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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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«Κρητικά Χρονικά»2, ή δέ προς Συμεωνάκην εις «Studi e Testi»3. 
'Η δημοσιευόμενη κατωτέρω, ανέκδοτος μέχρι τοΰδε, ειχεν ήδη επι· 
σημανθή υπό τοΰ Krumbaeher4.

Cod. Bodl. gr. Misc. 242, 217.

Μιχαήλος δ Λυγγενς, Αέοντι ίερεΐ Άργυρώ.

’Ιδού σοι καί γράμματα δεύτερα πάμπεται παρ’ ημών, φρονοΰντα 
| ταντά τοΐς προτέροις, διά τοΰ Μιχαήλου τοΰ καλού κάγαϋνύ ήμετέρου 

φίλον τά δε πρώην γράμματα, τά διά τον Σιίλινίου πεμφ&έντα σοι, ούκ 
οίδ5 * * * εί έδέξω, είτε καί μή, καί αυτού δντος φίλου χρηστού1 καί εί μεν 
εδέξω, χάρις #εω- εί δ’ ον, δήλωσον ήμΐν γραφή καί άλλα στελοϋμεν, τά 
περί τού πατρδς τού εκ της γεένης όντως ούκ εκ τής μελλοναης τού πυ- 
ρδς όρμώντος, f άλλα τής ιδιωτικής προσαγορενσεως ονιως άλλως f εις 
πλάτος λέξον εί ήλϋε προς σε κομίζων καί το κισσίβιον μεστόν οίνου 
ή πέπομφε ή άλλο τι γάγονε’ ευτυχώς εΐης. Τδ τετραχευμένον άπώλετο, 
εμού μή σιΗνοντος άν πρίαα&αι.

Τά κατά τον επιστολογράφον αυτόν είναι αρκετά περιπεπλεγμένα : 
Μιχαήλ ό τοΰ Λυγγέως είναι γνωστός ως ό γράψας τούς κώδικας Bri
tish Museum, Arundel MS 545 (Θουκυδίδης)5 και Trinity Col
lege, Cambridge MS R, I, 42 (’Αριστοφάνης)0 κατά τά βιβλιογρα
φικά σημειώματα, εις μέν τον πρώτον τον κώδικα «τήνδε βίβλον 
τοΰ σοφού Θουκυδίδου Μιχαήλ εγραψεν δ τού Λιγγεως» εις δέ τον 
δεύτερον «Μιχαήλ δ τού Λυγγεΰς πενία σνζών εξέγραψεν εν 'Ρυϋύ- 
μνη Κρήτης».

Τον κωδικογράφον αυτόν δ Lobel τον εταΰτισε προς τον γράψαν 
τα τον κώδικα Monacensis graecus 215 τον φέροντα τό βιβλιογρα
φικόν σημείωμα «καί τήνδε βίβλον τού σοφού τού ΙΙλωτίνου Εγραφε

") Λ α ο ύ ρ δ a Β., Κρητικά Παλαιογραφικά 2, «Κρητικά Χρονικά» Β', 
1948, 544.

3) S i 1 ν ϊ ο G. Mercati, Di Giovanni Simeonachis, protopapa 
di Candia. «Stydi e Testi» 123, 312-341.

4) Geschichte der byzantinischen Eiteratur2, 497.
5) Thompson Μ. E., Classical manuscripts in the British Mu

seum. «The classical review* III, 1889, 151.
°) James R. M., The western manuscripts in the library of Tri

