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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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χρειάζεται νά γίνη ιδιαίτερος λόγος ενταύθα, έφ’ o60V μάλιστα ούδέν 
νεώτερον στοιχεϊον είναι δυνατόν νά προστεθή έξ δ'σων τουλάχιστον 
αφορούν εις τά προ τής έμφανίσεώς του ως κωδικογράφου, τό 1562. 
Τό τμήμα τούτο τής ζωής του, ή ιδιαίτερα του πατρίς εν Κρήτη, τά 
τής άναχωρήσεώς του εκ τής νήσου κλπ. είναι τελείως άγνωστα. Έκ 
τών υπολοίπων, άρκεΐ νά ύπομνησθή δτι ή βιβλιοθήκη τού Escorial 
οφείλει εις μέν τάς παλαιογραφικάς του ικανότητας μερικούς εκ τών 
καλυτέρων κωδίκων της, εις δε τό οργανωτικόν του πνεύμα την πρώ- 
την συστηματικήν ταξινόμησιν τών ελληνικών κωδίκων εις τό τμήμα 
χειρογράφων της.

Σημαντικήν εις όγκον ενίοτε δέ καί εις ποιότητα εργασίαν κωδι- 
κογραφικήν έκαμε καί ό δλιγώτερον γνωστός ’Αντώνιος Καλο- 
συνάς ό Κρής, «φυσικός Ιατρός» τό επάγγελμα. Εις Vogel- 
Gardthausen άναφέρονται μόνον ως γραφέντες έν μέρει ή καθ’ ολο
κληρίαν ύπ’ αυτού 41 κώδικες διαφόρου περιεχομένου καί έκτάσεως, 
έν οις καί ή «Βιβλιοθήκη τού Φωτίου»2. Αί έργασίαι αύται έγίνοντο 
τή παραγγελίφ διακεκριμένων 'Ισπανών, μεταξύ τών οποίων ήσαν δ 
επίσκοπος τής Segovia Martin de Ayala, ό αρχιεπίσκοπος τού Το
λέδο Garcia de Goyasa καί οί αδελφοί Covarrubias, έξ ών ό Diego 
ήτο πρόεδρος τού βασιλικού συμβουλίου Καστίλλιας, δ δέ Antonio 
κατά καιρούς διοικητής τής Valladolid καί σχολάρχης εις Τολέδο 
(maestrescuela de Toledo).

Τού Κρητός αυτού κωδικογράφου έσώζετο μέχρι τού 1671 εις τήν 
βιβλιοθήκην τού Έσκοριάλ «Λόγος και εγκώμιον προς τον λαμπρό- 
τατον καρδηνάλιον νΐόν τοϋ αντοκράτορος Μαξιμιλιανον»3' από τον 
ίδιον έχει γραφή καί δ σύντομος βίος τών αδελφών Νικολάου καί Δη- 
μητρίου Χαλκοκονδυλών τών ’Αθηναίων4, αποσπάσματα δέ από δύο 
άφιερωτικάς έπιστολάς («dedicatoria») προτασσομένας ε’ις άντιγρα- 
φέντας ύπ’ αυτού κώδικας καί άφιερουμένας εις τον Diego de Co-

!) Vogel-Gardthausen, Griechische Sshreiber des Mittel- 
alters und der Renaissance, Leipzig 1909, 37-38.

3) G r a u x, ειΰ·’ dv. 343.
*) Περιγραφή τοϋ κωδικός : II a r d t I., Catalogue codicum manu- 

