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πάλιν πρέπει νά έννοήσωμεν «Bulletin de Correspondance Hellenique».
Σελ. 613 : Εύρίσκομεν υπό δυο τίτλους διαφόρους χά ονόματα «Pappa- 

dopoulos» και «Papadopoulos Jean Β.» Συμφώνως προς τα αναγραφόμενα 
έργα, βλέπομεν δ'τι πρόκειται περί τοϋ πασίγνωστου βυζαντινολόγου καί φίλου 
Ίωάννου Παπαδοποΰλου, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου, δστις διεκρίθη και 
εις την μελέτην τής τοπογραφίας τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ήτο περιττόν νά προστίθεται εκάστοτε, ότι τοϋτο ή εκείνο to βιβλίον 
είναι συντεταγμένον εις την Ελληνικήν (σελ. 614), την ’Αγγλικήν, την Τουρ
κικήν (σελ. 612), εϊς τήν Γερμανικήν (σελ. 611 κ.έφ.) ή εις τήν ’Ιταλικήν, 
δεδομένου δτι οί αναγραφόμενοι τίτλοι άρκοΰν, δπως δείξουν εις ποιαν γλώσ
σαν έκαστον έργον έχει γραφή.

Σελ. 609 : Ή μνεία τοΰ Corpus scriptorum historiae byzantinae, 
έκδ. Βόννης, κακώς συνοδεύεται υπό τής φράσεως «en latin». Είναι γνω 
στον, δτι ή συλλογή αυτή περιέχει τά Ελληνικά κείμενα μετά μεταφράσεως 
ε’ις τήν Λατινικήν.

Σελ. 53 : αντί τοΰ «communite» δέον νά γραφή «communie».
Σελ. 598 : αντί τοΰ «Aganthonius» πρέπει νά γραφή «Arganthonius».
Σελ. 599, στίχ. 41 : τό «Plantes sulutaires» διορθωτέον «Plantes 

salutaires».
Είναι λυπηρόν τό δτι σχέδιά τινα διά τά όποια έχει ό συγγραφεύς ειδι

κότητα, άνεδημοσιεύθησαν εις υπερβαλλόντως μικράν κλίμακα εις τρόπον, ώστε 
νά καθίστανται ταΰτα σχεδόν άχρηστα (ιδίως τά σχέδια σελ. 64, 80 — 81, 
455 καί 536-537)

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΑΕΖΙΟΣ

Georg Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates.
Δευτέρα έ'κδοσις 1952, σελ. 496.

To 1940 έδημοσιεΰθη τό πρώτον ή 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους 
τοΰ διαπρεποΰς Ρώσσου καθηγητοΰ Γεωργίου Ostrogorsky, δστις είχεν έλθει 
εις Σερβίαν, δπου διδάσκει εις τό Πανεπιστήμιον τοΰ Βελιγραδιού. Τής 
πρώτης έκδόσεως έδημοσίευσα επαινετικήν άνάλυσιν είς τήν Νέαν Εστίαν 
(τ. 36, 1944, σ. 718), ή οποία, δυστυχώς, δεν έγινε προσιτή είς τον συγγρα
φέα. Καί εν γένει ή ελληνική βυζαντινολογική βιβλιογραφία δεν γίνεται 
εύκολα γνωστή είς τούς ξένους.

Ή αξία τοΰ έργου τοΰ Ostrogorsky φαίνεται καί εκ τούτου δτι είς 
διάστημα δώδεκα ετών, καί, παρά τάς δυσκολίας τών καιρών, έχρειάσθη νά 
γίνη καί δευτέρα έκδοσις. Κατά σύμπτωσιν καί άλλου μεγάλου Ρώσσου ίστο-
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ρικοΰ, τοΰ A. Vasiliev έξεδόθη τό 1952 ή 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινού Κρά
τους (History of the Byzantine Empire εις τρίτην η Τετάρτην εκδοσιν) \

