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σίαν τής 'Ρώμης, επί τοϋ θρόνου τής οποίας μετά πολλών ρωμαιοκαθο
λικών νοσταλγεί νά ί'δη τον pastorem angelicum, τον κατά πνεΰμα διά
δοχον τοΰ Άπ. Πέτρου. Έξ άλλου έν τφ έργφ τούτφ παρίσταται άριστα 
συνδεδυασμένη ή ιστορική καί κριτική έ.μβρίθεια τοϋ ερευνητοΰ μετά τής 
χάριτος τοϋ λόγου καί τής βαθείας θρησκευτικότητος ευγενικής χριστια
νικής καρδίας. Ή έρευνα στηρίζεται επί ευσυνείδητου μελέτης τα>ν πηγών 
καί πλουσιωτάτης φιλολογίας, έξ ής ό Έλλην αναγνώστης θά έπεθϋμει 
νά μή άπουσίαζον αί σχετικαί έλληνικαί έργασίαι, μάλιστα δε ή λαμπρά 
μονογραφία τοΰ αειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου ΓΙαπαδοπού- 
λου περί τοΰ Πρωτείου των επισκόπων Ρώμης (Άθην. 1930). Τέλος τό 
έργον αποτελεί σπουδαιοτάτην συμβολήν καί εις τό έργον τής ένώσεως 
τών Ικκλησιών καί ευχής έργον θά ήτο, εάν έμελετάτο καί τοϋτο υπό 
παντός γερμανομαθοΰς ορθοδόξου θεολόγου καί ιστορικού.

Π. I. ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ

C. R. Α. Ο e ο r g i, Die Confessio Dosithei. Oeschichte, Inhalt und
Bedeutung. 110 Seiten 1940. Verlag E. R inhardt. Miinchen. (R.
M 4. 50).

