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όποΰ βάνεται διά κεφάλαιον τοΰ χρέους, αν δεν συμφωνηθή και διά τό διά
φορον τοΰ χρέους και διά τά έξοδα δποΰ ακολουθήσουν εις την κυβέρνησιν 
τοΰ άμανετίου, όλα εννοούνται καί εις την πώλησιν τοϋ άμανετίου, λογα
ριάζονται και λαμβάνονται από τον δανειστήν». Αυτόθι, ευθύς κατωτέρω, 
γράφει ό κ. Π. δτι δεν περιέλαβεν 6 Θεόφιλος διάταξιν περί εκποιήσεως τοΰ 
ενεχύρου' εν τοΰτοις εν τοίς χφ. (Κ7" § 14) ρητώς ορίζεται, δτι « πωλεί
ται τό άμανέτι», παρερχομένης απράκτου διετίας. 'Απλώς οί δήθεν έκδόται 
τοϋ 1887 παρέλειψαν τά εδάφια ταϋτα ! Έάν δέν άπατώμαι, εξ δλων τών 
συγχρόνων συγγραφέων, οΐτινες προσφεύγουν εις τό « Νομικόν » τοΰ Θεο
φίλου Κομπανίας, μόνον δ Γ. Μ. Βαλάσης, εν τή μελέτη του: Τινά περί 
τής πατρικής εξουσίας κατά τό Δίκαιον τοϋ μετά την ά'λωσιν Έλληνισμοϋ 
( Τόμος Άρμενοπούλου, σ· 529 επ.) εχρησιμοποίησε τό χφ. 99 τής Δημ. 
Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Όλοι οί άλλοι, προσφεύγοντες εις την δήθεν έκδοσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως, φυσικόν είναι νά παρασύρωνται εις εσφαλμένα 
συμπεράσματα. Έφ’ δσον δέν είναι είς αυτούς εϋκολον νά συμβουλεύωνται 
έν έκ τών σωζομένων χφ. τοΰ «Νομικοΰ» (Εθνικής χφ. 2120, 2385, Δη- 
μητσάνης 96, Κοζάνης 99) θά ήτο άσφαλέστερον ν’αγνοήσουν, άπλούστατα, 
την έκδοσιν Κωνσταντινουπόλεως' τοϋτο δέ, μέχρις οΰ εύδοκήση έν έκ τών 
'Ιδρυμάτων, τά όποια άνέφερον έν αρχή, ν’ άναλάβη την δαπάνην τής κρι
τικής έκδόσεως τοΰ γνησίου « Νομικοΰ » τοΰ Θεοφίλου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ

Ν. Κ. Μουτσοπούλου, ‘Η αρχιτεκτονική τών εκκλησιών καί τών 
μοναστηρίων τής Γορτυνίας, εν Άϋήναις 1956, σσ. ιε'-\-238.

Ημείς προσωπικώς καλύτερον παντός άλλου γνωρίζομεν πόσον έμό- 
χθησε διά νά συγκέντρωση τό έγκατεσπαρμένον υλικόν τής παρούσης μελέ
της δ συγγραφεύς αυτής, περιερχόμενος ορεινούς, δυσπρόσιτους καί πολλάκις 
επικινδύνους τόπους τής επαρχίας Γορτυνίας. ’Ακολούθως εργασθείς μ’ επι
μονήν, αγάπην, ενθουσιασμόν καί ευσυνειδησίαν, παρουσίασεν έργον αξιό
λογου, διά τοΰ οποίου πολλά προσφέρων είς την επιστήμην δικαίως έκέρδισε 
τον επιστημονικόν τίτλον τοΰ διδάκτορος μηχανικοΰ τοΰ Έθν. Μ. Πολυ
τεχνείου.