Πολλοί Ρώσσοι ιστορικοί ήσχολήθησαν κατά τόν δέκατον ένατον αιώνα 
και τάς άρχάς τοΰ εικοστού μέ την ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου, άλλα κανείς εξ 
αυτών δεν είχε την επιστημονικήν αξίαν ούτε τοΰ Ostrogorsky ούτε τοΰ 
Vasiliev. Τα ιστορικά έργα τών δυο τούτων μεγάλων ιστορικών έχουν βέβαια 
καί αυτά μερικάς ελλείψεις, δ'πως δλα τά μεγαλύτερα έργα, άλλ' είναι τά 
καλύτερα τών μέχρι τοΰδε γραψέντων καί δίδουν άκριβεστέραν εικόνα τοΰ 
Βυζαντίου, συγχρόνως δε χρησιμοποιοΰν πολύ τους προηγούμενους Ρώσ- 
σους ιστορικούς καί τούς καθιστούν οΰτω δχι απαραιτήτους πλέον διά τούς 
νεωτέρους ιστορικούς τής Δύσεως. Πρέπει δμως νά διακρίνωμεν τά έργα τών 
δυο μεγάλων ιστορικών (οί όποιοι ήναγκάσθησαν νά φύγουν έκ Ρωσσίας) 
από τάς προσπάθειας τών νεωτέρων μαρξιστών Ρώσσων, οί όποιοι ακόμη 
δεν κατέχουν ούτε την σχετικήν βιβλιογραφίαν διά νά γράψουν ανώτερα έργα.

Σήμερον θά ομιλήσω είδικώτερον περί τής έκδόσεως τοΰ Ostrogorsky, 
αναβάλλω δέ τήν άνάλυσιν τοΰ έργου τοΰ A. Vasiliev.

Τό βιβλίον τοΰ Ostrogorsky έξεδόδη εις τήν σειράν τοΰ Handbuch 
der Altertumswissenschaft τοΰ Μονάχου, τό όποιον απευθύνεται εις τό διε
θνές κοινόν καί ακολουθεί επομένως ωρισμένας άρχάς έπιστημονικάς, πλήρη 
κατά τό δυνατόν βιβλιογραφίαν, πλήρη ευρετήρια κλπ. Πράγματι ό Ostr. 
παρέχει πλουσίαν βιβλιογραφίαν, ειδικώς μάλιστα τήν σλαβικήν, εις έκαστον 
κεφάλαιον προτάσσει άνάλυσιν τών πηγών, έν τέλει δέ προσθέτει γενεαλογι
κούς πίνακας, ευρετήρια καί πολυτίμους χάρτας. Εικόνας δέν έχει τό βιβλίον 
τοΰ Ostr. διότι εις τήν σειράν τοΰ Handbuch θά έκδοθή ειδικόν έργον περί 
τής βυζαντινής τέχνης, δπως καί περί τής βυζαντινής φιλολογίας. "Ετσι οί 
μορφωμένοι άνθρωποι δλου τοΰ κόσμου θά εΰρουν πλούσια και ακριβή βοη
θήματα εις τό ανωτέρω Handbuch διά τάς είδικάς μελέτας των ή τά γένι, 
κώτερα πνευματικά των ενδιαφέροντα.

Δυστυχώς ημείς έν Έλλάδι δέν δυνάμεθα νά έργασθώμεν κατά τόν 
ίδιον τρόπον. Δέν έχομεν άνάλογον Handbuch, δέν έχομεν ευχέρειαν πλου
σίων βιβλιοθηκών, δέν δυνάμεθα ημείς νά άποτεινώμεθα ελληνιστί εις τό 
διεθνές κοινόν. Δι5 αυτό όταν έγραφα καί εγώ ιστορίαν τοΰ Βυζαντινοΰ Κρά
τους, άπέβλεπα κατά πρώτον λόγον εις "Ελληνας μορφωμένους ανθρώπους, 
παρέθετα επομένως τήν κυριωτάτην βιβλιογραφίαν (ασχέτως τής άπόψεως, 
ότι δέν εύρίσκομεν έν Άθήναις ολην τήν λεπτομερειακήν βιβλιογραφίαν), 1