scriptorum bibliothecae regiae Bavaricae, II, Miinchen 1806, ιό4κ.έ. ”Ez- 
δοσις τοΰ κειμένου: Hopf Ch., Chroniques grecoromanes, Berlin 1873. 
XXX και 243-245. Βλ. καί D a r k ό Ε·, Laonici Chalcocandylae histo- 
riarum demostrationes I, 1922, XXII κέξ. Κάμπουρογλου Δ. Γ., 
Οί Χαλκοκονδΰλαι, ΆΦήναι 1926, 113. Τό βιογραφικόν αυτό σημείωμα αποτε
λεί επιτομήν ύπό τοϋ Καλοσυνά βιογραφίας τών Χαλκοκονδυλών γραφείσης 
ύπό Ίωάννου Κυξίκου.
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varrubias και εις τον αδελφόν του Antonio εδημοσίευσεν ήδη ό 
Graux5. Έκ τών επιστολών αυτών ή απευθυνόμενη προς τον Diego 
έχει ιδιαίτερον ενδιαφέρον διότι έξ αυτής πληροφορούμεθα δτι ό Κα- 
λοσυνάς εΰρίσκετο άρχικώς εις τό Trento τής ’Ιταλίας, εκειθεν δέ με- 
τέβη εις 'Ισπανίαν, προφανώς τή προτροπή άφ’ ενός μέν τών δύο 
αδελφών Covarrubias, οι όποιοι συμμετεΐχον τότε εις τό συνέδρων 
τών καθολικών εκκλησιών, άφ’ ετέρου δέ τοϋ επίσης ευρισκομένου 
τότε εκεί και συνοδεΰοντος τούς Covarrubias συμπατριώτου του Νι
κολάου τοϋ Τουρριανοϋ. Τό συνέδρων άλλως αυτό συνετέλεσε και εις 
τον πλουτισμόν τών ισπανικών βιβλιοθηκών και δΤ άλλων κωδίκων 
γραφέντων υπό Κρητών είτε εις αυτό τοϋτο τό Trento κατά την επο
χήν τοϋ συνεδρίου, δπως τοϋ 164, 8 τής Biblioteca Nacional τής 
Μαδρίτης, γραφέντος τό 1560 «εν Ί’ρέντω» υπό «Μιχαήλ Μαυροκε- 
ψαλίτου τον Κρητος»6 7 * είτε εις άλλας πόλεις τής ’Ιταλίας παλαιότερον 

Ό ’Αντώνιος Καλοσυνάς εμφανίζεται διά πρώτην φοράν τό 1562 
ως βοηθός τοϋ ευρισκομένου τότε εις Μαδρίτην περίφημου εξ Επί
δαυρου κωδικογράφου Άνδρέου Λαρμαρίου s‘ από τοϋ 1567 και πέ
ραν μέχρι τοϋ 1598 9 υπογράφει τούς κώδικάς του εν Τολέδφ, παρα- 
μένα>ν προφανώς καθ’ δλον τό διάστημα αυτό εκεί, ένθα από τοϋ 
1577 καί κατόπιν έχει συμπολίτην τον Θεοτοκόπουλον. Ή εργασία 
του συνίσταται εις την αντιγραφήν κωδίκων επί τή βάσει προτύπων 
ευρισκομένων εις ϊδιωτικάς βιβλιοθήκας καί εις τό Έσκοριάλ συνή

s) Graux, ενθ’ άν. 323 (έκ τοϋ cod. Escorial, R, I, ιι) καί 325 (R, 
III, 17).

6) Martin A., Notices sommaires des manuscrits grecs d’Es- 
pagne et de Portugal. «Nouvelles archives des missions scientifiques et 
litteraires» II, 1892, 45.

7) Παραθέτω μερικά ονόματα Κρητών κωδικογράφων, κώδικες τών όποι
ων εύρίσκονται εις τό Έσκοριάλ : Γεώργιος Γρηγορόπουλος ό θύτης, ’Ιωάν
νης πρεσβύτερος Ρώσος δ Κρής, Νικόλαος Βεργίκιος, Βενέδικτος Έπισκοπό- 
πουλος δ Κρής, Μιχαήλ ’Αποστολής, Μιχαήλ έκ Κυδωνιάς, άπαντες 15. καί 
16. αΐ. Πλήν δέ τοΰ Τουρριανοϋ καί Καλοσυνά καί άλλος Κρής κωδικογρά- 
φος είργάσθη εις 'Ισπανίαν. ΙΙρβλ. κώδικα τοΰ Έσκοριάλ X, II, 7 : «Έτελει- 
ώ$4 συν Θεω η ενταϋϋα σύνοδος διά προατάξεως τοϋ έκλαμπροτάτου και ϋεοφιλε- 
σζάτου αρχιεπισκόπου Ίαρρακονίας ’Αντωνίου Αυγουστίνου, χειρος δέ Σοφιανού 
Μελισοινον Κρητός», τό 1585. Πρβλ. τόν πίνακα περιεχομένων εις Miller 
Ε., Catalogue des manuscrits grecs de la bibliotheque de l’Escurial, 
Paris 1868.

