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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 
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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 
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Νεοελληνικών Σπουδών : Centro de Estudios Bizantino» y Neohelénicos. Tè 
άπεφάσισεν, ήγωνίσθη και το επέτυχε. Tò Κέντρον ίδρύθη το 1967. ΎΗλθε να 

συνέχιση, επί πανεπιστημιακού πλέον επιπέδου, μίαν άλλην έλληνικήν δραστηριό

τητα άξίαν υψηλής τιμής, την οποίαν εξεδήλωσαν εκεί το 1961 οι υψηλόφρονες 

"Ελληνες αδελφοί Γεώργιος και Γαβριήλ Μουστάκης, εκ τών έξεχουσών προσω

πικοτήτων του ελληνισμού της διασποράς. Οι φιλογενεΐς ούτοι συμπατριώται 

κατέβαλαν τήν άπαιτηθεΐσαν δαπάνην προς ϊδρυσιν του Ελληνικού Περιπτέρου, 

λαμπρού κέντρου πνευματικών και εθνικών εκδηλώσεων του ελληνισμού τής Χι

λής καί του καθόλου ελληνισμού τής Λατινικής Αμερικής. 

"Ή 'ίδρυσις του Ελληνικού Περιπτέρου έξέκχυσε τον κοχλάζοντα ένθουσια-

σμον του κ. Φωτίου Μαλλέρου, ό όποιος είχε τώρα πλέον μιαν λαμπράν άφετηρίαν 

έξορμήσεως. "Ο "Ελλην καθηγητής έπεσκέφθη επανειλημμένως τάς 'Αθήνας, 

ήλθεν είς έπαφήν μέ τάς αρχάς και τα πανεπιστήμια καί κατώρθωσεν εντός βρα-

χέος χρόνου να ίδρυθή είς τήν Χιλήν λαμπρά ειδική βιβλιοθήκη, ανταποκρινόμε

νη προς τάς άνάγκας τών ελληνικών σπουδών καί ίδίως του βυζαντινού καί 

νεοελληνικού πολιτισμού. 

Το Χιλιανόν Πανεπιστήμιον τοϋ Σχντιάγο εξεδήλωσε τό πρώτον το ενδια

φέρον αύτοΰ υπέρ τών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών το 1949, διά του 

διορισμού του κ. Μαλλέρου ώς καθηγητού τής βυζαντινής Ιστορίας καί φιλολο

γίας. Δια τής ακαμάτου δραστηριότητος του κ. συναδέλφου ηύξήθη το ενδιαφέ

ρον περί τών ελληνικών σπουδών εν Χιλή, εις διάφορα δέ πανεπιστήμια καί 

πνευματικά κέντρα τής χώρας ήρχισαν να δίδωνται διαλέξεις περί τής βυζαντι

νής ιστορίας καί του πολιτισμού τών Βυζαντινών καί να δημοσιεύονται άρθρα 

περί τής νεοελληνικής λογοτεχνίας καί του νεοελληνικοί} πολιτισμού. Πρόοδον είς 

τήν έν Χιλή νεοελληνικήν πνευματικήν κίνησιν θά σημείωση άσφχλώς καί δ άκο-

λουθήσας διορισμός του αγαπητού μου μαθητού κ. Χρίστου Κ,λχίρη Βχσιλειάδου 

ώς καθηγητού είς τό Καθολικόν Πανεπιστήμιον του Valparaiso. 

"Ερχομαι νυν είς τόν πρώτον τόμον δημοσιευμάτων τοϋ Κέντρου Βυζαντι

νών καί Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου τής Χιλής, τόν όποιον θά 

επιχειρήσω να παρουσιάσω δια βραχέων. 

Του τόμου προτάσσεται εκτενής σχετικώς εισαγωγή (Preeentación), δπου 

εκτίθενται τα τής ιδρύσεως του Κέντρου μέ μνείαν τών μέχρι τούδε έν Χιλή δη

μοσιευμάτων αναφερομένων είς Βυζαντινά καί Νεοελληνικά θέματα. 'Ακολουθεί 

σειρά πραγματειών, βιβλιοκρισιών καί ειδήσεων περί τής διεθνούς κινήσεως διά 

τάς Βυζαντινάς καί Νεοελληνικας σπουδάς. 