1 Τό ιστορικόν έργων τοΰ Vasiliev έξεδόθη τό πρώτον ρωσιστί, έπειτα συνε- 
πληριόθη είς αγγλικήν καί γαλλικήν εκδοσιν, μετεφράσθη δέ ίσπανιστί καί τουρκι
στί. Φαίνεται καί έκ τών εκδόσεων τοΰ έργου τοΰ A. Vasiliev, πόσον ενδιαφέρει 
σήμερον ή ιστορία τοΰ Βυζαντίου.
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έπρόσεχα το ενδιαφέρον τοΰ "Ελληνος αναγνώστου, δ'χι τοΰ Κινέζου η τοΰ 
Βραζιλιανού, δι’ αυτό παραθέτω και πολλά χωρία χαρακτηριστικά εκ των 
πρώτων πηγών, τά όποια δύνανται οί άναγνώσταί μου νά εννοήσουν. Είς 
αυτό μάλιστα τό σημεΐον δΰναται έν ελληνικόν έργον νά πλεονεκτή απέναντι 
των ξένων, τά όποια δεν δύνανται τόσον εύκολα νά προσφέρουν εις άναγνώ- 
στας διαφόρων εθνών κείμενα Ελλήνων συγγραφέων τοΰ Βυζαντίου. Τό 
ανωτέρω προτέρημα τοΰ ϊδικοΰ μου εγχειριδίου τό έπρόσεξαν και ξένοι κρι- 
ταί, ένφ άλλοι δεν τό ένόησαν.

Επειδή δεν έχομεν εις την Ελλάδα Handbuch, ήτοι σειράν ειδικών 
βιβλίων, περί τέχνης, φιλολογίας κλπ. δι’ αυτό περιέλαβα εις τό ίδικόν μου 
εγχειρίδιον καί σύντομα κεφάλαια σχετικά, μέ εικόνας τινάς βυζαντινάς, ώστε 
οί άναγνώσταί νά λάβουν συνολικήν ιδέαν περί Βυζαντίου. Αναφέρω τάς 
συσχετίσεις αύτάς, τάς οποίας θεωρώ αναγκαίας δι’ "Ελληνας άλλα καί διά 
ξένους ενδεχομένως άναγνώστας.

Ό Ostr. άκολουθεΐ ίδιον τρόπον διαιρέσεως κεφαλαίων εις τήν Βυζαν
τινήν ιστορίαν, τήν οποίαν κανείς άλλος δεν εμιμήθη. Δεν δίδει πολλήν σημα
σίαν είς τήν χρονολογικήν σειράν (τουναντίον πράττει ό A. Vasiliev), άλλα 
χωρίζει τήν ιστορίαν είς κεφάλαια κατά τά χαρακτηριστικότερα γεγονότα τής 
εποχής : 1) βασικά στοιχεία τής παλαιοτέρας βυζαντινής (τής προοτοβυζαντι- 
νής) άναπτύξεως τοΰ Κράτους (324-610). 2) Ό άγων περί τής ΰπάρξεως 
τοΰ Κράτους (610— 711). 3) Ή εποχή τής εϊκονομαχικής κρίσεως (711 — 843). 
4) 'Η άκμή τής βυζαντινής αυτοκρατορίας (843 — 1025). 5) Ή έπικράτησις 
τής στρατιωτικής άριστοκρατίας (1081 — 1214). 6) Ή λατινική κυριαρχία 
καί ή άποκατάστασις τοΰ Κράτους (1204-1282). 7) Παρακμή καί πτώσις 
τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους (1282-1453).

Βεβαίως ή τοιαύτη διαίρεσις ευκολύνει γενικήν τινα άντίληψιν περί τής 
βυζαντινής ιστορίας, δεν είναι όμως πάντοτε δικαιολογημένη.