*) Voge 1-G ardthausen, ενθ’ άν. 17-27.
°) Ή χρονολογία εις κώδικα 59 (R, III, 25) τοΰ Έσκοριάλ. Πρβλ. R e 

villa, κατωτέρω, 202.
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θως δέ επί παραγγελία. Ενίοτε εχτελεΐ καί μεταιρράσεις των άντι- 
γραφομένων κείμενων, δπως π.χ. τοϋ «'Ελληνικού ευχολογίου» εις τό 
Έσκοριαλ 57 (R III 23)10.

Προς καλυτέρων γνωριμίαν με τον ’Αντώνιον Καλοσυνάν εκδίδω 
κατωτέρω άπδ κώδικας τής Biblioteca Nacional τής Μαδρίτης άλλα 
δυο dedicatoria, επιστολάς προτασσομένας είς δυο κώδικας του καί 
απευίΐυνομένας τής μέν πρώτης προς τον Garcia de Royasa, δτε οΰ- 
τος ήτο ακόμη αρχιδιάκονος εις τό Τολέδο, τής δέ δευτέρας προς τον 
βασιλέα τής Ισπανίας Φίλιππον τον Β'11.

Matritensis gr. 4671 ί· ι.

Τώ λαμπρώ άρχιδιακόνω καί Κανονικώ Γαριζία Λοάϊοα ’Αντώ
νιος δ Καλοσυνας Ιατρό; φυσικός ευ πράττειν.

Πράγματα μεγάλα τη 'Ελλάδι τή παλλαι ευδαιμονούσα ή έπίτρη- 
πτος εκείνη τοϋ Τούρκου κατάσκαιρις παρασχών, αρχιδιάκονε λαμπρέ, 
πολλούς μέν πόνους και βασάνους έπιφέρουσα και τοΐς βιβλίοις τοΐς 
εκεί ουσιν έπιζήμιον παρασχομένη, έτι δέ και πάση τη ανατολική εκ
κλησία δασύ σκότος φέρουααν, άφάνισιν πολλήν τοϋ ‘Ελληνικού ονό
ματος προσετρίψατο, πολλά μέν χρήματα κατηνάλωσε, πολλούς μέν 
ναούς κατέσκαψεν, άσεβάσμιον χρήμα, πολλά σώματα άγιων ασεβών 
άπεχρήσατο πέρας τοϋ δέοντος τής τιμής αυτών και μέν δή τούτων 
μάρτυρα άνακαλεϊσδαι την αύτοαλήϋειαν ούκ Άν δκνοίην έγώ την των 
ευ φιλοφρονούντων προαίρεσιν κατ’ ευ&ύνουσα και καρδιών τών ήμε- 
τέρων έφορον καίτοι ονκ άδεώς ούδ’ ώς έτυχε διόμνυσϋαι ειω’&ώς 
ουδέ νϋν ώς οίμαι πιστώαασίλαι τον νοΰν υμών έδεόμην είς τούτο πα- 
αιν τών φανερών και ταϋτα μέν δή ταϋτα οϋτοος είσί. Χάριτας μέν 
τώ ϋεφ τη ενμενεία τά πάντα διοικουμένω | οιδαμεν καί δμολογοϋ-

248

“*) R e ν i 1 1 a A. P., Catalogo de los codices griegos de la biblio
teca de el Escorial, Madrid 1936, 199. Ή μετάφρασις είναι είς τήν λατινι
κήν γλώσσαν. Επιπλέον τοΰ ανεκδότου αΰτοΰ κειμένου σημειώ δύο άλλα επί
σης ανέκδοτα τοΰ Καλοσυνά : Εισαγωγή περί τής αξίας τών διαφόρων τρο- 
φίϋν, ελληνιστί καί λατινιστί είς τόν κώδικα τής Εθνικής βιβλιοθήκης τής 
Μαδρίτης 4818 (άλλοτε 0.95 καί Iriarte ιοί) καί «dedicatoria» είς τόν κώδικα 
τοϋ Escorial X, IV, 23.

