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GIUSEPPE ROSSI TAIBBI, Filavate da Cerami, Omelie per i Van
geli Domenicali e le feste di tutto Panno. Volume I. Ome
l ie per l e f es te fisse- Palermo 1969, εν Testi e Monumenti (Test1 

«p. 11) του Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. 

Μετά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον πολλοί υπήρξαν, καί 'Ιταλοί καί 

μή, οί έρευνηταί τής βυζαντινής Ίταλίαί καί είδινώτερον τής Κάτω 'Ιταλίας 

καί Σικελίας. Τοιουτοτρόπως νυν όσημέραι καί εύκρινέστερον διαγράφεται δια 

τους μελετητάς ή είκών του βυζαντινού πολιτισμού έν ταϊς ώς άνω περιοχαΐς 

ως καί ή μεγάλη τούτου συμβολή εις τήν πνευματικήν άνάπτυξιν τούτων. 'Αναμ

φιβόλως δταν θα έχη προχωρήσει επαρκώς ή έπί μερικωτέρων σημείων έρευνα 

καί θα εχη κο.ταστή περισσότερον εφικτή ποια τις σύνθεσις των έξαχθέντων πο

ρισμάτων, θα μεταβληθή αρκούντως ή μέχρι σήμερον γνώμη πολλών ερευνητών 

περί των πολιτιστικών σχέσεων του χώρου τής Κάτω 'Ιταλίας καί Σικελίας προς 

το Βυζαντινον κράτος, ακόμη καί 6τε οι διοικούντες τάς περιοχάς ταύτας δέν 

εύρίσκοντο εις φιλικάς μεταξύ των συναλλαγάς. ( Ό αναγνώστης θα άνευρη πολ

λά ενδιαφέροντα στοιχεία έπί τοΰ θέματος τούτου είς τήν υπό του καθηγητού 

Bruno Lavagnini δοθεΐσαν διάλεξιν έν Θεσσαλονίκη το 1964 καί δημοσιευθεΐσαν 

έν σελίσι 51—56 έν Byzantinosicula, Παλέρμο I960, υπό τον τίτλον Aspetti e 

problemi del monachesimo greco nella Sicilia Normanna, έν τη οποία δίδεται 

σαφής έπισκόπησις του ελληνικού μοναχισμού έπί τών Νορμανδών βασιλέων άπο 

Ρογήρου Α' μέχρι καί Ρογήρου Β'.) 

Μεταξύ εκείνων, οί όποιοι διεξάγουν έπιστημονικάς έρευνας έπί τών ώς 

άνω θεμάτων, συγκαταλέγεται καί è συγγραφεύς τοΰ παρουσιαζομένου ενταύθα 

έργου κ. G. Rossi Taibbi, δστις προ ολίγων ετών έξέδωκε μελέτην έπί τής 

χειρογράφου παραδόσεως τών 'Ομιλιών τοΰ Φιλαγάθου Κεραμέως (Sulla tradizione 

manoscritta dell' omiliario di Filagato da Cerami, Παλέρμο 1965, έν τη σειρφ 

«Quaderni», άρ. 1, τοΰ Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici). Είς 

το υπό κρίσιν ϊργον ό έκδοτης, άε/ οδ έν ^προλόγω εξέθεσε τήν ίστορίαν τής 

έρεύνης έπί τών κειμένων τοΰ Φιλαγάθου, τήν χειρόγραφον παράδοσιν τών έργων 

τούτων ώς καί τήν βιογραφίαν τοΰ Φιλαγάθου (πολύ ολίγα στοιχεία γνωρίζομεν 

εκ τοΰ βίου καί τής δράσεως τοΰ βυζαντινοΰ τούτου συγγραφέως καί ταΰτα 

λαμβάνονται έκ τών Ιργων αύτοΰ τούτου τοΰ Φιλαγάθου), εκδίδει είς κριτικήν 

Ικδοσιν είς τον Ιον τόμον 35 ομιλίας τοΰ Φιλαγάθου κατατεταγμένας κατά το 

βυζαντινον σύστημα κατατάξεως ομιλιών είς κύκλους εορτών ακινήτων καί 

κινητών. 