Ουτω το πρώτον τμήμα έκ πεντήκοντα τριών σελίδων είναι πολύ σύν
τομον και δεν άναπτύσσει δεόντως τάς βάσεις, έφ5 ών εστηρίχθη τό Βυζάν
τιον διά νά ζήση χίλια περίπου χρόνια. Ή σημασία τοΰ Χριστιανισμοΰ τονί
ζεται, άλλ’ όχι δεόντως’ ούδείς λόγος π.χ. περί τής φιλανθρωπικής εργασίας 
τής Εκκλησίας, ή όποια έν τούτοις είχε τόσην σημασίαν καί διά τό Κρά
τος ‘. Αί συζητήσεις αί θεολογικαί, αί όποΐαι άλλοτε εσυκοφαντοΰντο τόσον 
πολύ δεν προεκλήθησαν άπό τό Βυζάντιον, άλλ’ άπό τό παλαιότερον Ρωμαϊ
κόν Κράτος, τό όποιον κατεδίωκε τον Χριστιανισμόν. Τό Βυζάντιον ήτο 
ήναγκασμένον νά λύση τά χριστολογικά ζητήματα καί κατιόρθωσε τέλος νά 1

1 Πρώτην φοράν είς γενικώτερον εγχειρίδιον εγινεν ύπ’ έμοΰ λόγος περί τής 
φιλανθρωπικής καί κοινωνικής προνοίας τής ’Εκκλησίας τοΰ Βυζαντίου.
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επιβάλη ένιαίαν ’Ορθοδοξίαν, εν μέρει εν συνεργασίφ με την Δυτικήν Εκκλη
σίαν κατά τον τέταρτον καί πέμπτον αιώνα. Αί προκληθεισαι αργότερα διά
φορά! κυρίως από τοϋ Φωτίου είχαν άφορμάς πολιτικάς και προσωπικούς 
λόγους, δεν είχαν την σημασίαν τών παλαιοτέρων χριστολογικών συζητήσεων.

Ό Ostr. είς τό ανωτέρω, εισαγωγικόν ούτως είπεΐν, τμήμα δεν όμιλε! 
περί τοΰ γεωγραφικού παράγοντος πού είχε τόσην σημασίαν διά τήν άνάπτυ- 
ξιν τών οικονομικών, αλλά συνετέλεσε τόσον πολύ εις τήν στρατιωτικήν έξάν- 
τλησιν τοΰ Βυζαντίου, τό όποιον δεν ήδύνατο πάντοτε νά πολεμή εις δύο 
μέτωπα, είς τήν Ευρώπην καί τήν Ασίαν ή τήν ’Αφρικήν. Περιέργως ή 
κατά λάθος δεν άναφέρεται ό Philippson εις τον γενικόν βιβλιογραφικόν 
κατάλογον.

’Επίσης δεν σημειοϋται ή ελληνική έπίδρασις, ή οποία φαίνεται αμέ
σως από τοϋ τετάρτου μ.Χ. αΐώνος, δτε αύτοκράτωρ τής ιλλυρικής δυνα
στείας τοϋ Μ· Κωνσταντίνου ό Ίουλιανός, έπηρεάσθη τόσον πολύ από τον 
άρχαίον Ελληνισμόν, ώστε ένόμισεν δτι ήδύνατο νά σταματήση τον Χρι
στιανισμόν. Είς τούς 'Έλληνας καί τούς εξελληνισμένους κατοίκους τοϋ Βυ
ζαντίου οφείλεται ή θύραθεν άνωτέρα πνευματική δημιουργία (ιστοριογρα
φία, ποίησις κλπ.) αλλά καί ή διαμόρφωσις ή εκκλησιαστική, ή θεολογία, 
τό εκκλησιαστικόν δίκαιον. Καί ή άνάπτυξις τής βυζαντινής τέχνης οφείλεται 
είς τούς 'Έλληνας, οί όποιοι είχαν τήν ικανότητα νά παραλαμβάνουν καί 
ξένα στοιχεία από τήν Δύσιν ή τήν ’Ανατολήν, άλλ’ έδημιούργουν νέαν σύν- 
θεσιν, νέον ρυθμόν μέ ελληνικόν πνεύμα. Χωρίς τούς μικρασιάτας 'Έλληνας, 
τον ’Ανθέμιον τον Τραλλιανόν καί τον ’Ισίδωρον τον Μιλησιον δεν θα ειχο- 
μεν ίσως τήν 'Αγίαν Σοφίαν. Άλλ’ ή πνευματική επικοινωνία μέ τήν άρχαίαν 
'Ελλάδα, δχι μόνον ό Χριστιανισμός, συνετέλεσεν εις τήν δημιουργίαν μεγά
λων προσωπικοτήτων, αί όποίαι ως πολιτικοί υπάλληλοι ήσκησαν μεγάλην, 
ευεργετικήν επίδρασιν είς τό Κράτος.

