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Τέσσαρες πάπυροι της συλλογής (αριθ. 22, 23, 24, 25) προέρχονται άπο άγο-
ράν, καί ανήκουν τώρα εις το Πανεπιστήμιον της Πίζας* οι υπόλοιποι δανείστη
καν άπο διάφορα μέρη, κυρίως την Γενεύην, το Μόναχον, την Κολωνίαν καί την 
'Αλέξανδρειαν. "Ετσι άπηρτίσθη μία αξιόλογος συλλογή φιλολογικών παπύρων, πού 
δίδει στην ολότητα της σαφή καί κατατοπιστικήν εικόνα του θέματος «φιλολογι
κοί πάπυροι». Μελετών δηλαδή κανείς τήν συλλογήν βλέπει τήν προσφοράν της 
παπυρολογίας εις τήν κλασσικην φιλολογίαν καί καταλαβαίνει χωρίς κόπο πώς δεν 
μπορεί νά έπιζήση ή κλασσική φιλολογία, αν αγνοηθούν οί πάπυροι. *Ας πάρωμε 
ενα παράδειγμα (άπο τα πολλά) πού επιβεβαιώνει τήν άποψιν αυτήν. 

Ό υπ' αριθ. 13 πάπυρος ( Ρ . Alex. Inv. 443, τέλη Ιου αι. μ. Χ.) περιέχει 
μέρη άπο τάς παραγράφους 137—141 του Πανηγυρικού του Ισοκράτους. Ώ ς γνω
στόν ή παράδοσις του κειμένου χωρίζεται είς δύο βασικάς ομάδας : vulgata καί Γ *. 
Το γεγονός 6 τι το παπυρικον κείμενον συμφωνεί άλλοτε μέ τόν κώδικα Γ καί 
άλλοτε μέ τους κώδικας πού ανήκουν στή vulgata δείχνει πω; το κείμενον του 'Ισο
κράτους δεν είχε ξεχωριοθή είς τάς ομάδας αύτάς κατά τον χρόνον τής γραφής 
του παπύρου ( = Ιον αι. μ. Χ.). 'Ακόμη αϊ ίδιαίτεραι γραφαί τοϋ παπύρου πού απο
κλίνουν άπο τον Γ κι ελέγχονται ορθαί μέ βάσιν το δλον Ιργον του 'Ισοκράτους, 
καί ή παρουσία στο παπυρικό κείμενον γραφών πού παραδίδονται άπο τή vul
gata κλονίζουν τήν ευπιστία μας προς τον Γ, πού μέχρι τώρα θεωρούσαμε το 
«άριστον» χειρόγραφον καί το έπαίρναμε ώς βάσιν εις τήν έκδοσιν του 'Ισοκρά
τους. Έ ν συνόψει, ανάλογα συμπεράσματα προκύπτουν καί άπο τήν μελέτην άλ
λων παπυρικών κειμένων συγκριτικά μέ τα βυζαντινά χειρόγραφα. Το Ολον θέμα 
οδηγεί άναγκαστικώς είς άναθεώρησιν των άρχων τάς όποιας έφαρμόζομε στην 
εκδοσι τών κειμένων τής κλασσικής φιλολογίας. 

Το βιβλίο αυτό είναι έργον συλλογικον πού δείχνει το αμέριστο καί ζωηρό 
ενδιαφέρον νέων φιλολόγων δια τήν Ιρευναν στην παπυρολογία εις το Πανεπιστή
μιον τής Πίζας. Ό έπαινος δια τον καρπον αύτον ανήκει είς τον Καθηγητήν Anto
nio Carlini πού κατάφερε κάτω άπο 8χι εύνοϊκάς συνθήκας νά δημιουργήση στην 
Πίζα ενα παπυρολογικό φυτώριον. 

