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της τέχνης, Ταξειδιωτικα! εντυπώσεις, πολεμικά! σελίδες, πανεπιστημιακά
ζητήματα, προσφωνήσεις, βιογραφικά και νεκρολογικά σημειώματα).
D. Anastasifevic'. Les indications chronologiques de Yahyu relatives a la
guerre de Tzimisces contre les Russes, οελ. 1 - 5.

Ό πόλεμος, τον όποιον διεξήγαγεν ό Ιωάννης Τζιμισκής κατά τοϋ
Σβιατοσλάβου, δεν έγινε τφ 972, ως μερικό! ιστορικό! από τοϋ Hase μέχρι
των ημερών μας πιστεύουν, αλλά τω 971, ως άποδεικνϋεται εκ τοϋ σχετικοϋ
χωρίου Λέοντος τοϋ Διακόνου, τό όποιον τινές παρενόησαν. Ή χρονολογία
αΰτη επικυροΰταικα! υπό τοϋ Άραβος χρονογράφου Yahya. Οϋτος δίδει κα!
άλλας χρονολογικός ενδείξεις περ! τοϋ πολέμου κατά των Ρώσσων, ιδίως δε
περ! τής πολιορκίας τοϋ Δοριστόλου, ή οποία, κατά την μαρτυρίαν τοϋ ’Άραβος χρονογράφου, διήρκεσεν έπ! τριετίαν.
A. Andreades. Les Juifs et le Fisc dans l’Empire byzantin, οελ. 7-29.

Εις τήν μελέτην ταυτην — ή οποία είναι μία από τάς καλυτέρας μελε
τάς τοϋ A' τόμου—ό κ. Άνδρεάδης εξετάζει διά μακρών τό ζήτημα τής
πληρωμής είδικοϋ φόρου υπό τών Εβραίων τοϋ Βυζαντιακοϋ κράτους. ’Ανα
λύει κα! συζητεΐ λεπτομερώς τά επιχειρήματα, τά όποια δϋναταί τις νά προβάλη υπέρ κα! κατά κα! καταλήγει εις τό συμπέρασμα — μετά τινων επιφυ
λάξεων — ό'τι οι Εβραίοι τοϋ Βυζαντιακοϋ κράτους δεν ϋπέκειντο εις ’ίδιον
’Ιουδαϊκόν τέλεομα. Δέον έν τοΰτοις νά σημειωθη δτι ό συγγραφεύς εν υπο
σημειώσει, όμιλών περ! ενός κειμένου ανακοινωθέντος υπό τοϋ κ. Fr. Dolger,
λέγει δτι τοΰτο «αποτελεί τό ισχυρότερου τεκμήριου υπέρ τής θεωρίας περ!
τής ύπάρξεως ίουδαϊκοϋ φόρου». Έν έπιμέτρφ ό κ. Άνδρεάδης όμιλε!
περ! τοϋ δρου κεφαλατίων, περ! τοϋ ποσοϋ, τό όποιον ήδΰνατο νά άποφέρη
ό ιουδαϊκός φόρος, κα! περί τών Εβραίων καί Βενετών εν Κρήτη.
Ν. Banescu. Peut-on identifier le Zambia c us des documents ragu
sains ?, σελ. 31 - 35

Δυο έγγραφα τής Δημοκρατίας τής Ραγούσης τών ετών 1344 κα! 1346
όμιλοΰν περ! τών εμπορικών σχέσεων τών Ράγουσαίων εμπόρων μετά τίνος
Zamblacus, μικροϋ κυριάρχου. Δυστυχώς αί πήγα! αΰται δέν δίδουν πληρο
φορίας οϋτε περ! τοϋ προσώπου οϋτε περ! τής επικράτειας τοϋ Zamblacus.
Ό συγγραφεύς προσπαθεί νά απόδειξη δτι πρόκειται περ! τοϋ ’Αρσενίου
Τζαμπλάκωνος, ό όποιος επί ’Ανδρονίκου τοϋ Γ' υπήρξε μέγας παπίας κα!
κύριος μεγάλων κτημάτων παρά τήν Θεσσαλονίκην.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
25/11/2020 02:23:37 EET - 3.238.190.82