Καί ή ρωμαϊκή νομοθεσία διά τών Ελλήνων ("Ελληνες ήσαν οί καθη- 
γηταί τής νομικής εις τήν Σχολήν τής Βηρυτού, ως φαίνεται από τά ονό
ματα των) διεσώθη καί έκωδικοποιήθη επί τοΰ ’Ιουστινιανού, έτροποποιήθη 
δέ επί τό χριστιανικώτερον καί κατά τά έθιμα τής ’Ανατολής. Χωρίς τήν 
άνωτέραν αυτήν πνευματικήν δύναμιν πιθανώς δεν θά έζη χίλια χρόνια, ό'σα 
έζησε τό Βυζάντιον.

’Ακόμη καί ή οικονομική δύναμις τοϋ Βυζαντίου ήτο εις τά χέρια τών 
Ελλήνων, προ τοϋ εβδόμου δέ αΐώνος καί τών Σύρων. Νομίζω οτι ό Ostr. 
προσέφερε πολλάς υπηρεσίας |διά τών δημοσιονομικών μελετών του (τής 
φορολογίας, τής οικονομικής δργανώσεως), αλλά δέν έπρόσεξε πολύ τό εμπό- 
ριον καί τήν βιομηχανίαν. Ή οικονομική δέ δύναμις τοϋ Βυζαντίου συνετέ
λεσε πολύ είς τήν μακροβιότητά του.

"Οπως εΐπομεν, τό τμήμα τής Βυζαντινής 'Ιστορίας τό μέχρι τοϋ Ήρα-
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κλείου (610 μ.Χ.) είναι πολύ σύντομον εις το βιβλίον τοΰ Ostr. Περιληπτι
κός μόνον λόγος έγινε περί μεγάλων γεγονότων καί περί μεγάλων προσωπι
κοτήτων. Δύο μεγάλοι πολιτικοί, <5 ’Ανθέμιος καί ό Αύρηλιανός, άπήλλαξαν 
τό Βυζάντιον από τούς Γότθους τοΰ Άλαρίχου, δύο μεγάλοι στρατηγοί, δ 
Βελισάριος καί ό Ναρσής άπήλλαξαν την Μεσόγειον από τούς Βανδάλους, 
καί την ’Ιταλίαν από τούς Γότθους. Ή άπασχόλησις τοΰ ’Ιουστινιανού εις 
την ’Ιταλίαν ηύκόλυνε την επιδρομήν ούνικών καί σλαβικών λαών εις την 
Βαλκανικήν Χερσόνησον, τήν έξόντωσιν δύο αρχαίων εθνών, των ’Ιλλυριών 
καί Θρμκών καί τον εκσλαβισμόν τής βορείου Βαλκανικής. Τα γεγονότα ταϋτα 
είναι μεγάλα καί δεν βλέπω διατί εις τήν Βυζαντινήν 'Ιστορίαν δεν πρέπει 
νά άναπτύσσωνται.

Θά είχα καί άλλας παρατηρήσεις νά κάμω ως προς τήν διαίρεσιν τής 
Βυζ. 'Ιστορίας παρά Ostr., άλλ’ άφοϋ αύτη δεν έτυχε μιμήσεως ήμπορώ νά 
σταματήσω εδώ.

