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φους φωνάς ώς ελεινάς Ικεσίας... » 52,3 εξ. «Έν νμνοις, ΐνα οι θρήνοι 
τοϊς άμαρτήαασι καί μετανοήαασιν εις νμνονς μετέλϋωσιν... οντω πάλιν 
οι των μετανόησαν των θρήνοι εις ϋμνους μεταβάλλονται » 85,11-16. Άξιο- 
σηιιείωτοι είναι καί οί χαιρετισμοί, δι’ ών καταλήγει ή όγδοη ομιλία: 
« Χαίρετε. Υμείς χαίρετε. ’Ιουδαίοι γάρ κόπτονται. Υμείς χαίρετε· ή 
γάρ κουστωδία τετάρακται. Υμείς χαίρετε' οί γάρ τον τάφον τηροΰντες, 
την ενθήκην μη εχοντες ολοφύρονται... » 68,8.

’Ιδού δείγματα ρητορικού ύφους: «Εύφραίνου, ώ εκκλησία 
νύμφη' ή γάρ τού νυμφίου άνάστασις άνέστησέ σε, χαμαί κειμένην καί πατου- 
μενην. Ούκέτι βωμοί δαιμόνων τα σά τέκνα μερίζονται, άλλα ναοί Χριστού 
τούς νεοφώτιστους εναγκαλίζονται. Ούκετι είδωλεΐα τυραννοΰσιν, άλλα θυσια
στήρια Χριστού βασιλεύουσιν. Ούκετι αύλοί τη χρυσή είκόνι προσκυνεΐν 
άναγκάζουσιν, άλλα ψαλμοί τφ θεφ προσκυνεΐν διδάσκουσιν. Ούκετι πόδες 
πόρνης δρχούνται Ίωάννου θάνατον, άλλα πόδες εκκλησίας πατούσι θάνα
τον. Έπαύσαντο αί άποστασίαι καί ήκμασαν αί γονυκλισίαΓ ηργηααν αι 
τραγωδίαι καί ηνθησαν αί ψαλμωδίαι... » 76,6 εξ. ’Άλλο : « Ώ νύξ, ημέρας 
λαμπροτέρα' ω νύξ, ήλιου φαιδρότερα' ω νύξ, χιόνος λευκοτέρα' ώ νύξ, 
αστραπής φαεινότερα' ώ νύξ, λαμπάδων διαυγεστέρα' ω νύξ, παραδείσου τερ- 
πνοτέρα' ω νύξ, σκότους άπηλλαγμένη' ω νύξ, φωτός πεπληρωμένη, ω νύξ, 
ή τον ύπνον διώκουσα' ω νύξ, ή άγρυπνεΐν μετ’ άγγέλων διδάσκουσα' ώ 
νύξ, φοβερά τοΐς δαίμοσιν' ω νύξ, ενιαυτού επιθυμία' ω νύξ, νυμφαγωγός 
τής εκκλησίας' ώ νύξ, ή των νεοφώτιστων μήτηρ' ω νύξ, έν ή νυστάξας ό 
διάβολος γεγύμνωται' ώ νύξ, έν ή δ κληρονόμος εις την κληρονομιάν την 
κληρονόμον είσήγαγεν » 77,10-18. Είναι φανερόν οτι ή ελληνική αύτη ρητο
ρική έπηρέασεν άμεσώτατα την ελληνικήν νμνογραφίαν ( πρβλ. ’Ακάθιστον, 
ή ύμνους Ρωμανού Μελφδοΰ) περισσότερον οίασδήποτε σνριακής, ως νομί- 
ζεται, λογοτεχνίας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ

Κωνσταντίνον Ί. Άμάντ ον, δμοτίμου καθηγητού τοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, ’Ακαδημαϊκού, 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινού Κράτους, εκδο- 
σις δεύτερα, Άθήναι 1953-1957 (’Οργανισμός Έκδόοεως Σχολικών 
Βιβλίων, τ. Α', α. 476 καί Β1, σ. 405.

