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δίκτυον θα ήδύνατο συνεκδοχικώς νά δηλώση και τό Fischerboot, την 
τράτα· ενταύθα όμως τό πρώτον συνθετικόν χειρο- αναγκάζει ημάς νά την 
ερμηνεύσωμεν κυριολεκτικώς διά τοϋ Fischernetz. Έάν τώρα ό προσδιορι
σμός χειρο-(γρίπιον) θέλει νά δηλώση τον διά των χειρών κινούμενου, 
συρόμενον γρΐπον (πβλ. χειρόμυλος) ή τό είδος τής κατασκευής τοΰ γρίπου ή 
τον μικρόν γρΐπον (πβλ. χειρόβολον) δεν δυνάμεθα νά βεβαιώσωμεν ενταύθα 
ακριβώς.

Σελ. 52, άριθ. 1956 λέξ. τοπιάτικον ας μοΰ επιτραπή νά σημειώσω 
ενταύθα, δτι εις τό χωρίον Δρόβιανη τής Βορ. Ηπείρου τοπιάτικο ώνο- 
μάζετο έπ'ι Τουρκοκρατίας τό ποσόν, τό όποιον έπλήρωνέ τις έτησίως εις την 
Κοινότητα ή εις τό Δημόσιον διά παραχωρηθέντα κοινοτικόν ή τοΰ Δημο
σίου τόπον προς άνοικοδόμησιν οικίας, ή διά παραχωρηθέντα προς κάρπω- 
σιν βουνώδη τόπον. (Κατ’ άνακοίνωσιν τού κ. Κ. Οικονόμου, καθηγητού 
έκ Δρόβιανης).

Σελ. 53, άριθ. 1956 λέξ. έποχοτόπιον πιθανώτατα άποχοτόπιον 
= μέρος ένθα ρίπτουν προς αλιείαν τάάπόχια. Άπόχι, ως γνωστόν, είναι 
είδος αλιευτικού δικτύου, σάκκος δικτυωτός, έχων στεφάνην, συνήθως ξυλίνην, 
καί προσηρμοσμένος είς τό άκρον στερεάς μικράς ράβδου. Περί τής λέξεως 
ΰποχή — άπόχι πβλ.Χ. Χαρ ιτων ίδου, είς τ ά Γεωπον ικά έν Byz. Neugr. 
Jahrb. 7 (1928) σελ. 179 ένθα καί σχετική βιβλιογραφία.

Σελ. 68, άριθ. 2025 λέξ. λαντζόνιον επιθυμώ νά παραπέμψω ενταύθα 
καί είς τά ’Άτακτα τού Κοραή τόμ. Δ' σελ. 281.

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

Les Regestes des actes du Patriarcat de Constantinople. Vol. 7.
Les actes des Patriarches. Fuse. I. I.es Regestes de 381 ά 715. par
V. Grume!. 'Έχδ. Socii Assumptionistae Chalcedonenses. 1932 Σελ.
I-XXXIV + 131.

’Ιδιαιτέραν δλως χαράν αίσθανόμεθα σήμερον άγγέλλοντες την έναρξιν 
τής εκδόσεως ενός παραλλήλου έργου προς τό άνωτέρω μνημονευθέν: τών 
Πινάκων τών εγγράφων τού Πατριαρχείου Κων/πόλεως. Βεβαίως 
εις τό πρόγραμμα τοΰ Corpus der griechisclien Urkunden συμπεριλαμβά- 
νεται καί ή έκδοσις τών Πινάκων τών πατριαρχικών εγγράφουν, τούτου ένεκα 
ευχαρίστως θά έβλέπομεν συμπεριλαμβανομένην την παρούσαν έκδοσιν είς 
την σειράν τού Corpus. ’Αλλά έργον, τοΰ οποίου αί βάσεις είχον τεθή υπό 
τοΰ μακαρίτου ’Αρχιεπισκόπου L. Petit, πριν άκόμη αί Άκαδημίαι τού Μονά
χου καί τής Βιέννης καταρτίσουν τό σχέδιον τής εκδόσεως τοΰ Corpus, προ
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παντός δμως έργον, τό όποιον αποτελεί μέρος σειράς εργασιών περί τών 
Πατριαρχείων τής Κων/πόλεως, ως έμελετήθη υπό τοϋ εν Κων/πόλει ’Ινστι
τούτού Βυζαντινών Σπουδών, δεν ήδΰνατο, φυσικά, νά περικλεισθή εντός 
τοϋ πλαισίου ετέρου εξ ίσου μέν μεγάλου έργου, εις τό όποιον όμως δεν 
ώφειλε την γένεσίν του. Ένδεχομένη άπόσπασις αϋτοΰ από τοϋ όλου έργου 
θά ήδΰνατο νά εκληφθή ως απιστία τέκνου προς την γενέτειραν αυτού, ως 
απιστία προς την μελετωμένην έκδοσιν τοϋ «Oriens Christianus», εις τάς 
προεργασίας τοϋ οποίου οφείλει την ϋπαρξίν του.