ΒΑΣ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 

* * * 

WOLFGANG Α. BIENERT, D i o n y s i o s v o n A l e x a n d r i e n . Zur Frage 

des Origenismus im dritten Jahrhundert. Walter de Gruyter, Berlin - New 

York 1978, σ. XI -f- 251. (Patristische Texte und Studien, herausgeg. 

von K. Aland und W. Schneemtlcher, Band 21). 

1. 'Εν τω Δελτίω τής Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων « Π λ ά τ ω ν » , έτ. ΚΔ' 
(1972), τόμ ΚΔ' (τεύχη 47 48) καί έν σ. 343—347 έδημοσίευσα άναλυτικήν 
καί πως εκτενή ευμενή βιβλιοκρισίαν του έργου του ιδίου συγγραφέως Bienert, 
«Allegoria» und «Anagoge» bei Didymos dem Blinden von Alexandrien. Berlin 
1971 (XI -f-188). "Ηδη ό δόκιμος νέος ερευνητής τών 'Αλεξανδρινών εκκλησια
στικών συγγραφέων, δίδει ει; τήν δημοσιότητα έτερον λίαν ενδιαφέρον έργον περί 

1. Βλ. Β. Γ. Μανδηλαρα, Ό περί εΙρήνης λόγος τοϋ Ισοκράτους έκ τοϋ παπύρου τοϋ 
Βρεταννικοΰ Μουσείου, 'Αθήνα 1975. 
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μιας των άξιολογωτέρων προσωπικοτήτων της 'Αλεξανδρινής Εκκλησίας της έπο 
χής του Ώριγένους, του Δ ι ο ν υ σ ί ο υ ' Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς ( -j- 264/5), του 
άρχαιόθεν τιτλοφορουμένου «μεγάλου»), λόγω τ^ς άγιότητος αύτοΰ και προ πάντων 
λόγω της πολυπλεύρου δραστηριότητος του ως αντιρρητικού θεολόγου και μά
λιστα κανονολόγου, άφοΰ ιστορικοί τίνες του Κανονικού Δικαίου θεωρούν τούτον 
καί πατέρα τούτου. 

2. Ή μετά χείρας μελέτη υπεβλήθη εις την Εύαγγελικήν - Θεολογικήν Σ χ ο -
λήν του Παν/μίου της Βόννης ως επί υφηγεσία διατριβή, τη παραινέσει τοϋ φί
λου και συναδέλφου W. Schnneeir.elcher, του καί εισηγητού δια τήν υπό της Σχο
λής εγκρισιν. Δίκαιος ό έπαινος καί επαξία ή επιστημονική άναγνώρισις. Καί διά 
της νέας του ταύτης μελέτης ό νέος πατρολόγος αποδεικνύεται κατέχων πλήρως 
τα εφόδια τοΰ έπιστήμονος έρευ\ητοΰ. "Αχρι τούδε Ιλλειπεν ειδική πραγματεία 
περί του Διονοσίου 'Αλεξανδρείας. Ή παρούσα διατριβή έ'ρχεται νά πλήρωση μέγα 
κενόν, άλλα καί να διασάφηση πλείστα Οσα σημεία της τε δράσεως καί τής φιλο
λογικής κληρονομιάς του Διονυσίου. Ε π ε ι δ ή δέ έζησεν ούτος εις τήν έποχήν του 
μεγάλου Ώριγένους, του καί διδασκάλου του, διά τούτο καί ή θέσις αύτοΰ έναντι 
τών περί τον Ώριγένην ερίδων καί τής τοποθετήσεως του έναντι τοΰ Ώριγενι-
σιχοΰ, άμα δέ καί τής επιδράσεως αύτοΰ είς τους μεταγενεστέρους, προσλαμβά
νει, ώς είναι φυσικόν, καί ίδιαιτέραν σπουδαιότητα. 