Ή ιστορία τού μεσαιωνικού ελληνισμού ούδέποτε είχε παύσει νά έλκύη 
το ενδιαφέρον τού “Ελληνος των σκοτεινών άκόμη χρόνων τής τουρκικής 
δουλείας καί νά συγκινή το Πανελλήνιον. Αί παραδόσεις τού ελληνικού λαού
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περί μαρμαρωμένου βασιλιά καί περί Κωνσταντινουπόλεως αποτελούν άδιά- 
τ|;ευστον άπόδειξιν. Ή ηγεσία τού έθνους κατά τούς χρόνους τής Τουρκο
κρατίας ζή ή ιδία τό όνειρον τής άνασυστάσεως τής αυτοκρατορίας τής Κων
σταντινουπόλεως, άλλα καί μέ αυτό γαλουχεϊ τα στρώματα τού βασανιζόμε
νου ελληνικού λαού. Ό Ρήγας είναι, ως γνωστόν, δ ενσαρκωτής τής ιδέας 
αυτής καί οί ά'νδρες τής Έπαναστάσεως τού 1821 κεντρίζονται από την σκέ- 
ψιν καί τον πόθον νά ΐδουν την πόλιν των ονείρων τού ελληνικού έθνους 
καί πάλιν βασιλεύουσαν τού ελληνοχριστιανικού κόσμου.

Ένφ τοιαΰτα Υσχυον μεταξύ των Ελλήνων, δ χριστιανικός κόσμος τής 
Δύσεως δεν αποχωρίζεται τάς σκέψεις καί τάς διαθέσεις τάς δποίας ή επί 
εκκλησιαστικών ζητημάτων έρις μεταξύ καθολικής λατινικής Ρώμης καί 
ορθοδόξου ελληνικής Κωνσταντινουπόλεως είχε βαθέως καί από αιώνων 
ενσταλάξει εις τήν ψυχήν του. Χαιρεκακεί ή τό δλιγώτερον αδιαφορεί διά 
την σκληράν τύχην τού αιρετικού δΤ αυτόν ορθοδόξου Ελληνισμού. ’Από 
τών μέσων όμως τού ΙΖ' αι. ήρχισε νά γεννάται μεταξύ ωρισμένων κύκλων 
τής Δύσεως τό ενδιαφέρον διά τά πράγματα ενός κόσμου δ δποΐος από τής 
εποχής εκείνης καί εξής ωνομάσθη Βυζαντινός καί δ δποΐος, ως γνωστόν, 
δεν είναι άλλος από τον μεσαιωνικόν ελληνικόν. Είς τήν στροφήν αυτήν 
ήγαγε τό μέν ή ανάγκη μελέτης τής ιδίας τών λαών τής Δύσεως ιστορίας, τό 
δέ ή ανάγκη μελέτης τών προϊόντων τής ελληνικής γραμματείας, τής δποίας 
ή Κωνσταντινούπολή επί αιώνας διετέλεσεν δ θεματοφύλαξ. Βυζαντινοί συγ
γραφείς, ιστορικοί καί άλλοι, μελετώνται καί εκδίδονται. Συνθετικά έργα 
περί Βυζαντίου βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητος καί ευρέως αναγιγνώ
σκονται. Μέχρις δτου τέλος κατά τον ΙΘ’ αι. σημειούται πραγματική άνθη- 
σις τών βυζαντινών σπουδών είς δλας σχεδόν τάς πέραν τών συνόρων τής 
ελληνικής γής ευρωπαϊκός χώρας.

