνης εις ’Ιταλίαν Ρώμης»3 και από 
έπιστολάς του. Ουτω γραφών εις τον ιερέα Λαόνικον παραπονεΐται 
διότι οΰτος δεν τοϋ στέλλει χαιρετισμούς εκ Κυδωνιάς «και ταϋτα 
Κνδωνιατών μνρίων εϊς Γορτννην έσαει ερχομένων»1. Επίσης απευ
θυνόμενος προς τον ίδιον εις άλλην επιστολήν του : «ον (Λαόνικον) 
εγώ φιλώ μάλιστα μετ’ εμέ, Γορτννην και γύναιον»3 * 5 6' και εις τρίτην επι
στολήν του προς τον ίδιον : «και γάρ έκ Κυδωνιάς εις Γορτννην έλ~ 
ϋών, δν έλεγες φιλεϊν και ιαα τιμάν τη ααντον κεφαλή, έμε δη λέγω 
τήδε παρόντα, τοιοντον, ουδέ οτάδιόν οου άπέχοντα, ούτε προσήλϋες 
ίδεΐν»β. Και τέλος εις επιστολήν του προς τον Μιχαήλ Λυγϊζον, γνω
στόν κωδικογράφον και αυτόν, έκ Κυδωνιάς : «Και συ δέ αυτός, ώ 
φιλότης, εΐ το πονεΐν περ'ι λόγους τοϋ τρυφάν προτιμφης, μεθ’ ημών, 
την Κυδωνιάν άφείς, Γόρτυναν ασπασαι την ενδαίμονα»7 8. Συνεπώς οΐ 
κώδικες οί γραφέντες υπό τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη μέ τήν στερεότυπου 
υπογραφήν: «Μιχαήλος ’Αποστολής Βυζάντιος μετά τήν αλωσιν τής 
αύτοΰ πατρίδος πενία ανζών έν Κρήτη μισϋ·ω και τάδε τό βιβλίον επέ
γραψε v»s, έγράφησαν εις τήν Γόρτυναν, εκεί δέ εϋρίσκετο καί ή αξιό
λογος βιβλιοθήκη του 9. Ουτω, ε’ις τάς πολλάς καί καλάς δάφνας, αί 
όποΐαι οφείλονται εις τήν περιοχήν αυτήν τής Μεσαρας δέον να 
προστεθώσιν καί αί φιλολογικοί, τής αντιγραφής εκεί επί τή βάσει 
αρίστων προτύπων, είδικώς μεταφερθέντων έκ Σπάρτης καί Κωνσταν
τινουπόλεως, δυο έκ των καλυτέρων σωζομένων σήμερον κωδίκων τοϋ 
Πλωτίνου καί τοΰ Θουκυδίδου 10, υπό άνδρών ευρείας ανθρωπιστικής 
καλλιέργειας.

Καί επειδή ό λόγος περί Μιχαήλ ’Αποστόλη, δέον νά προστεθή 
δτι αί περιπέτειαι τοϋ καλοϋ αυτοΰ φιλολόγου δεν έσταμάτησαν μέ 
τον θάνατόν του' αυτήν τήν φοράν δμως μετεφέρθησαν έκ τής Κρή
της αλλαχού : ’Αξιόλογα έργα του, σωζόμενα ανέκδοτα εις αΰτόγραφμ

3) Noiret, Η., Lettres inedits de Michel Apostolis, Paris 1889
148.

