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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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και εργαζόμενοι Δομινικανοί μοναχοί. Κυριολεκτικώς δέ τεραστία είναι ή 
βιβλιογραφία των αρχαιολογικών περί Ιερουσαλήμ καί τής Παλαιστίνης 
συγγραμμάτων.

Έκ των Ελλήνων μοναχών τής Παλαιστίνης μέχρι τοΰδε μόνος ό αρχι
μανδρίτης Βενιαμίν έχει συγγράψει καί δημοσιεύσει ειδικήν αρχαιολογικήν καί 
τοπογραφικήν πραγματείαν, τό «Προσκυνητάριον τής 'Αγίας Γής» (1877), 
άλλ’ ευτυχώς, κατ’ αΰτάς, έδημοσιεύθη υπό τοϋ Σεβ. 'Αρχιεπισκόπου Ίορδά- 
νου κ. Τιμοθέου εις δυο τόμους (εν συνεχεία σελίδων) τό ανωτέρω έργον, 
ουτινος τά επί μέρους κεφάλαια από ετών παρετίθεντο έν τώ άρίστφ περιο
δική) «Νέα Σιών». Ό σ. τοϋ λαμπρού τούτου καί πολυμόχθου επιστημονικού 
έργου, εΐδικευθείς περί τήν αρχαιολογίαν καί τοπογραφίαν τής 'Ιερουσαλήμ 
καί γενικώς τής Παλαιστίνης, ήτο ό μόνος ενδεδειγμένος, δπως φιλοπονήση 
καί δωροφορήση εις τήν επιστήμην εργασίαν τιμώσαν, αληθώς, τά ελληνικά 
γράμματα.

Τό δλον έργον διαιρεί εις δέκα κεφάλαια, πραγματευόμενος εν αύτοΐς 
από πάσης επόψεως τήν τοπογραφίαν καί αρχαιολογίαν τής 'Ιερουσαλήμ, 
κατά τό εξής διάγραμμα:

α) Περί τών ονομάτων τής 'Ιερουσαλήμ, 
β) Περί τών λόφων: Σιών, "Ακρα, Μορία Όφλάς, Βεζεθά. 
γ) Περί τών Φαράγγων: Τωσαφάτ, Κέδρων, υιών Έννόμ, Ταφέθ, 

Τυροποιών.
δ) Περί τών Τειχών, 
ε) Πΰλαι καί Πύργοι.
στ) Οικοδομήματα, Ναός, Συναγωγαί, Όδοί, ΙΙλατεΐαι, Άγοραί καί 

έ'τεραι οικοδομαί.
ζ) Τόποι τής Καινής Διαθήκης. Ναός τής Άναστάσεως. 
η) Κούββετ-ελ-Σάχρα, “Ορος Έλαιών, Διάφοροι Μοναί.

, θ) Τάφοι εντός καί έκτος τής 'Ιερουσαλήμ.
ι) "Υδατα τής 'Ιερουσαλήμ. Πηγαί καί δεξαμεναί.
Διά τοϋ διαγράμματος τούτου ό σ. έξήντλησε πάντα τά θέματα τάνα- 