*Ας άναφέρωμεν ίμως ένταΰθα σημεία τίνα διά τον συγγραφέα τών 'Ομι

λιών. Ή τύχη τούτου υπήρξε λίαν περιπετειώδης. Ό πρώτος έκδοτης Fr. Scorso, 

έκδούς τάς 'Ομιλίας είς Παρισίους το 1644 (επανεκδίδονται έν Patrologia Graeca, 

τόμος 132), αποδίδει τάς ομιλίας ταύτας είς Θεοφάνην Κεραμέα, άρχιεπίσκοπον 

τής Taormina, ένώ οί μετέπειτα έκδόται αποδίδουν τάς ομιλίας τοΰ αύτοΰ συγ

γραφέως είς Γρηγόριον Κεραμέα, Ίωάννην Κεραμέα, Φίλιππον Κεραμέα ή καί 
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Φιλάγαθον τον Φιλόσοφον. Εις τον έλεγχον της ταυτότητος του συγγραφέως των 

'Ομιλιών συνέβαλε τα μέγιστα ό Α. Ehrhard δια της μελέτης αύτου επί της 

ίταλοελληνικής συλλογής ομιλιών εν τφ έργω αύτοΰ Überlieferung und Bestand 
der hagiographiechen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche, τόμος 

3ος, τευχ. 5, σσ. 631—681. (Τα συμπεράσματα ταΰτα αναφέρονται έπιγραμμα-

τικώς εν Η. G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 

Μόναχον 1959, σελ. 632, ένθα και σχετική βιβλιογραφία.) Τέλος ό κ. G. Rossi 

Taibbi συνήνωσε πάντα τα ονόματα τά άποδοθέντα εις τον συγγραφέα τών 'Ομι

λιών εις Ιν και άπέδειξεν 6τι ό συγγραφεύς ούτος είναι ό Φιλάγαθος. Κατ' αυ

τόν ό βυζαντινός ούτος συγγραφεύς έγεννήθη κχτά το τελευταΐον τέταρτον του 

11ου αιώνος εις Gerami, είς άπόστασιν 13 χλμ. άπο της Troina της Σικελίας, καΐ 

Ιφερ« το Ονομα κατά κόσμον Φίλιππος* εκάρη μοναχός υπό το μοναχικον Ονομα 

Φιλάγαθος είς την μονήν Νέα 'Οδηγήτρια του Rossano και ύπήρξεν ίεροκήρυξ 

τη; μητροπόλεως του Rossano άλλα και του Reggio ώς και του Παλέρμου έπί 

βασιλείας τών Νορμανδών βχσιλέων Ρογήρου Α', Γουλιέλμου Α' και ίσως και 

Ρογήρου Β' (ίδέ σελ. LVI της Εισαγωγής). 

Το έργον του Φιλαγάθου διέσωσαν δύο σαφώς καθωρισμέναι κατηγορίαι 

χειρογράφου ^παραδόσεως, ή βυζαντινή και ή ίταλοελληνική. "Η έκδοσις Ομως, 

ώς τοΰτο εκ τών επιχειρημάτων του έκδοτου έμφχίνεται, δέον να στηρίζηται επί 

τής δευτέρας, ήτις διέσωσε παράδοσιν πλησιεστέραν του αρχετύπου. ( Ό εκδό

της αναβιβάζει τήν παράδοσιν ταύτην είς την περίοδον μεταξύ 1170—1189, 

τουτέστιν ολίγα μόνον έτη μετά τον θάνατε τοϋ συγγραφέως Φιλαγάθου.) Τα εις 

LX σελίδας γραφέντα'Προλεγόμενα τής εκδόσεως τών 'Ομιλιών χορηγούν πλήρη 

και λεπτομερή εικόνα δλων τών προβλημάτων τών σχετιζομένων προς τον Φιλά-

γαθον καΐ μεταξύ αυτών τήν έκθεσιν καΐ κατάταξιν καΐ άξιολόγησιν τών κωδίκων 

τών ομιλιών, ακόμη δέ το είδος τής 'Ομιλίας, ώς τοΰτο εμφανίζεται είς τον Φι-

λάγαθον. ("Η τεχνική σύνθεσις ταύτης ακολουθεί τήν βυζαντινήν παράδοσιν.) 

