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νότος. To on ή Έπανάστασις εκείνη δεν έλαβε χώραν κατά τό 1572 έστή- 
ριξα καί εις άλλα δεδομένα. Ταΰτα πάντα έγνώριζεν ό κ. Σπανάκης, ό όποιος 
καί εν σσ. ιε' καί 186, 141, μνημονεύει της μελέτης μου. Έν τοΰτοις άνα- 
κριβώς με παρουσιάζει ώς άρνοΰμενον την έπανάστασιν ταύτην ώς ιστορικόν 
γεγονός (σ. 136 σημ.), εμέ τον πρώτον διανοίξαντα τόν ορθόν της έρεΰνης 
δρόμον. Εις τό αυτό ατόπημα πίπτει, έκ καλής πίστεως όμως, ό καόηγ. κ. 
Ίω. Καλιτσουνάκης, προλογίζων (σ. ια' τοΰ κρινομένου βιβλίου). Λυποΰμαι 
διότι είμαι υποχρεωμένος νά σημειώσω τό πράγμα, άηθες εις λογίους καί 
επιστήμονας, αποδίδοντας εκάστφ τό άνήκον αύτφ. Καί όμολογουμένως εις 
τόν κ. Σπανάκην ανήκει ή καλή τύχη νά προσέξη την έν προκειμένη) δια- 
πίστωσιν τοΰ Pasqualigo, ή οποία θ’ άνοιξη τόν δρόμον εις την διευκρίνη- 
σιν πολλών άλλων ζητημάτοον. Διότι καί ίστορικαί αντιφάσεις πρέπει ν’ αρ
θούν καί επί μέρους ζητήματα νά έρευνηθοΰν (μεταξύ των οποίων ή ακριβής 
τοποθέτησις τών ΐσοπεδωθέντων χωρίων υπό των Ενετών).

Τοιαΰτης σπουδαιότητος ζητήματα είναι τά υπό τής Έκθέσεως τήν 
οποίαν ό φίλεργος καί φιλότιμος κ. Σπανάκης έδημοσίευσεν άνακινοΰμενα. 
Πρέπει δέ νά τφ άναγνωρισθή ιδιαιτέρως ότι κοπιάζει υπέρ δύναμιν, άνευ 
κρατικής ένισχύσεως, καί εμφανίζει εξ ιδίων (ώς πράττομεν όλοι) τούς μόχθους 
του. Διά τούτο είναι άξιος τών ευχαριστιών μας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΙίΗΣ

Δούκα — Κριτοβούλου— Σφραντζή — Χαλκοκονδύλη, 
Περί 'Αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (1453). Συναγωγή κειμένων 
μετά προλόγου και βιογραφικών μελετημάτων περί τών τεσσάρων ιστο
ριογράφων υπό Νικολάου Β. Τωμαδάκη, τακτικού κα&η- 
γητοϋ τής Βυζαντινής Φιλολογίας έν τφ Άϋήνησι ΓΙανεπιστημίω. 
ΆΟήναι. Τυπογραφεΐον Μήνα Μυρτιάν] 1953. Σελ. 240, αχ. 8ον.

Τό ανωτέρω βιβλίον είναι τό τρίτον τό όποιον εντός ενιαυσίου μόλις 
διαστήματος μάς έχάρισεν ή καταπληκτική αληθώς φιλοπονία τοΰ καθηγητοΰ 
Νικολάου Τωμαδάκη. Ό πρώτος τόμος τής «Εισαγωγής εις τήν Βυζαντινήν 
Φιλολογίαν» καί ό έτερος τών «“Υμνων» Ρωμανού τοΰ Μελφδοΰ (έν Άθή- 
ναις, 1952) όχι μόνον άπετέλεσαν χρησιμώτατα βοηθήματα διά τήν πανεπι
στημιακήν διδασκαλίαν, αλλά καί προώθησαν έν πολλοΐς τήν έρευναν τών 
σχετικών θεμάτων. Τό παρόν βιβλίον έχει σύν τοίς άλλοις καί τό προσόν τής 
έπικαίρότητος, διότι έκδίδεται έπί τή συμπληρώσει πεντακοσίων έτών από 
τής υπό Μωάμεθ τοΰ Β' 'Αλώσεως τής Κωσταντινουπόλεως, εις μνημόσυνον
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των κατ’ αυτήν γενναίως πεσόντων τελευταίων προμάχων τοϋ Βυζαντινού 
'Ελληνισμού.