Άλλ’ άν ή απόπειρα τής συγχωνεΰσεως τών Πινάκων τών πατριαρχικών 
εγγράφων μετά τοϋ Corpus έματαιώθη, επήλθεν εν τοΰτοις σχετική τις 
συνεννόησις μεταξύ τών εκδοτών άμφοτέρων τών έργων, οΰτω δέ βλέπομεν 
τούς Πίνακας όχι μόνον έκδιδομένους εις τό αυτό σχήμα, ως καί τά ήδη 
έκδοθέντα τεύχη τών Πινάκων τών αύτοκρατ. βυζ. εγγράφων, αλλά καί κυ
ρίως άκολουθοϋντας την αυτήν περίπου μέθοδον εργασίας, ώστε χωρίς την 
παραμικρόν δυσκολίαν θά δΰνανται οί πίνακες ούτοι νά χρησιμοποιώνται 
παραπλεΰρως τών Regesten der Kaiserurkunden.

Είς τό τεχνικόν από τυπογραφικής άπόψεως μέρος απομακρύνονται οί 
Πίνακες οΰτοι τών Πινάκων τών Kaiserurkunden, τοϋτο δέ ωφέλησε τό 
έργον. Διά τής χρησιμοποιήσεως διαφόρων ειδών τυπογραφικών στοιχείων 
καί τής όλογράφου παραστάσεως τών διαφόρων λημμάτων (Texte, Mention, 
Literature, Critique κλπ.) σημεία εις τά όποια διά τεχνικούς λόγους καί 
παρά την επιθυμίαν τοϋ εκδότου F. Dolger, υστερούν οί Πίνακες τών Kai
serurkunden, έκέρδισεν ή επισκόπησις, ή δέ χρήσις τών πινάκων καθίσταται 
εύχερεστέρα. Ή συγχοίνευσις τής βιβλιογραφίας τών πηγών μετά τής τών 
βοηθημάτων, ή προσπάθεια νά μη παραφορτωθή τό έργον από βιβλιογρα
φικός παραπομπάς, όπως καί ό κατάλογος τών Πατριαρχών είς τό τέλος 
μετά τής χρονολογίας τής πατριαρχείας αυτών, καθιστούν τούς Πίνακας επί
σης άπλουστέρους είς την χρήσιν.

