Βιβλιοκρισία.
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Ε. Jeanse/me. Sur un aide-memoire de therapcutique byzantin contenu
dans un manuscrit de la Bibliothcque Nationale de Paris, σελ.
147-170.

Μετάφρασις και σχόλια επί ενός ίατρικοΰ κειμένου, περιεχομένου εις ιόν
ελλην. συμπληρωμ. κώδικα 764 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων.
Michel Lascaris. Le patriarcat de Pec a-t-il cte reconnu par ΓEglise
de Constantinople en 1375?, σελ 171-J75.

Είναι κοινώς παραδεδεγμένον on to Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον Κων
σταντινουπόλεως άνεγνώρισε, τω 1375, τό Πατριαρχεΐον τοΰ Ίπέκ. Τοΰτο
εξάγεται έκ μιας σερβικής πηγής. Ό κ. Μ. Λάσκαρις προσπαθεί νά απόδειξη,
στηριζόμενος επί αγνώστου μαρτυρίας τής Έκθέσεως νέας (συνταχθείσης τω
1386), δτι οί οικουμενικοί πατριάρχαι δεν άπένειμον εις τούς αρχιεπισκόπους
Ίπέκ τον τίτλον τοΰ Πατριάρχου.
<

J. Laurent. Byzance et les origines du sultanat de Roum, σελ. iqy- 182.

Αί μαρτυρίαι των ’Αράβων καί Περσών ιστορικών περί τής ίδρΰσεως
τοΰ σουλτανάτου τοΰ Ρούμ (τής Ρωμανίας) ούτε σαφείς, ούτε αξιόπιστοι είναι.
Περισσότερον ενδιαφέρουσαι είναι αί πληροφορίαι τών Ελλήνων συγγρα
φέων, τάς οποίας εκθέτει ό κ. Laurent. Κατά ταύτας δ σελτζουκίδης Σουλεϊμάν, άφοΰ ύπηρέτησεν ως μισθοφόρος τούς Βυζαντινούς αύτοκράτορας,
έγκατεστάθη εν Μικρά ’Ασία καί ϊδρυσεν ίδιον κράτος, με πρωτεύουσαν την
Νίκαιαν, μικρόν προ τοΰ 1081.
Ct. Lefebvre des Noettes. Le systeme d’attelage du cheval et du bceufa
Byzance et les consequences de son emploi, σελ. 183-190.

Ό συγγραφεύς εξετάζει τον τρόπον τής ζεύξεως τοΰ ίππου καί τοΰ βοός
παρά τοΐς Βυζαντινοΐς.'Η μελέτη είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα διά τά
γενικά πορίσματα τής σχετικής ερεύνης. «Ή Ελληνική αυτοκρατορία, λέγει
δ κ. Lefebvre des Noettes, ουδέποτε έγνώρισε την πολύτιμον κινητήριον
δύναμιν, ή οποία άνεμόρφωσε τον λατινικόν κόσμον τής Δύσεως από τοΰ I'
αίώνος καί τον ωδήγησε προς τάς νεωτέρας τεχνικάς, οικονομικός καί κοινω
νικός κατακτήσεις» (σελ. 189- 190).
Β. Leib. Contribution α Γ etude des manuscrits et du texte de Γ Alexiade
d’Anne Comnene, σελ. 191-199.

Περί τών πρώτων εκδόσεων καί περί τών χειρογράφων τής «Άλεξιάδος»
τής Άννης Κομνηνής. Εις τό τέλος ενδιαφέρουσαι διορθώσεις καί παρατη
ρήσεις εις τό προοίμιον τής «Άλεξιάδος».
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