1 *) Τά κείμενα Ικδίδονται τή εύγενεϊ άδεια τής διευθύνσεως τμήματος 
χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Μαδρίτης. Περιγραφή τών κωδί
κων έξ ών τά ενταύθα δημοσιευόμενα dedicatoria : Miller Μ., Cata
logue des manuscrits de la bibliotheque royale de Madrid (Supplement 
au Catalogue d’Iriarte) είς «Notices et extraits des manuscrits* 31, 1886, 
σελ. 61 καί 109. Ό είς κώδιξ, 4671 (άλλοτε 0. 8), εχει γραφή τό 1584’ δ άλ
λος, 4849 (άλλοτε 0.98), είναι άνευ χρονολογίας.
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μεν, δς ονχ εις παντελή άφάνησιν τά των άγιων παλαιότατα βι
βλία είαήγαγεν, άλλα πολλά μεν τον Χρυσοστόμου, πολλά του Βασι
λείου, Γρηγορίου και 5Αθανασίου, Κυρίλλου τε και των έξης άγιων 
{λεία προνοία άνεσώσατο ΐνα σκεψώμείλα τά ή ίλη αυτών και τάς πρά
ξεις αυτών μιμοϋντες εν καλαΐς άρεταϊς εύδοκιμήαομεν. ’Έστι δε πα
ρά τώ Ιίλουτάρχφ τρία σεσειμιομένα φύσις, λόγος και έθος, καλεϊ 
δέ λόγον την μάθησιν, έπε'ι 6 έλεος δέδωκε τούτοις δυο ευπρεπή κοσμή
ματα ένευδοκιμεΐν εις τό λέγειν, τό περιττόν δηλονότι έν λέξει και τής 
εκλογής τών ονομάτων προς την άρετήν και ταΰτα τοϊς προκρίτοις αύ- 
τοϋ μόνοις εϊωέλεν δούναι. ’Έθος δε την άακησιν καλει, έπε'ι αυτο'ι 
οία γενόμενοι άξιοι έγκρατεύεσθαι, ουχ ύγίας ένεκα, άλλ’ αρετής
και προαιρέσεως, βρύων ή άσκησις αυτών ψυχικών αγαθών ταΰτα μέν 
είσ'ι άρχαί καί τέλη τής μαϋήσεως, φιλεΐ μέν αγαπά, ή μάθησις την φιλό- 
φρονα φύσιν καί την από τοϋ ϋεοϋ δεδομένην χάριν ή μέν γάρ φύσις 
άνευ μαθήσεως τυφλή, ή δέ μάθησις δίγα φύσεως άγαίλής καί χάριτος 
ελλιπές, ή δέ άσκησις χωρίς άμφοϊν ατελές, ώσπερ δέ είς τό γεωργειν 
πρώτον μέν δει αγαθήν νπάρξαι την γήν, εΐτα φυτονργόν επιστήμονα, 
είτα δέ τά σπέρματα σπουδαία, τον αυτόν τρόπον γή μέν έ'οικεν ή φύ
σις τών αγίων, γεωργώ οί παιδεύοντες αυτούς άγιοι, σπέρματι δέ αί 
τών λόγων ϋποίλήκαι καί τά {λεία \ παραγγέλματα, αυτοί μέν θειότεροι 
καί λαμπρώτεροι τή φύσει καί προς τά θεία μεγαλόφρωνες τυ χάνον- 
τες, τή γε προαιρέσει πάντως τό σεμνόν καί θαυμαστόν διώκοντες εν 
τώ λογικώ καί ήθικω καί πρακτικώ τρόπω έθεώρουν οίόμενον ευγέ
νειαν καλόν μέν αλλά προγονικόν αγαθόν, δόξαν γέ μην σεμνόν άλλ’ 
άβέβαιον, κάλλος καί δλιγοχρόνιος, νγίαν δέ τίμιον άλλ° εϋμετάστατον, 
ισχύς δέ ζηλωτός μέν αλλά νόσω ευάλωτος, παιδία δέ τών έν ήμΐν μό
νον έατί άίλάνατον καί θειον καί πάντων έπικυριώτατον. Ουτοι τοι- 
γαροΰν οι άγιοι επαληθεύειν τοϋ ονόματος τής ευλαβείας ούκοΰν λογί- 
ζεσθαι μέντοι ήμΐν προσήκει φροντίζειν τών ιλείων τούτων τώνδε καί 
σωτηριοδών βιβλίων παλαιωτάτων δντων τοΰτο γάρ άν προς άνδρών 
είναι ευλαβών καί φιλόθεων άκρως τά μέν αιώνια έρευναν, τάς δέ 
πρόσκαιρους άργυρολογίας άποστρέφεσθαι, ώστε τον νοΰν προς τάς 
τοϋ λόγου διδασκαλίας τε καί νοήσεις προσέχοντες πολλά λόγου άξια 
κατασκευάσωμεν οίδα μέν γάρ ακριβώς οι'αν ώφέλειαν τοϊς βροτοΐς τά 
αιώνια δίδωσι καί οϊαν άπώλειαν τά πρόσκαιρα προξενεϊται.

