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f ’Αρχιεπισκόπου 'Αθηνών Χρυσοστόμου

Τιμοϋ-έου

Π.

Θέμελη,

ΤΤατριάρχον ’Ιεροσολύμων, Νεώτερα 'Οδοιπορικά,

Έν Τεροσολνμοις (Τύποις Τερον Κοινού τον Παναγίου Τάφου) 1937.

Δημοσιευθέντα τό πρώτον εν tfj «Νέα Σιών» έξέδωκεν είς τεύχος 6
Μακ. Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Τιμόθεος, ακάματος ερευνητής τής ιστορίας
και αρχαιολογίας των 'Αγίων Τόπων, όστις και εν τώ νέφ ύψηλώ άξιώματι
αύτοΰ εξακολουθεί λίαν ευδοκίμως να θεραπεΰση την επιστήμην, νεώτερα
'Οδοιπορικά, ήτοι περιγραφάς των 'Αγίων Τόπων, παρά διαφόρων επισκε
πτών. Ώς έν τώ προλόγω έκτίτθησι, χρονολογικώς τά 'Οδοιπορικά δΰνανται
νά διακριθώσιν είς τρεις περιόδους. Ή πρώτη περιλαμβάνει την μέχρι τών
Σταυροφοριών άρχαίαν, ή δευτέρα την μέχρι τών αρχών τοϋ ιθ.' αίώνος και
ή τρίτη την νεωτέραν μέχρι τών ημερών ημών. Τά τής πρώτης είναι μέν
ολίγα σχετικώς άλλ’ ακριβή, περισσότερα είναι τά τής δευτέρας καί τρίτης,
άλλ’ οι συντάκται αυτών έγραψαν μάλλον καθ’ ύπαγόρευσιν τής φαντασίας
ή τοΰ θρησκευτικού φανατισμού, έπομέντος δεν είναι ά'ξια απολύτου εμπι
στοσύνης.
Ή μελέτη τών 'Οδοιπορικών, άποτελούντων ιδίαν φιλολογίαν, ήρξατο
κυρίως από τού ιζ'. αίώνος, ή δέ κριτική έκδοσις αυτών μόλις από τοΰ 1808,
διά τής συλλογής τοΰ Τ. Tobler, υπό τήν επιγραφήν Bibliographia Geographica Palaestinae. Αύτη έπανελήφθη τώ 1870 υπό τού R. Rohricht,
περιέχουσα πρηρέστερον κατάλογον τών 'Οδοιπορικών. Ό R. Rohricht έν
συνεργασία καί μετ’ άλλων Γερμανών έπιστη μόνων ήσχολήθη βραδύτερον
είδικώτερον περί τά Γερμανικά 'Οδοιπορικά. Έν Γαλλία ίδρύθη ή Societe
de l’Orient Latin, ήτις έπεμελήθη τής έκδόσεως 'Οδοιπορικών λατινικών,
γαλλικών καί ρωσσικών. Έν’Αγγλία μετά τάς άρχαιοτέρας έκδόσεις «Purchas’s
Pilgrims» καί «Hakluyt’s voyages and discoveries» ίδρύθη κατά τούς
νεωτέρους χρόνους Επιτροπή προς μετάφρασιν καί δημοσίευσιν τών μέχρι
τών Σταυροφοριών αρχαίων 'Οδοιπορικών «Palestine Pilgrim’s Text
Society». Παρομοία κίνησις προς έ'κδοσιν τών 'Οδοιπορικών παρετηρήθη έν
’Ιταλία καί Ρωσσία.
Παρ’ ήμΐν τοίς Έλλησιν πρώτος ό έν Ιεροσολύμοις Άρχιμ. Βενιαμίν
κατά τον παρελθόντα αιώνα έκδούς τό «Προσκυνητάριον τής 'Αγίας Γής»
παρέθηκεν έν παραρτήματι τό σπουδαΐον 'Οδοιπορικόν τοΰ έ'λληνος μοναχού
Ίωάννου Φωκά, τό τοΰ Περδίκου πρωτονοταρίου Εφέσου, τό τού Έπιφανίου μοναχού καί Βενιαμίν Τερομονάχου. 'Ωσαύτως ό Έπιφάνιος Ματτέος
’Αρχιεπίσκοπος Ίορδάνου έξέδωκε κατά μετάφρασιν είς τήν ελληνικήν τό
'Οδοιπορικόν τού ρώσσου Ηγουμένου Δανιήλ. ’Αλλά συστηματική έκδοσις
αρχαίων λατινικών, ελληνικών καί άλλων 'Οδοιπορικών έγένετο έν έτει 1912