3 . " Ε χ ω ώς αρχήν εις πάσαν βιβλιοκρισίαν μου νά αναγράφω εν μεταφράσει 
τον πίνακα τών περιεχομένων, 'ίνα ό "Ελλην αναγνώστης εχη άνάγλυφον τήν ει
κόνα τών θεμάτων καί κρίνη περί τής σημασίας αυτών, αξιόλογη δ' άμα καί τήν 
ολην συμβολήν τοΰ συγγραφέως. "Ιδού λοιπόν καί το περιεχόμενον τής μελέτης : 
Ι. Ε ι σ α γ ω γ ή . Α. Έ π ί τοΰ θέματος. Β. "Η σ χ έ σ ς μεταξύ Διονυσίου καί 
Ώ ρ ι γ έ ν ο υ ς έν τη μέχρι τοΰδε επιστημονική ερεύνη. Γ. Το πρόβλημα τοΰ Ώ ρ ι γ ε -
νισμοΰ : 1. Ή έννοια «Ώριγενισμός». 2. Ώριγενισμος καί ή διδασκαλία τοΰ 
Ώριγένους. 3. Αϊ Ώριγενιστικαί έριδες. 4. Το πρόβλημα τοΰ Άντιωριγενισμοΰ. 
5. Κριτήρια όρισμοΰ τοΰ Ώριγενισμοΰ τον γ ' αι. : α. 'Ιστορικό-θεολογικαί από
ψεις, β. Έκκλησιαστικοϊστορικαί απόψεις. Δ. Θέματα τής ακολουθούσης έρεύνης. -
I I . Τα θεμέλια'. Π η γ α ί καί μ α ρ τ υ ρ ί α ι: Λ. Παλαιοεκκλησιαστικαί μαρτυ-
ρίαι περί τοΰ Διονυσίου. Β. Εις έτερος 'Αλεξανδρινός Διονύσιος; 1. Έ ν έργον 
κατά τοΰ Ώριγένους ; 2. 'Αποσπάσματα εκ τής εις τον Νικήταν αποδιδομένης 
σειράς εις τον Ιώβ. 3 'Αποσπάσματα έ κ τ η ς σειράς είς τον Αουκαν τοΰ Ν ι κ ή τ α : 
α. Ερμηνευτικά σχόλια τοΰ Δίον. είς τον Αουκαν; β. Συσχέτισις προς τον 
Ψευδό Διονύσιον Άρεοπαγίτην. 4. Σύνοψις.— Γ. Νόθα υπό το δνομα τοΰ Δίον. 

1. 'Ανταλλαγή έπιστ· λών μετά Παύλου τοΰ Σαμοσατέως. 2. Νόθος επιστολή τοΰ 
Δίον. προς τον ΙΙάπαν Σίξτον (Ξύστον ;) Β ' .— Δ. Το διασωθέν έ'ργον τοΰ Διονυ
σίου: 1 Συλλογαί αποσπασμάτων τοϋ Δίον. 2. Άδιαφιλονίκητον γνήσιον ύλικόν. 
3. Κείμενα εκ τής κανονολογικής παραδόσεως. 4 Έ ξ η γ η τ ι κ ά . 5. Σύμμικτα εκ τής 
ελληνικής παραδόσεως : α. Έ κ τών ιερών παραλλήλων τοΰ 'Ιωάννου Δαμάσκηνου. 
β. 'Αποσπάσματα σειρών εις τήν Κ. Δ. γ. 'Ερωτήματα καί απαντήσεις, δ. Δύο 
κείμενα τοΰ Ισιδώρου Πηλουσιώτου υπό το όνομα τοΰ Δίον. 6. Έ ν λατινιστί 
παραδοθέν απόσπασμα. 7. Συριακά αποσπάσματα. 8. 'Αρμενικά αποσπάσματα. 
Σύνοψις. 

