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σάρων διαλέξεων του αυτών ήτο ή μύησις των μή ειδικών εις τα πνευματικά καί 
πολιτιστικά έπιτεύγματατοΰ Βυζαντίου, κατά τους δύο κυρίως τελευταίους αιώνας 
της υπάρξεως του, περίοδον πολιτικής, διοικητικής, κοινωνικής και οικονομικής 
παρακμής μέν, άλλα και πνευματικής καί καλλιτεχνικής αναδημιουργίας καί 
ζωτινότητος. 

Ό σ. εξετάζει μετ' επιστημονικής ευσυνειδησίας τους διαφόρους συντελεστάς 
τνς πολιτικοκοινωνικής καί οικονομικής έξαρθρώσεως του Βυζαντινού Κράτους, 
τάς κυριωτέρας αιτίας, Ιδίως την Έσυχαστικήν έριδα καί το ζήτημα τής ενώσεως 
μετά τής Ρωμαϊκής εκκλησίας, δπου άνεμίχθησαν και πολιτικαί προσωπικότητες 
καί διανοούμενοι λαϊκοί. 'Επίσης εξετάζει τους διαφόρους εκπροσώπους τών γραμ
μάτων καί τής επιστήμης εν Βυζαντίω κατά τήν περίοδον αυτήν, ώς καί τήν 
συμβολήν του πνευματικού Βυζαντίου εις τήν Ίταλικήν Άναγέννησιν. 

"Αν και δεν παρημέλησε να τονίση τήν σπουδαιότητα τής Βυζαντινής τέχνης, 
δεν ήσχολήθη δμως μέ τον τομέα αυτόν εις τάς διαλέξεις του, λόγω ελλείψεως 
χρόνου καί χώρου, ώς ό ίδιος λέγει (σελ. vii). 

"Οχι μόνον ό εγκυκλοπαιδικός αναγνώστης, άλλ* ενίοτε καί ό ειδικός, δύναται 
να έπωφεληθή αρκούντως εκ τών γνώσεων καί επιστημονικών παρατηρήσεων 
του λογίου συγγραφέως. 
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Μικρόν μέν καί συνοπτικον το βιβλίον του καθηγητού του Πανεπιστημίου Ρό-
τσεστερ κ. Μίλλερ, άλλα αρκετά ένημερωμένον καί κατατοπιστικον δια τους αρχα
ρίους κυρίως καί άνιδικεύτους. Είναι μία γενική εισαγωγή εις τήν χιλιετή ίστο-
ρίαν τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας πού τονίζει το πνευματικόν καί πολιτιστικόν 
χρέος τής Ευρώπης το Έλληνοχριστιανικον πνεύμα καί τήν Βυζαντινήν παρά-
δοσιν, τήν πνευματικότητα του Βυζαντινού Χριστιανισμού, τήν συναλληλίαν καί 
συμπόρευσιν Εκκλησίας καί Κράτους εν Βυζαντίω, ώς τήν κυριωτέραν α'ιτίαν τής 
μακραίωνος επιβιώσεως του, άλλα καί ώς βασικήν διαφοράν μέ τήν Δυτικήν πο-
λιτικήν καί έκκλησιαστικήν σκέψιν, τήν ίδιάζουσαν έπίδρασιν του ανατολικού μονα
χισμού καί μυστικισμού, τής Βυζαντινής διπλωματίας καί αντιλήψεως τής ιστο
ρίας ώς «υποκειμενικής πραγματικότητος». 

Ό σ. καταλήγει εις το συμπέρασμα 8τι, ή βασική αιτία τής αποτυχίας τής 
Βυζαντινής πολιτικής εν γένει, ήτο ή τάσις τών Βυζαντινών να θεωρούν τον χρό-
νον ώς ίδεατήν μάλλον καί ύποκειμενικήν πραγματικότητα, δυναμένην να άγνοηθή 
υπό τής επιρροής καί εξασκήσεως τής λογικής ή τής θελήσεως, ήτοι ή τάσις τής 
φυγής εκ τής πραγματικότητος καί ή προσφυγή εις τήν μοναστηριακήν ήσυχίαν 
καί θεωρίαν. 

Χρήσιμος είναι καί ή προς το τέλος, επισυναπτόμενη «'Εκλεκτή Βιβλιογρα
φία», ή οποία παρέχει μία σύντομον άνάλυσιν εκάστου βοηθήματος καί βιβλίου. 
Το βιβλίον τελειώνει μέ Πίνακα (INDEX) κυρίων ονομάτων καί θεμάτων. 
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