γόμενα εις τήν τοπογραφίαν καί τήν αρχαιολογίαν τής 'Ιερουσαλήμ. Έχων 
ΰπ’ ό'ψιν του τήν άπέραντον ξένην φιλολογίαν επί ενός έκάστου τών θεμά
των τούτων, ζών δέ καί εργαζόμενος επί τόπου καί αυτοπροσώπως ερευνών 
τά μνημεία, κρίνων καί άνακρίνων τάς γνώμας τών ξένων καί ιδίαν σχημα- 
τίζων επί έκάστης λεπτομέρειας γνώμην, επί τή βάσει τών ιστορικών μαρτυ
ριών καί τών τοπογραφικών καί αρχαιολογικών δεδομένων, κατώρθωσε νά 
παρουσιάση έργον ούχί απλώς προς άναπλήρωσιν τής έν τή ελληνική γλώσση 
έλλείψεως ειδικού αρχαιολογικού περί 'Ιερουσαλήμ συγγράμματος, αλλά καί 
άξιον τής προσοχής παντός αρχαιολόγου καί έρευνητοϋ τών μνημείων τής 
'Ιερουσαλήμ έπιστήμονος.
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Δεν παρατίθενται δέ ξηρώς τά αρχαιολογικά καί τοπογραφικά συμπε
ράσματα επί ενός έκαστου μνημείου, αλλά συνεκτίθεται καί ή ιστορία αυτοΰ. 
’Ιδίως εις τον ναόν της Άναστάσεως, δστις αποτελεί τό κέντρον πάντων των 
χριστιανικών μνημείων της 'Ιερουσαλήμ καί τήν κορωνίδα αυτών, άφιέρωσεν 
ό σ. μακράν έρευναν έκ σελίδων 517 τής δλης συγγραφής (από σελ. 570 
μέχρι σελ. 1087). Έν τή έρεύνη ταΰτη συνεκτίθενται άπασαι αί περιπέτειαι 
τοΰ μνημείου, ήτοι ή ιδρυσις τοΰ Ναοϋ τής Άναστάσεως, ή μάλλον τών 
Ναών Γολγοθά, Μαρτυρίου καί Άναστάσεως, επί τοΰ Μ. Κωνσταντίνου, καί 
6 περαιτέρω επί τών εφεξής χριστιανών έλλήνων τοΰ Βυζαντίου αύτοκρατό- 
ρων πλουτισμός αυτοΰ, ή υπό τών Περσών καταστροφή (614) καί ή άνοικο- 
δόμησις τοΰ Ναοΰ, ή νέα νπό τοΰ Χάκεμ καταστροφή καί νέα άνοικοδόμησις 
(1048), ή κατάστασις τοΰ Ναοΰ επί Σταυροφόρων, περαιτέρω από τοΰ ιβ' 
αιώνος μέχρι τής τουρκικής κατακτήσεως τής Παλαιστίνης (1517), αί άπό- 
πειραι τών ετεροδόξων μοναχών προς κατάληψιν τοΰ Ναοΰ, τά επί τοΰ 
Πατριάρχου Δοσιθέου σχετικά προς τον Ναόν καί τά λοιπά Προσκυνήματα 
γεγονότα, τέλος ή έν αρχή τοΰ ιθ' αιώνος πυρπόλησις καί άνοικοδόμησις τοΰ 
Ναοΰ καί πάσαι αί μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων έξικνοΰμεναι λεπτομέρειαι.

Έξετάζων ό σ. έν έκαστον τών μνημείων, παρενείρει πλείστας διαφω- 
τιστικάς λεπτομέρειας, δεν παραλείπει δέ καί συναφή θέματα, σχέσιν έχοντα 
προς τήν 'Ιερουσαλήμ. Οΰτω λ.χ. προτάσσει έν κεφάλαιον περί τών ονομάτων 
τής Ιερουσαλήμ καί επιτάσσει τής δλης συγγραφής έτερον κεφάλαιον περί 
τών ύδάτων τής 'Ιερουσαλήμ, τών πηγών καί τών δεξαμενών, μή παραλείπων 
καί τό λίαν ενδιαφέρον θέμα «περί τής ιαματικής δυνάμεως τών ύδάτων», 
διά τής έκθέσεως τοΰ οποίου κατακλείει τήν δλην συγγραφήν, έπισυνάπτων 
καί πίνακα ονομάτων. Εύτυχήσας νά γράψη επί τόπου τήν τοπογραφίαν καί 
αρχαιολογίαν τής 'Ιερουσαλήμ ήδυνήθη νά χρησιμοποιήση άπασαν τήν άπέ- 
ραντον σχετικήν φιλολογίαν, άλλ’ επί πλέον ήδυνήθη νά χρησιμοποιήση καί 
ανεκδότους πηγάς έκ τής Βιβλιοθήκης τής 'Ιερουσαλήμ καί τοΰ Αρχείου τοΰ. 
Πατριαρχείου καί τής Άγιοταφιτικής Αδελφότητος. Παρατίθησι δ’ έν τή 
ιστορική άφηγήσει καί ικανά ανέκδοτα έγγραφα, άναφερόμενα ίδίοος εις τήν 
'Ιστορίαν τών Προσκυνημάτων.

Ούτω δέ τό προκείμενον έπιστημονικόν σύγγραμμα δεν αποτελεί 
απλώς τοπογραφικήν καί αρχαιολογικήν έργασίαν, αλλά καί συμβολήν πολύ
τιμον είς τήν Ιστορίαν τής Εκκλησίας τών 'Ιεροσολύμων καί εις τήν 'Ιστο
ρίαν τών Προσκυνημάτων. Ό συγγραφεύς είναι άξιος θερμών συγχαρητη
ρίων, διότι ήδυνήθη νά πλουτίση τήν ελληνικήν ίεροσολυμιτικήν φιλολογίαν 
διά τοιούτου περί τών Μνημείων τής Ιερουσαλήμ έργου, εύχόμεθα δέ νά 
έπεκτείνη τάς έπιστημονικάς αρχαιολογικός αυτοΰ έρεύνας καί είς τά λοιπά 
τής Παλαιστίνης Χριστιανικά Μνημεία.

t Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
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