4 . I I I . Ό Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς καί ή ' Α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ή Ε κ κ λ η σ ί α έ ν 
α ρ χ ή τ ο ΰ γ ' α ϊ . : Α. Καταγωγή καί άνάπτυξις τοΰ Δίον. Β. Ή 'Αλεξαν

δρινή Ε κ κ λ η σ ί α έν αρχή τοΰ γ ' α ι . : 1. Ή αρχή τής 'Αλεξανδρινής Ε κ κ λ η σ ί α ς . 
2. Ρ ώ μ η καί 'Αλεξάνδρεια. 3 . Ή αρχή τής Κατηχητικής Σχολής τής 'Αλεξαν
δρείας.— Γ. Ή περί τον Ώριγένην Ιρις : 1. Τα νεανικά έτη τοΰ Ώ ρ ι γ . ιστορία 
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ή θρύλος ; 2. Ό Ώριγένης ως εκκλησιαστικός διδάσκαλος. 3. Ό Ώριγένης εγ
καταλείπει τήν Άλεξάνδρειαν : α. Αι αίτίαι της φυγής. β. Ό Ήρακλας καί ή 
θέσις αύτοΰ εν τη περί τον Ώριγ. έ'ριδι. γ. Αϊ συνέπειαι δια τήν ίστορίαν της 
'Αλεξανδρινής Εκκλησίας.— Δ. Ό Δίον. ώς διδάσκαλος της Κατηχήσεως: 1. Ό 
Δίδυμος καί ό Έρακλάς. 2. Τα συγγράματα του Δίον. της εποχής ταύτης : 
α. Προς χρονολόγησιν των έργων. β. «Περί φύσεως», γ. Τα σχόλια εις τον Έ κ -
κλησιαστήν. δ. Ή σημασία του Παραδείσου παρά τω Δίον. καί τω Ώριγ. ε. Αϊ 
έπ'.στολαΐ του Βασιλείδου : α. Ή ελληνιστί διασωθεΐσα επιστολή του Βασιλείδου. 
β. Ή άρμενιστί διασωθεΐσα επιστολή του Βασιλείδου.— ζ. «Περί Μαρτυρίου», 
προς τον Ώριγ.— 3. Άνασκόπησις περί της σχέσεως μεταξύ Δίον, καί Ώ ρ ι γ . 
της εποχής ταύτης. 

5. IV. Ό Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς ώ ς ε π ί σ κ ο π ο ς ' Α λ ε ξ α ν δ ρ ε ί α ς : Α. Πρυει-
σαγωγικαί παρατηρήσεις. Β. Αί Πασχάλιοι έπιστολαί : 1. Ή αρχή των Πασχα
λιών επιστολών 2. Χρονολόγησις τών Πασχαλιών επιστολών. 3. Ή επί μέρους 
έ'ρευνα τών Πασχαλίων επιστολών : α. ΓΗ προς τον Ίέρακα επιστολή, β. Ή επι
στολή προς τους έν 'Αλεξάνδρεια αδελφούς, γ. Ή προς Έρμάμμωνα επιστολή. 
δ. Ή σημασία τών Πασχαλίων επιστολών.— Γ. Ή περί μετανοίας ερις, το σχί
σμα του Νοουάτου καί αί συνέπειαι τούτου: 1. Ή προϊστορία. 2. Ή θέσις του 
Δίον. εις το πρόβλημα τής μετανοίας. 3. Ή περί του κύρους του βαπτίσματος 
τών αιρετικών ερις : α. Ή πορεία, β. Ή συμβιβαστική έπέμβασις του Δίον.— 
Δ. "Η φιλονεικία μετά τοΰ Αίγυπτιώτου Χιλιασμοΰ : 1. Αί ίστορικαί διασυνδέσεις. 
2. Προς κατανόησιν τής Άποκαλύψεως του Ιωάννου.— Ε. Ή £ρις τών δύο Διο
νυσίων : 1. Προεισαγωγικαί παρατηρήσεις. 2. Ή πορεία. 3. Τά σημεία τής έρι
δος μεταξύ Διονυσίου καί τών αντιπάλων αύτοΰ. 4. Ή επιστολή του Διονυσίου 
Ρώμης. 5. Ή άπάντησις του Διονυσίου 'Αλεξανδρείας.— V. Ώ ρ ι γ ε ν ι σ μ ο ς 
κ α ί ' Α λ ε ξ α ν δ ρ ι ν ή π α ρ ά δ ο σ ι ς . — IV. Βιβλιογραφία (κατ' εκλογήν).— 
Πίνακες: 1. Χωρία: Π. Δ. β. Κ. Δ. γ. 'Αρχαίων συγγραφέων. 2. Σύγχρονοι 
συγγραφείς. 3. 'Αρχαία ονόματα, πράγματα καί έννοιαι. 