Ή κατάταξις τής ύλης έγινε κατ’ αρχιτεκτονικούς τύπους, είς βάρος 
βεβαίως τής γεωγραφικής ένότητος, αλλά δέν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως. 
Προτάσσεται βιβλιογραφία (σ. θ'-ιε'), βραχεία εισαγωγή μετά προλόγου 
(σ. 1 - 6) καί 8 κύρια κεφάλαια, μετ’ έπισημειώσεως διά την -ψυχολογίαν
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τοϋ τοπίου. Τά κύρια κεφάλαια τοΰ βιβλίου άναφέρονται εις τά δύο εν έρει- 
πίοις σωζόμενα παλαιοχριστιανικά κτίσματα τής Βάναινας, παρά την άρχαίαν 
Θέλπουσαν (σ. 6 -14), χρονολογούμενα υπό τοΰ σ. εις τον ε' - ζ' αιώνα, 
εις τά μνημεία τοϋ εγγεγραμμένου σταυρού κατά χρονολογικήν έξέλιξιν τοΰ 
τύπου μέχρι τής έκφυλίσεως αύτοΰ (σ. 19 -111), τοΰ οκταγωνικού τύπου ( σ. 
111-119), τής μονοκλίτου καμαρωτής Βασιλικής (σ. 119-148), τής μετά 
τρούλλου (σ. 148- 158), τής τρικλίτου (σ. 158- 162), τών σταυρεπιστέγων 
ναών(σ. 162-169) καί εις τάς σκήτας καί μοναστήρια (σ. 169-231)· 
Πλήθος σχεδίων, σκαριφήματα, κατόψεις, τομαί, φωτογραφίαι τοιχογρα
φιών, επιγραφών, χαραγμάτων κλπ. συνοδεύουν τά κείμενα, άφθονοι δέ 
ίστορικαί ειδήσεις εκ πρώτης ή δευτέρας χειρός συμπληρώνουν την περιγρα
φήν τών κειμένων, ούτως ώστε ή μελέτη νά ευρύνεται πέραν τοΰ τίτλου 
αυτής καί τής είδικότητος τοΰ σ. Ή λεπτομερής περιγραφή τών κτισμάτων 
ή οξεία παρατηρητικότης, ή μεθοδική κατάταξις τών αρχιτεκτονικών τύπων 
καί τά έν γένει εφόδια τοΰ σ. είναι τόσον ικανοποιητικοί τίτλοι δΓ αυτόν, 
ώστε θά ελέγομεν οτι τά λοιπά, πού φιλοδοξεί νά προσφέρη, αποβαίνουν 
φόρτος περιττός διά τό βιβλίον, αμφιβόλου δ’ αξίας δάφναι διά τον σ. Διότι 
Ικεΐνο πού θά επιζήση από τό έργον του είναι τό αρχιτεκτονικόν μέρος, 
δεν είναι ή λύσις προβλημάτων ιστορικών ή φιλολογικών.

Επομένως θά ήθέλαμεν έργον τής είδικότητος τοΰ άρχιτέκτονος, δ'χι 
ιστορικόν. "Ισως δχι μόνον τά ιστορικά τεμάχια παρειλκον, αλλά καί ή 
έπανέκδοσις τών γνωστών επιγραφών επερίττευεν, άφοΰ μάλισται αύται απο
τελούν ολισθηρόν έδαφος δι’ αυτόν. Ούτως, ή έπανέκδοσις τής επιγραφής 
τής γεφύρας τής Καρυταίνης δέν έγινεν άνευ σφαλμάτων. Επίσης ή επι
γραφή τοΰ ήρειπωμένου έκκλησιδίου τοΰ Ταξιάρχου Μιχαήλ παρά τήν μονήν 
Προδρόμου, έκδεδομένη άλλως τε υπό τοΰ καθηγητοΰ Δ. Ζακυθηνοΰ, περιέ
χει σημαντικός διαφοράς καί άστήρικτον χρονολογίαν ,ζ'ίήΔ] = 6904 ήτοι 
από Χριστού 1396. Πρόκειται μάλλον περί έτους κοσμογονίας ,ζ??:[Λ]ς-' = 
6936, ήτοι σωτηρίου 1428, πού συμφωνεί καί προς τά έτη κατά τά όποια 
δεσπότης τοΰ Μυστρά διετέλει Θεόδωρος Β' ό Παλαιολόγος (1407 - 1443), 
αλλά καί είχε λάβει σύζυγον τήν θυγατέρα τοΰ κόμητος τοΰ ιταλικού 
Rimini Μαλατέστα Κλεόπαν, τέσσαρα έτη μετά τήν ένηλικίωσιν αύτοΰ, ήτοι 
τό 1419. Γνωστού ό'ντος, ό'τι ή Κλεόπα άπέθανε περί τά τέλη τοΰ έτους 
1433, άναφέρεται δ’ έν τή έπιγραφή μετά τοΰ Θεοδώρου κατά τήν ήμετέ- 
ραν άνάγνωσιν, εύχερώς δύναται νά συμπληρωθή τό γράμμα τών δεκάδων 
εις Λ, ούτως ώστε τό έτος 1428, πού προκύπτει, νά εύρίσκεται μετά τό 1419 
καί προ τοΰ 1433 καί μόνον αυτό.