Το σύνολον τών ομιλιών του Φιλαγάθου θα περιληφθή είς τρεις τόμους, 

έκ τών οποίων ό πρώτος, δστις εκδοθείς ευρίσκεται προ ημών, περιλαμβάνει τάς 

ομιλίας είς τάς ακίνητους έορτάς του ένιαυτου, ό δεύτερος τάς ομιλίας είς τάς 

κινητάς έορτάς και ό τρίτος ομιλίας έπί ;]τ&ν έωθινών ευαγγελίων. Το σύνολον 

τών ομιλιών ανέρχεται είς 88, έκ τ«ν οποίων 26 θα ϊδωσι δια πρώτην φοράν 

το φως τής δημοσιότητος. 

Ό πρώτος λοιπόν τόμος παρέχει τήν κριτικήν έκδοσιν 35 όμιλ'ών, μεταξύ 

τών οποίων 5 ήσαν μέχρι τουδ« ανέκδοτοι, αί ύπ' άρ. 19 (έπί τή εορτή τής 

αγίας Βαρβάρας τή 4η Δεκεμβρίου) «βίς τήν παραβολήν τών δέκα παρθένων», 21 

(έπί τή εορτή τής άγιας "Αννης ]τή 9η Δεκεμβρίου) «είς τό" "Ουδείς άψας 

λύχνον'», 23 (έπί τη εορτή του αγίου Στεφάνου τή 26η Δεκεμβρίου) «είς τήν 

παραβολήν του άμπελώνος», 33 (έπί τή εορτή τής Κοιμήσεως τή 15η Αυγού

στου) «είς τήν Κοίμησιν τής ύπεραγίας Θεοτόκου» και 34 (έπί τή εορτή του 

αγίου Βαρθολομαίου του κτίτορος τής μονής του Σωτήρος Μεσσήνης τή 19η Αυ

γούστου) «ομιλία ρηθείσα κοιμηθέννος του άοιδίμου πατρός Βαρθολομαίου . . . ». 
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eH Ικδοσις εκάστης ομιλίας παρέχει καί κριτικον υπόμνημα καί τάς παρα-

πομπάς εις τάς πηγάς των χωρίων εκείνων, τα όποια αναφέρονται εις τάς 

ομιλίας. 

Το παρεχόμενον κείμενον είναι σχεδόν πάντοτε άνευ άμαρτάδων πλην 

ολίγων τινών, τάς όποιας δ αναγνώστης δύναται ασφαλώς άφ' έαυτου νά απά

λειψη. Οοτως ένια τυπογραφικά παροράματα ως καί διπλοτυπίαι εις την γραφήν 

της αυτής λέξεως, παρεχόμεναι υπό τών κωδίκων καί έπιτρεπόμεναι εις ένίας 

περιπτώσεις εις ποιητικά κείμενα ένεκα μετρικών λόγων, ως π. χ. εις σελ. 14, 

στ. 8, 19 καί 20 δημοσιεύεται εύαγγελικόν κείμενον άναφερόμενον υπό του Φιλαγά-

γάθου καί είλημμένον εκ του κατά Ματθαίον 18, 28 καί 31. Εις το κείμενον 

τούτο ή λέξις α υ τ ο υ εις τον πρώτον άναφερόμενον στίχον δασύνεται, εις τον 

δεύτερον ψιλοΰται, ένω εις τον τρίτον ή λέξις α υ τ ώ ν δασύνεται. Σημειωτέον 

βτι ψιλοΰται καί εις τάς τρεις περιπτώσεις έν τω Εύαγγελίω. Επίσης ή λέξις 

Α π ό σ τ ο λ ο ς έν σελ. 19, στ. 18, γράφεται δια πεζού" γράμματος, ενώ έν 

σελ. 31, στ. 5, γράφεται δια κεφαλαίου. 'Ακόμη το βνομα Μ ω ϋ σ ή ς άλλοτε 

μέν γράφεται Μωσής, άλλοτε δέ Μωϋσής, έν ομιλία υπ' άρ. 4, σελ. 24—26. 