έν 'Ιεροσολύμοις υπό Κλεόπα Κοικυλίδου καί Ίωάννου Φωκυλίδου. Ό νύν
Πατριάρχης Τιμόθεος, συμπληρών τήν έκδοσιν ταύτην, δημοσιεύει ή αναδη-
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μοσιευει έξ άλλων γλωσσών συνόψεις 13 'Οδοιπορικών, ών τό άρχαιότερον
to τοϋ Πέτρου Καζόλα από τοΰ έτους 1494. Έπακολουθοΰσιν 'Οδοιπορικά
εκ χειρογράφου τοϋ Βρεττανικοΰ Μουσείου τοϋ ιε.' αίώνος, τοϋ Ίωάννου
Sanderson 1584-1602), τοϋ Titnberley (1601), τοϋ Sandys (1610), Περι
γραφή τοΰ Σινά, Χωρήβ και των παρακειμένων τόπων, ετέρα περιγραφή
των Προσκυνημάτων τής ’Ιερουσαλήμ έκ χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης Trinity
College, Cambridge τοΰ ιστ.' αίώνος, 'Οδοιπορικά τοΰ Breves τοΰ 1604,
τοΰ Albert Padioleau τοϋ έτους 1635, τό 'Οδοιπορικόν τοΰ Surius (16441647), τοΰ Μ. J. Doubdan (1666), τοΰ Morison (1704) και τέλος Προσκυνητάριον ελληνικόν έκ χειρογράφου τής Βιβλιοθήκης'Οξφόρδης τοΰ ιζ. 'αίώνος.
Εφεξής παραθέτει αποσπάσματα έκ τών ’Ανεκδότων τοΰ Νεοφύτου Κυπρίου,
σχετικά προς τά ζητήματα τών 'Αγίων Τόπων, 'Οδοιπορικόν τοΰ ρώσσου
’Ιγνατίου Σμολιάνην κατά μετάφρασιν Άρχιμ. Καλλίστου Μηλιαρά, ως καί
τοΰ μοναχοΰ ρώσσου επίσης Ζωσιμά (1419-1422). Ό Σμολιάνην τή 11Ή
Φεβρουάριου 1392 ευρισκόμενος εν Κωνσταντινουπόλει παρέστη κατά τήν
στέψιν τοΰ αΰτοκράτορος Μανουήλ Παλαιολόγου (1391 - 1425), ήν ζωηρώς
περιέγραψε.
’Εκ τής γενικής ταΰτης αναγραφής τοΰ περιεχομένου τής πολυτίμου
έκδόσεως τοΰ Μακ. Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων καταφαίνεται ή εξαιρετική
αυτής σπουδαιότης. Τά δημοσιευόμενα 'Οδοιπορικά παρέχουσιν ά'φθονον υλι
κόν ουχί μόνον διά τά ιερά Προσκυνήματα τών 'Αγίων Τόπων, αλλά καί
δι’ άλλους τόπους τής ’Ανατολής κατά τον ιε', ιστ.' καί ιζ.' αιώνα.
f Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Histoire dc I’Eglise depuis les origines jusqu’d nos jours, pnbliee sous la
direction de A. Fliclie et V. Martin. 4. Dc la mort de Thdodose
a Γelection de Gregoire le Grand, par P. de Labriotte, G. Bardy,

L. Brehier, G. de Plinval, Paris, Bloud et Gay, 1937.

Ό τόμος οΰτος είναι ό τέταρτος τής σειράς τής Εκκλησιαστικής 'Ιστο
ρίας, ήτις δημοσιεύεται υπό τήν διεΰθυνσιν τών κ.κ. A. Fliche καί V. Martin,
περιλαμβάνει δέ μετά γενικήν βιβλιογραφίαν τήν 'Ιστορίαν τής Εκκλησίας
από τοΰ 395 μέχρι τοΰ 590, ήτοι δυο περίπου αιώνων. Πρόκειται περί συνθετικοΰ έργου, εν φ δεν δΰναται νά ύπάρξη λεπτομερής καί εμπεριστατωμένη
έκθεσις, οΰχ ήττον τό έργον παρέχει πλήρη τήν εικόνα τής κινήσεως τής
Εκκλησίας κατά τήν εΐρημένην περίοδον,
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