Τό κοσμοϊστορικής σημασίας γεγονός τούτο, διά τού οποίου έτερματίσθη 
τόσον τραγικώς ό ΰπερχιλιετής βίος τής μεγάλης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 
εξιστόρησαν είς τά οικεία τμήματα τών ιστορικών των έργων και κατά τον 
ίδικόν του τρόπον έκαστος τέσσαρες σύγχρονοι ή και αύτόπται τών συμβάν
των "Ελληνες ιστοριογράφοι : ό Μικρασιάτης Δούκας (περί τό 1400—μετά 
τό 1462), ό ’Ίμβριος Μιχαήλ Κριτόβουλος (περί τό 1410—μετά τό 1467), ό 
Κωνσταντινουπολίτης Γεώργιος Σφραντζής1 (1401 - μετά τό 1478) καί ό 
’Αθηναίος Λαόνικος Χαλκοκονδύλης (f μετά τό 1463). Τά σπουδαία ταύτα 
ιστορικά κείμενα ήνθολόγησεν ενταύθα δ Τωμαδάκης, προτάξας έκάστου καί 
βιογραψικόν μελέτημα περί τού συγγραφέως. Ή προσφορά αυτή είναι 
είς ήμάς τοσούτφ μάλλον εύπρόσδεκτος, καθ’ δσον τά κείμενα ταύτα, ώς δ 
ίδιος παρατηρεί εις τον πρόλογόν του (σ. 10), «είναι σπάνια καί δυσεύρετα 
καί διά τό μορφωμένον ελληνικόν κοινόν αυτόχρημα απρόσιτα». «Ή συνα
γωγή επί τό αυτό—συνεχίζει—δεικνύει καί τήν διαφοράν τών αντιλήψεων 
τών συγχρόνων προς τά γεγονότα συγγραφέων, ου μόνον ως προς τήν γλώσ
σαν καί τά παιδευτικά ιδεώδη, αλλά καί ώς προς τήν τοποθέτησιν αυτών είς 
τά πολιτικά, θρησκευτικά καί πνευματικά ζητήματα τής εποχής. ’Από δια
φόρου σκοπιάς έκαστος, διαφόρου ψυχολογίας, επαγγέλματος, καταγωγής καί 
λογιότητος "Ελληνες, διάφορον βλέποντες τό μέλλον, εξιστόρησαν καί έπρο- 
φήτευσαν. Διότι καί επροφήτευσαν τήν άνάστασιν τού Ελληνισμού οι υπό 
τήν δεινήν Ιντύπωσιν τής συμφοράς διατελούντες τότε ιστοριογράφοι».

Τά κείμενα παρατίθενται κατά τάς γνωστάς παλαιάς εκδόσεις, ήτοι τό 
τού Δούκα (σ. 35 — 74) κατά τήν τού Imm. Bekker (Βόννη, 1834), τό τού 
Κριτοβούλου (σ. 94-133) κατά τήν τού Car. Muller (FHG vol. 1, Παρί- 
σιοι, 1870), τό τού Σφραντζή (σ. 167 — 208) κατά τήν τού Migne (P.G. τόμ. 
156) διά τό Χρονικόν Minus καί τήν τού Imm. Bekker (Βόννη, 1838) διά 
τό Majus καί τό τού Χαλκοκονδύλη (σ. 214-224) κατά τήν τού Eug. Darko 
(Βουδαπέστη, 1922—1927).

