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Προσπάθεια καθορισμού τής Βυζαντιακής ιστορίας έν σχέσει προς την
γενικήν ιστορίαν. Ό συγγραφεύς εξετάζει δυο απόψεις τοΰ ζητήματος: εν τή
εσωτερική ιστορία εξετάζεται τό Βυζάντιον ως προέκτασις τής Ρώμης καί ώς
κράτος, έν τω όποίφ αντιπροσωπεύεται ή εγγύς ’Ανατολή. Έν τή εξωτερική
ιστορία μελετώνται αί σχέσεις τοΰ Βυζαντίου με τούς άλλους συγχρόνους
λαούς και έξαίρειαι ό ρόλος αυτού έν τή ιστορία τής Ευρώπης. Δυστυχώς ή
μελέτη αυτή, καίτοι περιέχει παρατηρήσεις καί γνώμας ένδιαφερούσας, στε
ρείται σαφήνειας καί μεθόδου '.
Μ. Mitard. Le pouvoir imperial au temps de Ldon VI le Sage, σελ.
216

- 223.

Περί τοΰ χαρακτήρος καί τής έκτάσεως τής εξουσίας τοΰ αΰτοκράτορος»
έπί τή βάσει δημοσίων καί ιδιωτικών κειμένων τής έποχής Δέοντος τοΰ
Σοφού. Γίνεται ιδιαίτερος λόγος περί τής νομοθετικής, δικαστικής, θρησκευ
τικής, πολιτικής καί διοικητικής εξουσίας τοΰ Βυζαντινού αΰτοκράτορος.
L. Oeconomos. L’etat intellectuel et moral des Byzantins vers le milieu
du XIVe siecle d’apres une page de Joseph Bryennios, σελ. 225 - 223.

Ό κ. Οικονόμου έκδίδει, μεταφράζει καί υπομνηματίζει καταλλήλως
χωρίον τοΰ ’Ιωσήφ Βρυεννίου (έκδ. Ευγενίου Βουλγάρεως, τόμ. Γ' σελ. 119123) περί τής έκλύσεως τών ηθών έν Βυζαντίω κατά τον ΙΔ' αίώνα.
Georges Ostrogorsky. Les debuts de la Querelle des Images, σελ.
235 - 255.

Ό συγγραφεύς πραγματεύεται περί τών πρώτων έτών τής περί εικόνων
έ'ριδος. Εξετάζονται κυρίως πέντε σημεία- α') περί τοΰ ρόλου τοΰ μικρασιατικοΰ κλήρου καί δη περί τής δράσεως τών έπισκόπων Νακωλείας Κωνσταν
τίνου καί Κλαυδιουπόλεως Θωμά, εισηγητών τής αίρέσεως. β') περί τοΰ
χρόνου τής έπεμβάσεως τοΰ αΰτοκράτορος Λέοντος- γ') περί τών διαπραγμα
τεύσεων μεταξύ τοΰ αΰτοκράτορος καί τοΰ πατριάρχου Γερμανού- δ') περί
τών διαπραγματεύσεων μεταξύ Λέοντος καί τοΰ πάπα Γρηγορίου τοΰ Β'. Τό
μέρος τούτο τής μελέτης είναι τό μάλλον πρωτότυπον. Ό κ. Ostrogorsky,
άντικρούων τούς προηγουμένους ιστορικούς καί ιδιαιτέρως τον Scliwarzlose,
προσπαθεί νά απόδειξη δτι αί έπιστολαί τοΰ πάπα, αί όποΐαι διεσώθησαν1
1 Πρβλ. Dvornik, Byzantinoslavica, ”ΕνΟ’άνιοτ. a. 189.
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