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σθε!ς μεθόδους καθαρώς έπιστημονικάς. Κα! μας έ'δωκε πορίσματα χρονολογίας 
ασφαλή και πολύτιμα. Και ώς επιστήμων κα! ώς "Ελλην είναι άξιος πολλής 
τιμής. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΤΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΚΑΒΑΡΝΟΥ, 'Αθανάτου ζωής σύμβολα καί ενδείξεις, 

Προσκύνημα στους ναούς της επαρχίας Πλωμαρίου Λέσβου. Θεώρησις τής 

αρχιτεκτονικής καί τών εικόνων τους. Ή περ! ψυχής κα! αθανασίας διδα

σκαλία Βενιαμίν του Λεσβίου, Μεγάλου Διδασκάλου του Γένους, Γρηγορίου 

του Λεσβίου, Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κα! του Κωνσταντίνου Κοϊδάκη, 

Μητροπολίτου Πλωμαρίου, 'Εκδοτικός Οίκος «Αστήρ», 'Αθήναι 1964, σχ. 

8μ, σελ. 198. 

Ό συγγραφεύς, 'Αμερικανός Ελληνικής καταγωγής καθηγητής τής Φιλοσο

φίας εις Άμερικανικον Πανεπιστήμιον, έπεσκέφθη τω 1962 την πατρίδα τών 

γονέων του, το Πλωμάριον, κα! περιηγήθη δλα τα χωρία τής περιοχής του περ! 

τα δέκα πέντε. Καρπός τής όδοιπορίας αυτής υπήρξε το παρόν βιβλίον, το όποιον 

σύγκειται εκ δύο μερών. Το πρώτον περιλαμβάνει την περιγραφήν τών ναών τών 

χωρίων κα! το δεύτερον περίληψιν τών περ! υπάρξεως τής ψυχής κα! αθανασίας 

αυτής αντιλήψεων τριών διακεκριμένων ανδρών συνδεομένων στενώς προς το 

Πλωμάριον. 

Εις το πρώτον μέρος του βιβλίου βλέπομεν τον συγγραφέα με την όδοιπο-

ρικήν του ράβδον κα! την φωτογραφικήν του μηχανήν περιηγούμενον άλληλοδια-

δόχως τα χωρία τής περιοχής. Θαυμάζει την θέσιν των, την φύσιν των, την άρ-

χιτεκτονικήν τών οικημάτων κα! την ίδιαιτέραν φυσιογνωμίαν εκάστου χωρίου. 

Πληροφορείται την ίστορίαν ή τάς παραδόσεις των κα! έπειτα προσεγγίζει με 

άγάπην κα! με θρησκευτικον δέος όλους τους ναούς πού συναντά, ολα τα ναΐδρια, 

τα έξωκκλήσια, τάς μονάς. Με κατάνυξιν κα! ενθερμον θρησκευτικον συναίσθημα 

παρατηρεί την άρχιτεκτονικήν τών ναών, μελέτα τον χρόνον τής κτίσεως των, το 

ΰφος τής μορφής των ή τάς ιδιοτυπίας των εν σχέσει προς το περιβάλλον αυτών 

κα! τον καταρτισμον του εσωτερικού των. Σπουδάζει τάς αγιογραφίας κα! τάς 

εικόνας. 'Εξακριβώνει τους ζωγράφους, τους άφιερωτάς τέμπλων, εικονοστασίων, 

τοιχογραφιών κα! φορητών εικόνων, κα! αναζητεί με εύλάβειαν εις την εκφρασιν, 

τα χρώματα, την τεχνοτροπίαν, τα υλικά, τάς επενδύσεις κα! τάς αφιερώσεις, να 

συλλαβή τάς θρησκευτικάς αντιλήψεις τών αρχιτεκτόνων, τών ζωγράφων, τών 

άφιερωτών κα! τών πιστών. Πολλάκις λαμβάνει εις χείρας εικόνας κα! ασχολείται 

με τον καθαρισμον αυτών δια να διακρίνη τον άρχικον χρωματισμον έκαστης κα! 

το γνήσιον υφός της. Φωτογραφεί χωρία, ναούς, έξωκκλήσια, παρεκκλήσια, έρη-
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•μοκκλήσια, εικόνας και εξαιρεί τάς ωραίας ή ιδιότυπους εικόνας αναζητών την 

συγγένειαν προς άλλας τοϋ αύτοΰ ζωγράφου ή όμοσχόλου άλλαχοϋ εύρισκομένας. 