Δυστυχώς αί εκδόσεις αΰται, καί ίδίφ αί τής Βόννης, δεν είναι πλέον 
ικανοποιητικοί, ώς ομολογεί καί δ συγγραφεύς, δστις δεν ήδυνήθη, καί διά 
τό βραχύ τού χρόνου, νά παραθέση τά κείμενα άποκατεστημένα ύπ’ αυτού 
είς νέαν κριτικήν έκδοσιν. Τό εγχείρημα τούτο θά ήτο δμολογουμένως δυσχε
ρές. Εύκολωτέρα δμως θά ήτο ή έπίταξις τουλάχιστον σχολίων τινών ερμη
νευτικών καί πραγματικών, τά όποια θά έχρησίμευον πολύ εις τήν μελέτην

1 "Οτι ούτος ώνομάζετο πράγματι Σφραντζής καί δχι Φραντζής απέδειξε προσ- 
φάτως 6 V, 4aurent έν ΒΖ 44 (1951), σ. 373 - 378 καί έν RBB 9 (1951), σ. 
170 - 171, τήν γραφήν δέ ταύτην υίοθέτησεν είς τό βιβλίον του καί ό συγγραφεύς.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΒ' 22
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των παρατιθέμενων κειμένων. Παρά δέ τον έν τελεί τού βιβλίου (σ. 225 - 236) 
πίνακα των κυρίων ονομάτων 1 θά ήτο καλόν νά υπήρχε καί έτερος πίναξ 
λέξεων καί πραγμάτων. Άλλα καί άνευ τούτων, καί μόνη ή συναγωγή καί 
παράθεσις των σημαντικών τούτων κειμένων, την οποίαν ό συγγραφεύς εσχε 
την καλήν ιδέαν νά πραγματοποίηση, μάς επιτρέπει νά εχωμεν ήδη προχείρους 
τάς σπουδαιοτέρας ελληνικός ίστορικάς πηγάς περί τής Άλώσεως \

Πολλοϋ λόγου άξιαι είναι αί προτασσόμενοι τών κειμένων πραγματεΐαι 
τοΰ συγγραφέως περί έκάστου τών τεσσάρων ιστοριογράφων. Έκαστη τούτων 
είναι διαφόρου τύπου, αναλόγως τής υφής τών έρευνωμένων προβλημάτων. 
Αί περί Δούκα, Κριτοβούλου, Χαλκοκονδύλη επιμένουν περισσότερον είς τήν 
ερευνάν τοΰ Ιδεολογικού κόσμου καί τοΰ πολιτικοΰ προσανατολισμού τών 
ιστορικών τούτων, ενφ ή περί Σφραντζή εξετάζει ιδίως τό ζήτημα τής σχέ- 
σεως τοΰ Χρονικού Majus προς τό Minus καί τό τής νοθεύσεως αυτού. Τήν 
περί έκάστου ιστοριογράφου ύπάρχουσαν ικανήν προγενεστέραν βιβλιογρα
φίαν γνωρίζει καί χρησιμοποιεί ό συγγραφεύς, συντέμνων μέν όσα έχουν ήδη 
αρκούντως έρευνηθή (ως είναι τά βιογραφικά κυρίως), εκτεινόμενος δέ είς 
θέματα ουδόλως ή ολίγον υπό τών προγενεστέρων εξετασθέντα. Ιδιαιτέρας 
προτιμήσεως τυγχάνει ύπ’ αυτού ή έρευνα τών περί τού ελληνικού γένους καί 
τής ιστορικής του συνεχείας καί έπιβιώσεως αντιλήψεων τών τεσσάρων ιστο
ριογράφων κατά τήν τόσον αποφασιστικήν εκείνην καμπήν τής ιστορικής του 
πορείας· Καί υπό τήν έποψιν ταύτην ευρίσκει ότι πάντες έπίστευσαν κατά τό 
μάλλον ή ήττον εις τήν άνάστασίν του : Ό ένωτικός Δούκας, ό ΰπηρετήσας 
τούς Γατελούζους τής Λέσβου, όστις μέ βαθεΐαν πατριωτικήν συγκίνησιν 
άπωδύρετο τήν εθνικήν συμφοράν, ό εύγενής Αθηναίος Χαλκοκονδύλης προ 
πάντων, όστις άντελαμβάνετο, ήδη τήν εποχήν εκείνην, τον Ελληνισμόν ώς 
άδιάσπαστον ιστορικήν συνέχειαν από τής άρχαιότητος μέχρι τών ημερών του, 
ό πιστός θεράπων τής αυλής τών Παλαιολόγων Σφραντζής ίσως, καί αυτός, 
τέλος, ό συνεργάτης καί υμνητής τοΰ Πορθητού Κριτόβουλος, όστις φαί
νεται παρά ταύτα πιστεύων είς τήν ιδέαν τοΰ Γένους "Οσα γράφονται ίδίφ 
περί τής ελληνικής συνειδήσεως τοΰ Χαλκοκονδύλη (σ. 210 — 213) είναι 
άκρως ενδιαφέροντα, διότι άποδεικνύουν ότι η άντίληψις τής ιστορικής συνε
χείας τού Ελληνισμού δεν είναι γέννημα τού ΙΘ' αίώνος, άλλ1 2 3 έχει πολύ