6. Ό αναγνώστης έχει πλέον πλήρη τήν εικόνα τών θεμάτων τής αξιόλογου 
μελέτης. Ώ ς γνωστόν ό Διονύσιος Άλεξ. ένδιέτριψε διακριθείς εις τά εξής πέντε 
τής εποχής του ζητήματα: α) Εις το ζήτημα τής αποδοχής έν τή 'Εκκλησία τών 
πεπτωκότων. β) Εις το ζήτημα του κύρους του βαπτίσματος τών εξ αιρέσεων 
προσερχόμενων, γ) Είς το ζήτημα του αιρετικού Σαβελλίου. δ) Εις το ζήτημα 
του Παύλου του Σαμοσατέως. ε) Είς το ζήτημα του Χιλιασμοΰ καί στ) είς θέ
ματα επίκαιρα, έπ* ευκαιρία τών είς τάς Εκκλησίας αποστελλομένων Πασχαλίων 
γραμμάτων. Ό συγγραφεύς τής μελέτης, περί ής ή βιβλιοκρισία αΰτη, έχων γνώ
σιν τών πηγών, μέ εύθυκρισίαν έλέγξας τάς τε πηγάς καί τάς επί μέρους ίστορι-
κάς ειδήσεις περί Διονυσίου, επέτυχε νά δώση πλήρη τήν εικόνα τής πολυπλεύ
ρου δράσεως τοϋ 'Αλεξανδρινού εκκλησιαστικού εκκλησιαστικού πατρός καί να 
έπισημάνη τήν έξαίρετον θέσιν, ην καταλαμβάνει ούτος εντός τής σφυζούσης δ·.ά 
τοϋ διδασκάλου του Ώριγένους θεολογικής σκέψεως καί τών εξ αυτής άναφανέν-
το-ν προβλημάτων καί αναζητήσεων, ακόμη καί εριστικών αντιθέσεων. 

7. Ή μελέτη είναι μεθοδικώς συντεταγμένη, αποτελούσα συστηματικήν εκ-
θεσιν πασών τών γραπτών καί γνωστών ειδήσεων περί του Διονυσίου καί τής δρά
σεως αύτοΰ. "Ισως πλείονα θα συνεισέφερεν ό σ., αν έπεδίδετο καί είς λεπτομε-
ρερειακήν παλαιογραφικήν ερευναν καί δεν ήρκεΐτο μόνον εις τον κριτικον ελεγ-
χον τών ήδη γνωστών, δπως πράττει είς το κεφ. II, Δ. 'Ιδιαιτέρως ευπρόσδε
κτος είναι ή έ'κθεσις περί τοΰ λατινιστί διασωθέντος αποσπάσματος, ώς καί τών 
συριαστί καί άρμενιστί διασωθέντων αποσπασμάτων εξ έργων τοΰ Διονυσίου. 
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Ό σ. άλλωστε ομολογεί εν σ. 70 καί εν συνόψει (παραγρ. 9), δ η δεν αποκλείε
ται ή περαιτέρω έ'ρευνα της χειρογράφου παραδόσεως των έ'ργων του Διονυσίου 
νά προσκόμιση καί τίνα νέα ή τουλάχιστον να συμβάλη καί εις διόρθωσιν των 
ήδη γνωστών κειμένων. Τούτο άλλωστε άπέδειξεν ό 'ίδιος ό σ. με τήν δημοσίευ
σαν του άρθρου του έν τω Περιοδικό) «Κληρονομία», τόμ. 5, σελ. 308—313, 
Θεσ/νίκη 1973 : «Neue Fragmente des Dionvsius und des Petrus von Alexandrien 
aus Cod. Vatòp. 236». 