Εις το βιβλίον γίνεται πλήρης περιγραφή και άπαρίθμησις τών θρησκευτικών 

κτισμάτων της περιοχής Πλωμαρίου κατά τοποθεσίας, με τήν έκτίμησιν δε του 

πλήθους αυτών, της κτίσεως, άνακαινίσεως, μεγεθύνσεως, αντικαταστάσεως, επι

σκευής, λειτουργίας και ευλαβούς συντηρήσεως αυτών ανάγεται ό συγγραφεύς εις 

έκτίμησιν τοϋ θρησκευτικού βίου τών κατοίκων κατά τους τελευταίους δύο αιώ

νας. Συνηθέστερος αρχιτεκτονικός τύπος είναι αρχικώς ή βασιλική" βραδύτερον 

εισάγεται καί ό τροΰλλος. Εις τήν μορφήν του ναοΰ ό συγγραφεύς ώς γνήσιος ορ

θόδοξος βλέπει το σύμβολον τοϋ αθανάτου κόσμου της θεότητος. Το ϋφος καί ή 

τεχνική τών αγιογράφων προ τοϋ 1850 ανήκει εις τήν βυζαντινήν παράδοσιν καί 

διαπνέεται από τον φόβον τοϋ Θεοΰ. "Ηδη άπο τα τέλη τοϋ I H ' αι. σημειοϋται 

έπίδρασις της Ιταλικής 'Αναγεννήσεως εις τήν άλλην 'Ελλάδα, έδώ όμως ή έπί-

δρασις αύτη σημειοϋται άπο τοϋ 1861 δια τοϋ ζωγράφου Ί ω . Στεργιανοϋ, εγχω

ρίου μετεκπαιδευθέντος εις τήν ζωγραφικήν εν Σμύρνη. Βραδύτερον ή τεχνοτροπία 

«γένετο νεωτεριστική εξ επιδράσεως εκ τοϋ 'Αγίου "Ορους, τελευταίως δμως έγέ-

νετο καί πάλιν στροφή προς τήν βυζαντινήν τεχνοτροπίαν υποδείξει τοϋ νυν Μη

τροπολίτου Μυτιλήνης. 

Οι ναοί καί τα λοιπά θρησκευτικά κτίσματα της περιοχής του Πλωμαρίου 

καί αϊ εικόνες των άποτελοΰν εν σύμβολον. Το σύμβολον της ορθοδόξου χριστια

νικής πίστεως τών κατοίκων τής περιοχής. Εις τους ναούς αυτούς καί τάς εικόνας 

των τιμώνται πρόσωπα ιερά υπό τών πιστών, οίτινες επικαλούνται εύλαβώς τήν 

•μεσιτείαν των παρά τώ Θεώ ύπερ αυτών καί εις τήν παροϋσαν ζωήν καί εις τήν 

•μέλλουσαν. Ή εις τους ιερούς τούτους χώρους νοερά επικοινωνία τών ανθρώπων 

προς τους αγίους οδηγεί εις έπίγνωσιν καί εις μετάνοιαν. Είναι αυτονόητον δτι αϊ 

ψυχαί τών αγίων προ πολλών αιώνων μεταστάσαι εις τήν άθανασίαν καί εύρισκό-

μεναι πλησίον τοϋ Θεοΰ βεβαιώνουν κατά τον πλέον κατηγορηματικον τρόπον δτι 

ή ψυχή τοϋ άνθρωπου είναι αθάνατος καί εξακολουθεί να ζή μετά τον θάνατον 

τοϋ σώματος. Χωρίς τήν προϋπόθεσιν τής πίστεως εις τήν άθανασίαν τής ψυχής, 

•οι ναοί καί αϊ εικόνες ουδέν νόημα υπάρξεως θα ειχον. 

'Ακριβώς δε τήν πίστιν ταύτην διερμηνεύουν εις συγγράμματα των τρεις 

διακεκριμένοι λόγιοι, ών δύο Πλωμαρΐται καί ό τρίτος επί μακρόν ζήσας εις το 

Πλωμάριον ώς Μητροπολίτης. Καί τάς γνώμας των ό συγγραφεύς ώς έναρμονιζο-

μένας με το νόημα τών ναών τής περιοχής απεφάσισε να ένταξη εις το αυτό 

βιβλίον δια να όλοκληροΰται καί δια τών υλικών συμβόλων καί δια τών σχετι

κών πνευματικών αντιλήψεων ή αυτή χριστιανική ορθόδοξος ιδέα περί τής υπάρ

ξεως ζωής αθανάτου. 

