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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 
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αύτής, ώς Ελληνικής καί Χριστιανικής οντότητος, και διεφύλαξεν άθάνατον το 

πνεϋμα, το όποιον παρέλαβεν εκ της αρχαίας Ελλάδος, ινα κληροδοτήση αυτό 

υγιές και δαψιλές εις σύμπαντα τον νεώτερον ιστορικόν κόσμον προς κυοφόρησιν 

δι' αύτοΰ και άναγέννησιν του συγχρόνου Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. 

Ταύτης της πανελληνίου συγκινήσεως, μεταβιβαζόμενης άκεραίας κατά δια-

δοχήν εις πάσας τάς άπο τής αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως μεταγενεστέρας 

γενεάς των Ελλήνων, εκφρασιν ζωηράν παρέχει το προ ολίγου χρόνου ίδον το 

φώς τής δημοσιότητος νέον έξαίρετον έργον τοϋ κ. Βασιλείου Δ. Πατριαρχέα υπό 

την έπιγραφήν «ΑΙ τελευταΐαι ήμέραι του Βυζαντίου». 

Είναι αναμφισβητήτως μεγάλη καί αισθητή—και οχι προς τιμήν ημών—ή 

ελλειψις εκ τής πνευματικής δημιουργίας του νεωτέρου καί του συγχρόνου Ελλη

νικού κόσμου έργων αναφερομένων εις μεγάλα καί καίρια γεγονότα τής μακρο

χρονίου Ελληνικής ιστορίας, ώς είναι μάλιστα ή άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως 

καί ή σύν αύτη πτώσις καί έξαφάνισις τής Ελληνικής Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

Είναι τοϋτο δείγμα, δτι οι νεώτεροι καί οι σύγχρονοι "Ελληνες απώλεσαν τήν 

*Ελληνικήν αυτών ψυχήν καί ένεδύθησαν ξένην ; 'Αναμφιβόλως δχι. Είναι πάν

τως μεγίστη ή ελλειψις αϋτη. 

Τήν ελλειψιν δε ακριβώς ταύτην καλύπτει μερικώς το δραματικον έργον του 

κ. Πατριαρχέα. 

Το έργον τοϋτο συνέθεσεν ò συγγραφεύς, ώς γράφει αυτός εν τοις «Προλε-

γομένοις», ώς «εις μνημόσυνον έθνικον του αύτοκράτορος Κωνσταντίνου του Πα

λαιολόγου καί τών σύν αύτώ μαρτυρησάντων». 

Το δραματικον τοϋτο έργον είναι διηρημένον εις πέντε μέρη, περιλαμβάνοντα 

δώδεκα εν συνόλω σκηνάς. Έ ν συνεχεία δε ώς εν παραρτήματος μέρει καταλέ

γονται εν αύτώ αϊ αφηγήσεις τών ιστορικών περί τής αλώσεως τής Κωνσταντι

νουπόλεως, δσοι παρέστησαν αύτόπται μάρτυρες αυτής, καί άλλων μεταγενεστέ

ρων, διαπιστουμένου οΰτως, οτι ό συγγραφεύς kocrà τήν δραματικήν ταύτην έργα-

σίαν, παρέχουσαν αξιόλογα δείγματα τών συνθετικών αύτοΐς ικανοτήτων, δεν έξέ-

φυγε τών ιστορικών δεδομένων περί τών τελευταίων ήμερων του Βυζαντίου, άλλα 

παρέμεινε πιστός εις τα παραδεδομένα υπό αξιόπιστων ιστορικών, τών οποίων έν 

πολλοίς καί τήν γλώσσαν καί το υφός διετήρησεν. 

Ή πρώτη καί ή δευτέρα σκηνή τοϋ πρώτου μέρους τοϋ έργου τοϋ Πατριαρ

χέα είναι ώς έν ε'ίδει προλόγου αρχαίας τραγωδίας, εμφανίζονται δε έν αύταΐς ή 

'Ιστορία καί ό Χρονογράφος, ώς προλογίζοντα πρόσωπα, παρέχοντα πάντα τα 

βασικά στοιχεία τής δραματικής συνθέσεως, καθ' ον καί ό Ευριπίδης—καί οι 

άλλοι όπωσοΰν αρχαίοι τραγικοί—τρόπον δια τοϋ έν εκάστη αύτοΰ τραγωδία προ

λόγου εκθέτει έν άδραΐς γραμμαΐς τα πράγματα τής τραγωδίας, ίνα κατατοπισθή 

γενικώς καί μάθη ό θεατής περί τής πορείας καί τής εξελίξεως τών μελλόντων 

να διαδραματισθώσιν. Ή μεν Ιστορία έν τή πρώτη σκηνή εμφανίζεται ώς μορφή 

θεάς Μούσης, δπως ανύψωσαν αυτήν οι αρχαίοι "Ελληνες, ώς πρόσωπον έπιβλητι-

κον καί μεγαλοπρεπές, συνδεδεμένον ούτως ειπείν δι' άρρηκτων δεσμών προς το 

Έλληνικον έθνος λόγω τής ενδόξου μακράς αύτοΰ ιστορικής σταδιοδρομίας, καί 
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άφηγεΐται τα κατά τον αυτοκράτορα Κωνσταντΐνον και περί της καταστάσεως τών 