1 Ό πίναξ ουτος περιλαμβάνει ονόματα ευρισκόμενα αδιακρίτως είτε είς τά 
κείμενα τών ιστοριογράφων είτε είς τά μελετήματα τοΰ συγγραφέως. Νομίζομεν ότι 
θά ήτο προτιμότερα ή είς δύο χωριστούς πίνακας διάκρισις αυτών απ’ άλλήλων.

2 Χρήσιμος είναι ή προστεθεϊσα άνά πέντε γραμμάς συνεχής άρίθμησις έκάστου
αποσπάσματος. Πρακτικόν δμως επίσης θά ήτο έάν είχε σημειωΟή ΰπεράνω τών 
σελίδων τών κειμένων τό όνομα έκάστου χρονογράφου καί ή επιγραφή τοΰ έργου του, 
ϊνα οΰτω είναι ευχερής ή άναζήτησις.
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παλαιοτέρας τάς ρίζας. 'Ως προς ιήν πολιτικήν στάσιν δμως τοΰ Κριτοβοΰ- 
λου, την οποίαν ή εξαίρετος αυτοΰ ελληνική παίδευσις καθιστςί έτι μάλλον 
άσυγχώρητον, -θά προετιμώμεν ημείς νά μή άνεζητοϋντο καν δικαιολογίαι.