Τό παράδειγμα άναφέρομεν ακριβώς διά νά δείξωμεν πόσον δύσκολα 
προβλήματα παρέχουν τά φιλολογικά θέματα εις τούς μή ειδικούς. Καί έχον- 
τες προ οφθαλμών, δτι ουδόλως μειώνεται ή αξία τοΰ υπό κρίσιν βιβλίου,
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πού είναι ένας αληθινός άθλος, θά σημειώσωμεν και άλλα τινά τοΰ σ. αβλε
πτήματα επουσιώδη, άλλ’ αναγόμενα εις ξένας αρμοδιότητας, ΐνα έπιστήσω- 
μεν την προσοχήν αύτοϋ εις τάς περαιτέρω μελετάς του, διότι εκ τής φιλο- 
πονίας του και τής αγάπης του προς τα βυζαντινά μνημεία πολλά άναμένο- 
μεν. Έν πρώτοις εις τήν σπουδήν τοΰ σ., άλλ’ ούχ ήττον και των κριτών 
αύτοϋ, πρέπει νά αποδοθούν τά διά προσθέτου πίνακος, εκ τών υστέρων 
τυπωθέντος και διανεμηθέντος, έπανορθούμενα σφάλματα. Συνήθως διά τοΰ 
τρόπου τούτου επανορθώνονται παροράματα τυπογραφικά, ό'χι σοβαρά σφάλ
ματα, οΐον έτος ,ΑΧΣΤΑ'= 1661 άντι τοΰ όρθοϋ ,ΑΧΉΑ'= 1691. Σφάλμα 
παρόμοιον τρις επαναλαμβάνεται και υποδεικνύεται δι’ ύποσημειώσεως ή 
άποκατάστασις τοΰ όρθοϋ τής άναγνώσεως τοϋ Ζάχου (σ. 73-74, 82, 90) !

Τό παλαιόν καθολικόν τής μονής Φιλοσόφου κα'ι τά μνημεία τής Στε- 
μνίτσης περιγράφονται και άπεικονίζονται προ τής έκτελέσεως τών μερίμνη 
τοϋ Ύπ. Παιδείας γενομένων στερεωτικών εργασιών κατά τό θέρος τοϋ 
έτους 1956. ’Ήδη σήμερον παρουσιάζουν άλλην όψιν καί παρουσιάζουν τό 
βιβλίον μή ένημερωμένον, καίτοι ούχί έξ ΰπαιτιότητος τοϋ σ. 'Ως προς τό 
καθολικόν τής Χρυσοπηγής Στεμνίτσης, συμφωνοϋμεν μέν μέ τήν άποψιν 
τοϋ μακαρίτου Ζάχου, ότι ή τοιχοποιία του είναι δηλωτική τών τελευταίων 
βυζαντινών χρόνων, δεν συμφωνοϋμεν όμως μέ τον σ. (σ. 46), ότι ή τοι
χοποιία δικαιολογεί τήν παράδοσιν, καθ’ ήν τοΰτο ίδρύθη δέκα έτη προ τής 
άλώσεως τής ΚΠόλεως, ήτο τό 1443. Κατά τινα τρόπον έθίξαμεν άλλοτε τό 
θέμα τής παραχαράξεως τής ύπαρχούσης επιγραφής. Νομίζομεν, συμφωνοΰν- 
τος καί τοΰ έπιθεωρητοϋ άρχαίων μνημείων παρά τή διευθύνσει άναστη- 
λώσεως τοϋ Ύπ. Παιδείας άρχιτέκτονος κ. Ε. Στίκα, ότι έκ τής τοιχοποιίας 
του τό καθολικόν τής μονής ταύτης δεν δύναται νά είναι παλαιότερον τών 
άρχών τοϋ ΙΖ' αίώνος, καίτοι είναι αυτή λίαν επιμελής διά τήν εποχήν 
εκείνην, μαρτυροϋσα οικονομικήν άκμήν τής κώμης, άποδεικνυομένην ίστο- 
ρικώς. Ή τοιχογράφησις τοΰ ίδιου καθολικοϋ έγένετο πιθανώς κατά τον 
ΙΖ' αιώνα (σ. 46), πάντως κατά τά τέλη αύτοϋ, άν μή καί άρχάς τοΰ επο
μένου, καθ’ ημάς. ’Όχι όμως επί τή βάσει τών συλλογισμών τοΰ σ., καθ’ όν 
άποκλείεται ή τοιχογράφησις εντός τοϋ ΙΗ' αίώνος, έκ τοϋ λόγου ότι μεταξύ 
τών ετών 1705- 1715 εύρίσκοντο εις Γορτυνίαν οί Κρήτες τοιχογράφοι 
Πεδιώται, έργασθέντες εις ναόν τής Στεμνίτσης, καί κατά τον σ. θά έπρεπε 
ν’ άπευθυνθοϋν προς αύτούς οΐ Στεμνιτσιώται διά τήν Χρυσοπηγήν. Επο
μένως, άφοϋ αί τοιχογραφίαι δεν είναι έργα τών Πεδ ιωτών, δεν είναι τοΰ 
ΙΗ' αίώνος!