πραγμάτων εν τη πολιορκουμένη Κωνσταντινουπόλει, ό δε Χρονογράφος εν τη 

δευτέρα σκηνή προβαίνων ως πρόσωπον δευτερεύον, συναπτόμενον προς την Ίστο-

ρίαν ως προς γυμνήν καί ξηράν άφήγησιν, οχι ως την θεάν Μοΰσαν, την έγείρου-

σαν αιώνια τρόπαια εις τους εξαίρετους άνδρας και τα εξαίρετα γεγονότα, διηγεί

ται τα κατά τον Μωάμεθ και τους Τούρκους. 

Ή έμφάνισις της 'Ιστορίας, αποτελούσα εύρημα του κ. Πατριαρχέα, εν τη 

πρώτη σκηνή, ως προσώπου αφηγουμένου περί τών πραγμάτων του Βυζαντίου 

κατά τα ολίγα προ της αλώσεως έτη, έχει τη άληθεία δραματικήν μεγαλοπρέ-

πειαν, όμοίαν προς έκείνην μετά της οποίας εμφανίζονται έν ταΐς άρχαίαις τρα-

γωδίαις τα αφηγούμενα μεγάλα και σπουδαία γεγονότα πρόσωπα ή μέλλοντα να 

συμβώσι κατά προφητικήν πρόρρησιν. Ύπομιμνήσκει δε ιδία ή έμφάνισις αΰτη της 

'Ιστορίας το μέρος τών «Περσών» του Αισχύλου, έν τω όποίω εμφανίζεται ή 

"Ατοσσα. Ύπομιμνήσκει δ' ωσαύτως ή 'Ιστορία, ως προλογίζον πρόσωπον, άφη-

γούμενον εκ τών προτέρων τάς μέλλουσας περιπέτειας της Κωνσταντινουπόλεως 

και του αύτοκράτορος Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, τα προλογίζοντα, ως και 

ανωτέρω ειπον, έν ταΐς τραγωδίαις του Εύριπίδου πρόσωπα, τα όποια κατά τίνα 

τρόπον προδιαγράφουσι και προσημαίνουσι την έξέλιξιν τών δρωμένων έν εκάστη 

τραγωδία:. 

Ό συγγραφεύς, γνώστης της αρχαίας Ελληνικής τραγωδίας, φιλοτεχνεί τον 

Κωνσταντΐνον, ως τραγικον ήρωα πρώτου μεγέθους, έχοντα πολλά τα κοινά προς 

τους αρχαίους τραγικούς ήρωας. Ή εκ τών προτέρων γνώσις υπό του Κωνσταν

τίνου, δτε ανέβαινε τον θρόνον της Κωνσταντινουπόλεως, της μελλούσης αύτου 

θυσίας, ως μάρτυρος υπέρ της πίστεως καί της πατρίδος, αναβιβάζει πράγματι 

αυτόν εις το ΰψος τραγικού ήρωος, ανερχομένου την όδον προς τον Γολγοθάν της 

θυσίας υπέρ της σωτηρίας τών άλλων ανθρώπων καί υπέρ της διασώσεως τών 

μεγάλων ιδεών, ώς συμβαίνει καί ως προς την Ίφιγένειαν την έν Αύλίδι, ή οποία 

μετά γνώσεως έβάδιζε προς την μεγάλην θυσίαν. 

Οΰτως ή θυσία του αύτοκράτορος Κωνσταντίνου, ένδυομένου την μορφήν 

προσώπου αρχαίας τραγωδίας, προσλαμβάνει γνήσιον τραγικον χαρακτήρα καί δι* 

άλλων μεν στοιχείων, άλλα καί δια της άπωλείας πάσης έ'ξωθεν εξ άλλων χωρών 

ελπίδος βοηθείας, απομένει δε ό Κωνσταντίνος μόνος, ώς ακραιφνής μορφή τραγι

κού ήρωος, ίνα άντιπαλαίση έν παντελεΐ μονώσει κατά της σκληράς καί αδυσώ

πητου Μοίρας, ή οποία φαίνεται επερχόμενη αμείλικτος καί απηνής. Καί προς 

ταύτην μάχεται πλέον μόνος, γνωρίζων ώς ό Προμηθεύς έν τη φερωνύμω τραγω

δία του Αισχύλου, δτι είναι ανάγκη να βαστάση άδιαμαρτυρήτως καί να ύπομείνη 

τήν «πεπρωμένην αϊσαν», διότι «το της 'Ανάγκης εστ' άδήριτον σθένος». 