'Ακολουθούν αί έπιστημονικαί συνεργασίαι, έξ ών πρώτη ή πυκνή διατριβή 

του κ. Μαλλέρου υπό τόν τίτλον «Τό Βυζάντιον καί ή σημασί« του διά τήν 

παγκόσμιον ίστορίαν». Ό συγγραφεύς αναπτύσσει τάς ήθικάς, πολιτιστικάς, πο-

λιτικάς καί θρησκευτικάς δυνάμεις του Βυζαντίου, τάς επεκτάσεις του καί τήν 

έπιβολήν του είς τήν Εύρώπην, τήν Άσίαν καί τήν Άφρικήν, τήν άκτινοβολίαν 

του καί τήν έμπορικήν του δραστηριότητα μέχρις 'Ινδιών καί Ολους έν γένει τους 

λόγους, οί όποιοι έξησφχλισαν είς το Βυζάντιον όπερχιλιετή βίον. Τήν έπιβλητι-
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κήν αυτήν υπερδύναμιν του τότε κόσμου διέβρωσαν μικρόν κατά μικρόν οχι μό

νον οι βάρβαροι λαοί της Ανατολής, άλλα και οι Χριστιανοί της Δύσεως, οι 

όποιοι υπήρξαν χειρότεροι των βαρβάρων. Και μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταν

τινουπόλεως, το Βυζάντιον έξηκολούθησε να φωτίζη με τάς παραδόσεις του 

Άνατολήν και Δύσιν και ύπήρξεν ή πνευματική βάσις τής 'Αναγεννήσεως. Ή 

χριστιανική παρουσία και έπίδρασις του Βυζαντίου ενέχει κοσμοϊστορικήν σπου

δαιότητα και θέτει τήν σφραγίδα εις μίαν περίοδον υψίστης σημασίας δια τήν 

παγκόσμιον ίστορίαν. 

Ό ποιητής Καβάφης και το έργον του είναι το άντικείμενον τής συνεργα

σίας του καθηγητού κ. Μ. Castillo : Algunos aspectos de la poesia de Constan

tino Kavafis. Πρόκειται περί κεφαλαίων τινών εκ τής μελέτης τήν οποίαν πρό

κειται να δημοσίευση ό διαπρεπής Χιλιανός καθηγητής μαζί με πλήρη £κδοσιν 

του Ιργου του Καβάφη εις τάς Πανεπιστημιακάς εκδόσεις του Σαντιάγο τής Χι

λής. 'Οφείλω να εξάρω τήν αρτιότητα, μεθ' ής ό συγγραφεύς πραγματεύεται το 

θέμα, τήν άρίστην βιβλιογραφικήν ενημερότητα. Έ κ τούτων δυνάμεθα να προεικά-

σωμεν δτι συντόμως θα εχωμεν εν Χιλή εν άριστον έργον περί του "Ελληνος 

ποιητοΰ τής 'Αλεξανδρείας, δτε και πρέπει τοΰτο να κριθή δεόντως και να κα-

ταστή γνωστόν εις το έλληνικον κοινόν. Συγκινητικον δια τους "Ελληνας είναι 

δτι δια πρώτην φοράν εις τήν Λατινικήν Άμερικήν, ό καθηγητής Μ. Castillo 

μεταφράζει έμμέτρως ίσπανιστί και δημοσιεύει 24 ποιήματα του Καβάφη. 'Ιδού 

οι δύο πρώτοι στίχοι τών «Θερμοπυλών» : 

Honor a aquellos que en su vida 

se dieron por tarea custodiar Termópilas. 
'Ακολουθεί διατριβή άλλου διαπρεπούς Χιλιανού έπϊστήμονος, του καθηγη

τού κ. Hector Herrera, υπό τον τίτλον : Synésios de Cyrene, un critico del Impe
rio. Πρόκειται περί του γνωστού «περί βασιλείας λόγου» δν έξεφώνησεν ό διά

σημος φιλόσοφος και συγγραφεύς, μετέπειτα δέ και επίσκοπος Πτολεμαΐδος, 

Συνέσιος ό Κυρηναΐος, δτε το 399 ήγήθη αποστολής τής Πενταπόλεως είς Κων

σταντινούπολις ίνα ζήτηση παρά του αύτοκράτορος 'Αρκαδίου μείωσιν τής φο

ρολογίας. Ό καθηγητής Η. Herrera αναλύει τον λόγον του Συνεσίου, επιμένων 

είς τα σημεία εκείνα, δπου ό φιλόσοφος αναπτύσσει τήν γνώμην του περί 

του ιδεώδους και τελείου αύτοκράτορος. Ό αυτοκράτωρ είναι αντιπρόσωπος του 

Θεού, καθήκον του δε είναι να έξασφαλίζη είς τον λαόν του ύλικήν και πνευματι-

κήν εύτυχίαν. "Εχει ανάγκην του Θεού και ανάγκην ειρήνης. Έ ν τη αναπτύξει 

τών ιδεών του Συνεσίου δυνάμεθα να σχηματίσωμεν μίαν εικόνα τής κοινωνίας, 

ήτις περιέβαλλε τον αυτοκράτορα, τών κινδύνων πού διέτρεχε το κράτος έκ τής 

χρησιμοποιήσεως βαρβάρων είς το στράτευμα κλπ. 