Καί άλλαι παρατηρήσεις θά ήτο δυνατόν νά γραφώσιν ενταύθα, άλλα νομί-

ζομεν σκοπιμώτερον νά άναμείνωμεν την όλοκλήρωσιν της εκδόσεως δλων τών 

ομιλιών, Ενα αί παρατηρήσεις άναφερθώσιν εις την δλην Ικδοσιν. Βεβαίως εις 

ώρισμένα σημεία εχομεν διάφορον γνώμην δια τήν προτιμητέαν γραφήν. 

Εις το είδος τών παρατηρήσεων τούτων δέον νά περιληφθή καί εκείνη, ή 

οποία αναφέρεται εις τα χωρία έκ της 'Αγίας Γραφής, τά όποια αναγράφονται 

in extenso εις το κείμενον τών Όμιλιών. Ό εκδότης δημοσιεύει ταΰτα εντός ει

σαγωγικών καί δια κυρτών στοιχείων καί συνήθως είσάγων μετά άνω στιγμήν 

γράφει διά αρχικού κεφαλαίου γράμματος. 'Εν τούτοις συχνά τά ώς Γραφικά χω

ρία εντός εισαγωγικών δημοσιευόμενα δέν είναι εντελώς δμοια προς τά τής "Αγίας 

Γραφής, διότι ό Φιλάγαθος μετέβαλε ταΰτα ένεκα τής χρήσεως τούτων είς όμι-

λιτικον είδος, π. χ. σελ. 53, στ. 21 «προστίθεσθαι» αντί «προστίθεσθε». Τίθεται 

δθεν το ερώτημα : Διατί τά εισαγωγικά, έφ' δσον δλαι αί λέξεις δέν ταυτίζονται 

προς έκείνας τών εκδόσεων τής 'Αγίας Γραφής; 'Ακόμη, άλλα τούτο είναι ασφα

λώς αδύνατον νά έπιτευχθή παντελώς εις έκδοσιν παρομοίων κειμένων, πολλάκις 

λέξις ή καί σύνολον λέξεων προέρχονται έκ τής "Αγίας Γραφής, χωρίς τοΰτο 

δμως νά έπισημαίνηται υπό του εκδότου. Π. χ. σελ. 27, στ. 26 «καρπών ευσέ

βειας έκίσσησεν» υπενθυμίζει παρόμοιον περίπου ψαλμικον χωρίον σελ. 54, στ. 

4—5 «αποφαίνεται δέ καί δύσκολον τον πλούσιον είσελθεΐν εις τήν βασιλείαν 

τών ουρανών»' στ. 8—9 τής αυτής σελίδος «έργωδέστερον είναι λέγει πλούσιον 

τής ουρανίου βασιλείας τυχεΐν του καμήλου διά τρυμαλιας ραφίδος είσελθεΐν...» 

Το χωρίον τούτο, ώς ό εκδότης σημειοΐ, εάν καλώς ετέθη το παραπεμπτικον 

σημεΐον εις το υπόμνημα τών πηγών, δέν αναφέρεται είς Λουκαν 18, 18—21, 

άλλα εις στίχους 18—25. 