ή Noiret Η., ενδ·’ άν. 71.
6) Legrand E., Bibliographie Hellenique, II, Paris 1885, 235. 
ILegrandE., ενθ·’ άν. 245.
') 1 e g r a n d Ε·, ένδ’ άν. 256.
8) Π.χ. ουτω είς Berol. 375> Escor. 74, Atnbros. 493, Urbin. 107.
3) Powell E., Michael Apostolios gegen Theodoros Gaza, «By- 

zantinische Zeitschrift» 38 {1938), 72.
10) Διά τόν Θουκυδίδην τοϋ Μιχαήλ ’Αποστόλη πρβλ. Powell Ε., 

The Cretan manuscripts of Thucidides, «Classical Quarterly» XXXII, 
1938, 103-108.
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χειρόγραφά του εις την Βιβλιοθήκην τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρ
νης, κατεστράφησαν το 1922 ". Με αυτά δέ κατεστράφησαν και τα 
περισσότερα αντίτυπα τοΰ βιβλίου τοΰ 'Υπερείδου Γ. Κ., «Μιχαήλ 
’Αποστόλη πονήματα τρία»12.

Κλείω τό σημείωμα τοϋτο με μίαν είσέτι παλαιογραφικήν παρατή- 
ρησιν : Εις τούς δυο κώδικας, Flor. Med. 58 gr. 33 κα'ι Ambr. Β, 
141, επί τή βάσει των οποίων έδημοσίευσεν εσχάτως ό Κ. Mohler 
την μέχρι τοΰδε ανέκδοτον έπίθεσιν ’Ανδρονίκου τοΰ Καλλίστου εναν
τίον τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη Ι3, δέον να προστεθή καί ό Oxon. Baroc- 
cianus gr. 165, ό όποιος περιλαμβάνει καί αυτός τό κεί
μενον τοΰ Καλλίστου, μέ μερικάς διαφορετικός ή καλυτέρας γραφας 
(π.χ. Mohler, 1, 5 οοφώτατε, Baroe. ΰειόχατε, G Μ ύπερασχρονο- 
μονντα, Β υπέρ άστρονο,Μοΰντα κ.α.) ‘4.

7.

Ο ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΓΙΖΟΣ ’Ή ΤΟΥ ΛΥΓΓΕΩΣ

Δημοσιεύω κατωτέρω από τον κώδικα Boldeianus Miscelaneus 
graecus 242' επιστολήν τοΰ Κρητός λογίου Μιχαήλ τοΰ Λυγ- 
γ έ ω ς προς τον ιερέα Λέοντα τον ’Αργυρόν. Τό κείμενον 
ευρίσκεται εις τό φΰλον 217 τοΰ κώδικος, μεταξύ δυο επιστολών τοΰ 
επίσης Κρητός Πέτρου τοΰ Λαμπάρδου, άπευθυνομένων τής μέν πρώ
της προς τον ιερομόναχον Άνθιμον, τής δέ άλλης προς τον πρωτό- 
παπαν τοΰ Χάνδακας Ίωάννην τον Συμεωνάκην. Αί επιστολαί αύταί 
τοΰ Λαμπάρδου έδημοσιεΰθησαν προσφάτως, ή μέν προς Άνθιμον εις * 14

“) Rich ard Μ., Repertoires des Bibliotheques et des Catalogues 
de manuscrits grecs, Paris 1948, 100.

>2) "Εκδοσις Σμύρνης, 1876.
1S) Mohler L., Aus Bessarions Gelehrtenkreis (Kardinal Bessa- 

rion, III Band), Paderborn 1942, 171-203 : •'Ανδρονίκου Καλλίστου προς τάς 
Mr/αήλου ’Αποστόλου κατά Θεόδωρον αντιλήψεις».

14) Co χ e Η., Catalog! manuscriptorum bibliothecae Bodleianae I, 
1853, 281. Ό Coxe κακώς θεωρεί δα τό κείμενον άποτελεϊται άπό δύο ανε
ξάρτητα κείμενα, επιστολήν και μελέτην. Τό θεωρηθέν ώς αυτοτελής επιστολή 
τμήμα τοΰ κειμένου είναι άπλώς εισαγωγή, όπως δρθώς διεπίστωσεν ό 
Mohler.

*) Περιγραφή τοΰ κώδικος: Coxe Η., Catalogi codicum manuscr; 
ptorurn Bibliothecae Bodleianae, I, 100,
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