nity College, Cambridge, II, 1901, 12. Ή σημείωσις είς την σελίδα 4 τοΰ
κώδικος, περί τοΰ Μιχαήλ ’Αποστόλη, υίοΰ τοΰ Λυγγέως, έχει γραφή τό 1853,
αγγλιστί, καί είναι έστερημένη αξίας,
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πονών Μιχαήλ δ Λνγίζος»1 άνεγνώρισε δέ ώς γραφέντα ύπ’αύτοΰ τμή
ματα είς 14 άλλους κώδικας τής Bodleian Library κα'ι τοΰ Βατικα
νού8. Προς τον Λυγΐζον αυτόν τρεις επιστολας τοΰ Μιχαήλ ’Αποστό
λη ειχεν ήδη δημοσιεύσει παλαιότερον δ Noiret, ό ίδιος δέ άνεγνώ- 
ρισεν ως απευθυνόμενης προς αυτόν και άλλας τρεις επιστολας τοΰ 
Μιχαήλ ’Αποστόλη υπό τήν επιγραφήν «Μιχαήλω», ενώ αί πρώται 
επιγράφονται «Λυγίζω»0. Εις Vogel-Gardthausen άναφέρονται δυο 
ξεχωριστοί κωδικογράφοι Μιχαήλ δ τοΰ Λυγγέως και Μιχαήλ Λυγΐ- 
ζος, αποδίδονται δέ εις έκαστον αυτών άνά δυο κώδικες’°. 'Ως δεύτε
ρος κώδιξ τοΰ Λυγίζου άναφέρεται δ Trinity College Dublin 231, 
λησμονηθείς άργότερον υπό τοΰ Eobel. Ή επιγραφή όμως τοΰ κώδι
κας αυτού είναι σαφής : «Μιχαήλ τοΰ Λυγίζου εξήγηοις κατά πλάτος 
είς τον Θουκυδίδην κατά λέζιν και κατά νοϋν παρακληϋ·έντος παρά 
τοΰ εντίμου κυρίου Γεωργίου τοΰ Βεργικίου», πρόκειται δέ περ'ι αύτο- 
γράφου έργου τοΰ Λυγίζου".

’Από τά στοιχεία αυτά, οιιίοδομηθέντα τό έν επ'ι τοΰ άλλου υπό 
πέντε διαφορετικών φιλολόγων, προκύπτει δτι δ πολυώνυμος αυτός 
κωδικογράφος τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 15. αιώνος κατήγετο εκ Κυ
δωνιάς, οδηγηθείς δέ από τήν πνευματικήν ακτινοβολίαν τοΰ είς Γόρ- 
τυναν Κρήτης ευρισκομένου Μιχαήλ ’Αποστόλη έπεδόθη είς φιλολογι
κός μελέτας κα'ι εργασίας, εγκατασταθείς δέ τελικώς είς Ρέθεμνον 
έφρόντισε νά εύρίσκεται πάντοτε είς επικοινωνίαν μετά τοΰ διδα
σκάλου. 'Ο Μιχαήλ ’Αποστόλη; παραπονεΐται δτι ό μαθητής του 
δέν τοΰ γράφει συχνά, δτι είναι απρόσεκτος στέλλων σοβαράς και 
έμπιστευτικάς επιστολας άνευ τών δεόντων μέτρων, δτι αί μελέται 
του είναι ασαφείς* 10 * 12. Παρά τά παράπονα δμως αυτά τον παρακο- 
λουθεΐ μέ ιδιαιτέραν στοργήν, είς μίαν δέ έκ τών επιστολών του

Ί Η e n r y Ρ., Etudes plotiniennes, ΤΙ Ees manuscrits des Enne- 
ades, Bruxelles, 1941, 193.

*| L o b e 1 E·, The greek manuscripts of Aristotle’s Poetics, Ox
ford 1933, 57.

s) Noiret II., I.ertres inedites de Michel Apostolis, Paris 
1889, 37·

10) Die griechischen Schreiber des Mittelalters und der Renaissance, 
Leipzig 1909, 315.

") S m y 1 y J. G., Notes on greek manuscripts in the library of 
Trinity College. «Hermathena» 23, 1933, 177 κ.έ.

”) N o i r e t, ενθ’ άν. Έπιστολαί 41, 100, 101, 102. Πρβλ. επίσης καί 
Έπιστ. 44, 48.
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τοΰ γράφει : «εΐπερ τινά μοι τών φοιτητών και σε δτι μάλιστα πεφί- 
ληκα και φιλώ»'3.