8. Ό σ. ορθώς απορρίπτει εν σελ. 46, ως «άβάσιμον ύπόθεσιν» τήν υπαρξιν 
έτερου Διονυσίου, σχολιαστου δήθεν των έργων Διονυσίου του 'Αρεοπαγίτου. 
'Επίσης δικαίως θεωρεί πεπλανημένην τήν γνώμην του πρώην Μητροπολίτου Πα
ραμυθίας Άθηναγόρου, δ τι ό συντάκτης τών έ'ργων του 'Αρεοπαγίτου είναι ό Διο
νύσιος 'Αλεξανδρείας (σ. 35). Αί διεξοδικαί παρατηρήσεις του σ. περί τών δια
σωθέντων αποσπασμάτων εξ έ'ργων του Διονυσίου εϊναι αξιόλογοι. Επίσης αί 
προτεινόμεναι διορθωτικαί προσθήκαι zie τήν Ι'κδοσιν του Ch. L. Feltoe (1904) 
έν σελ. 5 8 - 7 0 . 

9. Άξιοσπούδαστον είναι το περί του Ή ρ α κ λ α κεφ. έν σελ. 100—104. 
Ή προσκομιζόμενη επιχειρηματολογία, δτι ό Ήρακλάς ύπήρξεν ό κύριος μοχ>ος 
της εναντίον του Ώριγένους επιθέσεως καί ουχί ό αμόρφωτος επίσκοπος Δημή
τριος 'Αλεξανδρείας, φαίνεται ευσταθούσα. Άλλ' οι λόγοι της κατά του Ώριγέ-
νους έχθρότητος του Ήρακλα παραμένουν δυσεξήγητοι.— Ώ ς προς τήν στάσιν του 
Διονυσίου 'Αλεξανδρείας Ιναντι του Ώριγένους ή επιχειρηματολογία του σ. προ
βληματίζει ημάς εις πολλά σημεία. Ό Διονύσιος ήτο χαρακτήρ ακέραιος, ήπιος 
καί ειρηνικός. Νομίζομεν δτι ό Διονύσιος έτήρει έφεκτικήν στάσιν έναντι του 
Ώριγένους καί ουχί έκδήλως έχθρικήν, δια δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν ήθελε 
να έλθη εις ρήξιν με τον φίλον του Ήρακλάν καί δεύτερον, διότι ως φιλειρηνι
κός άνήρ, δεν ήθελε ή καί έφοβειτο μήπως διευρυνθή το χάσμα μεταξύ 
τών πολυπληθών φίλων καί έχθρων του Ώριγένους, με έπακόλουθον το σχίσμα έν 
τη 'Εκκλησία ου μόνον της Αιγύπτου, άλλα και της δλης 'Ανατολής. Νομίζομεν λοι
πόν δτι ορθότερα εϊναι ή γνώμη εκείνων, οϊτινες αρνούνται νά κατατάξουν τον φι-
λειρηνικον Διονύσιον μεταξύ τών άντιωριγενιστών καί μάλιστα τών πρωταιτίων 
τής διώξεως του Ώριγένους. τοϋ Ήρακλα δηλ. και τών οπαδών του. "Αλλωστε 
το έργον του Διονυσίον «Περί μαρτυρίου, προς Ώριγένην», συνταχθέν μετά 
το 235, ως δέχεται καί ό σ., μαρτυρεί τήν ύτέρ του Ώριγένους εύμένειαν του 
Διονυσίου. 

