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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ, δ. θ., Ή Κοπτική 'Εκκλησία, 'Αθήναι 1965, 

σχ. 8 Μ, σελ. 124. 

Ή ύποκίνησις προς συγγραφήν του παρόντος έργου εδόθη εις τον συγγρα

φέα, ώς εκτίθεται εν τω προλόγω εκ του γενικού πνεύματος του κρατούντος κατά 

τα τελευταία ετη προς προσέγγισιν τών χριστιανικών εκκλησιών. Του πνεύματος 

τούτου ουσιώδης έκδήλωσις ύπήρξεν ή Α' έν Ρόδω Π ανορθόδοξος Διάσκεψις του 

1961. Ό συγγραφεύς προς έξυπηρέτησιν της προσπάθειας ταύτης εστράφη εις 

την μελέτην τών κατά τας άλλας 'Ορθοδόξους 'Εκκλησίας, πρώτος δε καρπός 

της προσπάθειας του ταύτης ύπήρξεν ή μελέτη περί τής Ίακωβιτικής Συριακής 

Εκκλησίας, ή δημοσιευθείσα έν τη Χριστ. και 'Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 

Σ Τ ' σ. 596-624, 'Αθήναι 624. 

"Ηδη ό σ. προβαίνει εις την μελέτην τής Κοπτικής 'Εκκλησίας, ήτις είναι 

ή πλέον σημαίνουσα εκ τών 'Ελασσόνων 'Εκκλησιών τής 'Ανατολής και ή εκ πα

ραδόσεως ήγέτις του Μονοφυσιτικοΰ Χριστιανισμού. Πρώτον έν τη Εισαγωγή θί

γεται ή πρώτη αρχή του χριστιανισμού έν Αίγύπτω, είτα δε έν κεφ. Α' ό αρχέ

γονος Κοπτικός χριστιανισμός. 'Ακολουθούν ή έξιστόρησις τής μονοφυσιτικής έρι

δος κατά τάς διαφόρους φάσεις αυτής, ή έξέτασις τών ένδομονοφυσιτικών χριστο-

λογικών διαφορών και ή ταραχώδης δρασις τών Κοπτών μέχρι τής Περσικής 

εισβολής έν Αίγύπτω τω 617. 'Εν κεφ. Β' εξετάζεται ή Κοπτική 'Εκκλησία υπό 

τους "Αραβας μετά το 641, είτα υπό τους Μαμελούκους τω 1250 και τέλος μετά 

την είσβολήν του Ναπολέοντος τω 1798. 

Περαιτέρω εξετάζονται αϊ σχέσεις Κοπτικής Έκκκησίας και Ρώμης, ή 

δράσις τών Προτεσταντικών ιεραποστολών παρά τοις Κόπταις καΐ αϊ σχέσεις 

Κοπτών και 'Ορθοδόξων). Έ ν Κεφ. Γ' εξετάζεται ή σύγχρονος κατάστασις τής 

Κοπτικής 'Εκκλησίας, διοίκησις, δογματική διδασκαλία, Κανονικον Δίκαιον, Λα

τρεία, Άκολουθίαι, Λειτουργική γλώσσα, Λειτουργικά βιβλία, 'Εκκλησιαστική 

μουσική, άμφια καί σκεύη, ναοί και εκκλησιαστική τέχνη, έορτολόγιον, νηστεΐαι, 

μοναχικός βίος, θεολογικά γράμματα καί θρησκευτική φιλολογία. Εις το τέλος 

εντάσσεται πλουσία βιβλιογραφία. 

Δια του έργου δίδεται πλήρης είκών τής γενέσεως καί τής εξελίξεως τής 

Κοπτικής Εκκλησίας, ει καί αϊ πρώται σχέσεις Ελλήνων καί Κοπτών καί γενι

κώς ή θέσις τών Ελλήνων κατοίκων έν Αίγύπτω εις τάς σελ, 9—14 έξεικονιζό-

μενα επί τή βάσει παλαιών πηγών δεν δίδουν την ακριβή ίστορικήν εικόνα, ώς 

αΰτη προέκυψεν έκ τών νεωτέρων στοιχείων καί ερευνών. Ό σ. δια τών μελετών 

του περί τών λοιπών 'Ανατολικών Εκκλησιών, ας υπόσχεται, θα διευκολύνη το 

έργον τής πληρεστέρας γνώσεως αυτών καί ενδεχομένως καί τής προς αύτάς 

προσεγγίσεως. 
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