’Ex τοΰ κίίκλου τών μαθητών τοϋ καθηγητοΰ Fr. Heiler προέρχεται 
καί εν τή σειρά τών ΰπ’ αυτοΰ εκδιδομένων υπό τον τίτλον Aus der Welt 
christl. Fromraig'heit (άρ. 16) θεολογικών μελετών δημοσιεύεται καί ή 
παρούσα λίαν επιμεμελημένη μονογραφία, ήτις είναι αφιερωμένη εις τήν 
έξέτασιν τής 'Ομολογίας τοΰ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου (1672). 
Ή δημοσίευσις τής εργασίας ταύτης, συμπίπτουσα προς τήν τετρακοσιε- 
τηρίδα από τοΰ έτους τής γεννήσεως τοϋ μεγάλου εκείνου 'Έλληνος πα- 
τριάρχου (164!), αποτελεί επάξιον αυτοΰ μνημόσυνον, δπερ καθιστά έτι 
μάλλον άξιοσημείωτον ή προέλευσις αυτοΰ από τα>ν προτεσταντικών κύ
κλων, ο'ίτινες παν άλλο ή ευμενείς υπήρξαν μέχρι τοΰδε προς τον Δοσί- 
θεον καί τήν 'Ομολογίαν αυτοΰ. Έκ τών τριών μερών, εις α διαιρείται ή 
παρούσα πραγματεία, έν μεν τφ α έξετάζεται ή ιστορία τής ομολογίας 
(κατάστασις τής Άνατολ. ορθοδόξου έκκλησίας κατά τον ιζ' αιώνα, ό 
πατριάρχης Δοσίθεος, ή έν Τερουσαλύμοις σύνοδος τφ 1672), έν δε τφ 
β' αναλύεται τό περιεχόμενον αυτής έν έκτάσει (σ. 31—91) καί δη καί 
εντός τοΰ πλαισίου τής Συμβολικής τής ορθοδόξου έκκλησίας καί έν τφ 
γ' διαπιστοΰται ή έκτίμησις τής έν λόγφ 'Ομολογίας έν τε τή Όρθοδόξφ
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Έκκλησίφ καί έν τη παπική καί προστεταντική θεολογίρι, τέλος δέ δια- 
τυποΰται τδ πόρισμα τής έρεύνης τοϋ σ. Οΰτος αναζητεί την αφορμήν 
τής γενέσεως τής έν λόγιο 'Ομολογίας εις τον κύκλον τοΰ γαλλικού Ίαν- 
σενισμοΰ, θελήσαντος να έχη υπέρ εαυτοί έν τφ προς τον Καλβινισμόν 
άγώνι καί τον Δοσίθεον ώς αντιπρόσωπον τής Άνατολ. Εκκλησίας. Την 
ενιαχού λατινίζουσαν χροιάν τής 'Ομολογίας προσπαθεί νά έξηγήση εκ 
τής ζωηροτάτης άντιπροτεσταντικής τάσεως αυτής, υπεραμύνεται δέ, ό
σον δύναται, τοΰ Δοσιθέου εναντίον των κατ’ αυτού προκαταλήψεων τής 
προτεσταντικής κριτικής, ως γενομένου δήθεν οργάνου τοϋ έν Κων/πόλει 
Γάλλου πρεσβευτοϋ μαρκησίου de Nointel, έστι δ’ δτε υπερασπίζει 
καί την ορθοδοξίαν αύτοϋ. Τό ότι δεν επιτυγχάνει εις την άπόδοσιν πλή
ρους δικαιοσύνης εις τον Δοσίθεον καί την 'Ομολογίαν αύτοϋ είναι εύ- 
νόητον, εννοείται δέ κάλλιον, όταν ληφθή προ οφθαλμών τοϋτο μέν δ 
ογκος τής κατ’ αύτοϋ συκοφαντίας, τοϋτο δέ ή ανεπάρκεια των πηγών 
καί δή καί τών ορθοδόξων βοηθημάτων τού συγγραφέως, στηριζομένου 
μάλλον εις 'Ρώσσους θεολόγους καί εις τον Zankow, άγνοοΰντος δέ τάς 
εργασίας τοΰ Κ. Οικονόμου, τοΰ Άνδρούτσου καί τοϋ Καρμίρη. Πάντως 
δέν άνταποκρίνεται προς τά πράγματα ή, έν άντιθέσει προς την δικαίαν 
κρίσιν τοΰ Gass, έντύπωσις τοΰ σ. ότι ή ομολογία τοΰ Δοσιθέου αποτελεί 
ιστορικόν μνημεΐον δπερ ενδιαφέρει τά μέγιστα μόνον ως προς την ιστο
ρίαν τής Άνατολ. Εκκλησίας καί την τοΰ χριστιανικού δόγματος καθό
λου. Έάν δέν άποτελή αυτή σύμβολον πίστεως τής Άνατολ. ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, ώς δέχονται θεολόγοι τής περιιοπής τοΰ Ζ. Ρώσση, δμως πα
ραμένει αναμφισβήτητος δ ήμιεπίσημος χαρακτήρ αύιοΰ εν τή συνειδήσει 
τής εκκλησίας ταύτης, ής καί τό φρόνημα έκφράζει κατ’ οναίαν πιστότε- 
ρον καί αύθεντικώτερον τής τε προτεσταντιζούσης Κατηχήσεως τοϋ Φι
λαρέτου καί τής 'Ομολογίας τοϋ Κριτοπούλου, την λουθήρειον επί τής 
οποίας έν τισι σημείοις έπίδρασιν αναγνωρίζει καί δ Georgi (σ. 58. 66).

Τέλος πρέπει νά άνομολογηθή, δτι είναι συντεταγμένη μετά μεγάλης 
επιμελεία; καί εύσυνειδησίας ή παρούσα μονογραφία, έφ’ ω, ώς καί έπί 
τή έν αύτή διαδηλουμένη συμπάθεια τοΰ συγγραφέως προς την ήμετέραν 
εκκλησίαν, οφείλονται χάριτες προς αύτόν έκ μέρους τής ορθοδόξου θεο
λογίας, ίδίφ δέ τής ελληνικής.
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