Σημειώνω όλίγας λεπτομερειακός παρατηρήσεις. Έν σελ. 76 δ Ostr. 
δέχεται τάς υπερβολικός πληροφορίας τών θαυμάτων τοΰ 'Αγίου Δημητρίου 
καί τοΰ μεταγενεστέρου χρονικού τής Μονεμβασίας, καθ’ ας οί Σλάβοι έκυ- 
ριάρχησαν επί δύο αιώνας εις τήν Ελλάδα από τοΰ Μαυρίκιου μέχρι τοΰ 
Νικηφόρου Α' καί δτι έξηπλώθησαν εις δλην τήν Ελλάδα καί μέχρι τής 
Κρήτης. Αί ειδήσεις τών θαυμάτων καί αί έκκλησιαστικαί τοΰ Χρονικού απο
βλέπουν εις τήν έξαρσιν τών υπηρεσιών τοΰ 'Αγίου Δημητρίου ή τήν έξύ- 
■ψωσιν ώρισμένης μητροπόλεως, δεν είναι αντικειμενικοί, παρεξηγοΰν δέ καί 
παλαιότερα κείμενα, τα όποια χρησιμοποιούν. 'Ωμίλησα περί αυτών εις τον 
πρώτον τόμον τοΰ ίδικοΰ μου εγχειριδίου τής Βυζ. 'Ιστορίας, λεπτομερέ- 
στερον δ’ δμιλώ εις τήν συμπληρωθεΐσαν ήδη δευτέραν έκδοσιν αυτού. Θέλω 
μόνον νά προσθέσω δτι αν ήτο αληθής ή εΐδησις τοΰ Χρονικού τής Μονεμ
βασίας περί καταλήψεως τής Ελλάδος επί 218 έτη, θά έπεκράτει πιθανώς ή 
σλαβική γλώσσα, δπως συνέβη εις τήν Βουλγαρίαν.

’Άξιον ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό κεφάλαιον περί Ηρακλείου (σελ. 
75 κ.έξ.). Ό 'Ηράκλειος δεν ενίκησεν μόνον αυτοπροσώπως τούς Πέρσας, 
αλλά διά νά τό κατορθώση έπέφερε ριζικήν άναδιοργάνωσιν τοΰ στρατού, 
διά νέας τακτικής, διά τής δργανώσεως τών θεμάτων, τών όποιων τά πρό
τυπα ήσαν αί έξαρχίαι τής Ραβέννης καί τής Καρχηδόνος από τών χρόνων 
τοΰ Μαυρίκιου. ’Άξιον επίσης προσοχής είναι τό κεφάλαιον περί είκονομα- 
χίας, διά τό όποιον είχεν ό ίδιος ό Ostr. άξιολόγους προεργασίας γράψει.

Εύνόητον είναι δτι εις τάς λεπτομέρειας δεν δίδουν τήν αυτήν έκτασιν 
οί γράφοντες γενικά εγχειρίδια. Οΰτω ωμίλησα έκτενέστερον περί τής άλώ- 
σεως τών Συρακουσών υπό τών ’Αράβων (878), εις τήν 'Ιστορίαν τοΰ Βυζαν
τινού Κράτους (τ. 2, 50) συντομώτερον δ’ ό Ostr. (σ. 192). 'Ομοίως ώμί- 
λησα έκτενέστερον περί τοΰ περιφήμου στρατηγού Βασιλείου Βοϊωάννου
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(2, 171) η ό Ostr. (252). Τον Διγενή ’Ακρίταν και την άκριτικήν ποίησιν 
σχεδόν μόνον βιβλιογραφικούς τήν αναφέρει (σ. 120).

