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Kousonlas,

Τα κλασσικά γράμματα καλλιεργούνται καΐ είς τήν Βραζιλίαν, £νθα είδικώτερον
τα Ελληνικά διδάσκονται είς τα Πανεπιστήμια. Ό διευθυντής της Φιλολογικής 'Επι
θεωρήσεως «Ίαπετός» Χρ. Ί ω . Κούσουλας, καθηγητής της Γενικής Βιολογίας είς το
Κολλέγιον Luiz Reid του Macaé, φιλόλογος τήν κατάρτισιν, ασχολείται έκεΐ μετά ζή
λου περί τήν κλασσικήν παιδείαν διδάξας επί μακρόν τά Ελληνικά καΐ Λατινικά καΐ
γενόμενος ίσόβιον μέλος της Classical Association της Μ. Βρεττανίας καΐ της Άκαδημίας τών Γραμμάτων καΐ Τεχνών του Macaé. "Ιδιαιτέρως εντριβής περί τάς αρχαίας
γλώσσας καΐ δή καΐ τήν Σανσκριτική ν καΐ Έτρουσκικήν ασχολείται μετά ζήλου περί
τήν Γραμμικήν Β γραφήν καΐ επεξεργάζεται προς έ*κδοσιν εν σανσκριτκόν χειρόγραφον
του Δημητρίου Γαλανού τοΟ 'Αθηναίου. 'Από του 1961 εκδίδει τον «Ίαπετόν», δίγλωσσον έξαμηνιαΐον περιοδικόν, είς έλληνικήν καί πορτογαλλικήν, είς τύπον πολυγραφικόν.
Τό περιοδικον τούτο αποστέλλεται δωρεάν ή έπ* ανταλλαγή περιοδικών ή β.βλίων είς
650 επιστήμονας καί ιδρύματα 35 διαφόρων χωρών. Μέχρι του 1965 Ιχουν έκ,δοθή πέντε
τεύχη. Το περιεχόμενόν TCU αποτελείται έκ μελετών, Ιδίως γλωσσολογικών, βιβλιοκρι
σιών, ώς καί βιβλιογραφικών καί φιλολογικών είδήσεων. Οοτω ό «Ίαπετός» κρατεί είς
τήν Βραζιλίαν άσβεστον τήν φλόγα τών κλασσικών γραμμάτων καί αποτελεί ε'μπρα*
κτον άπόδειξιν οτι ουδεμία 0co(a υλική καί ουδεμία δυσχέρεια αντικειμενική δύνανται
να αποτρέψουν τόν έμπνευσμένον λάτριν της κλασσικής παιδείας άπό της εκτελέσεως
του προς τήν "Επιστήμην καθήκοντος του να είσφέρη τον πνευματικόν όβολόν του είς
τόν κοινόν κορβαναν της άνθρωπίνης προόδου.
ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ
*
E T I E N N E S A R G O L O G O S , La v i e d e S a i n t Cyrille l e P h i l é o t e , m o i n e
Byzantin (iioo)
Subsidia Hagiographica, αριθ. 39, Βρυξέλλαι 1964.
ΕΙς τά είδικά επιστημονικά περιοδικά, καί τά ελληνικά καί τά ξένα, συνεχώς
έκτυπουνται μελέται, παρουσιάζουσαι αγιογραφικά κείμενα, είτε εντελώς ανέκδοτα καί
άγνωστα είτε ατελώς καί άνευ κριτικής επιστασίας κατά τό παρελθόν εκδοθέντα. Έ ά ν
είς τάς μελετάς ταύτας προσθέσωμεν καί τά αυτοτελώς εκδιδόμενα Ιργα, τά όποια
καί εκείνα παρέχουν παρόμοια κείμενα, τότε θα κατανοήσωμεν πλήρως διατί μετά τό
σης Ικανοποιήσεως έγένετο δεκτή τό 1957 ή τρίτη 2κδοσις της B(ibliotheca) H(agiographica) G(raeca) καί διατί είς πολλούς ήδη είδικούς έρευνητάς γεννάται ή ευχή δπως
έπί τη συμπληρώσει δεκαετίας έκδοθη συμπληρωματικόν τευχίδιον συντεταγμένον καί
αυτό κατά τό σύστημα τοΟ δλου Ιργου. Μεταξύ τών αγιογραφικών κειμένων, τά όποια
άνέμενον τό φώς της δημοσιότητος, δυνάμεθα να καταλέξωμεν καί τόν βίον του
'Αγίου Κυρίλλου τοΟ Φιλεώτου, τόν εκδοθέντα ύπό του Etienne Sargologos είς τήν σει
ράν Subsidia Hagiographica ύπ' αριθ. 39 της εταιρείας τών Βολλανδιστών, της έκδιδούσης καί τό είδικόν περιοδικόν Analecta Bollandiana. Τό ήμέτερον κείμενον—περί·
λαμβανόμενον είς τους κώδικας της μονής Καρακάλλου 'Αγίου "Ορους (αριθμ. 42 του
ε*τους 1341), της μονής Λαύρας Ά ν ί ο υ "Ορους (αριθμ. Η 191 του 18ου αίώνος) καί της
Μαρκιανής Βιβλιοθήκης της Βενετίας του 16ου αίώνος (είς Svia μόνον αποσπάσματα)
(ύπ* αριθμ. II 104)—έγνώριζεν ήδη ό Νικόδημος 'Αγιορείτης, δστις βάσει τοο κωδικός
Λαύρας παρέφρασε αυτό είς άπλήν έλληνικήν (Νέον Έκλόγιον σ. 238—277), ό Κ.