10. Άλλ' ό σ. επανέρχεται έν σελ. 131 ε. εις τήν έξήγησιν τής στάσεως του 
Διονυσίου έ'ναντι τοϋ Ώριγένους, αποφαινόμενος: « Ή άνάλυσις τής έκκλησιαστι-
κοϊστ&ρικής εξελίξεως αρχομένου του γ' αί. θα έπετρέπετο ίσως να γίνη επί τη 
προϋποθέσει δτι ό Διονύσιος ως οπαδός ή καί καθολοκληρίαν έμπιστος του Ήρακλα 
συνέβαλεν εις τήν άποπομπήν καί τήν έκκαθάρισιν τής 'Αλεξανδρινής Εκκλησίας 
έκ του Ώριγένους κατά τα ετη 230—232. Επομένως εκκλησιαστικό-πολιτικώς 
δέον ό Διονύσιος να συ·.υπολογίζεται μετά τών εχθρών του Ώριγένους. τουλά
χιστον δ σ ο ν χ ρ ό ν ο ν ό Ήρακλάς ήτο επίσκοπος, δστις αληθώς ως ό κύριος 
εχθρός του Ώριγένους έν 'Αλεξάνδρεια πρέπει νά θεωρείται ! Ενταύθα ό σ. δεν 
ομιλεί μόνον ύποθετικώς, άλλα καί αντιφάσκει καί προς εαυτόν. Εις τήν ί^ίαν σελ. 
ομολογεί έν τέλει δτι ό Διονύσιος ήτο άνήρ του «συμβιβασμού» καί «πρόμαχος» 
τής εκκλησιαστικής ένότητος, δηλωτικά στοιχεία του φιλειρηνικού καί ήπίου χα-
ρακτήρος του ανδρός, ώς καί ανωτέρω έσημειώσαμεν. "Αλλωστε ό Διονύσιος ομο
λογεί δτι τήν βαθεΐαν γνώσιν τής Ά γ . Γραφής ώφειλεν εις τον Ώριγένην, ώς 
σημειοΐ καί ό σ. (σελ. 132). Άλλ* ή άντίφασις του σ. εϊναι περισσότερον σαφής, 
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έξ δσων έν σελ. 17 αποφαίνεται, λέγων : «Κατ* άκολουθίαν πάντων των λεχθέν
των, δέν είναι δυνατόν να κατατάξωμεν τον Διονύσιον με τον τρόπον αυτόν μεταξύ 
των άντιωριγενιστών. Το γεγονός και μόνον, δτι οι άντιωριγενισταί της μετα-
γενεστέρας εποχής σημειώνουν τον Διονύσιον ώς μάρτυρα των αντιλήψεων των, 
δέν αρκεί έπ' ούδενί λόγω, ίνα καί τον Διονύσιον θεωρήσωμεν άντιωρ-.γενιστήν. 
Τούτο ισχύει και δταν άποδειχθή, δτι και τα χωρία του μνημονευθέντος αποσπά
σματος απεδόθησαν πιστώς. Ύποθετικώς καί πάλιν ομιλεί ό σ. εις το τελευ-
ταΐον κεφ. της μελέτης του «Ώριγενισμος και 'Αλεξανδρινή παράδοσις» (σελ. 
222/3), έν οϊς λέγει: «'Επιτρέπεται ή ύπόθεσις, βτι επί της επισκοπής του Διο
νυσίου αϊ διδασκαλίαι του Ώριγένους έν 'Αλεξανδρείας έπανεΰρον τήν ίσχύν των» ! 