Έν τούτοις είς την χρησιμοποίησιν τοϋ χώρου παρατηροΰμεν κάποιαν 
σπατάλην. Νά ύποθέσωμεν ότι ή μη φειδώ αϋτη τοϋ χώρου δέν έβλαψε την 
συντόμευσιν τοϋ όλου έργου; Ημείς άμφιβάλλομεν. Τό πρώτον τοϋτο τεΰχος 
περιέχει μόνον 324 αριθμούς, έναντι 821 τοϋ πρώτου τεύχους τών Regesten 
der Kaiserurkunden. ’Άν λάβωμεν λοιπόν ύπ’ όψιν ότι μέγα μέρος τών 
κειμένων τών εγγράφων τής εποχής ταύτης 381-715 έχει άπολεσθή, ότι επο
μένως καί ό άντιστοιχών προς τά έτη ταϋτα τόμος τών κειμένων κατά πάσαν 
πιθανότητα δέν θά προσλάβη μεγάλην έκτασιν, νομίζομεν ότι θά ήτο δυνα
τόν νά έγίνετο μεγαλυτέρα φειδώ τοϋ χώρου ενταύθα, τουναντίον δέ νά έπεξ- 
ετείνοντο τά χρονικά όρια πέραν τοϋ 715. Ή αυτή αρχή έφαρμοζομένη και 
εις τά επόμενα τεύχη θά εσμίκρυνεν ώρισμένως τον αριθμόν τών τευχών καί 
θά διηυκόλυνε τήν χρήσιν τοϋ όλου έργου. Ευτυχώς ή σπατάλη αϋτη τοϋ
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χώρου δεν έπηρέασεν άναλόγως την τιμήν τοΰ τεύχους, ήτις δΰναται νά θεω- 
ρωθή αρκετά προσιτή (50 γαλλ. φρ.).

Τό τεύχος τούτο είναι τό πρώτον τής σειράς τών Πινάκων τών πατριαρ
χικών εγγράφων τών ετών 381-1830, τα όποια, κατά τό διάγραμμα τού 
εκδότου θά άποτελέσουν εν δλφ εννέα τεύχη. Συμφώνως προς τήν αρχήν, 
τήν καί υπό τών Πινάκων τών Kaiserurkunden τεθεΐσαν, θά συμπεριλά- 
βουν οί Πίνακες ούτοι ό'χι μόνον τά γνήσια, αλλά και τά μή γνήσια και τά 
αμφιβόλου γνησιότητος επίσημα πατριαρχικά έγγραφα. Ή αξία τών μή γνη
σίων, ως καί τών αμφιβόλων είναι γνωστή. Επίσης θά περιορισθούν οί 
Πίνακες εις τά επίσημα έγγραφα εκάστου Πατριάρχου καί μόνον εις τά κατά 
τήν διάρκειαν τής πατριαρχείας αυτού έκδοθέντα· επομένως δεν θά συμπερι- 
ληφθούν ιδιωτικά έγγραφα, έπιστολαί, έργα θεολογικά, λόγοι, όμιλίαι κλπ. 
τών Πατριαρχών.

Αί πράξεις τής Ένδημουσης Συνόδου θά καταχωρισθούν, επειδή 
αληθώς αί πράξεις αυται είναι πρωτίστως πατριαρχικαί. ’Αμφιβάλλω δμως, 
αν θά έπρεπε νά καταχωρισθούν ενταύθα ως ιδιαίτεροι αριθμοί αί πράξεις 
έκεΐναι τών Συνόδων τής ’Ανατολής ή τών Οικουμενικών Συνό
δων μόνον, επειδή φέρουν τήν υπογραφήν τού Πατριάρχου Κων/πόλεως. 
Αί πράξεις αυται είναι καθαρώς συνοδικαί καί όχι πατριαρχικαί. "Οτι κάτι 
δμοιον δέχεται καί ό εκδότης, φαίνεται έκ τής μή άναλύσεως τού περιεχομένου 
αυτών. Εΐμεθα βέβαιοι π. χ. δτι ή επιστολή τής έκτης οικουμενικής Συνόδου 
προς τον Πάπαν Άγάθωνα προέρχεται αμέσως από τήν Γραμματείαν τού 
Πατριάρχου Κων/πόλεως; (Πβλ. άριθ. 314). Επίσης ανάγεται τό ύπ’άριθ. 127 
εις τά πατριαρχικά έγγραφα τά έξελθόντα έκ τής Γραμματείας τού Πατριάρ
χου; Τό αυτό περίπου θά ήδΰνατο νά λεχθή καί περί τών ύπ’ άριθ. 312 καί 
317. Τοιούτου είδους έγγραφα, κατά τήν άντίληψίν μας, δεν ανήκουν ενταύθα. 
’Αν ό εκδότης έπεθΰμει νά έξάρη τήν υπογραφήν τού ενός ή τού ά'λλου 
Πατριάρχου, ήδύνατο νά έξεύρη κά'ποιον ά'λλον τρόπον, ό'χι δέ νά κατατάξη 
ταύτα εις τήν σειράν τών καθαρώς πατριαρχικών εγγράφων μέ ιδιαίτερον 
αριθμόν.