Πρώτον σταχυολογεί τάς ιδέας ταύτας εκ τών «Στοιχείων Μεταφυσικής» 

τοϋ μονάχου και Μεγάλου Διδασκάλου τοϋ Γένους Βενιαμίν τοϋ Λεσβίου (1762— 

1824), ούτινος δίδει τα βιογραφικά στοιχεία καί τον χαρακτήρα τής σκέψεως. Έ κ 

τών Στοιχείων παραθέτει περικοπάς περί υπάρξεως τής ψυχής, περί τοϋ αυτεξου

σίου αυτής, περί τής αθανασίας αυτής καί περί υπάρξεως τοϋ Θεοΰ. Καθώς ό Βε-
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νιαμίν είχε σπουδάσει εις τάς σχολάς των Κυδωνιών, Πάτμου καΐ Χίου και είχε 

μετεκπαιδευθή εις Πίζαν έγκύψας εις τήν σπουδήν τών Μαθηματικών, της Φυσι

κής, της 'Αστρονομίας και της Φιλοσοφίας και γενόμενος άνήρ ευρύτατης παιδεύ-

σεως, διαπραγματεύεται το θέμα του από φιλοσοφικής απόψεως μετά πληρότητος 

και με άντιμετώπισιν τών υλικών θεωριών της εποχής του, ας έγνώριζε τελείως. 

"Ο συγγραφεύς έπέλεξεν επιτυχώς αποσπάσματα κειμένων, δι* ών ό Βενιαμίν με 

συλλογισμούς ακλόνητους και με επιχειρήματα στερεά πείθει τον άναγνώστην περί 

τών απόψεων του, αιτινες είναι και απόψεις τής 'Ορθοδόξου ημών πίστεως. 

'Ακολούθως αναζητεί τάς περί αθανασίας τής ψυχής ιδέας εις το «Περί 

υπάρξεως και αθανασίας ψυχής» έργον του εν Πλωμαρίω γεννηθέντος Γρηγορίου 

του Λεσβίου (1840—1902), ιεροδιακόνου εν Γαλατσίω και είτα Μητροπολίτου εις 

διαφόρους μητροπόλεις και τέλος εις τήν Δρυϊνουπόλεως. Ό εν Χάλκη σπουδά-

σας Γρηγόριος βλέπων έπιδίδοντα τον ύλισμον εις τους νέους του Γαλατσίου 

έγραψε το προμνημονευθεν έ'ργον χάριν τών πολλών, άποδεικνύων τήν ύπαρξιν τής 

ψυχής επί τή βάσει φιλοσοφικών αποδείξεων. Φαίνεται δτι έγνώριζε τα Στοιχεία 

Μεταφυσικής του συμπολίτου του Βενιαμίν. Το σύγγραμμα του Γρηγορίου εκ 242 

σελίδων περιέχει οχι μόνον επιχειρήματα υπέρ τής υπάρξεως και τής αθανασίας 

τής ψυχής, άλλα και αντικρούσεις τών ενστάσεων τών ύλιστών και του Μπύχνερ. 

Εύστοχος εκλογή αποσπασμάτων του έ'ργου τούτου εις έ'κτασιν δέκα οκτώ σελί

δων εκ μέρους του κ. Καβαρνου δίδει εικόνα τής ρώμης και τής ευστοχίας τών 

συλλογισμών και τών επιχειρημάτων του Γρηγορίου. 

Τελευταίως παρατίθενται αϊ περί αθανασίας ψυχής και αναστάσεως νεκρών 

αντιλήψεις του Κωνσταντίνου Κοϊδάκη, γενομένου Μητροπολίτου Πλωμαρίου από 

1922—1934. Ό Κοϊδάκης σπουδάσας εις τήν Εύαγγελικήν Σχολήν Σμύρνης, τήν 

Μεγάλην του Γένους Σχολήν εν Κωνσταντινουπόλει και εις τήν Σχολήν τής Χάλ

κης και άναπτύξας πλουσίαν συγγραφικήν δράσιν έγραψε τον «Κώδικα 'Ορθοδόξου-

Πίστεως», έ'ργον κατηχητικόν, άπολογητίκον και πολεμικον εκ δύο τόμων. Εις 

το έ'ργον τούτο έχων υπ' όψει τά «Στοιχεία Μεταφυσικής» του Βενιαμίν και το 

«Περί υπάρξεως και αθανασίας ψυχής» του Γρηγορίου και βασιζόμενος εις τήν 

Άγίαν Γραφήν επιχειρεί άπόδειξιν ουχί μόνον δια φιλοσοφικών επιχειρημάτων, 

άλλα και δια παραθέσεως χωρίων τής Γραφής. Ό συγγραφεύς σταχυολογεί εις 

δέκα εξ σελίδας περικοπάς άναφερομένας εις τά κεφάλαια : Ή αθανασία τής ψυ

χής κατά τήν Π.Δ., κατά τήν Κ.Δ., έτεραι αποδείξεις, Οι αποθνήσκοντες τί υφί

στανται, Περί αναστάσεως τών νεκρών κλπ. Εις δλα τά κεφάλαια ό Κοϊδάκης 

φέρει τάς εκ τής Γραφής μαρτυρίας θεμελιώνων τάς χριστιανικάς απόψεις και 

στερεώνων ούτω τήν πίστιν τών 'Ορθοδόξων, δυναμένων νά έχουν άπολογίαν περί 

τής ελπίδος εις άνάστασιν και αίώνιον ζωήν. 