Λίαν εύστοχοι και επιγραμματικοί είναι οί χαρακτηρισμοί τοΰ συγγρα- 
φέως περί των τεσσάρων ιστοριογράφων καί αί προς άλλήλους συγκρίσεις 
αυτών υπό έποψιν γλώσσης, ΰφους, ιδεών κλπ. Κατά ταΰτα, ως προς τήν 
γλώσσαν «ό Χαλκοκονδύλης αρχαΐζει καί μιμείται μακρόθεν τον Θουκυδίδην, 
6 Σφραντζής δημοτικίζει, ό Δοΰκας βαρβαρίζει καί ό Κριτόβουλος αρχαΐζει» 
(σ. 16). Ώς προς δέ τάς Ιδέας, «ό Δοΰκας υπηρετεί Φράγκους ηγεμόνας, ήτο 
Μικρασιάτης καί αντιπροσώπευε τον κατ’ ανάγκην δουλεΰοντα Ελληνισμόν 
τών νήσων καί τής Μικρασίας. Δι’ αυτόν ή Πόλις ήτο ή ελπίς τών χριστια
νών, τό ζήτημα τής Ένώσεως δευτερεΰον, πρωτεύον δέ τό ζήτημα τής τύχης 
τών Ελλήνων. 'Ο Φραντζής υπήρξεν αυλικός τών Παλαιολόγων καί εζησε 
καί έδρασεν εν Πελοποννήσφ, είδε δέ τά συμβάντα ως αποτέλεσμα κακής πο
λιτικής Ίωάννου τοΰ Η', τήν οποίαν προέβλεψεν ό πατήρ του Μανουήλ 6 
Β\ Ό Χαλκοκονδύλης ήτο ’Αθηναίος καί άπέβλεπεν εις τήν παλαιάν δόξαν. 
Δι’ αυτόν ή Ελλάς ήτο ζώσα καί οί σύγχρονοί του, οί υπό τών άλλων Ρω
μαίοι καλούμενοι, ήσαν "Ελληνες' τον ένδιέφερον αί Άθήναι καί ή Πελο
πόννησος. Τέλος τον Κριτόβουλον, Έλληνα καί αυτόν, πρέπει νά ίδωμεν ως 
ιστοριογράφον τοΰ Σουλτάνου Μωάμεθ Β' τοΰ Πορθητοΰ. 'Η ιστορία του 
είναι ιστορία τών πράξεων τοΰ έπικρατήσαντος νέου αΰθέντου, υπό τον 
όποιον, θελήματι Θεοΰ, θά δουλεΰση τό έθνος. Ό Μωάμεθ είναι πλέον ό 
νόμιμος κάτοχος καί βασιλεύς τής Κωνσταντινουπόλεως...» (σ. 16— 17). 'Υπό 
εποψιν λογιότητος υπερέχει πάντων ό Κριτόβουλος, ώς προς δέ τήν αξιοπι
στίαν ό μέν Δοΰκας είναι άπολΰτως φιλαλήθης (σ. 26), ό δέ Κριτόβουλος, 
μολονότι παρασιωπά σκοπίμως ώρισμένα γεγονότα, είναι πεπροικισμένος εν 
χοΰτοις μέ πολλήν ευθυκρισίαν, ώς καταδεικνύει διά σαφών παραδειγμάτων 
ό συγγραφεΰς (σ. 83 - 85). Αί δραματικώτεραι περιγραφαι τής Άλώσεως 
οφείλονται βεβαίως εις τον Δοΰκαν καί τον Κριτόβουλον. ’Αλλά τό ύψηλό- 
τερον εθνικόν φρόνημα διαπνέει τον Δοΰκαν, οστις αποδίδει εις τον βασιλέα 
Κωνσταντίνον τους υπερηφάνους τούτους λόγους προς τον Μωάμεθ : «■·■ τό 
δε την Πάλιν σοι δούναι οΰτ’ έμόν έοτι οΰτ’ άλλον τών κατοικονντων εν 
ταντη’ κοινή γάρ γνώμη πάντες αύτοπροαιρέτως αποϋ·ανοϋ μεν και ου φεισό- 
μεΰα τής ζωής ημών» (σ. 27 καί 60).

Ειδικώτερον, ώς προς τά υπό τοΰ συγγραφέως καθ’ έκαστον προσφε- 
ρόμενα νέα πράγματα, δέον νά σημειωθώσι τά εξής :

Ή περί Δούκα μελέτη (σ. 15 — 34) 1 συνέπεσε γραφεΐσα συγχρόνως

1 Αϋτη είχε δημοσιευθη προηγουμένως έν «Άθηνα» 54 (1950), σ. 38 - 58, όπό- 
θεν άνετυπώθη εις τό παρόν βιβλίον μέ έλαχίστας μεταβολάς.
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προς δΰο περ'ι τοΰ αύτοΰ Ιστορικού εργασίας τοΰ Ρουμάνου Vas. Grecu, 
παρασκευάζοντος και εκδοσιν τοΰ έργου του, ών την μίαν γνωρίζει μόνον έκ 
περιλήψεως ό συγγραφεύς (βλ. σ. 18, σημ. 1). Οΰτος πάντως συνεκέντρωσεν 
εκ τοΰ έργου τοΰ Δούκα πάσας τάς περί της δράσεως αΰτοΰ μαρτυρίας 
(σ. 20 — 24), έπραγματεύθη δ’ ακολούθως περί τών ιδεών, της γλώσσης, τοΰ 
ΰφους του κλπ.

