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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 (1644- 
1647), τοΰ Μ. J. Doubdan (1666), τοΰ Morison (1704) και τέλος Προσκυ- 
νητάριον 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 συν- 
θετικοΰ 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,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:54:09 EEST - 34.211.113.242



438 f ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου, Βιβλιοκρισία.

Έν τφ πρώτω μέρει εκτίθεται ή πτώσις τοϋ Εθνισμού υπό Ρ. de La- 
briolle, ή δράσις τοΰ 'Ιερώνυμου και 6 Ώριγενισμός υπό τοΰ αύτοΰ, ό οίγιος 
Αυγουστίνος υπό τοΰ αυτοΰ, ό Πελαγιωνισμός υπό τοΰ G. de Plinval, ό 
οίγιος Ιωάννης Χρυσόστομος υπό τοΰ G. Bardy, ό ’Αττικός Κοτνσταντινου- 
πόλεως και ό Κύριλλος ’Αλεξάνδρειάς, ή αρχή τοΰ Νεστοριανισμοΰ, ή διαλ- 
λαγή των ’Ανατολικών προς τούς ’Αλεξανδρινούς μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ 
Πρόκλου (433-446) ή ληστρική Σύνοδος Εφέσου και ή Δ.' Οίκονομ. Σύνο
δος έν Χαλκηδόνι καί ό Παπισμός από Ίννοκεντίου μέχρι Λέοντος τοΰ Μεγά
λου υπό τοΰ αυτοΰ G. Bardy, εις δν κυρίως ανήκει το μεγαλύτερον μέρος 
τής έκθέσεως τοΰ πρώτου μέρους τής συγγραφής. Άλλ’ είς αυτόν άνήκουσι 
καί τά πρώτα τέσσαρα κεφάλαια τοΰ δευτέρου μέρους, περιλαμβάνοντος τήν 
ιστορίαν τής Εκκλησίας από τής έν Χαλκηδόνι Συνόδου μέχρι τής έκλογής 
’Ιουστίνου α.' αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου (451-518) καί δή τάς μετά τήν 
Δ.' Οίκουμ. Σύνοδον Χριστολογικάς έριδας επί τών αύτοκρατόρων Λέοντος, 
Βασιλίσκου καί Ζήνωνος, είδικώτερον τά κατά το «Ένωτικόν» επί τοΰ αύτο
κράτορος ’Αναστασίου, τήν σύγχρονον κατάστασιν τα>ν Εκκλησιών Περσίας 
καί ’Αρμενίας τά κατά τον Παπισμόν μετά τήν έν Χαλκηδόνι Σύνοδον 
καί τά Ρωμαϊκά σχίσματα (461-514). Επακολουθεί έν κεφάλαιον περί τής 
Εκκλησίας τών βαρβάρων λαών υπό Ρ. de Labriolle καί περί τής δογματι
κής κινήσεως έν τή Γαλλοραιμαϊκή ’Εκκλησία υπό G. de Plinval.

To τρίτον μέρος τής συγγραφής περιλαμβάνον τήν ιστορίαν τής ’Εκκλη
σίας κατά τά έτη 518-590 είναι συντεταγμένον ύπό τοΰ L. Brehier έν μέρει 
καί ύπό τοΰ G. Bardy, διαπραγματεύεται δέ τά κατά τήν κατάστασιν τής 
’Εκκλησίας επί τοΰ αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού καί τών διαδόχων του μέχρι 
τοΰ 590, τήν σύγχρονον κατάστασιν τής Περσικής καί ’Αρμενικής Εκκλησίας 
καί τήν διάδοσιν τοΰ Χριστιανισμοΰ κατά τον ε.' καί τον στ.' αιώνα. Τό 
τέταρτον μέρος περιλαμβάνει μόνον τρία κεφάλαια, ήτοι περί τής χριστιανι
κής ζωής έν τή ’Ανατολή ύπό L. Brehier καί τοΰ χριστιανικού πολιτισμού 
καί τής χριστιανικής ζωής έν τή Δύσει ύπό Ρ. Labriolle.

Τοιοΰτο τό πλούσιον περιεχόμενον τοΰ τόμου. Βεβαίως δύναταί τις νά 
παρουσιάση αντιρρήσεις επί τινων σημείων, αλλά δεν δύναται νά μή όμολο- 
γήση δτι οί διαπρεπείς συντάκται τοΰ τόμου προσεπάθησαν όπως αντικειμε
νικούς έκθέσωσι τά γεγονότα καί έπί τή βάσει τών έκ τών πηγών δεδομένο)ν.
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