Ή δραματικότης του έ'ργου άρχεται κυρίως άπο της τρίτης σκηνής, έν τη 

οποία εμφανίζεται ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος έν Συμβουλίω μετά πάντων σχε

δόν τών συμπρωταγωνιστησάντων μετ' αύτου ανδρείων προμάχων της Κωνσταν

τινουπόλεως. 

Διαρκοΰντος του συμβουλίου τών αρχηγών τών στρατιωτικών τμημάτων της 
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χινδυνευούσης πόλεως «ακούεται», ώς γράφει έπεξηγηματικώς ό συγγραφεύς του 

έργου τούτου, «εκ τον βάθους ψάλλουσα τον πολνχρονισμον τον αυτοκράτορος ή 

χορωδία», ώς εκπρόσωπος τρόπον τινά του λαοΰ της Κωνσταντινουπόλεως. 

Άκούων τον πολυχρονισμον ό Κωνσταντίνος και τάς εύχας του λαοΰ της Κων

σταντινουπόλεως υπέρ της μακροημερεύσεως αύτου λέγει : « Ό Λαός εύχεται ετη 

πολλά. Ουκ οίδε το ετοψον της θυσίας...». 

Έ ν τω σημείω τούτω του έργου κατ' άντίστροφον θέσιν προς τον χαρα

κτήρα της τραγικής ειρωνείας έν τή αρχαία τραγωδία, κατά την οποίαν ό μεν ήρως 

της τραγωδίας αγνοεί τα επικείμενα δεινά, οι θεαταΐ δμως γνωρίζουσι ταύτα, ό 

μεν Κωνσταντίνος ώς ήρως τής τραγωδίας γνωρίζει καλώς την έπικειμένην και 

μέλλουσαν να έπέλθη ταχέως μεγάλην θυσίαν, οι δε θεαταί, έν προκειμένω ή χο

ρωδία, άγνοοΰντες το πράγμα εύχονται υπέρ του Κωνσταντίνου, ώς βασιλέως, μα-

κροζωίαν. "Η τραγική ειρωνεία, εν τών χαρακτηριστικών τής αρχαίας ελληνικής 

τραγωδίας, υπάρχουσα ενταύθα εις άντίστροφον τάξιν εξαίρει την τραγικότητα 

τής θυσίας του Κωνσταντίνου. 

Ή δραματική σύνθεσις του έργου έκφαίνεται και δια του ένυπάρχοντος έν 

αύτω έντονου θρησκευτικού στοιχείου, το όποιον εμπνέει πάντα τα δρώντα πρό

σωπα, μάλιστα δε τον αυτοκράτορα Κωνσταντΐνον. Ούτως οι αγωνιζόμενοι υπέρ 

τής διασώσεως τής πόλεως, μαχόμενοι επί τών τειχών αυτής, στενώς πολιορκου-

μένης και πανταχόθεν άγρίως υπό τών βαρβάρων βαλλόμενης, ύψουνται πάντες εις 

τραγικούς ήρωας, οι όποιοι έ'χουσι την αϊσθησιν τής απολύτου μονώσεως, καθο 

ούδαμόθεν άναμένοντες βοήθειαν. 

"Η τραγικότης του προσώπου του αύτοκράτορος Κωνσταντίνου συμπληρού-

ται δια τών λόγων—ώς λόγων συνοδευόμενων υπό τής πράξεως και άντανακλών-

των την διάνοιαν, κατά τον Άριστοτελικον δρον, και το ήθος του Κωνσταντίνου 

—, τους οποίους διαμείβει προς τον γενναΐον συμμαχητήν αύτου Γενουήνσιον εύ-

πατρίδην Ίωάννην Ίουστινιάνην, εις τάς συμβουλάς του οποίου, δπως καταλίπη 

την κινδυνεύουσαν πόλιν, ίνα άναλάβη έργον έκτος τής πόλεως, παρέχον ίσως μεί-

ζονας ελπίδας προς διάσωσιν αυτής δια τής εξ άλλων έξωθεν βοηθείας, αποκρίνε

ται, δτι δέν είναι διατεθειμένος να άπομακρυνθή τής πόλεως, διότι συναισθάνεται 

την Μοΐραν αυτής, έπικρεμαμένην ήδη βαρεΐαν και άπειλητικήν, ώς ιδίαν αυτού 

Μοΐραν. 