Ό συγγραφεύς εκθέτων τά επιχειρήματα και τών τριών λογίων ανδρών 

φροντίζει να προσδιορίζη βιβλιογραφικώς με άκρίβειαν και παραπομπάς των, 6που 

αύται εκτίθενται εν γενικότητι, επίσης δε προσθέτει και ιδίας αύτοΰ συμπληρώ

σεις μαρτυριών εκ Πατέρων ή Εκκλησιαστικών συγγραφέων προς ένίσχυσιν τών 

παρατιθεμένων απόψεων. 
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Θεωρών τις το γεγονός δτι προ πέντε και, Ιξ γενεών άπο εν άσημον χωρίον 

της Λέσβου προήλθον δύο λόγιοι διαπραγματευθέντες τόσον ευρέως και εύστόχως 

και άπο επιστημονικής σκοπιάς εν θέμα υψιστον της θρησκείας του Χρίστου καΐ 

-δυσχερές, το της αθανασίας της ψυχής, και δτι βραδύτερον τρίτος λόγιος εις τα 

ίδια εκείνα χώματα ζήσας ήσχολήθη και αυτός επιτυχώς με την διαπραγμάτευσιν 

του αύτοΰ θέματος, δεν δύναται ει μη να θαυμάση την ικανότητα των παλαιών 

εκείνων σχολείων τής Ελληνοχριστιανικής παιδεύσεως τών λειτουργούντων εις 

Κυδωνιάς, Χίον, Πάτμον, Σμύρνην και Κωνσταντινούπολιν, τα όποια υπήρξαν φυ

τώρια επιστημόνων καί λογίων με τεραστίαν πνευματικήν δυναμικότητα. Ό δε 

συγγραφεύς παρουσιάσας δια του ωραίου βιβλίου του τα δείγματα τής δυναμικό

τητος αυτής καί το θρησκευτικον πλαίσιον εις το όποιον αυτά ήνθησαν είναι άξιος 

ευγνωμοσύνης άλλα καί μιμήσεως εκ μέρους τών εις τάς άλλας επαρχίας του Κρά

τους ζώντων καί δρώντων λογίων. 

ΠΑΝ. Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ 

* 
* * 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ : «Ai τελευταίοι ήμέραι του Βυζαντίου». 

Δράμα βάσει ιστορικών κειμένων, σελ. 90, 'Αθήναι 1967. 

Ή εκλειψις εκ τής παγκοσμίου ιστορικής σκηνής του αρχαίου Ελληνικού 

κόσμου ως πολιτικού σχηματισμού συγκινεί αναμφισβητήτως καί πληροί πικρίας 

πάντας τους γνησίους καί ακραιφνείς "Ελληνας· διότι πας Έλλην διαλογίζεται 

μετά πολλής θλίψεως καί συναισθάνεται εκ βαθέων, Οτι τής Ελληνικής φυλής τα 

ελαττώματα, ύπερβαλόντα την μεγαλειότητα τών Ελλήνων, ήγαγον εις τον μαρα-

σμον καί την εκπτωσιν την Ελλάδα, δυναμένην άλλως νά καθοδήγηση σταθερώς 

λόγω τών μεγάλων καί πολλών αρετών αυτής σύμπαντα τον ιστορικόν κόσμον καί 

να κυριάρχηση μονίμως αύτοΰ πολιτικώς καί πνευματικώς, όπως προσφόρως εγρα-

ψεν εσχάτως διαπρεπής "Αγγλος ιστορικός. 

'Αλλά ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως, έπισφραγίσασα την έξαφάνισιν 

εκ του ιστορικού βίου καί την πτώσιν τής μεγάλης Ελληνικής Χριστιανικής αυ

τοκρατορίας του Βυζαντίου, διαδραμούσης ύπερχιλιετή πορείαν δόξης καί μεγα

λείου, κατέλιπεν αναμφιβόλως μέχρι σήμερον εις πάντας τους "Ελληνας χαίνου-

σαν μεγάλην πληγήν, ή οποία παρά τάς διαρρεύσασας έκτοτε πολλάς εκατονταετη

ρίδας παραμένει εισέτι άνεπούλωτος. Τόσον πελωρία υπήρξε πράγματι ή συγκίνη-

σις πάντων τών 'Ελλήνων, διατελούσα μέχρι σήμερον θερμή καί αμείωτος, δια την 

πτώσιν τής περιπύστου Ελληνικής αυτοκρατορίας, ή οποία καταπατηθεισα υπό 

τών εκ τής 'Ασίας ορμώμενων βαρβαρικών ορδών έξηφανίσθη μεν έκ του ιστορι

κού βίου ως πολιτικον σχήμα, άλλα διέσωσεν ακραιφνή καί άκίβδηλον την ψυχήν 