Έκ τών εργασιών τοΰ Μιχαήλ Λυγίζου ιδιαίτερον ενδιαφέρον 
παρουσιάζει ή ανώτερα) σημειωθεΐσα «έξήγησις εις τον Θουκυδίδης», 
ή σωζομένη εις τον κώδικα 231 τής βιβλιοθήκης τοΰ Trinity College 
εις Dublin τής Ιρλανδίας14. Πρόκειται περ'ι συνεχούς υπομνήματος 
εις τα 81 πρώτα κεφάλαια τοΰ πρώτου βιβλίου τοΰ Θουκυδίδου, πα- 
ρέχοντος το κείμενον, μεθ’ ερμηνειών λέξεων ή γραμματικών δυσκολι
ών και άναπτΰξεως τών νοημάτων. Ή εργασία είναι αντίστοιχος προς 
τάς σημερινός «ερμηνευτικός εκδόσεις», αποτελεί δέ και ως ιδέα και 
ως επίτευγμα λαμπρόν επιτυχίαν, χαρακτηριστικήν τών ανθρωπιστι
κών σπουδών εν τή νήσιρ. Καθ’ δσον γνωρίζω είναι ή πρώτη ερμη
νευτική προσπάθεια τών νεωτέρων χρόνων επί τοΰ Θουκυδίδου, αυτή 
καθ’ εαυτήν δέ λόγιρ τοΰ λεξιλογίου, τών ερμηνειών και τοΰ παρεχό
μενου κειμένου αποτελεί άξιόλογον ΰλην μελέτης εις ειδικόν επί. τής 
κλασσικής φιλολογίας περιοδικόν. ’Άνευ άλλωστε τής γνώσεως ερ
γασιών δπως ή ως δίνω τοΰ Λυγίζου δεν είναι εΰκολον ούτε δ κρη- 
τικός πολιτισμός νά κατανοηθή ούτε και ή συμβολή τών έκ Κρήτης 
φιλολόγων εις τός ανθρωπιστικός σπουδάς τής Δύσεως κατό τήν 
’Αναγέννησιν.

8.
Ο ΚΩΔΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΛΟΣΥΝΑΣ

Μεταξύ τών Κρητών οι όποιοι εύρίσκοντο έν 'Ισπανίφ κατά τό 
δεύτερον ήμισυ τοΰ δεκάτου έκτου αιώνος ύπήρχον καί τινες κωδικο- 
γράφοι εις τήν υπηρεσίαν διαφόρων Ισπανών αρχόντων, ιδία δέ ανω- 
τέρων κληρικών. Τών κωδικογράφων αυτών επιφανέστερος ήτο ό 
Νικόλαος Τουρριανός ό Κρής, γνωστός και ως Ν τ έ
λα τόρος ό Κρής ή Nicolaos de laTorre, υπηρε
τών ώς «βασιλικός άντιγραφευς» (escriptor de la real libreria) εις 
τήν βιβλιοθήκην τής μονής «De San Dorenzo el Real» εις τό Έ- 
σκοριάλ, από τοΰ 1573 μέχρι και πέραν τοΰ 1590. Τό κατ’ αυτόν εξη- 
τάσθησαν ήδη διεξοδικώς υπό τοΰ Charles Graux1, ώστε νά μή

,s) Noiret, ενθ’ άν. 121.
Μ) Επιθυμώ νά έκφράσω καί άπό εδώ τάς ευχαριστίας μου εις τον διευ

θυντήν τής Βιβλιοθήκης τοΰ Trinity College, Dublin, κ. A Parke, θέσαντα 
εύγενώς εις τήν διάθεσίν μου φωτοτυπίαν τοΰ κώδικος.

ή Graux Charles, Essai sur les origines des fonds grecs de 
l’Escurial, Paris ι88ο, XVI κ.έ.
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