Ώς βάσιν τού καθορισμού τών χρονολογικών ορίων τών Πινάκων λαμ
βάνει ό p. Grurael τήν αρχήν τής ακμής καί τής παρακμής τού εξωτερικού 
μεγαλείου τοΰ Πατριαρχικού θρόνου Κων/πόλεως, δηλαδή τά έτη 381 καί 
1830 (1833).

Ό σπόρος τού μελλοντικού μεγαλείου τοΰ Επισκοπικού θρόνου Κων
σταντινουπόλεως δεν έτέθη βέβαια τό 381' ώς παραδέχεται ό Grumel είχε 
τεθή ήδη τήν στιγμήν, καθ’ ήν τό Βυζάντιον άνεκηρΰσσετο πρωτεύουσα τού 
Ρωμαϊκού κράτους. Πραγματικώς δμως ό σπόρος οΰτος έφΰτρωσε κατά 
τήν δευτέραν Οικουμενικήν Σύνοδον τής Κων/πόλεως τού 381, δτε διά τού
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τρίτου κανόνος τής Συνόδου ταύτης άπεδίδετο εις τον Επίσκοπον Κωνσταν
τινουπόλεως τιμητική θέσις μετά τον τής Ρώμης, παραγκωνιζομένων ούτω 
των δυο άποστολικών θρόνων τής ’Ανατολής: ’Αλεξάνδρειάς καί ’Αντιόχειας. 
Τό μεγαλεΐον τών ’Ανακτόρων είχεν αρχίσει ήδη καταφανώς νά αντανακλά 
επί τοΰ ’Επισκοπικού θρόνου Κων/πόλεως, νά ένισχύη την ταχεΐαν έξέλιξίν 
του, την ταχεΐαν έπέκτασιν τής δικαιοδοσίας του. Πολύ πριν περιβληθή 
ό Πατριάρχης Κων/πόλεως έπισήμως τον τίτλον τοΰ Οικουμενικού (τό 588 
επί Ίωάννου τού Δ'582-595), πρίν καθορισθώσιν έπισήμως διά τής τέταρ
της Οικουμενικής Συνόδου τοΰ 451 τά όρια τών δύο νέων Πατριαρχείων 
τής ’Ανατολής, Κων/πόλεως καί 'Ιεροσολύμων, είχε τεθή ό λίθος τού μεγα
λείου τοΰ ’Επισκοπικού θρόνου Κων/πόλεως. Τον λίθον τούτον είχε θέσει, 
ως ανωτέρω άνεφέραμεν, ό τρίτος κανών τής δευτέρας Οικουμενικής Συνό
δου καί ή σύγχρονος άπόσπασις τού θρόνου τής Κων/πόλεως εκ τής δικαιο
δοσίας τού Ήρακλείας. "Ωστε δεν διστάζομεν νά δεχθώμεν την άποψιν τοΰ 
Grumel καί νά λάβωμεν τό έτος 381 ως αφετηρίαν διά τον καταρτισμόν τών 
Πινάκων τών πατριαρχικών εγγράφων, βοηθούμενοι καί υπό τής παραδό- 
σεως, ήτις εις τάς άρχάς τού 5ου αιώνος αρχίζει την σειράν τών Πατριαρχών 
από τού Γρηγορίου τού Ναζιανζηνοΰ, τού ως’Επισκόπου Κων/πόλεως, επ’ολί
γον χρόνον προεδρεύσαντος τής δευτέρας οικουμενικής Συνόδου τού 381.