Είς τά περί Κριτοβούλου (σ. 77 — 93), περί οΰ υπήρχε προγενέστερα 
μελέτη τοΰ Ν. Άνδριώτου («Ελληνικά» 2, 1929, σ. 167 — 200), καταβάλ
λεται ιδιαιτέρα προσπάθεια προς έξέτασιν τής αξιοπιστίας του, τοΰ ελληνι- 
σμοΰ του καί τής πολιτικής του τοποθετήσεως.

Τό περί Σφραντζή μελέτημα (σ. 137 - 166) είναι τό εκτενέστερον, αλλά 
καί τό πυκνότερον τών τεσσάρων. Τό ζήτημα τής νοθεύσεως τοΰ Χρονικοΰ 
Majus, δσον καί αν προήχθη διά τών εργασιών τοΰ I. Παπαδοποΰλου καί 
έπ’ εσχάτων τοΰ R. Eoenertz, παραμένει είσέτι έξόχως περίπλοκον. Ό συγ
γραφεύς δεν άρκείται είς τό νά συνοψίση τά πορίσματα τών προγενεστέρων 
ερευνητών, αλλά προσθέτει καί νέας άξιολόγους παρατηρήσεις, καταλήγει δέ 
είς τό συμπέρασμα (σ. 162) δτι τό Χρονικόν Minus διήλθε διά τεσσάρων 
διαδοχικών μορφών ΐνα καταλήξη είς τό Majus *.

Είς τό περί Χαλκοκονδΰλη, τέλος, μελέτημα (σ. 207 —213) τά πλέον 
ενδιαφέροντα είναι, ως έλέχθη καί προηγουμένως, τά γραφόμενα περί τής 
παρ3 αύτώ άντιλήψεως τής ιστορικής ένότητος τοΰ Έλληνισμοΰ.

Άλλ5 αί νέαι αΰται απόψεις δεν είναι αί μόναι άρεταί τών κρινομένων 
μελετημάτων. 'Ως καί εις τάς λοιπάς εργασίας τοΰ καθηγητοΰ Τωμαδάκη, 
θαυμάζομεν καί ένταΰθα την άρτίαν βιβλιογραφικήν ένημέρωσιν, την παρου
σίαν κριτικού νοΰ καί τον επιστημονικόν τρόπον εκθέσεως. Ιδιαιτέρως δμως 
πρέπει νά έπαινεθή ή γλαφυρότης τοΰ ΰφους καί ή συγκίνησις μέ την οποίαν 
φαίνεται γραφέν τό βιβλίον, προσόντα άτινα καθιστούν αυτό άξιανάγνωστον 
καί από τό εΰρΰτερον ελληνικόν κοινόν.

Μ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ 1

1 Είς τήν έν σ. 152- 153 σημ. 4 σημειουμένην βιβλιογραφίαν περί Μελισσηνών 
προσθετέα καί ή μελέτη τοΰ Ν. A. Bees (Βέης), Der Berliner Traktat iiber 
die Melissinoi ist keine Falschung von Konstantin Sitnonidis, έν «Byz.-Neugr. 
Jahrtmcher» 14 (1938), σ. 130-137. Τά δέ έν σημ. 1 τής σελ. 145 γραφόμενα περί 
Νοταράδων παρεισήχθησαν, πιστεύομεν, ένταΰθα έκ τυπογραφικής συγχύσεως, ένφ 
έχουν τήν θέσιν των είς τήν σημ. 1 τής σελ. 162.
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