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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

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:04 EEST - 34.211.113.242



408 Γεωργίου Τ. Κόλια

την τής ιστορίας τοϋ ναυτικού έν τφ πλαισίφ τής γενικωτέρας ελληνικής 
ιστορίας. Δεν είναι μόνον αύστηρώς τεχνικά τής ειδικότητάς του τα θέματα 
εκείνα τά όποια έπέσυραν την προσοχήν καί μελέτην τού ναυάρχου κ. Άλε- 
ξανδρή καί εις τά όποια άναφέρεται σειρά εμπεριστατωμένων ά'ρθρων δημο- 
σιευθέντων εις εγκυκλοπαίδειας καί εις ειδικά περιοδικά. Ούτος έστρεψε 
τήν προσοχήν του καί έμελέτησε την συμβολήν τοΰ ναυτικού παράγοντος 
κατά τάς διαφόρους μακράς ή καί συντόμους, ούχ ήττον όμως σημαντικός, 
περιόδους τής ελληνικής ιστορίας. Αί Ναυτικαι Επιχειρήσεις τού υπέρ 
’Ανεξαρτησίας Άγώνος 1821 - 1827, Τό Ναυτικόν μας κατά τήν πολεμικήν 
περίοδον 1941 -1945, 'Η Θαλασσία Δύναμις είς τήν 'Ιστορίαν τής ’Αρχαίας 
Ελλάδος, είναι οί τίτλοι αυτοτελών συγγραφών του. Είς αύτάς προσετέθη 
κατά τό λήξαν έτος καί ή περί ής έν τφ παρόντι σημειώματι ό λόγος.

Τό θέμα είναι ευρύ καί έξόχως ενδιαφέρον. 'Ως δε δρθώς ό συγγρ. 
έν τφ προλόγφ του παρατηρεί, δεν έτυχε μέχρι τοΰδε έπαρκοΰς προσοχής 
ό ναυτικός παράγων έν τή ιστορική άνελίξει τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. 
Βεβαίως δεν λείπουν μελέται έπί τού τεχνικού μέρους τού ναυτικού τών 
Βυζαντινών. Τούτο όμως έν τφ συνόλφ, καί ακριβώς ώς συντελεστής προς 
άντιμετώπισιν τών έξωτερικών έχθρών τής αυτοκρατορίας καί ως παράγων 
τού οικονομικού αυτής βίου, δεν έτυχε τής άρμοζοΰσης προσοχής. Οί κατά 
ξηράν αγώνες έπέσυραν τό ένδιαφέρον τών έρευνητών είς τρόπον ώστε νά 
δημιουργηθή ή έντύπωσις, ότι τό Βυζάντιον ήτο κυρίως χερσαία δύναμις. 
Ή άναπλήρωσις τού κενού τούτου καί ή άποκατάστασις τών πραγμάτων 
είναι ό αντικειμενικός σκοπός τού συγγραφέως.

Ούτος δέχεται τήν αυτοκρατορίαν ως θαλασσίαν κυρίως δύναμιν. Ό 
χαρακτηρισμός του δέ ούτος δέον νά νοηθή έν τή εύρείφ σημασίρ τού όρου, 
δηλ. τή πολεμική, τή έμπορική καί τή οικονομική γενικώτερον. Καί όρθώς 
βεβαίως! ’Άλλως τε τά δύο αυτά στοιχεία συνυπάρχουν ώς έπί τό πλεΐστον, 
έφ’ όσον μάλιστα πρόκειται περί μεγάλων Δυνάμεων, καί μεγάλη Δύναμις 
έπί σειράν αιώνων ήτο ή αυτοκρατορία τής Κωνσταντινουπόλεως. 'Οπωσ
δήποτε όμως ό συγγραφεύς παρασυρόμενος από τό θέμα του υπερβάλλει 
εις τον χαρακτηρισμόν τής αυτοκρατορίας ώς κυρίως ναυτικής δυνάμεως.

