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Β. Granic'. L’actc de fondation d’un monastere dans les provinces grcc- 

ques du has-Empire au Ve et au VIe siecle, σελ. 101-105.

Περί των διατάξεων τής εν Χαλκηδόνι συνόδου και τής ’Ιουστινιάνειου 
νομοθεσίας των σχετικών μέ τήν ΐδρυσιν μοναστηρίων.

Henri Gregoire. Mahomet et le Monophysisme, σελ. 107-119.

Εις τήν λαμπράν αυτήν μελέτην, τής οποίας είναι αδύνατον εις τό σύν
τομον τοϋτο σημείωμα νά συνσψίσωμεν τά πορίσματα, ό κ. Gregoire ερμη
νεύει μερικά χωρία τοΰ Κορανίου, δεικνύοντα πόσον ό Μωάμεθ έγνώριζε καί 
παρηκολούΟει τάς περί αιρέσεων διενέξεις των Χριστιανών, τάς οποίας και 
έξεμεταλλεύετο προς διάδοσιν τοΰ νέου του δόγματος. ’Ιδίως ό κ. Gregoire 
ευρίσκει απηχήσεις τών αιρέσεων τών Χριστιανών τής ’Αραβικής Χερσονή
σου, οιτινες, ως γνωστόν, ήσαν μονοφυσΐται. Ώς δέ λέγει επιγραμματικούς, 
ό ιδρυτής τοΰ Μωαμεθανισμοΰ «έτεινε τήν χεΐρα εις τούς άκρως αριστερούς 
τής παρατάξεως τών Μονοφυσιτών».

Rodolphe GuiUand. La Correspondance inedite d’Athanase, Patriar- 

che dc Constantinople (1289 -1293; 1304-1310), οελ. 121-140.

Ό κ. Guilland μελετά τήν ανέκδοτον αλληλογραφίαν τοΰ πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως ’Αθανασίου, ή οποία περιέχεται είς τούς κώδικας Grec 
Suppl. 516, Par. gr. 137 και Par. gr. 1351 A τής Εθνικής Βιβλιοθήκης 
τών Παρισίων. Ή αλληλογραφία αΰτη είναι έξόχως ενδιαφέρουσα, διότι μάς 
δίδει πλείστας λεπτομέρειας, αγνώστους, περί τοΰ προσώπου καί τοΰ χαρα- 
κτήρος τοΰ πατριάρχου, περί τών μελών τής βασιλικής οικογένειας, ιδίως 
περί ’Ανδρονίκου τοΰ Β', είς τον όποιον απευθύνεται τό μεγαλύτερον μέρος 
τών επιστολών, καί περί τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής εποχής. Σημειωτέον 
ότι ό πατήρ Laurent ετοιμάζει έκδοσιν τής ’Αλληλογραφίας τοΰ ’Αθανασίου.

Louis Haiphen. Le role des «Latins» dans Vhistoire interieure de Cons

tantinople a la fin du XIIs silcle, σελ. 141 ■ 145.

Καθ’ όλον τον IB' αιώνα, οι «Λατίνοι» έπαιξαν σπουδαιότατου ρόλον 
είς τήν οικονομικήν, τήν πολιτικήν και τήν στρατιωτικήν ζωήν τοΰ Βυζαν- 
τιακοΰ κράτους. Τοΰτο άλλωστε εξηγεί τήν ευκολίαν, μέ τήν οποίαν οί Σταυ
ροφόροι κατέλαβον τήν Κωνσταντινούπολή τώ 1204. Ό κ. Halplien υπεν
θυμίζει μερικά χαρακτηριστικά γεγονότα.
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