Ό ναός τοϋ κάστρου τής Καρυταίνης συνδέεται μέ τον Θ. Κολοκοτρώ- 
νην, δέν είναι όμως ή 'Αγία Μονή πού άνεκαίνισεν ό Κολοκοτρώνης ( σελ. 
84, ύποσ. 2). Αϋτη κεΐται παρά τό χωρίον Μερζέ τής Μεγαλοπόλεως (Τ. 
Γριτσόπουλος, ΕΕΒΣ, ΚΔ', 1954, σ. 762).
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'Ως προς τούς ναούς της Στεμνίτσης ό σ. (σ. 130-133) δεν άντελή- 
φθη μίαν σημαντικήν παραδρομήν τοϋ Ζάχου, πού περιγραφών μετά 'θαυ
μασμού τάς τοιχογραφίας τού Προφήτου Ήλιου προσγράφει αύτάς είς τον 
ναόν τής Μπαφέρως. Άλλα καί επί τών δλως διαφορετικής τεχνοτροπίας 
τοιχογραφιών τών άλλων τής κώμης ταύτης ναών (σ. 134- 136) παραλείπει 
νά επεκτείνη τον λόγον καί διαγράψη τα κύρια χαρακτηριστικά τής τέχνης. 
Μάλλον συντόμως άσχολεΐται καί περί τών ναών τού μικρού Ζυγοβιστίου, 
αναφέρει δμως (σ. 99) περί τού χωρίου, δτι ήρχιζε νά κτίζεται άρχομένου 
τού ΙΖ' αίώνος ύπό οικογενειών έλθουσών εξ Αϊμυαλών!

Τά περί τής μονής Προδρόμου, πενιχρά κατά τήν ήμετέραν άντίλη- 
ψιν, δεν ήδΰναντο νά είναι διαφορετικά χωρίς λεπτομερή έξέτασιν κυρίως 
ιστορικών καί τοπογραφικών δεδομένων. Παρατρέχει ό σ. (σελ. 187) τό 
ήρειπωμένον έκκλησίδιον τού Αγίου Γεωργίου καί τήν προτέραν ιστορικήν 
θέσιν τού Άτσιχώλου, πού ήτο κτίσμα βυζαντινόν, είχε πιθανώς καθολι
κόν τον ναόν τού αγίου Άνδρέου καί θέσιν πλησίον τού Λουσίου ποταμού, 
όμού μετά τού Άγ. Γεωργίου. Αλλά τοιαύται έρευναι εκφεΰγουν τών αρμο
διοτήτων τού σ. καί δεν θά εΐχαμεν τήν άξίωσιν νά άποτελέσουν άντικεί- 
μενον μελέτης αυτού, αρκεί ν’ άπέφευγεν εντελώς τήν άνακίνησιν φιλολογι
κών θεμάτων.

Άλλ’ εΐπομεν τά ψιλολογήματα ταύτα δέν ήμπορούν νά κλονίσουν 
τήν αξίαν τού σπουδαίου έργου. Χαίρομεν διά τήν έκδοσιν καί θά έθεω- 
ρούσαμεν αυτήν περισσότερον ακαδημαϊκήν, αν ως διδακτορική μάλιστα 
είχε περιορισθή αύστηρώς είς τό ήμισυ, άπηλλαγμένη τής προσπάθειας νά 
κωδικοποιήση τρόπον τινά τάς γνώσεις επί τών γορτυνιακών πραγμάτων. 
Ώς προς τήν απόπειραν καταρτίσεως πίνακος αναλογιών διά μαθηματικών 
τύπων, διά τάς αριθμητικός τιμάς, τάς αναλογίας κλπ., επειδή προεκάλεσαν 
αντιρρήσεις (Δ. I. Πάλλας «Θεολογία», ΚΗ', 1957, 479-481), έπέχομεν 
νά σχηματίσωμεν γνώμην, ως μή ειδικοί, παρατηροΰμεν δμως δτι τά προσ- 
κομιζόμενα επιχειρήματα δέν είναι έκ πρώτης όψεως άνευ αξίας.

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Κ. Ά. Ά λ ε ξ αν δ ρη, ναυάρχου έ.ά., Ή ϋαλασσία δύναμις είς τήν Ιστο
ρίαν τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, Άϋ·ήναι 1957, σελ. 526 (εκδ. 
*Ιστορικής 'Υπηρεσίας Β.Ν.).

Ό κ. Άλεξανδρής ανήκει είς τούς ολίγους εκείνους άνδρας τού νεωτέ- 
ρου ελληνικού πολεμικού ναυτικού, οί όποιοι ενδιεφέρθησαν διά τήν μελέ
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