Τήν έξιστόρησιν τοΰ πολεμικού καί έμπορικού κατά θάλασσαν βίου τής 
αυτοκρατορίας έπιδιώκει ό συγγραφεύς είς τάς 514 σελίδας τού βιβλίου του 
διαιρών τούτο είς τά εξής κεφάλαια: Α'. Ή Δυναστεία τού Μ. Κωνσταν
τίνου. Β'. Τό Βυζαντινόν Ναυτικόν. Γ'. Ή Δυναστεία τού ’Ιουστινιανού. 
Δ'. Ό Ηράκλειος καί οί διάδοχοί του. Ε'. Ή Δυναστεία τών Ίσαύρων. 
Τ'. Νέα περίοδος ακμής έπί τής Μακεδονικής δυναστείας. Ζ'. Ριζική μετα
βολή τής καταστάσεως έν τή Μεσογείφ κατά τον ΙΑ' αιώνα. Η'. Ή Δυνα
στεία τών Κομνηνών. Θ'. Ή Δυναστεία τών ’Αγγέλων καί ή άλωσις τής 
Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Φράγκων. I'. Κατακερματισμός τοΰ Βυζαν-
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τίου - Φραγκικά και Ελληνικά κράτη. Άνάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως 
1251. ΙΑ'. Ή μακρά αγωνία και τό ηρωικόν τέλος. ΙΒ'. Κρίσεις καί συμ
περάσματα. Πρόκειται δηλ. περί διαιρέσεως τήν οποίαν συναντώμεν μέ 
μικράν άπόκλισιν εις δλα σχεδόν τά βασικά συγγράμματα περί τής ιστορίας 
τής βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ή σΰμπτωσις δ'μως αυτή δεν περιορίζεται 
εις τά εξωτερικά αυτά γνωρίσματα. Προχωρεί επί τοσοΰτον ώστε νά διερω- 
τάται δ αναγνώστης, εάν εχη ενώπιον του συγγραφήν οποίαν δ τίτλος προα
ναγγέλλει ή συγγραφήν γενικής βυζαντινής ιστορίας. Βεβαίως δ συγγρ. εις 
τον πρόλογόν του προλαμβάνων δηλοΐ δτι τά μέ τό θέμα του συνδεόμενα 
γεγονότα θά πλαισιώση μέ συμβάντα αναγόμενα εις τήν γενικήν τοϋ Βυζαν
τίου ιστορίαν. Ή τοιαΰτη άπσψις είναι ορθή. Προβαίνει δμως εκείνος επί 
τοσοΰτον ώστε τό θέμα του συχνότατα νά εξαφανίζεται από τά ό'μματα τοΰ 
αναγνώστου καί είναι τόσον ενδιαφέρον !

Τό θέμα Ή Θαλασσία Δΰναμις εις τήν Ιστορίαν τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας είναι μέγα καί δμολογουμένως απαιτεί ειδίκευσιν καί μακράν 
ένασχόλησιν μέ τήν έρευναν τών πηγών καί τήν μελέτην τών σχετικών βοη
θημάτων. Ό κ. Άλεξανδρής χρησιμοποιεί βεβαίως πηγάς τινας καί βοη
θήματα. Ή έκτασις δμως καί δ τρόπος δέν είναι επαρκής. Τό τελευταΐον 
τοΰτο διαπιστοϋται κυρίως εις δ,τι αφόρα τήν συμβολήν τοϋ ναυτικοϋ εις 
τον εμπορικόν καί οικονομικόν γενικώτερον βίον τής αυτοκρατορίας.

Ή άνταπόκρισις εις τάς τελευταίας αυτάς απαιτήσεις προς συγγραφήν 
έργου καλΰπτοντος τάς άνάγκας τής έρεΰνης τοΰ περί ου δ λόγος θέματος, 
ύπερέβαινεν, έξ δσων δυνάμεθα νά κρίνωμεν, τάς δυνατότητας τοΰ συγγρα- 
φέως. Εκείνο δμως τό οποίον εκπλήσσει τον αναγνώστην είναι ή απουσία 
γνωρισμάτων παντός μέ επιμέλειαν έκδεδομένου βιβλίου. “Ήτοι αρχιτεκτονι
κής, οικονομίας τής ΰλης, γλώσσης, καί δσον τό δυνατόν δλιγωτέρων τυπο
γραφικών σφαλμάτων. Πολλάκις παραθέτει ιστορικά γεγονότα χωρίς αυτά 
νά συνδέωνται μέ τό θέμα, πράττει δέ τοΰτο μόνον καί μόνον διότι ταΰτα 
παρουσιάζουν εγκυκλοπαιδικόν ενδιαφέρον. Άντλών έκ ξένων βοηθημάτων 
άφίσταται τής ελληνικής παραδόσεως, π.χ. εις τήν σ. 43 γράφει Γκιεν- 
τιγκέρδ I αντί Ίσδιγέρδης Α'. Λίαν πλημμελής είναι καί δ τρόπος κατά 
τον δποΐον παραπέμπει εις πηγάς καί βοηθήματα. Σφάλματα ουσίας δέν 
είναι σπάνια. Π.χ. δ Άλάριχος ( σ. 41) δέν ήτο ήγεμών τών Όστρογό- 
τθων αλλά τών Βησιγότθων, δ πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Κύριλλος (σ. 43) 
φέρεται ζών τό έτος 449, ένφ εΐχεν ήδη άποθάνει τό 444, ή διαίρεσις τής 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας επί Διοκλητιανοΰ παρατίθεται (σ. 28) εσφαλμένη, 
ή νήσος τής Έρυθράς Θαλάσσης δέν λέγεται Ίοβάτη αλλά Ίωτάβη (σ. 47), 
αί Institutiones τοΰ Ίουστινιανοΰ δέν είναι ελληνιστί Έρνηνείαι άλλ’ Ει
σηγήσεις (σ. 120), τό λατ. foenus έδει ν’ άποδοθή ως τόκος, δάνειον καί 
δχι ως δίκαιον (σ. 123), τό όψίκιον δέν ήτο άκραίον θέμα κατά τον Θ'