Την αυτήν αρχήν ακολουθών ό Grumel προσδιορίζει ως δριον έκτά- 
σεως τών Πινάκων τό χρονικόν εκείνο σημεΐον, κατά τό όποιον ήρχισεν ή 
παρακμή τοΰ εξωτερικού μεγαλείου τού Πατριαρχικού θρόνου Κων/πόλεως, 
ως τοιούτο δέ εκλαμβάνει τήν στιγμήν, καθ’ ήν ήρχισαν νά άποσπώνται τής 
δικαιοδοσίας αυτού αί αυτοκέφαλοι έθνικαί έκκλησίαι τών Βαλκανικών λαών. 
Τό έτος δέ τούτο ήτο τό 1833, δτε έλαβε χώραν ή πρώτη άπόσπασις, ό σχη
ματισμός τής αύτοκεφάλου εκκλησίας τής Ελλάδος. ("Ινα εΐμεθα ακριβέστε
ροι, τό διάγραμμα τού Grumel περατώνει τούς πίνακας μέ τον τελευταΐον 
χρηματίσαντα Πατριάρχην προ τής Ινάρξεως τής άποσπάσεως τών διαφόρων 
αύτοκεφάλων νύν εκκλησιών, ήτοι μέ τό 1830).

"Οτι κάπου έπρεπε νά σταματήσουν οί Πίνακες τών πατριαρχικών εγγρά
φων, νομίζω καί εγώ ορθόν, δτι δέ συμφώνως προς τήν αρχήν τήν οποίαν 
έθεσεν ό Grumel, ό λίθος τής παρακμής τού εξωτερικού μεγαλείου έτέθη τήν 
στιγμήν εκείνην, καθ’ ήν ένέδιδον τά Πατριαρχεία εις τον σχηματισμόν τής 
πρώτης αύτοκεφάλου εθνικής Ικκλησίας, δέν υπάρχει αμφιβολία. Τό μεγαλεΐον 
τοΰ Πατριαρχικού θρόνου Κων/πόλεως έπέζησε τής πτώσεως τών βυζαντινών 
αύτοκρατόρων. Φυσικόν ήτο λοιπόν νά μή σταματήσουν οί Πίνακες εις τό 
σημεΐον εκείνο, εις τό όποιον θά σταματήσουν άναγκαστικώς οί Πίνακες τών 
αύτοκρατορικών εγγράφων τοΰ Βυζαντίου, εις τό 1453. ’Άλλο ζήτημα είναι 
τώρα, αν οί μετά τό 1453 Πίνακες τών πατριαρχικών εγγράφων θά ήτο ορθόν 
νά στεγασθοΰν υπό τόν γενικόν τίτλον «Le Patriareat Byzantin», υπό τον
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όποιον στεγάζονται κα'ι οι προ τοΰ 1453. Ό γενικός ούτος τίτλος, έ'νεκα 
τούτου, πρέπει νά Όεοϊρηi)rj εικονικός ή κατά συνθήκην.

Δεν δύναμαι δμως νά άσπασθώ απολύτως την γνώμην τοΰ Grumel, 
δστις, συσχετίζων ακμήν καί παρακμήν τοΰ εξωτερικού μεγαλείου τοΰ Πατριαρ
χικού θρόνου, πιστεύει δτι ή από τοΰ 381 προσπάθεια αύτοΰ νά φθάση τό 
μεγαλεΐον τοΰ αΰτοκρατορικοΰ θρόνου έσήμαινε καί τήν παρακμήν του. Τήν 
παρακμήν έπέφερεν ό'χι ή προσπάθεια αύτη ή υπό των συνθηκών άλλωστε τής 
’Ανατολής ευνοούμενη, δπου ή πολιτική θέσις τής έδρας τοΰ Πατριάρχου έπαιζε 
σπουδαιότερον ρόλον ή έν τή Δύσει, άλλα ή συν τώ χρόνφ τελεία υποταγή 
τοΰ Πατριάρχου εις τα θελήματα τοΰ Αύτοκράτορος. Τό τολμηρόν ερώτημα 
τοΰ έν ’Εδέσση Τερέως Εΰλογίου προς τόν αίιτοκρατορικόν Διοικητήν Μό- 
δεστον: «Μήπως ό Αύτοκράτωρ μετά τήν κατάληψιν τοΰ θρόνου έχειροτο- 
νήθη συγχρόνως ίερεύς;» έγνώριζον οί Πατριάρχαι νά αντικαταστήσουν διά 
τής άποδόσεως εις αυτόν τοΰ τίτλου «Τερεΰς καί Βασιλεύς». To alia tanien 
ratio est rerum secularium, alia divinarum Λέοντος τοΰ μεγάλου δεν 
ήκούσθη πλέον μετά τόν Χρυσόστομον ή, αν ποτέ ήκούσθη, εΐχεν ως συνέ
πειαν τήν μεγαλυτέραν όποδούλωσιν τοΰ ΓΙατριαρχικοΰ θρόνου εις τόν αύτο- 
κρατορικόν. Ή άντίληψις δέ αύτη, ή οποία έκκλησιαστικώς μεν έβλαψε, από 
τής άπόψεως δμως των διαφόρων εθνικόιήτων ώφέλησεν, εξακολουθεί δια- 
τηρουμένη μέχρι σήμερον εις τά Βαλκάνια καί επί Τσαρισμοΰ εις τήν Ρωσ- 
σίαν. Εις τήν τελείαν ταύτην υποταγήν άοα πρέπει νά ζητήσωμεν τό πρώτον 
εξωτερικόν αίτιον τής παρακμής τοΰ μεγαλείου τοΰ Πατριάρχου Κων/πόλεως.