'Αλλά, ώς καί ανωτέρω ανέγραψα, αί παρατηρήσεις αύται δέον νά γίνωσι 

μόνον μετά τήν εκδοσιν δλων τών κειμένων. 
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Κατωτέρω σημειουμεν σημεία τίνα, τα όποια κατά την ήμετέραν γνώμην 

πρέπει όπωσ δήποτε να λαμβάνωνται υπ' δψιν κατά την έ'κδοσιν βυζαντινών κει

μένων, βασιζόμενοι έπί των παρατηρήσεων ημών επί του εκδοθέντος Ιου τόμου 

καί τα όποια 'ίσως έν τέλει της τριτόμου εκδόσεως θα λάβωσι πλήρη άπάντησιν : 

1) Τα κείμενα των ομιλιών εις πολλά σημεία παρέχουν χρησίμους πληρο

φορίας δια την περιγραφήν τοϋ ιδιωτικού και δημοσίου βίου τών κατοίκων της 

περιοχής ταύτης κατά τήν έποχήν του Φιλαγάθου. Θα ήτο χρήσιμον, άλλα και 

άπαραίτητον, να ύπαρξη τουλάχιστον έν τέλει της Ολης εκδόσεως παραπεμπτική 

απλή ύπόμνησις τών χωρίων τούτων δι' Ιν εκαστον σημεΐον του δημοσίου και 

ιδιωτικού βίου, εις το όποιον αναφέρονται. 

2) Αϊ όμιλίαι περιέχουν ενίοτε αξιοσημείωτους ως προς την εννοιαν ή τήν 

χρήσιν ή και τήν σπάνιν λέξεις και φράσεις, γεγονός το όποιον θα πρέπη να 

σημειωθή τουλάχιστον έν συγκρίσει προς το λεξικον Liddel - Scott - Jones. 

3) Ai όμιλίαι εγράφησαν και άπηγγέλθησαν εις έορτάς, κινητάς ή ακίνητους, 

ως και εις άλλας περιστάσεις, άλλα πολλαι τούτων περιέχουν ϊσως ολίγα, 

άλλα πάντως άξια σημειώσεως αγιογραφικά στοιχεία, τά όποια ό έκδοτης οφεί

λει νά σημείωση παραπέμπων βεβαίως καί εις το ε'ργον του F. Halkin, Biblio-

theca Hagiographies Graeca. 

Πιστεύομεν δτι τά έν τέλει του δλου Ιργου ευρετήρια καί τά έν παραρτή-

ματι πραγματικά σχόλια θά ίκανοποιήσωσι καί τά desiderata—άνεγράψαμεν μό

νον ενια τούτων—τών ερευνητών, εάν κρίνωμεν έκ της υψηλής στάθμης επιστη

μονικής μεθόδου καί γνώσεων, τήν οποίαν παρουσιάζει εμφανώς ό προ ημών 

πρώτος τόμος τών 'Ομιλιών του Φιλαγάθου Κεραμέως. Συγχαίρομεν είλικρινώς 

τον έκδότην κατανοουντες ιδία το μέγεθος του κόπου, τον όποιον κατέβαλε καί 

εύχόμεθα δπως ταχέως όλοκληρωθή ή προσπάθεια αύτου διά της εκδόσεως καί 

τών δύο επομένων τόμων. Τότε θά έχη τήν ίκανοποίησιν ό κ. G. Rossi Taibbi 

6τι έχει διαφωτίσει κατά το δυνατόν πλήρως τήν προσωπικότητα καί το έργον 

ενός εργάτου τοϋ βυζαντινού πολιτισμού εις τον χώρον της Μεγάλης Ελλάδος. 

ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ 

* 
* * 

ΒΙΖΑΝΤΙΟΝ ΝΕΑ HELLAS (üniversidad de Chile. Facultad de 
Filosofia y Educación. Centro de Estudios Bizantinos y 
N e o h e l é n i c o s ) Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 1970, σ. 154. 

Ό άπο πολλών ετών εύδοκίμως δρών ώς καθηγητής είς το Πανεπιστήμιον 

του Σαντιάγο της Χιλής διαπρεπής "Ελλην φιλόλογος κ. Φώτιος Μαλλέρος εσχε 

τήν φαεινήν Ίδέαν νά πρωτοστατήση είς τήν ϊδρυσιν Κέντρου Βυζαντινών καί 