Ήμφισβήτησα και εγώ οίλλοτε τήν ΰπαρξιν επιγραφής τοΰ 904, ή οποία 
όμιλεΐ περί «όρου Ρωμαίων καί Βουλγάρων επί Συμεών έκ θεοΰ άρχον- 
τος», διότι προς τοίς άλλοις ή επιγραφή εχάθη. 'Ο καθηγητής Μ. Λάσκαρις, 
μετά λεπτομερή έρευναν, εύρήκεν οτι ή επιγραφή υπάρχει εις Μουσεΐον 
τής Κωνσταντινουπόλεως, ώστε σήμερον εϊμεθα υποχρεωμένοι νά δεχθώμεν 
τήν ΰπαρξιν καί γνησιότητα αυτής (βλ. Melanges Gregoire τ. 3, 1951, σ. 
213). Φαίνεται δτι καί ό Ostr. έχων ύπ’ ό'ψιν καί τήν ανωτέρω επιγραφήν 
έσχεδίασε χάρτην των χρόνων τοΰ Συμεών (σ. 211), εις τον όποιον όλη σχε
δόν ή Μακεδονία καί ή ’Ήπειρος φαίνονται βουλγαρικαί. "Οτι έγιναν κατα
στρεπτικοί έπιδρομαί καί εκεί καί μέχρι τής Ελλάδος δεν υπάρχει αμφιβο
λία. ’Αλλά ζήτημα είναι αν αί χώραι αί καταστραφεϊσαι υπό τών επιδρομών 
άπετέλεσαν μέρος τοΰ βουλγαρικού κράτους. Ή επιγραφή ή ομιλούσα περί 
«ορού Ρωμαίων καί Βουλγάρων» δεν έτέθη, φαίνεται, από κοινού υπό τοΰ 
Βυζαντίου καί τών Βουλγάρων άλλα μόνον υπό τοΰ Συμεών. ’Έπειτα αί 
ειδήσεις τοΰ Νικολάου Μυστικοΰ καί τοΰ Ρωμανού Λεκαπηνοΰ δεν ήμπο- 
ροϋν νά δικαιολογήσουν τον χάρτην τοΰ Ostr., όπως έγραψα εις τήν ιστο
ρίαν τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους (2, 45 κ.έξ. 2, 65). Ό Νικόλαος Μυστικός 
γράφει δτι «τής πάσης Δΰσεως (=Μακεδονίας —’Ηπείρου κλπ.) ή κυριότης 
τή Ρωμαϊκή βασιλεία τυγχάνει...» Ό δέ Ρωμανός Λεκαπηνός γράφει (ΔΙΕ 
1, 663) εις τον Συμεών : «Οΰτε γήν έως μιας σπιθαμής παρέξομεν». Ή 
επιγραφή λοιπόν τοΰ 904 δεν δυναται, νομίζω, νά δικαιολογήση τον παρα 
Ostr. χάρτην. Τοΰτο δεν δυναται νά θεωρηθή στέψις.

Καί εις άλλο σημεΐον διαφωνώ προς τον όνομαστόν ιστορικόν. Κατ 
αυτόν (σ· 212) ό πατριάρχτις Νικόλαος ό Μυστικός έστεψε τον Συμεών αΰτο- 
κράτορα. Ή άντίληψις αυτή στηρίζεται εις τό εξής χωρίον τής Συνεχείας τοΰ 
Θεοφάνους (σ 385) : «ευχήν ποιήσας (ό Μυστικός) αντί στέμματος τό έαυ- 
τοΰ Ιπιρριπτάριον τή αΰτοΰ έπέθετο κεφαλή» (τοΰ Συμεών δηλ.). Το επιρ- 
ριπτάριον δμως είναι μανδύας τις, ίσως τό μικρόν ώμόφορον (βλ. 'Ιστορίαν 
τοΰ Βυζαντινού Κράτους 2, 132) καί φαίνεται δτι τό άκρον αύτοΰ έπέθηκεν 
επί τής κεφαλής τοΰ Συμεών καί τον ηΰλόγησεν, όπως περίπου οί ευχόμενοι 
καί εύλογοϋντες ιερείς θέτουν τό άκρον τοΰ επιτραχηλίου εις τήν κεφαλήν 
τοΰ πιστοΰ. Τοΰτο δεν δυναται νά θεωρηθή στέψις.

Νομίζω δτι ό Φώτιος δεν άπέθανεν εις τήν ’Αρμενίαν (Ostr. 195) άλλ’ 
εις τήν Πόλιν, «εν τή μονή τών Άρμενιακών τή έπιλεγομένη τοΰ Γόρδο- 
νος» (Θεοφάν. Συνέχ. 354).