Τά εκεί συμβαίνοντα δεν ήτο δυνατόν νά άφήσουν άδιάφορον τον άνα- 
γεννηθέντα πολιτικώς ελληνισμόν. Ό Ζαμπέλιος πρώτος, ακολούθως δ 
Παπαρρηγόπουλος, δ Λάμπρος, δ Καλλιγάς, δ Σάθας κ.ά., έφερον εγγύτερον 
τήν ιστορίαν τού Βυζαντίου προς τούς συγχρόνους των. Είς τά εκτεταμένα 
καί τήν ιστορίαν τού ελληνικού έθνους από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
τών ήμερών των περιλαμβάνοντα έργα τών Παπαρρηγοπούλου καί Λάμπρου 
ή βυζαντινή περίοδος κατέχει τήν άρμόζουσαν θέσιν. Τό έργον πράγματι τού 
Παπαρρηγοπούλου επί μακράν σειράν ετών έγαλούχησε τούς "Ελληνας. 
ΕΙχον δμως παρέλθει άρκεταί δεκαετηρίδες κατά τήν διάρκειαν τών δποίων 
σημαντικώταται εΐχον έπιτελεσθή πρόοδοι είς δ,τι άφεώρα είς τήν έρευναν τής 
ιστορίας τού Βυζαντίου. Τά έργα τού Παπαρρηγοπούλου καί τού Λάμπρου 
εΐχον κατά πολλά σημεία ύπερβληθή. Διά νά γίνη σαφής δ ισχυρισμός ούτος 
άρκούμεθα εις τήν μνείαν τού έργου μεγάλων βυζαντινολόγων τής Δύσεως 
καί τού Βορρά, ήτοι τού Bury είς τήν ’Αγγλίαν, τού Diehl είς τήν Γαλ
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λίαν, τοΰ Krumbacher εις την Γερμανίαν, τοΰ Vasilievsky εις τήν προε
παναστατικήν Ρωσίαν. ’Έργα των ως όίνω ερευνητών καί άλλων εΐχον μετα
φραστή εις τήν ελληνικήν. Τό ελληνικόν όμως ενδιαφέρον διά τήν πάτριον 
τών Μέσων Χρόνων ιστορίαν δεν εΰρε πλήρη τήν ίκανοποίησίν του εις τάς 
μεταφράσεις εκείνας. Είχεν ανάγκην μιας συνθετικωτέρας καί ευρυτέρας έπι- 
σκοπήσεως τής μακράς χρονικώς καί μεγαλειώδους ποιοτικώς ιστορίας τοΰ 
μεσαιωνικού ελληνισμού. Τήν ανάγκην ακριβώς ταΰτην ήλθε να ίκανοποιήση 
ό καθηγητής κ. Κωνσταντίνος ’Άμαντος διά τής έκδόσεως τοΰ έργου του 
υπό τον τίτλον : 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινόν Κράτους.

Τούτο περιλαμβάνει τήν περίοδον 395- 1204. Διαιρείται εις δύο τόμους' 
δ πρώτος άναφέρεται εις τήν περίοδον από τοΰ θανάτου τού Θεοδοσίου Α' 
τοΰ Μεγάλου (395) μέχρι τοΰ 867 έτους θανάτου τοΰ Μιχαήλ Γ', τελευ
ταίου εκπροσώπου τής έξ Άμορίου δυναστείας, καί ανόδου εις τον θρόνον 
τοΰ ίδρυτοΰ τής Μακεδονικής δυναστείας Βασιλείου Α'. Ό πρώτος τόμος έξε- 
δόθη τό 1939, έτος εξόδου τοΰ συγγραφέως εκ τής δημοσίας υπηρεσίας, δ 
δεύτερος τό 1947.

Διά τήν επιτυχίαν τοΰ έργου τοΰ καθηγητοΰ Κ. Άμάντου δμιλοΰν 
αυτά τά γεγονότα καί ακριβώς ή άπήχησις καί εν ταΰτφ ή υποδοχή τής 
δποίας έτυχε τούτο εκ μέρους τοΰ φιλίστορος αναγνωστικού κοινού. Δεν είχε 
παρέλθει δεκαετία από τής έκδόσεως ενός εκάστου τόμου καί οΰτοι άνευρί- 
σκοντο μόνον παλαιοπωλικώς. Ήσαν δέ περιζήτητοι έκ μέρους δχι μόνον 
τής ακαδημαϊκής νεολαίας, προς τήν δποίαν μετριοφρόνως λέγει δτι άπηυ- 
θύνετο κατά τήν συγγραφήν δ πονήσας, αλλά καί έκ μέρους εύρυτέρου ανα
γνωστικού κοινού. Έπεβάλλετο έπανέκδοσις. Δεν είναι δυνατόν είμή ν’ άπο- 
νείμη τις δίκαιον έπαινον προς τούς ιθύνοντας τον ’Οργανισμόν Έκδόσεως 
Σχολικών Βιβλίων διά τήν σκέιβιν καί άπόφασιν προς δευτέραν έκδοσιν τοΰ 
έργου τοΰ Κων. Άμάντου.

Τό παρόν σημείωμα δεν αποτελεί κριτικήν τοΰ έργου. Περί τής αξίας 
του ωμίλησαν αρκετοί τών ξένων ειδικών άμα τή πρώτη έκδόσει, ωμίλησε 
το ελληνικόν αναγνωστικόν κοινόν διά τής σπουδής τήν δποίαν έπέδειξε νά 
εμπλουτίση τήν ιστορικήν του βιβλιοθήκην μέ άντίτυπον τής Ιστορίας τοΰ 
Βυζαντινού Κράτους τοΰ καθηγητοΰ κ. Άμάντου. ‘Ημείς θ’ άρκεσθώμεν 
νά έξάρωμεν χαρακτηριστικά τινα γνωρίσματα τούτου.

‘Ο συγγραφεύς ακολουθεί τήν διά μέσου τών αιώνων ίσχύσασαν χρο
νολογικήν άνάπτυξιν τών ιστορικών γεγονότων. Διατηρεί τήν κατά δυνα
στείας διαίρεσιν. Καινοτομεΐ δμως εις πλεΐστα σημεία. Καί δή προτάσσει 
εις τε τον πρώτον καί τον δεύτερον τόμον στοιχεία έκτενή προοριζόμενα, 
όπως εισαγάγουν τον αναγνώστην εις τήν ατμόσφαιραν, ή δποΐα διεΐπε μίαν 
έκάστην τών περιόδων, αί δποΐαι απαρτίζουν τό περιεχόμενον τών δύο τόμων 
κεχωρισμένως. Οΰτω τό μέν πρώτον κεφάλαιον τοΰ Α' τόμου υπό τον γένι-
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κόν τίτλον Γενικαί Παρατηρήσεις αναλύεται εις τα επί μέρους ως εξής: 
Τέταρτος αιών μ.Χ. Διαίρεσις τής Βυζαντινής'Ιστορίας, Γεωγραφική κατά- 
στασις, Πληθυσμός, Εθνολογία, Κωνσταντινούπολή, ενφ το δεύτερον κεφά- 
λαιον τοϋ αυτού τόμου υπό τον τίτλον οί Συντελεσταί τής Βυζαντινής Ιστο
ρίας αναλύεται ως ακολούθως : Χριστιανισμός και Εκκλησία. Ρωμαϊκή παρά- 
δοσις. Ελληνική επίδρασις. Οικονομικά.Άλλα καί τοϋ Β' τόμου το πρώτον 
κεφάλαιον υπό τον τίτλον Γενικαί Παρατηρήσεις έχει εισαγωγικόν επί τών 
δ'σων εν συνεχείς: θ’ αναπτυχθούν χαρακτήρα. Πριν ή δμως προχωρήσωμεν, 
επιβεβλημένου κρίνομεν, δπως, κατά το σημεϊον τούτο, εξάρωμεν τον ϊδιά- 
ζοντα χαρακτήρα ενός έκαστου μέρους των μνημονευθέντων εισαγωγικών 
κεφαλαίων. Πράγματι εν έκαστον μέρος αποτελεί, δυνάμεθα να ειπωμεν, 
ιδιαιτέραν μονογραφίαν επί τού άναπτυσσομένου θέματος. Ταΰτα συνέταξεν 
δ συγγραφευς έχων ύπ’ δψει του ιδίας ερευνάς, ως καί πορίσματα επί τού 
αυτού θέματος ημεδαπών καί ξένων ερευνητών.

Ή χρονολογική κατά κεφάλαια εις τάς επί μέρους δυναστείας άνταπο- 
κρινομένη διαίρεσις τής ύλης διασπάται ενίοτε διά νά παρεμβληθούν έξόχως 
ενδιαφέροντα κεφάλαια τού βίου τής αυτοκρατορίας. Ούτω μεταξύ τού Δ' 
(Ή δυναστεία Δέοντος τού Θρρικός) καί τού Ί" (Ή δυναστεία τού Ίου- 
σνινιανού) παρεμβάλλεται το Ε' κεφάλαιον υπό τον τίτλον Ή μεταβατική 
εποχή μέχρι ’Ιουστινιανού, δπου ό λόγος περί Βυζαντινής τέχνης, περί τών 
Γραμμάτων, περί τού ’Ιλλυρικού καί τής Ελλάδος. 'Ομοίως μεταξύ τού Θ' 
( Δυναστεία τών Ίσαΰρων) καί τού ΙΑ’ ( Ή έξ Άμορίου δυναστεία) παρεμ
βάλλεται τό Γ κεφάλαιον υπό τον τίτλον ’Ανατολή καί Δΰσις κατά τάς 
άρχάς τού ενάτου αίώνος, δπου ως επί μέρους θέματα απαντούν: "Ιδρυσις 
τού Φραγκικού κράτους. Κάρολος ό Μέγας. Κάρολος, πάπας, ’Ανατολή, Νικη
φόρος Α\ Θεόδωρος Στουδίτης. Ή οικονομική πολιτική τού Νικηφόρου. 
Ό Νικηφόρος καί οί Βούλγαροι. Λέων Ε' δ ’Αρμένιος.

Τέλος δε ως δείγμα επί μέρους ύποδιαιρέσεως κεφαλαίου έστω ή επί 
τού Δ' κεφαλαίου τού Β' τόμου: Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος. Ρωμανός 
Λεκαπηνός, Γράμματα. Πόλεμος κατά τών ’Αράβων. Κοινωνικά ζητήματα. 
Δυνατοί. Ούγγροι. Πατσινάκαι. Ρώσοι. ’Ιταλία. Εις τά υποκεφάλαια, ας 
τά άποκαλέσωμεν ουτω, ταύτα αναπτύσσεται ή εσωτερική, εξωτερική, θρη
σκευτική, κοινωνική καί οικονομική πολιτική τών προσώπων εκείνων τά 
δποϊα διηύθυνον κατά τήν περί ής λόγος περίοδον τά κοινά.

Δεν επιτρέπεται, πιστεύομεν, ν’ άντιπαρέλθωμεν καί έτερον, ίδιον τού 
συγγράμματος τού κ. Κ. Άμάντου, γνώρισμα. Ό συγγραφεύς παραθέτει 
ευρέως καί συχνάκις χωρία βυζαντινών συγγραφέων. Δεν πράττει δμως τούτο 
αύθαιρέτως καί εις τήν τύχην. Τά παρατιθέμενα χωρία αποτελούν τούς καλυ
τέρους καθρέπτας προσώπων, πραγμάτων καί καταστάσεων τής εξιστορου- 
μένης περιόδου. Τά χωρία αυτά ήμπορούν νά χαρακτηρισθοΰν ως ατομικά
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δελτία ποιότητος των εις οΰς άναφέρονται- Ή δέ τοιαΰτη καινοτομία τοϋ 
καίίηγητοΰ Άμάντου είναι αξία έξάρσεως.

Τό παρόν σημείωμα θά κλείσωμεν έξαίροντες τό προσωπικόν ΰςρος τοϋ 
συγγραφέως. Τό ύψος τοΰτο ενθυμίζει εις τούς άναγνώστας εκείνους, οί 
οποίοι ηύτύχησαν νά έχουν αυτόν και ακαδημαϊκόν διδάσκαλον, τον διδάσκα
λον ’Άμαντον, 6 οποίος μέ τον άπλοϋν καί μειλίχιον τόνον, μέ την επαγωγι
κήν διδασκαλίαν του επέτυχε νά δημιουργήση πλήθος μαθητών. Δεν πρέπει 
δέ τέλος μόνον εις τον κύκλον των άφωσιωμένων μαθητών του ν’ άποδοθή 
ή εύρεΐα διάίίεσις τοϋ συγγράμματος του, αλλά καί τάς πολλαπλάς άρετάς 
τάς οποίας τοΰτο εμπερικλείει.

ΓΕΩΡΓΙ02 Τ. ΚΟΛΙΑΣ
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