’Έρρωσο έν Τολέτφ πόλει 
ένάτη καί δεκάτη τοϋ ’Ιουνίου 
μηνός έν έκατομβαιώνα 
φασί είναι, έτη από τής θεο
γονίας ο δ προς τούς α φ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:48:20 EEST - 54.161.213.156



250 I B. Λαούρδα

Matritensis gr. 4849 f. 1.

Τψ μέγα δυναμένω Άρχοντι Φιλίππω τής Ίπ πανί ας άπασης ’Αν
τώνιος δ Καλοσννάς ιατρός εν πράττειν.

Ό περιβόητος και μεγαλοπρεπέστατος εκείνος των Περοών βασι
λεύς Άρταξέρξης, ουχ ήττον οίόμένος βασιλικόν καί φιλάνθρωπον εί
ναι τον μεγάλ.α διδόναι καί μικρά λαμβάνειν εύμενώς καί προθύμως, 
έπείπερ ελαύνοντος αυτόν καθ' δδόν αυτουργός Άνθρωπος καί Ιδιώτης, 
ονδεν έχων έτερον εκ ιοϋ ποταμού ταις χερσίν άμφοτέραις ύδωρ ϋπό
λα | μβών προσήνεγκεν, αυτός ήδέως εδέξατο καί εμειδεία τη προθυ
μία τοΰ διδόντος ου τή χρεία τον διδομένον. Τοιαντην δέ τινα γνώ
μην κάγώ δ μηδενός Άξιος έαχηκώς, ήξίωσα δώρον νπομνηματικόν 
καί ξένιον τούτο τό σχέδος προαφέρειν τω μεγέθει τής νμετέρας βασι
λείας, ικετεύω δέ σε εις υπερβολήν την ήμετέραν προθυμίαν δέχεσθαι 
τής τοΰ Ιίληνίου γνώμης ούκ άμνημονονντα τής γραός λιτανενούαης, 
όταν κοινάς άπαρχάς προσήνεγκαν πάντες καί αυτής προθύμως μικράν 
τινα θυσίαν τοις θεοΐς υπεκ | δούναι βουλωμένης έλεγεν : λαμβάνεται 
θεοί την γνώμην καί προθυμίαν τής φερούσης ενλαβουμένης ή την τι
μήν τής χαριζομένης προοφωρας. Τό φιλάνθρωπον οίικουν τής ήμετέ- 
ρας βασιλείας γνονς, τοσοϋτο τόλμης προήχθην, ώς αυθαιρέτως τάδε 
τό διαπόνημα μεθ' ηδονής σοί παρέχειν ήξίωσα, δαιμονιώτατε απάν
των, καίπερ τω προσφιλεϊ τής ψυχής ούκ Άξιον, άλλ' όμως τή ήμετέ- 
ρμ προθυμία κεχαρισμένως. Φιλεΐ γάρ τούς δέσποτας σεβασμιωτάτονς 
τά καταθυμια των μικρών έπιτηδεύειν καί διά σπονδής έχειν προς τό 
τους νπ’ αρετής όντας φιλοτιμεΐσθαι τούτους χαριζομένους προσφιλε- 
ατάτως καί άμωσγε πως τήν νμετέραν βασιλείαν πεφίλαιμε τά γάρ 
ήμέτερα επιτηδεύματα εις τον έπιόντα χρόνον κρείττονα έξειν τον τρό
πον τή νμετέρα. βοήθεια καί ούχ άποτεύξομαι τον σκοπού' βούλομαι 
γάρ μάλλον ένααμενίζειν προς τό νμέτερον επιτήδευμα ή βιώη. Ού 
γάρ έσθ' όπως άρέσκουσι οι ατρατιώται τω ατρατηγώ, μή αυτοί αρε- 
σκόμενοι τοις επιτηδεύμααιν αυτόν.