Βιβλιοκρισία 409

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:52:04 EEST - 34.211.113.242



410 Βασιλείου Μανδηλαρά

αιώνα (σ. 191), δ Δούναβις και ό ’Ίστρος είναι τό αυτό (σ. 191), τό 
όνομα τής θρακικής πόλεως δεν είναι Δέρκα ( σ. 461) αλλά Δέρκοι, τό Άνα- 
τολού (όχι ’Ανατολή) Χισσάρ δεν εκτίσθη κατά τά τέλη τοΰ ΙΓ' αλλά 
κατά τά τέλη τοΰ ΙΔ' αίώνος ( σ. 467). Ή παράθεσις τών τοιούτων σφαλ
μάτων θά ήτο δυνατόν νά συνεχισθή επί μακράν. Άρκοΰν όμως, νομίζο- 
μεν, διά νά φανή πόσον επισφαλής είναι ή διαπραγμάτευσις θεμάτων υπό 
μή ειδικών και μάλιστα έν σπουδή ως τούτο συνέβη εις τήν προκειμένην 
περίπτωσιν. Κα'ι εις δ',τι μέν άφορφ τά σφάλματα ουσίας, θά ήδύνατό τις 
νά είναι επιεικής έναντι μή ειδικού, ό'ταν ό'μως εΰρίσκεται ενώπιον πληθώ
ρας σφαλμάτων γλωσσικών καί τυπογραφικών δεδικαιολογημένως δυσφορεί.

Έν πάση όμως περιπτώσει δεν είναι δυνατόν παρά νά έπαινέση τις 
τον ζήλον καί τήν προσπάθειαν τοΰ συγγραφέως καί νά έξάρη ωρισμένας 
απόψεις αυτού επί ζητημάτων ειδικών καί γενικών ακόμη. Καταλήγομεν δε 
δεχόμενοι ό'τι παρ’ ό'λα τά σφάλματά του τό βιβλίον τοΰ κ. Άλεξανδρή απο
τελεί ευχάριστου καί χρήσιμον ανάγνωσμα διά τό ευρύτερον κοινόν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ

The Akathistos Hymn. Introduced and trascribed by Egon Welle sz 
Copenhagen, 1957, 8°, σσ. XCII-\-108. Union Academique Inter
nationale. Monumenta Musicae Byzantinae Transcripta... vol. IX.

'Υπό τον τίτλον τούτον έξεδόθη ενδιαφέρουσα εργασία τού γνωστού 
μουσικολόγου Ε. Wellesz. Δίδω μίαν περίληψιν διά τούς "Ελληνας άνα- 
γνώστας:

Εις τον Πρόλογον ό συγγραφεύς λέγει ότι τον Μάϊον τοΰ 1950 
έπεσκέφθη τήν βιββλιοθήκην τής Grottaferrata, ένθα μεταξύ τών θησαυρών 
της είδεν έν χειρόγραφον, τον κώδικα Ashburnhamensis 64, μέγα μέρος 
τοΰ οποίου αποτελεί έν Κονδακάριον, γεγραμμένον εις τήν Grottaferrata 
κατά τον ΙΓ' αί. Έξ όσον γνωρίζει είναι τό μόνον χειρόγραφον, τό όποιον 
περιέχει τήν μουσικήν τοΰ προοιμίου καί τών 24 ο’ίκων τοΰ ’Ακαθίστου.

Γνωρίζει επίσης ότι δ ύμνος περιέχεται καί εις τον παλίμψηστου κώδικα 
Ε.β. VII (περιεγράφη υπό A. Rocchi, Codices Cryptenses pp. 421- 
422), άλλ’ δ κώδιξ οΰτος έχει ήδη κατασταφή, ώστε δεν είναι δυνατόν νά 
χρησιμοποιηθή αλλέως ή εις συγκριτικήν εργασίαν.

Πάντα τά εις ημάς γνωστά χειρόγραφα ανήκουν εις τον ΙΔ' ή ΙΕ' αί. 
καί περιέχουν τήν μελφδίαν μόνον τού προοιμίου καί τοΰ α' οίκου. Ό 
’Ακάθιστος ύμνος άπετέλει μσμα προς τιμήν τής Θεοτόκου, τό όποιον έψαλ-
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