Ή έξέλιξις τοΰ χριστιανισμοΰ καί τών διαφόρων εκκλησιών έν τή ’Ανα
τολή ήτο βεβαίως διάφορος τής έν τή Δύσει έξελίξεως τοΰ χριστιανισμοΰ καί 
τών εκκλησιών. At έκκλησίαι τής ’Ανατολής έζων καί ζοΰν διαρκώς έν τφ 
μέσω ή εις τά σύνορα αλλοθρήσκων, μάλιστα δέ έχθρικώς πολλάκις προς τόν 
χριστιανισμόν διακειμένων λαών. Είναι φανερόν δτι αύται πολύ περισσότε
ρον ή έν τή Δύσει ήσθάνοντο τήν ανάγκην νά συσπειρώνται περί τόν αύτο- 
κρατορικόν θρόνον τής Κων/πόλεως, ιδιαιτέρως δέ δ πατριαρχικός θρόνος 
τής Κων/πόλεως, άφ’ δτου αί άλλαι Έκκλησίαι τής ’Ανατολής: ’Αντιόχειας, 
Ιεροσολύμων, ’Αλεξάνδρειάς περιήλθον εις τήν κατοχήν τών ’Αράβων. Έξ 
άλλου ό Πατριαρχικός θρόνος υπάρχει ακόμη, καί ή ιστορία δέν έχει δρια. 
Άλλ’ ή δύναμις τών ’Εκκλησιών τής ’Ανατολής δέν έγκειται ακριβώς εις τήν 
έκτασιν τής δικαιοδοσίας των, άλλ’ εις τήν άντίδρασιν αυτών έναντι τών 
έχθρικώς προς αύτάς διακειμένων λαών τής ’Ανατολής. Κάθε κατάστασιν γεν
νούν ώρισμέναι συνθήκαι καί δχι μία, έστω καί κατ’ άρχήν ορθή θεωρία, ή 
οποία άλλαχοΰ έ'νεκα διαφόρων έντελώς συνθηκών κατώρθωσε νά πραγμα- 
τοποιηθή.

Ό καταρτισμός έν γένει Πινάκων εγγράφων συναντά, ως γνωστόν, 
πολλάς δυσχερείας ιδίως είς τόν καθορισμόν τής γνησιότητος καί τής χρονο
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λόγιας των εγγράφων δσον δέ στρεφόμεθα χρονικώς προς τά όπίσω, τόσον 
σπανιώτεραι αί ειδήσεις, τόσον δυσκολωτέρα ή λύσις τών έκάστοτε άναφυο- 
μένων τοιούτου είδους ζητημάτων. Ό Grume] καί εις τό σημεΐον τούτο κατέ
βαλε πάσαν προσπάθειαν, ή προσπάθειά του δέ αυτή είχεν ως αποτέλεσμα 
επίσης νά μεταβληθοϋν μέχρι τοΰδε παραδεδεγμένοι χρονολογίαι περί τής 
διάρκειας τής πατριαρχείας διαφόρων Πατριάρχων. Τούς λόγους τής αλλαγής 
τής χρονολογίας θά πραγματευθή ό Grumel έκτενέστερον αλλαχού.