Δεν νομίζω οτι χρειάζεται νά γίνη ιδιαιτέρα μνεία των γλωσσικών 
καί άλλων αδεξιοτήτων τοΰ ’Αντωνίου Καλοσυνά εις τάς ώς ανωτέρω 
έκδιδομένας έπιστολάς του. Ή αγαθή πλευρά τής περιπτώσεώς του 
είναι περισσότερον αξιοσημείωτος : μολονότι ιατρός τό επάγγελμα καί 
συνεπώς δχι είδικώς κατηρτισμένος διά κωδικογραφικάς εργασίας, έν 
μέσφ οικονομικών δυσχερειών καί υπό ξένους ουρανούς προσπαθεί 
νά άνταποκριθή μέ τάς μικράς δυνάμεις του εις τήν δίψαν τής 'Ισπα
νίας Φιλίππου τοΰ Β', νά έπικοινωνήση μέ τήν ελληνικήν καί τήν 
βυζαντινήν γραμματείαν. Ό όγκος τής εργασίας του είναι άξιοσέβα-
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στος, είδικώς δέ ό κώδιξ τής «Βιβλιοθήκης» χοΰ Φωτίου αποτελεί 
και ποιοτικώς επιτυχίαν12. Έχρειάζετο πίστις εις τον ανθρωπισμόν 
διά νά γίνουν δλαι αΐ έργ«σί«ι αυτοί" τούτο δέ τελικώς, ανεξαρτή
τως των ελλείψεών του, είναι πού πρέπει να βαρόνη ε’ις την κρίσιν 
μας. Ή ισπανική ’Αναγέννησις τού 16. αΐώνος κατά ένα τμήμα της, 
και δη σημαντικόν, οφείλεται είς τούς υπέρ αυτής Ιργασθέντας Κρή- 
τας, από τού Θεοτοκοποΰλου, τού Τουρριανοϋ και τού Καλοσυνά, μέ
χρι τού άγνωστου άλλως Ικείνου διδασκάλου είς Τολέδο, τον όποιον 
ό Diego Siego ενθυμείται ώς «vivae vocis praeceptorem meum 
in schola Complutensi Demertium Ducam natione Graecum, pa- 
tria Cretensem»13.

Όλίγαι λέξεις κσ'ι περ'ι τού ονόματος Καλοσυνά εν Κρήτη : ιερείς 
'Εμμανουήλ και 'Ιωάννης Καλ.οουνά είς έγγραφον τού 129911' «πα
πάς χϋρ Νιλών δ Καλοουνάς εκ τον "Αγιον 'Αντώνιον τώ Βροντήοη 
εκ την Κρήτην» 15 είς κωδικογραφικόν σημείωμα των ετών 1468/73' 
«Νικόλαος Καλοουνάς» εις επιστολήν Πέτρου τού Λαμπάρδου περί 
τά τέλη τής δέκατης πέμπτης εκατονταετηρίδος 1β.

• 9.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΕΙΣ ΚΑΛΟΤΑΡΗΝ 
ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΗΝΟΝ

Εκδίδω, κατωτέρω, επί τη βάσει φωτοτυπιών ειλημμένων εκ τοΰ 
είς τήν βιβλιοθήκην ιού Βατικανού κώδικος Palatinus Graecus 275, 
δυο επικήδειους λόγους εκφωνηθέντας υπό τού Μιχαήλ ’Αποστόλη 
διά τούς Γορτυνίους Μανουήλ τον Καλοτάρην καί Μανουήλ τον Γα- 
λατηνόν. Ό κώδιξ είναι αύτόγραφος, είς δέ τήν σελίδα 176ν φέρει 
το συνηθες βιβλιογραφικόν σημείωμα τού κωδικογράφου : «Μιχαήλ 
Άποοτόλης βνζάντιος μετά τήν τής αυτόν πατρίδος άλωοιν πενία, ού
ζων και τάδε το βιβλίον εξέγραψεν»'. Ό Degrand, ό όποιος αναφέ
ρει τά κείμενα αυτά μεταξύ τών άλλων ανεκδότων είσέτι έργων τού * 14

,!) Μ a r t i n i E., Textgeschichte der Bibliotheke des Patriarchen 
Photios von Konstantinopel, Leipzig I, 1911, σελ. 25 καί 40.

ls) B a r b i e r i, «Boletin Historico» I, 1880, 54 (G r a u x, ένθ’ άν. 9).
14) «Κρητικά Χρονικά» 3, 1949, 278 καί 282.
“) Β e n e s h e ν i c h V., Catalogus codicum manuscriptornm grae

corum κτλ., Petropoli 1911, 268, κώδιξ 482. 
ie) «Κρητικά Χρονικά» 2, 1948, 544.
’) Bibliotheca Apostolica Vaticana, Codices Palatini graeci, Romae 

1895, 150 xi.
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