Εις ένα μεγαλΰτερον έργον, όπως είναι ή ιστορία τοΰ Βυζαντινού Κρά
τους από τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Κωνσταντίνου 
τοΰ Παλαιολόγου, δεν είναι εΰκολον νά συμφωνήσουν οί έρευνηταί οΰτε εις
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την εκλογήν των σπουδαιότερων απόψεων. Ό Ostr. γράφει κρατικήν ιστο
ρίαν, όλιγώτερον ιστορίαν τοϋ πολιτισμού, απευθύνεται δέ εις διεθνές .κοι
νόν. Γνωρίζει καλώς τήν βιβλιογραφίαν, τήν οποίαν χρειάζεται διά τάς από
ψεις του, έχει ιδίαν γνώμην περί αυτής, εκθέτει σαφώς καί μέ λογικήν αναγ
καιότητα τα γεγονότα καί μέ τήν δυνατήν αντικειμενικότητα.

Εις ημάς τους 'Έλληνας δεν φαίνεται πολύ αντικειμενικός εις τό ζήτημα 
των σλαβικών επιδρομών, έδέχθη μερικάς ύπερβολάς, τούτο δμως προήλθεν 
όχι από έλλειψιν αντικειμενικότητας άλλα διότι πιστεύει εις όσα γράφει. Διά 
νά δείξω τήν αντικειμενικότητα τού συγγραφέως αναφέρω τήν εξής περικο
πήν (σ. 454), τήν οποίαν δέν γνωρίζω αν θά έγραφεν άλλος Ρώσσος 
ιστορικός:

«Ή χριστιανική θρησκεία εις τήν είδικώς ελληνικήν έκδήλωσίν της, ως 
άπόδοσις τού βυζαντινού πνεύματος καί συγχρόνως ως αντίπαλος τού Ρωμαϊ
κού καθολικισμού, άπέβη δια τούς "Ελληνας ό'πως καί διά τούς νοτίους καί 
ανατολικούς Σλάβους τό ίερώτατον τών αγίων. Κατά τάς εκατονταετηρίδας 
τής Τουρκοκρατίας ή ορθόδοξος πίστις τών Ελλήνων, Βουλγάρων καί Σέρ- 
βων εξέφραζε τον πνευματικόν καί εθνικόν χαρακτήρα, επροφύλαξε τούς βαλ
κανικούς λαούς από τήν διάλυσιν μέσα εις τά κύματα τού Μουσουλμανισμού, 
κατέστησε δυνατήν τήν εθνικήν καί πολιτειακήν άναγέννησιν».

Αί παρατηρήσεις αύταί δεικνύουν άνώτερον ιστορικόν καί πρέπει νά 
θεωρήσωμεν ευτύχημα διά τό διεθνές κοινόν τήν δευτέραν έκδοσιν τού έργου 
τού Ostrogorsky.

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ

Vouages and travels in the Near East made During the XIX century : 
Being a part of a larger catalogue of works on geography, carto
graphy, voyages and travels, in the Gennadius Library in Athens. 
Compiled and Provided with a Preface and Index by Shirley 
H o w a r d Weber. [Catalogues of the Gennadius Library, I.] 
(Princeton, American School of Classical Studies at Athens, 1952, 
pp. x, 252, $ 5.00).

Ό παρών τόμος έγκαινίζει σειράν ή οποία, όταν συμπληρωθή, θά άπο- 
τελέση τον έντυπον κατάλογον τών πλουσίων συλλογών τής Γενναδείου Βι
βλιοθήκης σημειοΐ δέ τήν απαρχήν τής εκπληρώσεως τού όρου υπό τον όποιον 
ό Ιωάννης Γεννάδιος έδώρησε τήν θαυμασίαν συλλογήν του εις τήν "Αμερι
κανικήν Σχολήν Κλασσικών Σπουδών—θεσπίσας όπως καταρτισθή καί δημο- 
σιευθή κατάλογος τής Βιβλιοθήκης.
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