Ή άντιπαράθεσις τέλος έν τω ώραίω τούτω έργω του κ. Πατριαρχέα εις 

μακράν ρήσιν τών λόγων του Κωνσταντίνου και του Τούρκου Μωάμεθ διαστέλλει 

κατά τρόπον άνάγλυφον και διακρίνει δια βαθείας τομής τους χαρακτήρας τών 

δύο τούτων προσώπων, πρωταγωνιστών τής δραματικής πτώσεως τής βασιλίδος 

τών πόλεων, έξαιρομένης μέν εις ύψος μέγα τής προσωπικότητος του Κωνσταντί

νου, του δέ Τούρκου Μωάμεθ έκπίπτοντος εις το υπέδαφος ευτελούς δηωτοΰ, 

απεχθούς και βαρβαρικού άνθρωπου. Καίτοι δέ αϊ ρήσεις αύται του Κωνσταντί

νου καί του Μωάμεθ είναι μακραί, περιορίζουσαι όπωσοΰν τήν δραματικότητα 

του έργου, δύναται τις δμως να είπη περί αυτών, δτι προσαρμόζονται προσφόρως 
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-προς τήν δλην σύνθεσιν του Πατριαρχέα και κατά την χαρακτηριστικήν φράσιν 

του Πλάτωνος «πρέπονσιν άλλήλαις καί τω δλω συνίστανται». 

Πολλαί άλλαι άρεταί διαποικίλλουσι πλουσίως το έργον τούτο. Άλλα πέρα 

τούτων επιθυμώ να τονίσω, δτι ό κ. Πατριαρχίας είναι άξιος πολλών επαίνων, 

μάλιστα διότι εις το ώραΐον τούτο καί άρτιον έργον αύτου επέτρεψε νά διαλάμψη 

ή Έλληνινή ψυχή μεθ' όλης της γνησιότητος καί ειλικρίνειας αυτής. Δια τούτο 
Λ6εωρώ αυτό πολλού άξιον να άναγνωσθή υπό πάντων, ίδιαίτατα δε των μαθητών 

καί διδασκάλων, εις τους οποίους παρέχεται ως Ιν άξιόλογον έθνικον ανάγνωσμα 

δυνάμενον να έμπνέη πάντοτε βαθεΐαν καί άκλόνητον τήν άγάπην προς τήν Έ λ -

ληνικήν πατρίδα καί τάς μεγάλας ιδέας, των οποίων αυτή ύπήρξεν ή πρώτη αρ

χική κοιτίς καί ή ακάματος τροφός καί θεράπαινα. 

Σ Π Τ Ρ . Χ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

* 

Α. Η. Μ. JONES, Sparta, Oxford, 1967, σελ. VHI-f-189. 

Περί της Σπάρτης, ήτις διεδραμάτισε πρωτεύον πρόσωπον εις τήν δλην έλ-

ληνικήν ίστορίαν, παν γραφόμενον έπί τη βάσει καλώς έληλεγμένων στοιχείων 

εϊναι εύπρόσδεκτον. 'Απέβη αυτή έπί μακρόν ή πρώτη δύναμις του ελληνικού 

χώρου καί πλείστοι συγγράφεις προέβαλον «τήν έπ' αρετή φήμην» του πολιτεύ

ματος αυτής. 

Καί σήμερον δμως ετι παρά τήν μακροτάτην καί έπίπονον έπιστημονικήν 

ζήτησιν, ήτις άρχεται ήδη άπο του 'Ηροδότου, παραμένει ασαφής οχι τόσον ή 

εξωτερική ιστορία τής Σπάρτης, ή οποία έμπλεχθεΐσα μετά της άλλης ελληνικής 

ιστορίας διευκρινίσθη πως, δσον ή εσωτερική αυτής διάρθρωσις καί πολιτειακή 

συγκρότησις. "Ηδη è Θουκυδίδης ομιλεί «διά τής πολιτείας το κρυπτον» (Ε', 68) 

καί ή πολιτεία αυτή καί σήμερον παραμένει σκοτεινή εν πολλοίς. 

Διά τους λόγους τούτους πάσα νέα εργασία περί Σπάρτης γίνεται δεκτή 

μετά ζωηρού ενδιαφέροντος έπί τη έλπίδι δτι θά λύση ώρισμένα προβλήματα, 

άτινα έχουν τεθή, ή θά θέση νέα. Το εγχείρημα τοΰτο άνέλαβεν έπ' εσχάτων ό 
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