Ενταύθα οφείλω να εϊπω δτι ό κ. Herrera δέν είναι μόνον βυζαντινολόγος, 

άλλα και δόκιμος νεοελληνιστής. Ή διδακτορική του διατριβή, ήτις ευρίσκεται 

υπό έκδοσιν, φέρει τον τίτλον : Antologia de la poesia neohelénica, αποτελεί 

δε συγκινητικον μήνυμα δια το όλοέν έξαπλούμενον διεθνώς ενδιαφέρον περί τά 

νεοελληνικά γράμματα. 

20 
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« Ή ελληνική λογοτεχνία μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν» εϊναι ό 

τίτλος συντόμου πραγματείας του φίλου 'Ακαδημαϊκού κ. Πέτρου Χάρη. Ό 

διαπρεπής "Ελλην λογοτέχνης προβαίνει εις θεώρησιν τής πορείας της νεοελλη

νικής λογοτεχνίας της τελευταίας πεντηκονταετίας. Επισημαίνει δύο μεγάλους 

σταθμούς εξελίξεως, το; μέχρι του πολέμου του 1940 και τον δεύτερον σταθμον 

του πολέμου 1940—1 και της συνεχείας. Κατά τήν πρώτην περίοδον ή νέα γενεά 

των λογοτεχνών προσπαθεί να πλησίαση τήν Εύρωπαϊκήν λογοτεχνίαν χωρίς να 

άποκλείη τα παραδοσιακά στοιχεία του εθνικού πνευματικού βίου. Κατά τήν δ«υ-

τέραν κυριαρχείται άπο το πνεύμα του αγώνος. Κύριον χαρακτηριστικον της λο

γοτεχνικής παραγωγής τών τελευταίων ετών είναι ή μεταπολεμική αγωνία, κύ

ριον δε θέμα της ελληνικής, δπως άλλωστε καί της ξένης λογοτεχνίας, είναι ή 

επιθυμία δι' έλευθερίαν καί είρήνην. 

Το μέρος τών διατριβών του τόμου κλείει άρθρον του γενικού προξένου τής 

Ελλάδος καί μορφωτικού ακολούθου τής εν Χιλή πρεσβείας μας κ. Γαβριήλ Μου-

στάκη, υπό τον τίτλον : «Διονύσιος Σολωμός, δ εθνικός ποιητής τής Ελλάδος». Ό 

λόγιος ομογενής εκθέτει μέ σαφήνειαν τα του βίου καί τής λογοτεχνικής δημιουρ

γίας του εθνικού ποιητοΰ καί μεταφράζει χαρακτηριστικά αποσπάσματα του Ιργου 

του εις τήν ίσπανικήν μέ πολλήν έπιτυχίαν, 'Ιδού το επίγραμμα τών Ψαρών : 

Sobre la tierra carbonizada de Psara 

la gloria vaga sola 

pensando en sus guerreros - heroes, 

llevando una guirnalda sobre su pelo 

hecha de unas cuantas hierbas 

déjà das sobre la desolada tierra 
Καί ή πρώτη στροφή του εθνικού ΰμνου : 

Te conozco por el filo 

terrible de la espada. 

Te conozco por la mirada 

que con fuerza mide la tierra. 

De los huesos sacada 

sagrados de los helenos, 

y corno antes valerosa 

salve, oh, salve, libertad ! 

Τέλος τον ώραϊον τόμον κλείουν βιβλιοκρισίαι ελληνικών καί ξένων έργων 

περί Ελλάδος καί ειδήσεις περί τών διεθνών εταιρειών βυζαντινών σπουδών καί 

τών άνα τον κόσμον κέντρων βυζαντινών καί νεοελληνικών σπουδών. 

Το Κέντρον του Πανεπιστημίου τής Χιλής καί το Κέντρον του Πανεπι

στημίου τής Βαρκελώνας, προσφάτως ίδρυθέντα αμφότερα, είναι τα μόνα έρευ-

νώντα τήν Βυζαντινήν καί Νεοελληνικήν έπιστήμην μεταξύ του ισπανόφωνου κό

σμου. Εις τήν Ελλάδα δεν είναι δυνατόν παρά να χαιρετισθή μέ ένθουσιασμον 

ή έναρξις τής δραστηριότητος των. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΤΡΜΟΥΛΗΣ 


