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τ. 
Ποτλής (Αθήνα 1852-9)
Σύμμ : Σύμμεικτα Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών / Εθνικού Ιδρύματος 

Ε-ρευνών (Αθήνα)
Τρ : Τρικαλινά (Τρίκαλα)
ΦΧ : Φωκικά Χρονικά (Αμφισσα)
ΧΑΕ : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (Αθήνα)
ΧΧρον : Χιακά Χρονικά (Αθήνα)
Φιλοσ : Φιλοσοφία (Αθήνα)
β) ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ
ΑΑ : Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungariae (Βουδαπέστη)
AAlb : Acta et Diplomata Res Albaniae Mediae Aetatis illustrantia, 2 τ. (L. 



Βραχυγραφίες XI

Thallôczy - C. Jireček - E. Sufflan, Βιέννη 1913-18)
AASS : Acta Sanctorum Socii J. Bollandı (Παρίσι-Βρυξέλλες)
AB : Analecta Bollandiana (Παρίσι-Βρυξέλλες)
ABAW : Abhandlungen der Bayerisches Akademie der Wissenschaft (Μόνα-

χο)(πβ. SBAW)
ABSA : Annual of the British School (of Archaeology) at Athens
ACO : Acta Conciliorum Oecumenicorum (E. Schwartz - J. Straub, Στρα-

σβούργο- Βερολίνο)
ADSV : Antichnaja Drevnost i Srednije Veka (Σβερντλόφσκ)
AE : Allgemaine Enkyklopädie der Wissenschaften und Künste (Βερολί-

νο)
AEp : L’ Année Epigraphique (Παρίσι)
AEPHE : Annuaire de 1’ École Pratique des Hautes Études/Section des Sciences 

Historiques et Philologiques (Παρίσι)
Aev : Aevum (Μιλάνο)
AG : Anecdota Graeca, 5 τ. (J. F. Boisonade, Παρίσι 1829-33)
AHist : Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae (Βουδαπέστη)
AHG : Analecta Hymnica Graeca (Ρώμη)
AHR : American Historical Review (Νέα Υόρκη - Λονδίνο)
AIBL : Academic des Inscriptions et Belles Lettres (Παρίσι)
A(I)C : Acts of the (International) Congress
AICBS : Acts of the International Congress of Byzantine Studies (πβ. Π∆-

ΣΒΣ)
AIESEE : Association Internationale des Études Sud-Est Européennes (Βου-

κου-ρέστι)
AIMA : Antiquitates Italicae Medii Aevi (L A. Muratori, Μιλάνο)
AIPHOS  : Annuaire de l’ Institut de Philologie et d’ Histoire Orientales et Slaves 

(Βρυξέλλες)
AJA : American Journal of Archaeology
AM : Annales Muslemici (Κοπεγχάγη)
AOr : Acta Orientalia
AOrL : Archives de l’ Orient Latin (Παρίσι)
AOt : Archivum Ottomanicum (Χάγη)
APB : Acta Patristica et Byzantina (Πρετόρια)
APh : L’ Année Philologique (Παρίσι)
ASI : Archivio Storico Italiano (Φλωρεντία)
ASV : Archivio di Stato di Venezia
BA : Byzantinisches Archiv (Λειψία-Μόναχο)
BBA : Berliner Byzantinistische Arbeiten
BBul : Byzantinobulgarica (Σόφια)
BCH : Bulletin de Correspondance Hellénique (Αθήνα-Παρίσι)



XII Βραχυγραφίες

Beck : Η. G. Beck, Kirche und Theologische Literatur in Byzantinischen 
Reich (Μόναχο 1959, ανατ. 1977: HA, II, 1)

Bel : Belleten (Άγκυρα)
Βes : Bessarione (Ρώμη)
BF : Byzantinische Forschungen (Άμστερνταμ)
BG : Bolletino (della Badia Graeca) di Grottaferrata
BGA : Bibliotheca Geographorum Arabicorum, 8 τ. (Λέιντεν)
ByzGesch : Byzantinische Geschichtsschreiber (Γκρατς - Βιέννη - Κολωνία)
BGV : Bibliothèque Grecque Vulgaire (E. Legrand)
BH : Bulletin Hispanique (Μπορντώ)
BHG : Bibliotheca Hagiographica Graeca, 3 τ. (F. Halkin, Βρυξέλλες 19573)
BIC : Bulletin d’ Information et de Coordination/Association Internationale 

des Études Byzantines
BJRL : Bulletin/John Rylands Library (Μάντσεστερ)
BK : Bedi Kart(h)lisa (Παρίσι)
BMB : Byzantina-Metabyzantina, 2τ. (Νέα Υόρκη)
BMGS : Byzantine and Modem Greek Studies (Οξφόρδη - Birmingham)
BNH : Byzantion - Nea Hellas (Σαντιάγο)
BNJ : Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher (Βερολίνο-Αθήνα)
BS/EB : Byzantine Studies/Études Byzantines (Pittsburg Pens. - Tempe Ariz.)
BSic : Byzantino - Sicula (Παλέρμο)
BSl : Byzantinoslavica (Πράγα)
BSOAS : Bulletin/School of Oriental and African Studies (Λονδίνο)
BSt : Balkan Studies (Θεσσαλονίκη)
Budé : Collection de Guillaume Budé / Les Belles Lettres (Παρίσι)
BV : Byzantina Vindobonensia
Byz : Byzantion (Παρίσι / Βρυξέλλες)
BZ : Byzantinische Zeitschrift (Λειψία / Μόναχο, νέα εκδ. Στουτγάρδη)
CAH : Cambridge Ancient History
CCM : Cahiers de Civilisation Mediévale (Παρίσι)
CEHE : Cambridge Economi History of Europe
CF(HB) : Corpus Fontium (Historiae Byzantinae) (Ουάσιγκτον, Βερολίνο, 

Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες, Βιέννη, Θεσσαλονίκη, Ρώμη, Παρίσι, Αθήνα)
CGUM : Corpus der Griechischer Urkunden des Mittelalters (und der Neuen 

Zeit) (Βερολίνο - Μόναχο) (βλ. DR)
CHA : Collection des Historiens Arméniens (Πετρούπολη)
ChE : Chamber’s Encyclopaedia (Λονδίνο 19522)
CHFMA : Les Classiques de l’ Histoire de France au Moyen Age
CHI : Cambridge History of Islam
CHIr : Cambridge History of Iran
ChHist : Church History



Βραχυγραφίες XIII

CHM : Cahiers d’Histoire Mondiale (Παρίσι)
CIG : Corpus Inscriptionum Graecarum (Βερολίνο)
CIL : Corpus Inscriptionum Latinarum (Βερολίνο)
CM : Classica et Medievalia (Κοπεγχάγη)
CMH : Cambridge Medieval History
CR : Classical Review (Λονδίνο)
CS (ΗΒ) : Corpus Scriptorum (Historiae Byzantinae) (Βόννη)
CSCO : Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium
CSEL : Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Βιέννη)
CyrMeth : Cyrillomethodianum (Θεσσαλονίκη)
DA : Deutsches Archiv (zur Erforschung des Mittelalters) (Κολωνία-Βι-

έννη)
DACL : Dictionnaire d’ Archéologie Chrétienne et de Liturgie (Παρίσι)
DDC : Dictionnaire du Droit Canonique (Παρίσι)
DeRev : Deutsche Revue über das Gesammte Nationale Leben der Gegenwart
DHGE : Dictionnaire d’ Histoire et de Géographie Ecclésiastique (Παρίσι)
DI : Der Islam (Βερολίνο)
DIR : Documente privind Istoria României (Βουκουρέστι)
DLit : Deutsche Literaturzeitung
DMA : Dictionary of the Middle Ages, A. D. 500-1500, 13 τ. (Νέα Υόρκη 

1982-89)
DOB : Dumbarton Oaks Bibliographies (Ουάσιγκτον)
DOP : Dumbarton Oaks Papers (Καίμπριτζ Μασσ. - Ουάσιγκτον)
DOS : Dumbarton Oaks Studies (Ουάσιγκτον - Καίμπριτζ Μασσ. )
DOT : Dumbarton Oaks Texts
DR : F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches, 

5 τ. (Βερολίνο - Μόναχο 1924-65, ο 3ος τ. 19772, ο 2ος τ. 19952)
DRH : Documenta Romaniae Historica (Βουκουρέστι)
DS : Dictionnaire de Sprititualité (Παρίσι)
DTC : Dictionnaire de Théologie Catholique (Παρίσι)
EBalk : Études Balkaniques (Σόφια)
EBPB : Études Byzantines et Post Byzantines (Βουκουρέστι)
EBr : Encyclopedia Britannica (Σικάγο 198015)
EEQ : East European Quarterly
EHR : English Historical Review (Λονδίνο)
EI1-2 : Encyclopedia of Islam1-2. A Dictionary of the Geography, Ethnogra-

phy and Biography of the Muhammadan (sic) Peoples (Λονδίνο-Λέι-
ντεν)

EIt : Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti (Ρώμη)
EO : Échos d’ Orient (Παρίσι)
FBRG : Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte



XIV Βραχυγραφίες

FGH : Die Fragmente der Griechischer Historiker, 3 t. (F. Jacoby, Βερολίνο 
- Λέιντεν, 1923-54)

FHDR : Fontes Historiae Daco-Romanae (Βουκουρέστι)
FHG : Fragmenta Historicorum Graecorum, 5 τ. (C. Millier, Παρίσι 1878-

85)
FHIT : Fontes Historiae Imperii Trapezuntini (Α. Παπαδόπουλος-Κερα-

μεύς, Πετρούπολη 1897, ανατ. Αμστερνταμ 1965)
FM : Fontes Minores (Φραγκφούρτη)
FOEG : Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte
GCS : (Die) Griechischen Christlichen Schriftsteller (Λειψία-Βερολίνο)
GEL : Grande Encyclopédie “Larousse” (Παρίσι)
GGM : Geographi Graeci Minores, 2 τ. (C. Müller, Παρίσι 1855-61)
GOTR : The Greek Orthodox Theological Review (Μπρούκλιν, Μασσ. )
GR : V. Grumel, Les Regestes des Actes du Patriarcat de Constantinople, 

3 τ. (Παρίσι 1932-47)
GrArab : Graeco-Arabica (Αθήνα)
GRBS : Greek Roman and Byzantine Studies (Texas - Durham, N. Carolina)
HA : Handbuch der Altertumwissenschaft (W. Otto - H. Bengtson, Μόνα-

χο - Μύνστερ - Φράιμπουργκ)
HC : L’ Hellénisme Contemporain (Παρίσι - Αθήνα)
HGM : Historici Graeci Minores, 2 τ. (L Dinforf, Λειψία 1870-1)
HistEgl : Histoire de 1’ Église depuis des origines jusqu’ à nos jours (A. Fliche 

- V. Martin, Παρίσι)
HJ : Historisches Jahrbuch (der Götres Gesellschaft)
HT : History Today (Λονδίνο)
Hunger : Η. Hunger, Die Hochsprachliche Profane Literatur der Byzantiner, 2 

τ. (Μόναχο 1978: HA XII 5, 1-2)
HUSt : Harvard Ukrainian Studies (Καίμπριτζ Μασσ. )
HZ : Historische Zeitschrift (Μόναχο - Βερολίνο)
ΙΑ : Islam Ansiklopedisi (Κωνσταντινούπολη)
ΙΕ : Istanbuler Forschungen
ΙΟ : Inscriptiones Graecae (Βερολίνο)
IJMES : International Journal of Middle Eastern Studies (Καίμπριτζ-Λονδί-

νο)
IRAIK : Izvestija Russkago Archeologicheskago Instituta Konstantinopole 

(Σόφια - Οδησσός)
IstGl : Istoriski Glansnik (Βελιγράδι)
JA : Journal Asiatique (Παρίσι)
JAChr : Jahrbuch für Antike und Christentum
Jaffé : P. Jaffé, Regesta Pontificorum Romanorum ab condita Ecclesia ad 

annum p. C. natum 1198, 2 τ. (1885-82)



Βραχυγραφίες XV

JAOS : Journal of the American Oriental Society (New Haven)
JEcclH : Journal of Ecclesiastical History (Οξφόρδη)
JEcH : Journal of Economic History (Ν. Υόρκη)
JESHO : Journal of the Economic and Social History of the Orient (Λέιντεν)
JGR : Jus Graeco-Romanum, 8 τ. (Ι. και Π. Ζέππος, Αθήνα 1931, ανατ. 

Darmstadt 1962)
JHS : Journal of Hellenic Studies (Λονδίνο)
JIAN : Journal Internationale d’ Archéologie et Numismatique
JNES : Journal of Near Eastern Studies (Σικάγο)
JOAS : Journal of Oriental and African Studies (Αθήνα)
JOB : Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik (Βιέννη)
JÖBG : Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft (Βιέννη)
JRAS : Journal of the Royal Asiatic Society (of Great Britain) (Λονδίνο)
JRS : Journal of Roman Studies (Λονδίνο)
JS : Journal des Savants
JTS : Journal of Theological Studies (Λονδίνο)
Karayannopulos - Weiss : J. Karayannopulos - G. Weiss, Quellenkunde zur Geschichte 

von Byzanz (Βισμπάντεν 1982)
LM : Lexikon des Mittelalters (Μόναχο - Ζυρίχη)
Loeb : Loeb Classical Library (Λονδίνο)
LTK : Lexikon für Theologie und Kirche (Φράιμπουργκ)
MA : Le Moyen Âge (Παρίσι)
Mansi : J. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio 

(Φλωρεντία 1769-98, ανατ, Γκράτς 1960-61)
MBM : Miscellanea Byzantina Monacensia
MGH : Monumenta Germaniae Historica (Αννόβερο - Βερολίνο)
ΜΗ : Medievalia et Humanistica (Boulder, Colorado)
MHH : Monumenta Hungariae Historica (Βουδαπέστη)
MM : F. Miklosich - J. Müller, Acta et Diplomata Graeca Sacra et Profana, 

6 τ. (Βιέννη 1860-90, ανατ. Αθήνα 1968 και 1996)
ΜΜΒ : Monumenta Musicae Byzantinae (Κοπεγχάγη)
Moravcsik  : G. Moravcsik, Byzantinoturcica, 2 τ. (Βερολίνο 19582, BBA 10, 11 

και Λέιντεν 19833)
MS : Macedonian Studies (Βιέννη)
NC : The Numismatic Circular
ΝΗ : Neo-Hellenica (Austin-Texas)
NMS : Nottingham Medieval Studies (Παν/μιο Νόττιγχαμ)
NPB : Nova Patrum Bibliotheca (A. Mai-J. Cozza-Luzi, Ρώμη)
OCA : Orientalia Christiana Analecta (Ρώμη)
OCD : Oxford Classical Dictionary (19842)
OCP : Orientalia Christiana Periodica (Ρώμη)



XVI Βραχυγραφίες

ODB : A. Kazhdan κ. ά. , The Oxford Dictionary of Byzantium (Νέα Υόρ-
κη-Οξφόρδη 1991, 3 τόμοι με συνεχή σελιδαρίθμηση)

ODChrC  : Oxford Dictionary of the Christian Church, γεν. επιμ. F. Cross (Λον-
δίνο 1957), γεν. επιμ. F. Cross - Ε. Livingstone (Λονδίνο 19742)

ODS : Oxford Dictionary of Saints (D. H. Farmer, 1978)
Or : Oriens (Λέιντεν)
OrChr : Oriens Christianus (Λειψία)
PC : Penguin Classics (Harmondsworth)
PCL : Penguin Companion to Literature (Harmondsworth)
PG : Patrologia Graeca, 161 τ. (J. P. Migne, Παρίσι 1857-66, ανατ. 

Brepols, Turnhout 1981)
PL : Patrologia Latina, 215 τ. (J. P. Migne, Παρίσι 1844-55)
PLP : Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit, 12 τεύχη (Ε. Trapp 

κ. ά. Βιέννη 1976-94)
PLRE : Prosopography of the Later Roman Empire, 3 τ. (A. Jones-J. Martin-

dale-J. Morris, Καίμπριτζ 1971-92)
PO : Patrologia Orientalis (Παρίσι)
PP : Past and Present (Οξφόρδη)
PPS : Pravoslavnij Palestinskij Sbornik
RA : Revue Archéologique (Παρίσι)
RAChr : Reallexikon für Antike und Christentum (Στουττγάρδη)
RAM : Revue d’Ascétique et de Mystique
RB : Reallexikon für Byzantinistik (Αμστερνταμ)
RΒΚ : Reallexikon für Byzantinischen Kunst (Στουτγάρδη)
RCC : Revue des Cours et Conférences (Παρίσι)
RDAC : Report(s) of the Department of Antiquités of Cyprus
RE : Real- Encyclopädie der Classischen Altertum Wissenschaft (A. Pauly 

- G. Wissova, κ. ά. , Στουττγάρδη, κ. ά. )
REA : Revue des Études Arméniennes (Παρίσι)
REB : Revue des Études Byzantines (Παρίσι)
REG : Revue des Études Grecques (Παρίσι)
REI : Revue des Études Islamiques (Παρίσι)
REL : Revue des Études Latines
REPTK : Real Enzyklopädie für Protestantische Theologie und Kirche
RESEE : Revue des Études Sud-Est Européennes (Βουκουρέστι)
RH : Revue Historique (Παρίσι)
RHC : Recueil des Historiens des Croisades (ανατ. Farnborough, Hunts. 

1967)
RHE : Revue d’Histoire Ecclésiastique (Λουβαίν)
RHPR : Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses (Παρίσι)
RHSEE : Revue Historique du Sud-Est Européen (Βουκουρέστι)



Βραχυγραφίες XVII

RI : Revisa de Istorie (Βουκουρέστι)
RISS : Rerum Italicarum Scriptores (Μιλάνο-Φλωρεντία - Βενετία - Μπο-

λώνια)
RMM : Revue du Monde Musulman
RN : Revue Numismatique (Παρίσι)
ROChr : Revue de l’ Orient Chrétien (Παρίσι)
ROL : Revue de l’ Orient Latin (Παρίσι)
RRH : Revue Roumaine d’ Histoire (Βουκουρέστι)
RS : Rolls Series
RSBN : βλ. παρακάτω (R)SBN
RSBS : Rivista di Studi Bizantini e Slavi (Μπολώνια)
RSI : Rivista Storica Italiana (Νάπολη)
SAD : Selçuklu Araştĭrmalarĭ Dergisi (Αγκυρα)
SB : Scriptores Byzantini (Βουκουρέστι)
SBAW : Sitzungsberichte (Philosophisch - Philologisch und Historische 

Klasse) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (Μόναχο) (πβ. 
ΑΒΑW)

(R)SBN : (Rivista di) Studi Bizantini e Neoellenici (Ρώμη, Νεάπολη)
SC : Scrittura e Civilité (Τορίνο)
SChr : Sources Chrétiennes (Παρίσι)
SCIAM : Settimane di Studio del Centra Italiano di Studi sull’ alto Medioevo 

(Σπολέτο)
SCIV : Studii şi Cercetări de Istorie Veche (Βουκουρέστι)
Script : Scriptorium (Βρυξέλλες)
SEER : Slavonic and East European Review (Λονδίνο)
SF : Südost-Forschungen (Μόναχο)
SG : Siculorum Gymnasium (Κατάνια)
SI : Studia Islamica (Παρίσι)
SK : Seminarium Kondakovianum (Πράγα - Βελιγράδι)
SM : Studi Medievali
SMRH : Studies in Medieval and Renaissance History
Sophocles  : Ε. Sophocles, Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods, 

146 B. C. -1100 A. D. (Καίμπριτζ Μασσ. 18701, 19142, αν. 19572)
Spec : Speculum (Καίμπριτζ Μασσ. )
SR : Slavic Review
ST : Studi e Testi (Βατικανό)
StAlb : Studia Albanica (Τίρανα)
SV : Studi Veneziani (Βενετία)
SVNC : Scriptorum Veterum Nova Collectio (A. Mai, Ρώμη)
TAD : Tarih Araştĭrmalarĭ Dergisi (Αγκυρα)
Teubner : Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana 



XVIII Βραχυγραφίες

(Λειψία - Στουττγάρδη)
TF : Texte und Forschungen (zur Byzantinisch-Neugriechischen Philolo-

gie/Ν. Bees, Αθήνα-Βερολίνο)
TIB : Tabula Imperii Byzantini (Βιέννη)
TL : Tusculum - Lexikon Griechischer und Lateinischer Autoren des 

Altertums und des Mittelalters (Μόναχο - Ζυρίχη 19823) - ελλην. 
μετ., τόμ. Α΄ (Έλληνες συγγραφείς) (Αθήνα 1993)

ΤΜ : Travaux et Mémoires (Παρίσι)
Trad : Traditio (Νέα Υόρκη)
TRE : Theologische Realenzyklopadie (Βερολίνο - Ν. Υόρκη)
T-Th : G. Tafel-G. Thomas, Urkunden zur Älteren Handels-und Staats-

geschichte der Republic Venedig…, 3 τ. (Βιέννη 1856-7, ανατ. Αμ-
στερ-νταμ 1964)

TU : Texte und Untersuchungen (zur Geschichte der Altchristhichen 
Literatur) (Λειψία - Βερολίνο)

Turc : Turcica (Παρίσι)
UBHJ : University of Birmingham Historical Journal
VR : Variorum Reprints (collected studies series) (Λονδίνο)
VV : Vizantiiski Vremennik (Πετρούπολη/Λένινγκραντ - Μόσχα)
WBS : Wiener Byzantinistische Studien
WZKM : Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes
ZB : Zeitschrift fur Balkanologie
ZChrK : Zeitschrift fur Christliche Kunst
ZDMG : Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Λειψία)
ZFF : Zbornik Filosofshkog Fakulteta (Βελιγράδι)
ZKG : Zeitschrift für Kirchengeschichte
ZMNP : Zhurnal Ministerstva Narodnago Prosveshchenija (Πετρούπολη)
ZRVI : Zbornik Radova Vizantoloshkog Instituta (Βελιγράδι)



776 Βιβλιοκρισίες

χρηστικά Ευρετήρια (σσ. 149-155) κατακλείουν την περισπούδαστη αυτή μελέτη. 
Στο παρόν έργον προβάλλεται η ευρυτάτη κλασσική και εγκυκλοπαιδική 

μόρφωση του συγγραφέα, υπό το φώς της οξυτάτης και βαθείας αντιλήψεως των 
λεπτομερειών του εξεταζομένου ζητήματος. Ταύτα δε χαρακτηρίζουν την όλην 
συγγραφήν. Σε αυτά προσθετέον η χάρις του λόγου και η δύναμις και η ζωηρότης 
της εκφράσεως, καθώς και η δαψιλεστάτη χρήση της αρχαίας ελληνικής, ελληνικής 
και ξένης φιλολογίας. 

Το χαλκέντερο συγγραφικό έργο του Χρήστου Μπαλόγλου αποτελεί παρά-
δειγμα για τους νεωτέρους, δεδομένου ότι η ακαταπόνητη συγγραφική του δρα-
στηριότητα δεν έχει αναπτυχθή εντός ησύχου ακαδημαïκού σπουδαστηρίου, 
αλλά εν μέσω υπαλληλικής σχέσεως και εργασίας. 

† Παναγιώτης Γ. ΦΟΥΓΙΑΣ 

Τὸ Βυζάντιο κατά τοὺς Παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ἀνατολῆς καὶ 
∆ύσεως καὶ ἀφετηρία τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ. Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Γεωργία 
Ξανθάκη-Καραμάνου [Ἰνστιτοῦτο Ἔρευνας Βυζαντινοῦ Πολιτισμοῦ. Σειρὰ 
ἐκδόσεων 1], Ἀθήνα 2017, σελ. xxix+417. ISBN 978-960-02-3311-7.

Το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.)121 εξέδωσε 
πρόσφατα (2017) έναν εξαιρετικά καλαίσθητο τόμο, ο οποίος περιλαμβάνει τα 
Πρακτικά δύο Συνεδρίων που διοργάνωσε το Ινστιτούτο το 2015 και το 2016, με 
θέματα «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ανατολής και 
∆ύσεως» και «Ο Μυστράς των Παλαιολόγων, αφετηρία του Νέου Ελληνισμού» 
αντίστοιχα. 

Η έκδοση αυτού του τόμου αποτελεί συνέχεια της εκδοτικής δραστηριότη-
τας του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. (έχουν ήδη εκδοθεί τα Πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα «Η 
πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο, κυρίως κατά τους Παλαιολόγειους 
χρόνους»). Η δραστηριότητα του Ινστιτούτου δεν περιορίζεται μόνο στη διορ-
γάνωση Συνεδρίων και στην έκδοση των Πρακτικών τους, αλλά περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων και την οργάνωση, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Βυζαντινός κόσμος: η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεώτερο Ελληνι-
σμό» στον Μυστρά. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η διδασκαλία και 
έρευνα κύριων εκφάνσεων του Βυζαντινού Πολιτισμού στη Φιλολογία, Ιστορία 
και Τέχνη στη διαχρονία τους και η ανάδειξη του Βυζαντίου ως κομβικού σημείου 
μεταξύ του Αρχαίου και του Νεοελληνικού πολιτισμού. 

121.  Οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την αποστολή και τη δράση του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.  έχουν 
αντληθεί από την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, βλ. htt p://inevyp.kalamata.uop.gr/ (ημερομηνία 
προσπέλασης: 25/1/2018).
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Πιο συγκεκριμένα, το ΙN.E.ΒY.Π. εδρεύει στον Μυστρά Λακωνίας. Ιδρύθη-
κε το 2007 στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και, ειδικότερα, της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών. Σκοπός του Ιν-
στιτούτου είναι να διεξάγει έρευνα σε όλο το φάσμα του Βυζαντινού Πολιτισμού 
(Αρχαιολογία, Τέχνη, Ιστορία, Φιλολογία, Φιλοσοφία, ∆ίκαιο, Επιστήμες, και 
∆ημώδη Παράδοση) κατά τη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εποχή, να προωθεί 
την έρευνα σε διεθνές επίπεδο και τη συνεργασία με συναφείς φορείς στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, να οργανώνει σεμινάρια και ημερίδες για τον Βυζαντινό 
Πολιτισμό, να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης μεταπτυχιακών φοιτητών της προ-
αναφερθείσας Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ομοειδών 
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Επίσης στο Ινστιτούτο 
μπορεί να εκπονείται μέρος ή και το σύνολο της διδακτορικής διατριβής υποψη-
φίων διδακτόρων.

Όπως σημειώνει στον Πρόλογο του έργου η έχουσα την επιστημονική επιμέ-
λεια, Καθηγήτρια κα Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου, «Το Βυζάντιο αποτελεί τη συνέχεια 
του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου και την απαρχή του Νεωτέρου. Η νεοελληνική 
συνείδηση, θεμελιωμένη σε δύο βασικούς άξονες, την αρχαία ελληνική παράδοση 
και τη χριστιανική πίστη, οικοδομείται εν πολλοίς ιδιαιτέρως στην τελευταία πε-
ρίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, στα Παλαιολόγεια χρόνια» (σ. xxvi).  

Μετά τον Πρόλογο, ακολουθεί η Προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου Μο-
νεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου (σσ. xxvii-xxix) και εισήγηση του Σεβ. 
Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητού του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με θέμα «Οι ενωτικές προσπάθειες μεταξύ Ανατολής και ∆ύσης 
κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους» (σσ. 3-12). Στο κείμενο αυτό, ο κ.κ. Χρυσό-
στομος αναλύει ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία της Παλαιολόγειας 
εποχής, την έντονη ανάπτυξη ενωτικών προσπαθειών μεταξύ της Λατινικής και 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας και εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν τελεσφό-
ρησαν. Αρχικά διαχωρίζει τις προσπάθειες αυτές σε δύο χρονικές περιόδους· η 
πρώτη περιλαμβάνει τους ΙΑ΄ και ΙΒ΄ αιώνες, κατά τους οποίους οι αναληφθείσες 
προσπάθειες προέρχονταν κυρίως από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες και είχαν 
αποκλειστικά πολιτικά κίνητρα, και η δεύτερη τους επόμενους αιώνες έως την 
Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, όπου αναζητήθηκε μια νέα αντιμετώπιση των 
θεολογικών διαφορών, με την ενεργοποίηση της επίσημης συνοδικής οδού. Εν συ-
νεχεία περιγράφονται εκτενέστερα οι ενωτικές προσπάθειες της Παλαιολόγειας 
περιόδου και επισημαίνονται οι βαθύτεροι λόγοι της αποτυχίας τους. 

Οι επόμενες εισηγήσεις χωρίζονται σε δύο μέρη. Το πρώτο έχει τίτλο «Το Βυ-
ζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους χρόνους: Σχέσεις Ανατολής και ∆ύσεως» και 
περιλαμβάνει δεκατρείς εισηγήσεις, διαρθρωμένες σε τρεις θεματικές ενότητες: Βυ-
ζαντινή Φιλολογία, Βυζαντινή Ιστορία-Θεσμοί και Αρχαιολογία-Τέχνη. Το δεύτε-
ρο μέρος έχει τίτλο «Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους Χρόνους: Αφετηρία 
του Νέου Ελληνισμού» και περιέχει τις προσφωνήσεις του Πρυτάνεως του Πανε-
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πιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητού κ. Κωνσταντίνου Μασσέλου (σσ. 273-274), 
της ∆ιευθύντριας του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. Καθηγήτριας κας Γεωργίας Ξανθάκη-Καραμά-
νου (σσ. 275-278), αντιφώνηση του Προέδρου της Ελληνικής ∆ημοκρατίας Κυρίου 
Προκοπίου Παυλόπουλου (σσ. 279-281) και προσφώνηση του Σεβ. Μητροπολίτου 
Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου (σσ. 283-285), καθώς και επτά εισηγή-
σεις, χωρισμένες σε τρεις θεματικές ενότητες: Ιστορία, Λογοτεχνία-Λαογραφία και 
Τέχνη. Οι εισηγήσεις συνοδεύονται από σχετική βιβλιογραφία, σύντομη περίληψη 
στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα, ενώ κάποιες από αυτές περιλαμβάνουν και 
φωτογραφικό υλικό.  

Το Α΄ μέρος αρχίζει με την εισήγηση που υπογράφεται από τον Ακαδημαϊκό 
κ. Ευάγγελο Μουτσόπουλο και έχει τίτλο «Ο Πλήθων, καίριος παράγων απο-
καταστάσεως του Πλάτωνος έναντι του Σχολαστικισμού στη ∆ύση» (σσ. 13-18). 
Στην εισήγησή του αυτή, ο κ. Μουτσόπουλος, τονίζει πως στο Βυζάντιο υπήρξε 
εναλλαγή περιόδων εντάσεως και κυριαρχίας πλατωνικών και νεοπλατωνικών 
αντιλήψεων, οι οποίες συμπίπτουν, οι μεν πρώτες προς εποχές ανθήσεως, οι δε 
δεύτερες προς εποχές πτωχεύσεως του πολιτισμού. Οι δύο αυτές τάσεις, σύμφωνα 
με τον εισηγητή, συγκρούονται μετά τα μέσα του 14ου αι. με κύριους εκφραστές, 
τον Γεώργιο Γεμιστό (Πλήθωνα) και τον Γεώργιο Σχολάριο (Γεννάδιο). Στη συ-
νέχεια της εισηγήσεως ο Πλήθων γίνεται αντικείμενο εκτενέστερης εξέτασης και 
ανάλυσης. 

Στην πρώτη ενότητα (Βυζαντινή Φιλολογία) υπάγεται η εισήγηση του Ακα-
δημαϊκού κ. Χρήστου Ζερεφού, που έχει ως τίτλο: «Γεωφυσικά φαινόμενα κατά 
τους Παλαιολόγειους Χρόνους» (σσ. 19-21). Στη σύντομη, αλλά εξαιρετικά εν-
διαφέρουσα εισήγησή του, ο κ. Ζερεφός επισημαίνει πως η Παλαιολόγεια επο-
χή, εκτός των άλλων, υπήρξε γεωφυσικά μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα περίοδος. 
Ευθύς αμέσως εξηγεί ότι από τότε ξεκίνησε μια βαθμιαία ψύξη στην Ευρώπη και 
αλλού, εξαιτίας της συχνότερης εμφάνισης μεγάλων ηφαιστειακών εκρήξεων, με 
αποτέλεσμα τη σκίαση της ηλιακής ακτινοβολίας. Το γεγονός είχε ως συνέπεια 
μειωμένη αγροτική παραγωγή, σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές των σιτηρών 
και ένα περιβάλλον ψυχικά καταπιεστικό, ιδίως μετά το 1400. 

Στην επόμενη εισήγηση, ο ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
κ. Απόστολος Καρπόζηλος αναλύει το θέμα «Θεόδωρος Υρτακηνός. Η αλληλο-
γραφία ενός επαίτη λογίου» (σσ. 25-40). Πρόκειται για επιστολές ενός φτωχού 
λογίου της εποχής, ο οποίος απέστειλε και δημοσιοποίησε στη συνέχεια σειρά 
επιστολών προς τους άρχοντες που υπήρξαν σύγχρονοί του. Επειδή τα αιτήματά 
του χαρακτηρίζονταν ως «ταπεινά» από τους μελετητές του (συνήθως αιτούνταν 
χάρες που το αντικείμενό τους ήταν χρήματα ή είδος, όπως σιτάρι, κριθάρι, εν-
δύματα κ.λπ.), το έργο του έμεινε επί μακρόν στην αφάνεια και ο ίδιος χαρακτη-
ρίστηκε από τον Κρουμπάχερ ως «επαίτης-λόγιος». Ο κ. Καρπόζηλος περιγράφει 
αρχικά τις πηγές και τους λόγους ενασχόλησής του με τον Υρτακηνό, καθώς και 
το περιεχόμενο των επιστολών του, επισημαίνοντας πως υπάρχουν πολλά ακόμη 



Βιβλιοκρισίες 779

ζητήματα που θα πρέπει να θέσει γι’ αυτόν. Καταλήγει συμπεραίνοντας πως ο βα-
σικός λόγος της δημοσιοποίησης των επιστολών του Υρτακινού ήταν η απαίτησή 
του γι’ αυτό που θεωρούσε ως το δίκαιό του. 

Η τρίτη εισήγηση, της Καθηγήτριας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης κ. Σοφίας Κοτζάμπαση, έχει τίτλο «∆υτικές Πριγκίπισσες στην Αυλή των 
Παλαιολόγων» (σσ. 41-52). Σε αυτή περιγράφονται οι γάμοι μεταξύ μελών της 
δυναστείας των Παλαιολόγων με θυγατέρες ηγεμόνων της ∆ύσης, ιδιαίτερα από 
το 1261 και μετά. Μέσα από μια πλούσια παράθεση πηγών της συγκεκριμένης πε-
ριόδου, γίνεται αναφορά εκτός από τις περιπτώσεις των γάμων και σε αντίστοιχα 
κείμενα που αφορούν επιταφίους λόγους και μονωδίες που γράφτηκαν για συζύ-
γους βυζαντινών αυτοκρατόρων και δεσποτών του Μυστρά. 

Η τέταρτη και τελευταία εισήγηση αυτής της ενότητας αποτελεί κείμενο του 
Καθηγητού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (στο εξής 
Ε.Κ.Π.Α.) κ. Ιωάννη Πολέμη, με θέμα «Ο λόγιος Ισαάκ Αργυρός και η πραγματεία 
του “Περί διακρίσεως μετοχής Θεού εν τέσσαρσι τρόποις”» (σσ. 53-61). Αρχικά ο 
κ. Πολέμης αναφέρεται στο πρόσωπο του Ισαάκ Αργυρού, ενός σημαντικού λο-
γίου του δευτέρου ημίσεος του Ι∆΄ αιώνα και κατόπιν περιγράφει το περιεχόμενο 
του προαναφερθέντος θεολογικού συγγράμματός του. Ο πρώτος τρόπος μετοχής 
του Θεού, τον οποίο αναπτύσσει ο Αργυρός, είναι η ένωση των δύο φύσεων, της 
θείας και της ανθρώπινης, στο πρόσωπο του ενσαρκωθέντος Θεού Λόγου. Ο δεύ-
τερος είναι εκείνος κατά τον οποίον η θεότητα ενυπάρχει ουσιωδώς σε όλα τα 
κτίσματα, διασφαλίζοντας την ύπαρξη και συντήρησή τους στο είναι. Ο τρίτος 
τρόπος ονομάζεται ενοίκηση του Θεού στους πνευματικά προχωρημένους ανθρώ-
πους και τέλος, με τον τέταρτο τρόπο τα δημιουργήματα του Θεού μετέχουν σε 
Αυτόν ως αιτιατά στην αιτία τους. 

Η επόμενη θεματική ενότητα, η οποία είναι αφιερωμένη στη Βυζαντινή Ιστο-
ρία και τους Θεσμούς, περιλαμβάνει πέντε εισηγήσεις. Η πρώτη έχει συνταχθεί 
από τον ∆ιευθυντή Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών κ. Στυλιανό Λα-
μπάκη και φέρει τον τίτλο «Γεώργιος Παχυμέρης: “Πολίτης” και Πολιτικός» (σσ. 
65-80). Στην εισήγηση αυτή, ο διαπρεπής μελετητής της βυζαντινής ιστορίας εκ-
φράζει την άποψη ότι ο Παχυμέρης υπήρξε ένας ιστορικός αδικημένος από τους 
μεταγενέστερούς του, αν και με βαθειά γνώση της περιόδου την οποία περιγράφει. 
Ο συγγραφέας σημειώνει σε ξεχωριστά υποκεφάλαια τις αναφορές του Παχυμέρη 
για την περίοδο βασιλείας του Μιχαήλ Η΄ και του Ανδρόνικου Β΄ και μέσω αυτών 
των αναφορών, προσπαθεί να αναδείξει την αξία του βυζαντινού ιστορικού.  

Η επόμενη εισήγηση αυτής της ενότητας προέρχεται από τον Επίκουρο Καθη-
γητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ηλία Ταξίδη και έχει 
θέμα «Η αναγκαιότητα της Ένωσης των Εκκλησιών στις παραδοξολογικές αφη-
γήσεις του ιστορικού έργου του ∆ούκα» (σσ. 81-93). Στο έργο του αυτό, ο κ. Τα-
ξίδης επισημαίνει αρχικά τις απόψεις του ∆ούκα σχετικά με έννοιες που άπτονται 
της φιλοσοφίας της ιστορίας, όπως τύχη, θεία Πρόνοια κ.λπ., τονίζοντας ότι στο 
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ιστορικό έργο του ∆ούκα κυριαρχούν σε αρκετές περιπτώσεις ταυτόχρονα τόσο 
η μεταφυσική όσο και η θεολογική ερμηνεία των ιστορικών φαινομένων. Οι πα-
ραδοξολογικές διηγήσεις, που περιλαμβάνονται στην αφήγηση, είναι λίγες και οι 
περισσότερες συνδέονται με το συγκλονιστικό γεγονός της Άλωσης. Ο κ. Ταξίδης 
ξεχωρίζει τρεις από αυτές, οι οποίες αποτυπώνουν παράλληλα τη βαθειά πεποί-
θηση του συγγραφέα για την αναγκαιότητα της ένωσης των Εκκλησιών εκείνη τη 
δραματική περίοδο. 

Η τρίτη εισήγηση, με τίτλο «Η στάση των Μητροπολιτών Λακεδαιμονίας 
έναντι του Φλωρεντιανού Όρου (1439-1460)» (σσ. 95-122), ανήκει στον Λάκωνα 
δρ. Βυζαντινής Ιστορίας κ. ∆ημήτριο Βαχαβιώλο. Η εισήγηση αυτή επικεντρώνεται 
στον Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας Ματθαίο (ο οποίος υπήρξε φιλενωτικός και 
έλαβε μέρος στην αποστολή των Βυζαντινών στη Φλωρεντία, αν και ανακάλεσε 
επιστρέφοντας την υπογραφή του, κατόπιν των πιέσεων που δέχθηκε από τον 
λαό), καθώς και στον έγγαμο ιερέα Ιωάννη Ευγενικό (έμπιστο του δεσπότη 
∆ημήτριου Παλαιολόγου, στον οποίο ανατέθηκε η διαχείριση των διοικητικών 
υποθέσεων της μητρόπολης).  

Η τέταρτη εισήγηση της ίδιας ενότητας τιτλοφορείται «Η Damnosa Hereditas 
του Βυζαντίου στους τελευταίους αιώνες. Η εικόνα του κράτους των Μεγαλοκο-
μνηνών του Πόντου στα ευρύτερα συνθετικά έργα των Βυζαντινολόγων και Με-
σαιωνολόγων» (σσ. 123-151) και φέρει την υπογραφή του διαπρεπούς Βυζαντι-
νολόγου, Καθηγητού και Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Πολιτισμικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, κ. Αλέξιου Σαββίδη. 
Στη συγκεκριμένη εισήγηση, περιέχεται αρχικά μια σύντομη αναφορά στην ιστορία 
της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντος και στη συνέχεια εξαίρεται η σημασία της 
για τον νεώτερο Ελληνισμό, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις διπλωματικές σχέσεις 
των Μεγάλων Κομνηνών με τους Παλαιολόγους, κυρίως μέσω των συνοικεσίων. 
Ακολούθως, ο εμβριθής συγγραφέας σταχυολογεί τις απόψεις των σημαντικότερων 
Ελλήνων και ξένων Βυζαντινολόγων για την ανωτέρω αυτοκρατορία, εκφράζοντας 
την άποψή του για κάθε μία από αυτές και κατατάσσοντάς τες σε διάφορες κατηγο-
ρίες. Η εισήγηση ολοκληρώνεται με ένα καυστικό σχόλιο του κ. Σαββίδη σχετικά με 
την πρόσφατη απάλειψη από την ύλη των πανελληνίων εξετάσεων του κεφαλαίου 
που σχετίζεται με τον Παρευξείνιο Ελληνισμό.

Η τελευταία εισήγηση της ενότητας ανήκει στην κ. Καλλιόπη (Κέλλυ) Μπουρ-
δάρα, Καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. και έχει ως θέμα της «∆ίκαιο 
και Πολιτική. Ένας γάμος επί Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου» (σσ. 153-164). Πρόκει-
ται για τον γάμο μεταξύ της κόρης του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, 
Άννας, με τον δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Άγγελο, ο οποίος συνήφθη για πολι-
τικούς λόγους (σύναψη συμμαχίας ανάμεσα στις δύο πλευρές). Ωστόσο, ένα κώ-
λυμα εμπόδιζε τη σύναψη αυτού του γάμου. Πιο συγκεκριμένα, ο γάμος αυτός 
απαγορευόταν σύμφωνα με έναν «τόμο» του πατριάρχη Σισιννίου, ο οποίος είχε 
εκδοθεί το 997, επειδή νωρίτερα ο αδελφός του δεσπότη Μιχαήλ, Νικηφόρος Α΄, 
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είχε νυμφευθεί την πρώτη εξαδέλφη της Άννας. Εν τέλει ο αυτοκράτορας Μιχαήλ 
Η΄ απευθύνθηκε στην τοπική Σύνοδο, η οποία απεφάνθη πως δεν υπήρχε κάποιο 
κώλυμα που να αναφερόταν σε απόφαση Οικουμενικής Συνόδου, οπότε και ο 
«τόμος» του Σισιννίου δεν είχε ισχύ.  

Η τελευταία θεματική ενότητα του Α΄ μέρους περιλαμβάνει τρεις εισηγήσεις 
σχετικά με την Αρχαιολογία και την Τέχνη. Η πρώτη από αυτές τιτλοφορείται 
«Μεταξύ Ανατολής και ∆ύσης: Οι ανάγλυφοι κιλλίβαντες στο σπίτι “του Φρα-
γκόπουλου” στον Μυστρά» (σσ. 167-189) και είναι αποτέλεσμα μελέτης του δρα 
Βυζαντινής Αρχαιολογίας κ. Σταύρου Αρβανιτόπουλου. Στην εισήγηση περι-
γράφονται οι κιλλίβαντες που βρίσκονται σε μία οικία στο νοτιότερο τμήμα της 
Κάτω Χώρας του Μυστρά, η οποία συνδέεται κατά παράδοση με την οικογένεια 
Φραγκόπουλου. Ο κ. Αρβανιτόπουλος, αφού περιγράφει την αρχιτεκτονική της 
οικίας, σημειώνει τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των κιλλιβάντων, 
θεωρώντας πως είτε μεταφέρθηκαν εκεί από παλαιότερο κτίσμα είτε κατασκευά-
στηκαν συγχρόνως με την κατοικία. Συγκρίνει τους συγκεκριμένους κιλλίβαντες 
με άλλες περιπτώσεις από την Κωνσταντινούπολη και άλλα μέρη, επισημαίνοντας 
εν τέλει ότι η όλη αισθητική τους φανερώνει πως ο Μυστράς δεν έπαψε ποτέ να 
δέχεται ερεθίσματα από τον πολιτιστικό περίγυρό του, ευρισκόμενος στο μεταίχ-
μιο Ανατολής και ∆ύσης.

Η δεύτερη εισήγηση της ίδιας θεματικής ανήκει στην κ. Ευαγγελία Πάντου, 
Αρχαιολόγο και Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας και έχει ως 
τίτλο «Ο Μυστράς μετά τον Μυστρά. Μεταβυζαντινές μνημειακές εκφράσεις» (σσ. 
191-232). Η συγγραφέας μελετά τον Μυστρά κατά την περίοδο που μεσολαβεί 
από την παράδοσή του στους Τούρκους (1460) έως την ίδρυση της νέας πόλης της 
Σπάρτης (1834). Περιγράφει την κατάσταση που επικρατούσε στην πόλη κατά 
την τουρκοκρατία, επισημαίνοντας πως επρόκειτο για μια πόλη πλήρως εξοθωμα-
νισμένη. Παρά τη σύντομη περίοδο της Βενετοκρατίας, ο χαρακτήρας της πόλης 
δεν θα μεταβληθεί, παρότι η χριστιανική κοινότητα του Μυστρά θα συνεχίσει 
να υφίσταται, γεγονός που αποδεικνύεται από την παρουσία πολλών ναών και 
αφιερωμάτων.

Η τελευταία εισήγηση του Α΄ μέρους έχει τίτλο «Στο σταυροδρόμι Ανατο-
λής και ∆ύσεως. Ο Νίκος Καζαντζάκης στην καστροπολιτεία του Μυστρά μέσα 
από το “Ταξιδεύοντας-ο Μοριάς”» (σσ. 233-267) και αποτελεί πόνημα της κ. Ιω-
άννας Σπηλιοπούλου, Επίκουρου Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου. Στην εισήγησή της κάνει λόγο για το συγκεκριμένο έργο του Καζαντζάκη, 
το οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων στην περιήγησή του στον Μυστρά, καθώς 
και σε όσες αντίστοιχες περιηγήσεις προηγήθηκαν. Το σχετικό κεφάλαιο είναι το 
δωδέκατο, στο οποίο ο συγγραφέας αντιπαραθέτει το λαμπρό παρελθόν με την 
πραγματικότητα της εποχής κατά την οποία επισκέπτεται τον χώρο. Στο επόμενο 
κεφάλαιο ο Καζαντζάκης γράφει για τον Πλήθωνα, χαρακτηρίζοντάς τον «Προ-
φήτη της Νέας Ελλάδας». Το τελευταίο κεφάλαιο που μνημονεύεται  από την κ. 
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Σπηλιοπούλου, είναι εκείνο στο οποίο ο Καζαντζάκης συναντά τον Κόντογλου, ο 
οποίος βρισκόταν εκεί ως συντηρητής των βυζαντινών τοιχογραφιών.       

Το Β΄ μέρος («Το Βυζάντιο κατά του Παλαιολόγειους Χρόνους: Αφετηρία του 
Νέου Ελληνισμού») περιλαμβάνει τις προσφωνήσεις του Καθηγητού κ. Κωνστα-
ντίνου Μασσέλου, τότε Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της κ. 
Γεωργίας Ξανθάκη-Καραμάνου, ∆ιευθύντριας του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. και Ομότιμης Κα-
θηγήτριας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, την Αντιφώνηση του Προέδρου 
της ∆ημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, καθώς και προσφώνηση του Σεβ. 
Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου. Το Συνέδριο αυτό χω-
ριζόταν σε τρεις θεματικές οι οποίες αφορούσαν την Ιστορία, τη Λογοτεχνία-Λα-
ογραφία και την Τέχνη. Στην πρώτη θεματική («Ιστορία») περιέχονται τέσσερις 
εισηγήσεις. Η πρώτη ανήκει στην κ. Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, με τίτλο «Ο 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, διαχρονικό πρότυπο ηγέτη» (σσ. 289-303). Στην ει-
σήγησή της αυτή η κ. Ξανθάκη-Καραμάνου, αφού αρχικά αναφέρεται στο πρότυ-
πο ηγέτη κατά τον Θουκυδίδη (Περικλής), σημειώνει πως το αντίστοιχο πρότυπο 
ηγέτη κατά τους ιστορικούς της Αλώσεως (Κριτόβουλος, ∆ούκας, Χαλκοκονδύ-
λης, Σφραντζής) υπήρξε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κωνσταντί-
νος Παλαιολόγος. Παραθέτοντας σειρά σχετικών αποσπασμάτων, αναδεικνύει 
την προσωπικότητα του Παλαιολόγου ως προς το ήθος, τις πολιτικές ικανότητες, 
την πολεμική αρετή και τη φιλοπατρία του.

Η επόμενη εισήγηση είναι έργο της ίδιας συγγραφέως και έχει ως τίτλο της 
στην αγγλική γλώσσα «The reception of Thucydides in Kritovoulos: Pericles and 
Konstantinos Palaiologos as models of leadership» (σσ. 305-318). Στην εισήγησή της 
αυτή η συγγραφέας τονίζει την τάση των βυζαντινών ιστοριογράφων να θεωρούν 
ως αξεπέραστο πρότυπό τους τον Θουκυδίδη, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται 
εναργέστατα και στο έργο του Κριτόβουλου. Χαρακτηριστική είναι η κατά λέξη 
σχεδόν αντιγραφή τμημάτων από τον Θουκυδίδη σε δύο από τις ομιλίες του Οθω-
μανού σουλτάνου Μεχμέτ Β΄. Επιπλέον, επισημαίνονται ομοιότητες όσον αφορά 
τον θαυμασμό προς τα πρόσωπα του Περικλή και του Κωνσταντίνου Παλαιολό-
γου αντίστοιχα, στη γλώσσα, ακόμα και στη μεθοδολογία που επιλέγουν και οι 
δύο ιστορικοί. 

Στην τρίτη εισήγηση, του κ. Ιωάννη Πολέμη, Καθηγητού στο Ε.Κ.Π.Α., αναλύ-
εται το θέμα «Το ανώνυμο ποίημα της Μάλτας και Βυζάντιος του Θεοδώρου Με-
τοχίτου: ∆ύο παραδείγματα εθνικού αυτοπροσδιορισμού των Βυζαντινών» (σσ. 
319-329). Σε αυτή την εισήγηση, ο συγγραφέας ασχολείται με το θέμα του εθνι-
κού αυτοπροσδιορισμού των Βυζαντινών, υπογραμμίζοντας αρχικά, πως παρά 
τη χρήση του όρου Ρωμαίος, ο όρος Έλλην παρέμεινε σε χρήση, η οποία με το 
πέρασμα των αιώνων αντί να μειωνόταν, αυξανόταν. Στη συνέχεια περιγράφει το 
ανώνυμο ποίημα της Μάλτας, το οποίο γράφτηκε λίγο πριν από τα μέσα του ΙΒ΄ 
αιώνος από κάποιον κρατικό αξιωματούχο του νορμανδικού βασιλείου της Σικε-
λίας, ο οποίος βρισκόταν εξόριστος στο νησί. Το ποίημα αυτό, τεσσάρων χιλιά-
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δων στίχων περίπου, απευθύνεται σε κάποιον στενό συνεργάτη του Νορμανδού 
βασιλέα Ρογήρου Β΄, με σκοπό να τον παρακινήσει ώστε να μεριμνήσει για την 
απελευθέρωσή του. Στη συνέχεια ο κ. Πολέμης σημειώνει σε πόσα μέρη χωρίζε-
ται το ποίημα, καθώς και τον βαθύτερο σκοπό του ποιητή, που δεν είναι άλλος 
από μια υπόμνηση προς τον αποδέκτη, πως στην απελπιστική θέση στην οποία 
βρίσκεται εκείνη τη στιγμή αυτός, μπορεί να βρεθεί ανά πάσα στιγμή και εκείνος. 
Το ενδιαφέρον βρίσκεται σε μία επισήμανσή του, όπου ο ίδιος υπογραμμίζει ξε-
κάθαρα την ελληνικότητά του. Στη συνέχεια σημειώνεται ένα αντίστοιχο κείμενο 
του Θεόδωρου Μετοχίτη, με τον τίτλο Βυζάντιος. Πρόκειται για ένα εκτενέστατο 
εγκώμιο της Κωνσταντινούπολης, που θυμίζει περισσότερο φιλοσοφικό δοκίμιο, 
στο οποίο ο Βυζαντινός συγγραφέας βλέπει τον κόσμο ως Έλληνας, με απόλυτα 
ξεκάθαρη εθνική αυτοσυνειδησία. 

Η τελευταία σχετική με την ιστορία εισήγηση προέρχεται από τον κ. Χρήστο 
Πολάτωφ, δρα Φιλοσοφίας και μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, και έχει 
ως τίτλο «Η δημιουργία των εννοιών της ελληνικής συνείδησης και του νεώτερου 
Ελληνισμού από τις πηγές» (σσ. 331-340). Στην εισήγησή του αυτή ο κ. Πολάτωφ 
τονίζει αρχικά την εθνική αυτοσυνειδησία των Ελλήνων από την Αρχαιότητα, 
υποστηρίζοντας πως αμυδρή εικόνα ελληνικής συνείδησης μπορεί κανείς να δια-
κρίνει ήδη κατά τον 9ο αι. στο Βυζάντιο, κατά την αντιμαχία Εικονομάχων και 
Εικονοφίλων. Επισημαίνει σειρά χωρίων που μαρτυρούν του λόγου το αληθές, 
τοποθετώντας τις απαρχές της νεοελληνικής εθνικής συνείδησης μετά το εκκλησι-
αστικό σχίσμα του 1054 και την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατί-
νους το 1204. 

Η επόμενη θεματική ενότητα, η οποία είναι αφιερωμένη στη Λογοτεχνία και 
τη Λαογραφία, περιλαμβάνει δύο εισηγήσεις. Η πρώτη έχει τίτλο «Ο Μυστράς 
στους περιηγητές και στην νεοελληνική λογοτεχνία» (σσ. 343-353) και υπογρά-
φεται από την κ. Φωτεινή Πέρρα, δρα Μεσαιωνικής Ιστορίας. Στην εισήγησή της 
η κ. Πέρρα αρχικά καταγράφει και στη συνέχεια αναλύει αποσπάσματα από το 
Χρονικόν του Μορέως, από το έργο του Κυριακού Αγκωνίτη (15ος αι.), αλλά και 
άλλων περιηγητών, κυρίως της βενετικής περιόδου κατάκτησης της Πελοποννή-
σου. Ο 18ος αι. καλύπτεται κυρίως από Γάλλους περιηγητές, όπως ο Πουκεβίλ, 
καθώς και από άλλους, όπως ο Άγγλος Leak. Οι Έλληνες που επισκέφτηκαν τον 
Μυστρά τα νεώτερα χρόνια αποτελούν σειρά σημαντικών συγγραφέων, όπως ο 
Καζαντζάκης, ο Κόντογλου, ο Βενέζης, ο Ουράνης, καθώς και οι Ι.Μ. Παναγιω-
τόπουλος, Γιάννης Γκίκας και Αθηνά Ταρσούλη, από τους οποίους χρησιμοποιεί 
αποσπάσματα των έργων τους.

Η δεύτερη εισήγηση της ίδιας κατηγορίας, προέρχεται από τον κ. Αριστείδη 
∆ουλαβέρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα 
«Η άλωση της Πόλης στα τραγούδια, τους θρήνους και τους θρύλους του λαού 
μας» (σσ. 355-377). Στην εισήγηση αναπτύσσεται η σημασία τους γεγονότος της 
Άλωσης για τον λαό, ο οποίος συγκλονίστηκε από το άγγελμα της πτώσης της 
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Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Τούρκων. Ο συγγραφέας παραθέτει σειρά 
θρήνων και θρύλων σχετικών με το θέμα σε διάφορες τοπικές παραλλαγές, καθώς 
και παραδόσεις που αναφέρονται στο πάρσιμο της Πόλης, την Αγια-Σοφιά και 
τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, ενώ ιδιαίτερο λόγο κάνει στο τέλος για το περί-
φημο κυπαρίσσι στον Μυστρά. 

Η τελευταία εισήγηση του Β΄ μέρους αφορά τη θεματική της Τέχνης, και έχει 
ως τίτλο της «Η ζωγραφική στον Μυστρά των Καντακουζηνών και των Παλαιο-
λόγων» (σσ. 381-417). Έχει γραφτεί από την κ. Μελίτα Εμμανουήλ, Ιστορικό Τέ-
χνης, Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στην εισήγηση αυτή, αφού 
γίνεται λόγος εισαγωγικά για τον Μυστρά και τη σημασία του, επισημαίνονται 
τρεις μεγάλες περίοδοι, κατά τις οποίες χτίστηκαν οι ναοί που βρίσκονται στον 
Μυστρά. Αρχικά αναλύεται καλλιτεχνικά με πλούσιο φωτογραφικό υλικό η Μη-
τρόπολη, και στη συνέχεια η Αγία Σοφία, η Περίβλεπτος και η Ευαγγελίστρια. 
Ακολούθως γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους Αγίους Θεοδώρους και την Οδηγή-
τρια ή Αφεντικό, και καταληκτικά στην Παντάνασσα. 

Η έκδοση αυτού του εξαιρετικά καλαίσθητου τόμου αποτελεί μνημειώδη 
συμβολή στην ιστορία – και όχι μόνο - του Βυζαντίου και ιδιαίτερα της Παλαι-
ολόγειας εποχής. Το άψογο αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της 
επιμελήτριας του τόμου κας Γεωργίας Ξανθάκη-Καραμάνου και των εκδόσεων 
Παπαζήση, ενώ η πληθώρα των ειδικών επιστημόνων, που συμμετείχαν με εισηγή-
σεις τους, μαρτυρά την εγκυρότητα του έργου και την ανάγκη να μη λείπει από τις 
βιβλιοθήκες όσων επιθυμούν να μελετήσουν τον Βυζαντινό πολιτισμό εις βάθος. 

Ιωάννα Σοφιανοπούλου
Υπ. ∆ρ. Βυζαντινής Ιστορίας   

Κωνσταντίνος Μ. Νίγδελης, Καππαδοκία. Λατρευτικά και άλλα τινά στον 
αέναο κύκλο του χρόνου. Μία πρώτη προσέγγιση. Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών. 
∆ήμος Νέας Ιωνίας, Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού, 
2018122.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι καλησπέρα σας. Βρισκό-
μαστε σήμερα εδώ «γιορτάζοντας» με αυτή την εκδήλωση την κυκλοφορία του 
βραβευμένου με έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών βιβλίου του Καππαδόκη Κων-
σταντίνου Νίγδελη Καππαδοκία: λατρευτικά και άλλα τινά στον αέναο κύκλο 
του χρόνου, Μια πρώτη ιστορική προσέγγιση, το οποίο κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις του Κέντρου Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού, που 

122.  Ανεπτυγμένη μορφή της παρουσιάσεως του βιβλίου στην Παλαιά Βουλή, Κυριακή 3 
Ιουνίου 2018. 
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