Ή αγάπη καί ό ζήλος διά την συνέχισιν τού έργου ενός μεγάλου 
Βυζαντινολόγου τού L. Petit συνοδεύουν την εργασίαν ταύτην. Εΐμεθα 
βέβαιοι δτι καί τά δύο ταύτα απαραίτητα προτερήματα διά τοιούτου είδους 
εργασίας δεν θά έκλείψουν μέχρι τέλους. Εις τάς χεΐρας τού ’Ινστιτούτου, τό 
όποιον δεν έξαρτάται από ’Ακαδημίας, ούτε δέ από την εργασίαν καί την 
δραστηριότητα ενός μόνου εργάτου τής επιστήμης, καί είς τό όποιον δέν 
υπάρχει φόβος νά παρουσιασθή ποτέ έλλειψις συνεχιστών τού έργου, εΐμεθα 
βέβαιοι, δτι θά άχθή τό άναληφθέν κολοσσιαίου τούτο έργον αισίως εις πέρας. 
Αί εύχαί μας, συγχρόνως δέ καί ή ευγνωμοσύνη μας, ας τό συνοδεύουν!

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

Τιμοϋ'έου Πυϋ·αγόρου Θέμελη, Άρχιεπισκ. Ίορδάνον καί Πατριαρχι
κού ’Επιτρόπου tv Βηθλεέμ, Ή 'Ιερουσαλήμ και τά μνημεία αυτής.
Έν Ίεροσολνμοις 1932, τόμ A’ - Β' α. 1487.

Τάς πρώτας ειδήσεις περί τών μνημείων τής 'Ιερουσαλήμ μετά τον 
εκκλησιαστικόν ιστορικόν Ευσέβιον καί τον λατΐνον πρεσβύτερον 'Ιερώνυμον 
παρέχουσιν οί έπισκέπται τών 'Αγίων Τόπων, ών ικανοί κατέλιπον περιγρα- 
φάς αυτών, τά λεγάμενα «'Οδοιπορικά». Έπί τή βάσει αυτών κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους ήρξαντο μελετώμενα τά μνημεία τής Ιερουσαλήμ καί τής 
Παλαιστίνης έν γένει. Τάς αρχαιολογικός ταύτας μελέτας ένίσχυσαν αί από 
τής δ' δεκαετηρίδος τού παρελθόντος αίώνος άρξάμεναι άνασκαφαί. Τοιούτο 
δ’ενδιαφέρον παρουσίασαν αί σχετικαί μελέται, ώστε τφ 1865 συνέστη καί 
ειδική ’Αρχαιολογική Εταιρεία έν Λονδίνφ υπό "Αγγλων αρχαιολόγων, 
«Palestine Exploration Fund», ήτις διά Σουλτανικού φιρμανίου άποκτή- 
σασα τό προνόμιον τών άνασκαφών, έσυστηματοποίησεν ταύτας. Μετά τών 
’Άγγλων συνειργάσθησαν καί Γερμανοί, ίδρύθη δέ τφ 1877 έν Λειψία καί 
ειδική Γερμανική αρχαιολογική 'Εταιρεία «Deutscher Verein zur Erfor- 
schung Palastina’s», μετά τής χαρακτηριζούσης τούς Γερμανούς μεθοδικό- 
τητος προβάσα είς τάς Παλαιστινολογικάς έρεύνας. Είς ταύτα δέν υστέρησαν 
καί οί Γάλλοι αρχαιολόγοι, αξιοσημείωτοι δέ υπήρξαν αί έπιστημονικαί έργα- 
σίαι τού De Vogue, τού Clermont - Ganneau, τού V. Guerin καί άλλων 
νεωτέρων, μεταξύ τών οποίων διακρίνονται οί έν 'Ιεροσολύμοις έγκατεστημένοι
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