11. Όφείλομεν να δμολογήσωμεν δτι ό σ. διαφωτίζει εις πλείστα δσα ση
μεία τής δλης ιστορίας, τής τε εκκλησιαστικής καί της πολιτικής ύπερμεσοΰντος 
του γ' αι. καί ού μόνον τής 'Ανατολής, άλλα καί τής Δυτικής. Ό σ. προβλημα
τίζει τον μελέτητήν τής έν λόγω ιστορίας είς πασαν σελίδα καί μάλιστα είς θέ
ματα λίαν ενδιαφέροντα. Λόγω ελλείψεως πηγαίων τεκμηρίων, ό σ. αναγκάζεται 
πολλάκις θα θέτη ερωτήματα καί να ομιλή ύποθετικώς. Πολλάκις ό σ. θίγει θέ
ματα, άτινα θα ήδύναντο να αποτελέσουν άφετηρίαν περαιτέρω έρεύνης επιστημο
νικής. Καί τοΰτο είναι άξιέπαινον. Είναι ευδιάκριτος ή πολυμέρεια τών γνώσεων 
του σ., ή οξυδέρκεια τών αντιλήψεων του καί δταν όμιλή καθ' ύπόθεσιν, μάλιστα 
δε ή όξύνοια, μεθ' ής αποκρίνεται είς τα προβαλλόμενα προβλήματα καί προσπα
θεί να κατοχύρωση τάς γνώμας του. "Η μετά χείρας μελέτη αποτελεί πρχγματι 
υπόδειγμα ερευνητικής μεθόδου δια πάντα άσχολούμενον περί πρόσωπα τής 
Έκκλησ. Γραμματείας. 

ΚΩΝ. Γ. ΜΠΟΝΗΣ 

* 

ΕΡΟΡΤΕΙΑ, Έτήσιον δημοσίευμα τής μηνιαίας Επιθεωρήσεως τής 
Φιλοσοφίας καί τών 'Ηθικών Επιστημών «Εποπτεία», έτος 1, 

τεύχος 1, 1978. 

Ή μηνιαία έπιθεώρησις «Εποπτεία» δεν έχει μακρόν βίον ολίγα ι δεκάδες μη
νιαίων τευχών της έχουν έκδοθή. "Ομως είς τά άρθρα καί τά δημοσιεύματα της 
διακρίνει τις μίαν όρμήν άνατάξεως καί ρεαλιστικωτέρας θεωρήσεως τών φιλοσο
φικών καί επιστημονικών θεμάτων. Το έτι εύαρέστως εκπληκτικώτερον είναι ή 
καταφανής έ'ντονος άντίδρασίς της προς τήν επικρατούσαν είς τον τόπον μας σύγ-
χρονον ήθικοπνευματικήν νάρκην, τής οποίας χαρακτηριστικά είναι ό καιροσκο
πικός χαρακτήρ, το καταπεπτωκος ήθος καί ή πνευματική ανεπάρκεια πολλών 
ατόμων κινουμένων είς το πνευματικόν προσκήνιον του τόπου μα;. 

Μεταξύ τών δειγμάτων τής αγαθής προθέσεως καί τής υψηλής συναισθήσεως 
πνευματικής ευθύνης τών εκδοτών τής 'Επιθεωρήσεως ταύ-.ης είναι και ή έκδ<-σις 
του έν έπικεφαλίδι ξενόγλωσσου αυτοτελούς ετησίου δημοσιεύματος ΕΡΟΡΤΕΙΑ. 
Σκοπός τής εκδόσεως τούτου είναι νά προβληθή είς τον στίβον τής διεθνούς δρα
στηριότητος επί φιλοσοφικών καί επιστημονικών θεμάτων καί ή συμβολή τών Ελλή
νων διανοητών. Καθώς δμως σήμερον ή Επιστήμη καί ή έρευνα έχουν καταλύσει 
τά εθνικά σύνορα καί έ'χουν χαρακτήρα παγκοσμιότητος, είναι μοιραΐον είς το εξής 
κάθε έρευνα έχουσα αξιώσεις πρωτοτυπίας νά δημοσιεύεται καί είς μίαν τών διε
θνούς χρήσεως γλωσσών. "Ετσι καί είς το τεύχος τοΰτο τόσον οι "Ελληνες 


